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نكند در بازى مار و پله با كرونا 
دوباره نيش بخوريم

 ســرانجام بعد از چند هفته دلهــره آور كه آمار بيمارى و 
مرگ و مير كرونا در كشورمان به شدت روند افزايشى به خود 
گرفته بود، خوشــبختانه چند روزى هســت كه نمودارهاى 
آمــارى در ايــن ارتباط مجدداً ســير نزولى يافته اســت و 
اميدوارى هايى براى كنترل اين بيمارى خطرناك نزد مسئوالن 

و مردم به وجود آورده است...

 2021 مـــى    20   1442 شـــوال   8   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   30 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4039 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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38 سال از كشف 
نخستين ويروس 
ايدز مى گذرد

بازنگرى 
در انتخاب 
رؤساى هيأت هاى 
ورزشى

تصميم هاى 
سياسى 
در پايتخت ها 
گرفته خواهد 
شد
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افزايش كارگران در فاز دوم به 200 نفر
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

سعيد آيينه وند-رئيس هيأت نظارت بر انتخابات هيأت مديره كانون وكالى دادگسترى استان همدان

آگهى نهمين دوره انتخابات اعضاى هيأت مديره آگهى نهمين دوره انتخابات اعضاى هيأت مديره 
كانون وكالى دادگسترى استان همدان كانون وكالى دادگسترى استان همدان 

در اجــراى مــاده يــك آيين نامــه اليحــه قانونــى اســتقالل كانــون وكالى دادگســترى بــه منظــور انجــام 
انتخابــات نهميــن دوره انتخابــات هيــأت مديــره كانون وكالى دادگســترى اســتان همــدان از كليــه وكالى 

محتــرم پايــه يــك دادگســترى عضــو ايــن كانــون كــه واجــد شــرايط عضويــت (موضــوع مــاده 4 از قانــون كيفيــت اخــذ 
ــى  ــه كپ ــا ارائ ــا 1400/03/10 ب ــخ 1400/03/01 ت ــه از تاري ــود ك ــوت مى ش ــند دع ــره مى باش ــأت مدي ــت) در هي ــه وكال پروان
شناســنامه،كارت ملــى و كپــى پروانــه وكالــت تمديــد شــده و دو قطعــه عكــس كــه در ســال جــارى گرفتــه شــده بــا حضــور 

در دفتــر ايــن كانــون نســبت بــه تكميــل فــرم مربوطــه اقــدام نماينــد.

هشت سال پيگيرى ميراث فرهنگى در استان

17 هزار اثر تاريخى مرمت شد

آمار مى گويد همدان 1415 ميانگين سن جمعيت از 50 سالگى مى گذرد

َگرد پيرى بر چهره مادستان
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با فضاى مجازى
 1- روز گذشــته اخبــارى دربــاره فضاى 
مجازى منتشر شد كه نشان از افزايش ارتباط اين 
فضا با زندگى ايرانيان در اين مدت و همچنين 

در مقاطع مهمى همچون انتخابات دارد.
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آغاز داستان زندگى 
با يك مرگ زيبا

نان همچنان مورد مناقشه
روغن و شكر گران شد

گرانى
كليد خورد!
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 روز اهداى عضو بهانه اى اســت در تقويم كشــورما تا يادى كنيم از افرادى كه مدت ها با درد و رنج زندگى مى كنند تا 
عضوى حياتى را دريافت كرده و پيوند شوند و مثل همه آحاد بشر به زندگى معمول خود ادامه دهند. نيازى كه شايد بيشتر 

از همراهى جسم به همراهى دلها و قلبهامان نياز دارد...
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

تعيين تكليف با فضاى مجازى
 1- روز گذشته اخبارى درباره فضاى مجازى منتشر شد كه نشان 
از افزايــش ارتباط اين فضا با زندگى ايرانيان در اين مدت و همچنين 

در مقاطع مهمى همچون انتخابات دارد.
فضاى مجازى به داليلى چون كرونا، رويكرد ضد فساد در امور ادارى، 
سهولت كار و هزينه كمتر، مورد توجه جدى مردم و دولت قرار گرفته 

و امروز بخشى از زندگى واقعى مردم در اين فضا رقم مى خورد.
2- ديــروز وزير جوان ارتباطات كه چنــدى پيش براى اجرا نكردن 
مصوبه فيلترينگ اينســتاگرام احضار و بازجويى شد اما در برابر اين 
خواسته مقاومت كرد، از بررسى پيشنهاد برگزارى تجمعات انتخاباتى 
به شكل مجازى با ارائه بســته اينترنتى به كاربران خبر داد و از مردم 

نظر خواهى كرد.
محمدجــواد آذرى جهرمــى وزيــر ارتباطات در توييتى نوشــت: 
كارگروه هاى ســتادملى كرونا معتقدند كه به جاى برگزارى تجمعات 
انتخاباتى به شــكل ســنتى، از تجمعات مجازى استفاده شود و براى 

تحقق اين امر، به كاربران بسته هاى اينترنت رايگان داده شود. 
نظر شما چيست؟

3- قــوه قضاييه هم ديروز به دفاع از فضاى مجازى آزاد برخاســت 
و در پى انتشــار ادعايى در فضاى مجــازى مبنى بر صدور نامه اى به 
منظور فيلترينگ اينســتاگرام از سوى دســتگاه قضا، مركز رسانه قوه 

قضاييه اعالم كرد: 
پيشتر نامه اى از ســوى جواد جاويدنيا در مورد فيلترينگ اينستاگرام 
صادر شــده بود كه بالفاصله از ســوى محمد جواد حشمتى رئيس 

دادگسترى استان تهران بالاثر شده است.
طبق اعالم ايــن مركز، اقدام جاويدنيا در نوشــتن چنين نامه اى يك 
تخلف ادارى و مداخله اى خارج از وظايف و اختيارات نامبرده بوده و 

تحت تعقيب دادسراى انتظامى قضات قرار گرفته است.
4- در كنار اين تحوالت مهم و در شرايطى كه تلگرام با روشى مشابه 
فيلتر شد، استفاده و بازگشت برخى داوطلبان از تلگرام و توييتر در اين 
روزها در شرايطى كه اعالم كرده بودند به احترام قانون از اين شبكه ها 

استفاده نخواهند كرد، مورد توجه و گاليه مردم قرار گرفته است.
در واقع، اينكه مســئوالن كشور از دو شبكه ارتباطى كه به نوعى فيلتر 
شده اند، براى ارتباط با مردم و اعالم مواضع استفاده مى كنند، به نوعى 
نقض قانون و دعوت مردم به دور زدن فيلترينگ و به نوعى كمك به 

فروش و كسب وكار فيلترشكنان است كه برازنده آنها نيست.
5- مجموع اين رويدادها دليلى شد تا رئيس جمهور از همه داوطلبان 
بخواهد، تكليف خود را با فضاى مجازى قبل از رســيدن احتمالى به 

رياست جمهورى، اعالم كنند.
حسن روحانى ديروز در جلســه هيات دولت گفت: امروز مى گويد 
فضاى مجازى خيلى عاليست، فردا كه انتخابات تمام شد، دنبال فيلتر با 
دست و با پا مى گردد! تكليف خودتان را معلوم كنيد، مردم بايد بفهمند 

برنامه و استراتژى، تعاملى است يا تقابلى! 
6- اين درخواست رئيس جمهور ، صراحت خوبى دارد و بهتر است 

همين االن تكليف همه با فضاى مجازى روشن شود.
اينكه تلگرام يا توييتر يا يوتيوب فيلتر باشند اما مسئوالن بيشتر از مردم 
به استفاده از آنها مشغول باشند، فيلترينگ تنها سركار گذاشتن مردم با 
فيلترشكن ارزيابى خواهد شد و نمى توان رابطه  اى بين فيلتر كنندگان 

و  فيلترشكن فروشان متصور نشد.
7- فضاى مجازى هر چند نام مجازى دارد  امروز بخش مهمى از فضاى 
واقعى زندگى مردم را به خود اختصاص داده و ســهم آن در ارتباطات، 

انجام امور و تمامى حوزه هاى اجتماع در حال افزايش است.
به همين دليل الزم اســت ،داوطلبان ميزان بــاور خود به دفاع از اين 

فضاى زندگى و تنفس مردم را به صورت واقعى اعالم كنند.
همچنين زمان آن اســت تا تصميم گيران فضاى مجازى در كشــور با 
توجه به شــرايط تجربه شده و همچنين ضرورت افزايش مشاركت ، 
فيلتر را از روى شــبكه هاى ارتباطى مورد توجه مردم برداشته و تنها 

محتواهاى غيراخالقى و امنيتى را فيلتر كنند.

تسريع آب منطقه اى در اجراى طرح تامين ضربتى آب 
شهر همدان 

 شوراى حفاطت از منابع آب شهرستان به رياست فرماندار همدان با دستور كار طرح 
تامين ضربتى آب شــرب شهر همدان و بررسى مشــكل آب شرب تعدادى از روستاها 

تشكيل شد.
فرماندار همدان با اشاره به جلسات و هماهنگى هاى قبلى انجام شده در خصوص اجراى 
طرح تامين ضربتى آب شهر همدان گفت : با توجه به كاهش نزوالت آسمانى و منابع آب 
در اختيار طرح تامين ضربتى آب شــرب شهر همدان در دستور كار آب منطقه اى استان 

قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، افزود : در اين راستا با همكارى 
شركت آبفا 7 حلقه چاه جديد حفر شد و انتقال آب از اين چاهها، رودخانه دره مرادبيك 
و چــاه هاى اجاره اى بخش خصوصى بعنوان يك طرح ضربتى مد نظر قرار گرفت و با 

حمايت استاندار محترم  بخشى از اعتبارات مورد نياز آن تامين شد.
وى با تاكيد بر تســريع آب منطقه اى اســتان در اجراى اين طرح يادآور شد : با توجه به 
آخرين مصوبات و هماهنگى هاى انجام شــده ضرورت دارد كار اجرايى اين طرح آغاز 

شود و آب منطقه اى بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
فرماندار همدان با اشــاره به جديت موضوع تامين آب شــرب مركز استان تصريح كرد : 
تاخير در اجراى اين طرح  مى تواند جمعيت 700 هزار نفرى شهر همدان را از اوخر فصل 

تابستان با مشكل قطعى مكرر آب مواجه كند.
وى افزود : شــركت آب و فاضالب همدان نيز بايد متناســب با حجم فرسودگى شبكه 

توزيع آب شرب شهر همدان برنامه مشخصى براى اصالح شبكه داشته باشد.
محمدى با قدردانى از زحمات و همكارى مدير عامل شركت آبفا استان اضافه كرد : رفع 
مشكل آب شــرب تعدادى از روستاهاى تحت پوشش خدمات شركت آبفا شهرستان با 

زمانبندى مشخص انجام مى پذيرد.
فرماندار همدان يادآورشــد: شركت آب و فاضالب براى ارايه خدمات و فروش انشعاب 
در روستاهاى فاقد پوشش خدماتى اين شركت آمادگى دارد و اين مهم نيازمند همكارى 

و اقدام از سوى روستائيان مى باشد.

افزايش حوادث رانندگى 
در جاده هاى روستايى نگران كننده است

 آمار سوانح رانندگى در محورهاى فرعى و روستايى استان نگران كننده 
شــده است اين سوانح كه بيشتر شامل واژگونى خودرو، برخورد با عابر 
پياده و همچنين موتور سيكلت گزارش شده متاسفانه روندى افزايشى به 
خود گرفته به طوريكه در دو ماه نخســت امسال در جاده هاى روستايى 
همدان 5 نفر جان خود را از دســت داده اند كه اين آمار در مدت مشــابه 

امسال با بيش از 2/3 برابر افزايش به 13 نفر رسيده است.
همچنين مستند بر گزارشات پليس راه استان در 2 ماه نخست امسال 51

نفر در حوادث جاده هاى روستايى استان همدان مجروح شده اند كه اين 
آمار در مدت مشابه سال گذشته 18 نفر بوده است.

رئيس پليس راه استان در همين خصوص به اشاره به علل وقوع سوانح در 
جاده هاى روستايى، افزود: سه مولفه موتورسيكلت، عابر و خودرو در رشد 
سوانح رانندگى جاده هاى روستايى موثر هستند كه مهم ترين علت فراوانى 
تصادف موتورسيكلت در اين محورها، نقص سيستم روشنايى است. به 
گزارش ايرنا،رضا عزيزى اظهار داشت: 100 درصد موتورسوارانى كه در 
جاده هاى روستايى تردد دارند فاقد كاله ايمنى هستند، همچنين 95 درصد 

آنها فاقد گواهينامه رانندگى و بيمه نامه وسيله نقليه مى باشند.
وى اظهار داشــت: وجود دوربين ثبت تخلف در جاده هاى اصلى امكان 
تخلف و افزايش غيرمجاز ســرعت را از رانندگان سلب كرده، اما همين 
افراد هنگام ورود به جاده هاى روســتايى بواســطه نبود ابزار كنترلى، با 
ســرعتى 2 تا سه برابر حد مجاز، تردد مى كنند.  و گفته رئيس پليس راه 
همدان براساس معيارهاى استاندارد بايد به ازاى هر 50 كيلومتر راه اصلى 
يك نيروى پليس وجود داشــته باشد كه اين استاندارد در همدان رعايت 
شده اما براى كنترل راه فرعى و روستايى از نظر چارت سازمانى نيرويى 
نداريم و تيم هاى پليس به صورت سرزده و رندومى اقدام به  گشت زنى 

و كنترل راه هاى روستايى مى كنند.

1- فيلترينگ در حال منتفى شــدن اســت. گويا فيروزآبادى، دبير 
شــوراى عالى فضاى مجازى كشــور كه اكنون داوطلب شركت در 
انتخابات رياســت جمهورى اســت، اين اظهار نظر جديد را داشته 
است. گفتنى است انتخابات در ايران همواره با كاهش سخت گيرى 

ها در همان مقطع انتخابات همراه بوده است.
2- 6 داوطلب رياســت جمهورى در ليســت تحريم هاى آمريكا 
هستند. گويا  ابراهيم رئيسى، حسين دهقان، رستم قاسمى، فريدون 
عباسى، ابوالحســن فيروزآبادى و عزت اهللا ضرغامى اين شش نفر 
هســتند. گفتنى است رفع تحريم شــخصيت ها از شروط ايران در 

مذاكرات وين است.
3- كناره گيرى داوطلبان به نفع هم در انتخابات رياســت جمهورى 

آغاز شده است. 
گويا مسعود زريبافان با صدور بيانيه اى اعالم كرده كه به نفع ابراهيم 
رئيسى از انتخابات  رياست جمهورى كناره گيرى مى كند. گفتنى است 
كناره گيرى در شرايطى كه صالحيت  داوطلبان هنوز در حال بررسى 

است، بيشتر اقدامى سياسى قلمداد مى شود
4- يكى از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى وعده  توزيع زمين 

رايگان داده است. 
گويا افزايش قيمت مســكن از يك ســو و نااميدى مستاجران براى 
خانه دار شــدن از سوى ديگر، بســتر مناســبى را براى وعده هاى 
انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى فراهم كرده است. گفتنى است 
ايــن داوطلب وعده داده در اجراى اين طرح مى خواهد از نقدينگى 

مردم (سرمايه گذاران) استفاده كند.
5-افراد مســتقر در پاى صندوق هاى رأى واكســينه مى شوند. گويا  
واكسيناســيون افرادى كه پاى صندوق هاى رأى مســتقر هستند در 
برنامه هاى وزارت كشــور است. گفتنى است اجرا يا اجرا نشدن اين 

طرح تا دو سه روز آينده اعالم مى شود.

 بــه منظــور ايجــاد آرامش خاطــر براى 
دانش آمــوزان و خانــواده آن هــا، برگزارى 
امتحانات نهايى پايه هــاى نهم و دوازدهم، با 
رعايت دقيق شيوه نامه هاى بهداشتى، از 2 روز 

پيش در همدان آغاز شده است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان در جلسه شــوراى آموزش و پرورش 
اســتان همدان افزود: ســال گذشــته كنكور 
سراســرى و امتحانات نهايى دانش آموزان به 
بهترين شكل ممكن و با رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشتى در استان همدان برگزار شد و امسال 
نيز اين اطمينان را به والدين مى دهيم كه زمينه 
و بستر مناسب براى برگزارى آزمون ها فراهم 

شده و جاى هيچ نگرانى نيست.
به گزارش ايرنــا، مصطفى آزادبخت گفت: ما 
انتظار داريم براى آرامش خاطر دانش آموزان 
و خانواده آن ها، شــيوه نامه هاى بهداشتى در 

محل آزمون، به خوبى رعايت شود.
وى با اشــاره به اينكه ديوار كشــى و مستند 
سازى امالك مدارس بايد در دستور كار قرار 
گيرد، افــزود: تعيين محدوده حياط مدارس و 
ديواركشــى، از مهم ترين اولويت هاى امسال 
اســت و موجب آرامش خاطــر خانواده ها و 

افزايش امنيت مدارس مى شود.
وى تاكيد كــرد: مصوباتى كه همراه با رايزنى 
باشد اثربخش اســت و پيگيرى اين مصوبات 
موجب مى شــود ما زودتر بــه اهداف خود 

برسيم.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان گفت: تجربه نشــان مى دهد هر كجا 
از ظرفيت هاى محلى براى پيشــبرد طرح ها، 
استفاده كرديم، زودتر به اهداف خود رسيديم.

وى تصريح كرد: اســتفاده از ظرفيت خيرين 
براى اجراى طرح ديواركشى مدارس بسيار با 

اهميت است، چراكه مردم در كارهاى فرهنگى 
به خصوص در ســاخت مدارس مشــاركت 

خوبى دارند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان نيز در 
اين نشست گفت: ديواركشى مدارس مبحث 
بسيار مهمى محسوب مى شود و از نظر ايجاد 

آرامش فكرى بسيار موثر است.
محمد پورداود افزود: در راســتاى اجراى سند 
تحــول بنيادين آموزش و پرورش، 25 بســته 
تحولى در نظر گرفته شــده كه طرح «مدرسه، 
كانون تربيتى محله» يكى از اين بسته ها است.

وى اظهار داشــت: اين طرح، با هدف كاهش 
فاصلــه بين جامعــه و مدرســه و ارتباط بين 
آموزش هاى مدرســه و زندگــى اجتماعى در 

همدان اجرا مى شود.
پورداود عنوان كرد: بر اساس اجراى اين طرح، 
مدرســه نبايد فقط مكانى براى درس، كالس، 
كنكور و تســت زنى باشد، بلكه بايد شرايطى 
فراهم كرد تا دانــش آموزان در همه عرصه ها 
توانمند شوند و با شــور و اشتياق در جامعه 

نقش آفرينى كنند.
وى تصريح كرد: شــرايط كامل در خصوص 

رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در امتحانات 
نهايى پايه هاى نهم و دوازدهم فراهم است و 
فرآيند برگزارى كنكور سراســرى نيز از 9 تير 

آغاز مى شود.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان تاكيد 
كرد: درخواست داريم به منظور ارائه خدمات 
بهتر به مدارس، 20 درصد از ســرانه آموزشى 
در اختيار آموزش و پرورش استان قرار گيرد.
350 مدرسه استان همدان ديواركشى مى شود

معاون برنامه ريزى و توســعه منابع آموزش و 
پرورش اســتان همدان نيز گفت: 350 مدرسه 
در استان همدان بدون ديوار محوطه اى هستند 
كه در راستاى تحقق ســند بنيادين آموزش و 

پرورش، ديواركشى مى شود.
ياسر نانكلى با اشــاره به اينكه بيشتر مدارس 
بدون ديوار در روســتاها قرار دارند، تصريح 
كرد: ايجاد زمين چمــن مصنوعى يكى ديگر 
از رويكردهاى آموزش و پرورش اســت كه 
اگر مدارس ديواركشى شود اين هدف زودتر 

محقق مى شود.
وى ادامه داد: در برخى روستاها مدارس بدون 
ديوار هستند كه در ســالهاى گذشته موجب 

ايجاد حوادث ناگوار براى دانش آموزان شده 
است.

وى خاطرنشــان كرد: نزديك به 350 مدرسه 
اســتان از مجموع 2 هزار و580 مدرسه،بدون 

ديوار هستند.
نانكلى ادامه داد: براساس تحقيقات و بررسى 
كارشناســان، اجراى 89 هزار و 323 متر مربع 
ديوار، با اعتبار نزديك به 30 ميليارد تومان نياز 
اســت تا كل مدارس استان داراى ديوار كشى 

شوند.
وى با اشــاره به اينكه مستندســازى امالك از 
ديگر مباحث مهم آموزش و پرورش اســت، 
افزود: در راســتاى اجراى اين مهم، تفاهم نامه 
اى با بنياد مســكن انقالب اسالمى و سازمان 
ثبت اســناد و امالك، انجام شــده است تا در 

روستاها حد و حدود مدارس مشخص شود.
معــاون برنامه ريزى و توســعه منابع آموزش 
و پرورش اســتان همدان تاكيــد كرد: همدان 
رتبه دهم كشور را در زمينه ثبت سند ملكيت 

مدارس دارد.
وى ادامــه داد: يك هــزار و 411 ملك داراى 
سند هســتند كه از اين تعداد 388 ملك سند 
تك برگى و يك هزار و 23 ملك سند دفترچه 

اى دارند.
نانكلى با اشاره به اينكه يك هزار و 193 ملك 
بدون سند ثبتى است، اظهار داشت: آموزش و 
پرورش استان همدان 933 ملك شهرى و يك 

هزار و 673 ملك روستايى دارد.
مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس 
اســتان همدان نيز در اين نشست گفت: تامين 
اعتبار تعمير ســرويس هاى بهداشتى مدارس 
همدان، ســال گذشته در رديف بودجه استانى 
قرار گرفت اما براى ديوار كشى هنوز اعتبارى 

تعيين نشده است.

امتحانات با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در همدان برگزار مى شود

نكند در بازى مار و پله با كرونا 
دوباره نيش بخوريم

مهدى ناصرنژاد »
 ســرانجام بعد از چند هفته دلهره آور كه آمار بيمارى و مرگ و مير 
كرونا در كشــورمان به شــدت روند افزايشــى به خود گرفته بود، 
خوشبختانه چند روزى هســت كه نمودارهاى آمارى در اين ارتباط 
مجدداً سير نزولى يافته است و اميدوارى هايى براى كنترل اين بيمارى 

خطرناك نزد مسئوالن و مردم به وجود آورده است.
ويروس كرونا از آغاز شــيوع پر سرعت خود از حدود 15 ماه گذشته 
تاكنــون در چهار مرحله خيز برداشــته و بــه اوج بيمارى و آلودگى 
ويروســى در كشورمان رسيده است و در هر مرحله عالوه بر تحميل 
قربانيــان فراوان، خســارت هاى مالى و ركود اقتصادى ســنگينى در 
بخش هاى دولتى و غيردولتى برجاى گذاشته است كه به راحتى قابل 
جبران نيســت. موج چهارم بيمارى كرونا در ايران بسيار سنگين تر و 
طوالنى تر از مراحل قبلى بوده اســت و بدون شــك تجربه گرانبها و 
جديــت و همچنين آمادگى بيش از پيش كادر بهداشــت و درمان و 
پزشكان و پرستاران و كاركنان فداكار مراكز پذيرش و مراقبت بيماران 
مبتال به كرونا مى باشــد كه جامعه را با آســيب هاى كمتر از اين برهه 

دشوار عبور داده است .
در واقع با مرورى به وضعيت اپيدمى  بيمارى كرونا در كشــورمان از 
آغــاز تاكنون و يادآورى تمــام االم و درد و رنج و بيم و اميدى كه به 
طور كلى جامعه كشــورمان در اين مدت از كرونا تحمل كرده است، 
بــه ياد آن بازى معروف و كودكانه مار و پله مى افتيم كه بازيگر اصلى 
صفحه مار و پله به زحمت مهره خود را از موانع دشــوار به ســمت 
دروازه خروج از صحنه هاى كار و زار عبور مى دهد و در مســير عبور 
از پلكان بخت و اقبال هم باال مى رود، اما ممكن است از بخت نامراد 
دچار نيش زهرآگين مارى كمين كرده بشود و راه به زحمت پيش رفته 
را دوبــاره به قهقرا و نقطه صفر بــاز گردد !!! جامعه ما در تمام مدت 
حدود 1/5 سال گذشــته در مواجهه و مبارزه با خطر كرونا حكايت 
همــان مار و پله را دارد كه هربار با رنج و مرارت بســيار مردم و از 
ســويى زحمت و فداكارى حوزه بهداشت و درمان از امواج هولناك 
كرونا عبور مى كند اما بر اثر غفلت و سهل انگارى برخى مردم كه بعد 
از هر افت بيمارى و عقب نشــينى ويروس فكر مى كنند خطر به پايان 
رسيده است، دوباره دچار نيش زهراگين مار مى شود و در دامن سياه 

و سرد كرونا گرفتار مى آيد.
انصافاً در هر مرحله كه جامعه به هر دشوارى از اوج كرونا عبور كرده 
است، اين مسئوالن كشورى و پزشكان و كارشناسان حوزه بهداشت و 
درمان بوده اند كه تذكر داده اند، كرونا كنترل شده، اما تمام نشده است 
و ممكن اســت با شدت و قدرت بيشترى دوباره برگردد كه متأسفانه 
هميشــه هم همين طور بوده است. اين مســئوالن بازهم تذكر داده و 
توصيــه كرده اند، كرونا وقتى ضعيف مى شــود و زنجيره اپيدمى اش 
از هم مى گســلد كه مردم همكارى كنند و نكات بهداشــت فردى و 
اجتماعى و پرهيز از دورهمى هاى كارى و محفلى را رعايت كنند، اما 
متاســفانه هيچ وقت چنين شرايط مورد انتظار فراهم نشده و تذكر و 
توصيه هاى مســئوالنه هم سوخته است. شايد اين از خوش باورى ها 
و زود باورى ها و ســاده و ســهل انگارى هاى جامعه ايرانى است كه 
عادت داريم در خود درمانى هاى سهل انگارانه بجاى داروى هاى تلخ 
و اثربخش، دارو هاى شيرين اما بى خاصيت براى خودمان تجويز كنيم 
و از طرفى هم بدجورى تحت تأثير غلط ضرب المثل هاى ..... ان شاءا 
... گربه اســت!!!! يا همان .... مرگ حق است اما براى همسايه!!!!، قرار 
داريم و اگر هم چيزى يا واقعيتى را بپذيريم، بعد از رسيدن بال و زمانى 
باور مى كنيم كه كار از كار گذشته باشد و ضرب والمثل.... نوشداروى 

بعد از مرگ سهراب..... به كارمان بيفتد !!!!.
آرى ايــن زمان نيز در بــازى مار و پله با كرونا، يكبــار ديگر از پله 
موفقيت باال رفته و كرونا را پشــت ســر گذاشته ايم اما اگر فكر كنيم 
بازى تمام شده است، دوباره دچار نيش مار كمين كرده خواهيم شد و 

ممكن است اين بار كنترل از دست ما خارج شود.

 بر اساس آخرين سرشمارى صورت گرفته 
كه مربوط به ســال 95 اســت جمعيت استان 
همدان يك ميليون و 734 هزار نفر سرشمارى 
شده است با اين حال كارشناسان معتقدند اگر 
بخواهيم به شــكل تخمينــى جمعيت كنونى 
اســتان را برآورد كنيم بايد به اين عدد چيزى 
حــدود 30 هزار نفر را اضافــه كنيم كه با اين 
احتســاب در حال حاضر مى توان تخمين زد 
جمعيت استان چيزى نزديك به 2ميليون و 34

هزار نفر است.
متاسفانه با روند كاهشــى كه والدت ها بر اثر 
شرايط سخت اقتصادى و تغيير الگوى زيستى 
برخى خانواده ها به خود گرفته اســت، تولدها 
بر اساس آخرين اطالعات موجود 5/6 درصد 
روندى نزولى را دنبال كرده و پر واضح است 
كه اين ســير كاهشى تاثير مســتقيم بر رشد 

جمعيت در همدان دارد.
بر همين اســاس متاســفانه بعد از استان هاى 
گيالن، مازندران و مركزى، همدان بيشــترين 
تعداد افراد سالمند را دارد كه بدون شك براى 

جامعه مشكالتى را رقم خواهد زد.
شــوربختانه آنچــه آمارها حكايــت مى كند، 
كاهش نرخ بارورى، پايين آمدن تعداد تولدها 
و همچنين مهاجرفرست بودن استان است كه 
از اصلى ترين داليل آن روند كاهشى جمعيت 
اســتان و پير شدن آن است به اين ترتيب اين 
معضل قبل از آن كه به بحران تبديل شود، بايد 

براى آن چاره انديشيد.
اگرچه پس از ابالغ سياست هاى كلى جمعيت 
توســط مقام معظم رهبرى، شوراى راهبردى 
جمعيت استان برنامه ريزى الزم را در راستاى 
تمامى بندهاى ايــن ابالغيه انجام و براى آنها 
سند تهيه كرده اند تا در اين شورا علل كاهش 
جمعيــت مورد بحث و بررســى قرار  گيرد و 
برخى راهكارهاى افزايش جمعيت به مسئوالن 

ذيربط ارائه  شود.
اما آنچه خروجى اين سلسله نشست ها نشان 
مى دهد با اينكه در جلسات آن به طور خاص 
در حوزه بارورى، سند افزايش بارورى استان 
تنظيم شــده اما همچنان نرخ بارورى پايين و 

تعداد والدت ها كاهشى است.

تــا جايى كه در ســال 99 در همدان 23 هزار 
و 456 مورد تولد توســط ثبت احوال همدان 
ثبت شــده است در حالى كه اين عدد در سال 
98 نشانگر 24 هزار و 837 نفر است به همين 
ترتيب در ســال 97 در استان 28 هزار و 466

نفر، در ســال 96 حدود 31 هزار و 193 نفر و 
ســال 95 نيز 33 هــزار و 195 نفر در همدان 

متولد شده اند.
به اين ترتيب با نگاهــى اجمالى از آنچه آمار 
تولدها در پنج ســال منتهى بــه 99 مى گويد 
مى تــوان ادعا كرد كــه والدت هاى همدان در 
هر سال چيزى حدود 2 هزار نفر كاهش يافته 

است.
اگرچه در اســتان به طور متوسط روزانه 64
نوزاد متولد مى شــود يعنى ساعتى 3 نفر بر 
جمعيت استان اضافه مى شود اما همين روند 
در خصوص آمار مربوط به فوت نيز وجود 
دارد به عبارتى با عرصــه تنگى كه كرونا با 
خود در اســتان به همراه داشته است روزانه 
چيــزى حدود 10 همدانى مى ميرند كه براى 
جمعيت 2 ميليونى همدان رقم قابل توجهى 

است.
همچنين بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد، 

تمايل جوانان همدانى به ازدواج بســيار كمتر 
شــده اســت تا جايى امسال نســبت به سال 
گذشــته آمار ثبت ازدواج در استان 4 درصد 
كاهش يافته است همين موضوع سبب مى شود 
كــه به تبع آمار والدت نســبت به ســال قبل 

كاهشى يابد.
بر همين اساس ازدواج در سال  95 با آمارى 
نزديك به 17 هزار و 36 نفر در ســال 99 به 
12 هزار و 519 نفر رسيده است به اين معنا 
كه در بازه زمانى 5 ســاله در اســتان حدود 
5000 نفر جوان در سن ازدواج ديگر تمايلى 
به ازدواج نداشــته و ســبب ايجاد يك پيك 
نزولى در آمــار مربوط به ازدواج در همدان 

شده اند.
بر همين اساس بنا بر آخرين اطالعات موجود 
در مركز آمار ايران پيش بينى مى شــود تا پنج 
سال آينده چيزى حدود 4000 خانوار شهرى، 
روستايى و غير ساكن به جمعيت استان همدان 
اضافه شــود به اين معنا كه از ســال 1400 تا 
1405 به تفكيك و به ترتيب حدود 574، 581، 
588، 594، 600 و 604 خانوار به به جمعيت 

استان مى پيوندد.
همچنين در خصوص گروه هاى سنى مختلف 

نيز به نظر مى رسد بر اساس اطالعات موجود 
تا ســال 1415بيشترين جمعيت استان مربوط 
به ســنين 50 تا 54 ســاله خواهد بود كه اين 
پيش بينى زنگ خطر و هشــدارى جدى است 
براى پيرتر شــدن همدانى كه اين روزها هم 
نام آن در بين استان هاى رتبه دار سالمندى در 

كشور بسيار ديده مى شود.
با اســتناد بر همين آمار اگر سن جوانى را بين 
18 تا 34 ســال نيز در نظر بگيريم بر جمعيت 
جوان اســتان تا سال 1415 چيزى حدود 471
نفر اضافه خواهد شد همچنين كمترين گروه 
سنى جمعيت را نيز در همدان افراد 80 ساله و 
بيشتر شكل خواهند داد كه به تفكيك جنسيتى 
تعداد زنان آن بيشتر از مردان 80 ساله همدانى 

خواهد بود.
بنــا بر ايــن بر اســاس آمار موجــود به نظر 
مى رسد فاصله شــعار تا عمل در مديريت و 
رشد جمعيت استان به قدرى است كه اگر در 
چند ســال اخير اين خال پر نشود نه تنها آمار 
والدت ها و ازدواج ها نزولى مى شــود بلكه با 
همدانى پير و فرطوت مواجه خواهيم شد كه 
نه شــكلى از توسعه در اقتصاد دارد و نه مولد 

و پويا است.

آمار مى گويد همدان 1415ميانگين سن جمعيت از 50 سالگى مى گذرد

َگرد پيرى بر چهره مادستان
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پيش بينى كاهش 55 درصدى 
برداشت گندم در نهاوند

 مدير جهاد كشــاورزى نهاونــد از پيش بينى كاهش 55 درصدى 
برداشــت گندم خبــر داد و گفت: كاهش بارندگى در ســال زراعى 
گذشته باعث بروز خسارات فراوان به بخش كشاورزى از جمله توليد 

گندم در اين شهرستان شده است .
كريم حــاج باباعلى با بيان اينكه شهرســتان نهاونــد پربارش ترين 
منطقه اســتان بود كه همه ســاله متوســط بارش در آن به بيش از 
500 ميليمتر مى رسيد اظهار كرد: بر همين مبنا ميزان گندم و ساير 

محصوالت كشاورزى نيز در آن باال بود.
به گزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند، وى با 
بيان اينكه سال گذشته ميزان برداشت گندم در اين شهرستان بيش 
از 45 هــزار تن بود افزود: با توجه به كاهش نزوالت جوى در ســال 
زراعى گذشــته پيش بينى مى شود امسال ميزان برداشت ما به 25

هزار تن يعنى 55 درصد كاهش داشته باشد.
مدير جهاد كشــاورزى نهاوند با بيان اينكــه نزديك به 20 هكتار از 
اراضى قابل كشــت نهاوند به گندم اختصــاص دارد گفت: در نهاوند 
12 هــزار هكتار گندم آبى و 7 هــزار و 500 هكتار نيز ديم مى قرار 
دارند كه در اثر خشكسالى امسال ميزان برداشت گندم ديم به شدت 

كاهش يافته است.
وى در خصوص ميزان خسارت به كشت گندم گفت: به توجه كاهش 
بارش ها در ســطح شهرستان اغلب كشتهاى ديم قابل برداشت نبوده 
و حــدود 30 درصد نيز به زمين هاى آبى خســارت وارد شــده كه 
پيش بينى مى شــود ميزان برداشت محصول از اين مزارع در مقايسه 

با سال گذشته 55 درصد افت را داشته باشد.
حاج باباعلى در خصوص استفاده از آب هاى زيرزمينى نيز گفت: شايد 
حدود 40 درصد مــزارع با آب هاى زيرزمينى آبيارى مى شــوند اما 
بقيه از آب هاى سطحى استفاده مى كنند كه البته پائين رفتن ميزان 
منابع آب زيرزمينى از ديگر مشــكالتى است كه بخش كشاورزى را 

تهديد مى كند.
وى در خصوص وضعيت ســن غالت در نهاوند نيز گفت: خوشبختانه 
ما امسال در زمين هاى آبى شاهد سن گندم نبوديم اما امسال ميزان 

سن غالت در زمين هاى ديم افزايش زيادى داشته است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند به علت افزايش سن گندم 
هــاى ديم گفت: با توجه به اينكه در كشــت ديم تقريبا اغلب مزارع 
گندم خسارت ديده اند لذا كشاورزان رغبت زيادى به سمپاشى مزارع 
خود نداشــته و همين عامل باعث افزايش ســن گندم در زمين هاى 

ديم شده است.
وى افزود: به منظور كاهش خســارات وارده و جلوگيرى از تخم ريزى 
ســن غالت ما به كشاورزان پيشــنهاد داده ايم كه زمين هاى خود را 
شــخم زده و يا دام وارد آن كنند تا آفت مزارع از بين رفته  و براى 

سال بعد ايجاد مشكل نكند.
 شهرستان نهاوند قطب كشاورزى استان همدان است كه در بسيارى 
از محصــوالت كشــاورزى و باغى مقام اول اســتان را دارد، از عمده 
ترين محصوالت توليدى بخش كشــاورزى نهاوند مى توان به گندم، 
جو، ذرت، كلزا، آفتابگردان، چغندر قند، گشــنيز، نخود، لوبيا، خيار، 
سيب، هلو، شــليل، انواع آلو، گردو، گيالس و ديگر محصوالت باغى 

اشاره كرد.
در شهرســتان نهاوند بيش از 75 هزار هكتار زمين قابل كشت از نوع 
آبى و ديمى اســت كه بيش از 50 هزار هكتار آن زير كشــت انواع 

محصوالت كشاورزى و باغى قرار مى گيرد.

حوزه هاى امتحانى دانش آموزان 
در نهاوند 2 برابر شد

 مديــر آموزش و پرورش نهاوند از افزايــش دو برابرى حوزههاى 
امتحانات نهايى دانش آموزان در اين شهرستان خبر داد.

به گــزارش روابــط عمومى آموزش و پــرورش شهرســتان نهاوند 
محمدحســين دارايى گفت: به منظور حفظ پروتكل هاى بهداشتى و 
ســالمتى دانش آموزان تعداد حوزه هاى امتحانات نهايى دانش آموزان 

در شهرستان نهاوند به دو برابر افزايش يافته است.
وى افــزود: به دانش آموزان و والدين آنهــا اطمينان خاطر مى دهيم 
كه امتحانات حضورى در شهرســتان نهاوند در فضايى آرام و به دور 
از هرگونه اســترس برگزار خواهد شــد و تمام تمهيدات الزم براى 

برگزارى امتحاناتى مطلوب انديشيده شده است.
مدير آموزش و پرورش شهرســتان نهاوند به تمهيدات در نظر گرفته 
شده در اين خصوص اشــاره كرد و خاطرنشان كرد: بعد از برگزارى 
هر آزمون، محل حوزه ها با مــواد ضدعفونى كننده، به صورت كامل 

گندزدايى و براى آزمون بعدى آماده خواهد شد.
وى با بيان اينكه امسال امتحانات نهايى پايه دوازدهم با شركت 966

دانش آموز شــامل 510 دختر و 456 پسر در 9 حوزه امتحانى برگزار 
مى گردند، اظهار كرد: با توجه به شــرايط كرونايى، تعداد حوزه هاى 
امتحانات نهايى در نهاوند را دو برابر كرده ايم و بر اســاس شيوه نامه 
هاى دريافتى، پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گــذارى فيزيكى به 

صورت كامل رعايت شده است.
دارايى افزود: امتحانات هماهنگ اســتانى پايه نهم نيز در شهرستان 
نهاوند با شــركت 2 هزار و 6 دانش آموز شــامل 973 دختر و 1033
پســر در 49 آموزشگاه  متوسطه اول شهرســتان برگزار خواهد شد 
و طى بازديدهــاى ميدانى و نظارت دقيق بر آماده ســازى حوزه ها، 

هيچ گونه نگرانى در اين رابطه وجود ندارد.
وى با يادآورى نقش اولياى دانش آموزان به منظور رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى اضافه كرد: اگرچه اقدامات پيشگيرانه از سوى حوزه هاى 
امتحانى انديشــيده شده اما الزم اســت والدين استفاده از ماسك را 
براى فرزنــدان خود يادآورى كرده و حتما به آنــان توصيه كنند از 
تجمع در محوطه آموزشــگاه خوددارى كرده و از نوشت افزار ديگران 

استفاده نكنند.

راه اندازى 107صندوق قرض الحسنه در نهاوند
 فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند از راه اندازى 107صندوق قرض الحســنه در شهرستان 

نهاوند خبر داد.
علــى مختارى در بازديــد از تعاونى زنان واليــت و صندوق روســتاى ده چقايى به 
مناسبت هفته بسيج ســازندگى ضمن تبريك هفته بسيج سازندگى اظهار داشت: تعداد 
107صندوق قرض الحسنه در شهرستان راه اندازى شده كه تاكنون تعداد 6 هزار و 900 

نفر عضو اين صندوق ها هستند.
به گزارش روابط عمومى ســپاه ناحيه نهاوند، وى با اشــاره به تعداد تعاونى هاى فعال 

افزود: هشــت تعاونى خدماتى و اشــتغالزايى مردم يار از طريق صندوق ها راه اندازى 
شده كه اولين تعاونى طرح بوم ســازگان صندوق هاى قرض الحسنه كشور با همكارى 
منابع طبيعى و آبخيزدارى توسط صندوق امام على(ع) روستاى كمالوند راه اندازى شد.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند عنوان كرد: تعداد وام هاى پرداخت شده از طريق صندوق ها 
به اعضاء 200 فقره وام در زمينه هاى اشــتغالزايى و كمك هزينه معيشت، درمان، هزينه 
تحصيلى، هزينه خريد جهيزيه، هزينه خريد سيسمونى، هزينه اجاره مسكن و... به مبلغ 

2 ميليارد و 300 ميليون تومان پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه از اين تعداد وام 900 فقره وام اشــتغال پايدار پرداخت شــده اســت، 
افزود: از خيرين مبلغ 500 ميليون تومان جمع آورى و به صندوق ها كمك شده، از طريق 

بانك هايى كه با آنها تفاهم نامه منعقد شده و از طريق سپاه مبلغ يك ميليارد و 200 تومان 
به صندوق ها اعتبار داده شده است.

ــغ  ــا مبل ــودى كل صندوق ه ــر موج ــال حاض ــه در ح ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارى ب مخت
ــا تعــداد يــك  ــق صندوق ه ــزود: از طري ــان اســت، اف ــون توم ــارد و 550 ميلي 8 ميلي
ــه  ــه ب هــزار بســته معيشــتى در ســطح شهرســتان تقســيم شــده و تعــداد 13 جهيزي

ــذار شــده اســت. نوعروســان واگ
وى عنوانن كرد: از همه اقشار جامعه شهرى و روستايى تقاضاى حضور و مشاركت در 
صندوق ها را داريم؛ بسيج ســازندگى آمادگى دارد در هر محله شهرى و يا روستاهاى 

باالى 20 خانوار براى كمك و راه اندازى صندوق حمايت و همكارى كند.

 باتوجه به نقش خطير روابط عمومى ها در عرصه اطالع رسانى به عنوان رابطين بين خبرنگاران و مسئوالن و همچنين به منظور بهره گيرى مناسب از ظرفيت ها و توانمندى هاى آنان و اينكه  اطالع رسانى رسانه هاى جمعى براى ارتباط و 
اثربخشى از موضوعات مهمى است كه همواره در اولويت برنامه رسانه اى روابط عمومى هاى كارآمد قرار مى گيرد و اينكه روابط عمومى هادر ايجاد كانال هاى ارتباطى در درون و بيرون مجموعه هانقش مهمى دارند، روزهاى پنج شنبه صفحه مادستان 

را به روابط عمومى هاى ادارت مختلف شهرستان همدان اختصاص داده ايم. باشد كه با تسلط علمى آنان بر برجسته سازى نقاط قوت عملكرد سازمان متبوع خود، نقش خطير خودرا ايفا كرده باشيم.

ارتباط با روابط عمومى ها؛سرمايه گذارى بر تعامل خالق

در اسدآباد هيچ نهادى
 بدون روابط عمومى نيست

 در شهرستان اسدآباد هيچ اداره،نهاد،سازمان و دانشگاهى 
بدون روابط عمومى نيســت.هم اكنون 51نفر روابط عمومى 
در شهرســتان اســدآباد فعاليت مى كنند. به اين معنى كه 
شناســايى نقاط ضعف، انعكاس نقــاط مثبت و تالش براى 
بهبود نقــاط ضعف در حوزه فعاليت هــا و اختيارات روابط 
عمومى هاســت اطالع رسانى مناســب فعاليت ها و تالش 
هاى مجموعه براى تنوير افكار عمومى در اين مقطع حساس 
روابط عمومى ها را بيــش از هر زمان ديگر در كانون توجه 

قرار داده است.
روابط عمومى ها، مشــاورى امين براى مديران و سازمان ها 
هســتند و از طريق 
ارتباطى  پــل  ايجاد 
بين ســازمان و ذى 
نفعــان مــى توانند 
مشــاوره  مديران  به 
دهند و سازمان را در 
اهداف  تحقق  مسير 
يارى كننــد. درواقع 
روابط عمومى، آيينه 

زيبايى هاست.

90 ميليون ريال كمك هاى 
مومنانه توسط اصناف توزيع شد
 اتاق اصناف شهرســتان اســدآباد از زمان شيوع 
كرونا تا كنون90 ميليون ريــال كمك هاى مومنانه 

بين نيازمندان توزيع كرده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان اسدآباد در جلسه ستاد 
كرونــا از 4800 مورد بازرســى از اصناف خبر داد و 
گفت:از اول فروردين تا امروز 4800 مورد بازرســى 

انجام شده است.
افشــين يارى افزود:181 مــورد جريمه 500 هزارى 
تردد غير مجاز و 485 مورد جريمه 500 هزار تومانى 

انجام شده است.
وى در پايــان از پلمب 91 واحــد صنفى مختلف در 

فروردين و ارديبهشت ماه سال جارى خبر داد.
شايان ذكر است،بخشش اجاره بها در بين بازاريان در 
ايام قرنطينه قابل تقدير اســت و الزم است از طرف 
مجموعه اتاق اصناف از اين عزيزان تشكر كنم. همچنين 
سبد غذايى توسط بازاريان در ايام تعطيلى مشاغل در 
توزيع  شهرستان 
شده اســت. 99

درصد بازاريان در 
تعطيلى يك ماهه 
به خوبى مقررات 

را رعايت كردند.

جلسه  پيگيرى كامل مشكالت روستائى برگزار شد
 جلســه  پيگيرى كامل مشكالت روستائى از طريق نشســت صميمى با دهياران بخش 

مركزى به رياست على اكبر عابدى بخشدار مركزى شهرستان درگزين برگزار شد.
على اكبر عابدى با اشاره به سرنوشت ساز بودن حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى 

راى گفت:
در  شــرايط حساس كنونى كه چشم دشمنان نظام و انقالب به انتخابات است مردم انقالبى 
براى بيعت با نظام و رهبرى طبق دوره هاى قبل با مشــاركت باال خضور خواهند داشــت تا 
دشمنان درس عبرت ديگرى از اتحاد و همدلى مردم بگيرند. در اين جلسه  توصيه هاى الزم 

درجهت برگزارى انتخلبات گرم و پرشور به دهياران بخش مركزى ارائه شد.

عمليات نصب جداكننده در راه هاى مواصالتى شروع شد
 پيگيرى هاى بســيار گســترده اى براى اجراى اين پروژه انجام شده كه به خواست خدا امروز عمليات اجرايى و آن شروع 
شد. فرماندار درگزين ضمن بازديد از آغاز اجراى اين پروژه عظيم گفت: نصب جدا كننده ضمن افزايش ايمنى راه هاى شهرستان 
و بهبود تردد ، از نظر توســعه و آبادانى منطقه بسيار حياتى است و شهرستان را در ريل رشد 
قرار داده و انقالبى در ساختار راه هاى شهرستان ايجاد مى كند . اصغر ناظرى پور افزود: راه هاى 
هر منطقه نشــان دهنده رونق كســب و كار و پويايى اقتصادى هم آن منطقه است و اين 

پروژه جهشى در اقتصاد منطقه ايجاد مى كند.
وى در پايــان گفت:  اعتبار اين پروژه حدود   150 ميليارد ريال اســت كه ســازه هاى 
جداكننده ( نيوجرسى ها  ) از نسل جديد است كه امكان نصب روشنايى روى آنها وجود 
دارد  . اين پروژه بزرگ به صورت فازبندى انجام مى شــود كه فاز اول از روستاى درگزين 

تا نظام آباد مى باشد.

 از سال 99تا به امروز كه اداره گاز رزن و درگزين تفكيك شده اند اقدامات انجام 
شده به شرح ذيل اعالم مى شود:

1:اجراى 10كيلومترشبكه گازرسانى به صنايع و تزريق گاز
2:راه اندازى ايستگاه 5000مترمكعبى شهر

 گلخانه اى عمان
3:اجراى شبكه گاز و تزريق گاز به گاودارى 12هزارراسى سنقر اباد به طول 5 كيلومتر

4:گازرسانى به حدود15 مورد صنايع و گلخانه در شهرستان
و اقدامات بسيار زيادى كه به مهمترين آنها اشاره شد

 روابط عمومــى و ارتباطات مى تواند كليد واژه هاى خالقيــت، ابتكار، هم افزايى 
وشكوفايى را تحقق عينى بخشــد و با تالشى آگاهانه ضمن ارائه تصوير صحيحى از 
وضع و واقعيت موجود، برمبناى رفتــار آگاهانه و همدالنه و اخالق حرفه اى اهتمام 

داشته باشد. 
شــاخصه هاى روابط عمومى موفق مديريت علمى،رعايــت اصول اخالقى،همچنين 
رازدارى، حفظ اســرار و خوددارى از نشــر اخبار غير واقعى را از اصول كار در روابط 

عمومى است.

اهدا دكتراى افتخارى دولت آلمان به 
نويسنده درگزينى

 درمراســم رونمايى از كتاب نهنگ امانتــدار، دولت فدرال 
آلمــان به ســيده زهره تفريشــى دكتراى افتخــارى و مدال 
لياقت اهدا كرد. اين مراســم در شــهردارى قروه درگزين و با 
حضورحجت االسالم ربيعى امام جمعه و رئيس شوراى فرهنگ 
عمومى شهرستان درگزين ، نماينده فرهنگى سفارت آلمان در 
غرب كشور به همت شهردارى و شوراى شهر قروه درگزين در 

سالن اجتماعات شهردارى قروه درگزين برگزار شد.
ســيده زهره تفريشــى به دليل فعاليت هاى فرهنگى موثر با 
نگارش دو كتاب به عنوان اولين داكومنت ادبيات نمايشى ايران 
و آلمان است، باعث شد تا مورد حمايت دولت آلمان قرار گيرد 

و به مدت پنج سال به عضويت دانشكده برلين درآيد.
سيده زهره تفريشى بعد از نگارش دو كتاب ارزشمند با نامهاى 

و  گويى  قصه  تاريخى  ســير 
قصه نويســى در كشور ايران 
و آلمــان و كتــاب  فرزانــه، 
كفــش هايى كه تا هميشــه 
نو مانــد كتاب نهنگ امانتدار 
را به چاپ رســاند و به خاطر 
فعاليتهــاى فرهنگى دكتراى 
افتخارى و مدال لياقت دولت 

فدرال آلمان را دريافت كرد.

مراجعه بيش از 60 درصد افراد واجد 
شرايط دريافت واكسن در نهاوند

 رئيس شبكه بهداشــت و درمان نهاوند گفت: تاكنون بيش از 60 
درصد افراد باالى 80 ســال در نهاوند براى دريافت واكســن مراجعه 

كرده اند.
سيامك دانشــور گفت: طبق برنامه سراسرى تزريق واكسن كرونا در 
شهرســتان نهاوند نيز كار واكسيناســيون كرونا در مراكز منتخب در 

حال انجام است.
وى اظهار داشــت: با افراد باالى 80 سال در نهاوند تماس گرفته مى 

شود و طبق نوبت بندى براى تزريق ولكسن فراخوان مى شوند.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرســتان نهاوند افزود: تاكنون بيش 
از 60 درصد افراد باالى 80 ســال براى  تزريق واكسن كرونا به مراكز 

منتخب مراجعه و واكسن دريافت كرده اند.
وى ادامه داد: كار تزريق واكســن در شهرهاى نهاوند، گيان، فيروزان 
و برزول در حال انجام اســت و با توجه به محل سكونت به اين مراكز 
مراجعه مى كنند. دانشور گفت: از كليه افراد باالى 80 سال كه تاكنون 
موفق به تزريق واكسن نشده اند حتى در صورت عدم تماس مراقبين 
سالمت درخواست مى شود هر چه سريع تر به يكى از مراكز خدمات 

جامع سالمت براى تزريق واكسن مراجعه كنند.
وى بيان داشــت: اين افراد مى توانند براى تزريق واكســن به مراكز 
بخش هاى مختلف فيروزان، گيان، برزول، شــهرك، رزينى و شعبان 

مراجعه كنند.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند افزود: مراكز شــهرى شهيد 
طالبيان، شــهيد حيدرى و مركــز منتخب واكسيناســيون واقع در 
ســاختمان قديم بخشــدارى 

مركزى مراجعه كنند.
دانشــور گفت: بعــد از تزريق 
رعايــت  همچنــان  واكســن 
پروتكل هاى بهداشتى خصوصا 
فاصله اجتماعى، زدن ماسك و 
شســتن مرتب دست ها نبايد 

فراموش شود.

نهضت آسفالت در نهاوند ادامه دارد
  شهردار نهاوند از ادامه آسفالت معابر و خيابان هاى شهر در 

قالب نهضت آسفالت خبرداد
محمد حســين پور با بيان اينكه آســفالت معابر در فرماندارى 
كوچه فوريتهاى پزشــكى،بلوار مدرس كوچه گلچين،خيابان 
17 شهريور و هم چنين تعويض و ساماندهى جداول بلوار امام 
حسين توسط شــهردارى نهاوند ادامه دارد گفت؛ تا اتمام اين 
نهضت تمامى معابر و خيابان هايى كه نياز به اصالح يا آسفالت 

دارد در اين طرح قرار خواهند گرفت.
محمد حسين پور همچنين از جلوگيرى از ساخت و ساز هاى 

غير مجاز در برخى محله ها و مناطق شهر هم خبرداد.
عمليات جدولگذارى معابر در خيابان 17 شــهريور به منظور 
تســريع در كار و رفاه حال شــهروندان و مغازه داران آن محل 

در شب(ســاعت يك 
اين  توســط  بامداد) 
شــهردارى فعــال و 
اجرايى شد.  همچنين 
راه  پيــاده  شــبهاى 
سعدى(قيصريه)هم 
با راه اندازى روشنايى 
اين پروژه روشن شد.

سمپاشى درختان و فضاى سبز
 شهر شيرين سو آغاز شد

 سمپاشــى و آفــت زدايى درختان بــراى پيشــگيرى از آفات و 
بيمارى هاى فضاى سبز شهرى آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى شيرين سو با اشاره به آغاز سمپاشى 
درختان و فضاى ســبز شيرين سو گفت: عمليات سمپاشى و محلول 
پاشى درختان فضاى سبز  پارك ها و معابر اصلى شهر با رعايت كامل 
اصول فنى و با استفاده از سموم استاندارد توسط اكيپ خدمات شهرى 

و فضاى سبز شهردارى آغاز شد.
سيد مصطفى موسوى با اعالم اين خبر افزود: اين اقدام با توجه به لزوم 
سمپاشــى درختان در فصل بهار با هدف دفع آفات نباتى و مبارزه با 
بيمارى هاى گياهى، جلوگيرى از تكثير شته ها و حفاظت از درختان، 

هر ساله در سطح شهر انجام مى پذيرد
موسوى با اشاره به اهميت سم پاشى به موقع درختان تصريح كرد: از 
جمله آفات مهم اين فصل، شته ها و برگ خوار ها هستند كه اين آفات 
عالوه بر تغذيه از شــيره گياهى، اختالل در امر فتوسنتز، خسارت به 
فضاى ســبز شهرى و خشكيدگى درختان، ناقل بيمارى هاى ويروسى 

نيز هستند.
از  پايــان  در  شــهردار 
شــهروندان تقاضا كرد تا 
بــا اكيپ محلول پاشــى 
شهردارى همكارى نمايند 
و از باز گذاشــتن درب و 
پنجــره و پــارك خودرو 
در محل هاى سمپاشــى 

خوددارى كنند.

آموزش و پرورش
 ركن اصلى توسعه است

 فرماندار بهار در جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان 
بهار عنوان كرد:آموزش و پرورش ركن اصلى توســعه اســت و 

همه بايد دست به دست هم دهيم تا به توسعه پايدار برسيم.
احسان قنبرى ادامه داد:در اين شرايط كرونايى زحمات جامعه 

فرهنگيان ستودنى است.
وى ضمن گراميداشــت فرارسيدن ســوم خرداد گفت: ايثار و 
رشادتهاى رزمندگان هشت سال دفاع مقدس حاوى پيامهاى و 
درسهاى مختلفى ميباشد و چه بسا صرفا در مورد سوم خرداد 
و آزادســازى خرمشهر ميتوان صدها كتاب اخالقى ،معرفتى و 
ايثارگرى منتشر كرد. در ادامه همچنين مدير آموزش و پرورش 
شهرســتان بهار گفت: پروژه مهر با تمام قــوت كار خود را در 
شهرســتان آغاز كرده و اميدواريم بــا پيش بينى هاى صورت 

گرفته اول مهر ماه بدون دغدغه اى در شهرستان آغاز  كنيم.
زهرا شــعبانى ادامه داد:امتحانات نهايــى و پايه نهم به صورت 
حضــورى و با رعايت دســتور العمل هاى بهداشــتى در حال 
برگزارى اســت و در بقيه دوره هــاى تحصيلى امتحانات غير 

حضورى است.
وى ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده گفت: وجود كتابخانه 

ضروريات  از  استاندارديكى 
شهرســتان  در  فرهنگــى 
ميباشد و با توجه به سوابق 
استقبال  ميزان  و  فرهنگى 
الزم  كتابخانه ها،  از  مردمى 
اســت در اين شهرســتان 
اســتاندارد  كتابخانه 

احداث شود.

روابط عمومى ها پل ارتباطى 
دستگاه هاى اجرايى و مردم

 فرماندار رزن با بيان اين خبر گفت: روابط عمومى 
يك وظيفه برجسته مديريتى است كه مى تواند بعنوان 
بازوى اصلى مديران دســتگاه در دســتيابى به اهداف 

ايفاى نقش كنند.
سيد رضا سالمتى گفت: بايد به نقش و اهميت روابط 
عمومى ها بيشتر پرداخت و از افراد متخصص در پست 

روابط عمومى ها استفاده كرد.
ــا  ــى ه ــط عموم ــت رواب ــه وضعي ــان اينك ــا بي وى ب
ــراى هــر روابــط عمومــى  مطلــوب نيســت گفــت : ب
ــده  ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــرى ه ــاى ديگ ــت ه پس
اســت كــه باعــث شــده اســت. كارايــى روابــط 

عمومــى ادارات مطلــوب نباشــد.
در ادامــه فرماندار به شــعب اخذ راى در شهرســتان 

گفت  و  پرداخــت 
: 27 شــعبه ثابت 
و 15 شــعبه سيار 
مركزى  بخش  در 
، و 36 شعبه ثابت 
سيار  شــعبه   8 و 
سردرود  بخش  در 
پيش بينى شــده 
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ستاد مردمى انتخابات راه اندازى شد
 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان از راه اندازى ستاد مردمى 
انتخابات در اين سازمان با توجه به اهميت انتخابات 1400 و ضرورت 

اميد آفرينى در سطح جامعه خبر داد.
حجت االسالم محمدهادى نظيرى روزگذشته در گفت وگوى با ايرنا 
اظهار داشــت: در اين راستا ظرفيت هاى مردمى شبكه تبليغى سازمان 

تبليغات اسالمى در سطح استان فعال شده است.
وى با بيان اينكه هيات هاى انديشه ورز نيز در حوزه انتخابات اقدام به 
مساله يابى مى كنند، افزود: اين افراد آنچه را كه مردم در فضاى شهرستان 
ها، بخش ها و روستاها با آن مواجه هستند و مى تواند با درگير كردن 
ذهن مردم عاملى براى كاهش مشــاركت در انتخابات باشد را بررسى 

كرده و به آن پاسخ مى دهند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان تصريح كرد: اين مسائل و موانع، 
بررسى و تحليل مى شود چرا كه هدف ما بكارگيرى تمام توان و ظرفيت 
در راســتاى تحقق حضور حداكثرى و چشمگير مردم در پاى صندوق 

هاى راى است.
نظيرى خاطرنشان كرد: گام و برنامه دوم اين ستاد مردمى تبيين شاخص 

هاى ترسيم شده از سوى رهبر فرزانه انقالب براى عموم مردم است.
وى تاكيد كرد: انتخاب دولتى كارآمد، برآمده از متن مردم، با فهم درست 
از مشــكالت و مسائل، داشتن برنامه درســت، منطقى و معقول براى 
خروج كشور از مشكالت كنونى به ويژه در حوزه اقتصادى بسيار مهم 
است. مديركل تبليغات اسالمى اســتان گفت: تعدد و تكثر نامزدهاى 
رياست جمهورى، انتخاب را براى مردم مشكل كرده چرا كه براى توده 
مــردم امكان ارزيابى و رصد برنامه هاى داوطلبان رياســت جمهورى 

وجود ندارد.
نظيرى پيشــنهاد كرد كه تيم هاى كارشناســى و تخصصى در هر يك 
از استان ها متشكل از جوانان نخبه حوزوى، دانشگاهى و متخصصان 
حوزه هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى مردم را براى شناخت دقيق 

نامزدها يارى كنند.
 وى گفت: اين گروه ها به مردم در انتخاب اصلح كمك كنند هر چند 
اين به معناى توصيه به افراد براى جلب راى و نظر نبايد باشد بلكه تنها 
به معنايى تبيين شاخص هاى مهمى است كه رهبرى معظم انقالب در 

اين حوزه ترسيم كردند.
نظيــرى درباره انتخاب اصلح نيز گفت: طبــق فرموده رهبرى انقالب 
«دولت جوان، مومن، انقالبى كه با اعتماد و اتكا به ظرفيت هاى داخلى 
كشــور بتواند فضاى كشــور را پيش ببرد و تمام انرژى و توان خود را 
معطوف به ظرفيت هاى داخلى با كمك جوانان كند» معيارهاى اصلى 

براى يك انتخاب اصلح است.

برخوردارى يكسان نامزدهاى انتخابات از 
امكانات عمومى يك الزام قانونى است

  وزير كشــور با اشــاره به مفاد قانون انتخابات رياست جمهورى 
گفت: كميسيون بررســى تبليغات انتخابات سيزدهمين دوره رياست 
جمهورى به منظور تضمين برخوردارى يكســان نامزدهاى رياست 
جمهورى از امكانات دولتى تشكيل و زير نظر هيات اجرايى مركزى 

انتخابات فعاليت مى نمايد.
ــه  ــورى ك ــت جمه ــاى رياس ــه داد: نامزده ــى ادام ــى فضل رحمان
ــا  ــامى آنه ــد و اس ــان تأيي ــوراى نگهب ــط ش ــان توس ــت آن صالحي
ــد  ــك حق دارن ــر ي ــود، ه ــى  ش ــالم م ــور اع ــرف وزارت كش از ط
ــران  ــورى اســالمى اي ــيماى جمه ــور مســاوى از صــدا و س ــه ط ب
بــراى معرفــى و ارائــه برنامه هــاى خــود اســتفاده نماينــد و  ترتيــب 
ــه تبليغــات نامزدهــاى انتخاباتــى از طريــق صــدا و  ــم برنام و تنظي

ــود. ــن كميســيون خواهــد ب ــده اي ــر عه ســيما ب
وزير كشــور يادآورى كرد: فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست 
جمهورى از تاريخ اعالم اســامى آنان به وسيله وزارت كشور رسمًا 

آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد.
رئيس كميســيون تبليغات انتخابات رياســت جمهورى تأكيد كرد: 
داوطلبان رياســت جمهورى و طرفــداران آنها، به هيچ وجه مجاز به 
هتك حرمت و حيثيت ساير نامزدها نيستند و در صورت تخلف، برابر 

مقررات مجازات خواهند شد.
رحمانى فضلى همچنين با احصاء اعضاى كميسيون بررسى تبليغات 
رياست جمهورى بر اساس ماده 63 قانون انتخابات رياست جمهورى 
شامل؛ دادستان كل كشور، وزير كشور، مدير عامل صدا و سيما، دبير 
هيأت اجرائى مركزى انتخابات رياســت جمهورى و نماينده شوراى 
نظارت بر صدا و ســيما، بر حضور مؤثر اعضا در جلسات كميسيون 

تأكيد كرد.

سخنگوى شوراى نگهبان:
مشاركت پايين براى اعتبار انتخابات 

مشكلى ايجاد نمى كند
 مشاركت احتمالى پايين در انتخابات رياست جمهورى 1400 هيچ 
مشــكل حقوقى ايجاد نخواهد كرد و اعتبار و مشروعيت آن همچنان 

پابرجاست.
سخنگوى شوراى نگهبان روزگذشته به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفت: 
«از منظر حقوقى و قانونى مشــاركت پايين براى اعتبار و مشــروعيت 

انتخابات هيچ مشكل حقوقى ايجاد نمى كند».
به گزارش اقتصادآنالين، عباسعلى كدخدايى در بخش هايى از سخنان 
خود گفت: «مردم و انتظارات اجتماعى و سياسى هميشه تمايل دارند كه 
ميزان مشاركت باال باشد. با اين همه، از منظر حقوقى و قانونى مشاركت 
پايين براى اعتبار و مشــروعيت انتخابات هيچ مشــكل حقوقى ايجاد 
نمى كند... حضور نامزدهاى بــا گرايش هاى مختلف احتماال مى تواند 

ميزان مشاركت را افزايش دهد».
وى در ادامه اظهار كرد: سخنان تند نامزدها روى تصميم گيرى شوراى 
نگهبان تاثيرى نخواهد داشــت. او ادامه داد : «شوراى نگهبان هيچگاه 
صالحيــت نامزدها را بر اســاس انتقاد و يا اعتــراض و به خصوص 
انتقادهاى لفظى بررســى نمى كند». كدخدايى همچنين روزگذشته در 
واكنش به انتشــار اخبار جعلى درباره بررســى صالحيت ها در توييتر 
نوشت: اين روزها اخبار جعلى پيرامون بررسى صالحيت ها زياد منتشر 
مى شود. برخى با گمانه زنى،  برخى با خبر محرمانه، و برخى نيز با استناد 

به منابع آگاه و موثق! به اين شايعات دامن مى زنند.  
 ســخنگوى شــوراى نگهبان در ادامه اين پيام تاكيد كرد: در اين ميان 

عده اى هم با تهديد شوراى نگهبان سعى مى كنند دمى خوش باشند.

فرماندار همدان:
تشكلهاى مردم نهاد نقش برجسته اى 

در انتخابات دارند
 تشــكلهاى مردم نهاد نقش برجســته اى مى توانند در انتخابات، 
ميزان مشــاركت، بررسى برنامه هاى نامزدها و اطالع رسانى مطلوب 

تر به مردم داشته باشند.
فرماندار همدان در جمع فراكســيون تشــكلهاى مــردم نهاد همدان 
گفت : در بررســى صالحيت نامزدها توســط نهادهاى ذيربط صرفا 
صالحيت هاى عمومى و فردى افراد مورد بررســى قرار مى گيرد و 
تشكلهاى مردم نهاد مى توانند صالحيت هاى تخصصى و توانمندى 
يك داوطلب انتخابات را بررســى و آحاد افراد جامعه را در انتخاب 

اصلح راهنمايى كنند.
محمــد على محمدى با تاكيد بر لزوم تقويــت مطالبه گرى در مردم 
اضافه كرد : داوطلبان شــوراهاى اسالمى شهر بايد براى مشكالت و 
آينده شــهر برنامه و اهداف مشخصى داشته باشند كه تشكلها بايد با 

برگزارى نشستهاى تخصصى از نامزدها اين موارد را جويا شوند.
وى با بيان اينكه داوطلبان شــوراهاى اسالمى بايد حرفى براى گفتن 
و برنامه هايى براى اجرا داشــته باشند تصريح كرد : توجه به مسائل 
فرهنگى، عمرانى و شهرسازى، طرح جامع شهر و ديگر اسناد باالدستى 
براى مديريت شــهرى بسيار با اهميت است و داوطلبان شوراى شهر 

بايد افق مشخصى براى رسيدن به اهداف ترسيم نمايند.
فرماندار همدان افزود : متاســفانه عده اى با اهداف ســودجويانه از 
داوطلبان انتخابات سهم خواهى مى كنند يا با حمايت هاى هدف دار 
داوطلبان انتخابات را وامدار خود مى كنند كه نامزدها بايد به اين مهم 

توجه داشته باشند.
وى افزود : تشــكلهاى مردم نهاد به عنوان يك شــتاب دهنده و پل 
ارتباطى نقش بارزى در معرفى داوطلبان به اقشار جامعه دارند و بايد 
در اين راســتا از حالت انفعالى خارج شوند. محمدى در پايان گفت : 
اكنون دغدغه اصلى همه دلسوزان انتخابات است و با تمام توان بايد 

براى برگزارى انتخاباتى سالم و قانون مند تالش كنيم.

عربستان از روند مذاكره با ايران 
ابراز اميدوارى كرد

 وزير امور خارجه عربســتان سعودى با تاييد انجام مذاكرات مقدماتى بين 
تهران و رياض گفت كه كشورش نسبت به روند اين مذاكرات اميدوار است.

به گزارش ايرنا، فيصل بن فرحان در مصاحبه با خبرگزارى فرانســه گفت: ما 
برخى گفــت و گوهاى مقدماتى را آغاز كرده ايم كه در مراحل بســيار اوليه 

هستند ولى اميدواريم.
وى با تاكيد بر اينكه مذاكرات كنونى در مراحل اوليه است، افزود: اگر (ايرانى ها) 

نفع خود را در روابط حسنه با همسايگانشان ببينند، مى توانم اميدوار باشم.
محمد بن ســلمان وليعهد ســعودى ماه آوريل گذشــته در يك مصاحبه ابراز 
اميدوارى كرد كه رياض روابط خوبى با تهران داشــته باشد و ايران هم از اين 

رويكرد استقبال كرد.

مجلس به حل مشكل تامين مرغ كمك كرد
 عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس با انتقاد از مخالفت نماينده 
دولت با كليات طرح تقويت امنيت غذايى كشور و رفع موانع توليد كشاورزى 
تاكيــد كرد كه اين طرح يكى از بهترين اقدامات در حوزه تامين امنيت غذايى 

كشور به شمار مى رود.
به گزارش خانه ملت، حجت االسالم احد آزاديخواه در جلسه علنى روزگذشته 
مجلس در تذكرى بيان كرد: متاسفانه برخالف آيين نامه، نماينده دولت عليه بند 
به بند طرح تقويت امنيت غذايى كشور و رفع موانع توليد كشاورزى مخالفت 
كرد.  وى ادامه داد: اين در حال است كه چند وقت گذشته كه ما شاهد آشفتگى 
فاجعه بارى در بخش تامين مرغ بوديم، اين كميسيون كشاورزى و مجلس بود 
كه كمك كردند تا بخشى از مشكل حل شود. چرا بايد از شرايطى كه اين فاجعه 

و نارضايتى را در حوزه كشاورزى به وجود آورده است دفاع كرد. 

مى خواهيم تحريم را برداريم
 اما عده اى عزادارى مى كنند

 رئيس جمهور بيان كرد كه واقعا عجيب است زمانى كه مى خواهيم تحريم 
را برداريم يك عده مرثيه مى خوانند و ناراحت مى شوند.

به گزارش مهر، حجت االســالم و المسلمين حسن روحانى در جلسه هيات 
دولت گفت:  نمى شــود عده اى بگويند ما به فكر مردم هســتيم، اما وقتى مى 

خواهد تحريم برداشته شود ناراحت باشند و روضه خوانى كنند. 
وى افــزود:  چرا از مذاكرات وين ناراحتيد؟ اينها فكر مى كنند وين همين بغل 
هاســت در حاليكه وين يك شــهر ديگر اســت. مدام مى گويند چرا مذاكره 
مى كنيد. در حاليكه اين دولت در هشت سال خود مذاكره اى نكرد مگر اينكه از 
آن موفق بيرون بيايد. دوران قبل تمام شده، بعضى ها هم در آن زمان به مذاكره 

اى نرفتند مگر اينكه يك قطعنامه عليه ايران گرفتند و آمدند.

 فردا جمعه 31 ارديبهشت ماه توافق سه ماهه 
ايران و آژانس بين المللي كه به آژانس اجازه 
نظارت بر فعاليت هاي ايران را مي داد، به پايان 

خواهد رسيد. 
اواخر سال گذشته نمايندگان مجلس قانونى به 
نام اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها تصويب 
كردند و آن را به دولت ارجاع دادند. طبق اين 
قانون اجراى پروتــكل الحاقى و نظارت هاى 

فراپادمانى آژانس متوقف شد. 
برخى كارشناسان و ديپلمات هاى اسبق كشور 
اين قانون مجلس را در شــرايطى كه اياالت 
متحده خواستار بازگشــت به برجام شده را 
با اقدام چند ســال پيش برخى در كشور عليه 
سفارت عربســان در ايران مقايسه مى كردند. 
با اين حال ســازمان انرژى اتمــى با آژانس 
بين المللى هســته اى به توافقى رســيدند كه 
مى توانســت فرصت الزم را براى شكل گيرى 
مذاكرات در اختيار طرف هاى برجام و آمريكا 

گذارد. 
طى يك ماه گذشته مقامات ايرانى و مقامات 
ديگــر اعضاى برجــام همواره از پيشــرفت 
مذاكــرات صحبت به عمــل  آورده اند. با اين 
حال بازگشــت تمامى تحريم ها آمريكا عليه 
كشــورمان با موانعى در داخل آمريكا روبه رو 

است.

شايد بتوان گفت كه اصلى ترين 
اختالف ميان ايران و آمريكا در 
بر  اختالف  حاضر،  حال  شرايط 
سر بازگشت تمامى تحريم ها يا 

بخشى از آن ها است.
 ايــران خواســتار رفــع تمامى 
تحريم ها شــده و براى رفع اين 
تحريم ها اعالم كرده كه عجله اى 
ندارد، از سوى ديگر دولت كنونى 
اياالت متحــده مى خواهد هرچه 
ســريع تر (تا قبل از تغيير دولت 
در ايــران) به برجــام بازگردد، 

با اين حال رفع برخــى از تحريم هاى كنونى 
عليه كشورمان با موانعى از جلمه گره خوردن 
آن ها با تحريم هاى امنيتى-تروريستى در دولت 

ترامپ، روبه رو است. 
حال پايان فرصت ســه ماهه ايران به آژانس 
مى تواند شــرايط را براى طرف هاى برجام و 
آمريكا در وين دشــوارتر از قبل كند، اين در 
حال اســت كه به علت برخى از تالش هاى 
رژيم صهيونيستى اســرائيل مذاكرات وين تا 
حدى تحت شعاع شرايط حال حاضر منطقه 

قرار گرفته است. 
با اين حــال خطيب زاده ســخنگوى وزارت 
امــور خارجه كشــورمان در رابطه با احتمال 

تمديد فرصت ســه ماهه آژانــس، اعالم كرد 
"صحبت هايى شــده با توجه به پيشرفت هاى 
خوبــى كه صــورت گرفته، بــه اين فرصت 
فرجــه اى داده شــود كه بررســى ها در حال 
انجام اســت و اگر مذاكرات تــا آن روز در 
مسير درستى قرار داشته باشد شايد جمهورى 
اســالمى اين تصميم داخلى را بگيرد، ولى در 
هــر دو صورت دسترســى هاى فراپادمانى به 

آژانس داده نخواهد شد".
البتــه گفتنى اســت كــه از همــان ابتــدا مهلت 
ــدگان  ــه مــذاق نماين ــه آژانــس ب ــاه ب ســه  م
خــوش نيامــده بــود و در حــال حاضــر 
نيســت بــا تمديــد آن نيــز مخالــف هســتند. 

طــى چنــد روز اخيــر و بــا نزديــك شــدن به 
ــان مهلــت ســه ماهــه، اظهــارات دولــت  پاي
مــردان از احتمــال تمديــد مهلــت ســه ماهــه 
ــراه  ــه هم ــس را ب ــدگان مجل ــش نماين واكن

داشــته اســت.
روزسه شــنبه 200 نفــر از نمايندگان مجلس 
در بيانيه اى اعالم كردنــد كه "اگر صددرصد 
تحريم ها لغو نشــود، هيچ تحريمى لغو نشده 

است".
بنويــان نماينده تهــران در ايــن خصوص 
مى گويــد" مــا مى گوييــم در دوران ترامپ 
1600 تحريم عليه ايران اعمال شده اما حرف 
آمريكايى ها اين است كه تعداد تحريم ها 1500

مورد است".
ذوالنورى يكى ديگــر از نمايندگان مجلس 
يازدهم در واكنش بــه اظهارات عراقچى در 
مورد تمديد بازرســى ها در صــورت نياز، 
گفت: اظهار نظر آقاى عراقچى اشــتباه بود، 
تمديد بازرسى و موافقت با آژانس بين المللى 
انرژى اتمى در اختيار وزارت امور خارجه و 
سازمان انرژى اتمى نيســت، اين كار با نظر 
مجلس شــوراى اســالمى بايد انجام شود يا 
در چارچوب قانون اقدام راهبردى براى لغو 
تحريم ها با صالح ديد شــوراى عالى امنيت 

ملى انجام مى شود.

محمد ترابى »
 ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
كشــورمان كمتــر از يك ماه ديگر برگزار شــده و 
تكليف چهار ساله دولت آينده را مشخص خواهد 
كرد. داوطلبان صندلى رياســت در پاستور ثبت نام  
كرده اند، بــا اين حال در ميــان داوطلبان از هر دو 

جناح غايبان بزرگى وجود دارد. 
 غايبان اصولگرا؟

گزينه هــاى اصولگرا قالباً پــس از اطمينان از ورود 
آيت ا... ســيدابراهيم رئيســى پا بــه عرصه رقابت 
قاليباف،  محمدباقــر  همچون  افرادى  نگذاشــتند، 

حميدرضا حاجى بابايى، على نيكزاد و ... .
قاليبــاف با وجــود عالقه ى زيادى كــه به صندلى 
پاستور در اين مدت از خود نشان داده، در انتخابات 
96 به اين نتيجه رسيد كه با حضور رئيسى در رقابت 
انتخاباتى گزينــه  ائتالفى نخواهد بود. اين در حالى 
اســت كه در حال حاضر قاليبــاف به عنوان رئيس 
مجلس يازدهم به حســاب آمده و مى تواند تمركز 
خود را بــراى 5 خرداد ماه يعنــى انتخابات هيأت 

رئيسه مجلس نگه دارد. 
حاجى بابايى نيز تقريباً شــرايطى مشابه به قاليباف 
در قياس ارجحيت قائل شدن براى رياست جمهور 
و رياســت مجلس دارد. حاجى بابايى كه تاكنون به 
صورت جدى در عرصه رقابت رياســت جمهورى 
ورود پيــدا نكرده، انتخابات 28 خــرداد با حضور 
رئيســى را به عنوان يك اصولگرا، عرصه مناســبى 
براى ورود ارزيابى نكرده است. اين در حالى است 
كه حاجى بابايى به عنوان اصلى ترين رقيب قاليباف 
در انتخابات رياست مجلس سال گذشته، از شانس 
خوبى براى نشستن بر صندلى رياست قوه مقننه در 

سال دوم مجلس يازدهم برخوردار است.
بــا اين حال مى تــوان گفت كه نيكــزاد اقدامى را 
كــه در انتخابات رياســت مجلس پارســال انجام 
داد را مى خواهــد در انتخابات پيــش رو نيز انجام 
دهد. خرداد سال گذشــته نيكزاد به عنوان يكى از 
گزينه هاى رياست مجلس، توانست جايگاه خود را 

به عنوان نايب رئيس مجلس تثبيت كند. 
حال شــاهد اين مسأله هستيم كه طبق اخبار منتشر 
شــده اين وزير ســابق دولت احمدى نژاد به عنوان 
رئيس ستاد انتخابات رئيسى انتخاب شده است. اين 
مســأله حضور نيكزاد را در دولت رئيسى به عنوان 

معاون اول يا وزير محتمل مى كند. 

 غايبان اصالحات؟
شرايط براى گزينه هاى غايب در ميان اصالح طلبان 
با اصولگرايان متفاوت اســت. از آنجايى كه شرايط 
زمانــى به نفع اصولگرايان بوده (نســبت به تجربه 
انتخابات هــاى ادوار قبــل، دولت ها هر هشــت 
ســال در ميان جريان هاى سياســى در كشــورمان 
عوض مى شــود) و بــا توجه به تحليــل برخى از 
كارشناســان به تكرار ميزان مشاركت اسفند 98 در 

انتخابات پيش رو (تجربه سياســى در ايران نشان 
داده است كه هرگاه مشــاركت در انتخابات زياده 
بوده اصالح طلبان و هرگاه مشاركت به نسبت كمتر 
بوده اصولگرايان پيروز انتخابات بوده اند)، برخى از 
اصالح طلبان عرصه رقابت انتخاباتى پيش رو را به 
عنوان فرصت تلقى نمى كنند. اين در حالى است كه 
نســبت به انتخابات ادوار گذشته مخصوصاً اسفند 
98، رد صالحيــت از چهره هاى اصلى اصالحات 
دور از انتظار نيست. سيدحسن خمينى، محمدجواد 
ظريــف، على اكبــر صالحــى و محمدرضا عارف 

برجسته ترين غايبان اصالحات به شمار مى روند. 
حسن خمينى كه برخى از كارشناسان وى را گزينه 
اصلى اصالحات مى دانســتند، با استقبال از توصيه 
پدرانه مقام معظــم رهبرى اعالم كرد كه در عرصه 
رقابت انتخاباتى شركت نمى كند. با اين حال حسن 
خمينــى هماننــد انتخابات 96 كــه در حمايت از 
روحانى برخواست، قصد دارد نقش جريان ساز را 

در ميان اصالحات برعهده گيرد. 
ظريف كه در طول اين مدت قاطعانه ورود خود به 
انتخابــات را نفى كرده بود، در انتخابات ورود پيدا 
نكرد. با اين حال ظريف مى توانســت مهره خوبى 
براى اصالحات به حساب آمده و رقيب سرسختى 

براى گزينه ائتالفى رقيب باشد. 
صالحى كه طى اين مدت بــه علت احتمال ورود 
ظريف هيچ گاه بــه عنوان گزينه اصلى مطرح نبود، 
پس از قطعيت در ورود نكردن ظريف به انتخابات، 
به عنوان گزينه در نظر گرفته شد. البته صالحى نيز 
اين مسئوليت را بر عهده نگرفت تا اصالح طلبان از 
گزينه هاى اصلى ديپلماســى خود در عرصه رقابت 

انتخابات نتوانند كمك بگيرند. 
با اين حال شــرايط عارف با ساير گزينه هاى غايب 
اصالحات متفاوت بود. عارف طى هشــت ســال 
گذشــته به مرور جايگاه خــود را در اصالحات از 
دست داده و اين مسئله باعث شده كه وى به عنوان 
گزينه ائتالفى اصالح طلبان خــود را نمى بيند. البته 
گفتنى است كه عارف حتى نقش ائتالف ساز خود را 

در ميان اصالح طلبان از دست داده است. 

 شنبه چهار چوب اصلى انتخابات 
مشخص مى شود؟

به قول قديمى ها پهلوان زنده را عشق است؛ اين كه 
چه كسانى در انتخابات با چه داليلى نيامدند ديگر 
اكنون مورد توجه نمى تواند باشد. البته در اين ميان 
نيز عده اى در انتخابات رياســت جمهورى شركت 
كرده كه تأييد صالحيت آن هــا در هاله اى از ابهام 

قرار دارد. 
كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان در مصاحبه اى 
اعــالم كــرده بود كــه تعيين صالحيت هــا از 27

ارديبهشت آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد 
يافــت. حال مى بايســت ديد كه از ميــان اين 40
داوطلب (كدخدايى اعالم كرده بود كه تنها پرونده 
40 نفــر از ميان 592 ثبت نام كننده مورد بررســى 
قرار خواهد گرفت) چه كسانى تأييد و چه كسانى 
رد صالحيت خواهند شد.در رابطه با رد صالحيت 
داوطلبان، برخى از كارشناســان اسفند 98 را مالك 
قرار داده و شانسى براى تأييد صالحيت افرادى كه 
در انتخابات مجلس يازدهم رد صالحيت شده اند، 
قائل نيســتند. محمود صادقى و على مطهرى جزو 
اين دسته از داوطلبان به حساب مى آيند. البته گفتنى 
اســت كه برخى ديگر از داوطلبان اصالح طلب نيز 

با وجود شــركت نكردن و رد صالحيت نشدن در 
انتخابات مجلس يازدهم، از آنجايى كه شــرايطى 
مشــابه با اصالح طلبان رد صالحيت شده در بهمن 
98 دارند، رد صالحيتشــان محتمــل خواهد بود. 
عبــاس آخوندى وزير اســبق دولــت روحانى را 

مى توان از اين دسته حساب كرد. 
با اين حــال داوطلبى كه رد صالحيت  وى محتمل 

و جنجالى خواهد بود از اصالحات نيست. محمود 
احمدى نژاد رئيس دولت اصولگرا نهم و دهم كه در 
انتخابات 96 رد صالحيت شــده بود، در روز ثبت 
نــام خود در بيانيه اى اعالم كــرد كه در صورت رد 

صالحيت، انتخابات را تأييد نخواهم كرد. 
البته گفتنى اســت كه نسبت به تحليل كارشناسان و 
فعاالن در حوزه سياسى، احتمال رد صالحيت سعيد 
محمد ديگر داوطلب اصولگرا انتخابات رياســت 

جمهورى نيز قوت گرفته است. 
 آيــا داوطلب زن در ايــن دوره خواهيم 

داشت؟
پس از اعالم تأييد صالحيت ها از ســوى شــوراى 
نگهبان گمانه زنى هايى كــه در اين دوره از حضور 
داوطلبان زن در انتخابات به گوش مى رسد، روشن 
خواهد شد. در هر دوره شاهد اين مسئله هستيم كه 
بانوان در اعتراض به تفســير مفهوم رجال سياسى 
در انتخابات رياست جمهورى اعتراض مى كنند. اما 
گفتنى است كه طبق برخى اظهارات اعضاى شوراى 
نگهبان در رابطه با اين مســأله، برخى بر اين باورند 
كه در اين دوره حضــور داوطلب زن در انتخابات 

محتمل است. 
 چه كسانى در بطن رقابت خواهند بود؟

بعــد از تعيين صالحيت ها به طــور كامل نمى توان 
گفت كه رقابت اصلى انتخابات ميان چه كســانى 
خواهد بود. چرا كه در اين ميان كانديداها با يكديگر 
به ائتالف رســيده و به نفع هم كنارگيرى خواهند 
كرد. با اين حال تأييــد صالحيت و ائتالف نكردن 

برخى از داوطلبان به نسبت مشخص است. 
تأييد صالحيت و حضور رئيسى، رئيس قوه قضائيه 
و اصلى ترين شانس انتخابات پيش رو محتمل تر از 

ساير داوطلبان است. 
با وجــود اينكــه رئيســى گزينه اصلــى ائتالف 
اصولگرايان نيز به حســاب مى آيــد، احتمال اينكه 
برخى از داوطلبان اصولگــرا به نفع وى كنارگيرى 
نكــرده و به رقابت بــا وى بپردازنــد وجود دارد. 
عزت ا... ضرغامى و ســعيد محمــد جزء داوطلبان 
اصولگرايــى هســتند كه نســبت به اظهــارات و 
موضع گيرى هاى اخيرشــان مى تــوان گفت كه به 

ائتالف با رئيسى دست نخواهند زد. 
 رقابت ميان چه كسانى خواهد بود؟

در صورت حضور حسن خمينى و ظريف در رقابت 
انتخاباتى، مى توانست گفت كه رقابت انتخاباتى در 

ميان يكى از آن ها با رئيسى مى توانست باشد. حال 
كمى معادالت اصالح طلبان تغيير كرده و آن ها منتظر 

نتيجه تأييد صالحيت ها خواهند ماند. 
با اين وجــود مى تــوان رقابت هايى كــه احتمال 

شكل گيرى  آن ها وجود دارد را بررسى كرد: 
■■ رئيسى / همتى  رئيسى / همتى 

عبدالناصر همتى رئيس بانك مركزى فعلى، مى تواند 
يكى از گزينه هاى اصالحات براى ائتالف باشد. البته 
همتى در روز ثبت نام اعالم كرده بود كه به صورت 
مستقل شــركت خواهد كرد. با اين حال از آنجايى 
كه همتى به عنوان يــك اقتصاددان اصالح طلب به 
حســاب مى آيد، مى تواند بهتريــن گزينه براى رفع 
چالش هاى پيرامون مذاكرات ايران با اعضاى برجام 

و حل مشكالت اقتصادى و معيشتى باشد.  
■■ رئيسى / الريجانى رئيسى / الريجانى

طى ماه هاى گذشــته همــواره كارشناســان على 
الريجانى را گزينه اصلــى اصالحات براى ائتالف 
همچون روجانى در سال 92 دانسته اند. در صورت 
تحقق اين امر مى توان گفت كه رئيسى به رقابت با 

يك اصولگراى ائتالفى خواهد رفت. 
■■ رئيسى / احمدى نژاد رئيسى / احمدى نژاد

بــا وجود اينكــه تأييد صالحيــت احمدى نژاد در 
هالــه اى از ابهام قــرار دارد، امــا در صورت تأييد 
صالحيــت مى تواند بر جذابيــت رقابت انتخاباتى 
بيافزايد. احمدى نژاد و رئيســى هر كدام نسبت به 
انتخابات هاى ادوار گذشــته مى توانند رقباى ســر 
ســختى براى يكديگر به حســاب آمده و رقابتى 

حساس و اصولگرايى را شاهد باشيم. 
■■ رئيسى / محمد رئيسى / محمد

بازهم احتمال رقابت ميان دو اصولگرا، محمد طى 
چند ماه گذشــته توانســته خود را تا اندازه اى در 
ميان عمــوم مردم معرفى كنــد. محمد در صورت 
تأييــد صالحيت، اگر بتواند به عنوان يك اصولگرا، 
رأى هاى خاكســترى را به طــرف خود جذب كند 
مى تواند به عنوان رقيب رئيســى در انتخابات خود 

را معرفى كند. 
 ائتالف رئيسى

در اين ميان كه اكثريت رئيســى را گزينه و شانس 
اصلى انتخابات آتى مى داننــد، با اين حال احتمال 
دارد كــه وى پــا به عرصه انتخابات گذاشــته تا با 
حمايت و كنارگيرى به نفع يكى ديگر از گزينه هاى 
اصولگرا، انتخابات را براى اصولگرايان تضمين كند 
و پس از انتخابات به ِسمت خود يعنى رياست قوه 
قضاييه بازگردد. البته اين نظريه به علت ورود نكردن 
گزينه هايى همچــون قاليباف، خيلى محتمل به نظر 

نمى رسد.  

 پيش نويس متن توافق احياى برجام آماده شد

تصميم هاى سياسى 
در پايتخت ها گرفته خواهد شد

آيا رئيسى براى تضمين پيروزى اصولگرايان آمده است؟

■ احمدى نژاد در كنار اصالح طلبان چشم انتظار تصميم شوراى نگهبان

■ حسن خمينى نيامد، عارف نااميد شد، ديپلمات ها به كار خود ادامه دادند
■ نگاه قالبياف و حاجى بابايى به رياست مجلس، نيكزاد به وزارت خانه دولت رئيسى

 نشست كميسيون مشترك برجام در پايان 
دور چهارم گفتگوها پايــان يافت. در نتيجه 
اين رايزنى هــا و نيز تالش هاى هيات هاى 
كارشناســى طرف هاى درگير در گفتگوها، 
پيش نويــس متون تا حد زيــادى تدوين و 
تنقيح شــده و به مرحله اى رسيده است كه 
جز برخى موارد اختالفى پيچيده كه نيازمند 

تصميم هاى سياسى در پايتخت هاى كشورها 
است، بقيه بخش هاى متن تقريبا آماده است. 
به گــزارش انتخاب؛ در اين نشســت كه با 
حضور هيأت هاى ايران و كشــورهاى عضو 
برجام در محل گراندهتل وين برگزار شــد، 
روســاى هيات ها مرورى بر پيشرفت هاى 
حاصله در دور چهارم و آخرين وضعيت متن 

ها كرده و به تبادل نظر در خصوص مســير 
پيش رو پرداختند.

هيــات ها با اشــاره به متن هاى تهيه شــده 
كه در نتيجه نشســت هاى متعدد دوجانبه و 
چندجانبه در ســطوح مختلف حاصل شده 
اند، از وضعيت كلى مذاكرات و مســير طى 
شــده اظهار رضايت كردنــد و بر ضرورت 

حفظ شــتاباهنگ كنونــى در ادامه گفتگوها 
تاكيد كردند. گفتنى اســت در دو هفته اخير، 
مذاكــرات و رايزنى هاى مختلف ميان هيات 
ها چه در ســطوح معاونين و چه در سطوح 
كارشناسى به صورت فشرده در جريان بود؛ 

هيــات ها در پايان اين دور از گفتگوها عازم 
پايتخت هاى خود شدند.



C M

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

پنجشنبه  30 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4039

5

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

يادداشت

20 درصد زنان سرپرست خانوار از هيچ حمايت 
بيمه اى برخوردار نيستند

 معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهورى با بيان اينكه نيمى از زنان سرپرســت خانوار 
نيازمند حمايت هاى خاص دولتى نيســتند و توانمندند گفت: اما 20 درصد زنان سرپرست 
خانوار از هيچ حمايت بيمه اى برخوردار نيستند.به گزارش ايسنا، معصومه ابتكار افزود: ما اكنون 
يك درگاه اطالعات جامع زنان سرپرســت خانوار ايران را در پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان در 
وزارت رفاه داريم كه تمام اطالعات مربوط به وضعيت اين زنان را كه 4.5 ميليون نفر محاسبه 
مى شوند.تقريبا نيمى از اين زنان، نيازمند حمايت هاى خاص دولتى نيستند و توانمند هستند و 
تقريبا حدود 70 درصد از بيمه و حمايت هاى تامين اجتماعى استفاده مى كنند، اما درصدى كه 
ممكن است بين 30 تا 40 درصد باشند هنوز از بيمه و حمايت ها به طور كافى برخوردار نيستند

اينترنت رايگان «شاد» براى فعاليت هاى تابستانه
 مديركل دفتر فناورى اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به 
اينكه آيا براى فعاليت هاى تابســتانه و برگزارى كالس هاى آنالين تابستانى، اينترنت 
رايگان براى كاربران شاد برقرار است؟ گفت: طبق مصوبات مربوطه، اينترنت مصرفى 
در شــبكه شاد در طول سال 1400 رايگان است و مشكلى براى تامين اينترنت وجود 

ندارد.
 محمــود حبيبــى در گفــت وگــو بــا ايســنا، اظهــار كــرد: شــبكه شــاد يــك موجــود 
ــى  ــه شــاد يــك موجــود ايســتا و ثابت ــوده ك ــن ب ــا همي ــه م ــده اســت و برنام زن
نباشــد.در صــدد آن هســتيم كــه بــا شــروع ســال تحصيلــى بتوانيــم قابليــت هــاى 

جديــدى در شــاد داشــته باشــيم.

دو شهروند بهارى بر اثرسقوط در چاه عميق متروكه 
جان باختند

 گزارش هاى مردمى حاكيســت جســد يكى از اين دو شهروند كه حدود 42 ساله 
است، امروز با تالش نيرو هاى امدادى و هالل احمر بيرون كشيده شده است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، بامداد روز گذشته يكى از اين شهروندان كه براى 
باز كردن شير شبكه آبيارى بارانى اراضى كشاورزى خود در حواشى شهر مشغول كار 

بود، بناگاه با سقوط داخل چاه متروكه، جان خود را از دست ميدهد.
نفر دوم براى كمك به فرد ســقوط كرده تالش ميكند؛ اما او هم در اين چاه ســقوط 
ميكند. تالش نيرو هاى امدادى براى پيدا كردن نفر دوم هنوز نتيجه اى نداشته است، اما 

گمان ميرود او نيز جان خود را از دست داده باشد. نفر دوم نوجوان 15 ساله است.

38 سال از كشف نخستين ويروس ايدز 
مى گذرد

 ايدز يكى از بيمارى هاى وحشــتناك در قرن اخير است. همه با 
شــنيدن نام اين بيمارى دچار ترس مى شويم زيرا جز العالج ترين 
بيمارى هاى معاصر اســت و تالش پژوهشگران و محققان در زمينه 
درمان قطعى ان يا كشــف دارويى براى پيشــگيرى آن هنوز خيلى 

عملى نشده است.
هرچند تا بيســت سال پيش اين بيمارى در كشور ما ناشناخته بود و 
بــه دليل برخى عرف ها در جامعه از آن حرفى زده نمى شــد؛ ولى 
هم اكنون بيشتر مردم از اين بيمارى پنهان و راه هاى انتقال آن باخبر 
هســتند. همچنان قربانيان ايدز در كشــور ما و حتى جهان معتادان، 
افراد با روابط جنســى غيرمطمئن و فرآورده خونى آلوده هستند. بى 
شــك خيلى از ما نمى دانيم كه اولين قربانى ايدز در دنيا و در ايران 
چه كسى بود. به بهانه بيستم مِى سالروز كشف ويروس ايدز نگاهى 

داريم به تاريخچه ايدز در جهان و ايران.
در 20 مى ســال 1983 ميالدى محققان فرانســوى و آمريكايى به 
طور جداگانه توانســتند ويروس اچ.آى.وى را كشف كنند. دو گروه 
تحقيقاتــى جداگانه به رهبرى رابرت گالــو و لوك مونتانيه به طور 
مســتقل اعالم كردند كه يك ويروس پســگرد جديد بيماران مبتال 
به ايدز را آلوده كرده، و يافته هايشــان را در همان شــماره از مجله 

ساينس منتشر كردند.
به گزارش خبر آنالين، در دهه هشتاد وقتى اعالم شد راك هودسن 
هنرپيشه محبوب آمريكايى در اثر ايدز مرده است و پس از آن علت 
ذات الريه فردى مركورى خواننده محبوب انگليس ايدز اعالم شــد 
جهان غرب در بهت شــوك آورى فرو رفت وجهان در ترسى بزرگ 
مشــترك شد كه همانا ترس از بيمارى اى ناشناخته بود. اما محققان 
گرچه با فاصله زمانى زياد اما در نهايت توانستند از چند و چون اين 

بيمارى سر در آورند.
محققان انواعى از شــامپانزه هاى مختص قاره افريقا را يافته اند كه 
منبع سرشارى از ويروس ايدز بشــمار ميروند. اينكه چگونه اين 
ويروس از طريق ميمون به انسان انتقال داده شده بحثهاى زيادى 
وجود دارد امــا محتمل ترين آن مصرف گوشــت اين حيوانات 
بعنوان يك منبع سرشــار از پروتئين براى مردمــان بومى مناطق 
افريقايى بوده اســت، شــكار اين حيوانات همواره با خونريزى 
همراه بوده و شــكارچيان اغلب بوسيله شــكارهاى خود زخمى 
ميشــدند، سپس گوشت شكار بصورت خام و يا نيم پخته مصرف 

است. ميشده 
دانشمندان براين عقيده هستند كه با وجود رايج بودن ويروس ايدز 
در افريقاى مركــزى مردم آن نواحى از بين نمى رفته اند زيرا به آن 
درجه از كمال نرســيده بود تا بتواند سيستم دفاعى ارگانيسم انسان 
را نابود سازد، اين توانايى مهلك با گذشت زمان دراثرجهش وراثتى 
(موتاسيون ) حاصل شده است. بدين ترتيب اين ويروس موفق شد 
تا با بهره گرفتن ازسلولهاى دفاعى (ايمن سازنده ) به تكثير و توليد 

خود بپردازد.
همه گيرى ابتال به ويروس ايدز در ايران، از اوايل دهه 1360 در ميان 
بيماران هموفيلى دريافــت كننده فراورده هاى خونى مانند فاكتور 8

و فاكتور 9، كه از اروپاى غربى وارد كشــور مى شد به طور پنهان و 
بى سروصدا شروع شد.

 نخستين مورد ايدز در سال 1365 در ايران
در ايران نخســتين مورد ايدز در سال 1365 در يك كودك پنج ساله 
هموفيلى تشخيص داده شد. با بررسى تمام افراد هموفيلى در كشور 
كه تعــداد آنها در آن زمان به حدود دو هزار نفر مى رســيد و همه 
آنها نيــز از فاكتورهاى خونى 8 و 9 وارداتى اســتفاده كرده بودند، 
 (HIV) مشخص شــد كه حدود 15 درصد از آنان به ويروس ايدز

مبتال شده اند.
مــوج دوم همه گيرى  از اوايل دهه 1370 در ميــان معتادان به مواد 
مخدر تزريقى به علت اســتفاده از سرنگ و سوزن مشترك شروع و 
دامنه آن به زندان ها كشيده شد؛ به طورى كه در شروع اين موضوع، 
بيــش از 80 درصــد از مبتاليان بــه اچ آى وى را معتادان تزريقى 

تشكيل مى دادند.
با ايجاد كلينيك هــاى مثلثى (با هدف پيشــگيرى از ايدز، اعتياد و 
بيمارى هاى آميزشــى) كه در كرمانشاه شــروع شد و به ساير نقاط 
كشور توسعه يافت، برنامه پيشگيرى و كنترل ايدز با استقبال بيشترى 
روبرو شــد و با ايجاد مراكز مشــاوره و تســت داوطلبانه در اغلب 
استان ها و شهرستان هاى كشور همراه با توزيع سرنگ و سوزن يكبار 
مصرف در زندان ها و ترويج برنامه هاى آموزشــى و اطالع رسانى، 
موفقيت بيشترى در كاهش آسيب در معتادان تزريقى و جلوگيرى از 
انتشار وسيع اچ آى وى و ايدز در جامعه به دست آمد، به طورى كه 
درصــد مبتاليان به اچ آى وى و ايــدز در اثر اعتياد تزريقى از بيش 
از 80 درصــد در اوايل دهه 1370، به كمتــر از 60 درصد در حال 

حاضر كاهش يافت.
آموزش پيشرفته پزشــكان درمانگر ايدز و ارتقاى كيفيت فعاليت ها 
و برنامه هاى كاهش آســيب از برنامه هاى آينده براى پيشــگيرى از 
گسترش ايدز در كشور اســت كه جمعيت هاى كليدى مثل معتادان 
تزريقى كه در معرض خطر انتقال جنســى اچ آى وى / ايدز هستند 

را هدف گرفته است.

جام جم: ترافيك روان واكسيناسيون
 مراقب چرخ هاى كرونا باشيد  تو ترافيك نتركه!!!

مهدتمدن: تصوير بازار كار در سال كرونا
 فقط يه كم برفكيه!!!

جمهورى اسالمى: گرانى نان از شايعه تا واقعيت
  نان به ميل  خودش كه گرون نشده شايعه چسبوندن بهش!!!

خراسان: سقوط تولد، صعود سالمندى
 به خاطر همينه كه بازنشتســته ها به ملت رحم كردن موندن 

َسرِ كار 
دنياى اقتصاد: 12 پرسش كليدى از نامزدها 

 كليد داريد؟ مى خوايد چند تا درب باز كنيد،به چه قفل هايى 
حساسيت داريد؟ و.....!!!!

شهروند: 1400؛ خشكترين سال 5 دهه اخير
 يكى يكى بحران هارو بگذرونيم رفتيم فينال!!

قدس: پوچ شدن پول مردم در ناامن ترين بازار دنيا
 احتماأل آقازاده ها چهارشنبه سورى گرفتن ؟!!

همدلى: خريد و فروش «بيتكوين» در ابهام
 بدون شرح

روزگار: سونامى افزايش قيمت كاالهاى اساسى 
 چند وقته سيل كه نيومده حتمأ هوهوخان سونامى ايجاد كرده!!

نوآوران: براى واكسن صف نبنديد و منتظر پيامك بمانيد
  هم فال هم تماشا!!

جمهورى : روند كاهشى زادو ولد در كشور
  كم كم داريم رو مياريم به سمت سالمندى!!

شرق: تقابل كرونايى رئيس و وزير 
 باالخره يكى پيدا شد كه اين 2 نفر رو بنشونه روبه روى هم!!

همدان پيام: امتحانات حضورى به چه قيمت
  قيمتش رو كرونا زده پشت شيشه كالسها

بهار: خودرو ثبتنام كنيد، تحويل نگيريد
  شركت ها  صالح شما رو مى خوان نگرانن از دستگيره هاى 

خودروها كرونا بگيريد!!!

رضايت ولى دم و تاييد پزشكى مهم ترين فاكتور 
اهداى عضو

جسارت و شجاعت دو بال زندگى بخش 
به ديگرى

 تا حاال شــده به اين شــعر از ســعدى كه ميگه بنى آدم اعضاى 
يكديگرند / كه در آفرينش ز يك پيكرند از نگاه جان بخشــى دوباره 
نگاه كنيد؟ يا شــده به اين فكر بيفتيد كه اگر يك روز در اين زندگى 
خاكى عمرتان به آخر برســد اما همچنان قلبتان بتپد و زندگى بخش 

باشد؟
اگر به سواالت اين چنينين فكر كرديد و حتى لحظه اى در دلتالن آرزو 
كرديد كه كاش بتوانيد بعد از مرگ حياتى دوباره داشته باشيد پس شما 
جزو آن دســته از آدم هايى هستيد كه اين جسارت و شجاعت را دارد 
تا با اهدا عضو در كالبدى از جســم فردى ديگر كه در آفرينش ز يك 

پيكر بوديد به زندگى خود ادامه دهيد.
از طرفــى همه مــا افراد زيــادى را مى بينيم كــه در اتاق هاى عمل، 
بخش هاى ويژه بيمارستانى و... مرگ مغزى شده اند اما اعضا و نسوج 
بدن آنان قابليت زندگى بخشــى به فردى ديگر را داشته است با اين 
حال هنوز هم تعداد زيادى از بيماران در انتظار پيوند هستند و ساالنه 
تعداد زيادى يا به دليل مشكالت مالى و در صف پيوند ماندن و يا به 
دليل نارضايتى خانواده هاى اهدا كننده در حالى كه مى توانند وارد مسير 
تازه اى از زندگى شوند مجبور هستند بميرند و مرگ را انتخاب كنند.

به همين دليل تمام قصه اهداى عضو تنها به يك داســتان محبت آميز 
ختم نمى شود و عالوه بر مشكالت مالى، انتظار و هزار و يك داستان 
ديگر به يك پروســه قانون مند نيز نياز دارد چــرا كه تنها با ثبت نام 
در ســايت اهداى عضو و دريافت كارت نمى توان پروســه اهدا را از 

اهداكننده به دريافت كننده انجام داد.
بر اســاس قانون براى اين اقدام نظر و تاييد به مرگ مغزى چهار پزشك 
متخصــص و رضايت تمامى افراد ولى دم يا وارث كبير ضرورى و الزم 
االجراســت بنابراين چون بر اساس شرع و قانون بن انسان محترم است 
و براى عزيزان و اطرافيانش دلبستگى خاصى براى جسم او وجود دارد 

تنها داشتن كارت اهدا عضو به معناى عملياتى شدن پروسه اهدا نيست.
از طرفى بر اســاس قانون زمانى كه ولــى دم و يا وارث كبير بعد از 
تاييد و نظريه تيم پزشــكى به عمل پيوند رضايت دهند ذكر اين نكته 
ضرورى است كه اهدا كنندگان نبايد هزينه اى را دريافت كنند البته اين 

هزينه مجزا از تعرفه هاى پزشك و بيمارستان است.
به همين دليل به نظر مى رسد حاال كه در سال روزى را به نام اين اقدام 
بشردوستانه در تقويم نامگذارى كرده اند بار ديگر به تقويت شجاعت 
و جســارت در وجودمان بپردازيم تا اگر روزى نفس هايمان به روى 
زندگى به شماره افتاد و قطع شد روياى جاودانگى خود را با زندگى 

بخشى به عزيزى ديگر به واقعيت تبديل كنيم.

نيلوفربهرمندنژاد »
 روز اهداى عضو بهانه اى است در تقويم 
كشورما تا يادى كنيم از افرادى كه مدت ها با 
درد و رنج زندگى مى كنند تا عضوى حياتى را 
دريافت كرده و پيوند شوند و مثل همه آحاد 

بشر به زندگى معمول خود ادامه دهند.
نيازى كه شــايد بيشــتر از همراهى جسم به 
همراهى دلها و قلبهامان نياز دارد، به عطوفتى 
كه زندگى بخشيدن به ديگرى را از دل و جان 
بخواهيــم و بدانيم كه عزيزانمان مى توانند در 
تن و جان ديگرى نفس بكشند و زندگى كنند.
اهداى عضو مرهمى التيام بخش براى بيمارانى 
اســت كه با تحمل درد طوالنى مدت، چشم 
انتظار عضو پيونــدى از بيماران مرگ مغزى 
هستند تا شــايد روشنى بخش زندگى دوباره 
آنان باشند. فرصتى ارزشمند و ماندگار براى 
بيماران نيازمندى كه لحظه لحظه شمع زندگى 
شــان رو به خاموشى اســت و هديه عضو 
پيوندى مى تواند حياتــى ديگر را براى آنان 

به ارمغان بياورد..
اين مناسبت بهانه اى شد تا گفتگويى با مجيد 
حميدى  مســئول واحد فرآهم آورى اعضاى 
پيوندى دانشگاه علوم پزشكى همدان و رئيس 
انجمن اهداى عضو در اســتان همدان داشته 
باشــيم و از روال عملكــرد اين مجموعه در 
فرهنگ سازى و برقرارى ارتباط بين نيازمندان 

اهداى عضو و اهداكنندگان به دست آوريم.
 در ابتدا يك از روند اهداى عضو در 

اين مركز توضيح اجمالى بفرماييد؟
مركز فراهم آورى و شناســايى و ارجاع مرگ 
مغزى در شــاخه اى از وزرات بهداشــت و 
درمان است كه همدان  از زمان راه اندازى اين  
مركز جز واحدهاى شناســايى كننده به شمار 
مى آيد. ابتدا در ارتبــاط رضايت از فردى كه 
دچار مرگ مغزى شــده است بايد با پزشك 
موردنظــر و يا تيم مربوطه ارتباط برقرار كند، 
بــر طبق قانون مصوبه همه بيمارســتان ها در 
سطح كشــور موظفند تا موارد مرگ مغزى را 
بالفاصله به واحد هــاى فراهم آورى اعضاى 
پيوندى اطــالع دهند. تأييد مــرگ مغزى و 
گرفتــن رضايت، پــس از تأييد مرگ مغزى، 
هماهنگ كنندگان پيوند با خانواده بيمار درباره 
اهداى عضو صحبت مى كننــد و درصورت 

موافقت، تيم جراحى آگاه مى شوند.
ايــن مراكز اهــداى عضو بيشــتر متمركز بر 
بيماران مرگ مغزى اســت؛ يعنى بيمارانى كه 
مغزشان كامًال تخريب شده است و هيچگونه 
سلولى در آن توليد نمى شود ولى ساير اعضاى 

بدن كامًال صحيح و سالم است.
 فرد اهداكننــده از نظر بيشــتر بيمارى هاى 
بدخيــم و يــا عفونت هاى غيرقابــل درمان 

غربالگرى مى شود.
 مراقبت از عضو پيوندى وشناســايى گيرنده 
مناســب، برداشــت و پيوند عضــو يا بافت 
مربوطه، بيمار به اتاق عمل انتقال داده مى شود 
و پس از برداشــت اعضاى پپوندى و نسوج، 
فرد اهداكننده براى مراسم خاك سپارى آماده 

مى شود.
 چه اعضاء و بافت هايى 

قابل اهدا مى باشد؟
ما داراى يكسرى عضو حياتى و عضو نسوج 
هستيم كه اين اعضاى قابل اهدا از قبيل قلب، 
ريه ها، كبد، روده ها، لوزالمعده و كليه ها است. 
عالوه بر اين اعضاى برخى از بافت هاى بدن 

نيز قابل پيوند مى باشند.
عضو حياتى به اين معناست كه در نبود يكى 
از همين اعضا، شــخص دچار مشكل شده و 
زندگى اش به خطر مى افتد و تنها راه درمان آن 

هم پيوند اعضا است.
قرنيه، استخوان، غضروف، عروق، دريچه هاى 
قلبى، پوست، تاندون، ليگامان، مغز استخوان   
شــامل اعضاى نسوج  هستند در زمان حيات 
كه در اين مواقع شــخص دچار مرگ مغزى 
شده اســت و 50 الى 53 عضو را مى توان از 
اين شــخص برداشت و به شخص مورد نياز 
اهدا كرد، به طور مثال شــخصى كه قرنيه آن 
دچار مشكل شــده اســت، مى تواند توسط 
شخصى دچار مرگ مغزى شده، پيوند قرينه 
را انجام دهد و يا شخصى كه به طور مادرزادى 
دچــار عارضه پا اســت از طريق اســتخوان 
شخص اهداكننده مى تواند عمل اهداى عضو 

انجام دهد.
البته فرايند برداشت نســج با برداشت عضو 
تفــاوت دارد؛ بــه اين صورت كه نســوج 
برداشت شده بعد از گذشت 6 ماه هنگامى كه 

فرآورى هــاى الزم بر آنها صورت گيرد، قابل 
استفاده هستند و مانند عضو، امكان استفاده از 
آنها بالفاصله پس از برداشت وجود ندارد؛ در 
نهايت در بانك نسوج نگهدارى مى شود و در 
نهايت متناسب با نياز يك فرد معلول براى آن 

پيوند مى زنند.
 اهداى عضو نسبت به سال گذشته 

چه ميزان رشد داشته است؟
 معموال ساالنه بين 3 تا 5 هزار نفر رشد داشته 
كه در ســال گذشــته 35 نفر در استان دچار 
مرگ مغزى شــدند و از اين تعداد چهار نفر 
به كرونا مبتال بودند و از 31 نفر باقيمانده  نيز 
15 خانواده براى اهداى عضو رضايت دادند.

 بيشترين عضو پيوندشده در همدان  
مربوط به كدام اعضاى بدن است؟  

پيوند كليه يكى از اعضايى كه باالترين درصد 
را در پيوند دارد، با توجه به اينكه روز به روز 
هم تعداد بيمــاران كليوى افزايش مى يابد كه 
در اثر يك ســرى از بيمارى هاى زمينه اى رخ 
مى دهد بيمارى ديابت، فشــار خون، عفونت 
مزمن، سنگ هاى كليه، كه اين قبيل بيمارى  ها 
ممكن است در طى ساليان متمادى ايجاد شود 
كه خود شــخص هم متوجه بيمارى نباشــد 
كه تعداد اين بيمارى ها ســبب شده است كه 
بيمارى هاى كليوى به خصوص بيمارى ديابت 
كه زمينه ساز ســاير بيمارى هاست در جامعه 

افزايش يابد.
 چه تعداد بيمار همدانى در ليســت 

انتظار پيوند كليه هستند؟

در ســال جارى تنها توانســتيم از 50 درصد 
از بيماران مرگ مغــزى رضايت گيرى براى 
اهداى عضو داشته باشيم كه اكنون پنجاه بيمار 
در همــدان، در انتظار پيونــد كليه قرار دارند 
اما در ســطح كشــور بيش از 25 هزار بيمار 
در انتظار پيوندعضوهــاى حياتى قرار دارند 
كه متاســفانه هر ساعت دو نفر از آن ها فوت 

مى كنند.
  وضعيــت مراكز اهــداى عضو در 

شرايط كرونايى چگونه است؟
ســال 99 به دليــل كرونا و كاهــش ترددها 
تصادفات كاهش پيدا كرد و آمار مرگ هم به 
دنبال آن كاهش يافته، ولى به صورت كلى آمار 
مرگ مغزى در كشــور ما باال است، به طورى 
كه ما ســاالنه 4 هزار نفر مرگ مغزى فقط بر 
اثر تصادف داريم، البته افرادى هم هستند كه 
بر اثر بيمارى دچار مرگ مغزى مى شوند و هر 
مرگ مغزى مى تواند حداقل 4 و حداكثر 8 نفر 

را به زندگى برگرداند.
سال گذشــته 2 يا 3 نفر از مرگ مغزى ها به 
دليــل اينكه تســت كروناى آنهــا مثبت بود 

نوانستيم اعضاى بدن آنها را برداشت كنيم.
 آيا ممكن است بدن فرد گيرنده ، 
عضو پيوندى را رد كند ؟                                   

آمار موفقيت پيوند در اكثريت موارد بيش از 
70 درصد گزارش شــده است. بدن گيرنده 
عضــو پيونــدى در صورت عــدم مراقبت 
صحيح فرد از خود و يا در موارد بسيار نادر 
بطور خود بخودى ، مى تواند عضو پيوندى 

را رد كند.
 تعداد اهداكنندگان  در سال 99 چند 

نفر بوده اند؟
در سال 99؛  170 خانواده اهداكننده در استان 

همدان داشته ايم.
 آيا داشتن " كارت اهدا عضو"براى 
مى  كفايت  مرگ  از  پس  اعضاء  اهداى 

كند ؟
بســيار مهم است كه نزديكان نيز در جريان 
اين امــر خداپســندانه قرار گيرنــد تا در 
زمان فوت فــرد در خصوص اهداى عضو 
غافلگير نشــوند و آنرا مصيبتى افزون بر از 
دســت دادن عزيز خود نداننــد چرا كه، بنا 
بر قانون جمهورى اسالمى ايران و اكثريت 
كشورهاى جهان براى اهداى عضو رضايت 
اولياى دم ضرورى ميباشد و حتى على رغم  
داشتن كارت اهداى عضو در صورت عدم 
رضايــت اولياى دم اهــداى عضو صورت 

نخواهد گرفت.
  اهداى عضو تــا چه ميزان نيازمند 

فرهنگ سازى و اطالع رسانى است؟
بايد بتوانيم فرهنگ اهداى عضو را در اســتان  
نهادينه كرده و اشــاعه دهيم تــا به نيازمندان 
اهــداى عضو كه درمانى جــز دريافت عضو 
پيوندى ندارند، كمك كنيم، كه فرهنگ اهداى 
عضو با هدف تداوم حيات در يك فرد نهادينه 
شده تا مانع از آن شويم كه اعضاى زنده اى كه 
مى توانند ساليان سال در بدن فردى زنده ادامه 

حيات دهند، زير خاك مدفون شوند.

زهرا زنگنه»
 انتظــار... واژه اى كه براى هركس معناى 
متفاوتى دارد، يكى منتظر يك تماس تلفنى 
بــراى پيدا كردن كار اســت، ديگرى منتظر 
مســافرى از راه دور ، يكى هم منتظر تولد 
فرزندش اســت و يكى هــم منتظر زندگى 

دوباره...
وقتى پاى بخشش به ميان مى آيد در روياهاى 
خود مى انديشــيم كه دســت نيازمندى را 
مى گيريــم، او را از رنج نجات مى دهيم، اما 
كار زمانى ســخت تر مى شود كه قرار است 
بخشــى از وجود يك عزيز را ببخشيم اينجا 
داســتان كمى متفاوت مى شود شايد حاضر 
نشوند ببخشند حتى اگر تمام آن را زيرخاك 
كنند. اما هســتند كســانى كه با فداكارى و 
بخشــيدن اعضاى بدن عزيزان خود، پايان 

قصه يك زندگى تلخ را شيرين مى نگارند.
داســتان امروز ما داستان خانواده ى 5 نفره ى 
محمدى اســت كه ناراحتى كليه زندگى انها 
را تحت تأثير قرار داده و از دست دادن يكى 
از فرزنــدان به خاطر بيمارى و درد 2 فرزند 

ديگر امانشان را بريده است.
عليرضاى 31 ســاله يكى از پســرهاى اين 
خانواده اســت كه فرزندى 7 ســاله دارد و 

منتظر براى دريافت يك كليه...
عليرضا محمدى كه به دليل دياليز مشــكل 
ريه هم پيدا كرده اســت و به ســختى نفس 
مى كشــد، مى گويد: 7 سال اســت كه درد 
مى كشد و هر ماه در بيمارستان بسترى است.

وى با نگاهــى كوتاه به فرزند 7 ســاله اش 
مى گويد: من چند سال است كه منتظر كليه 
هستم، منتظرم تا كســى به من تلفن كند و 
بگويد كه كليه اى برايم پيدا شده، هر شب و 

روزم با اين انتظار ميگذرد.
همســر عليرضــا كــه راحله نــام دارد، 
هم مى گويد: چند ســال اســت كه اســير 
بيمارســتان و داروخانه هســتم، هر هفته 
بايد چندين ســاعت فرزنــدم را رها كنم 
و با همســرم بــراى دياليز به بيمارســتان 
غم  مى دهد،  ازارم  بيمارستان  فضاى  بروم، 
چشــم هاى فرزندم و درد چشمان همسرم 

برايم ناراحت كننده است.
وى ادامه مى دهد: هميشه منتظر يك تماس 
تلفنى هســتم تا يك كليه به همسر من اهدا 

شود و زندگى مجددا به خانواده ام برگردد.
پــدر و مــادر عليرضا هــم در گفت وگو با 
همدان پيام توضيح مى دهند: ما ســه فرزند 
داريم كه هر ســه مشكل كليوى دارند، يكى 
از آنهــا كه به دليل پيدا نشــدن كليه در 23

سالگى فوت كرد، عليرضا و محمود هم كه 
كليه سالم ندارند و فعال دياليز مى شوند. البته 
عليرضا وضعيتى به مراتب وخيم ترى نسبت 

به محمد دارد.
 با رئيــس انجمن اهداى كليــه همدان كه 

صحبت مى كنيم از آمــار باالى مرگ مغزى 
مى گويــد و اينكه هر مرگ مغزى زندگى را 

حداقل به 4 نفر مى بخشد... 
مديرعامل انجمن اهداى عضو استان همدان 
هــم در گفت وگو با خبرنــگار ما بيان كرد: 
اهداى عضو نيازمند فرهنگســازى است و 
فرهگســازى در هر زمينــه نيازمند زمان و 

تالش زيادى است.
مجيد حميدى دربــاره جامعه ما با توجه به 
وجود بيماران مرگ مغــزى زياد و افزايش 
روز به روز بيماران نيازمند عضو پيوندى با 

چالش شديدى مواجه است.
وى با بيــان اينكه حتما بــراى ثبت نام در 
اهداى عضو نيازمند ثبت نام سايتى و دريافت 
كارت نيســت، حتى اگر ايــن موضوع را با 
خانواده مطرح بشــه، كفايت مى كند، گفت: 
اگر شخصى مرگ مغزى بشه و از نظر علم 
وتيم پزشكى فوت شده محسوب شود طبق 
قانون مصوب مجلس شوراى اسالمى بايد با 
رضايت وراث اعضاى بدن شخص برداشت 

شود.

جسم سردى كه مى تواند گرماى زندگى ببخشد

آغاز داستان زندگى با يك مرگ زيبا

همدان پیام در کنار شامست!
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ماجراى گرانى ها تنها ختم 
به دوگانگــى قيمت نان 
روزهاى  در  و  نمى شــود 
اخير روغن، شكر و حتى 
قيمت  افزايش  لبنيــات 
بازارهاى  در  چشمگيرى 

همدان داشتند

خبـر خبـر

راه اندازى فاز يك خط توليد «كارخانه كيوان»
افزايش كارگران در فاز دوم به 200 نفر

 معاون اقتصادى اســتاندار همــدان از راه اندازى فاز يك خط توليد 
كارخانه كيوان خبر داد و اينكه مقرر شــده است در فاز دوم و تا پايان 
خرداد تعداد نيروها به 200 نفر افزايش يابد زيرا بايد خطوط بازسازى 

شده و ارتقاى كيفيت داشته باشد.
ظاهر پورمجاهد در گفت وگو با فارس در خصوص وضعيت بازگشايى 
كارخانه كيوان كه اخير توســط رئيس قوه قضاييه بازديد و دستورات 
الزم براى راه اندازى مجدد آن صادر شــد اظهار كرد: هفته گذشــته به 
رياست استاندار، رئيس دادگسترى همدان، دادستان و دستگاه هاى ذيربط 

جلسه اى داشتيم كه قرار شد مواد اوليه كارخانه كيوان تامين شود.
وى با بيان اينكه مقرر شــد در فاز اول اشتغال 100 كارگر محقق شود 
افزود: همچنين مقرر شــد در فاز دوم و تا پايان خرداد تعداد نيروها به 
200 نفر افزايش يابد زيرا بايد خطوط بازســازى شده و ارتقاى كيفيت 

داشته باشد.
معاون اقتصادى استاندار همدان ادامه داد: به دنبال جلسه قبلى امروز هم 
با حضور ســرمايه گذار جلسه اى در كارخانه كيوان تشكيل شد كه طى 
بازديد 15 نفر نيرو به خط توليد اضافه شده، خط توليد اوليه بازسازى 

شده و افزايش ظرفيت توليد ايجاد كرده بود.
وى در خصوص تعيين تكليف مالياتــى اين كارخانه نيز گفت: اصل 
بدهى مالياتى سرمايه گذار 5.5 ميليارد تومان و 15 ميليارد تومان جريمه 
عدم پرداخت اصل ماليات در ســنوات گذشته است كه سرمايه گذار به 

اين موضوع اعتراض دارد.
پورمجاهد با بيان اينكه مشكل مالياتى سرمايه گذار به كميته 251 مكرر 
ارجاع شــد خاطرنشان كرد: در جلسه پيشنهاد شد در صورت مراجعه 
ســرمايه گذار، ماليات تقسيط مى شود و بخشــى از جرائم مالياتى نيز 

تخفيف داده مى شود.
وى اضافــه كرد: بــا توجه به اينكــه بدهى مالياتــى به صورت 
خودكار به ســامانه ثبت وصل مى شــود و ســامانه عمًال جلوى 
هرگونــه فعاليت نقل و انتقال ثبتى را مى گيــرد. معاون اقتصادى 
اســتاندار همدان يادآور شد: ســرمايه گذار با پرداخت 3 ميليارد 
تومان از 5.5 ميليارد تومان مشــكل دارد بنابراين به سرمايه گذار 
پيشــنهاد داده شد كه 2 ميليارد تومان از ماليات معوق را پرداخت 
كند تا براى 3 ميليارد تومان باقى مانده نيز فكر ديگرى شــود كه 

با اين وجود باز وى نمى پذيرد.
وى با بيان اينكه قرار شــد ما نيز تلفنى و از طريق وزارت اقتصاد و 
دارايى پيگيرى كنيم تا سريع تر راى كميته 251 مكرر قانون ماليات ها 
صادر شــود بيان كرد: ســرمايه گذار نيز پذيرفت كه راى كميته 251
مكرر صــادره از وزارت اقتصاد را قبول كند و اگر راى بر پرداخت 

ماليات بود را بپردازد.
پورمجاهد خاطرنشان كرد: اگر امروز ســرمايه گذار ماليات خود را به 
همــراه 30 درصد جرائم پرداخت مى كرد، مشــمول 17 ميليارد تومان 
جرائم مالياتى مى شــد اما هر كارى كرديم نه پرداخت كرد و نه راضى 

به تقسيط شد.
وى با بيان اينكه ظرف هفته آينده نتيجه كميته 251 مكرر صادر خواهد 
شــد ضمن اينكه ســرمايه گذار قول داد رأى اين كميته را اجرا كند در 
خصوص كارگران كارخانــه كيوان به تعداد 700 نفر نيز بيان كرد: اين 
تعــداد كارگر صحت ندارد و اين كارخانــه 230 نفر كارگر دارد و 40

نفر نيز روزمزد دارد.

شبكه آب 10 روستاى همدان به سامانه 
گندزدايى آب ژاول مجهز شد

 شــبكه توزيع آب 10 روستاى اين شهرستان به سامانه گندزدايى 
آب ژاول (محلولى براى گندزدايى، سفيدكردن و بوزدايى) مجهز شده 

است.
مدير امور آبفاى شهرستان همدان گفت: در راستاى خدمت رسانى به 
مشتركان روستايى و بهبود كيفيت آب، 10 دستگاه سامانه تزريق آب 
ژاول با اعتبار 180 ميليون تومان تهيه و در روســتاهاى بخش مركزى 

همدان نصب شد.
حسين آذرتكين در گفت و گو با ايرنا افزود: افزايش ايمنى، پيشگيرى 
از آســيب به منصوبات چاه (الكتروپمپ، لوله هادى و لوله جداره) و 
سهولت بهره بردارى، از جمله مزاياى استفاده از سيستم گندزدايى آب 
ژاول است. وى عنوان كرد: پيش از اجراى اين پروژه، گندزدايى آب 

اين روستاها از طريق كپسول هاى گاز كلر انجام مى شد.
وى ادامــه داد: با توجه به وضعيت كنونى و شــيوع بيمارى كرونا و 
در پيش بودن فصل تابســتان مصرف آب افزايش يافته است كه اگر 
مديريت مصرف مورد توجه قرار نگيرد در ماه هاى تابستان با مشكل 
آب مواجه مى شويم. مدير امور آبفاى شهرستان همدان تصريح كرد: 
در حال حاضر به لحاظ مديريت فشــار در شبكه آبرسانى مصرف را 
كنترل مى كنيم اما بايد مردم در مصرف آب همراهى بيشــترى داشته 
باشــند. وى به شهروندان توصيه كرد: در كنار رعايت نكات بهداشتى 
مديريت مصرف را جدى بگيرند تا تابســتان امسال بدون قطعى آب 
سپرى شود. 30 روستاى استان همدان با جمعيت 27 هزار و 628 نفر، 
سال گذشته با پيوستن به آبفا، از خدمات شبكه آب سالم و فاضالب 
بهره مند شــدند و شــاخص بهره مندى از آب در روستاهاى استان 

همدان به 79.11 درصد رسيد.

هشدار درباره پاسخگويى سايت هاى جعلى 
سامانه امالك

 وزارت راه و شهرسازى ضمن هشدار در خصوص تبليغات برخى 
ســايت ها در فضاى مجازى در خصوص پاســخگويى به شهروندان 
بــراى درج اطالعات در ســامانه امالك و اســكان، اعالم كرد: هيچ 
مرجعى در خصوص پاســخگويى مورد تاييد اين وزارتخانه نيست و 

تمام عواقب متوجه تماس گيرنده خواهد بود.
اين وزارت خانه درباره تبليغات برخى سايت ها در فضاى مجازى در 
خصوص ارائه مشاوره در خصوص ثبت نام در سامانه اسكان و امالك 
كشــور، اعالم كرد: تماس با پيش شماره هاى 909 مستلزم پرداخت 
هزينه هاى قابل توجه از طريق قبض تلفن خواهد بود و محتواى ارائه 
شده توسط پاســخگويان در اين سامانه ها مورد تأييد اين وزارتخانه 
نيســت. اين اطالعيه مى افزايد: وزارت راه و شهرســازى به منظور 
ســهولت در ثبت اطالعات در ســامانه امالك و اسكان، 24 ساعته به 
سواالت شهروندان پاسخ مى دهد. بر همين اساس، مركز ارتباط مردمى 
سامانه ملى امالك و اسكان كشــور با شماره 59198-021 و شماره 
پيامكى 021193 براى پاسخگويى به صورت 24 ساعته آمادگى دارد.

شــهروندان تهرانــى با گرفتن شــماره 59198 و شــهروندان ديگر 
استان هاى كشور با شــماره گيرى 02159198 مى توانند در گفت وگو 
با كارشناســان مركز ارتباط مردمى سامانه ملى امالك و اسكان كشور 

موضوع ها و سواالت خود را مطرح كنند.

از سهام عدالتى ها خبرى نشد!
 درحالى كه قرار بود اعضاى هيات مديره شــركت هاى سرمايه گذارى استانى سهام 
عدالت توســط مشــموالن هر استان انتخاب شــود، گفته هاى مدير نظارت بر نهادهاى 
مالى ســازمان بورس و اوراق بهادار از عدم مشاركت مشموالن در مجامع در نوبت اول 

حكايت دارد.
ميثم فدايى در گفت و گو با ايســنا، درمورد آخرين وضعيت برگزارى مجامع الكترونيك 
شــركت هاى استانى ســهام عدالت، توضيح داد: به طور كلى 31 استان در كشور وجود 
دارد كه شــركت هاى اســتانى تهران و البرز هنوز از يكديگر تفكيك نشده اند و شركت 
اســتانى سهام عدالت استان سمنان نيز هنوز به عنوان نهاد مالى ثبت نشده است، بنابراين 

امكان برگزارى مجامع اين ســه اســتان وجود ندارد. وى ادامه داد: نوبت اول مجامع 18
استان برگزار شده است. در مجمع عمومى به طور فوق العاده نوبت اول بايد 50 درصد به 
اضافه يك حق راى در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسميت پيدا كند اما در مجامع 
هيچكدام از اين 18 اســتان اين اتفاق رخ نداده اســت. مجامع 10 استان ديگر هم هنوز 
به دليل حكم دادســتانى برگزار نشده است. مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس 
و اوراق بهادار درمورد انتقاداتى كه به برگزارى مجامع الكترونيك شــركت هاى استانى 
سهام عدالت وارد است و گفته مى شود حق مشموالن ضايع مى شود نيز توضيح داد: حق 
مشموالن ضايع نمى شود. طبق قانون تجارت مجمع عمومى عادى بايد تا چهار ماه بعد از 
سال مالى تشكيل شود كه نشده است به همين دليل بايد مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده برگزار شود و اگر در نوبت نخست تعداد سهام داران به حد نصاب نرسيد براى بار 

دوم با هر تعداد سهام دار تشكيل و راى گيرى مى شود.
بر اســاس اين گزارش، پس از آزادسازى ســهام عدالت در ارديبهشت ماه سال گذشته، 
مشموالن اين ســهام بين انتخاب روش مستقيم و روش غيرمستقيم براى مديريت سهام 
خود حق انتخاب داشتند و از ميان 49 ميليون نفر سهام دارد، 30 ميليون نفر روش مستقيم 

را انتخاب كرده و سهام دار شركت هاى سرمايه گذارى استانى سهام عدالت شدند.
شــركت هايى كه اكنون ارزش دارايى آن ها كه در واقع همان ســرمايه مشموالن است، 
بين سه تا بيش از 30 هزار ميليارد تومان بوده و افزايش يا كاهش اين دارايى به عملكرد 
اعضاى هيات مديره آن ها وابســته است. اعضايى كه بايد در مجامع الكترونيك شركت 
ها انتخاب مى شــدند اما به نظر مى رسد مشموالن آنطور كه بايد و شايد از اين انتخابات 

استقبال نكردند.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهــي مزايده

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به اجاره زمين مزروعى به انضمام چاه آب و برق 3 فاز و ساختمان و متعلقات 
(باغ ميوه) به مساحت 138000 مترمربع با استناد به مجوز شماره 14000225119578 مورخ 1400/02/25 شهردارى همدان ازطريق مزايده كتبى با شرايط 
تعيين شده اقدام نمايد از متقاضيان دعوت مى شود جهت ارائه پيشنهاد از تاريخ 1400/02/30 تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/08 به امور قراردادهاى 

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى به آدرس:ميدان رسالت-بلوار واليت-روبروى كالنترى 15-ساختمان خدمات شهرى مراجعه نمايند.
شرايط مزايده به شرح ذيل مى باشد:

1-متقاضيان  بايستى  جهت شركت  در مزايده،  مبلغ  سپرده   ضمانت را به  شرح جدول  ذيل، به  حساب سپرده سازمان به شماره  7405-11-3477111-3  
نزد بانك مهر ايران شعبه صدف واريز و فيش آن را در پاكت الف قرار دهند الزم به ذكر است در صورت عدم وجود فيش به پيشنهاد ارائه شده رسيدگى 

نخواهد شد.
2-شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از محل مذكور از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز به سازمان مراجعه نمايند.

3-برنده مزايده بايستى پس از ابالغ كتبى ظرف مدت يك هفته نسبت به واريز مبلغ اجاره به حساب سازمان  اقدام نمايد در غير اين صورت با ضبط سپرده 
وى معامله با نفر دوم انجام خواهد شد همچنين در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول و دوم سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4-پيشنهاد بايستى واضح روشن و بدون ابهام ، به همراه  تصوير كارت ملى و شناسنامه و مدرك مورد تاييد از آدرس محل سكونت (تصوير سند ملكى 
بنام يا اجاره نامه يا قبض آب، برق، گاز يا تلفن) و تلفن تماس متقاضى در پاكت در بسته باشد.

5- شهردارى همدان (سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله به هر شكل مجاز و مختار است.
6-هزينه هاى حق الزحمه كارشناس دادگسترى جهت برآورد و نشر آگهى و ساير هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده خواهد بود.

7- زمان قرائت پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 در محل شهردارى همدان خواهد بود.
8-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مى باشد.                                                                                         

مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مى باشد:

(م الف254)

مساحت (متر آدرسنوع كاربرىرديف
مربع)

قيمت پايه كارشناسى 
(ريال)

مبلغ سپرده تضمين 
(ريال)

زمين زراعى1
به انضمام چاه آب و برق 3 فاز و 

ساختمان و متعلقات

ميدان فرودگاه ، پشت پارك علم و فن 
آورى، باغ ميوه شهردارى همدان

1380001/650/000/00082/500/000

آگهى تجديد مناقصه

شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه   هاى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/02/30  تا تاريخ  1400/03/09)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه،به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ 1400/02/30 لغايت 1400/03/09
چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در وجه 

شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل دو ماهه خواهد بود.
متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 

بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد 

خواهد شد.
بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى خواهد 

شد.
به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/03/10 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.
براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

(م الف255)

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژهرديف
مدت پيمان(ريال)

مبلغ تضمين  
شركت در 

مناقصه (ريال)
مبلغ تضمين انجام رتبه پيمانكار

تعدات
محل تامين اعتبار

1
ترميم وبازسازى 
رفيوژ وسط بلوار 

كاج
حداقل پايه پنج 5550/000/000ماه8/408/568/863

حقوقى ابنيه
پنج درصد كل مبلغ 

درآمدهاي عمومي پيمان
شهرداري جواز حمل اسلحه ساچمه زنى مدل كوسه،كاليبر 12 ،ساخت 

بلژيك،شماره سريال اسلحه 36128s74 و شماره سريال جواز 
920716 به نام كريم لطفيان همدانى به شماره ملى

 21 38707760 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 زمزمــه گرانى نان چند روزى اســت كه 
در گوشــه و كنار به گوش مى رســد و حتى 
برخــى از نانوايى ها خودســرانه قيمت خود 
را از آب گل آلودى كه بازار شــايعه گرانى ها 
بــه راه انداخته باال برده اند اگرچه هنوز ابالغ 
رســمى در همدان از ســوى اتاق اصناف و 
صنعت و معدن در اين خصوص نشده است 
و همچنان نرخ قانونى نان بر اســاس تعرفه 

سابق خود است.
اين حواشــى از زمانى آغاز شــد كه رئيس 
اتحاديــه نانوايــان كرج اعالم كــرد كه بايد 
باتوجه به تورم موجود امســال نرخ انواع نان 
در پايتخت حدود 50 درصد افزايش يابد كه 
اين افزايش به صورت غير رسمى اعمال شده 

است. 
در همدان اگرچه هنوز هيچ مسئولى از گرانى 
نان و آرد چيزى نگفته اســت اما تجربه نشان 
داده است براى گرانى و باال بردن هزينه هاى 
يك كاال و محصول ابتدا بازار شــايعه آن داغ 
مى شــود و بعد هم اين شــايعه بعد از مدت 
كوتاهى واقعى شــده و بــه قانون تبديل مى 

شود.
ــاق  ــا اينكــه رئيــس ات ــن اســاس ب ــر همي ب
اصنــاف همــدان گفتــه اســت در حــال 
حاضــر تصميمــى بــراى بــاال بــردن قيمــت 
ــا  ــت ام ــده اس ــه نش ــدان گرفت ــان در هم ن
روز گذشــته بيانــه اى از اتــاق اصنــاف ايــران 
ــت  ــت از درخواس ــه حكاي ــد ك ــر ش منتش
ــده  ــان توســط 140 نماين افزايــش قيمــت ن

ــت. ــكل را داش ــن تش ــتانى در اي اس
ــران،  ــاف اي ــاق اصن ــن خصــوص ات در همي
گــزارش كــرده اســت كــه در هشــتمين 
ــدگان  ــأت نماين ــن دوره هي ــالس هفتمي اج
اتــاق اصنــاف ايــران، يكــى از مســائل مهــم 
و خواســته هاى اساســى 140 نفــر از هيــأت 
نماينــدگان اصنــاف كشــور از دولــت، بحــث 
اصــالح نــرخ نــان متناســب بــا قيمــت تمــام 
بيــش  خســارات  از  جلوگيــرى  و  شــده 
ــود  ــور ب ــان كش ــف نانواي ــه صن ــش ب از پي
ــز صــادر  ــه اى ني ــتا بياني ــن راس ــه در همي ك

ــد. كردن
در بيانيه هيأت نمايندگان اتاق اصناف كشور 
آمده است: امروز در شرايطى قيمت نان ثابت 
مانده است كه نانوايان با افزايش چند برابرى 
ديگر هزينه هاى توليد، روزگار دشــوارى را 
ســپرى مى كنند. نكته حائز اهميت آن است 
كــه افزايش قيمت نان تنهــا منوط به قيمت 

آرد نيســت؛ و فاكتورهاى متعدد ديگرى در 
هزينه هاى جارى نانوايان دخيل است كه در 
قيمت تمام شده نان لحاظ نشده و مشكالت 

جدى را براى اين صنف ايجاد كرده است.
اين تمهيدات در نرخ صنــف نانوايان كامًال 
مشهود است و اين موارد عبارتند از افزايش 
قيمت دســتمزد كارگران كه ســاالنه مطابق 
مصوبــات قانون كار افزايــش يافته، افزايش 
نرخ خمير مايــه، افزايش هزينه انرژى (برق، 
آب، گاز)، افزايش نرخ اجاره مغازه، افزايش 
هزينه هاى بهداشــت نانوايى به دليل شــيوع 

كرونا و ...
بــه عنــوان مثــال هزينه 
نانوايى  سركارگر  دستمزد 
در اســفندماه سال 1398 
روزانــه 85 هــزار تومان 
بوده كه در آبان ماه ســال 
1399 به 130 هزار تومان 
افزايش يافته اســت و در 
ســال 1400 نيز از 26 تا 
39 درصــد افزايش روبه 
رو شــده اســت و هزينه 
اســفندماه  در  مايه  خمير 
ســال 1398 هر كيسه 10 
كيلويــى، 156 هزارتومان 
بوده، كه در آبان ماه سال 
1399 به 370 هزار تومان 
افزايــش يافته و هم اينك 
نيز قيمــت آن 450 هزار 

تومــان مى باشــد و يا اينكــه قيمت نمك 
در اســفندماه 1398 هــر كيلو 100 تومان 
بوده كه در آبان ماه ســال 1399 به هركيلو 
يك هــزار تومان تغيير قيمــت يافته و در 
ارديبهشــت 1400 به ميــزان يك هزار و 
250 تومان رســيده است و همچنين هزينه 
تغذيه كارگران در اســفندماه ســال 1398 
روزانــه حــدود 10 هزار تومــان بود كه 
همين قيمت در آبان ماه سال 1399 به 60 
هزار تومان تغيير يافت و هزينه بهداشــت 
نانوايى در ســال 98 روزانه 5 هزار تومان 
بوده كه در ســال 1399 بــه دليل رعايت 
پروتكل بهداشــتى ناشى 
 150 به  كرونا  بيمارى  از 
هزار تومان افزايش يافته 

است.
اقتصادى  فشــار  متأسفانه 
ناشــى از تــورم شــديد 
ساالنه، افزايش نرخ ارز و 
قيمت  افزايش  آن  متعاقب 
ديگر  كاالهاى  از  بسيارى 
و عدم همخوانى قيمت ها 
از  تعدادى  شــده  موجب 
صنــوف خبــازان مجبور 
به تغيير شــغل خود شده 
و يــا از نيروهاى شــاغل 
اين  بكاهند؛  نانوايــى  در 
درحالى اســت كه در هر 
نانوايى حداقــل به 5 نفر 

نيروى كار نياز است و اين مسئله به اقتصاد و 
معيشت جامعه و كارگران آسيب جدى وارد 

مى كند.
بنابراين نمى توان نرخى را ثابت نگه داشــت 
و با افزايــش هزينه ها همان خدمات قبلى را 
ارائــه كرد، لذا از دولت تقاضــا داريم همان 
طور كه نرخ خدمــات دولتى مانند انرژى را 
براى جلوگيرى از بروز خسارت به واحدهاى 
توليد كننده افزايــش مى دهد، نرخ نان را نيز 
متناسب با تورم كشور افزايش داده تا فعاالن 
صنفــى در بخش پخت نان نيــز بيش از اين 

متحمل زيان نشوند.
بديهى اســت تــا زمان تصويــب اصالحيه 
نرخ هيچيك از واحدهــاى نانوايى مجاز به 
افزايش نرخ به صورت غيرقانونى نمى باشند 
و واحدهاى بازرســى و نظــارت اصناف و 
ســازمان تعزيرات بصورت جدى با خاطيان 

برخورد خواهد كرد.
از طرفى بايد گرفت ماجــراى گرانى ها تنها 
ختم به دوگانگى قيمت نان نمى شــود و در 
روزهــاى اخير روغن، شــكر و حتى لبنيات 
افزايــش قيمــت چشــمگيرى در بازارهاى 

همدان داشتند. 
با ايــن حال هنــوز هيچ يك از مســئوالن 
اقتصادى به توضيح درباره چرايى اين افزايش 
قيمت در رابطه با كااليى كه اساس سفره هاى 
مردم است چيزى نگفته اند و همچنان گرانى 
با چراغ خاموش در شــهر پرســه مى زند و 

موجب نارضايتى مردم شده است.

نان همچنان مورد مناقشه، روغن و شكر گران شد

گرانى كليد خورد!
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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اسكيت باز همدانى در اردوى تيم ملى 
 افشــين محبى از همدان به مرحله جديد اردوى تيم ملى اسكيت 

روى يخ دعوت شد.
رئيس هيات اسكيت استان با اشاره به اين خبر، اظهار داشت: از سوى 
فدراسيون 32 ورزشكار به مرحله جديد اردوى تيم ملى اسكيت روى 
يخ بزرگساالن دعوت شــدند كه خوشبختانه يك ورزشكار از همدان 

نيز حضور دارد.
مهدى مجيدى افزود: با توجه به اعالم فدراسيون اسكيت، افشين محبى 
ورزشكار شايسته استان همدان به اين مرحله از اردو دعوت شده و وى 
بايد به همراه ساير ملى پوشان از روز سى ام اردى بهشت ماه به صورت 

نيمه متمركز حضور يابد.
وى ادامه داد: مرحله جديد اردوى تيم اســكيت روى يخ بزرگســاالن 
كشور از امروز30 اردى بهشت ماه تا 31شهريور به صورت نيمه متمركز 
در پيست اسكيت رو يخ بازار بزرگ ادامه خواهد يافت كه افشين محبى 
اســكيت باز همدانى به همراه ساير دعوت شدگان بايد در اين مدت، 

مراحل آماده سازى خود را زير نظر كادرفنى تيم ملى ادامه دهند.

رابط رسانه اى سازمان هاى مردم نهاد
 فعال مى شوند

 در جلسه هماهنگى اطالع رســانى اقدامات حوزه جوانان اداره كل 
ورزش و جوانــان كــه با حضور معاون جوانــان، مدير روابط عمومى 
و كارشناســان برگزارشــد ســخنگوى ورزش و جوانان استان اظهار 
كــرد: روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان يكــى از فعال ترين 
روابط عمومى هاى اســتان و كشــور استان كه خوشــبختانه با فعاليت 
شــبانه روزى پرســنل اين قسمت در 3 درگاه رســمى ارتباطى منتشر 
مى شود. حمدا... چاروسايى،  با بيان اينكه روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان استان همدان آمادگى همه جانبه در حوزه هاى مختلف ورزش 
و جوانان را دارد، گفت: در حال حاضر ســايت اطالع رسانى اداره كل 
ورزش و جوانان استان همدان داراى بيش از 80 كاربر است كه روزانه 
اخبار و عملكرد خود را منعكس و پس از بررسى اخبار منتشر مى شود.
وى اظهار كرد: در حوزه سازمان هاى مردم نهاد نيز همواره پيشنهاد شده 
كه هر سازمان مردم نهاد يك رابط رسانه اى براى ارائه اخبار و عملكرد 
به روابط عمومى اداره كل داشــته باشد تا بتوانيم در كمترين زمان اخبار 

مربوط را منتشر كنيم.
چاروســايى تأكيد كرد، اميدواريم در آينده نزديك شــاهد درخشش 

بيش ازپيش حوزه جوانان در حوزه اطالع رسانى باشيم.

سهم باالى بانوان همدان در موفقيت هاى 
ورزش استان 

 بانوان استان سهم بسزايى در موفقيت ورزش همدان در عرصه هاى 
مختلف به ويژه قهرمانى و مدال آورى دارند.

مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلب در مراسم تجليل 
از قهرمانان طنابزنى كشــور در همدان، اظهار داشت: بانوان همواره در 
ميادين مختلف ورزشى صاحب عنوان بوده اند و در بسيارى از رشته ها 

شاهد مدال آورى آنها هستيم.
حميد سيفى با تمجيد از قهرمانان طنابزنى بانوان كشور بيان كرد: هيات 
همگانى همدان باوجود اينكه درتوسعه ورزش در ابعاد همگانى نقش 

دارد، در مدال آورى و قهرمان پرورى نيز حائز جايگاه برتر است.
در اين بين رشته طنابزنى همدانى جزو بهترين ها بوده و همه ساله شاهد 

درخشش ورزشكاران اين رشته در عرصه هاى ملى هستيم.
وى بيان كرد: طنابزنى از رشته هاى مورد عالقه بانوان ورزشكار همدانى 
است و خوشــبختانه در اين ســال هاى اخير در شناسايى و پرورش 

استعدادها نيز موفقيت هايى را شاهد بوده ايم.
سرپرست هيات ورزش هاى همگانى نيز گفت: طنابزنى همدان امسال 
دست به كار بزرگى زد و در مجموع 2 بخش پسران و دختران صاحب 
9 نشــان شديم. مريم روحى افزود: امسال عالوه بر افزايش مدال هاى 
طنابزنى قهرمانى كشور، توانستيم در بخش بانوان نيز كوردزنى كنيم و 
صاحب جايگاه هاى تيم ملى شويم. در اين مراسم از قهرمانان طنابزنى 

كشور با اهداى جوايز نقدى و گل تجليل به عمل آمد..

المپياد استعدادهاى برتر ورزشى در همدان 
 نخستين جلسه هماهنگى برگزارى المپياد استعدادهاى برتر ورزشى 

در همدان برگزار شد.
معاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان در نخستين جلسه 
هماهنگى برگزارى المپياد اســتعدادهاى برتر ورزشى استان همدان كه 
با حضور رؤســاى كميته هاى اين المپياد برگزار شد، اظهار كرد: يكى 
از مهم ترين اهداف برگزارى اين المپياد كه در صورت برگزارى آن در 
سال جارى سابقه اجرايى آن در كشور به سومين سال مى رسد معرفى 

استعدادهاى برتر استان در رده هاى سنى نوجوانان و جوانان است.
محرم روزبه با بيان اينكه اين المپياد در بهمن ماه ســال جارى هم زمان 
در سراسر كشــور برگزار خواهد شد، گفت: باتوجه به محدوديت هاى 
كرونايى موجود در كشور امسال سعى بر آن است كه ميزبانى مسابقات 
در همدان به چند رشته برتر مدال آور اختصاص پيدا كند تا ضمن ارائه 
خدمات با كيفيت به ورزشــكاران و ميهمانان بتوانيم در ســطوح ملى 

جايگاه استان همدان را بيش ازپيش ارتقا دهيم.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر كميته هاى چندگانه اين مسابقات 
با حضور معاونان و مديران اجرايى اداره كل ورزش و جوانان تشــكيل 
شــده و هر يك در حال انجام وظايف محوله خود همچون برگزارى 
جلسات كارشناسى با رؤساى هيأت هاى ورزشى، جلسه هماهنگى با 
آموزش وپرورش و غيره هستند، گفت: اميدواريم بتوانيم با حمايت هاى 
ويژه مديركل ورزش و جوانان استان و همچنين مسئولين دستگاه هاى 
اجرايى استان در رأس استاندار پرتالش ميزبانى شايسته در استان باشيم 

و ظرفيت هاى ورزشى استان همدان را معرفى كنيم.

جام تختى امروز آغاز مى شود
 پيكارهاى كشتى فرنگى و آزاد جام بين المللى تختى در حالى از 
امروز به ميزبانى تهران آغاز مى شود كه مدعيان حضور در مسابقات 

جهانى 2021 نروژ نگاه ويژه  اى به اين پيكارها دارند.
رقابت هاى كشــتى جام تختى صبح امروز بــا مصاف فرنگى كاران 
واجد شرايط اين پيكارها در سالن 12 هزار نفرى آزادى تهران آغاز 

مى شود و امشب با معرفى نفرات برتر به پايان مى رسد.
طبــق برنامه رقابت هــاى جام تختى، فردا هم نوبــت به آزادكاران 
خواهد رســيد تا مدعيان حضور در مســابقات جهانى 2021 نروژ 

همچون فرنگى كاران به مصاف هم بروند.
البتــه اين دوره از پيكارهاى جام تختى نســبت به دوره هاى قبلى با 
تغييراتى همراه بوده اســت. بطوريكه بر اساس تصميم كادر فنى با 
توجه به اينكه الزم است در هر وزن از جام تختى حداقل دو كشتى 
گير «منتخب حقيقى» مشخص شود، يك مصاف ديگر هم در تمامى 
اوزان دهگانه برگزار خواهد شد. بدين ترتيب پس از مشخص شدن 
نفرات اول تا ســوم مشترك و بعد از گذشت 20 دقيقه (طبق قانون 
اتحاديه جهانى كشــتى) يك كشــتى ديگر ميان دارندگان مدال هاى 
نقره و يكى از برندگان مدال برنز (كشــتى گيرى كه مغلوب دارنده 
مدال طال شــده است)، برگزار خواهد شــد. بر اين اساس در كنار 
دارنده مــدال طالى هر وزن، دومين مدعى هر وزن نيز مشــخص 

مى شود.
طبق اعالم فدراســيون كشــتى، كادر فنى تيم هــاى ملى چندين بار 
درخواســت هيأت هاى كشــتى و همچنين نفرات مطرح حاضر در 
اوزان دهگانه را مورد بررســى قرار داد كه در نهايت تمامى نفرات 

مدعى و آماده براى حضور در اين مسابقات دعوت شدند.
همچنين با توجه به اينكه اين رقابت ها به عنوان نخســتين مرحله از 
انتخابى رقابت هاى جهانى 2021 نروژ محســوب مى شود، حضور 
تمامى نفرات دعوتى در اين جام الزامى اســت. با اين حســاب در 
صورتى كه كشتى گيرى در اين مسابقات حضور نيابد، شانسى براى 

رقابت هاى جهانى نخواهد داشت.
استان همدان در اين رقابت ها 10 كشتى گير دارد.

دوم تير ماه زمان رسيدگى 
به پرونده ايران و ويلموتس

CAS زمان رســيدگى به پرونده شكايت ايران از «ويلموتس» 
را اعالم كرد

دادگاه عالى ورزش رســيدگى به پرونده شكايت فدراسيون فوتبال 
ايران از «مارك ويلموتس» ســرمربى بلژيكى را در ليست جلسات 

رسيدگى خود قرار داد.
مارك ويلموتس ســرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايران بعد از جدايى 
از اين تيم براى گرفتن مطالباتش، از فدراســيون فوتبال كشورمان به 
فيفا شكايت كرد. فيفا راى اين پرونده را به نفع ويلموتس صادر كرد 

و فدراسيون ايران به پرداخت 6 ميليون يورو محكوم شد.
فدراســيون فوتبال براى تجديدنظر در راى فيفــا، كار را به دادگاه 
عالــى ورزش (CAS )كشــاند و از ويلموتس و فيفا به اين دادگاه 
شــكايت كرد. دادگاه عالى ورزش در ليســت جلسات رسيدگى به 
شــكايت هاى مختلف، نام فدراســيون فوتبال ايران و ويلموتس را 

هم قرار داده است.
طبق تقويم اين دادگاه، جلســه فدراســيون ايران روزهاى 2 و 3 تير 

(23 و 24 ژوئن) برگزار خواهد شد.

قانون منع جذب بازيكن ومربى خارجى 
بازنگرى مى شود

 بايــد در قانون منــع جذب بازيكن و مربــى خارجى بازنگرى 
صورت بگيرد.

رئيس فدراســيون فوتبال ايران با بيان اين مطلب در نشســت هيات 
رئيسه فدراسيون فوتبال خواستار بازنگرى در قانون منع جذب مربيان 
و بازيكنان خارجى شــد و به هيات رئيسه سازمان ليگ ماموريت داد 
تا اين موضوع را مورد بازنگرى قرار داده و پيشــنهاد كرد در صورت 
لغو اين قانون، مصوبه اى باشگاه ها را ملزم كند كه 10 درصد از مبلغ 
جذب بازيكنان و مربيان خارجى در آكادمى ها هزينه شود. ضمن آنكه 
سازمان ليگ استاندارد جذب بازيكنان و مربيان خارجى را ارتقا داده 
و آن را به قوانين كشورهاى توسعه يافته فوتبال نزديك كند. اما جذب 
مربى و بازيكن خارجى را منوط به تعيين روندى كرد كه پرونده هاى 

بين المللى جديد براى فوتبال ايران ايجاد نشود.
در اين جلســه عزيزى خادم پيشنهاد كرد صندوقى در سازمان ليگ 
ايجاد شود كه تضمين هاى مالى الزم جهت جذب بازيكنان و مربيان 
خارجى از باشگاه ها گرفته شده و در صورت عدم اجراى تعهدات 

توسط باشگاه ها، دستمزدها از اين محل پرداخت شود.

جام جهانى فوتبال هر 2 سال يك بار 
 فيفا پيشــنهاد برگزارى جام جهانى هر 2 ســال يك بار را بررسى 

مى كند
فدراسيون بين المللى فوتبال پيشــنهاد عربستان براى برگزارى جام 

جهانى در هر 2 سال يك بار را بررسى مى كند.
روزنامه االشرق االوســط چاپ عربستان سعودى خبر داده است كه 
اين كشــور به فيفا پيشنهاد داده كه جام جهانى فوتبال زنان و مردان 
هر 2 ســال يك بار برگزار شود و اين نهاد بين المللى هم قرار است 

در كنگره بعدى خود اين موضوع را بررسى كند.
كنگره فيفا قرار اســت جمعه هفته آينده برگزار شود. در اين كنگره 
پيشنهادى از سوى اتحاديه فوتبال جامائيكا درباره برگزارى مسابقات 
بين المللى فوتبال زنان و پيشــنهاد فدراسيون ليبريا درباره مسابقات 

جوانان نيز بررسى خواهد شد.

هيأت هاى ورزشى استان ساختارمند 
مى شوند

 هيأت ها جايگاه تخصصى اســت و افراد اهل فن و عمل بايد بكار 
گرفته شوند 

مديركل ورزش و جوانان استان در نشست سه شنبه ها با رسانه ها اظهار 
كرد: امروز بايد همه براى ســاختن استانى آباد و روبه پيشرفت در كنار 

هم باشيم و با خرد جمعى رو به جلو حركت كنيم.
حميد ســيفى در پاســخ به ســوال خبرنگار ما در خصوص برگزارى 
المپياد استعدادهاى برتر ورزشى در كشور، گفت: خوشبختانه جلسات 

تخصصى اين مهم در ســطح اداره كل با محوريت معاونت ورزشى و 
كميته هاى عضو در حال تشكيل است.

وى با تأكيد بر اينكه امروز بايد به فعاليت هاى خود كيفيت ببخشــيم، 
گفت: اميدواريم در آينده در صورت فراهم بودن شــرايط اســتان در 
بحث شــيوع ويروس كرونا در رشته هاى ورزشى كه حرف براى گفتن 
داريم ميزبانى شايسته داشته باشيم و نمايندگان استان را نيز به مسابقات 

مختلف اعزام كنيم.
سيفى با اشاره به اينكه جايگاه ورزش و جوانان جايگاه تخصصى است 
كه افراد اهل فن و عمل بايد بكار گرفته شــوند، گفت: ايجاد ساختار در 
هر سيســتم الزم است چراكه پيشرفت را به دنبال دارد بر همين اساس 

طى 7 ماهه گذشــته باتوجه به توانمندى، اســتعداد و تخصص افراد را 
در جايگاه هــاى موردنياز بكار گرفتيم تا بتوانيم موجبات ارتقاء جايگاه 

ورزش و جوانان استان همدان را فراهم كنيم.
وى با بيان اينكه علت پس رفت و درجازدن در برخى رشته هاى ورزشى 
تك بعدى بودن است، گفت: در حال بازنگرى هيأت هاى ورزشى هستيم 

و برابر چهارچوب هاى تعريف شده اقدام خواهيم كرد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به تعطيلى اماكن ورزشى 
و همچنين باشــگاه هاى بدنسازى، گفت: در حال حاضر باتوجه به نظر 
ستاد ملى كرونا فعاليت هاى ورزشى تعطيل است اما مقام عالى وزارت 
پيگير تدوين شيوه نامه بهداشتى ويژه باشگاه ها و اماكن ورزشى هستند.
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پيشخـوان

توزيع ملزومات ورزشى 
در روستاها

80 بســته ورزشــى بيــن جوانان 
روستاهاى يسلر و بوبوك آباد توزيع شد.

جوانــان  و  ورزش  اداره  رئيــس 
شهرســتان همدان به همراه دبير هيات 
روستايى عشايرى اســتان از روستاهاى 
يســلروبوبوك آباد بازديد كردند. در اين 
بازديد80 بســته ورزشــى بين جوانان 
روستاهاى يسلر و بوبوك آباد توزيع شد 

شامل البسه ورزشى، توپ و...بود.
على رشيدى هدف از اين اقدام را ايجاد 
انگيزه در جهت رشــد و توسعه ورزش 
روستايى و تقويت شور و نشاط در بين 
جوانان اعالم كرد. وى افزود: توزيع اين 
بسته هاى ورزشــى در آينده نزديك در 
ديگر روســتاهاى همدان تدتوم خواهد 

يافت. خبر داد.

جلسه هم انديشى 
انجمن هاى ورزشى 

كبودراهنگ
 جلسه هم انديشى هيأت انجمن هاى 
ورزشــى شهرستان كبودراهنگ با هدف 
هماهنگى بيشتر كميته هاى زير مجموعه 
و تدوين برنامه هاى هيأت در سال 1400

برگزار شــد. در اين نشست كه در سالن 
جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان 
محبى  معصومه  شد  برگزار  كبودراهنگ 
، رئيــس هيــأت انجمن هاى ورزشــى 
شهرســتان كبودراهنگ گفت : با توجه 
به تعــداد كميته هاى زيــر نظر هيأت 
انجمن هاى ورزشــى، از پتانســيل هاى 
بســيار زيادى برخوردار اســت و الزم 
اســت با همكارى مسوالن شهرستان از 
اين پتانسيل ها در ابعاد مختلف فرهنگى 
و اجتماعى و ... اســتفاده نمود. در ادامه 
اين جلســه ، اعضاى هيأت انجمنهاى 
ورزشى شهرستان طى حكمى از سوى 
رئيس اين هيأت معرفى گرديدند كه روح 
ا... معصومى، اميرحسين زينتى، عليرضا 
كيانى، محمد محبى و نويد اســالمى به 
ترتيب به عنوان نايب رئيس، دبير، خزانه 
دار و كميته دارت ، همچنين سارا عابدى 
به عنوان مسول كميته واكو انتخاب شدند.

انتخاب رؤساى 
هيأت هاى ورزشى 

در تويسركان
 رئيــس چند هيــأت ورزشــى در 
شهرســتان تويســركان از سوى رئيس 
هيأت ورزش هــاى جانبازان و معلولين 
استان انتخاب شدند. طى حكمى روح ا... 
تركاشوند از طرف پروين قربانيان رئيس 
هيأت ورزشــهاى جانبــازان و معلولين 
اســتان همدان به عنــوان رئيس هيأت 
جانبازان و معلولين شهرستان تويسركان 
انتخاب شد. همچنين جواد بيات از طرف 
محسن پناهى رئيس هيأت جودو استان 
همدان بــه عنوان رئيــس هيأت جودو 

شهرستان تويسركان برگزيده شد.
عليرضا ناصرى نيز از طرف سعيد دهقانى 
آزاد رئيس هيأت بوكس استان همدان به 
عنــوان رئيس هيأت بوكس شهرســتان 

تويسركان انتخاب شد.

اماكن ورزشى شهر پاليز 
توسعه مى يابد

 اماكن ورزشى شهر تازه تاسيس پاليز 
توسعه پيدا مى كند.

سرپرست شــهردارى شهر پاليز با اعالم 
اين خبرگفت: توسعه اماكن ورزشى شهر 
نو پاى پاليز در دستود كاد اين شهردارى 

قرار دارد.
محمد قنبرى عقيل با بيان اينكه  شــهر 
پاليز بــا جمعيت 4280 نفر نياز ويژه اى 
به توســعه اماكن ورزشى دارد،افزود: در 
حال حاضر شهر تازه تاسيس پاليز داراى 
يك سالن ورزشى 1472 مترى است كه 
نمى توان به اين ميزان ســرانه ورزشى 
اكتفا كرد. وى با بيان اينكه احداث سالن 
ورزشى چند منظوره شهر پاليز با كمك 
خيرين شهر در اولويت كارى قرار دارد 
تصريح كرد: تاسيس هيأت هاى ورزشى 
پاليز قطعا ضرورت خواهد داشــت تا با 
اين اقدام مردم نيز با طرح نظرات خود به 
ما برسانند. قنبرى عقيل همچنين با اشاره 
به انجام و پيگيرى مقدمات احداث زمين 
چمن مصنوعى پاليز ياد آور شد:احداث 
زمين چمن مصنوعى شهر پاليز مى تواند 
از نقش موثرى در رشد رشته پر طرفدار 

فوتبال در اين شهر داشته باشد.

سليمان رحيمى»
 انتخــاب روســاى هيأت هاى ورزشــى 
اســتان ها و روساى فدراســيون هاى ورزش 
كشــور چند سالى است كه از حالت انتصابى 
به انتخابــى تغيير يافته و روســاى هيأت ها 
ديگر توسط مديران كل منصوب نمى شوند و 
توسط مجمع و با اخذ آراء انتخاب مى شوند.

البته قوانين انتخابــات هيأت ها نواقصى دارد 
و بايد اصالح شــود انتخاب روساى هيأت ها 
را در حال حاضر بايــد انتصاب مدرن ناميد 
و باز هم در انتخاب روساى هيأت ها دستگاه 

ورزشى صاحب نظر است.
برخى از روســاى ســوابق باالى 10 ســال 
در هيأت هــا دارند و وقت آن رســيده تا در 
اين هيأت ها  خونى تــازه جريان پيدا كند و 

تفكرات جديد به آنها حاكم شود.
حضور حميد سيفى در رأس دستگاه ورزش 
اين نويد را مى دهد كــه تحولى تازه در اداره 
هيأت ها به وجود آيد و اين مدير بومى سخت 
به دنبال تزريق نيروى جوانى به بدنه  هيأت ها 

است.
ايــن مدير جــوان در نخســتين گام حضور 
نيروهاى دستگاه ورزش در راس هيأت ها را 
ممنوع كرده و اعتقاد دارد كه اگر كسى قصد 
دارد در هيأت حضور داشته باشد بايد از اداره 

ورزش مرخصى بدون حقوق بگيرد.
همچنين وى در اقدامى تازه به طور جد مانع 

از حضور بازنشستگان در هيأت هاى ورزشى 
شده است.

هيأت هاى ورزشــى نهادهاى مردمى هستند 
كه امور ورزشــى را در دست دارند و كسانى 
بايــد در هيأت ها حضور داشــته باشــند كه 
عاشق باشند و براى خدمت قدم به اين وادى 

بگذارند.
در برخى از هيأت ها البى هائى تشكيل مى شود 
و در تالش هستند تا رأى اعضاى مجتمع را به 

سود خود جلب كنند.
متأسفانه برخى از اعضاى هيأت هاى ورزشى 
براى ورود افراد جديد موانع ايجاد مى كنند و 
تالش مى كنند تا آنها را از حضور در انتخابات 

مأيوس كنند.
باشد  مى تواند  فوايدى  چه  هيأت  رياســت 
كــه چنين تالش مى شــود تــا از راه هاى 
غيرثــواب وارد گود شــوند و پس از چند 
دوره نيز قصد ندارند تا پست خود را ترك 
كننــد و نيروهاى جوان به بدنه هيأت ها راه 

پيدا كنند.
در ســال هاى اخير بارها در انتخاب روساى 
هيأت ها شــاهد بوديم كه چه اتفاقات پشت 
پرده اى مى افتد و آرا چگونه به سود برخى از 

كانديداهاى خاصى گرايش پيدا مى كند.
حضور مديران ارشد استان در رأس هيأت ها 
چه فوايدى مى تواند داشــته باشد؟ در طول 
سال هاى گذشته مديران زيادى رياست هيأت 

را متقبل شده اند با اين هدف كه از نفوذ خود 
در ادارات بتواننــد منابع مالى به هيأت تزريق 
كنند كه در ايــن راه موفقيتى چندانى نصيب 

ورزش نشده است. 
معــاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان كه خود از چهره هاى ورزشــى است 
و مســئول امور انتخابات هيأت هاى ورزشى 
است در نظر دارد تا تفكرى تازه ايجاد كنند و 
در اين راستا تزريق نيروى جوان و با انگيزه را 

در دستور كار دارد.
متأسفانه برخى از مديران از نفوذ خود استفاده 
كرده و بودجه يبشــترى از دســتگاه ورزش 

جذب مى كند.
برخى از چهره هاى ورزشى استان كه به قول 
مدير كل برند مى باشند على رغم عالقه براى 
حضور در هيأت يا موانعى روبرم مى شــوند 
و روســاى قبل با مانع تراشــى راه ورود اين 

چهره ها را مسدود مى كنند.
اميدواريــم كــه ســيفى جــاده انتخابات را 
همواركنــد و باعث رونق هيأت ها شــود و 

نيروهاى جوان را به بدنه هيأت تزريق كند.
برخى از روســاى هيأت هــا فرصت و وقت 
حضــور در هيأت ها را ندارند و به قول مدير 
كل حتى جواب تلفن هيأت شهرستان را نيز 
نمى دهد كه اين جور روسا بايد هر چه زودتر 
جاى خــود را به نيروهاى جوانــو با انگيزه 

بدهند.

 دستگاه ورزش از ورزش هاى نو پا به طور 
جدى حمايت خواهد كرد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
اين مطلب بــا بيان اينكــه ورزش هاى نوپا 
را حمايت مى كنيــم، گفت: مينى فوتبال هر 
چند جزو رشته هاى زيرمجموعه فدراسيون 
همگانى اســت امــا جذابيــت آن باتوجه به 
شباهت برگزارى مسابقات و قوانين، كمتر از 

فوتبال نيست.
حميد سيفى در مراسم اعطاى احكام مسووالن 
كميته هاى مختلف مينى فوتبال همدان اظهار 
داشت: حمايت از رشته هاى نوپا را در دستور 
كار داريم و انتظار ما برنامه ريزى در راستاى 
رشــد و اعتالى رشــته هاى جذاب و جديد 

است.
وى بيــان كــرد: مينــى فوتبال بــه تازگى 
زيرمجموعه هيات ورزش هاى همگانى استان 
همدان شكل گرفته است و با توجه به حضور 
افراد باتجربه و توانمند در اين عرصه، به طور 

قطع موفق خواهد بود.
ســيفى افزود: با برنامه ريزى منسجم در اين 
رشته ورزشــى، قطع به يقين همانند فوتبال 
شاهد حضور چشــمگير ورزشكاران در اين 

رشته نيز خواهيم بود.
وى تاكيد كرد: از ورزش مينى فوتبال حمايت 
همــه جانبه خواهيم داشــت و آماده هرگونه 

همكارى هستيم.
رئيس كميته مينى فوتبال اســتان همدان نيز 

گفت: اين رشته ورزشــى از جايگاه جهانى 
برخوردار اســت و در سال هاى اخير شاهد 
برگزارى جام جهانــى در قاره هاى مختلف 

بوده ايم.
دبيــر اجرايى كميته مينــى فوتبال همدان نيز 
گفت: شناسايى استعدادهاى اين رشته ورزشى 
يكى از مهمترين برنامه هاى كميته در ســال 
جارى است و درصدد هستيم مسابقات مينى 

فوتبال در رده هاى سنى را برگزار كنيم.
مرتضــى كوكبى افــزود: همچنيــن به دنبال 
ايجاد زيرساخت الزم براى فعاليت اين رشته 
ورزشى هســتيم. قطعا از ظرفيت زمين هاى 
چمن مصنوعى شــهردارى همدان اســتفاده 
خواهيم كــرد و خوشــبختانه عباس صوفى 
شــهردار همدان نيز به ســبب رياست هيات 
فوتبال و اينكه از جنس ورزش فوتبال است، 

حمايت الزم را خواهد داشت.
وى بيان كرد: ما در شروع كار هستيم و قطعا 
با تالش اعضاى كميته نسبت به رشد و تعالى 
اين ورزش اقدام خواهيم كرد. درهاى كميته 
مينــى فوتبال بروى همگان باز اســت و هر 
فردى كه مى تواند كمك كند، از او اســتقبال 

مى كنيم.
كوكبى خاطرنشان كرد: تركيب اعضاى كميته 
را افراد باتجربه و كاردان تشــكيل داده اند و 
هر يك سوابق ارزنده در برگزارى مسابقات، 

آموزش و ساير فعاليت هاى فوتبالى دارند.
دبير اجرايى كميته مينــى فوتبال همدان بيان 
كرد: به زودى نســبت به نام نويسى از تيم ها 
براى برگزارى يكدوره مسابقه اقدام مى كنيم 
تا استارت فعاليت اين ورزش رسما در همدان 

كليد بخورد.

بازنگرى در انتخاب 
رؤساى هيأت هاى ورزشى 

ورزش هاى نوپا حمايت مى شوند
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گـزارش  

فـرهنگخبـر

راه اندازى موزه چاپ 
در همدان 

 موزه چاپ و نشــر در همدان راه اندازى شــد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان همدان، مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان از صنعت چاپ به عنوان يكى 
از زيرســاخت هاى مهم توســعه فرهنگى نام برد و 
گفت: همدان از ديرباز تاكنون در اين عرصه پيشرو 
بوده و با پيشــرفت تكنولوژى هــاى نوين، صنعت 

چاپ هم در استان به روز شده است.
احمدرضا احســانى بــا تأكيد بر اينكــه باتوجه به 
پتانســيل قابل توجه اين حــوزه، برنامه ايجاد موزه 
چاپ در استان مورد بررسى قرار گرفت، خاطرنشان 
كرد: اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان به 
عنوان يكى از متوليان اصلى صنعت چاپ و نشــر، 
فضاى مناســبى را براى اين امر در مجتمع فرهنگى 

هنرى بوعلى سينا فراهم كرد.
وى با بيــان اينكه فراخوان راه انــدازى اين موزه با 
همكارى اتحاديه چاپخانه داران همدان منتشــر شده 
اســت، افزود: از همه فعاالن اين حوزه درخواست 
شده در صورت تمايل براى نمايش تجهيزات و آثار 
خــود در موزه، هماهنگى الزم را با اتحاديه داشــته 

باشند.
احسانى تصريح كرد: با راه اندازى موزه چاپ همدان 
و ارائه آثار و تجهيزات ارزشمند چاپ، ظرفيت قابل 
توجهى به مجموعه فرهنگى و هنرى اســتان اضافه 

خواهد شد.

«عروس برفى» در «فصل اميد» 
برگزيده شد

ــد»  ــل امي ــرى «فص ــداد هن ــتين روي ــى در نخس ــد همدان  هنرمن
ــيد.  درخش

ــاد اســالمى  ــگ و ارش ــى اداره كل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان همــدان، معــاون امــور هنــرى و ســينمايى اداره كل فرهنــگ 
ــز  ــداى جواي ــم اه ــه مراس ــان اينك ــا بي ــتان ب ــالمى اس ــاد اس و ارش
ــركل  ــا حضــور مدي ــد» ب ــداد «فصــل امي ــدگان نخســتين روي برگزي
هنرهــاى نمايشــى و مديــران ادارات كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
چنــد اســتان در بســتر فضــاى مجــازى برگــزار شــد، گفــت: 
«فصــل اميــد» در 2 بخــش نمايش هــاى صحنــه اى و مســابقه 
ــد. ــزار ش ــوان برگ ــودك و نوج ــوع ك ــا موض ــى ب نمايشنامه نويس

ســيدمحمدرضا جــوادى افــزود: اداره كل هنرهــاى نمايشــى بــا 
همراهــى اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان، ايــن 
برنامــه ويــژه را بــه  جهــت تبعــات شــيوع ويــروس كرونــا و برگــزار 
ــه  ــر كــودك و نوجــوان همــدان ب نشــدن جشــنواره بين المللــى تئات
ــژه  ــار وي ــت از آث ــدف حماي ــا ه ــال 99 و ب ــوم در س ــكل مرس ش

ــود. ــده ب ــدارك دي ــان خردســال، ت مخاطب
جوادى با تأكيد بر اينكه در نخستين رويداد مسابقه نمايشنامه نويسى 
«فصل اميد - 1399» سيدحســين فدايى حســين، بهرام جاللى پور و 
ســهراب نيك فرجاد ارزيابى نهايى آثار را برعهده داشتند، خاطرنشان 
كرد: نمايشــنامه «عروس برفى» به نويسندگى بهنام ميرزايى از همدان 
در ايــن بخش به عنوان اثر برتر معرفى شــده و ديپلم افتخار برگزيده 

جشنواره را دريافت كرد.
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■ حديث:
امام على (ع):

بــر پــا نــدارد فرمــان هــاى خداونــِد ســبحان را ، جــز كســى كــه ســازش نمــى كنــد و 
خــود را خــوار نمــى ســازد و از طمــع هــا پيــروى نمــى كنــد .  
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■ ورود دو كاروانســراى تاج آباد و فرسفج 
از اســتان همدان به زنجيره كاروانسراهاى 

جهانى 
پيگيرى پرونده جهانى شــدن منظر فرهنگى 

تاريخى ، هگمتانه تا همدان در يونسكو
■ ورود قنات هاى اســتان همدان به ليست 

آثار جهانى
■ ارسال پرونده «گنبد علويان» براى ثبت در 

فهرست ميراث جهان اسالم
■ احيا، مرمت و نوسازى 17 هزار و 569 اثر 
تاريخى و فرهنگى اســتان همدان در هشت 

سال 
ثبت168  اثر از استان همدان در هشت سال 

اخير  
 موارد ذكر شــده  از جملــه مهمترين اتفاقاتى 
است كه در سالهاى اخير در حوزه ميراث فرهنگى  

همدان رخ داده است .
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى 
استان همدان به بهانه آغاز هفته گراميداشت ميراث 
فرهنگى و روز جهانى مــوزه در جمع خبرنگاران  
گفــت: 17 هزار و 569 اثر تاريخى و فرهنگى اين 
استان در هشت سال گذشته احيا، مرمت و نوسازى 
شده اســت. على مالمير در محل كاروانسراى تاج 
آباد  اظهار داشــت: از يك هزار و 800 اثر تاريخى 
و فرهنگى شناسايى شده در اين استان، يك هزار و 
100 اثر اعم از طبيعى، ميراث ملموس و ناملموس 

به ثبت ملى رسيده است.
وى با بيان اينكه از اين تعداد آثار به ثبت رســيده، 
168 اثر در دولت تدبير و اميد اتفاق افتاده اســت 
ادامــه داد: همچنين حدود 600 اثر واجد شــرايط 
بــراى ثبت ملى يا واجد ارزش در اســتان همدان 

شناسايى شده است.
مالمير با بيان اينكه در حوزه ميراث فرهنگى، استان 
همدان هم اينك داراى 23 هزار شى موزه اى است 
گفت: از اين تعداد 14 هزار و 738 مورد از اشياى 
موزه اى و اموال فرهنگى در طول ســال 92 تا 99 
ســاماندهى شد كه 2 هزار 500 مورد آن مربوط به 

سال گذشته است.
وى خاطر نشــان كرد: ســاخت موزه منطقه اى به 
عنوان يكى از ضرورت ها و صبغه تاريخى اســتان 
در دستور كار قرار گرفت و هم اينك با شتاب رو به 
جلو در حال اجرا است و با توجه به كاركرد منطقه 

اى آن، ابتدا مخزن موزه به بهره بردارى رسيد.
مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايــع  دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان ادامه داد: ظرفيت هاى 
علمــى و تجهيزاتى مرمت اســتان همدان با توجه 
به وجود آزمايشگاه مرمت در هگمتانه مورد توجه 
بوده و به زودى مجهزترين آزمايشــگاه مرمت در 

مخزن امن موزه منطقه اى راه اندازى مى شود.
مالمير اظهار داشــت: بر اســاس اقدام ارزشمندى 
كه در ســال 96 رخ داد 25 درصد حريم اســتان 
همدان در ســالهاى 96 تا 99 مصوب شد و تعداد 
گمانه زنى و تعيين اسناد حريم به ويژه در محوطه 

تاريخى با يك شتاب باال شكل گرفت.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى 
اســتان همدان يادآور شد: خروجى تصويب حريم 
هــا اين بود كه چهار ســال فراينــد گمانه زنى و 
تســهيل در پژوهش ها را جلــو انداخت چرا كه 
تصويب حريم يكى از اساسى ترين و بنيادى ترين 
وظايف وزارت ميراث فرهنگى و دستمايه و بنيان 

اصلى حفاظت از آثار است.
مالميــر درباره پايگاه ها نيز توضيــح داد: در كنار 

پايگاه هگمتانه، نوشــيجان مالير و بافت تاريخى 
شهر همدان، دست كندها نيز به پايگاه هاى ميراث 
فرهنگى اســتان همدان افزوده شــده تا بتوان يك 
چارچوب و مسيرى را براى تداوم تزريق اعتبارات 

فراهم كرد.
وى اضافه كرد: هم اينك ســاماندهى دســت كند 
ســامن و ارزانفــود در حال اجرا اســت و با اين 
وجود در تالش هســتيم در كمتــر از 6 ماه مرحله 
يك سامن افتتاح و ورودى و خروجى اين دستكند 

بهره بردارى شود .
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى 
اســتان همدان بيان كرد: با توجه به ورود خسارت 
به بافت روستايى وركانه و بروز خسارت به برخى 
نماهاى در ساخت و سازها، در حال انعقاد قرار داد 

براى مطالعه اين بافت روستايى هستيم.
مالمير اعالم كــرد: موافقت براى راه اندازى پايگاه 
ميراث طبيعى عليصدر به صورت رســمى دريافت 
و ابالغ شــده اســت همچنين در حوزه پايگاه در 
چهار سال گذشته 2 پايگاه افتتاح شده و به زودى 
يكى ديگر بهره بردارى مى شــود. وى خاطرنشان 
كــرد: در حوزه پروژه هاى حفــظ و احيا با وجود 
مشــكالت اعتبارى، در سال هاى اخير مرمت 367 
طرح صورت گرفت همچنين ســال 96 با توجه به 
صرف توان و هزينــه باال، تعداد طرح هاى مرمتى 

سه رقمى شد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى 
اســتان همدان با بيان اينكه پنج پروژه مرمتى را به 
تازگى كليد زديم اظهار داشــت: تعداد پروژه هاى 
مشــاركتى كه با همكارى و با مشاركت اين اداره 
كل و بخش خصوصى اجرا مى شود افزايش يافته 
و 530 ميليــون تومان اعتبــار در قالب پروژه هاى 

مشاركتى دريافت شده است
مالمير ادامه داد: در چارچوب مطالعات چهار بافت 
همدان، مالير، تويســركان و نهاوند، براى شــهر 
همدان به عنوان اوليــن بافت، ضوابط اختصاصى 
ثبــت و ابالغ شــد. مالمير بــا بيان اينكــه تعداد 
كاوش هايى كه در هشــت ســال گذشته در استان 
اتفاق افتاده، بيش از 46 مورد است، گفت: پرونده 
ثبت جهانى كاروانســراهاى فرســفج تويسركان و 
تاج آباد شهرســتان بهار نخســتين پرونده از استان 
همدان است كه به يونسكو ارسال شده و پيش بينى 
مى شــود ارزيابان يونســكو تيرماه براى بازديد در 

كشور حضور پيدا كنند.
وى درباره پرونده «منظر تاريخى شهرى از هگمتانه 
تا همدان» هم خاطرنشــان كرد: اين پرونده در نوع 
خود منحصربفرد و خالقانه اســت و روند كارى 
پرونده به صورت مستمر با وزارت ميراث فرهنگى 

در ارتباط گذاشته مى شود.
مالمير بــا بيان اينكه ايــن پرونده امســال نهايى 
نمى شــود، اضافه كرد: مطالعات «از حجر تا قجر» 
ايــن پرونده خوب پيش رفتــه و مطالعات ميراث 
ناملوس نيز انجام شــده اســت، آثار و ارزش هاى 
نهفته در بافت انجام شــده و نقشه هاى به روز در 
حال توليد هســتند، اميدواريم تدوين و فصل بندى 
تعريــف پــالن و كارهاى پايانى نيــز به زودى به 

سرانجام برسد.
مديركل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  
دستى استان همدان با بيان اينكه پروژه ثبت راه آهن 
را نيز در دســتور كار داريم، تصريح كرد: در سال 
جــارى اعتباراتى براى دســتكند ســامن، يخدان 
ميرفتاح، حمام كبابيان، زورخانه همه كسى و خانه 

آيت اهللا مدنى اخذ شده است.

هشت سال پيگيرى ميراث فرهنگى در استان

17 هزار اثر تاريخى مرمت شد


