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 پايان هفته شلوغ استان

 با فوت 3 نفر ديگر در 24 ســاعت 
گذشــته مجموع متوفيان كرونا در اين 
اســتان از ابتداى اپيدمــى اين ويروس 

تاكنون به يك هزار و 547 نفر رسيد.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى روز 
گذشــته در گفت وگــو با ايرنــا افزود: 
همچنين با شناسايى 9 بيمار جديد مبتال 
به كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، 
مجموع موارد مثبت بســترى از ابتداى 
همه گيــرى ويروس كرونــا تاكنون در 
استان به ده هزار و 590 نفر رسيده است.

همچنيــن  افــزود:  طاهــرى  محمــد 
درحال حاضــر 13 بيمــار مبتــال بــه 
كوويد-19 در بخش آى.ســى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان بســترى هستند و 
وضعيت جسمى 27 بيمار وخيم گزارش 

شده است.
مديــر روابــط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان درباره آخرين وضعيت 
بيماران كرونايى در شهرستان هاى استان 
همدان نيز گفت: شمار بيماران كرونايى 
بســترى از ابتــداى همه گيرى ويروس 

كرونا تاكنون در بيمارستان هاى اسدآباد 
382، بهار 624، تويســركان 673، رزن 
461، درگزيــن 199، فامنيــن 187 و 

كبودراهنگ 679 نفر است.
وى افــزود: همچنين يك هزار و 925
نفــر در مالير، يك هــزار و 173 نفر 
در نهاونــد و 4 هــزار و 6 نفر نيز در 
شهرستان همدان به اين ويروس مبتال 

و بسترى شده اند.
گفتنى است اســتاندار همدان در جلسه 
ستاد مقابله با ويروس كرونا، اظهار كرد: 

شهرســتان اسدآباد در وضعيت آبى و 9
شهرســتان ديگر استان در وضعيت زرد 

كرونايى قرار دارند.
سيدسعيد شاهرخى با بيان اينكه اعمال 
محدوديت هــاى كرونايــى همچنــان 
هوشمند»  «فاصله گذارى  طرح  براساس 
شهرســتان ها  بندى  رنگ  براســاس  و 
انجام مى شود، از شهروندان خواست با 
رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى از شيوع 
ويروس كرونا و بازگشت محدوديت ها 

جلوگيرى كنند.

 امســال 35 غرفه عرضه ميوه شــب 
عيد در مناطق مختلف شــهر همدان برپا 

مى شود.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان 
گفت: سال گذشــته 45 غرفه در سطح 
شــهر همدان داير بود اما امســال براى 
مديريــت بهتــر اجــراى پروتكل هاى 
بهداشــتى و محدوديت در تجمع مردم، 

تعداد غرفه ها كاهش يافت.
وحيد على ضميــر در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: امسال 700 تن پرتقال و 600
تن سيب در اين غرفه ها به نرخ مصوب 

دولتى بين مردم توزيع مى شود.
على ضمير خاطرنشــان كرد: اين غرفه ها 
در 30 نقطه از شــهر همــدان طى هفته 

جارى داير خواهد شد.
وى با تأكيد بر ضرورت رعايت ايمنى از 

سوى مردم باتوجه به وزش شديد باد و 
بارش باران در سطح شهر همدان گفت: 
از شهروندان درخواست داريم از پارك 
خودرو در زير درختان و داربســت ها و 

تابلوها خوددارى كنند.
همچنين  افزود:  همدان  شــهردار  معاون 
شهروندان از درختان، ديوارهاى فرسوده 

و ساختمان هاى نيمه كاره فاصله بگيرند.
ــى  ــن جانماي ــرد: همچني ــه ك وى اضاف
ــد  ــبك مانن ــقوط و س ــل س ــياى قاب اش
ــوى  ــه در جل ــايل خان ــا و وس گلدان ه
پشــت بام ها  و  بالكن هــا  پنجره هــا، 

ــت. ــن اس خطرآفري

 تندباد با سرعت 
94 كيلومتر استان را 

درنورديد
رئيس بخــش پيش بينــى اداره كل 
هواشناسى استان همدان گفت: وزش باد 
تــا 2 روز آينده ادامه دارد اما رفته رفته از 

ميزان شدت آن كاسته مى شود.

بــه گفته محمدحســن باقرى شــكيب، 
سرعت وزش تندباد در شهر همدان 74

كيلومتر بر ساعت ثبت شده است.
وى با بيان اينكه باد يك جريان محسوب 
مى شود و ســرعت آن در نقاط مختلف 
شهرى متفاوت اســت، خاطرنشان كرد: 
از امروز دماى هواى بيشــتر نقاط استان 
روزانه 3 تا 5 درجه ســانتيگراد افزايش 

مى يابد.

كرونا جان 3 نفر ديگر را در استان گرفت

35 غرفه عرضه ميوه شب عيد در شهر همدان
 برپا مى شود

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

نيكزاد در همدان: 
■ ناله مردم از فساد است نه فقر

■ دالر 17500 تومانى شعار پوپوليسى روحانى است

مديركل دفتر امور مجلس وزارت اقتصاد:
■ افزايش هزينه هاى جارى كشور تا مرز 40 هزار ميليارد

■ پرداخت به موقع حقوق كارمندان دولت 
نقطه قوت دولت تدبير و اميد

رئيس نهاد نمايندگى رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها:
■ شخصيت «سيدجمال اسدآبادى» 

محور پژوهش دانشگاه هاى كشور قرار گيرد

رئيس ستاد انتخابات استان:
■ اميد به مشاركت مردم 

با حضور چهره هاى جديد انتخاباتى

■ ثبت نام 118 داوطلب 
در انتخابات شوراهاى استان 

فرماندار همدان در 
گفت وگو با همدان پيام:

 متخصصان
براى شوراى شهر 

ثبت نام كنند

روز
ت 

داش
شهرياران بيايندياد

 1- آغــاز ثبت نــام از داوطلبان شــوراى 
اسالمى شــهرها، مى تواند آغازى بر تثبيت يا 
تغيير سرنوشــت شهرها نيز باشد.زيرا ثبت نام 
هر داوطلب با نگاه خاصى كه به شــهر دارد، 

درصورت رأى آورى او، سرنوشت شهر ...
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زهرا زنگنه »
 جاده همدان-گل تپه-بيجار به طول 110 
كيلومتر از جمله جاده هاى اصلى و توريستى 
استان است كه هر ساله تعداد زيادى تصادف 
كه به مرگ هموطنان عزيزمان منجر مى شود، 

در آن اتفاق مى افتد.
چندين سال است كه با وجود آگاهى نسبت 
به ناايمن بــودن اين جاده هنوز اقدام خاصى 
براى ايمن ســازى و بهسازى اين جاده انجام 
نشده و هر سال آمار فوتى ها و تصادفى هاى 

اين جاده روبه افزايش است.
برخى مســئوالن مربوطه دليل اين تصادفات 
را خطاى انسانى دانسته و برخى ديگر ناايمن 

بودن جاده را علت اصلى تصادف مى دانند.
رئيس پليس راه اســتان همدان جاده همدان - 
گل تپه-بيجــار را يكــى از پرتصادف تريــن 
جاده هاى اســتان همدان دانست و گفت: در 
اين جاده زمانى كه بــار ترافيكى وجود دارد 
به دليل تكميل شــدن ظرفيت جاده تصادف 
مى شــود و در مواقع ديگر خطاهاى انسانى 
از جمله ســرعت  غيرمجــاز، مهم ترين علت 

تصادف در اين جاده است.
رضا عزيــزى با بيان اينكه در ســالجارى با 
وجود اينكه 90 درصــد كاهش تردد در اين 
جاده داشــتيم، اما باز هم آمار تصادفات قابل 
توجه بود، اظهار كــرد: تنها اهرمى كه پليس 
راه بــراى كاهش تصادفــات در اختيار دارد، 
گشــت هاى انتظامى اســت، هر 50 كيلومتر 
يك گشت، استاندارد گشت هاى انتظامى در 
جاده ها است، با توجه به اينكه جاده همدان-

گل تپه-بيجار صد كيلومتر است بايد 2 گشت 
انتظامى داشــته باشد، اما به دليل خطرات اين 
جاده و كنترل تصادفات تقريبا 4 تا 6 گشــت 
انتظامــى براى اين جاده درنظر گرفته شــده 

است.
عزيزى بــا تأكيد بر اينكه تعــداد تصادفات 
در ايــن جاده كم و شــدت و تعداد فوتى ها 
زياد است، افزود: در ســال گذشته با وجود 
اينكه تردد زيادى داشــتيم، 17 تصادف و 21
فوتى داشتيم، اما در 11 ماهه سال جارى 22

تصــادف و 29 نفر فوتى داشــتيم، در واقع 
شــاهد افزايش 38 درصــدى آمار مرگ اين 

جاده نسبت به سال گذشته بوديم.
وى بــا بيان اينكه در هــر 3/2 كيلومتر جاده 
همدان-گل تپه-بيجار شاهد يك مرگ هستيم، 
تصريح كرد: چندين بار با اســتاندارى و راه و 

شهرســازى مكاتبه داشتيم 
كه  كرديم  درخواســت  و 
نســبت به اين جاده توجه 
ويژه اى داشته باشند، چون 
اگر اين جــاده به بزرگراه 
تبديل نشود تلفات بيشترى 

خواهد داشت.
رئيــس پليس راه اســتان 
همدان بــا بيــان اينكه 5
دوربين در اين جاده نصب 
شده است، گفت: متأسفانه 
تصادفات  كه  قســمتى  در 
جمعــى رخ مى دهد، هيچ 
دوربينى نصب نشده است.
صحبت هاى  پايان  در  وى 
كرد:  خاطرنشــان  خــود 
همدان  اســتان  جاده هاى 

در مقايســه با اســتان هاى ديگــر جاده هاى 
خوبى است، اما به دليل خطرات انسانى تعداد 
تصادفات در اســتان همدان حــدود 3 برابر 

استان هايى با وضعيت مشابه است.
مســعود رســتمى معاون راهدارى اداره كل 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان همدان 
نيز درباره اقداماتى كه براى ايمن ســازى اين 
جاده انجام شده اســت، بيان كرد: در سال 2

بار خط كشــى اين جاده انجام شده است، هر 
قســمت از جاده كه نيازمند نصب تابلو بوده، 
براى نصب آن اقدام كرديم و قسمت هايى از 

جاده كه پيچ هاى خطرناك 
داشــته ايمن ســازى شده 

است.
فرماندار كبودراهنگ هم در 
گفت وگو با همدان پيام بيان 
راه ها،  ساخت  متولى  كرد: 
اداره كل راه و شهرســازى 
موضوع  اين  درباره  است؛ 
وظيفه ما پيگيرى و مكاتبه 
پيوسته  به صورت  كه  است 

انجام مى دهيم.
حجت ا... مهــدوى با بيان 
اينكــه يك مــاه پيش در 
مربوطه  مســئوالن  حضور 
از جمله اســتاندار همدان 
موضــوع جــاده همدان-

گل تپه-بيجار مطرح شــد، 
گفت: در حضــور همتى رئيــس كل بانك 
مركزى كشــور با وزارت راه و شهرســازى 
ارتبــاط گرفتيم و بر ايمن ســازى اين جاده 
تأكيــد كرديم، اما هيچ بــازه زمانى براى آن 

تعيين نشده است.
معاون مهندســى و ســاخت راه اداره كل راه 
و شهرسازى اســتان همدان نيز درباره محور 
همدان-گل تپه-بيجار بيان كرد: در چند سال 
گذشــته مطالعات اين طرح انجام شــده، اما 
براى اجرا بايد رديف اعتبارى داشــته باشد، 

يعنى مجوز ماده 215 بايد گرفته شود.

حبيــب ناديــان ادامــه داد: پايان ســال 96
مجوز ماده 215 براى اين جاده صادر شــد، 
اما با اين شــرط كه منابع مالــى مورد نياز و 
ســرمايهگذارى به صورت مشــاركتى باشد، 
يعنــى30 درصد اعتبار را بخــش عمومى و 
70 درصــد را بخش خصوصى تأمين كند كه 
در جلســات برگزار شده اين اعتبار از سمت 

بخش خصوصى تأمين نشد.
وى خاطرنشــان كرد: از ابتداى سال 99 با 
مكاتباتى كه انجــام داديم، اعالم كرديم كه 
بخــش خصوصى متقاضى ســرمايه گذارى 
در اين طرح نيســت و درخواســت كرديم 
تــا كل اعتبــار اين طــرح از منابع عمومى 

شود.  تأمين 
ناديــان در پايان صحبت هــاى خود با بيان 
اينكه اين طرح حــدود 400 ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد، گفت: متأســفانه اين مقدار 
ســرمايه از اعتبار اســتان خارج است و در 
اعتبــارات كشــور هم جزو مــوارد خاص 
نتيجه  منتظــر  بايد  و  مى شــود  محســوب 

باشيم. پيگيرى ها 
با توجه به صحبت هاى مسئوالن آمار تصادف 
در استان همدان 3 برابر استان هايى است كه 
وضعيت جاده، وسعت و جمعيت آنها مشابه 
اســتان همدان اســت و قطعا جاده همدان-

گل تپه-بيجار ســهم قابل توجهى در اين آمار 
دارد و نيازمنــد پيگيرى جدى تــر از جانب 

مسئوالن مربوطه است.

يادداشت روز

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

در سال گذشــته با وجود 
اينكه تردد زيادى داشتيم، 
17 تصــادف و 21 فوتى 
داشــتيم، اما در 11 ماهه 
و  تصادف   22 جارى  سال 
در  داشتيم،  فوتى  نفر   29
واقع شــاهد افزايش 38

اين  مرگ  آمــار  درصدى 
جاده نسبت به سال گذشته 

بوديم

شهرياران بيايند
 1- آغاز ثبت نام از داوطلبان شــوراى اســالمى شهرها، مى تواند 

آغازى بر تثبيت يا تغيير سرنوشت شهرها نيز باشد.
زيرا ثبت نام هر داوطلب با نگاه خاصى كه به شــهر دارد، درصورت 

رأى آورى او، سرنوشت شهر را با تثبيت يا تغيير مواجه خواهد كرد.
2- نيت هر داوطلب از داوطلبى هرچه باشد درنهايت درصورت ورود 

به شورا براى پيگيرى، نيازمند اجرايى شدن برخى تصميمات است.
ايــن تصميمات اگر بــا ديدگاه هايى كه شــهر را موجودى محورى 
مى داند، اتخاذ شــود، متفاوت از تصميماتى خواهد بود كه انســان را 
محور مى داند و بر اين باور اســت كه شــهر را براى توسعه و تعالى 

شهروندان بايد مناسبت زندگى سازد.
3- در ســال هاى اخير نگاه به شهر از يك پروژه به يك موجود زنده 

و پويا كه در تمامى حوزه ها بايد به آن توجه شود، تغيير كرده است.
اما به رغم اين تغيير و اثبات ضرورت زنده و پويا بودن شهر، هنوز نگاه 
پروژه اى و خالى از روح به شهر وجود داشته و طرفدارانى هم در بين 

داوطلبان انتخابات شوراها دارد.
4- اگر شــهر به عنوان يك پروژه ساخت وســاز و كارگاه بزرگ ديده 
شــود، شورا و شهردارى تنها بر پروژه ها ناظر خواهد بود اما اگر شهر 
موجودى زنده ،در خدمت شهروندان و مكانى براى رشد و تعالى آنها 
درنظر گرفته شود، آن وقت نمى توان شهر را تهى از فرهنگ، تعامالت 
اجتماعى، ارتباطات بين المللى و تفاهمات اقتصادى و ورزشى تصور 

كرد.
5- اگر نگاه مبتنى بر پويايى شــهر در شوراها صاحب اكثريت شود، 
اجازه نخواهد داد تا به بهانه ساخت وســاز هر نوع ســازه اى در شهر 
ساخته شود و محيط زيست تخريب و فرهنگ به پستو رفته و تعهدات 

اجتماعى شورا و شهردارى به شهروندان فراموش شود.
در اين نگاه حفاظت از محيط زيست، حفظ باغات و فضاى سبز، ايجاد 
مكان هايى براى افزايش تنفــس فرهنگى، توجه به خرده فرهنگ هاى 
شــهرى، توجه به كودكان و زنان و توجه به ســالمت و تندرســتى 
شــهروندان و در واقع هر آنچه در محيط شهرى به شهروندان مرتبط 
اســت از وظايف شورا و شهردارى است و شــهردارى تنها مسئول 

ساخت وساز در شهر نيست.
6- اســتان همدان نيازمند حضور افرادى در شوراهاى شهر است كه 
شورا را فقط شوراى شهردارى آن هم شهردار دنبال پروژه هاى عمرانى 

شهرى، ندانند.
در اين نگاه شهردار منتخب فردى قدرتمند و باسابقه براى انجام امور 

مديريت شهرى در تمام حوزه هاى مرتبط با شهر  و شهروندان است.
7- به همين دليل انتخابات شــوراها بسيار اهميت دارد و الزم است 
شــهرياران و افراد متمايل به حفظ هويت، فرهنگ و شــاخص هاى 
اجتماعى شهرها و متخصصانى كه سرنوشت متعالى و ارزشمند شهر 
و شــهروندان براى آنها اهميت دارد، در انتخابات ثبت نام و بيشتر با 

مردم در اين زمينه ها گفت و گو كنند.
اين اقدام مى تواند اميد به روى كار آمدن شــورايى كه شــهر را براى 
مردم و نه براى درآمد ســازى شــهردارى از جرايم ساخت وساز و... 

مى خواهد، افزايش دهد.
پس انتظار مى رود تمامى كسانى كه به شهر به عنوان موجودى زنده و 
مكانى كه بايد به رشــد، تعالى و پيشرفت شهروندان كمك كند، نگاه 
مى كنند، در انتخابات داوطلب شده و براى پويايى، سرزندگى و نشاط 

شهر تالش كنند.

در حوزه وزارت نيرو در استان يك انقالب شده است
 اســتاندار همدان با اشــاره به اقدامات تأثيرگذار مديريت منابع آب در استان همدان 
جهت كنترل اُفت ســطح آب زيرزمينى و تأمين آب شــرب و جايگزينى آب موردنياز 
صنعت با پساب، اين اقدامات را ناشى از انقالبى در حوزه وزارت نيرو در همدان دانست.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى همدان، سيد سعيد شاهرخى با تأكيد بر 
اقدامات اثرگذار و شگفت انگيز در حوزه منابع آب، گفت: در حوزه وزارت نيرو در استان 

همدان انقالب شده است. 
استاندار همدان با اشاره به فرونشست هاى دشت كبودراهنگ كه در گذشته رخ مى داد و در 
سال هاى اخير متوقف شده است، گفت: اگر اكنون شاهد اين پديده در دشت كبودراهنگ 
نيســتيم، حاصل فعاليت هاى علمى و اثرگذار ناشى از اجراى طرح تعادل بخشى، انسداد 

چاه هاى غيرمجاز، نصب كنتورها، انتقال پساب به نيروگاه است كه به همت مديران خوب 
اين حوزه صورت گرفته است.

شاهرخى با اعالم اينكه توانستيم يك تهديد جدى سالمت مردم را به فرصت تبديل كنيم، 
گفت: با جمع آورى فاضالب ضمن اينكه توانستيم سالمت مردم را تضمين كنيم با انتقال 
پســاب شهر همدان به نيروگاه شــهيد مفتح، 25 چاه پلمب شد و از اُفت آب زيرزمينى 

ناشى از آن جلوگيرى شد.
وى افزود: از سال 1393 تاكنون شركت آب منطقه اى همدان با برنامه ريزى، جديت، صبر، 
حوصله و مردمدارى توانسته است حدود هزار و 4500 حلقه چاه غيرمجاز را مسدود كند. 
اگر در برنامه راهبردى به ســمت كشت گلخانه اى و آبيارى مكانيزه پيش مى رويم علت 
آن مديريت منابع آب اســت. اين اقدامات حوزه منابع آب شايد چندان به چشم نيايد اما 

اثرات بلندمدت و اقتصادى و اجتماعى آن بسيار عميق است. وقتى در استان كار با برنامه، 
علمى و حساب شده انجام مى شود، اثرات آن اينگونه نمايان مى شود. 

شــاهرخى گفت: در حوزه وزارت نيرو در استان همدان يك انقالب شده است. به تعبير 
مقام معظم رهبرى كه فرمودند: در انقالب اســالمى در حوزه عمران و آبادانى، توســعه 
در تمام بخش ها و فعاليت ها حيرت انگيز اســت. مقايســه كنيد كــه در كجا به رغم تمام 
محدوديت ها و فشارها هر 3 سال يك سد افتتاح مى شود؟ در گزارشى كه معاون محترم 

وزير نيرو ارائه كرد، باكيفيت ترين آب را سدكالن مالير دارد.
 يكــى از دغدغه هاى جدى مردم مالير آب شــرب بود كه پيش تــر از آبى كه از چاه ها 
اســتخراج مى شد، تأمين مى شــد؛ اما امروز بهترين و باكيفيت ترين آب به مصرف شرب 

مردم مالير مى رسد.

جاده اى كه نسخه مرگ مى پيچد
■ رئيس پليس راه استان: در هر 3 كيلومتر از جاده  همدان-گل تپه-بيجار يك نفر مى ميرد

سوختن دست و پا بيشترين صدمه 
در چهارشنبه سورى

 وقوع ســوختگى در ناحيه دست و پا بيشترين ميزان صدمه ناشى 
از اســتفاده از مواد اشتعالزا و محترقه در روزهاى منتهى به پايان سال 

به ويژه چهارشنبه پايان سال است.
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى دانشــگاه علوم پزشكى همدان در 
گفت وگو با ايرنا، يادآورى كرد: حوادث چهارشنبه پايان سال گذشته 
109 مصدوم بر جاى گذاشــت كه 85 تن مرد و 24 تن زن بودند و 

فوتى نداشتيم.
حبيب ا... معصومى اظهار كرد: 105 تن از مصدومان به دليل اســتفاده 
از موادمحترقه دچار جراحت شــده بودند و 5 تن از مجروحان عابر 

بودند، همچنين از 109 مصدوم 31 تن بسترى شدند.
مديراورژانس پيش بيمارســتانى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان 
اينكه دانش آموزان 6 تا 18 ســال بيشترين تعداد مصدومان را تشكيل 
دادند، افزود: آســيب هاى وارد شــده به ترتيب فراوانى، ســوختگى، 

بريدگى، خراشيدگى و قطع عضو به ويژه انگشتان بوده است.
معصومى ادامه داد: محل هاى آســيب نيز به ترتيــب فراوانى، ناحيه 

دست، سر و گردن، چشم، پا و انگشت بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه توصيه اورژانس خوددارى از هرگونه آتش بازى 
اســت، اظهار كرد: درصورت انجام اين كار بايد توصيه هاى ايمنى را 
نيز مورد توجه قرار داد و از افروختن آتش در داخل فضاهاى سربسته 

و پاركينگ منزل مسكونى پرهيز كرد.
مدير اورژانس پيش بيمارســتانى دانشگاه علوم پزشكى همدان تأكيد 
كرد: شهروندان از انداختن وسايل سربسته و تحت فشار نظير ُسرنگ 
و اســپرى در داخل آتش به منظور شادى چهارشنبه آخر سال به طور 
جدى پرهيز كنند زيرا درصورت انفجار احتمال بروز آســيب جدى 
بســيار زياد است. معصومى ادامه داد: والدين در خط مقدم پيشگيرى 
از حوادث چهارشــنبه پايان سال هستند بنابراين بايد براى پيشگيرى 
از بروز هر گونه حادثه نسبت به خوددارى از استفاده فرزندان از مواد 
محترقه خطرآفرين اقدام كرده و درصورت ضرورت وسايل آتش بازى 

بى خطر و استاندارد را در اختيار فرزندان قرار دهند.

شهروندان لوازم ضبط شده خود را 
پس بگيرند

   لوازم ضبط شده اى كه در ساخت وسازهاى غيرمجاز و يا مغاير 
با مجوزات صادره توسط واحد كنترل ساختمان اداره پيشگيرى و 
رفع تخلفات شهرى ضبط و به انبار مركزى شهردارى منتقل شده 

درصورت ارائه مجوز به شهروندان بازگردانده مى شود.
مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى همدان در ادامه 
افزود: طبق دســتور صادره از دادســتان محترم همدان درصورت اخذ 
مجوز، رفع تخلف توســط مالكين و يا تعيين تكليف در كميسيون ماده 
صد در ايام پايانى ســالجارى تا تاريخ 28 اسفندماه، شهروندان همدانى 
مى توانند با مراجعه به واحد ترخيص اين لوازم خود را دريافت نمايند.

محمدعلى گلشن تصريح كرد: مالكان با توجه كامل به شرايط اشاره شده 
با در دست داشتن مدارك شناســايى خود و مجوزات صادره از سوى 
شــهرداى هاى مناطق چهارگانه به واحد ترخيص اداره پيشگيرى و رفع 
تخلفات شهرى واقع در تقاطع كارشناس مراجعه كرده و تجهيزات خود 

را تحويل بگيرند.
وى يادآور شــد: اســترداد لوازم از تاريــخ 99/12/29 تا 1400/01/14

به دليل انبارگردانى طبق سال هاى گذشته انجام نخواهد شد. 
گلشــن افزود: از شهروندان همدانى خواهشــمنديم با رعايت قوانين 
و مقــررات پيش از آغاز هرگونه عمليات ســاختمانى اقدام به گرفتن 
مجوز از شهردارى كرده و اين اداره را در كنترل ساخت وساز غيرمجاز 

يارى كنند.

1- برخى از دفاتر خدمات گردشگرى امكانات تبليغى و ارتباطى خود 
را براى مقابله با كرونا به كار گرفته اند. گويا اين تالش براى درآمدزايى 
و همچنين كمك به كنترل كرونا انجام شــده است. گفتنى است تبليغ 
اپليكيشــن آزمايش كرونا در منزل و محل كار از جمله اين اقدامات 

تبليغى توسط اين دفاتر است.
2- پژو 301 توليد داخل، پالك ملى دريافت كرده اســت. گويا فقط 
تعــداد محدودى از پژو 301 هاى توليــد داخل پالك ملى را دريافت 
كرده اند و تنها در اختيار شركت ايكاپ براى آزمايش و ثبت بازخورد 
هستند. گفتنى است اين خودروها با وجود داشتن پالك ملى، مالكيت 
شخصى ندارند و سند آنها براى گروه صنعتى ايران خودرو و شركت 

ايكاپ است. 
3- براى يك خواننده لس آنجلسى پرونده قضايى تشكيل شده است. 
گويا پيگــرد قضايى اين خواننده از طريــق بين المللى انجام خواهد 
شد. گفتنى اســت هفته گذشته عوامل باند سازنده موزيك ويدئوهاى 
مستهجن و نزديك به ســايت هاى قمار و شرط بندى تحت مديريت 

مستقيم ساسان حيدرى (ساسى) دستگير شده اند.
4- متصل نبودن ســامانه هاى اطالعاتى به يكديگر باز هم مشكل ساز 
شده اســت. گويا اين بار نبود اتصال ســامانه ها دليلى بر اجرا نشدن 
درست قانون ماليات بر خانه هاى خالى شده است. گفتنى است اجراى 
ماليات بر خانه هاى خالى، مستلزم تشخيص خالى بودن خانه ها است 
كه همكارى پايگاه هاى داده دستگاه هايى نظير وزارت نيرو و سازمان 

ثبت را با سامانه امالك و اسكان مى طلبد.
5- برخى احزاب اصولگرا به داوطلبى سعيد محمد واكنش منفى نشان 
داده اند. گويا حزب مؤتلفه خواســتار اســتعفاى كامل محمد از سپاه 
و ســپس ورود وى به انتخابات شــده است. گفتنى است مؤتلفه اين 
درخواست را براى پيشگيرى از شكل گيرى شائبه استفاده از امكانات 

مطرح كرده است.
6- بحث كمبود ميوه شــب عيد راه افتاده اســت. گويا پيش بينى اين 
كمبود به شــرط خريد ميوه از ســوى مردم همانند سال هاى گذشته 
عنوان شــده اســت. گفتنى است اين مباحث در شــرايطى است كه 

صادرات پرتقال همچنان ادامه دارد.

 آئين اختتاميه فعاليــت گروه هاى جهادى 
بسيج دانشجويى در سال 99 و همچنين آئين 
افتتاحيه 4 باب منزل مسكونى به همت گروه 
جهادى شهيدحاج حســين همدانى و بسيج 
دانشــجويى دانشگاه صنعتى همدان با حضور 

مسئوالن استانى برگزار شد.
در اين مراســم نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اســالمى اظهار كرد: جهاد 
از واژه هاى زيبــا و يكى از مؤلفه هاى انقالب 
اسالمى ماســت و انقالب ما نيز براين پايه بنا 

نهاده شده است.
حميدرضــا حاجى بابايــى بيــان كــرد: اگر 
مى خواهيــم جهادى كار كنيــم، بايد خود را 
هزينه كنيم تا انقالبمان بماند و به مردم خدمت 
كند و هرجايى كه رشد و پيشرفت داشتيم كار 

براى انقالب بود.
وى با تأكيد به اينكه شــهيد ســليمانى، شهيد 
همدانى، شهيد حججى و شهدايى از اين قبيل 
نمونه اى از افرادى هستند كه مهم ترين ويژگى  
آنها اين بوده كه خود را فداى انقالب كردند، 
افزود: اين درســت در مقابــل ايده و تفكرى 

است كه انقالب را براى خود مى خواهند.
حاجى بابايى با اشاره به اينكه برخى انقالب را 
مى خواهند تا از آن استفاده كنند و هزينه اى هم 
براى آن نمى دهند، گفت: همه آسيب هايى كه 
كشــور امروز درگير آن است متعلق به افرادى 
اســت كه نه براى انقالب هزينــه دادند و نه 
مى خواهند هزينه اى كنند، بلكه انقالب را براى 

منافع شخصى خود مى خواهند.
وى با اشــاره به اينكه 2 نفر با هم كار خوب 
و مســاوى براى مردم انجام مى دهند اما يكى 
بــا نيت خدمت به مردم براى خدا آن را انجام 
مى دهد و ديگرى تنها براى مردم و نيت الهى 
ندارد و تنها براى اين است كه بگويند خوب 
كار كرده و يا به جايى برســد، گفت: كار فرد 
اول در پيشگاه خداوند ارزش وااليى دارد اما 
دومــى ِخير! و تنها عملــى در حد كار خوب 
تلقى مى شود و نيز يك كار جهادگر، مؤمن و 

انقالبى محسوب نمى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس گفت: 
امروز ما در عرصه بين المللى نيز بايد حواسمان 
را جمع كنيم زيرا اين نظام از داخل و بيرون با 
تهديدهايى همراه است كه اينها بسيار منسجم 
و هدفمند كار مى كنند تا كارآمدى نظام را زير 

ســؤال ببرند و از كوچك ترين مسأله اى براى 
مواجهه با جمهورى اســالمى غافل نيستند و 

ما به انواع مختلف نبايد كمك گر آنها باشيم.
وى با اشاره به اينكه اين روزها سخنرانى كردن 
مانند عمل جراحى قلب اســت و بسيار مهم، 
گفت: بايد به شــكلى عمل كــرد كه قلب را 
نجات داد اما رگ را نزد؛ نبايد گاهى انتقادهاى 

ما سياه نمايى تلقى شود.
حاجى بابايــى در ادامــه گفــت: دولت هــا 
اجاره نشــين هستند و مانند مســافرانى كه در 
واگن قطار سوار شــده اند، ما بايد همان قطار 
كه اصل نظام اســت را تعريف كنيم و بايد در 

اين راستا خدمات نظام را تبليغ كنيم و كارهاى 
درست و مثبت را هم از بين نبريم.

نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اســالمى با بيان اينكه در جمهورى 
اســالمى هزاران كار انجام مى شود، گفت: اين 
روزها انقالبى ترين فرد كســى است كه سيلى 
بخورد تا سيلى به صورت نظام نخورد؛ گاهى 
به اسم دفاع از انقالب، خود را سيلى مى زنيم.

وى با بيان اينكه گروه هــاى جهادى صادقانه 
كار مى كنند و اين ارزشــمند اســت، گفت: 
درحال حاضر توســط مجموعه سپاه به عنوان 
قرارگاه محروميت زدايى كارهاى مهمى انجام 
مى گيرد؛ در خليج فارس شاهد ايجاد پااليشگاه 
بزرگ و توليد بنزين هستيم كه از آذرماه موفق 
شديم 40 ميليون ليتر در روز بنزين صادر كنيم، 
درحالى كه تمام توليد ما 106 ميليون ليتر است.

نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به راه اندازى پتروشيمى 
ابن ســينا در همدان، گفت: هفته گذشته موفق 
شديم از صندوق توسعه 220 ميليون دالر براى 
توسعه اين مجموعه وام بگيريم كه به عبارتى 5

هزار و 500 ميليارد تومان مى شود.
حاجى بابايى در پايان با اشاره به اينكه رهبرى 
مى فرمايند رمز تقوا بصيرت است و كسى كه 

پايان ساخت 4 خانه براى نيازمندان 
توسط دانشجويان بسيجى

بصيرت نداشته باشد تقوا ندارد، گفت: تقوا يعنى با امامت و واليت حركت 
كنيم، براى او هزينه كنيم، براى او كشــته شــويم و براى او آبرو دهيم اما از 

او هزينه نكنيم.
 روحيه جهادى جوانان امروز بيشتر است

در اين مراسم جانشــين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان ضمن 
قدردانى از رياســت دانشــگاه صنعتى همدان به دليل همراهى و همكارى با 
گروه هاى جهادى دانشجوى اين مجموعه، اظهار كرد: دغدغه مندى گروه هاى 
جهادى دانشجويان دانشگاه صنعتى و شهيدحاج همدانى واقعا ستودنى است 

كه بايد آن را به فال نيك گرفت.
مهدى فرجى خاطرنشــان كرد: با اشــاره به اينكه معتقدم روحيه جهادى و 
معنوى نســل امروز كم از روحيه جوانان دوران دفاع مقدس ندارد كه حتى 
بيشتر نيز هســت، افزود: با حضور در بين گروه هاى جهادى جوانان گمنام 
و بااخالصى را ديدم كــه بدون توجه به جايگاه اجتماعى خود جانانه براى 
خدمت به مردم در مناطق محروم پاى كار بودند و به اين كار افتخار مى كردند.

وى گريــزى به فعاليت  گروه هاى جهادى در بخش هاى مختلف زد و با بيان 
اينكه اگر نبود اين اقدامات، در برخى مواقع با شــرايط بسيار سختى مواجه 
مى شــديم، گفت: سال گذشــته در حادثه وقوع ســيل، مجموعه شهردارى 
به همراه گروه هاى جهادى عملكرد خوبى را از خود به يادگار گذاشــتند و 

همين همت متعالى مانع از بروز سيل عظيمى در استان شد.
مسئول گروه جهادى شهيد همدانى نيز با بيان اينكه خوشبختانه گروه جهادى 
شهيد همدانى متشكل از دانشجويان دانشگاه صنعتى سال 86 تا به امروز در 
چند ســال اخير برنامه هاى متعددى داشتند، اظهار كرد: اين گروه ها هرسال 
چند خانه براى محرومان ســاختند و با شــيوع بيمارى كرونا نيز در حوزه 

معيشت مردم اتفاقات خوبى را رقم زدند.
وحيد عظيمى با اشــاره به اينكه اغلب شــهدا در اردوهاى جهادى حضور 
داشتند و براى مردم كار مى كردند و ما نيز به پيروى از آنها در اين مسير قدم 
برداشته ايم، گفت: گروه هاى جهادى نفس خود را به ولى نعمت انقالب گره 
مى زنند و براى او كار انجام مى دهند و آنجاســت كه احساس مى كنند دين 

بيشترى به كشور و انقالب دارند.
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افتتاح 4900 خانه هالل در كشور در سال 99 
 مالير-خبرنگار همدان پيام: افتتــاح 4 هزار و 900 خانه هالل در 
سراسر كشور در سال 99 نشان دهنده بسيج كردن توان مردمى است. 

مسئول هماهنگى خانه هاى هالل جمعيت هالل احمر كشور در آئين 
افتتاحيه 14 خانه هالل سامن، گفت: خانه هاى هالل با اتكا به توان و 
ظرفيت هاى محلى، تمامى خدمات سازمان هالل احمر را در مقياس 
كوچــك به مردم ارائه مى دهند و افتتاح 4 هزار و 900 خانه هالل در 
سراسر كشور در سال 99 نشان دهنده بسيج كردن توان مردمى است. 

حسن فراهانى اظهار كرد: در هنگام بروز حوادث، هالل احمر به عنوان 
يك جمعيت مهربان، پيشگام اســت به طورى كه بسيارى از خدمات 
اين جمعيت به مردم از جمله ايجاد تاب آورى و آمادگى جامعه براى 
مواجهه با حوادث، جزو مســئوليت هاى سازمانى اين نهاد نيست اما 

خود را موظف به خدمت رسانى مى داند. 
وى با بيان اينكه هر چه مردم كشــور آماده باشند در چرخه پيشگيرى 
از بحــران و به تبع آن كاهش حوادث، ســهم بيشــترى دارند، گفت: 
خانه هاى هــالل با اتكا به توان و ظرفيت هاى محلى، تمامى خدمات 
سازمان هالل احمر شامل حوزه هاى اجتماعى، امداد و نجات، خدمات 

بشردوستانه و آموزش را در مقياس كوچكتر به مردم ارائه مى دهند. 
فراهانى مطرح كرد: بازده صرف ده واحد انرژى در يك سازمان ادارى 
بســيار كمتر از ساختارهاى متكى به مردم اســت، در اين ساختارها 
بــا صرف يك واحد انرژى، خروجى ده برابرى حاصل مى شــود كه 

نشان دهنده توان مردم است. 
وى اقدامات انجام شــده در خانه هاى هــالل در تمامى حوزه ها حتى 
حوزه هــاى اقتصادى و صرف عوايد كار به امــور خيريه را به اندازه 
يك سازمان دانست و افزود: خانه هاى هالل منشأ تقويت اميد و ايجاد 
نشاط و دلگرمى مردم هستند كه اين نشاط خود سبب كاهش بسيارى 
از آسيب هاى اجتماعى خواهد شد، پس جمعيت هالل احمر بايد اين 

سرمايه اجتماعى را قدر بداند. 
 تاب آورى جوامع محلى؛ مهم ترين اقدام پيشگيرانه 

رئيس جمعيت هالل احمر استان همدان نيز در اين آئين كشور ايران را 
با وقوع 33 بالى طبيعى از مجموع 43 حادثه طبيعى در سطح جهان، 
يك كشــور حادثه خيز دانست و گفت: از اين تعداد 22 بالى طبيعى 
در اســتان اتفاق مى افتد و شهرستان مالير و بخش هاى تابع نيز از اين 
اتفاقات طبيعى مصون نيســتند. از طرفى سازمان هالل احمر به عنوان 
بخشى از سازمان مديريت بحران، پيشگيرى، آمادگى مقابله، بازسازى 

و بازتوانى است. 
على ســنجربيگى افزود: حوادث طبيعى مانند زلزله اتفاق مى افتد اما 
مداخالت ما در طبيعت گاهى موجب بروز ســيل در هنگام بارندگى 
مى شود، همان طور كه وقوع سيل در سال 98 مردم را متحمل زيان هاى 
جانى و مالى بســيارى كرد و شهرستان مالير نيز از اين اتفاق مصون 
نبود و تمامى اين اتفاقات ناشــى از بى دقتى و كم توجهى ما نسبت به 

بحران است. 
سنجربيگى به ضرورت انجام اقدامات الزم در مواقع بحران به منظور 
كاهش خســارات اشــاره و خاطرنشــان كرد: به طور مثال مى توان با 
رعايت آئين نامه هاى نظام مهندســى و ساخت وساز به ويژه در روستا 
و توجه به توصيه هاى بنياد مسكن، خسارات را در هنگام وقوع زلزله 

كاهش داد. 
وى مقاوم سازى ســاختمان ها، تخريب نكردن مراتع و منابع طبيعى، 
ساخت وساز نكردن در حاشــيه رودخانه ها و مسيل ها و نيز آمادگى 
در مقابل بحران را از اقدامات پيشــگيرانه در مديريت بحران برشمرد 
و تصريح كرد: نتيجه علم مديريت بحــران تاب آورى جوامع محلى 
است و در همين راستا جمعيت هالل احمر از رويكرد دگرامدادى به 

رويكرد خودامدادى رسيده است.
سنجربيگى يادآور با اشاره به اينكه در برنامه سال 99 مقرر شده است 
5 هزار خانه هالل در سراسر كشور افتتاح شود، گفت: نقش خانه هاى 
هالل، آموزش و تاب آورى جوامع محلى است و اين خانه ها، به عنوان 
يك جمعيت هــالل احمر در مقياس كوچك بــه آموزش و تربيت 
نيروهاى امدادگر مى پردازند و كســب اطالع از اين خانه ها در مواقع 
بحران و جلوگيرى از هدررفت هزينه ها جهت اعزام نيروهاى ارزياب، 

كم ترين مزيت وجود اين خانه ها در روستاها است. 
 تعداد خانه هاى هالل استان 40 درصد از سهميه موجود 

بيشتر است 
رئيس جمعيت هالل احمر اســتان همدان در ادامه بيان كرد: سهميه 
اســتان همدان در راســتاى راه اندازى خانه هاى هالل در ســال 99، 
110 خانه هالل اســت و تاكنون 117 خانه هالل در شهرســتان ها به 
بهره بردارى رسيده، امروز نيز با افتتاح 14 خانه هالل در بخش سامن 
و 19 خانه هالل در شهر قهاوند، استان همدان 153 خانه هالل خواهد 
داشت كه با احتســاب اين تعداد، استان همدان 40 درصد از سهميه 

موجود جلوتر است. 
ســنجربيگى با بيان اينكه اين خانه ها پــس از افتتاح نياز به امكانات، 
تجهيزات و آموزش دارند، افزود: از ابتداى افتتاح اين خانه ها، با وجود 
شرايط شــيوع بيمارى كرونا و محدوديت هاى ناشى از آن، حدود 3

هزار نفر با تشكيل كالس هاى ده نفره، آموزش ديدند. 
33 خانه هالل در مالير افتتاح شده است 

معاون هماهنگى امور عمرانى فرماندارى مالير نيز در ادامه اظهار كرد: 
طبق فرمايشــات مقام معظم رهبرى در جمعيت هالل احمر 2 چيز را 
بايد دنبال كرد؛ يكى حالت تحرك و ديگرى حضور دائمى. پس فرق 
بين هالل احمر و بقيه دستگاه ها در اين است كه بايد مانند يك سرباز 
ارتش هميشــه آماده به كار و كارگشــا باشد و اين حالت بايد هميشه 

حفظ شود. 
عظيم باويســى با اشــاره به اينكه جمعيت هــالل احمر يك نيروى 
آماده باش در همه بحران ها اســت، گفت: دليــل جذابيت فعاليت در 
اين ســازمان به عنوان يك نهاد خدمت رسان به مردم، خدمت رسانى 
بشردوســتانه اســت كه در زمان بحــران مى تواند بــا برنامه ريزى و 
توانمندى يك مدير با اقدامات به موقع در زمان طاليى، در راســتاى 

خدمت رسانى گام بردارد. 

در ديدار نماينده نهاوند با وزير بهداشت مطرح شد
درخواست اختصاص اعتبار و آمبوالنس 

براى شبكه بهداشت و درمان نهاوند
■ نهاوند نيازمند تجهيزات و پزشك عمومى است

 نهاوند-خبرنگار همدان پيــام: در ديدار نماينده نهاوند در مجلس 
با وزير بهداشــت تجهيز و تأمين اعتبار براى حوزه بهداشت و درمان 

شهرستان مورد مطالبه قرار گرفت.
نماينــده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى دربــاره تجهيز 
بيمارستان ها و  همچنين تأمين اعتبار مورد نياز براى شبكه بهداشت و 
درمان نهاوند با وزير بهداشت و درمان كشور و معاون توسعه  مديريت 

و منابع وزارت بهداشت ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار كه رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند نيز حضور 
داشــت درخواست هايى مطرح شد كه با دستور موافقت و مساعدت 

ويژه وزير بهداشت و معاونت وى همراه بود.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى گفت: با توجه به 
مشكالت بيمارستان هاى نهاوند از نظر تجهيزات و فرسودگى ناوگان 
آمبوالنس، دستور اقدام و تخصيص تجهيزات درخواستى توسط سعيد 

نمكى صادر شد.
عليرضا شــهبازى با بيان اينكه براى بيمارســتان آيت ا... عليمراديان 
تجهيزاتى شامل اتوكالو سى.آر، راديوگرافى پرتابل ديجيتال، دستگاه 
سى.آرم و 2 دســتگاه آمبوالنس مطالبه شد، ادامه داد: همچنين براى 
بيمارستان آيت ا... قدوسى نيز راديوگرافى پرتابل ديجيتال، االيزاريدر، 
آمبوالنس، الپاراســكوپ و الرنگوســكوپ فايبراپتيك فلكسى بل، 

درخواست شد.
وى گفت: با توجه به شــرايط ويــژه حال حاضر و كمبودهاى دارو و 
كسرى بودجه بيمارستان هاى نهاوند، تخصيص 3 ميليارد تومان براى 
رفع نيازهاى موجود و خريد دارو و رفع مشــكالت اعتبارى مصوب 

شد.
شــهبازى ادامــه داد: همچنين با توجه به كمبود پزشــك عمومى  در 
شهرســتان به رغم پيگيرى هاى قبلى، به خاطر پايين بودن مشوق هاى 
مالى امكان جذب در شهرســتان وجود نداشت كه دستور الزم براى 

جذب هرچه سريعتر پزشك عمومى  داده شد.
نماينده مــردم نهاوند افزود: به دليل نبود تجهيــزات موردنياز بخش 
جراحى قلب و آنژيوگرافى در جنوب استان، مراجعه كنندگان متحمل 
هزينه هايى گزاف براى درمان هستند؛ بنابراين با توجه به رغبت يكى 
از پزشــكان نهاوندى و متخصص قلب براى بازگشت به شهرستان، 
تجهيز بيمارستان هاى نهاوند به بخش جراحى قلب، در اولويت قرار 

گرفت.
وى بيان كرد: درخواست تخصيص اعتبار الزم براى ساخت ساختمان 
جديد شبكه بهداشت و ديواركشى مراكز اورژانس، بهداشت و درمان 
از ديگر درخواســت هاى شهرستان از وزير بهداشــت بود كه مورد 

موافقت قرار گرفت.

اجراى طرح بيابان زدايى در كبودراهنگ

 با هــدف كاهش بيابان و زمين هاى بايــر از پروژه 225 هكتارى 
بيابان زدايى در شهرستان كبودراهنگ رونمايى شد.

اســفنديار خزائى مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در 
اين مراســم گفت: تقويت و افزايش پوشش گياهى، كنترل فرسايش 
بادى، جلوگيرى از پيشــروى بيابان و تثبيت شن هاى روان و عمليات 
بيابان زدايــى 225 هكتــار از مناطق روســتاى گندجين شهرســتان 

كبودراهنگ به پايان رسيد.
معاون فرماندار كبودراهنگ نيز در آئين افتتاح اين پروژه گفت: يكى از 
اركان مهم توسعه هر جامعه اى توجه به منابع طبيعى و محيط زيست و 

گسترش فضاى سبز است.
فرهاد جهانيان تصريح كرد: به هر ميزان كه به ســمت توسعه فضاى 
ســبز و توجه به منابع طبيعى پيش برويم توليــد رونق مى گيرد زيرا 
به دليل اهميت كشاورزى در كبودراهنگ توسعه شهرستان نشان دهنده 

توسعه يافتگى است.
وى افزود: ما بايد به ســمتى پيش برويم كه بتوانيم زمين و طبيعت را 

حفظ كنيم و به آيندگان تحويل دهيم.
جهانيان با اشاره به اهميت منابع طبيعى در توسعه پايدار جوامع يادآور 
شد: يكى از نشانه هاى توسعه يافتگى در هر كشورى توجه به وضعيت 

منابع طبيعى و درخت و درختكارى است.
به گزارش ايســنا، در پايان مراسم از تابلوى پروژه پرده بردارى كردند 
و از برندگان مســابقه نقاشــى، دانش آموزان هميار طبيعت، مرتعدار 
نمونه شهرستان و همياران طبيعت بازنشسته با اهداى لوح و هدايايى 

قدردانى شد.

قدرت نمايى و انتشار تصاوير با سالح
 و تبليغ موادمخدر در فضاى مجازى جرم است

ــا  ــت و ب ــرم اس ــازى ج ــاى مج ــرد در فض ــرم و س ــالح گ ــا س ــى ب  قدرت نماي
ــون  ــر قان ــد، براب ــاد مى كنن ــب و وحشــت ايج ــازى رع ــاى مج ــه در فض ــرادى ك اف

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ
دادســتان عمومــى و انقــالب شهرســتان نهاونــد، گفــت: افــردى كــه بــا تهيــه و انتشــار 
ــتفاده از  ــى و نحــوه اس ــور خودنماي ــف شــخصى به منظ ــاى مختل ــر و كليپ ه تصاوي
ــد و ســبب ترويــج خشــونت و ايجــاد  ســالم هاى گــرم و ســرد قدرت نمايــى مى كنن

رعــب و وحشــت در بيــن مــردم و كاربــران فضــاى مجــازى مى شــوند، توســط پليــس 
فتــا و اطالعــات شناســايى و دســتگير مى شــوند.

بــه گــزارش پايــگاه خبــرى تحليلــى گــرو، عبــاس آزادبخــت در مــورد تغييــر مســير 
ــبكه هاى  ــژه در ش ــازى به وي ــاى مج ــه فض ــى ب ــاى واقع ــدر از دني ــروش موادمخ ف
ــه فضــاى  ــى ب ــاى واقع ــدر از دني ــروش موادمخ ــروزه خريدوف ــت: ام ــى، گف اجتماع
مجــازى كشــيده شــده اســت و برخــى از افــراد از فضــاى مجــازى به عنــوان، بــازارى 
ــراى فــروش موادمخــدر و تبليــغ آن اســتفاده مى كننــد كــه ايــن افــراد نيــز پــس از  ب
شناســايى توســط پليــس فتــا و اطالعــات دســتگير و برابــر قانــون بــا آنــان برخــورد 

مى شــود.

وى بــا بيــان ايــن مطلــب كــه تاكنــون 40 پرونــده بــراى افــرادى كــه در فضــاى مجازى 
از تصاويــر و فيلم هــاى رعــب آور بــا ســالح و يــا تبليــغ و فــروش انــواع موادمخــدر 
ــاهده  ــان خواســت درصــورت مش ــت، از هموطن ــده اس ــكيل ش ــد، تش ــدام مى كنن اق

صفحــات ايــن افــراد مــوارد را بــه پليــس فتــا يــا اطالعــات گــزارش كننــد.
آزادبخــت گفــت: خريدوفــروش ســالح و مهمــات، قدرت نمايــى و انتشــار تصاويــر 
رعــب آور بــا ســالح و خريدوفــروش يــا تبليــغ موادمخــدر برابــر قانــون مجازات هــاى 
ــا  ــى ب ــتگاه قضاي ــوده و دس ــرم ب ــازى ج ــاى مج ــه اى در فض ــم ياران ــالمى جراي اس
همــكارى ضابطيــن خــود بــا رصــد و پايــش مســتمر ايــن فضــا بــا اعمــال غيرقانونى و 

ــا قاطعيــت برابــر قانــون رفتــار خواهــد كــرد. هنجارشــكنى ها در ايــن فضــا، ب

 مالير- زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
با وجود همه تنگناها و فشــارهاى اقتصادى 
كه به دليل تحريم ها عليه ايران اعمال شــد، 
اما دولــت تدبير و اميد عملكــرد خوبى در 
پرداخت حقوق ها داشت و اين يكى از نقاط 
قوت دولت محسوب مى شود. سال 1400 با 
افزايش 25 درصدى حقوق كاركنان دولت و 
با احتساب هزينه هاى جارى، اين رقم به مرز 
40 هزار ميليارد مى رسد و سهم ماليات از اين 

ميزان، ناچيز است.
مديركل دفتــر امور مجلس وزارت اقتصاد و 
دارايى در سومين نشست شوراى هماهنگى 
مديران استانى وزارت امور اقتصاد و دارايى 
در شهرستان مالير، گفت: در 2 سال گذشته 
بدترين وضعيت اقتصادى در كشــور حاكم 
بود كه دولت به خوبى توانســت از اين تنگنا 

عبور كند.
شهروز برزگرگلشــانى تأكيد كرد: در زمانى 
كه كشور در بدترين شــرايط تحريم ها قرار 
گرفته است و با وجود شيوع ويروس كرونا و 
فشارهايى كه از سوى دشمنان وارد مى شود، 
بخش دولتى و خصوصى بايد دست به دست 
دهنــد تا بتوانيم به خوبى كشــور را مديريت 
و از اين مرحله ســخت نيز با موفقيت عبور 

كنيم.
وى بــا بيان اينكه كشــور ســاالنه 30 هزار 
ميليــارد تومان هزينه جــارى دارد، گفت: با 
افزايش 25 درصدى حقوق از سال آينده اين 
رقم با هزينه جارى به حدود 40 هزار ميليارد 
تومان مى رســد، درحالى كه درآمد دولت از 
ماليات 15 هزار ميليارد تومان است و كشور 
بايد از طريق ماليات اداره شود و وابستگى به 

نفت كاهش يابد.
برزگرگلشــانى خاطرنشــان كرد: الزم است 
وزارت امــور اقتصــاد و دارايى در حاشــيه 
باشد تا كشــتى اقتصاد كشور را بهتر هدايت 

و مديريت كرد.
وى با اشاره به فرارســيدن انتخابات 1400، 
ادامه داد: بايــد با وحدت، همدلى و در كنار 
هم بودن، همانند دوره هاى گذشته انتخاباتى 
پرشور با مشاركت حداكثرى مردم رقم بزنيم.

مشــاور وزير و مديركل دفتــر امور مجلس 
وزارت اقتصــاد و دارايــى تأكيد كــرد: از 
هم اكنون بايد خود را براى انتخابات پيش رو 
آمــاده كنيم و از تمام تــوان و ظرفيت خود 
براى تشــويق مــردم براى حضــور در پاى 
صندوق هاى رأى و رأى به جمهوريت نظام 

استفاده كنيم.
برزگرگلشــانى برگزارى نشست در مالير را 
مطلوب ارزيابى كرد و اظهار كرد: مشكالت 
و درخواســت هايى كه در اين نشست مطرح 

در  مشخص  به طور  شــد، 
استان پيگيرى خواهد شد و 
چنانچه رفع نشد، از طريق 
مجلس  حقوقــى  معاونت 
پيگيرى و مرتفع مى شــود 
تا در ســفر بعدى در سال 
1400 اين مصوبات اجرايى 

و محقق شود.
گمرك مالير
 مستقل مى شود

فرماندار ماليــر نيز در اين 
نشســت از مســتقل شدن 
گمــرك مالير خبــر داد و 
گفــت: طبق قول مســاعد 
معــاون امــور حقوقــى و 
مجلــس، وزارت اقتصاد و 
مالير،  به  ســفر  در  دارايى 

نمايندگى گمرك اين شهرستان به اداره تبديل 
خواهد شد.

قدرت ا... ولــدى افزود: ارتقاى گمرك مالير 
يكــى از مصوبات مهم اين نشســت بود كه 

به زودى محقق مى شود.
وى با اشــاره به ظرفيت هــاى ويژه مالير در 
حوزه صادرات، بيان كرد: اين شهرســتان با 
دارا بودن 11 هزار هكتار باغ انگور، ســاالنه 
قــادر به توليد بيش از 240 هــزار تُن انگور 
و بيش از 40 هزار تُن كشــمش است و 70 
واحد فرآورى كشــمش نيــز در مالير فعال 

است.
ولــدى ضمن تأكيد بر اينكه تبديل نمايندگى 
گمرك به اداره يكى از ضروريات بود، افزود: 
با وجود ظرفيت  باالى مالير در حوزه انگور 
و كشــمش و اينكه اين شهرســتان به اندازه 
يك استان ظرفيت صادرات به ويژه در حوزه 

كشمش دارد، تحقق اين مهم ضرورى بود.
وى همچنيــن حمايــت براى بخشــودگى 
جرايم شــركت بافتينه و بافستان را از ديگر 
درخواســت ها در اين نشســت عنوان كرد 

بافتينه  شــركت  گفت:  و 
و بافتســان تنها شــركتى 
است كه 95 درصد پارچه 
ماسك و لباس بيمارستانى 
را در ايــران توليد مى كند 
و واحدى با اين حجم از 
توليد در سطح كشور نياز 

به حمايت جدى دارد.
وى يادآور شــد: شركت 
امسال  بافتســان  و  بافتينه 
در 2 مرحلــه در 6 ماهه 
ســال و ايام دهه فجر در 
توســعه  طرح  مرحله  هر 
 300 سرمايه گذارى  خود، 
داده  انجام  تومانى  ميليارد 
اســت و بايد بــراى حل 

مشكالت آن تالش شود.
فرماندار همچنين ســاخت 2 باب مدرســه 
در روستاهاى اين شهرســتان را از تعهدات 
شــوراى هماهنگى بانك هاى استان دانست 
و ادامه داد: ســاخت اين 2 باب مدرســه در 
ســال 1400 جزو تعهدات اجتماعى بانك ها 
است كه مقرر شــد در دستور كار قرار گيرد 

و اجرايى شود.
 شــركت هاى بافتينه و بافتســان 

نيازمند حمايت ويژه است
نماينده مردم مالير در مجلس نيز با اشاره به 
ظرفيت باالى شركت هاى بافتينه و بافتسان در 
توليد پارچه هاى ماسك و لباس بيمارستانى با 
توليد 95 درصد كشــور، بر رفع مشكل اين 
2 واحد بزرگ توليدى و بخشــودگى جرايم 

آن تأكيد كرد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 
افزود: مدير شــركت هاى بافتينه و بافتسان از 
مديران باتجربه، فعال و پا به كار كشور است 
و درحال حاضــر 400 كارگر در اين واحدها 
مشــغول به كار هســتند كه موانع اين واحد 

توليدى و صنعتى بايد رفع شود.

وى بــا تأكيد بر اينكه شــركت هاى بافتينه و 
بافتسان در شرايط شيوع كرونا به كشور كمك 
زيادى كــرد، بيان كرد: ســرمايه گذارى هاى 
چندصــد ميلياردى در ايــن 2 واحد بزرگ 
انجام شده اســت كه براى ادامه كار نيازمند 

حمايت ويژه است.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان، مستقل 
شدن گمرك مالير را ضرورى خواند و افزود: 
با توجه بــه صادرات باالى اين شهرســتان 
به ويژه در حوزه كشــمش و همچنين كسب 
2 برند جهانى مبــل و منبت و انگور، تبديل 
نمايندگى گمرك به اداره حائز اهميت بود كه 

در اين نشست مصوب شد.
آزاديخــواه ســاخت 2 بــاب مدرســه در 
روســتاهاى مالير در تعهد بانك هاى استان، 
فرايند توزيع ســريع 300 تن كود شــيميايى 
كشف شده در اين شهرستان بين كشاورزان، 
صدور مجوز براى شــعبه شهداى بانك ملى 
ماليــر و رفع تعهد ارزى براى صادركنندگان 
كشمش را از ديگر درخواست ها و مطالبات 

عنوان كرد.
وى تأكيد كرد: صورت جلســه اين نشســت 
تنظيم و مصوبات مــورد پيگيرى قرار گيرد 
تا در ســفر بعدى مديركل دفتر امور مجلس 
وزارت اقتصــاد و امور دارايــى به مالير و 
درصورت امكان بــا حضور وزير اقتصاد در 
ماه هاى ابتدايى ســال آينده، شاهد تحقق اين 

مطالبات باشيم.
 هزينه حمل بار؛ مانع روند صادرات

حميد بهرامى رئيــس اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى مالير نيــز اعمال هزينه 
بيمه حمل دريايــى و هزينه حمل داخلى را 
از مهم ترين مشكالت صادركنندگان برشمرد 
و افزود: اين درحالى است كه هزينه حمل بار 
از اســتان همدان به بندرعبــاس و از بندر به 
يكى از نزديك ترين كشورهاى حاشيه خليج 
فارس، به مراتب بيشتر از هزينه حمل كاال از 

آلمان به ايران است.

 شخصيت بيدارگر مشرق زمين از چندين 
زاويه قابل مطالعه و بررسى است و مى تواند 
يك محور پژوهشى براى دانشگاه هاى كشور 

باشد.
رئيــس نهاد نمايندگى رهبــر معظم انقالب 
در دانشگاه هاى كشور با اشاره به شخصيت 
ممتاز و متفاوت سيدجمال الدين اسدآبادى با 
مجموعه انديشه ورزان و سياستمداران جهان 
اســالم، گفت: اين موضوع محور پژوهش و 

تحقيق در دانشگاه هاى كشور قرار گيرد.
حجت االســالم والمسلمين مصطفى رستمى 
كاربردى  «پژوهش هاى  همايش  نخستين  در 
در تاريــخ، فرهنگ و بيدارى اســالمى» كه 
در دانشــگاه ســيدجمال الدين اســدآبادى 
برگزار شــد، اظهــار كرد: امتيــاز و تفاوت 
سياست ورزان،  با  اسدآبادى  سيدجمال الدين 
دانشــمندان و فعاالن اجتماعى و دينى جهان 
اسالم در اين بود كه به گذشته، حال و آينده 
ملت هاى مسلمان آگاه بود و اين شناخت و 
اشــرافيت موجب شــد او يك قرن از زمان 

جلوتر باشد. 
وى گفت: او به خوبى دردى كه ملت مسلمان 
به آن مبتال بود را شــناخته بود و به آينده و 

چشم انداز جهان اسالم احاطه داشت و همين 
ويژگى ها موجب شد در بين هم عصران خود 

شخصيتى ممتاز داشته باشد. 
دبيــر علمى اين همايش نيــز خردورزى را 
خواسته و مطالبه سيدجمال ذكر كرد و گفت: 
بيدارگر مشــرق زمين خواهان انجام كارهاى 
خردمندانه بود و در اين راه تالش بسيار كرد. 
على ميرزايى تصريح كرد: تفكر و انديشه هاى 
آزادى خواهانه ميراث اين فيلســوف بزرگ 
است كه در دست اندازهاى بدى افتاده و اين 
مشكلى است كه جامعه علمى كشور بايد به 

آن توجه كند. 
وى با بيان اينكه دانشــگاه ســيدجمال الدين 
حركت نوينــى را در زادگاه اين مرد بزرگ 
آغاز كرده، ابــراز اميدوارى كرد اين حركت 
در ادامه راه نيز همچنان پرقدرت حركت كند 
و سيدجمال شناســان را از سراسر جهان در 

همايش هاى علمى گرد هم جمع كند.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز در اين همايش به تشريح اهداف 
ســيدجمال در سفرهاى متعدد و طوالنى اش 
به كشــورهاى اروپايى و مسلمان پرداخت و 
گفت: او در تمام اين سفرها به دنبال برقرارى 

پيوند بين جهان اسالم بود. 
كيومرث سرمدى يادآور شد: سيدجمال براى 
نشــر افكار و عقايد خود به روزنامه نگارى 
روى آورد و نشــريات مختلفى را منتشــر و 

نشست هاى علمى بسيارى برگزار كرد. 
وى افــزود: روح و روان جامعــه ايرانى در 
2 قرن پيــش آميخته با واژه هاى ســكوت، 
گوشه نشــينى، فقر، خودباختگى و بيسوادى 
و همچنين خودكامگى حاكمان و وابستگى 
كشــور به دول غربى و بيگانــگان بود و در 
چنيــن اوضاعى يــك آزاده انديش ظهور و 

بروز كرد. 
ســرمدى تصريح كرد: از انديشه او جنبش 
اصالحات درونى و عصيان مقابل اســتعمار 
جهانى پديد آمد و بى ترديد بيدارى اسالمى 
در اقصى نقاط جهان نشأت گرفته از تفكرات 

سيدجمال است.
فرماندار اســدآباد نيــز در ادامه اين همايش 
علمى به هوش و زكاوت بى نظير سيدجمال 
اشاره كرد و گفت: نفوذ كالم و قدرت انتقال 
مفاهيم و تســلط بر چند زبان زنده دنيا از او 
يك نابغه ساخته بود كه در عصر خود مانند 

نداشت. 

ســعيد كتابى، مهم ترين مأموريت سيدجمال 
را بيدارى مســلمانان دانست و افزود: نشريه 
«عــروه الوثقى» يــادگارى از اين مأموريت 
بزرگ است كه حاوى مطالبى بسيار ارزشمند 

است. 
رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى نيز 
بيدارگر مشــرق زمين را يك الگوى بى بديل 
فرهنگى معرفى كرد و گفت: براى برون رفت 
از آســيب هاى اجتماعى بايد به انديشه هاى 

سيد متوسل شويم. 
حسين مرادى مخلص خاطرنشان كرد: نشر و 
ترويج انديشه ناب بيدارى اسالمى مأموريت 
دانشگاه سيدجمال در راستاى تحقق گام دوم 
انقالب اسالمى اســت و در اين راه كارهاى 

علمى متنوعى را برنامه ريزى كرده است.
وى از ســيدجمال به عنوان پرچم دار بيدارى 
اسالمى ياد كرد و افزود: شناساندن ابعاد اين 
شخصيت برجســته به دانشجويان سرفصلى 
مهم در دروس اين مركز آموزش عالى است. 
به گزارش ايرنا؛ در پايان اين همايش نرم افزار 
«سيدجمال شناسى»  عنوان  با  چندرســانه اى 
رونمايى شــد و همچنين كتابخانه تخصصى 

سيدجمال نيز گشايش يافت.

مديركل دفتر امور مجلس وزارت اقتصاد در مالير مطرح كرد

افزايش هزينه هاى جارى كشور 
تا مرز 40 هزار ميليارد

■ پرداخت به موقع حقوق كارمندان دولت نقطه قوت دولت تدبير و اميد

رئيس نهاد نمايندگى رهبر معظم انقالب در دانشگاه ها:
شخصيت «سيدجمال اسدآبادى» محور پژوهش دانشگاه هاى كشور قرار گيرد

شركت بافتينه و بافتسان 
كه  است  شــركتى  تنها 
ماسك  پارچه  درصد   95
و لباس بيمارســتانى را 
در ايــران توليد مى كند 
و واحدى بــا اين حجم 
كشور  سطح  در  توليد  از 
نياز به حمايت جدى دارد
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اعضاى هيأت هاى اجرايى انتخابات 1400 
در شهرستان همدان مشخص شدند

 اعضاى هيأت اجرايى سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
و ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهرستان همدان انتخاب 

شدند.
محمدعلــى محمــدى فرمانــدار و رئيــس هيأت اجرايى، حســن 
خانجانى موقر دادستان همدان، بهروز محمدى مهر رئيس دادگاه عمومى 
و انقالب شهرستان همدان و بابك بختيارى مدير ثبت احوال شهرستان 
همدان، به عنوان اعضــاى ادارى هيأت اجرايى و همچنين محمدجواد 
سيفى، مجيد صفدريان، عبدالحسن مرادى، محمود كتابى، محمدصادق 
پارسامهر، مرتضى فامنين نژاد، حســين آذرتكين، على سهرابى بيدار و 
معصومه ابراهيمى هژير به عنوان اعضاى اصلى هيأت اجرايى و محمد 
رســتگار، محسن ساغرچى، سيدمحمدحســن حسينى پارسا، محسن 
معصوم عليزاده و سيدمحمدعلى مليحى به عنوان اعضاى على البدل هيأت 

اجرايى سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى انتخاب شدند.
همچنين محمدعلى محمدى فرمانــدار و رئيس هيأت اجرايى، بابك 
بختيارى مدير ثبت احوال شهرســتان همدان و محمد باب الحوائجى 
مديــر آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان به عنوان اعضاى ادارى هيأت 
اجرايى و محمدجواد سيفى، مجيد صفدريان، عبدالحسن مرادى، محمود 
كتابى، محمدصادق پارســامهر، مرتضى فامنين نژاد، حســين آذرتكين 
و معصومه ابراهيمى هژير به عنــوان اعضاى اصلى هيأت اجرايى و نيز 
على سهرابى بيدار، محمد رستگار، محسن ساغرچى، سيدمحمدحسن 
حسينى پارسا و محسن  معصوم عليزاده به عنوان اعضاى على البدل هيأت 
اجرايى ششمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شهرستان همدان 

انتخاب شدند.

شرط باال رفتن مشاركت در انتخابات 
بهبود وضع اقتصادى است

 عضو شــوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى شرط باال رفتن نرخ 
مشاركت در انتخابات را بهبود وضع اقتصادى عنوان كرد و افزود: نيازى 
به فداكردن مشاركت با پيش كشيدن بحث كارآمدى نيست هر چند در 

وضعيت كنونى كشور كارآمدى در حد مشاركت ضرورى است. 
حميدرضا ترقى در گفت وگو با ايرنا، فضاى انتخابات رياست جمهورى 
را درحال سامان يابى و فعال شدن دانست و رقابت اصلى را ميان 2 قطب 

و گفتمان مذاكره و مقاومت ارزيابى كرد.
عضو شوراى مركزى حزب موتلفه اسالمى، انتخابات 28 خرداد 1400
را پرشور و رقابتى توصيف كرد و ادامه داد: رقابت اين انتخابات درون 
جريانى و ميان اصولگرايان نخواهد بود. ضمن اينكه تكثر نامزدها پس از 

نظر شوراى نگهبان و نهايى شدن نامزد برتر حل خواهد شد.
ترقى خاطرنشان كرد: مشاركت درحد معقول باال خواهد رفت و نيازى 
به فداكردن آن با پيش كشيدن بحث كارآمدى نيست هرچند در وضعيت 

كنونى كشور كارآمدى هم در حد مشاركت ضرورى است.
وى شرط باال رفتن نرخ مشاركت را بهبود وضع اقتصادى عنوان كرد و 
افزود: مشاركت رابطه مستقيمى با رضايت مندى مردم از وضع زندگى 
و اقتصادى خود دارد. وجود رقابت و نامزد موردنظر كمتر از 20 درصد 
در مشاركت اثر دارد. رســيدگى جدى به اقشار دهك هاى يك تا 5 و 
هدفمندســازى واقعى يارانه ها براى كاهش فاصله طبقاتى سياه نمايى 
نكردن در تبليغات انتخاباتى و اميدآفرينى در نرخ مشاركت مؤثر است.

ثبت نام 118 داوطلب
 درانتخابات شوراهاى استان 

 ثبت نــام از داوطلبــان عضويــت در انتخابات ششــمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهر استان از روز چهارشنبه 20 اسفندماه همزمان 
با سراسر كشور آغاز شده و تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 26

اسفندماه (به مدت 7 روز) ادامه خواهد يافت.
تفاوت ثبت نام در اين دوره از انتخابات، امكان الكترونيكى بودن آن 

در شرايط كرونايى است.
در روز هــاى گذشــته مواردى همچــون توصيه بــه داوطلبان اين 
انتخابات براى ثبت نام غيرحضورى و همراه داشــتن خودكار هنگام 
مراجعه براى ثبت نــام حضورى با توجه بــه وضعيت كرونايى در 

كشور بارها مورد تأكيد مسئوالن انتخابات قرار گرفت.
با توجه به ضرورت رعايت پروتكل هاى بهداشتى، امكان نام نويسى 
از طريق اپليكيشن موبايلى بارگذارى شده در پورتال وزارت كشور، 

نسخه دسكتاپ و يا دفاتر پيشخوان فراهم شده است.
تنوع و گستردگى شوراها در محيط هاى شهرى و روستايى، شرايط 
قومــى و قبيلــه اى در انتخابات محلــى و افزايــش انگيزه ها براى 
مشاركت، جايگاه شــوراها و قدرت تأثيرگذارى آنها در تصميمات 
محلى و منطقه اى و مانند آنها ســبب شــده تا رقابت هاى انتخاباتى 

شوراها با حضور تعداد زيادى داوطلب همراه باشد.
در 3 روز گذشــته با توجه اهميت شــوراها به عالوه اشتياق باالى 
شــهروندان براى ورود بــه  اين نهاد مهم اجتماعى، شــاهد تنوع و 

گستردگى داوطلبان عضويت در شوراهاى شهر بوديم.
در ميان ثبت نام كنندگان اســامى تعدادى از اعضاى ســابق شــورا، 
شــهرداران پيشين و شخصيت هايى با گرايش هاى سياسى اصولگرا، 

اصالح طلب، اعتدال گرا و مستقل به چشم مى خورد.
■ تاكنون ١١٨ نفر براى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان 

ثبت نام كرده اند.
يكى از تأكيدهاى اصلى ســتاد انتخابات استان فراهم كردن فضاى 
الزم، تجهيزات كافى و مناســب و نيروهــاى توانمند و ماهر براى 

تسهيل در فرايند انتخابات است.
 مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان با تأكيد بر ضرورت 
نام نويســى غيرحضورى براى پيشــگيرى از اتالف وقت و شــيوع 
كرونا، ادامه داد: مســئوالن بايد نسبت به اطالع رسانى در اين زمينه 

اقدام كنند.
ابوالقاســم الماســى ادامــه داد: در غيــر اين صــورت بــا آغــاز 
نام نويســى شــوراهاى اســالمى روســتا بــه علــت دسترســى 
ــمند،  ــن هوش ــه تلف ــين ها ب ــه شهرنش ــبت ب ــتاييان نس ــم روس ك
دانلــود نرم افــزار و امثالهــم بــا افزايــش مراجعــه حضــورى بــراى 

مى شــويم مواجــه  ثبت نــام 
■ داوطلبان گرامي مى توانند به 4 روش زير اقدام كنند:

ــام  ــود برنامــه ثبت ن ــام از طريــق اپليكيشــن موبايلــى (دانل 1.ثبت ن
از پورتــال وزارت كشــور بــه آدرس entekhabat.moi.ir) و 
ــام قطعــى داوطلــب از سرشــماره  ــر ثبت ن دريافــت پيامــك مبنى ب

30007787
2.ثبت نام از طريق نســخه ويندوز و قابل نصب بر روى رايانه (دانلود 
entekhabat. برنامه ثبت نام از پورتال وزارت كشــور بــه آدرس

moi.ir) و دريافت پيامك مبنى بر ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره 
.30007787

3.ثبت نام از طريق دفاتر پيشــخوان دولت و دريافت پيامك مبنى بر 
ثبت نام قطعى داوطلب از سرشماره 30007787.

4. ثبت نــام از طريق مراجعه حضورى به فرماندارى شهرســتان (از 
ساعت 08:00 تا 18:00) و دريافت رسيد ثبت نام.

ــا در  ــا ب ــد ت ــت دارن ــر» فرص ــات «4 روز ديگ ــان انتخاب داوطلب
ــا  ــه فرماندارى ه ــام ب ــراى ثبت ن ــدارك الزم ب ــتن م ــت داش دس

ــد. ــه كنن مراجع
شــايان ذكر است كه انتخابات ســيزدهمين دوره رياست جمهورى 
همزمان با ششــمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا، روز 28

خرداد سال 1400 برگزار مى شود.
تاكنون در اســتان همدان 118 نفر براى ششمين دوره انتخابات 

شوراى اسالمى استان ثبت نام كرده اند.
*حوزه انتخابيه:
40 نفر در همدان
27 نفر در مالير
10 نفر در نهاوند

3 نفر در تويسركان
10 نفر در بهار

4 نفردر كبودراهنگ
14 نفر از اسدآباد

4 نفر در رزن 
4نفر از درگزين

■ تعداد زنان: 11 نفر 
■ تعداد مردان: 107 نفر

روابط ايران و روسيه 
مستحكم تر از هر زمان ديگرى است

 وزارت امــور خارجه جمهورى اســالمى ايران با صــدور بيانيه اى درباره 
بيستمين سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكارى بين جمهورى 
اسالمى ايران و فدراسيون روسيه، تأكيد كرد روابط 2 كشور مستحكم تر از هر 

زمان ديگرى است.
در اين بيانيه آمده است: بيستمين سالگرد «معاهده اساس روابط متقابل و اصول 
همكارى بين جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون روسيه» مصادف با تبادل پيام 

رهبران جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون روسيه شده است. 
جمهورى اســالمى ايران به فدراسيون روسيه به عنوان كشور همسايه قدرتمند 
و دوســت خود بر پايه «همكارى و احترام متقابــل » مى نگرد و عالقه مند به 

گسترش بيش از پيش روابط خود با اين كشور در همه زمينه ها است.

تالش ما تحويل كشور بدون تحريم 
به دولت بعدى است

 رئيــس دفتر رئيس جمهورى درباره اقدامــات دولت براى رفع تحريم ها، 
گفت: همه تالش رئيس جمهورى اين است تا دولت را بدون تحريم به دولت 

بعدى تحويل دهد و اين براى ما بسيار مهم است.
محمــود واعظى در گفت وگو با ايرنا درباره اقدامات دولت براى رفع تحريم ها 
و با نويد زندگى بهتر به مردم براى ســال 1400، اظهار كرد: تالش دولت اين 
است كه هرچه سريعتر تحريم ها برداشته شود و دولت را بدون تحريم به دولت 

بعدى تحويل دهيم و اين براى ما خيلى مهم است.
ـــراى  ـــود را ب ـــالش خ ـــت و ت ـــه وق ـــورى هم ـــس جمه ـــزود: رئي وى اف
انجـــام ايـــن كار مى گـــذارد و وزيـــر خارجـــه و بقيـــه همـــكاران هـــم 

ـــتند. ـــالش هس ـــال ت درح

ديوار اطراف اسرائيل را خراب خواهيم كرد
 فرمانده نيروى قدس ســپاه پاسداران با بيان اينكه هر روز نظام اسالمى به 
جلوتر پيش مى رود، گفت: اســرائيل امروز به دور خودش ديوار مى كشــد و 

مطمئن باشد كه ما آن ديوار را هم خراب خواهيم كرد.
بــه گــزارش مهــر، اســماعيل قاآنــى بيــان كــرد: بــا اشــاره بــه اينكــه دشــمن 
ــم  ــاج قاس ــرور ح ــا ت ــكا ب ــت و آمري ــمن نيس ــد دش ــمنى نكن ــر دش اگ
ــزود:  ــرد، اف ــات ك ــان اثب ــه جهاني ــود را ب ــودن خ ــكار ب ــليمانى، جنايت س
گفته ايــم اســتخوان هاى آمريــكاى جنايتــكار را مى شــكنيم و صــداى 

ــيد. ــد رس ــوش خواه ــه گ ــع ب ــتن آن به موق شكس
وى گفت: امروز شاهد هستيم كه آمريكا با مشكالت داخلى فراوانى روبه روست 
و پس از شهادت سردار سليمانى نيز شــاگردان و مريدان مكتب ايشان اعالم 

كردند استخوان هاى آمريكا را درهم خواهيم شكست.

 رئيس ستاد انتخابات استان هفته گذشته در 
نخستين نشست خود با خبرنگاران به تشريح 
روند انتخابات در استان پرداخت و برگزارى 
انتخاباتى پرشــور، رقابتى و سالم را اولويت 

ستاد انتخابات استان عنوان كرد. 
مصطفى آزادبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار 
مــا مبنى بر اينكه چه راهكارى انديشــيده ايد 
تا تجربه ميزان مشــاركت دور گذشته تكرار 
نشــود، توضيح داد: وجود مشــكالت را در 
جامعه را مى پذيريم امــا دولت براى خدمت 
به مردم هيــچ كوتاهى نكرده براى نمونه دهه 
فجر امسال با وجود تحريم هاى ظالمانه دشمن 
طرح هاى خوبى در استان همدان بهره بردارى 

شد.
تحريم هــا نيز با هــدف نااميد كــردن مردم 
به عنوان پايه هاى اصلى نظــام بوده، اما ملت 
ايران با پى بردن به دسيسه هاى دشمن همواره 
آنها را خنثى كردند با اين تفاسير به طور حتم 
با حضــور چهره هاى جديــد در انتخابات و 
برنامه هاى خوب ارائه شــده از سوى دولت، 
شاهد حضور مردم در پاى صندوق هاى اخذ 

رأى خواهيم بود.
در  اسالمى  شــوراهاى  انتخابات   
918 روســتا و32 شهر استان برگزار 

مى شود
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان در ادامه 
اسالمى  شوراى  داوطلبان  نام نويســى  گفت: 
شــهر همزمان با سراسر كشــور از امروز 20
اسفند در اين استان آغاز شده و 26 اسفندماه 

به پايان مى رسد.
آزادبخت افــزود: از 25 فرايند انتخابات 24
فراينــد به صورت الكترونيكــى و يك فرايند 
يعنى شــمارش آرا به صورت دســتى برگزار 
مى شود؛ البته در 7 كالنشهر كشور همه فرايند 

انتخابات 1400 الكترونيكى است.
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان ادامه 
داد: در شــهر همدان 11 نفــر براى عضويت 
در شوراى شــهر انتخاب مى شوند، همچنين 
شهرهاى مالير، نهاوند، اسدآباد و تويسركان 
شوراى شهر 7 نفره و 27 شهر ديگر اين استان 
نيز داراى شــوراى شــهر 5 نفره هستند و در 
مجموع 174 نفر در 32 شــهر استان انتخاب 

مى شوند.
وى بــا بيان اينكه همه شــعب ثبت نام و اخذ 
رأى اين استان به دستگاه احراز هويت مجهز 
هســتند، ادامه داد: فرمانداران و بخشــداران 
30 نفر از معتمــدان را همزمان به هيأت هاى 
نظارت معرفى و اعضاى هيأت هاى اجرايى از 

بين آنها انتخاب مى شود.
آزادبخت افزود: فرمانداران و بخشداران براى 
تشكيل هيأت اجرايى 5 روز مهلت دارند كه 
اين زمان از 18 اسفند آغاز شده است با وجود 
ايــن اغلب فرمانداران فرايند تشــكيل هيأت 

اجرايى انتخابات 1400 را نهايى كرده اند.
رئيس ستاد انتخابات استان همدان اظهار كرد: 
روستا  اسالمى  شوراهاى  داوطلبان  نامنويسى 
از 16 فروردين ســال آينده آغاز و به مدت 7

روز ادامه مى يابد.
آزادبخــت افزود: در 918 روســتاى اســتان 
همــدان و 2 تيــره عشــايرى «جمــور» و 
«تركاشــوند» انتخابات شوراى اسالمى روستا 
برگزار مى شــود كه روســتاهاى تا يك هزار 
و 500 نفر جمعيت داراى شــوراى 3 نفره و 
روستاهاى باالى يك هزار و 500 نفر جمعيت 

داراى شوراى 5 نفره هستند.

وى افزود: بر اين اساس 106 روستاى استان 
همدان داراى شــوراى روستاى 5 نفره و 812
روستا داراى شوراى روستاى 3 نفره هستند و 
درنهايت 2 هزار و 966 نفر به عنوان شــوراى 

اسالمى روستا انتخاب مى شوند.
رئيس ســتاد انتخابات استان همدان گفت: با 
احتساب 174 عضو شوراى اسالمى شهر در 
مجموع شمار منتخبان ششمين دوره انتخابات 
شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا در استان 

همدان به 3 هزار و 140 نفر مى رسند.
آزادبخــت ادامه داد: همچنين نام نويســى از 
ميــان دوره اى  انتخابات  نخســتين  داوطلبان 
مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار 
و كبودراهنگ از هشــتم فروردين سال آينده 

آغاز شده و به مدت 6 روز ادامه دارد.
وى افــزود: ثبت نام از داوطلبــان حضور در 
انتخابــات ميــان دوره اى مجلــس به صورت 
غيرحضــورى يا با مراجعه بــه حوزه اصلى 
كه فرماندارى شهرســتان بهار است، صورت 

مى گيرد.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندارى 
همــدان اظهار كرد: با توجه به آغاز ثبت نام از 
داوطلبان شوراى اســالمى شهرها، بالفاصله 

اســامى اين افراد در اختيار مراجع چهارگانه 
قرار گرفته و آنها پس از اســتعالم هاى مورد 

نياز ده روز مهلت براى پاسخ دادن دارند.
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان افزود: 
شــمار رأى دهندگان در برخى از شــعب در 
انتخابات هاى گذشــته باال بوده بنابراين براى 
پيشــگيرى از تجمع و شــيوع كرونا، شعب 
موجــود در ايــن مناطق افزايــش يافته و در 
مجموع افزايش ده درصدى شــعب اخذ رأى 
استان همدان در انتخابات 1400 مدنظر است.
آزادبخت ادامه داد: طبق آخرين آمار ارائه شده 
از سوى علوم پزشكى همدان عامل 33 درصد 
ابتال به كرونا تجمع و 67 درصد مابقى حضور 
در دورهمى ها بوده است؛ بنابراين به كانديدا ها 
توصيه مى شــود براى پيشــگيرى از هرگونه 
تجمع و دورهمى از فضاى مجازى و ظرفيت 

رسانه ها و نشريات براى تبليغ استفاده كنند.
وى خاطرنشــان كرد: وزارت كشور به منظور 
جلوگيرى از تجمع در محل هاى نام نويســى 
داوطلبان انتخابات 1400 شــيوه هاى مختلفى 
از جمله ثبت نام از طريق استفاده از نرم افزار، 
رايانه، دفاتر پيشــخوان و درنهايت حضور در 

فرماندارى را پيش بينى كرده است.

 شمار شــعب پيش بينى شده براى سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان همدان 

افزايش يافت.
دبير ستاد انتخابات استان همدان روز پنجشنبه در 
نشست با بخشداران كه با محوريت تشريح فرايند 
انتخابات برگزار شد، اظهار كرد: يك هزار و 370

شــعبه براى دوازدهمين دوره انتخابات رياســت 
جمهورى پيش بينى شــده بود كــه در اين دوره 
وزارت كشــور با پيشــنهاد هيأت اجرايى مبنى بر 
افزايش 110 شــعبه و رســيدن آن به يك هزار و 

480 شعبه موافقت كرد.
ابوالقاســم الماســى افزود: همچنين شمار شعب 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا از يك هزار و 594
مورد با 139 شعبه افزايش به يك هزار و 729 شعبه 

در انتخابات شوراهاى اسالمى 1400 رسيد.
مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان بيان 
كرد: انتخابات شــوراهاى اسالمى روستاها مستقل 
بوده و همانند رياســت جمهورى نمى توان شعبه 

سيار براى آن پيش بينى كرد.
الماسى با بيان اينكه انتخابات ميان دوره مجلس سال 
آينده در بهار و كبودراهنگ نيز برگزار مى شــود، 
ادامــه داد: 277 شــعبه براى برگــزارى انتخابات 
ميان دوره اى مجلس پيش بينى شده و وزارت كشور 
براساس اين آمار، صندوق و ديگر ملزومات را در 

اختيار ما قرار مى دهند.
دبير ستاد انتخابات استان همدان اظهار كرد: وظيفه 
اصلــى مجريــان انتخابات اجراى قانــون به ويژه 
برقرارى امنيت و حفظ ســالمت انتخابات است 

و ســالمت انتخابات به عنوان ركن اجرايى وظيفه 
مجريان بوده كه مستلزم اجراى درست قانون است.
الماســى گفت: بايد با فراهــم كردن زمينه حضور 
و مشــاركت نهادها، گروه ها، اعضا، شخصيت ها 
و داوطلبــان رأى دهنده و مشــوقان، امكان رقابت 
را فراهم كرد و تالش كــرد تا مردم پاى صندوق 

رأى بيايند.
وى تأكيــد كرد: به ويژه در حــوزه داوطلبان، افراد 
جوان، بافكر، كارآمد، با تجربه در انتخابات حضور 

يابند.
الماســى بيان كرد: هم اينك در زمينه شــوراهاى 
اسالمى شــاهد كش وقوس هاى خســته كننده در 
برخى شهرها بوده كه اختالف آنها به شوراى حل 

اختالف و تهران نيز كشيده شده است. 
وى بــا عنوان اينكه سياســت دولــت برگزارى 
انتخابات در همه روستاها است، افزود: روستاهايى 
كه اقبال كمترى بــراى معرفى داوطلب انتخابات 
دارند مشــخص هســتند؛ بنابراين بخشداران از 
هم اينك نســبت به بررسى ميزان حضور و علت 

استقبال نكردن و رفع موانع اقدام كنند.
الماسى خاطرنشان كرد: براى برگزارى انتخابات 
در يك روستا داراى 3 يا 5 عضو شورا، بايد يك 
نفر بيشــتر از تعداد اعضا نام نويسى كرده باشند؛ 
يعنى شوراى روستا داراى 3 عضو بايد دست كم 4

نفر كانديدا شوند تا انتخابات برگزار شود.
دبير ستاد انتخابات استان همدان افزود: اطالعات 
ارائه شــده از ســوى مراجــع چهارگانــه مالك 
تصميم گيرى درباره رد يــا تأييد صالحيت افراد 
بوده و در قانون مصاديــق ردصالحيت افراد نيز 

مشخص شده است.
الماسى با تأكيد بر اينكه مسائل طرح شده درباره 
ردصالحيت داوطلبان محرمانه است، اظهار كرد: 
افشــاى علت ردصالحيت داوطلبان جرم بوده و 

با متخلف به مثابه مجرم برخورد قانونى مى شود.
وى تأكيد كــرد: اعضاى هيــأت اجرايى نبايد با 
ردصالحيت بى مورد موجب آبروريزى براى افراد 
شوند، همچنين اتهام به تنهايى براى ردصالحيت 
كافى نيســت بلكه بايد محكوميت فرد طبق اسناد 

محرز شود.
دبير ســتاد انتخابات اســتان همدان بيــان كرد: 
طبق ماده واحد مورد تصويب مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، مدارك و مســتندات معتبر مراجع 
چهارگانه بايــد مبناى تصميم گيرى شــود و در 
اين صورت مى تــوان مدعى بود كه در بررســى 

صالحيت ها از حقــوق داوطلــب و رأى دهنده 
صيانت شده است.

الماســى افزود: هرآنچه در فضــاى حقيقى براى 
انتخابات ممنــوع اعالم شــده در فضاى مجازى 
نيز ممنوع اســت، هرچند در روزهاى اخير شاهد 
تخلفاتــى بوديم كه اين موارد بايد ثبت و مســتند 

شود.
پهناى باند اينترنت در استان 

افزايش يافت
رئيس كميتــه فناورى اطالعات ســتاد انتخابات 
اســتان همدان نيز در اين مراســم گفت: با توجه 
بــه آغاز فرايند انتخابات پهناى باند اينترنت براى 
ارتباط با تهران 4برابــر و ارتباط با فرماندارى و 

بخشدارى ها 2برابر افزايش يافت.
به گزارش ايرنــا، محمدحســن ميرزايى افزود: 
مهم ترين زيرســاخت ارتباطى ما در انتخابات با 
وزارت كشــور شبكه «ام.پى.ال،اس» بوده كه از 2
هفته پيش پهناى باند اين شبكه 4برابر شد و براى 
شتاب بخشيدن به سرعت اينترنت، برقرارى مركز 
استان با شهرستان ها و بخش ها پهناى باند در اين 

بخش نيز 2 برابر شد.
مديركل فناورى اطالعات، امنيت فضاى مجازى 
و شبكه دولت استاندارى همدان افزود: هم اينك 
از هر مــكان مى توان به راحتى به ســامانه جامع 
انتخابات وصل شــد حتى مى توان بــا اتصال به 
شــبكه دولت كارهاى موردنيــاز را غيرحضورى 

پيگيرى كرد.
وى شبكه دولت را جايگزين شبكه «ام.پى.ال اس» 
دانســت و افزود: درصورت بروز هرگونه مشكل 
احتمالى در برقرارى ارتباط از طريق شــبكه «ام.
پى.ال.اس» مى تواند مســائل انتخابات را از طريق 

شبكه دولت پيگيرى كرد. 
رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان 
همدان با بيــان اينكه از 25 فراينــد انتخابات 24
مرحله مكانيزه اســت، خطاب به بخشداران تأكيد 
كرد: با توجه به آغاز فرايند انتخابات پايدارى شبكه 

دولت و «ام.پى.ال.اس» ضرورى است زيرا تا پايان 
انتخابات به اين بسترها نياز است.

ميرزايــى ادامه داد: تســهيل ارتبــاط از طريق 2
بســتر ارتباطى «يو.اس.اس.دى» و «اى،پى.ان» از 
ســوى مخابرات پيگير هســتيم و اين شركت در 
روز انتخابات مكلف شــده بــا بهره گيرى از اين 
2 ســرويس، زمينه ارتباط آنالين با همه شــعب 

انتخابات را همانند دور گذشته فراهم كند.
وى خاطرنشــان كرد: نشســت هايى با رئيس و 
فراهم  به منظور  مخابرات  شــركت  كارشناســان 
كردن زمينــه ارتباط آنالين با شــعب اخذ رأى 
برگزار مى شــود تا از هم اينك با رصد همه شعب 
مشكالت احتمالى پيش روى ارتباط آنالين را رفع 
كنند. وى با بيان اينكه داوطلبان با 4 شــيوه نصب 
نســخه نرم افزار موجود در پرتال وزارت كشور 
بر روى گوشــى اندرويد، رايانه شخصى موجود 
در منزل يا محل كار، حضور در دفاتر پيشــخوان 
دولت و مراجعه بــه فرماندارى ها مى توانند براى 

حضور در انتخابات ثبت نام كنند.
رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان 
همدان از داوطلبان خواســت به جــاى حضور در 
فرماندارى ها از شيوه هاى غيرحضورى براى ثبت نام 
استفاده كنند زيرا يكى از تأكيدهاى اصلى ستاد ملى 

مقابله با ويروس كرونا پرهيز از تجمع است.
ميرزايى يادآورى كرد: طبق شاخص هاى پيش بينى 
شده از ســوى وزارت كشور اســتان همدان در 
انتخابات گذشــته در حوزه فناورى اطالعات در 
جمع 4 استان برتر كشور به علت آنالين بودن همه 

شعب، قرار گرفت.
وى از فرمانــدارن و بخشــداران خواســت تيم 
فنــاورى قوى بــراى انتخابات پيش رو تشــكيل 
دهند و از افــراد داراى تجربه برگزارى انتخابات 
در كميته هاى خود اســتفاده كنند، همچنين براى 
بررسى پايدارى شــبكه فرماندارى و بخشدارى، 
كارشــناس فنــاورى را ملزم به بررســى روزانه 

وضعيت كنند. 

رئيس ستاد انتخابات استان در نشست خبرى اعالم كرد

اميد به مشاركت مردم 
با حضور چهره هاى جديد انتخاباتى

دبير ستاد انتخابات استان:
شعب انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى 

اسالمى در همدان افزايش يافت
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نيش و نوش

اتصال «بيمه هاى تكميلى» 
به سامانه نسخه نويسى الكترونيك به زودى

 مديركل درمان مســتقيم ســازمان تأمين اجتماعى درباره مشكالت بيمه شدگان با 
بيمه هاى تكميلى پس از توقف صدور دفترچه هاى بيمه كاغذى درمان و نسخه نويسى 
الكترونيك بيان كرد كه با تمام بيمه هاى تكميلى هماهنگى الزم صورت گرفته و ظرف 

چند روز آينده به سامانه ما متصل مى شوند.
شــهرام غفارى در گفت وگو با ايسنا، افزود: اگر بيمه شده اى هنوز كارت ملى در دست 
نداشته باشــد و يا كارت ملى جديد برايش صادر نشده باشد، مى تواند با شناسنامه و 
يا از طريق ســريال بيمه و كدملى درج شــده روى جلد دفترچه بيمه به مراكز درمانى 

مراجعه كند.

راه اندازى پايگاه دائمى سنجش سالمت نوآموزان 
در سال 1400

 رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى از راه اندازى پايگاه دائمى سنجش سالمت 
نوآموزان در سال 1400 خبر داد و گفت: سال آتى آزمون هاى غربالگرى براى شناسايى 
نوآموزان داراى مشكالت ويژه يادگيرى به برنامه سنجش اضافه خواهد شد. سيدجواد 
حســينى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبستان اظهار كرد: اين برنامه با پوشش 1/5 درصدى از 
سال 1374 آغاز و در سال 1399 به رغم شرايط كرونايى به پوشش 99 درصدى رسيد. 
وى افزود: راه اندازى پايگاه دائمى سنجش به همراه اتاق آكوستيك در تمامى استان ها از 

جمله برنامه هاى در دست پيگيرى و اقدام در آموزش وپرورش استثنايى است.

راهبرد ما در زندان ها «نه بيگارى، نه بيكارى» است
 رئيس سازمان زندان ها با بيان اينكه زندانيان بابت شغلى كه دارند دستمزد دريافت 
مى كنند اما ضدانقالب در صدد آن است اين طور القا كند كه از زندانيان بيگارى كشيده 

مى شود.
به گزارش فارس، محمدمهدى حاج محمدى تصريح كرد: شعار ما اين است نه بيگارى، 
نه بيكارى؛ زيرا اعتقاد داريم بيكارى براى زندانى ســم است و از طرفى زندانى براى 

كارى كه انجام مى دهد حقوق دريافت مى كند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود عنوان كرد: زندانبانى در نظام دينى با نظام هاى 
غيردينى تفاوت دارد، يكى از شاخصه هاى مهم در اين زندانبانى بى تفاوت نبودن نسبت 

به زندانى و سرنوشت اوست.

سامانه جامع نيكوكارى و ضرورت 
جلوگيرى از بازتوليد فقر در جامعه

اردشير مظاهرى»
 همزمان با 14 اســفند ســالروز تأســيس نهاد كميتــه امداد امام 
خمينى(ره) شــاهد راه اندازى شبكه مراكز نيكوكارى محلى و سامانه 
جامع نيكوكارى در همدان براى نخستين بار در كشور بوديم. اقدامى 
نو و حركتى ارزنده كه كاهش مــوازى كارى در نهادهاى حمايتى را 
مى توان از مهم ترين دستاوردهاى آن در آينده دانست، مشروط بر آنكه 

اراده و هم افزايى الزم در اين راستا وجود داشته باشد.
به گفته مسئوالن كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان، جلوگيرى 
از همپوشــانى خدمات ارائه شــده به جامعه هدف، ايجاد عدالت در 
توزيع كمك هاى مردمى و دولتى به نيازمندان، قابل دســترس بودن 
آمارهــاى به روز و مبتنى بر واقعيت هاى موجود از نيازمندان و خيران 
اين حوزه براى مســئوالن ذى صالح، از جمله ويژگى هاى اين سامانه 
اســت كه مى تواند تصميم گيران را در ساماندهى بهتر امور از يكسو 

و جلوگيرى از هرزرفت منابع و امكانات از سوى ديگر يارى دهد.
تجربه كرونا و ضرورت كمك رسانى بيشتر به دهك هاى پايين جامعه 
نشــان داد كه وجود چنين ســامانه هايى چقدر مى تواند كمك حال 

مســئوالن و نهادهاى مختلف حمايتى باشــد. ترديدى نيست 
آنچه در يكســال گذشــته از كرونا در قالب كمك هاى 
مختلــف به ايــن دهك ها شــد؟ اگرچه فى نفســه 
اقدامى خداپسندانه و انسان دوســتانه بود اما به لحاظ 

موازى كارى و فقر اطالعات جامع از جامعه هدف براى 
فعاالن اين عرصه راضى كننده نبــود؛ زيرا عده اى خوب بهره مند 

شدند و عده اى اگر نگوييم بى بهره ماندند اما حداقل بهره از كمك ها 
نصيب آنها شد كه اين امر با توزيع عدالت و اهداف تبيين شده منافات 

داشته و دارد.
عليهذا با مثبت ارزيابى كردن اقدام كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
همدان در راه اندازى اين ســامانه ها، اشاره به چند نكته خالى از فايده 

نيست.
يكم اينكه در دنياى معاصر با گسترش حوزه فناورى اطالعات، ماندن 
در روش هاى سنتى و شــيوه هاى معمول امرى منسوخ شده است و 
حركت به سمت بهره گيرى از شيوه هاى نوين مبتنى بر فناورى روز دنيا 
ضرورتى اجتناب ناپذير شده كه در اين راستا به مسئوالن تصميم گير 
كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان اگرچه اقدام آنان ديرهنگام 

بوده ولى بايد دست مريزاد گفت.
دوم اينكه برآيند و خروجى مثبت اين سامانه ها كه ايجاد آنها مستلزم 
صرف وقت و هزينه براى نهاد كميته امداد بوده، اول در گرو هم افزايى 
واحدهاى كميته امداد امام خمينى(ره) كشــور است و دوم همكارى 
و همراهى ديگر دســتگاه ها و نهادهاى حمايتى اســت زيرا اين مهم 
مى تواند راهبرد خوبى را فراروى مسئوالن براى برنامه ريزى كوتاه مدت 
و ميان مدت قرار دهد و از سويى سبد توزيع عادالنه امكانات و منابع 

بين جامعه هدف را هدفمندتر از گذشته نمايد.
ســومين نكته حايز اهميت ديگر اينكه مهم ترين خروجى اين سامانه 
بايد جلوگيرى از باز توليد فقر در جامعه باشد، آنچه امروز پس از 4
دهه از انقالب اســالمى انتظار مى رود، كاهش فقر در سطوح مختلف 
است. مردم انتظار دارند آمارهاى افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى 
روزبه روز كاهش پيدا كند و خروجى اين ســامانه ها به خوداتكايى و 

توانمندسازى افراد و خانواده هاى تحت پوشش منجر شود.
و نكته پايانى اينكه براســاس آمارهاى موجود نزيك به 17 دســتگاه 
و نهــاد حمايتى دولتــى و غيردولتى در جامعه مشــغول به فعاليت 
هستند و تنها در 2 نهاد كميته امداد امام(ره) و بهزيستى استان همدان 
حدود 700 نفر نيرو مشغول ارائه خدمت هستند. برآورد اين آمار در 
سطح ملى شــمار بااليى را در اختيار قرار مى دهد كه سرجمع هزينه 
جارى آنها نيز ســاالنه رقم قابل توجه و تأملى را شامل مى شود لذا از 
مزيت هاى مهم راه اندازى و بهره گيرى اين سامانه هاى متكى بر فناورى 
اطالعات بايد آن باشــد كه از فربه شدن بيشتر بدنه انسانى نهادهاى 
حمايتــى جلوگيرى كرده و بايد جهت گيــرى منابع قابل توجهى كه 
امروز صرف هزينه هاى جارى اين نهادها مى شود در مسير اشتغال و 

توانمندسازى جامعه هدف قرار گيرد.

آرمان ملى: تناقض سفر نوروزى و كرونا 
 فعال كه كرونا در گيرودار تصميم نهاييه!!

آسيا: تقويت نشان تجارى
 اون كه نشان بزرگ ميتى كومانه!!

آفتاب اقتصادى: 4 درصدى هايى كه ماليات نمى دهند
 احتماال بهشون تبصره خورده!!

اسكناس: سايه عدم اطمينان بر سر توليد 
 بدون شرح!!

اقتصادآينده: 85 درصد سود كشاورز به جيب آقاى دالل مى رود
  مابقى را هم از اين جيب به اون جيب مى كنند!!

اقتصادپويا: يارانه هايى با امضاى طاليى
 و پول هاى يه قرون دوشاهى!!

تدبير تازه: تب تند سرمايه گذارى در بيت كوين 
 حواستون باشه از هول حليم نيفتين تو ديگ!!

توريسم: آغاز دوران پساكروناى گردشگرى 
 تازه اول راه اوج گيرى كرونا از اين به بعده!!

صمت: مديريت بازار به سبك شب عيد
 اينم يه ترفند براى الپوشانى قيمت هاى نجومى!!

هفت صبح: سال بورس و اينستاگرام و كرونا
 سه تفنگدار هميشه در صحنه!!

زمان: 99؛ بدترين سال اقتصادى كشور 
 برى ديگه برنگردى!!

تعادل: افزايش حقوق با پلكان معكوس
 اين بار از زمين به آسمون قراره بباره!!

اعتماد: سندروم «شنبه ها» در اقتصاد
 ديگه اونقد شنبه نرسيد كه تبديل شد به سندروم!! 

همشهرى: نيم قرن مبارزه بى حاصل با گرانى
 ديگه براى نيم قرن بعدى نفس ها به شماره افتاده!!

قدس: چرا فعاليت زيست محيطى تزئينى نيست
 ساده زيستى بايد تو خون آدم باشه!!

كارت دانشجويى به نام زهرا محمدخانى، فرزند محمود ، به شماره 
شناسنامه: 3860998706 و با شماره دانشجويى: 9512286093 

، رشته علوم اقتصادى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ستار قادرى نيرژ، فرزند نادر، به شماره شناسنامه: 
5950158709 و با شماره دانشجويى: 9613460005 ، رشته مهندسى 

مكانيزاسيون كشاورزى گرايش مديريت و تحليل سامانه در مقطع كارشناسى 
ارشد از دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت اول)

اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات فرهنگى و تربيتى زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى،كانون اصالح و 
تربيت، زندان مالير، زندان نهاوند، زندان تويسركان  وبازداشتگاه را براى مدت يازده ماه شمسى از مورخه 1400/2/01 الى 1400/12/29 از 

طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد.
 لذا از  مؤسسه هاى حقوقى واجد شرايط كه داراى سوابِق مرتبط در اين زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند، دعوت 
بعمل مى آيد جهت دريافت اسناِد مناقصه از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 99/12/23 تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1400/01/14 
به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دانلود نمايند و از ساعت 9 صبح همان روز تا پنجشنبه مورخه 1400/01/26، 
پيشنهاد قيمتى خود را در سامانه فوق بارگذارى و پاكت الف مناقصه را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل به آدرس ابتداى خيابان 

هنرستان - اداره كل زندانهاى همدان تحويل نمايند .
شايان ذكر است كه ارائه پاكات ب و ج صرفًا به صورت مهر و امضاء الكترونيكى مى باشد در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد .

زمان بازگشايى اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1400/01/28  و با وجود يك شركت كننده نيز قابل انجام است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 300,000,000 ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف 

پيمانكار ارائه مى گردد. 
(م الف 1777)

 با توجــه به اينكه از 
شوراى  داوطلبان  ثبت نام  اسفندماه   20
اسالمى شهر آغاز شــده، درباره ميزان 
آمادگى فرماندارى همدان براى برگزارى 

3 انتخابات پيش رو توضيح بفرماييد.
خوشــبختانه با برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
ميزان آمادگى همــكاران را تا حد اعاليى ارتقا 
داديم، از 20 اسفندماه ثبت نام داوطلبان شوراى 
اسالمى شهرها آغاز شده است، همه زمينه هاى 
الزم براى ثبت نام داوطلبان فراهم شده و تالش 

كرده ايم طبق وظيفه ذاتى خود عمل كنيم.
به طورى كه محل مراجعــه و ثبت نام داوطلبان 
را مشــخص كرديم، البته داوطلبــان مى توانند 
به صورت اينترنتى هم ثبت نــام كنند و پس از 
ثبت نام براى مرحله پايانى به فرماندارى مراجعه 
كنند. از داوطلبان درخواســت مى كنيم گواهى 
سوءپيشــينه را حتما به همراه داشــته باشند، با 
توجــه به اينكه روند دريافت سوءپيشــينه 24

تا 48 ساعت طول مى كشــد، بايد زودتر براى 
دريافت آن اقدام مى كردند تا با كسرى مدارك 

مواجه نشوند.
 ورود نخبه هــا و افراد تأثيرگذار را به 
عرصه انتخابات چقدر ضرورى مى دانيد؟

 از همه كســانى كه در بحث مديريت شهرى 
تخصــص، تبحر و تجربه دارنــد تقاضا داريم 
حتماً در عرصــه انتخابات حضور پيدا كنند تا 
با همراهى مديريت شهرى بتوانند گوشه اى از 

مشكالت شهر را با ايده هاى خوب حل كنند.
به اعتقاد من شــوراى شهر از جمله ارگان هايى 
اســت كه نياز به تخصص الزم در عرصه هاى 
مختلف مديريت شهرى، حقوقى، محيط زيست 
و تاريخ دارد، زمانى كه همه اين تخصص ها كنار 
هم قرار بگيرند به يك هم افزايى مى رســيم، در 
غير اين صورت اگر بخواهيم جزيره اى فكر كنيم 

به آنچه مدنظر است نخواهيم رسيد.
پس بــا همراهى و همفكرى مردم عزيز به ويژه 
حضور نخبه هــا و افرادى كه اهــل تحقيق و 
پژوهش هستند يا كسانى كه تجربه كار اجرايى 
در حوزه مديريت شهرى دارند و تجميع شدن 
اين انديشه ها و تجربه ها قطعا توسعه، زيبايى و 

آينده شهر را رقم خواهيم زد.
  به نظر شما قهر كردن با صندوق هاى 

رأى مشكالت را حل مى كند؟ 
مــردم با صندوق هاى رأى قهــر نمى كنند، اين 
جمله را نمى پسندم به اعتقاد من زمانى كه انسان 

سرنوشــت  تعيين  قصد 
از  نبايــد  دارد  را  خــود 
خــودش قهر كننــد؛ اين 
سرنوشت  سرنوشــت، 
همه مردمى اســت كه 
در يك جامعه زندگى 

مى كنند.
ن  ما حاضــر مانند گذشــته ز

كه هر كسى براى خودش نيســت 
زندگى كند به نوعى ما وابستگى فرهنگى، 
وابستگى سببى و نســبى و اخالقى با هم 
داريم و به عنوان يك امت اســالمى شناخته 
مى شــويم كه مديون يكديگر هستند و به هم 

كمك مى كنند.
  انتخابات 1400 با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا متفاوت از سال هاى گذشته 
خواهد بود چه تدابيرى انديشــه شده تا 

پروتكل ها بهداشتى رعايت شود؟
در انتخابات هاى مختلف در ســطح شهرستان 
حدود 300 شــعبه اخذ رأى داشــتيم، احتمال 
دارد امسال تعداد بيشتر شود، البته به دليل شيوع 
ويروس كرونا بايد تعداد شــعب اخذ رأى 8/5

درصد افزايش داشته باشد.
از افزايش صندق هاى رأى مى توان به عنوان يك 
اقدام خوب نام برد، ديگر ثبت نام سنتى نداريم، 
از چند ماه پيش شهرســتان همــدان و به ويژه 
شهر همدان براســاس ميزان تراكم جمعيتى و 
پراكندگى شعب اخذ رأى، پهنه بندى شده است.

همچنيــن از نرم افزار GIS اســتفاده كرديم و 
بازديدهاى ميدانــى را مدنظر قرار داديم، با اين 

تفاسير ان شــاءا... به سمت وسويى مى رويم 
كه فضاى مناســبى براى اخذ رأى از 

مــردم فراهم شــود؛ البته اقليم 
و شــرايط جوى همدان 

در زمــان انتخابات 
مى شــود؛  بهتــر 

مى كنيم  تالش  بنابراين 
مكان هاى مناســبى را براى 

اخذ رأى درنظر بگيريم.
انتخابات  امنيت  و  سالمت   
چقدر مدنظر قرار گرفته است؟

شــك نداشته باشــيد كه امنيت انتخابات در 
اولويت كارى مــا قرار دارد، چون رأى مردم را 
به عنوان امانت مــردم مى دانيم، پس صيانت از 
رأى آنان از اهميت بسيار بااليى برخوردار است.
برگزارى انتخابات سالم و صيانت از آراى مردم 

از مهم ترين اهداف مجريان انتخابات است.
تأكيد مى كنم مردم براســاس اعتمادى كه به ما 
دارند پاى صندوق هــاى رأى حضور مى يابند، 
پس خــود را مكلف مى دانيم كه نه يك قدم از 
قانون جلوتر و نه يك قدم عقب تر باشيم و طبق 
آن چيزى كه در قالب قانون تعريف شده است 
اين اطمينان را به مردم عزيزمان مى دهيم كه در 
كمال صحت و سالمت انتخابات را برگزار كنيم.
 ديدگاه شــما درباره فضاى سرد و 

ساكت حاكم بر انتخابات چيست؟

آن چيزى كه سبب گرمى تنور انتخاب مى شود 
حضور آحاد مختلف مردم در اين عرصه است 
مردمى كه قلبشان براى اين نظام و كشور مى تپد.
 البته برگزارى جلسات مختلف با ائمه جماعات، 
معتمدين محالت، دلسوزان نظام و تشكل هاى 
مختلف دولتى و غيردولتى و تشويق و ترغيب 
مردم مى تواند در حضور آنان در عرصه انتخابات 

نقش داشته باشد.
آماده اســتقبال از داوطلبان مختلف هســتيم، 
زمانى كه تعداد داوطلبان زياد مى شــود به طبع 
تعداد طرفداران شان و كسانى كه به نوعى با آنها 
وابســتگى دارند هم زياد مى شود، شك نداشته 
باشيد كه كارها به خوبى پيش مى رود و براساس 
سنجشى كه صورت گرفته بيش از 50 درصد از 

واجدين شرايط شركت مى كنند.
 در انتخابات گذشته مشاركت خوبى را 
تجربه نكرديم، با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و شــرايط بد اقتصادى پيش بينى 

شما از ميزان مشاركت چگونه است؟ 
مجموعــه نظام و دولت قطعــا تالش مى كنند 
تا شــرايط را براى حضور مردم مهيا كنند. بله 
كرونا در بســيارى از مســائل تأثيرگذار بوده 
درحال حاضر نيز با كرونا زندگى مى كنيم؛ پس 
بايد كرونــا را مديريت كنيم و زمانى مى توانيم 
آن مديريت كنيم كه ســاير مــوارد چون رونق 
اقتصــادى و فضاى آموزشــى را نيــز به نوعى 

مديريت كرده باشيم.
همه اين مباحث با هم عجين هســتند، بنابراين 
الزم است كه آحاد مختلف مردم اين موضوع را 

بپذيرند و به ما كمك كنند.
در بحــث انتخابات هم اين شــرايط را 
داريــم، ما با كرونا زندگى مى كنيم و 
به ناچار بايــد جلو برويم. كرونا 
نابسامانى هايى به همراه داشته 
است، اما اگر دنبال يك 
شهر تاب آور و يك 
تــاب آور  زندگى 
هســتيم بايد خود را با 
شــرايط جديد وفــق بدهيم، 
به نوعى به روز باشــيم تا ان شاءا... با 
دعاى خير مردم و همه دلســوزان شرايط 
بهتر شود، اينكه بخواهيم به صفر برسانيم قطعًا 

شدنى نيست.
  نقش احزاب و گروهاى سياسى را در 
افزايش ميزان مشاركت چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟ 
انتظــارات از احــزاب چندان برآورده نشــده 

شايد  است، 
از  بخشــى 
موضوع  اين 
مربوط به ما 

دولتى ها باشــد اما انتظار اين است كه احزاب 
براســاس آنچه در اســاس نامه و مرامنامه شان 
گنجانده شده پاى كار باشند و مردم را به حضور 

در انتخابات ترغيب كنند.
حضور و فعاليت NGOها و ســمن ها را از 
ديگر ظرفيت ها براى افزايش شــور و نشــاط 

انتخاباتى مى دانم.
30 حزب شناســنامه دار در همــدان داريم كه 
مى توانند به جامعه و مــردم كمك كنند، ما از 

احزاب با هر نگرشى استقبال مى كنيم.
در شــرايطى قرار داريم كه احزاب، گروه ها و 
تشــكل ها مى توانند وارد عرصه شده و سبب 

تشويق و ترغيب مردم در انتخابات شوند.
 چنــدى پيش مقــام معظم رهبرى 
درباره پرهيز از بداخالقى هاى سياســى 
و... صحبت كردند، در ايام تبليغات چقدر 
اين موضوع بايد مدنظر كانديداها باشد؟

قانون انتخابات كامًال مشــخص اســت، در 
كنار قانــون انتخابــات آئين نامــه اجرايى 
است كه مشــخص كرده هر كانديدا به چه 
نحــوى بايــد تبليغ كنــد و تبليغات از چه 
زمانى آغــاز و به چه زمانى ختم  شــود يا 
مثال ابعاد عكــس كانديداها در چه ابعادى 
باشد، در عين حال ضوابطى مشخص شده 
كه اگر كسى تخلفى كند قطعًا با او برخورد 
خواهد شد ما به داوطلبانى كه وارد عرصه 
انتخابات مى شوند توصيه مى كنيم كه قانون 
انتخابــات را بخوانند در غير اين صورت با 

مى شوند. مواجه  مشكل 
يكــى از مواردى كه به شــدت نســبت به آن 
حساس هستيم، اين اســت كه همه اينها بايد 
مقيد به اخالق باشــند؛ يعنى اينكــه قانون را 
سرلوحه كار خود قرار دهند، اينكه در يك مكان 
در فاصله نامتعارف 2 تا ستاد انتخاباتى داير شود 
چندان پذيرفته نيست. همه اينها بايد براساس 
آن قاعده اى كه تعريف شده عمل كنند كه اگر 
غير از اين باشد ما كميته داريم كه اينها را رصد 
مى كند، اين كميته گزارش هاى روزانه اى را تهيه 
مى كند و در اختيار دادســتان عمومى و انقالب 
مى گذارد؛ قانون هم مشــخص كرده كه نحوه 
برخورد با اينها به چه صورت باشــد. ما تقاضا 
داريم حتماً به بحث قانون انتخابات، اشــراف 

داشته باشند.

كاهش كاربرد دفترچه بيمه سالمت در همدان
 مديركل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه هنوز دفترچه هاى بيمه 
سالمت چاپ مى شود، گفت: براى اينكه بيمه شدگان با مشكالت زيادى 
مواجه نشوند، سعى كرديم فعال كاربرد دفترچه را در همدان حذف كنيم 

تا به تدريج چاپ دفترچه نيز متوقف شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل بيمه ســالمت همدان، سعيد فرجى با 
اشاره به موضوع حذف دفترچه هاى بيمه  سالمت در همدان، اظهار كرد: 
قطعا اينكه دفترچه ها تا چه زمانى چاپ مى شود و حذف به چه صورت 

خواهد بود، پرسش بسيارى از بيمه شدگان است.
وى بيان كرد: وقتى سازمانى دفترچه چاپ نمى كند، به هر حال بخشى از 
بيمه شدگانش داراى دفترچه هستند و به مراكز درمانى مراجعه مى كنند تا 
خدمات دريافت كنند و بخشى هم دفترچه ندارند و با مشكالتى مواجه 
هستند و گاهى هم امكان ايجاد چالش هايى براى مؤسسات درمانى دولتى 

و دانشگاهى و غير آن وجود دارد.
مديركل بيمه سالمت اســتان همدان با بيان اينكه الزام قانونى براى بيمه 
سالمت وجود دارد كه خدمات را به صورت الكترونيك ارائه كند و بخشى 
از كار به حذف دفترچه برمى گــردد، گفت: براى اينكه در ابتداى كار به 
مشكل برنخوريم رويكرد تغيير كرده و هم زمان دفترچه چاپ و در اختيار 
مردم قرار مى گيرد و به نوعى مصرف كاغذ در اين مدت كم نشده اما قرار 

است كمتر كنيم و به تدريج متوقف شود.
 از ابتداى ارديبهشت صدور دفترچه  بيمه سالمت 

متوقف مى شود
وى با اشاره به اينكه طبق اعالم سازمان بيمه سالمت بايد تدابيرى اتخاذ 
كرد كه ابتداى ارديبهشت چاپ دفترچه متوقف شود تا به سمت حذف آن 
پيش رويم، خاطرنشــان كرد: رويكرد ما در استان به ويژه در ماه هاى اخير 

حذف كاربرد دفترچه بوده است.
فرجــى تصريح كرد: طبق اين تصميم با وجود اينكه دفترچه در دســت 
بيمه شــده وجود دارد اما از همكاران پزشك و مراكز دولتى و دانشگاهى 
خواستيم تا حد امكان از آن استفاده نكنند و به صورت الكترونيكى خدمات 

ارائه شود.
وى عنوان كرد: اين درخواســت در بخــش دارو، خدمات پاراكلينيك، 
آزمايش و راديولوژى و نيز ارجاع در ســطح يك كه دفترچه ها در اختيار 
بيمه شدگان روستايى قرار مى گيرد و افراد به مراكز جامع مراجعه مى كنند، 
شامل شده تا از آن استفاده نكنند و آماده باشند ارديبهشت ماه حذف شود.

خذ رأى از
اقليم 

ى 

نتخابات

داريــم، ما
به ناچا
ناب

شــ
به نوعى به

داريـى از
ب

داوطلبان قانون 
انتخابات را 
بخوانند

اكرم چهاردولى »
 انتخابات در راه اســت و كارگزاران اين عرصه در تكاپوى برگزارى آبرومندانه اين رويداد، مدتى اســت وارد عمل 

شده اند.
در همين زمينه درباره موضوعاتى چون روند برگزارى انتخابات، ميزان مشاركت مردم و حضور جريانات سياسى در عرصه 

انتخابات با محمدعلى محمدى فرماندار همدان و دبير ستاد انتخابات شهرستان همدان گفت وگو كرديم.
فرماندار همدان برگزارى انتخابات سالم و صيانت از آراى مردم را از مهم ترين اهداف مجريان انتخابات عنوان مى كند 

و مى گويد براى حضور حداكثرى مردم و برگزارى انتخاباتى پرشور تالش مى كنيم.
محمدى با بيان اينكه امنيت انتخابات در اولويت كارى ستاد انتخابات قرار دارد، بر صيانت از رأى مردم به عنوان يك 
امانت تأكيد مى كند. فرماندار همدان معتقد است شوراى شهر از جمله ارگان ها يى است كه نياز به تخصص الزم در 
عرصه هاى مختلف مديريت شهرى، حقوقى، محيط زيست و تاريخ دارد و زمانى كه همه اين تخصص ها كنار هم قرار 
بگيرند به يك هم افزايى مى رسيم. انتظارات از احزاب چندان برآورده نشده است، شايد بخشى از اين موضوع مربوط 
به ما دولتى ها باشد اما انتظار اين است كه احزاب براساس آنچه در اساس نامه و مرامنامه شان گنجانده شده، پاى كار 

باشند و مردم را به حضور در عرصه انتخابات ترغيب كنند.
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فرماندار همدان در گفت وگو با همدان پيام:

 متخصصان
 براى شوراى شهر ثبت نام كنند
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كانون هاى فرهنگى 
دانشجويان را جامعه پذير كرد

 مديــركل فرهنگى و اجتماعى وزارت علــوم، تحقيقات و فناورى 
از اهميت نقــش كانون هاى فرهنگى دانشــگاه ها در جامعه پذير كردن 
دانشجويان خبرداد. محمدهادى عســكرى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
با وجود شيوع ويروس كرونا، اقبال دانشجويان به مشاركت در فعاليت 
كانون هــاى فرهنگى افزايش يافته اســت. در اين دوران شــاهد تالش  
كارشناسان كانون هاى فرهنگى دانشگاه ها هستيم كه با هدف بهبود حال 
روحى جامعه و افزايش ســالمت اجتماعى جامعه دانشــگاهى فعاليت 
مى كنند. وى يادآور شــد: كانون هاى فرهنگى دانشگاه ها در جامعه پذير 
كردن دانشجويان و ارتقاى عقالنيت، خالقيت و اميدآفرينى نقش دارند. 
بــا بهره گيرى از ظرفيت آئين نامه كانون هــاى فرهنگى همچنين اهتمام 
نسبت به برگزارى منظم رويدادهاى فرهنگى، تنوع بخشى در موضوعات 

فعاليت هاى كانون هاى فرهنگى صورت پذيرد.

انتظارات از احزاب چندان برآورده نشده است، احزاب 
مى توانند مردم را به حضور در عرصه انتخابات ترغيب كنند



Y K

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

شنبه  23 اسفندماه 1399  شماره 3996

6
اقتصـاداقتصـاد

يادداشت

 eghtesad@hamedanpayam.com

واسطه ها هم مى توانند 
در خدمت بهبود اقتصادى باشند

مهدى ناصرنژاد»
 در شــرايط كنونى اقتصاد جامعه ايرانى كه كمتر چيزى سر جاى 
اصلــى خود قرار دارد و منجر به آشــفتگى و گرانى قيمت ها شــده 
است، اين دالل ها و كارچاق كن ها هستند كه با نقش مخرب خود در 

سازوكارهاى اقتصادى منفور عام و خاص شده اند.
واســطه گرى و داللى در بدنه اقتصاد بــازارى و به اصطالح نه چندان 
درست آن يعنى اقتصاد آزاد، در جامعه ايرانى ريشه تاريخى دارد. در 
واقع واسطه ها در اقتصاد سنتى ما ايرانيان از ابتداى شكل گيرى عناصر 
منفى و صبدى هم نبوده اند و به نوعى وجودشــان در هر دادوســتد 
ضرورى هم به شمار مى آمده است، به اين دليل كه مثال آن قديمى ترها 
وقتى تاجرى از همدان يا هر شــهر آبادى براى خريد يا فروش متاع 
خود عازم يك شــهر يا ديارى غريب مى شد، در ابتداى امر به عوامل 
فعال و آشنا در بازار هدف احتياج داشت تا معامله اى را براى او به سر 
وســامان برساند و به اين ترتيب طبق عرف بازار محل درصدى هم از 
طرفين معامله نصيب شخص دالل يا واسطه مى شد. واسطه ها در هر 
شهر براى خود داراى اعتبار و نفوذ كالم خاصى بودند و حرف و نظر 
آنــان هر معامله اى را حل و فصــل مى كرد. البته از اول امر هم برخى 
دالل ها خرده شيشه داشتند و با سوءاستفاده از اعتماد طرفين ممكن بود 

زير آبى هم بروند! 
امــا در دنياى امروز و به ويژه در جامعه ما كه شــالوده اقتصادى بين 
ســازوكار هاى سنتى آن و راهكارهاى مدرن امروزى گير كرده است، 
واســطه ها هم دچار بالتكليفى هستند و اين وسط گير كرده و گيج و 
ويج شــده اند و شايد به همين دليل است كه بيشتر نقش بزن و در رو 
را در معامله ها بازى مى كننــد! مثال بى خبر از همه جا وارد يك مغازه 
معامالت ملكى مى شــوى تا پس از هفته ها دوندگى و خستگى يك 
واحد آپارتمان نقلى و در حد توان خود را معامله كنى كه بعدا متوجه 
مى شوى شخص طرف معامله از ابتدا صاحب ملك نبوده است و بلكه 
واسطه اى است كه ملك مورد معامله را ارزان از دست صاحب اصلى 
آن خارج كرده و حاال با سودى قلنبه به تو فروخته است. يا ميوه فروش 
محله شما كه هر كله سحر به ميدان تره بار مى رود تا اجناس روز خود 
را گلچين كرده به مغازه بياورد، موقع حساب كتاب تازه متوجه مى شود 
كه از دالل هاى دســت دوم و سوم بار خريده و چندبرابر هم قيمت را 
باالتر داده و به همين علت است كه اهل محل هم ناگزير و بى خبر بايد 
قيمت چندبرابرى براى يك كيلو گرم سبزى تازه يا خيار يا هر ميوه اى 
به مغازه دار بپردازد، وقتى هم اعتراضى يا حرفى به ميان آيد، درنهايت 
جواب مى شــنوى كه چون اين كاال به خارج از كشور صادر مى شود، 

قيمت ها در بازارهاى داخلى باال رفته است! 
به هر جهت امــروزه همه مى دانند كه چون كااليى چنددســت بين 
واسطه ها مى چرخد تا به دست مصرف كننده اصلى برسد، گران مى شود 
و تــاوان گرانى ها را بايد مردم بپردازند. رهبر معظم انقالب نيز جمعه 
گذشته در سخنان تأمل برانگيز خود به مناسبت آغاز هفته درختكارى 
اشــاره فرمودند كه دولت بايد دست واسطه ها را از چرخه اقتصادى 

كشور كوتاه كند. 
با وجود اين به نظر مى آيد با يك برنامه ريزى اصولى و مدبرانه توسط 
دولتمردان و دست اندركاران حوزه مديريت اقتصاد، مى شود به گونه اى 
از حضور و استعداد بالقوه عوامل واسطه گر بهره گيرى كرد كه اين قشر 
نيز در خدمت بهينه ســازى اقتصادى قرار بگيرند و وجودشان بيشتر 

از اينكه در جامعه اقتصادى مخل و مضر باشد، مفيد هم واقع شود. 
واقعيت اين اســت كه قشر دالل و واسطه در چرخه اقتصادى در هر 
شــهر و بازارى، يكى دو نفر نيست و بسيار گســترده تر از اين اعداد 
و ارقام اســت. بســيارى از عوامل واســطه گر براى خــود صاحبان 
سرمايه هاى كالن و انبار و سردخانه و امكانات حمل و نقل و كارگران 

بى شمار هستند. 
اغلــب اينها اجناس را از مبدأ توليد خريــدارى و تهيه و به انبارهاى 
فصلى و سردخانه ها و زير زمين هاى خود منتقل و نگهدارى مى كنند تا 
در موقع مناسب و بازارى شيرين به سود هاى كالن و باد آورده تبديل 
كنند و زيربار هيچ دفتر و دستك رسمى و ماليات و بيمه هم نمى روند 
و زالوصفتانى هســتند كه فقط شكم و انبان خود را از خون مردم باد 

مى كنند تا بميرند. 
حال چنانچه با كمى زحمت و صرف وقت و دلســوزى و مسئوليت 
توسط سازمان هاى دســت اندر كار ، هر كاالى كشاورزى يا صنعتى از 
همان مبدأ با دخالت و نظارت مهندســى شــده از طريق اتحاديه ها و 
تعاونى هاى مربوطه با قيمت مشخص و با صرف نظر از برخى عوارض 
دولتى در اختيار هر خريدار عمده اى ، چه واســطه و چه شركت هاى 
ثبت شده و بنكدارى هاى عمده قرار بگيرد و قيمت هاى عمده فروشى 
و خرده فروشى آن هم كارشناسى شــود ، مى توان ورود و خروج ها را 
كنتــرل كرده و ردپاى توليد و توزيــع و قيمت كاال و محصوالت را 

در دست گرفت . 
بدين صورت واســطه ها نيز از كانال هــاى قانونى و اصولى در چرخه 
ســالم اقتصادى حفظ خواهند شد و از سرمايه و امكانات و نيروهاى 
كار آنــان نيز براى خدمــت به جامعه اقتصــادى و حيات اجتماعى 

بهره گيرى به عمل خواهد آمد  .

شرايط پرداخت سود سهام عدالت اعالم شد
 نحوه پرداخت سود ســهام عدالت از سوى رئيس سازمان بورس اوراق بهادار اعالم 

شد.
به گزارش خبرآنالين، دهقان دهنوى درباره مصوبات جلســه شوراى عالى بورس درباره 
نحوه پرداخت ســود سهام عدالت، گفت: با توجه به تعدد شركت هاى حاضر در پرتفوى 
سهام عدالت، مقرر شد تا به منظور تســهيل فرايند، واريز سود سهام افرادى كه مديريت 
مســتقيم را انتخاب كرده اند، توسط شركت ســپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه 

وجوه انجام شود.
سخنگوى شــوراى عالى بورس به برگزار نشدن انتخابات شــركت هاى سرمايه گذارى 

استانى اشاره و تصريح كرد: بر همين اساس، امسال سود سال 98 سهام عدالت افرادى كه 
روش غيرمســتقيم را انتخاب كرده اند، به همان روش سهام داران مستقيم سهام عدالت و 

توسط شركت سمات واريز مى شود.
 سهام عدالت چند؟

ارزش واقعى سهام عدالت تحت تأثير روند نوسانى بازار سرمايه در هفته گذشته نوسانى 
بود و درحالى كه ارزش واقعى ســهام با ارزش اوليه 532 هزار تومان در اواســط هفته 
به بيش از ده ميليون تومان رســيده بود دوباره روز چهارشــنبه به زير ده ميليون تومان 

كاهش يافت.
بر اين اساس ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اوليه يك ميليون تومان در روز شنبه 16 
اســفندماه 17 ميليون و 960 هزار تومان، در روز يكشنبه 17 اسفندماه 18 ميليون و 110 

هزار تومان، در روز دوشــنبه 18 اسفندماه 18 ميليون و 690 هزار تومان، در روز سه شنبه 
19 اسفندماه 18 ميليون و 890 هزار تومان و در روز چهارشنبه 20 اسفندماه 18 ميليون و 
780 هزار تومان بود. همچنين ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اوليه 532 هزار تومانى 
از روز شــنبه 16 اسفندماه تا روز چهارشنبه 20 اسفندماه به ترتيب 9 ميليون و 530 هزار 
تومان، 9 ميليــون و 610 هزار تومان، 9 ميليون و 920 هزار تومان، ده ميليون و 20 هزار 

تومان و 9 ميليون و 970 هزار تومان قيمت داشت.
ارزش واقعى سهام عدالت با ارزش اوليه 492 هزار تومانى نيز در روزهاى شنبه، يكشنبه، 
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى به ترتيب 8 ميليون و 810 هزار تومان، 8 ميليون 
و 880 هزار تومان، 9 ميليون و 170 هزار تومان، 9 ميليون و 260 هزار تومان و 9 ميليون 

و 210 هزار تومان قيمت داشت.

نيكزاد در همدان: 

ناله مردم فساد است نه فقر
■ دالر 17500 تومانى شعار پوپوليسى روحانى است

محمد ترابي
  علي نيكزاد متولد 1344 در اردبيل، سياســتمدار اصولگرا و نماينده مردم اردبيل، ســرعين، نمين و نير در يازدهم 
مجلس شــوراى اسالمى اســت كه هم اكنون به عنوان رئيس هيأت مديره گروه توسعه ساختمان تدبير (وابسته به ستاد 

اجرايى فرمان امام) فعاليت مى كند.
وي در دولت نهم، از 1384 تا 1387 اســتاندار اردبيل بود. نيكزاد در دولت دهم از 1388 تا 1390 وزير مســكن و 
شهرسازى بود و با حفظ سمت، از 1389 تا 1390 نيز سرپرستى وزارت راه و ترابرى را برعهده داشت و پس از ادغام 2 
وزارتخانه، در فاصله سال هاى 1390 تا 1392 نيز به عنوان وزير راه و شهرسازى فعاليت مى كرد. وى در سال 1391 براى 
مدتى كوتاه نيز سرپرستى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات را برعهده داشت. اين نايب رئيس دوم مجلس يازدهم 
شوراي اسالمي، اواخر هفته گذشته به دعوت حجت االسالم احمدحسين فالحي نماينده مردم همدان و فامنين به منظور 

گفتمان انقالب اسالمي و نظارت ميداني نمايندگان مجلس در جامعه، به همدان آمد.

 دولت ساخت مسكن 
در حجم ميليونى را آغاز كند

در ابتدا نايب رئيس دوم مجلس شــوراي اسالمي 
پس از بازديد از شركت خانه سازي استان همدان، 
در حاشــيه اين بازديد درباره واگذارى اين شركت 
به بخش خصوصى و بازپس گيرى آن توسط ديوان 
محاسبات، اظهار كرد: اين كارخانه به قيمتى اندك 
واگذار شده بود كه هم اكنون اين واگذارى لغو شده 
و اهليت فــردى كه اين مركز را تحويل گرفته بود 

نيز تأييد نشده است.
نيكزاد با اشــاره به اينكــه در گفت وگو با رئيس 
ســازمان ملى زمين و مســكن مباحــث موردنظر 
مطرح شده و هم اكنون هيچ مانعى براى فعاليت اين 
كارخانه وجود ندارد، عنوان كرد: قطع به يقين بدانيد 
مشــكلى براى فعاليت اين كارخانه، تأمين تنخواه 

موردنيــاز اين مركز و يا بهره گيــرى از تكنولوژى 
براى ارائه خدمات مناســب و توليد در بخش بتنى 

و قطعات مورد نياز ساختمان و راه، وجود ندارد.
وي در ادامــه افزود: توصيه ما به دولت و وزارت 
راه و شهرسازى اين اســت كه در حجم ميليونى 
ســاخت مســكن را آغاز كنند و اينكه پايان كار 
دولــت اســت و كار دارد تمام مى شــود، حرف 
اشتباهى است. فعال سازى بخش مسكن هيچ گونه 
ارزبرى نداشــته و عين اقتصادى مقاومتى اســت 
زيــرا مصالح، قوانين و ديگــر مايحتاج مورد نياز 
براى ساخت مسكن در كشور وجود دارد؛ بنابراين 
مســكن فعال شــود بســيارى از بخش ها به ويژه 

صنعت نيز فعال مى شود.
 تقويت عرصه فرهنگ

 الزمه موفقيت اقتصادى است

پس از بازديد از شركت خانه سازي نيكزاد به همراه 
فالحي و هيــأت همراه به ديدار حجت االســالم 
والمســلمين حبيب ا... شعبانى نماينده ولى فقيه در 

استان و امام جمعه همدان رفتند.
شعباني در اين نشست با بيان اينكه تقويت عرصه 
فرهنگ الزمه موفقيت اقتصادى اســت، گفت: اگر 
فرهنگ مورد غفلت واقع شــود اقتصاد، سياست و 

اخالق جامعه دچار آسيب مى شود.
وي همچنين خطاب بــه نايب رئيس دوم مجلس 
اظهار كرد: اســتان همدان در بخش اعتبارات ملى 
الزم است بيشتر مورد توجه قرار گيرد زيرا هنوز به 
نقطه مطلوب در بخش بهره مند شدن از بودجه هاى 

ملى دست نيافته است.
نيكزاد نيز در اين جلســه با بيــان اينكه دغدغه ما 
اين اســت كه كارى اثرگذار براى بهبود معيشت و 

زندگى مردم انجام دهيم، گفت: شــهادت مى دهم 
در هيأت رئيســه هم وغم ما اين است كه چگونه 
مى توانيم هرچه بهتر سربازى رهبر انقالب و نوكرى 
مردم را بكنيم. معتقدم تا زمانى كه تربيت توحيدى 
نبوده و فرهنگ درست نشــود، بعيد است افرادى 

مانند شهيد سليمانى داشته باشيم.
نماينده مردم اردبيل در مجلس شــوراي اســالمي 
با اشــاره به كميســيون هاى فعال در مجلس مانند 
كميســيون فرهنگى، عمرانــى و صنايع، افزود: در 
بخش اصل 44 واقعيت اين است كه بدون تعصب 
به هر اســتانى كه سفر كرده و مسأله واگذارى ها را 
بررسى كرديم، ديديم بيت المال را به غارت برده اند.

  عملكرد فعلي در عرصه معيشت مردم 
ناكارآمد است

نماينــده مردم اردبيل در مجلــس به همراه نماينده 

مــردم همدان و فامنين در ادامه پــس از بازديد از 
گلزار شهدا براي اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد 

قمر بني هاشم شهرك فرهنگيان رفتند. 
نيكــزاد در جمع نمازگزاران با بيــان اينكه افرادى 
در رأس امور هســتند كه در زمينه معيشــت مردم 
ناكارآمد عمل كردند، گفت: با ناهماهنگى بين وزرا 
اين كشــور اداره نمى شود؛ بنابراين طرحى نو بايد 
داشــت و يك دولت و تفكر انقالبى بايد روى كار 

بيايد. 
نايــب رئيس مجلس خاطرنشــان كــرد: همه ما 
يكدست مقابل دشمن مى ايستيم اما چرا مردم بايد 
در مشكل باشــند؟ چرا معيشت بايد مشكل داشته 
باشد؟ زمانى كه ما در دولت بوديم، هيچ كس زودتر 
از 12 شــب به خانه نمى رفت، اكنون هيأت دولت 

چرا نبايد مردم را ببينند؟ 

 پس از اقامه نماز، نيكزاد به همراه فالحي 
و هيأت همراه و اصاحب رســانه در ســالن 
همايش هاى بانك ملي براى برگزاري نشست 
گفتمان تخصصي انقالب اســالمي، حاضر 

شدند. 
در اين نشســت فعاالن استاني در حوزه هاي 
مختلف پشــت تريبون رفتند و پرسش ها و 

نكات خود را مطرح كردند. 
در ابتداى اين نشســت فالحي نماينده مردم 
همدان و ســخنگوي كميســيون آموزش و 
تحقيقات در مجلــس هدف از دعوت نايب 
رئيــس دوم مجلــس به همــدان را گفتمان 
انقالب اســالمي و نظارت ميداني نمايندگان 
مجلس اعــالم كرد، درباره جبهــه پايداري 
گفت: جبهــه پايداري عضــوي از احزاب 
اصولگرايي است(فالحي دبير حزب پايداري 

استان همدان است).
ســيدعلي رســولي دكتري مكانيك، ابراهيم 
قياسوند دكتري عمران، مريم قهرماني دكتري 
شهرســازي، جمال بادامي ارشد معماري در 
زمينه هاي انتخابات، عملكرد دولت و مجلس، 
برخي طرح ها و پرو ژه هاي عمراني استان و ... 
نكات و پرسش هايي مطرح كردند كه نيكزاد 

به آنها پاسخ داد. 
نايب رئيس دوم مجلس شوراي اسالمي در 
پاســخ به پرسشــى درباره انتخابات مجلس 
اظهــار كرد: رهبر معظم انقــالب همواره از 
حضور حداكثرى در انتخابات سخن گفتند و 
ما نيز هرگز نگفتيم كه در انتخابات مجلس با 
حداقل ها پيروز شويم؛ بنابراين اگر فردى هم 
چنين سخنى را بيان كرده، اشتباه گفته است. 
نيكزاد با اشــاره به در پيــش بودن انتخابات 
گفت: امروز نيز دولت بايد در جامعه اقداماتى 
انجــام دهد كه مــردم در عرصــه انتخابات 

حضور يابند.
نايب رئيس مجلس شــوراى اسالمى با بيان 
اينكه نمايندگان نبايد در امور اجرايى دخالت 
كنند، عنوان كرد: نمايندگان وقتى وارد امور 

اجرايى مى شوند كه كار انجام نشده است.
وى بيان كرد: من در زمــان وزارت خود به 
هيچ عنوان به نماينده اى بــاج ندادم اما حتى 
يك پرســش هم از بنده در مجلس پرسيده 
نشده اســت، كمااينكه به آنها اعالم مى كردم 
كه از مــا كار بخواهيد به همين دليل نيز هر 
دوشنبه ساعت ها با نمايندگان جلسه برگزار 

مى كردم.
نيكزاد با اشــاره به اينكه پــس از پايان دوره 
وزارتم حتى يك پرونده هم در دستگاه هاى 
نظارتــى ندارم، افــزود: نماينــده در بخش 

به  وقتى  اجرايــى 
كارى ورود مى كند 
كه كار روى زمين 

مانده باشد. 
تأكيــد  بــا  وى 
بــر اينكــه برخى  
مشــكالت بــا 5

ميليــون تومان وام 
برطرف مى شــود، 
12 ايــران  افزود: 

دارد  قانــون  هزار 
كه بســيارى از آنها در تناقــض با يكديگر 
هســتند، درحالى كه فرانسه تنها هزار و 200

قانون دارد.
نيكزاد درباره پروژه مســكن مهر نيز با اشاره 
به اينكه يك دولت در دنيا معرفى كنيد كه در 
عرض 4 سال ساخت 4 ميليون و 300 هزار 
مســكن را آغاز كرده و 3 ميليون آن را افتتاح 
كرده باشــد، گفت: بين مردم حتى به اندازه 
انگشتان دست پيدا كنيد كسانى را كه خواهان 

پس دادن مسكن خود باشد.
نماينــده مــردم اردبيل در مجلس شــوراي 
اسالمي قانون ســاماندهى، توليد و حمايت 
از مســكن را يك قانون مترقى دانســت و 
بيان كرد: كار مســكن مهر، يك اقدام انقالبى 
بود چون وزنه هايى كه بر مســكن بسته شد 
را برداشــتيم و با همكارى بيــن وزرا كار را 

پيش برديم.
وى بــا بيان اينكه 13 ميليون نفر در كشــور 
حاشيه نشــين داريــم، افزود: ســن ازدواج 
دختران 29 سال و سن ازدواج پسران به 30

سال رسيده است و چه كسى بايد پاسخگوى 
اين اتفاق باشد؟

نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا مسكن مهر را متوقف 
كردند؟ تصريــح كرد: متأســفانه اطالعات 
غلطى به رئيس جمهور دادند، زيرا اگر دقت 
مى كردند متوجه مى شــدند كه مسكن موتور 
محرك 136 رشــته اســت و صنعت را نيز 
فعــال مى كند. نيكزاد درباره داليل گرانى قير 
نيز بيان كرد: در مجلس 5 هزار ميليارد تومان 
براى قير مصوب شد كه با قيمت مناسب در 
اختيار بخش هايــى كه نياز دارند قرار بگيرد، 
اما 7 پااليشگاه دور هم نشستند و قير را به 8

ميليون تومان رساندند. 
وى با بيان اينكه بايد رئيس جمهور پاى كار 
بيايد و نظارت كنــد، تصريح كرد: با وجود 
اينكه رئيس بانك مركزى در خردادماه ســال 
99 بخشــنامه صادر كرد كه 20 درصد يك 

هزار ميليارد تومان تســهيالت را به مسكن 
اختصاص دهد اما اين اتفاق رخ نداده است.

نيكزاد با تأكيد بر اينكــه 360 ميليارد تومان 
تسهيالت براى مسكن در سال 1400 درنظر 
گرفته شده اســت، عنوان كرد: خوشبختانه 
مردم اقســاط خود را پرداخــت مى كنند و 
براســاس آمار نيز بانك مسكن تنها 2 درصد 

تسهيالت عقب افتاده دارد.
نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به اينكه 2 مسأله در كشــور شفاف نشده و 
نخواهد شد، بيان كرد: نخستين مورد كاداستر 
است كه اگر شفاف شود، تمامى اموال شفاف 
مى شــود؛ اما اجازه نمى دهنــد چون از 500

ميليون حســاب بانكى، 54 درصد دارايى آن 
به0/4 درصد افراد اختصاص دارد. فعال شدن 
كاداستر سبب مى شــود كه حل اختالفات و 

تخلفات در دادگاه ها نيز آسوده  شود.
وي در ادامه با اشاره به پيگيرى اصالح قانون 
نظام مهندسى در كميســيون فنى و عمرانى 
مجلس، اظهار كرد: مهندســان كه در ادارات 
متفاوت مى خواهنــد حالل زندگى كنند، اگر 
از حوزه نظارت و نقشه درآمد نداشته باشند، 
زندگى آنهــا نمى چرخد، بايد بــه آنها حق 
فنى پرداخت كرد و ســپس از كارهاى ديگر 

خوددارى كرد.
نيكزاد ادامه داد: تا زمانى كه شــهردارى ها به 
درآمد پايدار نرسند، براى تأمين نيازهاى مالى 

به كميسيون ماده «5» متوسل مى شوند. 
وى پايبند نبودن شهروندان به پرداخت حق 
شــهروندى را آن روى سكه رونق كميسيون 
ماده 5 دانســت و تأكيد كرد: وقتى كه مردم 
حقوق شهردارى را تا زمانى كه مجبور نباشند 
نمى پردازند، اوضاع شعردارى ها از اين بهتر 

نمى شود. 
نايب رئيس دوم مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان كرد: مردم اگر به موقع و درست 
حقوق خود را بپردازند مى توانند به عملكرد 
شــهردارى ها نيز نظــارت كننــد و از آنها 

مطالبه گرى داشته باشند. 

■ در ادامه جلســه و پس از پرســش اين اعضــاي كارگروه فني 
مهندسي و مديريت شهري و مطالبه گرهاي اجتماعي، نايب رئيس 
دوم مجلس شوراي اسالمي به پرسش هاى نصرت ا... طاقتي احسن 

مدير مسئول روزنامه همدان پيام پاسخ داد كه در ادامه مي خوانيد:
 يكي از داليــل رد اليحه بودجــه 1400 كه در ابتدا 
توسط نمايندگان رد شــد، وجود نرخ ارز 4 هزار و 200
توماني در آن بوده زيرا نمايندگان بر اين اعتقاد بودند كه 
قيمت اين ارز مي بايســت 17 هزار و 500 تومان باشد. 
شــوك رواني اين حركت مجلس ســبب ايجاد يك موج 

گراني در بازار شد، در اين زمينه توضيح بفرماييد:
 ما هرگز از دالر 17 هزار و 500 تومانى ســخنى به ميان نياورديم، 
مجلس اصًال روى اين قيمت نظر نداشته است. اين بحث از سخنان 
پوپوليستى آقاى روحانى است و مجلس اصًال روى اين قيمت نظر 

نداشته است. 
دولــت دالر 4 هــزار و 200 تومانى را به افــراد خاص اختصاص 
داد. 4 ميليارد و 821 ميليون دالر را به هزار و 221 ثبت ســفارش 
اختصاص دادند، كه ابتدا قبول نكرديم كه براى غذاى سگ و گربه 
و دســته بيل اختصاص پيدا كرده است اما گزارش ديوان محاسبات 

آمد.
فلسفه دالر 4 هزار و 200 تومانى براى اقالم اساسى است كه محقق 
نشــد و تورم اين كاالها از تورم كاالهاى غيراساســى بيشتر شد. 
دولت نمى تواند قيمــت دالر را كاهش دهد چون با كاهش قيمت 

دالر، بورس نيز سقوط مى كند.
 مجلس پس از يك سال براي بهبود وضعيت اقتصادي 

و رفاهي مردم چه كرده است؟ 
كميســيون امنيت ملي قانون اقدام راهبردي جهت لغو تحريم ها را 
وضــع كرد كه قانون خوبي بود و دولت مي توانســت از آن نهايت 
استفاده را بكند. طرح ماليات بر خانه هاى خالى، رسيدگى به مسأله 
قير، حمايت از توليد مســكن، شفافيت، مسأله جمعيت و رسيدگى 
به مطالبات قرارگاه خاتم االنبيا و فعال شــدن پروژه هاى عمرانى در 
شهرســتان ها برخى از مسائلى اســت كه در مجلس پيگيرى شده 

است.
  چند بار اســت كه اليحه افزايــش تعداد نمايندگان 
دولت به مجلس ارائه مي شود ولي تاكنون مسكوت مانده 
است. استان در حوزه بهار و كبودراهنگ و حوزه همدان و 
فامنين به افزايش تعداد نمايندگان نياز دارد. چرا مجلس 
يازدهم نمي خواهد تعداد نمايندگان در مجلس شــوراي 

اسالمي اضافه شود؟
مجلس يازدهم درباره افزايش تعداد نمايندگان حساســيتي ندارد. 

ولي اين موضوع تاكنون به مجلس نيامده است.
 آيا ســفرهاي اخير آقاي قاليباف و جنابعالي به ساير 
اســتان ها را مي توان در جهت اهداف انتخاباتي ارزيابي 
كرد؟ آيا ســفر هاي اخير شــما از جمله به همدان، براى 

حمايت از قاليباف است؟
ســفر من به همدان ارتباطي به آقاي قاليباف ندارد و بنده به دعوت 
فالحي نماينده محترم همدان به اين سفر آمده ام. نظارت بر مناطق 
مختلف كشــور در دستور كار هيأت رئيســه مجلس قرار دارد و 
ســفرهايى كه صورت مى گيــرد به همراه معاونــان وزرا با هدف 

رسيدگى به مشكالت است.

حضور حداكثري در انتخابات دغدغه همه است

نمايندگان وقتي دخالت مي كنند كه كار انجام نشده است

به خدا به نمايندگان باج ندادم 
و يك پرونده هم ندارم

دولت اگر دولت باشد 
نمايندگان را بازي نمي دهد و 

كار خودش را مى كند

ازدواج دختران به 29 
و پسران به 30 سال رسيده 

است 

روحاني بايد پاسخ دهد كه 
چرا مسكن مهر را متوقف كرد

60 هزار ميليارد تومان رانت 
در آهن است

مسكن فعال شود 
صنعت فعال مي شود 

سفرم به همدان 
به سفرهاي قاليباف ارتباطي 

ندارد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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ورزشكار همدانى 
سفير صلح سازمان ملل شد

 براساس اعالم فدراســيون ورزش بيماران خاص و پيوند اعضا، 
الهام محمدى از ســوى معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان 

به عنوان سفير صلح و دوستى سازمان ملل انتخاب شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در مراســم اســتقبال از اين بانوى 
ورزشــكار، گفت: الگوى رفتارى، تحصيلى و ورزشى الهام محمدى 
سفير صلح و دوستى ســازمان ملل و بانوى ورزشكار هيأت ورزش 

بيماران خاص و پيوند اعضاى استان همدان ترويج مى شود.
محمدى در مسابقات تنيس روى ميز رقابت هاى جهانى پيوند اعضاى 
انگلســتان در 2 بخش انفرادى و دوبل موفق به كسب 2 مدال طال و 

نقره شده بود.
حميد سيفى در ديدار با اين بانوى قهرمان، اظهار كرد: القاب و عناوين 
گذراســت لذا بايد در ايــن زمينه و فرصتى كه به وجود آمده منشــأ 

خيروبركت باشيم.
وى با بيان اينكه اميدواريم يك مدل جديد از توسعه را در ورزشكاران 
و قهرمانان اســتان همدان شــاهد باشــيم، گفت: توجه به جوانان و 
ورزشكاران از مهم ترين وظايف ذاتى ما است لذا همواره به شما كمك 
مى كنيم تا ســاير ورزشكاران و جوانان را نيز جذب كنيد تا بتوانند از 

الگوى رفتارى، تحصيلى و ورزشى شما بهره بگيرند.

توسعه زيرساخت هاى ورزش محالت 
ضرورى است

 مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان بر ضرورت توســعه 
زيرســاخت هاى ورزش محالت در استان همدان تأكيد كرد و گفت: 
قلبم براى خدمت به مردم اســتان مى تپد و از هيچ تالشــى فروگذار 

نخواهم بود.
ســيفى در ديدار با شوراى ورزش محالت استان با بيان اينكه حفظ و 
حراست از اراضى و اماكن دولتى وظيفه همگانى است، گفت: توسعه 
زيرســاخت هاى ورزش محالت با بهره گيرى از ظرفيت هاى موجود 

در دستور كار است.
وى بــا بيان اينكــه امروز بايد ضمــن حفظ ظرفيت هــاى موجود 
زيرساخت ها را متناسب با جمعيت و تراكم شهرنشينى افزايش دهيم، 
گفت: خوشــبختانه مسئوالن استان با تمام توان حامى ورزش همدان 

هستند و از هر فرصتى براى ارائه خدمت استفاده مى كنند.
ســيفى با اشــاره به اينكه در مدت 6 ماهه اخير با اندكى فكركردن و 
انتخاب راه صحيح بســيارى از موانع و مشــكالت حقوقى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان با درنظرگرفتن آسايش و آرامش و همچنين 
رضايتمندى مردم رفع شده اســت، گفت: نياز ورزش و ورزشكاران 
استان همدان را مى دانيم و همواره براى ارتقاى ظرفيت ها با همراهى 

مسئوالن ارشد استان تالش مى كنيم.
وى در ادامــه تصريح كرد: هدف ما خدمت به مردم اســت همچنان 
كه در گذشــته اين مهم را معنا كردم امروز نيز چه مسئول باشم و چه 
نباشم قلبم براى استان همدان و مردم اين ديار مى تپد و از هيچ تالشى 
فروگذار نخواهم بود. ســيفى در پايان با تأكيد بر آمادگى براى انعقاد 
تفاهم نامه همكارى با شــوراى ورزش محالت استان همدان، اظهار 
كــرد: اميدواريم بتوانيم با همكارى همه جانبه و ارتباطات مؤثر قدمى 

مثبت براى توسعه استان همدان برداريم.

قايقران همدانى براى كسب سهميه المپيك 
آماده مى شود

 دور جديــد اردوى تيم ملى روئينگ به ميزبانــى درياچه آزادى 
برگزار مى شــود و كيميا زارعى تنها قايقــران همدانى حاضر در اين 

اردوى تيم ملى است.
مسابقات كسب سهميه روئينگ المپيك توكيو ارديبهشت ماه سال آينده 

به ميزبانى ژاپن برگزار خواهد شد.
بــه همين منظور تيم ملى روئينگ كشــورمان براى حضور موفق در 
مســابقات انتخابى المپيك دور جديد تمرينــات خود را با حضور 6

پاروزن در 2 بخش آقايان و بانوان آغاز كرده است.
زارعى تنها نماينده اســتان در اين اردو پيش از اين در مسابقات ليگ 

برتر كشور حايز مدال شده بود.
 اين ورزشكار همدانى سابقه كسب مدال در بازى هاى آسيايى را نيز 
دارد و اكنون شانس اصلى ورزش همدان براى كسب سهميه المپيك 

به شمار مى رود.

عربستان ميزبان ليگ قهرمانان شد
 كنفدراسيون فوتبال آسيا ميزبان هاى فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا 
را اعالم كرد. عربســتان به عنوان ميزبان گروه نخست، سوم و چهارم 
انتخاب شــد، شهر الشارجه امارات ميزبان گروه دوم شد و بازى هاى 

گروه 5 هم در هند برگزار مى شود.
كنفدراسيون فوتبال آســيا براى هيچ باشگاه ايرانى حق ميزبانى قائل 
نشده است. اين درحاليست كه در بين 3 نماينده قطعى ايران در مرحله 
گروهى (استقالل، تراكتور و پرسپوليس)، تيم پرسپوليس داراى شرايط 
واجد ميزبانى بود اما حتى براى سرخپوشان هم مسئوالن كنفدراسيون 
حقى قائل نشــدند و هند را كه از لحاظ تجربى و كيفى قابل قياس با 

ايران نيست را بر ديگر تيم هاى گروه E ترجيح دادند. 
پيشنهاد عربستان براى ميزبانى يك گام بزرگ به جلو براى اين كشور 
اســت؛ زيرا اعتبار خود را به عنوان محل برگزارى مناسب رويدادهاى 
مهم، افزايش مى دهد و جايگاه خــود را براى ميزبانى جام ملت هاى 

آسيا در سال 2027 تثبيت مى كند.
قطر كه در مســابقات گروهى فصل گذشــته ليــگ قهرمانان ميزبان 
ديدارهاى برجســته مرحله گروهى و مرحله پلى آف تا فينال بود، در 

اين دوره ميزبان نيست.

«ميليچ» امروز وارد تهران مى شود
 براســاس تأييد مديرعامل باشگاه استقالل «هرويه ميليج» بازيكن 

كروات اين تيم امروز شنبه به ايران بازمى گردد.
هرويه ميليچ  هافبك كروات استقالل كه چندى پيش توسط كادر فنى 
سابق اين تيم در اختيار باشــگاه قرار داده شده بود، به كرواسى سفر 
كرد و قصد بازگشت به ايران را نداشت. او با محمود فكرى اختالفات 
زيادى داشت و اعالم كرده بود تا زمانى كه وى سرمربى استقالل است 
به اين تيم بازنمى گردد. با تغيير كادر فنى اســتقالل و روى كارآمدن 
فرهاد مجيدى، ســرمربى تازه  وارد آبى ها، از مديران استقالل خواست 
هرطور شده ميليچ  را به استقالل برگردانند زيرا وى براى موفقيت  در 

ادامه فصل به مرد كروات نياز دارد.
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پيشخوان
حفظ زمين فوتبال حصار 

نيازمند راهكار قانونى است
 حفظ زمين فوتبال 60 ساله محله حصار مطهرى شهر همدان نيازمند 

راهكار قانونى و عزم مسئوالن اجرايى استان است.
مديركل ورزش و جوانان استان در ديدار با اعضاى ورزش شهروندى 
شــهردارى همدان با اعــالم اين خبر، اظهار كرد: ايــن زمين ميعادگاه 
ســتاره هاى فوتبال همدان بوده و اكنون نيز فعاليت بسيارى از تيم هاى 

فوتبال محالت در اين زمين انجام مى شود.
حميــد ســيفى بيــان كــرد: انتظــار مــى رود مســئوالن اجرايــى همــدان 

بــا بررســى و اقــدام الزم اجــازه ندهنــد ايــن زميــن كــه داراى چمــن 
ــوده و توســط اهالــى محــل حفــظ و نگهــدارى مى شــود،  طبيعــى ب

تغييــر كاربــرى داده شــود.
وى با تأكيد بر اينكه حوزه حقوقى دستگاه ورزش استان آماده بررسى 
راهكارهاى قانونى در حل وفصل اين مشكل است، گفت: ساير نهادها 
نظير شوراى شهر، شهردارى و دســتگاه هاى مرتبط نيز بايد همكارى 

كنند.
ســيفى وجود دهكده ورزش محالت در جاده رباط همدان به وسعت 
20 هكتار را ظرفيت بســيار مناســبى براى توسعه فضاى ورزش شهر 
دانســت و گفت: آماده همكارى در زمينه مطالعات مهندسان عمرانى 

دستگاه ورزش استان در نقشــه اين طرح هستيم. دستگاه هاى اجرايى 
اســتان مى توانند در اين زمينه تعامل الزم را داشته باشند و ما نيز آماده 

ارائه مشاوره كارشناسانه به آنها هستيم.
مســئول ورزش شــهروندى همدان نيز در اين جلســه با قدردانى از 
همكارى خوب دســتگاه ورزش استان، گفت: احياى زمين هاى فوتبال 
محــالت به ويژه زمين چمن حصار و ديــزج از اهداف اصلى ورزش 

شهروندى است.
سعيد پناه آبادى افزود: به دنبال توسعه زيرساخت هاى ورزش شهروندى 
براى اســتفاده عموم مردم هســتيم و در اين بين زمين هاى ورزشى در 

پارك ها ايجاد شده است.

2 سنگنورد همدانى 
در اردوى تيم ملى 

 پس از برگزارى 2 دوره از مسابقات 
استانى و كشــورى جام فجر در همدان 
و تهران، متين بيــات و راحيل رمضانى 
2 ســنگنورد همدانى براى شــركت در 
نخســتين دوره از اردوهــاى تيــم ملى 
ســنگنوردى جمهورى اســالمى ايران 
دعوت شــدند. اين اردوهــا به ميزبانى 
فروردين ماه  در  پيام  سنگنوردى  آكادمى 
سال 1400 در تهران برگزار خواهد شد.

بانوان ماليرى در اردوى 
تيم ملى هندبال 

 بانوان ماليرى براى اعزام به مسابقات 
آسيايى به نخستين اردوى تيم ملى هندبال 

بانوان كشور دعوت شدند.
با دعوت فدراســيون هندبال جمهورى 
اســالمى ايران 4 هندباليســت جوان و 
نوجوان ماليرى، الناز يارمحمدى، محنا 
مؤمنى و صبا زنگنه در رده سنى نوجوانان 
و مائده شــهبازى در رده سنى جوانان به 
نخستين اردوى تيم ملى هندبال نوجوانان 
و جوانان بانوان جمهورى اسالمى ايران 
جهت حضور در مســابقات آســيايى 

دعوت شدند.

صعود بسكتبال نهاوند
 به جمع 4 تيم برتر

 مســابقات ليگ دسته دوم در مرحله 
پلى آف در شــهر اراك برگزار شد و تيم 
خانه بسكتبال نهاوند با 2 برد برابر فوالد 
آلياژى ايران يزد به مرحله نيمه نهايى اين 

مسابقات راه يافت.
خانــه بســكتبال نهاوند در ايــن ديدار 
مقتدرانه با نتيجه 76 بر 54 فوالد آلياژى 
ايران يزد را شكست داد و راهى مرحله 

بعد شد.
تيم خانه بسكتبال نهاوند در مرحله بعد 
اين رقابت ها امروز در اصفهان به مصاف 

حريف خود مى رود.

www.edch.ir

 امالك و اماكن ورزشى اداره كل ورزش و 
جوانان استان همدان شناسنامه دار شدند.

مديركل ورزش و جوانان استان در پنجاهمين 
نشست با خبرنگاران استان با اشاره به بخشى از 
انجام شده در 6 ماهه گذشته در اداره كل ورزش 
و جوانان استان همدان، اظهار كرد: از بدو ورود 
به اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در 
راستاى التيام بخشى به حوزه ورزش و جوانان 
و همچنين اولويت بندى امورات قابل اجرا بيش 
از صد جلسه هم انديشى با گروه هاى مختلف 
ورزشى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى برگزار 
شده كه نتايج خوبى براى برون رفت ورزش و 

جوانان از مشكالت گذشته حاصل شد.
حميد ســيفى با اشاره به تشــكيل بيش از 20

كارگروه تخصصى در زمينه هاى اسپانســرى، 
قهرمانى، پشــتيبانى، زيرساخت هاى ورزشى 
و ...، گفــت: هدف مــا در اداره كل ورزش و 
جوانان انسجام بخشــى به امــورات روزانه اى 
است كه توسط همكاران اجرا مى شود تا بتوانيم 
هدفى واحد را دنبال كنيم و ان شاءا... به نتيجه 

متعالى دست يابيم.
وى با اشاره به رفع مشكل تردد به استخر واقع 
در كوچه مشــكى، گفت: معبر ورودى به اين 
اســتخر با هدف رضايتمندى مــردم منطقه و 
هماهنگى با شهردارى تغيير و پرونده حقوقى 

چندساله در اين  زمينه بسته شد.
ســيفى ايجاد پيســت صحرانوردى در كنار 
پيست تارتان مجموعه شــهيد مفتح را ديگر 
اقــدام اداره كل ورزش و جوانان در راســتاى 
اســتفاده چندوجهى از اماكن ورزشى عنوان 
كرد و گفت: بــا پيگيرى هاى صورت گرفته و 
همراهــى وزارت ورزش و جوانــان به دنبال 
تأســيس زمين هاى چمن تمرينى در استاديوم 
شهيد مفتح هستيم. وى از صدور اسناد مالكيت 
بخش قابل توجهى از اماكن ورزشى خبر داد و 
گفت: بيــش از 180 هكتار از امالك اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان تعيين حدود 
شده و اسناد آن صادر و يا درحال صدور است.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان صدور 
سند پناهگاه هاى كوهستان، شفافيت قراردادها 
و اماكــن ورزشــى و منابع مالــى را از ديگر 
اقدامات عنوان كرد و گفت: طى مدت اعتبارات 
خوبى به هيأت هاى ورزشى و تيم هاى مختلف 

تزريق شده است.
وى ادامه داد: درباره زمين چمن هايى كه به علل 
مختلف در ســطح استان مشكالتى داشتند، با 
تشكيل كارگروه تخصصى ارزيابى هزينه شدند 
كه بخشى از آنها درحال رفع مشكل و بخش 

ديگرى نيز در دست اقدام است.
ســيفى از فراهم شــدن زمينه ايجاد پيســت 

بيشــتر  در  اسب ســوارى  و  موتورســوارى 
شهرســتان هاى استان خبر داد و گفت: تنها در 
شهرســتان فامنين با همكارى و ارتباط مؤثر با 
فرماندار و مسئوالن دستگاه هاى اجرايى استان 
و شهرستان 42 هكتار زمين توسط منابع طبيعى 
براى ايجاد پيست موتورسوارى و اسب سوارى 
به اداره كل ورزش و جوانان اختصاص داده شده 

است.
وى گفت: درباره پيست اسكى تاريك دره نيز با 
نگاه مثبت استاندار و تعامل اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان، مديريت بحران 
اســتاندارى و اداره كل ورزش و جوانان مسير 
دسترسى به اين پيســت در فرصت باقيمانده 
بازگشايى و ساختارى مشخص براى سال هاى 

آينده نيز تعريف شد.

اماكن ورزشى استان 
شناسنامه دار شدند

 شــمارش معكــوس براى آغــاز رقابت 
شــيما صفايى نابغه تنيس روى ميز همدان در 
مسابقات انتخابى براى كسب سهميه المپيك 
توكيو به ميزبانى دوحه آغاز شده و همگان در 
انتظار خلق حماسه تاريخى توسط جوا ن ترين 

ملى پوش ايرانى هستند.
به گزارش ايرنا، مســابقات انتخابى المپيك از 
27 اســفندماه جارى به مدت 2 روز در دوحه 
قطر برگزار مى شود تا درنهايت بليت توكيو به 

ورزشكار پيروز اين رقابت ها تعلق بگيرد.
در اين رقابت ها كشورهاى آسياى ميانه نظير 
تاجيكستان،  ازبكستان،  قرقيزستان،  قزاقستان، 
تركمنستان، افغانستان و ايران حضور دارند كه 
نمايندگان كشورمان در اين دوره از مسابقات 
انتخابى ندا شهســوارى از كرمانشــاه و شيما 

صفايى از همدان هستند.
البته ملى پوشان ايرانى پيش از برگزارى انتخابى 
المپيك، بايد در روزهاى 24 تا 26 اســفندماه 
در يك تورنمنت جهانى به ميزبانى كشور قطر 

شركت كنند.
صفايى جزو نســل هاى نخبه و ماندگار تنيس 
روى ميز كشــور در ســال هاى اخير به شمار 
مى رود كه توانســته در همه رده هاى سنى به 
شكل مناسب رشــد و درخشش داشته باشد 
و حاال نگاه همگان به درخشــش او در دوحه 
است. ملى پوش همدانى تنيس روى ميز كشور 
براى خود در كسب ســهميه المپيك شانس 
زيادى قائل است كه بايد از اين فرصت طاليى 
براى درخشــش در دوحه و كســب سهميه 
المپيك نهايت استفاده را داشته باشد. حضور 
در المپيك دور از دســترس نيســت و بايد از 
حداكثر توان و تجربه براى رسيدن به اين مهم 
تالش كرد. وى تورنمنــت جهانى را ميدانى 
مناســب پيش از حضور در انتخابى المپيك 
دانست و گفت: اين مســابقات محك بسيار 
خوبى براى آماده سازى است تا با توان بهترى 
براى كسب سهميه تالش كنم و اميد بسيارى 
براى كســب ســهميه حضور در رقابت هاى 

المپيك توكيو دارم.
مربى تنيس روى ميز همــدان نيز در اين باره 
گفت: همه حريفان حاضر در انتخابى المپيك 
در دوحه قطر قدرتمند هســتند اما شيما بايد 

بيشــتر حواس خــود را معطوف بــه رقباى 
قدرتمند ازبكستان و قزاقستان كند.

زهره ابوطالبيان افزود: شيما صفايى اگر بتواند 
سهميه المپيك را كسب كند نخستين دختر در 
تاريخ اين ورزش است كه در سن 17 سالگى 

موفق به راهيابى به المپيك مى شود.
وى بيان كرد: فدراســيون پينگ پنگ اردوهاى 
خيلــى خوبى براى ايــن 2 ملى پوش برگزار 
كرده، به ويژه دعوت از چند بازيكن ملى پوش 
تركيه كه به لحاظ سبك بازى مشابه حريفان ما 

در قطر بودند.
ابوطالبيان خاطرنشــان كرد: خوشبختانه هر 2

ملى پوش كشــورمان در شرايط آمادگى بسيار 
خوبى هســتند و اميد آن را داريم كه يكى از 
آنها موفق به كسب ســهميه شود. وى افزود: 
البته رقابت در اين عرصه كار ســختى است 
اما با توجه به شــرايط ملى پوشان، عزم، اراده 
و انگيزه باالى آنان و اردوهاى تداركاتى خوبى 

كه داشته اند، اين مهم دور از دسترس نيست.
اين مربى تنيس روى ميز يادآور شــد: شــيما 
افتخارات زيادى داشته كه مهم ترين آنها كسب 
نائب قهرمانى بزرگســاالن در سن 13 سالگى 
است، ضمن اينكه به طور همزمان در تيم ملى 

جوانان و بزرگساالن نيز حضور داشت.
اين مربى تنيس روى ميز افزود: قهرمانى پياپى 
در رده هاى سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
چندين دوره بزرگساالن از جمله افتخارات اين 
ورزشكار اســت، ضمن اينكه تاكنون چندين 
مدال در تورنمنت هاى جهانى هم به دســت 

آورده است. 
وى موفقيت اين ورزشكار را مرهون خانواده 
ورزشــى و مربيان ارزنده همدان دانســت و 
گفت: پدر اين قهرمــان از مربيان تنيس روى 
ميز و كارشــناس ارشد تربيت بدنى است كه 
اصلى ترين دليل ورود شيما به دنياى ورزش و 

اين رشته به شمار مى رود.
وى همچنين تالش آقايان ظهيرى و شاملو در 
رشد و پيشرفت شيما صفايى را مورد تمجيد 
قرار داد و گفت: قدردان فدراسيون تنيس روى 
ميز هستيم كه تمام تالش خود را براى ايجاد 
شرايط ايده آل در آماده ســازى و اعزام اين 2

ملى پوش بانوان داشته است.

نابغه تنيس همدان در انديشه خلق حماسه

آگهى دعوت از بستانكاران (نوبت دوم)
شركت سهامى خاص شن و ماسه 

همه كسى غرب در حال تصفيه 
به شماره ثبت 7665 و شناسه ملى 10820069133

مدير تصفيه - معصومه رحيمى نادر 

شركت  بستانكاران  كليه  از  تجارت  قانون   225 ماده  اجراى  در 
مذكور كه انحالل آن در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 
1399/01/16 به تصويب رسيده است و آگهى انحالل آن در روزنامه 
رسمى به شماره 22082 مورخ 1399/10/15 به چاپ رسيده است، 
دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت حد اكثر 6 ماه از تاريخ انتشار 
آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود، به محل تصفيه 
شركت واقع در آدرس همدان خيابان هنرستان ، خيابان ايلگلى 
ساختمان 222 واحد 5 با كد پستى 6516763601  مراجعه نمايند 
بديهى است شركت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى كه خارج از 

مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت . 
تاريخ هاى چاپ 1399/11/23 و 1399/12/23 و 1400/01/23     
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انسان مى تواند از سفر به درون 
كرم چاله جان سالم به در ببرد

 دانشــمندان مى گويند بــا توجه به نتايج جديــد مطالعات آنها، 
انسان ها مى توانند در سفر به درون يك كرم چاله زنده بمانند.

به گزارش ايسنا، با توجه به عمر كوتاه انسان و پهناورى جهان هستى، 
حركت ســريعتر از سرعت نور ممكن است يكى از راه هاى سفر به 
اعماق جهان باشــد، اما ممكن است بتوانيم اين كار را تنها در عرض 
يك ثانيه انجام دهيم و مســافت هاى غيرقابل دركى را به يك باره از 

طريق يك كرم چاله طى كنيم.
 Physical Review براساس چندين مطالعه جديد كه در مجله
Letters منتشــر شده، مشخص شده اســت كه انسان مى تواند در 

واقع از اين سفر جان سالم به در ببرد.

 SLS تاريخ دومين آزمايش موتور موشك
مشخص شد

 ناســا دومين آزمايش موتور موشــك SLS را براى تاريخ 18 
مارس برنامه ريزى كرده است.

به گزارش ايسنا، ناسا تاريخ 18 مارس را براى دومين آزمايش آتش 
 (Stennis)در مركز فضايى استنيس SLS ثابت موشك ماه پيماى
تعيين كرده اســت. اين موشك قرار است براى پرتاب در مأموريت 
موسوم به «آرتميس-1»(Artemis-1) در بهار سال آينده به مركز 
فضايى كندى(Kennedy) فرستاده شــود. مأموريت آرتميس-1 
نخســتين پرواز آزمايشى موشــك SLS براى برنامه آرتميس ناسا 
است كه هدف آن بازگرداندن فضانوردان به ماه تا سال 2024 است. 

قرار بود اين مأموريت در پايان امسال به ماه پرتاب شود.

دانشمند ايرانى نخ هاى سلولزى 
با قابليت توليد برق ساخت

 سوزان دارابى محقق دانشگاه چارلمز سوئد موفق به توليد نخ هاى 
رساناى سلولزى شده است كه مى توان آن را همراه با نخ هاى معمولى 

براى دوخت يك لباس به كار برد تا برق توليد كند.
به گزارش نيواطلس، به لطف پيشــرفت در علم مواد و الكترونيك، 
درحال مشاهده اين هستيم كه چگونه ممكن است روزى لباس هاى 
ما كارى بيش از گرم نگه داشتن ما داشته باشند. دانشمندان دانشگاه 
صنعتى چالمرز اكنون با توليد يك نخ جديد ساخته شــده از سلولز 
رسانا كه مى تواند در منسوجاتى توليد شود كه براى اهداف مختلف 
برق توليد مى كنند، نمونه جديد و قابل توجهى از آنچه در اين حوزه 

امكانپذير است را ارائه داده اند.

لباسى كه از عرق و حركت بدن
 انرژى توليد مى كند

 يك لباس مخصوص ساخته مهندسان دانشگاه كاليفرنيا سن ديگو 
مى تواند بــا بهره گيرى از عرق و حركت بدن، انرژى يك ســاعت 
هوشــمند و دســتگاه هاى ديگر را تأمين كند. به گزارش نيواطلس، 
وقتى صحبت از انرژى هاى تجديدپذير مى شود، مى بينيم كه بسيارى 
از شــهرها از منابع مختلفى مانند صفحات خورشيدى و توربين هاى 
بادى اســتفاده مى كنند. دانشمندان اكنون با يك لباس هوشمند كه از 
طريــق عرق و حركت بدن، برق توليد مى كند، رويكرد مشــابهى را 
اتخاذ كرده اند. اين لباس هوشمند كه توسط تيمى در دانشگاه كاليفرنيا 
سن ديگو ايجاد شده است، از سلول هاى سوخت زيستى بهره مى برد 

كه از عرق بدن براى توليد انرژى استفاده مى كند.

كشف يك سنگ پيرتر از زمين در آفريقا
 يك ســنگ جديد كه با قدمت 4/6 ميليارد ســاله قدمتى بيش از 
عمر زمين دارد، در آفريقا كشف شده و EC 002 نام گرفته تا تبديل 
به قديمى ترين ســنگ ماگمايى شــود كه تاكنون كشف و تجزيه و 
تحليل شــده است. به گزارش ايسنا، در ســال 2020 تكه اى از يك 
شهاب سنگ در صحراى بزرگ آفريقا سقوط كرد و اكنون دانشمندان 

اعالم كرده اند كه فكر مى كنند قدمت آن از زمين بيشتر باشد.
با تجزيه و تحليل عميق تركيب و ســن اين ســنگ مشخص شده 
است كه اين شهاب سنگ موســوم به Erg Chech 002 حدود 
4/6 ميليارد سال قدمت دارد و توسط فعاليت آتشفشانى تشكيل شده 
است. محققان مى گويند اين سنگ به طور رسماى قديمى ترين نمونه 

شناخته شده ماگما در فضا است.

رفع موانع سرمايه گذارى 
در گرو انسجام و هماهنگى در استان 

 اظهارات اخير رئيس كميســيون گردشــگرى و سرمايه گذارى 
شوراى اسالمى شــهر همدان درباره موانع سرمايه گذارى در مركز 
اســتان اگرچه موضوع تازه اى نيســت، اما ايــن نگرانى را در بين 
دلسوزان استان و تمام كسانى كه دغدغه توسعه اين خطه را دارند، 
ايجاد مى كند كه برخالف آنچه ادعا مى شــود، براى مشــكالت و 
موانع مذكور اقدام چندانى صورت نگرفته و اين مشكالت تشديد 

نيز شده است.
نكته قابل تأمل اينكه اكنون نه درباره برنامه ها و سياست هاى استان 
براى جذب ســرمايه گذار و ميزان موفقيت هــا در اين زمينه، بلكه 
پيرامون معضلى به نام تنگ نظرى سخن مى رانند. معضلى كه ريشه 
در نوعى افــراط و تفريط دارد و چنانچه براى آن چاره انديشــى 
نشود، مى تواند خيلى از رشــته ها را پنبه كند كمااينكه در مواقعى 

چنين نيز شده است.
البته اين موضوع نبايد ما را از ســنجش ميزان تالش ها و اقدامات 
نهادها و دســتگاه هاى مســئول در زمينه رونق سرمايه گذارى ها با 

توجه جدى به محورهاى توسعه استان غافل كند. 
ارائــه گزارش به افــكار عمومى در اين زمينه از اهميت بســزايى 
برخوردار اســت و اين حق مردم است كه بدانند اهداف استان در 
جذب و هدايت سرمايه و اجراى پروژه ها چقدر محقق شده است.
به نظر مى رســد ما نيازمند نوعى انسجام و هماهنگى بين بخشى و 
به تبع آن حركت هماهنگ در اســتان هســتيم تا پروژه هاى بزرگ 

به موانع جدى برخورد نكنند و در بازه زمانى خود انجام شوند.
فراموش نكنيم كه اگر مى خواهيم به توســعه دست پيدا كنيم بايد 
از اين موانع عبور كنيم تا با كمترين هزينه در مســير توســعه قدم 

برداريم.
تحقق اين مهم در گرو نگاه دغدغه مند به توســعه استان از يكسو 
و انســجام و هماهنگى بيش از پيش بين مجموعه ها و بخش هاى 

مرتبط از سوى ديگر است.
البته توجه به نقدهاى ســازنده و لحاظ كردن پيوست هاى فرهنگى 
و اجتماعــى در هــر برنامه اى از جمله اجــراى پروژه هاى مهم و 
تأثيرگذار در توســعه، اصلى مسلم و پذيرفته شده است كه همواره 

بايد مدنظر قرار گيرد.

جشنواره زمستانى عكس 
به همت گنجنامه به فصل آخر رسيد

 گردشــگرى، بيش از بخش هاى اقتصادى ديگــر در دوران كرونا 
آســيب ديده است؛ اما ترديدى نيست كه در دوران پساكرونا، رويكرد 
جديدى در تجارت بين الملل و تقســيم منافع و منابع بين كشورها و 

بنگاه ها ايجاد مى شود.
 مديرعامل دهكده توريستى گنجنامه با عنوان اين مطلب گفت: شايد 
بيش از هر صنعت ديگر، خالقيت كارآفرينى و فناورى بتواند تجارت 
گردشــگرى را نجات بدهد و عرضه خدمات گردشگرى را به عنوان 

بخش صادرات خدمات فعال تر كند. 
ســعيد ترابيان افزود: بر اين اساس و با توجه به انتظارات انباشته شده 
براى گردشگرى در دوره پساكرونا، اين نويد وجود دارد كه فعاليت هاى 
گردشــگرى با رويكرد نوين در اين نوع تجارت و با شــدت بيشترى 
شــكل بگيرد. شرايط دشوار فعاليت بخش خصوصى و سرمايه گذارى 
در حوزه گردشــگرى همچون دهكده تفريحى توريستى گنجنامه اما 
موجب نشد تا رويدادهايى همچون جشنواره عكس فصل ها را تعطيل 

كنيم.
اين جشــنواره به همت مجموعه توريســتى گنجنامه پس از رويداد 
پاييزى در زمستان 1399 برگزار شد تا پويايى گردشگرى را در همدان 

متذكر شود.
آئين اختتاميه جشــنواره عكس زمســتانى با ميزبانى دهكده توريستى 
گنجنامه و مشاركت شهردارى همدان، شركت سياحتى عليصدر، اداره 
كل ورزش و جوانان و انجمن عكاســان همدان همزمان با ســالروز 
مبعث پيامبر اكرم(ص) برگزار و با معرفى عكاســان برگزيده توســط 

هيأت داوران به كار خود پايان داد.
مراسم اختتاميه جشــنواره عكس زمســتانى همدان با حضور عباس 
صوفى شــهردار همدان، قراباغى رئيس كميسيون گردشگرى شوراى 
شــهر، مجيدى مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر، شيروانى نايب 
رئيس جامعه هتلداران، خاكســار معاون گردشگرى ميراث فرهنگى، 
ســعيد ترابيان رئيس هيأت مديره دهكده توريســتى گنجنامه و ساير 

مديران و مسئوالن استانى و عكاسان منتخب برگزار شد. 
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■ حديث:
امام على(ع):

هر كس طمع در درون داشته باشد خود را حقير كرده، و كسى كه ناراحتى هايش را فاش كند به ذلت 
خويش راضى شده، و كسى كه زبانش را بر خود امير كند شخصيت خود را پايمال كرده است»           
نهج البالغه، حكمت 2

 مجوز سفر به همدان زرد 
بدون عليصدر بى فايده است
■ معاون گردشگرى: عليصدر بر تصميم خود براى تعطيلى نوروز تجديدنظر كند 
■ نايب رئيس جامعه هتلداران ايران: تعطيلى غار در كارنامه مديرعامل سوءمديريت ثبت مى شود 
■ شهردار: ستاد كرونا بر تصميم بازنگرى كند غار باز مى شود

مريم مقدم  »
 درحالى كه نوروز 1400 ســومين نوروزى اســت كه پس از ســيل نوروز 1398 و كرونا در نوروز 1399 شرايط سفر در تعطيالت همچنان فراهم نيست، اكيدا 

توصيه شده امسال هم مردم در نوروز در خانه بمانند. ستاد ملى مقابله با كرونا و رئيس جمهور پس از جلسات متعدد تكليف سفر هاى 1400 را روشن كردند.
بنابر مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا، سفر به شهرهاى قرمز و نارنجى در نوروز 1400 ممنوع است و سفر به شهرهاى آبى و زرد نيز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

سختگيرانه انجام مى شود. 
ســتاد ملى مقابله با ويروس كرونا ســرانجام تصميم نهايى خود را درباره سفرهاى نوروزى اعالم كرد و بر اين اساس، سفرهاى نوروزى به مناطق قرمز و نارنجى 
ممنوع است؛ اگرچه اين موضوع تنها درباره سفرهاى شخصى جاده اى صدق مى كند و سفر هوايى، ريلى و با ساير وسايل حمل ونقل عمومى با ارائه پاسخ منفى 

تست كرونا امكان پذير است.
از آنجا كه همدان در رديف شهرهاى زرد قرار دارد با اين تفاسير سفر به استان با حفظ و رعايت پروتكل هاى بهداشتى ممكن است. 

نرفتن به سفر بهتر از رفتن است
 حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در آخرين جلسه ستاد ملى مقابله با 
كرونا با تأكيد بر اينكه ســفر به شهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع است، گفت: طبق 
تصميم وزارت بهداشــت و ســتاد ملى كرونا، هيچ كس براى سفر به اين شهرها 

برنامه ريزى نكند. 
وى افزود: اگرچه براى مردم سخت است كه امسال به سفر نروند اما بايد بدانند اين 
خواهش و نكته اى كه مطرح مى شود براى سالمت آنان است و نه چيز ديگر. نرفتن 
به سفر بهتر از رفتن است. حاال اگر كسانى اصرار دارند كه سفر بروند و يا براى شان 
واجب است بايد خيلى مراقب رعايت پروتكل هاى بهداشتى باشند. ما نمى توانيم 
به مردم بگوييم كه شــب عيد خريد نرويد اما از آنان مى خواهيم كه پروتكل هاى 

بهداشتى را رعايت كنند و در شلوغى و ازدحام وارد نشوند.

تكليف سفرهاى نوروزى روشن شد
 در تازه ترين خبر نيز وزير كشور با بيان اينكه پروتكل هاى بهداشتى در ايام نوروز تشديد مى شود، گفت: برپايى چادرهاى مسافرتى در بوستان ها و كنار خيابان 

و استفاده از مدارس و خانه هاى شخصى كه مورد اطمينان نيست براى اسكان در ايام نوروز ممنوع است.

عبدالرضا رحمانى فضلى در 2 روز گذشته در پاسخ به پرسشى مبنى بر چگونگى شرايط سفرهاى نوروزى، اظهار كرد: ستاد ملى مبارزه با كرونا در اين زمينه مصوبه 
دارد و ما نيز تابع آن هستيم.

وى افزود: در اين ستاد مقرر شده شهرهايى كه رنگ بندى كرونايشان قرمز و نارنجى است، سفر كردن به آنها ممنوع باشد ولى سفر به بقيه شهرستان ها و شهرهاى 
كشور آزاد است.

وى خاطرنشان كرد: مردم پيش از رفتن به هتل و رستوران جهت اطمينان بيشتر از بهداشتى بودن اين مراكز با وزارت ميراث فرهنگى هماهنگ كنند.

رحمانى فضلى با اشاره به ارائه دستورالعمل هاى الزم براى اتوبوس ها، قطارها و هواپيماها خاطرنشان كرد: محور سالمت و صحت مردم، خود مردم هستند و آنچه 

وظيفه دولت و دستگاه هاى اجرايى است مهيا كردن امكاناتى مانند پزشك، دارو و تخت و همچنين ارائه تذكرها و توصيه هاى الزم است.

چرا در همدان زرد غار تعطيل است 
 در اين ميان تصميم بر تعطيلى غار عليصدر در نوروز 1400 براى تصميم گيران و برنامه ريزان سفر ايجاد نگرانى كرد و پرسش هايى متعددى را ايجاد كرد. 

اگر همدان شهر استان زرد است چرا مهم ترين جاذبه گردشگرى آن مهر تعطيلى براى نوروز 1400 مى خورد؟ 
اگر قرار است مهم ترين جاذبه گردشگرى همدان تعطيل باشد ديگر زنجيره هاى چرخه گردشگرى هم از مدار خارج شوند؟ 

بازگشت تدريجى تأسيسات و اماكن گردشگرى به چرخه فعاليت براى نوروز 1400 خبرى است كه در يكى دو هفته اخير در اغلب رسانه ها به آن پرداخته شد و 
بنابر آخرين تصميمات در ستاد ملى مقابله با كرونا و امكان سفر به شهرهاى زرد فعاليت تأسيسات و اماكن گردشگرى به صورت جدى تر از سر گرفته مى شود.

در اين ميان اما براساس آخرين مصوبات اين ستاد در همدان مقرر شده بود غار عليصدر كه تأثير بسزايى بر جذب گردشگر در غرب كشور به ويژه همدان دارد 
براى نوروز 1400 باز نباشد.

اين تصميم درحالى اتخاذ شد كه سفر براى نوروز به همدان مجاز اعالم شده بود و همچنان سفر با اولويت حفظ فاصله هوشمند و رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
ممكن بود.

درخواست براى تجديدنظر
 پس از اتخاذ اين تصميم در اختتاميه جشــنواره عكس زمستانى كه به همت مجموعه توريستى گنجنامه 
در تاالر قرآن برگزار شد، معاون گردشگرى همدان از مديرعامل شركت سياحتى عليصدر درخواست كرد در 

زمينه تعطيلى غار در نوروز 1400 بازنگرى بر تصميم مجموعه داشته باشند.
على خاكسار به نقش تأثيرگذار عليصدر بر چرخه گردشگرى استان اشاره كرد و گفت: حاال كه امكان سفر به 
همدان ايجاد شــده، نبايد با تعطيلى عليصدر اين تكاپو را از استان گرفت و الزم است با عنوان سفر مسئوالنه 

مردم استان و ميهمانان ورودى را مهارت ببخشيم.
نايب رئيس جامعه هتلداران ايران و مدير هتل هاى بين المللى باباطاهر نيز در اين برنامه به صراحت گاليه فعاالن 

گردشگرى را از تصميمات اخير مطرح كرد. 
 شــهرام شــيروانى گفت: به جاى اينكه بگوييد شما را به حضرت عباسى سفر نرويد صداى ما را بشنويد كه 

مى گوييم شما را به حضرت عباس واكسن را براى ايرانيان مهيا كنيد. 
وى گفت: پروتكل هاى الزم را ستاد ملى كرونا به تأسيسات گردشگرى اعالم كرده است و حاال مردم نيز اصول 

اوليه رعايت اصول بهداشتى را مى دانند.
مردم بايد سفر مسئوالنه را تجربه كنند و تأسيسات گردشگرى به رعايت اصول بهداشتى به خوبى واقف هستند 

پس با پاك كردن صورت مسأله چيزى حل نمى شود. 
وى خطاب به متوليان امور در شركت سياحتى عليصدر گفت: ما بايد عليصدر را براى نوروز1400 در استان 
فعال ببينيم زيرا اگر عليصدر فعال نشود اين اتفاق سوءمديريت مجموعه عليصدر تلقى خواهد شد و خواهد 

توانست تأسيسات گردشگرى استان را متضررتر كند. `

سال آينده سفر كنيد
 عليرضــا رئيســى ســخنگوى ســتاد ملــى مقابلــه با كرونــا نيــز در همين 
زمينــه اظهــار كــرد: اگرچــه شــايد فشــار روحــى و روانــى و خســتگى 
ــا  ــند، ام ــته باش ــيب پذيرى داش ــل و آس ــه تحم ــود ك ــبب ش ــردم س م
خواهشــى كــه داريــم ايــن اســت كــه تــا حــد امــكان ايــن ســفرها بــه 
هيچ وجــه انجــام نشــود تــا امســال را هــم بــا شــرايط ثابتــى بگذارانيــم 
و از ســال آينــده كــه بحــث واكسيناســيون كامل تــر مى شــود و قطعــا 
ــم  ــيم، آن ه ــته باش ــرى داش ــالت بهت ــم تعطي ــد مى تواني ــال هاى بع س
ــا عزيزان مــان در كنــار يكديگــر كــه مبــادا به دليــل ســفرهاى  همــراه ب
چنــدروزه عزيزان مــان ديگــر در كنــار مــا نباشــند كــه ايــن ضايعــه اى 

ــت. ــر اس جبران ناپذي

 التماس مى كنم، مى بوسمتان؛ حضرت عباسى سفر نرويد
 باالخره در روزهاى اخير، وزير بهداشت ضمن تأكيد چندباره بر خطر ويروس تغييريافته انگليسى، قدرت 
ســرايت باال و شــدت مرگ آفرينى آن، در عين حال درباره سفرهاى نوروزى گفت: ما التماس كرديم كه سفر 

نباشد. التماس مى كنم، مى بوسمتان؛ حضرت عباسى سفر نرويد.
وزير بهداشــت بايد خواهش كند، تمنا كند، دست ببوسد و پا ببوسد تا بلكه بتواند يك قدم بردارد. انتظارمان 
اين اســت كه به برخى عرايضى كه وزير بهداشــت به عنوان دلســوزى و آينده نگرى بيمارى مى گويد، توجه 

بيشترى معطوف شود.

استاندار همدان: غار عليصدر تا ارديبهشت ماه 1400 تعطيل است
 هفتم اســفندماه بود كه اســتاندار همدان از تعطيلى غار عليصدر تا پايان ارديبهشت ماه 1400 خبر داد و 
گفت: متأسفانه رعايت پروتكل ها در كل كشور كاهش پيدا كرده و اين موضوع معنايى جز افزايش و گسترش 

ويروس كرونا نخواهد داشت.
سيدســعيد شاهرخى با بيان اينكه تردد خودروهاى با پالك خوزستان در استان همدان تا اطالع ثانوى ممنوع  

است، گفت: بيشتر شهرستان هاى استان همدان در وضعيت زرد قرار دارند.
استاندار همدان كه در شصتمين جلسه ستاد استانى مقابله با كرونا سخن مى گفت، افزود: با توجه به ايام پايانى 
سال كه مراجعات به بازار زياد شده و هم سفرهاى نوروزى در پيش است، رعايت پروتكل ها بهداشتى حتما 

بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.
وى با بيان اينكه بيشتر شهرستان هاى استان همدان در وضعيت زرد قرار دارند و شهرستان اسدآباد در وضعيت 

آبى است، گفت: تمام فعاليت ها براساس رنگ بندى هاى اعالم شده، انجام مى شود.
وى با بيان اينكه اگر پروتكل هاى بهداشتى رعايت نشوند و تغييرى در وضعيت رنگ بندى استان ايجاد شود، 
محدوديت هاى بيشترى اعمال خواهد شد، اظهار كرد: با توجه به اينكه استان همدان مقصد گردشگرى است، 

ضرورت دارد پروتكل هاى بهداشتى به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود.

نتيجه
 روزهايى كه موج ورود گردشــگر به همدان باال بود همواره 
عليصدر محركى براى ســفر به غرب كشور به حساب مى آمد و 
حاال با متوقف شــدن امكان بازديــد از غار و صدور مجوز براى 
پذيرش مسافر در اســتان درصد بااليى از تأسيسات گردشگرى 
نگران شــدند از اينكه مبادا با تعطيلــى عليصدر اين اجازه ورود 
مســافر با رعايت پروتكل هاى بهداشتى بيشتر شكل ضرر و زيان 

پيدا كند. 
پيشينه ركود ورود گردشــگر به عليصدر به اواخر بهمن ماه سال 
گذشــته برمى گردد كه براى نخســتين بار تا سى ام ارديبهشت ماه 
سال 1399 كه به نوعى زمان پيك پذيرش گردشگر در اين منطقه 

محسوب مى شد، برمى گردد.

از روزى كــه عليصدر روزها را يكى پس از ديگرى بى مســافر 
پشت ســر گذاشت ديگر تأسيسات گردشــگرى همدان هم روز 

خوش به خود نديدند. 
بــراى حل وفصل مشــكالت اقتصادى كارگــران در عليصدر با 
رايزنى هــاى متعدد مديران مجموعه بيش از 150 نفر از كارگران 

اين مجموعه مشمول بيكارى شدند.
به اين طريق روزگار گذشــت اما اين بيمه و وام هاى دريافتى 
هم دردى را درمان نكرد و چرخ لنگان عليصدر گردشــگرى 
همدان را هم با چالش روبه رو كرد و اين اتفاق دليلى برآن شد 
كه بيش از گذشته متوليان امور در حوزه گردشگرى به اهميت 

نقش عليصدر در گردشگرى استان پى ببرند.
در روزهايى كه چالش هــاى مالى گريبان عليصدر را گرفته بود، 

انتظار مى رود براى رفع مشــكالت اقتصادى عليصدر ارگان هاى 
تأثيرگذارى همچو اســتاندارى، شــهردارى و ميــراث فرهنگى 
با حمايت هاى مالى بيشــتر از گذشــته براى فعاليت دوباره اين 

مجموعه قدمى بردارند. 
پس از درخواست متوليان امور گردشگرى براى بازگشايى دوباره 
غار عليصدر شهردار همدان به عنوان عضو تأثيرگذار هيأت مديره 
عليصــدر قول داد درصورت اعالم ســتاد كرونا و تجديدنظر بر 
تصميم گيرى در راســتاى تعطيلى غار آنهــا آمادگى اين را دارند 
كه غار عليصد را براى پذيرش گردشگر طبق اصول استاندارد و 
پروتكل هاى بهداشتى براى نوروز 1400 بازكنند. حال بايد منتظر 
ماند و ديد آيا چالش هاى مالى عليصدر و تأثير شگرف اين جاذبه 

گردشگرى بر اقتصاد گردشگرى استان جدى گرفته مى شود؟! 
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