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نگهداری پاک 
به جای پاکسازی

 ۱- یکــی از گرفتاری های مردم همدان 
مشاهده آزادی عمل معتادان و خرده فروشان 
موادمخدر به ویژه در پارک ها و تفرجگاه ها 
اســت.موضوعی که در مواردی گزارش آن 

هم با اقدامی از سوی نهادهای مسئول...
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اسدآباد پر تراکم ترین شهر برای دریافت کمک های اورژانس اجتماعی
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ارزیابان یونسکو کارونسرای مخروبه را نبینند
■ رو سیاهی بی توجهی بر سیمای کاروانسرای زغالی ها

ماجرای ادامه دار استیضاح شهردار اسدآباد

استیضاح رد شد
■ شورا امروز جلسه فوق العاده دارد

معاونت پیشگیری دادگستری استان:

با دستگاه هایی که در حوزه حقوق کودکان 
کوتاهی کنند برخورد می کنیم
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 شورای اســامی دوره پنجم شهر اسدآباد 16روز 
گذشته و در حالی که هر 7 نفر روزهای پایانی عمر خود 

در پارلمان شهری را سپری می کنند با طرح 9 پرسش در 
جلسه ای بدون حضور شهردار وی را استیضاح کردند.

شهادت امام محمد تقی)ع( را تسليت می گوييم

کمبود 120مگاواتی برق 
در استان

مدیرعاملتوزیعبرق:همدانیها
فقط10درصدصرفهجوییکنند

کاربری کدام یک ■  مرمت، ثبت جهانی  اولویت استدر تاج آباد و فرسفج یا 
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نگهدارى پاك به جاى پاكسازى
 1- يكى از گرفتارى هاى مردم همدان مشاهده آزادى عمل معتادان 

و خرده فروشان موادمخدر به ويژه در پارك ها و تفرجگاه ها است.
موضوعى كه در مواردى گزارش آن هم با اقدامى از ســوى نهادهاى 
مســئول همراه نبوده و در بهترين حالت حضــور نيروى انتظامى در 
منطقه براى آن منطقه را امن و پس از رفتن پليس فضاى قبلى دوباره 

شكل مى گرفته است.
2- مشكل آزادى عمل معتادين و خرده فروشان دليلى شده تا بسيارى 
از خانواده هــاى همدانى قيد حضــور حتى عبــورى در پارك ها و 

تفرجگاه ها را زده و از خير اين مناطق به دليل اين شر بگذرند.
حال اينكه در كنار اين آســيب، مزاحمت متكديان، موتورســواران، 
قليان كشــان و... نيز اين مناطق را براى آسايش خانواده ها ناامن كرده 

است.
3- زمانى مسئوالن آنقدر از نبود معتاد مزاحم در سطح استان مطمئن 
بودند كه از جايزه ســكه براى فردى كه يك معتاد متجاهر نشان دهد، 

سخن مى گفتند.
اما اكنون فضا چنان شده كه به طنز تلخ مى توان گفت؛ در برخى مناطق 

بايد براى نشان  دادن فردى سالم جايزه تعيين كنند!
4- اعتياد يك آســيب اجتماعى اســت كه در افزايش آســيب هاى 

اجتماعى ديگر مانند طالق، بزه كارى و... نقش پررنگى دارد.
به همين دليل در كاهش آســيب هاى اجتماعى بايد به اين آســيب به 
شكلى ويژه توجه و براى پيشگيرى از گسترش آن و كنترل اين آسيب 

با برنامه و جهادى اقدام كرد.
5- معــاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همدان از كشــف 3
كيلوگرم موادمخدر و دستگيرى 8 خرده فروش مواد در طرح پاكسازى 

پارك  و تفرجگاه ها خبر داده است.
حسين بشــرى از اجراى طرح پاكسازى تا پايان تابستان  در راستاى 
ارتقاى امنيت اجتماعى و تســهيل رفاه و آرامش شهروندان نيز خبر 

داده است.
6- پاكســازى كارى خوب و اقدامى ضرورى است و اقدام پليس در 
اين زمينه ارزشــمند است، اما اين اقدام زمانى ارزش بيشترى خواهد 
داشــت كه نگهدارى پاك مناطق پاكسازى شــده در دستور كار قرار 

بگيرد.
پليس هر از چندى طرحى براى پاكســازى اجرا مى كند در شرايطى 
كه مى توان پاك نگه داشــتن را با هوشــيارى مردم و همكارى تمام 
دســتگاه ها اجرا كرد و پاكى جامعه و امنيت آن براى خانواده ها را به 

تمامى روزهاى سال گسترش داد.
7- مقابله با موادمخدر، كارى جمعى است و همه دستگاه ها بايد براى 
اين مهم همكارى داشــته باشند در همين زمينه پاكسازى و نگهدارى 

پاك پارك ها و تفرجگاه ها نيز نيازمند همكارى و اقدام جمعى است .
مقابله با مزاحمين، متكديان، خرده فروشان و... در مواردى با اقدامات 
نهادهايى ديگر و ايجاد هماهنگى در دســتگاه مسئول شدنى است و 
اين هماهنگى و همكارى است كه استانى پاك تر و با احساس امنيت 

و آرامش بيشتر را نويد خواهد داد.

همدان به يارى سيستان وبلوچستان شتافت
 رئيــس ســازمان انتقال خون اســتان همدان از ارســال 300 واحد خون به اســتان 

سيستان وبلوچستان خبر داد.
افشــين محمدى در گفت وگو با ايسنا،گفت: در ســال جارى افزون بر هزار واحد خون 
به اســتان هاى نيازمند، خون ارســال شــده كه از اين تعداد 300 واحد خون به اســتان 

سيستان وبلوچستان ارسال شده است.
وى افزود: از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون، استان همدان با هيچگونه كمبود ذخاير خونى 
مواجه نشده، زيرا اهداكنندگان خون در استان همدان مستمر بوده و در صورت نياز با اين 

افراد تماس گرفته مى شود تا در اين كار خير شركت كنند.
محمدى با بيان اينكه در ســال گذشته 5 هزار واحد خون به استان هاى مختلف از جمله 
تهران، ايالم، خوزستان، هرمزگان و سيستان وبلوچستان خون اهدا كرده ايم، گفت: براساس 
تخمين ســازمان انتقال خون بايد از هر گروه خونى 5 برابر روزانه ذخيره مازاد داشــته 
باشيم و در صورت باال رفتن اين ميزان تخمين اقدام به اهداى خون به استان هاى نيازمند 
مى كنيــم. وى بيان كرد: در هيچ نوع گروه خونى كمبود اهداكننده نداريم، اما در صورتى 
كه با كمبود گروه خونى خاصى مواجه شويم با اهداكنندگان مستمر تماس گرفته مى شود 

و از آنها يارى مى طلبيم.
رئيس ســازمان انتقال خون همدان با بيان اينكه در حال حاضر تيم هاى سيار براى تشويق 

شهروندان به اهداى خون حذف شده است، افزود: اين موضوع نشان دهنده ذخاير خوب 
خون و فرآورده هاى خونى در مجموعه انتقال خون است.

محمدى با بيان اينكه در هيچ نوع گروه خونى در اســتان مواجه نشده ايم، بيان كرد: عمر 
پالكت هاى خون كوتاه بوده و عمر آنها بين 3 تا 5 روز است كه در صورت نياز به پالكت 
در گروه هاى خونى خاص به ويژه گروه هاى خونى منفى از اهداكنندگان مســتمر كمك 
مى گيريم. وى از توقف پالسمادرمانى براى درمان بيماران مبتال به كرونا در بيمارستان ها 
اشاره كرد و گفت: اين نوع درمان در حال حاضر متوقف شده زيرا اين بيمارى با پيك ها و 
سويه هاى جديد همراه بوده و به اين ترتيب بايد به دنبال درمان سريع تر كه پاسخ بهترى 

داشته باشد، حركت كنيم.

3 طرح اورژانس در همدان
 آماده بهره بردارى است

 رئيــس اورژانس پيش بيمارســتانى و مدير حوادث دانشــگاه 
علوم پزشــكى اســتان همدان از بهره بردارى 3 طــرح اورژانس 
اين اســتان خبــر داد كه اواخــر تيرماه ســال جارى به صورت 
ويدئوكنفرانسى با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

آغاز به كار مى كنند.
به گزارش روابط عمومــى اورژانس همدان، حبيب ا...معصومى گفت: 
يك پايــگاه اورژانس جاده اى«ســاريجلو» واقع در شهرســتان رزن 
با همكارى روســتاييان و تجهيز آن از ســوى دانشگاه علوم پزشكى 

بازسازى و آماده افتتاح است.
وى بيان كرد: تيم هاى امداد جاده اى«ســاريجلو» در خانه بهداشــتى 
كه خالى بود هم اينك مســتقر شــدند كه براى بهســازى اين پايگاه 
300ميليون تومان از سوى روســتاييان و براى تجهيز آن 100ميليون 

تومان از سوى دانشگاه علوم پزشكى هزينه شده است.
رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان افزود: با بهره بردارى از اين پايگاه امداد جاده اى شمار 
پايگاه هاى موجود در شهرستان رزن به 4 مورد افزايش مى يابد كه در 
كنار 2 پايگاه اورژانس واقع در شهرستان درگزين به مصدومان سوانح 

امدادرسانى مى كنند.
معصومــى بيان كرد: 7 نيــروى جديد براى پايــگاه جديد اورژانس 
جاده اى«ساريجلو» شهرستان رزن جذب شدند، همچنين يك دستگاه 

آمبوالنس به اين پايگاه اختصاص يافت.
وى گفت: ســاختمان اورژانس واقع در حدود5 كيلومترى سد كالن 
مالير نيز مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و مى تواند 40 كيلومتر مسير 

را پوشش دهد.
رئيس اورژانس پيش بيمارستانى و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان بيان كرد: پيش تر پرسنل اورژانس اين پايگاه در درمانگاه 
مســتقر بودند كه با هزينه كرد 600ميليون تومان ساختمان جديدى در 
ايــن محل احداث و نيرو و تجهيزات اورژانــس به اين پايگاه انتقال 

يافتند.
معصومى گفت: ســاختمان اورژانس فارســبان نهاوند نيز داخل يك 
مدرســه قرار داشــت، اما هم اينك پس از اختصاص زمينى توسط 
يكى از خيران در نزديكى اين مدرسه، با هزينه كرد 600 ميليون تومان 

ساختمان جديد راه اندازى و در اين ماه بهره بردارى مى شود.

جريمه در انتظار ناقضان قرنطينه
 افرادى  كه تســت كروناى آنها مثبت است، در صورت خروج از 

قرنطينه، جريمه مى شوند.
استاندار همدان در جلسه ستاد استانى مقابله با بيمارى كرونا، بيان كرد: 
وضعيت اســتان هاى همجوار همدان، قرمز است به همين دليل خطر 
افزايش آمار بيماران كرونايى در اســتان همدان نيز وجود دارد و همه 

بايد پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
ســعيد شــاهرخى با بيان اينكه جلوگيرى از عادى انگارى و رعايت 
پروتكل ها بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: شــركت در اجتماعات و 
دورهمى هاى خانوادگى 99 درصد ابتال در استان را به خود اختصاص 
داده اســت، بنابراين مردم از شركت در اجتماعات خوددارى كرده و 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى تماس هاى درون خانوادگى را كنترل 

كنند.
وى درباره حضور مســافران در همدان، بيان كرد: نيروى انتظامى بايد 
مبادى ورودى استان همدان را كنترل كند و افرادى  كه تست كروناى 

آنها مثبت است، در صورت خروج از قرنطينه، جريمه مى شوند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان نيز با بيان اينكه بيش از  
95 درصد از افراد باالى 70 سال در استان همدان، واكسينه شده اند، 
گفت:420 بيمار كرونايى در بيمارســتان هاى استان همدان، بسترى 
هستند. رشيد حيدرى مقدم در اين جلسه با بيان اينكه تعداد بيماران 
بســترى و سرپايى در اســتان همدان در 24 ساعت گذشته 150نفر 
بوده اســت و در حال افزايش اســت، بيان كرد: شهرســتان فامنين 
در وضعيت زرد و باقى شهرســتان هاى اســتان در وضعيت نارنجى 
كرونايى قرار دارند و روند بيماران سرپايى مبتال به كرونا در استان، 

افزايشى است.
وى با اشــاره به اينكه عادى انگارى شــيوع كرونــا و رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى در اســتان نگران كننده است، گفت: 45 درصد 
علل شــيوع كرونا در استان شركت در اجتماعات و تماس هاى درون 
خانوادگى 52درصد است. حيدرى مقدم با بيان اينكه تاكنون 150هزار 
دز واكسن در استان تزريق شده است، بيان كرد: در استان همدان بيش  

از 95درصد از افراد باالى 70 سال واكسينه شده اند.

غبار رقيق تا دوشنبه در همدان است
 بنابر گفته كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان در پى 
افزايش ســرعت وزش باد، غبار رقيق كه محــل پيدايش آن مناطق 
كويرى مركز ايران اســت، وارد اســتان همدان شده و تا روز دوشنبه 

استمرار دارد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا، گفت: براساس بررسى 
داده ها و نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى، آســمان بيشتر نقاط استان 
همدان در 24 ساعت آينده، صاف تا قسمتى ابرى، همراه با افزايش ابر، 
وزش باد، غبار رقيق و گاهى بارش قطره اى باران، پيش بينى مى شود.

وى با اشــاره به اينكه جهت وزش باد از سمت شرق به غرب است، 
افزود: به دنبال افزايش ســرعت وزش باد، غبار رقيق از سمت مناطق 

كويرى استان قم وارد همدان مى شود و غلظت آن اندك است.
باقرى شــكيب گفت: به دليل تابش مستقيم آفتاب و افزايش رطوبت 
هوا، دماى بيشينه مناطق جنوبى استان به 39 درجه سانتيگراد افزايش 

يافت.
وى با اشــاره به اينكه امكان بارش قطره اى باران در بعدازظهر امروز 
براى مناطق شــمالى استان پيش بينى مى شــود، بيان كرد: از امروز با 
كاهش رطوبت هوا، دماى هواى اســتان يك تا 2 درجه ســانتيگراد 

كاهش مى يابد و شب ها خنك تر مى شود.

1- مطالب عجيبى درباره علت خشكســالى در برخى مناطق منتشر 
شــده اســت. گويا برخى كاهش بارندگى را به كار گذاشتن دستگاه  
ضد تگرگ در زمين هاى كشاورزى ارتباط داده اند. گفتنى است سامانه 
ضدتگرگ 5 ســال اســت كه وارد ايران شــده و براى جلوگيرى از 
خسارت هاى تگرگ به باغ ها، اين ســامانه در محدوده 100هكتارى 
باغ ها نصب  و اين دستگاه ها مى توانند تا شعاع 500 مترى را پوشش 

دهند.
2- جدال كارزارها بين فعاالن سياسى استان راه افتاده است. گويا در 
اين كارزارها مديرانى براى تصدى ســمت در دولت ســيزدهم مورد 
حمايت قرار مى گيرند. گفتنى است هدف برخى نيز از راه انداختن اين 

كارزارها تخريب مديران با اين روش است.
3-انتشــار ليســت هاى گمانه زنى انتصابات دولت ســيزدهم، با منشأ 
توليد در اســتان افزايش يافته است. گويا اين اقدام براى تأثيرگذارى بر 
انتخاب هاى رئيس جمهور منتخب در حال انجام است. گفتنى است وجه 
مشترك اين ليست ها  حضور چند مدير همدانى در بين انتصابات است.

4-قانون حذف ماليات ارزش افزوده طال براى اجرا ابهام دارد. گويا اين 
ابهام قانونى به احتمال بســيار در روزهاى آينده موجب كشمكش و 
مشاجره ميان زرگران و مشتريان خواهد شد. گفتنى است اينكه ماليات 
ارزش افزوده از اصل قيمت طال حذف شــده يا نه؟ هنوز به درســتى 

براى زرگران و مردم تبيين نشده است.
5- كاربران ايرانى صرافى هاى بايننس و كوينكس در خطر مســدود 
شــدن كيف پول قرار دارند. گويا  با ساختار جديد احراز هويت كه 
توســط صرافى هاى خارجى در حال اجراســت، به محض شناسايى 
كيف پول خريداران ايرانى رمزارزها، حســاب موجود در آن مسدود 
FATF خواهد شــد. گفتنى است  اين اقدام جديد به علت مقررات
VPN در حال پياده ســازى است و كاربران ايرانى حتى با استفاده از

نيز شناسايى خواهند شد.

 اهالى 2 شهرستان رزن و بهار استان همدان 
از اوايل ســال 90 تاكنون چندين نوبت مورد 
هجوم و حمله گرگ قرار گرفته اند و به تازگى 
نيز گزارش هايى از حمله گرگ در شهرســتان 

مالير هستيم.
اواسط تيرماه ســال 94 گرگ در 3 نوبت وارد 
2روســتاى تخت و مالبــداغ از توابع بخش 
سردرود شهرستان رزن شــد و در 2حادثه كه 
در 2روز متوالــى رخ داد گرگ ناحيه گردن و 
صورت يك دختر و پســر حدوداً 4ساله را در 
اين 2روســتا زخمى كرد كه با حضور به موقع 

اعضاى خانواده گرگ متوارى شد.
همچنين در سانحه سوم كه براى دومين بار در 
روستاى مالبداغ رخ داد يك قالده گرگ قصد 
حمله به يك پدر و فرزند را داشت كه با هياهو 

و حضور همسايه ها گرگ پا به فرار گذاشت.
نيروى انتظامى شهرستان بهار نيز اواخر بهمن ماه 
سال 94 جسد يك مرد 30 ساله را در حواشى 
روستاى رســول آباد (تاج آباد) كشف كرد كه 
طبق بررسى هاى صورت گرفته اين مرد طعمه 
حيوانات درنده شــده بود بــه گونه اى كه تنها 

بخشى از نيم تنه بدن آن باقى مانده بود.
در مــورد ديگــرى نيز گــرگ در 2 نوبت در 
تاريخ 19 خرداد 95 اقدام به حمله به 2 كودك 
خردسال در روستاى عمان از توابع بخش قروه 

درجزين شهرستان رزن كرد.
همچنين شــهريورماه سال 96 يك قالده گرگ 
با حمله به گله گوســفندان در حاشيه روستاى 
جامشلو بخش مركزى شهرستان رزن 2رأس از 

آنها را تلف كرد.
اواخر بهمن ماه ســال 99 هم ورود يك قالده 
شغال به پاركينگ يك منزل مسكونى و حمله 
به دختر 10ماهه در روســتاى«حكان» از توابع 
بخش مركزى شهرستان درگزين گزارش شد كه 
اين گونه با مقاومت مادربزرگ، فشار آوردن به 

گلوى او و كمك همسايه ها خفه و تلف شد.
در همين راســتا معاون محيط طبيعى اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان همدان علت 
شخم هاى بى رويه و تخريب زيستگاه را حضور 
گرگ در مناطق مسكونى و حمله به دام و انسان 
مى داند.مهدى صفى خانى در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: يكى از عوامل منفى رفتار نادرست انسان 
با طبيعت حضور حيوانات وحشى و غير اهلى 
در جوامع انســانى و آسيب و خسارت زدن به 

آنان است.
وى افزود: شخم زدن بى رويه مراتع و پيشروى تا 
ارتفاعات، تخريب زيستگاه گونه هاى جانورى، 
از بين رفتن تدريجى حيوانات به علت كاهش 
وسعت محل زيســت و شكار اندك حيوانات 
موجود سبب شده گونه هاى درنده و غيراهلى به 
علت نيافتن طعمه وارد جوامع مسكونى شوند.

حفاظــت  اداره كل  محيط طبيعــى  معــاون 
محيط زيســت اســتان همدان گفت: تخريب 
زيســتگاه شــرايط را براى زيســت حيوانات 
پايين دست گونه هاى وحشى سخت و دشوار 
كرده است، بنابراين بخشى از گونه ها از جمله 
خرگوش و كبك به اين علت تلف مى شــوند 
و شــمارى هم به علت شــكار بى رويه از بين 

مى روند، بنابراين مشــاهده گونه هاى وحشى 
از جمله گرگ در منطقه مســكونى و حواشى 
روستا امرى طبيعى است. صفى خانى بيان كرد: 
مديريت نادرست پسماندهاى خانگى در مناطق 
شهرى و روستايى از ديگر عوامل جلب گرگ 
در مناطق مسكونى به شــمار مى رود و تداوم 
اين وضعيت سبب النه سازى گرگ در نزديكى 
منطقه مسكونى و حمله به دام و انسان مى شود.

وى گفت: به تازگى حمله گرگ به چند نفر در 
نزديكى يكى از مناطق روستايى شهرستان مالير 
گزارش شــد كه با بررسى هاى صورت گرفته 
توسط كارشناسان محيط زيست حمله اين گونه 

وحشى تاكنون به 2 نفر تأييد شده است.
حفاظــت  اداره كل  محيط طبيعــى  معــاون 
محيط زيست اســتان همدان افزود: با توجه به 
جدى شــدن حمله گــرگ در نزديكى منطقه 
لشــگردر مالير، بــراى زنده گيــرى اين گونه 
تيم هايى از محيط زيست وارد عمل شدند حتى 
در صورت تأييد هارى اين گونه درصدد تلف 

كردن گرگ نيز بوديم.
صفى خانى گفت: بررســى هاى صورت گرفته 
گوياى اين اســت كه اين گونــه گرگ ماده به 
علت تخريب النه توســط افراد و جابه جايى يا 
تلف شدن توله ها و زنده ماندن تنها يكى از آنها 
دچار استرس شــده، بنابراين اقدام به هجوم و 

حمله به افراد مى كند.
وى بيــان كرد: بــا توجه به پســتى و بلندى 
محل هاى تردد گرگ و راحتى استتار و مخفى 
شــدن اين گونه، تالش تيم هاى محيط زيست 

براى زنده گيرى و بيهــوش كردن آن بى نتيجه 
ماند، همچنين با متوقف شدن حمله اين گونه 
و اطمينان از هار نبودن آن، تيم هاى زنده گيرى به 

محل فعاليت خود بازگشتند.
حفاظــت  اداره كل  محيط طبيعــى  معــاون 
محيط زيست اســتان همدان گفت: همه ساله با 
ورود به فصل تابســتان به ويژه در تيرماه شاهد 
حمله گرگ به دام و جوامع انســانى هســتيم، 
بنابراين بــه دهيــاران و شــوراها در اين باره 

هشدارها و تذكرهاى الزم داده مى شود.
صفى خانى بيان كرد: حمله گرگ به گله امرى 
طبيعى اســت، بنابراين روستاييان نبايد از افراد 
كم سن و ســال به عنوان چوپان استفاده كنند، 
همچنيــن چند ســگ با توجه بــه حجم گله 
گوســفندان بايد براى مراقبت از گوسفندان در 

نظر بگيرند.
وى افــزود: با وجود تأكيد جــدى بر پرهيز از 
نزديك شدن شهروندان به النه حيوانات وحشى 
و غيراهلى و دست زدن به توله آنها، اما برخى 
افراد اقدام به جدا كــردن توله گرگ از مادر با 
هدف آميزش و جفت گيرى با سگ و به وجود 

آوردن گونه جديد«گرگاس» مى كنند.
حفاظــت  اداره كل  محيط طبيعــى  معــاون 
محيط زيســت استان همدان گفت: گرگاس كه 
نتيجه آميزش گرگ و سگ است، خويى بسيار 
وحشــى تر و درنده تر از گرگ دارد و همچون 
ســگ به راحتى، جســورانه و بدون ترس و 
واهمه اى از انســان به مناطق زيســت انسانى 

نزديك مى شود.

 معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم اداره كل دادگســترى استان همدان گفت: 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى بــه دنبال مطالبه شــرح وظايف 
از  حمايت  در«قانــون  مربوطه  دســتگاه هاى 
اطفال و نوجوانان» است و با دستگاه هايى كه 
در انجام وظايف محوله كوتاهى كنند، مطابق 

قانون ترك فعل مديران، برخورد مى شود.
به گزارش ايســنا، عباس نجفى پيرامون قانون 
حمايت از اطفال و نوجوانان بيان كرد: براساس 
ماده 3 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، هر 
طفل و نوجوانى كه وضعيت مخاطره آميز داشته 
باشد براســاس اين قانون، مورد حمايت قرار 

مى گيرد.
وى افــزود: در ايــن قانــون و در آيين نامــه 
شناســايى و حمايت از اطفال و نوجوانان در 
معرض خطــر يا بزه ديده كــه مصوبه اواخر 
خردادماه 1400 هيأت وزيران اســت مصاديق 
وضعيت مخاطره آميز مشخص شده و  طفل يا 
نوجوان در معرض خطر را فردى عنوان كرده 
كه از نظر ســالمت جسمى، روانى، اجتماعى، 
اخالقى، امنيــت و يا وضعيت آموزشــى در 

شرايط نامناسبى قرار داشته باشد.
نجفى گفت: هر آسيبى كه به اطفال و نوجوانان 
وارد شود، اين طفل را در وضعيت مخاطره آميز 
قرار نداده و اين قانون، شامل آسيب هاى جزئى 
نيســت، بلكه آسيب هايى را شامل مى شود كه 
نگرانــى ايجاد مى كنــد، اســتمرار دارد و در 
صورت بازاســتمرارى، زيان هاى جدى به بار 

مى آورد .
وى در رابطــه بــا اينكه تشــخيص وضعيت 
مخاطره آميز و مداخله بــراى حل آن بحران، 
به عهده كدام نهاد اســت؟، افزود: يك سرى 
از مصاديق مخاطره آميز بودن شفاف و روشن 
است و در عرف اذعان دارد و همه افراد با آن، 

آشنا هستند.
نجفى گفت: بر اســاس ماده 6 قانون حمايت 

از اطفــال و نوجوانان، قوانيــن خاصى براى 
دستگاه ها ديده شده كه نخستين تكليف متوجه 
سازمان بهزيستى است. اورژانس اجتماعى اين 
سازمان موظف است به هر نحوى مانند اطالع 
توسط گشت خود آن سازمان، دستگاه قضايى، 
نيروى انتظامى، دســتگاه هاى حاكميتى و حتى 
اطالع رسانى توسط مردم به هر طريقى اطالع 
پيدا كند كه كودكى در معرض خطر اســت، با 
حضور مددكاران خود به آن مسأله، ورود كند 
و اگر نياز به پوشــش آن كودك بود، اقدامات 

حمايتى الزم را انجام بدهد.
معــاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
اداره كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه 
نيروى انتظامى يكى از دســتگاه هايى اســت 
كــه در اين قانون براى آن شــرح وظايفى در 
نظر گرفته شــده، بيان كرد: نيــروى انتظامى 
در صورت مواجه با كــودكان و نوجوانان در 
معرض خطر، مكلف است ضمن ارائه گزارش 
به دادگسترى، نســخه اى از آن را به بهزيستى 

بدهد همچنين در هر مجموعه نيروى انتظامى، 
مشاورانى وجود دارند و بزودى پليس اطفال و 

نوجوانان نيز در سطح كشور مستقر مى شوند.
نجفى درباره شــرح وظايف آموزش وپرورش 
در اين قانــون، گفــت: آموزش وپرورش به 
فراخور نوع مأموريتى و كارشناســانى كه در 
اختيار دارد موظف اســت در صورت مواجه 
و آگاهى از وضعيت مخاطره آميز دانش آموزان، 
پس از بررسى اوليه، آن را به بهزيستى منعكس 

كند.
وى بيان كــرد: در ماده4 و 5 قانون حمايت از 
اطفال و نوجوانان، پيش بينى شده كه دفترى در 
اداره كل دادگســترى استان ها براى حمايت از 
اين افراد در نظر گرفته و در آنجا از كارشناسان 
و مشاوران استفاده شود كه اين دفتر، اكنون در 
اداره كل دادگســترى استان همدان، فعال است 
و اگــر از وضعيت مخاطره آميز مطلع شــود، 

پيگيرى الزم را انجام مى دهد.
 معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 

اداره كل دادگســترى اســتان همدان در رابطه 
با نحوه انجام وظايف دســتگاه هاى ذى ربط، 
گفت: به دليل محدوديــت منابع و تجهيزات 
نمى توانيم بگوييم كه اين دســتگاه ها وظايف 
خود را به صورت صددرصدى انجام مى دهند، 
اما پيگيرى جدى توســط معاونت اجتماعى و 
پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى از باب 
تذكر قانونى انجام شــده و با ابالغ آيين نامه، 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم، 
براى اســتفاده حداكثرى از ايــن قانون براى 
حمايت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، 
خواهد  مطالبه گرى  مربوطه،  دســتگاه هاى  از 

كرد.
نجفــى در پايان بيان كرد: هر دســتگاهى كه 
براساس اين قانون، شرح وظايفى داشته باشد، 
اما در انجام وظايف محول شده كوتاهى كند، 
براساس دستورالعمل قانون ترك فعل مديران 
و كاركنان كه ســال گذشته به ما ابالغ شده، با 

خاطيان برخورد مى كنيم.

اهداى 320 سرى جهيزيه 
به نوعروسان همدان

 مســئول نمايندگــى بنياد خيريه آبشــار 
عاطفه ها در استان همدان از اهداى 320 سرى 
جهيزيه به نوعروسان نيازمند همدان از سال 97

تاكنون خبر داد.
مهرى مكارى در گفت وگو با فارس، گفت: از 

ســال 97 با تأسيس واحد تأمين جهيزيه بنياد 
در استان، تاكنون 320سرى جهيزيه به ارزش 
يك ميليارد و 280ميليون تومان به نوعروسان 

نيازمند اهدا شده است.
وى با اشــاره به اينكه روز ميالد امام رضا(ع) 
40 سرى جهيزيه به نوعروسان نيازمند همدان 
اهدا شد بيان كرد: اقالم اهدايى شامل 2 تخته 
فرش، اجاق گاز، سرويس قابلمه، پتو و ظروف 

آشپزخانه هركدام به ارزش 8 ميليون تومان بود.
مسئول نمايندگى بنياد خيريه آبشار عاطفه ها در 
استان همدان با بيان اينكه برخى از خيرين به 
صورت ماهانه با واريز مبلغى به شماره حساب 
بنياد به نيازمندان كمك  مى كنند گفت: برخى از 
خيرين نيز به صورت حضورى و يا از طريق 

پيك كمك هاى خود را ارسال مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه كمك خيــران به اين 

مؤسسه از 5 هزار تومان به باالست بيان كرد: 
بيشــترين كمك ها در حوزه درمان بيماران و 

تأمين جهيزيه نوعروسان بوده است.
مكارى با قدردانى از كمك هاى خيرين در حل 
مشكالت نيازمندان گفت: قطعا اين اعمال نيك 
در نزد خداوند بى اجر و پاداش نخواهد ماند و 
ســعادت دنيا و آخرت نصيب اين گونه افراد 

خواهد شد.

معاونت پيشگيرى دادگسترى استان:

با دستگاه هايى كه در حوزه حقوق كودكان 
كوتاهى كنند برخورد مى كنيم

تخريب زيستگاه 
عامل حمله گرگ به جوامع انسانى است
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مراكز مخابراتى نهاوند
 در برابر قطعى برق پايدار شدند

 تمامى مراكز مهم و حســاس مخابراتى شهرستان نهاوند با هدف 
پايدارى پس از قطع برق به باترى، ديزل ژنراتور و دســتگاه شــارژ 

مجهز شدند.
رئيس مخابرات نهاوند، با اشــاره به تعويض دستگاه ها و باترى هاى 
آسيب ديده در مراكز مخابراتى شهر فيروزان، شهر برزول، توانه، گوشه 
سعدوقاص، كفراش و حسين آباد، بيان كرد: در همين راستا 12سايت 
و مركز روســتايى ديگر در سطح شهرستان كه پس از قطع برق دچار 
اختالل در ارتباطات مى شــدند رفع خرابى صورت گرفت و در حال 

خدمات دهى به مردم است.
 محمدرضا صالحى با اشــاره به رفع خرابــى اينترنت مركز رودبارى 
و چند روســتاى اطراف به علت گســتردگى صدمات تا ساعاتى به 
طــول انجاميد و در حال حاضر ارتبــاط و اينترنت مناطق مذكور نيز 
مجدداً نرمال شده است، گفت: در يك ماه گذشته 20هزار آمپرساعت 
باترى در مراكز و سايت هاى مخابراتى سطح شهرستان نهاوند نصب 
و مراكز حساس مجهز به ديزل ژنراتور به 2برابر افزايش يافته و بيش 
از 50 دســتگاه شارژر براى افزايش توان اين مراكز به ظرفيت موجود 
اضافه شــده است. وى گفت: در اين مدت نيز بيش از 50عدد شارژر 
آســيب ديده به علت معيوبى تعويض شــدند كه خوشبختانه تاكنون 
على رغم تمامى محدوديت ها تمامى تجهيزات مخابراتى صدمه ديده به 
سرعت تأمين گرديده تا بتوانيم تا حد امكان ميزان قطعى سيستم هاى 

مخابراتى سطح شهرستان را در زمان قطع برق به حداقل برسانيم.

رئيس اداره اوقاف وامور خيريه اسدآباد خبر داد
حضور773 هيأت امنا در  مراكز مختلف

773 نفر به عنوان هيأت امنا در مســاجد، امامزاده ها، حسينيه ها و 
آرامگاه  شهرستان اسدآباد فعاليت دارند.

رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان اسدآباد گفت: در شهرستان 
اسدآباد 151مسجد،12امامزاده، 42حسينيه و يك آرامگاه وجود دارد 
كه در مجموع773 نفر به عنوان هيأت امنا در اين مراكز حضور دارند.

به گزارش همدان پيام، حجت االسالم ابوذر عباسى افزود: حضور افراد 
در مســجد به برخى نكات نياز دارد. هركس با هر شــرايط روحى، 
اعتقادى، فرهنگى و شخصيتى، نمى تواند اهميت و فضيلت مسجد را 
درك كند. بايد نخســت از لحاظ شناختى و عقيدتى افراد را شناسايى 

كرد سپس آنها را به مسجد فراخواند.
وى گفت: با توجه به حديث گرانبهاى اميرالمؤمنين به مطلب ديگرى 
نيز پى مى بريم. ايشان فرمودند: «أُوِصيُكَما َوَجِميَع َولَِدى َو أَْهلِى َو َمْن 
ِ َو نَْظِم أَْمِرُكم »شما امام حسن(ع) و امام حسين(ع)  بََلَغُه كِتَابِى بِتَْقَوى اهللاَّ
و همه فرزندانم و هر كه را نوشته ام به او مى رسد، به تقواى الهى و نظم 

در كارها سفارش مى كنم. 
عباسى بيان كرد: نخســت اينكه، بايد بدانيم كه تقواى الهى در رأس 
همه امور است. يكى از مهمترين عوامل جذب افراد به سوى مسجد، 
رعايت تقوا از ســوى افراد مرتبط به مسجد، بخصوص امام جماعت 
و هيأت أمناى مســجد اســت. اخالص آنها و نيز شايسته بودن افراد 
خانواده شان و رفت وآمد آنها به مسجد در جذب ديگران مؤثر است. 
به طور كلى، مى توان گفت  نخست خودسازى، دوم خانواده سازى، و 

بعد جامعه سازى در اولويت هستند.
وى افزود: دوم اينكه، حضرت همه افراد را به نظم در كارها سفارش 
مى كنند. مطمئناً مردم نظم را دوســت دارند و مجموعه اى كه وظايف 
خــود را خوب و دقيق انجــام دهد و ديگران نتيجــه مطلوب آن را 
شــاهد باشند، مردم نيز به ســوى آنها جذب مى شوند. نظم بخشيدن 
به فعاليت هاى مسجد از جمله وظايف هيأت أمناى مسجد است. مردم 
نســبت به اين موضوع حساس هستند؛ مثًال، ساعت برگزارى مراسم، 

نوع چينش مديريت مسجد، و فعاليت هاى خادم.
عباسى بيان كرد: همه هيأت امنا ها در شهرستان داراى حكم هستند و 
از مجموع 773 نفر در سال 1400 تعداد 163نفر به عنوان هيأت امناى 

جديد و براى نخستين بار در جمع هيأت امنا قرار گرفتند.

رزمايش كمك هاى مؤمنانه گروه جهادى 
ابوذر كبودراهنگ ادامه دارد

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: مســئول گــروه جهادى ابوذر 
شهرستان كبودراهنگ از اجراى رزمايش كمك مؤمنانه به همت خيرين 
و گروه جهادى ابوذر شهرســتان كبودراهنگ خبــر داد و گفت: اين 

كمك ها همچنان ادامه دارد.
سيده مرضيه جعفرى بيان كرد: نهضت كمك مؤمنانه تدبير رهبر فرزانه 
انقالب اســالمى ايران در شرايط كرونايى براى شرايط  اقتصادى اين 

روز ها نيز پرفايده است.
وى گفت: از سال 1398 تاكنون كه ويروس كرونا در كشور ما يكه تازى 
مى كند مردم شريف شهرستان كبودراهنگ پشتيبان واليت فقيه بوده و 
به اوامر ايشان لبيك گفته و تسكينى بر آالم بيماران و خانواده هاى آنها 

و همچنين مردم  محروم اين ديار شدند.
مســئول گروه جهادى ابوذر شهرستان كبودراهنگ بيان كرد: رزمايش 
كمك مومنانه به حق روحيه نوع دوستى و انفاق را بار ديگر در نهاد ملت 
ايران زنده كرد و آنها را نسبت به حال و روز همسايگان و همشهريان 

خود حساس تر كرد.
وى گفت: مردم انقالبى شهرستان كبودراهنگ در حركت خداپسندانه 
و جهــادى به صورت مخفيانه كمك هــاى خودجوش مردمى را بين  

نيازمندان تقسيم و توزيع مى كنند.
جعفرى با اشــاره به فعاليت هاى گروه جهادى ابوذر از ابتداى ســال 
1400 تاكنون  بيان كرد: به همت خيرين و جهادگران شهرستان موفق 
شــديم حدود 300 كيلوگرم گوشت قرمز به ارزش 300ميليون ريال 
و 100ميليــون ريال كمك جهيزيه اهدا كرده و قبوض آب، برق و گاز 

مشتركين بدهكار را پرداخت كنيم.

93 ميليارد تومان پول خريد گندم
 پرداخت شد

 بهاى كل گنــدم خريدارى 
شده در استان همدان 222ميليارد 
تومان اســت كــه 42درصد آن 
پرداخــت و مابقى بــه تدريج 
واريز  كشــاورزان  حســاب  به 

مى شود.
مديركل غله و خدمات بازرگانى 
اســتان همــدان از پرداخــت 
93ميليــارد تومــان بابت خريد 
گندم به كشــاورزان استان خبر 

داد و گفت: اين مبلغ، مطالبات كســانى است كه اسناد تحويل گندم 
خود را تا 14تيرماه به بانك ارسال كرده اند.

مســعود بكائى بيان كرد: از آغاز فرايند برداشــت گندم در اين منطقه 
تاكنــون 43هزار و 885 تن محصــول توليدى با نرخ تضمينى 5هزار 

تومان از گندم كاران استان همدان خريدارى شده است.
وى افزود: كشاورزان شهرستان اسدآباد با 15هزار و 499 تن بيشترين 
گندم را به مراكز خريد تضمينى تحويل داده اند و شهرستان نهاوند نيز 

در رده دوم قرار دارد. 
بكائى گفت: 52 مركز خريد گندم در سراســر استان همدان داير شده 
كه تا پايان شــهريورماه آماده خريدارى محصول از كشاورزان استان 
هستند.  وى همچنين به خريد 550تن دانه روغنى كلزا از كشاورزان 
اســتان همدان اشاره كرد و افزود: خريد تضمينى اين محصول نيز در 

راستاى حمايت از فعاالن بخش كشاورزى انجام مى شود.
به گفته مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان، سال گذشته  
439هزار تن گندم به صورت تضمينى از كشاورزان استان خريدارى 
و هــزار و 172ميليارد تومان بهاى آن به موقع به حســاب دهقانان 
واريز شــد. به گزارش ايرنا، كشاورزان استان امسال 68 هزار و 500 
هكتــار گندم آبــى و 333 هزار هكتار گندم ديم كشــت كرده اند و 
پيش بينى مى شود حدود 300هزار تن محصول از اين مزارع برداشت 

شود.

پايش و نمونه بردارى از واحدهاى صنعتى نهاوند
 مستندسازى از محل ورود فاضالب هاى 

روستايى به رودخانه گاماسياب
 پايش و نمونه بردارى محيط زيست شهرستان نهاوند از واحدهاى 

توليدى، خدماتى و صنعتى درحال انجام است.
كارشــناس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند از واحدهاى 
توليدى، خدماتى، صنعتى جهــت پايش  و نمونه بردارى از خروجى 

سيستم تصفيه خانه اين واحدها بازديد كردند.
مهرداد سلگى گفت: كارشناســان اداره حفاظت محيط زيست نهاوند 
از واحدهاى ســيمان نهاوند، كشــتارگاه زاگرس دام نهاوند، كاسپين 
كوهدشــت، لبنيات هــاى گلبرگ، كام شــير و بيمارســتان آيت ا... 

عليمراديان نهاوند بازديد و بررسى كردند.
وى افزود: از خروجى پساب هاى واحدهاى سيمان، كشتارگاه، گلبرگ 
و بيمارســتان آيت ا... عليمراديان نمونه بردارى فاضالب جهت پايش 

نتايج آزمايش شيميايى و ميكروبى انجام شد.
ســلگى افــزود: در ادامه اين نظارت ها از محــل ورود فاضالب هاى 
روســتايى به رودخانه گاماســياب و انشــعابات مربوطــه بازديد و 

عكس بردارى جهت ارائه به مراجع قضايى انجام شد.
وى گفت: كارشناســان اين اداره همچنين از خروجى پســاب 
سيســتم تصفيه خانــه واحدهاى توليدى نهاونــد نمونه بردارى 

كردند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت نهاوند بيان كرد: كارشناســان از 
واحدهاى لبنياتى كيمياپنير، نيكونام و احســان سپيده بازديد و پايش 
الزم انجام شــد و نمونه بردارى فاضالب بــراى پايش نتايج آزمايش 

شيميايى و ميكروبى نيز انجام شد.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان همدان:
درگزين بخش دياليز ندارد

 در ماه جارى بخش دياليز بيمارســتان آتيه تأمين اجتماعى همدان، آغاز به كار كرد و بخش 
دياليز بيمارستان امام حسن(ع) شهر فامنين نيز قرار است بزودى بهره بردارى شود.

رئيــس انجمن حمايت از بيماران كليوى اســتان همدان بيان كرد: بخش دياليز بيمارســتان آتيه 
تأمين اجتماعى همدان با 6دستگاه، آغاز به كار كرده و بخش دياليز بيمارستان امام حسن(ع) شهر 

فامنين نيز با 6 دستگاه آغاز به كار و به 13بيمار، ارائه خدمت خواهد كرد.
ابوالفتح ميرزايى در گفت وگو با ايسنا، گفت: با افتتاح اين بخش در شهر فامنين، تنها شهرستان 

درگزين در اســتان همدان، بخش دياليز ندارد چون اين شهرســتان به تازگى از شهرستان رزن، 
تفكيك شده  است.

وى در رابطه با وضعيت دستگاه هاى دياليز در استان، بيان كرد: وضعيت ما در استان همدان نسبت 
به ساير استان ها مناسب تر است اما مشكالتى مانند اتمام عمر مفيد برخى دستگاه ها وجود دارد 

كه الزم است دستگاه هاى جديد جايگزين آنها شوند.
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى اســتان همدان گفت: 598 بيمار دياليز خونى(دياليز 
با دستگاه) و 13بيمار دياليز صفاقى( بدون نياز به دستگاه) در استان وجود دارد و 137بيمار 
نيــز وجود دارد كه در آخرين مرحله بيمارى قرار دارند و بايد بزودى مراحل دياليز را آغاز 

كنند.

 شوراى اســالمى دوره پنجم شهر اسدآباد 
16روز گذشــته و در حالــى كه هــر 7 نفر 
روزهاى پايانى عمر خود در پارلمان شهرى را 
سپرى مى كنند با طرح 9 پرسش در جلسه اى 
بدون حضور شهردار وى را استيضاح كردند. 
دليل اســتيضاح شــوراى پنجم هم ايرادات 
غيرقابــل اغمــاض در قرارداد هــاى مالــى 
پيمانكاران بود. اين در حالى بود كه  فرماندار 
شهرستان اســدآباد در تاريخ 12تيرماه اعالم 
كرد كه اســتيضاح شــهردار غيرقانونى است 
و به مراجع مربوطه نرســيده، اما شورانشينان 
اسدآباد همچنان به بركنارى شهردار اين شهر 
اصرار داشتند. به استناد گزارش درج شده در 
روزنامه همدان پيام پاسخ هاى شهردار اسدآباد 
طبق اطالعات منابع موثق اســتيضاح شهردار 
اسدآباد روز چهارشــنبه 16 تيرماه در جلسه 
كميته انطباق شهرستان رد شد. در اين جلسه 
كه بدون حضور اصحاب رســانه برگزار شد 
مصوبه اســتيضاح عليرضا فعله گرى شهردار 

اسدآباد رد شد.
 رئيس شــوراى اسالمى شهر اســدآباد از رد 
اســتيضاح شــهردار اظهار بى اطالعى كرد و 
گفت: امروزيكشنبه جلسه اى در شوراى شهر 
برگزار   مى شود و در اين باره صحبت خواهيم 

كرد.
سيد على موسوى افزود: در صورت موافقت 
اعضــا از خبرنگاران در اين جلســه دعوت 
مى شــود و در غير اين صورت پس از جلسه 

موضوعات مطرح شده را رسانه اى مى كنيم.
يكى از اعضاى شوراى شهر  نيز در گفت وگو 
با خبرنگار روزنامه برخى اقدامات در شــهر 

وظيفه شــهردارى اســت و نمى شود از آن به 
عنوان عملكرد اســتفاده كــرد. تا آخرين روز 
از عمر كارى شــورا بر عملكرد شــهردار و 

شهردارى نظارت مى كنيم.
حسين رستمى افزود: تعطيلى 4 ماهه پروژه ها 

يكــى از داليل اســتيضاح بــود و احمدعلى 
رضايى به دليل سابقه سرپرستى و تجربه باال 

به عنوان سرپرست منصوب شد.
حــال بــا توجــه بــه ماجــراى ادامــه دار 
ــا  اســتيضاح شــهردار اســدآباد و همچنيــن ب

ــاق  ــه انطب ــتيضاح در كميت ــه رد اس ــه ب توج
در  شــهر  شــوراى  اعضــاى  ديــد  بايــد 
ــالف  ــوراى حل اخت ــه ش ــده را ب ــه پرون ادام
ــه  ــرى ب ــا فعله گ ــا عليرض ــرد ي ــد ب خواهن

شــهردارى بازخواهــد گشــت؟

 با وجــود برخــوردارى كبودراهنگ از 
نيروگاه، اما روســتاهاى اين منطقه بيشترين 

ميزان قطعى برق را دارند.
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه خاموشى ها 
بايــد بــا برنامه باشــد گفت: ايــن نيروگاه 
در ســاليان گذشــته بيشترين آســيب را به 
زيرزمينى  ســفره هاى  و  منطقه  محيط زيست 
آب وارد كــرده اســت، بنابرايــن حق مردم 
منطقه است كه بخشــى از ضررها حداقل با 
تأمين برق ارزان و رايگان و يا قطعى حداقلى 

برق جبران شود.
فتح ا... توســلى با اشــاره به وجود نيروگاه 
كبودراهنگ  در  شــهيدمفتح  مگاواتى  هزار 
افزود: اين در حالى اســت كه نه تنها چنين 
اتفاقــى رخ نداده، بلكه روســتاهاى منطقه 
بيشــترين ميــزان قطعى بــرق را دارند و 
همچنــان هزينه بى مديريتــى و فقدان نگاه 
كالن مديريتــى مســئوالن در حوزه انرژى 

مى پردازند. را 
وى دربــاره قطعى هاى مكرر  برق با اشــاره 
به اينكه در روزهاى گذشــته در برخى نقاط 
شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ، خاموشى ها 

طبق زمان بندى شركت توزيع برق نبوده است 
بيان كرد: اين روند موجب گله مندى قشرهاى 
مختلف شده است كه اميدوارم تدبير درستى 

براى آن انديشيده شود.
توســلى با بيان اينكه ميزان مصرف برق در 
هواى گرم تابستان قابل پيش بينى بود و بايد 
براى آن برنامه ريزى مى شد افزود: قطع شدن 
بــرق همزمان با گرماى بى ســابقه هوا، براى 
مردم كالفه كننده و براى اهالى كســب وكار، 

آزاردهنده است.
نماينده بهار و كبودراهنــگ در مجلس بيان 
كرد: با توجه به اينكه كســبه، توليدكنندگان 
و ســاير قشــرهاى مردم طبق جــدول اين 
زمان بنــدى برنامه ريزى هــاى كارى خود را 
انجــام مى دهند، اما رعايت نكردن زمان بندى 
از سوى شــركت برق موجب آشفتگى بازار 
و ناراحتــى مــردم بويژه كســبه، بازاريان و 
كشــاورزان شــده اســت كه نيازمند توجه 

مسئوالن است.
وى افــزود: همه ما در اين شــرايط ملزم به 
همكارى و رعايت مصرف برق هســتيم، اما 
بايد بررسى شود اگر در جايى اين همكارى 
صورت نگرفته نبايد تاوان مازاد مصرف برق 

را، مناطقــى كه مصرف آنها تا ســقف تعيين 
شده است، بدهند.

توســلى گفت: بايد به دقت بررسى شود اگر 
در اين شــرايط آب وهوايى، منطقه اى الگوى 
مصرف برق رعايت شده است مورد تشويق 
قــرار گيرد و خاموشــى در آن مناطق اعمال 

نشود.
رئيس  اداره برق شهرستان كبودراهنگ نيز به 
ايسنا  بيان كرد: پايان خاموشى ها صرفه جويى 
و مصرف بهينه برق توسط مردم را مى طلبد.

على هايل همدانى يكى از  داليل قطعى برق 
را اســتفاده ماينرهاى غيرمجاز توليد رمزارز، 
گرمــاى زودرس، افزايش مصــرف خانگى 

دانست.
مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ افزود: 
همــه مصرف ماينر در كشــور 320مگاوات 
اســت كه از خردادماه،  فعاليــت ماينرهاى 
داراى مجــوز به تعليق در آمده و متأســفانه 
مشــكل ما با مراكز غيرمجاز اســتخراج رمز 
ارز اســت، زيرا برق مصرفى هر ماينر برابر 
با 10مشترك خانگى به برق منطقه فشار وارد 

مى كند.
 هايــل همدانــى بيــان كــرد: در چند روز 

اخير چنديــن ماينر غيرمجاز در شهرســتان 
كبودراهنگ كشف شده است.

ماينرهاى  كشــفيات  افــزود: 27درصد  وى 
غيرمجاز براســاس گزارش هاى مردمى است 
كه البته پــاداش خوبى براى مــردم در نظر 

گرفته شده است.
مديــر توزيع بــرق شهرســتان كبودراهنگ 
گفت: همشــهريان كبودراهنگى مى توانند با 
راهكارهاى ســاده از جمله تنظيم كولرهاى 
گازى روى 25 و باالتــر، اســتفاده از دور 
كند كولرهاى آبى، اســتفاده نكردن از وسايل 
پرمصرف برقى در ســاعات بيــن 12تا 18 
هر روز، اســتفاده از نور طبيعــى اداره برق 
كبودراهنگ  را در كاهش خاموشــى ها يارى 

كنند.
در بين خاموشى هاى مكرر برق در يك روز 
پيشنهادات و انتقادات شهروندان و مشتركان 
در شهر و روستاهاى كبودراهنگ همگى اين  
معنى را دارد كه نظارت اداره برق شهرســتان 
و  پرمصرف  خانواده هــاى  بــر  كبودراهنگ 
كســانى كه كابل هاى غيرمجاز دارند با دقت 
اجرا نمى شود و نياز است مردم نيز در اين باره 

نيروهاى اداره برق را يارى كنند.

ماجراى ادامه دار استيضاح شهردار اسدآباد

استيضاح رد شد
■ شورا امروز جلسه فوق العاده دارد

نماينده بهار و كبودراهنگ در مجلس:

نيروگاه خسارت به  كبودراهنگى ها را
 جبران كند

 مالير- زهرا اميرى -خبرنگار همدان پيام: در 
حال حاضر مصرف برق مشتركان استان همدان 

760 مگاوات است.  
مديرعامــل شــركت توزيع نيــروى همدان با 
حضور در شهرســتان ماليرگفت: سهميه استان 
635 مگاوات است. در حال حاضر 120مگاوات 

كمبود برق داريم.
شيرزاد جمشيدى افزود: مشتركان استان همدان 
760 مگاوات در شــب و 740مگاوات در روز 
است اين درحالى است كه سهميه استان همدان 
635 مگاوات اســت يعنى در بدترين حالت ما 
120 مگاوات كمبود برق داريم پس خواهش ما 
از مردم كاهش 10درصدى ميزان مصرف براى 

جبران اين 120 مگاوات كمبود است. 
وى روز گذشته در بازديد از مركز ديسپاچينگ 
برق شهرســتان مالير از پيشرفت 85 درصدى 
ايــن پروژه خبر دادوگفت: از 3/5 ميليارد تومان 
ســرمايه گذارى براى تكميل اين پــروژه، تا به 
حال 2/5ميليارد تومان هزينه شده و يك ميليارد 
تومــان مابقى بزودى تأمين مى شــود و تا 3 ماه 

آينده اين پروژه به بهره بردارى مى رسد. 
وى افزود: هدف از اجراى پروژه ديســپچينگ 

برق شهرســتان مالير، مديريت شــبكه برق و 
كنترل خاموشى هاى جنوب استان از طريق اين 

مركز است. 
جمشــيدى با بيان اينكه ســاختمان قديمى اين 
مركز محدودتــر، كوچكتــر و داراى امكانات 
كمترى بود، بيان كرد: اميدواريم با تأمين امكانات 
و تكميل ســاختمان، اين مركز بزودى توســط 
فرماندار شهرســتان و نمايندگان مردم مالير در 

مجلس شوراى اسالمى به بهره بردارى برسد. 
وى به تفاوت مقدار برق مصرفى استان با سهميه 
در نظر گرفته شــده از طريق ديســپچينگ ملى 
براى استان همدان اشاره و بيان كرد: اين تفاوت 
ناشى از بيشــتر بودن برق مصرفى استان نسبت 

به سهميه در نظر گرفته شده است.
جمشــيدى افزود: براى اينكه دچار خاموشــى 
نشويم و بتوانيم خاموشى هاى برنامه ريزى شده 
اعمال كنيم، بايد مصرف برق را نسبت به گذشته 
10درصد كاهش دهيم كه در صورت همكارى 
تمامى مشــتركان كشــاورزى، صنعت، خانگى، 
تجارى و ادارى، خاموشى ها به حداقل مى رسد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان 
همدان تزريق بخشــى از انرژى برق صنايع به 

بخش خانگى را دليل كاهش خاموشى ها دانست 
و گفت: طبق دستور اســتاندار و شوراى تأمين 
اســتان، تصميمات خوبــى در خصوص تغيير 
ســاعات كارى ادارات و تعطيلى پنجشــنبه ها 

گرفته شد.
جمشيدى با بيان اينكه كاهش روشنايى معابر و 
پارك ها به منظور كاهش مصرف برق استان در 
دستور كار گرفته شده است، بيان كرد: با كمك 
مردم مى توانيم تا پايــان مردادماه از اين بحران 

عبور كنيم و به شرايط عادى بازگرديم.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان 
همدان گفت: امسال به دليل كاهش 44درصدى 
بارندگى هــا و افزايش 3درجــه اى دماى هوا، 
نسبت به سال گذشــته30درصد افزايش ميزان 
مصرف برق در تمامى تعرفه ها را داشتيم اين در 
حالى اســت كه سال گذشته نسبت به سال 98، 
به دليل بارندگى ها و كاهش دما، 2درصد كاهش 

ميزان مصرف را داشتيم.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
نيز در اين بازديد به افزايش 20درصدى مصرف 
برق كشــور به دليل خشكســالى و افزايش دما 
نســبت به سال گذشته اشــاره و بيان كرد: طبق 

اظهارات مديرعامل شركت توزيع برق كشور، 40درصد 
از نيروى برق براى اســتفاده از سيســتم هاى سرمايشى 
مصرف شــده و در نهايت سبب ايجاد فاصله بين توليد 

و توزيع برق مى شود.
احد آزاديخــواه گفت: در پى ايجاد نارضايتى شــديد 
مــردم از قطعــى برق مشــتركين خانگــى و چاه هاى 
آب كشــاورزى، چهارشنبه هفته گذشــته جلسه اى در 
كميســيون تلفيق با حضور وزير نيــرو در حوزه برق و 

آب تشكيل شد.
وى قطعى برق صنايع ســنگين مانند فوالد و سيمان به 

مدت 2 هفته و به حداقل رسيدن خاموشى هاى مصارف 
خانگــى و چاه هاى آب كشــاورزى را از مصوبات اين 
جلســه برشــمرد و افزود: طبق بازديد امــروز از محل 
تاسيســات برق شهرســتان مالير، كاهش خاموشى ها 

نسبت به 3 روز گذشته به طور كامل مشهود است.
آزاديخواه در مورد پروژه ديســپاچينگ برق شهرســتان 
مالير گفت: اين پــروژه با ســرمايه گذارى 3/5ميليارد 
تومان، پيشــرفت فيزيكى خوبى داشته و اميدواريم تا 3 
ماه آينده به بهره بردارى برسد تابتوان در شرايط بحران، 

برق جنوب استان را از مالير مديريت كرد.

مديرعامل توزيع برق: همدانى ها فقط 10 درصد صرفه جويى كنند
كمبود 120مگاواتى برق در استان
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اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مژگان حضرتى 
به شماره شناســنامه 4020246947 در تاريخ 1400/04/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1- ليال چيت گرى فرزند اسماعيل به شماره 
شناســنامه 11811 مادر متوفيه،2- حامد غفارى فرزند محمد به شماره شناسنامه 2099 همسر 
دائمى متوفيه مى باشــد كه به غير از نام بردگان وارث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 150) 
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
موانع توليد را طبقه بندى و براى رفع آن تالش كنيم

مشكالتى كه دشمن ايجاد مى كند در حقيقت ما و مردم در برابر دشمن نمى توانيم كوتاه 
بياييم و مردم هم كوتاه نمى آيند، مشــكالت ناشى از فشــار دشمن را مردم در برابر آن 
مقاومت خواهند كرد و بر اين مقاومت افتخار مى كنند، اما مشــكالت داخلى حاصل از 

بى تدبيرى و بى تجربگى را مسئولين وظيفه دارند كه حل كنند.
به گزارش برنا، ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس در رابطه با 
اقدامــات الزم براى رفع موانع توليد گفت: براى رفع موانع توليد نخســت بايد موانع را 
شناســايى كنيم و نسبت به اهميتى كه دارند طبقه بندى كنيم؛ در حقيقت با اولويت بندى 

مهمترين، موانع را شناسايى و بعد متناسب با آن مانع بايد به دنبال راهكار باشيم.

محمدمهدى مفتح افزود: اگــر موانع را طبقه  بندى كنيم، يكى از مهمترين ها براى فضاى 
كسب وكار است كه در حقيقت متشكل از عواملى است كه آن عوامل، در كسب وكار تأثير 
فراوان دارد، ولى در خود ايجاد آن عامل و تأسيس آن عامل، فعالين اقتصادى هيچ نقشى 
ندارند. يعنى قوانين و مقررات قسمت عمده فضاى كسب وكار را تشكيل مى دهند، ولى 
در قانونگذارى يعنى ايجاد مقررات، خود فعالين اقتصادى هيچ نقشــى ندارند، بنابراين 

نتايج اين قوانين بر كار اقتصادى بسيار تأثير دارد.
وى بيان كرد: به نظر من دولت و مجلس بايد بيشــترين تالش را در ساده ســازى كار، 
ضمن حفظ ضوابط دولتى و حكومتى و شــفافيت براى ايجاد مقررات، در ســاده ترين 
شكل ممكن انجام دهند. بروكراســى هاى طوالنى و مجوزهاى متعدد بدون تأثير كه در 
حال حاضر برقرار اســت و يك توليدكننده و فعال اقتصادى را خســته مى كند را بايد تا 

بيشترين حد ممكن حذف كنند و يا به روش ها و استانداردهاى ساده تر تبديل كنند، اين 
يكى از با اولويت دارترين كارهاست و براى بقيه موارد متناسب با معضل و مشكل و مانع 

بايد براى رفع آن، تالش شود.
سخنگوى كميسيون  برنامه وبودجه مجلس با اشاره به فشارهاى اقتصادى ناشى از سياست 
خارجى گفت: فشــارها بر مردم دو گونه اســت يك منشــأ آن بى تدبيرى و كم تدبيرى 
مســئولين مربوطه است و اينها انتظارات مردم و انتظارات درستى است كه بايد با تالش 
مسئولين مرتفع شوند. اما مشكالتى كه دشمن ايجاد مى كند در حقيقت ما و مردم در برابر 
دشمن نمى توانيم كوتاه بياييم و مردم هم كوتاه نمى آيند، مشكالت ناشى از فشار دشمن 
را مردم در برابر آن مقاومت خواهند كرد و بر اين مقاومت افتخار مى كنند، اما مشكالت 

داخلى حاصل از بى تدبيرى و بى تجربگى را مسئولين وظيفه دارند كه حل كنند.

تهاتر قرارداد پروژه هاى زيرساختى همدان 
با قرارگاه خاتم االنبياء

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از 
تهاتر قرارداد 920 ميليارد تومانى پروژه هاى زيرســاختى با قرارگاه 

خاتم االنبياء خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــى دفتر نماينده مردم همــدان در مجلس؛ 
حميدرضا حاجى بابايى گفت: با پيگيرى هاى انجام شــده، عمليات 
اجرايى 3 پروژه بزرگ زيرساختى در همدان با قرارگاه خاتم االنبياء 

مصوب شد.
وى افــزود: زيرگذر بهشــت در چهــارراه بابك، مركــز فرهنگى 
حاج عنايت و مجتمع فرهنگى و پاركينگ كبابيان 3 پروژه اى اســت 
كه عمليات اجرايى آن بزودى توســط قرارگاه خاتم االنبياء در شهر 

همدان آغاز مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
مجموع اعتبارات اين 3 پروژه زيرســاختى بــه صورت تهاتر انجام 
مى پذيــرد و برآورد آن در مجمــوع 920ميليارد تومــان پيش بينى 
مى شود. وى با بيان اينكه اين پروژه ها در ادامه طرح هاى ملى توسعه 
و تحول استان و به ويژه شهر همدان اجرايى مى شود افزود: اميدوارم 
توسعه پرشتاب كالنشــهر همدان با حضور پرانگيزه اعضاى جديد 

شوراى شهر ادامه يابد.

الزام اخذ مجوز از آموزش وپرورش 
براى تمامى مدارس

 براســاس طرح اصالح موادى از قانون تأسيس و اداره مدارس 
و مراكــز آموزشــى و پرورشــى غيردولتى، همه مؤسســاتى كه از 
عنوان«مدرســه» اســتفاده مى كنند بايــد از آموزش وپرورش مجوز 

بگيرند.
ســخنگوى كميســيون آمــوزش، تحقيقات و فنــاورى مجلس در 
گفت وگو بــا خانه ملت با بيــان اينكه پــس از تعيين تكليف طرح 
رتبه بندى معلمان، طــرح اصالح موادى از قانون تأســيس و اداره 
مــدارس و مراكز آموزشى وپرورشــى غيردولتى كه  شــور اول آن 
در صحن علنى مجلس به تصويب رســيد در دستور كار كميسيون 
آموزش قرار مى گيرد، گفت: يكى از مهمترين مفاد اين طرح پيش بينى 
سامانه نظارتى براى ايجاد شفافيت عملكرد مدارس غيرانتفاعى است 

كه هر فردى مى تواند به اين سامانه دسترسى داشته باشد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با اشــاره بــه فعاليت برخى 
مؤسســات با استفاده از عنوان مدرسه، بيان كرد: بعضًا گزارش شده 
كه برخى از اين مؤسســات آموزشــى مجوزى از آموزش وپرورش 
نداشــته اند ولى به راحتى با عنوان مدرســه بــه فعاليت خود ادامه 

مى دادند.
وى براى نمونه به فعاليت مدارس طبيعت و مدارس ســبز اشاره و 
بيان كرد: برخى از اين مؤسســات آموزشــى با اسم مدرسه فعاليت 
داشتند ولى ضوابط مدارس را رعايت نمى كردند و مجوزهاى خود 
را از ســاير دستگاه ها مانند سازمان حفاظت از محيط زيست يا ساير 

ارگان ها دريافت مى كردند.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس:
وزير نفت دولت آينده چه اولويت هايى را 

بايد دنبال كند؟
 برنامه ريزى براى فروش نفت، صدور خدمات فنى، ســاماندهى 
وضعيت پااليشــگاه ها، تحول در وضعيت نيروهاى صنعت نفت و 
پژوهش و نوآورى در صنعت نفت از جمله اولويت هايى اســت كه 

بايد از سوى وزير نفت دولت آتى دنبال شود.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايسنا، درباره اولويت هايى كه بايد در وزارت نفت دولت 
آينده دنبال شــود، گفت: بنده با توجه به تجربه يك ســاله خود كه 
به صورت عملياتى با اين وزارتخانه در ارتباط بودم و در جلســات 
مختلف حضور يافته و با مســائل و مشــكالت اين صنعت آشنايى 
پيدا كردم به چندين اولويت اشــاره مى كنم. نخســتين مسأله بحث 
فروش نفت اســت  كه وزير نفت دولت آينده هم بايد براى فروش 
نفت راهكار و برنامه داشــته باشــد و هم بداند كه از چه طريقى آن 

را اجرايى كند.
هــادى بيگى نژاد در ادامه بيان كرد: از ســوى ديگر وزير نفت آينده 
بايد با باال بردن ارزش افزوده محصوالت پتروشــيمى براى كشــور 
ثروت آفرينى كند. ساماندهى پااليشگاه ها بايد در اولويت قرار گيرد، 
امروز پااليشــگاه هاى ما در معرض ورشكســتگى قــرار دارند و با 
مشكالت جدى روبه رو هســتند كه بايد برنامه تخصصى براى حل 

مشكالت اين حوزه دنبال شود.
 وى افزود: صادرات خدمات فنى از ديگر مســائلى است كه بايد در 
دولت آتى با جديت دنبال شود. بايد به كشورهايى كه روابط سياسى 
خوبى داريم نظير ونزوئال و سوريه، خدمات فنى صادر كنيم و از اين 
طريق براى كشور درآمدزايى داشته باشيم. ساماندهى نيروى انسانى 
در وزارت نفت از ديگر مواردى اســت كه بايد در دولت آتى به آن 
توجه شود. امروز نيروها در وزارت نفت هم از لحاظ مالى و هم از 
لحاظ ساختارى با مشكالتى مواجه هستند و بايد يك تحول در اين 

حوزه صورت گيرد.
بيگى نــژاد گفت: نكته بعدى كه بايــد در اولويت وزير نفت دولت 
آينده قــرار گيرد بحث پژوهش و نوآورى اســت. بايــد نيازهاى 
صنعت نفت با تكنولوژى روز جلو رفته و مرتفع گردد. روابط مالى 
در وزارت نفــت از ديگر مواردى اســت كه وزيــر نفت بايد براى 
ساماندهى آن طرح داشته باشد. توجه به افت توليد در پارس جنوبى 
و برنامه ريــزى براى ارتقاى توليد در ايــن بخش و همچنين بحث 
جمع آورى گازهاى فلر از ديگر مواردى اســت كه بايد با برنامه در 

دولت آتى دنبال شود.

كارت پرسنلى به نام عاطفه حيدرى يزدان، فرزند: حسن، به 
شماره ملى 4032189501 و شماره پرسنلى 79053862 مربوط 
به اداره آموزش و پرورش كبودرآهنگ مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

بازگشت راست ها به ليبراليسم
■ چرا دولت سيزدهم به سوى تفكرات اقتصادى اصالح طلبان حركت خواهد كرد؟

محمد ترابى »
انتخابــات  در  اصولگرايــان  پيــروزى  از  پــس   
رياست جمهورى 28خردادماه و از آنجايى كه پارلمان نيز 
در دســت اين جريان قرار دارد، موجب شــده كه برخى 
گمانه زنى ها از به خطر افتادن روابط كشــورمان با جوامع 
بين الملل و بخصوص كشور هاى غربى ايجاد شود. دليل 
عمده اين گمانه زنى ها مخالفت هــا و انتقاد هاى دامنه دار 
اصولگرايان با برجام و كارنامه نسبت ضعيف دولت هاى 
مرتبط به اين جريان در زمينه سياســت خارجى اســت. 
احتمال به خطر افتادن عمر برجام در دولت آينده و ادامه 
تحريم هــا و قطع روابط با خــارج اين پيش بينى را ايجاد 
مى كند كه كشــور به سمت اقتصاد بســته و در تحليلى 
افراطى تر به سمت اقتصاد كمونيسم حركت خواهد كرد. 

با اين حــال اعتقاد داريم كه دولت ســيزدهم و به طور 
كلــى اصولگرايان در ســال هاى آينده به ســمت اصول 
محافظه كار ها و به اصطالحى راست ها باز خواهند گشت 

و به تفكرات اقتصاد ليبرال حركت مى كنند. 

تفاوت راست و چپ در ايران 
با واقعيت اين جريان ها 

 اصطالح "راســت" و "چپ" بــه انقالب كبير 
فرانسه بازمى گردد. زمانى كه در مجلس ملى فرانسه 
محافظه كاران طرفدار پادشــاهى در ســمت راست 
و جمهورى خواهــان و انقالبى ها در ســمت چپ 
رئيس مجلس مى نشســتند. البته در اين ميان تعدادى 
از نماينــدگان كه آنها را "ميانــه رو" مى خواندند در 
وسط مجلس مى نشســتند. اين اصطالح پس از آن 

در تقسيم بندى احزاب سياسى به كار گرفته مى شود.
"راست ها" به اقتصاد آزاد و رفاه عمومى اعتقاد داشته 
كه افراد وابســته به اين جريان غالباً از سرمايه داران 
و تجار هســتند. تفكرات راســت ها را مى توان در 
محافظه كاران شــاهد بود و اين در حالى است كه با 
وجود اختالفات بنيادين، رويكرد فاشيسم را جزئى از 

راست  افراطى مى دانند. 
"چپ ها" را با سوسياليســت ها و راديكاليســت ها و 
در حالتى افراطى با آنارشيســم ها و كمونيســت ها 
مى شناســند. روشنفكران و كارگران صنعتى را اقشار 

اين جريان مى دانند. 
با اين حال گفتنى است كه با توجه به مبانى راست ها 
و چپ ها، ليبرال ها جزئى از دسته ميانه رو ها محسوب 
مى شــوند، چرا كه ليبرال ها از لحاظ اعتقاد به اقتصاد 
آزاد به راست ها و از لحاظ نفى پدرساالرى و تفكرات 
اليگارشيســم به چپ ها نزديك هستند.(با وجود اين 
در دنياى سياست امروز تفكرات ليبرال ها را نزديك 
به جريان راست دانســته و حتى آن را شاخصه اين 

جريان مى دانند.)
با اين حال مى توان گفت كــه جريان هاى موجود در 
كشــورمان را نمى توان به صورت قطع به هركدام از 
اين دو جريان (راست  و چپ برگرفته از مجلس ملى 
فرانسه) مرتبط دانست، زيرا هر كدام از اين دو جريان 
اصالح طلب(در كشورمان اين طيف را چپ مى نامند) 
و اصولگرا(در كشورمان اين طيف را راست مى نامند) 
در برخى زمان ها تغيير موضع داده و يا در برخى مقاطع 
تفكرى در راستا و يا در تضاد مجموع چپ و راست 
داشــته اند.  پس از انقالب اسالمى احزاب دو جريان 
راست و چپ در كشورمان نشان  دادند كه با كمونيست 
و سوسياليست شرق(چپ) و با ليبراليسم و دموكراتيك 

غربى(راست) اختالف معنى دارى دارند.

احزاب در ايران
 پايه اقتصادى ندارند

در كشور اختالف نظر ميان جريان هاى بر سر اقتصاد تقريباً در كشور تثبيت  شده بود موجب شد كه عمًال باز، در حالى كه در اين دوره سيستم اقتصادى راست  گرايش جريان اصالح طلب از اقتصاد دولتى به اقتصاد هاشمى رفســنجانى توســط دولت خاتمى و تغيير چپ نداشــته اند. با اين حال ادامه راه مرحوم آيت ا... روند مشخص و ثابتى را براساس تفكرات راست و  همانطور  كه گفته شد جريان ها در كشورمان يك 
وجود نداشته باشد. 

ديدگاه هاى تأثيرگذار راست و چپ ايران بر اقتصادديدگاه هاى تأثيرگذار راست و چپ ايران بر اقتصاد
 با وجود اينكه تفاوت ديدگاه هاى اقتصادى همانند اختالف ميان كمونيســت و ليبراليسم در كشورمان وجود نداشته و همانطور كه 
گفته شد با چرخش تفكر جريان اصالحات به سمت اقتصاد راست گرا، اختالفات اقتصادى كاهش يافت، برخى از مواضع سياسى اين 

جريان در كشورمان در سال هاى اخير تأثير مستقيمى بر اقتصاد كشور داشته است. 
نگاه و تأكيد جريان اصالحات بر تعامل با ساير كشور هاى جهان بخصوص توجه  آنها به كشورهاى غربى و جذب سرمايه گذارى، موجب 
شده اين جريان بيش  از اصولگرايانى كه گفته مى شد به اقتصاد راست گرا باور دارند، بر ليبراليسم اقتصادى تأكيد كردند. در طرف مقابل 
نزاع هاى سياسى و انتقاد اين جريان ها نسبت به عملكرد يكديگر، موجب شد كه جريان اصولگرا تعامل بر روسيه و چين را موكد بدانند. 
حتى اين مسأله موجب شده كه برخى بر اين اعتقادند كه اصولگرايان در چند سال گذشته به سمت تفكرات اقتصاد بسته و در افراطى ترين 
حالت خود به سمت اقتصاد كمونيسم حركت كند، كه البته اين مسأله نياز به بررسى و تحليل  داشته كه از توان اين گزارش خارج است. 
با اين حال همانطور  كه گفته شد اعتقاد داريم كه دولت سيزدهم و به صورت كلى اصولگرايان در سال هاى آتى، حتى بيش از تفكرات 
جريان اصالحات حال حاضر به ســمت اقتصاد باز و حتى تفكرات اقتصاد ليبرال حركت  خواهند كرد. اين در حالى اســت كه همانطور 
كه گفتيم در ميان نزاع هاى سياسى و انتقاد از عملكرد رقيب، برخى از اصولگرايان به بزرگترين منتقدان اقتصاد ليبراليسم تبديل شده اند. 
البته بيان اين نكته الزم است كه با وجود نداشتن ارتباط و مفهوم يكسان، برجام، مراودات و تعامل با كشور هاى غربى، اقتصاد ليبراليسم و 
حتى پذيرش كنوانسيون هاى FATF در كشورمان الزم و ملزوم يكديگر دانسته مى شود و به صورت كلى اين مواضع مورد تأكيد جريان 

اصالحات و مورد نقد اصولگرايان بوده است. در ادامه به داليل اين مسأله مى پردازيم: 

احتمال احياى برجام
 يكى از اصلى ترين داليل پيش بينى حركت راست گرايان ايران به سمت تفكرات "راست" و ليبراليسم اقتصادى، موقعيت رفع تحريم ها 
و بازگشت آمريكا به برجام است. به صورت كلى حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در سال 92 و 96 توانست بر رقباى خود با 
تأكيد بر رفع  تحريم ها و جذب سرمايه مشكالت اقتصادى را رفع كند. با اين حال دولت وى به علت خروج ترامپ رئيس جمهور وقت 
اياالت متحده از برجام، نتوانست از مزاياى اين معاهده استفاده كند و از اين رو مورد انتقاد شديد جريان رقيب نيز قرار گرفت. حال با كنار 
رفتن ترامپ و تالش هاى دولت بايدن و دولت روحانى، احتمال رفع تحريم ها وجود دارد، البته هنوز زمان برگزارى دوره هفتم مذاكرات 

وين مشخص نشده و هر دو طرف (ايران و آمريكا) بر اهميت اتخاذ تصميم از سوى طرف مقابل تأكيد مى كنند. 

تجربه تاريخ سياسى در ايران
 تجربه تاريخى سياســى در كشورمان نشــان داده است كه برخى 
چهره هاى سياســى در طول حضور خود در عرصه قدرت از ســمت 
تفكرات اصولگرايى به ســمت اصالح طلبان حركت مى كنند. مى توان 
گفت كه در حال حاضر با حذف نام جريان اصالحات در كشــورمان، 
احتماالً برخى از چهره هاى اصولگرا و با نام جريان اصولگرا به ســمت 

تفكرات جريان اصالحات در سال هاى آينده حركت كنند. 

نامشخص بودن 
جريان فكرى نو اصولگرايان

 جريــان نو اصولگرا كه راه خود را از دولت قبلى اصولگرا متمايز 

مى دانــد و در حال حاضر با وجود در اختيار گرفتن دولت ســيزدهم 

قســمت قابل توجهى از مجلس يازدهم را در اختيار دارد، هنوز مبانى 

تفكرات اقتصادى خود را به صورت عملى نشــان نداده اند. با وجود 

اينكه جريان نوظهور اصولگرا از نســل جوان ايــن جريان به وجود 

آمده و همواره جوانان يك جريان افراطى هاى آن خوانده مى شــوند، 

ت فراجناحى نيز تأكيد مى كننــد. البته اظهارات اين طيف و 
بــر تفكرا

 در رابطه با برخى از مســائل اجتماعى و سياسى 
موضع گيرى هاى آنها

به نســبت افراطى تلقى مى شــود، اما همواره مواضع مسئولين پس از 

رســيدن به منصب قدرت از حالت ايدئولوژيك و شعارى خارج شده 

و قالب رئال(واقع گرايانه) به خود مى گيرد. دولت سيزدهم اين فرصت 

را دارد كه احتماالً به اين ســمت هم مجاب خواهد شــد كه از لحاظ 

اقتصادى تنها بر يك نوع تفكر غالب تكيه نكند. 

چرايى انطباق اقتصاد ليبرال
 با تعامل با غرب

 همانطور كه در باال نيز به آن اشاره شد در كشورمان برخى از مواضع 

با وجود تفاوت ها در يكسو قرار دارد. برجام، تعامل با غرب و... جزئى 

از تأكيدات جريان اصالحات در ســال هاى گذشته بوده است. در سال 

95 و پس از انعقاد برجام دولت روحانى توانســت عالوه بر اينكه تورم 

40 درصدى را يك رقمى كند، رشــد اقتصادى كشــورمان را كه براى 

ســال ها منفى بود را مثبت كند. اين مســأله در حالى بود كه بسيارى از 

ســرمايه گذاران در حال رايزنى و مذاكره با كشورمان بودند. اين مسأله 

نشــان مى دهد كه اقتصاد كشورمان در سال هاى گذشته به شدت تشنه 

جذب ســرمايه گذار شده و اين مســأله به اقتصاد كشور حتى در زمينه 

تقويت توليد داخلى كمك خواهد كرد. 

چين؛ دولتى كمونيسم، اقتصاد ليبرال
 در سال هاى اخير شــاهد اين مسأله هستيم كه روابط ميان ايران و 
چين نسبت به گذشته بسيار نزديك تر شده و اوج اين مسأله را مى توان 
قرارداد 25سال ميان اين دو كشور دانست. اقتصاد ليبرال و قدرتمند چين 
مى تواند در ســال هاى آينده و براى دولت سيزدهم هم الگو باشد و هم 
تعامل با اين كشور اقتصاد و نوع تجارت كشورمان را به سمت تفكرات 

ليبراليسم سوق دهد. 

روسيه سرمايه گذار بد، چين انحصارطلب
 همانطور كه در باال به آن اشــاره شد 
موافقان و مخالفان با برجام، اين معاهده 
را بيش از هر چيز ديگر تسهيل مراودات 
با غرب مى دانند. اين در حالى اســت كه 
چين و روسيه اگر بيشــتر از كشور هاى 
غربى بر پايبندى ايران و بازگشت آمريكا 
به برجام تأكيد نمى كنند، قطعاً كمتر  از آنها 
هم نيست. حتى در مناظره هاى انتخاباتى 
برخى از كانديداها با در نظر نگرفتن لزوم 
احياى برجام و پذيرش كنوانســيون هاى 
كارگــروه اقــدام مالى بر لــزوم افزايش 

مراودات با چين و روسيه تأكيد مى كرد 
با اين حال در صــورت احياى برجام از 

آنجايى كه چين يك قدرت اقتصادى انحصارطلب به حســاب آمده و روســيه نيز سرمايه گذار قدرتمندى نيست، جذب سرمايه گذار ى 
شركت هاى بزرگ غربى احساس نياز مى شود.

كاهش رقابت هاى سياسى به اتخاذ تصميم بهتر اقتصادى
 همانطور  كه در باال نيز اشاره شده مى توان يكى از داليل مخالفت جريان اصولگرا را با تمايل تعامل با غرب با وجود پايه هاى تفكر 
راســت، تأكيد جريان رقيب بر تعامل با غرب و تفكرات محافظه كارانه  آنها به علت دشــمنى  ميان كشورهاى غربى بخصوص آمريكا با 
كشورمان بوده است. با اين حال كنار  رفتن جريان رقيب از موضع قدرت و همچنين در صورت كاهش تنش ها ميان ايران و كشور هاى 
غربى بخصوص آمريكا، مى توان گفت كه تصميم تعامل با غرب بر پايه هاى اقتصادى بر مخالفت با برجام و تعامل با غرب براســاس 

تصميم ها و نزاع هاى سياسى مى تواند ارجحيت يابد. 

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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مناسبت

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي و اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 1400/456 مــورخ 1400/03/12 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در 
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي 
جعفــر كوهــى فرزنــد قربــان بــه شــماره شناســنامه 9974 صــادره از  در ششــدانگ 
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 163/06 مترمربــع در پــالك 6  فرعــى از 843 
ــك  ــداري از مال ــفنديارى خري ــه اس ــدآباد-محله ميدان-كوچ ــع در اس ــي واق اصل
رســمي آقــاى وراث محــروم حســن فرزانــه محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي 
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 96)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/04

سيسروس قلى زاده - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي و اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 140060326006000397-1400/04/02 هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــه شــماره شناســنامه 247  ــد على رضــا ب متقاضــى آقــاى منصــور ســليمانى فرزن
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــام 4 دان ــى بانضم ــدانگ اعيان ــر در شش ــادره از مالي ص
ــى  ــمتي از اراض ــع قس ــاحت 1237/93 مترمرب ــه مس ــاب گاراژ ب ــك ب ــه ي عرص
ــدارى از  ــر خري ــار مالي ــش چه ــاد بخ ــتاى حرم آب ــع در روس ــي واق ــالك2 اصل پ
مالــك رســمى آقــاى ميرزاحســين تــرك محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي 
ــته  ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ك
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن باش
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــف 131) مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/04

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 303 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــدى قيطاس ــاى محمدمه آق
دادخواســت بــه كالســه 113/0000392 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ســعيداله قيطاســى بــه 
شــماره شناســنامه  39 در تاريــخ 1400/02/10 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود 
ــه: 1-  ــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت ب زندگــى گفتــه ورث
ــد  ــى،2- محم ــر متوف ــنامه11951 پس ــماره شناس ــه ش ــى ب ــا قيطاس عليرض
ــر  ــى،3- محمدباق ــر متوف ــنامه 212پس ــماره شناس ــه ش ــى ب ــواد قيطاس ج
ــدى  ــى،4- محمدمه ــر متوف ــنامه 386 پس ــماره شناس ــه ش ــى ب قيطاس
ــه  ــه شــماره شناســنامه 303 پســر متوفى،5-مهيــن قيطاســى ب قيطاســى ب
ــه شــماره  ــى،6- شــهين قيطاســى ب ــر متوف شــماره شناســنامه 10256 دخت
شناســنامه 10255 دختــر متوفــى،7- زهــرا قيطاســى بــه شــماره شناســنامه 
ــه شــماره شناســنامه 906 دختــر  ــى،8- فاطمــه قيطاســى ب 39 دختــر متوف
متوفــى،9- خديجــه ســبزيكارى بــه شــماره شناســنامه 6612 همســر رضائــى 
ــور را در يــك  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب متوفى.اينــك ب
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
ــاه  ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاري ــزد او باش ــي ن متوف

ــف 149)  ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م ال تقدي
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

خدمات دهى به بيمه شدگان در زمان قطعى برق مختل نمى گردد
  مديركل بيمه سالمت استان همدان بيان كرد كه  خدمات دهى به بيمه شدگان در زمان قطعى برق مختل نمى گردد و به طور موقت 

از سيستم آنالين به آفالين و از الكترونيك به كاغذى تبديل مى شود .
 ســعيد فرجى به اقدامات انجام شده در زمان قطعى برق اشــاره كرد و گفت: در فرايند نسخه الكترونيك ارتباط ما با ارائه دهندگان 

خدمات به صورت سيستم آفالين برقرار است و پس از اتصال اينترنت و برق مى توانند بارگذارى را در سامانه ها انجام دهند.
مديركل بيمه ســالمت استان بيان كرد: مراكز ارائه  دهنده خدمات مى توانند با استفاده از كددستورى تلفنى #1666* استحقاق سنجى 
بيمه شده را انجام داده و نسخه را به صورت كاغذى به داروخانه ارائه كنند و در اين روند، براى بيمار اختاللى ايجاد نشده و به شكل 
گذشــته خدمات ارائه مى شــود. فرجى  با تأكيد براينكه بيمه به طور كامل به تعهداتش عمل مى كند، گفت:  اگرچه تا حدودى قطع 
برق براى خدمت رسانى بخش سالمت اختالل ايجاد مى كند، اما بيمه سالمت تمام تالش خودش را به كار برده تا در ارائه خدمات 

سالمت به صورت بيمه مشكالت به حداقل ممكن برسد.

تعطيلى پاساژها و مراكز تجارى ابالغ نشده
 تعطيلى پاساژ ها و مراكز تجارى از ساعت 18 هنوز به فرماندارى ابالغ نشده است. 

فرماندار همدان در گفت وگو با همدان پيام گفت: تعطيلى پاســاژها و مراكز تجارى در ســاعت 6 بعدازظهر ارتباطى به كرونا ندارد و 
به دليل كاهش مصرف برق است كه درخصوص انجام آن هنوز ابالغيه اى به ما داده نشده است، به محض اينكه ابالغيه صادر شود 
براى اعمال آن اقدام مى كنيم. محمدعلى محمدى درخصوص محدوديت تردد نيز بيان كرد: طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا تردد از 
شــهرهاى قرمز به همدان همچنان ممنوع اســت و راهنمايى و رانندگى موظف است خودروهاى غيربومى را كنترل كند و براى آنها 
جريمه يك ميليون تومانى در نظر گرفته شــده اســت. وى افزود: راه هاى مختلف ورود به همدان را بسته ايم، اما ممكن است برخى 
خودروها از راه هاى فرعى وارد همدان شــوند، اما ورود خودروها از اســتان هاى كرمانشاه و ايالم ممانعتى ندارد. محمدى با اشاره 
به اينكه طبق صورتجلســه  ارسال شــده، 9 شهرستان استان همدان همچنان نارنجى است گفت: فعاليت هاى آموزشى تعطيل شده و 

فعاليت هاى فرهنگى، دانشگاه  ها و مدارس در فضاى باز امكانپذير است.

فروغى از سيماى نهمين آفتاب
 امام محمدبن على(ع) معروف به جواداالئمه، تقى و جواد و مكنى 
به ابوجعفر ثانى در دهم رجب ديده به جهان گشــود. نام پدرش امام 
على بن موسى الرضا(ع) امام هشتم شيعيان و مادرش خيزران مى باشد.

القابى كه براى آن امام برشمرده اند و هر يك گوياى بعدى از شخصيت 
آســمانى حضرت اســت، عبارتند از:«مختار، مرتضى، متوكل، متقى، 
زكى، تقى، منتجب، مرتضى، قانع، جواد، عالم ربانى، منتجب المرتضى 

و... .» 
ابن صباغ مالكى از القاب«جواد، قانع، مرتضى» ياد مى كند و مى گويد: 

مشهورترين لقب امام،«جواد» است.
 شــيخ صدوق نيز مى نويســد: به محمدبن على الثانى، تقى گفته شد، 
چون از خدا تقوا پيشــه كرد و زمانى كه مأمون شبانه با حالتى مست 
وارد شــد و او را با شمشــير زد و گمان كرد حضرت را كشته است، 

خداوند او را نگه داشت. 
امام محمدتقى(ع) پس از شــهادت پدرش امام رضا(ع) در سال 203

قمــرى، مقام منيع   امامت را در 8  ســالگى برعهــده گرفت و آن را 
به راســتى و درســتى هدايت كرد و به مقصد  عالى رسانيد. مأمون 
عباسى(هفتمين خليفه سلسله عباسيان) پس از شهادت امام رضا(ع) از 
امام جواد(ع) دلجويى كرد و دخترش ام الفضل را به عقد وى درآورد.

امام نهم را با نام«جواد» مى شناسند. اين لقب از واژه«جود» گرفته شده 
است و به معناى بخشنده و ايثاركننده در راه خدا و خلق آمده است.

امام جواد(ع) دست بخشنده و بصيرت كامل در راه شناسايى نيازمندان 
داشــت و مردم از عطايــا و عنايات و مهر و محبت هــاى او بهره ها 
مى جستند. در اين باره على بن عيسى صاحب كتاب كشف الُغّمة چنين 
مى گويد:« امام جواد(ع) ســرور بخشــندگان و مصداق بخشندگى و 
كرامت بود؛ چون احســان و كرامت از ســجايا و خصايص ذاتى و 
طبايع ملكوتى ائمه(ع) بوده اســت و هم آنانند كه درياى فضل و كرم 

الهى مى باشند...».
 رنج هاى امام جواد(ع)

امام جواد(ع) از همان آغاز امامت با سيل رنج ها رويارو بود. مشكالتى 
كه گاه از ســوى حاكمان، زمانى از طرف كارگزاران و منســوبين به 
طاغوت ها و گاهى از ســوى جاهالن، متعصبــان، گروه هاى انحرافى 

و... ايجاد مى شد.
 نخستين امام خردسال

كمى ســن امام جواد(ع) و امامت آن حضرت در اين سن، مطلبى بود 
كه شــگفتى و حتى شك و ترديد عده اى را برانگيخته بود. ريشه اين 
پرســش و ترديد، در اين بود كه روابط موجود در عالم، با معيارهاى 
ماّدى و ظاهرى ســنجيده مى شود و دســت قدرتمند الهى، به چشم 
ظاهربين آدميان نمى آيد. به راســتى چه مانعــى دارد كه خداى قادر 
حكيم، براى مصالحى، دوران شكوفايى رشد عقل و انديشه و كماالت 
انسانى را، در بعضى از بندگان برگزيده و خاص خويش كوتاه سازد. 
كار الهى، با كارهاى مخلوقات و آدميان عاجز و ناتوان متفاوت است 
و آنچه او بخواهد، خواهد شــد؛ نه آنچه آفريدگان بخواهند، چنانكه 
به فرموده خداى تعالى در قرآن مجيد، اين امر در امت هاى پيشين نيز 
سابقه داشته است. نبوت حضرت يحيى(ع) در كودكى و سخنگويى 
فصيح و عالمانه حضرت عيســى(ع) در گهواره، نمونه هايى قرآنى از 

اين دست به شمار مى رود.
 شهادت مظلومانه امام جواد(ع)

به هنــگام تولد جواداالئمه(ع)، امام رضــا(ع) او را در آغوش پر مهر 
خويش كشــيد و همان دم خبــر از فاجعه تلخ و جانكاه شــهادت 
مظلومانــه اش داد. آن حضرت فرمود:«اين فرزند من به جور و ســتم 
كشــته خواهد شد و اهل آسمان ها بر او خواهند گريست و حق تعالى 
بر دشمن او غضب خواهد كرد، و كشنده او و ستم كننده بر او بعد از 
قتل او از زندگانى بهــره نخواهد ديد و بزودى به عذاب الهى واصل 
خواهند گرديد». هنگامى كه معتصم عباسى به خالفت رسيد، از آوازه 
فضيلت ها و كمال امام جواد(ع) كانون حسد در سينه ناپاكش شعله ور 
شد و آن حضرت را از مدينه به بغداد طلبيد. وقتى حضرت وارد بغداد 
شــد، معتصم زهرى به همسر آن حضرت داد و او نيز آن را در انگور 
به كار بُرد و نزد آن امام مظلوم نهاد. چون حضرت از آن تناول فرمود، 
آثار زهر در بدن مباركش ظاهر گرديد و هم از آتش همان زهر، غريب 
و مظلوم در تاريخ 30ذى القعده سال 220 هجرى به شهادت رسيد و 

در نزد اجداد واالمقامش به ديدار پروردگار شتافت.
■ منابع:

دالئل االمامة طبرى، ص 396؛ االرشاد، ص 327. 
فصول المهمة، ص 254؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 15.
 معانى االخبار، ص 65؛ بحاراالنوار، ج 50، ص 16.
بحاراالنوار، ج 50، ص 13؛ دالئل االمامة، ص 396.

دنياى اقتصاد: باند انحرافى فرود ارزها 
 حواستون باشه سقوط آزاد نكنه!!
جام جم: ويروس كوچك قاتل بزرگ 

 فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه!!
هفت صبح: اولتيماتوم دولت به بانك ها 

 فعال تركشش خورده، صداشو درنيارين!!
همشهرى: ماسك همچنان تنها پناه ماست 

 ديگه ماسك هم جزيى از وجودمون شده!!
ايران: بسيج همگانى براى مهار جوالن كروناى دلتا

 همه دست به دست هم دادن شبانه كارشو بسازن!! 
جوان: واكسيناسيون روزانه 400 هزار نفر از امروز

 باز همه شنبه اى ديگر رسيد!!!
آسيا: يادش بخير، زمانى مشكالت فقط گرانى دالر بود

 به مرور  دومينوى گرانى به وجود اومد!!
آفتاب اقتصادى: بازار خودرو در خواب

 يه وقت خواب به خواب نره!!
مردم ساالرى: وعده جديد وزير بهداشت براى واكسيناسيون

 الوعده وفا!!
اخبار صنعت: بورس در بلندمدت سود قابل مالحظه اى دارد

 نگران نباشين 100سال اول سخته!!
روزگار ما: ماليات طال حذف شد

 مگه تأثيرى هم رو ميزان عيارش مى زاره!!
كيمياى وطن: وضعيت مبهم  بازگشايى مدارس

  بدون شرح
ايده روز: نگران از قطعى برق و كمبود مواداوليه

 ديگه با وجود پنجشنبه هاى طاليى جاى نگرانى باقى نمى مونه!!
عصر آزادى: نهاده هاى دامى، آرزوى دامداران

 پس اينم رفت جز آپشن هاى چراغ جادو؟!
اسكناس: حراج دقيقه نودى منابع كشور 

 هميشه دقيقه هاى آخره كه تير خالص به نشونه مى خوره!!

رشد 5 درصدى ازدواج در كشور
 پس از 17 سال

 معــاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان از رشــد 5 درصدى 
ازدواج در كشور پس از 17 سال خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدمهــدى تندگويان گفت: امروز موضوع ازدواج 
جوانان از 2عامل اساسى اقتصاد و فرهنگ تأثير مى پذيرد. عامل اقتصاد 
متشكل از اشتغال و درآمد است كه به طور مستقيم بر ازدواج و تشكيل 

زندگى مشترك اثر خواهد داشت.
وى افزود: مؤلفه فرهنگ نيز به نگرش نسل جوان جامعه اشاره مى كند 
و آموزش و فرهنگ سازى در اين خصوص نيز با هدف آگاهى بخشى 
به جوانان براى تشكيل زندگى مشترك بدون تشريفات امروز، رسالت 
جامعه ورزش و جوانان و در حقيقت جزء شرح وظايف اين سازمان 
اســت. به گفتــه وى، برخى از مباحث اقتصــاد در ازدواج جوانان از 
جمله اشــتغال و درآمدزايى نيز توسط اين سازمان در قالب ستاد ملى 

ساماندهى امور جوانان سازمان ملى جوانان دنبال مى شود.
معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش وجوانان افــزود: اين مباحث 
اقتصــادى از جانــب جامعــه ورزش و جوانان بويژه بــه واحدهاى 
اجرايى و دســتگاه هاى مربوطه نيز ابالغ شده و گزارش هاى عملكرد 
دريافت مى شــود، همچنين براساس اين گزارش ها، عناصر تشويقى و 

برخوردهاى الزم  صورت مى گيرد.    
تندگويان با اشاره به وام ازدواج نيز گفت: دولت و بانك مركزى هم از 
ســال 96 در راستاى ترغيب نسل جوان به ازدواج از طريق راه اندازى 

شبكه بانكى اقدام به ارائه تسهيالت و اعتبارات در اين زمينه كرد.
 وام ازدواج در دولت يازدهم به روزرسانى شد

وى افزود: وام ازدواج از ســال 96 به روزرسانى شد و امسال براى هر 
زوج، دختر زير 23ســال و پسر زير 25ســال، اين رقم به 100ميليون 

تومان رسيده است.
به گزارش ايرنا، وام ازدواج از سال 1396 با مبلغ 10ميليون تومان به روز 
شد و در سال 98 و 99 به ترتيب به 30ميليون و 50 ميليون تومان(به هر 

نفر) با بازپرداخت 7ساله و بهره 4 درصد افزايش يافت.

آگهى مناقصه 

شركت معدن كار باختر 

تمامــى  دارد  نظــر  در  باختــر  كار  معــدن  شــركت 
تكميلــى  درمــان  بــه  مربــوط  بيمه نامه هــاى 
كاركنان،عمــر و حــوادث گروهــى و مســئوليت مدنــى 
ــه  ــق مناقص ــان را از طري ــل كاركن ــا در مقاب كارفرم
ــه يــك شــركت  ــرارداد يــك ســاله ب عمومــى طــى ق

بيمــه واگــذار نمايــد.
از متقاضيــان محتــرم دعــوت بعمــل مى آيــد جهــت 
شــركت در مناقصــه حداكثــر تــا 5 روز پــس از 
تاريــخ درج ايــن آگهــى اســناد مربوطــه را از ســايت 
www.madankarbakhtar.ir دريافــت و تحويــل 

نماينــد.

 اســدآباد - كبــرى هنــرى لطيف پور- 
خبرنگار همــدان پيام:هــر جامعه اى براى 
پاسخگويى به نيازها و حل مشكالت مردم، 
تدابيرى اتخاذ مى كند. يكــى از اين تدابير 
ايجاد فرصت بهره مندى از خدمات حمايتى، 
آگاهى بخشى، توانمندسازى و مشاوره اى در 
حوزه هاى مختلف فردى و اجتماعى اســت 
اگرچه جامعه ما هم از اين قاعده مســتثنى 

نيست.
اداره بهزيســتى به عنوان يــك نهاد دولتى 
زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى 
اســت كه خدماتى را به افراد نيازمند جامعه 

در اين زمينه ارائه مى دهد.
شهرســتان اســدآباد نيز با توجه به شرايط 
خاص جمعيتى، اقتصادى، اجتماعى كه دارد 

خارج از اين قاعده نيست.
حــذف نقصان هــاى فــردى، زيســتى و 
آســيب هاى اجتماعى ممكن نيســت، اما با 
برنامه ريزى و اتخاذ تدابير مناســبى امكان 

كنترل آنها وجود دارد.
رئيس اداره بهزيســتى اسدآباد به بخشى از 
مشكالت و خدمات در اين باره اشاره و بيان 
كرد: شهرستان اسدآباد داراى 2هزار معلول 
است كه برخى از اين معلوالن  به دليل اينكه 
تحت پوشــش بهزيستى هســتند نيز حقوق 
مستمرى دريافت مى كنند كه هر يك از آنها 
به اشكال مختلف به صورت خانواده محور، 

امور اجتماعى و ضايعه نخاعى هستند. 
بــا  گفت وگــو  در  نانكلــى  مرضيــه 
ــا توجــه بــه شــرايط  همدان پيــام، گفــت: ب
شهرســتان،  ايــن  مناســب  آب وهوايــى 
پيگيــر راه انــدازى ســراى ســالمندان در 
اســدآباد هســتيم  كــه در ايــن زمينــه فــرد 
ــك  ــراى تأســيس ي ــن ب ــك زمي ــرى ي خي
ــه اداره  ــالمندان ب ــراى خانه س ــاختمان ب س

بهزيســتى داده اســت و در حال حاضــر در 
ــرار دارد. مرحلــه بررســى و آماده ســازى ق
وى بيــان كرد: بــه دليل محدوديــت منابع 
و بودجــه امكان اينكه همه ايــن خانواده ها 
تحت پوشش قرار بگيرند، وجود ندارد كه در 
مجموع حدود 900 خانواده تحت پوشش اين 
اداره قرار دارند و همچنين 200خانواده ديگر 
در ليســت انتظار دريافت خدمات بهزيستى 

هستند.
نانكلــى در پاســخ به  وضعيت ســاختمان 
اورژانس اجتماعى كه سال گذشته كلنگ زنى 
شــده بود گفت: ســال گذشــته در محوطه 
اداره بهزيســتى اقدام به كلنگ زنى ساختمان 
اورژانس شــد كه زمين اين مركز از محوطه 
اداره بهزيستى اسدآباد تأمين شده است و تمام 
هزينه هاى ساخت ، راه اندازى و تجهيز آن را 

خيران سالمت بر عهده دارند.
وى بيــان كرد: در اســدآباد بــه دليل باال 
بــودن متقاضى دريافت كمــك و اينكه در 
مســير حركت 3 اســتان قرار دارد يكى از 
پرتراكم تريــن شــهرهاى اســتان به لحاظ 
دريافت كمك هاى اورژانس اجتماعى است.

رئيس اداره بهزيستى اين شهرستان با اشاره 
به خانواده هاى شــهرى كــه داراى2 فرزند 
معلول به باال هســتند گفت: تسهيالتى ويژه 
با همكارى 3 سازمان بهزيستى، بنيادمسكن 
و بنياد مســتضعفين جهت خريد و ساخت 
خانه براى اين دســته از خانواده ها  در نظر 
گرفته شده است كه هر يك از آنها مى توانند 
با دريافت وام بالعوض با ســود 4درصد از 

آن بهره مند شوند.
وى بــه فعاليت هاى بخــش خصوصى در 

حوزه هاى مختلف پيشــگيرى و آگاه سازى 
از آســيب هاى ناشــى از طــالق، اعتياد  و 
خودكشى پرداخت و افزود: موضوع طالق 
در شهرستان اســدآباد رو به افزايش است 
به طورى كــه كه از ابتداى امســال حدود 
160مــورد پرونده طالق وجود داشــته  و 
حتى با وجود اينكه تعدادى از اين پرونده ها 
حل وفصل شده اند، اما همچنان آمار طالق و 
پرونده هاى مربوط به آســيب هاى اجتماعى 

ناشى از آن باالست.
همچنين نانكلى در پايان گفت: در گذشــته 
ارائه دريافت خدمات مربوط به ايتام داراى 
محدوديت ســنى بوده و تا ســن 6سالگى 
شرايط دريافت اين خدمات را داشته اند، اما 
اكنون با توجه به تغييرات صورت گرفته اين 

محدوديت حذف شده است.

مهدى ناصرنژاد »
 ديربــازى بود نديده بودمش، چند وقتى 
بود بهانه اش را مى گرفتــم، خيلى دلتنگش 
بودم. تا قبل از رســيدن عيــد نوروزى كه 
گذشــت فكر مى كردم بتوانم به بهانه ديد و 
بازديدهاى نوروزى، ديدارى تازه كنيم و با 
گپ و گفت هاى دلتنگانه واگويه هاى تلنبار 
شــده در دل هايمان را بيرون بريزيم، اما اين 
نيز خيالى عبث بود، چون نه من به راســتى 
فرصتى به دست آوردم و نه او اشتياقى نشان 
داد تا اين تصور جالى تازگى به خود ببيند.

يادم هســت دوران دبيرستان سال هاى قبل 
از انقالب و چند ســال نيمكت نشينى هاى 
مشــترك كه با هم عهد اخوت و دوســتى 
بســته بوديم، روزى از سر ارادت و اشتياق 
دوســتى ماندگار از او پرسيدم، فكر مى كنى 
در آينده هاى بســيار دور چه عاملى باعث 
مرگ دوستيمان بشود و او با چهره اى گشاده 

و حالتى مصمم پاسخ داد، مرگ !.
چند روز پيش و در لحظه هاى پرســكوت 
فضاى خانه  به خانمم گفتم، خيلى وقت ها، 
خيلى حرف ها تــوى دل آدم بــه غليان و 

تكاپو مى افتد و مى خواهى با كســى حرف 
بزنى، ولى هر حرف مانده توى دل انســان 
مثل آن بيمارى دردآورى اســت كه طبيب 
خاص خودش را مى طلبد و هر عقده با هر 
نيشتر ســرباز نمى كند. خانمم كه به خوبى 
با خلقيات من آشناســت پيشنهاد داد سراغ 
دوســتان كهنه خودم را بگيــرم و كمى به 
گذشــته هايم نقب بزنم. به نظر او الگوهاى 
نوســتالژى خيلى وقت هــا مى تواند باعث 
نجات انســان از پيله هاى تنهايى و كسالت 

باشد.
نمى دانم، شايد اگر نظر خانمم در من رسوخ 
نكرده بود به عقب نگاه نداشــتم و به جلو 
فرار مى كردم، مضافاً اينكه اگر هم الزم باشد 
خودم را بيشــتر معرفى كنم، خواهم گفت، 

اغلب با گذشته هايم زندگى مى كنم !!!
عجب كه تا آن روز تماس هايم با همكالسى 
و دوســت قديمى به تك و تــوك و گاه و 
بيگاه تقليل يافته بود و تماس آن روزم نيز از 
همان موارد گاه و بيگاهى به شــمار مى آمد، 

اما انگيزه بيشترى با خود نهفته داشت.
كرونا كه وارد زندگى مردم دنيا شــد، توى 

خيلــى از قواعد و نظام ارتباطات  انســانى 
دخالت كرد و همه چيــز را به هم ريخت. 
آن اوايل همه گيرى كرونا كه كســى تصور 
نداشــت اين قصه ســر دراز داشــته باشد، 
بيشــتر ديد و بازديد و مالقات ها به بعد از 
كرونا موكول مى شد، اما از بخت بد، درازى 
قصــه به جايى انجاميد كــه اينك هر ديدار 
و مالقاتى جنبــه ترك عادت به خود گرفته 
اســت و همه از هم فرار مى كنند! دوستم در 
كمال بى تعارفى و بى رو دربايستى گرى يك 
بار ديگر امكان هر  ديدارى بدون مزاحم را 
به روزهاى خوش پســاكرونا حواله داد، اما 
كنايه هايى هم بــه دل و دماغ ناخوش خود 
از اوضاع و احوال اقتصادى و گرفتارى هاى 
ناشــى از آن داشت و ناليد كه كار و زندگى 
خــود را رها كرده و دنبال حل مشــكالت 
فرزندان در اين شــهر و آن شــهر است و 
خجالت زده دوستان و فاميل و آشنايان مانده 

است.
در روزگارى كه مى گذرانيم از هر مشــاهده 
و شنيده اى نمى شود بى تفاوت گذشت و به 
مصداق( مشت نمونه خروار است) مى توان 

نتيجه گرفــت، حال و روز همه مردم همين 
است و بايد حق داد كه اين روزها هر كس 
مرد باشــد و به مشكالت خودش رسيدگى 
كنــد. باز هم مصداقى ديگر كه( قاچ زين را 
بچسب نيفتى، اسب سوارى پيشكشت). يعنى 
اينكه بايد صبر پيشــه كنيم و پا روى قلبمان 
بگذاريم تــا مريضى و مشــكالت پيچيده 
زندگى تمام شود و سروسامان بگيرد، بعدش 
هم اگر عمرى باقى بود و زنده مانديم تمام 
عزيزان و خوبــان مغفول و مهجور مانده را 
روى تخم چشمهايمان خواهيم گذاشت!!! . 
باالخره شايد روزى هم برسد كه ما آدم هاى 
ديروز و رميده هاى امروز به اين نتيجه برسيم 
كه زندگى واقعى فقط مشــكالت گرانى و 
كرونا و كمبود خانه و ويال و شاســى بلند و 
مبلمان آنچنانى و مسابقه براى پيشى گرفتن 
از دوست و آشنا و ديگران نيست و خواهيم 
دانست اگر سنگ شــويم خودمان سنگين 
خواهيم شــد و بر زمين سســت خواهيم 
نشســت و اگر بى رنگ شويم و خودمان را 
به بى رنگى بزنيم، اول خودمان خواهيم بود 
كه از نظرها دور افتاده و ديده نخواهيم شد.

رئيس ادراه بهزيستى اسدآباد خبر داد 

اسدآباد پر تراكم ترين شهر 
براى دريافت كمك هاى اورژانس اجتماعى

تو چرا سنگ شدى، تو چرا اين همه بى رنگ شدى
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علت اختالالت اين روزهاى
 آنتن و اينترنت موبايل

 به دنبال قطعى آنتن و اينترنت تلفن هاى همراه همزمان با قطعى 
برق، گزارش وضعيت پايدارى باترى هاى پشتيبان سايت هاى تلفن 
همراه منتشر شد كه نشان مى دهد بيش از نيمى از اين سايت ها فاقد 

باترى پشتيبان و يا داراى باترى پشتيبان نامطلوب هستند.
بــه گزارش ايســنا، افزايش مصرف بــرق در ايــن روزهاى گرم، 
منجر به قطعى هاى مكرر در شــهرهاى مختلف كشــور شده و اين 
موضــوع، قطعى  آنتن هاى موبايل و اينترنت را هم به دنبال داشــته 
است. باترى هاى سايت هاى BT، وظيفه تاب آورى براى تأمين برق 
تجهيزات و آنتن را دارند كه البته تاب آورى ســايت ها به بازه 2 تا 4
ساعته محدود اســت و اگر قطعى برق ادامه پيدا كند، اين سايت ها 

هم خاموش مى شوند. 
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات- هفته گذشــته به دليل مشكالت 
ايجاد شــده بر اثــر قطعى برق و تأثير آن بــر آنتن هاى تلفن همراه، 
از مردم عذرخواهى كــرد. پس از آن، محمدجواد آذرى جهرمى، در 
كانال تلگرامى، خود نوشــت: پس از وقوع سيالب هاى گسترده در 
ســال 1398 و نيز رخدادهاى زلزله، آســيب پذيرى شبكه   ارتباطى 
كشــور در برابر قطع برق، بيش از پيش نمايان شــد. رعايت نكردن 
اســتانداردها در بخش برق پشــتيبان ســايت و به ويژه در باترى و 
UPSهــا عيان بود. كارگروهى از يك ســال قبل در سازمان تنظيم 
مقررات، مأمور آسيب شناســى، صدور دستورالعمل ها و نظارت بر 
اقدامات اپراتورها در اين زمينه شد. به منظور شفاف سازى اشكاالت 
در شــرايط كنونى و اقدامات در حال انجــام و انعكاس تالش هاى 
جمعى براى حل مشــكل، گزارش تفصيلى سازمان تنظيم مقررات 

را منتشر مى كنم.
576 ســايت فاقد باترى پشــتيبان و يا داراى باترى 

پشتيبان نامطلوب هستند
مركز مانيتورينگ شبكه ارتباطى در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطى و 
فناورى اطالعات سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويى، گزارش 
آخرين وضعيت پايدارى منابع تغذيه پشتيبان سايت هاى اپراتورها را 
منتشــر كرده است. اين گزارش كه مربوط به سنجش ميزان پايدارى 
باترى هاى پشــتيبان 1197 سايت در 9 ماه اخير مى شود، به تفكيك 
شامل 553 ســايت همراه اول، 397 ســايت ايرانسل، 199 سايت 
رايتل و 48 سايت هاى وب جهت سنجش ميزان پايدارى باترى هاى 
پشتيبان اين ســايت ها مى شود. بررسى رگوالتورى نشان مى دهد از 
اين تعداد ســايت، 576 سايت در وضعيت فاقد باترى پشتيبان و يا 

داراى باترى پشتيبان با پايدارى نامطلوب هستند.
بررســى و تحليل گزارش هاى بازديدهاى انجام  شــده در راستاى 
ســنجش ميزان پايدارى باترى هاى پشتيبان سايت هاى اپراتور همراه 
اول نشــان مى دهد كه از 553 سايت بازديد شده، 258 سايت داراى 
باترى پشتيبان با پايدارى مطلوب و 295 سايت فاقد باترى پشتيبان و 
يا داراى باترى پشتيبان با پايدارى نامطلوب هستند. همچنين از 397

سايت بازديد شده اپراتور ايرانسل، 203 سايت داراى باترى پشتيبان 
با پايدارى مطلوب و 194سايت فاقد باترى پشتيبان و يا داراى باترى 

پشتيبان با پايدارى نامطلوب هستند.
ــايت  ــد از 199س ــان مى ده ــز نش ــل ني ــايت هاى رايت ــى س بررس
بازديدشــده، 134ســايت داراى باتــرى پشــتيبان بــا پايــدارى 
ــرى  ــا داراى بات ــتيبان و ي ــرى پش ــد بات ــايت فاق ــوب و 22س مطل
ــورد  ــن در م ــتند. همچني ــوب هس ــدارى نامطل ــا پاي ــتيبان ب پش
ــايت  ــده،  26س ــد ش ــايت بازدي ــان 48س ــاى وب ، از مي اپراتوره
ــد  ــايت فاق ــوب و 22س ــدارى مطل ــا پاي ــتيبان ب ــرى پش داراى بات
باتــرى پشــتيبان و يــا داراى باتــرى پشــتيبان بــا پايــدارى نامطلــوب 

ــتند. هس
با توجه به آمار و اطالعات، بيشــترين خرابى باترى هاى پشــتيبان 
به ترتيب در اســتان هاى تحت پوشــش منطقه جنوب رگوالتورى 
(اســتان هاى فارس، بوشــهر و كهگيلويــه و بويراحمــد)، منطقه 
جنوب شرق(استان هاى سيستان وبلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) 

و شمال غرب(استان هاى زنجان، قزوين و گيالن) است.
پيگيرى از اپراتورهاى تلفن همراه جهت رفع خرابى و يا جايگزينى 
باترى هاى پشتيبان سايت ها، با 236 مكاتبه انجام  شده با اپراتورها و 
34 جلســه برگزار شده با آنها انجام شده و براى رفع مشكل خرابى 
باترى هاى پشــتيبان توســط اپراتورهاى تلفن همراه، از 576سايت 
فاقد باترى پشــتيبان و يا داراى باترى پشتيبان با پايدارى نامطلوب، 
تاكنون نســبت به رفع مشكل 112ســايت اقدام شده و رفع خرابى 

ساير سايت ها نيز در حال پيگيرى است.

مدير امور دام سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:
دامداران به قيمت نهاده هاى دامى

 اعتراض دارند

 مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه 
مشــكل كمبود نهاده هاى دامى در اســتان وجود ندارد، بيان كرد: در 
حال حاضر قيمت برخى از نهاده هاى دامى مانند سبوس، يونجه و كاه 
براى دامداران مشــكل ايجاد كرده و دامداران به اين موضوع اعتراض 

دارند.
على خدارحمى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه نهاده هاى دامى 
نه تنها كم نشــده، بلكه اضافه هم شده است، گفت: نهاده هايى مانند 
جو، ذرت و كنجاله سويا كه با ارز دولتى تهيه مى شد از لحاظ قيمت 
نسبت به سال گذشته هيچ تغييرى نكرده و از نظر مقدار هم نه تنها كم 
نشــده، بلكه به دليل خشكسالى و مشكالت دامداران به صورت ويژه 

اضافه هم شده  است.
وى بيان كــرد: قيمت اين 3 نهاده تغيير نكرده، زيرا با ارز دولتى تهيه 
مى شــود و امسال نه تنها سهميه كم نشــد، بلكه اضافه هم شد و در 
حال حاضر به صورت مرتب بين دامداران و كارخانه هاى خوراك دام 

براى توليد كنسانتره توزيع مى شود.
خدارحمــى افزود: مشــكلى كه وجود دارد اين اســت كه در تاريخ 
26خردادماه كارگروه تنظيم بازار كشور مصوبه اى صادر كرد كه طبق 
آن قيمت سبوس براســاس عرضه و تقاضا باشد و در نتيجه سبوس 
دولتى سال گذشته كه به قيمت هزار و400 تومان خريدارى مى كرديم 
در حال حاضــر كارخانه هاى اســتان از  3هزار و700 تا  4هزار و200

تومان مى فروشند.
وى بيان كرد: ســازمان جهادكشاورزى استان از كارخانه ها درخواست 
كرد كه اين نهاده را با قيمت 3 هزار و700 تومان بفروشــند، اما يكى 
دو تا كارخانه  رعايت دامداران را نكرده و با اســتناد به كلمه عرضه و 

تقاضا تا  4 هزار و200 تومان هم فروختند. 
خدارحمى افزود: به تبع آزاد شدن سبوس، قيمت علوفه هايى از جمله 
يونجه و كاه افزايش چشــمگيرى داشت به طورى كه قيمت هر كيلو 
يونجه تا مرز 6 هزار تومان رسيد و قيمت هر كيلو كاه كه سال گذشته 

300 تا 400 تومان بود به 4هزار تومان رسيده است.
مدير امور دام سازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه پيش 
از اين 4 نهاده در اختيار دامداران قرار مى داديم و پس از آنكه سبوس 
آزاد شــد 3 نهاده در اختيار آنها قرار مى دهيم، گفت: اين 3نهاده با ارز 

دولتى تهيه مى شوند و هيچ مشكلى در توزيع آنها وجود ندارد.
وى در پايان با اشــاره به اينكه امسال توليد شير افزايش نداشته است، 
بيان كرد: هرساله حذف دام هاى وارده از گله را شاهد هستيم، و امسال 

به دليل گرانى برخى از نهاده ها، حذف بيشتر شده است.

مديرعامل شركت ماشين برزگر همدان مطرح كرد:
كاهش توان خريد ادوات توسط كشاورزان

  مديرعامل شــركت ماشــين برزگر با بيان اينكه بــه دليل وضعيت 
اقتصادى كشور، توان خريد ادوات توسط كشاورزان كاهش يافته است، 
بيان كرد: شــركت هاى دانش بنيــان براى تداوم رقابــت در بازار نياز به 

حمايت دارند.
حيدر خاورى دهقان در گفت وگو با ايسنا، گفت: شركت هاى خصوصى و 
دانش بنيان كه در حوزه توليد فعاليت مى كنند براى حفظ رقابت در بازار 

بايد توسط دولت حمايت شوند و اميدواريم دولت به اين موضوع توجه 
ويژه اى داشته باشد.

وى با بيان اينكه شركت ماشين برزگر در حوزه طراحى، ساخت و توليد 
ادوات كشــاورزى فعاليت مى كند، بيان كرد: با توجه به تورم و وضعيت 
اقتصادى موجود توان خريد كشــاورزان براى خريد ادوات كشــاورزى 

كاهش يافته،زيرا اقتصاد كشور به صورت زنجيروار به هم وابسته است.
خاورى دهقــان گفت: هنگامى كــه مباحث اقتصادى بــر روى فعاليت 
كشــاورزان تأثير بگذارد، به اين ترتيب شــركت هايى كه محصوالت و 
ادوات كشــاورزى را توليد مى كنند، مشترى نداشــته و ناچار به تعديل 

نيروهاى فعال در شركت ها مى شوند، كه انتظار مى رود اين موضوع مورد 
توجه دولت قرار گيرد.

وى با بيان اينكه شركت ماشين برزگر در حال حاضر با ظرفيت 30درصدى 
فعاليت دارد، افزود: اين شركت در حال حاضر 100 نفر نيرو دارد در حالى 
كــه در صورت حمايت و ايجاد رونق اقتصادى مى توان نيروهاى تعديل 
شــده را به كار بازگرداند. خاورى دهقان بر استفاده از محصوالت داخلى 
براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان تأكيد كرد و گفت: اين شركت ها 
در صورتى مى توانند فعاليت كنند، كه مورد حمايت قرار گيرند، همچنين 

توان رقابت در بازار را داشته باشند.

 در سال هاى اخير نظام خرده مالكيتى باغ ها 
و اقدام به حفر چاه هاى غيرمجاز زنگ خطر را 
براى منابع آب هاى زيرزمينى به صدا درآورده 

است.
يك عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا در 
گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به روند افزايشى 
دما،  گفت: خوشــبختانه در سال هاى گذشته 
با افزايش تعداد ايســتگاه هاى هواشناسى در 
كشور و ثبت وسيع تر داده هاى دمايى، با دقت 
بيشترى مى توانيم رفتار دما را نسبت به ميانگين 
درازمــدت پايش كنيــم و خروجى مدل هاى 
اقليمى از روند افزايش دما در سال هاى بعدى 

حكايت دارد.
على اكبر سبزى پرور با بيان اينكه مدل هاى تغيير 
اقليــم قادرند با قطعيت بااليى تغييرات دمايى 
را پيش بينى كنند، افزود: متأســفانه دما به دليل 
افزايش مصرف سوخت هاى فسيلى و در پى 
آن افزايش غلظت گازهاى گلخانه اى در جو؛ 
هرساله به روند افزايشى خود ادامه خواهد داد.

وى كاهش كوتاه مدت دمــا در يك منطقه  را 
مانع افزايش جهانى دما ندانســت و بيان كرد: 
افزايش دما در دهه هاى آينده به صورت خزنده 
ادامه دارد، البته رعايت معاهده هاى بين المللى 
توسط همه كشورهاى عضو هيأت بين دولتى 
تغيير اقليم مى تواند از ســرعت روند افزايشى 
دما بكاهــد، ولى به قبــل از انقالب صنعتى 

برنمى گرديم.
سبزى پرور گفت: براســاس آمار سال 2018

ميالدى، افزايش دماى جهانى نســبت به دوره 
قبل از انقــالب صنعتى بين 8 تــا 1/2درجه 
ســانتيگراد بوده و اگر مصرف ســوخت هاى 
فسيلى به همين وضع ادامه پيدا كند اين مقدار 
به 1/5 درجه سانتيگراد مى رسد كه در صورت 
تداوم، سازگار شدن طبيعت با آن بسيار مشكل 

است.
وى افزود: اگر افزايــش دما در طوالنى مدت 
از حــد 2 درجــه ســانتيگراد تجــاوز كند، 
اكوسيستم ها در برخى از مناطق توان سازگار 
شدن با اين گرمايش مازاد را نخواهند داشت 
و وارد مرحله غيرقابل جبرانى  مى شوند و در 
كشــور ايران نيز ممكن است در نواحى سرد 
و كوهستانى براى برخى گونه هاى گياهى در 

آينده به اين مرز برسيم.

ســبزى پرور بــا بيان اينكــه اگر اســتفاده از 
ســوخت هاى فســيلى به طور كامل منسوخ 
شود باز هم روند افزايشى دما به دليل تأثيرات 
ذخيره  شده ادامه خواهد داشت، گفت: نتيجه 
مطالعات بين المللى نشان مى دهد اگر مصرف 
ســوخت هاى فســيلى از هم اكنون متوقف و 
ســوخت هاى پاك جايگزين آنها شوند، روند 

افزايشى دما تا سال 2100 ادامه دارد.
وى در ادامــه بيــان كــرد: بررســى رونــد 
طوالنى مدت داده هاى ايستگاه هاى قابل اعتماد 
هواشناسى، وقوع قطعى تغيير اقليم در كشور 

را تأييد مى كنند.
استاد دانشگاه بوعلى ســينا در مورد تغييرات 
اقليمى بارش، گفت: برخالف دما؛ پيش نگرى 
بارش را نمى توان با دقت انجام داد و مقايسه 
داده هاى بارش ســاالنه با ميانگين درازمدت 
در مجامع علمى جاى بحث دارد به طورى كه 
ميانگيــن 30ســاله تغييرات بــارش، كاهش 
محسوس ترى را نســبت به ميانگين 50ساله 

نشان مى دهد.
سبزى پرور با اشاره به اينكه در دهه هاى 60 تا 
70 سال هاى پر بارش و در دهه هاى 80 تا 90

خشكسالى را در كشور تجربه كرديم، بيان كرد: 
با مشاهده بارش هاى خوب سال هاى 98-97

اميدوار بوديم مجدد وارد دهه ترسالى شويم، 

اما اين امر اتفاق نيفتاد و در 2سال اخير شاهد 
كمترين بارش 50 سال گذشته بوديم.

وى بــا بيان اينكه بارش هاى حدى و تصادفى 
توسط مدل هاى اقليمى موجود قابل پيش بينى 
نيســتند، گفت: مديران كالن كشــورى بايد 
راهكارهاى اجرايى الزم را براى مقابله با اين 
گونه رخدادهاى حدى در برنامه هاى راهبردى 
كشــور بگنجانند و از آن براى عملياتى شدن 

حمايت كنند.
ســبزى پرور بيان كرد: اگر افــت بارش ها و 
مديريت غيرعلمى منابــع آب با همين روند 
ادامه يابد، مهاجرت انسانى از نواحى  جنوبى 
و كم آب كشــور به ســمت نواحى شــمالى 
سرعت بيشترى خواهد گرفت به طورى كه در 
آينده جمعيت غالب كشور، استان هاى شمالى 
را به عنوان ســكونتگاه دائمى خود انتخاب 

مى كنند.
وى با اشاره به اينكه در مورد بارش سال هاى 
بعدى بايد به هميــن پيش بينى هاى ميان مدت 
فصلى اكتفا كرد، افزود: قبل از رخداد سال هاى 
پرباران، مديران كشــورى بايد به فكر ذخيره 
بارش مازاد باشند و تدابيرى براى آن انديشيده 
شــود كه همانند ســال 98 غافلگير نشويم و 
بتوانيم مازاد بارش را براى ســال هايى كم آب 

به طور بهينه ذخيره كنيم.

ســبزى پرور بيان كرد: برگشــت مقدار بارش 
به ميانگين درازمدت (243 ميليمتر در ســال) 
نگرانى هــا را رفع نمى كند، زيــرا كمبودهاى 
تأخيرى ســال هاى گذشــته و مشاهده توزيع 
نامناسب زمانى و جغرافيايى بارش، چالش هاى 

جديدى در كشور ايجاد خواهد كرد.
وى بــا بيان اينكــه اگر در دوران ترســالى 
مديريت مناسبى نداشته باشــيم نمى توان از 
مزاياى آن در سال هاى خشك استفاده كنيم، 
افزود: مســئولين بايد بر نظام خرده مالكيتى 
باغ ها نظارت كنند، در سال هاى اخير ساكنين 
شهرها به علت مهاجرت معكوس يا استفاده 
تفريحى، باغ هاى موجود در اطراف روستاها 
و شــهرها را خريدارى كرده و در سال هاى 
خشك؛ اقدام به حفر چاه هاى غيرمجاز كردند 
كه اين موضوع منابع آب زيرزمينى را به خطر 

مى اندازد.
مدرس دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا 
در پايان گفت: دستگاه هاى قانونگذار و اجرايى 
كشور بايد از سازمان هواشناسى به عنوان تنها 
دستگاه مســئول در پيش بينى و پايش اوضاع 
جوى حمايت بيشترى كنند و براى جلوگيرى 
از موازى كارى، وظايف اين سازمان را از ديگر 
دســتگاه ها همچون وزارت نيرو تفكيك و به 

آنها ابالغ كنند.

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

معاون امور معادن اداره كل 
صمت استان همدان خبر داد

پيگيرى قانون پرداخت 
يك درصد از فروش 

معادن در همدان
  معــاون امــور معادن و صنايع معدنى ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همــدان بيان كرد: 
اجراى قانون پرداخــت يك درصد از فروش معادن 
اســتان همدان، در دســت پيگيرى است، اما برخى 
معادن اســتان مانند معدن «باباعلى و چنار» در اين 
زمينه پيشــگام شدند و خدمات بهداشتى، درمانى و 

عمرانى به روستاييان ارائه مى دهند.
محمدهادى احمدى در گفت وگو با ايســنا، گفت: 

298معدن فعال در استان همدان وجود دارد كه بيشتر 
معادن اســتان، شامل معادن ســنگ آهن، دولوميت، 

سيليس و سنگ هاى تزئينى و آهكى است.
وى با بيان اينكه معادن شاخص استان، معادن فلزى 
مانند آهن مگنتى و هماتيتى و ســرب و سنگ هاى 
تزئينى مانند تراورتن و مرمريت و كانى هاى صنعتى 
اســت، بيان كرد: همــه معادن اســتان به  صورت 
خصوصى اداره مى شــود و مجــوز بهره بردارى از 

معــادن، قابل نقل و انتقال اســت، اما 
مالكيت همه معادن كشــور در دست 

دولت است. 
احمدى با بيان اينكه تمام بهره برداران 
معادن اســتان، حقــوق دولتى خود را 
پرداخت مى كنند، گفــت: بهره برداران 
معادن موظف هســتند ساالنه درصدى 
از درآمد خود را كه نســبت به ارزش 

ماده معدنى بهره بردارى شده متفاوت است، به دولت 
پرداخت كنند كه اين مورد در استان به صورت كامل 

انجام مى گيرد.
وى در رابطه با اجــراى قانون پرداخت يك درصد 
فروش معادن در اســتان همدان، بيان كرد: براساس 
5ماده 43قانون برنامه ششم توسعه، در مواردى كه به 
دليل بهره بردارى از معادن و صنايع معدنى، خساراتى 
به مردم و كشاورزى بوميان منطقه برسد بهره برداران 

موظف هســتند كه عالوه بر عــوارض آاليندگى تا 
يك درصد فروش خود را بــه خزانه واريز كنند تا 
به جبران خســارت وارد شده، خدمات بهداشتى و 
عمرانى در آن منطقه ارائه شود كه اجراى اين قانون 

در استان همدان در دست پيگيرى است.
وى گفت: برخى معادن استان، مانند معدن«باباعلى 
و چنار» در اين زمينه پيشــگام شدند و حتى قبل از 
تصويب اجراى اين قانون، خدمات بهداشتى، درمانى 

و عمرانى به روستاييان ارائه مى دهند.
معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با بيان اينكه برخى 
معــادن، مانند معدن "رزكواتز  و هيزج" در اســتان 
همدان، به دليل نارضايتى ساكنين آن منطقه غيرفعال 
هســتند، بيان كرد: تقاضاى ما اين است كه مردم در 
راستاى رونق، جهش توليد و اشتغالزايى، همكارى 

الزم را با بهره برداران داشته باشند.

نظام خرده مالكيتى باغ ها
 زنگ خطرى براى منابع آب هاى زيرزمينى

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى خريد و نصب 10 دستگاه آب شيرين كن(اسمز معكوس)به شماره ع/1400/189
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد و نصب 10 دستگاه آب شيرين كن(اسمز معكوس) از 

توليدكنندگان يا عرضه كنندگان  مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس دولت(ستاد)به  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
 www.setadiran.ir   به شماره فراخوان  2000007001000034  انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/4/20

- هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه  ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان 
از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/4/20 لغايت 1400/4/24 تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1400/5/4 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/5/5   ساعت 10 سالن جلسات مناقصه گزار.
- تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 701،600،000 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند 
ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/5/4 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 

7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است. 

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

سنا
س: اي

عك
/
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

استقبال باشكوه
 از تيم فوتبال شهردارى

 تيم فوتبال شــهردارى همدان پس از كســب تســاوى برابر با 
علم وادب تبريز و صعود به ليگ دسته نخست فوتبال كشور در ميان 

استقبال اهالى ورزش وارد همدان شد.
پنجشــنبه گذشــته تيم فوتبال شــهردارى همدان پس از صعود به 
ليگ يك كشــور وارد همدان و در مركــز همايش هاى بين المللى و 
قرآنى همدان مورد اســتقبال باشكوه شهردار، شوراى شهر، خانواده 

ورزشكاران و جامعه ورزش استان شد.
در ايــن اســتقبال عباس صوفى شــهردار و رئيس هيــأت فوتبال 
اســتان، اعضاى شــوراى شــهر، مديركل ورزش وجوانان، مديران 
باشگاه شهردارى و مديران ستاد شــهردارى، اعضاى هيأت فوتبال 
و جامعه ورزش همدان حضور داشــتند. اهالى فوتبال به جشــن و 
سرور پرداختند و باشگاه شــهردارى نيز آتش بازى به  راه انداخت. 
باشــگاه شــهردارى كه تدارك آتش بازى را هفته گذشته انجام داده 
بود ســرانجام در اين روز از آنها استفاده كرد. سال ها بود كه جامعه 
ورزش اســتان در انتظار چنين روزى بود و اميد است اين صعود در 
ســال هاى آتى نيز اتفاق بيفتد و دل هواداران شــاد شود. تيم فوتبال 
شــهردارى همدان در ليگ دســته دوم كه در 2 گروه انجام شــد با 
قــرار گرفتن در صدر جدول گروه نخســت با اقتــدار به ليگ يك 

صعود كرد.

اسكى همدان
 در جمع 10 استان برتر كشور 

 ورزش اســكى همــدان در ارزيابــى صورت گرفته از ســوى 
فدراسيون اسكى در جمع 10 استان برتر كشور قرار گرفت.

معاون توسعه ورزش قهرمانى همدان گفت: فدراسيون اسكى برترين 
هيأت هاى استانى خود را اعالم كرد و همدان با كسب 258امتياز در 

بخش هاى مختلف توانست رتبه دهم را كسب كند.
محــرم روزبه بيان كرد: اســكى نقش مهمى در رونق گردشــگرى 
ورزشى همدان دارد. توسعه كيفى و كمى ورزش هاى زمستانى نظير 
اسكى از سياست هاى اصلى دستگاه ورزش استان همدان در راستاى 

رشد صنعت گردشگرى و ورزشى است.
وى افــزود: برنامه ريزى الزم براى تجهيز و رونق گردشــگرى در 
پيست اسكى تاريك دره در دستور كار است تا كاستى هاى سال هاى 
اخير جبران شود. پيست تاريك دره يكى از بهترين پيست هاى كشور 
به شــمار مى رود و بهترين مزيت آن نزديكى به مركز شهر و شرايط 

اقامتى در اين مكان است.
روزبــه با تأكيد بر اينكه همدان در رشــته هاى مختلف سرشــار از 
ظرفيت و اســتعدادهاى نخبه اســت گفت: حمايت همه جانبه را در 
توسعه ورزش اســتان داريم. استان همدان با داشتن زيرساخت ها و 
امكانات مطلوب در بخش ورزشى به ويژه در رشته هاى زمستانى به 
عنوان يكى از پايلوت هاى گردشگرى ورزشى در كشور مطرح است 
و بايد از اين ظرفيت بالقوه در برگزارى رويدادهاى ورزشى به ويژه 

در فصل زمستان استفاده كرد.
وى عملكرد هيأت اســكى همدان را مطلوب برشــمرد و بيان كرد: 
اميدواريم ســاير رشــته هاى ورزشــى همدان نيز بتوانند جايگاه ها 
و رتبه هاى حايز اهميتى در ســطح كشــور كســب كنند و موجب 

افتخارآفرينى استان شوند.

عليرضا فغانى داور دربى پايتخت شد
داور  فغانــى  عليرضــا   
ســاكن  كه  كشــور  بين المللى 
استرالياســت به احتمــال زياد 
دربى پايتخت در جام حذفى را 

قضاوت مى كند.
فدراسيون  مسئوالن  تالش هاى 
و  داده  نتيجــه  ظاهــراً  فوتبال 
قرار اســت وى براى قضاوت 
در مســابقات داخلى بزودى به 

ايران سفر كند.
فغانى كه منتظر پيشــنهاد رسمى فدراسيون فوتبال بود بزودى راهى 

تهران مى شود.
دربى 96 پايتخت ميان اســتقالل و پرســپوليس در جام حذفى قرار 
اســت 24 تيرمــاه در تهران برگزار شــود. فغانى كــه پيش از اين 
در 6دربــى به عنوان داور وســط و 3 دربى به عنــوان داور چهارم 
حضور داشــته، اكنون براى دهمين بار در مسابقه حساس استقالل و 

پرسپوليس حضور پيدا مى كند.
وى بــراى ادامه زندگى از ايران مهاجرت كرد و به اســتراليا رفت، 
مدت زيادى در رقابت هاى ليگ داخلى اين كشور سوت زد. فغانى 
اصلى ترين گزينه ايرانى براى حضور در جام جهانى قطر محســوب 
مى شود و اكنون فغانى قرار است مسابقه دربى را در تاريخ 24 تيرماه 

دوباره سوت بزند.

دوئل نيمار و مسى در فينال كوپا آمه ريكا
 آرژانتيــن و برزيل بامداد امروز يكشــنبه در فينــال كوپا آمه ريكا 
در ورزشــگاه ماراكانا در شهر ريودوژانيرو برزيل به مصاف يكديگر 

مى روند.
نيمار و مســى كاپيتان هاى دوتيم و همبازى سابق در بارسلونا، بامداد 
امروز در فينال كوپا آمه ريكا بايد در تركيب تيم هاى برزيل و آرژانتين 

به مصاف يكديگر بروند. 
ديدار نيمار و مســى روزهاســت كه در آمريكاى جنوبى در سر خط 
خبرهاســت و 2 فوق ستاره جهان فوتبال در حالى در فينال با يكديگر 
شاخ به شاخ مى شوند كه ستاره برزيلى اعتراف كرده كه رابطه نزديكش 
با هم تيمى سابقش در بارسلونا ممكن است در ماراكانا به پايان برسد.

برزيل مدافع عنوان قهرمانى كوپا آمه ريكاست.

كلمبيا فاتح ديدار رده بندى كوپا آمه ريكا شد
 تيم ملى فوتبال كلمبيا در ديدار رده بندى كوپا آمه ريكا با نتيجه 3بر 

2 برابر پرو به پيروزى دست پيدا كرد.
ديدار رده بندى كوپا آمه ريكا روز گذشــته برگزار شــد. در اين بازى 
تيم ملى فوتبال كلمبيا به مصاف پرو رفت و توانســت با نتيجه 3بر2
به پيروزى دســت پيدا كند تا عنوان ســوم اين مســابقات را به خود 

اختصاص دهد.
ديدار فينال هم قرار اســت بامداد امروز بيــن 2تيم برزيل و آرژانتين 

برگزار شود.

رقباى تيم ملى اميد مشخص شد
 با مسابقات مقدماتى قهرمانى زير 23سال آسيا قرعه كشى شد و تيم 

ملى ايران رقباى خود را شناخت.
قرعه كشــى مســابقات مقدماتى قهرمانى فوتبال زير 23سال آسيا در 
تاشكند ازبكستان برگزار شد و يوزهاى ايران رقباى خود را شناختند. 
به اين ترتيب تيم ملى ايران با تاجيكستان،  نپال و لبنان در گروه B قرار 
AFC .گرفت. ميزبانى بازى هاى اين گروه برعهده تاجيكستان است

درخواست ايران براى ميزبانى را رد كرده است. 

حضور تماشاگران در فوتبال المپيك 
ممنوع شد

 كميته ســازماندهى بازى هاى المپيك توكيو اعالم كرد مسابقات 
فوتبال المپيك نيز بدون تماشاگر خواهد بود.

برگزاركننــدگان المپيــك توكيو تصميم قبلى خــود مبنى بر اجازه 
حضور 10هزار تماشــاگر در مسابقات المپيك را تغيير دادند و قرار 

شد مسابقات بدون تماشاگر برگزار شود.
يكــى از داليل اين تصميم ســختى در جا به جايى تماشــاگران بين 

شهرهاى هوكايدو و توكيو است.
 پــس از تصميم دولت ژاپــن براى قرار گرفتن توكيو در شــرايط 
اضطــرارى، كميته و ســاير ارگان هاى برگزارى توافــق كردند كه 
بازى هاى المپيك را بدون تماشــاگر در توكيو و استان هاى همسايه 

برگزار كنند.

محل بازى تراكتور ايران و النصر 
مشخص شد

 محــل بازى 2تيم تراكتــور ايران و النصر عربســتان در مرحله 
يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا مشخص شد.

مديران باشــگاه النصر استاديوم الســد قطر را براى بازى با تراكتور 
ايران در مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا به عنوان زمين 

بى طرف انتخاب كرده اند.
اين تصميم در حالى گرفته شده است كه النصر تأكيد داشت بايد در 
كشور عربســتان ميزبان ديدار با تراكتور باشد، اما AFC اعالم كرد 
اين بازى بايد در زمين بى طرف برگزار شود؛ مثل همان تصميمى كه 

براى ديدار استقالل ايران با الهالل عربستان گرفته شد.

حاجى بابايى: 
صعود شهردارى نشان از توانمندى ورزش 

همدان دارد
 صعود ارزشــمند تيم شــهردارى همدان به ليگ يك فوتبال كشور 

نشان از توانمندى ورزش استان است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اين 
مطلب بــه ايرنا، گفت: پيروزى تيم شــهردارى همــدان مصداق اين 
واقعيت است، كه با اولويت بندى، برنامه ريزى و سرمايه گذارى مى توان 
قله هاى افتخار را يكى پس از ديگرى فتح كرد و امروز ســعى و تالش 

كادر مديريتى و فنى و همت بازيكنان به نتيجه نشســت و اســتعداد و 
اندوخته جوانــان همدان را به اثبات رســاند. حميدرضا حاجى بابايى 
افزود: اميدآفرينى و توسعه نشاط اجتماعى يكى از رسالت هاى مديران 
و برنامه ريزان اســت كه با مشــاركت حداكثرى جوانان در عرصه هاى 
مختلف علمى وتحقيقاتى و ورزشــى ميســر مى شود و در همين راستا 
پيروزى تيم شهردارى، موج اميد و نشاطى در ميان مردم همدان به ويژه 
جوانان غيرتمند ايجاد كرد. وى با تبريك پيروزى و صعود تيم شهردارى 
به مديران فنى، دست اندركاران، اعضاى تيم، مردم ورزش دوست همدان 
گفت: همانگونه كه در تدوين برنامه هاى فرادستى از جمله برنامه ششم 
توســعه كشور، گسترش ورزش هاى همگانى و قهرمانى به عنوان يكى 

از مهمترين محورها مدنظر قرار گرفته، توجه به زير ساخت هاى توسعه 
و پيشــرفت ورزش هاى همگانى و قهرمانــى در همدان را نيز همواره 
در برنامه ريزى ها مدنظر قرار داده ايم. براين اســاس از همه ظرفيت هاى 
موجود در مجلس و دولــت بهره بردارى مى كنيم، تا به موازات ارتقاى 
ســالمت فردى و اجتماعى، گردشــگرى ورزشــى نيــز در پايتخت 

تاريخ وتمدن ايران استقرار و اعتال يابد.
تيم فوتبال شــهردارى همدان در رقابت هاى ليگ دســته 2 توانست با 
48 امتياز و باالتر از ســاير حريفــان قدرتمند خود به ليگ يك صعود 
كند تا همدان پس از 5 ســال دورى از اين رده از مســابقات، صاحب 

نماينده شود.

1

2

3

پيشخـوان

پايان مسابقات فوتسال 
نونهاالن كشور در مالير

مســابقات فوتســال نونهاالن كشور با 
معرفى تيم هاى برتر در شهرستان مالير 

به پايان رسيد.
در پايان اين رقابت هــا در گروه يك، 
خراسان رضوى  خليل آباد  ستارگان  تيم 
قهرمان شد و تيم شهيد ذكرياشيرى از 

قزوين دوم شد.
در گــروه دوم اين مســابقات نيز تيم 
هدف پيرانشــهر به مقام نخست رسيد 
و تيم پيام قزوين دوم شــد و به مرحله 

بعدى راه يافتند.
به  كشور  نونهاالن  فوتســال  مسابقات 
ميزبانى مالير در سالن 16 آذر دانشگاه 
آزاد اســالمى بــا حضــور 11تيم از 

استان هاى مختلف برگزار شد.

كبودراهنگ قهرمان 
مسابقات كبدى
 استان شد

 با انجام مســابقات قهرمانى كبدى 
اســتان همدان تيم كبودراهنگ قهرمان 
و تيم تويســركان نايب قهرمان اســتان 

شدند. 
رئيــس كميته مســابقات هيأت كبدى 
اســتان، با بيان اين مطلــب گفت: تيم 
كبودراهنــگ بــا كســب قهرمانى در 
اين رقابت ها به عنوان نماينده اســتان 
شركت  كشور  قهرمانى  مســابقات  در 
مى كنــد. راضيــه تركمان بيــان كرد: 
در ديــدار پايانى،2تيــم كبودراهنگ و 
تويســركان به مصاف هــم رفتند كه 
در پايــان تيم كبودراهنگ موفق شــد 
بــا غلبه بر حريف، خــود را به عنوان 
نماينده استان در مسابقات منطقه اى و 
قهرمانى كشور معرفى نمايد. مسابقات 
كشورى به صورت منطقه اى و متمركز 
برگزار  مى شود كه همدان در گروه اين 
كرمانشاه  ايالم،  استان هاى  با  رقابت ها، 
و كردستان همگروه است و مسابقات 

به ميزبانى كرمانشاه برگزار مى شود.

احداث خانه بدمينتون 
در دستور كار استان

 هيأت بدمينتون اســتان در گذشته 
از هيأت هاى مطرح و برتر در ســطح 
كشــور بود كه به  واسطه برخى موارد 

اين جايگاه تنزل يافته است.
رئيس هيأت بدمينتون استان همدان به 
تدوين برنامه توسعه 4ساله هيأت اشاره 
كرد و گفت: تأســيس و فعال ســازى 
هيأت هاى شهرستانى، توسعه بدمينتون 
در 2بخش همگانى و قهرمانى، تدوين 
22 برنامه در قالــب برنامه هاى زمانى 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با به 
كارگيرى افــراد عالقه مند و متخصص 
در حوزه هايى همچون آمار و عملكرد 
و خزانه دارى سعى بر ايجاد شفافيت در 

عملكرد داشته ايم.
محمــد بداغى با اشــاره بــه اينكه به 
دنبال كســب جايگاه هــاى واال براى 
بدمينتون اســتان همدان هستيم، افزود: 
خوشــبختانه با ارتباط گيــرى مؤثر با 
مسئولين ارشد استان و همچنين خيرين 
نامى استان اقدام هاى خوبى در راستاى 

جذب اعتبارات انجام شده است.

سليمان رحيمى»
 زهره ابوطالبيان ســكان دار جديد هيأت 

تنيس روى ميز استان همدان شد.
مجمع هيأت تنيس روى ميز استان با حضور 
رئيس فدراســيون تنيس روى ميز كشــور و 
اعضاى مجمع روز گذشته در سالن جلسات 
اداره ورزش وجوانان اســتان برگزار شد و 
زهــره ابوطالبيان با اخــذ 14رأى از مجموع 
16رأى مأخوذه به عنوان رئيس جديد هيأت 
تنيس روى ميز اســتان براى 4 سال انتخاب 

شد.
در مجمع هيأت تنيس روى ميز اســتان على 
قارداشى رئيس فدراسيون و رئيس مجمع به 
ورزش وجوانان  مديركل  حميدسيفى،  همراه 
اســتان و نايب رئيس، محرم روزبه مســئول 
انتخابات هيأت ها و ديگر اعضاى مجمع در 
سالن اجتماعات اداره ورزش وجوانان استان 

حضور داشتند.
در اين جلســه ابتدا على ضميرى سرپرست 
هيات تنيس روى ميز گزارشى از عملكرد 6

ماهه خود ارائه داد وسپس رئيس فدراسيون 
با تمجيــد از جايگاه ورزش تنيس روى ميز 
در اســتان همدان گفت: در ســال هاى اخير 
رشــته تنيس روى  ميز در اســتان همدان از 
رشد قابل قبولى برخوردار بوده است و يكى 
از استان هاى پيشــرو در اين رشته محسوب 

مى شود.
على قارداشــى افزود: تنيس روى ميز استان 
همدان بخصــوص در بخش بانوان رشــد 
خوبى داشته اســت و حضور شيما صفائى 
ملى پوش همدانى در جمع ملى پوشان كشور 

حكايت از اين رشد دارد.
وى گفــت: صفائى در انتخابى تيم ملى براى 
المپيك بازى هاى خوبى به نمايش گذاشــت 
و اين نابغه تنيــس  روى ميز همدان با توجه 
به ســن و ســال پايين مى تواند در سال هاى 
آتى مدال هاى رنگارنگى براى استان و كشور 

كسب كند.
قارداشــى همچنين جايگاه تنيس روى ميز 
همــدان را خــوب توصيف كــرد و اظهار 
اميدوارى كرد كــه اعضاى هيأت با وحدت 
و يكپارچگــى از كانديداى منتخب حمايت 
كرده و استان بتواند روند رو به رشد خود را 

با شتاب بيشترى دنبال كند.
در ادامه مديركل ورزش وجوانان اســتان نيز 
به جايگاه تنيس روى ميز اســتان در كشور 
اشــاره كرد و گفت: در چند سال اخير رشته 
تنيس روى ميز اســتان رشــد خوبى داشته 
است و توانسته ملى پوشــانى را به تيم ملى 

معرفى كند.
حميد سيفى افزود: شيما صفائى نابغه تنيس 
روى  ميز اســتان كه رده هاى مختلف ســنى 
را با موفقيــت طى كرده اكنــون ملى پوش 
بزرگســاالن اســت و از افتخارات ورزش 

استان به شمار مى رود.
وى به رشــد و جايگاه اين رشته اشاره كرد 
و گفت: حضور بازيكنانــى چون صفائى و 

ستايش ايلوخانى در تيم هاى ملى بزرگساالن 
و جوانان حكايت از افق روشــن اين رشته 
دارد و اميدوارم كه بــا وحدت و همفكرى 
خانواده تنيس روى  ميز شاهد رشد اين رشته 

در سال هاى آتى باشيم.
ســيفى با اشاره به زيرســاخت هاى ورزش 
استان بيان كرد: همدان با توجه به آب وهواى 
خاص خود مى توانــد ميعادگاه تيم هاى ملى 
باشــد. ارتفاع خوب و آب وهواى مناسب، 
همــدان را به عنوان شــهرى كــه مى تواند 
كمپ هــاى تيم  ملى را برگــزار كند معرفى 
مى كند و آمادگــى آن را داريم كه اردوهاى 
تيم هاى ملى بخصوص تنيس روى  ميز را در 

همدان ميزبانى كنيم.
در ادامه 2كانديداى هيــأت به مدت 10 دقيقه 
برنامه هاى خود را براى اعضاى مجمع تشريح 
كردند. زهره ابوطالبان و مجيد ساغرچى برنامه 
4ساله خود را براى شــكوفايى ورزش تنيس 
روى ميز به سمع و نظر اعضاى مجمع رساندند 
و سپس رأى گيرى انجام شد و در نهايت زهره 
ابوطالبان با اخــذ 14 رأى از 16رأى مأخوذه به 
مدت 4سال به عنوان رئيس هيأت تنيس روى 

ميز استان همدان انتخاب شد.
مجيد ساغرچى نيز تنها 2 راى كسب كرد.

اين انتخابات با حواشى همراه بود و پس از 
آنكه چند بارى بــه داليل مختلف به تعويق 
افتاد و بارها ليست اعضاى مجمع تغيير پيدا 
كرد و به قول يكى از كانديداها دخالت هاى 
بيش از حد، ايــن انتخابات را فدراســيون 
مهندسى كرد.در پايان اين مجمع از افروخته 

رئيس سابق هيأت وتشعشعى تقدير شد.

 دستگاه ورزش اســتان در تصميمى بجا 
بهره بردارى از سالن قديمى تختى همدان را 
تغيير داد و اين ســالن را به هيأت مدال آور 

جودو اختصاص داد.
ســالن سرپوشــيده تختى با قدمت 40 ساله 
خانه بسكتبال بود كه در ميان اعتراض اهالى 

بسكتبال به هيأت جودو داده شد.
اين سالن ورزشــى كه در مركز شهر همدان 
واقع شــده و به عنوان خانه بسكتبال فعاليت 
مى كرد  اكنون با دستور حميد سيفى مديركل 
ورزش وجوانــان اســتان، به هيــأت جودو 
واگذار شده اســت و هيأت بسكتبال بايد به 
ورزشــگاه 6 هزار نفرى شهيدسليمانى نقل 
مكان كند كه در حال حاضر با مخالفت رئيس 
و اعضاى هيأت بسكتبال روبه رو شده است.

ســخنگوى اداره ورزش وجوانــان اســتان 

در مــورد ايــن جابه جايى  به 
همدان پيــام گفــت: دســتگاه 
ورزش نســبت بــه هرگونــه 
خروج  و  دارد  اختيار  تغييرات 
بسكتبال از مجموعه تختى نيز 
كارشناسانه  ديدگاه  براســاس 

بوده است.
با  افزود:  چاروســايى  حمدا.. 
اين حال ســالن 6 هزار نفرى 
شهيدســليمانى همــدان كــه 
داراى بهترين امكانات ورزشى 
است را به بسكتبال اختصاص 
داده ايم. ســالن 6 هــزار نفرى 
همــدان از مجموعه هاى مدرن و پيشــرفته 
استان كه حتى در غرب كشور بى نظير است 
به شــمار مى رود و هم اكنون براى تمرين و 

مسابقه اهالى بسكتبال آماده است.
وى با تأكيد بر اينكه جودو نيز از ورزش هاى 
موفق همدان به شمار مى رود، گفت: اعتالى 
ورزش استان در عرصه هاى مختلف قهرمانى 
از اهداف مهم مديريت ورزش استان است و 

همه بايد به اين مهم كمك كنند.
خــروج بســكتبال از ســالن تختــى موجــب 
بســكتبال  خانــواده  گســترده  اعتــراض 
ــى  ــا وجــود اينكــه مكان ــدان شــده و ب هم
ديگــر بــراى تمريــن مســابقات اختصــاص 
ــه پذيــرش ايــن  ــا آنهــا، حاضــر ب ــه ام يافت

نيســتند. جابه جايــى 
در حال حاضــر فعاليت هيأت بســكتبال و 

انجام تمرين و مســابقات در اعتراض به اين 
جابه جايى از سوى هيأت بسكتبال استان به 

حالت تعليق درآمده است.
سالن تختى از سالن هاى قديمى شهر همدان 
محسوب مى شــود وكفپوش آن پاسخگوى 
اهالى بســكتبال نبود و اين رشته براى ادامه 
فعاليت در تختى بايستى نسبت به تعويض 
كفپوش اقدام مى كــرد كه هزينه 2ميلياردى 
داشــت در حالى كه هيأت جود با گستردن 
مى تواند  هزينــه  بدون  تاتامى  تشــك هاى 
از اين ســالن به عنوان خانــه جودو براى 

پرورش قهرمانان استفاده كند.
ــت  ــه فعالي ــا ادام ــز ب ــكتبال ني ــأت بس هي
ــه  ــد برنام ــرى مى توان ــزار نف ــالن 6ه در س
آمــوزش و مســابقات خــود را در ايــن 
ســالن تــدارك ببينــد و از امكانــات آن 

ــرد. ــود را بب ــت س نهاي
ظاهراً هيأت بســكتبال در برابر تصميم اداره 
ورزش وجوانــان موضع گرفتــه و حاضر به 
پذيــرش اين جابه جايى نيســت و با تعطيل 
كردن تمرين و حتى مســابقات مرحله دوم 
بسكتبال انتخابى باشگاه هاى كشور در برابر 

اداره ورزش ايستاده است.
شــنيده  مى شــود كه پرويــز ريحانى رئيس 
هيأت بســكتبال استان تصميم بر كناره گيرى 
از سمت خود كرده هرچند وى به ايرنا گفته، 
هنوز استعفا نداده ام و منتظر بازگشت رئيس 
فدراسيون از ليتوانى هستم تا پس از رايزنى 

با وى تصميم گيرى كنم.

ابوطالبيان سكان دار 
هيأت تنيس روى ميز استان شد

بسكتبال همدان 
در سالن شهيدسليمانى شكوفا مى شود

اسدآباد قهرمان بوكس 
نونهاالن استان شد

ــتان در  ــاالن اسـ ــابقات بوكـــس قهرمانـــى نونهـ  مسـ
ـــهر  ـــورهاى ش ـــى بوكس ـــا قهرمان ـــدان ب ـــس هم ـــه بوك خان

ـــيد. ـــان رس ـــه پاي ـــدآباد ب اس
مســابقات بوكس قهرمانى نونهاالن اســتان در خانه بوكس 
همدان براى حضور در رقابت هاى انتخابى تيم ملى برگزار 
شــد كه در نهايت تيم بوكس اســدآباد با كسب 11 امتياز 

عنوان قهرمانى را به خود اختصاص داد.
مســابقات بوكــس قهرمانى نونهاالن اســتان بــا حضور 
35بوكسور در رده سنى 13 و 14 سال در خانه بوكس شهر 
همدان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و با انجام 21مسابقه 

با هم به مبارزه پرداختند.
پــس از پايان رقابت ها، نفرات برتر با نظر كادرفنى و هيأت 
بوكس استان به مســابقات انتخابى تيم ملى نونهاالن اعزام 

مى شوند.
با توجه به شــيوع بيمارى كرونا و گســترش آن در 2سال 
اخير، ورزش اســتان و به تبع آن بوكس با مشكالت زيادى 
دست وپنجه نرم كرد و همه فعاليت هاى ورزشى به تعطيلى 
كشيده شد كه با تالش هاى زياد، آرام آرام در حال برگزارى 

مسابقات و برگشت به فعاليت هستند.
استان درخواست ميزبانى مسابقات كشورى و انتخابى تيم ملى 

را به فدراسيون ارائه داده است.

در ايــن دوره از مســابقات 35 بوكســور در 14وزن از 
شهرســتان هاى مالير، اسدآباد، نهاوند، همدان الف و ب، 
كبودراهنگ و مريانج شــركت داشــتند كه پس از انجام 
21تيم اسدآباد با كســب 11 امتياز قهرمان شد و تيم هاى 
نهاوند و همدان ب به ترتيب با 9 و6 امتياز دوم وســوم 
شــدند و در نهايت نفــرات برتــر اوزان مختلف معرفى 

شدند.
35 كيلوگرم....................................  مبين روستايى از مالير 
37 كيلوگرم................................  محمدامين زوار از نهاوند 
40 كيلوگرم...............................  مسيحا مرادبيگى از نهاوند
43 كيلوگرم......................................  پويا شمس از اسدآباد
46 كيلوگرم.........................  اميرعلى قادرى از همدان الف
49 كيلوگرم........................  فاضل چهاردولى از همدان ب
..................................  راشد ميرزايى از اسدآباد 52كيلوگرم

......................  محمدمتين جهانگيرى از اسدآباد  55كيلوگرم
..........................  حسام ترحمى عبدى از نهاوند 58كيلوگرم

......................  اميرمحمد تركمان از همدان-ب  61كيلوگرم
64 كيلوگرم......................  اميرمهدى قهارى از كبودراهنگ
........................  اميرحسين معصومى از اسدآباد  67كيلوگرم
70 كيلوگرم....................................  اهورا ايمانى از اسدآباد
70+ كيلوگرم...........................  اميرحسين صنمى از مريانج
سنگين وزن .................................. سجاد روزبهانى از مالير
قابل ذكر اســت 25 تيرماه 2 بوكسور از اســتان  بنابر نظر 
كميته فنى و هيأت بوكس اســتان به مسابقات انتخابى تيم 

ملى نونهاالن اعزام مى شوند.
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فـرهنگگردشگـرى

روشى ايمن براى پيش بينى مشكالت قلبى 
ناشى از كوويد-19

 پژوهشــگران آمريكايى در بررســى جديد خــود دريافته اند كه 
شايد يك روش تصويربردارى بتواند به پيش بينى اين موضوع كمك 
كند كه كدام يك از بيماران مبتال به كوويد-19، به مشــكالت قلبى 
دچار مى شوند. به گزارش نيوزوايز، پژوهشگران "دانشكده پزشكى 
دانشــگاه جانز هاپكينز" (JHUSOM)  در بررسى جديدى نشان 
داده اند كه نوعى روش تصويربردارى موســوم به "اكوكارديوگرام" 
(Echocardiogram) كــه يك آزمايش متــداول براى ارزيابى 
عملكرد قلب اســت، مى تواند به پيش بينــى اين موضوع كمك كند 
كه كــدام يك از بيماران مبتــال به كوويــد-19 در معرض ابتال به 

فيبريالسيون دهليزى قرار دارند.

عملكرد جالب كوسه ها هنگام شكار
 گروهى از محققان دانشــگاه مــرداك(Murdoch)، آكواريوم 
 (Mote)و آزمايشگاه دريايى موته  (New England)نيوانگلند
دريافتند كه كوســه ها بــراى جلوگيرى از برخورد بــا يكديگر در 

زمان هاى مختلفى به شكار مى پردازند.
به گزارش ايســنا، تحقيقات قبلى نشان داده است كه به طور معمول 
گونه هــاى مختلف يك اكوسيســتم به گونــه اى منابع را تخصيص 
مى كنند. به طور مثال شكارچيان گونه هاى مختلفى را شكار مى كنند.

اكنون مطالعات جديد نشان مى دهد كه برخى از كوسه ها در زمان هاى 
مختلفى به شكار مى پردازند.

اين موضوع تعجب آور بود، زيرا پيش از اين تصور مى شــد كه همه 
گونه هاى كوسه هنگام سحر و غروب شكار مى كنند. 

پروژه «دارپا» براى ابداع دوربين هايى كه 
از مغز انسان تقليد مى كنند

 «دارپا» قصــد دارد در يك پروژه جديد، بــه ابداع دوربين هايى 
بپردازد كه براى پردازش اطالعات، از مغز انسان تقليد مى كنند.

به گــزارش نيواطلــس، "آژانس پروژه هاى پژوهشــى پيشــرفته 
دفاعــى آمريكا" يا "دارپا" (DARPA)، از آغاز پروژه موســوم به 
"FENCE" خبــر داده كه براى افزايش كارآيى دوربين هاى مبتنى 
بر رايانه به واســطه تقليد از نحوه پردازش اطالعات در مغز انســان 
طراحى شده است.  دوربين هاى جديد به صورت فزاينده اى در حال 
پيچيده شدن هستند، اما گاهى قربانى موفقيت خود مى شوند. اگرچه 
دوربين هاى پيشــرفته مى توانند تصاوير واضح ترى را ثبت كنند و با 

دقت بااليى به رديابى اشيا بپردازند.

اعتياد ماهى ها به ماده مخدر مت آمفتامين!
 محيط هــاى آبى كه فاضالب  به آنها ريخته مى شــود در معرض 
آلودگى ناشى از ضايعات فعاليت هاى انسانى قرار دارند. اين آالينده ها 
شامل مواد دارويى قانونى و غيرقانونى مى شود و تحقيقات جديد اثر 
اين مواد را بر  آبزيان نشــان مى دهد. به گزارش ايسنا، در تحقيقاتى 
جديد تأثير اين آالينده ها بر موجودات آبزى بررســى شــده است 
و مطالعات جديد نشــان مى دهد كه ماهى هاى قزل آالى خال ســرخ 
مى توانند به ماده  مخدر مت آمفتامين كه با نام شيشه نيز شناخته مى شود 
اعتيــاد پيدا كنند. اطالعات زيادى در مــورد اثر ضايعات دارويى بر 
حيات وحش وجود ندارد، اما تحقيقات اخير برخى از خطرات آن را 
نشان مى دهد. در اين تحقيقات نشان داده شده است كه چگونه اين 
آالينده ها بر روى توليدمثل و ميزان اضطراب ماهى ها اثر مى گذارند.

راه اندازى مزرعه اى كه كامًال 
به دست ربات ها اداره مى شود!

 كشاورزان در آينده ممكن است از پشت صحنه همه چيز را كنترل 
كنند و ديگر شاهد هيچ انسانى در سطح مزارع نباشيم.

به گزارش ايسنا، كشاورزان ممكن است بزودى مجبور شوند به جاى 
كار در مزارع، به زندگى و نظارت در پشــت صحنه عادت كنند، زيرا 
ربات ها و هوش مصنوعى به طور فزاينده اى در حال پيشرفت هستند 
و در بســيارى از موارد، بسيار بيشتر از توانايى هاى كارگران انسانى 

توانايى دارند.
جديدترين نمونه از اين پيشــرفت در قالب نخســتين مزرعه كامًال 
خودكار و تحت هدايت كامل ربات ها در استرالياســت كه با هزينه 

20ميليون دالر راه اندازى شده است.

تمديد مهلت ثبت نام خبرنگاران 
براى دريافت واكسن كرونا

 مديركل فرهنگ وارشــاد اسالمى استان همدان 
از تمديد مهلت ثبت نــام خبرنگاران براى دريافت 

واكسن كرونا خبر داد.
احمدرضا احســانى گفت: براساس اطالعيه اى كه 
اسالمى  فرهنگ وارشاد  وزارت  مطبوعاتى  معاونت 
منتشر كرده؛ ثبت نام براى واكسيناسيون خبرنگاران 
از امــروز تا پايــان وقت جمعــه 25 تيرماه 1400 

امكانپذير خواهد بود.
وى افزود: عــالوه بر اين، امكانى فراهم شــده تا 
پايگاه هاى خبرى بدون امتياز براى دريافت سهميه 

واكسن ارزيابى و رتبه بندى شوند.
مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه به علت تقاضاى تعدادى از مديران مســئول 
پايگاه هــاى خبرى بدون رتبه بنــدى براى دريافت 
سهميه واكسن كرونا، با تدبير معاونت مطبوعاتى و 
اطالع رسانى، امكان ارزيابى و رتبه بندى پايگاه هاى 
خبرى كه امتياز ندارند فراهم شــده اســت، گفت: 
اين دســته از رســانه ها تا پايان روز شنبه 19تيرماه 
1400 مهلت داشتند نسبت به تكميل و ارسال فرم 

خوداظهارى اقدام كنند.
احسانى افزود: در انتهاى زمان ثبت نام اوليه در پايان 
روز سه شنبه 15 تيرماه، سامانه مسدود شده بود، اما 
دوباره از روز يكشنبه 20تيرماه دسترسى براى ثبت 
مشــخصات خبرنگاران در پنل اختصاصى رسانه ها 

در سامانه جامع رسانه هاى كشور باز مى شود.

فراخوان دهمين همايش 
نمايشنامه خوانى منتشر شد

 مديــركل فرهنگ وارشــاد اســالمى همدان از 
انتشــار فراخوان دهمين همايش نمايشنامه خوانى 

استان خبر داد.
احمدرضا احســانى در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به برگزارى همايش نمايشــنامه خوانى با بيان اينكه 
اين همايش با موضوع عاشــورايى برگزار مى شود 
گفت: اين اداره كل با هدف ترويج فرهـنگ واالى 
عاشورايى، شناسايى و شكوفايى استعدادهاى تازه 
و بهره ورى از تجربيات ارزنده پيشكســوتان حوزه 
نمايش، دهمين همايش نمايشــنامه خوانى استان را 

در شهرستان فامنين برگزار مى كند.
وى خوانش نمايشــنامه هاى برگرفته از مـــكتب 
عاشورايى و امام حسين(ع) - دست نويس و چاپ 
شــده- را محور اين همايش عنــوان كرد و افزود: 
براساس شــرايطى كه در فراخوان هم اعالم شده، 
حداكثــر خوانش گران براى هــر متن 5 نفر بوده و 
اســتفاده از هرگونه طراحى صحنــه، نورپردازى، 
گريم، لباس، موسيقى، جلوه هاى ويژه و بصرى در 

خوانش نمايشنامه غيرمجاز است.
مديركل فرهنگ وارشــاد اســالمى همدان با بيان 
اينكه جشــنواره مرحله  بازخوانى نداشته و ارزيابى 
از طـــريق آثار ضبط شــده بر روى لوح فشــرده 
انجام مى شــود بيان كرد: عالقه مندان تا 25مردادماه 
فرصت دارند درخواست كتـــبى تقاضاى شـركت 
در هـــمايش، رضايتنامه  نويســنده نمايشــنامه به 
همراه 3 نسخه لوح فـشرده تصـــويرى از اجـراى 
خـوانش نمايشنامه را به دبيـرخانه همايش واقع در 
مجتمع فرهنگى و هنرى بوعلى سينا همدان ارسال 

كنند.
وى گفــت: انتخــاب آثــار و اعــالم پذيرفته شــدگان 
ــش در  ــوده و هماي ــهريورماه ب ــم ش ــى پنج نهاي
روزهــاى 10 و 11 شــهريورماه در فامنيــن برگــزار 

مى شــود.

پيشنهاداتى براى بهينه سازى اعتبارات 
ميراث فرهنگى

  بررســى اليحه بودجه سال 1400 نشــان مى دهد كه ساختار كلى 
بودجه ريزى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با وجود تغييرات 
ســاختارى در مديريت اين حوزه دچار تغييرات چندانى نشده و شاكله 

كلى آن برمبناى سنوات گذشته حفظ شده است.
حدود يك ســال از مصوبه هيأت وزيران درخصوص ســند توســعه 
گردشــگرى كشور و تغيير ساختار حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى از يك سازمان با عنوان معاونت رئيس جمهور به وزارتخانه 
كه نشــان دهنده توجه بيش از پيش به ايــن حوزه بود مى گذرد. اين در 
حالى است كه بررسى اليحه بودجه سال 1400 نشان مى دهد كه ساختار 
كلــى بودجه ريزى در حوزه هــاى مرتبط با وزارتخانــه دچار تغييرات 
چندانى نشده و شاكله كلى خود را بر مبناى سنوات گذشته حفظ كرده 

است.
با توجه به اين نكات، در گزارش حاضر به بررســى و تحليل وضعيت 
اعتبارات ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى در سال 1400 و 

مقايسه آن با قانون بودجه سال 1399 مى پردازيم.
 تجزيــه و تحليــل اعتبــارات وزارت ميرا ث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى
وزارت  از 4بخــش  صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى، پژوهشگاه ميراث فرهنگى و 
گردشگرى، شركت توســعه ايرانگردى و جهانگردى و مركز مطالعاتى 
منطقه اى حفظ ميراث فرهنگى ناملموس در آسياى ميانه و غربى تشكيل 

شده است.
طبق گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، بودجه وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى به تنهايى براى سال 1400، 
معادل 13ميليــون و943 هزار و 224ميليون ريال در نظر گرفته شــده 
اســت كه در حدود 43درصد آن را اعتبارات هزينه اى و در حدود آن را 

اعتبارات عمرانى تشكيل داده است.
مجموع اعتبار وزارت نســبت به قانون بودجه ســال 1399، در حدود 
2درصد افت داشــته اســت. اين امر را شــايد بتوان ناشــى از كاهش 
10/07درصدى اعتبارات تملك دارايى سرمايه اى وزارت مزبور نسبت 
به قانون بودجه ســال 1399 دانســت. اين در حالى است كه اعتبارات 
هزينه اى براى سال پيش روى با افزايشى 11/13درصدى، همراه خواهد 

بود.
بودجــه تمامــى دســتگاه هاى مرتبط با وزارت شــامل پژوهشــگاه 
ميراث فرهنگى گردشــگرى( 32/14 درصد)، مركز مطالعاتى منطقه اى 
حفظ ميراث فرهنگى ناملموس در آسياى ميانه و غربى( 33/33 درصد) 
و شركت توســعه ايرانگردى و جهانگردى( 33/33 درصد)، با افزايش 

همراه است.
برنامه جذب گردشــگران ورودى (1148800 ميليون ريال) به كشــور 
على رغــم افزايش در ميــزان بودجه، با توجه به اهداف تعريف شــده 
در اســناد باالدســتى در اين خصوص و تغييرات نرخ ارز در يك سال 
اخير، به نظر پاســخگو نيســت. درخصوص برنامه توسعه گردشگرى 
داخلى( 587227 ميليون ريال) با توجه به گزارشات سازمان هاى جهانى 
درخصوص اهميت گردشگرى داخلى در احياى مجدد اين صنعت پس 
از شــيوع بيمارى كرونا در طى ســال آتى، به نظــر اين بودجه كفايت 
نكرده و تدابيــر الزم در خصوص حمايت از فعاالن صنعت را در نظر 

نگرفته است.
همچنيــن اعتبــار طرح هــاى تملــك دارايــى ســرمايه اى حــوزه 
وزارتخانــه  ذيــل  صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى، 
ــال  ــون ري ــادل 7502560 ميلي ــال 1400 مع ــرآورد س ــور در ب مذك
ــد  ــادل 27/11درص ــال 1399 مع ــون س ــه قان ــبت ب ــه نس ــت ك اس
رشــد داشــته اســت. اقــدام اجــراى طــرح جامــع فنــاورى و 
ــراث  ــى مي ــن، حفاظــت، مرمــت و معرف ــه تأمي ــانى، برنام اطالع رس
ــات  ــترش خدم ــى، گس ــى و فرهنگ ــوس، طبيع ــول، ناملم غيرمنق
مــوزه اى، برنامــه توســعه گردشــگرى داخلــى، برنامــه احيــا و رشــد 
ــه  ــردى در زمين ــه پژوهش هــاى كارب ــدات صنايع دســتى و برنام تولي
ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى از جملــه مــواردى 
هســتند كــه بــه آنهــا اعتبــار تملــك ســرمايه اى تعلــق گرفتــه اســت.

 پيشنهادات مجلس براى رفع نواقص
مركــز پژوهش هاى مجلس به منظور رفع نواقص بودجه ســال 1400 
در حوزه هاى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پيشنهاداتى داده 

است كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:
الحــاق جزئى به جزء«3» بند«ب» تبصره«1» اليحه بودجه ســال 1400 

كل كشور
در راســتاى تكميــل طرح هاى تملــك دارايى هاى ســرمايه اى حوزه 
صنايع دســتى و گردشگرى و جهت بسترسازى الزم براى ايجاد اشتغال 
پايدار در حوزه هاى مذكور پيشــنهاد مى شــود كه حوزه گردشگرى و 
صنايع دســتى به ادامه موضوعات جزء«3» بنــد«ب» تبصره يك» اليحه 

بودجه سال 1400 كل كشور اضافه شود.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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■ حديث:
امام على(ع):

خودت را به كارهاى زيبا عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى، برايت لذت بخش مى شوند.        
 النوادر للراوندي : ص 96 ح 43

مريم مقدم   »
 ايــن روزها كه خبر مى رســد كاروانســراهاى 
«تاج آباد» و «فرســفج» در انتظار ارزيابان يونســكو 
هستند چند پرسش در ذهن ايجاد مى شود  از جمله: 
■ چرا خبرى از توجه  به فرهنگســراهاى داخل 

شهر همدان نمى شود؟
■ چرا براى كاروانســراهاى مرمت شده كاربرى 

تعريف نمى شود 
■ چرا در مسير راه دسترسى به كاروانسرا عالئم 

هدايت كننده گردشگر نيست؟
■ چرا كاروانسراها پس از مرمت به چرخه اقامتى 

و تفريحى در گردشگرى وارد نشدند؟
آنگونه كه مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى استان همدان خبر داده است، ارزيابان 
يونســكو براى ارزيابى اين دو كاروانســرا و قرار 
گرفتن آنها در فهرست آثار جهانى بزودى به همدان 
سفر خواهند كرد. اينجاست كه بايد گفت خدا كند 
گذر ارزيابان كاروانسراها به كاروانسراى ذغالى ها در 

شهر همدان نيفتد.
 در حالى كه كاروانســراهاى همدان به عنوان نماد 
قدمت هر منطقه به شــمار مى روند، كاروانســراى 
زغالى هــاى اين شــهر كــه در مالكيت دانشــگاه 
بوعلى ســينا قرار گرفته به مرور زمان تخريب و به 
محلى براى تجمع افراد بدون سرپناه تبديل شده كه 

هيچ جلوه خوبى ندارد. 
البته هفته گذشته كارشناس ذى ربط معاونت وزارت 
ميراث فرهنگى آخرين بازديد را از اين كاروانسراها 

داشت.
در ايــن بازديد كه پيش از ورود ارزياب يونســكو 
انجام شــد به مــوارد جزئى اشــاره و هماهنگى ها 
انجام شد، همچنين مواردى مانند ساماندهى اطراف 
كاروانسراى تاج آباد در ضوابطى كه پيش بينى كرديم 

لحاظ شده است.
    در ســال جارى پرونده كاروانســراهاى ايرانى با 
56كاروانســرا از دوره هاى مختلف تاريخى موجود 

در 24استان كشور، به يونسكو ارسال شده  است.
 اين پرونده با گســتره اى در مقياس 24استان كشور 

و شامل 56كاروانســرا مربوط به دوره هاى مختلف 
تاريخى است كه خراســان رضوى داراى بيشترين 
تعداد كاروانســرا و پس از آن استان هاى سمنان و 

اصفهان هستند.
گشــت وگذارى در شــهر همدان و سراغ گرفتن از 
كاروانســراهاى قديمى همدان شما را بر آن مى دارد 
كــه كه كمى تأمل كنيد كه چــرا نگاه به جاذبه هاى 

تاريخى با يك كاربرى يكسان هم متفاوت است.
اينكه 2 كاروانسراى تاج آباد و فرسفج شانس جذب 
اعتبــارات را براى مرمت داشــتند به كنار، اما اينكه 
كاربرى مشــخصى براى آنها تعريف نشده است و 
هيچ حريم توريستى و عالئمى براى دستيابى به اين 
فضا در دست نيست يكى پس از ديگرى كارشناسان 
و دوســت داران ميراث فرهنگــى را به طرح چرايى 

پرسش هاى متعدد وادار مى كند. 

در اين ميان كاروانســراى زغالى ها كه در حاشــيه 
ميدان پروانه ها و در ضلع شمال غربى تپه مصال(تپه 
ارگ قديم) قــرار دارد، يكى از آثار برجاى مانده از 
دوره قاجار در همدان است كه از هر توجهى بى بهره 
است و كار به جايى كشيده شده است كه اكنون اين 

كاروانسرا به دخمه اى تبديل شده است. 
نماى بيرونى كاروانســرا با كاشى كارى و آجركارى 
تزئين شده اســت. اين كاروانسرا در سال 1382 در 

مجموعه آثار تاريخى ايران ثبت شد.
كاروانســراى زغالى ها از كاروانســراهاى حياط دار 
ايران بوده و در گذشــته، دور تا دور حياط اتاق هاى 
استراحت كاروانيان و محل تجارت تجار شهر بوده 
اســت. مصالح اصلى اين كاروانســرا سنگ و آجر 
اســت. با توجه به تخريب كاروانســراى زغالى ها 
امــروزه از اتاق ها و بناى كلى آن چيزى باقى نمانده 

و دوست داران ميراث تاريخى ايران در تالش هستند 
كه اين كاروانســرا بزودى مرمت و بازسازى گردد. 
از كاروانسراى زغالى ها تنها سردر و هشتى ورودى 
آن باقى مانده اســت و در صورت محافظت نكردن 
مناسب اين بخش نيز بزودى تخريب خواهد شد و 
تنها نامى از اين كاروانسرا در كتاب هاى تاريخ باقى 

خواهد ماند.
در زمان هاى گذشته، با توجه به شرايط آب وهوايى، 
موقعيت جغرافيايى و سنت رايجى كه وجود داشت، 
كاروانســراهاى بى مثال را مى ساختند. اهالى كاروان 
براى اينكه مدت زمانى را به اســتراحت بپردازند و 
خستگى ســفر را از تن بيرون كنند، به كاروانسراها 
مراجعه مى كردند. كاروانســراها معموالً به صورت 
مستطيل يا مربع بودند. البته، كاروانسراهايى هم در 
ايران زمين وجود داشتند كه طرح كلى آنها به صورت 
دايره اى باشــد. در دوره هاى پس از اسالم، در مركز 
و داخل شهرها كاروانسراهايى تأسيس شدند كه در 
زمينه تجارت مورد استفاده قرار مى گرفتند كه يكى 

از آنها، كاروانسراى زغالى هاست.
كاروانســراى زغالى هــاى همــدان كــه در ضلع 
شــمال غربى تپه ارگ قديم قرار گرفته، در ســال 
1382 ثبت شــد. كاروانســراى زغالى ها از جمله 
كاروانســراهايى هســت كه داراى حيــاط بوده و 
در قســمت هاى مختلــف معمارى كاروانســراى 
زغالى هــا آجركارى و كاشــى كارى هاى بســيار 
بى مثال  كاروانسراى  اين  مى شوند.  زيبايى مشاهده 
در چند سال گذشــته به عنوان انبار چوب كاربرد 
داشــت، اما امروزه دانشگاه بوعلى سينا مالكيتش را 
برعهده گرفته است. دانشگاه همدان قصد دارد كه 
كاروانسرا را تبديل به يك استاديوم علمى بى نظير 
كند، اما اين موضوع فقط در حد يك پيشنهاد بوده 
و تاكنون هيچگونه اقدامى صورت نگرفته اســت. 
گروهى از دوســتداران ميراث فرهنگى و تاريخى 
هم معتقد هســتند كه اين كاروانســرا بهتر اســت 
به مالكيت ســازمان ميراث فرهنگى درآمده و اين 
ســازمان بخش هايى از آن را مورد مرمتى اصولى 

قرار دهد.

فراخوان عمومى سمپوزيوم 
يكصدسال گردشگرى

 ســمپوزيوم يكصد سال گردشــگرى ايران از 
انديشــمندان، اســتادان، متخصصان و صاحبنظران 
براى انجام مطالعات، گردآورى مستندات و تدوين 
يادداشــت هاى علمى و تاريخى، به منظور آمادگى 
براى آغاز سده جديد خورشيدى، با هدف بازخوانى 
روند تاريخى و ســير تحــوالت و عوامل مؤثر در 
موفقيت ها و آسيب شناسى  ســفر و گردشگرى در 

سده 14 دعوت به همكارى كرد.
به گزارش ايسنا، سمپوزيوم يكصد سال گردشگرى 

ايران با محورهاى«ســفر و حمل ونقل»، «اقامت و 
ميهمان نوازى»، «پذيرايى، غذا و نوشيدنى»، «جاذبه ها 
و مقاصــد گردشــگرى» و «خدمات مســافرتى و 
گردشگرى»، در 23 كارگروه تخصصى در راستاى 
اهداف تعيين  شده گام برداشته و به صورت آنالين و 
حضورى در 27 و 28مهرماه امسال برگزار مى شود.

در اين ســمپوزيوم عالوه بر برگزارى نشست هاى 
علمــى و گفتمانى، نمايشــگاه و جشــنواره هاى 
موضوعى نظير   فيلم و عكس و اســناد برحســب 
ضرورت و براســاس چارچوب پيش بينى شده برپا 
مى شود.با هدف فرهنگ سازى در حوزه گردشگرى 
و با تأكيد بر ايفاى نقش مســئوالنه شــهروندان و 

هنرمندان در قبال 100سال فعاليت هاى گردشگرى 
در ايران و مشــاركت افراد و سازمان هاى مردم نهاد 
و جلب مشــاركت مردم و هنرمندان و توجه ويژه 
به بازخوانى روند تاريخى و سير تحوالت و عوامل 
مؤثر در موفقيت و آسيب شناســى گردشگرى ايران 
اين سمپوزيوم برگزار مى شود و از عموم  عالقه مندان 
و  فرهيختگان براى مشاركت در اين راه دعوت شده 
اســت. برگزاركنندگان اين رويداد معتقدند مرورى 
بر نخســتين هاى گردشــگرى ايران در سده اخير 
نشان خواهد داد چه افراد، سازمان ها و نهادهايى به 
منظور معرفى و ترويج اين سرزمين گام هاى مهمى 
برداشته اند و نقاط موفقيت و برجسته تاريخ 100سال 

اخير گردشــگرى كشــور به منصه ظهور گذاشته 
خواهد شد.

بــا توجه به اينكه اين فراخوان جنبه عام داشــته و 
مسابقه اى نيست، بنابراين براى ارج گذاشتن به همت 
عالقه مندانى كه آثار خود را شامل عكس هاى قديمى 
و جديد، فيلم و سند در اختيار اين سمپوزيوم قرار 
مى دهند به تناســب جوايز و لوح تقدير اهدا و آثار 
دريافتى نيز پس از اســتفاده در نمايشگاه و ثبت آن 
در انتشارات(به نام صاحب اثر) برحسب درخواست 
به صاحب اثر مسترد و يا در صورت توافق در يكى 
از موزه ها، مركز اسناد و گالرى هاى كشور نگهدارى 

مى شود.

ارزيابان يونسكو كاروانسراى مخروبه را نبينند 
■ روسياهى بى توجهى بر سيماى كاروانسراى زغالى ها

■ مرمت، ثبت جهانى يا كاربرى كدام يك در تاج آباد و فرسفج اولويت است
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