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 الزمه كالنشهرى
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تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

 دكتر محمدعلى محمدى
فرماندار محترم همدان 

اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان

سركارخانم

 فاطمه حبيبى
معاونت محترم سياسى اجتماعى 

فرماندارى همدان

جناب آقاى 

يزدان آذرمـى
معاونت محترم برنامه ريزى 

فرماندارى همدان

انتصاب بجا و شايسته شما كه بيانگر تعهد،كارآمدى و شايستگى هاى برجسته شما بزرگواران در صحنه هاى خدمت مى باشد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه الطاف الهى همواره شاهد موفقيت هاى روزافزونتان باشيم.

مدير منطقه يك شهردارى مى گويد:

ارتقاى كيفيت فضاى شهرى با ساخت آبنماهاى زيبا

حضور همراه بيمار كرونايى در بيمارستان هاى 
مالير و همدان!

■ رئيس بيمارستان امام حسين(ع) مالير: پروتكل ها به ما اين اجازه را مى دهد
■ مردم: به دليل كمبود پرستار، بيمارستان ها حضور همراه را الزامى كرده اند

■ روابط عمومى علوم پزشكى:با تأييد روانپزشك براى برخى بيماران خاص حضور همراه مانعى ندارد

 اگر خاطرات مدافعان جبهه سالمت 
در كادر درمان، ثبت و ضبط شوند نسل 
آينده با دريافت آن مى تواند اين ارزش ها 
را ديده و متوجه شــود عزيــزان مدافع 
سالمت در اين بحران چه سختى هايى را 

تحمل كرده اند.
نماينده ولى فقيه در اســتان در ديدار با 
جمعى از پرســتاران استان همدان با بيان 
اينكه تنها كســى كه مى تواند كار بزرگ 
پرســتاران آن هم در شــرايط كنونى را 
توصيف كند، خود آنها هســتند، اظهار 
فضائل  درياى  زينب(س)  حضرت  كرد: 
هستند و هرچه انســان در اين دريا فرو 

رود گوهر مى يابد.
بــه گــزارش تســنيم، حجت االســالم 
والمســلمين حبيب ا... شــعبانى با اشاره 
به اينكه يكــى از ويژگى هاى اين بانوى 
بــزرگ احياگــرى و ادامه دادن مســير 
سيدالشــهدا(ع) اســت، افزود: حضرت 
زينب(س) مسيرى كه با امام حسين(ع) 

آغاز شده بود را ادامه داد.
امام جمعه شهر همدان عالوه بر احياگرى 
استقامت نيز ايشــان از ديگر ويژگى هايى 
اين بانوى بزرگ است كه امروز مى توان در 
جامعه پرستارى كشور مشاهده كرد، گفت: 
فضاى فعلى جامعه به گونه اى نيست مردم 
بتوانند از نزديك شاهد ايثار و زحمات كادر 

درمان به ويژه پرستاران باشند.
وى با تأكيد براينكه جامعه قدردان كادر 
درمان است، عنوان كرد: امروز به واسطه 
كرونا بسترى فراهم شد تا تعهد كارى و 

عشق به هم نوع بيش از گذشته در جامعه 
پرستارى بروز و ظهور پيدا كرده و مردم 

آن را به چشم خود ببينند.
شــعبانى با بيان اينكه مردم اســتقامت 
جامعه پرســتارى را ديــده و قدردان آن 
هستند، مطرح كرد: مرگ وميرهاى فراوان 
و شرايط سخت كارى شــما به گونه اى 
نيست كه هر كســى بتواند در اين فضا 
حضور يافته و يا چنين كارهايى را انجام 
دهد هرچند برخى مســئوالن نيز جرأت 

نمى كنند از كنار بيمارستان ها عبور كنند.
وى اظهار كرد: جامعه پرستارى كه قالب 
زحمات بيمارستان ها بر دوش آنهاست با 
استقامت مثال زدنى خود اين وظيفه مهم 
را انجــام مى دهند و از نزديك اســترس 
بااليــى كه در جامعه وجود دارد را درك 
مى كنند مســأله اى كه تحمــل آن براى 

جامعه سخت است.
نماينــده ولى فقيه در اســتان خطاب به 

پرســتاران با بيان اينكه قدر كار خود را 
بدانيد، گفت: اگر ما از دور شاهد اتفاقات 
هستيم جامعه پرستارى كسانى هستند كه 
از نزديك اين موارد را درك كرده و شاهد 

آن بودند.
وى با تأكيد بر اينكه بارها از كادر درمان 
به واســطه اين ايثار و فداكاريشان تشكر 
كرده ايــم و معتقديم كــه بايد خاطرات 
آنها مستندنگارى شود، بيان كرد: اگر اين 
خاطرات ثبت و ضبط شوند نسل آينده با 
دريافت آن مى تواند اين ارزش ها را ديده 
و متوجه شــود شــما در اين بحران چه 

سختى هايى را تحمل كرده ايد.
شعبانى اظهار كرد: شايد در شرايط كنونى 
جامعه به دليل مشــكالتى كه وجود دارد 
آنچنان متوجه اهميت ثبت اين تجربيات 
نشويم اما 2 ســال بعد وقتى كه فرصتى 
بــراى تعامل پيدا كنيــم آن وقت متوجه 
مى شــويم كه جامعه به بازگو كردن اين 

خاطرات نياز دارد.
وى با اشــاره به اينكه شما پرستاران در 
خط مقدم مبارزه بــا كرونا قرار دهيد و 
خطرات فراوانى را ديده ايد كه بايد ثبت 
و ضبط شــوند، عنوان كرد: زحمتى كه 
پرستاران مى كشــند چند برابر شغل هاى 
ديگر مانند پزشــكان است با اين وجود 
تفاوت در حقوق و مزايا بين آنها فاحش 

است كه نبايد اين گونه باشد.
نماينده ولى فقيه در اســتان مطرح كرد: 
اگرچه چنين مشكلى يك مسأله كشورى 
اســت اما من معتقدم بايــد اين قدر اين 
مطالب گفته شــود تا اين فضا شــكلى 
منصفانه و نزديك بــه عدالت پيدا بكند 
موضوعى كــه در ديگر اقشــار نيز بايد 

لحاظ شود.
وى با تأكيد بر اينكه مشكالت پرستاران 
بايد رفع شــده و مطالبات آنها پرداخت 
شــود، عنوان كرد: زحمــات خالصانه، 
صادقانه و مجاهدانه شما مدافعان سالمت 
منافاتى با ايــن ندارد كه دولت به وظيفه 
خود و تعهداتش نسبت به شما عمل كند.

شعبانى با اشاره به اينكه برخى مسئوالن 
اســتان پيگير رفــع مشــكالت جامعه 
پرســتارى بودنــد، تصريح كــرد: مردم 
قدر زحمات پرســتاران و كادر درمان را 
مى دانند و خوشــبختانه كادر درمان نيز 
به جايگاه خوبى در جامعه دســت پيدا 
كرده است، هرچند همه ما وظيفه داريم 
قدردان آنها بوده و پيگير حل مشكالت 

آنها باشيم.

شهردارهمدان:
اجراى قانون 
اولويت هميشگى 
است

 واحد كنترل ساختمان به عنوان حوزه 
پيشانى كارى  پيشرو، درگيرشــونده و 
جزو حوزه هاى مهم اداره پيشــگيرى و 
رفع تخلفات شــهردارى همدان است. 
اين بخش در سال هاى گذشته توانسته 
ســطح بااليى از رضايتمندى را كسب 
كنــد، اين موارد در نشســتى با حضور 
شهردار همدان، معاون خدمات شهرى، 
معاون شهرســازى و كاركنان مديريت 

پيشگيرى برگزار شد مطرح شد.

شهردار همدان در اين نشست از تالش 
شــبانه روزى مديريت پيشگيرى و رفع 
تخلفات شــهرى و كاركنان تالشــگر 
قدردانى كرد و عملكرد اداره پيشگيرى 
و رفع تخلفات شهرى را رضايت بخش 

دانست.
عباس صوفى گفــت: در جهت بهبود 
شــرايط استخدامى و مســكن كاركنان 
شــهردارى تمــام تالش خــود به كار 
بســته ايم و در صدد فعال سازى دوباره 
تعاونى مســكن كاركنان هســتيم و در 
همين راســتا توافقاتى با بنياد مســكن 

صورت گرفته است. 
وى تأكيد كرد: انجــام وظايف بايد در 
چارچوب قوانين و سياست هاى ابالغى 
از سيســتم مديريتى باشد. يادمان باشد 

ما  هميشــگى  اولويت  قانــون  اجراى 
بوده و هســت كه اين امر بايد در سايه 

اخالق مدارى محقق شود. 
شهردار همدان گفت: الزم است با توجه 
به شرايط اقتصادى و اجتماعى مراعات 
حال شهروندان همدانى را درنظر داشته 
باشيم و وجدان كارى را در همه كارها 

مدنظر قرار دهيم.
محمدعلى گلشن مدير پيشگيرى و رفع 
تخلفات شــهرى گفت: در 15 ماه اخير 
شاهد كاهش تخلفات ساختمانى بوديم 
كه اين اتفاق مرهــون تالش همكاران 
ما با هدف هدايت شــهروندان همدانى 
به ســوى اخذ مجوز و ساخت وســاز 
قانونى و بر مبناى ضوابط شهرســازى 
اســت كه تعداد مجوزهــاى صادره به 

نسبت مشابه نشــان از افزايش مراجعه 
شــهروندان به شــهردارى براى گرفتن 
مجوز بوده است و اين يعنى شهروندان 
فهيم همدانى براى ســاخت و سازهاى 

خود مجوزهاى الزم را اخذ كرده اند.
در ادامــه وحيــد على ضميــر معاون 
خدمات شــهرى نيز اظهار كرد: رعايت 
قوانين به ويژه حقوق شهروندى، مدنظر 
همكاران ما در اين حوزه حســاس از 

شهردارى است. 
در پايــان تعــدادى از كاركنــان اداره 
پيشــگيرى و رفــع تخلفات شــهرى 
مشــكالت خود را با شــهردار همدان 
مطــرح كردند و در اين مراســم از 60
نفر پرسنل با اهداى لوح يادبود قدردانى 

شد.

نماينده ولى فقيه در همدان: 

خاطرات كرونايى كادر درمان «مستندنگارى» شود
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يك خانواده 4 نفره 1/5 ميليون تومان 
بايد خرج كند

گران ترين 
يلداي قرن

■ يلدا را مجازى برگزار كنيد
■ تردد خودروها شنبه و يكشنبه از ساعت 20 

ممنوع است
■ «يلدا» به وقت كرونا
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 امســال يلداي 4 نفري يــك ميليون و نيم آب مي خورد. حدود يــك ميليون و 200 هزار تومان 
هزينه ميوه، آجيل و تنقالت و 200 هزار تومان هزينه شــام مي شــود. اما اگر طبق عادت بسياري از 
همداني ها و اهالي شهرســتان هاي اطراف، براي شام كله پاچه سرو كنند شب يلدا يك ميليون و 600 

هزار تومان تمام مي شود. 
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خبـرخبـر
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تغيير نگاه؛ الزمه كالنشهرى
 1- تعريف همدان به عنوان كالنشــهر هم داستان جالبى دارد. 
از طرفى بيشــتر مسئوالن بر كالنشهرى همدان تأكيد دارند و آن را 
يك اتفاق خوب مى دانند و تبليغ مى كنند و از طرفى ديگر نهادهاى 
تصميم گير كشورى چندان اين كالن شهرى را به ويژه در تخصيص 

اعتبارات به رسميت نمى شناسند.
با اين حال همدان، كالنشهر است و شهردارى و شورا فعاليت هايى 
در جمع شــهرداران و شورايى هاى كالنشهرها از دوچرخه سوارى 
در سه شــنبه هاى بدون خودرو تا ميزبانى و شــركت در جلسات 

كالنشهرها دارند.
2- تالش هاى خوبى براى اثبات كالنشهرى همدان و برخوردارى 
بيشتر از اعتبارات آن شــده و مى شود اما با اين حال طوالنى شدن 
بســيارى از پروژه ها عمرانى شــهرى دليلى شــده تا اين تالش ها 

چندان ديده نشود.
وقتى در همدان ســاخت پروژه اى كوچك در مركز شــهر 2 سال 
طول مى كشد و باز هم تمام نمى شود، هرچقدر هم كالنشهر بودن 

همدان تبليغ شود، باور آن سخت خواهد بود.
3- جذابيت كالنشــهر به دليل احســاس پويايى و زنده بودن شهر 
از ســوى شهروندان است و اين زنده بودن در شرايطى كه شوراها 
و شهردارى ها به هويت شــهر توجه داشته و اقدامات اجتماعى و 

فرهنگى را در اولويت كارها تعريف كنند، احساس خواهد شد.
در واقع مسئوليت شورا و شهردارى در كالنشهر، فراتر از پيگيرى 
كارهاى عمرانى و نگاه عمرانى و پروژه اى به شــهر اســت و الزم 
اســت به مســئوليت هاى اجتماعــى و فرهنگى در قبال شــهر و 

شهروندان نيز با اولويت عمل شود.
ــورا  ــهردارى و ش ــدام ش ــوع اق ــهر را از ن ــك ش ــه ي ــگاه ب 4- ن
ــوان دريافــت.  ــراى آن مى ت ــدى ب ــوع بودجه بن ــاره شــهر و ن درب
ــا  ــد ي ــده ديده ان ــا و زن ــهر را پوي ــهردارى، ش ــورا و ش ــه ش اينك
ــد،  ــرار داده ان ــتور كار ق ــى در دس ــت عمران ــا اولوي ــه  اى ب بودج

ــرد. ــد ك ــخص خواه ــوع را مش ــن موض ــى اي به خوب
 در كنــار ايــن مى تــوان دريافــت كــه شــورا و شــهردارى تــا چــه 
ــهرى  ــزى كالنش ــاى بودجه ري ــه ضرورت ه ــه ب ــدازه در توج ان
اولويــت  به عنــوان  را  ضرورت هــا  ايــن  و  داشــته اند  دقــت 

تعريــف كرده انــد.
5- كرونــا بــر تمــام مســائل و موضوعــات ســايه انداختــه اســت 
ــد  ــت. هرچن ــن نيس ــداى از اي ــم ج ــهردارى ها ه ــه ش و بودج
ــهردارى ها را در  ــوراها و ش ــا ش ــا كرون ــه ب ــى مقابل ــتاد مل س
موضــوع مقابلــه چنــدان جــدى نگرفــت امــا درنهايــت اجــراى 
ــاط  ــه اى در ارتب ــرد كــه هــر برنام طــرح محله محــورى ثابــت ك
بــا شــهروندان و بــراى مهــار بحــران بايــد از محلــه و بــا درگيــر 
شــدن شــهروندان و همراهــى آنهــا انجــام شــود تــا موفــق باشــد.

ــا واردات  ــل ي ــن در داخ ــاخت واكس ــه س ــد ب ــا امي ــون ب اكن
مســئوليت هاى  بــه  شــهردارى ها  توجــه  ميــزان  واكســن، 
ــزان  ــده مي اجتماعــى و فرهنگــى دوران پســاكرونا مشــخص كنن
توجــه آنهــا بــه اولويت هــاى اداره يــك كالن شــهر اســت.

6- شــورا و شــهردارى، الزم اســت؛ در بودجه ســال 1400 كه 
بخشــى از آن در دوران مقابلــه با همه گيرى خواهــد بود، به اين 
مهم توجه ويژه داشــته و براى دوران پساكرونا نيز همچون توجه 
به آســيب ديدگان كرونا در كنار اولويت بخشى به حوزه هايى مانند 
توانمندســازى اجتماعى، مســكن اجتماعى و استيجارى، مشاغل 
غيررسمى، سالمت اجتماعى و كارگران فصلى در ايفاى مسئوليت 

اجتماعى شهرى اقدام كنند.
در ايــن زمينــه، ســازمان هاى مردم نهــاد هــم مى تواننــد بــا 
ــزى شــهردارى، مســئوليت اجتماعــى خــود  ــتقبال و برنامه ري اس

ــد. ــا كنن را ايف
7- تغيير نگاه به شهر و اقداماتى كه براى رفاه شهروندان پيش بينى 
مى شود، براى رسيدن به كالنشهرى و احساس زندگى در كالنشهر 

الزم است.
اين مهم بايد در بودجه به عنوان شــاخصى براى عملكرد يكساله، 
نمود داشته باشد و بتواند ايفاى وظايف و مسئوليت هاى اجتماعى 

شورا و شهردارى را تسهيل كند.
 در اين صورت مى توان از شهروندان نيز انتظار بيشترى براى عمل 
به مسئوليت شهروندى و اجتماعى داشت كه نتيجه آن شهرى پويا 

و بانشاط و با آسيب هاى اجتماعى خواهد بود.

صدور پروانه نشان كاربرد استاندارد در همدان
 50 پروانه باطل شد

■ توليدات بومى بايد شناسنامه دار شوند
 مديركل اســتاندارد استان همدان با بيان اينكه در ســالجارى 35 پروانه نشان كاربرد 

استاندارد صادر شده است، از باطل شدن 50 مورد پروانه نشان استاندارد خبر داد.
محمد مددى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در كميته اى كه براى ساماندهى و تصويب 
پروانه كاربرد نشــان اســتاندارد واحدها و خدمات استاندارد تشــكيل شده بود، پروانه 

استاندارد يك محصول كه براى نخستين بار توليد شده است، صادر شد.
وى با بيان اينكه اين محصول كه براى نخستين بار در كشور صاحب پروانه كاربرد نشان 
اســتاندارد شد، شيرآالت صنعتى دياگ فارمى ســاخته شده از مواد ترمو پالستيك است، 

ادامه داد: اين شــيرآالت در آبرسانى در انتقال آب با لوله هاى پلى اتيلن كه در استان توليد 
مى شــود، نقش دارند كه تا امروز در كشور هيچ واحدى براى آن پروانه استاندارد صادر 
نكرده بود. مديركل اســتاندارد استان همدان يادآور شد: اين محصول از شركت توليدى 
بســپارفرايند كه توليدات متعددى در تجهيزات و قطعات آبيارى قطره اى و بارانى دارد، 

ساخته شده است و اكنون نشان استاندارد دريافت كرد.
وى با بيان اينكه امسال تاكنون 35 پروانه كاربرد نشان استاندارد در استان صادر شده است، 
گفت: بخشى از اين نشان هاى استاندارد براى نخستين بار و برخى براى واحدهايى است 
كه تنوع محصوالت خود را تغيير دادند، صادر شده است. مددى در پايان سخنانش اظهار 
كرد: امسال بيش از 50 پروانه كابرد نشان استاندارد ابطال شد كه 15 مورد در حوزه توليد 
بتن آماده بود. وى همچنين در گفت وگويى كوتاه به همدان پيام گفت: براى اينكه توليدات 

بومى استان شناسنامه دار شوند بايد استاندارد ملى هر محصول براى توليد آن درنظر گرفته 
شود. مددى با بيان اينكه در همدان 160 استاندارد ملى در حوزه هاى مختلف بررسى شده 
است، عنوان كرد: اداره استاندارد در تدوين و تجديد استانداردهاى ملى رويكرد پژوهشى 

دارد و 106 استاندارد ملى را در حوزه هاى مختلف ارزيابى كرده است.
با اعالم اينكه همدان در توليد گشنيز و رازيانه به ترتيب رتبه نخست و دوم كشور را دارد، 
افزود: بر همين اســاس تدوين استاندارد و شناسنامه دار شدن اين محصوالت در اولويت 

قرار گرفته است. 
وى خاطرنشان كرد: انتظار داريم كارشناسان صاحبنظر و نخبه هاى اين بخش با مشاركت 
در كميســيون هاى اوليه، فنى و نهايى تدوين اســتاندارد ضمن كمك به هويت بخشى به 

توليدات محلى، حافظ منافع توليدكنندگان نيز باشند. 

شادى آخرين شب پاييز را قربانى كرونا نكنيم

«يلدا» به وقت كرونا

اتحاديه كانون هاى سراسرى آنالين 
تشكيل جلسه دادند

استقالل وكال از اركان مهم دادرسى 
منصفانه است

 جلســه همايــش اتحاديــه كانون هاى سراســرى وكالى 
دادگســترى ايران به صورت آنالين برگزار شــد و در آن مقرر 
شــد تا ماده 6 اليحه استقالل كانون وكالى دادگسترى اصل را 

بر نظارت كانون ها بر رفتار وكال و كارگشايان گذاشته شود.
همچنين تصميم برآن شــد تا كانون هاى وكالت سراسر كشور 
در پيگيرى حقوقى ترور  شخصيت هاى علمى و امنيتى كشور، 

آمادگى خود را اعالم كنند.
از آنجــا كــه تأمين و تحقق دادرســى منصفانــه و عادالنه از 
تكاليف حاكميت است، دادرسى بدون پايبندى و رعايت قانون 
ممكن نيســت و اســتقالل كانون هاى وكال از اركان تحقق آن 
و تأمين كننده حق اســتفاده از حقوق شــهروندى است، بر اين 
اساس مقرر شد توجه ويژه بر حفظ استقالل كانون هاى وكالت 

صورت گيرد.

بازديد از 2000 واحد صنفى
 در طرح ناظران سالمت همدان

 مديرعامــل جمعيت هالل احمر اســتان همدان با بيان اينكه قطع 
زنجيره كرونا از اهداف مهم طرح ناظران سالمت است، گفت: در اين 

طرح 2 هزار و 975 واحد صنفى بازديد و نظارت شده است.
به گزارش روابط عمومى اين ســازمان، على ســنجربيگى در جلسه 
هماهنگــى و بررســى روند اجراى طرح ناظران ســالمت با حضور 
نمايندگان بسيج جامعه پزشكى با اشاره به اينكه قطع زنجيره انتقال و 
پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا، از اهداف مهم و كامًال ضرورى 
طرح ناظران ســالمت اســت، اظهار كرد: در عين حال حفظ سالمت 
اعضاى داوطلبان و مشاركت كنندگان در اجراى اين طرح بسيار حائز 

اهميت است.
وى ادامــه داد: با آغاز اجراى طرح تعداد 283 نفر از جوانان داوطلب 
برادر و خواهر فراخوان و ســازماندهى شــدند و بــا گذراندن دوره 
آموزشى مربوطه، در قالب 118 تيم جهت همكارى در اجرا به دانشگاه 

علوم پزشكى معرفى شدند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان افزود: رويكرد طرح، 
انجام خدمات داوطلبانه است و اعضاى داوطلب با تجهيزات و لباس 
فرم ســازمان جوانان و كارت شناســايى معتبر در راستاى نظارت بر 
اجراى پروتكل هاى بهداشــتى بــا گروه بهداشــت محيط محالت 

همكارى مى كنند.
وى با بيان اينكه تا امروز 614 ســاعت كار فعاليتى و 25 ساعت كار 
حمايتــى انجام گرفته و تعداد بهــره وران اين طرح نيز 6 هزار و 294

نفر بوده است، تأكيد كرد: طرح از چهارم آذرماه آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد.

سنجربيگى گفت: اعضاى داوطلب هالل  احمر ضمن بازديد از مراكز 
تحت پوشــش مركز خدمات جامع سالمت، كار نظارت بر 2 هزار و 
975 مورد اماكن تهيه و توزيع واحدهاى صنفى و مراكز ارائه خدمات 
مردمى را انجام داده و گزارشات را در قالب فرم هاى مربوط به صورت 

روزانه تكميل كرده و به كارشناسان بهداشت محيط تحويل داده اند.
در ادامه معاون بهداشت و درمان سپاه انصارالحسين(ع) همدان استان 
و نماينده بسيج جامعه پزشكى استان به صورت مجزا ضمن قدردانى از 
همكارى اعضاى داوطلب جمعيت هالل احمر در سراسر استان، روند 
كاهــش ابتال در روزهاى اخير را نتيجه اجراى محدوديت هاى موفق، 
نظارت دقيق و انجام اقدامات پيشــگيرانه عنوان كرده و به همكارى 
همه جانبه در اجراى طرح ناظران سالمت و طرح حاج قاسم سليمانى 

تأكيد كردند.
 شايان ذكر اســت طرح ناظران سالمت و طرح حاج قاسم سليمانى 
از ابتداى آذرماه با توســط وزارت بهداشــت و درمان، دانشگاه علوم 
پزشكى، بسيج جامعه پزشــكى و سپاه پاسداران انقالب اسالمى و با 

مشاركت اعضاى داوطلب جمعيت هالل احمر درحال اجراست.

1- اقــدام مجلــس در تعييــن شــرايط نامــزدى در انتخابــات 
رياســت جمهورى، اقداماتــى به نفــع داوطلبى رئيــس مجلس در 
انتخابات ارزيابى شــده اســت. گويا دليل اين ارزيابى اين است كه 
اين اقدامات ســبب كوچك شدن دايره افرادى مى شود كه مى توانند 
از اين به بعد كانديداى تصدى كرسى رياست جمهورى شوند و نام 
بســيارى از كانديداهاى بالقوه اين انتخابات كه رقيب رئيس مجلس 
در انتخابات خواهند بود، خط خواهد خورد. گفتنى اســت قاليباف، 
به عنوان داوطلب بالقوه انتخابات رياســت جمهورى سال آينده در 

گمانه زنى ها مطرح است.
2- تــاب آورى ترافيك اينترنت براى برگــزارى يلداى آنالين زير 
سؤال رفته است. گويا اين نگرانى با اعالم رايگان شدن سرويس هاى 
مشــهور VOD يا پخش فيلم و ســريال آنالين بيشــتر هم شده 
است. گفتنى است به خاطر شــرايط شيوع كرونا توصيه اكيد دولت 
و مقام هاى بهداشــت و درمان اين اســت كه امسال مردم به صورت 

مجازى و آنالين يلدا را برگزار كنند.
3- نوسازى خودروهاى فرسوده جدى تر شده است. گويا با 2 بانك 
مهر اقتصاد و كارآفرينى اميد توافق شــده تا تســهيالت و وام هايى 
به رانندگان براى نوســازى خودروهاى فرسوده خود بدهند. گفتنى 

است ميزان اين تسهيالت از 70 تا 90 ميليون تومان خواهد بود.
4- پوزهاى بى هويت درحال تبديل به خطرى براى اقتصاد كشــور 
هستند. 4 ميليون نفر دستگاه پوز(كارتخوان) دريافت كرده اند بدون 
آنكه اثرى از هويت اقتصادى شان باشد. گفتنى است اين در شرايطى 
اســت كه 35 هزار پوز در حالت فعاليت اند، درحالى كه سالهاســت 

صاحبانشان از دنيا رفته اند!
5- قاچــاق پياز زعفران به كشــورهاى همســايه و جنوبى درحال 
ضربه زدن به اين كاالى صادراتى مهم كشــور است. گويا اين اقدام 
در شرايطى اســت كه در آبان ماه امسال ركورد صادرات زعفران به 
ميزان 64 تن، توسط گمرك ثبت شده است. گفتنى است قاچاق پياز 
زعفران به معناى خروج ميراث ژنتيكى هزاران ســاله از كشور است، 
ضمن اينكه فرصتى براى رقبا اســت تا خود را براى كنار زدن ما از 

بازار اين محصول، قدرتمندتر كنند.

 نخســتين جلســه تبيين طــرح تحولى 
مدرســه خوانا با حضور معــاون آموزش 
ابتدايى وزارت آموزش و پرورش و مديركل 
آموزش و پرورش استان به صورت مجازى 

در بستر شبكه شاد برگزار شد.
 بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان، در اين 
جلســه، معاون آمــوزش ابتدايــى وزارت 
آموزش و پــرورش، گفت: بســته تحولى 
مدرسه خوانا كه براساس سند تحول بنيادين 
تدوين شده اســت، به دنبال پاسخگويى به 
يكى از چالش هاى اساسى دوره ابتدايى در 
بخش مهارت هاى زبانى پايه شــامل گوش 
كردن، صحبت كردن، خواندن و نوشــتن و 

مهارت هاى اساسى زندگى است.
رضــوان حكيم زاده افزود: اين طرح فرصتى 
را فراهــم مى كند تــا ما از طريــق تمرين 
مهارت هــاى پايه در تلفيق بــا مهارت هاى 
پايه زندگى شــامل ادب، جــرأت ورزى و 
مسئوليت پذيرى دانش آموزان را براى ايفاى 

نقش مهمتر و بهتر در جامعه آماده كنيم.

وى تصريــح كرد: ما بايد در زمينه كســب 
مهارت هاى پايــه زبانى بتوانيم دانش آموزان 
را توانمند كنيم تــا عالوه بر روان خوانى كه 
ســبب درك عميقــى از مطالب اســت، از 
مهارت نوشــتن به عنوان ابــزارى براى بيان 

خواسته ها و نظرات استفاده كنند.
 معاون آمــوزش ابتدايى وزارت آموزش و 
پــرورش گفت: رويكرد مــا در ارتقاى اين 
مهارت هــا رويكرد تلفيقى اســت و در اين 
راســتا مهارت هاى زبانى را بسترى مناسب 
بــراى تمرين مهارت هاى اساســى زندگى 

مى دانيم.
حكيــم زاده خاطرنشــان كرد: كســب اين 
مهارت ها موجب مى شــود كه انســان هايى 
مســئول تربيت كنيم كه در قبــال خداوند، 
خود، خلق و طبيعت مسئوليت هاى خودشان 

را بشناسند و آنها را به خوبى انجام دهند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان نيز 
در اين جلســه گفت: طرح تحولى مدرسه 
خوانا در راســتاى رويكرد مهارت محورى 
دســتگاه تعليــم و تربيــت اســت و نقش 

مهمى در شــكل گيرى صحيح شــخصيت 
دانش آموزان دارد.

محمد پــورداود اظهار كرد: بســته تحولى 
مدرسه خوانا يكى از اين بسته ها است كه با 
تدابير عالمانه حوزه معاونت آموزش ابتدايى 
وزارت متبوع تبيين، تشريح و عملياتى شده 

است.
وى افزود: اين بســته تركيبى از مهارت هاى 
خواندن، نوشــتن و آداب زندگى اســت و 
با توجه به اينكــه رويكرد مهارت محورى 
يكى از اولويت هاى اساســى دستگاه تعليم 
و تربيت كشــور به شــمار مى آيد، معاونت 
آموزش ابتدايى به درستى اين هدف را قصد 
كرده و به دنبال شكل گيرى صحيح شخصيت 

دانش آموزان از اين طريق است.
وى بــا اشــاره بــه تأكيد معــاون آموزش 
ابتدايى وزارت متبوع بــر رويكرد تكاليف 
مهارت محور كه موجب مى شود دانش آموز 
بتوانــد با بهره گيــرى از كلمات مناســب 
احســاس خود را بــه بهترين شــكل ارائه 
دهد، گفت: در بســته تحولى مدرسه خوانا 

آمــوزش مهارت هاى اساســى گوش دادن، 
صحبت كــردن، نوشــتن و خواندن مدنظر 
است تا آداب زندگى براساس مهارت ادب، 
مســئوليت پذيرى و جرأت ورزى در دوران 
كودكى كــه دوران يادگيرى عميق اســت، 

سارى و جارى شود.
حســينى مديركل آموزش پيش دبســتانى و 
دبســتان وزارت متبوع با تبيين و تشــريح 
اهــداف، راهبردها و چشــم اندازهاى طرح 
تحولى خوانــا، گفت: زبان نقــش بنيادين 
و كليــدى در تعامالت فــردى- اجتماعى 

انسان ها دارد.
وى با بيان اينكه آموزش مهارت گوش دادن 
و صحبت كــردن از مهم ترين اولويت هاى 
مهارت هاى زبانى 4گانه در اين طرح است، 
افزود: در گام هاى بعــدى، مهارت صحيح 
خواندن و درست نوشتن كه به درك درست 
و منطقــى از مفاهيم و برقــرارى تفاهم آميز 
در ارتباطــات انســانى منجــر مى گردد، از 
مؤلفه هــاى ديگر طرح مذكور به حســاب 

مى آيد.

 درحالى كه ســال هاى گذشته كمپين هايى 
براى اســتفاده كمتر از تلفن هــاى همراه در 
بلندترين شب سال به وجود مى آمد، اما امسال 
و با توجه به شيوع كرونا، قرار است بار ديگر 
موبايل و تبلت ها وسيله اى شوند براى ارتباط 

بين خانواده ها و اقوام.
مسئوالن بهداشــت و درمان همدان معتقدند 
اگرچه روند بيمارى در اســتان كاهشى شده 
است و تعداد موارد ابتال به كرونا پايين آمده؛ 
اما طوالنى ترين شــب ســال و سهل انگارى 
مــردم مى تواند همه معــادالت را براى مهار 
كرونــا آن هم در روزهايى كه كادر درمانى و 
پرستارى با كاهش آمار كرونا توانسته اند نفس 

راحتى بكشند، برهم بزند. 
بــراى هميــن كادر بهداشــتى و مســئوالن 
علوم پزشــكى بــراى كنتــرل اين شــرايط 
شــعارهاى مختلفى را هم درنظر گرفته است 
از جمله «يلدايي كه طوالني ترين شــب سال 
اســت را بــه بزرگ ترين اندوه ســال تبديل 
نكنيــم.»، «مي خواهيــم پــدر و مادرمان را 
سرسفره هفت سين ســال 1400 ببينيم، پس 
شــب يلدا دور هم جمع نمي شويم»، «شادي 
بلندتر شــدن روزهاي پس از شب يلدا را با 

دورهمي هاي كوچك از بين نبريم.»
رئيس علوم پزشكى همدان هم در يك هفته 
گذشته در تمام مصاحبه ها و اخبار منتشرشده 
گفته است «نگرانى فعلى ما شب يلدا است» 
وى از مردم خواســته اســت كه اين هشدار 
را بســيار جدى بگيرند و بدانند شب يلدا و 

دورهمى ها خطرناك است. 
اين گفته ها در شرايطي مطرح مي شود كه آمار 
ابتال و مرگ و مير روزانه كاهش چشمگيري 
داشــته و براســاس اعالم ســخنگوي علوم 
پزشــكى همدان موارد كلى مثبت بيمارى تا 
پايان روز پنجشنبه 9 هزار و 613 نفر و تعداد 

جان باختگان هزار و 370 نفر بوده است.
محمــد طاهــرى در گفت و گو بــا خبرنگار 
مــا گفت: يلدا يك رســم كهن و ســنتى از 

گذشتگان ماست كه اهميت دارد اما با شرايط 
خاص كرونا مردم بايد امســال اين ســنت 
شــب يلدا را كنار بگذارند و از طريق فضاي 

مجازي، ديد و بازديد كنند.
وى افــزود: حضــور در خانه افراد مســن 
مي تواند بســيار خطرناك باشــد و با توجه 
بــه اينكه افراد جوان معمــوال بدون عالمت 
يا با عالئم خفيف به كرونا مبتال مي  شــوند، 
مي توانند ويروس را به سالمندان منتقل كنند 
و افراد ســالمند مســتعد ابتال به نوع شديد 
بيماري هســتند؛ بنابراين درصــورت انتقال 
بيماري به اين افــراد، احتمال مرگ ومير آنها 
نيز وجود دارد پس بايد دورهمي هاي شــب 

يلدا لغو شود.
وى با بيان اينكه كه اوضاع استان با مراقبت و 
همراهي بيشتر مردم و رعايت محدوديت هاي 
وضع شده، نسبت به اول آذر بهتر شده است، 
گفت: اين روند كاهشــي نشــان دهنده اين 
اســت كه بيماري با همكاري مردم و رعايت 

محدوديت ها تحت كنترل درآمده، اما هشدار 
داد كه اين شــرايط كامال شكننده است و اگر 
مســأله را تمام شــده فرض كنيم و فكر كنيم 
ديگر خطري ما را تهديــد نمي كند، احتمال 

برگشت به شرايط گذشته بسيار باال است.
 طاهــرى تأكيد كــرد: درحال حاضر بيشــتر 
ابتالهــا از جمع هاي خانوادگي اســت و بايد 
بدانيم كه تالش چنــد هفته اي ما براي كنترل 
بيماري ممكن است در شب يلدا و جمع هاي 
خانوادگي با شيوع دوباره بيماري نقش برآب 
شــود. پس از مردم مي خواهيــم همچنان به 
همكاري خود در مهار ويروس كمك كنند و 
با پرهيز از حضور در جمع هاي خانوادگي اين 

زمينه را فراهم آورند. 
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
گفــت: بــا توجه بــه جهش هــاي بيماري 
كوويد-19، ويروس به شــكل انفرادي و فرد 
به فرد، منتقل مي شــود به ويژه در جمع اقوام 
و خانواده ها و در محيط هاي در بسته و بدون 

تهويه منازل، انتقال كرونا خيلي سريع خواهد 
بود. چنانچه يكي از اقوام ناقل باشد، استفاده 
از ماســك پس از حدود يك ساعت، بي تأثير 
اســت و ويروس به راحتي منتقل مي شود و 
متأسفانه ممكن اســت براي بسياري از افراد 
خانواده به ويــژه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
آخرين شــب يلدا رقم بخورد؛ بنابراين بايد 
هوشــيار بود كه شرايط بروز بيماري را براي 

خود و خانواده فراهم نكنيم.
طاهــرى با بيان اينكه از مردم خواهشــمنديم 
بــا رعايــت نكات عنوان شــده فشــار را از 
روى پرســنل و كادر درمــان بردانــد، عنوان 
كرد: درحال حاضر تعداد زيادى از پزشــكان 
و پرســتاران همدانى به كرونا مبتال شــده  يا 
خانواده ها شان به واســطه ارتباط با آنها درگير 
اين ويروس شــده اند. به همين دليل از مردم 
خواهش مي كنم اين را درك كنند و سعي كنند 
شب يلداي امسال را متفاوت از هرسال با تلفن 

و از راه دور برگزار كنند.

نهاد علم مى تواند 
عامل اقتدار و 
بنيه كشور باشد

 مسئول ســازمان بسيج دانشــجويى سپاه 
انصارالحسين(ع) اســتان همدان بر اين باور 
اســت كه اگر بخواهيم رشــد و پيشرفت در 
كشور داشته باشيم محل آن «نهاد علم» است، 
اين نهاد علم است كه مى تواند عامل اقتدار و 

بنيه كشور باشد.
بــه گــزارش بســيج، حميد پورحســين در 
آئين قدردانــى از برترين هاى علمى بســيج 
دانشجويى، اظهار كرد: اين ذهنيت وجود دارد 
كه دانشجويان بسيجى زياد درس خوان نيستند 

و كار هاى تشكيالتى انجام مى دهند.
وى با بيان اينكه حدود صد نفر از دانشجويان 

بســيجى داراى معدل باالى 17 هســتند، اما 
از افــرادى كه معدل بــاالى 19 دارند 40 نفر 
انتخاب شد كه از هر دانشگاه يك نفر دعوت 
شــد، افزود: آن چيزى كه رهبر معظم انقالب 
از بسيجيان دانشــجو انتظار دارند كار انقالبى 
و درس خواندن است، زيرا كار هاى فرهنگى 

اولويت دارد.
پورحسين ادامه داد: اگر ما بخواهيم به سمت 
تمدنى حركت كنيم و رشــد و پيشــرفت در 
كشور داشته باشيم محل آن «نهاد علم» است، 
اين نهاد علم است كه مى تواند عامل اقتدار و 

بنيه كشور باشد.
وى افزود: اگر بخواهيم تغيير و تعالى داشــته 
باشــيم در دانشگاه و حوزه است كه نهاد علم 
هستند و اگر نگاه ما به سمت تمدنى باشد بايد 

تغييرى در دانشگاه ها ايجاد شود.
مســئول ســازمان بســيج دانشــجويى سپاه 
انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: اهميت 

و اولويت كارى كه شــما دانشــجويان انجام 
مى دهيد مورد تقدير اســت و قدم اول خوب 
درس خواندن است و گاهى اوقات بايد فضاى 

علمى دانشگاه را اصالح كرد.
وى ابــراز كــرد: كارى كه از علــم برمى آيد 
مى تواند كار هــاى جديد انجام دهد و ما را به 
پيشرفت برســاند و بخش ديگر اين است كه 
خود اين علم چقدر معطوف به نياز هاى كشور 

ما است.
ــاى  ــر فض ــش ديگ ــت: بخ ــين گف پورحس
ــر كشــور  ــه ه بومى ســازى علمــى اســت ك
بــا توجــه بــه شــرايط كشــور خــود آن 
علــم توليدشــده را متناســب بــا وضــع 
ــاى  ــد و در عرصه ه ــازى كن ــور بومى س كش
بايــد  و  اســت  اين گونــه  هــم  مختلــف 
متناســب بــا وضعيــت روز دنيــا انجــام شــود.

وى عنــوان كرد: بخش ديگر كــه امام(ره) و 
رهبرى به آن توجه داشتند، نهضت جنبش علم 

و آن اسالمى كردن علوم است؛ اگر بتوانيم از 
دل فلسفه اسالمى علم توليد كنيم مى توانيم در 

علوم مختلف علمى ايجاد كنيم.
مســئول ســازمان بســيج دانشــجويى سپاه 
انصارالحســين(ع) اســتان همدان افزود: بايد 
نگاه انتقادى نســبت به علوم داشته باشيم زيرا 
مى تواند كمك كند جريانــى راه بيندازيم كه 
به درد كشــور بخــورد و الزمه حتمى آن اين 
است كه نســبت به علوم توانايى كامل داشته 
باشــيم و عرصه هاى علمى خود را موشكافى 
كنيم و قدرت و تسلط داشته باشيم كه بتوانيم 
در عرصه علم جديد حرفى براى گفتن داشته 

باشيم.
وى گفــت: دانشــجويان بايــد بتواننــد در 
عرصه هاى علمى پيشرفت داشته باشند و نگاه 
ما اين باشد كه مســأله اى از مسائل كشور را 
بتوانيم حل كنيم و فعاليت هاى فرهنگى موجب 

پويايى دانشگاه هاى ما مى شود.

مدارس خوانا، بسترى براى مهارت آموزى دانش آموزان 

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

يام
ن پ

مدا
س:ه

عك
/



C M

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

شنبه  29 آذرماه 1399  شماره 3928

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

الووو پيام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

پرداخت 391 ميليارد ريال تسهيالت ازدواج 
در اسدآباد

 از ابتداى امســال تاكنون به 782 متقاضى وام ازدواج افزون بر391 
ميليارد ريال تسهيالت ازدواج پرداخت شده است.

فرماندار اســدآباد در جلسه ستاد ســاماندهى امور جوانان شهرستان 
اسدآباد، اظهار كرد: بايد از جوانان به عنوان موتور محركه و سرمايه هاى 
مهم جامعه در زمينه اشتغال، معيشت و ازدواج ... با تمام توان حمايت 
شود و با حمايت همه جانبه نسبت به ارتقاى هرچه بيشتر نشاط و اميد 

در بين آنان تالش كرد.
ســعيد كتابى در ادامه با تأكيد بر نگاه ويــژه به ورزش جوانان، افزود: 
تكميل پروژه هاى ورزشى شهرســتان براى بهره مندى جوانان بايد در 
اولويت قرار گيرد، ضمن اينكه فعال شدن هرچه بيشتر ورزش همگانى 

شهرستان توسط اداره ورزش و جوانان ضرورت دارد.
وى با اشاره وجود امكانات ورزشى ادارات سطح شهرستان نيز گفت: 
اين امكانات متعلق به شهرستان و همه مردم است و با اين اقدام مى توان 

مقوله ورزش جوانان شهرستان را سرزنده تر كرد.
كتابى با بيان اينكه توســعه خانه هاى ورزشــى در روستاهاى بزرگ و 
پرجمعيت شهرســتان در برنامه قرار دارد، يادآور شد: در اين راستا هر 
روستاى بخش كه داراى مكان بدون استفاده و غيرفعال و مناسب باشد 
با تأييد اداره ورزش و جوانان نسبت به راه اندازى خانه ورزش روستا 

اقدام كرده و به ورزش روستايى توجه شود.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، وى همچنين 
با تأكيد بر اســتفاده از ظرفيت سمن ها در برنامه هاى مختلف به منظور 
ارتقاى مشــاركت هاى اجتماعى جوانان، خاطرنشان كرد: در اعتبارات 
سال آينده در بحث ورزش و جوانان به طور قطع نگاه ويژه  اى خواهيم 
داشت كه اين امر منوط به ابالغ اعتبارات شهرستانى سال آينده خواهد 

بود.
 كبودراهنگ رتبه دوم اشتغال استان همدان را

 به خود اختصاص داد
شهرســتان كبودراهنگ در آذرماه ســالجارى رتبه دوم اشتغال استان 

همدان را به خود اختصاص داده است.
فرماندار كبودراهنگ در كارگروه اشــتغال، ســرمايه گذارى و اقتصاد 
مقاومتى افزود: در سالجارى از هزار و 529 تعهد اشتغال، هزار و 950

نفر تا 26 آذر، در سامانه رصد اشتغال اين شهرستان ثبت نام كرده اند.
به نقل از روابط عمومى فرماندارى كبودراهنگ حجت ا... مهدوى ادامه 
داد: تاكنون 464 طرح به ارزش هزار و 250 ميليارد و952 ميليون ريال 

از تبصره 16 و 18 به بانك هاى شهرستان معرفى شده است.
وى اظهار كــرد: از اين ميزان 330 طرح به ارزش 660 ميليارد و 540

ميليون ريال عقد قرارداد و پرداخت شده و همچنين براى 586 نفر نيز 
اشتغال ايجاد شده است.

فرماندار نهاوند نيز در نشست كارآفرينى جهاد دانشگاهى و امور بانوان 
فرماندارى با بيان اينكه طرح ملى توسعه مشاغل خانگى به توانمندسازى 
اقتصادى زنان منجر مى شود، افزود: اگرچه ما به  عنوان كارفرما در اين 
طــرح حضور داريم اما همكاران در فرماندارى  و بخشــدارى ها براى 
جذب افراد بايد وقت بگذارند و در واقع يك كار همه جانبه انجام دهند 

زيرا در نهاوند ظرفيت خالى زيادى داريم.
مراد ناصرى خاطرنشــان كرد: طرح ملى توسعه مشاغل خانگى كه در 
راستاى ساماندهى اشتغال بانوان تأثيرگذار است بايد مورد توجه ويژه 
قرار گيرد. وى موضوع اشــتغال را خط قرمز تمام مديرانى دانست كه 
قصد خدمت به مردم دارند و اظهار كرد: ظرفيت و سهم نهاوند از اين 
طرح 300 نفر مشخص شده كه اميدواريم با استقبال بانوان و پيشرفت 

طرح در شهرستان سهم نهاوند را افزايش دهيم.
فرماندار نهاوند با ابراز اميدوارى نســبت به افزايش ارتباطات ميان 2
مجموعــه، عنوان كرد: امور بانوان مــا از تمام ظرفيت هاى موجود در 

شهرستان براى تشويق و جذب افراد استفاده خواهد كرد.

5 ميليارد براى تكميل اورژانس مالير 
اختصاص يافت

 مجوز اختصاص 5 ميليارد تومــان اعتبار با موافقت معاون درمان 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى كمك به تكميل اورژانس 

بيمارستان امام حسين(ع) مالير اخذ شد.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى گفت: تكميل اورژانس 
بيمارستان امام حسين(ع) يكى از ضرورت هاى مهم با توجه به شرايط 
شــيوع ويروس كرونا و درمان بيماران در مالير به عنوان قطب درمانى 

جنوب استان در اين شهرستان است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه با مثبت ارزيابى كردن اين 
نشست، دســتور صدور براى خريد 2 دســتگاه دياليز از محل خريد 
هيأت امناى ارزى، تجهيز سى.تى.اســكن بيمارستان امام حسين(ع) و 

بيمارستان مهر مالير را از ديگر نتايج اين نشست عنوان كرد.
وى همچنين به ديدار با وزير جهاد كشــاورزى، رئيس سازمان تعاون 
روســتايى، مديرعامل بانك كشاورزى و معاون حقوقى وزارت جهاد 
كشــاورزى با موضوع قيمت سبزه اشــاره كرد و گفت: قيمت سبزه 
هم اكنون در نازلترين قيمت است و باغداران ما با اين نرخ قيمت پايين 

ضرر مى كنند.
وى ادامــه داد: در اين زمينه نامه اى مكتوب ارســال شــد كه پيرو آن 
سه شنبه هفته گذشته جلسه اى با حضور وزير جهاد كشاورزى تشكيل و 
در همين نشست دستورى صادر شد تا سازمان تعاون روستايى با خريد 

سبزه نسبت به تعديل بازار شرايط مناسبى را ايجاد كند.
آزاديخواه اظهار كرد: در حوزه كمبود نيروى انسانى براى سازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان و شهرستان مالير نيز درخواستى ارائه و مقرر 
شد تدبير خوبى در اين زمينه اتخاذ شود، همچنين براى توجه جدى به 
شعب بانك كشاورزى در سطح اين شهرستان دستور خوبى صادر شد.
اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مالير در 2 طبقه با زيربناى 2 هزار 
و 200 مترمربع درحال ساخت است و يكى از مجهزترين و بزرگ ترين 

اورژانس هاى غرب كشور به شمار مى رود.

■ يلداى مجازى اينترنت رايگان مى طلبد
اگر هم كرونايى وجود نداشــت با قيمت هاى سرسام آورى كه كاالها 
دارند باز هم يلدايى برگزار نمى شد. ما قشر متوسط و ضعيف جامعه با 
ديدن صف هاى طويل مردم براى خريد آجيل شرمنده زن و بچه خود 
مى شويم. امسال هم كه با وجود كرونا قرار است يلداى نداشته مان را 
مجازى برگزار كنيم، هزينه سرســام آور اينترنت را چه كنيم؟ يلداى 

مجازى اينترنت رايگان مى طلبد.
*س.ر از همدان

■ در اين هواى سرد هواى حيوانات را داشته باشيم
پنجشــنبه گذشــته براى خريد به بازار رفته بودم گوشه اى از خيابان 
گربه اى خيس و مريض افتاده بود كه نزديك بود از ســرما تلف شود. 
آن را به حياط خانه بردم و گرمش كردم. از شــهردارى تقاضا دارم به 

حيوانات رسيدگى كنند و پناهگاهى را برايشان ترتيب دهند.
*شهروندى از همدان

■  برخى از كوچه هاى خيابان منوچهرى همدان نياز به آسفالت دارد. 
چندين بــار هم با شــهردارى تماس گرفته و پيگيــرى كرده ايم. لطفا 

مسئوالن مربوطه رسيدگى كنند.
* م.احمدى از همدان

اهداى گوشى هوشمند به دانش آموزان 
كم برخوردار در برزول و خزل

  با پيگيرى مدير آموزشــگاه باقرالعلوم شــهر برزول و به همت 
خيّرين اين شــهر، به منظــور جلوگيــرى از عقب افتادگى تحصيلى 
دانش آموزان و بهره مندى از آموزش هاى شبكه شاد، 3 دستگاه گوشى 
هوشمند تهيه و به دانش آموزان كم برخوردار اين آموزشگاه اهدا شد.

مدير آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند بــا قدردانى از همكاران 
فرهنگى و خيّرين گرامى كه مشاركت چشمگيرى در طرح كمك هاى 
مؤمنانه داشــته اند، خاطرنشان كرد: از ابتداى مهرماه تاكنون با عناوين 
و طرح هاى مختلف، فرهنگيــان و خيّرين گرانقدر با اهداى تبلت و 
گوشى هوشمند، نقش بسزايى در بهره مندى دانش آموزان كم برخوردار 

از آموزش هاى فضاى مجازى داشته اند.
به گــزارش روابط عمومى آموزش وپرورش نهاوند، محمدحســين 
دارايى گفت: ارزش ريالى اين گوشى ها باالى 70 ميليون ريال است.

وى گفت: با توجه به همه گير شدن ويروس كرونا و تعطيلى مدارس، 
از آغاز سال تحصيلى همكار فرهنگى خانم مبينا قپانورى يك دستگاه 
گوشى هوشمند به منظور اســتفاده دانش آموزان نيازمند، خريدارى و 

اهدا كرده است.
رئيس آموزش و پرورش بخش خزل نهاوند گفت: با شــيوع ويروس 
كرونا از اســفندماه ســال 98 و تعطيلى فعاليت هاى آموزشى مدارس 
به صورت حضورى، شــبكه آموزشى شاد از سوى وزارت آموزش و 
پرورش به منظور اســتمرار فرايندهاى آموزشــى در فضاى مجازى و 
برگزارى كالس ها به صورت آنالين طراحى شد و برهمين اساس هم 
الزم است دانش آموزان بى بضاعت با حمايت و كمك خيرين در منطقه 

از گوشى هوشمند برخوردار باشند.
محمود خزايى ضمــن قدردانى از اقدام اين آموزگار در بخش خزل، 
گفــت: درصورت تمايل، خيرين مى توانند براى ارائه كمك نســبت 
به دانش آموزان در امر آمــوزش، كمك هاى خود را ازطريق معاونت 
پشتيبانى آموزش و پرورش جمع آورى و به دانش آموزان بى بضاعت 

براى خريد گوشى اهدا كنند.

مرگ زن كبودراهنگى 
در اثر تصادف با كاميون

 زنى حدودا 60 ســاله كه سرنشين موتورسيكلتى بود و در مسير 
جاده كبودراهنگ به ســمت بيجار تردد مى كرد، براثر تصادف فوت 

كرد.
مديركل پزشــكى قانونى استان همدان با بيان اينكه هفته گذشته يك 
دستگاه كاميون از پشت به موتورسيكلت موصوف برخورد كرده است، 
اظهاركرد: در 8 ماهه امسال 284 نفر در حوادث رانندگى جان خود را 
از دست داده اند كه از اين تعداد 187 نفر در تصادفات برون شهرى، 35
نفر در سوانح درون شهرى و 30 نفر در مسيرهاى خاكى و روستايى و 

مابقى در ساير محورها جان باخته اند.
آرتين كمالى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه هفته گذشته مردى 
ميانسال در مسير شهر اللجين به بهار با خودروى پرايد واژگون و جان 
خود را از دســت مى دهد، اظهار كرد: فوت ناشى از حوادث رانندگى 
در مدت يادشده در مسيرهاى خاكى و روستايى افزايش 34 درصدى 
داشته است. وى با بيان اينكه مسيرهاى درون و برون شهرى به ترتيب 
23 و 34 درصد كاهش تلفات را در 8 ماهه امسال داشته اند، ادامه داد: 

در ساير محورها با افزايش چشمگير 22 درصدى روبه رو هستيم.
كمالــى بيان كــرد: در 8 ماهه ســالجارى 64 زن و 220 مرد و 
در مدت مشــابه ســال گذشــته 89 زن و 282 مرد در حوادث 
رانندگــى جان باخته اند كه آمارهــا كاهش 23 درصدى فوتى ها 

مى دهد. نشان  را 
وى در پايان به تعداد مجروحان حوادث رانندگى اشاره كرد و يادآور 
شــد: در 8 ماهه امسال 4 هزار و 293 مجروح به پزشكى قانونى اين 

استان مراجعه كرده اند.

رئيس اداره منابع طبيعى خبرداد
كشت گياهان دارويى در 230 هكتار از اراضى ملى نهاوند

 با مشاركت جوامع محلى كشت گياهان دارويى از نوع گلرنگ و بابونه درسطح 230 هكتار 
از اراضى منابع طبيعى شهرستان نهاوند آغاز شد. 

رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند گفت: در راستاى حفظ منابع پايه آب و خاك، طرح مشاركتى 
بذرپاشى گونه گياه دارويى گلرنگ و بابونه با مشاركت جوامع محلى و بهره برداران در 2 منطقه 

قشالق ولى ا... وتازناب تاف آغاز شد.
حسن قياسوند اظهاركرد: هدف از اجراى اين طرح را توانمندسازى بهره برداران محلى، كمك 
به افزايش پوشش گياهى و بهبود وضعيت معيشتى مردم جوامع بومى و محلى منطقه دانست.

وى با بيان اينكه كشت گياهان دارويى در راستاى طرح مديريت مشاركتى منابع طبيعى و توسعه 
طرح هاى منابع طبيعى اجرايى مى شود، افزود: به طور قطع با توجه به اهداف مشخص شده در 
اين طرح در سال جهش توليد اين مهم تداوم خواهد داشت و كشت گياهان دارويى در دستور 

كار قرار دارد.
به گــزارش روابــط عمومى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى، قياســوند با اشــاره به اينكه 
ظرفيت ســازى براى كشــت گياهان دارويى و صنعتى در توســعه اقتصادى امرى مهم است، 
خاطرنشان كرد: بهره بردارى از اين اراضى عالوه بر ايجاد اشتغال، افزايش درآمد اقتصادى براى 
مردم بومى و محلى و شاغالن اين بخش را نيز به همراه دارد و افزايش درآمد براى بهره برداران 
محلى و كشــاورزان از ديگر اهدافى است كه در اين گونه طرح ها دنبال مى شود و نويدبخش 

آينده روشنى براى اشتغال جوانان عالقه مند به كشت گياهان دارويى است.

حضور همراه بيمار كرونايى 
در بيمارستان هاى مالير و همدان!

■ رئيس بيمارستان امام حسين(ع) مالير: پروتكل ها به ما اين اجازه را مى دهد
■ مردم: به دليل كمبود پرستار، بيمارستان ها حضور همراه را الزامى كرده اند

■ روابط عمومى علوم پزشكى: با تأييد روانپزشك براى برخى بيماران خاص حضور همراه مانعى ندارد
سپيده راشدى»

 آن طور كه گزارش شده در تعدادى 
از بيمارســتان هاى همدان و مالير از 
حضور همراه در كنار بيماران كرونايى 
ممانعت نمى شود. چند منبع آگاه اطالع 
داده اند كه در بيمارستان هاى شهرستان 
مالير و همدان حضــور همراه براى 
برخى بيماران مبتال بــه كرونا الزامى 
اســت، اما مسئوالن دانشــكده علوم 
پزشــكى همــدان آن را رد كــرده و 
گفتنــد حتى هنگام بازديد مســئوالن 
وزارتخانه از بيمارستان ضمن رعايت 
پوشــش  از  بهداشــتى،  پروتكل هاى 

«گان» هم استفاده كردند. 
طبق مشــاهدات خبرنگار همدان پيام، 

در يكى از بيمارســتان هاى همــدان 2 نفر از 
همراهان بيماران كرونايى يكى با ماســك و 
ديگرى با ماســك و شــيلد در نگاه نخست 

نظرها را به خود جلب مى كردند. 
برخــى گزارش هاى ارسال شــده از نزديكان 
بيمــاران كرونايــى، اين حضور بــا رعايت 
رعايــت  و  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى 
فاصله گــذارى اجتماعــى در تناقض اســت 
و معتقد هســتند بيمارســتان ها بايد از شيوع 
ويروس كرونا جلوگيرى كنند اما با اين اقدام 

موجب انتشار ويروس شده اند.
طبق مشاهدات ميدانى خبرنگاران همدان پيام 
از بيمارســتان هاى سطح شهر، تعداد بيشترى 
از بيمارســتان هاى ايــن 2 شــهر و همــه 
بيمارستان هاى شهرستان هاى استان، از حضور 

همراه براى بيماران كرونايى مانع مى شوند.
فردى ماه گذشــته همــكارش را به دليل افت 
فشــارخون به بيمارستان فرشــچيان برد. با 
تجويز ســرم، در يك اتاق 5 تخته بســترى 
ســرپايى شد. پس از گذشــت نيم ساعت از 
حرف هاى پرستاران متوجه شدند 2 نفرى كه 
بــا آنها در يك اتاق بودند به كوويد-19 مبتال 
هستند. آنها هم نصفه و نيمه سرم را رها كرده و 

از بيمارستان خارج شدند.
پس از شــنيدن اين گفته ها به سراغ مسئوالن 
امر رفتيم تا كم و كيف اقدام بيمارســتان ها را 

براى رسيدگى به مبتاليان كرونا، بررسى كنيم.
يــك منبع آگاه در شهرســتان مالير گفت: با 
توجــه به اعالم ممنوعيت مالقات و داشــتن 
همــراه براى بيمــاران كرونايى بســترى در 
بيمارســتان ها، امــا يكى از بيمارســتان هاى 
شهرســتان مالير به دليل كمبود نيرو، بيماران 
كرونايــى كه حال وخيمى دارنــد را ملزم به 

داشتن همراه مى كند.
او توضيح داد: پدرم بــه ويروس كرونا مبتال 
شــد و به مدت يك هفته در بيمارستان امام 
حسين(ع) بســترى بود؛ بيمارستان ما را ملزم 
كرد كه حتما پدرم مراقب داشــته باشد. يك 
هفته از پدرم مراقبت كردم اما پس از ترخيص 

او خودم هم به ويروس مبتال شدم.
او افزود: وزارت بهداشــت كــه خود متولى 
سالمت مردم است، الزم است به اين موضوع 
اهميت ويژه اى داشــته باشد؛ زيرا بسيارى از 
همراهان بيماران به كرونا مبتال مى شــوند و با 

تردد در جامعه افراد بيشترى آلوده مى شوند. 
اما پرستار يكى از بيمارستان هاى مالير گفت: 
در ورودى بيمارستان بنر ورود همراه ممنوع، 
نصب شده است و هيچ همراهى حق ورود به 
بيمارستان و مراقبت از بيمار را ندارد، مگر در 
مواردى خاص كه بيمار توانايى انجام كارهاى 

شخصى خود را نداشته باشد.
يكــى از افــرادى كــه در حيــاط يكــى از 

بيمارســتان هاى همدان قدم مى زد هم با بيان 
اينكه درحال حاضر همراه پســر كرونايى اش 
اســت، مدعى شــد: چندى پيش پسرم را كه 
به كرونا مبتال شــده بود در بيمارستان بسترى 
كرديم. مســئوالن اين بيمارستان به ما گفتند 
بيمار كرونايى مى تواند يك نفر همراه داشــته 

باشد.
او ادامه داد: بنده به عنوان همراه در كنار پسرم 
در بخش كرونايى ها بودم ولى اكنون پسرم در 
بخش ICU بســترى است و با دخترم دقايق 
كوتاهــى را براى بردن آبميــوه و كمپوت به 

مالقاتش مى رويم. 
همراه بيمار غيركرونايــى ديگرى هم گفت: 
پســرم با 5 بيمار ديگر در يك اتاق بســترى 
اســت و همگى همراه دارند؛ ساعاتى از روز 
را كه خسته مى شويم و براى استراحت كردن 
يا به حياط بيمارستان و يا به قسمت پذيرش 
مى رويم. بارها پيش آمده است كه به اجبار كنار 
همراه بيمار كرونايى نشسته ايم. درصورتى كه 
همراهان بيماران كرونايى ممكن اســت خود 
ناقــل باشــند و تعداد زيــادى از همراهان و 

بيماران غيركرونايى را هم آلوده كنند.
 پرستاران 

توان خود را از دست داده اند
با اين حــال يكى از بيمــاران غيركرونايى كه 
در محوطه بيمارســتان قدم مى زد، گفت: در 
يك هفته اى كه در اين بيمارســتان بســترى 
هستم، متوجه شــدم كه پرستاران قواى خود 
را از دست داده اند و توان رسيدگى به بيماران 
كرونايى را ندارند، به همين دليل بيمارســتان 
با حضور همراه براى برخى بيماران كرونايى 

مخالفت نمى كند.
يــك همراه بيمــار كرونايى كــه در ورودى 
يكى از بيمارســتان هاى مالير ايستاده بود هم 
گفت: پــدرم عالوه بر اينكه بــه كرونا مبتال 
شــده ، بيمارى كليوى هم دارد و الزم است 

داروهايــش را به موقع بخورد. اوايل 
پرستاران و مسئوالن از حضورمان در 
بخش كرونايى ها ممانعت مى كردند، 
ما هم مى دانستيم كه به خاطر سالمتى 
خومان اســت اما طاقــت دورى از 
پدر را نداشــتيم. درنهايت مسئوالن 
بيمارســتان به ما اجــازه دادند كه با 
تجهيزات كامل مراقب پدرمان باشيم.

مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان هم گفت: يكى از 
اشــتبا هات اين است كه همراه بيمار 
از بيمــار كرونايى مراقبت كند و اگر 
اين اتفاق بيفتد 90 درصد همراهان به 

كرونا مبتال مى شوند.
محمد طاهــرى توضيح داد: فضايى 
بــراى وجود همراه در بيمارســتان ها نداريم. 
با كمبود نيروى پرســتار مواجه نيستيم و اگر 
هم نياز به نيروى كمكى و اضافه داشته باشيم 
از بهورزان و پرســتاران اســتفاده مى كنيم نه 
از همراهان. چــون آنها نه تنها كمكى به كادر 
درمان نمى كنند بلكه دست و پاگير هم هستند.

وى تأكيد مى كند: با تأييد روانپزشــك براى 
برخــى بيماران خاص حضــور همراه مانعى 
ندارد. بيمار در بخش بســترى نياز به كمك 
همــراه نــدارد در  ICU نيــاز دارد كه حتى 
رياســت و مسئوالن بيمارستان هم در 9 ماهه 
اخير تنها 2 بار آن هم با تجهيزات كامل وارد 

بخش  ICU شده اند.
رئيس بيمارستان امام حسين(ع) نيز مى گويد: 
برخى بيماران كرونايى از نظر روحى شرايط 
خاصى دارنــد كه نياز اســت حتما يك نفر 

همراهشان باشد.
آناهيتا هيربد افزود: برخــى از اين بيماران با 
دستور پزشــك معالج بايد حتما همراه داشته 
باشند و پروتكل ها اين اجازه را به ما مى دهند 
كه قبول كنيم بيماران كرونايى همراه داشــته 
باشــند. البته اين موارد بسيار محدود است و 
همراهان با تجهيزات كامل مراقبتى از بيماران 

خود مراقبت مى كنند.
مســئول دفتر رئيس بيمارســتان غرضى نيز 
گفــت: ورود همراه در بخــش كرونا ممنوع 
اســت، به طورى كه 2 نگهبان يكى در ورودى 
بخــش كرونايى هــا و ديگــرى در ورودى 

بيمارستان مانع از ورود همراهان مى شود.
قنايى افزود: بيماران كرونايى كه شرايط خاص 
دارند مثال ســن بــاال دارند و بــراى حضور 
فرزنــدان كنار خود بى تابى مى كنند به صورت 
محــدود و در شــرايط خاص بــا تجهيزات 
بهداشــتى مانند گان، ماســك و الكل كه در 
ورودى بخش قرارداده شــده است، مى توانند 

همراه داشته باشند.

 نهاوند-  معصومــه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: نماينده نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى در ديدار با ســيدپرويز فتاح رئيس 
بنياد مســتضعفان، درباره موضوع رفع موانع 
توسعه و محروميت زدايى در اين شهرستان 

گفت وگو كرد.
عليرضا شــهبازى در اين ديــدار از نهاوند 
به عنوان يك منطقه كم برخوردار كشــور نام 
برد و گفت: شهرستان نهاوند يكى از مناطقى 
اســت كه به رغم اقدامات صــورت گرفته 
همچنان نيازمند توجه و نگاه ويژه مسئوالن 

كشور است.
وى در بحــث مناطق محــروم و موقعيت و 
امكانــات قرارگرفته در بافت هاى فرســوده 
شــهر كه نيازمند بازسازى يا نوسازى است، 
پيشــنهاد اقدام براى بازســازى و راه اندازى 
مدرســه شــهيد مفتح واقع در انتهاى كوچه 
شــهيد ناصرى را با توجه به موافقت ضمنى 
برنامه هاى  براى  شهرستان  آموزش وپرورش 
آموزشــى و فرهنگى و بســيج سازندگى و 

اشتغال زايى و ... را در ارتقاى جايگاه منطقه 
عنوان كرد.

شهبازى با اشــاره به وجود نقاط محروم و 
دورافتاده در شهرســتان نهاوند، گفت: يكى 
از مهم تريــن مواردى كه بنياد مســتضعفان 
مى تواند با تقويت آن مردم اين شهرســتان 
را حمايــت كنــد و خدماتــى در بحــث 
محروميت زدايــى ارائه كنــد، ايجاد زمينه و 
حمايت براى احيــاى واحدهاى توليدى و 

دامى آسيب ديده در اين شهرستان است؛ زيرا 
عالوه بر ايجاد و تقويت بخش اشــتغال در 
اين حوزه احياگر شــركت هاى فراورده لبنى 

شهرستان نيز خواهد بود.
وى همچنيــن بــا تأكيد بر بازگشــت يك 
ساخته شده  درمانگاه  به  آمبوالنس  دســتگاه 
توســط بنياد علوى در شــهر فيــروزان را 
نياز ضرورى اين منطقه دانســت، همچنين 
اختصــاص مبلغى از محــل درآمد كارخانه 

ســيمان نهاوند به نيازمندان اين شهرســتان 
به عنوان واحد توليدى زيرمجموعه اين بنياد 
براى محروميت زدايى در شهرستان و تحقق 
مسئوليت اجتماعى كارخانه، به همراه حمايت 
بنياد علوى از نيروهاى جهادى شهرســتان و 
ايجاد كارگروهى براى بررســى ظرفيت هاى 
بالقوه و به فعل رساندن آن در حوزه هايى از 
قبيل كشاورزى، باغدارى، شيالت، دامدارى 
و صنايع وابسته را از ديگر مطالبات شهرستان 
نهاوند در اين ديدار موارد پيشــنهادى براى 
اقــدام بنيــاد مســتضعفان با هــدف رفع 

محروميت زدايى در نهاوند عنوان كرد.
شــهبازى درباره نتيجه اين ديدار هم گفت: 
در اين ديــدار دســتورات و خروجى هاى 
خوبــى از طرف رئيس بنياد مســتضعفان با 
هدف حمايت و همراهى مردم شهرســتان 
نهاوند در حوزه هاى مختلف حاصل شد كه 
انتظار مى رود با همدلى مسئوالن در استان و 
شهرســتان بتوان اين موارد را براى پيشرفت 

و توسعه شهرستان به مرحله اجرا درآورد.

در ديدار شهبازى با رئيس بنياد مستضعفان پيشنهاد شد
اختصاص بخشى از درآمد كارخانه سيمان نهاوند براى محروميت زدايى
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خروج ترامپ از برجام خطر برنامه 
هسته اى ايران را بيشتر كرده است

 ســطح غناى ايران درحال حاضر پايين است اما از درصد توافق 
شده باالتر مى باشد و اين مايه نگرانى برخى از افراد است.

بــه گزارش تســنيم، مديركل آژانــس بين المللى انــرژى اتمى در 
گفت وگويى با سى.بى.اس نيوز درخصوص «خطر برنامه هسته اى» 
ايران و كره شمالى صحبت كرده و با انتقاد از خروج آمريكا از برجام 
گفت كه خروج يكجانبه ترامپ از توافق هسته اى با ايران اين خطر 

را بيشتر كرده است.
رافائل گروســى در اين باره گفت: از آن زمان ايران براى پاســخ [به 
خروج آمريكا] تصميم گرفت كه به صورت تدريجى از پايبندى خود 

بكاهد.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود گفت: ايران دارد به برنامه 
هســته اى خود ادامه مى دهد، اين اقدامات دور از چشــم و مخفيانه 
نبوده اســت و در چارچوب توافقى كه در سال 2015 به امضاى 5

عضو دائم شوراى امنيت به عالوه آلمان و اتحاديه اروپا رسيده است، 
انجام مى گيرد. در سال 2018 آمريكا از اين توافق خارج شد و ايران 

در پاسخ، به تدريج پايبندى خود را كاهش داد.
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى ادامه داد: برنامه هسته اى ايران 
درحال پيشروى اســت. آژانس بين المللى انرژى اتمى آنجاست كه 
بگويد چه اتفاقى دارد رخ مى دهد. آينده بســتگى زيادى به اين دارد 
كه كشورهاى طرفين توافق در آينده چه تصميمى مى گيرند. به نظرم 
در چند هفته و چند ماه، با احتســاب زمان به روى كار آمدن دولت 
جديد در واشنگتن و چندين فاكتور ديگر، دوباره فعاليت هايى درباره 

اين مسأله شكل مى گيرد كه اميدواريم به مذاكرات منتهى شود.
رافائل گروســى با اشــاره به اينكه شــرايط پيرامون برجام از زمان 
انعقاد آن تغييراتى داشته است، درباره چگونگى ازسرگيرى تعهدات 
برجامى توســط ايران، گفت: به نظرم طرفيــن انتظارات متفاوتى از 
آنچه قرار است رخ دهد، دارند و نبايد من به جايشان صحبت كنم. 
آنچه آنها انتظار دارند واضح است و همه چيز به فلسفه توافق اصلى 
ختم مى شود يعنى كاهش تحت راستى آزمايى و بازرسى هاى آژانس 

و كنترل كردن برخى اقدامات. اين توافق بسيار جامع است.
مديــركل آژانس ادامــه داد: توافق اصلى درصد غنــاى خاصى را 
مشــخص كرده و در آن زمان بر سر 3/67 توافق شده بود اما درصد 

غناى آنها حال بيش از 4 درصد است.
وى افزود: ايران داليل خود رو توضيح داده است. آنها به ما در وين 
و به باقى جهان توضيح داده اند كه «ديگران رفته اند، ما نيز مى رويم».

ريشه و سرچشمه قانون بايد از فقه باشد

 مهم تريــن جهاد امام خمينى(ره) اين بود كه با نظم اســتكبارى 
مبارزه كرد و با انقالب اســالمى فقــه را از حجره ها به متن جامعه 

و قلب مردم برد.
 به گزارش ايســنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در جلسه شوراى 
سياســت گذارى مركز تحقيقات اســالمى مجلس گفت : به يقين هر 
قانونى ريشــه و سرچشــمه اش بايد از فقه باشــد كه مسئوليت آن 

برعهده مركز تحقيقات اسالمى است.
محمدباقر قاليباف در اين مراسم در ادامه افزود: اگر در طول اين 40

ســال پس از انقالب فرصت نكرديم در حوزه حكمت نظرى وقت 
بگذاريم، امــا در حوزه حكمت عملى و اجرايى در اين 40 ســال 

لحظه اى توقف نكرده و با همه وجود در اين بخش تالش كرديم.
وى تصريــح كــرد: امام خمينــى(ره) با انقالب اســالمى فقه را از 

حجره ها به متن جامعه و قلب مردم برد.
رئيس مجلس شوراى اســالمى افزود: در 20 سال گذشته در كمتر 
جايى اين مطلب را عنوان نكردم كه اگر به اين موضوع باور داشــته 
باشــيم كه با اثبات كارايى دين در جامعه، دِين خودمان را در تمامى 
ابعاد به جامعه، به انقالب اســالمى و رهبر معظم انقالب ادا كرده ايم 
و اگــر مردم اين موضوع را حس نكننــد، در واقع هيچ كارى انجام 
نداده ايم، بنابراين نظام ســازى بايد اتفاق بيفتد؛ نظام سازى به صورت 
ايســتا نبوده، بلكه صورت جارى و به روز اســت، اما زمان، مكان و 
انســان 3 عنصرى كه مدام درحال حركتند، بايد اين موضوع را براى 

3 عنصر مذكور در بطن جامعه دنبال كنيم.
قاليباف با اشــاره به اهميت مركز تحقيقات اســالمى مجلس گفت: 
نظام مسائل روزمره و قانونگذارى از جمله كارهايى است كه برعهده 
مركــز پژوهش هاســت و بايد اين كار را انجام دهــد، اما اين مركز 
نيازمند تحقيق و پژوهش ها و نظام ســازى است، به يقين هر قانونى 
ريشه و سرچشمه اش بايد از فقه باشد كه مسئوليت آن بر عهده مركز 

تحقيقات اسالمى است.

واكنش خطيب زاده به تصويب قطعنامه 
ضدايرانى در مجمع عمومى سازمان ملل

 قطعنامه ضدايرانى مجمع عمومى سازمان ملل در استفاده ابزارى از نهادهاى 
بين المللى براى اعمال فشــار عليه ايران را محكوم مى كنيم. به گزارش فارس، 
سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به اين قطعنامه گفت: قطعنامه اخير 
در مجمع عمومى سازمان ملل با رأى كمتر از نيمى از كشورهاى عضو سازمان 
ملل و همراهى نكردن بيش از 110 كشــور تصويب شــد در واقع همان متنى 
است كه چندى پيش در كميته سوم مجمع عمومى با آراى مشابه تصويب شده 
بود و طبق رويه كارى ســازمان ملل در صحن مجمع عمومى تأييد شد. سعيد 
خطيب زاده تصريح كرد: چنين اقدامات غيرســازنده اى نه تنها كمكى به ارتقاى 
وضعيت حقوق بشر در سطح جهانى نمى كند بلكه صرفا موجب دامن زدن به 
كليشه سازى هاى منفى و برچسب زنى سياسى عليه كشورهاى مستقل مى شود

اظهارات رئيس جمهور درباره قانون لغو تحريم ها 
تبعات بين المللى دارد

 اظهارات نســنجيده رئيس جمهور درباره قانون اقــدام راهبردى براى لغو 
تحريم ها ممكن است تبعاتى به ويژه در زمينه بين المللى داشته باشد و مى توان 

تلقى كرد كه اين اظهارات برخالف منافع و امنيت ملى است.
به گزارش خانه ملت، رئيس كميته حقوق بشر مجلس در واكنش به اظهارات 
اخير رئيس جمهور گفت: اين صحبت هاى رئيس جمهور، مورد تعجب همگان 
واقع شــد زيرا وى خود را حقوقدان مى دانــد و قاعدتاً بايد بداند كه به لحاظ 
مباحث حقوقى به ويژه قانون مدنى، دولت به عنوان دستگاه اجرايى موظف است 
كه مصوبات مجلس را به اجرا دربياورد. زهره الهيان در ادامه گفت: متأســفانه 
تأخير رئيس جمهور در ابالغ قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها موجب 
شد كه رئيس مجلس ناچار شود به عنوان رئيس مجلس اين قانون را ابالغ كند.

نيروهاى آمريكايى 
بايد از سوريه خارج شوند

 حضور نيروهاى آمريكايى در ســوريه غيرقانونــى و براى تعقيب اهداف 
پنهانى است و اين نيروها بايد سوريه را ترك كنند.

به گزارش ايســنا، نماينده دائم جمهورى اســالمى ايران در ســازمان ملل در 
ســخنرانى خود در نشست شــوراى امنيت درباره ســوريه، گفت: همه بايد 
حاكميت، استقالل سياســى، وحدت و تماميت ارضى سوريه را كامًال محترم 

بشمارند.
ــى  ــات جداي ــه اقدام ــا هرگون ــت ب ــن مخالف ــى ضم ــد تخت روانچ مجي
طلبانــه و ابتــكارات نامشــروع خودگــردان در ســوريه، تأكيــد كــرد: تمــام 
نيروهــاى خارجــى كــه حضورشــان بــدون اجــازه دولــت ســوريه اســت، 

بايــد ايــن كشــور را تــرك كننــد
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 رئيس جمهور از كميته هاى بهداشتى و درمانى 
و اطالع رسانى و قرارگاه عملياتى ستاد ملى مبارزه 
با كرونا خواســت درباره مناسبت هايى نظير شب 
يلدا و ايام عــزادارى صديقه كبرا(س) و دهه هاى 
فاطميه، اطالع رســانى و مراقبت هاى ضرورى را 

انجام دهند.
به گزارش ايرنا، از پايگاه اطالع رســانى رياســت 

جمهورى، حجت االســالم والمســلمين حســن 
روحانى در جلســه رؤســاى كميته هاى ستاد ملى 
مبارزه بــا كرونا، مقرر كرد: امــروز و فردا (29 و 
30 آذرماه)، اصناف از ســاعت 18 تعطيل و تردد 
خودروهاى شــخصى در اين 2 روز، از ساعت 20

ممنوع شود.
وى همچنين در پى گزارش هاى كميته بهداشتى و 

درمانــى و قرارگاه عملياتى از طرح جامع مقابله با 
كرونا و تبديل وضعيت بسيارى از شهرها از قرمز 
به نارنجى و يا از نارنجى به زرد و همچنين اعمال 
جرايم و ميزان همراهى كســب وكارها در رعايت 
دســتورالعمل ها، به كميته هاى تبليغات و بهداشتى 
و درمانى و قرارگاه عملياتى دســتور داد نسبت به 
بحث اطالع رسانى و آگاهى بخشى به جامعه درباره 
ضرورت مراعات دستورالعمل ها با همان جديت و 

قاطعيت دوران اوج كرونا اقدام كنند.
در اين جلسه همچنين مقرر شد كميته بهداشتى و 
درمانى با اهتمام ويژه به توسعه طرح غربالگرى ها 
و كنترل هوشــمند، ادامه دهد و قرارگاه عملياتى 
همچنــان در حــوزه رصــد روند اجــراى وضع 
محدوديت ها و شرايط شــهرها در پى اعمال اين 
محدوديت ها و ورود به شرايط مختلف فعال عمل 

كند.
رئيس جمهور ضمن ابراز خرســندى از اقدامات 
انجام شــده در مسير ساخت واكســن داخلى، بر 
تســريع در فرايندهاى اجرايــى تأمين مالى خريد 
واكســن از خارج از كشور و تأمين اعتبارات الزم 
بــراى آن تأكيد و دســتورات الزم را صادر كرد و 
از دســتگاه هاى دخيل خواســت هرچه سريعتر با 

هماهنگى يكديگر اقدامات الزم را انجام دهند.
همچنين با توجه به درخواســت سازمان سنجش 
آموزش كشــور دربــاره امكان برگــزارى آزمون 
بررسى هاى  و  اجرايى  دســتگاه هاى  اســتخدامى 
كميته بهداشتى و درمانى و قرارگاه عملياتى، مقرر 
شــد اين آزمون با بهره گيرى از تجربيات برگزارى 
آزمون هاى مختلف كنكور در سالجارى و با توجه 
به شرايطى كه متعاقبا از طريق مراكز مسئول اعالم 

خواهد شد، برگزار شود.
رئيــس جمهــورى بــا بيــان اينكــه اجــراى ســاير 
برنامه هــاى مرتبــط بــا قطــع زنجيــره كرونــا 
بــا قــدرت ادامــه يابــد و فقــط بــه ايجــاد 
محدوديت هــا و منــع ترددهــا بســنده نشــود، 
ــه  ــد، ايزول ــراوان و هدفمن ــت هاى ف ــت: تس گف
اطالع رســانى،  و  آمــوزش  بيمــاران،  كــردن 
تقويــت درمــان ســرپايى، مراقبــت از افــراد 
برنامه هــاى  جملــه  از  آســيب پذير  و  ســالمند 
مؤثــرى اســت كــه بايــد بــا جديــت دنبــال شــود.
تأخير  تحريم هــا  شكســتن  بــراى   

يك ساعته هم براى دولت مجاز نيست
همچنين رئيــس جمهور در مراســم بهره بردارى 
رســمى از 99 پروژه ملى وزارت كشور در حوزه 

عمران و مديريت شــهرى با اشــاره به توصيه رو 
گذشــته رهبرى مبنى بر لزوم وحدت ملى و تالش 
قوا در اين زمينــه اظهار كرد: اگر يك روز از عمر 
قوا بگذرد و ســخنى گفته شود كه وظيفه ما بى اثر 
كردن و شكســتن تحريم هاست، تأخير يك ساعته 
در اين مسير براى دولت مجاز نيست. شكاف بين 
مردم را افزايش دهد، خالف شرع، قانون و توصيه 
رهبرى اســت. زيرا وحدت ملى است كه قدرت 
ملى را مى ســازد و ديگران را وادار مى كند كه در 

برابر حقوق مردم ما تعظيم كنند.
به گزارش ايسنا، روحانى ادامه داد: مقاومت 3 ساله 
مردم ايران دولت جديد آمريكا را وادار مى كند كه 
به تعهدات خود بازگردد و تحريم ها شكسته شود. 
وظيفه اول ما هم اين اســت كه تحريم ها را بى اثر 
كرده و آن را بشكنيم. يك ساعت هم نبايد در اين 
زمينه تأخير ايجاد شود. دولت بايد همه توان خود 
را براى شكسته شدن تحريم ها به كار گيرد و تأخير 

يك ساعته براى دولت مجاز نيست.
وى تأكيد كرد: دولت در اين زمينه همه توان خود 
را به كار مى گيرد و بــه همه مردم اطمينان مى دهم 
كه مقاومت آنها حتما موجب مى شــود كه دشمن 

تسليم شود.

رئيس جمهورى:

تردد خودروها شنبه و يكشنبه 
از ساعت 20 ممنوع است

محمد ترابى »
 انتخابات خردادماه ســال آينده نسبت به 
ادوار گذشته از ويژگى هايى برخوردار است 
كه در آينده كشور از لحاظ سياست داخلى و 

خارجى تأثير بسزايى خواهد گذاشت.
اين مسأله به اين علت است كه در دهه گذشته 
اختالف نظر ها ميان 2 حزب اصلى در كشور 
شدت گرفته و ســبب شده تغيير قدرت هر 
يــك از اين 2 جناح در بدنه قدرت، كشــور 
از لحاظ سياســت داخلــى و خارجى دچار 

تغييرات محسوسى شود. 
به طور مثــال در زمــان دولــت نزديك به 
اصولگراى بهار و در دست داشتن قدرت از 
سوى طرفداران اين حزب، شاهد بوديم كه از 
لحاظ سياست خارجه در عرصه بين الملل به 
انزوا كشيده شده بود، با اين حال دولت تدبير و 
اميد كه نزديك به اصالح طلبان است، توانسته 
از لحاظ سياست خارجه و حقوق بين الملل 
دولت آمريكا را به چالش كشانده و شكست 
دهد. البته اين مسأله تنها به عملكرد 2 رئيس 
جمهور اخيــر بازنمى گــردد و در كل نگاه 
طرفداران 2 حزب اصالح طلب و اصولگرا بر 
سر مذاكره با غرب در كشور مى توان گفت كه 

در تضاد قرار دارد. 
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در سياست خارجه
دولت حجت االســالم والمســلمين حسن 
روحانى كه به زعم خود با شــعار مذاكرات و 
تالش براى رفع تحريم ها در انتخابات پيروز 
شــده اســت، بر مذاكرات و رفع تحريم ها 
همواره تأكيد داشته است. با پيروزى جو بايدن 
در انتخابات رياســت جمهورى آمريكا، به 
زمان موعود وعده هاى رئيس دولت دوازدهم 

نزديك مى شويم. 
از ســوى ديگر نيز نزديكان بايدن بر رسيدن 
به توافق و رفع تحريم ها پيش از پايان دولت 
فعلى در ايران تأكيد دارند.  اين مسأله به اين 
دليل است كه همواره اصولگرايان مذاكرات 
بــا غرب را با ديده ترديد نگريســته و به آن 
عالقــه اى نشــان نمى دهند. در چند ســال 
گذشــته و خروج دونالد ترامــپ از برجام 
نيز اين عده از احزاب سياســى در كشــور، 
بى اعتبــارى وعده هاى غــرب را همواره بر 
ســر دولت كوفته اند.  اگر به صورت رئالسيم 
به قضيه بنگريم بازگشــت تحريم ها پس از 
روى كار آمــدن بايــدن در آمريكا، با موانعى 
روبه رو است كه روند اين پروسه را طوالنى تر 
خواهد كرد. اين مسأله سبب مى شود محول 
شدن ادامه مذاكرات ميان ايران 1+4 و آمريكا 

بر عهده دولت بعدى در كشــورمان محتمل 
به نظر آيد.  حــال در اينجا مى توان گفت كه 
روى كار آمدن اصولگرايان و اصالح طلبان در 
دولت سيزدهم در تعيين سرنوشت ادامه روند 

برجام، تأثير بسزايى خواهد داشت.
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 در سياست داخلى
شدت گرفتن ســير نزولى اصالح طلبان در 
كشــور را مى تــوان خــروج رئيس جمهور 
جمهوريخواه آمريكا از برجام دانست. زمانى 
كه اصولگرايان حرفشان به كرسى نشست كه 
نمى توان به غرب اعتماد كرد. از اين رو در چند 
سال اخير از هيچ فرصتى براى تخريب دولت 
و در كنــار آن تضعيــف اصالح طلبان دريغ 
نشــد. اوج اين تراژدى را مى توان اسفندماه 
98 دانست كه با ردصالحيت هاى دامنه دار از 
اصالح طلبان، اصولگرايان مجلس يازدهم را 
در ميان نگاه ترديدآميز مردم به اصالح طلبان 

پارلمان را از رقيب سنتى خود ربودند. 
مجلــس يكدســت اصولگــرا و دولــت 
اصالح طلب بيم نزاع هاى سياسى-حزبى را در 
كشور هشدار مى داد كه البته تاكنون اين اتفاق 
هم افتاده اســت. مشكالت و اختالفات ميان 
مجلس و دولت بر سر بودجه، طرح مجلس به 
اسم رفع تحريم ها اما به زعم دولت عليه برجام 
و برخى ديگر از نزاع هاى ريز و درشت ديگر 
كه باعث شده مقام معظم رهبرى در چندين 
نوبت به نمايندگان مجلس(در ماجراى توهين 
به وزرا و رئيس جمهور) و دولت (تذكر مقام 
معظم رهبرى در ســخنرانى اخير ايشــان به 
دولت مبنى بر رفع اختالفات داخلى با انجام 
مذاكرات) تذكر دهند و توصيه هايى خطاب به 

اعضاى اين 2 قوه بكنند. 
بــا اين حــال مى تــوان گفت كــه پيروزى 
اصولگرايــان در انتخابــات 1400 مى تواند 
ضربه محكم ديگرى بر اصالح طلبان باشــد. 
تأييد طرح اخير مجلس شــوراى اســالمى 
براى اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى 
توسط شوراى نگهبان و از سوى ديگر تكرار 
ردصالحيت هاى دامنــه دار انتخابات مجلس 
يازدهــم، مى تواند بازى را به نفع اصولگرايان 

حداقل در دهه آينده تغيير دهد. 
اين مســأله قابل ذكر است كه فارغ از تعيين 
صحــت عمــل و تفكر هر يــك از احزاب 
نامبــرده، بايد گفت كه اين احزاب طرفداران 
زيادى در ميان آحــاد مردم دارند و تضعيف 
و يا حذف هر كدام از اين 2 حزب، مى تواند 
به اصل نظام مقدم جمهورى اســالمى لطمه 

وارد كند. 

اهميت انتخابات 1400 در سياست 
داخلى و خارجى كشور

همدان پیام در کنار شامست!
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آگهى دعوت از مجاورين 
چــون آقــاى صدرالديــن صالــح مالــك پــالك 8 فرعــى از 4172 اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگى پــالك فــوق را از ايــن اداره 

نمــوده اســت و متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى پــالك فــوق را نمى شناســد و دسترســى بــه مالكيــن نــدارد.
 لــذا بــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 
ــورخ  ــه در روز سه شــنبه م ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــالك فوق الذك ــن مجــاور پ ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــاد اســناد رســمى الزم االج ــى مف ــه اجراي 18 آيين نام
1399/10/16 ســاعت 12:00 صبــح در محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاوند-خيابــان خاقانى-كــوى اســفنديارى حضــور يابنــد. بديهــى اســت عــدم حضــور 
ــه درج  ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد. چنانچ ــه بردارى نمى گ ــات نقش ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي مجاوري

مى گــردد.
(م الف 810)

محمدعلى جليلوند - رئيس واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرستان نهاوند 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

ترويج زايمان طبيعى در جامعه نياز به فرهنگ سازى دارد
 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ايران، بر فرهنگ ســازى زايمان طبيعى در جامعه 
به عنوان رســالت اجتماعى دانشگاه تأكيد كرد. به گزارش مهر، جليل كوهپايه زاده، در 
كميته ترويج زايمان طبيعى، گفت: ترويج زايمان طبيعى را بايد به عنوان يك رســالت 
اجتماعى درنظر بگيريم و در اين مسير از ظرفيت دانشجويان فرهنگى هم استفاده كنيم.
وى با اشاره به اهميت حفظ سالمت مادر و كودك، افزود: اقدامات خوبى در دانشگاه 

انجام شده ولى در مقايسه با ميانگين كشورى بايد تالش بيشترى شود.
كوهپايه زاده ضمن تأكيد بر افزايش تعداد زايمان هاى طبيعى در سطح دانشگاه علوم پزشكى 
ايران، تصريح كرد: علل افزايش تعداد زايمان هاى غيرطبيعى(سزارين) و عوامل مؤثر بر آن در 

قالب طرح HSR بررسى و آمار تحليلى با درنظر گرفتن جزئيات ارائه شود.

آغاز تكميل فرم خوداظهارى داوطلبان 
آزمون استخدامى از سوم دى

 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز تكميل فرم خوداظهارى داوطلبان 
هشتمين آزمون استخدامى دستگاه هاى اجرايى كشور سال 99 از سوم تا چهارم دى ماه 

خبر داد.
فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: به منظــور ارائه خدمات 
به آن دســته از متقاضيان هشتمين آزمون استخدامى دســتگاه هاى اجرايى كشور 
كه دچار ويروس كرونا شــده اند(اعم از بيمارانى كه در بيمارســتان بسترى و يا 
در منزل قرنطينه هســتند) سازمان ســنجش با هماهنگى وزارت بهداشت تدابير 

ويژه اى اتخاذ كرده است.

شماره 147 «نداى صلح »هالل احمر راه اندازى مى شود
 رئيس جمعيت هالل احمر از راه اندازى شــماره 147 «نداى صلح» به عنوان سامانه 
و پل ارتباطى مردم با اين جمعيت خبر داد و گفت: اين ســامانه ارتباطى از هفته آينده 

عملياتى مى شود.
كريم همتى در گفت وگو با ايرنا، افزود: همواره وجود سامانه اى براى شنيدن درد و دل، 
صحبت هاى مردم و همچنين ارتباط مستقيم آنها با جمعيت هالل احمر احساس مى شد 
كه اين احســاس نياز به وجود سامانه ارتباطى براى ثبت مسائل و مشكالت پرسنل و 

مردم، به راه اندازى خط تلفن 147 «نداى صلح» منجر شد.
وى توضيــح داد: «نداى صلح» با امكان ارتباط همزمان 30 كاربر، پذيراى صحبت هاى 

هموطنان و رسيدگى به مشكالت آنان است.

100 پرستار بر اثر كرونا جان باختند
 رئيس كل ســازمان نظام پرســتارى اعالم كرد كه از حدود 145

هزار پرســتار مشــغول در بالين بيماران، 60 هزار نفر به كرونا مبتال 
شــدند و 6 هزار نفر در قرنطينه هســتند يا به استعالجى رفته اند و 

حدود صد نفر نيز بر اثر اين بيمارى جان خود را از دست داده اند.
به گزارش ايرنا، محمد ميرزابيگى افزود: حدود 250 هزار نفر پرستار 
در كشــور از دانشجو تا بازنشسته داريم، از اين تعداد 145 هزار نفر 
در بيمارســتان هاى دولتى و خصوصى، 30 هزار نفر در مراكز تأمين 
اجتماعــى و 20 هزار نفر در مراكز خدمات مراقبت در منزل فعاليت 

مى كنند.
وى افزود: 195 دانشــكده پرســتارى با 60 هزار دانشجو در كشور 
فعال اســت اما مهم ترين مشكل جامعه پرســتارى همچنان كمبود 
شديد نيروســت؛ زيرا براى حدود 170 تخت بيمارستانى در كشور 
فقط 145 هزار پرســتار شاغل داريم و نســبت پرستار به تخت در 
كشور حدود هشت دهم اســت درحالى كه اين نبست بايد به حدود 
2/5 تخت به ازاى هر نفر برســد، بنابراين تعداد پرســتاران شاغل 
در بيمارســتان هاى كشور بايد 2/5 برابر شود تا به شرايط استاندارد 

برسيم.
ميرزابيگــى ادامــه داد: امســال هفتــه ســالمت از 25 آذر تــا دوم دى 
بــا شــعار «نبــض ســالمت جامعــه، ضربــان قلــب پرســتار» تعريــف 
شــده اســت و در ايــن هفتــه برنامه هــاى مختلفــى از جملــه ديــدار 
ــه در بحــران  ــا رئيــس جمهــورى و قدردانــى از پرســتاران نمون ب
ــر  ــواده شــهداى پرســتارى در حــرم مطه ــم از خان ــا و تكري كرون

رضــوى انجــام مى شــود.
وى گفت: پرستاران براى فعاليت مناسب در بالين بيمار با مشكالت 
زيادى مواجه هســتند، از يك طرف نياز به انگيزه و تجهيزات كافى 
دارند و از طرفى كمبود نيرو به عنوان يك دغدغه اصلى آنان را آزار 
مى دهد، ســازمان نظام پرستارى مدت هاست اين دغدغه ها را دنبال 
مى كند و براى تســريع بخشــيدن به حل اين مشكالت از مسئوالن 

كشور مطالبه مى كند.
 خدمات پرستارى در منزل بيمه شوند

ميرزابيگى ادامه داد: مســأله ديگر اين اســت كــه ميدان خدمت 
پرســتاران نبايد فقط در بيمارستان ها تعريف شود، بيماران زيادى 
مى تواننــد خدمات مراقبتى را در منــزل دريافت كنند، بايد زمين 
بــازى براى مراقبت از بيماران مزمن از بيمارســتا ن ها به ســمت 
جامعه بــرود. هم اكنون بيش از هزار مركــز مراقبت در منزل در 
كشور فعال است و اميدواريم با تصويب شوراى عالى بيمه تعرفه 
اين خدمات زير پوشــش بيمه برود تا همه مردم از اين خدمات 

شوند. برخوردار 
رئيــس كل ســازمان نظــام پرســتارى افــزود: در يــك ســال 
ــه  ــه و اضاف ــات كاران ــده معوق ــاى انجام ش ــا پيگيرى ه ــته ب گذش
ــر  ــاه تأخي ــدود 18 م ــر پرداخــت آن ح ــه پيش ت ــتاران ك كار پرس
داشــت بــا ســرعت بيشــترى پرداخــت مى شــود و تأخيــر 
پرداخت هــا بــه 3 تــا 4 مــاه كاهــش يافتــه اســت. اگرچــه ميــزان 

ــت. ــده اس ــم ش ــه ك ــورد كاران ــژه در م ــا به وي دريافتى ه

دنياى اقتصاد: بازار داغ واكسن كرونا
 واكسن با مجوز يا بى مجوز؟!

رويش ملت: خريد و فروش وكالتى خودرو در فضاى مجازى
ــش  ــوژى پي ــا تكنول ــگام ب ــوان هم ــم مى خ ــا دالال  ه  گوي

بــرن!! 
همشهرى: اجاره بگيريد يا ماليات را دوبرابر كنيد 

 اينم يه ترفنده براى باال بردن اجاره نامه ها!!
آرمان ملى: شب يلداى مجازى 

 فقط حواستون به فيلرشكنا باشه قطع  و وصل نشه!!
كسب وكار: 4 عامل مؤثر در قيمت مسكن

 يه رونمايى از عوامل دست اندركار بكنيد!!
ابتكار: هيجان سهامداران بر مدار بى اعتمادى

 زياد هيجان زدشون نكنيد ضرر داره!!
اقتصادسرآمد: برندهايى كه به توجه نياز دارند

 اين يكى ديگه سليقه ايه، زياد بزرگش نكنين!!
ايران: آب، برق، گاز مجانى براى 30 ميليون ايرانى

 اينجاست كه الگوى صحيح مصرف تعريف ميشه!!
تجارت: حال وهواى برجامى بودجه

 حال آن سخت خراب است به آن دست نزنيد!!
اسكناس: حقوقى ها پدرخوانده بازيگران بورس

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: بازنده پنهان جهش مسكن
 هميشه نوك پيكان به سمت مردمه!!

 آرمان ملى: كارشكنى تازه؛ فيلترينگ اينستا
 فعال بذاريد شب يلدارو مجازى بگذرونيم تا بعد!!

همدان پيام: حقوق پرستاران 50 درصد افزايش يافت
 آواز دهل شنيدن از دور خوش است!!

كشف نوشابه غيربهداشتي در بهار 
 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار، از كشــف 5 هزار و 552 قوطي 
نوشــابه غيربهداشــتي و تاريخ گذشــته از يك واحد صنفي در اين 

شهرستان خبر داد. 
بزرگعلي نــوري اظهار كرد: در پي مشــاركت و همدلي مردم عزيز، 
همــكاري و تعامل خوب و اثربخش كاركنان ســپاه و بســيج، اداره 
صمت و مركز بهداشــت به منظور حفظ سالمت شــهروندان و ارائه 
خدمات دهي مناسب به آنها توسط صنوف، گشت هاي نظارتي اماكن 
عمومي فعاليت چشــمگير خود را دنبال كرده كه در اين بازرسي ها، 
552 قوطي نوشابه غيربهداشتي و تاريخ گذشته در يكي از واحدهاي 

صنفي در سطح شهرستان كشف شد.
به گــزارش پايگاه خبري پليس، وى بيان كرد: اين واحد صنفي برابر 
مقررات پلمب و از ادامه فعاليت آن جلوگيري به عمل آمد و يك نفر 

نيز در اين زمينه با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار در پايان گفت: نظارت بر واحدهاي 
صنفــي با جديت از ســوي پليــس، با همكاري و مشــاركت مردم 
واليتمدار و نهادهاي مســئول شهرستان ادامه دارد و مردم درصورت 
اطالع از هرگونه تخلف از سوي صنوف، مراتب را بالفاصله به مركز 

فوريت هاي پليسي 110 گزارش دهند.

حمايت حمايت بيمه تعاون  
از توقف كسب و كار از توقف كسب و كار 

ناشى از كروناناشى از كرونا

آدرس : ميدان بعثت، مديريت بيمه تعاون 
استان همدان

كسب و كــــــارت رو 

واكسينـــــــــه كن!

081-38229290

آگهي مزايده (نوبت پنجم) 

روابط عمومى شهردارى قره درگزين

بر اساس مجوز شماره 163 تاريخ 1399/06/05 شوراى اسالمى، شهردارى 
شهرك  دوم  فاز  هاى  زمين  از  قطعه   4 تعداد  دارد  نظر  در  درگزين  قروه 
فرهنگيان و شهرك پرديسان با كاربرى تجارى و مسكونى را از طريق مزايده 

به فروش رساند.
1- موضوع مزايده: فروش زمين هاى فاز دوم شهرك فرهنگيان و شهرك 

پرديسان قروه درگزين با كاربرى تجارى و مسكونى 
2- مهلت ارسال اسناد: روز دوشنبه 99/10/15

3- زمان تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه 99/10/15
4- زمان بازگشايى پيشنهادات: روز چهارشنبه 99/10/17

5- نوع و ميزان تضمين شركت در مزايده: متقاضيان مى بايست 10٪ قيمت 
حساب  به  باشد  مى  شهردارى  سايت  در  كه  جدول  طبق  را  قطعه  هر  پايه 
تعيين  با  و  نموده  واريز  شهردارى  سپرده  نام  به  شماره 0106878088004 
شماره قطعه مشخص شده در نقشه به همراه كپى كارت ملى و فيش واريزى 
با پست سفارشى به آدرس: قروه درگزين، ميدان شهيد مطهرى، شهردارى 

قروه درگزين كدپستى 58789-65691 ارسال نمايند.
6- متقاضيان مى بايست بر روى پاكت قيد نمايند كه متقاضى كدام قطعه 

مى باشند.
7- به درخواست مشروط، مخدوش و بدون قيمت ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
8- در صورت انصراف نفر اول سپرده آن به نفع شهردارى ضبط و نفر دوم 
برنده مزايده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم، سپرده وى ضبط و 
نفر سوم برنده مزايده اعالم خواهد شد. (اين بند در مورد نفرات بعد از سوم 

نيز صدق مى كند).
9- هزينه آگهى هر قطعه به عهده برنده مزايده مى باشد.

10- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
جهت شركت در مزايده با شماره 36462993-081 تماس حاصل نموده و يا 

به آدرس اينترنتى www.ghorvehcity.ir مراجعه نمائيد.
 (م الف 1331)

 ايــن روزها نقــش مبلمان شــهرى در 
خدمت رسانى به شهروندان بر كسى پوشيده 
نيســت و در اين ميان حفظ هويت و زيبايى 
ســيماى شــهرى نيز از اولويت هاى بااليى 
برخوردار است؛ زيرا افزايش جمعيت سبب 
به وجود آمدن ســيمايى نامناسب و اغتشاش 
در هويت و كالبد شهر مى شود و در اين ميان 
شهردارى ها وظيفه خطيرى در پاسخگويى به 
نياز شهروندان در امر خدمات شهرى و حفظ 
هويت و زيبايى، به ويژه در مبلمان شــهرى 
دارند و در اين ميان آبنماها نقش بســزايى را 
ايفا مى كنند؛ زيرا در گذشته گردش آب جزو 
ســاختار طراحى آبنماها درنظر گرفته مى شد 
اما درحال حاضر باتوجه به وجود آالينده هاى 
زيســت محيطى، بهترين كاربرد براى آبنماها 

تسكين روح و روان شهروندان است.
از طرفى امروزه شهرها به فضاهاى آرامى نياز 
دارند تا بتوانند حس مطلوبى را در شهروندان 
در حين عبور و مرورهاى روزانه  شــان ايجاد 
كنند، همچنين آبنماها از لحاظ شاخص هاى 
بصرى در منظرسازى محيط و ارتقاى هويت 
آن مؤثر هستند، بنابراين الزم است در طراحى 
اين عنصر جــاذب و با توجه به نقش آن در 
مراودات اجتماعى و زيباســازى شهر، اصول 
و مبانى طراحي پيش   يني شــود تا بتوان در 
ارتقاى جايــگاه فرهنگى، هنرى و بصرى آن 
در فضاى شــهرى و ارزش نهادن به جايگاه 

آب در شهر همت گمارد.
از ايــن رو مديريــت منطقه يك شــهردارى 
همدان جهت تلطيف روح و روان شهروندان 
و همچنيــن هرچه زيباتر شــدن اين منطقه 
و تبديل آن به مكانى توريســتى و تفريحى 
سفرهاى درون شــهرى به ساخت آبنما اقدام 
كرده اســت، براين اساس با توجه به اهميت 
موضوع از آنجايى كه اين زيرساخت مى تواند 
در زيباتر شدن شهر نقش شايانى داشته و تا 
حدودى ســالمتى روانى جامعه را نيز بهبود 

بخشد.
مدير منطقه يك شهردارى همدان در اين باره 
بــا بيان اينكه آب از نظر روانشــناختى يكى 

از عناصر نشــاط آور محســوب مى شــود، 
توضيح داد: به طورى كه گفته مى شــود ديدن 
آب، تمــاس با آن و چشــيدن آن همه مولد 
شادى اســت. از طرفى آب در شكل  گيرى و 
كمال معمارى و شهرســازى ايران از جايگاه 
ارزشــمندى برخــوردار اســت و اين مهم 
در ســال هاى اخير در زيباســازى فضاهاى 
شــهرى و استفاده از قابليت  هاى آن در ايجاد 
جاذبه  هاى بصرى بيشــتر مــورد توجه قرار 

گرفته است.

مســعود دهبانى صابر با تأكيد بر اينكه ايجاد 
آب نما در ميادين و معابر شهر نقش بسزايى 
در زيباسازى مناظر شهرى دارد، تصريح كرد: 
وجود آبنماها در ســطح شهر مى تواند نقش 
مؤثرى را در زيبايى مبلمان شهرى و ارتقاى 

نشاط و شادابى شهروندان دارد.
وى بــا بيان اينكــه ارتقــاى كيفيت فضاى 
شــهرى و فضاهاى ســبز يكى از مهم ترين 
درخواست هاى شهروندان محسوب مى شود 
كه اين مهم در اولويت برنامه هاى شهردارى 
اين منطقه قرار دارد تا رضايتمندى شهروندان 
حاصل شود، گفت: آب و آبنماها نيز يكى از 
اين موارد اســت كه چه در حالت سكون و 
چه در حالت پويا سبب آرامش روح و روان 

انسان مى شود.
 دهبانى صابر با اشــاره به ساخت چند آبنما 
در نقاط مختلف منطقه يك شهردارى همدان 
گفت: يكى از اين پروژه ها آبنماى ميدان قائم 

بود كه به تازگى به پايان رسيده است. 
 وى با بيان اينكه براى ســاماندهى ترافيكى، 
بهسازى و رسيدگى به فضاى سبز ميدان قائم 
از ابتداى تابستان سالجارى عمليات عمرانى 

با بودجه اى 7 ميليارد ريالى آغاز شــده بود، 
همچنين اعتبــارى 2 ميليــارد ريالى جهت 
نورپردازى و آبنماى اين ميدان درنظر گرفته 
شد كه خوشبختانه با پايان آن شاهد استقبال 

شهروندان از فضاى به وجود آمده هستيم.
مدير منطقه يك شهردارى همدان با اشاره 
به بازسازى كامل ميدان جهاد نيز هزينه اى 
2 ميليارد ريالى دربرداشــت، اذعان كرد: 4

ميليــارد ريال نيز بــراى آبنماى اين ميدان 
هزينه شــد كه بــا نورپردازى انجام شــده 
به ويژه شــب هنگام، جلوه ويژه اى به شهر 

ببخشد.
دهبانى صابر با اشــاره به اينكه ساخت چند 
آبنمــاى ديگــر در نقاطى همچــون ميدان 
شــريعتى، پــارك نرگس، پيــاده راه  بوعلى، 
ميدان بيمه، جنب شــهردارى آرامگاه بوعلى 
و بوســتان ارم نيز صورت پذيرفته اســت و 
ســاخت آبنماى ميدان آرامگاه بوعلى ســينا 
نيز درحال انجام اســت، عنوان كرد: در يك 
سال گذشته رقمى باالى ده ميليارد از بودجه 
شهردارى منطقه يك صرف ساخت آبنماهاى 

مذكور شده است.

مدير منطقه يك شهردارى مى گويد:

ارتقاى كيفيت فضاى شهرى 
با ساخت آبنماهاى زيبا

قدردانى از 
پرستاران بيمارستان 
قلب فرشچيان 
 خبرنــگاران همــدان در قالب هيأت 
زينبيون اصحاب رســانه استان به مناسبت 
ميالد حضرت زينب(س) و روز پرستار به 
ديدار پرستاران بيمارستان فرشچيان رفتند 
و از زحمــات همه آنهــا در اين وضعيت 

سخت كرونايى قدردانى كردند.
صبح روز پنجشــنبه مدير هيأت زينبيون 
به همــراه ســاير اعضــاى اين هيــأت از 
بخش هاى مختلف بيمارستان بازديد كرده 
و با تقديم شاخه گل و هدايا به پرستاران، 

روزشان را تبريك گفتند.
غالمرضــا فريدونــى بيــان كــرد: مناســبت 
ــالد  ــون» و ســالروز مي ــأت زينبي ــام «هي ن
حضــرت زينــب(س) ســبب شــد كــه در 
اينجــا حضــور يابيــم و قــدردان زحمــات 

ــوار  ــت دش ــن وضعي ــان در اي كادر درم
كرونايــى باشــيم.

وى اظهــار كرد: پرســتاران همواره در 
همــه حال خود را ملزم بــه حفظ جان 
بيمــاران مى داننــد و زينب گونه در اين 
مســير قدم برمى دارند، آنها از مهم ترين 
افراد كادر درمان هستند كه نقش مؤثرى 
در مراقبــت و بهبــود از بيماران دارند، 
به ويــژه در اين وضعيت دشــوار كه در 
خــط مقدم مبارزه بــا ويروس منحوس 

كرونا قرار دارند. پرســتار كســى است 
كه مجموعه اى از فعاليت هاى درمانى را 
براى مراقبت از بيمــار، بهبود و نجات 

جان او انجام مى دهد.
همچنيــن در پايــان ايــن بازديد پرســتاران 
تمامــى  بــه  خوش آمدگويــى  ضمــن 
ــكر و  ــا تش ــأت از آنه ــن هي ــاى اي اعض
قدردانــى كــرده و افــراد حاضــر نيــز براى 
ــتى  ــالمتى و تندرس ــتاران آرزوى س پرس

ــد. كردن

گزارش ويژه
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پشت پرده نوسانات بازار سهام 
 دستكارى حقوقى ها و سكوت سازمان بورس

 يك فعال بازار ســرمايه از دستكارى قيمت سهام برخى نمادها در 
بازار و سوءاستفاده حقوقى هاى پدرخوانده كه با سكوت سازمان بورس 

همراه شده است، انتقاد كرد.
بهنام صمدى درباره نوســان گيرى و رِنج منفى كشــى توســط برخى 
حقوقى ها بــا انجام معامالت الگوريتمى كه به افت شــاخص بورس 
طى روزهاى گذشته منجر شــده، گفت: در هيچ كجاى دنيا چيزى به 
اسم دامنه نوسان و حجم مبنا وجود ندارد و ما نمى توانيم در بازارهاى 
مالى ديگر كشــورها، دامنه مثبت يا منفى 5 درصد را ببينيم. اما سازمان 
بورس در ايران چيزى به اسم دامنه نوسان تعريف كرده كه اين موضوع، 

خودش يكى از عوامل دستكارى در بازار است.
وى به مهر گفت: در بورس هاى ديگر كشــورها، صف خريد و صف 
فروش نداريم فقط در بازار ســرمايه ايران است كه به دليل وجود دامنه 
نوســان، براى خريد يا فروش سهام يك نماد، صف خريد در مثبت 5
درصد يا فروش در منفى 5 درصد ايجاد مى شود؛ بنابراين با وجود دامنه 
نوســان و حجم مبنا، امكان دستكارى را فراهم مى كنيم؛ چه حقوقى ها 
باشند و چه حقيقى ها؛ اما حقوقى ها ابزارها و نفوذ بسيار بيشترى براى 

دستكارى در قيمت ها در اختيار دارند.
 بازارگردان ها خودشان ذى نفع هستند!

اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه دستكارى حقوقى ها در بازار مشهود 
است، يادآور شد: شركت هايى فرايند بازارگردانى را بر عهده گرفته اند كه 

خودشان هم ذى نفع هستند و اقدام به نوسان گيرى مى كنند.
سازمان تأمين اجتماعى 7 تا 8 هزار ميليارد تومان از نماد شستا را در بازار 
فروخته است؛ اما حاضر نيست بازارگردانى كند؛ شستا در زمان عرضه 
اوليه، 800 تومان نرخ گذارى شد اما تا 6 هزار تومان هم باال رفت؛ اگر 
سهام ارزنده اى بود، چرا اال اكنون در نرخ 2 هزار و 600 تومان مشترى 
ندارد؟ وى با انتقاد از ســازمان بورس گفت: اينكه چرا سازمان بورس 
و اوراق بهادار، با حقوقى ها مماشــات مى كند، جاى انتقاد جدى دارد. 
اگر تخلفى از سوى حقوقى ها صورت گرفته، چرا برخوردى نمى شود؟ 
چرا اسامى حقوقى هاى متخلف اعالم نمى شود؟ آن هم در شرايطى كه 

مى دانيم اين حقوقى ها در بازار دستكارى كرده اند.
صمدى در پاســخ به اظهارنظر برخى مســئوالن ســازمان بورس كه 
مى گويند، اگر دستگاه قضايى وارد بازار سهام شود، سرمايه فرار مى كند، 
تأكيد كرد: اينكه مى گويند با ورود دستگاه قضايى به بازار سهام، سرمايه 
فرار مى كند، به هيچ عنوان درست نيست اتفاقاً بسيارى از سرمايه گذاران 
از برخورد با تخلفات حقوقى ها اســتقبال هم مى كنند؛ در هيچ كجاى 
دنيا با ورود نهادهاى نظارتى، ســرمايه گذار فرارى نمى شود؛ در بورس 
آمريكا، كميسيون اوراق بهادار وجود دارد كه براى رسيدگى به تخلفات 
تأسيس شده است؛ در پايان قرن نوزدهم، ريزش هايى در بورس آمريكا 
رخ داد و اعتماد از بين رفت كه اين كميسيون براى رسيدگى به تخلفات 
در بازار ســرمايه اين كشور راه اندازى شد؛ ضمن اينكه دامنه نوسان در 

بورس آمريكا، نامحدود است.
 دستگاه قضايى براى برخورد با متخلفان ورود كند

وى با بيان اينكه دستورالعمل بازارگردانى نيز بايد بازبينى شود، افزود: در 
موضوع الگوريتم ها، مشكل، خودِ الگوريتم ها نيستند؛ بلكه نحوه استفاده 
از آنهاســت؛ طراحى معامالت الگوريتمى در دنيا هم هست؛ اما چون 
معادالت الگوريتمى در بورس هاى خارجى بسيار زياد است، همديگر 
را خنثى مى كنند تا به دســتكارى در معامالت و قيمت ها منجر نشود؛ 
در بازار سرمايه ايران نيز ســازمان بورس معامالت الگوريتمى را طى 
دستورالعملى ممنوع كرد ولى اين معامالت به رغم ممنوعيت، انجام شده 
و الگوريتم ها تنها در اختيار بازارگردان هاست كه به وضوح درحال كنترل 

بازار هستند.
 نحوه ايجاد صفوف خريد و فروش كاذب از سوى حقوقى ها

صمدى از ديگــر تخلفات حقوقى ها را انجــام معامالت هماهنگ و 
فروش هاى سنگين آنها براى يك نماد خاص در هر روز معرفى كرد و 
گفت: مثًال در هفته جارى براى نماد فوالد صف خريد سنگين بيش از 
300 ميليون سهمى ايجاد كردند و تا جايى كه توانستند، سهام در اختيار 
خود از نماد فوالد را به فروش رساندند؛ درحالى كه قيمت محصوالت 
جهانى فوالد به دليل تقاضاى باالى چين، جهش سنگينى داشته است اما 
بازار داخلى ما هيچ واكنشــى نداشت هرچند كه در معامالت يكشنبه 
بورس كاال، تــا 33 درصد در خريد محصوالت فوالدى، رقابت ايجاد 
شد اما واكنش بازار سهام، به عكس اين رشد در فروش بود؛ حتى صف 
فروش هم در معامالت دوشــنبه براى فوالد ايجاد كردند؛ دليل آن هم 

واضح است؛ برخى حقوقى ها درحال دستكارى آن هستند.
وى ادامه داد: در معامالت يكشنبه هم حقوقى هايى كه معامالت بازار را 
دستكارى مى كنند، براى پااليشى ها صف خريد كاذب با قيمت باال ايجاد 
كردند و در معامالت سه شنبه تا توانستند صف فروش براى پتروشيمى ها 
ايجاد كرده و آن را با قيمت پايين عرضه كردند؛ در معامالت دوشنبه هم 

براى بانكى ها چنين وضعيتى ايجاد كردند.
 چند پيشــنهاد براى خــروج بازار ســرمايه از وضعيت 

نابسامان موجود
وى تأكيد كرد: بازار ســرمايه ى پويا، بازارى است كه يكم، تغيير مكرر 
قوانين را شــاهد نباشــيم؛ دوم، دولت هم از قيمت گذارى هاى فوالد، 
پتروشيمى و خودرو بايد عقب بنشيند؛ اقتصاد دستورى هيچ گاه جواب 
نمى دهد. ســوم، ســازمان بورس، برخورد با متخلفان را با قاطعيت در 
دســتور كار قرار دهد. وى با تأكيد بــر لزوم تقويت جايگاه حكمرانى 
ســازمان بورس، خواستار اصالح قانون مربوطه شده و تأكيد كرد: بايد 
اين ســازمان از ذيل وزارت اقتصاد خارج و به يكى از نهادهاى حاضر 
در دولت تبديل شود؛ رئيس اين سازمان را هم رئيس جمهور يا هيأت 
دولت انتخاب كنند؛ اگر قرار است تأمين مالى اقتصاد كشور تا 50 درصد 
در اختيار بازار ســرمايه باشد، بايد نهاد ناظر را تقويت كنيم. هرچند كه 
درحال حاضر هم ســازمان بورس با ساختار موجود، امكان برخورد با 
متخلفان را دارد اما اين سازمان از ابزارهاى در اختيار خود استفاده نكرد. 
نتيجه اين شد كه پدرخوانده هاى بازار سهام، بزرگ تر و پولدارتر شدند 

و در سازمان بورس، اعمال نفوذ مى كنند.

كمك 100 تا 120 هزار تومانى براى چه كسانى 
واريز مى شود؟

 نخستين مرحله از دور جديد كمك هاى حمايتى در دوران كرونا براى 
خانوارهاى هدف واريز شد.

به گزارش ايسنا، حدود يك ماه پيش قرار بر اين شد كه در راستاى حمايت 
از معيشــت اقشار كم درآمد كه در شرايط ناشــى از شيوع ويروس كرونا 
كسب درآمد آنها مختل شده است، كمكى نقدى در 4 مرحله پرداخت شود 
و رئيــس جمهورى اعالم كرد براى جمعيت 30 ميليون نفرى هر نفر صد 

هزار تومان واريز شد. بر اين اساس نخستين مرحله ساعت 24 پنجشنبه به 
حســاب سرپرستان خانوار واريز شد كه بين صد تا 120 هزار تومان متغير 
است؛ به طورى كه پرداختى به افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى هر نفر 

ماهيانه 120 هزار تومان و براى ساير گروه ها صد هزار تومان است.
 افرادى كه هيچ يك از اعضاى خانواده آنها حقوق ماهانه دريافت نمى كنند، 
افــرادى كه هيچ يك از اعضاى خانواده آنها بيمه پرداز نباشــند، افرادى كه 
اعضاى خانوارشان طبق شــاخص هاى بانكى از درآمدحداقلى برخوردار 
نباشــند و همچنين افرادى كه در گروه يارانه معيشت بگير باشند مشمول 

دريافت مبلغ صد هزار تومان به ازاى هر نفر هستند.

اين نخستين بسته حمايت نقدى در جريان كرونا نيست و پايان سال گذشته 
و با آســيب هاى ناشى از اين بيمارى، مقرر شد كه دولت بسته حمايتى با 
مبلغ بين 200 تا 600 هزار تومان در 4 ماه پيش بينى كند كه از اسفندماه براى 
حدود 3 ميليون نفر از خانوارهاى بدون درآمد پرداخت شد كه در مجموع 

با يك مرحله براى ماه رمضان به 5 مرحله رسيد. 
نحوه پرداخت كمك 200 تا 600 هزار تومان متناسب با اعضاى خانوار بود؛ 
اين مبلغ در خانوار تك نفــره 200 هزار تومان، 2 نفره 300 هزار تومان، 3 
نفــره 400 هزار تومان، 4 نفره 500 هزار و 5 نفره و باالتر 600 هزار تومان 

تعيين شد.
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قيمت ميوه و تنقالت براي شب يلداي 4 نفر
قيمت (تومان)وزنكاالرديف

1120,000 عددآناناس1
115,000 كيلوپرتقال2
135,000 كيلوانار3
122,000 كيلوخرمالو4
412,000 كيلوهندوانه5
112,000 كيلوسيب 6
430,000 كيلوكدو7
1300,000 كيلوآجيل (4مغز)8
190,00 كيلوتخمه كدو9
1100,000 كيلوآجيل شيرين (بدون پسته و بادام درختى)10
2180,000 كيلوشكالت و گز و باسلق11
2200,000 كيلوكيك انار خانگى12
90,00نيم كيلوميوه خشك13

غزل اسالمي »
 امســال يلداي 4 نفري يك ميليون و نيم 
آب مي خــورد. حدود يــك ميليون و 200 
هزار تومــان هزينه ميوه، آجيل و تنقالت و 
200 هزار تومان هزينه شام مي شود. اما اگر 
طبق عادت بســياري از همداني ها و اهالي 
شهرســتان هاي اطراف، براي شام كله پاچه 
سرو كنند شب يلدا يك ميليون و 600 هزار 

تومان تمام مي شود. 
امســال مردم يلداي خود را كمي متفاوت 
برگزار مي كنند. سال گذشته هزينه برگزاري 
چنين شــب يلدايي بــراي خانواده 4 نفري 
حدود 400 هــزار تومان تمام مي شــد اما 
امســال حدود 4 برابر بايد هزينه كنند. اين 
درحالي اســت كه طبق اظهارات بسياري از 
خانواده ها شــب يلدا را تنها با خانواده خود 
در منزل مي گذرانند و با تماس تصويري با 
اقوام خود ارتباط برقرار مي كنند. با اين حال 
تمام اقالمي كه هر ســال در شب يلدا تهيه 
مي كردند را خواهنــد خريد. خانمي گفت: 
ما همــه چيز از جمله انــواع ميوه و آجيل 
شيرين و شــور و ميوه خشك خريده ايم و 
قصد داريم فقط با پسر و عروسم اين شب 
را بگذرانيم اما به خاطر اينكه قيمت ها بسيار 
باال هستند نسبت به سال هاي گذشته كمتر 

و بي كيفيت تر خريد كردم.
خانــم جواني هــم گفت: امســال خانواده 
خودم و همســرم ميهمان ما هستند و هزينه 
شام و تدارك ســفره يلدا بيش از 3 ميليون 
تومان براي من تمام شــده اســت. او ادامه 
داد: البته براي خانواده ها هم اين شب گران 
تمام شــده چون هم خانــواده خودم و هم 
خانواده همسرم كادويي در حد نيم ست طال 

مي آورند.
اما يكي از خانم ها گفت: يكي از دوســتان 
كبودراهنگي ساكن در همدان كه مي خواست 
براي دختر تازه عروســش شب يلدايي ببرد 
ليســتي از انــواع خوراكي ها تهيــه كرده و 
براي من ارسال كرد كه كم وكاستي هايش را 
بگويم. اين ليســت آنقدر پروپيمان بود كه 
تعجب كردم. حــدود 3 ميليون تومان فقط 
هزينه انواع خوراكي ها بود. در اين ليســت 
هــر كدام از ميوه ها يك جعبه عنوان شــده 
و هر آنچه به نظرش رســيده بود به ليست 
اضافه كرده و مي گفت كادو هم يك آرام پز 
مي خــرم كه حدود يك ميليون و 300 هزار 

تومان مي شود.
اين خانم جوان گفت: به او انتقاد كردم و گفتم 
در همدان چنين رســمي نداريم. چند قلم از 
اينها را به مقدار كم بخر. كادو دادن در شــب 
يلدا هم رسم همداني ها نيست و فقط در عيد 

نوروز كادويى به تازه عروس مي دهند.
اما مــرد جواني گفت: شــب يلدا را كنار 
همســر و 2 فرزنــدم مي گذرانم و با پدر 
و مــادر و خانواده بــرادرم نيــز ارتباط 
تصويري مي گيريم. براي شب هم همسرم 
مرغ بريان شده مي پزد، مقداري هم ميوه و 

آجيل و تنقــالت خريده ام. هرچند تالش 
كردم تا حدي كه فرزندانــم انتظار دارند 
خريد كنم اما آنقدر گران بودند كه بســيار 
كم و ســاده خريد كــردم؛ با اين حال يك 
ميليون و 400 هزار تومان خرج اين شب 

درآمد.
زن مسني هم اظهار كرد: امسال خريد كردم 
امــا كم. چه اجباري هســت آجيل كيلويي 
300 هزار تومان بخريم؟ انار، تخمه و كدو 

حلوا خريدم اما يــك كيك خانگي يلدايي 
هم ســفارش دادم كه قيمت آن 230 هزار 
تومان شــد. درمجموع هزينــه اي كه كردم 
بيشــتر از 320 هزار تومان نشــد. شام هم 
برنج و مرغ مى پزم. در شــب يلدا مهم دور 
هم بــودن و حافظ خواني اســت كه چند 
ساعت ما را مشغول مي كند. يك مدتي هم 
ارتباط تصويري با آشــنايان برقرار مي كنيم. 
اما بعضي ها حتي آناناس و نارگيل و شــام 

سفارشي هم مي خرند. خواهرم براي اعضاي 
خانواده حتــي لباس يلدايي هم خريده و 2 
نوع شام به آشپزخانه خانگي سفارش داده، 
من مخالف اين تجمالت براي يك شــب 
هستم اما خواهرم مي گويد اين كارها خاطره 

خوب برايمان ايجاد مي كند.
 خريدها يك سوم سال گذشته

پنجشنبه صبح بازار سرگذر چندان شلوغ تر 
از روزهاي عادي نبود. اما بســياري از افراد 
به قصد شــب يلدا خريد مي كردند. يكي از 
مغازه داران گفت: اگــر بخواهم دخلم را با 
سال گذشته مقايسه كنم فرق چنداني نكرده 
چون قيمت ها 3 تا 4 برابر شده اما به جرأت 
مي توانــم بگويم كه خريدها به يك ســوم 
رسيده اســت. خبر دارم كه بعضي ها بيشتر 
از 2 كيلو ســيب يا پرتقال و مقداري تخمه 
براي اين شــب خريد نمي كنند چون توان 
خريد به شــدت پايين آمده و همين را هم 

به سختي مي خرند.
يكي ديگر از مغازه داران خيابان شــهدا هم 
بيان كرد: خريد بعضي ها را مي بينم فراموش 
مي كنم كه بايد شــب يلدا را مجازي برگزار 
كنيم. مشتري داشــتم كه آمد 6 كيلو موز و 
3 عدد آناناس خريد. اين مقدار خريد نشان 

مي دهد حداقل 30 ميهمان دارد.
بــا اينكــه قيمــت اقــالم مورنيــاز شــب يلــدا 
نســبت بــه يلــداي گذشــته چنــد برابر شــده 
امــا بســياري از خانواده هــا هرچنــد بــا 
ــواده خــود  ــر و در حــد خان ــراد محدودت اف
امــا همچنــان ايــن شــب را الكچــري و 
ميليونــي برگــزار مي كننــد. ولــي تعــداد 
ــه كاهــش  ــور ب ــا مجب بيشــتري از خانواده ه
مقــدار خريــد شــده اند و برايــن بــاور 
ــر و  ــل 2 براب ــت آجي ــي قيم ــتند وقت هس
آنانــاس حــدود 4 برابــر شــده اســت نبايــد 
بخرنــد و نيــازي نيســت كــه يلــداي امســال 
را ماننــد ســال هاي گذشــته مفصــل برگــزار 
ــواده  ــودن خان ــدان ب ــرا شــاد و خن ــد زي كنن

ــت. ــدا اس ــدف يل ــن ه مهم تري

 مجتمــع بزرگ توليدى «پتروشــيمى هگمتانه» 
به عنوان يكى از طرح هاى مهم اقتصادى اســتان در 
راســتاى تحقق شــعار «جهش توليد» در چند روز 

آينده به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.
اســتاندار همدان در جلسه شــوراى برنامه ريزى و 
اقتصاد مقاومتى استان، گفت: براى تكميل پروژه و 
فراهم كردن زمينه راه اندازى و بهره بردارى رســمى 
از اين پروژه بــزرگ اقتصادى، تــالش بى وقفه و 
شبانه روزى را در طول يكسال گذشته شاهد بوديم 
زيرا بهره بردارى از اين پروژه عظيم نقش مهمى در 
رشد و توســعه اقتصادى پايدار و همه جانبه استان 

همدان دارد.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد شــاهرخى اظهار كرد: 
بهره بردارى آزمايشى از مجتمع پتروشيمى هگمتانه 
از ماه هاى گذشــته آغار شــده كه بــا بهره بردارى 
رسمى، اين مجتمع بزرگ اقتصادى وارد مدار توليد 

در كشور مى شود. 
استاندار همدان افزود: پتروشيمى هگمتانه درحالى 
پس از 12 ســال و در اوج تحريم ها به بهره بردارى 
مى رســد كه محصول توليدى آن در كشور بى نظير 

است. شاهرخى تأكيد كرد: با تفاهم نامه منعقد شده 
ميان استاندارى همدان و وزارت نيرو، مقرر شده كه 
بيش از هزار ميليارد تومــان اعتبار براى تأمين برق 

واحدهاى توليدى استان سرمايه گذارى  شود.
وى تصريــح كرد: مجوز ســاخت نيــروگاه 500 
مگاواتــى در شهرســتان مالير نيز صادر شــده كه 
اميدواريم بتوانيــم در مدت كوتاه اجراى اين پروژه 

را عملياتى كنيم.
اســتاندار همدان در ادامه با اشاره به اليحه بودجه 
1400 كل كشور، گفت: با پيگيرى انجام شده سهم 
اعتبارات هزينه اى دســتگاه هاى اجرايى اســتان در 

بودجه سال آينده 56 درصد افزايش يافته است.
وى افزود: همچنين در اليحه بودجه ســال 1400، 
طرح هــا و پروژه هاى جديدى براى اســتان همدان 
تعريف شده كه نتايج درخشان اين اقدامات در سال 

آينده نمايان مى شود.
استاندار همدان تأكيد كرد: ضريب افزايش اعتبارات 
استان همدان در اليحه بودجه سال 1400 قابل توجه 
اســت و در اين اليحه 25 درصد حقوق كارمندان 

دستگاه هاى اجرايى نيز افزايش مى يابد.

شــاهرخى تصريح كرد: در رابطه بــا نرخ بيكارى، 
استان همدان كمترين ميزان بيكارى و رتبه نخست 
31 اســتان كشــور را دارد كه البتــه همچنان براى 
ريشه كنى معضل بيكارى و به صفر رساندن نرخ آن 

در استان تالش مى كنيم.
وى اظهار كرد: امســال در حوزه ســرمايه گذارى 
همچون ســال گذشــته عملكرد مجموعه مديريت 
اجرايى اســتان همدان موفق بــوده و تاكنون بيش 
از 5 هــزار ميليــارد تومــان در بخش هاى مختلف 

سرمايه گذارى شده است.
استاندار همدان ادامه داد: از اين ميزان سرمايه گذارى، 
2 هزار و صد ميليارد تومان آن آورده بانكى، 2 هزار 
و 300 ميليارد تومــان آورده مردمى و 700 ميليارد 

تومان نيز تسهيالت بانكى بوده است.
وى با اشاره به اينكه معاون اول رئيس جمهورى در 
اين هفته 2 بار به صورت رسمى از تالش هاى انجام 
شده در اســتان همدان قدردانى كرده و از مجموعه 
مديريت اجرايى استان تشكر كرد، افزود: در حوزه 
اقتصاد مقاومتى، استان همدان همواره رتبه نخست 

كشور را كسب كرده است.

شاهرخى با اشاره به دستاوردهاى استان همدان در 
حوزه پژوهش نيز چشــمگير و قابل توجه اســت، 
گفت: استان همدان يك هزار و 450 استاد برجسته 
علمى دارد كــه در مجموع 68 هزار دانشــجو در 
دانشگاه هاى استان تحصيل مى كنند كه از اين تعداد 
بيش از 14 هزار دانشجو درحال فراگيرى تحصيالت 
تكميلى هستند. استاندار همدان تأكيد كرد: در طرح 
شهيد سليمانى با همكارى مشترك مجموعه وزارت 
بهداشت و سپاه پاسداران انقالب اسالمى، اقدامات 

بسيار خوبى در راســتاى مهار همه گيرى كرونا در 
استان همدان انجام شده است.

وى افزود: همكارى خوب و مؤثر مردم، دستگاه هاى 
اجرايى و به ويژه تالش كادر درمان و دانشگاه علوم 
پزشكى اســتان در مهار موج ســوم كرونا شايسته 
قدردانى است، به نحوى كه با يك حركت جمعى و 
رعايت 90 در صدى پروتكل هاى بهداشتى توانستيم 
موج ســوم همه گيرى ويروس را به خوبى در استان 

كنترل كنيم.

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان:
قيمت تخم مرغ تعيين تكليف مى شود

 رئيس ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: 
شــنبه (امروز) جلسه مشترك اين سازمان با وزارت جهاد كشاورزى 

براى قيمت گذارى تخم مرغ برگزار مى شود.
به گزارش مهر، عباس تابش در پاســخ به اين پرســش كه تمهيدات 
سازمان حمايت براى متعادل كردن قيمت تخم مرغ پس از رسيدن به 
شــانه اى 42 هزار تومان چه بوده است؟ اظهار كرد: قيمت تخم مرغ 
به قدرى افزايش يافته كه در اين باره با درخواســت مكتوب وزارت 
جهاد كشــاورزى مبنى بر قيمت گذارى تخم مرغ، اين موضوع را در 

نشست مشترك امروز بررسى خواهيم كرد.
وى افزود: از نظر ما قيمت 12 هزار تومان به ازاى هر كيلو تخم مرغ 
هم زياد اســت، اما از آنجا كه بخشــى از نهاده ها به صورت آزاد در 

اختيار مرغداران قرار گرفته اين قيمت مصوب شده است.
تابــش گفت: تخم مرغ كيلويى 12 هــزار تومان در مرغدارى بايد با 
قيمــت مصوب كيلويى 14 هزار و 200 تومان يعنى شــانه يك كيلو 
و 900 گرمى، 28 هزار تا 29 هزار تومان باشــد كه متأسفانه با قيمتى 

بيش از اين عرضه مى شود.

خبر خوش براى توليدكنندگان
 رئيس مركز ساخت داخل، صنايع ماشين سازى و تجهيزات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعالم كرد كه با اقدامات اخير قوه 
قضاييه ضمانت اجرايى قوى براى قانون ساخت داخل وجود دارد و 
توليدكنندگانى كه احســاس مى كنند خالف اين قانون عمل مى شود، 
مى توانند به دفتر هيأت نظارت كه در مركز ساخت داخل ماشين سازى 
و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شده اطالع رسانى 

كنند تا اين مسأله پيگيرى شود.
سيدمحمدمهدى هادوى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قوه قضاييه 
به تازگى در ارتباط با نحوه رسيدگى به جرايم ناشى از قانون حداكثر 
استفاده از ساخت داخل ماشين سازى و تجهيزات ابالغيه داشته است.
به گفته وى، براســاس ماده 22 قانون قوه قضاييه بايد براى پيگيرى 
جرايمى كه در ماده 21 عنوان شده شعباتى را مشخص كند كه حدود 
2 ماه پيش قوه قضاييه در اين رابطه مكاتبه و شــعباتى را در رابطه با 

قانون حداكثر استفاده از ساخت داخل معرفى كرد. 
همچنين به گفته اين مقامات مســئول در تكميل روند يادشــده قوه 
قضاييه دســتورالعمل صادر كرده كه به امضــاى رئيس اين قوه هم 
رســيده و در آن نحوه رســيدگى به طور كامل شرح داده شده است. 
بنابراين قوه قضاييه فراتر از چيــزى كه قانون به او محول كرده اين 
موضوع را به صورت پررنگ حمايــت مى كند و به عبارتى هر 3 قوه 

محكم از بحث ساخت داخل حمايت مى كنند. 
وى همچنين درباره روند رســيدگى و شــكايت در اين زمينه گفت: 
افراد يا توليدكنندگانى كه احســاس مى كنند خالف اين قانون عمل 
مى شــود، مى توانند به دفتر هيأت نظارت كه در مركز ساخت داخل 
ماشين ســازى و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مســتقر 
شــده اطالع رسانى كنند تا اين مســأله پيگيرى شود. طبق قانون اين 
شــكايت در دفتر هيأت نظارت مطرح مى شــود و اگر خالف قانون 
بودن عمليات دستگاه ها و نهادها مسجل شود ابتدا به دستگاه اخطار 
داده مى شود و درنهايت اگر جرايم طبق قانون مشخص باشد، به قوه 

قضاييه اعالم مى شود. 
وى با بيــان اينكه درحال حاضر ضمانت اجرايــى قوى براى قانون 
ساخت داخل وجود دارد، تصريح كرد: اين گام مثبت و مهمى است 
كه مى تواند توليدكنندگان را در بحث حمايت از توليد داخل پشــت 

گرم كند.
هادوى در پايان خاطرنشــان كرد كه اين قانون شامل 2 قسمت يعنى 
پروژه هــا و طرح ها و قســمت دوم كاالى مصرفى و كاالى مصرفى 
بادوام است كه در قسمت اول مشموالن قانون هنگام خريد خارجى 
بايد مصوبه هيأت نظارت را دريافت كنند و در زمينه كاالى مصرفى و 
كاالى مصرفى بادوام هم دستگاه ها و مشموالن قانون موظف هستند 

حتماً كاالى ايرانى خريدارى كنند.
رئيس مركز ساخت داخل، صنايع ماشين سازى و تجهيزات همچنين 
به توليدكنندگان پيشــنهاد كرد كه قانون ساخت داخل را مطالعه كنند 
و اگر احســاس مى كنند در جايى خطايى اتفاق افتاده به دفتر ساخت 

داخل وزارت صمت اطالع رسانى كنند.

يك خانواده 4 نفره 1/5 ميليون تومان بايد خرج كند

گران ترين يلداي قرن
■ يلدا را مجازى برگزار كنيد

شام براي يلداي 4 نفر
قيمت (تومان)مقداركاالرديف

139,000 كيلوبرنج ايرانى1
140,000 عددمرغ2
40,000اندازه 4 نفرساالد يلدا3
30,000اندازه 4 نفرنوشيدنى و مخلفات كنار غذا و دورچين مرغ4
400,000يك دستكله پاچه 5

استاندار همدان:

مجتمع پتروشيمى هگمتانه به زودى بهره بردارى مى شود
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فوتبال در ليگ هاى معتبر اروپا

 رقابت هــاى فوتبال ليگ هاى اروپا دنبال شــد و در 5 ليگ معتبر 
اروپايــى نتايجى رقم خورد و مدعيــان قهرمانى مقابل حريفان خود 

پيروز شدند.
در الليگاى اســپانيا يك ديدار حساس در ورزشگاه «نيوكمپ» ايالت 
كاتاالن برگزار شد كه تيم فوتبال بارسلونا در ديدار حساس مقابل رئال 
سوسيداد به برترى 2 بر يك دست يافت تا به ادامه فصل اميدوار شود.

در اين ديدار حساس درنهايت بارسلونا موفق شد 2 بر يك به پيروزى 
رسيده و به ناكامى هاى متعدد فصل جارى به طور موقت پايان دهد.

سوســيداد كه در اين فصل عملكرد ايده آلى داشته است در دقيقه 26
با يك ضربه كرنر تمرين شــده به گل دســت يافــت اما اين برترى 
دوام چندانى نداشت و «جوردى آلبا» با ضربه اى تماشايى گل تساوى 
بارسلونا را به نام خود ثبت كرد، در دقيقه 43 نيز «فرانكى دى يونگ» 

زننده گل دوم كاتاالناها شد.
با اين نتيجه، سوســيداد 26 امتيــازى باقى ماند اما به دليل تفاضل گل 
كمتر نســبت به اتلتيكومادريد، صدر جدول را از دست داد و به رتبه 
دوم نزول كرد. بارسلونا هم 20 امتيازى شد و به جايگاه چهارم رسيد 

تا اميدهايش براى ادامه مسابقات زنده شود.
در فوتبال ســرى A ايتاليا آ.ث ميالن از شكســت در ديدار خارج از 
خانــه مقابل جنوا رهايى پيدا كرد تا همچنان در فصل جارى ســرى  
A بدون باخت باشــد. اينتر هم با بُرد مهم مقابل ناپولى به يك قدمى 

صدر جدول رسيد.
هفته دوازدهم ليگ فوتبال باشــگاه هاى ايتاليا، بــا برگزارى 6 ديدار 
همزمــان پيگيرى شــد و در مهم ترين بازى تيم صدرنشــين ميالن 
به ميهمانــى جنوا رفت و درحالى كه دومرتبــه از حريف عقب افتاد 

درنهايت به تساوى 2 بر2 رسيد.
در ديگر ديدار مهم، اينتر در ورزشگاه «سن سير» ميزبان ناپولى بود و با 
گلى كه «روملو لوكاكو» در دقيقه 73 از روى نقطه پنالتى زد به پيروزى 
يك بر صفر رســيد تا با 27 امتياز به رتبه دوم و يك قدمى همشهرى 

خود يعنى آ.ث ميالن برسد.
در ديگر ديدارها فيورنتينا مقابل ساســولو يك بر يك متوقف شــد، 
هالس ورونــا 2 بر يك بازى را به ســمپدوريا واگــذار كرد، پارما با 
كاليارى صفر بر صفر و اســپزيا با بولونيا نيز 2 بر2 به تســاوى رسيد 

و يوونتوس در خانه خود مقابل آتاالنتا به تساوى يك بر يك رسيد.
در اين بازى رونالدو در دقيقه 61 يك پنالتى را از دست داد تا ناكامى 
يووه بيشتر نمايان شود. با اين نتايج ميالن، تينتر و يوونتوس به ترتيب 

در رده هاى نخست تا سوم قرار گرفتند. 
هفته دوازدهم ليگ فوتبال باشــگاه هاى آلمان، نيز با برگزارى 4 ديدار 
ادامه يافت كه با برترى لوركوزن، بايرن مونيخ و اليپزيگ همراه شــد. 

بيلفلد هم در خانه خود به آگزبورگ باخت.
تيم صدرنشين بايرلوركوزن در زمين كلن به برترى درخشان 4 بر صفر 
رسيد، بايرن مونيخ در خانه خود با درخشش ستاره لهستانى اش مقابل 
وولفسبورگ به برترى 2 بر يك دست يافت، بيلفلد نيزدر خانه خود با 

يك گل مغلوب آگزبورگ شد.
در آلمان بايرن مونيخ با 28 امتياز در رتبه نخست جدول باقى ماند و 

لوركوزن نيز با 27 امتياز در جايگاه دوم ماند.
در حســاس ترين ديدار هفته سيزدهم ليگ برتر باشگاه هاى انگليس، 
ليورپول مدافع عنوان قهرمانى در ورزشگاه «آنفيلد» مقابل تاتنهام قرار 

گرفت و به برترى 2 بر يك دست يافت.
ليورپول با اين پيروزى ارزشمند به امتياز 28 رسيد و صدرنشين شد. 

تاتنهام هم 25 امتيازى باقى ماند و به رتبه دوم نزول كرد.
در ديگر ديدارها، ســاوتهمپتون بود با خوش شانسى مقابل آرسنال به 
تساوى يك بر يك رسيد، وستهام در خانه خود مقابل كريستال پاالس 
به تساوى يك بر يك اكتفا كرد و فوالم و برايتون به تساوى بدون گل 
رضايت دادند. «عليرضا جهانبخش» وينگر ايرانى برايتون در اين ديدار 

نيمكت نشين بود و در دقيقه 79 به ميدان آمد.
در ليگ برتر روســيه نيز درحساس ترين بازى تيم فوتبال زنيت مقابل 
اسپارتاك مسكو به برترى 3 بر يك دست يافت كه گل نخست زنيت 

را «سردار آزمون» به ثمر رساند.
در حســاس ترين ديدار هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال باشــگاه هاى 
روســيه، زنيت و اسپارتاك مسكو كه رقابت نزديكى در صدر جدول 
دارند به مصاف هم رفتند كه اين نبرد با برترى 3 بر يك زنيت همراه 

شد.
زنيت خيلى زود و در دقيقه هشــتم به گل رسيد و «سردار آزمون» با 
شــوتى زمينى از پست محوطه جريمه دروازه حريف را باز كرد. اين 
يازدهمين گل آزمون در فصل جارى ليگ روسيه است تا او همچنان 

در صدر جدول گلزنان باشد.

ركورد جديد لواندوسكى در بوندس ليگا
 ســتاره گلزن بايرن مونيخ به ركورد گلزنى جديد در بوندس ليگا 

دست يافت.
از هفتــه دوازدهــم رقابت هاى بونــدس ليگا، بايــرن مونيخ ميزبان 

ولفسبورگ بود و با نتيجه 2 بر يك پيروز شد.
در اين بازى روبرت لواندوفســكى هر 2 گل بازى را به ثمر رساند تا 

اين بازيكن به ركورد جديدى در گلزنى در بوندس ليگا دست يافت.
ستاره لهستانى با اين 2 گل به عدد 250 گل زده در بوندس ليگا دست 

يافت.

بانوى ماليرى قهرمان شطرنج آنالين كشور
 حديث نورى ورزشــكار خوش آتيه ماليرى در مسابقات شطرنج 
آنالين دختران زير 16 ســال كشور خوش درخشيد و موفق به كسب 

مقام قهرمانى شد.
نورى ورزشكار بااخالق و بااستعداد ماليرى در رشته ورزشى شطرنج 
در هجدهمين دوره مســابقات شطرنج آنالين كشور به ميزبانى هيأت 
شطرنج استان لرستان شركت كرد و توانست در رده سنى زير 16 سال 
با كسب 7/5 امتياز عنوان قهرمانى اين دوره از مسابقات را كسب و بار 
ديگر نام ديار ســردار مهربانى ها را كه مهد نام آوران و قهرمانان است، 

در كشور پرآوازه كند .
 285   نفر از شطرنج بازان سراسر كشور در 2 بخش آقايان و بانوان در 
اين مســابقات شركت كردند و در 15 دور به روش سوئيسى با مدت 
زمان 2 دقيقه (0+2) براى كســب مقام و رتبه برتر اين مسابقات با هم 

به رقابت پرداختند.

روسيه ميزبان واليبال قهرمانى جهان 2022
 فدراســيون جهانى واليبال، شهر مسكوى روسيه را به عنوان ميزبان 

مرحله نهايى رقابت هاى قهرمانى جهان در سال 2022 انتخاب كرد.
مسابقات واليبال قهرمانى جهان 2022 مردان درحالى به ميزبانى روسيه 
برگزار خواهد شد كه فدراسيون جهانى شهر مسكو را ب ميزبان  مرحله 
نهايى ايــن رقابت ها معرفى كرد. ديدار افتتاحيه نيز به ميزبانى شــهر 

سن پترزبورگ برگزار خواهد شد.
طبق اعالم فدراسيون جهانى بازى هاى مرحله مقدماتى با حضور 24 تيم 
در 6 گروه و در شــهرهاى مسكو، اوفا، سن پترزبورگ، نووسيبيرسك، 

كِمروو و كراسنويارسك برگزار خواهد شد.
به اين ترتيب شهر مســكو ميزبان مرحله نهايى اين رقابت هاست كه 
6 تيم برتر مســابقات از 16 تا 20 شــهريور 1401 به مصاف يكديگر 
مى روند. روســيه به عنوان ميزبان و لهستان به عنوان قهرمان سال 2018

مردان جهان، از هم  اكنون ســهميه حضور در اين مســابقات را كسب 
كرده اند.

22 تيم ديگر به 2 روش زير انتخاب مى شوند:
الف) در 5 قاره جهان مســابقات انتخابى برگزار و تيم هاى يكم و دوم 

سهميه كسب خواهند كرد.
البته در قاره اروپا اگر روســيه و لهســتان جزو تيم هــاى يكم و دوم 

مسابقات انتخابى باشند، تيم هاى بعدى جايگزين مى شوند.
ب) 12 تيم ديگر نيز براساس رده بندى فدراسيون جهانى 2021 كسب 

سهميه خواهند كرد.

تيم هاى واليبال جوانان و نوجوانان ايران 
سهميه جهانى گرفتند

 مسابقات واليبال قهرمانى جوانان سال 2021 جهان با حضور 16 تيم 
برگزار خواهد شــد كه هر قاره 2 سهميه در اين رقابت ها دارد. بر اين 
اساس، ايران و كره جنوبى 2 سهميه آسيا در رقابت هاى قهرمانى مردان 
زير 21 ســال جهان به دست آوردند كه به ميزبانى ايتاليا و بلغارستان 

برگزار مى شود.
 از ســوى ديگر AVC تأكيد كرده 4 ســهميه ديگر مسابقات زير 21 
ســال جهان، پس از اعالم رده بندى جديد فدراســيون جهانى (يكم 
مارس 2021) اعالم خواهد شد كه احتمال افزايش سهميه آسيا در اين 

رقابت ها وجود دارد.

مددى مديرعامل باشگاه استقالل شد
 احمد مددى به عنوان مديرعامل جديد باشگاه استقالل تهران معرفى 

و منصوب شد.
به گــزارش ايلنا، احمد مددى با حكم اعضاى هيأت مديره باشــگاه 
استقالل تهران به عنوان مديرعامل جديد اين باشگاه منصوب و معرفى 
شد.مددى درحالى به عنوان مديرعامل رسمى به فعاليتش ادامه خواهد 
داد كــه به غير از يك نفر، تمامى اعضاى هيــأت مديره با انتصاب او 
موافقت كردند.اسماعيل خليل زاده رئيس هيأت مديره باشگاه با انتخاب 
مددى به عنوان مديرعامل رسمى مخالفت كرده و به همين جهت زير 

حكم رسمى او را امضا نكرده است.
هيأت مديره سعى داشتند حميدرضا آصفى را مديرعامل جديد معرفى 
كنند كــه با مخالفت وزارت ورزش و جوانــان او به عضويت هيأت 

مديره درآمده است.

صعود اتلتيكو به مرحله بعد جام حذفى
 اتلتيكو مادريد با شكست حريف دسته چهارمى راهى مرحله بعد 

جام حذفى شد.
در چارچوب جام حذفى اســپانيا، اتلتيكومادريد مقابل كارداسار قرار 
گرفت كه در پايان با نتيجه 3 بر صفر پيروز شــد. شاگردان سيمئونه با 

اين برد راهى مرحله بعد جام حذفى اسپانيا شدند.

صعود پورتو به نيمه نهايى ليگ كاپ پرتغال
 پورتو با پيروزى برابر پاكوس د فريرا توانســت به نيمه نهايى ليگ 

كاپ پرتغال راه پيدا كند.
پورتــو در مرحله يك چهارم نهايى ليــگ كاپ پرتغال برابر پاكوس دِ 
فريرا قرار گرفت و 2 بر يك پيروز شد.  گل هاى پورتو را مالنگ سار 
و لوييس دياس در دقايق 73 و 80 به ثمر رساندند. پاكوس تنها يكى از 

گل ها را توانست جبران كند كه مانع از شكستش نشد. 
مهــدى طارمى، بازيكن ايرانى پورتــو در دقيقه 85 فرصت بازى پيدا 
كــرد و به جاى آنتونيو مارتينس وارد زمين شــد. پورتو با اين برد به 

نيمه نهايى صعود كرد. 

فينال ليگ قهرمانان آسيا
پرسپوليس ايران مقابل اولسان هيونداى كره جنوبى

 امروز پرونده مســايقات ليگ قهرمانان آســيا با انجام ديدار فينال بسته و قهرمان اين 
فصل معرفى مى شود.

پرسپوليس قهرمان منطقه غرب آســيا و هيوندا قهرمان منطقه شرق براى معرفى قهرمان 
امروز از ســاعت 15:30 در ورزشگاه الجنوب دوحه قطر با حضور تماشاگران به مصاف 
هم مى روند.كنفدراســيون فوتبال آســيا با برگزارى ديدار فينال ليگ قهرمانان در حضور 
تماشــاگران موافقت كرد تا پس از مدت ها يك رويداد ورزشــى در قاره كهن با حضور 

عالقه مندان برگزار شود.
طبق آخرين جزئيات بررسى شده، قرار است ده هزار تماشاگر در استاديوم حاضر شوند 
كه هزار بليت به هواداران پرســپوليس و اولســان هيونــداى كره جنوبى اختصاص دارد. 
همچنين 9 هزار بليت ديگر نيز براى ساكنان غيرايرانى و غيركره اى خواهد بود تا فرصت 

تماشاى فينال ليگ قهرمانان آسيا را داشته باشند.
تمام ده هزار تماشــاگرى كه وارد اســتاديوم خواهند شد، بايد تست  COVID- 19 را 

انجام دهند و درصورت پاسخ منفى كرونا، حق حضور در استاديوم را نخواهند داشت.
قرار اســت ده هزار ماكت هواداران 2 تيم هم روى صندلى ها قرار بگيرد كه پيش از اين 
فراخوان آن از ســوى AFC اعالم شده بود و هواداران ايرانى و كره اى تصاوير خود را 

براى حضور در استاديوم ارسال كرده اند.
همچنين كنفدراسيون فوتبال آسيا داور ديدار پرسپوليس با اولسان هيونداى كره جنوبى در 

فينال ليگ قهرمانان آسيا 2020 معرفى كرد.
ســايت كنفدراسيون فوتبال آسيا خبر داد عبدالرحمن الجاسم، داور قطرى قضاوت ديدار 
فينال ليگ قهرمانان آســيا 2020 ميان پرسپوليس و اولسان هيونداى كره جنوبى را برعهده 
دارد. رمضان ســعيد النعيمى و سعود احمد 2 كمك داور قطرى در كنار الجاسم قضاوت 

مى كنند. خميس محمد هم به عنوان كمك داور ويدئويى(VAR) فعاليت مى كند.
پرسپوليس ايران براى دومين بار در فينال ليگ قهرمانان حضور دارد. در ليگ قهرمانان آسيا 

استقالل 2 بار و پاس يك بار در بين تيم هاى ايرانى موفق به فتح جام شده اند.

 با مردى گفت وگو كرديم كه از شــهر 
از 15سال  بيش  توانســت  نهاوند  كوچك 
به عنوان مربى تيم ملى كشــتى انجام وظيفه 
كند، مردى كه راز هاى ناگفته موفقيت خود 
را در اين گپ صميمى براى ما به زبان آورد.

كــوروش قپانورى با تــورج ظفرى مربى 
ســازنده و مدرس فدراســيون كشــتى 
گفت وگويــى انجام داده اســت كه با هم 

مى خوانيم.
 نگاه شما به نقش مربى در ورزش 

چيست؟
بــه نظر من درباره نقش مربى ابتدا بايد بدانيم 
كه هــدف از تعليم و تربيت چيســت، البته 
اهداف تعليــم و تربيت يك اقيانوس با امواج 

بسيار است.
 بيشتر توضيح دهيد؟

 من در 2 واژه آن را معنا مى كنم، اهداف كلى 
تعليــم و تربيت دريافت و درايت انســان به 
شناخت ها و دريافت هايش مى باشد و در اين 
ميان نقش معلم و مربى بســيار مهم و عميق 
اســت زيرا مربى نماد مجاهــدت و به نوعى 
زيباترين جلوه نظــام آموزش و تعليم بوده و 
رســالتش هدايت و پاسداشــت كيان ورزش 

است.
 مربى چگونه شــاگردانش را براى 

رسيدن به هدفش هدايت مى كند؟
يك مربى ســاعى، ســختكوش، پرتالش و 
بادانش، بــا درايت خود با ايجــاد فضايى از 
معنويــت و همــكارى و همدلــى مى تواند 
ورزشكار خود را در نيل به اهدافش كه همان 
اوج موفقيت اســت كمك كند، از منظر ديگر 

مربى باغبان باغ سازندگى است.

 شايد بهتر باشد در اين باره بيشتر 
توضيح بدهيد؟

يك مربى آگاه براى اينكــه بتواند وظايف و 
نقش خود را به شــكل مطلــوب ارتقا دهد، 
بايد با مطالعه، تحقيق، پژوهش و آشــنايى با 
علوم روز ورزش و تســلط كامل بر روش ها 
و شيوه هاى نوين آموزش، زمينه هاى رشد را 
در تفكرات و انديشــه و سبك و سياق خود 

فراهم آور. 
خالقيت  در  مى توانند  مربيــان  آيا   

شاگردان نقش داشته باشند؟
صد درصد در فــراز ديگر از نقش مربى بايد 
به اين نكته مهم و قابل تأمل هم اشاره كنم كه 
يك مربــى بايد در تنظيم و تدوين برنامه هاى 
خود به پرورش خالقيت در كشتى گيران خود 
توجه ويژه كند و از خــود تا حدى افكار نو 

بروز و ظهــور دهد و توانايى بــه كار گيرى 
شــيوه هاى خالقانه را داشته باشد و اين بدان 
معنا اســت كه نبايد از يك روش و يك شيوه 
كه تا به امروز مدنظربوده اســتفاده كند. مربى 
بايد با به كارگيــرى از توانايى فكرى خود با 
خالقيت و نوآورى روش هــاى جديد را نيز 
تجربه كند. در اينجا بايد اشاره كنم به روس ها 
كه امروز در بام كشتى دنيا قدم مى زنند، آنها با 
نوآورى و تدوين برنامه هاى تمرينى هماهنگ 
با شــيوه هاى علمى بــه روز و با اســتفاده از 
مربيان بادانش و كاربلد و تمامى كارشناســان 
خود در مدرســه هاى كشــتى، كشتى گيرانى 
را پــرورش مى دهند كه مى توانند كشــتى را 
بر انگشــتان دســت بچرخانند. عبدالســالم 
ســعدا...اف را نگاه كنيد نمونه بارزى از اين 
ادا اســت، همه ما مى بينيــم كه روس ها با هر 
بار حضور در مســابقات جهانــى، المپيك و 
قاره اى دست پرورده هاى خود را به منصه ظهور 

مى گذارند و هر كار خواسته اند كرده اند.
ما  كشتى  مســئوالن  شما  نظر  به   

براى موفقيت بيشتر چه بايد كنند؟
به نظــر من نخســتين كار و مؤثرترين عامل 
در راه گسترش كشتى، داشتن سيستم پايه اى 
مناسب، مربيان بادانش و اتحاد و همدلى است 
و اين خود حركتى باشتاب و روبه جلو ايجاد 

خواهد كرد.
  بزرگ ترين درســى كــه در اين 
ســال ها از مربيگرى يــاد گرفتيد چه 

چيزى بوده است؟
من تالش، سختكوشى، صبورى، استقامت و 
از همه مهمتر متعادل بودن را ياد گرفتم و اين 

بزرگ ترين رمز موفقيت من بود.

 تيم واليبال ســروقامتان همدان در آخرين 
بــازى دور رفــت ليــگ واليبال دســته يك 
مردان كشــور موفق شد در يك بازى نزديك 
صدرنشين رقابت هاى ليگ را شكست دهد و 

به رده سوم جدول صعود كند.
رقابت هاى گروه نخســت كه تــا دور پنجم 
در شهر مشهد برگزار شــد، به دليل گسترش 
ويروس كرونا تعطيل  و اين بار به ميزبانى شهر 

تهران و 2 سالن 9 دى و همگام دنبال شد.
تيم ســروقامتان همدان در آخرين بازى دور 
رفت اين رقابت ها مقابل صدرنشين مسابقات 
هــوادار تهران قرار گرفت و با ارائه يك بازى 
خوب و بى نقص اين تيم پرامكانات را در يك 
رقابت فشرده و سنگين شكست دهد و تا رده 
سوم جدول رده بندى صعود كرد و اميدهايش 

براى صعود به ليگ برتر افزايش يافت.
ســروقامتان همدان در اين ديدار فشرده 3 بر 
يك به پيروزى رســيد تا پس از هوادار تهران 

و مس رفسنجان در رده سوم جدول رده بندى 
قرار بگيرد.

تيم ســروقامتان همدان نماينده استان در اين 
مسابقات در دور رفت با انجام 8 بازى صاحب 
6 پيروزى و 2 شكســت شده و با كسب 15

امتياز در جايگاه ســوم جــدول قرار گرفت. 

نماينده واليبال همدان اميدوار اســت با انجام 
بازى هــاى دور برگشــت، خــود را به باالى 
جدول برســاند و اميد خود را براى صعود به 

ليگ برتر افزايش دهد.
بازيكنان ســروقامتان همدان در اين رقابت ها، 
مصطفى رئيسيان، سينا حاصل لو، آرمين غالمى، 

محمد مشــيرى، وحيد ريگى، مهدى االهى، 
محمدجــواد آرايش، وحيــد صالحى ضمير، 
على ابراهيمى، بهزاد كاظمى، نيما ســميعى، 
مبين قهرمانى، ســينا حيدرى، فرهاد وزيرى، 
مهدى علينژاد، على عسگرنيا، مهران توانايى، 
مهدى عبدلى وركانه و نيكان مرادى نشــاط به 
سرمربيگرى على باب الحوائجى و مديرعاملى 

مهدى محبى مسعود بودند.
دور مقدماتــى اين دوره از مســابقات واليبال 
قهرمانى باشگاه هاى دســته يك مردان ايران 
جام شهيد قاسم ســليمانى با حضور 18 تيم 

در 2 گروه به صورت متمركز برگزار مى شود.
تيم ســروقامتان اســتان در گروه نخست اين 
رويداد با تيم هاى اشتاد ســازه مشهد، ملوان 
تهران، فوالد خراســان، مقاومت بسيج تهران، 
مس رفسنجان، شهردارى جوان اروميه، تخت 
جمشــيد فارس و هواداران تهــران همگروه 

است.

ليگ قهرمانان آسيا 2021 
در قطر برگزار مى شود؟

  اخبارى از سوى رسانه هاى قطرى مبنى بر 
اينكه دور جديد اين رقابت ها در سال 2021

هم بــه احتمال زياد بــا ميزبانى متمركز قطر 
برگزار خواهد شد، منتشر شده و اين موضوع 

در AFC در دست بررسى است.
بــا وجود اينكــه محدوديت هــاى كرونايى 
همچنان وجود دارد، برگزارى متمركز رقابت ها 

خيلى از مشكالت را به حداقل مى رساند و از 
طرفى ميزبانى قطرى ها در دور جارى تجربه 
خوبى براى AFC بود كه آنها را به فكر تكرار 
آن انداخته است. دور جديد رقابت هاى ليگ 
قهرمانان آســيا قرار است براى نخستين بار با 

حضــور 40 تيم در 8 گــروه 5  تيمى و در 2
منطقه شرق و غرب برگزار شود و قطر قصد 
دارد با استفاده از ده ورزشگاه از آن ميزبانى كند 
و اين ميزبانى به نوعى پيش درآمدى بر ميزبانى 

آنها در جام جهانى 2022 باشد.

 اســتقالل و فوالد، نماينــدگان ايران در 
مرحله پلى آف ليگ قهرمانان آســيا در فصل 

2021 با نمايندگان امارات روبه رو مى شوند.
فصــل آينــده ليــگ قهرمانــان آســيا از اواســط 
و  مى شــود  برگــزار  ســالجارى  زمســتان 
تيم هــاى پيــروزى و تراكتــور به صــورت 
مســتقيم و اســتقالل و فــوالد از مرحلــه 
پلــى آف بــه ايــن رقابت هــا اضافــه خواهنــد 

شــد.
كنفدراســيون فوتبال آســيا برنامه ديدارهاى 
مرحله پلى آف اين مسابقات را اعالم كرد كه 
اســتقالل ايران با العين امارات ديدار خواهد 

كرد. همچنين فوالد ايــران با الوحده امارات 
روبه رو مى شود.

امسال برخالف ساليان گذشته نمايندگان ايران 
در مرحله پلى آف بــا نمايندگان قطر روبه رو 
نشــده اند. از طرفى امســال به جــاى 2 بازى 
پلى آف، تيم هاى ايرانى تنها يك بازى پلى آف 

را برگزار مى كنند.
بــا توجــه بــه شــيوع ويــروس كرونــا، هنــوز 
ــابقات مشــخص  ــن مس ــزارى اي ــان برگ زم
زمزمه هايــى  حال حاضــر  در  نيســت. 
رقابت هــا  ايــن  برگــزارى  مبنى بــر 

دارد. وجــود  متمركــز  به صــورت 

به  پلى آف  مرحله  بازى هاى  برنامه   
اين شرح است:

مرحله نخست:
نيروى هوايى عراق AGMK - ازبكستان

مرحله دوم:
الغرافه قطر و برنده پلى آف مرحله نخســت 
(نيروى هوايى عراق AGMK – ازبكستان)

مرحله سوم
استقالل ايران - العين امارات
فوالد ايران - الوحده امارات

الوحده عربستان - الزوراء عراق
السد قطر - برنده پلى آف مرحله دوم (الغرافه 
قطر و برنده پلى آف مرحله نخســت (نيروى 

هوايى عراق – AGMK  ازبكستان)

گفت و گو با تورج ظفرى مدرس كشتى:

مربيان كشتى بايد به روز باشند

در دور رفت ليگ دسته يك واليبال

سروقامتان همدان سوم شدند

پلى آف ليگ قهرمانان آسيا 2021 مشخص شد

 استقالل و فوالد به مصاف نمايندگان 
امارات مى روند
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گزارش 

گردشگري

خبـر

معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى:
سازمانى كه تسهيالت گردشگرى ندهد 
به بازرسى كل كشور معرفى مى شود

 معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى كشــور با 
اشاره به مصوبات ستاد ملى مبارزه با كرونا مبنى بر حمايت 
از تأسيسات گردشــگرى گفت: تمام ابهام ها درباره اعطاى 
تســهيالت رفع  شــده و اگر ارگانى در اين زمينه از اعطاى 
تسهيالت سرباز زد به ســازمان بازرسى كل كشور معرفى 

مى شود.
بــه گزارش ايرنا، ولى تيمورى با اشــاره به اينكه هم اكنون 
3 موضوع مهم در معاونت گردشــگرى پيگيرى مى شــود، 
گفت: تدوين اهداف و وظايف وزارت تازه تأسيس ميراث 

فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى يكى از اين موارد 
است.

تيمورى با بيان اينكه هم اكنون فرصت مناسب براى تدوين 
قوانين اســت، گفت: تدوين قوانين جديد فرصتى ايده آل 
است تا بتوان با اســتناد به آن قوانين بسيارى از مشكالت 

اين سال ها را حل كنيم.
وى يكى ديگر از موضوعات در دست پيگيرى اين معاونت 
را تغييرات ساختارى در تشــكيالت اين وزارتخانه اعالم 
كــرد و گفت: تاكنون بخش عمــده اى از وظايف معاونت 
گردشگرى به عهده معاونت سرمايه گذارى بود كه ايرادات 
زيادى داشت در تغيير ساختار جديد و وظايف اين معاونت 

نيز به گردشگرى افزوده شده است.
تيمورى ارسال پيشنهادات در اليحه بودجه 1400 به دولت 

را يكى ديگر از برنامه هاى در دســتور كار دانست و گفت: 
موارد بسيار خوبى به اليحه بودجه 1400 افزوده شده است.

معاونت گردشگرى كشــور درباره اقدامات و فعاليت هاى 
اين معاونت درباره جبران خســارت هاى ناشى از كرونا به 
تأسيسات گردشــگرى، گفت: بسته نخست حمايتى دولت 
كه شــامل امهال و همچنين اعطاى وام با سود 12 درصد با 
محوريت مشاغل اشتغال محور بود اعطا شد كه خيلى مورد 

عالقه صاحبان تأسيسات گردشگرى قرار نگرفت.
به گفته وى، براســاس آمار در اين بســته حمايتى فعاالن 
گردشگرى درخواســت 800 ميليارد تومان كرده بودند كه 
تاكنون نيمى از آنها پرداخت شده و نيمى ديگر در بانك ها 

در مرحله رسيدگى قرار دارد.
وى بــه بســته دوم حمايتــى دولت كه مختــص فعاالن 

گردشــگرى بود اشــاره كرد و گفت: در اين بسته حمايتى 
وام ها بنگاه محور شد و همچنين امهال ها و اعطاى وام هاى 

با سود 12 درصد ادامه پيدا كرد.
تيمــورى با بيان اينكه اين امهال هــا در بخش بانك تأمين 
اجتماعــى و ســازمان امــور مالياتى كشــور و همچنين 
بــراى پرداخت وام ها بود، گفت: در ايــن مدت ابهام ها و 
بهانه گيرى هاى مختلفى از ســوى ارگان هاى مربوطه براى 
اعطاى تســهيالت وجود داشت كه با تالش ها اين ابهامات 

رفع شده است.
معاون گردشــگرى كشــور گفت: هم اكنون همه ابهام ها و 
بهانه گيرى ها رفع شــده اســت و اگر ارگانى در اين زمينه 
از اعطاى تسهيالت سرباز زد به سازمان بازرسى كل كشور 

معرفى مى شود.

ايران با بخش خصوصى 
به نمايشگاه برلين مى رود

 حضور ايران و بخش خصوصى در نمايشگاه ITB برلين قطعى شد.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، مديركل بازاريابى و تبليغات گردشگرى اين 
وزارتخانه گفت: با برگزارى «نشست هم انديشى شوراى سياست گذارى 
نمايشگاه هاى گردشــگرى خارجى» كه با هدف تصميم گيرى پيرامون 
 COTTM برلين و ITB شــركت در نمايشــگاه هاى مجازى نظيــر
چين با حضور نمايندگان تمام تشكل هاى گردشگرى كشور و شركت 
مادر تخصصى گردشــگرى تشكيل شد و براســاس استقبال و آمادگى 
بخش خصوصى كشور؛ زمينه الزم جهت حضور مجازى فعاالن بخش 

خصوصى در نمايشگاه هاى خارجى پيش رو فراهم آمد.
محمد قاســمى افزود: با توجه به اينكه برگزارى نمايشگاه هاى مجازى 
در حوزه گردشگرى امرى نســبتاً جديد و تازه است، يكى از اقدامات 
توافق شده جهت دستيابى به اهداف موردنظر، برگزارى وبينار «آشنايى با 
مبانى و نحوه حضور در نمايشگاه هاى مجازى» ويژه متقاضيان حضور 
در رويدادهاى پيش رو و فعاالن بخش خصوصى اســت كه به صورت 
مشــترك توســط جامعه تخصصى گردشــگرى الكترونيك و جامعه 
تورگردانان ايران برگزار خواهد شــد. مقرر اســت در اين وبينار نحوه 
حضور مؤثر و همچنين امكانات گوناگون و متنوعى كه شركت كنندگان 
اين نوع خاص از نمايشــگاه ها مى تواننــد جهت معرفى محصوالت و 
ظرفيت هاى خود از آن بهره بگيرند به صورت مشروح و كاربردى تبيين 

و تشريح شود.
مديركل بازاريابى و تبليغات گردشــگرى همچنين از همكارى مستمر 
وزارت گردشگرى، جامعه تخصصى گردشگرى الكترونيك و نيز جامعه 
تورگردانــان ايران به منظور اجراى غرفه مجــازى ايران و فراهم آوردن 
امكانــات موردنياز جهت حضور مجــازى فعاالن بخش خصوصى در 

رويدادهاى پيش رو خبر داد. 
قاســمى در ادامه افــزود: بنا بر مصوبات «شــوراى سياســت گذارى 
نمايشــگاه هاى گردشــگرى خارجى» مقرر اســت تا از تجربه حضور 
مجازى در رويدادهاى بين المللى مورد اشــاره، در برگزارى نمايشگاه 
گردشگرى و صنايع وابسته تهران كه درصورت تأييد ستاد ملى كرونا در 
اسفندماه سالجارى با همكارى و مشاركت انجمن صنفى دفاتر خدمات 
مســافرت هوايى و گردشــگرى ايران برگزار خواهد شد؛ استفاده شود 
و راه اندازى نســخه مجازى نمايشــگاه به موازات برگزارى فيزيكى در 

دستور كار قرار گيرد.
وى در پايان يادآور شد: حضور قوى و منسجم در نمايشگاه هاى مجازى 
بين المللــى مى تواند يكى از اقدامات تضمين كننده رونق گردشــگرى 
بين المللى كشور پس از فروكش كردن ويروس كرونا باشد؛ زيرا نه تنها به 
تداوم ارتباطات كارى و حرفه اى بخش خصوصى گردشگرى كشور با 
همتايان و شركاى تجارى خود كمك شايانى مى كند بلكه سبب مى شود 
تا نام ايران به عنوان يك مقصد گردشــگرى براى دوران پســاكرونا در 

خاطره بازار جهانى باقى بماند.

پروازهاى ايران اير به آنكارا
 برقرار مى شود

 پروازهاى شــركت هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران (ايران اير) 
به آنكارا كه به دليل كرونا متوقف شــده بود، از هفته آينده از سر گرفته 

مى شود.
بــه گــزارش ايرنــا، بــا تالش هــاى صــورت گرفتــه توســط ســفارت 
جمهــورى اســالمى ايــران در آنــكارا و موافقــت ســازمان هاى 
هواپيمايــى 2 كشــور، مقــرر شــد دوبــاره پروازهــاى شــركت 
ــت  ــا رعاي ــكارا و بالعكــس ب ــه آن ــران ب ــر از ته ــى ايران اي هواپيماي

ــود. ــرار ش ــتى برق ــاى بهداش ــل پروتكل ه كام
براســاس اين گزارش، درحال حاضر شركت هواپيمايى ايران اير براى 
انجام يك پرواز در هفته براى روزهاى چهارشــنبه برنامه ريزى كرده 
است و درصورت افزايش تقاضا امكان افزايش پروازها تا 2 پرواز در 

هفته موجود خواهد بود.
شــايان ذكر اســت، تا پيش از اعمال محدوديت هــاى كرونايى در 
تركيه كه به توقف تمامى پروازهاى بين المللى به اين كشــور منجر 
شــد، برخى از شــركت هاى هواپيمايى در مســير تهران- آنكارا- 
تهران پرواز داشــتند كه با شــيوع كرونا اين پروازها متوقف شــد. 
پيش تر دانشجويان و تجار براى سفر به پايتخت تركيه و همين طور 
شــهرهاى آناتولى مركــزى از پروازهاى ميان 2 پايتخت اســتفاده 
مى كردند. نخســتين پرواز در اين مســير ســوم دى ماه برابر با 23 

دسامبر انجام خواهد شد.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
خيالت مونس شبهاى تارم بوره اى روى تو باغ بهارم  
بغير عشق ته كارى ندارم خدا دونه كه در دنياى فانى  
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■ حديث:
امام على(ع):

هر كه نسبت به بسيارى از امور، تغافل و چشم پوشى نكند، زندگى اش تيره مى شود .    
غرر الحكم : ج 5 ص 455 ح 9149

 هر اقدامى كه برخالف پروتكل هاى بهداشــتى 
باشد، نبايد انجام شود اما ممكن است به همين دليل 
زيرساخت ها و اقدامات خوب در حوزه گردشكرى 
كه در 7 سال اخير ايجاد شــده، از بين برود. چاره 

چيست؟
كرونا رفتار خاصى دارد؛ ممكن است يك فرد مبتال 
هيچ تغييرى در وضعيت ســالمتى خود احســاس 
نكند، درحالى كــه همين ويروس مى تواند جان فرد 
ديگر را بگيرد. گفته شــده  كه فقط 20 درصد افراد 
مبتال، احســاس ناخوشــى مى كنند و درصد كمى 

مجبور به تحمل شرايط سخت بيمارى مى شوند.
همراه جنبه هاى مثبت اين مسأله كه بيمارى درصد 
پايينى از افراد را بــا خطر مرگ مواجه مى كند، اين 
خطر كه ممكن اســت فردى كه در ظاهر ســالمت 
به نظر مى رســد، ناقل بيمارى باشد، الزام و اهميت 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى را چندين برابر كرده  

است.
چندى پيش خبرى منتشــر شــد مبنى بر اينكه، در 
راســتاى ممنوعيت سفر بيماران مبتال به كرونا قرار 
بود فهرســت اســامى اين افراد در اختيار وزرات 
ميراث فرهنگى و گردشگرى قرار گيرد اما هنوز اين 
اتفاق نيفتاده و همچنان اين نهاد منتظر اين فهرست 

است.
وزارت بهداشــت در دســتورالعملى كه با موضوع 
جلوگيرى از جابه جايى مسافران به صورت هوايى، 
دريايــى، ريلى و جــاده اى بــدون دريافت نتيجه 
تســت منفى كرونا به معاونــت حمل ونقل وزارت 
راه و شهرسازى، ســازمان هاى هواپيمايى كشورى 
و راهدارى و حمل ونقل جاده اى، شــركت راه آهن، 
معاونت گردشــگرى كشــور و معاونت عمران و 
توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور ابالغ 

شد، يادآورى كرده: بررسى هاى انجام شده در كشور 
نشــان مى دهد بسيارى از مبتاليان به كرونا با وجود 
دريافت جــواب آزمايش مثبت PCR و آگاهى از 
ابتال به بيمارى، شــرايط قرنطينه را رعايت نكرده و 
اقدام به مســافرت با اســتفاده از وسايل حمل ونقل 
مســافربرى مى كنند؛ بنابراين با هدف قطع زنجيره 
انتقال اين بيمارى، زيرســاخت فنــى مربوطه براى 
استعالم الكترونيكى وضعيت ابتالى افراد به ويروس 

كرونا آماده سازى شده  است.
 ناقالن بى عالمت خطر اصلى 

براى فعاليت هاى اجتماعى
تست كرونا يكى از اقداماتى است كه مى تواند براى 
آگاهى يابى درباره وضعيت سالمت افراد مفيد باشد، 
اين درحالى است كه بسيارى از متخصصان درباره 
دقيق نبودن اين تســت هشدار داده اند، يعنى امكان 
دارد نتيجه تســت فرد بيمار، مثبت نباشد يا عكس 
اين مسأله، نتيجه تست مثبت باشد اما فرد به كرونا 
مبتال نباشــد. در چنين شرايطى آيا استفاده از نتايج 

اين تست مى تواند ضامن امنيت سفر باشد؟
عضو هيــأت مديره و رئيس كميتــه طبيعت گردى 
كانــون تورليدرهــا در گفت وگو با ايرنــا، معتقد 
است بســيارى از اقداماتى كه در همه گيرى بيمارى 
كوويد-19 براى بهبود وضعيت گردشــگرى انجام 

شده ، عملى نيست.
به گفته رضا على اصل، فهرســت وزارت بهداشت 
براى بيماران كرونايى ممكن اســت دقيق نباشد و 

بســيارى هيچگاه تست ندهند، درحالى كه وضعيت 
ظاهرى ســالمى دارند اما به عنــوان ناقل در جامعه 
حضور داشته  باشند. حضور ناقالن بيمارى كه هيچ 
عالمتى ندارند، يكى از داليل گســترش آن است و 

در اينجا هم ممكن است همين مسأله مطرح باشد.
به گفته اين كارشــناس گردشگرى، مشكل ديگرى 
كه ممكن اســت در اجراى اين طــرح مانع انجام 
درســت آن شود، دسترسى به ســامانه اى است كه 
اين اطالعات را در اختيار حوزه هاى مختلف مانند 
هتل ها، اقامتگاه ها، سامانه هاى حمل و نقل و ... قرار 

مى دهند.
 پذيرش توريست 

با رعايت همه پروتكل هاى بهداشتى
به نظر مى رسد كرونا به اين زودى از زندگى انسان ها 
رخت نمى بندد. اما آيا در زمانى كه كرونا در جامعه 
هســت، كســب وكارها نبايد به فعاليت خود ادامه 

دهند؟
على اصــل درباره لــزوم ادامه فعاليــت حوزه هاى 
مختلف گردشگرى تأكيد كرد: اگر اكنون گردشگرى 
را رها كنيم، همه تأسيساتى كه ايجادشده و افرادى 
كه در اين حوزه سرمايه گذارى كرده اند و با ارزش تر 
از آن، افــرادى كه در اين حــوزه اطالعات خود را 
باال برده  و تجربه به دست آورده اند، بايد براى تأمين 
معــاش وارد خدمات و كارهاى ديگر شــوند. در 
اين صورت در دوران پســاكرونا ديگر نمى توان اين 

صنعت را از نو زنده كرد.

عضو هيأت مديره كانــون تورليدرها، با بيان اينكه 
بــراى بهبود وضعيت گردشــگرى در ايــران بايد 
سازوكار منطقى انديشيده شود، ادامه داد: براى مثال 
از توريست ها در فرودگاه تســت گرفته  شود، اگر 
افراد مبتال نبودند، اجازه ورود به كشــور را داشــته  
باشند و اگر بيمار بودند به آنها امكاناتى مانند افزايش 
زمان ويزاى آنها داده شود. وقتى توريست به كشور 
بيايد، اقامت، حمل ونقل و تهيه غذا از طريق رعايت 

پروتكل ها انجام خواهد شد.
 ضرورت بازتعريف گردشگرى

على اصل با تأكيد بر اينكه در دوران همه گيرى كرونا 
بايد مانع گردشگرى انبوه شــد، توضيح داد: براى 
مثال در سال هاى گذشته جمعيت زيادى وارد منطقه 
«تنگه واشــى»(در مســير جاده فيروزكوه -تهران) 
مى شدند، ازدحام جمعيت به منطقه آسيب مى زد و 
افراد نمى توانستند از زيبايى هاى تنگه واشى بهره مند 
شوند. همچنين شــاهد جابه جايى تعداد زيادى از 
مردم توســط اتوبوس بوديم. در ايــن دوران بايد 
گردشــگرى را از نو تعريف و پروتكل هايى نوشته 
شــود كه اگر تعدادى از مردم بــا اتوبوس جابه جا 
شوند، خطر انتقال بيمارى كوويد-19 وجود نخواهد 
داشــت؛ اگر برخى در هتل يا يك اقامتگاه ســاكن 
شوند، مى توانند چند روز در امنيت استراحت كنند 
و ... . البته ممكن اســت هزينه اقامت و جابه جايى 

بيشتر شود، اما براى حفظ سالمت الزامى است.
به گفته وى، پروتكل هاى بهداشتى براى گردشگرى 

امن بايد در همكارى متخصصان بيمارى هاى عفونى 
و فعاالن حوزه گردشگرى انجام شود. پس از چند 
ماه رفتار ويروس تقريبا شــناخته شده  و با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى مى توان مانع انتشار آن شد.
 مشكل عمل نكردن به دانسته هاست

عضــو هيأت مديره كانون تورليدرها، با اعالم اينكه 
مردم در همه كشورها در برابر رعايت پروتكل هاى 
اخالقــى كنش مند هســتند، گفت: بــراى مثال در 
سفرهاى طبيعت گردى بارها گفته مى شود كه زباله 
خــود را در طبيعت رها نكنيد و برخى به ضرورت 
آموزش اشاره مى كنند. به عنوان مدرس طبيعت گردى 
كه سال هاست در اين حوزه فعاليت مى كنم، مخالف 
اين مســأله هستم. مگر ممكن است كسى نداند كه 
زباله را نبايد در طبيعت رها كند؟ مشكل ما ندانستن 

نيست بلكه عمل نكردن به دانسته هاست.
وى ادامــه داد: نتيجه عمل نكــردن به پروتكل هاى 
بهداشــتى در زمان همه گيرى كرونا، ابتالى افراد به 
بيمارى كوويد-19 است. همه مى دانند كه اگر به اين 
بيمارى مبتال شــوند، احتمال دارد سختى زيادى را 
متحمل شوند و حتى جان خود را از دست دهند. با 
وجود اين مسائل، هنوز هم برخى رعايت نمى كنند.

رعايت پروتكل هاى بهداشــتى براى ادامه زندگى و 
حفظ سالمت جسمانى و همچنين روانى از اهميت 
بااليــى برخوردار اســت. در شــرايطى كه بهترين 
روش حفاظت از ســالمت جسمانى، محدود كردن 
تعامالت اجتماعى است، به نظر برخى از متخصصان 
بايد به شرايط روانى مردم هم توجه شود. به همين 
دليل طراحى پروتكل هايى كه به انسان ها اجازه دهد 
برخى از فعاليت ها را در امنيت انجام دهند، مى تواند 
موجب رشــد كسب و كارها و حفظ سالمت روان 

افراد شود.

مهدى ناصرنژاد »
 اســتان همدان به لحاظ برخــوردارى از طبيعتى 
كوهستانى و چشم اندازهاى زيبايى از كوه و رودخانه 
و دشت و بيشه زار و باغ هاى حاصلخيز، از زيباترين 
و خــوش آب و هواترين مناطق ايــران چهارفصل 
اســت و به همين علت شايد بتوان گفت همدان در 
طول تاريخ و مسافرت هاى دوران كالسكه و كاروان 
اسب و استر، هدف گردشگرى هموطنان خوش سفر 
و سياحان زيبايى شناس از سراسر جهان بوده و است. 
البتــه و اگر چــه تغييــرات محســوس اقليمى  و 
دخالت هــاى نابه جا در چرخه هاى زيســت محيطى 
در دهه هاى گذشــته و به خصوص نيم قرن اخير در 
جاى جاى كره خاكى، اقليم و محيط زيســت استان 
همدان را نيز تحت تأثير قرار داده است، وليكن هنوز 
مناطقى هم در كشــورمان و هم در استان همدان و 
ســرانجام اينكه در يك روستاى ديرينه همدان به نام 
با مســماى «انجيالس» وجود دارد كه از بســيارى 
آسيب و گزند آدميان و غيرآدميان مصون مانده است 
و ماهيت نــاب و بكر خود را با بســيار توفيق هاى 

اجبارى حفظ كرده است. 
اين روســتاى خوش آب وهوا و پُــر دار و درخت 
حدود 12 كيلومترى شرقى همدان واقع شده است. 
براى وصــف تمام نعمات و بــركات خدادادى در 
روســتاى انجيالس همين بس كه گفته شود، حيات 
و ممات ســد بزرگ اكباتان در منطقه كوهســتانى 
شــرق همدان بســته به جارى بودن چشمه ســارها 
و جويبار هاى پرآب طبيعت انجيالس اســت و آن 
رودخانــه پرآب و زاللى كه تقريبــاً حدود 9 ماه از 
سال به سد اكباتان سرازير مى شود، از اعماق وجود 

كوهسارهاى اين روستا جان مى گيرد. 
استان همدان و شهرستان همدان سرزمين بسيارى از 

زيبايى ها و اعجاز خداوندى در حريم طبيعت است 
و انجيالس نگينى بر تارك تمام اين زيبايى هاســت. 
اگر با چشــم و هوش دل و جان زيبايى هاى آشكار 
طبيعت ســحرانگيز انجيالس را بنگرى و با فراغ بال 
در بيشــه زار ها و باغ هاى خلــوت و تپه ماهور هاى 
سبزينه پوش اين واليت قديم قدم بگذارى، آن وقت 
اين سخن از اعماق وجود بر لب هايت جارى خواهد 
شــد كه حقيقتاً انجيالس گوشــه اى از بهشت برين 

خداوندى است.
روســتاى انجيالس كه جــاده اصلــى آن از جاده 
ورودى به روستاى «چشــين» جدا شده و حدود 6 
كيلومتر خاكى ادامه مى يابد، از ســال هاى نخســت 
پيروزى انقالب اســالمى تقريباً خالى از سكنه شده 
و اصلى ترين دليل مهاجرت اهالى ســختكوش اين 
روستا به شهر، اين بوده است كه كسب و كار ساكنان 
قديمى  انجيالس از همــان دوران آباواجدادى خود 
در كنار فعاليت هاى زراعــى و باغدارى و به ندرت 
دامدارى، در شهر همدان متمركز بوده و هم اينك نيز 
اغلب مراكز تجارى در قلب شــهر همدان در دست 
جوان هاى پرتالش انجيالسى است. خيلى از مديران 
كاربلــد ادارات و ســازمان هاى اســتان و همچنين 
فرهنگيان و پزشــكان متخصص كــه هويتى بومى  
دارند، در دامان پاك مردمان انجيالس پاى گرفته اند 
و به جامعه بزرگ شهداى و ايثارگران انقالب و دفاع 
مقدس كه از اين روستا برخاسته اند افتخار مى كنند. 

به هميــن دليل شــايد اهالى اين روســتا كمترين 
مهاجرت  به ديگر شهرهاى كشورمان را دارند. شمار 
انجيالسى هاى ســاكن در همدان كه از گذشته هاى 
دور بخشــى از جمعيت شــهر همدان را تشــكيل 
داده اند، هم اينك به بيش از 30 هزاز نفر بالغ مى شود، 
جمعيــت انبوهى كــه به دليل كارهــاى باغدارى و 

فعاليت هاى زراعى در بيشــتر ايام سال بين همدان 
و روســتاى آباواجدادى خويش رفت وآمد دارند و 
همچنين تعصب خاصى نســبت بــه ملك و امالك 

پدرى بروز مى دهند.
يكى از خصوصيات بارز مردم انجيالس و همان علتى 
كه باعث بكر ماندن طبيعت و قدمت روستا مى باشد، 
اين اســت كه با وجود از دســت رفتن يكپارچگى 
بيشتر باغ ها و زمين هاى زراعى روستا به خاطر قانون 
وراثت، اما هنوز پاى هيچ غيرانجيالسى به اين روستا 
باز نشده و روند ساخت وساز و تغير كاربرى باغات 
آن كامال صفر است و هركس صاحب ملك و سهم 

آب زراعى خود است. 
با اينكه انجيالس از معدود روســتاها و از نخستين 
روســتاها در بخش مركزى شهرستان همدان است 
كه در ســال هاى پيــش از انقالب صاحب شــبكه 
لوله گذارى آب آشــاميدنى شده اســت، وليكن در 
ســال هاى پس از انقالب هيچ هزينــه اى بر دوش 
دولت ها نگذاشــته اســت و هم اينك با وجود اينكه 
خيلــى از مردم آن براى توســعه فعاليت هاى توليد 
كشــاورزى و باغدارى تمايل بازگشــت به موطن 
اصلى خــود دارند وليكن حــدود 6 كيلو متر جاده 

خاكى منتهى به روستا عمده ترين الزمه مردم و نقطه 
تاريكى بر كارنامه دولت هاى ماست كه به اين مردم 
ســختكوش و شهيدپرور و پشــتيبان انقالب عزيز، 
بدهكار مى باشند. اما يكى ديگر از خصلت هاى بارز 
مردمان شريف و دين مدار انجيالس از قديم االيام اين 
بوده اســت كه همواره در امــور خير و باقيات خود 
پيشقدم بوده اند و بســيارى از مشكالت زيرساختى 
و الزمه هاى فرهنگى و مذهبــى با خود يارى خود 
مــردم حل وفصل شــده اســت و حســينيه بزرگ 
مكتب الرسول(ص) معروف به حسينيه انجيالسى ها 
در همدان نمونه بارز آن اســت كه براى فعاليت هاى 
فرهنگى تشكل و سازمان هاى مختلف نيز در اغلب 
ايام سال(تا پيش از همه گيرى ويروس كرونا) مورد 
اســتفاده قرار مى گيرد. اين حسينيه زيبا ثمره هيأت 
مذهبى و قديمى انجيالسى هاى مقيم همدان است كه 
از هيأت هاى سرشــناس و معتبر دارالمؤمنين همدان 

به شمار مى آيد.
شــوراى اسالمى روستاى انجيالس در تكاپو براى 
برق دار كردن روســتا جهت تشــويق مردم براى 
بازگشــت به موطن خود و همچنين توانمندسازى 
اين منطقه مســتعد براى توسعه توليدات روستايى 

اســت، اما گويا شرط شــركت برق اصالح جاده 
روســتا مى باشــد! در همين راستا شــوراييان نيز 
بنــا بر وصيت يكى از همــان نيكمردان و خيرين 
روستا بنام مرحوم «حاج عبدا... حكمى » كه بخش 
اعظــم دارايى قابل توجه خود را جهت ســاخت 
جاده براى رفاه حال مردم روســتا اختصاص داده 
اســت، در شــرف اقدام هســتند و گام هايى هم 
برداشــته اند، وليكن گويا با توجــه به هزينه هاى 
ســنگين و گرانى هــاى بازدارنــده بــراى چنين 
پروژه هــاى عمرانى، كارها خوب پيش نمى رود و 
هــر چقدر هم ديگر خيران و نيكان انجيالس مدد 
نماينــد، بازهم همت دولتمردان و ســازمان هاى 

بود. خواهد  گره گشا  مسئول 
وقتى يك حســاب دودوتــا چهارتا هــم بكنيم، 
ايجاد يك شــهرك جديــد در حريم شــهرهاى 
بزرگ براى ســرريز جمعيت، كارى تقريبًا ناممكن 
براى دولت ها در شــرايط كنونى اســت، بنابر اين 
عقاليى تريــن كار اين اســت كه براى ســاخت 
قسمتى از يك جاده روستايى تصميم گيرى شود تا 
زمينه مهاجرت معكوس از شــهر به روستا و رونق 

توليد روستايى نيز اتفاق بيفتد.

روستاى انجيالس 
بهشت نيكان 

 رها شدن گردشگرى در اوضاع كرونايى، عواقب دارد 
■ خبرى از فهرست اسامى مسافران كرونايى نيست


