
C M

سنا
س:اي

عك
/

8

4

8

آوريـــل  2021  رمضـــان 1442  20  مـــاه 1400  7  فرورديـــن  شـــنبه  31  ســـه 
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4015  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

صاد
اقت

6

تان
دس

ما

3

خبر

2

8/3 ميليارد 
تومان تسهيالت 
مشاغل خانگى
 در استان همدان 
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جشنواره 
بين المللى 
قصه گويى
 در همدان

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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ون  ه را ا هللا و ا ا

مسعود دهبانى صابر
 مدير منطقه 1 شهردارى همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

با كمال تاسف ضايعه درگذشــت مادر عزيز و بزرگوارتان را 
خدمت حضرتعالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،براى 
آن عزيز از دست رفته رحمت و مغفرت واسعه الهى و براى 

شما و بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت داريم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى سازمان مديريت و مهندسى 
شبكه حمل و نقل شهردارى همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

با نهايت تاســف وتاثر درگذشــت مادر گراميتان را صميمانه 
تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن مرحومه 
غفران و  رحمت واسعه الهى و براى شما و خانواده محترمتان 

صبر جميل مسئلت داريم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

حامد جليلوند
 مدير منطقه 2 شهردارى همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

ضايعه درگذشت مادر مهربانتان را  از صميم قلب تسليت عرض 
مى نمائيم، از خداوند منان براى آن عزيز از دست رفته رحمت 
واسعه الهى و براى شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى  

خواستاريم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى 
بين المللى استان همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

ضايعه درگذشت مادرمهربان تان را صميمانه تسليت عرض مى 
نماييم.از درگاه ايــزد منان براى آن مرحومه، رحمت و غفران 
الهى و براى جنابعالى و خانــواده محترم،صبر جميل و اجر 

جزيل مسئلت مى نمائيم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

سازمان هميارى شهرداريهاى 
استان همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

درگذشــت مــادر گرامــى تــان را تســليت عــرض نمــوده و 
ــراى ايشــان طلــب مغفــرت كــرده و  ــال ب ــد متع از خداون
آرزوى صبــر و ســالمتى بــراى شــما و خانــواده محترمتــان 

داريــم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامه همدان پيام

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

بــا نهايت تاســف و تاثــر مصيبــت وارده را صميمانه تســليت 
عــرض نمــوده،از خداونــد بــراى آن مرحومــه رحمــت الهى 
و بــراى شــما و خانــواده محترمتــان ســالمتى و طــول عمر 

ــئلت داريم. ــزت مس باع
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ون  ه را ا هللا و ا ا

محمد رضا فيضى منش
 مدير منطقه 3 شهردارى همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

ضايعه درگذشــت مادرگراميتان را خدمت جنابعالى تســليت 
عرض نموده، از درگاه خداوند  منان براى آن عزيز از دســت 
رفته رحمت  واســعه الهى و براى شما و خانواده محترمتان 

صبر و شكيبايى  مسئلت داريم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

مجيد شاكرى - سرپرست 
منطقه 4 شهردارى همدان

جناب آقاى 

دكتر رضا ابـرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

با نهايت تاســف و تاثر درگذشــت مادرگراميتان را صميمانه 
تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن مرحومه 
غفران و  رحمت واسعه الهى و براى شما و خانواده محترمتان 

صبر جميل مسئلت داريم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى همدان

ttttttجناب آقاى

 دكتـر ابــرارخـرم 
معاون محترم مالى و اقتصادى و قائم مقام شهردار همدان 

بــا كمــال تأســف ضايعــه درگذشــت مــادر عزيــز و بزرگوارتــان را خدمــت حضرتعالــى و خانــواده محترم تســليت و 
تعزيــت عــرض نموده،بــراى آن عزيــز تــازه ســفر كــرده رحمــت و مغفــرت واســعه الهــى و بــراى شــما و بازماندگان 

صبــر و شــكيبايى مســئلت داريم.

رونمايى از 
دستكندهاى همدان 

به شرط اعتبار

كليد جهانى شدن همدان كليد جهانى شدن همدان 
در دست كاروانسـراهادر دست كاروانسـراها

پس از عمرى مجاهدت صادقانه
سردار حجازى، شهد شهادت نوشيد

سحرگاه رمضان 
با چاوش خوانى در همدان

ميراث فرهنگى، ■ از«كلوخ اندازان» تا «كيسه بركت» اداره كل  گردشگرى  معاون   
گردشــگرى و صنايع دســتى اســتان همدان 
از راه اندازى دســتكندهاى «ســامن» مالير و 
«ارزانفود» همدان در ســال 1400 به شــرط 

تخصيص اعتبار خبر داد.

ــراى  ــال ب ــه داد: امس ــار ادام ــى خاكس عل
ــون  ــارد و 400 ميلي ــك ميلي ــروژه ي ــردو پ ه
ــه  ــم ك ــت كرده اي ــار درخواس ــان اعتب توم
ــى  ــهر زيرزمين ــردو ش ــود ه ــن ش ــر تأمي اگ

ــد... ــد ش ــايى خواهن ــتان بازگش اس

غربت سامن و ارزانفود در عرصه داشته هاى تاريخى همدان 
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افزايش قيمت داروهاى بيماران كليوى در سكوت 

پيوند كليه  انجام نمى شود

پاس با قربانى جان گرفت 

پـاس انتقام شهــردارى را 
از كرمانى هـا گرفت 

■ پاس همدان يك.............................. شهردارى بم صفر
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

باز هم شدت كرونا
 باز هم سهل انگارى خودمان

مهدى ناصرنژاد »
 بالى همه گير ويروس كرونا كم كم دارد به يكسال و نيمگى خود 

در كشورمان نزديك مى شود. 
در تمام اين مدت ســخت، تلخ و دلهره آور خســارت هاى فراوان و 
ســنگينى به مردم و منابع ملى كشور وارد شــده است. خانواده ها و 
هموطنان زيادى در اين مدت عزادار مرگ عزيزان خود بر اثر ابتال به 

بيمارى كرونا شده اند. 
معضل دامن گير و مسرى ويروس كرونا بيشترين وقت و انرژى دولت 
و بخش هاى پزشــكى و درمانى كشور را تلف كرده است، درحالى كه 
هنوز پايان عاجلى بر اين بالى جهانى متصور نيست و معلوم نيست 
هيوالى كرونا سرنوشــت اين مردم و اين كشــور را به چه ورقى از 
تاريــخ قطور اين مرز و بوم ختم كند و وا مصيبتا كه اين سرنوشــت 
تمام مردمان جهان اســت. ما انسان ها به ويژه مؤمنان و خداپذيران كه 
دلبسته به اميد و متوكل به آفريدگار خويش هستيم در تمام يكسال ونيم 
گذشته و در هر روز و بلكه هر لحظه اين روزهاى پرالتهاب و پرماجرا، 
چه خوش باورانه منتظر پايان لشگركشى و ختم اين بالى تلخ نشسته 
بوديم، غافل از اينكه دشــمن قدار همه جا ســايه به ســايه ماست و 
ســايه را بايد در ستيغ عمود خورشيد دانايى خودمان از خود جدامان 

جدا كنيم. 
هــر روز و هر لحظه منتظر بوديم تا يكى خبر مرگ و تســليم كرونا 
را بياورد، غافل از اينكه كرونا در نفس ما و گردش دســتان ما زنجير 
مى بافد و در هر خانه و اداره و مدرسه و مغازه و تفرجگاهى آدم هاى 
آن را به هم وصل مى كند، اين كرونا اژدهاى هزار سر و هزار دم است 
و از هر كجا ببريدش چند ســر و چند دم ديگر از جايش مى رويد و 

بيرون مى زند. 
آن روزها و ماه هاى نخســت كرونا با اينكه دنيا را به لرزه درآورده و 
ناقوس شــوم خطر خود را در بين تمام ملل جهان به صدا در آورده 
بود، اما خيلى ها بودند كه هنوز چنين هيوالى نوظهور و غريب را باور 
نداشتند و آنهايى را هم كه باور كرده بودند به سخره مى گرفتند اما در 
برهه كنونى در هيچ جا و بى جاى دنيا كسى نمانده كه نداند كرونا يعنى 
چه و به مصداق ســخن راست را از بچه ها بشنويد، اينك نيز چنانچه 
هــر آدم ظاهراً بزرگى قد علم كند و نخواهد بــاور كند كه كرونايى 
هم هســت و ممكن است يقه اش را بگيرد! باألخره مجبور مى شود تا 

بچه اى حرف شنوى داشته باشد.
تا يك ماه پيش كه اوضاع و احوال كرونا در كشــورمان و در همدان 
خودمان رو به بهبودى مى رفت و رنگ ســالمتى شهر آبى بود، خيلى 
گفته شــد و ما هم در رسانه ها و در همين روزنامه همدان پيام مرتب 
داد زديم، بى احتياطى نكنيد، فريب ظاهر نسبتاً آرام كرونا را نخوريد، 
راه شــبيخون دوباره كرونا را باز نگذاريد، گفتيم و نوشــتيم كه آى 
بعضى مردم ها، به خدا زدن ماسك صورت كسى را سوراخ نمى كند، 
گفتيم هيچ زيبايى پشت نقاب ماسك پنهان و مهجور نمى ماند! نوشتيم 
چنانچه به خودتان رحم نمى كنيد، به اطرافيان خود و به ديگران رحم 
كنيد. اما مثل اينكه گوش ها بدهكار نبودند. شــب عيدى به فروشنده 
جوانــى در يكــى از بازارهاى پرازدحام همدان تذكر دادم، شــما در 
اين مكان شــلوغ با خيلى ها در تماس و ردوبدل كردن كاال و پول و 
كارت بانكى و صحبت از فاصله نزديك هســتى، حداقل يك ماسك 
براى سالمتى خودت اســتفاده كن، خوشش نيامد و جواب داد، پدر 
جــان، چرا به آنها كه توى صف مرغ از ســروكول هم باال مى روند، 

نمى گويى؟! 
دكتر نمكى وزير بهداشــت و درمان كشــورمان چند روز پيش كه به 
همدان سفر كرده بود، اعالم داشــت، اگر در همين استان همدان در 
شب عيدى 7 نفر مبتال بوده اند، در شرايط فعلى كه خيز چهارم كرونا 

در استان دارد اوج مى گيرد، آن 7 نفر به 1400 نفر افزايش يافته اند. 
فاجعه اى بزرگ در لفافه سخن آقاى وزير نهفته است!

فقط براى كارهاى ضرورى به مطب ها مراجعه كنيد
 بنابر گفته رئيس سازمان نظام پزشكى همدان مردم فقط براى كارهاى ضرورى به مطب پزشكان مراجعه كنند، زيرا احتمال ابتال به 

كوويد 19 در مطب هايى كه استاندارد نيستند، باالست و مردم بايد خطر را جدى بگيرند.
عليرضا مدركيان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مراجعات غيرضرورى به مطب ها اگر 2 هفته به تأخير بيفتد هيچ مشكلى ندارد، بنابراين 
درحال حاضر با توجه به روند شيوع كرونا مردم فقط براى كارهاى ضرورى به پزشكان مراجعه كنند. وى درباره تجمع مردم در مطب هاى 
پزشــكان در روزهاى پرشيوع كرونايى ادامه داد: مطب ها و ساختمان هاى پزشكان استانداردهاى بهداشتى را ندارند و مردم درحال حاضر 
فقط بايد براى انجام كارهاى ضرورى به پزشكان مراجعه كنند. مدركيان مطرح كرد: درحال حاضر اصًال لزومى ندارد مردم براى خدمات 
غيرضرورى دندانپزشكى، عمل هاى زيبايى يا چكاپ هايى كه ضرورتى ندارد به مطب پزشكان مراجعه كنند و تأخير 2 هفته اى هيچ مشكلى 
ايجاد نمى كند. وى با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون از اعضاى جامعه پزشكى استان مورد فوت ناشى از كرونا نداشتيم، گفت: مرحله نخست 

واكسيناسيون پزشكان با واكسن اسپوتنيك انجام شده و اميدواريم تا پايان هفته واكسيناسيون جامعه پزشكى استان كامل شود. 

طرح «شهيد سليمانى» در همدان فعال شد
 عضو ســتاد مقابله با كرونا در اســتان همدان از آغاز فعاليت مجدد طرح شهيد ســليمانى خبر داد، به طورى كه 2 گروه جهادى در 

بيمارستان نهاوند خدمات رسانى دارند و در صورت نياز در ساير شهرها نيز كمك خواهند كرد.
مهدى فرجى در گفت وگو با فارس، با اشاره به فعال شدن طرح شهيد سليمانى در موج جديد كرونا اظهار كرد: طرح شهيد سليمانى را 

در سال گذشته 6 ماهه اجرا كرديم و در اسفندماه به لحاظ كاهش بيماران سرپايى و بسترى كرونا فعاليت آن كمتر شد.
وى با بيان اينكه فعاليت كنونى طرح شــهيد ســليمانى ورود گروه هاى جهادى به بيمارســتان ها و كمك به كادر درمان است، افزود: با 
افزايش تعداد بيماران سرپايى و بسترى كرونا مجدد فعاليت فعاالن اين طرح آغاز شد، به طورى كه اكنون دو گروه جهادى در بيمارستان 

نهاوند در حال خدمات رسانى هستند.
وى با بيان اينكه طرح شهيد سليمانى در بخش هاى «رصد»، «مراقبت» و «حمايت بيماران كرونا» انجام مى شود، افزود: همچنين بسته هاى 
كمك مؤمنانه نيز براى افرادى كه قرنطينه بوده و شرايط كسب و كار در اين شرايط براى آنها فراهم نيست، تهيه شده و استفاده مى شود.

درحال حاضر برنامه اى براى اجراى 
مراسم شب هاى قدر نداريم

اســتان  خيريــه  امــور  و  اوقــاف  مديــركل  گفتــه  بنابــر   
ــراى اجــراى مراســم شــب هاى قــدر در  درحال حاضــر برنامــه اى ب

ــدارد. ــود ن ــاز وج ــاى ب فض
حجت االسالم والمســلمين رضا حاجى زين العابدينى در گفت وگو با 
ايســنا، تصريح كرد: برگزارى مراسم شــب هاى قدر به مصوبه ستاد 
كروناى استان بستگى دارد و اگر اين ستاد مصوبه اى مبنى بر برگزارى 

اين مراسم بدهد، در فضاى باز برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه در برگزارى هرگونه مراســم اعم از مراسم شب هاى 
قدر تابع ســتاد كروناى استان هســتيم، اظهار كرد: اگر ستاد كروناى 
اســتان اجازه برگزارى مراسم در فضاى باز را ندهد، امسال مراسمى 

نخواهيم داشت.
حاجى زين العابدينى با اشــاره به اينكــه تاكنون هيچ مصوبه اى مبنى 
بر اين موضوع از ســوى ستاد كروناى اســتان به اداره اوقاف ابالغ 
نشــده است، يادآور شد: به طورمعمول مصوبه اين ستاد در روزهاى 
ابتدايى هفته ابالغ مى شــد اما تاكنــون مصوبه اى در اين رابطه ابالغ 

نشده است.
مديركل اوقاف استان همدان با تأكيد بر اينكه مصوبه ستاد كرونا براى 
اين دستگاه محوريت و  موضوعيت دارد، مطرح كرد: به دليل اينكه تمام 
شهرستان هاى اســتان در وضعيت قرمز كرونايى هستند و ممنوعيت 
تردد دارند، درحال حاضر برنامه اى براى اجراى مراســم نداريم مگر 
اينكه شــرايط تغيير كند و ستاد كروناى استان اجازه برگزارى مراسم 

را بدهد. 

سپاه همدان براى آزادى 8 زندانى 
پيشگام شد

 نيروهاى واحد اطالعات و عمليات لشگر امام حسين(ع) سپاه براى 
آزادى 8 زندانى جرائم غيرعمد اســتان همــدان در ماه مبارك رمضان 

پيشگام شدند.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: واحد اطالعات و عمليات لشكر 
امام حسين(ع) از واحدهاى فعال در دفاع مقدس است و بيشتر نيروهاى 

فعال در اين مجموعه هم اينك بازنشسته شدند.
يــدا.... روحانى منش در گفت و گو با ايرنا افزود: نيروهاى اين مجموعه 
به پاس 8 تن از شهداى «سيد» اين واحد كه در دفاع مقدس جان خود 
را براى دفاع از كيان اســالمى نثار كردند، براى آزادى 8 زندانى پيشگام 

شدند كه به زودى اين زندانيان به آغوش خانواده بازمى گردند.
مديرعامل ستاد ديه اســتان همدان خواستار مشاركت مردم در اين ماه 
مبارك براى آزادى زندانيان در بند و فراهم كردن بازگشت آنان به جامعه 

و پايان دادن به چشم انتظارى خانواده هاى نيازمند شد.
روحانى منش گفت: يكى از بازاريان نيك انديش و خير همدان بخشى از 
سود فروش لوازم خانگى را براى آزادى زندانيان اختصاص داده است.

وى ادامه داد: اين فرد خير در نخستين اقدام خود جوانى 33 ساله را كه 
به دليل ناتوانى در پرداخت اقساط مهريه و به دليل يك سكه بهار آزادى 

زندانى شده بود را آزاد كرد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان يادآورى كرد: سال گذشته با حمايت و 
كمك خيران 304 زندانى جرائم غيرعمد اين استان، آزاد شدند كه شامل 
215 زندانى داراى محكوميت مالى، 59 زندانى مهريه، 20 زندانى ناتوان 

در پرداخت نفقه و 10 زندانى ديه ناشى از حوادث مى شود.
روحانى منش گفت: هم اينك 225 زندانى شامل 7 زن و 218 مرد چشم 
اميد به كمك خيران دارند و اين افراد شامل 196 زندانى مالى، 25 جوان 

ناتوان در پرداخت مهريه و 4 شهروند ناتوان در پرداخته ديه است.

برق جان كودك 5 ساله همدانى را گرفت
 بنا بر اعالم مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان كودك 5 ساله 
همدانى هنگام بازى در بالكن منزل مسكونى دچار برق گرفتگى شد و 

جان خود را از دست داد.
آرتين كمالى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: روز شنبه 28 فروردين ماه 
پسر بچه اى 5 ساله در شهر قهاوند هنگام بازى در بالكن منزل مسكونى 

بر اثر برق گرفتگى با سيم كولر جان خود را از دست مى دهد.
وى اضافه كرد: مادر كه با پيكر بى جان فرزندش مواجه مى شود، سعى 
در نجات او دارد كه پس از لمس كودك دچار برق گرفتگى مى شود اما 

آسيبى نمى بيند.
مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان اظهار كرد: شوك الكتريكى يا 
همان برق گرفتگى يكى از حوادث ناخوشايندى است كه مى تواند بر اثر 

بى احتياطى و ايمن نبودن محيط زندگى كودكان پيش بيايد.
وى با بيان اينكه اگر كودك جريان برق را با بخشــى از پوستش مثًال با 
انگشت، پا يا دهانش لمس كند، جريان برق مى تواند از بخشى از بدن او 
عبور كند، افزود: اين اتفاق با توجه به قدرت و نوع جريان برق و مدت 
تماس كودك با برق مى تواند سبب ايجاد لرزشى لحظه اى، سوختگى يا 

يك آسيب جدى شود. 
كمالى خاطرنشان كرد: شوك الكتريكى اگر قوى باشد مى تواند كودك را 
بيهوش، تنفس او را قطع، سبب تشنج يا ايست قلبى و يا آسيب به مغز، 

قلب يا ساير اندام ها يا حتى مرگ شود.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان در پايان تصريح كرد: سال گذشته 
8 نفر بر اثر برق گرفتگى در استان جان خود را از دست داده اند كه از اين 

تعداد 2 نفر زن و مابقى مرد بوده اند. 

1- اصناف محدوديت هاى كرونايى را به خوبى رعايت نمى كنند. گويا 
بى اعتمادى اصناف دليــل بى توجهى برخى از آنها به محدوديت هاى 
كرونايى اســت. گفتنــى اســت تصميم گيرى هاى اشــتباه موجب 
بى اعتمادى اصناف و شــهروندان به ستاد ملى مقابله با كرونا شده تا 
جايى كه اغلب آنها توجهى به محدوديت ها ندارند و هر يك به نحوى 

فعاليت خود را ادامه مى دهند.
2- پوشاندن پالك خودروها بيشترين تخلف در زمان منع تردد شبانه 
است. گويا پليس قصد دارد با اجراى برنامه هايى مانع بروز اين تخلف 
شود. گفتنى است تخلف مخدوش كردن يا پوشاندن پالك براى فرار 
از ثبت پالك توسط دوربين ها و صدور جريمه توسط برخى راننده ها 

انجام مى شود.
3- همدانى ها از هزينه شيك پوشى خود در سال 98 نكاسته اند. گويا 
وزارت كار اعالم كرده ســهم هزينه پوشاك و كفش از هزينه كل در 
اســتان   همدان، روند افزايشى داشته است. گفتنى است اين سنجش 
در هزينه كل يك خانوار روســتايى در سطح استان نيز روند افزايشى 

را نشان مى دهد.
4- پيام رئيس جمهور براى گراميداشــت روز ارتش با ابهام مواجه 
شــده اســت. گويا مخالفان دولت اين پيام را پيامــى بدون منطق 
درســت ارزيابى كرده اند. گفتنى اســت به نظر اين موضوع براى 
ايجــاد بحثى جديــد در جامعه به منظور كمك بــه مذاكرات وين 

عنوان شده است.
5- نمايندگان توانســتند مجلس را 2 هفته تعطيل كنند! گويا به دنبال 
افزايش درخواست  تعطيلى كشــور براى گذر از موج چهارم كرونا 
هيأت رئيســه مجلــس تصميم به تعطيلى 2 هفتــه اى مجلس گرفته 
اســت. گفتنى است مشــخص نيســت چرا مجلس بدون توجه به 
درخواست هاى مطرح شــده براى تعطيلى كشور، فقط براى تعطيلى 

جلسات صحن علنى مجلس تصميم گرفته است.

 مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى 
 همــدان از افزايش قيمت داروهــاى بيماران 
كليوى خبر داد به اين معنا كه در بيشتر مناطق 

كشور عمل پيوند كليه به تعليق درآمده است.
ابوالفتح ميرزايى در گفت و گو با تســنيم  اظهار 
كرد: واكسيناسيون كرونا براى بيماران دياليزى 

انجام شده و 636 بيمار واكسينه شده اند.
وى با بيان اينكه اولويت نخســت واكســن 
بــا بيماران دياليزى بوده اســت، تصريح كرد: 
عمليات واكسيناسيون بيماران پيوندى هم آغاز 
شــده و تاكنون 100 بيمار واكسن را دريافت 

كرده اند.
مديرعامل انجمن حمايــت از بيماران كليوى 
استان همدان با اشاره به اينكه متأسفانه 86 نفر از 
بيماران دياليزى كه دچار كرونا شدند جان خود 
را از دســت داده اند، تصريح كرد: اين بيماران 
به دليل شرايط خاص بدنى و رفت و آمدهايى كه 
به مراكز درمانى دارند بيش از ديگران در خطر 

مرگ و مير بيمارى قرار دارند.
ميرزايى با اشاره به اينكه در سال گذشته به دليل 
شرايط كرونا هيچ عمل پيوندى در استان انجام 
نشده است، اظهار كرد: در بيشتر مناطق كشور 

عمل پيوند كليه به تعليق درآمده است.
وى از افزايش قيمت داروهاى بيماران كليوى 

خبر داد و گفت: خوشبختانه مشكل حادى در 
زمينه تأمين داروى مــورد نياز بيماران وجود 

ندارد.
مديرعامل انجمن حمايــت از بيماران كليوى 
استان همدان درباره وضعيت تخت هاى دياليز 
استان اظهار كرد: با راه اندازى بخش سوم دياليز 

بيمارستان شهيد بهشتى و مركز دياليز آيت ا... 
بهارى وضعيت خدمات رسانى به بيماران بهتر 
شده و كمبودى احساس نمى شود اما عمر مفيد 
تعدادى از دســتگاه ها به اتمام رسيده و نياز به 

به روزرسانى دارد.
ميرزايى با بيــان اينكه بيمــاران كليوى جزو 

گروه هاى حساس بوده و مقاومت بدنى آن ها 
در برابر بيمارى ها كمتر از افرادى عادى است، 
تصريح كــرد: در بخش دياليز بيمارســتان ها 
همه پروتكل هاى بهداشــتى رعايت شــده و 
تخت هاى بيماران با رعايت فاصله اســتاندارد 

از يكديگر قرار داده شده است. 

 مدير بيمارستان شــهيد بهشتى همدان از 
راه اندازى كلينيك تنفســى كوويد 19 در اين 
مركز با ظرفيت 15 تخت و حضور پزشــك 

مقيم خبر داد.
عليرضــا جمالــى در گفت وگو بــا فارس از 
راه اندازى كلينيك تنفسى در بيمارستان شهيد 
بهشــتى خبر داد و اظهار كرد: به منظور كاهش 
بار بسترى بيماران و سرعت بخشيدن به درمان 
بيماران كرونايى تصميم گرفته شد كه كلينيك 

تنفسى راه اندازى شود.
وى بيــان كرد: بــا راه اندازى ايــن كلينيك با 
ظرفيت 15 تخت و حضور پزشــك مقيم در 
3 روز گذشته به 90 نفر خدمات ارائه شده كه 
به طور ميانگين 30 نفر در روز از خدمات اين 

كلينيك بهره مند شدند.
مدير بيمارستان شهيد بهشتى خاطرنشان كرد: 
بيمارانى كه بدحال نبــوده و نياز به ماندن در 
بيمارســتان ندارند و يا بيمارانى كه مدتى در 
بيمارستان بســترى بوده و به وضعيت باثبات 
رســيده اند؛ همه خدمات و داروهاى ضرورى 
درمان كرونــا و ادامه روند درمــان را از اين 

كلينيك دريافت خواهند كرد.
وى عنوان كرد: شهروندان مبتال به كرونا كه با 

هماهنگى و نظر پزشك معالج مايل به بسترى 
در بيمارســتان نيســتند مى توانند با در دست 
داشتن نتيجه مثبت تست كرونا و سى تى اسكن 
ريــه و دســتور دارويى از پزشــك معالج به 
كلينيــك مراجعه و خدمات درمانى خود را بر 
اســاس پروتكل هاى اعالمى وزارت بهداشت 

دريافت كنند.
جمالــى وجود اين كلينيك را در بيمارســتان 
اثرگذار دانســت و گفت: خدمــات كلينيك 
تنفســى بيمارســتان و همچنيــن مراقبت در 
منزل، بار ترافيك بيماران بسترى در بيمارستان 
را تقريبا 20 درصد كاهش داده و اين ســبب 
مى شود ظرفيت تخت بسترى بيمارستان براى 

بيماران بدحال استفاده شود. 
 اجراى 145 هزار مترمربع 

پروژه حوزه سالمت استان همدان 
در همين راســتا نيز بنابر گفته معاون توسعه 
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى همدان 
145 هزار متر مربع پــروژه عمرانى در حوزه 
سالمت دانشگاه علوم پزشكى اين استان فعال 
اســت كه 4 طرح مهم و كليــدى بيش از 85

درصد پيشرفت فيزيكى دارند.
فريبرز نياســتى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: 

در شرايط كنونى از 145 هزار متر مربع پروژه 
فعال 45 هزار متر مربع توسط خيران مديريت 
شــده و با نظــارت دفتر فنى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان در حال اجرا است كه اين آمار 
مؤيد توفيق استان در جذب خيران و منابع آنها 

در حوزه سالمت است.
معاون توســعه مديريــت و منابع دانشــگاه 
علوم پزشــكى همدان افــزود: درحال حاضر 
با كمك و مســاعدت يكى از خيران ساخت 
بيمارستان جديدى توسط خيران در شهرستان 
كبودراهنگ و در زمينى به مســاحت 26 هزار 

متر مربع در حال انعقاد قرار داد است.
نياســتى با بيان اينكه 4 طــرح مهم باالى 85
درصد پيشرفت در همدان فعال است، گفت: 
اورژانس بيمارســتان امام حسين(ع) مالير كه 
توان پذيرش 60 بيمار كرونايى را دارد، داراى 
99 درصد پيشرفت فيزيكى است و در صورت 
تأمين اعتبار مورد نياز براى تجهيز، مى تواند از 

ارديبهشت امسال بيمار بپذيرد.
وى افزود: فاز نخســت مركز جامع ســرطان 
همدان نيز 99 درصد پيشــرفت دارد و نيمى 
از هزينــه مورد نياز براى اجراى آن از ســوى 
خيران تأمين شده و براى 50 درصد مابقى نيز 

از منابع دولتى استفاده نشده بلكه از طريق منابع 
اختصاصى تأمين شده است.

معاون توســعه مديريت و منابع دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان افزود: كل طرح مركز جامع 
ســرطان در زمينــى به مســاحت 6 هزار متر 
مربع در حال اجرا اســت كه فاز نخســت آن 
99 درصــد و كل پروژه 45 درصد پيشــرفت 

فيزيكى دارد.
نياســتى ادامه داد: براى بيمارستان اكباتان نيز 
منابع خوبى ديده شده كه در صورت تأمين و 
تقويت منابع و اعتبارات، تا پايان دولت تدبير و 

اميد كار اجرايى آن به پايان مى رسد.
وى گفــت: همچنيــن بيمارســتان فاطميه 
به عنــوان تنها بيمارســتان زنــان و زايمان 
هم اينك عالوه بر همدان پذيراى بيمارانى از 
اســتان هاى غربى و ايالم بوده و در صورت 
تأمين منابــع، طرح توســعه آن به زودى به 

پايان مى رسد.
نياســتى اظهار كرد: با همت وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــكى هــزار و 400 نيرو 
براى علوم پزشكى استان همدان جذب شد و 
اگر اين اتفاق نمى افتاد در زمينه مديريت كرونا 

در استان با مشكل مواجه مى شديم.

100درصد جامعه 
روستايى تحت پوشش 

بهزيستى هستند
 برنامه توانبخشــى مبتنى بر جامعه از سال 
1374 در كشــور آغاز شــده و اكنون بخشى 
از برنامه ششــم توسعه كشور است و تاكنون 
توانسته 97 درصد از جمعيت روستايى كشور 
را تحت پوشــش قرار دهد، در همين راســتا 
بهزيستى اســتان با 2 ميليارد تومان اعتبار در 
زمينه توانبخشــى مبتنى بر جامعه، صددرصد 
جمعيت روستايى اســتان را زير پوشش اين 

خدمات قرار داده است.
ســياوش رهبر در گفت وگو با ايرنا با اشاره به 
طرح CBR يا توانبخشى مبتنى بر جامعه  در 
مناطق روستايى و يا محروم با هدف شناسايى 
افراد معلول افزود: در اين طرح برنامه هايى در 
زمينه ســالمت، آموزش، معاش، فعاليت هاى 
اجتماعى و توانمندسازى در مناطق روستايى 
با كمك بخش هاى دولتى و غيردولتى به افراد 

زير پوشش ارائه مى شود.
وى اضافه كــرد: 2 ميليارد تومــان در قالب 
وام هاى استاد شــاگردى و كمك هاى موردى 
و مناسب ســازى از سوى ســازمان پرداخت 
و همچنين براى ايــاب و ذهاب حدود 500 
ميليون تومان براى مددجويان هزينه شده است.

رهبر با تشــريح عملكرد چشمگير معاونت 
توانبخشى سازمان بهزيستى در دولت تدبير و 
اميد اظهار كرد: در مجموع بالغ بر 11 ميليارد 

تومان در حوزه توانبخشــى براى مددجويان 
اســتان در اين حوزه هزينه شده و با احتساب 
مبالغى كه مراكز شــبانه روزى، روزانه و مراكز 
مثبت زندگى يا مددكارى اســتان به صورت 
كشورى از سامانه دريافت مى كنند اين مبلغ به 

30 ميليارد تومان مى رسد.
سرپرســت معاونت امور توانبخشى سازمان 
بهزيســتى اســتان همدان خاطرنشــان كرد: 
مديريــت و عملكرد مراكز اين ســازمان در 
راستاى پيشــگيرى از بيمارى كرونا مطلوب 
گزارش شــده به نحوى كه مراكــز با تزريق 
به موقع واكســن آنفلوآنزا و كرونا براى تمام 
ســالمندان زير پوشش ســازمان تا حدودى 

كمترين ميزان ابتال را داشتند.
رهبر ادامه داد: در ســال 99، حق پرســتارى 
معلوالن ضايعه نخاعى 3  برابر شد و هم اكنون 
براى هر نفر 610 هزار تومان حق پرســتارى 
پرداخــت مى شــود كه مى تــوان گفت براى 
نخستين بار پرستارى خانواده محور از پذيرش 

در مراكز شبانه روزى سبقت گرفت.
وى از پرداخت 400 ميليون تومان كمك هزينه 
تحصيلــى به معلوالن دانشــجو مشــغول به 
تحصيل در دانشــگاه دولتى براى نخستين بار 
خبــر داد و گفت: پيش از اين هزينه تحصيلى 
فقط به مددجويان مشــغول بــه تحصيل در 

دانشگاه هاى غيردولتى پرداخت مى شد.
سرپرســت معاونت امور توانبخشى سازمان 
بهزيستى استان همدان تأمين 2 برابرى وسايل 
بهداشــتى مورد استفاده مددجويان را از ديگر 

خدمات سازمان در ســال گذشته برشمرد و 
عنوان كرد: براى نخســتين بــار كمك هزينه 
موردى، درمان و معيشتى مبلغ قابل توجهى به 

مددجويان اختصاص داده شد.
رهبــر از انعقــاد تفاهم نامه كشــورى با بيمه 
سالمت كشــورى خبر داد و خاطرنشان كرد: 
با اجراى اين تفاهم نامه از ابتداى ســال 1400

عالوه بر خدمات فيزيوتراپى، 8 خدمت ديگر 
مانند كاردرمانى، گفتاردرمانى، شنوايى و تجويز 
سمعك ستاره دار شدند و زير پوشش بيمه قرار 

گرفتند.
وى با بيان اينكه تعداد مستمرى بگيران سازمان 
بهزيستى استان همدان در سال گذشته از مرز 
31 هزار و 240 نفر گذشــت گفت: در سال 
گذشــته مبلغ 285 ميليون تومان براى كاشت 
حلزون، 601 ميليــون تومان به اروتز و پروتز 
و 3 ميليارد و 500 ميليــارد تومان براى تهيه 
تجهيزاتى مانند ويلچر، واكر و تشــك مواج 

اختصاص داده شد.
سرپرســت معاونت امور توانبخشى سازمان 
بهزيستى استان همدان از افتتاح بخش ناشنوايان 
كتابخانه مركزى همدان در ســال گذشته خبر 
داد و افزود: همچنين 2 دستگاه برجسته نگار در 
اختيار انجمن نابينايان قرار گرفته زيرا تنها راه 
دسترسى نابينايان به فناورى اطالعات، تجهيز 
مراكز عمومى، علمــى، فرهنگى، اجتماعى و 

مؤسسات ويژه نابينايان در كشور است.
رهبر يادآور شد: مركز ســالمندان به نام ياس 
ســفيد همدان با هدف ايجاد محيطى مناسب 

در زمينه هاى مختلف براى رفاه حال سالمندان، 
ارتقا يافت و در محل ديگرى با تيم جديد به 

خدمت رسانى ادامه مى دهد.
وى اعــالم كرد: در پــى تفاهم نامه اى كه با 
دفاتر خدمات الكترونيك قضايى امضا شده 
از اين پس مددجويان بهزيســتى مى توانند 
در صــورت نياز به اين خدمات تا ســقف 
يك ميليون تومان و يك بار در ســال از اين 

خدمات استفاده كنند.
سرپرســت معاونت امور توانبخشى سازمان 
بهزيستى استان همدان از تخصيص مبلغ 850

ميليون تومان به منظور مناسب ســازى منزل 
مددجويان خبر داد و اعالم كرد: پرداخت 530
ميليون تومان كمــك موردى، تخصيص 210
ميليون تومان براى ايجــاد اتاق هنردرمانى و 
نمايش درمانى در مراكز شبانه روزى و روزانه 
و نيــز هزينه 130 ميليون تومــان براى درمان 
بيمــاران اختالل فنيل كتونوريــا (PKU) از 
ساير خدمات ويژه سازمان به مددجويان تحت 

پوشش بوده است.
رهبر با اشــاره به دغدغه هاى سازمان درباره 
كمبود امكانات براى پذيرش مســتمرى بگير 
جديد اعالم كرد: 10 هــزار و 221 نفر واجد 
شرايط و بيش از 100 دستور قضايى با دستور 
دادســتان براى پذيرش، در نوبــت دريافت 
مستمرى هستند كه به داليل كمبود فضا، باال 
بودن نرخ تجهيزات توانبخشى و اروتز و پروتز 
به جهت وارداتى بودن آنها، ســازمان قادر به 

پذيرش افراد جديد نيست.

افزايش قيمت داروهاى بيماران كليوى در سكوت 

پيوند كليه  انجام نمى شود

همدان صاحب كلينيك تنفسى شد
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بسيج جامعه پزشكى بازوى توانمند 
در خدمت رسانى به مناطق محروم

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: بســيج جامعه پزشكى در طول اين 
چند ســال در نهاوند كارنامه درخشانى داشته است و در شرايطى كه 
ويروس كرونا بالى جان مردم شده است، قدم به صحنه گذاشته تا در 
خدمت رسانى به بيماران مشاركت كند و آنچه در توان دارد در مسير 

سالمت مردم به كار گيرد. 
على مختارى، فرمانده ســپاه ناحيه نهاونــد در آئين تكريم و معارفه 
مسئول كانون بسيج جامعه پزشــكى نهاوند ضمن تقدير از زحمات  
مهرداد ســلگى اظهار كرد: بسيج جامعه پزشكى بازوى توانمندى در 

خدمت رسانى به مناطق محروم است. 
 ويزيت رايگان بيمــاران در مناطق محروم از خدمات 

ارزشمند بسيج جامعه پزشكى
جانشــين ســپاه ناحيه نهاوند نيز در ادامه عنوان كرد: بســيج جامعه 
پزشكى در راستاى رفع مشكالت اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار 

محروم تشكيل شده است. 
ميثم رحيمى   اظهار كرد: گســترش و اشاعه تفكر دينى، ايثار، شهادت 
و فرهنگ مقدس و معنوى بســيج در جامعه پزشــكى، تالش در راه 
گسترش و ارتقا  اخالق پزشــكى و ارائه الگوهاى علمى  و عملى در 

جامعه پزشكى از اهداف اين سازمان است. 
وى خاطرنشان كرد: خوشــبختانه كانون بسيج جامعه نهاوند در كنار 

دانشگاه علوم پزشكى اقدامات مؤثرى در اين حوزه ها داشته است. 
مسئول ســابق كانون بســيج جامعه پزشــكى نهاوند نيز با اشاره به 
فعاليت هاى بســيار گسترده بسيج جامعه پزشكى در طول اين 2 سال 

از همكارى سپاه و شبكه بهداشت و درمان قدردانى و تشكر كرد. 
مهرداد ســلگى افزود: بسيج جامعه پزشــكى در اين مدت هر هفته 
در نماز جمعه شهرســتان ايستگاه سالمت برپا كرده و ضمن ويزيت 

رايگان بيماران، داروى رايگان نيز توزيع كرده است. 
وى بيان كرد: همچنين اعزام يك تيم به منزل بيماران كه شرايط حضور 

در بيمارستان را نداشتند از ديگر اقدامات انجام شده است. 
سلگى تصريح كرد: كسب رتبه برتر بسيج جامعه پزشكى استان همدان 
در طول اين چند سال و برنامه هاى متعدد در زمينه هاى كمك مؤمنانه 
بــراى نيازمندان و ايجاد نقاهتگاه براى بيمــاران كرونايى نيز از ديگر 

فعاليت ها بوده است. 

كشت سيب زمينى بهاره 
در 6200 هكتار از اراضى بهار

 ســيب زمينى بهاره در 6 هزار و 200 هكتار از اراضى شهرســتان 
بهار انجام شد كه پيش بينى  مى شود بيش از 273 هزار تن سيب زمينى 

برداشت شود. 
مدير جهادكشاورزى شهرستان بهار گفت: اگريا، بانبا، جيلى و آريندا 

سانته از اصلى ترين ارقام كشت شده سيب زمينى هستند. 
عبدالحســين اكبرى خاطرنشــان كرد: زمان برداشت سيب زميني در 
شهرســتان بهار از تيرماه آغاز و محصول توليدى عالوه بر تأمين نياز 

استان همدان به استان هاى همجوار نيز صادر  مى شود. 
 وى تصريح كرد: برنامه كشــت سيب زمينى اين شهرستان 6 هزار و 
500 هكتار اســت كه 6 هزار و200 هكتار آن كشت تابستانه و 300 
هكتار آن كشت پاييزه است كه پيش بينى  مى شود ميزان 273 هزار تن 

سيب زمينى از اين سطح برداشت شود. 
به گزارش روابط عمومى  جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار، اكبرى 
همچنيــن درباره تأمين نهاده ها اظهار كرد: تعاونى ســيب زمينى كاران 
شهرســتان، كود، بذر و سم مورد نياز كشاورزان را تأمين و در اختيار 

آنان قرار داده است. 

آموزش مجازى قرآن 
توسط 30 مؤسسه قرآنى مالير

30 مؤسســه و خانه هاى قرآنى در ســطح شــهر و روســتاهاى 
شهرستان مالير از طريق فضاى مجازى در ماه مبارك رمضان مشغول 

به آموزش مجازى هستند. 
رئيس اداره تبليغات اســالمى  شهرستان مالير از فعاليت بيش از 120
ُمبلــغ در ماه مبارك رمضان خبــر داد و اظهار كرد: اين مبلغان در ماه 
مبارك رمضان با حضور در روســتاها و در بين جوانان به مناجات و 
دعاخوانى  مى پردازند، همچنين مسابقات قرآنى در فضاى مجازى بين 

كارمندان ادارات در حال برگزارى است. 
حجت االســالم روح ا... نجفى مقدم در گفت وگو با ايسنا، به برگزارى 
پويش بهترين تالوت آيه روزه در بين قاريان شهرستان اشاره و تصريح 
كرد: در ضمن واحد امور قرآنى تبليغات اســالمى  مالير، فايل قرائت 
هر جزء قرآن را متناســب با همان روز از طريق پيام رسان هاى داخلى 
بارگذارى  مى كند تا مخاطبان بتوانند به فايل صوتى دسترسى پيدا كنند. 
وى بيان كرد: برگزارى مسابقه نقاشى با موضوع رمضان و تالوت قرآن 
بين نوجوانان و كودكان و نيز برپايى كاروان قرآن در مســاجد سطح 
شهر از ديگر برنامه هاى اداره تبليغات اسالمى  شهرستان در ماه رمضان 
است.  نجفى مقدم افزود: آموزش روخوانى، روانخوانى و تجويد قرآن 
توسط 30 مؤسســه و خانه هاى قرآنى در سطح شهرها و روستاهاى 
شهرســتان مالير از طريق فضاى مجازى و پيام رسان هاى داخلى در 

كانال ها و گروه ها در حال برگزارى است. 
وى همچنين به برگزارى جشــنواره روســتايى قــرآن در تعدادى از 
روستاهاى شهرستان اشاره و خاطرنشــان كرد: در شب هاى قدر نيز 
عالوه بر فعاليت 30 مداح، فايل هــاى صوتى و Pdf ادعيه و اعمال 
شب هاى قدر در گروه ها و كانال هاى مشخص شده براى روزه داران و 
عالقه مندان بارگذارى  مى شود.  وى با بيان اينكه امسال نيز مانند سال 
گذشته بيشــتر برنامه هاى ماه مبارك رمضان از طريق فضاى مجازى 
برگزار  مى شــود، تأكيد كرد:  مى توان از ظرفيت فضاى مجازى براى 

تزكيه روح و تقرب به خداوند و عبوديت استفاده كرد. 

افتتاح مدرسه 12 كالسه شهيد سعيدى 
اسدآباد تا پايان سال

 مدرسه 12 كالسه شهيد ســعيدى به عنوان يكى از طرح هاى عقد 
قرارداد شده نوسازى مدارس و بنياد بركت بوده كه درحال حاضر داراى 
60 درصد پيشرفت فيزيكى است. اين مدرسه تا پايان سال 1400 افتتاح  

مى شود. 
فرماندار شهرســتان اسدآباد در شوراى آموزش و پرورش افزود: از 22

پروژه عقد قرارداد شده نوســازى مدارس استان همدان با بنياد بركت 
تعدادى از پروژه ها در شهرستان اسدآباد اجرايى خواهد شد كه مدرسه 

شهيد سعيدى نيز از جمله اين طرح ها خواهد بود. 
ســعيد كتابى با بيان اينكه برخى روستاهاى شهرستان از جمله چشمه 
بيد، پيرشمس الدين، هلور عليا و ده سفيد نياز به ساخت مدرسه دارند، 
تصريح كرد: براى تحقق اين امر  مى توان با پيگيرى هاى الزم از ظرفيت 
مؤثر و ارزنده بنياد بركت براى ساخت مدرسه در اين روستاها اقدام كرد. 
وى در ادامه با تأكيد بر پيگيرى آموزش و پرورش شهرستان در جذب 
تخصيص اعتبارات براى تكميــل پروژه هاى نيمه تمام افزود: با جذب 
تخصيص اعتبارات نياز به تكميل و به ســرانجام رســاندن پروژه هاى 

نيمه تمام آموزش و پرورش با حركت جهادى خواهد بود. 
كتابى همچنين با اشــاره به بحث پروژه مهر گفت: انتظار اســت تمام 
كميته هاى پروژه مهر شهرستان با آمادگى الزم فعال شوند كه در همين 
راســتا اميدواريم در ســال تحصيلى جديد با ريشه كنى كرونا مدارس 

به صورت حضورى برگزار شوند. 
وى از تعطيلى تمامى مراكز آموزشــى و مدارس شهرستان با توجه به 
محدوديت هاى جديد كرونايى خبر داد و يادآور شد: با توجه به شيوع 
پيــك چهارم كرونا و اجراى محدوديت هــاى جديد تمامى مدارس و 
مراكز آموزشى سطح شهرستان تعطيل بوده و هيچ مدرسه و يا كالسى 
اجازه برگزارى كالس هاى خود را به صورت حضورى ندارد و عوامل 
دفترى و اجرايى آموزش و پرورش نيز موظف هستند تنها با يك سوم 

عوامل خود در اداره حضور يابند. 
كتابى همچنين با اشــاره به نزديك شــدن به بزرگداشت مقام معلم و 
متفاوت بودن برنامه هاى هفته معلم امســال مانند سال گذشته به دليل 
شرايط كرونا گفت: در رابطه با آغاز بزرگداشت هفته مقام شامخ معلم 
نياز اســت با راهكارهاى جديد با توجه به شرايط كرونا هفته معلم را 
گراميداشــت و در اين رابطه آموزش و پرورش برنامه هاى پيشنهادى 

خود را اعالم كند. 

آب شرب روستاى بهادربيگ 
به طور مرتب كلرزنى  مى شود

 براى رفع شائبه آلودگى آب به طور مداوم آب شرب روستا كلرزنى  
مى شود. 

رئيس اداره آبفاى شهرستان بهار منبع آلودگى آب روستاى بهادربيگ را 
منبعى به غير از آب شــرب دانست و گفت: اين موضوع به تعطيالت 
نوروز بر مى گردد و ظاهرا در آن زمان مراسمى  در روستا برگزار شد كه 

همان سبب بيمارى برخى اهالى شده بود. 
ايمان حاجيئى درباره وجود آلودگى در آب روستا گفت: از سوى شبكه 
بهداشــت شهرستان و اســتان از آب روستا نمونه گيرى شد كه در اين 
گزارش آب تمام چاه ها بدون مشــكل بود و تنها يكى از چاه ها كه به 
صورت فصلى به منبع آب روستا متصل  مى شود داراى اندكى آلودگى 

بود كه آن هم بسيار اندك است و نمى تواند سبب بيمارى مردم شود. 
به گزارش روابط عمومى  اداره آبفاى شهرستان بهار، وى ادامه داد: منبع 
آب روســتاى بهادربيگ به صورت متمركز بوده و همه چاه ها به يك 
منبع هوايى متصل اســت و اگر آلودگى سبب بيمارى شود قاعدتا بايد 
از 2 هزار و 700 نفر جمعيت روســتا حداقل هزار نفر بيمار شــوند، 
درصورتى كه بيمارى اخير در اين روستا تعداد محدودى را درگير كرد 
كه آنها نيز به صورت ســرپايى مرخص شدند، به همين دليل نمى توان 

منشأ طغيان بيمارى در بهادربيگ را از آب دانست. 

پست معاونت عمرانى فرماندار كبودراهنگ تا 
كى خالى مى ماند؟

 در شــرايطى كه به فصل بررســى پروژه هاى عمرانى شهرســتان 
كبودراهنگ و برنامه ريزى براى چگونگى تشكيل كميته هاى برنامه ريزى 
و تقسيم اعتبارات سال 1400 نزديك  مى شويم، كبودراهنگ به دليل نبود 
معاون هماهنگى و امور عمرانى فرماندار، در اين فاز دچار مشكل خواهد 

شد و هنوز براى اين موضوع چاره اى انديشيده نشده است. 
در اين شرايط و با توجه به اهميت ريل گذارى صحيح با شناخت كامل 
از منطقه براى سال جارى، آيا بهتر نبود كه اين تغييرات و جابه جايى ها 

در پست ها به پس از برگزارى كميته برنامه ريزى موكول شود؟
به گزارش ايسنا، در ســال هاى اخير آنچه بيش از گذشته شهرستان را 
دچار بحران كرده، نبود شــناخت كافــى از ظرفيت ها و توانمندى هاى 
موجود در منطقه و نبود برنامه صحيح و مدّون براى توســعه پايدار در 
شهرستان و مهمتر از همه غيربومى بودن بيشتر مديران ادارات شهرستان 

كبودراهنگ است. 
اداره و مديريت شهرســتانى كه تنها يكى از بخش هاى آن (مثًال بخش 
گل تپه) وسعتى برابر شهرســتان اسدآباد دارد، وجود نيروهاى جوان و 
توانمند را  مى طلبد و نياز است مديران استان نگاه خود را براى عزل و 
نصب نيروهاى پا به سن گذاشته براى مديريت شهرستان كبودراهنگ 
تغيير دهند، زيرا جامعه كنونى نيازمند افرادى با علم و فناورى و نشاط 

كارى است. 
البته منظور از موارد ذكر شــده ناتوانى و يا كم ســوادى مديران كنونى 
نيست اما نبايد موضوع جوان گرايى را كه دست اندركاران و سران كشور 
نيز قبول دارند و بارها مطرح كرده اند، ناديده گرفت كه مردم شهرستان 
كبودراهنگ نيز با اتكا بر نظرات بزرگان كشــور انتظار دارند نيروهاى 
جــوان با علم و با نشــاط در كنار تجربه مديران كنونى بر شهرســتان 

مديريت كنند. 

تسريع در روند تدوين دانش نامه دفاع مقدس مالير
 مالير- خبرنگار همدان پيام: الزم است تسريع در روند تدوين دانش نامه دفاع مقدس 

مالير در اولويت قرار گيرد. 
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى  شهرســتان مالير با اشاره به جلسه هفته گذشته سردار 
ســيلوارى، مسئول اجرايى دانش نامه دفاع مقدس استان همدان با فرماندار مالير و برخى 
ديگر از اهالى فرهنگ شهرســتان، اظهار كرد: اســتفاده از تمام توان و ظرفيت شهرستان 
بــراى تدوين دانش نامه دفاع مقدس مالير و در اولويت قرار گرفتن اين كار از مصوبات 
اين جلسه بود و مقرر شد از توان و ظرفيت محققان، مؤلفان، پيشكسوتان جبهه و جنگ، 

ارگان ها و نهادهاى مختلف براى تدوين اين دانش نامه استفاده شود. 

مهدى آخشيك از برگزارى جلسه هماهنگى كميته آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس 
در همين راســتا خبر داد و افزود: در اين جلســه كه با حضور احسان تركاشوند، رئيس 
دانشــكده ادبيات و علوم انسانى دانشــگاه مالير و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
 شهرســتان تشــكيل شــد، برنامه ريزى پيرامون چگونگى تدوين دانش نامه دفاع مقدس 

شهرستان مالير انجام شد. 
آخشــيك خاطرنشان كرد: ما براى تدوين اين دانش نامه به مساعدت و همراهى دانشگاه 
مالير، دانشگاه آزاد اســالمى، حوزه علميه خواهران مالير، حوزه علميه سامن، حمايت 
بسيج و استفاده از امكانات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى، كتابخانه هاى عمومى  شهرستان 
و اداره تبليغات اســالمى  به منظور دعوت از پژوهشــگران برتر و نيز گردآورى اسناد و 

مطالب كتاب هستيم. 

وى تصريــح كرد: برگزارى كارگاه آموزشــى بــا همكارى اداره كل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان براى تدويــن اين اثر فاخر و تأليف كتب ديگرى 
در ارتباط با اين موضوع با اســتفاده از ظرفيت رزمندگان و ايثارگران شهرستان، از ديگر 

مصوبات اين جلسه بود. 
وى با بيان اينكه معادل اعتبار اســتان همدان براى دانش نامه دفاع مقدس مالير اعتبار در 
نظر گرفته شده است، مطرح كرد: از 100 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده شده توسط 
فرماندار مالير براى تهيه و تدوين اين دانش نامه، در مرحله نخســت 60 ميليون تومان از 

اين مبلغ تخصيص يافته است. 
وى در پايان يادآور شــد: سال گذشــته 10 عنوان كتاب در زمينه دفاع مقدس در مالير 

رونمايى شد و 5 عنوان ديگر نيز با موضوع دفاع مقدس و شهدا آماده رونمايى است. 

 مالير-زهرا اميــرى- خبرنگار همدان پيام: 
مهربان بودن و مهربانى كردن كار سختى نيست  
مى تواند يك لبخند محبت آميز بر روى لب باشد 
و يا كمك هاى نقدى و غيرنقدى به نيازمندان؛ 
و چه بهتر كه ايــن كمك ها و مهرورزى ها نه 
براى دلســوزى، بلكه براى رضاى خدا باشد. 
از ديدگاه اســالم، مهربانى و محبت ورزيدن، 
مايه قوام و برپايى جامعه انسانى است و بدون 
مهربانى، نظام اجتماع بشــرى، سرد و بى روح 
و زيبايى هــاى زندگــى به كام انســان تلخ و 
بى معناســت. كار خير و مهــرورزى كردن را 
كوچك نشماريد و دست كم نگيريد، همه ما به 
مهربانى و دعاى خير يكديگر نياز داريم حتى 
در آيه 110 سوره بقره درباره كار خير و اهميت 
آن آمده است: «و اقيموا الّصاله و آتوا الزكاه و 
ما تقّدموا ألنفســكم من خير تجدوه عنداّهللا اّن 

اّهللا بما تعملون بصير». 
نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد و بدانيد كه 
هرچه از كار خير براى خود پيش  مى فرستيد، 
آن را نــزد خــدا خواهيد يافــت و به تحقيق 

خداوند به همه كارهاى شما آگاه است. 
درحال حاضــر 15 مركز نيكوكارى زير نظر و 
با مجوز كميته امداد در سطح شهرستان مالير 
فعاليت دارند كه اين مراكز در ســال آينده به 

بيش از 35 مورد افزايش خواهد يافت. 
مركــز خيريه كريم اهل بيــت(ع) هم يكى از 
همين مراكز است كه به همت «زهرا مرادى» از 
خردادماه تأسيس شده و در همين مدت كوتاه 
عمرش، ياريگر بســيارى از مستمندان بوده و 
لبخنــد را بر روى لبان بســيارى از نيازمندان 

نشانده است. 
زهرا مــرادى در حد توانش بــارى از دوش 
همســايه اش برداشــته و حاال با تشكيل 350 
پرونده و جذب خيرين بسيارى، 350 خانواده 

را تحت پوشش قرار داده است. 
او به خبرنگار ما  مى گويد: چون خودم در محله 
كم برخوردار ولى بخشى (سرجو) بزرگ شده ام 
با گوشت و پوست و اســتخوانم محروميت 
مردم اين منطقه را درك  مى كنم و تمام تالشم 

اين است كه گره اى از مشكل كسى باز كنم. 
او با اشــاره به مشــكالت برخــى اهالى اين 
محله  مى گويد: از بچگى به چشــم خود زنان 
بى سرپرست بســيارى را در همسايگى ديده ام 

كه باال و پايين روزگار، نقش هاى بســيارى بر 
چهره هايشان زده و گرد سپيدى بر موهايشان 

نشانده است. 
زهرا  مى گويد: از همان دوران دانشــجويى با 
برگــزارى كالس هاى قــرآن، خياطى، بافتنى 
و يا آمــوزش زبان براى دانش آموزان ســعى  
مى كــردم فرهنــگ را در اين محلــه زنده و 
ســرپا نگه دارم بعدها و پس از شهادت حاج 
حيدر ابراهيم خانى، نخستين شهيد مدافع حرم 
شهرستان مالير كه بزرگ شده همين محله بود، 
تصميم گرفتم اقدامات خــود را افزايش داده 
و عالوه بــر فعاليت در جبهه فرهنگى، بارى از 
دوش زنان سخت كوش اين محله بردارم كارى 

كه ادامه دهنده راه شهيد ابراهيم خانى باشد. 
از او درباره فعاليت هايش در اين مركز پرسيدم، 
او درپاسخ گفت: تهيه و توزيع 200 بسته غذايى 
در شب يلدا، توزيع 70 بسته لوازم التحرير بين 
دانش آمــوزان نيازمند، طــرح ويزيت رايگان، 
تعمير چنــد منزل، توزيع هــزار و 100 كيلو 
ســيب زمينى و 200 كيلو برنج، توزيع روزانه 
غذاى گرم، توزيع 200 كيلو گوشــت قربانى، 
خريد و توزيع لباس هاى زمستانى، توزيع بيش 
از هزار فيش نان، مساعدت مالى به يك بيمار 
نيازمند در همين محله و مســاعدت هاى مالى 
براى كمك به بيماران سرطانى از خدماتى بوده 
كه به لطف خدا و همت خيرين تاكنون در اين 

مركز ارائه شده است. 
او  مى گويد: كمك به تأميــن جهيزيه يكى از 
نوعروس هاى اين محله كه به دليل ناتوانى در 
تهيه جهيزيه كارشان به مرز جدايى رسيده بود 

يكى از بهترين اتفاقاتى بود كه در اين چند ماه 
حالم را حسابى خوب كرد. 

زهرا  مى گويد: از مسئوالن شهرستان تقاضا دارم 
كه توجه بيشــترى به خيريه ها داشته باشند تا 

بتوانيم گره بيشترى را از مردم باز كنيم. 
او  مى گويــد: درحال حاضــر ايــن خيريه با 
كمك هــاى مردمى  و خيران اداره  مى شــود و 
خوشــحالم كه در حد توان خود توانســته ام 

لبخندى را برلب نيازمندى بنشانم. 
مركز نيكوكارى كريم اهل بيت (ع)، با شــعار 
«هر نيكوكار، يك خانواده» واقع در شهرستان 
ماليــر، خيابان ولى بخشــى، روبه روى كوچه 
شاه رضايى، آماده دريافت كمك هاى نقدى و 

غيرنقدى (كمك هاى آموزشــى، تعمير منزل، 
اطعام دهى، البسه و وسايل دست دوم، عضويت 
افتخارى در مجموع گروه جهادى امام رضا (ع) 
تحت نظر مركز) مردم نيكوكار است. خيرين  
مى توانند كمك هاى نقدى خود را به شــماره 

حساب 6037997950198219 واريز كنند. 
 طرح «نان مهربانى» 
در همدان برگزار مى شود

گروه جهادى شــهيد محســن اميدى و بسيج 
دانشجويى شهرستان نهاوند طرح «نان مهربانى» 

با هدف كمك به نيازمندان برگزار مى كند. 
در اين طرح با همكارى اقشار مختلف مردم 3 
هزار عدد نان بين خانواده هاى نيازمند نهاوندى 
توزيع خواهد شد. در اين پويش نيكوكارانه با 
توزيع بن هاى مربوطه بين نيازمندان و مراجعه 
به نانوايى هاى تعيين شــده، افراد نان خود را 

دريافت خواهند كرد. 
خيريــن و نيكــوكاران مى تواننــد بــا واريز 
كمك هــاى نقدى خــود به شــماره كارت 
6273811043853891 بانــك انصــار گروه 
جهادى شــهيد محســن اميــدى، در اين امر 
خداپسندانه شريك شوند و سفره نيازمندان را 

رنگين تر كنند. 
اين گروه جهادى همچنين در نظر دارد با توجه 
به منويات مقام معظم رهبرى و تأكيد بر حضور 
گروه هاى جهــادى در عرصه هــاى مختلف 
خدمت رسانى نسبت به تهيه آبميوه طبيعى براى 
بيماران كرونايى بسترى شده در بيمارستان هاى 

شهيد قدوسى و عليمراديان اقدام كند. 
در ايــن بخش نيــز خيــران و نيكــوكاران 
مى توانند كمك هاى نقدى خود را به شــماره 
حســاب گروه جهادى شــهيد محسن اميدى 
بــه نام محمد ســعيدى كيا به شــماره كارت 
و  كــرده  واريــز   6273811043853891
كمك هاى غيرنقدى خود را نيز به حوزه بسيج 

دانشجويى شهرستان نهاوند تحويل دهند. 

 با توجه به افزايــش صعودى موارد مثبت 
و بسترى كرونا در شهرستان مالير، ظرفيت 3 
بيمارستان امام حسين(ع)، مهر و تأمين اجتماعى 
دكتر غرضى كامال پر شده و نگران تداوم روند 
افزايشى تعداد مبتاليان و بيماران بسترى در اين 

شهرستان هستيم. 
فرماندار مالير با بيان اين مطلب گفت: تكميل 
100 درصــد ظرفيت تخت هاى بيمارســتانى 
مالير زنگ هشدار اســت كه بايد شهروندان 
ماليرى نسبت به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و اجــراى دقيق محدوديت هاى كرونايى دقت 

نظر و حساسيت بااليى داشته باشند. 
قدرت ا... ولدى اظهار كــرد: با وجود تكميل 
ظرفيت تخت هاى بيمارســتانى مالير، كمبود 
امكانــات و تجهيزات در حوزه بهداشــت و 
درمان و به ويژه دســتگاه هاى اكسيژن ســاز در 

مراكز درمانى شهرستان نداريم. 
وى با اشــاره به قرار گرفتن اين شهرستان در 
وضعيت قرمز كرونايى، تصريح كرد: در شرايط 
خطرناك و ســختى كه امروز از نظر شــيوع 
ويروس كرونا هســتيم، نياز به همراهى بيشتر 
مردم بــراى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، 
رعايت فاصله گذارى اجتماعى و اســتفاده از 
ماسك داريم. ولدى با تأكيد بر اينكه ممنوعيت 
تردد خودروهاى غيربومى  در مبادى ورودى و 
خروجى شهر و ممنوعيت تردد شبانه همچنان 
در شهرستان مالير اعمال  مى شود، اظهار كرد: 
ورود خودروهــاى با پالك غيربومى  و خروج 
خودروهــاى بومى  «به و از» شــهرهاى قرمز 
همچون مالير ممنوع است و ورودى هاى اين 

شهر در كنترل و نظارت پليس است. 
وى رعايت پروتكل هاى بهداشتى را همچنان 

در اولويت مقابله با كرونا تا انجام واكسيناسيون 
عمومى  دانست و گفت: مجوزهاى ترددى كه 
بايد صادر شود، بر اساس پروتكل هاى بهداشتى 
و به صورت محــدود و طبق ضرورت صادر 
مى شــود.  وى با اشــاره به ممنوعيت فعاليت 
مشــاغل گروه هاى 2، 3 و 4، بيان كرد: مشاغل 
گروه يك كه مجاز به فعاليت هستند، به صورت 
روزانه توســط بازرسان ستاد مقابله با كرونا و 
ستاد صيانت از حقوق شهروندى مورد نظارت 

و بازرسى قرار مى گيرند. 
ولدى ادامه داد: تاكنون  هزار و 100 دز واكسن 
به شهرســتان مالير اختصاص داده شده كه بر 
اســاس اولويت و دســتورالعمل هاى مرتبط، 
حدود 550 نفر از اقشار مختلف و در معرض 

خطر، اين واكسن را دريافت كرده اند. 
 نهاوند همچنان در بحران

نگاهــى به كادر درمــان بيمارســتان آيت ا... 
عليمراديان و وضعيت پارك انبوهى از خودروها 
در محوطه اورژانس بيمارســتان، نشان دهنده 

بحرانى بودن اوضاع شهرستان است!
تخت هاى اورژانس و بخش هاى مراقبت هاى 
)  كامال پر هســتند و  ICU و CCU) ويژه
تخت براى بسترى بيماران جديد مبتال به كرونا 

به سختى پيدا مى شود. 
 بيمارستانى كه تخت هاى آن 

مملو از بيماران كرونايى است
بيماران كرونايى تازه وارد نيــز در اورژانس و 

محوطه  هاى بيمارستان به انتظار خالى شدن يك 
تخت هستند تا بتوانند خدمات درمانى دريافت 
كنند. به گفته مســئوالن بيمارستان و اورژانس 
عمده بيمارانى كه مراجعــه مى كنند با ابتالى 

خانوادگى هستند. 
كادر درمان از مردم تقاضا دارند از دورهمى ها 
و حضور در تجمعات بپرهيزند، حتما ماسك 
بزنند، توصيه هاى بهداشتى را رعايت كنند، زيرا 

شرايط كار طاقت فرسا و كالفه كننده است. 
همچنان بيــش از 200 بيمــار كرونايى در 2
بيمارســتان عليمراديان و قدوســى بســترى  
مى باشــند. رونــد ابتال به كرونــا همچنان در 
شهرستان نهاوند، صعودى است و كادر درمان 
اميدوار هســتند، ماه مبــارك رمضان موجب 
كاهش ميهمانى، دوره همى  و عروســى ها شود 

تا روند مبتاليان كاهش پيدا كنند. 
متأسفانه در طول شبانه روز گذشته تعدادى از 
نهاوندى ها به ويژه يكى دو جوان به دليل كرونا 

جان خود را از دست دادند. 
بيمارستان هاى نهاوند همچنان مملو از بيماران 

كرونايى و همراهان اين بيماران است. 
مسئوالن بهداشــت و درمان در تالش هستند، 
در 2 ماه آينده دســتگاه مدرن سى تى اســكن 

بيمارستان شهيد قدوسى را وارد مدار كنند. 
 سير نزولى ابتال به كرونا

 از اول ارديبهشت
معاون درمانى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 

با اشاره به بسترى جديد 15 نفر در بيمارستان 
قائم، گفــت: به فرض رعايت محدوديت ها از 
هفته اول ارديبهشــت ماه سير نزولى خواهيم 
داشت، البته اين مهم مشروط به رعايت قرنطينه 

و فاصله گذارى اجتماعى است. 
عاطفه سمائى با اشاره به رفتارشناسى پيك هاى 
يك اپيدمى  و نيز ويژگى و الگوى آغاز و پايان 
3 پيك قبلى، اظهار كرد: بايد بگويم نمودارها 
مؤيد اين نكته هستند كه پيك چهارم كرونا از 
ميانه اسفندماه آغاز و در هفته هاى آخر فروردين 
و نخست ارديبهشــت به بدترين حالت خود 

خواهد رسيد. 
وى گفت: به فــرض رعايت محدوديت ها از 
هفته اول ارديبهشــت ماه سير نزولى خواهيم 
داشت، البته اين مهم مشروط به رعايت قرنطينه 

و فاصله گذارى اجتماعى است. 
سمائى با بيان اينكه درحال حاضر در بيمارستان 
شرايط بسيار سختى داريم، تصريح كرد: تاكنون 
69 بسترى در بيمارســتان داريم كه يك مورد 
فوت شــده اســت . وى خاطرنشــان كرد: به 
همت پرسنل فداكار درمان و حمايت مسئولين 

شهرستان اين شرايط پايدار است.
ســمائى حجم بــاال و بى ســابقه مراجعان به 
بيمارستان در يك ســال اخير و ابتال در تعداد 
بسيارى از اعضاى خانواده را نشانه فرم جهش 
يافته دانست و گفت: نيازمند همت مردم عزيز 

براى برون رفت از اين بحران هستيم. 
وى يادآور شد: همه بايد فرض را بر مواجهه و 
آلودگى بدانيم و در 2 هفته با پرهيز از آمدوشد 
اجتماعى كمك كنيم تا زنجيره انتقال قطع شود. 
شايان ذكر است آمار فوق تا ظهر روز دوشنبه 

30 فروردين ماه 1400 است. 

دست هاى مهربان خيرانى كه تلخى اين روزها 
را شيرين  مى كند

كرونـا 
مغلوِب مهربانى

ظرفيت تخت هاى 3 بيمارستان مالير 
تكميل شده است

از بچگى به چشم 
خود زنان بى سرپرست 

بسيارى را در همسايگى ديده ام 
كه باال و پايين روزگار، نقش هاى 

بسيارى بر چهره هايشان زده 
و گرد سپيدى بر موهايشان 

نشانده است
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حال  در  ويــن  در  آنچه   
گفت وگــو  و  پيگيــرى 
تصوير  يك  ايجاد  است، 
درباره  شــفاف  و  واضح 
لغــو تحريم ها بــوده و 
نتايج  مذاكره كننده  هيأت 
گفت وگوها را به طور منظم 
گزارش  عالى  مقامات  به 

مى كند
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پس از عمرى مجاهدت صادقانه؛
سردار حجازى، شهد شهادت نوشيد

  سپاه پاسداران انقالب اسالمى شامگاه يكشنبه 29 فروردين 1400 
در اطالعيه اى از شــهادت سردار ســرافراز، جانباز عاليقدر سرتيپ 
پاسدار سيدمحمد حجازى جانشــين فرمانده نيروى قدس سپاه پس 
از سال ها مجاهدت و تالش خســتگى ناپذير در عرصه هاى مختلف 

پاسدارى از انقالب و نظام اسالمى بر اثر عارضه قلبى خبر داد. 
ســيد محمد حجازى متولد ســال 1335 هجرى شمسى در اصفهان 
با نام كامل ســيدمحمد حسين زاده حجازى به عنوان جانشين فرمانده 
نيروى قدس سپاه پاسداران فعاليت مى كرد و از اعضاى هيأت علمى 
دانشــگاه امام حسين بود. وى فعاليت در ســپاه پاسداران را از سال 
1358 آغاز كرد. حجازى در فاصله سال هاى 1376 تا 1386 فرمانده 
نيروى مقاومت بسيج بود. او از 1386 تا 1387 معاون هماهنگ كننده 
سپاه پاســداران و از 1387 تا 1388 نيز جانشــين فرمانده كل سپاه 
پاســداران بود و در فاصله ســال هاى 1388 تا 1393 معاونت آماد، 
پشــتيبانى و تحقيقات صنعتى ســتاد كل نيروهاى مسلح را برعهده 
داشت. حجازى از دى ماه 1398 با حكم حسين سالمى؛ فرمانده كل 
سپاه پاسداران، به عنوان جانشين فرمانده نيروى قدس فعاليت مى كرد. 

 پيام تسليت رهبر انقالب 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، حضرت آيت ا... 
العظمى خامنه اى در اين پيام نوشتند: با تأسف فراوان خبر درگذشت 
سردار پرافتخار، سردار سيدمحمد حجازى رضوان ا... عليه را دريافت 
كردم. عمرى ســراپا مجاهــدت، فكرى پويا، دلى سرشــار از ايمان 
راســتين و آكنده از انگيزه و عزم راسخ، و نيرويى يكسره در خدمت 
اسالم و انقالب، خالصه اى از شخصيت اين مجاهد فى سبيل ا... است. 
رهبر انقالب در ادامه افزودند: او در مســئوليت هاى بزرگ و اثرگذار 
در سپاه پاسداران انقالب اسالمى خدمت كرده و در همه  آنها، سربلند 
و موفق بوده اســت. فقدان او حقاً مايه ى تأسف و اندوه است. الزم 
مى دانم به همسر گرامى و فرزندان و ديگر افراد خاندان و به دوستان 
و همكاران ايشــان صميمانه تسليت عرض كنم و صبر و تسّال براى 

آنان از خداوند متعال مسألت نمايم. 
 پيام تسليت مسئوالن سپاه انصارالحسين(ع) 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرماندهى و مسئول نمايندگى 
ولى فقيه در ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان در پيامى نوشتند: 
عروج سردار ســرافراز جانباز عاليقدر ســرتيپ پاسدار سيدمحمد 
حسين زاده حجازى جانشين فرمانده نيروى قدس سپاه را به محضر 
مبارك فرماندهــى معظم كل قوا (مدظله العالــى)، خانواده مكرم و 
آحاد پاســداران انقالب و همرزمان وى تســليت عرض مى نماييم. 
بى ترديد ياد، خاطره و نقش آفرينى هاى ســترگ و مجاهدت و تالش 
خستگى ناپذير آن ســردار ارجمند و مخلص در عرصه هاى مختلف 
پاسدارى از انقالب و نظام اسالمى در سال ها، براى هميشه ماندگار و 
الهام بخش نسل هاى امروز و فرداى اين نهاد انقالبى و مردمى و بلكه 

جامعه اسالمى خواهد بود. 
ســردار مظاهر مجيدى و حجت االســالم حســين على در اين پيام 
همچنين آورده اند: اينجانبان با گراميداشــت ياد و خاطره الهام بخش 
او از درگاه حضــرت كبريايى براى آن عزيز علو مرتبت و جايگاه و 
همجوارى با شــهيدان كربال و براى بيت مكرم، بازماندگان گرامى و 
آحاد همرزمان دالور ايشان ثبات قدم و پايدارى در خدمت به اعتالى 

اسالم، انقالب و ملت ايران مسألت داريم. 

لزوم تسريع در روند ايمن سازى
 «گردنه اسدآباد» استان همدان

 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى بر لزوم تسريع در 
روند ايمن سازى گردنه و كمربندى اسدآباد تأكيد كرد. 

به گزارش بازار، كيومرث ســرمدى با اشــاره به اينكه هر ساله شاهد 
بروز حوادث تلخى در اين گردنه هســتيم، اظهار كرد: گردنه اسدآباد 
از پرترافيك تريــن جاده هاى غرب كشــور و از محورهاى برفگير و 

حادثه خيز بوده كه ايمن سازى اين مسير در دستور كار است. 
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اســالمى با ابراز تأسف از 
اينكه اين محور سال ها درگير اعتبارات قطره چكانى بوده است، افزود: 
خوشــبختانه با پيگيرى هاى انجام شده شــاهد نصب نيوجرسى هاى 
ســيمانى در اين نقطه هستيم كه موجب كاهش تصادفات رخ به رخ 

مى شود، اما در اين زمينه نيازمند اعتبارات الزم هستيم. 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به اينكه 
رفع مشــكالت اين راه و نقاط حادثه خيز محــور نيازمند هزينه هاى 
بيشترى است، يادآور شد: پيگير رفع مشكالت گردنه اسدآباد هستيم 

و به زودى مشكالت اين محور برطرف مى شود. 

تكاپوى اصولگرايان 
براى انتخابات رياست جمهورى

 ســخنگوى شــوراى وحدت اصولگرايان اوايــل هفته جارى در 
گفت وگويــى از نامه نگارى آيت ا... محمدعلى موحدى كرمانى رئيس 
جامعه روحانيت مبارز كشــور به 10 نامزد اصولگرا از جمله عزت ا... 
ضرغامى، محمدباقر قاليباف، ابراهيم رئيســى، محسن رضايى، سعيد 
جليلى، حســين دهقان، على نيكزاد، حسين قاضى زاده هاشمى، سعيد 
محمد و رســتم قاســمى خبر داد و از آنها خواست كه برنامه و افراد 

كليدى كابينه خود را به شوراى وحدت اصولگرايان ارائه كنند. 
 مطالبه از رئيسى براى حضور در انتخابات 

منوچهر متكى در يك نشست خبرى گفت: در انتخابات گذشته مجلس، 
ميزان مشاركت دشمنان را ترغيب كرد كه در اين حوزه سرمايه گذارى 
و نظام را دچار مشــكل كنند و ايجاد يأس در برنامه هايشــان است و 
هركس در اين خط حركت كند دســتاوردهاى انقالب و امام را هدف 
قرار داده اســت.  وى در ادامه گفت: مطالبه از آيت ا... رئيســى براى 
حضور در انتخابات را از ســوى اقشار مختلف و در جاى جاى كشور 
مشاهده مى كنيم و گاهى اخبارش را هم داريم اما اينكه گروه مشخصى 

در اين مورد به رهبر انقالب نامه نوشته باشند بنده اطالعى ندارم. 
وى در عين حال ادامه داد: برخى هم درباره آقاى رئيســى اين نگاه را 
دارند كه ايشان وارد صحنه نشوند كه اين نگاه يا به اين دليل است كه 
خودشان يك نامزد مدنظر دارند و يا معتقدند كه چشم انداز قوه قضائيه 

پس از ايشان روشن نيست. 
ســخنگوى شــوراى وحدت بيان كرد: عمده پرونده هاى مهم در قوه 
قضائيه مستقيم با دولت مرتبط مى شــوند، وقتى سيستم بانكى دچار 
آلودگى و رشوه مى شود، اگر در دولت يك تحول ايجاد شود و دولتى 

پاكدست حاكم شود قائدتا پرونده ها در قوه قضائيه سبك مى شود. 
 دست رد ضرغامى به وحدت اصولگرايان

متكى اوايل هفته جارى در گفت وگويى به 10 نامزد اصولگرا از جمله 
عزت ا... ضرغامى، براى ارائه برنامه خبر داده بود. 

در اين چارچوب، عزت ا... ضرغامى با انتشار عكس نوشته اى در كانال 
اطالع رســانى خود با تأكيد بر حضور مستقل اعالم كرد: ضمن احترام 
به همه نامزدها، رقبا، تشــكل هاى سياسى و تشكر از تالش آنان براى 
مشاركت هرچه پرشورتر مردم در انتخابات، بناى ورود به سازوكارهاى 

مرسوم را ندارم. 
 سرتيپ نامى: رئيسى بيايد كناره گيرى مى كنم

وزير پيشــين ارتباطات درباره ســمتش در ارتش، گفــت: در ارتش 
مســئوليت ندارم و ارتش وارد كار سياســى نمى شود. امروز كه براى 
نامزدى انتخابات رياســت جمهورى استعفا كردم مثل يك فرد عادى 
جامعه هســتم.  محمدحســن نامى درباره كنار رفتنش به نفع فرد يا 
جريانى خاص در جريان انتخابات، افزود: بســتگى به شرايط دارد و 
طبيعى است اگر فردى چون آيت ا... رئيسى وارد شود بايد همه تالش 
كنيم همگرايى و وفاقى به وجود بيايد كه كارها بهتر انجام شود. بنابراين 

در شرايطى كه او وارد شود حتما به نفع رئيسى كنار مى روم. 

مجلس تا 2 هفته تعطيل شد
 مجلس در دو هفته آينده جلسه علنى نخواهد داشت. 

محمدحســين فرهنگى،ســخنگوى هيــأت رئيســه مجلــس شــوراى 
ــرد:  ــار ك ــن مطلــب اظه ــان اي ــا بي ــا ايســنا ب اســالمى در گفت وگــو ب
ــس  ــود مجل ــده ب ــرر ش ــى مق ــزى قبل ــق برنامه ري ــن و طب ــش از اي پي
ــته  ــى داش ــه علن ــه جلس ــدت 4 هفت ــه م ــوروز ب ــالت ن ــس از تعطي پ
ــه  ــك هفت ــدت ي ــه م ــدگان ب ــت نماين ــم ارديبهش ــد و از يازده باش
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــه برون ــاى انتخابي ــه حوزه ه ــى ب ــراى سركش ب
ــه  ــا و ابتــالى جمعــى از نماينــدگان و كاركنــان مجلــس ب پيــك كرون
ــته  ــى نداش ــه علن ــز جلس ــده ني ــه آين ــس هفت ــد مجل ــرار ش ــا ق كرون

باشــد. 
بنابراين مجلس دو هفته آينده جلسه ندارد.

برجام در دستور كار 
شوراى روابط خارجى اروپا

گذشــته  روز  عصــر  اروپــا  اتحاديــه  خارجــى  روابــط  شــوراى   
جلســه اى بــه رياســت جــوزپ بــورل بــا وزراى امــور خارجــه اتحاديــه 
ــا برگــزار كــرد كــه مذاكــرات ويــن از موضوعــات مطــرح در ايــن  اروپ

ــود.  ــه ب جلس
ــه اى اعــالم  ــا در بياني ــه ى اروپ ــى اتحادي ــگاه اينترنت ــه گــزارش ايســنا، پاي ب
ــا در جلســه شــوراى روابــط  ــه اروپ كــرد كــه وزراى امــور خارجــه اتحادي
ــا رياســت جــوزپ بــورل مســئول سياســت خارجــى اتحاديــه،  خارجــى ب

ــده بررســى خواهــد شــد. ــر و رخدادهــاى آين تحــوالت اخي
ــار،  ــد، ميانم ــتان، هن ــر در گرجس ــوالت اخي ــامل تح ــات ش ــن موضوع  اي

ــود.  ــته اى) ب ــق هس ــام (تواف ــرات برج ــك و مذاك موزامبي

بخشنامه   اعطاى مرخصى به زندانيان 
ــه،  ــوه قضائي ــس ق ــوى رئي ــان از س ــارك رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس  ب
ــل توجهــى  ــه بخــش قاب ــراى اعطــاى مرخصــى 20 روزه ب بخشــنامه اى ب

ــد.  ــادر ش ــان ص از زنداني
بــه گــزارش قــوه قضائيــه، غالمحســين اســماعيلى، ســخنگوى قــوه قضائيــه 
در جريــان جلســه روز گذشــته شــوراى عالــى قــوه قضاييــه بــا اشــاره بــه 
شــيوع مــوج چهــارم كرونــا در كشــور اعــالم كــرد: بخشــنامه رئيــس قــوه 
ــاى  ــان در روزه ــه زنداني ــر اعطــاى مرخصــى 20 روزه ب ــى ب ــه  مبن قضائي

آينــده ابــالغ و اجرايــى خواهــد شــد. 
ــوى  ــى از س ــاى تكميل ــه خبره ــى رود ك ــار م ــزارش انتظ ــن گ ــق اي طب
ــه  ــن رابط ــده در همي ــاى آين ــه در روز ه ــوه قضائي ــى ق ــط عموم رواب

ــد. ــار ياب انتش

آگهـى مناقصـه 

شهردارى برزول

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد/ خدمات قير، مصالح آسفالت و اجراى كامل آن 
سازمان شهردارى برزول در نظر دارد مناقصه عمومى كاالهاى/ خدمات (قير مصالح آسفالت، حمل و اجراى كامل آن) به شماره 2000090381000002 را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1400/01/30 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 1400/02/05
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز پنج شنبه تاريخ 1400/02/16
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محمد ترابى »
 اوايــل هفتــه جــارى نيز نشســت هاى 
مشــترك برجام با حضور مقامات كشورمان 
با كشــورهاى 1+4 (انگليس، آلمان، فرانسه، 
روســيه به اضافــه چين) ادامه داشــت. اين 
نشست ها به منظور رســيدن به توافقى ميان 
اعضاى باقى مانده برجام براى بازگشت آمريكا 
به برجام برگزار مى شود. رفع تحريم هاى عليه 
كشورمان و بازگشت ايران به برنامه هسته اى 
توافق شده در برجام محوريت اين نشست ها 

محسوب مى شود. 
در اين نشست ها كارگروه هاى كارشناسى برى 
رفع تحريم ها و مسائل هسته اى تشكيل شده 
كه قرار اســت اقداماتى را كه آمريكا و ايران 
براى بازگشت به تعهدات برجامى انجام دهند 

مورد بررسى قرار گيرد. 
معاون وزير خارجــه در اين رابطه مى گويد: 
فكر مى كنيم مذاكرات به مرحله اى رسيده كه 
طرفين مى توانند روى يك متن مشترك آغاز 
به كار كنند. نگارش متــن در حوزه هايى كه 
اشــتراك نظر وجود دارد مى تواند آغاز شود. 
به همين منظور، هيأت ايرانى متون خود را در 
حوزه هسته اى و حوزه رفع تحريم ها آماده و 
تقديم كرده است؛ اين متونى كه معرفى كرديم 
مى تواند مبناى مذاكرات و رســيدن به توافق 

نهايى باشد. 
كاظــم غريب آبادى نماينده دائم ايران در وين 
نيز پس از نشســت ابتــداى هفته و عملكرد 
كارگروه هــا گفــت: آنچه در ويــن در حال 
پيگيرى و گفت وگو است، ايجاد يك تصوير 
واضح و شــفاف درباره لغو تحريم ها بوده و 
هيأت مذاكره كننده نتايج گفت وگوها را به طور 

منظم به مقامات عالى گزارش مى كند. 
اعضاى برجام (1+4) تاكنون از روند مذاكرات 
ابراز رضايــت كرده و مذاكرات را در روندى 
مثبت ارزيابى مى كننــد. «انريكه مورا» معاون 
دبيــر كل ســرويس اقدام خارجــى اتحاديه 
اروپا گفت: پيشــرفت در كار حاصل شده كه 
به آسانى به دســت نيامده است. اكنون به كار 
ســاده تر با جزئيات بيشتر نيازمنديم. موضوع 
كليدى اين اســت كه همه به هدف يكسانى 
پايبند هســتند: بازگشــت آمريكا به برجام و 

اجراى كامل آن. 
با وجود ابراز اميــدوارى طرف هاى برجام و 
مقامات اياالت متحده براى رسيدن به راهكار 
بازگشت اين كشور به برجام، موانع زيادى بر 
سر راه اين مذاكرات وجود داشته كه مى توان 
گفت كه در هفته هاى گذشته اين مشكالت نيز 

بيشتر شده است. 
 فشــار مخالفان برجام و تأثيرات 

آن ها بر مذاكرات
به همان اندازه كه تفكــر مجامع بين الملل از 
برجام دفاع مى كند، اين معاهده از دشــمنان 
و مخالفان زيادى نيز برخوردار اســت. از اين 
رو تاكنون تالش هاى زيادى براى نابودى اين 
معاهده شده است. البته مى بايست گفت كه با 
وجود احتمال بازگشت آمريكا به برجام، ادامه 
حيات اين قــرارداد بين المللى وجود دارد، اما 
مخالفان برجام توانســته اند شرايط را تا جايى 
كه امكان داشته براى بازگشت آمريكا به برجام 

پيچيده و دشوار كنند. 
■ مخالفــان در اياالت متحده: شــايد بتوان 
گفت كه اصلى ترين ضربه به برجام از ســوى 

مخالفان آمريكايى به اين معاهده وارد شد، در 
جايــى كه دونالد ترامپ به نمايندگى از ديگر 
مخالفان حزب جمهورى خواه با برجام، از آن 
به صورت رسمى خارج شد. در شرايط كنونى 
نيز همچنان سناتور هاى جمهورى خواه با ابالغ 
نامه، مخالفت خود را براى بازگشت آمريكا به 
برجــام به جو بايدن اعالم كرده و دولت را تا 

حدى تحت فشار قرار داده اند. 
بــا اين حــال مى توان گفت كــه اصلى ترين 
مشكل ايجاد شده از سوى مخالفان در اياالت 
متحده براى بازگشت به برجام توسط ترامپ 
ايجاد شده است. وى در ماه هاى آخر رياست 
جمهــورى خود با ايجــاد برخى به اصطالح 
تحريم ها سعى در سخت تر كردن شرايط براى 

رفع تحريم ها توسط بايدن 
داشت. 

در شــرايط فعلــى در پى 
برجامى،  اخير  نشست هاى 
تمامى  رفع  خواستار  ايران 
تحريم هاى اعمال شده پس 
از خارج شــدن آمريكا از 
برجام اســت، اين درحالى 
است كه كاخ ســفيد ادعا 
مى كنــد بخشــى از ايــن 
تحريم ها حداقل در عنوان 
ارتباطى با برجام نداشته و 
به همين دليــل امكان رفع 
همگى آنها از جانب دولت 

بايدن ممكن نيست. 
ولى نصر، اســتاد دانشكده 
جــان هاپكينز و مشــاور 

سابق اوباما در «نيويورك تايمز» در اين رابطه 
مى گويد؛ بخشى از اين مسأله به آن برمى گردد 
كه دولت ترامپ عامدانه برخى تحريم ها را به 
مبارزه با تروريســم گره زده است، اتفاقى كه 

سبب مى شود لغو آنها دشوار شود. 
■ مخالفــان در ايــران: همانطــور كــه به 
تفكيــك حزبــى در آمريكا مى تــوان گفت 
جمهورى خواهان با برجام مخالفند، در ايران 
نيز بيشــتر اصولگرايان در چند ســال اخير 
همــواره انتقاد و مخالفت خــود را با برجام 
اعالم كرده اند. البته در شرايط فعلى و به ويژه 
با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى 
برخى اصولگرايان نيز تبديل به مدافعان برجام 
شده و خواســتار پيگيرى مذاكرات در دولت 

بعدى هستند. 
با اين حال برخى دولت مردان و كارشناســان 
برخــى اقدامات مجلس اصولگــراى يازدهم 
از جملــه قانون "اقــدام راهبرى بــراى لغو 

تحريم هــا" را در راســتاى ســخت تر كردن 
بازگشت آمريكا به برجام در ماه هاى باقى مانده 

از دولت روحانى  مى دانند. 
■ مخالفــان در منطقه: رژيم صهيونيســتى 
اسرائيل و عربستان بزرگ ترين مخالفان برجام 
در منطقه به حساب مى آيند. اسرائيل به عنوان 
اصلى تريــن مخالف برجام همــواره در اين 
سال ها از هيچ كوششى براى پايان بخشيدن به 
عمر برجام دريغ نكرده است. در زمان حضور 
ترامپ در كاخ ســفيد، خواسته هاى اين رژيم 
اشــغالگر توسط دولت وقت كاخ سفيد انجام 
مى شــد. اما در شرايط كنونى كه ديگر خبرى 
از ترامپ نيســت، شاهد اين مسأله هستيم كه 
حتى اســرائيل خطر جنگ دريايى با ايران را 
پايان بخشيدن به  نيز براى 
برجام به جان خريده و در 
ماه هاى اخيــر اقداماتى از 
در  خرابكارانه  اقدام  جمله 
داده  انجام  را  نطنز  نيروگاه 
كه البته با واكنش كشورمان 
درصدى   60 غنى سازى  با 

روبه رو شد. 
اســرائيل كــه بــه نقل از 
آن  داخليه  خبرگزارى هاى 
بيش از 90 درصد تجارت 
خود را از طريق دريا انجام 
مى دهد، جنــگ دريايى و 
(در  اينچنينى  تقابل هــاى 
اخبارى  گذشــته  ماه  چند 
قرار  اصابت  مورد  بر  مبنى 
گرفتن كشتى هاى متعلق به 
ايران و اسرائيل توســط يكديگر انتشار يافته 
اســت) مى تواند ضربه بزرگى به اقتصاد تجار 

اين رژيم وارد آورد. 
از اين رو عمق ترس و مخالف اسرائيل با رفع 
تحريم ها عليه كشــورمان و احياى برجام را 

مى توان اندازه  گيرى كرد. 
چند خبرگزارى اسرائيلى (شبكه دولتى كان، 
سايت واى نت و روزنامه جروزالم پست) به 
نقل از مقامات ارشد امنيتى اين رژيم در رابطه 
با نشست ويژه    اين كابينه گفته بودند كه ايران 
با بازى «ماهرانه» خود با برداشــتن گام هايى 
پياپى در جهــت عدول از برجام، توانســته 
آمريكا را به دنبال خود بكشــاند و از شواهد 
چنين پيداست كه واشنگتن براى احياى برجام 
«عزم راســخ» دارد. آمريكايى ها بسيار بيشتر 
از آنچه كــه ايرانى ها طلب كنند، آماده نرمش 
هســتند؛ آنها مى خواهند به هر قيمتى، برجام 

احيا شود.

از سوى ديگر عربســتان نيز در زمان ترامپ 
تمام قد مخالفت خود را با احياى برجام نشان 
مى داد. عربســتان هم اعالم كرده كه خواستار 
حضــور در مذاكرات ميان ايــران و اعضاى 
برجام براى بازگشــت آمريكا به برجام بوده 
تا برخى نگرانى هاى كشور هاى منطقه از اين 

معاهده بين المللى رفع شود. 
 استقبال ايران از گفت وگو

 با عربستان
برخى كارشناســان بر اين باورند كه حال با 
تغيير شرايط و مخالفت قاطع ايران با حضور  
كشــور هاى ثالث در مذاكرات ميان ايران و 
1+4 (حتى ايران با حضور آمريكا كه زمانى 
عضو برجام محســوب مى شد نيز مخالفت 
كرده اســت)، عربســتان مواضع خود را در 
قبال برجام و ايران تغيير داده است. در چند 
روز گذشــته برخى خبرگزارى هاى عربى و 
غربى از مذاكرات ميان ايران و عربستان در 
بغــداد خبر داده اند. البتــه تاكنون اين اخبار 
مورد تأييد مقامات ايرانــى قرار نگرفته اما 
روز گذشته سخنگوى وزارت امور خارجه 
كشورمان در نشست خبرى خود در اين باره 
اظهار كــرد: «ما گزارش هاى رســانه اى را 
بعضا  نقل وقول هاى  بــاره  در ايــن  ديديم. 
متضاد منتشر شده است. ايران از گفت وگو 
با عربســتان سعودى اســتقبال كرده و اين 
مســأله را به نفع مردم دو كشور و صلح و 

ثبات منطقه اى مى داند.»
ســعيد خطيب زاده در ادامه درباره مذاكرات 
وين اظهار كرد: مباحث درباره ســازوكارهاى 
فنى رفع تحريم هاى ظالمانــه اياالت متحده 
است. درباره مســأله بازگشت دولت آمريكا 
بــه تعهــدات خــودش و قطعنامــه 2231 
پيشرفت هايى حاصل شده و در مسير درستى 
است اما به اين معنا نيست كه به مرحله نهايى 

اين گفت وگوها رسيده ايم. 
 مذاكــرات ويــن وارد مرحله تهيه 

پيش نويس شده است
روز گذشته رئيس هيأت روسيه در مذاكرات 
وين پيرامون برجام در صفحه توئيترش نوشت 
كه گفت وگوها درباره احيــاى اين توافق در 
نتيجه 2 هفته رايزنى هاى فشــرده، حاال وارد 

مرحله پيش نويس شده است. 
ميخائيل اوليانوف در اين توئيت نوشــت كه 
هنوز فاصله زيادى تا رســيدن به يك راه حل 
عملى درباره فعال كــردن برجام وجود دارد 
اما ما از كلى گويى به ســمت توافق بر ســر 
گام هاى ويژه در راســتاى رســيدن به هدف 

حركت كرده ايم.

بررسى موانع مذاكرات نشست مشترك برجام؛

گام هايى براى احياى برجام 
■ آيا در اين فرصت باقى مانده توافقات حاصل مى شود؟               ■ مذاكرات وين وارد مرحله پيش نويس شد

 استيضاح وزير بهداشــت به هيأت رئيسه مجلس 
شوراى اســالمى ارجاع شده اما اعالم وصول آن را به 

صالح نمى دانيم. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با مهر با بيان اينكه تعدادى از همكاران طرحى را براى 
اســتيضاح وزير بهداشت امضا كرده و به هيأت رئيسه 
ارجاع داده اند، گفت: هيأت رئيسه اعالم وصول طرح 

استيضاح را به صالح نمى داند. 
على كريمى فيروزجايى ادامه داد: استيضاح 8 وزير از 
ابتداى مجلس يازدهم تا امروز به هيأت رئيســه ارائه 
شــده اما با توجه به اينكه روزهــاى پايانى كار دولت 
اســت، هيأت رئيسه مجلس اســتيضاح را به صالح 

نمى داند و اعالم وصول نمى كند. 
اين در حاليســت كه حجت االســالم عليرضا سليمى، 
ديگر عضو هيأت رئيســه در مصاحبــه با خبرنگاران 

اساسا منكر وجود طرحى براى استيضاح وزير بهداشت 
شده و گفته است تاكنون هيچ طرحى مبنى بر استيضاح 
ســعيد نمكى به هيأت رئيســه مجلس تقديم نشده و 

مطلبى نيز در اين باره مطرح نشده است. 
وى بــا بيان اينكه قطعا اســتيضاح بايد با نظر مجلس 
صــورت گيرد نه با نظر يــك نماينده، در گفت وگو با 
فارس افزود: شرايط كشور به گونه اى است كه همه بايد 

با همدلى پيش برويم. 
ســليمى ادامه داد: درحال حاضر شرايط كشور بحرانى 
اســت، بنابراين همه بايد دســت به دست هم داده و 
به بهبود شــرايط فعلى كشور كمك كنيم، زيرا شرايط 

كنونى كشور اصًال مطلوب نيست. 
عضو هيأت رئيسه مجلس درباره اختالف نظر مجلس 
شوراى اســالمى و مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
پيرامون طرح اصالح قانون انتخابات گفت: شــوراى 

نگهبان طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى 
را تأييــد كرده امــا مجمع تشــخيص مصلحت نظام 

ايراداتى به اين طرح دارد. 

تالش نمايندگان براى استيضاح نمكى به جايى نرسيد
همدان پیام در کنار شامست!
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نيش و نـوش

شرط وزارت بهداشت براى واردات واكسن كرونا
 با ارز نيمايى

 مديــركل امــور دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو با اشــاره به ميزان 
واكسن هاى وارد شده به كشــور، در عين حال شروط وزارت بهداشت براى واردات 

واكسن كرونا از سوى بخش خصوصى و با ارز نيمايى را تشريح كرد. 
ســيد حيدر محمدى در گفت وگو با ايســنا، درباره وضعيت واردات واكسن كرونا 
در كشــور، گفت: تاكنون 520 هزار ُدز اســپوتنيك وى وارد كشور شده، 650 هزار 
ُدز واكســن چينى، 700 هزار ُدز واكسن آســترازنكا و 125 هزار ُدز واكسن بهارات 
هند وارد كشور شده اســت كه تاكنون حدود 500 هزار ُدز واكسن كرونا در كشور 

تزريق شده است. 

5222 زندانى جرايم غيرعمد چشم انتظار خيران
 رئيس هيأت امناى ســتاد ديه كشور از چشم انتظارى 5 هزار و 222 نفر از زندانيان 

جرايم غيرعمد براى كمك خيران خبر داد. 
به گزارش ايرنا، اســدا... جواليى افزود: امكان كمك هاى مالى از طريق خودپردازهاى 

بانك هاى ملى، ملت، رفاه، تجارت و صادرات فراهم است. 
وى با اشــاره به تعداد زندانيان جرايم غيرعمــد اظهار كرد: اكنون 11 هزار و 266 نفر 
از بدهكاران غيرعمد در زندان هســتند كه بــه ترتيب 217 نفر از اين تعداد مربوط به 
حوادث رانندگى، 32 نفر مربوط به حوادث كارگاهى، 97 نفر مربوط به محكوميت هاى 
شبه عمد، 8 هزار و 784 نفر مربوط به بدهكاران مالى شامل چك، ضامن و سفته، هزار 

و 987 نفر نيز مربوط به بدهكاران مهريه و 140 نفر مربوط به نفقه هستند. 

80 درصد واكسن هاى كرونا 
در 10 كشور پيشرفته تزريق شده است

 توزيع ناعادالنه واكســن هاى كوويد 19 روى زشت دنياى ناعادالنه ما را نشان داد، 
به طورى كه تقريباً 80 درصد واكسن هاى تزريقى در 10 كشور پيشرفته است، درحالى  كه 
18 كشور با درآمد پايين و متوسط هنوز واكسنى دريافت نكرده اند. به گزارش ايرنا، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بيان كرد: سالمتى هيچ مرز سياسى و جغرافيايى نمى 
شناسد و درد و مشكالت گروهى از مردم در يك طرف جهان با مشكالت افراد در ساير 
نقاط در هم تنيده اســت. سعيد نمكى اظهار كرد: پاندومى بيمارى كوويد 19 به سرعت 
جهان را فرا گرفت و درس هاى زيادى را در سطح ملى، منطقه اى و جهانى به ما آموخت 

كه نشان دهنده آماده نبودن جامعه جهانى براى مقابله با يك پاندمى بود. 

برخى مزاياى طرح جوانى جمعيت تشريح شد
استفاده از مرخصى زايمان 
بلندمدت و دوركارى مادران

 مشكل جمعيت كشور و به هم ريختگى در ساختار جمعيتى كشور 
يكى از چالش هاى اساسى ايران در سال هاى آينده خواهد بود.

 مديركل دفتر توســعه اجتماعى معاونت ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان، در اين باره گفت: طرح «جوانى جمعيت 
و حمايت از خانواده» واجد نكات مثبتى است كه در صورت اجراى 

دقيق مى تواند تا حد زيادى به حل اين چالش كمك كند.
اعظــم كريمى در گفت وگو با ايســنا، درباره طرح «جوانى جمعيت 
و حمايت از خانواده» مصوب مجلس شــوراى اسالمى، اظهار كرد: 
همانگونه كه بارها اعالم شــده اســت، مشــكل جمعيت كشور و 
به هم ريختگى در ساختار جمعيتى كشور يكى از چالش هاى اساسى 
ايران در سال هاى آينده خواهد بود، به طورى كه تخمين زده مى شود 
اگــر كاهش مواليد به همين منوال ادامه پيدا كند تا چند ســال آينده 
جمعيت ايران به شــدت كاهش يافته و ساختار جمعيتى كشور نيز 

به سمت پيرى و كاهش جمعيت جوان و مولد پيش خواهد رفت.
وى ادامــه داد: طرح جوانى جمعيــت و حمايت از خانواده حاصل 
تــالش نمايندگان مجلس، با همين هدف تدوين و تصويب شــده 
اســت. در طول تدوين و بازنگرى طــرح تا تصويب آن در مجلس 
در چندين نوبت نظرات كارشناسى دستگاه هاى تخصصى گرفته شد 

و قانون گذار با نگاه عملياتى به طرح و تصويب اقدام كرده است.
 مزاياى طرح جوانى جمعيت از تأمين مسكن 

تا افزايش حق عائله مندى كارمندان
مدير كل دفتر توســعه اجتماعى جوانــان افزود: در اين طرح امكان 
استفاده مجدد خانواده ها از امكانات دولتى تأمين مسكن پس از تولد 
فرزند ســوم، امكان دريافت زمين براى ساخت واحد مسكونى پس 
از تولد فرزند سوم و تخفيف هاى مربوط به عوارض شهردارى براى 
اين افراد پيش بينى شده است. همچنين امكان استفاده از خوابگاه هاى 
متأهلى و تســهيل در ساخت وســاز اين خوابگاه ها و تأمين وديعه 

مسكن نيز از جمله تمهيدات ديگر اين طرح است.
وى اين را هم گفت كه افزايش 25 درصدى سقف تسهيالت خريد 
و ساخت و جعاله تعميرات مسكن به ازاى هر فرزند، افزايش دوره 
بازپرداخت به ميزان 2 ســال به ازاى هر فرزنــد، تأمين مهدكودك 
و امكان اســتفاده از معافيت مالياتى پس از تولد فرزند ســوم نيز از 

مشوق هاى مهم درج شده در اين طرح است.
 پيش بينى استفاده از مرخصى هاى زايمان بلندمدت

 و دوركارى مادران
وى همچنيــن اين را هم گفت كــه از جمله نكات جالب توجه اين 
طرح كه در مكاتبات اين معاونت با مجلس شــوراى اسالمى هنگام 
مراحل تدوين آن مورد تأكيد قرار گرفت؛ بحث امنيت شغلى بانوان 
شاغل و امكان استفاده از مرخصى هاى زايمان بلندمدت و دوركارى 
براى مادران باردار اســت كه به خوبى در مــاده 17 اين طرح درج 

شده است.
كريمى اهداى ســاالنه «جايزه ملى جوانــى جمعيت» در بخش هاى 
خانواده، رســانه، ســازمان هاى مردم نهــاد، دســتگاه هاى اجرايى، 
شــركت ها و مؤسســات خصوصى، مديران و نخبگان را از جمله 
ابعاد مهم فرهنگ ســازى اين طرح دانســت و گفت: تأمين ســبد 
تغذيه رايگان و بسته بهداشــتى رايگان به صورت ماهانه امر مهمى 
در راســتاى حمايت هاى اجتماعى از مادران كم بضاعت اســت كه 
طرح «جوانى جمعيت» به آن توجه كرده است. همچنين براى ديگر 
مادرانى كه داراى 3 و بيش از 3 فرزند هستند نيز خدمات اجتماعى 
خاصى در قالب كارت مادرانه در نظر گرفته شده است كه به نوعى 
ارزش گذارى به جايگاه واالى مادران و ارائه تسهيالت به اين گروه 

از جامعه است.

دنياى اقتصاد: نقشه كرونا چرا قرمز شد؟
 اينو بايد از عوارضى تهران چالوس پرسيد!!

آرمان ملى: واكسن رايگان نيامده پولى شد
 تضمين سالمتى هم خرج داره!!

ايران: موج سياه كرونا
 ديگه ما از اين بيدا نيستيم كه با اين بادها بلرزيم!!

جام جم: مذاكرات وين چگونه غنى سازى مى شود؟
 با يه كيلو تخمه سنقرى!!

ابتكار: رنگ قرمز بورس در تالطم تصميمات
 نكنه رنگ سال قرمز شده كه همه قفلى زدن روش!!

خراسان: شعبده بازى بانك ها
 براى خالى نبودن عريضه كفايت مى كنه!!

رسالت: 100 روزى كه 3هزار روز شد
 مى گذره ولى سخت مى گذره!!
كليد: داروى هندى خريدار ندارد

 مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مى ترسه!!
وطن امروز: استاندارد كارآمدى

 مونده استاندارد از نظر شما چطور معنى بشه!!
پيام ما: ايران در محاصره خشكسالى شديد

 فعًال كه حتى نفس كشيدنم برامون تو مضيقه گذاشتن!!
اتحاد ملت: قاچاق ميوه با هواپيما

 بدون شرح!!
بهار: بحران اصلى اقتصاد ايران تحريم است

 از بحران گذشته به فاجعه رسيده!!
جام جم: افزايش حقوق به بازنشستگان هم مى رسد؟

  كى داده و كى گرفته؟؟
كائنات: هزارتوى تهيه واكسن

 حاال چندتا خان از 7 خان واكسن مونده!!!

 ماه ميهمانى خدا هميشــه با رسم و رسوم 
خاصى همراه است كه مردم همدان نيز از اين 
مسأله مســتثنى نبوده و از چند روز مانده به 

آغاز اين ماه خود را مهياى آن مى كنند.
مردم ديار الوند از اواخر ماه شــعبان آرام آرام 
خود را براى ماه ميهمانى خدا و انجام تكاليف 
شــرعى آماده مى كنند، از تطهير و پاك سازى 
مســاجد، تكايا و حســينيه ها گرفته تا پخت 
انواع شيرينى، نان و غذاهاى خاص و محلى؛ 
ســنت هايى كه در برخى مناطق شــهرى و 
روســتايى همدان هنوز زنده اســت و به ماه 

رمضان رنگ و لعاب ديگرى مى بخشد.
پيشوازى از ماه رمضان

آئين «پيشواز» از ماه رمضان يكى از سنت هاى 
كهن همدانى هاســت به طورى كه برخى مردم 
بــا روزه در روزهاى اول، پانزدهم و آخر ماه 
شعبان و يا يك روز مانده به آغاز ماه خود را 
براى روزه دارى در ماه رمضان آماده كرده و به 

پيشواز ماه خدا مى روند.
خانواده هاى همدانى چند روز مانده به رمضان 
بنا به وســع و توان مالــى، مايحتاج و اقالم 
غذايى مورد نياز خود را براى ايام روزه دارى 
فراهم مى كنند و در ايــن ميان كمك به فقرا 
و نيازمنــدان نيز مدنظر قرار دارد، به طورى كه 
بســته هايى جداگانه براى كمك به آنها كنار 

مى گذارند.
عمده مــردم در اين ماه بــراى افطارى از 
انواع آش، شــير و خرما، نــان جو، نان و 
پنير و ســبزى و گردو، آبدوغ خيار، حليم، 
همچون  همدان  مخصوص  شيرينى  كلوچه، 
مسقطى  و  كماج  زرده،  حلوا  انگشــت پيچ، 

مى كنند. استفاده 
ماه رمضان اگر در فصل گرما بود، هيأت امنا 
و خادمان مساجد و تكايا درصدد تهيه وسايل 
سرمايشــى و در فصل سرد وسايل گرمايشى 
بودنــد و با كمك جوانان فرش و قاليچه هاى 
مســجد را مى شســتند و با مزين كردن در و 
ديوار مساجد و حسينيه ها به پارچه هاى منقش 
به آيات قرآن و روايات و اشــعار مذهبى به 
اســتقبال ماه رمضان مى رفتند، سنت هايى كه 
امروز نيز در مســاجد نقــاط مختلف همدان 

به  ويژه روستاها ديده مى شود.
دعوت از يك روحانى براى روســتا در ايام 
ماه رمضان از ديگر رســم روســتاييان است؛ 
به طورمعمــول اهالى روســتاهاى همدان در 
ماه رمضان از يــك روحانى براى حضور در 
مسجد روستا درخواست مى كنند و روحانى 
معرفى شده هنگام حضور در روستا در منزل 
يكى از خادمان يا بزرگان روســتا اسكان داده 
مى شــود و برخى مواقع نيــز نيكوكارى پيدا 
مى شــود و تمامى هزينه هاى اين روحانى را 

در ماه مبارك رمضان تقبل مى كند.
روحانى مستقر در روستا نماز جماعت را در 
هر نوبت در مساجد برگزار مى كند و به بيان 
احــكام و روايات اين ماه مى پردازد كه همين 
سبب مى شــود همدلى و مشاركت خوبى در 

بين اهالى روستاها شكل گيرد.
كلوخ اندازان؛ تطهير براى روزه دارى

جشــن پيش از ماه رمضــان را كلوخ اندازان 
مى گويند كه در بيشــتر نقــاط ايران از جمله 
همدان اين آئين در آخرين روز از ماه شعبان 
از ســال قمرى برگزار مى شود؛ جشنى كه از 
متون كهن يادى از آن نشــده يا نگارنده از آن 

بى اطالع بوده است.
اين رســم بدين شــكل بود كه اغلب مردم 
همدان وســايل مورد نياز و خوراك خود را 
آماده كرده و به اطراف شــهر و آبادى به ويژه 
كشــتزارها و باغ مى رفتند و بســاط چاى و 

خوراكى را علم مى كردند.
در اين آئين هنگام عصر كلوخ برمى داشتند و 
نيت مى كردند تا پايان ماه گناه نكنند و سپس 
كلوخ را محكم بر زمين مى زدند، پيشــينيان 
معتقد بودند با شكســتن كلوخ، اميال نفسانى 
خــود را زير پا مى گذارند و ميل به پيروى از 

نفس را در خود مى شكنند.
عــده اى از همدانى ها نيز در قديم از بزرگ تا 
كوچك هنگام غروب در اين آئين كلوخى را 
در دست مى گرفتند و رو به قبله مى ايستادند 
و بــا اين دعا كه «خدايا! گناهان و كارهاى بد 
گذشته را شكســتيم»، خود را براى عبادت و 
روزه ماه رمضان آماده مى كردند، آن گاه كلوخ 

را محكم بر زمين مى زدند تا خرد شود.
 چاوش خوانى؛ نواى رسيدن رمضان
به گزارش فارس، بيدار شــدن براى سحر نيز 
خود رســوم خاصى داشت، يكى از راه هايى 
كه از قديم االيام مردم همدان براى بيدار شدن 
در ســحر از آن اســتفاده مى كردند، صداى 
بانگ خروس بــود، خروس 3 بار مى خواند، 
مرحله نخست بيدار باش، مرحله دوم خوردن 
سحرى و بانگ سوم به معناى دست كشيدن 

از خوردن بود.

دهل زدن، شليك تير با تفنگ، كوبيدن ديوار 
همســايه، جار زدن، مناجات، ســحرخوانى 
و چاوش خوانى از ديگر ســنت هاى گذشته 
همدانى هــا در ماه رمضان بود كه به دليل نبود 
راديو، تلويزيون و ساعت از اين روش ها براى 

بيدار كردن مردم در سحر استفاده مى كردند.
چاوش خوانى به شــكلى بود كه در گذشــته 
برخى افراد موظف بودند نيمه هاى شــب در 
كوچه و محله هاى شهر و روستا بگردند و با 
خواندن اشــعار، ذكرخوانى در مدح حضرت 
علــى(ع) و چاوش خوانــى، زمان ســحر را 
خبر دهند و بــا اين روش روزه داران را بيدار 

مى كردند.
اگر بخواهيــم آئينى مخصوص مــاه مبارك 
رمضان را در اســتان همدان ثبت كنيم، انواع 
چاوش خوانى، ســحرخوانى و ذكرخوانى با 
لهجه هاى مختلف است كه بايد ثبت معنوى 
شــود.افطارى دادن از ديگر رسوم ماه رمضان 
بود؛ كســانى  كه توان مالى خوبى داشــتند، 
يك يا چند نوبت مــاه رمضان در منزل خود 
افطارى مى دادنــد و عده اى ديگر نيز افطارى  
و نذرى هاى خود را همچون شــير و خرما، 
حليم، آبگوشــت و آش در مســاجد توزيع 

مى كردند.
مردم  براى  قدر  شــب هاى  شــب زنده دارى 
همــدان همانند ديگر نقاط ايران مورد احترام 
اســت و شب هاى قدر را تا صبح بيدار بودند 
و با خدا راز و نياز مى كردند و بر اساس باور 
و اعتقادات مذهبى شان، عده اى كسب و كارها 
و كار كشــاورزى خود را در اين ماه تعطيل 

مى كردند.
همدانى ها به ويژه روستاييان عيد فطر را بسيار 
بزرگ مى دانســتند و همانند عيد نوروز، پس 
از افطار به ديدن بزرگان روســتا مى رفتند و 
اين روز را برنج و پس از آن غذاهاى ســبك 

مى خوردند.
عيدى بردن براى نوعروسان و يا گرفتن هديه 
براى خانواده هاى عزادار براى از عزا درآوردن 
آنها از ديگر ســنت هاى رايــج در ماه مبارك 

رمضان در همدان است
 شيرينى هاى رمضان همدان

همدانى هــا بــراى اينكه بتوانند يــك ماه را 
به خوبى روزه بگيرند، شــيرينى نو و جديدى 
همچون حلــوا زرده، انگشــت پيچ و كماج 
درست مى كردند، ســنتى كه مختص همدان 
اســت اما در برخى روستاها نيز زنان شيرينى  
و نان هاى مخصوص آن روســتا را درســت 

مى كردند.
از غذاهــاى ويژه همدانى هــا در ماه مبارك 
رمضان نيز مى توان به آش رشــته، آش ترش، 
آش ترخينــه، اُمــاج، سرداشــى، ترحلــوا، 
آبگوشت بزباش، آبگوشــت كلم، آبگوشت 
خشكبار، آبگوشت قرمه، رشته پلو، شيربرنج، 
شامى كباب، طاس كباب، بورانى و شيرينى هاى 
رايج در همدان همچــون كماج، حلوا زرده؛ 
انگشــت پيچ، آگرده، زولبيا و باميه و نان هاى 

اوفاق، گرده چرب و شاتى اشاره كرد.
 كيسه بركت

يكى ديگر از رسوم همدانى ها در ماه رمضان 
اين اســت كه در ســال هاى خيلى دور زنان 
همدانــى در روز بيســت و هفتم ماه رمضان 
روز به دوخت كيســه  بركت اقدام مى كردند 
و كسانى  كه قصد انجام اين سنت را داشتند، 
براى اقامه نماز ظهر و عصر به مسجد رفته و 

قطعه اى پارچه و نخ و سوزن نيز همراه خود 
مى بردند و بين نماز ظهر و عصر اين كيسه را 
مى دوختند و مقدارى پول در آن مى گذاشتند 
و بيــن اعضاى خانواده تقســيم مى كردند تا 
خير و بركت نصيب همه اعضاى خانه شــود 
و بركت ماه رمضان به ماه هاى ديگر سال نيز 

منتقل شود.
از رســوم جالب ديگر اينكه برخى خانواده ها 
پس از هر افطــار، خرده هاى نان را از ســر 

سفره جمع مى كردند و در ظرفى مخصوص 
مى ريختند و ايــن خرده نان ها را تا عيد قربان 
نگه مى داشــتند تا آبگوشــتى كه از گوشت 

قربانى تهيه مى شد، ميل كنند.
اين مطالب گوشــه اى از آئين ها و سنت هاى 
همدان در ماه مبارك رمضان اســت كه البته 
برخــى از آنها در پيــچ و خم تاريــخ يا به 
فراموشى ســپرده شــده و يا به حاشيه رفته 

است.

تلگرام: 09226404490
info@Hamedanpayam.com :ايميل

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحتاريخ

5:196:4613:1619:4720:060:33چهارشنبه 25 فروردين – 1 رمضان
5:176:4413:1619:4820:070:33پنجشنبه 26 فروردين – 2 رمضان
5:166:4313:1619:4920:070:32جمعه 27 فروردين – 3 رمضان
5:146:4213:1619:5020:080:32شنبه 28 فروردين – 4 رمضان

5:136:4013:1519:5120:090:32يك شنبه 29 فروردين – 5 رمضان
5:116:3913:1519:5120:100:31دوشنبه 30 فروردين – 6 رمضان
5:106:3813:1519:5220:110:31سه شنبه 31 فروردين – 7 رمضان

5:086:3713:1519:5320:120:30چهارشنبه 01 ارديبهشت – 8 رمضان
5:076:3613:1419:5420:130:30پنجشنبه 02 ارديبهشت – 9 رمضان
5:056:3413:1419:5520:130:29جمعه 03 ارديبهشت – 10 رمضان
5:046:3313:1419:5520:140:29شنبه 04 ارديبهشت – 11 رمضان

5:026:3213:1419:5620:150:29يك شنبه 05 ارديبهشت – 12 رمضان
5:016:3113:1419:5720:160:28دوشنبه 06 ارديبهشت – 13 رمضان
4:596:3013:1419:5820:170:28سه شنبه 07 ارديبهشت – 14 رمضان

4:586:2913:1319:5920:180:28چهارشنبه 08 ارديبهشت – 15 رمضان
4:576:2813:1319:5920:180:27پنجشنبه 09 ارديبهشت – 16 رمضان
4:556:2713:1320:0020:190:27جمعه 10 ارديبهشت – 17 رمضان
4:546:2613:1320:0120:200:27شنبه 11 ارديبهشت – 18 رمضان

4:536:2513:1320:0220:210:27يك شنبه 12 ارديبهشت – 19 رمضان
4:516:2313:1320:0320:220:26دوشنبه 13 ارديبهشت – 20 رمضان
4:506:2213:1320:0320:230:26سه شنبه 14 ارديبهشت – 21 رمضان

4:496:2213:1320:0420:240:26چهارشنبه 15 ارديبهشت – 22 رمضان
4:476:2113:1320:0520:240:26پنجشنبه 16 ارديبهشت – 23 رمضان
4:466:2013:1320:0620:250:25جمعه 17 ارديبهشت – 24 رمضان
4:456:1913:1220:0720:260:25شنبه 18 ارديبهشت – 25 رمضان

4:436:1813:1220:0720:270:25يك شنبه 19 ارديبهشت – 26 رمضان
4:426:1713:1220:0820:280:25دوشنبه 20 ارديبهشت – 27 رمضان
4:416:1613:1220:0920:290:24سه شنبه 21 ارديبهشت – 28 رمضان

4:406:1513:1220:1020:300:24چهارشنبه 22 ارديبهشت – 29 رمضان
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سحرگاه رمضان 
با چاوش خوانى در همدان

■ از«كلوخ اندازان» تا «كيسه بركت»

شعار روز زمين پاك 
براى سال 1400 انتخاب شد

 سازمان حفاظت محيط زيست «احياى زمين، افزايش بهره ورى 
براى توســعه  پايدار» را به عنوان شعار روز زمين پاك براى سال 

1400 انتخاب كرد.
به گزارش ايرنا از سازمان حفاظت محيط زيست، روز جهانى زمين 
پاك فرصتى مغتنم است براى ترويج فرهنگ حفاظت و نگهدارى از 
زيست بوم و زيستگاهى كه در آن زندگى بشرى به رشد و بالندگى 
خواهد رسيد و توجه به آن نقش انكارناپذيرى را در نهادينه ساختن 

باور و اراده انسان براى داشتن و حفظ محيطى سالم دارد.
روز زمين پاك يك روز نيســت بلكه يك جنبش محيط زيستى 
اســت، امسال نيز مانند هر سال در ايران همراه با سراسر دنيا اين 
روز گرامى داشته مى شود تا همگان از اهميت زمين و موهبت هاى 

آن و گام هايى كه مى توانند براى حفظ آن بردارند آگاه شوند.
در ســال 1970 در پاسخ به بحران محيط زيست، روز 22 آوريل 
مصادف با دوم ارديبهشــت و هر 4 سال يك بار سوم ارديبهشت 
ماه، به عنوان روز زمين پاك انتخاب شد. روزى براى ارتقا آگاهى 
و آموزش درباره مسائل زيست محيطى و ترويج فرهنگ حفاظت 
و پاســدارى از زمين. در اين سال در پى برگزارى نخستين روز 
زمين پاك، موجى از اقدامات محيط  زيستى به راه افتاد، تصويب 
قوانين زيست محيطى، قانون هواى پاك، آب پاك و قانون حفاظت 
از گونه هاى در معرض انقراض در اياالت متحده آمريكا و تشكيل 
آژانس محيط زيست آمريكا از جمله اقداماتى بودند كه در پاسخ 
به نخستين روز زمين پاك انجام شدند. ايران نيز در اين رويداد با 
ديگر كشورهاى جهان همراه شد و هر ساله هفته زمين پاك را كه 
از دوم ارديبهشت ماه با نام روز زمين پاك آغاز مى شود، به مدت 

يك هفته در سراسر كشور برپا مى دارد.
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تداوم فرارمالياتى درگاه هاى پرداخت
■ بازار اجاره داغ شد

 به رغم الزام قانونى بانك مركزى و ســازمان مالياتى براى شناسايى 
و گســترانيدن چتر مالياتى بر سر دســتگاه هاى كارتخوان، نحوه اقدام 
به گونه اى بوده كه بازار اجاره كارتخوان هاى قديمى را داغ كرده است. 

به گزارش مهر، ساماندهى درگاه هاى پرداخت اينترنتى در ايستگاه بانك 
مركزى گير كرده اســت. ماه هاى متمادى است مقرر شده جلوى فرار 
مالياتى اين درگاه هاى پرداخت گرفته شده و سازمان امور مالياتى ذره بين 
خــود را بر عملكرد اين درگاه ها قرار دهــد؛ اما همچنان كار به كندى 
پيش مى رود و تعلل گريبان گير اجراى بخش هاى مهمى از قانونى شده 
است كه مى توانست فضاى خاكسترى فعاليت كارتخوان ها و دارندگان 

دستگاه هاى پوز بانكى را صاف و شفاف كند. 
11 آبان 1398 بود كه قانون «پايانه هاى فروشــگاهى و سامانه موديان» 
به تصويب مجلس رسيد و از ســوى دولت براى اجرا به سازمان هاى 
امور مالياتى و بانك مركزى ابالغ شــد. بانك مركزى و ســازمان امور 
مالياتى يكسال فرصت داشتند تا مر قانون را اجرا كنند و آنگونه كه در 
ماده 10 و 11 آن آمده بود، بانك مركزى بايد آن دســته از پذيرنده هايى 
را كه مى خواهند از شــبكه پرداخت استفاده نمايند، مكلف كند كه در 
ســامانه مالياتى ثبت نام كرده و كد مالياتى دريافت و پس از آن اقدام به 

فعاليت كنند. 
آنگونه كه آمار نشــان مى دهد درحال حاضر 9 ميليون پذيرنده فعال در 
شبكه پرداخت كشور وجود دارد و اگرچه هدف قانون گذار اين بوده كه 
جلوى فرار مالياتى را بگيرد و پذيرنده هاى بزرگ و داراى فرار مالياتى را 
شناسايى كند اما اطالعات دريافتى از منابع آگاه حكايت از آن دارد كه 
براى نظارت پذير كردن پذيرنده هاى فعال در شبكه اقدام  مؤثرى انجام 
نشده و چتر نظارتى بر سر پذيرنده هاى جديد به گونه اى گسترانيده شده 

كه ثبت اين پذيرنده ها متوقف شده است. 
آذرماه ســال گذشته معاون فناورى بانك مركزى در واكنش به گزارش 
انتقادى مهر از تعلل در اجراى قانون، اعالم كرد: ماده 11 قانون پايانه هاى 
فروشــگاهى پس از ماه ها برنامه ريزى با سازمان امور مالياتى وارد فاز 
اجرايى شده اســت؛ براى تمامى صاحبان كارتخوان كه مودى مالياتى 
نيستند، با تكميل و صحت ســنجى اطالعات، پرونده مالياتى تشكيل 

خواهد شد. 
دى ماه ســال 1399 نيز وى در گفت وگويى اعالم كرد اين قانون ابتدا 
روى پذيرنده هاى قبلى و قديمى اجرا شده و سپس بر روى پذيرنده هاى 
جديد اعمال خواهد شد. بر اين اساس، قرار بود كه به صورت خودكار، 
تمام كارتخوان ها كد مالياتى از ســازمان امور مالياتى دريافت كنند؛ اما 
ماحصل كار اين شــده كه نه تنها پذيرنده هــاى قديمى به عنوان مودى 
مالياتى شناخته نشده اند بلكه هم اكنون جلوى ثبت پذيرنده هاى جديد از 

سوى بانك مركزى گرفته شده است. 
بررسى هاى ميدانى و گفت وگو با فعاالن صنعت پرداخت كشور حكايت 
از آن دارد كــه موج جديدى از نقل و انتقاالت كارتخوان بين دارندگان 
قديمى دســتگاه هاى پوز و متقاضيانى كه پشت درهاى بانك مركزى 
مانده اند، به راه افتاده و بر اين اســاس آن دسته از پذيرندگانى كه داراى 
چند دستگاه كارتخوان بوده اند، يك تا دو كارتخوان خود را به متقاضيان 
جديد اجــاره مى دهند، زيرا خود را از زير چتر مالياتى ســازمان امور 

مالياتى خارج مى بينند. 
اكنون برخى پذيرنده هاى دســتگاه هاى كارتخوان كه سابقه طوالنى در 
استفاده از اين دستگاه ها دارند مى گويند كه هيچ اقدامى براى دريافت كد 
مالياتى نكرده اند و كدى هم از سوى سامانه براى آنها ارسال نشده است. 
يك مقام مســئول در ايــن رابطه مى گويــد: به دليل نبود اســتنكاف 
دســتگاه هاى دولتى از اجراى قانون، 9 ميليون پذيرنده بدون پرداخت 
ماليات رها شــده اند و فقط جلوى ثبت پذيرنده هاى جديد گرفته شده 
است؛ درحاليكه قانون اين بنا را نگذاشته بود كه پذيرنده هاى قديمى كد 
مالياتى نداشته باشند و در عين حال، از ثبت نام پذيرنده هاى جديد نيز از 
سوى بانك مركزى خوددارى شود؛ پس به نظر مى رسد قانون به نوعى 

دور زده شده است. 
وى افــزود: در اين ميان دو راه بيشــتر براى اينكــه پذيرنده ها ترغيب 
بــه دريافت كد مالياتى شــوند، وجود ندارد، يا اينكــه بانك مركزى 
سرويس هاى ارائه شده به آنها را قطع كند، يا اينكه پذيرنده ها راسا اقدام 
به دريافت كد مالياتى نمايند؛ درحاليكه معاون فناورى بانك مركزى در 
ســال گذشته اعالم كرده بود كه براى پذيرنده ها به دردسر مراجعات به 
ســازمان امور مالياتى و دريافت كد مالياتى نيفتند، براى آنها به صورت 
خودكار كد مالياتى صادر خواهد شــد؛ به نحوى كه شاپرك اطالعات 
آنها را به سازمان امور مالياتى ارائه داده و كد مالياتى صادر شود؛ اما اين 

اتفاق رخ نداده است. 
اين مقام مســئول اعالم كرد: بيم اين وجود دارد كه بانك مركزى به 
خاطــر نارضايتى هاى احتمالى و نفع شــركت هاى بزرگ از اجراى 
اين قانون خوددارى كند؛ اما عمًال ضربه اصلى به كســب و كارهاى 
كوچك وارد مى شود؛ پس بهتر اســت عالوه بر اينكه سازمان امور 
مالياتــى آمار عملكرد خود را ارائه دهد و به صراحت اعالم كند كه 
براى چنــد پذيرنده كد مالياتى صادر كرده، بانك مركزى هم آمار و 
گزارشــى مســتند از آخرين وضعيت دريافت كد مالياتى براى اين 
پذيرندگان و گزارشى از عملكرد خود از اجراى يكسال و نيم قانون 
را ارائه دهد؛ ضمن اينكه مجلس نيز مكلف اســت به حسن اجراى 

قانون نظارت داشته باشد. 

چرا كركره بعضى مغازه ها 
با وجود تعطيلى باز است؟

 يك كارشناس حوزه كار معتقد است تصميماتى كه درباره تعطيلى 
مشاغل غيرضرور و اصناف و كســبه در زمان مديريت بحران كرونا 
گرفته مى شود بايد با درنظر گرفتن وضعيت درآمدى كسب و كارها و 

مشكالت مالى و معيشتى صاحبان مشاغل باشد. 
حميــد نجف در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: به رغم آنكه ســتاد 
ملى مقابله با كرونا اعالم كرده كه در شــهرهاى قرمز به جز مشــاغل 
ضرورى، برخى صنوف و مشــاغل غيرضرور بايد تعطيل كنند، اما به 
سطح شهر كه مى رويم مى بينيم يكسرى از گروه هاى شغلى همچنان 
در حال فعاليت هستند و كركره مغازه هايى مثل آرايشگاه ها نيمه باز و 

كاسبى هاى يواشكى در جريان است. 
وى ادامه داد: طبعا اين كســب و كارها بايد اجاره خود را بپردازند و 
بيشــتر آنها چك و بدهى يا قسط بانكى دارند ولى وقتى مصوبه ستاد 
ملى مقابله با كرونا ابالغ مى شود بسيارى از آنها تالش مى كنند به دليل 

حفظ جان مردم و رعايت مسائل بهداشتى تعطيل كنند. 
نجف تصريح كرد: درست است كه مصوبات و تصميماتى كه درباره 
تعطيلى شهرهاى قرمز يا مشــاغل غيرضرور گرفته مى شود با هدف 
مديريت بحران كرونا اســت تا كشور بيش از اين آسيب نبيند و آمار 
فوتى ها و مبتاليان باالتر نرود ولى بايد بپذيريم كه وضعيت درآمدى 
كســب و كارها و مشكالت مالى و معيشــتى صاحبان مشاغل را هم 

درنظر بگيريم و از آنها حمايت كنيم. 
اين كارشــناس حوزه كار ادامه داد: بيشــتر كسب و كارها 2 هفته در 
ايــام نوروز تعطيل بودند و وقتى هــم كه فعاليت خود را آغاز كردند 
با مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا ناچار شدند دوباره تعطيل كنند، 
درحالى كه اين كســب و كارها ممر درآمد ديگرى ندارند چون اصل 

منبع درآمدشان كاسبى است و بايد نان به خانه هايشان ببرند. 
وى بر لزوم حمايت از مشاغل و كسب و كارها در زمان تعطيلى بازار 
تأكيد كرد و گفت: آيا دولتى ها حاضر مى شــوند 2 ماه حقوق نگيرند 
يا يك سوم حقوقشان را در اختيار كسبه محل قرار دهند تا اصناف و 

كسب وكارهايى كه ناچار به تعطيلى شده اند حمايت شوند؟
به گفته اين كارشــناس حوزه كار خروجــى تصميماتى كه از باال در 
شــرايط بحرانى كرونا گرفته مى شــود مهم و تأثيرگذار است و بايد 
شــرايط زندگى افراد و وضع درآمدى كسب و كارها هم در آن لحاظ 

شود. 

چه عواملى صادرات مبلمان را
 كم تر از نصف كرد؟

 در ســال گذشــته كرونا، تأمين مواد اوليه، مشــكالت تحريم و 
FATF و مشكالت مربوط به بانك مركزى منجر به كاهش چشمگير 

صادرات مبلمان شد. 
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران در گفت وگو 
با ايســنا، با بيان اينكه هنوز آمار دقيق صادرات در سال گذشته اعالم 
نشده، اظهار كرد: بر اساس اطالعات اتحاديه، صادرات مبلمان در سال 
1398 حدود 75 تا 80 ميليون دالر بوده، اما در سال گذشته به حدود 

30 ميليون دالر رسيده است. 
حســن احمديان يكى از داليل كاهش صادرات را شــيوع ويروس 
كرونا عنوان كرد و گفت: كشــورهاى هدف صادرات مبلمان ايران، 
كشورهاى همســايه از جمله عراق، افغانســتان، آذربايجان و قطر 
هستند. در نتيجه شيوع ويروس كرونا و بسته شدن مرزها به كاهش 
صادرات منجر شــد. دليل ديگر كاهش صادرات در ســال گذشته 
كمبود موجودى اوليه بود و طبيعتًا در چنين شرايطى اولويت مصرف 

محصوالت در داخل است. 
 افزايش 2 تا 7 برابرى قيمت مواد اوليه

احمديان از افزايش 2 تا 7 برابرى قيمت انواع مواد اوليه توليد مبلمان 
مثــل فوم، پارچــه، ام دى اف، يراق آالت، آهــن آالت و... خبر داد و 
گفت: توليدكننده اى كه برنامه صادراتى دارد و به خارج از كشور تعهد 
مى دهد، بايد با برنامه ريزى دقيق مواد اوليه خود را تأمين كند كه امكان 

اين فرآيند وجود نداشت و تأثير منفى بر صادرات گذاشت. 
رئيــس اتحاديــه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان دليل ســوم 
FATF كاهش صادرات را نيز مشــكالت مربوط بــه تحريم ها و
عنوان و تصريــح كرد: همچنين رفتارهاى بانــك مركزى در زمينه 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات، جرايمى به دنبال داشت و سخت 
بودن فرايند منجر به كاهش صادرات در بخش هاى مختلف در سال 

گذشته شد. 
 نبود تخصيص ارز و دالالن عامل گرانى مواد اوليه

احمديان همچنين در پاسخ به سؤالى درباره مشكالت مربوط به تأمين 
مواد اوليه گفت: مواد اوليه مبلمان در بخش هاى سلولزى، منسوجات، 
يراق آالت و فلزات وجود دارد كه بخشــى از آنها وارداتى و بخش در 
داخل تأمين مى شود. براى مثال 80 درصد يراق آالت از طريق واردات 
تأمين مى شــود كه با نرخ ارز و مسائل سفارش ارتباط دارد. در سال 
گذشته به دليل اختصاص كم ارز، موجودى محصوالت كم و در نتيجه 
گران بود. درباره مواد اوليه توليد داخل مانند پتروشــيمى نيز به دليل 
افزايش نرخ ارز، ترجيح صنايــع صادرات بود، بنابراين قيمت را باال 

بردند و كاالهاى مرتبط نيز گران شد. 
همچنين به گفته وى كاالهايى مانند پارچه كه بخشــى از آن از طريق 
واردات تأمين مى شــود با افزايش نــرخ ارز و هزينه جابه جايى پول 
در پى تحريم ها گران شــد. تامين كنندگان داخلى كه مشابه كاالهاى 
خارجى را توليد مى كردند نيز فقط تورم واقعى را بر محصوالت خود 
اعمال نكردند، بلكه با توجه به افزايش قيمت كاالهاى خارجى قيمت 

خود را گران كردند. 

8/3 ميليارد تومان تسهيالت مشاغل خانگى
 در استان همدان پرداخت شد

 8 ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيالت مربوط به مشاغل خانگى (مستقل و پشتيبان)، 
سال گذشته و در راستاى تحقق شعار جهش توليد به متقاضيان اين استان پرداخت شده 

است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه 
پرداخت تســهيالت بخش مشاغل خانگى امسال و براســاس شعار «توليد، پشتيبانى ها، 
مانع زدايى ها» ادامه دارد، اظهار كرد: تسهيالت مشاغل خانگى در سال گذشته با محوريت 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشــاورزى و ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى 

در استان همدان توزيع شده است. 
احمد توصيفيان با اشــاره به اينكه ســال گذشــته 861 فقره مجوز مشاغل خانگى 
(مســتقل و پشتيبان) در اين استان صادر شده است، افزود: طرح ملى توسعه مشاغل 
خانگــى در 3 فاز و 12 گام اجرا شــده كه در اين ميان با كمك جهاد دانشــگاهى 
موضــوع برندينــگ، كمك به فروش محصــوالت توليدى در بازارهــاى مختلف، 
توانمندســازى متقاضيان و همچنين اتصال متقاضيان به بازارهاى استانى و فرااستانى 

مورد توجه قرار دارد. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با بيان اينكه طرح توسعه مشاغل خانگى 
در 3 مرحله شناســايى مزيت ها، توانمندســازى و اتصال به بازار انجام مى شــود، گفت: 
بازاريابى براى توسعه مشاغل خانگى موجب شتاب بخشى به اصل جهش توليد با هدف 

بهبود معيشت و افزايش رفاه خانوارها خواهد شد. 
توصيفيان از ايجاد اشــتغال براى 991 نفر با پرداخت تسهيالت مشاغل روستايى در سال 
گذشته در استان همدان خبر داد و گفت: پرداخت تسهيالت اشتغال روستايى با كارمزد 6 
درصد در حوزه هاى گردشگرى، بوم گردى، مبل و منبت، سفال، صنايع دستى، كشاورزى 
و با هدف ايجاد فرصت هاى مولد اقتصادى و تثبيت جمعيت مناطق روســتايى پرداخت 

مى شود. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با بيان اينكه استان همدان از نظر كمى 
و كيفى در بحث اشتغال روستايى در رديف استان هاى برتر كشور قرار دارد، تصريح كرد: 
28 درصد مجموع شــاغالن اســتان همدان مربوط به بخش كشاورزى است درحالى كه 

ميانگين كشورى اشتغال در اين بخش 17 درصد است. 
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

 ماليــر- خبرنگار همدان پيــام: با توجه به 
شعار سال ماهانه يك پروژه بزرگ اقتصادى با 
سرمايه گذارى باال و ظرفيت اشتغال مناسب در 

استان به بهره بردارى مى رسد. 
معاون هماهنگى و امور اقتصادى و توســعه 
منابع اســتاندارى همدان در حاشــيه بازديد 
ميدانى از برخى پروژه هاى اقتصادى شهرستان 
مالير اظهار كرد: قرار ما اين است كه در سال 
1400 بتوانيــم ماهى حداقل يك پروژه بزرگ 
اقتصــادى با ســرمايه گذارى بــاال و ظرفيت 
اشــتغال مناسب را در اســتان به بهره بردارى 

برسانيم. 
ظاهــر پورمجاهد افزود: طرح توســعه واحد 
فرآورى معدنى آذرخش مالير با اعتبارى بالغ 
بــر 350 ميليارد تومان با اشــتغال 150 نفر به 

بهره بردارى رسيد. 
وى افزود: اين پروژه يكى از پروژه هاى اصلى 
جهش توليد در اســتان بود كه در نخستين ماه 

از سال1400 به بهره بردارى رسيد. 
پورمجاهد با اشــاره به دعوت فرماندار مالير 
براى بازديد از پروژه هاى اقتصادى شهرستان 
ماليــر گفت: در بازديد از خوشــه پوشــاك 
ازندريان بررســى هاى اوليه از اين طرح انجام 
شد و پيشــرفت اين پروژه مورد ارزيابى قرار 
گرفت كه اين پروژه نياز به تالش بيشتر دارد و 
قرار شد ظرف يك ماه آينده اقدام مثبتى براى 

پيشبرد اين طرح صورت گيرد. 
وى با اشــاره به طرح توليد دستكش التكس 

در شهرك شوشــاب مالير گفت: اين پروژه 
شــتاب خوبى گرفته اســت و بخش نخست 
ماشين آالت مورد نياز اين كارخانه وارد استان 
شده است و قرار شــد در بازديد مجددى كه 
در يك ماه آينده از اين طرح صورت مى گيرد 
پرونده تسهيالت بانكى آن تكميل و به تهران 

ارسال شود . 
وى همچنين در رابطه با طرح توسعه پرورش 
كروكوديل دكتر جليلى گفت: مشكالت طرح 
توسعه اين طرح در ستاد تسهيل و رفع موانع 

توليد اســتان مطرح مى شــود، اميدواريم كه 
تكليف اين طرح نيز با رعايت قوانين مشخص 

شود. 
وى در پايان گفت: ســايت شهرك گلخانه اى 
گنبد يكى از طرح هاى بزرگ در اســتان است 

كه متأسفانه اين طرح پيشرفت خوبى ندارد. 
وى بــا اشــاره به ســال توليد، پشــتيبانى و 
شــركت  كه  اميدواريم  گفــت:  مانع زدايى ها 
شهرك هاى گلخانه اى كشور تدبير بينديشد تا 

تسهيل امور اين پروژه اتفاق بيافتد. 

وى در پايان گفت: اين سايت حداقل 50 قطعه 
زميــن قابل واگذارى دارد كــه درحال حاضر 
قرارداد 20 قطعه از اين ســايت انجام شــده 
اســت. با پيگيرى هاى انجام شده خط برق و 
تأمين شــبكه داخلى برق شهرك كه همزمان 
با آن استفاده از شــبكه آب نيز انجام مى شود 
حداكثــر ظرف مــدت 20 روز آينــده تعيين 
تكليف شــود و اميدواريم كــه 8 تا 10 قطعه 
از اين سايت نيز به زودى عمليات اجرايى آن 

آغاز شود. 

 يــك فعال بازار بورس و ســرمايه با بيان 
اينكه متأسفانه قانون 2 و 6 درصد نتوانست به 
بازار بورس كمك كند، گفت: قانون هاى يك 
شــبه در بورس اثر عكس دارد و تغيير دامنه 
نوسان نامتقارن كمكى به بازار بورس نداشته 

است. 
حسين ســميعى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در انتخابات پيش رو ممكن است كسانى 
ســركار بيايند كه با بورس ميانه خوبى ندارند 
و از همــه مهمتــر پولى كه در تيــر و مرداد 
سال گذشــته از بورس خارج شده، به سمت 
بازارهاى موازى رفته است كه با اين اتفاقات 
شاهد هستيم بازار رمقى ندارد و سرمايه گذاران 

ُخرد ميل دارند سريعتر از بازار خارج شوند. 
وى با بيــان اينكه صف فــروش فعلى بازار 
بورس 4 تا 6 هزار ميليارد اســت، افزود: اين 
ميزان معادل حجم معامــالت تير و مرداد در 
درحال حاضر  به طورى كه  بوده  ســاعت  يك 
صف فروش بازار بورس 5 هزار ميليارد است 
و هيــچ پولى هم وجود نــدارد كه اين صف 

فروش را جمع كند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه اظهار كرد: مديران 
بورس تصــور مى كنند با قانــون مى توانند 
جلوى خروج نقدينگى از بورس را بگيرند 

درحالى كه اثر عكس خواهد داشــت و تنها 
راه اين است كه بازار را با همان دامنه اى كه 
وجود دارد، به حال خــود بگذارند و براى 
ســهم هايى كه صف فروش است، مى توانند 
دامنــه قيمتى بــاز در خــارج از زمان بازار 
تعريف كنند كه آسيبى به قيمت پايانى نرسد 

و از قانون دامنه باز استفاده شود. 
سميعى با اشــاره به تأثير انتخابات بر بورس، 
ادامــه داد: اگر كانديداى انتخابات رياســت 
جمهــورى نظرات و برنامه هــاى خود را در 
زمينه بازار بورس ارائه دهد آن زمان مى توانيم 
آينده روشنى از بورس در كشور داشته باشيم و 

احتمال دارد بورس جان دوباره اى بگيرد. 
وى با بيان اينكه ســودى كه در مجامع تقسيم 
مى شود مدتى بعد دوباره وارد بورس مى شود، 
تصريح كرد: اين موضوع مى تواند شــرايط را 
بهتر كند ضمن اينكه بيــن 100 تا 150 هزار 
ميليارد سود تقســيمى مجمع در بورس قرمز 
اســت، كه اين عدد همان 100 هزار ميلياردى 
است كه تقريباً سال گذشته توسط سهامداران 

ُخرد به بازار وارد شد. 
سميعى گفت: ســازمان بورس به جاى اينكه 
قانون را طورى دستكارى كند كه فقط نتيجه 
آن صف هاى فروش شــود، بايد شــرايط را 

به گونه اى ايجاد كند كه سود را به سمت خريد 
سهام بكشاند در اين صورت مى توانيم سقف 
قبلى بورس و يا يك ميليون و 800 هزار واحد 

را در بورس ببينيم. 
اين فعال بازار بورس با اشاره به فروش اوراق 
اجاره سهام، تأكيد كرد: 24 هزار ميليارد تأمين 
مالى براى شركت ها كه به عنوان اوراق اجاره 
سهام قرار است فروخته شود، يك چهارم پولى 
است كه از بورس خارج شده كه اگر وارد شود 
مى توانيم بگوييم صف فروش مى تواند وجود 

نداشته باشد، آن هم نه براى همه بازار. 
وى با بيان اينكه تغيير قوانين، آزاردهنده ترين 
بخش بورس است، ادامه داد: تنها راه برون رفت 
از اين وضعيت اين است كه بورس را به حال 
خود رها كننــد و قوانين را يك شــبه تغيير 
ندهند بلكه نقدينگى را به اين سمت بياورند 
و بازارگردان هــا را مكلــف به خريد كنند در 
غير اين صورت با تغيير دامنه نوسان كمكى به 
بورس نمى شود.  سميعى با اشاره به اينكه آينده 

بورس هم به انتخابــات ايران و هم به برجام 
بستگى دارد، تصريح كرد: برجام و اتفاقاتى كه 
در ويــن رخ مى دهد، واقعاً در بورس اثرگذار 
است و اگر برجام امضا شود شاهد اين خواهيم 
بود كه شركت هاى خودرويى و بانكى نخستين 

گام را بردارند. 
اين تحليلگر بازار ســرمايه با تأكيد بر اينكه 
قوانين بايد به گونه اى باشــد كه سرمايه گذار 
احساس آرامش كند، گفت: تا 24 هزار ميليارد 
اوراق اجاره سهام وارد بورس نشود اين بازار 
تكانى نخواهد خــورد و اينكه امروز مى بينيم 
صف ها سنگين است به دليل تغيير دامنه نوسان 
نامتقارن و تغيير قانون گره معامالتى بوده است. 
وى با بيان اينكه بازار بورس براســاس عرضه 
و تقاضاست، اظهار كرد: در بازار بورس تقاضا 
بايد تحريك شود كه فعًال تحريكى نمى بينيم، 
به نظر بنده قيمت ها در بيشــتر بــازار هنوز 
جذابيت دارد؛ به شــرط اينكه نرخ ارز خيلى 

تغيير نكند. 

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
همدان از انجام 3 طرح تحقيقاتى با هدف ارتقا 
كيفيت پساب تصفيه خانه فاضالب همدان با 
همكارى نهادهاى دانشگاهى در راستاى ارتقا 

سطح كيفى اين پساب خبر داد. 
بــه گزارش روابــط عمومى آبفاى اســتان 
همدان، ســيد هادى حســينى بيدار با اشاره 
به اهميت كنترل كيفيت اين پساب و تأمين 
منابع آبى نيروگاه شــهيد مفتح از پســاب 
مذكــور گفت: برهمين اســاس و بر مبناى 
مصوبات جلسات مرتبط، 3 طرح تحقيقاتى 
در حوزه تصفيه خانه مذكور در سال جارى 

درحال اجرا است. 
وى توضيح داد: طرح مطالعه روش هاى نوين 
گندزدايى پساب تصفيه خانه فاضالب با توصيه 
فنى و اقتصادى نســبت به روش هاى موجود 
درحال حاضر توســط دانشگاه علم و صنعت 

ايران در دست انجام است. 
حســينى بيدار ادامه داد: همچنين طرح مطالعه 

و بررســى روش هاى حذف 
واحدهــاى  در  ســولفيد 
ســوپرناتانت و هاضم هــاى 
بى هوازى تصفيه خانه فاضالب 
همــدان و ارائــه راهكارهاى 
اقتصــادى و كاربــردى نيز با 
همكارى دانشــگاه تهران در 

دست بررسى است. 
وى دربــاره طــرح مطالعاتى 

سوم نيز گفت: در اين طرح مطالعه و ارزيابى 
عملكرد تصفيه خانه مذكور در توليد پســاب 
مورد نياز نيروگاه برق شهيد مفتح مدنظر بود 
كه اين پروژه نيز توسط دانشگاه علوم پزشكى 

همدان در دست انجام است. 
وى در هميــن رابطــه با بيان اينكه بخشــى 

خروجــى  پســاب  از 
فاضــالب  تصفيه خانــه 
همدان به مصرف نيروگاه 
شــهيد مفتح مى رســد، 
عنوان كرد: در سال جارى 
و در راستاى منويات مقام 
اجراى  در  رهبرى  معظم 
شعار سال 1400، چرخه 
تأميــن منابع آبــى تنها 
محدود به نيروگاه شهيد مفتح نخواهد ماند و 
صنايع ديگر در نقاط مختلف استان برحسب 
درخواست از اين فرصت برخوردار خواهند 

شد. 
مديرعامل آبفاى استان با اشاره به اينكه براساس 
بررســى هاى به عمل آمده توسط كارشناسان 

مربوطه در شــركت آب و فاضالب استان و 
همچنين متخصصان در نيروگاه شهيد مفتح، 
پساب خروجى تصفيه خانه فاضالب همدان از 
كيفيت بااليى برخوردار است، بيان كرد: طرح 
تأمين آب مصرفى نيروگاه شهيد مفتح از پساب 
تصفيه خانه مذكور يكى از پروژه هاى شاخص 
آب و فاضالب اســتان در راســتاى توجه به 

سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. 
وى درنهايت يادآور شد: تا پيش از آن، به دليل 
كســرى منابع تأمين آب، نيروگاه شهيد مفتح 
كمتــر از ظرفيت خود در حال فعاليت بود كه 
پس از تأمين از پساب افزايش 105 درصدى 
توليد نيروگاه را شاهد بوديم و برهمين اساس 
درحال حاضر بخشى از منابع آبى كه تا سنوات 
گذشــته به مصرف نيروگاه مى رســيد ذخيره 
مى شود، ضمن اينكه آن بخش از منابع آبى كه 
تا ســال هاى گذشته به مصرف فوق مى رسيد 
هم اكنون در حال ذخيره شدن و تأمين مصارف 

ديگر است. 

معاون اقتصادى استاندارى همدان:

هرماه يك پروژه بزرگ اقتصادى 
بهره بردارى مى شود

يك فعال بازار بورس و سرمايه:

قانون هاى يك شبه در بورس 
اثر عكس دارد

انجام 3 طرح مطالعاتى بر روى پساب 
خروجى تصفيه خانه فاضالب همدان
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 تيم فوتبال پاس همدان در هفته پانزدهم با 
على قربانى پيروز و به آينده اميدوار شد. 

هفته پانزدهم از رقابت هاى فوتبال ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 7 بازى 
در شــهرهاى مختلف در گروه دوم دنبال شد 
كــه در يكى از اين ديدارهــا تيم فوتبال پاس 
در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج ميزبان 
شهردارى بم بود كه موفق شد با يك گل ميهمان 

خود را با شكست بدرقه كند. 
پس از آنكه پاس همدان نيم فصل نخست را با 
بى تدبيرى و هدايت مهدى پاشازاده با ناكامى 
به پايان بــرد، دوباره متوليان ورزش اســتان 
دســت به دامان كادر فنى سابق پاس شدند و 
على قربانى به همراه كادر فنى خود مسئوليت 
فنــى پاس را به عهده گرفت و اميد به اردوى 

پاس بازگشت. 
پاس كه حاال با قربانى روى نوار موفقيت گام 
برمى دارد، پس از پيروزى هفته گذشــته برابر 
عقاب تهران روز گذشــته نيز شهردارى بم را 
شكست داد تا اميدهاى از دست رفته پاس زنده 
شــود و اين تيم به آينده با اميدوارى بيشترى 

چشم بدوزد. 
مديران پاس با درايت خود موفق شدند پنجره 
بسته نقل و انتقاالتى پاس را باز كنند و در اين 
راه گذشت كادر فنى كنونى شهردارى همدان 
مزيد علت شد تا پنجره باز شود و على قربانى 
بتواند بازيكنان مورد نيــاز خود را جذب كند 
و همين بازيكنان تازه روز گذشــته ناجى پاس 

شدند و پيروزى شيرينى را كسب كردند. 
على قربانى در مصاف با شهردارى بم با تركيب 
احمد مهرابى، ميالد داوودى، محســن يارى، 
اميرحســين اميرى، شهريار شــيروند، وحيد 
جاللى، اميررضا بيات، داوود ســعادتى (وحيد 
نجفى 66)، پژمــان ملكى (عرفان فتاحى 55)، 
ســيامك رضايى (مسعود قاقرلو 46) و موسى 
شــهبازى، ( فرشــيد عبدا... زاده 66 و اشكان 
واحدى 88) قــدم به ميدان گذاشــت كه در 
ميان اين اسامى با نام هاى تازه اى چون، نجفى، 
شيروند، جاللى، بيات، قاقرلو و ملكى روبه رو 
شديم كه به تازگى جذب پاس شدند و بازى در 

پاس را تجربه كردند. 
بازى در حالى آغاز شد كه على قربانى، سرمربى 
تيم از بازى محروم بود و از روى سكوها پاس 
را هدايت و بهمن طهماسبى روى نيمكت پاس 

را رهبرى مى كرد. 
بازى با ميدان دارى و حمالت پاس آغاز شــد 
و سفيدپوشــان همدان از همان دقايق نخست 
توپ و زمين را در اختيار داشتند و بارها توسط 
پژمان ملكى خطرساز شدند، اما دفاع چنداليه 
شهردارى بم و نداشتن طرح و برنامه پاس سبب 
ناكامى همدانى ها شد و نيمه نخست بدون گل 

به پايان رسيد. 
در نيمه دوم نيز پاس برترى نسبى خود را حفظ 
كرد و در بيشتر دقايق مالكيت توپ و بازى را 

در اختيار داشت. 
على قربانى كه روى نيمكت دســتش پر بود با 
چند تعويض براى كسب پيروزى بى تاب بود 
اما حمالت نه چندان جدى پاس راه به جايى 
نبرد و حريف كرمانى خوشحال از روند بازى 
با فوتبال تأخيرى سعى در حفظ نتيجه داشت. 

در دقايق پايانى حمالت پاس كارســاز شد و 
اميرحســين اميرى بازيكن جديد پاس گلزنى 

كرد و پيروزى را به ارمغان آورد. 
در دقيقه 86، شهريار شــيروند با ارسال دقيق 
توپ روى دروازه حريف، اميرحســين اميرى 
را در موقعيت گلزنى قــرار داد و اين بازيكن 
فرصت طلب با ضربه ســر زيبا قفــل دروازه  
شــهردارى بم را باز كرد و 3 امتياز شــيرين را 
براى پاس به ارمغــان آورد. پاس در اين ديدار 
خانگى انتقام شكست شهردارى كه روز گذشته 
در كرمان ثبت شد را گرفت و با يك پله صعود، 

به آينده و ادامه ليگ اميدوار شد. 
پاس با اين پيروزى نشــان داد كه در نيم فصل 
دوم حرف هاى زيادى براى گفتن دارد و على 
قربانى بــا ايجاد وفاق و يكدلــى از تيم پاس 
تيمى جنگنده و هجومى ساخته است و تيمى 
كه در طول نيم فصل تنهــا 2 برد را در كارنامه 
خود داشت حاال در آغاز دور برگشت با 2 برد 

متوالى براى حريفان خط و 
نشان كشيد. 

در اين بازى داور يك پنالتى 
مسلم را براى پاس نگرفت 
كه بــا اعتراض پاســى ها 
همراه شــد. پاس با فاصله 
گرفتن از نيمه دوم جدول 
و دور كردن كابوس سقوط 
از خود حاال نيم نگاهى به 
صدر جدول دارد و اميدوار 
اســت با لغزش مدعيان و 
تداوم پيروزى بتواند دوباره 
به صعود و حضور در جمع 

مدعيان اميدوار باشد. 
در ساير ديدارها اين گروه، تيم مس شهر بابك 
صدرنشين ليگ كامبك زد و بازى باخته مقابل 
ســردار بــوكان را در نهايت 2 بــر يك برد تا 
همچنان بخت نخست صعود باشد. نفت اميديه 
تيم دوم جدول نيز 2 بر يك مقابل ميهمان خود 
شــمس آذر قزوين به برترى رسيد تا سايه به 

ســايه مس شهر بابك حركت كند. تيم شاهين 
بندر عامرى تيم سوم جدول در يزد گرفتار شد 
و 2 بر يك بازى را به شهيد قندى واگذار كرد. 
شهردارى ماه شهر نيز با يك گل اترك بجنورد 
را مغلوب ساخت و شهداى بابلسر با يك گل 

از سد ميالد تهران گذشت. 
جــدال دو تيم نظامى نيــروى زمينى و عقاب 

تهران نيز به تساوى يك بر يك انجاميد. 
در تك ديدار باقى مانده از گروه نخست نيز 2

تيم ملى حفارى اهواز و محتشم تبريز به تساوى 
بدون گل رضايت دادند. 

مس شــهر بابك با 32 امتياز در صدر جدول 
رده بندى قراردارد و تيم نفت اميديه با 28 امتياز 
صدرنشين را تعقيب مى كند و تيم شاهين بندر 

عامرى با 24 امتياز در جايگاه سوم قرار دارد. 
تيم فوتبال پاس نيز با اين پيروزى 21 امتيازى 
شــد و با يك پله صعود در جايگاه هفتم قرار 
گرفت، دو تيم ميالد تهران و شهردارى بم نيز 
در انتهاى جدول خطر سقوط را بيشتر از ديگر 

تيم ها احساس مى كنند. 

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دعوت دوچرخه سوار نهاوندى 
به اردوى تيم ملى

 «بهنام آرين» دوچرخه ســوار باتجربه نهاوندى به اردوى انتخابى 
تيم ملى دوچرخه سوارى جمهورى اسالمى بخش جاده دعوت شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان نهاوند از دعوت دوچرخه سوار نهاوندى 
بــه اردوى تيم ملى خبر داد و گفت: ايــن اردو كه به منظور انتخاب 
اعضاى تيم ملى براى شــركت  در مســابقات آسيايى برگزار مى شود 
از امــروز به مــدت 2 هفته در مجموعه ورزشــى آزادى تهران ادامه 

خواهد داشت.
 رامين درويشــى اظهار كرد: بهنام آرين از دوچرخه سواران ارزشمند 
نهاوندى است كه تاكنون سابقه حضور در تورنمنت هاى بين المللى را 

داشته و توانسته براى كشورمان مدال كسب كند.
وى افــزود: اين دوچرخه ســوار باســابقه و قهرمان كشــور يكى از 
بخت هاى اصلى كشورمان براى كسب سهميه المپيك به شمار مى رود.

تمديد تعطيلى اماكن ورزشى

  تعطيلى فضاهاى ورزشــى همدان به دليل شيوع ويروس كرونا و 
قرار گرفتن در وضعيت قرمز تمديد شد. 

ســخنگوى اداره ورزش و جوانــان همدان با اعــالم اين خبر گفت: 
سالمت ورزشكاران در اولويت است و براين اساس تابع دستورالعمل 
ســتاد مقابله با كرونا هســتيم، و تا زمانى كه وضعيت شيوع كرونا در 
ســطح شهرهاى استان قرمز باشــد، تعطيلى فضاهاى ورزشى برقرار 
خواهد بود.  حمدا... چاروســايى خاطرنشــان كرد: تمامى مكان هاى 
ورزشى اعم از ورزشگاه ها، سالن ها و باشگاه هاى خصوصى و دولتى 
تا اطالع ثانوى تعطيل خواهند بود و تصميم گيرى پيرامون بازگشايى 

باشگاه ها برعهده ستاد مقابله با كرونا است. 
وى افزود: اين تعطيلى ها شامل تمامى اماكن ورزشى دولتى، خصوصى 
و استخرها، سالن هاى سرپوشيده و روباز، باشگاه هاى بدن سازى و... 
در استان همدان اســت كه در صورت بى توجهى متوليان ورزشى به 

دستورالعمل ستاد ملى كرونا، با آن ها برخورد قانونى خواهد شد. 

شكست ناپذيرى نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان 
استقالل با قدرت الشرطه را شكست داد 

 ليگ قهرمانان باشــگاه آســيا با تداوم شكست ناپذيرى نمايندگان 
فوتبال كشورمان دنبال شد و در آخرين بازى دور دوم استقالل ايران 

با اقتدار الشرطه عراق را شكست داد. 
هفته دوم ليگ قهرمانان آســيا با انجام ديدار استقالل ايران و الشرطه 
عراق به پايان رسيد و تيم استقالل با ارائه يك بازى هجومى و مالكانه 
موفق شــد براى نخستين بار تيم الشــرطه عراق را شكست دهد و با 

اقتدار در صدر جدول قرار گيرد. 
استقاللى ها كه از 4 مصاف پيشين خود با اين تيم عراقى دو تساوى و 
دو شكست را در كارنامه خود داشتند سرانجام قفل شكست ناپذيرى 

الشرطه را شكستند و با 3 گل به پيروزى رسيدند. 
در اين ديدار براى اســتقالل محمد نادرى، فرشيد اسماعيلى و شيخ 

دياباته گلزنى كردند. 
الشرطه كه به دليل اخراج يكى از بازيكنانش در ابتداى مسابقه 10 نفره 
بود بازى فيزيكى خوبى را به نمايش گذاشت و با دوندگى باال تالش 
كرد تا كمبود يك بازيكن خود را جبران كند اما استقاللى ها با صبر و 
حوصله بازى را دنبال كردند كه در بهترين زمان ممكن و در واپسين 
دقايق پايانى نيمه نخســت توسط محمد نادرى به گل دست يافتند تا 

در نيمه دوم با آرامش بيشترى بازى را دنبال كنند. 
در نيمه دوم نيز اســتقالل با يك بازى مالكانه ميدان دارى كرد و 2 بار 
ديگر بــه دروازه حريف راه پيدا كرد و بــا اداره بازى انرژى خود را 

زياد مصرف نكرد. 
در ديگــر ديدار اين گروه دو تيم االهلى عربســتان و الدحيل قطر به 
تساوى يك بر يك رسيدند تا استقالل با 6 امتياز به تنهايى صدرنشين 

شود و الدحيل با 4 امتياز در جاى دوم قرار بگيرد. 
در بازى پايانى دور رفت چهارشــنبه شب استقاللى ها بازى حساسى 
را مقابــل الدحيل قطر برگزار خواهند كرد تــا عيار تيم صعودكننده 
مشــخص شود، دو تيم الشــرطه و االهلى نيز ديگر ديدار اين مرحله 

را برگزار خواهند كرد. 
نماينــدگان فوتبال كشــورمان در اين رقابت ها با گذشــت 2 دور از 

مسابقات روند شكست ناپذيرى خود را تداوم بخشيدند. 
نمايندگان كشورمان در اين دوره از رقابت ها با قدرت ظاهر شدند و 
برخالف دوره هاى گذشــته هر 4 نماينده كشور بخت صعود دارند و 

بازى هاى باقى مانده سرنوشت تيم ها را مشخص خواهد كرد. 
در اين رقابت ها استقالل و پرسپوليس با 6 امتياز يكه تاز هستند و فوالد 

با 4 و تراكتور با 2 امتياز از بخت بااليى براى صعود برخوردارند. 
در ادامه اين رقابت ها امشــب تيم هاى پرسپوليس، فوالد و تراكتور به 
مصاف حريفان خود خواهند رفت و اســتقالل نيز فردا شــب بازى 

خواهد داشت. 
تيم پرسپوليس امشــب با گوا هند بازى مى كند. فوالد بايد به مصاف 
النصر عربستان برود و تراكتور نيز با نيروى هوايى عراق ديدار خواهد 
كرد.  دور برگشت اين رقابت ها از روز شنبه هفته آينده دنبال خواهد 
شــد و بازى ها فشرده انجام مى شــود تا چهره 8 تيم صعودكننده به 

مرحله حذفى مشخص شود. 

سهميه ايران در ليگ قهرمانان 2+2 ماند 
 سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا براى فصل آينده 2+2 باقى ماند. 
طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا و بنابر اعالم رده بندى اين ماه ايران 
با قرار گرفتن در رده سوم غرب آسيا سهميه اش براى حضور در كسب 

قهرمانان فصل آينده آسيا 2+2 خواهد بود. 
در غرب آســيا عربستان و قطر سهميه 1+3 خواهند داشت و ايران و 

امارات داراى سهميه 2+2 خواهند بود. 
بنابراين در فصل آينده تنها قهرمانان ليگ و جام حذفى به طور مستقيم 
به مرحله گروهى ليگ قهرمانان راه پيدا خواهند كرد و تيم هاى دوم و 
سوم ليگ نيز بايد در مرحله پلى اف بخت خود را براى رسيدن به ليگ 

قهرمانان جست وجو كنند. 

افتتاحيه غريبانه در انتظار المپيك
 مراسم افتتاحيه المپيك توكيو با توجه به شيوع ويروس كرونا و محدوديت 
هايى كه ايجاد كرده متفاوت از ادوار گذشته و با حداقل نفرات برگزار خواهد 
شــد. به گزارش ايسنا، مراســم افتتاحيه يكى از مهم ترين بخش هاى برگزارى 
بازى هاى المپيك اســت. هر كشورى كه ميزبان بازى ها مى شود، هميشه سعى 
مى كند با بهترين ســناريو ســنت، فرهنگ و پيشرفت هاى صنعتى كه در طول 
سال ها داشته را به نمايش بگذارد و هر 4 سال يكبار نيز مردم زيادى از سراسر 
جهــان آماده ديدن اين نمايش مى شــوند. در اين ميان افرادى هم هســتند كه 
چمدان ها را بســته و راهى كشور ميزبان مى شوند تا از نزديك شاهد برگزارى 

اين رويداد ورزشى بزرگ باشند. 
در افتتاحيه المپيك توكيو شاهد حضور مردم كشورهاى ديگر نيستيم و جايگاه 
تماشــاگران را خود مردم ژاپن پر مى كنند. البته براى رعايت پروتكل ها هم به 
نظر مى رســد ظرفيت محدودى اجازه حضور در اســتاديوم اصلى المپيك را 

داشته باشند. 
تعداد ميهمانان هم كاهش چشم گيرى دارد، به گونه اى كه در بهترين حالت تنها 
به سران و مقامات مهم كشورها اجازه حضور داده مى شود. در همين راستا ژاپن 

هم اعالم كرده است كه مراسم با حداقل نفرات برگزار مى شود. 
 ژاپنى ها فقط بايد به اين مســأله اميدوار باشند كه بينندگان تلويزيونى ركورد 
تماشاى افتتاحيه بازى ها را بشكنند و جذب بيننده آنها عدد قابل توجهى باشد. 

هشدار جدى يوفا به تيم هاى سركش
 اتحاديه فوتبال اروپا واكنش تندى نسبت به راه اندازى مسابقاتى تحت عنوان سوپرليگ اروپا نشان داد. 
 پس از آنكه 12 باشگاه انگليسى، ايتاليايى و اسپانيايى از راه اندازى مسابقات سوپرليگ اروپا در تابستان سال 

جارى خبر دادند، اتحاديه فوتبال اروپا با اين اتفاق به شدت برخورد كرد. 
اين سازمان در بيانيه اى اعالم كرد با تمامى ليگ هاى اروپايى در راه مقابله با اين مسابقات، همسو است و به 
شدت برخورد مى كند. يوفا تهديد كرده است اگر اين اتفاق بيفتد، يوفا، اتحاديه فوتبال فوتبال انگليس، ليگ 
برتر، فدراسيون فوتبال ايتاليا، فدراسيون فوتبال اسپانيا، الليگا و در نهايت فيفا و تمام اعضايش، متحد خواهيم 
ماند تا اين پروژه بدبينانه كه براساس منافع شخصى چند باشگاه است را متوقف كنيم.  فيفا و 6 كنفدراسيون 
جهان اعالم كردند، باشگاه هاى مربوطه از حضور در هر رقابت ديگرى در سطح داخلى، اروپايى يا جهانى كنار 

گذاشته مى شوند و حتى بازيكنان آن تيم از حضور در تمامى مسابقات ملى محروم مى شوند. 

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى منطقه 3 همدان

شهردارى منطقه 3 همدان در نظر دارد اجراى پروژه زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران داراى 
صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت و تحويل اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى تا تاريخ 1400/02/11 به آدرس: 

همدان، خيابان شهدا، ميدان شهيد مفتح- شهردارى منطقه سه، واحد فنى و مهندسى مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه: 

1-محل اخذ اسناد مناقصه از مسئول امور قراردادها، واحد فنى و مهندسى شهردارى منطقه سه همدان خواهد بود.
2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين 

منوال عمل خواهد شد.
3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به شماره حساب 

100827030411 شهردارى منطقه سه همدان نزد بانك شهر شعبه شريعتى كد 317 واريز گردد.
4-متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارات راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد.
5-كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
7-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد.

8-پيشنهادات ارائه شده توسط پيمانكاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.
9-شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.

10-الزم به ذكر است هنگام تحويل اسناد داشتن رتبه مربوطه، معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، روزنامه آخرين آگهى تغييرات اعضاى 
شركت الزامى مى باشد (كليه صفحات مداركى كه در داخل پاكت (ب) قرار مى گيرند حتمًا بايد با امضاى اصلى افراد مجاز و ممهور به مهر شركت 

آخرين تغييرات شركت باشد)
11-نحوه پرداخت: محل تأمين اعتبار پروژه از منابع داخلى شهردارى مى باشد و پيمانكار موظف است جهت تهاتر نقدى يا ملكى، روال ادارى آن را 
كه شامل شركت نمودن در مزايده و... مى باشد، را طى نمايد. (در صورتى كه پيمانكار در مزايده شركت نكند ادعايى در خصوص مطالبات تهاترى 

نخواهد داشت و مى بايست با منابع مالى خود نسبت به انجام پروژه اقدام نمايد.)
12-تاريخ تحويل پاكت ها به دبيرخانه تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/02/11 مى باشد.

13-زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/02/13 ساعت 17 در شهردارى مركزى خواهد بود. (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع 
است).

14-براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32677413- 081 تماس حاصل نماييد.
15- ضمنًا مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير مى باشد.

(م الف 83)

مدت مبلغمرحلهنام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين انجام 
تعهدات (ريال)

محل تأمين تعديل رابط پيمانكار
اعتبار

تهيه، حمل و 1
اجراى آسفالت 

به صورت 
فينيشرى

5 راه و ترابرى 82,120,000,0004,230,000,000 ماه42,218,507,742اول 
(حقوقى)

تعديل 
تعلق 
مى گيرد

درآمدهاى عمومى 
شهردارى منطقه 

3 همدان

تهيه حمل و 2
اجراى آسفالت 

به صورت 
دستى

5 راه و ترابرى 83,120,000,0006,230,000,000 ماه62,233,029,583اول
(حقوقى)

تعديل 
تعلق 
نمى گيرد

درآمدهاى عمومى 
شهردارى منطقه 

3 همدان

آگهي مزايده حضوري (شهرداري نهاوند)  (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد مطابق بند 1 از 439 جلسه شوراي اسالمي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مالي نسبت به قطع و فروش چوب درختان خشك 
سطح شهر(فقط بلوارها وخيابان هاي اصلي) و مطابق مصوبه كميسيون ماده هفت كه امكان خطر سقوط براي عابرين و وسايل نقليه داشته و همچنين به 
منظور غرص نهال در فصل مناسب بجاي درختان قطع شده كه در سنوات گذشته در انبار شهرداري موجود مي باشد به مقدار تقريبي 20تن برابر ارزيابي 

كارشناس رسمي دادگستري و با شرايط ذيل اقدام نمايد.

* شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادها مختار مي باشد.
*متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شركت در مزايده را بصورت وجه نقد به شماره حساب 12-9663562-11-7409 بانك مهرايران واريزو فيش واريزي را 
هنگام حضور در جلسه كميسيون مزايده به همراه داشته باشند متقاضيان بجاى وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانكي و بااسنادخزانه كه اعتبار آن حداقل 

از تاريخ ارائه پيشنهادسه ماه باشداستفاده نمايند.
*هزينه حمل و بارگيري از انبار شهرداري و همچنين معابر وخيابانهاي اصلي سطح شهربابت چوب هاي خشك شده و بريده شده برعهده برنده مزايده مي باشد. 

*هرگونه حادثه جاني و يامالي هنگام كاربرعهده برنده مزايده مي باشدو شهردارى هيچگونه مسئوليتي دراين قبال ندارد. 
*كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مزايده مي باشد. 

*هزينه كارشناسي و آگهي روزنامه برعهده برنده مزايده مي باشد. 
*كميسيون عالي معامالت درمورخ 1400/02/22 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه  شركت كننده حضوريابند، جلسه برگزار و برنده اعالم 

خواهد شد. (م الف 1014)
چاپ آگهي نوبت اول : 1400/01/31

چاپ آگهى نوبت دوم : 1400/02/08

مبلغ سپرده شركت درمزايدهقيمت هركيلوگرمطولقطرنوع درخترديف
70/000/000ريال40/000 ريالبيشتراز2/2 مترقطربيش از1/ . مترچنار1
30/000 ريالطول 1 مترقطر1/ . مترچنار2
26/000 ريالطول كمتراز 1 مترقطر1/ . مترچنار3
28/000 ريالطول 1 مترقطر 1/ . مترزبان گنجشك4
15/000 ريالطول كمتراز1 مترقطر 1/ . مترزبان گنجشك5

پاس با قربانى جان گرفت 

پاس انتقام شهردارى را از كرمانى ها گرفت 
■ پاس همدان يك........................................................................................................ شهردارى بم صفر
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فنـاوري

گـزارش 

خبرفرهنگ

تماشاى «ماه كامل» را از دست ندهيد
 ماه كامل «صورتى» اواخر ماه آوريل (اوايل ارديبهشت) در آسمان 

نمايان خواهد شد و ارزش تماشا كردن دارد.
به گزارش ايسنا، پديده ى ماه كامل تقريبا هر ماه يك  بار رخ مى دهد 
و زمانى اتفاق مى افتد كه زمين دقيقا بين خورشــيد و ماه قرار بگيرد. 
قمر زمين در روز دوشنبه 26 آوريل (6 ارديبهشت) در ساعت 11:33 
بعدازظهر به وقت منطقه زمانى شــرقى (20:00 تهران) كامل خواهد 
شد. در اين حالت قسمتى از ماه كه به سمت زمين است كامال روشن 

خواهد بود و دايره اى كامل در آسمان تشكيل مى دهد.
اگرچه اين پديده در آمريكاى شــمالى «ماه صورتى» خوانده مى شود 
اما ربطى به رنگ قمر زمين ندارد بلكه به دليل رويش گل هاى صورتى 

در اين زمان از سال در منطقه اى در آمريكاى شمالى است.

استفاده از سيستم خودران «تسال» 
جان 2 نفر را گرفت

 در شمال شــهر هوســتون(Houston)، يكى از خودروهاى 
شركت تســال(Tesla)  به درختى برخورد كرد و شعله ور شد، هر 
دو مسافر آن جان خود را از دست دادند. مقامات معتقدند هيچ كدام 
بر روى صندلى راننده ننشســته بودند و ماشــين در حالت خودران 

بوده است.
به گزارش ايسنا، شبكه ى محلى «KPRC» گزارش داد كه به گفته ى 
مقامات، اين خودرو كه مدل 2019 تسال بوده است با سرعت زيادى 
در حال حركت بوده و نتوانسته در انتهاى مسير به درستى بپيچد، در 
نتيجه از جاده خارج شده و به درختى برخورد كرده است. يك نفر در 
صندلى سرنشين جلو و يك نفر نيز در صندلى عقب آن بوده است.

موسس "ادوبى" و پدر PDF درگذشت
 چارلز گســچه، بنيان گذار شركت مشهور ادوبى و كسى كه نقش 

بزرگى در توسعه PDF داشت، در سن 81 سالگى درگذشت.
به گزارش ايسنا، روز گذشــته روز غم انگيزى براى صنعت فناورى 
است. شركت"ادوبى" تأييد كرده است كه «چارلز چاك گسچه» يكى 
از بنيان گذاران اين شركت در تاريخ 16 آوريل در سن 81 سالگى به 

داليل ذكر نشده درگذشته است.
وى و دكتر «جان وارناك» پس از ترك شــركت «زيراكس» در سال 
1982 شركت «ادوبى» را راه اندازى كردند و «گسچه» به عنوان مدير 
ارشد عمليات، رئيس و رئيس هيأت مديره اين شركت بين سال هاى 
1986 تــا 2017 خدمت كرد. او همچنين تــا آوريل 2020 يكى از 

اعضاى هيأت مديره «ادوبى» بود.

رصد بهتر خورشيد 
با يك آينه سازگار شونده

 هنگامى كه ستاره شناســان از تلسكوپ ها براى نظارت و گرفتن 
عكس از فضا اســتفاده مى كنند، جو زميــن مى تواند تصوير را دقيقًا 

مانند آب و هوا كه مى تواند لنز دوربين را كدر كند، مخدوش كند.
به گزارش ايسنا، تلسكوپ هايى همانند تلسكوپ فضايى «هابل» كه در 
فضا هستند مى توانند اين مسأله را حل كنند، زيرا به طور كلى با جو طرف 
نيستند.براى اصالح اعوجاج نورى ناشى از جو مى توان آينه هاى ثانويه 
سازگار(ASM)  را به تلسكوپ هاى زمينى متصل كرد، زيرا با اين كار 
امكان ايجاد تصوير واضح ترى از فضا فراهم مى شود. اين ايده پيشنهاد 
محققان سازمان تحقيقات علمى كاربردى هلند براى يكى از اين آينه هاى 

ثانويه سازگار براى «تلسكوپ خورشيدى اروپا» انتخاب شده است.

كشف شواهد 5 سامانه ستاره اى 
با احتمال ميزبانى از حيات

 دانشــمندان دانشگاه واشنگتن در ابوظبى به تازگى شواهدى از 5 
منظومه ستاره اى را يافته اند كه احتمال پشتيبانى از حيات را دارند.

به گزارش مهر، نزديك به نيم قرن پيش سازندگان فيلم «جنگ ستارگان» 
سياره اى قابل سكونت و بيابانى به نام «تتوين» را كه به دور يك جفت 
ســتاره در حال چرخش بود، تصور كردند كه ميزبان حيات هوشمند 
 Frontiers in بود. اكنون طبق مطالعه جديد منتشــر شده در مجله
Astronomy and Space Sciences، دانشمندان به تازگى 
شــواهد برجسته اى را يافته اند كه به 5 منظومه شناخته شده با چندين 
ســتاره به نام هاى «كپلر-34، -35، -38، -64و-413» اشــاره دارد كه 

همگى آنها احتماال از حيات پشتيبانى كنند.

كليد جهانى شدن همدان 
در دست كاروانسراها

 پيش بينى كارشناسان بر اين اساس است كه همدان 
پيش از آنكه طعم جهانى شدن با هگمتانه را بچشد با 
2 كاروانسراى تاج آباد و فرسفج راهى ليست جهانى 

آثار تاريخى خواهد شد.
تمام بناهــا و يادمان هاى تاريخى فارغ از پيشــينه و 
تفاســير گوناگون داراى اهميت حفاظت و نگهدارى 

براى آيندگان هستند. 
ايــن روزها ارزيابان ايكوموس براى بازديد ميدانى از 
پرونده كاروانسراهاى ايران پاى كار هستند، 24 استان 
در پرونده 56 كاروانســراى ايران كه به يونسكو براى 
ثبت جهانى ارائه شده، مشاركت دارند و همدان نيز با 
2 كاروانســرا در ميان آنها قرار گرفته است. ضرورى 
است استان در سامان دهى مسيرهاى منتهى به اين آثار 

و معرفى آن نهايت تالش را داشته باشد. 
دو كاروانسراى فرسفج و تاج آباد از 2 شهر تويسركان 
و همدان در قالب پرونده ثبت جهانى كاروانسراهاى 
كشور در حال بررسى براى ارسال به يونسكو هستند.

كاروانسرا تاج آباد يكى از كمياب ترين كاروانسراهاى 
مدور ايران، در روســتاى تاج آباد همدان قرار دارد كه 
در ســال 1376 با شماره ثبت 1872 به  عنوان يك اثر 

ملى ثبت شده است. 
كاروانســراها در تمامى دوره هــاى تاريخى ما نقش 
مهمى داشته اند، كاروانسراهايى وجود داشتند كه افراد 
از آن براى اسكان چهارپايان خود استفاده مى كردند و 

آن را رباط مى خوانند.
 كاروانسراى «شاه عباسى فرسفج»

يكى از كاروانسراهاى استان همدان كاروانسراى «شاه 
عباسى فرسفج» اســت كه در 23 كيلومترى جنوب 
غربى تويســركان و 5 كيلومترى جاده تويســركان-

كنگاور قرار گرفته است.
اين كاروانســرا با سبك معمارى عهد صفوى ساخته 
شده و شكل كاروانسرا مستطيل 4 ايوانيه كه با 4 برج 
دايره اى شكل در 4 گوشــه آن و 3 برج نيم دايره در 
وسط اضالع شرقى غربى و شمالى ساخته شده است.

در قســمت فوقانى برج ها چند رديــف آجركارى 
كنگره اى كار شده و برج ها عالوه بر جنبه تزئينى محل 

ديده بانى هم هستند.
اين كاروانسرا با داشتن ديوارهاى قطور و سقف هاى 
طاق ضربى آجرى از استحكام فوق العاده اى برخوردار 
بوده و اتاق هــاى متعدد متصل به هم بــا ايوان ها و 
فرش اندازهاى مناسب براى استراحت مسافران در آن 
ساخته شده است. در ميان اين كاروانسرا چشمه آبى 
وجود دارد كه در تمام فصول سال به يك ميزان آبدهى 

داشته و آب بسيار گوارايى از آن جارى مى شود.
كاروانســراى «شاه عباسى فرسفج» در سال 1376 در 
فهرست آثار ملى ثبت شده است. اين دو كاروانسرا در 
صورت ثبت جهانى تبديل به 2 اثر ماندگار و تاريخى 
در عرصه جهانى خواهند بود و معمارى ايرانى را به 

رخ جهانيان خواهند كشيد.
 حضور ارزيابان ايكوموس 

براى بازديد ميدانى
معاون ميراث فرهنگى كشــور در تشــريح موضوع 
انتخابى امسال ايكوموس (شوراى بين المللى بناها و 
محوطه هاى تاريخى) با عنوان گذشــته هاى پيچيده، 
بــه آينده هاى گوناگــون پرداخت و گفــت: در اين 
شــعار ارزش هاى دوران مختلف، تنوع و گوناگونى 
ميراث فرهنگى، حفاظت از آن با بررسى نقادانه گذشته 
به ميزانى كه ســاختن آينده به آن وابسته بوده مورد 

تأكيد قرار گرفته است.
محمدحسن طالبيان با اشاره به اين كه توجه و اهميت 
بــه موضوع انتخابى ايكوموس با تأكيد بر ارزش هاى 
دوران مختلف در ســال هاى اخير و با تنوع ثبت در 
فهرســت آثار ملى كشــور در قالب ميراث صنعتى، 
ميــراث معاصر مدرن، ميراث دفــاع مقدس، ميراث 
ناملموس خوراك، آداب، سنت هاى شفاهى، هنرهاى 
اجرايى و نمايشى خود را نشان داده است، افزود: تنوع 
آثار ثبت شــده بيانگر ثروت و غناى بى نظير هويتى 
فرهنگى ايران اســالمى از جنبه هاى گوناگون است 
كه نيازمند توجه بيشتر و حفاظت و نگهدارى آنها با 

مشاركت آحاد جامعه است.

آغاز به كار جشنواره بين المللى 
قصه گويى در همدان

 معاون فرهنگى كانــون پرورش فكرى كودكان و نوجوان اســتان 
همدان از آغاز بيست وســومين جشــنواره بين المللى قصه گويى كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با شعار «آينده ساختنى» خبر داد.
معصومه ابراهيمى هژير از آغاز بيست و سومين جشنواره قصه گويى كانون 
پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان خبــر داد و اظهار كرد: محورهاى 
موضوعى اين جشــنواره بزرگ شــامل «اميدها و آرزوها»، «شادى ها و 
غم ها»، «ايثار و ازخودگذشــتگى» اســت كه خود ايثار شــامل عناوين 
جهاد و مقاومت در عرصه هاى مختلف زندگى از انقالب اسالمى، دفاع 

مقدس، مدافعان حرم، شهداى هسته اى تا مدافعان علم و دانش است.
بــه گزارش فارس، وى بــا بيان اينكه تمام رده هاى ســنى از كودك و 
نوجوان گرفته تا افراد بزرگســال،  پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مى توانند 
در اين جشنواره شــركت كنند، گفت: جشنواره شامل بخش هاى ملى، 
بين الملل، قصه گوى برتر، بخش 90 ثانيه اى و بخش پادكســت بوده و 
مرحله پايانى جشــنواره قصه گويى همزمان با شب يلدا برگزار خواهد 

شد.
معاون فرهنگى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوان اســتان همدان 
با تشريح هر يك از بخش هاى جشــنواره گفت: در بخش ملى رقابت 
صحنه اى قصه گويان دختر و پســردر رده سنى 12 تا 18، مردان و زنان 
باالى 18 سال و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از سراسر كشور به صورت 
مجزا در3 بخش قصه هايى براى كــودكان، قصه هايى براى نوجوانان و 

قصه هايى براى بزرگساالن متقاضى حضور در جشنواره هستند.
وى ادامه داد: اين بخش در ســال جارى به دليل شيوع كرونا در مرحله 
اول و دوم بــه صورت مجازى بوده و در صورت رفع محدوديت ها در 

بخش نهايى به صورت صحنه اى اجرا خواهد شد.
ابراهيمى هژير در تشــريح انواع قصه گويى آنها را شــامل قصه گويى به 
ســبك كالســيك برگرفته از متون كهن ايرانى با وفادارى به متن قصه، 
قصه گويى مدرن با اســتفاده از ابزارهاى مختلف مانند وسايل صوتى و 
تصويرى، افكت هاى ديجيتالى، پاورپوينت، قصه گويى ســنتى و آئينى 
برگرفته از ســنت و آيين هاى ايرانى، قالب نقالى با استفاده از حركات و 

اشارات، پرده خوانى و شمايل گرايى عنوان كرد.
وى با اشاره به قصه گويى در بخش پادكست گفت: پادكست يك مسابقه 
جديد در جشــنواره بين المللى قصه گويى اســت كه از طريق آن عالوه 
بــر انتقال فرهنگ و مفاهيم واالى انســانى از طريق اين هنر در بســتر 
رســانه هاى نوين فضاى جديدى براى جذب بيشــتر مخاطب فراهم 

مى شود.
دبير جشنواره قصه گويى اســتان همدان بخش هاى مسابقه پادكست را 
اينگونه تشــريح كرد: بخش هاى آن شامل پادكست قصه گويى تك نفره 
و گروهى، پادكســت درباره قصه گويى (مستند قصه گويى) و پادكست 

قصه هاى بومى و فولكلور(پادكست پژوهشى) است.
وى قصه گويــى بخش بين الملل را مختص به اجــراى زنده مجازى و 
رقابــت قصه گويان ايرانى و خارجى و ... مطرح كرد و افزود: در بخش 
قصه گويى 90 ثانيه اى افراد عالقه مند از طريق روايت قصه در قالب يك 
فيلم 90 ثانيه اى با توجه به محورهاى مسابقه نكات پندآموز را حكايت 

مى كنند كه بايد قابل فهم، هدف دار و شيوا باشد.
ابراهيمى هژيــر گفت: بخش قصه گوى برتر براى نخســتين بار برگزار 
مى شود و بخشى است كه ويژه قصه گويان حرفه اى با سوابق درخشان 
در حوزه هنر بوده و در آن تنها افرادى مى توانند شركت كنند كه براساس 
جدول امتيازات مشخص شــده امتياز الزم را در حوزه هاى مختلف به 

دست بياورند كه اطالعات تكميلى آن در سايت آمده است.
وى مهلت ارسال آثار را از 25 فروردين تا 15 خرداد سال جارى عنوان 
كرد و گفت: افراد عالقه مند مى توانند براى كســب اطالعات بيشــتر، 
ثبت نام و ارســال آثار به ســايت www. kanoonfest. ir مراجعه 

كنند.
دبير جشــنواره قصه گويى اســتان همدان تصريح كرد: كانون پرورش 
فكرى كودكان هم زمان با اعالم فراخوان، براى پرورش و هدايت مربيان 
فرهنگى ، هنرى و ادبى كانون، پويش «من قصه گو هستم» را از روز 22 

فروردين برگزار كرده است.
وى تأكيــد كرد: اين پويش با اجراى متفــاوت، پويا و تخصصى براى 
هدايت مربيان كانون برگزار شــده تا مربيان با كسب تجربه از اجراهاى 
يكديگر، بتوانند با حضور فعال و موفق در جشنواره بين المللى قصه گويى 

آثار ماندگارى را به اجرا درآورند.
ابراهيمى هژيــر مدت اين پويــش را 30 روز اعالم كرد و افزود: به دليل 
شــيوع بيمارى كرونــا اين پويش براى تمام مربيــان همدان در فضاى 

اسكاى روم برگزار مى شود.
وى برنامه هــاى قابــل اجرا در اين پويش را اشــتراك گذارى و تحليل 
قصه گويى هاى برتر كشورى، بررسى قصه هاى پيشنهادى و اجراى زنده 
قصه گويى توسط حاضران عنوان كرد و گفت: اين پويش با حضور 63 
نفراز مربيان سراسر اســتان در حال برگزارى است و تا 22 ارديبهشت  

ماه ادامه خواهد داشت. 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

آيــا شــما را از بهترينتــان خبــر ندهــم؟ كســى كــه فروتــن و خوش اخــالق باشــد ، و هــر گاه 
ازدواج كــرد ، همســرش را گرامــى بــدارد . 

الفردوس : ج 1 ص 133 ح 467

 شــهرهاى زير زمينى ســامن و ارزانفود از 
جمله شــهرهاى دستكند استان همدان است كه 

انسان را به گذشته هاى دور مى برد.
شــهر زيرزمينى ســامن در ســال 1380 بر اثر 
اقدامات عمرانى شــركت مخابــرات كه براى 
فيبرنورى فعاليت مى كردند كشف شد، خاستگاه 
اين شــهر به دوره اشــكانيان برمى گردد. شهر 
زيرزمينــى ديگر كــه در همدان واقع اســت، 

ارزانفود نام دارد.
اين شهر درون يك پشــته طبيعى ايجاد شده و 
به صورت دســتكند است، پس از انجام 4 فصل 
كاوش، كارشناســان دوره تاريخى اين شــهر را 
متعلق به دوره اشــكانيان و ساســانيان تخمين 
زده اند. آب وجه اشــتراك اين دوشهر است كه 
خبر از وجود شــبكه آبرســانى در اين شهرها 

مى دهد. 
شــهرى زيرزمينى پنهان كــه در جنوب غربى 
شهرســتان مالير و در بخش ســامن واقع شده 
اســت، از جمله آثار بى نظير و به جــا مانده از 
دوران پيش از اشــكانى است كه 3 هزار و 500 
سال قدمت دارد. باستان شناسان هسته اوليه شهر 
را متعلق به پيش از دوره اشــكانيان مى دانند كه 

در طول تاريخ به وسعت آن افزوده شده است.
درحال حاضر حدود 25 اتاق اين شهر كشف شده 
كه در اين اتاق ها تعداد زيادى اسكلت متعلق به 
دوره اشكانى وجود دارد كه دست نخورده باقى 
مانده اند، همچنين در كنار اسكلت  ها هدايايى در 

كنار قبور گذاشته است.
به دليــل رطوبت زياد بخش عظيمى از اين مكان 
هنوز در دل ســنگ ها پنهان باقى مانده و به نظر 
مى رســد آنچه در حال حاضر از اين مكان كشف 
شــده تنها بخش كوچكى از شــهر است، اين 
مجموعه تاريخى در فروردين ماه ســال 87 در 

فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيد.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى اســتان همــدان 
از راه انــدازى دســتكندهاى «ســامن» مالير و 
«ارزانفــود» همدان در ســال 1400 به شــرط 

تخصيص اعتبار خبر داد.
على خاكســار ادامه داد: امســال بــراى هردو 
پروژه يك ميليــارد و 400 ميليون تومان اعتبار 
درخواســت كرده ايم كه اگر تأمين شــود هردو 

شهر زيرزمينى استان بازگشايى خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه اين اعتبار از محل اعتبارات 
ملى درخواســت شده و متأســفانه اعتبارى از 
اســتان به آنها تعلق نمى گيــرد، اضافه كرد: اين 

دو پروژه تاكنون هيچ اعتبارى از محل اعتبارات 
استانى دريافت نكرده اند.

خاكسار بيان كرد: از سال 98 مرمت و ساماندهى 
ساختمان درنظر گرفته شده براى دستكند سامن 
آغاز شــده و سال گذشته نيز اعتبار 200 ميليون 
تومانى به اين پروژه اختصاص پيدا كرد، تا پيش 
از تيرماه امســال كار ســاختمان پايان مى يابد و 
تكميل ديگر قســمت ها بــراى راه اندازى انجام 

مى شود.
معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى 
اســتان همدان در پايان خاطرنشان كرد: در شهر 
زيرزمينى ارزانفود نيز از ســال 97 ســاختمانى 
طراحى شده و در سال جارى ساختمان تكميل 

مى شود و بقيه قســمت ها براى راه اندازى آماده 
خواهند شد.

«سـامن»  بخـش  در  پنهـان  زيرزمينـى  شـهر 
شهرسـتان ماليـر، ميراثـى 3 هـزار و 500 سـاله 
از دوره اشـكانيان اسـت كـه اگـر از آن مراقبت 
نشـود ممكـن اسـت تـا چند سـال آينـده پيش 
از آنكـه مـردم از آن بازديـد كننـد به طـور كامل 

شـود. تخريب 
امــكان بازيد از اين مــكان درحال حاضر براى 
عالقه مندان ميسر نيســت؛ اما اميد است با عزم 
ملى، اين مــكان كه نمونــه اى ديگر از عظمت 
تاريخ ايران اســت به يك قطب گردشگرى مهم 

تبديل شود. 

 پاســكارى مقامات مســئول مهار كرونا روى 
«موج چهارم پاندمى» كماكان ادامه دارد؛ به طوريكه 
يك طرف، مســافرت هاى نوروزى را دليل رشد 3 
تــا 5 برابرى آمارهاى ابتال و مرگ عنوان مى كند و 
طرف ديگر، مقصر را ويروس جهش يافته مى داند. 
در ايــن ميــان، تغيير جهت دو آمــار كرونايى در 
روزهاى اخير امكان شناســايى متهم اصلى «تغيير 

رنگ نقشه كرونا به قرمز» را فراهم كرد.
 بررســى ها نشان مى دهد «ســفرهاى تهاجمى در 
نوروز» و «از كنترل خارج شــدن شرايط مرتبط با 
فاصله گذارى اجتماعى» سبب شتاب انتقال كرونا 
بين خانوارها و شــهروندان شد. اكنون خطرناك تر 
از آنچه در عيــد 1400 اتفاق افتــاد، مى تواند در 
تعطيالت مناســبتى ماه هاى آينــده رخ دهد. براى 
مهار مــوج چهارم و پيشــگيرى از موج پنجم اما 
يك نسخه كارساز وجود دارد؛  «هفته كارى 5روزه». 
تقويم روزهاى كارى حداقل 100 كشور بر «هفته 
كارى 5روزه» اســتوار اســت و حتى در 5 كشور، 
«هفتــه كارى 4روزه» آغاز شــده اســت. اصالح 
تقويم كارى، «تعادل نســبى بيــن كار و فراغت در 
هفته» ايجاد مى كند و به «توزيع زمانى گردش هاى 

سطح شهر و مسافرت ها» منجر مى شود.
تغيير معنادار آمارهاى «مبتال» و «بسترى» بيماران 
كرونايــى در روزهاى اخيــر و تحليل اين اتفاق، 
ســبب رديابى «مسير شــكل گيرى موج چهارم 
كرونا» در كشــور شــد. جمعيت مبتاليان روزانه 
به كوويد-19 در فاصله پايان اســفند 99 تا نيمه 
فرورديــن 1400 تقريبا 3 برابر شــد و در همين 

فاصلــه مرگ كرونايى در كشــور حــدود 400 
درصد افزايش پيدا كــرد. اين وضعيت فوق حاد 
كه به معناى شــكل گيرى مــوج چهارم كرونا در 
ابتداى سال جديد بود، يك پرسش مهم در دولت، 
ســتاد مقابله با كرونا و همچنين بين شــهروندان 
به وجود آورد مبنى بر اينكه «چه اتفاقى سبب خيز 
شــديد آمارهاى ابتال، بسترى و مرگ كرونايى در 
كشور در روزهاى گذشته از سال 1400 شد؟» در 
روزهاى گذشته مقامات حوزه بهداشت و درمان، 
«ســفرهاى گســترده در تعطيالت عيد» را عامل 
تشــديد شــيوع دوباره كوويد-19 اعالم كردند. 
اما در مقابل، رئيس جمهــورى نظر ديگرى دارد 
و بحران فعلى را نتيجه ورود ويروس انگليســى 
عنوان مى كند. پينگ پنگ اظهارنظرات در ســتاد 
كرونا دربــاره «عامل موج چهارم كرونا» همچنان 
ادامــه دارد، اما تغييرات معنادار دو آمار كرونايى، 
پشــت صحنه چهارمين موج مــرگ كرونايى را 
تا حدودى روشــن مى كند. در دو سه روز اخير 
آمار مبتال و بســترى نســبت به روزهاى پيش تر، 
اندكى كاهش پيدا كرده است. اين تغيير مسير در 
آمارها مى تواند عالمتــى از «وجود رابطه معنادار 

بين ســفرهاى تهاجمى عيد و آلوده شــدن حجم 
قابل توجهى از خانوارها در طول مســافرت هاى 
متراكم» باشد، زيرا اگر عامل خيز كرونا، ويروس 
انگليسى باشد، دليلى براى كاهش ابتال در دو سه 
روز اخير وجود ندارد. البته بخشى از اين كاهش 
ممكن اســت ناشــى از تعطيلى كسب وكارها در 
هفته گذشــته و اعمال مجدد شرايط سخت براى 

رفت وآمدها و هر نوع فعاليت در شهرها باشد.
اما مســافرت هاى متراكم به لحــاظ حجم باالى 
ســفر در زمان محدود تعطيالت كه سبب صعود 
آمار كرونا شــد و همچنين محدوديت هاى جديد 
كه ســبب كاهش خفيف آمار شــد بيانگر شرايط 
غيرطبيعى در سياســت گذارى مرتبــط با تاب آور 
كردن كشــور در برابر اين ويروس مرگبار است. 
آن هــم در شــرايطى كه چشــم انداز روشــن و 
مشــخصى براى «واكسيناسيون گسترده و اثرگذار 
در ايــران» فعال وجــود ندارد و مــدام وعده هاى 
مبهــم و ضدونقيضــى درباره «زمــان نهايى آغاز 
سراسرى واكسيناســيون» اعالم مى شود. در چنين 
شــرايطى، الزم است يك نسخه اساسى و كارساز 
براى «پيشــگيرى از موج پنجم» براساس امكانات 

و شــرايط موجود و البته تجربه هاى اخير و موفق 
دولت ها در اين حوزه، طراحى شــود و ســريع به 

اجرا گذاشته شود.
بررسى هاى رسانه اى در اين باره حاكى از آن است 
كه با توجه به ريشه شكل گيرى موج چهارم كرونا- 
سفرهاى تهاجمى در تعطيالت عيد- مناسب ترين 
سياســت در وضعيت فعلى، اصالح تقويم كارى 
هفتــه و تغيير آن براســاس الگــوى هفته كارى 
در حداقل 100 كشــور دنيا اســت. در اين راستا، 
«هفتــه كارى 5 روزه» مى تواند «آخرهفته دوروزه» 
براى خانوارها در سراســر كشور به وجود بياورد، 
به طورى كه از اين طريق، نخست «تعادل نسبى بين 
كار و فراغت» در طول هفته برقرار مى شود و دوم 
اينكه «توزيع زمانى گردش و تفريح درون شهرى و 

سفرهاى بين شهرى صورت مى گيرد.»
اگر «زمان مناسب براى اوقات فراغت و تفريح» در 
طول هفته براى خانوارهاى سراســر كشور فراهم 
شود، در تعطيالت مناسبتى، هجوم مسافر و انجام 
رفتارهاى تشديدكننده ابتال به كرونا در سطح كشور 
انجام نمى شود و در عين حال بدون آنكه نيازى به 
«اعمال محدوديت ها و ممنوعيت هاى مقطعى براى 
رفت و آمد در ســطح شهر» باشد، «سبك زندگى 
مردم» چه براى شــهرگردى و چــه براى هر نوع 
فعاليت مرتبط با گذران اوقــات فراغت از جمله 
ســفرهاى ايمن، به شكل «سازگار با عصر كرونا»، 
تغيير و تطبيق پيدا مى كند. اين مهم، از طريق تنظيم 
تقويم تعطيــالت و مناسب ســازى هفته كارى با 

شرايط كرونا، محقق مى شود.

غربت سامن و ارزانفود در عرصه داشته هاى تاريخى همدان 

رونمايى از دستكندهاى همدان 
به شرط اعتبار 
■ ديار دستكندهاى ايران را دريابيد

موانع واكسيناسيون فورى؛ نسخه مهار موج هاى بعدى

نقشه كرونـا چرا قرمـز شد؟
■ پادتن جهانى پاندمى از «تقويم جديد تعطيالت آخرهفته»
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