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ضعف مديريت 
كار دست پاس داد

همدان حدود 70 روز آب دارد

آبرسانى ضربتى 
به همدان 

تا 3 روز ديگر
■ توليد برق مفتح تنش آبى را تشديد مى كند
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انتظار جبران ياد

 1- يكى از ويژگى هاى شــخصيتى خوب  
امير خجسته ارتباط وى با رسانه ها و آمادگى 
وى بــراى گفت وگو و تعامل با رســانه ها با 
هدف شفاف ســازى و آگاهى بخشــى در هر 

مسئوليت و نقشى است....
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تنفيذ سيزدهم برگزار شد

احتمال معرفى كابينـه در روز تحليف
■ رهبرمعظم انقالب: با مردم صادقانه حرف بزنيد
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انتظار جبران 
 1- يكى از ويژگى هاى شخصيتى خوب  امير خجسته ارتباط وى 
با رسانه ها و آمادگى وى براى گفت وگو و تعامل با رسانه ها با هدف 

شفاف سازى و آگاهى بخشى در هر مسئوليت و نقشى است.
اين ويژگى در دوران مسئوليت به ويژه در دوران نمايندگى دليلى شد 
تا امير خجسته بيشتر به عنوان رئيس فراكسيون مبارزه با فساد مجلس 

مرجع و منبع خبرى بسيارى از رسانه ها باشد.
2- در ميان نمايندگان پس از انقالب اســتان و كشور شايد بتوان امير 
خجســته را شخصيتى دانست كه از بيشــترين وقت خود در دوران 
نمايندگى براى پررنگ كردن حوزه نظارت مجلس استفاده كرده است.

همت خجســته در حوزه نظارت و ايفاى نقشى صادقانه در رياست 
فراكســيون مبارزه با فساد وى را به چهره اى ملى در اين حوزه تبديل 

كرد.
3- مبارزه با فســاد كار ســاده اى نيست، زيرا فاســدين همچنان كه 
مشخص اســت هم به كانون هاى فســاد و هم به كانون هاى قدرت 

نزديك هستند.
نزديكى به كانون هاى قدرت و كانون هاى فســاد قدرت وارونه سازى 
واقعيت و ترور شــخصيت و  برخورد و حذف مبارزين با فساد را به 

فاسدين مى دهد.
4- گفت وگوى خجســته پس از 17ماه از آغاز به كار مجلس يازدهم 
هرچند ديرهنگام انجام شــده و مى توانســت زودتر انجام شود، در 

بردارنده مطالب قابل تأملى است.
مطالبى كه رسانه ها، دســتگاه هاى نظارتى، نمايندگان و بيشتر از همه 
توســط رئيس جمهور دولت سيزدهم مى تواند مورد توجه قرار گرفته 
و براى مبارزه با فســاد در دولت و ديگر قوا و پيشــگيرى از تخريب 

مبارزين استفاده شود.
5- در اين گفت وگو خجســته بــه صراحت تخريب خــود را كار 
فاســدينى مى داند كه به دليل اظهارات و ارائه مستندات از سوى وى 
درباره نفوذ در دولت و مدارك فساد آنها از او ناراحت بوده و درصدد 

تخريب و حذف وى بوده اند.
در اين گفت وگو خجسته به صراحت آدرس و كد مخربين را پس از 
بيان توطئه هاى به نتيجه نرسيده تطميع و تهديد آنها بيان مى كند و از 
دستگاه هاى نظارتى هم مى خواهد اگر مدركى درباره وى دارند براى 

همه مردم منتشر كنند.
6- نكته اين گفت وگو اظهارات شفاف خجسته درباره رئيس جمهور 
دولت دوازدهم به عنــوان امنيتى ترين رئيس جمهور بعد از انقالب و 
شكايات وى از خجسته و بسيج وزارتخانه ها به شكايت از وى است .

در واقع اين رويكرد براى تخريب و توقف خجسته از پيگيرى فساد و 
پيشگيرى نفوذ در دولت برنامه ريزى و اجرا شده است.

7- از روز گذشته  دوران رياســت جمهورى سيد ابراهيم رئيسى كه 
در راه مبارزه با فســاد چهره شناخته شده و قابل اعتماد است و بارها 

تخريب از سوى مفسدين را تجربه كرده است، آغاز شد.
در اين دوران انتظار مى رود، اقدامات تخريبى دولت قبل به ويژه رئيس 
آن دولت در مواجه با مبارزين با فساد به ويژه امير خجسته بررسى و  
در صورتى كه اظهارات وى درســت است كه به نظر صادقانه مطرح 

شده است، ظلم  رفته به اين شخصيت جبران شود.
قطعاً اين روند، مبارزين با فســاد را دلگرم تر به اقدامات سيد ابراهيم 
رئيســى كه با هدف مبارزه با فســاد به رياست جمهورى آمده است، 
خواهد كرد و ثابت خواهد كرد كه ابزار تخريب مبارزين با فساد ديگر 

براى فاسدين كاربرد ندارد.

كانون  گرد و غبار همدان در محدوده شهر است
شهردارى نخاله هاى ساختمانى را ساماندهى كند

 مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان گفت: منشأ گرد و غبار هفته جارى بيرون 
از استان نبوده و كانون هاى آلودگى در محدوده شهر بود و شهردارى مكلف به ساماندهى 

نخاله هاى ساختمانى است.
بــه گــزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان، محســن 
جعفرى نژادبســطامى در جلســه كارگروه آلودگى هواى استان افزود: از پنجشنبه گذشته 
تا يكشــنبه جارى گرد و غبار محلى در استان همدان آغاز شد كه در ساعات پايانى شب 
به اوج خود  رســيد و موجب آلودگى هوا در وضعيت ناســالم  شــد، بنابراين نياز است 

كانون هاى گرد و غبار شهر همدان به طور دقيق شناسايى شود.
وى بيان كرد: بايد با اختصاص بودجه از سوى سازمان مديريت و برنامه وبودجه، مطالعه 
كانون هاى گرد و غبار شهر همدان انجام شود تا بتوان در آينده از بروز مسأله آلودگى هوا 
با منشأ داخل شهرى پيشــگيرى كرد و كارگروه آلودگى هواى استان، پروتكل هماهنگ 

شرايط آلودگى را براى استفاده عموم مردم تدوين مى كند.
اين مقام مسئول گفت: شهر همدان به عنوان شهر تاب آور معرفى شده است، اما تاب آورى 
الزاماتــى دارد و بايد بدانيــم اين تاب آورى را چگونه مى خواهيــم مديريت كنيم و چه 

چيزهايى آن را تحت تأثير قرار مى دهد.
جعفرى نژادبســطامى بيان كرد: به نظر مى رســد اجراى عمليات عمرانى و خاكبردارى، 
ساخت وساز، وجود و رهاسازى نخاله ســاختمانى و پاكسازى ديرهنگام برخى محله ها 

از جمله علل باال بودن غلظت گرد و غبار در برخى نقاط نســبت به ساير محله هاى شهر 
هنگام وزش باد باشد.

وى گفت: بنابراين شــهردارى همدان در نشســت اعضاى كارگروه شــرايط اضطرارى 
آلودگى هوا مكلف به ساماندهى نخاله هاى ساختمانى و هشدار به پيمانكاران براى كنترل 
كانون هاى نقطه اى گرد و غبار شد تا در صورت وزش باد شاهد افزايش غلظت و آلودگى 

هوا نباشيم.
گفتنى اســت، تاكنون 6 دستگاه سنجش آلودگى هوا در استان نصب و راه اندازى شده كه 
اين دستگاه ها در شهرستان هاى همدان، اسدآباد، نهاوند، مالير، كبودراهنگ و تويسركان 
قرار دارن، همچنين همدان از ابتداى ســال تاكنون كمتــر از 5 روز هواى آلوده را تجربه 

كرده است.

واكسيناسيون جمعيت عشايرى
 استان همدان عليه كرونا آغاز شد

 واكسيناســيون5 هزار و 200 نفر از جمعيت عشاير كوچ رو باالى 
18سال اين شهرستان عليه كرونا آغاز شده است.

رئيــس مركز بهداشــت همــدان در اين خصوص بيــان كرد: 
واكسيناســيون عشاير به ترتيب گروه ســنى پيش تر نيز صورت 
مى گرفت، اما دسترسى تعدادى از عشاير به مراكز واكسيناسيون 

سخت و دشوار بود.
محمد خيرانديــش در گفت وگو با ايرنا، گفــت: بنابراين تصميم بر 
اين شد كه تيم هاى پزشــكى با حضور در سامانه هاى عرفى اقدام به 
واكسيناســيون جمعيت باالى 18 سال عشــاير كنند كه در اين راستا 
تيم هاى پزشــكى با حضور در محل هاى اتراق عشاير، واكسيناسيون 

اين قشر را آغاز كردند.
رئيس مركز بهداشت شهرســتان همدان احتمال داد برخى از عشاير 
هنگام حضور تيم هاى پزشكى، در محل حضور نداشته باشند كه اين 
افراد مى توانند به نزديكترين مركز جامع سالمت روستايى و 3 پايگاه 
تجميعى شــهر همدان مراجعه كرده و كارت ملى و كارت شناســايى 

عشايرى را نيز به همراه داشته باشند.
خيرانديش گفت: پيش از اين گروه هاى سنى باالى 55 سال جمعيت 
شــهرى نسبت به تزريق واكســن فراخوان شده بودند و در جمعيت 
روستايى نسبت به جمعيت شهرى عقب تر بوديم كه در مرحله جديد 

روستانشينان باالى 55 سال نيز فراخوان شدند.

تكميل ظرفيت ICU بيمارستان هاى همدان
 معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســينا همــدان از 
تكميل ظرفيت بخش  مراقبت هاى ويژه در بيمارســتان هاى اســتان، 

خبر داد.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در حال حاضر با ورود 
به موج پنجم همه گيرى كوويد 19 شــاهد روند افزايشــى مراجعان 
به مراكز درمانى و بيمارســتان هاى اســتان، هستيم و ظرفيت بخش  

مراقبت هاى ويژه در سراسر استان تكميل شده است.
وى بيان كرد: به دليل شــرايط موجــود، تمام عمل ها و پذيرش هاى 
غيراورژانســى در مراكز دولتى لغو شده است و افرادى كه تمايل به 
انجام عمل هاى غيراورژانسى دارند بايد به مراكز خصوصى مراجعه 

كنند.
جليلى گفت: تمام بيمارســتان هاى وابسته به دانشگاه درگير بيماران 
كرونايى هستند و اورژانس ساير مراكز نيز بيماران كرونايى را معاينه 
مى كند، اما در مراكز خصوصى به دليل كمبود فضا، امكان بســترى 

بيماران كرونايى وجود ندارد.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان، در رابطه با 
وضعيت داروهايى كه براى بيماران مبتال به كوويد 19اســتفاده 
مى شــود، افــزود: در حال حاضــر مشــكلى در كمبود داروى 
بيمــاران كرونايى نداريم و رمدســيوير هم بــه مقدار الزم در 

دارد. وجود  استان، 
وى در پايــان بيان كرد: در حال حاضر اكثر بيماران كرونايى اســتان 
همــدان، مبتال بــه نوع دلتاى ايــن ويروس شــدند و اميدواريم با 
گســترش واكسيناسيون و رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى از جمله 
رعايــت فاصله فيزيكى و زدن ماســك شــاهد كنتــرل بيمارى در 

روزهاى آينده باشيم.

شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى در 
بزنگاه سبب تثبيت نظام اسالمى مى شود

 رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى همدان معتقد است: 
شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى توانسته در بزنگاه ها با به ميدان 

آوردن مردم سبب تثبيت نظام اسالمى شود.
حجت االسالم سيد حسن فاضليان در گفت وگو با تسنيم، گفت: 41
سال اســت كه اين نهاد قديمى تأسيس شده و توانسته فعاليت هاى 

خود را انجام دهد.
وى بــا بيان اينكه در طول اين مدت تالش اين شــورا بر اين بوده 
كه به صورت هماهنگ مراســم هاى مختلف، مناسبت ها و حوادث 
غيرمترقبه مرتبط با وظايف اين شورا را به خوبى و به درستى برگزار 
كند، افزود: همانگونه كــه در كالم رهبر معظم انقالب آمده نيز اين 
شورا وظايفى مانند پاســدارى از دين، لحظه شناسى، انقالبى بودن، 
مردمى بودن، حركت مؤثر و انقالبى داشــتن، حركت بر مدار تبليغ 
قرآن، در صحنــه بودن و عاقالنه و مدبرانه حركت كردن را برعهده 

دارد.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى همدان بيان كرد: شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى توانست در رويدادها و رخدادها مردم را 
به صحنه بياورد تا آنها با حضور خود سبب تثبيت نظام و آرمان هاى 

انقالب اسالمى شوند.
فاضليان گفت: همانگونه كه از نام اين نهاد پيداســت هرچه نهادها 
و ارگان هاى مرتبــط با اين نهاد بتواند هماهنگ تر قدم برداشــته و 
به وظيفه خود در برابر مردم عمل كند، برنامه هاى اجرا شــده تأثير 

بيشترى در جامعه خواهد داشت.

1- اگر اتفاقى رخ ندهد حداقل 2 وزير دولت ســيزدهم از اســتان 
همــدان خواهند بود. گويا حضور دكتــر زلفى گل  در وزارت علوم 
و كيومرث هاشــمى در  وزارت ورزش و جوانــان به عنوان وزير 
نهايى شده اســت. گفتنى اســت در كنار اين احتمال حضور دكتر 
اسماعيلى از ديگر نيروهاى استان در وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى 

نيز مى رود.
2- 2 وزيــر دولــت دوازدهم احتماالً در دولت ســيزدهم نيز ادامه 
فعاليت خواهند داد. گويا دو وزير دولت روحانى، محمد اســالمى 
به  عنوان وزير راه و شهرســازى و اميــر حاتمى به  عنوان وزير دفاع 
در كابينه ابراهيم رئيســى نيز حضور خواهند داشــت. گفتنى است 
همچنين احتماالً اكبر كميجانى نيز در سمت رئيس كل بانك مركزى 

باقى بماند.
3- تصاوير روحانى از ادارات اســتان جمع آورى شــده است. گويا 
اين اقدام در اســتقبال از دولت ســيزدهم انجام شده است. گفتنى 
است در برخى ادارات نيز تصوير رئيسى جايگزين تصوير روحانى 

شده است.
4- كمبــود قطعه، توليد برخى لوازم خانگى را متوقف كرده اســت. 
گويا عده اى براى اينكه روند توليد متوقف نشــود، اين قطعات را به 

ناچار و چمدانى از چين وارد مى كنند.
 گفتنى اســت اين كمبود در شــرايطى اســت كه به دليل گرانى ها 
تقاضايى براى خريد وجود نــدارد و كارخانه ها هم لوازم خانگى را 

گران نكردند.
5- موج مهاجرت كشــاورزان ايرانى به عمان آغاز شده است. گويا 
در اين مهاجرت تحصيلكرده ها در اولويت هســتند. گفتنى اســت 
كشــورهاى حاشــيه خليج فارس مانند عمان كه حتى زمين مناسبى 
براى كشــت ندارند، آغاز به جذب مهندســان كشــاورزى ايران و 

توسعه گلخانه ها در اين كشور كرده اند.

 معــاون توليد نيروگاه برق شــهيد مفتح 
همدان  اعالم كرده است توليد 4 ماهه نخست 
امســال اين نيروگاه به بيــش از 2/5ميليارد 
كيلووات ساعت رســيده كه اين ميزان توليد 
در مقايسه با سال هاى گذشته بى سابقه بوده و 

حدود 20 درصد افزايش يافته است.
اين ادعا در حالى اســت كه نيروگاه شــهيد 
مفتح همدان همواره به عنــوان يك نيروگاه 
آبى در تأمين برق از آنجايى كه ســهم بااليى 
از حجم آب هاى زيرزمينى منطقه را مى بلعد 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
ــروگاه  ــن ني ــام، اي ــدان پي ــزارش هم ــه گ ب
ــر آن  ــال از عم ــش از 27 س ــون بي ــه اكن ك
ــدون توجــه  ــر مى رســد ب ــه نظ ــذرد ب مى گ
ــدان  ــدار در هم ــعه پاي ــاى توس ــه طرح ه ب
فعاليــت خــود را دنبــال مى  كنــد بــه طــورى 
كــه در زمــان توسعه بخشــى بــه ايــن واحــد 
مشــكالتى كــه ممكــن بــود پيــش روى 
اســتان قــرار گيــرد توجــه نشــده اســت كــه 
مهمتريــن آن هــم چالــش آبــى ايــن نيــروگاه 

اســت.
البته مســئوالن اجرايى نيروگاه شهيد مفتح با 
اعالم اينكــه از مجموع 28 چــاه اين واحد 
25 چاه به منظور حفــظ و تأمين آب منطقه 
مسدود شده است سعى دارند عنوان كنند كه 
اين نيروگاه آب بر نيســت و صرفًا با تصفيه 
فاضالب و 3 چاه باقى مانده خود تأمين برق 
را انجــام مى دهد در حالى كه بايد گفت پس 
از 27 ســال فعاليت آن و استفاده از چاه هايى 
كه گاهــًا تا عمق 400 متــرى زير زمين هم 
رفته اند دشت كبودراهنگ را بلعيده و در تمام 
اين ســال ها از آب زيرزمينى منطقه برداشت 
كرده و اكنون تأثير منفى كه بر محيط زيســت 
منطقه و آب هاى موجود در آن مى توانســته 
داشته باشد را در آستانه 30 سالگى اين واحد 

توليدى برق شاهد هستيم.
اين شرايط در حالى است كه تمام دشت هاى 
همدان در منطقه ممنوعه و يا ممنوعه بحرانى 
قرار دارد بــه عبارتى هرگونه فعاليت آبى در 
اين مناطق خطرناك و بــه ضرر مردم منطقه 
اســت تا جايى كه مى تــوان روزى را تصور 
كرد كه به يكباره دشت كبودراهنگ كه اكنون 
آب هــاى زيرزمينى آن حتى آب هايى كه زير 
ســنگ بستر اين دشت قرار داشته با چاه هاى 
باالى 300 تا 400 متر عمق خشك شده است 
بليعده شود و زمين روزى براى اهالى و حتى 

رانندگانى كه از اين منطقه 
تردد دارند خالى شود.

ايجاد فروچاله ها و نابودى 
كبودراهنگ  دشت  در  آب 
اگرچه با تالش مســئوالن 
شود  توجيه  مى شود  سعى 
تصفيه  از  اســتفاده  در  كه 
فاضالبــى بــراى توليــد 
بــرق در نيروگاه روشــى 
اســتفاده  در  صرفه جويانه 
از آب اســتان به كار رفته 
اســت، اما بايد گفت آب 
تصفيه شــده فاضالبى كه 
مى رسد  همدان  نيروگاه  به 
نه تنها آبى مــرده و بدون 
كاربرد نيست، بلكه ثروت 
و منبع آبــى عظيم در اين 

شرايط بحرانى آب كشور به شمار مى رود كه 
مى تواند به جــاى انتقال به نيروگاه آبى براى 
مصرف كشاورزى استان باشد و سهم استفاده 

آب در اين صنعت را تعديل كند.

ايــن مشــكالت در حالى 
نيروگاه  متأسفانه  كه  است 
پرهزينه ترين  همدان  مفتح 
تأمين  بــراى  را  مســيرها 
مى كند  انتخاب  استان  برق 
در حالــى كه توليد برق به 
روش نيروگاه هــاى آبــى 
جهان  در  كه  سال هاســت 
منسوخ شــده است و دنيا 
به ســمت توليد بــرق با 
پاك  ســوخت  از  استفاده 
پيــش رفته اســت به اين 
معنا كه با استفاده از انرژى 
انرژى  يك  كه  خورشيدى 
بدون آلودگى است و تأثير 
و  محيط زيســت  بر  منفى 
غارت آب نــدارد مى توان 

برق استان را تأمين كرد.
در همين راســتا نيروگاه شــهيدمفتح همدان 
مى تواند بــه راحتى بــا اســتفاده از انرژى 
خورشــيدى نه تنها از آلودگى هوا كه ناشى 

از ســوخت مازوت اين واحد توليدى است 
جلوگيرى كند، بلكه در اين شــرايط امروزى 
كه همدان جزو استان هاى بحران زده در تنش 
آبى اســت توليد برق را با اســتفاده از علوم 
به روز دنيا و انــرژى پاك تأمين كند و كم كم 
به سمت ســرمايه گذارى در اين مسير پيش 
رود تا نه تنها برق استان را به روشى مطلوب 
تأمين كند، بلكه از واكنش هاى منفى نســبت 
به مصــرف بيهوده آب توســط اين واحد و 
آلودگى هاى ايجاد شــده توسط آن كه ناشى 

از گوگرد است را هم از بين برد.
متأســفانه آنطــور كــه فرمانــدار همــدان عنوان 
كــرده اســت ايــن شهرســتان شــرايط مناســبى 
ــدارد و  ــع آب ن ــن و توزي درخصــوص تأمي
ــاه  ــا مهرم ــا ت ــدان تنه ــه وى هم ــر گفت بناب
يعنــى كمتــر از 78 روز ديگــر توانايــى تأميــن 
آب را دارد اگرچــه روز گذشــته مديــركل 
ــت  ــرده اس ــالم ك ــتان اع ــالب اس آب وفاض
كــه طــرح ضربتــى آبرســانى بــه شــهر 
همــدان بــا حفــر 6حلقــه چــاه در مجــاورت 
ــدان،  ــه هم ــوار ب ــد تال ــال آب س ــط انتق خ
ــر  ــا ب ــا بن ــود، ام ــاز مى ش ــاه آغ از 16مردادم
اعــالم هميــن ســازمان بارش هــاى چنــد روز 
ــر روى افزايــش ظرفيــت  ــرى ب گذشــته تأثي
ــته  ــدان نداش ــتان هم ــدهاى اس ــازن س مخ
اســت، امــا كمــك بزرگــى بــه كاهــش دمــا 
ــن  ــا و همچني ــى آن خاموشــى كولره و در پ

ــرف آب دارد. ــش مص كاه
اين بدان معناســت كه هنوز مسئوالن مشكل 
تنش آبى را در مصرف شــربى اســتان دنبال 
مى كنند در حالى كــه عالوه بر نيروگاه مفتح 
كه آب هاى زيرزمينى دشــت كبودراهنگ را 
خشــكانده است بســيارى از صنايع آب بر 
اســتان در حال حاضر براى توليدات خود از 
آب شــرب اســتفاده مى كنند كه خود جاى 
تأمــل دارد كه در چنيــن وضعيتى چرا و به 
چه دليلى مديران آبى اســتان چنين مجوزى 

را صادر كرده اند.
متأســفانه اگر وضعيت در حــوزه مديريت 
آبى استان به اين روش پيش رود و درزهاى 
هدررفــت آب كه مى تواند صنايع، كشــت 
محصــوالت پرآب بر و يا توليــد برق منوط 
بر مصرف آب باشــد بسته نشود دور از ذهن 
نيســت كه تا چند وقت ديگر همدان هم به 
بالى بى آبى و خشكســالى بيشتر از آنچه در 

حال حاضر است دچار شود.

همدان حدود 70 روز آب دارد

توليد برق مفتح 
تنش آبى را تشديد مى كند

در حالى كه عالوه بر نيروگاه 
مفتح كه آب هاى زيرزمينى 
را  كبودراهنــگ  دشــت 
خشــكانده است بسيارى 
در  استان  بر  آب  صنايع  از 
توليدات  براى  حال حاضر 
استفاده  شرب  آب  از  خود 
مى كنند كه خود جاى تأمل 
وضعيتى  چنين  در  كه  دارد 
چرا و به چه دليلى مديران 
آبى استان چنين مجوزى را 

صادر كرده اند
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  طرح آبرسانى ضربتى به شهر همدان به 
مرحله بهره بردارى رسيد.

اســتان  آب وفاضالب  شــركت  مديرعامل 
همــدان در رابطه با طرح ضربتى آبرســانى 
به همدان، گفــت: در 70كيلومترى همدان، 
7حلقــه چاه حفر كرديم كــه ظرف 4 روز 
آينده 200 ليتر در ثانيه به همدان، آبرســانى 
خواهد شــد، همچنين قرار است كه مسأله 
چاه هــاى اجاره اى را به جد پيگيرى كرده تا 
از آن طريــق هم بتوانيم 200 ليتر در ثانيه به 

همدان، آبرسانى كنيم.
سيد هادى حسينى بيدار بيان كرد: آب رسانى 
اضطرارى يك طرح ضربتى است و مقرون به 

صرفه نبوده، بنابراين به محض حل مشكل، 
از اين چاه ها استفاده نمى كنيم.

به گزارش ايســنا، وى در بازديدى به همراه 
فرماندار همدان از چاه هاى حفر شده، گفت: 
وضعيتى كه در حوزه آب استان، حادث شده 
به علت كاهش 45 درصدى بارندگى نسبت 

به سال گذشته است.
حسينى بيدار بيان كرد: بارندگى هايى كه رخ 
داد در زمان مناســبى نبود و اثرى نداشــت 
از طرفــى كاهــش بارندگى موجب شــده 
كشاورزان، چاه ها را سريع روشن كنند و اين 
اتفاق موجب شده، منابع زيرزمينى زيادى را 

مصرف كنند.

وى گفت: گرماى هواى همدان در 50 سال 
اخير بى ســابقه بوده و در حال حاضر دماى 
هواى همدان، 2 درصــد باالتر از ميانگين 
كشــورى اســت، همچنين ميزان بارندگى 
در استان همدان نســبت به بلندمدت، 32

درصــد كاهش داشــته  اســت. مديرعامل 
شركت آب وفاضالب اســتان همدان، بيان 
كرد: در ســال آبى گذشــته ورودى ســد 
اكباتان 64 ميليــون مترمكعب بوده، اما در 
ســالجارى به 26 ميليون مترمكعب، رسيده 

 است.
حســينى بيدار با بيان اينكه مشــكل عمده ما 
در شهرســتان هاى اســدآباد، فامنين، مالير، 

تويســركان و از همه بحرانى تــر در همدان 
اســت، اما ما مشكالت را مديريت كرديم تا 
مشــكل قطعى آب نداشته باشــيم، گفت: تا 
چند روز آينده، پــروژه تصفيه فاضالب در 
شهرستان تويسركان در مدار بهره بردارى قرار 

مى گيرد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
در رابطــه با وضعيت تأمين آب شهرســتان 
همدان، افزود: تأمين 70درصد آب موردنياز 
همدان، از تصفيه خانه سد اكباتان است و 30

درصد مابقى از چاه ها تأمين مى شود.
حسينى بيدار گفت: در زمستان تصميم گرفتيم 
از رودخانه هاى همدان، آب برداشــت كنيم 
تــا بتوانيم مشــكل كمبــود آب را مديريت 
كنيــم و در حال حاضر آبى كه پشــت ســد 
است تا اواخر مهرماه، تمام مى شود، زيرا در 
حال حاضر هــزار و 200 ليتر در ثانيه از اين 

سد، برداشت مى شود.
وى با اشــاره به بارندگى هاى كم و پراكنده 
روز گذشــته در همــدان، بيــان كــرد: اين 
بارندگى ها تأثيرى روى سد ندارد، اما موجب 
خنكــى هوا، كاهش مصــرف آب و كاهش 

تبخير و تعرق مى شود.
فرمانــدار همــدان هــم گفــت: بــا توجــه بــه 
مجموعــه اقدامــات انجــام شــده در راســتاى 
تكميــل پــروژه طــرح اضطــرارى آبرســانى 
بــه شــهر همــدان، در زمــان مقــرر آب را بــه 

ــانيم.  ــدان مى رس هم
محمدعلى محمــدى بيان كرد: اقدامات الزم 
در دســت انجام است تا در شرايط اضطرار، 
در زمان مقرر بتوانيم آب را به همدان برسانيم  

و شرمنده مردم نشويم. همدان پیام در کنار شامست!

مديرعامل آب وفاضالب استان:
آبرسانى ضربتى به همدان تا 3 روز ديگر



C M

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

چهارشنبه  13 مرداد ماه 1400  شماره 4099

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبـر

روســتاى دهنــوى آورزمان 
در ســال 1390 بــه عنوان 
روســتاى پايلوت و نمونه در 
كشور در حوزه توليد و اشتغال 
نام گرفت. اما در ســال هاى 
اخير به شدت توليد در روستا 
اكثر  و  است  داشــته  كاهش 
كارگاه هايــش به دليل كمبود 
مواداوليه، گران شدن چوب و 
«سى.ان.سى»  دستگاه  وجود 
تعطيل و نيمه تعطيل شده اند

خبـر

تا 18 مردادماه تمام فرهنگيان شهرستان 
مالير واكسينه مى شوند 

 واكسيناسيون فرهنگيان شهرســتان مالير به نحو مطلوب در حال 
انجام اســت و با ادامه اين روند تا 18مردادماه تمام فرهنگيان در مقابل 

كرونا واكسينه مى شوند.
 معاون مديركل و مدير آموزش وپرورش مالير، در بازديد از پايگاه هاى 
تجميعى واكسيناسيون فرهنگيان با قدردانى از زحمات دست اندركاران 
تجهيز و راه اندازى 2 پايگاه شــهيدمدنى(آقايان) و عشــقى فرد(بانوان) 
بيان كرد: بــا برنامه ريزى هاى صورت گرفته در ســتاد مقابله با كرونا 
اداره آموزش وپرورش شهرستان، تمام نيروهاى شاغل رسمى، پيمانى، 
دانشجومعلمان، نيروهاى حق التدريس، آموزش دهندگان سوادآموزى، 
نيروهــاى خريدخدمات، ســربازمعلمان و نيروهــاى آزاد در مدارس 
غيردولتى(پيش دبستانى داراى تأييديه گزينش) مطابق زمان بندى اعالم 

شده مى توانند به مراكز خاص فرهنگيان مراجعه و واكسينه شوند.
محمدرضا بشــرى بــا بيان اينكــه روزانه بيــش از 600 فرهنگى در 
اين 2پايگاه واكســينه مى شــوند، گفت: با همكارى مطلوب شــبكه 
بهداشت ودرمان شهرستان، همچنين واكسن، نيروى انسانى و ملزومات 
مورداستفاده در هر 2پايگاه به گونه اى آماده و تجهيز شده است كه تمامى 
فرهنگيان مالير، جوكار و ســامن تا 18مردادماه دز اول واكسن خود را 

دريافت مى كنند.

فرماندار بهار:
اعتبارات تملك دارايى نسبت به سال گذشته 

3 برابر شد
 اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى شهرستان بهار نسبت به سال 
گذشته 3 برابر شــده و به 50 ميليارد تومان رسيده است و در صورت 
تحقــق اعتبارات، پروژه هاى نيمه تمام به اتمام مى رســند و آغاز پروژه 

جديد نيز خواهيم داشت.
فرماندار بهار در جلسه شــوراى ادارى شهرستان بهار در فرهنگسراى 
آيت ا...بهارى به وضعيت كرونايى شهرستان اشاره كرد و گفت: با توجه 
به وضعيت قرمز كرونا در شهرســتان بهــار در ادارات با جمعيت باال 
دوركارى صورت مى گيرد اين در حالى است كه دوركارى براى ادارات 
زير 5 نفر بى معنى است. عادى انگارى ها موجب وضعيت قرمز شهرستان 
بهار شده است و مردم بايد بدانند حتى پس از تزريق واكسن به جامعه 

هدف بايد پروتكل هاى بهداشتى رعايت شود.
احسان قنبرى توجه به تقسيمات سياسى شهرستان بهار را مطالبه عمومى 
مردم دانســت و افزود: مرز تقسيمات سياســى بهار و همدان اصالح 
مى شود و بنا نيست شهرستان بهار در دل شهرستان همدان هضم شود 
و در ســال گذشته 220هكتار به مرز سياسى شهرستان بهار افزوده شد 
و امســال نيز 50 هكتار به مرز سياســى بهار افزوده مى شود و از اداره 

فرماندارى تا همدان مربوط به شهرستان بهار است.
 وى بيان كرد: در حال حاضر، حريم خدماتى شهردارى بهار فراتر از مرز 
سياسى است و ما انتظار داريم مرز سياسى بهار بر آخرين حريم خدماتى 

شهردارى بهار منطبق شود.
سپس نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
توازن بودجه در بين شهرستان هاى استان رعايت نشده و اعتبارات زيادى 
براى شهرستان مالير در نظر گرفته شده است در حالى كه شهرستان هاى 

بهار و كبودراهنگ ناديده گرفته شده اند.
فتح ا... توسلى توجه به صنايع تبديلى را از نيازهاى عمده شهرستان بهار 
برشمرد و افزود: 817 ميليارد تومان براى كشاورزى مالير در نظر گرفته 
شده است، در حالى كه 200 هزار تن سيب زمينى به عنوان سرمايه ملى 
در انبارهاى شهرستان بهار پوسيده شده و شهرستان بهار از نبود صنايع 

تبديلى سيب زمينى رنج مى برد.
وى بيان كرد: پروژه ســدكالن ماليــر، راه آهن مالير، مبل ومنبت مالير 
اعتبارات ميلياردى دريافت كرده اند و شهرستان بهار على رغم ظرفيت 
بااليى كه دارد و مى تواند نيازهاى غرب كشــور را تأمين كند، مغفول 
مانده است. توسلى گفت: حل مشكل راه مواصالتى مهاجران به طول 9
كيلومتر در دستور كار قرار دارد و تجهيزات راه وشهرسازى و راهدارى 

در اختيار بخشدارى است تا مشكل مهاجران حل شود.
 وى اوقافى بودن زمين هاى اللجين، ايمن نبودن راه هاى مواصالتى در 
برخى نقاط شهرستان، تخصيص نيافتن اعتبار مناطق محروم در حوزه 
راه، سالمت، مدرسه سازى به شهرستان را از مشكالت عمده شهرستان 
بهار عنوان كرد.  توسلى گفت: على رغم تحريم ها و مشكالت، مذاكراتى 
با سرمايه گذار ايتاليايى براى سرمايه گذارى در شهرستان به مبلغ 3 ميليون 

يورو انجام شده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان بهار، وى به اولويت ها و 
اقدامات محرك توسعه براساس سند چشم انداز توسعه استان اشاره كرد 
و افزود: سند چشم انداز توسعه على رغم اشكاالتى كه وجود دارد، سند 
خوبى اســت و دستگاه هاى اجرايى مطابق با سند توسعه پيش روند تا 

اهداف سند توسعه محقق شود.
توســلى گفت: برنامه ريزى كالن و برنامه راهبردى در همه حوزه ها و 

شناسايى تهديدها و فرصت ها بايد انجام شود.
 نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى افزود: سفال، 
فرصت مناســبى در حوزه گردشــگرى اللجين ايجاد كرده است، ولى 
برداشت خاك در اللجين، آيندگان را دچار مشكل مى كند و بخشى از 
اين منطقه در حال نابودى اســت و بايد چاره اى براى خروج از توجه 

تك بعدى به سفال در  اللجين انديشيده شود.
 وى گفت: براى ارتقاى تجهيزات بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ و 
آيت ا... بهارى شهرستان بهار رايزنى با وزارت بهداشت صورت گرفته و 

خواسته شده به هر بيمارستان يك آمبوالنس اختصاص يابد.
توسلى درخصوص طرح حريم سياسى بهار افزود: آنچه مسلم است بايد 

حقوق مردم و هويت شهر بهار حفظ شود.
وى گفت: در حوزه دامدارى ظرفيت شهرستان بهار بسيار باالست و با 
تأمين نهاده هاى دامى مى توان از محدود شدن ظرفيت دامدارى شهرستان 

جلوگيرى كرد.

آغاز به كار سومين پايگاه تجميعى واكسيناسيون كرونا 
در نهاوند

 تزريق واكسن براى 400 نفر از
 فرهنگيان شهرستان

 با همكارى مسئوالن  شهرستان و با هماهنگى اداره آموزش وپرورش 
نهاوند يكى از مدارس اين شهرستان به  منظور تزريق واكسن فرهنگيان 
و در صورت نياز ساير گروه ها تجهيز و برابر دستورالعمل هاى ارسالى 

وزارت متبوع فعاليت خود را آغاز كرد.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرســتان نهاوند از آغاز به كار سومين 
پايگاه تجميعى واكسيناسيون كرونا در نهاوند خبر داد و گفت: اين مركز 
در محل دبســتان شهيدطالبيان تجهيز و آغاز به كار كرده است تا روند 

واكسيناسيون در نهاوند سريع تر شود.
سيامك دانشور افزود: نوبت دهى واكسيناسيون معلمان برابر برنامه ريزى 
اداره آموزش وپرورش بوده و از قبل به آنها اطالع داده مى شود. با اينكه 
تزريق واكسن دليل بر ايمنى كافى نبوده و رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
همچنان الزامى است. وى گفت: از شهروندان درخواست داريم حتماً پس 
از دريافت پيامك به مراكز واكسيناسيون مراجعه و از ازدحام خوددارى 
كنند. رئيس شبكه بهداشت ودرمان نهاوند افزود: كار تزريق واكسن كرونا 
طبق رده سنى اعالم  شده توسط وزارت بهداشت در شهرستان در حال 
اجراست و يك مركز خودرويى عالوه بر مراكز تجميعى به شهروندان 
خدمت رسانى مى كند. رئيس اداره آموزش وپرورش نهاوند نيز در اين باره 
گفت: تا امروز بيش از 400 نفر از فرهنگيان شهرســتان نهاوند واكسن 

كرونا را دريافت كرده اند و اين كار ادامه دارد.
محمدحســين دارايى افزود: همزمان با سراسر كشــور از روز جمعه 
واكسيناســيون فرهنگيان نهاوند در 2 نوبت صبح و بعدازظهر آغاز و تا 

25مردادماه امسال تمامى فرهنگيان شهرستان واكسينه مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه همكاران بدون اطالع قبلى به مراكز مراجعه نكنند، 
گفــت: زمان و مكان مراجعه همكاران گرامى از طريق مديران مدارس 

به اطالع آنها مى رسد.

نيمى از فرهنگيان اسدآبادى واكسينه شده اند
 با آغاز واكسيناســيون فرهنگيان در 4روز گذشته نيمى از فرهنگيان 

شهرستان واكسينه شده اند.
فرماندار اسدآباد گفت: براى رفاه حال فرهنگيان و به منظور جلوگيرى از 
هرگونه تجمع در مركز تجمعى واكسيناسيون شهر اسدآباد واكسيناسيون 
فرهنگيان به مكان درمانگاه فرهنگيان با همكارى دانشكده علوم پزشكى 
منتقل شده است. ســعيد كتابى در شوراى آموزش وپرورش شهرستان 
تعداد فرهنگيان اين شهرســتان را  هزار و500 نفر اعالم كرد و گفت: 
درمانگاه فرهنگيان شهرســتان تا 10مردادماه براى انجام واكسيناسيون 
فرهنگيــان اختصاص داده شــده كــه در صورت به اتمام نرســيدن 
واكسيناســيون مجموعه فرهنگيان تا دهم مردادماه نســبت به تمديد 

واكسيناسيون فرهنگيان در اين محل اقدام مى شود.
وى همچنيــن افزود: جداى از اعتبارات شهرســتان از محل اعتبارات 
محروميت زدايــى اعتبارات مناســبى براى عمــران و تكميل 2 پروژه 
آموزشى و احداث يك پروژه جديد آموزشى ديده شده كه پيگير تحقق 
آن هستيم. رئيس اداره آموزش وپرورش اسدآباد هم از برگزارى آزمون 
نمونه دولتى براى دانش آموزان ورودى دهم شهرســتان در هفته جارى 
خبــر داد و گفت: در اين آزمون 450 دانش آمــوز در4 حوزه امتحانى 
بــا رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى رقابت مى كنند كه با توجه به 
ظرفيت 180 نفرى مدرسه نمونه دولتى براى ورودى هاى پايه دهم نيمى 

از شركت كنندگان در اين آزمون مورد پذيرش قرار مى گيرند.
حســين عســگرى مهرور با اشــاره به تعداد 19هــزار دانش آموز در 
سالتحصيلى جديد شهرستان، افزود: در سالتحصيلى جديد تعداد 800

نفــر افزايش دانش آموز در آمارهاى خــود در مقاطع مختلف خواهيم 
داشــت كه در حالت خوشبينانه 650 نفر از اين دانش آموزان نسبت به 
ثبت نام اقدام مى كنند و بايد تعداد كالس هاى درس سطح شهرستان براى 

اين تعداد دانش آموزان افزايش يابد.

تعداد فوتى هاى كرونايى در تويسركان افزايش مى يابد
 تعداد فوتى هاى كرونايى در هفته هاى آينده در شهرستان تويسركان افزايش مى يابد.

رئيس مركز بهداشــت تويســركان بيان كرد: وضعيت كرونايى تويســركان به دليل برگزارى مراسم 
عروسى و عزا و ســوگوارى پرازدحام، تجمعات كنترل نشده مناسبتى و دورهمى هاى خانوادگى و 

فاميلى در چند وقت اخير قرمز شده و رو به وخامت گذاشته است.
مهدى كريمى مشاور در گفت وگو با همدان پيام، گفت: ميزان رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى به ميزان 
قابل توجهى در ميان شــهروندان و صاحبان مشاغل مختلف و مجموعه هاى متنوع خدمات دهنده در 

تويسركان پايين آمده و زنگ خطر جدى را به صدا درآورده است.

وى بــا بيان اينكه از ابتداى شــيوع كرونا در تويســركان تاكنون تعداد فوتى هــاى كرونايى به بيش 
از 230نفر رســيده اســت، بيان كرد: اگرچه بخش هاى بســترى بيماران كرونايى در 2 بيمارســتان 
ولى عصر(عج) و شهيد سليمانى تويسركان در مقطع زمانى چندماه پيش خالى از بيمار بود، اما دوباره 
شــاهد اوج گيرى تعداد مراجعان سرپايى و بسترى شــدگان در تويسركان هستيم كه موجب افزايش 
تعداد فوتى هاى كرونايى در  آينده مى شــود.رئيس مركز بهداشت تويسركان گفت: اكنون تخت هاى 
بيمارســتانى بيمارستان شهيدسليمانى تقريباً پر شده اســت و به ناچار بايد بيماران كرونايى نيازمند 
بســترى را در بيمارســتان ولى عصر(عج) پذيرش كنيم. كريمى از آغاز به كار دومين مركز تجميعى 
واكسيناسيون بر عليه كرونا در شهر تويسركان و در سالن ورزشى شهيد احد اميدفر خبر داد و افزود: 

براى واكسيناسيون جمعيت هدف با مشكل كمبود واكسن مواجه نيستيم.

 نيروهاى گشــت و مراقبــت با همكارى 
پاســگاه انتظامى شــهر شيرين سو  نيروهاى 
موفق به كشــف 6 تن ريشه استحصال شده 
گياه شيرين بيان به ارزش اقتصادى 60 ميليون 

تومان شدند.
آبخيــزدارى  و  منابع طبيعــى  اداره   رئيــس 
كبودراهنــگ بيــان كــرد: پــس از دريافت 
گزارش هايــى از همياران طبيعــت فعال در 
روستاهاى«مسجدين» و«شيخ جراح» مبنى بر 
برداشت بى رويه ريشه گياه شيرين بيان توسط 
افراد غيربومى ســاكن در اســتان هاى جنوبى 

كشور، موضوع در دستور كار قرار گرفت.
ابوالقاســم على ويردى در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: اين افراد بدون دريافت مجوز و خارج 
از ضوابط اقدام به برداشــت ريشه شيرين بيان 
كرده بودند، بنابراين خاطيان به مراجع قضائى 

معرفى شدند.
وى بيان كرد: هرگونه برداشــت ريشــه گياه 
شــيرين بيان در اراضــى ملى ممنــوع بوده و 
اســتحصال آن در اراضــى زراعى نيز نيازمند 
دريافــت مجوز بــا ضوابط خــاص از اداره 

منابع طبيعى است.
على ويردى خطاب به كشاورزان گفت: برخى 
افراد براى دستيابى به هدف خود ابتدا اراضى 
داراى اين گياه دارويى را شناســايى و به بهانه 
شخم رايگان زمين، كشاورز را راضى مى كنند 
در حالى كــه بدون اطالع كشــاورز اقدام به 

شخم عميق در مزرعه مى كنند.
وى افزود: شــخم زدن عميق سبب زير و رو 
شدن خاك زراعى با موادآلى باالى موجود در 
عمق 30 تا 50سانتيمترى سطح خاك مزرعه و 
خارج شدن از دسترس گياه مى شود در حالى 
كه خاك موجــود در زير زمين بدون موادآلى 
و مغذى براى گياه بــوده و اين عمل موجب 

كاهش چشــمگير محصول در سال هاى بعد 
مى شود.

آبخيــزدارى  و  منابع طبيعــى  اداره  رئيــس 
كبودراهنگ گفت: هرگونه برداشت شيرين بيان 
از اراضى ملى ممنوع بوده و برداشت اين گياه 
از اراضى زراعى نيز نيازمند دريافت مجوزهاى 

الزم از اداره منابع طبيعى است.
على ويردى بيان كرد: كشاورزان و مرتع داران 
محلى در صورت مشــاهده هرگونه برداشت 
بى رويه گياهان دارويــى، تخريب و تصرف، 
آتش سوزى در ســطح اراضى ملى شهرستان 
موضــوع را از طريق تماس با ســامانه 1504

امداد جنگل اطالع رسانى كنند.
وى گفت: شهرستان كبودراهنگ با دارا بودن 
126هزار هكتار اراضى ملى زيستگاه مستعدى 
براى گياهان دارويى است، اما به دليل تخريب 
و تصرف، چراى بى رويه دام، خشكسالى هاى 
مداوم و برداشــت بى رويــه و غيراصولى در 

وضعيت مناسبى قرار ندارد.
آبخيــزدارى  و  منابع طبيعــى  اداره  رئيــس 
كبودراهنگ افزود: به منظور احيا و توســعه 
رويشــگاه هاى گياهــان دارويــى اين اداره 
قصــد دارد با مشــاركت بهره برداران محلى 
و هميــاران طبيعت در ســالجارى اقدام به 
كشت گياهان دارويى به ميزان 200هكتار از 
طريق بذرپاشــى و كپه كارى در سطح مراتع 

شهرستان كند.
على ويــردى گفــت: شــيرين بيان يكى از 
گياهــان دارويى اســت كه اســتفاده هاى 
فراوانى از آن مى شود به گونه اى كه ريشه 
اين گيــاه براى رفع ســرطان معده، بهبود 
زخم معده، رفع ســنگ كليه، تقويت چشم، 
تقويــت بنيه دفاعى بــدن، رفع گلودرد و 
برونشيت،  درمان  آفت دهان،  درمان  سرفه، 

روماتيســم، آنفلوآنــزا و ســرماخوردگى 
دارد. كاربرد 

وى با بيان اينكه استفاده از اين گياه براى افراد 
با فشارخون باال، زنان باردار و شيرده به هيچ 
عنوان توصيه نمى شــود، افــزود: همچنين از 
ايــن گياه دارويى در نان هاى صنعتى و صنايع 

رنگسازى و چسب و همچنين در كپسول هاى 
اطفاى حريق اســتفاده مى شود و اين كاربردها 
موجب افزايش ارزش اقتصــادى اين گياه و 
تالش ســودجويان براى برداشت بى رويه و 
تيشــه زدن به ريشــه اين گياه ارزشمند شده 

است.

 مالير-زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: 
ارديبهشت ماه ســال 1397 بود كه شهرستان 
كشــور»  مبل ومنبت  عنوان«پايتخت  به  مالير 

انتخاب شد. 
دليل انتخاب مالير هم براى قدمت زياد توليد 
مبل ومنبت در اين شهرســــتان و هم فراوانى 
تعــداد كارگاه ها و ميزان اشــتغال باال در اين 

حوزه بود. 
در اين شهرســتان با چوب هاى راش، گردو 
و چنــار، انواع مبل ومنبت در 3 نوع مصرى، 
كالســيك و مدرن و با سبك هاى گل درشت، 
گلريز، انگليسى، پشــــت بيضى، خرچنگى، 
متكايى، دســــته چوبى، نيلوفرى، ســوزنى، 
كالســيك، اســتيل و راحتى توليد و به بازار 
عرضه مى شــــود، البته بايد به مبل ومنبت ها، 
ساير مصنوعات همچون ميز غذاخورى، ميــز 
مطالعه، صندلى، تختخواب و آثــار تزئينى را 

هم اضافه كرد. 
براســاس گفته رئيــس هيأت مديره مبل ومنبت 
شهرســتان مالير، در اين شهرســتان ساليانه 
حــدود 60 هزار ســرويس مبل ومنبت توليد 
مى شــود كه حدود60 درصد توليد مبل ومنبت 
كشــــور را شامل مى شود كه اين رقم خود 

گوياى جايگاه توليد مالير در كشور است. 
اين 3 سال فرصتى بود كه براى جايگاه واقعى 
مبل ومنبــت تصميمات كالن گرفته شــود و 
به گفته فرماندار شهرســتان مالير با توســعه 
مبل ومنبت بستر مستعدى براى ايجاد اشتغال 

فراهم شود.
 اگرچه در تأخير اين مهم كرونا و گران بودن 
قيمت چــــوب وارداتى هم بى تاثير نبود، اما 
راه حل اساســى براى حفظ اين برند نيازمند 

استفاده از نظريات كارشناسى است.
روســتاى دهنوى آورزمان يكى از روستاهاى 
شهرســتان مالير در بخش سامن است و در 
25 كيلومترى اين شهرســتان واقع شده است. 
روســتايى كه در حدود 50 ســال پيش هنر 
منبت توسط 2 برادر به نام هاى على و محمد 
روستايى وارد اين روستا شد و كم كم به شغل 

اصلى مردم اين روستا تبديل شد.
به طورى كه در سال 1390 اين روستا با حدود 
بيش از 200 كارگاه فعال در زمينه مبل ومنبت 
عنوان روستاى بدون بيكار در استان همدان و 

شهرستان مالير نام گرفت.
روســتايى كــه بــا همت 
را  توليد  چــرخ  جوانانش 
در  مردمش  و  مى چرخاند 
روســتاى خودشان كسب 
اكنون  مى كردند  معيشــت 
حــال و روز خوبى ندارد 
و اكثــر كارگاه هايــش به 
مواداوليه،  كمبــود  دليــل 
گران شدن چوب و وجود 
«سى.ان.ســى»  دســتگاه 
نيمه تعطيــل  و  تعطيــل 

شده اند.
اين  كارگاه هاى  تعطيلى  با 
روســتا مردم روستا براى 

كار و اشــتغال مجبور به مهاجرت شده اند و 
يا در روســتاهاى اطراف مشغول به كارگرى 

هستند.
رضــا عبدالملكى يكــى از توليدكنندگان اين 
روستاست كه صفر تا 100 كارهاى منبت را در 
اين روستا و در كارگاه خودش انجام مى دهد. 
وى بــا ناراحتى گفت: برخــى از هنرمندان و 
منبت كاران اين روســتا بعد از 16 تا 17 سال 
كار در اين حوزه بيمه آنها قطع شــده است و 
بسيارى از آنها نياز به درمان دارند، اما به دليل 
قطع شدن بيمه آنها و نداشتن دفترچه كارهاى 

درمانــى خود را بــا هزينه 
بسيار زيادى انجام مى دهند.

وى بــا اشــاره بــه ورود 
دستگاه«سى.ان.سى» و گران 
مواداوليه،  و  چوب  شــدن 
افزود: تهيه هر دست مبل در 
گذشته حدود 4 تا 6 ميليون 
است،  مى برده  هزينه  تومان 
اما با گران شــدن چوب و 
مواداوليه هزينه هر دســت 
تا 25 تــا 30 ميليون تومان 

رسيده است.
بــا  گفــت:  عبدالملكــى 
ممنوعيــت قطــع درختان 
صورت  به  چوب  جنگل ها 
قاچاق به دست ما مى رسد و قيمت يك الوار 
چوب از 50 هزار تومان به يك ميليون و 500

هزار تومان رسيده است و براى يك دست مبل 
حدود نيم متر چوب اســتفاده مى شود كه هر 
دســت مبل با احتساب قيمت يك متر چوب 
كه 11ميليون تومان است حدود 6 ميليون فقط 

چوب مى خواهد.
وى افزود: در گذشته كه رونق توليد در روستا 
بســيار خوب بود كارگاه هاى ما حدود 14 تا 
15 ســاعت فعال بودند، اما در سال هاى اخير 
هر كارگاهى شــايد 2يا 3 ساعت به صورت 

فعــال كار كند. اين توليدكننده در پايان گفت: 
اميدواريم در ســالى كه به نــام مانع زدايى ها، 
توليد و پشتبيانى ها نامگذارى شده است دوباره 

رونق توليد به اين روستا برگردد.
دهيار اين روســتا هم با اشــاره به مشكالت 
توليدكننــدگان اين روســتا افزود: روســتاى 
دهنــوى آورزمان در ســال1390 بــه عنوان 
روســتاى پايلوت و نمونه در كشور در حوزه 
توليد و اشتغال نام گرفت. اما در سال هاى اخير 

به شدت توليد در روستا كاهش داشته است.
احمد عبدالملكى در ادامه با اشــاره به وجود 
دستگاه «سى.ان.ســى» به روستا گفت: ورود 
بيش از حــد «سى.ان.ســى» موجب بيكارى 

هنرمندان اين روستا شده است.
وى افــزود: وجود دســتگاه «سى.ان.ســى»، 
قطع شــدن بيمه تأمين اجتماعــى هنرمندان و 
توليدكننده ها و گرانــى مواداوليه و چوب از 
جمله مهمترين مشكالت اين روستا در حوزه 
توليد مبل ومنبت است، از مسئوالن مى خواهيم 
كه به اين مشكالت ورود كنند و اجازه ندهند 
روستايى با بيش از 200 كارگاه توليدى، رنگ 

تعطيلى و نااميدى به خود بگيرد.
در پايــان گفتنى اســت، بانوان اين روســتا 
هم كارگاه هايى خياطى را در ســطح روســتا 
راه اندازى كرده اند و نقش بســيار مهمى را در 

اقتصاد خانواده هايشان ايفا مى كنند.

اصالح و توسعه  شبكه جمع آورى فاضالب همدان(مرحله چهارم) به شماره ع/1400/205 
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اصالح و توسعه  شبكه جمع آورى فاضالب همدان(مرحله چهارم) با براورد 
اوليه 8،452،207،483 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل 
پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد.شركت هايى كه قبال با 

شركت آب و فاضالب همدان همكارى داشته اند بايد داراى رضايت نامه براى آخرين كار انجام شده با پيشرفت باالى 90 درصد با اين شركت باشند . 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  به 
شماره فراخوان 2000007001000043 انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/05/12

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

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/05/12 لغايت 1400/05/19 تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/05/30 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/05/31 ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:  422،610،374 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22  واصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع 
كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/5/30 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
نوبت دوم

6 ُتن ريشه«شيرين بيان» قاچاق در كبودراهنگ كشف شد

روستايى در سال 97بدون بيكار و امسال با موج مهاجرت

كوچ اجبـارى از دهنو 
■ توليدكننده: چوب به صورت قاچاق به دستمان مى رسد
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يادداشت

مطالبه گرى مشكالت توليد توسط جمعيت جانبازان 
انقالب اسالمى

 در نشست كميته رفع موانع توليد و تســهيل امور سرمايه گذارى جمعيت جانبازان 
انقالب اسالمى 5 پرونده از مشكالت توليد و سرمايه گذارى بررسى شد. 

گويا پس از اتمام انتخابات و انحالل ستادهاى رسمى آيت ا... رئيسى در سراسر كشور، 
در ابتكارى جديد جمعيت جانبازان انقالب اســالمى استان، كه دبيركلى آن را محمود 
احديان(رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى در همدان) بر عهده دارد اين بار در قامت 
نمايندگى مطالبه گرى مشــكالت جامعه توليد استان دست به كار شده و با هماهنگى 

دستگاه هاى دولتى، رفع موانع توليد و تسهيل امور سرمايه گذارى را پيگيرى مى كند.
گويا در دوره انتخابات بيشــترين حمايت از مجموعه ســتاد رئيسى توسط بخش توليد 

اســتان صورت گرفته و جمعيت جانبازان كه شاكله اصلى ســتاد رئيسى در همدان را 
تشكيل مى داده درصدد جبران حمايت صورت گرفته برآمده است.

فارغ از مباحث سياســى، جمعيت جانبازان انقالب اســالمى يك حزب رسمى با 
ســاختار تشــكيالتى اســت كه طبق قانون ظرفيت ورود به مباحثى كه منافع آن به 
عموم مردم مى رســد اجازه ورود را خواهد داشت. با ايجاد اين حركت كار دولت 
منتخب در روزهاى آينده به طور قطع ســخت تر مى شــود چراكــه يك مجموعه 
از خــارج از دولت و البته با درايت بيشــتر از تشــكل هاى بخــش خصوصى به 
موضوع توليــد با نگاهى جهادى و تفكر انقالبى ورود پيــدا كرده كه گويا جمعى 
از متخصصــان امر هم گرد موضــوع آمده اند تا تحركى جديد را در اين بخش رقم 

زنند.

رئيسى تسليم فشارها نشود
فيض ا... مظفرپور »

 مراسم تنفيد رياست جمهورى ســيزدهم آيت ا... رئيسى ديروز در 
حسينيه امام خمينى(ره) برگزار شد و حكم تنفيذ رياست جمهورى وى 
به وسيله حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب به وى اهدا شد و 
روز(پنجشنبه 14مردادماه) مراسم تحليف(سوگند) رياست جمهورى در 

محل مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود.
و بدين وســيله دوره اى ديگر از خدمتگزارى به وسيله دست اندركاران 
نظام اســالمى در قوه مجريه آغاز خواهد شــد. اگر چه براساس قانون 
رئيس جمهور مى تواند تا2 هفته بعد از تنفيذ و تحليف نسبت به معرفى 
كابينه خود به مجلس اقدام نمايد،. ولى براســاس آنچه كه در رسانه ها 
اعالم شده و آيت ا... رئيســى اعالم كرده قرار شده براى تشكيل هرچه 
زودتر كابينه و گرفتن رأى اعتماد از مجلس اســامى وزراى پيشنهادى 
رئيس جمهور در روز پنجشنبه 14مردادماه همزمان با مراسم تحليف به 
مجلس شوراى اسالمى اعالم گردد و مجلس نيز تا 2 هفته آينده جلسه 
رأى اعتماد را برگزار و صالحيت هاى افراد معرفى شده را بررسى و در 

نهايت به آنها رأى اعتماد و يا عدم اعتماد خواهد داد.
همانگونه كه رهبر معظم انقالب در حكم تنفيذ فرموده اند آيت ا... رئيسى 
بايد با مردم از روى صداقت و قطع نظر از پيرايه هاى سياســى حرف 
بزند. معظم له فرمودند: بايد صادقانه با مردم حرف بزنند مشكالت خود 
را بگويند حرف زدن با مردم از كارهاى مهمى اســت كه دولت مردمى 
بايد به آن متعهد باشد» و نيز فرمودند شعار دولت مردمى را در واقعيت 
امر محقق كنيد. مردم يعنى همه مردم بدون امتيازهاى طبقاتى و گروهى.»

حال مراسم تنفيذ كه به اتمام رسيد و رئيسى روز پنجشنبه مراسم تحليف 
را به جا خواهد آورد و قرار اســت كابينه خود را نيز به مجلس معرفى 

كند.
دولت مردمى رئيســى بايد با توجه به فرمايشــات مقام معظم رهبرى 
در حكم تنفيذ مردمى بودن را محقق كرده و از گرايشــات سياسى به 
دور باشد و در انتخاب همكارانش از فشارهاى سياسى و سهم خواهى 
سهم خواهان نترسيده و آنگونه كه خود نيز در هنگام ورود به انتخابات 
اعالم كرد كه مســتقل از گروه هاى سياسى است در انتخاب افراد براى 
كابينه نيز مستقل عمل كرده و فقط بر اساس شايستگى ها و تجارت و 
عملكردهاى گذشته افراد و مردمى بودن كه رهبرى در حكم تنفيذ بدان 

اشاره كردند توجه كند.
و از انتخاب اشــراف سياسى كه رابطه خوبى با عموم مردم و صاحبان 
اصلى انقالب و نظام ندارند پرهيز كنــد و احزاب و گروه ها و به ويژه 
نماينــدگان مجلس نيز از دخالت هاى بى جا و فشــارهاى سياســى و 
سهم خواهى ها براى چينش كابينه خوددارى كنند. بايد كابينه اى كه مطابق 
با معيارهاى دولت مردمى است و شاخصه هاى يك مدير كارآمد در گام 
دوم انقالب را دارند معرفى شوند تا بتوانند مشكالت پيش روى نظام و 

مردم را از سر راه بردارند. انشاءا... 

نايب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس: 
اجازه نخواهيم داد پلتفرم خارجى

 فيلتر شود
 طرح صيانت از حقوق كاربران و ســاماندهى فضاى مجازى در 
كميسيون مشترك بررسى خواهد شــد، به گفته رئيس مجلس هيچ 
فيلترينگى در هيچ پلتفرم فضاى مجازى وجود نخواهد داشــت. به 

تعبير ديگر، ما اجازه نخواهيم داد اين اتفاق بيفتد.
به گزارش ايســنا، نايب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس در صفحه 
رســمى اينســتاگرامش در مورد طرح صيانت از حقوق كاربران و 
ســاماندهى فضاى مجازى گفت: رئيس مجلس شــوراى اســالمى 
كه جايــگاه باالتر از بنده دارند، گفتند كه هيــچ فيلترينگى در هيچ 
پلتفرم فضاى مجازى وجود نخواهد داشــت به تعبير ديگر، ما اجازه 

نخواهيم داد اين اتفاق بيفتد.
على بابايى كارنامى با اشــاره به تاريخچه  طــرح مذكور افزود: اين 
طــرح بيش از 16 - 17 ماه قبل در شــوراى عالى فضاى مجازى به 
رياســت رئيس جمهور با امضاى وزرايى كه نقاد اين بحث هستند،  
مصوب شــده است. ديد مجلس و طراحان طرح اين بود كه فضاى 
مجازى مهم اســت و بايد قوانين جامع و مانع داشــته باشد. قوانين 
نيز بايد حقوق شهروندى را پوشش دهد و البته زمينه سرمايه گذارى 

كسب وكار را فراهم كند.
وى در ادامــه افزود: تعدادى از طراحان طرح،  آبان ماه ســال قبل آن 
را پيشــنهاد دادند. من جزء طراحان نبودم و با اصول اوليه اين طرح 
مخالفت داشتم. در عين حال با قانونمند كردن فضاى مجازى موافق 
بودم. اين طرح از طرف همكاران اصالح شد و طبق قانون آيين نامه 
داخلى بيش از 50 نماينده درخواســت كردند كه اين طرح اولويت 

اول صحن مجلس باشد.

رئيسى در پاستور مستقر شد 
  رئيس دولت سيزدهم پس از پايان مراسم تنفيذ با همراهى حسن 

روحانى به پاستور رفت و در رياست جمهورى مستقر شد.
به گزارش ايســنا، پس از پايان مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى، 
حجت االســالم  ســيد ابراهيم رئيســى بــه همراه حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى در نهاد رياست جمهورى حضور يافته و 

رئيس جمهور سابق دفتر كار را به آيت ا... رئيسى تحويل داد.

محمد ترابى »
 مراسم تنفيذ سيزدهمين دوره  رياست جمهورى اســالمى ايران روزگذشته با حضور رهبر انقالب اسالمى برگزار 
شد. عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشــور در آغاز مراسم تنفيذ و اعطاى حكم رياست آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى، 
گزارش مختصرى از روند برگزارى انتخابات دوره ســيزدهم رياست جمهورى، ارائه كرد. پس از آن متن حكم تنفيذ 

رئيس جمهور منتخب توسط حجت االسالم والمسلمين محمدى گلپايگانى رئيس دفتر مقام معظم رهبرى خوانده شد.

با فساد و مفسد بى امان 
مبارزه كنيد

 رهبر انقالب اسالمى در سخنانى در مراسم تنفيذ 
سيزدهم يكى ديگر از جنبه هاى مردمى بودن را مبارزه 
بى امان با فســاد و مفسد برشــمردند و افزودند: آقاى 
رئيسى در مسئوليت قبلى، مبارزه با فساد را شروع كرد 
و اقدامات خوبى انجام داد، اما اصل قضيه و بســترها 
و زمينه هاى فســاد در قوه مجريه است كه بايد با آن 

به طور جدى مبارزه كرد.
حضرت   آيت ا... العظمى خامنه اى وجود تنوع سياسى 
را از ديگر مضامين بســيار مهم مراسم تنفيذ خواندند 
و فرمودنــد: گرايش هاى مختلف سياســِى دولت ها، 
نشان دهنده تنوع سياسى در كشور و اين واقعيت نشانه 

آزادى و سالمت انتخابات است.
ايشــان جابجايى قدرت در قــوه مجريه را اميدآفرين 
برشــمردند و گفتند: حضور افراد جديد با اراده هاى 
تازه و ابتكارات نو، براى همه بخصوص جوانان اميد 

مى آفريند كه اين اميدوارى بسيار مغتنم است.
رهبر انقالب با اشــاره به شــعارهاى انتخاباتى آقاى 
رئيســى مبنى بر«مردمى بودن و از مردم شنيدن و در 
ميان مردم بودن»، افزودند: مردمى بودن موضوع بسيار 
مهمى است و رئيس جمهور محترم و همكارانشان بايد 
تالش كنند اين شــعار در واقعيت محقق شــود و به 
معنى واقعى و بدون در نظر گرفتن امتيازهاى طبقاتى 

و گروهى، در ميان همه مردم باشند.
حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه دولت بايد 
مظهر وفاق ملى و نــگاه مالطفت آميز به عموم مردم 
باشــد، فرمودند: يكى از كارهاى مهمى كه به مردمى 
بــودن دولت كمك مى كنــد، تعهد بــه گفت وگوى 
صادقانه و بدون پيرايه هاى سياسى با مردم است. بايد 
با مردم صادقانه حرف زد، مشــكالت و راه حل ها را 
گفت و توقعــات را بيان كرد و كمك هاى الزم را نيز 

به مردم تقديم كرد.
ايشان بيان كردند: اين روزها از مشكالت و كمبودهاى 
كشور گفته مى شود كه زياد هم هستند، اما ظرفيت هاى 
كشــور در بخش هاى آب، نفت، معادن، بازار گسترده 
داخلــى، همســايگان و اســتعدادها و آمادگى هــاى 
حيــرت آور جوانــان، بســيار فراتر از مشــكالت و 

فوق العاده هستند.

سفره مردم را شرطى نخواهيم كرد
 رئيس دولت سيزدهم در ابتداى مراسم تنفيذ خود گفت: هرجا به 
رهنمودهاى امام(ره) و رهبرى و سياســت هاى نظام توجه شد كارها 
پيش رفت و امور انجام شــد و آنجا كه اين توجه صورت نگرفت، 

اشكال و مشكل پيش آمد.
رئيسى همچنين با بيان اينكه پيام مردم در 28 خردادماه تحول خواهى 
و عدالت خواهى و مبــارزه با فقر و تبعيض بود، بيان كرد: پيام مردم 
تغيير وضعيت موجود بود. با توجه به رشــد نقدينگى 680 درصدى 
و تورم 44 درصدى و افزايش 3 برابرى بدهى هاى دولت در 5 ســال 
اخير، وضعيت مردم را وضعيت مناسبى نمى بينيم چه به دليل دشمنى 

دشمنان و چه به دليل كاستى هاى داخلى.
وى با بيان اينكه ســفره مردم را شــرطى نخواهيم كــرد، گفت: ما 
وضعيت سفره مردم را به خارج از كشور گره نخواهيم زد. من به همه 
دولتمردان دولت دوازدهم خســته نباشيد عرض مى كنم، اما كارهاى 
زيادى همچنان پيش پاى دولت اســت و ما يك برنامه تحولى آنى، 
فورى و كوتاه مدت براى مواجه با مسائل پيش رو مشخص كرديم و 

به سرعت با اين موارد مواجه مى شويم.
رئيس جمهــور افــزود: اميدواريم كــه در اين برنامــه تحولى همه 
دغدغه منــدان بدون نگاه به خط و جناح سياســى و بدون توجه به 
قوميت و اينكه در كدام دانشــگاه هســتند، همه متخصصان در كنار 
هم نقش آفرينى كننــد. تا با همكارى همه نخبگان وضع به نفع همه 

مردم تغيير يابد.

واكنش اسرائيل به حضور اتحاديه اروپا 
در مراسم تحليف رئيسى

 در مراسم تحليف رئيس جمهورى منتخب، عالوه بر رئيس و نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى، رئيس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان كه طبق 
قانون اساســى بايد در جلسه حضور داشته باشند، البته از برخى مقامات و 

شخصيت هاى داخلى و خارجى نيز دعوت به عمل آمده است.
ســخنگوى هيأت رئيســه مجلس در رابطه با ميهمان هاى مراســم تحليف 
فردا گفت: 115مقام رســمى از 73 كشــور جهان براى حضور در مراسم 
تحليف اعالم آمادگى كردند كه 10نفر از سران كشورها، 20رئيس مجلس، 
11 وزيرخارجه، 10 وزير ديگر، فرســتادگان رؤساى دولت ها، نواب رئيس 
مجالس، هيأت هــاى پارلمانى، رؤســا، مقامات و نمايندگان 11ســازمان 

بين المللى و منطقه اى براى حضور در اين مراسم اعالم آمادگى كرده اند. 
نظام الدين موسوى افزود: در اين مراسم نمايندگان دبيركل سازمان ملل، رئيس 
اوپك، IPU و اتحاديه اروپا، اتحاديه اوراسيا، اتحاديه بين المجالس، اتحاديه 
بين المجالس اسالمى، بين المجالس آسيايى، اكو و نمايندگان شخصيت هاى 
برجسته اديان و مذاهب و همچنين شخصيت هاى مؤثر فرهنگى و اجتماعى 
جهان اســالم حضور خواهند يافت. همچنين تمهيدات ترافيكى براى اين 

مراسم انديشيده شده است كه به اطالع مردم پايتخت مى رسد.
روز گذشــته به گزارش وبگاه العربيه وزارت خارجه رژيم صهيونيســتى با 
صدور بيانيه اى، تصميم اتحاديه اروپا براى فرستادن نماينده به مراسم تحليف 
رئيس جمهــور منتخب ايران را«گيج كننده و يك قضاوت و داورى ضعيف» 

خواند.

مراسم تحليف چيست؟
 در مراسم تحليف كه به ميزبانى مجلس شوراى 
اســالمى برگزار مى شود، رئيس جمهور منتخب بر 
طبق اصل 121 قانون اساســى سوگند ياد مى كند 
كه همه اســتعداد و صالحيت خويــش را در راه 
ايفاى مســئوليت هايى كه برعهده گرفته  است، به 
كار گيرد و در پايان ســوگندنامه را امضا مى كند. 
رئيس جمهور پس از مراسم تحليف، طبق آيين نامه 
2 هفته زمان دارد تا نسبت به معرفى كابينه و برنامه 
وزرا به مجلس شــوراى اسالمى اقدام كند كه پس 
از اعالم وصول در مجلس، به مدت يك هفته وزرا 

و برنامه هايشان در دست ارزيابى قرار مى گيرند.
با اين حال گمانه زنى ها و برخى از اخبار انتشــار 
يافته حكايت از آن دارد كه رئيس جمهور سيزدهم 
كشــورمان قصد دارد كــه در روز تحليف كابينه 

موردنظر خود را معرفى كند. 

فشار ها بر دولت سيزدهم
 براى انتخاب كابينه

 از زمــان پيروزى وى در انتخابات 28 خردادماه 
تا كنون، براى سهم خواهى و تأثير در انتخاب كابينه 
بر رئيس جمهور جديد كشــورمان فشار بوده است. 
البته گفتنى اســت كه طبق اخبار و حواشى روز هاى 
گذشــته، گزينش كابينه به صــورت چراغ خاموش 
اقدامى از سوى رئيسى براى مقابله و تحت تأثير قرار 
نگرفتن در برابر فشــار ها و سهم خواهى هاى مذكور 
بوده اســت.  با اين حال طبق شــنيده ها و اطالعات 
برخــى از منابع آگاه بــه خبرگزارى هــا، برخى از 
افــراد همچون زاكانى و احمدى مقدم با فشــار ها و 
اعتراض هاى صورت گرفته از سوى برخى نمايندگان 
و اصولگرايان نزديك به دولت سيزدهم از بدنه كابينه 

دولت سيزدهم كنار گذاشته شده اند. 
از سوى ديگر از آنجايى كه رئيسى همواره بر كابينه 
فراجناحى تأكيد داشــته، شاهد اين مسأله بوديم كه 
برخى اصولگرايان از جمله نمايندگان مجلس، نسبت 
به گزينش افراد از جريــان اصالحات ابراز نگرانى 
كرده و موج ديگرى از فشار ها نيز بر دولت سيزدهم 

به وجود آمده بود. 

فردا تحليف رئيسى
 برگزار مى شود

 پــس از انتخابــات رياســت جمهورى چنــد مراســم 
طبــق قانــون اساســى برگــزار مى شــود، مراســم تنفيــذ 
ــف و  ــم تحلي ــالب، مراس ــم انق ــر معظ ــط رهب توس
ســوگند رئيس جمهــور و ســپس رأى اعتمــاد مجلــس 
ــه معرفــى  شــده توســط رئيس جمهــور ايــن  ــه كابين ب
مراســم ها هســتند كــه پــس از آن، دولــت جديــد كار 

ــد. ــاز مى كن ــود را آغ خ
روزگذشــته مراســم تنفيــذ رئيس جمهــور جديــد 
ــون  ــق قان ــس از آن طب ــد و پ ــزار ش ــورمان برگ كش
كــه  شــود  برگــزار  تحليــف  مراســم  مى بايســت 
ــيزدهمين دوره رياســت جمهورى  ــف س ــم تحلي مراس
ــادف  ــاه) مص ــنبه 14مردادم ــردا (پنجش ــاعت 17 ف س
ــس  ــروطيت در مجل ــان مش ــدور فرم ــالگرد ص ــا س ب
ــى در محــل  ــات خارجــى و داخل ــا حضــور مقام و ب

ــود. ــزار مى ش ــالمى برگ ــوراى اس ــس ش مجل

احتمال حضور چند همدانى 
در كابينه رئيسى 

 با توجه بــه آراى انتخابات هاى ادوار مختلف، 
متوجه مى شويد كه استان همدان به عنوان يك استان 
اصولگرا به حساب مى آيد. از اين رو زمينه رشد براى 
فعــاالن اصولگرا در همدان فراهم تر بوده و شــاهد 
اين مسأله هســتيم كه در زمان دولت هاى اصولگرا، 

مسئوالن بيشترى از استان به كار گرفته مى شوند. 
پس از پيروزى رئيســى در انتخابــات و در اوايل 
گمانه زنى ها از كابينه وى، اسامى چهره هاى شاخص 
اصولگرا همچــون حميدرضا حاجى بابايى به عنوان 
وزيــر آموزش وپــرورش بيش از همــه به گوش 
مى رسيد. با اين حال با نزديك شدن به موعد اعالم 
كابينه ســيزدهم شاهد اين مســأله هستيم كه برخى 
چهره هاى كمتر  شــناخته شــده در عرصه مديريت 
اجرايى كشــورى همچــون محمدعلى زلفى گل در 
سمت وزير علوم و كيومرث هاشمى در قامت وزير 

ورزش وجوان بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. 
البته گفتنى اســت كه پيش بينى ها دقيق نبوده و اين 
ليســت ها از كابينه  احتمالى دولت سيزدهم بر پايه  

اخبار غير موثق و گمانه زنى بوده است. 

تنفيذ سيزدهم برگزار شد

احتمال معرفى كابينه 
در روز تحليف
■ رهبرمعظم انقالب: با مردم صادقانه حرف بزنيد

رئيس شوراى وحدت استان:

اصل«گردش نخبگان» 
را مطالبه گرى مى كنيم

 احزاب، گروه هاى سياســى و نمايندگان مجلــس تقاضا داريم 
آيت ا... رئيســى را در انتخــاب وزرا و اســتانداران آزاد بگذارند و 
سهم خواهى نكنند، طبق بيانيه دوم انقالب گردش نخبگان در جامعه 

را مطالبه گرى خواهيم كرد تا اين امر محقق شود.
رئيس شــوراى وحدت استان همدان در نشســت خبرى شوراى 
وحدت اســتان بيان كرد: در انتخابات شوراى شهر همدان ليست 
11 نفــره معرفى و حمايت كرديم كه 6 نفر از آنها با حمايت مردم 

منتخب شدند.
بهــزاد خزائيان در ادامه گفت: در 3 انتخابات براســاس خط مشــى 
شوراى وحدت كشــور مالك بيانيه گام دوم انقالب بود و معتقديم 
در آينــده نزديك براى انتخاب مديران و در آينده نيز براى انتخابات 
مجلس به اين بيانيه توجه كنيم كه گردش قدرت بين نخبگان و تمايل 

به سمت مديران انقالبى و جهادى باشد.
وى با بيان اينكه گفتمان ما عدالت خواهى، كارآمدى و توسعه درون زا 
است، افزود: شوراى وحدت استان با خردجمعى و مشاركت 3 ضلع 

روحانيون، احزاب و اقشار به فعاليت خود ادامه مى دهد.
رئيس شوراى وحدت اســتان در ادامه بيان كرد: متأسفانه در استان 
همدان با كاهش مشــاركت مردم مواجه بوديم كه بايد اين موضوع 
آسيب شناسى شود. نارضايتى مردم استان از وضع اقتصاد و معيشت 

در طول 8 ســال گذشته بر اين مشاركت اثر گذاشته است. پاسخگو 
نبودن مسئوالن ارشد اســتان به دغدغه هاى واقعى مردم و عملكرد 
ضعيف در اقناع و روشنگرى مردم براى حضور در پاى صندوق هاى 

رأى در اين زمينه مؤثر بوده است.
خزائيــان با تأكيد بر اينكــه بايد تالش كنيم اعتمــاد از بين رفته را 
برگردانيم، افزود: در همدان متأســفانه مسئوالن در سال هاى گذشته 
آمار و ارقام غيرواقعى و كاذب از وضعيت استان را دادند و در نتيجه 

اعتماد نداشتن موجب شده مشاركت پايين بيايد.
وى با طرح اين پرســش كه آيا واقعا نرخ بيكارى در اســتان زير8
درصد اســت در صورتــى كه همه ما در خانواده هــا با جوان بيكار 
تحصيلكرده مواجه هســتيم، گفت: وقتى آمار غيرواقعى و كاذب از 
مردم گزارش مى دهيم، مى شــود مبناى عملكرد مسئوالن و استان با 

كاهش تخصيص اعتبارات نيز مواجه مى شــود. خزائيان با بيان اينكه 
در ليست 11نفره شوراى وحدت، 6 نفر به شورا راه يافتند و جلسه اى 
را با اعضا داشــتيم، افزود: در انتخابات شوراى شهر ميثاق نامه اى را 
با كانديداها امضا كرديم كه 10بند دارد و شــعار ما«شوراى مردمى و 
همدان آباد» بود، معتقديم شــوراى شهر به عنوان پارلمان شهرى از 
درگيرى هاى سياسى خود را دور نگه دارد و عدالت خواهى، مبارزه با 
فساد و رانت خوارى و رشوه خوارى در شهردارى مورد توجه  باشد.

وى با اهميت به پيشرفت همه جانبه و توسعه متوازن در تمام مناطق 
شــهر با اولويت ساماندهى حاشيه شهر از سوى شوراى شهر گفت: 
شوراى شهر بايد در برابر شهروندان و رسانه ها پاسخگو باشند و بايد 
احزاب و گروه ها شوراى شهر را در انتخابات شهردار آزاد بگذارند.

رئيس شــوراى وحدت اســتان همدان با بيان اينكه شوراى وحدت 

در انتخاب شــهردار وارد مصاديق نمى شــود و شاخص ها را عنوان 
كرده كه به ســمت نيروهاى متخصص و كارآمد از بدنه شهردارى و 
ترجيحاً از بدنه بومى استان بروند، گفت: شوراى وحدت قرار است 

مطالبه گرى از شهردار آينده و شوراى ششم داشته باشد.
خزائيان با بيان اينكه چرا بايد به افراد بازنشســته مراجعه شود مگر 
قحط الرجال است؟ بيان كرد: طبق بيانيه دوم انقالب گردش نخبگان 

در جامعه را مطالبه گرى خواهيم كرد تا اين امر محقق شود.
وى با تأكيد بر اينكه ما با قدرت براساس برنامه دكتر رئيسى كه قرار 
است مطالبه گرى را قانونمند دنبال كنند، مسائل را دنبال خواهيم كرد، 
افزود: در انتخاب مديران بايد از ظرفيت  تمام نيروهاى انسانى استفاده 
كرد و منافع ملى و استانى را در نظر گرفت، نبايد حزبى رفتار كرد كه 

معتقديم آقاى رئيسى نيز اين موضوع را مدنظر قرار مى دهند.
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حوادث

افزايش رشته هاى شغل محور در جهاددانشگاهى همدان
 رئيس جهاددانشگاهى واحد همدان بيان كرد: جهاددانشگاهى همدان در حوزه هاى مختلف توانسته است همكارى قابل قبولى با نماينده ولى فقيه 

در استان، ادارات استانى و مجمع نمايندگان استان، داشته باشد.
على كالنترنيا در گفت وگو با ايسنا، پيرامون مهمترين دستاوردهاى شاخص جهاددانشگاهى واحد همدان، گفت: تكميل و تجهيز فضاى مركز درمان 
نابارورى و مركز درمانى زنان و درمانگاه عمومى و آزمايشــگاه تشخيص پزشكى و ژنتيك و دريافت تجهيزات و دستگاه  هاى تخصصى در حوزه 
درمان نابارورى، اخذ مجوز راه اندازى خبرگزارى ســيناپرس، راه اندازى انتشارات جهاددانشگاهى همدان، عقد قرارداد با پارك علم وفناورى استان 
براى مديريت مركز رشد سفال و سراميك و اخذ مجوز موافقت كلى گروه پژوهشى توسعه اشتغال و كارآفرينى روستايى، از مهمترين دستاوردهاى 

شاخص جهاددانشگاهى واحد همدان است.
وى درباره مهمترين طرح هاى جهاددانشــگاهى همدان در آينده، بيان كرد: بهره بردارى از مركز جامع زنان و درمان نابارورى، راه اندازى سالمتكده 

طب سنتى، راه اندازى مركز خدمات تخصصى طب كار در شهرستان مالير از جمله اقدامات برنامه ريزى شده است

سامانه نوبت دهى واكسن براى معلوالن فعال شد
 سامانه نوبت دهى واكسن كرونا براى افراد داراى معلوليت با درجه شديد و خيلى شديد فعال شد.

به گزارش ايرنا، در ســامانه salamat.gov.ir امكان ثبت نام و دريافتن آنى نوبت تزريق واكســن تمامى معلوالن 
سراسر كشور با درجه شديد و خيلى شديد كه كدملى آنها از سوى سازمان بهزيستى به مركز فناورى اطالعات وزارت 

بهداشت ارسال شده فراهم شده است.
محــل، روز و ســاعت دريافــت واكســن توســط خــود افــراد انتخــاب مى شــود و نيــازى بــه انتظــار بــراى دريافــت 

نوبــت نيســت.
تاكنــون 10ميليــون و 285 هــزار و 494 نفــر ُدز اول واكســن كرونــا و 2 ميليــون و 795 هــزار و 680 نفــر نيــز ُدز 
ــزار و 174 ُدز  ــون و 81 ه ــه 13ميلي ــور ب ــده در كش ــق ش ــن هاى تزري ــوع واكس ــد و مجم ــق كرده ان دوم را تزري

رســيده اســت.

گرايش افراطى والدين براى داشتن فرزند 
پزشك و مهندس

 يك روانشــناس و هيأت علمى دانشگاهى با اشاره به تبعات اجبار 
والدين در انتخاب رشــته اى خاص بــراى دانش آموزان، بيان كرد كه 
رشته و به تبع آن شــغل آينده فرزندان تا آخر عمر همراه آنها خواهد 
بــود، بنابراين بايد مهــارت، توانايى، عالقه و رضايــت فرزند را در 
انتخاب رشــته در نظر گرفت و اين در حالى است كه شاهد گرايش 
افراطى و بيمارگونه  والدين به ســمت برخى رشــته ها مثل تجربى و 

رياضى براى رسيدن فرزندان به پزشكى و مهندسى هستيم.
مژگان احمدپور در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه شاهد آسيب تب 
تند پزشــك و مهندس شدن فرزندان در بين والدين هستيم كه كسى 
پاسخگوى آن نيســت، بيان كرد: با توجه به اين آسيب و تب تند در 
برخى رشته ها، متأسفانه ساير مشاغل ارزش خود را از دست مى دهند. 
جامعه بايد به فن ســاالرى روى آورد و نبايد والدين فرزند را وادار به 

تحصيل در رشته اى كه خودشان تمايل به آن داشتند، كنند.
وى افزود: خانواده ها تصور مى كنند بچه ها با ورود به رشته هايى نظير 
پزشــكى و مهندســى به پايگاه اجتماعى و منزلت اجتماعى باالترى 
مى رســند در حالى كه تمام رشــته ها داراى منزلت هســتند و براى 
رسيدن به پايگاه اجتماعى باال ابتدا بايد خواسته ذاتى انسان در بسترى 
مناسب تعريف شود. چه بسا چنين رشته هايى با روحيات بسيارى از 

دانش آموزان سازگار نيست و دوست ندارند در آنها تحصيل كنند.
 تب تندى كه همچنان باالست

به گفته احمدپور، ايجاد تنش و فشارهاى روحى براى فرزندان و حتى 
خانــواده از جمله عوامل اجبار فرزندان براى تحصيل در يك رشــته 
است، بعضاً مواردى بوده است كه فرزندان پس از تحصيل اجبارى در 
رشته اى خاص على رغم موفقيت در آن رشته دست به ناهنجارى هاى 
اجتماعى و يا دچار افســردگى مى شــوند. حال آنكه دكتر و مهندس 
درمانده بهتر است و يا فرزندى شاد و شاغل در رشته اى ديگر است؟

اين مدرس دانشــگاه با تأكيد بر اهميت شــناخت روحيات فرزندان 
پيش از انتخاب رشته دبيرستان و با اشاره به وجود تست هاى متنوعى 
براى تعيين اين مهم، بيان كــرد: خانواده ها حتماً پيش  از وادار كردن 
بچه ها براى تعيين رشته، نزد مشاور بروند تا با گرفتن تست هاى تعيين 
شخصيت متوجه شوند گرايش فرزند چيست، چراكه مهمترين مؤلفه 
براى تعيين رشته نوع شخصيت فرزند و هماهنگى آن با رشته و شغل 

موردنظر است.
وى معتقد است كه سال هاست شاهد انتخاب رشته بعضاً "كوركورانه"
توســط والدين براى فرزندان هستيم، به نوعى كه والدين بنابر داليلى 
نظير چشــم و هم چشمى براى آينده شغلى و تحصيلى فرزند تصميم 
مى گيرند و او را وارد مســيرى مى كنند كه شــايد انتهاى آن پشيمانى 
محض باشد و آن پشيمانى و حســرت تا آخر عمر گريبان فرزند را 
مى گيرد و والدين به غلط تصور مى كنند كه تحصيل در رشــته هايى 
نظير مهندسى و پزشــكى براى فرزندانشان پايگاه اجتماعى و قدرت 
و منزلت بيشــترى نسبت به ساير رشته ها به همراه خواهد داشت كه 

همين امر آسيب هاى اجتماعى و روانى زيادى را مى تواند ايجاد كند.
احمدپور در عين حال اين را هم گفت كه بيان نظر والدين درخصوص 
رشــته و آينده شــغلى فرزندان و قرار دادن فرزندان در مسير درست 
بسيار خوب است، بنابراين والدين مى توانند نظرات خود را به فرزندان 

بگويند، اما اجبار فرزندان به تحصيل در رشته اى خاص اشتباه است.
اين مشاور و روان درمانگر، افزود: والدين آرزوهاى خود را در فرزندان 
جســت وجو و بر روى فرزندان خالصه مى كنند از ترس اينكه مبادا 
فرزندانشــان در آينده بيكار شــوند؛ آنها را مجبور به انتخاب رشته اى 
مى كنند كه بعضاً دوســت ندارند و از سوى ديگر فرزندان به اين باور 
مى رســند كه خوشــبختى و رفاه تنها در همان رشته ها خالصه شده 
است. بسيارى از دانش آموزان براى حفظ حرمت و پيروى از والدين 
وارد رشــته اى شده و با بى ميلى و بدون ذره اى اميد درس مى خوانند. 
در ميان مراجعان خود مواردى را داشته ام كه به همين دليل فرد شديداً 
به بيمارى افسردگى و اضطراب مبتال شده و از والدين خود مى ترسد.
وى بــا بيان اينكه دانش آموزان ابتدا بايد نــه گفتن را بياموزند و اگر 
رشته را دوست ندارند حتماً در آن تحصيل نكنند، اين را هم گفت كه 
وظيفه آموزش وپرورش است كه اين تصورات غلط و ذهنيت غلط را 

از والدين بگيرد و به تمام رشته ها بها دهد.
احمدپور گفت: كه دوســت داشــتن شــغل همانند غذايى است كه 
مى خوريم و اگر امنيت شــغلى براى افراد وجود نداشته باشد گويى 
زهرى را هر روز مى خورند، از اين رو بايد متناســب با نوع شخصيت 
فرزندان برايشــان انتخاب رشــته كرد چراكه در غير اين صورت جز 

درماندگى براى فرزندان چيزى نخواهد ماند.
ايــن روان درمانگر با اشــاره به نظريه �زايندگــى در برابر ركود� و 
�انســجام خود در برابر نااميدى�، افزود: اريكسون معتقد است تمام 
فعاليت هايمان راهى براى بهبود جامعه و زايندگى اســت، اگر نتوانيم 
راهى براى زايندگى داشته باشــيم دچار ركود و بى حوصلگى و فقر 
ميان فردى مى شــويم. يعنى افرادى كه نتوانستند به خواسته هاى خود 
در ســال هاى قبل پاسخ مثبت دهند در سال هاى ميانسالى دچار ركود 
مى شوند. از سوى ديگر افراد به نحوى تمام زندگى خود را از ميانسالى 
به بعد بررســى مى كنند كه اگر با رضايت خاطر به گذشــته نگاه كنند 
جايگاه گذشــته خود را مى پذيرند و احساس انسجام دارند در حالى 
كه اگر گذشــته با ناكامى مرور شود احساس نااميدى ايجاد مى شود، 
بنابراين اگر در سال هاى جوانى برايمان انتخاب كنند و ما حق انتخاب 

نداشته باشيم دچار ركود و نااميدى در بزرگسالى مى شويم.

آفتاب: سوار بر دناپالس بى خبر از بازار خودرو
 مگه خونش رنگين تره !!؟؟

خراسان: كابوس روزانه 800 قربانى كرونا
 احتماالً شبا كرونا نگهبانى مى ده كه چيزى از قلم نيفته!!
نوآوران: آب رفتن سفره ها به دنبال پر كشيدن كاالهاى اساسى 

 از وقتى كه  مرغ پراشو باز كرد راه براى بقيه هم باز شد!!
امتياز: جيره بندى سرم هاى تزريقى و آب مقطر

 يعنى مى خواهيد بگيد براى درمان هم بايد هفت خان رســتم 
روگذروند!!

بهار: سهميه بندى موادغذايى شوخى بزرگ!
 بازى با ُدم شيره!!

توريسم: سفر از سبد خانوار رفتنى شد 
 نكنه قراره اين ســبد را كوچيكتر كنن كه جا براى موارد ديگه 

باز بشه!!
اسكناس: تحريم و كرونا چالش اصلى اقتصاد

 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
دنياى اقتصاد: بازدهى بورس در 6 دولت 

 بدون شرح!!
مواجهه اقتصادى: اقتصادِ سلطان پرور

 مى خواد چاق بشه چله بشه تا بعد....!!
ثروت: خودروهاى 2ميلياردى دوباره محبوب شدند

 هرچى تعداد صفرها بيشتر آپشن هم باالتر!!
آسيا: صادرات بر باد رفته

 بادآورده رو باد مى بره!!
همشهرى: 8 سال نبرد براى اينترنت

 خواب به خواب نره، صلواااااات!!
توريسم: چشم اميد گردشگرى جهان به واكسن كرونا 

 فعًال داره دست  به  دست مى چرخه تا برسه!!
جام جم: آژير قرمز كوويد19، 1400

 هر چى زمان مى گذره كرونا جون تازه ترى مى گيره!!

دستگيرى خرده فروشان موادمخدر در همدان 
 سرپرســت پليس مبارزه بــا موادمخدر اســتان، از اجراي طرح 
پاكســازي در يكى از محالت حاشيه شهر همدان در روز گذشته، با 
دســتگيري 2 توزيع كننده موادمخدر و كشف 648 گرم هروئين خبر 

داد.
به گزارش پايگاه خبــري پليس هادي نجفي صالح، در تأييد اين خبر 
گفت: از آنجايي كه يكي از دغدغه ها و مطالبه مردمي در حوزه امنيت 
اجتماعــي جمع آوري معتادان متجاهر و پاكســازي اماكن عمومي و 
خيابان ها از وجود اين دسته از متخلفان است كه برابر سوابق موجود، 
بخشي از جرائم خرد مانند سرقت ها و... توسط آنها صورت مى گيرد، 
پليس مبارزه با موادمخدر اســتان اقدام به اجراي طرح پاكســازي و 

دستگيري خرده فروشان در يكى از محالت حاشيه شهر كرد.
وى افزود: در اجراى اين طرح، 2 توزيع كننده موادمخدر با 648 گرم 
هروئين، 2 دستگاه ترازو و يك عدد پايپ دستگير و با پرونده تحويل 

مرجع قضائي شدند.
سرپرســت پليس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان در پايان گفت: 
دستگيري خرده فروشــان موادمخدر به عنوان يك اولويت مأموريتي 
اصلي در دســتور كار پليس مبــارزه با موادمخدر قــرار دارد كه در 
اين راســتا توفيقات قابل توجهي حاصل شــده كه موجبات رضايت 

شهروندان را به همراه دارد.

دستگيري 3 اوباش در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير، از شناسايي و دستگيري 3 نفر 

اوباش با تالش مأموران كالنتري 12 اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر ســلگي در تأييد اين خبر 
گفت: به دنبال دريافت گزارشي مبني بر اينكه 3 نفر از افراد شرور در 
يكي از بوستان هاي شهر مالير اقدام به قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت 
براي شهروندان مي كنند و شخصي را با سالح سرد مورد ضرب وجرح 
قرار داده اند، بررسى موضوع در دستور كار مأموران كالنترى 12 قرار 
گرفت. وى افزود: با پيگيري هوشــمندانه مأموران، محل اختفاي اين 
اوباش شناســايى و نام بردگان در يــك عمليات ضربتي و غافلگيرانه 
دستگير و در بازرسي از محل اختفاي آنان، 4 تيغه قمه و چاقو كشف 

شد.

كشف كودشيميايي احتكار شده در فامنين 
 فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين، از كشــف 4 تن كودشيميايي 

احتكار شده در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، علي حسن حيدري، در تأييد اين خبر 
گفت: با اشراف اطالعاتي و تحقيقات گسترده مأموران پليس آگاهي 
و امنيت عمومي شهرستان فامنين، يك انبار كودشيميايي احتكار شده 
شناسايي شد. وي افزود: در بازرسي از اين انبار، 4 تن(800 كيسه 50
كيلويي) كودشــيميايي كه براي عرضه خارج از شبكه دپو شده بود، 

كشف و يك متهم در اين باره به مرجع قضائي معرفي شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان فامنين با اشــاره به اينكــه ارزش كاالي 
كشف شده توســط كارشناســان، 2ميليارد ريال برآورد شده، گفت: 
از شــهروندان درخواست مي شود در صورت مشاهده هرگونه موارد 

مشكوك با پليس 110 تماس بگيرند.

 خانــواده بــه  عنــوان كوچكتريــن نهاد 
اجتماعى، آســيب پذيرترين گــروه در برابر 
مسائل اجتماعى است و اثرگذارترين نهاد در 
پرورش و تربيت انســانى به  شمار مى آيد، به  
طورى  كه بيشتر مشــكالت و آسيب ها ابتدا 
در خانواده هــا بروز پيدا مى كند و در صورت 
پيشگيرى نكردن و برخورد ناصحيح با آنها، به 

درون جامعه نيز رسوخ مى كند.
ســالمت افراد و ســالمت جامعه در گروى 
سالمت خانواده است. به گونه اى كه اعضاى 
رشديافته در خانواده هاى سالم، انعطاف پذيرى 
و موفقيت بيشــترى از خود در جامعه نشان 

مى دهند.
تولد، ازدواج، يافتن شغل مناسب و امورى از 
اين دست مهمترين برهه هاى زندگى به شمار 
مى روند و هر دوره از زندگى نيز فرصت ها و 
چالش هاى خــاص خود را دارد. در اين بين، 
بازنشستگى به لحاظ تغيير ساختار زندگى از 

اين قاعده مستثنى نيست.
بازنشســتگى از دوره هاى زندگى اســت كه 
ممكن اســت به ويژه براى مردان آسيب هاى 
جدى مانند افسردگى، پرخاشگرى و نااميدى 
در پــى كاهش روابط اجتماعى و خانوادگى و 
كاهش توان جسمى به دنبال داشته باشد؛ اين 
مسائل در نتيجه برداشت نادرست از سالمندى 
نمايان مى شــود در صورتى كه سالمندى نيز 
مانند ساير دوره هاى زندگى ويژگى هاى خود 

را دارد.
برخى از روانپزشــكان بر اين باورند جدايى 
از كار مى تواند يك احساس شديد پوچى را 
در زندگى شــخص ايجاد كند؛ بين از دست 
رضايت  احساس  و  شغل(بازنشستگى)  دادن 

از خود(مفيد بودن) رابطه متقابل وجود دارد.
به گفتــه آنها نيز، اغلب مردان بازنشســته تا 
زمانى كه بيمارى افســردگى آنها به شــكل 
مشكالت جســمانى نمود پيدا نكند، به فكر 
درمان نيســتند و از ابراز مشكالت روحى و 
روانى خود طفره مى روند. در حقيقت، بازگو 

و  روحى  مشــكالت  نكردن 
پشت گوش انداختن بيمارى 
افســردگى در مردان ســبب 
مى شــود اين بيمارى در بين 
آنها تا مراحــل بحرانى پيش 
رود و گاه منجر به خودكشى 

شود.
رئيس كانون بازنشســتگان و 
مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 
استان با گراميداشت روز ملى 
خانواده و تكريم بازنشستگان 
بيــان كرد: حدود 8 ســال از 
همسان سازى  قانون  تصويب 
مى گذرد  بازنشستگان  حقوق 
كه در نهايت ســال گذشــته 
اجراى اين قانون كليد خورد.

گفت وگو  در  قادريان  حسين 
با همدان پيام گفت: برخى از كارگران با اجرا 
شدن اين قانون همسان  سازى مخالفت كردند 

كه در نهايت اواخر سال 
حقوق  دولت  گذشــته 
افزايش  را  بازنشستگان 
حقوق  ميزان  يعنى  داد، 
بازنشســتگان  دريافتى 
خدمت  ســال  بــا 30 
 200 و  4ميليــون  بــه 

هزارتومان  رسيد.
وى در ادامــه افزود: در 
اســتان همدان حدود 9 
كانون داريم كه شــامل 
مالير،  شهرســتان هاى 
تويســركان،  نهاونــد، 
تمامــى  و  اســدآباد 
شهرستان هايى كه داراى 
هســتند،  فرمانــدارى 
مى توانند  افراد  مى شود. 
به  صورت دلخواه عضو كانون شــوند و هر 
زمانى كه بازنشست شدند، مى توانند به كانون 

مراجعه كرده و از مزايايى كه در دسترس آنها 
قرار داده ايم بهره مند شوند.

قادريان گفت: تعداد بيمه شــدگان اصلى 42 
هزار نفر اســت كه 51 درصــد آن مربوط به 
همدان و 49درصد مابقى مربوط به كانون هاى 

شهرستان ها مى شود.
رئيس كانون بازنشســتگان و مستمرى بگيران 
تأمين اجتماعــى اســتان بيان كــرد: از ديگر 
برنامه هاى اين كانون اســتفاده از هتل انزلى 
با هزينه بســيار ناچيز است كه امسال حدود 
320 نفر از بازنشستگان استان از اين خدمات 

بهره بردند.
به گزارش اداره كل تأمين اجتماعى، صندوق 
بازنشســتگى كشورى تســهيالت ويژه اى را 
براى بازنشســتگان در نظر گرفته اســت كه 
حدود 7 هزار وام 5 ميليون تومانى در ســال 
1399 و از اوايل ســالجارى نيز 2هزار و 500 
وام 7ميليون تومانى در اختيار مستمرى بگيران 

قرار داده است.

1395 1396 1397 1398 1399 1400

جمع كل  125055 121230 11759 107476 98436 88787

تعداد كل بازنشستگان   38808 37321 33436 29868 26529 23747

از كار افتاده  3537 3537 3506 3452 3370 3235

پرونده فوتي 18600 18263 16896 15846 14872 13704
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 كاهش جمعيــت و فرزندآورى، يكى از 
دغدغه هاى مهم اجتماعى اســت كه تمامى 
ســازمان ها بايد براى اين منظــور اقدامات 

جدى انجام دهند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
روانشــناس و پژوهشــگر حوزه جمعيت، 
در يــك گفت وگوى راديويــى، در رابطه با 
الگو هــاى آينده پژوهى جمعيت ايران گفت: 
امــروز، يكى از محور هــاى اصلى موضوع 
جمعيت كه مهم تلقى مى شــود آينده پژوهى 
جمعيت است كه بيشــتر به فرايند و تالش 
سيستماتيك توجه مى كند كه مى توان آن را 
براى نگاه به آينده و در افق 10 يا 20ســاله 

و يا حتى 100ســاله تعريف كرد، اّما هرچه 
فرايند طوالنى مدت باشد درصد خطا ها هم 

محسوس تر است.
ناهيد ديناروند بيان كرد: ما در آينده پژوهى، 
بحث فرايندها، روند ها و سناريو ها را داريم 
كه بتوانيم مسائل جمعيتى را از سناريو هاى 
خوش بينانــه، بدبينانه و متوســط، تجزيه و 
تحليل كنيم و متوجه شــويم كه با اين نرخ 
و رويكــرد، در آينده چــه اتفاق هايى براى 
ما خواهــد افتاد و با رويداد هــاى متفاوت 
هم مى توان اين موضــوع را تئوريزه كرد و 
درخصوص آن صحبت كرد كه به دنبال اين 
موضوع، حتى با تصاوير و اشــكال جمعيتى 

هم مى توان نگاهمان را به مردم انتقال دهيم.
وى گفــت: موضوع ديگرى كــه در حوزه 
جمعيــت، مى توان به صــورت عمل گرا به 
آن نگاه كرد اقدامات اســت. بدين معنى كه 
در حوزه جمعيــت، چه راهبرد ها و الزامات 
سياســتى را بايد طراحى كــرد كه بتوان در 
آينده، از چالش هــا و بحران هايى كه وجود 

دارد به راحتى عبور كرد.
ديناروند بيان كرد: چشم انداز ما در 20 سال 
آينده موضوع جمعيت بدون توجه به ازدواج 
است كه متأسفانه در حال حاضر، جوانان ما 
رغبت كمترى بــه اين موضوع مهم دارند و 
من اين چالش را فقــدان آگاهى و آموزش 

مهارت هــاى ارتباطى و زندگــى و تعهد و 
مســئوليت پذيرى مى دانم هرچند كه مسأله 
ازدواج چندبعدى است، چراكه مسائل فردى، 
اجتماعــى و اقتصادى با اين موضوع ارتباط 
دارند و در حقيقت در آن دخيل هســتند، اما 
آنچه كه موجب تحول و تســهيالت ازدواج 
مى شــود آموزش و مهارت هاى ارتباطى و 
مسئوليت و تعهدپذيرى به اشتياق به ازدواج 
است. چون زندگى و ازدواج كردن يك تعهد 
است و فرد بايد اين را بياموزد و وقتى آن را 
آموخت به شيوه صحيح رفتار كند و آن وقت 
اســت كه جوانان مى توانند زندگى خوب و 

همراه با آرامشى را به وجود آورند.

براى رفع مشكالت جمعيت، يك دست صدا ندارد!

بازنشستگى پايان راه نيست
 آغاز فصل جديد است

سالمت  و  افراد  سالمت 
جامعه در گروى سالمت 
خانواده است. به گونه اى 
رشــديافته  اعضاى  كه 
ســالم،  خانواده هاى  در 
انعطاف پذيرى و موفقيت 
در  خــود  از  بيشــترى 

جامعه نشان مى دهند
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خبـر نكته

آگهي حصر وراثت
آقاى صالح شــيرمحمدى داراى شــماره شناسنامه 2 به شرح دادخواســت به كالسه 113/000072 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدمهدى 
شيرمحمدى به شماره شناسنامه 3861238896 در تاريخ 99/05/09 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-صالح شيرمحمدى به شماره شناسنامه 2 
پدر متوفى،2-رقيه آهنگرى فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 12219 مادر متوفى مى باشد كه 
غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 191)
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

24 ساعت ايرانى ها چطور مى گذرد؟
 ايرانى هــا بيشــترين زمان خود را صــرف فعاليت هاى مربوط به 
رسيدگى و مراقبت از خود مى كنند، ولى بعد از آن نحوه گذران وقت 

بين زنان و مردان متفاوت است.
به گزارش ايسنا، تحقيقات مربوط به گذران وقت از جمله موضوعاتى 
است كه در سال هاى اخير مورد توجه برنامه ريزان و محققان مطالعات 
اجتماعى و اقتصادى قرار گرفته و بر اين اســاس مركز آمار ايران به 
عنوان متولى آمار كشــور طراحى طرح گذران وقت را در دستور كار 

خود قرار داده است.
جامعه تحت پوشش اين تحقيقات كه افراد 15ساله و بيشتر است عضو 
خانوارهاى معمولى ساكن يا گروهى در نقاط شهرى كشور هستند و 
اعضاى خانوارهاى معمولى غيرساكن، روستايى و اعضاى خانوارهاى 

مؤسسه اى را پوشش نمى دهد.
بنابرگفته كارشــناس آمارهاى اجتماعى مركز آمار ايران، كه تخصص 
وى دكتراى جامعه شناســى سياسى اســت، امروزه از داده هاى طرح 
گذران وقت براى فهم الگو، استاندارد، سبك و كيفيت زندگى، كارها 
و فعاليت هــاى خانه دارى، كارهاى داوطلبانه، فعاليت هاى ورزشــى، 
مشاركت اجتماعى، برنامه ريزى شهرى، فعاليت هاى اوقات فراغت و 
موضوعات توســعه استفاده مى شــود و الگوى گذران وقت براساس 
چرخه زندگى انسان ها تغيير مى كند، از اين رو شناخت الگوى گذران 
وقــت در دوره هاى مختلف زندگى مانند جوانى و ســالمندى داراى 

اهميت است.
طبق توضيح صمد احسانى، مركز آمار ايران بنا بر وظيفه قانونى خود 
تهيــه و طراحى طرح گذران وقــت را در 3دوره زمانى 88- 1387، 
94-1393 و 99-1398 با هدف دســتيابى به شيوه گذران وقت افراد 
جامعه، شناخت نوع و مدت زمان فعاليت هاى انجام شده توسط آنها، 

در مناطق شهرى كشور به اجرا در آورده است.
به گفته وى، در اين طرح براى طبقه بندى فعاليت هاى گذران وقت از 

طبقه  بندى بين المللى ICATUS-2016 استفاده شده است.
اما در ادامه اين كارشــناس آمارهاى اجتماعى مركز آمار ايران نتايج 
جســت وجوهاى صورت گرفته و آمارگيرى طرح گذران وقت در 
سال هاى 1398 تا 1399 را ارائه كرد و در اين رابطه گفت كه در اين 
آمارگيرى، جمع  آورى اطالعات پرسشــنامه خانوارى توسط مأمور 
آمارگير به صورت حضورى و اطالعات پرسشــنامه فردى توســط 
افراد خانوار به روش خود تكميلى انجام شده  است. هر يك از افراد 
15ســاله و بيشتر حاضر در خانوار شرح تمامى فعاليت هاى خود را 
در طول يك شــبانه روز به تفكيك دوره هــاى زمانى 15 دقيقه اى به 
ريزترين و مشــروح ترين شكل، شخصًا در پرسشنامه درج و مأمور 
آمارگير با مراجعه مجدد، پرسشنامه تكميل شده را جمع آورى كرده  

است.
 بيشترين زمان، صرف چه كارى مى شود؟

بر اساس اين گزارش، متوسط بيشترين زمان صرف شده در طول روز 
به گروه فعاليت«رسيدگى و خودمراقبتى» از جمله خوابيدن، خوردن و 
آشاميدن، مراقبت هاى بهداشتى - پزشكى، سفر مرتبط با فعاليت هاى 

رسيدگى و خودمراقبتى  با 11ساعت و 34 دقيقه اختصاص دارد.
 ايرانى ها چقدر زمان صرف كار مى كنند؟

همچنين«اشــتغال و فعاليت هاى مرتبط براى مزد» شــامل اشــتغال 
در شــركت ها، نهادهاى دولتى و مؤسســات غيرانتفاعى، اشــتغال 
در بنگاه هــاى اقتصــادى خانگى توليد كاالها، اشــتغال در خانوارها 
و بنگاه هاى اقتصــادى خانگى ارائه خدمــات، فعاليت هاى فرعى و 
وقفه هاى مرتبط با شغل، جست وجوى شغل، راه اندازى شغل، سفر و 
تردد مرتبط با شغل و... با 2 ساعت و 46 دقيقه مى باشد كه اين مدت 

زمان براى مردان حدود 4 ساعت و 59 دقيقه است.
 حدود 3 ساعت براى كارهاى خانگى بدون مزد

گزارش احسانى نشــان مى دهد كه «خدمات خانگى بدون مزد براى 
اعضاى خانوار و خانواده» شــامل تهيه و آماده كردن غذا، تميز كردن 
خانه، خريدكــردن براى اعضاى خانوار، نگهــدارى از گل و گياه و 

حيوان خانگى و...2ساعت و 51 دقيقه از خانوارها وقت مى گيرد.
1/5 ساعتى هم براى معاشرت

«معاشــرت، ارتباط، مشــاركت اجتماعى و آداب ورسوم دينى» شامل 
صحبت  كردن، شركت در رويدادهاى اجتماعى، فرهنگى جامعه، نقش 
داشتن در مسئوليت هاى مربوط به شهروندى، آداب ورسوم دينى، سفر 

تفريحى- زيارتى و... نيز  با يك ساعت و 36 دقيقه بوده است.
 كار بدون مزد، ولى داوطلبانه فقط 2دقيقه

همچنين كمترين زمان صرف شــده در شــبانه روز مربــوط به «كار 
داوطلبانه بدون مزد، كارآموزى و ساير كارهاى بدون مزد» با 2 دقيقه 

است.
 مردان بيشترين وقت را صرف چه كارى مى كنند؟

 نتايــج اين بررســى نشــان مى دهــد كــه در بين مــردان، پس از 
فعاليت«رسيدگى و خودمراقبتى»، متوسط بيشترين زمان صرف شده 
در شــبانه روز به ترتيب مربوط به گروه فعاليت«اشتغال و فعاليت هاى 
مرتبط براى مزد» با 4 ساعت و 59 دقيقه،«فرهنگ، فراغت، رسانه هاى 
گروهى، تمرين هاى ورزشــى» با 4 ســاعت و 35 دقيقه و«معاشرت، 
ارتباط، مشــاركت اجتماعى و آداب  ورسوم دينى» با يك ساعت و 27

دقيقه بوده است.
3 اولويت زنان در گذران وقت

 در بين زنان نيز، متوسط بيشترين زمان صرف شده پس از رسيدگى و 
خودمراقبتى، مربوط به گروه فعاليت «خدمات خانگى بدون مزد براى 
اعضاى خانوار و خانواده» با 4 ساعت و 46 دقيقه و«فرهنگ، فراغت، 
رسانه هاى گروهى، تمرين هاى ورزشى» با 4 ساعت و 3 دقيقه در رتبه 

بعدى قرار دارد.
آنطور كه اين كارشــناس مركز آمار مى گويد: مقايســه الگوى گذران 
وقت بين مردان و زنان نشان مى دهد كه زنان نسبت به مردان در يك 
شبانه روز 3 ساعت و 53 دقيقه وقت بيشترى به خدمات خانگى بدون 
مزد و بيش از 4ســاعت زمان كمترى به اشتغال و فعاليت هاى مرتبط 

براى مزد اختصاص مى دهند.

رئيس كانون انجمن هاى صنفى كارفرمايى استان: 
نماينده اصناف در شوراى حل اختالف 

مالياتى، تخصصى انتخاب شوند
■ مديركل امورمالياتى استان: مؤديان نماينده 

موردنظرشان را انتخاب كنند
 افرادى كه برگ تشــخيص ماليات دريافت مى كنند بســته به نوع 
آن 20 تــا 30 روز فرصت دارند تا نســبت به آن اعتراض كنند. اداره 
امورمالياتــى نيز 30 روز فرصت دارد تا به آن رســيدگى كند كه يا به 
توافق مى رســند و يا پرونده مؤدى براى رســيدگى به هيأت دادرسى 
ارجاع مى شود. هيأت حل اختالف از 3 نفر تشكيل شده و جلسات آن 
با اين افراد رسميت دارد. يك نفر از آنها نماينده سازمان مالياتى كشور 
اســت كه در امور مالياتى استان مستقر شده، يك نفر از قضات شاغل 
يا بازنشســته دادگسترى و يك نفر هم از جامعه حسابداران رسمى و 
يا از تشــكل هاى فعال اقتصادى است كه به تناسب پرونده قابل تغيير 
اســت. طبق قانون كسى كه شكايت مى كند مى تواند نام و صنف نفر 
سوم را در برگه اعتراض خود مشخص كند. اما انتخاب نفر سوم براى 
رســيدگى به پرونده هاى مالياتى مورد بحث است به طورى كه رئيس 
كانون انجمن هاى صنفى كارفرمايى استان همدان گفت: در حال حاضر 
نفر سوم در اغلب مواقع از تشكل هاى تخصصى انتخاب نمى شوند و 
با اينكه مؤديان مالياتى حق انتخاب دارند، اما معموالً اين كار را انجام 

نمى دهند كه سبب مى شود دبير حل اختالف آن را تعيين كند. 
فرشــاد نويد افزود: طبق قانون با اينكه اگر نماينده تشــكل ها به طور 
تخصصى نسبت به پرونده انتخاب نشوند رأى قابليت اجرا ندارد، اما 
معموالً مى بينيم كه اين اتفاق مى افتد و به انتخاب دبيرحل اختالف افراد 
ديگرى در هيأت دادرســى حضور مى يابند كه چون در زمينه پرونده 

تخصص ندارند ممكن است نتوانند رأى را به درستى صادر كنند.
وى گفت: بارها اين موضوع را پيگيرى كرده ايم كه نفر سوم از صنف 
مربوط به پرونده انتخاب شود اما مى گويند فرد شاكى در دادخواست 
خود بايد آن را درج كند و يا كسى كه براى رأى انتخاب مى شود اگر 
متوجه شد كه پرونده در تخصص او نيست، امضا نكند و وقتى هم كه 
در شرايط آن قرار مى گيريم و مى خواهيم امضا نكنيم مى گويند روند 

بررسى پرونده طوالنى مى شود.
رئيس انجمن صنفى شــركت هاى خدماتى و فنى مهندســى همدان 
بيان كرد: مشــكل ديگر اين است كه در مواقعى هم كه رأى را صادر 
مى كنيم، اما مؤدى پرونده را به تجديدنظر مى برد افراد ديگرى در اين 
مرحله رأى مى دهند كه تمام اينها مشــكالت زيادى را براى ما ايجاد 

كرده است.
مديركل امورمالياتى اســتان همدان نيز در پيگيرى هاى همدان پيام، در 
پاســخ به پرسش ها گفت: اگر فرد شــاكى صنف و شخص موردنظر 
خود را در پرونده تعيين نكند خودمان فرد سوم را تخصصى براساس 

صنف مرتبط و يا از جامعه حسابرسان تعيين مى كنيم.
دلشــادى افزود: حسابرســان قوانين مالياتى را به خوبى مى دانند، اما 
ممكن است نماينده اصناف آشنايى زيادى با اين موضوع نداشته باشد، 
اما با ايــن حال اولويت با اين افراد اســت و در صورتى كه صنوف 
مختلف به درخواســت ما براى تعيين نماينده براى حضور در هيأت 

حل اختالف نفر معرفى نكنند ما آن را تعيين مى كنيم.
وى بيان كــرد: افرادى كه در هيأت بدوى و تجديدنظر رأى مى دهند 

بايد فرق داشته  باشند.

در صورت پرداخت نكردن قبض
 20هزار تومانى،  تلفن  قطع مى شود

 به گفته مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات ايران،  
صورتحســاب تلفن ثابت يك ماهه شده است و اگر قبض پايان يك 
دوره بيش از 20 هزار تومان باشــد و پرداخت نشود،  تلفن به صورت 

يك طرفه قطع مى شود.
به گــزارش ايســنا، محمدرضا بيدخــام گفت: با توجــه به اينكه 
صورتحســاب تلفن ثابــت در دوره هاى يك ماهه صادر مى شــود، 
ضرورى است براى جلوگيرى از يك طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ 
صورتحســاب به  صورت ماهيانه و در مهلت زمانى تعيين  شــده از 
طريق ســامانه تلفنى 2000 و يا ســايت شــركت مخابرات ايران و 
يا همچنين از طريق تلفن همراه با كددســتورى ســتاره 2020 مربع 

پرداخت شود.
بنا بر اعالم شركت مخابرات ايران، وى بيان كرد: چنانچه قبض پايان 
يك دوره بيش از 20 هزار تومان باشــد و يا اينكه در 2 دوره متوالى 
مبلغ صورتحســاب كمتر از 20هزار تومان باشد و ما شاهد پرداخت 
نكردن صورتحساب در اين 2 شرايط باشيم تلفن به صورت يك طرفه 

قطع مى شود.

دستمزد 1400 به معيشت كارگران كمك كرد؟
 يك فعال حوزه كار بيان كرد: امروز اگر كســى بخواهد مسير كارآفرينى را دنبال كند 
بروكراســى هاى دست وپا گير ادارى مانع ادامه راهش مى شوند و چندين ماه براى گرفتن 
مجوز بايد دوندگى كند، اما در نهايت تصميم مى گيرد كه پول و ســرمايه اش را در بانك 

بگذارد تا با بهره آن به راحتى زندگى كند.
ناصر چمنى در گفت وگو با ايسنا، ثبات نداشتن اقتصادى و نابسامانى بازار را در معيشت 
خانوارهــاى كارگرى مؤثر خواند و گفت: از مدت ها قبل پيش بينى كرده بوديم كه اگر از 
وضعيتى كه به لحاظ تحريم ها و گرانى ها در چند ماه گذشته تجربه كرديم خارج نشويم 
به تدريج وارد ركود مى شــويم و اين مسأله موجب كاهش قدرت معيشت خانوارها شده 

و بر بخش هاى توليدى اثر مى گذارد.
وى افزود: زمانى بود كه هيچ كدام از توليدكنندگان كشور تبليغ نمى كردند، ولى امروز به 
دليل اينكه قدرت خريد مردم به شــدت پايين آمده و انبارها از كاال اشــباع شده است به 
تبليغ محصوالت خود روى آورده اند. به اعتقاد اين فعال كارگرى بسيارى از محصوالت 
همچون لوازم خانگى به دليل قدرت خريد پايين مردم روى دست توليدكننده باقى مانده 

است و تغيير قيمت اقالم و كاالها در چنين شرايطى به سود توليدكنندگان نيست.
چمنى افزود: در بخش كارگرى امســال تالش شد تا قدرت معيشت كارگران باال برود و 
افزايش حداقل مزد 39درصد تصويب شــد، ولى آيا با تغييرات قيمتى كه در بسيارى از 
اقالم و خوراكى ها در اين چند ماه روبه رو بوديم دستمزد به معيشت كارگران كمك كرد؟ 

انتظار داشتيم با افزايش دستمزدها، هزينه ها ثابت بماند و قيمت ها كنترل شود، ولى عمًال 
اين اتفاق نيفتاد. وى دليل اين امر را ناشى از نبود اقتصادى پويا و فعال و وابستگى اقتصاد 
به نفت دانست و گفت: اگر ما روزى در شرايطى قرار گرفتيم كه نتوانستيم نفت بفروشيم 
چگونه مملكت را اداره خواهيم كرد و آيا به اين مسأله فكر كرده ايم كه حقوق كارمندان، 

كارگران و بازنشستگان را از كجا تأمين مى كنيم؟
اين فعال كارگرى با بيان اينكه مشكل ما تنها نفت نيست، بلكه نبود مديريت است، بيان 
كرد: در جنگ جهانى دوم آمريكا هيروشــيماى ژاپن را با بمب اتم بمباران كرد و اقتصاد 
كشــور آلمان از هم فروپاشــيد، اما با مديريت بحرانى كه اين كشورها انجام دادند امروز 

مى بينيم كه در چه جايگاهى قرار گرفته اند. 

گواهينامه پايان تحصيالت به شماره پيگيرى 6824711،به نام بابك 
ظهرابى،فرزند محمداسماعيل،به كد ملى 4011871176،رشته مديريت در 
سوانح طبيعى در مقطع كارشناسى ارشد از پژوهشگاه بحران هاى طبيعى 

شاخص پژوه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

الونــدى- وحيــد  تويســركان-   
خبرنگار همــدان پيام: به  گفتــه مدير اداره 
جهادكشاورزى تويسركان، معيشت و اقتصاد 
بيش از 70 درصد مردم شهرستان تويسركان 
به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم وابسته به 
توليد گردو اســت و اين در حالى اســت كه 
همه مردم شهرســتان از باغ هاى وسيع گردو 
برخوردار نيستند و عواملى مانند خشكسالى 
و سرمازدگى منبع درآمدزايى تويسركانى ها را 

در برخى سال ها تهديد مى كند.
به نظــر مى رســد همانگونه كه وابســتگى 
بودجه ساليانه كشور به نفت يكى از ايرادات 
و نقايــص بودجــه اســت، گــره زدن همه 
تويسركان  شهرستان  اشتغالزايى  ظرفيت هاى 
به خام فروشى گردو نيز نمى تواند راهگشاى 
مشــكالت موجــود در بخــش درآمدزايى 

عمومى در تويسركان باشد.
مفتــح، نماينده مردم تويســركان در مجلس 
شوراى اسالمى مكرر و در جلسات مختلف 
بيان كرده كه بزرگترين معضل تويسركان باال 
بودن نرخ بيكارى است و راه حل برون رفت 
از اين معضل را جذب سرمايه گذاران بخش 
خصوصى در حوزه توليدات صنعتى دانســته 

است.
با اين حــال، صنايــع تبديلى، فــرآورى و 
بســته بندى گردو در چند سال اخير نتوانسته 
بــه حد قابل قبــول و اثرگــذارى در ارتقاى 
شاخصه هاى اقتصاد و درآمدزايى عمومى در 

تويسركان برسد.
از سوى ديگر تويســركان با برخوردارى از 

پيشــينه و قدمتى درخشــان و باال در بخش 
توليد صنايــع مبل ومنبت و اختصاص عنوان 
شــهر ملى منبت گلريز، دهكــده مبل ومنبت 
كشور(روستاى اشترمل تويسركان) و دريافت 
نشان جغرافيايى مبل ومنبت به خود مى تواند 
در ســال هاى آينده ظرفيت اشــتغالزايى در 

شهرستان را افزايش دهد.
همچنين براى پويايى اقتصاد تويسركان نبايد 
برخــوردارى اين شهرســتان از ظرفيت هاى 
خــوب و مؤثر در حــوزه توليد محصوالتى 
همچون ســير، ســماق، آلو، بادام و عسل را 
ناديــده گرفت و در شــرايطى كه تا چندين 

ســال قبل توليد فرش دســتباف منبع اصلى 
از  قابل توجهى  درآمدزايــى بــراى بخــش 
خانواده هاى روســتايى اين شهرستان بوده به 

راحتى از كنار آن عبور كرد.
ــر  ــش از 221 اث ــتان تويســركان از بي شهرس
ــگرى  ــه گردش ــى و جاذب ــى، فرهنگ تاريخ
بــه  توجــه  بــا  و  اســت  برخــوردار 
ــى(ع) و  ــوق نب ــارگاه حيق ــوردارى از ب برخ
ــتعد  ــى دلنشــين و مســحوركننده، مس طبيعت
گردشــگرى  قطــب  بــه  شــدن  تبديــل 
ــمار  ــه ش ــت ب ــگرى طبيع ــى و گردش مذهب
مــى رود و بايــد از گنجينه هــاى بى بديــل 

خــود در بخــش جاذبه هــاى گردشــگرى 
ــد. ــاد كن ــرى ايج ــره ورى حداكث به

بــا توجه بــه اينكه بســيارى از مســئوالن 
دولتى اذعان مى كنند كــه منابع مالى محدود 
نامحدود  خواســته هاى  پاســخگوى  دولتى 
مــردم در حوزه اشــتغال و اقتصاد نيســت 
و بخــش خصوصى بايــد با قــدرت وارد 
عرصه پيشــبرد اهداف اقتصادى شود، نبايد 
منتظر مشــاغل صرفًا دولتــى ماند، بلكه بايد 
با تكيه بــر ظرفيت هاى اشــتغالزاى بومى و 
ســرمايه گذارى هاى بخش خصوصى، فضاى 

كسب وكار در تويسركان را بهبود بخشيد. 

اقتصاد 70 درصد مردم تويسركان به گردو وابسته است

خام فروشى چالش جدى براى توسعه صنعتى
يم
سن

س: ت
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/

 بنابرگفتــه معاون پرورشــى و فرهنگى 
همدان  اســتان  آموزش وپــرورش  اداره كل 
هدايت تحصيلى بيش از 21 هزار دانش آموز 
پايه نهم در اين اســتان براى ســالتحصيلى 
1401-1400 بــه صــورت غيرحضورى و 

الكترونيكى در حال انجام است.
يوسف سعيدى در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
نمون برگ هاى(فرم هــاى) هدايت تحصيلى 
با هــدف تحقق توزيع متوازن شــاخه اى و 
رشــته اى براى بيش از 21 هزار دانش آموز 
پايه نهم در ســطح اين اســتان صادر شده 

است.
وى افزود: همزمان با صدور نمون برگ هاى 
هدايت تحصيلى، مشــاوران مناطق 19گانه 
توزيع  تحقــق  بــراى  آموزش وپــرورش، 
متوازن شاخه اى و رشته اى، دانش آموزان را 
راهنمايى مى كنند.سعيدى بيان كرد: هدايت 
تحصيلى فرايندى اســت كــه از پايه هفتم 
دوره اول متوســطه آغاز مى شود و در پايه 
نهم به نتيجه مى رسد، اين فرايند با راهبرى 
كميته هدايت تحصيلــى اداره كل، مناطق و 
دبيرســتان هاى دوره اول اجرا مى شود.وى 
با اشــاره به انجام هدايت تحصيلى پس از 
اعــالم نتايــج امتحانات خردادمــاه، گفت: 
65درصد اين روند مربوط به بررســى هاى 
مشاوره اى شامل نظرهاى دبيران دروس(10
امتياز)، دانش آمــوزان(10 امتياز)، والدين(5
توانايى  مشاوره اى  آزمون هاى  نتايج  امتياز)، 
و رغبت(هــر كــدام 15 امتيــاز) و نظــر 
مشاور(10امتياز) است كه آزمون ها در طول 
ســالتحصيلى و پيش از كرونــا به صورت 

مجــازى برگزار و 
نتايج آنها و نظرات 
سامانه  در  مربوطه 
همگام ثبت شــده 

است.
و  پرورشى  معاون 
اداره كل  فرهنگــى 
آموزش وپــرورش 
همــدان  اســتان 
35درصد  افــزود: 
هدايــت  امتيــاز 

تحصيلــى مربوط بــه عملكــرد تحصيلى 
حدنصاب  كســب  شــامل  دانش آمــوزان 
نمرات دروس تخصصــى پايانى خردادماه، 
كسب حداقل ميانگين دروس تخصصى در 
پايه هاى هفتم و هشتم با ضريب يك و پايه 
نهم با ضريب 3 و تمامى نمره هاى دوره اول 
متوســطه با ضرايب اختصاصى شاخه ها و 
رشته هاى تحصيلى براساس نمره هاى پايانى 

نوبت دوم خردادماه است.
وى بيــان كــرد: بــه منظور پيشــگيرى از 
شــيوع ويروس كرونا، امســال فرم هدايت 
تحصيلى به صورت غيرحضورى ارائه شــد 
و دانش آموزان پايه نهــم براى دريافت فرم 
6 و 7 هدايت تحصيلى الزم است به سامانه 
www.hamgam.  همــگام به نشــانى

مراجعه كنند. medu.ir
اداره كل  فرهنگــى  و  پرورشــى  معــاون 
آموزش وپــرورش اســتان همــدان گفت: 
امســال در شــاخه نظرى براى رشــته هاى 
رياضى فيزيــك، علوم و معارف اســالمى و 

شــاخه كاردانش(رشــته هاى زمينه صنعت، 
خدمات، كشــاورزى و هنر) اولويت«الف» 
در نظر گرفته شده و دانش آموزان بر اساس 
فــرم 7 اگر حدنصاب نمره را براى ورود به 
رشته موردنظر كسب كرده باشند، مى توانند 
بدون محدوديت و اعمال ظرفيت منطقه در 
اين رشــته ها تحصيل كنند.وى گفت: براى 
شاخه فنى وحرفه اى(رشته هاى زمينه صنعت، 
خدمات، كشــاورزى و هنر) و در شــاخه 
نظرى براى رشته هاى علوم تجربى و ادبيات 
و علوم انسانى اولويت«الف» و «ب» در نظر 
گرفته شده است به اين معنا كه دانش آموزان 
عالوه بر كســب حدنصاب نمره هر رشــته 
براساس رتبه و ظرفيت منطقه به اين 2 گروه 

تقسيم مى شوند.
ســعيدى افزود: بر اين اساس دانش آموزانى 
كه حدنصاب نمــره كتبى اين رشــته ها يا 
زمينه ها را كســب كردند بايد منتظر بمانند 
ابتدا دانش آموزان با اولويت«الف» ثبت نام و 
در صورت خالى بودن ظرفيت، دانش آموزان 

اولويت «ب» نيز ثبت نام كنند.
وى بيان كرد: اگر در فــرم 7 دانش آموزى 
براى رشــته تحصيلى هاشــور زده شــده 
باشــد به اين معناست كه عملكرد و سوابق 
تحصيلــى وى به گونه اى نبــوده كه بتواند 
در آن رشــته تحصيل كند، اين دانش آموز 
مى تواند بــا توجه به فرم 6 (بررســى هاى 
مشــاوره اى) بهترين انتخاب را در رشته و 
زمينه اى كه امتياز كســب كرده متناســب با 
اولويــت «الف» يا «ب» انتخــاب كند يا به 
وى فرصت داده مى شــود در آزمون تعيين 
رشته مجدد در شــهريورماه شركت كند و 
اگر از لحاظ علمى شايســتگى هاى الزم را 
كســب كرد در صورت خالى بودن ظرفيت 
در آن رشــته تحصيل كند.معاون پرورشى 
آموزش وپــرورش  اداره كل  فرهنگــى  و 
اســتان همدان گفــت: به منظــور اجراى 
ســند تحول بنيادين و گرايش آينده شغلى 
كشور به حوزه هاى مهارتى و آموختن بهتر 
و دقيق تر ايــن مهارت ها در هنرســتان ها، 
همچون ســال هاى گذشــته تالش مى كنيم 
كــه دانش آمــوزان به ســمت رشــته هاى 

فنى وحرفه اى و كاردانش بروند.
وى گفت: تا پايان برنامه ششــم توسعه، 50
درصد دانش آموزان بايــد در زمينه مهارتى 
و عملى يعنى شــاخه هاى فنى وحرفه اى و 
كاردانش، هدايت شــوند كــه اين موضوع 
در همــدان بيش از 40 درصد محقق شــده 
است و تالش مى كنيم با برنامه ريزى، تجهيز 
هنرســتان ها و تكميل ظرفيــت آنها به اين 

هدف دست پيدا كنيم.

21 هزار دانش آموز در همدان هدايت تحصيلى شدند
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خانه بسكتبال همدان 
در جمع 4 تيم برتر كشور

 خانه بســكتبال همدان در جمع 4 تيم برتر كشــور در ليگ دسته 
2 قرار گرفت.

تيم خانه بســكتبال همدان موفق شد در يك بازى حساس و سخت 
حريف قدرتمند خود را شكســت داده و به جمع 4 تيم برتر كشــور 

راه يابد.
تيم همدان براى صعود از ســد تيم علوى ايالم گذشــت كه پيش از 
اين و در دور گروهى مسابقات 2 بار مغلوب اين تيم قدرتمند ايالمى 
شــده بود، اما اين بار خانه بســكتبال همدان بود كه با ارائه يك بازى 
خوب و با برنامه توانست حريف قدرتمند خود را با نتيجه 83 بر 76 
شكســت دهد و با گرفتن انتقام از اين تيــم جواز حضور در مرحله 

بعدى مسابقات را كسب كند.

تنديس بنيانگذار كوهنوردى كشور 
رونمايى شد

 تنديس اســتاد محمود اجل بنيانگذار كوهنوردى علمى كشور با 
حضور رئيس فدراســيون كوهنوردى و صعودهاى ورزشى كشور در 

همدان رونمايى شد.
رئيس فدراســيون كوهنوردى كشــور در اين مراسم با بيان اينكه اين 
تنديس در ميدان گنجنامه همدان نصب شده است، گفت: اين مجسمه 
به ارتفاع 4متر و با بهترين مواد مجسمه ســازى از جمله فايبرگالس 
مخصوص و مقاوم ساخته شده اســت. رضا زارعى افزود: اجل پدر 
كوهنوردى ايران اســت كه براى نخســتين بار به بسيارى از قله هاى 
ايران از جمله دماوند، علم كوه، اشترانكوه، دنا و زردكوه براى نخستين 
بار توســط وى فتح شــد و در حدود 400 قله در كشور صعود كرده 
است. وى بيان كرد: وى نخستين كتاب«راهنماى صعود به قلل ايران» 
را نگارش و مصور كرده و مجموعه ســروده هايى در مورد طبيعت و 

كوهستان دارد.
 زنده ياد محمود اجل در ســال 1281 در شهر همدان متولد و در سن 
7 سالگى در سال 1288همراه پدرش به قله الوند صعود كرد و با اين 
صعود چنان عشق، عالقه و شورى در وى پديدار شد كه تا زمانى كه 

توان كوه رفتن داشت به اين ورزش ادامه داد.
وى در ســال 1327 و در سن 46 ســالگى به اتفاق همنوردان جوان، 
گروه كوهنوردان آزاد را تأسيس كرد و سپس شعبه هايى در شهرهاى 

همدان، رشت و كرمان ايجاد كرد.

پاس ساختار منسجم باشگاه دارى ندارد
 ساختار باشــگاه دارى در فوتبال ايران بسيار پرنقص است و اين 
مورد در همدان بيشتر ديده مى شود. نبود ساختار منسجم باشگاه دارى 

از داليل ناكامى تيم پاس است.
مديرعامل اســبق پاس همدان با بيان ايــن مطلب درخصوص حكم 
كميتــه اخالق براى تيم پاس به فارس، گفــت: اثبات تبانى به همين 
راحتى نيست و من اعتقادى به اين حكم ندارم، زيرا تيم پاس نه نياز 

به تبانى دارد و نه نفعى برايش داشته كه بخواهد تبانى كند.
ســيد محمدكاظم اوليايى افزود: ساختار باشگاه دارى در فوتبال ايران 
بسيار پرنقص است و اين مورد در استان همدان بيشتر ملموس است 
و بايد كسانى كه از باال فرمان و دستور مى دهند پاسخگوى مشكالت 
تيم هم باشند. به نظر من هيأت فوتبال همدان به عنوان متولى فوتبال 

استان بايد پاسخگو باشد.
وى بيان كرد: كارنامه 14ساله باشگاه پاس در همدان، گوياى عملكرد 
ضعيف آقايان اســت و به عقيده من تا وقتى كه امورات ورزشــى و 
باشگاه را به دست اهلش نسپاريم، وضع همين خواهد بود و نمى توان 
يك ساختار مناسبى را براى باشگاه ايجاد كرد. اين تيم يك هيأت مديره 
ندارد و در اين ميان بايد هيأت فوتبال استان جوابگو باشد كه چگونه 

ساختار اين تيم را تأييد كرده است.

على هاشمى از المپيك اوت شد
 وزنه بردار دســته 109كيلوگرم ايــران در بازى هاى المپيك توكيو 

اوت كرد و مدال را از دست داد.
على هاشمى در دسته 109 كيلوگرم بازى هاى المپيك توكيو به رقابت 
پرداخت و در حركت 2ضرب اوت شد و شانس مدال را از دست داد. 
هاشمى در يك ضرب ركورد 184كيلو گرم را ثبت كرد، اما در حركت 
2ضرب وزنه هاى 226 و 228 كيلو راه انداخت و اوت شــد. در اين 
دسته اكبر ژورايف از ازبكستان موفق شد باالتر از سيمون مارتيروسيان 
از ارمنستان به مدال طال برسد و آرتور پليسنيكس از لتونى سوم شد.

محمدرضا گرايى در يك قدمى مدال طال
 محمدرضا گرايى فرنگى كار وزن 67 كيلوگرم كشورمان در مرحله 
نيمه نهايى با غلبه بر بازى هاى المپيك توكيو به مسابقه نهايى راه يافت.

گرايى ديروز كشتى خود را با قرعه استراحت آغاز كرد و در دور دوم 
به راحتى جوليان آكود از كلمبيا را 8بر صفر شكست داد.

كشتى گير شيرازى كشورمان در كشتى دوم در مرحله يك چهارم نهايى 
با فرانك استابلر از آلمان(دارنده 3طال و 2 برنز قهرمانى جهان) روبه رو 
شــد. در حالى كه حريف آلمانى 4 امتياز در وقت نخســت از گرايى 
پيش بود. در ادامه ملى پوش كشــورمان بــا كمرگيرى و خاك كردن 
حريف 2 امتياز گرفــت و در ادامه حريف آلمانى مجموع امتيازاتش 

را به عدد 5 رساند.
گرايى در وقت دوم بســيار پرتالش و پركار ظاهر شــد به طورى كه 
موجب خستگى حريف باتجربه آلمانى شد. گرايى يك امتياز ديگر با 
بيرون بردن حريف آلمانى دريافت كرد و فشــار سنگين كشتى سبب 
شــد كه اســتابلر دوبنده گرايى را بگيرد و داوران 2 امتياز به نماينده 
كشــورمان دادند و امتيازات 2 كشتى گير 5 بر 5 برابر شد كه به دليل 
دريافت امتياز پايانى گرايى، نماينده كشورمان پيروز اين ميدان سخت 
شد و به نيمه نهايى راه يافت. در ادامه رقابت هاى كشتى فرنگى المپيك 
توكيــو در وزن 67 كيلوگرم محمدرضا گرايى در مرحله نيمه نهايى با 

راماز زوئيدزه از گرجستان سرشاخ شد.
در ايــن مرحلــه محمدرضا گرايــى در مصاف با رامــاز زوئيدزه از 
گرجستان با نتيجه 6 بر يك به پيروزى رسيد و راهى فينال شد تا امروز 

براى كسب مدال طال مقابل پرويز نصيب اف از اوكراين قرار بگيرد.
پرويز نصيب اف در كشتى نيمه نهايى با نتيجه 7 بر 6 محمد السيد از 

مصر را برد تا حريف گرايى در ديدار پايانى باشد.
همچنين روز گذشــته محمدعلى گرايى دارنده 2 مدال برنز جهان در 
وزن 77 كيلوگرم كه پس از 2 پيروزى مقابل پنافلورس از كوبا و بوزو 
استارچويچ از كرواســى در مرحله نيمه نهايى برابر تاماس لورينچ از 
مجارستان با نتيجه 6 بر 5 مغلوب شده بود در شانس مجدد به مصاف 
كشتى گيرى از كشــور ميزبان رفت و با ارائه يك مسابقه ضعيف در 

مصاف با يابيكو از ژاپن نتوانست به مدال برنز دست يابد.
در وزن 97 كيلوگرم نيز محمدهادى ساروى پس از پيروزى برابر آدم 
بودجلمين از الجزاير و«كايريل ميلوف» از بلغارســتان  در نيمه نهايى 
مغلوب آرتور آلكســانيان از ارمنستان شد و ديروز براى كسب مدال 
برنز به مصاف آروى ساووالينن از فنالند رفت. محمدهادى ساروى 
در مبارزه رده بندى وزن 97كيلوگرم در مصاف با آروى ســاووالينن 
دارنده مدال طالى اميدهاى جهــان از فنالند و با انجام يك مبارزه 
حســاب شده با نتيجه 9 بر 2 به پيروزى رسيد و به مدال برنز دست 

يافت.

برنامه امروز ايرانى ها در المپيك
 امروز در دوازدهمين روز المپيك توكيو كاروان ايران در كشــتى 

آزاد و فرنگى و وزنه بردارى به ميدان مى رود.
در كشــتى آزاد 2 نماينده كشورمان روى تشك خواهند رفت. حسن 
يزدانى كه شــانس اصلى كسب مدال طال براى كاروان ايران است به 
همراه رضا اطرى ديگر ملى پوش كشــتى آزاد برابر رقباى خود قرار 
مى گيرد.  همچنين محمدرضا گرايى در كشــتى فرنگى براى كسب 

مدال طالى المپيك مسابقه حساسى خواهد داشت.
عالوه بر كشــتى، دومين و آخرين نماينده وزنه بردارى ايران هم روى 
تخته مى رود تا شــانس خود را براى كســب مدال امتحان كند. على 

داودى براى رسيدن به مدال المپيك رقابت مى كند.
رضا اطــرى در وزن 57 كيلوگرم، ابتدا در دور نخســت به مصاف 
ســليمان آتلى از تركيه مــى رود و در صورت برترى، در يك چهارم 
نهايى مقابل برنده آرســن هاروتونيان از ارمنستان و بخبايار اردنبات 
از مغولســتان مى رود. زائور اوگويف از روســيه نيز در گروه اطرى 

قرار دارد.
حســن يزدانى دارنده مدال هاى طالى جهان و المپيك و بخت اصلى 
كســب مدال طالى كاروان ايران در المپيك توكيــو ابتدا به مصاف 
جاورايل شــاپيف از ازبكستان مى رود و ســپس در صورت برترى 
در دومين مبارزه مقابل برنده اســتفان ريچموت از ســوييس و فاتح 
بنفردجــالح از الجزاير مى رود. ديويد تيلــور رقيب اصلى يزدانى از 
آمريكا در ســمت ديگر جدول قرار دارد و امكان رويارويى اين 2 تا 
فينال وجود ندارد. يزدانى در نيمه نهايى به احتمال فراوان با نايفونوف 
از روســيه مسابقه مى دهد. ملى پوش ايران در مسابقات جهانى 2019

اين حريف روسى را ضربه كرد.
در كشــتى فرنگى نيز آخرين كشــتى گير كشــورمان محمدرضا 
گرايــى در فينــال وزن 67 كيلوگرم برابر رقيــب اوكراينى قرار 

مى گيرد. 
دسته  A على داودى، آخرين ملى پوش وزنه بردارى ايران هم در گروه
مثبــت 109 كيلوگرم روى تخته مى رود و با 7 وزنه بردار ديگر رقابت 

مى كند.
در اين دسته الشا تاالخادزه با ركورد ورودى 460 كيلوگرم يكه تازى 
مى كنــد. داودى  با ورودى 442كيلوگرم پس از تاالخادزه بيشــترين 

ركورد ورودى را دارد.

خانه بوكس همدان تجهيز مى شود
 با تجهيز خانه بوكس همدان شمار رينگ ها افزايش مى يابد.

جلسه تخصصى بررسى وضعيت هيأت بوكس استان همدان با حضور مدير و معاونين و 
اركان هيأت بوكس استان برگزار شد.

در اين جلســه مديركل ورزش وجوانان استان بيان كرد: هيأت بوكس يكى از هيأت هاى 
فعال اســتان است كه خوشبختانه در حال حاضر على رغم وجود شرايط كرونا همچنان با 

برنامه در حال فعاليت هاى زيرساختى است.
حميد سيفى با بيان اينكه امروز بايد بستر استعداديابى ورزشكاران در رشته هاى ورزشى 

بيش  از پيش فراهم شود، گفت: بايد از ظرفيت هاى استان همدان براى پيشبرد بهتر امور 
اســتفاده كنيم. امروز يكى از برنامه هاى ما برندسازى ورزشكاران و ظرفيت هاى ورزشى 

است كه بايد مورد توجه همه فعاالن باشد.
وى با بيان اينكه توســعه ارتباطات با فدراسيون براى جذب اعتبار و همچنين تجهيزات 
ورزشــى بايد مورد توجه باشــد، بيان كرد: خانه بوكس همدان ظرفيت ايجاد رينگ دوم 

بوكس را دارد، بنابراين بايد با اقدامات الزم اين مهم در دستور كار قرار بگيرد.
ســيفى افزود: بايد زمينه حضور خيرين و سرمايه گذاران بخش خصوصى را براى توسعه 
و تجهيز اماكن ورزشــى در دستور كار قرار داد و به دنبال ارائه طرح و ايده براى توسعه 
ورزش بوكس استان باشــيم و سركشى تخصصى از هيأت هاى شهرستانى را در دستور 

كار قرار دهيم. در ادامه اين نشست رئيس هيأت بوكس استان با اشاره به فعاليت هزار و 
401 ورزشكار سازمان يافته در هيأت بوكس استان گفت: استان همدان داراى ظرفيت هاى 
ارزشــمندى در حوزه هاى مختلف است كه سعى بر آن شده از اين ظرفيت ها به بهترين 
شكل استفاده شــود. سعيد دهقانى به برگزارى 31 كالس آموزشى، بازديد از هيأت هاى 
شهرستانى، خريد كيســه بوكس، پرداخت بدهى هاى جارى و... با حمايت هاى اداره كل 
ورزش وجوانان اســتان اشــاره كرد و افزود: خوشبختانه در مدت اخير اردوى بوكس در 

رده هاى مختلف با حضور بيش از 90 بوكسور در استان برگزار شده است.
وى گفت: كالس مربيگرى و داورى همدان براى نخستين بار با تدريس داوران و مربيان 

همدانى برگزار مى شود.

آگهى انتخابات نهمين دوره 
اعضاى هيأت مديره كانون وكالى 

دادگسترى استان همدان

هيأت نظارت بر نهمين دوره انتخابات هيأت مديره كانون وكالى 
دادگسترى استان همدان

بــه منظــور انجــام انتخابــات نهميــن دوره اعضــاى هيــأت 
مديــره كانــون وكالى دادگســترى اســتان همــدان از 
تمامــى وكالى پايــه يــك دادگســترى عضــو كانــون وكالى 
ــت  ــه وكال ــه داراى پروان ــدان ك ــتان هم ــترى اس دادگس
مــى باشــند دعــوت بعمــل مــى آيــد روز پنجشــنبه مــورخ 
1400/06/11 از ســاعت 8 صبــح لغايــت 3 بعدازظهــر همــان 
ــدان  ــتان هم ــترى اس ــون وكالى دادگس ــل كان روز در مح
ــه وكالــت تمديــد شــده حضــور  ــا همــراه داشــتن پروان ب
بهــم رســانيده و در نهميــن دوره انتخابــات اعضــاى هيــأت 
مديــره كانــون وكالى دادگســترى اســتان همــدان شــركت 

نماينــد.
ــره 8  ضمنــا مطابــق موازيــن قانونــى اعضــاى هيــأت مدي
نفــر مــى باشــد كــه 5 نفــر اعضــاى اصلــى و 3 نفراعضــاى 

علــى البــدل خواهنــد بــود.

هيأت مديره  پــاس  چرا 
منبع  پاس  چــرا  ندارد؟ 
در  نــدارد؟  ثابت  درآمد 
اين 15ســال با اين تيم 
چه كار كرديد؟ چرا دست 
روى دست گذاشتيد و هر 
سال اين تيم را ضعيف تر 
از فصل قبــل كرديد؟ آيا 
اين حكايــت از ناتوانى 

مديريت شما ندارد؟

سليمان رحيمى»
 اوضاع تيم فوتبال پاس گل بود به سبزه 

نيز آراسته شد. 
 مديريت باشــگاه پاس در سال هاى اخير 
آنچنان ضعيف و ناكارآمد شــده است كه 
اين تيــم روزبه روز به قهقــرا مى رود و با 
ندانــم كارى با اعتبــار و آوازه اين تيم كه 
آخرين قهرمان آسيا مى باشد بازى مى كنيم 
و با ناسپاســى اين برند معتبر را روزبه روز 

تضعيف مى كنيم.
اين تيم نه هيأت مديره درســت و حسابى 
دارد و نه مديرعامل اهــل فن و نه متولى 
كه پاســخگو باشد و هر دم از اين باغ برى 
مى رسد. تيم فوتبال پاس كه روزگارى در 
قاره كهن سر به آسمان مى سائيد و سرآمد 
باشــگاه هاى آسيا بود امروزه چنان خوار و 
ضعيف شده است كه در انتهاى ليگ دسته 
دوم بيمارگونــه ادامه حيات مى دهد. و هر 
روز با وصلــه اى جديد به نام و اعتبار اين 

باشگاه خدشه وارد مى شود.
در تازه ترين ســكانس، اين باشگاه متهم به 
تبانى و اخالق غيرورزشــى شده است و 
نام و آوازه تيم را آلوده كرده اســت. اينكه 
اين حكم درست اســت يا غلط جاى آن 
در اين مقوله نمى گنجــد، بلكه آنچه مهم 
اســت اينكه چرا بايد مســئوالن و متوليان 
باشــگاه پاس چنين ضعيف مديريت شود 
كه اين اتفاقات بــه وجود بيايد؟ چرا بايد 
اين تيم آنقدر بى در وپيكر باشد كه مسائل 
مالى موجب افت بازيكنان در بازى ها شود 
و اين تيم كه ابتداى فصل ســوداى صعود 
داشــت در انتهاى جدول دســت وپا بزند. 
چرا مديرعامل تيم بر اوضاع باشگاه مسلط 
نيســت و چرا بايد چنين عواقب سخت و 

زيانبارى گريبان پاس بزرگ را بگيرد؟
تيم پاس به همدان نقل مكان كرد تا حياتى 
دوباره را تجربه كند، اما سال هاســت جز 
ناكامى، عايدى براى فوتبال اســتان نداشته 
است و اين تيم ناودان دورريز سرمايه هاى 
استان شده و حتى اعتبارات ورزشى استان 
را مى بلعد و جز شكست و تحقير سوغات 

ديگرى ندارد.
پاس مشــكل مديريتى دارد و اين مشكل 
فراتر از مشــكل مالى است، اين تيم آنقدر 
ضعيف و بى كس شده است كه هركس به 
خود اجازه مى دهد براى آن تصميم بگيرد 
و حتــى مديران و مســئوالن نيز با عكس 

يادگارى آتش بر خرمن اين آشــفته بازارى 
مى زننــد و آنقدر وضع اين تيم نابســامان 
اســت كه كميته اخالق نيز به راحتى اين 
تيم را بدون سند و مدرك محكوم مى كند 

و نام و آوازه پاس را خدشه دار مى نمايد.
مديركل دســتگاه ورزش استان، استاندار، 
نماينده همدان در مجلس شوراى اسالمى،  
شــهردار و رئيــس هيــأت فوتبــال بايد 
پاسخگوى اين آشــفته بازارى پاس باشند 

و حقايــق را با مردم و هــواداران در ميان 
بگذارند و براى يك بار هم كه شده شهامت 
آن را داشــته باشــند و ناتوانى خود را در 

اداره اين باشگاه اعالم كنند.
ماه هاست كه ســخن از ساختار در باشگاه 
پاس در ميان است، اما در عمل كارى انجام 
نمى شــود و اين تيم با روزمرگى روزگار 

خود را سپرى مى كند.
باشگاه پاس ابهت و بزرگى خاصى دارد به 
جاى آنكه در پشت اين تيم سنگر بگيريد 
و در روزهاى آفتابى عكس يادگارى و در 
روزهاى ابرى قايم شــويد، بياييد درد اين 
تيم را شناســايى و درمان كنيد اين تيم نياز 
به يك متولى و سرپرســت قوى دارد، اين 
تيم مديرعاملــى مى خواهد كه اهل فوتبال 
باشــد و با نظام باشــگاه دارى آشنا باشد. 
اين تيم مديرانى مى خواهد كه دلســوز و 
عالقه مند باشــند و با ديدگاه اقتصادى به 
دنبال كســب درآمد پايدار براى باشــگاه 
باشــند. اين تيم به يك نظام حسابرســى 
قــوى نياز دارد تــا بر رونــد قراردادها و 

ريخت  وپاش ها نظارت كند.
بدهى ميلياردى اين تيم، پاس را در آستانه 
ورشكستگى قرار داده است و اگر به خود 
نياييم اين نام ضعيف و سايه نحيف نيز از 
اين تيم باقى نمى ماند. كســانى كه خود را 
متولى پاس مى دانيد بياييد ساختارى خوب 

و منســجم بــراى اين تيم تعريــف كنيد. 
اسپانســرها را به كار بگيريد و افرادى كه 
عالقه مند به پاس و مطلع از فوتبال هستند 
را در رأس مديريت قرار بدهيد و از بازارى 

بازى دست برداريد.
چرا پاس هيأت مديره ندارد؟ چرا پاس منبع 
درآمد ثابت ندارد؟ در اين 15ســال با اين 
تيم چه كار كرديد؟ چرا دست روى دست 
گذاشتيد و هر سال اين تيم را ضعيف تر از 
فصل قبل كرديد آيا اين حكايت از ناتوانى 

مديريت شما ندارد؟
بياييد اين تيــم و هزينه هاى فصل جارى 
پاس را با شــهردارى همدان مقايسه كنيد 
چرا شــهردارى موفق شــد بدون حاشيه 
بــه ليگ يك صعود كند و پــاس نه تنها 
صعود نكرد، بلكه در انتهاى جدول براى 
بقــا جنگيد و در آخر نيــز متهم به تبانى 

شد.
دولت دوازدهم به پايان رسيد و هيچ كس 
و هيــچ متولى به فرداى خود باور ندارد و 
در اين آشــفته بازار پاس بيشتر از هركس 
زيان مى بيند و تا دولت جديد تشــكيل و 
جــا پيدا كند فصل رقابت ها آغاز و باز هم 
با چــه كنم چه كنم بايد به اســتقبال ليگ 
برويم. اگر واقعًا ناتوان هســتيد با شهامت 
اعالم كنيد و پاس را به اهل آن بسپاريد تا 

دوباره از نو شكوفه بزند و رشد كند. 

 2ديــدار نيمه نهايــى جام حذفى فصل 
1400-1399 امــروز بــا انجــام 2 بازى 
بين تيم هاى اســتقالل بــا گل گهر و فوالد 

خوزستان با ملوان انزلى دنبال مى شود.
فوالد خوزســتان كه فصل گذشته در ليگ 
برتر سهميه آسيايى كسب كرد در اين فصل 
در رده ششم ايستاد، ولى هنوز شانس براى 
آسيايى شدن و قهرمانى دارد. فوالدى ها در 
نيمه نهايى روى كاغذ قرعه آسان ترى نسبت 
بــه 2 تيم ديگر ليگ برترى نصيبش شــد. 
فــوالد بايد با داورى كوپال ناظمى با ملوان 
بندرانزلــى بازى كند تيمى كه اين فصل در 
ليگ يك هم پرنوسان بود و حتى نتوانست 
در جمــع مدعيان صعود قرار بگيرد. با اين 
حــال ملوان يكــى از تيم هــاى باتجربه و 
پرافتخار در جام حذفى اســت. به طورقطع 
ملــوان حريفى از پيش باخته نيســت و به 
دنبال خلق شگفتى و رسيدن به فينال است 

تا فصل خود را رؤيايى تمام كند.
فــوالد براى رســيدن به ايــن مرحله ابتدا 
ماشين ســازى تبريز را شكست داد، سپس 
تيم دســته اولى قشقايى شــيراز را برد و 
در سومين و ســخت ترين مسابقه توانست 
ســپاهان را در ضربات پنالتــى از پيش رو 

بردارد و به نيمه نهايى برسد.

ملوان اما راه ســاده ترى را پيش رو داشت. 
ابتدا تيم ويســتاتوربين دسته دومى را برد، 
ســپس نســاجى مازندران را حذف كرد و 
در آخر هم با شكســت دادن خيبر خرم آباد 
دســته اولى در ضربات پنالتى به نيمه نهايى 

رسيد.
امــا در ديگر بازى اين مرحله اســتقالل با 
قضاوت سيد وحيد كاظمى ميزبان گل گهر 

سيرجان است.
تيــم فوتبــال اســتقالل ســخت ترين قرعــه 
آبى پوشــان  داشــت.  جام حذفــى  در  را 
در هــر 3 مســابقه قبلــى بــا تيم هــاى 
ــاگردان  ــدند. ش ــه رو ش ــرى روب ــگ برت لي

مجيــدى ابتــدا پيــكان را شكســت دادنــد، 
ســپس ذوب آهــن را از پيــش رو برداشــتند 
تيــم  هــم  مســابقه  ســخت ترين  در  و 
پرســپوليس رقيــب ســنتى خــود را در 
ــه  ــد و ب ــت دادن ــى شكس ــات پنالت ضرب
نيمه نهايــى رســيدند. بــه هميــن دليــل 
اســتقالل  كارشناســان  از  خيلــى  هــم 
را مدعــى اصلــى قهرمانــى ايــن جــام 
ــد  ــب باي ــتقالل امش ــه اس ــد، البت مى دانن
ــازى كنــد. تيمــى  ــا يــك تيــم پرمهــره ب ب
ــان اســتقاللى  ــان و مربي ــًا بازيكن ــه اتفاق ك

ــدارد. ــم ن ك
امير قلعه نويى ســرمربى اســبق اســتقالل 

انگيزه هاى زيادى براى برد در اين مســابقه 
دارد بخصــوص اينكه فصل گذشــته نيز 
وى با سپاهان نتوانســت در جام حذفى از 
سد اســتقالل عبور كند و شكست خورد. 
گل گهر براى رســيدن به ايــن مرحله فقط 

تيم آلومينيــوم اراك ليگ برترى را 
از پيــش رو برداشــته و 2 حريف 
ديگرش مس كرمان و پارس جنوبى 

از ليگ دسته اول بودند.
فرهــاد  و  قلعه نويــى  تقابــل 
مجيــدى جــذاب و ديدنــى اســت 
ــار  ــاورى آم ــد در كمــال ناب هرچن
بردهــاى مجيــدى از قلعه نويــى 
ــدى  بيشــتر اســت. شــاگردان مجي
اســبق  ســرمربى  شكســت  راه 
ــتند.  ــد هس ــتقالل را خــوب بل اس
امشــب  مى داننــد  اســتقاللى ها 
كار راحتــى پيــش رو ندارنــد و 
نبايــد خــود را از پيــش برنــده 
ــازى  ــن ب ــال دارد اي ــد. احتم بدانن
ــى كشــيده  ــات پنالت ــه ضرب ــم ب ه
ــا توجــه  ــتقاللى ها ب ــه اس شــود ك
بــه پيــروزى در دربــى از نظــر 
ــرى نســبت  روحــى وضعيــت بهت

ــد.  ــر دارن ــه گل گه ب

ضعف مديريت كار دست پاس داد

امروز فيناليست هاى جام حذفى مشخص مى شوند

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/

پنجره نقل  و انتقاالت استقالل باز شد
 پس از پرداخت مطالبات شيخ دياباته و لكيچ، پنجره نقل وانتقاالت استقالل باز شد.

پيرو نامه فدراسيون فوتبال به فيفا و تأييد فدراسيون جهانى فوتبال مبنى بر پرداخت كامل مطالبات 
مالى شيخ دياباته، محروميت باشگاه استقالل از پنجره نقل وانتقاالت لغو و مختومه شد.

چندى پيش پنجره نقل و انتقاالتى استقالل به علت بدهى دياباته و لكيچ بسته شده بود، اما در ادامه 
بدهى به شيخ دياباته، ميليچ و لكيچ بر اساس آراى كميته انضباطى فيفا پرداخت و اسناد پرداختى 

براى فيفا ارسال شد.

برزيل  و اسپانيا در فينال المپيك
 مرحله نيمه نهايى مســابقات فوتبال المپيك توكيو 2020 در بخش مردان 
با انجام 2 بازى دنبال شــد و تيم هاى برزيل بر مكزيك و اسپانيا با غلبه ژاپن 

به ديدار نهايى راه يافتند.
تيم فوتبال برزيل با عبور از سد مكزيك در ضربات پنالتى موفق شد براى دومين 
دوره متوالى به فينال فوتبال المپيك راه پيدا كند. اســپانيا نيز با يك گل بر ژاپن 

غلبه كرد و حريف برزيل شد.
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فنـاوري

گـزارش 

خبرگردشگـرى

محققان به دنبال ساخت واكسن غيرتزريقى 
براى سوزن هراس ها

 محققان در تالشــند تا واكســن هاى غيرتزريقى براى افرادى كه 
ترس از ســوزن و تزريق دارند، توليدكنند اين واكسن ها مى توانند به 

صورت اسپرى و قرص ارائه شوند.
 بــه گــزارش گارديــن، اكثــر واكســن هاى امــروزى تزريقــى 

ــتند. هس
 اين واكســن ها پس از تزريق موجب تحريك سيســتم ايمنى بدن 
و مقاومت در برابر ويروس مى شــوند، اما دانشــمندان در بريتانيا و 
ساير كشورها به دنبال تحريك سيستم ايمنى مخاطى در بينى، دهان 
و شــش ها هســتند، مناطقى ويروس هاى سيســتم تنفسى از جمله 

كوويد-19 در آنها تجمع مى كنند.

تصاوير جديد از موتورهاى موشك 
"استارشيپ"

 اســپيس ايكس قصد دارد بزودى نخســتين پرواز آزمايشــى 
استارشــيپ در مدار را در چند ماه آينده از مركز پرتاب هاى اين 
شــركت در تگزاس جنوبى در نزديكى بوكاچيكا به انجام برساند 
و ايالن ماسك تصاوير جديدى از موتورهاى اين موشك منتشر 

كرده است.
به گزارش اســپيس، ايالن ماســك، مديرعامل اين شركت در روز 
يكم اوت تصويرى از موشــك استارشيپ در حالى كه همراه با پسر 
كوچكش در كنار آن ايســتاده بود، منتشر كرد و نوشت: موتورهاى 
پيشران براى نخستين سفر مدارى در حال اتصال هستند. وى در روز 

دوم اوت نيز تصويرى از پيشرانه "سوپرهوى" منتشر كرد.

تأثير سرعت حركت وضعى زمين 
بر مقدار اكسيژن

 نتايج مطالعه جديد محققان آمريكايى نشان مى دهد كه كند شدن 
حركت وضعى زمين منجر به رشد اكسيژن شده است.

به گزارش ديلى ميل، گروهى از محققان دانشگاه ميشيگان در مطالعه 
اخيرشــان بيان كرده اند علت رشد اكسيژن در كره زمين ممكن است 
كند شدن حركت وضعى زمين باشــد چراكه حركت وضعى زمين 

حدود 2/4 ميليارد سال پيش آغاز به كند شدن كرده است.
محققان دانشگاه ميشيگان آمريكا بر اين باورند كه كند شدن حركت 
وضعى زمين به روشنايى مداوم روز منجر شده و اين امر نيز باكترى ها 
را وادار به توليد مقادير زيادى اكســيژن كرده است. حركت وضعى 

زمين نام چرخشى است كه سياره زمين به دور خود انجام مى دهد.

ارائه نخستين تصوير سه بعدى واضح 
از مغز ميمون

 پژوهشگران آكادمى علوم چين در بررسى جديد خود توانستند 
نخستين تصوير سه بعدى واضح را از مغز ميمون ارائه دهند.

به گزارش ديلى ميل، نخســتين تصوير واضح ســه بعدى جهان از مغز 
ميمون ارائه شــده است و شــايد بتواند راه را براى درمان بيمارى هاى 
انســانى مانند پاركينســون هموار كند. گروهى از پژوهشگران آكادمى 
علوم چين"(Chinese Academy of Sciences)  با استفاده 
از روش هاى تصويربردارى فلورســنت، يك نقشه جامع از مغز"ميمون 
ماكاك"(macaque monkey)  ابداع كردند. آنها روش جديدى 
را به كار گرفتند تا نشان دهند كه سلول هاى عصبى چگونه سازمان دهى 

مى شوند و در مغز ميمون با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند.

دوپينگ زنبورهاى كارگر با كافئين!
 طبــق گفته محققــان، زنبورهاى كارگرى كه به ســراغ گل هاى 
كافئين دار مى روند و از اين ماده مصرف مى كنند، كارايى بيشترى در 
گرده افشــانى دارند. به گزارش ايسنا، زنبورها گرده افشان هاى اصلى 
زمين هســتند و وجودشــان براى طبيعت حياتى است، چراكه آنها 
هســتند كه ســبزيجات و ميوه هاى موردعالقه ما را براى ما ممكن 
مى سازند، اما زنبورها هميشه در مسير درستى گرده افشانى نمى كنند 
و گاهى اوقات جاهايى گرده افشانى مى كنند كه براى انسان فايده اى 
ندارد. اكنون يك مطالعه جديد نشان داده است كه كافئين قادر است 
زنبورها را به كارگران ســازنده تر و متمركزترى تبديل كند. به همين 
منظور ما آنها را در معــرض تركيب محلول قند و بوى مصنوعى و 

محلول قند كافئين دار و بوى مصنوعى قرار داديم.

خطر حذف ايران 
از چرخه گردشگرى جهان

 طرح«صيانت از حقوق كاربران اينترنت» كه توسط 
برخى نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى تدوين و 
بررسى آن طبق اصل 85 قانون اساسى تصويب شده 
اســت، واكنش هاى متعددى در چند روز گذشته در 
جامعــه ايران ايجاد كرد و بيشــتر اظهارنظرها نيز در 
مخالفت با اين طرح بود كه به موجب آن شبكه هاى 
مجازى در ايران فيلتر يا از دســترس كاربران ايرانى 

خارج مى شوند.
به گــزارش اقتصادآنالين، طــرح نمايندگان مجلس 
به زعم فعاالن بخش خصوصى كه 2سال است كرونا 
كسب وكارشان را با مشكل مواجه كرده است، فضاى 
كسب وكار در بســتر شبكه هاى مجازى را نيز از بين 
خواهد برد. اما طرح صيانت از حقوق كاربران اينترنت 
چه بر سر صنعت گردشگرى ايران و فعاالن شبكه هاى 

مجازى اين عرصه خواهد آورد؟
رئيس جامعه گردشگرى الكترونيكى ايران نخستين 
فعال عرصه گردشــگرى بود كه نسبت به خطر اين 
طرح در حذف ايران از چرخه گردشــگرى جهانى 

هشدار داد.
حســن تقى زاده انصارى، نيز بر همين اظهارات تأكيد 
كرد و گفت: معرفى ايران از طريق شبكه هاى اجتماعى 
و فضاى مجازى در حال انجام است و اگر پهناى باند 
اينترنت در ايران ضعيف شــود و نتوان از شبكه هاى 
اجتماعى اســتفاده كرد يا مسيرهاى ارتباطات جهانى 
مسدود شوند، صنعت گردشــگرى ايران نيز حذف  

مى شود.
به  گفتــه وى، بســيارى از ايرانى هــا و عالقه مندان 
به گردشــگرى و جاذبه هاى كشــور و دوســتداران 
ميراث فرهنگى و طبيعى كشور در پويش هاى مردمى 
فيلم و عكس هاى بســيارى از جاذبه هاى گردشگرى 
ايران توليد و در شبكه هاى اجتماعى بارگذارى مى كنند 

كه نبايد اجازه داد اين فرصت از دست برود.
 به گفتــه تقى زاده انصارى، گردشــگران خارجى نيز 
از تمــام ظرفيت هاى اينترنت براى جســت وجوى 
مقصد گردشــگرى خود اســتفاده مى كنند. آنها در 
موتورهاى جســت وجوگر از جمله گوگل در مورد 
ايران و جاذبه هاى گردشگرى اش جست وجو  كرده و 
سپس نسبت به سفر اقدام مى كنند. وقتى موتورهاى 
جست وجوگر در ايران مسدود شوند، چگونه مى توان 

نسبت به جذب گردشگران خارجى اقدام كرد؟
رئيس جامعه گردشگرى الكترونيكى ايران افزود: اگر 
قرار باشد ايران در صنعت گردشگرى در جهان رقابت 
كند، بايد از ابزارهاى جهانى هم اســتفاده كند وگرنه 
امكان رقابت با كشورهاى ديگر بدون ابزارهاى جهانى 

ممكن نيست.
به  گفته تقى زاده انصارى، وقتى اينترنت در زمان گرانى 
بنزين قطع شد، كشورهاى خارجى كه به مقصد ايران 
تور داشتند، نگران شدند و حتى گردشگران خارجى 
كــه در ايران حضور داشــتند و با خانــواده خود در 
شبكه هاى مجازى در ارتباط بودند نيز از قطع اينترنت 

نگران شدند.
رئيس جامعه گردشــگرى الكترونيكــى ايران با بيان 
اينكــه اگر ابعاد طرح صيانت از حقــوق كاربران در 
اينترنت در حوزه فرهنگسازى و آموزش باشد شايد 
در كسب وكارهاى اينترنتى و ارتباطات مشكلى ايجاد 
نشــود، اما اگر هدف از طرح محدود  كردن شــبكه 
جهانى اينترنت باشــد، به طور قطع تبعات سنگينى 

براى صنعت گردشگرى خواهد داشت.
انصارى پيش تــر نيز در گفت وگويى كه با ايســنا 
داشت، گفت: بيش از 90 درصد جذب گردشگران 
و آشــنايى عالقه منــدان به ســفر، از طريق فضاى 
مجــازى اتفــاق مى  افتــد و در دنياى امــروز نيز 
گردشــگران بدون تحقيق مقصدى را براى ســفر 
انتخاب نمى كنند و شناخت آنها هم از طريق فضاى 
مجازى و شــبكه هاى اجتماعى محقق مى شــود، 
بنابراين اگر اين فضا محدود شود، بازار گردشگرى 
ايران از دست مى رود و اين طرح به نفع كشورهاى 
همســايه و رقيب ايــران در صنعت گردشــگرى 
خواهد بود و ايران را از فهرست كشورهاى مقصد 

گردشگرى حذف مى كند.

«هورامان» پس از ثبت جهانى

بيست وششــمين ميراث جهانى ايــران به نام«منظر فرهنگــى هورامان/ 
اورامانات» ثبت شــد تا اين منطقه به يكباره در مركز توجه گردشگران 
در سراســر جهان قرار گيــرد. هورامان چه ظرفيت  هايى براى توســعه 
گردشگرى دارد و چه كنيم كه اين ظرفيت ها از حالت بالقوه به وضعيت 

بالفعل تغيير پيدا كنند؟
 رئيس انجمن راهنمايان گردشــگرى اســتان كرمانشــاه گفت: منطقه 
هورامان يا اورامانات يك منطقه تاريخى در شمال غربى استان كرمانشاه،  
جنوب غربى استان كردستان و شرق عراق است و يك منطقه بين المللى 
به حساب مى آيد. از بخش ايرانى اين منطقه در ايران 60درصد در استان 
كرمانشــاه و 40درصد در استان كردستان قرار دارد. بخش عراقى آن نيز 

منطقه كوچكى در اقليم كردستان و حلبچه است.
 هورامى زبان اصيل مردم ساكن در اين منطقه است. 

حميدرضا كرمى با بيان اين مطلب افزود: اين زبان از جمله زبان هاى در 
معرض خطر انقراض اســت، البته درباره هورامى 2 ديدگاه وجود دارد. 
برخى معتقدند اصل و پايه اين زبان از ريشــه كردى اســت و در مقابل 
گروه ديگرى عنوان مى كنند دايــره لغات و افعالى كه در هورامى داريم 
منحصربه فرد بوده و صرف و نحو آن با بقيه گويش هاى كردى متفاوت 
اســت و از اين رو مى توان آن را يك زبان مستقل در نظر گرفت. فارغ از 
هر2ديدگاه در سال هاى اخير گويش سورانى در منطقه در حال غلبه يافتن 

است و از تعداد افرادى كه هورامى صحبت مى كنند كاسته شده است.
وى گفت: اغلب ســاكنان منطقه اهل سنت و شــافعى هستند، البته در 
روستاهاى نجار و خانقاه كرمانشاه به عنوان نمونه ما گرايش هاى قادريه 
يا نقش بندى را داريم كه پيروان آن بخشى به اهل تشيع و گروهى به اهل 

سنت نزديكند.
رئيس انجمن راهنمايان گردشــگرى استان كرمانشاه افزود: هورامان در 
منطقه اى كوهستانى قرار گرفته كه به واسطه كمبود زمين خانه ها پلكانى 
ساخته شده اند كه اين موضوع به ارتباط نزديك جامعه با هم منجر شده و 
معيشت اصلى مردم را به جاى كشاورزى به دامپرورى و باغدارى سوق 
داده اســت.   اين كارشناس گردشگرى گفت: هورامان هويتى يكدست 
دارد كه نمى توان بخش هاى كرمانشــاه،  كردســتان و عراق آن را از هم 
تفكيك كرد.وى افزود: ما در نوســود روستايى به نام هانى گرمله داريم،  
مرز اين روستا با روستاى بياره عراق تنها يك جوى آب است. به طورى 
كــه نيمى از باغ در خاك ايران و نيم ديگر آن در خاك كردســتان عراق 
قرار گرفته و مردم آزادانه بين مرز حركت مى كنند. اين شــكل از مرز كه 
در هورامان شــاهد آن هستيم نه تنها براى گردشگران ايرانى، بلكه براى 
توريست هاى خارجى هم بسيار جذاب است، زيرا با گذر از يك جوى 

وارد كشور ديگرى مى شوند.
كرمى در موضوع ظرفيت هاى منطقه بيان كرد: پوشش،  زبان مردم،  سبك 
زندگى و صنايع دســتى منطقه مانند گيوه و ارغوان بافى از ظرفيت هايى 
اســت كه گردشگران را به اين منطقه مى كشــاند. عالوه بر آن به لحاظ 
زمين شــناختى هم هورامــان جاذبه هايى مانند غــار قورى  قلعه دارد كه 
طوالنى ترين غار آبى آسيا اســت و بين روانسر و پاوه در ابتداى منطقه 

كوهستانى اورامانات قرار گرفته است.
 با اين ظرفيت ها براى جلب گردشگران داخلى و بين المللى 

به اين منطقه چه بايد كرد؟
 رئيس انجمن راهنمايان گردشــگرى اســتان كرمانشاه گفت: متأسفانه 
ما در كشــور منشور گردشگرى نداريم كه نشــان دهد گردشگرى چه 
سياســت هايى دارد و تــا چه حد در يك حوزه مى  تــوان حركت كرد. 
تعريف گردشــگرى بومى و محلى ما تاكنون از سوى متوليان بر اساس 
مســائل روزمره بوده اســت، البته در مناطق مركزى و مســير كالسيك 
گردشــگران ورودى يعنى اصفهان، شيراز، يزد شرايط بهتر است، اما در 
مناطق حاشــيه اى و غرب ايران پروتكلى در ايــن زمينه وجود ندارد و 
براســاس ذهنيت متوليان، طرح هايى نوشته مى شود كه اغلب به مرحله 

اجرا نمى رسند.
وى افزود: در سال هاى گذشــته توجه گردشگران داخلى به اين منطقه 
جلب شــده و شاهد انواع ســفرهاى يك روزه به اين منطقه هستيم كه 
تأثير مثبت آنها در برابر تخريب شــان اندك بوده است. گردشگران يك 
روزه معمــوالً خريد كمترى از جامعه محلى دارنــد و اقامت به عنوان 
يكى از منابع درآمد محلى ها از آن حذف مى شود. در كنار آن ما به ميزان 
كمتر حضور گردشگران از ســاير استان ها را داريم كه به واسطه كمبود 

زيرساخت ها اثربخشى آنها بر اقتصاد منطقه محدود است.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 بدترين شما كسى است كه به خيرش اميدى نيست و از شرش امانى نباشد.  
[نهج الفصاحه، ح 1526]

 راه آهن سراســرى ايران به طــول هزار و400 
كيلومتــر در چهل وچهارميــن اجــالس كميتــه 
ميراث فرهنگى يونســكو ثبت جهانى شد. راه آهن 
ايــران بلندتريــن راه آهن و طوالنى ترين شــبكه 
ريلى ثبت شــده در جهان اســت ضمن اينكه ما 
چهارمين كشور هســتيم كه راه آهن آن ثبت جهانى 
مى شود. در همين راستا سعيد رسولى، معاون وزير 
راه وشهرســازى و مديرعامــل راه آهن جمهورى 
اســالمى ايران هــم اعالم كــرد: «ســاختمان ها و 
ايســتگاه هاى متروكه مســير مى توانند با استفاده 
از ايــن فرصت توســط بخش خصوصى به هتل و 
بوم گردى تبديل شوند. راه آهن هم با هدف حمايت 
از توسعه گردشگرى ريلى از بخش غيردولتى براى 
ســرمايه گذارى در اين زمينه حمايت مى كند.» اين 
2خبر خوشحال كننده در زمانه اى كه كشور با موج 
دلتاى كرونا دســت وپنجه نرم مى  كند و گردشگرى 
داخلى و ورودى با آســيب هاى جدى مواجه شده 
اســت چه تأثيرى بر توريسم ايران خواهد داشت؟ 
آيا نشان جهانى راه آهن سراســرى ايران مى  تواند 
درآمد ارزى براى ما به همراه داشــته باشد و قادر 
خواهيم بود براى هــر كيلومتر آن برنامه اى جهت 

جذب توريست داشته باشيم؟
يكى از كارشناســان حوزه گردشــگرى راه آهن و 
نخستين اجراكننده اين شيوه از گردشگرى در ايران 
گفت: يكى از معيارهاى گردشــگران براى انتخاب 
مقصد گردشــگرى محل هايى اســت كه از سوى 
يونسكو ثبت جهانى شده است و راه  آهن سراسرى 
ايران با اين ثبت بالقوه مى تواند گردشگران زيادى 
را به خود جلب كند. محمد محســنيان افزود: قرار 
گرفتن در فهرست ميراث جهانى يونسكو مانند اين 
اســت كه يكباره يك ســايت يا محل توريستى و 

گردشگرى  با يك جهش سريع در جست وجو ها به 
صفحه اول گوگل راه پيدا كند.

 وى گفت: اگر تا پيش از اين صرفاً عاشقان راه آهن 
به عنوان مقصد سفرشــان، راه آهن ايران را انتخاب 
مى كردند اكنون جمع بسيار بزرگترى از گردشگران 
در سراسر جهان راه آهن ايران را به عنوان يك جاذبه 

مهم گردشگرى مدنظر خواهند داشت.
اين كارشناس گردشگرى راه آهن افزود: قرار گرفتن 
مناطقى كه در مسير اين  هزار و400 كيلومتر هستند 
به عنوان مقصد گردشــگرى از ديگر مزايايى است 
كه اين ثبت جهانى به دنبال دارد و موجب مى شود 
بتوانيم طيف متنوع ترى از توريست ها را از سراسر 
جهان به ســوى مناطقى كمتر شناخته شده جلب 
كنيم. به اين ترتيب فارغ از اصفهان،  شــيراز،  تبريز 
و... گردشگران شهرهاى بيشترى را به عنوان مقصد 
در نظر گرفته و با فرهنگ ايران به شكل جامع ترى 

آشنا مى شوند.
زمانى كه قرار است ما با توزيع گردشگر چه داخلى 
و چه خارجى مواجه شــويم بايــد اين توان را هم 
داشــته باشــيم كه خدمات قابل قبولى به آنها ارائه 
دهيم، در موضوع گردشــگرى راه آهن سال هاست 
بحث اســتفاده از ساختمان ايستگاه هاى متروك به 
عنوان بوم گردى و... مطرح اســت. در حال حاضر 
هم معاون وزير راه وشهرسازى و مديرعامل شركت 
راه آهن بار ديگر از حمايت از بخش خصوصى براى 
انجام اين كار سخن گفته است. چه موانعى وجود 

دارد كه تاكنون اين امر محقق نشده است؟ 
محسنيان در اين باره گفت: شركت راه آهن چند سال 
اســت اين موضوع را دنبال مى كند و آيين نامه هايى 
را هم براى واگذارى ســاختمان ها بــراى كاربران 
بخش خصوصــى تدوين كرده اســت. براســاس 

اين آيين نامه ها ســرمايه گذار پس از بازسازى اين 
ســاختمان ها در يك دوره زمانــى مى تواند از آنها 
اســتفاده كند و ســپس آن را تحويــل دهد. با اين 
حال كرونــا و چالش هايى كــه پيش روى صنعت 
گردشگرى ايجاد كرده در كنار مشكالت اقتصادى 
موجب شــده است گردشــگرى ورودى با موانع 
متعددى روبه رو شده و گردشگرى داخلى هم نتواند 
رونق گذشته را بازيابد. مجموع اين عوامل تشكيل 
نخســتين هتل،  اقامتگاه و... در اين ايستگاه ها را به 

تأخير انداخته است.
وى بــا اشــاره به تجربه هــاى جهانــى در حوزه 
گردشــگرى راه آهن به مســير ريلى ســمرينگ 
در اتريش اشــاره كرد و افزود: ايــن خط آهن در 
حدفاصل سال هاى 1848 تا 1854 ميالدى ساخته 
شــده و از سال 1998در فهرســت آثار فرهنگى و 
تاريخى جهانى در سازمان يونسكو ثبت شد. مسير 
اين خط آهن 41 كيلومتر  و در يك منطقه كوهستانى 
قرار گرفته است. راه آهن ريشن در چشم اندازهاى 
البوال برنينا به طول 122كيلومتر در سوئيس از ديگر 
راه آهن هاى ثبت شــده در ميراث جهانى يونســكو 
اســت كه هر دو توانسته اند گردشــگران زيادى را 
به خــود جلب كنند. در هند هم مــا 4 بنا و مكان 
داريــم كه در اين فهرســت قرار دارند و شــامل 
دارجلينگ(راه آهــن هيماليا كه در ســال 1999 به 

ثبت رســيده)، ســاختمان CST بمبئى(ثبت در 
سال 2004)، راه آهن كوهستان نيلگيرى(ثبت سال 
2005) و راه آهن كالكا شيمال (ثبت در سال 2008) 
مى شوند. اين محل ها هم يكى از مقاصد گردشگرى 

در كشور هند هستند.
گفته هــاى اين فعــال حوزه گردشــگرى راه آهن 
نشان دهنده فرصتى اســتثنايى براى توريسم ايران 
اســت كه بتواند گردشگران بســيارى را از سراسر 
جهان به خود جلب كند. مســير ريلى ايران كه از 
جنوب آغاز شــده و به شمال كشور ختم مى شود 
از اســتان هاى مختلفى عبور مى  كنــد كه هر كدام 
نماينده اقوام و فرهنگ هاى مختلف هستند،  مردمانى 
كه ســبك زندگى  ، پوشــش، غذا،  آداب ورسوم و 
اقليم شــان با ديگــرى متفاوت اســت و مى تواند 
موزاييك فرهنگــى ايران را به خوبــى به نمايش 
بگذارد. با اين حــال بهره گيرى از اين فرصت مهيا 
نخواهد شــد مگــر اينكه شــركت راه آهن بخش 
مجزايى را به موارد مرتبط با ثبت جهانى و توريسم 
به عنوان يكى از زيرشــاخه هاى آن اختصاص دهد 
و كارشناســان و متخصصانى در حوزه گردشگرى 
به كار گيرند. كســانى كه با اين حوزه آشنايى كامل 
داشته باشــند و بتوانند چرخ توريسم را روى ريل 
انداخته و در اين گســتره هزار و400 كيلومترى آن 

را رونق دهند.

پيام:  همدان  تويسركان-خبرنگار   
چند ماه پيش شــاهد برگزارى جلسه 
با  حيقوق نبى(ع)  بارگاه  ســاماندهى 
حضور تنى چند از مســئوالن ارشد 
اســتان همدان و شهرستان تويسركان 
بوديم كه اســتاندار همدان شــخصًا 
در آن حضــور پيدا كرد و از ظرفيت 
تبديل شدن آرامگاه اين پيامبرالهى به 
يك مجموعه زيارتى و گردشــگرى 

بين المللى سخن گفت.
نكتــه اى كه بر اهميت اين نشســت 
مى افزايد اين است كه با تغيير تركيب 
هيأت امناى ســابق كه بــه هر دليلى 
موفــق به اجراى طرح جامع توســعه 
بارگاه  حيقوق نبى(ع) نشدند استاندار 
همدان، فرماندار، امام  جمعه و نماينده 
مردم تويســركان در مجلس به  عنوان 
مسئوالن ارشــد و تصميم ساز، عضو 

هيأت امناى بارگاه حيقوق نبى(ع) شدند.
ايــن اقدام در نگاه نخســت، عــزم و اراده جدى 
مســئوالن براى رقم زدن تحوالت چشــمگير در 
تبديــل بــارگاه حيقوق نبى(ع) به يــك مجموعه 
زيارتى، مذهبى، تاريخى، فرهنگى و گردشگرى را 

به ذهن القا مى كند.
اســتاندار همدان در اظهارات خــود به صراحت 
بيان كرده كه بارگاه حيقوق نبى(ع) در تويســركان 
ظرفيت تبديل شــدن به يك مجموعه ارزشــمند 
تاريخى، گردشــگرى و زيارتى مانند شــاهچراغ 
در شــيراز را دارد و بديهى است كه از اثرگذارى 

بااليى در رونق بخشى به حوزه اقتصاد و درآمدزايى 
عمومى مردم تويسركان نيز برخوردار است.

مفتح نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى 
اسالمى نيز معتقد است كه تاكنون از ظرفيت بارگاه 
حيقوق نبى(ع) استفاده تمام و كمال نشده در حالى 
كه اين بارگاه مى تواند نگين گردشــگرى و به ويژه 
گردشــگرى مذهبى در استان همدان و حتى غرب 

كشور باشد.
مدير اداره اوقاف تويســركان نيز در پاسخ به اين 
پرســش كه آيا باألخره طرح جامع توســعه بارگاه 
حيقوق نبى(ع) مــورد تأييد وزارت ميراث فرهنگى 

قــرار گرفــت، بيان كرد: ايــن بار مقرر شــده تا 
طرح جامع را خود وزارت ميراث فرهنگى تهيه كند 
تا مالحظات الزم و قانونى در آن مدنظر قرار گيرد.

وجــود بقعه متبرك يك پيامبــر الهى بدون ترديد 
از جنبه هــاى مختلف مذهبــى، فرهنگى، تاريخى 
و گردشــگرى يك امتيــاز ويــژه و كم نظير براى 
تويســركان بــه حســاب مى آيــد و اســتفاده از 
ظرفيت هاى متنوع آن عالوه بر تبديل تويسركان به 
قطب گردشگرى مذهبى در غرب كشور مى تواند با 
ايجاد فرصت هاى متنوع شغلى سبب ساز شكوفايى 

اقتصاد اين شهرستان باشد.

نكتــه قابل تأمل در اين ميان، اما اين 
مديريتى  مقطع  عمًال  امروز  كه  است 
و اجرايى دولــت دوازدهم به پايان 
مى رســد و هنــوز شــاهد تحوالت 
در  اجرايى  محســوس و اثربخــش 
و  تاريخــى  ســاختمان  مجموعــه 
فضــاى باز آرامــگاه حيقوق نبى(ع) 
نيســتيم و اين در حاليست كه تغيير 
همدان،  اســتاندار  مانند  مســئوالنى 
تويســركان  امام جمعه  و  فرمانــدار 
اعضاى  اصلــى  اســتخوان بندى  كه 
نبى(ع)  حيقوق  بــارگاه  هيأت امناى 
را تشــكيل مى دهنــد محتمل به نظر 

مى رسد.
سال هاست كه مسئوالن ادوار مختلف 
تويسركان و بعضًا استان از لزوم تبديل 
بــارگاه حيقوق نبــى(ع) به يك قطب 
فرهنگى  مذهبى،  گردشــگرى  مطرح 
و تاريخى ســخن مى گويند، اما به رغم تالش هاى 
صورت گرفته توســط بخشى از مســئوالن هنوز 
تا رســيدن به نقطه مطلــوب در اين بخش فاصله 
زيــادى وجود دارد. اكنون بايــد منتظر ماند و ديد 
اســتاندار همدان با هم افزايى و كمك مســئوالن 
ارشد تويســركان گام بلند و محكمى براى تبديل 
بارگاه حيقوق نبى(ع) بــه يك مجموعه زيارتى و 
گردشــگرى بين المللى كه گفتــه صريح وى بوده 
اســت برمى دارد و يا همچنان مردم تويسركان بايد 
چشم انتظار تحقق وعده هاى اين بخش در سال هاى 

آينده باشند؟

اجراى طرح توسعه بارگاه حيقوق نبى(ع)

 آرزويى محال يا حقيقتى شدنى؟!

نشان جهانى راه آهن سراسرى به درآمد ارزى تبديل مى شود؟

ريل 1400 كيلومترى جذب توريست
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