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واژه نامه همدانى 
منتشر شد

 معاون فرهنگى حوزه هنرى همدان 
از انتشــار كتــاب واژه نامــه همدانى 
سنديتى بر گفتار و گويش همدانى اثر 

هادى  گروسين خبر داد.
تيمــور آقامحمــدى در گفت وگــو با 
«واژه نامه  كتــاب  كــرد:  اظهار  فارس 
همدانى» ســنديتى بر گفتار و گويش 
گروســين  هادى  از  كارى  همدانــى، 
دانشنامه  اثر  بيست وســومين  به عنوان 
اســتان همدان از سوى حوزه هنرى به 

چاپ رسيد.
معاون فرهنگــى و هنرى حوزه هنرى 
اســتان همدان بــا بيان اينكــه كتاب 
«واژه نامه همدانــى» فرهنگ واژه ها و 
اصطالحاتى به گويش همدانى اســت، 
گفــت: اين كتــاب پس از ســال ها با 
مدخل هاى  و  اصطالحــات  افزوده ها، 
جديد به همت گروه دانشــنامه همدان 

منتشر شده است.
وى كتاب «واژه نامه همدانى» را داراى 
678 صفحــه و 4 فصــل اعالم كرد و 
افزود: فصل نخســت بــه كلياتى نظير 
همدانى،  گويش  دستورى  ويژگى هاى 
افعال، مصدرهــا و اصوات اختصاص 

دارد و در فصــل دوم، واژگان همدانى 
به ترتيب الفبايى درج شده است.

تيمورى فصل ســوم را گزيــده امثال 
و اصطالحــات و فصــل چهــارم را 
داســتان هاى مثل گونه بيان داشــت و 
گفت: نويسنده كتاب با 56 سال تحقيق 
واژه ها،  تك تك  گــردآورى  و  ميدانى 
كنايات،  و  اصطالحات  ضرب المثل ها، 
يادگار نيم قرن عشــق و شوريدگى به 
فرهنــگ زادگاهش همدان را در كتاب 
«واژه نامــه همدانى» به چاپ رســانده 

است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه واژگان و 
در  شــده  گــردآورى  مدخل هــاى 
كتــاب حاضــر، در گســتره شهرســتان 
ايــن  از  و  دارنــد  كاربــرد  همــدان 
منظــر، يــك منبــع كاربــردى به شــمار 
مى آيــد، تصريــح كــرد: واژه هــا و 
تاريخــى  شناســنامه اى  گويش هــا، 
اســت  قومــى  هــر  سرگذشــت  از 
كــه شــناخت آن را به همــراه دارد، 
شــناختى كــه افروختــن چــراغ عبــرت 

از افق هــاى دور و نزديــك اســت.
ــوز در  ــه هن ــان اينك ــا بي ــدى ب آقامحم
زبــان فارســى، شــناخت نامه و فرهنگــى 
ــاى  ــه ويژگى ه ــه داراى هم ــع ك جام
تاريخــى و فرهنگــى تمــام مناطــق 
ايــران باشــد وجــود نــدارد اظهــار 
ــاى  ــات دانش نامه ه ــرد: از خصوصي ك
مناطــق مهــم فرهنگــى ايــران همچــون 
«همــدان»، گــردآورى و نگهداشــت 
عناصــر و مــوارد ايــن فرهنــگ جامــع 

اســت.

  نهال يادبود شهداى مدافع سالمت 
اســتان همدان روز گذشته و همزمان 
با ســومين روزهفته منابــع طبيعى و 
آبخيــزدارى در آئينى با حضور معاون 
اســتاندار و جمعى از مسئوالن محلى 
در محوطــه بيمارســتان بعثت همدان 

غرس شد.
معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى 
استاندار همدان در اين آئين بر ترويج 
فرهنگ كاشــت نهــال و درختكارى 
براى حفاظت از منابــع طبيعى تأكيد 
كرد و گفت: موضــوع منابع طبيعى، 
درخت و كشــاورزى بســيار حياتى 
و مهم اســت و حفظ منابــع طبيعى 
بايد  ارزشــمند  ســرمايه اى  به عنوان 

مورد توجه همگان باشد.
مشاركت  كرد:  اظهار  پورمجاهد  ظاهر 
و همكارى مردم با مســئوالن در زمينه 

حفــظ و احيــاى منابــع طبيعى يك 
ضرورت است و حفاظت از انفال بايد 

به يك دغدغه عمومى تبديل شود.
وى با تأكيد بر ضرورت گســترش و 
نهادينه كردن فرهنگ حفاظت از منابع 
طبيعى و توسعه فضاى سبز، اظهار كرد: 
منابــع طبيعى نظير جنگل ها و مراتع از 
مصاديــق بارز و آشــكار نعمات الهى 
و مواهب خدادادى هســتند، بنابراين 
وظيفه حفــظ، احيا و آبادانى اين منابع 

بر عهده آحاد مردم و مسئوالن است.
اقتصادى  امــور  هماهنگــى  معــاون 
اســتاندار همدان افزود: كاشــت يك 
ميليــون اصله نهال در اســتان همدان 
منابع  گراميداشــت  هفته  بــا  همزمان 
است  وارزشــمند  مهم  اقدامى  طبيعى 
ترويجى  برنامه هاى  ايــن  اجراى  زيرا 
و فرهنگــى نقش مؤثــرى در تقويت 

و نهادينه شــدن فرهنــگ درختكارى 
براى  اجتماعــى  مســئوليت پذيرى  و 

حفاظت از منابع طبيعى دارد.
پورمجاهد افزود: ســنت حسنه كاشت 
نهال به منظور گراميداشت ياد و خاطره 
شــهداى مدافعان سالمت نيز به عنوان 
اقدامى براى ارزش گذارى فرهنگ ايثار 
و خدمت، نشــانه قدرشناســى عموم 
مردم از تالش شبانه روزى و فداكارى 
كادر درمــان براى حفظ بهداشــت و 
ســالمت عمومى جامعــه و همچنين 
ماندگارى خدمــت و ايثار اين عزيزان 

خواهد شد.
مديــركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى 
اســتان همدان نيز در اين آئين گفت: 
ســومين روز هفتــه منابــع طبيعى با 
عنوان «منابع طبيعى، فرهنگ و رسانه» 
نامگــذارى شــده، بنابرايــن به پاس 

گراميداشــت يــاد و خاطره شــهداى 
رســانه و 2 شــهيده مدافع ســالمت 
درخت  اصله  چندين  همدان،  اســتان 
در محوطه بيمارستان  بعثت كاشته شد.

اســفنديار خزائى كاشــت نهال به ياد 
و  ايثار  فرهنــگ  احياكننده  را  شــهدا 
شهادت دانســت و افزود: همچنان كه 
كادر درمــان در راه مبارزه با ويروس 
كرونا از جان خود براى حفظ سالمتى 
مردم گذشــتند ما نيز مكلفيم در حفظ 
و حراســت از منابع طبيعى شبانه روز 

تالش كنيم.
15 تا 22 اســفند هفته گراميداشــت 
منابع طبيعى نامگذارى شــده كه براى 
گراميداشت اين هفته و ترويج فرهنگ 
درختــكارى و حفظ منابع طبيعى، يك 
ميليون اصله نهــال در مناطق مختلف 

استان همدان غرس مى شود.

نهال يادبود شهداى سالمت 
در بيمارستان بعثت همدان غرس شد

 لزوم نگاه حمايتى به كارآفرينان

تسهيالت با سود باال توليدكننده 
را نابود مى كند
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افزايش محبوبيت حاجى بابايى معتدل و باتجربه

امروز در ارتباط زنده و تصويرى 
انجام مى شود 

بهره بردارى از 7 پروژه 
ميراث فرهنگى همدان 
با دستور رئيس جمهور

كودك همسرى 
دزديدن رؤياى  عروسك ها

■ يك جامعه شناس: تنها بلوغ جنسى براى وارد شدن
 به چرخه زندگى پيچيده امروز كافى نيست

شهردار اسدآباد:

10 پروژه شاخص 
با دستور رئيس جمهور 

افتتاح شد
■ بلوار شهيد زيورى افتتاح شد
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به مسئوليت اجتماعى
1- يكــى از مفاهيــم جديــد وارد شــده بــه 
ســازمان هاى توليــدى و اقتصــادى، مســئوليت 

اجتماعــى و تعهــد بــه انجــام آن اســت...

2

ضرورت مقابله با تغيير كاربرى باغات در همدان
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زمان عمل به مسئوليت اجتماعى
1- يكى از مفاهيم جديد وارد شــده به ســازمان هاى توليدى و 

اقتصادى، مسئوليت اجتماعى و تعهد به انجام آن است.
در واقــع اين تعهد و انجام مســئوليت اجتماعى در كنار حفاظت از 
محيط زيســت و تعهد به آيندگان اســت كه تفاوت يك مجموعه 
متعهــد و مردمى و بــه روز با مجموعه هاى ديگــر و بدون تعهد را 
مشــخص و ماندگارى اين ســازمان ها با تعهداتى كه پذيرفته اند را 

تضمين مى كند.
2- مبحث مســئوليت اجتماعى مبحث جديدى در كســب وكار و 
سازمان است، تا پيش از اين تصور بر اين بود كه هر كس اگر وظيفه 
اصلى خود را انجام دهد، نســبت به جامعــه نيز ايفاى وظيفه كرده 
است اما با طرح مسئوليت اجتماعى مشخص شد كه افراد، سازمان ها 
و مديران عالوه بر تالش براى انجام وظايف ســازمانى و فردى در 
قبال جامعه، نوع بشــر، زمين و محيط زيست مسئوليت دارند و بايد 

اين مسئوليت اجتماعى را با پذيرش تعهداتى انجام دهند.
بــا اين توصيف ايــن مبحث كمك بزرگى به رفــع محروميت ها و 
محدوديت ها و فقرزدايى است و آينده زمين و بشر را نيز در كانون 

توجه خود دارد.
3- ديگر نمى توان مجموعه اى توليدى يا اقتصادى و خدماتى داشت 
و از جامعه كســب درآمد كرد و بخشــى از اين درآمــد را در راه 

حفاظت از زمين و جامعه هزينه نكرد.
به همين دليل اســت كه شــركت ها و ســازمان ها به مســئوليت 
اجتماعــى توجه ويــژه دارنــد و عالوه بر تالش بــراى رعايت 
شــاخص هاى محيط زيســت در فعاليت خود بــه اقداماتى چون 
ســاخت مدرسه، دانشگاه، آزمايشــگاه و حمايت از ايتام، توزيع 
كتاب، برگزارى جشــنواره و نمايشــگاه  و اقداماتى از اين قبيل 

روى آورده اند.
4- مســئوليت اجتماعى، نوعى احساس خوشــايند نيز به جامعه از 

عمل كننده به اين مسئوليت منتقل مى كند.
اين اقدام مى تواند به عدالت اجتماعى و گسترش امكانات و خدمات 
به تمامى مناطق كشــور كمك كرده و توســعه عادالنه را به ارمغان 

بياورد.
5- تاكنون در اســتان همدان چند شركت توليدى و واحد اقتصادى 

در راستاى عمل به مسئوليت اجتماعى اقداماتى را انجام داده اند.
اقداماتى مانند ساخت ســاختمان دانشگاهى، مشاركت در برگزارى 
جشنواره، كمك به تهيه جهيزيه و آزادى زندانيان از جمله اين عمل 

به مسئوليت هاى اجتماعى در استان همدان بوده است.
ــد  ــه تعه ــل ب ــتاى عم ــمند در راس ــدام ارزش ــن اق 6- جديدتري
ــد  مســئوليت اجتماعــى در اســتان، توســط شــركت ســيمان نهاون
ــه  ــا توزيــع بســته  هاى معيشــتى در روســتاهاى همجــوار كارخان ب

ــوده اســت. ــو ب در آســتانه ســال ن
ــالم  ــاير اق ــات و س ــن، حبوب ــج، روغ ــامل برن ــته ها ش ــن بس  اي
ــتى و  ــته  هاى معيش ــب بس ــه در قال ــود ك ــا ب ــى خانواره مصرف
بــا عنــوان كمك هــاى مؤمنانــه توزيــع شــده اســت. توزيــع 
ــا  ــروس كرون ــراى پيشــگيرى از شــيوع وي بســته هاى بهداشــتى ب
ــر  ــوزان از ديگ ــژه دانش آم ــت آموزشــى وي ــه  تبل ــن تهي و همچني
ــئوليت هاى  ــه مس ــل ب ــد در عم ــيمان نهاون ــركت س ــات ش اقدام

ــوده اســت. ــى ب اجتماع
7- در آســتانه ســال نــو، تــداوم همه گيــرى كرونــا، افزايــش 
ــراى  ــخت ب ــى س ــيار و زندگ ــكالت بس ــروز مش ــا و ب قيمت ه
مــردم ايــن عمــل بــه تعهــدات و انجــام مســئوليت هاى اجتماعــى 
ــه  ــت ك ــتان اس ــادى اس ــدى و اقتص ــاى تولي ــوى واحد ه از س
مى توانــد گــذر از ايــن وضعيــت را تســهيل و مــردم را بــه آينــده 
اميدوارتــر و ذهنيــت مثبــت از ســازمان هاى توليــدى و اقتصــادى 

اســتان در اذهــان عمومــى شــكل دهــد.
ــه  ــدى ب ــاى تولي ــى واحد ه ــت تمام ــى اس ــان باق ــا زم ــس ت پ
ــا  ــه اى زيب ــى را به گون ــئوليت اجتماع ــد و مس ــردم بياين ــك م كم

ــد. ــام دهن ــردم انج ــردن مشــكالت م ــم ك ــا ك ب

ضرب و جرح مأمور پيشگيرى و تخلفات شهردارى همدان
 از مالك شكايت كرديم

 رئيس اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهردارى همدان با اشاره به ضرب و جرح 
مأمور شهردارى توسط مالكى كه اقدام به ساخت وساز غيرمجاز كرده بود، گفت: از مالك 

شكايت كرديم و قطعا منتظر دستور قضايى هستيم.
محمد گلشــن در گفت وگو با فارس با بيان اينكه اداره پيشــگيرى و تخلفات شــهرى 
همدان همه روزه درحال گشــت زنى و انجام وظايف محوله اســت، اظهار كرد: نظارت 
بر ساخت وســازها نيز يكى از وظايف مهم اين اداره به شــمار مى رود و اگر در اين زمينه 

نظارتى صورت نگيرد شهرى ناموزون و سازه هاى ضعيف و غيراصولى خواهيم داشت.

وى بيان كرد: ســازه هايى كه ايمنى الزم را ندارند درصورت بروز بالياى طبيعى تخريب 
شــده و شهروندان دچار آسيب ديدگى جدى خواهند شد از همين رو همكاران ما وظيفه 

نظارت و سركشى ساخت وسازها را بر عهده دارند.
رئيس اداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهردارى همدان با بيان اينكه در جريان بازرسى  و 
نظارت ها همكاران ما با مشكالتى چون ضرب و جرح نيز مواجه مى شوند، گفت: پنجشنبه 
هفته گذشته همكاران ما به منظور سركشى به منزل مسكونى در كوى كوثر مراجعه مى كنند 
كه قبال طى مراجعات، اخطار الزم مبنى بر اينكه براى ساخت وساز بايد مجوز گرفته شود، 

داده شده بود.
وى با اشاره به اينكه متأسفانه همكاران ما با مقاومت مالك مواجه مى شوند و دست آخر 
اين موضوع در حين ضبط اموال به درگيرى و مجروحيت يكى از همكاران منجر مى شود، 

افزود: اين همكار در اثر اصابت جســم ســخت، هر 2 پاى او دچار آسيب ديدگى جدى 
شــده و تحت درمان و عمل جراحى قرار گرفته اســت، البته درحال حاضر در وضعيت 

خوبى به سر مى برد.
گلشــن با اشاره به اينكه شــكايت قضايى از اين مالك انجام شده و قطعا منتظر دستور 
قضايى هســتيم، تصريح كرد: از شــهروندان خواهش مى كنم به قوانين شهرى و حقوق 

شهرنشينى احترام بگذارند و مجوزهاى الزم در حوزه ساخت وساز را دريافت كنند.
وى با تأكيد بر اينكه همكاران ما موظف به نظارت هســتند، لذا شهروندان با سعه صدر با 
مأموران برخورد كنند تا مشــكالت اين چنينى پيش نياييد، در پايان عنوان كرد: تمام اين 
اقدامات در راستاى رفاه شهروندان انجام مى گيرد بنابراين همكارى و همراهى مردم ما را 

در انجام وظايف خود يارى كند.

كرونا هزينه هاى سالمندان را افزايش داد

زندگى پرخرج تنهايى

ساخت 70 مدرسه
 توسط بنياد بركت در همدان

 مديركل اداره نوسازى مدارس استان همدان از ساخت 70 مدرسه 
از سوى بنياد بركت در همدان خبر داد، به طورى كه درحال حاضر 50

مدرسه تحويل داده شده و 20 مدرسه نيز در دست ساخت است.
محمدحسين مرادى در گفت وگو با فارس از افتتاح مسجد بنياد بركت 
در روستاى نهران استان همدان خبر داد و اظهار كرد: اين مسجد روز 
گذشته به صورت همزمان با صد مدرسه و 350 مسجد بنياد بركت در 

سراسر كشور افتتاح شد.
وى با اشاره به اينكه اين مراسم با حضور آيت ا... محمدى گلپايگانى 
رئيس دفتر مقام معظم رهبرى، رئيس ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره)، وزير آموزش و پرورش و رئيس ســازمان نوسازى مدارس 
كشــور به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، گفت: مسجد نهران با 
صد مترمربع زيربنا با اعتبــار يك ميليارد و 250 ميليون ريال از محل 

اعتبارات بنياد بركت ساخته شده است.
مديركل اداره نوسازى مدارس استان همدان خاطرنشان كرد: نظارت 
بر اجراى اين طرح بر عهده اداره كل نوســازى مدارس بود و پس از 

ساخت، تحويل مردم روستاى نهران شد.
وى با اشــاره به تعهد به ســاخت 70 مدرسه از سوى بنياد بركت در 
اســتان همدان، عنوان كرد: تاكنون 50 مدرسه تحويل داده شده و 20

مدرسه نيز در دست ساخت است.

مركز غيرمجاز آموزش كمك پرستارى 
در همدان پلمب شد

 يك مركز غيرمجاز آموزش كمك پرســتارى و دستيار پزشك در 
همدان شناســايى و پلمب شــد و متخلفان به مرجع قضايى معرفى 

شدند.
مدير نظارت و اعتباربخشــى معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان در اين زمينه گفت: يــك زوج بدون مجوز به راه اندازى يك 
مركز در شهر همدان براى آموزش نحوه تزريق، پانسمان و بانداژ اقدام 
كــرده بودند و از هر نفر براى شــركت در اين دوره 800 هزار تومان 

دريافت مى كردند.
محمــد كريمى در گفت وگو با ايرنا، بيان كــرد: پس از برگزارى اين 
دوره آموزشى 2 روزه، مســئول اين مركز به صدور مدرك شناسايى 
دوره كوتاه مدت براى افراد اقدام مى كرد كه با وجود گذشت كمتر از 
يك هفته از فعاليت آن، اين مركز شناسايى و با هماهنگى پليس اماكن 

و تعزيرات حكومتى پلمب شد.
 وى ادامه داد: همچنين فرد متخلفى با معرفى خود به عنوان دندانپزشك 
و داير كردن مطبى در يكى از نقاط پرتردد شهر همدان اقدام به مداخله 

در امر پزشكى مى كرد.
كريمى ادامه داد: به دنبال سركشى هاى محسوس و نامحسوس صورت 
گرفته، اين واحد متخلف شناسايى و پلمب شد و با جمع آورى لوازم 
اين مطب ليستى از مشــخصات افرادى كه پيش اين فرد به معاينه و 

ترميم دندان اقدام كرده بودند، به دست آمد.
وى تأكيد كرد: مداخله در امور پزشكى يكى از تخلف هايى است كه 
بخش بهداشت و درمان با آن مواجه بوده كه بيشتر مواقع مراجعان به 

اين پزشكان قالبى دچار عارضه هاى جبران ناپذير مى شوند.
وى افزود: با وجود سركشــى مســتمر و نظارت آشــكار و پنهان بر 
روند فعاليت مطب ها، اما از شهروندان درخواست مى شود درصورت 
مواجهه با تخلف بهداشــتى موضوع را به مديريت نظارت بر درمان 

دانشگاه واقع در بلوار آيت ا... كاشانى گزارش دهند.

اهداى پالسما به صفر رسيد
 مديركل ســازمان انتقال خون استان همدان از كاهش چشمگير 
درخواســت پالسما از ســوى بيمارســتان ها خبر داد، به طورى كه 
درخواست ارســال پالسما از ســوى مراكز درمانى به صفر رسيده 

است.
افشــين محمــدى در گفت وگو بــا همدان آنالين، در تشــريح اين 
خبر اظهار كرد: از مدتى پيش اهداى پالســما در ســازمان كاهش 
چشمگيرى داشته است، زيرا تأمين اين فراورده بستگى به نياز مراكز 

درمانى دارد.
وى با اشــاره به اينكه كاهش اهداى پالســما مى تواند علل مختلفى 
داشته باشد، تصريح كرد: تغيير روزمره شيوه هاى درمانى و پيشرفت 

روند درمان مى تواند يكى از مهم ترين داليل اين موضوع باشد.
محمدى با اشاره به اينكه تزريق پالسما براى بيمار كرونايى فقط در 
لحظه هاى اول درمان مؤثر است، خاطرنشان كرد: تزريق پالسما در 

وضعيت حاد بيمار هيچ تأثيرى در بهبود آن ندارد.
وى در پايــان افزود: پالســما تنها از افــراد بهبوديافته كرونايى كه 
شــرايط اهداى پالسما را داشــتند با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 

انجام مى شد.

1- قطعى تلفن ادارات و ســازمان هاى دولتى براى مردم در شرايط 
همه گيرى كرونا مشكل ساز شده است. گويا اين قطعى به دليل بدهى 
به مخابرات بوده اســت. گفتنى است تلفن هاى يكى از سازمان هاى 
دولتى پرمراجعه اســتان چند روزى است به دليل بدهى قطع است و 

هيچ اقدامى براى برقرارى دوباره آن نشده است.
2- رايزنى هــا و تالش ها براى انتخابات هيأت رئيســه مجلس در 
سال دوم آغاز شده است. گويا اقليت اصالح طلب و مستقل مجلس 
يازدهم گويى از انفعال و ســكوت خارج شــده و مى خواهند نقش 
اقليــت پرنفوذ را در ايــن انتخابات كه پيش از انتخابات رياســت 
جمهورى در سال آينده برگزار خواهد شد، بازى كنند. گفتنى است 
اين ائتالف از رياست قاليباف بر مجلس راضى نيست و قصد دارند 
از حاجى بابايى همراه با اكثريت اصولگرايان براى رياســت مجلس 

در 1400 حمايت كنند.
3-مالكين فيلم سينمايى «ابد و يك روز» از يك خواننده لس آنجلسى 
شــكايت مى كنند. گويا اين خواننده لس آنجلسى در كليپى كه منتشر 
كرده از «جعل عميق» عليه فيلم «ابد و يك روز» استفاده كرده و حق 
كپى رايت فيلم را نقض كرده اســت. گفتنى است انتشار اين كليپ 
مباحث بســيارى را درباره تربيت كودكان و نوجوانان در استفاده از 

فضاى مجازى، به دنبال داشته است. 
4- اطرافيــان احمدى نــژاد از او فاصله مى گيرنــد. گويا اين فاصله 
گرفتن، بــا ارزيابى از ردصالحيت حتمــى وى در انتخابات انجام  
مى شود. گفتنى است يكى از مشاوران رئيس جمهور سابق با انتشار 

بيانيه اى از او جدا شده و اتهاماتى را نيز متوجه وى كرده است.
5- مصوبه مجلس درباره افزايش حقوق و مســتثنا نكردن اســاتيد 
موجب نگرانى دانشــگاه ها شده است. گويا اين نگرانى به دليل قطع 
همكارى 900 استاد در سال 98 با دانشگاه ها و خارج شدن از ايران، 

بروز كرده است. 
گفتنى اســت فاصله حقوق استاد تمام با 14 ميليون تومان دريافتى با 
اعضاى هيأت مديره برخى شــركت ها بــا 50 ميليون تومان حقوق، 

دليل اين مهاجرت ها عنوان شده است.

 بهار نزديك اســت و ســبزى درختان در 
شاخســار حيات بقچه بســته و شور و نشاط 
بــه خانه ها طنين نو شــدن انداخته اما در اين 
شــهر خانه هايى وجود دارد كــه حياط آنها 
خالى و ســوت و كور اســت و غير از تعداد 
انگشت شــمارى ســالمند و معلول كسى در 

محوطه آن به چشم نمى خورد.
ديدن اشــك هاى پيرزنى كه دلش براى ديدن 
خانواده اش پَر مى كشد يا آن پيرمردى كه هنوز 
اميدوار اســت بچه ها به سراغش بيايند و سال 
تحويل را مثل قديم ها دور هفت سين خانه اش 
جشن بگيرد، درســت مثل روزهايى كه همه 
دور يك سفره بودند و سرنوشت هركدامشان 
با يك گوشــه دنيا گره نخورده بود، ســخت 

است.
اين روزها كمتر كسى است كه نام ياس سپيد 
و ديگر ســراهاى ســالمندان همدان و پدر و 
مادرهاى پير و چشــم انتظار ســاكن در آن را 
نشنيده باشد، آن هم در ايامى مانند عيد كه سيل 

ترحم ها به سويشان سرازير مى شود.
با اين حال هزينه هاى نگهدارى از آنان همچنان قصه 
هزار و يك شبى است كه گاهى چگونگى شرايط 
بد نگهدارى از آنان را توجيه مى كند، تا جايى كه 
بنا بر گفته سرپرســت معاونت امور توانبخشى 
بهزيستى استان همدان هزينه درمان سالمندان پيش 
از شــيوع ويروس كرونا ماهانه براى هر نفر 600 
هزار تومان بود كه هم اينك يك ميليون و 500 هزار 

تومان افزايش داشته است.
درحال حاضر بنا بر اطالعات بهزيستى همدان 
بيش از 7 هزار سالمند معلول در استان پرونده 
تشكيل شــده اســت و از خدمات بهزيستى 
بهره مى برند در اين ميان 180 هزار ســالمند 

نيز در 4 سراى ســالمند استان تحت پوشش 
هســتند كه 2 مركز آن در همــدان و 2 مركز 
در مالير داير اســت. سرپرست معاونت امور 
توانبخشى بهزيستى استان همدان در مصاحبه 
با ايرنا گفته اســت: ســازمان بهزيستى براى 
نگهدارى هر سالمند ماهانه يك تا 1/5ميليون 
تومان پرداخت مى كند كه حدود 200 تا 300 
هزار تومان ماهانه از سوى خانواده ها پرداخت 

مى شود.
سياوش رهبر با اشاره به اينكه هزينه نگهدارى 
هر سالمند حدود 4 ميليون تومان است، افزود: 
متأســفانه فقط حدود يك ســوم از اين رقم 
اختصاص مى يابد و بــا توجه به هزينه باالى 

نگهدارى سالمندان هم اينك اين مراكز زيان ده 
بوده و اين امر ســبب بى رغبتى بــراى ادامه 
فعاليت، در آســتانه تعطيلى قرار گرفتن آنها و 
پيگيرى متوليان اين مراكز براى تعطيل كردن، 
شده است. وى همدان خاطرنشان كرد: تداوم 
اين وضعيت، مراكز ســالمندان را در شرايط 
ســخت مالى به ويژه تأمين هزينه هاى درمانى 

سالمندان قرار داده است.
رهبر عنوان كرد: مركز ســالمندان ياس سفيد 
شهر همدان به دليل وضعيت نامطلوب تعطيل 
شــد هرچند تيم جديدى در صدد راه اندازى 
دوباره اين مركز در محلى جديد تا عيد مبعث 

رسول اكرم(ص) هستند.

وى با بيان اينكــه ظرفيت اين مركز 30 نفر و 
قابل افزايش است، ادامه داد: براى تجهيز اين 
مكان استيجارى يك ميليارد تومان هزينه شده 
تا فضايى در شأن ســالمندان شهرستان ايجاد 

شود.
رهبر اظهار كرد: طبق تعريف سازمان بهداشت 
جهانى گروه ســنى 60 تا 70 ســال «سالمند 
جوان»، 70 تا 80 سال سالمند ميانسال و باالى 

80 سال «سالمند پير» محسوب مى شوند.
سرپرســت معاونت امور توانبخشى بهزيستى 
اســتان همدان افزود: در ايران هم افراد باالى 
60 سال سالمند تلقى مى شوند هرچند گاهى 
شاهد سالمندى زودرس در 50 سالگى هستيم.

 رئيس كل دادگســترى استان همدان اعالم 
كرد كه قاطعانه با تغيير كاربرى باغات برخورد 

مى كنيم.
محمدرضــا عدالتخــواه در حاشــيه آئيــن 
درختــكارى به مناســبت گراميداشــت هفته 
درختكارى، اظهار كرد: درختكارى ســنت و 
فرهنگ حسنه اى محسوب مى شود كه در دين 
مبين اسالم به ترويج آن تشويق شده ايم و در 
اين حوزه نيز ســازمان هاى مردم نهاد اقدامات 

قابل توجهى در همدان انجام داده اند.
بــه گزارش مهر، وى با بيــان اينكه بايد براى 
حفظ فضاى سبز از درختانى متناسب با اقليم و 
جغرافياى منطقه بهره گرفت، ادامه داد: بايد از 

درختانى بهره برد كه نگهدارى از آن با شرايط 
آب و هوايى استان همدان منطبق باشد.

رئيس كل دادگسترى اســتان همدان با اشاره 
به موضــوع صــدور احكام قضايــى درباره 
مجازات هاى جايگزين حبس در استان اشاره 
كرد و افزود: دستگاه قضايى براى جرايم سبك 
و خــرد كه عمل مجرمان، آثار اجتماعى منفى 
ندارد، مجــازات جايگزين بــا رويكرد ارائه 
خدمات عمومى البته با ميل و رغبت مجرمان 
درنظر گرفته اســت كه تاكنــون در اين زمينه 
كمك شايانى به منابع طبيعى، محيط زيست و 

بخش هاى ديگر شده است.
عدالتخواه ادامه داد: شهردارى به حفظ فضاى 

سبز درون شهرى اهتمام ويژه ترى نسبت حلقه 
و محدوده بيرونى داشته باشد تا افراد سودجو 
درباره زمين هاى شهرى به فكر تغيير كاربرى 

نيفتند.
وى با اشــاره به اينكه برخى از افراد سودجو 
به طور عمدى درختان زمين هايشان را خشك 
مى كننــد تا به دنبالش بتواننــد با قطع درختان 
و تغيير كاربرى برج هاى چند طبقه بســازند، 
افزود: با اين وجود دســتگاه قضايى برخورد 
بــا اين گونه افراد را در دســتور كار خود قرار 

داده است.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان گفت: 
نهادهاى عمومــى و دولتى براى حفظ فضاى 

ســبز در اختيار خود با شهردارى ها هماهنگ 
باشند و شــهردارى نيز درباره حفظ درختان 
امالكى كه شخصى اســت با ارائه تسهيالت 
و امكانات الزم به آنان براى حفظ باغاتشــان 

كمك كنند.
عدالتخــواه افــزود: برخى افراد ســودجو 
متأســفانه زمين هاى باغــى و زراعى خود 
را رهــا مى كننــد، به اميد آنكــه روزگارى 
چندطبقه  ساختمان هاى  به  را  زمين ها  بيايند 
تبديل كننــد، اين افراد بايــد بدانند كه در 
زمين هايشــان تابلو «تغييــر كاربرى ممنوع 
است» نصب مى شود و اجازه چنين اقدامى 

به آنان داده نمى شود.

 رئيــس و اعضــاى هيأت مديــره كانون 
وكالى همــدان با حضور در دفتــر نماينده 
ولى فقيه در اســتان همدان با حجت االسالم 
والمســلمين حبيــب ا... شــعبانى ديــدار و 

گفت وگو كردند.
در ادامــه اين ديدار نماينده ولى فقيه و امام 
جمعه همــدان ضمن قدردانــى از حضور 
هيــأت مديــره كانون وكالى همــدان اين 
گــروه از جامعه را از اقشــار تأثيرگذار در 
جامعه دانســت و با اشاره به اينكه هر قشر 
ســوءظن  مورد  اســت  ممكن  تأثيرگذارى 
برخى افــراد يا گروه ها قرار گيرند، بر لزوم 
اطالع رســانى بيــش از پيــش فعاليت هاى 

كانون و جايگاه وكيل تأكيد كرد.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  االسالم  حجت 

ارتباط مؤثر و مبتنى بر روشــنگرى با مجمع 
نماينــدگان مجلــس را از راهكارهاى مفيد 
رفع معضالت مطرح شــده دانست و گفت: 
اخالق حرفه اى مهم ترين مؤلفه اى اســت كه 
وكالى دادگسترى بايد سرلوحه حركت خود 
قرار دهند تا از لغزش ها همچنين سوءظن ها 

دور باشند.
امــام جمعه همدان با اســتقبال از پيشــنهاد 
همكارى هــاى معاضدتى با كانون وكال، دفتر 
نماينده ولى فقيه در همدان را آماده برقرارى 

اين همكارى ها اعالم كرد.
رئيس كانون وكالى دادگسترى استان همدان 
نيز در اين جلســه به تشريح پيشينه تشكيل و 
استقالل كانون وكالى دادگسترى پرداخت و 
استقالل كانون را از مستقالت عقليه و الزمه 

دادرسى عادالنه معرفى كرد.
ســعيد آئينه وند در ادامه با تشــريح خدمات 
كــرد:  عنــوان  وكال،  كانــون  معاضدتــى 
درحال حاضر كانون هاى وكالى دادگســترى 
تنها نهادى در كشــورند كه خدمات خود را 

به صورت رايگان ارائه مى دهند
وى همچنين با اشاره به ديدگاه هاى ناصواب 
و به دور از واقعيت نســبت به كانون از سوى 
برخى افــراد و گروه ها در مجموعه دولت و 
مجلس، اين نگرش ها را ناشى از تصور اشتباه 
انحصارگرى دانســت و افــزود: اين تصور 
درحالى است كه كانون بدون اينكه بودجه اى 
به حاكميت تحميل كرده باشد ساالنه هزاران 

شغل ايجاد مى كند.
آئينه وند همچنين با اشــاره به جلساتى كه در 

گذشته در مجمع تشــخيص به دستور رهبر 
انقــالب و به منظور بررســى معضالت نظام 
حقوقى قضايى كشــور و بــا حضور برخى 
مديران نهاد وكالت تشــكيل شد، اظهار كرد: 
نــگاه رهبرى به نهاد وكالــت يك نگاه ويژه 
است، بر همين اســاس نمايندگان ايشان در 
اســتان ها بايد از جايگاه اجتماعى خود براى 
بيان واقعيت هاى مربــوط به حوزه وكالت و 

كانون هاى وكال استفاده كنند.
مهدى رحيمــى نايب رئيس كانون نيز با بيان 
مطالبى، يكى از تصورات به اشتباه رواج يافته 
در مورد وكال را مال اندوزى دانست و عنوان 
كرد: به طور متوســط 36 درصد از وكالى ما 
بيكار يا كــم كار بوده و ديگر وكال هم درآمد 

متوسطى دارند.

ضرورت مقابله با تغيير كاربرى باغات در همدان

همكارى معاضدتى كانون وكال با دفتر نماينده ولى فقيه در همدان در دستور كار قرار گرفت
ايجاد اشتغال كانون وكال بدون تحميل هزينه به دولت

جاده غارعليصدر 
پرتلفات ترين 
جاده همدان است
 بنا بر گفته رئيس پليس راه استان همدان 
جاده غارعليصدر پرتلفات ترين جاده همدان 
به شمار مى رود و هر ســاله به طور ميانگين 
38 تن در اين مســير جان خود را از دست 

مى دهند.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: باال 
بودن حجم ترافيك در ايــن جاده كم عرض 
مهم ترين علت تبديل شدن اين مسير ارتباطى 

به جاده اى پرحادثه است.
وى افزود: ميزان تلفات با آغاز فصل گرم سال 
و افزايش تردد كشــاورزان براى كشت وكار 
افزايش مى يابد و در اين مسير شاهد تركيبى از 
سوانح رانندگى از جمله خودرو، موتورسيكلت 

و عابرپياده هستيم.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار داشت: تنها 

راه ايمن سازى اين مسير شريانى تعريض آن 
و قرار دادن نيوجرســى براى جداكردن مسير 
رفت و برگشت است تا بتوان از بروز تصادف 

رخ به رخ جلوگيرى كرد.
عزيــزى ادامه داد: به تازگى بر اثر برخورد يك 
دســتگاه سوارى پرايد با تراكتور حامل تريلى 
يدك، راننده پرايد جان باخته و همســر وى 

به شدت مجروح شده و به حالت كما رفت.
وى بيان كرد: شب گذشته يك دستگاه تراكتور 
بدون داشــتن چراغ در مســير غارعليصدر 

درحال تردد بود كه ســوارى پرايد به قسمت 
پشــت اين خودرو برخورد كرده ســپس به 
سمت چپ جاده هدايت شد و با سوارى كه 
از مقابــل درحال تردد بود به صورت رخ به رخ 

تصادف كرد.
عزيزى خاطرنشــان كرد: در اين ســانحه 50

درصد راننده تراكتور به علت نقص فنى خودرو 
مقصر شناخته شد و همچنين به دليل انحراف به 
چپ و برخورد پرايد با سوارى 50 درصد نيز 

راننده سوارى پرايد مقصر شناخته شد.
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كاهش بيكارى موجب تقويت 
بنيان اقتصادى خانواده ها

 كبودراهنگ-خبرنگار 
كارآفرينى  همدان پيــام: 
و رونق اشــتغال ُخرد و 
خانگــى، راه حل كاهش 
تقويــت  و  بيــكارى 
اقتصــادى  بنيان هــاى 

خانواده ها است.
در  شيرين سو  شــهردار 
حاشــيه انعقاد تفاهم نامه 
شهردارى  بين  همكارى 

شيرين ســو و مركز آمــوزش فنى وحرفه اى شهرســتان، گفت: 
كارآفرينى و گســترش كســب وكارهاى خرد و خانگى راه حل 
كاهش بيكارى و تقويت بنيان هاى اقتصادى خانواده ها و اشتغال 

پايدار است.
ســيدمصطفى موســوى با بيان ايــن مطلب افزود: گســترش 
مهارت آمــوزى شــهروندان شيرين ســو و ارائــه آموزش هاى 
تخصصى كســب وكارهاى خانگى از اهداف انعقــاد تفاهم نامه 

شهردارى با مركز آموزش فنى وحرفه اى است.
وى در ديدار با رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان بيان 
كرد: شيرين سو يكى از نقاط مستعد و قابل پيشرفت استان است. 
مردمى فهيم و شــريف دارد كه شغل غالب اهالى آن كشاورزى 

و قاليبافى است.
وى با اشــاره به نقش آمــوزش در مهارت آموزى بيان كرد: يكى 
از مشكالت موجود نبود آموزش و مهارت آموزى در شيرين سو 
اســت كه با راه اندازى مركز كسب وكار شيرين سو اميدواريم اين 

امكان فراهم شود.
شهردار با اشاره به ظرفيت  هاى موجود در شيرين سو بيان كرد: در 
شيرين ســو و ظرفيت هاى بالقوه فراوانى وجود دارد ولى به دليل 
نبــود آموزش و مهارت كافى آنها به بالفعل تبديل نشــده اند كه 
يكى از اهداف شهردارى كمك به مردم در راستاى مهارت آموزى 

است.
موســوى ادامه داد: يكى از صنايعى كه در شيرين سو وجود دارد 
و از شــهرت جهانى نيز برخوردار اســت قالى مهربان است كه 
به دليل ناآگاهى مردم منطقه از نحوه انعقاد قرارداد و يا بازاريابى 
مدت هاســت كه سود ناشــى از آن در جيب واســطه ها رفته و 

صاحبان اصلى آن از سود بى بهره هستند.
ســيدمصطفى موســوى ضمن تأكيد بر برنامه محورى و آموزش 
بيان كرد: اگــر خانوارهاى بخش با آموزش هــاى الزم توانمند 
شــده و از محل اشتغال خود منتفع شوند اين موضوع به صورت 
غيرمستقيم بر روى شهرستان و شــهر شيرين سو نيز اثر خواهد 
داشــت زيرا اثرات يك خانواده موفق و توانمند به محل زندگى 

آن برمى گردد.
موسوى در ادامه با اشــاره به برنامه هاى شهردارى براى توسعه 
شــهرى و ايجاد اشــتغال پايدار بيان كرد: يكى از مناطق مستعد 
شيرين ســو وجود تاالب زيباى شيرين ســو است كه مى تواند با 

برنامه ريزى صحيح موجب رونق شهر بخش و شهرستان شود.
وى ادامه داد: تاالب شيرين ســو يكى از مناطق گردشگرى است 
كه مى تواند با ايجاد زيرساخت هاى تفريحى و توريستى موجب 
رونق و ايجاد اشــتغال پايدار در منطقه شــود كه در اين راســتا 

اقداماتى صورت گرفته و مقدمات كار فراهم شده است.
ــتان  ــه اى شهرس ــوزش فنى وحرف ــز آم ــس مرك ــه رئي در ادام
ضمــن قدردانــى از نــگاه ويــژه شــهردارى بــه موضــوع اشــتغال 
ــر  ــوزى تأثي ــوزش و مهارت آم ــرد: آم ــان ك ــى، بي و كارآفرين
بســيارى در بهبــود وضعيــت اشــتغال دارد و مى توانــد در هــر 

ــه اى راهگشــا باشــد. زمين
 آرش پيغمبرى ادامه داد: خوشــبختانه رويكرد مديريت استان و 
مركز شهرستان توسعه كارآفرينى و مهارت آموزى است و در هر 
نقطه اى از شهرســتان كه نياز به ورود اين مركز باشد، اقدام الزم 

صورت مى پذيرد.
پيغمبــرى ضمن اشــاره به ظرفيت هاى شــغلى و گردشــگرى 
در شيرين ســو بيان كرد: با نهايى شــدن طرح جامع گردشگرى 
شيرين ســو و ايجاد زيرســاخت هاى تفريحى و توريســتى اين 
مركــز آمادگى خود را اعالم مى دارد تا نســبت بــه آموزش و 

مهارت آموزى افراد متقاضى اقدام كند.
رئيس مركز فنى وحرفه اى شهرستان با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در اين مركز بيان كرد: تاكنون افراد زيادى در نقاط مختلف 
شهرســتان در اين مركز آمــوزش ديده و اكنون بــا راه اندازى 

كسب وكار خود از منافع آن بهره مند مى شود.
پيغمبرى در ادامه گفت: اين مركز هميشــه از موضوع اشتغال و 
كارآفرينى حمايت مى كند، به طورى كه هم اكنون 2 كارگاه قاليبافى 
و توليد ظروف سفالى و ميناكارى در همين مركز دائمى باشد كه 

موجب ايجاد اشتغال متقاضيان شده است.
پيغمبرى در پايــان ابراز اميدوارى كرد: با نگاه ويژه مســئوالن 
و حمايــت از ايده هاى نو و خالقانه همچون مركز كســب وكار 
شيرين ســو موجبات توانمندســازى خانواده ها فراهم گردد زيرا 

خانواده توانمند باعث شكوفايى جامعه خود مى گردد.
در ادامه تفاهم نامه همكارى شهردارى شيرين سو و مركز آموزش 
فنى وحرفه اى كبودراهنگ با هدف توســعه كســب وكار خرد و 
خانگى، كارآفرينى و اشــتغالزايى و آموزش هاى تخصصى براى 

شهروندان شيرين سو منعقد شد.
پس از انعقاد تفاهم نامه شــهردار شيرين سو به همراه رئيس مركز 
آموزش فنى وحرفه اى از كارگاه كارآفرينى ســراميك، ســفال و 
ميناكارى كبودراهنگ بازديد و از نزديك شــاهد فعاليت هاى آنها 

شد.

رفع خطر از امالك خطرزا در نهاوند
 شــهردار نهاوند از ادامه اقدامات در رفع خطر از معابر و محله هاى شــهر نهاوند با تخريب 

امالك فرسوده و خطرزا خبر داد.
محمد حســين پور گفت: دادستان نهاوند در اجرا و تحقق اين اقدامات همكارى و حمايت قابل 

توجهى داشته و دارند.
به گفته وى، در آخرين اقدامات انجام شده براى رفع خطر با حكم قضايى ملك واقع در گلشن 

محله كاريايى كه محل تجمع معتادان بود توسط شهردارى نهاوند رفع خطر و مسدود شد.
وى همچنيــن از تخريب و رفع خطر ملك واقع در خيابان 17 شــهريور (كفراش راه) كه محل 

تجمع معتادان بود توسط اجرائيات شهردارى به همراه تخريب 2 ملك خطرزا ديگر واقع در كوچه 
مهران خيابان گلشن به منظور ايجاد امنيت و سالمت شهروندان، خبر داد.

 به گزارش روابط عمومى شــهردارى نهاوند؛ با توجه به برنامه شهردارى نهاوند در رفع خطر و 
همچنين حمايت دادستان شهرستان نهاوند با دستور قضايى 2 ملك شناسايى شده واقع در كوچه 

مهران خيابان گلشن توسط اجرائيات شهردارى نهاوند، رفع خطر شد.
حســين پور از مالــكان داراى ملــك خطــرزا خواســت تــا نســبت بــه رفــع خطــر ملــك خــود 
اقــدام كننــد، در غيــر اين صــورت شــهردارى رأســاً نســبت بــه رفــع خطــر امــالك اقــدام و 
برابــر تبصــره بنــد 14 مــاده 55 قانــون شــهردارى ها هزينــه انجــام شــده بــه اضافــه 15 درصــد 

از مالــك اخــذ خواهــد شــد.

 بلوار شهيد زيورى واقع در ميدان جانبازان 
به سمت شهر آجين يكى از طرح هاى شاخص 
شــهردارى هاى كشور و اســتان همدان بود كه 
به صورت ويدئوكنفرانس و همزمان در سراســر 
كشور با دســتور رئيس جمهور افتتاح و مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.
شــهردار اســدآباد در آئين افتتاح بلوار شــهيد 
زيــورى، گفت: خدا را شــاكر هســتيم پروژه 
بلوار شــهيدزيورى به عنوان يكى از طرح هاى 
عمرانى براى رفاه حال شهروندان با وجود همه 
كم وكاســتى هاى مالى و مشــكالتى كه بى وقفه 
در مسير توســعه و برنامه هاى شهردارى وجود 
داشت، اجرا شد و اكنون شاهد افتتاح آن هستيم.
عليرضــا فعله گــرى افزود: نكتــه قابل اهميت 
در اجــراى اين پــروژه همت بلنــد و تالش 
شبانه روزى واحدهاى مختلف شهردارى شامل 
واحد عمران، خدمات شهرى و... بوده و مورد 

مهم ديگر اجراى اين بلوار در مدت زمان كوتاه 
بوده است.

وى ادامه داد: اجراى اين پروژه در زمانى انجام 
شد كه با توجه به شيوع ويروس كرونا و اعمال 
برخــى محدوديت ها بيشــتر طرح هاى عمرانى 
دچــار ركــود و تعطيلى بــود. نيروهاى خدوم 
شهردارى اســدآباد با همراهى اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، در كمترين زمان ممكن اين پروژه 

را به بهره بردارى رساندند.
ــهردارى  ــرح ش ــه 5 ط ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
تومــان  ميليــارد  ده  اعتبــار  بــا  اســدآباد 
به صــورت  شــاخص  طرح هــاى  به عنــوان 
ويدئوكنفرانــس توســط رئيــس جمهــور افتتــاح 
شــامل  طرح هــا  ايــن  داد:  توضيــح  شــد، 
خيابــان 15خــرداد،  خط كشــى  و  آســفالت 
خيابــان بســيج، خيابــان امــام، خيابــان مرحــوم 
هاشمى رفســنجانى و ســاماندهى، بازگشــايى و 

ــفالت  آس
ن  بــا خيا

شــهيد 
ر  ا يــد ى پا ر يو ز

شــهر  ســمت  از  اســدآباد  شــهر  (ورودى 
ــارد و 500  ــه ده ميلي ــت ك ــوده اس ــن) ب آجي
ميليــون تومــان بــراى آنهــا هزينــه شــده اســت.
فعله گرى همچنين از زيباســازى و نصب المان 
در 2 ميدان جانبازان و آزادگان خبر داد و گفت: 
در ميدان جانبازان المان يك جانباز نصب و در 
ميدان آزادگان هم المان 3 شهيد خلبان اسدآباد 
و ماكت هواپيماى آنها بــا اعتبار يك ميليارد و 
صد ميليون تومان نصب شــد كــه تا چند هفته 

آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى ادامه داد: اين كار فرهنگى توسط شهردارى 
و همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شــده و در 

روزهاى آينده افتتاح خواهد شد.

 مالير قدم نخســت در پــروژه مطالعاتى طرح 
جامع شبكه جمع آورى آب هاى سطحى را برداشته 
است، مشاور اين طرح، اطالعات كاملى از وضعيت 
موجود شــبكه جمع آورى آب هاى سطحى فراهم 
مى كند و پيشنهاداتى براى رفع مسائل و مشكالتى 
كــه در اين زمينه اســت ارائه مى دهــد و بر اين 
اساس پروژه هاى جديدى براى رفع نواقص شبكه 

جمع آورى آب هاى سطحى شهر تعريف مى شود.
شــهردار ماليــر در نشســت خبرى با بيــان اين 
مطلب اظهار كرد: در راســتاى كاهش خطرپذيرى 

شــهر هنگام بارندگى ها، ساخت ســيل بند شمال 
شــرقى در اولويت كار قرار گرفت، اين ســيل بند 
مى تواند بســيارى از حوادث را در نطفه كنترل كند 
و در هنــگام بارندگى جلوى خســارت به مناطق 

پايين دست را بگيرد.
حسين بابايى از ساخت كانال در مسكن مهر، باالى 
ميدان قائم، چهارراه فاطميه، ميدان امامزاده عبدا...، 
خيابان هاشــمى و تعمير كانال ناسيونال خبر داد و 
گفت: براى تسريع جريان آب در كانال هاى سطح 
شــهر تاكنون 12 كيلومتــر از كانال ها اليروبى و 3 
هزار سرويس لجن از كانال ها خارج و نيز 40 حلقه 
چــاه جذبى در مناطقى كه شــيب معكوس دارند، 

حفر شد.
 تشكيل اداره پيشگيرى 

و رفع تخلفات شهرى
وى در بخش ديگرى از ســخنانش از تشكيل اداره 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى براى نخستين بار 
در مالير خبر داد و گفــت: با اين اقدام، هم افزايى 

نيروها در مواجهه با تخلفات شــهرى بيشــتر شد 
و تــوان مضاعفى به وجــود آمد تا با اســتفاده از 
ظرفيت هــاى قانونى و پيگيرى هاى انجام شــده با 
حداقل درگيرى فيزيكى در مقابل تخلفات شهرى 
از جمله ســد معبر و ساخت وســازهاى غيرمجاز 

برخورد شود.
 تشكيل كميسيون بند 20

بابايى همچنين از تشــكيل كميســيون بند 20 كه 
يكى از كميســيون هاى اصلى شهردارى است و در 
مالير وجود نداشــت خبر داد و افزود: با تشــكيل 
اين كميســيون كه كار رسيدگى به شكايات مربوط 
به مزاحمت ها و آاليندگى هاى مشــاغل را بر عهده 
دارد، تعداد زيادى پرونده تشــكيل و بســيارى از 

موارد رفع شد.
 خريد باالبر 25 مترى توسط شهردارى

بابايى با بيان اينكه باالبر 25 مترى براى شــهردارى 
خريدارى شده اســت كه در غرب كشور بى نظير 
اســت، افزود: كاربرد اين باالبــر در مواقع امداد و 

نجات و خاموش كردن آتش اســت و 800 ميليون 
تومان اعتبار براى آن هزينه شده است.

 اتالف سگ هاى بالصاحب 
در مالير به صفر رسيده است 

شهردار بيان كرد: براى نخستين بار در مالير محل 
نگهدارى سگ هاى بالصاحب ساخته شد و تاكنون 
حدود 700 قالده سگ از اين پناهگاه به متقاضيان 

واگذار شده است.
وى با اشــاره به خدمات داوطلبانه انجمن حمايت 
از حيوانات در اين پناهگاه گفت: اتالف ســگ هاى 
بالصاحب در مالير به صفر رسيده است و سگ هاى 
بيمار و آســيب ديده در اين مركز توسط دامپزشك 

معاينه و براى آنها دارو تجويز مى شود. 
بابايــى از راه انــدازى گرمخانه بانــوان در مالير 
خبر داد و افزود: متكديان ســطح شــهر كه گاه از 
اســتان هاى همجوار به شهرستان هدايت مى شدند 
جمــع آورى و تعدادى از آنها به خانواده هايشــان 

تحويل داده شد.

 25 درصد مردم در جمع آورى 
به موقع زباله با شهردارى همكارى نمى كنند
بابايى با بيان اينكه 6 پروژه مطالعاتى در بحث پسماند 
تعريف شده است، گفت: طرح پسماند ناحيه جنوبى 

استان با محوريت مالير درحال انجام است. 
وى بــا بيان اينكه روزانه 128 تــن زباله در مالير 
توليد مى شــود، افــزود: 75 درصــد از زباله هاى 
مالير در شــب جمع آورى مى شود و 25 درصد از 
شهروندان با شــهردارى همكارى نمى كنند كه اين 
امر ســبب افزايش هزينه هاى جمع آورى و نظافت 

شهر شده است.
بابايى در پايان با اشــاره به اجــراى طرح تفكيك 
پســماندها از مبدأ، گفت: شيوع كرونا سبب كندى 
اجراى طرح شــد، درحال حاضر حــدود يك تن 
زباله از مــردم تحويل گرفته مى شــود و پيمانكار 
موظف شده اســت 730 ميليون تومان در مدت 5 
سال از محل درآمد تفكيك پسماندها به شهردارى 

پرداخت كند.

شهردار اسدآباد:

10 پروژه شاخص با دستور رئيس جمهور افتتاح شد
■ بلوار شهيد زيورى افتتاح شد

مالير پيشرو در اجراى 
پروژه مطالعاتى طرح جامع شبكه 

جمع آورى آب هاى سطحى 
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هيأت اجرايى مركزى سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى تشكيل شد

 هفت عضو اصلــى و 4 عضو على البدل هيــأت اجرايى مركزى 
انتخابات سيزدهمين دوره رياســت جمهورى براساس ماده 31 قانون 

انتخابات رياست جمهورى و تبصره هاى آن انتخاب شدند.
به گزارش تسنيم، در اجراى ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهورى، 
با دعوت رحمانى فضلى وزير كشور، جلسه معتمدان سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت  جمهورى به منظور انتخــاب 7 معتمد عضو هيأت 
اجرايى مركزى اين انتخابات، با حضور شخصيت هاى مذهبى، سياسى، 

فرهنگى و اجتماعى، برگزار شد.
در اين جلســه پس از رأى گيرى از معتمدين مدعو كه پيش از اين به 
تأييد هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراى نگهبان رسيده اند، 7

معتمد به عنوان اعضاى اصلــى و 4 معتمد به عنوان اعضاى على البدل 
انتخاب شدند.

 برابر نتايج رأى گيرى، اعضاى اصلى به ترتيب باالترين 
رأى به اين شرح انتخاب شدند:

■ سيدحسين هاشمى
■ جمال عرف
■ عادل آذر

■ محمدرضا آيت اللهى
■ سعيد اوحدى

■ سيدكامل تقوى نژاد
■ حسن غفورى فرد

على البدل  اعضــاى  رأى گيرى،  نتايــج  برابر  همچنين   
به ترتيب باالترين رأى به اين شرح تعيين شدند:

■ يحيى آل اسحاق
■ حسين طاهرى

■ عليرضا رشيديان
■ اصغر افتخارى

گفتنى اســت مطابق قانون انتخابات رياســت جمهورى،  وزير كشور 
رئيس هيــأت اجرايى مركزى اين انتخابات اســت. مــاده 31 قانون 
انتخابات رياســت جمهورى تصريح مى كند: وزارت كشــور مجرى 
برگزارى انتخابات رياســت جمهورى است و زيرنظر هيأت اجرايى 

مركزى انتخابات با تركيب اعضاى ذيل اقدام مى نمايد:
1ـ وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)

2ـ يكى از اعضاى هيأت رئيســه مجلس شــوراى اسالمى با انتخاب 
مجلس (بدون حق رأى)
3ـ دادستان كل كشور

4ـ وزير اطالعات
5 - تعداد 7 نفر از شخصيت هاى دينى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى 
به عنوان معتمــدان مردمى به ترتيب مقرر در تبصره هاى (1) و (2) اين 

ماده.
همچنين تبصره يــك اين ماده مقرر مى دارد: وزير كشــور حداقل 
5 مــاه پيــش از پايان دوره 4 ســاله رياســت جمهورى، 30 نفر از 
شــخصيت  هاى مذهبى، سياســى، فرهنگى و اجتماعى كشور را كه 
داراى صالحيت هــاى مندرج در تبصره (3) مــاده (39) اين قانون 
باشــند به عنوان معتمد به هيأت مركزى نظارت بر انتخابات معرفى 
مى نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزى 
نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلســه اى با حضور حداقل دوسوم 
معتمدان مذكور تشكيل مى  دهد كه ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع 
بند (5) با رأى مخفى و اكثريت نســبى به عنوان عضو اصلى و 4 نفر 

عضو على البدل به ترتيب آرا انتخاب مى شوند.
در پــى انتخاب اعضاى هيأت اجرايى مركزى انتخابات ســيزدهمين 
دوره رياســت جمهورى، نخستين جلســه اين هيأت به رياست وزير 
كشــور و با حضور همه اعضا تشكيل شد و به اتفاق آرا، جمال عرف 
به عنوان نائب رئيس هيأت اجرايى مركزى انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياســت جمهورى و همچنين سيداسماعيل موسوى به عنوان دبير اين 

هيأت تعيين شدند.

طرح اصالح قانون انتخابات بعيد است 
به انتخابات پيش رو برسد

 ايرادات شــوراى نگهبان به طرح اصالح موادى از قانون انتخابات 
رياســت جمهورى در كميسيون امور داخلى كشور و شوراها بررسى 

شده و اكنون در نوبت رسيدگى در صحن است.
نايب رئيس كميسيون امورداخلى كشور و شوراها در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: طرح اصالح موادى از قانون انتخابات رياست جمهورى كه 
در مجلس شــوراى اسالمى به تصويب رســيد و جهت رسيدگى به 
شــوراى نگهبان فرستاده شد با 5 ايراد از سوى شوراى نگهبان مواجه 
شــد كه ايرادات درستى بود و براى رسيدگى دوباره به كميسيون امور 

داخلى كشور و شوراها بازگشت.
محمدحســن آصفرى در ادامه اظهار كرد: ايرادات وارده به اين طرح 
را در كميســيون با حضور حقوقدانان شوراى نگهبان بررسى كرديم و 
درنهايت اصالحات الزم صورت گرفت. اكنون نيز اين طرح به هيأت 
رئيسه مجلس ارسال شده تا در نوبت رسيدگى در صحن مجلس قرار 
گيــرد. اما بعيد مى دانم كه اين طرح به اين دوره از انتخابات رياســت 
جمهورى برســد و به احتمال زياد براى دوره هــاى بعدى انتخابات 
رياست جمهورى آماده مى شود. نماينده مردم اراك در مجلس شوراى 
اسالمى تصريح كرد: طرح اصالح موادى از قانون انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا نيز در دستور كار مجلس قرار داشته و برخى از 

مواد آن نيز در صحن مجلس مورد بررسى قرار گرفته است. 
وى در پايان همچنين افزود: اما اين طرح نيز بعيد است كه به انتخابات 
اين دوره شــوراهاى اسالمى شهر و روستا برســد. البته در اين طرح 
نظارت هايى براى پيش و پس از انتخابات پيش بينى شــده اســت كه 
بخش نظارت هاى بعــد از انتخاباتى آن مى تواند پس از انتخابات اين 

دوره مورد استفاده قرار گيرد.

تورم و گرانى محصوالت 
در آستانه شب عيد نگران كننده است

 اين بى عرضگى است كه دولت نمى تواند محصوالت كشاورزان را 
خريــدارى كند و انتظار مى رود رئيس جمهور براى برون رفت از اين 

مشكل تدبيرى بينديشد.
به گزارش مهر، عضو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى مجلس 
شوراى اســالمى در جلسه علنى روزگذشته مجلس در تذكر شفاهى 
خود خطاب به وزير جهاد كشاورزى، گفت: كشاورزان در همه جاى 
كشور از شيوه تحويل و خريد محصوالت كشاورزى ناراضى هستند.

حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه با بيان اينكه بيانات رهبر 
معظم انقالب در حمايت از توليدكنندگان در اين زمينه حجت را تمام 
مى كند، ادامه داد: سزاوار نيســت در زمان نبود اشتغال كه كشاورزان 
با عرق جبين محصوالت خود را توليد مى كنند، با مشــكالت متعدد 

مواجه شوند.
نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى تصريح كرد: اين 
بى عرضگى اســت كه دولــت نمى تواند محصوالت كشــاورزان را 
خريــدارى كند و انتظار مى رود رئيس جمهور براى برون رفت از اين 

مشكل تدبيرى بينديشد.
وى در تذكر به وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: گرانى و رشــد 
تورم محصوالت در آستانه شب عيد نگران كننده است كه اين وضعيت 
رهبر معظم انقالب اسالمى را غصه دار كرده است و در اين شرايط اگر 

بميريم، بر ما َحرجى نيست.

سعيد محمد از قرارگاه خاتم االنبيا(ص) رفت
 حسين ســالمى فرمانده كل سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
حكمى سيدحســين هوشى ســادات را به ســمت فرمانــده قرارگاه 

سازندگى خاتم االنبيا(ص) سپاه منصوب كرد.
به گزارش سپاه نيوز؛ فرمانده كل سپاه همچنين با قدردانى از زحمات 
و تالش هاى سعيد محمد در دوره تصدى فرماندهى قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبيا(ص) وى را به عنوان مشاور فرمانده كل سپاه منصوب كرد.

 گفتنى اســت هوشى ســادات پيش از اين معاون مهندسى و پدافند 
غيرعامل سپاه را عهده دار بوده است.

بودجه 1400 به شوراى نگهبان ارسال شد

 بودجه به شوراى نگهبان ارسال شد و درصورت ايرادات از سوى 
شوراى نگهبان، در جلسه شنبه آينده كميسيون تلفيق رفع مى شود.

به گزارش ايسنا، سخنگوى كميســيون تلفيق بودجه 1400 در نشست 
خبرى روزگذشته گفت: براساس تصميم نمايندگان مقرر شد وزارت راه 
و شهرسازى از محل فروش امالك و اراضى به قيمت كارشناسى تا مبلغ 
2 هزار ميليارد تومان در اختيار وزارت آموزش و پرورش براى ســاخت 

مدارس در مجموعه هاى مسكن مهر و مناطق كم برخوردار قرار دهد.
رحيم زارع افزود: 500 ميليارد تومان نيز براى احياى ســكونتگاه هاى 

غيررسمى و بافت هاى فرسوده و تاريخى اختصاص مى يابد.
وى افــزود: 32 هزار ميليارد تومــان از محل هدفمندى يارانه ها براى 
احياى توليد، ايجاد اشــتغال و كارآفرينى با اولويت استان هاى با نرخ 
بيكارى باالتر و محروم تر در اختيار بانك هاى توســعه اى و تخصصى 

قرار مى گيرد.
زارع با اشاره به قانون جهش توليد مسكن ادامه داد: براساس تصميم 
مجلس بانك ها مكلف شدند 360 هزار ميليارد تومان از محل منابع شان 
براى ساخت 400 هزار واحد مسكونى در روستاها و شهرهاى كمتر 
از 25 هزار نفر و 800 واحد مسكونى در شهرهاى كوچك و متوسط 
پرداخت كند.اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
يادآور شــد: مقرر شــد 19 هزار و 300 ميليارد تومان از محل منابع 
هدفمندى يارانه ها براى محروميت زدايى در استان هاى مختلف كشور 
با توجه به طرح آمايش ســرزمينى و شــاخص هاى محروميت زدايى 

توزيع شود.
ســخنگوى كميسيون تلفيق بودجه 1400، با بيان اينكه 2 هزار و 500
ميليارد تومان براى آبرســانى به روستاهاى محروم كل كشور از محل 
منابع هدفمندى يارانه ها تخصيص يافت، ادامه داد: بودجه به شوراى 
نگهبان ارسال شــد و درصورت ايرادات از ســوى شوراى نگهبان، 
در جلســه شنبه هفته آينده كميســيون تلفيق رفع مى شود تا گزارش 
كميسيون در اين باره يكشنبه هفته آينده در صحن علنى مورد بررسى 

قرار گيرد.

آمريكا تحريم هاى ظالمانه عليه ايران را لغو كند
 وزيــر امور خارجه چين گفت، اكنون كه آمريكا براى بازگشــت به برجام 
اعالم آمادگى كرده اســت، بايد تحريم هــاى غيرعادالنه عليه ايران را بردارد و 

تهران نيز به تعهدات برجامى بازگردد.
به گزارش فارس، وانگ يى در نشســتى خبرى در پاسخ به پرسش خبرنگارى 
درباره وعده آمريكا براى بازگشــت به برجام و تداوم اختالفات واشــنگتن و 
تهران در اين زمينه، گفت: «مســأله هســته اى ايران بر تمام خاورميانه و حوزه 

خليج [فارس] تأثيرگذار است».
ــا  ــكا ب ــزود: «در 4 ســال گذشــته آمري ــن اف رئيــس دســتگاه ديپلماســى چي
ــران  ــر اي ــرى را ب ــار حداكث ــرد و فش ــكنى ك ــام پيمان ش ــروج از برج خ
تحميــل كــرد كــه درنهايــت موجــب افزايــش شــديد تنــش در منطقــه غــرب 

آســيا شــد».

بودجه 1400 با رويكرد محروميت زدايى
 تصويب شد

 بودجه 1400 با رويكرد محروميت زدايى در حوزه هاى ســالمت، اشتغال، 
توليد، انضباط و همچنين شفافيت تصويب شد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس مجلس شــوراى اسالمى با اعالم 
اينكه جلســه بعدى بررسى بودجه يكشــنبه آينده خواهد بود، گفت: بودجه 
با رويكرد محروميت زدايى در حوزه هاى ســالمت، اشــتغال، توليد، انضباط 
و همچنين شــفافيت تصويب شــد. به عالوه در حوزه تأمين كاالهاى اساسى، 
نهاده هاى كشاورزى و دامى، بهداشت و سالمت نيز اقداماتى صورت گرفت. 

محمدباقر قاليبــاف افزود: همچنين مجلس در زمينه رســيدگى به ارز 4200 
تومانى البته با كنترل نظارت بيشتر بررسى بودجه را پايان داد تا پس از رسيدگى 

شوراى نگهبان، اين اليحه به پارلمان بازگردد.

واكنش وزير دفاع به تهديدات اخير اسرائيل
 گاهى رژيم صهيونيســتى از سر استيصال ادعا هاى بزرگتر از دهانش عليه 
جمهورى اسالمى ايران مى كند و به زعم خودش آن را تهديد مى كند، درحالى كه 
مى دانــد و اگر هم نمى داند؛ بداند، اگر غلط زيــادى كند تل آويو و حيفا را با 
خاك يكسان مى كنيم. به گزارش تسنيم، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
روزگذشــته گفت:  خوشــبختانه امروز جمهورى اســالمى ايران از همه ابعاد 
قدرت براى حفظ ثبات كشــور برخوردار است و از وجوه برجسته قدرت نرم 
جمهورى اسالمى كه مؤلفه هاى مختلفى دارد يك مورد، محور مقاومت است 
و ديگرى قدرت منطقه اى جمهورى اسالمى ايران است كه از ميوه هاى شيرين 
آن گروه هاى مقاومت هستند. امير حاتمى گفت: قدرت نرم جمهورى اسالمى 
ايران ابعاد ديگرى نيز دارد كه يكى همين جلســه و نيروى انسانى ارزشمندى 

است كه از شاخص هاى برآورود قدرت محسوب مى شود.

كارت دانشجويى به نام رضا جوادى فر، فرزند مراد ، به شماره 
شناسنامه: 4200459205 و با شماره دانشجويى: 9712176020 
، رشته عمران از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

محمد ترابى »
 برخى در كشــور عامل اصلى مشكالت 
اقتصادى را ســوءمديريت دولــت دوازدهم 
دانسته و از اين رو انتخابات رياست جمهورى 
سال آينده را راه نجاتى براى رهايى كشور از 

شرايط نامساعد اقتصادى كنونى مى دانند. 
از ســوى ديگر برخى انگشت اتهام به سوى 
مجلس يازدهم و به ويژه رئيس و هيأت رئيسه 
آن نشــانه رفته اند. ايشــان بر اين باورند كه 
مجلس يازدهم با وجود وعده هاى فراوانى كه 
براى رفع مشكالت اقتصادى داده بود، نه تنها 
اقدامى از پيش نبرد بلكه مناقشه و جدال هاى 
حزبى با دولت تنها ويژگى اين مجلس تاكنون 

بوده است. 
اين دســته از منتقدان مجلس يازدهم نشستن 
محمدباقر قاليباف بر صندلى رياست مجلس 
را اصلى تريــن دليل اين موضــوع مى دانند. 
بى تجربــه بــودن قاليباف در امــور مجلس، 
رقابــت وى در 2 دوره انتخابــات رياســت 
جمهورى با حســن روحانى و شكســت از 
وى و خصوصيــات نظامى گــرى قاليباف از 
فاكتور هايى بود كه به زعم برخى كارشناســان 
در زمان انتخابات رياست مجلس، قاليباف را 

گزينه مناسب رياست مجلس نمى كرد. 
بــا اين حال نماينــدگان جديدالورود مجلس 
يازدهم كه تعداد قابــل مالحظه اى نيز دارند، 
بيش از هر گزينه  ديگرى براى رياست مجلس 

به قاليباف تمايل نشان دادند.
حال با گذشــت چندين مــاه از عمر مجلس 
يازدهــم، برخى بــر اين باورند كــه بايد به 
انتخابات رياست مجلس سال آينده به اندازه 
انتخابات رياســت جمهورى اهميت داد، زيرا 
اگر دولت ســيزدهم به دســت اصالح طلبان 
و يا ســاير رقباى انتخاباتى قاليباف همچون 
سيدابراهيم رئيســى بيفتد، سريال جدال  ميان 
مجلس و دولت ادامه نخواهد داشــت و اين 
مسأله جز دور شدن دولت و مجلس از اصل 

وظايف خود حاصل ديگرى دربر ندارد. 
در اين ميان بايد گفت كه شرايط براى قاليباف 
در ميان نمايندگان مجلــس كمى تغيير كرده 
اســت، طى اين چندماه بار ها شاهد اعتراض 
نماينــدگان به نوع عملكرد هيأت رئيســه و 
رئيس مجلس بوده ايم، «اينجا مجلس است و 
پادگان نظامى نيست» «نطق نمايندگان، زنگ 
تفريح قاليباف شــده» و ... تنها نمونه هايى از 
اعتراضــات نمايندگان به نحوه اداره جلســه 
اســت.  حميدرضا حاجى بابايى نماينده مردم 
همــدان در چنديــن دوره مجلس شــوراى 
اسالمى، رقيب اصلى قاليباف براى انتخابات 
رياســت مجلس خردادماه ســالجارى بود. با 
اين حــال انتخابات اصلى براى انتخاب رئيس 
مجلس در فراكسيون اكثريت انقالب اسالمى 

صورت گرفت.
از اين رو حاجى بابايى در صحن علنى مجلس 
براى انتخابات رياست مجلس به نفع قاليباف 

انصراف داد. 
حال مى توان گفت كه شرايط براى انتخابات 
خردادماه 1400 رياســت مجلس تغيير كرده 
است. برخى از نمايندگان اصولگرا كه از همان 
ابتداى كار مجلس حاجى بابايى را به قاليباف 
ترجيح مى دادند و اكنون با افزايش نارضايتى ها 
از نحوه عملكرد هيأت رئيسه مجلس مى توان 
گفت كه تعــداد نماينــدگان اصولگرايى كه 
به ســمت حاجى بابايى تمايل پيــدا كرده اند، 

افزايش يافته است. 
از ســوى ديگــر نماينــدگان اصالح طلب و 
مســتقل در مجلس شــوراى اسالمى كه طى 
اين مدت بــراى افزايش تأثيرگذارى خود در 
مجلس به ائتالف رســيده اند، مطمئناً نماينده 
باتجربه و معتدلى همچــون حاجى بابايى را 
ترجيح خواهند داد.  جالل محمودزاده نماينده 
مهاباد كه از نمايندگان مجلس دهم نيز است، 
در مصاحبه اى اعــالم كرده بود: اصالح طلبان 

حاال پس از چندماه با ارتباطى كه با مستقالن 
پيدا كرده اند تعدادشان به 40 تا 50 نفر رسيده 
است. حاجى بابايى به عنوان اصولگراى ميانه رو 
شناخته مى شــود و به هرحال با اصالح طلبان 
در مجالس هشتم، نهم و دهم همكارى داشته 

است.
وى در ادامه گفت: «اصالح طلبان و مستقالن 
در انتخابات هيأت رئيســه پيشــين به سمت 
حاجى بابايى گرايش داشــتند امــا درنهايت 
وى تصميم گرفت انصــراف دهد. نمى توان 
گفت صد درصد قاليبــاف رئيس مجلس در 
سال آينده خواهد بود. بنابراين اگر كانديداى 
قابل توجهــى ثبت  نام كنــد اصالح طلبان و 
مســتقالن با ائتالف و حمايت از او مى توانند 
رياســت مجلس را هم تغيير دهند؛ مثال اگر 
حاجى بابايى و افراد ديگرى وارد ميدان شوند 
اين افراد هم حاميانى دارند كه مى توانند تغيير 

عمده اى در هيأت رئيسه ايجاد كنند».

 شانزدهم اســفندماه پاپ فرانسيس رهبر 
كاتوليك هاى جهان پــس از ورود به عراق و 
ديدار با مقامات ارشــد اين كشــور، به منزل 
آيت ا...ســيدعلى سيســتانى مرجع عالى قدر 
شــيعيان در عراق رفته و در مالقاتى بى سابقه 

با يكديگر گفت و گو كردند. 
طبق گزارش خبرگزارى رســمى عراق، اين 
ديدار كه به مدت 54 دقيقه به طول انجاميد در 
پشت درهاى بسته و بدون حضور خبرنگاران 

و تشريفات معمول صورت پذيرفت. 
 بيانيه دفتر آيت ا...سيستانى 

دفتر آيت ا...سيســتانى در بيانيه صادره اعالم 
كرده كه در طول جلســه، درباره چالش هاى 
بزرگــى كه بشــريت در ايــن دوران با آن 
روبه رو است و نقش ايمان به خداوند متعال 
و رســالتش و پاى بندى به ارزش هاى واالى 
اخالقــى در غلبه بر ايــن چالش ها بحث و 

گفت وگو شد.
ايشــان درمورد بى عدالتى، ســتم، فقر، آزار 
و اذيت هــاى مذهبــى و فكرى، ســركوب 
آزادى هاى اساســى و نبود عدالت اجتماعى 
صحبت كرد كه بيشــتر مردم در كشورهاى 
مختلف با آن مواجه هستند، به ويژه در منطقه 
ما كه همچنان از جنگ ها، اعمال خشــونت، 
محاصره اقتصادى و آوارگى و بسيارى امور 
ديگر رنج مى برند كه نمونه آن ملت فلسطين 

در سرزمين هاى اشغالى است.
مرجع عالى قدر شــيعيان در عراق به نقشى 
كه رهبران بزرگ مذهبــى و معنوى بايد در 
مهار اين فجايع و آنچه مى توانند در ترغيب 
پــاره اى ذى طرف ها - به ويــژه قدرت هاى 
بزرگ - ايفا كنند، اشــاره كردند و گفتند كه 
قدرت هاى بزرگ بايد عقل و حكمت و كنار 

گذاشتن زبان جنگ و اولويت دادن به منافع 
ملت ها به جاى منافع شــخصى و زندگى با 

آزادى و كرامت را ترجيح دهند. 
مرجع عالــى دينى عراق بــر اهميت تالش 
هماهنگ براى تحكيــم ارزش هاى مودت و 
انسانى  همبستگى  و  مسالمت آميز  همزيستى 
در همه جوامع، مبتنــى بر مراعات حقوق و 
احترام متقابل در ميان پيروان اديان مختلف و 

گرايش هاى فكرى، تأكيد كردند.
وى همچنين با اشــاره به جايــگاه و تاريخ 
كه  ســخاوتمندانه اى  محبت ورزى  و  بزرگ 
ملت عراق با همــه گرايش هايش دارد، ابراز 
اميدوارى كردند كه ملت عراق بتواند سختى 
برهه كنونــى را در آينده نزديك پشت ســر 

بگذارد.
آيت ا...سيســتانى تأكيد كرد كه اميدوار است 
مســيحيان مانند ديگر ملت عراق در امنيت، 

صلح و حفظ كامل حقوق زندگى كنند.
مرجعيــت عالى شــيعه در عــراق به نقش 
مرجعيــت دينــى در حفاظت از مســيحيان 
و ديگــران كــه در معرض ظلــم و آزار در 
نتيجه حوادث ســال هاى گذشته با آن مواجه 

شــدند از جمله قضيه استيالى تروريست ها 
بر مســاحت هاى زيادى از استان هاى عراق 
اشــاره كرد و گفت كه تروريســت ها اقدام 
جنايتكارانــه اى مرتكــب شــده اند كه مايه 

شرمسارى است.
 بيانيه واتيكان

در متن اين بيانيه آمده اســت: در اين ديدار 
صميمى كه حدود 54 دقيقه به طول انجاميد، 
پدر اقدس بر اهميت همكارى و دوستى بين 
فرقه هاى دينى تأكيد كرد تا از طريق توســعه 
احتــرام متبادل و گفت وگــو بتوانيم در خير 

عراق و منطقه و همه بشريت سهيم باشيم.
در ادامه اين بيانيه نوشــته شــده است: اين 
ديدار فرصتى براى قدردانى پاپ از حضرت 
آيت ا...سيســتانى به دليل مبــارزه او به همراه 
طايفه شيعيان با خشونت و مشكالت بزرگ 
ســال هاى اخير در دفاع از ضعيف ترين ها و 
مظلوم ترين هــا و تأكيد بر قداســت زندگى 

انسان و اهميت وحدت مردم عراق بود.
 سند اخوت 

به گزارش روســيا اليوم، پيش تر اسقف اعظم 
كليساى كلدانى عراق گفته بود قرار است در 

اين ديدار «سند اخوت براى صلح جهانى» به 
امضا برسد. اين ســند پيش تر در ديدار پاپ 
با شيخ احمدالطيب رئيس فعلى االزهر مصر 
امضا شــده بود. با اين حال گويا چنين سندى 
در ديدار پاپ فرانســيس و آيت ا...سيستانى 

امضا نشده است. 
بــه گــزارش انتخــاب و به نقــل از برخى 
رسانه هاى محلى، آيت ا...سيستانى شرط كرده 
بود كه هيچ يــك از مقامات عراقى در ديدار 

مذكور حضور نداشته باشند. 
البته شــايان ذكر اســت كه معدود ديدارهاى 
آيت ا...سيستانى معموالً بدون حضور مقامات 

عراقى انجام مى شود. 
سفر پاپ فرانســيس به عراق، نخستين سفر 
يك پاپ به اين كشــور و نخستين سفر پاپ 
فرانســيس پس از شــيوع ويروس كرونا در 

جهان است.
ديدار رهبــر كاتوليك هاى جهــان و مرجع 
عالى قدر شيعيان در عراق را بايد نقطه عطفى 
در گفت وگوهاى بين اديان در دنيا دانست. دو 
طرف تأكيد كرده اند كــه رهبران مذهبى بايد 
براى جلوگيــرى از جنگ، محاصره اقتصادى 
و آوارگى ايفاى نقش كنند. هم پاپ فرانسيس 
و هم آيت ا...سيستانى پيش تر بارها بر استفاده 
از گفت وگــو و رعايت اصول تكثر و برابرى 

تأكيد كرده بودند. 
ديدار آنها از اين جهت كه عراق محل زندگى 
طيفــى از پيروان مذاهب و فرقه هاســت، نيز 
اهميــت مضاعفــى پيدا كرده اســت. برخى 
كارشناســان معتقدند اين ديــدار مى تواند تا 
حدود زيادى تنش هاى فرقه اى در عراق را كه 
پس از حمله آمريكا و هجوم داعش شعله ور 

شده است را كاهش دهد. 

واكنش رسمى وزارت
 امور خارجه به اظهارات 

محسن رضايى
 روابط عمومــى وزارت  امــور خارجه 
در اطالعيه اى با اشــاره به اظهارات محسن 

رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در يك گفت وگوى رسانه اى درباره عراق و 
سوريه، تأكيد كرد كه آنچه گفته شده ديدگاه 

شخصى مصاحبه شونده بوده است.
ــط  ــه رواب ــنا، در اطالعي ــزارش ايس ــه گ ب
آمــده  خارجــه  امــور  وزارت   عمومــى 

ــدگاه  ــده اســت دي ــه ش ــه گفت اســت: آنچ
شــخصى مصاحبــه شــونده بــوده و بــا نــگاه 
ــه دارد و  ــران فاصل ــالمى اي ــورى اس جمه
ــوارد و مقاطــع براســاس  ــران در همــه م اي
اصــل بــرادرى بــه كمــك دولت هــاى 
ــارز  عــراق و ســوريه شــتافت كــه جلــوه ب

ــوان ديــد. ــا داعــش مى ت ــارزه ب آن را در مب
اطالعيه روابط عمومى وزارت  امور خارجه 
در ادامه افزوده اســت: ايــران با درك خطر 
تروريسم بر منطقه و بنا به درخواست دولت 
عراق و سوريه براى مبارزه با داعش حضور 

پيدا كرد.

بررسى جزئيات و محاسن ديدار پاپ فرانسيس و آيت ا...سيستانى در عراق

برگى مهم در تاريخ جهان و عراق

افزايش تمايل نمايندگان مجلس به حاجى بابايى براى رياست مجلس در 1400

افزايش محبوبيت حاجى بابايى معتدل و باتجربه
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نيش و نوش

كاهش كاربرد دفترچه بيمه سالمت با شيب ماليم
 معــاون بيمــه و خدمــات ســالمت ســازمان بيمــه ســالمت ايــران، گفــت: حــذف 
كاربــرد دفترچــه كاغــذى بيمــه ســالمت بــا شــيب ماليــم دنبــال شــده و به مــرور تــا 
ارديبهشــت 1400 بــه ايــن ســمت حركــت خواهيــم كــرد كــه نيــازى بــه اســتفاده از 

دفترچــه كاغذى نباشــد.
مهدى رضايى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه در زمينه رسيدگى الكترونيك 
به اســناد بسترى، 95 درصد بيمارستان هاى كشــور به اين طرح پيوسته اند، گفت: صد 
درصد بيمارستان هاى دولتى دانشگاهى، 85 درصد بيمارستان هاى خصوصى، دولتى و 
غيردانشگاهى و خيريه به طرح رسيدگى الكترونيك به اسناد بسترى پيوسته اند و اسناد 

خود را به صورت الكترونيكى ارسال مى كنند.

حقوق محيط بانان سال آينده افزايش مى يابد
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت با بيان اينكه با پيگيرى هاى انجام شــده سال 
آينده حقوق محيط بانان افزايش مى يابد، افزود:  محيط بانى كار بســيار دشواريســت و 
عالوه بر سختى هاى طبيعى، خطر مواجهه با شكارچيان غيرمجاز را دارد، از اين رو براى 
حمايت همه جانبه محيط بانان تالش مى كنيم. به گزارش ايرنا، جمشــيد محبت خانى 
افزود: حقوق محيط بانان سال آينده مانند سال هاى گذشته افزايش مى يابد اما جداى از 
آن مبلغ ديگرى نيز به اين افزايش حقوق اضافه مى شــود.  وى اظهار كرد: براى تأمين 
جيره غذايى محيط بانان بســيار تالش كرديم و امسال مبلغ 2 ميليارد تومان را از محل 
صرفه جويى براى جيره غذايى تأمين و بين استان ها تقسيم كرديم كه اين مبلغ براى تا 

پايان امسال است. 

امكان اطالع از استحقاق درمان بيمه شدگان 
تأمين اجتماعى فراهم شد

 مدير فناورى و تحول ديجيتال ســازمان تأمين اجتماعى از ارائه سرويس استعالم 
وضعيت برخوردارى از حمايت هاى درمانى تأمين اجتماعى در بستر IVR (تلفن گويا) 
از طريق ســامانه 1420 خبر داد. به گزارش ايرنا، اميرحســين حميديان اظهار كرد: در 
راستاى توسعه ارائه خدمات اين سازمان در كانال هاى متعدد، ارائه سرويس استحقاق 
درمان در بســتر IVR سامانه 1420، براساس كدملى و شناســه اتباع خارجى، قابل 
بهره بردارى اســت. وى افزود: مخاطبان سازمان تأمين اجتماعى مى توانند با تماس به 
شماره 1420، انتخاب گزينه 3 و وارد كردن كد ملى يا شناسه اتباع خارجى، از وضعيت 

برخوردارى از حمايت هاى درمانى خود مطلع شوند.

انجمن حمايت از زندانيان رزن و درگزين 
كليد خورد

 رزن -فاطمه كوكبى جالل - خبرنگار همدان پيام: ششمين انجمن 
حمايت از زندانيان استان در شهرستان هاى رزن و درگزين با حضور 
رئيس دادگسترى شهرستان رزن، دادستان رزن و تعدادى از خيرين 

و معتمدين در سالن كنفرانس فرماندارى رزن برگزار شد.
رئيس خدمات اجتماعى اســتان همدان گفــت: كمك به نيازمندان 
جامعــه در دين مبين اســالم از جايگاه وااليى برخوردار اســت و 
ترويج فرهنگ ايثار، انفاق و كمك به ديگران مى تواند در پيشگيرى 

از آسيب هاى اجتماعى تأثيرگذار باشد.
على عزيزى افزود: خانواده زندانيان جزو اقشار ضعيف و آسيب پذير 
جامعه هســتند كه بايــد مورد حمايت جدى مــادى و معنوى قرار 

بگيرند.
وى با بيان اينكه رســالت اصلى انجمــن حمايت مادى و معنوى از 
خانواده هاى زندانيان اســت، گفت: با جذب كمك خيرين اقدامات 

خوبى در شهرستان رزن و درگزين انجام خواهد شد.
فرماندار رزن هم گفت: شهرســتان رزن از ظرفيت خوبى در زمينه 
ســازمان هاى مردم نهاد و خيرين برخوردار اســت كه با راه اندازى 

انجمن كمك شايانى به مددجويان و خانواده آنها خواهد شد.
ســيدرضا ســالمتى با بيان اينكه به كارگيرى نيروى انسانى با سابقه 
كيفرى در جامعه بايد فرهنگ ســازى شــود، گفت: اشتغال خانواده 
زندانيــان بايد در اولويت جذب نيرو در شهرســتان قرار گيرد كه با 

اين كار بسيارى از مشكالت آنها مرتفع خواهد شد.
در ادامه رئيس دادگسترى شهرســتان رزن از آمار زندانيان خبر داد 
و گفت: بيش از 200 زندانى در شهرســتان هاى رزن درگزين وجود 

دارد.
وحيد آرمان اظهار كرد: بيشترين جرايم ارتكاب در 2 شهرستان رزن 

و درگزين خريد و فروش موادمخدر است.
گفتنى است آقايان تراكمه و شوقيان به عنوان معتمد انجمن انتخاب 

و معرفى شدند.

به آمارها اعتنا نكنيد ماسك بزنيد
 ميهمان نپذيريد

 نهاوند- معصومه كمالوند- خبرنگار همدان پيام: 13 ماه از شيوع 
كرونا، اين ميهمان ناخوانده گذشته است، كشور با پستى وبلندى هاى 
زيادى روبه رو بود، گاهى كه وضعيت بهتر مى شد، اين شرايط مردم 
را بى تفاوت كــرد تا ترددها را افزايش دهند و پروتكل ها را رعايت 

نكنند.
ازدحام جمعيت در مطب  پزشــكان، مراكز خريد، خيابان هاى شــهر، 
ســليقه اى عمل كردن در نظارت ها و كمرنگ شدن هشدارها به مردم، 

شرايط را يكباره تغيير داد.
آمارهــا هم بى تأثير نبــود آمارهايى كه شــرايط را بســيار خوب و 
راضى كننده نشان مى داد اما درعمل در مراكز درمانى اتفاق هاى ديگرى 
رقم مى خورد كه مسئوالن، رسانه ها را مورد خطاب قرار دادند كه آمار 

اشتباه ندهيد.
از طرفى اگر شرايط آن گونه كه هست به مردم اطالع رسانى مى شد باز 

هم با واكنش هاى ديگرى مواجه مى شدند!
يك بام و دوهواى برخى دســتگاه هاى نظارتى سبب شد تا درنهايت 

مردم هم باور كنند كه كرونا رفته است و ماسك ها را بردارند.
 يك هفته اى هم مى شود كه آمارها درحال افزايش است، مراجعات 
به مراكز درمان، بيمارســتان ها و مطب ها، بخــش درمان را نگران 

كرده است.
عروســى و جشن ها و دورهمى ها ازسرگرفته شد و در آستانه سال نو 
قرار گرفتن و خريدها و ترددهاى آن هم بر اين نگرانى ها افزوده است.

 تمايلى به تعطيلى بازار نداريم
شب عيد است و دخل يك سال تعطيلى بازار كاسبان شهر به اين روزها 
بستگى دارد، مسئوالن هم مى گويند تمايلى به تعطيلى بازار نداريم اما 
از مردم انتظار همكارى داريم كه پروتكل ها را رعايت كنند، ماســك 
بزنند، فروشــنده ها و كاسبان هم به رعايت پروتكل ها در محل كسب 

خود بى توجه نباشند.
فرماندار نهاوند در ســتاد كروناى شهرســتان گفت: تمايلى به پايين 
كشيدن كركره هيچ كاسبى نداريم و از مسئوالن هم مى خواهيم اجازه 
ندهند شرايط به آنجا برسد، اما از مردم و كاسبان و بازاريان هم انتظار 

همكارى داريم.
مراد ناصرى بر اجراى دستورالعمل ها و توجه بيشتر به نظارت ها تأكيد 
كرد و قرار گرفتن در آســتانه ســال نو را ضرورت بيشتر بر توجه به 

شرايط و رعايت پروتكل ها دانست.
 تجليل از زوجى كه بدون جشن به خانه بخت رفتند

فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند و رئيس قرارگاه زيستى شهرستان در ستاد 
پيشــگيرى از كرونا، از زوج جوان اهل روســتاى رزينى بخش خزل 

نهاوند تجليل كرد.
اين زوج با توجه به شــيوع كرونا، چندى پيش بدون جشن و مراسم 

زندگى مشترك خود را آغاز كردند.
 توزيع بسته هاى معيشتى براى كرونايى ها

على مختارى از توزيع 500 بسته معيشتى توسط پايگاه هاى بسيج براى 
خانواده هاى مبتاليان به كرونا خبر داد.
 طرح شهيدسليمانى ادامه دارد

طرح شــهيد ســليمانى كه از آبان ماه آغاز شده كمك خوبى در كنترل 
شرايط بود.

مختارى گفت: از ابتداى اجراى طرح حاج قاســم ســليمانى 872 نفر 
شناســايى شدند كه نياز به بسترى نداشتند و 4 هزار و 120 بازديد هم 
در اين مدت توســط تيپ نظارتى اين طرح انجام شده است. 109 نفر 
هم در قرنطينه و 7 هزار و 319 نفر هم رديابى شده اند كه با افراد ناقل 

در ارتباط بوده اند.
 كنترل نكنيم بحران مى شود

وى افزود: اما روند ابتال به كرونا در نهاوند در هفته گذشــته صعودى 
شده است و ستاد كرونا از احساس خطر با افزايش مراجعه بيماران به 
بيمارستان ها و تست هاى مثبت خبر مى دهد كه اگر كنترل نشود شرايط 

حادى را پيش رو قرار خواهد داد.
 مردم به پروتكل ها بى تفاوت شدند

مختارى تصريح كرد: عادى انگارى و بى تفاوتى نســبت به استفاده از 
ماسك شيوع كرونا را تشديد كرده است.

وى وجود كروناى انگليســى در همــدان، ترددها و مجاورت با مركز 
استان را هم دليل بر ضرورت توجه بيشتر نسبت به رعايت پروتكل ها 

عنوان كرد.
همچنين ترافيك ترددها در پايان سال، مطب ها، داروخانه ها و بازگشت 
نهاوندى هاى مقيم اســتان هاى ديگر به ويژه جنوب كشور كه شرايط 

حادى را پشت سر مى گذارد، شرايط نگران كننده اى را رقم مى زند.
 تمايلى به تعطيلى بازار نداريم

مختــارى تأكيد كرد: شــايعه تعطيلى بازار در پايان ســال مردم را به 
خيابان ها كشاند تا مايحتاج عيدشان را تهيه كنند و سبب شلوغى بيشتر 
شد، اما دنبال تعطيلى و محدوديت در بازار نيستيم مردم نگران نباشند 

و دستورالعمل ها را رعايت كنند.
 آمار مبتاليان نگرانى را تشديد كرد

 رئيس شبكه بهداشــت نهاوند در ستاد كروناى شهرستان، از افزايش 
مراجعه كنندگان و بيماران و موارد مثبت به كرونا در شهرســتان خبر 
داد و گفت اگر شــرايط را كنترل نكنيم مراحل حادى پيش رو خواهيم 

داشت.
سيامك دانشــور ضمن تأكيد بر تقويت هشدارها و آگاهى دادن به 
مردم در آســتانه سال نو، اعالم نشــدن آمار دقيق و بى تفاوتى مردم 
نسبت به رعايت پروتكل ها، از سر گرفته شدن جشن ها و عروسى ها 
و فعال شدن آرايشگاه ها، ورود پالك غيربومى ها و شلوغى آئين هاى 
ختم و... را از جمله داليل افزايش موارد كرونا در شهرســتان عنوان 

كرد.
دانشــور پيشنهاد داد: بايد شــرايط بازدارنده تقويت و به مردم آگاهى 
بيشــترى داده شــود، زيرا با پيش رفتن اين شــرايط، كنترل از دست 

بهداشت و درمان خارج خواهد شد.

دنياى اقتصاد: رؤياى خريد خانه تعبير دارد؟
 تعبير وارونه يك رؤياست!!

هفت صبح: تعيين سقف افزايش حقوق
 فقط كاذب نباشه!!

همشهرى: همه داليل تأخير در واكسيناسيون
 بدون شرح!!

آرمان ملى: مردم خسته و نااميد از كرونا و گرانى 
 شده قوز باال قوز!!

جام جم: ميوه هايى كه فقط دالالن مى چينند
 از هر چى بهترونش اول ميره تو جيب دالل ها!!
صداى اصالحات: كودكان زير بمباران فضاى مجازى

 هــر دوره اى تركش ايــن بمباران بايد يه جــورى بخوره به 
كودكان!!

ابتكار: اقشار كم درآمد محروم از نوروز
 از اولشم مشخص بود كه اين محروميت شامل يه عده آدمه!!

شهروند: تست سريع كرونا در 100 ورودى در كشور 
 يعنى فقط مشكل اون وروديه اس!!
عصر آزادى: نان مردم در روغن نيست 

 اون نان محتكرانه كه در روغنه دلبندم!!
آسيا: عواقب تداوم بالتكليفى اقتصاد

 بدون شرح!!
آفتاب اقتصادى: بورس به دنبال چراغ سبز

 اين بو، بوى كباب نيست!!
اقتصاد برتر: تهاتر دالر با كاالى اساسى

 اينجورى ميخوان با يه تير دو نشون بزن!!
همدان پيام: همداِن  زرد مسافر مى پذيرد

 هرچى پررنگ تر مسافر كمتر!!
اقتصاد سازندگى: صف هاى طوالنى مرغ در هياهوى كرونا

 ديگه خود كروناهم تصميم داره واكسن بسازه براى اين تعداد!!

آگهى فقدان سند مالكيت پالك ثبتى 6 فرعى
 از 2278 اصلى 

ــرگ  ــه دو ب ــا ارائ ــيدرضا ب ــد س ــاهى فرزن ــرا ميرش ــم زه ــون خان چ
فــرم استشــهاد محلــى كــه امضــاى گواهــان در دفتــر 60 ماليــر مــورد 
گواهــى واقــع گرديــده اعــالم نمــوده كــه ســند مالكيــت ششــدانگ 
پــالك ثبتــى 6 فرعــى از 2278 اصلــى بخــش يــك به شــماره ســريال 
791281 ســرى ب91 صــادر گرديــده لــذا مراتــب جهــت صــدور ســند 

المثنــى در يــك نوبــت روزنامــه منتشــر مى گــردد. 
ــزد خــود  ــا وجــود ســند ن چنانچــه كســى مدعــى انجــام معاملــه ي
ــن اداره  ــه اي ــود را ب ــى خ ــدارك كتب ــدت ده روز م ــه م ــد ب مى باش
ارائــه نمايــد. در غيــر ايــن صــورت نســبت بــه تقاضــاى مالــك اقــدام 

ــردد.  ــاقط مى گ ــار س ــه اعتب ــه از درج ــند اولي و س
(م الف 457)

حسن ابراهيم قاجاريان 
 كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

كارت دانشجويى به نام احسان فتاحى راد، فرزند محمد، به شماره 
شناسنامه: 3240975165 و با شماره دانشجويى: 9512102044 ، 

رشته زمين شناسى از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام فهيمه شجاعى شادفر، فرزند اكبر ، به شماره 
شناسنامه: 3350215742 و با شماره دانشجويى: 9512506015 ، 

رشته مهندسى صنايع غذايى از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان ســهامى 
خــاص در نظــر دارد تأميــن نيــروى انســانى، انجــام خدمــات 
ــال 1400 را از  ــرورى و كشــاورزى در س ــى دامپ ــى و عموم فن
ــى و حقيقــى  ــه اشــخاص حقوق ــزارى مناقصــه ب ــق برگ طري
ــى  ــور اجتماع ــد اداره كار و ام ــورد تأيي ــرايط م ــد ش واج

واگــذار نمايــد. 
ــرايط  ــن و ش ــالع از مت ــت اط ــد جه ــان مى توانن متقاضي
بــا   99/12/23 روز  ادارى  وقــت  پايــان  تــا  مناقصــه 
ــايت ــه س ــه ب ــا مراجع ــا ب ــن 92-08132463690 و ي تلف

انجــام  نحــوه  از    www.proteinhamedan.pegah.ir  
ــد. ــع گردن ــه مطل مناقص

نيلوفر بهرمندنژاد »
 كودك همســرى روايت كودكانى اســت 
كه هنوز از دوران كودكانــه خود به قدر كافى 
بهــره نبرده اند امــا بايد براى فرزنــدان خود 
الاليى بخوانند؛ كودكانى كه يك شــبه كوله بار 
سنگين بزرگسالى را بر دوششان مى گذارند و 
كم كم مســئوليت بزرگ زندگى را بر گردنشان 
مى گذارند و آنان را بدون مهارت و آموزش در 

جاده زندگى بدرقه مى كنند.
يكى از علل افزايش آســيب هاى اجتماعى كه 
به باال رفتن آمار طــالق در بين دختران منجر 
شده، همين موضوع ازدواج زودهنگام دختران 
اســت كه در برخى مناطق همچنان ادامه دارد 
درحالى كه اين موضوع نتايج بســيار منفى در 
زندگى افراد پس از رسيدن به سن قانونى دارد 
و عالوه بر رها كردن دوران تحصيل خود مجبور 
به وارد شــدن به يك زندگى مشــترك كامًال 
بى اطالع هستند كه متأسفانه به تازگى با پرداخت 
وام صد ميليون تومانى بــراى دختران زير 23
سال جنجال به پا كرده و همين امر سبب شده 
است كه خانواده ها را بيشتر تحت تأثير قرار دهد.
  امروزه با هر نگاه تشويق كودكان به 
ازدواج در جامعه معقول و منطقى نيست

يــك جامعه شــناس با اشــاره بــه معضالت 
كودك همســرى بيان كرد: با تحوالت رخ داده 
از جمله انقالب ارتباطات ســايبرى، سهولت 
دسترســى به محتواى بى پرده مضامين جنسى 
و شــهوانى، كيفيت نازل، دســتكارى ژنتيكى 
شــده و تراريخته مواد غذايــى، مصرف باالى 
فست فودها، بى تحركى، چاقى مفرط، خألهاى 
عاطفى و روانى و ...، شــاهد هرچه زودرس تر 
شدن سن بلوغ در كودكان هستيم كه هرچه به 
پيش مى رويم اين سن هم به تبع كاهش مى يابد.
حســين رضايى در پاســخ به اين پرسش كه 
آيا به راستى تنها بلوغ جنسى براى وارد شدن 
بــه چرخه زندگى پيچيده امــروز در جوامع 
شهرى و يا حتى روستايى ما كفايت مى كند؟ 
پاسخ كامًال منفى ا ست؛ اگرچه براى ازدواج 
بلوغ جنسى شــرط الزم است اما تنها شرط 
نيســت و به عبارت بهتر الزم اما كافى هرگز 
نيست، از منظر جامعه شــناختى و در دنياى 
پيچيده امروز كه هرچه بر آن نام بگذاريم اما 

ديگر سنتى نيست!
وى در ادامه افزود: بلوغ جنســى تنها يك بُعد 
از ابعاد بلوغ اســت و ما به ابعاد ديگر بلوغ هم 
به شدت نيازمنديم. اگرچه ازدواج فردى كه به 
سن بلوغ جنســى رسيده باشد از منظر شرعى 
كامًال صحيح بوده و نگارنــده نيز به آن اذعان 
دارد اما به فرموده امام على(ع) انســان باورمند 
بايد انسان زمانه و دوران خود باشد و فرزندان 
خود را هم متناســب با زمــان آينده و نه حال 
تربيت كند. شايد در گذشته و حتى والدين نسل 
ما ازدواج كودكان مرسوم بود و بگذريم از آنكه 
خيلى از ازدواج هايى كه در ظاهر دوام داشــته 
و پايدار مانده را نمى توان زندگى اش ناميد كه 
بيشتر سوختن و ساختن بوده است ...، اما اكنون 
رســمى پر از آسيب هاى خرد و كالن فردى و 

اجتماعى خواهد بود.
اين جامعه شــناس خاطرنشــان كرد: اصوالً به 
افرادى كه با تجويز ازدواج كودكان ســعى در 
كاهش مشــكالت و مســائل اخالقى جامعه 
دارند بايد گفت كه ســخت در اشتباه هستند و 
نمى دانند و يا نمى خواهند بدانند كودكى كه تنها 

در يك بُعد به بلوغ رسيده است را به امر ازدواج 
مجبور كردن چه تبعات وحشتناكى را براى خود 
كودك، خانواده و كل جامعه به ارمغان خواهد 

آورد.
خطر تجرد قطعى دهه شصتى ها 

با رواج كودك  همسرى
رضايى معتقد اســت كه آسيب هاى اجتماعى 
از جمله طالق عاطفى، طــالق قانونى، روابط 
فرازناشويى، فروپاشــى بنيان خانواده، خيانت 
و ...، در كل فروپاشــى اخالقــى و اجتماعى 
جبران ناپذيــر چند نســل، بگذريــم از اينكه 
جمعيت چندميليونى كــه هنوز هم تعدادى از 
جوانان متولد دهه 60 مجرد هستند و اگر قرار 
است به فكر باال بردن آمار ازدواج باشيم جوانان 
اين نسل از اولويت بسيار بيشترى برخوردارند 
و بخــش زيادى از آنها در خطر تجرد قطعى و 

تنها ماندن تا پايان عمر قرار دارند.
اين جامعه شناس تأكيد كرد: با هر نگاه ترغيب 
و تشــويق كودكان به ازدواج در شرايط امروز 
جامعه ما نه معقول اســت نه منطقى، نه مفيد 
اســت و نه مطلــوب و نه گره گشــا و تنها بر 
مشــكالت متراكم جامعه ما خواهد افزود. اما 
در ادامه به طــور مختصر به ابعاد مختلف بلوغ 
كه براى آغاز روابط زناشــويى كامًال الزم بوده 
و بدون بلوغ در هر يك از اين ابعاد تنها سبب 
سهمگين تر شدن سونامى طالق و آثار ناگوار و 

دردناك آن براى كل جامعه خواهد شد.
رضايى در ادامه به ابعاد مختلف بلوغ كه براى 
آغاز يك زناشــويى الزم است كه نبود بلوغ در 
هر يك از اين ابعاد ســبب ســهمگين تر شدن 
سونامى طالق و آثار ناگوار و دردناك آن براى 
كل جامعه خواهد شد، اشاره كرد و به هريك از 

اين ابعاد از منظر جامعه شناختى پرداخت.
■ بلوغ جسمى: كه معموالً نخستين نوع بلوغ 

اســت و عبارت اســت از مجموعه تغييرات 
فيزيكى و فيزيولوژيكى در بدن انسان كه بر اثر 
ترشح هورمون هاى گوناگون، بدن كودك تبديل 
به بدن بزرگســال مى شود. بيشتر اين تغييرات 
جنبه جنسى دارند و به غدد و اندام هاى جنسى 
مرتبط مى شوند. به همين علت بلوغ باعث ايجاد 
آمادگى، احساس نياز و توانايى رابطه جنسى و 

توليد مثل مى شود.
■ بلوغ جنســى: كه عبارت اســت از توانايى 
برقرارى رابطه سالم جنســى و برآورده كردن 
نيازهاى جنسى همسر به شكلى كه فرد توانايى 

توليدمثل را دارا باشد.
■ بلوغ روانى: كه عبارت اســت از تغييرات 
روان شناختى انسان، مانند قدرت تفكر، توانايى 
حل مسأله، قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با 
ديگران، تغيير و اصالح محيط فردى و اجتماعى 
و حل تضادها و تمايالت شخصى و عواطف و 
هيجانات به طور منطقى، عادالنه، مناسب و ... كه 
تحت تأثير زيست شناسى مغز است و از تغييرات 

رسش به شمار مى آيد.
■ بلوغ اجتماعى: مرحله اى از رشــد است كه 
انسان به توانايى ايجاد و مديريت يك خانواده 
و امكان ايجــاد ارتباطات مهم كارى، اقتصادى 
و عاطفى دســت يافته و موقعيت شــخصى و 
اجتماعى خــود را تثبيت كرده و داراى هويت 
اجتماعى مستقل است و مى تواند روابط خود را 

در جامعه به درستى مديريت كند.
■ بلوغ اقتصادى: كه عبارت اســت از توانايى 
بالقوه مالى براى آغاز زندگى مشــترك و اداره 
كردن آن و كم شــدن و درنهايت قطع شــدن 
وابســتگى اقتصادى فرد از خانواده و كســب 
درآمد حداقلــى و ثابت بــراى تهيه خوراك، 

پوشاك و مسكن استيجارى حداقلى است.
■ بلــوغ اخالقى: كه عبارت اســت از فرايند 
اكتســابى درونى كردن ارزش ها و هنجارهاى 
پذيرفته شــده و فضايل و ســجاياى پسنديده 
اخالقى از جمله نهادينه شــدن فاكتور راهبرى 
و بسيار مهم تعهد زناشويى و درونى و نهادينه 
كردن مسئوليت پذيرى در قبال والدين، همسر و 
فرزندان جهت تأمين نيازهاى مالى و عاطفى و 

متعهد شدن به قواعد و قوانين كل جامعه.
 مردان بايد از ازدواج با دختران 

زير 20 سال امتناع كنند 
يك روانشناس نيز در اين باره معتقد است كه 
كودك همســرى در خانم ها سبب مشكالت 

روحى، افســردگى، مشــكالت جنســى و 
اختالالت شــخصيت مى شــود. در اين نوع 
ازدواج هــا خانم به تدريج ســنش بيشــتر و 
ترجيحات و ارزش هايش در انتخاب همسر 
عوض مى شــود و 2 راه را در پيش مى گيرد 
يا قربانى فرزندانش مى شــود و افسردگى و 
مشــكالت روحى را تحمل مى كنــد و يا با 
تحريك همسر كارى مى كند كه نبود عالقه و 
زندگى اجبارى اش كنار همســر، از شوهرش 

يك ديو انسان نما بسازد.
فرناز كيان در گفت وگو با همدان پيام بيان كرد: 
بيشتر موردهاى طالقى كه از طرف دادگسترى 
ارجاع مى شــوند خانم با ســن كــم و به قول 
خودش با اجبار و بدون عالقــه ازدواج كرده 
است، شــوهرش را ناخودآگاه به دليل بى توجه 
عاطفى و جنسى تبديل به مردى خيانتكار، معتاد 
و مبتال به انواع مشكالت رفتارى و شخصيتى 
كرده است.وى گفت: درحال حاضر دختران ما 
چه در روســتا و چه در شهر تا سن حدود 23

سالگى به بلوغ روانى و اجتماعى انتخاب همسر 
نخواهند رسيد و حتى اگر با عالقه پيش از 20
سالگى ازدواج كنند، ممكن است در حدود سن 
25 سالگى در انتخاب شــان تجديدنظر كنند. 
بنابراين هم بايد دختــران اين قدرت و اعتماد 
به نفس را در خودشــان ايجاد كنند كه اجازه 
ندهند در ســن پايين براى ازدواج شان تصميم 
گرفته شــود و هم مردان از ازدواج با خانم زير 

20 سال امتناع كنند.
كيان بر اين باور است كه متأسفانه اين موضوع 
بيشــتر در روستاها و شهرستان هاى كوچك به 
چشم مى خورد و ديدگاه بيشــتر مردم بر اين 
اســت كه تا دختر به بلوغ كامل روانى نرسيده 
و قدرت انتخاب ندارد، به خانه شــوهر برود و 

مسئوليتش از عهده پدر و مادر خارج شود.
اين روانشناس در پايان افزود: عالوه بر ديدگاه 
شخصى پدر و مادر، فرهنگ آن منطقه هم بسيار 
دخيل اســت، به طورى كه اگــر در يك منطقه 
كه اين رســم ازدواج زودهنگام وجود دارد و 
يك خانواده بخواهد دخترش را در ســن باال 
شــوهر دهد متأسفانه با مشكل روبه رو خواهد 
شد و دختران تا ســن مشخصى در آن منطقه 
خواهان خواهند داشــت. همچنين پدر و مادر 
مى توانند با انتخاب دختران در ســنين مناسب 
براى پسرانشان اين فرهنگ را به تدريج در يك 

منطقه تغيير دهند.

كودك همسرى دزديدن رؤياى عروسك ها
■ يك جامعه شناس: تنها بلوغ جنسى براى وارد شدن به چرخه زندگى پيچيده امروز كافى نيست

■ يك روانشناس: عالوه بر ديدگاه شخصى پدر و مادر، فرهنگ آن منطقه هم در ازدواج بسيار دخيل است
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اقتصـاداقتصـاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

مديركل پشتيبانى امور دام استان خبر داد
ابالغ توزيع 278 تن مرغ و گوشت منجمد در همدان

 مديركل پشــتيبانى امور دام استان همدان از ابالغ سهميه گوشت و مرغ منجمد به همدان 
خبر داد و گفت: توزيع سهميه 278 تن گوشت و مرغ منجمد در استان همدان ابالغ شده است.

ابوالفضــل اينانلو اظهار كرد: 220 تن مرغ منجمد و 58 تن گوشــت قرمز منجمد وارداتى به 
استان همدان اختصاص داده شده است كه به محض اعالم كارگروه تنظيم بازار استان، توزيع 

خواهد شد.
وى با اشاره به ابالغ سهميه 220 تنى مرغ منجمد به استان، به ايسنا گفت: مرغ منجمد با قيمت 
14 هزار تومان براى عامالن توزيع و با قيمت 15 هزار و 500 تومان براى مصرف كننده توزيع 

خواهد شــد. مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان با بيان اينكه توزيع 58 تن گوشت قرمز 
منجمد وارداتى به استان ابالغ شده است، يادآور شد: قيمت گوشت قرمز منجمد براى عامالن 

توزيع 77 هزار تومان و براى مصرف كننده 80 هزار تومان درنظر گرفته شده است.
وى با تأكيد بر اينكه روند توزيع نهاده هاى دامى نســبت به ماه هاى گذشــته بهتر شده است، 
افزود: از ابتداى بهمن تا 16 اسفندماه سالجارى با هماهنگى سازمان جهادكشاورزى استان 22 
هزار و 959 تن نهاده دامى از محل ذخاير استراتژيك شركت پشتيبانى امور دام استان همدان 

توزيع شده است.
اينانلو با بيان اينكه در راستاى حمايت از توليد تخصيص سهميه از طريق سامانه بازارگاه تداوم 
دارد، خاطرنشان كرد: در 2 ماه گذشته 6 هزار و صد تن كنجاله سويا، 3 هزار و 879 تن ذرت 

و 12 هزار و 980 تن جو در بين واحدهاى دامى استان همدان توزيع شده است.

شايان شايان 
مهرى مهرى 

ابوالفضل ابوالفضل 
جدىجدى
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خبرگزارىخبرگزارى
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افزايش 128 درصدى شمار 
فروشگاه هاى اينترنتى در استان 

 مديركل پست استان همدان از رشد 128 درصدى شمار فروشگاه هاى 
اينترنتى در استان همدان خبر داد و گفت: تعداد از 42 فروشگاه اينترنتى 
طرف قرارداد با شــركت ملى پســت در اســتان همدان به 98 فروشگاه 

اينترنتى ارتقا يافته است.
محمــد اميدى در گفت وگــو با خبرنگار بازار با بيان اينكه در پى شــيوع 
بيمارى ويروس كرونا و اجراى پويش «در خانه بمانيم» رويكرد و استقبال 
عموم مردم به خريد اينترنتى بيشتر شده است، گفت: اين امر سبب شده 

اين روزها در اداره پســت همدان بســته هايى بيشتر از حد معمول داشته 
باشيم ضمن اينكه تالش شــده با همكارى پستچى ها مرسوالت در عين 

دقت و امنيت، سريع به گيرندگان تحويل شود.
اميدى عنوان كرد: طى 11 ماهه امســال شاهد رشد 128 درصدى شمار 
فروشــگاه هاى اينترنتى اســتان همدان بوده ايم، به طورى كــه تعداد 42 
فروشــگاه اينترنتى طرف قرارداد با شركت ملى پست در استان همدان به 

98 فروشگاه اينترنتى ارتقا يافته است.
وى با تأكيد بر اينكه گســترش فناورى اطالعات نه تنها سبب كمرنگ تر 
نشدن خدمات پستى نشــده بلكه با سرويس هاى جديدى كه در بستر 
 اى تى طراحى شــده و خدماتى كه متناسب با نياز مردم ارائه مى شود، 

نياز پســت و اهميت آن به عنــوان تكميل كننده زنجيره خريد و فروش 
بيش از پيش مورد اســتقبال و توجه مردم و نهادها قرار گرفته اســت، 
گفت: امســال جابه جايى بيش از 212 هزار مرســوله و خريد و فروش 
اينترنتى در اســتان همدان ثبت شده كه در مقايسه با سال گذشته از 

رشد 106 درصدى برخوردار است.
مديركل پست استان همچنين ضمن قدردانى از تالش هاى صورت گرفته 
توســط مجموعه پست استان در توزيع مناســب مرسوالت در ايام شيوع 
كرونا و افزايش مرسوالت گفت: رعايت پروتكل هاى بهداشتى در كنار توزيع 
صحيح و به موقع مرسوالت از مسئوليت هاى پست در قبال مشتريان خود 

است كه به خوبى درحال انجام است.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، فاطمه بختيارى، 

صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

خبرخبر
 لزوم نگاه حمايتى به كارآفرينان

تسهيالت با سود باال توليدكننده را نابود مى كند مواجه شدن همدان با خيل عظيم 
دستفروشان

 نايــب رئيس اتاق اصناف همدان گفــت: ما در بخش توليد 
و اشــتغال عملكرد خوبى نداشــته ايم زيرا امروز بــا انبوهى از 
دستفروشــان مواجه هستيم كه اين موضوع بيانگر آن است كه 
بــا وجود ادعاها از نظر اقتصادى كارى براى مردم انجام نگرفته 

است.
احمــد گازرانى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه حضور و 
فعاليت خرده فروشان به نوعى دستفروشان در بازار ربطى به اصناف 
ندارد، عنوان كرد: متأســفانه امروز در گوشــه و كنار خيابان هاى 
همدان شــاهد حضور دستفروشان هستيم درحالى كه بايد به اين 

موضوع نگاه جامع و برنامه ريزى عملياتى خاصى داشته باشيم.
وى ادامه داد: اگر بخواهيم نگاه علمى به اين قضيه داشــته باشيم 
بايد بگوييم كه در بخش توليد و اشتغال عملكرد خوبى نداشته ايم 

زيرا امروز با انبوهى از دستفروشان مواجه هستيم.
وى گفت: ما اعتقاد داريم همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين و دارالمؤمنين مطرح اســت امــا با همه اين اوصاف و 

ادعاها از نظر اقتصادى كارى براى مردم انجام نگرفته است.
نايــب رئيس اتاق اصناف همدان مطرح كرد: اوقات غروب در بازار 
همدان با انبوهى از دســتفروش ها مواجه مى شويم كه براى كسب 
لقمــه اى نان حالل، ســرما و گرما را به جــان مى خرند و با كلى 
زحمت گوشه اى از خيابان را براى پهن كردن بساط خود تصاحب 

مى كنند.
گازرانى با تأكيد بر اينكه اين اتفاق در شــأن مردمى با اين قدمت 
فرهنگى، تاريخى و تمدنى چندهزار ساله نيست، عنوان كرد: شأن 
مردم ما نيســت كه اين چنين براى خالى نماندن سفره هايشان و 
ســير كردن شكم خانواده هاى خود به دستفروشى مشغول باشند 

و بايد قبول كنيم كه عملكرد خوبى از نظر اقتصادى نداشته ايم.
وى در ادامه عنوان كرد: بايد براى ســاماندهى دستفروشــان در 
همدان برنامه اى اساسى ارائه شــود به طورى كه اگر در كارخانه و 
شــركتى استخدام شوند بســيار بهتر از دستفروشى است زيرا در 
بيشتر مواقع تا پاسى از شب مجبورند از خانواده خود دور و دنبال 

كسب روزى باشند.
وى گفــت: بايد پذيرفت دليل اين موضوع فقط مجموعه مديرانى 
هســتند كه تا به امروز اراده نكرده اند كه يك اقدام و كار اساسى 

براى دستفروشان به انجام برسانند. 
نايب رئيس اتاق اصناف همدان در پايان با اشــاره به اينكه ســال 
گذشته نيز شاهد بوديم به دليل شيوع ويروس كرونا دستفروشان 
هيچ گونه درآمدى نداشتند، افزود: دستفروشان هم جزو مردم اين 
مملكت هستند اما تســهيالتى كه درنظر گرفته شد، به همه آنها 

تعلق نگرفت.

مدير صنايع تبديلى جهادكشاورزى خبر داد
راه اندازى واحدهاى جديد عرقيات گياهى 

در استان 
 مدير صنايع تبديلى و غذايى ســازمان جهادكشاورزى استان 
همــدان از راه اندازى واحدهاى عرقيات گياهى جديد در اســتان 

همدان ظرف 2 سال آينده خبر داد.
حســن محمدى در گفت وگو با خبرنگار بــازار با بيان اينكه طى 
3-2 ســال گذشته 2 واحد اسانس و عرق گيرى و توليد گالب در 
شهرستان مالير راه اندازى شده است، گفت: اين 2 شركت در سال 
بالــغ بر صد تن گالب و در حــدود 200 تن عرقيجات از گياهان 

دارويى توليد مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه ميزان كل سطح زير كشت گل محمدى در 
استان همدان برابر 188 هكتار و ميزان توليد آن ساليانه برابر 254 
تن اســت، اظهار كرد: در ســال هاى آتى نيز سطح زير كشت در 
اين زمينه افزايش يافته كه به تبع آن توليدات گل محمدى نيز با 

افزايش روبه رو خواهد شد.
مدير صنايع تبديلى و غذايى سازمان جهادكشاورزى استان همدان 
در ادامه، بيشــترين توليد و ســطح زير كشت گل محمدى را در 
اراضى شهرســتان مالير عنوان كرد و گفت: بالغ بر 115 هكتار از 
اراضى اين منطقه زير كشت گل محمدى قرار دارد كه توليدات آن 

نيز به 175 تن در سال مى رسد.
محمــدى با بيــان اينكه اراضى ســطح كشــت گل محمدى در 
شهرســتان بهار برابر 27 هكتار است، اضافه كرد: ميزان توليدات 

گل محمدى در اراضى اين منطقه به 22 تن در سال مى رسد. 
وى در ادامــه گفت وگو اراضى ســطح كشــت گل محمدى را در 
شهرســتان تويســركان 18 هكتار با 21 تن توليد در سال عنوان 
كرد و يادآور شد: سطح زير كشت گل محمدى در شهرستان هاى 
ديگر اســتان 3 تا 4 هكتار اســت كه در مجموع سطح زير كشت 
گل محمدى در اســتان همدان به 188 هكتار مى رسد كه عمده 
توليدات اين محصول را در استان همدان، در شهرستان هاى مالير، 

بهار و تويسركان داريم. 
مدير صنايع تبديلى و غذايى جهادكشــاورزى استان همدان در 
ادامه از راه انــدازى واحدهاى عرقيات گياهى جديد در اســتان 
همدان و شهرســتان مالير ظرف 2 سال آينده خبر داد و افزود: 
شــركت توليدى اخوان پيمان از جمله شــركت هايى اســت كه 
توانايــى توليد صد تــن گالب و 200 تن عرقيجــات از گياهان 

دارويى را دارد.
محمدى همچنين از راه اندازى واحد ديگرى در روستاى خردمند 
از توابع شهرســتان مالير سخن گفت و يادآورى كرد: در روستاى 
خردمند نيز اراضى براى كشــت گل محمدى وجود دارد و در اين 
زمينــه واحد توليدات گالب نيز فعاليــت دارند به نوعى كه توليد 
گالب و عرقيات آن در ســال 300 تن اســت و اسانس آن به 25

كيلو گرم مى رسد.
وى عنوان كرد: اميدواريم كه ســطح زير كشــت گل محمدى و 
توليدات آن اضافه شــود تا بتوانيم به تبع آن، واحدهاى جديدى را 

به واحدهاى مجموعه اضافه كنيم.

مديركل تعزيرات حكومتى عنوان كرد
رسيدگى به 225 فقره پرونده احتكار كاال 

در استان طى سالجارى

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان از رسيدگى به 225 
فقره پرونده احتكار كاال طى سالجارى در استان همدان خبر داد.

داريوش جودكى عنوان كرد: از ابتداى ســالجارى تاكنون 225 فقره 
پرونــده احتكار با محكوميت بيــش از 332 ميليارد و 620 ميليون 

ريال در تعزيرات حكومتى استان همدان رسيدگى شده است.
وى افزود: بيشــترين پرونده ها مربوط به احتكار مواد غذايى شامل 
روغن، برنج، شــكر و ديگر اقالم مــورد نياز مردم بوده كه ارزش آن 

بيش از 27 ميليارد ريال بوده است.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان رقم پرونده هاى احتكار 
لوازم خانگى را بيش از 26 ميليارد ريال و الســتيك خودرو را بيش 
از 21 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين اقالم نيزدر رتبه هاى بعدى 

احتكار كاال در استان همدان قرار دارند.
جودكى با بيان اينكه اجناس مكشــوفه با نظارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان در شبكه رسمى توزيع شده و خواهد 
شــد، گفت: تعزيرات حكومتى و دســتگاه هاى نظارتى با كسانى كه 
كاالى مــورد نياز مردم را احتــكار مى كنند به صورت جدى برخورد 

خواهند كرد.
وى بابيان اينكه نوسانات قيمت در بازار هم دغدغه مصرف كنندگان 
شده و هم فروشــندگان و خوددارى از فروش كاال و انبار كردن آن 
از عوارضى اســت كه به اين مشكالت دامن مى زند، گفت: شناسايى 
انبارهايى كه اجناس در آنها احتكار مى شود در دستور كار تعزيرات 

حكومتى قرار دارد.

 كانون هاى كارآفرينى كشور در استان ها 
متشكل از كارآفرينان برتر، صاحب نظران و 
كارشناســان حوزه كارآفرينى اســت كه 
به عنوان اتاق فكر كارآفرينى فعاليت دارند.

اين كانون ها اهدافــى مانند افزايش توان 
مديريتى اســتان در كمك به شناسايى 
موانع توســعه كارآفرينى براى دستيابى 
به راهكارهاى رفع ايــن موانع، هم افزايى 
و مشــاركت حداكثــرى كارآفرينان در 
تصميم ســازى مديران ارشــد استان در 
زمينه توســعه كارآفرينى ايجاد زمينه و 
بستر مناســب براى گســترش و ترويج 
انواع كارآفرينى اقتصــادى، اجتماعى و... 
و نهادينه كــردن فرهنگ آن در اســتان، 

مشاوره و كمك به تصميم گيرى مديران ارشد 
اســتان و افزايش ضريــب اطمينان تصميمات 
اتخاذشــده در زمينــه كارآفرينــى را پيگيرى 

مى كنند.
همچنين وظايف و فعاليت هاى كانون شناسايى، 
طرح و بررســى موانع كارآفرينى در استان در 
مراحل مختلف از خلق ايده، ايجاد كســب وكار، 
رشد، تثبيت و ارائه راهكارهاى عملياتى بهبود 
وضعيــت، شناســايى عوامل مؤثر در توســعه 
كارآفرينى اســتان، بررســى قوانين و مقررات 
مرتبط با كارآفرينى و ارائه راهكارهاى عملياتى 
به منظور تسهيل قوانين رفع مغايرت ها و موانع 

قانونى موجود تعيين شده است.
ارائــه كمك فكرى، اظهارنظرهاى مشــورتى و 
ارائه پيشنهادها سياستى مؤثر به مديران ارشد 
دســتگاه هاى اجرايى اســتان، ارتباط مؤثر با 
سازمان ها و نهادهاى مرتبط در استان از جمله 
دانشــگاه ها و مراكز رشد و مؤسسات پژوهشى، 
كارآفرينان  تجربيات  مستندسازى  و  شناسايى 
اســتان و برقرارى ســازوكارهاى مناسب براى 
تعامل مســتمر با آنها، كمك فكرى و مشاوره 
به مديران اســتان براى پيشبرد اهداف توسعه 
كارآفرينى استان، بررسى و تشخيص فرصت ها و 
تهديدهاى كسب وكار در استان ها، ايجاد ارتباط 
مستمر با خيران استان و ايجاد فضاى الزم براى 
تشكيل جامعه خيران كارآفرين استان باهدف 
توســعه كارآفرينى نيز براى ايــن مجموعه ها 

تعريف شده است.
در ايــن راســتا و به منظور بررســى چگونگى 
فعاليت هــا در اين زمينه با على اكبر فالحى كه 
مالك مجتمع صنايع كاشــى و سراميك فرزاد 
در همدان و رئيس كانون كارآفرينان خراســان 
جنوبى است گفت وگو كرديم؛ فردى كه دستى 
در كارهاى خير و انسان دوستانه دارد و اكنون 
بيش از 70 بهار از زندگى را با تالش براى توليد 
و اشتغال و كسب تجربه در اين مرزوبوم پشت 

سر گذاشته است.
تالشــى كه به واســطه اقدامات وى در زنجيره 
توليد و صنعت كاشــى و ســراميك، آجرنما و 
آجر ســفال، مجتمع هاى كشاورزى ودامپرورى 
( انواع محصوالت كشــاورزى و توليدات دامى)، 
معدن، آماده سازى خاك و فرآورى مواد معدنى، 
حمل ونقل، صنايع مرتبط با صنعت كاشــى و 
سراميك، كارتن سازى، ورق سازى كارتن، واحد 
كاغذ كربناتى هادى گستر، توليد رنگ و لعاب، 
توليد نايلون نايلكس بسته بندى، صادرات صنعت 

بيمه ديده مى شود.
وى كارآفرين فعالى اســت كه نشانه اين تالش 
را در به ثمر نشســتن و راه انــدازى واحدهاى 
توليدى مانند شركت هاى كاشى فرزاد، سراميك 
يلدا، آجرنماى فالح11، كشــاورزى فالح دشت 
شاهرخت، مجتمع كشاورزى دام پرورى، شركت 
حمل ونقل فرامرز سير كوير، نمايندگى بيمه و 
... به عرصه توليد و اشــتغال كشور آورده است 
و از رهــاورد اين تالش خســتگى ناپذير او را به 
عنوان هايى ماننــد كارآفرين برتر و صادركننده 
نمونه شــركت كاشــى و ســراميك فرزاد در 
ســال هاى 89-90 و 90-91 و تكــرار آن در 
ســال هاى 92-91،93-92،94-93 و 94-95

مفتخر كرده است.
وى در آغاز ســخن خود با اشــاره به اينكه 15

ســاله بوده كه در حوزه كار و تالش وارد شده 
است، با اشــاره به وضعيت فعاليت كارآفرينان 
در استان هاى مرزى كشــور به خصوص استان 
خراســان جنوبى گفــت: دولتمــردان بايد به 
توليدكنندگان واقع در اســتان هاى مرزى نگاه 
ويژه اى داشــته باشــند زيرا رونق توليد در اين 
استان ها به معناى تأمين امنيت كشور و كاهش 

مهاجرت است.
فالحى با بيان اينكه مهاجرت ها ناهنجارى هاى 

اجتماعــى را براى شــهرهاى بــزرگ ايجاد 
خواهد كرد به فعاليت هــاى كارآفرينى خود 
در صنايع كاشــى و سراميك فرزاد اشاره كرد 
و از راه اندازى طرح ســلولزى كاشى فرزاد كه 
كاغذ سلولزى توليد خواهد كرد سخن گفت و 
افزود: ساخت اين واحد با سرمايه گذارى 140
ميليارد تومان آغاز و اكنون هزينه ساخت اين 
واحد به دليل تغييرات در هزينه هاى ساخت 
و تورم در جامعــه از 700 ميلياردتومان هم 

بيشتر شده است.
وى گفت: اين واحد روزانه 300 تن كاغذ توليد 
خواهد كرد و به صورت مستقيم براى يك هزار 
نفر و غيرمســتقيم براى هزاران نفر در صنايع 
تبديلى وابسته شــغل ايجاد خواهد كرد ضمن 

اينكه اين واحد در دست راه اندازى است.
وى بــا يادآورى اينكه كار خير و خداپســندانه 
خــود را از پدر و مادر به ارث برده اســت، ادامه 
داد: به دليل همت و تالشــش موفق شــده اين 
نقش خيرخواهانه را در ساخت خانه بهداشت، 
مشاركت در ساخت دانشگاه، كمك به كهريزك 
و ... امكانپذير كند و ايران را سراى خود مى داند 
به گونه اى كه 20 تا 30 درصد از درآمد ناشــى 
از امــوال خود را براى امــور خير در بخش هاى 
مختلف اختصاص داده و فرزندانش نيز پاى جاى 
پاى پدر در امور خير گذاشته اند و دستى در اين 

امور خير به شكل هاى مختلف دارند.
فالحى بخش ديگر ســخنان خود را به كارخانه 
توليد كاغذ از كربنات كلســيم اختصاص داد و 
اظهار كرد: ساخت كارخانه توليد پاركت و توليد 
فوم پى.وى.سى را با بيش از 73 ميليارد تومان 

سرمايه گذارى در دستور كار دارد.
وى گفت: ايــن واحدهاى توليدى برآورد ايجاد 
اشــتغال 196 نفر را به طور مستقيم دارد و در 
صنايع وابســته و تبديلى جمع آورى مواد اوليه، 
حمل ونقل، صنايع تبديلى و طرح هاى جانبى نيز 
براى ده برابر اين تعداد شغل ايجاد خواهد كرد.

وى روى ســخن خــود را بــه تصميم گيــران 
كشــورى آورد و افزود: اگر مى خواهيم ايران به 
مانند هميشه ســرافراز باشد بايد بدنه دولت را 
كوچك و چابك كنيم و ايــن نيز جز با فراهم 
آوردن شــرايط توليد با پرداخت تســهيالت با 
سود بسيار كم يا حتى بالعوض به توليدكننده 
واقعى امكانپذير نيست زيرا وقتى عده اى فقط در 
كانون هاى كارآفرينى خوب انتخاب نشده باشند 
بيشــتر به دنبال منافع شخصى خود هستند و 
منابع مالى كشور كه بايد براى توليد و اشتغال 
هزينه شود در ساخت وساز هزينه خواهد شد و 
شاهد بيكارى ها در كشور و ساير مشكالت امروز 

كشو خواهيم بود.
فالحى گفت: بايد شــرايطى فراهم شــود كه 
توليدكننــده در توليــد خود وابســته به وام و 
تســهيالت نباشــد و اگر وام يا تسهيالتى هم 
پرداخت مى شود 3 تا 4 درصد سود داشته باشد 
زيرا وام هاى با بهره  18 و 20 درصد توليدكننده 

را نابود مى كند و به خاك سياه مى نشاند.
 تسهيالت با سود باال توليدكننده را 

نابود مى كند
وى گفت: بايد زيرســاخت ها را در توليد براى 
توليدكننده فراهم كرد ضمن اينكه جلســاتى 
براى بهبود شــرايط توليد برگزار مى شــود كه 
خروجى ندارد و بايد اين جلســات را كم كرد و 
برگزار نكرد زيرا توليدكننده بايد وقتش صرف 
توليد شود و مسائل جانبى وقت توليدكننده را 

به هدر ندهد.
ايــن كارآفرين ادامــه داد: در توليد تالش من 
اين بوده كه به وام و دريافت تســهيالت وابسته 
نباشــم و توليد، كارآفرينى و اشتغال خود را در 
حوزه هاى مختلف برنامه ريزى كردم و اكنون در 
مرز افغانستان مشغول به توليد و ايجاد اشتغال 
براى مردم كشورم هستم و به كشورهاى مختلف 

دنيا نيز اين توليد را صادر مى كنم.
فالحــى گفــت: 300 تــا 400 هكتــار زمين 
كشــاورزى دارم و بــراى بيــش از 2 تا 3 هزار 
نفر در مجتمع كاشى فرزاد شغل ايجاد كرده ام 
درحالى كه از دامدارى و كشاورزى آغاز كردم و 
همچنان اين كار را در اين حوزه ها ادامه مى دهم.
فالحى درباره وضعيت كانون هاى كارآفرينى و 
وضعيت فعلى آن نيز گفت: بايد افرادى در اين 
كانون ها وارد شــوند و فعاليت كنند كه از پيش 
شناسايى شده باشند؛ افرادى باشند كه دلشان 
به حال اين كشــور و توليد و اشتغال بسوزد نه 
اينكه در پى اين باشــند كه هر وام بدون بهره و 

بالعوض و كم بهره را چگونه دريافت كنند.
 كارآفرين واقعى كسى است كه شغل ايجاد كند 
و دامنه توليد و اشتغال خود را هرروز براى مردم 

افزايش دهد نه  اينكه اگر وامى را مى گيرد 
در ساخت وســاز وارد شود كه تأثيرى در 

صنعت و توليد و اشتغال كشور ندارد.
وى تأكيد كرد: كارآفرين واقعى كســى 
است كه شغل ايجاد كند و دامنه توليد 
و اشــتغال خود را هرروز بــراى مردم 
افزايش دهد نــه  اين كه اگــر وامى را 
مى گيرد در ساخت وســاز وارد شود كه 
تأثيــرى در صنعت و توليد و اشــتغال 

كشور ندارد.
اين كارآفرين تأكيد كرد: مسئوالن كشور 
بايد نظارت دقيق داشته باشند تا هركسى 
وام و يــا پولى از بيت المال گرفت و براى 
توليد خرج نكرد به اشــد مجازات برسد 
زيرا اين امر خيانت به مردم كشور است كه پول 
بيت المــال را خارج از توليد هزينه كنند و هيچ 

نفعى به اين مردم نرسد.
مردمى كه پاى انقالب ايســتاده اند انتظارى 
بيــش از اين هم از مســئوالن نظــام ندارند 
كه توليد دوام داشــته باشد و گرانى نباشد و 
مردم در آسايش و رفاه زندگى كنند نه اينكه 
عده اى به عناوين مختلــف بيت المال را غارت 
كننــد و مردم با رنج و درد و بيكارى و گرانى 
دســت و پنجه نرم كنند و هر روز نيز ســفره 
آنان خالى تر از گذشته شــود؛ بايد مسئوالن 
به داد توليدكنندگان واقعى برســند تا كشور 
از اين وضعيت خارج شــود زيرا توليد حالل 
واقعى مشــكل كشور است كه نياز به حمايت 

واقعى دارد نه حرف و ديگر هيچ.
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فناوري

گزارش 

گردشگرىخبـر

چرا ماسك هاى 3اليه براى مقابله با 
كوويد-19 بهتر هستند؟

 يــك گروه بين المللى از پژوهشــگران در بررســى جديد خود 
نشــان داده اند كه ماســك هاى 3اليه در مقايسه با ماسك هاى ديگر، 
موفقيت بيشــترى در متوقف كردن قطرات تنفســى دارند و از نفوذ 

آنها پيشگيرى مى كنند. 
به گزارش ايســنا، اگــر قصد داريــد از خود و ديگــران در برابر 
كوويد-19 محافظت كنيد، مطمئن شــويد كه ماسك مورد استفاده 

شما 3اليه باشد.
 شايد تاكنون توصيه هايى در اين مورد شنيده باشيد اما پژوهشگران 
اكنون دليل ديگرى براى ايمن تر بودن ماســك هاى 3اليه نســبت به 

ماسك هاى يك يا 2اليه يافته اند.

انتقال كروناويروس از مادر به جنين
 نادر اما شدنى!

 يك زن باردار مشكوك به كوويد-19 به دليل درد شديد در شكم 
با آمبوالنس به بيمارســتان دانشگاه Skane در مالمو سوئد منتقل 
مى شود كه پزشــكان پس از انجام معاينه متوجه شدند ضربان قلب 
نوزاد متولد غيرطبيعى است، كه مى تواند نشانه كمبود اكسيژن كودك 

باشد.
به گزارش ايسنا، پزشكان عمل سزارين اورژانسى انجام داده و نوزاد 
را ظــرف چند دقيقه زايمان كردند امــا آزمايش خون از نوزاد تأييد 
كرد كه اين نوزاد اكســيژن بســيار كمى در خون دارد و سواب گلو 
(تست هاى تشــخيصى كرونا) نشــان داد كه مادر و نوزاد از دچار 

كوويد-19 هستند.

اثرات پروبيوتيك ها در كاهش واگيرى 
كرونا بررسى مى شود

 طى وبينارى اثرات ايمنى بخش پروبيوتيك ها در كاهش واگيرى 
ويروس كرونا بررسى خواهد شد.

به گزارش ايســنا، ستاد توســعه زيســت فناورى معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى يكى از حاميان برگزارى وبينار بين المللى 
پروبيوتيــك و كوويد-19 اســت كــه طى آن اثــرات ايمنى بخش 
پروبيوتيك ها كه با ارتقاى ســطح ايمنى بــدن نقش تأثيرگذارى در 

كاهش واگيرى ويروس كرونا دارد، بحث و تبادل نظر خواهد شد.
هدف از برگزارى اين وبينار گردهمايى متخصصان علم پروبيوتيك 
و به اشــتراك گذارى تحقيقات آنها در اين حوزه است. اين رويداد 

فناورانه 20 و 21 اسفندماه سالجارى برگزار مى شود.

فارغ التحصيلى دانشجويى كه در 13 سالگى 
تازه خواندن را آموخت

 يك دانشــجوى انگليســى كه به دليل وجود يك اختالل، تا 13 
سالگى توانايى خواندن نداشت، موفق شد در 22 سالگى از دانشگاه 
فارغ التحصيل شــود. به گزارش ايســنا، اين فرد كه ويليام كارتر نام 
دارد، تا 13 ســالگى توانايى خواندن و نوشتن نداشت ولى توانست 
در رشــته علوم سياســى و روابط بين الملل از دانشــگاه بريستول 
فارغ التحصيل شــود. وى هم اكنون درحال تحصيل در مقطع دكترى 
جغرافياى سياســى دانشگاه كاليفرنيا بركلى است. كارتر زمانى كه در 
دوره متوسطه بود، دچار خوانش پريشى بود و هميشه در مدرسه جا 
مى ماند. چون او از ديگر دانش آموزان عقب مى ماند، احساس تنهايى 

مى كرد و به بخش خدمات بهداشت روانى فرستاده مى شد.

درمان هدفمند تومور 
با ربات هاى تزريقى كوچك

 فناورى جديد درمــان هدفمند تومورها بــا ربات هاى تزريقى 
كوچك مى توانــد به مرور زمان براى مقابله بــا بيمارى هاى عصبى 
و شرايط حاد سازگار شــود. به گزارش ايسنا، استارتاپى موسوم به 
بايونات لبز (Bionaut Labs) مستقر در لس آنجلس آمريكا پس 
از 4 سال كار مخفيانه اكنون به جهانيان نشان داده است كه درحال كار 
بر روى دستگاه هاى كوچك قابل كنترل از راه دور است كه مى توانند 

درون بدن انسان براى ارائه دوزهاى هدف دارويى حركت كنند.
اين شــركت در يك بيانيه مطبوعاتى گفت كه ربات ها يا ماشــين هاى 
آن موســوم به بايوناتس (Bionauts) بــراى ايجاد انقالبى در درمان 
اختالالت سيستم عصبى مركزى(CNS) با درمان دقيق طراحى شده اند.

رشد سفر در تعطيالت اسفند
 ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشــور 
آمار تردد مســافران در هفته اول اسفند را با افزايش 
7 درصدى در مقايســه با مدت مشــابه سال گذشته 
اعالم كرد و اين درحالى اســت كه در اسفند امسال 
به خصــوص در تعطيلى پايــان هفتــه ابتدايى ماه، 
محدوديت ترددهاى بين استانى مختص كرونا برقرار 

بوده است.
شــيوع كرونا در ايران از آغاز اسفند سال 98 به طور 
رسمى اعالم شده و باتوجه به اوج گيرى هاى چندباره، 
محدوديت هاى ســفر در زمان هــاى مختلف درنظر 
گرفته شــد. اما باتوجه به اوج گيرى چشمگير شيوع 
كرونا در سراسر كشــور در آبان ماه ستاد ملى مقابله 
با كرونا از اول آذر ممنوعيت هاى ســفر بين استانى را 
اعمال كرده كه تاكنون ادامه داشــته اســت و احتماال 
در ايام نوروز نيز اجرايى شود. با وجود اين آمارهاى 
ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور نشان 
مى دهد كه در تعطيالت هفته اول اسفند به طور متوسط 
روزانه بيش از 1/6 ميليون وسيله نقليه تردد بين استانى 
داشته كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 
7 درصدى داشته است. اين درحالى است كه در سال 
گذشــته در اين بازه زمانى آغاز شيوع كرونا در ايران 
بــوده و محدوديت هاى تردد نيز اعمال نشــده بود. 
اگرچه محدوديت هاى تردد در ســفرهاى بين استانى 
تاكنون ادامه داشته اما عالوه بر تعطيالت آخر هفته در 
اوايل اسفند در بهمن ماه بسيارى از استان هاى كشور از 
وضعيت قرمز و خطر خارج شده و به وضعيت زرد 
و آبى رســيدند، از اين رو ممنوعيت هاى تردد تنها در 
استان هاى پرخطر همچون گيالن و مازندران و ديگر 
نقاط به رنگ نارنجى باقى ماند و تا حدودى شرايط 

سفر به نقاط كم خطر فراهم شده است.
آمارهاى سازمان راهدارى حاكى از آن است كه استان 
گلستان با افزايش 26 درصدى در مقايسه با بازه مشابه 
سال گذشته بيشترين ميزان افزايش تردد را تجربه كرده 
اســت و پس از آن همدان با افزايش 20 درصدى و 
زنجان با افزايش 18 درصدى بيشترين ميزان افزايش 
تردد وسيله نقليه از استان هاى ديگر را داشته اند. تهران 
با رشــد 12 درصدى با 3/5 ميليون تردد وسيله نقليه 
بيشترين ميزان تردد بين استانى را تجربه كرده و پس از 
آن البرز با 3 ميليون تردد در رتبه دومين استان پرتردد 

قرار گرفته است.
در مقابل 8 استان كشور با كاهش تردد وسيله نقليه در 
بازه زمانى هفته اول اسفند در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته مواجه شــده اند. چهارمحال و بختيارى 
با كاهش 13 درصدى بيشــترين ميزان كاهش تردد 
وســيله نقليه بين اســتانى را تجربه كرده و پس از آن 
استان خوزســتان با كاهش 11 درصدى و اردبيل با 
كاهش 8 درصدى قرار گرفته اند. استان هاى اصفهان، 
گيالن، بوشــهر، خراســان جنوبى و ايالم نيز به دليل 
اعمال ممنوعيت هاى ســفر با كاهش تردد بين استانى 
همراه بوده اند. استان گيالن به عنوان يكى از استان هاى 
پرخطر به لحاظ شــيوع و ابتال بــه كرونا همچنان بر 
منع تردد خودرو تأكيد داشــته و از ورود گردشگران 
غيرضرورى ممانعــت مى كند اما بــا اين حال بيش 
از 400 هزار خودروى غيربومى به اين اســتان سفر 
كرده اند. مازندران ديگر اســتان پرخطر به  رغم اعمال 
محدوديت تردد به استان در تعطيالت هفته اول اسفند 
با تردد نزديك به 700 هزار وسيله نقليه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد 5 درصدى داشته است 
و گلستان ديگر اســتان پرخطر نيز با بيشترين ميزان 
افزايش تردد همراه بوده كه مى توان آن را به عنوان زنگ 
خطرى درنظر گرفت كه در افزايش شيوع كوويد-19 
تأثيرگذار باشــد. البته سفر با خودروهاى شخصى را 
مى توان يكى از امن ترين شيوه هاى سفر درنظر گرفت 
كه به دليل قرار نگرفتن در محيط عمومى شلوغ احتمال 
ابتال را كاهش مى دهد و ســفرها درصورتى به شيوع 
كرونــا دامن مى زنند كه افراد بــا جمعيت زياد بدون 
فاصله گذارى اجتماعــى گردهم آيند و پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت نكنند. اين درصورتى است كه 
ســفر به مناطق بكر و شــخصى يا در اقامتگاه هاى 
كم جمعيت امنيت و ســالمت مسافران را درصورت 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى فراهم مى كند.

گله  و شكايت
  پس از 13 ماه بيكارى و تعطيلى

 نايب رئيس جامعه بومگردى كشور در واكنش به هشدارهاى پى درپى 
درباره ممنوعيت ســفر، گله و شكايت  هايى را درباره 13 ماه بيكارى و 

تعطيلى صنعت گردشگرى مطرح كرد.
اكبر رضوانيان در واكنش به اظهارات روز گذشــته وزير بهداشــت در 
ارتباط با مخالفت صريح با هر نوع ســفر به ويژه در تعطيالت نوروز و 
بالتكليفِى تأسيسات گردشگرى كه تا 2 هفته پيش از آغاز اين تعطيالت 
ادامه داشــت، به ايسنا گفت: بيش از يك سال است كه درگير ويروس 
كرونا هســتيم، نه فقط بومگردى ها، بلكه تمام تأسيسات گردشگرى و 
البته همه كشــور. به فرض اينكه واكسن وارد شود، اما آيا اين به منزله 
نابودى اين بيمارى اســت؟ در تمام دنيا گفته مى شــود اين ويروس به 
زندگى روزمره وارد شده است و بايد متناسب با آن چاره انديشى كنيم. 
اما آيا با نشســتن در خانه مشــكل حل مى شود؟ تا كى مى توان فقط به 
اين شيوه متكى بود؟ مثال مى آورند مشكل جهانى است، اما آيا در ساير 
كشورها با مشــاغلى مانند گردشگرى اين گونه برخورد مى كنند؟ شيوه 
برخورد اين گونه نبوده اســت؛ يا تأمين مى كنند يا تدبير. نمى شود كه نه 

تدبير باشد نه تأمين. آيا تدبير يعنى تعطيل كردن!؟
وى افزود: چرا اين تعطيلى فقط مختص صنعت گردشگرى است؟ همه 
مشاغل از حمل ونقل عمومى گرفته تا سوپرماركت ها باز هستند. آيا خطر 

سفر بيشتر از شلوغى هاى مترو تهران است؟
نايب رئيس جامعه بوگردى كشــور گفت: برداشــت اصناف و فعاالن 
گردشــگرى اين است كه در يك سال گذشته شاهد تدبير براى صنعت 
گردشــگرى نبوده ايم؛ منظور تدبير از ســوى وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى نيست، مسأله كلى است.
وى با اشــاره به بيكارى و تعطيلى بيش از يك سال صنعت گردشگرى 
در ايران، اظهار كرد: در كجاى كشــور خبرى درباره اعتراض مشــاغل 
گردشگرى شــنيديد؟ آيا در اين يك سال كه بالتكليف و بيكار بوديم، 
اعتراضــى كرديم؟ در اســفندماه 98 بدون هيچ دســتور مكتوبى همه 
تأسيســات گردشگرى براى همكارى با ســتاد كرونا تعطيل كردند، آن 
موقع بايد همراهى مى كرديم، اما اكنون 13 ماه از آن روزها گذشته است، 
نمى شــود همان هشــدارها و پيام ها و اقدامات را تكرار كنند و تدبيرى 
هم نداشته باشند. درحالى كه در تمام تأسيسات گردشگرى تاكنون يك 
گزارش از فوتى بر اثر ويروس كرونا نداشــته ايم؛ اگر بوده اعالم كنند. 
چرا تكليف را يك بار براى مردم روشن نمى كنند كه وضعيت بهداشت 

و رعايت پروتكل ها در اين تأسيسات چگونه است؟
رضوانيان با اشــاره به پروتكلى كه چندى پيش معاونت گردشــگرى 
در ارتباط با شــيوه ســفر در نوروز اعالم كــرد و بعد صداى مخالفت 
و اعتراض به ســفر نوروزى از هر گوشــه بلند شد، گفت: براساس آن 
پروتكل قرار بود مســافران با رزرو محل اقامت و يا همراه با تور اجازه 
سفر داشته باشند، اقامت در مدارس و چادر مسافرتى هم ممنوع باشد. 
چنين پروتكلى وجود دارد، فقط بايد استراتژى اجرا داشته باشند و ريتم 

آن را تندتر كنند.
وى افزود: وزارت بهداشت اگر نگران است، نظارت مستمر بر تأسيسات 
گردشگرى داشته باشــد، به همان يك بار كه نظارت كرد و گواهى نامه 
داد اكتفا نكند. اين بار حتى ســختگيرتر باشد. مدام وبينار و كارگاه براى 
صاحبان كسب وكارهاى گردشگرى برگزار شــود تا آگاه تر و به روزتر 
شــوند. در اصفهان و برخى شــهرهاى ديگر اين اتفاق افتاده است. اگر 
اين اقدامات را انجام ندهيــم، مردم حركت مى كنند و به جاى مكان و 
مقصد امن و مطمئن، خانه هاى شخصى بدون مجوز را اجاره مى كنند و 
ما دوباره فرصت را از دست مى دهيم و سفر هم از كنترل خارج مى شود 
و اقتصاد گردشگرى و كشــور نيز بى تأثير خواهد ماند. در اين 2 هفته 
باقيمانده تا نوروز مى توان با استراتژى، سفِر مطمئن و ايمن را براى مردم 
رقم زد تا هم پس از يك سال مردم فرصت سفر پيدا كنند و هم فعاالن 

گردشگرى يك نفسى بكشند.
رضوانيان گفت: بايد واقع بين باشيم، مشاغِل زيان ديده پس از يك سال 
چگونه مى توانند دوام بياروند؟ به ياد هم داشته باشيم كه تا يك ماه ديگر 
سررسيد پرداخت وام كرونا اســت. فقط هشدار مى دهند مردم اگر در 
خانه ننشينند وضعيت شــهرها قرمز مى شود. اگر قرار است سفر انجام 
نشــود براســاس مِتُد جهانى بايد عمل كرد؛ به دادمان برسند و حداقل 
تأمين كنند، ديگر جان و توانى از صنعت گردشگرى باقى نمانده است.
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■ حديث:
امام على(ع):

 راستى كه بخشيدن اين مال و دارايى، اندوخته اى [براى انسان ]است و نگاه داشتن آن [مايه] 
فتنه است.          

غرر الحكم : 3391

 مخزن موزه منطقه اى غرب كشور
مخزن موزه منطقه اى غرب كشــور با 8 هزار و 500 
مترمربــع فضاى موزه و يك هــزار و 800 مترمربع 
مخزن امن، يكــى از مهم تريــن پروژه هاى ميراث 
فرهنگى استان همدان براى حفظ آثار ميراث منقول 

استان و غرب كشور است.
عمليات اجرايى مخزن امن اين موزه به پايان رسيده 
و امروز افتتاح مى شود و براساس برنامه ريزى انجام 
شده ساختمان موزه منطقه غرب كشور نيز تا خرداد 
ســال آينده به طور كامل تكميل و بــه بهره بردارى 

خواهد رسيد.
  مخزن امن اشيا در نقطه پايان

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان گفت: مــوزه منطقه اى غــرب از مهم ترين 
موزه هاى منطقه اى كشــور است كه با استانداردهاى 
بين المللى درحال اجرا اســت و از پيشرفت خوبى 
برخوردار بوده و مخزن امن آن به پايان رسيده و در 

ليست پروژه هاى قابل افتتاح سال 1399 قرار دارد.
على مالمير افــزود: مخزن امن اشــياى فرهنگى و 
تاريخى هگمتانه نيز از سال 84 با توجه به لزوم حفظ 
و نگهدارى بيش از 23 هزار شىء فرهنگى و تاريخى 
كه در جاهاى مختلف با شرايط نامطلوب نگهدارى 

مى شد، طراحى و حاال به بهره بردارى مى رسد. 
مالمير گفت: زيربناى اين مخزن 2 هزار مترمربع است 
كه با شــرايط پدافند غيرعامل و مطابق با معيارها و 
ضوابط استانداردهاى روز مخازن امن اشيا در جهان 

ساخته شده است.
وى ادامه داد: سيســتم تهويه پيشــرفته و قفسه هاى 
مكانيزه منطبق با آخرين استاندارهاى روز اين مخزن 

ساخته شده است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان گفت: مخزن امن اشــياى تاريخى و فرهنگى 
همدان، محلى اســتاندارد براى مرمت، نگهدارى و 
انجام اقدامات مطالعاتى و پژوهشــى اشياى تاريخى 

است.
مالمير ادامه داد: در اين مكان استانداردهاى الزم براى 
نگهدارى اشياى تاريخى و فرهنگى همدان و منطقه 

غرب كشور درنظر گرفته شده است.
وى گفت: استقرار اين موزه در استان همدان نشان از 
ظرفيت هاى تاريخى ارزشمند تاريخى استان همدان 

اســت كه با بيش از 23 هزار شــىء موزه اى نيازمند 
برخوردارى از چنين موزه اى را دارد.

مالميــر با تأكيد بر اهميت موزه ها در آشــنايى افراد 
با تاريخ و ميراث به جاى مانده از گذشــتگان افزود: 
محوطــه تاريخى هگمتانه و مــوزه منطقه اى، قطب 
فرهنگى را در اين منطقه از شهر همدان شكل داده اند 
كه در توســعه گردشگرى استان بســيار تأثيرگذار 

خواهد بود.
  زيرساخت استاندارد 

براى نمايش اشياى تاريخى
وى گفت: موزه هگمتانه فضايى براى نمايش محدود 
اشــياى خاص ســايت تاريخى هگمتانه است و به 
جز اين موزه، زيرســاخت مناسبى براى ارائه اشياى 

تاريخى در همدان وجود نداشت.
مالمير اظهار كرد: بنابراين ساخت موزه منطقه اى در 
همدان به عنوان پايلوت غرب كشور در محدوده تپه 
هگمتانه و در مجاورت مخزن امن اشياى فرهنگى و 

تاريخى هگمتانه پيش بينى شد.
وى افزود: ده سال پيش كلنگ موزه منطقه اى در كنار 
مخزن امن اشياى فرهنگى و تاريخى هگمتانه زده و 
به دليل مشكالت فنى و اجرايى چندين سال ساخت 
آن متوقف شد و با پيگيرى هاى استاندار و مسئوالن 
اســتان پس از رفع موانع اجرايى، طرح جديد آن در 

سال 1397 با ايجاد تغييراتى تصويب شد.
 مسجد جامع همدان

بناى مســجد جامع همدان در ابتداى خيابان اكباتان 
و محدوده ميدان امام خمينــى(ره) به عنوان يكى از 
قديمى ترين و معتبرترين مســاجد استان و كشور 

قرار دارد.
بناى فعلى مســجد با شــكل نامنظم هندسى داراى 
صحن مستطيل شــكل در ميان، 3 ايوان در جهات 
جنوبى، شرقى و شــمالى، چندين شبستان، گنبد و 

گنبدخانه، 6 مناره و چند حجره است.
بخشى هايى از اين مســجد در قرن اخير به بناهاى 

دوره قاجاريه الحاق شده است.
پروژه مرمت اين بناى مذهبى تاريخى اجرا و امروز 

به بهره بردارى مى رسد.
 مسجد جامع همدان 
شكوه معمارى و معنويت

مسجد جامع همدان يكى از اماكن تاريخى و مصداق 

معمارى بى نظير ايران پس از اسالم است كه فضاى 
بكرى را همراه با شــكوه معمارى و معنويت براى 

دوستداران تاريخ و تمدن ايران زمين رقم مى زند.
مســجد جامع در نزديكى پياده راه مركزى شــهر و 
در قســمت غربى خيابان اكباتان، در محدوده راسته 
بازارهاى شهر قرار دارد، اين مسجد از بناهاى دوره 
قاجاريه است و تاريخ آغاز ساخت آن در قطاربندى 

جلوى ايوان بزرگ، سال 1253 ثبت شده است.
مســجد جامع از قديمى ترين و معتبرترين مساجد 
است كه با توجه به مشخصات، معمارى و كتيبه هاى 
موجود متعلق به سال 1253 هجرى قمرى و پس از 
آن اســت و داراى صحنى مستطيل شكل در ميان، 3 
ايوان در جهت هاى جنوبى، شرقى و شمالى، چندين 
شبســتان، گنبد، گنبدخانه و 6 منــاره و چند حجره 

است.
شبستانى كه سمت غرب گنبدخانه واقع شده داراى 
32 ستون (4 رديف 8 تايى) سنگ و ستون هاى آجرى 
ديگرى است كه تناسب و هماهنگى ميان ستون هاى 
سنگ و طاق درخور توجه است، به طورى كه فضاى 

وسيع و روشنى را به وجود آورده اند.
سمت هاى جنوبى اين مســجد شامل ايوانى مرتفع 
مى باشد كه رســمى بندى جلوى آن از آجر و كاشى 
معرق ساده ساخته و بر روى آن با كاشى فيروزه رنگ 

نام ا... و نام 5 تن نوشته شده است.
اين مسجد 4 در ورودى دارد كه عبارتند از: ورودى 
نوساز سمت خيابان اكباتان، ورودى قديمى با داالن 
طاقدار در ضلع شرقى صحن، ورودى قديمى با داالن 
هشــتى مقرنس كارى شده در ضلع غربى صحن، كه 
هر 3 از زيبايى چشمگيرى برخوردارند. بناى مسجد 
جامع همدان داراى طرحى مستطيل شكل و 4 ايوانى 

ناقص است.
ضلع غربى شامل هشتى مقرنس كارى شده و شبستان 
كوچك و كم ارتفاع زمســتانى است و ضلع شرقى 
مسجد در مقياس كوچكتر ازبخش قديمى باقى مانده 

است.
درحال حاضر مســجد داراى 3 ايوان،  2 شبســتان و 
گنبدى آجرى و صحن وســيع و دلبازى اســت كه 
حــوض بزرگى را در خود جاى داده اســت، ايوان 
اصلى در ضلع جنوبى واقع شــده و 2 ضلع شرقى و 
شمالى نيز مناره هايى قرار دارد طاق نماهاى كم عمقى 

نيز در ضلع جنوبى صحن وجود دارد شبستان اصلى 
مســجد داراى 55 ستون 11 در 5 رديف است گنبد 

آجرى مسجد كه بر روى اين شبستان قرار دارد.
 كاروانسراى حاج صفرخان

كاروانسراى صفرخان همدان مربوط به دوره قاجار 
است كه در بازار قديمى شهر و محدوده كاروانسراى 
نو واقع شــده، اين بنا سال 1377 در فهرست ميراث 

ملى كشور ثبت شده است.
كاروانسراهاى درون شهرى، محل مبادالت كاالهاى 
تجارى و نيز مكانى امن براى اقامت مسافران و تجار 
بوده است، اين كاروانسراها، عمدتا در جنب بازار و 

مرتبط با بازارها بوده اند.
 آرامگاه بوعلى سينا 

بناى يادبود شــيخ الرئيس بوعلى(در محل مقبره اين 
دانشــمند) در زمان قاجاريه ساخته شده و ساختمان 
فعلى آرامگاه نيز به مناسبت هزارمين سالروز تولد اين 
دانشــمند بزرگ به همت انجمن آثار ملى ايران در 

سال 1333 خورشيدى به بهره بردارى رسيد.
طرح و نقشه اوليه اين بنا در خرداد سال 1324 توسط 
انجمن آثار ملى بين مهندسان و فارغ التحصيالن رشته 
معمارى به مســابقه گذاشته شد و با نظر آندره گدار 
و فروغى، طرح پيشــنهادى هوشنگ سيحون براى 

ساخت بناى آرامگاه پذيرفته شد.
در نيمه ســال 1326 انجمن تصميم به اجراى طرح 
گرفت و سال بعد هوشنگ سيحون طرح پيشنهادى 
را به عنــوان پايان نامه به دانشــكده هنرهاى زيباى 
پاريس تقديم كرد و اوايل ســال 1328 ساخت اين 

آرامگاه آغاز شد.
 نقشه آرامگاه براســاس قديمى ترين بناى تاريخ دار 
اسالم در ايران يعنى گنبد قابوس (در استان گلستان) 
كه از شــاهكارهاى معمارى به  شمار مى آيد، طراحى 

شده است.
 خانه اقتدارى 

خانه اقتدارى در شهرســتان تويسركان نيز مربوط به 
دوره قاجار است، اين بنا نيز سال 1381 در فهرست 

ميراث ملى كشور به ثبت رسيده است.
 حمام تاريخى گلشن

حمام تاريخى گلشــن در شهر نهاوند با حدود 300 
مترمربع، ســال 1387 در فهرست ميراث ملى كشور 

ثبت شده است.

امروز در ارتباط زنده و تصويرى انجام مى شود 

بهره بردارى از 7 پروژه ميراث فرهنگى 
همدان با دستور رئيس جمهور

 هفــت پــروژه ميــراث فرهنگــى همــدان با 
دســتور رئيــس جمهــورى و حضــور معــاون 
ميــراث فرهنگــى در وزارتخانــه ميــراث 
ــه  ــتى ب ــگرى و صنايع دس ــى، گردش فرهنگ

بهره بــردارى خواهــد رســيد.

بهره بردارى از 7 پروژه ميراث فرهنگى اســتان 
همدان امروز دوشنبه 18 اسفندماه طى آئينى در 

يك ارتباط زنده تصويرى آغاز مى شود.
ــگرى و  ــى، گردش ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
صنايع دســتى اســتان همــدان بــا اعــالم ايــن 

ــردارى  ــرا و بهره ب ــراى اج ــت: ب ــر گف خب
ــت  ــوزه و مرم ــامل م ــا ش ــن پروژه ه از اي
ــش از 61  ــوع بي ــى در مجم ــاى تاريخ بناه

ــده اســت. ــه ش ــان هزين ــارد توم ميلي
على مالمير افزود: اين طرح ها شــامل افتتاح 

«مخزن موزه منطقه غرب كشــور» و همچنين 
مرمــت بناهاى تاريخى «ايوان مســجد جامع 
همدان، نمخانه مسجد جامع، كاروانسراى حاج 
صفرخان، آرامگاه بوعلى ســينا، حمام گلشن 

نهاوند و خانه اقتدارى تويسركان» است.


