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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه) جهت تكميل كادر نيروى انسانى خود از افراد ذيل با شرايط مندرج 
در جدول دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان محترم درصورت تمايل مى توانند با روش هاى مندرج در پايان 

آگهى هر روزه از ساعت 8 لغايت 16 تماس حاصل نمايند. 
مراجعه كنندگان محترم مى بايست رزومه كارى خود را هنگام مراجعه جهت تحويل به واحد كارگزينى همراه 

داشته باشند و يا با روش هاى ارتباطى ذيل نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.

دعوت بـه همكـارى

* اولويت سنى با افراد بين 23 تا 30 سال مى باشد.
* حقوق و مزايا: براساس قوانين اداره كار + بيمه تامين اجتماعى + توافقات فى مابين

■ راه هاى ارتباطى:
info@anichap.com :تلفكس: 34586649 (081)                           * ايميل  *

* واتس آپ: 09183175899
* آدرس: شهرك صنعتى بهاران، خيابان بهارصنعت، خيابان نهم، پالك 180/179

شرايطتحصيالتتجربه كارىجنسيتتعدادسمت

مسلط به نرم افزارهاى اكسل، سپيدار حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرانباردار
و ساير نرم افزارهاى مرتبط

آشنايى به نرم افزارهاى اكسل، حداقل ديپلمحداقل 1 سالآقا1 نفركمك انباردار
سپيدار و ساير نرم افزارهاى مرتبط

حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا3 نفرفروش
آشنا به فنون مذاكره
روابط عمومى باال

اولويت با رشته هاى بازرگانى

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا2 نفرطراح

مسلط به نرم افزارهاى گرافيكى 
از جمله  اينديزاين، فتوشاپ، 

Illustrator
خالق و ايده پرداز
روابط عمومى باال

حداقلحداقل 3 سالخانم / آقا1 نفرمدير بازرگانى
اولويت با رشته هاى مرتبط فوق ليسانس

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا1 نفرمسئول دفتر
روابط عمومى باال

Word مسلط به نرم افزارهاى
Excel و 

كارمند كنترل 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفركيفيت

ليسانس
اولويت با رشته هاى فنى، گرافيكى 

و طراحى
كارمند واحد 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفربرنامه ريزى

ليسانس
 IT ،اولويت با رشته هاى كامپيوتر

و صنايع
حداقل ديپلم-آقا4 نفركارگر ساده

توان پخت انواع غذاهاى ايرانى حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا1 نفرآشپز
و فرنگى براى 50 نفر

حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرمكانيك صنعتى
اولويت با افراد آشنا به تراشكارى

آشنايى به سيستم هاى فنى، مكانيكى و 
پنوماتيك

معاون گردشگرى اعالم كرد

 سفرتنها مقصر تغيير رنگ همدان نبود 
■ 4 شهرستان همدان «نارنجى» شد

آنچه در 17روز نوروز رخ داد

نهاوند لرزيد و رنگ عوض كرد
■ رفع موانع توليد با راه اندازى 3 پروژه اشتغالزا

سفراستانى رئيس دستگاه قضا
 آخرهفته انجام مى شود

رئيسى در همدان
4
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پايتخت 
صفويان را 

تعطيل كنيد!
■ مردم: بيشتر از شعار الزم 
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تصميم خوب براى واكنش ياد

 1- دنياى سياست پس از انقالب اسالمى 
نتوانست فاصله معنادارى با سياست مرسوم و 
رايج در جهان بگيــرد و فضاى حاكم بر اين 
سياســت نيز همان جنگ قدرتى است كه در 
تعريف سياست در تمام جهان معمول است...
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  17 فروردين ماه 1400  شماره 4003
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

وقتى  هم  كرونا  بحث  در 
با به بــه و چه چه از ورود 
به  گردشــگر  هــزاران 
يعنى  مى گوييم،  همدان 
تدبيــر و مديريتى براى 
پيك  و  ورود  از  جلوگيرى 
اين  در  بيمــارى  جديد 
نگرفته،  شــكل  استان 
ماجرا  اصل  اتفاقــا  پس 
مسئوالن و تصميماتشان 
است نه نحوه رفتار مردم

تصميم خوب براى واكنش 
 1- دنيــاى سياســت پس از انقالب اســالمى نتوانســت فاصله 
معنادارى با سياست مرسوم و رايج در جهان بگيرد و فضاى حاكم بر 
اين سياســت نيز همان جنگ قدرتى است كه در تعريف سياست در 

تمام جهان معمول است.
البته در اين بين بســيارى تالش كرده اند كــه ثابت كنند رقابت براى 
خدمت به مردم و نه كسب قدرت و بهره مندى از مزاياى آن است اما 
در مجموع فضاى كلى جامعه در نگاه به سياستمداران حكايت از غلبه 

قدرت طلبى بر هر تعريف ديگرى دارد.
2- همچنان چالش بين تعريف كنندگان سياســت به قدرت و راه هاى 
مشروع و نامشروع دســتيابى به آن با محدودكنندگان اين تعريف به 
اخالق و دين و ارائه تعريفى اخالقى از آن ادامه دارد و اين چالش در 

عمل نيز بين دو گروه در جريان است.
اين درگيرى در بيشتر مواقع نيز با قربانى شدن افرادى كه وارد عرصه 
سياســت براى خدمت و توســعه اخالق در جامعه و مقابله با فساد 

شده اند، همراه است.
3- ارائه اخبار نادرســت، اقدامات غيراخالقى، شايعه سازى و در يك 
كالم راه انداختن جنگ روانى تمام عيار، اقدامى است كه قدرت طلبان 
مفســد در برابر اخالق مداران خدمت گرا در عرصه سياســت انجام 

مى دهند.
در واقــع قدرت طلبان با اطالع از قدرت افكار عمومى با تشــويش 
اذهــان عمومى ابتدا نيروهاى اخالق گرا را با اهرم اجبار عمومى ترور 
شخصيتى مى كنند و درنهايت با سندسازى زمينه حذف اين افراد را از 
عرصه سياست و نظارت فراهم و سپس براى برداشته شدن اين موانع 

جدى از راه فساد خود، جشن برپا مى كنند.
4- در گام نخست انقالب بيشتر سياستمداران دين محور و اخالق باور 
در برابر ترور شخصيتى سكوت پيشه مى كردند و واكنش و توضيح در 
برابر اخبار دروغ و شايعات هم وقت مردم را تلف كردن و به كارهاى 

حاشيه اى مشغول شدن ارزيابى مى شد.
اما تغيير فضا و تمام شــدن دوران بزن و در رو شــرايط را به سمت 

تصميم براى واكنش و پاسخگويى و رفع ابهام برده است.
5- اينكــه ابهاماتــى كه با يك جنگ روانى عليه يك سياســتمدار 
انقالبى و اخالق گرا و مبارز با فساد ايجاد شده، توسط وى و گروه 
رســانه اى همراه پاسخ داده و رفع شــود، يك ضرورت براى دفاع 
و حذف بى اخالقان و ناكامى فاســدان در حذف نيروهاى خادم و 

مردمى است.
متأسفانه در گام نخســت انقالب بى توجهى به اين مهم دليلى شد تا 
بســيارى از خادمين با اين تاكتيك ها حذف و فاســدان در كشور به 

اتحادى براى توسعه اقدامات خالف خود دست يابند.
6- در روزهاى گذشــته كليپى در رد تصاويرى كه 3 سال پيش براى 
تخريب امير خجســته نماينده انقالبى وقت مردم شريف همدان در 

مجلس با حركتى مشكوك منتشر شد، منتشر شده است.
اين كليپ پاســخ كامل و جامعى است به ادعاهاى مطرح در اخبار آن 
تصاوير كه ابتدا از كانال بدنام آمد نيوز منتشر شد و در پايان خواستار 
روشــن شــدن وضعيت افرادى كه در داخل با اين كانال جاسوسى 
همكارى داشــته اند با توجه به روشن شدن وضعيت مدير اصلى اين 

كانال شده است.
7-كليپ منتشرشــده هرچند پس از 3 ســال كاركرد اصلى كه همان 
پيشــگيرى از تخريب و قربانى شدن نيرويى خادم و انقالبى است را 
ندارد اما از آغاز حركتى نو در دفاع از جايگاه اخالق در سياســت و 
تعريف سياســت به عنوان ابزار خدمت و گسترش اخالق در جامعه 

حكايت دارد.
به همين دليل توجه به درخواســت مطرح شده در كليپ براى معرفى 
عوامــل داخلى همكار با آمدنيــوز و در اين فقــره تخريب، عوامل 
بازنشــردهنده آن به استثناى عوامل ســاده لوحى كه براى نشان دادن 
مخالفت خود با اين نماينده اقدام به بازنشر آن كرده اند، ضرورتى براى 
صيانت از نيروهاى انقالب در برابر جبهه فســاد در جنگ نرم جارى 

در گام دوم انقالب است.

اعمال محدوديت هاى كرونايى 
براى رستوران هاى همدان

 فرماندار همدان از اعمال محدوديت هاى جديد كرونايى براى رســتوران ها و صنف 
غذا در اين شهرستان خبر داد.

 بــه گزارش روابط عمومى فرماندارى همــدان، محمدعلى محمدى گفت: تا اطالع 
ثانوى رســتوران ها و غذاخورى هاى همدان مجاز هســتند فقط به صورت بيرون بر 

كنند. فعاليت 
وى با اشاره به اينكه عادى انگارى در موضوع شيوع كرونا خطر بزرگى است و رعايت 

شــيوه نامه هاى بهداشتى در واحد هاى صنفى به ويژه رســتوران ها و غذاخورى ها بسيار 
ضرورى اســت، افزود: افزايش حضور در مراكز خريد، ســفر ها و رفت وآمد ها در ايام 
نوروز از جمله مهم ترين مواردى اســت كه ســبب شده در آستانه ورود به يك شرايط 

نامناسب و پيك چهارم شيوع كرونا باشيم.
ــا شــده در ســطح  ــالم بهداشــتى در چادر هــاى برپ ــه عرضــه اق ــدار همــدان ب فرمان
شــهر اشــاره كــرد و گفــت: ايــن چادر هــا بايــد بــه تعــداد محــدود و تحــت نظــارت 

بيشــتر فعاليــت كننــد.
محمدى با بيان اينكه عرضه اقالم بهداشــتى متفرقه در ســطح شهر و مشكل سد معبر 
برخى از چادر ها افزود: اكيپ بازرسى متشــكل از فرماندارى، مركز بهداشت، سازمان 

صمت و شهردارى ضمن بررسى موضوع نسبت به جمع آورى چادر هايى غيرضرورى 
اقدام كند.

وى با اشاره به روند افزايشى تعداد مراجعات، آزمايش هاى مثبت، موارد بسترى و فوتى 
كرونا، گفت: ميزان رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى، فاصله گذارى اجتماعى و استفاده 

از ماسك با ميزان شيوع كرونا ارتباط مستقيم دارد.
فرمانــدار همــدان افــزود: در آســتانه مــاه مبــارك رمضــان هســتيم و بــا رعايــت بيشــتر 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى بايــد به نحــوى عمــل كنيــم تــا در وضعيتــى قــرار نگيريــم 
كــه در مــاه ميهمانــى خــدا بــه برگــزار نكــردن مراســم معنــوى و محدوديــت فعاليــت 

مســاجد مجبور باشــيم.

معاون وزير و رئيس سازمان صنايع كوچك 
امروز در همدان 

 على رســوليان معاون وزيــر و رئيس ســازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاى صنعتى ايران امروز به همدان سفر مى كند.

بازديد از خوشــه صنعتى كردآباد، بازديد از واحد توليدى پايابســپار و 
اعضاى تفاهم نامه مســئوليت اجتماعى، بازديد از واحد توليدى سحر و 
اعضاى تفاهم نامه مسئوليت اجتماعى از جمله برنامه هاى سفر يك روزه 

معاون وزير به همدان است.
ديدار با اســتاندار همدان و افتتاح نمايشگاه دائمى صنايع استان مستقر 
در مركز خدمات كســب وكار اســتان و بازديد از منطقه ويژه مبتنى بر 

فناورى هاى برتر از ديگر برنامه هاى اين سفر اعالم شده است.

ظرفيت  سدهاى كالن و آبشينه لبريز شد 
اكباتان به نيمه رسيد

 ظرفيت ســد اكباتان در بارندگى هاى امســال به نيمه رسيده و سد 
آبشينه همدان و كالن مالير نيز به طور صد درصد پر شده است.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان با اشاره به وضعيت منابع 
آبــى همدان اظهار كرد: مقدار ذخيره ســد اكباتان همدان 17/11 
ميليون مترمكعب برابر با 51 درصد حجم كل اين ســد اســت كه 
0/75 مترمكعــب در ثانيــه آب براى مصرف شــرب از آن خارج 

مى شود.
منصور ستوده در گفت وگو با تسنيم گفت: سد آبشينه همدان نيز 5/01

ميليون مترمكعب آب داشــته و صد درصد آن پر اســت و 73 درصد 
حجم ذخيره ســد شيرين ســو در كبودراهنگ با 3/2 ميليون مترمكعب 

نيز پر شده است.

6 شهرستان در وضعيت نارنجى كرونايى 
قرار گرفت

 بــا اختالف چند روز از پايان تعطيالت، حاال وضعيت كرونا در 6
شهرستان استان شــامل همدان، كبودراهنگ، فامنين، رزن، درگزين و 

مالير دگرگون شده و در شرايط نارنجى كرونايى قرار گرفته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان در اين باره اعالم كرده است 
كه شهرســتان هاى نهاوند و تويسركان در وضعيت قرمز و اسدآباد و 
بهار در وضعيت زرد كرونايى هستند كه وضعيت شهرستان هاى زرد 

شكننده است.
به گزارش همدان پيام، محمد طاهرى در فضاى مجازى كه روزانه آمار 
مبتاليان و متوفيان را منتشر مى كنند شايع ترين عالمت ابتال به ويروس 
كرونا را تب، اســهال و استخوان درد دانست و گفت: تعداد مراجعان 
سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى اين استان با عالئم تنفسى مشكوك 
به كرونا در 24 ســاعت گذشته نسبت به آمار هفته نخست سالجارى 

4/5 برابر افزايش داشته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت: تعداد مراجعان 
سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى اين استان با عالئم تنفسى مشكوك 
به كرونا در 24 ساعت گذشــته 843 مورد بوده است كه 153 نفر از 

مراجعان به بيمارستان ها، در بخش عادى بسترى شدند.
طاهرى اضافه كرد: در عين حال هم اينك 17 بيمار مبتال به كوويد-19
در بخش ICU مراكز درمانى اين اســتان بسترى هستند و وضعيت 

جسمى 34 بيمار وخيم گزارش شده است.

77 بيمار دياليزى در استان بر اثر
 ابتال به كرونا جان باختند

 بنا بــر گفته مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى اســتان 
همدان، 85 بيمار دياليزى از آغاز شــيوع كرونا تاكنون به اين ويروس 

مبتال شدند كه از اين تعداد 77 تن جان خود را از دست دادند.
ابوالفتــح ميرزايى در گفت وگو با ايرنا اظهــار كرد: مصرف داروهاى 
متعدد و پايين بودن توان و قدرت جســمى، آســيب پذيرى بيماران 
كليوى در برابر ويروس كرونا را نسبت به ساير افراد بيشتر كرده است.

وى افزود: بيشــترين بيماران دياليزى كه جان خود را از دست دادند 
باالى 40 سال سن دارند، زيرا شمار افراد زير 40 سال داراى نارسايى 

كليوى اندك است.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى استان همدان اظهار كرد: 
646 بيمار دياليزى در اين اســتان زيرمجموعه اين انجمن بوده كه از 

نظر جنسيت 55 درصد آنان زن و 45 درصد آنها مرد هستند.
ميرزايى گفت: همچنين 147 بيمار جديد در همدان شناســايى شدند 
كه درحال حاضر به وضعيت نارسايى كليه نرسيدند اما به زودى فرايند 

دياليز آنها به دليل مشكالت كليوى آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه 589 بيمار پيوندى در اين اســتان وجود دارد، اظهار 
كرد: به دليل شيوع ويروس كرونا، آمار پيوند عضو در همدان يكسال 

گذشته نسبت به سال ماقبل 50 درصد كاهش يافت.
مديرعامــل انجمــن حمايــت از بيماران كليوى اســتان همدان 
يادآورى كرد: 21 بيمار كليوى در اين استان سال گذشته نسبت 
بــه پيوند عضو در تهران اقدام كردند كه 8 نفر، از بيماران مرگ 
مغــزى و 13 بيمــار از افــراد داوطلب و زنده، عضــو پيوندى 

كردند. دريافت 
ميرزايى افزود: به دنبال انجام فرايند آزمايش، دريافت تأييديه پزشكى 
و انجام مشاوره، درحال حاضر 23 بيمار كليوى در استان همدان آماده 

پيوند عضو بوده و منتظر اهداكننده هستند.

1- جبهــه اصالحات نحوه تأميــن هزينه هــاى انتخاباتى جبهه را 
مشخص كرده است. گويا قرار است احزاب و شخصيت هاى حقيقى 
عضو جبهه هزينه هاى جارى آن را تأمين كنند. گفتنى اســت نحوه 
تأمين هزينه  رقابت هاى انتخاباتى جبهه هاى سياســى همواره محل 

ابهام بوده است.
2- ســتاد عارف در اســتان، به زودى فعال خواهد شد. گويا عارف 
قصــد دارد جداى از جريان سياســى برآمــده از آن، داوطلبى خود 
را اعالم و در انتخابات حضور داشــته باشد. گفتنى است بنياد اميد 
ايرانيان كه محمدرضا عارف رياست آن را بر عهده دارد فعاليت هاى 
انتخاباتى خود را در برخى از اســتان هاى كشور آغاز و ستادهايى را 

راه اندازى كرده است.
اجــرا  به درســتى  اســتان  در  دولــت  كاركنــان  دوركارى   -3
نمى شــود. گويــا نبــود زيرســاخت هاى الزم بــراى دوركارى 
دليــل بى توجهــى بــه اجــراى كامــل و درســت آن اســت. گفتنــى 
اســت دوركارى روشــى مفيــد بــراى پيشــگيرى از تجمــع و 

ــت . ــا اس ــا كرون ــه ب ــراى مقابل ــا ب ــت از نيروه مراقب
4-برخى بانك ها به صورت خودســرانه و غيرقانونى ســود سپرده 
بانكى را افزايش داده اند. گويا برخى از شــعب بانك هاى خصوصى 
نرخ ســود ســاالنه را 20 درصد تعيين كرده انــد و برخى ديگر از 
بانك هاى خصوصى و نيمه خصوصى به سپرده هاى باالى صد ميليون 

تومان، 22 درصد سود مى دهند. 
گفتنى اســت برخى ديگر هم سود 23 درصد براى لغو نشدن سپرده 

تا 2 سال درنظر گرفته اند.
5- فروشندگان سيمان شناســنامه شغلى دريافت مى كنند. گويا اين 
اقدام براى حذف دالالن از بازار ســيمان انجام خواهد شــد. گفتنى 
اســت به نظر نمى رسد با اين اقدام هم تا زمانى كه قيمت كارخانه با 

بازار آزاد فاصله معنادارى دارد، داللى سيمان جمع شود.

 رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان 
مدعى اســت پروژه ســايت موزه پياده راه 
مركزى شــهر همدان تا پايان سال 1400 به 

بهره بردارى مى رسد.
سيدمسعود عسگريان در گفت وگو با ايسنا، 
ادامه داد: درحال حاضر سايت موزه پياده راه 
مركــزى توســط پيمانكار جديــد درحال 
ساخت است و اميدواريم تا پايان سالجارى 

به پايان برسد.
وى با بيان اينكه تاكنون اين پروژه بين 30 تا 
35 درصد پيشرفت كارى داشته است، اظهار 
كرد: پروژه سايت موزه پياده راه مركزى جزو 
پروژه هــاى شــهر همدان اســت كه زمان 
طوالنى براى ساخت آن صرف شده و بايد 

در سال 1400 پايان يابد.
عسگريان با اشاره به اينكه در سال 99 مبلغ 
7 ميليــارد تومان به اين پــروژه اختصاص 

يافت، مطرح كرد: مقرر شد در سالجارى نيز 
6 ميليارد تومان به اين پروژه تخصيص يابد 

تا با مشكل نبود اعتبار مواجه نباشيم.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: طرح سايت 
موزه پياده راه مركزى كه در ابتداى كار اداره 
ميراث فرهنگى روى آن پافشــارى مى كرد، 
طرح ناقصى بود و پس از كشــمكش بين 
اين اداره و راه و شهرسازى سرانجام بنا شد 

پايان آن به شهردارى واگذار شود.

 اين روزها كافى است فرصتى دست بدهد 
تا در تاكســى، صف نانوايى، اتاق هاى انتظار 
پزشكان، صف هاى مرغ، روغن و شكر با بغل 
دستى، پشت سرى و يا نفر جلويى هم صحبت 
شويد تا گاليه هايشان از جوان تا پير را بشنويد 
و به جامعه اى فكر كنيد كه روزبه روز غرغروتر 
و نق زن تر مى شــود و درنهايــت به چرا هاى 
بى جوابى برســيد كه هــر روز در فكر و ذهن 

هزاران آدم اين شهر مى چرخد.
بيشــتر آنها از دولت و مسئوالن اجرايى استان 
شاكى هســتند و فريادهايشــان از سر گرانى، 
بيكارى، عملكــرد ضعيف و مديريت غلط در 
تامين مايحتاج مردم درسطح كشور و استان بلند 
است، به باور آنها حقشان خورده شده، به خيال 
خودشان لياقتشان نيست همدان استانى كه به 
تاريخ و فرهنگ شــهره بوده و هست در اين 
موقعيت اقتصادى، سياسى و اجتماعى گير كرده 
باشد.از همين رو حاال كه آغاز سالى جديد است 
و چيزى نيز به روى كار آمدن افرادى تازه نفس 
در پست ها و مسئوليت هاى اجرايى باقى نمانده، 
مردم شــهر از خواســته ها و دغدغه هايشان به 

همدان پيام گفتند.
 زندگى تيغ قشنگى است كه به آن 

دل بسته ام
رضا 35 ســاله و مجرد اســت، او به خبرنگار 
ما مى گويد كه شــرايط كنونى جامعه به قدرى 
افسرده اش كرده كه نه از مسئولى انتظار دارد به 
داد كســى برسد و نه حتى در زندگى شخصى 

خودش برنامه و هدفى براى آينده دارد.
او معتقد اســت نو شدن امســال و پارسال و 
ســال آينده براى افرادى است كه انگيزه رشد 
و موفقيــت دارند اما وقتى ما در جايى زندگى 
مى كنيم كه موفقيت يعنى گرفتن دوتا مرغ بيشتر 
در صفى چند ســاعته، پس خيلى نمى توان به 
آينده خوش بين بود، به همين خاطر زندگى تيغ 
قشنگى است كه به آن دل بسته ام و منتظر گذران 

روزهايم هستم.
 اين درد مشترك همگانى حل مى شود

ميترا زنى 45 ســاله و مادر 3 فرزند اســت، به 
عقيده او مهم ترين چيزى كه بايد درحال حاضر 
اتفاق بيفتد مهار كرونا است، اگرچه معيشت و 
اقتصاد هم گره كور اين روزهاى مردم است، اما 

سالمتى به باور او اهميت باالترى دارد.
او مى گويد: اينكه در شــرايط بحران و سختى 
انگشت اتهام را به ســوى مردم بچرخانيم راه 
فرارى اســت از مسئوليتى كه به دوش مديران 
اجرايى اســت. در بحث كرونا هــم وقتى با 
به به و چه چــه از ورود هزاران گردشــگر به 
همدان مى گوييم، يعنى تدبير و مديريتى براى 
جلوگيرى از ورود و پيــك جديد بيمارى در 
اين استان شكل نگرفته، پس اتفاقا اصل ماجرا 
مسئوالن و تصميماتشــان است نه نحوه رفتار 
مردم؛ چون اگر محدوديت ســال گذشته اجرا 
مى شــد، امروز همدان دوبــاره نارنجى نبود و 
مرگ ها آغاز نشــده بود. به همين دليل تا نگاه 
همگانى به اين درد كرونا نباشد هيچ مشكلى از 
درمان،حل مشكالت اقتصادى ناشى از آن و يا 

هر چيز ديگرى گره گشايى نخواهد شد.
 تو فكر يك سقفم!

مرتضــى مردى 34 ســاله 
اســت كه به تازگى ازدواج 
كــرده و بنابر گفته خودش 
دليــل ازدواجــش در اين 
ســن مهيا نبودن شــرايط 
مشترك  زندگى  آغاز  براى 
و مسئوليت هاى تأهل بوده 

است.
داشتن  برايش  مى گويد:  او 
يــك خانه حتــى در متراژ 
اصلى  دغدغه  يــك  پايين 
اســت، اما مشــكل خريد 
به عنوان  مســكن  اجاره  يا 
راه  در  ســيمانى  ســدى 
ازدواج، با شــرايط موجود 
تا  داده  هم  دست به دســت 
جوانان را از ازدواج گريزان 

كند. 
بــه گفتــه او، تســهيالت مســكن، ازدواج، 
كمك معيشت و... به  تنهايى نمى تواند وضعيت 
را بهتر كند زيرا با وجود طرح هاى تسهيالتى، 
همچنان گروهى هستند كه توان بازپرداخت اين 
وام ها را ندارند از طرفى اگر قيمت تمام شــده 
مســكن كم و خانه هم ارزان شــود اما آيا اين 
معضل بــزرگ اجتماعى راه حل معقولى دارد؟ 
متأسفانه مسئوالن ارشد استان در بحث تأمين 
مســكن جوانان همدان كم لطفى هايى داشتند 
كه حتى به ضــرر پروژه هاى عمرانى هم تمام 
شده اســت، درحالى كه ساير استان ها به راحتى 
با گرفتن اعتباراتى خاص در اين زمينه به خوبى 

عمل كرده اند.
 سالى كه نكوست از كجايش پيداست؟

حاج ميرزاحسن يكى از آن كسبه هاى قديمى 
در بازار همدان اســت كه چنــدان اميدى به 
بهتر شدن وضعيت و شرايط ندارد، به همين 
دليل هم معتقد اســت هر خواسته و توقعى 
از مســئول و مدير گرفته تا رئيس و وزير در 
زمانه اى كه فردا رنگ عوض مى كند بى فايده 
اســت.او مى گويــد: 72 ســال از خدا عمر 
گرفته و در اين مدت هر روز ســفره مردم را 
كوچكتر ديده است. به باور حاج ميرزاحسن 

تا وقتى مسئوالنى روى كار 
مى آيند كــه به فكر عمو و 
تا  هستند  عموزاده هاى شان 
خيلى  پس  مــردم،  زندگى 
معجزه  انتظــار  نمى تــوان 

داشت.
او ادامــه مى دهــد: از قديم 
گفته اند ســالى كه نكوست 
از بهارش پيداست، اما وقتى 
مردم گرسنه اند، كار ندارند، 
پول نيست، قيمت ها هر روز 
باالتر مى رود، پس اين سال 

هيچ چيزش پيدا نيست.
تأمين  طوالنــى  صف هاى 
مايحتــاج به ويژه صف مرغ 
خيابــان اكباتــان كه محل 
پير  اين  روزانــه  رفت وآمد 
بازارى است، زشت ترين صحنه هاى خاطره او 
از ســال گذشته است و مى گويد: تو را به خدا 
به داد اين مردم برســيد، وقتى گوشت و مرغ 
كيلوكيلو براى آقايان پيشكش فرستاده مى شود 
به وا... نه مسئول نه مدير كل، هيچ كدام نمى داند 
مرغ كيلويى 30 هزار تومان چه كابوسى است 
بــراى يك خانواده كه بــه زور روزى خود را 

تأمين مى كند.
 برسان سالم ما را!

مهدى جوانى 22 ســاله است با موهايى بلند، 
شــلوارى گشــادى و خالكوبى هايى بر گردن 
و كنار چشــمش، ظاهرى كه ايــن روزها در 
بين جوانان بســيار باب شــده و ديگر چندان 
تعجب برانگيز نيست، اما جالب است كه او هم 

معترض است!
او مى گويد: به خاطر شــهريه عطاى دانشگاه را 
به لقاى آن بخشيده و تصميم گرفته كه خواننده 
رپ شــود و قصد مهاجــرت دارد، زيرا فكر 
مى كند همدان يك شــهر بسته است كه عقايد 
و تفكراتى شــبيه به او پذيرفته نمى شود، حتى 
پايتخت را هم قبول ندارد و يك ضرب به رفتن 

فكر مى كند.
او مى افزايد: من و امثال من ديگر نه خواســته 
و نه توقعى از كسى داريم كه بخواهيم برايمان 

كارى انجــام دهند حاال اســتاندار باشــد يا 
فرماندار، مدير كل باشــد يا كارخانه دار،  به حال 
ما فرقى ندارد فقط به همگى برسان سالم ما را!
 مشترك موردنظر در دسترس نيست
يلدا فارغ التحصيل رشته پزشكى است كه براى 
گرفتــن تخصص اقدام كرده و بــا تمام كم و 
كسرى هايى كه به گفته خودش انگيزه  را از او 

مى دزدد، قصد دارد به روزهاى روشن برسد.
او مى گويــد: كرونا و شــرايط ســختى كه با 
حضورش در بيمارســتان تجربه كرده اســت، 
برايش درس هاى زيادى داشته كه به او ياد داده 
مى توان در بحران ها هم به فكر آينده و ساختن 

آن بود.
با اينكــه به عنوان يك زن حــاذق در اجتماع 
شناخته مى شود اما او نيز چندان شرايط موجود 
را دلچسب نمى داند و بر اين تفكر تأكيد دارد 

كه از ماست كه بر ماست!
يلــدا از روزهايى مى گويد كه در بيمارســتان 
شــاهد مرگ هــاى كرونايى بــوده و كارى از 
دســتش برنمى آمده جز نفرين بر آدم هايى كه 
با تصميمات نا به جا با جان و ســالمت مردم 

بازى كرده اند.
او مى گويد: با اتفاقاتى كه در نوروز امسال افتاد 
منتظر روزهايى باشيد كه باز موج مرگ بار كرونا 
بر سر همدان خراب شود و باز هم تنها مقصر 
ماجرا مردم شوند كه ســهل انگارند! اما رئيس 
و مديرى كه تصميمــات بدون فكر مى گيرند 
سهل انگار نيستند، مديرانى كه با ذوق از پر بودن 
هتل ها و مسافرخانه ها در همدان آمار مى دهند 
و كيف مى كنند كه فالن تعداد بازديد از استان 
شده سهل انگار نيستند؟ متأســفانه افرادى كه 
بايد اين سنگ به چاه انداخته توسط نادانان را 
بيرون بكشند در دسترس نيستند و تمام وقت 
و زمانشان در جلساتى مى گذرد كه با شعار ها 

به پايان مى رسد.
يلدا اميدوار اســت در ســال جديــد مردم و 
معضالتــى كه اين روزها زندگى بر ســر آنها 
خراب كرده است، بيشــتر به چشم مسئوالن 
بيايد و درواقع مديران براى مشكالت سالمت، 
مسكن، اعتياد، بيكارى، بازنشستگان، پرستاران 

و... چاره اى بينديشند.

پايتخت صفويان را تعطيل كنيد!
■ مردم: بيشتر از شعار الزم است

 مديــر معاونت تاكســيرانى ســازمان 
شــهردارى همدان از نوسازى 150 تاكسى 
پيكان فرســوده همدان در سال 1400 خبر 

داد.
ميــالد كريمى در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: ســال گذشــته 150 تاكســى پيكان 
فرســوده در همدان به خودروهاى جديد 
تبديل شــدند كه اوايل امسال نيز در صدد 

نوسازى باقى اين وسايل نقليه هستيم.
وى با بيان اينكه تاكسيداران در صف انتظار 
خودروهايشان  نوسازى  براى  وام  دريافت 
هســتند تا وام 50 ميليون تومانى دريافت 
كنند، عنوان كرد: درحال حاضر تمركز روى 
نوسازى تاكسى پيكان هاى فرسوده است و 
به همين دليــل دارندگان اين خودروها در 
اولويت دريافت وام هســتند تا كار سريع 

انجام شود.

وى با اشــاره به اينكه از لحــاظ اقتصادى 
توانســتيم حمايت خوبى از تاكســيداران 
داشــته باشــيم و كرايه هاى معقولى را هم 
مصوب كنيم، افزود: البته شــرايط را طورى 
رقم زديم كه افزايش كرايه بين شــهروندان 
و تاكسيداران باالنس باشد كه چندماه پايانى 
سال نيز اعتراضات افزايش كرايه و درگيرى  

رانندگان و مسافران كاهش داشت.
كريمى با بيان اينكه يكى از اتفاقات خوبى 
كه افتاد اين بود كه تعداد مســافران را از 4
بــه 3 نفر كاهش داديم كــه همين امر حد 
انتظار را پايين آورد، افزود: موارد دربستى 
هم افزايش يافت چون بيشــتر افراد سعى 
در رعايت پروتكل هاى بهداشــتى داشتند 
و درخواست دربســتى كه به ويژه در بين 
تاكسى  بى سيم ها رواج داشت و درآمد آنها 

را بهبود بخشيد نيز افزايش يافت.

پايان سايت موزه پياده راه مركزى همدان 
تا پايان 1400

نوسازى 150 تاكسى پيكان فرسوده 
در سال 1400
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ميرفتاح معطل اعتبار

 بناى تاريخى «يخدان ميرفتاح» كه فروردين سال 98 بر اثر ريزش 
برف و باران ســنگين تخريب شــد، درحال مرمت و بازسازى بوده 

و تكميل هرچه سريعتر اين بنا نيازمند تخصيص اعتبارات است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير گفت: 
يخدان ميرفتاح داراى چند قسمت است كه در سال هاى 80 و 82 در 
چندين مرحله بازســازى و مرمت شد و تقريبا آماده راه اندازى شده 

بود كه گنبد آن در بارندگى هاى فروردين 98 فرو ريخت.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: يخدان اين اثر تاريخى 
كه بــا بيش از 6 متر در عمق زمين قرار گرفته، به طور كامل ســالم 
اســت و ديواره بين يخدان و گنبد نيز بر اثــر ريزش برف و باران 

آسيبى نديده است.
وى بيان كرد: در اين اتفاق گنبد سايه انداز اين اثر براى جلوگيرى از 
تابش مستقيم آفتاب به يخ داخل يخدان فرو ريخت و حوزه هاى آب 
و ديوار سايه انداز كه درحال حاضر اثرى از آنها نيست، فرو ريخته و 

قابل احيا و بازسازى است. 
جليلى بــا بيان اينكه به ســرعت پس از فرو ريختــن گنبد يخدان 
ميرفتــاح، اقدامــات حفاظت اضطــرارى و جلوگيــرى از احتمال 
خسارت انسانى و اســتقرار نيروى حفاظتى صورت گرفت، افزود: 
در نخســتين اقدام حصاركشــى بنا به طول 130 متر و 130 ميليون 

تومان اعتبار انجام شد.
وى ادامه داد: براى تهيه فتوگرامترى (مستندنگارى وضع موجود) بنا 
و ثبت داشته هاى اثر با اعتبارى حدود ده ميليون تومان انجام، مصالح 
مورد نياز با هزينه 40 ميليون تومان خريدارى و طرح آسيب شناسى 

و ايجاد نگهبانى تهيه شد.
300 ميليون براى مرمت يخدان ميرفتاح 

به زودى اختصاص مى يابد
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مالير يادآور 
شــد: اين اقدامات درحالى انجام شد كه از محل اعتبارات مديريت 

بحران، اعتبارى براى مرمت اين بنا تخصيص پيدا نكرد.
جليلى گفت: با پيگيرى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى اســتان همدان، توســط فرماندار ويژه مالير از 
محل اســتانى و رديــف متــوازن، 600 ميليون تومــان اعتبار 
بــراى يخدان ميرفتاح مصوب شــد كــه 210 ميليون تومان آن 

يافت. تخصيص 
به گزارش ايرنا، وى ادامــه داد: از محل اين اعتبار تاكنون اقداماتى 
همچون آواربــردارى، تخريب و جداســازى الحاقــات، تخريب 
پايه هاى فرسوده، استحكام بخشــى پايه هاى بيرونى بنا، مقاوم سازى 
پــِى اثر، خريد مصالح چوبى، ســاخت قالب، تخليه و حمل آوار به 
بيرون از محوطه انجام شــد كه هزينه كرد انجام شــده حدود 310

ميليون تومان است.
وى بيان كرد: بــراى طرح مرمت يخدان ميرفتاح نيز اعتبارى حدود 

50 ميليون تومان از محل اعتبارات ملى اختصاص يافت.
جليلى با بيــان اينكه تمام تالش ميــراث فرهنگى مرمت اصولى 
اين اثــر تاريخى به عنــوان يكى از مطالبات مهم مردمى اســت، 
تأكيد كــرد: با وجود پيگيــرى مديركل ميراث فرهنگى اســتان، 
فرمانــدار ويژه مالير و نمايندگان مجلــس، هيچ گونه اعتبارى از 
محل اعتبارات مديريت بحران، از محل اســتانى و اعتبارات ملى 
بــراى مرمت اين بناى تاريخى تخصيص پيدا نكرده و نوســانات 
اقتصادى و تأخيــر در تخصيص اعتبــارات، از عوامل تأخير در 

ميرفتاح است. پايان مرمت يخدان 

 از روند پيشرفت ساخت سد خرمرود تويسركان چه خبر؟
در اوضاع آشــفته كرونايى گاهى برخــى بحث هاى مهم مانند مقدار 

پيشرفت طرح هاى عمرانى در دست اجرا، به حاشيه مى روند.
لطفا از مســئوالن بپرسيد ســرعت پيشرفت ســاخت سد خرمرود 

راضى كننده است؟
*شهروندى از تويسركان

  امروز رفتيم از قصابى گوشــت گاو خريديم كيلويى 120 هزار 
تومان، حاال شــما فكر كنيــد يك جوان بيكار چطــور بايد نيازهاى 
ضرورى زندگى را فراهم كند. يعنى واقعا كســى نيســت كه جلوى 
اين دالل بــازى را بگيرد؟ چون مطمئنا از ايــن گرانى ها نه دامداران 
ســود مى برند و نه قصاب، فقط يك عده دالل اين وســط هستند كه 

نمى خواهند مردم به زندگيشان برسند.
*شهروندى از همدان

  برخود الزم مى دانيم از كار خوب نيروهاى جهادى تشكر كنيم.
به همت نيروهاى جهادى مركز نيكوكارى حضرت رقيه(س) روستاى 

قينرجه، در بخش سردرود و روستاهاى همجوار، ماسك توزيع شد.
همچنين اين اهدايى از طرف مؤسسه خيريه حضرت رقيه(س) تهران 
و تهيه و توزيع ماسك ها نيز توسط يعقوب جعفرى و نيروى جهادى 

انجام شد.
*اهالى روستاى قينرجه

 الزم است درباره بيمارستان شهيد حاج قاسم سليمانى تويسركان 
كه به تازگى بدون تجهيزات و آمادگى الزم افتتاح شــده و متأســفانه 
به بيمــاران كرونايى اختصاص يافته اســت، انتقاداتى وارد كنم. اين 
بيمارســتان ضعف هايى مانند كمبود كادر درمانى و پرســتارى، نبود 
خدمه كافى از جمله خدمه خانم، كمبود تجهيزات الزم مانند كپسول 
اكسيژن و افت فشار سيستم اكسيژن ساز مركز، نبود بالش و پتو، نبود 
پذيرايى مناســب از جمله صبحانه و نبود بوفه، اجبار به حضور فرد 
همراه در بخش كرونايى ها، نبود داروخانه و... دارد كه سبب نارضايتى 
و به خطر افتادن جان بيماران و سايرين مى شود. لطفا اين موضوع را 

از مسئوالن مربوطه پيگيرى كنيد.
*شهروندى از تويسركان

اهداى عضو يك جوان در فامنين 
به 4 بيمار زندگى بخشيد

 خانواده جوان مرگ مغزى ســاكن فامنين با اهداى اعضاى حياتى 
بدن فرزند خود به 4 بيمار نيازمند عضو، زندگى دوباره بخشيد.

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان، گفت: اين نخســتين اهداى عضو در ســالجارى است كه با 
رضايت خانواده بيمار مرگ مغزى فامنينى در استان همدان رقم خورد.

مجيد حميدى بيان كرد: اين مرد 31 ســاله به دليل مسموميت دارويى 
چند روزى در بيمارســتان مهر مالير بسترى بود اما به دليل تأثير اين 
مسموميت بر مرگ مغزى ديگر اميدى به بازگشت به زندگى براى او 

وجود نداشت.
وى افزود: با رضايت خانواده اين مرد متأهل به بيمارســتانى در استان 

تهران منتقل و كبد، كليه ها و قلب او اهدا شد.
حميدى يادآورى كرد: ســال گذشــته 15 مورد رضايت گيرى براى 
اهــداى عضو صورت گرفت اما 3 مــورد آن موفق نبوده و 12 مورد 

پيوند موفق در سال 99 صورت گرفت.
به گزارش ايرنا، وى اظهار كرد: بسيارى از خانواد ها با وجود پى بردن 
به مرگ مغزى فرزندشان در روزهاى نخست بيمارى از اهداى عضو 
خوددارى مى كنند اما با گذشت اندك زمانى و وساطت افرادى دلسوز 
در بدنه خانواده همچنين اطمينان از عدم ادامه حيات فرزندشــان، به 

اهداى عضو رضايت مى دهند.
حميدى ابراز اميــدوارى كرد: فرهنگ اهداى عضو در جامعه نهادينه 

شود تا شاهد كاهش صف انتظار براى عضو پيوندى باشيم.

عمليات اجرايى كتابخانه استاندارد اسدآباد 
به زودى آغاز مى شود 

 در بهار سالجارى عمليات اجرايى دوباره كتابخانه استاندارد شهرستان با اختصاص 
2 ميليــارد تومــان اعتبار از محل توســعه خدمات و تكميل زيرســاخت مناطق كمتر 
توســعه يافته و حاشيه اى و بحرانى به كتابخانه اســتاندارد اسدآباد با واگذارى از راه و 

شهرسازى به كتابخانه هاى عمومى استان آغاز خواهد شد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان اســدآباد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
پيشــرفت فيزيكى ده درصدى كتابخانه اســتاندارد شهرستان و نيمه كاره ماندن طرح از 

چندين ســال پيش، اظهار كــرد: ادامه عمليات اجرايى دوباره ايــن طرح مهم به عنوان 
يكى از مهم ترين مطالبات مردم شهرســتان از نقش مؤثرى براى ارتقاى ســرانه فضاى 

كتابخوانى شهرستان برخوردار خواهد بود.
مهدى مراديان  تمجيد همچنين با اشاره به راه اندازى ميز مرجع مجازى در كتابخانه هاى 
عمومى شهرستان اســدآباد، تصريح كرد: در خدمتى نوين براى ارائه هرچه مطلوب تر 
به اعضاى كتابخانه هاى عمومى، دانشــجويان، اســاتيد و پژوهشگران شهرستان، بخش 
مرجع مجازى و پايگاه اطالعاتى با هدف گســترش خدمات مرجع و اطالع رسانى در 

كتابخانه هاى عمومى شهرستان اسدآباد راه اندازى شد.
ــن  ــدف تأمي ــا ه ــى ب ــاى عموم ــازى كتابخانه ه ــع مج ــز مرج ــرح مي ــزود: ط وى اف

نيازهــاى پژوهشــى كاربــران و پژوهشــگران و بــا امــكان دسترســى بــه هــزار و 800 
ــع  ــه مناب ــون ركــورد از جمل ــر خارجــى و داخلــى و بيــش از 125 ميلي ــگاه معتب پاي
ــع  ــن، مناب ــى و كنفرانســى، مقــاالت فارســى و التي ــال شــامل مقــاالت ژورنال ديجيت
ــا  ــى، پايان نامه ه ــى و صنعت ــتانداردهاى علم ــاب، اس ــا و فصــل كت ــال كتاب ه ديجيت

ــت. ــده اس ــدازى ش ــا راه ان و گزارش ه
به گزارش روابط عمومى اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان اسدآباد، مراديان تمجيد 
در پايــان گفت: عالقه مندان براى دريافت منابع اطالعاتــى مى توانند موضوع يا عنوان 
درخواســتى خود را همراه با نام، نام خانوادگى و شــماره تلفن همراه به آدرس ايميل 

RS.ASADABAD@HAMADANPL.IR ارسال كنند.

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاونــد-   
همدان پيــام : زنگ آغاز ســال 1400 نواخته 
و يك دور جديــد از زندگى و تالش براى 

ادامه حيات آغاز شد.
شــعار ســال هم از ســوى رهبرى «توليد، 
پشــتيبانى ها و مانع زدايى هــا» اعالم شــد،  
چكيــده و خالصه كالم بــراى اولويت هاى 
ســال جديد. نهاوند هم درحالى به استقبال 
1400 مى رفت كه هنــوز اندرخم رنگ هاى 

كرونايى بالتكليف بود!
25 اســفند 99 نهاوند يكباره زرد اعالم شد، 
هرچند آنچنان يكباره هم نبود، بازار شــب 
عيــد و جمعه هاى پايان ســال و تجمع ها و 
ترددهــاى بى حد و حســاب در خيابان ها، 
مراكــز خريــد وآرامســتان ها و... وضعيت 
جالبى را بــراى نهاوند كرونايــى پيش بينى 

نمى كرد.
اگرچه رســانه ها از مردم خواســته بودند تا 
تردد هاى خــود را براى خريدهاى نوروزى 
مديريت كنند اما برخى به خيال زرد شــدن 
شهرستان و اينكه اوضاع خوب است و گويا 
با اينهمه تــردد و تجمع، خبرى از كرونا در 

شهرستان نيست! ادامه مى دادند.
خبــرى از ســتاد كرونــا نبود، نــه درباره 
جمعه هاى پايان ســال نــه آن همه تجمع و 
شلوغى و ازدحام در خيابان سعدى و مراكز 
خريد و ترافيك قابل توجه جمعه هاى پايان 
سال حتى در حد يك پيام يا اطالع رسانى و 

آگاهى براى مردم.
از طرفى اين ســايه امن ســبب شد تا مردم 
برنامه هاى جشــن و عروسى هاى عيد را هم 

مقدمه چينى و آماده كنند.
 نهاونِد زرد، نارنجى شد

جمعه پايان ســال بود كــه باالخره حركتى 
شــد و مانع تردد به باغ بهشت شدند، آن هم 
به دليل نارنجى شدن شهرستان در 25 اسفند، 
روستاها و همچنان آرامستان ها مملو بود از 
جمعيتى كه اغلب هم بدون ماسك و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى بودند.
نهاوند در آســتانه نوروز 1400، تنها شــهر 
اســتان شــد كــه از زرد به نارنجــى تغيير 
وضعيت داد و ممنوع ســفر شــد و آخرين 

نماز جمعه سال هم لغو شد.
 نهاوند 4روزه زرد شد!

طولى نكشــيد كــه يكباره نهاونــد دوباره 
تغيير وضعيت داد و زرد شــد، شهرســتان 
را مســئوالن شهرســتانى زرد اعالم كردند 
خبر،  شــبكه  زيرنويس  در  همچنــان  امــا 
پورتال خبرى وزارت كشــور و پايگاه هاى 
اطالع رســانى كشــورى در حــوزه كرونا، 

بود! نارنجى  همچنان  نهاوند 
رعايــت  درصــدى  كاهــش50   

پروتكل ها
نيز  همدان  اســتان  پزشكى  علوم  سخنگوى 
از كاهــش 50 درصدى رعايــت پروتكل ها 
توســط مردم و جهش جديد ويروس كرونا 

در نهاوند خبر مى داد.

 مسافران نوروزى سرازير شدند
زرد شــدن نهاوند همان مقدمه ســرازيرى 
مســافران نوروزى به شهرستان شد تا هفته 
نخست ســال، نهاوند با موجى از مسافران 

نوروزى مواجه شود.
ــن  ــرار گرفت ــت از ق ــبكه بهداش ــر ش مدي
نهاونــد در آســتانه قرمــز شــدن و پــر شــدن 
مــى داد،  خبــر  بيمارســتانى  تخت هــاى 
امــا مســئوالن همچنــان بــه زرد شــدن 
عالوه بــر  و  داشــتند  اصــرار  شهرســتان 
ــوروزى، دورهمــى و جشــن ها  ــان ن ميهمان
و عروســى ها هــم در روســتاها و شــهر 
ــود. ــزارى ب ــال برگ ــه درح ــد روزان نهاون

 شناسايى 380 كرونايى 
در گام چهارم طرح شهيد سليمانى

طرح شــهيد ســليمانى در گام چهارم ادامه 
دارد، از ابتداى اســفند 99 تا 12 فروردين، 
از 800 تست، حدود 380 كرونايى شناسايى 
شــدند! حتى گاهى خبر مــرگ يك يا چند 
كرونايــى هــم در نتيجــه همين جشــن و 
دورهمى ها شــنيده مى شــد، امــا همچنان 
اصرارها بــر زرد بودن شهرســتان نارنجى 

متمايل به قرمز جالب بود.
 نهاوند لرزيد

حواس هــا به رنگ كرونــا در نهاوند بود و 
آن همه جشــن و دورهمى و عروســى كه 
تعــداد قابل توجهــى از مــردم را در يك 
موقعيت خطرســاز دورهم جمــع مى كرد، 
يكباره 3 زلزله 3 و4 ريشــترى متوالى در 3
و 9 فرورديــن 1400 مــردم را به خيابان و 

كوچه ها كشاند!
خوشــبختانه ايــن زلزلــه خســارت مالــى و 
ــاالى  ــوز ب ــال نداشــت، واال ق ــى به دنب جان
قــوز مى شــد تــا ايــن بــار از زيــر آوارهــاى 
شــهر بــا آن بافت هــاى فرســوده و راه هــاى 
ــاى  ــال جنازه ه ــه آور، دنب ــى فاجع دسترس
ــده در مناطــق مركــزى شــهر  ــر آوار مان زي
كميتــه  و  مى رفتنــد  جســت وجو  بــه 
ــود و  ــاى ن ــرد دقيقه ه ــه م ــم ك ــران ه بح

!...

كرونا  درگير  شــهر  بيمارستان   2
شد

 آمار مبتاليان در نوروز 1400 روبه افزايش 
بود و در مرز 3 رقمى شدن قرار گرفته بود، 
عليمراديان  بيمارســتان  كرونايى  تخت هاى 
ديگر جوابگو نبود و مســئوالن امر دســت 
به دامان بيمارســتان قدوسى شدند و انتقال 
بيماران كرونايى به قدوسى هم ادامه داشت.

دو جلسه فوق العاده ستاد كرونا تشكيل شد 
تــا طبق معمول از محدوديت ها و مســدود 
شــدن ها خبر بدهنــد! و البتــه واكنش ها و 
فريادهايــى كه بر ســر رســانه هاى متعهد 
نواخته مى شــد، رســانه هايى كه اين روزها 
را پيــش از عيد پيش بينى كــرده بودند و از 
مسئوالن مى خواســتند تا مردم را نسبت به 

نتيجه بى اعتنايى به پروتكل ها آگاه كنند!!
 نهاوند قرمز شد

اين بار كرونا پا را فراتر گذاشت تا شهرستان 
نهاوند تنها شــهر قرمز اســتان همدان شود! 
آن هم در شرايطى كه برخى به زرد ماندن آن 
اصرار داشتند و نارنجى شدنش را هم اشتباه 

سهوى عنوان كرده بودند! 
اما آمارهاى ابتال و شناسايى افراد به ويروس 
كرونا در نهاوند به بيش از 70 نفر هم رسيد 
و در موقعيــت 2رقمى و مــرزى نزديك به 
اين  هم  درحال حاضر  كرد.  جاخوش  فاجعه 
شهرســتان در موقعيت قرمز به سر مى برد و 
اگرچه تالش بر اين بود كه كاســبى تعطيل 
نشــود اما حفظ سالمت مردم، ناگزير از اين 
تعطيلى بود تا كركره هاى كاســبى در شــهر 
پايين كشيده شــود و ترددها كاهش يابد تا 

بلكه اوضاع آرام گيرد.
55 درصــد مردم به اســتفاده از 

بى توجهند! ماسك 
اگرچه معتقديم هميشه توپ بى توجهى ها را 
نبايد در زمين مردم انداخت و بحث آگاهى 
و اطالع رســانى و هشــدار به مــردم براى 
رعايــت پروتكل ها را تا پايــان كرونا بايد 
ادامه داد و ضميمه و اولويت در شهرســتان 
باشد كه عمدتا در وضعيت هاى زرد همواره 

به فراموشــى ســپرده مى شــود و ظاهرا در 
فرهنگ ســازى موفق عمل نكرديم كه هربار 
با زرد شدن شهرستان دوباره پس از چندى 

شرايط وخيم مى شود.
 دورهمى ها فاجعه آفريد

گاهى هم مردم مقصرند و در همين شــرايط 
قرمز هــم دورهمى و عروســى ها را ادامه 

مى دهند! 
تصور مى شــد با رفتن ميهمانــان نوروزى 
اوضــاع بهبود يابد اما پــس از آن هم گويا 
آمارها تازه ســر باز كرده و مبتاليان درحال 

افزايش است!
ســال 1400 اگرچه با كرونا و رنگين كمان 
مبتاليان در شهرســتان آغاز شد اما از آنسو 
چندين  راه اندازى  از  خوشــى  خبرهاى  هم 
واحد توليدى در شهرستان براى سال جديد 

عنوان شد.
 راه اندازى فاز نخست 

دولوميت نهاوند در خردادماه 
نماينده مردم نهاوند از جمله اقدامات اجرايى 
در ســال جهــش توليد را پــروژه كارخانه 
كلســينه با نام دولوميت نهاوند، عنوان كرد 
و گفت: اين طرح با ســرمايه گذارى شركت 
صنايع نســوز ايران و مشاركت بانك سپه با 
شهرســتان  دولوميت  معادن  فرآورى  هدف 
نهاوند درحال اجرا اســت و فاز نخست اين 
خواهد  راه اندازى   1400 خردادماه  مجموعه 

شد.
 اشتغال 200 نفر در يك پروژه 

به گفته عليرضا شــهبازى درصورت تكميل 
پــروژه، تعداد 200 نفر به صورت مســتقيم 
و غيرمســتقيم در اين پروژه مشــغول به كار 
خواهند شــد و با پيگيرى هاى انجام شــده، 
تأميــن اعتبار صــد ميليــارد تومانى براى 
پروژه، فــاز توليد آهك هيدراته نيز همزمان 
اجــرا خواهد شــد، ايجــاد پتروشــيمى و 
كارخانه توليد MDF و نئوپان هم از ديگر 
براى  شهرســتان  در  اشــتغالزا  فرصت هاى 

سال1400 است.

 سرمازدگى هشتم و نهم فرودين ماه به 2 هزار و 
865 هكتار از اراضى زراعى و باغى اين شهرســتان 
خسارت وارد كرد كه اين امر بر اثر برآوردها موجب 
اُفت 5 هزار و 334 تن محصول در بخش زراعى و 

باغى امسال خواهد بود.
مدير جهادكشاورزى شهرستان اسدآباد از خسارت 
310 ميليارد و 279 ميليــون ريالى اراضى زراعى و 
باغى اين شهرستان بر اثر سرمازدگى خبر داد و افزود: 
از 310 ميليارد و 279 ميليون ريال خسارت وارده به 
بخش زراعى و باغى شهرستان ناشى از سرمازدگى 
هشــتم و نهم فرودين افزون بر 267 ميليارد و 859
ميليون ريال شــامل 735 هكتار با 4 هزار و 467 تن 
اُفت محصول به بخش باغات اختصاص داشــته كه 
محصوالت باغى، باغات بادام و زردآلو بيشــترين 

خسارت سرمازدگى را ديده اند.
محمدكرم مرادى ميزان خســارت وارده به ســطح 
باغات زردآلو را 27 هكتار شــامل 55 درصد با 237
تن اُفت محصول و باغات بادام را 175 هكتار شامل 
50 درصد با بيش از 92 تن اُفت محصول برشمرد و 

خاطرنشان كرد: گردو، گالبى، هلو و شليل از ديگر 
باغات شهرســتان بوده كه در سرمازدگى هاى اخير 

دچار خسارت شده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومى جهاد كشــاورزى 
شهرستان اســدآباد، وى با اشاره به خسارت 110
هكتار از باغات گردوى ســطح شهرســتان بر اثر 
سرمازدگى، گفت: در اين سرمازدگى به 15 درصد 
باغــات گردو با برآورد 25 تــن اُفت محصول به 
ارزش 8 ميليارد و 662 ميليون ريال، به 30 درصد 
باغات هلو و شليل به ميزان 410 هكتار با برآورد 
4 هــزار و صد تن اُفت محصــول به ارزش 225
ميليارد و 500 ميليون ريال و به 20 درصد باغات 
گالبى به ميــزان 3 هكتار با 12 تن اُفت محصول 
به ارزش يك ميليارد و 140 ميليون ريال خسارت 

وارد شده است.
مرادى در ادامه ميزان خسارت وارده به بخش زراعت 
شهرستان را 42 ميليارد و 420 ميليون ريال در حدود 
2 هزار و 130 هكتار با اُفت محصول 866/775 تن 
برشــمرد و اظهار كرد: نخود ديم 500 هكتار حدود 

25 درصــد، جو آبى 310
هكتار حــدود 20 درصد، 
هكتار 15 گندم آبى 270 
450 ديم  گنــدم  درصد، 
هكتــار 15 درصد و جو 
ديم 600 هكتار 20 درصد 

از جمله سطوح خســارت ديده ناشى از سرمازدگى 
اخير در بخش زراعت شهرستان بوده است.

مدير جهادكشــاورزى شهرستان اسدآباد با اشاره به 
در پيــش بودن اُفت دما در 27 و 28 فرودين ماه نيز 
تصريح كرد: شرايط هشدارهاى هواشناسى از طريق 
پيامــك و كانال هاى فضاى مجازى به كشــاورزان 
اطالع داده مى شــود كه در اين راســتا الزم اســت 
كشــاورزان به اين شرايط و هشدارها توجه كرده و 

آمادگى الزم را داشته باشند.
 سرماى بهاره به بيش از 2800 هكتار 

از باغ هاى مالير خسارت زد
مدير اداره جهاد كشاورزى مالير نيز گفت: سرماى 
ديررس بهاره در روزهاى هشــتم تا دهم فروردين 

به بيــش از 2 هزار و 800 هكتار از باغات ميوه اين 
شهرســتان خســارت وارد كرد كه بيشترين ميزان 

خسارت به باغ هاى بادام وارد شده است.
ســيدمهدى ميرباقرى اظهار كرد: خســارت اوليه 
ســرمازدگى محصوالت باغى اين شهرستان حدود 
54 ميليارد تومان برآورد شــده كــه به طور طبيعى 
در عملكرد توليد محصوالت باغى شهرســتان تأثير 

چشمگيرى دارد.
وى افــزود: كاهــش دماى هــوا در هفتــه دوم از 
فروردين ماه جارى موجب سرمازدگى 50 درصد از 
باغ هاى بادام اين شهرستان با يك  هزار و 854 هكتار 

وسعت شده است.
ميرباقــرى گفت: همچنين 690 هكتــار از باغ هاى 

گردو(20 درصد)، 114 هكتار از باغ هاى زردآلو(40
درصد) و 119 هكتار از باغ هاى هلو(15 درصد) در 
اين شهرستان نيز به دليل سرما دچار خسارت شده اند.

وى تصريح كــرد: عالوه بر اين ده درصد از باغ هاى 
شــليل با سطح زير كشــت 30 هكتار، ده هكتار از 
باغ هاى آلو با ده درصد و 8 درصد از باغ هاى سيب 
با ســطح زير كشت 30 هكتار نيز دچار سرمازدگى 

بهاره شدند.
وى همچنين با اشاره به كاهش دماى هوا در روزهاى 
نخســت هفته جارى در اين شهرستان، گفت: هنوز 
ميزان خسارت ناشى از اين سرمازدگى در شهرستان 
مالير برآورد نشــده كه البته كارشناســان مربوطه 
مشغول بررسى و برآورد ميزان خسارت هاى وارده 

هستند.
مدير اداره جهاد كشــاورزى ماليــر، انتخاب مكان 
مناسب كاشت و متناسب با اقليم هر منطقه، انتخاب 
رقم و پايه مقاوم، مديريت خوب خاك و حاوى مواد 
معدنى و به تأخير انداختن هرس تا پايان زمســتان 
يا اوايل بهار در درختان ميوه به ويژه هســته دارها را 
از جملــه راهكارهاى مديريت براى پيشــگيرى از 

سرمازدگى باغ هاى ميوه عنوان كرد.
حــدود 22 هزار هكتار از اراضى شهرســتان مالير 
زير كشــت انواع محصوالت باغى است و 15 هزار 

بهره بردار از اين طريق امرار معاش مى كنند.

آنچه در 17روز نوروز رخ داد

نهاوند لرزيد و رنگ عوض كرد
■ رفع موانع توليد با راه اندازى 3 پروژه اشتغالزا

خسارت 310 ميلياردى اراضى 
 اسدآباد بر اثر سرمازدگى
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دبير ستاد انتخابات استان:
انتخابات شوراى اسالمى 

در 917 روستاى استان برگزار مى شود
 ششــمين دوره انتخابات شوراى اســالمى روستا در 917 روستاى 

استان همدان و 2 تيره عشايرى «جمور» و «تركاشوند» برگزار مى شود.
دبير ســتاد انتخابات اســتان همدان در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
رونــد ثبت نــام از داوطلبان شــركت در انتخابات ششــمين دوره 
شــوراهاى اسالمى روســتا از 8 صبح روزگذشته در استان همزمان 

با سراسر كشور آغاز شد.
ابوالقاسم الماســى افزود: داوطلبان عالقه مند به حضور در اين رقابت 
مى توانند از 4 طريق اســتفاده از نرم افزار موبايلى و نسخه ويندوز قابل 
نصب بر رايانه با دريافت از ســايت وزارت كشــور، مراجعه به دفاتر 
پيشخوان دولت و مراجعه حضورى به بخشدارى هاى محل سكونت، 
ثبت نام كنند. مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان با بيان اينكه 
روستاهاى واجد شرايط براى برگزارى انتخابات بايد داراى 20 خانوار 
بوده يا صد نفر جمعيت در آن ســاكن باشند، افزود: بر اين مبنا از يك 
هزار و 61 روستاى داراى سكنه استان همدان 917 روستا واجد شرايط 

براى برگزارى انتخابات شوراى اسالمى روستا هستند.
الماســى گفت: دارا بودن سواد خواندن و نوشتن در روستاهاى تا 200
خانوار و داشــتن مدرك تحصيلى ديپلم براى روســتاهاى باالى 200

خانوار از شرايط داوطلبان شوراى اسالمى روستا است.
وى خاطرنشان كرد: روستاهاى تا يك هزار و 500 نفر جمعيت داراى 
شــوراى 3 نفره و روستاهاى باالى يك هزار و 500 نفر جمعيت داراى 
شــوراى 5 نفره هستند. دبير ستاد انتخابات استان همدان افزود: بر اين 
اساس 106 روستاى استان همدان داراى شوراى روستاى 5 نفره و 812
روســتا داراى شوراى روستاى 3 نفره هستند و درنهايت 2 هزار و 966

نفر به عنوان شوراى اسالمى روستا انتخاب مى شوند.
الماســى افزود: با احتساب 174 عضو شوراى اسالمى شهر در مجموع 
شمار منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در استان همدان به 3 هزار و 140 نفر مى رسند.

رسانه ها سهم بااليى در افزايش مشاركت 
مردم در انتخابات دارند

 رئيس كميته اطالع رســانى ستاد انتخابات اســتان همدان يكى از 
اولويت هاى رســانه ها و نشريات به ويژه در ماه هاى منتهى به انتخابات 
را اميدآفرينى و بيان خدمات صورت گرفته عنوان كرد و گفت: رسانه ها 

نقش مهمى در مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات 1400 دارند.
اســدا... ربانى مهر در نشست اعضاى كميته اطالع رســانى ستاد انتخابات 
اســتان همدان با بيان اينكه تعامل ستاد انتخابات با رسانه ها بسيار مطلوب 
اســت، اظهار داشت: به منظور پيشــگيرى از هرگونه تخلف انتخاباتى در 
حوزه فضاى مجازى و رســانه، دوره توجيهى با حضور كارشناسان پليس 
فتا براى خبرنگاران برگزار شد. به گزارش ايرنا؛ رئيس كميته اطالع رسانى 
ستاد انتخابات استان همدان، تخريب، توهين و زير سؤال بردن ديگران را از 
رايج ترين تخلف ها در فضاى مجازى دانست و گفت: عده اى در بيرون دنبال 
مديريت فضاى مجازى هســتند بنابراين براى پيشگيرى از تخلف در اين 

حوزه، هفته آينده جلسه توجيهى با فعاالن فضاى مجازى برگزار مى شود.
ربانى مهر افزود: برگزارى هرگونه تجمع و دورهمى از سوى ستادهاى 
انتخاباتى و حاميان داوطلبان ممنوع بوده و اين موضوع در قالب مكاتبه 

و نامه نگارى اطالع رسانى شده است.

بررسى بازار سرمايه 
با حضور وزير اقتصاد در مجلس

 سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى اعالم 
كرد كه چشم انداز بازار سرمايه با محوريت وضعيت درآمدهاى كشور 

با حضور وزير اقتصاد در اين كميسيون بررسى شد.
به گزارش ايرنا، محمدمهدى مفتح در تشــريح اين نشست كميسيون 
برنامــه و بودجه مجلس، به خبرنگاران گفت: در نخســتين جلســه 
كميسيون با دعوت از فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايى، مهرداد 
بذرپاش رئيس ديوان محاسبات كل كشور، محمدعلى دهقان دهنوى 
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار، اميرعلى پارسا رئيس سازمان 
امور مالياتى و حســنعلى قنبرى رئيس ســازمان خصوصى ســازى 
چشــم انداز بازار ســرمايه و وضعيت اقتصادى با محوريت وضعيت 

درآمدهاى كشور بررسى شد.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود: در 
اين نشســت ابتدا مسئوالن گزارشى از چگونگى اجراى قانون بودجه 
ســال 1400 را ارائه كرده و در ادامــه برنامه هاى خود را براى تحقق 
درآمدهاى بودجه در ســالجارى و ديگر موضوعــات مربوطه براى 
نمايندگان مجلس تشــريح كردند. وى با بيان اينكه اين كميسيون از 
محمدباقر نوبخت رئيس ســازمان برنامــه و بودجه براى حضور در 
جلســه امروز سه شنبه دعوت كرده است، اظهار داشت: قرار است در 
اين جلســه عملكرد منابع و مصارف (دريافت ها و پرداخت ها) قانون 
بودجه سال 99 و اقدامات به عمل آمده براى اجراى قانون بودجه سال 

1400 توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه بيان شود.

موافقت كميسيون آموزش 
با تفحص از عملكرد سازمان سنجش

 ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس از تصويب 
تقاضاى تحقيق و تفحص از عملكرد ســازمان سنجش در جلسه اين 

كميسيون خبر داد.
حجت االســالم احمدحسين فالحى در گفت وگو با ايسنا، در توضيح 
جلســه اخير كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: در اين 
جلسه تقاضاى تعدادى از نمايندگان براى تحقيق و تفحص از عملكرد 
ســازمان ســنجش با حضور خدايى رئيس اين سازمان مورد بررسى 

قرار گرفت.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه 
افزود: نادرى به عنوان متقاضى اين تفحص، پرسش هايى را مطرح كرد 
از جمله هزينه كرد پول هايى كه سازمان سنجش مى گيرد. بحث ديگر 
درباره ارتباط سازمان سنجش با شركت تعاونى بود كه گفتند ارتباطى 
با هم ندارند و شــركت تعاونى برخى امكانات به سازمان سنجش از 
جمله وســايل اياب ذهاب و يا كمك هاى مختصر ســاليانه به برخى 
از اعضا مى دهد. همچنين درباره اســتفاده از اموال شــخصى سازمان 

سنجش نيز پاسخ هايى دادند.
وى ادامه داد: درباره بحث مؤسســات كنكــورى نيز خدايى توضيح 
داد كه با مجوز آموزش وپروش است. حق باالسرى كه از اينها گرفته 
مى شود حدود هزار ميليارد تومان در سال است؛ يعنى مجوز مؤسسات 
كنكــور را آموزش وپرورش مى دهد و درصدى از درآمد آنها به عنوان 

حق باالسرى براى هزينه هاى آموزش وپرورش گرفته مى شود.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين گفت: ويس 
كرمى نيز پرسش هايى درباره ارتباط نويسندگان كتب كنكور با طراحان 
پرسش، مطرح كرد. خدايى در پاسخ گفت كه 2 روز پس از برگزارى 

كنكور پرسش ها منتشر مى شود و ارتباط بين آنها را انكار كردند.

جرم گاندو چه بود؟
 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى به اعتراض برخى 

از دولتمردان نسبت به سريال گاندو صدا و سيما واكنش نشان داد. 
هادى بيگى نژاد در توييتر نوشــت: تهاجــم دولتمردان به فيلم گاندو، 
ســازندگان آن و مســئوالن صدا و ســيما نشــان از حقيقت درونى 

غربگرايان در دفاع از آزادى بيان دارد.
عضو هيأت رئيســه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
افزود: همان هايى كه شعارشان زنده باد مخالف من بود، فقط جرمشان 

اين است كه اسرار هويدا مى كنند.

گفت وگو با ايران 
منوط به تغيير رفتار اين كشور است

 درحالى كه مقامات كشــورمان بارها تأكيد كرده اند، امكان بازسازى رابطه با 
عربستان به شرط بازگشت حكام آل سعود از مسير غلط در پيش گرفته، وجود 
دارد، وزير خارجه عربستان گفت وگو با ايران را منوط به تغيير رفتار تهران خواند. 
بــه گزارش فارس، فيصل بن فرحان در گفت وگو بــا فرانس 24 درباره پرونده 
ايران و مذاكرات هسته اى با اشاره به گفت وگوهاى وين، گفت كه شركاى اياالت 
متحده و اروپا تمايل دارند آنچه آن را نگرانى هاى مربوط به توانايى هاى موشكى 
ايران و پشتيبانى از گروه هاى مسلح در منطقه مى خواند را برطرف كنند. وى افزود: 
اطمينان داريم جامعه بين المللى سخت تالش خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند 
كه درنهايت كاستى ها(توافق هسته اى) برطرف شده و همچنين به آنچه فعاليت هاى 

بى ثبات كننده ايران در منطقه مى خواند، خواهد پرداخت.

راه ترانزيت ازبكستان به بازارهاى جهانى 
 وزير امور خارجه كشورمان كه به تاشكند سفر كرده، ابراز اميدوارى كرد كه 

زمينه هاى همكارى ايران و ازبكستان گسترش يابد.
بــه گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف پس از ديدار با همتاى ازبكســتانى خود 
اظهار كرد: ما درباره روابط اقتصادى، سياســى و فرهنگى و تقويت و گسترش 
روابط ميان ايران و ازبكســتان صحبت كرديم، همچنين درباره همكارى هاى 

منطقه اى به ويژه صلح افغانستان رايزنى داشتيم.
ظريــف ادامه داد: ايران مى تواند راه ترانزيت ازبكســتان به بازارهاى جهانى و 
آب هاى آزاد را فراهم كنــد. حوزه هاى مختلف همكارى وجود دارد و تاريخ 
طوالنى مشترك ما زمينه دوستى بين 2 ملت را بيش از پيش گسترش مى دهد. 
هم چنين اميــدوارم در مالقات با رئيس جمهور ازبكســتان بتوانيم زمينه هاى 

همكارى را گسترش دهيم.

براى مشاركت حداكثرى 
بايد اعتماد مردم بازگردد

 متأسفانه به دليل ندانم كارى هاى برخى از مسئوالن در مجلس، دولت و ساير 
قوا، مردم نســبت به عملكرد مسئوالن گاليه داشته و براى افزايش انگيزه براى 

مشاركت در انتخابات بايد اعتماد را به آنان بازگرداند.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: مردم 
مــا در عين گاليه مندى از ناكارآمدى برخى از مســئوالن، اما نظام و انقالب و 
رهبر خود را دوست داشته و همواره با حضور در صحنه از نظام خود پشتيبانى 

مى كنند. 
شــهباز حســن پوربيگلرى اظهار كرد: اينكه مى گوييم نه شــرقى و نه غربى 
برخاســته از رأى و مشاركت حداكثرى مردم است. مشــروعيت نظام ما از 

رأى مردم است.

محمد ترابى »
 نشست كميســيون مشترك 
برجام امــروز 17 فروردين ماه در 
وين به صورت حضورى در سطح 
معاونــان و مديــران كل وزارت 
خارجه هاى ايــران و گروه 4+1 
روسيه  انگليس،  فرانسه،  (آلمان، 
و چين) برگزار مى شــود. جمعه 
نشست  فروردين ماه  گذشته 13 
مجازى اين كميسيون برگزار شد 
كه طرفين توافق كردند مباحث 
نشســت حضورى در وين را از 

سر بگيرند. 
اعالم  نيــز  آمريكايى ها  البتــه 
كرده اند كــه همزمان با اعضاى 
برجام در وين حضور خواهند 

داشت. ند پرايس سخنگوى وزارت خارجه 
آمريــكا در مصاحبه اى با رويتــرز مذاكرات 
غيرمستقيم با ايران را از طريق شركاى اروپايى، 
روسيه و چين براى نشست امروز وين، تأييد 

كرده است.
سى.ان.ان در گزارشى خبر داد كه رابرت مالى 
نماينده ويژه آمريكا در امــور ايران، هدايت 
تيم آمريــكا براى حضور در ويــن و ديدار 
با اعضاى برجام به غيــر از ايران را بر عهده 

خواهد داشت.
برخى كارشناســان بر اين باورند كه حضور 
مالــى و انتصاب وى به عنــوان نماينده ويژه 
آمريكا در امور ايران، راه بازگشت آمريكا به 

برجام را هموار مى كند. 
مالــى چنــد روز پيــش در مصاحبــه اى با 
پى.بى اس در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت 
بايدن آماده برداشــتن 500 تحريمى است كه 
دولت ترامــپ وضع كرد، گفت: آنچه رئيس 
جمهورى بايدن گفت اين است كه آماده است 
به توافق بازگــردد، درصورتى كه ايران آماده 

بازگشت به پايبندى به توافق باشد.
جلينا پورتر معاون سخنگوى وزارت خارجه 
آمريكا نيز در يك جلسه توجيهى درباره برجام 
به خبرنگاران گفت: واشنگتن لغو هيچ تحريم 
خاصى را پيش بينى نمى كند و در طول جلسه 
وين فقــط گام هاى تســهيل تحريم ها مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.
با اين حال مقامات ايرانــى در تكرار مواضع 
خود در واكنش به حضور تيم آمريكا در وين 
با ادعاى مذاكرات غيرمستقيم، اعالم كرده اند 
كه در وين هيچ مذاكره مستقيم يا غيرمستقيمى 

با آمريكايى ها نخواهند داشت.
تأكيد دولت ايران و اياالت متحده آمريكا به 
بازگشت آمريكا به برجام و لغو تحريم ها عليه  
كشورمان درحالى اســت كه شنبه گذشته 7

فروردين ماه، سند برنامه همكارى جامع ايران 

و چين موســوم به برنامه 25 ساله به امضاى 
ظريف و وانگ يى وزراى خارجه 2 كشــور 

رسيد.
جو بايدن رئيس جمهورى آمريكا در حاشيه 
مراسمى به پرسش خبرنگارى در واكنش به 
توافق راهبردى ايران و چين گفت: سال هاست 

كه نگران آن هستيم.
■ حال مى خواهيم در اين گزارش به بررســى 

برجام در كنار برنامه 25 ساله بپردازيم:
در داخل كشــور برخى از مخالفان برجام 
بر ايــن اعتقادند كه پــس از انعقاد برجام 
اياالت متحده آمريــكا به نحوى كه بايد به 
تعهدات خود پايبند نبوده و كشــورمان از 
مزاياى برجام از سوى آمريكا بهره مند نشد. 
در اين باره بايد گفت كه اين دســته از افراد 
بايد اين مســأله را مــورد توجه قرار دهند 
كه برجام، رقابــت و تقابالت ميان ايران و 
آمريكا را به هيچ وجه حل نخواهد كرد؛ زيرا 
در بسيارى از مسائل بين المللى و منطقه اين 
2 كشــور منافع و اهــداف متضادى دارند. 
از همين رو اســت كه ايجــاد همكارى  در 
زمينه هــاى مختلف از جمله اقتصادى، ميان 
ايران و آمريكا درصورت بازگشــت آمريكا 
به برجام نسبت به ديگر اعضاى برجام زمان 
بيشــترى خواهد برد و شــايد اين مسأله با 
توجه به برخى نگاه هاى سياســى در داخل 

ايران و آمريكا هرگز تحقق نيابد. 
نسبت به اين مسأله برخى از فعاالن تندرو در 
جريان راستگرا، بر اين باورند كه قرارداد هاى 
بلندمدت با روسيه و چين مى تواند جايگزين 
برجام باشد. در اينجا بايد گفت كه برجام يك 
معاهده بين المللى است كه حتى چين و روسيه 
نيز بر آن تأكيد دارند و صرف عملكرد آمريكا 

نمى توان از آن چشم پوشى كرد. 
از ســوى ديگر ادامه تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران، هزينه هاى واردات و صادرات بيشترى 

را بر كشورمان تحميل مى كند. 

حال از ســوى ديگر برخى از فعاالن تندرو 
در جريان چپگرا در كشور راه حل مشكالت 
اقتصادى كشــور را در برقرارى مذاكرات و 

همكارى هاى اقتصادى با آمريكا مى دانند. 
فــارغ از شــايعه  هاى ايجادشــده پيرامون 
قــرارداد 25 ســاله ميان ايــران و چين كه 
تاكنون مورد تكذيب مقامات كشورى قرار 
گرفته اســت، بايد گفت كه چين به عنوان 
يكــى از قطب هاى اقتصــادى حال حاضر 
جهان مى تواند شريك تجارى خوبى براى 

كشورمان به حساب آيد. 
با اين حال نكته اى كه در اينجا بايد به آن توجه 
شود، پايدارى شــرايط كنونى كشورمان در 

عرصه بين المللى است. 
به نقل از وينستون چرچيل نخست وزير اسبق 
بريتانيا، هيچ دشمن و دوستى دائمى نيست، 
بلكه اين منافع هستند كه دائمى مى مانند. چين 
همانند ساير كشور ها در ايجاد قرارداد با ايران 
به دنبال منافع خود اســت و اين مسأله قابل 
توجه است كه شرايط كشور در زمينه انعقاد 
قرارداد هاى بين المللى در زمان تحريم  با زمان 

غيرتحريم متفاوت است. 
(همان طــور كــه مقامات كشــورى اعالم 
كرده اند هنوز از جزئيات قرارداد 25 ســاله 
ميــان ايران و چين خبرى در دســت نبوده 
و اظهارات مطرح شــده در اين گزارش تنها 
تحليل و پيش بينى نگارنده اســت) به زبان 
ســاده تر، كشــورمان درحال حاضر به دليل 
تحريم هاى ظالمانه و يكجانبه آمريكا براى 
واردات و صادرات متحمل هزينه بيشــترى 
شده اســت و همين مســأله را مى توان با 

كشورمان  قرار داد هاى  كيفيت 
انطباق  نيز  تحريــم  زمان  در 
داد. از سوى ديگر بايد گفت 
كه انحصــار همكارى نيز در 
شــرايط كنونــى توجيه پذير 
اســت ولى درصــورت رفع 
زمينه  فراهم شدن  و  تحريم ها 
براى  بين المللــى  تجــارت 
همكارى  انحصار  كشورمان، 
مى تواند از نظر كيفى و كمى 
به ضرر اقتصاد كشور باشد. 

بــا اين حال به گفتــه مقامات 
كشورى اين ســند الزم االجرا 
نبــوده و از ســوى ديگر اين 
مسأله هشدار مهمى به آمريكا 

به حساب مى آيد. 
 تيــم حقوقى مجلس ابعاد ســند 

همكارى ايران و چين را بررسى كرد
سخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس از بررســى حقوقى ســند 

همكارى ايران و چين در پارلمان خبر داد.
ابوالفضل عموئى در گفت وگو با تسنيم، برنامه 
جامع راهبردى ايران و چين را يك نقشه راه 
براى تعيين حوزه هاى همكارى 2 كشــور در 
25 سال آينده دانســت و گفت: اين سند به 
مجلس ارسال و كار كارشناسى نيز بر روى آن 

انجام شده است.
وى با بيان اينكه يك تيم حقوقى در مجلس 
ايــن برنامه جامع راهبردى را بررســى كرده 
اســت، ادامــه داد: پس از بررســى حقوقى، 
مشخص شده كه اين ســند شامل اصل 77

قانون اساســى نمى شــود. اين اصل اشاره به 
معاهــدات و مقاوله نامه هايــى دارد كه براى 

كشور تعهدآور است.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه 
اين سند براى كشورمان تعهد ايجاد نمى كند و 
در اين سند الزامات حقوقى وجود ندارد، عنوان 
كرد: پس از بررســى هاى كارشناسى ارزيابى 
مجلس اين است كه اين برنامه نياز به تصويب 

در پارلمان را ندارد.
ســحنگوى كميســيون امنيت ملى مجلس 
تصريــح كــرد: بــا اين حــال مجلس از 
ابزار هاى نظارتى خود اســتفاده و بر ابعاد 
اين ســند و اجــراى آن نظــارت مى كند 
زيرا مجلس نســبت به حفــظ منافع ملت 

است. حساس 

آيا تحريم ها بر كيفيت قرارداد 25 ساله ايران و چين تأثيرگذار است

بررسى قرارداد 25 ساله در كنار برجام
■ نشست كميسيون مشترك برجام امروز در وين

سفراستانى رئيس دستگاه 
قضا اخرهفته انجام مى شود

رئيـسى 
در همـدان

در  رئيســى  ســيدابراهيم  آيــت ا...   
بيست وششمين ســفر اســتانى خود، روز 
پنجشــنبه هفته جــارى در رأس يك هيأت 
عالى رتبه قضايى به اســتان همدان ســفر 

مى كند.
در راســتاى ســفرهاى اســتانى رئيــس 
قوه قضاييه عالوه بر مسائل قضايى و حقوقى 
مردم استان هاى مختلف، موضوعات مرتبط 
با حقوق عامه نيز به صورت ويژه توســط 

هيأت عالى قضايى پيگيرى مى شود.
مالقــات  و  اســتانى  ســفرهاى  انجــام 
چهره به چهــره بــا مردم مناطــق مختلف 
كشــور و بررســى بدون واسطه مسائل و 
مشــكالت آنها يكــى از اقدامات تحولى 
در دوره رياســت آيــت ا... رئيســى در 

است. قوه قضاييه 
گفتنى اســت تحول گرايى و حركت هاى 
دســتگاه  رويكردهاى  جمله  از  خالقانه 
قضايى كشــور در راستاى تحقق اهداف 
مهــم خود و جامــه عمل پوشــاندن به 
برنامه هــا در بخش هاى مختلف از جمله 
پيشــگيرى از وقــوع جرم و رســيدگى 

عادالنــه و قانونمنــد بــه پرونده هــاى 
است. قضايى 

در همين راستا و در نگاه كالن، بحث سند 
تحول قضايى مطرح شده است؛ موضوعى 
كه مجموعه مديريت دستگاه قضا با جديت 

آن را دنبال مى كند.
حركت هــا و اقدامات صــورت گرفته در 
تحول محورى  كه  مى دهد  نشان  قوه قضاييه 
نه به عنــوان يك تاكتيك بلكه در قالب يك 
اســتراتژى مورد توجه قرار گرفته اســت؛ 
كمااينكه سند تحول همين معنا را در ذهن 

متبادر مى كند.
ــت  ــى و خالقي ــان تحول گراي ــن مي در اي
ــت  ــى اس ــى برنامه هاي ــاى اصل كليدواژه ه
ــا  ــى ب ــا در دســتگاه قضاي ــن روزه ــه اي ك
ــر  ــرايط مطلوب ت ــه ش ــتيابى ب ــدف دس ه

ــه اجــرا درآمــده اســت. ب

دولت براى اجراى بودجه 99 از بانك مركزى 
استقراض نكرده 

 دولت يــك ريال براى اجــراى بودجه ســال 99 از بانك مركزى 
استقراض نكرده است و بانك مركزى تنها براى ايفاى تعهدات برخى از 
اجزاى بودجه، ارز را خريدارى كرده و در مقابل پول تزريق كرده است.

به گــزارش خانه ملت، وزيــر اقتصاد و دارايى روزگذشــته در 
واكنش به خبر چاپ پول توســط بانك مركزى در ســال گذشته، 
گفت: به عنوان مثال براســاس تبصره 4 بودجه ســال 99 صندوق 
توســعه ملى تعهداتى را برعهده داشــته و بايــد اين تعهدات را 
ايفا مى كرده اســت، اما ارزى كه در خارج از كشــور داشــته را 
نتوانســت به داخــل منتقل كند تا قابــل معامله شــود، بنابراين 
بانــك مركزى ارز را از بازار خريــدارى كرده و در ازاى آن به 
دســتگاه هايى كه بايد از آن محل پول واريــز مى كرده، وجوهى 

كرد. پرداخت  را 
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و دارايى افزود: بر اين اساس موضوع كامال 
متفاوت از اين اســت كه بگوييم دولت براى تأمين مالى خود از بانك 
مركزى اســتقراض كرده و اين 2 موضوع ماهيتى كامال متفاوت دارند. 
اگر بتوانيم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل كشور منتقل يا قابل حواله 
و معامله كنيم، همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شــده و به تاجر ما 
حواله داده مى شــود و متناسب با آن هم ريال جمع خواهد شد، بنابراين 

استقراض از بانك مركزى صحيح نيست.
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د يـادداشت

آگهي حصر وراثت
آقاى سيدجمال رضوى سرشت داراى شماره شناسنامه 3873821435 به شرح دادخواست 
به كالسه 113/9901254 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان طوبى اميدى به شماره شناسنامه 6049 در تاريخ 1396/03/10 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1- غالمرضا 
حضرتى به شــماره شناسنامه 7792 پسر متوفيه، 2- موسى حضرتى به شماره شناسنامه 
7793 پسر متوفيه و غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 435)
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

اتصال 84 درصد كالس هاى مدارس استثنايى
 به شبكه شاد

 رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى با بيان اينكه دانش آموزان استثنايى به دليل 
شــرايط خاص خود به فضا و تجهيزات 5 تا ده برابــر دانش آموزان عادى نياز دارند، 
گفت: درحال حاضر ميانگين تراكم كالســى 6/4 نفر اســت و به ازاى هر 6 دانش آموز 
اســتثنايى يك معلم وجود دارد. سيدجواد حســينى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
شبكه شاد بزرگ ترين دســتاورد آموزش وپرورش در عصر كرونا است. درحال حاضر 
صد درصد مدارس استثنايى و 84 درصد كالس ها به شبكه شاد متصل هستند و تاكنون 
3 هزار و 700 محتواى آموزشى در بيش از 850 كانال درسى مرتبط با آموزش وپرورش 

استثنايى در شاد بارگذارى شده است.

روزانه 7 تا 10 نفر به دليل نبود عضو پيوندى
 فوت مى كنند

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت، از فوت روزانه 
بين 7 تا ده نفر در كشور كه به دليل نرسيدن عضو پيوندى، خبر داد .

به گزارش مهر، مهدى شــادنوش با عنوان اينكه سالمت يك پديده اجتماعى است و 
دســتيابى به اين مهم بايد با تالش همه صورت گيرد، تأكيد كرد: تمام هدف ما در تيم 
پيوند كشــور اين اســت كه اميد را زنده نگه داريم تا حتى يك بيمار هم فرصت خود 

براى ادامه حيات را از دست ندهد.
وى گفت: در بخش هاى كليه، قلب، كبد و ســاير قســمت ها بيمارانى وجود دارند كه 

نيازمند پيوند هستند.

توقف صدور دفترچه بيمه 
شخص را از تكفل سرپرست خارج نمى كند

 همچنين مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به حذف صدور 
دفترچه هاى بيمه بيان كرد: توقف صدور دفترچه بيمه، بيمه شدگان را از تكفل سرپرست 
خارج نمى كند و سيســتم به صورت خودكار به هنگام استحقاق سنجى، استحقاق بيمه 
را محاسبه خواهد كرد. شهرام غفارى افزود: طرح توقف صدور و تمديد دفترچه بيمه 
تأمين اجتماعى مرتبط با كفالت سرپرستان نيست و اين همپوشانى طى سال هاى اخير 

توسط بيمه سالمت انجام مى شود. 
وى ادامه داد: اما اعتبار اين كفالت عمدتا برابر با يك  سال است و پس از پايان اين مدت 

بايد با مراجعه به شعب كارگزارى تمديد شود. 

به خودمان بد مى كنيم
 پس مردم خوبى هستيم

مهدى ناصرنژاد »
 اين روز هــا در نيمه فروردين ماه ســال 1400، آژير خطر حمله 
سراسرى ويروس كرونا براى چهارمين بار در كشورمان به صدا درآمده 
اســت، درحالى كه تمام مدت حدود 15 ماه گذشته كه بيمارى مسرى 
كرونا جهان را آلوده كرده است، هموطنان ايرانى آسيب ها و مرگ ومير 

فراوانى را از اين بالى مرموز و وحشتناك تحمل كرده اند.
خيز سراسرى و چهارم ويروس كرونا در ايران درحالى آغاز شده است 
كه مســئوالن و كارشناسان وزارت بهداشــت و درمان از يك ماه پيش 
كه شلوغى هاى روزهاى پايانى ســال كهنه جريان داشت و تعطيالت 
وسوسه كننده نوروزى هم در پيش بود، به شدت نسبت به احتمال طغيان 
دوباره ويروس كرونا كه آن روزها تقريبا در اغلب نقاط كشــور شيب 
نزولى داشت، هشدار مى دادند و مكرر مردم را به رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشــتى براى پيشــگيرى توصيه مى كردند؛ اما شواهد و قراين نشان 
مى داد كه مردم بى توجهى مى كنند و گوش هايشــان به اين حرف ها و 
توصيه ها بدهكار نيســت. متأسفانه كروناى موسوم به انگليسى هم كه 
به نقل از كارشناســان گفته مى شــود به مراتب خطرناكتر و سريع تر از 
ويروس هاى قبلى است، درست زمانى در بيشتر شهرهاى بزرگ جهان 
ســر برآورد كه آمارهاى مربوط به ابتالهاى جديــد و مرگ وميرهاى 
كرونايى در كشورمان به نحو محسوسى روبه كاهش و ايجاد اميدوارى 
نزد مســئوالن و هموطنان روبه افزايش بود؛ وليكن متأسفانه خباثت و 
موذى گرى هميشگى اين نوع انگليسى از يكسو و بى توجهى و بى خيالى 
بسيارى از مردم هموطن نيز از همان سو! كار خودش را كرد و اينك و 
در اين برهه از تاريخ فراموش نشدنى جنجال كرونا به جايى رسيده ايم كه 
مى گويند، در اين برهه ضربه هاى سنگين ترى از كروناى لعنتى خواهيم 
چشــيد و جاى دارد تا براى كادر درمان و جامعه پرتالش و دلســوز 
پزشكى و بهداشتى كشــورمان از خداوند طلب قوت بيشتر و صحت 
و سالمتى يارى گر داشته باشيم. در اين شرايط بايد بپذيريم كه چالش 
كرونا و اين مشــكل بزرگ فقط مربوط به دولت ها و قشر بهداشت و 
درمان نيســت و اين بال يك مشكل مشترك براى دولت ها و مردمشان 
است كه بايد باهم مشــكل را از سر راه جامعه بردارند. كرونا امروز از 
حيطه وظيفه و توانايى دولت ها خارج است و چيزى و حقى اگر نوشته 
و تعريف شده تنها براى مردم نيست كه بخواهيم از دولت مطالعه كنيم. 
دولت در اين معنى وظيفه دارد در حد شعور و توان حكومتى خود همه 
زيرساخت هاى ممكن براى مقابله با باليا را براى مردم خود فراهم كند 
اما چنين سازوكار و عزم دولت و حكومت براى ايجاد امنيت سالمت 
و معيشت و حريم، وقتى به نتيجه مطلوب مى انجامد كه تمام قشرهاى 
مــردم هم در كنار دولت خود باشــند و چوب الى چرخ گردش امور 
جامعه نگذارند. نمى شــود كه ما به عنوان احدى از جامعه خود، زندگى 
و دارايى مان را دستى دســتى و يا از روى نادانى به پشت آقادزده بدهيم 
و ســپس فرياد برآوريم كه چرا كسى و دولتى جلوى دزد را نمى گيرد! 
نمى شــود ما دروازه خانه خود را باز بگذاريم و دنبال كار خود برويم و 
آن وقت كه دار و ندارمان را بردند، دستگاه پليس را كم كار و مقصر اين 

اتفاق قلمداد كنيم!
 اكنون تمام دنيا به اين نكته رســيده اند كه ويــروس كرونا را عالجى 
عاجل نيســت و فقط مراقبت هاى بهداشت فردى سبب توقف و شيوع 
بيشتر ويروس است، آن وقت خيلى از مردم با سلب مسئوليت و وظيفه 
فردى و اجتماعى از خود، ديگران و بلكه دولت را مقصر طوالنى شدن 
اين گرفتارى و مشــكالت كرونايى خود مى دانند. شب عيدى از آقاى 
فروشنده بازار پرازدحام سرگذر همدان مى پرسم: پسر جان، آقا جان، چرا 
در اين شلوغى حداقل يك ماسك به صورت نمى زنى؟ جواب مى دهد: 
چــرا از آن همه آدم كه در صف مرغ از ســر و كــول هم باال مى روند 
نمى پرسى چرا ماسك نمى زنيد؟! آيا واقعا در چنين اوضاع و احوالى بايد 
باالى سر هر كس يك مأمور بگذارى تا مواظب سالمتى خودش باشد 
يــا بايد همه جا و همه كارها را تعطيل و متوقف كرد تا مردم مجبور به 
خانه نشينى شده و از گرسنگى بميرند؟! واقعا آن مصداق «يك سوزن به 
خود و يك جوال دوز به ديگران» براى چه روزى و چه واقعه اى است؟

آرمان ملى: تأخير واكسن هيچ توجيهى ندارد 
 ديگه بعد از اين همه اميد واهى دادن اصال جاى توجيهى باقى 

نمى مونه!!
آسيا: بورسى كه نكوست از بهارش پيداست
 فعال بذاريد بهار يه نفسى تازه كنه بعد!!
ابتكار: بازار سرمايه، گروگان بالتكليفى ها

 باوجود اين همه بشــين پاشــوها دســت چپ و راستشونم 
نمى شناسن!!

اخبار صنعت: افزايش قيمت خودرو قطعى شد 
 آب پاكى رو يدفعه ريختن كه جاى هيچ حرفى باقى نمونه!!

اصفهان امروز: صعود به قله مرگبار كرونا
 همچين ملت ورزشكارى هستيم!!

اعتماد: مقصر حباب قيمت مسكن دالالن يا قيمت توليد
 دوتاش از يه جا آب مى خوره!!

جام جم: آژير قرمز كوويد 1400
 هرچى زمان مى گذره كرونا جون تازه ترى مى گيره!!

صاحب قلم: واكسنى براى واردات پيدا نمى شود
 براى صادرات چطور؟!!

همدان پيام: موانع توليد بايد برداشته شود
 اونقدر لى لى به الالى اين توليد نذاريد كه بعدا داستان بشه!!

آرمان ملى: بستن قرارداد با چين در دوره تحريم، خطاست 
 خب انسانم جايزالخطاست!!
مهدتمدن: اميد به احياى برجام 

  دلخوشى ها كم نيست!!
توسعه ايران: اولين گرانى مصوب 1400 رقم خورد

 جرقه اول زده شد!!
فرصت امروز: فرصت سوزى اقتصاد در دهه 90

 گذشته ها گذشته، حال رو درياب!!

حذف كامل نسخ كاغذى دفترچه بيمه 
از ارديبهشت

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به روند مطلوب اجراى 
طرح نسخه الكترونيك با بيان اينكه اميد است در ارديبهشت با توجه به 
وعده اى كه با ساير بيمه هاى درمانى و وزارت بهداشت داشته ايم به طور 
كامل نسخ كاغذى در كشور حذف شود و دفترچه ديگر مورد استفاده 

قرار نگيرد كه با همكارى وزارت بهداشت درحال پيگيرى است.
مصطفى ساالرى در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت اجراى 
طــرح توقف صدور دفترچه بيمه درمان و نسخه نويســى الكترونيك 
اظهار كرد: روند كار خوب است، از اسفندماه سال گذشته اعالم كرديم 
كه ديگر دفترچه جديدى چاپ نمى كنيم و اگر بيمه شده اى برگه هاى 
دفترچه اش به اتمام رســيد با كارت ملى و يا جلد دفترچه بيمه اش به 

پزشك و يا مراكز درمانى مراجعه كند.
وى افزود: به اين ترتيب اســتحقاق درمــان در همان مركز درمانى 
استعالم مى شود و فرد مى تواند از امكانات درمانى با پوشش بيمه اى 
استفاده كند. مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه به طبع 
در روزهاى ابتدايى به لحاظ نياز به اطالع رســانى و تغيير يك روال 
قديمى، نارســايى هايى وجود داشت، گفت: هم بايد زيرساخت هاى 
فنى ســازمان تقويت مى شد و هم اطالع رســانى و آموزشها، تا فرد 
غيرمطلعى باقى نماند. ســاالرى ادامه داد: امروز شــرايط نسبت به 
هفته اولى كه كار را آغاز كرديم بســيار بهتر شــده و اميد است در 
ارديبهشت با توجه به وعده اى كه با ساير بيمه هاى درمانى و وزارت 
بهداشت داشــته ايم، به طور كامل نسخ كاغذى در كشور حذف شود 
و دفترچــه ديگر مورد اســتفاده قرار نگيرد كه بــا همكارى وزارت 

بهداشت درحال پيگيرى است.

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000531 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور فقيه آرام  
فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 1391 و كدملى 3992585190 صادره از رزن 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 62979 مترمربع پالك 
شماره فرعى 403 از اصلى 176 قريه گندوز واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس على فقيه آرام فرزند قاسمعلى 
دارنده نسق شماره 2640 مورخ 1352/09/01 و 73001 مورخ 1353/01/20 دفتر 
5 همدان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع 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 تســليم 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 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/01

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت دوم)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان

مناقصه شماره 73-99 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 16 .1400

تهيه  شامل  كاال  انبار  حريق  اعالم  اجرايى  عمليات  مناقصه:  موضوع 
مصالح، حمل، اجرا و بهره  بردارى به طور كامل 

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 7/195/850/450 (هفت ميليارد و يكصد 
و نود و پنج ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و چهارصد و پنجاه) ريال 

مى باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 359/793/000 (سيصد و پنجاه و 

نه ميليون و هفتصد و نود و سه هزار) ريال مى باشد.
3-مدت اجراى پروژه 365 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  4-متقاضيان 
www.setadiran.ir  باشند.

5-حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.
از  روز  مدت 10  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت  ساعت 15  مورخ 1399/12/27 
ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى الكترونيكى دولت به آدرس 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
تاريخ بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز يكشنبه 

1400/01/22 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: 4- 38260571، 8- 38261075 دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

آگهى ارزيابى كيفى (نوبت اول)

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

مناقصه شماره 1-1400 يك مرحله اى 
شماره مجوز: 103. 1400

موضوع مناقصه: گازرسانى به صنايع شهرستان تويسركان فاز 1
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 8/450/000/000 (هشت ميليارد و چهارصد 
و پنجاه ميليون) ريال مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 422/500/000 (چهارصد و بيست و 
دو ميليون و پانصد هزار) ريال مى باشد.
3-مدت اجراى پروژه 270 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  4-متقاضيان 
www.setadiran.ir  باشند.

5-متقاضيان بايد داراى حداقل رتبه 5 تأسيسات تجهيزات باشند.
5-حداقل امتياز ارزيابى كيفى مناقصه گران 65 مى باشد.

از  روز  مدت 7  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 1400/01/15ساعت  مورخ 
ارزيابى كيفى به سايت سامانه تداركاتى الكترونيكى دولت به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مهلت بارگذارى اسناد ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 

1400/02/06 از طريق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن:  4-38260571 ، 8- 38261075    دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

آگهــى منـاقصه
ــدارى  ــرات و نگه ــه تعمي ــر در زمين ــركت معتب ــك ش ي
ــين آالت راه  ــاله ماش ــاره يكس ــت اج ــى جه ــوط ريل خط
ســازى زيــر ، اقــدام بــه برگــزارى مناقصــه نمــوده اســت.

ــناد  ــت اس ــت درياف ــرم جه ــان محت ــذا متقاضي  ل
مناقصــه، بازديــد از محــل و كســب اطالعــات بيشــتر 
بــا شــماره 09104975693 ( آقــاى واحدى)تمــاس 

ــد. ــل نماين حاص
ــى و  ــل 17 تن ــى (حداق ــل مكانيك ــتگاه بي ــك دس * ي

ــده ــا رانن ــتيكى) ب ــرخ الس چ
* يك دستگاه لودر (L120 يا معادل آن ) با راننده

* يك دستگاه گريدر با راننده
ــا  ــور ب ــك مح ــون كمپرســى ت ــتگاه كامي ــك دس * ي

ــده رانن

مدرك تحصيلى مقطع كاردانى به نام نعيمه زارعى، فرزند حسن، به شماره 
شناسنامه 3860657917 و با شماره دانشجويى 9212321016 ،رشته 

عمران تكنولوژى و آبادانى روستاها از دانشگاه عمران توسعه و آبادانى 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 نگرانى از كاهش ازدواج، باال رفتن سن 
ازدواج براى آغاز زندگى مشترك، بيكارى و 
كاهش فرزندآورى همه جزو عواملى هستند 
كه روزبه روز جامعه را به ســمت پيرشدن و 
سالمندى پيش مى برد و سبب مى شود پديده 
فرزنــدآورى به عنوان يكــى از دغدغه هاى 
اصلى در بين زوجين به شــمار   آيد كه طبق 
داده هاى آمارى ميزان مواليد نه تنها در ايران 
بلكه در بسيارى از كشورهاى جهان كمتر از 

سال هاى گذشته است.
بســتگى  فرزندآورى  مقطعى  كاهش  دوران 
به شــدت و طول مدت دوران شيوع كرونا 
و فشــارهاى ناشى از ركود اقتصادى و تورم 
و زمان بازگشــت مردم بــه زندگى عادى و 
رونق دوباره بازار كار دارد كه بيكارى و نبود 
اطمينــان به آينده، 2 عامــل مهم در كاهش 
بارورى در دوران شوك هاى اقتصادى است.

شــرايط ضعيف اقتصادى و نبــود امنيت در 
بازار كار ســبب شــده زنان فقيرتر و داراى 
تحصيــالت پايين تر نســبت بــه زنانى كه 
وضعيت اقتصادى- اجتماعى باالترى داشتند، 

كاهش بارورى بيشترى را تجربه كنند.
 جمعيت و تغييرات بارورى در گذشته، حال 
و آينده از متغيرهاى اساسى سياست گذارى 
و طراحــى برنامه هاى توســعه اقتصادى و 
اجتماعى كشورهاســت. بارورى، مهاجرت 
و مــرگ، 3 متغير تعيين كننده حجم جمعيت 

هستند.
يك جامعه شــناس در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيــام بيان كرد: از دهه 60 تاكنون يك 
نمــودار منفى رشــد جمعيت را داشــته ايم 
و در ســال گذشــته موضــوع كاهش نرخ 
مواليد در بين زوجين بيشــتر نمايان شده و 
حساسيت هاى بيشــترى را به خود معطوف 

كرده اســت كه عامل اصلــى آن مى تواند به 
دوران كرونا و تأثيراتى كه در سبك زندگى 
افراد داشــته است، مربوط شــود؛ براساس 
داده هاى آمارى مى توان به ميزان كاهش زاد 

و ولد به طور دقيق پى برد.
حميــد خاورزمينى با اشــاره به كاهش نرخ 
تولــد در ايران به ويژه در ايــام كرونا، اظهار 
كرد: به نظر مى رسد كرونا از 2 جهت موجب 
كاهش مواليد شده است؛ يكى از اين موارد 
مربوط به بحث بهداشتى آن است كه نوعى 
وســواس فكرى را در بين خانواده ها ايجاد 
كرد كه استرس هاى روحى و روانى ناشى از 
شرايط كرونا و ترس از ابتال به بيمارى نيز بر 
رفتارهاى بارورى زوجين اثر بگذارد، ممكن 
است زوجين به داليلى مانند نگرانى درباره 
سالمت خود يا جنين، نبود دسترسى به موقع 

به خدمات بهداشــت بارورى و يا ترس از 
حضور در بيمارستان براى معالجه و زايمان، 
در دوران شيوع كرونا فرزندآورى خود را به 

تعويق بيندازند.
ديگرى اينكه كرونا نوعى احســاس ناامنى 
اقتصــادى و نبــود اطمينان از آينــده را در 
جامعه افزايــش داد و به طبع اين نوع ناامنى 
مى توانــد در آينده نيز تأثيــرات منفى را در 

پديده ازدواج و فرزندآورى بگذارد.
وى با اشــاره بــه اينكه عامــل بيكارى هم 
مى تواند ارتباط مســتقيمى بــا كاهش ميزان 
بارورى داشته باشد، خاطرنشان كرد: ناامنى 
شغلى و اقتصادى و از همه مهمتر نگرانى از 
بيكارى براى عده اى از افــراد جامعه ايجاد 
مى شــود كه همين امر به فشــار اقتصادى و 
نبود اطمينان خاطر از آينده منجر مى شــود 

و به هميــن منظور افراد به راحتى نمى توانند 
فرزندآورى  و  ازدواج  بــراى  برنامه ريــزى 

داشته باشند.
اين جامعه شــناس در پايان يادآورشــد: از 
آنجايى كه در گذشــته نه چندان دور، ميزان 
بارورى در جامعه ايران بسيار باال بوده، طبقه 
باال در ايران الگوى يك، 2 و يا 3 فرزندآورى 
را حفظ كرده و ايــن در فرايند الگوبردارى 
طبقات متوســط و پايين نقش مهمى داشته 
است، از سوى ديگر پس از انفجار جمعيتى 
دهه 60 خورشــيدى در ايران و مشــكالت 
مربــوط به تحصيل، اشــتغال و ازدواج اين 
نســل، رفته رفته تمايل به فرزندآورى به دليل 
مشكالت اقتصادى كاهش پيدا كرد كه آن را 
در دهه هاى 80 و 90 خورشــيدى مشاهده 

مى كنيم.

 سرپرســت مركز توســعه پيشــگيرى 
سازمان بهزيســتى كشور با تشريح اقدامات 
دفتر مشــاوره اين ســازمان، اعالم كرد كه 
كل پرونده هاى پذيرش شده در سال 99 در 
ســامانه تصميم يا طالق، 117 هزار و 929
مورد با ميزان سازش حدود 14 درصد است.

به گزارش ايرنا، فاطمــه رضوان مدنى افزود: 
توسعه ســامانه طالق يا تصميم از 24 استان 
به كل كشور با افزايش 7 مركز استان جديد و 
همچنين از مركز استان به شهرستان هاى باالى 
50 هزار نفر جمعيت از اقدامات دفتر مشاوره 
بهزيستى در سال گذشته بود كه اكنون در 327

شهرستان، اين سامانه فعال است.
وى خاطرنشــان كرد: ميزان توســعه مراكز 
ارزيابى روانى و اجتماعى و مراكز مشــاوره 
جهت كاهش ميزان پشــت نوبتى، افزايش 
اعتمــاد به بخش هاى غيردولتى، گســترش 
خدمات رسانى به زوجين و تسهيل دسترسى 
از طريــق 24 هزار و 309 مركــز كه 300

درصد افزايش در سال 99 نسبت به سال هاى 
گذشته داشته و برگزارى 162 دوره آموزشى 
استانى و كشــورى و پوشش صد درصدى 
سامانه تصميم در كل كشور از اقدامات مثبت 
دفتر مشاوره و امور روانشناختى بوده است.

 بيش از 2 ميليون تماس
 با تلفن 1480

سرپرست مركز توســعه پيشگيرى سازمان 
بهزيستى كشــور گفت: اين مركز با داشتن 
4 دفتــر تخصصــى، فعاليت هــاى خود را 
در محورهاى مشــاوره امور روانشــناختى، 
پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى، پيشگيرى 
و درمان اعتياد و پيشــگيرى از معلوليت ها 
بــه گروه هاى هدف خــود ارائه مى دهد كه 

اهم آنها در ســال گذشــته در دفتر مشاوره 
و امور روانشــناختى، ارائه خدمات مشاوره 
تلفنى 1480 با هدف ارتقاى سطح سالمت 
و بهداشــت روان آحــاد جامعــه، كاهش 
آســيب هاى فردى، خانوادگــى و اجتماعى 

هستند.
اين  كارشناسان  كرد:  خاطرنشــان  رضوانى 
خط كه 460 مشــاور با مــدرك تحصيلى 
كارشناســى ارشــد و دكترا در رشــته هاى 
مشاوره و روانشناختى بودند، در كل كشور 
به بيش از 2 ميليون تماس تلفنى پاسخ دادند.

 تدوين اطلس 
آسيب هاى اجتماعى ايران

سرپرست مركز توسعه پيشــگيرى سازمان 

بهزيستى كشور با بيان اينكه از دفاتر ديگرى 
كه در مركز توسعه پيشگيرى از اقدامات انجام 
دادند، دفتر پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى 
اســت، گفــت: فعاليت رصد آســيب هاى 
اجتماعى و عوامل تعيين كننده آن از سال 90

در دستور كار اين دفتر قرار گرفت.
رضوانى يادآور شــد: در ســال 99 دومين 
پيمايش رصد آسيب هاى اجتماعى و عوامل 
تعيين كننده آن با حجم نمونه 62 هزار و 500

نفر انجام شد و اطلس آسيب هاى اجتماعى 
در سال 99 تدوين شد.

وى اظهار كرد: اين دفتر در سالجارى به تهيه 
گزارش هاى راهبردى و بســته هاى سياستى 
رصد آسيب هاى اجتماعى، تحليل داده هاى 
مشــاور 1480، راه اندازى  صداى  ســامانه 
دبيرخانه عالى اســتانى رصد آســيب هاى 
اجتماعــى و انجام نخســتين بــرآورد ملى 
جمعيت هــاى پنهان با حجم نمونه 65 هزار 

و 800 نفر اقدام كرد.

 كرونا زنگ خطركاهش فرزندآورى را زد
■ يك جامعه شناس: عامل بيكارى هم مى تواند ارتباط مستقيمى با كاهش ميزان بارورى داشته باشد

پذيرش بيش از 117 هزار پرونده
 در سال گذشته در سامانه طالق
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امســال تالش بيشترى 
براى جذب و مشــاركت 
هولدينگ هــاى بــزرگ 
مانند بنياد بركت و شستا، 
ستاد فرمان امام و وزارت 
دفاع براى سرمايه گذارى 
بيشتر در استان، خواهيم 

كرد

بورس فناورى

چگونه از رد پاى ديجيتالى خود
 محافظت كنيم؟

  از آنجا كه اينترنت تقريبــا همه جنبه هاى زندگى ما را دربرگرفته 
است، اجتناب از اينكه نوعى حضور آنالين داشته باشيم، دشوار است.

به گزارش ايســنا، رد پاى ديجيتالى، به آثار به جا مانده از فعاليت هاى 
آنالين شما اطالق مى شود؛ مثل وقتى كه به طبيعتگردى مى رويد و آثار 
حضور شــما مانند چوب هاى سوخته، باقيمانده هاى غذا و مسيرى كه 
هنگام پياده روى در جنگل ايجاد كرده ايد، ديده مى شود. در قضيه رد پاى 
ديجيتالى، آثارى كه از خود بر جاى مى گذاريد، ديتا هستند. اين ردپاى 
ديجيتالى بر حسب فعاليتى كه داشــته اند در 2 شاخه فعال و غيرفعال 
قرار مى گيرد. پايگاه خبرى بيزنس اينسايدر در گزارشى به بررسى اين 

موضوع پرداخته است.
 انواع مختلف ردپاى ديجيتالى

يك ردپاى ديجيتالى فعال، با آگاهى و هدفمندى ايجادشــده و ديتايى 
است كه خودتان با آگاهى در اينترنت از خود بر جاى مى گذاريد. برخى 

از مثال هاى متداول ديتاى هدفمند عبارتند از:
■  ايميل ها و پيام هاى متنى

■  فرم هاى آنالينى كه تنظيم و ارسال مى كنيد
■ ديدگاه هايى كه پاى يك مقاله يا ويديو مى گذاريد

■ پست هاى وبالگ و وب سايت هاى شخصى
■ پست هاى رسانه اجتماعى، آپديت هاى وضعيت، عكس ها و ويديوها.

بايد به خاطر داشــته باشــيد كه اگرچه اين اطالعات را آگاهانه ايجاد 
كرده اند اما ممكن اســت نخواهيد به مدت طوالنى نگه داريد يا آن را 
در دسترس افراد ديگرى براى استفاده به شيوه هايى كه مورد قبول شما 

نيست، قرار دهيد.
ردپاى ديجيتالى غيرفعال شــما با اطالعات ناخواسته اى ايجاد شده كه 
بدون نيت و آگاهى و بى آنكه انتخابى داشــته باشــيد، از خود بر جاى 

گذاشته اند. اين اطالعات ناخواسته مى توانند مواردى باشند نظير:
■ كوكى ها و اطالعات ردگيرى كه توســط فعاليت وبگردى شما ايجاد 

شده است،
■ موقعيت مكانى شــما كه در هنگام اســتفاده از نقشــه ها و ســاير 

اپليكيشن هاى مكان ياب ايجاد شده اند،
■ آدرس  اى.پى، آدرس ايميل و ساير اطالعات شخصى كه مى توانند به 

فعاليت هاى آنالين شما مرتبط باشند.
 ريسك برجاى گذاشتن ردپاى ديجيتالى

ردپاى ديجيتالى شــما مى تواند اطالعات زيادى از شــما به ديگران 
ارائه كند. در برخى از موارد استفاده مشروع از اطالعات شما وجود 
دارد ماننــد صاحبان وب ســايت و تبليغات كننــدگان كه اطالعات 
مربــوط به عادت هاى آنالين و عالقه مندى هــاى خريدتان را جمع 
مى كنند تا بهتر قادر به پاسخگويى به نيازهاى شما باشند. اما ردپاى 
ديجيتالى شما مى تواند توســط هكرها، خالفكاران، كالهبرداران و 
ساير عوامل خرابكار مورد استفاده قرار گيرد. قابل توجه ترين ريسك 

مربوط به اين دسته عبارتند از:
دزد هويت: شــايد بزرگ ترين ريسكى كه افراد در فضاى آنالين با آن 
مواجه هستند، به ســرقت رفتن هويتشان است كه درصورت بر جاى 
ماندن اطالعات حساس و شــخصى كافى در محيط آنالين، مى تواند 

اتفاق بيفتد.
فيشــينگ و كالهبردارى هاى ديگر: خالفكاران گاهى اطالعات كافى 
درباره شــخصى به دست مى آورند تا بتوانند وى را طعمه كالهبردارى 
قرار دهند. در حمله فيشــينگ، خالفكار اينترنتى با قربانى خود تماس 
گرفته و وانمود مى كند يكى از افراد آشــناى وى است تا از وى پول يا 

اطالعات ارزشمند درخواست كند.
تبليغات: تبليغات معموال از ردپاى ديجيتالى شما استفاده مشروع مى كند 

اما بسيارى از افراد براى اهداف تبليغاتى رديابى مى شوند.
تحقيقات كارفرما: كارفرمايان فعلى يا احتمالى مى توانند براى پى بردن 
به زندگى شــخصى شما، به بررسى پست هاى شبكه اجتماعى و ساير 
فعاليت هاى آنالين شما بپردازند. با توجه به اينكه تا چه حد در اينترنت 
فعال هستيد، زندگى شخصى شما مى تواند در معرض ديد عموم قرار 
گيرد و برخى رفتارها يا عقايد مذهبى و سياسى شما ممكن است مورد 

پسند كارفرمايان قرار نگيرد.
 چگونه ردپاى ديجيتالى خود را مديريت كرده 

و به حداقل برسانيم؟
 اينكه هيچ ردپاى ديجيتالى از خود در محيط آنالين بر جاى نگذاريد، 
غيرممكن است اما اقداماتى براى به حداقل رساندن آنها مى توانيد انجام 

دهيد. اين اقدامات عبارتند از:
اجتناب از اســتفاده از آدرس ايميل اصلى خود در زمان ايجاد اكانت ها 
در وب ســايت ها و پلتفرم هاى كامنت گذارى: آدرس هاى ايميل موقتى 
بســازيد تا مانع از آن شــويد كســى بتواند تصويرى از ســايت ها و 

سرويس هايى كه از آنها استفاده مى كنيد ايجاد كند.
تنظيم دقيق گزينه هاى حريم خصوصى در حساب هاى رسانه اجتماعى: 
شايد لزومى نداشته باشد زندگى شخصى شما در معرض ديد همه قرار 
گيرد؛ بنابراين هر محتوايى را به اشــتراك نگذاريد. پست هاى توييتر، 
فيس بوك و اينستاگرام را به دوستان يا تماس هاى نزديكتان محدود كنيد 
و استفاده از پلتفرم هاى رســانه اجتماعى كه چنين اجازه اى را به شما 

نمى دهند را متوقف كنيد.
جدا كردن شخصى هاى شــخصى و حرفه اى خودتان: اين ايده خوبى 
اســت كه آدرس هاى ايميل متفاوتى براى فعاليت هاى شخصى و براى 
كاريابى و امور ديگر استفاده كنيد. اين امر تحقيقات كارفرمايان درباره 

حضور آنالين شما را دشوارتر مى كند.
مخالفت با فروش اطالعات از ســوى وب ســايت ها: وب سايت ها 
ابزارهايــى را اضافه مى كنند كه به شــما اجــازه مى دهند با فروش 
اطالعات شخصى خود يا با اشتراك گذارى آنها با شركايشان مخالفت 
كنيد. اگر چنين كنترل هايى وجود دارند، دنبالشان بگرديد و فعالشان 
كنيد. به عنوان مثال مى توانيد در صفحه حريم خصوصى گوگل، توقف 
شخصى سازى تبليغات براساس ساليق و نيازهايتان در سرويس هاى 

گوگل را غيرفعال كنيد.

پروازها به تركيه قطع خواهد شد؟
 پروازهاى تركيه طبق برنامه درحال انجام اســت و برنامه اى براى قطع پروازها بين 

ايران و تركيه تا زمان ابالغ رسمى ستاد مبارزه با كرونا وجود ندارد.
دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى گفت: سفر به تركيه ادامه دارد و تا اين لحظه همه 

پروازها طبق برنامه انجام شده است.
مقصود اسعدى ســامانى با بيان اينكه فعال برنامه اى بــراى قطع پروازها به تركيه به دليل 
افزايش كرونا اعالم نشــده است، از احتمال ســختگيرى و اقدامات جديد براى كنترل 

كرونا در مرزهاى مشترك خبر داد.

دبيــر انجمــن شــركت هاى هواپيمايــى بــه ايرنــا گفــت: قــرار اســت در جلســه آتــى 
ســتاد مبــارزه بــا كرونــا موضــوع قطــع پروازهــا بررســى شــود، درصورتى كــه ســتاد 
برنامــه قطــع پروازهــا را ابــالغ كنــد پــرواز شــركت هاى هواپيمايــى در مســير تركيــه 

لغــو خواهــد شــد.
وزير بهداشت به تازگى درخواســتى را خطاب به عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور 
و فرمانده قرارگاه عملياتى مبارزه بــا كرونا مبنى بر تصويب توقف پروازهاى تركيه در 
اين قرارگاه و ابالغ آن به وزارت راه و شهرســازى و سازمان هواپيمايى كشورى ارائه 

داده است.
در اين نامه، وزير بهداشــت از قرارگاه عملياتى مبارزه با كرونا درخواست كرد تا تمام 

ترددهاى هوايى و زمينى به تركيه به مدت يك هفته متوقف شود.
نمكــى همچنيــن از امــكان بازگشــت اتبــاع 2 كشــور كــه در ايــران يــا تركيــه هســتند 
بــه كشــور متبوعشــان بــا رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى و اخــذ تســت پى.ســى آر 

خبــر داده اســت.
ــت  ــاى رف ــه پروازه ــت، هم ــت وزارت بهداش ــن درخواس ــب اي ــورت تصوي درص
ــى و خارجــى  ــاى داخل ــا ايرالين ه ــتانبول ب ــكارا و اس ــهرهاى آن ــه ش و برگشــت ب

متوقــف خواهــد شــد.
اكنون روزانه بيش از ده پرواز بين ايران و 2 شــهر تركيه از فرودگاه امام خمينى(ره) و 

3 فرودگاه ديگر كشور برقرار است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 براى افزايش بهره ورى واحدهاى توليدى، 
حل مشــكالت و موانــع پيــش روى آنها، 
راه اندازى دوباره واحدهاى تملك شده توسط 
بانك ها و همكارى دســتگاه هايى كه بيشترين 
موانع را پيش روى سرمايه گذار و توليدكننده 
دارند در ســال 1400 توسط اســتان همدان 

برنامه ريزى شده است.
معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندار 
همــدان گفــت: در ادامــه برنامه  ســال هاى 
گذشــته، در 3 بخش براى توليدى هاى استان 
درحال برنامه ريزى هستيم كه جلب و جذب 

سرمايه گذار جديد يكى از اين موارد است.
ظاهر پورمجاهد ادامه داد: اين برنامه در ستاد 
سرمايه گذارى پيگيرى مى شود كه جلسات آن 
هر يك يا 2 هفته يكبار بسته به تعداد متقاضيان 

برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه امســال تالش بيشترى براى 
جذب و مشاركت هولدينگ هاى بزرگ مانند 
بنياد بركت و شستا، ستاد فرمان امام و وزارت 
دفاع براى ســرمايه گذارى بيشــتر در استان، 
خواهيم كــرد، افزود: در تالشــيم واحدهاى 
بزرگ اســتان وارد بورس شــوند تا از منابع 

بورس استفاده بيشترى ببريم.
پورمجاهد گفت: برنامه ريزى براى واحدهاى 
موجود از اهميت بااليى براى استان برخوردار 
اســت، و تمام تالش اين اســت كه ظرفيت 
واحدهاى توليــدى به لحاظ توليــد و ايجاد 

اشتغال باال برود. 
پورمجاهــد گفت: تعيين تكليــف واحدهاى 
راكد، تعطيل و تملك شده توسط بانك ها نيز از 
برنامه هاى استان است كه در 2 سال اخير موفق 
شديم چند نمونه از واحدهاى توليدى كه در 
تملك بانك ها بود را به توليدكنندگان واگذار 

كنيم و براى آنها تالش زيادى شد.
وى ادامه داد: در سال 1400 هم تالش بر اين 
خواهد بود كه باقى واحدها را از تملك بانك ها 

خارج كرده و به چرخه توليد بازگردانيم.

امور  هماهنگــى  معــاون 
اقتصادى اســتاندار همدان 
اظهــار كــرد: بخشــى از 
تالش هــاى  و  برنامه هــا 
تأمين  به  نيز  استان  اجرايى 
منابــع مالــى بانك هــا و 
اختصاص  توليدكننــدگان 
دارد و نياز است تا بانك ها 
گذشته  سال هاى  به  نسبت 
برنامه تــر  بــا  و  فعال تــر 
توليدى ها را پشتيبانى كنند.

وى ادامه داد: با وجود تورم 
و حتى فعال تر شدن برخى 
توليدى هــا، نياز به گردش 
مالى حدود 3 برابر شــده، 

بنابراين بانك ها بايد به همين تناسب واحدها 
را كمك كنند.

پورمجاهد با بيان اينكــه بايد به وصول منابع 
بانك ها كمك بيشترى بكنيم،  افزود: 45 مورد از 
موانعى كه از سوى برخى دستگاه ها مانند منابع 

اجتماعى،  تأميــن  طبيعى، 
حمل ونقــل،  پايانه هــاى 
امور مالياتــى، بانك ها و ... 
پيــش پــاى توليدكنندگان 
بوده را شناســايى كرده ايم 
كه يكســرى از آنها مربوط 
به قوانين كشــورى است. 
بــا رايزنى و حضــور در 
و  اختصاصــى  جلســات 
آنها  متعــدد  نامه نگارى ها 
متبوع  وزارتخانه هاى  به  را 
منتقل كرده ايم و براى رفع 

آنها پيگيرى مى كنيم. 
وى افزود: اما مواردى وجود 
دارد كه استانى هستند و بايد 
مســئوالن استانى اهتمام بيشترى به آنها داشته 
باشند. به عنوان مثال بانك ها بايد مصوبه هايى 
كه دولت مى دهــد را يكپارچه و بدون تأخير 
اجرا كنند و هر بانكى بنابر برداشــت خود آن 
را اجرا نكند. برخى از دستورالعمل هاى داخلى 

سازمان تأمين اجتماعى نيز مانند بررسى دفاتر 
بايد اصالح شوند. 

تأمين  دســتورالعمل هاى  گفــت:  پورمجاهد 
اجتماعى نبايد مغاير با دســتورالعمل دولت و 
ستاد اقتصاد مقاومتى باشد.يكسرى موانع هم 
هست پس از رفع آنها، دوباره پيش مى آيند و 
توليد و فعاليت سرمايه گذار را متوقف مى كنند 

كه بايد آنها را در سالجارى اصالح كنيم.
وى با بيان اينكه به  رغم مساعدت امور مالياتى 
استان، اما برخى قوانين كشورى است و هنوز 
اصالح نشــده اســت. به طور مثال در دوران 
كرونا، اصناف و مراكز خدماتى و گردشگرى 
با زيان قابل توجهى مواجه شــده اند كه هنوز 
مصوبه كشــورى براى آن نداريم تا با مؤديان 

مالياتى با چالش مواجه نشويم.
معــاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندار 
همــدان در پايان ســخنانش گفت: بانك هاى 
استان بايد نسبت به سال گذشته روان تر عمل 

و دستورالعمل ها را منسجم تر اجرا كنند.

گفت وگوى معاون امور اقتصادى استاندار از برنامه استان براى واحدهاى توليدى:

براى جذب سرمايه گذار برنامه داريم
■ بانك ها دستورالعمل ها را منسجم تر اجرا كنند

■ 45 مانع توليد شناسايى كرده ايم كه درحال رفع آنها هستيم

 به تازگى آمارهاى دولتى از رشد اقتصادى مثبت 
در ســال 99 خبر داده اند كه نيازمند واكاوى است. 
بايد عرض كنم كه اصوال آمارهاى دولتى به 2 دليل 

قابل اعتنا نيستند.
نكته يكم؛ وجود تناقضات هميشگى بين آمار هاى 
اعالمى 2 مرجع رســمى بانك  مركزى و مركز آمار 
ايران، به طــور مثال مركز آمار ايران رشــد بخش 
كشــاورزى را در 3 ماه اول 99 حدود 1/0 درصد 
اعالم كرده، درحالى كه بانك مركزى از رشــد 7/3
درصدى بخش كشــاورزى در 3 ماه نخست سال 
99 خبر داده اســت، يا رشد بخش صنعت در بهار 
99 توســط بانك مركزى 3/1 درصد مثبت اعالم 
شــده، درحالى كه طبق آمار برآورد شده مركز آمار 
ايران اين نرخ منفى 0/4 درصد گزارش شــده كه 
در اين مورد مصاديق فراوان اســت. اين تشــتت 
آمارى ناشــى از دريافت داده هاى متفاوت توسط 
اين 2 منبع اطالع رسانى آمارى كشور است يا بنا بر 
اقتضائات سياسى داده ها دستكارى مى شوند تا پس 
از پردازش در دستگاه محاسباتى ستانده هاى بهترى 

در عرصه داخلى و برون مرزى ارائه شوند. 
نكته دوم؛ ناهماهنگى بين نرخ متغيرهاى اقتصادى 
است كه منبعث از تناقضات آمارى است كه صحت 
آنها را ترديدآميز مى سازد اما مسأله اصلى واقعيات 
اقتصاد كشــور است كه هيچ نشانى از بهبود در آن 
ديده نمى شود؛ دامنه فقر گسترده تر شده، ارزش پول 
ملى به شــدت افت كرده و گرانى روزافزون كاالها 
به ويژه كاالهاى سبد متعارف مصرفى قدرت خريد 
كثيرى از آحاد آسيب ديده و آسيب پذير و صاحبان 
درآمدهاى ثابت و به طور كلى اقشار كم برخوردار و 
حتى اليه هاى باالى طبقه متوسط را كاهش داده و 

آنان را به آستانه و يا به زير خط فقر كشانده. مردم 
بــه آمارهاى تورم، نرخ بيكارى و رشــد اقتصادى 
و ديگــر آمارهايى كه  آثــار آن را در زندگى خود 
احســاس و ادراك نمى كنند باور ندارند. سال هاى 
97 و 98 درمجمــوع با رشــد منفــى14 درصدى 
روبه رو بوديم، امسال دولت رشد اقتصادى را مثبت 
اعالم كرده اين درحاليســت كه دســتيابى به رشد 
اقتصادى مثبت مستلزم ضرورت هاى پيشينى است 
كه متأسفانه اقتصاد ســال 99 در استمرار و تداوم 
سياستگذارى هاى 2 سال گذشته كه به تدريج منافذ 
ورودى ارز به كشــور چه از بابت كميت صادرات 
اعــم از نفتــى و غيرنفتى و چــه از جهت تحريم 
مبادالت بانكى تنگ تر و بســته تر شده، كمبودهاى 
ارزى و به تبع ريالى بيشــترى را تجربه كرده و لذا 
درآمدها قادر به پوشــش بخش اعظمى از بودجه 
جارى دولت هم نشده و دولت با وجود تمهيداتى 
در راســتاى غيرپولى كردن تأمين كسر بوجه نظير 
فروش بخشــى از دارايى هاى خود و عرضه برخى 
از سهام شركت هاى دولتى به بورس و انتشار اوراق 
بدهى، اجازه انتشــار اوراق وديعه 2ســاله و انجام 
عمليات بازار باز و افزايش نرخ سود بانكى، باز هم 
كمبود منابع را از برداشــت از صندوق توسعه ملى 
و استقراض از بانك مركزى تأمين كرد كه نتيجه آن 
افزايــش پايه پولى و گذر كردن نقدينگى از مرز 3

هزار و 300 هزار ميليارد تومان بود كه اگر با حجم 
نقدينگى 492 هزار ميليــارد تومانى خرداد 92 كه 
آغاز دوره رياســت جمهورى روحانى بود مقايسه 
كنيــم، درمى يابيم كه بيــش از 7/6 برابر و يا 670

درصد رشد نشان مى دهد كه هيچ تناسبى با ميانگين 
رشــد اقتصادى اعالمى صفر درصــد در اين بازه 

زمانى نداشــته است؛ بنابراين بايد آن  را به افزايش 
مداوم رشــد تورم معطوف كرد؛ اما همان طور كه 
عرض كردم در سال 99 ضرورت هاى پيشين براى 
دستيابى به رشــد اقتصادى مثبت فراهم نبود زيرا 
يكى از مهم ترين ملزومات رشد اقتصادى افزايش 
رشد ســرمايه گذارى و رشد بهره ورى است كه در 
هر 2 مورد با رشــد منفى روبــه رو بوده ايم كه از 

عوامل تضعيف توليد است.
تضعيف بخش واقعى اقتصاد از 4 منظر، در سال 99

قابل تأمل است:
يكم: نبود حمايت دولت از بخش واقعى اقتصاد و 
دخالت هاى نامطلــوب در بازار و قيمت گذارى به 

بهانه تنظيم بازار و كنترل قيمت ها.
دوم: آثــار مخرب تحريم هاى حداكثرى آمريكا كه 
تمام بخش هاى اقتصادى ايران را در هدف داشــته 
است. در بخش پولى نيز بخشى از رشد متغيرهاى 
پولــى متأثــر از اثــرات غيرمســتقيم تحريم هاى 

آمريكاست.
ســوم: تبعــات ســهمگين ويــروس كرونــا بر 
كسب وكارها و توليدات كاالها و خدمات كه منجر 

به تضعيف توليد و كاهش اشتغال شده است.
چهــارم: اتخــاذ سياســت هايى با انتظــار ايجاد 
رضايت بخشــى هاى زودهنــگام از طريــق ارائه 
كمك هــاى نقدى و جنســى ناكافى بــه مردم و 
پرداخــت ارز با نــرخ ترجيحى 4 هــزار و 200
تومانى براى واردات كاالهاى اساســى كه منجر به 
ادامه وقوع فســاد و اختالس هاى هزاران ميلياردى 
كه بانك هــا را از اعطاى اعتبارات به بخش واقعى 
اقتصــاد تهى كرد، به جاى اصالح رفتار مالى دولت 
به ويژه كاستن از كسر بودجه و اتخاذ سياست هاى 

بهينه مديريت منابع مالى وارزى و ريالى.
فى الواقع تأثيرات ســوء همين عوامــل بر اقتصاد 
كشــور رشــد منفى اقتصادى را در سال هاى 97

و98 رقم زد. اينك چگونه ممكن اســت در ســال 
99 كه شــاهد بهبود مديريت مالى و پولى و ارزى 
دولــت نبوده ايم با رشــد توليــد ناخالص داخلى 
مثبت روبه رو باشــيم، درحالى كه شرايط اقتصادى 
ســال 99 نسبت به 2 سال پيشين به مراتب وخيم تر 
بوده است. براساس آمار رسمى دولتى رشد توليد 
ناخالص داخلى با نفت به نقل از گزارش 99/6/12
اقتصــاد نيوز متكى بر آخرين گزارش فصلى مركز 
آمار ايران در 3 ماهه ابتداى سال گذشته منفى 5/3
درصد بوده كه اگر همين روند را تا پايان ســال در 
نظر بگيريم با اغماض بايد رشــد اقتصادى حدود 
منفى ده درصد را تجربه كرده باشــيم كه نگارنده 
در پاييز ســال گذشته پيش بينى كرده بود. براساس 
گزارش صندوق بين المللى پول نيز كه نرخ رشــد 
اقتصادى دنيا و چند كشــور منتخب را در جدولى 
منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادى ايران در سال هاى 
97 و 98 و 99 به ترتيــب منفى 84/4 درصد، منفى 
46/9 درصــد و منفــى 98/5 درصد بــوده كه به 
واقعيت نزديكتر است. البته بر كسى پوشيده نيست 
كه رشد قابل توجهى در عرصه توليدات تسليحاتى 
و موشكى و شــناورهاى نظامى داشته ايم كه سبب 
افزايش ميانگين نرخ رشد اقتصادى شده اما تأمين 
معيشت مردم را به سبب تخصيص منابع بيشتر به  
اين حوزه ســخت تر كرده است. در ارديبهشت 98
تعداد خانوارهاى ايرانــى زير خط فقر 55 درصد 
اعالم شــده بود كه بيشتر آنها زير خط گرسنگى به 
سر مى برند اما در دى ماه 1399 با توجه به آمارهاى 
گوناگون همچون حقوق دريافتى و گرانى ها، اعالم 
شــد كه: «58 درصد مردم ايــران براى زنده ماندن 
تالش مى كنند نه زندگى كردن». با اين اوصاف اگر 
هم در سال 99 به رشد اقتصادى مثبت دست يافته 

باشــيم بيانگر هيچ آثار بهبودى در زندگى اكثريت 
آحاد جامعه نبوده اســت، اگرچه رشــد اقتصادى 
در زيرســاخت هاى كشــور هم كه براساس يك 
اســتراتژى توسعه گرا و نگاه به آينده صورت گيرد 
تغييرات زودهنگامى را بر بهبود رفاه جامعه ايجاد 
نخواهد كرد اما متأســفانه سياستگذارى در بخش 
تأسيســات زيرســاختى و پروژه هاى ساختارهاى 
اقتصادى اجتماعى فرهنگى بهداشــتى و زيســت 
محيطى كه تأمين مالى آنها همه ساله در چارچوب 
بودجه هاى عمرانى كشــور تدوين مى شود نيز از 
عقالنيت عملى بى بهره بــوده و بخش عمده اى از 
منابع عمرانى مصروف هزينه هاى جارى دولت شده 
و هزاران طرح  و پروژه عمرانى ناتمام بر زمين مانده 
و اغلب توجيه اقتصادى خود را از دست داده و از 
ســوى ديگر مطالبات پيمانكاران بخش خصوصى 
الوصول مانده و به ورشكســتگى آنان منجر شده 

است.
دورنماى اقتصادى سياســى اجتماع سالجارى نيز 
حامل شرايط نويدبخشى نخواهد بود؛ زيرا براساس 
گفته آنتونــى بلينكن وزير امور خارجه آمريكا، راه 
بسيار طوالنى براى انجام مذاكرات در پيش است. 
از ســوى ديگر جمهورى اسالمى با اتكا به قرارداد 
25 ســاله اخير با چين  به اتخاذ موضع محكم ترى 
در برابــر مواضع آمريكا مبــادرت ورزيده كه اگر 
اين قراداد كه هنوز منافع و مضار آن بر ملت ايران  
در هاله اى از ابهام اســت، اجرايى شــود كشور ما 
در ســالجارى عالوه بر اينكه با تشديد تحريم هاى 
آمريكا روبــه رو خواهد بود طيف گســترده اى از 
كشــورهاى اروپايى و عربى و كشــورهاى حامى 
آمريــكا در ديگــر نقاط جهان هــم در برابر ايران 
به طور رســمى موضع خواهند گرفت. ضمن آنكه 
ايــران از تركش هاى جنگ اقتصادى غرب با چين 

مصون نخواهد بود.
محمود جامساز- اقتصاددان

پيش بينى روند بورس در ماه هاى آينده
 آغاز ســال جديد هم چراغ بورس را ســبز نكرد و شاخص كل 
بورس كه در كانال يك ميليون و 300 هزار واحد وارد سال جديد شده 
بــود، در 7 روز فعاليت خود در اين روز دوباره به كانال يك ميليون و 
200 هزار واحد عقبگرد كرد؛ اتفاقى كه يك كارشــناس بازار سرمايه 
دليل آن را ابهامات موجود در حوزه هاى اقتصادى و سياسى مى داند و 
بر اين باور است كه بايد منتظر انتخابات رياست جمهورى و نگرش 

دولت جديد به بازار سرمايه بود.
روزبه شــريعتى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه بازار ســرمايه 
همچنان از ابهامات مختلفى رنج مى برد، توضيح داد: عوامل و ابهامات 
تأثيرگذارى مانند آينده سياســت خارجى، توافقــات ايران و آمريكا، 
نتيجه انتخابات رياست جمهورى، مرحله گذارى كه شكل مى گيرد تا 
دولت جديد روى كار بيايد و نگرش دولت جديد به بازار و ... روى 

بازار سرمايه سايه انداخته است.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه اگــر ميــزان صــادرات نفــت يــك ميليــون 
ــزار  ــدود 300 ه ــه ح ــرى بودج ــا كس ــاال ب ــد، احتم ــكه بمان بش
ميليــارد تومــان مواجــه خواهــد بــود، گفــت: جبــران ايــن كســرى 
بودجــه قطعــا از طريــق انتشــار اوراق خواهــد بــود و حجــم چــاپ 
ــرخ بهــره و  ــزاش ن ــان باعــث اف ــارد توم ــا 200 هــزار ميلي اوراق ت

ــود. ــرمايه مى ش ــازار س ــه ب ــيب ب آس
ــا بيــان اينكــه درحال حاضــر بيــن  ايــن كارشــناس بــازار ســرمايه ب
ســرمايه گذاران بورســى چنددســتگى وجــود دارد، توضيــح داد: 
برخــى ســرمايه گذاران مردمــى هســتند كــه به شــدت آســيب 
مى خواهنــد.  را  خــود  ســرمايه  آنــان  از  بســيارى  و  ديده انــد 
ــت  ــه ذهني ــتند ك ــازار هس ــى ب ــرمايه گذاران قديم ــر س ــر ديگ قش
خوش بينانــه اى دارنــد و توافقــات سياســى زودهنــگام و ورود 
حجــم قابــل توجهــى ارز بــه داخــل كشــور را پيش بينــى مى كننــد. 
ــور،  ــات مذك ــه ابهام ــا توجــه ب ــه ب ــم هســتند ك قشــر ديگــرى ه

ــد. ــل كنن ــاط عم ــد محت ــح مى دهن ترجي
شريعتى با اشــاره به دامنه نوسان نامتقارن گفت: شوراى عالى بورس 
و ســازمان بــورس با هدف اينكــه هيجانات منفى به بازار آســيب 
بيشــترى نزند دامنه نوسان 2 درصدى را تعيين كردند كه اين موضوع 

نقدشوندگى را فدا كرده است.
وى ادامه داد: بايد صبر كرد و منتظر ماند. البته اتفاق اقتصادى خاصى 
رخ نمى دهد و بيشتر جو روانى است. البته بازارهاى موازى كار خود 
را مى كنند، دالر در محدوده 25 هزار تومان است اما بازار مسكن نرخ 
دالر را بــاالى 30 هزار تومان مى بيند و حجم معامالت مســكن نيز 

افزايش يافته است.
اين كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه در اين روزها 
گران نيست، اظهار كرد: مگر اينكه قرار است اتفاق خارق العاده اى در 
قيمت دالر يا نرخ ســود سپرده رخ دهد. مثال نرخ سود سپرده به 30
درصد برسد. اما بايد گفت با دالر 25 هزار تومانى و نرخ سود سپرده 

20 درصد، بازار سرمايه بازار جذابى است.

آيا رشد اقتصادى ايران مثبت شده است؟

بيش از يك هزار تن 
سيب و پرتقال در همدان 

توزيع شد
  مدير ســازمان تعاون روستايي همدان گفت: 
309 تن سيب و 819 تن پرتقال در راستاي اجراي 

طرح تنظيم بازار ميوه در اين استان تأمين شده و در 
روزهاي پاياني سال گذشته و ايام نوروز و هم اكنون 

درحال توزيع است.
مجيد مسلمى راد افزود: در پايان سال 1399 اتحاديه 
تعاون روستايي همدان به عنوان مباشر تأمين ميوه 
طرح تنظيم بازار تعيين شــد كه اقدام مناسب اين 
اتحاديه در خريد و ذخيره ســازي سيب و پرتقال 

موجــب رضايتمندي مردم همــدان از اجراي اين 
طرح شد.

وي ادامه داد: عالوه بر كيفيت مطلوب ميوه، قيمت 
متناسب با بازار و براساس دستورالعمل تعيين شد 
كه اين امر اســتقبال مردم از ميوه طرح تنظيم بازار 

را به همراه داشت.
مسلمى راد با اشاره به هدف اصلي توزيع ميوه سيب 

و پرتقال در ايام پاياني ســال و نوروز يادآور شد: 
هدف از اجراي اين طــرح، تأمين بازار ميوه مورد 
نياز مردم نبوده بلكه با اجراي اين طرح بازار تنظيم 
شــده و از افزايش قابل توجه قيمت ها و شوك به 

بازار جلوگيري شده است.
مدير ســازمان تعاون روستايي استان همدان گفت: 
قيمت ميوه براي ســيب قرمز 8 هزار تومان و براى 

سيب زرد ده هزار و 800 تومان و براي پرتقال نيز 
ده هزار و 800 تومان تعيين شد كه در 98 غرفه در 

سطح استان همدان توزيع شد.
وى ادامه داد: تاكنون 80 درصد ميوه تأمين شــده 
توســط اتحاديه تعاون روســتايى به مباشــرت از 
ســازمان صمت توزيع شده و 20 درصد مابقى نيز 

درحال توزيع است.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

روستاى فيض آباد قهرمان جام نوروز 
فامنين شد

 روســتاى فيض آباد قهرمان مسابقات فوتبال جام نوروز 1400 در 
شهرستان فامنين شد.

مســابقات فوتبال جام نوروز با حضور ده تيم روستايى در شهرستان 
فامنين برگزار و با معرفى تيم هاى برتر پايان يافت.

اين مســابقات به همت هيأت روســتايى و عشــايرى و با همكارى 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان فامنين با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشــتى در زمين خاكى مجتمع ورزشــى امام حســن مجتبى(ع) 

شهرستان برگزار گرديد.
در اين مســابقات ده تيم از روستاهاى شهرســتان فامنين در قالب 2 
گــروه 5 تيمى به مــدت ده روز با همديگر به رقابــت پرداختند كه 
تيم هاى روستاى فيض آباد و اصله با شكست تيم هاى حريف به ديدار 
نهايى مســابقات راه يافتند. در ديدار نهايى تيم روســتاى فيض آباد با 
نتيجه 5 بر 2 تيم روســتاى اصله را شكســت داد و قهرمان اين دوره 
از مســابقات شد. در پايان كاپ قهرمانى و جوايزى به رسم يادبود به 

تيم هاى برتر اهدا شد.

دوره آنالين داورى ووشو در مالير
 هيأت ووشــو شهرستان مالير براى ارتقا و باال بردن سطح علمى 
داوران خــود در آغاز ســال نو دوره داورى درجه 2 و 3 ووشــو در 

سبك هاى ساندا و تالو به صورت آنالين برگزار كرد.
دوره داورى درجه 2 و 3 ووشــو براى ارتقــاى درجه داورى و باال 
بردن سطح علمى داوران اين رشته ورزشى به همت هيأت ووشو اين 
شهرستان و همكارى رئيس و نايب رئيس استان در شهرستان مالير در 
2 سبك  ساندا و تالو به صورت آنالين و با حضور مدرسان بين المللى 

و ناظر رسمى فدراسيون ووشو كشور برگزار شد.
تعداد 41 نفر از داوران اين رشته ورزشى از سراسر كشور در اين دوره 

حضور داشتند كه با موفقيت اين دوره را به پايان رساندند.
ســعيد حيدرى مدرس و داور بين المللى تالو و مســعود يوسف زاده 
مدرس و داور بين المللى ساندا از اساتيد برجسته بين المللى اين رشته 

ورزشى در كشور مدرسى اين دوره آموزشى را برعهده داشتند.

درخشش بانوى بسكتباليست همدانى
 در اردوى انتخابى تيم ملى

 درخشــش و ثبت ركــورد بازيكن خوش تكنيــك همدانى آيناز 
رحيمى، در اردوى انتخابى تيم ملى بانوان زير 15 ســال مهارت هاى 
فردى سبب شد تا اين بانوى همدانى عالوه بر دعوت به مرحله نهايى، 
تنها بازيكنى باشــد كه از غرب كشــور مجوز حضور در اين اردو را 
به دســت آورده اســت. مرحله نهايى انتخابى از ديروز دوشــنبه 16
فروردين ماه آغاز شده كه تا جمعه 20 فروردين ماه سالجارى در سالن 
ســلمان فارسى تهران برگزار مى شــود و پس از آن ليست نهايى تيم 
ملى كه متشــكل از 7 بازيكن است براى حضور در مسابقات آسيايى 
زير 15 سال منتشر مى شود. مسابقات آسيايى دختران زير 15 سال در 

ارديبهشت ماه سالجارى برگزار خواهد شد.
آيناز رحيمى بازيكن كانون استعداديابى نايريكا همدان بوده كه به رغم 
سن كم سابقه چند سال حضور متوالى در ليگ هاى نوجوانان و دسته 

2 كشور را در كارنامه خود دارد.

سواركاران برتر «جام جمهورى» معرفى شد
 نوزدهمين دوره مســابقات پرش با اســب «جام جمهورى» به ميزبانى باشــگاه 

آذرخش در شهرستان بهار برگزار شد.
نوزدهمين دوره مسابقات پرش با اسب جام جمهورى با حضور سواركارانى از باشگاه 
ها و مراكز ســواركارى شبديز، اويســينا، ايثار، اكباتان، گشتاسب و خوشه طاليى به 
مدت 2 روز در باشــگاه ورزشى سواركارى آذرخش شهرستان بهار برگزار شد كه در 
پايان در رده c١ آزاد محسن حداديان از باشگاه آدرخش مقام نخست را كسب كرد، 
فرزاد سهيل قاســمى از باشگاه اكباتان و عليرضا بختيارى از باشگاه سواركارى اوسينا 

به ترتيب دوم و سوم شدند.

در رده D١ آزاد مهدى حمزه اى از باشــگاه ســواركارى كوثر قهرمان شــد و مهدى 
صمدى از باشــگاه ايثار و عليرضا بختيارى از باشــگاه سواركارى اوسينا دوم و سوم 
شدند. همچنين در رده اسب هاى جوان 6و 7 سال مهدى صمدى از باشگاه ايثار، على 
رابطى از باشگاه گشتاسب و محسن حداديان از باشگاه سواركارى آذرخش به ترتيب 
اول تا سوم شدند. مراســم اهداى جوايز اين رقابت ها با حضور برقعى رئيس هيأت 
ســواركارى استان، صفى زاده رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار و جمعى از 

پيشكسوتان برگزار شد و به نفرات برتر هدايايى اهدا شد.
ســرداور اين دوره از رقابت ها مهدى اميدمهر بود كه نفيسه بختيارى و فاطمه يزدى 
به عنوان داور و مهيار كسايى به عنوان سركالنتر وى را در برگزارى اين رقابت ها يارى 

كردند.

مسابقه دو صحرانوردى 
در تويسركان

 مسابقه دو صحرانوردى در تويسركان 
به مناسبت هفته جوان برگزار شد.

به مناسب هفته جوان هيأت دووميدانى 
دو  مســابقه  تويســركان  شهرســتان 
صحرانوردى داخل پيست برگزار كرد.

كامــل  رعايــت  بــا  مســابقه  ايــن 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى در استاديوم 

ورزشى شهيد هرمزى برگزار شد و
بــه نفرات اول تا چهارم مســابقه لوح 

تقدير و هدايايى اهدا شد.
در ايــن رقابت اميرحســين مالميرى، 
و  احمدوند  على  خزائى،  اميرحســين 
ســامان احمدوند عناوين نخســت تا 

چهارم را به خود اختصاص دادند.

صعود كوهنوردان 
تويسركانى به قله الوند

 كوهنوردان تويســركانى به مناسبت 
هفته جوان به قله الوند صعود كردند.

كوهنوردان تويسركانى در قالب باشگاه 
كوهنوردى فاطميون به مناســبت هفته 

جوان به قله الوند صعود كردند.
15 نفر از كوهنوردان تويســركانى در 
اين صعود شركت داشتند و همه نفرات 

موفق به فتح قله شدند.

سرمربى جديد االهلى 
وارد عربستان شد

 ريگــى كامپ ســرمربى رومانيايى 
جديد االهلى عربســتان شــب گذشته 
وارد جده شد تا به صورت رسمى كار 

خود را با اين تيم آغاز كند.
االهلــى ميزبان و رقيب اســتقالل در 
مرحله گروهــى ليگ قهرمانان آســيا 

است.

نيمار در آستانه 
محروميت طوالنى مدت

ــن  ــن ژرم ــارى س ــم پ ــم تي  مهاج
در آســتانه محروميــت طوالنــى مــدت 

ــرار دارد. ق
نيمــار در بــازى مقابل ليــل از هفته 
ســى ويكم ليگ فرانســه به دليل رفتار 
خشــونت آميز كارت قرمــز مســتقيم 
دريافت كرد و از زمين مســابقه اخراج 

شد.
براساس ادعاى رســانه هاى فرانسوى، 
نيمار به دليل رفتارش پس از اخراج در 
بازى بين پاريس مقابل ليل ممكن است 
از سوى فدراسيون فوتبال فرانسه 4 يا 

5 محروم شود.

1

2

پيشخـوان

3

4

فراخوان مناقصه عمومى شماره 1400/01  (نوبت دوم)

كميسيون معامالت 

ملى  شناسه  به  همدان  استان  دام  امور  پشتيبانى  كل  اداره  كشور-  دام  امور  پشتيبانى  سهامى  شركت  1-مناقصه گزار: 
14002771736 و شماره اقتصادى 411113673771

به نشانى: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتى بوعلى- اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان. كد پستى:  
99813-65199    تلفن: 1-34373960    نمابر: 34373829

2-موضوع مناقصه: واگذارى مديريت و راهبرى مجمع انبارى علوفه اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به شماره فراخوان 2000001014000017

شناسه   IR 900100004001039806370564 شماره حساب  به  نقد  وجه  واريزى  فيش  اصل  كار:  ارجاع  فرآيند  در  شركت  تضمين  3-نوع 
907203965100000000000000000017 بانك مركزى به نام سپرده- خزانه دارى كل يا ضمانت نامه بانكى به نام مناقصه گزار (كليه بانك ها به 
جز بانك سرمايه، ايران زمين) و يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد (موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشاركت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پاكت الف الك و مهر شده تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 به 

مناقصه گزار تسليم گردد.
4-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 450,000,000 (چهارصد و پنجاه ميليون) ريال به نام اداره كل پشتيبانى امور دام استان همدان 

5-زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاى مالى:
5-1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز شنبه تاريخ 1400/01/21
5-2- مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ 1400/01/31

5-3- مهلت تحويل پاكت الف محتواى اصل تضمين: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاريخ 1400/01/31
5-4- زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/02/02 واقع در نشانى مناقصه گزار 

6-خريد اسناد: متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند پس از واريز مبلغ 500,000 ريال (غيرقابل استرداد به شماره حساب بانك مركزى 
IR 310100004001039804006087 شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه دارى كل از طريق سامانه ستاد) در زمان 

مهلت دريافت اسناد (رديف 1-5 آگهى) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7-فيش/ رسيد پرداخت مبلغ 500,000 ريال خريد اسناد به همراه پاكت الف به دبيرخانه كميسيون معامالت استان تحويل گردد.

8-مراحل برگزارى مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاريخ 1400/01/16 مى باشد.
9-ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه درج مى باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934
تاريخ چاپ اول: دوشنبه 1400/01/16

تاريخ چاپ دوم: سه شنبه 1400/01/17 
(م الف 21)

شاورزی ھاد  وزارت 
ور ور دام  ی ا ی ابیتشپ ھا ر 

ن تان ھمدا ا

 تيم فوتبال پــاس در ديدارى معوقه مقابل 
تيم نيروى زمينى تهران بدون گل متوقف شد.

از رقابت هاى فوتبال قهرمانى ليگ دســته دوم 
كشور چند ديدار معوقه انجام شد كه در يكى 
از اين ديدارها تيم فوتبال دگرگون شده پاس 

همدان ميزبان سربازان نيروى زمينى بود.
پاس كه با جدايــى چند بازيكن كليدى خود 
با كمبود مهره روبه رو اســت و پس از جدايى 
پاشازاده و هزينه سرســام آورى كه به باشگاه 
تحميل كرد و تعدادى از بازيكنان هوايى شدند، 

حاال على قربانى سكان دار پاس شده است.
قربانى كه همراه كادر فنى و احمد جمشيديان 
2 ســال پاس را به عنوان يــك مدعى معرفى 
كرد، پس از كش وقوس فراوان دوباره به پاس 
برگشته تا شايد بتواند كشتى به گل نشسته اين 

باشگاه را به ساحل نجات برساند.
قربانى در اين بازى معوقه كه حكم شــناخت 
نفرات را داشت با تركيب احمد مهرابى، ميالد 
داوودى، امين كاشفى، ابوالفضل زمردى، رضا 
ايار، رضا كاشــفى، داوود ســعادتى (عرفانى 
فتاحى 57)، شاهين اخوى (پژمان مالكى 46)، 
موســى شــهبازى (وحيد نجفى 69) و وحيد 

جاللى تيم را روانه ميدان كرد.
بازى با سوت ميثم دستجردى داور كرجى آغاز 
شد. پاس كه تغييرات پرشمارى را در تركيب 
خود نســبت به بازى هاى گذشته داشت بازى 
را هجومى آغاز كــرد و در همان دقايق اوليه 
2 بار تا آستانه فتح دروازه نيروى زمينى پيش 
رفــت اما بى دقتى و كم باورى بازيكنان مانع از 

كاميابى پاس شد.
ابتدا در دقيقه سوم بازى داوود سعادتى به دنبال 
دريافت توپ از شــهبازى در دهانه دروازه به 
زير توپ زد و توپ زوزه كشان از باالى دروازه 
راهى اوت شــد و سپس در دقيقه 6 نوبت به 
موسى شــهبازى رسيد تا چنين موقعيتى را از 

دست بدهد.
پس از طوفان دقايــق اوليه پاس كه نويد يك 
فوتبال زيبا را مى داد بازى كم كم آرام شد و اين 
بار نوبت به سربازان نيروى زمينى رسيد تا در 
زمين پاس جوالن بدهند و به  رغم تالش 2 تيم 
در نيمه نخست توپى از خط دروازه ها نگذشت 

و 2 تيم مساوى قدم به نيمه دوم گذاشتند.
تيم فوتبال پاس كه شــرايط خوبى در جدول 
نداشــت و براى آنكه كابوس سقوط به پايين 
جــدول را از خــود دور كند به دنبال كســب 

پيروزى در اين ديدار بود.
تيــم نيروى زمينى نيز با حضور در رده چهارم 
در اين ديدار سعى داشت با تلف كردن وقت 

حداقل امتياز را بگيرد.

دست خالى قربانى در نيمكت و 
استرس حاكم بر تيم مانع از آن 
شد تا پاس فوتبال زيبايى را به 
نمايش بگذارد و بيشتر چشم به 
ارسال هاى بلند داشت كه از اين 
حربه سودى نبرد و درنهايت با 
كسب يك تساوى خانگى ديگر 
سرنوشت خود را به ديدارهاى 
باقى مانده ليگ گره زد. پاس با 
اين تساوى همچنان در رده نهم 
جدول باقى ماند تا عمًال اميدى 
براى حضور در جمع تيم هاى 
مدعى نداشته باشد و حاال كادر 
جديد تيم پاس تمام ســعى و 
تالش خود را براى بقا به كار 

بسته اند.
در ساير ديدارهاى معوقه ليگ 
دســته دوم كشــور و از گروه 
نخست تيم فوتبال علم و ادب 
تبريز يكــى از مدعيان صعود 
مقابل حريف خود فوالد نوين 
اهواز يك بر يك متوقف شد تا 
شهردارى همدان با سود بردن 

از اين تساوى به تنهايى صدرنشين باشد. مس 
نوين كرمان نيز با يك گل ايرانجوان بوشهر را 
شكســت داد و 2 تيم اميد گناوه ديگر مدعى 
ليگ و اواالن كامياران نيز به تساوى يك بر يك 

رضايت دادند.
اما در گروه دوم ميالدمهر تهران و شهردارى بم 
به تساوى بدون گل رسيدند. شهيد قندى يزد با 
2 گل شهردارى ماهشهر را مغلوب ساخت و 
نفت اميديه با يك گل سردار بوكان را شكست 

داد. البته اين بازى در دقيقه 80 نيمه كاره ماند.
در پايــان نيم فصل رقابت ها در گروه دوم مس 

شهر بابك با 26 امتياز صدرنشين است، نفت 
اميديــه با 12 بازى و 25 امتياز دوم اســت كه 
احتماالً بازى نيمه كاره اين تيم با سردار بوكان 3
بر صفر به سود نفت اميديه اعالم خواهد شد و 
نفت قهرمان نيم فصل مى شود. تيم نيروى زمينى 
تهران نيز كه مقابل پاس چهره تيم باالنشين را 
نداشت با 21 امتياز به همراه شاهين بندرعامرى 
در مكان سوم قرار دارند. پاس نيز با 15 امتياز 

در رده نهم جدول قرار دارد.
در گروه نخست نيز شــهردارى همدان با 26
امتياز قهرمان نيم فصل شــد و تيم علم و ادب 

تبريز با 24 امتياز دوم است.

 تيم فوتبال پاس اين روزها شــرايط مناســبى ندارد 
و بيــش از هر زمــان ديگرى اين تيــم نيازمند حمايت 

همه جانبه است.
علــى قربانى در جمع خبرنگاران ورزشــى با اعالم اين 
مطلب و با اشاره به وضعيت تيم پاس و قبول هدايت اين 
تيم بحــران زده، اظهار كرد: روزى كه به همدان آمديم تا 
هدايت تيم را بپذيريم، شرايط خوبى را احساس نكرديم. 
متأســفانه تيم از نظر فردى، تاكتيكى و روانى مشــكل 
داشــت و هزينه كرد اين تيم هيچ گونه خروجى مثبتى را 
در نيم فصل اول نداشته است و به نظر من از اين تيم بوى 

سقوط به مشام مى رسيد.
ســرمربى تيم پاس همدان بيان كرد: من و دوستان ديگر 
خودم از جمله احمد جمشــيديان، بهمن طهماســبى، 
عليرضا رضايى و... در 2 فصل گذشته تيم را به عنوان يك 
مدعى نگه داشته بوديم و در پايان هر فصل تيم در دقيقه 

90 نتوانست صعود كند.
وى افزود: اما در فصل ســوم كه بايد قطعاً شاهد صعود 
تيم باشيم، به يكباره سرمربى موفق گذشته را كنار زدند و 
شــاكله اصلى تيم را بهم زدند و حال و روز تيم شرايطى 

پيدا كرد كه اكنون شاهد آن هستيم.
قربانى با ابراز گاليه از شــرايط بــد تيم عنوان كرد: تيم 
بسيار بد بســته شده است، اختالف مالى بازيكنان بسيار 
باال بود، بازيكنان بومى در تيم بسيار اندك بودند و همه 
اين شرايط از نظر روانى تيم را به هم ريخته بود. اما پس 
از ورود ما به تيم، برخى از بازيكنان به صالح ديد خود از 
تيم رفتند، چند نفرى را ما به خاطر قراردادهاى باال و نبود 
كارايى مناســب از تيم خارج كرديم و امروز مىبينيد كه 
به ناچار براى انجام تمرينات از تيم اميد و جوانان باشگاه 

چندين بازيكن را اضافه كرده ايم.
سرمربى تيم پاس تأكيد كرد: من و بقيه همكارانم آبروى 
ورزشى خود را كف دست گرفته و با ريسك باال هدايت 
تيــم را قبول كرديم. من از روز اول اعالم كردم كه قطعًا 

امتياز تيم را در ليگ دسته دوم حفظ خواهم كرد، زيرا با 
اين شرايط و حتى بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتى، تيم 

يكى از كانديداهاى سقوط است.
وى گفت: اما من دراين شــرايط مى توانم بمانم و ادامه 
دهــم كه حداقل پنجره نقل و انتقاالتى تيم باز شــود و 
بتوانم در خط دفاعى و حمله بازيكن جديد اضافه كنم، 
در غيــر اين صورت همكارى كادر مــا و پاس ادامه دار 
نخواهد بــود، زيرا با بازيكنان فعلى قطعا در ادامه راه به 

مشكل برخواهيم خورد و چه بسا سقوط هم كنيم.
قربانى افــزود: از روز اولى كه پاس وارد همدان شــد، 
متولى اصلى تيم، دســتگاه ورزش بــود كه با حمايت 
اســتاندار، نماينده مجلس و شهردار همدان، تيم را اداره 

مى كردند.
يت وى اضافه كرد: متأســفانه ايــن روزها  حما

كه از پاس كمرنگ شده و اين براى پاس 
برندى بزرگ در كشور است خوب 
نيســت و انتظار داريــم مديركل 
ورزش و جوانان نگاه مهربانانه اى 

به پاس داشته باشد و حداقل 
در ســخت افزارى 

را  پــاس 

حمايت كند. 
كه  ماهى  يك  در 

هدايت پاس را گرفتم 
باالى 4 مرتبه مدير هتل 

ورزش مريانــج تيم تهديد به اخراج كرده و اين اصًال براى 
پاس خوب نيست.

قربانى تأكيد كرد: به طور مثال درست شب پيش از بازى 
با نيروى زمينى با هزار مشكل توانستيم در هتل بمانيم و 
اردوى پيش از بازى خــود را برگزار كنيم كه اين اصًال 
زيبنده نيست، مديركل ورزش استان بايد ورود پيدا كند 

و بِرند ورزش همدان را دريابد.
وى افــزود: امير عظيمى مديرعامل فعلى باشــگاه، تنها 
مانده و درحال حاضر در اين وانفساى اقتصادى از جيب 
شــخصى به دنبال رتق و فتق امور باشگاه است كه به نظر 
من يك نعمت بسيار خوبى است و اين انصاف نيست او 

را تنها بگذاريم و ديگر كسى سراغ پاس را نگيرد.
سرمربى تيم پاس ادامه داد: من از مديركل دستگاه ورزش 
استان تقاضا دارم يارى گر تيم باشد تا بتوانيم حداقل سال 
آينده تيم را به ليگ دســته اول ســوق بدهيم و به انتظار 
چندين ســاله همدانىها پايان دهيم و جشن را به كوچه 

همدانى ها بكشانيم.
وى نبود ســاختار در باشگاه را بســيار بد توصيف كرد 
و گفت: در اســتان همدان براى آينده باشگاه برنامه اى 
وجــود ندارد و يــك ماه مانــده به آغاز 
مسابقات يادشــان مىافتد كه تيمى 
هم وجــود دارد و دقيقه نودى 
مىخواهنــد با من ســالم و 
صلوات تيم را روانه مسابقات 

كنند و انتظار صعود هم دارند.
اميــدوارم  شــد:  يادآور  قربانــى 
مسئوالن استان و دســتگاه ورزش شرايط 
اوليه نيم فصل باقــى مانده را فراهم كنند تا تيم را 
در ليگ نگــه داريم، من قول مىدهم فصل آينده به 
شــرطى كه اعتماد به ما باشد و 2 ماه زودتر بتوانيم 
كار خــود را آغــاز كنيم با نصف بودجه امســال 

باشگاه، شرايط صعود تيم را فراهم كنيم.

ميالن به دنبال شكار بهترين گلزن 
تاريخ سيتى

 باشــگاه ميالن براى تقويت خط حمله اش در فصل آينده سرخيو 
آگوئرو مهاجم سرشناس سيتى را زيرنظر دارد.

ســايت «كالچو مركاتو» ايتاليا خبر داد آگوئرو قراردادش با سيتى در 
پايان فصل جارى به پايان مى رسد و مى تواند به عنوان بازيكن آزاد به 
هر تيمى برود. به همين خاطر اين مهاجم آرژانتينى مشــتريان زيادى 

پيدا كرده است.
روســونرى در صف خريداران مهاجم 32 ساله قرار دارد. آگوئرو در 
سال 2010 به سيتى آمد و در طول ده سال گذشته براى سيتيزن ها 384 
بــازى انجام داد و با به ثمر رســاندن 257 گل به بهترين گلزن تاريخ 
باشگاه انگليسى تبديل شد. پارى سن ژرمن، بارسلونا و اينتر از ديگر 

مشتريان آگوئرو به شمار مى آيد.

شناگر ژاپنى با غلبه بر سرطان
جواز حضور در المپيك را كسب كرد

 شــناگر 20 ساله ژاپنى كه مدت ها با ســرطان دست و پنجه نرم 
مى كرد، جواز حضور در المپيك توكيو را كسب كرد.

ريكاكو ايكى شــناگر ژاپنــى در ماده 100 متر پروانه در مســابقات 
قهرمانى كشــور به پيروزى رسيد و در بازگشتى شگفت انگيز پس از 
نبرد با سرطان خون، در ماده 4 در 100 متر جواز حضور در بازى هاى 

المپيك توكيو را به دست آورد.
ايكــى در ســال 2016 در المپيــك ريو حضور داشــت و از آن 
زمان نمايش قدرتمند خود را ادامه داد اما در ســال 2019 به دليل 
ســرطان خون ده ماه در بيمارستان بســترى شد و با اين بيمارى 

كرد. مبارزه 

ليپى براى سومين بار در آستانه بازگشت 
به يوونتوس

 مارچلو ليپى سرمربى سرشناس 
ايتاليايى براى ســومين در آســتانه 
بازگشت به روى نيمكت يوونتوس 

قرار دارد.
به صورت  ســال 2020  در  ليپــى 
مربيگــرى  دنيــاى  از  رســمى 
خداحافظى كرد. سرمربى سرشناس 
ايتاليايى بــراى آخرين بار هدايت 
تيــم ملى چين را برعهده داشــت 
و در ســال 2019 اســتعفا كرد و پس از آن تيمى نداشته و درنهايت 

خداحافظى كرد.
اين مربى ايتاليايــى 19 قهرمانى در كارنامه اش دارد. قهرمانى در جام 
جهانــى 2006 به همراه ايتاليا و قهرمانى با يوونتوس در ليگ قهرمانان 

اروپا از بهترين افتخاراتش است.
البته ليپى اين بار به عنوان ســرمربى به يوونتــوس برنمى گردد بلكه 
به عنــوان مدير فنى در كنار پيرلو جوان كار مى كند تا بتواند اين مربى 

جوان را به مسير درستى هدايت كند.
يوونتوس اكنون با كســب 56 امتيــاز در رده چهارم جدول رده بندى 

سرى A قرار دارد.

توقف پاس مقابل سربازان نيروى زمينى 

شهردارى همدان قهرمان نيم فصل شد

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته سيزدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

826+13751135شهردارى همدان 1
1124+13661187علم وادب تبريز 2
622+136431610ويستا تورين تهران 3
420+135531511اميد پرسپوليس گناوه4
320+135531310اسپاد تهران 5
17+135531192مس نوين كرمان 6
117+134541110سپيد رود رشت7
117+13454109ملى حفارى اهواز 8
16-134451212اواالن كامياران9
15-1336411165ايرانجوان بوشهر10
713-133461118فوالد نوين اهواز11
412-133371115شهردارى بندر عباس12
810-13245614فرش محتشم تبريز13
1210-13319618نفت وگاز گچساران 14

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته سيزدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1426+13751173مس شهر بابك 1
825+12741124نفت اميديه2
621+13562115نيروى زمينى تهران3
221+135621513شاهين بندر عامرى 4
119+134721211اترك بجنورد5
17-134541010شهداى بابلسر6
316+1344596عقاب تهران7
16-1344514173شهردارى ماهشهر 8
315+13292118پاس همدان 9
15+1336413121شهيدقندى يزد10
913-13346918شمس آذر قزوين 11
311-122551316سردار بوكان 12
810-13247614ميالدمهر تهران13
158-13157722شهردارى بم 14

براى اعتالى پاس بايد همه كمك كنند

مى كردند.
روزها  يت وى اضافه كرد: متأســفانه ايــن حما

كه از پاس كمرنگ شده و اين براى پاس 
برندى بزرگ در كشور است خوب 
نيســت و انتظار داريــم مديركل 
ورزش و جوانان نگاه مهربانانه اى 

به پاس داشته باشد و حداقل 
در ســخت افزارى 

را  پــاس 

حمايت كند. 
كه  ماهى  يك  در 

هدايت پاس را گرفتم 
4باالى 4 مرتبه مدير هتل 

سرمربى تيم پاس ادامه داد:
استان تقاضا دارم يارى گر ت
آينده تيم را به ليگ دســته
چندين ســاله همدانىها پ

همدانى ها بكشانيم.
وى نبود ســاختار در باشگ
و گفت: در اســتان همد
وجــود ندار
مسابقا
هم
م
ص
ك
قربانـ
مسئوالن استا
اوليه نيم فصل باقــى
در ليگ نگــه داريم،
شــرطى كه اعتماد به
كار خــود را آغــاز
باشگاه، شرايط صع
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پوشش هايى كه تجهيزات الكترونيكى را 
ضدآب مى كنند

 پژوهشــگران ژاپنى در بررسى جديد خود، پوشش هاى پليمرى 
ابداع كرده اند كه تجهيزات الكترونيكى را در برابر آب مقاوم مى سازند.

به گزارش ايسنا، بيشــتر ابزارهاى الكترونيكى، ضدآب نيستند. اگر 
هنگامى كه بــا تلفن همراه خود صحبت مى كنيد، از يك دســتگاه 
آب پاش به شما آب پاشيده شود، برايتان آزاردهنده خواهد بود. براى 
رفع اين گونه مشــكالت مى توان برخــى از ابزارهاى الكترونيكى را 
ضدآب ســاخت. ماجرا در مورد تجهيزات الكترونيكى انعطاف پذير 
كامال متفاوت اســت. مواد درزگير كه در آنها بــه كار مى روند، بايد 
قابليت خم شــدن داشــته باشــند. در فناورى هاى كنونى، اين مواد 

درنهايت ترك مى خورند يا از دستگاه جدا مى شوند.

انسان هم مى تواند كوويد-19 را به خفاش  
انتقال دهد

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، مدعى شدند كه 
انسان ها هم مى توانند كوويد-19 را به خفاش ها انتقال دهند و آنها را 
آلوده كنند. به گزارش ايسنا، پژوهشگران آمريكايى مدعى هستند كه 
شايد انسان هاى مبتال به كوويد-19 نيز بتوانند خفاش ها را آلوده كنند 

و زندگى اين پستانداران پرنده را به خطر بيندازند.
اين پژوهــش مى تواند بينش هاى جديــدى را در مورد باور كنونى 
كه خفاش ها را دليل اصلــى انتقال كروناويروس مى داند، ارائه دهد. 
 (U.S. Geological Survey) سازمان زمين شناســى آمريكا
به تازگى پژوهشى را انجام داده است كه نشان مى دهد شايد خفاش ها 

نيز در معرض تهديد اين ويروس كشنده قرار داشته باشند.

دانشمندان براى نخستين بار سم مهلك 
جلبكى را در هوا پيدا كردند

 براى نخستين بار كشف شده است كه سمى خطرناك مى تواند از 
طريق خزه و جلبك هاى روى سطح آب وارد هوا شود.

 Lake  به گزارش ســايمكس، اين تحقيقات كه در پيش چاپ مجله
and Reservoir Management به چاپ رســيده اســت، 
نشــان مى دهد: تشــكيل خــزه و جلبك  روى ســطح آب ها كه به 
شكوفايى جلبكى نيز شناخته مى شــود نه تنها براى آب هاى سراسر 
جهان اتفاقى ناخوشــايند اســت بلكه مى تواند براى حيات وحش و 
انســان ها نيز خطرناك باشد. براى نخستين بار دانشمندان وجود سم 
جلبكى آناتوكسين-اى(anatoxin-a) را كه به عنوان «عامل مرگ 

سريع» نيز شناخته مى شود.

بهترين پارچه براى ساخت ماسك خانگى 
چيست؟

 اســتفاده از ماسك مى تواند از شما و ديگران در برابر كوويد-19 
محافظت كند اما يافته هاى مؤسســه  فناورى جورجيا نشان مى دهد 
جنس مواد و تعداد اليه هاى پارچه استفاده شده در ماسك به طور قابل 

توجهى بر روى ميزان در معرض بيمارى قرار گرفتن اثر مى گذارد.
به گزارش مديكال اكسپرس، در اين مطالعه ميزان كارايى مواد مختلف 
در فيلتر كردن ذرات زيرميكرون بررســى شد. براى مقايسه مى توان 
گفت قطر موى انسان 50 ميكرون است درحالى كه يك ميلى متر هزار 
ميكرون است. ان جى اى لىNga Lee)) استاديار دانشكده  مهندسى 
شيمى و زيست مولكولى و دانشكده  علوم زمين و جو گفت: يك ذره  

زيرميكرون مى تواند براى ساعت ها و روزها در هوا معلق باقى بماند.

كشف نمونه گياهى جديد 
با نام گل جاليز پويانى

 نمونه گياهى جديدى با نام گل جاليز پويانى از سوى محققان دانشگاه 
 Phelipanche pouyanii فردوسى مشــهد كشــف و با عنوان
نام گذارى شد. به گزارش ايسنا، گروه پژوهشى گياه شناسى پژوهشكده 
علوم گياهى دانشگاه فردوسى مشهد در ارديبهشت ماه سال 1391 طى 
تحقيقات ميدانى خود گياهى را از كوه هاى باقران واقع در جنوب بيرجند 
جمع آورى كردند كه پس از مطالعات و بررسى هاى طوالنى و همه جانبه 
توسط گياه شناسان دانشگاه فردوسى مشهد به عنوان گونه جديد گياهى 
شــناخته شد. اين گياه به پاس قدردانى از تالش هاى علمى فراتر از 40 
ساله محســن پويان در حوزه گياه شناســى و گياهان دارويى در استان 

خراسان جنوبى Phelipanche pouyanii نامگذارى شده است.

آغاز درس گفتارهاى چهارشنبه ابن سينا 
از 18 فروردين

ابن سينا به چه كارمان مى آيد؟

 ادامه درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا در سال 
جديد از چهارشنبه هجدهم فروردين 1400 از سر 

گرفته مى شود.
رئيــس روابــط عمومى و امــور بين الملــل بنياد 
بوعلى سينا در اين باره گفت: درس گفتارهايى درباره 
بوعلى ســينا كه از بهمن 99 آغاز شده و چهارشنبه 
هــر هفته با حضور اســاتيد ابن ســيناپژوه برگزار 
مى شود، تا پايان تابستان 1400 ادامه خواهد داشت.

ابــن برنامه به منظــور معرفى و بازشناســى آثار و 
انديشــه هاى ابن ســينا، با حمايــت معاونت امور 
فرهنگى وزارت ارشاد و همكارى بنياد بوعلى سينا 
و مديريت مؤسســه فرهنگى شهر كتاب تهران برپا 

مى شود.
توكل دارائى با اشاره به ســوابق فعاليت هاى شهر 
كتــاب و مديريت توانمند نشســت هاى علمى آن 
توســط محمدخانى از زحمات وى قدردانى كرد 
و گفت: بســى جاى اميدوارى است كه به ميراث 
ابن سيناى بزرگ در دانشگاه ها و مراكز علمى كشور 
بيش از گذشــته توجه و التفات مى شود و آگاهى 
نسل جديد دانشگاهى و عالقه مندان نسبت به آثار 
مفاخر علمى كشور به ويژه بوعلى، نويد راهگشايى 
براى انجام پژوهش هاى علمى در اين زمينه است.

رئيــس روابــط عمومى و امــور بين الملــل بنياد 
بوعلى سينا افزود: هفتمين نشست از درس گفتارها 
در چهارشــنبه 18 فروردين ســاعت 11 صبح با 
ســخنان سيد نصرا... موسويان با عنوان «ابن سينا به 
چه كارمان مى آيد؟» از اينستاگرام و مركز فرهنگى 
شــهر كتاب به نشــانى ketabofarhang، و 
تلگرام ابــن مركز به نشــانى bookcity پخش 
مى شــود. همچنين عالقه مندان مى توانند فيلم اين 

نشست را در آپارات ببينند.
بنا بــه اين گــزارش موضوع اين ســخنرانى به 
چگونگــى امكان درك، جذابيــت و تأثيرگذارى 
زبان و انديشه هاى هزارســاله ابن سينا مى پردازد 
و درباره چگونگى ساختن زبان فلسفى و منطقى 
ما، توســط اين دانشــمند و نيــز صورت بندى 
مســائل اساسى و معرفى مفاهيم از سوى او براى 
فرارفتن از مرزهاى فلســفه و منطق و حضور و 
نقش مركزى آنها در ادبيات و دين سخن خواهد 

رفت.
موســويان همچنين درباه اين موضوع كه آيا درباره 
اهميت ابن ســينا در فرهنگ ايران اغراق شــده يا 
نــه و نيز راه پيــش روى مــا در بازخوانى انتقادى 
ميراث ابن سينا و آگاهى بر محدوديت ها و نواقص 
احتمالى آن و نيز پرداختن به مسائل و موضوعاتى 
كه احتماالً بســيارى از آنها در روش ابن سينا قابل 

پاسخگويى هست يا نه، صحبت خواهد كرد.
در پايان ســاختن يــك چارچوب نوابن ســينايى 
به عنوان قدم بعدى در اين مسير مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.

پيشنهادى براى جبران خسارت هاى كرونا 
به اهالى تئاتر

 اهالى تئاتر معتقدند هيچ حــوزه اى از فرهنگ و هنر به اندازه تئاتر 
از كرونا صدمه نديده است. اما خسارت هاى تعطيلى فعاليت هاى اهالى 

تئاتر و بيكارى بيشتر آنها چگونه در سال 1400 جبران مى شود؟
 مشكالت اهالى تئاتر در كشور كم نبود كه ميهمان ناخوانده و شومى آن 
را چند برابر كرد. اين هنر مهجور نتوانست كرونا را مانند مشكالت ديگر 

از پاى درآورد و به همين دليل ناچار به عقب نشينى شد.
به جرأت مى توان گفت اين شــاخه هنرى بيش از هر رشته ديگرى در 
اين دوران صدمه ديد و اهالى آن بيكار شــدند. حتى زمانى كه سالن ها 
باز شدند و برخى از فعاليت هاى هنرى از سر گرفته شد؛ به دليل نصف 
شــدن ظرفيت ســالن ها به منظور رعايت پروتكل هاى بهداشتى، از نظر 
اقتصادى اجــراى تئاتر به صرفه نبود و با توجه به خطرات اين بيمارى، 

بسيارى ترجيحشان بر همان تعطيلى سالن ها بود.
بــه گزارش ايرنا پالس، بســيارى از اهالى اين حــوزه براى جلوگيرى از 
مشكالت و بيكارى به راه هايى همچون فيلم تئاتر و اجرا در فضاى باز روى 
آورند كه البته به دليل نبود زيرساخت ها و آمادگى الزم بسترهاى فرهنگى، 
چندان نتيجه بخش نبود. هرچند در اين ميان جشنواره تئاتر برگزار شد اما 

آن هم به شكلى متفاوت و محدودتر از سال هاى گذشته بود.
اما به راســتى براى جبران اين خسارت ها و بهتر شدن وضعيت معيشتى 
فعاالن عرصه تئاتر و همچنين فعاليت مســتمر اين صنف در سالجارى 
بايد چه راهكارهايى به كار گرفته شــود؟ چگونه مسئوالن، سازمان ها و 

نهادها مى توانند اين مسير را هموار كنند؟
اين پرسش ها را با امير دژاكام كارگردان و مدرس تئاتر درميان نهاديم.

 كرونا، خسارت ها و بدهى هاى سنگين
دژاكام درباره چگونگى جبران خســارت هاى اهالــى تئاتر از كرونا در 
ســال 1400 گفت: 14 ماه اســت كه تئاتر و فعاليت هاى تئاترى تعطيل 
است. نويسندگان، بازيگران، طراح هاى صحنه و كارگردانان اين حوزه و 
همچنين تئاترهاى خصوصى، دولتى و تجارى نتوانسته اند فعاليت داشته 

باشند.
كالس هاى آموزش بازيگرى تعطيل اســت و مؤسســه هاى بازيگرى 
نتوانســته اند به فعاليت خود ادامه دهند. تئاترهاى خصوصى و مستقل 
كه سالن هايشــان اجاره اى بود و گاهى با كرايه هاى 300 ميليون تومان 
در ماه فعاليت مى كردند، خســارت هاى بسيارى ديدند و حتى بدهكار 
شدند. به عبارت ديگر نه تنها درآمد نداشتند بلكه به دليل تعهدهاى بسيار 

بدهى هاى سنگينى دارند.
وى با بيان اينكه در اين شرايط، بازيگران تئاتر گاهى در سريال ها بازى 
مى كردند و حتى طراحان صحنه، نويســندگان و دســتياران تئاترى در 
تلويزيون و سينما نيز فعال بودند، افزود: باالخره اين خانواده به يكديگر 
متصل اســت. البته تلويزيون هم تقريبا توليداتش كم شد و ساخت آثار 
سينمايى تا حدودى متوقف شد. در هرصورت خسارت هاى سنگينى به 
اين افراد متحمل شد. البته شبكه  نمايش خانگى فعاليت خود را ادامه داد 
و با توجه به خانه نشــينى مردم، شرايط آن از زمان پيش از كرونا بهتر و 

فروششان بيشتر شده است.
 نقش ديگر سازمان ها در فعاليت هاى فرهنگى

اين كارگردان درباره وام هايى كه از ســوى مســئوالن وعده داده شده 
اســت، گفت: اعالم كردند يك وامى بــه اهالى تئاتر تعلق مى گيرد. به 
همين دليل براى ثبت نام مراجعه كردم. همه مشــخصات جزيى و كلى 
را خواســتند؛ با وجــود اين گفتند يك وام صد ميليونى به اســم من 
درآمده است كه براى دريافت آن ابتدا بايد 20 ميليون تومان پرداخت 
كنم تا وام را دريافت كنم و بايد تا ســال آينده با 14 درصد سود اين 
مبلغ را برگردانم. مراحل ثبت نام هم انجام دادم اما تا اين لحظه هيچى 

خبرى از آن نيست.
وى ادامه داد: به اهالى هنر، يك «هنر كارت» به مبلغ يك ميليون و 500 

هزار تومان دادند و در يكى دو نوبت اين مبلغ شارژ شد.
بــه هرحال هنرمندان هم بــراى گذران زندگى و معيشتشــان خرج و 
مخارج دارند. در كشور بودجه و رديف بودجه داريم. در اوج بى پولى، 

بودجه هاى فرهنگى بسيارى در جاهاى مختلف هزينه شد.
 بودجه هايى در قالب وام بالعوض

اين كارگردان با ارائه پيشنهادى درباره كمك سازمان ها و نهادها به اهالى 
تئاتر گفت: اهالى تئاتر شهرستان ها به مراتب اوضاع بدترى دارند. پيشنهاد 
مشــخص من به دولت، سازمان ها، نهادها و همه ارگان هايى كه بودجه 
فرهنگى دارند اين است كه به اهالى تئاتر وام بالعوض بدهند. وام هايى 
با ســود 14 درصد و ... را بردارند. چون فعاالن اين حوزه با اين شرايط 

از عهده پرداخت اين مبالغ برنمى آيند.
از رياست سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، رياست حوزه هنرى 
تهران و شهرســتان ها، بســيج هنرمندان و نهادهاى ديگرى كه بودجه 
فرهنگــى دارند و همچنين بانك ها كه روابط عمومى و بودجه فرهنگى 
دارند خواهشــمندم اين بودجه ها را بــه وام بالعوض تبديل كنند. اين 
وام ها را با نظارت خانه تئاتر به فعاالن تئاترى، يعنى كســانى كه عضو 

خانه تئاترند و يا نيستند اما شغلشان همين است، اعطا كنند.
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■ حديـث:
پيامبراكرم(ص):

همانا بهترين درآمد ، از آِن دستان كارگرى است كه كارش بى آاليش باشد .             
مسند ابن حنبل ج 3 ص 278 ح 8699

مريم مقدم  »
 چهار شهرستان همدان «نارنجى» شد، انتشار اين 
خبر روز گذشته بازتاب هاى متفاوتى در حوزه هاى 
متعدد همدان داشــت. تغيير رنگ شهرســتان هاى 
همدان، ماليــر، رزن و درگزيــن از وضعيت زرد 
كرونايى به نارنجى، حاال انگشت اتهام را به سمت 

گردشگرى نشانه گرفته است. 
اين درحالى است كه پيش از آغاز سفرهاى نوروزى 
تجمع مــردم در صف هايى به بهانــه خريد مرغ و 
روغن و ... خود عاملى براى شيوع كرونا محسوب 

مى شد كه البته كمتر به آن توجه مى شد.
درحال حاضر شهرســتان هاى نهاوند و تويسركان 
در وضعيت قرمز، شهرســتان هاى همدان، مالير، 
فامنين، كبودراهنگ، رزن و درگزين در وضعيت 
نارنجــى و شهرســتان هاى بهار و اســدآباد در 
وضعيــت زرد كرونايى قــرار دارند. محدوديت 
تردد شــبانه از ســاعت ده شــب تــا 3 بامداد 
ادامــه دارد و فعاليت مشــاغل گــروه 2، 3 و 4 
در شــهرهاى قرمز و مشــاغل گــروه 3 و 4 در 

است. ممنوع  نارنجى  شهرهاى 
شــيوع كرونا از سال 98 بيش از هر چيز به صنعت 
گردشــگرى آســيب زد. وزيــر ميراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى ضــرر صاحبان اين 
مشاغل را تنها در 9 ماه سال گذشته 22 هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد. دولت تالش داشــت با 2 بســته 
حمايتى بخشى از ضررها را جبران كند كه البته مورد 
رضايت فعاالن اين عرصه واقع نشد. نوروز 99 سفر 
ممنوع بود؛ اما نوروز 1400 ممنوعيت برداشته شد و 
براى عالقه مندان سفر شرايطى ايجاد شد تا با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى در شهرهاى سفيد، آبى و زرد 
به سفر بروند. اما پس از تعطيالت نوروز آمارها چيز 

ديگرى را عنوان كرد.
 كاهش 96 درصدى مسافران 

در نوروز 1400
ميراث فرهنگــى،  وزارت  گردشــگرى  معــاون 
گردشــگرى و صنايع دستى با اشــاره به كاهش 96 
درصدى سفرهاى نوروزى گفت: بيشتر مردم طبق 

توصيه ها، نوروز 1400 سفر نرفتند.
ولى تيمــورى با اشــاره به كاهــش 96 درصدى 
گردشــگران نوروزى در ســالجارى، گفت: امسال 
بيشتر مردم براســاس توصيه ها به سفر نرفتند. وى 
با اشــاره به ممنوعيت ســفر در نوروز 99، گفت: 
از 28 اسفند 99 تا ســيزدهم فروردين سالجارى 2 
ميليون و 557 هزار و 841 نفر شب اقامت در مراكز 
تحت نظارت وزارت گردشگرى اقامت كردند كه با 
احتساب 2/5 شب اقامت، در اين مدت حدود يك 

ميليون نفر در نوروز به سفر رفته اند.
وى گفت: اين آمار در مقايســه با ســال 98 كاهش 
شــديدى داشته است. براساس آمار در مدت مشابه 
در سال 98، 72 ميليون و 288 هزار و 357 نفر شب 

اقامت در كشور ثبت شده است.

 نوروز 1400 و سفرهاى يك روزه
تيمورى متوســط ضريب اشــغال مراكــز اقامتى 
تحت نظر وزارت گردشگرى را 37 درصد اعالم كرد 
و گفت: براساس آمارهاى رسيده 23 ميليون بازديد 
از جاذبه هاى گردشــگرى كشور توسط گردشگران 

داخلى به ثبت رسيده است.
وى در توضيحى درباره اين ميزان بازديدكننده گفت: 
امسال بسيارى از گردشــگران نوروز به سفر كوتاه 
رفتند و شب به منزلشان بازگشتند و اقامتى در مراكز 

اقامتى نداشتند.
 همدان در تعطيالت نوروزى 
پذيراى 266 هزار گردشگر بود

معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث  فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســتان همدان گفت: 
حدود 266 هزار گردشگر در تعطيالت نوروز امسال 
به منظور بازديد از اماكن تفريحى، تاريخى، توريستى 

و طبيعى منطقه به اين استان سفر كردند.
على خاكســار اظهار كرد: 218 هزار و 676 نفر از 
گردشگران نوروزى استان همدان از مراكز تفريحى 
و توريســتى و 47 هــزار و صد گردشــگر نيز از 

جاذبه هاى تاريخى  و فرهنگى استان ديدن كردند.
وى اظهار كــرد: همچنين 12 هــزار و 500 نفر از 
مســافران و گردشــگران نوروزى استان همدان در 

اماكن اقامتى استان اسكان يافتند.
خاكسار با اشــاره به اينكه 4 هزار تخت اقامتى در 
استان همدان وجود دارد، گفت: در تعطيالت نوروز 
6 هزار و 365 نفر در هتل ها و يك هزار و 532 نفر 
در اقامتگاه هاى بوم گردى  و 4 هزار و 833 نفر نيز در 

ساير اقامتگاه هاى مجاز استان همدان اقامت كردند.
وى گفت: با توجه به كاهش چشــمگير اقامت و 
آمار سفر گردشگران نوروزى، مى توانيم ادعا كنيم 

ســهم ناچيز ســفر در تغيير رنگ همدان غيرقابل 
انكار است. 

وى در ايــن زمينه كه شــرايط فعاليت براى هتل ها 
در شــهرهاى نارنجى چگونه خواهــد بود، گفت: 
حتــى اگر رنگ همدان قرمز شــود باز هم فعاليت 
هتل ها مجــاز خواهد بود زيرا به دليــل نظارت بر 
اين تأسيسات گردشــگرى، اقامت مسافرانى كه به 
ضرورت به ســفرهاى كارى و ادارى اقدام مى كنند 

كم خطر خواهد بود. 
 ديوار كوتاه گردشگرى
 هم مقصر و هم قربانى؟

رئيس كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى شوراى 
شهر نيز در اين باره گفت: سفر مى تواند عامل شيوع 
بيمارى كرونا باشــد اگر بر رقم خوردن آن نظارت 
كافى انجام نگيرد، اما بدون اغراق مى گوييم نظارت 
بر ارائه خدمات به گردشگران اندك نوروز 1400 در 

همدان تحسين برانگيز بود. 
حسين قراباغى در كميته گردشگرى مركز مطالعات 
و پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر همدان عنوان 
كرد: دو ســالى كه پشت سر گذاشــتيم، تأسيسات 
گردشــگرى از جملــه هتل هــا و ميهمان ســراها 
خلوت ترين روزهاى خود را  گذرانند، درصد بااليى 
از كسب وكارهاى محلى ديگر مشترى ندارند، و اينها 

همه پيغام آور ضرر و زيان هاى بزرگى هستند. 
خطر كرونا جدى اســت، ســالمت امروز و فرداِى 
اقتصــاد را تهديــد مى كند. در اين شــرايط برخى 
توريســم و گردشــگرى را يكــى از عوامل  مهم 
گســترش اين ويروس اعالم كرده اند درصورتى كه 
تــردد با رعايت پروتكل ها و نظــارت متوليان امور 
گردشگرى خطرى كمتر از سپرى كردن وقت مردم 

در برخى اجتماعات ديگر دارد. 

 وارد كردن واكسن 
بايد مسأله اصلى ما باشد

مسعود ملكى دبيركميته گردشگرى نيز از بالاستفاده 
ماندن ظرفيت هاى كارشناســى و تخصصى بخش 
خصوصى در تصميم گيرى هاى حوزه گردشــگرى 

انتقاد كرد.
ملكــى گفــت: در تمام ســال هاى فعاليتــم، هيچ 
وقــت نديــدم از نظــرات بخــش خصوصى در 
تصميم گيرى هاى اساسى صنعت گردشگرى استفاده 
شــود. هرچه بود در حد برگزارى جلسات صورى 
با نمايندگان بخش خصوصى بود. من سال گذشته 
در جلســه اى گفتم كه گردشگرى ما تا 2 سال آينده 
هم راه نمى افتد و اين حرف را طبق محاسبات دقيق 

زدم. 
وى در ادامه گفت: بارها گفته ايم كه بهترين راه سفر، 
ســفر با تور است و نبايد كال با باالرفتن آمار كرونا 
گردشگرى را تعطيل كرد. به ويژه در شرايط كنونى 
كه رعايت پروتكل هاى بهداشــتى بيش از هر وقت 
ديگرى اهميت دارد. ســفر بايد با تورم انجام شود 
و برنامه ريزى ها و كارشناسى هاى الزم در آن لحاظ 
شود و طبيعى است كه راهنماى گردشگرى هم در 
اين ميــان يك عنصر الزم اســت. چون نقش مهم 
نظارت را برعهــده دارد. هم نظارت بر حمل ونقل، 

هم نظارت بر اقامت و هم ساير بخش ها.
وى تصريح كرد: امــروز يكى از موضوعات مهمى 
كه بايد از سوى مجمع تشكل هاى گردشگرى مورد 
تأكيد قرار بگيرد وارد كردن واكســن است. واكسن 
هرچه زودتر بايد وارد شود و ما بايد با تأكيدهايمان 
به تســريع اين امر كمك كنيم؛ چون وقتى واكسن 
وارد شــود مى توانيم روى جذب توريست و حل 

معضالت گردشگرى هم حساب كنيم.

معاون گردشگرى اعالم كرد

 سفرتنها مقصر تغيير رنگ همدان نبود 
■ 4 شهرستان همدان «نارنجى» شد

جشنواره ملى 
«ايرانبانـان» 

برگزار مى شود
 جشنواره ملى «ايرانبانان» با همكارى شوراى هماهنگى و 
دفتر امور مجامع و تشكل هاى مردم نهاد وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى برگزار مى شود.
دبيرخانه جشنواره ايرانبانان از انجمن ها و سازمان هاى مردم نهاد 

حوزه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى دعوت 
مى كند، براى اين جشــنواره گزارش برنامه ها و عملكردهاى 

دوساالنه خود را به آدرس دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
فعاليت هاى نوروزى (سمن ها، سين هشتم)، ميراث فرهنگى، 
جــذب  و  توانمندســازى  صنايع دســتى،  و  گردشــگرى 
مشــاركت هاى مردمى، اطالع رسانى و آگاهى بخشى، فعاليت 
در مناطق كم برخوردار روســتايى و فعاليت هاى زمان بحران، 

محورهاى اين جشنواره هستند.
شركت براى انجمن هاى حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى آزاد است، گزارش هاى دريافتى در قالب فرمت 

ارســالى دبيرخانه پذيرفته مى شــود، همچنين گزارش هاى 
دريافتــى بايد به آدرس دبيرخانــه و آدرس تلگرامى اعالمى 

جشنواره ارسال شود.
مهلت ارسال آثار ارديبهشــت 1400 تا 2 مرداد 1400 است، 
انتخاب و داورى آثار 16 تا 20 مرداد 1400 انجام مى شــود و 

اختتاميه جشنواره 23 مرداد 1400 برگزار خواهد شد.
دبيرخانه اين جشنواره در تهران، خيابان آزادى، تقاطع يادگار 
امــام وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
ساختمان شــماره 2 دفتر امور مجامع و تشكل هاى مردم نهاد 

واقع شده است.

■ قراباغى: ديوار كوتاه گردشگرى
هم مقصر و هم قربانى؟

■خاكسار: هتل ها حتى در شهرهاى قرمز

همچنان فعال خواهند بود

■ تيمورى: كاهش 96 درصدى مسافران 
در نوروز 1400

■ ملكى: وارد كردن واكسن 
بايد مسأله اصلى ما باشد


