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حلول ماه مبارك رمضان بر همگان مبارك
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر محمد قديمى 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى 
شهر دمق

معاون محترم دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان

انتصــاب شايســته جنابعالــى در ســمت 
جديــد كــه نشــان از تعهد،درايــت و تجــارب 
ارزنــده حضرتعالــى دارد را صميمانــه تبريــك 
ــت در  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع و تهني
ــواره  ــت هم ــى در راه خدم ــاف اله ــاه الط پن

ــيد. ــربلند باش ــق و س موف

 دكت

همكار گرامى
جناب آقاى محمدحسين نورى فر

ــم قلــب تســليت عــرض  ــان را از صمي ــادر مهربانت ــه درگذشــت م ضايع
ــران  ــته غف ــز در گذش ــراى آن عزي ــال ب ــد متع ــم. از خداون ــى نمايي م
ــر و  ــان صب ــواده محترمت ــما و خان ــراى ش ــى و ب ــعه اله ــت واس و رحم

ــتاريم. ــكيبايى خواس ش

روزنامه همدان پيام

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

حلول ماه مبارك رمضان 
بر همگان مباركبر همگان مبارك

شهر جهانى انگور بزرگترين ماكت غرب كشور را ايجاد مى كند 

تأكيد بر تكميل پرونده «مينى ورلد» مالير

وقت افطار سفره  خالى وقت افطار سفره  خالى 
همسايه يادمان باشدهمسايه يادمان باشد

مراسم مذهبى مراسم مذهبى 
مجـازى برپا شودمجـازى برپا شود

تنها داروخانه شبانه روزى، كفاف كبودراهنگ را نمى دهد

يك داروخانه شبانه روزى 
براى 126 هزار كبودراهنگى!
■ رئيس مركز بهداشت: داروخانه ها پاسخگوى نياز بيماران است 

■ مردم: 12 شب به بعد مريض نمى شويم؟!
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گندم كاران به رهبرى نامه نوشتند

نرخ خريد تضمينى پايين است
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رفتار منطقى سيدحسنياد

 1- سرانجام سيدحسن خمينى در يك 
رفتار منطقى پس از مشورت با رهبر معظم 
انقالب، تصميم قطعى خود براى داوطلب 
جمهورى  رياســت  انتخابات  در  نشــدن 

1400 را اعالم كرد...

2

5و2



Y K

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

چهارشنبه  25 فروردين ماه 1400  شماره 4010

2

يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

رفتار منطقى سيدحسن
 1- سرانجام سيدحســن خمينى در يك رفتار منطقى پس از 

مشورت با رهبر معظم انقالب،
تصميم قطعى خود براى داوطلب نشــدن در انتخابات رياســت 

جمهورى 1400 را اعالم كرد.
اين تصميم را سيدياســر خمينى، بــرادر وى اعالم كرده و گفته 
اســت؛ رهبر معظم انقالب از ايشان خواستند در شرايط فعلى به 

اين عرصه ورود نكنند.
2- نام سيدحســن خمينــى از مدت ها پيش به عنــوان يكى از 
گزينه هاى اصلى اصالح طلبان براى داوطلبى در انتخابات رياست 

جمهورى مطرح بود.
امــا در هفته هاى اخير و با پايان يافتن تعطيالت نوروزى مواضع 
سيدحسن بيشتر رنگ وبوى انتخاباتى گرفته بود و حتى از شعار 
انتخاباتى وى كه برگرفته از بيانات رهبر كبير انقالب، همه باهم، 

بود، نيز پرده بردارى شد.
3- تحــوالت ايــن 2 هفته به نوعى بود كــه حكايت از پذيرش 
دعــوت اصالح طلبان به داوطلبى از ســوى سيدحســن خمينى 
داشــت و به نظــر، او خود را آماده رقابتى ســخت و حضور در 

ميدانى دشوار كرده بود.
اما برخالف اين نظر، سيدحســن هنوز مشورت نهايى و كسب 
اجازه از رهبر معظم انقــالب را انجام نداده بود كه با انجام اين 
كار در رفتارى كه غير از آن از بيت امام و دوستداران امام انتظار 

نمى رود، توصيه رهبرى را عملياتى كرد.
4- در روزهايى كه بحث ورود سيدحســن به انتخابات جدى 
مى شد، رقباى سياسى او، تخريب اين داوطلب را در دستور كار 

قرار دادند و انواع تخريب ها عليه وى شكل گرفت.
از جمله ايــن تخريب ها مانور بر روى ايــن تحليل خالف بود 
كه سيدحســن براى رودررو شــدن با رهبر معظم انقالب قصد 
داوطلبى دارد! اكنون با اقدامى كه سيدحسن در تبعيت از رهبرى 
و عمل به توصيه ايشــان انجام داده، حــاِل صاحبان اين تحليل 

پرسيدنى است.
5- در دوره هــاى قبلى انتخابات نيز برخــى داوطلبان به ديدار 
رهبرى براى مشــورت درباره داوطلبى رفته و توصيه نيامدن از 
ايشــان شنيده بودند، اما در عمل از اين توصيه تبعيتى نداشتند و 

فتنه ها آفريدند.
حال با نگاهى به اقدامات آنها، ارزش اقدام سيدحســن بيشــتر 

قابل درك است.
6- رهبــر معظم انقــالب بارها با رفتار عملى نشــان داده اند كه 
به خانواده امام(ره) و سيدحســن خمينى نــگاه ويژه اى دارند و 
از توهين و تخريب اين خانواده و شــخص سيدحسن ناراحت 

هستند.
در رويــداد اخير نيز رابطه رهبرى با يــادگار امام همچون رابطه 
پدر- فرزندى بوده و با واليتمدارى سيدحســن و تبعيت وى از 

توصيه ولى امر، جلوه اى ديگر از آن نمايان شده است.
7- انتخابات رياســت جمهورى 1400 تا بــه اينجا براى رقباى 
انتخاباتى يك درس بزرگ داشــته است و آن درس را رهبرى با 
صيانــت از خانواده امام(ره) در برابر موج تخريب غيراخالقى به 
همه رقبا دادند تا در عرصه رقابت سياسى بهانه اى براى تخريب 

نام هاى بزرگ انقالب ايجاد نشود.
رفتار واليتمدارانه سيدحســن نيز براى افرادى كه تاكنون با لقب 
بى بصيرتى و ... او را مى نواختند و به او عنايت داشــتند، درسى 
است تا قضاوت درباره انسان ها را براساس رفتار و عملكرد آنها 

و نه شنيده ها و داستان هاى ساختگى قرار داده و انجام دهند.

پلمب 38 واحد متخلف در همدان
تعطيلى 5 رستوران 

 مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا از پلمب 38 واحد متخلف در همدان خبر داد و گفت: هفته گذشته 

5 رستوران تعطيل شد.
ليدا رفعتى در گفت وگو با فارس، از اقدامات تشديد بازرسى واحد سالمت 
محيط و كار معاونت بهداشــتى اســتان در مقابله با كوويد-19 خبر داد و 
اظهار كرد: طى هفته گذشــته يعنى از 9 تــا 16 فرودين ماه، 5 هزار و 171
مــورد از مراكز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد 

غذايى بازديد شد.

وى از پلمــب 38 مركز متخلف طى اين مدت خبــر داد و با بيان اينكه 5 
رستوران و 5 نانوايى تعطيل شد گفت: 17 سوپرماركت و خواروبارفروشى 

نيز تعطيل شد.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
به 920 مورد اخطار و معرفى به مراجع قضايى اشاره كرد و افزود: در بازديد 
از واحدها 78 درصد پروتكل هاى فاصله گذارى اجتماعى رعايت مى شد كه 

4 هزار و 36 مورد را شامل مى شد.
وى با بيان اينكه 82 تهويه مناســب رعايت مى شد كه 4 هزار و 251 مورد 
را شامل مى شــد، گفت: 83 درصد نيز نسبت به رعايت استفاده از ماسك 

حساس بودند كه 4 هزار و 303 مورد را دربرمى گرفت.

جشن شكرگزارى روخوانى قرآن در همدان برگزار مى شود
 معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش وپرورش استان همدان از برگزارى جشن شكرگزارى پايه سومى ها در 
اين اســتان خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، معصومه خدابنده لو، گفت: طرح ارتقاى قرآن به منظور منويات 
مقام معظم رهبرى براى رفع مهجوريت قرآن كريم در مقطع ابتدايى و تقريباً به مدت 3 ســال با تالش مســئوالن 
وزارت متبوع درحال اجرا اســت. وى افزود: در اين طرح پايه ســومى ها دوره روخوانى قرآن را به پايان رسانده و 
به مناسبت پايان اين دوره و تسلط آنها به خواندن قرآن جشنى در ارديبهشت به صورت مجازى برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش وپرورش استان همدان در ادامه تقويت اعتقادات مذهبى و باور هاى دينى، 
تقويت مهارت روان خوانى قرآن كريم و انس با قرآن در بين دانش آموزان را از اهداف اين طرح بيان و تأكيد كرد: 
از اهداف سند تحول بنيادين آموزش وپرورش رسيدن به حيات طيبه است و اين تعيين رشد و تكامل دانش آموزان 

و تربيت آنان در ابعاد دينى، اجتماعى و اخالقى و درنهايت رسيدن به قرب الهى است.

مدرسه ابن سينا افتخارى بزرگ 
براى آموزش وپرورش همدان

 نماينده شــوراى عالى آموزش وپرورش در امور مدارس ماندگار 
در يادداشتى تصريح كرد: مدرســه ماندگار ابن سينا افتخارى بزرگ 

براى آموزش وپرورش استان همدان است.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومــى آموزش وپرورش 

استان، متن يادداشت سيد عبدا... محبى به شرح زير است:
«نسيمى كه از مدرسه وزيد و در ستاد طوفان به پاكرد

روزهاى پايان ســال 1399 بود تقريبا يك هفته مانده بود به ســال 
1400، شــوراى عالى آموزش وپرورش به 3 مدرسه مجوز ماندگار 
شــدن را داد، جلســه به صورت مجــازى (ويدئوكنفرانس) برگزار 
شــد. در اين جلســه فرصت كوتاهى به مديران داده شد كه نسبت 
به معرفى مدرســه خود اقدام كنند، جلســه بسيار ســنگينى بود و 
تحت تأثير قراردادن اعضاى جلســه براى تصميم گيرى بسيار سخت 

و طاقت فرسا.
نوبت به معرفى دبيرستان ابن سيناى استان همدان رسيد طبق معمول 
وقت كوتاهى داده شــد تا مدير دبيرســتان خانم جعفرپور نســبت 
به معرفى مدرســه تحت امرش اقدام كند. الحق واالنصاف ايشــان 
كارى كرد كارستان درحالى كه به كلمات شالق مى زد از زيبايى هاى 
مدرسه اش آنقدر گفت و گفت كه واقعا اعضاى جلسه را تحت تأثير 
قرارداد، ايشــان بسيار اعتقادى و عاطفى ســخن گفت و مشهود و 
نمايان بود كه دلش مى خواهد افتخارى براى آموزش وپرورش استان 
همدان بيافريند. من كه در جلسه حضور داشتم به عينه مشاهده كردم 
كه نســيمى كه از مدرســه وزيدن گرفت چگونه در ستاد تبديل به 

طوفان شد و شد آنچه كه مى بايد مى شد ».
* سيدعبدا... محبى
نماينده شوراى عالى آموزش وپرورش در امور مدارس ماندگار

كرونا وحشتناك تر از هميشه 
مهدى ناصرنژاد»

 روزهاى ســختى كه ســپرى مى كنيم، بيمارى خطرناك و مرموز 
كرونــا در اوج خيز چهارم خود، بيشــتر از هر زمــان ديگر موجب 
وحشت مردم شده و روزبه روز با افزايش تعداد بيماران جديد و آمار 

قربانيان خود، جامعه را نگران كرده است.
با وجود هشدارها و توصيه هايى كه مسئوالن ارشد حوزه بهداشت و 
درمان كشور و همچنين مقام هاى اجرايى براى رعايت و مواظبت هاى 
بيشــتر در جامعه دارند، وليكن به نظر مى آيد بازهم افراد بى شمارى 
متوجه جديت اين بحران بزرگ نيستند و نه تنها با رفتار هاى غيرمنطقى 
و ناديده گرفتن كرونا سالمت خود را به بازى گرفته اند، بلكه حقوق 
ديگــران را هم پايمال كرده و جان هموطنان را به خطر مى اندازند، با 
اين حال و با وجود گذشت حدود يك سال ونيم از شيوع و همه گيرى 
ويــروس كرونا در جهان و ابتالى حــدود 2 ميليون نفر از هموطنان 
در كنــار مرگ غم انگيز حدود 66 هزار نفر مردوزن و جوان و كودك 
ايرانى، شاهد هستيم كه موج چهارم كرونا در كشورمان آنچنان شديد 
و گسترده و بيدرنگ است كه خيلى از مردم تازه تازه دارند باور مى كنند 
دچار چه گرداب وحشــتناكى شده اند و دشمن كرونايى پشت ديوار 
هر خانه و نفس به نفس هركسى كمين گرفته و در صدد هجوم گزنده 

خود مى باشد. 
شايد تا همين چند هفته پيش كه مردم درگير با كارهاى باقيمانده از سال 
كهنه بودند و ســال نو را تدارك مى ديدند و بلكه هواى سفر تعطيالت 
نوروزى و ديدوبازديد هاى پيوســته فاميلى هم در سرشــان بود، كمتر 
كسى با جديت و نگرانى خاص از خطر كرونا حرف مى زد و خيلى ها 
بودند كه با وجود مشــاهده ميليون ها بيمار مبتال به كرونا و اندوه ده ها 
هــزار خانواده عزادار از گزند كرونا در هرســوى وطن عزيزمان ايران، 
هنــوز هم جورى ناباورانه و مردد از واقعيت اين بالى جهانى صحبت 
مى كرد، اما در برهه كنونى و اوج گيرى وحشــتناك اين بالى مرموز در 
همه نقاط كشــور، خيلى ها دارند از برج عاج غرور كاذب و ژست هاى 
انتقادگرانه خود به پايين متمايل مى شوند، اما متأسفانه تصميم و تغيير 
نگرش و حتى وحشت و نگرانى اين جماعت نسبت به واقعيت خطر 
كرونا در جامعه خيلى دير شــده اســت و مصداق معروف،  نوش دارو 
پس از مرگ سهراب را به خاطر مى آورد و چنين همراهى و هم صدايى 
چندان به دل نمى نشيند، چون خيلى انسان هاى بى گناه به خاطر بى توجهى 
و سهل انگارى و خودخواهى كسانى كه به خطر كرونا اهميت نمى دادند 
و توصيه ناپذير بوده و هنوز هم هستند، زندگيشان فنا شد و ناسزاوارانه 
به زير خاك رفتند و يا خسارت هاى سنگينى از اين درد متحمل شدند.

هم اينك جامعــه ايران از جنبه هاى سياســى و اجتماعى و اقتصادى 
درگير مشــكالت فراوانى اســت. كارهاى بسيار ضرورى و حياتى و 
سرنوشت ساز پيش روى جامعه است، دشمنان تا دندان مسلح و قسم 
خورده ملت و كشور بزرگ ايران از همه طرف در كمين هستند و به 
هر طريق ممكن بر ما فشــار مى آورند. بايد مواظب بود، بايد آمادگى 
كامل داشــت، بايد كشور و ملتى قوى و نفوذناپذير و دشمن شناس و 
متكى به نفس و نترس باشيم تا تمام حريم و ارزش هاى مقدس ملى 
و دينى مان در برابر تهديد و طمع دشــمن محفوظ باشد. بايد مستقل، 
خودكفا و پيشــرفته باشــيم تا دنيا روى كشور و ملتى آزاده و مصمم 
حساب ويژه باز كند. اگر غير از اين باشد حتى در يك مجمع منطقه اى 
ورزش هــم حقمان را ضايع خواهند كرد. امــا كرونا مانع حركت و 
حيات معمول و روان ما است. اكنون خطر فزآينده كرونا تمام زندگى 
و كارهاى ضرورى جامعه از آموزش تا توليد و كشاورزى و كارهاى 
روزمره مردم و كشــور را تحت شعاع خود قرار داده و راه نفس را بر 
مردم، دولت و كشور بسته است. بنابراين هر فردى در هر مقام و اجرا 
و عام و خاص و شخصى و حقوقى، نسبت به معضل كرونا بى تفاوت 
باشد و سنگ اندازى كند و جان مردم را بها ندهد، مقصر است و بايد 

مقابل وجدان و خدا و مردم پاسخگو باشد.

1- مراجعه مديران براى آزمايش كرونا افزايش يافته است. گويا پس 
از ابتالى استاندار به كرونا، مديرانى كه با وى در روزهاى اخير ديدار 
داشته اند براى آزمايش كرونا اقدام كرده اند. گفتنى است روابط عمومى 

استاندارى اعالم كرده حال استاندار خوب است.
2- برخى از تشــكل ها دعوت از داوطلبان شــوراها براى ارائه برنامه 
را آغاز كرده اند. گويا در اين نشســت ها هر روز چند داوطلب دعوت 
و برنامه خود را ارائه مى دهند. گفتنى اســت هدف تشــكل ها از اين 

نشست ها، دستيابى به ليست نهايى و ائتالف است.
3- كمبود مرغ در نيمه دوم ارديبهشت پيش بينى شده است. گويا اين 
پيش بينى در قالب هشــدار از سوى دست اندركاران صنعت مرغ بوده 
است. گفتنى است نيمه دوم ارديبهشت همزمان با دهه آخر ماه مبارك 

رمضان و تعطيالت عيد فطر است .
4- اصالح طلبان همدان براى شــوراى شهر همدان و برخى شهرهاى 
مراكز شهرستان ليست انتخاباتى ارائه مى دهند. گويا اين ليست پس از 
پايان مرحله بررسى صالحيت ها بسته خواهد شد. گفتنى است جلسات 

هماهنگى اصالح طلبان استان براى انتخابات شوراها آغاز شده است.
5- تعيين كارت يارانه براى ضمانت وام ازدواج هم مشــكل مردم را 
حل نكرده اســت. گويا براى دريافت اين وام برخى بانك ها خواستار 
16 كارت يارانه سرپرســتان خانوار شــده اند كه زوجين را به دردسر 
مذاكره با فاميل براى دريافت حساب يارانه و پذيرش ضمانت انداخته 
است. گفتنى است مجلس تكليف كرده بود كه در سال 1400 مبلغ وام 
ازدواج براى برخى زوجين صد ميليونى باشــد و سهم فرد از حساب 
يارانه اش هم بتواند وثيقه دريافت وام قرار بگيرد. اما آنچه امروز مردم 
با آن مواجه اند وام 70 ميليونى براى همه زوجين و لزوم گروســپارى 

16 تا 20 كارت بانكى سرپرست خانوار به عنوان وثيقه است!

 مــاه مبارك رمضان آغاز شــده اســت و 
مردم در پى نگرانــى از بيمارى كرونا و تغيير 
اولويت ها امسال نيز از اجراى آداب دينى خود 
پرسش هايى دارند، از طرفى تجمعات گسترده 
در مســاجد براى نمازگــزاران و عموم مردم 
در زمان افطار ممنوع اعالم شــده و بســيارى 
از مراجــع دينى نيز توصيــه كرده اند كه افراد 
سالمت جسمى خود را در اولويت قرار دهند.
از آنجا كه امســال براى دومين سال پياپى ماه 
رمضان با كرونا همراه اســت وزير بهداشت 
خواستار برگزاري مراسم ماه رمضان در خانه ها 

و فضاي مجازي شده است.
 سعيد نمكي خطاب به عليرضا رئيسي معاون 
بهداشــتى خود تأكيد كرده است: «گرچه در 
شــهرهاي زرد و آبي با رعايت شــيوه نامه ها 
برگزاري نماز و برگزاري مراســم احيا بالمانع 
اســت، با اين حال، باتوجه به شــيوع گسترده 
بيماري با ويروس موتاسيون يافته، كمتر نقطه  اي 
حائز شرايط فوق خواهد بود. لذا مي طلبد تا با 
تدوين شيوه نامه هايي براي برگزاري نمازهاي 
يوميه ماه مبارك (يــك وعده آن هم به مدت 
نيم ســاعت) با حداقل نفرات و در فضاي باز 
با رعايت حداكثر فاصله و ماسك و جانماز و 
ســجاده اختصاصي در كليه شهرها اجازه داده 
شود. بديهي است اگر شرايط شهري به شدت 
اضطراري و مشــمول قرنطينه عمومي و نبود 
رفت وآمد قرار گرفــت متفاوت عمل خواهد 
شد. در مورد شب هاي پرفيض قدر نيز مراسم 
احيا مي تواند همچون ســال گذشته با رعايت 
فاصلــه و تعداد محدود در فضاي مناســب و 
باز در همه شــهرها حداكثر به مدت 2 ساعت 
اجرا شــود. لوازم كامال شخصي و ورودي و 
خروجي ها متعدد و بدون تماس باشد. تجربه 
و مديريت سال گذشته عزيزان به يقين در بهتر 
برگزار شدن مراســم امسال مؤثر خواهد بود. 
باتوجه به شيوع ويروس سركش جهش يافته و 
قدرت سرايت و بيماري زايي باال، اطالع رساني 
عمومي و ترغيــب مردم عزيز بــه برگزاري 
مراسم محدودتر و با اولويت منازل و استفاده 
از ظرفيــت ارزشــمند صدا وســيما و فضاي 
مجازي همچون ســال گذشــته نبايد مغفول 
بماند. هرگونه مماشات با جريانات قانون گريز 
و شكننده شيوه نامه ها باتوجه به شرايط بسيار 
خطير كنوني ابعاد گسترده زيان آوري دارد كه 
مي تواند مديريت بيماري را غيرممكن ســازد. 
لذا توجه دســت اندركاران محتــرم مديريت 
مراسم مذهبي از تفاوت شرايط با سال گذشته 
به دليل تحــوالت ويروس بيمــاري زا و تهيه 
بروشور و جزوه هاي آموزشي براي روزه داران 
عزيزي كه متمايل به شــركت در اين مراسم 
هستند، بسيار مؤثر خواهد بود. برگزاري مراسم 
عيد فطر در برخى از مناطق كشــور در ســال 
گذشته موجب شكل گيري موجي جديد در آن 
استان ها شد كه شكل گيري اين پديده در عيد 
سعيد فطر آتي مي تواند در ويروس جهش يافته 
ابعاد سنگين تري ايجاد كند. بنابراين پرداختن 
به امور پيشــگيرانه پيش از فرا رسيدن عيد در 
اســتان ها و نقاطي كه ممكن است آسيب پذير 

باشد، بسيار ضروري است.
 برگــزارى طــرح «ضيافت الهى» 
همزمان با آغاز ماه رمضان در همدان

در همين راســتا مديركل اوقاف و امور خيريه 

اســتان همدان از برگزارى طرح ضيافت الهى 
همزمان بــا آغاز ماه مبــارك رمضان در بقاع 

متبركه شاخص استان همدان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين رضا حاجى زين العابدينى 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در اين طرح 
به نيازمندان كمك مؤمنانه ارائه خواهد شــد، 
افزود: امامزاده عبدا.. (ع)، امامزاده يحيى(ع) و 
شاهزاده حســين(ع) همدان و امامزاده عبدا...

(ع) شــهر مالير مجرى اصلــى اين طرح در 
استان هستند.

وى ادامه داد: اين طرح هرســاله با فرارسيدن 
ماه رمضان در سراسر كشــور توسط سازمان 
اوقاف برگزار مى شــود و يكــى از طرح هاى 
مســتمر با هدف برگزارى هرچه بهتر مراسم 
و مناســبت هاى ماه رمضــان در بقاع متبركه 

شاخص كشور است.
حاجى زين العابدينى با بيان اينكه در ماه رمضان 
بقاع متبركه استان تعطيل هستند، گفت: در اين 
ايام مردم مى توانند از بقاع شــاخص كه داراى 
صحن باز هستند، اســتفاده كنند و برنامه هاى 
جمع خوانــى از طريق ســيماى مركز همدان 

پخش خواهد شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان 
اضافــه كرد: برنامه هاى مجازى مانند تفســير 
قرآن توســط نماينده ولى فقيه در اســتان در 
امامزاده عبــدا... انجام مى شــود و هموطنان 

مى توانند از طريق سيما آن را پيگيرى كنند.
وى بيان كــرد: همچنين اســتفاده از ظرفيت 
فضاى معنوى مــاه رمضان، ترويــج و تبليغ 
مفاهيم قرآنى، تقويت باورهــا، ايجاد فضاى 
انس با قــرآن كريم در جامعــه، اعتقادات و 
ايجاد فضاى معنوى در جامعه بويژه براى نسل 
جوان، تبليغ جذب مشــاركت هاى مردمى و 
اجراى دقيق نيات واقفين خيرانديش از جمله 
مهم ترين اهداف طرح «ضيافت الهى» محسوب 

مى شود.
 روحانيان در فرهنگ ســازى رعايت 

نكات بهداشتى نقش بنيادى دارند
در همين راســتا نيز مديركل تبليغات اسالمى 
استان همدان با تأكيد بر اينكه شرايط كرونايى 
مانع برگزارى مراسم ماه رمضان نشود، گفت: 
نقش روحانيــان در فرهنگ ســازى مردم به 
مى تواند  بهداشتى  دســتورالعمل هاى  رعايت 

نجات بخش و بنيادى باشد.

حجت االســالم محمــد هــادى نظيــرى در 
گفت وگو با ايرنا افزود: در شرايط ويژه بيمارى 
كرونا با رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى و 
فاصله گــذارى اجتماعى مى تــوان از ظرفيت 
مساجد و اماكن زيارتى در ماه مبارك رمضان 

استفاده كرد.
وى با بيان اينكه طبق اعالم ستاد كرونا، رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در جامعه نيازمند اين 
اســت كه عده اى مــردم را در زمينه عمل به 
دستورالعمل هاى بهداشتى توجيه كنند، گفت: 
شبكه تبليغى در مساجد با توجيه مردم و اينكه 
به خطر انداختن جان ديگران از منظر اســالم 
حرام اســت مى توانند در پيشگيرى از شيوع 

بيمارى نقش بسزايى داشته باشند.
وى افــزود: مســاجد از صدر اســالم پايگاه 
اجتماعى براى مديريت مناسبت هاى مختلف 
جامعه اســالمى بوده است اما غفلتى صورت 
گرفتــه كه مســجد را فقط محــل اقامه نماز 
مى دانند درصورتى كه مسجد نمازخانه نيست 
بلكــه پايــگاه اجتماعى بــراى مديريت اين 
برنامه ها است كه اين حضور در مسجد جنبه 

عبادى هم دارد.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان اظهار 
كرد: هيأت هاى دينى و مذهبى بيشترين تبعيت 
را در عمل از مصوبات ستاد ملى كرونا داشتند 
و آمار و اطالعات موجود نيز تصديق كننده اين 

موضوع است.
نظيرى خواســتار تجديدنظر ستاد كرونا در 
بحث تعطيلى مساجد شد و خاطرنشان كرد: 
درحال حاضر با توجه به شــرايط روحى و 
روانى مردم جامعه در زمان شــيوع بيمارى 
كرونا هرچه بيشــتر بايد زمينه ارتباطى مردم 
را با مناجات، دعا و فصل بندگى ايجاد كنيم 
كــه اين امر به طور كامل ملموس و ضرورى 

است.
وى با بيان اينكه انســان ها به گونه اى هســتند 
كه ارتباطــات معنوى و دينى آنهــا در قالب 
هســته هاى جمعى شكل مى گيرد، يادآور شد: 
عمده مناسك اســالم مانند نماز جمعه و حج 
دسته جمعى اســت كه بايد با ايجاد زمينه آن 
در جامعه امكان برگزارى مناســك جمعى را 

فراهم كنيم.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با اشاره 
به آيه قرآن درباره ضرورت استغفار و استغاثه 

براى خارج شــدن از ابتالى الهى عنوان كرد: 
بيمارى همه گير كرونا يك ابتالى الهى است كه 
استغفار، توسل و نيايش جمعى پس از رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى در دفع آن موثر و 

بستر آن در مسجد فراهم است.
نظيرى، مســجد را پايــگاه و زنجيره ارتباطى 
شــبكه تبليغى بــا آحاد مردم و ســازماندهى 
كردن بخشــى از فضاى اثرگذار جامعه براى 
كمك به ستاد كرونا دانست و خاطرنشان كرد: 
هيچ فردى در هنگام حمله دشــمن سنگرها و 
پايگاه هاى خودش را تخليه و تعطيل نمى كند 
و از آنها در مسير سازماندهى لشكر خودش در 

مقابله با دشمن استفاده مى كند.
وى با اشاره به اينكه برنامه هاى تبليغى سازمان 
در ماه رمضان كاهش پيدا نكرده اســت، اعالم 
كرد: پــس از پيك چهارم كرونا با برنامه ريزى 
گســترده و اعزام مبلغان به مناطق روســتايى 
و شــهرى و تغيير الگــوى برنامه ها در قالب 
ارتباطــات چهره به چهره، بســتر تبليغ نوين و 

ارتباطات مجازى فراهم شده است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان يادآور 
شــد: مساجد، خانه خدا و مركز ترويج دين و 
فرهنگ اسالمى بوده و به ويژه با نزديك شدن 
با ماه مبارك رمضان نيازمند به تقويت روحيه 

معنويت در جامعه هستيم.
نظيرى با بيان اينكه برگزارى مراســم عروسى 
و عزا در روســتاها به معضلى تبديل شــده، 
عنوان كــرد: مى توان از ظرفيت امام روســتا 
براى توجيه مردم و تشــويق آنها براى رعايت 

دستورالعمل هاى ستاد كرونا استفاده كرد.
ــى  ــاه رمضــان ظرفيت ــان اينكــه م ــا بي وى ب
مذهبــى  آئين هــاى  برگــزارى  بــراى 
ــكات  ــت ن ــه داد: اگرچــه رعاي اســت، ادام
بهداشــتى در اولويــت اســت امــا نبايــد 
معنويــت را ناديــده گرفــت و از مناجــات و 

ــويم. ــل ش ــش غاف نياي
در اســتان همدان نيز چون ساير نقاط كشور 
كه بــا ضعيت قرمــز كرونا مواجه شــده اند، 
محدوديت ها تشديد شــده و آداب برگزارى 
مناســبات مذهبى در اين ايام تغيير كرده است 
از طرفى درباره رفت و آمد و تردد در ســاعات 
پس از افطار نيز بنا بر گفته پليس راهنمايى و 
رانندگى همدان تصميم با ستاد كرونا در استان 

است.

ورودى شهر همدان 
نيازمند ساماندهى 

است
 فرمانــدار همدان با تأكيد بر ســاماندهى 
مســيرهاى ورودى شــهر همدان از ضرورت 
همــكارى و هم افزايى نهادها و دســتگاه هاى 

مسئول در اين زمينه خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، 
محمدعلى محمدى در جلســه كارگروه امور 
زيربنايــى شهرســتان اظهار كــرد: وضعيت 
ورودى هاى شــهر همدان زيبنده مركز استان 

نيســت و تمام دستگاه هاى اجرايى و خدماتى 
بايد براى ساماندهى ورودى هاى شهر همدان 

اقدام كنند.
فرماندار همدان با اشــاره به لزوم تكميل طرح 
ســاماندهى بلوار شهيد همدانى افزود: بخشى 
از اصلى ترين ورودى شــهر همــدان نيز در 
حوزه شــهردارى جورقان است كه بايد براى 
ساماندهى آن برنامه مشخص با زمانبندى ارايه 

شود.
وى خاطرنشان كرد: فعاليت واحدهاى عرضه 
مواد غذايى در حاشيه مسيرهاى ورودى شهر 
همدان باعث توقف پرخطر خودروهاى سبك 
و ســنگين مى شــود كه بايد نحوه فعاليت و 

جابه جايى آنها مورد بررسى قرار بگيرد.
محمــدى اجراى طرح توســعه گلخانه ها در 
اراضى كوره هاى آجرپزى جورقان را از جمله 
اقدامــات موردنياز براى بهبــود وضعيت اين 
منطقه دانست و تأكيد كرد: اجراى هر طرحى 
بايد مبتنى بر مالحظات مورد نياز، آينده نگرى و 

با ترسيم افق مشخص باشد.
وى با اشاره به فعاليت واحدهاى عرضه سنگ 
مزار در بلوار بهشــت افــزود: جابه جايى اين 
واحدها نيز در دســتور كار شهردارى منطقه 3
همدان قرار دارد كه بايد هرچه سريعتر انجام و 
طرح پيش بينى شده براى حاشيه اين بلوار در 

سالجارى به سرانجام برسد.

فرمانــدار همدان يــادآورى كرد: بخشــى از 
ورودى هاى اصلى مركز اســتان نيز خارج از 
محدوده شهردارى ها و ساماندهى آن از جمله 
وظايف راه و شهرسازى است كه انتظار داريم 

در اين راستا اقدام كند.
تكميــل كندرو بلوار شــهيد همدانى، فعاليت 
غيرمجــاز و ســد معبر برخــى از واحدهاى 
صنفى عرضه مواد غذايى، اجراى جداره سبز 
آرامستان در بلوار بهشت همدان، ساخت ميدان 
مقابل ورودى روســتاى سنگستان، ساماندهى 
ميدان شهيد همدانى و ورودى همدان از جاده 
كرمانشــاه محدوده شهردارى مريانج از جمله 

مباحث طرح شده در اين جلسه بود.

برگزارى طرح «ضيافت الهى» در همه بقاع متبركه همدان

مراسم مذهبى مجازى برپا شود

وزش باد و كاهش 
3 درجه اى دما در همدان

 كارشــناس مركــز پيش بينــى هواشناســى 
ــاد نســبتاً شــديد  اســتان همــدان از وزش ب
ــژه در  ــه وي ــاعت ب ــر س ــر ب ــا 60 كيلومت ت

ــر داد. مناطــق شــمالى اســتان خب
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: در نقاط شــمالى و شــمال شرق استان 
بارش هايى به صورت پراكنــده و رگبارهاى 

موقتى خواهيم داشت.
وى تصريح كرد: انتظار داريم سرعت وزش 

باد در ساعات بعدازظهر فردا به 60 كيلومتر بر 
ساعت برسد و وزش باد نسبتاً شديدى به ويژه 

در مناطق شمالى استان داشته باشيم.
زاهدى با بيان اينكه تا پايان هفته آسمان استان 
صاف و تا قســمتى ابرى است، مطرح كرد: 
درحال حاضر كيفيت هوا در وضعيت ســالم 

قرار دارد و آلودگى هوا نداريم.
وى دربــاره وضعيــت دمــاى همــدان اعــالم 
كــرد: از 2 روز آينــده دمــاى هــوا تــا 3 
ــد و  ــدا مى كن درجــه سلســيوس كاهــش پي
دماهــاى كمينــه در همــدان دوبــاره بــه صفر 

درجــه سلســيوس خواهــد رســيد.
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خبـر

در كروناى جهش يافته مراقب كودكان باشيم
مرگ كودك 4 ساله اسدآبادى

 در كروناى جهش يافته افزايش به صورت آسانسورى و موشكى 
اســت و اطفال را نيز درگير مى كند كه در اين راســتا تداوم رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و پرهيز از دورهمى، رفت وآمدها و تجمعات 
براى مراقبت هرچه بيشتر از خود، خانواده و اطفال را بيشتر ايجاب 

مى كند.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد اظهار كرد: در پيك چهارم 
كرونا در كشــور و به تبع آن در استان و شهرستان مواردى از ابتالى 
اطفال نيز مشاهده مى شود كه در همين زمينه درحال حاضر 4 كودك 

مشكوك به كرونا در شهرستان بسترى هستند.
ايرج صالحى با بيان اينكه متأسفانه به تازگى يك كودك اسدآبادى 4

ساله مبتال به كرونا فوت كرد، افزود: موارد مشكوك ابتال به كرونا در 
كودكان كه به بســترى اطفال در بيمارستان منجر شود، در شهرستان 
وجود داشــته اما تاكنون موردى از فوت كــودك مبتال به كرونا در 

شهرستان نداشته ايم.
وى در ادامه با تأكيد دوباره به مردم نســبت به پرهيز از رفت وآمدها 
و دورهمى ها و خوددارى از برگزارى مراسم و تجمعات خاطرنشان 
كرد: پيش بينى مى شــود اين روند افزايشى در پيك چهارم كرونا تا 
دهم ارديبهشــت ماه تداوم داشته باشد و براى كنترل وضعيت نياز به 
مشــاركت مردم در رعايت موارد پروتكل هاى بهداشتى و توجه به 

اعمال محدوديت هاى جديد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد، صالحى 
تعداد افراد بسترى در اين شهرستان را درحال حاضر 60 نفر برشمرد 
و يادآور شــد: از شهروندان درخواســت داريم درصورت هرگونه 
كوچك ترين عالئم براى انجام تســت به مراكز تســت سريع كرونا 
مراجعــه كنند و درصورت ابتال، قرنطينه را به مدت 14 روز رعايت 

كرده و مراقب خود و خانواده باشند.

اوضاع كرونايى كدام روستاهاى نهاوند
 نياز به كنترل بيشترى دارد؟

 وضعيت نهاوند اين روزها از قرمز عبور كرده اســت، به همين 
جهت وضعيت كرونايى روســتاهاى نهاوند را بررســى مى كنيم تا 
مشخص شود كدام روستاها نياز به مراقبت و كنترل بيشترى دارند.

بــه گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، در شــرايطى كه مســئوالن 
وزارت بهداشــت و ســتاد ملى مبارزه با كرونا اعالم كرده اند، تمام 
بيمارســتان ها پر شــده اند و ديگر جا براى بسترى وجود ندارد و با 
اين شــرايط مردم بايد به فكر جان خودشان باشند، برآن شديم نام 
روســتاهاى مختلف نهاوند در 4 بخش تابعــه را كه نياز به مراقبت 
و كنترل بيشــترى در حوزه كرونا دارند، منتشــر كنيم تا اهالى اين 
روستاها با همدلى و يكپارچگى و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 

روستاى خود را از هجوم ويروس مرگبار كرونا ايمن سازند.
 در بخش مركزى نهاوند: كرونا روســتاهاى تكه، رودحســن عليا، 
فاماسب، سهران، نثار، جهان آباد، كوهانى، دهفول و وراينه را بيشتر 

تهديد مى كند.
در بخش خزل: روستاهاى كهريز جمال، ليلى يادگار، شهرك سلگى، 
رزينى، وســج، بره فراخ و ده موسى به كنترل و نظارت بيشترى در 

حوزه كرونا نيازمند است.
در بخش زرين دشــت 2 روســتاى گنبدكبود و ازنهرى و در بخش 
گيان هم روستاى ظفرآباد نيازمند توجه بيشترى براى جلو گيرى از 

گسترش كرونا است.
اميدواريــم همه مردم شهرســتان نهاوند با رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى كمك كنند تا روند افزايشى گسترش كرونا و مبتاليان در 

شهرستان متوقف و هرچه زودتر نهاوند به شرايط عادى بازگردد.

لزوم بهره بردارى از هنر 
براى انتقال مفاهيم انقالب

 هنرمندان انقالبى بايد از استعداد و هنر خود در راه انتقال مفاهيم 
عظيم و بلند انقالب اسالمى استفاده كنند.

فرمانده ســپاه ناحيه اســدآباد گفت: در گذشــته حمله دشــمن به 
جغرافياى ســرزمينى بوده، اما درحال حاضر حمله دشــمنان قســم 
خــورده انقالب به جغرافياى اعتقادى و انديشــه مردم و جوانان ما 

است.
اميدعلــى الياســى در مراســم تجليــل از هنرمنــدان شهرســتان 
اســدآباد اظهــار كــرد: نقــش هنرمنــدان در معرفــى شــهداى عزيــز 
ــار ســيدجمال  ــى دي ــدان گرام ــوده و هنرمن ــل ب ــا بســيار بى بدي م
ــام شــهيدان «جمــور»  ــه ن ــراى معرفــى شــهداى شــاخص كــه ب ب

ــد. اســت، همــت بگمارن
بــه گزارش مهــر، وى با قدردانــى از نقش ســازنده هنرمندان در 
برنامه هاى ســال 99، بيان كرد: هنرمندان انقالبى اسدآباد هميشه در 

عرصه هاى گوناگون انقالب خوش درخشيدند.
الياســى تصريح كرد: هنرمندان اين شهرســتان در ســال 99 نيز در 
عرصه هــاى گوناگون به خصوص در حوزه كتاب دفاع مقدس نقش 
بسزايى در معرفى شهداى عزيز به ويژه شهيد «محمدرسول رضايى»، 

شهيد شاخص كشورى دانش آموزى ايفا كردند.

افتتاح گاودارى 6 هزار رأسى
 و كارخانه توليد دستكش التكس تا هفته دولت

 مالير-زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: همه ســاله رهبر معظم انقالب، متناســب با 
شــرايط حاكم بر كشور سال را به نامى مزين مى كنند تا اين مهم سرلوحه برنامه ريزى هاى 

مسئوالن و مردم قرار بگيرد.
پس از انتخاب نام «رونق توليد» براى ســال 98، ايشان سال 99 را نيز به نام سال «جهش 
توليــد» نام گذارى كردند. ايشــان همچنين ســال 1400 را به نام «توليد، پشــتيبانى ها و 

مانع زدايى ها» نام گذارى كردند.
فرماندار مالير با بيان اينكه در راستاى توجه به توليد و جامه عمل پوشاندن به شعار سال، 

طرح هاى بزرگ توليدى و صنعتى در شهرســتان درحال اجراســت، گفت: در روزهاى 
گذشته تعدادى از واحدهاى توليدى توسط مسئوالن و معاونان فرماندارى بازديد شده كه 
طبق بررســى  پيگيرى ها براى به نتيجه رسيدن طرح هاى مهم صنعتى و توليدى به استان 
ارسال شده است. قدرت ا... ولدى با بيان اينكه 4 طرح مهم شامل گاودارى 6 هزار رأسى 
با همكارى شــركت شستا، كارخانه توليد دستكش التكس و 2 طرح بزرگ مبل و منبت 
درحال انجام اســت، افزود: قرار است گاودارى 6 هزار رأسى با شركت شستا و كارخانه 

توليد دستكش التكس تا هفته دولت به بهره بردارى برسد.
وى ضمــن ابراز گاليــه از وضعيت گلخانه ها در مالير، گفت: در اين زمينه از شــركت 

شهرك هاى صنعتى ناراحت هستيم زيرا گلخانه ها وضعيت خوبى ندارند.
ولدى در ادامه با بيان اينكه در شهرك امام رضا(ع) نيز چند طرح مهم از جمله شركت هاى 

فروسيليس درحال انجام است، گفت: با پيشرفت خوبى كه اين طرح ها دارند، تا خردادماه 
آماده و در هفته دولت به بهره بردارى برسد.

وى با بيان اينكه ســال گذشته 20 واحد صنعتى و توليدى در شهرستان احيا شد، گفت: 
از مهم ترين اين واحدها شهرك فوالد جعفرى و واحد توليدى شايان سام بوده است.

 فرماندار مالير در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به وضعيت قرمز شهرستان مالير، 
گفت: ورود خودروهاى شهرهاى قرمز به شهرستان و خروج خودروهاى شهرستان نيز به 

شهرستان هاى قرمز ممنوع است و متخلفان جريمه مى شوند.
وى با بيان اينكه با برگزاركنندگان مراسم عروسى و عزا نيز برخورد مى شود، خاطرنشان 
كرد: ما با كسى تعارف نداريم و همشهريان بايد موارد بهداشتى را در اين شرايط رعايت 

كنند تا بتوانيم به وضعيت عادى برسيم.

سپيده راشدى»
 نبــود داروخانه شــبانه روزى در شهرســتان 
كبودراهنگ موجب شــده اســت تا بيماران در 
روزهــاى تعطيل و ســاعت هاى غيــرادارى، در 
تهيــه دارو دچار مشــكل شــوند. در اين  مواقع 
مردم شــهر مجبورند بــه داروخانه بيمارســتان 
امام رضــا(ع) مراجعه كنند كه آنجــا هم تنها با 
برخى بيمه ها قرارداد دارد. داروخانه شبانه روزي 
از الزامات يك شــهر اســت تا مــردم در مواقع 
ضروري دسترســي آســان به دارو داشته باشند، 
همان امكاني كه كبودراهنگ از آن بي بهره است. 
طبــق بررســى هاى خبرنگاران همــدان پيام در 
شهرستان  هر  داروخانه هاى  تعداد  شهرســتان ها، 
بــه تفكيك همدان 15، مالير4، نهاوند3، رزن 2، 
اسدآباد 2، تويســركان 2، درگزين يك، بهار 5، 

فامنين يك و كبودراهنگ يك باب است.
اگرچه اغلب بخش ها و روســتاهاى ده شهرســتان 
داروخانه شــبانه روزى ندارند و مردم تنها با وجود 
يك مركز بهداشــت آن هم با داروهاى ابتدايى سر 
مى كنند، اما همه جــز كبودراهنگ و فامنين حداقل 
يك داروخانه در ســطح شــهر دارند و ســركان و 
فرسفج از شهرهاى تويســركان هم داروخانه شبانه 

روزى ندارند.
از آنجايى كه زيرســاخت هاى درمانــى به ويژه در 
شرايط طاعون كرونايى بسيار مهم است، تعدادى از 
شهروندان در تماس با دفتر روزنامه و يا ارســــال 
پيام به ســـامانه تلگرامــى همدان پيام ضمن گاليه 
از اين وضعيت خواستار پيگيـــرى و پاسخگويـى 
مســـئوالن درباره چرايى آن شــدند كه در ادامه به 

بررسى آن پرداختيم.
جعفرى نســخه به دســت از داروخانه 3راه خيابان 
مطهرى بيرون مى آيد، او كه خود را كارمند و ساكن 
همين خيابــان معرفى مى كند، مى گويد: گاهى پيش 
مي آيد نيمه شب بيمار مي شويم ولي براي تهيه دارو 
در آن موقع دچار دردسر شده و مجبوريم با تاكسي 

تا بيمارستان برويم.
او ادامه مى دهد: تعدادى از افراد خانواده ام در بخش 
گل تپه (دهستان على صدر) زندگى مى كنند. با اينكه 

يك درمانگاه كوچك دارد اما داروخانه شبانه روزى 
اين بخش در اغلب مواقع نياز مردم را رفع مى كند. 
اما زمانى كــه داروى مورد نيــاز در بخش موجود 
نباشد مجبور هستند نيمه شب چندين كيلومتر را طى 
كنند تا به شــهر برسند كه اگر پس از 10 يا 12 شب 
برسند تنها با تابلو برق داروخانه كه روشن وخاموش 

مى شود، مواجه مى شوند. 
مصطفايى صاحب يك مغازه در خيابان امام است، 
او به محض اينكه پرسشــم را مى شنود خودكار در 
دســتش را روى ميز رها مى كند و مى گويد: بارها 
پيش آمده كه حتى براى تهيه سرالك به بيمارستان 
مراجعــه كرده ام. ايــن داروخانه هم كــه تنها نام 
شــبانه روزى را به يدك مى  كشد و فقط يك نفر به 
بيماران خدمات ارائه مى دهــد. اغلب مواقع مردم 
با تجمع و در صف هــاى طوالنى منتظر يك برگ 

قرص مى شوند. 
 ساعت ده شب است؛ هراسان و با عجله از ماشين 
پياده مى شــود طورى كه درهاى بســته داروخانه را 
نمى بيند وقتى به در داروخانه مى رســد با عصبانيت 

مى گويد:  اى بابا باز هم كه تعطيله!
مصطفايى كه همسرش براى دومين بار به كرونا مبتال 
شده اســت به خبرنگار همدان پيام توضيح مى دهد: 
همسرم ساعاتى پيش متوجه شده است كه خود و 3

فرزند كوچكمان براى بار دوم به كرونا مبتال شده اند. 
تــا از محل كارم به خانه رفتم و دفترچه اش را براى 
خريد دارو برداشتم با داروخانه بسته مواجه شدم و با 

اين اوضاع وخيم كرونا تا بيمارستان رفتم.
او مى افزايد: هيچ كدام از 3 داروخانه شــب ها فعال 
نيستند، وقتى هم پيگير شديم اين جواب را دادند كه 

داروخانه بيمارستان هست.
او ادامه مى دهد: اگر كســى نياز به دارو داشته باشد 
نمى تواند تا صبح روز بعد صبر كند كه داروخانه ها 

باز شوند و ناچار است به بيمارستان مراجعه كند. 
به گفته مصطفايى پيش از ايام عيد پنجره داروخانه 
بيمارســتان امام رضا(ع) باز گذاشته شد تا مردم به 
داخــل مراجعه نكنند و ازدحام نشــود اما اكنون آن 

را هم بسته اند.
جعفرى هم يكى از بيماران داخل بيمارســتان است 

كه براى خريد ســرم شست وشو به 
داروخانــه مراجعه كرده اســت. او 
مى گويد: بيماران در روزهاى تعطيل 
چه كنند؟ بيمارى كــه از قبل خبر 
نمى دهد شــب مى آيد يــا روز! در 
كبودراهنگ انگار مردم 12 شــب به 

بعد نبايد مريض شوند!
درمان  و  بهداشــت  شــبكه  رئيس 
شهرستان كبودراهنگ در گفت وگو 
بــا همدان پيــام اظهــار مى كند: 3

داروخانه در سطح شهر كبودراهنگ 
و يــك داروخانه شــبانه روزى در 

بيمارستان امام رضا(ع) فعال است.
على احمدى مى افزايد: از 3 داروخانه 
فعال در ســطح شهر، 2 داروخانه تا 
ســاعت 22 و يكى از داروخانه ها 

نيز به صورت نوبتى موظف هســتند تا ســاعت 24
باز باشند و همشــهريان درصورت نياز مى توانند از 

استفاده  بيمارســتان  داروخانه 
كنند. در اين شــرايط كرونايى 
بــراى جلوگيــرى از ازدحام 
داروخانه هــا  در  جمعيــت 
روزانه توسط بازرسان نظارت 

مى شوند.
رئيس مركز بهداشت شهرستان 
كبودراهنــگ ادامــه مى دهد: 
مــردم در طول روز مشــكلى 
براى تأميــن دارو ندارند و در 
ســاعات شــب نيز داروخانه 
بيمارستان امام رضا(ع) درحد 
را  اورژانســى  داروهاى  توان 

تأمين مى كند.
طبق آمار موجود 37 داروخانه 
شــبانه روزى در استان وجود 
دارد. همه شهرســتان ها داراى داروخانه هســتند و 
تنهــا كبودراهنگ با 126 هــزار و 62 نفر جمعيت 

داروخانه شــبانه روزى ندارد. به طــور ميانگين هر 
46 هزار و 979 نفر در اســتان داراى يك داروخانه 
شــبانه روزى هســتند. در بين شهرســتان ها، مالير 
به ازاى هر 72 هــزار و 171 نفر يك باب داروخانه 
شــبانه روزى دارد كه نشــان مى دهد با 4 داروخانه 
شــبانه روزى كمترين ميزان سرانه را دارد. شهرستان 
بهار هم با 5 باب داروخانه بيشترين سرانه داروخانه 
شــبانه روزى را دارد. اين شهرســتان 119 هزار و 
82 نفر جمعيت دارد. تويســركان با داشــتن 2 باب 
داروخانه شــبانه روزى به ازاى هر 23 هزار و 816
نفر يك باب داروخانه شــبانه روزى درحال فعاليت 
اســت. در همدان هم به ازاى هر 45 هزار و 73 نفر 
يك داروخانه شبانه روزى وجود دارد. نهاوند نيز با 
داشتن 3 داروخانه شبانه روزى به ازاى هر 59 هزار و 
595 نفر يك داروخانه وجود دارد. در شهرستان هاى 
اســدآباد و رزن و درگزين هم به ترتيب به ازاى هر 
33 هزار و 633 و35 هزار و 862 نفر يك داروخانه 

وجود دارد.

 كبودراهنــگ -اكــرم حميــدى -خبرنــگار 
همدان پيام: آئين افتتاح و بهره بردارى از مركز توسعه 
كسب وكار شيرين ســو با رعايت شــيوه نامه هاى 

بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى برگزار شد.
سيدمصطفى موسوى در نشستى كه به همين منظور 
برگزار شد ضمن تبريك سال «توليد، پشتيبانى ها و 
مانع زدايى ها»، گفت: رونق اقتصاد خانوار، تشويق 
مردم بــه توليد، ترويــج كارآفرينى، برندســازى 
كاالهاى توليد بومى، گســترش كســب وكارهاى 
ُخرد و خانگى، مهارت آموزى شــهروندان و ارائه 
آموزش هاى تخصصى كســب وكارهاى خانگى از 

اهداف راه اندازى اين مركز است.

شــهردار شيرين سو با اشــاره به نقش آموزش در 
مهارت آموزى افزود: يكى از مشكالت موجود در 
شهر، نبود آموزش هاى تخصصى و مهارت آموزى 
اســت كه با راه اندازى مركز كسب وكار شيرين سو 

اين امكان فراهم مى شود.
موســوى در تبيين اهداف راه اندازى اين مركز، به 
ضرورت اســتفاده حداكثرى از تمامى ظرفيت ها 
در توليد اشــاره كرد و گفت: جوامع توسعه يافته 
از هــر فرصتى براى رونق توليد اســتفاده مى كند 
و اميدواريم با آموزش هاى تخصصى و كاربردى 
در ايــن مركز هر خانه را بــه يك كارگاه توليدى 

تبديل كنيم.

وى اضافــه كرد: با توجه بــه ظرفيت هاى موجود 
در شيرين سو، شــهردارى درنظر دارد با تمهيدات 
انديشيده شده در جهت توسعه كسب وكار و رونق 

اقتصاد خانوار ياور شهروندان فهيم باشد.
 موســوى افــزود: از ديگر اهــداف اين مركز 
آگاهى بخشــى از نحــوه انعقــاد قــرارداد و يا 
بازاريابى صاحبان مشــاغل است كه به دليل نبود 
آموزش هاى كاربردى  سال هاســت انتفاع ناشى 
از صنايع موجود در شــهر شيرين سو عايد افراد 

غير شده است.
شــهردار شيرين ســو ضمن اشــاره به نام گذارى 
ســال جديد از ســوى مقام معظم رهبرى به سال 

«توليد، پشــتيبانى ها و مانع زدايى هــا» بيان كرد: 
رهبر عزيزمان در چندين ســال اخير مقوله توليد 
و حمايــت از اشــتغال و كاالى داخلى را محور 
شــعارهاى ســال قرار داده اند كه بايد نقشــه راه 

مديران و تصميم گيران باشد.
موســوى ادامه داد: بر اين اساس شهردارى نيز در 
راستاى مســئوليت اجتماعى و نقش تسهيلگرى 
خــود به عنوان يك نهاد عمومــى تمام توان خود 
را براى تحقق شعار سال به كار بسته كه نخستين 
قدم در اين راه، راه اندازى مركز توسعه كسب وكار 

است.
موسوى اضافه كرد: اميدواريم اين مركز در پيشبرد 
و تحقق شعار سال اهتمام داشته و موجبات رونق و 
برطرف كردن مشكالت كسب وكارهاى خانگى و 

توسعه اشتغال پايدار را فراهم آورد.
شهردار شيرين سو در پايان به لزوم همكارى ساير 
دســتگاه هاى مرتبط اشاره كرد و گفت: براى ايجاد 

بســتر همكارى و هم افزايى مناســب در راستاى 
شــكوفايى مركز و بهبود شــرايط كسب وكار در 
شيرين ســو از ظرفيت نهادهــاى دولتى و مردمى 

بهره مند مى شويم.
در ادامه امام جمعه شيرين ســو ضمــن قدردانى 
از شــهردار از اقدامات شــهردارى بــراى رونق 
كســب وكار، بيان كرد: اين مركــز مى تواند محل 
اقدامــات بســيار خوبى بــراى توســعه و رونق 
كسب وكارهاى خرد و كوچك و خانگى قرار گيرد.

حجت االســالم ملكــى در ادامه ضمن اشــاره به 
اقدامات ساير شهرســتان ها در راستاى برندسازى 
محصوالت و مشــاغل خــود، افــزود: اميدواريم 
كه اين مركز بتوانند قالى مهربان و نژاد گوســفند 
مهربان كه برندى جهانى است و تاكنون به نام ساير 
شهرستان ها در بازارهاى جهانى عرضه مى شود را 
به مردم فهيم شيرين سو برگرداند و سود حاصل از 

آن نيز به مردم منطقه بازگردد.
وى اظهار اميدوارى كرد با فعاليت مركز توســعه 
كســب وكار در شــهر شيرين ســو، آموزش هاى 
حرفه اى و مهارت جوانان در اشتغال آفرينى افزايش 

يابد.
بخشــدار شيرين سو نيز در اين نشست ضمن ارائه 
آمارى از اشــتغال در شيرين سو، گفت: شيرين سو 
ظرفيت هاى بالقــوه فراوانى دارد كــه با توجه به 
رويكرد مركز توسعه كسب وكار مى توان آنها را به 

بالفعل تبديل و از منافع آن بهره مند شد.
منصور جمالى با تأكيد بر فعاليت مستمر اين مركز 
گفت: از اين پس جلسات اشتغال بخش به صورت 
ماهيانه با محوريت مركز كسب وكار برگزار مى شود 
تا از ظرفيت ســاير ادارات نيز در راستاى توسعه 

كسب وكارهاى خرد و خانگى استفاده شود.
در پايان مركز توسعه كسب وكار شيرين سو افتتاح و 

به بهره بردارى رسيد.

تنها داروخانه شبانه روزى، كفاف كبودراهنگ را نمى دهد

يك داروخانه شبانه روزى 
براى 126 هزار كبودراهنگى!

■ رئيس مركز بهداشت: داروخانه ها پاسخگوى نياز بيماران است 
■ مردم: 12 شب به بعد مريض نمى شويم؟!

جمعيت به ازاى يك باب 
داروخانه شبانه روزى

تعداد داروخانه 
شبانه روزى 

جمعيت شهرستان

45073 15 676105 همدان
72171 4 288685 مالير
59595 3 178787 نهاوند

126062 1 126062 كبودراهنگ
39359 1 39359 فامنين
35862 رزن: 2 

درگزين:  1 
107587 رزن و درگزين(طبق سرشمارى سال95 دو 

شهرستان از هم جدا نشده بودند)
50833 2 101666 تويسركان 
33633 3 100901 اسدآباد
23816 5 119082 بهار
46979 37 1738234 ميانگين در استان

تالش براى تحقق شعار سال در شيرين سو

مركز توسعه كسب وكار شيرين سو افتتاح شد

و  بخش ها  اغلــب  اگرچــه 
شهرستان  ده  روســتاهاى 
داروخانه شبانه روزى ندارند و 
مردم تنها با وجود يك مركز 
داروهاى  با  هم  آن  بهداشت 
ابتدايى سر مى كنند، اما همه 
جــز كبودراهنــگ و فامنين 
در  داروخانه  يــك  حداقــل 
سطح شــهر دارند و سركان 
شــهرهاى  از  فرســفج  و 
تويســركان هــم داروخانه 

شبانه روزى ندارند
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افزايش 2/7 درصدى ثبت نام كنندگان 
شوراهاى روستا نسبت به دوره گذشته

 پنج هــزار و 439 داوطلب 
انتخابات  دوره  ششــمين  براى 
شــوراى اسالمى روســتاها در 
اســتان نام نويســى كرده اند كه 
نسبت به دوره پنجم 2/7 درصد 

افزايش داشته است.
دبير ستاد انتخابات استان همدان 
گفــت: 204 نفــر معــادل 3/8 
درصد از داوطلبان ششمين دوره 
شوراى اسالمى روستا در استان 

همدان را زنان تشــكيل مى دهند كه نســبت به دور پنجم 1/6 درصد 
اســتقبال بانوان براى حضور در انتخابات شوراهاى اسالمى افزايش 

داشته است.
ابوالقاسم الماسى اظهار كرد: 5 وكيل، 4 استاد دانشگاه، 5 پزشك، 95
كارمند، 99 فرهنگى، 530 كشاورز و 2 هزار داوطلب داراى شغل آزاد 
و روحانى، بيكار و ساير مشاغل براى ششمين دوره شوراهاى اسالمى 

روستا در استان همدان ثبت نام كردند.
وى ادامــه داد: 4 روش براى ثبت نام داوطلبان پيش بينى شــده بود با 
وجــود اين 93/6 درصــد داوطلبان به صورت حضــورى و مابقى با 
استفاده از روش الكترونيكى و غيرحضورى براى ثبت نام در انتخابات 

اقدام كردند.
دبير ستاد انتخابات اســتان همدان گفت: استعالم وضعيت داوطلبان 
شوراى روستا از روز گذشته آغاز شده و به مدت ده روز ادامه دارد و 

پس از آن بررسى صالحيت آنها در هيأت اجرايى صورت مى گيرد.
روند ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات ششمين دوره شوراهاى 
اســالمى روستا از 8 صبح 16 فروردين به صورت همزمان در سراسر 

كشور آغاز شد و تا يك هفته ادامه داشت.
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى، ميان دوره اى مجلس 
شــوراى اسالمى و ششمين دوره شوراهاى اســالمى شهر و روستا، 

بيست وهشتم خرداد امسال برگزار مى شود.

رعايت قانون در همه مراحل انتخابات
 رئيس هيأت بازرســى انتخابات استان در دومين نشست اعضاى 
اين هيأت بر رعايت قانون از سوى تمامى مجريان و داوطلبان در همه 

مراحل انتخابات تأكيد كرد. 
فرهاد فرزانه با تصريح بر اجراى دقيق برنامه زمانبندى اقدامات هيأت 
بازرســى اســتان گفت: اجراى دقيق و منظم برنامه، كار هيأت را در 
فرايند انتخابات تســهيل خواهد كرد و با توجه به اقدامات انجام شده 

تاكنون، هيأت بازرسى استان از برنامه زمانبندى جلوتر است. 
رئيس هيأت بازرســى انتخابات اســتان افزود: هماهنگى بين ســتاد 
انتخابات استان، هيأت بازرسى و هيأت نظارت استان در انجام فرايند 
انتخابات حائز اهميت بوده و سالمت انتخابات را تضمين خواهد كرد.

فرزانــه در پايان با قدردانى از تالش هاى صورت گرفته توســط دبير 
هيأت و همكاران دبيرخانه، اســتمرار اين تالش ها را در ايام پيش رو 

خواستار شد.

ركورد ثبت نام در انتخابات 
شوراهاى روستا شكسته شد

 معاون سياســى وزير كشور 
و رئيس ستاد انتخابات كشور با 
بيان اينكه با استقبال ويژه مردم 
و روســتاييان، ركــورد ثبت نام 
روستا  شــوراهاى  انتخابات  در 
حضور  گفت:  شــد،  شكســته 
پرشــور در انتخابات، زمينه ساز 
اقتدار، كارآمدى، انسجام و ثبات 

كشور است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى 

وزارت كشور، جمال عرف با بيان اينكه خوشبختانه روند ثبت نام ها از 
اسفندماه سال گذشته گوياى استقبال خوب در كل كشور است، گفت: 
در شوراى شــهر حدود 51 هزار و 220 داوطلب ثبت نام كرده اند كه 
مقايسه اين آمار با دور گذشــته كه در شوراى چهارم 45 هزار نفر و 
در شــوراى پنجم حدود 55 هزار نفر ثبت نام كرده اند؛ نشانگر اين امر 

است كه آمار خوب و قابل قبولى را در اين دور از ثبت نام ها داريم.
عرف خاطرنشان كرد: اما درباره ثبت نام شوراهاى روستا در اين دوره، 
بايد اعالم كنم كه ركورد ثبت نام در انتخابات اين دوره شكســته شد 
چنانكه با اســتقبال ويژه مردم و روستاييان عزيز ثبت نام بيش از 240

هزار نفر داوطلب عضويت در شوراهاى روستا قطعى شد، درحالى كه 
در دوره چهارم حدود 220 هزار نفر و در دوره پنجم حدود 234 هزار 

نفر ثبت نام كرده بودند.
عرف افزود: اين امر نشان دهنده آمادگى بيشتر داوطلبان براى رقابت در 

اين عرصه از انتخابات در روستاهاى كشور است.

مجلس راهبرد كالن صنعت هسته اى تدوين مى كند
حذف اعمال نظر دولت ها 

در صنعت هسته اى
 عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى از تدويــن راهبرد كالن 
صنعت هســته اى توســط مجلس خبر داد و اعالم كرد كه براى اين 
كار مكاتبات الزم انجام شــده و مى كوشــيم با رفت وآمد دولت ها 
صنعت هســته اى آسيب نبيند و مى كوشيم افراد غيرمتخصص از اين 

صنعت كنار بروند.
هــادى بيگى نژاد در گفت وگو با فارس،  اظهار كرد: متأســفانه هنوز 
راهبردى در صنعت هســته اى كشورمان وجود ندارد و پس از اينكه 
12 نفر از نمايندگان مجلس كه 4 نفر از آنان عضو كميسيون انرژى و 
مابقى عضو كميسيون امنيت ملى بودند، از مراكز هسته اى كشورمان 
بازديد داشــتند اين پرســش در اذهان نمايندگان وجود داشــت و 
نمايندگان در اين ســفر به اين نتيجه رســيدند كه صنعت هسته اى 
كشــورمان بدون يك راهبرد منسجم اســت و بنا داريم در مجلس 

برنامه اى بلندمدت و راهبرد كالن در اين باره تدوين كنيم.
نماينده مردم مالير در مجلس افزود: بايد مشــخص شود از صنعت 
هسته اى بناى چه دستاوردى را داريم؛ مى خواهيم درآمدزايى داشته 

باشيم و يا امنيت آفرينى كنيم يا اينكه بناى اشتغالزايى داريم.
وى تصريــح كرد: قطعا مى توان از صنعت هســته اى هم درآمدزايى 
داشت و هم امنيت ايجاد كرد و به آن به عنوان يك برنامه استراتژيك 
نگريست، ضمن اينكه قطعا اشتغالزايى خوبى هم براى كشور خواهد 
داشت. در عين حال سطح علمى كشور را هم مى توانيم با اين صنعت 
افزايش دهيم و از فوايد آن مانند برق هســته اى حداكثر اســتفاده را 

ببريم.
بيگى نژاد گفت:  در نظام جمهورى اسالمى صنعت هسته اى بايد يك 
راهبرد داشته باشــد و مجلس يازدهم براى اين كار نخستين قدم را 
برمى دارد و هم اكنون درحال مكاتبات اوليه هستيم تا تمامى نهادهاى 
حاكميت پشت صنعت هســته اى ايستاده و يك راهبرد كالن، دقيق 
و برنامه ريزى شده و استراتژيك داشته باشيم كه با رفتن يك دولت 
و آمدن دولت بعدى تغييرات گســترده در صنعت هسته اى نداشته 

باشيم.

عراقچى خبر داد
آغاز غنى سازى 60 درصدى اورانيوم 

در كشور
 معاون سياســى وزات امور خارجه و مذاكره كننده ارشــد هسته اى 

كشورمان از آغاز غنى سازى 60 درصدى خبر داد.
به گزارش ايســنا، ســيدعباس عراقچى كه براى ادامه گفت وگوها و 
نشست كميسيون مشترك برجام روزگذشته به وين سفر كرده، از آغاز 

غنى سازى 60 درصدى اورانيوم در كشور خبر داد.
وى در نامه اى به رافائل گروسى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى 

اعالم كرده است كه ايران غنى سازى 60 درصدى را آغاز مى كند.
معاون سياســى وزارت امــور خارجه همچنين اعالم كــرد: يك هزار 
ســانتريفيوژ ديگر با 50 درصد ظرفيت بيشتر به ماشين هاى موجود در 

نطنز، عالوه بر جايگزينى ماشين هاى صدمه ديده، اضافه مى شود.
سخنگوى سازمان انرژى اتمى با اشاره به نامه ايران به آژانس براى آغاز 
غنى ســازى 60 درصد در راستاى دستور رئيس جمهور، اعالم كرد كه 
مقدمات اجرايى اين كار از شــب گذشته در مجتمع غنى سازى شهيد 

احمدى روشن نطنز آغاز شده است.
بهروز كمالوندى درباره آغاز غنى ســازى 60 درصدى گفت: به دستور 
رئيس جمهورى ســازمان انرژى اتمى موظف به راه اندازى خط توليد 
اورانيــوم 60 درصد به مقدار مورد نيــاز در چارچوب ماده يك قانون 
اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران مصوب 

مجلس شوراى اسالمى شد.
وى افزود: در همين راســتا بالفاصله پرسشــنامه مربوط به اطالعات 
طراحى DIQ تســليم آژانس بين المللى انرژى اتمى شــد و مقدمات 

اجرايى اين كار در تأسيسات غنى سازى آغاز خواهد شد.
كمالوندى عنوان كرد: شــايان ذكر اســت اورانيوم غنى شده 60 درصد 
براى اســتفاده در توليد عنصر موليبدن جهت به كارگيرى در ســاخت 
انواع راديوداروها مى باشــد. وى در تشريح اقداماتى كه از شب گذشته 
آغاز شده، عنوان كرد كه ماشين هاى سانتريفيوژ IR١ جديد جايگزين 
ماشين هاى از كار افتاده شده و IR1 هاى جديد با تغييرات كيفى ظرفيتى 

به ميزان 50 درصد بيشتر نسبت به ماشين هاى قبلى خواهد داشت. 
مقام معظم رهبرى ســال گذشــته در ديدار با مجلس خبرگان رهبرى 
در ســخنانى گفته بودند: جمهورى اسالمى از مواضع منطقى خود در 
موضوع هســته اى كوتاه نخواهد آمد و براساس مصلحت و نياز كشور 

تا آنجا كه الزم باشد، حتى تا غنى سازى 60 درصد پيش خواهد رفت.
محمدجواد ظريف نيز در نامه به دبيركل سازمان ملل در ارتباط با حادثه 
نطنز تأكيد كرد بود: اقدامات ايران براى توســعه فعاليت هاى صلح آميز 
هسته اى خود به دليل خرابكارى هسته اى اخير به طور چشمگيرى سير 

صعودى به خود خواهد گرفت.
غريب آبادى نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز شــب 
گذشــته در مصاحبه اى در واكنش به حادثه اخير در نطنز با بيان اين كه 
فرايند غنى سازى در نطنز متوقف نشده است، اعالم كرد: ايران چندين 
اقدام فنى ديگر هم برنامه ريزى كرده است كه ظرف هفته جارى اعالم 
مى شوند. ما هم در عرصه فنى و هم توسط دستگاه هاى ذى ربط اقدامات 

متقابل ديگر را در دستوركار قرار خواهيم داد.
تيم مذاكره كننده ايرانى به رياســت سيدعباس عراقچى معاون سياسى 
وزير امور خارجه كشورمان، براى از سرگيرى گفت وگوهاى كميسيون 
مشترك برجام امروز ظهر وارد وين شدند. قرار است ديدارها و رايزنى ها 
با اعضاى باقى مانده برجام از امروز به صورت دو و چندجانبه آغاز شده 
و در روزهاى آتى ادامه يابد. در اين دور از گفت وگوها نيز نمايندگانى 
از ســاير دستگاه هاى ذى ربط از جمله وزارت نفت و بانك مركزى در 

تركيب هيأت كشورمان حضور دارند.

امروز ادامه مذاكرات كميسيون مشترك برجام 
برگزار مى شود

 مذاكرات ايران و گروه 1+4 و با حضور نماينده اتحاديه اروپا قرار اســت 
امروز در وين از سر گرفته شود.

به گزارش فارس، سيدعباس عراقچى معاون سياسى وزير امور خارجه و رئيس 
هيأت مذاكره كننده جمهورى اسالمى ايران به منظور شركت در ادامه مذكرات با 
گروه 1+4 (آلمان، فرانسه، روسيه، چين و انگليس) و نماينده اتحاديه اروپا در 
چارچوب كميسيون مشترك برجام روزگذشته عازم وين پايتخت اتريش شد.

در ادامه دور جديد نشســت كميســيون مشــترك برجام نتايج بررسى هاى 2 
كارگروه در حوزه تحريم ها و هسته اى در روز جمعه 20 فروردين برگزار شد 
كه اعالم شــد هيأت ها براى تنفس و مشورت  به پايتخت ها برمى گردند و روز 

چهارشنبه 25 فروردين دوباره در وين گردهم خواهند آمد.

پيگيرى مشكل فعاالن اقتصادى ايرانى 
در كره جنوبى 

 رئيس مجلس شوراى اســالمى با ارائه فهرستى از فعاالن اقتصادى ايرانى 
كه در كره جنوبى با مشــكالتى مواجه شده اند حل مشــكالت اين ايرانيان را 

خواستار شد.
به گزارش تسنيم، محمدباقر قاليباف در ديدار با چانگ سيه كيون نخست وزير 
كره جنوبى عالوه بر انتقاد از رفتار كره جنوبى در قبال تحريم ها مطرح كرد كه 
سفيرش در ايران را به بازار تهران بفرستد تا از عمق ذهنيت منفى ايرانيان نسبت 

به كره اى ها مطلع شود. 
وى درباره فعاالن اقتصادى گفت: اين افراد حتى براى حل مشكالت شان حكم 
قطعى از دادگاه هاى بين المللى گرفته اند ولى متأسفانه اين مشكالت حل نشده 
و مطالبه ما اين است كه اين فهرست و حل مشكالت اين ايرانيان پيگيرى شود.

خرابكارى در نطنز را در سرزمين خودشان 
تالفى خواهيم كرد

 سخنگوى دولت تأكيد كرد كه در زمان مناسب خود اقدام خرابكارانه عليه 
تأسيسات هسته اى نطنز را تالفى خواهيم كرد.

به گزارش ايســنا، على ربيعى در نشســت خبرى خود خطاب به دشــمنان 
كشــورمان گفت: شواهدى بسيار قوى از دســت داشتن رژيم صهيونيستى در 

اين حادثه وجود دارد.
وى تأكيد كرد: اول آنكه مقامات اين رژيم از ترس پاسخ قاطع ايران با اظهارات 
دوپهلو شــادمانى مى كنند. دوم اينكه وزارت اطالعات ما در ماه هاى گذشته و 
پس از شــهادت محســن فخرى زاده چندين تيم ترور و خرابكارى وابسته به 
اســرائيل را دستگير و در مراحل بررسى قضايى است و در اين حادثه هم فرد 

خائن به ملت شناسايى و هويت او مشخص شده است.

كارت دانشجويى به نام مائده عظيمى جم، فرزند عزت ا... ، به 
شماره شناسنامه 0020073623 و با شماره دانشجويى 951204112 
، رشته اقتصادكشاورزى از دانشكده سيدجمال الدين اسدآبادى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام عسل پيدايى، فرزند جمشيد ، به شماره 
شناسنامه 1450167160 و با شماره دانشجويى 9514417001،رشته 

بيوتكنولوژى كشاورزى از دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام زينب خوب، فرزند اكبر، به شماره 
شناسنامه 1850412782 و با شماره دانشجويى 9612328020 

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

محمد ترابى »
 با نزديك شــدن به سيزدهمين انتخابات رياست جمهورى، بيش 
از پيش شــاهد اظهارات و اقدامات افراد سياســى با اهداف سياسى 

در كشور هستيم. 
با اينكه از مدتى پيش افراد سرشناس همانند همه دوره هاى انتخابات 
رياســت جمهورى اقدام به فعاليــت كرده اند، امــا همچنان ظهور 
شــخصيت جديدى كه بتواند از تمام افراد سرشــناس در انتخابات 

پيشى بگيرد، محتمل است. 
انتخابات 1400 را همانند ادوار گذشــته بــه 3 گروه اصالح طلبان، 

اصولگرايان و مستقل ها مى توان دسته بندى كرد.
برخى از كارشناسان در تقسيم  بندى كانديداهاى احتمالى از چهره هاى 
شناخته  شده(در اينجا منظور از چهره هاى شناخته شده است و افرادى 
كه اغلب مردم آنها را مى شناســند)، اين گونه دســته بندى كرده اند: 
اصولگرايان: آيت ا... ابراهيم رئيسى، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلى، 
محسن رضايى. اصالح طلبان: سيدحسن خمينى، محمدجواد ظريف. 

مستقل ها: على الريجانى و محمود احمدى نژاد.
البته در اين ميان اختالف نظر هايى نيز براى دسته بندى اين افراد وجود 
دارد، به طور مثال برخى الريجانى را گزينه اصلى اصالح طلبان براى 
ائتالف مى دانند و از ســوى ديگر اعتقاد دارند كه رضايى به صورت 

مستقل به عرصه وارد خواهد شد. 
 خمينى تصميم قطعى به نيامدن دارد

برخى از كارشناســان حســن خمينى را گزينه اصلى اصالح طلبان 
مى دانســتند كه به دليل ســبقه فاميلى  كه دارد مى تواند در انتخابات 
عالوه بر حاميان اصالحات، از رأى هاى خاكسترى در جامعه نيز بهره 

ببرد. 
طــى چند ماه گذشــته نيز مى تــوان گفت كه خمينــى فعاليتش در 

سخنرانى ها و مصاحبه ها افزايش يافته بود.
با اين حال سيدياسر خمينى برادر سيدحسن در مصاحبه اى با جماران 
درباره مالقات روز دوشــنبه سيدحسن خمينى با مقام معظم رهبرى 
گفت: وى مطابق ديدارهاى نوبه اى خود با رهبرى، به ديدن ايشــان 
رفتنــد كه طى اين مالقــات، رهبر انقالب كانديداتورى ايشــان در 
انتخابات را به صالح ندانستند و با بيان اينكه حاج حسن آقا را مانند 
فرزند خود مى دانند، از ايشــان خواستند كه در شرايط فعلى به اين 
عرصه ورود نكنند. با توجه به اين توصيه، طبيعى اســت كه تصميم 
ايشان روشــن اســت و اخوى به يقين تصميمى براى كانديداتورى 

ندارند.
ورود نكــردن خمينى در عرصه انتخابــات توجهات را بيش از همه 
بــراى تفكرات اصالح طلبان متوجه ظريف خواهد كرد. در اين ميان 
گزينه هايى همچون عــارف و الريجانى نيز وجود دارد، اما نه ديگر 
عارف در ميان اصالحات از جايگاه گذشته برخوردار است (با توجه 
بــه عملكــرد وى در مجلس دهم) نه اينكه تمامــى اصالح طلبان با 

ائتالف با الريجانى موافقند. 
 ديدن ظريف در دولت اصولگرا دور از ذهن نيست

بــا اين حال بايد گفت كه احتمــال ورود ظريف به عرصه انتخابات 
ضعيف اســت. با وجود انتقاد بســيارى از اصولگرايــان از وى، اما 

ظريف را نمى توان يك اصالح طلب اصيل دانست. 
تفكرات سياست خارجى اصالح طلبان در چهارچوب كارى و فكرى 
يــك ديپلمات ارشــد همچون ظريف مى گنجد. در توضيح بيشــتر 
بايد گفت كه ظريــف همانند صالحى بيش از هر ديدگاه سياســى 
متخصــص در زمينه فعاليت خود بــوده و مى توان گفت كه ظريف 
هم همانند صالحى از طيف چپ افراطى تا راســت افراطى مى تواند 
همكارى داشته باشد. از اين رو حضور ظريف در دولت اصولگرا نيز 
محقق شدنى است، گفتنى است كه ظريف با انعقاد قرارداد 25 ساله با 

چين تا اندازه اى رضايت اصولگرايان را جلب كرده است. 
از اين رو در ميان چهره هاى شناخته شــده شايد گزينه الريجانى براى 
اصالح طلبان در اولويت قرار داشــته باشــد.(در اين تحليل حضور 

چهره هاى كمتر شناخته شده بررسى نشده است)
 احمدى نژاد بارى ديگر بگم  بگم كرد، اما داورى گفت!

محمود احمدى نژاد كه از ماه هاى گذشــته با ايجاد حواشــى خاص 
خــود تالش هاى تبليغاتى را براى انتخابات رياســت جمهورى آغاز 

كرده، اقبال زيادى براى تأييد صالحيت ندارد. 
احمدى نــژاد در هفته جــارى طبق عادت ديرينه خــود در ديدار با 

حسن خمينى در انتخابات 
ورود نخواهد كرد

اصولگرايان 
چشم  انتظار 

تصميم رئيسى
■ آيا اصولگرايان از طرح تركيبى استفاده خواهند كرد؟

جمعــى از مردم اســتان كرمان عنوان 
كرد: «به وقت انتخابات مطالبى دارم كه 
درباره وضعيت موجود كشــور عرض 
خواهم كرد و به فضل الهى از كســى 

هم نمى ترسم». 
با اين حــال عبدالرضــا داورى كه در 
ســتاد انتخاباتى محمــود احمدى نژاد 
فعاليت مى كــرد و از اوايل دهه 1390
جزو يــاران نزديك وى بــود چندى 
پيش در مصاحبه اى با بيان اينكه «آقاى 
احمدى نژاد خودش را در جايگاه ولّى 
خدا يا حداقل در جايگاه «نايب خاص» 
مى بيند» به انتقاد شديد از عملكرد وى 

در زمان دولت بهار پرداخت.
 اعالم برائت از احمدى نژاد

از ســوى ديگر پس از روى كار آمدن 
مجلس يازدهم كــه تعدادى از وزراى 

دولــت وى نيز در اين مجلس حضــور دارند، برخالف 
انتظار برخى كارشناسان از تقويت افكار احمدى نژادى در 
مجلس، اين افراد فاصله خود را با تفكرات حفظ كرده اند. 
به طور مثال على نيكزاد عضو نايب رئيس مجلس يازدهم 
كه از وزيران دولت احمدى نژاد به حســاب مى آيد، يكى 
از اصلى ترين افــرادى بود كه انتظار مى رفت از تفكرات 
احمدى نــژاد در مجلس پيروى كند. با اين حال وى حتى 
در نشستى كه در اسفندماه سال گذشته در همدان داشت 
از پاســخ به خبرنگاران ما مبنى بر حمايت وى درصورت 

كانديداتورى از احمدى نژاد امتناع كرد. 
البته در اين ميــان وزراى ديگر وى نيز به نحوى صريح 
و يا در لفافه در اين مدت از تفكرات احمدى نژاد فاصله 

گرفته اند. 
 همه نگاه ها به رئيسى

اما آنسوى معادله برخى اصولگرايان با مشكالتى همچون 
كمبود كانديدا و يا احتمال ردصالحيت چهره هاى اصلى 

روبه رو نيستند. 
بــا اين حال مى توان گفت كه طيف زيادى از اصولگرايان 
منتظر عملكرد و تصميم ابراهيم رئيســى هســتند؛ زيرا 
اكثريت اصولگرايان درصورت ورود رئيســى به عرصه 
انتخابات از وى حمايت كرده و گزينه هاى ديگر خواسته 
يا ناخواســته بايد به نفع وى كناره گيرى كنند. اين مسأله 
به وضوح در اختالف عملكردى اصولگرايان در انتخابات 
92 و 96 مشــخص اســت. بزرگ ترين مغموم انتخابات 
96 را مى توان قاليباف دانســت كه با وجود عالقه زياد به 

ورود به پاستور به نفع رئيسى كناره گيرى كرد. 
از ايــن رو جالل محمــود نماينده مجلــس يازدهم در 
مصاحبه اى گفته بود كه «اگر آقاى رئيســى بيايد، قاليباف 

برنامه اى ندارد».
 اعالم برائت پايدارى ها
 از جليلى به نيت رئيسى

يكى از اعضــاى جبهه پايدارى اوايل هفته جارى درباره 
جلسات جبهه پايدارى براى معرفى كانديدا در انتخابات 
1400 گفت: هنوز كانديدايى وجود ندارد. ابتدا كانديداها 
بايد ثبت نام كنند و تأييدصالحيت شوند و ما در بين آنها 

دست به انتخاب اصلح بزنيم. 
ــرد  ــح ك ــى تصري ــين رضوان غالمحس
كــه «آقــاى جليلــى جــزو جبهــه 
ــه  ــدا جبه ــت و كاندي ــدارى نيس پاي

ــت». ــم نيس ه
با توجه به اظهــارات اين عضو جبهه 
پايــدارى، مى توان گفت كــه احزابى 
همچــون پايدارى ها نيــز منتظر ورود 

رئيسى هستند.
 طرح تركيبى 

همان طــور كــه گفتــه شــد اكثريت 
رئيســى  تصميم  منتظر  اصولگرايــان 
بــراى انتخابات خردادماه نشســته اند. 
با اين حال خــود اصولگرايان نيز به 2
دسته مخالفان و موافقان ورود رئيسى 

به عرصه انتخابات تقسيم  مى شوند. 
برخــى از اصولگرايــان مى گوينــد كــه 
مخالفــان مدعــى هســتند كــه درصــورت ورود رئيســى 
ــرد  ــود و عملك ــه مى ش ــه چ ــات قوه قضايي ــه انتخاب ب
ــد و  ــه ياب ــت ادام ــه مى بايس ــوب وى در قوه قضايي خ
ــت  ــه عرصــه رقاب ــر درصــورت ورود ب از ســوى ديگ
ــه تخريــب چهــره وى  ــدام ب ــا اق ــى، ســاير رقب انتخابات

مى كننــد. 
از ســوى ديگر موافقان قوه مجريه را باالتر از قوه قضاييه 

دانسته و خواستار حضور رئيسى در پاستور هستند. 
البتــه اينكه در ايــن ميان برخى بــراى حضور خود در 
انتخابات با ورود رئيسى مخالف هستند و از سوى ديگر 
برخى از احزاب گزينه  مناسبى نداشته و ائتالف با رئيسى 
را بهترين حالت مى دانند، از اين رو موافق حضور وى در 

انتخابات هستند، نيز مورد توجه است. 
اما «طرح تركيبى» كه زمزمه هايى از آن توسط اصولگرايان 

به گوش مى رسد چيست؟
حسين شريعتمدارى در اين زمينه در نشست با اصحاب 
رسانه استان همدان در رابطه با طرح تركيبى گفت «ميان 
نامزدها يك نفر به عنوان رئيــس جمهور بيايد و بقيه با 
توجه به تخصص خود در بخش هاى ديگر مستقر شوند 
اما چه كســى در اين جايگاه(رياســت جمهورى) قرار 

بگيرد نيز مهم است».
اســت  تركيبــى  طــرح  دربــاره  كــه  اظهاراتــى  از 
مى تــوان بــه 2 برداشــت رســيد: 1- اينكــه رئيســى بــا 
ــه انتخــاب  ــوه مجري ــوان ق ــات به عن ــروزى در انتخاب پي
شــده و منتظــر انتخــاب گزينــه ديگــرى از اصولگرايــان 
رئيســى   -2 باشــند.  رئيــس  قوه قضاييــه  به عنــوان 
ــر  ــردى ديگ ــد و ف ــه بمان ــس قوه قضايي ــوان رئي به عن
ــد.  ــتور را تصاحــب كن ــدرت در پاس ــان ق از اصولگراي
با اين حال مى تــوان گفت كه هركــدام از اين 2 حالت 
بــراى اصولگرايان جاى ريســك دارد. اگر رئيســى در 
انتخابات رياست جمهورى شركت نكند، به احتمال زياد 
اصولگرايــان به وحدت و ائتالف نخواهد رســيد و اين 
مســأله مى تواند مقدمه شكســت آنها در انتخابات شود. 
از ســوى ديگر اگر رئيســى در انتخابات شركت كند و 
دوباره شكست بخورد، باب ميل طرفداران وى به عنوان 
رئيــس قوه قضاييه كه طى اين مدت به علت عملكرد وى 

روزافزون شده، خوش نخواهد آمد. 
 سعيد محمد و محسن هاشمى 

البتــه در اين ميــان همــواره همانند بســيارى از ادوار 
چهره هاى كم تر شناخته شده اقبال بااليى براى پيروزى در 
انتخابات خواهند داشــت. از اين رو مطمئنًا در انتخابات 
پيش رو شــاهد چنين چهره هايى خواهيم بود. البته سعيد 
محمد و محسن هاشــمى مى توانند جزو اين  دسته قرار 

گيرند. 

از  زيــادى  طيــف 
منتظر  اصولگرايــان 
تصميم  و  عملكــرد 
ابراهيم رئيسى هستند
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سقف وام هاى دانشجويى افزايش مى يابد

 رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم از پيشــنهاد افزايش ســقف وام 
دانشجويى براى سال تحصيلى 1401-1400خبر داد.

ناصر مطيعى در گفت وگو با مهر، با اشــاره به وام هاى دانشــجويى گفت: وام هاى 
دانشجويى سال گذشته در قالب 5 وام (تحصيلى، ضرورى، دكترى، مسكن، شهريه) 

تجميع و ساماندهى شدند.
وى ادامه داد: پيشنهاد افزايش سقف وام هاى دانشجويى براى سال تحصيلى 1401-

1400 در دستور كار هيأت امناى صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم قرار دارد و 
براى مهرماه سالجارى اجرايى خواهد شد.

رئيس صندوق رفاه دانشــجويان وزارت علوم دربــاره جزئيات افزايش وام هاى 
دانشــجويى گفت: جزئيات افزايش وام هاى دانشــجويى درحال حاضر مشخص 
نبوده و پس از تصويب در هيأت امناى صندوق رفاه دانشجويان اعالم و اجرايى 

خواهد شد.

اگر اين دو را رعايت كنيد كرونا نمى گيريد
 يك دكتراى ويروس شناسى پزشكى مى گويد براساس اطالعات موجود ماسك 
و فاصله اجتماعى در مقابل تمام واريانت هاى ويروس كرونا محافظت ايجاد مى كند، 

پس اگر اين 2 را رعايت كنيد دچار هيچ نوع كرونايى نخواهيد شد. 
به گزارش ايســنا، محسن كشاورز با بيان اينكه پاسخ تســت كرونا، به نوع تست، 
كيفيت كيت تشخيصى و شيوه نمونه گيرى بستگى دارد، اظهار كرد: تحقيقات جديد 
نشان داده اند كه روز نمونه گيرى نيز در نتيجه صحيح تست كرونا مؤثر است و براى 
مثال 3 تا 4 روز پس از مواجه فرد با بيمار مبتال به كرونا، نتيجه تســت كرونا بهتر و 

دقيق تر مشخص مى شود.
ــترى  ــى كاذب بيش ــريع) منف ــت هاى س ــد تست ها(تس ــرد: رپي ــح ك وى تصري
نســبت بــه تســت هاى پى.ســى.آر دارنــد اما تســت PCR نيــز منفــى كاذب دارد، 
بنابرايــن منفــى شــدن تســت ممكــن اســت به طــور قطعــى تعيين كننــده ابتــالى 

فــرد بــه كرونــا نباشــد.

هر عالمت بيمارى را كرونا بدانيم
 استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران، گفت: درحال حاضر سرماخوردگى نداريم و 

هر عالمت بيمارى مانند تب، آبريزش، عطسه و سرفه عالمت كرونا است.
به گزارش مهر، محمدرضا صالحى در برنامه «تيتر امشــب» شــبكه خبر با انتقاد از 
تصميم ســازى نادرست و ساده انگارى و عادى انگارى مردم كه موجب شيوع دوباره 
و گســترده كرونا در كشور شده اســت، افزود: تيم هاى بيمارستانى به شدت تحت 
فشــارند و مشوق هاى معنوى و مادى مى تواند تاب آورى آنها را براى عبور از پيك 

بيمارى تقويت كند.
ايــن فوق تخصــص بيمارى هــاى عفونــى بــا بيــان اينكــه نتيجــه تســت پى.ســى آر 
ــا 70 درصــد درســت اســت، گفــت: اكنــون ســرماخوردگى نداريــم و هــر  60 ت
عالمــت بيمــارى مثــل تــب، آبريــزش، عطســه و ســرفه عالمــت كرونــا اســت و 
افــراد بــا مشــاهده ايــن عالئــم بايــد خودشــان را ايزولــه و درصــورت بدتر شــدن 

عالئــم بــه مراكــز درمانــى مراجعــه كننــد.

معافيت بيش از 4 هزار معلول از سربازى
 مديركل دفتر توانمندســازى سازمان بهزيستى كشــور درمورد بهره مندى افراد داراى معلوليت از معافيت سربازى گفت: بيش از 

4 هزار نفر در كميسيون هاى معافيت پزشكى بهزيستى، توانستند اقدامات الزم را براى بهره مندى از معافيت سربازى انجام دهند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا شــهبازى روز گذشته افزود: بهره مندى افراد داراى معلوليت از معافيت سربازى، موضوع ماده 26 قانون 

حمايت از حقوق معلوالن است كه با همكارى نيروى انتظامى انجام مى شود.
وى با اشاره به عملكرد حوزه توانبخشى مبتنى بر جامعه نيز گفت: به بيش از 480 هزار فرد داراى معلوليت در مناطق روستايى خدمات 
توانبخشــى ارائه شــد. همچنين به بيش از 50 هزار فرد داراى معلوليت در مناطق شهرى كم برخوردار خدمات توانبخشى از طريق 

توانبخشى مبتنى بر جامعه شهرى ارائه شد.
شــهبازى افزود: در حوزه مناسب ســازى منزل و خــودروى افراد داراى معلوليت 17 هزار و 340 منــزل و بيش از 2 هزار مورد از 

خودروهاى افراد داراى معلوليت، مناسب سازى انجام شد.

امروز آخرين مهلت ثبت نام آزمون هاى ورودى مدارس سمپاد
 ثبت نام آزمون هاى ورودى مدارس استعدادهاى درخشان (دوره اول و دوم متوسطه) در سال  تحصيلى 1401- 1400 كه از يازدهم 

فروردين ماه آغاز شده بود فردا بيست وپنجم به پايان مى رسد.
به گزارش ايسنا، ثبت نام داوطلبان از طريق سامانه azmoon.medu.ir امكان پذير است و تمام فرايند ثبت نام به صورت اينترنتى 

بوده و دانش آموزان بايد نسبت به دريافت رمز همگام از مدرسه محل تحصيل خود اقدام كنند.
آزمون ورودى پايه هفتم ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 20 خردادماه و آزمون تكميل ظرفيت پايه دهم روز جمعه 21 خردادماه برگزار 

مى شود.
درصورت بروز مشكالت ناشى از همه گيرى ويروس كرونا اين تاريخ به صالح ديد ستاد ملى مقابله با كرونا قابل تغيير خواهد بود، 
بنابراين ضرورى اســت داوطلبان به اطالعيه هاى صادرشــده از سوى سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان درباره تاريخ دقيق 

برگزارى آزمون توجه كنند.

توصيه هاى طب ايرانى
 به روزه داراِن ماه رمضان

 رمضان ماه پاكى جســم و جان است؛ اما روش هاى غلط خورد و 
خوراك در اين ماه ســبب مى شود كه بســيارى افراد نه تنها به پاكى و 
ســالمت جسم دست نيابند، بلكه چند روزى از اين ماه نگذشته دچار 
انواع مشكالت گوارشى از جمله نفخ، ترش كردن معده، يبوست و... 

شوند.
به گزارش ايسنا، طب ايرانى براى پيشگيرى از اين معضالت راه حل ها 
و راهكارهايى ارائه مى دهد: اگر از هر نوع بيمارى گوارشى رنج مى بريد 
حتما پيش از آغاز ماه مبارك با يك پزشــك درباره امكان روزه گرفتن 
مشورت كنيد. در برخى بيمارى ها از جمله زخم اثنى عشر، گرفتن روزه 
صحيح نيســت و به تشديد بيمارى منجر مى شود؛ از مصرف غذاهاى 

مختلف و سفره هاى رنگين افطار و سحر خوددارى كنيد.
مواد غذايى مختلف از نظر كيفيت و ويژگى ها با هم متفاوت هستند و 
در نتيجه هضم آنها يكسان نخواهد بود. وقتى 2 يا چند غذاى مختلف 
با هم خورده شود، معده و دستگاه گوارش نمى تواند همه آنها را به حد 

نهايى هضم كند و در نتيجه فساد هضم رخ مى دهد.
 به ساالد و مخلفات افطار «نه» بگوييد

اين مواد به ويژه اگر با حجم زياد در كنار افطار يا با وعده اصلى مصرف 
شود سبب هضم نشدن، نفخ، ترش كردن يا درد شكم مى شوند.

حليم و آش رشته در تابستان؛ هرگز. اصوال حليم و آش رشته و امثال 
آن غذاهاى ســنگينى محسوب مى شوند و غذاى تابستان نيستند. پس 
آنها را از ســفره افطار تابستانى خط بزنيد و درصورت تمايل زياد، به 

مقدار كم قانع شويد.
 وعده افطار و شام را جدا كنيد

از آنجايى كه معده مدت طوالنى خالى بوده اســت، توان هضم حجم 
باالى مواد را ندارد، لذا توصيه مى شود در زمان افطار يك ماده غذايى 
ميل شــود و درصورت تمايل و نياز حدود يك ساعت بعد شام ميل 

شود.
 يك افطارى خوب

پســته، بادام، فندق و بادام هندى از هر كدام 5 عدد، شــير يك ليوان، 
خرما 2 عدد، پودر نبات يك قاشق مرباخورى؛ پوست خارجى و هسته 
خرما را جدا كنيد، همراه پودر مغزهاى ذكرشــده و نبات در شير داغ 
بريزيد. در زمان افطار ابتدا خرما را از شــير خارج كرده و ميل كنيد و 
سس شير و محتويات آن را با كمى نان برشته ميل كرده و تا نيم ساعت 

چيزى نخوريد.
برخى غذاها را فراموش كنيد؛ مصرف برخى غذاها مانند ماكارانى، آش 
رشــته، ماهى، ســاالد الويه، به ويژه در وعده سحر در اين ماه عالوه بر 
احساس سنگينى، امكان افزايش تشنگى در طول روز را به دنبال دارد. 
همچنين مواد غذايى پرادويه و نمك حرارت بدن را باال برده و موجب 

تشديد تشنگى مى شود.
از مصرف آب و نوشــيدنى با غذا خوددارى كنيد؛ اين اصل هميشــه 
صادق اســت اما در ماه رمضان كه معــده در طول روز كمى ضعيف 
مى شــود نمود بيشترى دارد و به شدت سبب اختالل هضم، رفالكس، 

نفخ و...مى شود.
 خوراكى هايى كه براى افطار مناسب نيست

نوشيدن شير به تنهايى، آب سرد، برخى ميوه ها مثل هندوانه، هلو، خيار 
و خربزه براى گشــودن روزه مناسب نيســت؛ زيرا باعث توليد مواد 
نامناســب در دستگاه گوارش مى شــود. البته شير گرم و شيرين شده 
با عســل يا شكر و يا به شــكل معجون مانعى ندارد. آب بسيار سرد 
نيز در اين هنگام باعث از بين رفتن حرارت ذاتى معده شــده و آن را 

ضعيف مى كند.
بالفاصله پس از ســحرى يا شام نخوابيد؛ زيرا اين كار باعث فشار به 
دهانــه معده و عدم قرارگيرى غذا در انتهــاى معده براى هضم كامل 
مى شــود و لذا عواقبى مانند رفالكس، نفخ و ســوءهاضمه را به دنبال 
خواهد داشت و از طرفى خواب نيز ناآرام و مختل خواهد بود، بنابراين 

حداقل نيم ساعت پس از صرف اين وعده ها نخوابيد.
از فعاليت بدنى بالفاصله پس از صرف سحرى يا شام بپرهيزيد.

 براى كاهش احساس تشنگى و گرما 
از اين نوشيدنى ها استفاده كنيد

عرق كاســنى، عرق شــاطره، عرق كاهو، تخم خرفه، ماءالشعير طبى، 
فالوده هندوانه با سكنجبين ميل كنيد. البته افرادى كه معده و كبد سرد 

دارند بايد در مصرف اين نوشيدنى ها احتياط كنند.
 از يبوست جلوگيرى كنيد

بنابــر اعالم دفتر طب ايرانى وزارت بهداشــت، بــراى اينكار به جاى 
مصرف ميوه هاى بســيار آبدار و خام كه باعث درد شــكم مى شوند 
مى توان خيســانده برگه هلو، زردآلو، انجير و آلوى بخارا استفاده كرد. 
اين خشــكبار بايد در آب جوش يا گالب داغ يكســاعت خيسانده و 
ســپس ميل شود. بهتر است مصرف اين تركيب يك تا 2 ساعت پس 

از شام باشد.

دنياى اقتصاد: هيجان نيوتنى در بورس 
 مثل سيب سقوط نكنه خوبه!!

همشهرى: رمز ارزها؛ مقصد جديد سرمايه هاى خرد 
 بهتره بگيم مقصد جديد براى خالى كردن جيب مردم!!

ايران: كرونا همچنان قربانى مى گيرد و مى تازد 
 واكسن هم كه احتكار شده براى فروش ميليونى!!

خراسان: تخليه اثر تحريم هاى نفتى
 تحريم يا تهديد؟

خريدار: بورس زير تيغ جراحى مجلس
 سرباال عمل شه خوبه!!

اقتصاد: تجارت هاى چمدونى
 عوارضى هم بايد بپردازن؟!

فرصت امروز: كاهش مستمر مشاركت اقتصادى
  با دادن مستمرى يكسان به بازنشستگان!!

اسكناس: دوربرگردان از جاده ابر تورم
 حاجى جاده پيچيده ما نپيچيديم!!

قدس: تير خالص به مذاكرات وين 
 به هدف خورده حاال؟!

امتياز: واكسن 60 ميليونى كرونا در بازار سياه
 جون مردم بازيچه كرونا شده ديگه!!

خريدار: تكيه دوباره بر درآمدهاى نفتى فاجعه ساز خواهد بود
 مگه از نفت درآمد هم داريم؟

آرمان ملى: برنج  انحصارى، همين را كم داشتيم
 حاال برنج هندى نباشه خوبه!!
آسيا: رالى تورمى اين بار با ماليات

 اين تورم هم شوماخريه برا خودش!!

جزئيات واكسيناسيون 
بيماران خاص و نادر

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت 
جزئيات واكسيناســيون بيماران نادر عليه كرونا را تشريح كرد و در 
زمينــه گرفتن رضايت نامــه از بيماران براى تزريق واكســن كرونا، 

توضيحاتى ارائه داد.
ــت  ــاره وضعي ــنا، درب ــا ايس ــو ب ــادنوش در گفت وگ ــدى ش مه
واكسيناســيون كرونــا در بيمــاران نــادر، گفــت: واكسيناســيون عليــه 
كرونــا در بيمــاران نــادر شــامل بيمــاران دياليــز خونــى و صفاقــى، 
،SMA ،EB ،CF ،MPS ام.اس،  تاالســمى،  هموفيلــى، 

اوتيســم، پيونــد اعضــا و نســوج، بيمــاران مبتــال بــه نقــص سيســتم 
ــاالى  ــه (PID) اســت كــه ايــن بيمــاران در كشــور ب ايمنــى اولي

540 هــزار بيمــار را شــامل شــده اســت.
وى با بيان اينكه بيماران مبتال به سرطان نيز در ليست بيماران نادرى 
كه شامل واكسيناسيون كرونا مى شــوند، قرار دارند، افزود: با توجه 
به تحويل مرحله اى واكســن، اولويت بندى بيماران براساس معيارها 
و شــرايط اعالم شده در شــيوه نامه صورت گرفته و بنا به تشخيص 
دانشگاه علوم پزشكى، بيماران آسيب پذيرتر در اولويت باالترى قرار 

مى گيرند.
شــادنوش ادامه داد: واجدين شــرايط توســط معاونت هاى درمان 
دانشــگاه هاى علوم پزشــكى و براساس ســامانه هاى ثبتى موجود 
شناســايى و فراخوان مى شــوند. در عين حال موارد منع مصرف نيز 
براساس پروتكل هاى علمى به دانشگاه هاى علوم پزشكى ابالغ شده 

است.
وى درباره مراكز تزريق واكســن كرونا براى بيماران نادر نيز گفت: 
مراكز تزريق واكســن كرونا از طريق معاونت هاى درمان دانشگاه ها 
تعيين مى شــود و بــا همــكارى معاونت هاى بهداشــتى، تيم هاى 
واكسيناتور به مراكز درمانى مراجعه و تزريق واكسن در همان مراكز 

انجام مى شود. 
براساس شيوه نامه هاى موجود، تزريق واكسن براى بيماران نادر هم 

در 2 نوبت و مانند ساير افراد جامعه انجام مى شود.
 تاكنون 20 هزار نفر از بيماران نادر واكسينه شدند

ــون واكســن  ــه تاكن ــادرى ك ــاران ن ــداد بيم ــاره تع ــادنوش درب ش
ــع  ــه توزي ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ك ــد، اظه ــت كرده ان ــا درياف كرون
بيــن  اســفند)   27)  99 ســال  پايــان  روزهــاى  در  واكســن 
ــه جمع بنــدى  ــا توجــه ب دانشــگاه هاى علــوم پزشــكى كشــور و ب
ــه، در  ــورت ماهان ــگاه ها به ص ــرد دانش ــاى عملك ــال آماره و ارس
هفتــه نخســت ارديبهشــت ماه عملكــرد فرورديــن دانشــگاه ها 
ــه نزديــك  ــوان گفــت ك ــون مى ت ــه تاكن اعــالم خواهــد شــد. البت

ــده اند. ــينه ش ــادر واكس ــاران ن ــر از بيم ــزار نف ــه 20 ه ب
چرايى گرفتن رضايت نامه از بيماران

وى درباره برخى اخبار مبنى بــر گرفتن رضايت نامه از بيماران نادر 
براى تزريق واكسن كرونا، گفت: گرفتن رضايت نامه به معنى احترام 
به حقوق بيماران و آگاهى بخشــى آنها درباره نوع دارو و عوارض 
محتمل اســت و از آنجا كه تزريق واكسن كرونا به صورت اختيارى 
اســت، گرفتن رضايت نامه به معنى اعالم آمادگى بيمار جهت تزريق 

واكسن است.
 فرايند گرفتن رضايت در زمينه بســيارى از خدمات پزشــكى نيز 

اتفاق مى افتد.

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاونــد-   
همدان پيام: رمضان امســال هم آمد اما كرونا 

هنوز نرفته است!
باور نداشــتيم يك روز يك ويــروس وارد 
زندگى مردم دنيا شود و اين همه مدت ميهمان 
خودخوانده اى همه عادت و رســم بشــر را 
دســتخوش تغيير و تحول هايى گاه ناخوش 

كند.
از خاطرمان برد كه روزگارى براى اســتقبال 
از ماه رمضان آئين ها و رسوم خاصى داشتيم.

از عطرافشانى مساجد شهر و روستا و استقبال 
از روحانى و مبلغ مسجد روستا، دعوت تازه 
عــروس و داماد به افطار، تهيه اقالم خوراكى 
مــاه رمضــان از يك هفته پيــش از آغاز ماه 
مبارك، ميهمانى و افطارى به روزه داران، تهيه 
گرده و كلواى نهاوندى ها تا آئين كلوخ اندازان 
در همدان و آجيل مشكل گشا و كيسه بركت 

ماليرى ها.
13 ماه اســت ســبك زندگى ها بــا ميهمان 
ناخوانده كرونا دســتخوش تغييرات اجبارى 
شــده اســت، از رفتارها و آداب اجتماعى تا 
حتى دفعات شســتن دست ها و روش تغذيه 
و همه آنچه در زندگى با آن ســروكار داريم 
در اين تغييرات از تيررس ويروس منحوسى 

به نام كرونا، در امان نماند!
سال گذشته درحالى ماه رمضان را گذرانديم 
كه براى كم شــدن ســايه اين بيمارى از سر 
بشريت بسيار دعا كرديم و اميد داشتيم امسال 
درحالى وارد نخســتين روز ايــن ماه مبارك 
شــده ايم كه هراس مان از پيشرفته تر شدن و 
ســرعت انتشــار اين ويروس سخت تر شده 

است.
سحرها و افطارهاى رمضان هاى گذشته را با 
عزيزانى بيــدار مانديم و ميهمانى خدا بوديم 
كه حاال ديگر بين مان نيســتند، كرونا بسيارى 
از هم وطنان مان را به كامِ خودكامِ خود كشيد.

همه تغييرات، تالش ها، توصيه ها براى رهايى 

از شــر اين ويروس به كار گرفته شده است، 
اما كرونا هر از گاهى بيشــتر، جان مى گيرد و 

جان مى گيرد!!
دوميــن رمضان و ماه ميهمانى خداســت كه 
روزه دارى مى كنيــم، دعــا و نياش مى كنيم و 
كرونا كنــار ما در كماِل بى ميلى مان قدم به قدم 
بــر زندگــى و آرامش و عمــر زمين رخت 

گسترانيده است.
باورمان نمى شــد روزگارى اينچنين برسد اما 
ناگزيريم به همزيستى با اين ويروس تا مگر 
خدا كند و رها شــويم از اين سايه يخ زده بر 

سالمت بشريت.
از تغييرات و تصميم هاى ســتاد كرونا مانند 
تعطيلى عروسى و جشــن ها، دورهمى ها و 
آئين هاى ختــم به تغييرات و تصميم هايى در 
رفتار اجتماعى و ســبك زندگى روزه دارى و 
تعطيلى جمع هاى قرائت خوانى در مساجد و 
آئين هاى مذهبى و... رسيديم. و چه دلتنگيم و 

دلگير از روزهايى كه سخت مى گذرد.
در هرحــال هرآنكه فرصتــى دارد و جانى 
ســالمت به ميهمانى حق دعوت شــده، اما 
اين بار شرايط متفاوت تر شده است، مساجد، 
تكايا و البته حرم هاى مطهر بســته شــد؛ از 
پس از انقالب نخســتين بار است نماز هاى 
جماعت و جمعه تعطيل مى شــود و در هاى 
پارك ها و تفرجگاه ها به روى مردم بسته شده 
و وزارت بهداشت هم مجدانه توصيه مى كند 
بهداشــت فردى و اجتماعى را بيش از پيش 
رعايت كنيد و در حد امكان از خانه ها بيرون 

نرويد.
با درنظر داشتن شرايط جسمى هر فرد، برخى 
برنامه ها و اقدامات هم براى ماه مبارك رمضان 
درنظر گرفته شده است تا مردم بتوانند اين ماه 

را به سالمت روزه دارى كنند.
اما روى خــوش ماجرا هم بــه ميدان آمدن 
طــالب و روحانيون، بســيجيان و گروه هاى 

خيريــه با شــيوع كرونا در ايام مــاه مبارك 
رمضان در قالب رزمايش همدلى و مواسات 

براى كمك به مردم و نيازمندان است.
يادمان باشــد كرونا بســيارى از همشهريان، 
هم وطنــان و كمــى نزديكتــر، همســايه و 
دوستان مان را با سختى معيشت مواجه كرد و 
ما شايد وسيله بركِت خدا بر سفره هاى بى نان 

آنها باشيم.
الهى امسال با دلى پر از اميد و جانى در هراس 
به ميهمانى و سايه امن تو به بندگى آمده ايم، 
در «يا رفيــق من الرفيق له» هــاى نجواهاى 
جوشــن، در «مــوالى يا مــوالى» مناجات 
حضرت امير، در هر افطار و سحرهاى دعا و 
نيايش مان راه چاره مى جوييم و نگاه بابركت 

تو را ملتمسانه چشم انتظاريم.
به بركت نفس هاى پاك آن مؤمنين و مؤمنانت 
حال ما را به دگرگونى بهار زينتى خوش ده و 
روزگارمان را به سالمت و سعادت خوش كن.

پيشگيرى از ناشنوايى 
بيش از 2 هزار كودك

 مدير روابط عمومى ســازمان بهزيستى 
كشور از پيشگيرى ناشــنوا شدن 2 هزار و 

685 كودك در سال گذشته، خبر داد.
به گزارش ايرنا، مســعود آسيما در صفحه 
توييترى خود نوشــت: «از اقدامات خوب 
سازمان بهزيستى هم اينكه در سال گذشته، 
از ناشنوايى 2 هزار و 685 كودك با كاشت 
حلزون جلوگيرى شــد و 122 هزار وسيله 
توانبخشــى نيز براى افراد داراى معلوليت 

تأمين شد.»
ســال گذشته سازمان بهزيســتى كشور در 
تفاهم نامه اى با كميته امداد، مؤسسه خيريه 
بخشــش و هيــأت امنــاى ارزى در كنار 
متخصصان بــراى تأمين هزينه هــا و ارائه 
خدمــات بــه كودكانى كه نياز به كاشــت 

حلزون و پيشــگيرى از ناشــنوايى دارند، 
همكارى داشت.

اگر در سن مناسب، كاشت حلزون صورت 
نگيرد، ديگر كاشــت حلزون به بازگشــت 
شــنوايى افراد منجر نمى شود، بنابراين الزم 
اســت تالش شــود تا همه افــرادى كه به 
كاشــت حلزون نياز دارنــد به موقع و تا 6

ســالگى اين كاشت براى آنان انجام شود تا 
بتوانند شنوايى خود را به دست آورند.

اكنون در كشــور 14 مركز كاشت حلزون 
دولتى فعاليت دارند.

تدوين طرح حمايت 
اجتماعى از كودكان 

كار و خيابان
 طــرح حمايت اجتماعى از كودكان كار 
و خيابان تدوين شــد. اين طرح از ابتداى 
جذب كودكان كار و خيابــان، غربالگرى، 
پذيرش و توانمندســازى را در خود جاى 

داده است.
به گزارش مهر، معاون اجتماعى ســازمان 
بهزيستى كشور در تبيين و تشريح اقدامات 
ســال 99 درجمع خبرنگاران گفت: ما 880

مركز نگهدارى شــبانه روزى از كودكان و 
نوجوانان در كشــور داريم كه بيش از 640
مركز توسط بخش غيردولتى و خيرين اداره 
مى شود و سازمان بهزيستى كشور به عنوان 
نهاد سياستگذار نظارت بر روند اجراى كار 
شــركاى اجتماعى با تســهيلگرى موانع را 

مرتفع مى كند.
حبيب ا... مســعودى فريد بيان كرد: ســال 
گذشــته مديريت كودكان سنين 3 سال به 
باال را به بخش غيردولتى در قالب ماده 26
واگذار كرديم و مطرح شد كه شيرخوارگاه ها 
نيز مى توانند به متقاضيان صاحب صالحيت 
واگذار شــوند كه اين فرايند در اســتان ها 
انجام شــده است. همچنين ما با روند روبه 
رشــد فرزندخواندگى در چند سال گذشته 
روبه رو شــديم كه همكاران به شناســايى 
فرزندانى كه در مراكز نگهدارى مى شدند و 
قابليت اين را داشتند كه به خانواده واگذار 
شوند، پرداختند و ســامانه فرزندخواندگى 
از ارديبهشت ســال گذشته فعاليت خود را 
آغاز كرد و خانواده هاى متقاضى با پاسخ به 
پرســش هاى موجود در سامانه فرزند مورد 
تقاضاى خــود را به صورت موقت و دائمى 

در كشور پيدا كنند.

رمضان دگر شد اما كرونا نرفت

وقت افطار سفره خالى همسايه 
يادمان باشد

نحوه جبران 
عقب ماندگى دروس 
عملى هنرستانى ها در 
پى تعطيالت كرونايى
 مديركل دفتر آموزش هاى فنى وحرفه اى 

و كاردانش وزارت آموزش وپرورش درباره 
روند آموزش هنرســتانى ها و به ويژه دروس 
عملــى و كارگاهى در شــرايط قرمز كرونا 

توضيحاتى ارائه داد.
مصطفــى آذركيش در گفت وگو با ايســنا، 
اظهار كرد: 3 نوع درس در دوره هنرستان و 
كاردانش داريم؛ دروس عمومى كه آموزش 

آنها به طريقه مجازى ارائه مى شود.
پايــه  دروس  آمــوزش  افــزود:  وى 
و  رياضــى  و  شــيمى  فيزيــك،  ماننــد 
شايســتگى هاى غيرفنــى ماننــد اخــالق 
حرفــه اى و كارآفرينــى در بســتر تلويزيــون 

مى شــود. دنبــال  پيام رســان ها  و 
آذركيش با اشاره به اينكه گروه سوم، دروس 

كارگاهى هستند، گفت: هنرجويان در شاخه 
فنى هفته اى 2 روز كارگاه عملى دارند، طى 
چندماه سپرى شده از سال تحصيلى، شهرها 
به لحاظ شيوع بيمارى كرونا در وضعيت هاى 
مختلفى قرار داشــتند و شــهرها آبى و زرد 
كارگاه ها به صورت تراكمى در بســيارى از 

هنرستان ها برگزار شده است.
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آغاز طرح نظارتى ضيافت1400 

 طرح نظارتى ويژه ماه رمضان توســط تعزيرات حكومتي اســتان 
همدان كليد خورد. در آســتانه آغاز ماه مبارك رمضان طرح نظارتي 
ضيافت 1400 با همكاري ســاير دستگاه ها با هدف پيشگيرى، پايش 
ونظارت مداوم و متمركز در مركزاستان و شهرستان ها اجرامى شود .

 به گزارش روابط عمومى اداره كل تعزيرات حكومتى استان همدان، 
داريوش جودكى مديركل تعزيرات حكومتى اســتان گفت: با توجه 
بــه اينكه تعزيرات حكومتى ركن قضايى بازار اســت و وظيفه ذاتى 
ما رســيدگى به پرونده ها و صدور حكم است، اّما با درپيش بودن ماه 
مبارك رمضان وافزايش تقاضاى عمومى براى خريد برخى كاالها از 
قبيل مواد لبنى، قند و شكر، خرما، مواد پروتئينى، برنج، روغن، زولبيا و 
باميه و... ، ضرورت كنترل بازار را با هدف پيشگيرى، پايش و نظارت 
مداوم و متمركز با همكارى دستگاه هاى نظارتى مانند سازمان صمت، 
اتاق اصناف، دانشــگاه علوم پزشكى و ... مضاعف كرده است. براين 
اســاس اداره كل تعزيرات حكومتى همدان همزمان با سراسر كشور 

اجراى طرح ضيافت 1400 را از 21 فروردين آغاز كرد.
اين طرح تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه دارد و هرگونه تخلف خارج 

از نوبت رسيدگى خواهد شد.
تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 و سامانه www.124.ir سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، ســامانه پيامكــى 300000135 و تارنماى 

t135.ir آماده دريافت گزارشات مردم عزيز مى باشد.

معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان:
1400 واحد در شهرك هاى صنعتى همدان 

درحال ساخت است
 معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان با 
بيان اينكه حدود 1400 واحد صنعتى در شــهرك ها و نواحى صنعتى 
اســتان درحال ساخت است، گفت: سال گذشــته 430 فقره قرارداد 
واگذارى زمين در شهرك هاى صنعتى استان همدان منعقد شده است.

مســعود قربانى با بيان اينكه استان همدان داراى 31 شهرك، ناحيه و 
منطقه ويژه اقتصادى اســت، اظهار كرد: درحال حاضر 25 شــهرك و 

ناحيه صنعتى استان همدان قابليت سرمايه گذارى دارد.
معاون صنايع كوچك شــركت شــهرك هاى صنعتى اســتان همدان 
تصريح كرد: ســال گذشــته 430 فقــره قرارداد واگــذارى زمين در 
شهرك هاى صنعتى منعقدشــده كه 1710 ميليارد ريال سرمايه گذارى 

به دنبال داشته است.
وى بــا تأكيد بر اينكه شــهرك هاى صنعتى اســتان همــدان از نظر 
زيرساخت ها مهياى واگذارى به سرمايه گذاران است، خاطرنشان كرد: 
شــركت شهرك هاى صنعتى هيچ مشــكلى از نظر واگذارى زمين به 
سرمايه گذاران ندارد و زيرساخت هاى ابتدايى مورد نياز در شهرك ها 

ايجاد شده است.
قربانى با اشــاره به اينكه درحال حاضر حدود 1400 واحد صنعتى در 
شــهرك هاى صنعتى استان درحال ساخت وســاز و تخصيص زمين 
هســتند، يادآور شد: ساخت وساز اين واحدها حداكثر تا 2 سال آينده 

بايد به پايان برسد.

كارگاه هاى فرش از ثبت نام 
در سامانه مؤديان معاف شدند

 رئيس مركز ملى فرش ايران از معافيت كارگاه هاى فرش دستباف، 
شركت ها، تعاونى ها و اتحاديه هاى مربوطه از ثبت نام در سامانه مؤديان 
و اصالح تبصره يك ماده 2 قانون حمايت از هنرمندان، صنايع دســتى 

و فرش دستباف خبر داد.
به گزارش ايســنا، فرحناز رافع گفت: هيــأت وزيران اليحه اصالح 
تبصره (1) ماده (2) قانون حمايت از هنرمندان، اســتادكاران و فعاالن 
صنايع دستى درباره تعيين دستگاه اجرايى مسئول ارزيابى بيمه شدگان 
صنعــت فرش را به تصويب رســاند. به موجب اصالحيه يادشــده، 
ارزيابى بيمه شــدگان صنعت فرش توســط بازرسان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تنها براســاس مســاحت مذكور در ماده (2) قانون 

يادشده انجام مى گيرد.
وى افزود: اين تصميم در راســتاى مصوبه شــوراى عالى ادارى 
مبنى بــر انتزاع همه امور مربوط به سياســت گذارى، برنامه ريزى، 
نظارت، هدايت و حمايت صنعت فرش دســتباف، امور تحقيقاتى 
و پژوهشــى مربوط بــه آن و تهيه ضوابط و الزامــات فنى توليد 
و صادرات و اقدامات حمايتى، از ســاير دســتگاه هاى اجرايى و 
تجميع آن در يك واحد سازمانى در حوزه مركزى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اتخاذ شد. در متن قبلى قانون، ارزيابى قالى بافان 
بيمه شده، به اشــتباه برعهده وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى بوده و با اين مصوبه همــه امور مربوط به فرش 
دســتباف به تنها متولى آن وزارت صمت (مركز ملى فرش ايران) 

واگذار شد.

رئيس اداره بحران جهاد كشاورزى استان:
سرما 204 ميليارد به همدان خسارت زد

 در پى وقوع سرما در استان همدان، 26 هزار و 650 هكتار از اراضى زراعى و باغات 
همدان دچار سرمازدگى شده و كشاورزان و باغداران حدود 204 ميليارد تومان خسارت 

ديدند.
رئيس اداره بحران سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه سال گذشته 300 
ميليارد تومان خســارت به بخش باغى و زراعى اســتان وارد شده بود، اظهار كرد: امسال 

محصوالت زراعى چغندرقند، گندم، جو و كلزا بين ده تا صد درصد خسارت ديده اند.

احدظفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 18 هزار و 475 هكتار از اراضى زراعى استان 
دچار خسارت سرمازدگى شدند، تصريح كرد: خسارت 23 ميليارد و 248 ميليون تومانى 

به اراضى زراعى سبب افت 16 هزار و 175 تن محصول مى شود.
ظفرى با اشــاره به اينكه ده تا 15 درصد از اراضى گندم و جو استان دچار خسارت شده 
اســت، بيان كرد: در چغندرقند بيشترين خسارت به اراضى وارد شده است كه كشاورزان 

بايد واكارى يا كشت جايگزين انجام دهند.
اين مقام مســئول يادآور شد: همچنين به دليل سرمازدگى امسال 8 هزار و 190 هكتار از 
باغات استان آسيب ده تا 50 درصدى ديده اند كه موجب از بين رفتن 17 هزار و 330 تن 
محصول باغى مى شود. ظفرى افزود: بيشترين خسات سرمازدگى در شهرستان هاى جنوبى 

از جمله نهاوند، تويسركان، مالير و اسدآباد رخ داده است زيرا در اين نواحى اراضى در 
مرحله رشــد رويشى و باغات در مرحله گلدهى بوده اما در شهرستان هاى شمالى به دليل 

پايين بودن دما كمتر آسيب ديدند.
رئيس اداره بحران ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همدان با اشاره به بيمه محصوالت 
كشــاورزى، يادآور شد: 149 هزار هكتار از اراضى زراعى و 938 هكتار از باغات استان 

تحت پوشش بيمه محصوالت كشاورزى قرار دارند.
وى با تأكيد بر اقدامات پيشــگيرانه توســط كشاورزان، خاطرنشــان كرد: كشاورزان و 
بهره بردارانى كه دچار خسارت شدند، به دفاتر صندوق بيمه كشاوزى شهرستان ها مراجعه 

كنند. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى»
 طبــق اعالم شــركت بازرگانــى دولتى 
ايران، شــيوه نامه نرخ خريد تضمينى به ازاى 
هركيلو گندم داخلــى و دانه هاى روغنى در 
ســال 1400، 4 هزار تومان مصوب شده كه 
نســبت به سال گذشــته با افزايش 2 هزار و 

500 تومانى مواجه شده است.
اما كشاورزان به نرخ خريد تضمينى معترض 
شــده و قيمــت 5 هزار تومانــى را براى آن 
پيشــنهاد داده انــد. تــا جايى كــه بنياد ملى 
گندم كاران ايران دست به دامان رهبرى شده 
و در نامه اى به حســين فدايى رئيس بازرسى 
دفتر مقام معظم رهبرى با اشاره به غيرمنطقى 
بودن قيمت مصوب 4 هزار تومان براى گندم، 
تبعات اصالح نشــدن نرخ خريد تضمينى را 
تشــريح كرده و خواستار افزايش نرخ خريد 
تضمينى گندم به كيلويى 5 هزارتومان شــده 

است.
يكــى از گنــدم كاران همدانى بــه خبرنگار 
همدان پيام گفت: اگر نرخ پيشــنهادى دولت 
اصالح نشود، ممكن اســت با كاهش توليد 
داخلى يا خروج گندم از شبكه مواجه شويم 
كه در اين صورت دولت ناچار خواهد شــد 
براى تأمين نيازهاى كشــور اقدام به واردات 
گندم از خارج كند كه قيمت حال حاضر آن 

8 هزار تومان است.
وى ادامــه داد: اگر قيمت گندم افزايش نيابد 
كاهش توليــد، افزايش واردات در شــرايط 
تحريــم و كرونــا، قاچاق و كاهــش درآمد 
كشــاورزان تنها بخشــى از عواقبى است كه 
بخــش كشــاورزى و دولت بــه آن گرفتار 

مى شوند.
اطالعات ثبت شــده در گمــرك جمهورى 
اســالمى ايران حاكى از آن اســت كه قيمت 
وارداتى گندم در ســال هاى 1398 و 1399

به ترتيــب 23 و 22 درصد بيشــتر از قيمت 
جهانى گندم بوده است. از طرف ديگر ميزان 
حمايــت قيمتى از توليد داخلى اين محصول 
در سال 1398 و 1399 به ترتيب منفى 17/2
و منفى 39 هزار ميليــارد تومان تخمين زده 

مى شود.
در واقع كشــاورزان در اين 2 سال و با توجه 
به قيمت تضمينى تعيين شــده بــراى گندم، 
معادل 17/2 و 39 هزار ميليارد تومان ماليات 
غيرمســتقيم پرداخته اند. بر اين اساس، سهم 
هر گندم كار از اين ماليات غيرمســتقيم برابر 
با 13/1 و 29/6 ميليون تومان در اين سال ها 

بوده است.
ســركوب قيمــت داخلى ايــن محصول در 
سال هاى اخير، زيان گندم كاران در هر هكتار 

را به حدود 8 ميليون تومان رسانده است. اين 
نحوه دخالت دولت در بازار درحالى است كه 
در فاصله سال  هاى 2015 تا 2019 كشورهاى 
OECD ساالنه به ميزان 2/84 ميليارد دالر 
از توليد داخلى محصول گندم خود حمايت 

كرده اند.
بنابرايــن دولــت بــا ســركوب قيمت هاى 
داخلى گندم در ســال هاى گذشته و كاهش 
حمايت ها، كشــاورزان داخلى را در تنگناى 

بيشترى قرار داده است.
درصورتى كه  معتقدند  كشاورزى  تشكل هاى 
قيمت گندم افزايش نيابد احتمال قاچاق اين 
محصول به كشــورهاى همســايه كه قيمت 
در آنجا تقريبا كيلويى 8 هزار تومان اســت، 
افزايــش مى يابد و دولت مجبور اســت ارز 
بيشــترى را براى واردات گندم از كشورهاى 

ديگر بپردازد.
يعنــى دولــت بيــش از 2 برابــر نرخى كه 
مى خواهد به كشــاورزان داخلى بدهد را به 
كشــاورز خارجى مى پردازد و به جيب آنها 

يارانه مى ريزد.
اگــر دولت سياســت هاى خــود را در قبال 
كمبود  نكنــد،  اصالح  گنــدم  قيمت گذارى 
توليد گندم و آرد در كشور طى ماه هاى آينده 
فرضيه اى محتمل است و بايد از همين اكنون 

به فكر واردات گندم باشند.

اين اتفــاق درباره مرغ رخ داد و مســئوالن 
اعــالم كردند كــه حدود 50 هــزار تن مرغ 
براى تنظيم بازار اين كاال وارد كشور خواهد 
شــد، درحالى كه اگر همين ميزان ارزى را كه 
اكنون مى خواهند صرف واردات مرغ كنند را 
در زمان درست، صرف توليد مى كردند و از 
برمى داشتند،  دســت  دستورى  قيمت گذارى 

بازار مرغ اين اندازه نابسامان نمى شد.
اگــر قيمت خريد گندم از كشــاورز به نرخ 
واقعى نباشــد، دامــداران از ايــن محصول 
اســتراتژيك براى تغذيه دام خود اســتفاده 
خواهند كرد، زيرا قيمت خوراك دام و طيور 
در بازار بســيار گران تر از گندم است، كمبود 
خــوراك هم موجب شــكل گيرى بازارهاى 
ســياه شــده كه قيمت خوراك را تا 5 برابر 
افزايش داده اســت و قيمت سويا تا 15 هزار 
تومان و ذرت تا 7 هزار تومان رســيده كه در 
برابر نرخ 4 هزار تومان گندم كه دولت تعيين 

كرده بسيار بيشتر است.
شيوع كرونا در 16 ماه گذشته صادركنندگان 
محصوالت اســتراتژيك از جملــه گندم را 
بســيار كم كرده؛ بنابراين اگر دولت چشم به 
واردات دوخته چنين شرايطى فراهم نيست و 
بايد با تعيين نرخ خريد منطقى و حمايت از 

كشاورزان توليد داخل را افزايش دهد.
بنابراين كاهش حمايت هاى دولت، افزايش 

هزينه هاى توليد كه با قطع يارانه هاى كود و 
سموم 5 برابر شــد و تعيين نرخ هاى كمتر 
از واقع، سال به ســال گندمكاران را تضعيف 
كرده و درصورتى كه امسال نرخ واقعى گندم 
تعيين نشــود، دولت مجبــور به واردات در 
شرايط ســخت تحريم و كرونا خواهد بود 
كه هم ارز زيادى مى خواهد و هم كار آسانى 

نيست.
در كنار ناراضــى بودن كشــاورزان از نرخ 
مصوب 4 هــزار تومانى براى خريد تضمينى 
گندم، كمبود آب در همدان نيز بحرانى است 
به مشكالت گندم كاران همدانى افزوده است. 
كه درصورت نبود بارش در ارديبهشــت ماه 
همدان بايــد منتظر بحران آب باشــد كه نه 
فقط قطعــى آب آشــاميدنى را به دنبال دارد 
بلكه باغ ها و مزارع را با زيان مواجه مى كند. 
روز گذشته يك منبع آگاه نيز درباره محصول 
گندم همدان گفت: همه دست به دعا هستند 
تا نزوالت آســمانى ببارد در غير اين صورت 
استان با كمبود گندم مواجه خواهد شد. و اگر 
دولت با پيشــنهاد 5 هزار تومانى كشاورزان 
موافقت نكند و در رقم پيشنهادى براى خريد 
تضمينى تجديدنظر نكند ممكن است كاشت 
در همدان با كاهش چشــمگيرى مواجه شود 
و يا همدانى ها جزو متضررترين كشــاورزان 

باشند.

 دبيــر انجمن صنايع لوازم خانگى گفت كه 
درصورت اجراى مصوبه تجــارى در بودجه 
1400 مبنى بر تغيير نرخ ارز محاســبه حقوق 
ورودى، لوازم خانگى بى بروبرگرد گران مى شود 

و تبعاتى نيز متوجه توليدكنندگان خواهد شد.
بنــد (و) تبصره 7 قانون بودجه امســال محل 
افزايش درآمد دولت از محل عوارض گمركى 
است. طبق اين مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمركى كاالهاى وارداتى به اســتثناى كاالهاى 
اساســى، دارو و تجهيزات مصرفى پزشكى در 
ســال 1400 در همه موارد از جمله محاســبه 
حقوق ورودى، براســاس برابرى نرخ سامانه 
اى.تى.اس بانــك مركــزى در روز اظهار كه 
نرخى نزديك به بازار است. همچنين براساس 
ايــن تبصره نرخ 4 درصد حقوق گمركى براى 
كاالهاى اساســى، دارو، تجهيزات و ملزومات 
مصرفى پزشكى و همچنين نهاده هاى كشاورزى 
و دامى به يك درصد و براى ســاير كاالها به 2
درصد ارزش گمركــى كاال كاهش پيدا كرد و 
در بخشــى ديگر تأكيد شد مبلغ ريالى حقوق 
ورودى كاالهــاى اساســى، دارو، تجهيــزات 
و ملزومــات مصرفــى پزشــكى و نهاده هاى 
كشاورزى و دامى نسبت به سال گذشته 1399
نبايد افزايش يابد. كاالهاى اساسى به عنوان نياز 
اصلى مردم، هچنان براى واردات ارز 4 هزار و 
200 تومان دريافت مى كند و از سويى محاسبه 
حقوق ورودى آن نيز افزايش نداشــته و با نرخ 

ترجيحى است.
طبــق گزارش هاى گمرك، نيمــى از واردات، 
كاالهاى اساسى و نيمى ديگر غيراساسى است 
كه از اين كاالهاى غيراساسى بيش از 80 درصد 
به اقــالم توليد اختصــاص دارد؛ بنابراين اين 
مصوبه بيش از همه توليدكنندگان را تحت تأثير 

قرار خواهد داد.
در ايــن زمينه عباس هاشــمى در گفت وگو با 

ايســنا از ارسال نامه اى در اين رابطه به وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت (صمــت) و بانك 
مركزى خبر داد و گفت: به نظر مى رسد گمرك 
هم براى اجراى اين مصوبه با ابهاماتى روبه رو 
است. هر سال كتاب آئين نامه مقررات صادرات 
و واردات اوايل سال چاپ و توزيع مى شد كه 
مالك عمل واردات و توليد بود اما امسال هنوز 
اين آئين نامه منتشر نشده است. با اين حال هيأت 
دولت با مصوبه اى بخشــى از تعرفه ها را اعالم 
كرده و همزمان نرخ ارزى كه در محاسبه تعرفه 
ورودى استفاده مى شد از 4 هزار و 200 تومان 
به سنا تغيير كرده است. بر اين اساس با حقوق 
ورودى هاى مشخص شده در آئين نامه مقررات 
صادرات و واردات سال 1399، حقوق ورودى 

كاالها ممكن است افزايش پيدا كند. 
وى افــزود: همان طور كه اشــاره شــد كتاب 
آئين نامــه مقررات صــادرات و واردات هنوز 
توزيع نشــده است. در كتاب آئين نامه مقررات 
صادرات و واردات مشــخص بــود كه براى 
محاســبه حقــوق ورودى هــر كاال بايد چند 
درصــد از اف.او.بى (قيمت تــا لحظه تحويل 
روى كشــتى) كاال را ضــرب در نــرخ ارز 4
هــزار و 200 تومانى كرد كه به افزايش قيمت 
منجر مى شــود. اما طبق مصوبه جديد دولت 

اين درصد براى تمام كاالهاى اساســى يك و 
براى كاالهاى غيراساســى 2 عنوان شده و نرخ 
ارز از نرخ ارز دولتى به سنا كه حدود 18 هزار 
تومان از تغيير كرده است. هاشمى با بيان اينكه 
اين مسأله ابهاماتى براى گمرك هم ايجاد كرده، 
تصريح كــرد: برخى كاالها قبض انبار دريافت 
كردند و برخى هنوز در راه هستند كه تكليف 
آنها مشخص نيســت. به نظر مى رسد الزم بود 
ابتدا چاپ كتاب مقــررات صادرات و واردات 
سال 1400 در اولويت قرار مى گرفت و بررسى 
كارشناسى مى شد يا عطف به ماسبق نمى شد و 
بعد به تدريج اين قانون اجرا مى شد. اما افزايش 
ناگهانى نرخ ارز محاســبه حقوق ورودى از 4

هزار و 200 تومان به نرخ ارز سنا نگرانى شديد 
در توليدكنندگان در زمينه گران شدن مواد اوليه 

ايجاد كرده است. 
 ميانگين 30 تا 35 درصد 

مواد اوليه لوازم خانگى وارداتى است
دبير انجمن صنايع لوازم خانگى در پاســخ به 
پرسشى درباره ميزان تأثير اين مصوبه بر افزايش 
قيمت لوازم خانگى گفت: به طور ميانگين 30

تا 35 درصد مــواد اوليه لوازم خانگى به لحاظ 
ارزشى از طريق واردات تأمين مى شود كه اين 
درصد در كاالهاى مختلف متفاوت است. براى 

مثال در كاالهاى گازى تقريبــاً 5 درصد و در 
تلويزيون 60 تا 65 درصد است. عالوه بر اين، 
قيمت جهانــى كاالها و همچنين ميزان حقوق 
ورودى كاالهاى مختلف نيز متفاوت اســت؛ 
بنابراين نمى توان درصد دقيقى درباره احتمال 

افزايش قيمت لوازم خانگى اعالم كرد. 
وى با تأكيد بــر اينكه برنامه هايى براى كاهش 
اين ميزان از وابستگى به مواد اوليه وارداتى نيز 
وجود دارد كه اجراى آنها يك شبه ممكن نيست، 
اظهار كرد: بخشى از مواد اوليه وارداتى مربوط 
به توليدكننده لوازم خانگى نيست بلكه مربوط 
به بخش هــاى ديگر زنجيره تأمين مانند فوالد، 
كمپرســور، برد الكترونيكى، مواد پتروشيمى و 

نظاير آن است . 
 لوازم خانگى چقدر گران مى شود؟

بــا اين حال دبير انجمن صنايــع لوازم خانگى 
تأكيــد كرد كه درصورت اجــراى اين مصوبه 
قيمت لوازم خانگى بى بروبرگرد افزايش خواهد 
يافت اما نه به انــدازه افزايش حقوق ورودى. 
براى مثال اگر حقوق ورودى مواد اوليه كاالهايى 
4 برابر شــود قيمت آن كاال 4 برابر نمى شود و 
درصد اثرگذارى آن به درصد اســتفاده از مواد 

اوليه وارداتى بستگى دارد. 
وى همچنين با بيان اينكه 70 درصد منابع مالى 
توليدكنندگان صرف تأمين مواد اوليه و پرسنل 
و ساير هزينه ها مى شود، تصريح كرد كه اجراى 
اين مصوبه تبعاتى هم براى توليدكنندگان دارد. 
هاشــمى درباره تأثير اجراى مصوبه و قيمت 
لوازم خانگى كوچك نيز گفت: ساخت داخل 
در لوازم خانگى كوچك هم در همين حدود 30

تا 35 درصد اســت. براى مثال مواد پتروشيمى 
در داخل تأمين مى شــود، اما تقريباً 90 درصد 
موتور لوازم خانگى كوچك وارداتى است. البته 
برنامه هايى براى توليد داخل آنها وجود دارد كه 

زمان بر است.

كااليى كه توان توليدش را داريم 
وارد نكنيم!

 يك فعال كارگرى امنيت شــغلى كارگران را به حفظ بنگاه هاى 
اقتصــادى و حمايت از توليد داخل وابســته دانســت و از گمرك 

خواست تا اجازه واردات كاالهاى مشابه توليد داخل را ندهد.
علــى حيــدرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: شــعار «توليد، 
پشــتيبانى ها و مانع زدايى ها» با توجه به موقعيت و شــرايط خاص 
كشور به طور هوشمندانه از ســوى مقام معظم رهبرى انتخاب شده 
و همه كشــور بايد بــراى حفظ توليد داخلى و برداشــتن موانع از 

بخشهاى توليدى بسيج شوند.
وى ادامه داد: پشــتيبانى از خريد كاالى ايرانى به منزله حفظ اشتغال 
نيروهاى كار و تداوم فعاليت كارخانه ها و بنگاه هاى اقتصادى است. 
اگــر از توليد حمايــت نكنيم و به واردات بى رويــه روى بياوريم، 
واحدهاى توليدى از گردونه اقتصاد خارج مى شوند و امنيت شغلى 

كارگران به خطر مى افتد.
اين فعال كارگرى تصريح كرد: در شرايطى كه با فشارهاى بيرونى و 
تحريم روبه رو هستيم و كارخانه ها در تأمين مواد اوليه دچار مشكل 
هســتند حداقل بايد قوانين و مقررات داخــل را به گونه اى وضع و 
تسهيل كنيم تا به جاى آنكه مانعى سر راه توليد باشد، توليدكنندگان 

را به ادامه فعاليت اميدوار كند.
حيدرى در عين حال بــر لزوم بهبود كيفيت محصوالت توليد داخل 
تأكيــد كــرد و گفت: اگر مصرف كننــده اطمينان پيــدا كند كااليى 
كه مى خــرد از كيفيت خــوب و بااليى برخوردار اســت به جاى 
خريدن كاالى خارجى يا وارداتــى، جنس ايرانى مى خرد؛ بنابر اين 
توليدكننــدگان بايد كاالى مرغوب و باكيفيت كه قابل رقابت با بازار 

باشد توليد كنند تا مردم هم به خريد جنس ايرانى تشويق شوند.
وى همچنين بر لــزوم مقابله با قاچاق و واردات كاالى مشــابه به 
كشــور تأكيد و اظهار كرد: وقتى در داخل كشور توان توليد كااليى 
را داريــم نبايد اجازه واردات بدهيم؛ لــذا انتظار داريم همچنان كه 
گمرك در سال هاى اخير جلوى واردات كاالهاى مشابه توليد داخل 
را گرفته امســال هم اين كاالها را شناسايى كند و اجازه واردات به 

آنها ندهد.
اين فعال كارگرى در پايان با بيان اينكه پشتيانى از توليد و مانع زدايى 
از آن تنها وظيفه دولت يا مصرف كننده نيست، اظهار كرد: مجموعه 
دولت، مجلس و قوه قضاييه، تشــكل ها، اصناف، مردم و مســئوالن 
بايد بــا همراهى و همدلى و عزمى جــدى در جهت تحقق عملى 
شعار امســال بكوشند و با اتخاذ سياســت هاى مناسب در حمايت 
از بنگاه هاى اقتصادى و جلوگيــرى از تعطيلى كارخانه ها و ريزش 
نيروهاى كار، موجبات تقويت توان داخل، حفظ اشــتغال كارگران، 

رونق توليد و بازار كار را فراهم كنند.

مديرعامل بانك مسكن: 
وام مسكن ملى 150 ميليون تومان مى شود

 مديرعامل بانك مسكن از پرداخت قسط اول وام ده هزار واحد 
طرح ملى مسكن خبر داد و گفت: به محض ابالغ بانك  مركزى، وام 

150 ميليون تومانى براى اين طرح پرداخت مى شود.
بــه گزارش خبرآنالين، محمود شــايان اظهار كــرد: در طرح اقدام 
ملى دســتگاه هايى با وزارت راه و شهرسازى همكارى مى كنند، از 
جمله ســتاد اجرايى فرمان امام. در فاز يك براى ســاخت 25 هزار 
واحد مســكونى با ستاد اجرايى فرمان امام همكارى مى كنيم. بر اين 
اساس براى اين تعداد واحد مسكونى بانك مسكن تأمين مالى انجام 

مى دهد.
وى افزود: ســتاد اجرايى فرمــان امام به عنوان يكــى از كارگزاران 
ســازمان ملى زمين و مسكن شناخته مى شود و از طرف اين سازمان 
زمين را تحويــل مى گيرد و پيمانكاران ذى صــالح معرفى مى كند. 
در ادامــه نيز پس از طى مراحل مختلــف از جمله گرفتن پروانه و 
پيشــرفت فيزيكى حداقل ده درصدى براى دريافت تســهيالت به 

بانك مسكن معرفى مى شوند.
وى بيــان كرد: در زمان حاضر به هر واحد صــد ميليون تومان وام 
پرداخت مى شــود، قرار است بانك مركزى ســقف وام را به 150

ميليون تومان افزايش دهد كه به محض ابالغ از سوى بانك مركزى 
اين كار اجرايى مى شود.

مديرعامل بانك مســكن با يادآورى اينكه درصورت تصويب بانك 
مركزى سقف وام طرح ملى مســكن به 150 ميليون تومان افزايش 
مى يابد، گفت: همچنين شركت عمران شهرهاى جديد، بنياد مسكن 
و سازمان ملى زمين و مســكن 3 دستگاه و ارگان دولتى هستند كه 

در طرح ملى مسكن با وزارت راه و شهرسازى همكارى مى كنند.
شــايان اضافه كرد: در مجموع بانك مسكن تأمين مالى حدود 140

هزار واحد طرح ملى مســكن را پذيرفته است. تاكنون نيز قسط اول 
ده هزار واحد اين طرح پرداخت شده است.

وى اظهار كرد: حدود 47 هزار واحد نيز معرفى شــده كه در مراحل 
مختلف تشكيل پرونده تا امضاى قرارداد قرار دارند.

گندم كاران به رهبرى نامه نوشتند

نرخ خريد تضمينى پايين است

لوازم خانگى بى بروبرگرد گران مى شود!
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«بى تحركى» احتمال ابتال به زوال عقل
 و افسردگى را افزايش مى دهد

 بى تحركى تأثيرات مخربى بر مغز دارد تا جايى كه نبود فعاليت بدنى 
احتمال ابتال به زوال عقل و افسردگى را افزايش مى دهد.

ورزش و فعاليت بدنى فقط به رشــد عضالت و آمادگى جســمانى ما 
كمك نمى كند بلكه ســنگ بناى اصلى پيشگيرى از حداقل 35 بيمارى 
مزمن مانند بيمارى هاى قلبى- عروقى، بيمارى هاى شناختى، سرطان و 
ديابت است و حتى نقش ورزش در برخى از بيمارى ها آنقدر برجسته 

 است كه از ورزش به عنوان دارو براى اين بيمارى ها ياد مى شود.
با وجود تأثيراتى كه ورزش بر سيســتم قلبــى- عروقى دارد، به اثرات 
چشــمگير ورزش بر مغز و ســالمت مغز توجه كافى نشــده است 
درصورتى كه مطالعات نشــان مى دهند ورزش محركى براى تغييرات 

شناختى و ساختارى در مغز است.
بهتر است اين ديدگاه را در جامعه توسعه دهيم كه ورزش تأثير مثبتى بر 
مغز و سيستم هاى مختلف ما ندارد بلكه بى تحركى و نبود فعاليت بدنى 
اســت كه تأثيرات مخربى بر مغز دارد، به صورتى كه اين سبك زندگى 
و نبود فعاليت بدنى چاقى، ديابت، افســردگى و زوال عقل را افزايش 

مى دهد.
برخى فكر مى كنند اگر ورزش كنند خيلى خوب بوده و فوايد آن مثبت 
است اما اگر ورزش انجام ندهند اتفاقى نمى افتد، درصورتى كه اين طور 
نيست و نياكان ما در دنيايى زندگى مى كردند كه مجبور بودند براى غذا 
ورزش كنند، زيرا دريافت غذا بستگى به موفقيت در فرايند شكار داشت 
اما انسان امروزى در محيطى زندگى مى كند كه ورزش جزوى از زندگى 
نيســت و فعاليت بدنى ندارند، پياده روى به هنر گمشده تبديل شده و 

سبك زندگى با گذشته تكاملى ما ناسازگار است.
از منظر تاريخى، تكاملى و علمى شواهدى از ارتباط عضله و مغز وجود 
دارد و اثبات شده است كه فعاليت بدنى متوسط و شديد اثرات مفيدى 

بر سالمت مغز و عملكرد شناختى آن دارد.
ورزش و فعاليــت بدنى در مهارت هاى حركتــى، واكنش، يادگيرى، 
حافظه، توجه، ســرعت پــردازش مغز و كاركردهــاى اجرايى يعنى 
فرايندهاى شناختى مانند حل مســأله، سازماندهى، استدالل و حافظه 

نقش مهمى دارد.
نحوه تأثيرگذارى ورزش و فعاليت بدنى بر مغز، به 2 صورت مستقيم و 
غيرمستقيم است، تأثير مستقيم به صورتى است كه وقتى ورزش مى كنيم، 
عضالت منقبض شده و مولكول هايى ترشح مى كنند كه اين مولكول ها 
به مغز مى روند و تغييراتى در آن اعمال مى كنند اما در روش غيرمستقيم 
هنگامى كه ورزش بر بافت چربى اثر مى گذارد، تغييراتى اعمال مى كند 
و مولكول هايى از اين بافت ها ترشح مى شود كه با حركت به سمت مغز 

تأثيرات خود را اعمال مى كنند.
در درجه نخست منظور فعاليت بدنى است نه ورزش و فردى كه فعاليت 
بدنى كافى دارد مانند كشاورزى كه به صورت سنتى كشاورزى مى كند 
نياز به ورزش نــدارد و ورزش براى افرادى مانند كارمندان، خانم هاى 

خانه دار و بازنشستگان است كه فعاليت بدنى كافى ندارند.
اگر ورزش همگانى به صورت صحيح انجام شود حتى مى تواند از برخى 
ورزش هاى قهرمانى مفيدتر باشــد زيرا در مواردى انجام ورزش هاى 
پربرخورد مضر است؛ بنابراين ورزش همگانى صد درصد پاسخگوى 

نياز افراد است.
مطالعات انجام شــده بيشــتر بر ورزش هاى هوازى مانور دادند و اين 
تأثيرات بيشتر با تمرينات هوازى به اثبات رسيدند اما تمرينات مقاومتى 

هم كه كمتر مورد مطالعه گرفتند، اثرات مثبتى داشتند.
سازمان بهداشت جهانى ورزش كردن در مدت زمان 150 دقيقه با شدت 
متوســط و 75 دقيقه ورزش شديد را در هفته توصيه كرده است، براى 
بزرگساالن، روزانه حداقل 20 دقيقه پياده روى سريع به صورتى كه فرد به 

نفس نفس بيفتد، توصيه مى شود و پياده روى آهسته مورد توجه نيست.
وى با اشــاره به اينكه كودكان بايد روزانه 60 دقيقه فعاليت به صورت 
بازى در بيشــتر روزهاى هفته داشته باشــند، خاطرنشان كرد: افراد در 
هر سنى مى توانند از فوايد ورزش سود ببرند اما هر چقدر زودتر باشد 

بهتر است.

پنجره نقل و انتقاالتى پاس باز شد
 پنجــره نقل و انتقاالت تيم پاس در ليگ دســته دوم فوتبال 
كشور با پيگيرى رئيس هيأت فوتبال استان و مديرعامل باشگاه و 

رضايت برخى از شاكيان باز شد.
تيم پاس در فصول گذشته همانند امسال به دليل بدهى هاى مالى 
قادر به جذب بازيكن در نيم فصل نبود و پنجره باشگاه امسال نيز 

به همين دليل از سوى فدراسيون و سازمان ليگ بسته شده بود.
با پيگيرى مسئوالن خوشبختانه اين مشكل برطرف شد و اكنون 

پاس مى تواند بازيكنان مدنظر را براى نيم فصل دوم جذب كند.
شــنيديم عباس صوفى رئيس هيأت فوتبال با برخى از شاكيان به 
توافق رســيد تا رضا طاليى منش سرمربى پيشين پاس، منوچهر 
بيگم جانى مربى سابق، آرمين طاليى منش بازيكن و على سماوات 
پزشك پيشين پاس كه از فصول گذشته از اين تيم طلب داشتند با 
ميانجگرى صوفى و گذشت اين طلبكاران، پنجره نقل و انتقاالت 

باشگاه پاس باز شود.
ســرمربى پاس با ابراز رضايت از اين كار خاطرنشان كرد: اكنون 
مى توانيم طبق قوانين 6 بازيكن جديد جذب كنيم و اميدوارم در 

نيم فصل دوم بتوانيم به اهداف مدنظر براى موفقيت تيم برسيم. 
علــى قربانى افزود: بازيكنان مدنظر را از پيش انتخاب كرده ايم و 

براى ثبت قرارداد آنها مشكلى وجود ندارد.
قربانى با بيان اينكه در نيم فصل دوم به دنبال كسب نتايج مطلوب 
و جبــران ناكامى نيم فصل اول هســتيم، گفــت: تركيب تيم در 
نيم فصل دوم بســيار متفاوت خواهد بود زيرا اغلب بازيكنان از 
تيم جدا شــده اند. وى اظهار كرد: براى كسب حداكثر امتياز در 
رقابت هاى نيم فصــل دوم به ميدان مى رويم و انتظار ما حمايت 

همه جانبه مسئوالن است.

حسين بابايى - شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوزهاى شماره 1390/ش/5/م - 99/11/22 و 1377/ش/5/م مورخه 1399/11/23 يك باب نانوايى واقع در مسكن 
مهر و پاركينگ واقع در خيابان صفرخانيان را از طريق نشر آگهى مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يك ساله 
واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه مورخه 1400/02/07 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت 
نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) با اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى 
تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه 
تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات 
بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و صرفاً مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات:

1- يك باب نانوايى واقع در مسك مهر: اجاره ماهيانه مبلغ 11,000,000 ريال با پيش پرداخت 120,000,000 ريال. 
2- يك قطعه زمين به عنوان پاركينگ عمومى واقع در خيابان صفرخانيان به مساحت حدود 800 مترمربع (جهت استفاده پاركينگ عمومى): اجاره ماهيانه 

مبلغ 10,000,000 ريال با پيش پرداخت 100,000,000 ريال.
3- مدت اجاره از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.

4- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست 
اصل ضمانت نامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.

5- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.
6- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار 

مى شود. و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
7- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

8- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.
9- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ چهارشنبه 1400/02/08 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.

10- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 
(م الف 16)

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير
نوبت اول به تاريخ 1400/01/18

جزئيات پاداش ليگ قهرمانان 2021
 كنفدراسيون فوتبال آسيا براى فصل جديد ليگ قهرمانان تغييرى 
در اين پاداش نداده و جايزه 4 ميليون دالرى و 2 ميليون دالرى انتظار 

قهرمان و نايب قهرمان فصل 2021 اين تورنمنت را مى كشد.
پيــروزى در هر ديدار مرحله گروهى، پــاداش 50 هزار دالرى براى 
تيم برنده به همراه داشــت و تساوى هم ده هزار دالر به حساب تيم ها 

واريز خواهد كرد.
صعــود به مرحله يك هشــتم نهايى صــد هزار دالر پــاداش دارد و 
درصورت صعود به مرحله يك چهارم نهايى، 150 هزار دالر ديگر به 
حساب تيم صعودكننده واريز خواهد شد، ضمن آنكه رسيدن به جمع 
4 تيم برتر پايانى ليگ قهرمانــان هم درآمدى 250 هزار دالرى براى 

باشگاه ها، به همراه خواهد داشت.

شكايت ايران، مانع برگزارى انتخابى 
جام جهانى در بحرين مى شود؟

 دادگاه داورى ورزش (CAS) نســبت به توقــف انتخابى جام 
جهانى در بحرين تا زمان تصميم گيرى در پرونده شــكايت ايران از 

AFC، تصميم گيرى خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، مناقشه فدراسيون فوتبال ايران و كنفدراسيون فوتبال 
آسيا بر ســر اعطاى ميزبانى گروه ســوم انتخابى جام جهانى در آسيا 
بــه بحرين ادامه دارد. اين فدراســيون مدعى اســت كه طبق قوانين و 
پروتكل هاى موجود، AFC بايد ميزبانى انتخابى جام جهانى را به ايران 
واگذار مى كرد اما AFC با رد اين ادعا، واگذارى ميزبانى انتخابى جام 

جهانى به بحرين را مطابق قوانين و مسئوليت هاى خود مى داند.
در نتيجه از حدود يك هفته پيش به اين سمت، پرونده شكايت ايران 
نسبت به رأى كنفدراسيون فوتبال آسيا در اعطاى ميزبانى به بحرين در 
دادگاه داورى ورزش به جريان افتاده اســت. ايران از دادگاه، خواستار 
رسيدگى سريع به پرونده پيش از آغاز مسابقات در خرداد 1400 شده 
بود كه اين موضوع منوط به پذيرش AFC بود اما كنفدراسيون آسيا 
با رد درخواست ايران، رسيدگى عادى به پرونده را درخواست كرده تا 

به اين شكل هيچ خللى به برگزارى مسابقات وارد نشود.
بــا رد ايــن درخواســت از ســوى AFC، دادگاه داورى ورزش، 
درخواست ايران مبنى بر صدور دستور موقت تا پيش از آغاز مسابقات 
را بررســى خواهد كرد تا درصورت لزوم و تشــخيص اين دادگاه، 

مسابقات به علت حساسيت پرونده، متوقف شود.
درصورتى كه دســتور موقت صادر شــود، احتماال جلوى برگزارى 
مســابقات در بحرين گرفته مى شــود و پس از تصميم گيرى دادگاه، 
ميزبان انتخابى جام جهانى انتخاب خواهد شــد. در غير اين صورت، 
بحرين به عنوان ميزبان مســابقات باقى خواهد ماند اما دادگاه درباره 

تضييع حقوق ايران از سوى AFC تصميم گيرى مى كند.

پاداش 70 ميلياردى پرسپوليس 
در AFC بلوكه شد

 بــا آغاز فصل تازه ليگ قهرمانان آســيا در مرحله گروهى، نايب 
قهرمان فصل گذشــته اين مسابقات هنوز نتوانســته پاداش خود را 
دريافت كند. پرســپوليس با صعود به فينال ليگ قهرمانان، 2 ميليون و 
810 هزار دالر درآمدزايى كردند كه رقمى معادل بودجه پرسپوليس در 
پنجره تابستانى و زمستانى امسال محسوب مى شود و همچنين شرايط 

پرداخت بدهى هاى اين باشگاه را فراهم مى كرد.
 اما با گذشت چيزى حدود 4 ماه از فينال ليگ قهرمانان آسيا، باشگاه 
پرســپوليس هنوز نتوانســته طلب خود از را اى.اف.سى وصول كند. 
ســرخ ها از كنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست كردند كه با توجه به 
تحريم ها و مشــكالت بانكى، پاداش پرسپوليس را پس از پايان بازى 
با اولسان، به صورت نقد در دوحه تحويل بدهند اما اى.اف.سى پاسخ 

داد كه «چنين اتفاقى ممكن نيست و بايد سلسله مراتب طى شود.»
اگرچه تصور بســيارى در ايران انجام نوعى قانون شــكنى از ســوى 
كنفدراسيون فوتبال آسياســت اما اين طور نيست و اى.اف.سى طبق 
آئين نامــه خود عمل مى كند. در بخــش يازدهم و بند 1-51 آئين نامه 
ليگ قهرمانان آسيا به صراحت آمده: «هرگونه پرداخت مالى كه توسط 
AFC انجام شود، تابع همه قوانين، مقررات، دستورات، آئين نامه ها و 

تحريم هاى بين المللى خواهد بود.»

سليمان رحيمى»
 مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان باشگاه هاى 
آســيا از امشــب در عربســتان و هنــد براى 
نمايندگان كشورمان آغاز مى شود و تب فوتبال 

قاره كهن را دربرخواهد گرفت.
با توجه به شرايط كرونايى، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا تصميم گرفت تا اين رقابت ها را به صورت 
متمركز برگزار كند و در كمال شــگفتى كشور 
جنگ زده عربســتان صعودى را براى 3 گروه 
و كشــور هند را كه جايگاهى در فوتبال ندارد 
و بيش از هر كشــورى ديگر كرونايى اســت، 
به عنوان ميزبان انتخابات كرد كه نقش دالر نفتى 
در اين ميزبانى  عربستان كامًال مشهود است. 3

نماينده كشورمان استقالل، تراكتور و فوالد بايد 
در عربستان به مصاف رقباى خود بروند و ديگر 
نماينده كشور پرسپوليس راهى هند شده است 

تا در اين كشور مسابقات خود را دنبال كند.
هر 4 نماينده كشــورمان با تمــام نفرات راهى 
مسابقات شــده اند و اميد مى رود كه بتوانند به 
مراحــل باالتر صعود كننــد. در بين 4 نماينده 
كشورمان اســتقالل پرافتخارترين تيم است و 
توانســته 2 بار جام قهرمانى ايــن رقابت ها را 
كســب كند و با 4 بار حضور در ديدار پايانى 
يكى از تيم هاى صاحب نام مســابقات است و 
پرســپوليس نيز با 2 بار حضور در فينال اعتبار 
و جايگاهــى براى خود در ليــگ قهرمانى باز 
كرده است. در رقابت هاى امسال ليگ قهرمانان 
40 تيم حضور دارند كه در ده گروه مســابقات 
مقدماتى خــود را برگزار خواهند كرد. 20 تيم 
در شرق و 20 تيم در غرب آسيا حضور دارند. 
پس از انجام مســابقات مقدماتى تيم هاى برتر 
در گروه به طور مستقيم راهى مرحله يك هشتم 
نهايى خواهند شد و 6 تيم برتر دوم گروه ها نيز 

قدم به اين مرحله خواهند گذاشت.
 تراكتور به دنبال افتخار در آسيا

در گروه B مسابقات تيم فوتبال تراكتورسازى 
نماينده كشورمان است كه با تيم هاى پاختاكور 
ازبكســتان، نيروى هوايى عراق و الشــارجه 

امارات هم گروه است.
تيم تراكتور ايران با هدايت رسول قطبى درحالى 
قدم به اين رقابت ها گذاشــته است كه در ليگ 
داخلى ايران جايگاه چندان مناسبى ندارد و براى 
دومين بار در رقابت هاى آسيايى شركت مى كند.
تراكتورســازى در ايــن رقابت ها بــا تيم هاى 
پاختاكور ازبكســتان، نيــروى هوايى عراق و 
الشــارجه امارات بايد ديدار كند. تيم پاختاكور 
فصل گذشــته تــا مرحله يك چهــارم پايانى 

صعود كــرد و در اين مرحله بــا 2 گل مقابل 
پرســپوليس مغلوب شــد و از دور مسابقات 
كنار رفت، هدايت اين تيم را پيتر هيو ســتراى 
54 ساله هلندى به عهده دارد و ستاره اين تيم 

جالل الدين ماشاريپوف است.
تيم فوتبال نيروى هوايى عــراق كه از مرحله 
پلى آف قدم به اين رقابت ها گذاشــته اســت 
و براى نخســتين بار بازى هــاى ليگ قهرمانان 
را تجربــه مى كند. همام طارق بازيكن ســابق 
اســتقالل از جمله ســتاره هاى اين تيم در اين 

رقابت ها است.
ديگر حريف تراكتور تيم الشارجه امارات است 
كه فصل گذشته در دور مقدماتى با پرسپوليس 
هم گروه بود. اين تيم از جمله تيم هاى كم تجربه 
ليگ قهرمانان اســت و تيــم تراكتور از بخت 

بااليى براى صعود برخوردار است.
تراكتورى ها امشب با پاختاكور ازبكستان ديدار 
مى كنند. 2 تيم از مدعيان صعود به شمار مى روند 
و اين ديدار مى تواند تيم مدعى را معرفى كند. 
شاگردان رســول قطبى درصورت موفقيت در 
ايــن ديدار مى توانند راه خــود را براى صعود 
هموار كننــد. تراكتور در دوميــن بازى خود 
شــنبه 28 فروردين ماه با نيــروى هوايى و 31
فروردين ماه نيز با الشارجه امارات ديدار مى كند.

تراكتــور در روزهــاى ســوم، ششــم و نهم 
ارديبهشــت ماه نيز در دور برگشت به ترتيب با 
نيروى هوايى عراق، الشارجه امارات و پاختاكور 
ازبكســتان ديدار خواهد كرد تا سرنوشت تيم 

صعودكننده مشخص شود.
 استقالل به دنبال ستاره سوم 

در گروه C اين رقابت ها تيم فوتبال اســتقالل 
ايــران پرافتخارترين تيم ايرانــى اين رقابت ها 
بايد در عربســتان به مصاف تيم هاى الدحيل 
قطر، االهلى عربستان و الشرطه عراق برود. تيم 
استقالل فصل گذشته نيز با تيم هاى الشرطه و 

االهلى همگروه بود.
االهلى عربســتان نخستين حريف استقالل در 
اين رقابت ها است كه تيمى بحران زده است و 
در 6 هفته اخير 6 شكســت را در كارنامه خود 
ثبت كرده است و آبى پوشان كشورمان در اين 
بازى كار چندان سختى نخواهند داشت. هدايت 

اين تيم را لورنتوريگى بر عهده دارد.
استقالل در دومين بازى به مصاف الشرطه عراق 
مى رود، اين تيم كه سال گذشته 2 بار با استقالل 
مساوى كرد با هدايت الكساندر ابليچ و 2 مهره 

خارجى مقابل استقالل صف آرايى مى كند.
اما استقالل در سومين و حساس ترين بازى با 

الدحيل قطر ديدار مى كنــد اين تيم با هدايت 
عبدى الموشــى در تالش اســت كه در آسيا 
افتخارى براى خود كســب كند. حضور على 
كريمى بازيكن سابق استقالل در تركيب اين تيم 
حساسيت اين ديدار را دوچندان كرده است و 
بايد شاهد دوئل هاى جذاب بازيكنان استقالل با 

تيم  على كريمى بود.
استقالل جمعه 26 فروردين با االهلى عربستان 
ديدار مى كند. سپس دوشــنبه 30 فروردين ماه 
به مصاف الشــرطه عراق مى رود و آنگاه يكم 

ارديبهشت ماه با الدحيل قطر ديدار مى كند. 
روزهــاى 5، 8 و دهم ارديبهشــت نيز در دور 
برگشت به ترتيب با الدحيل، االهلى و الشرطه 

ديدار خواهد كرد.
 دوئل الليگايى در عربستان

فوالد خوزستان در گروه چهارم با تيم هاى السد 
قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن همگروه 
است. تيم فوالد كه در مرحله پلى آف با اقتدار 
موفق شــد العين امارات را با 4 گل شكســت 
دهد با روحيه اى مضاعف قدم به اين رقابت ها 

گذاشته است.
تيم فوالد پس از 6 ســال دوبــاره قدم به ليگ 
قهرمانان گذاشته است و شاگردان جواد نكونام 

كار سختى را در اين رقابت ها در پيش دارد.
فوالدى ها در نخســتين بــازى يك دوئل تمام 
الليگايى را تجربه خواهند كرد، اين تيم امشب 
به مصاف شاگردان ژاوى هرنانذر مى رود. دوئل 
نكونام و هرنانــدز يادآور ديــدار 2 مربى در 

رقابت هاى الليگا است.
ژاوى كــه فصل گذشــته با الســد در مرحله 
يك چهارم به پرســپوليس باخت صدرنشــين 
ليگ ستارگان است و بخت اول صعود به شمار 
مــى رود و اكرم عفيف بهترين بازيكن ســال 

گذشته آسيا را در تركيب خود دارد.

الوحدت اردن را مى توان آســان ترين حريف 
فوالدى ها دانست كه براى نخستين بار قدم به 

اين رقابت ها گذاشته است.
آخريــن حريف دور رفت فــوالد، تيم النصر 
عربســتان اســت.اين تيم كه فصل گذشته با 
شكست برابر پرســپوليس از رسيدن به فينال 
بازماند اين روزها در ليگ كشــورش جايگاه 
مناسبى ندارد و فوالد مى تواند به راحتى از اين 
گروه صعود كند. هدايت اين تيم را مائومنزى 
برزيلى به عهده دارد. فوالد امشب با السد بازى 
مى كند ســپس شنبه 28 فروردين ماه به مصاف 
الوحــدات اردن مى رود و آنگاه سه شــنبه 31

فروردين ماه با النصر عربستان ديدار مى كند.
روزهــاى 3، 6 و 9 ارديبهشــت نيز ديدارهاى 
برگشت و به ترتيب با النصر السد و الوحدات 

بازى مى كند.
 نايب قهرمان به دنبال قهرمانى

در گروه E مسابقات تيم فوتبال پرسپوليس نايب 
قهرمان فصل گذشته با تيم هاى گوا هند، الريان 
قطر و الوحده امارات هم گروه اســت كه بازى 
خود را در هند برگزار مى كند، سرخپوشان ايران 
كه در 2 فصل اخير ليگ قهرمانان در ديدار پايانى 
ناكام ماندند و نتوانستند به جام قهرمانى نزديك 
شوند امسال در تالش هستند تا به خواسته خود 
نزديك شوند، پرسپوليس در دور مقدماتى كار 
چندان سختى پيش رو ندارد و شايد تنها حريف 

جدى پرسپوليس الريان قطر باشد.
پرسپوليس امشب در نخستين بازى با الوحده 
امــارات ديــدار مى كند و ســپس شــنبه 28

فروردين ماه با الريان قطر ديدار مى كند وآنگاه 
سه شنبه 31 فزوردين ماه با گوا هند بازى مى كند. 
پرســپوليس روزهــاى 3، 6 و 9 ارديبهشــت 
به ترتيب با گوا هند، الوحده امارات و الريان قطر 

ديدار خواهد كرد.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شــماره 139960326008000525 و پرونده كالسه 1399114426008000016 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمدعلى عيوضى به شناســنامه شــماره 577 ،كدملى 4030554598 صادره از كبودرآهنگ فرزند فرمانعلى در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مســاحت 582343 مترمربع پالك شماره فرعى 316 از اصلى 169 قريه زندلج واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محرم عيوضى دارنده سند شماره 40992 مورخ 1372/12/23 دفتر 

14 كبودراهنگ محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 139960326008000526 و پرونده كالسه 1399114426008000023 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه صفائى زمان به شناسنامه شماره 1 كدملى 3992332969 صادره از رزن فرزند حسين در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 251848 
مترمربع پالك شــماره فرعى 319 از اصلى 169 قريه زندلج واقع در همدان بخش حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محمود عيوضى دارنده سند شماره 34153 مورخ 1398/09/18 دفتر 1 رزن محرز گرديده 

است.
3- برابر رأى شــماره 139960326008000527 و پرونده كالســه 1399114426008000024 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود عيوضى به شناســنامه شماره 589 كدملى 4030554725 صادره از كبودرآهنگ فرزند قربانعلى در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مســاحت 330647 مترمربع پالك شماره فرعى 317 از اصلى 169 قريه زندلج واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محرم عيوضى دارنده سند شماره 40992 مورخ 1372/12/23 دفتر 

14 كبودرآهنگ محرز گرديده است. (م الف 7)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/09
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سيما

پمپ هاى الكتريكى كاربردى 
در صنايع نفت و گاز تأمين شد

 محققان كشور موفق به توليد پمپ هاى مكنده كاربردى درصنايع 
نفت، گاز و پتروشيمى شدند. به گزارش معاونت علمى و فناورى، با 
توجه به مشكالتى كه در اثر تحريم ها و هزينه هاى باالى واردات اين 
نوع پمپ ها به كشور تحميل مى شد، يك شركت دانش بنيان پمپ سازى 
دست به كار شد و توانســت انواع الكتروپمپ هاى خاص مورد نياز 
صنايع را طراحى و توليد كند. ميربيوك احقاقى مديرعامل اين شركت 
دانش بنيان از توانمندى بهينه ســازى و طراحى انواع الكتروپمپ هاى 
صنعتى با تكيه به دانش فنى بومى گفت و ادامه داد: توانستيم با استفاده 
از تجربه اى كه در حوزه توليد انواع پمپ هاى صنعتى كسب كرديم در 

مسير تجارى سازى الكتروپمپ هاى پيشرفته گام برداريم.

ژن هايى كه تعامل آنها عامل متاستاز 
سرطان پانكراس است

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى خود دريافتند كه تعامل 2 ژن 
جهش يافته مى تواند متاستاز سرطان پانكراس را در پى داشته باشد.

به گزارش ايسنا، پژوهشگران مركز سرطان ام.دى.اندرسون دانشگاه 
تگــزاس(MD Anderson Cancer Center) دريافته انــد 
ژن هــاى KRAS و p۵٣ كه اغلب در ســرطان پانكراس جهش 
مى يابند، به واســطه پروتئين CREB١ با يكديگر تعامل مى يابند و 
متاستاز و رشد تومور را به همراه دارند. متوقف كردن CREB١ در 
مدل هاى پيش بالينى، اين اثرات را معكوس كرد، متاستاز را كاهش داد 
و يك هدف درمانى مهم و جديد را براى ســرطان كشنده پانكراس 

نشان داد.

كشف تأثير چاقى بر ميتوكندرى 
با بررسى دوقلوهاى همسان

 دانشــمندان دانشگاه هلســينكى 49 دوقلوى همسان(98 نفر) را 
براى يافتن تغييــرات متابوليكى بافت چربى كه در نتيجه  چاقى رخ 
مى دهد مورد بررســى قرار دادند تا فرايندهاى بيولوژيكى كه مربوط 
به مشكالت سالمتى هستند را بفهمند. به گزارش ايسنا، اين مطالعه 
نشان مى دهد كه چگونه چاقى بر روى عملكرد ميتوكندرى سلول هاى 
چربى اثرات منفى مى گذارد كه مى تواند ســبب ايجاد التهاب و ساير 
بيمارى هاى مرتبط با چاقى شــود. از آن جايى كه دوقلوهاى همسان 
زمينه  ژنتيكى يكســانى دارند و معموال بســيارى از وقايع زندگى و 
تربيت خانوادگى  آنها مشــابه است، بســتر مناسبى براى دانشمندان 

هستند تا تأثير عوامل محيطى بر بيان ژن را در آنها آزمايش كنند.

برچسب هايى كه اشياى گمشده را 
پيدا مى كنند

 برچسب هاى كوچك مجهز به بلوتوث، ابزار مناسبى براى افرادى 
هستند كه هميشه وسايل خود را گم مى كنند.

به گزارش ايسنا، همه ما چنين شرايطى را تجربه كرده ايم. هنگام صبح 
كه به سرعت از در خارج مى شويد، نمى توانيد كوله يا شارژر لپ تاپ 
خود را پيدا كنيد. شايد اين موضوع، به چند دقيقه تأخير در كار منجر 
شود اما تصور كنيد كه گاهى ممكن است تأخير در پرواز يا مصاحبه 
كارى را در پى داشته باشــد. اگر دائم درحال جست وجوى وسايل 
خود هســتيد، مى توانيد از ردياب موسوم بهMu Tag kit استفاده 
كنيد. اين ردياب كوچك كه درحال حاضر با قيمت 27 دالر به فروش 

مى رسد، مى تواند به شما در يافتن اشياى گمشده كمك كند.

بيش از يك سوم يخ تاق هاى قطب جنوب 
در معرض فروپاشى است

 كارشناسان مى گويند، بيش از يك سوم يخ تاق هاى قطب جنوب با 
ادامه روند گرم شــدن كره زمين و افزايش تغييرات اقليمى در معرض 
خطر شكســتن و فروپاشى است كه مى تواند عوارض فراوانى در پى 
داشته باشد. به گزارش ايسنا، دانشمندان دانشگاه ردينگ در يك مطالعه 
جديد دريافتند كه با ادامه تغييرات آب وهوايى و اقليمى، اگر دماى كره 
زمين به 4 درجه ســانتى گراد باالتر از ســطح پيش از انقالب صنعتى 
برسد، حدود 500 هزار كيلومتر مربع از يخ تاق هاى قطب جنوب ممكن 
است به دريا فرو بريزند. طبق گفته محققان، يخ تاق ها صفحات يخى 
شناور دائمى متصل به خط ساحلى هستند و فروريختن آنها مى تواند 

سطح جهانى درياها را به ميزان قابل توجهى باال ببرد.

ويژه برنامه هاى افطار رمضان امسال 
در تلويزيون 

 ويــژه برنامه هــاى افطار رمضان امســال با مضامين و ســاختارى 
مشــابه سال هاى گذشــته روى آنتن خواهند رفت. اغلب اين برنامه ها 
از ســاختارى گفت وگومحور برخوردارند كــه هر بار با محوريت يك 
شــخصيت، پخش خواهند شــد. در اين گزارش نگاهى داريم به ويژه 
برنامه هاى افطار تلويزيون كــه همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان پيش 

از آغاز سريال ها روى آنتن شبكه ها خواهند رفت.
 شبكه يك: «دعوت» با اجراى حجت االسالم برمايى

برنامه تلويزيونى «دعوت» امسال هم به عنوان ويژه برنامه افطار ماه مبارك 
رمضان روى آنتن شــبكه يك ســيما مى رود. اين برنامه با آغاز رمضان 
1400 و با حضور حجت االســالم محمد برمايى به عنوان كارشــناس 
خانواده روى آنتن مى رود. محيا اســناوندى ســردبير، محمد بخشايش 
سرپرســت گروه ســوژه يابى و محمد آقايى فرد مدير هنرى «دعوت» 
هســتند. تهيه كنندگى و كارگردانى «دعوت» را مجتبى كشاورز در گروه 

اجتماعى شبكه يك سيما عهده دار است.
 شبكه 2: «آدم هاى خوب شهر» با كاظم احمدزاده

ويژه برنامه افطار «آدم هاى خوب شهر» با اجراى كاظم احمدزاده از شبكه 
2 ســيما روى آنتن خواهد رفت. اين برنامه براى چهارمين سال متوالى 

است كه پخش مى شود.
ايــن برنامه كارى اســت از گروه خانواده با همراهــى كميته امداد امام 
خمينى(ره) و پويش ايران همدل به تهيه كنندگى على اكبر كريمى كه در 

ايام ماه مبارك رمضان هر روز ساعت 19:20 روانه آنتن مى شود.
 شبكه 3: «مثل ماه» با اجراى رسالت بوذرى

فصل دوم برنامه ،«مثل ماه» با اجراى رسالت بوذرى حوالى ساعت 19، 
ويژه افطار، روى آنتن شــبكه 3 خواهد رفت. ماه رمضان سال گذشته، 
شبكه 3 سيما پس از بسته شدن پرونده «ماه عسل»، برنامه اى جايگزين 
را با نام «مثل ماه» روى آنتن برد. امسال فصل جديد اين برنامه، با اجراى 
رسالت بوذرى، هر شب حوالى ساعت 19 پخش خواهد شد. اين برنامه 

همچون سال گذشته، قهرمانانى دارد كه از ميان مردم انتخاب شده اند.
 شبكه 4: «زندگى پس از زندگى»

شبكه 4 ســيما براى لحظات عرفانى افطار، ويژه برنامه «زندگى پس از 
زندگى » را هر روز ساعت 18 روى آنتن مى برد. «زندگى پس از زندگى» 
روايت افرادى اســت كه در تجربه مرگ تقريبى، از كالبد جسم خارج 
شدند و عالم برزخ را درك كردند و بازگشتند. «زندگى پس از زندگى» 
در ايام رمضان از شنبه تا جمعه ساعت 18 پخش و ساعت يك بامداد و 

11:30 ظهر روز بعد بازپخش مى شود.
 شبكه 5: «شهر زيبا»

برنامه «شهر زيبا» به تهيه كنندگى سيدمصطفى فاطمى، ويژه برنامه افطار 
شبكه 5 سيماست كه با آغاز ماه رمضان، با اجراى مصطفى امامى روى 
آنتــن مى رود. اين برنامــه با حضور ميهمانان بــه موضوعات مختلفى 

مى پردازد و حوالى ساعت 19:45 از شبكه 5 پخش خواهد شد.
 شبكه نسيم: «كتاب باز» سروش صحت

همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان، شــبكه نسيم برنامه «كتاب باز» را در 
آستانه افطار پخش مى كند. «كتاب باز» با اجراى سروش صحت در ايام 

رمضان هر روز ساعت 18:30 از شبكه نسيم پخش خواهد شد.
 شبكه سالمت ميزبان جامعه پزشكى

برنامه «ماهِ ماه» ويژه افطار شــبكه سالمت ســيما، هر روز، ساعت 19 
با اجراى اســماعيل باســتانى به روى آنتن مى رود. ويژه  برنامه «ماهِ ماه» 
با مشــاركت مركز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشت به 
 تهيه كنندگى سيدمحمدحســين پورفاضلى است كه ميزبان اهالى جامعه 

پزشكى و مدافعان سالمت كشور است.
 شبكه اميد: «رفيق» و قصه هاى رفاقت

شبكه اميد ويژه برنامه افطارش را با عنوان «رفيق» براى نوجوانان روى 
آنتن مى فرستد كه گفت وگو با نخبگان علمى كه معنويت در زندگى شان 

ديده شده است را در دستور كار دارد. 
 شبكه هاى قرآن و افق: «ضيافت» و «چشمه»

ويژه  برنامه افطار شــبكه قرآن و معارف سيما «ضيافت» نام دارد كه در 
قالب تركيبى به بررسى زندگى علما و بزرگان دين مى پردازد و هر روز 

از ساعت 19 به صورت زنده روى آنتن خواهد رفت.
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■ حديث:
امام صادق(ع):

ماه رمضان ، حق و حرمتى دارد كه هيچ يك از ماه ها شبيه آن نيست .       
الكافي ج 2 ص 617 ح 2

مريم مقدم  »
 مجموعه اى تفريحى، توريســتى و گردشگرى است 
كه در شــمالى ترين نقطه شــهر مالير جاى خوش كرده 
اســت كه از آن به عنوان «مينى ورلــد» يا جهان كوچك 
نام مى برند. فضايى اســت با وسعت 48 هكتار كه در آن 
المان هاى مختلفى از نمادهاى ايرانى و جهانى وجود دارد. 
اين پارك كه چهارمين نوع از پارك هايى از اين دســت در 
دنيا اســت، از آن به عنوان «پنجــره اى روبه جهان» نيز ياد 

مى شود. 
پــارك «مينى ورلد» مالير كه از ســال 1387 با هدف به 
نمايش گذاشــتن 138 اثر تاريخى، ملــى و جهانى مانند 
آرامگاه حافظ، برج ايفل، تخت جمشــيد، برج كج پيزا و 

... در مقياس يك دهم ايجاد شد.
اين پروژه همچنان در دســت اجرا اســت و تاكنون آثار 
شاخصى همچون تخت جمشــيد، برج پيزا، پل ورسك، 
آكروپليــس، برج ايفــل، تاج محل، سى وســه پل، اهرام 
ثالثه مصر، نيم تنه هاى شيلى، آرامگاه حافظ و خيام، كاخ 
خورشــيد، ديوار بلند چين، برج قابــوس، گنبد كابوس، 
آبشار نياگارا، باغ مشاهير و ســرديس هاى مشاهير ايران 
و جهان، ميدان شــهدا و المان هاى شهداى خلبان در اين 

مجموعه نصب شده و يا درحال تكميل است.
  مينى ورلد مالير در اولويت تكميل 

در ايــن زمينه ايرنــا از تأكيد معاون اســتاندار همدان و 
فرماندار ويژه مالير بر لزوم سرعت بخشــيدن در تكميل 

مجموعه تفريحى و توريستى «مينى ُورلد» گفت. 
قــدرت ا... ولدى عنوان كرد: مينى ورلــد به عنوان يكى از 
پروژه هاى مهم گردشگرى استان و شهرستان طبق برنامه 

مشخص بايد در اولويت تكميل قرار گيرد.
ولدى در بازديد از مجموعه تفريحى و توريســتى «مينى 
ورلــد» مالير اظهار كرد: يكى از اهداف مهم ما در ســند 
راهبردى توسعه، تبديل مالير از معبر گردشگرى به مقصد 
گردشگرى است و در اين زمينه طرح هاى مهم گردشگرى 

همچون «مينى ُورلد» در دست اقدام است.
وى تكميــل اين مجموعه تفريحى و توريســتى را عامل 
مهمى در رشــد و توسعه اين شهرســتان برشمرد و بيان 
كرد: تمام تالش ما تأمين بخشــى از اعتبار موردنياز براى 
اين مجموعه گردشــگرى اســت تا طى سالجارى شاهد 
افتتاح بخش عظيمى از اين مجموعه باشيم. فرماندار ويژه 

مالير اين شهرستان را داراى ظرفيت هاى مهم گردشگرى، 
تاريخى و جاذبه هاى طبيعى دانســت كه مى توانند آينده 

اقتصادى و توسعه اين شهرستان را تضمين كنند.
ولدى ادامه داد: جاذبه هاى طبيعى انسان ساخت، مجموعه 
كاملى از آثار و جاذبه هاى ارزشــمند براى گردشــگران 
داخلى و خارجى اســت كه مى توانند مالير را با 2 عنوان 
جهانى منبت و انگور به عنوان مقصد گردشگرى انتخاب 
كنند. وى با قدردانى از تالش هاى شــهردارى و شوراى 
اسالمى شــهر در اجراى مجموعه گردشگرى مينى ُورلد 
ابراز اميدوارى كرد: با تكميل پروژه كم نظير «مينى ُورلد»، 
گام هاى مؤثرترى در راســتاى توســعه اين شهرســتان 

برداشته شود.
 تكميل مجموعه تا پايان امسال

شهردار مالير نيز در اين بازديد گفت: يكى از اولويت هاى 
شهردارى از ابتداى كار در اين دوره شوراى اسالمى شهر، 
پايان پروژه هاى نيمه كاره اى همچون مجموعه «مينى ُورلد» 
اســت كه چند سال رها شــده بود و شهردارى نسبت به 
تكميــل المان هاى نيمه كاره آن و ســاخت چندين المان 

جديد اقدام كرد.
حســين بابايى افــزود: درحال حاضر حــدود 13 المان 
تاريخى در مجموعه مينى ورلد در دســت اجرا و تكميل 

اســت و براى تكميل اين مجموعــه از اعتبارات جارى 
شهردارى هزينه شده است.

وى همچنيــن از فعاليــت 28 اكيپ پيمانــكارى در اين 
مجموعــه خبر داد و بيان كرد: عالوه بر المان هاى قبلى كه 
از دوره هاى گذشته شهردارى باقى مانده بود و در 2 سال 
گذشته كامل شد، در اين دوره المان ها و بناهاى جديدى 
همچون اهرام ثالثه مصر، كاخ خورشيد، آبشار نياگارا، باغ 
مشاهير، تاج محل، مجسمه هاى جزيره استير شيلى و برج 
قابوس به اين مجموعه اضافه شــد و برخى از آنها نيز به 

پايان رسيده است.
شهردار مالير ادامه داد: المان هاى جديدى نيز همچون باغ 
دولت آباد يزد، چغازنبيل، بوعلى سينا همدان، استون هيج 
انگلســتان و آرامگاه فردوسى قرار است به اين مجموعه 
توريستى و گردشگرى اضافه شود و عمليات عمرانى اين 

پروژه ها در اين مجموعه آغاز شده است.
بابايى ابراز اميدوارى كرد: بخش عظيمى از اين مجموعه 
تفريحى و توريســتى تا پايان اين دوره به پايان برســد و 
درباره منابع مالى اين مجموعه نيز با شوراى اسالمى شهر 

به توافق رسيده ايم.
ــافر  ــگر و مس ــا گردش ــاالنه ميليون ه ــت؛ س ــى اس گفتن
ــق  ــياحت در مناط ــير و س ــه س ــان ب ــر جه در سرتاس
ــزو  ــا ج ــان، پارك ه ــن مي ــد و در اي ــف مى پردازن مختل
ــود.  ــا محســوب مى ش ــراى آنه ــدار ب ــاى پرطرف گزينه ه
ــود دارد؛  ــا وج ــا در دني ــى از پارك ه ــاى مختلف نمونه ه
ــر  ــال، درحال حاضــر همــان طــور كــه پيش ت به طــور مث
ــام  ــه ن ــا ب ــازه اى از پارك  ه ــكل ت ــد، ش ــاره ش ــز اش ني
پارك هــاى مينــى ورلــد در دنيــا ايجــاد شــده اند. پــارك 
ــه  ــن نمون ــا در بروكســل يكــى از همي ــورى اروپ مينيات
پارك هاســت. ايــن پــارك كــه در شــهر بروكســل واقــع 
شــده ، شــهرتى جهانــى دارد و داراى طرفــداران زيــادى 

در سرتاســر جهــان اســت.
در پارك  هاى مينى ورلــد كه به آنها پارك هاى مينياتورى 
نيز گفته مى  شــود، معروف ترين بناهاى تاريخى دنيا قابل 
مشــاهده اســت، اما در ابعادى كوچك تر. بازديد از اين 
پارك  ها مانند تجربه سفرى كوچك به دور دنيا و تماشاى 

تعداد بى شمارى از بناهاى مشهور دنياست.

معاون اداره نظارت، ارزيابى و خدمات گردشگرى اعالم كرد

ركوردداران سفر 
و تخلف هاى نوروزى

 معاون اداره كل نظارت، ارزيابى و خدمات گردشگرى كشور با اعالم آمار سفر و 
اقامت نوروزى، اخطار و تعليق ها، ركودداران هر بخش را اعالم كرد.

اسماعيل برات با اين پيش درآمد كه عوامل ديگرى به غير از سفر با تعريف «هوشمند 
و ايمن»، علت وضعيت حال حاضر كشــور است، به ايسنا گفت: در طول تعطيالت 
نوروزى هيچ گزارشــى از مســافران و حتى وزارت بهداشت مبنى بر رعايت نكردن 

شيوه نامه هاى بهداشتى در تأسيسات گردشگرى دريافت نكرده ايم.
وى ادامه داد: در تعطيالت نوروز 1400 ميانگين ضريب اشغال هتل ها و مراكز اقامتى 
كشــور (با احتســاب مناطق آزاد)، كمى بيش از 30 درصد بود؛ به اين معنى كه اگر 
گنجايش مركز اقامتى صد نفر باشد، كمتر از 50 درصد ظرفيت آن اشغال شده است و 
مراكز اقامتى از فضاى ايمن و مطمئنى براى گردشگران و مسافران برخوردار بوده اند.

وى از ثبت 2 ميليون و 557 هزار و 841 شب اقامت در اقامتگاه هاى رسمى كشور در 
فاصله 28 اســفندماه سال 99 تا ســيزدهم فروردين ماه 1400 خبر داد و گفت:  از اين 
آمار، 919 هزار نفر در هتل ها، 418 هزار نفر در خانه مســافرهاى داراى مجوز، 356 
هزار نفر در ميهمانپذيرها، 235 هزار نفر در بومگردى ها و نزديك به 25 هزار نفراقامت 

در اقامتگاه هاى سنتى ثبت شده است.
بــرات افــزود: اين درحالى اســت كه در نوروز ســال 1397 حــدود 125 ميليون 
نفرشــب اقامت و در نوروز سال 98 با توجه به وقوع سيل در برخى استان ها، حدود 
75 ميليون نفر شب اقامت در كشور ثبت شده بود و اكنون با رشد منفى 96/41 درصد 

اقامت نسبت به سال 98 مواجهيم و در واقع بيش از 90 درصد افت داشته ايم.
وى افزود: در اين محاســبات آمارى، سال 99 مورد قياس قرار نگرفته،  چون به دنبال 

سرايت ويروس كرونا به كشور، در نوروز راه ها براى سفر به كلى بسته بود.
به گفته وى، در ميان اســتان هاى كشــور، مازندران با 537 هزار شــب اقامت داراى 
بيشترين و استان خوزستان (مناطق زردرنگ) با تنها هزار و 681 شب اقامت، كمترين 

ميزان اقامت را در تعطيالت نوروز 1400 به خود اختصاص داده اند.
برات با اشــاره به آمار بازديد از اماكن در ايام نوروز گفت: 23 ميليون و 419 هزار و 
79 نفربازديد از موزه ها، اماكن تاريخى و گردشــگرى در تعطيالت نوروز ثبت شده، 
اين درحالى است كه در نوروز 1398 اين رقم بيش از 115 ميليون نفر بود، در نتيجه 

80 درصد كاهش بازديد را در نوروز 1400 تجربه كرديم.
به گفته معاون اداره كل نظارت، ارزيابى و خدمات گردشگرى كشور، در اين تعطيالت 
درمجموع 59 هزار و 410 مورد بازديد نظارتى از تأسيسات گردشگرى انجام شد كه 
926 مورد تشويقى، 2 هزار و 415 تذكر و 554 اخطار كتبى صادر شد و 212 واحد 

گردشگرى نيز تعليق يا تعطيل شدند.
وى اظهار كرد: كهگيلويه و بويراحمد، خراســان رضوى، تهران، كرمانشــاه و ايالم 
به ترتيب استان هايى بودند كه بيشترين بازديد و به تبع آن بيشترين تذكر و اخطار را در 
تعطيالت نوروز دريافت كردند و در مقابل اســتان سيستان وبلوچستان كمترين مورد 

تذكر و اخطار را داشته است.
برات در ادامه يادآور شد: استراتژى حوزه گردشگرى در وهله اول سالمت آحاد مردم 
و مســافران و جامعه ميزبان بوده است. گردشگرى بدون امنيت جانى و روانى، اصال 
اولويت و معنى ندارد. با وجود اين، از آنجا كه دوران نهفتگى اين بيمارى مشــخص 
اســت، افزايش آمار مبتاليان در نوروز نشان مى دهد اين افراد پيش از تعطيالت مبتال 
شــده اند، پيش از آنكه سفرى آغاز شود و به طور قطع عوامل مختلفى از جمله، صف 
ارزاق، ازدحام جمعيت در ناوگان حمل ونقل عمومى و متروها، خريدهاى پايان سال، 
مراجعات دقيقه نودى مردم به ادارات و مؤسســات مالــى و ازدحام در بانك ها و... 
همه و همه مى تواند در شيوع تصاعدى كرونا مؤثر بوده باشد. ما نمى خواهيم سفر را 
بى تأثير بدانيم، اما پيش از ســفر، عوامل ديگرى در وضعيت حال حاضر كشور نقش 
داشــته اند. تاكنون هيچ منبع علمى يا مطالعه اى كه ميزان ارتباط بين سفر و گسترش 

كرونا را نشان دهد انجام نشده و در دسترس نيست. 
با اين همه فعاالن صنعت گردشگرى و وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى بيشترين همكارى را با ستاد ملى مديريت كرونا داشته و همواره خود را تابع 

تصميمات ستاد كرونا مى دانند.

شهر جهانى انگور بزرگترين ماكت غرب كشور را ايجاد مى كند 

تأكيد بر تكميل پرونده 
«مينى ورلد» مالير

تمديد تفاهمنامه 
جشنواره تئاتر كودك

 اقدامــات الزم بــراى تمديد مهلت تفاهم نامه جشــنواره 
بين المللــى تئاتر كودك و نوجوان همدان انجام خواهد شــد. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان گفت: از پايان سال 
98 و در طول ســال گذشــته رويكرد اين بود كه فعاليت هاى 

فرهنگى و هنرى تعطيل نشــود و تمــام تالش خود را در اين 
زمينه به كار گرفتيم.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان همدان، احمدرضا احســانى، اظهار كرد: فرهنگ عرصه 
مظلومى اســت، اين حوزه در شرايط عادى با محدوديت هايى 
روبه رو است و در شــرايط بحرانى مانند آنچه در زمان شيوع 

بيمارى كرونا اتفاق افتاد، اين محدوديت افزايش مى يابد.
وى با بيــان اينكه پايه فعاليت هاى فرهنگى و هنرى انديشــه 
و خردورزى اســت، اظهار كرد: محدوديت ها شايد تأثيرگذار 
باشــد اما اين حوزه با قوت مســير خود را ادامه مى دهد؛ زيرا 

در اين بخش با افراد انديشــمند، اديب، هنرمند و فرهيخته در 
ارتباط هستيم. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با تأكيد 
بر اينكه تأثير انديشــه ها و تفكرات هنرمندان در جامعه كامًال 
ملموس است، خاطرنشان كرد: از اين دستاوردها براى زندگى 
بهتــر، از بين بــردن چالش ها و ناهنجارى هــا و... بهره گرفته 
مى شــود. جامعه اى كه از انديشه هاى مختلف بهره مند باشد در 

كنار تنوع مى تواند وحدتى قابل توجه ايجاد كند.
احسانى افزود: اختالف سليقه بايد همراه با تبادل انديشه و آرا 
همراه باشد و با هم افزايى و همكارى در راستاى رشد و توسعه 
جامعه گام برداشته شود. رشــد و تعالى در جامعه اى صورت 

مى گيرد كه مجموعه هاى مختلــف با صميميت و صداقت در 
كنار يكديگر فعاليت كنند.

وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود تصريح كرد: اســتان 
همدان در حوزه فرهنگ و هنر به ويژه عرصه هنرهاى نمايشــى 
نخبگان و افتخارات زيادى دارد كه ســرمايه هاى اجتماعى كشور 
و استان هستند. احسانى درباره برگزارى جشنواره بين المللى تئاتر 
كودك و نوجوان همدان هم گفت: اين جشنواره به دليل شيوع كرونا 
سال گذشته برگزار نشد، امسال با توجه به شرايط براى برگزارى 
جشنواره تصميم گيرى خواهد شد؛ اما در هرصورت اقدامات الزم 

براى تمديد تفاهم نامه برگزارى جشنواره انجام خواهد شد.

سنا
س:اي

عك
/

كرونا در تكاپو و بازار در سكوت 
 براساس مصوبه كميته هاى تخصصى ستاد مقابله با كرونا از روز شنبه 21 فروردين 
در همه شــهر هايى كه در وضعيت قرمز قرار دارند به مدت ده روز محدوديت اعمال 
شــد، نتيجه اين محدوديت بازارى تعطيل و شــهرى در ســكوت و مردمانى از هم 

گريزان شده است.
اخبار منتشرشــده از وضعيت مشــاغل، كســادى بازار و كاهش تردد در سطح شهر 
به دنبــال بروز كرونا تا پايان ســال 1398 دور از تصور به نظر مى رســيد، اينكه يك 
بيمارى بتواند همه مناســبات اقتصادى و اجتماعى يك كشور را تحت تأثير قرار دهد 
براى ما كه روزگارى فقط اخبار چين را مى خوانديم بيشــتر شبيه يك فيلم سينمايى 
بود اما ازآخرين هفته هاى اسفند 98 و با شيوع كرونا در ايران كه تاكنون همه استان ها 
را دربرگرفته اســت به وضوح حاال خالى شدن خيابان ها، كسادى بازار و درنهايت از 
چرخه خارج شــدن موقت برخى مشاغل نمايان شد. مسافران تاكسى هاى اينترنتى تا 
حد قابل توجهى كم شده، رستوران هايى كه تا چند روز پيش از جمعيت خالى نمى شد 
حاال در ســكوت عميق فرورفته است. تاالرهاى عروسى يكى پس از ديگرى مراسم 
خود را لغو كردند، مراكز خريد كه اغلب بر فروش اول ســال خود حساب ويژه باز 
كرده بودند، خالى از جمعيت شــده اند. بازار تاريخى همدان نيز اين روزها ســكوتى 
سنگين را تحمل مى كند كه هر رهگذر را مى آزارد. به اميد روزى كه كرونا يك خاطره 

تلخ درخاطر مردمان سرزمين من باشد و بس. 


