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كانديداى رد 
صالحيت شده
براى 1400 
ثبت نام نكند

ويژه خبرنگار به قلم اصحاب 
رسانه استان منتشر شد

همراه با تحليل،گفتگو،گزارش روزهاى كرونايى ضميمه   
روزنامه امروز همدان پيام با مشاركت خانه مطبوعات 

استان همدان



Y K

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

سه شنبه  21 مردادماه 1399  شماره 3824
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نسبت با فساد، عامل تعيين كننده 
انتخابات 1400

 1- چهل ويكســال از انقالب اســالمى ايران مى گذرد و انقالب 
اسالمى به تعبير رهبر انقالب گام دوم را با توجه بيشتر به موضوع مهم 

عدالت آغار كرده است.
گام اول انقالب و روند طى شــده، ضرورت توجه به عدالت و موانع 
تحقق عدالت به ويژه فساد را به موضوعى مهم و حياتى براى انقالب 

تبديل كرده است.
2- از ديدگاه بسيارى از صاحبنظران مهم ترين عامل درون سرزمينى كه 

امنيت اقتصادى را تهديد مى كند، فساد اقتصادى است.
معاون مبارزه با مفاســد كالن اقتصادى وزارت اطالعات در اين زمينه 
تصريح كرده اســت؛ بايد بپذيريم رابطــه معنادارى بين امنيت ملى و 
مبارزه با مفاسد اقتصادى وجود دارد و مسأله فساد به شدت امنيت ملى 
را تهديد مى كند و براى ما مهم ترين عامل درون ســرزمينى كه امنيت 

اقتصادى را تهديد مى  كند؛ فساد اقتصادى است.
و مسأله تحريم اقتصادى عامل بيرونى است كه آن هم تهديدى براى 

امنيت اقتصادى به شمار مى رود.
3- مبارزه با فســاد در ســال هاى اخير همواره مطرح بوده است، اما 
بيشــتر اين مبارزه از سوى سياسيون در بگم و تهديد به گفتن مانده و 
در اجرا و از ســوى مســئوالن نيز تا جايى پيگيرى شده و از آن خط 

قرمز پيش تر نرفته است.
هر چند اكنون اين خط قرمز پيش تر رفته و رئيس قوه قضا كه اقدامات 
خوبى در مبارزه با فساد به ويژه فساد درون سازمانى داشته، اعالم كرده 

در مبارزه با فساد خط قرمزى ندارد.
4- بارها اعالم شــده كه فساد در ايران سازمان يافته نيست و در ايران 
مافياى فســاد وجود ندارد و فسادهايى كه كشــف مى شود فردى و 
درنهايت باندى اســت و اين گونه نيســت كه سازمانى همچون مافيا 

شكل گرفته باشد و اقدام به فساد كند.
البته با پذيرش اين نظر بايد بپذيريم كه در مواقعى اين باندها نزديك 
به تشكيل شدن ســازمان شده اند و حجم فساد و افراد فعال در فساد 
و فاســدان از باند فراتر رفته و مى توان نگاه سازمانى و مواجه شدن با 

مافيا را با آن داشت.
5- فســاد انواع گوناگونى دارد و از نبود سالمت ادارى تا اختالس و 
تخلفات مالى تا برهم زدن بازار براى كســب سود بيشتر و مواردى از 

اين دست را شامل مى شود.
اما آنچه خطرناك است شــكل گيرى باندهايى از بخش هاى مختلف 

اقتصادى و همراهى آنها با هم براى فساد است.
هر چند اين نوع فساد خطرناك است اما سوءاستفاده از جايگاه، كسب 
منافع شــخصى با نفوذ و استفاده غيرقانونى از امكانات و تصرف هاى 
غيرقانونى در بيت المال، خطر كمى ندارد و نشان دهنده بى توجهى به 

بيت المال و باال رفتن احتمال تخلف هاى بسيار است.
6- انتخابات رياســت جمهورى در ايران همواره محل مناسبى براى 
برخى داوطلبان بوده تا علم مبارزه با فساد برداشته و رقيب خود را با 

ترساندن مردم از فساد، او از ميدان به در كنند.
اما اين مشــى نشان داده كه در نهايت اتفاقى در مبارزه با كاهش فساد 
رخ نمى دهد و اين بگم بگم ها فايده اى ندارد و ســرگرمى سياســيون 

است.
7- سخنان پرويز فتاح از داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى 
1400 از جايگاه رئيس بنياد مستضعفان و پيگيرى تخلفات انجام شده 
در تصرف امالك اين بنياد، ضمن آنكه از مرحله بگم بگم فراتر رفته و 
اتفاق مثبتى در افزايش نظارت و پيشگيرى از فساد و پيگيرى بازگشت 
اموال تصرف شده، ارزيابى مى شود، حكايت از رويكرد مبارزه با فساد 

به عنوان عاملى تعيين كننده در انتخابات 1400 دارد.
فارغ از اينكه فتاح، داوطلب انتخابات شود يا نشود و مباحث مشاركت 
انتخابــات، واكنش ها و بازخورد اظهارات فتاح در جامعه، حكايت از 
آن دارد كه در رويكرد مبارزه با فساد، نسبت داوطلبان با فساد در گام 
نخست انقالب براى مردم اهميت دارد و اينكه آنها تخلف داشته اند يا 
در راستاى مقابله با فساد و تخلف كوشيده اند، تعيين كننده نهايى رأى 
مردم خواهد بود و به همين دليل ســاخت افشاگرى هاى بيشترى از 
سوى داوطلبان احتمالى خواهيم بود و باز هم پرونده هايى چون امالك 
نجومى، حقوق هاى نجوم ، آقازاده هــا و ژن هاى خوب در انتخابات 
مطرح خواهند شد با اين تفاوت كه اين بار فرد مطرح كننده بايد پيگير 
تخلــف بوده و آن را به نتيجه برســاند وگرنه مردم بگم يا گفتم را از 

كسى قبول نخواهند كرد.

 ابتالى 3277 نفر به كرونا
آلودگى 50 درصد همدانى ها با روابط  خانوادگى

50 درصد آلودگى هاى چند هفته گذشــته كرونا ناشى از ارتباطات درون خانواده اى، 
30 درصد مربوط به شــركت در مراسمات عروسى و دورهمى ها و 20 درصد مبتاليان 

مربوط به ساير موارد است.
معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان در تشريح وضعيت استان 
همدان در ايام شــيوع كروناويروس اظهار كرد: تعداد موارد قطعى ابتال به كروناويروس 

در استان همدان به 3 هزار و 277 نفر رسيده و 412 نفر نيز متأسفانه فوت كرده اند.

منوچهر كرمى در گفت وگو با ايســنا با بيان اينكه درحال حاضر 450 نفر از مبتاليان به 
كرونا در بيمارســتان ها بســترى بوده و دوره درمان را سپرى مى كنند، افزود: روند ابتال 
به بيمارى در چند روز اخير كاهشــى است اما در شــرايط كاهشى براى جلوگيرى از 
عادى انگارى و كنار گذاشتن پروتكل هاى بهداشتى بايد مردم را بيش از پيش آگاه كرده 

و آموزش دهيم.
معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان اينكه اعمال محدوديت ها و 
كاهش برگزارى مراســمات و رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط مردم موجب كنترل 
شــيب صعودى ابتال به كرونا شــد، بيان كــرد: بهار، كبودراهنــگ، مالير و همدان در 
وضعيــت قرمز، فامنين و نهاونــد در وضعيت زرد و مابقى شهرســتان ها در وضعيت 

نارنجى قرار دارند.
كرمى با تأكيد بر اينكه براى ادامه روند مناســب و كاهش شــيوع، نياز اســت كه مردم 
فهيم همدان در استفاده از ماسك و رعايت پروتكل هاى بهداشتى همچنان تداوم داشته 
باشند، گفت: استفاده از ماسك و رعايت كردن پروتكل هاى بهداشتى قطعا در جلوگيرى 

از ابتال تأثيرگذار است.
وى با بيان اينكه كرونا در كمين تمام گروه هاى سنى است و پير و جوان هم ندارد، اعالم 
كرد: 50 درصد آلودگى هاى چند هفته گذشته كرونا ناشى از ارتباطات درون خانواده اى، 
30 درصد مربوط به شــركت در مراسمات عروسى و دورهمى ها و 20 درصد مبتاليان 

مربوط به ساير موارد است.

عزادارى محرم همدانى ها 
در مكان هاى روباز

■ برگزارى آئين شيرخوارگان حسينى و سوم عاشورا ممنوع شد

ثبت نام 92 درصد دانش آموزان همدان 
در سامانه «سناد»

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از ثبت نام بيش از 92
درصد دانش آموزان استان همدان در سامانه «سناد» خبر داد.

محمد پورداود گفت : تاكنون حدود 267 هزار دانش آموز استان همدان 
در دوره هاى مختلف تحصيلى ابتدايى، متوســطه اول و متوسطه دوم 

موفق به ثبت نام در سامانه «سناد» شده اند.
وى  در گفت وگــو بــا مهر عنوان كرد: امســال با توجه به شــرايط 
كرونايى و به منظور رعايت پروتكل هاى بهداشتى، بخشى از ثبت نام ها 

به صورت الكترونيكى و غيرحضورى انجام شد.
پورداود با اشــاره به تمهيدات بازگشايى مدارس در قالب پروژه مهر، 
گفت: امسال كارگروه بهداشت، ايمنى و سالمت نيز به كارگروه هاى 

چندگانه ستاد پروژه مهر اضافه شد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با بيان اينكه ســناريوهاى 
مختلفى براى سال تحصيلى جديد پيش بينى شده است، افزود: دستگاه 
تعليم و تربيت اســتان براى اجراى هريك از اين ســناريوها آمادگى 

كامل دارد.
پورداود يادآور شد: استان همدان در پوشش شبكه شاد از استان هاى 
برتر است به گونه اى كه تمامى مدارس استان پوشش داده شده و همه 

مديران، معلمان و بيشتر دانش آموزان عضو اين شبكه شده اند.

سرنوشت كرونا هنوز نامعلوم است
مهدى ناصرنژاد»

  سه روزى مى شــود كه آمار هاى رسمى منابع مسئول حكايت از 
سير نزولى همه گيرى ويروس كرونا در كشورمان دارد و اين درحالى 
است كه نه در ايران و نه در ساير كشورهاى جهان هيچ منبع مطمئنى 
پايان اميدبخشــى از نظر كنترل آلودگى به كرونا يا واكسن و داروى 
درمانى خاصى براى آن پيش بينى نكرده است و نگرانى ها در خصوص 
موج سوم و چهارم همه گيرى اين ويروس عجيب و غريب در جهان 

و به ويژه در كشورهاى اروپايى همچنان وجود دارد.
در اين ارتباط با اينكه ميزان آلودگى به ويروس كرونا در كشــور هاى 
آمريكايى به 5 ميليون نفر رســيده و حــدود 170 هزار نفر نيز جان 
خود را بر اثر ابتال به اين بيمارى از دست داده اند، اما ويروس شناسان 
آمريكايى به شدت اين احتمال را مى دهند كه قربانيان آمريكايى كرونا 
تا هميــن آذرماه پيش روى بــه 300 هزار نفر هم برســد كه چنين 
احتماالتى در حيات بشــرى يك فاجعه تلخ و براى هميشــه تاريخ 
گزنده خواهد بود. اما هم اينك شــرايط كرونا در كشــور خودمان در 
مرحله اى از موج دوم خيزش خود قرار دارد كه مسئوالن و كارشناسان 
وزارت بهداشت تقريباً از 2 هفته پيش اين نويد را به مردم داده بودند، 
چنانچه به توصيه هاى بهداشــتى عمل شــود و مردم استفاده جدى و 
مداوم از ماســك را بيرون از خانه و نقاط شلوغ رعايت نمايند، كرونا 
قابل كنترل خواهد بود و خوشبختانه شواهد و زبان آمار نشان مى دهد 
اين گونه هم شد و آمار جانباختگان كوويد 19 روز شنبه 18 مردادماه 
در مقايسه با يك هفته پيش تقريباً به حدود نصف كاهش يافته است. 
به گفته حريرچى يكى از معاونان وزارت بهداشــت و درمان، استفاده 
65 درصدى قشــرهاى فهيم كشورمان از ماســك در هفته هاى اخير 
و الزام همگانى به اســتفاده از ماســك به بهبود آمارها و اميدوارى به 
بار نشســتن زحمات كادر درمان كشور در مقابل ويروس شوم كرونا 
منجر شده است. قطعاً چنانچه درصد بيشترى از مردم شرايط سخت 
ســالمتى عمومى را درك كنند و براى بى توجهى خود به توصيه ها و 
حتى خواهش مقامات كشور بر پيوستن به پويش ملى مبارزه با كرونا، 
فلســفه بافى نكنند! نتايج خيلى بهترى در اين زمينه حاصل مى شود، 
اما افســوس اين چنين نيست و آن دســته 35 درصدى از هموطنان 
خودمحور چنانچه از آســمان به جاى كرونــا هزارپا هم ببارد، باز هم 
ساز خودشان را كوك خواهند كرد. البته سرسپردگى برخى قشرها به 
شــايعات و داستان سرايى فضاى مجازى ايجاب مى كند تا بسيارى از 

واقعيت ها و اخبار صحيح جامعه مهجور و ناشنيده بماند! 
آن چنــان كه در برهه اى از همه گيرى كرونا در كشــورمان در فضاى 
مجازى عنوان مى شد، آمارهاى واقعى و روزانه ابتال و مرگ ومير كرونا 
به مراتب بيشــتر از آمارهاى اعالم شده است، وليكن هفته هاى اخير 
رويكردها در خبرســازى ها برعكس شده است و جوسازى مى كنند، 
براى ترساندن مردم و جلوگيرى از مسافرت ها و تحت تأثير قرار دادن 
وضعيت اقتصادى اســت كه در خبرهاى رسمى آمارهاى كرونايى را 
چند برابر مى كنند و هر بخت برگشته هركجا مى ميرد، مى گويند بر اثر 

ابتال به كرونا جان باخته است! 
بديهى اســت چنين جوسازى ها و ايجاد فضاى ناباورى در بين مردم 
هيچ كمكى به بهبــود اوضاع و احوال جامعه نخواهد كرد مگر اينكه 
باعث مضاعف ساختن زحمات و تالش خدمت گزاران و هزينه ها در 
تمام بخش ها مى شود، هزينه هايى كه در نهايت از جيب يك يك مردم 

و محرومان جامعه بيرون آمده و خرج مى شود. 

1- فراكسيون ســازى هاى عجيب و قريب در مجلــس يازدهم ادامه 
دارد. گويا فراكسيون طب سنتى با رياست زاكانى در مجلس تشكيل 
شده است. گفتنى است برخى فراكســيون هاى مجلس يازدهم براى 
نخســتين بار در ادوار مجلس، تشكيل مى شــوند؛ فراكسيون هايى كه 

گاهى دستاويز شوخى ها و طنزها هم مى شود.
2- اســتيضاح وزير كشــور و نفت دوباره در پارلمان جدى شــده 
اســت. گويا با امضاى 14 نماينده مجلس و در 3 محور، اســتيضاح 
رحمانى فضلى وزير كشــور در مرحله تقديم به هيأت رئيسه مجلس 
اســت. گفتنى است، بى تدبيرى در اجرا و نحوه افزايش قيمت بنزين، 
نصب مديران ناكارآمد براى فرماندارى ها و استاندارى ها و ضعف در 
مديريت بحران در ماجراى ســيل و زلزله، محورهاى استيضاح وزير 

كشور است.
3- واكنــش به افشــاگرى فتاح درباره متصرفــان برخى امالك بنياد 
مســتضعفان ادامه دارد. گويا از ارزيابى انتخاباتى بودن اين سخنان تا 
تأييد و تكذيب، درخواســت براى جدى گرفتن، وعده تخليه دادن و 
تقاضاى نظارت بر ايرانســل در بين ايــن واكنش ها قرار دارد. گفتنى 
است برخى از افراد هم كه از آنها به عنوان متصرف امالك نام برده شده 

هنوز واكنشى در تأييد يا تكذيب موضوع نداشته اند.
4- دبير كل حزب اتحاد به استعفاى اعضاى اين حزب واكنش نشان 

داده است. گويا 
على شكورى راد گفته اســت، اعضاى حزب فكر مى كنند اصالحات 
ديگر موفق نيســت و بخشى كه استعفا كردند؛ دليلش همين موضوع 
بود. گفتنى است وى با رد اين نظر تأكيد كرده كه اصالحات هيچ گاه 

به بن بست نمى رسد.
5- احتمال پيشــى گرفتن قيمت برنج وارداتــى از برنج توليد داخل 
افزايش يافته است. گويا كاهش واردات دليلى بر افزايش قيمت برنج 
وارداتى اســت. گفتنى است از ابتداى امسال تاكنون تنها يك پنجم از 
نياز 1/5 ميليون تنى كشــور به برنج خارجى وارد شده و اين موضوع 
دليلى شــده تا نرخ برنج هاى وارداتى به كيلويى 18 تا 19 هزار تومان 

افزايش يابد.

 امســال عزادارى هاى ايام محــرم در اين 
اســتان با رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى و 
روباز  مكان هاى  در  اجتماعــى  فاصله گذارى  

برگزار مى شود.
بر اساس تصميم ستاد ملى كرونا اصل و تصميم 
نهايى استان بر برگزارى آئين هاى عزادارى ماه 
محرم در كنار رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 

جلوگيرى از شيوع بيش  از حد كرونا است.
آئين شــيرخوارگان حســينى و مراسم سوم 
عاشورا در همدان برگزار نمى شود و برگزارى 
اين 2 آئين به دليل حفظ سالمت مردم ممنوع 

است.
 عــزادارى محــرم بــر اســاس 
پروتكل هاى بهداشتى وزارت بهداشت 

برگزار مى شود
در همين زمينه رئيس ســازمان نظام پزشكى 
اســتان همدان با بيــان اينكــه پروتكل هاى 
بهداشــتى مربوط به ايام عزادارى محرم اعالم 
شده است، گفت: عزاداران حسينى بهتر است 
به پويش «هر خانه يك حســينيه» بپيوندند و 
درصورت حضور در حسينيه ها موارد بهداشتى 

را رعايت كنند.
عليرضــا مدركيان در گفت وگويى با تســنيم، 
با اشــاره به حديثى از امام حسين(ع) مبنى بر 
اينكه در طول عمر خود براى حفظ ســالمت 
تن بكوشــيد، اظهار كرد: ايام محرم و عزادارى 
سيدالشهدا براى همه ما جايگاه ويژه اى دارد، اما 
امسال به دليل خطرات كرونا مجبوريم با شرايط 
متفاوتى نسبت به سال هاى گذشته ايام محرم را 

برپا و براى ساالر شهيدان سوگوارى كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه پروتكل هاى بهداشــتى 
خوبى از ســوى وزارت بهداشت براى نحوه 
برگــزارى عزادارى در ماه محــرم تعيين و به 
استان ها اعالم شــده، تصريح كرد: وقتى افراد 
زيادى در فضاى سربسته و با فاصله اندكى در 
كنار يكديگــر قرار بگيرند خطر ابتال به كرونا 
در آن جمع زياد اســت؛ بنابرايــن مردم بايد 
بدانند كه هركس دســتورالعمل هاى بهداشتى 
را رعايت نكند سالمت خود و اطرافيان را به 

خطر انداخته است.
رئيس سازمان نظام پزشــكى استان همدان با 
بيان اينكه كرونا واقعه اى بود كه بســيارى از 
معادالت دنيا را تحت تأثير قرار داد، اظهار كرد: 
پس امسال بايد به دليل پيشــگيرى از ابتال به 
كرونا و مرگ و مير عزيزانمان به ويژه گروه هاى 
حســاس بر اثر اين بيمارى، به جاى تجمع و 
حركت در دسته هاى عزادارى، با نصب پرچم 
عزادارى بر درِ منازل، هركسى اعمال عزادارى 

را در منزل خود به جا آورد.
مدركيــان بــا تأكيد بر اينكه قدرت ســرايت 
ويروس كرونا نسبت به ماه هاى گذشته افزايش 
يافته است، گفت: تمام سنين از نوزادان گرفته 
تا جوانان و ســالمندان در معرض ابتال به اين 

ويروس كشــنده قرار دارند؛ بنابراين نه تنها از 
مسئوالن هيأت هاى عزادارى خواهش مى كنيم 
كه به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى حساس 
باشــند، بلكه خود عزاداران نيز بايد با جديت 
نسبت به اين موضوع، در مراسم شركت كنند.

رئيس ســازمان نظام پزشكى اســتان همدان 
پروتكل هــاى  در  افــزود: 
بهداشــتى مربوط بــه ايام 
عــزادارى محــرم از مردم 
خواسته شده از حركت هاى 
جمعى و تجمع در فضاهاى 
بســته خــوددارى كننــد، 
هرچند براساس پروتكل ها 
صــورت  بازرســى هايى 
خواهد گرفت اما همان طور 
كــه پيش تر اشــاره شــد، 
مردم  همراهى  و  همكارى 
ضامن موفقيت برنامه ريزى 

است.
مذهبى  هيأت هاى   
عــزادارى  متقاضــى 
بيــرق  ســامانه  در 

نام نويسى كنند
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان نيز در 
گفت وگويى با ايرنا گفت: سامانه اى به نام بيرق 
طراحى و راه اندازى شده كه هيأت هاى مذهبى 
متقاضى براى برگزارى مراسم عزادارى در ماه 
محرم و صفر ملزم به ثبت مشخصات خود و 

دريافت كد رهگيرى هستند.
حجت االسالم محمدهادى نظيرى خاطرنشان 
كــرد: تدبيرى كه ســازمان انديشــيده درباره 
رعايــت مصوبات ابالغى وزارت بهداشــت 
و ســتاد ملى كرونا، در قالب ده دستورالعمل 
اجرايــى در اين ســامانه بارگذارى شــده كه 

مسئوالن تمامى هيأت هاى حسينى، موظف به 
امضاى تعهدنامه و اجراى آن هستند.

مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه در اســتان همدان بيش از 3 هزار هيأت 
مذهبى وجود دارد كه 700 هيأت در ســامانه 
ســازمان تبليغات ثبت مشــخصات نشده اند، 
همــه  مســئوالن  گفــت: 
هيأت هــا به قصــد برپايى 
عالوه  است  الزم  عزادارى، 
بر نام نويســى در سامانه و 
دريافت كد عضويت، مجوز 
تبليغات  سازمان  از  خاصى 
دريافت  اســتان  اســالمى 
كنند و به اجــراى رعايت 
پروتكل هاى ابالغى وزارت 

بهداشت متعهد شوند.
نظيــرى افــزود: هيچ گونه 
اعمال محدوديتى نسبت به 
ايجاد تفاوت در شــهرهاى 
و  نارنجــى  زرد،  قرمــز، 
ســفيد قرار داده نشــده اما 
در شهرهاى قرمز، مقررات 
ســخت گيرانه تر  به صورت 

اعمال مى شود.
وى تأكيد كرد: طبق مقررات وضع شــده ستاد 
ملى كرونا، اولويت برگزارى مراسم در فضاى 
باز است در غير اين صورت در محلى با ارتفاع 
حداقل 6 متر، در مدت زمان يك ساعت، بدون 

مراسم سينه زنى برگزار شود. 
مديركل تبليغات اسالمى استان گفت: درباره 
وضــع مقررات خــاص و لزوم اجــراى آن، 
طبق بررســى ميدانى سازمان، مديريت فضاى 
باز براى تنظيم صــوت، زيرانداز، محدوديت 
در تعــداد شــركت كننده ها و رعايــت كامل 

شيوه نامه هاى بهداشتى، كار مشكلى است.
وى تأكيد كــرد: هيأت هايى كه مديريت قوى 
دارند به كمك ســاير هيأت ها، يك مراســم 
مطلوب با اجراى تمامى پروتكل هاى بهداشتى 

و نظارت دقيق، برگزار كنند. 
با بيان اينكه ثواب عزادارى تنها برپايى تجمع و 
سينه زنى نيست، ادامه داد: بسيارى از هيأت ها 
در تخصيص هزينه عزادارى به ســيل زدگان 
سيستان و بلوچستان و آبرسانى به روستاهاى 
بدون آب لوله كشى، داوطلب شدند و عده اى 
به كمك هاى مؤمنانه و فعاليت هاى جهادى در 

مناطق محروم استان روى آوردند.
البته از آنجايى كه روند ابتال به شيوع ويروس 
كرونا در همدان كاهشى است و رعايت اصول 
و پروتكل هاى بهداشــتى مورد تأكيد ســتاد 
مقابله با كرونا بيش از گذشــته از سوى مردم 

و هم استانى ها مورد توجه است.
تداوم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از سوى 
مردم موجب بهبودى شرايط به ويژه در برخى 
شهرستان هاى اين اســتان شده است كه اميد 
مى رود بتوان با همراهى مردم و ساير صنوف 

اين ويروس را مهار كرد.
بر اساس تصميم ســتاد ملى كرونا افرادى كه 
با رعايت نكردن توصيه هاى بهداشتى سالمت 
جامعه را به خطر مى اندازند به دستگاه قضايى 
معرفى مى شوند. با اينكه روند ابتال و بستريان 
بخش كرونا در استان كاهشى است، اما 4 شهر 
در استان همچنان در وضعيت قرمز هستند و 
از شــهروندان و عموم مردم درخواست شده 

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
گفتنى اســت 70 درصد مبتاليان به ويروس 
كرونا مربــوط به دورهمى ها اســت، از كادر 
بهداشــت و درمان كه جهادگرانه براى بهبود 

بيماران تالش مى كنند قدردانى كرد.

افزايش روحيه 
شادابى و نشاط 
در دهه واليت و امامت

 توجــه بــه مســائل 
از  يكى  فرهنگى  و  دينى 
خواسته هاى  و  دغدغه ها 
از  شــهروندان  اصلــى 
و  است  شهرى  مديريت 
ساليان  در  خوشــبختانه 
اخيــر توجه ويــژه اى از 
سوى شهردارى ها به اين 

مهم شده است.
 در روزهــاى اخيــر كه 
اعيــاد قربــان و غديــر 

را پشــت سر گذاشــتيم با وجود اينكه در 
ســالجارى به دليل شــيوع ويروس كرونا 
امكان برگزارى مراســم به صورت جمعى 
وجود نداشــته است اما شــهروندان حال 
و هواى عيد بزرگ شــيعيان را احســاس 

كرده اند.
مديــر منطقه يك شــهردارى همــدان با 
بيان اينكــه توجه به مباحــث فرهنگى و 
ارزش هاى دينى در كنار انجام امور عمرانى 
از جايگاه به سزايى برخوردار است، افزود: 

پيش از آغــاز ايام دهه واليــت و امامت 
به صورت گســترده اى نسبت به آذين بندى 
ســطح منطقه اقدام كرديم تا شهروندان با 
گــذر از معابر و ميادين شــهر بزرگى اين 
اعياد را احســاس كننــد و بتوانيم روحيه 
شــادابى و معنويت را 
بهترين  بــه  جامعه  در 

شكل رواج دهيم.
دهبانى صابر  مســعود 
از جملــه اقدامات اين 
منطقــه را برافراشــتن 
مربعى  متر   150 پرچم 
در  اميرالمومنيــن(ع) 
امــام  والدت  شــب 
كرد  عنــوان  هادى(ع) 
كــه ضمــن رعايــت 
پروتكل هاى بهداشتى با حضور جمعى از 

مسئوالن و مردم شهر همدان برگزار شد.
دهبانى صابــر همچنيــن مطــرح كــرد: يكــى 
از ســنت هاى حســنه كــه دربــاره عيــد 
ــن  ــام مؤمني ــر وجــود دارد ســنت اطع غدي
ــيارى  ــث بس ــات و احادي ــه رواي ــت ك اس
نيــز در اين بــاره وجــود دارد و خوشــبختانه 
ــا همــكارى مجموعــه شــهردارى منطقــه  ب
ــذا در روز  ــزار و 600 غ ــش از ه ــك بي ي

عيــد غديــر توزيــع شــد.

حذف زباله گرد ها 
با ايجاد مخازن 
زيرسطحى در همدان

خدمــات  معــاون   
همدان  شــهردار  شهرى 
از حــذف زباله گرد ها با 
زيرسطحى  مخازن  ايجاد 

در همدان خبرداد.
وحيــد على ضمير با بيان 
زيرسطحى  مخازن  اينكه 
زباله در اين شــهر ايجاد 
گفــت:  اســت،  شــده 
كاهش  طرح  اين  اجراى 
زباله گــردى را در پــى 

خواهد داشت.
وى با اشــاره به اينكه اليه هاى خدماتى كه 
زير پوســت شهر ارائه مى شــود به گوش 
مردم نمى رسد، ادامه داد: زحمات نيرو هاى 
خدماتى در حوزه جمــع آورى زباله، رفت 
و روب و فضاى ســبز مغفول مانده و بايد 

بازگو شود.
على ضمير با بيان اينكه سال گذشته فقط 7 
درصد مردم عوارض نوسازى شهرى خود 
را پرداخــت كرده اند، اظهار كرد: همدان در 

زمينه پاكيزگى شهر و جمع آورى زباله جزو 
شهر هاى برتر كشور است.

همدان  شــهردار  شــهرى  خدمات  معاون 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
افزود: عمر نــاوگان جمع آورى زباله زير 5 
ســال است و در 2 سال 
گذشته شــهر همدان را 
جمع آورى  مخــازن  به 
مجهــز  زيرســطحى 

كرده ايم.
وى اظهــار كرد: مخازن 
زباله كانون آلودگى است 
زيرســطحى  مخازن  و 
كامل به داخل زمين رفته 
و هيچ گونــه آلودگــى، 
شــيرابه و خطرى ندارد 
و كمك بسيارى به كاهش زباله گردى كرده 

است.
على ضميــر بــا بيــان اينكــه خدماتى كه 
شهردارى همدان به مردم شهر ارائه مى دهد 
در كشــور نمونه اســت، افزود: در حوزه 
آسيب هاى اجتماعى تخريب لوازم و مبلمان 
شهرى از سوى شهروندان در همدان بسيار 
زياد است كه نياز به مشاركت بيش از پيش 
شهروندان در زمينه حفظ مبلمان و تجهيزات 

شهرى داريم.

پيشگيرى  به دليل  بايد  امسال 
از ابتــال به كرونا و مرگ و مير 
عزيزانمــان به ويژه گروه هاى 
حســاس بر اثر اين بيمارى، 
به جاى تجمــع و حركت در 
نصب  با  عزادارى،  دسته هاى 
پرچم عــزادارى بر دِر منازل، 
هركسى اعمال عزادارى را در 

منزل خود به جا آورد
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هر شهرستان بايد هر سال 5 عنوان كتاب 
دفاع مقدسى منتشر كند

 هر شهرســتان موظف اســت هر ســال 5 عنوان كتاب در حوزه 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس و شهداى بزرگوار با بودجه و از طريق 

پژوهشگران خود تدوين كرده و منتشر كند.
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان گفت: 
اينكه مسئوالن بافرهنگ نهاوند در ســطح فرماندار و مديران ادارات 
در هر مكانــى بى تعارف پاى صحبت مردم حاضر مى شــوند، يعنى 
ارزش هاى دفاع مقدس در آنها نهادينه شده است؛ زيرا اين همان منش 

و ارزش هاى دفاع مقدس است.
مهدى ظفرى با بيان اينكه تركيب مديريتى شهرســتان نهاوند تركيبى 
نجيبانه، بامعرفت و شناخت بوده و امروز مناسب پيشرفت، توسعه و 
كارهاى بزرگ اســت، افزود: به نظــر در جامعه ما، همه افراد انقالبى 
هســتند و هر كس، ديگرى را به دليل نوع پوشش يا انتقادى، متهم به 
غيرانقالبى بودن كند، روز قيامت بايد پاســخگو باشد؛ زيسرا همه ما 

زير سايه انقالب اسالمى هستيم.
وى ضمن تبييــن برنامه ها و اقدامات شــوراى هماهنگى حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خاطرنشــان كرد: در طرح ابالغ شده 
هر شهرســتان موظف است هر ســال 5 عنوان كتاب در حوزه نشر 
ارزش هــاى دفاع مقدس و شــهداى بزرگوار با بودجــه و از طريق 

پژوهشگران خود تدوين كرده و منتشر كند.
ظفرى ادامه داد: الزم اســت طرح جامع و كاربردى توسط كميته ها و 
شوراى هماهنگى حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس شهرستان 
به رياست فرماندار تدوين و اجرايى شود تا وارد حوزه گفتمان سازى 

شويم.
وى اظهار كرد: شــوراى هماهنگى حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس بايد عالوه بر شهرســتان، در ســطح بخش ها نيز فعال شده و 

ساختار آنها ايجاد شود تا برنامه ها به درستى پيش رود.
ظفرى در پايان يادآور شــد: همه مناســبت هاى ملى و مذهبى داراى 
رازهاى نهفته اى هستند كه در دست ما مسئوالن امانت هستند و بايد 

امانتدار خوبى باشيم.
در ادامه فرماندار شهرســتان نهاوند اعالم كرد: امروز خوشبختانه به 
عزيزانى كه در سال هاى دفاع مقدس حضور داشتند، دسترسى داريم 

اما اگر دير بجنبيم چند سال آينده افسوس آنها را خواهيم خورد.
مراد ناصرى ادامه داد: به همين علت بنده پيشنهاد مى كنم روى ضبط و 
ثبت خاطرات رزمندگان و ايثارگران به صورت تخصصى وقت گذاشته 

شود تا بتوانيم مستندات الزم را در اختيار نسل هاى آينده قرار دهيم.
وى گفت: در شهرســتان نيز با هماهنگــى و همكارى خوبى كه بين 
دســتگاه ها و نهادها به وجود آمده، آمــاده هرگونه همكارى و اجراى 
برنامه هاى ابالغى از سوى اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 

مقدس استان همدان هستيم.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز ضمن تبريك ميالد امام موسى كاظم(ع)، 
هفته خبرنگار را به اصحاب رســانه شهرستان تبريك گفت و اظهار 
كرد: شــوراى هماهنگى در سطح شهرستان در قالب 7 كميته فعاليت 
مى كنــد كه هر كدام برنامه هاى خود را پيگيرى و نتايج اقدامات را به 

دبيرخانه ارسال مى كنند.
علــى مختارى يادآور شــد: با توجه به نزديكى هفتــه دفاع مقدس، 
درصورتى كه وضعيت ويروس كرونا در شهرســتان به سمت سفيد يا 
زرد پيش برود، برنامه هاى ويژه اى به مناســبت چهلمين سالگرد هفته 

دفاع مقدس در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

مردى كه خانه مادر زنش را آتش زد 
دستگير شد

 مردى كه در ســال گذشته خانه مادر زنش را در نهاوند آتش زده 
بود، دستگير شد.

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند گفت: در ماه هاى پايانى 
ســال گذشــته مردى به دليل اختالف خانوادگى بــه آتش زدن منزل 
مســكونى مادر زنش در يكى از مناطق نهاوند اقدام مى كند و پس از 

اين اقدام متوارى مى شود.
عبــاس آزادبخت اظهار كرد: با توجه به شــكايت مــادر زن، حكم 
دستگيرى فرد متهم صادر مى شود، تا اينكه با گذشت چند ماه متهم در 

شهر نهاوند توسط پليس دستگير مى شود.
وى اظهار كرد: اين فرد داراى 5 سابقه كيفرى است و درحال حاضر با 

قرار وثيقه سنگين راهى زندان شده است.
آزادبخت همچنين از دســتگيرى فردى كه به صورت عمده به خريد 
و فروش زودهنگام گردوى پوســت سبز در روستاى دهفول نهاوند 

اقدام مى كرد، خبر داد.
وى گفت: با توجه به اينكه محصول گردو تا پايان شهريور در نهاوند 
قابل برداشت نيست به همين دليل به منظور جلوگيرى از سرقت اين 
محصول توســط افرار معتاد و الابالى و خريد و فروش آن در بازار با 
هماهنگى فرمانده انتظامى نهاوند به تمامى كالنترى ها و پاســگاه هاى 
سطح شهرستان دستور داده شد درصورت مشاهده  خريد محصوالت 
باغى نظير گردو با پوســت ســبز تا پيش از پايان شهريور نسبت به 
دســتگيرى خريدار، كسبه يا دستفروشــان به عنوان معامله كننده  مال 

مسروقه و جمع آورى و ضبط گردوهاى خريدارى شده اقدام كنند.

نخستين بانوى سرپرست هالل احمر استان 
در رزن معارفه شد

 رزن - فاطمه كوكبى جالل - خبرنگارهمدان پيام: سرپرست جديد 
هالل احمر به عنوان دومين بانوى مدير دستگاه اجرايى پس از انتخاب و 

معرفى مدير فنى و حرفه اى در شهرستان رزن است.
فرماندار رزن با تأكيد بر اينكه انتخاب بانوان در پست هاى مديريتى تداوم 
خواهد داشــت، گفت: بانوان با ظرافت و دقت در كار خود مى توانند 

موجب موفقيت يك مجموعه شوند.
سيدرضا سالمتى در آئين توديع و معارفه هالل احمر از سرپرست جديد 
هالل احمر خواست با درايت و مديريت خوب خود، راه را براى ديگر 

بانوان هموار كند و نقش مرشد بودن را براى همه اعضا داشته باشد.
وى با بيان اينكه بايد شــأن و منزلت همه اعضاى يك مجموعه حفظ 
شود، گفت: كار روى زمين مانده بسيار است و بايد از حواشى ها دورى 

كرد و با تمام توان مجموعه را رو به پيشرفت حركت داد.
معاون منابع انســانى و پشتيبانى جمعيت هالل احمر استان اظهار كرد: 
رزن نخستين شعبه هالل احمر در استان است كه مديريت آن به بانوان 

محول مى شود.
احسان كاويانى با بيان اين خبر گفت: رزن به عنوان شاهراه اصلى استان 
اســت كه با توجه به تردد وســايل نقليه، حوادث زيــادى در راه هاى 
مواصالتى از جمله گردنه آوج اتفاق مى افتد و اين مهم نقش هالل احمر 

را حساس تر مى كند.
وى بــا تأكيد بر اينكه داوطلبان و امدادگران ســرمايه هاى اصلى هالل 
احمر هستند، گفت: اعضاى داوطلب و امدادگران همواره با دلسوزى و 
درايت در كنار ما بوده و هستند و جمعيت را در راستاى خدمت رسانى 

به جامعه كمك مى كنند.
كاويانى عنوان كرد: سياســت هاى جمعيت بر پايه آموزش همگانى و 
ساخت خانه هاى هالل است كه شهرســتان رزن با 8 باب خانه هالل 

مى تواند گام هاى مؤثرى در راستاى خدمت رسانى بردارد.
معاون منابع انســانى و پشتيبانى هالل احمر استان از سرپرست جديد 
هالل احمر خواســت تا رسيدگى مستمر به امدادگران را در دستوركار 

داشته باشد و با همكارى و همدلى مجموعه اى موفق داشته باشند.
گفتنى است در اين مراسم از زحمات 3 ساله عليرضا صالحى قدردانى و 

سميه راغب به عنوان سرپرست جديد هالل احمر معرفى شد.
همچنين در پايان مراسم از شوراى اجرايى دوره چهارم تجليل و براى 

اعضاى جديد دوره پنجم اعتبارنامه اهدا شد.

حفاران غيرمجاز در قهاوند زمين گير شدند
 باند حفاران غيرمجاز در شــهر قهاوند دســتگير شدند. اين افراد با 

شليك پليس زمين گير شدند و يكى از حفاران فوت كرد. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همدان اظهار كرد: يك  باند 
حفار غيرمجاز در شهر قهاوند به حفر زمين با هدف يافتن اشياى تاريخى 
اقدام كرده بودند كه پيرو شــكايت ميراث فرهنگى مورد پيگرد قانونى 

قرار گرفت.
حســين بشرى ادامه داد: عوامل پاسگاه قهاوند به همراه نماينده ميراث 
فرهنگى و پيرو دستور قضايى در محل حضور پيدا كردند كه متهمان با 
ديدن پليس پا به فرار گذاشته و ادوات و وسايل حفارى را جا گذاشتند.
وى افزود: متهمان غيرمجاز به دستور ايست و شليك هوايى پليس اعتنا 
نكردند؛ بنابراين پليس براى متوقف كردن آنها و با بهره گيرى از قانون 

به كارگيرى سالح مجبور به شليك شد.
به گزارش ايسنا بشرى بيان كرد: به علت پستى و بلندى مسير و تاريكى 
هوا تير به بدن يكــى از افراد خورد كه با وجود انتقال به مركز درمانى 

قهاوند و سپس همدان به علت شدت جراحات جان باخت.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همدان در پايان يادآور شد: 
پرونده حفاران غيرمجاز در دست رســيدگى قرار دارد و قطعاً نيروى 

انتظامى و متخلفان تابع دستور دستگاه قضا خواهند بود.

4 شهرستان استان همدان 
در وضعيت قرمز كرونايى

 با كاهش روند مبتاليــان جديد به ويروس كوويد 19، هنوز هم 4
شهرستان استان در وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا قرار دارند.

رئيس مركز بهداشت اســتان همدان گفت: هم اكنون 4 شهرستان هاى 
همدان، كبودراهنگ، بهار و مالير در وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا 

هستند. 
منوچهر كرمــى با بيان اينكه كاهش مبتاليان به ويــروس كرونا را در 
شهرستان هاى فامنين و نهاوند داشته ايم، افزود: اين 2 شهرستان با كاهش 

مبتاليان جديد در وضعيت زرد شيوع بيمارى قرار گرفته اند.
وى با بيان اينكه شــهروندان پروتكل هاى بهداشتى را بيشتر رعايت و 
از برگزارى دورهمى، عروسى، عزادارى اجتناب كنند، ادامه داد: امسال 
برنامه ها و مراســم ماه محرم متفاوت با ســال هاى پيش و با توجه به 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود.
كرمى از ابتالى 3 هزار و 277 نفر به ويروس كرونا خبر داد و بيان كرد: 

تاكنون از اين بيماران 412 نفر جان باخته اند.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان اظهار كرد: استفاده از 
ماســك و رعايت فاصله فيزيكى و بهداشت دست، مهم ترين مواردى 

است كه بايد به آن پايبند باشيم.

افزايش 33 درصدى كشف سرقت در اسدآباد
ــال 33 ــه مشــابه پارس ــه نخســت امســال 33 نســبت ب  در 4 ماه

ــته ايم. ــف داش ــش كش ــرقت ها افزاي ــوزه س ــد در ح درص
ــتگيرى  ــوزه دس ــزود: در ح ــدآباد اف ــتان اس ــس شهرس ــس پلي رئي

ــت. ــده اس ــزارش ش ــش گ ــد افزاي ــز 21 درص ــارقان ني س
افشــين يــارى بــا بيــان اينكــه كاهــش فوتــى تصادفــات در ســال 98

ــه داد:  ــه ســال 97، 50 درصــد كاهــش داشــته اســت، ادام نســبت ب
همچنيــن شــاهد كاهــش 37/2 درصــدى تصادفــات جرحــى در ايــن 

ــم. ــدت بوده اي م
وى بيــان كــرد: 9 درصــد افزايــش كشــفيات مــواد مخــدر در ســال 
98 نســبت بــه ســال 97 نيــز نتيجــه تالش هــاى پليــس بــوده اســت.

يارى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه ميزان 
دســتگيرى معتادان متجاهر و خرده فروشان در سال 98 نسبت به سال 
گذشته از آن 16 درصد افزايش داشته است، اظهار كرد: در اين مدت هم 

بازه زمانى كشف سرقت ها نيز 33 درصد افزايش داشته است.
ــه  ــز در ســال 98 نســبت ب ــادآور شــد: دســتگيرى ســارقان ني وى ي

ــته اســت. ــش داش ــال 97، 35 درصــد افزاي س

ــه اينكــه در 4 ماهــه نخســت امســال نيــز ميــزان  ــا اشــاره ب يــارى ب
ــته 8  ــال گذش ــدت مشــابه س ــه م ــواد مخــدر نســبت ب كشــفيات م
درصــد افزايــش داشــته اســت، ابــراز داشــت: دســتگيرى معتــادان و 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزاي ــز 3 درص ــان ني خرده فروش
وى گفــت: در ايــن مــدت از ســالجارى شــاهد كاهــش 3/31

ــاى  ــار فوتى ه ــات و 50 درصــد كاهــش آم ــزان تصادف درصــدى مي
ــوده اى. ــادف ب ــل از تص حاص

يــارى اضافــه كــرد: بخــش عمــده ســرقت هاى مــا ســرقت از داخــل 
خــودرو و ســرقت موتورســيكلت اســت.

خبرنگار  امينــى-  يوســف  درگزيــن-   
همدان پيــام: شهرســتان درگزيــن در زمينه 
مديريــت و كنترل ويروس كرونــا مى تواند 

الگوى استان و كشور باشد.
فرمانــدار درگزيــن در حاشــيه آئين معرفى 
مسئول شــبكه بهداشــت درگزين ادامه داد: 
برنامه هاى خوبى در شهرستان درگزين براى 
مقابله با ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى از اسفند سال گذشته تاكنون درحال 

اجرا است.
على اصغر ناظرى پور افزود: يكى از مطالبات 
مردم در شهرســتان، اســتقرار مركز بهداشت 
و درمان بــود كه با پيگيرى هــاى مداوم اين 
امر محقق شــد. با توجه به ضرورت رعايت 
اجتماعى و نقــش برگزارى  فاصله گــذارى 
تجمع و دورهمى در افزايش شــمار مبتاليان 
به كرونا، يكى از مهم ترين اقدام هاى صورت 
گرفته جلوگيرى از برگزارى تجمعات در اين 

شهرستان بوده است.
وى ضمــن تأكيــد بــر اينكــه از ابتــداى 
در  تاكنــون،  كرونــا  ويــروس  همه گيــرى 
ــى  ــه طغيان ــاهد هيچ گون ــتان ش ــن شهرس اي
ــا  ــيوع كرون ــرد: روال ش ــم، تشــريح ك نبوده اي
در درگزيــن از اســفند ســال گذشــته تاكنــون 

ــت.  ــده اس ــظ ش ــوده و حف ــت ب ثاب
وى حضور رسانه ها را كليدى و مؤثر معرفى 
كرد و افزود: در شهرســتان درگزين حضور 
رسانه ها در بحث كرونا بســيار عالى و مؤثر 
است و با اطالع رسانى هاى به موقع شهرستانى 
و كشورى در جهت آگاهى سازى مردم، بسيار 
موفق ظاهر شدند كه از اين عزيزان نيز تشكر 

ويژه داريم.
ناظرى پور اظهار كرد: شبكه بهداشت درگزين 
مدتى اســت كه از رزن مستقل شده است و 
امروز نخستين مســئول اين شبكه با حضور 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 

همدان معارفه شد.
وى ادامه داد: شــبكه بهداشــت و سالمت 
زيرا  مى شود؛  محســوب  مهم  اداره هاى  از 
برنامه ريزى  مــردم  ســالمت  ارتقاى  براى 

كرده و سياســت هاى وزارت بهداشــت و 
درمان و آموزش پزشــكى را در شهرستان 

مى كند. پياده 
وى يــادآورى كرد: با توجه به تازه تأســيس 
بودن شهرســتان درگزين در چند ماه گذشته 
شــركت توزيع نيروى بــرق، اداره ورزش و 
جوانان، بنياد شــهيد و امور ايثارگران مستقل 

شــدند و به زودى اداره گاز 
نيز در اين شهرستان مستقل 
فعاليت خود را آغاز مى كند. 
همچنيــن مبتاليان به كرونا 
76 نفر اســت كــه 32 نفر 
بسترى و 44 نفر به صورت 

سرپايى معالجه شدند.
دانشگاه  بهداشــتى  معاون 
علوم پزشكى همدان نيز در 
اين مراسم گفت: شهرستان 
تمامى  بيــن  از  درگزيــن 
شهرستان ها در بحث مبارزه 
بسيار  كرونا  پيشــگيرى  و 

موفق است.
در  افــزود:  كرمى  منوچهر 
شهرستان درگرين به واسطه 

مديريت و همدلى به مرحله توان رســيديم، 
براى ارتقاى شــاخص هاى بهداشتى در كنار 
مديريت و تعهد گام هاى مؤثر و بزرگترى بايد 

برداشته شود.
وى افزود: چون شهرســتان تأزه تاسيس است 
تمايل مردم و خيرين در مشاركت هاى اجتماعى 
در اين شهرستان باالست و از اين ظرفيت بايد 
در جهت پيشرفت، استفاده 

مطلوب كرد.
شــبكه  جديــد  رئيــس 
درمــان  و  بهداشــت 
در  نيز  درگزين  شهرستان 
اين مراسم گفت: مجموعه 
درگزين  شهرستان  جديد 
بــودن،  جديد  به لحــاظ 
مشكلتر  بســيار  كار  آغاز 
از هدايــت كارى اســت 
كه روى غلتك اســت كه 
ان شاءا... با كمك فرماندار 
شهرســتان و حمايت هاى 
دانشــگاه علوم پزشــكى 
خوبى  خدمتگــزار  بتوانم 

براى مردم درگزين باشم.

آرش مفــرح ذات ادامه داد: ســعادتى بزرگ 
است كه در شهرستان درگزين در امر خدمت 
به مردم انجــام وظيفه كنم و براى پويايى اين 
حوزه و گســترش خدمات با تمام توان انجام 
وظيفــه خواهم كرد و از يوســف تراكمه نيز 
تشــكر و قدردانى مى كنم كــه در ابن مدت 
با مســئوليت پذيرى با همت و تالش در اين 

حوزه فعال بودند.
مجيــد موانه اى رئيس شــبكه بهداشــت و 
درمان شهرســتان رزن در ايــن ديدار قول 
همكارى شــبكه درمان شهرســتان رزن با 
شــبكه بهداشــت درمان درگزين را داد و 
گفت: با توجه به نوپا بودن اين مركز در هر 
زمينه اى طبق روال گذشــته از هيچ كمكى 

دريغ نخواهيم كرد.
شهرســتان درگزين جمعيتى بالغ بر 42 هزار 
نفر دارد با 41 روستا و2 شهر و 2 بخش. اين 
شهرستان 5 مركز خدمات جامع شبانه روزى، 
23 خانه بهداشــت، 50 بهورز، 9 پزشك و 5

مراقب بهداشت دارد.
شايان ذكر است در اين آئين آرش مفرح ذات 
به عنوان سرپرست شــبكه بهداشت و درمان 

شهرستان درگزين معرفى شد.

 از بدو تأســيس تاكنون، به همت خيرين 
سالمت  شهرســتان اقدامات ماندگار فراوانى 
در راســتاى كاهش آالم و مشكالت بيماران 
نيازمنــد صــورت  گرفته اســت، گفت: در 
اين ســال ها مجمع خيرين سالمت مالير با 
عملكرد خود در ميان مردم  اعتمادسازى كرده 

است و اين را عينًا به منصه ظهور رسانديم. 
رئيــس مجمــع خيريــن ســالمت مالير با 
بيان اينكه در دســت اقدام بــودن 4 پروژه 
عمرانى مهم شــامل بخش هاى آندوسكوپى، 
فيزيوتراپى بيمارستان امام حسين(ع) مالير و 
2 مركز جامع ســالمت اشــاره و اظهار كرد: 
محدوديت بودجه هاى دولتى و از سوى ديگر 
رشد روزافزون تجهيزات پزشكى و خدمات 
نوينى كه بايد ارائه شــود، در حوزه سالمت، 

بهداشت و درمان چالش ايجاد كرده است.
عباس آذرهمايــون با تأكيد بر اينكه مى طلبد 
كه خيرين پا در اين عرصه بگذارند و كمك 
حال دولت باشــند، افــزود: انقالب بزرگى 
در حوزه بهداشــت و درمان مالير به دست 

خيرين سالمت رقم خورده است.
وى به اقدامات مجمع از ابتداى ســالجارى 
تاكنون اشــاره و خاطرنشــان كرد: امسال به 
همت خيرين 218 بســته موادغذايى و 190 
بســته گوشــت قرمز به ارزش 141 ميليون 
تومــان در 2 مرحله از محل نذورات خيرين 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى بين بيماران 

نيازمند و محروم توزيع شد.
آذرهمايــون از تهيه توزيع وســايل حفاظت 
فردى به ارزش 187 ميليــون تومان در ايام 
شــيوع كرونا، شامل ماسك، دستكش و مواد 
ضدعفونى كننده و توزيع آن در بيمارستان ها 
و مراكز درمانى و بيماران صعب العالج خبر 

داد.

آذرهمايون به خريد 14 كپســول اكسيژن و 
در اختيــار قــراردادن آن به صورت امانت به 
بيمارن مستمند اشــاره و اظهار كرد: به مبلغ 

40 ميليون تومان نيز اهداى وام قرض الحسنه 
براى درمان داشتيم.

وى بــا بيان اينكــه در ماه محــرم نيز آماده 
دريافت نــذورات مردم هســتيم، ادامه داد: 
خيرين و شهروندان مى توانند نذورات خود 
را به صورت اقالم و مواد غذايى خشــك در 
اختيار مجمع گذاشــته و يــا در قالب وجوه 
نقدى به حساب مجمع واريز كنند تا صرف 
بيماران نيازمند شــود و گزارش عملكرد به 

اطالع شهروندان خواهد رسيد. 
وى به اهــداى اعضاى بــدن 5 بيمار مرگ 
مغزى در مالير در ســالجارى اشــاره كرد و 
گفت: شهرستان مالير در اين زمينه در استان 

و غرب كشور پيشتاز است.
آذرهمايــون با بيــان اينكه مالير نخســتين 
همايــش اهــداى عضو را در غرب كشــور 
برگزار كرد، يادآورشد: با همكارى شهردارى 
يك قطعه ويژه در بهشــت هاجر مالير براى 
خاكســپارى بيماران مرگ مغزى كه اعضاى 

خود را اهدا كرده اند، اختصاص يافته است.

رئيس شبكه بهداشــت و درمان مالير نيز با 
بيان اينكه درحال حاضــر 70 بيمار كرونايى 
در بيمارســتان هاى شهرستان بسترى هستند، 
گفــت: 6 تخت ICU بــراى درمان بيمارن 

كرونايى اضافه كرديم.
محســن تركاشــوند با بيان اينكه 11 تخت 
ICU مــا در اختيــار بيمــارن غيركرونايى 
بود، اظهاركــرد: از آنجايى كه خيرين حوزه 
ســالمت مالير با فرهنگ باالى خود از پيش 
زيرســاخت هاى عمرانى و تجهيزاتى را در 
مراكــز درمانى ماليــر فراهم كــرده بودند، 
بنابراين ما خــود را براى روبه رو شــدن با 

شرايط سخت آماده كرده ايم.
وى بــا اشــاره به اينكه ده تخــت در بخش 
خيّرساز مراقبت هاى ويژه در بيمارستان مهر 
در حالت رزرو اســت، ادامــه داد: در زمينه 
تأميــن دارو براى بيماران كرونايى مشــكلى 
نداريم و روزانه ســهميه را از دانشگاه علوم 

پزشكى همدان دريافت مى كنيم.
تركاشوند وجود اكسيژن و مايع درمانى را 2 
ركن اساســى درمان بيماران كرونايى عنوان 
كرد و افزود: در يك مقطعى مصرف اكسيژن 
در بيمارستان هاى مالير باال رفت و ما روزانه 
حــدود 7 ميليون تومان اكســيژن خريدارى 
مى كرديم اما خوشــبختانه با نصب دســتگاه 
اكسيژن ساز 600 ليترى با درجه خلوص باال، 

مشكل تأمين اكسيژن رفع شده است.
رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير از نصب 
يك دســتگاه اكسيژن ساز هزار و 400 ليترى 
به زودى در بيمارستان مهر خبر داد و تصريح 
كرد: همچنــان از مردم مى خواهيم كه اصول 
بهداشتى را رعايت كرده و از تردد بى جا در 
بيرون از منزل و تجمع هاى خانوادگى پرهيز 

كنند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان:

 درگزين، موفق ترين شهِر استان 
در مبارزه با كرونا

درگزين  شهرســتان  در 
حضور رســانه ها در بحث 
كرونا بســيار عالى و مؤثر 
است و با اطالع رسانى هاى 
شهرســتانى  به موقــع 
جهــت  در  كشــورى  و 
بسيار  مردم،  آگاهى سازى 
موفق ظاهر شــدند كه از 
تشــكر  نيز  عزيزان  اين 

ويژه داريم

شــهروندان  و  خيريــن 
خود  نــذورات  مى توانند 
را به صــورت اقالم و مواد 
غذايى خشــك در اختيار 
در  يا  و  گذاشــته  مجمع 
به  نقــدى  وجوه  قالــب 
كنند  واريز  مجمع  حساب 
تا صرف بيمــاران نيازمند 
شود و گزارش عملكرد به 
خواهد  شهروندان  اطالع 

رسيد

توزيع 408 بسته غذايى و گوشت قرمز 
بين بيماران نيازمند  مالير
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مدارس غيرانتفاعى 
نمونه بارز بى عدالتى آموزشى 

 مدارس غيرانتفاعى نمونه بارز بى عدالتى آموزشــى است، مجلس 
به دنبال برچيده شدن بساط كنكور است.

ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با تســنيم، گفت: در چند سال گذشته عدالت آموزشى 

به خوبى رعايت نشده و در اين حوزه شاهد تعارض منافع هستيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در ادامه افزود: يك نمونه ديگرى 
كه در حوزه آموزش تعارض منافع ايجاد كرده بحث كنكور اســت، 
خانواده هايى كه از تمكن مالى بااليــى برخوردارند فرزندان خود را 
به كالس هاى كنكور مى فرســتند و درصد قبولى دانش آموزان را باال 
مى برند، اما دانش آموزانى هســتند در مناطق محــروم كه از اين گونه 

امكانات بى بهره هستند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس همچنين افزود: كميته هاى كميسيون 
مأموريت يافتند تا گزارشى درباره مواردى كه در آنها عدالت آموزشى 
رعايت نمى شوند و تعارض منافع ايجاد كردند به كميسيون ارائه كنند 

تا درباره آنها تصميم گيرى شود.
وى با بيان اينكه طرحى نيز از سوى نمايندگان براى ممنوعيت گرفتن 
دانشجو از سوى دانشگاه هاى غيردولتى تدوين شده و در اختيار هيأت 
رئيســه مجلس قرار گرفته اســت، اظهار كرد: با توجه به اينكه امروز 
كرسى هاى دانشــگاه هاى دولتى، دانشگاه آزاد و پيام نور خالى است، 

لزومى ندارد تا دانشگاه غيرانتفاعى تجارى راه بيندازيم.

توسعه استفاده از برق نيروگاه هاى 
هسته اى در دنيا

 اگر دولت برق را به قيمت منطقى از سازمان انرژى اتمى خريدارى 
كند اين سازمان ديگر نيازمند بودجه دولت نخواهد بود و عالوه بر آن 

مى تواند نيروگاه هاى جديدى بسازد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت از جلسه كميســيون انرژى مجلس با حضور سيدعلى صالحى 
رئيس سازمان اتمى كشور جهت بررسى آخرين وضعيت فعاليت هاى 

صلح آميز هسته اى كشور خبر داد.
هادى بيگى نژاد در اين رابطه افزود: مطابق توضيحات على صالحى در 
ماجراى برجام، طبق فرمايش مقام معظم رهبرى قدرت هسته اى خود 

را در مواردى همچون غنى سازى، توسعه و توليد برق حفظ كرديم.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه دنيا به 
ســمت هسته اى شدن و استفاده از برق نيروگاه هاى هسته اى مى رود، 
گفت: به گفته صالحى اگر دولت برق را به قيمت منطقى از ســازمان 
انــرژى اتمى خريدارى كند اين ســازمان ديگر نيازمند بودجه دولت 

نخواهد بود و عالوه بر آن مى تواند نيروگاه هاى جديدى بسازد.

بررسى استرداد ارزهاى بلوكه شده 
در بانك هاى خارجى با حضور ظريف

 وزير امور خارجه روزگذشته در كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراى اســالمى حضور يافت و موضوع استرداد ارزهاى بلوكه شده 

كشور در بانك هاى خارجى با حضور وى در كميسيون بررسى شد.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با 
ايرنا با بيان اينكه در جلسه اين كميسيون همراه با محمدجواد ظريف 
و معاون اقتصادى وى موضوع ارزهاى پيگيرى شد، اظهار كرد: وزير 
امور خارجه در گزارشى به اقدامات اين وزارتخانه اشاره و عنوان كرد 
كه وزارت خارجه و ســفارتخانه هاى ما به ويژه در شــرايط تحريمى 
بايد در حوزه ديپلماســى فعال تر عمل كننــد ضمن اينكه اقدامات و 
سياســت هاى وزارت خارجه در شــرايط تحريم به نحوى است كه 

اقتصاد كشور به خوبى  مديريت شود.
محمدمهدى مفتح خاطرنشــان كرد: در ادامه جلسه كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس، نمايندگان پرســش هاى خود را در حوزه سياسى و 
اقتصادى مطرح كردند و وزير امور خارجه به پرسش هاى نمايندگان 

پاسخ داد.
نماينده مردم تويسركان در مجلس يادآور شد: عمده پاسخ هاى ظريف 
حول اين موضوع بود كه رفتار كشــورهاى خارجى براســاس منطق 
اقتصادى است و كشــورها سود و منافع بلندمدت را به عنوان مبنا در 
تعامالت خود با كشــورهاى ديگر قرار مى دهند و ما هم با استفاده از 
ابزارهاى خود و مسائل استراتژيك در منطقه، اقتصاد خارجى خودمان 

را اداره مى كنيم.

اگر اجراى عدالت به معناى دورى از هوا و 
نفوذپذيرى باشد، تحقق آن بسيار آسان مى شود

 از هر اقدامى كه در جهت گره گشايى از زندگى مردم باشد استقبال مى كنيم، 
هر طرح اقتصادى بايد همراه با بررسى كارشناسانه جزئيات (نه فقط كليات) و 

اقناع افكار عمومى و نخبگانى همراه باشد.
به گزارش ايلنا، رئيس قوه قضاييه در جلسه شوراى عالى قوه قضاييه اظهار كرد: 
اقناع افكار عمومى و نخبگانى در مورد جزئيات كارشناسى طرح هاى اقتصادى 
به مردم و فعاالن اقتصادى آرامش مى دهد و در غير اين صورت موجب حيرت 

و سرگردانى آنها خواهد شد.
حجت االســالم سيدابراهيم رئيسى افزود: اگر اجراى عدالت به  معناى دورى از 
هوا و نفوذپذيرى باشــد، تحقق آن بسيار آسان خواهد شد. ديدن رفتار همراه 

تبعيض براى مردم سخت است.

همبستگى جهانى با مردم رنج ديده لبنان نشانه 
وجدان بيدار بشريت است

 همبستگى جهانى با مردم آسيب ديده لبنان بسيار خوب است؛ زيرا نشانه 
وجدان بيدار و زنده بودن حس نوع دوســتى و ديگردوســتى در ميان بشــر 

معاصر است. 
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســانى دفتــر هيــأت دولــت، رئيــس جمهــور در 
جلســه روزگذشــته هيــأت وزيــران روندهــاى تــازه و مخاطــرات نوپديــد 
عصــر پــس از كرونــا مــورد بحــث و بررســى اعضــاى دولــت قــرار گرفــت 
و تصميمــات مقتضــى در اين بــاره اتخــاذ شــد. در ادامــه ايــن جلســه كــه 
ــده  ــزار ش ــى برگ ــلمين حســن روحان ــالم والمس ــه رياســت حجت االس ب
بــود، تعــدادى از پيشــنهادهاى دســتگاه هاى اجرايــى پــس از بررســى، بــه 

تصويــب هيــأت وزيــران رســيد. 

چه وعده خوشى از سوى مردم 
پذيرفته مى شود؟

ــوراى  ــى كشــور در مجلــس ش ــور داخل ــأت كميســيون ام  عضــو هي
اســالمى تنهــا يــك وعــده خــوش را از ســوى مــردم قابــل قبــول 

نــد. مى دا
ــا اشــاره بــه وعــده  ــا خانــه ملــت، ب محمدحســن آصفــرى در گفت وگــو ب
خــوش رئيــس جمهــور گفــت: آقــاى رئيــس جمهــور بارهــا از وعده هــاى 
ــان  ــاى خوشش ــه اى از وعده ه ــروز نتيج ــا ام ــا ت ــت ام ــه اس ــوش گفت خ

نديده ايــم.
نماينــده مــردم اراك و كميجــان در مجلــس شــوراى اســالمى تأكيــد كــرد: در 
شــرايط كنونــى وعــده اى جــز حــل مشــكل گرانــى كشــور، كاهــش تــورم، 

بهبــود معشــيت مــردم از ســوى مــردم قابــل قبــول نخواهــد بــود.

آگهـى مزايـده 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند قصد دارد سه واحد مسكونى مربوط 
به موقوفه حاج خدارحم واقع در ميدان امام خمينى، اول خيابان كمربندى را به 
صورت يكجا با اجاره پايه ماهيانه مبلغ 22/000/000 ريال و وديعه 90/000/000 ريال از 
طريق مزايده از تاريخ 99/05/19 الى 99/06/02 را به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان 
مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اداره اوقاف و امور خيريه واقع 
در ميدان عارف روبروى پل ظفرى يا با شماره تلفن 33233358 تماس حاصل 

فرمايند. (م الف 654)

آگهـى مزايـده 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند قصد دارد يك باب مغازه تجارى 
مربوط به موقوفه جليل اميدى واقع در خيابان خاقانى با اجاره پايه ماهيانه مبلغ 
7/000/000 ريال و وديعه 30/000/000 ريال از طريق مزايده از تاريخ 99/05/19 الى 
99/06/02 را به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات 
بيشتر به آدرس اداره اوقاف و امور خيريه واقع در ميدان عارف روبروى پل 

ظفرى يا با شماره تلفن 33233358 تماس حاصل فرمايند. 
(م الف 655)

جلســه امروز شــوراى امنيت در تعيين سرنوشت 
برجام تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به اعتقاد برخى 
از تحليلگران و نگارنده، با وجود اينكه برجام تأثير 
مثبت اقتصادى براى كشور به همراه نداشت ولى از 
نظر ديپلماســى و جدال هاى حقوقى و بين المللى 

دست ايران را بازگذاشت. 
توافقــات چندجانبه با چين و روســيه را مى توان 
از اين منظر ديد. حتــى در برخى زمينه ها با وجود 
اينكــه در عمل اقدام مثمر ثمرى انجام ندادند، ولى 
اروپاييــان در مباحث حقوقــى در تقابل با اياالت 
متحده طرح كشــورمان را گرفته انــد. با وجود اين 
عده اى اين قدرت ديپلماســى را تو خالى و نمادين 
مى دانند كه براى كشور سودى در بر نخواهد داشت. 
امروز جلسه شــوراى امنيت براى بررسى قطعنامه 
ايــاالت متحده آمريــكا براى تمديــد تحريم هاى 
تســليحاتى ايران برگزار خواهد شد. اروپاييان اين 
قطعنامه را تاكنون در مصاحبات خبرى مقامات اين 
3 كشور رد كرده اند و از سوى ديگر روسيه و چين 

خود را مخالف سرسخت آن نشان داده اند.
نتيجــه جلســه شــوراى امنيت شــايد بســيارى 
ازپرســش هاى حال حاضر را پاســخ گو باشد. عده  
زيادى تمديد تحريم هاى تسليحاتى را مرگ برجام 
به دست ايران و برخى لغو آن را ادامه برجام تاپس 

از انتخابات رياست جمهورى آمريكا مى دانند.
طبق گزارش منتشــر شــده از خبرگزارى فارس، 
تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران طبق مفاد برجام 
18 اكتبر(27 مهرماه 99) سالجارى ميالدى به پايان 
مى رسد اما دولت آمريكا به رياست «دونالد ترامپ» 
تالشى را براى جلوگيرى از انقضاى اين تحريم ها 

آغاز كرده است.
يك قطعنامه براى تصويب در شوراى امنيت نيازمند 
موافقت دســت كم 9 عضو، بدون وتو از سوى هر 
يك از 5 عضو دائم شوراى امنيت(آمريكا، روسيه، 
چين، فرانسه و انگليس) اســت. از اين رو اياالت 
متحده آمريكا چشــم به يارى كشــور هاى اروپايى 
براى موافقت با اين طرح است. اين درحالى است 
كه روســيه و چين مخالفت خود را با اين قطعنامه 

اعالم كرده و از امتياز وتو برخوردار هستند.
با اين حال چند روز پيش درحالى كه شوراى امنيت 
سازمان ملل امروز، قطعنامه پيشنهادى آمريكا براى 
تمديد تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران را به رأى 
مى گذارد، ديپلمات هاى غربى ضمن تأكيد بر حفظ 
برجام، به خبرگزارى فرانســه اعالم كردند قطعنامه 
پيشنهادى آمريكا براى تمديد تحريم هاى تسليحاتى 
ســازمان ملل عليــه ايران در شــوراى امنيت رأى 

نخواهد آورد.
آنهــا اعالم كرده اند كه مخالفت ها با قطعنامه كنونى 
به اندازه اى گسترده اســت كه بعيد است واشنگتن 
حتى بتواند 9 رأى الزم براى وادار شــدن مسكو و 

پكن به استفاده از حق وتو نيز برسد.
يكــى از ديپلمات ها به خبرگزارى فرانســه گفت: 
«اين قطعنامه يك موضع ماكسيماليستى [افراطى و 

حداكثرى] را در قبال ايران اتخاذ كرده است».
يكى ديگــر از ديپلمات هاى غربــى به خبرگزارى 
فرانســه گفت كه پيش نويس قطعنامه پيشــنهادى 
آمريكا از «مفاد فعلى» ممنوعيت هايى كه بر فروش 
تســليحات متعارف بر ايران قرار داده شده است و 
18 اكتبر (27 مهرماه) منقضى مى شــود، فراتر رفته 

اســت. پيش نويس قطعنامه آمريكا كه خبرگزارى 
فرانسه آن را مشــاهده كرده است، خواستار تمديد 
نامحدود تحريم هاى تســليحاتى سازمان ملل عليه 

ايران مى شود.
طبق اين گزارش، ديپلمات هاى غربى نگران هستند 
كه اين قطعنامه آمريكا، توافق هســته اى ايران را در 
معرض خطر قرار دهد؛ زيرا ايران بارها تأكيد كرده 
است كه حق دفاع از خود را دارد و ادامه ممنوعيت 

تسليحاتى به مفهوم پايان برجام است.
يك ديپلمــات غربى ديگرى نيز دربــاره قطعنامه 
ضدايرانى آمريــكا تأكيد كرد: «تمركز بايد بر حفظ 
برجام باشــد، اين[برجام]، تنها راه تضمين ماهيت 
كامًال صلح آميز برنامه هســته اى ايران اســت. هيچ 
جايگزيــن معتبرى براى اين ابــراز از زمان خروج 

آمريكا تاكنون پيشنهاد نشده است».
 ذوق زدگــى پامپئــو از نامه شــوراى 

همكارى خليج فارس
با وجود اينكــه گمانه زنى هــا از مخالفت اكثريت 
اعضاى شوراى امنيت با قطعنامه پيشنهادى آمريكا 
 (GCCخبر مى دهد، شوراى همكارى خليج فارس
) روز يكشــنبه در نامه اى به شوراى امنيت سازمان 
ملل بــا متهم كــردن جمهورى اســالمى ايران به 
فرقه گرايى، خواستار پايان نيافتن تحريم تسليحاتى 

ايران شد.
به نوشته وبگاه اطالع رسانى اين شورا، «نايف فالح 
مبارك الحجرف» دبيركل شــوراى همكارى خليج 
فارس، در نامه اى به شوراى امنيت خواستار تمديد 
قطعنامه 2231 مرتبط با محدوديت خريد و فروش 
تسليحاتى جمهورى اســالمى ايران شد. طبق اين 

قطعنامه محدوديت وضع شــده كه 5 سال است در 
18 اكتبر(27 مهر) آتى پايان مى يابد.

الحجــرف در اين نامه بار ديگــر همچون مقامات 
سعودى ايران را به پخش سالح در منطقه و حمايت 

از تروريسم و فرقه گرايى متهم كرد.
او همچنين ادعا كرد كه ممانعت از فروش سالح به 

ايران موجب ثبات و امنيت در منطقه خواهد شد.
از ايــن رو وزيــر خارجه آمريكا از نامه شــوراى 
همــكارى خليج فارس به اعضاى شــوراى امنيت 
ســازمان ملل براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران 

شديدا استقبال كرد.
مايــك پامپئو در حســاب توئيترى خــود در اين 
زمينه نوشــت: نامه اعضاى شــوراى همكارى به 
شوراى امنيت سازمان ملل براى تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى ايران يك بيانيه برجسته بود. آمريكا اين 
هفتــه يك قطعنامه براى تمديــد تحريم هاى ايران 
ارائه خواهد كرد. شــوراى امنيت بايد بين مســلح 
كردن تروريست ها يا ايستادن در كنار (كشورهاى) 

خليج(فارس) يكى را انتخاب كند. 
وى همچنين افزود: كشورها در خاورميانه از خليج 
تا اسرائيل از تمديد تحريم هاى تسليحاتى حمايت 
مى كنند. اين براى هر يك از آنها بســيار مهم است. 
عرب ها و اسرائيلى ها با صدايى رسا دارند صحبت 

مى كنند و شوراى امنيت بايد گوش كند. 
 طعنه مقــام روس به توييت ضدايرانى 

وزير خارجه آمريكا
مواضع واشنگتن درباره تمديد محدوديت تسليحاتى 
ايران و سياست «فشار حداكثرى» آمريكايى ها عليه 

ايران در ضديت با ديپلماسى است.

نماينده روسيه در ســازمان هاى بين المللى در وين 
در پيامى توييتــرى در واكنش به پيام توييتر مايك 
پامپئو درباره لزوم تمديد محدوديت تسليحاتى ايران 
نوشــت: يك بيانيه غيرمنتظره: تالش براى تمديد 
محدوديت تســليحاتى «پس از سال ها ديپلماسى»، 

چه نوعى از ديپلماسى است؟
ميخائيــل اوليانوف در اين پيام ادامه داد: سياســت 
فشــار حداكثرى ارتباط چندانى به ديپلماسى ندارد 
و واشنگتن موضوع (تمديد) محدوديت تسليحاتى 
را از پايان سال 2019 آغاز كرد در نتيجه ماه ها است 
و نه سال ها (تالش آمريكا براى تمديد محدوديت 
تسليحاتى ايران ماه ها است آغاز شده و نه سال ها)».

دولــت ترامــپ گفتــه درصورتى كــه در تمديد 
تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران موفق نشود، قصد 
دارد از يكى از بندهــاى برجام كه با نام هايى مانند 
«مكانيسم ماشــه»، «سازوكار حل و فصل اختالف» 
يا «سازوكار بازگشــت خودكار تحريم ها» شناخته 
مى شود براى بازگرداندن تحريم هاى بين المللى عليه 

ايران استفاده كند.
با اين حال كارشناسان مى گويند آمريكا از آن جهت 
كه ارديبهشت ماه ســال 1397 از برجام خارج شده 
جزو طرف هاى مشاركت كننده در «برجام» نيست و 
نمى تواند از بندهاى اين توافق براى تمديد تحريم ها 

عليه ايران استفاده كند.
از طرف ديگــر، مقام هاى دولت «دونالد ترامپ»، 
رئيس جمهــور آمريــكا ادعا مى كننــد آمريكا با 
خــروج از برجام اين توافــق را «نقض» نكرده و 
هنوز يكــى از طرف هاى مشــاركت كننده در آن 

محسوب مى شود.

سرنوشت برجام در جلسه شوراى امنيت مشخص خواهد شد

تمديد تحريم تسليحاتى ايران 
پايان برجام است

■ شوراى امنيت در دام آمريكايى ها نيفتد

 شــوراى نگهبان هنوز درگير انتخابات نشده 
اســت و در اين زمينه ورود نكرده و اقدامى نيز 
نكرده است. از جهات قانونى افراد مى توانند در 
هر زمــان ثبت نام كنند اما مى تــوان توصيه كرد 
افرادى كه در گذشته رد صالحيت شده اند، ديگر 

ثبت نام نكنند.
به گزارش ايســنا، ســخنگوى شــوراى نگهبان 
در نشست خبرى روزگذشــته درباره اظهارنظر 
آيــت ا... جنتى درباره ضــرورت نظارت دائمى 
شــوراى نگهبان بــر نماينــدگان مجلس گفت: 
نظارت يك امر عقالنى است كه در قانون اساسى 
و سياست هاى رهبرى هم آمده است. در گذشته 
هم قانونى براى تشــكيل هيأتى براى نظارت بر 
عملكرد نمايندگان تشكيل شد و آن هياأ كارايى 
نداشته و پيشنهاد شده كه نظارت دقيق ترى باشد. 
ما در شــورا هر 4 ســال يك بار نظارت داريم و 
عمل مى كنيم و بهتر اســت در طول اين 4 سال 

براى مجلس و نهاد ديگرى نظارت باشد.
عباســعلى كدخدايــى در رابطــه بــا مهم ترين 
مصوبات مجلس و دولت كه در شوراى نگهبان 
مورد بررســى قــرار گرفته اند، گفــت: مصوبه 
مجلس درباره ماليات بر ارزش افزوده، ابهامات 

و ايراداتى دارد.
وى دربــاره اصــالح قانــون انتخابــات گفت: 
اميدواريــم مجلس همت كنــد و هرچه زودتر 
مصوبــه را اماده كند تا اعالم نظر كنيم اما عالوه 
بــر قانون انتخابات مباحــث ديگرى مثل وجود 
احزاب مى تواند در توســعه بحث هاى انتخاباتى 
ما مؤثر باشــد اما الزاما بحث احزاب با تصويب 
قانون حل نمى شود و ما نيازمند ارتقاى فرهنگ 
حزبى هســتيم؛ البته موضع شخصى من است نه 
شوراى نگهبان. بايد همه دســتگاه ها براى حل 
مشــكالت اراده جدى داشته باشــند تا بتوانيم 
برخــى از مباحثــى را كه در هنــگام انتخابات 

به وجود مى آيد حل كنيم .

ســخنگوى شــوراى نگهبان درباره الكترونيكى 
شدن انتخابات گفت: در اين زمينه تحول خاصى 
اتفــاق نيفتاده البته با توجه به شــرايط كرونايى 
رســيدگى ها در اين روند شــدت يافته است تا 
بتوانيــم از طريق الكترونيكى هــم اقدام كنيم و 
دوســتان ما در وزارت كشــور كارهاى خوبى 
انجام دادند، اميدواريم به نتيجه اى برســد، آنچه 
مهم اســت سالمت انتخابات و پاسدارى از رأى 
مردم است و چه انتخابات الكترونيكى يا روش 
سنتى باشد، بايد ما نگاهمان به پاسدارى از آراى 

مردم باشد.
كدخدايى افزود: پژوهشــكده شــوراى نگهبان 
پيش  تر مطالعاتى درباره نظام پارلمانى داشته  اگر 
بحث جديدى درباره ظرفيت هاى قانون اساسى 

مطرح شود، آمادگى الزم را جهت نظر مشورتى 
دارد. هر مرحله اى كه وزارت كشور در اين زمينه 
به نتيجه برسند و سالمت مردم به خطر نندازد ما 

آماده همكارى هستيم.
وى ادامه داد: پيش تر مطالعاتى درباره تغيير نظام 
به نظام پارلمانى داشــتيم و اگر حاال هم موضوع 
جوان پژوهشكده  باشد، پژوهشــگران  جديدى 
شوراى نگهبان آماده اند كه در اين زمينه مطالعاتى 

داشته باشند.
سخنگوى شــوراى نگهبان يادآور شد: مصوبات 
مجلس درصورتى كه در چارچوب شرع و قانون 
اساسى باشد، مورد موافقت شوراى نگهبان است 
و اگر طرح هاى ضدآمريكايى كميســيون امنيت 
ملى مجلس هم در اين چارچوب باشد، شوراى 

نگهبان اين موارد را تأييد خواهد كرد.
كدخدايــى درباره واگذارى نظارت بر نامزدهاى 
شوراى شهر به شــوراى نگهبان گفت: 2 بحث 
اســت، يكى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا و يكى نظارت بر نماينــدگان، آنچه كه 
آيت ا... جنتى اشاره كردند نظارت بر نمايندگان 
بود كه من توضيح خواهم داد؛ نســبت به بحث 
نخست دوستانمان در مجلس چنين نظرى دارند 
كه بــا توجه به اينكه مجلس ســازوكار نظارت 
مؤثر در بحث انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا را ندارد، اين كار را به شوراى نگهبان 

واگذار كنند.
وى يادآور شــد: در مصوبات مشــابهى كه در 
ســال هاى گذشــته براى مان ارسال شــده بود، 
اعضاى شوراى نگهبان اشكال اصل 99 را گرفتند 

چون در آنجا به صورت حصــرى نظارت را بر 
انتخابات به عهده شــوراى نگهبان نهاده است، 
از اين جهت اين ايراد را در گذشــته ما گرفته ايم 
بايد منتظر طرح مجلس باشيم اگر مثل طرح هاى 
گذشته باشد، شوراى نگهبان آن را قبول نخواهد 

كرد.
ســخنگوى شــوراى نگهبان تأكيد كرد: نظارت 
بــر نمايندگان مجلس كه ما مطرح كرديم، بحث 
شخصى شــوراى نگهبان نيست بلكه موضوعى 

است كه قانون اساسى تأكيد كرده است.
كدخدايى درباره برگزارى انتخابات مرحله دوم 
مجلس شــوراى اســالمى، گفت: معاون وزير 
كشور در اين زمينه با من صحبت كردند و ظاهراً 
ســتاد ملى مقابله با كرونا اجــازه برگزارى اين 
انتخابات را داده اســت اما نظر رســمى ستاد به 

دست ما نرسيده است.
وى افزود: با توجه به اينكه حوزه ها كم اســت و 
تنها 12 نماينده بايد انتخاب شــوند، شايد براى 
برگزارى اين انتخابات تدابيرى انديشــيده شود 

كه از اجتماعات جلوگيرى شود.
شــوراى نگهبان درباره اعالم برخى  سخنگوى 
از اســامى براى رياست جمهورى 1400، گفت: 
شوراى نگهبان هنوز درگير انتخابات نشده است 
و در ايــن زمينه ورود نكرده و اقدامى نيز نكرده 
اســت. از جهات قانونى افــراد مى توانند در هر 
زمان ثبت نام كنند اما مى توان توصيه كرد افرادى 
كه در گذشته ردصالحيت شده اند، ديگر ثبت نام 

نكنند.
كدخدايى در پاســخ به پرسش بر اينكه «آيت ا... 

جنتــى چندى پيــش گفت كه نظــارت دائمى 
شــوراى نگهبان بر نمايندگان مجلس اشــكال 
قانونى دارد و بايد اين اشــكال برطرف شــود. 
اين اشــكال قانونى كه به نظر، «مخالفت با قانون 
اساسى» اســت، چگونه قابل رفع شدن است و 
آيا شــوراى نگهبان اقدامى در اين زمينه خواهد 
داشــت؟» گفت: بيانات آيــت ا... جنتى ناظر به 
قانون اساسى و سياست هاى كلى و لزوم اعمال 
يك نظارت مؤثر و واقعى نســبت به نمايندگان 
بــود، در بيــن 4 ســال مكانيزم هــاى مختلفى 
ممكن اســت به وجود بيايد، هيــأت نظارت بر 
عملكرد نماينــدگان مى تواند مؤثرتر و كارآمدتر 
باشــد و قوانينى كه مورد بحث مى شــود جنبه 

پيشگيرانه اش بيشتر باشد. 
وى ادامــه داد: صحبــت آيت ا... جنتــى درباره 
نظارت مؤثر بر نمايندگان بــود؛ حاال هم رفتار 

نمايندگان را در 4 سال رصد مى كنيم.
وى در واكنــش به اظهارات «على مطهرى» مبنى 
بــر اينكه نظرات پژوهشــكده شــوراى نگهبان 
حريت مجلس را گرفته است، گفت: پژوهشكده 
شــوراى نگهبان يك پژوهشكده علمى است و 
استقالل قواى ســه گانه را مخدوش نكرده است 

و اين حرف خنده دار است.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره آخرين وضعيت 
اليحه حذف 4 صفر از پول ملى گفت: متأسفانه 
از وقتى كه به اليحه ايــراد گرفتيم و به مجلس 
رفته و هنوز برنگشــته، اگر براى ما ارسال شود 
حتما اطالع رسانى مى كنيم. از دوستان مجلس آن 

را بپرسيد.
كدخدايى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا 
درباره طرح گشايش اقتصادى، دولت با شوراى 
نگهبان مشورت كرده است، گفت: لزومى ندارد 
دولت محترم در مباحث اقتصادى با ما مشورتى 
داشته باشد و صرفًا اگر طرحى تصويب شود ما 

ورود مى كنيم.

كانديداى رد صالحيت شده 
براى 1400 ثبت نام نكند

 سخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشته 
در نشســت خبرى با اصحاب رسانه، در پاسخ 
به پرسش ايرنا درباره كناره گيرى برايان هوك 
و ارتباط آن با ناكامى آمريكا در ايجاد اجماع 
جهانى عليه ايران ابراز كرد: جابه جايى افراد و 
نمايندگان ويژه، براى ما اهميت چندانى ندارد. 

طبيعى است آنها وقتى شكست بخورند، افراد 
را جابه جا كنند. در بازى فوتبال هم همين گونه 
اســت. تيمى كه درحال شكست است افراد را 
عوض مى كند، درحالى كه مى دانند وقتى عقب 

هستند اين تغييرات در نتيجه اثرى ندارد. 
سيدعباس موســوى در پاسخ به پرسش ديگر 

درباره تالش آمريكا بــراى تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى و جلسه امروز شــوراى امنيت در 
اين باره بيان كرد: تحريم تســليحاتى بيش از 
باشــد، تهديدى  ايران تهديد  عليه ملت  آنكه 
عليه شوراى امنيت و ســاز و كارهاى قانونى 

اين نهاد است. 

ســخنگوى دستگاه ديپلماســى با بيان اينكه 
آمريكايى هــا با اســتفاده از ابزار شــوراى 
امنيت مى خواهند شوراى امنيت را به نابودى 
دربياورند،  خــود  انقياد  تحت  يا  بكشــانند 
بايد  امنيت  شــوراى  اعضاى  شــد:  يادآور 
مواظــب باشــند در دام آمريكايى هــا عليه 

شــوراى امنيت و ســازوكارهاى بين المللى 
نيفتنــد و اميدواريــم اين اقــدام آمريكا با 
و  دنيا  مستقل  كشــورهاى  رهبران  هوشيارى 
رايزنى هاى ايران با دوســتان و كشــورهاى 
مختلــف، به نتيجه نرســد و ناكامى ديگرى 

براى آمريكا رقم بخورد.
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فروش غذاهاى گرم و انواع لقمه ها در بوفه مدارس 
ممنوع شد

 معاون هماهنگى، اقتصادى و نظارت بر امور اســتان هاى ســازمان دانش آموزى از 
بازنگرى در دستورالعمل بازگشايى پايگاه هاى تغذيه سالم در مدارس خبر داد و گفت: 
براى سال تحصيلى آينده فروش غذاهاى گرم، انواع لقمه ها و غذاهاى پخته شده را به 
هيچ عنوان در بوفه ها نخواهيم داشت. سيدهادى دلبرى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره 
اظهار كرد: سازمان دانش آموزى مسئوليت مديريت و نظارت بر پايگاه هاى تغذيه سالم 
يا بوفه هاى مدارس را برعهده دارد. همه ساله همزمان با بازگشايى مدارس، پايگاه هاى 
تغذيه نيز فعاليت خود را آغاز مى كرده اند، اما امسال با توجه به شرايط بحرانى ويروس 

كرونا دستورالعمل بهداشتى پايگاه ها را مورد بازنگرى قرار داديم.

ارائه امكانات به دانش آموزانى كه به «شاد» 
دسترسى ندارند

 وزير آمــوزش و پرورش درباره نحوه آموزش به دانش آموزانى كه دسترســى به 
«شــبكه شــاد» ندارند، اظهار كرد: ما در قبال تك تك دانش آموزان و همه كســانى كه 

دسترسى به نرم افزار شاد ندارند مسئول هستيم.
محســن حاجى ميرزايى در گفت وگو با ايســنا، تصريح كرد: اطمينان مى دهيم در سال 
تحصيلى جديد اگر دانش آموزى به شــبكه شاد دسترســى داشت از اين طريق و اگر 

نداشت هم به طرق ديگر آموزش را به او ارائه خواهيم داد.
وى تأكيــد كرد: آموزش ها در ســال تحصيلى جديد به صــورت حضورى، از طريق 

تلويزيون و از طريق بسته هاى آموزشى به دانش آموزان خواهد بود.

نقش سمن ها در ايجاد آرامش و امنيت ايران
 وزير ورزش وجوانان با اشاره به اينكه درحال حاضر 113 خانه جوانان مشغول فعاليت 
هستند، از افزايش آنها به 200 خانه تا پايان كار دولت خبر داد. به گزارش ايسنا، سلطانى فر 
گفت: امروز روز بزرگى براى جوانان كشور است؛ روز بزرگى براى همه كسانى كه براى 
اعتال، بزرگى و عزت اين سرزمين تالش مى كنند. تالش مشترك 2 وزارتخانه در 3 سال 
گذشته منجر به اين شــد تعداد سازمان هاى مردم نهاد جوانان كه تعداد آنها در دولت هاى 
يازدهم و دوازدهم از 100 نهاد به 3 هزار و 200 نهاد رســيده است. وى افزود: اين نهادها 
امروز يك جايگاه حقوقى دارند و اميدواريم بتوانيم روزى پروانه شــبكه ملى سازمان هاى 
مردم نهاد را دريافت كنند. توسعه نهادهاى مدنى كه توسعه مشاركت مردمى را در حوزه هاى 

مختلف به همراه دارد از خصوصيات جامعه مردم نهاد دينى ما است.

والدين با كودكان مبتال به كرونا 
چگونه برخورد كنند؟

  فوق تخصص روانپزشكى كودك و نوجوان با بيان اينكه كودكان 
مبتال به كرونا بايد از اثرات مخرب اين بيمارى آگاه شده و درصورت 
افزايش اختالل اضطراب آنها از روانپزشــكان بهره گيرند، در اين باره 

توضيحاتى ارائه داد.
مهشيد رابطيان در گفت وگو با ايرنا درباره چگونگى برخورد والدين با 
كودكان مبتال به كرونا اظهار كرد: كودكان و نوجوانان درصورت ابتال 
به اين ويروس بايد با اثرات بيمارى بر ديگران آشنا شوند. به عبارت 
ديگر علل دورى از دوســتان و نزديكان و قرنطينه خانگى بايد با زبان 

ساده براى آنان توضيح داده شود.
 وى ادامه داد: همچنين اضطراب و تنش والدين در برخورد با فرزندان 
بايد كنترل شــود؛ گاه ويروس كرونا در كودكان با عالئم بالينى همراه 
نمى شود، اما اضطراب و نگرانى پدر و مادر بر فرزندان اثرگذار و سبب 

بروز اضطراب در كودك مى شود.
رابطيان خاطرنشــان كرد: در برخى كودكان اما بيمارى هاى زمينه اى، 
اختالالت اضطرابى و ژنتيك موجب بروز آسيب هاى روحى مى شود. 
ايــن كودكان درصورت ابتــال به ويروس كرونــا نيازمند مداخالت 

روان درمانى و دارودرمانى مى شوند.
اين روانشــناس افزود: گاه نيز قرنطينه خانگى، شست وشوى مداوم 
دست ها، اضطراب و نگرانى پدر و مادر، ابتال به ويروس كرونا بدون 
عالئم بالينى كودك و نوجوان را دچار كم خوابى، بى قرارى، خشونت 
و پرخاشگرى و بى حوصلگى مى كند؛ سطح اضطراب اين كودكان نيز 

عمدتا افزايش يافته و نيازمند مداخالت روان پزشكى است.
به گفته اين فوق تخصص روانپزشكى كودك و نوجوان، ويروس كرونا 
به عنوان يك بيمارى ناشناخته گاه بر مغز نيز اثرگذار و سطح اضطراب 

آدمى را افزايش مى دهد.
رابطيان همچنين با اشــاره بــه اختالل اضطراب بيمــارى ادامه داد: 
مشــاهده بيماران در بيمارســتان ها و مراكز درمان از طريق تلويزيون 
و ابتالى دوســتان و نزديكان نيز مى تواند سبب اضطراب، افسردگى 
و وسواس هاى شديد شــود كه اين آسيب ها هم به طور حتم نيازمند 

معالجه و درمان است.
وى يادآور شــد: درحال حاضر با تعطيلى مدارس و مراكز آموزشى، 
هنرى، ورزشــى و قرنطينه خانگى اســتفاده كــودكان و نوجوانان از 
كامپيوتر و تلويزيون افزايش يافته اســت؛ اين كودكان بايد توســط 
والدين با برعهده گيرى برخى تكاليف و مسئوليت ها نظير آشپزى و... 

از استفاده افراطى اينترنت و فضاى مجازى و تلويزيون دور شوند.

گروه هاى خونى نادر درصورت ابتال 
به كرونا نگران پالسمادرمانى نباشند

 مدير برنامه ملى خون هاى نادر و انجماد خون سازمان انتقال خون 
با اعالم اينكه مبتاليان به كرونا با گروه خونى نادر و بسيار نادر نگران 
پالسمادرمانى نباشند؛ زيرا پالسماى بهبوديافتگان كرونا با گروه هاى 

خونى عادى براى آنها قابل استفاده است.
مصطفى مقدم در گفت وگو با ايرنــا افزود: تاكنون اطالعات هزار 
و 200 ايرانى با گروه هاى خونى نادر در بانك اطالعاتى ســازمان 
انتقال خون ثبت شده است و از بين افرادى كه غربالگرى شده اند، 
شناســايى و اطالعات آنها در بانك اطالعاتى سازمان انتقال خون 

ثبت شده است.
وى ادامه داد: درحال حاضر با توجه به اينكه اطالعات اين افراد را 
در دست داريم، خون هاى نادر يا بسيار نادر آنها منجمد نمى شود، 
بلكه آنها هميشــه در دسترس هســتند و به محض نياز يك فرد با 
گروه خونى نادر و بسيار نادر، خون اين افراد در اختيار آن بيماران 

قرار مى گيرد.
مقدم خاطرنشــان كرد: اهداكنندگان داراى گروه خونى نادر و بسيار 
نادر هميشه در دسترس هستند و با تماس با آنها خون مايع در اختيار 
بيماران نيازمند به اين گروه هاى خونى قــرار مى گيرد؛ بنابراين افراد 
عالوه بر اينكه هميشه بايد در دسترس باشند و آخرين شماره تماس 
و نشــانى خود را در اختيار بانك اطالعات گروهاى خونى نادر قرار 
مى دهند، بايد سعى كنند كه هميشه يك اهداكننده سالم باقى بمانند و 

از رفتار هاى پرخطر پرهيز كنند.
وى اعــالم كرد: درحال حاضر 300 واحد خــون از گروه هاى خونى 
نادر در 18 گروه خونى نادر به صورت منجمد ذخيره سازى شده است 
كه تا 30 ســال قابليت نگهدارى دارد، ايــن خون هاى نادر در تهران 
ذخيره سازى شده اســت و درصورت لزوم براى افراد نيازمند به اين 
گروه هاى خونى نادر در سراســر كشور از طريق سازمان انتقال خون 

ارسال مى شود. 

جزئيات كاهش و واقعى شدن شهريه دروس 
در دانشگاه آزاد

 رئيس دانشگاه آزاد با تشريح جزئيات محاسبه شهريه دانشجويان 
در ترم تحصيلى آينده، گفت: در مدل جديدى كه طراحى شده، شهريه 
پايه دانشجويان در ســرجمع كاهش مى يابد. محمدمهدى طهرانچى 
در گفت وگو با مهر بيان كرد: دانشــگاه آزاد اســالمى در ترم آينده، 
اتفاقات جدى را در بخش شهريه دانشجويان رقم خواهد زد. شهريه 
دانشــگاه هاى غيردولتى كشور اصوالً بر اساس حوزه تخصصى بسته 
مى شود؛ به طور مثال شــهريه در گروه علوم انسانى 550 هزار تومان، 
گروه علوم پايه 980 هزار تومان و يا گروه كشــاورزى يك ميليون و 
200 در نظر گرفته مى شود ولى ما در تالش هستيم كه اين نگاه و شيوه 

را از ترم آينده تغيير دهيم.
وى افزود: با ايجاد اين تغيير، به نوعى شهريه پايه در سرجمع، كاهش 
يافته و ضمن مجزا شدن شهريه پايه پزشكى در حوزه دكترى حرفه اى 
و پيراپزشكى، شهريه ساير رشته ها نيز در 3 سطح بسته به واحد محل 

تحصيل دانشجو، تعيين خواهد شد.

جوان: رعايت پروتكل ها ترمز كرونا را كشيد 
  ترمز كرونا و پرايد به هم رسيدن!!

خراسان: االكلنگ قيمت آهن
 اين هم ورزش اقتصاد اقتصادى!! 

ابتــكار: ســرقت ادبــى در عصــر ديجيتــال بــا گذشــته چــه 
د ر ا يــى د تفاوت ها

 قبلنا اسمش دزدى بود حاال اسمش ابتكاره!!
ايران: چراغ تحريريه را در هر شرايط روشن نگه داريد

 مخصوصا اين روزها كه مديران با ماسك از خبرنگارا تجليل 
مى كنن!!

شهروند: جنجال احمدى نژاد دوم 
 حاال يه قول دو قل بازى مى كنن يا هفت سنگ؟؟

اطالعات: توليد لوازم خانگى در مسير صعود
 غذاها را نمك ســود كنيد، لباس ها را در دوالبه بذاريد و زير 

كرسى بخوابيد، مأمور مخصوص كرونا وارد شده!! 
خراسان: 3 خبر خوش درباره سهام عدالت

 عادالنه خرج نكنيد ازتون مى گيريم، سهم دولت رو زودتر از 
خودتون بديد و ماليات سهامتونو پرداخت كنيد!!

شرق: تحريم ها برداشته مى شوند
 با ماسك يا بدون ماسك؟؟
كيهان: آقاى مكرون ُقمپز در نُكن
  راست مى گه كرونا در ُكن

مردم ساالرى: مشكالت اساسى خبرنگاران با وعده هاى تكرارى حل 
نخواهد شد

 اگه وعده نباشه با چى تجليل كنن؟؟
ابتكار: كم رنگ شدن صفر هاى پول ملى 

  قايم باشك بازى بانك مركزى با صفرها!!
آفتاب: مردم چگونه بايد بشكه نفت بخرن؟

 معامله نسيه با مردم!!
همشهرى: 400 هكتار گود 120 مترى زير پاى تهران

 پس پاشنه تهران رو ازش بگيريد مى شه همدان؟؟

افزايش سازش زوجين 
متقاضى طالق توافقى

 مدير كل مشاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيستى كشور با اشاره 
به فعاليت «سامانه تصميم» و ارائه مشاوره هاى پيش از طالق توافقى به 
زوجين خبر داد و گفت: در 3 ماهه نخســت امسال ميزان سازش ثبت 

شده بين متقاضيان طالق به 27 درصد رسيده است.
بهزاد وحيدنيا در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به آخرين گزارش ها از 
فعاليت سامانه تصميم گفت: اين سامانه با همكارى بين سازمان بهزيستى 
و دســتگاه قضايى با هدف ثبت اطالعات متقاضيــان طالق در بانك 
اطالعاتى خود تشكيل شده تا پس از بررسى وضعيت پرونده ها، روند 
پرونده با انجام مشــاوره ها پيگيرى و درصورت امكان به حل مشكل و 

سازش زوجين منجر شود.
وى افزود: مشاوره هاى روانشناختى درباره طالق هاى توافقى انجام 
مى شــود. مشــاوره هاى پيش از طالق معموال مشاوره هاى دشوارى 
هســتند چون افراد براى طالق توافق كرده اند و نيازمند تخصص و 
مهارت خاصى اســت. مديركل مشاوره و امور روانشناختى سازمان 
بهزيستى كشــور در ادامه به آخرين نتايج فعاليت اين سامانه اشاره 
كرد و توضيح داد: نتايج اين فعاليت ها نشــان مى دهد كه از سال 95

تا 99 بيش از 240 هزار پرونده بررســى شــده و خدمت گرفته اند. 
در ســال 98 نيز بيــش از 107 هزار پذيرش در اين ســامانه انجام 

شده است.
وحيدنيا با بيان اينكه ميزان سازش از سال 95 تا 99 در مجموع 14/26

درصد بوده كه با توجه به اهميت حوزه خانواده قابل توجه است، اظهار 
كرد: همچنين در ســال 98 اين رقم به 14 درصد رســيده است. در 3

ماهه نخست امسال نيز ميزان ورودى به دليل كرونا كمتر شده است، اما 
با اين حال ميزان سازش ثبت شده حدود 27 درصد را نشان مى دهد.

به گفته وى يارانه هايى هم بابت كمك هزينه مشاوره افراد نيازمند توسط 
بهزيستى پرداخت مى شــود و بالغ بر 2 ميليارد تومان توسط بهزيستى 
براى حمايت از افراد در حوزه خانواده و مشــاوره طالق تأمين شــده 

است.

پروانه مسكونى ساختمان به نام محمد كرمى با شماره پروانه 192/146 
و با شماره پالك ثبتى 10/14779/46518 و 10/14779/17278 مربوط 
به شهردارى منطقه 1 همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.

 يكــى از مهم ترين آثار كشف شــده  بقاع 
متبركه  استان همدان، كتيبه  امامزاده محسن يا 
همان امامزاده كوه است كه پس از بازخوانى 
موجــب ورق خوردن برگ ديگرى از تاريخ 
بقاع متبركه  همدان شــد. اين كتيبه داســتان 
جالبى دارد و موضــوع آن به اين مى پردازد 
كه در 201 سال پيش مردم برفين به صورت 
خودجــوش به مرمــت گنبد آرامــگاه اين 
امامزاده اقدام كرده انــد و به خاطر اين اقدام 
از تخفيف مالياتى برخوردار شدند. مهم ترين 
پيام اين كتيبه اعتقــاد ژرف مردم همدان به 
امامزادگان و خاندان رسالت(ع) است كه در 
قالب يك كتيبه و پس از 200 ســال بروز و 

ظهور پيدا كرده است.
امامزاده محســن (امامزاده كوه) بنابر اثر ابن 
فندق بيهقى در شرح «مقاتل طالبيان» و نيز امام 
فخر رازى در شرح «نقباء همدان» مدفن «سيد 

محسن بن ابوالحسن على ابن 
ابوجعفر محمد (؟) بن حسن 
(بصرى) بن قاســم بن محمد 
قاسم  ابومحمد  بن  (بطحائى) 
بن حســن بن ابوالحسن زيد 
بن امــام حســن مجتبى(ع) 
است، كه مادرش خواهر امام 
اين  بــوده.»  الباقر(ع)  محمد 
زيارتگاه يــا امامزاده  بزرگوار 
در دره  خــوش آب و هواى 
ماوشــان قرار دارد كه امروزه 
يك مقصد گردشگرى مذهبى 
مهم در همدان به شــمار مى آيــد. مقام معظم 
رهبرى طى سفرشان به همدان به شخصه اين 
امامزاده  را زيارت كردنــد و مرحوم مالعلى 
معصومى همدانــى روحانــى معروف شــهر 
همدان نيز ارادت خاصى به ايشــان داشتند و 

پاى پياده به زيارت ايشان مى رفتند.
به  محســن(ع)»،  «امامــزاده  ســنگى  كتيبه  
دســتور «بهمن ميرزا» حاكــم وقت همدان 
در تاريــخ 1240 هـــ.ق بــر تكه ســنگ 
مرمــرى 7 ضلعــى در 13 ســطر و به ابعاد 
نقر  ســانتيمتر   19*5*5*23*19*15*15
شــده است، به طور كلى اين كتيبه را مى توان 
مستطيلى با ابعاد 31*23/7 سانتيمتر در نظر 

گرفت. متن اين كتيبه به شرح زير است.
اين كتيبه  ارزشــمند در مــوزه  وقف همدان 
نگهدارى مى شــود. رســيدگى به موقوفات 

و بقاع متبركه از وظايف ســازمان اوقاف و 
امور خيريه است و بر همين اساس اداره كل 
اوقاف اســتان به منظور حفظ ميراث وقف و 
بقاع متبركه به راه انــدازى موزه  وقف اقدام 

كرده است.
■ متن بازنويســى شــده كتيبــه نويافته 

«امامزاده محسن (ع)»
هو الواقف

تخفيف بهمن ميرزا 
چون مالك و رعايــاى مزرعتين وفرجين و 
ماماشاه در تحت حومه بقعه متباركه امامزاده 
الزم التعظيم و التكريم امامزاده محسن عليه 
الســالم بقاى عمر دولت بندگان اقدس ظل 
اللهى و نواب مستطاب نايب السلطنه و ساير 
شاهزادگان از خداوند غفار مسئول و پيوسته 
[به] بازســازى و تعمير خرابى بقعه متباركه 
مشــغولند نظر بحال رعايــاى مزبور بندگان 
نواب مســتطاب بهمن ميــرزا موافقت [و] 
مرحمت فرموده اند در دست مالك مزرعتين 

مرقومســت كه از ابتداى كافه ئيل و ما بعد 
نقدا از ماليات نقد و جنس و ســاير تكاليف 
ديوانى هر ساله يزرعتن يومى همين بهر اسم 
و رسم كه بوده باشد مقاطعه فرمودند دعوين 
مبلغ پانزده تومان نقد و مقدار بيست خروار 
(يور هرگز) غله كه پانــزده تومان نقد رايج 
تبريز و شش خروار غله مال لتقاطعه مزرعه 
وفرجين و مقدار دو خروار غله مال المقاطعه 
كه در تحت ماماشــاه بوده باشــد و چنانچه 
بعداليوم احــدى از قــرارداد مرقوم تخلف 
و انحراف ورزد كســى كه از گماشــتگان و 
حكامانــى مبانى بدعت گــردد به لعن ابدى 
لَُه بَعَد ما َســِمَعُه َفاِنَّما  گرفتار گردد، َفَمن بََدّ
إثَمُه َعلى الذيــن يبِدلونَُه (هر كس تغييرش 
دهد پس از آنكه او را شنيده است گناهش به 

گردن كسانى است كه تغييرش دادند)
نبايد رســم بر آيين نهاد كه گويند لعنت بر 

آن كس نهاد 
سنه 1240

نيلوفر بهرمندنژاد »
 الكترونيكى شــدن فرايندها جزو اولويت 
نخست سازمان بيمه سالمت است و اجراى 
طرح نسخه نويسى الكترونيك نقش مهمى در 
كاهــش هزينه ها و رســيدگى بهتر و دقيق تر 
طريق  از  الكترونيكــى  نسخه نويســى  دارد، 
كاهش تبــادل دفترچه بين پزشــك، بيمار، 
داروخانه و ســاير مراكز ارائه دهنده خدمات 
درمانى مى تواند در پيشــگيرى از شــيوع و 

انتشار ويروس كرونا تأثيرگذار باشد.
مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران در جلسه 
ويدئوكنفرانس با مديران استانى سازمان متبوع 
خود كه با موضوع استقرار سامانه الكترونيك 
برگزار شد بر كيفيت خدمات سالمت تأكيد 

كرد.
طاهر موهبتى در جلســه تجليل و تشــكر از 
خبرنگاران به مناســبت روز خبرنگار، ضمن 
تبريك اين روز و تاكيد بر لزوم اطالع رسانى 
دقيق، با اشــاره به وضعيــت پرداخت بدهى 
بخش خصوصى و دولتى بيان كرد: در ماه هاى 
اخير با توجــه به اينكه وضعيــت اقتصادى 
مردم دچار مشكل شده است خوشبختانه در 
سازمان بيمه سالمت نسبت به گذشته وضعيت 
بهترى داريم و تمامى بدهى هاى سازمان بيمه 
ســالمت مربوط به بخش خصوصى تا پايان 
خرداد 99 به طور كامل پرداخت شــده است 
و در بخش دولتــى فقط 3 ماه اخير پرداخت 
صورت نگرفته اســت كــه در ده روز آينده 
تمامى بدهى هاى مربــوط به بخش دولتى و 

داروخانه ها پرداخت خواهد شد.
وى الكترونيكى شــدن فرايندهــا را اولويت 
نخست سازمان بيمه سالمت ايران دانست و 
گفت: نداشتن IT همانند نداشتن رادار براى 

خلبان است. 
به دليل اهميــت موضوع معاونتــى با عنوان 

معاونت IT تشــكيل شــد تا با فراهم كردن 
زيرساخت هاى الزم، در استان ها نيز اقداماتى 
از جمله نسخه نويسى الكترونيك و رسيدگى 
الكترونيــك به اســناد بيمارســتان ها به طور 

مشترك و كشورى توسعه يابد. 
موهبتى در ادامه راه اندازى نســخ الكترونيك 
را از سوى بيمه ســالمت اقدامى مؤثر عنوان 
كرد و افزود: تاكنون حــدود 12 هزار مطب 
به صورت الكترونيكى نسخه نويسى را براى ما 
ارســال مى كنند و حدود 5 هزار و 900 عمل 
نسخه پيچى توســط داروخانه انجام مى شود 
كه تــا به حال حــدود 73 درصــد از مراكز 

نسخه نويسى را براى ما ارسال كرده اند.
مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت بيان كرد: 
اينكه افراد متمول نيز از بيمه همگانى رايگان 
برخوردار هستند، مشكلى است بايد برطرف 
شــود كه در اين راســتا قرار اســت ارزيابى 
وسع صورت گيرد تا تنها افراد نيازمند تحت 

پوشش و حمايت قرار گيرند. 
 صحت، ســرعت و دقت 3 عنصر 

اصلى حرفه خبرنگارى 
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان گفت: 
خبرنگارى از جمله مشــاغل مهم و حساس 
جامعه اســت و صحت، ســرعت و دقت 3

عنصر اصلى حرفه خبرنگارى است. 
ســعيد فرجى ضمن تبريك هفته خبرنگار به 
تمامى خبرنگاران و اصحاب رســانه، اظهار 
كرد: تعامل و هماهنگى با اصحاب رسانه يكى 
از عوامل مؤثر در موفقيت هر دستگاهى است. 
رسانه ها ابزار ارتباط مردم با مسئوالن هستند و 
تعامل با رسانه ها مى تواند زمينه رفع بسيارى از 
مشكالت را فراهم كرده و همچنين بسترساز 

پيشرفت جامعه باشد. 
مديركل بيمه سالمت استان همدان ادامه داد: 
توسعه اطالعات و گسترش اطالع رسانى، از 
نيازهاى اساسى جوامع بشرى و از ضرورت ها 

و اركان توســعه فرهنگــى و اجتماعــى هر 
كشورى محسوب مى شود. در دنياي امروز با 
توجه به شتاب و سرعت گردش اطالعات و 
تحوالت سياسي، فرهنگي و اجتماعي، نقش 
كليدي رســانه ها به هيچ عنــوان كتمان پذير 
نيســت. فرجى افزود: صحت در انتشار خبر، 
ســرعت در پيام رســانى و همين طور دقت 
در نگارش از اصول مهــم خبرنگارى و كار 

حرفه اى خبرنگاران است.
مديركل بيمه سالمت استان با اشاره به اهميت 
غيرقابل انكار تأثير خبر گفت: امروزه خبر و 
خبررسانى مطلوب، به عنوان بزرگ ترين ابزار 
در انعكاس خدمات دستگاه ها به شمار مى رود. 
وى در پايــان از زحمــات و تالش هــاى 
خبرنگاران و اصحاب رسانه استان در انعكاس 
و پوشــش خبرى وقايع و اخبــار مربوط به 
سازمان بيمه ســالمت ايران و اداره كل بيمه 
سالمت استان همدان قدردانى و تشكر كردند. 

درجلسه ويدئوكنفرانس مديرعامل سازمان بيمه سالمت با مديران كل استانى مطرح شد

ارسال نسخه الكترونيكى 
در 73 درصد مراكز درمانى

■ مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران: تمامى بدهى سازمان بيمه سالمت به بخش خصوصى پرداخت شده است

كتيبه  200 ساله  امامزاده محسن(ع) بازخوانى شد

اوقـاف كتيبه  ديگرى رو كرد

آگهى مزايده الكترونيكى اجاره يك باب مغازه واقع جمعيت هالل احمر استان همدان 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99

جمعيت هالل احمراستان همدان

جمعيت هالل احمر استان همدان درنظردارد يك باب مغازه واقع در ساختمان ادارى جمعيت، در همدان - ميدان جهاد - خيابان جهان نما - جنب سالن 
ورزشى تختى - جمعيت هالل احمر استان همدان، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده ) بصورت اينترنتى با شرايط زير، به باالترين 

قيمت پيشنهادى بصورت اجاره واگذار نمايد. 
لذا ازمتقاضيان محترم در اين مزايده تقاضا مى شود ضمن بازديد از مكان مورد نظر در آدرس فوق االشاره ، از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/5/20 
www.setadiran.ir لغايت ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/5/30 جهت ارايه پيشنهاد به وب گاه تداركات الكترونيكى دولت ( مزايده ) به نشانى

مراجعه نمايند.
1-به پيشنهاداتى كه بعداز تاريخ مقرردر اسناد مزايده وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2-به پيشنهاد هاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد .

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است . 
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38247942-081-كارشناس امور قراردادها جمعيت هالل احمر استان همدان تماس 

حاصل نمايند. 
(م الف 720)
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بيمارى كوويد 19 تأثيرگذارترين عامل 
بر بازارهاى جهانى

 ارزش دالر و ســكه كه در 2 هفته اخير رو به كاهش نهاده بود، 
مجددا در هفته منتهى به ده مرداد افزايش يافته و پيش بينى ها مبنى بر 
افزايش بهاى اين 2 دارايى ناشى از انتظارات تورمى و كاهش ارزش 

پول ملى قوت يافته است.
شــاخص كل بورس كه از هفته گذشــته روند اصالحى را در پيش 
گرفته بــود در اين هفته نيز روند اصالحى ادامــه يافت. با افزايش 
شــمار مبتاليان به بيمارى كوويد 19 در آمريكا و تنش هاى تجارى 
اين كشــور با چين بهاى هر اونس طــالى جهانى افزايش و قيمت 
نفت خام كاهش يافته اســت. مى توان گفت همچنان شيوع ويروس 

كرونا مهم ترين عامل تعيين كننده در بازارهاى جهانى است.
نــرخ دالر كه در هفته منتهى به 3 مردادماه كاهش 15/7 درصدى را 
به ثبت رســاند و بيشترين افت را در ده ماه گذشته تجربه كرده بود، 
در هفته منتهى به ده مرداد مجددا افزايش قيمت را از ســر گرفته و 
رشد 6/6 درصدى را به ثبت رساند. سكه نيز كه 10/9 درصد كاهش 
يافته بود در هفته گذشــته افزايش 9/9 درصدى را به ثبت رســاند. 
برخالف افزايش بهــاى جهانى هر اونس طال در هفته منتهى به 24

جوالى (رشد 5/7 درصدى)، مطابق معمول سكه همسو با دالر روند 
نزولى داشته است. بهاى هر اونس طال در هفته منتهى به 31 جوالى 
با تدوام روند افزايشــى رشد /44 درصدى را به ثبت رسانده است. 
افزايش آمار مبتاليان و مرگ و مير ناشى از بيمارى كوويد 19، ادامه 
تزريق پول توسط بانك هاى مركزى بزرگ تشديد تنش هاى چين و 

آمريكا از داليل تداوم رشد بهاى اونس طالى جهانى بوده است.
برخــى تحليل گران كه كاهش قيمت دالر را ناشــى از پايان مهلت 
صادركنندگان براى بازگشت ارز، افزايش فروش دالر به دليل نزديك 
شــدن قيمت آن به سقف 26 هزار تومانى، عرضه ارز در سامانه نيما 
و كاهش حواله درهم مى دانســتند، انتظار دارنــد با بهبود صادرات 
و آزاد شــدن برخى منابع ارزى قيمــت دالر كاهش يابد. اما عده اى 
ديگر كاهش ارزش پول ملى و انتظارات تورمى و در نتيجه افزايش 
تقاضــاى ارز را داليل افزايش قيمت ايــن دارايى در روزهاى آتى 
مى دانند. به نظر مى رســد با كاهش قيمت دالر تا مرز 21 هزار تومان 
و رشــد مجدد آن، احتمال تداوم روند صعــودى و افزايش تقاضا 
وجود داشته باشــد. پيش بينى مى شود با كاهش دامنه نوسانات دالر 
از سوى بازارســاز، تعديل قيمت و كاهش فعاليت نوسان گيران نيز 

فراهم گردد.
شــاخص كل بورس كه ازپايان تيرماه آغــاز به اصالح كرده بود در 
هفته گذشــته نيز با يك آغاز افزايشى (رشــد 2/9 درصدى)، ادامه 
رونــد اصالحى را در پيش گرفتــه و با كاهش 2/7 درصدى از يك 
ميليــون 955 هــزار و 858 واحد به يك ميليــون 904 هزار و 316

واحد رسيده است. 
يكى از داليل نوســان شــاخص كل بورس در حوالى 1/9 ميليون 
واحد، مقاومت روانى بر ســر شــاخص 2 ميليونى مى باشد. برخى 
تحليلگران اين كاهش بازدهى را ناشــى از انتشــار اخبارى مبنى بر 
ETF خروج فوالدى ها از بازار بــورس كاال و تعليق صندوق هاى

دولت مى دانند. درحالى كه در سوى ديگر تحليل ها انتظار بر افزايش 
بــازده ســهام به دليل افزايش دالر و ســكه اســت. همچنين روند 
اصالحــى در بازار بورس به دليل رشــد طوالنى مدت دور از انتظار 
نيست. به عالوه تورم فزاينده و نرخ بهره حقيقى منفى بر تداوم رشد 

قيمت سهام مؤثر خواهد بود.
بهاى انواع نفت كــه در هفته منتهى به 24 جوالى (3 مرداد) اندكى 
افزايش يافته بود در هفته گذشــته كاهــش يافت. نفت خام آمريكا، 
برنــت و اوپك به ترتيب 2/4-، 3/5- و 3/2- درصد افت را به ثبت 
رساند. از جمله داليل اين كاهش مى توان به شيوع بى سابقه بيمارى 
كوويــد 19 در آمريكا و ادامه تنش هاى چين و آمريكا اشــاره كرد. 
اگرچه ذخاير نفت خام آمريكا از دســامبر 2019 بيشــترين كاهش 
هفتگى را به ثبت رســاند و در روز چهارشــنبه بهاى نفت را اندكى 
افزايش داد اما روند رو به رشد آمار مبتاليان به ويروس كرونا مجددا 

كاهش قيمت ها را در روز پنجشنبه به ثبت رساند.
قيمت بيت كوين نخســتين بار در ســالجارى از 9 هزار و 942 دالر 
به 11 هزار دالر رســيد. نرخ بيت كوين نيز مانند طال به سياست هاى 
انبســاطى بانك هاى مركزى وابسته بوده و از داليل رشد قيمت اين 
ارز ديجيتال به شــمار مى رود. برخى شكســتن مرز ده هزار و 500

دالرى بــراى بيت كوين را عامل جهش مجدد آن دانســته و عده اى 
افزايش فروش اين ارز به منظور كســب سود را عامل كاهش قيمت 

در روزهاى آتى مى دانند.
* جمال رزاقى

اقتصاد ايران به سياست هاى انقباض پولى نياز دارد
 چگونه بازارها را مى توان رام كرد؟

 «بازارها چگونه رام مى شود؟» اين پرسش اين روزهاى اقتصاد ايران 
اســت. از ســال 90 تاكنون، 3 بار اقتصاد ايران دچار عدم تعادل هايى 
شــده است كه در نهايت موجب شــده نرخ دالر اين روزها باالى 21

هزار تومان، سكه باالى ده ميليون تومان و طالى 18عيار به باالى يك 
ميليون تومان صعود كند. بازار مســكن هم با چند برابر شدن قيمت ها 
افسارگســيخته دچار افزايش قيمت شد، به طوري كه بنابر گزارش هاي 
ميداني قيمت متوسط هر واحد مسكونى در همدان به حدود 15 ميليون 
تومان رســيده اســت. در اين ميان، در بازار خودرو، پرايد را ديگر با 

قيمت هايى كمتر از 80 ميليون تومان نمى توان خريد.
اين روند ســبب شده كه اين پرسش در ذهن عموم مردم و بسيارى از 
تحليلگران قرار بگيرد كــه بازارها را چگونه مى تواند آرام و رام كرد؟ 
اگرچه در روزهاى گذشــته عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى 
وعده داده كه «قيمت دالر پايين مى آيد و قيمت 24 هزار تومان واقعى 

نيست.»
 تغيير سياست ها به سياست هاى انقباض پوالى

يك كارشــناس اقتصادى در اين باره در گفت وگو با خبرآنالين عنوان 
كرد: «اقتصاد ايران براى كنترل نوســانات در بازارهاى مختلف به يك 
سلسله سياست هاى انقباض پولى نياز دارد و بايد بتواند در بازارهايى 
كه حداقل مديريت آن دســت دولت است، سودآورى آنها را مديريت 

كند.»
سيامك قاســمى افزود: «كسى كه وارد بازار بورس مى شود، همين  كه 
بيشتر از تورم سود كند، يعنى بورس كار خود را كرده و توانسته بخشى 
از نقدينگى جذب كند و از دارايى افراد در مقابل تورم محافظت كند.»

اين كارشــناس اقتصادى تصريح كرد: «اين درحالى است كه وقتى در 
يك عدم تعادل در يك فصل 148 درصد ســود در يك بازار مى دهيد، 
يعنى 2 عدم تعادل جدى به جامعه نشان مى دهيد؛ هم در اقتصاد واقعى 
و هم در اقتصاد بازارهاى مــوازى كه دارندگان دارايى تالش خود را 

كنند تا عقب افتادگى را جبران كنند.»
قاسمى متذكر شــد: «بر اين اساس، يك سلسله سياست هاى انقباض 
پولى، مديريت حاشيه سود و به طور مشخص در بازار بورس، بازارها 

را آرام مى كند، ولى ما هنوز ركود را خواهيم داشت.»
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا زمانى كه چشم انداز بازارها چنين 
ديده مى شد، در ارديبهشت ماه نرخ سود بانكى 15 درصد شد؟ تصريح 

كرد: «هدفمند اين اتفاق افتاد تا بازار سرمايه رونق پيدا كند.»
اين كارشناس اقتصادى گفت: «مى گويند ما براى مقابله با ركود چنين 
كارى را كرده ايم، ولى مگر ركود با يك سلسله سياست هاى پولى رفع 
مى شود؟» قاسمى عنوان كرد: «ركود اقتصاد ايران ناشى از تحريم است. 
مگر در سال هاى گذشته در ركود نبوديم. ركود اقتصاد ايران حتى ناشى 

از كرونا نيست، كرونا، ركود را تشديد كرده است. »
 ابزار حفظ دارايى افراد

در ايــن ميان، يــك تحليلگر اقتصــادى هم تأكيد كرد: «بخشــى از 
ريســك هاى سياسى و نيز نا اطمينانى هايى كه در حوزه اقتصاد وجود 
دارد، موجب خواهد شــد كــه دارندگان دارايى به ســمت بازارهاى 
مختلف كه احتمال ســودآورى دارند، بروند و به هر ميزان نگرانى ها 

كاهش پيدا كند، وضعيت بازارها آرام خواهد بود.»
مجيد سليمى بروجنى افزود: «عامل مهمى كه سبب مى شود افراد وارد 
بازارهاى گوناگون شوند، ترس از دست دادن ارزش پول شان است. به 
همين دليل تالش مى كنند با وارد شــدن به بازارهاى گوناگون، ارزش 

سرمايه خود را حفظ كنند.»
ايــن تحليلگر اقتصادى پيشــنهاد كــرد: «در اين شــرايط، دولت و 
بانك مركزى مى تواند نســبت اوراقى همچــون اوراق مصون از تورم 
منتشــر كند تا بخشى از دغدغه اين گروه از افراد را پوشش دهد و در 

عين حال، اين موضوع حجم تقاضا در بازارها را كاهش خواهد داد.»
سليمى بروجنى متذكر شــد: «به عبارتى، سياســت گذار با استفاده از 
ابزارهــاى مختلف مى تواند مانع از اثرگذارى ريال بر بازارهاى دارايى 

شود.»

مرغ باز هم گران شد
 رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان از افزايش قيمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت مرغ جديد 

مرغ اعالم شد كه افزايش قيمت را نشان مى دهد.
جواد عاشــورى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: درحال حاضر مرغ 
به قيمت 15 هزار و 750 تومان به دســت مصرف كننده مى رسد كه 

نسبت به هفته گذشته افزايش يافته است.
وى با بيان اينكه روزانه 50 تن مرغ وارد همدان مى شــود، افزود: با 
توجــه به افزايش قيمت نهاده ها، قيمت مرغ گرم افزايش يافته و به 

ازاى هر كيلو 15 هزار و 750 تومان تعيين شده است .
عاشورى با اشــاره به اينكه عالوه بر مرغ گرم، مرغ منجمد هم در 
بازار عرضه مى شــود، اظهار كرد: در روز عيــد غدير 20 تن مرغ 
منجمد در نقاطى چون ميدان امامزاده و ســيلو توزيع شد كه نسبت 

به روزهاى ديگر اين افزايش توزيع ديده نمى شد.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان در ادامه مطرح كرد: درحال حاضر 
قيمت هر شانه تخم مرغ از 18 تا 20 هزار تومان و به صورت كيلويى 

به قيمت 8 هزار و800 تومان به دست مصرف كننده مى رسد.
وى همچنيــن اعالم كرد: هم اكنون ماهى قــزل آال در بازار موجود 

اســت و به قيمت 32 تا 35 هــزار تومان در بازار همدان به فروش 
مى رسد.

عاشــورى خاطرنشــان كرد: ماهى تيالپيا در بــازار همدان خريد 
چندانى ندارد اما به قيمت 45 هزار تومان در بازار موجود اســت و 
خوشــبختانه تاكنون هيچ كمبودى در زمينه تأمين مرغ، تخم مرغ و 

ماهى ديده نشده است.
به گزارش ايســنا، ابتداى تيرماه امسال بود كه شاهد افزايش 5 هزار 
تومانــى قيمت مرغ بوديم و اينك در مردادماه باز هم نرخ جديدى 

براى اين كاال درنظر گرفته شد.

آگهى فراخوان دوم عمومى
 تاسيس مراكز و موسسات غير دولتى بهزيستى استان همدان 

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان

 اداره كل بهزيستى استان همدان در نظر دارد بخشى از خدمات تصدى گرى حوزه پيشگيرى را در شهرستان همدان به افراد حقيقى وحقوقى 
واجد شرايط وداراى مدرك تحصيلى(دكتراى پزشكى با حداقل 6 ماه سابقه كار تجربى ، پرستارى ، علوم تربيتى ،  مددكارى اجتماعى ، خدمات اجتماعى 
وطبق  تجربى  كار  سابقه  يكسال  حداقل  با  ارشد  وكارشناسى  كار  سابقه  سال  سه  حداقل  با  كارشناسى  دوره  مشاوره،   ، ها  گرايش  كليه  با  روانشناسى   ،

دستورالعمل هاى تخصصى سازمان بهزيستى كشور واگذار نمايد. 
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت ميگردد در صورت تقاضا واحراز شرايط دستورالعمل تخصصى از تاريخ درج اين آگهى به مدت 7 روز تقاضاى خود را 

جهت بررسى ومصاحبه تخصصى بصورت مكتوب به بهزيستى شهرستان همدان دفتر مديريت تحويل نمايند.
1. متقاضى نبايد مشمول منع مداخله كاركنان دولت باشد. 

2. اهداف اساسنامه متقاضيان حقوقى بايستى در راستاى اهداف وفعاليت هاى مركز جامع درمان وبازتوانى اعتياد باشد. 
نشانى:همدان،خيابان جهان نما،خيابان آزاد غربى،معاونت پيشگيرى بهزيستى استان همدان

تلفن : 38232001   آقاى اكبرى   
تعدادنام مركز قابل واگذارىرديف

1مركز جامع درمان وبازتوانى اعتياد1 (م الف 719)

آگهى برگزارى مزايده الكترونيكى اجاره يك قطعه زمين متعلق 
به جمعيت هالل احمر استان همدان 

واقع در شهرستان مالير از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99  - نوبت دوم

جمعيت هالل احمراستان همدان

جمعيت هالل احمراستان همدان درنظردارد يك قطعه زمين به متراژ 1500 متر مربع متعلق به خود واقع در شهرستان مالير - ميدان امام -  ابتداى خيابان 
شهداء، روبروى بانك ملت، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده ) بصورت اينترنتى با شرايط زير، به باالترين قيمت پيشنهادى بصورت 
روز  صبح  ساعت 10  از  االشاره،  فوق  آدرس  در  نظر  مورد  مكان  از  بازديد  ضمن  شود  مى  تقاضا  مزايده  اين  در  محترم  ازمتقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  اجاره 
دوشنبه مورخ 99/05/20 لغايت ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/05/30 جهت ارايه پيشنهاد به وب گاه تداركات الكترونيكى دولت ( مزايده ) به نشانى

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1-به پيشنهاداتى كه بعداز تاريخ مقرردر اسناد مزايده وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2-به پيشنهاد هاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد .

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است . 
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با جمعيت هالل احمر شهرستان مالير و شماره تلفن 38247942-081-كارشناس امور قراردادها جمعيت 

هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمايند. 
(م الف 720)

در 3 دهــه پيــش نگاه 
اقتصاددانــان به صنايع 
موتور  به عنــوان  بزرگ 
ايجاد  اقتصادي،  رشــد 
اشتغال، نوآوري و رقابت 

جهاني بود.

 توســعه صنايع كوچك و متوســط، رمز 
توســعه اقتصادي دهه آينده اســت. بسياري 
بزرگ  تحليلگــران  اقتصادي  نظريه هــاي  از 
دنيــا به نوعي برتري صنايــع كوچك را براي 
توسعه اقتصادي كشــورها بيان كرده اند. طبق 
بررســي هاي انجام شــده صنايع كوچك و 
متوسط از طريق 4 كاناِل كارآفريني، نوآوري و 
تغيير فناوري، پويايي صنعت و در نهايت ايجاد 
فرصت هاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد 
جهانــي تأثيرگذارند. به عالوه شــدت يافتن 
رقابت جهاني، افزايش بي اطميناني و تقاضاي 
فزاينده براي محصوالت متنوع موجب شــده 

است كه اقبال به اين صنايع بيشتر شود.
هر چند صنايع بزرگ به دليل داشتن مزيت هاي 
ناشــي از اثر مقياس انبوه، اثر دامنه توليد، اثر 
تجربه و اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه 
سياست گذاران اقتصادي هستند؛ اما مزيت هاي 
صنايــع كوچك و متوســط به دليل وجود اثر 
حمل ونقــل، اثر اندازه بــازار،  اثر تنظيم، مؤثر 
بودن انتخاب و اثر كنتــرل، اين صنايع را در 
توليد اغلب كاالها به انتخاب نخســت مبدل 

ساخته است.
معاون صنايع كوچك شــركت شــهرك هاى 
صنعتى همدان هم معتقد اســت كه بنگاه هاى 
كوچك زودبازده، اكنون بسيارى از كشورهاى 
جهان را اداره مى كنند و از سوى فعاالن حوزه 

اقتصاد استقبال مى شوند. 
به گفته مســعود قرباني، صنايــع كوچك، با 
قدرت رقابت  پذيرى و بهره ورى باال و امكان 
راه اندازى آســان اقتصادهاى جهان و ايران را 
اداره مي كنند و ايــن ظرفيت روزبه روز رو به  

افزايش است. 
وي ادامه داد: عمده توليد، اشــتغال و اقتصاد 
ايران و همدان هم توسط بنگاه هاي زودبازده 
اداره مي شود اما با اين حال تسهيالت كوچك 

به آنها اختصاص مي يابد.
قرباني بيان كرد: از اين  رو با توجه به شــعار 
ســال و وضعيــت تحريمي كشــور به دنبال 
خودكفايي در توليد هســتيم. اما در مجموع، 
مي توان 2 راهكار مهم براي كمك به توســعه 

صنايع كوچك مطرح كرد.
وي توضيح داد: ايجــاد همكاري بين صنايع 
كوچك و صنايع بزرگ و توســعه كانال هاي 
قانونــي ممكن بــراي تأمين مالــي مي تواند 
راهكارهــاي مهمــي براي كمك بــه صنايع 

زودبازده باشد.
قربانــي ادامه داد: يكي از مهم ترين برنامه هاي 
شركت شهرك ها، كمك به واحدهاي توليدي 
براي خارج شــدن از وابستگي به محصوالت 
خارجي است كه مشــابه آن در داخل وجود 

دارد. كه آن را با جديت دنبال مي كنيم.
حركت به ســمت صنايع كوچك و متوســط 
نه تنها امري بهينه و ســودآور بلكه در شرايط 
فعلي كشــور، امري الزم و ضروري اســت. 
در 3 دهــه پيش نگاه اقتصاددانــان به صنايع 
بزرگ به عنوان موتور رشــد اقتصادي، ايجاد 
اشــتغال، نوآوري و رقابت جهاني بود. روند 
رو به افزايــش تمركز، تقريبا در هر كشــور 
اقتصاددانان  نگراني  موجب  يافته اي  توســعه 
شــد كه اعالم نگراني درباره خطر از دســت 
رفتن مردم ســاالري را در پي داشت؛ بنابراين 
درك اين واقعيت توســط بعضي اقتصاددانان 
صاحب نظر، مبني بر اينكه تحولي اساسي در 
فعاليت هاي اقتصادي با فاصله گرفتن از صنايع 

شــدن  فعال  و  بــزرگ 
صنايع كوچك و متوسط 
درحال وقوع است، همه 
توجه ها را به خود جلب 
كرد. به ويــژه در اياالت 
متحــده، صنايع كوچك 
نه تنهــا جايگزين صنايع 
18 ايجــاد  در  بــزرگ 
ميليون شــغل جديد در 
دهه 1980 شــده بودند، 
بلكــه گوي ســبقت را 
فعاليت هاي  بيشــتر  در 
رقابت هاي  و  نــوآوري 
بزرگ  صنايع  بين المللي 

ربودند.
در انقالب اخير فناوري كه موجب شكل گيري 
صنايــع جديدي چــون نرم افــزار و رايانه، 
بيوتكنولوژي و ربوتيك گشــت اروپا عمومًا 
نظاره گر و منفعل بوده اســت؛ زيرا اين صنايع 

دارند  بنگاه هايي  به  احتياج 
داشته،  منعطف  ساختار  كه 
توليد  جديــد  محصوالت 
كننــد و روش هــاي توليد 
جديــد را بــه كار گيرند. 
احتمــاالً راه حل بيكاري و 
مشــكل رقابت اروپا را نيز 
بايــد در صنايع كوچك و 

منعطف جست وجو كرد.
كشورهاي  درباره  طرفي  از 
به طور  توســعه،  درحــال 
نتيجه  مي تــوان  خالصــه 
صنايع  توســعه  كه  گرفت 
كوچــك و تكنولوژي هاي 
متوســط، مي تواند به عنوان 
استراتژي مناســب براي اين كشورها مطرح 
باشــد و از طريق رفع فقــر، افزايش درآمد، 
ايجاد فرصت هاي شــغلي براي نيروي انساني 
غير ماهر، انباشت ســرمايه از طريق افزايش 

بازدهي، بهبود بهره وري در بخش روســتايي 
و همچنيــن از طريق جلوگيري از گســترش 
شهرنشــيني و مهاجرت هاي بي رويه به فرايند 
توسعه كشورهاي جهان سوم از ابعاد اقتصادي 
و اجتماعي كمك كرده و رشــد اقتصادي اين 

كشورها را تسريع بخشد.
كالم آخــر اينكه، بســيارى از شــركت هاى 
نوظهــور و بــزرگ دنيا مثل اپــل، گوگل و 
اســتارباكس در گذشــته اى نه چنــدان دور، 
كوچك بودند. توســعه بخش صنايع كوچك 
براى كشــورهاى درحال توسعه مى تواند يك 
استراتژى در ابعاد اقتصادى و اجتماعى مطرح 
باشــد. صنايع كوچك مى توانند در شهرهاى 
كوچك و روستاها، نيروى غيرمتخصص را سر 
كار ببرند و از هجومشــان به شهرهاى بزرگ 
براى اشــتغال جلوگيرى كنند. صنايع كوچك 
مى تواننــد خالقيت و ايده هاى نو را توســعه 
دهند، همان چيزى كه كشــور ما در اين برهه 

زمانى به آن نيازمند است.

معاون شركت شهرك هاي صنعتي همدان:

رونق اقتصاد همدان با صنايع زودبازده

سهم بنگاه هاى كوچك و متوسط از اشتغال در برخى كشورها
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دان تان  رس ا اری  ر
خانه ورزشى «جوجيتسو» در همدان 

ساخته مى شود
 رئيس انجمن ورزشــى جوجيتسو گفت: در نشست مشترك هيأت 
رئيسه جوجيتسو استان همدان با مديركل ورزش و جوانان، مقرر شد تا 
خانه تخصصى اين رشته ورزشى ساخته شود.حميد رحيمى در گفت  وگو 
با خبرنگار ورزشى فارس در همدان با اشاره به حمايت هاى صورت گرفته 
از انجمن ورزشــى «جوجيتســو» اظهار كرد: خوشبختانه حمايت هاى 
متوليان امر و همچنين دستگاه ورزش استان همدان از اين انجمن قابل 

توجه بوده است.

وى ادامــه داد: درحال حاضر يكى از مشــكالت اصلى ما نبود ســالن 
اختصاصى است و همين امر شــرايط را براى توسعه و پيشرفت رشته 

ورزشى جوجيتسو كمى با مشكل روبه رو كرده است.
رئيس انجمن جوجيتســو با اشاره به نشست مشترك هيأت رئيس اين 
انجمن با مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان گفت: ساخت خانه 
تخصصى اين رشته ورزشى موجب شد تا نشست مشتركى را با دستگاه 

ورزش برگزار كنيم و به اقدامات خوبى هم دست پيدا كنيم.
وى افزود: در اين جلســه عالوه بر مديركل ورزش و اعضاى هيأت 
رئيســه انجمن، نماينده دفتر حميدرضــا حاجى بابايى و معاونين 

اداره كل نيز حضور داشــتند و وضعيت ســاخت و عملياتى شدن 
ساخت خانه جوجيتســو نهايى شد. رحيمى گفت: بايد در فرصت 
تعطيلى ايجاد شده با همراهى و حمايت مسئوالن ذى ربط به ويژه 
مديركل ورزش و جوانان اســتان، خانه جوجيتســو ساخته شود 
و به يارى خداوند مقدمات رشــد و توســعه اين رشته در استان 

گيرد. شكل 
وى افزود: با توجه به ظرفيت ها و جاذبه هاى گردشگرى موجود در استان، 
پس از عبور از وضعيت كرونايى شــاهد برگزارى ليگ برتر جوجيتسو 

كشور با بهره گيرى از تمام ظرفيت ها در همدان خواهيم بود.

وزارت علوم برخى مراكز برگزارى كنكور را جابه جا كند
رعايت پروتكل ها خط قرمز مجلس است

 سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: با توجه به 
بازرســى هاى صورت گرفته وزارت علوم و تحقيقات بايد برخى مراكز 

آزمون خود را به دليل برخوردار نبودن از شرايط الزم تغيير دهد.
حجت االســالم احمدحسين فالحى در گفت وگو با فارس در همدان با 
بيان اينكه رعايت پروتكل هاى بهداشتى در مراكز برگزارى كنكور يكى 
از دغدغه هاى نمايندگان مردم در مجلس اســت، اظهار كرد: با توجه 
به بازرســى هاى صورت گرفته وزارت علــوم و تحقيقات بايد برخى از 
مراكز آزمون خود را تغيير دهد زيرا اين مراكز بدون شرايط الزم براى 

برگزارى كنكور هستند.
وى با بيان اينكه در جريان برگزارى كنكور دكترى و كارشناسى ارشد 
نيز شــاهد نارضايتى برخى از داوطلبان بوديــم، گفت: رعايت نكردن 
امنيت آزمون و اســتقرار نشدن نهادهاى مربوطه مانند نماينده وزارت 
بهداشت، نيروى انتظامى و آتش نشانى در برخى حوزه ها از مشكالتى 
بود كــه در برخى مراكز برگزارى آزمون بــا آن مواجه بوديم كه بايد 

نسبت به رفع آن در كنكور سراسرى توجه الزم صورت گيرد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: پرســش ديگر اينكه آيا سازمان سنجش ســهم عوامل حفاظت 
آزمون، نيروى انتظامى و آتش نشانى را به موقع پرداخت مى كند؟ اگر 

اين طور است كه چرا حق الزحمه به دست آنها نمى رسد؟
وى تصريح كرد: پرداخت نكردن بــه موقع حق الزحمه ناظران آزمون 
نيز به نبود اقبال حضور آنها در اين دوره از آزمون منجر شده و همين 

موضوع وزارت علوم را در اين زمينه با كمبود نيرو مواجه كرده است.
فالحــى در ادامه بــا تأكيد بر اينكه وزارت علوم بايــد در مراكز بدون 
شــرايط برگزارى آزمون تجديدنظر كند، اظهــار كرد: البته در برخى 
مراكز شاهد همراهى مسئوالن در اين زمينه نيستيم كه ممكن است 
به دليل بهانه هايى چون ســختى جابه جايــى صندلى هاى داوطلبان و 

درگير شدن براى انجام كار مجدد باشد.
وى با بيان اينكه نمايندگان مردم در مجلس نســبت به رعايت اصول 
و قواعــد در برگزارى آزمون آن هم در شــرايط كرونايى حساســيت 
ويژه اى دارند، گفت: عواقب هرگونه آسيب جسمى يا روحى ـ روانى به 

داوطلبان برعهده وزارت علوم است.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى اظهار 
كرد: اگر وزارت بهداشــت موافقت خود را درباره برگزارى كنكور اعالم 
كرده بنا به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى بوده است درصورتى كه در 
برخى حوزه هاى آزمون دكترا و كارشناسى ارشد شاهد ضعف هايى در 
اين زمينه بوديم كه تأكيد داريم در كنكور سراســرى بايد اين نگرانى 

كامًال برطرف شود.

توزيع 1250 بسته معيشتى 
در دهه واليت در تويسركان

 فرمانده سپاه ناحيه تويسركان از توزيع  هزار و 50 بسته معيشتى و 
بهداشتى، 200 بسته البسه و لوازم التحرير و 15 سرى لوازم خانگى در 
دهــه واليت در قالب رزمايش مؤمنانه به ارزش 385 ميليون تومان به 

نيازمندان آسيب ديده از كرونا خبر داد.
مرتضى سياهوشــى در گفت وگو با خبرنگار فارس در تويسركان با 
اشــاره به انجام مرحله نخست از ســرى دوم كمك هاى مؤمنانه در 
ســطح شهرســتان اظهار كرد: توزيع حدود 4 هزار بسته معيشتى 
در سرى نخســت در 4 مرحله در قالب رزمايش كمك هاى مؤمنانه 

انجام شد.
وى با اشــاره به اينكه بنا داريم بسته هاى معيشتى سرى دوم را در 3 
مرحله دهه واليت، دهه نخست محرم و دهه نخست صفر توزيع كنيم، 
افزود: ابتدا سياســت بر اين بود كمك هاى مؤمنانــه از مواد غذايى و 
بهداشتى باشــد اما اكنون در همه زمينه ها چون البسه، لوازم التحرير، 
لوازم خانگى و... به منظور مســاعدت به افراد نيازمند و آسيب ديده از 

كرونا جمع آورى مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه شهرســتان تويســركان ضمن اينكه از خيرين 
خواســت در زمينه كمك مؤمنانه ورود كنند، گفت: به مناسبت عيد 
واليت بالغ بر  هزار و 50 بســته معيشــتى و بهداشتى به ارزش 260 

ميليون تومان بين افراد نيازمند توزيع شد.
وى با اشاره به تهيه و توزيع 15 سرى لوازم خانگى شامل يخچال، اجاق 
گاز و... به ارزش 90 ميليون تومان بيان كرد: صد بسته لوازم التحرير با 
صرف 15 ميليون تومان و صد بسته البسه با صرف 20 ميليون تومان 
بين افراد محروم و آســيب ديده از كرونا همزمان با بسته هاى معيشتى 

و بهداشتى توزيع كرديم.
سياهوشــى ميزان مجموع كمك هاى مرحله نخســت از ســرى دوم 
كمك هــاى مؤمنانه را به ارزش 385 ميليون تومان دانســت و گفت: 
كمك هاى اين مرحله كامال توسط سپاه انجام شده بود درحالى كه در 

4 مرحله پيش مسئوالن و خيران نيز كمك كرده بودند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 كندوهــاى كف باز كه همدان يكى از اســتان هاى 
پيشــرو در توليد آنهاســت، آغازگر فصل جديدى در 
زنبوردارى اين منطقه به شمار مى رود، اتفاقى كه ميزان 

بهره ورى توليد عسل را افزايش مى دهد.
به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، عســل يكى از 
مغذى ترين مواد غذايى است كه مى تواند تمام نيازهاى 
بدن انسان را تأمين كند و توليدكننده آن يعنى زنبور 
عسل به اندازه اى شگفت انگيز است كه خداوند در قرآن 
بدان اشــاره كرده است تا مخلوقات در آن تأمل كنند، 
همان طور كه در آيات 68 و 69 سوره نحل مى فرمايد:

«و خدايت به زنبور عســل وحى كــرد كه از كوه ها و 
درختان و ســقف هاى رفيع، منزل گيرد.(68) سپس 
از تمام ثمرات (و شــيره گل ها) بخور و راه هايى را كه 
پروردگارت براى تو تعيين كرده است، به راحتى بپيما»، 
از درون شكم آنها، نوشيدنى با رنگ هاى مختلف خارج 
مى شــود كه در آن، شــفا براى مردم است؛ به يقين 
در اين امر، نشــانه روشنى اســت براى جمعيتى كه 

مى انديشند.(69)»

از همين رو است كه ســاليان دراز انسان توجه اش به 
زنبور عســل جلب شــده و يكى از شغل هاى مهم در 
حوزه كشاورزى است، بنابراين طبيعى است كه در اين 
ميان انســان براى افزايش ميزان بهره ورى به خالقيت 
و نــوآورى روى آورد. «كندوهــاى كف باز» نيز ايده و 
نوآورى است كه اين روزها در صنعت زنبوردارى مطرح 
و توليد آن در استان همدان نيز آغاز شده است، براى 
درك بهتــر كارايى اين نوآورى جديــد دنياى مدرن 

توضيحاتى درباره زنبور عسل ضرورى است.
زنبورهاى عسل، رياضى دانان و اقتصاددانان بى نظيرى 
هســتند كه دوستان بسيار نزديك انسان ها به حساب 
مى آيند، آنها نقش اساســى در زندگى انسان و چرخه 
غذايــى او دارنــد، به طورى كه بســيارى از ميوه ها و 
سبزى ها كه انسان مصرف مى كند حاصل گرده افشانى 

زنبورهاى عسل، اين شگفتى خلقت پروردگار است.
در هر كندوى عسل حدود 20 تا 60 هزار زنبور مهندس 
كه متخصص معمارى و برنامه ريزى ترافيك هســتند 
همــراه با ملكه خود رفت و آمد مى كنند. مســئوليت 

اصلى هر كندو بر 
زنبورهاى  عهــده 
است  كارگر  عسل 
كه ماده هستند و 
هر روز حداقل ده 
بار از كندو بيرون 
مى روند و هر بار بر 
روى 50 تــا 100 

گل مى نشينند.
زنبورهاى عسل هرگز نمى خوابند و همواره درحال كار 
هســتند، به طورى كه هر زنبور عسل در طول عمرش 
به اندازه يك لوبيا عسل توليد مى كند. محصوالت زنبور 
عسل همواره از نياز آنها بيشتر است و در عمل الگوى 
مناســبى براى پس انداز كردن هستند و محصولى كه 

توليد مى كنند دواى بسيارى از دردهاست.
زنبورهاى عســل موجودات بسيار پاكيزه اى هستند و 
همواره كندوى خود را تميز و پاكيزه با دماى يكســان 
نگاه مى دارند، اگر دماى هوا افزايش يابد، آنها آنقدر بال 
مى زنند تا دماى كندو را حفظ كنند و اگر دما كاهش 
يابد، به  دور ملكه اجتماع مى كنند تا دما افزايش يابد، 
آنها هميشــه دماى هوا را حدود 34 درجه سانتيگراد 

باالى صفر نگاه مى دارند.
زنبورهاى عســل همــواره از كندوى خــود مراقبت 
مى كنند و اگر روزنه اى در آن ديده شــود، به ســرعت 
مى پوشــانند، حاال اگر كندويى وجود داشته باشد كه 
دماى هوا را حفظ كند و ابعاد و شــرايطش استاندارد 
باشــد، زنبورهاى شــگفت انگيز كمتر انرژى مصرف 
مى كنند و عسل بيشترى توليد مى كنند، ضمن آنكه 

هزينه هاى زنبوردارى را نيز كاهش مى دهند.
به عنوان مثال يكى از مشكالت زنبوردارى اين است كه 
در فصل ســرما آنها را بايد كوچ داد اما كندوى كف باز 
اين مشكالت را برطرف كرده است. درحال حاضر اين 
كندوها در «كندوســازى خانه عسل» همدان با برند 
«كليز كندو» توليد مى شــود و منطقه غرب كشور را 

پوشش مى دهد.
 افزايش كميت و كيفيت عسل 

با كندوهاى كف باز
مهدى عابدى كارشناس و يكى از سازندگان كندوهاى 
كف باز درباره محاسن اين كندوها مى گويد: كندوهاى 
كف باز داراى محاســن بسيارى اســت، به طورى كه از 
تبادل انرژى جلوگيرى مى كند، هنگام بارش باران مانع 
از كپك زدگى كندو مى شــود و در فصل زمستان نيز 

نيازى به كوچ دادن كندوهاى عسل نخواهد بود.
مجموع اين اتفاقات موجب كاهش هزينه هاى تمام شده 
توليد و افزايش توليد مى شود، همچنين از بيمارى هايى 

چون «نوزما» جلوگيرى مى كند و ســبب مى شــود 
«كنه هــاى واروا» پــس از آنكه زنبور آنهــا را از روى 
خودش بيرون انداخت مجددا به داخل كندو بازنگردند.
از طرف ديگــر اگر برف ببارد و روى كندو بنشــيند 
به دليل عايق بودن آن و ضخامت چوب اســتفاده شده 
در كندو دما تغيير نمى كند، در زمستان و تابستان هم 

كف كندو باز است.
اين كندو از 3 قســمت تشكيل شده، قسمت در آن از 
يك ورق گالوانيزه، فوم 2 ســانتى و چوب 7 اليه براى 
عايق رطوبتى و حرارتى تشكيل شده است و بخش دوم 
بدنه يا طبق اســت كه از چوب 3 سانتى تشكيل شده 

است و موجب مى شود كه دما حفظ شود.
تفاوت اصلى عايق هاى رطوبتى در بخش كف است كه 
به طور كامل باز است و چون باالى كندو كامال بسته و 
عايق اســت، تهويه هوا از زير انجام شده و سبب حفظ 
دماى كندو در سراسر طول سال مى شود و نياز به كوچ 

دادن زنبورهاى عسل نيست.
همه اين عوامل موجب مى شــود هزينه توليد عســل 
كاهش، كميت و كيفيت عســل نيز افزايش يابد، زيرا 
زنبور عسل انرژى اضافى براى حفظ وضعيت كندو به 

خرج نمى دهد و محصول بيشترى توليد مى كند.
 توليد كندوهاى به روز در همدان

امير روشــنايى مديرعامل مجموعه كندوسازى خانه 
عســل هم مى گويد: يكى از نواقصــى كه در صنعت 
زنبــوردارى اســتان همــدان وجود داشــت، كمبود 
كندوهــاى به روز و بر اســاس متد علمــى و صنعتى 
روز بود، به همين دليــل كارگاه توليد كندوى كف باز 
را به صورت صنعتى و مدرن در ســال گذشته همزمان 
با ســال رونق توليد راه اندازى كرديم تا چرخه توليد و 

بهره ورى از زنبور عسل در استان همدان كامل شود.
وى دربــاره بــازار اين كندوهــا نيز بيــان مى كند: 
خوشــبختانه اين كندوها با استقبال خوب زنبورداران 
غرب كشــور مواجه شــد و حتى موفق شديم امسال 
نخستين محموله خود را به كشور عراق نيز صادر كنيم.
روشــنايى درباره چگونگــى راه اندازى ايــن كارگاه و 
وضعيــت فعلى اقتصادى آن مى افزايــد: اين كارگاه را 
با توان و بضاعت خود راه انداختيم و به طور مســتقيم 

توانســتيم براى 5 نفر شــغل ايجاد كنيم اما افزايش 
بى رويه قيمت مواد اوليه مــا را با چالش مواجه كرده 

است، به طورى كه قيمت ها تصاعدى افزايش مى بايد.
درحال حاضر نياز به تأمين سرمايه درگردش داريم تا 
بتوانيم مواد اوليه را تأمين و كارگاه را سرپا نگاه داريم 
كه در غير اين صورت ناچار به تعطيلى كارگاه هستيم. 
به ويژه اينكه چوب هاى مورد اســتفاده در كندوسازى 
كف باز اغلب وارداتى بوده و به قيمت دالر وابسته است 
و افزايش قيمت آن سبب مى شود، توان خريد زنبوردار 

كاهش يابد.
وى درباره كيفيت اين توليدات مى گويد: اين محصول 
به تأييــد متخصصان و صاحبان نظــر در اين صنعت 
رسيده و استانداردهاى الزم را داراست به همين دليل 
است كه توانسته از مرزها نيز فراتر رود، به طورى كه در 
مرحله اول قرارداد با كردســتان عراق 600 كندو روانه 

اين منطقه خواهد شد.

 پيشنهاد
بــدون ترديد با توجه به وضعيت كوهســتانى و آب و 
هوايى همــدان زنبوردارى مى توانــد رونق بى نظيرى 
داشته باشد و توجه به آن موجب افزايش شغل و توليد 
ثروت خواهد شــد، ضمن اينكــه زنبوردارى به بخش 
كشــاورزى و باغدارى اســتان نيز كمك خواهد كرد؛ 
بنابراين مسئوالن مى توانند براى تجهيز زنبورداران به 
آخرين تكنولوژى هاى روز دنيا، تسهيالتى ارزان قيمت 
را در اختيــار آنها قرار دهند تــا بتوانند اين كندوها را 

تهيه كنند.
ايــن اقدام هم ســبب تأميــن نقدينگــى واحدهاى 
كندوسازى خواهد شد و هم موجب مى شود زنبورداران 
تشويق شــوند كه تجهيزات خود را ارتقا دهند. البته 
نبايد فراموش كرد كه اين صنعت نيازى به تسهيالت 
گران قيمت و كالن ندارد و با ساير صنايع قابل مالحظه 

نيست.
البته بخش دولتى به ويژه كشاورزى و بهداشت و درمان 
نبايد به اين مسأله اكتفا كنند و با ترويج مصرف عسل 
در جامعه و ذكر فوايد آن كه براى همگان مفيد است، 

تقاضاى عسل در جامعه را نيز افزايش دهند.

آغاز زنبوردارى مدرن در همدان با كندوهاى كف باز

پروازكندوها به عراق

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/05/07 هي ــماره 99/422  م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى بهــادر 
اســفنديارى روشــن فرزنــد يارمحمــد به شــماره شناســنامه 35064 صــادره از كرمانشــاه 
در ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى بــه مســاحت 52584/17 مترمربــع در 
قســمتى از پــالك 39 اصلــي موســى آبــاد واقــع در اســدآباد اراضــى روســتاى موســى 
آبــاد خريــداري از مالــك رســمي آقــاى يارمحمــد اســفندريارى روشــن محــرز گرديــده 
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 144) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/05/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/06/05

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

 آگهي حصر وراثت
آقــاى اميرحســين يعقوبــى داراى شــماره شناســنامه  4020399735 بــه شــرح 
ــت  ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراث ــه كالســه 113/9900441 از اي دادخواســت ب
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان محمدرضــا يعقوبــى بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/05/06 در اقامت 11322 در تاري

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
1-اميرحسين يعقوبى به شماره شناسنامه 4020399735 پسر متوفى

 2-مليسا يعقوبى به شماره شناسنامه 4020801266 دختر متوفى
 3-مهرسا يعقوبى به شماره شناسنامه 4020882339 دختر متوفى

 4-فاطمه آقابالى يعقوبى به شماره شناسنامه 6678 همسردائمى متوفى
ــر از  ــه غي ــى و ب ــادر متوف ــنامه 6678 م ــماره شناس ــه ش ــارى  ب ــه افش  5- صديق

ــدارد. ــرى ن ــردگان وارث ديگ نامب
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب  اين
ــد از  ــزد او باش ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــر كســي اعتراض ــا ه ــد ت مي نماي
تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 135)

حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف 
كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
خانــم اعظــم ناصــرى داراى شــماره شناســنامه5029471693 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه 112/9900190ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــه شــماره شناســنامه 5029423273 در  ــه شــادروان حســن ناصــرى ب ــح داده ك توضي
تاريــخ 1395/09/27 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 

آن متوفــى منحصــر اســت بــه:
1-عبدالــه ناصــرى فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 5998 متولــد1344 صــادره از 

فامنيــن پســر متوفــى
ــد1349 صــادره از  ــه شــماره شناســنامه 7456 متول ــد حســن ب  2-اكــرم ناصــرى فرزن

فامنيــن دختــر متوفــى
ــد1360 صــادره از  ــه شــماره شناســنامه 11006 متول ــد حســن ب ــرى ناصــرى فرزن  3-پ

فامنيــن دختــر متوفــى
ــد1355 صــادره از  ــه شــماره شناســنامه 8146 متول ــد حســن ب 4-اعظــم ناصــرى فرزن
فامنيــن دختــر متوفــى، 5-فاطمــه ناصــرى فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 7455 
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي  متولــد1349 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى. اينــك ب
ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و  ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت درخواســت مزب
يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه 

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 138)
حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139960326034000449 مورخــه 1399/05/02 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه بالمعــارض  ــات مالكان در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرف
متقاضــي آقــاى نصرالــه موســعلى فرزنــد محمدرحيــم بــه شــماره شناســنامه 156 كــد 
ــي  ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــدان در شش ــادره از هم ــى 6479553195 ص مل
ــش 4  ــع در بخ ــالك 56/143 واق ــت پ ــع تح ــاحت 242064/96 مترمرب ــه مس ــم ب دي
همــدان روســتاى بركــت آبــاد خريــداري مــع الواســطه از ذبيــح الــه عزيــزى و... محــرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايي تقديــم نماينــد. بديهي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف3824)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/05

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

افتتاح 5 مجتمع آبرسانى با سفر وزير 
نيرو به همدان

 27 ميليارد تومان 
ميزان مطالبات آبفا

 مديرعامل آب و فاضالب استان همدان از افتتاح 
5 مجتمع آبرســانى با سفر وزير نيرو به همدان خبر 
داد و گفــت: اين پروژه ها در قالــب پويش «الف ب 

ايران» بهره بردارى مى شود.
به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، ســيدهادى 
حســينى بيدار اظهــار كــرد: مطالبه گــرى يكى از 
رســالت هاى رسانه هاســت و طبق همين رسالت به 
شــركت آبفا نيز براى شــناخت نقاط ضعف و قوت 

كمك هاى بسيارى شده است.
وى ضمن قدردانى از اينكه رسانه ها همواره از بيرون 
مجموعه آب و فاضالب را رصد مى كنند از مجموعه 

خبرگزارى فارس به منظور مطالبه گرى در اين عرصه 
ويژه قدردانى كرد و يادآور شد: 50 درصد تالش آب 

و فاضالب مرهون پيگيرى هاى رسانه هاست.
مديرعامــل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان 
بــه طرح پويش «الف ب ايران» اشــاره كرد و گفت: 
در ســفرى كه وزير نيرو به همدان خواهد داشــت، 
پروژه هاى مختلفى افتتاح مى شــود كه از جمله آنها 

5 مجتمع آبرسانى است.
 چند مجتمع تك روســتايى در ســطح 

استان بهره بردارى خواهد شد
وى افزود: بالغ بر 47 ميليارد تومان هزينه پروژه هاى 

افتتاحى خواهد بود.
حســينى بيدار با بيان اينكه بخش لجن تصفيه خانه 
فاضالب نيز پروژه مهمى اســت كه افتتاح مى شود، 
يادآور شد: تصفيه خانه فاضالب سيمين در اين پويش 
افتتــاح و چند تصفيه خانه نيز در بخش روســتايى 

بهره بردارى خواهد شد.

 وى بــا اشــاره به اجــراى پروژه هــاى فاضالب در 
روستاهاى حاشيه سد اكباتان، خاطرنشان كرد: سعى 
داريم تأسيسات فاضالب و تصفيه خانه در روستاهاى 
اطراف ســد اكباتان انجام شــود، تا به لحاظ محيط 

زيستى نيز كمك كند كه آب سد آلوده نشود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان بيان 
كرد: درحال حاضر نيز روستاهاى بدون شبكه فاضالب 
هيچ آلودگى ندارند اما سعى مى كنيم كه بهتر شود 
و آب تصفيه شده نيز در اختيار كشاورزان قرار گيرد.

وى با بيان اينكه 5 روســتا در طــرح فاضالب ملى 
هســتند، افزود: در هر شهرستان يك روستا در اين 
طرح قرار دارد كه در شهرســتان درگزين روســتاى 
كرفس، مالير روســتاى حسين آباد، روستاى دهپياز 

در همدان و در بهار روستاى بهره مند است.
حســينى بيدار بــا تأكيد بــر اينكه مشــكل آب در 
شهرستان هاى كبودراهنگ، اسدآباد، فامنين و مالير 
برطرف شده است، بيان كرد: در بخش روستايى نيز 

بنا داريم بخش تانكرى از شهرســتان ها كم شــود و 
هدف ما اين است كه آب پايدار در اختيار مردم قرار 

گيرد.
 بيشــترين روســتاهايى كه بــا تانكر 

آبرسانى مى شوند در فامنين قرار دارند
وى با بيان اينكه در برخى روستاها مردم از چشمه ها 
استفاده مى كردند كه ســعى كرديم آبرسانى شود، 
تصريح كرد: درحال حاضــر منتظريم كه مردم براى 

دريافت انشعاب اقدام كنند.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان با 
بيان اينكه در فامنين بيشــترين آبرســانى را داريم 
چون منابع زيرزمينى مشكل داشت، گفت: از زمانى 
كه پساب در اختيار نيروگاه قرار گرفت، وضعيت بهتر 

شده و ديگر منابع زيرزمينى منفى نمى شود.
وى با بيان اينكه بيشترين روســتاهايى كه با تانكر 
آبرســانى مى شوند در فامنين قرار دارند، افزود: در 2

ماه آينده وضعيت آبرسانى به روستاى قزل آباد بهتر 

مى شــود و روستاى فيض آباد و چند روستاى اطراف 
نيز لوله گذارى شده و براى آنها مخازنى در نظر گرفته 

مى شود.
حســينى بيدار با بيــان اينكــه درحال حاضر ميزان 
مطالبات شركت آبفا 27 ميليارد تومان است، افزود: 
در بخش روستايى ميزان مطالبات بيشتر است كه با 
توجه به شــيوع ويروس كرونا و تأكيد وزير پرداخت 

روستايى كمتر اتفاق افتاده است.
وى ميــزان مطالبــات از ادارات را 6 ميليارد تومان 
عنوان كرد و افزود: بيشترين طلب از مشتركان ادارى 
مربوط با اداره كل ورزش جوانان و آموزش و پرورش 

است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان با 
اشاره به اينكه 18 درصد مشتركان پرمصرف هستند، 
افزود: شبكه فاضالب 2 روستاى مهدى آباد و يكن آباد 
كه در مســير پادگان قهرمان هستند، به تصفيه خانه 

فاضالب متصل مى شوند.
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مخالفت مجمع هنرمندان 
صنايع دستى با برگزارى 
نمايشگاه در ايام كرونا
 مديرعامل مجمــع هنرمندان صنايع دســتى با 
برگزارى نمايشــگاه صنايع دستى كه قرار است 28 
مرداد در تهران برگزار شــود مخالف است و آن را 

مغاير با پروتكل هاى بهداشتى مى داند.
حســين بختيــارى دربــاره برگزارى نمايشــگاه 
صنايع دســتى كه قرار است توســط شركت مادر 
تخصصى ايرانگــردى و جهانگردى روز 28 مرداد 
در تهران برگزار شــود، گفت: كامــًال با برگزارى 
اين نمايشگاه مخالف هستيم، معتقديم اكنون زمان 
برگزارى نمايشگاه نيســت. نمايشگاه صنايع دستى 
يعنى ايجاد ويترينى بــراى جذب مخاطب، اكنون 
120 غرفه در سراى هنر ميدان فردوسى ايجاد شده 
اســت اما هيچ مخاطبى ندارد اگــر وزارت ميراث 
فرهنگى قصد دارد به هنرمندان كمك كند ســراى 

هنــر بازارچــه عودالجان و 
ميدان نقش جهــان را رونق 

دهد.
به گزارش مهــر، وى گفت: 
فرهنگــى  ميــراث  وزارت 
بايد بررســى كنــد كه چرا 
صنايع دستى  فروشــگاه هاى 
در ميدان نقش جهان درحال 
حتى  هســتند.  شدن  تعطيل 
اســتاندار اصفهــان نيــز در 
اين باره اظهــار نگرانى كرده 

اســت. چرا دوباره مى خواهند يك نمايشــگاه در 
تهران ايجاد كنند كه همه هنرمندان از نقاط مختلف 
كشور آن هم در شرايط شيوع ويروس همگى يكجا 

در تهران جمع شوند.
بختيارى ادامه داد: آيا بهتر نيست هزينه برگزارى اين 
نمايشگاه ها را به همان هنرمندان مظلوم در روستاها 
بدهند؟ اكنون اجاره غرفه نمايشگاه صنايع دستى را 

مترى 340 هــزار تومان اعالم كرده اند. باالخره اين 
سرمايه ملى درحال خرج شــدن است، چرا جاى 
درســتى آن را هزينــه نكنند؟ به نظــرم برگزارى 
نمايشــگاه ظلم مطلق اســت. هنرمند فكر مى كند 
مى تواند در نمايشــگاه توليداتى كه در اين چند ماه 
جمع كرده را يكجا بفروشد، هنرمندان ما كارشناس 
سرمايه، فروش و عرضه نيســتند. آنها توليدكننده 

هستند. فروش صنايع دستى كار افراد ديگر است.

محمد قاسمى مطرح كرد
پروتكل ورود گردشگران بين المللى 

به ستاد كرونا ارسال مى شود
 پيش نويس پروتكل ورود گردشگران بين المللى به 
كشور پس از تأييد نهايى ارگان هاى فرابخشى مرتبط در 

هفته جارى به ستاد كرونا ارسال مى شود.
مديــر بازاريابــى و تبليغــات گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى با بيان اين خبر گفت: با توجه به اينكه 
در چند ماه گذشــته تهيه پروتكل ورود گردشــگران 
بين المللى با حضور مســتمر معاون گردشگرى كشور 
و مسئوالن ارشد نهادهاى فرابخشى مرتبط در دستور 
كار قرار گرفتــه بود؛ بنابراين طبق آخرين نشســت 

تصميم بر آن شــده اســت تــا پس از تأييــد نهايى 
نمايندگان، متن نهايى شــده پروتكل در ســتاد ملى 
مقابله با كرونا مصوب و پس از آن به شــكل رسمى 
و از طريــق مجارى ذى ربط در كشــورهاى مختلف 

اطالع رسانى شود.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، محمد 
قاسمى در تشــريح روند مشابه به منظور تهيه پروتكل 
ورود گردشــگران بين المللى در كشــورهاى مختلف، 
افزود: شيوع ويروس كرونا، صنعت گردشگرى جهان 
را به شــدت دچار آســيب هاى جدى كرده و ضرر و 
زيان هاى مالى هنگفتى به دنبال داشــته است؛ بنابراين 
كشورهاى مختلف، براى كاهش اثرات منفى اقتصادى 

و همچنين اجتماعى ناشــى از همه گيرى اين بيمارى، 
رويكرد همزيستى مســالمت آميز با كرونا را در پيش 
گرفته اند؛ بدين ترتيب كه ضمن حفاظت از ســالمت 
جامعــه در چنين شــرايطى تــاب آورى اقتصادى را 
نيز افزايش داده و در اين مســير بــه تعريف و تعيين 
پروتكل هاى پذيرش گردشگران خارجى اقدام كرده اند.
قاســمى خاطرنشــان كرد: در واقع كشورهاى مختلف 
با تهيه پروتكل مربوطه بســترى مطمئــن براى ورود 
گردشــگران خارجى فراهم مى آورند و در بلندمدت به 
اين معتقد هســتند كه روند جابه جايى گردشــگران در 

چارچوب ضابطه مند امكان پذير خواهد شد.
مديــركل بازاريابــى و تبليغات گردشــگرى همچنين 
تهيه پروتكل ورود گردشــگران بين المللى به كشور را 

تضمين كننده ســفر ايمن به ايــران خواند و اظهار كرد: 
ســاختار تهيه شــده مى تواند به عنوان عامل شــفافيت 
و اعتمادساز بين المللى، مشــوق و محرك تقاضا براى 

گردشگران ورودى به كشور باشد.
وى افزود: پروتكل ورود گردشــگران قرار اســت 
در تمامــى مرزهــا و ترمينال هــاى ورودى اعم از 
فرودگاه ها، بنادر و پايانه هاى زمينى اعمال شــود و 
بدين منظور پيوســت اجرايى براى آن تدوين شده 
اســت كه ناظر و مجريان هر يك از وظايف در آن 

مى شوند. مشخص 
گفتنى است اين پروتكل براســاس شرايط روز كشور 
و دانش موجود بهداشــتى و به منظور استفاده در دوران 
بازگشــايى مرزهــا و برداشــتن محدوديت هاى ورود 

گردشگران به كشور پس از فروكش كردن موج جهانى 
و منطقه اى ويروس كرونا تهيه شده است و درصورت 
تغيير شــرايط اين قابليــت وجود دارد تــا به فراخور 

مقتضيات زمان به روز رسانى شود.

يك پيشكسوت تئاتر:
«كرونا» موضوع هنر است
■  فرهنگ در اولويت هيچ  ارگانى نيست

 كرونــا اتفاقى اســت كه در آينده ســال ها به آن 
پرداخته خواهد شد و چون با مسأله انسان و بشريت 
ســروكار دارد موضوع هنر اســت امــا به صورت 
شتاب زده نمى شود به آن پرداخت و بايد زمان بگذرد. 
يك پيشكســوت تئاتر با عنوان ايــن مطلب، مطرح 
كرد: در دوران شــيوع كروناويروس ارتباط هنرمندان 
با ادارات فرهنگى قطع شــده است و حتى در فضاى 
مجازى هم ارتباطى بين هنرمندان و ارگان ها نمى بينيم 

و اين جاى تأسف دارد.
ســيدمحمدجواد كبودراهنگى بيان كرد: در اين ايام 
وضعيت تئاتر هم مانند ساير هنرها تحت تأثير فضاى 
موجود جامعه قرار گرفتــه و وضعيت بدى دارد، از 
ابتداى شيوع كروناويروس تئاتر تعطيل است؛ زيرا هنر 
تئاتر نيازمند مخاطب اســت و  وقتى مخاطب نباشد، 

تئاتر معنا ندارد.
به گزارش ايسنا، كبودراهنگى با بيان اينكه در روزهاى 
كرونايى متنى را چند جلسه تمرين اما به دليل شرايط 
نامناسبى كه حاكم بود، كار را تعطيل كردم، اظهار كرد: 
متأســفانه هيچ هنرمندى از حال ديگرى خبر ندارد و 

تمرينى صورت نمى گيرد.
وى درباره كمك هاى مالى وعده داده شده به هنرمندان 
هم تصريح كرد: تاكنون كسى كمكى دريافت نكرده و 
خبرى از تسهيالت نشده است، مشخص نيست اين 
كمك ها به چه گروهى تعلق مى گيرد و چه گروه هايى 

شرايط دريافت را دارند. 
اين پيشكسوت تئاتر همدان با اشاره به اينكه وضعيت 
برگزارى جشنواره ها نامشخص است، ادامه داد: البته 
اين امر طبيعى است؛ زيرا در شرايط فعلى كارى توليد 

نمى شود كه جشنواره اى برگزار شود.
كبودراهنگى بــا بيان اينكه ارگان هــاى فرهنگى در 
ايام شــيوع كروناويروس وظايفى دارند، گفت: اين 
دســتگاه ها بايد جويــاى حال هنرمندان شــوند كه 
متأســفانه اين اتفاق كمرنگ است و به نظر مى رسد 
ارتباط قطع شده اســت درحال حاضر اين پرسش ها 
مطرح است كه «در شرايط فعلى بايد چه كار كرد؟»  و 

«وظيفه اداراتى مانند اداره فرهنگ و ارشاد چيست؟»
وى درباره برنامه هاى مجازى توضيح داد: اين برنامه  
در حوزه برخى هنرها مانند فيلم و شعر به همت اداره 
فرهنگ و ارشاد برگزار شده اما برگزارى اين برنامه ها 
درباره تئاتر را بى نتيجــه مى دانم؛ زيرا تئاتر هنر زنده 
اســت و با مخاطب زنده معنا دارد و وقتى به صورت 
مجازى باشــد، تئاتر نيســت و اســتقاللى صورت 
نمى گيرد؛ زيرا كسى كه مى خواهد فيلم بگيرد هم بايد 
در مكانى تمرين كند و به صورت يك نفره هم دچار 

مشكل مى شود. 
كبودراهنگــى بيــان كرد: شــرايط فعلــى فضا را 
بــه نويســندگان مى دهــد و نمايشنامه نويســان و 
فيلمنامه نويسان فرصت خوبى دارند؛ زيرا نوشتن نياز 
به ارتباط با ديگران نــدارد اما بازيگرى و كارگردانى 
نياز به كار گروهى دارد كه در اين شــرايط امكانش 

فراهم نيست. 
اين هنرمند همدانى شــرح داد: اگر اين وضعيت در 
درازمدت ادامه داشــته باشــد بايد راهكارى برايش 
پيدا كرد، عالوه بر اين سالن هاى تئاتر هميشه خيلى 
شــلوغ نبوده و معموالً يك پالتو با ظرفيت 70 نفر، 
30 تماشاگر داشته است؛ بنابراين مى توان كار كرد و 
تماشاگر محدودى داشت؛ زيرا نمى شود هنر تعطيل 

باشد.
وى افزود: متأســفانه در شــرايط كنونى فرهنگ در 
اولويت هيچ  ارگانى نيســت، ايــن روزها آنقدر كه 
به مســائل اقتصادى توجه مى كنند به فرهنگ توجه 
نمى شود، ضمن اينكه در اين وضعيت مردم به لحاظ 
فرهنگى، روحى، روانى و فعاليت هايى كه كاركرد هنر 

را در وضعيت كرونا نشان مى دهد هم نياز دارند.
اين پيشكسوت تئاتر همدان اظهار كرد:  اگر وضعيت 
فعلى درازمدت باشد تئاتر هم مى تواند مثل سينما ادامه 
پيدا كند و با تعداد تماشاگران اندك در فضايى خاص 

تمريناتى انجام شود.

مديرعامل شركت سياحتى عليصدر مطرح كرد
همدان، مقصدى كوتاه و ايمن 

براى پايتخت نشينان
■ فعاليت غار عليصدر با 18 بند بهداشتى

 مســير كوتاه تهــران- همدان فرصت بســيار خوبى اســت كه 
پايتخت نشينان در روزهاى پيش  رو از همدان ديدن كنند.

ــب  ــن مطل ــوان اي ــا عن ــدر ب ــياحتى عليص ــركت س ــل ش مديرعام
گفــت: غــار عليصــدر همــه روزه از 8 صبــح تــا ســاعت 18 عصــر 
ــان  ــا ايمنــى كامــل  پذيــراى ميهمان ــاز و تمامــى مراكــز اقامتــى ب ب

اســت.
به گزارش ايسنا، مهدى مجيدى با بيان اينكه هموطنان مى توانند سفر 
ايمن و آســوده اى را با مسافرت به استان تجربه كنند و از جاذبه هاى 
گردشــگرى همدان لذت ببرنــد، گفت: وى با اشــاره به اينكه غار 
عليصدر در فروردين و ارديبهشــت ماه سالجارى تعطيل بود، تصريح 
كرد: اين مجموعه از خردادماه با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 

و اجراى 18 بند بهداشتى بازگشايى شد.
مجيــدى ادامه داد: تمامى بازديدكنندگان بايد در بدو ورود ماســك 
بزنند، پيش از ورود به ســالن تب سنجى از گردشگران انجام مى شود 
و سوار شدن قايق هم با رعايت فاصله گذارى اتفاق مى افتد و حداكثر 

ظرفيت افراد در يك قايق يك خانواده است.
وى بــا بيان اينكه اين اتفاق در درآمدزايــى مجموعه عليصدر تأثير 
دارد، اظهار كرد: سال هاى گذشــته تبليغات جذب گردشگر توسط 
مجموعه انجام مى شــد اما امســال هيچ گونه تبليغى انجام نگرفت و 

صرفا اطالع رسانى شده است.
مجيدى با بيان اينكه غار عليصدر در 5 ماهه نخست سال گذشته 370 
هزار نفر بازديدكننده داشــت، اعالم كرد: اين تعداد در مدت مشابه 
امسال 37 هزار نفر بود، به عبارت ديگر بازديدكنندگان غار عليصدر 

90 درصد كاهش داشته است.
وى با اشــاره به اينكه تمامى خدمات و نيروهاى شــركت سياحتى 
عليصــدر فعال هســتند، مطرح كــرد: در اين مــدت هزينه اجراى 
پروتكل هاى بهداشــتى نيز به هزينه هاى جــارى مجموعه عليصدر 

اضافه شده است.
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر ميزان خسارت شركت سياحتى 
عليصدر از ابتداى شــيوع كروناويروس تاكنون را 17 ميليارد تومان 
برآورد كرد و گفت: درحال حاضر 230 نيرو در اين مجموعه مشغول 

به كار هستند.
مجيــدى با بيان اينكه يكــى از راهكارهاى افزايــش درآمد كاهش 
هزينه ها است، توضيح داد: شركت سياحتى عليصدر ماسك مورد نياز 
براى بازديدكنندگان و پرسنل را در ماه نخست بازگشايى خريدارى 
و به دليل افزايش هزينه از ماه دوم كارگاه توليد ماســك را توســط 
كارگــران مازاد راه انــدازى كرد كه با اين اقــدام 80 درصد هزينه ها 

كاهش يافت.
وى با بيان اينكه ديگر اقدام اين شركت توليد گل هاى مجموعه هاى 
ســياحتى عليصدر و عباس آباد در همان مكان اســت، افزود: سايت 
230 هكتارى عليصدر از مشــاوران مجرب و واجد صالحيت براى 

تهيه طرح دعوت كرد.
مجيــدى افــزود: اين طرح مى تواند به عنوان نقشــه راه باشــد و از 
ناهماهنگى هاى ساليان پيش جلوگيرى كند، تاكنون 70 درصد طرح 
پيش رفته اســت و ظرفيتى خوب براى كســانى است كه در حوزه 

گردشگرى سرمايه گذارى مى كنند.
وى بــا بيــان اينكه تاكنــون بيش از صــد تفاهمنامه بــا ادارات و 
ســازمان هاى مختلف در جهت ارائه تخفيفات اســتفاده از مجموعه 
سياحتى عليصدر و عباس آباد اتفاق افتاده است، اظهار كرد: تخفيفات 
خوبى براى فرهنگيان، دانشگاهيان و بازنشستگان تا پايان شهريورماه 

در نظر گرفته ايم.
مجيــدى با بيان اينكه مجموعه ســياحتى و اقامتى عباس آباد از نظر 
بهداشــتى آماده پذيرايى از هموطنان و همشهريان است، اظهار كرد: 
همدانى هــا مى توانند از شــنبه تا سه شــنبه از تخفيف 50 درصدى 

امكانات اين مجموعه استفاده كنند.
وى درباره نيروهاى مجموعه ســياحتى عليصدر بيان كرد: تمامى 
نيروهاى باالى 6ماه در شــركت مشــغول به كار هستند و با وجود 
اينكــه مجموعه درحال حاضر بــه اين تعداد نيرو نيــاز ندارد اما 
به دليل رسالتى كه به كارگران داريم آنها را حفظ كرده ايم همچنين 
نيروهاى يكســاله مشــمول بيمه بيكارى شدند اما نيروهاى زير 6 
ماه مشــمول اين طرح نشــدند و در ايام تعطيلــى مورد حمايت 

گرفتند. قرار  مجموعه 
مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر با بيان اينكه آماده همكارى با 
ارگان هاى مرتبط با گردشــگرى براى اشــاعه گردشگرى پاييزى و 
زمستانى هستيم، گفت: با انجام اين كار گردشگرى در استان تعطيل 
نمى شــود و پاييز و زمســتان بهترين فرصت براى رونق گردشگرى 

خواهد بود.

■ دوبيتى باباطاهر 
مكن كارى كه پا بر سنگت آيو                                     جهان با اين فراخى تنگت آيو
چو فردا نامه خوانان نامه خونند                                 تو وينى نامه ى خود ننگت آيو
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و غمش از بين برود، بايد گره از كار گرفتارى باز كند..
        

مسند ابن حنبل ، ج 2، ص 248، ح 4749

 روســتايى كه تمام آن از ســنگ، الشه سنگ و 
چوب بنا شده اســت حاال ساخت و سازهايش با 
مصالح آهن و سيمان دست و پنجه نرم مى كند. در 
تاريخ 9 مردادماه، همدان پيام گزارشى را با عنوان 
«هنگام ساخت وسازهاى غيراصولى ميراث فرهنگى 

كجاست؟» منتشر كرد.
حفظ معمارى ســنتى اين روستا مورد حساسيت و 
تأكيد رسانه اى ها و فعاالن گردشگرى و دوستداران 

ميراث فرهنگى است.
در يك توصيف ســاده بايد گفــت زمانى كه پا بر 
روى ســنگفرِش كوچه پس كوچه هاى اين روستا 
مى گذارى گويا چند قرن به عقب بازگشــته اى اما 

حاال اين تصوير مخدوش شده است.
خانه هاى سنگى روستا دستخوش تغييرات حاصل 
از ساخت وســاز مردم روستا شــده در جريان اين 
تغييرات اما خبــرى از ورود جدى ميراث فرهنگى 

براى نظارت و ممانعت از ادامه كار نبود.
در واكنــش به پيگيرى رســانه ها امــا مديركل 
ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
اســتان همدان اعالم كرد: بافت ســنگى از بين 
رفته وركانه بايد برگردد و اگر دهيارى و شــورا 
كه مســئول هســتند ورود پيدا نكنند، مجبوريم 

كنيم.  حقوقى  پيگيرى 
علــى مالمير، با اشــاره به اينكه 2 ســال پيش با 
پيگيرى هاى ميراث فرهنگى بافت سنگى اين روستا 
ثبت ملى شــد، اظهار كرد: پس از ثبت به دهيار و 
شــورا ابالغ و تأكيد  كرديم كه بافت روستا واجد 

ارزش است و  نبايد از بين برود.
وى با بيان اينكه در اين راســتا جلســه اى هم در 
معاونت عمرانى اســتاندارى برگزار شد، ادامه داد: 
هر شــخصى كه مجوز ساخت وســاز در روستاى 
وركانه را صادر مى كند بايد از پيش، از اداره ميراث 
فرهنگى استعالم كند و ساخت وسازها براساس آن 

انجام شود.
مالمير اظهار كرد: اهالى براى ساخت وســاز ملزم 
به رعايت ضوابط هســتند، ناظر پروژه هم بايد بر 
ساخت وســازها نظارت كند كه طرح اجرا شود و 

متناسب با آن پايان كار داده شود.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان بيان كرد: اگر 

دهيارى روســتا پروانه ساخت وساز را صادر كرده 
و از ميراث اســتعالم نكند و يا بدون مجوز كارى 
انجام گيرد مســئوليت كنترل آن با ميراث فرهنگى 

نيست و  دهيارى مسئول است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در روســتاى وركانه 
ساخت وســازهايى انجام شــده كه به بافت آسيب 
رسانده اســت، گفت: ميراث فرهنگى پيگير است 
دســتگاهى كه صدور مجوز و  نظارت را بر عهده 
دارد و دهيــار به عنــوان يكــى از اركان مهــم آن 

محسوب مى شود، طبق قانون پاسخگو  باشد.
مالمير افزود: اعتقاد داريم اين گونه ساخت وسازها 
كه اســتعالم يا نظارت نمى شــود، تخلف دهيارى 
است و  ميراث فرهنگى موضوع تخلف دهيارى را 

پيگيرى مى كند.
وى توضيــح داد: ساخت وســازهاى غيرمجاز در 
روســتا طبق قانون 99 كنترل مى شود و دهيار هم 
اگر تخلف كرده باشــد از طريــق مراجع ذى ربط 
پيگيرى مى شــود، ميراث فرهنگى اگر از اين كانال 

به نتيجه نرســد مجبور است اقدامات حقوقى عليه 
متقاضى كه تخلف كرده است، انجام دهد.

مالمير افزود: اگر متقاضى براســاس پروانه ساختى 
كــه دهيارى صادر كرده عمل كرده باشــد تخلفى 
نكرده و  پروانه اى كه بدون اســتعالم ما صادر شده 
تخلف است و صادركننده پروانه بايد ضوابط ما را 

رعايت مى كرد.
وى با بيان اينكه بنياد مســكن به اهالى روستا براى 
ساخت وســاز تســهيالت ارائه مى دهد، گفت: در 
جلســه اى كه داشتيم قرار شد قسط آخر تسهيالت 
را بنياد مســكن پس از اينكه نما كار شد، براساس 

ضوابط پرداخت كند.
مالميــر بــا بيــان اينكــه بــراى حفــظ بافــت ســنگى 
وركانــه ملــزم بــه رعايــت ضوابــط هســتيم، 
خاطرنشــان كــرد: قطعــاً ســاخت نمــاى متناســب با 
بافــت ســنگى وركانــه و حفــظ آن هزينه بــر اســت 
ــام  ــد انج ــت باي ــون اس ــه و قان ــون ضابط ــا چ ام
شــود؛ بنابرايــن مشــكالت مالــى رافــع مســئوليت 
ــده مجــوز و مجــرى كــه ضوابــط حفــظ  صادركنن

ــت. ــد، نيس ــت نمى كن ــا را رعاي نماه
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان مطرح كرد: 
اگر دســتگاه هاى متولى مانند بنياد مسكن، دهيارى 
و درصورت فراهم شــدن شرايط، ميراث فرهنگى 
بتوانند به اهالى روستا كمك كنند كه هزينه ها كمتر 
شــود كار پسنديده اى اســت و بايد به اين سمت 

حركت كنيم.

روســتاى وركانــه يكــى از منحصــر به فردترين 
روســتاهاى ايران است كه تمام آن از سنگ ساخته 
شده و ساختمان هاى آن با استفاده از مصالح سنگ 

الشه، چوب و مالت گل تشكيل يافته است.
وركانه به دليل معمارى منحصر به فرد و سابقه 400 
ســاله اش، در فهرســت آثار ملى ايران ثبت شده 
اســت. در هر كوچه اين روستا كه قدم مى گذارى، 
فرش ســنگى زير پا، احساســى زيبا را در وجود 
انسان ايجاد مى كند، تمام كوچه ها جدول كشى شده 

و مانند شهرى زيبا به نظر مى رسد.
مناســب  كــه  زيبايــى  روشــنايى  چراغ هــاى 
سنگفرش هاست كنار پياده رو تعبيه شده است. آب 
و هواى معتدل در تابســتان ها يكى از داليلى است 
كه تا پيش از شيوع كرونا، گردشگران را راهى اين 

روستا مى كرد.
روســتاى وركانه در شهرســتان همدان و در 18 
كيلومترى جنوب شــرق همدان و در ارتفاع حدود 
2 هزار و 250 مترى از سطح دريا واقع است. چهره 
روستا هميشه تميز و بهداشتى است و نماى سنگى 
خانه هــا در هنگام غروب تصاويــر اروپاى دوران 

رنسانس را يادآور مى شود. 
«اصطبل مرى ليلــى قراگوزلو» به عنــوان يكى از 
آثار ملى كشــور در اين روســتا قرار دارد. به گفته 
كارشناسان به دليل نزديكى وركانه به شهر زيرزمينى 
«ارزانفود» آينده گردشــگرى اين روستا درخشان 

است.  

مديركل ميراث فرهنگى همدان:

بافت سنگى از بين رفته «وركانه» بايد برگردد

■■ از متخلفان شكايت مى كنيم از متخلفان شكايت مى كنيم
■■ پس از ثبت وركانه ابالغ و تأكيد  كرديم  پس از ثبت وركانه ابالغ و تأكيد  كرديم 

كه بافت روستا  نبايد از بين برودكه بافت روستا  نبايد از بين برود
■■ اهالى براى ساخت وساز ملزم به رعايت  اهالى براى ساخت وساز ملزم به رعايت 
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