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مديون نمانيد
  1- زمــان كمــى تــا پايــان فعاليت 
شــوراهاى شــهر در پنجمين دوره باقى 
مانده اســت و با آغــاز فراينــد ثبت نام 
داوطلبان شــوراها، عمال فعاليت آنها زير 
سايه انتخابات قرار خواهد گرفت.در اين 

فرايند ممكن است...

 2021 مـــارس    14   1442 رجـــب   30   1399 مـــاه  اســـفند   24 يكشـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3997  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 احمد محمد راستى

از طرف پرسنل شهردارى شهر فامنين

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته 
حضرتعالى را به عنوان شهردار شهر كبودراهنگ 

تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.
از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى در 
جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسالت 

داريم.
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المى مسالت 

در روزهاى پايان سال مسئوالن به فكر مردم افتادند

خط و نشان به بازار
■ دادستان همدان: با گرانفروشان و محتكران با جديت برخورد مي شود

سخنگوى شوراى نگهبان:

نيروهاى نظامى از دخالت 
در انتخابات منع شده اند
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دانش آموزان در پى شاد 
به مسجد پناه آوردند

حذف همدان حذف همدان 
از مقصد سفـر نوروزىاز مقصد سفـر نوروزى  
■■  16001600 دز واكسن كرونا امروز تحويل همدان مى شود دز واكسن كرونا امروز تحويل همدان مى شود

 با پيگيرى و موافقت اعضاى شــوراى 
شــهر، حدود 5 ميليارد ريــال اعتبار براى 
ســاخت پناهگاه حيوانات بى سرپرســت 
ســطح شــهر در بودجه 1400 شهردارى 

همدان تخصيص يافت.
رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى 
اسالمى شــهر همدان در جلسه كميسيون 
خدمات شــهرى شورا با محوريت بررسى 
نحوه برخورد با حيوانــات بالصاحب در 
سطح شهر؛ گفت: از بين رفتن پديده شوم 
سگ كشى مطالبه عمومى شهروندان به ويژه 
دوســتداران محيط زيست است كه در اين 
زمينــه درحال حاضر شــهردارى متهم به 
سگ كشى است؛ زيرا شهردارى همدان، بارِ 
اين مسئوليت را يك تنه بر دوش مى كشد 
و عزم جدى از سوى مســئوالن امر براى 
ســاماندهى ســگ هاى بى سرپرست ديده 

نمى شود.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان؛ كامران گردان با اشاره به اين 
ضرب المثل كه اگر دل بســوزد از چشــم 
كور هم اشــك مى ريزد؛ معتقد است: طرح 
ساماندهى ســگ هاى بالصاحب در سطح 

شهر بايد از حالت سنتى، خارج شود.
گردان؛ برگزارى نشست تخصصى معاونت 
خدمات شــهرى با نمايندگان انجمن هاى 
زيســت محيطى مرتبــط با حــوزه حفظ 
حقــوق حيوانات به منظور اجــراى برنامه 
كوتاهمدت را خروجى اين جلسه برشمرد 
و ابراز اميدوارى كرد: برنامه بلندمدت براى 

ســاماندهى حيوانات بالصاحب در سطح 
شهر به منظور اجراى بند 15 ماده 55 قانون 

شهردارى هم اجرايى شود.
برنامه ريزى  بر  تأكيد  سلماسى:   
عملياتى براى حيوانات سطح شهر

رئيــس مركــز مطالعــات و پژوهش هاى 
شــوراى شــهر همدان نيز گفت: توجه به 
زندگــى جانوران به ويژه ســگ ها يكى از 
مباحث قابل توجه اجتماعى است كه بايد 
براى كنترل و مديريت آن برنامه ريزى شود.
رضوان سلماســى با تأكيد بر اينكه بايد با 
ارائه برنامه منســجم همراه با نگاه اجرايى 
نسبت به تقسيم وظايف و مسئوليت ها در 
اين حوزه اقدام شــود؛ افزود: رسيدگى به 
حيوانات در سطح شهر بايد در اولويت قرار 
بگيرد؛ زيرا در غير اين صورت، ناآگاهى از 
الزامات همزيســتى با حيوانات، آســيب 

حضور آنها در شهر را بيشتر خواهد كرد.
وى با بيان اينكه مردم به صورت احساسى 
با حيوانات برخورد مى كنند كه اين مهم با 
بروز آسيب هاى متفاوتى همراه است؛ عنوان 
كرد: هر چقدر جمعيت ســگ ها در سطح 
شهر بيشتر شود، مديريت و برنامه ريزى و 
به تبع آن آســيب  اين حضور بيشتر خواهد 
شــد؛ از اين رو شــهردارى بايد گام به گام 
نسبت به برنامه ريزى عملياتى در اين حوزه، 

اقدام كند.
سلماســى اظهار كرد: البته شــوراى شهر 
همدان بايد مسئوالن ساير ارگان ها را براى 
رفع مشــكالت حضور حيوانات در سطح 

شهر پاى كار بياورد.
 آمادگــى تأميــن هزينه هــاى 
را  بالصاحب  ســگ هاى  ساماندهى 

داريم
معاون خدمات شهرى شوراى شهر همدان 
سگ هاى  وضعيت  ســاماندهى  گفت:  نيز 
بالصاحب جزو وظايف شهردارى هاســت 
و اقدامــات صورت گرفته در اين حوزه بر 

كسى پوشيده نيست.
وحيــد على ضمير با اشــاره بــه آئين نامه 
اجرايى براى ساماندهى وضعيت سگ هاى 
بالصاحب، اظهار كرد: اين آئين نامه براساس 
عملكرد بسيارى از شهرهاى پيشرو كشور، 
قابليت اجرايى ندارد؛ البته اين طرح در شهر 
نيشابور انجام شده است، اما بايد براساس 

واقعيتهاى موجود عمل كرد.
وى با بيان اينكه 3 ماه گذشــته به صورت 
ميانگين 850 هزار تومان هزينه زنده گيرى، 
بيهوشــى، حمل ونقل، عقيم ســازى و تهيه 
دارو و غذا براى هر ســگ برآورد شــده 
اســت؛ اعالم كرد: آمادگى داريم تا بخشى 
از هزينه هاى موردنظر در اين زمينه را براى 
انجمن هاى حامى محيط زيســت موردنظر 
در راستاى ساماندهى سگ هاى بالصاحب 
تأمين كنيم و روند اجرا و پاسخگويى را هم 

تحويل آنان دهيم.
 اميدواريم همدان

 سرآمد محيط زيست سالم شود
نماينده انجمن حمايت از حيوانات بى پناه 
و طبيعت در استان همدان نيز در پايان اين 

جلســه گفت: در راســتاى دستورالعمل ها 
و بخشــنامه هاى صادره درباره ساماندهى 
وضعيت سگ هاى بالصاحب و حفظ حقوق 
حيوانــات و با عنايت به درخواســت هاى 
مكرر شــهروندان در ارتباط به پايان يافتن 
پديده شــوم سگ كشــى كه موجب سلب 
آرامش روحى شــهروندان مى شود؛ اجراى 
پروژه عقيم سازى، موجه ترين راهكار براى 
حل معضل سگ هاى بى سرپرست همچون 

ساير شهرهاى پيش رو بوده اند.
وحيد بشــيرى تأكيــد كــرد: درصورت 
رعايت نكــردن و عمل به بخشــنامه ها و 
دستورالعمل هاى صادره و ادامه يافتن شكار 
سگ هاى بى سرپرست از طرف پيمانكاران 
جبران ناپذيرى  خسارت  همدام،  شهردارى 
متوجــه جان، روح و روان همشــهريان و 
آينده جامعه مى شــود؛ از ايــن رو راهكار 
اصولى، علمى، اخالقــى و قانونى در حل 
معضل سگ هاى بالصاحب، اجراى پروژه 

كامل عقيم سازى است.
انگل زدايى،  غربالگــرى،  زنده گيرى،  وى؛ 
انگل تراپى، عقيم سازى، واكسيناسيون هارى، 
پالك گذارى و همچنين رهاسازى در محل 
زنده گيرى درصورت پيدا نشدن سرپرست 
را مراحل 8گانه پروژه عقيم سازى برشمرد.

نماينده انجمن حمايت از حيوانات بى پناه 
و طبيعت در اســتان همدان ابراز اميدوارى 
كرد با مســاعدت اولياى امور، شهر همدان 
سرآمد محيط زيست سالم و به دور از تعدى 

و نقض حقوق حيوانات  شود.

 آئين تجليل از مــدال آوران المپيادهاى 
علمى و جشنواره جوان خوارزمى با حضور 
وزير آموزش وپــرورش به صورت مجازى 

برگزار شد.
به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان، در اين 
آئين كه مديركل آموزش وپرورش اســتان 
همدان نيز حضور داشت، از دانش پژوهان 
مدال آور استان در المپيادهاى علمى كشور 

تجليل شد.
دريافت كنندگان مدال طال رضا نوروزبيگى 
در المپيــاد ادبــى، مائــده زارع در المپياد 
جغرافيا، مــدال نقــره محمدرضا كريمى 
در المپياد شــيمى، اميرحســين عليمرادى 
در المپيــاد جغرافيــا، آيريا گــودرزى در 
المپيــاد كارآفرينــى و فاطمه احســنى و 
پرنيان احمــدى در المپياد جغرافيا و مدال 

برنز اشــكان ســهرابى در المپياد فيزيك، 
محمدحســين جاويد در المپيــاد جغرافيا، 
محمدمهدى طاهرى در المپياد ســلول هاى 

بنيادى و محمدپارســا ميرزايى ســرمد در 
المپياد فيزيك 11 دانش پژوه استان بودند كه 

از آنان قدردانى شد.

همچنين محمدحسين ختنلو در رشته اختر 
فيزيك حائز ديپلم افتخار شده بود كه مورد 

قدردانى قرار گرفت.

معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
اعالم كرد

توهيـن
 رتبه نخست جرم در استان

 توهين زبانى نخستين جرم در استان از نظر تعداد پرونده هاى تشكيل 
شده در دادگسترى همدان است و همين جرم، زمينه را براى وقوع ساير 

جرايم از جمله قتل و ضرب و جرح، فراهم مى كند.
معاونــت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم اســتان همدان در جمع 
اصحاب رســانه با بيان اين مطلب، گفت: از عوامل اصلى اختالفات بين 
مردم اسناد عادى است، اســناد عادى در بيشتر كشورهاى توسعه يافته با 
پيگيرى هاى انجام شــده ديگر وجود ندارد و اگر هم باشــد به رسميت 
شــناخته نمى شود. عباس نجفى با بيان اينكه تمامى نقل و انتقاالت اسناد 
منقول بايد توســط اسناد رسمى انجام شــود، بيان كرد: در كشور ما اين 

قانون به صورت كامل انجام نشده و نيازمند زمينه سازى براى آن است.
وى منشــأ 50 درصد دعاوى حقوقى را اسناد عادى دانست، اظهار كرد: 
در حوزه پيشگيرى اطالع رســانى قوى براى ثبت رسمى معامالت جزو 

برنامه هاى اصلى بوده است.
نجفى با اشــاره به اينكه در سالجارى 42 برنامه و 18 برنامه فرهنگى در 
حوزه پيشــگيرى از وقوع جرم اجرا شده است، گفت: در اين حوزه تمام 
تالش ما اين است كه ابتدا عوامل جرم زا را شناسايى كنيم و هرجا كه الزم 

بود تذكر داده و درصورت لزوم برخورد شود.
وى بــا بيان اينكه مــردم مى توانند هرجــا كه جرمى ديدنــد و نياز به 
اطالع رسانى بود با سامانه سجام با ما در ارتباط باشند، اظهار كرد: يكى از 
علل وقوع جرم ها و دعاوى ضعف مردم در آگاهى حقوقى است و نيازمند 

آموزش بيشتر در مدرسه است.
نجفى با تأكيد بر اينكه بايد تالش كنيم قوانين را به صورت ساده بيان كنيم 
و از طريق رسانه ها در اختيار مردم قرار دهيم، افزود: توهين رتبه اول جرم 
در استان همدان را دارد و همين زمينه را براى وقوع ده ها جرم ديگر فراهم 
مى كند، در جامعه اى كه اســالمى است و بر اخالق حسنه تأكيد مى شود، 

نبايد توهين زبانى در بين مردم گسترده شده باشد.
وى با بيــان اينكه در شهرســتان بهار به صورت پايلــوت براى كاهش 
خشونت اقداماتى انجام شــد، تأكيد كرد: براساس آمارها و پرونده ها در 
سالجارى نسبت به سال گذشته در حوزه جرايم خشن رشد منفى داشتيم.
وى با اشاره به اينكه اســتان همدان در حوزه حفظ امنيت جزو 3 استان 
نخست كشور اســت، گفت: توهين، سرقت مستوجب، ضرب و جرح، 
تهديد، ايراد صدمات غيرعمدى رانندگى، تخريب، رانندگى بدون پروانه، 

افترا، نگهدارى موادمخدر و كالهبردارى را ده جرم اول استان نام برد.
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم استان همدان اولويت هاى 
دعاوى حقوقى اســتان را نيــز اين گونه توضيح داد: مطالبه خســارات 
دادرسى، مطالبه خســارات تأخير تعديه، مطالبه وجه، مطالبه وجه چك، 
گواهى هاى حصر وراثت، مطالبه خسارات در حوزه هاى مختلف و طالق 

توافقى جزو دعاوى اولويت دار استان در سالجارى است.

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر خبر داد

بودجه 5 ميليارد ريالى براى ساخت پناهگاه حيوانات در همدان

تجليل از مدال آوران المپيادهاى علمى استان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مديون نمانيد
  1- زمان كمى تا پايان فعاليت شــوراهاى شهر در پنجمين دوره 
باقى مانده اســت و با آغاز فرايند ثبت نام داوطلبان شــوراها، عمال 

فعاليت آنها زير سايه انتخابات قرار خواهد گرفت.
در اين فرايند ممكن اســت اعضايى از شوراها تصميم بگيرند كه در 

شوراى بعدى نباشند و در انتخابات ثبت نام نكنند.
2- ثبت نام نكردن اعضاى شــوراها در انتخابات مى تواند با رويكرد 

اصالحى، فضا دادن به جوانان يا داليل ديگرى انجام شود.
ايــن اقدام با هر دليلى كه انجام شــود، بخشــى از فرايند چرخش 

نخبگان در نظام مردم ساالرى دينى است.
3- اعضاى فعلى شــوراها به دليل تجربه اى كه از كار شورايى دارند 
و همچنين آشــنايى كامل با موانع و سختى هاى كار شورايى، براى 
آسيب شناسى اين نهاد و همچنين تبيين داليل سختى توسعه در شهر 

و استان افرادى صاحب نظر محسوب مى شوند.
نظراتى كه توجه به آنها مى تواند از بسيارى زيان ها پيشگيرى، توسعه 

را تسريع و موانع پيشرفت شهر و استان را كم كند.
4- اعضــاى شــوراها به دليل تعريــف اين جايــگاه به عنوان يكى 
از پايه هاى رشــد و ارتقاى سياســى در ايــران، معموال رويكردى 

محافظه كارانه دارند.
بيشــتر آنها زمانى تصميم به فاصله گرفتن از محافظه كارى مى گيرند 
كه با كانون قدرت يا صاحب جايگاهى به ويژه نمايندگان هماهنگى 
الزم را انجام داده باشــند تا آسيبى از رويكرد تهاجمى، نصيب آنها 

نشود.
5- براى اعضايى از شــوراها كه بنا به هــر دليلى تصميم گرفته اند، 
اين دوره آخرين دوره فعاليت آنها در شــورا باشد، مدت زمانى كه 
تا پايان دوره باقى مانده اســت، زمانى خوب و شايد آخرين فرصت 
براى ســخن گفتن درباره موانع كار و فعاليت شــورايى در شهر و 

استان باشد.
ســخن گفتنى كه مى تواند افرادى را كه روحيه تالش براى توســعه 
و پيشــرفت شهر و اســتان را دارند، آگاهانه به حضور در انتخابات 

ترغيب كند.
6- ســخنان يكى از اعضاى شــوراى شــهر همدان با اعالم اينكه 
داوطلب انتخابات نخواهد شــد، در اختتاميه يك برنامه فرهنگى در 
گاليه از مانع تراشــى ها براى سرمايه گذارى ها در همدان و منصرف 
كردن سرمايه گذاران، سخنانى اســت كه به موقع و در زمان مناسب 

مطرح شده است.
اين ســخنان حاكى از آن است كه اعضاى شــوراهاى شهرها 2 راه 
بيشــتر ندارند؛ يا بايد با گروهى كه با هر نوع سرمايه گذارى، تعامل 
فرهنگى و توســعه مخالف هســتند، كنار بيايند يا بايد براى توسعه 
اســتان خود را آماده كشمكشى ســخت با اين گروه اندك پرقدرت 

كنند.
7- انتظار اين است كه عضو گاليه مند شوراى شهر همدان سخنانى 
را كه وعده بيشــتر گفتن از آنهــا را داده، در همين فرصت ثبت نام 

انتخاباتى مطرح كند.
ــد و  ــون نمان ــه ايــن دليــل اســت كــه اوال وى مدي ايــن انتظــار ب
ــاند و  ــان نرس ــه پاي ــورا را ب ــت ش ــه دوره فعالي ــخن ناگفت ــا س ب
دوم داوطلبــان شــوراهاى شــهر بداننــد كــه اگــر به دنبــال اجــراى 
ــا  ــردم ب ــى م ــت زندگ ــر در كيفي ــعه اى و تغيي ــاى توس برنامه ه
ــا حضــور  جــذب ســرمايه گذار و افزايــش تعامــالت بين المللــى ب
در شــوراى شــهر هســتند، شــرايط ســختى در انتظــار آنهــا اســت 
و بــراى موفقيــت بايــد بــه مــردم تكيــه كننــد و بــا حمايــت مــردم 
ــد. ــس بزنن ــعه را پ ــف توس ــار مخال ــوذان پرفش نقشــه هاى ذى نف

با اين نگاه، همدان پيام براى گفت و گو و انتشار كامل سخنان حاصل 
از تجربه عضو منتقد شوراى شهر همدان، به شرط طرح در فرصت 

ثبت نام  داوطلبان شوراى شهر، اعالم آمادگى مى كند.

فوتى ها و مصدومان چهارشنبه سورى
 نوجوانان هستند

 مديركل پزشــكى قانونى استان همدان گفت: بيشتر افراد فوتى يا مصدومان حواث چهارشنبه 
پايان سال، نوجوانان هستند.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، آرتيــن كمالــى بــا تأكيــد بــر اينكــه امســال عالوه بــر 
ــه  ــز مواج ــا ني ــروس كرون ــرى وي ــا موضــوع همه گي ــش زا ب ــواد آت ــتفاده از م ــرات اس مخاط
ــه خطــرات اســتفاده از  ــا توجــه ب ــم ب ــان درخواســت مى كني هســتيم، اظهــار كــرد: از هموطن
مــواد منفجــره و نيــز همه گيــرى ويــروس كرونــا از برگــزارى هرگونــه تجمــع و البتــه اســتفاده 

ــزار خطرآفريــن و غيراســتاندارد خــوددارى كننــد. از وســايل و اب
كمالى با اشاره به اينكه افراد درصورت انفجار مواد آتش زا دچار آسيب هاى متعددى مى شوند، ابراز 
كرد: آسيب ها مى تواند ناشى از برخورد تركش ماده انفجارى تا سوختگى حرارتى و يا شيميايى و 

يا قرار گرفتن در معرض موج انفجار باشد.
وى اعالم كرد: متأســفانه انفجار و سوختگى ها سبب عوارض متعددى مانند نابينايى، قطع عضو، 

جوشگاه هاى دائمى روى صورت و بدن و ناشنوايى مى شود.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان تصريح كرد: نوجوانان و جوانان بيشترين آمار را در فوتى ها 
و يا آســيب ديدگى هاى ناشى از آتش بازى هاى چهارشنبه پايان سال به خود اختصاص مى دهند، 

بنابراين ضرورى است خانواده ها از نوجوانان خود در روزهاى پايان سال بيشتر مراقبت كنند.

حذف همدان از مقصد سفر نوروزى 
■ 1600 دز واكسن كرونا امروز تحويل همدان مى شود

پلمب 9 نانوايى در همدان
 مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 

ابن سينا از پلمب 9 نانوايى طى هفته گذشته در همدان خبر داد.
ــديد  ــه تش ــاره ب ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ ــدا رفعت  لي
بازرســى واحــد ســالمت محيــط و كار معاونــت بهداشــتى اســتان 
ــم  ــا هجده ــم ت ــرد: از يازده ــار ك ــد-19 اظه ــا كووي ــه ب در مقابل
اســفندماه 4 هــزار و 431 مــورد از مراكــز خدماتــى، صنايــع، اماكــن 
ــده  ــى ش ــى بازرس ــواد غذاي ــع م ــه و توزي ــز تهي ــى و مراك عموم

اســت.
وى از پلمــب 21 مركز متخلف طى اين مدت خبر داد و با بيان اينكه 
9 نانوايى تعطيل شدند، گفت: 11 سوپرماركت و خواروبارفروشى و 

يك رستوران نيز تعطيل شد.
ــوم  ــت بهداشــتى دانشــگاه عل ــط و كار معاون ــر ســالمت محي مدي
ــه  ــى ب ــار و معرف ــدور اخط ــورد ص ــه 379 م ــينا ب ــكى ابن س پزش
ــورت  ــاى ص ــزود: در بازديد ه ــرد و اف ــاره ك ــى اش ــع قضاي مراج
گرفتــه از واحدهــا متوجــه شــديم 78 درصــد پروتكل هــا و 
ــزار و 451  ــه 3 ه ــد ك ــت مى كنن ــى را رعاي ــذارى اجتماع فاصله گ

ــد. ــامل مى ش ــر را ش نف
وى با اشاره به استفاده 3 هزار و 442 نفر از خدمات گيرندگان از ماسك 
يعنى 78 درصد آنها گفت: 3 هزار و 832 نفر از خدمات دهندگان يعنى 

86 درصد از ماسك استفاده مى كردند.
رفعتى با بيان اينكه رعايت بهداشــت و حفاظت فردى 88 درصد و 3 
هزار و 891 مورد بوده است خواستار توجه به پروتكل هاى بهداشتى 

شد.

افزايش دما از دوشنبه
 رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان بيشترين 

بارش برف را در تويسركان با 50 ميلى متر اعالم كرد.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با همدان آنالين، در تشريح 
اين خبر اظهار كرد: با توجه به آخرين مدل هاى هواشناســى آسمان 

استان تا پايان هفته نيمه ابرى خواهد بود.
وى با اشــاره به اينكه تا پايان هفته بارشى پيش بينى نمى شود، ادامه 

داد: از روز دوشنبه دماهاى روزانه روبه افزايش خواهد بود.
باقرى شكيب با بيان اينكه دماهاى روزانه تا 8 درجه افزايش خواهد 
يافت و  به باالى صفر مى رســند، خاطرنشــان كــرد: دماى همدان 
درحال حاضر صفر درجه است و صبح امروز گل تپه با منفى 8 درجه 

سانتى گراد سردترين نقطه استان را به خود اخصاص داده است.
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى استان همدان در پايان 
مطــرح كرد: با توجه به آخرين پيش بينى هــا دماهاى روزانه كاهش 

محسوسى نخواهند داشت.

ارائه خدمات بيمه سالمت 
به 10000 بيمار كرونايى در استان

 مديركل بيمه سالمت استان همدان از ارائه خدمات اين اداره كل 
به 9 هزار و 635 بيمار مبتال به كرونا در همدان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى بيمه ســالمت استان همدان، سعيد فرجى 
با اشاره به اينكه بيمه سالمت با شيوع ويروس كرونا چند اقدام مهم 
انجام گرفته اســت، گفت: براى پيشــگيرى از تجمع مردم و كاهش 
شيوع كرونا تمديد اعتبار دفترچه هاى بيمه سالمت در صندوق هاى 

مختلف انجام شد.
وى در ادامه افــزود: طبق اين اقدام اگر بيمه شــده اى دفترچه بيمه 
داشــت و برگه آن تمام نشــده بود، ديگر نيازى نيست كه به مراكز 
تمديــد اعتبار مراجعه كند و طبق اعالم ما به مراكز درمانى، پذيرش 

بيمار صورت مى گرفت.
مديركل بيمه سالمت استان همدان كاهش زمان پاسخ دهى به آزمون 
وســع را اقدام بعدى بيمه سالمت در كنترل بيمارى كرونا دانست و 
گفت: وقتى آزمون وسع برگزار مى شد گاهى يك ماه زمان مى برد تا 
پاسخ آن ارسال شود، اما طبق اعالم سازمان بيمه سالمت روزانه اين 
كار انجام مى گرفت تا بيماران بتوانند زودتر از خدمات بيمه درمانى 

بهره مند شوند و كنترلى بر شيوع بيمارى كرونا نيز باشد.
ــتاران  ــكان و پرس ــى از پزش ــه تيم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــى ب فرج
ــا  ــائل كرون ــه مس ــخگويى ب ــراى پاس ــز ب ــور ني متخصــص كش
و  پرســش هاى  پاســخ  مــردم  تــا  شــدند  گرفتــه  كار  بــه 
ــناخته از  ــروس ناش ــن وي ــه اي ــبت ب ــود را نس ــاى خ نگرانى ه
طريــق ســامانه 1666 دريافــت كننــد، گفــت: البتــه ايــن ســامانه 
ــى  ــام ابتداي ــه در اي ــت ك ــكايات اس ــه ش ــيدگى ب ــراى رس ب
ــار  ــا ب ــد ت ــردم ش ــش هاى م ــخگوى پرس ــا پاس ــارى كرون بيم
ــارى  ــم و بيم ــى ك ــز درمان ــه مراك ــرورى ب ــات غيرض مراجع

ــود. ــرل ش ــا كنت كرون
وى گفــت: از ابتداى بيمارى كرونا تقريبا به ده هزار و 484 پرونده 
بيمار مبتال به كرونا در استان رسيدگى شده كه تعداد بيماران 9 هزار 

و 635 نفر بودند.
مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به اينكه برخى از بيماران 
2 و يا 3 بار خدمات دريافت كردند، تأكيد كرد: 4 ميليون و300 هزار 
تومان هزينه بســترى هر بيمار مبتال بــه كرونا بود كه مى توان گفت 
تاكنون بيمه ســالمت اســتان 41 ميليارد و 430 ميليون و 500 هزار 

تومان براى بيماران مبتال به كرونا هزينه كرده است.

1- رايزنى ها براى دعوت به ثبت نام شوراها افزايش يافته است. گويا 
استقبال كم از ثبت نام در برخى شهرها دليل اين اقدام است.

گفتنى اســت درصورت ادامه اين رونــد در ثبت نام، احتمال برگزار 
نشدن انتخابات شوراها در اين شهرها مى رود.

2- يكى از محتمل ترين داوطلبان زن انتخابات رياســت جمهورى 
خواستار تفسير واژه رجل سياسى شده است. گويا دبيركل جمعيت 
حمايت از حقوق بشــر زنان اين درخواســت را براى روشن شدن 
نوع فعاليت اين جمعيت در انتخابات داشــته اســت. گفتنى است 
شــهيندخت موالوردى معاون پيشــين رئيس جمهور از گزينه هاى 

احتمالى انتخابات رياست جمهورى است.
3- سيدحسن خمينى درحال تبديل شدن به گزينه اصلى اصالح طلبان 
در انتخابات رياست جمهورى است. گويا اجراى طرح هاى فراخوان 
براى پذيرش داوطلبى از سوى وى، از سوى اصالح طلبان آغاز شده 
است. گفتنى اســت احتمال ردصالحيت سيدحسن خمينى با توجه 
به ردصالحيــت وى در انتخابات مجلس خبــرگان از نگرانى هاى 

اصالح طلبان است.
4- خودروفروشــان به روش جديد فروش براى خروج از ركود در 
شب عيد روى آورده اند. گويا ارائه تخفيف ميليونى به جاى فروش 
قسطى روش جديد خودروسازان براى فروش خودرو است. گفتنى 
است يك خودروساز براى فروش خودرو 600 ميليونى در اين طرح 

40 ميليون تومان تخفيف لحاظ كرده است.
5- نخستين شــعار انتخاباتى انتخابات رياست جمهورى را محمود 
احمدى نژاد داده است. گويا وى شــعار پرداخت يارانه 2/5 ميليون 
تومانى ماهانه را مطرح كرده اســت. گفتنى اســت با توجه به سابقه 
ذهنى مردم از پايه گذارى پرداخت يارانه نقدى توســط احمدى نژاد، 

اين شعارهوشمندانه انتخاب شده است.

 حجم حضور مردم در خيابان هاى شــهر 
در روزهاى اخير نشــان مى دهد كه بسيارى از 
آنها ديگر شــيوع كرونا را جدى نمى گيرند. با 
اينكه در چندماه گذشته سير ابتال به كرونا در 
استان روبه كاهش بود اما شلوغى هاى اسفند و 
نزديكى عيد سبب صعودى شدن سير ابتال به 
كرونا شــده و بايد در فروردين و ارديبهشت، 
عواقب اين بى توجهى مردم و مســئوالن را به 

پروتكل هاى بهداشتى مشاهده كرد. 
كارشناســان نيز هشــدار داده اند كــه با آغاز 
مختلف  اشــكال  شيوع  نوروزى،  ســفرهاى 
ويروس كرونا را در سراســر كشــور خواهيم 

داشت.
اين درحالى اســت كه رئيس جمهور در ستاد 
ملى كرونا روز گذشته اعالم كرده است، غير از 
چند استان كه بايد مراقبت بيشترى كنند، همه 

استان ها شرايط نسبتا خوبى دارند.
حسن روحانى با اشاره به اجراى سبك زندگى 
جديد در شــرايط كرونا، گفته است ما ناچار 
شــديم ســبك زندگى جديد را اجرا كنيم كه 
براى مردم بســيار ســخت بود. مــا چاره اى 
نداشتيم و بســيارى از دستورالعمل ها را مردم 
ضــرورى مى ديدند و مردم تــا ميزان زيادى، 
ســبك زندگى جديد ايجادشــده را مراعات 

مى كنند.
 در هميــن حــال على اصغر مونســان، وزير 
ميــراث  فرهنگى گفت كــه مقامات وزارت 
بهداشــت درباره سفرهاى برنامه ريزى شده در 
قالب تورها دغدغه اى ندارند. با اين حال اعالم 
شده كه مسافرت هوايى به كيش با ارائه مدرك 

رزرو هتل آزاد است.
 سفر به شــهرهاى قرمز و نارنجى 

ممنوع است
حــاال اما در ســتاد ملى كرونــا همان طور كه 
مقام معظم رهبــرى، رئيس جمهورى و وزير 
بهداشــت تاكيد كردند از مردم خواسته شده 
است از ســفرهاى غيرضرورى پرهيز كنند تا 
ايــن ايام نيز بدون اينكــه خيز جديدى اتفاق 
بيفتــد، پشت ســر بگذارند تا واكسيناســيون 
گسترش پيدا كند تا شايد مهر 1400 وضعيت 

بهترى حاكم شود.
بر همين اســاس مقرر شــده اســت، سفر به 
شهرهاى قرمز و نارنجى در ايام عيد همچنان 
ممنوع باشــد و تــردد بــا خودروهاى پالك 
غيربومــى به اين شــهرها همچنيــن خروج 
خودروهاى با پالك بومى از اين شهرستان ها 
نيز ممنوع باشد و در شــهرهاى قرمز سفر با 
قطــار، هواپيما و اتوبوس نيز درصورتى مجاز 

است كه مسافران تست منفى داشته باشند.
مسافران همدان را 

 مقصد گردشگرى نوروزى انتخاب نكنند
در ستاد استانى همدان نيز استاندار تذكر جدى 
داده اســت و از مسافران خواسته تا همدان را 
به عنوان مقصد گردشــگرى نوروزى انتخاب 

نكنند.
سعيد شاهرخى با توصيه به شهروندان درباره 
ممانعت از سفرهاى غيرضرورى، از مسافران 
نــوروزى نيز خواســت با توجه به شــرايط 
همه گيرى ويروس در سطح كشور، اين استان 
را به عنوان مقصد گردشــگرى در ايام نوروز 

انتخاب نكنند.
وى اظهــار كــرد: ورود مســافران از مبدا 
شهرهاى نارنجى و قرمز به ديگر استان هاى 
كشور ممنوع است و تيم هاى پليس از هفته 
گذشته با استقرار در مبادى ورودى از تردد 
اين قبيل خودروها در ســطح استان همدان 
جلوگيرى كــرده و متخلفــان اعمال قانون 

مى شوند.
وى گفــت: با توجه به اقدام هاى انجام شــده 
توسط مســئوالن عضو ستاد كرونا و همراهى 
مردم اســتان، شاهد ثبات در وضعيت به لحاظ 
ويروس كرونا هســتيم كه بايد از تالش همه 

افراد تشكر كنيم.
شــاهرخى افزود: تاكنون 61 جلسه ستاد ملى 
كرونا به صورت ويدئوكنفرانســى، 71 ســتاد 
اســتانى، 183 جلســه كميته ها و جلســات 
متعــددى درباره مقابله با ويــروس كرونا در 

سطح استان همدان برگزار شده است.
اســتاندار همدان تاكيد كرد: يكى از كارهاى 
مســتمر و روزانه مجموعه مديريت حاكميتى 
در اســتان، برنامه ريزى براى حفظ ســالمت 
شــهروندان بــوده كه بايــد ايــن برنامه ها و 
اقدام هاى صــورت گرفته به عنوان يك تجربه 
موفق و بهره گيرى در زمان هاى موردنياز ثبت 

و مكتوب شود.
شاهرخى بيان كرد: به طور حتم مهم ترين عامل 
توفيق در هــر كارى به ويژه مديريت و كنترل 
اپيدمى كرونا، وحــدت، همدلى، همگرايى و 
دلسوزى است و همواره همراهى و همكارى 
مردم در توفيق برنامه هاى در دست اجرا تاثير 

مثبت داشته است.
اســتاندار همدان گفت: نيروى انتظامى و سپاه 
از ديگر بازوان ســتاد اســتانى مقابله با كرونا 
بودند و پرسنل انتظامى استان همدان با وجود 
ماموريت هاى مختلف و متنوع اما در يكســال 
گذشــته بيش از 150 روز در آماده باش كامل 

بودند.
شــاهرخى با بيــان اينكه همراهى كســبه، 
كرونا  مديريــت  در  صنــوف  و  بازاريــان 
هيچ گاه از اذهان پاك نمى شود، بيان كرد: با 
وجود تبليغات انجام شــده از سوى معاندان 
بــراى تعطيلى واحدهــاى صنعتى با هدف 
فلج كردن اقتصاد كشور اما اين واحدها در 
جريان شــيوع كرونا با رعايت پروتكل هاى 

بودند. فعال  بهداشتى 
وى تاكيد كرد: وضعيت كنونى همدان باثبات 
اما شكننده اســت زيرا درحال حاضر ويروس 
كرونا نه تنها محيــط كار، زندگى و اجتماع را 
ترك نكرده بلكه به صورت جهش يافته با عنوان 

ويروس انگليسى فعال شده است.
به گفته شاهرخى، هم اينك 9 شهرستان استان 
در وضعيت زرد كرونايى و شهرستان اسدآباد 

نيز در وضعيت آبى قرار دارد.
وى از شهروندان خواست در ايام پايانى سال 
و در نوروز از برگزارى دورهمى خانوادگى و 

شركت در تجمع ها پرهيز كنند.
اســتاندار همدان، يكى از سنت هاى حسنه را 
حضور در آرامستان و فاتحه خوانى براى اهل 
قبور در پنجشــنبه و جمعه پايان سال دانست. 
با وجود اين از شــهروندان خواست به منظور 
پيشــگيرى از همه گيرى ويــروس و افزايش 
شــمار مبتاليان و مرگ ومير ناشى از كرونا در 

روزهاى پايانى سال به آرامستان ها نروند.
وى ادامه داد: فرماندارى ها نيز از امروز نسبت 
بــه برنامه ريزى براى اعمــال محدوديت هاى 

ترافيكى اقدام كرده تا روز پنجشــنبه و جمعه 
پايان سال شاهد روانه شدن انبوهى از جمعيت 

براى زيارت اهل قبور نباشيم.
وى همچنيــن از خانواده هــا خواســت در 
چهارشنبه پايان سال فرزندان خود را مديريت 
كرده تا به دليل اســتفاده از مواد آتش زا شاهد 
حوادث ناگوار ناشــى از انفجــار اين مواد يا 

تجمع و شيوع ويروس كرونا نباشيم.
 ابتالى 2 شهروند همدانى 
به كروناى انگليسى تاييد شد

ــوم  ــگاه عل ــتى دانش ــاون بهداش ــه مع در ادام
ــورد  ــت: 12 م ــدان گف ــتان هم ــكى اس پزش
مشــكوك ابتــال بــه ويــروس كرونــا انگليســى 
ــالى 2 ــه ابت ــدند ك ــايى ش ــدان شناس در هم

تــن از آنهــا تاييــد شــده اســت.
منوچهر كرمى بيان كرد: اين افراد به دليل تماس 
نزديك با مسافرانى كه از انگلستان وارد كشور 
شدند يا حضور در مناطق و استان هاى درگير 

كروناى انگليسى به اين ويروس مبتال شدند.
وى اضافــه كرد: از ابتــداى همه گيرى كرونا 
تاكنــون ده هــزار و 601 نفــر به دليل ابتال به 
كرونا در بيمارستان هاى همدان بسترى شدند، 
همچنين مبتاليان سرپايى 20 هزار و 944 نفر 

بوده است.
پزشــكى  علوم  دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
همدان اظهار كرد: شــمار بيماران بسترى در 
بيمارستان هاى اين استان با نمونه بالينى مثبت 
و مشكوك به كرونا هم اينك 255 نفر گزارش 

شده است.
كرمى ادامه داد: ميزان سرايت كرونا در بيماران 
بســترى و ســرپايى با اندكــى افزايش 1/09
رسيده است، همچنين در يك هفته گذشته 58
طغيان در مناطق شهرى و 36 طغيان در مناطق 

روستايى رخ داده است.
وى اضافه كرد: رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
ابالغــى از ســوى وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشكى در اســتان همدان زير 80
درصد بوده كه اميد مى رود در ايام نوروز اين 

رقم افزايش يابد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
گفت: به دنبال اجراى طرح شــهيد ســليمانى 
تاكنون با همكارى ديگر نهادهاى مســئول از 
17 هزار و 410 نفر تست انجام شد و 96 هزار 
نفر رهگيرى شدند. همچنين تيم هاى مراقبت 
در منــزل 409 مورد آزمايــش كرونا در منزل 

انجام دادند.
كرمى گفت: 2 هزار و 359 دز واكســن كرونا 
از ابتداى واكسيناســيون تاكنون در 2 مرحله 
دريافت شــده اســت كه يك هزار و 700 دز 

براى گروه هاى هدف تزريق شده است.

وى افــزود: اين واكســن ها بــراى گروه هاى 
هدف شامل كادر درمان، جانبازان و سالمندان 

استفاده شده است و يك هزار و 600 دز جديد 
نيز طبق اين اولويت بندى مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان اظهار كرد: تزريق واكســن ها در مراكز 
بهداشــت براى كادر درمان، براى ســالمندان 
با مراجعه بــه مراكز ســالمندان و مكان هاى 
پيش بينى شده توسط بنياد شهيد، براى جانبازان 
و براى بيمارستان ها نيز با حضور كادر بهداشتى 

عمليات واكسيناسيون صورت مى گيرد.
كرمــى ادامــه داد: همــه عــوارض احتمالى 
به صورت روزانه از ســوى مسئوالن پيش بينى 
شده در بيمارستان ها رصد شده و اطالعات آن 

در سامانه سيب ثبت مى شود.
وى خواســتار افزايش و تشــديد نظارت ها، 
ممنوعيــت برگزارى مجالــس، جلوگيرى از 
تجمــع نوجوانان با تعطيل كردن گيم نت ها در 
نوروز، تعطيلى شهر ماشين، ممنوعيت نصب 
چادر در پارك ها و بوســتان ها و جلوگيرى از 
ورود خودروهــاى داراى پالك هاى غيربومى 

به استان شد.
كرمى اضافه كرد: برخــورد با اجاره دهندگان 
خانه مســافر، افزايــش مراكز عرضــه اقالم، 
نظارت بر مراكز خدمات رسان نظير نانوايى ها، 
شست وشــوى مكــرر دســت ها، اجتناب از 
هرگونه روش دســت دادن، تغيير ســبك در 
پذيرايى نوروزى و اســتفاده صحيح از ماسك 

مورد تاكيد است.
 آخرين وضعيت كوويد-19

 در شهرستان ها
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى همدان نيز 
درباره آخرين وضعيت بيمــاران كرونايى در 
شهرستان هاى اســتان همدان نيز گفت: شمار 
بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونــا تاكنون) در بيمارســتان هاى 
اسدآباد 384، بهار 625، تويسركان 673، رزن 
461، درگزين 200، فامنين 188 و كبودراهنگ 

679 نفر است.
محمد طاهرى افزود: همچنين يك هزار و 927
نفر در مالير، يك هزار و 174 نفر در نهاوند و 
4 هزار و 9 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.
وى اظهار كــرد: تعداد مراجعان ســرپايى به 
اورژانس بيمارستان هاى استان همدان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
211 مورد بود كه از اين تعداد 46 نفر در بخش 

عادى بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان اضافه كرد: همچنين درحال حاضر 11

بيمار مبتال به كوويد-19 در بخش آى.سى يو 
مراكز درمانى اين اســتان بســترى هستند و 
وضعيت جسمى 37 بيمار وخيم گزارش شده 

است.

توزيع 9500 بسته معيشتى 
در همدان

هزينه 22 ميلياردى 
در ايام كرونا

 بنابر گفته معاون مديركل ســتاد اجرايى 
فرمان امام خمينى(ره) در اســتان همدان در 
مرحله پنجــم رزمايش كمك هــاى مؤمنانه 
9 هزار و 500 بســته معيشــتى به ارزش 3

ميليارد و 500 ميليون تومان در ايام كرونا بين 
آسيب ديدگان و محرومان توزيع شد.

ــارس  ــا ف ــى در گفت و گــو ب علــى چهاردول
ــش  ــم رزماي ــه پنج ــه مرحل ــان اينك ــا بي ب
كمــك مؤمنانــه توســط ســتاد اجرايــى فرمان 
حضــرت امــام(ره) در همــدان انجــام شــد، 
ــزار و  ــه 9 ه ــن مرحل ــرد: در اي ــار ك اظه
500 بســته معيشــتى شــامل برنــج، روغــن، 
ــه مبلــغ 3 ــى، ب ــا و ماكارون مــرغ، رب، لوبي

ميليــارد و 800 ميليــون تومــان توزيــع شــد 
ــزار  ــدود 400 ه ــته ح ــر بس ــه ارزش ه ك

ــان اســت. توم
وى افزود: در سالجارى براساس منويات مقام 
معظم رهبــرى براى انجام كمك هاى مؤمنانه 
تاكنون 68 هزار بســته مواد غذايى به ارزش 
22 ميليــارد تومان بيــن جامعه هدف توزيع 

شده است.
معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت 

امــام(ره) در اســتان همــدان تصريح كرد: 
عالوه بر اين 25 هزار بســته بهداشتى و 120 
هزار پرس غذاى گرم نيز بين افراد كم بضاعت 

و آسيب ديدگان كرونا توزيع كرديم.
وى گفت: ســتاد اجرايى فرمــان امام(ره) با 
توجه به شــيوع كرونا به طور جدى در حوزه 
مقابله با اين ويروس و كمك به مردم اقدامات 
بسيارى انجام داده و اين خدمت رسانى به طور 

مستمر ادامه دارد.
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خداحافظى ماليرى ها با كم آبى
 در تابستان 1400

 با تكميل خط انتقال آبرسانى از سد كالن، درصورت كاهش بارندگى 
و اُفت سطح آب هاى زيرزمينى، خوشبختانه شهرستان مالير با كمبود 
آب شــرب مواجه نخواهد شد اما در برخى نقاط روستايى با قنوات و 
چاه هاى كم عمق، ممكن است با كمبود آب شرب به صورت مقطعى در 

اواخر فصل تابستان مواجه شويم.
مدير امور منابع آب شهرستان مالير از پر بودن بيش از 92 درصد حجم 
ســد كالن مالير از ظرفيت 45 ميليون مترمكعبى آن خبر داد و گفت: 
درحال حاضر 41 ميليون مترمكعب از حجم سد كالن مالير پُر شده كه 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييرى نداشته و حدود 4

ميليون مترمكعب ظرفيت خالى آن مربوط به تست لوله هاى تصفيه خانه 
و كنترل سيالب تخليه شده با بارندگى هاى پيش رو است.

محمد مظفرى تصريــح كرد: تأثير ميزان بارش ها بر آب هاى زيرزمينى 
را بايد در نمودار هيدروگرافى كه در پايان هر ســال آبى و مقايســه با 
سال هاى گذشته ترسيم مى شود، بررسى كرد اما در مورد شهرستان مالير 
به علت در مدار قرار گرفتن آب سد كالن تا چند ماه آينده، اين شهرستان 

در فصل تابستان مشكلى از نظر تأمين آب شرب نخواهد داشت.
وى با بيان اينكه با توجه به بارندگى هاى سال گذشته پيش بينى مى شود، 
در تابستان 1400 مشــكلى براى تأمين آب شرب شهرستان نخواهيم 
داشــت، افزود: به گزارش ســازمان هواشناسى اســتان و با توجه به 
بارندگى هاى اخير، شهرستان مالير از آمار بلندمدت عقب نيست؛ البته 

بايد ديد ميزان بارش در فروردين و ارديبهشت چطور خواهد بود.
مدير امور منابع آب همچنين نســبت به نزديك شدن به حاشيه سد و 
رودخانه ها با گرم شدن هوا هشدار داد و گفت: با وجود نصب تابلوهاى 
«شنا ممنوع» در حاشيه سد كالن، بسيارى از افراد با بى توجهى نسبت به 
اين موضوع به محض گرم شدن هوا با اقدام به شنا در سد كالن، سبب 

بروز اتفاقات ناگوارى مى شوند.
 امكان كمبود آب در برخى روستاهاى شهرستان

سرپرســت اداره آب و فاضالب شهرستان مالير نيز در ادامه از امكان 
مواجه شــدن با كمبود آب در فصل تابستان در برخى روستاهاى تابعه 
شهرســتان خبر داد و گفت: درحال حاضر 27 حلقه چاه آب شــرب 
شهرســتان مالير را تأمين مى كند و طــى چند ماه آينده با تكميل خط 
انتقال بين 2 مخزن مجاور سپاه و مخزن پيرويالن و تكميل برق رسانى 

اين پروژه، آب سد كالن مالير وارد مدار مى شود.
محمدرضا تركاشوند در گفت وگو با ايسنا، به تأمين 35 تا 40 درصد آب 
شرب شهرستان از طريق خط آبرسانى از سدكالن به شهر مالير اشاره 
كرد و افزود: با تكميل اين خط آبرسانى، درصورت كاهش بارندگى و 
اُفت ســطح آب هاى زيرزمينى، خوشبختانه مالير با كمبود آب شرب 
مواجه نخواهد شــد اما در برخى نقاط روســتايى با قنوات و چاه هاى 
كم عمق، ممكن اســت با كمبود آب شرب به صورت مقطعى در اواخر 

فصل تابستان مواجه شويم.
 شيوع بيمارى كرونا، مصرف آب را 30 درصد 

افزايش داده است
وى مطــرح كرد: با شــيوع ويروس كرونا و افزايش حساســيت ها در 
شست وشوى دست ها، مصرف آب به شكل قابل مالحظه اى در تمامى 
استان هاى كشور افزايش يافته و در شهرستان مالير نيز از اسفند سال 98
تا اســفند سال 99، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مصرف آب 30

درصد افزايش يافته كه نيازمند اصالح الگوى مصرف است.
تركاشوند با اشــاره به ضرورت شست وشوى مرتب دست ها در طول 
روز به مدت 20 ثانيه در دوران شــيوع بيمارى كرونا، خاطرنشان كرد: 
صرفه جويى در مصرف آب به معناى مصرف نكردن نيست بلكه به معناى 
درست مصرف كردن از اين نعمت الهى است، از طرفى مديريت مصرف 
آب به عنوان يكى از اساسى ترين نيازها در دوران شيوع بيمارى كرونا، 

براى پيشگيرى از اين بيمارى و قطع زنجيره انتقال آن ضرورى است.
وى با بيان اينكه بايد هنگام استفاده از مايع دستشويى تا زمان آبكشى، 
شير آب را بســته نگه داريم، يادآور شد: رعايت همين نكات درظاهر 
ناچيز، در مجموع ســبب صرفه جويى در حجم زيادى از آب مى شود. 
طبق بررسى هاى انجام شده متوسط مصرف آب در هر دقيقه 15 تا 18

ليتر اســت كه در 20 ثانيه، 5 تا 6 ليتر آب مصرف مى شود، پس بستن 
شير آب در 20 ثانيه سبب صرفه جويى 6 ليتر در مصرف آب مى شود.

تركاشوند بيان كرد: در روستاها به علت پوسيدگى شبكه هاى روستايى، 
بى توجهى نســبت به تعمير شيرآالت، استفاده غيرمجاز، نبود مديريت 
صحيح و تفاوت فرهنگ استفاده از آب، ميزان هدررفت آب بيشتر است 
كه بايد با مديريت صحيح و فرهنگســازى مناسب مصرف آب را در 

سطح روستاها مديريت كنيم.
 آغاز عمليات اجرايى مجتمع آبرسانى سدكالن 

درصورت تأمين اعتبار
تركاشوند از آغاز عمليات اجرايى مجتمع آبرسانى سدكالن مالير در سال 
آينده درصورت تأمين اعتبار خبر داد و گفت: درصورت آغاز عمليات 
اجرايى مجتمع سد كالن با تحت پوشش قرار دادن 32 روستاى حاشيه 
ســد و تأمين آب مورد نياز آن از ســد كالن، اين مجتمع، بزرگ ترين 
مجتمع در سطح شهرستان خواهد بود. عالوه بر اين مطالعات فاز صفر 

و يك و 2 مجتمع ديگر در بخش مركزى و سامن درحال انجام است.
وى يادآور شــد: يكــى از موانعى كه روند پيشــرفت عمليات اجرايى 
مجتمع هاى آبرســانى در روســتاها را ُكند مى كند، مشكالت اجتماعى 
و نبود تعامل اهالى برخى روســتاها است و درخواست شركت آب و 
فاضالب از مردم، تعامل بيشــتر و همكارى مسئوالن شهرستان همانند 
گذشته است. سرپرست اداره آب و فاضالب شهرستان مالير تأكيد كرد: 
عمليات اجرايى آبرســانى به روســتاى حرم آباد و ساخت مخزن براى 
روستاهاى سياه چغا و عشــاق، درصورت تأمين اعتبار سال آينده آغاز 
مى شود. تركاشوند با بيان اينكه مردم با پرداخت به موقع آب بها، شركت 
آب و فاضالب را در خدمت رسانى بهتر در سطح شهرستان و به ويژه در 
روستاها يارى كنند، گفت: پرداخت به موقع مطالبات از سوى مردم، سبب 
پرداخت به موقع مطالبات پيمانكاران مى شود و در نتيجه خدمات رسانى 

به مردم با سرعت بيشتر و كيفيت بهترى انجام خواهد شد.

اجراى گام چهارم طرح شهيد سليمانى 
در نهاوند

 گام چهارم طرح شــهيد حاج قاسم ســليمانى با مشاركت 820
نفر از بسيجيان همراه با شــبكه بهداشت و درمان شهرستان از 18

اسفندماه آغاز شده است.
فرمانــده ســپاه نهاونــد بــا بيــان اينكــه ايــن طــرح كــه به صــورت 
ــا 18 فرورديــن 1400 سراســرى در كشــور درحــال اجراســت، ت
ــن گام در 2 دوره  15 روزه  ــه داد: اي ــت، ادام ــد داش ــه خواه ادام
انجــام مى گيــرد و محوريــت اصلــى آن بــر پايــه  آمــوزش، 

ــى اســت. ــر بيمارياب ــز ب فرهنگســازى و تمرك
على مختارى اضافه كرد: طرح شــهيد ســليمانى با مشاركت بسيج 
و شــبكه بهداشــت و درمان از ابتداى آبان ماه سالجارى به صورت 
سراســرى در سطح كشــور اجرايى شد كه خوشــبختانه از زمان 
اجراى اين طرح روند مبتاليان، بسترى شــدگان و فوتى هاى كرونا 
ســير نزولى پيدا كرد و در سراسر كشــور رنگ بندى ها تغيير يافت 
و كشور به يك آرامش رســيد كه نقش پايگاه هاى مقاومت بسيج، 
شــبكه بهداشت و درمان و همكارى خوب مردم در رسيدن به اين 

نتايج چشمگير و قابل تقدير بود.
وى بيــان كرد: با توجــه افزايش آمــار مبتاليان و بســترى ها در 
بيمارســتان هاى شهرســتان و از طرفى مشاهده شــدن يك مورد 
كروناى انگليســى در همدان و نزديك شدن به  مناسبت هاى پايان 
سال انتظار مى رود مردم نهاوند توصيه هاى بهداشتى را بيش از پيش 

به كار بگيرند تا شاهد شيوع موج چهارم كرونا نباشيم.
ــا بيــان اينكــه  ــد، وى ب ــه گــزارش روابــط عمومــى ســپاه نهاون ب
از  يكــى  به عنــوان  منــزل  از  خــروج  از  پيــش  ماســك  زدن 
ــت،  ــا اس ــه كرون ــال ب ــگيرى از ابت ــاى پيش ــن راه ه كاربردى تري
ــا توجــه بــه خريدهــاى پايــان ســال ســعى كنيــد  اظهــار كــرد: ب
در يــك مرحلــه همــه خريدهــاى خــود را انجــام داده و كمتــر در 

ــيد. ــته باش ــردد داش ــلوغ ت ــاى ش مكان ه
جانشين قرارگاه زيســتى مقابله با كروناويروس نهاوند خاطرنشان 
كــرد: مراســم هاى ترحيم و عروســى همچنان به عنــوان يكى از 
مهم ترين علل شــيوع كرونا خطرناك بوده و از مردم درخواســت 
داريم جشــن ها را يا بــه تعويق بيندازند و يا اينكه مراســم ها را با 

كمترين نفرات ممكن برگزار و مسائل بهداشتى را مديريت كنند.
وى گفــت: با توجه به وضعيت قرمز اســتان هاى جنوبى و تردد و 
ســكونت تعدادى از همشهريان ما در اين  استان ها، توصيه مى شود 
تا عادى شــدن اين وضعيت، مسافرت خود را به شهرستان نهاوند 
بــه تعويق بيندازند، با توجه به در پيش بودن جمعه پايان ســال و 
حضور جمعيت زيادى از مردم شهرســتان براى زيارت اهل قبور و 
شركت در مراسم هاى اين روز خواهشمند است مراسم امسال را با 

روش هاى جايگزين برگزار كنند.
مختارى با اشــاره به اينكه در زمينه ديد و بازديدهاى ســال نو هم 
الزم اســت توصيه هاى بهداشــتى مدنظر قرار گيرد و به حداقل ها 
و روش هاى جايگزين بســنده كرد، افزود: از همشــهريان مبتال كه 
طبق توصيه پزشكان در قرنطينه خانگى به سر مى برند، خواهشمند 
است 14 روز در منزل بمانند، نزديك ترين پايگاه مقاومت بسيج در 

تيم هاى حمايتى در طول درمان رسيدگى خواهد كرد.

 عروسى در روستاهاى كبودراهنگ افزايش يافت
مسئوالن كبودراهنگ از برگزارى عروسى ها در روستاهاى بخش هاى 
شيرين سو و گل تپه شهرستان هيچ اطالعى ندارند! در اغلب روستاها 
تا 3 روز عروسى برگزار مى كنند. اگر اين گونه ادامه داشته باشد عيد 

امسال خيلى خطرناك تر از سال گذشته خواهد بود.
*جمعى از مردم روستاهاى گل تپه

 ورودى روستاى قوره جينه به زباله دان تبديل شده است
ورودى روســتاى قوره جينــه از ز توابع بخش مركزى شهرســتان 
كبودراهنگ مملو از زباله است و هيچ مسؤلى اعتنايى به اين موضوع 
ندارد. مردم روســتاى قوره جينه تا چه زمانى پيگيرى كنند و جواب 

نگيرند؟! 
در اين شرايط كرونايى و لزوم رعايت بهداشت، عاجزانه از مديران 

كبودراهنگ تقاضا داريم به اين موضوع رسيدگى كنند.
*مهدى نصرتى از روستاى قوره جينه 

 عرض جاده روستاى قوره جينه بسيار كم است و زمان بارندگى 
نيز فقط يك طرف جاده بازگشايى مى شود، از راهدارى كبودراهنگ 
تقاضا داريم به هر شــكل ممكن اين مشكل را حل كند زيرا هنگام 

تردد 2 خودرو به هيچ عنوان در اين جاده امكان پذير نيست.
*اميد هاشمى روستاى قوره جينه

 ايــن روزها كه فشــار اقتصادى و تورم بر زندگى مردم ســايه 
انداخته خانواده ها به دليل افزايش قيمت مرغ شــرمنده خانواده هاى 
خود هستند. لطفا در مورد اختالف باالى 5 هزار تومانى قيمت مرغ 
در همدان با كبودراهنگ، از مســئوالن مربوطه در رســانه خودتان 
پيگيرى كنيد، من ديروز شــاهد بودم پيرمــردى پس از وزن كردن 
مرغ به علت قيمت باالى آن با شــرمندگى در مقابل زن و بچه خود 

از خريد آن منصرف شد.
*مهرداد معيدى از كبودراهنگ

حمل چوب بدون مجوز منابع طبيعى
 قاچاق است

 به منظور جلوگيرى از قاچاق بى رويه چوب، عالوه بر ممنوعيت قطع درختان جنگلى؛ 
قطع درختان باغى نيز فقط با مجوز جهاد كشاورزى صورت مى گيرد و حمل ونقل آن نيز 

با مجوز اداره منابع طبيعى شهرستان امكان پذير خواهد بود.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهاوند در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
واحدهاى حفاظتى منابع طبيعى شهرســتان با كنترل محصــوالت چوبى، زغال، هيزم و 
محصوالت فرعى جنگلى و مرتع درصورتى كه محموله از مجوز الزم برخوردار نباشد آن 

را قاچاق محسوب كرده و طبق قانون پرونده آنان به مراجع قضايى ارجاع خواهد شد.

حســن قياسوند گفت: با توجه به اينكه مجوز قطع درختان باغى غيرجنگلى در محدوده 
اراضى شخصى طبق ضوابط بر عهده جهاد كشاورزى است؛ لذا متقاضيانى كه مجوز الزم 
را براى قطع درخت دريافت داشته و مى خواهند چوب ها را حمل كنند، الزم است پيش از 
بارگيرى مراتب را به اداره منابع طبيعى گزارش كنند تا كارشناسان ضمن حضور در محل 
و تأييد آن مجوز حمل را صادر كنند در غير اين صورت محموله آنان توقيف خواهد شد.
وى ادامه داد: براى جلوگيرى از قطع بى رويه درختان جنگلى، اين اداره فقط براى درختان 
صنوبر كه هدف از كاشــت آنها فعاليت تجارى اســت، مجوز قطع مى دهد و براى ساير 

درختان هيچ گونه مجوزى داده نخواهد شد.
قياســوند حفاظت از اراضى طبيعــى و جنگلى را از وظايف مهم ايــن اداره ذكر كرد و 
افزود: حفاظت و اســتفاده صحيح از جنگل ها به عنوان ســرمايه ملى هر كشور، عالوه بر 

ثروت آفرينى، بقاى محيط زيست را نيز تضمين مى كند، بنابراين با توجه به اينكه بيشترين 
اراضى جنگلى اســتان در اين شهرســتان قرار دارد براى حفاظت از آنها طرح صيانت از 

جنگل هاى زاگرس در اين شهرستان با قوت هرچه بيشتر انجام مى شود.
قياســوند افزود: در اين راستا در سالجارى طرح مبارزه با آفات و بيمار ى هاى جنگلى در 
ســطح 318 هكتار از اراضى جنگلى گيان اجرا شــد و در اين راستا مبارزه با انواع آفات 
درختان، هرس درختان آلوده و قطع سرشــاخه هاى آلوده كه موجب پوسيدگى درختان 

مى شوند، انجام شده است.
وى افزود: در شهرســتان نهاوند يك هزار و 441 هكتار جنگل طبيعى وجود دارد كه اين 
ميزان در مقايســه با ظرفيت هاى شهرستان رقم بااليى نيست و درصورت تأمين اعتبار ما 

بسيار بيشتر از اين ميزان را مى توانيم در سطح شهرستان اجرا كنيم.

 سال تحصيلى جديد با نگرانى هاى بسيار 
بــراى والدين دانش آموزان آغاز شــد، اينكه 
برخى از آنان به دليل شــيوع كرونا ويروس 
نگران ســالمت فرزندانشــان بودند، پس از 
آنكه تصميم به برگــزارى كالس هاى درس 
به صــورت مجــازى گرفته شــد، حرف از 
راه اندازى شــبكه شاد و يا ديگر نرم افزارها با 
هدف برگزارى كالس هــاى مجازى به ميان 

آمد .
ايده اى مناســب و كارســاز اما نه براى همه 
دانش آمــوزان، زيــرا تعدادى از روســتاها 
زيرپوشــش اينترنت مناسب نيستند و مهمتر 
آنكه بخش قابل توجهى از دانش آموزان حتى 
در مناطق شهرى يك گوشى همراه هوشمند 
يا تبلــت ارزان قيمــت بــراى بهره مندى از 
آموزش هاى مجازى ندارند و خانواده هايشان 
هم آن گونــه كه بايد با توجه به شــرايط بد 
اقتصــادى و معيشــتى توان خريد گوشــى 

برايشان مقدور نيست.
دانش آموزان  اغلــب  همدان پيام،  گزارش  به 
از دريافــت آموزش هاى مجازى به دليل نبود 
دسترســى به موبايل هوشــمند يا نداشــتن 
اينترنــت محــروم هســتند. پس از شــيوع 
ويروس كرونا كه بــه تعطيلى مدارس منجر 
شــده، اين دانش آموزان به شيوه هاى مختلف 
آموزش هاى خود را دنبال مى كنند. دانش آموز 
دبستانى اســتان نيز از دريافت آموزش هاى 
مجــازى به دليل نبود دسترســى بــه موبايل 
هوشمند يا نداشــتن اينترنت محروم هستند 
كه براى تحقق عدالت آموزشى به شيوه هاى 
ديگر از مفاد آموزشى الزم بهره مند مى شوند. 

ايــن درحاليســت كــه اغلب روســتاهاى 
تويسركان جمعيت دانش آموزى كمى دارند و 
در هر كالس نهايتًا 5 دانش آموز حضور دارد.
مدتى است كه به همت امام جماعت مسجد 
رضــوى در تويســركان، در همان مســجد 
تعدادى  براى  تقويتى  آموزشــى  كالس هاى 
از دانش آموزانى كه گوشــى هوشــمند براى 
استفاده از شبكه شاد ندارند، درحال برگزارى 

است.
در اين بين شــاهد هســتيم برخــى معلمان 
به صــورت حضــورى و با تعــداد محدود 

دانش آموزان، تدريس مى كنند.

 اما اين روزها امام جماعت مســجد رضوى 
(دروازه) در شهرســتان تويســركان با توجه 
فراررسيدن فصل امتحانات، شرايطى را براى 
درس آمــوزى به دانش آموزان با اســتفاده از 

فضاى مسجد فراهم ساخته است.
به گــزارش پايگاه خبــرى تحليلى رودآور، 
گفت:  احمدونــد  مهــدى  حجت االســالم 
تعدادى از دانش آموزان متأســفانه از داشتن 
گوشــى هوشــمند و تبلت محروم هستند و 
چند ماه از درس عقب افتاده بودند، بنابراين 
با نزديك شــدن به امتحانــات نوبت اول، با 
پيگيرى و كمك گرفتن از فرهنگيان نمازگزار 

مسجد و ساكن شرايط تدريس مهيا شد.
وى افزود: با هماهنگى هايانجام شده، پس از 
نماز مغرب و عشــا، در مسجد كالس درس 

جبرانى و تقويتى برگزار مى شود.
احمدوند تصريح كرد: بــا عنايت خدا چند 
هفته اى اســت اين روند آموزشى را در پيش 
گرفته ايم و وضعيــت فراگيرى دانش آموزان 

بهتر شده است.
وى عنوان كــرد: درحال حاضر 4 دانش آموز 
از كالس هاى تقويتى مسجد رضوى بهره مند 
شــده اند و اين آمادگــى را داريم كه پذيراى 
هر دانش آموزى از نقاط مختلف شهر باشيم.

عمليات كاوش تپه 
«قلعه بلنده» 
در مالير آغاز شد

 به منظــور تعييــن عرصــه و حريم تپه 
روستاى ازناو مالير معروف به «قلعه بلنده» 
و همچنيــن تعيين تكليف منازل مســكونى 
اطراف اين تپه، عمليات كاوش و گمانه زنى 

اين اثر تاريخى آغاز شده است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى مالير گفت: عمليات كاوش و 
گمانه زنى در حاشيه اين اثر با مجوز رسمى 
پژوهشگاه ميراث فرهنگى به سرپرستى«ميترا 
پريدار» از 12 اســفند ماه جارى آغاز شــده 
اســت. ابراهيم جليلى در گفت و گو با ايرنا 
اظهار كرد: براساس گفته هاى سرپرست اين 

پــروژه، تاكنون 12 گمانه در محدوده عرصه 
و حريم تپه قلعه بلنده روســتاى ازناو ايجاد 
شده و نتايج كاوش در برخى گمانه ها شواهد 

استقرار در اين محوطه را روشن مى كند.
وى افزود: براساس شواهد و مدارك موجود، 

اليه هاى باســتانى اين اثر روى ســطح بستر 
طبيعى شكل گرفته و عرصه واقعى محوطه 

تقريبا منطبق با عرصه ظاهرى آن است.
جليلــى ادامه داد: تپه قلعه بلنده يا تپه خاكى 
در بافت مســكونى نيمه جنوبى روســتاى 

ازناو قرار گرفته و براســاس شواهد سطحى 
و مواد فرهنگى قابل مشاهده، تپه قلعه بلنده 
در برگيرنده بقاياى آثــارى از اواخر دوران 
تاريخى، قرون ميانه تا قرون متأخر اســالمى 

است.
وى يادآور شــد: در بخش هــاى فروريخته 
و آسيب ديده تپه روســتاى ازناو نيز عناصر 
معمــارى همچون ديوارهاى قطور خشــتى 

به خوبى قابل مشاهده است.
جليلى گفــت: ادامه كاوش ها بــراى تعيين 
عرصــه و حريم تپه باســتانى قلعــه بلنده 
روستاى ازناو براى معرفى و ثبت اين اثر در 

فهرست آثار ملى كشور است.
به گــزارش ايرنا، تاكنون بيــش از 340 اثر 
تاريخى در شهرستان مالير شناسايى شده كه 
از اين تعداد بيش از 200 اثر آن در فهرست 

آثار ملى به ثبت رسيده است.

 هشــتاد درصــد ماشــين آالت راهدارى 
شهرســتان تويســركان فرســوده است. اين 
امكانــات به نســبت افزايش راه هــا، تردد و 
ترافيك توســعه داده نشده  است، انتظار داريم 
با همت مسئوالن ارشــد استانى و وزارتخانه 

نسبت به نوسازى آنها اقدام شود.
رئيس اداره راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
شهرســتان تويســركان با اشــاره بــه اينكه 
فرسودگى ماشين آالت راهدارى را نمى توانيم 
انــكار كنيم، اظهار كرد: ســاالنه مبالغ زيادى 
اعتبار براى بازســازى و تعمير ماشــين آالت 
راهدارى هزينه مى شــود؛ البته طى سال هاى 
اخير 20 درصد از ماشــين آالت نوسازى شده 
كه كمك زيادى در بحث راهدارى تابســتانى 

به ويژه راهدارى زمستانى كرده است.
ابراهيــم نانكلى با تأكيد بر حساســيت باالى 
راهــدارى زمســتانى بــا توجه به شــرايط 
كوهســتانى و بارش نزوالت آســمانى زياد 
شهرستان تويســركان، افزود: با توجه به باال 
بودن متوسط بارش ساالنه تويسركان نسبت به 
شهرســتان هاى ديگر و وجود 18 گردنه برفى 
در شهرســتان، نوسازى ماشين آالت راهدارى 

ضرورت دارد.
وى در گفت وگو با فارس و با اشاره به اينكه 
درحال حاضر راهدارى تويسركان 16 دستگاه 

كه  دارد  برف روبى  ماشين 
80 درصــد آنها فرســوده 
هســتند؛ البته اين موضوع 
تنهــا مختص تويســركان 
نيست و اســتان همدان و 
كل كشور را شامل مى شود، 
فرســودگى  البته  گفــت: 
كه  نشد  سبب  ماشين آالت 
مسيرهاى حوزه استحفاظى 
شهرســتان در زمان بارش 

بسته باشند.
رئيــس اداره راهــدارى و 
بيان  با  جاده اى  حمل ونقل 

اينكه زمانى تردد ماشين از مسيرهاى تويسركان 
به كنگاور و تويســركان به جوكار محدود و 
ترافيك هم روان بود، تأكيد كرد: امروز ضمن 
افزايش راه هاى شهرســتان تويسركان نسبت 
به گذشــته، تردد زياد و ترافيك هم ســنگين 
شده است؛ اما به نسبت افزايش راه ها، تردد و 
ترافيك، ماشين آالت راهدارى آنچنان كه بايد 

توسعه داده نشده است.
 وى تصريــح كــرد: انتظار داريــم به همت 
مسئوالن ارشد استانى و وزارتخانه ماشين آالت 

راهدارى شهرستان تويسركان نوسازى شود.
نانكلى در ادامــه با بيان اينكه بــا وجود همه 

اينها، تالش جهادى و شــبانه روزى راهدارى 
بر اين بوده و هســت كه بــراى هيچ فردى در 
راه ها مشــكلى پيش نيايد، خاطرنشــان كرد: 
بازگشــايى راه هاى شهرستان در بارش سنگين 
بــرف روزهاى اخير با تالش زيادى بدون هيچ 
مشكلى انجام شد؛ البته در بازگشايى راه هاى 2
روستاى گشانى و تيميجان به خاطر گردنه هاى 
برف گير برف روبى با 2 دستگاه به دليل ناتوانى 
در برف روبى ممكن نشد و سرانجام با اعزام يك 
دستگاه بلدوزر بازگشايى راه ها صورت گرفت.
وى راه هاى شهرســتان تويســركان را 500

كيلومتــر اعالم كــرد و با بيان اينكــه ما در 

بازگشــايى راه هاى اصلى مشــكلى نداريم، 
گفت: همه تالش راهدارى اين اســت كه 24
ساعت اول پس از بارش راه ها بازگشايى شود.

خدمات دهى  تسهيل  و  سرعت بخشى  نانكلى 
بهتــر راهــدارى را از مزيت هاى نوســازى 
دستگاه هاى راهدارى دانست و برف گيرترين 
گردنه ها را تويســركان به جــوكار، خيرآباد، 
دواليــى و باقرآباد و در حوزه روســتايى و 
فرعى پيرغيب، حاجى توى، فرســفج معرفى 
كــرد و گفت: گردنه هاى منطقــه خرم رود با 
توجه به شــرايط جغرافيايى آن زياد و بارش 

هم زياد است.

دانش آموزان در پى شاد 
به مسجد پناه آوردند

80 درصد ماشين آالت راهدارى تويسركان فرسوده اند
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احتمال تصويب اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهورى تا پايان اسفند 

 با توجه به رفع ايرادات شــوراى نگهبان نســبت به اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهورى، اين طرح تا پايان سال تصويب مى شود.

رئيس كميســيون امورداخلى كشور و شوراهاى مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت با اشــاره به آغاز فرايند ثبت نام شوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا و تصويب نشدن طرح اصالح قانون انتخابات شوراها، گفت: 
هدف از اين طرح برخالف آنچه مطرح شده تنها براى انتخابات سال 
1400 نبوده بلكه به دنبال نظارت مؤثر بر عملكرد شوراها از طريق يك 

نهاد باالدستى است.
محمــد صالح جوكار ادامــه داد: يكى از مهم تريــن مباحث در بحث 
نظارت پيشينى، احراز صالحيت داوطلبان است كه با وجود تصويب 
نشــدن طرح اصالح قانون انتخابات شــوراها اگر هيأت هاى نظارت 
اســتانى براساس استعالم از مراجع ذى ربط مشخص شده در ماده 49
قانون انتخابات شوراها عمل كنند، مشكالت دوره هاى گذشته را ديگر 
نخواهيم داشــت.  وى افزود: داوطلبان انتخابات شــوراها مى توانند 
به صورت حضورى و الكترونيكى از طريق ســامانه رسمى اعالم شده 
يا در مراكز معرفى شــده وزارت كشور ثبت نام كنند و اين امكان براى 
متقاضيان فراهم شده تا از طريق مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيكى 

و موبايل مدارك خود را بارگذارى نمايند.
جــوكار درباره تدابير انديشــده براى برگزارى انتخابات شــوراهاى 
اســالمى شهر و روســتا در ســال آينده گفت: اخذ آرا در كالنشهر 
به صــورت الكترونيكى خواهد بود تا ضمن كاهــش زمان انتظار، از 

ايجاد تراكم جمعيت در شعب جلوگيرى شود.
وى تصريح كرد: در اين راســتا بايد تعداد شــعب اخذ رأى به منظور 
حفظ سالمت مردم و رعايت پروتكل هاى بهداشتى افزايش پيدا كند. 

فضاى همدلى زمينه برگزارى انتخاباتى 
پرشور است

 فضاى وحدت، همدلى و تعامل 
كه هم اكنون در كشــور ايجادشده، 
زمينه ساز برگزارى انتخاباتى پرشور 
با مشاركت حداكثرى مردم خواهد 

شد.
به گزارش ايرنــا، نماينده مالير در 
مجلس شوراى اســالمى در جمع 
اعضاى هيــأت نظارت بر انتخابات 
اين شهرستان، اظهار كرد: اين فضاى 
تعاملى كه در شهرســتات مالير ايجادشــده به طور قطع به انتخاباتى 

پرشور و حداكثرى در اين شهرستان منجر مى شود.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه با تأكيد بر اينكه بايد از همه 
توان و ظرفيت خود براى تشويق و ترغيب مردم براى حضور در پاى 
صندوق هاى رأى استفاده كنيم، افزود: بايد از اين فرصت مغتنم براى 

تقويت يكصدايى و برگزارى انتخاباتى سالم و پرشور بهره بگيريم.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس مشاركت حداكثرى در 
انتخابات پيش رو را مطالبه مهم رهبر معظم انقالب دانست و بيان كرد: 
مهم ترين اصل در جمهورى اسالمى رأى و نظر مردم به عنوان نماد و 

نشانه مشروعيت و مقبوليت نظام است.
وى خواســتار ورود جدى داوطلبان شــوراهاى اســالمى در عرصه 
انتخابات 1400 به ويژه در روستاها شد و گفت: در برخى روستاهاى 
مالير شــورا هنوز تشكيل نشــده كه بايد تدبيرى براى اين امر مهم 

انديشيده شود.
آزاديخواه از هيأت هاى نظارت و عوامل اجرايى انتخابات خواســت، 
از هرگونه حاشيه سازى در اين عرصه مهم سياسى كشور پرهيز كنند.

معاون اســتاندار همدان و فرماندار مالير نيز از مهيا بودن بســترهاى 
الزم در اين شهرستان براى برگزارى انتخاباتى پرشور و سالم خبر داد 
و تأكيد كرد: تمام تالش مجموعه عوامل اجرايى و دســت اندركاران 
برگزارى انتخابات 1400 در اين شهرستان، مشاركت حداكثرى مردم 

در پاى صندوق هاى رأى در فضايى امن و آرام است. 
قــدرت ا... ولدى با اشــاره شــرايط شــيوع ويــروس كرونا گفت: 
درحال حاضــر مالير در وضعيت زرد كرونا قــرار دارد و براى حفظ 
ســالمت شــهروندان و دسترســى بهتر آنها براى حضــور در پاى 
صندوق هاى رأى، درخواست افزايش 20 درصدى تعداد شعب اخذ 
رأى را داديم كه افزايش ده درصدى صندوق ها در استان پيشنهاد شده 
است. وى يادآور شد: طى 48 ساعت گذشته 17 نامزد براى انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر در اين شهرستان نام نويسى كرده اند كه از اين 

تعداد 2 نفر زن و مابقى مرد است.
به گزارش ايرنا، ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى شهرها 

از 20 اسفند آغاز شده و تا ساعت 18 روز 26 ماه جارى ادامه دارد.
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ششمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس يازدهم 
شوراى اسالمى و ششمين دوره مجلس خبرگان رهبرى، بيست وهشتم 

خرداد 1400 برگزار مى شود.

دولت به اصالح اساس نامه 
صندوق ذخيره فرهنگيان مكلف شد

 در بودجــه دولــت را مكلف 
كرديم تا اساس نامه صندوق ذخيره 
فرهنگيان را اصــالح كند، اگر اين 
مبحث اصالح شود نه تنها مشكالت 
بازنشستگان بلكه مشكالت معلمان 
در زمان اشتغال آنها هم حل خواهد 

شد. 
به گــزارش تســنيم، ســخنگوى 
تحقيقات  و  آمــوزش  كميســيون 
مجلس شــوراى اسالمى گفت: يكى از مســائل كشور كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، كاهش جمعيت است به همين دليل نيز ما در مجلس 
طرح جوانى جمعيت را پيگيرى كرده و مصوب كرديم و امروز منتظر 

تأييد شوراى نگهبان هستيم.
حجت االسالم احمدحســين فالحى با اشاره به اينكه براى اين طرح 
70 جلســه كارشناسى داشــته ايم تا مشــكالت ازدواج جوانان حل 
شــود، مطرح كرد: طرح تأمين مســكن كه چند روز آينده به مجلس 
مى آيد 18 وزارتخانه را درگير مى كند تا با اين روش مشــكل مسكن 
جوانان حل شــود.نماينده مردم همدان اصالح قانون بودجه 1400 را 
از ديگر اقدامات مجلس برشمرد و افزود: در اليحه بودجه به گونه اى 
اصالحات انجام داديم كه فضا به نفع مردم باشــد كمااينكه در بودجه 
سال جديد بسيارى از بدهى هاى دولت به صندوق هاى مختلف مانند 

بازنشستگى رفع خواهد شد.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان از تصويب طرح جهش توليد 
دانش بنيان ها براى حمايت از نخبگان خبر داد و بيان كرد: يكى ديگر 
از وظايف ما نظارت ميدانى است، به همين دليل نيز چند وقت پيش 
آقاى قاضى زاده را به همدان آورديم تا بحث پتروشيمى را پيگير شويم.

وى درباره ســفر آقاى نيكزاد به همدان بــراى نظارت بر پروژه هاى 
عمرانى، اظهار كرد: در ســفر ايشان به استان نيز شركت خانه سازى را 

كه به بيت المال برگردانديم، دوباره راه اندازى شد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه در 
ســفر آتى آقاى رئيسى نيز چند پرونده آماده است تا براى پيگيرى و 
رفع مشكل تحويل ايشان شــود، افزود: براى اينكه كارها بهتر انجام 

شود الزم است مردم به ما گزارش تخلفات را بدهند تا پيگير شويم.
نماينده معين بهار در مجلس شوراى اسالمى درباره آمار اشتغال استان 
نيز گفت: آمار ارائه شده درباره اشتغال استان نادرست است، كمااينكه 

ما به 57 هزار شغل در استان نياز داريم كه بايد تأمين شود. 

به شكل غيرمستقيم با ايران در ارتباط هستيم
 مشــاور امنيت ملى كاخ ســفيد در اظهاراتى مدعى شــد كه ديپلماســى 

غيرمستقيم آمريكا با ايران در جريان است.
بــه گزارش فارس، جيك ســاليوان به خبرنگاران گفت كــه آمريكا و ايران 
ديپلماسى غيرمستقيم را توســط اروپا و ديگران آغاز كرده اند تا پيام هايى را 
درباره اينكه چگونه مى توان توافق هســته اى 2015 را حفظ كرد، تبادل كنند. 
ديپلماسى با ايران در جريان است اما درحال حاضر به صورت مستقيم نيست.

وى در ادامــه گفت: ارتباطاتى از طريــق اروپا و ديگران وجود دارد كه به ما 
اجازه مى دهد بــه ايرانى ها بگوييم موضع ما در زمينــه رويكرد پايبندى (به 
برجــام) در برابر پايبندى چيســت و به عالوه متوجه شــويم كه موضع آنها 
چيســت. ما اكنون منتظر هســتيم تا ايرانى ها بگويند چطور مى خواهند اين 

روند را پيش ببرند.

مصمم به انجام اصالح ساختار بودجه هستيم
 رئيس مجلس شــوراى اسالمى تأكيد كرد كه در مجلس يازدهم مصمم به 

انجام اصالح ساختار بودجه هستيم.
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف روزگذشــته با تأكيد بر اينكه در مجلس 2 
جهــت را براى فعاليت هايمان انتخاب كــرده و پيش مى رويم، گفت: توجه به 
رفع تحريم ها و خنثى ســازى تحريم ها 2 موضوع اساســى در مجلس يازدهم 

بوده است.
وى در ادامــه افزود: براى رفع تحريم ها، طرح راهبردى رفع تحريم با تالش و 
كار كارشناســى به تصويب رسيد و اين قانون اثرات و بركاتى جدى براى رفع 
تحريم خواهد داشــت؛ در بحث خنثى سازى تحريم ها نيز 2 موضوع جدى در 
دســتور كار است كه يكى اصالح ساختار بودجه و ديگرى تنظيم برنامه هفتم 

مبتنى بر همين اصالح ساختار است.

نامه انتقادى ظريف به مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا

 وزير امور خارجه كشــورمان در نامه اى به جوزف بورل مسئول سياست 
خارجى اتحاديــه اروپا از عملكرد آمريكا و اروپــا در مورد موضوع برجام 

انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در اين نامه چندصفحه اى، ضمن انتقاد از 
عملكرد اروپا و آمريكا در ارتباط با موضوع برجام و توافق هسته اى تأكيد كرده 
اســت كه درصورتى كه طرف هاى مقابل بــه تعهدات برجامى خود عمل كنند 

ايران نيز به تعهدات عمل خواهد كرد.
پس از پيروزى جو بايدن در انتخابات رياســت جمهورى آمريكا، اين دولت 
همواره اعالم كرده كه قصد بازگشته به برجام را داشته، اما تاكنون اقدام عملى 

در اين زمينه انجام نداده است.

 طرح اصالح مــوادى از قانون 
جهت  جمهورى  رياست  انتخابات 
اصالح از سوى شــورا به مجلس 

اعاده شد.
ســخنگوى شــوراى نگهبــان در 
نشســت خبرى روزگذشــته خود 
با اشــاره به طرح اصالح موادى از 
جمهورى،  رياست  انتخابات  قانون 
افــزود: ايرادات قبال گفته شــده و 
مغايــرت در اصــول 99 و 115 و 
110 داشت و برخى از موارد براى 
نخســتين بار ذكر شد كه با ايرادات 
شــوراى نگهبان مواجــه و جهت 

اصالح به مجلس اعاده شد.
به گزارش ايرنا، عباسعلى كدخدايى 
در ادامــه افزود: شــوراى نگهبان 
ارزش افزوده  بــر  ماليات  اليحه  به 

ايراداتى داشت كه به مجلس برگشت داده شد.
 مجلسى ها جلســات غيررسمى را 

اطالع رسانى نكنند
وى دربــاره بودجه ســال 1400 گفت: هنوز 
پاسخ رســمى ما براى مجلس ارسال نشده و 
مجلس در اطالع رســانى عجله كرد و نظرات 
غيررســمى ما را اعالم كرد. همچنان ممكن 
اســت ايرادات تغييراتى داشته باشد و متعاقبا 
نظر رســمى ما اعالم مى شــود. ما از مجلس 
درخواست داريم جلســات غيررسمى ما را 
اطالع رسانى نكند، اگر الزم شد اطالع رسانى 
خواهيم كرد. همچنان كار شوراى نگهبان ادامه 

دارد.
ســخنگوى شــوراى نگهبان درباره عملكرد 
شــوراى نگهبان گفت: 63 مصوبه از مجلس 
دريافــت كرديــم و 50 درصــد آن مغايرت 
نداشته و 50 درصد مغايرت داشته است. 12
اســاس نامه نيز داشتيم كه 6 تا از اساس نامه ها 
تأييد شــده است. همچنين 177 نامه از ديوان 
عدالت ادارى داشــتيم و 79 نامه مغايرتش با 
شــرع مقدس اعالم و 33 مــورد آن خالف 
موازين شــرعى تأييد شــد. همچنين 3 هزار 
و 500 حكم بــراى اعضاى هيأت نظارت در 

استان ها صادر شده است.
بــراى  غيرمجــاز  تبليغــات   

تأييدصالحيت  موردنظر خواهد بود
كدخدايى افزود: هماهنگى با وزارت كشــور 
براى بررســى ها داشــته ايم. براى انتخابات با 

توجه به شــرايط كرونايى پيش بينى هاى شده 
اســت و چاپ تعرفه ها تعييــن و نظارت بر 

تعرفه ها استمرار دارد.
وى افزود: شــوراى نگهبــان محدوديتى در 
دريافت گزارش درباره فعاليت هاى انتخاباتى 
ندارد و اين گزارش ها در زمان قانونى مدنظر 

قرار خواهد گرفت.
وى درباره تبليغات كانديداها گفت: تبليغات 
غيرمجاز انتخاباتى را در بررسى صالحيت ها 

مدنظر قرار خواهيم داد.
صندوق ها  تعــداد  كرد:  تصريــح  كدخدايى 
در انتخابــات 1400 چيزى حدود 15 درصد 

افزايش خواهد يافت.
 حضور نظامى ها در انتخابات 

منع قانونى ندارد
كدخدايى در پاســخ به پرسش ايسنا مبنى بر 
اينكه آيا ديدگاه امام خمينى(ره) درباره فعاليت 
سياســى نظاميان تأثيــرى در تصميم اعضاى 
شــورا براى بررســى صالحيت كانديداهايى 
با سابقه سياســى خواهد داشت؟ گفت: منع 
قانونى براى نامزد شدن نظاميان در رويه هاى 
شــوراى نگهبان وجود نداشــته و افرادى كه 
نظامى بودند، البته اگر انتخاب شــوند، ديگر 
نظامى نخواهند بود. البتــه دخالت نيروهاى 
نظامى و نيروهاى مسلح به مفهوم جهت گيرى 
يا سوگيرى سياسى خالف سياست هاى كلى 

انتخابات بوده و ممنوع است. 
وى درباره تعيين ســقف معين براى نامزدها، 

گفت: شــوراى نگهبان هيچ وقــت نمى تواند 
سقفى براى اعداد نامزدها درنظر بگيرد و قانون 

براى ما مالك است.
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به پرسشى 
دربــاره اينكه به چه رئيــس جمهورى با چه 
ويژگى هايى نياز داريــم؟ گفت: ويژگى هاى 
كه در قانون اساســى و اصل 115 ذكر شده و 
ان شــاءا... مردم به اين ويژگى ها توجه كنند و 

آينده كشور روبه پيشرفت باشد.
 آيا طرح اصالح قانون انتخابات 

به انتخابات آتى مى رسد؟
كدخدايى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
شــما ايراداتى به قانون انتخابات گرفتيد؛ اگر 
ايرادات شــورا پس از تعطيالت عيد از سوى 
مجلس رفع شــود؛ اين قانون براى انتخابات 
امسال اجرايى مى شود، گفت: من نمى توانم از 
طرف مجلس اظهارنظر كنم، منتظر مى مانيم تا 
ببينيم اين قانون در مجلس چه زمانى بررسى 

مى شود.
وى دربــاره آخرين اقدامــات براى برگزارى 
انتخابات با شــرايط كرونايــى، گفت: ما تابع 
قانون هستيم؛ جلسات هماهنگى براى آنچه در 
اختيار ما و وزارت كشــور  است، برگزار شده 
است. صندوق ها نزديك به 15 درصد افزايش 
خواهد داشــت. آنچه تاكنون ســتاد مبارزه با 
كرونا اعالم كرده خطر شــيوع ويروس بيشتر 
در تجمعات اســت؛ بنابراين ما در تجمعات 

محدوديت داريم.

سخنگوى شــوراى نگهبان درباره 
گزارش هــاى واصله به شــوراى 
نگهبان و نظارت بر اظهارنظرهاى 
مجــازى نيز اظهار كرد: شــوراى 
نگهبــان محدوديتــى در دريافت 
گزارش ندارد و گزارشــات مورد 
ارزيابى قــرار مى گيــرد، بنابراين 
فرقى نمى كند كه چه كسى براى ما 

گزارش ارسال كند.
 آيا كسى كه اعالم آمادگى 

براى انتخابات مى كند
تبليغ محسوب مى شود؟

وى افزود: فعاليت هاى انتخابات و 
تبليغات در قانون به درستى روشن 
نشده و هنوز مشخص نشده كه اگر 
كســى در انتخابات اعالم آمادگى 
كرد تبليغات محســوب مى شــود 
يا خير. درباره تبليغات نيز ما بايد به اســتناد 
قانون عمل كنيم و قانون در اين زمينه روشن 
و شفاف نيست. اميدواريم قانون اصالح شود.

 منعى براى ثبت نام سران قوا 
در انتخابات وجود ندارد

ســخنگوى شــوراى نگهبــان در پاســخ به 
پرسشى  درباره ممنوعيت ثبت نام سران قوا در 
انتخابات، گفت: قانون چنين منعى نگذاشــته 
است و فقط افرادى كه در امر اجرا و نظارت 
بر انتخابات مسئوليت مستقيم دارند، بايد پيش 
از ثبت نــام كناره گيرى كنند. تــا وقتى قانون 
منع نكرده ما نيز نمى توانيم شــخصى را براى 

حضور در انتخابات منع كنيم.
 انتخابات در يك روز برگزار مى شود

وى درباره آخريــن وضعيت تفكيك موقت 
«ششــمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا» و «سيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهــورى» كه به تازگى از ســوى 
شوراى نگهبان به منظور تضمين تأمين سالمت 
رأى دهندگان مطرح شــده اســت، گفت: به 
موجب قانون هر دو انتخابات سراسرى در يك 
دوره برگزار مى شــود. به دليل اينكه انتخابات 
شوراها يك انتخابات محلى -منطقه اى است، 
پيشــنهاد كارشناسى ما اين بود كه اگر بتوانيم 
ايــن انتخابات را به صورت محلى و منطقه اى 
برگزار كنيم اين مسأله مى تواند توجه شوراى 
نگهبان و وزارت كشــور را بيشتر معطوف به 

انتخابات رياست جمهورى كند.

  درحالــى پنجمين روز از ثبت نــام داوطلبان 
انتخابات ششــمين دوره شــوراهاى شهر استان 
مى گذرد كه همچنان تنور ثبت نام انتخابات ســرد 

است.
به گــزارش همدان پيــام، ششــمين دوره ثبت نام 
انتخابات شوراى شهر و روستا از 20 اسفندماه در 
سطح كشور آغاز شده است و بنابر اعالم مسئوالن 
فرايند ثبت نام انتخابات تا 27 اسفندماه ادامه خواهد 
داشــت. با توجه به شــيوع ويروس كرونا در اين 
دوره از انتخابات، كانديداهــا و نامزدها مى توانند 
به صورت غيرحضورى و از طريق اپليكيشــن و يا 
حضور در فرماندارى نسبت به ثبت نام و بارگذارى 

مدارك خود اقدام كنند.
بر همين اســاس بنابر اعالم دبير ســتاد انتخابات 
اســتان تا روز گذشــته217 داوطلب در كل استان 

ثبت نام كرده اند.
ابوالقاســم الماســى با بيان اينكه داوطلبان ثبت نام 
خــود را به روزهاى پايانــى موكول نكنند، گفت: 
تنها درصــورت همراه داشــتن تمامــى مدارك 
هنــگام مراجعه حضورى و الصاق همه مدارك در 
پرسشــنامه داوطلبى در مراجعه غيرحضورى و از 
طريــق نرم افزار، ثبت نام داوطلــب تكميل و تأييد 

مى شود.
وى افزود: برخى از داوطلبان مدارك كافى و الزم 
براى ثبت نام را هنگام مراجعه حضورى يا از طريق 
غيرحضورى ارائه نكرده اند، بنابراين به دليل نقص 

مدارك سامانه ثبت نام آنها را تأييد نمى كند.

1516 دستگاه احراز هويت 
براى انتخابات در همدان

مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات 
استان همدان نيز در گفت وگو با ايرنا اعالم كرد كه 
يك هزار و 516 دستگاه احراز هويت در اين استان 
براى اســتعالم در روز رأى گيرى انتخابات 1400

پيش بينى شده است.
محمدحســن ميرزايى بيان كرد: با توجه به متصل 
بودن دستگاه احراز هويت به بانك اطالعاتى ثبت 
احوال، با وارد كردن اطالعات شناسنامه اى افراد در 
اين دستگاه مى توان به سن قانونى رسيدن فرد براى 

رأى دادن را رصد كرد.
وى افــزود: از ديگــر كاركردهاى اين دســتگاه 
جلوگيــرى از رأى دادن دوباره(تكرارى) اســت؛ 
يعنى چنانچه فردى با استفاده از شناسنامه اى براى 
بار دوم قصد رأى دادن داشــته باشــد اين دستگاه 
به علت وصل بودن به ســرور مركزى در وزارت 
كشــور به راحتى مى داند كه فــرد پيش تر در كدام 

شعبه رأى داده است.
مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات 
اســتان همدان ادامه داد: همچنيــن به علت اتصال 
دستگاه احراز هويت به بانك اطالعاتى ثبت احوال 
از رأى دادن افراد با استفاده از شناسنامه متوفى نيز 

جلوگيرى مى شود.
ميرزايــى ادامــه داد: در جريــان رأى گيرى براى 
اســتعالم و احراز هويــت از شــبكه «اى.پى.ان» 
(APN) با حدود 8 برابر ســرعت استفاده شده و 

درصورت بروز مشكل از «يو.اس.اس.دى» همراه 
اول براى برقرارى ارتباط بهره گرفته مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى انتخابات صد درصد آنالين صورت گرفت 
و صورتجلســه ها نيز آنالين به مركز ارسال شد، تا 
جايى كه همدان در جمع 4 اســتان برتر كشور در 

برگزارى انتخابات الكترونيكى قرار گرفت.
مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات 
استان همدان اظهار كرد: 5 دوره آموزشى براى آشنا 
كردن كارشناسان فناورى اطالعات فرماندارى ها و 
بخشدارى ها برگزار شد و آنها با راه اندازى دستگاه 
احــراز هويت، چگونگى اســتعالم مشــخصات 
رأى دهندگان، ثبت نــام داوطلبان از طريق نرم افزار 
موبايلــى، نرم افزار قابل نصب در رايانه شــخصى 
و محل كار و نام نويســى از طريق دفاتر پيشخوان 

برگزار شده است.
ميرزايى افزود: براى هر شــعبه اخذ رأى به منظور 
استفاده از دســتگاه احراز هويت كاربرانى درنظر 
گرفته شده اســت و دوره آموزشى براى اين افراد 
حدود ده روز مانده تا روز انتخابات برگزار مى شود.
وى افــزود: دســتگاه هاى احراز هويــت مازاد و 
پشتيبان براى جايگزين كردن در مواقع بروز نقص 

فنى پيش بينى شده است و در انتخابات گذشته تنها 
كمتر از 5 دستگاه در شهر بهار و كبودراهنگ دچار 

اشكال فنى شدند.
به گفته دبير ســتاد انتخابات كشــور، با استناد به 
گزارش تجميعى ثبت نام انتخابات شوراها تا پايان 
روز چهارم (شنبه 23 اسفندماه) ثبت نام ؟؟؟؟ نفر 
از داوطلبان انتخابات شــوراهاى شهر نهايى شده 

است.
دبير ستاد انتخابات كشور نيز با ارائه تعداد داوطلبان 
در انتخابات شــوراهاى شــهر افزود: 35 درصد 
افرادى كه تا ســاعت 18 چهارمين روز از مهلت 
قانونى، ثبت نام كردنــد، از روش هاى الكترونيك 
شــامل استفاده از تلفن همراه (16 درصد) و رايانه 

شخصى (19 درصد) براى ثبت نام استفاده كردند.
سيداسماعيل موسوى ادامه داد: 15 درصد داوطلبان 
نيز تا پايان روز چهارم ثبت نام انتخابات شوراها، با 

مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت، ثبت نام كردند.
دبير ستاد انتخابات كشــور امكان ثبت نام در تمام 
ســاعات شبانه روز را از مزاياى ثبت نام الكترونيك 
برشــمرد و با يادآورى شــيوع كرونا و اهميت و 
ضرورت فاصله گــذارى اجتماعى، از همه افرادى 
كه تمايل دارند در انتخابات شوراهاى شهر ثبت نام 

كنند، دعوت كرد با استفاده از موبايل هاى هوشمند 
و يا رايانه شــخصى و با ســهولت كامل و بدون 

هرگونه هزينه، ثبت نام كنند.
انتخابات ششمين دوره شوراهاى شهر و روستا، 28

خرداد سال آينده همزمان با انتخابات سيزده دوره 
رياست جمهورى برگزار مى شود.

گفتنى اســت در انتخابات 1400 از 25 فرايند، 24
فرايند انتخابات در استان الكترونيكى انجام شد.

ثبت نام 217 نفر براى انتخابات 
شوراى شهرهاى استان 

به گفته ابوالقاســم الماســى دبير ســتاد انتخابات 
استان تاكنون217 نفر براى ششمين دوره انتخابات 

شوراى شهر استان ثبت نام كرده اند. 

*تعداد ثبت نامى ها به تفكيك شهرستان
70 نفر در همدان 
48 نفر در مالير
19 نفر در نهاوند

10 نفر در تويسركان
15 نفر در بهار

11 در كبودراهنگ
35 نفر در اسدآباد

4 نفر در رزن 
4 در درگزين 

يك نفر در فامنين
■ تعداد زنان: 15نفر 

■  تعداد مردان: 202 نفر
* مدرك تحصيلى:

■ كارشناسى ارشد: 43 نفر      كاردانى: 15نفر 
■ دكترى: 5 نفر                  كارشناسى:15 نفر
■ حوزوى: 2 نفر           ديپلم و زير ديپلم: 9نفر

سخنگوى شوراى نگهبان:

نيروهاى نظامى از دخالت در انتخابات 
منع شده اند

تنور سرد چهارمين روز ثبت نام 
انتخابات شوراى شهر استان

ضرورت افزايش حقوق و دستمزد كارگران 
متناسب با تورم

 با افزايش قيمت كاالهاى اساســى شــاهد كوچكتر شــدن سفره 
كارگران هســتيم؛ بنابراين بايد مطابق با شرايط اقتصادى امروز كشور، 

حقوق و دستمزد كارگران افزايش پيدا كند.
نايب رئيس كميســيون اجتماعى مجلس با بيان اينكه افزايش حقوق و 
دستمزد كارگران در سال آينده بايد با نرخ تورم همخوانى داشته باشد، 
گفت: با توجه به اينكه نرخ تورم در طول سال متغير است، الزم است 

كه تعيين ميزان حقوق و دستمزد كارگران منطقى باشد.
ولى اســماعيلى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه كميسيون 
اجتماعى چندى پيش جلسه اى را با مسئوالن وزارت كار براى بررسى 
وضعيت حقوق و دستمزد كارگران برگزار و پيشنهاداتى در اين زمينه 
مطرح كرد، گفت: در اين جلسه پيشنهادى ارائه شد كه طى آن جلسات 

شوراى عالى حقوق و دستمزد كارگران سالى 2 بار برگزار شود.
نماينــده مردم گرمى در مجلــس يازدهم با تأكيد بــر اينكه تورم در 
طى ســال ها افزايش چشــمگيرى پيدا كرده و كارگران را با مشكالت 
عديده اى روبه رو كرده اســت، تصريح كرد: كارفرمايان نيز در شرايط 
شــيوع كرونا براى تأمين مواد اوليه با مشكالت جدى روبه راه هستند 
كه در تعيين حقوق و دستمزدها بايد اين مورد را نيز درنظر گرفت اما 
با افزايش قيمت كاالهاى اساســى شاهد كوچكتر شدن سفره كارگران 
هســتيم؛ بنابراين بايد مطابق با شرايط اقتصادى امروز كشور، حقوق و 

دستمزد كارگران افزايش پيدا كند.
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سخنگوى كميسيون آموزش مجلس: 
دولت مكلف به اصالح اساس نامه 
صندوق ذخيره فرهنگيان شد

 ســخنگوى كميســيون آموزش با بيان اينكه در بودجه دولت را 
مكلف كرديم تا اســاس نامه صندوق ذخيره فرهنگيان را اصالح كند، 
گفت: اگر اين مبحث اصالح شــود نه تنها مشكالت بازنشستگان بلكه 

مشكالت معلمان در زمان اشتغال آن ها هم حل خواهد شد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در جمع مردم همدان با بيان 
اينكه دين مبين اســالم براى همه عرصه ها، هم براى دنيا و هم براى 
آخرت انســان برنامــه دارد، اظهار كرد: امام خمينــى(ره) بر همين 
پايه جمهورى اســالمى را بنيان گذارى كرد و «نه شــرقى و نه غربى 

جمهورى اسالمى» راه به وجود آورد.
وى با اشــاره به اينكه بسيارى از مردم جهان از انقالب اسالمى ايران 
الگو گرفتند، مانند يمن كه 6 سال است در برابر عربستان ايستادگى 
كرده اســت، افزود: خروجى انقالب اســالمى شهيد ســليمانى ها و 
همدانى هســتند و خروجى تفكر ليبرال آقايانى هســتند كه توانايى 

مديريت مرغ و تخم مرغ را هم ندارند.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى فالحى مشكالت 
اقتصادى موجود در كشور را ناشى از بى عرضگى و سوءمديريت دولت 
دانست و عنوان كرد:گرانى كاالها ربطى به تحريم و FATF و... ندارد 

بلكه ناشى از بى عرضگى برخى از مديران است.
رئيــس مجمــع نماينــدگان اســتان بــا بيــان اينكــه مجلــس قانــون 
اقــدام راهبــردى تحريم هــا را مصــوب كــرد و رهبــرى آن را تأييــد 
ــا 60 و بيشــتر  ــوم را ت ــد غنى ســازى اوراني ــا باي ــد، گفــت: م كردن

افزايــش دهيــم.
وى اظهار كرد: يكى ديگر كشور كه بايد مورد توجه قرار گيرد كاهش 
جمعيت است به همين دليل نيز ما در مجلس طرح جوانى جمعيت 
را پيگيــرى كرده و مصــوب كرديم و منتظر تأييد شــوراى نگهبان 

هستيم.
فالحــى اصالح قانــون بودجــه 1400 را از ديگــر اقدامات مجلس 
برشــمرد و افزود: در اليحه بودجه به گونــه اى اصالحات انجام داديم 
كه فضا به نفع مردم باشــد كما اينكه در بودجه سال جديد بسيارى 
از بدهى هاى دولت به صندوق هاى مختلف مانند بازنشســتگى رفع 

خواهد شد.

بازار آجيل همدان 
در ركود كامل به سر مى برد

 رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار همدان بيان كرد كه بازار آجيل و 
خشكبار همدان در ركود كامل به سر مى برد.

محمــد ارغوان در گفتو گو با تســنيم، اظهار كرد: آجيل شــب عيد 
موردنياز مردم به فراوانى وارد بازار شده اما متأسفانه استقبال مردم از 

اين كاال بسيار كمرنگ است.
وى با بيان اينكه قيمت انواع آجيل نســبت به ســال گذشــته تغيير 
چندانى نداشــته است، تصريح كرد: بازرســان اتحاديه، اتاق اصناف و 

سازمان صمت به صورت روزانه بر قيمت ها نظارت مى كنند. 
رئيس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان در واكنش به قيمت بســيار 
گــران بادام هندى در بازار اظهار كــرد: واردات بادام هندى از مجراى 
قانونى انجام نمى شــود و موجودى هاى بازار نيز به صورت قاچاق وارد 

شده است.
ارغوان با بيان اينكه شــيوع كرونا در ســال گذشــته خســارت مالى 
زيــادى به صنف ما وارد كرد، گفت: امســال نيز اگــر وضعيت بازار و 
تقاضا به همين منوال ادامه يابد بدون شــك بسيارى از كسبه با خطر 

ورشكستگى مواجه مى شوند. 
وى با تأكيد بر اينكه تمام آموزش هاى بهداشــتى و مباحث مربوط به 
پيشگيرى از كرونا در اختيار واحدها قرار گرفته است، تصريح كرد: براى 
حفظ سالمتى كسبه و مردم، ورود افراد بدون ماسك به داخل مغازه ها 

ممنوع اعالم شده است.
رئيس اتحاديه آجيل و خشــكبار همدان با بيــان اينكه مردم آجيل 
موردنيــاز خود را از واحدهاى معتبر و داراى پروانه كســب خريدارى 
كنند، اظهار كرد: برخى فروشگاه ها در روزهاى پايانى سال رشته خود 
را تغيير داده و مغازه خود را به صورت مقطعى تبديل به آجيل فروشى 

مى كنند.
ارغوان با اشاره به اينكه سود قانونى كاسبان از فروش آجيل و خشكبار 
12 درصد اســت، عنوان كرد: براى جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده و 

گرانفروشى، تيم هاى نظارتى ما بر فعاليت واحدها نظارت مى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه مردم خريدهاى شــب عيــد خود را به روزهاى 
پايانى موكول نكنند، تصريح كرد: از كسبه تقاضا داريم به منظور حفظ 
فاصله گذارى اجتماعى و پيشگيرى از ازدحام جمعيت در فروشگاه ها، 

فضا را مديريت كنند.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى- رقيه وحدتيان 
شماره تماس: 08132660364

خبر خبر

قيمت دام زنده در همدان پرواز كرد
 رئيس اتحاديه قصابان همدان گفت: قيمت هر كيلو گوسفند زنده 

در همدان به 120 هزار تومان رسيده است.
على اكبر ســپهرى وفا در گفت و گو با تســنيم در همدان، اظهار كرد: از 
هفته گذشته نرخ دام زنده در همدان صعودى شده و بين 118 تا 120 

هزار تومان به فروش مى رسد.
وى با بيان اينكه افزايش قيمت دام زنده سبب گرانى گوشت قرمز شده، 
تصريح كرد: درحال حاضر نرخ مصوب هر كيلو گوشت نرمه گوسفندى 

150 هزار و گوشت مخلوط نيز 120 هزار تومان اعالم شده است.

رئيس اتحاديه قصابان همدان با اشــاره بــه اينكه نرخ مصوب هركيلو 
گوشــت نرمه گوســاله نيز 120 هزار تومان تعيين شده، گفت: قيمت 
انواع گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است.
ســپهرى وفا با تأكيد بر اينكه افزايش قيمــت دام زنده و به دنبال آن 
گرانى نرخ گوشت قرمز سبب كمبود تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم 
شده اســت، تصريح كرد: تعداد روزانه كشــتار نيز در مقايسه با سال 

گذشته كاهش چشمگيرى داشته است.
وى كمبود گوشــت منجمد در بازار را به عنــوان يكى از عوامل گرانى 
گوشــت گرم اعالم كرد و گفت: اين نوع گوشت اگر هم در بازار عرضه 

شــود قيمت آن بيش از صد هزار تومان است. رئيس اتحاديه قصابان 
همــدان با تأكيد بر اينكه اگر دامداران از نظر تأمين نهاده هاى دامى و 
خوراك دام حمايت شوند بسيارى از مشكالت حل مى شود، اظهار كرد: 
وقتى دامدار مجبور اســت خوراك مورد نياز دام هاى خود را به صورت 
آزاد و گران قيمت تهيه كند، طبيعى اســت كه قيمت ها روند صعودى 
پيدا كنند.  سپهرى وفا با بيان اينكه براى تأمين گوشت موردنياز مردم 
در شب عيد با همكارى ستاد تنظيم بازار گوشت منجمد ارزان قيمت 
در ســطح شــهر توزيع مى شــود، گفت: خانواده هاى كميته امداد و 

بهزيستى در اولويت دريافت اين نوع گوشت قرار دارند.

 نماينــده ولــى فقيه در اســتان با بيان 
اينكه دشمن به دنبال ايجاد اختالف در بين 
مســلمانان و ســكوالريزه كردن خاورميانه 

است.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
در خطبه هاى نماز عبادى سياســى جمعه 
ايــن هفته همــدان ضمن دعــوت خود و 
نمازگزاران بــه رعايت تقوا، بر لزوم توجه به 
وحدت در جامعه تأكيد كرد و اظهار داشت: 
محــور اول و مهم ترين اصل در وحدت، نفى 

غير خدا و نفى شرك است.
وى پس از نفى شرك، جلوگيرى از استثمار 
و اســتعمار را از ضرورت هــاى وحــدت در 
جامعــه خواند و گفــت: نبايد چنين چيزى 

در دنيا وجود داشته باشد كه عده اى به دنبال 
ارباب گرى باشند، و اين موضوعى است كه در 
هر 3 دين يهوديت، مسيحيت و اسالم به آن 

تأكيد شده است.
امــام جمعه همدان با اشــاره به ســفر پاپ 
به كشــور عــراق و ديدار با حضــرت آيت ا... 
سيســتانى، بيان كرد: مهم ترين مسائلى كه 
اين مرجــع بزرگوار تقليد در ايــن ديدار به 
آن تأكيد داشــتند، عبارتند از نقش ايمان به 
خداونــد و توانايى غلبه بر مشــكالت، مقابله 
با ســتم و ســركوب عليه مردم، مبــارزه با 

بى عدالتى هــا و از بين رفتن درد و رنج مردم 
منطقه و زنده بودن آرمان هاى فلسطين.

وى بــا بيان اينكه پس از اين ديدارها عده اى 
به دنبال عادى ســازى مسأله فلسطين و رژيم 
صهيونيســتى بودند، مطرح كــرد: برخالف 
آنچه برخى پــس از اين ديدار به دنبال ايجاد 
دوگانگى بين قم و نجف بودند، اما با مطالعه 
خواهيم  متوجه  سيستانى،  آيت ا...  فرمايشات 
شــد كه ســخنان ايشــان همان آرمان هاى 

جمهورى اسالمى است.
شعبانى افزود: هدف دشمنان، ايجاد اختالف 

در بيــن مســلمانان و ســكوالريزه شــدن 
خاورميانه است و براى دستيابى به اين هدف 

شبانه روز درحال طراحى نقشه هستند.
وى با اشــاره به اينكه برخى از افراد به بهانه 
صلح وارد منطقه مى شوند درحالى كه به دنبال 
ســكوالريزه كردن خاورميانه هستند، گفت: 
اين افراد به دنبال آن هســتند تا بگويند اين 
اســالم سياسى است كه آرامش را بر هم زده 
درحالى كه اين يك تفكر اشــتباه اســت، زير 

اسالم هرگز به دنبال جنگ نبوده و نيست.
نماينــده ولى فقيــه در همدان بــا تأكيد بر 

اينكه اســالم اجــازه جنــگ نمى دهد و 
هيچ گاه به دنبال ترويج خشونت در منطقه 
نيســت، عنوان كرد: به آقــاى پاپ كه در 
جست وجوى صلح است پيشنهاد مى كنيم 
تا در نخســتين قدم براى ايجاد صلح در 
منطقــه، آمريــكا را به وطــن اصلى خود 

بازگرداند.
وى بــا بيان اينكه اگر آمريــكا به ايجاد و 
تقويــت داعــش نپــردازد و از رژيم هاى 
كودك كــش حمايت نكند، صلــح برقرار 
مى شــود، گفت: براى ايجــاد صلح بايد با 
استعمار مبارزه كرد، و در اين راه مى توان 
از ظرفيت گفت وگــوى اديان كه بر محور 

وحدت قرآنى باشد، استفاده كرد.
امام جمعه همدان با اشــاره به تالش عده اى 
براى ايجــاد دوقطبى هاى كاذب، مطرح كرد: 
افــرادى كه به دنبــال ايجاد ايــن دوگانگى 
هستند، آشــنايى كامل با مرجعيت شيعه و 

جايگاه آن در بين شيعيان ندارند.
وى با بيان اينكه نزديك شــب عيد مسئوالن 
بايد نظارت بيشــترى بر بازار داشــته باشند، 
اظهــار داشــت: برنامه هــاى خوبى توســط 
مسئوالن ارائه شده اما الزمه موفقيت در اين 
طرح ها، اجرا شدن درست و كامل آن است تا 

مردم با مشكلى در بازار مواجه نشوند.

 حجت االسالم محمدياسر رضايى زاده طلبه جهادگر 
همدانى كه بــراى خدمت به مــردم و تبليغ دين خدا، 
خاموش و مخلصانه دل از امكانات و ماديات دنياى شهرى 
كنده و راهى روستاهاى محروم و دورافتاده استان همدان 

شده است.
وقتى قرار است از پيشرفت و اعتالى يك منطقه، محله يا 
روستا در جمهورى اسالمى ايران حرف بزنيم قطعاً پاى 

ثابت يكى از اين مباحث مبلغان دينى هستند.
 افرادى از جنس حجت االســالم محمدياسر رضايى زاده 
طلبه جهادگر همدانى كه براى خدمت به مردم و تبليغ 
دين خدا، خاموش و مخلصانــه دل از امكانات و ماديات 
دنياى شهرى كنده و راهى روستاهاى محروم و دورافتاده 

استان همدان شده است.
ايــن جوان مؤمن حزب اللهى از ســال 1388 وارد حوزه 
علميه شــده و كار تبليغ را از پايه دوم حوزه علميه و در 

قالب گروه هاى جهادى و مبلغ آغاز كرده است.
 وى از ســال 95 تا 97 در روســتاى پشته جين از توابع 
شهرســتان رزن و از ســال 97 تاكنون نيز در روستاى 
قاپاق  تپــه از توابع شهرســتان كبودراهنگ به امر تبليغ 
مشــغول بوده و توانسته با اقدامات گســترده، ابتكارى، 
عميق و اثربخش خود منشــأ خيروبركــت براى مردم 

منطقه باشد.
اين جوان حزب اللهى در گفت وگو با تسنيم درباره دليل 
حضور يك مبلغ به عنوان امام روستا و يا امام محله در يك 

منطقه اظهار كرد.
اگرچه كشــور ما اسالمى بوده و عموم مردم نيز مسلمان 
هســتند اما همه آنها توان و يا فرصت اينكه بخواهند به 
تحصيل علوم دينى بپردازند را ندارند؛ بنابراين الزم است 
در هر منطقه اى يك فرد به عنوان مبلغ دينى حضور داشته 
و پاسخگوى مشكالت، شبهات دينى و مسائل شرعى آنها 
باشد. وى درباره داليل حضور خود در روستاى قاپاق تپه 
و سكونت در اين منطقه بيان كرد: روستاى قاپاق تپه در 
70 كيلومترى همدان واقع شده است، 6 هزار نفر جمعيت 
داشــته و زمين هاى كشاورزى زياد و خوبى دارد و عموم 

افراد اين روستا نيز به كار كشاورزى مشغول اند.
اين طلبه جوان همدان بابيان اينكه افراد زير 50 سال 
اين روستا همگى باسواد هستند به همين دليل زمينه 
براى انجام بســيارى از كارهاى فرهنگى ودينى مهيا 
است، گفت: قاپاق تپه از دوره انقالب تاكنون از حضور 
روحانى كه بيشتر آنها در منطقه مستقر بودند بهره مند 
بوده اســت، مســأله اى كه كار تبليغ را باوجود برخى 

مشكالت راحت تر مى كند.
رضايى زاده با تشريح اقدامات خود در اين روستا و توجه 
به موضوع تشكيالت و كادرســازى عنوان كرد: پيش از 
حضور من در روستا كارها به سبك سنتى و هيأتى پيش 
مى رفت به همين دليل هنگام حضــورم تالش كردم از 
اقشــار مختلف جامعه به ويژه جوانان و بانوان در برنامه ها 

استفاده كرده و كارها را تشكيالتى پيش ببرم.
وى ادامــه داد: هنگام حضورم در روســتا در ابتدا تالش 

كردم منطقه را شناسايى كرده و اطالعات مناسبى درباره 
روستا، مشكالت مردم، نقاط قوت و ضعف منطقه به دست 

آورم.
به عنوان مثال در اين روستا در بخش كمك به مستمندان 
كارهاى زيادى انجام مى شــد اما به صورت منسجم نبود 
بــه همين دليل اين كمك ها را پــس از گرفتن مجوز از 
كميتــه امداد در قالب مركز نيكوكارى روســتا با عنوان 
ريحانه النبى(س) ســازمان دهى كرديم و كار به گونه اى 
پيش رفته اســت كه امــروز هر كار خيــرى از برپايى 
كالس هاى مشــاوره، ساخت مســكن براى محرومان، 
سرپرســتى ايتام و ترك اعتياد گرفتــه تا تهيه و توزيع 

بسته هايى معيشتى توسط اين مركز انجام مى شود.
اين طلبه جوان انقالبى با اشــاره به پاى كار بودن جوانان 
روســتا و مشاركت گسترده آنها در برنامه ها، مطرح كرد: 
عالوه بر مشاركت باالى جوانان در كارها، خوشبختانه افراد 
سرشناســى در اين روستا ساكن بوده و يا به اين منطقه 
رفت وآمد دارند به همين دليل فضاى اجتماعى اين روستا 

به فضاى شهرى بسيار نزديك است.
مثًال زمانى كه وارد روســتا شدم ديدم در فصل تابستان 
باوجــود اينكه فضا و امكانات الزم فراهم اســت اما هيچ 
كالسى براى جوانان و نوجوانان برگزار نمى شود. به همين 
دليل وقتى ما به برپايى كالس هاى تابستانه اقدام كرديم، 
تعداد زيادى از جوانــان و نوجوانان در كالس ها ثبت نام 
كرده و در طول تابستان از برنامه هاى فرهنگى، مذهبى، 

ورزشى و هنرى بهره مند شدند.
اين جوان مؤمن انقالبى دربــاره اقدامات خود در دوران 
كرونا نيز مطرح كرد: در ابتدا كتابخانه روســتا را به  ستاد 
مقابلــه با كرونا تبديل كرده و با دعوت از افراد تأثيرگذار 
روستا تالش كرديم برنامه اى را براى توجيه و آگاه سازى 
مردم در رابطه با كرونا انجام دهيم. در همين راستا مثًال 
خودم ســوار ماشين شــده و كوچه به كوچه درباره لزوم 
رعايت مسائل بهداشتى، پرهيز از شركت در دورهمى و... 

براى مردم سخن مى گفتم.
وى توضيح داد: متأسفانه ابتال به بيمارى كرونا در روستا 
نوعى عيب بزرگ و ننگ محسوب مى شد گويى كه فرد 
مبتالبه كرونا مرتكب كار زشتى شده باشد به همين دليل 
بخشــى از وقت خود را صرف از بين بردن اين مشــكل 

كرديم.
متقاعد كردن مردم براى برگزار نكردن برنامه هاى جمعى، 
مراسم ختم، ترحيم و يا شركت نكردن در دورهمى ها نيز 
كار ســخت ديگرى بود كه توانستيم با همراهى اعضاى 

شوراى روستا و افراد مؤثر در اين منطقه انجام دهيم.
رضايــى زاده درباره برنامــه خود براى برطــرف كردن 
مشكالت روستا، اظهار داشت: معتقدم وقتى يك روحانى 
وارد منطقه اى مى شود بايد ببيند چگونه مى تواند مشكلى 
از مشــكالت مردم آن منطقه را برطرف كند و يا اينكه با 
چه ابتكاراتى مى تواند پاسخگوى نياز مردم باشد ما نيز با 
توجه به مراجعات بسيار مردم در بخش مشاوره تصميم 

گرفتيم دوره هايى را برگزار كنيم.

در اين مســير عالوه بر اينكه از ظرفيت خواهرم و همسر 
ايشــان كه روان پزشــك بودند اســتفاده كردم، دريكى 
از حســينيه هاى روستا، كالس هاى مشــاوره در بخش 
همسردارى، فرزندپرورى و ... برگزار كرديم. البته ناگفته 
نماند همســرم كه خود ايشــان نيز تحصيلكرده حقوق 
هستند كمك زيادى به بنده كردند و بخش زيادى از كار 

را ايشان انجام دادند.
وى بــا بيــان اينكه در بحث تشــكيل جامعه مهدوى 
خانواده سالم و تربيت فرزند بسيار حائز اهميت بوده و 
بايد موردتوجه قرار گيرد، افزود: ما نيز در همين راستا 
كالس ها را برگزار كرديم كه خوشبختانه پس از اعالم 
برنامه و پس از گذشت يك هفته از آغاز كالس ها، آمار 
افراد شــركت كننده در جلســات به 500 نفر رسيد و 
براى نخستين بار در جلسه  300 نفره خانم ها، سكوت 
حكم فرما بود. ايــن طلبه جوان همدانى امروزى بودن 
جوانان روستا، باال بودن سطح سواد افراد و اتحاد بين 
مردم روستا را نقاط قوت منطقه و مشكالت خانوادگى، 
اعتياد و بيكارى را مهم ترين مشكالت مردم اين روستا 
برشــمرد و عنوان كرد: تقريباً من و همسرم از ساعت 
7 صبح تا پاســى از شب درگير رسيدگى به مشكالت 

مردم و حل اين معضالت هستيم.
وى بابيان خاطره اى توضيح داد: در ســال 95 وقتى در 
روستاى پشته جين تبليغ مى كردم متوجه شدم جوانى 
بى گناه هنگام جدا كردن 2 فرد درحال نزاع، به طور بسيار 
اتفاقى و ناخودآگاه مرتكب قتل شــده است. جوانى كه 
بسيار مؤمن بوده و خانواده او نيز خانواده سالم و مؤمنى 
بودند. متأســفانه خانواده فرد مقتــول باوجود اطالع از 
بى گناهى اين فرد، حاضر نبودند رضايت داده و از خون او 
بگذرند به همين دليل نيز آن فرد جوان، منتظر اعدام بود.
اين جوان مؤمن حزب اللهى گفت: ما براى اينكه بتوانيم 
خانواده فرد مقتول را راضى كنيم بسيار بسيار كرديم زيرا 
تقريباً در مدت 2 ســال افراد بسيارى تالش كرده بودند 
رضايت خانواده را جلب كنند اما نتوانسته بودند كارى از 
پيــش ببرند. بنابراين من براى اينكه بتوانيم رضايت اين 
خانواده را جلب كنم از باب همدردى با آنها واردشــده و 
تالش كردم مرحله به مرحله آنها را به سمت گذشت از فرد 

قاتل سوق دهم.
وى اظهار كرد: اگرچه اين كار يك سال طول كشيد و من 
در اين راه سختى بسيارى كشيده و مورد اهانت و سوءظن 
قرار گرفتم اما خوشبختانه درنهايت خانواده مقتول قبول 
كرد به شرط دريافت 250 ميليون تومان ديه و خروج آن 

جوان و خانواده اش براى هميشه از روستا، رضايت دهد.
اين طلبه جوان همدانى بابيان اينكه يك روحانى عالوه بر 
حل مشكالت مردم، با شخصيت و برنامه هاى بلندمدتى 
كه دارد مى تواند جامعه را به سمت مهدوى شدن هدايت 
كند، افزود: مشــكالتى در روستاها وجود داشته و امكان 
اجراى برنامه ها به سبك امروزى نيز ميسر نيست اما آنچه 
اهميت دارد اين است كه با حضور نيم بند نمى توان هدفى 

مانند تشكيل جامعه مهدوى را محقق ساخت.

امام جمعه همدان: 

دشمن به دنبال 
سكوالريزه كردن خاورميانه است

 مزد اخالص؛ نجات جوان بى گناه از اعدام 
نتيجه مجاهدت خاموش طلبه همدانى
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اهوازى ها كارآفرين كبودراهنگى را 
روى هوا زدند!

 صحبت هــاى زير گاليه جوانى ســت كــه چندين مــاه در راه 
اســتاندارى، فرماندارى، اداره صمــت و اداره كار كبودراهنگ پيگير 
اجراى طرح توليدى «زغال فشرده» با آورده شخصى است، او هدفش 
ايجاد اشتغال براى 7 نفر به صورت مستقيم در مرحله نخست بوده اما 
بى اعتنايى فرماندار و دســت اندركاران مربوطه در كبودراهنگ سبب 
شــده از شهرستان فرارى شود و ســرمايه اش را در استان خوزستان، 

شهر اهواز براى ايجاد يك مجتمع توليدى هزينه كند.
اصغر عابدى تبار، اهل روستاى بابان شهرستان كبودراهنگ دارنده طرح 
توليدى «زغال فشــرده»، در گفت وگو با ايسنا، مشكالتش را اين گونه 
بيان كرد: براى اجراى طرحم نامه اى به اســتاندارى ارســال و 2 بار 
حضورى مراجعه كردم و معاون اســتاندار به شخصه دستور رسيدگى 
داد امــا در فرماندارى هيچ گونه توجهى به درخواســتم نكردند، اين 
درحالى بود كه طرحم با تحقيقات قبلى تأييد شــده بود و نزديك به 
700 ميليون تومان سرمايه اوليه مى خواست كه با هزينه شخصى اين 
مبلغ را پرداخت مى كردم و تنها چيزى كه از مســئوالن تقاضا داشتم 
حمايت براى واگذارى زمين يا فضاى كار در هر نقطه اى كه خودشان 

بخواهند، بود اما از اين هم دريغ كردند.
ين جوان آماده به كار و توليد كبودراهنگى با بيان اينكه مهمتر از همه 
اينكه مواد اوليه كارم خاك اره اســت كــه در خاورميانه، ايران معدن 
خــاك اره اســت و جالب تر اينكه همدان هم معدن خاك اره كشــور 
به شمار مى رود، گفت: براى تهيه زغال فشرده از مواد دورريز، خاك اره 
و پوست گردو استفاده مى شود و اين محصول بازار و فضاى صادراتى 
بااليــى دارد كه در تهران اين زغال ها توليد و به كشــورهاى تركيه و 
عراق صادر مى شــود و در تركيه از اين زغال ها به جاى گاز اســتفاده 

مى كنند.
وى تصريح كرد: براى گرفتن مشــاوره و آشنايى بيشتر با كار چندين 
جلسه به كارگاه توليد زغال سنگ در تهران مراجعه كردم كه مديرعامل 
شركت زغال ســنگ تهران گفت ما همه مواد اوليه را از همدان تهيه 
مى كنيم و با داشتن باالى 50 نمايندگى در كشور فقط 2 درصد از بازار 

اربيل عراق را در دست داريم.
عابدى تبار درباره ديدار با فرماندار و مطرح كردن خواسته خود، اظهار 
كرد: پس از چنديــن بار مراجعه به دفتر فرمانــدار دفتردار و روابط 
عمومى پاســخ مرا را اين گونه دادند كه ديدار با فرماندار محال است 
و تنها مى توانــى در ميز خدمت با او مالقات كنى، روزى كه مالقات 
عمومى داشــت طرحم را بــراى فرماندار توضيــح دادم و او قوانين 

دست وپا گير موجود در ادارات را برايم توضيح داد.
وى افزود: بنده به عنوان ســرمايه گذار در مراجعاتى كه به فرماندارى 
داشــتم، با بى اعتنايى نيروهاى فرماندارى مواجه شدم و در مراجعات 
پايانى مرا به اتاق مســئول جذب سرمايه گذار فرماندارى كبودراهنگ 
راهنمايى كردنــد كه او هم به جاى حمايت مــرا نااميد كرد و گفت 
كبودراهنگ جاى اين كارها نيست، شكســت مى خورى! بنابراين با 
مشــاهده بى اعتنايى فرماندار كبودراهنگ و همكارانش سرمايه را به 

استان خوزستان برده و در شهر اهواز سرمايه گذارى كردم.
اين جوان كارآفرين در پايان مطرح كرد: مســؤالن شهر اهواز از ايجاد 
فضاهاى اشتغالزا حمايت مى كنند و بنده با اتكا به اراده خود و توكل به 
خداوند با حمايت مديران شهر اهواز به ساخت مجتمع توليدى در اين 
شهر اقدام كردم كه نيمه اول سال آينده آماده بهره بردارى خواهد شد.

تسهيالت 50 ميليونى 
براى خريد فرش دستباف

 رئيس مركز ملى فرش ايران اعالم كرد كه فروش اقســاطى فرش 
دستباف از سال 1400 آغاز خواهد شد و هر خانواده ايرانى با حمايت 
صندوق كارآفرينى اميد با حداكثر دريافت 50 ميليون تومان تسهيالت 

مى توانند فرش دستباف خريدارى كنند.
به گزارش ايســنا، ديروز تفاهم نامه 3جانبه صندوق كارآفرينى اميد، 
مركز ملى فرش ايران و بخش خصوصى براى توســعه اشتغال پايدار 
و حمايت از بازار فرش دســتباف ايران امضا شد. اين تفاهم نامه بين 
رئيس مركز ملى فرش و مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد با حضور 
محمد اميد معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى 

امضا شد.
رئيــس مركز ملى فرش ايران در حاشــيه اين مراســم گفت: فروش 
اقســاطى فرش دستباف از سال 1400 آغاز خواهد شد و هر خانواده 
ايرانى با حمايت صندوق كارآفرينى اميد با حداكثر دريافت 50 ميليون 

تومان تسهيالت مى توانند فرش دستباف خريدارى كنند.
وى افزود: اگر هر خانواده ايرانى يك فرش دســتباف خريدارى كند 
بيش از يك ميليون اشــتغال جديد ايجاد مى شــود كه اين حمايت از 

توليد داخلى و قاليبافان كشور خواهد بود.
اين مقام مســئول با اشاره به اينكه 80 درصد قاليبافان ساكن روستاها، 
مناطق محروم و مرزى كشــور هســتند، گفــت: خريد داخلى فرش 
دســتباف در سال هاى اخير كمرنگ شده، فرش دستباف در خانه هاى 
ايران ديده نمى شود و جايگاه پيشين خود را ندارند، امضاى تفاهم نامه 
امروز، موجب مى شــود فرش دســتباف به عنوان كاالى سرمايه اى به 

مردم هديه داده شود. 
رافــع با بيان اينكه، ســامانه اى را بخش خصوصــى تهيه مى كند كه 
كنسرســيومى از توليدكننده، فروشنده و صادركنندگان فرش دستباف 
تشكيل مى شود، اظهار كرد: سايتى راه اندازى مى شود كه محصوالت 
توليد شــده فرش دستباف در آن به نمايش درمى آيد و فروشگاه هاى 
واقعى با همان نام در سايت بارگذارى و اسامى فروشگاه ها در سامانه 
مشخص خواهد شــد. خريداران و متقاضيان فرش دستباف از طرف 
صندوق كارآفرينى اميد حداكثر 50 ميليون تومان تســهيالت دريافت 
مى كنند، در صورتى كه كارمند دولت باشند با داشتن چك كارمندى و 
درصورتى كه كارمند نباشــند شرايطى تسهيل خواهد شد تا هر ايرانى 

بتواند يك فرش دستباف بخرد.

اوضاع بازار ميوه، روغن و شكر 
خوب است

 قائم مقــام وزير صمت در امور بازرگانــى وضعيت بازار ميوه، 
روغن و شكر را با ثبات اعالم كرد.

به گزارش شاتا، ديروز جلسه كارگروه تنظيم بازار به رياست معاون 
اول رئيس جمهــور و با حضور وزيران صمت و جهاد كشــاورزى، 

معاونان 2 وزارتخانه و ديگر مسئوالن مربوطه برگزار شد.
در ابتداى اين جلســه، محمدصادق مفتح با تأكيد بر شرايط مناسب 
بــازار ميوه، گفــت: درحال حاضر ميوه با كيفيت مناســب و قيمت 
متعادل درحال توزيع است و طبق گزارش هاى ميدانى، هيچ ازدحام 

جمعيتى در مراكز توزيع و عرضه وجود ندارد.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگانى با اشاره به ايجاد شبكه توزيع 
مســتقيم، گفت: درمورد ميوه شب عيد هيچ كمبود و مشكلى وجود 
ندارد و بازرسى ها بر اين بازار به صورت ويژه درحال انجام است؛ در 

مورد روغن نيز ميزان توليد در كشور در حد مطلوب است.
وى با اشــاره به افزايش قيمت جهانى روغن خام آفتابگردان و روغن 
پالم، تصريــح كرد: به منظور جلوگيرى از قاچاق اين كاال به خارج از 

كشور تمهيدات ويژه اى درنظر گرفته شده است.
مفتــح تعيين گروه هاى هدف و تأميــن كاالى مورد نياز آنها از طريق 
شبكه هاى توزيع موازى بازار را يكى از راه كارهاى مناسب براى تنظيم 
بازار و جلوگيرى از قاچاق روغن به خارج از كشور دانست و گفت: 
با اســتفاده از ظرفيت شــبكه هاى موازى بازار، نه تنها اقالم مورد نياز 
جامعه هدف تأمين مى شود، كه با خروج نياز آنها از بازار، مراجعه به 

بازار نيز كاهش مى يابد.
بنــا به توضيحات مفتح، اســتفاده از ابزارهاى توزيع هر گروه هدف، 
سبب آرامش بازار خواهد شــد زيرا اين شبكه هاى موازى اطالعات 
كامل از جامعه و ميزان تقاضا دارند و توزيع به بهترين شــكل انجام 
خواهد شــد كه اقدامات اوليه براى استفاده از ظرفيت هاى اين شبكه 

انجام شده است.
قائــم مقام وزير صمت در امــور بازرگانى با تأكيد بــر اينكه هيچ 
گزارشــى از اســتان ها مبنى بر وجود بحران در بــازار ميوه دريافت 
نشــده است، گســترش شــبكه توزيع را ضرورى دانست و افزود: 
ساختا ســازى در اين زمينه انجام شده اســت و با توجه به نواقصى 
كه در شبكه توزيع سنتى وجود دارد، ايجاد شبكه هاى توزيع جديد 

الزم به نظر مى رسد.
مفتح همچنين بر آرامش و تعادل در بازار شــكر اشاره كرد و گفت: 
برخالف ســنوات گذشته كه در اين ايام شاهد نوساناتى در اين بازار 

بوديم، امسال در زمينه شكر هيچ مشكلى وجود ندارد.

پيشنهاد نمايندگان كارگرى
 براى افزايش 2 ميليونى دستمزد

 عضو شوراى عالى كار گفت: پيشنهاد ما افزايش 2 ميليون تومانى 
دريافتى كارگران است زيرا دولت و كارفرماها اين افزايش را در پايه 

مزد نمى پذيرند.
ناصر چمنــى در گفت وگو بــا مهر، اعالم كرد: طبق بررســى هاى 
صورت گرفته از ســوى نمايندگان كارگــرى، قدرت خريد جامعه 
كارگرى از فروردين تا بهمن ماه سالجارى نسبت به سال گذشته يك 
ميليون و 995 هزار تومان كاهش يافته اســت. بنابراين ما به دنبال پر 

كردن اين خأل و حفظ قدرت خريد هستيم.
وى ادامــه داد: انتظار داريم دولت به عنــوان كارفرماى بزرگ، نقش 
بى طرفانه خود را ايفا و يك تصميم منطقى بگيرد. در جلســه قبلى 
پيشــنهاد دولت براى افزايش پايه مزد رقمى باالتر از 25 درصد بود 
كه با رقم پيشــنهادى ما فاصله دارد؛ اميدواريم بتوانيم به يك نتيجه 
برسيم زيرا تجربه سال گذشته نشان داد تأخير در برگزار جلسات و 

موكول كردن به پايان سال جامعه را ملتهب مى كند.
چمنى گفت: پايه حقوق مهم ترين هدف ماست و ما امسال به جاى 
درصد افزايش حقوق، روى ريــال افزايش حقوق صحبت مى كنيم 
زيرا وقتى از درصد حرف زده مى شود كسانى كه به وضعيت دستمزد 
آگاهى ندارند، فكر مى كنند قرار است چند ميليون به دستمزد اضافه 
شــود درحالى كه به عنوان مثال افزايش 50 درصدى حداقل دستمزد، 
بــه افزايش تنهــا 900 هزار تومانى حقوق منجر مى شــود. بنابراين 

نمايندگان كارگرى امسال براساس ريال مذاكره مى كنند.
عضو كارگرى شوراى عالى كار افزود: افزايش پايه مدنظر ماست 
ولى با توجه به اينكه دولت و كارفرماها افزايش 2 ميليون تومانى 
را در پايه مزد نمى پذيرند، پيشــنهاد ما اين است كه اين 2 ميليون 
تومان با تمركز بيشــتر در پايه، در مجموع به حقوق كارگر اضافه 

شود.
وى تصريــح كرد: نمى توان به صورت دقيق در مورد پيشــنهادات و 
اعداد اعالم شــده در جلسات صحبت كرد زيرا تجربه گذشته نشان 

داده كه انتشار اين اعداد فقط به ضرر جامعه كارگرى است.

واردات موز و آناناس 
در برابر صادرات سيب آزاد است

 معاون امور باغبانى وزارت جهاد كشاورزى اعالم كرد: واردات 
موز و آناناس در برابر صادرات سيب آزاد است.

به گزارش مهر، محمدمهــدى برومندى معاون امور باغبانى وزارت 
جهاد كشــاورزى، در نامه اى به اميد گيالن پور، معاون صنايع تبديلى 
و كســب و كارهاى كشــاورزى وزارت جهاد عنوان كرده است كه 
واردات 4 ميوه آناناس، موز، انبه و نارگيل ممنوع نيســت اما بايد در 

تهاتر با سيب صورت بگيرد.
اين درحالى است كه به تازگى ستاد تنظيم بازار همچنين مصوب كرد 
كه تا اطالع ثانوى و تا متعادل شــدن قيمت فروش ميوه و همچنين 
فراوانى كاال در شــبكه هاى توزيع، صادرات سيب و پرتقال محدود 

شود.

استقرار شعبه سيار تعزيرات حكومتى در همدان
 رسيدگى فورى به تخلفات

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از اســتقرار شــعبه سيار 
تعزيرات حكومتى همدان در پيــاده راه مركزى همدان خبر داد و گفت: 

امكان رسيدگى فورى به تخلفات در محل شعبه سيار فراهم است.
به گــزارش روابط عمومي تعزيرات حكومتي اســتان همدان، داريوش 
جودكى از اســتقرار شعبه ســيار تعزيرات حكومتى همدان در پياده راه 
مركزى خبر داد و اظهار كرد: با توجه به شــلوغى بازار شب عيد و نياز 

حضور ميدانى در بازار، تيم گشت مشترك تعزيرات حكومتى همدان با 
همكارى سازمان صمت و اتاق اصناف صبح و بعداز ظهر در مركز شهر 

مستقر و به صورت فورى به شكايات شهروندان رسيدگى مى كنند.
وى بيان كرد: از مردم تقاضا داريم شكايات و گزارش هاى خود را حضورى 
به تيم مستقر در پياده راه مركزى و يا تلفن 32523442 اداره كل و تلفن گوياى 
124 و ســامانه  www.124.irو ســامانه پيامكى 300000135 و تارنماى 

t١٣۵.ir اعالم كنند تا در اسرع وقت رسيدگى شود.
مديركل تعزيرات حكومتى همدان با اشــاره به اجراى طرح نوروزى كه 
از 16 اسفند آغاز شــده و تا 15 فروردين 1400 ادامه دارد، گفت: طرح 

نظارتــى ويژه نوروز با همكارى صمت، اتاق اصناف، علوم پزشــكى و 
دامپزشــكى اجرايى شــده كه هدف افزايش و توليد پرونده نيست بلكه 
طبق سال هاى گذشته عالوه بر رسيدگى و صدور حكم؛ حمايت از اقشار 
آســيب پذير، سالم سازى فضاى كســب و كار، نظارت بر توزيع كاال و 
خدمــات، حضور مؤثر و حداكثرى تعزيــرات در برخورد با اخاللگران 

بازار است.
وى خاطرنشــان كرد: در ايــن طرح روزانه 8 اكيپ در مركز اســتان و 
شهرســتان ها از صبح تا ساعت 18 آماده خدمت رســانى به شهروندان 

هستند.

غزل اسالمي »
 هفته گذشته دادستان همدان 
با اخالل گران بازار اتمام حجت 
كرده كه درصــورت احتكار يا 
گرانفروشــي، دســتگاه قضا با 
جديت بــا آنها برخورد خواهد 
كــرد. كمااينكــه در چند هفته 
گذشته شــاهد پلمب برخي از 
واحدهــاي صنفي و تشــكيل 
پرونده براي آنها بوديم. آخرين 
پلمــب مربــوط بــه 2 واحد 
مرغ فروشــي در سطح بازار بود 
كه در بازديد دادستان و مديركل 
واحدهاي  از  اســتان  تعزيرات 
بود.  گرفتــه  صــورت  صنفي 
متصديان اين واحدها از فروش 
مرغ به بهانه گرفتن ســفارش و 
نگهدارى مرغ براى مشــترى از 

عرضه مرغ خوددارى كرده بودند.
پيش از اين حميدرضا متين رئيس ســازمان 
صنعــت و معــدن نيز اعــالم كــرده بود كه 
هيچ گونه كمبودي در مــواد غذايي نداريم و 
با وجود توزيــع روغن و مرغ به مقدار كافي، 
تعدادي از مــردم به دليل نگرانــي از كمبود، 
روزانه به خريد روغن اقدام مي كنند و بسياري 
از آنها تعداد زيــادي در خانه احتكار كرده اند 
كه درصــورت ادامه اين روند حتي اگر توليد 
را به چندبرابر افزايش بدهيم باز هم با كمبود 

مواجه خواهيم شد.
داريوش جودكي مديركل تعزيرات حكومتي 
اســتان همدان هم بارها اعالم كرده است كه 
همــه كاالهاى اساســى از جملــه روغن در 
انبارهاى اين اســتان موجود است؛ بنابراين از 
مردم درخواســت مى شــود با توجه به سرانه 
مصرف خود خريد كرده و از احتكار خانگى 

كاال پرهيز كنند.
با وجود اين به نظر مي رســد كه داشــتن يك 
انبــار كوچك در منزل و احتكار مواد مصرفي 

در بين خانوارهاي همداني پيشــينه دارد و به 
يك فرهنگ تبديل شــده است، درصورتي كه 
مراقبت از نحوه و اندازه خريدها يك فرهنگ 
عمومي است كه مردم كشورهاي توسعه يافته 

آن را به بهترين نحو انجام مي دهند. 
زمســتان سال گذشته بود كه همزمان با شيوع 
كرونا در چند كشــور اروپايي از جمله آلمان، 
قفســه هاى فروشــگاه ها به دليل وجود حجم 
وسيعي از خريدار خالي از مواد غذايي شدند 
و در اين زمان دولت نتوانســت به ســرعت 
كمبودهــا را جبران كنــد؛ بنابراين مردم را به 
اندازه خريدن قانع كرد و نتيجه اين اقدام عادي 

شدن اوضاع در فروشگاه ها شد.
اكنــون ايــران بــا حجــم گســترده اي از 
تحريم هــاي خارجــي و در نتيجــه اخبار 
مربــوط به آن و فضاســازي هاي دالالن، با 
احتكار خانگي بيش از گذشته مواجه است. 
بنابراين وجود كمبودها در 2 شــرط تحريم 
خارجي و افزايش احتــكار خانگي و حتي 
دالالن ممكن اســت طبيعي به نظر بيايد؛ اما 

نگراني مردم از تأميــن مايحتاج خود و در 
نتيجه آن زياد خريدن و احتكار در انبارهاي 
خانگي نه تنها به كمبودهــا بلكه به افزايش 

تورم نيز دامن مي زنند. 
در گزارش هاي مردمي همدان پيام كمتر كسي 
از نبــود روغن، مــرغ يا مــواد غذايي ديگر 
صحبت كرده اســت. همه مصاحبه شوندگان 
اذعــان كرده انــد هرزماني كه قصــد خريد 
داشته اند، توانسته اند روغن بخرند، هرچند كه 
به تعــداد دلخواه نبوده اما بي روغن نمانده اند. 
ايــن درحالي اســت كــه در جــو حاكم بر 
جامعــه همه خارج از فضاي بازار از كمبود و 
صف هاي طوالني براي خريد صحبت مي كنند 
و فضا را بــراي هجوم مردم، خريد و احتكار 

ايجاد مي كنند!
يك خانم معلم به همدان پيام گفت: 2 ســال 
پيــش گفتند بــه زودي قحطي مي آيــد و تا 
مي توانيد مواد غذايي و بهداشــتي بخريد. من 
حــدود 4 ميليون تومان انواع مايحتاج خانه را 
خريدم و هنــوز از اغلب موارد در منزل دارم 

و ماه ها مي توانم از آنها استفاده 
كنم. اما چندوقت پيش به اين 
نتيجه رســيدم كه اگــر مانند 
گذشــته خريد مي كردم و اين 
همــه موادغذايي و شــوينده 
احتكار نمي كردم به لحاظ مالي 
فكر  مي كردم.  بيشــتري  سود 
كردم كه اگــر 4 ميليون تومان 
را بــا خريــد كاالي باارزش 
پس انــداز مي كــردم و هرماه 
يا 2 ماه يك بــار مايحتاجم را 
بيشتري  پول  امروز  مي خريدم 
تورم  وقتي  يكم،  چون  داشتم. 
مي شــود قيمت همــه كاالها 
باال مــي رود؛ دوم، وقتي مقدار 
زيــادي مواد در خانــه داريم 
خيالمان آســوده مي شود و با 
دست ودلبازي و حتي اسراف،  
مواد مصرفــي 2 ماه را در يــك ماه مصرف 
مي كنيــم. ضمن اينكه در ايــن مدت قحطي 
هيچ كااليي به وجــود نيامد. ضمن اينكه همه 
انسان ها براي عوض كردن حال و هواي خود 
به خريد كــردن نياز دارند و من اين موقعيت 

را تا حدزيادي از خودم و خانواده ام گرفتم.
خانــم خانه دار ديگري هم گفت: از 3 ســال 
پيش من و همســرم مدام با نگراني از قحطي 
و گرانــي خريد مي كنيم. حتي آرد و بلغور كه 
در سال شــايد 2 كيلو مصرف نكنيم با كيسه 
بــزرگ خريداري كرديم. امــا همه آنها روي 
دســتمان ماند و هيچ گاه هم قحطي نيامد. اي 
كاش به جاي انبار كــردن مواد غذايي پولم را 

صرف خريد طال مي كردم.
احتكار خانگي به يك رويه براي خانوارهاي 
ايراني و به ويژه همداني ها تبديل شــده است، 
كه با فرهنگســازي مناســب مي تــوان آن را 
تغييــر داد. اما به وجود آمدن چنين فرهنگي از 
احساس امنيت نشأت مي گيرد كه ممكن است 

زمان بر باشد. 

 به تازگــى، رئيس كل بانــك مركزى در 
يادداشــتى توضيحاتى را درباره بودجه سال 
1400 كشــور ارائه و بر پشــتيبانى مجلس و 
دولت از بانك مركزى در مسير كنترل نقدينگى 

و تورم تأكيد كرده است.
همتى در يادداشــت خود آورده است «اعداد 
و ارقام بودجه مصــوب و تبصره هاى متعدد 
آن دربرگيرنده احكامى براى تكليف به بانك 
مركزى و سيســتم بانكى است كه نتيجه آن 
مى تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدينگى 
باشــد». اما چرا رئيس بانك مركزى نسبت به 
بودجه 1400 نگران است و آيا ما در سال آينده 
شاهد يك بودجه تورمى خواهيم بود؟ در اين 
بين رســالت بانك مركزى به عنوان مســئول 

ارزش پول ملى كشور چيست؟
يــك كارشــناس اقتصــادى در اين بــاره به 
خبرآنالين گفت: اينكه بودجه 1400 كسرى 
بسيارى دارد كامال مشــخص است و انتشار 
اوراق مشــاركت كه تا اسفند 1399 هم ادامه 

داشته است، نشان گر همين امر است.
حســين محمودى اصل افزود: اگرچه انتشار 
اوراق بهتــر از چــاپ پول اســت اما در هر 
صورت بدهى اســت و اين ســبب شده كه 
ما ســال گذشــته اگر 40 هزار ميليارد تومان 
بابت تسويه اوراق و ســود و اصل آن لحاظ 
مى كرديم، در سال 99 مجبور شديم 104 هزار 
ميليارد تومان براى اين امر اختصاص دهيم كه 
اين عدد براى ســال بعد قطعا تصاعدى باال 

خواهد رفت.
محمــودى اصل ادامه داد: به هرحال، اكنون با 
توجه به شرايط كشور، تحريم و رشد نقدينگى 
كه به باالى 3 هزار ميليارد تومان رسيده است 
كه البته بخشى از آن مربوط به 75 هزار ميليارد 

تومانى بود كه به شــرايط اقتصادى ايام كرونا 
اختصاص داده شــد، ولــى در هرصورت، ما 
شــاهد افزايش پايه پولى و افزايش نقدينگى 
شــديم. اين كارشــناس اقتصادى با اشاره به 
اينكه مجلس در كنار بودجه 1400 هم بندهايى 
اضافه كرده و افزايش قيمت هم در آن لحاظ 
شده است، تصريح كرد: در هرصورت، مجلس 
هم دغدغه مربوط به معيشت را دارد و بنابراين 
بندها و مالحظات خاص خود را اضافه كرده 
است، اما به نظر مى رسد بهترين كار در شرايط 

فعلى حفظ قدرت خريد مردم باشد.
 نگذاريم فقرا فقيرتر شوند

وى درباره اينكه چگونه مى توان به معيشــت 
مردم كمك كرد، يادآور شــد: اگر ما بخواهيم 
به ســمت عدالت حركت كنيم، حفظ قدرت 
خريد مردم حتما بايد در اولويت قرار بگيرد و 
براى اين كار، در وهله اول، بايد جلوى تورم 
را بگيريم. زيرا تا وقتى تورم ادامه داشته باشد، 
فقرا فقيرتر مى شــوند. از ســوى ديگر، تورم 
ماليات نانوشته اى است كه معموال قشر ضعيف 

و متوسط به نفع قشر غنى پرداخت مى كنند.
محمودى اصل اضافه كــرد: بنابراين، قطعا در 
سياست گذارى اقتصادى براى سال آينده، هم 
از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ اخالقى بايد 
بــه حفظ قدرت خريد مردم كه همان تقويت 

پول ملى است، توجه شود.
 پايه هاى جديد مالياتى شناسايى شود

اين كارشــناس اقتصادى افزايش هزينه هاى 
دولت را يكى از ريشــه هاى تــورم  خواند و 
اظهار كرد: اين امر كســرى بودجه را افزايش 
خواهــد داد و به نظر مــن، بانك مركزى در 
تعامل با وزارت اقتصاد، بايد به ســمت مولد 
كردن دارايى هاى دولت حركت كند تا دولت 

بتواند با مديريت هزينه هاى خود، به درآمدهاى 
پايدار بيشترى دست پيدا كند.

محمودى اصل دربــاره ماليات و تأمين درآمد 
پايدار از طريق آن هم گفت: چنين درآمدهايى 
بايد از طريق شناسايى پايه هاى جديد مالياتى 
اتفاق بيفتد و جلوى فرار مالياتى گرفته شــود 
و از طرف ديگر، بخشــى از توجه دولت هم 
بايد به سمت جلوگيرى از خام فروشى، ايجاد 
ارزش افزوده و توســعه صادرات محصوالت 
غيرنفتــى معطوف شــود تا از ايــن طريق 
درآمدهاى ارزى ما به كشــورهاى همســايه 
افزايش پيدا كند. وى افزود: در اين شــرايط 
است كه دست بانك مركزى براى كنترل تورم 

و جمع كردن ريال از بازار باز مى شود.
 بانك مركزى جانب احتياط را حفظ كند

اين اقتصاددان با بيان اينكه كشــور هنوز در 
شــرايط حساســى قرار دارد، تأكيــد كرد: با 
توجــه به اينكه سمت وســوى لغو تحريم ها 
هنوز مشخص نشده اســت، به نظر مى رسد 
بايد محتاطانه حركت كرد و براساس نيازهاى 
كشور، در جهت كنترل تورم و افزايش ارزش 

پول ملى گام برداشت.
 بساط داللى و سوداگرى جمع شود

محمودى اصل ادامه داد: البته درآمدهاى مالياتى 
مى تواند جايگزين بسيار خوبى باشد و جاى 
خالى درآمدهاى نفتــى را پركند و به اقتصاد 
پويايى اضافه كند. اما الزمه اين امر آن اســت 
كه توليد بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد 
و براى آنكه توليد مورد توجه قرار بگيرد بايد 

بساط داللى و سوداگرى جمع شود.
وى افزود: در اين صــورت، منابع مى تواند به 
سمت توليد هدايت شود كه اين امر از طريق 
اجرايى شدن ماليات بر ثروت قابل اجرا است؛ 

تجربه اى كه بسيارى از كشورها آن را پشت سر 
گذاشته اند.

 ضعف نظام توزيع را 
به گردن بانك مركزى نيندازيم

اين اقتصاددان يادآور شــد: بخشى از موضوع 
تــورم، مربوط به حذف ارز 4 هــزار و 200

تومانى برخــى كاالها و موضوع داللى برخى 
بازارها است كه اين هم ناشى از مابه التفاوت 

قيمتى است كه ما در بازارها شاهد هستيم.
وى باذكر مثالى به گرانى نهاده هاى دامى اشاره 
و اظهار كرد: امســال واردات همه نهاده هاى 
دامــى در همه بخش هــا و همه محصوالت 
مثبت بود و اين بدان معناســت كه ما افزايش 
واردات نسبت به سال گذشته تجربه كرده ايم، 
ولى كمبود و افزايش قيمت ها بسيار چشمگير 
بوده است كه اين امر نشان مى دهد نظام توزيع 
ما نظام مناسبى نيست و متأسفانه بار آن دوباره 
به دوش بانك مركــزى برمى گردد و در اين 
بين احساس مى شــود كه بانك مركزى منابع 
را تأمين نكرده و سبب افزايش قيمت ها شده 

است.
 نگرانى از تورم در سال 1400

جدى است
محمودى اصل ادامه داد: درحالى كه اين گزاره 
درست نيست و منابع به اندازه كافى تأمين شده 
است اما ما در نظام توزيع، نتوانستيم نهاده هاى 
دامى و ساير محصوالتى را كه به عنوان كاالهاى 
اساسى وارد مى شــوند در اختيار توليدكننده 
و مصرف كننده نهايى قــرار دهيم. وى افزود: 
بنابراين همه اينها دست به دست هم داده كه ما 
شاهد تورمى باشيم كه افزايش بودجه عمومى 

دولت هم مى تواند بيشتر آن را تحريك كند.
اين كارشناس اقتصادى در پايان گفت: ممكن 
است در ســال آتى شاهد يك بودجه تورمى 
باشيم كه حتى با لغو تحريم ها هم فشار تورمى 
آن متوجه مردم و بخش توليد باشد كه امسال 

داراى تورم نقطه به نقطه 77 درصدى بود.

در روزهاى پايان سال مسئوالن به فكر مردم افتادند

 خط و نشان به بازار
■ دادستان همدان: با گرانفروشان و محتكران با جديت برخورد مي شود

■ مديركل تعزيرات: مردم از احتكار خانگي بپرهيزند
■ رئيس سازمان صنعت و معدن: مواد غذايي به ميزان كافي موجود است

كارشناس اقتصادى مطرح كرد 

نگرانى جدى از تورم در سال 1400 
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ايتاليا ميزبان ليگ ملت هاى واليبال 2021 
شد

 ليگ ملت هاى واليبال در سال 2021 با ميزبانى شهر ريمنى ايتاليا و 
به صورت متمركز برگزار مى شود.

همه گيرى ويروس كرونا در جهان، ليگ ملت ها را در سال 2020 لغو 
كرد. در ســال 2021 هم فدراسيون بين المللى تصميم گرفت كه اين 
رقابت ها را به صورت متمركز برگزار كند. ميزبانى اين رقابت ها به شهر 

ريمنى در استان اميليا رومانا ايتاليا سپرده شده است.
مســابقات هر 2 بخش زنان و مردان در همين شهر و به همان شيوه 
هميشگى ليگ ملت ها برگزار خواهد شد. به اين ترتيب هر تيم با تمام 
15 تيم ديگر حاضر در مســابقات روبه رو مى شــود. امسال برخالف 
سال هاى گذشته كه 6 تيم برتر به مرحله نهايى صعود مى كردند، 4 تيم 

در مرحله نهايى به مصاف هم خواهند رفت.
مرحله مقدماتى ليــگ ملت ها در گروه مــردان از هفتم خرداد آغاز 
مى شــود و تا دوم تير ادامه دارد. رقابت هاى زنان نيز از چهارم خرداد 

آغاز مى شود و تا 30 خردادماه ادامه خواهد داشت.
مســابقات مراحل نيمه نهايى و نهايى ليگ ملت ها براى مردان، پنجم 
و ششــم تير برگزار خواهد شد و براى گروه زنان نيز سوم و چهارم 

تيرماه انجام مى شود.
هنوز برنامه مسابقات به شكل نهايى اعالم نشده است. اين مسابقات 
نخســتين بازى هاى تيم ملى واليبال ايران بــا هدايت والديمير آلكنو 

خواهد بود. 

دياباته ايران را ترك كرد

 مهاجم اهل مالى تيم فوتبال استقالل تهران با اجازه كادر فنى ايران 
را ترك كرد و براى مرخصى راهى فرانسه شد.

شيخ دياباته كه در جريان ديدار تيم هاى فوتبال استقالل و پيكان تهران 
در جــام حذفى يكى از گل هاى پيروزى بخش آبى پوشــان را به ثمر 
رســانده بود با اجازه كادر فنى به مرخصى رفت. او بامداد روز جمعه 
از طريق فرودگاه امام خمينى(ره) تهران را به مقصد پاريس ترك كرد.
شيخ قرار است ســوم يا چهارم فرودين 1400 به ايران بازگردد و در 

تمرينات آبى پوشان حاضر شود.

كارت بازى «مغانلو» صادر شد
 كارت بازى مهاجم جديد تيم فوتبال پرسپوليس صادر شد و اين 

بازيكن مى تواند در ديدارهاى آينده اين تيم به ميدان برود.
باشگاه پرسپوليس مجوز بازى شهريار مغانلو را دريافت كرد و مهاجم 
جديد سرخپوشان مشكلى براى همراهى تيم در ديدارهاى آينده ندارد.
به اين ترتيب، اقدام نهايى براى ورود نام اين بازيكن به فهرســت اين 
فصل بازيكنان پرسپوليس در سازمان ليگ انجام شد و متعاقبا نام وى 

به فهرست آسيايى هم اضافه مى شود.
پرســپوليس در نقل و انتقاالت زمستانى، مهدى ترابى و مغانلو را در 

اختيار گرفته است.

چلسى به دنبال معاوضه بزرگ با بايرن
 چلســى قصد دارد كه بازيكن نيمكت نشين خود را با كينگسلى 
كومان از بايرن معاوضه كند كه اين سبب نگرانى يونايتد و سيتى شد.

كينگسلى كومان حاضر به تمديد قرارداد بلندمدت خود با بايرن مونيخ 
نشده است و به نظر مى رسد كه اين بازيكن هم در مسير داويد آالبا گام 
برمى دارد. كومان مشتريان زيادى دارد. سيتى مدت ها است كه به دنبال 
جذب اين بازيكن فرانســوى است و منچستريونايتد هم مشترى اين 
بازيكن شده است. اما چلسى راه ديگرى را در پيش گرفته است كه به 

نظر مى رسد موفق تر خواهد بود.
ديلى ميل نوشــت كه تومــاس توخل با معاوضه پوليســيچ با كومان 
موافقت كرده اســت، تا جايى كه بايرن پيش از اين به جذب هافبك 
آمريكايى چراغ سبز نشان داد و توخل در انديشه معاوضه اين بازيكن 

با كومان است.

رضايى به دنبال بازگشت به بروژ
 مهاجم ايرانى شارلروا براى دومين فصل به صورت قرضى در اين 

تيم بازى كرد و اكنون دوست دارد در فصل آينده به بروژ برگردد.
كاوه رضايى مهاجم ايرانى بروژ اميدوار اســت پس از 2 فصل قرضى 
در شارلروا از ابتداى فصل آينده فرصت دوباره براى بازى در بهترين 

باشگاه بلژيكى پيدا كند.
رضايى در اين زمينه گفت: هنوز ارتباط خوبى با باشگاه بروژ دارم اما 
بايد ببينيم در پايان فصل چه اتفاقى مى افتد. هدفم موفقيت در بهترين 

باشگاه بلژيك(بروژ) است.
مهاجــم ايرانى در اين فصل براى شــارلروا در 26 بازى 8 گل به ثمر 
رســانده و يك پاس گل داده است. او در فصل گذشته 14 گل به ثمر 

رسانده بود.
قرارداد رضايى با بروژ تا ســال 2022 اعتبار دارد و هنوز يك ســال 
ديگــر فرصت دارد تا بتواند در اين تيم بازى كند. دور اول حضورش 
در بروژ در سال 2018 با موفقيت همراه نبود و مصدوميت هاى متوالى 

مانع از درخشش او شد.

تجليل از قهرمانان شطرنج مالير
 هيأت شطرنج شهرستان مالير از قهرمانان مسابقات شطرنج آنالين 

تجليل كرد.
هيأت شطرنج شهرســتان مالير به دنبال انجام فعاليت هاى فرهنگى و 
ورزشى خود به مناسبت فرارســيدن عيد مبعث با برگزارى مراسمى 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى از قهرمانان مسابقات شطرنج آنالين 
گراميداشــت دهه مبارك فجر كه به ميزبانى اين شهرستان برگزار شد 
با همكارى اداره ورزش و جوانان و شهردارى اين شهرستان قدردانى 
كرد. رئيس اداره ورزش و جوانان مالير در اين مراسم عملكرد هيأت 
شطرنج را در برگزارى مســابقات آنالين شطرنج، قهرمان پرورى در 
رده هاى سنى مختلف مثبت ارزيابى كرد و اين هيأت شطرنج را جزو 

هيأت هاى ورزشى فعال اين شهرستان در سالجارى معرفى كرد.
در پايان با اهداى لوح تقدير و هدايا از ورزشكاران ماليرى اين رشته 
ورزشــى كه در مسابقات شــطرنج آنالين دهه مبارك فجر در كشور 

صاحب مقام شدند تجليل شد. 

از استعداد برتر بوكس ماليرى قدردانى شد
 از محمدرضا براتى اســتعداد برتــر بوكس ماليرى در عيد مبعث 

تجليل شد.
در اقدامى ارزشمند و ماندگار مديركل ورزش و جوانان استان در عيد 
مبعث از محمدرضا براتى ورزشكار خردسال ماليرى كه در سالجارى 
از سوى كنفدراسيون بوكس آسيا به عنوان استعداد برتر و كم سن ترين 
اعجوبه ورزش بوكس ايران و آســيا انتخاب و معرفى شده بود، طى 

مراسمى با اهداى لوح تقدير و كارت هديه تجليلتجليل كرد.
شــايان ذكر است محمدرضا براتى با هماهنگ بودن سيستم عصب و 
عضله و داشتن پاهاى بسيار چابك و سريع و رعايت اصول پانچرى 
در اجراى صحيح تكنيك ها مهارت خاصى دارد و با هوش و درايت 
باالى خود در انجام حركات ورزش مشت زنى استعداد فوق العاده اى 
دارد كه سبب شده در فدراسيون بوكس كشور و كنفدراسيون آسيا با 

عنوان كم سن ترين اعجوبه ورزش مشت زنى انتخاب و معرفى شود.

نظام مهندسى قهرمان فوتسال مالير شد
 مسابقات فوتسال جام مهندس مالير با قهرمانى تيم فوتسال نظام 

مهندسى شهرستان مالير به پايان رسيد.
مسابقات فوتسال چهارجانبه جام مهندس كه به مناسبت روز مهندس 
و والدت با ســعادت امير مؤمنان على(ع) در ســالن شهداى خلبان 
مجموعه ورزشــى كوثر اين شهرستان به همت هيأت فوتبال برگزار 
شده بود با قهرمانى تيم فوتســال نظام مهندسى در عيد سعيد مبعث 

پيامبر اكرم(ص) به پايان رسيد.
دو تيم مهندســان ناظر و دادگسترى در ديدار رده بندى اين مسابقات 
مقابل هم قرار گرفتند كه تيم دادگسترى توانست از سد حريف خود 

عبور و به مقام سوم اين مسابقات راه پيدا كند.
در فينال نيز 2 تيم نظام مهندسى و بنياد مسكن به مصاف هم رفتند كه 
تيم نظام مهندسى توانست با غلبه بر تيم بنياد مسكن قهرمانى اين دوره 
از مســابقات را از آن خود كند و تيم هاى بنياد مسكن و دادگسترى به 

مقام هاى نايب قهرمانى و سومى اين مسابقات دست پيدا كنند.
در پايان و طى مراســمى به تيم هاى برتر اين مسابقات حكم و كاپ 

قهرمانى از سوى هيأت فوتبال اين شهرستان اهدا شد.

پروژه هاى ورزشى قهاوند 
در دستور كار قرار گرفت

 دســتگاه ورزش اســتان بر ضرورت افزايش سرانه ورزشى شهر 
قهاوند تأكيد كرد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در نشست بررسى موانع پيشرفت 
و توســعه شهر قهاوند، گفت: بايد براى تسريع در ساخت پروژه هاى 
ورزشــى بخش با همكارى مســئوالن شهرســتان و اســتان به ويژه 
نمايندگان، به دنبال جذب اعتبارات ويژه باشيم، همچنان كه درگذشته 
اعتباراتى ويژه براى پروژه هاى ورزشــى اســتان توســط استاندار و 

نمايندگان پرتالش استان جذب شده است.
حميد ســيفى بر ضرورت جذب و تخصيص اعتبــارات ويژه براى 
پروژه هاى ورزشــى شهر قهاوند و بخش شراء به همت حاجى بابايى 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى همچون 
گذشــته تأكيد كرد و گفــت: اداره كل ورزش و جوانان اســتان در 
حوزه هــاى ورزشــى، جوانان و زيرســاخت هاى ورزشــى فعاليت 
گســترده اى دارد كه تحقق هرچه بهتر اهــداف آن نيازمند همراهى و 

همكارى هرچه بيشتر دستگاه هاى اجرايى و خدمات رسان است.
وى تصريــح كرد: برندســازى اماكن، تجهيزات و زيرســاخت هاى 
ورزشى يكى از اقدامات مهمى است كه امروز در اداره كل ورزش و 

جوانان استان همدان درحال پيگيرى و انجام است.
سيفى با بيان اينكه استان همدان داراى ظرفيت هاى گردشگرى ورزشى 
فراوانى اســت كه هركدام زمينه ارزآورى را براى استان دارند، گفت: 
مجموعه شــهيدان حاجى بابايى مريانج يكى از بهترين ظرفيت هاست 
كه بايد براى معرفى هرچه بيشــتر براى برگزارى اردوها و مسابقات 

ورزشى در آن تالش كرد.
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پيشخوان
صعود مى كنيم، هر جاى آسيا كه باشد

 سرمربى سال هاى دور تيم ملى فوتبال ايران مى گويد با وجود اعطاى ميزبانى انتخابى 
جام جهانى به بحرين، تيم ملى ايران مى تواند به مرحله بعد انتخابى جام جهانى راه يابد.

حشمت  مهاجرانى درباره تصميم AFC براى ميزبانى بحرين از مسابقات گروه ايران در 
انتخابى جام جهانى و تبعات اين موضوع براى تيم ملى فوتبال ايران به ايســنا، گفت: ما 
قوى ترين تيم آسيا را داريم. تمام شرايط براى صعود ما به جام جهانى آماده است. البته 
از نظر تماشاگر و بازى در زمين حريف اتفاقاتى رخ داده اما ما تيم هاى خيلى بزرگتر از 

بحرين را هم شكست داده ايم.

وى ادامه داد: اســتراليا را در ملبورن و كره جنوبى را در سئول شكست داده ايم. هر كدام 
از مدعيان فوتبال آسيا كه براى رفتن به جام جهانى حرف اول را مى زنند، از ما شكست 
خورده اند. سرمربى پيشين تيم ملى فوتبال ايران با اشاره به شرايط متفاوت بازى ها ايران 
در زمين بحرين، گفت: درست است كه زمين بحرين حساسيت برانگيز است اما اعتقاد 
دارم بازيكنان تيم ملى ايران با نيروى بزرگى كه داريم، در ميدان قدم به عقب نمى گذارند. 
آنها احســاس مسئوليت الزم نســبت به كلمه ايران را روى سينه خود دارند. مهاجرانى 
تأكيد كرد: وقتى كلمه ايران روى ســينه بازيكن نوشته شود، يعنى جزوى از خاك وطن 
اســت و بايد از وطن دفاع كرد. بازيكنان ما نه تنها در بحرين بلكه در هر نقطه آسيا اين 

شايستگى و قدرت را دارند كه به جام جهانى صعود كنند.

غالمى نايب قهرمان 
شطرنج فريمان شد

 اميرمحمــد غالمى از شــطرنج بازان 
خوش آتيه همدان، موفق به كســب مقام 
دوم مســابقات هيأت شــطرنج فريمان 

ازخراسان رضوى شد.
اين روزها شطرنج بازان همدان و كشور 
براى حفظ آمادگى و قدرت نمايى بيش 
از پيش در مسابقات شطرنجى كه به علت 
ويروس منحــوس كرونا غالبا به صورت 
آنالين برگزار مى شود، شركت مى كنند و 
اميدوارند شرايط همانند گذشته به روال 

عادى خود بازگردد. 
مسابقات هيأت شطرنج فريمان خراسان 
رضــوى با حضور 57 شــركت كننده از 
اســتان هاى مختلف كشــور به صورت 
آنالين برگزار شــد و اميرمحمد غالمى 
از شطرنج بازان خوش آتيه همدان، موفق 
شد مقام دوم اين مسابقات را كسب كند.

جاللوند قهرمان شطرنج 
فريدون كنار شد

 اميرحسام جاللوند رتبه نخست زير 
12 سال مســابقات شطرنج آنالين جام 

فريدون كنار را كسب كرد.
همدانى  مستعد  و  نوجوان  شــطرنج باز 
اميرحسام جاللوند رتبه نخست رده سنى 
زير 12 سال بازى هاى جام فريدون كنار 

را تصاحب كرد.
اين مسابقات با رقابت 51 شطرنج باز از 
2 كشــور آلمان و قبرس و نيز 14 استان 

كشور به صورت آنالين برگزار شد.
 از نكات برجســته ايــن دوره، حضور 
چهره هاى شــاخص شــطرنج كشــور 
همچــون اســاتيد فيــده و بين الملل و 
قهرمانان آســيا و كشــور بــود. در اين 
رقابت ها جاللوند شطرنج باز نوجوان و 
مســتعد همدانى موفق شد رتبه نخست 
زير 12 سال مســابقات شطرنج آنالين 

جام فريدون كنار را كسب كند.

مسابقات آنالين ووشو 
قهرمانى استان در مالير

 هيأت ووشــو شهرســتان مالير با 
برگزارى مسابقات ووشو قهرمانى استان 
در ســبك لى چوان، عيد بزرگ مبعث را 

گرامى داشت.
مسابقات ووشو قهرمانى استان به مناسبت 
مبعث حضرت رســول اكــرم(ص) در 
ســبك لى چوان ووشو به همت هيأت 
ووشو شهرستان مالير و همكارى هيأت 
ووشو استان به صورت آنالين در 2 بخش 

آقايان و بانوان برگزار شد.
تعداد 35 نفر از ورزشــكاران اين رشته 
ورزشى از شهرستان هاى مالير، نهاوند، 
تويســركان و همدان در ايــن دوره از 
مســابقات شــركت كردند و در فضاى 
مجازى براى كســب مقام و رتبه برتر با 

هم به رقابت پرداختند.
فرود ظفرى، الهه هزاوه از اساتيد و داوران 
اين رشته ورزشى نيز داورى مسابقات را 

برعهده داشتند.
درنهايت در بخش بانوان شهرستان هاى 
ماليــر، نهاونــد و همــدان به ترتيــب 
مقام هاى نخســت تا سوم اين مسابقات 
را كســب كردند و در بخش آقايان نيز 
شهرستان هاى نهاوند، تويسركان و مالير 
به ترتيب مقام هاى نخست تا سوم را ازآن 

خود كردند.

بانوان كوراش همدان 
خوش درخشيدند

 بانــوان رشــته كوراش همــدان در 
مســابقات قهرمانى كشور و انتخابى تيم 

ملى خوش درخشيدند.
قهرمانى  رقابت هــاى  دوره  هشــتمين 
دانشــگاه  در  كشــور  بانوان  كــوراش 
آزاد اســالمى بجنورد برگزار شــد كه با 

مدال آورى 3 بانوى همدانى همراه شد.
در ايــن رقابت هــا و در وزن منهاى 52

كيلوگرم ليال سياهپوشــى از همدان به 
مدال نقره دست يافت و در وزن منهاى 
70 كيلوگرم نيز زينب جليلوند از همدان 

بر سكوى سوم ايستاد.
همچنين در وزن منهاى 78 كيلوگرم صبا 
كرمعلى از همدان مدال طال را تصاحب 
كرد. تيم منتخب همــدان نيز در بخش 
تيمى اين دوره از مســابقات بر سكوى 

نايب قهرمانى قرار گرفت.
اين 3 ورزشكار همدانى با درخشش در 
مسابقات كشورى براى حضور در اردوى 

تيم ملى انتخاب شدند.

كارت دانشجويى به نام مبين زمان، عليرضا ، به شماره شناسنامه: 
1990527272 و با شماره دانشجويى: 97131074005 ، رشته صنايع 
غذايى در مقطع كارشناسى ارشد از دانشكده صنايع غذايى بوعلى 

واحد بهار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سليمان رحيمى »
 احمد جمشــيديان سرمربى فصل گذشته 
پاس همدان دوبــاره هدايت ايــن تيم را در 
رقابت هاى ليگ دســته دوم كشــور به دست 

گرفت.
احمدجمشــيديان كه در 2 فصل گذشــته با 
پاس نتايج قابل قبولى گرفت و حتى تا مرحله 
پلى آف و يك قدمى صعود پيش رفت، بار ديگر 
به همدان آمد تا دوباره شانس خود را با پاس 

بيازمايد و اين تيم را در ليگ 2 حفظ كند.
مســئوالن بى تدبيــر پــاس كــه از عملكرد 
جمشــيديان و كادر فنى اش در فصل گذشته 
رضايت نداشــتند پــس از بــازى پلى آف با 
شــهردارى آســتارا وى را اخــراج و مربــى 
شناســنامه دارى چون مهدى پاشازاده را مأمور 
هدايت پاس در ليگ 2 كردند تا اين ملى پوش 

سابق، پاس را به ليگ يك هدايت كند.
مســابقات آن طور كه متوليان پاس پيش بينى 
مى كردند، نشد و پاشازاده در نيمه راه وقتى از 
كســب نتايج با اين تيم ناكام ماند استعفا كرد 
و هدايت تيم ليگ برترى ماشين ســازى را به 

دست گرفت.
پاس با اين شــوك 2 هفته را بدون ســرمربى 
سپرى كرد در يك بازى حذفى، سيانكى دستيار 
پاشازاده پاس را مقابل شهردارى بم هدايت كرد 
و در يك بازى نيز مربى دروازه بان ها محمدرضا 
كيانى پاس را مقابل شمس آذر قزوين رهبرى 

كرد.

پاس كه با سيدمهدى علوى تا يك قدمى عقد 
قرارداد پيش رفت و حتى اين بازيكن پيشين 
پاس اين تيم را در مقابل شمس آذر قزوين با 
بى سيم هدايت كرد نتوانست رضايت نامه خود 

را از فوالد خوزستان بگيرد.
مســئوالن پاس در 2 هفته گذشــته با مربيان 
متعددى مذاكره كردند اما ســرانجام قرعه به 
نام احمد جمشيديان مربى بومى همدان در 2 
فصل گذشته پاس افتاد تا سكان هدايت اين تيم 

بحران زده را در دست بگيرد.
مذاكره با جمشــديان به خوبــى پيش رفته و 
احتماالً امروز قرارداد وى به طور رسمى نهايى 
خواهد شد و اين مربى همدانى به اتفاق كادر 
خود همچون على قربانى، سجاد بيگى، بهمن 
طهماسبى ،عليرضا رضايى و محمدرضا كيانى 
از فردا هدايت پاس را به عهده خواهند گرفت.  
مســئوالن پاس با فرصت سوزى و تلف كردن 
نيم فصل از رقابت ها دوباره به نقطه اول رسيدند 

و بار ديگر پاس را به جمشيديان سپردند.
حال پرسش اين است كه آيا عملكرد جمشديان 
در 2 فصــل اخيــر رضايت مديــران پاس و 
تصميم گيرندگان اين شهر را برآورده نكرده بود 
كه مربى ديگرى جانشين وى شد و حال چرا و 

چگونه دوباره جمشيديان به پاس بازگشت.
آيا با اين وقت كشتى و از دست دادن نيم فصل 
رقابت و دور شــدن پاس از كورس قهرمانى 
و ضرر و زيانى ميلياردى پاس را چه كســانى 
پاسخ خواهند داد و حال چرا بايد جمشيديان 

براى بقــاى پاس در ليگ 2 هدايت اين تيم را 
در دست بگيرد؟

آيا مديرعامل پاس به تنهايى چنين تصميماتى 
را مى گيرد و يا كسان ديگر مهره چينى كرده و 

مديرعامل امضا مى كند.
پاس كه در 2 فصل اخير يكى از مدعيان صعود 
بود حاال با قرار گرفتن در رتبه هشتم و اختالف 
11 امتيازى با صدر جدول هيچ شانسى براى 
صعود ندارد و بايد براى بقاى مبارزه كند، زيرا 
اين تيم با تيم قعرنشــين ده امتياز فاصله دارد 

و اميدهايش براى سقوط و صعود برابر است.
اميدواريــم كه امير اعظمــى مديرعامل پاس 
و عبــاس صوفى رئيس هيأت فوتبال پاســخ  
قانع كننده اى براى اين فرصت ســوزى و زيان 

ميلياردى پاس داشته باشند.
هواداران پــاس كه ديگر از درجا زدن در ليگ 
دسته دوم خسته شده اند، انتظار داشتند تا اين 
تيم امســال با قدرت روانه مسابقات شود و به 
ليــگ يك صعود كند كه ايــن آرزو باز هم به 
حقيقت تبديل نشد و هواداران يك سال ديگر 

نيز بايد در حسرت صعود باقى بمانند.
بدهى هنگفت پاس به طلبكاران سبب شد تا 
هنوز كارت بازى بازيكنان پاس صادر نشــود 
و چند بازيكن نيز آهنگ جدايى سرداده اند و 
بايد ديد كه جمشديان چه تدبيرى براى پاس 
مى انديشيد و آيا مى توانند روند روبه رشد پاس 
در 2 فصل گذشته را ادامه دهد و يا با اين تيم 

به سراشيبى سقوط مى رسد.

  تا پاى جان براى كسب 3 امتياز مى جنگيم 
پيروزى در اين ديدار از نان شب هم براى مان 

واجب تر است.
سرمربى تيم فوتبال شــهردارى با اعالم اين 
مطلب به همدان پيــام، گفت: ديدار برابر علم 
و ادب تبريــز آخرين ديــدار ما در نيم فصل 
نخست مســابقات بوده و تكليف قهرمان نيم 
فصل در اين گروه را مشــخص مى كند . اين 
ديدار يــك جنگ تمام عيار اســت و تا پاى 
جان براى كســب 3 امتياز و پيروزى خواهيم 

جنگيد. 
رضا طاليى منش با اشــاره بــه تيم علم ادب 
تبريز بيان كرد: شــرايط ايــن تيم در جدول 
رده بندى گوياى همه چيز اســت، تيم بدون 
باخت با بهترين خــط حمله و دفاع اما تمام 

اين مسائل براى ما فرقى نمى كند و تنها براى 
كســب پيروزى و 3 امتياز وارد ميدان مسابقه 
خواهيم شد. اين ديدار براى ما حكم مرگ و 
زندگى را دارد و 3 امتيــاز آن براى ما از نان 

شب واجب تر است.
وى با اشاره به پيروزى هفته گذشته تيم فوتبال 
شــهردارى همدان در گناوه اظهار كرد: پيش 
از آغاز بازى از تك تك بازيكنانم خواســتم 
شجاعانه بازى كنند و يك لحظه عقب نشينند 
چون به 3 امتياز اين ديدار بسيار نياز داشتيم. 
از دقيقه يك مسابقه بازى مالكانه و زيبايى را 
به نمايش گذاشــتيم و اگر بهتر از موقعيت ها 
اســتفاده مى كرديم در همان نيمه نخســت با 

اختالف حداقل 2 گل به رختكن مى رفتيم.
طاليى منش گفت: كسانى كه من را مى شناسند 

مى دانند كه دنبال فوتبال بازى كردن هستم در 
نيمــه دوم هم فوتبال پرفشــارى ارائه داديم. 
در ايــن نيمه هم چندين موقعيت صد درصد 
گل را با درخشــش دروازه بان گناوه از دست 
داديم وگرنه در نيمه دوم هم مى توانســتيم به 

گل برسيم.
وى با اشــاره به فاصله اندك تيم ها در جدول 
رده بندى گروه نخست بيان كرد: من اسم اين 
گروه را گــروه مرگ گذاشــته ام چون واقعا 
بــا يك برد و باخت شــرايط به طور كلى در 
جدول دگرگون مى شود. شما مى بينيد چندين 
تيم در گروه الف مدعى هســتند. اميد گناوه، 
ويستاتوربين تهران، ملى حفارى اهواز، اسپاد 
تهران و علم و ادب تبريز و اين نشان مى دهد 

كه در چه گروه سختى قرار داريم.

جمشيديان دوباره سرمربى پاس شد

زيان ميلياردى پاس 
با بى تدبيرى مسئوالن استان

 بازى فرداى شهردارى همدان مقابل علم 
و ادب تبريز فينال نيم فصل ليگ دســته دوم 

در گروه نخست خواهد بود.
هفته ســيزدهم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
كشــور امروز و فردا با انجام چند بازى در 
گروه نخست آغاز مى شود و در حساس ترين 
ديدار اين هفته فردا تيم شهردارى همدان در 
ديدارى فينال گونه ميزبــان تيم علم و ادب 

تبريز است.
2 تيم با 23 امتياز پيشــتاز جدول رده بندى 

هســتند و ديدار فرداى آنهــا حكم فينال و 
ارزش 6 امتياز دارد.

شــهردارى همدان كه تا اين هفته با كسب 
نتايج درخشــان اعتبارى براى استان كسب 
كرده از مدعيان صعود به شمار مى رود و اين 
تيم با هدايت رضا طالئى منش رؤياى صعود 

در سر دارد.
هفته پايانى رقابت هاى ليگ دســته دوم اين 
هفته درحالى دنبال مى شــود كه شهردارى 
همدان با كسب قهرمانى نيم فصل به پيروزى 

در بازى فــردا نيــاز دارد. ايــن ديدار در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى برگزار مى شود 
و شــاگردان طالئى منش بــراى آنكه صدر 
جدول را تصاحب كند به كسب 3 امتياز اين 

بازى سخت نياز دارد.
تيم علم و ادب تبريز نيز امسال نتايج خوبى 
گرفتــه و با يك بازى كمتر به لطف تفاضل 

گل باالتر از شهردارى قرار دارد.
در ديگــر ديدارهــاى اين هفته ســپيدرود 
است  بندرعباس  شــهردارى  ميزبان  رشت 
و ايرانجــوان بوشــهر از ملى حفارى اهواز 

پذيرايى مى كند.
همچنين فردا محتشــم تبريز ميزبان اســپاد 
تهران است و فوالدنوين اهواز پذيراى نفت 

و گاز گچساران است.

شهردارى همدان- علم و ادب تبريز 

فينال نيم فصل ليگ دسته دوم

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:
3 امتياز علم و ادب از نان شب واجب تر است
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اين تفاهم نامه چندجانبه 
تقويــت  راســتاى  در 
ظرفيــت  معرفــى  و 
معرفى  و  گردشــگرى 
همــدان به عنوان مقصد 
هــدف گردشــگرى در 

كشور منعقد شد.

فناوري

گزارش 

فرهنگگردشگري

خواب خوب به ترميم 
آسيب پس از حادثه كمك مى كند

 پژوهشگران آمريكايى در پروژه جديدى، نقش خواب را در بهبود 
آسيب پس از حادثه مورد بررسى قرار دادند.

به گزارش ايســنا، بررسى جديدى كه روى كهنه سربازان انجام شده 
اســت، نشــان مى دهد كه خواب آرام، نقش مهمى در بهبود آسيب 

مغزى دارد.
در اين بررسى، روش جديدى به كار رفته كه بر روش ام. آر.آى ابداع 
شده در دانشگاه بهداشــت و علوم اورگن (OHSU) مبتنى است. 
پژوهشگران از ام. آر.آى استفاده كردند تا بزرگ شدن فضاى اطراف 
رگ هاى خونى مغز را ارزيابى كنند. گسترش يافتن اين فضاها با پير 

شدن رخ مى دهد و زوال عقل را به همراه دارد.

نقش برق در تسريع روند بهبود زخم ها
 محققان دانشگاه ايالتى اوهايو در مطالعه اخيرشان نشان دادند كه 
تحريك الكتريكى مى تواند به رگ هاى خونى كمك كند تا گلبول هاى 
ســفيد و اكســيژن را به زخم ها منتقل كرده و سبب تسريع در روند 

ترميم زخم شود.
به گزارش مهر، اين مطالعه نشــان داد تحريــك الكتريكى ثابت 
ســبب افزايش نفوذپذيرى در رگ هاى خونى مى شــود كه اين 
موضــوع بينش جديدى در مورد رشــد رگ هــاى خونى جديد 

مى كند. فراهم 
يافته ها نشان مى دهد كه تحريك الكتريكى باعث افزايش نفوذپذيرى 
رگ خونى مى شود كه اين امر مى تواند به تسريع روند بهبودى زخم 

كمك كند. رگ هاى خونى براى ترميم زخم بسيار مهم هستند.

ژنتيك رنگ چشم ها، پيچيده تر از آن است 
كه تاكنون فكر مى كرديم

 مطالعات جديد نشــان مى دهــد كه ژنتيك رنگ چشــم افراد 
پيچيده تر از آن چيزى است كه تاكنون فكر مى كرديم.

به گزارش ديلى ميل، گروهى از دانشــمندان بين المللى 50 ژن جديد 
يافته اند كه در ايجاد رنگ چشــم نقش ايفا مى كننــد. اين نتيجه از 
بررسى 195 هزار نفر در اروپا و آسيا به دست آمد. پيش از اين گفته 
مى شد كه رنگ هاى چشم توسط يك يا 2 ژن كنترل مى شوند و رنگ 

قهوه اى بر رنگ آبى غالب است.
اين گروه همچنين هزار و 636 شركت كننده آسيايى را با رنگ چشم 
قهوه اى متفاوت مشــاهده كردند كه رنگدانه هاى عنبيه آنها گســتره  

متفاوتى مانند اروپايى ها داشت.

ماسك تجزيه پذيرى كه پس از كاشته شدن 
جوانه مى زند

 از زمانى كه مردم سراســر جهان به اســتفاده از ماسك به عنوان 
وسيله اى ضرورى در طول همه گيرى كوويد-19 اقدام كردند اثرات 
اين موضوع ناراحت كننده در خيابان ها، ســاحل ها و اقيانوس ها قابل 

مشاهده است. 
با توجه به ميزان مصرف ماســك و از آنجايى كه هيچ دستورالعملى 
براى بازيافت آن وجود ندارد، موضوع پســماند ماســك ها از مواد 

پالستيكى نيز نگران كننده تر شده است.
به گزارش ايســنا، در چنين زمان هايى، راه حل هاى سازگار با محيط 
زيست براى حل اين مشكالت كه به سرعت درحال گسترش هستند 

مورد نياز است.

پياده روى فضايى 
روز گذشته انجام شد

  روز گذشــته ســاعت 7:30 صبــح بــه وقت منطقــه زمانى 
شرقى(ساعت 16 به وقت تهران) 2 تن از فضانوردان ساكن ايستگاه 

فضايى بين المللى پياده روى فضايى ديگرى را انجام خواهند داد.
به گزارش ايســنا، ويكتور گالور و مايكل هاپكينز سومين پياده روى 
مشــترك خود را انجــام دادند و طى آن حدود 6 ســاعت و نيم به 
ســرويس و تعمير كردن سيســتم خنك كننده و تجهيزات ارتباطى 
ايستگاه پرداختند. 2 فضانورد ديگر به نام هاى كيت روبينز و سوئيچى 
نوگوچى نيز در ابتدا به پوشــيدن لباس اين 2 فضانورد پيش از آغاز 
پياده روى و خارج شــدن از ايستگاه فضايى بين المللى كمك كرد و 

سپس به نظارت بر پياده فضايى آنها پرداخت.

فراخوان واگذارى حق بهره بردارى از 25 
بناى تاريخى و فرهنگى تمديد شد

حمام ارامنه 
در انتظار سرمايه گذار 

 صندوق توسعه صنايع دستى و فرش دستباف و احيا 
و بهره بردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى، با تصويب 
كميسيون مزايده ها، مهلت شركت در فراخوان عمومى 
واگذارى مرمت، احيا و حق بهره بردارى مدت معين 
25 مجموعه تاريخى و فرهنگى را تا 15 فروردين  ماه 

1400 تمديد كرد.
به  گزارش ميراث آريا، صندوق توسعه صنايع دستى و 
فرش دستباف و احيا و بهره بردارى از اماكن تاريخى 
و فرهنگى، بــا تصويب كميســيون مزايده هاى اين 
صندوق، مهلت شــركت در مزايده 25 بناى تاريخى 
و فرهنگى را تا ساعت 16 روز يكشنبه 15 فروردين 
1400 تمديد كرد. در اين ميان حمام ارامنه (همدان) 
با كاربرى فرهنگى و پذيرايى (شربتخانه) يكى از 25 
بنايى است كه حق بهره بردارى از آن  تمديد شده است.

گردشــگرى همواره يكى از صنايعى است كه مورد 
توجه كشورهاى پيشــرفته قرار گرفته است. به دليل 
كاربردى و قابل رشــد بودن ايــن صنعت، دولت ها 
براى پيشــبرد اهداف خود و حفظ و نگهدارى اماكن 
تاريخى و فرهنگى كشور، راه هاى متعددى را پشت 

سر مى گذارند.
يكى از پيامدهاى توســعه گردشگرى تغيير كاربرى 
ابنيه هاى تاريخى است. افزايش تعداد مراكز خدماتى 
نظير قهوه خانه و افزايش بازديد تعداد گردشگران از 
منطقه، از نمونه هاى بارز تغييرات اقتصادى اجتماعى و 

از پيامدهاى تغيير كاربرى اماكن است. 
حمــام ارامنه همدان اثري به قدمت قاجار اســت و 
به ثبت ملي رســيده اســت. حمام ارامنه واقع در تپه 
تاريخي و باســتاني هگمتانه به فاصلــه 200 متري 

مجموعه كليساي گريگوري قرار دارد.
اين حمام در عمق 4 متري ســطح كوچه با توجه به 
شــيب تپه قرار دارد، پالن حمام مستطيل و به ابعاد 6 
در 15 متر و از 3 قســمت بينه، سربينه و تون ساخته 
شده است. روشنايي حمام از طريق 3 نورگير از سقف 
گنبدي اســت و مصالح اصلي بنا با آجر با مالط گل 
و گچ اســت، اين اثر همانند كليساي انجيلي قدمت 
قاجاريه دارد و شامل ورودي حمام، راه پله، كفش كن، 
ســربينه، خزينه، سرويس بهداشــتي و گلخن است. 
ايــن حمام تاريخي در ســال هاي 88 تا 90 مرمت و 

ساماندهي شده است.
حمام ارامنه در عرصه هگمتانه قرار گرفته است و در 
2 و 3 فصل كاري مرمت شده است. همان گونه كه در 
محوطه هگمتانه يك نوع آثار باســتاني و تاريخي از 
طريق باستان شناسي كشف مي شود از جمله كليسا كه 
جايگاه خاصي براي جذب بيشتر گردشگر دارد اين 

حمام هم مي تواند براي جذب گردشگر مؤثر باشد.

به همت مديريت هتل بوعلى انجام شد
كاشت نهال به ياد 2 شهيده مدافع سالمت

 در چنــد روز گذشــته به مناســبت هفتــه درختــكارى تمامــى 
ــى از  ــا يك ــد ام ــدام كردن ــال و درخــت اق ــت نه ــه كاش ــا ب ارگان ه
زيباتريــن نهال هايــى كــه در ايــن هفتــه كاشــته شــد، نهالــى كــه بــه 
يــاد 2 شــهيده مدافــع ســالمت اســتان همــدان، شــهيده گلنــار قيامتــى 

ــود. ــى ب ــل بوعل ــط هت ــوى ارفع توس ــرا موس ــيده زه و س
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان با حضور در اين مراسم 
بيان كرد: اين نهال ها را در كنار هم و به ياد 2 شــهيده سالمت مى كاريم 

تا يادآور ازخودگذشتگى اين عزيزان باشد.
حســن بهرامى ادامه داد: اين 2 نفر از جان و ســالمتى خود گذشتند تا 

مردم سالمت باشند.
وى ضمــن قدردانى از اقــدام مديريت هتل بوعلــى، گفت: فرهنگ 
ازخودگذشــتگى بايد در بين همه جا بيفتد، چون در آينده بيشتر به اين 

ايثار و از خودگذشتگى نيازمنديم.
فرزند شــهيده گلنار قيامتى نيز در اين مراسم بيان كرد: در اين مدت كه 
مادر بنده به درجه شهادت نائل شــده اند، همه وقت شاهد دلجويى از 

جانب مردم بوديم.
ميالد عزيزى ادامه داد: همين دلجويى ها تسكينى بر غم خانواده ما بود.

حسن كاظميان، نماينده جامعه پرستاران دانشگاه علوم پزشكى همدان 
هم اظهار كرد: در ايــن مدت كه كادر درمان درگير كرونا بود و به ويژه 
پس از شهيد شدن 2 بانوى كادر درمان استان بيشتر ارگان ها به روش هاى 

مختلف از كادر درمان قدردانى كردند.
مدير هتل پارســيان بوعلى نيز گفت: توفيقى شــد تا با كاشــت اين 2 
نهــال به نحوى از زحمات كادر درمان قدردانــى كنيم و ياد آن 2 عزيز 

را گرامى بداريم.
مصطفى عزيزيان ادامه داد: با اين اقدام قصد داشــتيم اگر كسى از كنار 

هتل عبور مى كند با ديدن اين درخت ها به ياد اين 2 عزيز باشد.
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■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام صادق(ع):

تسبيحات فاطمه عليهاالسالم در هر روز و در پى هر نماز، نزد من، محبوب تر از هزار ركعت 
نماز در هر روز است.           

الكافى، ج 3، ص 343، ح 15

 با توجــه به اينكه شهرســتان هاى 
همدان در وضعيت زرد و آبى هستند، 
پذيراى  مى توانيــم  كرونا  ســتاد  طبق 

مسافران باشيم.
معاون گردشــگرى ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى همدان با 
بيان اينكه اماكــن تفريحى و تاريخى 
همدان در ايام نوروز باز اســت، گفت: 
با توجه به اينكه شهرســتان هاى استان 
همدان طبق ســتاد مقابله بــا كرونا در 
وضعيت زرد و آبى قرار دارند، در ايام 

نوروز مى توانيم پذيراى مسافر باشيم.
على خاكســار با بيان اينكه مســافران 
فقط در مراكز اقامتى رســمى مى توانند 
اقامت كنند، افزود: اقامت مســافران در 
خانه مســافرها، مدارس و ميهمانسراى 
ادارات ممنوع است؛ ضمن اينكه نصب 

چادر در پارك ها نيز امكان پذير نيست.
معاون گردشــگرى ميــراث فرهنگى، 
با  همدان  گردشــگرى  و  صنايع دستى 
تأكيد بر اينكه مسافران بايد براى اقامت 
و...  هتل آپارتمان  بومگردى ها،  هتل ها، 
را برگزيننــد، گفت: طبق ســتاد كرونا 
شرط اول ســفرهاى نوروزى رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى است تا عالوه بر 
سالمت مســافران، سالمت شهروندان 

نيز تأمين شود.
وى افزود: همه تأسيسات گردشگرى، 
موزه هــا و اماكن تاريخــى و تفريحى 
در ايام نوروز باز بوده و ســوييت هاى 
اقامتى تله كابيــن گنجنامه و عباس آباد 
نيز مشــكلى براى پذيرايى از مسافران 

ندارند.
خاكســار يــادآور شــد: تعطيلى غار 

عليصدر طبق تصميمات ســتاد كرونا 
بــوده و چــون ســتاد كرونــا مرجع 
تصميم گيرى است، هرچه مصوب شود 

بايد اجرا شود.
 تعطيلى غار عليصدر 
تصميم ستاد كروناست

عليصدر  ســياحتى  شركت  مديرعامل 
گفت: تعطيلى غار عليصدر تصميم ستاد 
مقابله با كرونا بوده و براى بازگشــايى 

دوباره آن در نوروز برنامه اى نداريم.
اين درحالى اســت كه مهدى مجيدى 
در گفت وگو با فــارس درباره تعطيلى 
غــار عليصدر تا پايان ارديبهشــت ماه، 
اظهار كرد: در اين زمينه تابع مصوبات 
ستاد مقابله با كرونا هستيم تا اين لحظه 
تصميم ستاد بر تعطيلى غار بوده است.

وى با بيان اينكه به محض اعالم تعطيلى 

غار توسط ستاد مقابله با كرونا ما نيز 
مقدمات كار را بــراى تعطيلى فراهم 
كرديم، گفت: فعال هيچ برنامه  اى براى 
بازگشايى غار در نوروز نداريم و بعيد 

مى دانيم اين تصميم تغيير كند.
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر با 
اشاره به اينكه بهره بردار و كارگران غار 
هم درباره اين تصميم توجيه شــده اند، 
تأكيد كرد: بازگشايى و حضور مسافران 
بــراى بازديد از اين غار جهانى نيازمند 
شرايطى است كه تصميم گيرنده در اين 

زمينه ستاد مقابله با كروناست.
وى در پاســخ به اينكه گفته مى شــود 
پروتكل هاى  طبــق  مى تواند  همــدان 
بهداشــتى پذيراى مســافران نوروزى 
باشد، گفت: با توجه به انجام مقدمات 
تعطيلى غار مثل بيمه بيكارى كارگران 
و... تمهيد مقدمات بازگشايى طى چند 
روز بعيد به نظر مى رسد اما در مجموع 
مصوبات ســتاد كرونا بــراى ما قابل 

احترام است.

 شــيوع ويروس كرونا ضربات مهلكى بر پيكر 
صنعت گردشــگرى وارد كرده كه راه برون رفت از 
اين چالش ها خالقيت محورى و شيوه هاى متعهدانه 

و مبتنى بر فناورى نوين در اين عرصه است.
گردشــگرى در ايام كرونا نيازمنــد ايده هاى خالق 
اســت و فعاالن حوزه گردشگرى بايد از ايام كرونا 
به عنوان فرصت براى تغيير رويه سنتى در اين بخش 
بهره بگيرند و با استفاده از دنياى مجازى و خدمات 
نوين بســتر فعاليت پويا و پاسخگويى با استفاده از 

فناورى نو براى مخاطبانشان را مهيا كنند.
در اين ميان پيشنهاد طراحى و طرح برند گردشگرى 
براى همــدان در قالــب يك تفاهم نامه از ســوى 
مجموعه تفريحى توريســتى گنجنامه در روزهاى 
ركود فعاليت هاى گردشــگرى كور ســوى اميدى 
بود براى بازگشــت دوباره حال خوب گردشگرى 

به همدان.
بر ايــن اســاس تفاهم نامــه همــكارى در حوزه 
گردشــگرى و برندســازى همدان بين كيمســيون 
گردشگرى شــوراى شهرهمدان، شهردارى همدان، 
اداره كل ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى، 
شركت سياحتى عليصدر، دهكده توريستى گنجنامه، 
جامعه هتلــداران همــدان و انجمــن آژانس هاى 
مســافرتى و گردشگرى، اداره كل ورزش و جوانان 
استان همدان در حاشــيه اختتاميه جشنواره عكس 
زمســتانى كه به همت مجموعه توريستى گنجنامه 

برگزار شده بود، منعقد شد. 
ايــن تفاهم نامه چندجانبه در راســتاى تقويت و 
معرفــى ظرفيت گردشــگرى و معرفــى همدان 
به عنوان مقصد هدف گردشگرى در كشور منعقد 

شد.
اهداف ايــن تفاهم نامه به اين ترتيب مطرح شــد؛ 
صيانت از دستاوردها و تقويت و ارتقا توانمندى ها، 
معرفى هدف گردشگرى اســتان همدان در عرصه 
ملى و فراملى، برندسازى و شناسايى توانمندى هاى 
گردشــگرى .شيوه اجرا توســط طرفين نيز به اين 

ترتيب مطرح شد:
2-1-همكارى مشــترك تبليغات ملــى و فراملى 

درحوزه هاى مختلف،
2-2-همكارى و مشــاركت همه جانبه در برگزارى 
جشنواره هاى، نمايشــگاه ها و رويدادهاى مختلف 

استانى، ملى و فراملى،
2-3-همــكارى در توليــد محتــوا و برنامه هــاى 

در  ماهــواره اى  و  تلويزيونــى 
راستاى برندسازى،

حمايــت  و  2-4-دســتگيرى 
مشــترك  به صورت  همه جانبــه 
از منافــع يكديگــر و حمايــت 
حــوزه  در  ســرمايه گذارى  از 
مشــترك  مقابله  و  گردشــگرى 
در برابــر موانع و جوســازى ها 
و اقداماتــى كه ســبب تضعيف 
حوزه  در  پيشــرفت  و  توســعه 

گردشگرى مى شود،
2-5-همــوار كــردن مســير در 
حوزه هاى مختلف از جمله مادى 
و معنــوى و تشــريفات ادارى و 
ســازمانى براى تسريع در پيشبرد 
اهداف تفاهم نامــه در حوزه هاى 
مختلف جهت تقويت گردشگرى 

و مشاركت در تأمين هزينه هاى برنامه هاى مختلف 
در حوزه گردشگرى به تناســب بين اعضا و ساير 

ذينفعان،
2-6-حمايــت از طرح هاى گردشــگرى با ايجاد 
اتاق هاى فكر متشكل از متخصصين و صاحب نظران 
و افراد باتجربه و خالق جهت تقويت برندســازى 
و معرفى همدان در ســطوح مختلف و نمايندگان 

اعضاى تفاهم نامه،

جلســات  2-7-برگــزارى 
ارائه  جهــت  ماهيانه  مشــترك 
طرح و تبادل نظر در برندســازى 
موانع  رفع  و  همدان  گردشگرى 
و استفاده از ظرفيت رسانه ملى 
و فضاى مجــازى براى تقويت 
و معرفــى همــدان در حــوزه 

گردشگرى در تمامى حوزه ها،
حوزه  تقويت  و  2-8-معرفــى 
گردشــگرى همدان توسط اداره 
ورزش و جوانــان در برنامه هاى 

ورزشى ملى و فراملى خود،
و  يكسو  و  اختالفات  2-9-حل 
يك هدف بودن در اجراى مفاد و 
به صورت  تفاهم نامه  اين  اهداف 

بلندمدت.
در ايــن تفاهم نامه آمده اســت 
درصورت بروز اختــالف ميان طرفين اعم از اينكه 
به اجراى عمليات موضــوع تفاهم نامه و يا مربوط 
به تعبير و تفسير مفاد آن باشد با حضور نمايندگان 
موضــوع از طريــق مديــران دســتگاه هاى طرف 

تفاهم نامه حل و فصل خواهد شد.
روش اجــراى تفاهم نامه نيز به اين شــرح خواهد 
بود كه براى اجرايى كــردن مفاد تفاهم نامه هركدام 
از طرفين نســبت به معرفى نماينده تام االختيار وفق 

مقررات و قوانين جارى اقدام خواهند كرد.
كارشناســان طرفين پــس از بررســى برنامه ريزى 
جزئيات آن برنامه اعم از زمان و مكان مسائل مرتبط 
را مشــخص و هماهنگــى الزم را معمول خواهند 

داشت.
نحوه اجراى تفاهم نامه نيز به اين صورت اســت كه 
نمايندگان طرفين عضو شــوراى اجرايى طرح هاى 
پيشنهادى خواهند بود. آئين نامه اجرايى داخلى شورا 

در نخستين نشست تصويب و ابالغ مى شود.
نمايندگان عضو شورا در سطح مديران كل انتخاب 
مى شــوند؛ حل و فصل هرگونه اختالف ناشــى از 

تفسير متن تفاهم نامه با شورا خواهد بود.
تبصره1: رؤساى دستگاه ها يا نمايندگان تام االختيار 
آنها در هر زمان مســئول حســن اجراى تفاهم نامه 

هستند.
تبصره2: هر نوع اقدام اجرايى در راستاى محورهاى 
اين تفام نامه كه نيازمند تأمين مالى و زمان بندى است 
در قالب يك قــراداد جداگانه تنظيم و اجرا خواهد 

شد.
ايــن تفاهم نامه در 6 مــاده و 11 بند 2 تبصره در 
2 نســخه كه هر 2 حكم واحــد دارد تنظيم و در 
تاريــخ 99/12/21 بين طرفيــن تفاهم نامه امضا و 
مبادله شد كه از تاريخ ذكرشده به مدت يك سال 
داراى اعتبار است و درصورت توافق طرفين قابل 

تمديد شد.

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرستان نهاوند از آغاز فصل نهايى كاوش معبد الئوديسه 

در فروردين ماه 1400 خبر داد.
محســن جانجان، با اشــاره به اينكه قرار بود كاوش در 
اسفندماه سالجارى انجام شود، افزود: تاكنون مجوزى از 
پژوهشكده باستان شناسى ايران دريافت نكرده ايم، بنابراين 
قطعًا كاوش اين منطقه تاريخى در اسفند انجام نمى شود.

وى ادامه داد: پروپزال فصل نهايى كاوش به مركز ارســال 
شده است و منتظر مجوز هستيم و به محض دريافت مجوز 

و انجام كارهاى مقدماتى كاوش را آغاز مى كنيم.
جانجان با اشــاره به اينكه بــراى اين فصل از كاوش 200 
ميليون تومان اعتبار درنظر گرفته شــده است، گفت: فصل 
نهايى كاوش اين منطقه با هدف به دست آوردن سرنخ هايى 
از معبد الئوديسه، تعيين تكليف و رفع مشكل ساخت وساز 

اهالى منطقه دوخواهران انجام خواهد شد.

در  شــد:  يــادآور  پايــان  در  وى 
فصل هــاى گذشــته كاوش معبــد 
الئوديسه آثارى از دوران سلوكى و 

اشكانى مانند ســفال، پايه ستون، سرستون، ساقه ستون، 
مجســمه هاى كوچك خدايان يونانى و ســكه هاى نقره 

كشف شده است.
گفتنى است، رمعبد الئوديسه در بافت قديمى شهر نهاوند 
و در محدوده دوخواهران قرار گرفته است و قدمت آن را 

به دوره سلوكيان نسبت مى دهند.
 در سال 1332، كتيبه اى به زبان يونانى در اين محله كشف 
شــد كه آن را مربوط به آنتيخوس ســوم، پادشاه سلوكى 

مى دانند. 
اين كتيبه 2 قسمت دارد؛ قسمت اول مربوط به فرمان شاه 
براى ســاخت كتيبه و قســمت دوم مربوط به فرمان شاه 
مبنى بر ساخت معبدى براى همســر وى، ملكه الئوديسه 

است. همچنين مجســمه هاى مفرغى كوچك منسوب به 
خدايان يونان در اين ناحيه كشف شده است كه به وضوح 

نشان از وجود معبدى يونانى در نهاوند دارد.
 طى حفارى هاى صورت گرفته، ســتون ها، سرستون ها و 
ســنگ هاى  تراش  خورده  زيادى از معبد ســلوكيان كشف 
شــدند. هرچند مكان دقيق معبد مشــخص نيست؛ اما با 
توجه به آثار به دســت آمده از نواحى تپه مركزى شــهر و 
بافت قديمى منطقه دوخواهران، به نظر مى رسد محل معبد 
در همين ناحيه بوده اســت. اين محوطه تاريخى و منطقه 
دوخواهران در سال  1327، به شماره 374 به عنوان  ميراث  
فرهنگى  در فهرست  آثار ملى  ايران  ثبت  شدند و امروزه از 

ديدنى هاى نهاوند به شمار مى آيند.

به همت مجموعه توريستى گنجنامه 

برندسازى گردشگرى همدان 
راهى تفاهم نامه شد

رئيس اداره ميراث فرهنگى نهاوند:

كاوش معبد الئوديسه 
به فروردين 1400 موكول شد

همدان پذيراى مسافران در نوروز 1400

 اماكن تاريخى و تفريحى باز است
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