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ليست بندى يا ائتالف
 1- مشهور است كه مردم استان همدان 
ليســتى رأى نمى دهند و پس از بررسى و 
دقت در ســوابق و برنامه هاى داوطلبان به 
بهترين گزينــه اى كه رســيده اند، راى مى 
دهند. رفتار سياسى مردم همدان در انتخابات 

تالش براى انتخاب بهترين ها...

 2021 مـــى    5   1442 رمضـــان   22   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   15 چهارشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4027 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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رونق گردشگرى 
صلح و دوستى 
در پساكرونا

پس از 10 
سال پيگيرى                       
دانشگاه سيدجمال
سنددارمى شود

محله هاى برتر 
هديه 200 ميليونى 
مى گيرند

فدراسيون 
از كمروند تست 
DNA بگيرد

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

از نخستين تا بيشترين فاميل
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مراقب باشيم تا پشيمان نشويم

حال شهرمان خوب نيستحال شهرمان خوب نيستحال شهرمان خوب نيست

نخستين نشست شوراى وحدت استان برگزار شد
شوراى شهر

 متخصص امور شهرى نياز دارد 
نه افراد سياسى 

مديركل استاندارد:

آهنى بودن قفل 
گردنبندهاى طال 
را بررسى مى كنيم

ادامه ثبت نام واكسيناسيون در همدان

سالمندان به مراكز بهداشتى
 مراجعه كنند

صالحيت ها بيشتر از 94 درصد است عليرغم اعالم قبلى  رد 

اعتراض 100 داوطلب شوراى شهر
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  15 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4027
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دستگيرى 8 نفر از فرق انحرافى عرفان حلقه در همدان

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ليست بندى يا ائتالف
 1- مشهور اســت كه مردم استان همدان ليستى رأى نمى دهند و 
پس از بررســى و دقت در ســوابق و برنامه هاى داوطلبان به بهترين 

گزينه اى كه رسيده اند، راى مى دهند.
رفتار سياسى مردم همدان در انتخابات تالش براى انتخاب بهترين ها 

است و در اين راه اسير حواشى و ... هم نمى شوند.
2- انتخابات شوراى پنجم آغازى بر رويكرد مردم به رأى ليستى بود 

تا ائتالفى بتواند اكثريت كم رنگ شوراى شهر همدان را كسب كند.
اين تغيير رفتار از آن جهت اهميت داشت كه عرصه بازى هاى سياسى 

را از افراد به احزاب ارتقا مى داد و رفتار حزبى را نهادينه مى كرد.
3- ايفاى صحيح نقش احزاب در انتخابات اگر با اعتماد مردم همراه 

شود، آن حزب را در مقام پاسخگويى قرار مى دهد.
در واقــع ائتالف هاى حزبــى با بهترين برنامه و ليســتى از داوطلبان 
توانمند به دنبال به دســت آوردن اعتماد مردم هستند تا بتوانند توان 
اجراى برنامه هــا را يافته و با دريافت بازخــورد در اصالح برنامه ها 

بكوشند.
4- جدال ليست ها در انتخابات شوراى پنجم و تشكيل شورايى از دو 
ليســت اميد و اصولگرا هرچند با عدم تعهد برخى از اعضا به ليست 
همراه شــد و شورايى با اكثريت نســبى اصالح طلب  تشكيل كه در 
نهايت به شورايى با اكثريت اصولگرا تبديل شد اما جدال ليست ها راه 

را براى ادامه اين روند در انتخابات بعدى گشود.
اكنون در شــهرهاى استان چندين ليست در حال شكل گيرى است تا 

رقابتى جدى براى حضور در شورا داشته باشند.
5- در بستن ليست آنچه اهميت دارد اين است كه احزاب و گروه هاى 
سياسى شايسته ائتالف هستند و ائتالف يك اقدام معقول براى افزايش 

شانس پيروزى در رقابت هاى سياسى است.
در واقع آنچه در ليست بندى اهميت دارد ائتالف احزاب و گروه ها يا 
حمايت يك حزب از ائتالف داوطلبان براى اجراى برنامه هاى حزب 

است.
6- ائتالف حزبى اين خاصيت را دارد كه امكان نظارت حزبى را براى 
احزاب رقيب فراهم مى كند و حزب پيروز بايد پاســخگوى عملكرد 
خود در صورت پيروزى باشــد تا همراهى مردم را در انتخابات ديگر 

نيز داشته باشد.
به همين دليل انتخابات شوراها براى تمامى احزاب ايران اهميت بسيار 

دارد و تمامى آنها براى پيروزى در آن برنامه دارند.
7- آنچه در مناطقى از اســتان مشاهده شــده تالش براى جايگزينى 
افراد ذى نفوذ و شــخصيت ها به جاى احزاب در ليست بندى و ارائه 

ليست است.
اين ليســت ها كه به ليســت هاى پدرخوانده ها مشــهور مى شوند ، 
ليست هاى خطرناكى هســتند زيرا تعهد افراد حاضر در آنها به تامين 
منافع فردى اســت كه آنها را در ليست قرار داده و براى پيروزى آنها 

هزينه كرده است.
در واقع اين ليســت ها پايه اى براى افزايش فســاد در شــهر و استان 

خواهند شد.
بــه اين دليل واضح و همچنين به دليل حمايت از نقش احزاب دقت 

شود تا ليست هاى پدرخوانده ها به نام احزاب به مردم قالب نشود.
روشن است احزاب در اين زمينه وظيفه روشنگرى بر عهده دارند.

كمك هاى معيشتى و آزادى زندانيان زير چتر حمايت 
ستاد اجرايى فرمان امام(ره)

 بنا بر گفته معاون ستاد اجراى فرمان امام (ره) در استان همدان آزادى زندانيان غير عمد 
و حمايت از خانواده تمامى زندانيان از برنامه هاى اين ستاد است.

على چهاردولى، در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان ، گفت: آزادى زندانيان غير 
عمد و حمايت از خانواده تمامى زندانيان با توزيع بسته هاى كمك معيشتى و ايجاد زمينه 

براى اشتغال آنها را ستاد اجرايى فرمان امام (ره)  پيگيرى مى كند.
وى از توزيع 850 بســته كمك مومنانه احســان رمضان بين خانواده هاى زندانيان استان 

خبر داد و افزود: در اين بسته ها اقالم برنج، روغن، رب، حبوبات و ماكارانى توزيع شد.
چهار دولى از آزادى 30 زندانى جرائم عمد اســتان همدان كه زمان حبس آنها تمام شده 
اما به علت بدهى مالى در زندان به سر مى بردند با كمك ستاد اجرايى فرمان امام خمينى 
(ره) خبر داد و افزود: در اين طرح  آزادى زندانيان جرايم غير عمد تا سقف 150 ميليون 

تومان بدهى در استان همدان را پيگيرى مى كنيم.
وى با بيان اينكه تمامى زندانيان جرائم غير عمد كه تا سقف 20 ميليون تومان در زندان 
هســتند با پرداخت بدهى آن ها از سوى ستاد اجرايى فرمان امام (ره) به مناسبت ايام ا...
دهه فجر آزاد شدند افزود: براى زندانيانى كه جرايم غير عمد داشته اند و سقف بدهى 
آن ها بين 20 تا 150 ميليون تومان اســت با در نظر گرفتن شــرايط مورد نياز آن ها هم 

آزاد مى شوند.
معاون ستاد اجرايى فرمان امام (ره) در استان همدان بيان كرد: براى افراد زندانى غير عمد 
تا ســقف 150 ميليون تومان بدهى، زنان باالى 55 سال و مردان باالى 65 سال، زندانيانى 
كــه فرزند معلول و نيازمند مراقبت دارند يا فرزند با بيمــارى خاص، زنان و مردانى كه 
همزمان زندانى هستند و زنان زير پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيستى شامل 

اين طرح آزادى زندانيان مى شوند.
چهاردولى افزود: برخى از زندانيان هم كه سقف بدهى آن ها بيشتر از 150 ميليون تومان 
بوده اســت با توافقى كه با طلبكاران آن ها داشته ايم بدهى آن ها را به 150 ميليون تومان 

رسانديم و رضايت شاكيان را كسب كرديم.

خبر مسرت بخش براى دانش آموزان 
با نيازهاى ويژه استان؛

اختصاص 5 ميليارد تومان اعتبار
 براى تكميل اردوگاه اميرالمومنين(ع) همدان

 بــا پيگيرى هاى اســتاندار همدان و رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراى اســالمى 5 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل 

اردوگاه اميرالمومنين(ع) همدان اختصاص يافت.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان، با پيگيرى هاى ســيد سعيد شاهرخى اســتاندار همدان و 
حميدرضــا حاجــى بابايى نماينــده همدان و فامنيــن در مجلس 
شوراى اســالمى و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اســالمى اختصاص 5 ميليــارد تومان اعتبار بــراى تكميل اردوگاه 
اميرالمومنين(ع) همدان از ســوى محمدباقر نوبخت رئيس سازمان 

برنامه و بودجه ابالغ شد.
    اين اردوگاه به مســاحت 24 هزار متر مربع  و با ســاختمانى به 
زيربنــاى 400 متر مربع از 24 ســال پيش تاكنون 50 درصد رشــد 
فيزيكى داشته اســت كه با اختصاص اعتبار مذكور به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
   گفتنى اســت اردوگاه امير المومنين(ع) همدان مهم ترين اردوگاه 
دانش آموزان با نيازهاى ويژه در غرب كشــور است كه جهت ارائه 
خدمات آموزشــى، پرورشى و توانبخشــى به اين دانش آموزان در 
حال احداث است و اختصاص اعتبار براى تكميل آن خبرى مسرت 

بخش براى دانش آموزان با نيازهاى ويژه است.

همزمان با سراسر كشور صورت گرفت
ديدار كنفرانسى مدير معلمان منتخب 
استان با وزير آموزش و پرورش

 همزمان با سراسر كشــور مديركل آموزش و پرورش و معلمان 
منتخب اســتان همدان در برنامه ســپاس معلم بــا وزير آموزش و 

پرورش به صورت ويدئو كنفرانسى ديدار كردند.
ــوزش و  ــى آم ــط عموم ــانى و رواب ــالع رس ــزارش اداره اط ــه گ ب
پــرورش اســتان، در ايــن آييــن كــه مديــركل آمــوزش و پــرورش، 
ــان  ــى از معلم ــم و جمع ــام معل ــت مق ــتاد بزرگداش ــاى س اعض
منخــب اســتان نيــز حضــور داشــتند، تعــدادى از معلمــان بــه بيــان 

ديــدگاه هــا و نظــران خــود پرداختنــد.
معلمى يك جايگاه ويژه و افتخارى بزرگ است

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان نيز در اين مراسم گفت: 
معلمى يك جايگاه ويژه و افتخارى بزرگ اســت و معلمان رسالتى 

سترگ در تعليم و تربيت متربيان دارند.
محمد پورداود ،  با تســليت ايام شهادت موالى متقيان حضرت امام 
على(ع) و تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم اظهار كرد: معلمى يك 
جايگاه ويژه و افتخارى بزرگ اســت و معلمان رســالتى سترگ در 

تعليم و تربيت متربيان دارند.
ــا اشــاره بــه تــالش هــاى مثــال زدنــى معلمــان در شــرايط  وى ب
ــاى  ــه ه ــه  عرص ــد ك ــوم جدي ــت ب ــت: در زيس ــى، گف كروناي
ــعاع  ــت الش ــت را تح ــم و تربي ــه تعلي ــه عرص ــف از جمل مختل
ــى و  ــاى آموزش ــه ه ــز برنام ــان عزي ــاعى معلم ــا مس ــرار داد، ب ق
پرورشــى متناســب بــا ايــن زيســت بــوم بــه خوبــى پيــش رفــت 
ــار، فــداكارى و از خودگذشــتگى از  و مــا شــاهد جلــوه هــاى ايث

ــم. ــى بودي ــكاران فرهنگ هم
مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان تصريــح كــرد: اگــر مدافعيــن 
ســالمت جايــگاه ارزشــمندى دارنــد و از آنــان تجليــل مــى شــود، 
ايــن عزيــزان توســط معلمانــى  پــرورش يافتــه انــد كــه امــروز بــه 

عنــوان مجاهــدان تعليــم و تربيــت  مطــرح هســتند.
ــوم  ــدان در زيســت ب ــتان هم ــان اس ــاى معلم ــالش ه ــورداود ت پ
ــى  ــكاران فرهنگ ــزود: هم ــد و اف ــين خوان ــل تحس ــد را قاب جدي
مــا در اســتان پــس از شــيوع كرونــا بــا تــالش مثــال زدنــى خــود 
ــد  ــد و اجــازه ندادن ــال كردن تعليــم و تربيــت دانش آمــوزان را دنب
ــه از  ــن خط ــدان اي ــل فرزن ــه اى در تحصي ــن وقف ــك تري كوچ

ــن اســالمى ايجــاد شــود. ميه

امتحانات دانشگاه آزاد همدان مجازى برگزار مى شود
احتمال بازگشايى دانشگاه در مهر

 بنا بر گفته رئيس دانشــگاه آزاد همدان امتحانات اين دانشــگاه 
به صورت مجازى برگزار مى شــود و احتمال بازگشايى حضورى 

دانشگاه ها در مهر باال است.
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد همــدان، مرتضى قائمى با 
تشــريح وضعيت موجود و اين كه  تغيير خاصى در شيوه برگزارى 
امتحانــات صــورت نمى گيرد گفت: در حال حاضر دانشــگاه آزاد 
همدان برنامه اى براى امتحانات حضورى ندارد، به دانشگاه هاى آزاد 
كشــور ابالغ شده كه امتحانات به صورت مجازى برگزار شود مگر 

اين كه شرايط تغيير كند.
وى در رابطه با بازگشــايى دانشــگاه آزاد همدان در ترم مهر 1400
اظهار كرد: اين موضوع بســتگى به شــرايط دارد و از حاال تصميم 
گيرى زود اســت، اما اگر وضعيت بيمارى كرونا بهتر شــود حتما 
بايد بازگشــايى صورت گيرد و برنامه هاى متنوعى براى بازگشايى 
دانشگاه و اســتقبال از دانشــجويان در نظر داريم تا دانشجويان ما 

مجدد به شرايط گذشته عادت كنند.

1-برخى از فعاالن سياســى ساكت اســتان با رصد اوضاع و احوال 
انتخابات رياســت جمهورى دوباره فعال شده اند. گويا اين افراد پس 
از يك دوره دورى از سياســت قصد دارند از فردى كه احتمال راى 
آورى وى بيشتر است، حمايت كنند. گفتنى است بهره مندى از مزاياى 
پيروزى براى افراد حامى داوطلبان ، دليل اصلى فعال شــدن اين افراد 

است.
2- تزريق  200 ميليون دالر از صندوق توسعه ملى به بورس با انتقاد 
مردم مواجه شــده است گويا اين تزريق براى جبران ضرر سهامداران 
انجام خواهد شد. گفتنى اســت هزينه 200 ميليون دالر از جيب 80
ميليون نفر براى جبران ضرر 40 ميليون نفر از داليل اين انتقاد است.

3-ســرانجام نمكى به دل اصولگرايان نشست. گويا  شوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب براى انتخابات1400 از عملكرد ســعيد نمكى وزير 
بهداشت در مقابله با كرونا تمجيد كرده است. گفتنى است وى اذعان 
داشته؛  از دكتر نمكى در دولت اصولگراى بعدى هم مى توان استفاده 

كرد.
4-قيمت آدامس هم نجومى شد. گويا  قيمت آدامس در سوپرماركت ها 
از مــرز قابل باور عبور كرده و بعضى از انــواع آدامس با قيمت هاى 
عجيب و غريب و وحشتناكى به فروش مى رسند. گفتنى است قيمت 
70هزار تومانى بعضى از برندهاى آدامس در حالى است كه در برخى 

رستوران ها مى توان با اين قيمت يك پرس چلوكباب خورد.
5-يك داوطلب احتمالى انتخابات رياســت جمهورى در پرونده اى 
اقتصادى متهم شــده است. گويا عباس آخوندى در پرونده اقتصادى 
پســرش متهم شده است. گفتنى اســت  وزير سابق شهرسازى متهم 
رديف بيستم پرونده اى اقتصادى  است كه به پذيرش نفوذ پسرش و 

يكى ديگر از متهمان پرونده متهم شده است.

 فاز دوم واكسيناسيون از هفتم ارديبهشت 
در همدان مانند ســاير نقاط كشــور با هدف 
سالمندان باالى 80 ســال آغاز شده است و 
قرار بود تا با پيامــك و تماس تلفنى با آنان 
ارتباط گرفته شود كه چه زمانى و كجا براى 

تزريق اين واكسن مراجعه كنند.
باتوجــه به اين رونــد ارتباط گيرى اما گروه 
زيادى از ســالمندان اعتراض دارند كه هنوز 
با آن ها تماســى گرفته نشده است و آن ها را 
از اينكه از سهميه دريافت واكسن جا بمانند 

نگران كرده است.
از طرفى اعالم اين خبر باعث شــده ست تا 
روزانه تعداد مراجعان به پايگاه هاى سالمت 
نيــز افزايش پيدا كند و حتى تزريق براى اين 
گروه ســنى در برخى مركز هاى معرفى شده 
صف و جمعيت باال را به دنبال داشــته باشد 
اين در حالى اســت كه سالمندانى كه در اين 
مدت سعى بر رعايت دستورالعمل ها داشته و 
حتى برخى از آنان بيشــتر از يك سال است 
كه از خانه بيــرون نيامدند در اين صف هاى 
تزريق واكســن ممكن است به بيمارى مبتال 
شــوند و حتى واكسن قاتل خاموش جانشان 

شود.
ايــن شــرايط در حالى اســت كــه وزارت 
بهداشت اعالم كرده است سالمندان جا مانده 
نگران نباشــند و با مراجعه به ســامانه اعالم 
شده كدملى، تاريخ تولد و شماره تماس خود 
را وارد كننــد و در اطالعــات بعدى نيز نام 
استان، شــهر و منطقه خود را ثبت كنند تا به 
نزديك ترين مكان واكسيناسيون محل زندگى 

خود معرفى شوند.
بر همين اساس با سالمندان در روستا تماس 
تلفنى برقرار مى شــود و سالمندان شهرى نيز 
بــا پيامك در جريان قــرار مى گيرند كه بايد 
بــه كجا و چه زمانى براى دريافت واكســن 

مراجعه كنند.

سالمندان  واكسيناســيون  مراكز   
باالى 80 ســال در همــدان افزايش 

يافت
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان اعالم 
كرده اســت اگرچه در روزهاى اخير فقط در 
مركز امام سجاد و شهرك الوند واكسيناسيون 
انجام مى شــد اما بــه منظــور جلوگيرى از 
شلوغى مراكز و معطلى افراد، تعداد مراكز را 

به 18 مورد افزايش يافته است
محمد خيرانديــش با بيان اينكه بر اســاس 
پرونده الكترونيكى افراد، مراقبان ســالمت با 
آن ها تماس مى گيرند و زمان تزريق واكســن 
را اعــالم مى كنند گفت: به منظور ســهولت 
دسترسى، واكسيناسيون در نزديك ترين مركز 

بهداشتى افراد انجام مى شود.
خيرانديش افزود: افــرادى كه هم تاكنون در 
ســامانه ســيب ثبت نام نكرده اند ميتوانند به 
نزديك مركز جامع ســالمت محل ســكوت 
خود مراجعه كرده و پرونده سالمت تشكيل 
دهند. واكسيناسيون كرونا براى سالمندانى كه 
پرونده سالمت ندارند به عنوان مهمان انجام 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه 9 هزا و 300 ســالمند 
باالى 80 ســال در شهرســتان همدان وجود 
دارد گفت: پيش بينــى ميكنيم در ظرف يك 
تا دو هفته عمليات واكسيناسيون افراد باالى 

سال به پايان برسد.
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان با 
تاكيد بــر اينكه مردم از مراجعه خودســرانه 
براى تزريق واكســن خــوددارى كنند اظهار 
كرد: هرگونــه تجمع و ايجاد صف در مراكز 

خطر انتقال بيمارى را به دنبال دارد.
خيرانديــش بــا بيــان اينكه پــس از پايان 
واكسيناســيون افراد باالى 80 سال در جامعه 
شــهرى نوبت به سالمندان روستايى مى رسد 
افــزود: با توجه بــه جمعيت كم روســتاها 

بدون شــك عمليات واكسيناسيون در جامعه 
روستايى با سرعت انجام مىشود.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه پــس از انجام 
واكسيناســيون گروه هاى سنى باالى 80 سال 
نوبت به گروه ســنى 70 تا 79 سال مى رسد 
گفت: واكســن اين گروه نيز بــا فراخوان و 
تماس مراقبان سالمت مراكز بهداشتى انجام 

مى شود.
رئيــس مركــز بهداشــت شهرســتان همــدان 
تصريــح كــرد: واكسيناســيون ســالمندان 
ــع  ــات جام ــز خدم ــاالى 80 ســال در مرك ب
خيابــان  در  خمينــى(ره)  امــام  ســالمت 
ــوى  ــام حســين(ع) در ك ــز ام ــران، مرك چم
ــوار  ــجاد(ع) در بل ــام س ــز ام ــر، مرك خض
شــهيد چيــت ســازيان، مركــز بوعلــى ســينا 
ــر در  ــز وليعص ــه، مرك ــارراه مزدقين در چه
ــدس در  ــز ق ــاى حصــار وليعصــر، مرك انته
ــصد  ــم شش ــوى خات ــز ك ــار، مرك ــدان ب مي
دســتگاه، مركــز جورقــان، مركــز قاســم آباد، 
مركــز ســالمت جــوالن، مركــز بانــو نظــرى 
در ميــدان جهــاد، مركــز ســميعى در ميــدان 
عين القضــات، مركــز ســميعى و ســعدى 

در شــهرك مدنــى، مركــز فرهنگيــان در 
ــهدا  ــز ســالمت ش ــان، مرك شــهرك فرهنگي
در خيابــان تختــى و مركــز فرشــچيان در دره 

ــود. ــام مى ش ــگ انج ــراد بي م
در هميــن راســتا ايــن روزهــا دانشــگاه 
ــا  علــوم پزشــكى ابن ســيناهمدان همزمــان ب
ــى  هفــت اســتان ديگــر در كشــور كارآزماي
بالينــى داوطلبيــن تزريــق واكســن ايرانــى- 
كوبايــى كرونــا را در دســتور كار خــود دارد 
و آن طــور كــه گفتــه مى شــود اســتقبال 
بااليــى نيــز در ميــان مــردم بــراى تزريــق آن 

ــه اســت. شــكل گرفت
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيــر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشكى ابن ســينا استان همدان از تداوم ثبت 
نام براى شركت در فاز سوم كارآزمايى بالينى 
اين واكســن خبرداد و افزود: ظرفيت شركت 
در ايــن طرح، ثبت نام 3 هزار نفر اســت كه 
هنوز به حد نصاب نرســيده اســت، از اين 
رو افرادى كه تاكنون بــه اين ويروس مبتال 
نشده اند مى توانند در سامانه مربوطه ثبت نام 

كنند.

ســپاه  عمومــى  روابــط  مســئول   
انصارالحسين(ع) استان همدان از دستگيرى 
تعدادى از اعضاى فرق انحرافى عرفان حلقه 
توسط پاســداران گمنام امام زمان(عج) در 

سپاه استان همدان خبر داد. 
على اكبر كريم پور با اعــالم اين خبر اظهار 
كرد: پاســداران گمنام امــام زمان(عج) در 
ســازمان اطالعات ســپاه انصارالحسين(ع) 

اســتان همدان طى يك عمليات تعدادى از 
اعضاى فرقه انحرافى عرفان حلقه را دستگير 

كردند.
وى افزود: پاســداران گمنام امام زمان(عج) 
در اين عمليات اقدام به دستگيرى و احضار 
هشــت نفر از فعاالن فرقــه انحرافى عرفان 
حلقه در ســطح استان كردند كه پرونده آنها 
براى ســير مراحل قانونى به دستگاه قضايى 

استان ارسال شده است.
كريم پور تصريح كــرد: اقدامات اين افراد 
كه بــا ادعاهاى واهى همچــون فرادرمانى، 
شفابخشــى، جاذبه درمانى، تشعش دفاعى 
و ... فعاليــت غيرقانونى داشــتند، منجر به 
آسيب هاى روحى و روانى در افراد، انحراف 
اعتقادات و در نتيجه فروپاشــى خانواده ها 

شده است.

وى در پايان اعالم كرد: از مردم فهيم استان 
درخواست داريم تا ضمن باال بردن هوشيارى 
خود نســبت به فعاليت هاى انحرافى فعاالن 
عرفان هاى نوظهور در محيط پيرامونى خود، 
هر گونه برپايى كالس، تجمع و فعاليت هاى 
افراد در اين باره را از طريق تلفن 114 ستاد 
خبرى سازمان اطالعات سپاه انصارالحسين 

(ع) همدان اطالع رسانى كنند.

ادامه ثبت نام واكسيناسيون در همدان

سالمندان 
به مراكز بهداشتى 

مراجعه كنند

 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان از 
تجليل انسان هاى خوب با اجراى پويش «مردم 

ماه» خبر داد.
 حجت االســالم نظيرى با اشــاره به برگزارى 
پويش «محله همدل» با هدف شناسايى مسائل 
و حل مشكالت محله گفت: چند محله منتخب 
در مرحله كشورى شناسايى مى شوند كه هديه  

200 ميليون تومانى به آنها تعلق مى گيرد.
به گزارش فارس وى با اشــاره به برگزارى 
پويــش «مــردم ماه» طــى ماه رمضــان در 
استان اظهار كرد: ســازمان تبليغات اسالمى 
فعاليت  هاى گســترده اى را در ســطح كشور 
آغاز كرده كه طبق نظرســنجى  صورت گرفته 
خوشــبختانه دامنه، اثربخشى و رويكرد آنها 

بسيار مطلوب بوده است.
وى با بيان اينكه هدف از اين پويش آن اســت 
آحاد مردم انســان هاى خــوب اطراف خود را 
معرفى كنند تا شناسايى، معرفى و تجليل شوند 
خاطرنشــان كرد: پويش «مردم مــاه» با هدف 
اميدآفرينى و توصيه و تشويق به كار خير در ماه 

مبارك رمضان برگزار مى شود.

مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با تاكيد 
بــه اينكه با برگزارى اين پويــش به دنبال اين 
هســتيم مردم از هم فاصله نگيرند و نسبت به 
هم بى تفاوت نباشــند، خوبى ها را هم ببينند و 
تنها بدى ها ديده نشود گفت: تنها نبايد اشكاالت 
را برجســته كنيم در حالى كه جامعه و فضاى 
مردمى پر از اتفاقات و انسان هاى خوب است 
كــه بايد آنها را ديد و بــه ديگران معرفى كرد 
كه يكــى از تكاليف اجتماعى و وظايف فقهى 

مسلمانان نيز همين است.
وى با اشاره به اينكه اگر اين تفكر نهادينه شود، 
خوبى ها رواج خواهد يافت و محبت بين مردم 
بيشــتر مى شــود و صفات اخالقى حسنه در 
جامعه توسعه پيدا مى كند گفت: آحاد مردم در 
اطــراف خود نام هر فردى خوبى را مى بينند از 
كاسب محله گرفته تا راننده تاكسى و اتوبوس 
در ســامانه 3000212 پيامك كنند تا اين افراد 

شناسايى شوند.
نظيرى گفت: به شركت كنندگان در اين پويش 
نيز جوايز نفيسى اهدا خواهد شد هرچند مهمتر 
از جوايز، شركت در پويش و انتخابى است كه 

شكل مى گيرد و مردم ياد مى گيرند به خوبى هاى 
محيط هاى پيرامونى خود بيشتر نگاه كنند.

حل مسائل محله با ظرفيت پويش محله همدل
وى با اشــاره به اينكه پويش «محله همدل» نيز 
توسط بنياد هدايت سازمان در حال شكل گيرى 
و اجراســت گفــت: در محلــه همدل تالش 
مى شــود مردم يك محله به كمك هم مسائل 
را شناسايى كنند و براى حل مشكالت راهكار 

پيدا كنند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان يادآور 
شد: مردم بايد ياد بگيرند حل برخى از مسائل، 
مشــكالت و معضالت پيرامونى را خود حل 
كنند، تنها ننشينند و با مشكالت دست و پنجه 

نرم كنند در حالى كه توان حل مسئله را دارند.
وى با تاكيــد به اينكه اگر مردم محله همديگر 
را بشناسند و ظرفيت و توانمندى هاى خود را 
به هم گره زنند كارهاى بزرگى مى توانند انجام 
دهند گفت: در «محله همدل» تالش مى شــود 
ارتباط بين  مردم محله بيشــتر و ســاختارمند 
شــود و مردم بدانند خود بايد مسئله هاى خود 

را بشناسند.

نظيرى با بيان اينكه با اجراى الگواره محله هاى 
همدل و بعد از شناســايى محله هاى شاخص، 
توســط تيم داورى محله هاى برتر انتخاب و از 
آنها تجليل مى شــود افزود: اين مرحله   ها بعد 
از اينكه بــه مرحله  اســتانى راه يافتند در بين 
محله هاى منتخب ارزيابى مى شوند و منتخبين 
بــراى شــركت در مرحله ارزيابــى و داورى 

كشورى به تهران معرفى مى شوند.
وى با اشــاره به اينكه چند محله منتخب در 
گام سوم و كشــورى شناسايى مى شوند كه 
پشــتيبانى هاى بسيار خوبى از آنها مى شود و 
هديه هاى 200 ميليــون تومانى به آنها تعلق 
مى گيرد بيــان كرد: با اهــداى 200 ميليون 
تومــان به هــر محله منتخب كشــورى در 
واقع پشــتيبانى  از آنها صــورت مى گيرد كه 
راهكارهاى خود را براى حل مســائل محله 

به كار گيرند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان در پايان 
ســخنانش عنوان كرد: افراد براى شــركت در 
پويش «محله همدل» و مسئله ها و راه حل هاى 

خود را به سامانه 5000175 پيامك كنند.

تجليل از انسان هاى خوب با پويش «مردم ماه» در همدان
محله هاى برتر هديه 200 ميليونى مى گيرند
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خبـر خبـر

 83 درصد معلمان نمونه نهاوند بانوان هستند

 مراسم نكوداشت مقام معلم و تجليل از معلمان نمونه در شهرستان 
نهاوند با حضور اســتاندار و مديركل آموزش و پرورش اســتان در 

همدان برگزار شد.
مدير آموزش و پرورش نهاوند گفت: 83 درصد معلمان نمونه نهاوند 

را بانوان تشكيل مى دهند.
محمدحســين دارايى اظهار كرد: فرهنگيان اين شهرستان در شرايط 
كرونا با بهره مندى از فضاى مجازى و اســتفاده از فناورى هاى نوين 
در امــر تدريس تالش مضاعفى را به كار گرفتند تا در زمينه آموزش 

دانش آموزان خالء پيش نيايد.
وى گفــت: امســال با توجه به شــاخص هاى انتخــاب معلم نمونه 
پرونده هاى منتخبين به استان ارسال شد كه از بين آنان 12 نفر بيشترين 

امتياز را بدست آورده و به عنوان نمونه استانى معرفى شدند.
بــه گزارش روابط عمومى آموزش و پــرورش نهاوند، دارايى با بيان 
اينكه 83 درصد آنها را بانوان فرهنگى تشكيل مى دهند گفت: عليرضا 
حيدرى، محمد قياسى، اعظم عباسى،كلثوم فخرى، اكرم خدارحمى، 
فاطمه ذوالفقارى، زينب ســاكى، زينب دارايى، شيرين زندى، صفورا 
شــهبازى، فاطمه زنگنه و زهرا ســعيدى به عنوان معلمان نمونه اين 

شهرستان انتخاب شده اند.
وى در پايان ســخنانش افزود: به منظور گراميداشت مقام معلم چند 
برنامه از جمله تجليل از معلمان نمونه اســتان و شهرســتان، ديدار با 
خانواده هاى شهداى فرهنگى، حضور بر قبور شهداى فرهنگى و چند 

برنامه ديگر متناسب با شرايط كرونايى برگزار خواهد شد.

احداث محوطه ورزشى 
در باغ تاريخى سيفيه 

 با هدف توســعه فعاليت هاي ورزشــى، عمليات احداث محوطه 
ورزشــى باغ تاريخى ســيفيه به همت ســازمان عمران و بازآفرينى 
فضاهاى شهرى و سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى 

مالير آغاز شد.
 شــهردار مالير با اعالم خبر فوق گفت: ورزش هاى همگانى مزاياي 
بى شماري از لحاظ اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى براي جامعه دارند 
و انجام فعاليت هاي ورزشى در بوستان ها مى تواند زمينه شورو نشاط 

شهروندان را فراهم كند.
حســين بابايى افزود: عالوه برگســترش فضاى ســبز شهرى، ايجاد 
محيطى مطلوب و ســالم براى آرامش و آسايش شهروندان، اهتمام و 
تالش براى توزيع عادالنه فضاهاى ورزشى و تجهيز بوستان هاى سطح 

شهر به امكانات ورزشى از اهداف اين طرح است.
وى ادامه داد: با توجه به اســتقبال شهروندان از ورزش هاى گروهى و 
همگانى، عمليات احداث محوطه ورزشــى به متراژ حدود 1500 متر 

مربع در اين باغ در حال انجام است.
 بابايى تصريح كرد:  شــهردارى به منظور برخــورداري از جامعه اي 
ســالم، پويا و با نشــاط، تبيين و هدايت برنامه هاي هدفمند همراه با 
عزمي راسخ در گسترش فعاليت هاي ورزشى را يك تكليف ضروري 
مى داند . وى در پايان گفت:  توسعه فعاليت هاى ورزشى در بوستان ها 
را اقدامي در راستاي توسعه عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي دانسته وتالش خواهيم كرد كه با توسعه فضاهاى ورزشى در 
دسترس و ارزان امكان انجام فعاليت هاى ورزشى را براي شهروندان 

گرامى فراهم نماييم.

مشكل آبيارى فضاى سبز مجموعه ورزشى 
آزادى اسدآباد مرتفع شد

 پيش از اين فضاى ســبز مجموعه ورزشى آزادى شهرستان با آب 
شرب شهرى در حال آبيارى بود كه خوشبختانه با پيگيرى هاى الزم 
اين مشكل  مرتفع شده و فضاى سبز مجموعه ديگر بدون استفاده از 

آب شرب در دست آبيارى است.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان اسدآباد از مرتفع شدن 
مشــكل آبيارى فضاى سبز مجموعه ورزشــى آزادى اين شهرستان 
خبر داد. على جمور اظهار كردوى افزود: با مرتفع شــدن اين دغدغه 
عمليــات اجرايى مرمت و بازســازى زمين چمــن طبيعى مجموعه 
ورزشى شهرستان نيز در آينده نه چندان دور به عنوان يكى از مطالبات 

مهم جوانان اسدآبادى آغاز خواهد شد.
وى در ادامه از معرفى رســول سليمانى به عنوان رئيس جديد   هيأت 
بسكتبال شهرستان خبر داد و يادآور شد: تيم بسكتبال اسدآباد به عنوان 
تنها نماينده استان همدان در ليگ دسته يك كشور حضور دارد و اين 

امر افتخار بزرگى براى استان و شهرستان محسوب مى شود.
جمور نبود اسپانســر را يكى از مهمترين مشــكالت تيم بســكتبال 
شهرستان دانست و خاطرنشان كرد: با جذب اسپانسر بخش خصوصى 
مى توان تيم برند بســكتبال اســتان همدان را حفظ كــرد و با برنامه 
ريزى هاى دقيق و تقويت كادر فنى تيم زمينه درخشيدن در مسابقات 
بسكتبال ليگ دسته يك كشور در سال 1400 را از هم اكنون رقم زد.

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرســتان اسدآباد، 
جمور مطرح كرد: رسول سليمانى پيش از اين رياست   هيأت بوكس 
شهرســتان را عهده دار بوده كه اميدواريم با معرفى و انتخاب وى به 
عنوان رياست جديد   هيأت بسكتبال اسدآباد شاهد درخشش اين تيم 

در ليگ دسته يك كشور در سال آينده باشيم.

رسانه ها در خط مقدم 
مقابله با تحريف انقالب هستند

 مالير- خبرنگار همدان پيام: مردم خود آگاهى و بصيرت دارند و 
به خوبى همه چيز را تشخيص مى دهندو رسانه ها در خط مقدم مقابله 

با تحريف انقالب هستند.
مســئول بسيج رسانه استان در جمع بسيج رسانه شهرستان مالير بيان 
كرد: با توجه به اينكه گفتمان انقالب در دنيا به حق است، براى غلبه 
دادن گفتمان حق عليه باطل، بايد از ابزار رسانه استفاده كرد، در غيراين 

صورت كار را ابتر گذاشته ايم.
ناصر قوامى مشفق تاكيد كرد: امروز هر فرد و هر مسئولى در گام دوم 
انقالب، اگر احســاس كند كه مسئوليتى بر گردن دارد، بايد به كمك 
رسانه ها اين مسئوليت خطير خود را در راستاى تحقق گفتمان انقالب 
اســالمى به سرانجام برساند. وى خواســتار حمايت مادى، معنوى و 
حقوقى مسئوالن از رسانه ها شد و گفت: در شرايط كنونى رسانه ها در 
خط مقدم مقابله با تحريف انقالب هســتند  و اين موضوع بزرگترين 

خطرى است كه انقالب اسالمى را تهديد مى كند.
قوامى مشفق اظهار داشــت: رسانه ها در عينيت بخشى و عينيت سازى 
به گفتمان انقالب، ذهنيت سازى و عينيت بخشى به مطالبات مردم در 
دستگاه هاى اجرايى، ذهنيت سازى و عينيت بخشى به گفتمان انقالب 

اسالمى و آرمان هاى انقالب در خط مقدم هستند.
وى با تاكيد بر اينكه رســانه ها بايد زبــان گوياى مردم و مطالبه گرى 
با رويكرد اميدآفرينى باشــند، افزود: رســانه ها بايد مساله محورى را 
در اولويــت كارى خود قرار دهند و از هرگونه تخريب مســئوالن يا 

دستگاه هاى اجرايى پرهيز كنند.
مسئول بســيج رســانه اســتان همدان همچنين به راه اندازى كميته 
مطالبه گرى در اين اســتان در راســتاى اميدآفرينى اشاره و خواستار 
راه اندازى كميته مصلحين در شهرستان مالير با عضويت رسانه ها شد 
و بيان كرد: در تالش براى جذب، آموزش و ســازماندهى و تقويت 

نيروى انسانى رسانه ها در بسيج هستيم.
قوامى مشفق با اشــاره به همدلى و همراهى خانه مطبوعات استان و 
شهرستان با بســيج رســانه، بهره گيرى از اين ظرفيت را در راستاى 
رســيدن به اهداف اثرگذار دانست و گفت: برنامه ريزى هاى خوبى با 
هماهنگى خانه مطبوعات اســتان همدان براى رفع برخى مشكالت 

رسانه ها انجام شده است.
*رسانه ها ميدان دار حضور حداكثرى مردم در انتخابات

وى با اشــاره به اينكه رســانه ها امروز ميدان دار مشاركت حداكثرى 
مردم در انتخابات 1400 و حضور پرشــور آنان در پاى صندوق هاى 
راى هســتند، افزود: با توجه به تالش دشــمن بــراى ضعيف كردن 
مردم ســاالرى دينى در انتخابات خرداد پيش رو، رســانه ها بايد براى 
شكل گيرى مشاركت حداكثرى و قوى جلوه دادن مردم ساالرى دينى 

تالش كنند.
وى تصميــم هر يــك از افراد جامعه در انتخابات را به دانه تســبيح 
و موزائيك تشــبيه كرد و افزود: چنانچه اين تصميم و انتخاب مردم 
آگاهانه همچون موزائيك در كنار هم قرار گيرد، پازل موزاييكى شكل 
زيبايى به خود گرفته و اين آگاهى و شــعور مردم مى تواند ايران قوى 
را رقم بزند. مسئول بسيج رسانه استان همدان با تاكيد بر اينكه جامعه 
امروز بيش از هر زمان ديگرى به كمك رســانه به ويژه براى تبيين و 
احصا برنامه هــاى داوطلبان در انتخابات نيــاز دارد ادامه داد: در اين 
راستا دبيرخانه محتوايى با حضور نشريات، روزنامه ها و خبرگزارى ها 
و ســايت هاى برخط در استان همدان براى مشاركت حداكثرى مردم 

شكل گرفت و زيرمجموعه آن نيز كميته محتوايى بايد تشكيل شود.
قوامى مشفق به روند شــكل گيرى انقالب و سنگ اندازى دشمنان در 
طول 42 سال از عمل انقالب اسالمى اشاره و بيان كرد: دشمنان در اين 
سال ها هرچه در چنته داشتند، رو كردند تا ما نتوانيم پيروزى انقالب را 
جشن بگيريم، غافل از اينكه آرمان هاى انقالب هرگز منسوخ نخواهد 

شد.
وى با اشاره به راه اندازى جنگ هاى داخلى، هشت سال جنگ تحميلى، 
طراحى جنگ نرم در سال هاى 78 و 88 و استفاده از شبكه نفوذ براى 
براندازى نظام جمهورى اسالمى و مخدوش كردن انقالب خاطرنشان 
كرد: دشمنان در هر بار برنامه ريزى و سناريويى كه عليه نظام و انقالب 

اسالمى ايران پياده كردند، از ملت ايران سيلى محكمى خوردند.
مسئول بسيج رسانه اســتان همدان ادامه داد: در حال حاضر استكبار 
جنگ هوشــمند و تركيبى را عليه ايران به واســطه تحريم، تهديد و 
جنگ نرم طراحى كرده اســت و با ايجاد نافرمانى مدنى، فعال كردن 
شــبكه نفوذ در كشور، اين موضوع را در بين مردم القا كرده كه ريشه 

مشكالت در سوء مديريت است.

بانوى خّير كبودراهنگ بانى خير شد
 كبودراهنگ-خبرنــگار همــدان پيام-همت بلنــد بانوى خيّر 
كبودراهنگى و مشــاركت خيرين شهرســتان 200 بسته معيشتى 
همزمان با شــب ها و روزهاى قدر در بيــن خانواده هاى نيازمند 

تهيه و توزيع شد.
مرضيه جعفرى بانوى خير كبودراهنگى به همت جمعى از خيرين 
و بسيجيان پايگاه ابوذردر روزهاى پايانى ماه مبارك رمضان اقدام به 
ذبح سه قربانى و تهيه و توزيع 200 بسته معيشتى در بين نيازمندان 

شهرستان كبودراهنگ كرد.
جعفــرى هدف خــود از دســتگيرى نيازمندان را تاســى به ائمه 
معصومين عليهم السالم عنوان و اظهار كرد: تا هستيم بايد دنباله رو 

و ادامه دهنده راهشان باشيم.
وى گفت: در اين كار خير با شناســايى افــراد نيازمند، همكارى 
خيرين، دريافت و جمع آورى كمك هاى نقدى و غيرنقدى و تهيه 
و توزيع بسته هاى معيشتى توانسته ايم به طور ميانگين 50 نفر را در 

اين امر خير مشاركت دهيم.
اين بانوى خير در ادامه با دعوت از خيرين و متمكنان براى شركت 

در ايــن طرح بزرگ خيرخواهانه مطرح كرد: در روزهاى شــيوع 
ويروس كرونا كه اقتصاد بســيارى از خانوارها تحت تأثير بيمارى 
كوويد 19 قرار گرفته است، جامعه به همدلى و مشاركت بيشتر نياز 
دارد و به تبع افراد متمكن و خير مى توانند نقش مهم و تأثيرگذارى 

ايفا كنند.
جعفرى بــا بيان اينكه براى اجراى كارهاى خير الزم اســت نگاه 
بســيجى و جهادى حاكم باشد، خاطرنشان كرد: تنها با اين روحيه 
معنوى مى توان تأثيرگذار بود و خدماتى ارزنده به جامعه داشت به 

نحوى كه گره اى از مشكالت مردم باز شود.

افزايش بهره ورى در باغات تويسركان 
با سرشاخه كارى

  در رابطه با سند دانشگاه سيدجمال پايان 
كار صادر شــده و ســند تك برگ دانشــگاه 
سرانجام پس از 10  سال در حال صادر شدن 

قرار دارد.
رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى در 
مراســم مجازى بزرگداشت مقام استاد و روز 
معلم در دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى، با 
تبيين منزلت و جايگاه اساتيد و با اشاره به شان 
مقام معلم و اســتاد به عنوان مولفه هاى الزم 
براى پويايى جامعه اظهار كرد: انتظار دانشگاه 
اين اســت كه اســاتيد از لحاظ دانش و علم 
هميشه به روز بوده و همواره به دنبال پژوهش 
باشند چراكه به روز بودن اساتيد از نظر علم و 
دانش و تحقيقات از نقش موثرى در راستاى 
ايفاى نقش جامعه محورى دانشگاه سيدجمال 

در شهرستان و منطقه برخوردار خواهد بود.
حسين مرادى مخلص با اشاره به اينكه نقش 
آفرينى و اعتماد مردم، جامعه و دانشــجويان 
به دانشگاه دســتاوردى بزرگ براى دانشگاه 
بوده و اين دســتاورد حاصل تالش بى وقفه 
همه اعضــاى جامعه دانشــگاهى قلمداد مى 
شود، افزود: رسالت اصلى مسئوالن، اساتيد و 
كاركنان دانشگاه سيدجمال  بر آن است كه با 
تالش و همكارى خود، زمينه هاى ارتقاء هر 

چه بيشتر اين دانشگاه را فراهم كنند.
وى با بيان اينكه دانشــگاه ســيدجمال الدين 
اســدآبادى يك نگين براى ديار ســيدجمال 
است به طوريكه اين فضاى علمى و ظرفيت 
آكادميــك مى توانــد محور توســعه پايدار 
شهرستان باشد، تصريح كرد: در سال 96 دكتر 

ســيداحمدرضا موســوى زارع، عضو   هيأت 
علمى دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى در 
فهرست يك درصد اول دانشمندان برتر جهان 
قــرار گرفت و در حال حاضر اين دانشــمند 
جهان با دانشــگاه همچنان داراى همكارى و 

فعاليت است.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه سيدجمال 
الدين اسدآبادى، مرادى مخلص همچنين در 
اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره مرحوم 
فيضى سخا عضو سابق   هيأت علمى دانشگاه 
ســيدجمال يادآور شــد: بدون شك جايگاه 
علمى كشور مرهون تالش ها و فداكارى هاى 
قشر زحمت كش جامعه يعنى معلمان و اساتيد 

بوده و هست.
وى در ادامه از آماده شدن برنامه جامع دانشگاه 

سيدجمال خبر داد و خاطرنشان كرد: در رابطه 
با سند دانشگاه سيدجمال پايان كار صادر شده 
و سند تك برگ دانشگاه سرانجام پس از 10

سال در حال صادر شدن قرار دارد.
مــرادى مخلص همچنين با اشــاره به انعقاد 
تفاهم نامه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 
با دانشگاه علوم پزشكى شهرستان در راستاى  
انجام كار علمى در بحث آسيب هاى اجتماعى 
شهرســتان اســدآباد بيان كرد: در شهريورماه 
1400 ايــن دانشــگاه تصميــم دارد يك كار 
علمى و دقيق در بحث آسيب هاى اجتماعى 
با محوريت اســدآباد را انجام دهد و در اين 
كار علمى پژوهشــگران كشــورى را نيز پاى 
كار آورد و  ضمن گفتمان گرفتن، يك پويش 

رسانه اى را  راه اندازى كند.

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام-دادستان نهاوند 
و فرمانده نيروى انتظامى شهر ستان با همراهى 
شهردار نهاوند از پروژه ساماندهى بام و چهارباغ 
به منظور بررســى تامين امنيت شــهروندان و 

مسافرين در اين اماكن بازديد كردند.
عباس آزادبخــت در اين بازديد ضمن قدردانى 
از  اجراى طرح ساماندهى بام و ايجاد موقعيت 
تفريحى گردشگرى و زيباسازى شهر باشناسايى 
و بهره بردارى از پتانسيل ها و ظرفيت هاى قابل 
توجه شــهر گفت: اجراى اين پروژه كه هم به 
افزايش سرانه فضاى سبز شهر منجر شده است 
و هم زمينه ايحاد نشاط اجتماعى در يك فضاى 
سالمت را تامين كرده است، قابل قدردانى است 
و بايد براى حفــظ اين اقدامات و تامين امنيت 
شهروندان در اين اماكن اقدامات تكميل كننده 

هم انجام شود.
وى همچنين از آغاز عمليات اجرايى آســفالت 
خيابان و معابر شهر نهاوند، از شهردار قدردانى 
و خواســتار انجام اقدامات الزم براى اســتقرار 
كيوســك نيروى انتظامى به منظور تامين امنيت 
شــهروندان و وســائط نقليه  در بام و چهارباغ 

نهاوند شد.
 امنيت پروژه هاى بــام و چهار باغ 

نهاوند تامين مى شود
آزادبخت از استقرار كيوسك نيروى انتظامى و 
نصب دوربين هاى مداربســته به منظور تامين 
امنيت شــهروندان و وسائط نقليه در بام نهاوند 
خبر داد و افزود: ورود موتور سيكلت به چهار 
باغ نهاوند ممنوع اســت و در صورت مشاهده، 

موتور توسط پليس توقيف مى شود.

پس از پس از 1010 سال پيگيرى  سال پيگيرى 
                       دانشگاه سيدجمال                       دانشگاه سيدجمال

                                     سنددارمى شود                                     سنددارمى شود

تقدير دادستان نهاوند از اجراى پروژه ساماندهى بام 

كيوسك انتظامى در2پروژه 
نهاوند مستقر مى شود

فرماندار اسدآباد :
لزوم تسهيل تمديد مجوز واحدهاى 

صنفى توسط اتاق اصناف

 در شــرايط محدوديت ها و تعطيلى بازار 
اتاق اصناف نسبت به تمديد مجوز واحدهاى 

صنفى سخت گيرى نكند.
فرماندار اسدآباد گفت: در صورت برگزارى 
هر گونه مراســم تجمعى در روســتاها هيچ 
بهانه اى از دهياران قابل قبول نيســت و بايد 
حتماً در اين رابطه نظارت الزم را داشته باشند 

و موارد را سريعاً اطالع رسانى كنند.

ســعيد كتابى اظهار كرد: فعاليت دستفروشان 
نيز در بحث ســد معبر در شرايط كرونا هيچ 
توجيهى ندارد و بايد در اين رابطه اكيپ هاى 
نظارتى شــهردارى تذكرات اقناعى الزم را به 
اين افراد بدهند و نســبت به جمع آورى اين 

موارد اقدام كنند.
وى همچنيــن بــا بيــان اينكه در شــرايط 
محدوديت هــا و تعطيلى بــازار اتاق اصناف 
شهرستان نســبت به تمديد مجوز واحدهاى 
صنفى ســخت گيــرى نكند، يادآور شــد: 
شــهردارى شــهر نيز در رابطه با ماليات هاى 
مرتبط با درآمد توجه ويژه اى به موديان خود 

در شرايط كرونا داشته باشند.
كتابى با اشــاره به شــرايط قرمز شهرســتان 
خاطرنشــان كرد: در شرايط فعلى براى عبور 
از اين موج ســنگين كرونــا همچنان نيازمند 
تداوم همكارى و مشــاركت مردم در رعايت 
محدوديت هــا و پروتكل ها هســتيم ضمن 
اينكه از اصناف و بازاريان و مردم در راستاى 
كرونايى  جديد  محدوديت هاى  در  مشاركت 

شهر كمال قدردانى را داريم.

 مدير ســازمان تعاون روســتايى استان 
همدان از اجراى 70 هزار سرشــاخه كارى 
باغات گردو در سطح استان توسط اتحاديه 
شركت هاى تعاونى توليد روستايى خبر داد.

مجيــد مســلمى راد اظهار كــرد: طى عقد 
قرارداد با ســازمان جهاد كشاورزى استان، 
اتحاديه  شركت هاى تعاونى توليد روستايى 
طرح 70 هزار پيوند سرشاخه كارى گرو در 

سطح استان را اجرا مى كند.
وى بــا بيان اينكه هدف از اجراى اين طرح 
افزايش بهره ورى در باغات استان و به ويژه 
شهرســتان تويســركان به عنوان پايلوت و 
برند اصلى گردو در كشور است خاطرنشان 
كرد: ســرمازدگى درختان گــردو به ويژه 
سرمازدگى بهاره، كاهش توليد و پايين بودن 
عملكرد برداشت و عدم يكنواختى محصول 
توليد شــده از داليل مهم براى انجام طرح 
سرشاخه كارى در استان همدان و شهرستان 

تويسركان است.
تعاونــى  اتحاديــه  افــزود:  راد  مســلمى 
توليــد روســتايى اســتان همــدان با ســرمايه 
از  بهره گيــرى  و  توجــه  قابــل  گــذارى 
دانــش علمــى روز در ايجــاد زنجيــره 

ــدى و پيونــدك گواهــى  ــد نهــال پيون تولي
توســعه  در  مهمــى  گام   ، گــردو  شــده 
ــركان  ــتان تويس ــاورزى شهرس بخــش كش

ــت. ــته اس ــدان برداش ــتان هم و اس
وى با بيان اينكه اين اتحاديه در سال 1400

اقــدام به توليــد 130 هزار نهــال پيوندى 
گواهى شــده گردو كرده است يادآور شد: 
زنجيــره توليد نهــال پيونــدى و پيوندك 
اتحاديه تعاونى توليد روســتايى نه تنها نياز 
اســتان همدان بلكه بخش عظيمى از كشور 
را از واردات پيونــدك و نهال هاى خارجى 
بى نياز مى كند و در آينده مى توان بخشــى 
از نهال هاى توليدى را به خارج از كشــور 

شامست!صادر كر کنار پیام همدان



Y K

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

چهارشنبه  15 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4027

4

تا انتخـابات

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لل
 الم

ين
ب

مان
پارل

مان
پارل

عليرغم اعالم قبلى  رد صالحيت ها
 بيشتر از 94 درصد است

اعتراض 100 داوطلب شوراى شهر
 به رد صالحيت خود

 100 داوطلب عضويت در شوراى اسالمى شهر در اين استان نسبت 
به رد صالحيت خود اعتراض كردند.

رئيس هيات نظارت بر انتخابات شــوراى اســالمى شهر و روستا در 
استان همدان روزگذشته در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: داوطلبان 
رد صالحيت شده شــكايت خود را در مدت زمان تعيين شده تسليم 
دبيرخانه هيات عالى نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر در اين 
استان كردند كه بررسى مجدد ســوابق اين افراد با دقت نظر بيشترى 

صورت مى گيرد.
حجت االسالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه اجازه نمى دهيم حق 
كسى ضايع شود بيان كرد: رد صالحيت داوطلبان شوراى شهر مستند 
به مدارك ارائه شــده از سوى مراجع چهارگانه است و هنگام بررسى 
مجــدد صالحيت افراد، از نماينــدگان مراجع چهارگانه براى توضيح 

علت رد صالحيت دعوت به عمل مى آيد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: 
داوطلبان رد صالحيت شده مدارك مستندى براى تاييد صالحيت ارائه 
نكرده بلكه تنها به رد صالحيت معترض بودند با اين وجود با دقت نظر 

بيشترى شكايت آنها مورد بررسى قرار مى گيرد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: گويا نبودن پاســخ برخى از اســتعالمات دست هيات نظارت در 
رسيدگى به صالحيت داوطلبان را بسته بود به عنوان مثال مرجع قضايى 
بايد دربــاره پرونده محكوميت افراد، در جريان بودن پرونده يا قطعى 
شدن حكم را تشــريح كند. رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراى 
اسالمى شهر و روستا در استان همدان تاكيد كرد: به طور حتم داشتن 
پرونده قضايى مالك رد صالحيت داوطلبان نيســت چرا كه احتمال 
مى رود در جريان رســيدگى به پرونده، فرد تبرئه شده و مجازاتى بر 
او در نظر گرفته نشــود بنابراين معيار اصلى حكم قطعى محكوميت 
افراد اســت. فالحى اظهار داشت: همچنين در استعالم صالحيت فرد 
از نهادهاى نظارتى بايد موضوعاتى نظير نداشتن التزام عملى به اسالم، 
واليت فقيه و تجاهر به فسق به صورت دقيق مشخص باشد و از ُكلى 
گويى پرهيز شــود.  وى گفت: يك هزار و 148 داوطلب براى حضور 
در ششــمين دوره انتخابات شوراى اســالمى شهر در اين استان ثبت 
نــام كردند كه 51 نفر در هيات اجرايى و 93 نفر در هيات نظارت رد 
صالحيت شــدند كه در مجموع حدود 18 درصد داوطلبان ششمين 
دوره انتخابات شــوراى اسالمى در استان همدان رد صالحيت شدند 
همچنين تاكنون 57 نفر انصراف دادند. رئيس هيات نظارت بر انتخابات 
شوراى اسالمى شهر و روستا در استان همدان ادامه داد: مهمترين علت 
رد صالحيت داوطلبان شــوراى اسالمى شهر در اين استان مشكالت 
اقتصادى، سياســى و امنيتى بوده البته صالحيت شمارى هم به علت 

مشكالت اخالق تاييد نشد كه تعداد آنها بسيار اندك است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى ادامه داد: 
عمده اين افراد مشكل مالى و اقتصادى دارند و تعدادى با وجود اينكه 
در 2 دوره گذشته تاييد و عضو شوراى شهر بودند اما در اين دوره به 

علت مشكالت اقتصادى رد صالحيت شدند.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ششمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس يازدهم 
شوراى اسالمى و ششــمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 28 خرداد 

امسال برگزار مى شود.
در اين دوره از انتخابات 2 هزار و 966 نفر به عنوان اعضاى شــوراى 
روستاها و 174 نيز به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع سه هزار 
و 140 نفر به عنوان منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا در استان همدان برگزيده مى شوند.

برنامه نامزدهاى انتخابات 
با كارنامه سنجيده مى شود

 يكى از اعضاى حقوقدان شــوراى نگهبان اعــالم كرد كه برنامه 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى با كارنامه سنجيده مى شود.

هادى طحان نظيف در پيامى توييترى نوشت: رهبر انقالب امروز تاكيد 
كردند برنامه بايد واقعى و به دور از شعارهاى فريبنده باشد.

اين عضو شــوراى نگهبان در ادامه تصريح كرد: شــوراى نگهبان نيز 
در مصوبه شفاف ســازى تعاريف، معيارها و شرايط نامزدهاى رياست 
جمهورى، ارائه برنامه ها و خط مشــى هاى اجرايى توسط كانديداها را 
ضرورى برشمرده است. طحان نظيف در پايان همچنين عنوان كرد: البته 

برنامه با كارنامه سنجيده مى شود.

حاجى بابايى: 
دولت يازدهم و دوازدهم با تمام توان 

به جنگ دانشگاه فرهنگيان رفت
 كسى را به رياست دانشگاه منصوب كردند كه از اساس مخالف 
آن بــود، دولت يازدهم و دوازدهم با تمام توان به جنگ دانشــگاه 

فرهنگيان رفت و آن را تضعيف كرد.
به گزارش تسنيم، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى 
روزگذشــته در وبينارى با موضوع دستاوردهاى انقالب اسالمى در 
حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: انقالب اسالمى فرهنگى را به 
جا گذاشت كه عموم مردم درس خواندن را مطالبه كردند به نحوى 
كه امروز هركــس در جمهورى اســالمى اراده كند مى تواند درس 

بخواند و در ايزمينه مشكلى پيش روى افراد وجود ندارد.
حميدرضــا حاجى بابايى در ادامه افزود: آمــوزش و پرورش ايران 
در دنيا به عنوان يك الگو مطرح اســت و از نظر يونســكو و ديگر 
ســازمان هاى جهانى جزو پرافتخارترين ها در فراهم ســازى شرايط 

درس خواندن براى مردم به شمار مى رود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
ما همچنان در زمينــه عدالت اجتماعى در حوزه آموزش و پرورش 
نقص داريم، ادامه داد: قطار انقالب در تمام زمينه ها از جمله آموزش 
و پرورش با سرعت در حال حركت است اما برخى دولت ها توجه 
كافى به اين حوزه نداشته اند و به عبارتى كارهاى بزرگى انجام شده 

ولى كارهاى بزرگترى باقى مانده است.
وزير اســبق آموزش و پرورش با اشــاره به انتظــارات رهبر معظم 
انقالب از مســئوالن در حيطه آموزش و پــرورش بيان  كرد: برخى 
مى گويند سياست هاى ســند تجول بنيادين موفق نبوده در حالى كه 
مورد تاييد و تاكيد رهبر معظم انقالب اســت؛ اصًال اين سياست ها 

كجا اجرا شده كه نتواند كارساز باشد؟
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شــوراى اسالمى دانشگاه 
فرهنگيان را ركن اساســى ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
دانســت و تصريح كرد: دولت يازدهم و دوازدهــم با تمام توان به 
جنگ دانشــگاه فرهنگيان رفت و آن را تضعيف كرد؛ كســى را به 

رياست دانشگاه منصوب كردند كه از اساس مخالف آن بود.
وى اظهار داشت: نظام رتبه بندى معلمان ديگر موضوعى است كه آن 
را كنار زدند و پيرو آن چهار ســال فرياد زديم كه توجهى نشد؛ حاال 
به تازگى آن را تدوين كرده اند در صورتى كه كوچكترين تناسبى با 

سند بنيادين تحول ندارد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه 
فروختن مدارس تنها هنر دولت هــاى يازدهم و دوازدهم در حوزه 
آموزش و پــرورش بود، عنوان كرد: دولت هــم اقتصاد آموزش و 
پــرورش را خرد كرد و هم تعــداد معلمان را كاهش داد؛ 300 هزار 
معلم در اين سال ها بازنشسته شدند ولى نيروى جديد بسيار كمترى 
اضافه شــد و در نتيجه كالس هاى 20 نفــره را به كالس هاى 30 تا 

40 نفره تبديل كردند.
وزير اســبق آموزش و پرورش با اشاره به ريشه مسائل و مشكالت 
آموزش و پرورش گفت: بســيارى از دولت ها آموزش و پرورش را 
اولويت كشور نديدند و درجه اهميت آن را درك نكردند؛ در حالى 
كه راه نجات كشــور توجه به اين زمينه مهم اســت و پيشــرفت و 

سرفرازى كشور از مسير آموزش و پرورش مى گذرد.
وى خاطرنشان كرد: امروز آموزش و پرورش كه به همه وزارتخانه ها 
نيرو مى داد حتى نفر اول خودش فردى خارج از اين حيطه اســت؛ 
نظام تعليم و تربيت بايد سياست بياموزد اما دست انسان هاى سياسى 

كار نباشد.

شكايت نمايندگان از روحانى و نوبخت 
به قوه قضاييه 

 عضو   هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس با اشاره به پايان 
مهلت قانونى براى اجراى قانون تنفس خوراك به پتروپااليشــگاه ها 
اعالم كرد كه به زودى پرونده اين اســتنكاف به جلسه علنى ارجاع 

مى شود تا به قوه قضائيه فرستاده شود.
هادى بيگى نژاد در گفت وگو با تســنيم، با اشــاره به جلســه اخير 
اين كميسيون،گفت: رســيدگى به درخواست تعدادى از نمايندگان 
بــراى اعمال ماده 234 آئين نامه داخلى مجلس به دليل تاخير رئيس 
جمهــور و رئيس ســازمان برنامه و بودجه در اجــراى كامل قانون 
حمايت از صنايع پايين دســتى نفت خام و ميعانات گازى با استفاده 
از ســرمايه گذارى مردمى در دستوركار جلسه روز 23 فروردين ماه 

اعضاى كميسيون انرژى قرار داشت.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى در توضيح اشكال مطرح 
شده در اين جلسه، گفت: در اين نشست مطرح شد كه چرا نشست  
 هيأت امناى صندوق توســعه ملى، تنفس خوراك الزامى مندرج در 
اين قانــون را تصويب نمى كند تا تكليــف طرح هاى منتخب براى 
اجراى قانون و تأسيس پتروپااليشــگاه ها تعيين شود، هرچند هنوز 
هم خبرى از تصميم گيرى اجرايى نهايى صندوق توســعه ملى براى 

اين قانون به گوش نمى رسد.
وى در ادامه اظهار داشــت: تعلل بيش از يكســاله دولت در اجراى 
اين قانــون در نهايت نمايندگان مجلس را مجبــور كرد كه با فعال 
كردن ماده 234 آيين نامــه داخلى مجلس از رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه بابت تاخير در اجراى قانون پتروپااليشگاه ها 

شكايت كنند.
ــان اينكــه  ــا بي ــرژى مجلــس ب عضــو هيــأت رئيســه كميســيون ان
ــه و بودجــه، وزارت نفــت و  ــت از ســازمان برنام ــدگان دول نماين
هيــات امنــاى صنــدوق توســعه ملــى نيــز در ايــن جلســه حضــور 
داشــتند،خاطر نشــان كــرد: نماينــدگان دولــت عنــوان كردنــد كــه 
قبــول داريــم قانــون بايــد كامــل اجــرا شــود و تــالش خــود را نيــز 
در ايــن مســير مى كنيــم و قــول دادنــد هرچــه ســريع تــر قانــون 

اجرايــى شــود.

حمالت موشكى و پهپادى يمن 
به عمق عربستان سعودى

 ســخنگوى نيروهــاى مســلح يمــن خبــر داد كــه مواضــع نظامــى واقــع 
در فــرودگاه نجــران و پايــگاه هوايــى «ملــك خالــد» در «خميــس مشــيط» را 

هــدف قــرار داده انــد.
بــه گــزارش فــارس، ســرتيپ يحيــى ســريع اعــالم كــرد كــه ايــن حمــالت 
بــا چهــار پهپــاد «قاصــف k2» و دو موشــك بالســتيك «بــدر» صــورت گرفته 

ست. ا
وى تصريــح كرد، در اين عمليات، مواضع نظامــى واقع در فرودگاه نجران و 

پايگاه هوايى «ملك خالد» در «خميس مشيط» هدف قرار گرفته است.
ســريع گفت كه اين عمليات، پاســخ قانونى به تشــديد تجاوزها و محاصره 

گسترده يمن است.

سخنرانى رهبر انقالب ساعت 11 روز قدس 
انجام مى شود

 قائم مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى از سخنرانى رهبر انقالب در 
روز قدس در ساعت 11 روز جمعه خبر داد و تصريح كرد كه اين سخنرانى به 

صورت زنده از شبكه هاى داخلى و برون مرزى پخش مى شود. 
به گزارش ايســنا، نصرت ا... لطفى اعــالم كرد: ضمن اينكه از بيانات رهبر 
انقالب در روز قدس بهره مند مى شــويم برنامه هــاى هم افزاى ديگرى در 
بين تشــكل هاى مردم نهاد، ارگان ها و ســازمان ها مثل سال گذشته برگزار 

مى شود. 
وى در ادامه افــزود: اگرچه محدوديت كرونا اجــازه راهپيمايى خودرويى و 
تجمعات مردمى را به ما نداده اســت اما نشان خواهيم داد كه دل مردم ايران با 

مردم مظلوم فلسطين دد مقابل رژيم كودك كش اسرائيل است.

رفت و آمدهاى ديپلماتيك دوجانبه سبب 
ثبات منطقه مى شود

 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اعتقاد دارد از طريق 
ديپلماســى منطقه اى مى توان سياست هاى مشتركى ميان كشورها شكل داد و 

اين اين امر مى تواند به ثبات و امنيت پايدار منطقه كمك شايانى كند.
فداحســين مالكى در گفت وگو بــا خانه ملت، در خصــوص اهميت تحقق 
ديپلماســى منطقه اى از ســوى وزارت امور خارجه كشورمان، گفت: سفر به 
كشورهاى منطقه و تعامل با همســايگان در اولويت اول ديپلماسى كشورمان 

قرار داشته است.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: بايد اذعان كرد عدم 
توجه الزم به ديپلماســى منطقه اى طى سال هاى گذشته خطا سياسى بوده كه 

نبايد رخ مى داد اما اكنون بايد از فرصت ها به درستى استفاده شود.

محمد ترابى »
 شوراى وحدت كشور با محوريت جامعه 
روحانيــون مبارز  و با حضــور روحانيون، 
اقشار و احزاب شــكل گرفته است. شوارى 
وحدت كشور به منظور ايجاد انسجام و هم 
افزايى در بين نيروهاى انقالب ايجاد شــده 

است. 
وحدت  شــوراى  خبرى  نشســت  نخستين 
انقالب اسالمى استان همدان در سال جارى 
با نزديك شــدن به انتخابات خرداد 1400، 
دوشنبه هفته جارى با حضور رئيس شوراى 
وحدت اســتان و ســخنگوى اين شــوراى 

برگزار شد. 
در ابتداى جلسه رئيس شــوراى وحدت با 
بيــان اينكه امروز نفاق مردن در كار اســت، 
گفت: خداوند با ابــزار دين و ايمان ما را با 
هم متعهد كرده، ابزارى همچون دين، اعتقاد، 
نماز، نماز جمعه و غيره . از اين رو كســانى 
كــه به نماز جمعه و واليــت اعتقاد دارند را 
نيــروى ارزش مى گويند، كســانى كه براى 

ارزش ها ارزش قائلند. 
حجت االسالم و المسلمين قربان عبدالملكى 
در ادامه افزود: در صورت وحدت، افراد ساز 
خــود را نمى زنند و به دنبال ســهم خواهى 
نخواهند بــود. بايد نيروهاى انقالبى را جمع 
كنيم تا ممكلت را نجات دهيم و نه اين كه به 

فكر فرزندان خودمان باشيم. 
وى تصريح كرد: ايــن را بدانيد كه آن هايى 
كه به ســمت آمريكا و مذاكــره حركت مى 
كنند، نگران مملكت و گرانى نبوده و به فكر 
فرزندان خود كــه در اروپا و آمريكا زندگى 
مى كنند، هســتند. ما ظرفيت اين را داريم كه 
همــه دنيا را اداره كنيم. مــا امروز هيچ چيز 
كــم نداريم كه يك دولــت كار آمد و عادل 

سر كار بيايد.
رئيس شــوراى وحدت اســتان در رابطه با 
وجــود رانت و ويژه خوارى در شــوراها و 
شــهردارى ها گفت: برخى از افراد از ترس 
آلوده شــدن به رانــت وارد اينگونه فضاها 
نمى شــوند. همانطور كه قبًال در حوزه افراد 
از ترس اشــتباه در قضاوت وارد قوه قضائيه 

نمى شدند. 

عبدالملكى با بيان اينكه شــاهد اين هســتيم 
كه اكثريت شــوراها باهم درگيرند، كه اين يا 
سهم خواهى اســت و يا ندانم كارى، تاكيد 
كــرد: وقتى ديانت و وجدان حاكم باشــد و 
ما بتوانيم نيروهاى ارزشــى را در شــوراها 
حاكــم كنيم ديگــر نيازى به اهــرم نظارتى 
ديگرى نخواهد بــود. در حال حاضر دادگاه 
ها، بازرسى كل كشــور و حراست ها براى 
نظارت هســتند، اما همين اهرم هاى نظارت 

نيز نبايد آلوده به ويروس اين ها شوند. 
همچنين  استان  وحدت  شــوراى  سخنگوى 
در ادامه جلسه گفت: در حال حاضر نزديك 
به 20 تشــكل سياســى و احــزاب فعال در 
ذيل ساختار شــوراى وحدت استان، در امر 

انتخابات شوراى شهر فعاليت مى كنند. 
بهزاد خزائيان در ادامه افزود: شوراى اسالمى 
شــهر را يك پارلمان شــهرى تخصصى مى 
دانيم و نه حزبى-سياســى. از اين رو افراد را 
از لحاظ تخصص و تعهدشــان مورد بررسى 

قرار مى دهيم.
وى افزود: تاكيد شــوراى وحدت بر اين است 
كه در استان ها و شهرستان ها حداقل 30 تا 40 

درصد ليست را به جوانان اختصاص دهيم. 

سخنگوى شوراى وحدت در بخش ديگرى 
از ســخنانش گفت: اعتبار شــوراى شهر و 
شــهردارى همدان در ســال 1400 بيش از 
1600 ميليــارد تومان اســت. از اين رو بايد 
شوراى شــهر نيازهاى شهر را نسبت به اين 
منابع محدود كارشناسى و اولويت بندى كند، 
كه اين مسئله نيازمند ورود تعدادى از افراد با 

تخصص مالى و حساب دارى است. 
خزائيــان در ادامه افزود: از اصحاب رســانه 
مى خواهيم بيشــتر به معقوله ويژه خوارى و 
رانت خوارى در شــوراى شهر و شهردارى 

ها بپردازند. 
وى تصريح كرد: مشكلى كه در شوراى شهر 
كنونى وجود دارد اين است كه سبقه سياسى 
اعضاى شــوراى شــهر پر رنگ تر از سبقه 

تخصصى آن ها است.
ســخنگوى شــوراى وحدت در ادامه اظهار 
كرد: چند سال اســت كه مى گويند همدان 
كالن شــهر اســت. ولى آيا همدان شاخص 
هاى يك كالن شــهر را داشته است؟ برخى 
از پروژه هاى در حال بررسى و اجرا در شهر 
نه اوليت است و حتى امكان تعبير اعتبار آن 
هم وجود ندارد. نبايد صالح شــهر را فداى 

اقدامات پر زرق و برق افراد براى رسيدن به 
منافع خود كرد.

خزائيان در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراى 
ائتالف با شــوراى وحدت به توافق نرسيده 
است؟ گفت: خير اينگونه نيست. ما جلساتى 
با شــوراى ائتالف برگزار كــرده ايم و براى 
شوراى شــهر قرار اســت كه به يك ليست 

واحد برسيم. 
وى همچنين گفت: محوريت شوراى وحدت، 
جامعه روحانيت اســت. در همدان نزديك به 
20 حزب در شوراى وحدت فعاليت مى كنند. 
آقاى ارزنده رياست قبلى شوراى وحدت در 
جلسه 13 اسفند ماه ســال گذشته با حضور 
احزاب، بــا رأى گيرى 5 حزب منتخب براى 
شوراى وحدت(طبق دســتور العمل شوراى 

وحدت) را انتخاب كردند. 
خزائيان در پاســخ به اين ســوال كه آيا مى 
شــود يك حزب هم عضو شوراى وحدت 
و هم شــوراى ائتالف باشد؟ پاسخ داد: بله، 
حزب موتلفه اســالمى در حال حاضر عضو 
هردو شورا اســت. با اين حال توصيه شده 
است كه نمايندگان احزاب در اين دو شوراى 

متفاوت باشد. 

آخرين اخبار 
طرح شفافيت 

آراى نمايندگان 
 عضو كميسيون تدوين آيين نامه داخلى 
مجلس آخرين روند بررسى طرح شفافيت 

آرا نمايندگان را در مجلس تشريح كرد.
كميســيون  عضو  قدوســى  كريمى  جواد 
تدويــن آيين نامه داخلى مجلس شــوراى 
اسالمى در گفت وگو با تسنيم، در تشريح 
آخرين وضعيت بررســى طرح شــفافيت 
آراى نمايندگان در اين كميســيون، اظهار 
داشت: رســيدگى به طرح شفافيت آراى 
نمايندگان در دســتوركار آخرين جلســه 
كميســيون تدويــن آيين نامــه پيــش از 
سركشــى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه 
قرار داشــت كه درباره نحوه بررسى اين 

طرح بحث و گفت وگو شد.
 وى افــزود: در اين جلســه در چارچوب 
آيين نامــه داخلــى مجلس ايــن نكته از 
سوى اعضاى كميســيون مطرح شد كه آيا 
بايد دوباره طرحى نوشــته شــود و مراحل 
تبديل شــدن به يك طرح را سپرى كند يا 
اينكه همان طرح مورد بررســى قرار گيرد، 
در نهايت درباره ايــن 2 نظر رأى گيرى و 
قرار بر اين شد كه همان طرح توسط اعضا 
مورد بررسى اجمالى قرار گيرد و اگر نكته 
نظــرى وجود داشــت آن را به طرح اضافه 

خواهد شد .
عضو كميســيون تدويــن آيين نامه داخلى 
مجلس تصريح كرد: در جلســه هفته آينده 
كميســيون تدوين آيين نامه وارد بررســى 
جزويــات طرح شــفافيت آراى نمايندگان 
خواهيم شــد كه پــس از انجام جمع بندى 
طرح براى بررســى در جلسه علنى تقديم  

 هيأت رئيسه مجلس خواهد شد.
كليات طرح شــفافيت آراى نمايندگان در 
جلســه علنــى (چهارشــنبه 15 بهمن ماه) 
مجلس شوراى اسالمى، با 153 رأى موافق، 
63 رأى مخالف و 12 رأى ممتنع از مجموع 
234 نماينــده حاضر در جلســه رد شــد؛ 
كليات طرح شفافيت آراى نمايندگان براى 
تصويب فقط 3 راى كم آورد. اين طرح كه 
در حقيقت اصــالح قانون آئين نامه داخلى 
مجلس بود براى تصويب به 67 درصد آراى 
صحن علنى نياز داشت اما با 65 درصد آرا 
3 راى كم آورد و تصويب نشد الزم به ذكر 
است نمايندگان در جلسه روز يكشنبه، 12

بهمن ماه رأى به اولويت رســيدگى به آن 
داده بودند.

قاليبــاف رئيس مجلس پــس از پايان رأى 
گيرى كليات طرح اصالح آيين نامه داخلى 
نمايندگان  آراى  شــفافيت  پيرامون  مجلس 

گفــت: با توجه به اينكــه اصالح آيين نامه 
داخلى نياز به دو سوم آراى نمايندگان دارد، 
كليات اين طرح رأى مورد نياز را كســب 
نكــرد، البته موافقان و مخالفان كليات طرح 
با اصل موضوع شــفافيت موافق بودند، لذا 
كميســيون آيين نامه داخلى مجلس تالش 
كند تا آيين نامه را به نوعى تنظيم و تدوين 
كند كه شــفافيت و دغدغه همه نمايندگان 

ديده شود.
الزم به ذكر اســت،پس از رد كليات طرح 
شــفافيت آراى نمايندگان در جلسه علنى 
50 تن از نمايدگان با اســتناد به ماده 130

آيين نامه داخلى قوه مقننه خواستار بررسى 
مجدد اين طرح شــدند كه اين درخواست 
در جلســه علنى روز (سه شــنبه 28 بهمن) 
بــا 187 رأى موافق، 38 رأى مخالف و 11
رأى ممتنــع از مجموع 247 نماينده حاضر 

در جلسه تصويب شد.

 در پــى برخــى اعتــراض ها نســبت به رد 
صالحيت نامزدهاى شوراى شهر و درخواست از 
رئيس مجلس براى پيگيرى اين مسئله «نگاهدارى» 
مشــاور و رئيس حوزه رياســت مجلس شوراى 
اســالمى،  از جلســه رئيس مجلس با وزير كشور 
و و تعدادى از اعضــاى    هيأت مركزى نظارت بر 
انتخابات شوراى شــهر به منظور بررسى وضعيت 
و رونــد احراز صالحيــت نامزدهــاى انتخابات 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا خبر داد.
به گــزارش ايســنا ، نگاهدارى با بيــان اينكه در 
جلســه اى با ، با حضور رياســت مجلس، وزير 
كشــور، رئيــس ســتاد انتخابات كشــور، معاون 
پارلمانى وزارت كشور و تعدادى از اعضاى هيأت 

مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها، گزارشى در 
مورد انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا و 
وضعيت نامزدهاى اين انتخابات به رياست مجلس 
ارائه شد، عنوان داشــت: در انتخابات پيش رو بر 
اســاس منويات مقام معظم رهبــرى، ايجاد زمينه 
حضور حداكثرى آحاد مــردم در انتخابات امرى 
مهم و از جمله دغدغه هاى جدى رياســت مجلس 
اســت، زيرا كه برگزارى يك انتخابات پرشور به 
افزايش همبســتگى اجتماعى و تقويت پشــتوانه 
مردمــى نظام جمهورى اســالمى كمك شــايانى 
خواهد نمود و بســيارى از طرح ها و نقشــه هاى 
خارجى براى ايجاد فاصله مابين حاكميت و مردم 
را نقش بر آب خواهد كرد. بر اين اساس و با توجه 

برخى اعتراض ها نســبت به رد صالحيت شدگان 
اين دوره از انتخابات شــوراها به وجود آمده بود، 
اين موضوع روز گذشته مورد بررسى قرار گرفت.

مشــاور رئيــس مجلــس بــا بيــان اينكــه شــوراهاى 
شــهر بــه عنــوان پارلمانهــاى شــهرى نقــش 
ــر  ــزود: دكت ــد، اف مهمــى در مديريــت شــهر دارن
قاليبــاف در ايــن جلســه تاكيــد داشــتند كــه 
حضــور افــراد متخصــص، متعهــد و داراى تجربــه 
ــهرى در  ــت ش ــا مديري ــط ب ــاى مرتب در زمينه ه
بهبــود  و  ارتقــا  موجــب  مى توانــد  شــوراها 
شــرايط محيطــى، عمرانــى، فرهنگــى و اجتماعــى 
شــهرها گــردد لــذا نبايــد انتخابات شــوراى شــهر 
ــه شــود و  ــم اهميــت در نظــر گرفت ــتا، ك و روس

احــراز صالحيــت نامزدهــاى ايــن انتخابــات بايــد 
بــا دقــت صــورت گيــرد و حقــى از هيــچ فــردى 
زايــل نشــود. هــم بايــد خطــوط قرمــز قانونــى و 
ــورد نظــر باشــد  ــورد اســتعالم م نظــر مراجــع م
و هــم در عيــن حــال از رويكــرد جناحــى جــدا 
ــى  ــاح سياس ــر دو جن ــاره ه ــردد. درب دورى گ
ــردد  ــگ گ ــدر تن ــا آنق ــره صالحيت ه ــد داي نباي
ــز  ــد ني ــراد متخصــص و متعه ــه بســيارى از اف ك
امــكان حضــور در ايــن انتخابــات را نداشــته 
ــاى  ــه آنچــه برخــى جناح ه ــا توجــه ب ــند. ب باش
كامــال  كــه  اســت  الزم  مى گوينــد  سياســى 
منصفانــه و قانونــى و بــدون لحــاظ گرايــش 

ــد. ــارت عمــل كن ــات نظ ــى، هي سياس

نگاهــدارى تاكيد كــرد: بنابراين در جلســه روز 
يكشــنبه با همين رويكرد و با نظر رياست مجلس 
و اعضاى   هيأت نظارت، پس از مباحثات صورت 
گرفته تصميم بر آن شــد كه در بررسى صالحيت 
نامزدهاى انتخابات شوراى شهر، صالحيت افرادى 
كه استعالم آنها از كليه مراجع نظارتى مثبت است، 
با امعان نظر از سوى هيات نظارت مورد تائيد قرار 

گيرد.
وى در پايــان عنوان داشــت: به نظر مى رســد با 
اين تصميم مشــكل تعداد زيــادى از داوطلبان رد 
صالحيت شــده بر طرف گــردد و صالحيت آنها 
تائيد شود تا شاهد حضور و مشاركت پرشور مردم 

در انتخابات شوراهاى شهر و روستا باشيم.

در نخستين نشست خبرى رئيس شوراى وحدت استان اعالم شد

اعضاى شوراى شهر 
سياسى هستند تا متخصص

مشكل بسيارى از داوطلبان رد صالحيت شده شورا حل مى شود
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نيش و نـوش

نگاه

از تيرماه به بعد، نسخه هاى كاغذى بخش خصوصى پذيرفته نمى شود
 معــاون بيمــه و خدمــات ســالمت ســازمان بيمــه ســالمت بيــان كــرد: كــه پيشــرفت هاى طــرح نسخه نويســى الكترونيــك 

در بخــش خصوصــى قابــل مالحظــه بــوده و در برخــى اســتان ها ايــن برنامــه بــه صــورت صددرصــد اجرايــى شــده اســت.
بــه گــزارش ايســنا، مهــدى رضايــى افــزود: در نســخه پيچــى الكترونيــك در خدمــات آزمايشــگاه و تصويربــردارى از ارديبهشــت 

مــاه ســند كاغــذى نخواهيــم پذيرفــت و بايــد بــه صــورت الكترونيــك اســناد را مبادلــه كننــد.
ــك  ــز الكتروني ــه ج ــر نســخه هاى ب ــاه ديگ ــر م ــد از تي ــك در بخــش خصوصــى بع ــه داد: در نسخه نويســى الكتروني وى ادام
پذيرفتــه نمى شــود. بــراى كســانى كــه قــرارداد ندارنــد، بــه تدريــج تــا انتهــاى ســال، حــق اســتفاده از دفترچــه منــع مى شــود و 

ــراى بيمــه ايجــاد نمى شــود. تعهــدى ب
ــرد: بخش هــاى پاراكلينيــك اســتقبال بيشــترى از نســخه پيچــى الكترونيــك انجــام  ــار ك ــاون ســازمان بيمــه ســالمت اظه مع

ــود. ــام مى ش ــرعت انج ــه س ــز ب ــك ني ــز الكتروني ــاى تجوي ــد. پرداختى ه داده ان

هر گونه عوارض واكسن هاى كرونا در كشور ثبت مى شود
ـــوارض  ـــه ع ـــت هرگون ـــكى از ثب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــر وزارت بهداش ـــاى واگي ـــت بيمارى ه ـــز مديري ـــس مرك  رئي
واكســـن هاى كرونـــا در كشـــور خبـــرداد و گفـــت: تاكنـــون هيـــچ عـــوارض جـــدى و نگـــران كننـــده اى از واكســـن هاى 

تزريـــق شـــده نداشـــته ايم.
محمـــد مهدى گويـــا در گفت وگـــو بـــا ايرنـــا، افـــزود: تك تـــك واكســـن هاى كرونـــا كـــه در كشـــور تزريـــق مى شـــوند 
اگـــر عوارضـــى داشـــته باشـــند هـــم در ســـامانه ســـيب معاونـــت بهداشـــت وزارت بهداشـــت و هـــم در ســـامانه تى تـــك 

ســـازمان غـــذا و دارو بـــا پـــر كـــردن فرم هـــاى ثبـــت عـــوارض، ثبـــت و بررســـى مى شـــود.
ـــد19  ـــه بيمـــارى كووي ـــراى واكسيناســـيون علي ـــى ب ـــاى واردات ـــوع واكســـن كرون ـــار ن ـــون چه ـــران تاكن ـــان اينكـــه در اي ـــا بي وى ب
ـــا دو روز  ـــك ي ـــا ي ـــاً ب ـــته اند و عمدت ـــدى نداش ـــوارض ج ـــق ع ـــس از تزري ـــن ها پ ـــن واكس ـــك از اي ـــچ ي ـــه هي ـــده ك وارد ش

ـــوده اســـت. ـــراه ب ـــدن درد مختصـــر هم ـــا ب ـــب ي ت

وظايف فرهنگى و اجتماعى مديريت شهر
   شــوراى شــهر و شهردارى 
دو ركن اصلى مديريت شــهرى 

محسوب مى شوند.
با آنكه در ظاهر وظايف خدماتى 
و عمرانى مديريت شهرى پر رنگ 
تر به نظر مى رسد, اما با پيشرفت 
روز افــزون تكنولوژى و افزايش 
جمعيت شــهرها و كالنشهر ها, 
پديده هاى اجتماعى رخ نموده اند 

كه زندگى در شهرها دشوار تر نموده است.
  آســيب هاى اجتماعى و لزوم توجه به جلب مشاركت آحاد مردم در 

اداره امور شهر از اين دست مسائل در شهرها است.
  از طرفى در قانون وظايف اجتماعى و فرهنگى زيادى براى مديريت شهرى 

پيش بينى شده كه متأسفانه كمتر تا كنون مورد عنايت قرار گرفته است.
به نظر مى رسد شوراى شهر همدان در دوره جديد خود ضرورت دارد 

به كاركرد هاى اجتماعى و فرهنگى تمركز بيشترى داشته باشد.
در ادامه توجه شما به برخى از اين وظايف جلب مى نمايد:

1- امور فرهنگى و اجتماعى شهر در قانون اساسى:
در اصل هفتم قانون اساسى" شوراى اسالمى شهر از اركان تصميم گيرى 

و اداره امور شهر است"
در اصل صدم قانون اساســى" براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, 
اقتصادى, فرهنگى, عمرانى, بهداشتى, آموزشى و ساير امور رفاهى از 
طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى, اداره امور هر روستا, 
بخش, شــهر, شهرستان يا استان با نظارت شــورايى به نام ده, بخش, 
شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان 
محل انتخاب مى كنند.    شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و 
حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور 
و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت 
ارضى و نظام جمهورى اسالمى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون 

معين مى كند."
مطابق اصول قانون اساســى مى توان گفت: اداره امور فرهنگى شهر و 
پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى و فرهنگى شهر با توجه به مقتضيات 
هر شهر و از طريق همكارى مردم آن شهر و با نظارت شوراى اسالمى 
شــهر صورت مى گيرد. در اصل هفتم و يكصدم تأكيد شده است كه 
حدود اختيارات و وظايف شــورا و نظارت شــورا را قوانين مصوب 

مجلس شوراى اسالمى تعيين مى نمايد.
2- وظايف شورا در امور فرهنگى شهر:

در قوانين مختلف حدود اختيار شــوراى اسالمى شهر و شوراى عالى 
اســتانها در امور فرهنگى و اجتماعى مشخص شــده است. از جمله 

وظايف شوراى شهر در ماده 71 قانون شوراها عبارت است: 
1-2: در بند 2 ماده 71 قانون شوراها" بررسى و شناخت كمبودها, نيازها 
و نارسايى هاى اجتماعى, فرهنگى, آموزشى, بهداشتى, اقتصادى, رفاهى 

شهر و تهيه طرح ها و پيشنهاد هاى اصالحى و ...."
2-2: در بند 4 ماده 71 قانون شــوراها" همكارى با مسئولين اجرايى و 
نهادها و سازمان هاى مملكتى در زمينه هاى مختلف اجتماعى, فرهنگى, 

آموزشى و..."
2-3: در بنــد 5 ماده 71 قانون شــوراها" برنامــه ريزى در خصوص 

مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعى و فرهنگى و...
2-4: در بنــد 6 ماده 71 قانون شــوراها" تشــويق و ترغيب مردم در 

خصوص گسترش گردشگرى و فرهنگى و...
2-5: در بند ها و احكام ديگر وظايفى براى شــوراى شــهر مشخص 
" وظيفه  گرديــده كه جنبه فرهنگى دارند از جملــه در بند 24 ماده 71
نامگذارى معابر, ميادين و ... در بند 25 ماده 71 وظيفه تصويب مقررات 
براى نوشتن و الصاق هر نوع نوشته و الصاق تابلوها و تبليغات در سطح 
شهر و همكارى با دستگاه ها و اشخاص براى دائر كردن نمايشگاه هاى 

هنرى را مى توان بيان كرد.
* على رضايى
رئيس سابق كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان

آفتاب: وعده گرانى خودرو همزمان با كاهش قيمت دالر 
 چيزى كه عوض داره گله نداره!!

 اخبارصنعت: نگرانى از دالل بازى در بازار گندم
 اگر حضور نداشته نباشن جاى نگرانى داره!!

اقتصادپويا: خبرى از يارانه كرونا نيست
 از اآلن صابون به دلتون نماليد، نگيد نگفتيد!!

امروز: خاموشى يك قدم نزديك شد
 يعنى مى خوايد بگيد دسترنج اديسون هم تاريخ انقضا داشته!!

حرف مازندران: رتبه بندى معلمان شايد وقتى ديگر
  الوعده وفا!!

نقش اقتصاد: دو روى سكه واردات
 شير يا خط؟؟

آرمان ملى: نبض دالر در وين مى زند؛ در استانبول نه
 آخه هنوز به جاى غريب عادت نكرده!!

ها در ايران  آسيا: اقامت خارجى
 حاصلش هم ميشه سوغاتى ويروس با نوع هاى متنوع!!

سايه: قدرت هاى جهانى به دنبال احياى برجام
 مچ بندازين هركى زورش بيشتر بود زودتر موفق ميشه!!

آفتاب اقتصادى: ارسال سيگنال مثبت نفت به اقتصاد
 فعًال بزاريد چراغ سبزش رو نشون بده تا ببينيم چى پيش مياد!!

همشهرى: عبور 15 استان از قله پيك چهارم
 با هم كورس گذاشتن هركى زودتر برسه برنده تره!!

ابتكار: نخستين كليد طاليى براى نفت ايران
 برنزى هم كفايت ميكنه!!

اسكناس: بهبود معيشت در گرو ثبات اقتصاد
 بدون شرح!

فرهيختگان: هشت نشانه اميدبخش خنثى سازى تحريم ها
 كاش براى رســيدن اين نشانه ها ســيب مى چيدن تا بهش 

مى رسيديم!!

اى معلم تو در دامان كدامين مادر پرورش يافته اى 
تقديم به تمام معلمان بزرگوار 

 در كالس آمدي ، مثل اينكه در دنياي كوچك كالس خورشيدي 
دوباره طلوع كرد وقتي لبخند زدي وبه من نگاه كردي وسالم دادي 
فكركردم كه تو باغباني هســتي كه مرا كاشته اي وبه من سر زدي تا 
از آب زالل وجودت برسر گلبرگ هاي من شبنم بنشاني ومن لحظه 
هاي كودكــي ونوجواني ام رابا گلي چون تو در كالس همنشــين 
بودم وازفرش به عرش رفتم ودريا شــدم ودركاسه اي چكيدم. من 
كه از باغچه كوچك خانه مان خاطره ها داشــتم هرگاه كه تورا مي 
ديدم انگاركه اتفاقي ديگر در باغ ســبز دفترم رخ مي داد اتفاقي زيبا 
ســركالس درس ،اتفاقي كه با نگاه توآميخته بود ، مثل اينكه جوانه 
يا شــكوفه اي تازه از شــاخه هايم بيرون مي جست هرروز مطلب 
تازه اي داشتي وكالس را رنگ وبويي تازه مي بخشيدي ومن هرگز 
از آموختن در مكتب عشــق تو خســته نمي شدم تو مي آمدي وما 
مي گفتيم برپا و احســاس من مثل شــقايقي بودكه دردشتي ايستاده 
ونسيمي خوشبو ومعطر با تمام احساسش او را نوازش مي كند وقتي 
برجا مي گفتي خيالم راحت مي شــد ومي دانســتم كه آمده اي كه 
درخاك وجودمن بذر عشــق بكاري وقتي اسمم را مي خواندي دلم 
به سويت پر مي كشيد وقلمت را بوسه باران مي كردم تا با خودكار 
نقش حضور مرا بردفترت بگذاري ومن بي صدا مي نشستم وبه همه 
حرفهايت كه از ذات پرگوهرت برخواسته بود گوش جان مي سپردم 
و درســهايت مانند كالم پيامبران راهگشاى زندگى ام بود . وقتي به 
تابلوي ســياه نزديك مي شدي ودست برگچ سپيد مي بردي تابلوي 
ســياه كالس با نوشتهايت روشن مي شد، هرگز به ساعت نگاه نمي 
كردي و ساعت بر دست نداشتي چرا كه روزها وساعت ها براي تو 

كه عاشق بودي چون ثانيه مي گذشت 
هميشــه درحيرت بودم كه به آغوش پرعاطفه كدامين مادر پرورش 

يافته اي كه اينگونه مهربان هستي 
دركدامين مكتب درس خونده اي كه اينگونه عاشق درس ومكتبت 

مانده اي 
چه كسي دست تورا به گرمي فشرده كه اينگونه دست ماراگرفته اي 
در عطركــدام خانــه آرامش گرفته اي كه اينگونــه عطر ياس را در 

كالس پيچاندي 
مرواريدكدام اقيانوس بي كران هســتي كه ايــن گونه گوهر بار در 

جامعه مي درخشي
 اكنون دركجا حضور داشــته باشم كه زيباتر ازكالس باشد ودوباره 

صدايت دركالس بپيچد ، كجاروم كه عطرياس بپيچدو... 
تو اي معلم وارث پيامبران شــدي وجا پاي آنان گذاشتي وجاودان 

خواهي ماند اي معلم
*پرويز ملك زاده محقق علوم باغي وگياهي

 كتاب هاى قديمى را كه باز مى كنى به جاى 
اســامى پر از القاب خان، ميرزا، سلطنه، دوله، 
گرفته تا مال و ســيد و ... هــزار و يك عنوان 
ديگر و حتى گاهى چند تــا از اين القاب در 
كنار هم بود نام هايى كه مشــخص نبود بخش 

اصلى اين نام چيست.
انتخاب نام خانوادگى نخست به اين صورت 
بود كه به انتهاى نام پدربزرگ، بزرگترين فردى 
كه در قيد حيــات بود، «ى» اضافه مى كردند. 
براى نمونه اگر نــام جد فردى محمد بود نام 
خانوادگــى محمدى بــراى او و خانواده اش 
انتخاب مى شد و اگر كسى در گذشته اين نام 
خانوادگى را در آن شهر انتخاب كرده بود، از 
پسوند و پيشوندهايى نظير، فر، زاده، خواه، پور 

و ... براى افراد بعدى استفاده مى  شد.
بــا اين حال قانون حــذف القاب به تصويب 
مجلس رســيد و افراد ملزم شدند براى خود، 
نام و نام خانوادگى مناسب انتخاب كنند. بدين 
ترتيب گرفتن شناســنامه از 1306 خورشيدى 
طبــق قانون هــاى مصوب  در ارديبهشــت 
1304 و بهمــن  1305 خورشــيدى اجبارى 
شد و با تصويب قانون مدنى كشور در 1313
خورشــيدى همه مردم ايران ملزم به ثبت نام 

خانوادگى شدند.
 ثبــت نخســتين ســند واليت يا 
شناســنامه به نام «فاطمه ايرانى» در 

1297 در تهران
در ايران، نخستين مجموعه رسمى ثبت احوال 
در سوم دى ماه 1297 به عنوان بخشى از بلديه 
تاسيس شد و نخســتين سند واليت يا همان 
شناسنامه هم در همين تاريخ براى فردى به نام 
«فاطمه ايرانى» در تهران به ثبت رسيد. نخستين 
سند هويتى ايرانيان خارج از كشور در اسفند 
 ماه 1308 در شــهر بمبئى به نام «عبدالحسين 
سپنتا» صادر شــد. سپنتا همان كسى است كه 
بعد ها نخســتين فيلم ناطق ايرانــى با عنوان 
«دختر لر» را ســاخت. گزينش نام خانوادگى 
نيز، معموال از چنــد روش پيروى مى كرد كه 
يكى از آنها پيشــه نياكان در يك قوم اســت. 
محل اسكان قوم و نام يا شهرت بزرگ خاندان 
(پدر، پدربــزرگ، جد)، از ديگر شــيوه هاى 

متداول انتخاب 
 نام خانوادگى بوده اســت. گاهى هم يك نام 
خانوادگى بر اســاس شغل يا حرفه (همچون 
صراف، جواهريان، پزشــكزاد) يا يك ويژگى 
بدنى يــا فيزيكــى (خوش چهــره، قهرمان) 

بازمى گشت.
در نهايت و با تصويب قانون مدنى كشور در 
سال 1313 ثبت نام خانوادگى نيز، اجبارى شد. 
بر اساس قانون، سرپرست خانواده بايد براى 
خانواده خــود نام خانوادگى انتخاب مى كرد و 
نام خانوادگى تخصيص يافته از سوى وى به 
ساير افراد خانواده اش هم اطالق مى شد. و از 
آن زمان تاكنون بيش از چهار نسل از ايرانيان به 

اين نام هاى خانوادگى خوانده مى شوند.
92 سال از زمان اجبار بكارگيرى نام خانوادگى 

براى اتباع ايرانى مى گذرد و از آن زمان تاكنون، 
اسناد هويتى ايرانيان، تحوالت بسيارى را پشت 
سر گذاشته است و امروز در حالى ساالنه يك 
ميليون و 200 هزار شناسنامه تعويض مى شود 
كه ايرانيان در انتظار دريافت كارت هوشــمند 
ملى با بهره گيــرى از آخرين فناورى هاى روز 

دنيا هستند. 
 صدرنخستين نامخانوادگى

تصويب شده در همدان
بــه گزارش روابط عمومــى اداره ثبت احوال 
اســتان همدان، نام خانوادگى در سال 1313
به صورت قانونى مدنــى درآمد و براى تمام 
اتباع ايران اجبارى گرديد. و قبل از اين بيشتر 
اشــخاص بر اساس القاب (خان، ميرزا، سلطه 
و...) شــهرت داشتند ويا به صورت طايفه اى 
و منتســب به بزرگ طايفه شناسايى و مشهور 

مى شدند.

نخستين نام خانوادگى تصويب شده در همدان 
واژه صدر مى باشد كه در تاريخ 1304/07/09

به صاحب ســند سجلى تعلق گرفته است كه 
كوتاه ترين نام خانوادگى در همدان دو حرفى 
و طوالنى ترين نــام خانوادگى در همدان 18

حرفى بوده است.
 ثبــت دوهزار و 220 مــورد تغيير 

نامخانوادگى در سطح استان 
مواد قانونى تغيير نام خانوادگى عبارتند از ماده 
40، 41 و 42 قانــون ثبت احوال كه متقاضى 
در صورت داشــتن نام خانوادگى نامناســب، 
شرايط سنى كه فقط يكبار مى تواند با مراجعه 
به ادارات ثبت احوال درخواست خود را مبنى 
بر تغيير نام خانوادگى به كارشــناس مربوطه 
ارائه دهد پس از بررسى و مطابقت درخواست 
مذكور وفق مقررات و قوانين خواسته متقاضى 

تصويب و يا رد مى گردد.

همچنين ، طبق آمار بدســت آمده از ســوى 
ثبت احوال، تعداد دوهــزار و 220  مورد نام 
خانوادگى در همدان در ســال 99 تغيير يافته 
است كه اين تعداد شامل اصالح، حذف پسوند 

و پيشوند و تغيير نام خانوادگى بوده است.
 چه افرادى مى توانند در خواست

 تغيير نام خانوادگى كنند؟
شــخصى كــه مى خواهد نســبت بــه تغيير 
نام خانوادگى خود در صــورت امكان، اقدام 
كند بايد 18 ســال به باال باشد يا اگر  كمتر از 
18 سال دارد داراى حكم رشد باشد همچنين 
پدر يا جد پدرى با ارائه شناسنامه خود جهت 
فرزنــدان كمتر از 18 ســال در صورتى كه نام 
خانوادگى پدر تغيير كرده باشد و قيم يا وصى 
براى اطفال تحت سرپرســتى خــود با ارائه 
مدارك مســتند كه سمت او احراز شده باشد، 

مى توانند نسبت به اين موضوع اقدام كنند. 

امروز سالروز اجبارى شدن نام خانوادگى در ايران است

از نخستين تا بيشترين فاميل

  نام هاى خانوادگى به ترتيب فراوانى در استان 

استقالل ماما
 نياز ى كه خاك 

مى خورد
■  بيمه گرها، جايگاه ماما را به رسميت 

نمى شناسند

 نامش زهراست، ســيده هم هست با امسال 27
سال  از عمر خدمتش گذشته است.

حاصل ســال ها تالشش عالوه بر اينكه سدها مادر 
و نوزاد را يارى كرده است تاليف و ترجمه چندين 
كتاب در حوزه مامايى و بهداشت بارورى و همچنين 
نگارش چندين مقاله در ژورنال هاى معتبر داخلى و 

خارجى در حوزه فعاليتش شده است.
او طرح هاى تحقيقاتى متعــدد در زمينه باردارى و 
زايمان، مراقبت هاى قبــل و حين و بعد از زايمان، 
مدلهاى مختلف مراقبتى در زنان در سنين بارورى، 
ترغيــب زنان به فرزنــد آورى و.. را هم انجام داده 
است. سيده زهرا معصومى يك ماماست، يعنى كسى 
كه بهترين و لذت بخــش ترين صحنه زندگى اش 
تولد نوزاد و پابه عرصه وجود گذاشــتن او همراه با 
لمس لذت مادر شدن در مادرى  است كه منتظر تولد 

فرزندش مى باشد.
حاال كه در تقويم روزى را به نام او و تمام همكارانش 

ماما ناميده اند با او ازخواسته ها، مشكالت، تفاوت ها 
و بســيارى مــوارد ديگر گپ و گفتى داشــتيم كه 

خالصه اى از آن در ذيل آمده است.
 خانــم معصومى لطفا خودتــان را براى 

مخاطبان روزنامه بيشتر معرفى كنيد؟
من سيده زهرا موسوى يك ماما هستم، سال هاست 
در اين حوزه فعاليت دارم و موفق به نگارش چندين 
كتاب تخصصى و مقاالت علمى شده ام كه ماحصل 
تجربه در  شــغلم، تحصيالتم بوده است با اين حال 
تنها چيزى كه در معرفى خود مى گويم اين اســت: 

من يك مامام
 ماما كيست؟

ماما يعنى همان زن ســپيد پوشى كه در حيطه هاى 
اصلى مراقبت هاى دوران باردارى و زايمان و پس 
از آن در كنــار مادر و نوزاد اســت  از نظر علمى 
و تخصصى هم بايد گفت خوشــبختانه با رشد و 
گســترش فعاليت هاى اين رشــته و ايجاد مقاطع 
تحصيالت تكميلى كارشناسى ارشد و دكترا در اين 
رشته حيطه فعاليتهاى اين رشته هم به سنين بارورى 
و بهداشت بارورى گسترش پيدا كرده است. ماماها 
در كنار  متخصصان زنان  مشــغول ارائه فعاليت و 
خدمات به زنان بــاردار و كليه زنان در جامعه مى 
باشند و در اقصا نقاط كشور عزيزمان ماماها حضور 
داشته و در صورت مواجه با با مشكالت بالينى در 
هنگام ارائه خدمات بــاردارى، بيمار به متخصص 
زنان جهت تكميل مراحل درمــان ارجاع داده مى 

شود. 
هاى   مراقبت  ارائــه  همچنيــن 
صحيح به كليه زنان و مخصوصا 
كار  بــاردارى  دوران  در  زنــان 
مشــترك تيمى با حضــور ماما، 
ســاير  حتى  و  زنان،  متخصص 

مشاغل درمانى الزم مى باشد.
 به عقيده شما كه بيشتر 
از دو دهــه اســت در اين 
مهم  داريد  فعاليــت  حوزه 

ترين مشكالت و چالش هايى كه متوجه ماما 
هاست چه مواردى است؟

ببينيد ماما در عين حال كه يك شــغل و حرفه اى 
اســت كه بايد عاشــقانه در آن خدمت كرد اما به 
مخاطره افتادن اســتقالل حرفــه مامايى  مهم ترين 
چالشى است كه سال هاســت ماماها جامعه ما با 
آن مواجه اند در حالى كه بنابر تعاريف ســازمان 
وزارت  ودســتورالعمل هاى  جهانــى  بهداشــت 
بهداشــت، رشته مامايى كامال مستقل تعريف شده  
است. از طرفى نداشــتن قرارداد دفاتر خصوصى ، 
ادارى و ســازمان هاى بيمه با ماماهــا.در تمام دنيا 
خدمت دهنده زير پوشــش بيمه قرار مى گيرد چه 
خدمت از ســوى پزشك انجام شود و چه ماما، اما 
در كشور ما اينگونه نيست و اين خيلى به جايگاه 
ماما ضربه زده است به عنوان مثال خيلى از شركت 
هاى بيمه گر نسخه ســونوگرافى ماما را مشمول 

قرارداد خــود نمى دانند و اين 
براى بيماران در شرايط كنونى 
يك بار اقتصادى به دنبال دارد. 
همچنين با توجه به شيفت هاى 
كارى  محيط  و  طوالنى  شــب 
اســترس  زا، مامايى بايد جزو 
مشــاغل ســخت و زيان آور 
شناخته شود در حالى كه هنوز 
بصورت كامــل از مزاياى اين 

قانون برخوردار نشده است
 در دوران كرونا فعاليت ماما ها چطور بود؟ 
چقدر اين بيمارى روى ميزان تولدها و انگيزه 

براى باردارى تاثير داشت:
ببينيد در دوران كرونا و پسا كرونا ميزان مواليد نه تنها 
در اســتان ما بلكه در بسيارى از نقاط كشور و حتى 
جهان كمتر از سال هاى قبل بو يعنى دوران كاهش 
مقطعى فرزندآورى بســتگى به شدت و طول مدت 
دوران شــيوع كرونا و فشارهاى ناشى از آن و زمان 
بازگشت مردم به زندگى عادى دارد كه فعال در مورد 

آن نمى توان با قطعيت نظر داد.
 در شرايط امروز كه كرونا زده ايم، مراقبت 
هاى حين باردارى و پس از آن براى مادرانى 

كه مبتال به كرونا هستند چگونه است؟
نتايج تحقيقات محققان نشان داده است كه زنان باردار 
مبتال به كرونا با خطرات بيشترى مانند عفونت هاى 
شــديد و حتى مرگ مواجه هســتند. زنان مبتال به 

كرونا در دوران باردارى نســبت بــه زنان باردارى 
كه به كرونا مبتال نيســتند بيش از 50 درصد بيشتر 
در معرض عوارض باردارى مانند زايمان زودرس، 
پره اكالمپسى، بسترى شدن در مراقبت هاى ويژه و 
مرگ قرار دارند كه به همين منظور خدمات مامايى 
بيشترى را دريافت مى كنند از طرفى بد نيست بدانيد 
نوزادان زنان مبتال به كرونا نيز تقريباً سه برابر بيشتر 
در معرض خطر عوارض شديد پزشكى مانند بسترى 
شدن در بخش مراقبت هاى ويژه نوزادان قرار دارند 
به همين علت زايمان زنان مبتال به كرونا با حساسيت 

بااليى انجام مى شود.
 چند وقتى اســت مادران بــاردار براى 
عمل ســزارين توسط پزشكان رد و بيشتر 
به ســمت زايمان طبيعى ســوق داده مى 
شوند وجود ماماى همراه در هنگام زايمان و 
همچنين وجود كالس آمادگى براى زايمان 
كه از اواســط باردارى شروع مى شود چه 
نقشــى روى انگيزه بــراى زايمان طبيعى 

دارد؟
خوشبختانه با توجه به دستورالعمل هاى  وزارت 
بهداشــت و درمــان و همچنيــن افزايش آگاهى 
و اطالعات اقشــار مختلف جامعــه و مخصوصا 
زنان بــاردار در مورد عوارض زايمان ســزارين، 
خوشبختانه ميزان زايمان طبيعى در همدان افزايش 
يافته و بخوبى مورد اســتقبال مــردم همدان قرار 

گرفته است.
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يادداشت ميهمان يادداشت

خودمان بدآموزى اقتصادى را
 رواج مى دهيم

مهدى ناصرنژاد»
 اكثر قيمت هاى رسمى مربوط به خدمات عمومى و كاالهاى اساسى 
از جملــه آب و برق و كرايه تاكســى و اتوبــوس و گندم و لبنيات و 
هرچه آنچه در سبد مصرف دايمى خانوار مى باشد، از ابتداى سال جارى 
مشمول افزايش چند درصدى شده است كه در مواردى خبر آن رسانه اى 
هم شــده است و در اغلب موارد نيز همچنان چراغ خاموش راه بدون 

برگشت و شيبدار خود را طى مى كند. 
روز يكشنبه 11 ارديبهشت ماه جارى بود كه رئيس تاكسيرانى همدان 
در گقتگويى رسانه اى اعالم كرد، نرخ جابجايى مسافر درون شهرى با 

تاكسى در اين شهر 30 درصد افزايش داده شده است. 
اين خبر را از نظر مى گذراندم كه يادم آمد دقيقا روز اول ارديبهشت ماه 
و در معدود مواردى كه تاكسى سوار مى شوم، آقاى راننده به جاى كرايه 
دو هزار تومانى مســير ميدان امام به خيابان صدف را 500 تومان اضافه 
طلب كرد و دليلش را افزايش ساالنه كرايه تاكسى اعالم كرد و آنجا بود 
كه هر سه سرنشين تاكسى از موضوع كرايه هاى جديد باخبر شديم. اما 
چالش اصلى چنين خبر تقريبا جديد از جايى شــروع شد كه هيچ يك 
از مســافران 500 تومان پول خرد همراه نداشتند و آقاى راننده محترم 
نيز كه برخالف قاعده، دســتگاه پرز براى دريافت الكترونيكى كرايه از 
مســافران آماده نكرده بود، همان بحث و جدل پول خردى را كه مدتى 
بود منسوخ شده بود، دوباره سبب شد. براستى كه چالش پول خرد براى 
تاكسى سوارى در شهرى نظير همدان، يك داستان قديمى است كه در 
بسيارى از شهرهاى كشورمان از همان ابتدا به علت رند بودن كرايه ها، 

بندرت سابقه دارد.
افزايش نرخ و تعرفه خدمات بدليل تورم ســاليانه در هر مواردى شايد 
يك روال عادى باشــد اما اينكه با توجه به شرايط اقتصادى و گردش 
پول نقد و ارزش پول ملى در جريان بده و بستان هاى روزمره مردم، به 
چه قرار اســت و افزايش قيمت هاى جديد با چه منطق و چه سياستى 
انجام پذيرد تا موجب زحمت. مردم و منجر به بدآموزى و سواستفاده 
و بى اعتبار شــدن بيشتر ارزش پول ملى نشــود، بسيار حايز اهميت و 
تأمل مى باشد. هر مسئول و مدير خردمندى مى داند كه حداقل از حدود 
يكسال پيش كه بعلت شيوع كرونا و ضرورت رعايت بهداشت عمومى، 
پول خرد از دســت و بال مردم جمع شده است و كمتر كسى پول نقد 
رو و بدل مى كند. به همين علــت در مراوده هاى روزانه پول خرد زير 
هزار تومان را نه كســى مى دهد و نه كســى هم مى گيرد، اما اين قاعده 
در فرهنگ اقتصادى يك جامعه ســم مهلكى اســت كه ذره ذره جسم 
و جان ساختار اقتصاد را نابود مى كند، چون بواقع با ارزش گذارى هاى 
غلط، خودمان اجازه مى دهيم كه واحد پول ملى بى ارزش شــود و در 
محاســبات روزانه بحســاب نيايد و اين فرهنگ غلط بتدريج نهادينه 
مى شود و زنجيره اقتصادى از سر حلقه و حلقه به حلقه از هم مى گسلد. 
واحد پول ملى كشورمان از زمانى شروع به سسزوال گذاشت كه بجاى 
پول هاى خرد چند ريالى، بســته كبريت و آدامس و چســب زخم و 
دانه هاى شكالت در مغازه ها و فروشگاه ها به مشتريان تحميل مى شد. 
و هــم اينك نيز صدتومانى ها و چندصدتومانى ها و بعضا هزار تومانى 
ها تا 10 هزار تومان در داد و ســتدهاى روزانه به بهانه فقدان پول خرد 
از سكه افتاده است. بديهى است وقتى واحد پول ملى در هر جامعه از 
سكه بيفتد، پشتوانه هاى اقتصادى نيز بتدريج سست مى شود و پول هاى 

خارجى و اشيا گرانبها نظير فلزات جاى پول ملى را مى گيرد. 
كجايند مســئوالن پولى كشــور و ســردمداران بانك مركزى تا اجازه 
ندهند در هر صنف و دسته اى با سياست گذارى هاى غلط در قيمت 
گذارى ها، بد آموزى هاى اقتصادى اتفاق بيفتد و نهادينه شود. قطعا ما 
اگر براى واحد پول ملى ارزش قايل باشيم و قدر پول خردهاى خودمان 
را در معامالت بدانيم، سرمايه هاى بزرگ را نيز حفظ خواهيم كرد. مگر 

نه اين است كه قطره قطره جمع شود، وانگهى دريا شود. 

سالى كه نكوست از بهارش پيداست! 
 به لطف چينى هاى همه چيز خوار يك سالى هست كه ديگر حتى 
طعم زندگى خســته كننده و نه چندان جذاب گذشته را هم در خيال 
مى پرورانيم. گويا احتماالً جايى خداى نكرده ناشكرى بزرگى كرده ايم 
و مســتحق اين بالى آخرالزمانى شده ايم. اين روزها با وجود كسب 
و كار ناقــص، روابط اجتماعى محدود، تعطيلى بســيارى از مراكزى 
كــه روزگارى مفّرى بود بــراى فرار، بچه هايى كــه دايم بيخ گوش 
پدرمادرشــان گوشى به دست در حال جوالن دادن در خانه هستند و 
بسيارى ازعلل و عوامل ديگر، آمار تنش هاى روانى بين خانواده ها باال 
رفته و اكثر قريب به اتفاق آحاد مردم مشــاور الزم شده اند. اما در اين 
بين خبراحتمال جيره بنــدى آب در همدان به دليل بارش هاى كم  و 
كمبود ذخاير آب هم به گوش مى رســد كه به قول مرحوم استاد سيد 
غالمرضا روحانى همگى در وضعيت  "ســه پلشت آيد و زن زايد و 

مهمان برسد " قرارگرفته ايم.
سال گذشته و سال قبل از آن فروردين و ارديبهشت ماه ،  مردم شهر 
همدان غروب ها ســرى به ســد اكباتان مى زدند كه از منظره سرريز 
آِب آن لــذت وافر ببرند و شــايد هم از اين لحظه تاريخى عكســى 
بگيرند اما امســال به دليل بارش هاى كِم زمستانى در اكثر نقاط كشور 
و استان همدان، سد نه تنها سرريز نشد بلكه سال جديد با آبى معادل 
17ميليون متر مكعب در پشــت ســد اكباتان آغاز شــد (تقريبا ٪45
ظرفيت اســمى سد اكباتان ). چشــم اميد به بارش هاى بهارى بود و 
تا اواسط ارديبهشــت ماه (زمان نگارش اين مطلب) هم كه خبرى از 
بارش هاى چشم گير نشد. تمام ظرفيت ذخاير آبى شهر من جمله منابع 
زيرزمينى، روان آب هاى موجود در دره هاى اطراف و پشت سد و نيز 
حتى با بكارگيرى تمهيداتى همچون مديريت فشار شبكه  و ... شايد 
تا پايان مهر ماه كفاف مصرف شهر همدان را بدهد و بعد از آن بايستى 
اميد داشت به بارش هاى فصل پاييز و زمستان. خبر بدتر از آن هم اين 
كه اگر لطف خداوند در پاييز و زمســتان سال جارى شامل اين شهر 
نشود در ســال 1401 پاى سفره هفت سين بايد طعم تلخ جيره بندى 

آب را در شهر همدان بچشيم. 
خالصــه با همه تدابير به كار رفته، كفگيــر مديريت توليد به ته ديگ 
خورده وآنچه مى ماند ابتدا چشــم اميد به درگاه لطف اليزال الهى و 
بعد از آن مديريت مصرف است كه در اين روزهاى كرونايى كه آمار 
مصرف حداقل 20٪ افزايش داشــته، كارى سخت، اما شدنى است. 
در سال گذشته فقط نيمى از مشتركين شهرى استان (54٪) تا الگوى 
مصرف، معادل 37٪ آب توليدى در شهرهاى استان را مصرف كرده اند 
(الگوى مصرف در اســتان همدان 15 متر مكعــب در ماه براى يك 
٪ نيز بيش از  خانواده تعريف شــده اســت)، 38٪ دو برابر الگو و 8
دو برابــر الگو، آب مصرف كرده اند كه مى توان با روش هايى بســيار 
ســاده مثل استفاده از شيرآالت و ســردوش هاى كاهنده مصرف و يا 
حتى با نصب يك قطعه ساده و ارزان به نام پِرالتور(ُدرفشان) بر روى 
خروجى شيرها، كاهش زمان استحمام تا 15 دقيقه، استفاده از ظرفيت 
كامل ماشين هاى ظرفشويى و لباسشويى، جلوگيرى از نشت كولرهاى 
آبى و نصب ســايه بان بر آنها، عدم اســتفاده از آب شرب براى ساير 
مصارف غير ضــرور و ... حتى تا 50٪ ميزان مصرف آب خانواده را 
كاهــش داده و قدمى موثر در كمك به خودمان در برون رفت از اين 
شــرايط بكنيم. روزگارى بود مى گفتند كه با مصرف بهينه از منابع به 
فكر نسل آينده و فرزندانمان باشيم ولى االن كار به جايى رسيده كه با 
انتخاب درســت بايد به فكر زندگى خودمان باشيم. مثل انتخاباتى كه 

آن هم اتفاقاً قرار است در اين سال پرماجرا برگزار شود.
* حميد عزيزى متواضع 
مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى
شركت آب وفاضالب استان همدان

70 هزار سرشاخه كارى باغات گردو انجام مى شود
 مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان از اجراى 70 هزار سرشاخه كارى باغات گردو در سطح 

استان همدان توسط اتحاديه شركت هاى تعاونى توليد روستايى خبر داد.
مجيد مســلمى راد اظهار كرد: طى عقد قرارداد با ســازمان جهادكشاورزى استان، اتحاديه  شركتهاى 

تعاونى توليد روستايى طرح 70 هزار پيوند سرشاخه كارى را اجرا مى كند.
وى اضافه كرد: هدف از اجراى اين طرح افزايش بهره ورى در سطح باغات استان و به ويژه شهرستان 

تويسركان به عنوان پايلوت و برند اصلى گردو در كشور است.
وى خاطرنشــان كرد: سرمازدگى درختان گردو به ويژه سرمازدگى بهاره، كاهش توليد و پايين بودن 

عملكرد برداشت و عدم يكنواختى محصول توليد شده از داليل مهم براى انجام طرح سرشاخه كارى 
در استان همدان و شهرستان تويسركان است.

مســلمى راد افزود: اتحاديه تعاونى توليد روستايى استان همدان با سرمايه گذارى قابل توجه و بهره 
گيــرى از دانش علمى روز در ايجاد زنجيره توليد نهال پيوندى و پيوندك گواهى شــده گردو ، گام 
مهمى در توسعه بخش كشاورزى شهرستان تويسركان و استان همدان برداشته است، اين اتحاديه در 

سال 1400 اقدام به توليد 130 هزار نهال پيوندى گواهى شده گردو نموده است.
وى يادآور شد: زنجيره توليد نهال پيوندى و پيوندك اتحاديه تعاونى توليد روستايى نه تنها نياز استان 
همدان بلكه بخش عظيمى از كشــور را از واردات پيوندك و نهال هاى خارجى بى نياز مى كند و در 

آينده مى توان بخشى از نهال هاى توليدى را به خارج از كشور صادر كرد اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 چند سال اســت كه صحبت هايى درباره 
بدل بــودن بعضــى قطعات طــال از جمله 
قفل هــاى گردنبند وجــود دارد. هرچند كه 
چندســال  در  همدان پيام  خبرنگار  پرســش 
گذشــته از چند طالفروشى معتبر همدان اين 
شائبه را رد كرد اما مجددا اخيرا بحث درباره 
بدل بودن آنها باال گرفته است و تاكنون هيچ 
مسئولى قطعى و به طور رسمى درباره طال يا 
بــدل بودن قفل و فنر گردنبندها خبرى اعالم 
نكرده است. مديركل استاندارد استان همدان 
هم در گفت وگو با ايسنا اعالم كرده است كه 
در زمينه آهنــى بودن قفل و فنر گردنبندهاى 
طال شائبه وجود دارد كه در نخستين فرصت 
از اين بخش ها نيز نمونه بردارى خواهيم كرد.

محمد مددى با اشــاره به اينكه سال گذشته 
67 نمونه بــردارى از طالهــاى كارگاهى و 
اظهار  اســت،  گرفته  همدان صــورت  بازار 
كرد: خوشــبختانه تمــام نمونه هاى آزمايش 
شده از طالهاى شبكه توليد و توزيع همدان 
با اســتانداردهاى نمونه شاهد مطابقت داشته 

است.
وى تصريح كــرد: اگرچه شــائبه اى درباره 
وجود آهن در قفل و فنــر گردنبندهاى طال 
وجــود دارد اما از حيث نتايج آزمون موردى 
ديده نشده است و در نخستين فرصت از اين 

بخش ها نيز نمونه بردارى خواهيم كرد.
مددى با بيــان اينكه اســتاندارد مصنوعات 
طــال در كشــور با شــماره اســتاندارد ملى 
2132 تعيين كننــده حدود مجــاز عيار بوده 
است، خاطرنشــان كرد: در اين راستا كنترل 
مســتمر در ســطح توليد و عرضه براساس 
دســتورالعمل عالمــت گــذارى مصنوعات 

فلزات گرانبها و نحوه نظارت بر آن با شماره 
مــدرك 207/131/د و با تاريــخ تجديدنظر 
18 ارديبهشــت 96 در اين استان با همكارى 
اتحاديه طال و جواهر اســتان و ديگر دستگاه 
ها ذيربط تحت نظــارت و هماهنگى كميته 

استانى به طور مستمر در حال انجام است.
وى با تأكيد بر اينكه تمام واحدهاى توليدى 
طال بايد كد شناســايى معتبر داشته باشند و 
در تمام مصنوعــات توليدى خود درج كنند، 
افزود: اين كد شناســايى بــا ارائه مدارك به 
سازمان استاندارد صادر مى شود و استعالم از 
وضعيت اعتبار كدهاى شناسايى با استعالم از 
ســامانه 10001517 به صورت پيامكى و با 

ارسال كد شناسايى واحد توليدى يا كد روى 
مصنوع همــراه حرف التين G در ابتداى آن 

استعالم مى شود.
مددى با بيان اينكه حداقل عيار رســمى طال 
در كشــور 750 از هزار يا 18 عيار اســت، 
يادآور شــد: تمامى واحدهاى صنفى فروش 
ملزم بــه رعايت قوانين در زمينه عدم فروش 
مصنوعــات خارجى يا مصنوعــات فاقد كد 

شناسايى معتبر هستند.
مديركل اســتاندارد اســتان همــدان درباره 
فروش ســكه هاى غيربانكى نيــز اظهار كرد: 
درباره ســكه هاى غيربانكى نيز قوانين براى 
ممنوعيــت توليد و فروش ســكه هاى مدور 

غيربانكى وجود دارد.
وى بــا بيــان اينكه در ســال گذشــته 359

مورد بازرســى از واحدهــاى توليد و عرضه 
مصنوعات طال در استان صورت گرفته است، 
خاطرنشــان كرد: در سال گذشــته 44 مورد 
بازرسى از واحدهاى توليدى و 315 مورد از 

بازار صورت گرفت.
مديركل اســتاندارد اســتان همدان در پايان 
بيان كرد: در اين بازرســى ها 47 مورد نمونه 
بــردارى از بازار و 20 مــورد از كارگاه هاى 
توليــدى طــالى اســتان انجــام گرفت كه 
خوشــبختانه تمامى نمونه ها با نمونه شــاهد 

مطابقت داشت.

مديركل استاندارد:

آهنى بودن قفل گردنبندهاى طال را 
بررسى مى كنيم

 معاون خدمات مشــتركين شــركت آب 
و فاضالب اســتان همدان ازپايش مســتمر و 
دوره اى انشــعابات آب بــا هــدف نظارت و 
انطباق مصرف آب با كاربرى هاى تعيين شده 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، 
علــى قديمى ضمن اشــاره به اين دســته از 
پايش ها گفت: سال گذشته پيمايش مشتركين 
بــا مصرف صفر تا پنج متر مكعب در ســطح 

استان اجرايى شد.
وى با بيان اينكه پيمايش انشعابات آب توسط 
پيمانكاران وهمــكاران كنتورخوان به صورت 
مستمراجرايى مى شــود عنوان كرد: همكاران 
ما به جز ثبت كنتور مشتركين، تمامى تغييرات 

نظيــر تغييرات كاربــرى، اضافه بنــا و ديگر 
تغييرات موجود را به صورت مستمر گزارش 

مى دهند.
وى با اشــاره به اينكه طرح مســتمر و دوره 
اى پيمايش انشــعابات در راستاى صيانت از 
حقوق شــهروندان عملياتى مى شــود اظهار 
داشت: با توجه به دســتورالعمل هاى ابالغى 
از سوى كميته انسجام بخشى و كميته بحران 
و در راســتاى جلوگيــرى از مصرف آب در 
كاربرى هــاى غير مجاز برخــورد با متخلفان 

عملياتى ميشود.
قديمى با بيان اينكه براساس مصوبات ابالغى 
از سوى كميته انسجام بخشى استان، واگذارى 
انشــعاب به كاربرى هايى همچون ساخت و 

ســازهاى جديد ممنوع اعالم شده است، بيان 
كرد: در موارد خاص تصميمات بر اساس نظر 

شوراى مربوطه نهايى خواهد شد.
معــاون خدمات مشــتركان شــركت آب و 
اظهارداشت:  همچنين  همدان  استان  فاضالب 
با توجه به كاهش نزوالت جوى و پيش بينى 
شــرايط بحرانى، واگذارى انشعاب به اماكن 
غيرمسكونى نظير باغات از دستور كار خارج 

شده است.
وى تصريــح كــرد: مصــرف آب در هر نوع 
كاربري بــه غير از كاربري تعريف شــده در 

قرارداد واگذاري انشعاب آب ممنوع است.
قديمى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره 
به اينكه شركت آب و فاضالب استان همدان 

همه ســاله در راســتاى كنترل مصرف اقدام 
به پيمايــش مصرف آب مشــتركين خانگى 
مى نمايد، عنوان كرد: درصورت افزايش ميزان 
مصرف مشــتركين بيش از الگــوى مصرف، 
اخطارهاى الزم به مشــترك ابالغ وبا توجه به 
شرايط تعرفه در بخش خانگى، مشتركينى كه 
با مصرف بيش از الگوى مصرف بيش از ساير 

مشتركين آبها پرداخت خواهند كرد.
وى همچنين ضمن اشاره به پيمايش صورت 
گرفته درســال گذشــته اعالم كرد: براساس 
گزارشات مندرج، ســال گذشته 54 درصد از 
مشتركين خانگى شــهرى پايين تراز الگو،38  
درصد دو برابرالگو و 8 درصد بيش از دو برابر 

الگو، مصرف آب داشته اند.

چرا كـاغذ
 گــران شد؟

 رئيــس اتحاديه صادركننــدگان صنعت 
چاپ افزايش قيمت جهانــى كاغذ، مصوبه 
تجارى براى افزايــش نرخ ارز مبناى حقوق 
ورودى، محدوديت هــاى تخصيــص ارز و 
واردات را از جمله داليل مشــكالت ايجاد 
شــده در بازار كاغذ عنــوان و از افزايش 20

تــا 25 درصدى قيمت كاغــذ تحرير و مقوا 
خبر داد.

بابك عابدينى در گفت وگو با ايســنا، درباره 
افزايش قيمت كاغذ در ســال جديد، اظهار 
كرد: از اواخر دى ماه ســال گذشــته قيمت 
جهانــى پالپ (خمير كاغــذ)، كاغذ و مقوا 
افزايش داشــته و به تبــع آن و همچنين به 
دليل نوســانات نرخ ارز بر قيمت كاغذ در 
ايران هم تاثير داشته، به طوريكه قيمت انواع 
مقــوا و كاغذ تحرير حدود 20 تا 25 درصد 

افزايش داشته است.  
به گفته وى افزايش قيمــت جهانى 10 تا 15
درصد بــود اما افزايش قيمت داخلى 20 تا 25
درصد كه علت آن مشكالت مربوط به واردات 
و تامين ارز بوده اســت، اما خبر نگران كننده 
اين است كه دولت تصميم به افزايش نرخ ارز 
محاسباتى حقوق و عوارض گمركى از 4200

تومان به ارز نيمايى، يعنى حدود 25 هزار تومان 
دارد كه افزايش قيمت شديد در نقطه فروش به 

مصرف كننده ايجاد خواهد كرد.  
رئيس اتحاديــه صادركنندگان صنعت چاپ 
با بيان اينكه در شرايط شيوع ويروس كرونا 
و جنگ اقتصــادى چنيــن تصميمى جاى 
تعجــب دارد، تصريح كــرد: نرخ عوارض 
حقوق گمركى بين 5 تا 50 درصد اســت و 
مشخص نيست كه چگونه مصرف كنندگان 
نهايى مى توانند افزايــش قيمت همه كاالها 

را تحمل كند.
وى با اشــاره به واردات بيش از 80 درصد 
مواد اوليه مورد اســتفاده در صنعت چاپ، 
اظهــار كرد: صنعــت چاپ يــك صنعت 
پايه اســت، چرا كه كليه بســته بندى هاى 
محصوالت عرضه شــده در بازار توســط 
اين صنعت تأمين مى شــود. بنابراين افزايش 
قيمــت مواد اوليه در ايــن صنعت منجر به 
افزايــش قيمت تمام شــده كاالى مصرفى 

مردم مى شود.  
همچنيــن به گفته عابدينى بــا وجود اينكه 
هنوز مصوبه ياد شــده اجرا نشده، شايعه آن 
باعث ايجاد التهاب در بازار مواد اوليه شده 
اســت. بنابراين اگر اين مصوبه اجرا شــود 
مجبورند  كنندگان  توزيــع  و  توليدكنندگان 
افزايش قيمت ياد شــده را بــر قيمت تمام 

شده كاال لحاظ كنند.  

به گزارش ايســنا، پيش تر هــم بخش هاى 
ديگر از جملــه توليدكنندگان لوازم خانگى 
و ســيگار هشــدار داده بودند كــه اجراى 
اين مصوبه منجر بــه افزايش قيمت كاالها 
مى شــود. البته اخيرا مديركل دفترخدمات 
بازرگانــى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
(صمت) گفته بود كه دولت به دنبال اضافه 
كردن اصالحيه يا متممــى به قانون بودجه 
كشــور در رابطه با حقوق ورودى است تا 
بتواند ســود بازرگانى را طورى كاهش دهد 
كه افزايش قيمت ناشــى از باال رفتن حقوق 
ورودى در پــى اجراى مصوبه مجلس كمتر 
شــود. موضوعى كه به نظر مى رسد هنوز به 
صورت رسمى ابالغ نشــده يا به هر دليلى 
نتوانسه انتظارات تورمى مطرح شدن اجراى 

مصوبه را از بين ببرد.
رفــع  از  بعــد  كاغــذ  كمبــود   
محدوديت هاى كرونايى به چشم مى آيد 
رئيس اتحاديــه صادركنندگان صنعت چاپ 
در ادامه در پاسخ به ســوالى درباره كمبود 
كاغذ در بازار تصريح كرد: در ماه هاى آينده 
و بعد از خروج از محدوديت هاى كرونايى 
كمبود كاغذ حس مى شود. چرا كه با برداشته 
شــدن محدوديت ها تقاضــا افزايش پيدا 
مى كند اما موجــودى كنونى كاغذ به اندازه 
كافى نيست كه باعث مى شود بازار كاغذ با 

مشكالت و التهاب جديد مواجه شود.  

از طــرف ديگر به گفته وى اگر افزايش نرخ 
ارز مبناى حقــوق و عوارض گمركى اضافه 
شــود چرخه عرضه و فروش در يك مرحله 
براى كسانى كه بار آنها در راه است و افرادى 
كــه با همان نرخ ارز قبلــى محموله خود را 

ترخيص كردند با مشكل مواجه مى شود.  
عابدينــى تاكيد كرد كه اگر قرار اســت اين 
مصوبه اجرا نشود بايد بخشنامه هاى گمركى 
و نــرخ مصوب را به اتاق هــاى بازرگانى و 
تشكل هاى مربوطه اعالم كنند تا در اختيار 
واردكنندگان و تجــار فعاالن اقتصادى قرار 
گيرد كه اين شــايعه از بين برود و شــفاف 
سازى شود تا سودجوها از آن استفاده نكنند.  
احتمال اعمال محدوديت مجدد در واردات 

بدون انتقال ارز
وى همچنين با بيان اينكه اخيراً بانك مركزى 
مجدداً در حال لغو مجوز واردات مواد اوليه 
يا كاال با گزينه بدون انتقال ارز است، اظهار 
كرد: در اين صــورت واردكنندگان مجدداً 
بايد در صف تاميــن ارز نيمايى قرار گيرند 
كه فعاالن اقتصادى را دچار مشكل مى كند. 
چرا كه واردكنندگان نمى توانند ال ســى باز 
كنند و شرايط قانونى كار داخلى هم دشوار 
است بنابراين اســتفاده از منابع افراد روش 
مناســبى بود اما اگر اين مجوز لغو شود به 
صورت مقطعــى بر قيمت كاالها تاثير منفى 

خواهد داشت. 

با پيگيرى هاى ديوان محاسبات انجام گرفت
واريز 650 ميليارد تومان از معوقات 
حقوق دولتى معادن به حساب دولت

2 هزار ميليارد تومان هم تا پايان خرداد واريز خواهد شد.
به گزارش دفتر روابط عمومى و امور بين الملل ديوان محاسبات 
كشور، موضوع ترك فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتى 
معادن در دستور كار دادسراى ديوان محاسبات قرار گرفته است.

براســاس تازه ترين گــزارش در اين رابطه، برابــر خوداظهارى 
مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان هاى مختلف، 
مشخص شــده اســت كه بالغ بر 15 هزار و 200 ميليارد تومان 
حقوق دولتى از معادن معوق مانده اســت كه پس از وصول، 65

درصد از اين وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص 
مى يابد تا در مســير اكتشــافات جديد و توسعه بخش معدن به 
مصرف برســد و عدم وصول به موقع، موجب تاخير در اجراى 

سياست ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.
پيگيرى هاى ديوان محاسبات در سال 1399 به واريز 650 ميليارد 
تومان به حســاب منجر شد و مقرر شده است تا پايان خردادماه 
سال جارى وجه معادل 2 هزار ميليارد تومان ديگر نيز واريز شود 
و ايــن روند پيگيرى ها تا تحقق كامل حقوق دولت ادامه خواهد 
يافت. گفتنى است طبق ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1377

و همچنيــن ماده 12 قانون اصالح معادن مصوب ســال 1390، 
دارندگان پروانه بهره بردارى از معادن مى بايست درصدى از بهاى 
ماده معدنى در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتى 

به دولت پرداخت نمايند.
ديوان محاسبات كشور پيش از اين با انتشار گزارشى از وضعيت 
صنعت فوالد و هشدار نسبت به اتمام ذخاير سنگ آهن، بر لزوم 

سرعت بخشى در اكتشاف معادن جديد تأكيد كرده بود.

پيش بينى وضعيت بازار مسكن 
پس از انتخابات

 نايــب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران ســاختمانى با 
پيش بينى وضعيت بازار مسكن بر ضرورت كنترل بازار و قيمت كاالهاى 
اساسى و توجه به وضع معيشت آحاد جامعه به خصوص كارگران تأكيد 

كرد.
هادى ساداتى در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابى وضعيت بازار مسكن در 
ســال جارى و با توجه به انتخابات پيش رو، اظهار كرد: با توجه به طرح 
مجلس در خصوص جهش مســكن و چشم اندازى كه در اين زمينه در 
ارتباط با شرايط مسكن و افزوده شدن وام پيشنهاد شده و پيش نويسى كه 
ارائه كردند، مى توان اميدوار بود ولى معتقدم هر مقدار كه از اين طرف مى 
خواهيم به موضوع توجهى بكنيم از آن طرف گسستى در برخى مسايل 

نظير تورم ايجاد مى شود.
وى بــا بيان اينكــه تحريم هاى خارجــى نمى تواند بر امر مســكن و 
ساختمان ســازى دخيل باشد، گفت: آنچه بر مســكن و ساخت و ساز 
اثرگذار اســت، تحريم داخلى، برخى ســوء مديريت ها و افزوده شدن 

قيمت هاى كذايى و حبابى مصالح ساختمانى است كه تثبيت مى شود.
ساداتى گفت: متأسفانه تالشــى براى پايين آمدن قيمت هاى كذايى در 
بخش مصالح صــورت نمى گيرد و قدرت پايين آوردن آن وجود ندارد، 

لذا اميدواريم در دولت جديد تدابيرى در اين خصوص انديشيده شود.
وى در بخش ديگرى از اظهارات خود بر ضرورت توجه به مســايل و 
مشــكالت كارگران به ويژه كارگران ساختمانى در حوزه معيشت تأكيد 
كرد و گفت: امسال درصدى به حقوق كارگران اضافه شد كه جاى تقدير 
و تشكر دارد هم از وزير كار و ساير وزيرانى كه در خصوص اين مصوبه 
نقش داشتند و هم تيم كارگرى و كارفرمايى كه كمك كردند و مصوبه را 
به تصويب رساندند ولى با همه تالش هايى كه در سايه همدلى صورت 
گرفت، معتقدم اين مصوبه نمى تواند وضعيت معيشتى كارگران را پوشش 
دهد و هزينه هاى زندگى سخت آنها را جبران كند لذا درخواست ما اين 
است كه مسئوالن توجه بيشترى به اقشار كارگرى و كارگران ساختمانى 
داشته باشند. ساداتى گفت: انتظار داريم مسئوالن به قيمت ها توجه كنند 
و بازار را در كنترل داشــته باشــند و تالش كنند از هفته آينده كه بعد از 
هفته كارگر است وضع معيشت افراد چه كارگر چه غيركارگر بهتر شود.

معاون خدمات مشتركين شركت آب و فاضالب استان همدان اعالم كرد:

پايش مستمر انشعابات آب با هدف نظارت بر مصرف
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دوره هاى كوهنوردى در فضاى آزاد 
منعى ندارد

 برگــزارى دوره هاى آموزشــى رشــته هاى زيرمجموعه رشــته 
كوهنوردى در فضاى باز و آزاد منعى ندارد.

رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان با اعالم اين خبر 
به ايرنا اظهار داشــت: فدراســيون كوهنوردى و صعودهاى ورزشى 
كشور برگزارى دوره هاى آموزشى در فضاى باز را بالمانع اعالم كرد 

و بر اين اساس محدوديتى در انجام دوره ها نداريم.
عليرضا گوهرى بيان كرد: البته باشگاه هاى برگزار كننده در اين دوره ها 
بايد پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كرده و قبل از حضور كارآموزان 
از صحت و ســالمت آن هــا اطمينان حاصل كنند. فقــط دوره هاى 
آموزشــى كه در فضاى آزاد هســتند قابل برگزارى بوده و همچنان 

كارگاه هاى آموزشى در فضاى بسته ممنوع است.
گوهرى با قدردانى از باشــگاه ها و گروه هــاى كوهنوردى و تيم هاى 
صعودى در رعايت ضوابط اعالم شــده از سوى هيأت به خصوص 
پروتكل هاى بهداشتى در مقابله با كرونا، خاطرنشان كرد: اطالع رسانى 
گسترده در راستاى آگاه ســازى كوهنوردان از دستورالعمل هاى ستاد 
مقابله با كرونا به صورت مستمر انجام مى شود و اميدوارم شاهد موارد 

دلخراش در اين روزها نباشيم.
ارتفاعات كوهســتانى همدان در طول هفته شاهد صعود بيش از پنج 

هزار كوهنورد و كوه پيما است.

برادران حيدرى بازى سرخابى ها را 
سوت مى زنند

 قضــاوت بازى هــاى تيم هاى اســتقالل وپرســپوليس در هفته 
بيست ودوم ليگ برتر مقابل حريفان به داوران همدانى سپرده شد.

دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال اســامى داوران قضاوت كننده در 
رقابت هاى ليگ برتر فوتبال در هفته بيســت ودوم را اعالم كرد كه در 

ميان آنها نام 3 داور همدانى به چشم مى خورد.
بابر اين اعالم روز يكشــنبه 19 ارديبهشت ماه جارى داوران همدانى 

حساس ترين مسابقات اين هفته را بايد قضاوت كنند.
روز يكشنبه تيم استقالل تهران پذيراى ذوب آهن اصفهان است كه پيام 

حيدرى از همدان اين بازى را قضاوت خواهد كرد.
همچنين مهدى الوندى ديگر داور همدانى به عنوان كمك دوم در اين 

مسابقات حيدرى را همراهى مى كند.
همچنين بيژن حيدرى ديگــر داور بين المللى همدان قضاوت ديدار 
مهم تيم هاى سپاهان اصفهان و پرســپوليس تهران را در نقش جهان 

برعهده خواهد داشت.
بيــژن حيدرى و پيام حيــدرى 2 داور همدانى در فهرســت داوران 

بين المللى فوتبال در سال ميالدى 2021 قرار دارند.

 AFC Cup برادران حيدرى در
سوت مى زنند

 بيژن و پيام حيدرى، داوران بين المللى فوتبال اســتان همدان براى 
قضاوت در مسابقات باشگاهى AFC Cup  دعوت شدند.

بيژن حيــدرى، داور بين المللى فوتبال كشــورمان به همراه ســعيد 
على نژاديان و فرهاد مروجى براى قضاوت در مســابقات باشــگاهى 
AFC Cup راهــى هنگ كنگ خواهند شــد تا در ايــن رقابت ها 

قضاوت كند.
همچنين پيام حيدرى نيز به همراه حســين ظهيرى براى قضاوت در 
همين مسابقات به كشور مالديو ســفر خواهد كرد.اين داوران از 19 
ارديبهشــت ماه تــا اول خردادماه براى قضــاوت در مرحله گروهى 
AFC Cup  درهنگ كنــگ و مالديو قضاوت خواهند كرد. اين دو 
داور خوب استان قبل از حضور در اين رقابت ها ديدار سرخابى هاى 
تهــران مقابل ســپاهان و ذوب آهن اصفهان را در ليگ برتر كشــور 

قضاوت خواهند كرد.

پايان سلطه يوونتوس با قهرمانى اينتر
 در ايتاليا

 با توقف آتاالنتا در ديدار مقابل ساســولو، قهرمانى اينتر در سرى 
A ايتاليا مسجل شد وسلطه يوونتوس در فوتبال ايتاليا به پايان رسيد.

از هفته سى وچهارم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا دنبال شد و آتاالنتا 
نزديك ترين تعقيب كننده تيم صدرنشــين اينتر در زمين ساســولو به 

تساوى يك بريك رضايت داد و 69 امتيازى شد.
با اين نتيجه قهرمانى تيم اينتر كه 82 امتياز دارد در فاصله چهار هفته 
به پايان مسابقات قطعى شــد. اين نوزدهمين قهرمانى اينتر ميالن در 

ليگ فوتبال ايتاليا است.
با اين اوصاف تيم تحت هدايت «آنتونيو كونته» به سلطه يوونتوس و 

9 قهرمانى متوالى اين تيم پايان داد.
در شــبى كه يوونتوس تا دقيقه 80، يك بر صفر از اودينزه عقب بود، 
رونالدو با زدن 2 گل پياپى ناجى بيانكونرى ها و آندره پيرلو سرمربى 
اين تيم شد تا بانوى پير با توجه به توقف ناپولى و آتاالنتا همچنان به 

كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا اميدوار باشد.
دو تيم در حالى پاى به اين ميدان گذاشــتند كه يوونتوس با 66 امتياز 

در جايگاه پنجم قرار داشت.
سه امتياز اين مسابقه براى يوونتوس كه چهار هفته مانده به پايان فصل 
جارى سرى A تنها 3 امتياز با تيم دوم جدول فاصله دارد، از اهميت 

بااليى برخودار بود.
شاگردان پيرلو توانستند با توجه به توقف ناپولى و آتاالنتا دو تيم باالى 
جدول، وضعيت خود را بهبود ببخشــند و با 69 امتياز به دليل تفاضل 

بهتر نسبت به آث ميالن در جايگاه سوم جدول قرار بگيرند.
در حــال حاضر اينترميالن با 82، آتاالنتا، يوونتوس و آث ميالن با 69

امتياز و ناپولى با 67 امتياز به ترتيب در رتبه هاى اول تا پنجم ســرى 
A قــرار دارند و به غير از اينترميالن كه  قهرمانى اين فصل را قطعى 
كرده، چهار تيم ديگر براى كســب ســهميه حضور در ليگ قهرمانان 

اروپا مى جنگند.
در ديدارهاى همزمان، ناپولى كه براى كســب سهميه ليگ قهرمانان 
تالش مى كنــد و در رتبه چهارم قرار دارد برابر كاليارى به تســاوى 

خانگى يك بر يك رضايت داد.

بارسلونا در كورس قهرمانى باقى ماند
تيم فوتبال بارسلونا در ديدار خارج از خانه مقابل والنسيا به برترى سه 

بر دو دست يافت و در كورس قهرمانى الليگا باقى ماند.
اين ديدار حساس در ورزشگاه مستايا برگزار شد و در پايان با برترى 

كاتاالن ها همراه شد.
بارسلونا كه يكى از مدعيان محسوب مى شود، پس از برترى اتلتيكو و 
رئال مادريد برابر حريفان در هفته جارى، نياز مبرمى به پيروزى داشت 

تا از كورس قهرمانى عقب نماند.
بر همين اســاس تيم تحت هدايت رونالد كومان از همان ابتدا تالش 
خود را براى گلزنى آغاز كرد اما والنسيا نيز حريف دست وپا بسته اى 
نبود. در نهايت در يك بازى پر گل تيم بارسلونا روى درخشش ليونل 

مسى 3 بر 2 به پيروزى رسيد ودر كورس قهرمانى باقى ماند.

قهرمانى زنيت در شب آتش بازى سردار
 زنيت در شــب درخشش سردار آزمون نزديك ترين تعقيب كننده 

خود را 6 تايى و قهرمانى اش را قطعى كرد.
هفته بيست و هشــتم رقابت هاى ليگ برتر روسيه با ديدار 2 تيم زنيت 
سنت پترزبورگ و لوكوموتيو مسكو پيگيرى شد كه در نهايت با برترى 

6 بر يك زنيت به اتمام رسيد.
سردار آزمون ستاره اين مسابقه بود و موفق شد در 70 دقيقه حضورش 
در زمين هت تريك كند. ســتاره ملى پوش كشورمان در دقايق 39، 45

و 46 دروازه حريــف را بــاز كرد و در پايان با گرفتــن نمره 9/4 از 
سايت سوفا اسكور بهترين بازيكن زمين شد. زنيت با اين پيروزى 61

امتيازى شــد و قهرمانى اش را در فاصله 2 هفته مانده به پايان قطعى 
كرد. لوكوموتيو هم با 9 امتياز كمتر در رده دوم قرار گرفت.سردار در 
كنار زيوبا با 16 گل آقاى گل فعلى ليگ برتر روسيه به شمار مى رود.

دستيار سابق مورينيو 
سرمربى حريف استقالل شد

 دستيار سابق ژوزه مورينيو سرمربى حريف بعدى استقالل در ليگ 
قهرمانان آسيا شــد. باشگاه الهالل عربستان در پى نواسان اين تيم در 

نتيجه گيرى سرمربى خود را تغيير داد.
الهالل در گروه اول ليگ قهرمانان آســيا در روز آخر توانســت جواز 
صعود بگيرد و آبى پوشان عربستانى بايد در مرحله يك هشتم نهايى به 
مصاف استقالل ايران بروند. در همين راستا باشگاه الهالل اعالم كرد 

كه خوزه مورايس جايگزين ميكالى در الهالل شد.
مورايــس دســتيار مورينيو در تيم هايــى مانند چلســى، اينترميالن، 
رئال مادريد بود. او در تيم هايى مانندA اك آتن و آنتاليا اســپور سابقه 
سرمربيگرى دارد و فصل گذشته هدايت چئونبوك موتورز كره جنوبى 

را بر عهده داشت.

شرق آسيا حريفان كيميا زارعى 
در سهميه المپيك هستند

 كشــورهاى غرب آســيا به خصوص ژاپــن و كره جنوبى به همراه 
ازبكســتان جزو حريفان اصلى كيميا زارعى در كســب سهميه المپيك 

هستند.
مربى ورزش قايقرانى همدان با بيان اين مطلب اظهار داشــت: مسابقات 
انتخابى المپيك قاره آســيا و اقيانوســيه 15 تا 17 ارديبهشت در توكيو 
برگزار مى شود و كيميا زارعى در روئينگ 2 نفره بايد به مصاف حريفان 

خود برود. مهدى صمدى بيان كــرد: كيميا زارعى و زينب نوروزى در 
روئينگ دو نفره ســبك  وزن بانوان با ورزشكاران كشورهاى هنگ  كنگ، 
اندونزى، هند، ژاپن، كره، كويت، فيليپين، تايلند، چين تايپه، ازبكستان و 

ويتنام رقابت خواهند كرد.
وى خاطرنشان كرد: هر چند تمامى حريفان با آمادگى بسيار مطلوب در 
ايــن رويداد مهم حضور يافته اند اما حريفان اصلى كيميا زارعى و زينب 

نوروزى از كره جنوبى، ازبكستان و كشور ميزبان هستند.
اين مربى قايقرانى همدان يادآور شد: نتايج اين مسابقات قابل پيش بينى 

نيست چرا كه همه شركت كنندگان با تمام قدرت شركت مى كنند.

وى افــزود: كيميا زارعى و زينــب نوروزى در اردوهــاى تيم ملى به 
هماهنگى الزم رســيده اند و اميدوارم بتوانند براى نخســتين بار راهى 

المپيك شوند.
وى گفــت: كادر فنــى تيم ملى از تجربه گرانبهايى برخوردار اســت و 
فدراســيون نيز حمايت هاى خوبى را از ملى پوشان داشته است و حاال 

نوبت آن ها است كه با نتايج درخشان، مردم را خوشحال كنند.
صمدى بيان كرد: المپيك مهمترين رويداد ورزشــى به شمار مى رود و 
بهترين فرصت براى كيميا زارعى است كه سهميه مسابقات را كسب كند.

كيميا زارعى تنها قايقران همدانى در رقابت هاى انتخابى المپيك است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى
 مناقصه عمومى احداث سه سالن 

تخصصى همدان (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همــدان در نظــر دارد 
فراخــوان ارزيابــى كيفــى جهــت برگــزارى مناقصــه عمومــى 
ــى  ــراى بخش ــدان (اج ــى هم ــالن تخصص ــه س ــداث س اح
ــه  ــاختمان) ب ــه كاره س ــوالدى نيم ــكلت ف ــده اس از باقيمان
ــداركات  ــامانه ت ــق س ــماره 2000003398000002 را از طري ش

ــد.  ــزار نماي ــت برگ ــك دول الكتروني
كليــه مراحــل برگــزارى فراخــوان ارزيابــى كيفــى تــا 
ارســال دعوتنامــه جهــت ســاير مراحــل مناقصــه، از طريــق 
ــه  ــتاد) ب ــت (س ــى دول ــداركات الكترونيك ــامانه ت درگاه س
ــه  ــد (الزم ب ــد ش ــام خواه آدرس www.setadiran.ir انج
ــاء  ــالى داراى امض ــى ارس ــناد ارزياب ــًا اس ــت صرف ــر اس ذك
ــه  ــت مناقص ــت) و الزم اس ــرش اس ــورد پذي ــى م الكترونيك
ــام  گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــى، مراحــل ثبــت ن
در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى امضــاء الكترونيكــى را 

ــازند.  ــق س ــه محق ــركت در مناقص ــت ش جه
تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه پنجشــنبه مــورخ 1400/02/16 
مــى باشــد. اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــى پــس از برگــزارى 
فرآينــد ارزيابــى كيفــى و ارســال دعوتنامه از طريق ســامانه ســتاد 

بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد. 
(م الف 177)

آگهى مزايده (نوبت اول)

بيمارستان دكتر غرضى مالير 

از  را  بيمارستان  داخل  فروشگاه  محل  دارد  قصد  مالير  غرضى  دكتر  بيمارستان 
تاريخ  از  مى توانند  واجدالشرايط  متقاضيان  نمايد.  واگذار  اجاره  به  مزايده  طريق 
انتشار اين آگهى لغايت 10 روز بعد از آن، جهت بازديد محل فوق الذكر به امور ادارى 
بيمارستان و جهت دريافت مدارك و شرايط شركت در مزايده به آدرس اينترنتى

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
تلفن تماس امور ادارى جهت هماهنگى: 33348083- 081

(م الف 36)

 برگزارى اردوهاى تيم ملى در اســتان ها 
موجب افزايش توانايى كشتى گيران و مربيان 

استان هاى ميزبان مى شود.
مدير تيم هاى ملى كشــتى با اعالم اين مطلب 
اظهار داشــت: جا دارد مراتب قدردانى خود 
را از ميزبانى شايسته استان همدان از تيم ملى 
جوانان كشــتى اعالم كنم، همدان مهد كشتى 
اســت و هيأت همدان امكانات خوبى را در 

اختيار ملى پوشان جوانان قرار داد.
محســن كاوه گفت: با توجه به شرايط حاكم 
بر تهران امكان برگزارى اردو وجود نداشــت 
كه با توجه به درخواســت هايى از استان هاى 
كشور مبنى بر اجراى اردو به فدراسيون ارسال 
شده بود استان همدان از بين چند استان كشور 

انتخاب شد.
اردوهاى  برگزارى  كرد:  تصريح  وى 

تيــم ملــى در اســتان ها موجب 
كشــتى گيران  توانايى  افزايش 
و مربيان مى شــود لــذا بايد 
برنامه ريــزى خوبى براى اين 

مهم صورت بگيرد.
كاوه در ادامه با بيان اينكه اگر 

شــرايط ادغام تيم ملى جوانان و 
بزرگساالن فراهم باشد، اين كار را 

انجام خواهيم داد، گفت: بايد شرايط براى 
برگزارى اردوها در تهران و خانه كشتى فراهم 

چــرا  باشــد 
اردوهاى  كــه 
و  نوجوانــان 
جوانــان آزاد و 
فرنگى را در كنار 
و  آزاد  بزرگســاالن 

فرنگى پيش رو داريم.
با تأكيد بــر اينكه جوانان مــا بايد هم وى 

با رده نوجوانان تعامل داشــته باشند و هم با 
بزرگســاالن، گفت: اميدوارم شــرايط طورى 
باشد كه كنار هم باشيم. البته با توجه به بحث 
المپيك تمام اولويت به تيم بزرگســاالن داده 

شده است.
محســن كاوه همدان را يكــى از قطب هاى 
كشتى در كشور دانست و گفت: استان همدان 
از ديرباز در كشتى از استان هاى صاحب سبك 

مى باشــد وهمواره در تركيــب تيم هاى ملى 
نفراتى داشته اند.

وى خاطر نشــان كــرد: همــدان قهرمانان 
المپيكى و جهانى داشــته وباز هم مى تواند 
توان خود را به كشــتى كشور نشان دهد. در 
اين اردو حضور جوانان جوياى نام همدانى 
نويد روزهاى خوشى را براى كشتى همدان 

ترسيم مى كند.

در آمد 27 ميلياردى 
تيم هاى ايرانى 

در ليگ قهرمانان آسيا
 تيم هاى ايرانى حاضر در مســابقات ليگ 
قهرمانان آســيا در آمدى بالغ بــر 27 ميليار 

تومان درآمدزايى داشتند.
كنفدراسيون فوتبال آسياAFC براى 

تيم هاى حاضر در رقابت هاى مقدماتى ليگ 
قهرمانان آسيا پاداش در نظر گرفت كه در 
آمد تيم هاى ايرانى در اين رقابت ها بالغ بر 

27 ميليار تومان شد.
در مرحلــه گروهى تيم ها بابــت هر برد 50

هزار دالر و بابت تساوى 10 هزار دالر درآمد  
داشــتند و پــاداش صعود بــه مرحله بعدى 

رقابت ها هم 100 هزار دالر تعيين شده است. 
همچنين AFC، مبلــغ 45 هزار دالر هم به 
عنوان كمك هزينه ســفر تيم ها به كشورهاى 

ميزبان در اختيار باشگاه ها قرار داده است.
4 تيــم ايرانــى حاضر در ايــن رقابت ها در 
مجمــوع يك ميليون و 142 هزار دالر معادل 
حــدودا  26 ميليارد و 266 هــزار تومان در 
يافتى خواهند داشت كه مى تواند تا حدودى 

مشكالت مالى اين تيم ها را مرتفع نمايد.
حاصــل كار تراكتور در مرحلــه گروهى 4
تســاوى و 2 برد بود. آنها 100 هزار دالر هم 
پاداش صعود گرفتند. 45 هزار دالر هم بابت 
كمك هزينه ســفر دريافت كردند تا مجموع 
درآمدشان به رقم 285 هزار دالر برسد؛ يعنى 
با دالر امروز، حدوداً 6 ميليارد و 600 ميليون 

تومان درآمد داشتند.
تيم فوتبال اســتقالل نيز با 3 برد، 2 تساوى 
و يك شكســت شد در مجموع از مسابقات 
خود 170 هزار دالر درآمد داشــته است و 
با توجــه به صعود از مرحلــه گروهى آنها 
صاحب 100 هزار دالر پاداش هم شدند. به 
اضافه كمك هزينه ســفر درآمد آنها به عدد 
315 هــزار دالر معادل حــدودا 8 ميليارد و 

470 ميليون رسيد.
 تيــم پرســپوليس نيز در مرحلــه گروهى 
رقابت ها 5 برد و يك شكســت در كارنامه 
خود ثبــت كرد كــه آنها فقط به واســطه 
بردهايشــان 250 هزار دالر درآمد كســب 
كردنــد. پاداش صعود و هزينه كمك ســفر 
پرسپوليس هم روى هم 145 هزار دالر شد. 

مجموع درآمد ايــن تيم از ليگ قهرمانان به 
عدد 395 هــزار دالر يعنى حدوداً 9 ميليارد 
تومان رســيد تا بيشــترين درآمــد در بين 

تيم هاى حاضر داشته باشد. 
اما تيم فوالد كه نتوانســت به مرحله حذفى 
صعــود كند در اولين گام و در پلى آف العين 
را برد تا صاحب 30 هزار دالر پاداش شود. 
در مرحلــه گروهى اين تيم يــك برد و 2
تساوى به دســت آورد تا درآمدش به عدد 
70 هزار دالر برسد. يعنى در مجموع پلى آف 
و گروهى آنها به 102 هزار دالر رســيدند و 
45 هزار دالر هم هزينه كمك سفر دريافت 
مى كنند تا درآمد اين تيم در لگ قهرمانان به 
رقم حدوداً 3 ميليــارد و330 ميليون تومان 

باشد.

 فدراسيون كشتى براى اثباط  دوپينگ اعالم 
شده از مسعود كمروند آزمايش DNA بگيرد.
مربى كشــتى شهرســتان نهاوند با اعالم اين 
مطلب به ايرنا اظهار داشت: ستاد ملى مبارزه 
با دوپينگ دليل محروميت مســعود كمروند 
را مصرف ماده ممنوعه اســتروئيد آنابوليك 
(اســتانوزولول) اعــالم كرده اما تــا به حال 
حتى نام اين ماده را هم نشــنيده ايم. خانواده 
ما همه كشتى گير و داراى عنوان هاى مختلف 
قهرمانى هســتند و تاكنون چنين وضعيتى را 

نداشته ايم.
داريــوش كمروند بيــان كرد: از فدراســيون 
كشــتى مى خواهيــم كه از مســعود آزمايش 
DNA  بگيــرد تا براى ما هم ثابت شــود كه 
مواد نيروزاى اعالم شده توسط مسعود مصرف 

شده است.
وى اضافــه كرد: مــا همچنان بــه اين حكم 
اعتراض داريم و انتظار مى رود فدراســيون با 
اين درخواست موافقت كند ضمن اينكه حتى 

حاضريم هزينه آزمايش را پرداخت كنيم.
كمروند خاطرنشان كرد: مسعود در اوج كشتى 
قرار داشت و استفاده او از مواد نيروزا براى ما 

به هيچ عنوان قابل هضم نيست.

وى اظهار داشــت: برادرم از وضعيت روحى 
مطلوبى برخوردار نيست و خيلى نگران آينده 
او هســتيم و انتظار داريم مســئوالن ورزش 

همدان و هيأت كشتى نيز كمك كنند.
اين مربــى نهاوندى بيان كرد: ســال ها براى 
كشتى استان زحمت كشيده ايم و افتخار كسب 
كرده ايم اما شــرايط فعلى باعث شده تا عطاى 

فعاليت در اين ورزش را به لقايش ببخشيم.

ايــن مربــى كشــتى با 
گاليه منــدى نســبت به 
تصميم برخــى افراد در 
اردوى تيــم ملى جوانان 
اردو  محل  ترك  پيرامون 
توسط پســر خود گفت: 
ابوالفضــل كمروند يكى 
خوب  اســتعدادهاى  از 
كشتى استان است كه بنا 
به  هيأت  صالحديــد  به 
اردوى تيــم ملى دعوت 
شــد اما حاال كه تســت 
كرونا داده و تمرين خود 
را شــروع كرده، گفته اند 

اردو را ترك كند.
وى افزود: اين كشتى گير در رده سنى نوجوان 
است اما همواره با جوانان هم كشتى گرفته و 
آينده درخشانى دارد و دور از انصاف است كه 

اين چنين برخوردى با او شود.
وى خاطرنشان كرد: اگر به خاطر هزينه اقامت 
و تغذيه است، حاضريم پرداخت كنيم چرا كه 
اردوى تيم ملى فرصت طاليى براى ابوالفضل 

كمروند است تا تجربه اندوزى كند.

اين مربى سازنده كشتى نهاوند با ابراز تاسف 
نسبت به برخى رفتارها در سطح كشتى استان 
گفــت: برخى فقط به دنبال رســيدن به منافع 
شــخصى خود با پايمال كــردن حق ديگران 
هستند و اين تفرقه ها، حواشى و تنش ها آفت 

امروزى كشتى استان است.
اهل  آزادكار  كشــتى گير  كمروند  مسعود 
نهاونــد به دليــل تخلف در اســتفاده از 
موادنيروزا و دوپينگ بــراى مدت چهار 
سال از حضور در مسابقات و رقابت هاى 

ورزشى محروم شد.
كمرونــد فرورديــن ماه امســال با اعالم 
رسمى از سوى ستاد ملى مبارزه با دوپينگ 
(ايران نادو) براى مدت چهار سال محروم 
شده اســت. اين آزادكار نهاوندى به دليل 
مصرف ماده ممنوعه اســتروئيد آنابوليك 
(اســتانوزولول) به مدت چهار ســال از 
5 بهمن 1399 تا چهــارم بهمن 1403 از 
حضور و شــركت در تمامى فعاليت هاى 

ورزشى محروم شده است.
محروميت كمروند پس از قطعى شدن از 
سوى ستاد ملى مبارزه با دوپينگ به طور 

رسمى اعالم شد.
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كشف مهم دانشمندان درباره كرونا
 بر اســاس گزارشــى از مايو كلينيك كه يكى از معتبرترين مراكز و 
دانشگاه هاى علوم پزشكى جهان به شمار مى رود، ورزش و فعاليت فيزيكى 
منظم روزانه قادر به ايمن سازى بدن در برابر ابتال به نوع شديد كوويد-19 
و به دنبال آن كاهش احتمال بسترى شدن در بيمارستان است. عصر ايران 
در ادامه نوشت: «اخيرا مطالعه اى توسط مجله پزشكى - ورزشى انگليس 
به چاپ رسيده است كه در آن ابعاد متفاوت همين موضوع مورد بررسى 
قرار گرفته است. اين پژوهش به صورت مشترك و با همكارى تعدادى از 
دانشمندان آمريكايى به انجام رسيده است. طبق يافته هاى مطالعه مى توان به 
اين نتيجه رسيد: «آن دسته از بيماران مبتال به كوويد-19 كه قبل از ابتال، به 
طور منظم ورزش مى كردند، با پايين ترين احتمال بسترى در بيمارستان و 

بخش مراقبت هاى ويژه و همين طور فوت رو به رو بودند.

تشخيص تومورهاى سرطانى 
با كمك يك كاوشگر كوچك

 پژوهشگران انگليسى، كاوشگر كوچكى ابداع كرده اند كه مى تواند 
به پزشكان در تشخيص تومورهاى سرطانى كمك كند.

 University) "به گزارش نيواطلس، پژوهشگران "دانشگاه ناتينگهام
of Nottingham) انگلســتان، نخســتين نمونه از يك حسگر 
مخصوص تصويربردارى را ابداع كرده اند كه در بدن انســان به كار 
گرفته مى شود تا نقشه هاى سه بعدى از ساختارهاى سلولى ارائه دهد. 
اين حســگر، ليزر و امواج صوتى را در يك فيبر نورى به ضخامت 
موى انســان ادغام مى كند و مى توان از آن به همراه آندوسكوپ هاى 
اســتاندارد استفاده كرد تا ناهنجارى ها در سلول هاى مبتال به سرطان 

نشان داده شوند.

ماموريت "كرو-1" ركورد ماندگارى 
در فضا را شكست

 ماموريت "كرو-1" كه به دست شركت "اسپيس ايكس" و با نظارت 
ناسا انجام شد، چهار فضانورد را به ايستگاه فضايى بين المللى برد و پس 
از 160 روز به سالمت به زمين بازگرداند. اين ماموريت ركورد ماندگارى 
در فضا را شكســت و حتى ماموريت"كرو-2" نيز ممكن است به آن 
نرسد.به گزارش ايســنا ، ماموريت "كرو-1"(Crew-1) بامداد ديروز 
در آمريكا به سالمت به زمين برگشت و ركورد ديگرى را در اين زمينه 
شكست.ناســا تأييد كرده است كه "كرو-1" ركورد طوالنى ترين مدت 
مأموريت براى يك فضاپيماى سرنشين دار آمريكايى را شكسته است، 
چرا كه كپسول "كرو دراگون"(Crew Dragon) توانست قبل از فرود 

در سواحل فلوريدا 168 روز را در مدار زمين بگذراند.

بررسى قند خون با كمك ساعت "اپل"
 شــركت "اپل" قصد دارد با همكارى يك شــركت انگليســى، 
ساعت هاى خود را به قابليت بررسى قند خون مجهز كند. به گزارش 
مهر ، شايعات بلندمدت در مورد ساعت "اپل" (Apple) با قابليت 

بررسى قند خون، به تازگى اعتبار كسب كرده اند.
 Rockley" گزارش ها حاكى از اين هستند كه شــركت انگليسى
Photonics" اعــالم كرده كه اپل، بزرگترين مشــترى آن در دو 
سال گذشــته بوده است و براى توســعه محصوالت آينده خود، با 
اين شــركت قرارداد دارد. تمركــز Rockley Photonics بر 
حسگرهايى است كه ميزان قند خون، فشار و حتى ميزان الكل خون 
را رديابى مى كنند. اين موضوع نشــان مى دهد كه حداقل يكى از اين 

ويژگى ها در آينده در ساعت هاى اپل وجود خواهند داشت.

كدام سبك موسيقى در انتخاب غذاى سالم 
نقش دارد؟

 نتايج تحقيقات در چين و دانمارك نشــان مى دهد، انواع موسيقى 
خاص در فرهنگ هاى مختلف بر انتخاب غذاهاى ســالم تاثير دارد و 
از ايــن طريق مى توان به اصالح رژيم غذايى پرداخت.به نقل از نيوز، 
تحقيق جديد، اولين تحقيقى اســت كه چگونگى تاثير موســيقى بر 
تغيير انتخاب غذا در فرهنگ ها غربى و شــرقى را بررسى كرده است.
شركت كنندگان شامل 215 فرد از چين و دانمارك بودند. به طوركلى، 
اولويت هاى غذايى پايدار در هر دو گروه شــركت كننده بر اســاس 
موســيقى ارزيابى شد. موسيقى سالم و ناســالم بر اساس نتايج پيش 
مطالعه اى ايجاد شــد كه از شركت كنندگان هر دو كشور خواسته شده 
بود ارتباط بين غذاهاى مختلف و كيفيت هاى موسيقى را شناسايى كنند. 

برگزارى مسابقه كتابخوانى
 از كتاب «حاج جالل»

 مسابقه كتابخوانى كتاب «حاج جالل»، خاطرات 
پدر شهيدان عليرضا و ابوالقاسم حاجى بابايى برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان همدان، مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان با بيان اينكه مراسم رونمايى از 
پوستر اين برنامه فردا، 16 ارديبهشت مصادف با 23 
ماه مبارك رمضان و در سالروز شهادت سردار شهيد 
عليرضــا حاجى بابايى به صــورت مجازى برگزار 
خواهد شــد، گفت: كتاب «حاج جالل»، خاطرات 
پدر شهيدان بزرگوار حاجى بابايى است و از آنجايى 
كه سردار شهيد عليرضا حاجى بابايى به عنوان شهيد 
شاخص استان در سال 1400 انتخاب شده، جا دارد 

كه به صورت ويژه اين كتاب معرفى شود.
احمدرضا احسانى افزود: اين مسابقه كتاب خوانى به 
صورت برداشت آزاد از خاطرات پدر اين دو شهيد 
بزرگوار در قالب متن ادبى، شــعر، دلنوشــته و ... با 
همكارى  دستگاه هاى فرهنگى، مانند بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، صدا و سيماى مركز 
همدان، كانون پرورش فكرى و حوزه هنرى برگزار 

مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان خاطرنشان 
كرد: بعد از برگزارى مراســم رونمايى، فايل صوتى 
ايــن كتاب از طريق روابط عمومى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همدان در فضاى مجازى به اشتراك 
گذاشته خواهد شد و عالقمندان مى توانند با مراجعه 
به نشانى هاى اعالم شده نســبت به دانلود آن اقدام 

نمايند.

«مرد دونده» منتشر شد

 رمان «مرد دونده» نوشــته مســعود شامحمدى 
منتشر شد.

به گزارش ايسنا، اين كتاب در دسته بندى «دنياى ما» 
از آثار انتشــارات كتاب كوچه در 471 صفحه و با 

قيمت 88هزار تومان منتشر شده است.
در معرفى رمان «مرد دونده» توسط ناشر آمده است: 
اين كتاب ماجرايى عجيب دارد كه مى توان به سادگى 
با شــخصيت اصلى آن انس گرفت و دنياى خود را 

آفريد.
ماجــرا از آن جايــى شــروع مى شــود كــه يــك مــرد 
ــدان  ــى چن ــه از زندگ ــومى ك ــان س ــى جه معمول
هــم رضايــت نــدارد، و مثــل بقيــه آدم هــا مشــغول 
روزمرگى هــاى خــودش اســت، يــك روز ناگهــان 
ــود؛  ــاص مى ش ــى خ ــار احساس ــش دچ در پاهاي
ــد و او را  ــراغش مى آي ــه س ــناخته ب ــندرمى ناش س

ــد. ــدن مى كن ــه دوي ــور ب مجب
خبرنگارهــا و روزنامه نگاران مــرد دونده را به يك 
ســوژه تبديل مى كنند و به ايــن ترتيب ماجراهايى 

عجيب شكل مى گيرد.
مسعود شامحمدى نويســنده و كارگردان است كه 
پيش تر كتاب «گربه علف اســت و ماهى درخت» 
از او در انتشارات كتاب كوچه به صورت مكتوب 
و در نوين كتاب گويا در قالب صوتى منتشــر شده 

است.
در فصــل دوم كتاب «مرد دونــده» مى خوانيم: «او 
يك ناراضى بــود كه بيش از هر چيز و هركس، از 
خودش ناراضى بود و هيچ چيز قادر به خوشــحال 
كردنش نبود. نه يك غذاى خوشمزه و نه يك بوسه 
سرشار از عشق. نه يك روز آفتابى و نه بارش برف. 
مطلقا هيچ چيز. مرد دونده مثل باقى مردان و زنان 
هم عصر خود بود؛ «غمگينانى بى گريه و شورشيانى 

بى شمشير.»

بهترين مقصد گردشگران خارجى به شرايط عادى 
برمى گردد؟

فرصت سازى مالديو از كرونا
 كشــور كوچك مالديو، اولين كشــور جهان است كه براى جذب 

گردشگران خارجى اقدام به بازيابى گردشگرى بين المللى مى كند.
اقتصاد كشــور جزيره اى مالديو با جمعيتــى 450هزار نفرى مبتنى بر 
درآمدهاى گردشــگرى بين المللى اســت، به طورى كه در سال 2019 
به عنوان بهترين مقصد بين المللى معرفى شــده كه با رشــد نزديك به 
15 درصدى پذيراى 7/ 1 ميليون گردشــگر خارجى بوده اســت. اين 
كشــور برآورد خود براى ســال 2020 را بيش از 2 ميليون نفر تعيين 
كرده بود كه در ابتداى ســال 2020 و پيش از شيوع كرونا در سراسر 
جهان بيش از 400 هزار نفر به اين كشــور سفر كردند. در سال 2018 
بخش گردشــگرى بيش از 60 درصد درآمــد خارجى را با 5 ميليارد 
دالر به خود اختصاص داده است، اما در پى همه گيرى كرونا براساس 
پيش بينى هاى موسســات مالى بين المللى مالديو با كاهش درآمدى 3 
ميليارد دالرى مواجه شده و كاهش حدود 70 تا 75 درصدى پذيرش 
گردشــگران خود در مقايسه با سال 2019 را تجربه كرده است. شيوع 
كرونا منجر به بيكارى نيمى از جمعيت 45هزار نفرى شــاغل در اين 
بخش شــده است، همچنين اين كشــور پروازهاى شرق آسياى خود 
از جمله چين را از دســت داده اســت. تعداد ورودى هاى مسافران از 
كشورهاى شرق آســيا حدود 85 درصد از كل گردشگران را به خود 

اختصاص داده بود. 
در ســال گذشته چينى ها 20 درصد مسافران را شامل مى شدند و پس 

از آن هند و ايتاليا قرار داشتند.
از ايــن رو، مالديو به منظور برقــرارى مجدد ســفرهاى بين المللى و 
جلوگيــرى از ركود كامــل اقتصادى در اين كشــور از همان ماه هاى 
اول 2020 درصدد بازگشايى مرزهاى خود برآمد. باوجود اينكه چين 
كنترل هاى شديدى اعمال كرد و تمامى مرزهاى خود را براى ورود و 
خروج مسافران بست و تايلند و استراليا تا پايان سال نيز مرزهاى خود 
را بسته نگه داشتند و كشورهاى فرانسه و اسپانيا اقدام به قرنطينه سازى 
مســافران كردند، كشــورى كوچك راهى متفاوت اتخاذ كرد و از 15 

ژوئيه مرزهاى خود را براى تمامى كشورها گشود. 
همچنين پس از آغاز واكسيناســيون در فوريه 2021 در اين كشــور، 
واكسينه شــدن مشاغل بخش گردشــگرى در اولويت قرار گرفتند و 
تاكنون 90 درصد افراد واكسينه شــده مرتبط به بازار گردشگرى اين 
جزيره كوچك است. حتى دولت مالديو قصد واكسينه كردن مسافرانى 
كه به اين كشور سفر مى كنند را دارد زيرا با توقف گردشگرى، اقتصاد 
مالديو نيز متوقف مى شــود و اين كشــور تنها راه بقــاى خود را در 
برقرارى مجدد سفرهاى بين المللى ارزيابى كرده است كه البته باتوجه 
به مهار نســبى كرونا در اين كشــور، مالديو به عنوان كشورى امن در 

جهان معرفى مى شود.
ــازار  ــه ب ــته ب ــاد آن وابس ــه اقتص ــره اى ك ــورى جزي ــو كش مالدي
و  كرونــا  همه گيــرى  از  پــس  اســت  بين المللــى  گردشــگرى 
ــازار  ــى نســبى ب ــى و تعطيل ــاى بين الملل ــى مرزه بســته شــدن تمام
گردشــگرى بــا بحــران جــدى در درآمدهــاى اقتصــادى خــود 
ــى  ــريع در بازياب ــور تس ــور به منظ ــن كش ــات اي ــد. مقام ــه ش مواج
ــت  ــختگيرانه اى را جه ــت هاى س ــود سياس ــگرى خ ــازار گردش ب
ــد و  ــش گرفتن ــو در پي ــا در مالدي ــروس كرون ــار وي ــرل و مه كنت
ــانند.  ــر برس ــه صف ــور را ب ــن كش ــيوع در اي ــزان ش ــتند مي توانس

پــس از تثبيــت شــرايط، از ژوئــن 2020 با باز شــدن تدريجــى مرزها 
تبليغــات جهــت ســفر بــه ايــن كشــور آغــاز شــد و بســيارى از مراكز 
ــور  ــن منظ ــه اي ــد. ب ــاز كردن ــود را آغ ــاى خ ــگرى فعاليت ه گردش
ــد و  ــت پرداختن ــه فعالي ــو ب ــز توريســتى در مالدي حــدود 350 مرك
بســيارى از جزايــر مالديــو اقــدام بــه پذيــرش گردشــگران خارجــى 
ــا  ــل ي ــاق در 189 هت ــزار ات ــدود 34 ه ــازه ح ــن ب ــد. در اي كرده ان

مهمانســرا در بيــن 125 اســتراحتگاه آغــاز بــه فعاليــت كردنــد.
دولــت مالديو پس از بســتن تمامى مرزهاى خود روى گردشــگران 
بين المللــى به مدت 5 مــاه از 15 ژوئيه 2020 اقدام به از ســرگيرى 
صدور ويزاى توريســتى كــرد كه اين امر منجر بــه حضور 60 هزار 

گردشگر از سراسر دنيا در اين كشور شد. 
دولت مالديو به  منظور جذب گردشــگران بسيارى از محدوديت ها را 
برداشــته يا بسيار كاهش داده اســت. مالديو از سوى سازمان جهانى 
بهداشــت و سازمان جهانى گردشگرى به دليل ميزان مرگ و مير پايين 
ناشى از كرونا و محدود بودن ابتال به كوويد-19 به عنوان كشورى امن 

براى مسافرت معرفى شده است. 
از اين رو دولت مالديو شرايط ورود براى تمامى گردشگران از سراسر 
جهان را مشروط به ارائه تست منفى كرونا فراهم كرده است اما با اين 
حال استفاده از كشتى هاى دريايى ممنوع است. باتوجه به اينكه مراكز 
تفريحــى و اقامتگاه هاى مالديــو در محيطى آرام و به دور از جمعيت 
ساخته شده به عنوان يك مقصد امن و عادى براى گذراندن تعطيالت 

درنظر گرفته شده است. 
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 ويــروس همه گير كوويــد- 19 منجر به اعمال 
محدوديت هــاى ســفر شــده و تاثير زيــادى بر 
گردشگرى ايجاد كرده اســت، با اين حال با شروع 
برنامه واكسيناســيون، بسيارى از كشورها اميدوارند 

در آينده اى نزديك سفرها را دوباره آغاز كنند.
اگرچه هنوز در بسيارى از كشورها محدوديت هاى 
قابل توجهى درباره ســفر و گردشگرى وجود دارد، 
اما تبليغات آژانس هاى مســافرتى بيشتر شده است. 
عوامل مهمى بر تصميم هاى سفر در پساكرونا نقش 

دارند كه به برخى از آنها اشاره مى شود.
با توجه به بيمارى همه گير كوويد- 19 شرايط سفر 
و پيش بينى برنامه ريزى تعطيالت در آينده، پيچيده و 
نياز به انجام اقداماتى خواهد داشت. مسائل اقتصادى 
نيز بر گردشگرى جهانى تاثير خواهد گذاشت، زيرا 
طى بيمارى همه گير، افراد بسيارى درآمد خود را از 
دست داده اند. با پايان همه گيرى، انتخاب تعطيالت 
بر اساس مقصد و جاذبه نيز پايان خواهد يافت و در 
عوض، صنعت گردشــگرى و گردشگران بيشتر به 

نيازهاى شخصى خود توجه خواهند كرد.
گردشگران در پساكرونا انتظار خدمات مهمان نوازى 
بيشــترى از ارائه دهنــدگان گردشــگرى دارند. در 
پساكرونا برخى از انواع گردشگرى مانند گردشگرى 
پزشكى، گردشگرى سالمتى و گردشگرى معنوى و 
مذهبى با توجه به اهميت آنها بيشتر مورد توجه قرار 

خواهند گرفت.
فابيو كاربونه، كارشــناس گردشــگرى اظهار كرد: 
انتظار مى رود افراد در گردشگرى پساكرونا به افراد 
بيشــتر از مقصد توجه كنند و بسيارى از افراد بعد 
از رهايــى از فاصله فيزيكى، بــراى ديدار عزيزان 
دور از وطن ســفر  كنند، به همين دليل، گردشگرى 
پساكرونا توسعه انسانى، گفت وگو و صلح را محور 
اصلى قرار خواهد داد. بنابراين، مهم ترين گردشگرى 

در پســاكرونا، ســفر براى ديدار دوســتان و اقوام، 
گردشگرى داوطلبانه و گردشگرى صلح خواهد بود.

گردشگرى داوطلبانه، تركيبى از سفر و مشاركت در 
فعاليت هاى زيســت محيطى يا بشردوستانه در يك 
مقصد خارجى اســت. با توجه به عواقب اقتصادى 
ناشــى از بيمارى همه گيرى كوويــد- 19، نياز به 
گردشگرى داوطلبانه در كشورهاى در حال توسعه 
بيشتر خواهد شد، زيرا نه تنها مطلوب، بلكه ضرورى 

است.
گردشگرى صلح نيز با عالقه بازديد از مقاصد خاص 
مرتبط است تا بتواند از طريق تحقيق و بررسى براى 
توســعه صلح، به تالش هاى يك مقصد براى ايجاد 

صلح كمك كند. گردشــگرى صلح به طور معمول 
شامل بازديد از بناهاى يادبود صلح يا مناطق درگير 
با هدف يادگيرى از اشــتباهات جنگ هاى گذشته و 
كمــك به برطرف كردن اختالفــات يا جلوگيرى از 

درگيرى هاى موجود است.
از جمله فعاليت هاى گردشــگرى صلح ســفرهاى 
آموزشــى به مكان هايــى مانند بنــاى يادبود ديوار 
برليــن و پارك صلــح هيروشيماســت. اين مورد 
همچنين ممكن است به شكل شركت در كارگاه ها 
و كنفرانس هــا در بين متخصصان حل اختالف و يا 
راهپيمايى هاى صلح آميز باشد، بازديد از آثار هنرى 
معروف صلح و نمايشــگاه هايى با مضمون صلح، 

جشنواره ها و فعاليت گردشگرى مرتبط با صلح نيز 
با اهميت خواهند بود.

صنعت گردشگرى يك فرصت منحصربه فرد درباره 
تامل در آينده اســت و اگر بخواهد تاثيرگذار باشد، 
بايد كيفيت و تجربه هاى مقرون به صرفه و مهم از نظر 
گردشــگران را در اولويت قرار دهد. با فراهم شدن 
شرايط سفر در پساكرونا، ترويج مقصد و ديدنى هاى 
آن ديگر مورد توجه نخواهد بود. صنعت گردشگرى، 
ممكن اســت در حال تغيير باشد و محدوديت هايى 
(راهروهاى مســافرتى) در آن وجود داشته باشد اما 
چــاره اى جز توجه به تامين خواســته ها و نيازهاى 

گردشگران نخواهد داشت.

ديدار با آشنايان و اقوام اولويت خواهد بود

رونق گردشگرى صلح و دوستى در پساكرونا

 بودجه پژوهشى حوزه ميراث فرهنگى،گردشگرى 
و صنايع دســتى در سال 1400، چهار ميليارد تومان 
و موضوعــات پژوهشــى و مطالعاتــى حوزه هاى 

تخصصى تعيين شد.
به گزارش ميراث آريا، چهارمين جلســه شــوراى 
پژوهشــى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى به رياست على اصغر مونسان وزير و 
با حضور اعضاى شورا برگزار و ميزان بودجه حوزه 
پژوهشــى در سال جارى 4 ميليارد تومان اعالم شد 
و  15 طرح  مورد بررسى قرار گرفت و موضوعات 
پژوهشــى و مطالعاتى حوزه هاى تخصصى در سال 
1400 تعيين تكليف و موضوعاتى براى تصويب و 

اجرا در سال جارى ارائه شد.
در اين جلسه همچنين روند اجراى مصوبات شورا 
در سال 99 هم مورد بررسى و همچنين ميزان بودجه 
پژوهشى سال گذشته، 2 ميليارد و 500 ميليون تومان 
اعالم شــد كه بر اســاس آن پنج طرح پژوهشى در 

مرحله اجرا قرار گرفت.
اعمال برخى تغييرات ساختارى پژوهشگاه و جذب 
نيروهاى نخبه براساس معيارهاى مشخص، انتخاب 
طرح ها و موضوعات پژوهشى طبق اولويت هاى سه 
حوزه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، 
پيگيرى روند عقد قراردادها و پيشــرفت طرح ها از 
سوى معاونت هاى مربوطه همچنين به كارگيرى و 
راه اندازى سامانه هاى هوشمند از نكات مورد تاكيد 

مونسان در اين جلسه بود.
طرح مديريت طرح تعالى فناورى اطالعات بر مبناى 
مدل جايزه دولت الكترونيك، طرح تنقيح قوانين و 
مقررات ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
مطالعه و تدوين سند برنامه ايجاد شبكه  ترويج برند 
ملى گردشــگرى ايران با رويكرد ترويج مشاركتى، 
طرح ارائه راهكارهاى اجرايى در راســتاى توسعه 
صادرات صنايع دســتى ايران به بازار روسيه و تهيه 
نظام  فنــى و اجرايى اختصاصى مربــوط به بناها، 

محوطه ها و بافت هــاى تاريخى پنج طرح مصوب 
شــده در دومين جلسه كارگروه پژوهشى بودند كه 
در سال 99 پس از اخذ كد سمات توسط دانشگاه ها 
و موسسات مطالعاتى انتخاب شده از طريق فراخوان 

به اجرا درآمدند.
در اين جلسه همچنين ميزان بودجه حوزه پژوهشى 
در ســال جارى نيز 4 ميليارد تومان اعالم شد و در 

اين جلسه 15 طرح  مورد بررسى قرار گرفت.
طــرح هاى ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 

دستى
در حــوزه ميراث فرهنگى طرح ملى ايجاد ســامانه 
GIS حرايــم آثــار ملى كــه بر اســاس قانون از 
اولويت هاى وزارتخانه محســوب مى شود و طرح 
تدوين ســاز و كارهــاى اجرايى و دســتورالعمل 
بهره بــردارى از بناهــاى تاريخــى توســط بخش 
خصوصى و طرح تدوين مقــررات ارتقاى كيفيت 
و استانداردســازى مصالح ســنتى در مرمت مورد 

تصويب شورا قرار گرفت.
طرح برنامه راهبردى توســعه گردشگرى روستايى 
كشــور با رويكرد توســعه محصوالت و خدمات 
توســعه  راهبردى  برنامــه  گردشــگرى،  جديــد 
گردشگرى سالمت و شناسايى، ارزيابى و رتبه بندى 
روستاهاى هدف گردشگرى طرح هاى تصويب شده 

در حوزه گردشگرى بودند.
همچنيــن در حوزه صنايع دســتى مــدل برآورد 
ميــزان فروش صنايع دســتى در داخــل و خارج 
از كشــور، ارائه راهكارهاى اجرايى در راســتاى 
تجارى ســازى صنايع دستى كشــور منتهى به ارائه 
سند رصد، شناســايى ذينفعان صنايع دستى كشور 
تامين كنندگان  صادركنندگان،  توليدكنندگان،  شامل 
و بــرآورد نقش آنهــا در زنجيره توليد، بررســى 
راهكارهاى ورود صنايع دســتى در ســبد سوغاتى 
گردشــگران - مطالعه موردى شــهرهاى زيارتى 

مشهد، قم و شيراز- تصويب شد.

نگاهى به وضعيت صنايع دستى 
در دوران كرونا

كمك نخواستيم
 حداقل جريمه نكنيد!

 كرونا مثل هر صنعت ديگرى، صنايع دســتى را 
هم بى نصيب نگذاشته و با كاهش شديد فروش  و 
تعطيلى نمايشــگاه ها، بازار اين حوزه بيش از پيش 
كساد شده و بسيارى از فعاالن اين حوزه را درگير 

مشكالت معيشتى كرده است؛ اين در حالى است 
كه با گذشــت بيش از يك ســال از اين شرايط، 
همچنان بســيارى از فعاالن اين حوزه از وضعيت 
موجود ناراضى هستند و عنوان مى كنند كه آنگونه 
كه شايسته است از سوى متوليان امر مورد حمايت 

قرار نگرفته اند.
حميدرضا ميرى، توليدكننده صنايع دستى در حوزه 
سراميك يكى از همين فعاالن حوزه صنايع دستى 
اســت كه درباره مشــكالت فعالن اين حوزه در 
دوران كرونا در گفت وگو با ايسنا، اظهار مى كند: 
در حال حاضر يكى از اصلى ترين مشــكالت ما 

تهيه مواد اوليه است كه به دليل تحريم ها يا بسيار 
گران شده اند يا اصال موجود نيستند. ما چندين ماه 
تالش مى كنيــم تا يك محصول را توليد كنيم، اما 
در فرآيند توليد در تهيه مواد مورد نياز به مشــكل 

برمى خوريم.
وى ادامــه مى دهــد: در دوران كرونــا طبيعتــا 
تمــام مشــاغل دچــار مشــكل شــدند كــه حــوزه 
صنايع دســتى نيــز مســتثنى نبــوده اســت. در 
ــرايط  ــه ش ــه ب ــا توج ــدت ب ــن م ــه در اي نتيج
ــا  ــدى م ــا تولي ــه ب ــگاه هايى ك ــود، فروش موج
همــكارى داشــتند بــا حضــور در عرصــه فــروش 

آناليــن تــالش كردنــد كــه تــا انــدازه اى مشــكل 
ــد. ــروش را حــل كنن ف

ايــن فعال حوزه صنايع دســتى دربــاره اقدامات 
متوليان امر براى تســهيل امــور توليدكنندگان و 
هنرمندان صنايع دستى نيز خاطرنشان مى كند: بايد 
اين نكته را در نظر داشت در ماه هايى كه به دليل 
شــرايط كرونايى، تعطيل بوديم، طبيعتا به مشكل 
پرداخت برخورده بوديم، امــا نه تنها حمايتى از 
ما صورت نگرفت، بلكه براى تاخير در پرداخت 
حق بيمه تامين اجتماعى برخى همكاران، جريمه 

هم شدند.

4 ميليارد تومان بودجه 
پژوهشى وزارت ميراث فرهنگى تعيين شد
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