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فرصت انتخابات 
براى توسعه استان 

 1- برخى بر اين باورند كه انتخابات براى 
توسعه ايران مفيد نبوده است زيرا هر گروهى 
كه پيروز شــده برنامه گروه پيشين را تعطيل 

كرده و برنامه جديدى را از ابتدا نگاشته...

 2021 مـــارس    15   1442 شـــعبان   1   1399 مـــاه  اســـفند   25 دوشـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3998  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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جزئيات افزايش 
حقوق و مزاياى 
كارگران 
در سال 1400

واكسيناسيون 
عمومى
 زمستان 1400

 خريد 
دانه اى ميوه 
اين بار در همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

راه اندازى دفتر يونسكو به گردشگرى همدان كمك مى كند
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر پيام رفتارى
شهردار محترم شهر فامنين

از طرف كاركنان شهردارى فامنين

ند ماه  ی باد۲۵ ا ا ما  دار                                                                 روز 

 معــاون رئيس جمهــورى و رئيس 
صدور  با  محيط زيست  حفاظت  سازمان 
پيامى به دومين جشــنواره عكس و فيلم 
محيط زيست اســتان همدان، گفت: 20
هزار ميليــارد تومان اعتبار در اين دولت 
براى حراســت از تاالب هــا اختصاص 
يافت و حق آبه تاالب ها نيز در اين دولت 

به رسميت شناخته شد.
عيسى كالنترى در اين پيام كه در جشنواره 
به ميزبانى همدان قرائت شد، اظهار كرد: 
اقدامات دولت تدبير و اميد در راســتاى 
حفظ و احياى تاالب هاى كشور با وجود 
تحريم، در دوران 50 ســاله كنوانســيون 

رامسر بى نظير بوده است. 
وى بيــان كــرد: تاالب هــا از غنى ترين 
اكوسيستم هاى كره زمين هستند و ارزش 
اكولوژيك آنهــا ده برابر جنگل ها و 20

برابــر زمين هاى زراعى اســت و براى 
حفظ تاالب ها كه داراى ارزش منطقه اى، 
ملى و جهانى هستند بايد جهانى فكر و 

منطقه اى عمل كرد.
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت 
افــزود: رويدادهاى فرهنگــى مرتبط با 
نمايشگاه ها  جشنواره،  جمله  از  تاالب ها 
و همايش در ســطوح منطقه اى ســهم 
كوچــك امــا تأثيرگــذارى در معرفى 
كاركردهاى اين زيســتگاه هاى ارزشمند 
به جوامع محلى، متخصصان و مسئوالن 
امر داشته است كه در حفظ و احياى اين 

گهواره هاى تنوع زيستى مؤثر است.
كالنتــرى ادامــه داد: از آنجايــى كــه 
بى توجهى به توسعه پايدار در سده هاى 
اخيــر و مصرف بيش از انــدازه آب و 
توســعه نامتوازن، تاالب ها را در كشور 
با شــرايط شكننده اى مواجه كرده است، 
هرگونه تالش در راســتاى شناســاندن 
اهميت تاالب ها مى تواند گام تأثيرگذارى 
براى تحقق ارائه خدمات زيست محيطى، 
اقتصــادى و اجتماعى تاالب هــا و نيز 
كاركــرد تاالب در زمينه كاهش تغييرات 

اقليمى باشد.
وى بيان كرد: برگزارى دومين جشنواره 
عكس و فيلم محيط زيست استان همدان 
بــا محوريت تاالب ها نيز از اين دســت 
رويدادهاســت كه در سطوح منطقه اى و 
استانى سهمى در معرفى، احيا و حفاظت 
از تاالب ها و زيستگاه هاى آبى اين استان 

دارد.
كالنترى ادامــه داد: حفاظت از تاالب ها 

به منزله حفاظــت از ايمنى و رفاه جامعه 
اســت و اقدامات متعددى كه در زمينه 
حفــظ و احياى تاالب ها در ســال هاى 
اخير صورت گرفته اســت، كاركردهاى 
13 گانــه تاالب ها در كشــور را محقق 

كرده است.
معاون آموزش و مشــاركت هاى مردمى 
ســازمان حفاظت محيط زيســت نيز در 
ارتباط ويدئوكنفرانســى با اين جشنواره 
بيان كرد: اگر بر بحران زيســت محيطى 
براى آيندگان درصــورت بى توجهى به 
محيط زيست توجه نداشته باشيم به طور 
حتــم آيندگان محيط زيســت را تنها در 

عكس و فيلم مى بينند.
علمى  راهبرد  افــزود:  مهدى آقايى  ژيال 
و مترقى 80 ميليون محيط بان از ســوى 
عيسى كالنترى مطرح شد كه در راستاى 
ايفاى نقش مســئوليت همگانى در حفظ 

محيط زيست كشور است.
وى اضافــه كرد: بهره منــدى از ظرفيت 
هنر و رسانه يكى از مسيرهايى است كه 
براى ارتقاى آگاهى هاى عمومى مردم و 
محيط زيست  به  نسبت  حساسيت  ايجاد 

بايد دنبال كرد.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان نيز در اين نشســت، عنوان كرد: 
اين جشــنواره از 22 بهمــن مصادف با 
ســالروز پيــروزى انقالب آغاز شــد و 
270 اثر در 5 محور عكس، فيلم، عكس 
موبايلى، فيلم موبايلــى و فيلم حرفه اى 

دريافت شد.
محســن جعفرنژادبســطامى افزود: اين 
جشــنواره در راســتاى فرهنگســازى، 
آمــوزش و شناســايى اكوسيســتم هاى 
ارزشــمند و مؤثــر در حوزه ســالمت 
محيــط، طبيعتگردى و اقتصــاد جوامع 

محلى تأثيرگذار است.
وى تأكيد كرد: هدف اصلى از برگزارى 

اين جشنواره، تحقق شــعار 80 ميليون 
محيط بان است تا بتوان همه اقشار جامعه 
را حامى حفاظت از محيط زيست و منابع 

ملى كرد.
مديركل دفتر امور اجتماعى اســتاندارى 
همــدان نيــز بيان كــرد: ســازمان ملل 
كشــورهايى را كــه منابــع طبيعــى و 
محيط زيســت را حفــظ كردنــد جزو 

كشورهاى توسعه مدار مى داند.
مهرداد نادرى فر افزود: توســعه پايدار با 

حفظ محيط زيســت مترادف شده است 
توسعه  ارزيابى  شاخص  در  به گونه اى كه 
كشــورها، محيط زيست در اولويت قرار 

دارد.
وى ادامه داد: درحال حاضر اهميت توجه 
به محيط زيست بيش از هر زمان ديگرى 
مشــروط و ملموس است و همه درباره 

محيط زيست مسئول هستند.
مديركل دفتر امور اجتماعى اســتاندارى 
همــدان با تأكيــد بر ضــرورت حفظ 
محيط زيست براى آيندگان افزود: حفظ 
جانوران  بــراى  اينكه  عالوه بر  تاالب ها 
و پرنــدگان اهميــت دارد يــك ارتباط 

فرهنگى هم بين افراد ايجاد مى كند.
وى يكــى از راه هاى حفــظ تاالب ها را 
برگزارى جشنواره عكس و فيلم دانست 
و گفــت: از اين طريق ضمــن معرفى 
آن  زيبايى هاى  و  تهديد هــا  تاالب هــا، 

منعكس مى شود.
در پايان اين آئين برگزيدگان جشــنواره 

در بخش هاى مختلف تجليل شدند.

كالنترى در پيامى به جشنواره محيط زيست همدان:

دولت 20 هزار ميليارد براى حراست از تاالب ها اختصاص داد

وزير ارتباطات در سفر به همدان: 

جوانان براى مسئوليت التماس نكنند

پرترددترين پيـاده رو همـدان پرترددترين پيـاده رو همـدان 
در كم ترين زمان سنگفـرش شددر كم ترين زمان سنگفـرش شد

مديركل تعزيرات حكومتى استان: 

قيمت مرغ 20400 تومان 
مصوب شد
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درخواست مردم از داوطلبان انتخابات شورا

متعهدها براى ثبت نام اقدام كنند
■ فرماندار همدان: نگران امنيت انتخابات نيستيم

شت
ددا

عرضه ميوه دولتى يا
نبايد تكرار تجربه 

ناموفق باشد 
 چند ســالى است كه در آســتانه سال نو 
به اســم حمايت از مصرف كننــده به عرضه 

ميوه هاى پرمصرف نظير پرتقال...
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فرصت انتخابات براى توسعه استان 
 1- برخى بر اين باورند كه انتخابات براى توسعه ايران مفيد نبوده 
است زيرا هر گروهى كه پيروز شده برنامه گروه پيشين را تعطيل كرده 
و برنامه جديدى را از ابتدا نگاشــته و بــه آن تا آنجا كه گروه بعدى 

بيايد، عمل كرده است.
اين نگاه دليلى شده تا بدبينى به انتخابات به دليل تأثير منفى در توسعه 

در برخى شكل بگيرد.
2- در مقابل بدبينان به انتخابات به دليل تأثير منفى در توسعه، گروهى 

ديگر انتخابات را مقوم توسعه پايدار قلمداد مى كنند.
از ديد اين افراد تغيير برنامه با نظر اكثريت، توسعه حاصله را مطلوب 
و بدون مخالف خواهد كرد و در نتيجه توســعه پايدار و با خواست 

عمومى پيگيرى خواهد شد.
3- اينكه انتخابات و توسعه رابطه مثبت يا منفى دارند هر چند در اصل 
موضوع يعنى تأثير خواست اكثريت تغييرى ندارد اما واقعيت آن است 
كه انتخابات خود از شاخص هاى توسعه و فرصتى براى توسعه است.

به همين دليل اســت كه كشــور ايران به لحاظ سياسى در خاورميانه 
توســعه يافته تر قلمداد مى شود و با افتخار مردم ساالرى دينى را اجرا 

مى  كند.
4- عمده شاخص توسعه كه انتخابات با آن سنجيده مى شود، شاخص 
سياسى است اما انتخابات بر تمامى شئون تأثير مستقيم و غيرمستقيم 

دارد.
به همين دليل است كه حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات اعمال 

مى شود.
5- توسعه انتخاباتى در بُعد كالن توسط اكثريت حاصل مى شود.

اكثريت با شــركت در انتخابات، تعييــن مصداق هاى مطلوب و رأى 
به روش هاى موردنظر، راه آينده كشــور را مشــخص كرده و از آن 

حمايت مى كنند.
براســاس رأى اكثريت است كه اولويت هاى تمامى حوزه هاى توسعه 

مشخص و راه رسيدن به شاخص هاى مطلوب تعيين مى شود.
6- اكثريت انتخاباتى مى تواند با اكثريت مردم جامعه متفاوت باشــد 
اما اين نظر اكثريت انتخاباتى است كه از حق رأى خود استفاده كرده 
تــا نظر خود را به قانون تبديل كنــد و اكثريت جامعه كه از حق راى 

استفاده نكرده باشند، بايد از قانون تبعيت كرده و مطيع باشند.
به همين دليل است كه در انتخابات نرخ مشاركت باال اهميت دارد تا 
تعارضى بين اكثريت انتخاباتى با درصد كم با اكثريت جامعه با درصد 

باال رخ ندهد.
7-فارغ از اين مباحث كلى، در سطح برنامه ريزى استانى در هر مرحله 
انتخابات  مى توان توسعه استان را دنبال كرد و انتخابات را به فرصتى 

براى توسعه و افزايش مشاركت مردم در انتخابات تبديل كرد.
در روزهاى اخير ميزبانى استان از 2 داوطلب احتمالى انتخابات، نيكزاد 
و جهرمى با توجه به مسئوليت هاى آنها، آورده هاى خوبى براى توسعه 

استان به ارمغان آورده است.
اعالم لغو خصوصى سازى كارخانه خانه سازى همدان و همچنين ارائه 
اينترنت پرســرعت به روستاهاى استان از جمله آورده هاى اميدبخش 

اين سفرها است.
تداوم اين رويكرد مى تواند اميد در مردم را افزايش داده و دستاوردهاى 

توسعه استان از انتخابات را افزايش دهد.

شناسايى سدهاى با ظرفيت گردشگرى در همدان
 بنابر گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره به بارش 25 ميليمترى 
باران در پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، با ورود سامانه بارشى به استان همدان در روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه به طور متوســط 25 ميليمتر بارش در استان رخ داد كه بيشترين ميزان 

بارش با 101 ميليمتر، در ايستگاه رسول آباد بوده است.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از ابتداى سال آبى 254 ميليمتر بارش 
در اســتان همدان به ثبت رسيده است، اظهار كرد: ميزان بارش در سال آبى جارى نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته كاهش 15 درصدى و نسبت به بلندمدت 19 درصد افزايش 

داشته است.

وى با اشــاره به اينكه 3/7 ميليون مترمكعب آب در سد اكباتان وجود دارد، تصريح كرد: 
41 درصد از حجم ســد اكباتان پر است كه درحال حاضر هزار ليتر در ثانيه براى مصرف 

شرب همدان برداشت مى شود.
ستوده افزود: درحال حاضر سد آبشينه داراى 4/1 ميليون مترمكعب آب دارد كه 82 درصد 
حجم اين سد را شامل مى شود و براى مصارف آب شرب همدان در تابستان درنظر گرفته 
شده است. ستوده با بيان اينكه سدكالن مالير 44 ميليون مترمكعب آب دارد كه معادل 97 
درصد حجم اين ســد است، اظهار كرد: سد سرابى تويسركان 5/9 ميليون مترمكعب آب 

دارد كه 65 درصد حجم اين سد است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان سد شنجور رزن هشت دهم ميليون مترمكعب 
آب دارد كه 15 درصد حجم اين ســد اســت، يادآور شد: سد شيرين سو داراى 3 ميليون 

مترمكعب آب است كه 71 درصد حجم اين سد را شامل مى شود.
وى با اشاره به تفاهم نامه وزارت نيرو و گردشگرى در زمينه گردشگرى سدها، خاطرنشان 
كرد: براساس اين تفاهم نامه وزارت نيرو به استان ها اجازه داده است تا در سدها موضوع 

گردشگرى را پيگيرى كنند.
وى با بيان اينكه سدهايى كه قابليت گردشگرى دارد احصا و مصوب شده است، ادامه داد: 
سد اكباتان، سد كالن مالير، سد نعمت آباد، شنجور رزن و شيرين سو به عنوان سدهايى كه 

ظرفيت گردشگرى دارند، شناسايى شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان در پايان با تأكيد براينكه فراخوان جذب 
ســرمايه گذار داده شــده است، تصريح كرد: براى سد شيرين ســو و اكباتان سرمايه گذار 

مشخص و قطعى شده است.

مردم مراقب خودشان باشند

واكسيناسيون عمومى زمستان 1400

صدور اخطاريه براى 379 واحد 
متخلف بهداشتى در استان

 بنابر گفته مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى علوم 
پزشكى استان همدان متصديان 379 واحد متخلف به علت بى اعتنايى 
به شــيوه نامه هاى بهداشــتى و رعايت نكردن پروتكل هاى ابالغى به 

مرجع قضايى معرفى و براى آنها اخطاريه صادر شد.
ليدا رفعتــى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بيشــترين ميزان تخلف 
بهداشــتى مربوط بــه معادن با صــدور 121 مورد اخطاريه ســپس 
سوپرماركت و خواروبارفروشى با 114 و نانوايى با 50 مورد اخطاريه 

است.
وى با بيان اينكه 21 واحد متخلف پلمب شد، افزود: 11 سوپرماركت 
و خواربارفروشــى، 9 نانوايى و يك رســتوران به دليل بى توجهى به 
تذكرها و اخطارهاى تيم هاى بهداشــتى، با دستور مقام قضايى پلمب 

شد.
مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى علوم پزشكى همدان ادامه 
داد: بررسى وضعيت مراكز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى، مراكز تهيه 
و توزيع موادغذايى منتخب اين اســتان مؤيد اين است كه 22 درصد 

مراجعان و خدمات گيرندگان فاصله گذارى را رعايت نكردند.
رفعتى افزود: معادن، دفاتر پيشــخوان، پايانه مسافربرى برون شهرى، 
كارگاه هــا و صنايع كوچك با كمتر از 25 نيرو كمترين ميزان توجه به 

فاصله گذارى فيزيكى را داشتند.
وى گفت: ميانگين رعايت بهداشت و حفاظت فردى 88 درصد است 
و ميزان رعايت اين مؤلفه در كارگاه ها و صنايع كوچك با كمتر از 25
نيرو، اماكن متبركه، مســاجد، نانوايى ها و دفاتر پيشخوان كمتر از 77

درصد بوده است.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى علوم پزشكى همدان 
افزود: 78 درصد از مراجعان به مراكز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى، 
مراكز تهيه و توزيع موادغذايى منتخب اين اســتان از ماسك استفاده 
كردند و ميانگين استفاده از ماسك توسط خدمات دهندگان 86 درصد 

بوده است.
رفعتى بيان كرد: 35 هزار و 457 واحد صنفى در اين استان فعال است 
كه در يك هفته گذشــته 4 هزار و 431 سركشــى و بازديد صورت 

گرفت كه 3 هزار و 891 واحد بهداشت فردى را رعايت كردند.

پاكبانان تقلبى در همدان آفتابى شدند
 ســودجويان اين روزها در آستانه بهار طبيعت، در لباس پاكبان در 
ســطح شــهر همدان جوالن داده و به جمع آورى عيدى از در منازل 

اقدام مى كنند.
بــه گزارش ايرنا؛ فعاليت اين افراد با در دســت داشــتن اقالم كارى 
پاكبانى و برخى نيز با لباس منقش به پاكبان، شهروندان را گمراه كرده 
و بازار داغ عيدى دادن هاى نقدى كســب وكار خوبى را براى آنها رقم 
زده است. اين شگرد جديد از درآمدزايى كاذب سبب شده تا جايگاه 
وارسته پاكبانان نيز زير سؤال برود؛ زيرا واكنش مالكان منازل شخصى 
را مبنى بر اينكه هر روز يك فرد با عنوان پاكبان عيدى مطالبه مى كند، 

آنها را دچار سردرگمى كرده است.
برخــى از اين افراد ســودجو به هنگام مراجعه بــه در منازل مدعى 
مى شــوند كه تيمى از پاكبانان هستند و مالك يا ساكن ساختمان براى 

چند تن عيدى اختصاص دهد.
حاال جوالن پاكبانان تقلبى يا همان بدلى در سطح شهر جارى است و 

نگاه كاسبكارانه به اين شيوه درآمدزايى دارند.
 مردم مراقب باشند

مدير خدمات شهرى شــهردارى همدان از شــهروندان خواست از 
هرگونــه پرداختى در قالب عيدى به پاكبانان بدلى و افراد ســودجو 

خوددارى كنند.
مرتضى رضايــى در اين باره به خبرنگاران اظهار كــرد: در روزهاى 
گذشته و در آستانه ســال جديد گزارش هايى مبنى بر مراجعه متعدد 

برخى افراد سودجو با عنوان پاكبان دريافت شده است.
وى از شهروندان خواست از پرداخت هرگونه هديه اى در قالب عيدى 
به اين افراد ســودجو خوددارى كنند و درصورت مواجهه، اين گونه 
موارد را از طريق ســامانه 137 «سامانه جامع مديريت شهرى» اطالع 

دهند.
رضايى خاطرنشــان كرد: هيچ فردى به عنــوان پاكبان حق وصول يا 

مطالبه عيدى از شهروندان را ندارد.
 پاكبان نماد پاكدستى و شرافت است

مدير خدمات شــهرى شهردارى همدان اظهار داشت: پاكبانان نمادى 
از پاك دستى و شــرافت در عرصه خدمتگزارى و مورد اعتماد مردم 
هستند، از اين رو تحت هيچ شرايطى اجازه نمى دهيم كه فرد يا افرادى 

جايگاه ارزشمند اين قشر زحمتكش را زير سؤال ببرد.
وى بيان كــرد: در اين روزها برخى افراد ســودجو با عنوان پاكبانان 
و بــا ناديده گرفتن زحمت كســانى كــه در گرما و ســرما به مردم 
خدمات رسانى مى كنند با مراجعه به در منازل شهروندان از آنها عيدى 
مطالبه مى كنند. رضايى افزود: البته بسيارى از شهروندان در آستانه عيد 
نوروز و به پاس قدردانى از زحمات اين قشر تالشگر و زحمت كشى 
كه در ســرما و گرما براى نظافت محله و شهرشان تالش مى كنند در 
قالب عيدى از زحمات پاكبانان محله شان قدردانى مى كنند، اما تأكيد 

مى شود پاكبانان به هيچ وجه مجاز به مطالبه عيدى از مردم نيستند.
وى اظهار كرد: شــهردارى انجام امور خدماتى مانند جمع آورى زباله، 
پاكيزگى معابر اصلى و فرعى و ساير امور محوله را به پيمانكار بخش 
خصوصى واگذار كرده است كه براساس قوانين و مقررات همه حقوق 
قانونى اعم از حقوق، عيدى و ســاير مباحث مالى سالجارى پرداخت 
شــده است و هيچ فردى حق وصول يا مطالبه عيدى را از شهروندان 

ندارد.

1- ناهماهنگى بيمه هاى پايه و تكميلى، نسخه نويسى الكترونيكى را 
به بهانه جديد بيمه ها براى پرداخت نكردن خســارت  درمان بيماران 
تبديل كرده است. گويا بيمه هاى تكميلى براى پرداخت هزينه خدمات 
درمانى اصل نســخه كاغذى را از بيمه شــده ها مطالبه مى كنند و نبود 
نســخه كاغذى بهانه اى شده است تا تقاضاى خسارت درمان بيماران 
رد شــود. گفتنى است به رغم ايجاد سامانه نسخه نويسى الكترونيكى 
زيرســاخت هماهنگى بيمه پايه و تكميلى و ايجاد ارتباط بين بيمه ها 

هنوز پيش بينى نشده است!
2- آمار رســمى از افزايش نقدينگى در جامعــه حكايت دارد. گويا 
ميزان ســپرده ها و تســهيالت بانكى تا پايان آذر سالجارى نسبت به 
سال گذشــته معادل 42/4 و 47/7 درصد افزايش يافته است. گفتنى 
است از نگاه صاحبنظران افزايش نقدينگى در جامعه با افزايش تورم 

همراه است 
3- كرونا كسب وكار خانه تكان ها را هم راكد كرده است. گويا تعداد 
مشتريان شركت هاى خانه تكانى در اسفند امسال 50 درصد كاهش پيدا 
كرده است. گفتنى است ترس از مبتال شدن به كرونا و محدوديت در 
ديد و بازديدهاى خانوادگى موجب شده تا امسال هم مانند سال گذشته 
رغبت زيادى براى خانه تكانى هاى عيد نوروز وجود نداشــته باشــد. 
همين مسأله بسيارى از فعاليت هاى خدماتى را بى رونق كرده است و 

عده زيادى بيكار شده اند. 
4- صادرات دوباره و قاچاق دليل نرســيدن كاالهاى وارد شده با ارز 
4200 تومانى به دست مردم است. گويا شواهد موجود نشان مى دهد 
در ماه هاى گذشــته بخش زيادى از كاالهاى توليد شده و حتى وارد 
شــده با ارز رانتى 4200 تومانى به كشورهاى همسايه صادر يا قاچاق 
شده است. گفتنى است واقعيت اين است كه كاهش ارزش پول ملى 
و افزايــش جذابيت صادرات كاالهاى توليد داخل، بر اثر رشــد نرخ 
ارز، وقوع چنين رويدادى كامال محتمل بود اما مشــخص نيست چرا 

مسئوالن ذى ربط از اين موضوع غافل بوده اند.
5- مــردم به توصيه هــا توجه كرده و ميوه گــران نمى خرند. گويا با 
آنكه بيشــتر از 5 هزار تن ميوه در ميدان بار موجود است، كسى ميوه 
نمى خرد. گفتنى اســت برخى پايين آمدن قدرت خريد مردم را دليل 

نخريدن ميوه عنوان مى كنند.

 سرپرســت معاونــت راهــدارى اداره كل 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان 
از افزايــش 20 درصدى تــردد در محورهاى 
استان خبر داد و اينكه ميزان تردد در محورهاى 
مواصالتى استان همدان در اسفندماه نسبت به 

بهمن افزايش 15 تا 20 درصدى دارد.
مسعود رســتمى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به بارش بــرف و باران در روزهاى گذشــته، 
اظهاركرد: بارش برف و باران از روز جمعه در 
اســتان آغاز شده بود كه روز گذشته به صورت 
برف شدت يافت و با اقدامات به موقع نيروهاى 
راهدارى، خوشبختانه مشكلى در ترددها ايجاد 

نشد.
وى با بيان اينكه بيشــترين ميــزان بارش برف 
در محورهاى مالير- اراك، رزن، تويسركان و 
گردنه اسدآباد رخ داد، تصريح كرد: 110 محور 
روســتايى استان همدان كه به علت بارش برف 
سنگين تردد به سختى انجام مى گرفت، تا ظهر 

ديروز برف روبى و پاكسازى شد.
سرپرست معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان با اشاره به 
كوالك مقطعى در برخى از محورهاى اســتان 
همــدان، ادامه داد: روز گذشــته به بيش از 80

خودرو كمك رســانى شد و حدود 25 خودرو 
به صــورت موقت در راهدارخانه هاى اســتان 

اسكان داشتند.
وى بــا بيان اينكه درحال حاضــر در برخى از 
محورهاى مواصالتى اســتان پديده مه گرفتگى 
وجود دارد، يادآور شــد: در تمامى محورهاى 
شهرســتان بهار، محور ماليــر و محور تهران 
مه گرفتگى وجود دارد امــا تردد روان و عادى 

برقرار است.
سرپرست معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان با اشاره به 
شناسايى و تصويب 16 نقطه حادثه خيز در استان 
همدان، گفت: در سالجارى 16 نقطه حادثه خيز 

در اســتان همدان شناسايى و تصويب شد كه 
14 نقطه آن رفع شده و درحال رفع است. وى 
افزود: در محور همدان- مالير پيچ مهرآباد، پيچ 
الفــاوت، پيچ زمان آباد و پيــچ گنبد، در محور 
همدان- تهران پيچ زندان، پيچ كارخانه شيشه، 
دوربرگردان كيلومتر 37 و سه راهى خلعت آباد 
از جمله نقاط حادثه خيز استان همدان شناسايى 

و اصالح شده است.
سرپرست معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى استان همدان، خاطرنشان 
كرد: همچنين راه هاى روســتايى خان آباد، پيچ 
داغ داغ آباد، زيرگذر ســردارآباد، پيچ شــاوه، 
تقاطع دســتجرد و پيچ ورقستان از ديگر نقاط 
حادثه خيز استان بوده است و زيرگذر سردارآباد 
كبودراهنــگ، پيچ ســردخانه محــور مالير-
بروجرد، ســه راهى خلعت آبــاد و پيچ داغ داغ 
آباد درحال اصالح بوده و 60 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد.

وى دربــاره اينكه برخى از محورهاى اســتان 
به عنــوان نقاطى پرحادثه بــا تصادفات مرگبار 
اعالم شده است، گفت: محور عليصدر به علت 
اينكه جاده دوطرفه اســت، تصادفات رخ به رخ 
اتفــاق مى افتد كه نياز به تعريــض دارد كه راه 
و شهرسازى در اين زمينه اقدام مى كند. محور 
تويسركان-كنگاور به طول 50 كيلومتر 2بانده 
شــده و بخشــى از آن باقى مانده كــه راه و 
شهرسازى به عنوان متولى درحال انجام است و 
محور نهاوند- فيروزان به طول 38 كيلومتر بوده 

كه 60 تا 70 درصد آن 2بانده است.
رستمى با اشــاره به اينكه 5 كيلومتر از محور 
تويسركان- جوكار توسط راهدارى 4 خطه شده 
است، خاطرنشان كرد: زيرگذر شهيد زارعى نيز 
توسط راهدارى در دست اجراست كه عمليات 
بتن ريزى به پايان رسيده و پيش بينى مى شود 3

ماهه اول سال آينده به پايان برسد.
سرپرست معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان همــدان در پايان 
يادآور شــد: تقاطع غيرهمسطح شهيد زارعى 
يكــى از پروژه هاى راه اســتان همدان بوده كه 
محور همدان- كرمانشــاه به صورت زيرگذر و 
محور همدان-سنندج به صورت روگذر از اين 

تقاطع عبور مى كند.

 وضعيت جهش در ويروس كرونا و احتمال 
تأثيرنداشتن واكســن بر ويروس جهش يافته، 
سبب شــده تا كارشناســان و پزشكان تأكيد 
كنند كه براى ايام عيد برنامه ريزى مسافرت و 
دورهمى نكنند؛ زيرا اگر دور هم جمع شويم، 
دوباره وضعيت بيمارى مانند گذشــته شده و 

افزايش مى يابد. 
بر همين اســاس تا زمانى كه ويروس كرونا از 
انسان به انسان سرايت پيدا كند، اين جهش ها 
هم وجود دارد، اگرچه بيشــتر جهش ها خيلى 
نگران كننده نيســت و با رعايت همان شرايط 
پيشــگيرى اعــم از فاصله گــذارى فيزيكى، 
شست وشــوى دست ها و اســتفاده از ماسك 
مى توان از ابتال به ويروس پيشــگيرى كرد با 
اين حال بايد ديد كه واكســن هايى كه ساخته 
مى شود بر روى ويروس جهش يافته هم مؤثر 

است يا خير؟
در همــدان هم با اينكه شــرايط به نظر مثبت 
مى رشــد اما بــاز هم توجه مــردم بر جهش 
ويروس متمركز شــده است و نگرانند كه چه 
خواهد شــد؛ بنابراين بايــد توجه كرد كه اگر 
مردم همان روش هاى محافظتى يعنى رعايت 
فاصله گذارى فيزيكى، شستن دست، استفاده از 
ماســك و  تجمع نكردن را ادامه دهند، در امان 

خواهند بود.
خوشبختانه در همدان هنوز بيمارى چندان اوج 
نداشته است، البته همچنان شاهديم بيماران و 
حتــى خانواده هايى با بيمارى مراجعه مى كنند 
كه به همين دليل بايد همان اصول پيشــگيرى 
را رعايــت كنيم، براى ايام عيــد برنامه ريزى 
مســافرت و دورهمى نكنيم؛ زيرا اگر دور هم 
جمع شــويم، دوباره وضعيــت بيمارى مانند 

گذشته شده و افزايش مى يابد. 
از طرفى توجه به هشدارها كه حكايت از كنار 
گذاشتن مسافرت و ديد و بازديد دارد، مى تواند 
در ســال  آينده با واكسيناسيون بيشتر، شرايط 
بهترى را ايجاد كند؛ زيرا براســاس اطالعات 
منتشرشــده از وزارت بهداشت واكسيناسيون 
عمومى براى زمستان 1400 مهيا مى شود؛ البته 
پس از واكسيناسيون هم بايد رعايت استفاده از 
ماسك و فاصله فيزيكى را داشته باشيم تا ببينيم 

نتيجه واكسيناسيون چه مى شود. 
در اين شرايط مســافرت رفتن و جاب جايى 
و تجمع مى تواند تأثير زيادى در شيوع داشته 
باشــد و اينكه مى گويند با ماشــين شخصى 
نرويد و با اتوبــوس و ... برويد، باز هم فرقى 
ندارد به هرحال فرد مبتال ممكن است جابه جا 
شــود و عده اى را بيمار كند. متأسفانه سفر با 
خودروهاى عمومى ســبب شــده تا خيلى از 
مردم برنامه ســفر داشته باشند، درحالى كه اين 
ســفرها كامال خطرناك است اين در وضعيتى 
است كه پزشكان و متخصصان معتقدند حتى 
پس از واكسيناسيون هم نمى توان دقيقا گفت 

كه اثر واكسن تا چه زمانى است.
برخى خوشبينانه مى گويند ممكن است واكسن 
مانند آنفلوآنزا تا يكســال ايمنى ايجاد كند، اما 
هنوز نمى توان قطعــى گفت زيرا نه تنها 3 ماه 
از واكســن زدن در دنيا گذشته است و وقتى 
ابتال بــه كرونا و بهبودى پس از آن، مصونيت 
دائم نمى دهد، قطعا واكسن هم مصونيت دائم 
نخواهــد داد؛ بنابراين تنهــا و قطعى ترين راه 

پيشگيرى، رعايت پروتكل هاست.
بهداشــتى  معاونــت  گفته هــاى  براســاس 

دانشگاه علوم پزشــكى همدان، ميزان رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى در همدان زير 80
درصد اســت، با اين حال اميد به اينكه ميزان 
رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى ميــان مردم 
افزايش يابــد، وجود دارد. بــا اينكه مردم از 
ماسك استفاده مى كنند اما مشكل اينجاست كه 
با همان ماسك در بازار و مراكز خريد كه تهويه 
مناسبى ندارد، تجمع مى كنند و هنوز كه هنوز 
اســت مردم به اندازه كافى رعايت نمى كنند و 
گويــا از اين همه مصيبتى كه كرونا بر ما وارد 

كرده درس عبرت نگرفته اند. 
 كرونا جان 3 نفر ديگر را 

در استان گرفت
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت 
كه با فوت 3 نفر ديگر در 24 ســاعت گذشته 
مجموع متوفيان كرونا در اين استان از ابتداى 
اپيدمى اين ويروس تاكنون به يك هزار و 550

نفر رسيد. 
محمد طاهرى افزود: همچنين با شناســايى 2
بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در 24 ساعت 
گذشته، مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان به ده 

هزار و 603 نفر رسيده است.
طاهرى اظهار كرد: تعداد مراجعان سرپايى به 
اورژانس بيمارستان هاى استان همدان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
171 مورد بود كه از اين تعداد 29 نفر در بخش 

عادى بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان افــزود: همچنين درحال حاضر 9 بيمار 
مبتال به كوويد-19 در بخش آى.سى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان بسترى هستند و وضعيت 

جسمى 27 بيمار وخيم گزارش شده است.
طاهرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان همدان نيز گفت: شمار 
بيماران كرونايى بسترى (از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونــا تاكنون) در بيمارســتان هاى 
اسدآباد 384، بهار 625، تويسركان 673، رزن 
462، درگزين 200، فامنين 188 و كبودراهنگ 

680 نفر است.
وى افزود: همچنين يــك هزار و 927 نفر در 
مالير، يك هزار و 174 نفر در نهاوند و 4 هزار 
و 9 نفر نيز در شهرستان همدان به اين ويروس 

مبتال و بسترى شده اند.

افزايش 20 درصدى تردد در محورهاى همدان

فصل مسافرت آغاز شد

23 هزار كودك 
همدانى غربالگرى 

بينايى شدند
اداره كل  پيشــگيرى  معاونت  كارشــناس 
بهزيستى استان همدان گفت: 23 هزار كودك 3
تا 6 سال در پايگاه هاى مستقر در شهرستان هاى 

استان غربالگرى بينايى شدند.
حجــت ا... حاتمى در گفت وگو بــا ايرنا، با 
بيان اينكه غربالگرى بينايى در 9 پايگاه ثابت 
اســتان همچنان ادامه دارد، اظهار كرد: پس از 
غربالگرى موارد مشكوك براى رفع مشكل و 

معاينه دقيق به پزشك ارجاع شدند.
وى ادامــه داد: تعداد هــزار و 500 كودك به 
اپتومتريست و پزشك متخصص ارجاع داده و 
2 مورد نيز با مداخله به هنگام و عمل جراحى 

موفقيت آميز معالجه شدند.
حاتمــى با تأكيد بر اينكه درصورت داشــتن 
مشكل بينايى، نياز به عينك و يا عمل جراحى 
در كودكان، ســازمان بهزيستى تمامى هزينه 
درمان را تقبــل مى كند، افزود: شناســايى و 
حمايت كودكان با مشكل بينايى، ارزشمندتر 
از اين است تا معلولى به جامعه هدف اضافه 

شود.
كارشناس معاونت پيشگيرى اداره كل بهزيستى 
اســتان همدان با بيان اينكه انجام غربالگرى 
بينايى براى 50 درصد از كودكان استان صورت 
گرفته، عنوان كرد: اين طرح در سالجارى با 46
هزار نفر جامعه هدف، با دستگاه هاى غربالگر 
بينايى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى از تيرماه 

فعاليت خود را آغاز كرد.
حاتمى با اشاره به اينكه پايگاه هاى غربالگرى 
سازمان بهزيســتى همه روزه بعداز ظهرها از 

ســاعت 15:30 تا 18عصر آمــاده غربالگرى 
بينايى نونهاالن 3 تا 6 ســاله اســت، از مردم 
خواست به دليل حساسيت باال و زمان طاليى 
غربالگرى بينايــى كودكان و پيشــگيرى از 
اختالالت بينايى سالى يك بار كودكان را براى 

غربالگرى بينايى به اين پايگاه ها ببرند.
وى ادامــه داد: 3 تا 6 ســالگى زمان طاليى 
غربالگرى چشــم كودكان محسوب مى شود 
و اگــر كودكان اين دوره طاليى را از دســت 
بدهند، ديگر نمى توان از پيشــرفت اختالالت 
بينايى آنان كه گاه منجر به كم بينايى و نابينايى 

مى شود، جلوگيرى كرد.
كارشناس معاونت پيشگيرى اداره كل بهزيستى 
اســتان همدان اظهار كرد: تنبلى چشــم يك 
بيمارى نيســت، بلكه ضايعه بيمارى چشــم 
مانند انحراف چشــم، آب مرواريد، افتادگى 
پلك و كدورت قرنيه اســت كه اگر در ســن 

كم تشخيص داده شود، درمان مى شود در غير 
اين صورت مؤثر نخواهد بود.

حاتمى، اجراى طرح غربالگرى تشــخيص 
زودهنــگام تنبلــى چشــم را از مهم ترين 
طرح هاى غربالگرى دانســت و افزود: اين 
طرح همه ساله با مديريت سازمان بهزيستى 
در سراســر كشــور اجرا مى شــود و زمينه 
سالمت چشــمان بسيارى از كودكان 3 تا 6

ساله را فراهم كرده است.
تنبلى چشــم يا آمبليوپى نوعى اختالل بينايى 
اســت كه ديد را كاهش مى دهد و پيشــرفت 
آن منجر به كم بينايى و حتى نابينايى مى شــود 
و اختالل در ديد عمقى، اختالالت تحصيلى و 
يادگيرى، نابينايى يا كاهش بينايى دائم، كاهش 
قدرت تمركز و تفكيك و افزايش احتمال بروز 
حوادث و معلوليت در كــودكان از عوارض 

ناشى از آن محسوب مى شود.
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آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 32 ب ــماره شناس ــرى داراى ش ــا اصغ ــاى حســن رض آق
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 771/99ش112ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
ــادروان  ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــر وراث ــى حص گواه
اكبــر اصغــرى بــه شــماره شناســنامه 6 در تاريــخ 99/03/30 در اقامتگاه 
ــى  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم

ــه:  منحصــر اســت ب
ــنامه4040039051  ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد اكب ــرى فرزن 1-حســين اصغ
متولــد1368 فرزنــد متوفــى، 2-حســن رضــا اصغــرى فرزنــد اكبــر بــه 
شــماره شناســنامه32 متولــد1363 فرزنــد متوفــى، 3-اعظــم اصغــرى 
فرزنــد اكبــر بــه شــماره شناســنامه2517 متولــد1357 فرزنــد متوفــى، 
ــنامه1454  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد فيروزعل ــرى فرزن ــزه اصغ 4-عزي
متولــد1333 همســر متوفــى، 5-محمدرضــا اصغــرى فرزنــد اكبــر بــه 

ــد متوفــى. ــد1356 فرزن شــماره شناســنامه2425 متول
ــور را در يــك  ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات  اينــك ب
نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 556)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

عضو مستعفى شوراى كبودراهنگ
 شهردار شد

 پس از نزديك به يك سال كه شهردارى كبودراهنگ با سرپرست 
اداره مى شد، اين روزها شهردار جديد معرفى شد تا با همت اعضاى 
شوراى تازه به ثبات رسيده شــهر كبودراهنگ قدم در آبادانى شهرى 
بردارند كه عالوه بر محروميت هاى گذشــته، يك ســال اســت كه 

خيابان هاى آن به گودال، مخروبه و خاكروبه تبديل شده است.
احمــد محمدى راســتى به عنوان يكى از اعضاى شــوراى شــهر 
كبودراهنگ بود كه با كناره گيرى از اين سمت و پس از طى مراحلى 
به عنوان شــهردار جديد كبودراهنگ انتخاب شد، پيش از او «فالح» 

به مدت 4 ماه سرپرستى شهردارى را بر عهده داشت.
 شــهردار جديد كبودراهنگ دارنده تحصيالت دكترى جغرافياست 
و واحدهــاى مديريتى زيادى را گذرانده تا اين روزها توانســته به 
صندلى شــهردار كبودراهنگ تكيه كنــد. وى فعاليت اجرايى خود 
را پــس از پايان تحصيالت در برنامه ريزى شــهرى آغاز كرده و در 
ســال هاى خدمت خود، مشــاور امور فنى و عمرانى و شهرسازى، 
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان، دبير شــوراى اسالمى شهر 
همدان، مدير كيمسيون هاى هفت گانه شوراى اسالمى شهر همدان، 
شهردار شــهر فامنين، معاون شهردارى منطقه 2، رئيس اداره امالك 
و مســتغالت شهردارى همدان، رئيس ناحيه يك شهردارى منطقه 4
همدان، مدير تيم كدگذارى شــهر همدان، نماينده دهياران كشور در 
وزارت كشور، دبير مجمع ملى دهياران كشور، مسئول امور جوانان 
فرماندارى كبودراهنــگ و بنيانگذار اتحاديه انجمن هاى اســالمى 
دانش آموزى شهرستان كبودراهنگ را در كارنامه فعاليت خود دارد.

 مراســم معارفه شــهردار كبودراهنگ درحالى با حضور مديركل و 
معاون امور شــهرى اســتاندارى، فرماندار كبودراهنگ و جمعى از 
مسئوالن اســتانى و شهرســتانى در فرماندارى برگزار شد كه مردم 
كبودراهنــگ از اين انتخاب دل خوشــى ندارند؛ زيرا كمتر از 3 ماه 
به انتخابات شــوراى شــهر باقى مانده و ترس مردم كبودراهنگ از 
اين اســت كه بار ديگر با انتخابات شــورا در ســال 1400 با روى 
كار آمدن اعضاى جديد، شــهردار تازه به پست رســيده بركنار شود 
و بار ديگر شــاهد عقب ماندگى، بى نظمى، بى مديريتى و بى عدالتى 

در شهر باشند.
در آخرين روزهاى ســالى كه مردم كبودراهنــگ مانند ديگر نقاط 
كشــور با ويروس كوويد-19، مشــكالت اقتصادى و ازدست دادن 
مشــاغل خود دست وپنجه نرم مى كنند و عالوه بر آن، نبود شهردار و 
بر زمين ماندن كارهاى عمران و آبادانى شهر نيز آنها را آزرده است، 
اگر با انتصاب شــهردار جديد عكس العملى از خود نشان نمى دهند 
نبايد بر آنها ُخرده گرفت؛ زيرا به گفته نويســندگان و تاريخ نويسان 
قدمت شــهر كبودراهنگ به پيش از اسالم نســبت داده شده و روا 
نيست در ســال 2021 به روســتايى شباهت داشــته باشد كه تنها 
مغازه هــاى زيادى فضاى آن را اشــباع كــرده و هيچ گونه زيبايى و 

نظافت در آن اعمال نشود.
مردم شــهر كبودراهنگ نگران اين هســتند ايــن روزها كه پس از 
كش وقوس هاى فراوان و اختالف نظر شوراها درنهايت پس از 6 ماه 
شهردار كبودراهنگ معرفى شد، اعضاى شورا با او هماهنگ نباشند؛ 
زيرا محمدى راستى يكى از اعضاى شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ 
بود و با كناره گيرى خود از اين سمت و پس از طى مراحل به عنوان 
شهردار كبودراهنگ انتخاب شــد و پيش از او فالح به مدت 4 ماه 

سرپرستى شهردارى را برعهده داشت.
به گزارش ايســنا، ناگفته نماند كه بــا روى كار آمدن پنجمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهر كبودراهنگ كه در سال 96 به صورت رسمى 
كار خــود را آغاز كــرده بودند، انتخاب شــهردار يكى از مهم ترين 
مواردى بود كه متأســفانه با اختالف نظر بين اعضاى شورا به مشكل 
و تنش بزرگ و فراگير تبديل شــد، به طورى كه بيشــتر روستاهاى 
شهرســتان نيز از اين درگيرى هــا و تنش ها مطلع شــدند تا اينكه 
روح ا... رستمى با كسب بيشترين آرا توسط شوراها توانست سكان 
شــهردارى كبودراهنگ را بر عهده بگيرد و كم كم اختالفات شــورا 
با شــهردارى باال گرفت تا اينكه پس از 8 ماه شهردار به گفته خود 
كنتره گيرى كرد و به گفته اعضاى شورا استيضاح شد و جاى خود را 
به فالح داد كه او هم به مدت 4 ماه به عنوان سرپرست فعاليت كرد و 
در نتيجه احمد محمدى راستى پيروز ميدان شد كه اميدواريم بتواند 
فرصت هاى از دســت رفته را جبران كند و مدافع حقوق شهروندان 
كبودراهنگ باشــد و براى عمران، توسعه و پيشرفت شهر گام هاى 

مؤثرى بردارد.

شهردارى محوطه پارك ها را ترميم كرد
 در آستانه ســال نو و استقبال از بهار شهردارى اسدآباد به منظور 
رفاه حال شهروندان و مســافران به ترميم محوطه پارك ها ازجمله 

پارك شهيد رجائى اقدام كرد.
شــهردار اسدآباد گفت: در راستاى ايمن سازى معابر، تأمين امنيت و 
سالمت شهروندان، عمليات اصالح كف پوش پياده روها در پارك ها 

انجام شد.
عليرضا فعله گرى با تأكيد بر لزوم ارتقاى رفاه شهروندان در پارك ها، 

تصريح كرد: كيفيت فضاهاى شــهرى از نظر عملكرد و زيبايى بايد 
رضايت بخش و مطلوب باشد.

وى در پايــان رســيدگى به مبلمان و وضعيت روشــنايى، تعمير و 
رنگ آميــزى نيمكت ها و ســطل هاى زباله، رســيدگى به وضعيت 
ســرويس هاى بهداشــتى، تعويض و مرمت كف پوش ها و تعمير و 
محكم كارى وسايل ورزشى و وسايل بازى كودكان و همچنين رفع 
المان هــاى زائد از محوطه پارك ها را از اهم برنامه هاى ســاماندهى 
حوزه فضاى سبز منطقه در راستاى طرح هاى استقبال از بهار عنوان 

كرد.

 ذخاير عظيم گاز در ايــران از مهم ترين داليل 
توسعه گاز طبيعى در بخش هاى مختلف مصرف از 

جمله حمل ونقل و CNG است.
گاز طبيعى از ســال 1381 به صورت گاز فشرده يا 
همان CNG به سبد ســوخت حمل ونقل كشور 
وارد شــده و تاكنون جايگزين بيش از 63 ميليارد 
ليتر بنزين شده است. پروژه ورود CNG به سبد 
سوخت كشور در واقع از سال 1379 كليد خورده 
و در سال 1381 نخســتين جايگاه هاى توزيع گاز 

فشرده در تهران راه اندازى شد.

1383 ســال  در  آن  از  پــس 
تأميــن  قــرارداد  نخســتين 
راه اندازى  و  نصب  و  تجهيزات 
3 بــا   CNG جايگاه هــاى 
شــركت داخلــى منعقد شــد. 
سپس در ســال 1384 نخستين 
CNG كارخانه توليــد مخزن
راه اندازى شده و در سال 1385

به منظور  توسعه اى  قراردادهاى 
افزايــش جايگاه هاى CNG و 
امضا  دوگانه ســوز  خودروهاى 
تا   CNG صنعت  روند  شــد. 
جايى ادامه پيدا كرده اســت كه 
 ،CNG هم اكنون 2 هــزار و 450 جايگاه عرضه
4/5 ميليون خودروى دوگانه ســوز، 12 شــركت 
تأمين كننــده تجهيــزات جايگاهــى، 6 شــركت 
تأمين كننده تجهيزات خودرويى، 6 شــركت توليد 
مخازن CNG، 293 شــركت بهره بردار جايگاه و 
63 شــركت تعمير و نگهداشت جايگاه در كشور 

موجود است.
CNG به تازگى پس از يك ســال تعطيلى دومين

شهر گل تپه دوباره آغاز به كار كرد.
CNG جايــگاه  گفــت:  گل تپــه  شــهردار 

شــهردارى گل تپــه كــه به دليــل مشــكالت و 
ــل شــده  ــك ســال تعطي ــه بيــش از ي مســائلى ك
ــات  ــردن از تأسيس ــتفاده نك ــل اس ــود و به دلي ب
پيگيــر  مربوطــه  دســتگاه هاى  جايــگاه، 
ــد. ــگاه بودن ــى جاي ــى دائم ــع آورى و تعطيل جم

جــواد دوســتى اهميــت راه انــدازى ايســتگاه 
CNG شــهردارى را ضــرورى دانســت و افــزود: 
بــا توجــه بــه اينكــه جايــگاه مذكــور يكــى 
به دليــل  و  اســت  شــهردارى  ســرمايه هاى  از 
ــگاه  ــودن جاي ــال ب ــه، فع ــودن منطق ــتى ب توريس
مذكــور يكــى از نيازهــاى بخــش گل تپــه اســت.
وى دليــل تعطيلــى ايســتگاه CNG را نبــود 
بهره بــردار در يــك ســال گذشــته دانســت و 
ــا پيگيــرى و رايزنــى شــهردارى  تصريــح كــرد: ب
و شــوراى اســالمى شــهر گل تپــه و بــا اســتخدام 
بهره بــردار صالحيــت دار و گرفتــن اســتاندارد 
ــگاه از اداره كل اســتاندارد و مجــوز شــركت  جاي
اســتان  نفتــى  فرآورده هــاى  پخــش  ملــى 
همشــهريان  از  نفــر   3 اشــتغالزايى  عالوه بــر 
ــد. ــدازى ش ــايى و راه ان ــاره بازگش ــگاه دوب جاي
دوســتى تصريح كرد: بيش از ده سال گذشته يك 
ايســتگاه CNG و ايســتگاه خدماتــى و رفاهى 
در ورودى شــهر گل تپه به ســمت غار عليصدر 

و همچنين مســير همدان-بيجار راه اندازى شــده 
بود ولى به دليــل حجم باالى تــردد خودروها از 
مســير هاى منتهى به شهر گل تپه و قرار گرفتن اين 
شهر در مســير دهكده توريستى عليصدر ايستگاه 
CNG شــماره يك جوابگوى حجم خودروهايى 

كه از اين مسير ها تردد داشتند، نبود.
وى افــزود: به دليل نياز منطقــه به افزايش يك 

به  گل تپه  شــهردارى  ديگر،   CNG ايســتگاه 
CNG اقــدام كرد كه  ايجاد دومين ايســتگاه 
يك سال گذشــته به داليلى تعطيل شده بود و 
ايــن روزها با رايزنى مديــران بخش بار ديگر 

شد. راه اندازى 
شهردار ادامه داد: اميد است كه با افزايش امكانات 

رونق توريست در منطقه افزايش پيدا كند.

ب ا برنامه ريزى هاى مدون و زمان بندى طراحى و ساخت المان 
FAMENIN در دستور كار قرار گرفت كه با توجه به پايان پروژه 

اسفندماه سالجارى در شهر نصب مى شود.
شهردار فامنين گفت: در شهرهاى مقصد سفر كه داراى ظرفيت هاى 
طبيعى و پيشــينه تاريخى مذهبى هستند، دائم بخشى از تابلوهاى 
تبليغاتى مبادى ورودى شهر به پيام هاى خيرمقدم و خوش آمدگويى 
به زبان هاى فارســى، انگليسى، فرانســه و عربى به تصوير زيبا و 
گوياى طبيعت دل انگيز فارس مزين مى شوند، به همين منظور يك 
تابلو به نام شهر فامنين به زبان التين در ورودى پارك ملت نصب 

شد.
پيام رفتارى خاطرنشان كرد: مســئوالن اغلب شهرهاى دنيا از هر 
فرصتى براى معرفى شــهر خود و ايجاد تمايز با شهرهاى همسايه 
و يا شــهرهاى هم رده، استفاده مى كنند و اين تابلوها نيز در پروسه 

بازاريابى مقاصد گردشگرى مورد توجه آنها قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: المان ها بخشى از شهر هستند و نقش مهمى در ايجاد 

شهردار گل تپه:

جايگاه دوم سوخت CNG راه اندازى شد

استقبال از بهار با سيمايى متفاوت
تابلو التين در ورودى پارك ملت فامنين نصب شد

 پياده رو خيابان بوعلى يكى از پرترددترين معابر ســطح شــهر 
همدان اســت و اهميت بســزايى در حوزه شهرى دارد كه به دليل 
فرســودگى ســاختار پياده رو شــهروندان در گذر از اين معبر با 
مشكالتى روبه رو بودند، از اين رو شهردارى منطقه 2 با برنامه ريزى 
دقيق توانســت عمليات نوســازى پياده رو اين معبر را در كمترين 

زمان با رعايت استاندارهاى الزم تقديم شهروندان گرامى نمايد.
مدير منطقه 2 شــهردارى همدان با بيان اينكــه يكى از مهم ترين 
داليلى كه شهروندان را ترغيب به استفاده از پياده رو مى كند زيبايى 
آن پياده رو است، افزود: در حوزه زيباسازى پياده رو خيابان بوعلى 
اقدامــات متفاوتى صورت پذيرفته اســت كه مى تــوان به اجراى 
نورپردازى درختان، روشنايى مسير و بهسازى فضاى سبز اين معبر 

اشاره كرد.
به گزارش روابط عمومى منطقه 2 شهردارى، حامد جليلوند گفت: 
از آبان ماه سالجارى ظرف مدت 5 ماه با اعتبارى بالغ بر 25 ميليارد 
ريال به بهســازى و نوسازى اين معبر به مساحت 4 هزار مترمربع 
آغاز و درنهايت با پايان پروژه، در نوروز 1400 تقديم شــهروندان 

شد.
وى گفت: يكى از اهداف مهم شــهردارى منطقه 2 در اين پروژه 
استانداردسازى آن بوده است كه تمامى افراد جامعه بتوانند از اين 
پياده رو اســتفاده كنند و اســتانداردهاى الزم هم در آن لحاظ شده 

باشد.
جليلونــد اضافه كرد: با توجه بــه اينكه افراد نابينــا و كم بينا در 
هنگام حركــت در پياده رو از اطالعات لمســى زير پاى خود در 
سطح سنگفرش استفاده مى كنند، مســير جداگانه اى نيز براى اين 
شــهروندان تعبيه شده است كه بتوانند با ســهولت بيشتر در اين 

پياده رو تردد كنند.
مدير منطقه 2 با اشاره به اينكه در حيطه استانداردسازى اين پياده رو 

اقدامات متفاوتى انجام شــده است، يادآور شد: اجراى سنگفرش 
گرانيتى از مرغوب ترين نوع، به روزرســانى تمامى تأسيســات و 
زيرســاخت ها به طور كامل، اجراى نورپردازى و روشنايى مسير و 
مناسب سازى باغچه ها از كارهاى شاخص انجام شده در اين پروژه 

به شمار مى رود.
وى در پايان هدف از اجراى پروژه پياده روسازى را ارتقاى كيفيت و 
مناسب سازى معبر به منظور تسهيل در عبور و مرور عابران و زيبايى 

بصرى عنوان كرد و افزود: عمليات پياده روسازى خيابان هاى عمار، 
مصيب مجيــدى، بلوار مطهرى، خيابان گلزار و خيابان آرام، نايب 
احمد، بلوار محمديه و ... به طور همزمان به متراژ بيش از 30 هزار 

مترمربع سنگفرش در سالجارى، اجرايى شدند.

پرترددترين پياده رو همدان
 در كم ترين زمان سنگفرش شد

حس مكان، هويت بخشــى به شهر و اســتمرار حيات ذهنى و تداوم خاطره شهروندان از شهر، ارتقاى 
هويت اجتماعى و القا و ارتقاى ارزش هاى فرهنگى در شــهر را بر عهده دارند و خاطره شــهروندان از 
يك المان و مشاركت اجتماعى آنها در خلق و نگهداشت آن كه نتيجه شكل گيرى حيات روزانه به جاى 

حيات واقعه اى شهر است بايد در فرايند سفارش، طراحى و مكان يابى المان ها مورد توجه قرار گيرد.
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روحانى: 
كاالهاى اساسى و ملزومات سفره مردم 

اولويت دولت است
 دستورات الزم براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها با كنترل صادرات 
و افزايش نظارت ها صادر شده است، كاالهاى اساسى و ملزومات سفره 

مردم اولويت دولت است.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى در جلسه شوراى هماهنگى اقتصادى 
دولت پس از گزارش وزيران صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى 
از وضعيت قيمت كاالها در بازار و اقدامات انجام شــده براى كاهش 
قيمت اجناس، با اشاره به اينكه دستورات الزم براى جلوگيرى از افزايش 
قيمت كاالها با كنترل صادرات و همچنين افزايش نظارت ها صادر شده 
است، گفت: معيشت مردم، نظارت بر قيمت ها و جلوگيرى از افزايش 
بى رويه آن در شرايط ويژه شب عيد از فوريت بيشترى برخوردار است 
و دستگاه هاى مربوطه بايد نظارت هاى خود را بيشتر كرده و دستورات 

صادره را عملى كنند تا مردم نتيجه را احساس كنند.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى با بيان اينكه با وجود همه 
تالش ها در برخى زمان هاى مشــخص از جمله روزهاى پايانى ســال 
برخى سوءاستفاده ها و جوسازى ها موجب القاى كمبود كاال و درنهايت 
شوك افزايش قيمت مى شود، تصريح كرد: وزارتخانه ها و دستگاه هاى 
ذى ربط بايد با جديت و دقت بيشــتر دستورالعمل هاى كنترل بازار را 
به اجرا گذاشــته و اجازه ندهند مردم در چنين مواقعى با سختى مواجه 
شــوند، ضمن آنكه رسانه ها به ويژه رسانه ملى نيز با اطالع رسانى دقيق 

مى بايست اسباب آرامش و رفع نگرانى مردم را فراهم كنند.
وى گفت: مديريت واردات مواد ضرورى و كاالهاى مورد نياز مردم در 

اين ايام از جمله تصميمات ستاد هماهنگى اقتصادى بود.
رئيس جمهــور در اين زمينه اظهار كرد: با توجه به تأمين ارز موردنياز 
در سخت ترين شرايط و افزايش توليد، نوسانات قيمت ها پيش از آنكه 
نشأت گرفته از كمبود كاال باشد برآمده از التهاب آفرينى ها، القاى تصور 
جهش قيمت هاى آتى و ايجاد تقاضاى كاذب اســت، همچنين كاستى 
در هماهنگى هــاى الزم در امر نظارت و كنترل دقيق بر زنجيره توليد تا 
توزيع هم وجود دارد كه وضعيتى غيرقابل قبول را درمورد برخى كاالها 

ايجاد كرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزير صمت در امور بازرگانى در اين جلسه، 
توزيع گســترده ميوه، گوشت و مرغ در دستور كار دستگاه هاى مرتبط 

براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
در اين جلســه همچنين دستگاه هاى مرتبط با توليد و توزيع كاال نيز با 
ارائه گزارشــى تأكيد كردند كه با اجراى برنامه ها و سياست هاى اتخاذ 
شــده، بازار ميوه، گوشــت، مرغ و روغن با وفور توزيع كاال و نظارت 
بر قيمت، متعادل خواهد شد.در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت 
همچنين عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى گزارشى از تحوالت 

بخش حقيقى اقتصاد در 9 ماهه سال 99 ارائه كرد.
بــه موجب اين گزارش توليد ناخالص داخلى به قيمت پايه در 9 ماهه 
سالجارى نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت 2/2 درصد و بدون 
نفت 9/1 درصد رشد داشته است.در مدت 9 ماهه، ارزش افزوده گروه 
كشــاورزى 6/4 درصد، گروه نفت 9/3 درصد، گروه صنايع و معادن 6
درصد رشــد مثبت داشته اند و تنها ارزش افزوده گروه خدمات به دليل 
شيوع ويروس كرونا و محدوديت هاى ناشى از آن، 3 درصد رشد منفى 
داشته است.رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: با توجه به رشد متوالى 
مثبت در 2 فصل تابســتان و پاييز، با اطمينان مى توان بر خروج اقتصاد 

از ركود تأكيد كرد.
رئيس جمهورى پس از اين گزارش، با اشاره به ظرفيت هاى اميدبخش 
اقتصاد كشور، تصريح كرد: آمارها و شاخص هاى كالن اقتصاد نشانگر 
مسير مثبت و خنثى ســازى تحريم ها و شكست قطعى سياست فشار 
حداكثرى و بارقه هاى پيروزى در جنگ اقتصادى اســت و اين توفيق 
دقيقا در سال هايى رخ داده است كه بسيارى از كشورها به سبب هجوم 

كرونا نرخ منفى را در رشد اقتصادى خود شاهد بوده اند.
روحانى افزود: اين موفقيت همان چيزى است كه دشمنان در چارچوب 
اهداف شوم خود نسبت به ملت ايران، به دنبال كمرنگ كردن و نفى آن 
هستند و متأسفانه برخى جريانات داخلى نيز اسير منافع زودگذر سياسى 

شده و اين كاميابى ملت را ناديده مى گيرند.
وى درپايان تأكيد كرد: بى ترديد ســال آينده با همراهى مردم و فعاالن 

اقتصادى سالى پررونق و اميدبخش براى اقتصاد كشور خواهد بود.

وزير كشور: 
درباره اجراى انتخابات نگرانى نداريم

 تقاضاى ما ايجاد زمينه براى جذب مشــاركت اســت، نگرانى 
خاصى در حوزه انتخابات نداريم. 

به گزارش ايسنا، وزير كشــور در حاشيه جلسه روزگذشته خود با 
اســتانداران سراسر كشــور كه به صورت مجازى برگزار شد اظهار 
كرد: الزم بود در پايان ســال گزارشــى از وضعيت استان ها به لحاظ 
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و امنيتى از سوى استانداران داشته باشيم 
و اين جلســه با هدف بررسى اوضاع امنيتى كشور قيمت كاالها در 

ايام نوروز انتخابات و كرونا برگزار شد.
عبدالرضا رحمانى فضلى در ادامه گفت: در جلســه امروز وضعيت 
امنيتى كشــور چه به لحاظ عمومى چه به لحاظ انتخابات بررســى و 
مقرر شد همه استان ها با حساسيت اطلس امنيتى انتخابات را پيگيرى 
و اجرا كنند. در حوزه امنيتى درحال حاضر و شــرايط كنونى مشكل 

خاصى نداريم.
وى درباره اقدامات وزارت كشــور در زمينه قيمت ارزاق ايام نوروز 
تصريح كرد: به عنوان مســئول ستاد هماهنگى و تبليغ اقتصادى از 4

ماه پيش تحليل هاى خود را بــه دولت ارائه و همچنين نگرانى هاى 
خود را نيز بيان كرديم. الزم اســت استانداران در هماهنگى كامل با 
دولت و جهاد كشــاورزى و وزارت صمــت بوده و امور مربوط به 

تنظيم و نظارت بر بازار را به دقت پيش ببرند.
در اين جلسه تصميم جديد دولت هم مطرح شد كه در مورد تسهيل 
ورود كاال از مرزهاى كشــور است. استانداران بايد كمك كنند تا با 
تسهيل واردات به كشور كمبودهاى داخل جبران شود و استانداران 

مرزى هم بايد توجه ويژه اى به اين موضوع داشته باشند.
رحمانى فضلى همچنين بيان كرد: انتخابات موضوع ديگر جلسه بود، 
تاكنون همه اقدامــات و همكارى هاى الزم براى برگزارى انتخابات 
انجام گرفته است. ثبت نام انتخابات شوراها درحال انجام بوده و من 
همين جا از همه متخصصان و كارشناســان و تحصيل كردگان حوزه 
اجرايى و مديريت شهرى دعوت مى كنم كه در اين انتخابات ثبت نام 

كنند.
وى با بيان اينكه نگرانى خاصــى در حوزه انتخابات نداريم، گفت: 
تقاضاى ما ايجاد زمينه براى جذب مشــاركت اســت. رهبرى هم 
موضوع مشاركت را مطرح كرده است، بنابراين همه بايد تالش كنيم 
تا بسترى مناسب براى مشــاركت در انتخابات فراهم شود. وزارت 
كشور، وزارت فرهنگ، شــوراى نگهبان، صداوسيما و اهداف همه 

بايد به وسع خود در اين زمينه تالش كنند.
وزير كشــور همچنين دربــاره آخرين وضعيــت تصميمات درباره 
ويروس كرونا، گفت: شــهرهاى قرمز و نارنجى با محدوديت سفر 
مواجه بودند، اما ســاير سفر به ساير شــهرها آزاد است ولى بايد با 
رعايت پروتكل ها ســفر انجام شــود. اگر پروتكل ها رعايت نشود، 
حتما دچار خســارت مى شــويم. وزارت بهداشت هم در اين زمينه 
نگرانى دارد. در اين جلسه به استانداران يادآورى شد كه با همكارى 
همه دســتگاه ها تــالش كنند تا عملكرد مثبــت و قابل قبولى براى 
سالمت مردم اجرايى شــود. وى خاطرنشان كرد: پس از هماهنگى 
الزم ميان دســتگاه ها و همكارى مردم شاهد كاهش فوتى هاى كرونا 
هستيم، البته خوزستان شرايط خاص خود را دارد، اما اين استان هم 
به ســمت شرايط مطلوب مى رود. 4 شهرستان از حالت قرمز خارج 
شــده تست هاى روزانه به 21 هزار رسيده است. وى در پايان تأكيد 
كرد: مردم مراقب باشــند تا بتوانند از تعطيــالت خود لذت ببرند. 

رعايت پروتكل ها همچنان ضرورى است.

سياه نمايى وضعيت كشور
 انقالبى گرى نيست

 برخــى افراد از هر تريبونى براى تخريب عملكرد و ســياه نمايى 
استفاده مى كنند، درحالى كه سياه نمايى وضعيت موجود كشور و نظام 

اسالمى، انقالبى گرى نيست.
به گــزارش ايرنا، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى در مصاحبــه اى اظهار كرد: البته وجود برخى ســختى ها و 
مشكالت موجب ناراحتى مردم و شرمندگى ما شده، اما با وجود اين 
اعتقاد ملت ايران به نظام اســالمى، انقالب، عاشــورا، قرآن و رهبرى 

محكمتر از آن است كه به خاطر سختى ها كمرنگ شود.
حميدرضــا حاجى بابايى بيان كرد: در اين بين بايد به برخى از آقايان 
گفــت «أين تذهبون» كجــا مى رويد، هر كس هر تريبونى به دســت 

مى آورد به حمله به مسائل گوناگون و سياه نمايى آغاز مى كند.
رئيس كميسيون برنامه و بوجه مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود: 
انقالبى به معناى ســياه جلوه دادن نظام نيست، بلكه اين كار برعكس 
انقالبى گرى اســت، انقالبى به معناى نقد مجلس شــوراى اسالمى، 
قوه قضاييه و دولت است اما نظام اسالمى سفيدرنگ و نورانى است و 
درخت انقالب با خون شهدا به ثمر نشسته كه بايد از آن مراقبت كرد.

وى تأكيد كرد: گاهى مواقع برخى متوجه ســخنان خود نيستند حتى 
يك ساعت درباره شهيد سليمانى صحبت مى كنند، درحالى كه با ذكر 
برخــى از مطالب درباره اين شــهيد واالمقــام او را مورد هدف قرار 

مى دهند، بنابراين بايد در صحبت ها و سخنرانى ها دقت كرد.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در خانه ملت اظهار داشــت: نظام 
جمهورى اســالمى به مثابه آيينه اى است كه بر روى آن چند لكه تيره 
نشسته كه مى توان درباره آن نقطه سياه و چگونگى رفع آن سخن گفت 

اما نبايد آئينه را كدر كرد.
حاجى بابايى تأكيد كرد: نبايد به اينكه چه كسى رئيس جمهورى است 
يا به آن رأى داده و نداده ايد كار داشــته باشيد، بلكه خدمات ارائه شده 
را بدون توجه به شخص بيان كنيد، زيرا رؤساى قواى مقننه، مجريه و 

قضاييه همگى اجاره نشين نظام هستند.
وى ادامه داد: بايد از خدمات انجام شــده با عنوان دستاوردهاى نظام 
حتى درصورت شــنيدن حرف هاى سنگين از سوى برخى افراد دفاع 

كرد و افتخار كنيد كه حقايق را مى گوييد.

هيچ كس در كشور ما اجازه تخلف از قانون را 
ندارد

 رئيس قوه قضاييه گفت كه هيچ كس در كشــور ما اجازه تخلف از قانون را 
ندارد و چنانچه مسئولى قانون را نقض كند مجازاتش مضاعف خواهد بود.

به گزارش قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيســى در ديدار با نخبگان و نمايندگان 
اقشار مختلف مردم، گفت: اهميت نهاد خانواده و عوارض ناشى از طالق كه بر 
جامعه مترتب مى شود بر كسى پوشيده نيست؛ بنابراين پژوهشگران و فعاالن در 
حوزه آسيب هاى اجتماعى بايد به مقوله طالق و ارائه راهكارها جهت كاهش 

آن توجه ويژه اى داشته باشند.
وى افزود: چنانچه نسبت به رفع آسيب هاى اجتماعى نظير اعتياد و طالق توجه 
نشود اين آسيب ها منتهى به جرم مى شوند لذا حتما در اين جهت بايد اقدامات 

پيشگيرانه در حوزه هاى فرهنگى و اقتصادى صورت گيرد.

آژانس به دنبال بازرسى گسترده تر
 در ايران است

 مديــركل آژانس بين المللى انرژى اتمى اعــالم كرد كه با توجه به افزايش 
سطح غنى سازى در ايران، آژانس به دنبال بازرسى هاى گسترده تر در اين كشور 
اســت. به گزارش فارس، رافائل گروســى در گفت  وگويى مدعى شد: توليد 
اورانيوم در ســطح باالتر غنى ســازى ايران را به ســطوحى نزديك مى كند كه 

نمى توان امكان استفاده هاى نظامى آن را ناديده گرفت.
وى در ادامــه با اشــاره به توقف اجراى پروتكل الحاقــى در ايران، آن را يك 
وضعيــت فوق العاده توصيف كرد و گفت: واضح اســت كــه اگر مى خواهيد 

اطمينان يابيد انحراف نظامى وجود ندارد، نياز به بازرسى بسيار قوى تر است.
مديركل آژانس افزود: ايران همچنين درحال افزايش توانايى  غنى سازى خود با 

استفاده از تجهيزات بيشتر هستند.

آژانس پاسخگوى درز اطالعات هسته اى كشورها 
باشد

 نايب رئيس كميســيون امور داخلى و شوراهاى مجلس اعتقاد دارد آژانس 
بين المللى انرژى اتمى گاهى به نهادى براى پياده كردن سياست هاى آمريكا در 

كشورهاى منطقه تبديل شده است.
محمدحســن آصفــرى در گفت وگو با خانه ملــت، دربــاره درز اطالعات 
فعاليت هاى هســته اى كشورمان و نبود شفاف سازى از سوى آژانس بين المللى 
انرژى اتمى، گفت: اين مجموعه بين المللى بايد جايگاه بى طرفانه و ديدگاه فنى 

به موضوعات داشته باشد.
اين نماينده مجلس اظهار كرد: متأسفانه آژانس بين المللى انرژى اتمى همواره 
در طول تاريخ به نهادى براى پياده كردن سياســت هاى آمريكا در كشورهاى 

منطقه تبديل شده است.

 زنگ انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا پس از گذشــت حدود 4 سال به صدا 
درآمده است و داوطلبان از هر طيف و سليقه 
سياســى و اجتماعى درحال آماده شدن براى 
ورود به اين عرصه هســتند تا بر كرســى آن 

تكيه بزنند.
شــوراى اسالمى شــهر و روســتا و عشاير 
به  عنوان يك پارلمان محلى نقش بســزايى در 
تصميم گيرى هاى شــهرى و روستايى دارد و 
در واقع نماد دموكراســى و يكى از مؤلفه هاى 
جامعــه مدنى اســت كــه در زمــان دولت 
اصالحات پايه گذارى و فعاليت قانون مند اين 

نهاد آغاز شد.
هدف از تشكيل شوراها، مشاركت دادن مردم 
در اداره امور خويش اســت تا افراد نسبت به 
اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشترى 
پيدا كنند و اين نوع مشــاركت از ويژگى هاى 
جامعه برخوردار از حاكميت مردمى است كه 

سبب پيشرفت و بهبود امور جامعه مى شود.
ظرفيت هاى  از  يكى  شهر  اسالمى  شوراهاى 
مهم قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران 
اســت كه تدوين كنندگان ضرورت وجودى 
آن را به عنوان يك نهــاد تصميم گير مردمى 
در شهرها و روستاها احساس كرده و حقى 
را براى شهروندان قائل شدند كه در امور و 
مسائل شهر و روستاى خود تصميم بگيرند. 
چيزى كه بيش از هــر چيز در بيان كانديداها 
از گذشــته تاكنون مطرح بوده و هست، تنها 
فرصت خدمت  كردن به مردم مطرح مى شود 
كه امرى پسنديده است، اما برخى بدون داشتن 
توانايى، خــود را به آب و آتــش مى زنند تا 
به عنوان نماينده مردم يك منطقه در شــوراها 

برگزيده شوند.
ــهر  ــوراى ش ــرد ش ــوه عملك ــف و نح وظاي
5 در  امــا  اســت،  مــدون  و  مشــخص 
ــن  ــت اي ــان فعالي ــدت زم ــه از م دوره اى ك
نهــاد مردمــى مى گــذرد، مشــاهده شــده 
ــه  ــيدن ب ــراى رس ــا ب ــى كانديداه گاه برخ
ــه  ــر از حيط ــعارهايى فرات ــود ش ــداف خ اه
ــى  ــه بى اطالع ــد ك ــود مى دهن ــارات خ اختي
از وظايــف شــوراى شــهر از يكســو و عــوام 
فريبــى از ســوى ديگــر داليــل مطــرح كــردن 

شــعارهاى اين چنينــى اســت.
در 5 دوره  سپرى شده شوراها، كانديداهاى 
متعــددى با ســاليق و برنامه هاى مختلف 
پا بــه عرصه گذاشــته اند و از هر فرصتى 
براى اعــالم و رونمايى از برنامه هاى خود 
اســتفاده كرده انــد اما اگر موشــكافانه به 
متعدد  پرسش هاى  بينديشيم  شهرى  مسائل 
و متفاوتــى پيش مى آيد كــه عضو مؤثر و 
شــوراى تأثيرگذار چه ويژگى و كاركردى 

باشد. داشته  بايد 
روز گذشــته درحالى پنجمين روز از ثبت نام 
داوطلبان انتخابات ششــمين دوره شوراهاى 
شــهر استان گذشــت كه با توجه به روزهاى 
پايانى ســتادهاى انتخاباتى استان بيشتر حال 

وهواى انتخاباتى به خود گرفته بود.
ــر اعــالم دبيــر ســتاد  ــر هميــن اســاس بناب ب
گذشــته345 روز  تــا  اســتان  انتخابــات 
ثبت نــام  اســتان  كل  در  داوطلــب 

كردندابوالقاســم الماســى بــا بيــان اينكــه 
داوطلبــان كار ثبت نــام خــود را بــه روزهــاى 
تنهــا  گفــت:  نكننــد،  موكــول  پايانــى 
ــدارك  ــى م ــتن تمام ــراه داش درصــورت هم
ــه  ــه حضــورى و الصــاق هم ــگام مراجع هن
مــدارك در پرسشــنامه داوطلبــى در مراجعــه 
غيرحضــورى و از طريــق نرم افــزار، ثبت نــام 

داوطلــب تكميــل و تأييــد مى شــود.
با توجه به شــيوع ويروس كرونا، در اين دوره 
از انتخابــات كانديداهــا و نامزدها مى توانند 
به صورت غيرحضورى و از طريق اپليكيشــن 
و يا با حضور در فرماندارى نسبت به ثبت نام و 

بارگذارى مدارك خود اقدام كنند.
برخــى ثبت نام كننــدگان در گفت وگــو بــا 
همدان پيام تعامل، همدلى و صميميت اعضاى 
شــورا و توان تخصصى و مديريت شــهرى، 
پيشنهادهاى سازنده و موردنياز منطقه و مهمتر 
از همه انتخاب شهردار قوى به دور از فشارهاى 
سياســى و رابطه اى را مهم ترين دليل موفقيت 

شوراها عنوان كردند.
اميررضا يوســفيان از داوطلبانى اســت كه با 
پيشينه اى بيش از 40 سال در مديريت شهرى 
در عرصــه انتخابات حضور يافته اســت، او 
مى گويد: با چالش ها و مشكالت آشنا هستم، 
اگر مردم ما را اليــق بدانند اعتماد كنند ثابت 

مى كنيم كه تجربه كارساز و مفيد است.
يوســفيان با بيان اينكه براى مديريت شهرى 
چشــم انداز و برنامه مشــخصى تدوين كرده 
اســت، مى افزايد: در سال هاى 87 و 82 سكان 
مديريت شــهرى در دست من بود، چند سال 
متوالى شورا در جشنواره شهيد رجايى به عنوان 
شوراى نمونه كشــورى انتخاب شد و مورد 

تشويق قرار گرفت.
سعيد ايلخانى مجرى صداوسيماى همدان از 
ديگر داوطبانى است كه براى انتخابات شوراها 
ثبت نام كرده، او با هدف خدمت فراگير به مردم 

در اين عرصه حضور يافته است.
شــهردار اســدآباد نيز هدف از شــركت در 
ششــمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان 
را انتقال تجربيات عنوان مى كند و مى گويد: با 
دعوت جمع كثيرى از هم محله اى ها در همدان 

(حصار امام، اسالمشهر، على آباد و كوى كوثر) 
وارد عرصه انتخابات شدم. 

عليرضا فعله گرى با اشــاره به اينكه استعفاى 
شهرداران پيش از ثبت نام در انتخابات ممنوع 
اســت و حكم تصدى من تا پايــان اين دوره 
از شورا اســت، توضيح داد: تا پايان دوره در 

خدمت مردم هستم.
صالح آباد،  شــهردارى  تصــدى 3  فعله گرى 

شيرين سو و اسدآباد را به عهده داشته است.
سيدمصطفى رسولى يكى ديگر از داوطلبانى كه 
براى ثبت نام به ستاد انتخابات همدان مراجعه 
كرده، در حاشــيه ثبت نام هدف از حضور در 
عرصه انتخابات را به اصرار دوســتان عنوان 
مى كند و مى گويد: با توجــه به اينكه به امور 
شهرى واقف هستم، دوستان درخواست كردند 

در اين رقابت شركت كنم. 
رسولى ســوابقى چون مدير منطقه، معاونت 
شهردارى و شهردار همدان را در كارنامه كارى 

خود دارد.
 الهام يوســفى متولد 71 نيز از ديگر داوطلبان 
انتخابات شورا، مى گويد: مى توانم براى شهرم 

مفيد باشم.
به اعتقاد يوسفى حوزه حمل ونقل، فرهنگ 
و آموزش در شــهر همــدان مغفول مانده 

است.
در ايــن ميــان شــهروندان در گفت وگو با 
همدان پيام معتقدند براى تصدى اين مسئوليت 
سنگين، افرادى كه، انتقادپذير، متعهد و توانمند 
بوده و از مســائل عمران، خدمات و رشــد و 
توسعه شهرى آگاهى كافى داشته و شجاعت 
الزم براى دفاع از منافع ملت را دارند، ثبت نام 

كنند.
يك معلم بازنشســته در گفت وگو با خبرنگار 
مــا مى گويد: داشــتن روحيــه كار جمعى و 
تشكيالتى، مشــاوره پذير، متعهد به مسئوليت 
اجتماعى باال و تخصص و اطالعات و دانش 
كافى را مى توان بخشــى ديگر از ويژگى هاى 

يك عضو مؤثر براى شورا دانست.
ششمين دوره ثبت نام انتخابات شوراى شهر و 
روستا از 20 اسفندماه در سطح كشور آغاز شده 
و بنا بر اعالم مسئوالن فرايند ثبت نام انتخابات 

تا 27 اسفندماه ادامه خواهد داشت.
***

ابوالقاسم الماسى دبير ستاد انتخابات استان با 
اشــاره به پايان پنجمين روز ثبت نام داوطبان 
شوراى شهر اعالم كرد: ثبت نام 345 داوطلب 

تاكنون در اين استان نهايى شده است.
روز اول37 نفر، روز دوم 51 ، روز ســوم 30 ، 
روز چهارم99 ، روز پنجم 128 ثبت نام كردند.

■ تعداد ثبت نامى ها: 
■ تعداد كل ثبت نام كنندگان:  345نفر 

■ تعداد زنان :  30 نفر 
■ تعداد مردان : 315 نفر 

■ حوزه انتخابيه:
■ همدان: 122 نفر

■ فامنين: 2 نفر
■ مالير : 71 نفر
■ نهاوند: 29نفر

■ تويسركان: 14 نفر 
■ بهار :  22نفر

■ كبودراهنگ: 18نفر
■ اسدآباد: 52نفر

■ رزن: 9 نفر
■ درگزين: 6 نفر

■ مدرك تحصيلى:
■ دكترى: 7 نفر

■ كارشناسى ارشد : 109 نفر
■ كارشناسى: 192نفر

■ كاردانى: 21 نفر
■ ديپلم و زير ديپلم: 14 نفر

■ حوزوى: 3 نفر

شغل: ■
■ آزاد: 108 نفر
■ كارمند:98نفر

■ بازنشسته: 36 نفر
■ فرهنگى: 27 نفر

■ استاد دانشگاه: 12 نفر
■ بيكار: 11 نفر
■ روحانى: 5 نفر

■ ساير: 48

درخواست مردم از داوطلبان انتخابات شورا

متعهدها براى ثبت نام اقدام كنند

 نخبــگان، متخصصــان، صاحب نظران و كســانى كه در 
مباحث مديريت شهرى حرفى براى گفتن دارند و مورد وثوق 

مردم هستند، در عرصه انتخابات حضور يابند.
فرماندار همدان روز گذشــته در نشست خبرى با خبرنگاران 
اظهــار كرد: حضور افراد متخصص در اين عرصه يك رقابت 

علمى تر و دلسوزانه تر را رقم مى زند.
ــات ســالم و صيانــت از  ــدار همــدان برگــزارى انتخاب فرمان
آراى مــردم را از مهم تريــن اهــداف مجريــان انتخابــات 
ــات در اولويــت كارى  ــوان كــرد و گفــت: امنيــت انتخاب عن
ــت از رأى  ــا صيان ــد م ــرار دارد و تأكي ــات ق ــتاد انتخاب س

ــت. ــت اس ــك امان ــوان ي ــردم به عن م
محمدعلى محمدى اعضاى هيأت اجرايى را از جمله كسانى 
برشــمرد كه بزرگ ترين و مهم ترين خصيصــه بارز آنان اين 

است كه مورد وثوق و معتمد مردم هستند.

وى با بيان اينكه اعضاى هيأت اجرايى شهرســتان را افرادى 
از طيف ها و اقشــار مختلف جامعه تشكيل مى دهند، تركيب 
شــكل گرفته را با وجــود افراد باتجربه يــك تركيب خوب 

ارزيابى كرد.
محمدى درباره افزايش شــعب اخذ رأى با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا هم اين گونه توضيح داد: امســال به دليل شيوع 
ويروس كرونا تعداد شعب اخذ رأى 8/5 درصد تا ده درصد 

افزايش مى يابد. 
با اســتفاده از نرم افزار GIS بازديدهاى ميدانى را نيز مدنظر 
قرار داده ايم، ان شــاءا... به سمت وســويى مى رويم تا فضاى 

مناسبى براى اخذ رأى از مردم فراهم شود.
وى در ادامه از ثبت نام 90 داوطلب براى شــهرهاى شهرستان 
همدان تا ســاعت 13 روز گذشــته خبر داد و گفت: از اين 
تعــداد 5 نفر زن و 85 نفر مرد هســتند. محمــدى افزود: از 

اين تعــداد 69 نفرى حضــورى و 21 
نفــر غيرحضورى ثبت نام خود را انجام 

داده اند. 
وى با بيان اينكه بيشترين تعداد با توجه 
به حجم فراوانى مربوط به شهر همدان 
اســت، افزود: از 90 داوطلب ثبت نامى 
تاكنون شهر همدان 74 داوطلب، مريانج 
5 داوطلــب، جورقــان 8 داوطلــب و 

قهاوند 3 داوطلب داشته است. 
محمدى اضافه كــرد: داوطلبان ثبت نام 
شــده 5 نفــر داراى مــدرك تحصيلى 
دكترى، 31 نفر كارشناســى ارشد، 50 
نفر داراى مدرك تحصيلى ليســانس، 3 
نفر با مدرك كاردانى و يك نفر مدرك 

حوزوى هستند.
محمــدى با اشــاره به امــكان ثبت نام 
غيرحضورى داوطلبان از طريق موبايل 
و رايانه شــخصى، بيان كــرد: ثبت نام 

غيرحضورى داوطلبان در همه ســاعات شبانه روز امكان پذير 
و نرم افزار ثبت نام از پورتال وزارت كشور قابل دانلود است. 
وى در ادامه تأكيد كــرد: داوطلبان ثبت نام را نهايت امروز يا 

فردا انجام بدهند و به روز پايانى موكول نكنند.
محمدى خاطرشــان كرد: داوطلبان گرامي مى توانند از طريق 

اپليكيشــن موبايلى، (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت 
كشور به آدرس (entekhabat.moi.ir) ثبت نام از طريق 
نســخه ويندوز و قابل نصب بر روى رايانه، دفاتر پيشخوان 
دولــت و مراجعه حضــورى به فرماندارى شهرســتان براى 

ثبت نام اقدام كنند.

فرماندار همدان:

نگران امنيت انتخابات
نيستيم
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1473- 99/11/19 هيأت پنجم قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شــمس اله مرادى فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 
1161 صادره از بهار در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 50719/91 
مترمربع قســمتى از پالك فرعى از 151 اصلي خريدارى مع الواســطه از مالكين رسمى 
آقايان رضا قلى زارعى، حســن زارعى و سايرين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 557)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/24
هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326002000841 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدابوالقاسم عطاء حسينى فرزند 
سيد مقتدا به شماره شناسنامه 1610 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي به 
مســاحت 55120/19 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 239 اصلي قريه رزن واقع در 
روستاى دستجرد مزرعه نمه تپه خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدمقتدا عطاء حسينى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 437)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25
محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1472- 99/11/19 هيأت پنجم قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ميترا محرابى موقر فرزند ســجاد  به شماره شناسنامه 
7075 صادره از صالح آباد در 16 شــعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي آبى به مســاحت 47823/06 مترمربع پالك 4327  فرعى از 126 اصلي واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى صالح آباد ســهم االرث متقاضى از مالك رسمى 
آقاى سجاد محرابى موقر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 554)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/24
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326009000615 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى قنبرى فرزند على به شــماره شناسنامه 
43 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 201/50 مترمربع مفروز و مجزى شده از 
پالك 104 اصلي واقع در شهر فامنين خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاى حيدرعلى 
نقوى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 325)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/25

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

ارزيابى وسع براى پوشش بيمه سالمت 
به دليل كرونا متوقف شد

 مديرعامل ســازمان بيمه ســالمت اعالم كرد كه انجام ارزيابى وسع فعال به علت 
شــيوع ويروس كرونا متوقف شــده و در اين بازه زمانى حدود 600 هزار نفر تحت 
پوشــش صندوق بيمه همگانى ســالمت قرار گرفتند كه عمده اين افراد از دهك هاى 

پايين هستند.
محمدمهــدى ناصحى در گفت وگو با ايرنا افزود: صندوق بيمه همگانى ســالمت 
حدود 13/5 ميليون نفر از جمعيت كشــور را تحت پوشــش دارد. ارزيابى وســع 
براى اين انجام مى شــود كه افرادى كه توانايى مالى پرداخت حق بيمه دارند، حق 

بيمه خود را بپردازند. 

كميته امداد در پاسخگويى به درخواست  مردم
 برتر شد

 مشاور رئيس و مدير ارتباطات مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) با بيان اينكه از 
ســوى مركز ارتباطات مردمى رياست جمهورى، كميته امداد امام خمينى(ره) به عنوان 

دستگاه برتر كشور در پاسخگويى به درخواست هاى مردمى معرفى شد.
نويدرضــا خديوى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: معرفــى اين نهاد انقالبى به عنوان 
دستگاه برتر پاسخگويى به درخواست هاى مردمى پس از بررسى هاى به انجام رسيده و 
اخذ گزارش مركز ارتباطات مردمى رياست جمهورى درباره بررسى رتبه كلى عملكرد 
مديران اســتانى وزارتخانه ها، سازمان ها و شــركت هاى دولتى در 6 ماهه اول سال 99 

صورت پذيرفته است.

واريز روزانه 30 درصد هزينه دارو 
به حساب داروخانه ها با ثبت آنالين نسخه

 مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه ماهانه 300 ميليارد 
تومان بــه داروخانه ها پول مى دهيم كه 30 درصد يعنى 90 ميليارد تومانش درصورت 
ثبت آنالين نسخ، همان روز به حسابشان واريز مى شود، گفت: وقتى داروخانه ها پول 

خود را به روز دريافت مى كنند، مى توانند با مشكالت كمترى دارو از بازار تهيه كنند.
شــهرام غفارى در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به مشكالت داروخانه ها پس از توقف 
صدور دفترچه هاى بيمه درمان و نسخه نويسى الكترونيك كه گاهى به ايجاد ازدحام در 
برخى داروخانه ها منجر شده است، اظهار كرد: مشكالتى در داروخانه ها وجود داشت 

اما اكنون به مراتب كمتر شده است.

ابتكار: بن بست بر سر احياى برجام
 مثل اينكه كفگيرشون خورده به ته ديگ!!
اسكناس: واكسينه شدن اقتصاد در برابر تحريم

 ديگه كم كم واكسيناسيون هم داره ُمسرى ميشه!!
اقتصادپويا: بازگشت صف هاى اقتصادى

 روز از نو روزى از نو، برگشتيم خونه اول!!
جوان: حرف وحديث در بازار مرغ

 شده نقل ونبات دهن مردم!!
اتحادملت: اوضاع بر وفق مراد كاخ سفيد نيست 
 هنوز جاپاش سفت نشده، واسه خاطر اونه!!

بشارت نو: فراموشى وزارت صمت، عامل گرانى مرغ
 اين يدونه از زير دستشون در رفته، داستان شده!!

خريدار: بازار خودرو در آستانه تغيير وضعيت 
 مى خواد همزمان با سال نو يه تكونى به خودش داده باشه!!

رويداد امروز: خبرهاى خوش مسكن ملى در راه است 
 از ايــن خبرهايى كه از اين گوش مى شــنوى از اون گوش 

درمى كنى!!
دنياى خودرو: قطعات خودرو ترخيص شده سرانجام به بازار رسيد 

 باالخره بعد دست به دست چرخيدن ُرخ نشون داد!!
آسيا: مرغ ممنوع الخروج شد

 مراقب  باشين پرش به پرتون گير نكنه!!
ابرار اقتصادى: گرانى بازار شب عيد ربطى به تحريم ها ندارد 

 پس گل به خوديه!!
دنياى اقتصاد: صادرات نفت اوج گرفت

 بدون شرح!!
اقتصاد ملى: دست انداز افزايش دستمزد 

 پيش از اجرا شدن بايد تمام چاله چوله ها رو پر كنه!!
پيام سپيدار: جيب خالى و شلوغى هاى كرونايى بازار

 براى خالى نبودن عريضه اس،جدى نگير!!

توصيه هاى معاون اجتماعى پليس همدان 
براى پيشگيرى از وقوع جرم

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان براى پيشــگيرى از وقوع 
سرقت و هرگونه جرايم، توصيه هايى را به شهروندان ارائه كرد.

به گزارش پايگاه خبرى پليس، حسين بشرى براى پيشگيرى پيشگيرى 
از وقوع جرايم توصيه هايى را به شهروندان به شرح ذيل ارائه و تأكيد 
كرد: خانم ها از سوار شدن در خودرو هاى سوارى افراد ناشناس حتى 

براى مسافرت كوتاه و درون شهرى تا حد امكان خوددارى كنند.
■ از دادن اجــازه براى ورود افراد ناشــناس به داخل منزل تحت هر 
عناوين نظيــر مأمور دولتى و غيردولتى تا پيش از احراز هويت كامل 
و رؤيت كارت شناســايى و مطابقت آن با ظواهر افراد، تا حد امكان 

خوددارى شود.
■ از حمل اموال و اشــياى با ارزش ريالــى باال از جمله طالجات و 
وجه نقد زياد در داخل كيف حتى االمكان خوددارى و در طول شب، 
حتى االمكان دقت شــود از تردد در مســير هاى خلوت و به صورت 

انفرادى حتما پرهيز كنيد.
■ از قبول كردن هرگونه مواد غذايى و خوراكى و نوشــيدنى توســط 
افراد ناشــناس خوددارى شــود، از مطرح كردن مسائل و مشكالت 

خانوادگى و شخصى با افراد ناشناس ممانعت شود.
■ از نگهدارى فيلم هاى شــخصى و خانوادگــى در تلفن همراه اكيدا 

خوددارى شود.
■ در هنگام پياده روى در پياده روها ، حتما كيف در سمت ديوار باشد و 

دسترسى موتورسواران به كيف را به حداقل كاهش دهيد.
■ از نگهدارى فرزندان كه طالجات همراه دارند در محل هاى خلوت 

و كوچه ها حتى براى بازى كردن، خوددارى شود.
■ نمايش ندادن وســايل قيمتى از جمله طالجات به صورت آشكار و 
پوشــش كامل آن براى جلوگيرى از استفاده سوء افراد فرصت طلب، 
توجه جدى شــود و حتى االمكان سعى شود كيف همراه در زيرچادر 

مخفى باشد.
وى در پايان خاطرنشان كرد: 2 سامانه 110 و 197 پليس آماده دريافت 

هرگونه گزارش، انتقاد و پيشنهاد شما مردم عزيز است.

وزير ارتباطات در سفر خود به همدان: 

جوانان نبايد براى مسئوليت التماس كنند
مريم مقدم  »

■ هرم جمعيتى كشور ما جوانان هستند، چرا مديريت را به دست پيرمردها مى دهيد، بعد مى گوييد به ما ميدان بدهيد؟ 
■ اگر اعتقاد بر اين است كه جوانان توانمند هستند و عده اى به صندلى ها چسبيده اند و به جوانان ميدان نمى دهند، مسئوليت را به آنها ندهيد.

■ بســته بندى و ارسال پستى اختصاصى سفال اللجين بايد در استان همدان راه اندازى شود تا صنايع دستى اين شهر به راحتى در اختيار مردم 
سراسر كشور قرار گيرد.

■ ايرانسل بايد 7 سايت پوشش اينترنت پرسرعت تلفن همراه در روستاهاى استان همدان راه اندازى كند.
■ تا همه طرح هاى توسعه شبكه اينترنت تلفن همراه روستايى استان همدان تكميل نشود، آنها را افتتاح نمى كنيم.

 اين جمالت گزيده اى از سخنان وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات اســت كه در جلساتى با استاندار و انديشه ورزان 
جــوان همدان مطرح كرد.  نخســتين بار اســت كه وزير 

ارتباطات و فناورى اطالعات راهى همدان مى شود.
ــا اســتقبال رســمى   وى شــامگاه شــنبه 23 اســفندماه ب
ــدان وارد اســتان شــد و پــس از تشــكيل  ــتاندار هم اس
جلســاتى، بــا حضــور در ســطح شــهر از بخشــى از بــازار 

همــدان نيــز بازديــد كــرد، بازديــدى كــه البتــه به واســطه 
خريــد ترقــه توســط وزيــر جــوان در رســانه هاى 
ــى در  ــواد آذرى جهرم ــم شــد. محمدج ــاز ه ــى خبرس مل
ــرل  ــه كنت ــور در جلس ــن حض ــود ضم ــفر 2 روزه خ س
پــروژه طرح هــاى uso اســتان و نشســت اعضــاى 
ــت در  ــش اينترن ــت پوش ــوان، وضعي ــه ورزان ج انديش

ــرد. ــى ك ــز بررس ــدان را ني ــتان هم ــتاهاى اس روس

بايد همه سايت هاى توسعه شبكه اينترنت همراه روستاهاى همدان بهره بردارى شود
 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، گفت: بايد همه سايت هاى توسعه شبكه اينترنت همراه روستاهاى همدان بهره بردارى شود.

وى اظهار كرد: همه دستگاه هاى اجرايى از جمله جهاد كشاورزى، راه و شهرسازى و منابع طبيعى اين استان بايد براى بهره بردارى از اين طرح ها همكارى كنند.
آذرى جهرمى با بيان اينكه تا همه طرح هاى توسعه شبكه اينترنت تلفن همراه روستايى استان همدان تكميل نشود، آنها را افتتاح نمى كنيم، افزود: بسيارى از اين 
طرح ها بيش از 50 درصد پيشرفت دارد اما اگر افتتاح شود انگيزه ادامه كار كاهش مى يابد. وى تصريح كرد: با توجه به برنامه ريزى انجام شده براى توسعه شبكه 
اينترنت تلفن همراه در روستاهاى استان همدان بيش از صد سايت بايد به روزرسانى و 15 سايت جديد هم راه اندازى شود. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 

افزود: براساس تفاهم نامه منعقد شده شركت ايرانسل بايد 7 سايت پوشش اينترنت پرسرعت تلفن همراه در روستاهاى استان همدان راه اندازى كند.
وى خاطرنشــان كرد: با بهره بردارى از اين ســايت ها مجموع پوشــش اينترنت پرســرعت شبكه تلفن همراه در اســتان همدان به بيش از 90 درصد مى رسد. 
آذرى جهرمى با اشــاره به آب وهواى مناســب همدان گفت: با توجه به شرايط گردشگرى اين اســتان، بايد مشكالت اينترنت تلفن همراه در روستاهاى استان 

برطرف شود.
وى اظهار كرد: گردشگر اينترنت همراه مى خواهد و ما بايد پوشش اينترنت تلفن همراه را در اين استان ارتقا دهيم.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات تأكيد كرد: تحريم ها مشكالت زيادى را در راه اندازى تجهيزات شبكه تلفن همراه ايجاد كرده است ولى ما در اجراى پروژه ها 
با اســتفاده از دانش بومى مصمم هســتيم. وى با اشاره به اينكه شبكه پست در استان همدان بايد توسعه يابد، گفت: بسته بندى و ارسال پست اختصاصى سفال 
اللجين بايد در استان همدان راه اندازى شود تا صنايع دستى اين شهر به راحتى در اختيار مردم سراسر كشور قرار گيرد. آذرى جهرمى افزود: براساس قانون دولت 
مبنى بر فروش امالك مازاد دولتى، ساختمان پست آرامگاه بوعلى همدان اگر مازاد است بايد فروخته شود در غير اين صورت براى ارائه خدمات پستى به مردم 

همدان حفظ شود.

برخى اجازه نمى دهند جوانان وارد 
ميدان شوند

 وزير ارتباطات در نشست با انديشه ورزان جوان همدان 
در ســفر خود به همدان به اهميت بهــره ورى از توانمندى 
نيروهــاى جوان اشــاره كــرد و گفت: اين كشــور داراى 
دموكراسى و مردم ساالرى است، جوانان به اين مؤلفه ها چه 
ميزان توجه دارند؟ بنا نيســت جوان ها نردبان عده اى ديگر 
شده و مسئوليت را به آنها بدهند سپس پشت سر آنها بدوند 

تا مسئوليتى بگيرند.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: برخى معتقدند كه 
عده اى به صندلى ها چسبيده و جابه جا نمى شوند، همچنين 
اجازه نمى دهند جوانان وارد ميدان شوند، اين چه كارى است 
كه ما اختيار خود را به دســت اين افراد بدهيم، سپس از آنها 

درخواست و التماس كنيم به ما مسئوليت بدهيد.
آذرى جهرمى افزود: به طور حتم نبايد پيشــينيان و كســانى 
كه داراى تجربه هســتند را زير ســؤال برد؛ زيرا آنها داراى 
تخصص فراوان و تجربيات ارزنده بوده و خدمات زيادى به 

اين كشور ارائه كردند.
وى بــا بيان اينكــه عده اى براى حل مســائل و چالش هاى 
موجــود راه حل هايى دارند و در اجراى ايــن راه حل ها نيز 
بسيار توانمند و باتجربه هستند، اظهار كرد: در عصر فناورى 
اطالعات و زمانى كه بزرگ ترين ظرفيت كشــورمان جوانان 
هستند و رهبرى انقالب اســالمى نيز بر استفاده از ظرفيت 
جوانــان تأكيد دارند بايد از نيروهــاى جوان در عرصه هاى 
مختلف استفاده شود. جهرمى با بيان اينكه چالش هاى كشور 
بايد با شيوه خالقانه موجود در ذهن جوانان حل شود، گفت: 
براى حل چالش ها راهكار اساسى وجود دارد اما بايد ترس و 
شيوه هاى تكرارى را كنار گذاشت و ضمن اعتماد به جوانان 

ريسك پذير و شجاع باشيم.
وى خاطرنشان كرد: عده اى براى پيشبرد كارها عادت دارند 
از زور استفاده كنند و با زور كار خود را پيش مى برند و اين 

افراد نيازى به فكر كردن ندارند.

همراه در روستاها را به باالى 90 درصد برسانيم.ارتقا يابد. وى ادامه داد: برنامه جبرانى ما براى استان همدان اين است تا با ساخت 108 سايت مخابراتى، پوشش پهناى باند اينترنت تلفن اينترنت روســتايى همدان مربوط به ADSL اســت كه با توجه به گردشگرپذير بودن، بايد شبكه اينترنت تلفن همراه نيز در اين استان آذرى جهرمى با اشاره به اينكه استان همدان به لحاظ دسترسى به شبكه اينترنت وضعيت مناسبى دارد، افزود: بيشتر زيرساخت هاى شبكه وى تصريح كرد: با وجود اين، با پيگيرى هاى انجام شده ارائه بسته هاى اينترنت شبانه توسط اپراتورهاى تلفن همراه از سر گرفته مى شود.شب بيدار بمانند؛ ما گفتيم اگر اينترنت نباشد با چيز ديگرى بيدار مى مانند و ماهواره مى بينند.آذرى جهرمى عنوان كرد: ديدگاه برخى از مراجع فرهنگى اين بود كه بسته هاى اينترنت شبانه موجب مى شود دانش آموزان و دانشجويان وى اظهار كرد: ارائه اين بسته ها توسط اپراتورهاى تلفن همراه از يك سال گذشته محدود شده بود.ويروس كرونا به صورت جدى اجرايى نشده بود.آذرى جهرمى افزود: از حدود يك ســال ونيم پيش منع ارائه بسته هاى اينترنت شبانه به اپراتورهاى تلفن همراه ابالغ شد كه به دليل شيوع متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته مى شود. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: عرضه بســته هاى اينترنت شبانه توسط اپراتورهاى تلفن همراه كه با ابالغ مراجع فرهنگى ارائه بسته هاى اينترنت شبانه از سر گرفته مى شود

جوانان در افزايش مشاركت انتخابات تأثيرگذار هستند
 اســتاندار همدان نيز در نشســت با وزير ارتباطات اظهار كرد: جوانان در افزايش مشــاركت مردم در انتخابات 1400 نقش آفرين و 

تأثيرگذار هستند. سيدسعيد شاهرخى بيان كرد: انتخابات ظرفيت بزرگى است كه در قانون اساسى كشورمان ايجاد شده است.

وى افزود: انتخابات به مردم فرصت مى دهد تا با انتخاب نخبگان براى اداره امور كشور مسير حركت را انتخاب كنند و در اين بين جوانان 
بسيار نقش آفرين هستند.

اســتاندار همدان با تأكيد بر اهميت فراهم كردن زمينه مشاركت حداكثرى در انتخابات پيش رو، گفت: در سايه انتخاب پُرشور، نخبگان 

براى اداره امور كشور انتخاب مى شوند اما بى تفاوتى به اين مقوله ُخسران بزرگى بر جاى مى گذارد.

شاهرخى يادآورى كرد: با توجه به شناخت از ظرفيت و فرهنگ استان همدان از بدو ورود به اين استان برنامه و سياست هاى دولت تدبير 

و اميد را در همدان پيگيرى كرده و سند 3 ساله باتوجه به ظرفيت هر يك از شهرستان هاى همدان تدوين شد.

وى اولويت هاى اين ســند را توجه به معيشــت و توليد و سرمايه هاى اجتماعى دانست و افزود: براى بروز اتفاق مبارك در هر عرصه اى 
بايد از توان، ظرفيت و امكان سرمايه اجتماعى يا همان جوانان بهره گرفت.

فعاليت 600 جوان در 5 كميته 
 دبير انجمن هيأت انديشــه ورزان جــوان نيز گفت: اين 
انجمــن ابتدا شــيوه نامه اى كامل و جامع، بــا تعيين اهداف، 
وظايف و ساختار تهيه شد تا مسير حركت هيأت را به روشنى 

و شفافيت الزم مشخص كرده باشد. 
پروانه رســولى فرح گفــت: در اين ســاختار عالوه بر هيأت 
استانى متشكل از جوانان فعال در عرصه هاى علمى، سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى و هيأت هاى متناظر در ده فرماندارى تابعه 

استان هم شكل گرفت. 
وى عنوان كرد: 600 جوان فعال و پرانرژى در 5 كميته فعاليت 

دارند. 
انديشه ورزان جوان، امروز با تجربه اى از حضور در فضاهاى 
گوناگون در طول 3 ســال فعاليت، برخوردارند كه توانسته اند 
به عنوان گروهى از جوانان اســتان، اهميــت جايگاه و نقش 
جوانان در توســعه و تعالى اســتان و شهرســتان را به اثبات 
برسانند  و ان شــاءا... با گام هايى استوار و پرقدرت در جهت 

اعتالى جايگاه جوانان در راه خود ادامه خواهند داد.

بايد از توان جوانان استفاده شود
 رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان نيز در اين نشســت 
با بيان اينكه بايد از ظرفيت جوانان اســتفاده شــود، اظهار كرد: 
جامعــه اى كه در آن انگيزه و حس اميد باشــد، به موفقيت هاى 
بزرگى دست پيدا مى كند، به طورى كه پيروزى هاى بزرگ جهان 
اسالم براى جوانان بوده و از اين ظرفيت بايد بيشتر استفاده شود.

حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه با بيــان اينكه خدا 
را شــاكريم جوانان در اين اســتان ديده مى شوند، تصريح كرد: 
جمعيت جوان استان همدان ظرفيتى است كه بايد از آن استفاده 
شود. نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان 
كرد: هيأت انديشــه ورز جوان يكسوى قضيه است و بايد از اين 
ثروت استفاده شود كه خوشبختانه اين كار در استان آغاز شده  و 
اين افراد در مسئوليت هاى متنوع مشغول خدمت هستند اما بايد 

بيشتر از اين باشد.
اعالم نيازبراى ايجاد زيرساخت ارتباطى 

در كسب وكارهاى اينترنتى
 عضو هيأت انديشــه ورز جوان استان همدان نيز با بيان اينكه جوانان فرصت هاى پنهان جامعه هستند 
و كشــف آنها موجب توسعه و پيشرفت كشــور خواهد شد، گفت: جوانان جوياى مشاركت بوده و بايد 

احساس كنند كه مسئوالن براى تصميمات آنها ارزش قائل هستند.
اسماعيل همتى ازندريانى با بيان اينكه نسل جوان مهم ترين سرمايه نيروهاى انسانى جوامع هستند، تصريح 
كرد: سرمايه اجتماعى نقش مهمى در توسعه اجتماعى به ويژه در جامعه  جوان كشور دارد و يكى از عوامل 
مؤثر مشاركت جوانان است، به طورى كه جوانان با حضور در جامعه انواع ُكنش هاى اجتماعى را خواهند 

داشت و اجتماعى شدن تنها يك رهيافت براى توسعه پايدار نيست بلكه هدف توسعه پايدار است.
مشاور جوان رئيس دانشگاه بوعلى سينا درباره مشكالت جوانان توضيح داد: كمبود اميد و اعتماد به نفس 
از چالش هاى جوانان است و براى ايجاد اميد بايد در نظام هاى مختلف كشور اصالحات اساسى صورت 

گيرد.
وى ادامــه داد: تحصيل، فراغت، هويت، اشــتغال، ازدواج، مشــاركت و آســيب هاى اجتماعى از ديگر 
دغدغه هاى نسل جوان است و براى حل اين مشكالت بايد يك نگرشى سيستمى و با برنامه داشت زيرا 

جوانان مى توانند موتورمحرك جامعه باشند.
همتى ازندريانى با بيان درخواســت هايى از وزير ارتباطات و فناورى اطالعــات، گفت: ما نيازمند ايجاد 
زيرســاخت ارتباطى براى كسب وكارهاى اينترنتى، شناخت الگو و الگوســازى با شاخصه هاى ايرانى- 
اســالمى، گسترش زيرســاخت ارتباطى براى مناطق محروم، اينترنت ارزان براى دانشجويان، مديريت و 
كنترل فضاى مجازى براى جلوگيرى از آســيب هاى اجتماعى و ارائه بسته هاى حمايتى براى پژوهشگران 

هستيم.
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عرضه ميوه دولتى 
نبايد تكرار تجربه ناموفق باشد 

مهدى ناصرنژاد»
 چند ســالى اســت كه در آســتانه ســال نو به اســم حمايت از 
مصرف كننده به عرضه ميوه هاى پرمصرف نظير پرتقال و سيب درختى 
در سطح شهرهاى كشــورمان اقدام مى شود. اين اقدام با هم فكرى و 
تشريك مساعى چند ســازمان از جمله بازرگانى، جهاد كشاورزى و 
شــهردارى ها به مرحله عمل مى رسد و گفته مى شود هدف از اجراى 
ايــن برنامه تنها براى ايجــاد بازار رقابتى به نفــع مصرف كنندگان و 
جلوگيرى از افزايش بى رويه قيمت ميوه در روزهاى شــلوغ آســتانه 

سال نو است.
يكى از معاونان شهردار همدان در اين باره اعالم كرده است، امسال 35
غرفه براى عرضه ميوه با قيمت مصوب دولتى در سطح اين كالنشهر 
پيش بينى و هدف گذارى شــده است كه ده غرفه كمتر از تعداد تعيين 
شده سال گذشــته اســت. به گفته على ضمير، كاهش تعداد غرفه ها 
به منظور كنترل بيشــتر و همچنين اجراى بهتر شيوه نامه هاى بهداشتى 

مقابله با كرونا تصميم گيرى شده است.
با نظر دولت همه ســاله در ايام اوج برداشــت ميوه سيب و پرتقال از 
باغ هاى كشور، بخشــى نيز براى تعادل سازى بازار و قيمت ها در ايام 
پايان سال، از باغداران خريدارى و در انبارهاى سردخانه دار نگهدارى 
مى شــود. چنين تصميم گيرى توسط دولت در قدم اول كارى عقاليى 
و منطقى اســت اما به تدريج كه پاى عمل به ميان مى آيد و نظريه هاى 
مختلفى براى نحوه توزيع عادالنه چنين كاالى ذخيره ســازى شــده، 
اجماع مى شود. نقصان هاى موجود نيز كم كم ظاهر مى شود. مشكل اول 
در همان آغاز كار اين است كه ذخيره سازى ميوه به ناچار با كيفيت هاى 
گوناگــون انجام مى شــود و قطعا محصول باغ هــاى مناطق مختلف 
كشورمان با كيفيت يكسان نيست و بستگى دارد كه در مرحله توزيع و 
انبارسازى محصول، چه كيفيتى نصيب كدام استان و شهر دور يا نزديك 
كشــور شود. مثال كيفيت سيب محصول دماوند يا شهريار يا اروميه و 
مراغه و دامغان و شــهرضا، اگرچه همگى از خاك پاك ايران عزيزمان 
حاصل مى شود و طعم و مزه هر يك سازگار با سليقه مصرف كنندگان 
است، وليكن كيفيت ها متفاوت است و حجم تقاضا و نياز مصرف نيز 
بسيار. مشكل دوم بسته بندى و درجه بندى محصوالت چه سيب و چه 
پرتقال و چه گاهى محصول كيوى است كه هرگز با قالب و اندازه هاى 
يكسان نبوده و بستگى به بخت مصرف كننده و خريدار دارد كه هنگام 
مراجعه به مراكز توزيع و عرضه ميوه با قيمت هاى مصوب، چه جنسى 
نصيبش بشود! البته اين اشكال از همان نشست هاى تصميم گيرى ناشى 
مى شود كه بايد توجه داشته باشند ميوه اى كه بيشتر مردم در آستانه سال 
نو خريدارى مى كنند، براى پذيرايى از ميهمان هاى نوروزى اســت كه 
اغلب هم به همان بهانه ديدوبازديد هاى نوروزى به سراغ هم مى روند و 
شايسته نيست كه با ميوه بى كيفيت و نامناسب پذيرايى شوند. متأسفانه 
در چينش ميوه هاى نرخ مصوب در داخل ســبد و جعبه اصال حقوق 
مصرف كننده رعايت نمى شــود و يا به نــدرت انصاف و مروت اتفاق 
مى افتد و معموال سواى رديف اول ميوه چينش شده، رديف هاى بعدى 
كامال نااميدكننده و حيف از پول جلوه گر مى شود. مشكل ديگر انتخاب 
عوامل غرفه دار و توزيع كننده ها هستند كه غالبا به اصول مشترى مدارى 
و احترام به حقوق مردم توجه نمى كنند و درك درســت و قانونمندى 
از حريــم مكانى عمومى مانند غرفه هاى نمايشــگاهى كه صد درصد 
به نام دولت تشكيل مى شــود، ندارند و موجب بى حرمتى به مشتريان 
دولت مى شوند. مشكل نهايى و مهمتر اين است كه در سال هاى گذشته 
اغلب مشاهده شده است، هيچ و يا به ندرت نظارتى بر كار غرفه داران 
وجود دارد و تقريبا چنين مراكز عرضه مستقيم كاال كه با پالكارت هاى 
بلند باالى «عرضه مســتقيم ..... به نرخ دولتى» مزين مى شوند، به حال 
خود رها هستند و نظم و انضباطى وجود ندارد. سال گذشته در بيشتر 
غرفه هاى ويژه عرضه ميوه دولتى در همدان، ميوه و تره بارى به فروش 
مى رســيد كه هيچ گونه ارتباط منطقى و قانونى با هدف اصلى نداشت. 
مثال در غرفه محل پارك كودك همدان به جاى ميوه اصلى، سيب زمينى 
و گوجه فرنگى و تره بار ديگر هم با كيفيت بسيار پايين تر و گران تر از 
بازار و مغازه هاى محل عرضه مى شــد كه هر شهروند بنده خدايى هم 
خبر نداشت، فكر مى كرد دارد جنس با قيمت و نرخ مصوب خريدارى 
مى كند و معلوم نبود بعدا چه تصور و قضاوتى در حق دولت داشــته 
باشد. به هرحال غرفه هاى عرضه ميوه با نرخ دولتى وقتى تأثيرگذار و 
داراى اجر دنيوى و اخروى براى مردم و مسئوالن خواهد بود كه فعل 
خواســتم در آن خوب صرف شود، نظارت و كنترل بهينه به عمل آيد 
و بر خروجى آن دقت الزم لحاظ شــود، در غير اين صورت به نفع هر 
كســى تمام خواهد شد، جز مردم و مسئوالن و نبودنش بهتر و مفيدتر 

از بودنش خواهد بود.

اتصال كوى نبوت و قاسم آباد 
به شبكه توزيع آب همدان

 مدير امور آب و فاضالب شهرستان همدان از اتصال كوى نبوت 
و قاسم آباد به شبكه آب شرب شهرى خبر داد.

بــه گزارش فارس، با اصالح و توســعه شــبكه توزيع آب كوى 
نبوت و قاســم آباد همدان به شبكه توزيع آب شرب شهر همدان 

شدند. متصل 
مدير امور آب و فاضالب شهرســتان همــدان در اين زمينه در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: به دليل اينكه آب منطقه قاسم آباد و كوى نبوت 
از طريق چند حلقه چاه روســتايى و مخزن ذخيره آب هوايى تأمين 
مى شــد، ساكنان اين منطقه با مشــكل افت دائمى فشار و كمبود آب 
روبه رو بودند كه با اتصال به شبكه توزيع آب شهر همدان مشكل آنها 

برطرف خواهد شد.
حســين آذرتكين ادامه داد: در اين پــروژه تاكنون 5 هزار و 500 متر 
اصالح و توســعه شبكه انجام و يك حوضچه شير فشارشكن ساخته 

شده است.
وى يادآور شد: با اجراى اين پروژه چاه هاى آب روستايى كه پيش از 

اين آب اين منطقه  را تأمين مى كردند از مدار خارج شد.

ارزش بازار بيت كوين 
از 1100 ميليارد دالر گذشت

 مجموع ارزش بازار بيت كوين به ركورد 1116 ميليارد دالر رسيد.
روند ورود ســرمايه هاى جديد به بازار ارزهاى ديجيتالى در روزهاى 
اخير صعود قابل توجهى داشــته است. از ابتداى امسال بيت كوين و 
ســاير ارزهاى ديجيتالى به دليل تمايل مردم به اســتفاده از روش هاى 
نوين پرداخت به ويژه در شــرايط كرونايى رشد چشمگيرى داشته اند 
و بيت كوين طبق برخى از تحليل ها اين ظرفيت را خواهد داشــت كه 
قله صد هزار دالرى را در ســالجارى فتح كند. مايكرو استراتژى در 

جديدترين خريد خود 75 ميليون دالر ديگر بيت كوين خريد. 
به گزارش سى ان بى سى، انتشار خبر سرمايه گذارى سنگين پسر منتقد 
سرســخت بيت كوين روى اين ارز سبب شــگفتى معامله گران شده 
است. پيتر شيف كه يكى از فعاالن مشهور تجارت طال و بازار فاركس 
محسوب مى شود از تبديل كل سرمايه پسر خود اسپنسر به بيت كوين 
خبر داده اســت. شــيف پيش تر گفته بود بيتكوى يك دارايى حبابى 
اســت و احتماال پس از رسيدن به تراز صد هزار دالرى دچار ريزش 
سنگينى خواهد شــد و قيمت آن حتى ممكن است تا هزار دالر هم 

كاهش پيدا كند. 
شــركت آرگو بالك چين كه يكى از شــركت هاى بزرگ اســتخراج 
ارزهاى ديجيتالى به شمار مى رود در قراردادى كه كمتر نظير آن وجود 
داشته است 320 هكتار زمين در غرب ايالت تگزاس آمريكا خريدارى 
كــرده كه قرار اســت در آن تجهيزات اســتخراج ارزهاى ديجيتالى 
نصب و فعال شــوند. انتظار مى رود برق مورد نياز فعاليت اين مزرعه 
عظيم چيزى در حدود 200 مگاوات باشــد كه آن را تبديل به يكى از 

بزرگ ترين مراكز استخراج جهان خواهد كرد. 
مجموع ارزش بازار جهانى ارزهــاى ديجيتالى درحال حاضر هزار و 
810 ميليارد دالر برآورد مى شــود كه اين رقم نســبت به روز گذشته 
4/36 درصد بيشــتر شده اســت. درحال حاضر 65 درصد كل بازار 
ارزهاى ديجيتالــى در اختيار بيت كوين و 12 درصد در اختيار اتريوم 
است. بيت كوين 12 سال پيش توسط گروه گمنامى از معامله گران بر 
بستر بالك چين ايجاد شد و از ســال 2009 معامالت اوليه آن شكل 

گرفت.

با گرانى ذرت
مرغ هاى برزيلى الغرتر كشتار مى شوند

 صعود قيمت ذرت ســبب شــده اســت برخى جوجه ها در برزيل كــه بزرگ ترين 
صادركننده گوشت مرغ در جهان است، جيره غذايى كمترى دريافت كنند.

به گزارش ايســنا، ريكاردو سانتين، مديرگروه صادركننده گوشت ABPA گفت: برخى 
از شــركت هاى توليدكننده گوشــت مرغ برزيلى در مواجهه با افزايش قيمت هاى ذرت، 
جوجه ها را در وزن كمترى كشتار مى كنند. مواردى وجود داشته كه برخى از توليدكنندگان 

شمار جوجه ها را كاهش داده يا فعاليتشان را به طور موقت متوقف كرده اند.
وى در ادامه افزود: اين رفتار در شرايطى كه قيمت هاى ذرت در ركورد بااليى قرار دارد، 

اجتناب ناپذير اســت. البته برخى از شــركت ها از افزايش هزينه ها آسيب نديده اند زيرا 
خوراك موردنيازشان را اوايل سال در قيمت هاى پايين تر خريدارى كرده بودند.

قيمــت ذرت در بــازار داخلى برزيل به ركورد باالى جديدى صعــود كرده و در 12 ماه 
گذشــته بيش از 60 درصد افزايش داشته است. برخالف آمريكا، صنعت گوشت برزيل 
قادر نبوده اســت هزينه هاى باالتر را به مصرف كنندگان منتقل كند زيرا اقتصاد اين كشور 

آمريكاى جنوبى ضعيف شده است.
براســاس گزارش بلومبرگ، درحالى كــه انتظار مى رود قيمت ها در نيمه دوم امســال با 
برداشــت دومين محصول ذرت در برزيل كاهش پيدا كند، اما صنعت پروتئين دامى را از 
مصائب فعلى رها نمى كند. بانك ItauBBA پيش بينى كرد قيمت ذرت در سپتامبر نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد باالتر خواهد بود.

آگهـى مناقصه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان

ــر  ــركان در نظ ــد تويس ــالمي واح ــگاه آزاد اس دانش
دارد انجــام امــور مربــوط بــه فضــاى ســبز، خدمــات 
ــه  ــزارى مناقص ــق برگ ــود را از طري ــات خ و تأسيس
ــه شــركت هــاى واجــد شــرايط واگــذار  عمومـــى ب

ــد.  نماي
متقاضيــان محتــرم مي تواننــد جهــت خريــد اســناد 
ــا  ــر ت ــنهادي، حداكث ــت پيش ــه قيم ــه و ارائ مناقص
ــه  ــه دبيرخان ــي، ب ــار آگه ــس از انتش 10 روز ادارى پ
دانشــگاه واقــع در: تويســركان- بلــوار حيقــوق 
ــي و مهندســي  ــه دوم ســاختمان فن ــي(ع) - طبق نب

ــد. ــه نماين مراجع

غزل اسالمي »
 با تصويب دوباره قيمت 20 هزار و 400 
تومان براي مرغ در همدان، روز گذشته مرغ 

در بازار كمياب شد. 
تابستان در جلســه ستاد تنظيم بازار، قيمت 
هــر كيلو مرغ گرم 20 هــزار و 400 تومان 
تعيين شده بود و تا بهمن ماه با همين قيمت 
عرضه مي شــد اما در چند هفته اخير بازار 
مرغ با نوسان مواجه شد و رئيس صنعت و 
معدن استان اعالم كرد كه سخت گيري بيش 
از اندازه ســبب مي شود مرغداري ها مرغ را 
به خارج از اســتان ارسال كنند كه نتيجه آن 
كمبود در استان و ايجاد صف هاي طوالني 
خواهد بــود. چنانچه در چند هفته اخير كه 
مــرغ 25 هزار تومانــي در همدان به اندازه 
كافي عرضه مي شــد در بســياري از نقاط 
تهران براي مرغ 30 هزار توماني صف هاي 
طوالنــي وجود داشــت كه ايــن وضعيت 
همچنان ادامــه دارد. اما ديــروز داريوش 
جودكي مديركل تعزيرات حكومتي اســتان 
همدان اعالم كرد كه «براساس تصميم ستاد 
تنظيــم بازار قيمت سراســرى مرغ گرم در 
همدان همان 20 هزار و 400 تومان مصوب 

شد».
جودكــى پس از بازديد از واحدهاي صنفي 
اظهــار كرد: «هر واحد صنفــى كه باالتر از 
اين قيمت مرغ عرضه كند، عالوه بر جريمه 
نقدى، پلمب و سهميه وى نيز قطع خواهد 

شد».
اين تصميم ســبب شد مرغداراني كه انتظار 
افزايش قيمت را داشتند روز گذشته عرضه 
را محدود كنند كه برخــي مرغ فروش ها با 

كمبود مواجه شدند.
در بهمن ماه نيز چنين شــرايطي براي بازار 

مرغ به وجود آمد و به مدت يك روز عرضه 
در خرده فروشي ها تعطيل شد اما پس از آن 

وضعيت به آرامش بازگشت. 
در چند ماه اخير كه بســياري از اســتان ها 
بــا افزايش قيمــت و كمبود مــرغ مواجه 
بوده اند اما در همدان مــرغ به اندازه كافي 
و قيمت مشــخص عرضه شده است. طبق 
گزارش هاي منتشرشــده در فضاي مجازي 
و برخي اخبار از گوشــه وكنار اســتان هاي 
ديگر، بحران مرغ در بســياري از اســتان ها 
در چندماه گذشــته ادامه داشته است اما در 
همدان با شدت بيشتري كنترل شده و به جز 
چند هفته، آرامش در ايــن بازار حكمفرما 

بوده است. 
در چنين شــرايطي بســياري از مرغداران 
به قيمت عرضه در اســتان معترض بوده و 

هســتند، به طوري كه اغلب آنها از كمبود و 
گراني نهاده هاي دامي صحبت مي كنند. 

با  همچنان  مي گفــت:  مرغــداران  از  يكي 
مشــكل تأمين نهاده مواجه هستيم و اگر در 
مواجهه با قيمت مرغ همين طور سختگيرانه 
جوجه ريزي  كاهــش  احتمال  شــود  عمل 
در ماه هاي آينده بســيار زياد اســت، چون 
قيمت 20 و حتي 25 هزار تومان براي هيچ 

مرغداري نمي صرفد.
نظارت سختگيرانه در بازار مرغ و همچنين 
روغن  توسط سازمان هاي صنعت و معدن و 
تعزيرات حكومتي استان همدان سبب شده 
تــا مردم در مواجهه با بازار مرغ آســوده تر 
باشند اما همچنان تب وتاب اين بازار برخي 
نگراني ها را در بين مردم ايجاد كرده و منتظر 
كمبود در بازار هستند. چنانچه وقتي تصوير 

يا اخباري مبني بر كمبود مرغ در استان هاي 
ديگر منتشــر مي شــود در اغلــب مواقع 
شايعاتي در همدان پراكنده مي شود كه مرغ 
گران و كمياب شده است. درحالي كه در 6

ماه اخير نظارت سختگيرانه، اين بازار را در 
همدان آرام نگه داشته است. 

با توجه به روزهاي پاياني ســال و احتمال 
سوءاستفاده برخي از شرايط بازار، تيم هاى 
بازرسى تعزيرات در پياده راه مركزي مستقر 
هســتند تا مردم درصورت مشاهده تخلف 
اصنــاف، شــكايات و گزارش هاى خود را 
به صــورت حضورى به تيم مســتقر و يا با 
تلفــن 32523442 اداره كل و تلفن گوياى 
www.124.ir و ســامانه  124 و ســامانه
t١٣۵.ir پيامكــى 300000135 و تارنماى

اعالم كنند.

 در راستاى تصويب افزايش 39 درصدى 
حداقل دســتمزد 1400، وزارت كار پيشنهاد 
افزايــش 300 هــزار تومانى حق مســكن 
كارگران را با قيد فوريــت به هيأت وزيران 

ارسال مى كند.
شــوراى عالى كار پس از ســاعت ها مذاكره 
فشــرده ســرانجام با افزايــش 39 درصدى 
حداقل دســتمزد 1400 موافقت كرد تا پايه 
حقوق كارگران از ابتداى فروردين ماه ســال 
آينده با افزايش 745 هزار تومانى به 2 ميليون 

و 650 هزار تومان برسد.
از ديگر مصوبات دويســت و نودوهفتمين 
نشست شــوراى عالى كار، تصويب افزايش 
50 هــزار تومانى بن خواربار و افزايش 300
هزار تومانى حق مسكن بود كه بر اين اساس 
بن خواربار به 450 هزار تومان رسيد و حق 
مسكن درصورت تصويب در هيأت وزيران 
در فيش حقوقى ســال آينــده كارگران 600

هزار تومان لحاظ خواهد شد.
در راستاى مصوبات ديگر شورا، افزايش ساير 
سطوح مزدى بود كه به رشد 26 درصدى به 
اضافه عدد ثابــت 248 هزار و 350 تومان و 

حداقل مزد روزانه 8278 تومان رسيد.
 پايه ســنوات كارگران با بيش از يك ســال 
ســابقه نيز 140 هزار تومان و حق اوالد 265

هزار تومان تعيين شد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشــاره به 
افزايش 39 درصدى حداقل دستمزد در سال 
1400 گفت: با توافق كارفرمايان و كارگران 
به افزايــش 39 درصدى حداقل دســتمزد 
براى سال آينده رســيديم كه حداقل حقوق 
و دســتمزد كارگران در سال 1400 باالى 4

ميليون تومان خواهد شد و با توجه به توافق 
جامعه كارگــرى و كارفرمايى در اين زمينه، 
ســال آينده سال خوبى براى افزايش توليد و 

صيانت از حقوق كارگران خواهد بود.
وى همچنين درباره تصويــب افزايش حق 
مســكن گفت: بخش مربوط به كمك هزينه 
مســكن منوط به تأييد هيأت وزيران اســت 
كه اين پيشــنهاد با قيد فوريت تقديم دولت 
خواهد شــد و با تصويــب آن افزايش حق 

مسكن اعمال خواهد شد.
به گفته شــريعتمدارى، حداقل رقم دستمزد 
كارگرى در سال آينده 2 ميليون و 650 هزار 
تومان بوده و رقم نهايى دســتمزد كارگران با 
احتساب دريافت ســاير آيتم هاى شغلى، به 

باالتر از 4 ميليون تومان خواهد رسيد.
در  كارفرمايان  نماينــده  ســيفى  حميدرضا 
شــوراى عالى كار نيز گفت: دســتمزد سال 
1399 حدود 51/5 درصد ســبد معيشــت 

كارگران را پوشــش مى داد ولى افزايش 39
درصدى حداقل مزد، 61 درصد سبد معيشت 

كارگران براى سال آينده را پوشش مى دهد.
به گفتــه وى، اگرچه نظر گــروه كارفرمايى 
براى دســتمزد، افزايش 34/2 درصد مطابق 
نرخ تورم بود اما درنهايت 5 درصد بيشتر از 
نرخ تورم افزايش يافت تا هزينه سبد معيشت 

كارگران پوشش يابد.
نماينــده كارفرمايان در شــوراى عالى كار، 
افزايــش 39 درصــدى حداقل مــزد را به 
نفع بازنشستگان و مســتمرى بگيران تامين 
اجتماعى دانست و گفت: اين افزايش به پايه 

حقوق بازنشستگان هم كمك كرد.
بــا تصويــب افزايــش 39 درصــدى حداقــل 
نماينــدگان  خواســته   ،1400 دســتمزد 
كارگــرى بــراى جبــران اختــالف 2 ميليــون 
تومانــى هزينه ســبد معيشــت ســال گذشــته 
ــز به نوعــى محقــق و  كارگــران و امســال ني
دريافتــى كارگــران بــراى ســال آينــده بيــش 

ــان شــد. ــون توم از 4 ميلي
كميته دستمزد شــوراى عالى كار در آخرين 
نشســت خود هزينه ماهانه ســبد معيشت 
خانوارهاى كارگرى را 6 ميليون و 895 هزار 
تومان تعيين كرد درحالى كه اين رقم ســال 
گذشــته 4 ميليون و 960 هزار تومان اعالم 

شده بود.
نماينــدگان كارگرى خواهان جبران اختالف 
2 ميليون تومانى هزينه امســال سبد معيشت 
كارگران در مقايســه با سال گذشته بودند و 
بر همين اساس روى پايه مزد متمركز شدند 
تا با توجه بــه آنكه افزايش 2 ميليون تومانى 
روى پايه مورد موافقت قرار نمى گرفت، اين 
رقم با تمركز بيشتر در پايه مزد و در سرجمع 
به حقوق و دريافتى كارگران افزوده شود كه 
تالش آنها به ثمر نشســت و اين خواسته با 
همراهى و مشاركت مؤثر دولت و نمايندگان 
كارفرمايى محقق شــد تا بخــش اعظمى از 
هزينه هاى ســبد معيشــت كارگران در سال 

آينده جبران شود.
ميزان دريافتى كارگران در سال آينده بسته به 
شــرايط مجرد يا متأهل بودن و ساير سنوات 
و ســابقه آنها افزايش خواهد يافت و حداقل 
دســتمزد يك كارگر مجرد بدون ســابقه از 
ســال آينده 2 ميليون و 650 هزار تومان و با 
احتساب بن خواربار و حق مسكن به بيش از 
3 ميليــون و 700 هزار تومان و دريافتى يك 
كارگر متأهل با احتساب حداقل مزد و مزاياى 
جانبى اعم از حق مسكن و بن خواربار، پايه 
سنوات و حق اوالد به بيش از 4 ميليون تومان 

خواهد رسيد. 

مديركل تعزيرات حكومتى استان: 

قيمت مرغ 20400 تومان مصوب شد

سخنگوى كانون شركت هاى سرمايه گذارى 
استانى سهام عدالت مطرح كرد

انحراف 600 هزار 
ميلياردى سهام عدالت

 ســخنگوى كانون شركت هاى سرمايه گذارى استانى سهام 
عدالت با تأكيد بر لزوم توزيع يكپارچه ســود سهام عدالت به 
سهامداران مطرح كرد: درخواست ما اين است كه سود عملكرد 
ســهام عدالت در ســال 1398 فقط از طريق سامانه ملى سهام 

عدالت توزيع شود.
به گزارش ايسنا، اكبر حيدرى ســخنگوى كانون شركت هاى 
ســرمايه گذارى اســتانى ســهام عدالت در گفت وگو با برنامه 
«گفت وگوى اقتصــادى» درباره آخرين اطالعات مشــموالن 
دريافت ســهام عدالت گفت: موضوع سهام عدالت مربوط به 
پيش از سال 1384 و دولت هشتم و آن هم بر مبناى فرمايشات 
مقام معظم رهبرى درمورد اجراى سياست هاى اصل 44 قانون 

اساسى كليد خورد.

سخنگوى كانون شــركت هاى سرمايه گذارى استانى سهام 
عدالــت افزود: در طــرح اوليه قرار بود كــه تعاونى هاى 
اســتانى نمايندگى ســهام را بر عهده گرفته و مردم عضو 
تعاونى ها شوند اما پس از بررسى هاى فنى و نظرسنجى ها، 
مقرر شــد كه ساختار ســهام عدالت بر مبناى تعاونى هاى 
ســهام عدالت شهرســتانى و شركت هاى ســرمايه گذارى 

گيرد. شكل  استانى 
وى گفت: تفســير بــه رأى هــا در مديريت وقت ســازمان 
خصوصى ســازى به اقداماتى از جمله حذف جمعيت زيادى 
از مردمى منجر شــد كه سال هاى گذشته براساس تخفيف 50

درصدى سود سهام خود را دريافت كرده بودند.
حيدرى با اذعان به غفلت از روستانشــينان به عنوان ســرمايه 
اجتماعى به عنــوان عاملى براى جلوگيــرى از مهاجرت هاى 
بى رويــه در اين طرح گفــت: مجوز 8بندى به ويــژه درمورد 
شناســايى افراد مشمول رعايت نشــده و متأسفانه در گزارش 
وزارت تعــاون نيــز انحرافى در حد 20 ميليــون نفر داريم به 
اين معنا كه افراد مشموِل ســهام عدالت از قلم افتادند و افراد 

غيرمشمول سهام دريافت كردند.

ســخنگوى كانون شــركت هاى ســرمايه گذارى استانى سهام 
عدالت اظهاركــرد: درحال حاضر 49 ميليون و صد هزار نفر از 
مردم مشــمول سهام عدالت هستند اما همين حاال هم عالوه بر 
چالش حذف تخفيــف 50 درصدى، بيش از 2 ميليون نفر هم 
برگه ســهام عدالت را گرفتند و در ســامانه به عنوان سهامدار 

شناخته نمى شوند.
وى افزود: موضوع جاماندگان ســهام عدالــت، لحاظ نكردن 
تخفيف بــراى 2 دهك پايين درآمدى جامعه و رعايت نكردن 
ترتيبات قانونى و نبود تأييديه در زمان تســويه اقســاط سهام 

عدالت از جمله انحرافات اين سهام هستند.
حيدرى صدور صورت حساب ســهام عدالت به نام مردم در 
اواخر سال 1394 و 1395 را از جمله انحرافات اين سهام عنوان 
كرد و گفت: مردم مطلع نبودند كه بايد اقساط باقى مانده را به 
حساب دولت واريز كنند و به همين دليل هم بيش از 98 درصد 

مردم از باقى مانده سهام عدالت خود محروم شدند.
ســخنگوى كانون شــركت هاى ســرمايه گذارى استانى سهام 
عدالت، از انحــراف 600 هزار ميليارد تومانى به قيمت ارزش 
روز در ســهام عدالت ســخن گفت و افــزود: يكى از داليل 

تشــكيل فراكسيون ســهام عدالت در مجلس هم رسيدگى به 
همين موضوع است.

وى با بيان اينكه هم اكنون بحث ســود سهام عدالت و مطالبات 
تعاونى هاى ســهام عدالت شهرستانى در دستور كار با فوريت 
قرار گرفته، گفت: مجامع سرمايه گذارى استانى با لحاظ حقوق 

سهامداران بايد در آينده برگزار شود.
حيدرى با تأكيد بر لزوم توزيع يكپارچه ســود سهام عدالت به 
سهامداران مطرح كرد: درخواست ما اين است كه سود عملكرد 
ســهام عدالت در ســال 1398 فقط از طريق سامانه ملى سهام 

عدالت توزيع شود.
وى با بيان اينكه شــركت هاى سرمايه پذير طبق قانون تجارت 
بايد ســود را به حساب ســهامدار واريز كنند، گفت: پيشنهاد 
عملياتى ما اين اســت كه سود روش غيرمستقيم ها به حساب 
ســرمايه گذارى استانى واريز شود و با سود روش مستقيم ها به 

شكل يكجا از طريق سامانه توزيع شود.
حيدرى تصريح كرد: اگر نگاه دولت به جاى دخالت به ســمت 
تقويت نظارت تغيير كند و دســت بدنه دولت از سهام عدالت 

كوتاه شود تمام چالش ها رفع خواهندشد.

پيشنهاد افزايش حق مسكن كارگران به دولت مى رود
جزئيات افزايش حقوق و مزاياى كارگران در سال 1400
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 در 9 ماهه امسال
365 هزار تن كاال از گمرك استان 

صادر شده است
 مديركل گمرك اســتان همدان گفت: طى 9 ماهه امسال 365 هزار 
تــن كاال به ارزش 98 ميليون دالر كاال از گمرك اســتان همدان صادر 

شده است.
 محمدعلــى نجفى با بيان اينكه كاالهاى اســتان همدان به 39 كشــور 
صادر مى شــود، افزود: عراق، روسيه، افغانستان، پاكستان، تركيه از جمله 

كشورهاى مقصد صادرات استان همدان هستند.

وى گفت: عمده كاالهاى صادراتى اســتان همدان شــامل 9 قلم كاال از 
جمله انوع كشمش، فروسيليس، انواع وازلين بهداشتى و صنعتى، موتور 
كولرآبى، مواد غذايى، شوريجات و ترشيجات است كه به 39 كشور صادر 

شده است.
مديركل گمرك استان همدان همچنين از واردات 4 هزار و 600 تن كاال 
از طريق گمرك اســتان همدان خبر داد و عنوان كرد: در 9 ماهه امسال 
15 ميليون و 500 هزار دالر كاال وارد استان همدان شده كه بيشتر مواد 

اوليه و ماشين آالت واحدهاى توليدى بوده است.
وى افزود: 12 كشور از جمله تركيه، گرجستان، چين، آلمان و كشورهاى 

اروپايى كشورهاى واردكننده كاال به استان همدان هستند.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، فاطمه بختيارى، 

صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

خبريادداشت
قصه ادامه دار گرانى ميوه به عيد رسيد

 خريد دانه اى ميوه اين بار در همدان
■ از موز 60 هزارى تا خيار 15 هزار تومانى

زمين گيرى مستدام «اقتصاد گردشگرى» 
در روزهاى كرونايى

 شيوع ويروس كرونا درحالى يك سالگى خود را پشت سر گذاشته 
كه با خود تأثيرات بسيارى بر بدنه اقتصادى، اجتماعى، گردشگرى و 

حتى فرهنگى وارد آورده است.
موضوع آنجا بغرنج تر مى شود كه صنعت گردشگرى كه همواره به عنوان 
صنعتى ســفيد مطرح مى شد و در ســطح جهانى رتبه چهارم و يا به 
روايتى از انديشــمندان رتبه دوم را در بين مهم ترين صنايع صادرات 
كاال و خدمات به خود اختصاص داده بود در شــرايطى قرار گرفته كه 
تعطيلى هاى چندين ماهه و زمين گيرى مستدام خود را تجربه مى كند.

وضعيتى كه در آن نه تنها فعاالن گردشگرى بلكه بسيارى از مشاغلى 
چون شركت هاى حمل ونقلى، رستوران ها، فعاالن عرصه صنايع دستى 

و ... نيز در گرداب مشكالت اقتصادى قرار گرفته اند.
گزارش بانك جهانــى درباره تأثيرات كرونا بر توليد ناخالص داخلى و 
تجارت كشــورها نشان از افت شــديد درآمد افراد و افت رشد توليد 
ناخالص داخلى كشــورها دارد؛ به اعتقاد بانك جهانى، كرونا به چند 

روش بر اقتصاد كشورها و به تبع آن جهان تأثير گذاشت.
كرونا با كاهش اشــتغال، افزايش در هزينه هاى معامالت بين المللى، 
كاهش شــديد در ســفر و كاهش در تقاضا براى خدماتى كه نياز به 
ارتباط نزديك و مســتقيم افراد با يكديگر دارد و مواردى از اين دست 

بسيارى از درآمدها و شغل ها را از بين برد.
حال كه يكسال از اين وضعيت مى گذرد و پايان اين شرايط و بازگشت 
به روزهاى عادى نامشخص اســت زمان آن رسيده تا به جاى دست 
روى دست گذاشتن قدمى برداريم و به جاى آنكه مادام به دنبال اعمال 
ممنوعيت ها و محدوديت ها باشيم و با نارضايتى و نااميدى مداوم جامعه 
گردشــگرى و مشاغل مرتبط با آن روبه رو شويم، تصميمات جديدى 

بگيريم.
روزهاى شيوع ويروس كرونا به همه ما ياد داد كه نبايد با همان روال 
گذشــته قدم برداريم و انتظار روزهاى عادى و برخورد عادى كرونا را 
داشته باشيم، صنعت گردشگرى هم جداى از اين ماجرا نيست! و توجه 
به احياى دوباره گردشگرى در استانى چون همدان كه پيش از كرونا 
نيز چشم انتظار برنامه ريزى هايى بود و البته نوروز 98 را هم به سبب 

تبليغات منفى به سبب سيالب ها از دست داد، حياتى تر است.
شيوع ويروس كرونا يك سالى مى شود كه گردشگرى همدان را در هم 
شكسته و به خاموشى فروبرده، تاجايى كه خسارت هاى اين عرصه با يك 
حساب سرانگشتى به بيش از 200 ميليارد تومان مى رسد ضمن اينكه 
بخش اعظمى از فعاالن حرفه اى و متخصصان اين عرصه دلســردانه 
در پى شــغل دوم هستند و يا براى هميشه با اين صنعت خداحافظى 
كرده اند، كمااينكه واحدهاى توليدى صنايع دستى بسيارى به سبب 
نبود گردشگر و زنده نشدن تن نحيف گردشگرى همدان، چراغ هايشان 

خاموش و فعاالن و هنرمندان آن بيكار شدند.
به هرحال مواردى بســيار در اين مســير وجود دارد كه يكايكشــان 
غمنامه اى در اين دوران است اما آنچه پرسش ايجاد مى كند اين است 

كه آيا قرار است همچنان دست روى دست بگذاريم؟
شايد شيوع اين ويروس امتداد پيدا كرد و نتوانستيم آن طور كه بايد و 
شايد دستگاه ماساژ قلبى را بر تن گردشگرى همدان بگذاريم، آن وقت 
چه مى شــود؟ آيا اهميتى ندارد كه صنايع دســتى همدان از مبل و 
منبت گرفته تا ســفال و چرم و ... دچار چه سرنوشتى مى شوند؟ آيا 
اشتغال هاى ايجادشده در عرصه صنايع دستى و گردشگرى اهميتى 

ندارد كه اين روزها در كدامين مسير قرار مى گيرند؟
همدان يكى از استان هاى غربى كشور است كه مى توان بر اكوتوريسم، 
گردشگرى ورزشى، گردشگرى روســتايى و كشاورزى آن تكيه كرد 
و عالوه بــر به حركت درآوردن چرخ اقتصادى اســتان، اشــتغالزايى، 
درآمدزايى و ارز آورى را نيز در آن شــاهد بود و زمان آن رســيده تا 
طرح ها و برنامه هاى گردشگرى را انعطاف پذير پيش برد و چاشنى هاى 
مختلفى را به اين وضعيت افزود تا در كنار رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و ايمن بودن سفر، چرخ اقتصاد گردشگرى نيز بچرخد و زيرساخت هاى 

گردشگرى همدان روزبه روز مهياتر شوند.
در اين يك ســال اخير اگرچه زمين گير شــدن فعاالن اين عرصه را 
همواره شاهد بوديم اما مى شد با تدابيرى كه انديشيده مى شود از اين 
فرصت در جهت احياى زيرساخت هاى گردشگرى در قالب گردشگرى 
سالمت، گردشــگرى ورزشــى، اكوتوريسم، گردشــگرى روستايى، 
گردشگرى كشــاورزى و گردشگرى صنعتى استفاده و در اين مسير، 
قدمى برداشت تا در دوران پساكرونا حداقل شاهد اين زمين گيرى هاى 

گردشگرى نباشيم.
همــه اتفاقات گذشــته را كه كنــار بگذاريم در هفتــه اخير خبرى 
مبنى بر تداوم تعطيلى اصلى ترين منطقه گردشگرى همدان از سوى 
مســئوالن مخابره شد به نحوى كه تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده 
غار شگفت انگيز عليصدر تعطيل و ميزبان مسافران و بازديدكنندگان 
نيست كه اين اتفاق شايد بهترين فرصت براى بررسى موارد موردنظر 
يونسكو براى ثبت جهانى عليصدر باشد؛ مواردى كه يك به يك در اين 

فرصت 9 و ده هفته اى مى توان حداقل چاره اى براى آنها انديشيد.
به هرحال ناگفته پيداست زمان آن رسيده تا اداره كل ميراث فرهنگى، 
 (SWOT) گردشگرى و صنايع دستى همدان با يك نگاه سوات وارانه
قــدم در پيش بگــذارد و جنبه هاى مثبت و نكات قوت گردشــگرى 
همدان را احصا كنــد تا بتوان حداقل در برنامه هاى عيد فطر به بعد، 
اين جنبه هاى مثبت و قوت هاى گردشگرى در پايتخت تاريخ و تمدن 

را ارتقا بخشد و فكرى براى آنها كند.
از جهتــى ديگر بهتر اســت در اين فرصــت چندماهه نكات منفى و 
جنبه هاى تهديدى گردشگرى در همدان را بررسى و مشخص كنيم 
تا بتوانيم تهديدهاى شــيوع كرونا را بر بدنه گردشگرى كمتر و كمتر 

سازيم.
در كالم پايانى زمان آن رســيده تــا همدان به عنوان پايتخت تاريخ و 
تمدن نيز قدمى بردارد و نســخه اى منعطف را براى گردشگرى خود 
در پيش بگيرد، نســخه اى كه نه تنها ناجى فعاالن اين عرصه باشــد، 
بلكه از خروج متخصصــان و افراد حرفه اى اين عرصه ممانعت كند و 
چرخ زنگ زده اقتصاد گردشگرى را نيز به حركت درآورد، نسخه اى كه 
پس ازايــن دوران، حداقل همدان را در زمينه ثبت جهانى آثارى ديگر 

در كنار هگمتانه پيش ببرد.

مديركل بنياد مسكن استان مطرح كرد
پايان مراحل اجرايى 120 واحد مسكونى 

طرح اقدام ملى مسكن در همدان
 مديركل بنياد مسكن استان همدان از پيش بينى تكميل ساخت 
120 واحد در قالب طرح اقدام ملى مســكن در شــهرك بهشــتى 
همــدان خبر داد و گفت: اگر با همين آهنگ و ســرعت در مســير 
ســاخت اين 120 واحد مسكونى حركت كنيم سال 1400 اقدامات 

اجرايى آنها به پايان مى رسد.
حســن ظفرى در گفت وگو با خبرنگار بازار درباره پيش روى طرح 
اقدام ملى مســكن در شهرســتان همدان مطرح كرد: ساخت 120 
واحد در قالب طرح اقدام ملى مســكن در شهرك بهشتى همدان از 
نيمه اول سال آغاز شــده و به پيشرفت فيزيكى قابل قبولى رسيده 

است.
وى عنوان كرد: اگر با همين آهنگ و ســرعت در اين راستا حركت 

كنيم در سال 1400 كار ساخت اين واحدها به پايان مى رسد.
مديركل بنياد مسكن استان همدان در ادامه درباره آورده متقاضيان 
طرح اقدام ملى مســكن گفت : آورده متقاضيان براســاس شرايطى 
اســت كه در آئين نامه وزارت مسكن و شهرسازى به مراكز استان ها 
ابالغ و بخشــنامه شــده و بدين ترتيب به صورت تدريجى دريافت 
مى شود كه با پيشرفت فيزيكى كار بايد آورده ها دوباره شارژ شود. 

ظفرى با اشاره به قيمت تمام شده واحدهاى مسكونى در قالب اين 
طــرح نيز مطرح كرد: قيمت تمام شــده واحدها در قالب اين پروژه 
براســاس هزينه هاى روز محاســبه و از متقاضيان واجد شرايط اخذ 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: دو مجموعه 80 واحدى و 120 واحدى مســكن در 
كنار هم با 2 ماهيت متفاوت به عنوان پروژه مسكن حمايتى و طرح 
اقدام ملى مسكن در سايت مسكن شهرك بهشتى شهرستان همدان 

درحال ساخت است كه در مجموع به 200 واحد مى رسد.
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان بيان اينكه پيش بينى ما بر 
اين اســت كه ساخت پروژه هاى واحدهاى مسكونى طرح اقدام ملى 
مسكن تا سال 1400 به اتمام برسد، عنوان كرد: البته در اين راستا 
به طور قطع نمى توان اظهار نظرى داشــت زيرا ما در زمينه ساخت و 
اتمام پروژه ها با 2 مقوله زمان دوره ساخت و زمان انجام كار روبه رو 

هستيم كه اين 2 مقوله باهم متفاوتند.

 بررســى ها از ســطح بازار نشان 
مى دهد قيمت  پرتقــال، خيار، موز 
و سيب نســبت به هفته هاى اخير 
دچار نوساناتى شده است و اين اتفاق 
درحالى شــكل گرفته كه مسئوالن 
خبر از ذخيره ســازى مناسب سيب 
و پرتقــال به عنــوان 2 قلــم اصلى 
تنظيم بازار ميوه شب عيد مى دهند 
و همــواره اذعان مى كنند كه نه تنها 
كمبودى در ســطح عرضــه وجود 
ندارد، بلكه توليد اين محصوالت مازاد 

بر نياز كشور است.
قيمت ميــوه در بازار همــدان اين 
روزها تأمل برانگيز است، به نوعى كه 
اگر سرى به ميدان تره بار (سرگذر) 
همدان كه به نوعى ارزان ترين ميوه را 

به دست شــهروندان مى دهد بزنيد، با موزهاى 
چيكيتــاى كيلويى 50 تا 60 هزار تومان، خيار 
كيلويى 15 هزار تومان، سيب درختى كيلويى 
15 هزار تومان، كيوى كيلويى 20 هزار تومان، 
پرتقال خونــى كيلويى 20 هزار تومان، پرتقال 
معمولى نه چندان خوب كيلويى 15 هزار تومان 
و ليموشــيرين كيلويى 15 هزار تومان مواجه 
خواهيد شد كه همين ميوه ها در فروشگاه هاى 

ميوه در سطح محالت، به مراتب گران تر است!
يكــى از شــهروندان همدانى كه در ســرگذر 
مشغول خريد مرغ بود، در گفت وگو با خبرنگار 
بازار با بيان اينكــه درآمدمان تنها براى خريد 
مرغ و لباس و رفت وآمدهايمان است، ادامه داد: 
از ســرگذر نهايت خريدم مرغ و سيب زمينى و 
پياز و هرچنــد وقت يكبار تخم مرغ و بادمجان 
و كدو اســت و ديگر ميوه اى نمى  خريم و البته 

نمى خوريم!
وى به نايلون هايى كه در دســت داشت اشاره 
كرد و افــزود: همين ســيب زمينى و پياز هم 
كه در گذشــته با گونى و پالستيك هاى بزرگ 
خريدارى مى كرديم، اين روزها نهايت 6-5 عدد 

سيب زمينى و چند عدد پياز خريده ام.
خانــم احمدى نيز با بيان اينكــه اين روزها به 
ســبب گرانى بيش از حد ميوه در كنار گرانى 
ديگر اقالم و مايحتاج زندگى، روبه سمت خريد 
دانه اى ميوه آورده اســت، اظهــار كرد: حقوق 
همسرم كفاف نمى  دهد، درحالى كه از بسيارى 
از خريدهايمان مى زنيم اما باز هم نيمه برج كه 

مى رسد، جيبمان خالى مى ماند.
وى با اشاره به اينكه نمى  خواهد دختر بچه اش 
را با اين گرانى ها گوشه گير و به نوعى حسرت به 
دل كند، مطرح كرد: براى دختر بچه 3 ساله ام، 

هفته اى يك دانه موز مى خرم.
اين بانوى همدانى ادامه داد: راستش را بخواهيد 
خريد دانه اى برايم بسيار سخت بود و اكنون هم 
كه چند ماهى است به اين نحو خريد مى كنم، 
باز هم ميوه فروش با تعجب به من نگاه مى كند، 
درحالى كــه واقعاً خريد مــوز كيلويى 60 هزار 

تومان در وسع من و خانواده ام نيست.
على پســر جواني است كه با بيان اينكه به مرور 
دلخوشــى هاى كوچكمان از ســفره ها حذف 
مى شود، اظهار كرد: اين روزها گرانى ميوه و مرغ 
و گوشــت و ماهى به نحوى شده كه يك به يك 

بايد خوردن آنها را فراموش كنيم.
وى با بيان اينكه حقوق كارمندى جوابگوى اين 
قيمت ها نيست، ادامه داد: واى به حال فردى كه 

شغل مناسبى ندارد يا كارگرى ساده است.
اين جوان همدانى با بيان اينكه به مرور شــاهد 
حذف خيار از ســاالد، سپس حذف ديگر موارد 
ســاالد و درنهايت حذف خوِد ساالد از سفره ها 
خواهيم بود، مطرح كرد: هرسال دغدغه خريد 
ميوه شب عيد به ميزان دغدغه امسال نبود زيرا 
قيمت ها به طرز وحشتناكى افزايش يافته است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار استان همدان هم 
با بيان اينكه گرانى ميوه بيشــتر به هزينه هاى 
جانبى مربوط مى شــود، گفــت: هزينه كارگر، 
هزينــه حمل ونقل، هزينه ســبدهاى ميوه كه 
چندين برابر گذشــته شــده و گرانــى كاغذ، 
بسته بندى، ســم و كود موجب افزايش قيمت 

تمام شده ميوه شد.
رضا البرزى ادامه داد: سودجويى برخى دالالن 
ســبب شــده در زمانى كه ميوه فراوان و ارزان 
است، به خريدارى و انبار ميوه اقدام كنند و در 
نهايت، در زمان پيك مصرف در شــب عيد آن 
را وارد بازار كننــد و به چندين برابر قيمت به 

فروش برسانند.
وى با بيان اينكه اين عوامل دست به دست هم 

داده تا قيمت ميوه ها با افزايش روبه رو شــود، 
عنوان كرد: درحال حاضر بازار ميوه راكد است و 
مردم به ندرت ميوه مى خرند زيرا اولويت خريد، 

در مايحتاج اصلى خالصه مى شود.
البرزى  در ادامه ايــن گفت وگو با عنوان اينكه 
خريد ميوه شب عيد غالباً از 27 اسفندماه آغاز 
مى شود، يادآورى كرد: مردم در چند روز پايانى 
ســال به خريد ميوه اقدام مى كنند بدين سان، 
درحال حاضر بازار راكد، ساكت و آرامى را شاهد 

هستيم.
وى با بيــان اينكه ذخيره ســازى ميوه تنظيم 
بازار شــب عيد انجام شده است، افزود: پرتقال 
به اندازه كافى ذخيره شده و در روزهاى پايانى 

سال توزيع خواهد شد.
رئيس اتحاديــه ميوه و تره بار اســتان همدان 
با بيان اينكه در شــهر همدان تعداد 35 غرفه 
عرضه ميوه شب عيد خواهيم داشت، اظهار كرد: 
در همه جاى شــهر همدان برپايى اين غرفه ها 

پيش بينى شده است.
البــرزى با بيان اينكه اعضــاى صنف كه مورد 
تأييد هستند در غرفه ها مشغول شده و به توزيع 
ميوه مى پردازند، گفت: اين اقدام از يكسو سبب 
تنظيم بازار مى شود و از سويى، قيمت ها در بازار 

ميوه به حد تعادل و آرامش مى رسند.
وى با اشاره به اينكه راه اندازى غرفه هاى عرضه 
و توزيع ميوه در مكان هايى پيش بينى شده كه 
مردم در هر نقطه از شــهر دسترسى راحت و 
آســان به غرفه ها داشته باشــند، عنوان كرد: 
تمهيداتــى نيز در زمينــه رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى انديشيده شده به نوعى كه غرفه هايى 
كه در 35 نقطه براى عرضه و توزيع ميوه درنظر 
گرفته شده به خودى خود سبب مى شود عرضه 
ميــوه در يك نقطه متمركز نباشــد و در تمام 
نقاط شهر عرضه ميوه وجود داشته باشد و مردم 
مجبور نباشــند براى خريد ميوه به مركز شهر 

مراجعه كنند.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار اســتان همدان در 
ادامه اين موضوع، يادآور شــد: سيستم تنظيم 
بازار، كارها و اقدامات خود را در زمينه عرضه و 
توزيع ميــوه انجام خواهد داد و قيمت ميوه در 
روزهاى پايانى سال توسط كميته تنظيم بازار 

مشخص و اعالم مى شود.
البــرزى  در ادامه اظهار كرد: نظارت ها از طريق 
ســازمان صمت و همچنيــن از طريق اتحاديه 
اتاق اصناف صورت خواهد گرفت و بازرسى هاى 
جدى عرضه و توزيع ميوه طبق روال سال هاى 
گذشــته وجود دارد و مشــكل خاصى در اين 

زمينه مشاهده نمى شود.
 رئيس اتحاديه ميوه و تره باره اســتان همدان 
اضافه كــرد: هيچ گونه كمبودى در عرضه ميوه 
در بازار شب عيد وجود ندارد و همه نوع ميوه و 

سبزى به اندازه كافى موجود است.
البرزى با بيان اينكه هيچ گونه كمبودى احساس 
نمى  شــود، عنوان كــرد: توصيه مــا به مردم 
اين اســت كه درراســتاى رعايت پروتكل ها و 
شيوه نامه هاى بهداشتى به ندرت براى خريد به 
بازار مراجعه كنند و خريدها را براى روز پايانى 
موكول نكنند تا از ازدحــام در بازار جلوگيرى 
شود، ضمن اينكه از مغازه هايى كه خلوت است 

خريدهايشان را انجام دهند.
وى افزود: به مغازه دارها و فروشــندگان توصيه 
شده حتماً از ماسك استفاده كنند، پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايــت كــرده و اگر احســاس 
ســرماخوردگى يــا بيمارى مى كننــد، نفرات 
ديگــرى را براى فروش محصــوالت و ميوه ها 
جايگزين خود كنند و اگر مقدور نيست كسى 

جايگزين شود، مغازه خود را تعطيل كنند.

البــرزى با بيــان اينكــه درحال حاضر قيمت 
صيفى جــات بســيار مناســب اســت، افزود: 
ســيب زمينى، خيــار و گوجه فرنگى باكيفيت 
بسيار خوب و قيمت هاى بسيار مناسبى عرضه 
مى شود و گرانى را در بحث ميوه ها داريم، ولى 
در مورد صيفى جات مشكل خاصى وجود ندارد.
وى در پاسخ به اينكه آيا اين قيمت ها و نوسانات 
آن به فروشــندگان ميوه مربوط است يا خير؟ 
مطرح كرد: قيمت ميــوه و تره بار در ميدان بار 
تعيين مى شــود و همكاران مــا هم با توجه به 
نوع ميوه و سبزى ها ســود 15 تا 35 درصدى 
را بر روى كاالها اعمال مى كنند كه اين ميزان 

سود نسبت به سال گذشته تغييرى 
نداشــته و اين موضــوع نيز تحت 
نظارت قرار مى گيــرد؛ به نوعى كه 
بايد برگ خريدها معتبر، مهرشده و 
با درصد سود تعيين شده باشند زيرا 
در غير اين صورت تخلفات از سوى 
اداره كل تعزيرات حكومتى همدان 

مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
 تغييــر قيمــت ميوه هاى 
وارداتى وابسته به قيمت دالر

البــرزى با تأكيد بــر اينكه افزايش 
چندبرابرى هزينه توليد ميوه موجب 
افزايش قيمت آن شده است، گفت: 
برخــى از ميوه ها چون انبه، آناناس 
و موز نيز به عنوان ميوه هاى وارداتى 
هستند كه نرخ آنها با نوسانات دالر 

باال و پايين مى رود.
وى ادامه داد: اين ميوه ها از كشــورهايى چون 
آمريكاى جنوبى و فيليپين وارد كشور شده، در 
سردخانه ها نگهدارى و بعد روانه بازار مى شوند.

رئيــس اتحاديه ميوه و تره باره اســتان همدان 
در پايان دربــاره گرانى خيار نيز اظهار كرد: در 
يك فصل كه در ســطح باغات اســتان كرمان 
ســرمازدگى به وجود آمد، ســبب شد خيار با 
قيمت هاى بســيار گزافى وارد بازار شــود ولى 
هرچه به ســمت فصل گرما پيش مى رويم هم 
توليدات بيشتر شــده و هم شاهد هستيم كه 

قيمت خيار روبه نزول و پايين آمدن است.
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بررسى اسكلت انگل ماالريا
 بيمارى ماالريا به دليل انگلى به نام پالســموديوم ايجاد مى شود. 
انگل براى تكميل چرخه حيات خود به 2 ميزبان نياز دارد؛ پشه آنوفل 
و انســان. طى هر مرحله، انگل به اشــكال مختلفى درمى آيد كه اين 

شامل تشكيل دوباره گسترده اسكلت سلولى نيز مى شود.
به گزارش ايســنا، به دليل كوچك بودن اين انگل، اسكلت سلولى آن 
در اساس توسط ميكروسكوپ الكترونى(EM) قابل مشاهده است. 
 (UNIGE)در يك مطالعه جديد 2 گروه از محققان دانشــگاه ژنو
درك جديدى از ساختار اسكلت ســلولى پالسموديوم پيدا كردند. 
 expansion)آنها با استفاده از تكنيكى به نام ميكروسكوپ انبساط
microscopy) به بررسى اسكلت انگل پرداختند. اسكلت سلولى 

شامل چند ساختار رشته اى از جمله اكتين و توبولين است.

ارسال 335 ميليون نمونه اسپرم و تخمك 
به ماه!

 دانشمندان با الهام از «كشتى نوح» در طرح پيشنهادى جديدى به 
نام «سياست بيمه اى جهانى» قصد دارند تا محموله اى 335 ميليونى از 
اسپرم و تخمك به فضا بفرستند تا درصورت بروز فاجعه اى در زمين 

بتوان گونه ها را حفظ كرد.
به گزارش ايســنا، اين كشتى ماه كه با انرژى خورشيدى كار مى كند 
به جــاى بردن يك جفت از حيوانات، دانه، تخمك، اســپرم و هاگ 

حدود 6/7 ميليون گونه در زمين را با خود به ماه خواهد برد.
جكان ثانگا(Jekan Thanga) محقق دانشگاه آريزونا و گروهى 
از دانشجويانش اين پيشنهاد را در يك مقاله طى كنفرانس هوافضاى 

مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك ارائه كردند.

وقتى گربه ها به درمان بيمارى مزمن كليه 
كمك مى كنند

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود، به ارزيابى تأثير يك 
روش درمانى بر بيمــارى مزمن كليه پرداختند و آن را روى گربه ها 

آزمايش كردند.
 Wake) به گزارش وب سايت رسمى مؤسسه پزشكى ويك فارست
Forest) آمريكا، پژوهشــگران درحال بررسى اين موضوع هستند 
كه چگونه گربه هاى مبتال به بيمارى مزمن كليه ممكن است به آگاهى 
در مورد درمان انســان ها كمك كنند. درمــان بيمارى مزمن كليه در 
انســان ها، بر ُكند كردن روند آسيب رسيدن به اين اندام تمركز دارد. 
اين بيمارى مى تواند پيشرفت كند تا در مرحله نهايى به نارسايى برسد 

و بدون انجام دادن دياليز يا پيوند كليه، ممكن است كشنده باشد.

برخورد پادماده با قطب جنوب تأييد شد
 (Antimatter) محققــان مى گويند يك قطعه بزرگ از پادماده 

در سال 2016 با قاره جنوبگان برخورد كرده است.
به گزارش ايسنا، در سال 2016 يك آنتى نوترينو تقريباً با سرعت نور 
در جايى در ميان يخ هاى قطب جنوب با يك الكترون برخورد كرده 
است. 5 سال طول كشيد تا دانشمندان با استفاده از دورترين ردياب 
ذرات روى زمين موســوم به «رصدخانه ردياب نوترينو آيس كيوب» 
(IceCube Neutrino Observatory) اين رويداد را تأييد 

كردند.
«پادماده» مانند ماده كه از ذراتى به نام پادذره تشكيل شده  است كه با 
ذرات معمولى فرق دارند. در پادماده يا ضد ماده، بار هسته منفى و بار 

ذرات مدارى مثبت است كه معكوس ماده است.

كشف فسيل 47 ميليون ساله يك مگس
 با شكمى پر از گرده

 دانشــمندان يك فســيل مربوط به يك مگس كه 47 ميليون ســال 
پيش مى زيســته اســت را كشف كرده اند كه نخســتين مورد از كشف 
فســيل يك مگس با معــده پر از آخريــن وعده غذايى خود اســت.
به گزارش ايســنا، دانشــمندان در اتفاقى كه براى نخستين بار در جهان 
محسوب مى شــود، يك مگس فسيل شــده 47 ميليون ساله با شكمى 
پــر از گرده را كشــف كردند. ايــن يافته ثابت مى كنــد كه مگس هاى 
باســتانى از ريزهاگ هاى(microspores) چندين گونه مختلف از 
گياهان نيمه گرمســيرى تغذيه مى كردند. ريزهاگ ها، هاگ هاى گياهان 
زمينى هســتند كه به گامتوفيت هــاى نر تبديل مى شــوند، درحالى كه 
بزرگ هاگ ها(megaspores) به گامتوفيت هاى ماده تبديل مى شوند.

كتاب صوتى «رفيق مثل رسول» 
در همدان رونمايى شد

 كتاب صوتــى «رفيق مثل رســول» روايتى از 
زندگى يك شــهيد مدافع حرم به نويسندگى شهال 
پناهى الدانى و گويندگى حسين قاسمى در همدان 

رونمايى شد.
به گزارش ايرنا؛ مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان همدان در آئيــن رونمايى ايــن اثر هنرى 
گفت: كتاب صوتى «رفيق مثل رســول» از اقدامات 
شــاخص ارشــاد همدان در حوزه فرهنگ ايثار و 

شهادت است.
احمدرضا احســانى اضافه كرد: اين كتاب روايتگر 
زندگى و شهادت شهيد مدافع حرم، رسول خليلى 
است كه از ابتداى آبان ماه امسال پيش توليد آن در 
فامنين آغاز شد و درنهايت اين اثر به صورت ضبط 

استوديويى تهيه و ارائه شد.
وى توســعه توليدات ديجيتال و كتاب هاى صوتى 
را حائز اهميت دانســت و افزود: براى رســيدن به 
توسعه همه جانبه، بايد دانش و تكنولوژى هاى روز 
مورد توجه قرار بگيرد و در اين ميان دانش استفاده 
صحيح از ظرفيت فضاى مجازى نكته اى قابل توجه 

است.
در ادامه اين آئين از والدين شهيد خليلى و همچنين 
نويسنده و گوينده كتاب صوتى «رفيق مثل رسول» 
تجليل شد. محمدحسن(رسول)خليلى سال 1365 

در تهران متولد شد.
چند روز پس از عاشــوراى سال92 خانواده شهيد 
رسول خليلى خبر شهادت پسرشان را كه به صورت 
داوطلبانه به عنوان مدافع حرم حضرت زينب(س) 

به سوريه رفته بود را شنيدند.

توسط دبيرخانه جايزه جهانى كتاب سال
فراخوان سومين دوره 

ابن سيناپژوهى منتشر شد
 فراخوان سومين دوره جايزه ابن سيناپژوهى 19 
اســفند توســط دبيرخانه جايزه جهانى كتاب سال 
جمهورى اســالمى ايران و گروه مطالعات فلسفه 
اسالمى و قرون وســطى در پژوهشگاه دانش هاى 

بنيادى منتشر شد.
دبيرخانــه جايزه جهانــى كتاب ســال جمهورى 
اســالمى ايران و گروه مطالعات فلســفه اســالمى 
و قرون وســطى در پژوهشــگاه دانش هاى بنيادى، 
ســومين دوره اين جايزه را برگــزار مى كنند كه در 2 
بخش «پايان نامه ها، رساله هاى دانشگاهى، رساله هاى 
ســطح 3 يا 4 علوم حوزوى كه در زمينه فلســفه يا 
منطق ابن ســينا و به زبان فارسى نگاشته شده و در 
فاصله ســال هاى 1394 تا 1400 دفاع شده باشند» و 
«مقاله هاى فارسى كه درباره فلسفه يا منطق ابن سينا 
نگاشــته شده و در فاصله ســال هاى 1394 تا سال 

1400 منتشر شده باشند»، آثار مى پذيرد.
به گــزارش مهــر، اين جايزه به افتخار پروفســور 
ديميترى گوتاس و با حمايت وى تأســيس شــده 
است. پروفســور گوتاس، ابن سيناپژوه برجسته كه 
در ســال 2015 برنــده جايزه جهانى كتاب ســال 
جمهورى اسالمى ايران شد، جايزه نقدى خود را به 
بهترين پژوهش هاى دانشگاهى يا حوزوى فارسى 

درباره ابن سينا اهدا كرده است.
در فراخوان ســومين دوره اين  رويداد اعالم شده 
از مشــاركت پژوهشــگرانى كه در ديگر كشورها 
پايان نامه يا مقاله اى به زبان فارســى درباره ابن سينا 
نگاشته اند نيز در اين دوره از جايزه ابن سيناپژوهى 

استقبال مى شود.
عالقه منــدان مى تواننــد نســخه الكترونيكى (پى.

دى.اف) پايان نامــه يا مقاله(هر شــخص مى تواند 
تنها يك اثر ارسال كند)، تصوير مدرك كارشناسى 
ارشــد يا دكترى يا صورت جلسه دفاع، تأييد شده 
توسط دانشــگاه يا مركز آموزش عالى (درصورت 
 (cv) ارسال پايان نامه) و فهرســت سوابق علمى
را تا 31 ارديبهشــت 1400 به نشــانى الكترونيكى 
ارســال   philosophy.ipm@gmail.com

كنند.

تكليف رزروهاى نوروزى 
درصورت ممنوعيت سفر چيست؟

 با اينكه كمتر يك هفته به آغاز ســال جديد و تعطيالت نوروز مانده 
است، تكليف سفر معلوم نيست؛ درحالى كه بيش از يك ميليون صندلى 

هواپيما و 35 درصد هتل ها رزرو شده است.
ايرانيان از قديم در تعطيالت نوروز به سفر مى رفتند؛ برخى به خانه اقوام 
و آشنايان در ديگر شــهرها مى رفتند، برخى نيز براساس وسع مالى شان 
در هتل ها و متل ها اقامت مى كردند، البته مدتى نيز بود عالقه مندان ســفر 
به ويژه جوانان، دل به جاده مى زدند و بدون داشتن مقصد مشخص به سفر 

مى رسد و هرجا دل طلب مى كرد آنجا چادر را برپا مى كردند.
 در اين ســال ها گردشــگرى خارجى در ايران نيز رشد خوبى پيدا كرد 
و 2برابرى شــدن حضور گردشــگرى خارجى در ايران نشان از كشف 
گردشگرى ايران، از سوى گردشگران خارجى بود؛ سازمان هاى بين المللى 
نيز اعالم مى كردند ايران دومين كشــور جهان در زمينه ســرعت رشــد 
گردشگر بوده است. اما اين روال به اين خوبى ادامه پيدا نكرد. نوروز 97 
سيل و باران سبب شد بسيارى از سفر رفتن منصرف شوند؛ سال 98 نيز 
كرونا بازار گردشگرى را نابود كرد و سفر رفتن ممنوع اعالم شد. بر اساس 
اعالم وزير گردشگرى ضرر ناشى از كرونا به تأسيسات گردشگرى تنها در 

9 ماه اول سال 99، 22 هزار ميليارد تومان بوده است.
صاحبان صنايع گردشگرى آسيب فراوانى ديدند، بسيارى مجبور به تعديل 
نيرو و زير بار قرض هاى بسياررفتن شدند؛ تسهيالت دولتى نيز نتوانست 
مرهمى بر دردهاى اين افراد باشــد. از چندماه پيش مسئوالن دولتى براى 
حمايت از فعاالن اين عرصه طرح مدل هاى مختلفى براى ســفر در ايام 
نوروز معرفى كردند. در اين مدل از ســفرها افــراد با تورها مورد تأييد 
وزارت گردشــگرى كه تمام شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت مى كنند به 
سفر مى روند. در مدل ديگر فرد با خودور شخصى به سفر مى رود اما در 

اقامتگاه مورد تأييد اقامت مى كند.
اما شيوع كرونا در برخى استان ها و ورود كرونا انگليسى بسيارى برنامه ها 
را به هم ريخت. مســئوالن وزارت گردشــگرى البته همواره تأكيد دارند 
كه درصورت صالح ديد ســتاد ملى مقابله با كرونا با سفر نرفتن موافقت 

مى كنند. 
سال گذشته با اعالم ممنوعيت سفر بخشنامه اى مبنى بر بازگرداندن هزينه 
رزرو سفر بدون كسر هزينه از سوى مسئوالن گردشگرى به مردم منتشر 
شد؛ اين امر ضرر بسيارى به فعاالن اين صنعت تحميل كرد؛ بسيارى در 
گفت وگــو با ايرنا گفتند، اين مبالغ را بــراى مصارف ديگر چون حقوق 
كارمنــدان و  تعميرات خرج كرده اند و حــاال براى بازپرداخت مجبور به 

گرفتن قرض و وام با بهره زياد شدند.
امسال اما بخشنامه اى با امضاى يكى از مديران استانى منتشر شد كه مانند 
سال گذشته نخواهد بود و هزينه رزرو باز گردانده نخواهد شد. البته معاون 

گردشگرى آن را رد كرد.
 بخشنامه مسترد نشدن پول به مسافران صحت ندارد

ولى تيمورى معاون گردشــگرى كشــور بيان كرد: بخشنامه اى از سوى 
معاونت گردشــگرى و ادارات كل استانى به دفاتر مسافرتى مبنى بر اين 
كه اگر مسافرى تور و يا بليتى خريدارى كرد و به دليل شرايط حاد كرونا 
ممنوعيتى اعمال و سفرها لغو شد، هزينه به مسافر پس داده نشود، صادر 
نشده است. وى صحت چنين خبرى كه در رسانه ها منتشر شده را تكذيب 

كرد. 
جمشيد حمزه زاده رئيس جامعه هتلداران كشور با بيان اينكه هنوز وزارت 
بهداشــت سفر را ممنوع اعالم نكرده است، با اشاره به بازپرداخت هزينه 
رزرو هتل از ســوى هتلداران، گفت: سال گذشــته براساس بخش نامه 
هتلداران مجبور شــدند، هزينه لغو رزرو را بدون كسر مبلغى به مسافران 
پس دهند كه ضرر زيادى براى آنها بود؛ زيرا بسيارى از هتلداران اين مبالغ 
را هزينه حقوق كارمندان يا بازسازى و پرداخت ساير هزينه هاى ديگر هتل 

كرده بودند و مجبور شدند براى بازپرداخت آن زير قرض بروند.
 امسال مانند سال گذشته نخواهد بود و درصورت لغو، مبلغى به مسافران 
بازپرداخت نخواهد شد. هزينه لغو هتل ها مطابق دستورالعملى خواهد بود 

كه سال ها پيش تدوين و اجرا مى شد.
رئيس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هواپيمايى و 
جهانگردى با اشــاره به آسيب هاى گردشگرى در 2 سال گذشته، گفت: 

نبايد امسال نيز اين آسيب ادامه داشته باشد.
حرمت ا... رفيعى با بيان اين كه انجام سفر با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
موجب شــيوع بيشتر كرونا نمى شــود، گفت: در روزهاى گذشته شاهد 
حضور گردشــگر در جزايز جنوبى كشــور بوديم؛ ولى پس از آن شاهد 
اوج گيرى كرونا در همان مناطق نبوديم اين نشان مى دهد حضور گردشگر 

به شيوع كرونا منجر نشده است.
حتى با مشاهده شهرهاى قرمز متوجه مى شويم اينها شهرها گردشگرپذير 

نبوده اند كه حضور گردشگر سبب خيز كرونا شده باشد.
وى در ادامه با اعالم خريدارى شــدن بيــش از يك ميليون و 300 هزار 
صندلى هواپيما كه برخى به مقصد شهرهاى قرمز است،  از سوى مردم و يا 
آژانس ها، گفت: ممنوعيت سفر خسارت زيادى وارد خواهد كرد و فعاالن 

اين صنعت و مردم تحمل نخواهند داشت.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بيش از آن كه از شما حسابرسى شود، به حساب خود برسيد و پيش از آن كه شما را [در 
قيامت ]مالمت كنند، خود به مالمت خويشتن بپردازيد. خدا را بخوانيد، پيش از آن كه بر او 

درآييد و ديگر قادر به اين كار نباشيد..           
الكافى، ج 3، ص 343، ح 15

 موضــوع راه انــدارى دفتــر يونســكو  پس از 
اجالس راه ابريشــم در همدان مطرح شد. يونسكو 
نهادى بين المللى است كه در سال هاى اخير به دليل 
سند 2030 بيشتر روى زبان ها افتاد و متأسفانه برخى 
از اهدافى كه اين ســازمان در حوزه هاى فرهنگى و 
به ويژه گردشــگرى و ثبت جهانــى انجام مى داد را 
تحت تأثير قرار داد، درصورتى كه اين دفتر ســاليان 
ســال است در كشــور ما به صورت رسمى فعاليت 
مى كند و در برخى از اســتان ها مانند يزد نمايندگى 

دارد. 
ايجاد اين دفتر فــارغ از ترديد بر تأثيرگذارى آن و 
اما و اگرهاى متعدد كه آيا فقط قرار اســت عنوانى 
نمايشى و عملكردى داشته باشد يا خير، مى توانست 
قدمى روبه جلو براى پيشــبرد اهداف گردشگرى 

همدان باشد. 
اما پيــش از آنكه جايگاه ايــن نمايندگى به ميدان 
تحليل كارشناسان برود دستخوش برخى حاشيه ها 

و تحليل ها شد . 
در اين زمينه رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى 
شــوراى اســالمى شــهر همدان گفت: ايجاد دفتر 
نمايندگى يونسكو در همدان مى تواند در گردشگرى 
همدان مفيد باشد و به فعاالن گردشگرى، توسعه و 

رونق اين صنعت در استان كمك كند.
به گزارش ايسنا، حميد بادامى نجات ادامه داد: يكى 
از دســتاوردهاى اجالس راه ابريشم راه اندازى دفتر 
نمايندگى يونسكو  در همدان براى ثبت آثار جهانى 
و تقويت حوزه گردشــگرى همدان بود و در اصل 
تأســيس دفتر با ايــن اهداف پيشــنهاد و از طرف 
يونسكو پذيرفته شد؛ اما اين مسأله فرازونشيب هاى 
زيادى در همدان داشت و اظهارنظرهاى متفاوتى در 

اين حوزه شد كه جاى بحث و تأمل دارد. 
بادامى نجات مطرح كرد: اگــر تمايل داريم اقتصاد 
همدان بر حوزه گردشــگرى باشــد و مى خواهيم 
پايتخت تاريخ و  تمدن ايران در دنيا شناسانده شود، 
يكى از راه هاى آن يونســكو اســت؛ زيرا مباحث 
ثبت آثار جهانى، شــهرهاى خالق، سيتى برندينگ 
و شــناخته شــدن همدان به عنوان مقصد جهانى بر 
عهده يونسكو بوده و اين نكات غيرقابل چشم پوشى 

است. 

وى خطاب به افرادى كــه در روزهاى اخير درباره 
ايجاد دفتر نمايندگى يونســكو در همدان اظهارنظر 
كرده اند، گفت: بحث هــاى نظارتى و امنيتى وظيفه 
اعضاى شوراى شهر نيست و دستگاه هاى متولى از 
جمله دستگاه هاى نظارتى استانى بايد درباره بودن يا 

نبودن اين دفتر در همدان تصميم بگيرند. 
اين عضو شــورا با تأكيد بر اينكه موضوعاتى مانند 
راه اندازى دفتر يونســكو را بايد به متخصصان اين 
حوزه بسپاريم، تصريح كرد: كسانى كه در اين مورد 

اظهارنظــر مى كنند بايد كمى دقت كنند زيرا بايد به 
اين موضوعات تخصصى نگاه كنيم و كســانى كه 

صاحب اين جايگاه هستند، بر آن نظارت مى كنند. 
وى بــا بيان اينكه دفتر يونســكو مى تواند به همدان 
كمك كند، گفت: تعدادى از وزرا عضو هيأت امناى 
دفتر ملى يونسكو در كشور هستند و وزير علوم رئيس 
هيأت مديره آن اســت، پس اين دفتر يك تشكيالت 
رسمى در كشور محسوب مى شود و به عنوان يك نهاد 

قانونى در كشور فعاليت مى كند.

 ابن سينا هم كماكان به روش طبيبان، عشق را يك 
بيمارى مى داند شبيه ماليخوليا يا مانيا و ...، در واقع 
عشق بيمارى وسوسه اى بوده و نوعى جنون از نظر 

ابن سيناى طبيب است.
يك پژوهشــگر با عنوان ايــن مطلب گفت: كتاب 
ابن سينا قانون است و در فصل يازدهم به مقوله عشق 
پرداخته. ابن سينا هم كماكان به روش طبيبان عشق 
را يك بيمارى مى داند شــبيه ماليخوليا يا مانيا و ...، 
عشق بيمارى وسوسه اى بوده و نوعى جنون از نظر 
ابن سيناى طبيب است. عاشق در خياالت غوطه ور 
مى شود، عاشق تصورات خيالين از معشوق دارد و 
منجر به اين مى شود كه تمركز فكرى متمادى به يك 
شخص داشته باشد و از ابعاد ديگر عالم غفلت كند 

و غرق در يك شخص شود. 
حسين محمودى به «عشق از منظر ابن سينا»ى طبيب 
پرداخت و اظهار كرد: براى معالجه بيمارى عشــق 
گام هايى معرفى مى كنند. گام نخست پذيرش است 
كه معشوق را بشناسيم كه كيست البته به شرطى كه 
عاشــق به صراحت نگويد و پنهان كارى كند سپس 
نبض عاشق را مى گيريم و نام افراد را مى آوريم، اگر 
ضربان نبض، دگرگون و رنگش متفاوت شد(رنگش 
پريد يا گونه هايش ســرخ شــد) مى توان نشانى از 
معشــوق يافت و بعد مى توان نام شــهر و محله و 
نشانى و شغل معشوق را براساس همين قياس پيدا 
كرد. بوعلى مى گويد اين نظريه پردازى نيست و بارها 
اين را امتحان كرده ام زيرا زمينه هاى تجربه گرايى در 

تفكر وجود دارد.
محمــودى ادامه داد: گام دوم اين اســت كه پس از 
پيدا كردن معشوق، عاشــق و معشوق را به وصال 
هم برسانيم زيرا چاره اى وجود ندارد و مى بينيم كه 
عاشق كم كم حالش بهتر مى شود و سالمت خود را 
بازمى يابد و در كنار آن مى توان مداواهاى طبيبانه را 
آغاز كرد، مزاجش را بررسى تا عناصر چهارگانه بدن 

او (ســودا، بلغم، صفرا و خون) تنظيم و هماهنگ 
شوند. گام چهارم اينكه اگر معشوق آدم مناسبى نبوده 
به عشق فرد مناسب ترى روى بياورد و دل از معشوق 
ناشايست بركند و در اين زمينه نيز پيشنهادهايى دارد 
كه پيش عاشــق از بى وفايى هاى معشــوق بگويد؛ 
گاهى آتش عشق عاشقان افروخته تر مى شود و بايد 
حواســمان باشد. در اين زمينه مى گويند پيرزن ها را 
براى اين بگماريد كه از معشــوق بدى بگويد، زيرا 
سخن پيرزنان نافذتر و مقتدرتر است و بيشتر تأثير 
مى گــذارد همچنين مشــغوليت هاى ديگرى براى 
او فراهم كنيد و اگر الزم شــد به طــور همزمان از 

داروهاى ماليخوليا نيز مى توان استفاده كرد.
وى بيــان كرد: موالنا در داســتان نخســت مثنوى 
«كنيزك و پادشــاه» بدون اينكه نامى از بوعلى سينا 
ببرد از روش او در كتاب قانون اســتفاده مى كند تا 
معشوق را پيدا كند و به روش او فرد عاشق را مداوا 
مى كند. چرا موالنا نامى از ابن ســينا در اين داستان 
نمى برد؟ شــايد به دليل تفاوت مشربى بود كه با او 
داشت، چون عقل ابن ســينا بيشتر مشى ارسطويى 
داشته و عقل موالنا افالطونى بوده و سبب شده دل 
خوشى از او نداشته باشد و شمس نيز چندان نيكو از 

بوعلى ياد نكرده است.
اين پژوهشــگر در ادامه به عشق از منظر ابن سيناى 
فيلســوف اشاره كرد و يادآور شد: در الهيات شفا و 
در رساله العشق ابن سينا به مقوله عشق پرداخته و ما با 

نگاه ديگرى از عشق مواجه هستيم. 
وى خاطرنشان كرد: ابن سينا كل هويت عالم را در 
2 دسته مى آورد؛ هويت مدبره و هويت غيرمدبره. 
مدبره آنهايى هســتند كه تحت تدبير خداوند قرار 

دارد و غيرمدبره منحصراً در ذات خداوند اســت 
و ذات خــود خداوند تدبير جهان اســت. ما با دو 
نوع عشــق مواجه هستيم؛ عشــقى كه در هويت 
مدبره وجود دارد و متفاوت از عشــقى اســت كه 
در خداوند وجود دارد كه هويت غيرمدبره است؛ 
زيرا اين عشق ناشى از شوق و ميل به چيزى است 
و خداوند فقدان چيزى نيســت كه شوق به داشتن 
چيزى داشته باشد. هر موجودى به قدر استطاعت 
خود مشــتاق اتحاد با خير است و به سمت خير و 
جمال و زيبايى و عشــق خداوند حركت مى كند. 
اين عشــق به اشتراك گذاشته اســت و ما تجلى 

خداوند را در موجودات مى دانيم.
وى ادامه داد: بنا به گفته ابن ســينا دو دســته عشق 
داريم؛ عشــق طبيعى كــه مربوط بــه موجودات 
بسيط(جمادات و نباتات) مى شود و عشق اختيارى 
نيز مرتبط با حيوانات و انسان هاســت. در عشــق 
اختيارى فرد عاشق امكان صرف نظر از معشوق را 
دارد اما در عشق طبيعى هيچ آگاهى وجود ندارد و 
حركت قانون وار است بدون اينكه هيچ اختيارى در 
آن باشد. در موجودات بسيط، اول ماده است سپس 
عشق ماده به صورت است و عشق صورت جماد را 
از دست مى دهد. جمادات اشتياق رسيدن به جايگاه 
طبيعى(عناصر چهارگانه) خود را دارند و جمادات 
طبيعى هم ســعى مى كنند به اصل خــود برگردند 

همان گونه كه آتش روبه باال حركت مى كند.
محمودى اظهار كرد: مرتبه اول موجودات بســيط 
است، مرتبه دوم جمادات، مرتبه سوم نباتات است 
كه براساس 3 قوه (غاذيه، ناميه و مولده) عشق آنها 
تعبير مى شــود. بخش چهارم حيوانات هستند كه 

براساس 4 جزء عشق آنها تعريف مى شود؛ نخست 
حس ظاهرى، حس باطنى كه تخيالت هر موجودى 
به سمت كسى است كه نشاط آور است. قوه غضبيه 
كه غلبه يافتن بر دشــمن و پرهيز از ذلت و برترى 
يافتن است و قوه شــهويه كه توليدمثل است و در 
حيوانات وجود دارد و اين از طريق مقاربت جنسى 

اتفاق مى افتد.
اين پژوهشگر در ادامه گفت: انواع عشق هاى انسانى 
از نگاه ابن ســينا به عشق مجازى و حيوانى تقسيم 
مى شــود كه فريفته رنگ و لعاب ظاهرى مى شود 
و به دنبال لذت هاى جســمانى است و اگر اسير اين 
عشق شود تا حدى مستحق مالمت و سرزنش است 
اما عشق عفيف شيفته خلق وخو، آداب و اخالقيات 
و كماالت روحى معشــوق مى شــود، مالحظات 
عقالنى دارد و از شــهوت پرهيز مى كند و شــائبه 

شهوت در اين عشق ورود نمى كند. 
وى گفت: ابن ســيناى طبيب عشــق را بيمارى و 
ابن سيناى فيلسوف عشق را بنياد هستى دانسته و 
ابن سيناى عارف عشق را سبب اين مى دانست كه 
تعالى روحى پيدا كند و متخلق به اخالق حســنه 
و نيكويى شــود. تعارضى در اينجــا وجود دارد؛ 
راه حل نخست اين است كه بگوييم تعارض داشته 
است، دوم اينكه اين اشتراك لفظ است و در كتاب 
قانون عشــق را به معنايى بــه كار برده كه ربطى به 
اين عشــق ندارد و وقتى مراتب عشق را بيان كنيم 
گويى تعارضى وجود ندارد. عشق بيمارگونه كه در 
كتاب طب و قانون ابن ســينا گفته شده انواع عشق 
انسانى است و در دل اين سلسله مراتب مى گنجد. 
اگر عشق شكل عفيفانه پيدا كند ستودنى مى شود و 
شكل الهى و عارف گونه پيدا مى كند و جوهره آن 
چيزى بوده كــه آن را تمركز و توجه مى ناميم كه 
مى تواند توجه به معشــوق اول و معشوق حقيقى 

باشد.

يك عضو شورا:

راه اندازى دفتر يونسكو به گردشگرى همدان 
كمك مى كند

«عشق» از منظر ابن سينا
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