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هيأت رئيسه اولويت نشناس
 1- روز گذشــته حسن لطفى نماينده مردم رزن 
و درگزين در تذكر شفاهى خطاب به هيأت رئيسه 
مجلس گفت: چرا هيأت رئيســه در اين 8 ماه يك 
جلسه جامع و يك هفته كارى براى حل مشكالت 

اقتصادى مردم...

يادداشت

2

كرونا را در راند سوم 
به گوشه رينگ رانده ايم

  ويــروس كرونــا اگر چه با تغييــر چهره هاى 
گوناگون همچنان در جهان به آزار و اذيت انسان ها 
ادامه مى دهد، وليكن اين روزها براساس اعالم منابع 

مسئول، كشورمان...

ژانويـــه  2021   12 جمـــادى االول 1442   مـــاه 1399  28  دى  شـــنبه  23  ســـه 
ــان  ــا   3000 تومـ ــماره 3949  12 صفحــــــــــــه روزنامـــه + نيازمنديهـ ــال هفدهـــم  شـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبر

رى
گزا

خبر

7

ست
سيا

4

تان
دس

ما

3

 «كيهان بچه ها» 
ذوقم را 
برانگيخت

تصميم گيرى 
شوراى نگهبان 
به جاى مردم 

گاليه مردم 
از مبلغ هاى 
پرداختى براى 
ثبت سجام

براى شهادت 
سردار سليمانى
 از 2 سال پيش 
برنامه ريزى 
شده بود

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

پارك جنگلى «اكباتان» تخريب شده است؟
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كودكان همدانى
 سينمادار شدند

نوروز همـدان 
با پرديس سينمايي

 آئيــن تجليــل از خانواده هاى معزز 
شــهداى مدافع حرم شــهر همــدان با 
حضور مســئوالن شــهرى و استانى در 
بين المللى  و  قرآنــى  همايش هاى  مركز 

برگزار شد.
شهردار همدان در اين مراسم با بيان اينكه 
مجموعه مديريت شهرى توجه ويژه اى 
به فرهنگ ايثار و شــهادت دارد، اظهار 
كرد: همه مردم ايــران مديون و مرهون 
جانفشانى هاى شهداى مدافع حرم هستند 
و مديريت شهرى همدان در ايام سالگرد 
شــهادت حاج قاسم ســليمانى خود را 
موظــف مى داند كه از خانواده هاى معزز 

اين شهداى واالمقام دلجويى كند.
به گــزارش مديريــت ارتباطات و امور 
بين الملــل، عباس صوفى ادامــه داد: به 
زندگى در دارالمؤمنين و دارالمجاهدين 
همــدان افتخار مى كنم، زيرا اين شــهر 
مهد پرورش انســان هاى بزرگ است و 
شهداى دلير، مسئوليت پذير و بابصيرت 
مدافع حرم در اين زمينه از جايگاه بسيار 
ارزنده اى در بين مردم برخوردار هستند و 
امنيت و آرامش امروز كشور مديون خون 

اين شهداى واالمقام است.
كــرد:  تصريــح  همــدان  شــهردار 
معابر  نامگذارى  شهرى،  فضاسازى هاى 
و پل هاى ســطح شــهر به اســم شهدا، 
تمثال  به  منقش  ديوارنگاه هــاى  اجراى 
شــهدا، تجليل از خانواده هاى شــهدا، 
جانبازان و ايثارگران در ســال هاى اخير 

به ويژه پيش از شــيوع ويروس منحوس 
كرونا تنها بخشى از فعايت هاى مديريت 
شهرى همدان در حوزه ترويج و اشاعه 
فرهنگ ايثار و شهادت است كه اميدوارم 
رضايت خاطر خانواده هاى اين عزيزان را 

به دست آورده باشيم
 كار كردن براى خانواده شهدا 

لذت بخش است 
رئيس شوراى اســالمى شهر همدان نيز 
در اين مراســم گفت: حضور در جمع 
خانواده هاى شهدا به ويژه شهداى مدافع 
حرم افتخار بســيار بزرگى است كه بايد 
قدر دانســته شــود و بنا به فرموده مقام 
معظم رهبرى، همــه ما خود را بايد زير 
منت خانواده شــهدا بدانيم و در مســير 
خدمت به فرزنــدان و خانواده هاى اين 

عزيزان از هيچ تالشى فروگذار نباشيم
سيدمســعود عســگريان در ادامه افزود: 
كار كردن براى خانواده شهدا لذت بخش 
اســت و بايد در جهت تسهيل امور اين 
عزيزان گام هاى بلندى برداريم زيرا همه 
ما مديون و مرهون خون شهداى مدافع 

حرم هستيم.
شــهردارى  ارزنده  اقــدام    
همدان در فضاسازى هفته بصيرت 
و ســالگرد شــهادت حاج قاسم 

سليمانى جاى قدردانى دارد
همدان  الحسين(ع)  انصار  جانشين سپاه 
نيز در اين مراسم به بيان برخى رشادت ها 
و خاطرات شنيدنى شهداى مدافع حرم 

در جبهه مقاومت اســالمى ســوريه و 
عــراق پرداخــت و گفت: هــر كدام از 
شــهدا ابهــت و عظمــت بى نظيرى در 
جبهه هاى حق عليه باطل داشته اند كه در 
اين ميان شــهداى مدافع حرم همدان از 
جايگاه بسيار ارزنده اى در كشور و جبهه 

مقاومت برخوردارند.
مهدى فرجى در ادامه افزود: حق شهداى 
حرم را بايد به بهترين شــكل ادا كنيم و 
خوشبختانه شهردارى همدان و شوراى 
اسالمى شــهر نسبت به موضوع شهدا و 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دغدغه مند 
هستند و در اين حوزه اقدامات خوبى را 

انجام داده اند كه جاى قدردانى دارد
وى ادامه داد: فضاســازى مناسب شهر 
همــدان در هفتــه بصيرت و ســالگرد 
شهادت حاج قاسم ســليمانى از سوى 
شــهردارى همدان اقدام بسيار ارزنده اى 
بود كه رضايت مردم را به همراه داشــت 
كه در اين ميان اين فضاسازى ها به خوبى 
نقش شهداى همدانى مدافع حرم به ويژه 
سردار  زينب(س)  حضرت  حرم  حبيب 
شهيد حاج حســين همدانى خالق دفاع 
وطنى سوريه در مبارزه با عناصر تكفيرى 

و داعشى ادا شد.
 درترويــج اهــداف انقــالب 
و  راحل  امام  آرمان هاى  و  اسالمى 

شهدا كوتاهى نكنيم 
در ادامه اين مراسم همسر شهيد محسن 
فانوسى به نمايندگى از ساير همسران و 

همدان  حرم  مدافع  شهداى  خانواده هاى 
بــه بيان برخى از مشــكالت فرزندان و 
خانواده هاى اين عزيزان پرداخت وگفت: 
شــهدا از تك تك ما و شــما مسئوالن 
انتظار دارند كــه در اجراى فرامين رهبر 
انقالب و ترويج اهداف انقالب اسالمى 
و آرمان هاى امام راحل و شهدا كوتاهى 

نكنيم.
سميرا حميدى نامدار در ادامه صحبت هاى 
خود گفت: شهداى مدافع حرم خانواده 
دوست و عاشــق فرزندانشان بودند اما 
بدون كوچك ترين چشم داشتى به دعوت 
پيام آور عاشــورا حضرت زينب(س) در 
دفاع از حرم اهل بيت(ع) لبيك گفتند و 
سينه سپر كردند تا امنيت و آرامش مردم 

ايران دچار خدشه نشود.
اين همســر شــهيد در ادامه خواستار 
توجه مسئوالن به آرمان هاى شهدا شد 
مدافع  شــهداى  خانواده هاى  گفت:  و 
حرم از شــما انتظــار دارند در جهت 
تبييــن رشــادت هاى ايــن عزيزان و 
برخورد با تهمت هاى كذب و ناروايى 
كه عــده اى خودفروخته بــه  ناحق به 
آنهــا مى دارند، ســكوت اختيار نكنيد 
و در مســير خدمت رســانى به مردم 
كه همواره مورد تأكيد شــهدا اســت، 
از هيچ تالشــى فروگذار نباشــيد در 
پايان اين مراســم معنــوى و به همت 
شهردارى همدان از خانواده هاى معزز 
شهداى مدافع شهر همدان تجليل شد.

 مصــاف اســتقالل و پرســپوليس 
در جريــان بــازى معوقه هفته هشــتم 
رقابت هاى ليگ برتر با تســاوى 2 بر 2

به پايان رسيد.

بــه گــزارش ايســنا، در چارچــوب بازى 
معوقــه هفتــه هشــتم رقابت هــاى ليــگ 
ــم اســتقالل و پرســپوليس  ــر، دو تي برت
از ســاعت 16:35، در ورزشــگاه آزادى 

بــه  تماشــاگران  حضــور  بــدون  و 
ــود  ــازى ن ــن ب ــد. اي مصــاف هــم رفتن
ــه  ــم ب ــن دو تي ــل اي ــن تقاب و چهارمي

ــد. ــمار مى آي ش
ايــن مســابقه كــه قضاوتــش را رضا 
كرمانشاهى بر عهده داشت در نهايت با 

تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد تا داربى 94
پايتخت با نتيجه تساوى به پايان برسد.

با ايــن نتيجه، اســتقالل بــا 19 امتياز 
در جايــگاه دوم جــدول باقــى ماند و 
پرســپوليس با 12 امتياز به رده هشــتم 

جدول رقابت هاى ليگ برتر صعودكرد.

داربى 94 برنده نداشت

جذاب، نفسگير و تماشايى

به همت شهردارى همدان

ازخانواده هاى شهداى مدافع حـرم تجليل شد

به شرط صرفه جويى همدانى ها

گاز30 درصد مردم 
استان رايگان مى شود

گفت و گو با خانواده حادثه كبودراهنگ 

قاتل را نمى شناختيم 
دنبال طال آمده بود

كرونا سوار بر تاكسى 
■ تاكسيرانى: 600 تاكسى در همدان دستگاه پُز دارند
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معوقه هفته هشتم ليگ برتر؛ دوشنبه: 99/10/22 ؛ ساعت 16:35
استاديوم: آزادى/ بدون تماشاگر.

داور: موعود بنيادى فر/ كمك ها: آرمان اسعدى و تورج عيوض محمدى؛ داور 
چهارم: حسن يوسفى/ كمك داوران پشت دروازه: بيژن حيدرى و سيد وحيد 

كاظمى/ ناظر داورى: فريدون اصفهانيان.
گل ها:  ارسالن مطهرى (دقيقه 2)، مهدى قايدى (دقيقه 3+90) براى استقالل و 

مهدى عبدى (دقيقه 51)، وحيد اميرى (دقيقه 65) براى پرسپوليس
كارت زرد: محمود فكرى (دقيقه 29)، عارف غالمى (دقيقه 54) براى استقالل و 

محمد عسكرى آناليزور پرسپوليس (دقيقه 54) براى پرسپوليس

استقالل 2- پرسپوليس2
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هيأت رئيسه اولويت نشناس
 1- روز گذشــته حســن لطفى نماينده مردم رزن و درگزين در 
تذكر شفاهى خطاب به هيأت رئيسه مجلس گفت: چرا هيأت رئيسه 
در اين 8 ماه يك جلســه جامع و يك هفته كارى براى حل مشكالت 
اقتصادى مردم تخصيص نمى دهد و هر هفته برنامه هاى غيرضرورى 
را در دســتور كار قــرار مى دهد؟ 229 روز از عمــر مجلس يازدهم 
مى گذرد و نمايندگان روزانه تذكر و اخطارهاى متعددى مى دهند كه 
مشــكالت اقتصادى و تورم افسارگسيخته ســفره مردم را كوچك و 
سفره ثروتمندان را رنگين تر كرده است، يا قيمت مسكن، خودرو، ارز 

و ساير كاالها در اين 8 ماه چندين برابر شده است.
2- اين انتقاد حســن لطفى از اولويت نشناسى هيأت رئيسه مجلس، 
در شرايطى مطرح شده كه پيش از اين نيز رسانه ها، فعاالن سياسى و 
دولت از بى توجهى مجلس به شــرايط كشور و اولويت ها انتقاداتى را 

مطرح كرده بودند.
اما حســن لطفى از تريبون مجلــس اين انتقاد و ايــراد را به هيأت 
رئيســه اعالم كرده تا آنها بازخوردى از عملكرد خود در مجلس نيز 
داشــته باشند و بدانند عملكرد آنها با رضايت همكاران و در مواردى 

همفكران همراه نيست.
3- مجلس يازدهم با ادعاى مجلس انقالبى، شكل گرفت و انتظار بود 
در حوزه معيشت مردم به عنوان مهم ترين اولويت اين روزهاى جامعه 

و كشور، كارهاى انقالبى كند.
ايــن انتظار تا به حدى بود كه اميد آن مى رفت، مجلس در يكصد روز 
نخست فعاليت در تعامل با دولت، معيشت مردم را سروسامانى نسبى 

داده و مردم را به آينده اميدوارتر  كند.
4- مجلس در اين مدت فعاليت، انقالبى كه داشته در تعامل با دولت 
بوده به نحوى كه رئيس جمهور از بررســى نشــدن لوايح دولت در 
مجلس، انتقاد مى كند و نظارت بر وزرا را براســاس قانون اساسى كار 

رئيس جمهور و نه مجلس مى داند.
البتــه درباره حق نظارت هنوز هم بحث ادامــه دارد اما درباره لوايح 
دولت، حق را مى توان به دولت داد. هرچند چالش رؤساى مجلس و 
دولت، چالشى قديمى و انتخاباتى است و پايانى بر آن متصور نيست.
5- دولت با ارســال فهرســت 67 اليحه اولويت دار در روز 8 تيرماه 
يعنى درســت يك ماه پس از تشــكيل و آغاز به كار مجلس يازدهم، 
انتظار همكارى با مجلس را داشت اما هيأت رئيسه مجلس ترجيح داد 
به جاى اين لوايح حجم وسيعى از طرح ها توسط خود نمايندگان وارد 

چرخه كار تقنينى بهارستان شود.
روندى كه سبب شــد تا مجلس يازدهم، به ازاى هر روز فعاليت 2/5

طرح براى تصويب ارائه داده باشــد. آمارى كه با وعده هاى پيشــين 
مقامات مجلس مبنى بر بازگشــت ريل قانونگذارى به اليحه  محورى 

مطابقت ندارد.
6- حاال با بررســى و ارائه اين همه طرح، انقالبى در حوزه اقتصادى 
و معيشــتى جامعه، مطابــق با انتظار مردم از نماينــدگان رخ نداده و 
بســيارى از طرح ها از نظر تحليلگران گره افزايى در كار دولت به ويژه 

در حوزه هاى سياست داخلى و خارجى ارزيابى شده است.
حــال آنكه انتظار بــود مجلس انقالبى در همكارى بــا دولت و قوه 
قضاييه، اولويت هايى چون تأمين معيشت مردم، رفع تحريم ها، نزديك 
شدن به اقتصاد جهانى و مهمتر از همه تضمين اعتماد و اميد مردم به 

بهبود شرايط كشور را در رأس فعاليت هاى خود تعريف كند.
7- تداوم شرايط فعلى و اصرار هيأت رئيسه با اولويت نشناسى، كشور 

را از اولويت هاى بر زمين مانده دور خواهد كرد.
به همين دليل پيشنهاد لطفى براى اختصاص يك جلسه جامع و يك 
هفته كارى مجلس براى حل مشكالت اقتصادى مردم از سوى هيأت 
رئيســه، مى تواند آغازى بر بازگشت اعتماد به مجلس انقالبى باشد و 

روند فعاليت هاى مجلس را اصالح كند.

هواى سالم امسال بيشتر از پارسال در استان
 مســئول كنترل آلودگى هواى دانشــگاه علوم پزشــكى از افزايش شــدت ميزان 
آالينده هاى هوا در همدان و مناطق صنعتى اســتان در 48 ساعت گذشته خبر داد، اما بنا 

بر گفته وى، با اين حال همچنان هواى استان سالم است.
مهدى خدابخشــى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: امســال وضعيت 
سالمت هواى استان در مقايسه با پارسال و سال هاى گذشته بهتر بوده است و هم اكنون 
تنها در برخى ساعات روز كه تردد ها بيشتر مى شود ميزان آالينده هاى هوا هم افزوده و 

هوا براى گروه هاى حساس ناسالم مى شود.

ــاك  ــون وضعيــت هــواى اســتان بيشــتر روزهــا هــواى پ ــان اينكــه هم اكن ــا بي وى ب
ــا  ــر ب ــس از ظه ــا 4 پ ــاعت 11 ت ــزود: س ــت، اف ــا اس ــر آالينده ه ــط از نظ و متوس
ــراى  ــوا ب ــاى ه ــزان آالينده ه ــا مي ــت كارخانه ه ــا و فعالي ــردد خودرو ه ــش ت افزاي
ــرطانى،  ــاص و س ــاران خ ــى، بيم ــى، تنفس ــاران قلب ــاس بيم ــاى حس ــراد گروه ه اف
ــه  ــاعات از خان ــن س ــر اســت در اي ــا بهت ــودكان باالســت و آنه ــاردار و ك ــوان ب بان

خــارج نشــوند.
ــديد  ــدان كاهــش ش ــوم پزشــكى هم ــواى دانشــگاه عل ــى ه ــرل آلودگ مســئول كنت
دمــاى هــوا و كاهــش وزش بــاد را 2 عامــل مؤثــر بــر افزايــش آالينده هــاى ســوختى 
ــا و كارخانجــات در هــواى اســتان دانســت و گفــت: امســال در  ــا، خانه ه خودرو ه

ــراى  ــزان آلودگــى بيشــتر و ناســالم ب ــا مي ــا ب ــداد روز ه ــز و زمســتان تع فصــل پايي
ــه اســت و بخشــى از آن  ــردم به شــدت كاهــش يافت ــه م ــاى حســاس و هم گروه ه
ــروس  ــگيرى از وي ــراى پيش ــا ب ــاى آنه ــردم و رعايت ه ــردد م ــش ت ــى از كاه ناش

كروناســت.
ــال  ــت س ــه نخس ــه در نيم ــود: از 159 روزى ك ــه ب ــن گفت ــش از اي ــى پي خدابخش
پايــش هــوا را در اســتان داشــته ايم 4 روز هــواى ناســالم بــراى گروه هــاى حســاس، 
15 روز هــواى پــاك و ســالم و 140 روز بــا وضعيــت آاليندگــى متوســط هــوا بــود 
ــا  ــرى در مقايســه ب ــى پاك ت ــت آب و هواي ــم وضعي ــه نخســت امســال ه و در نيم

ــته ايم. ــال داش پارس

به شرط صرفه جويى همدانى ها

گاز30 درصد مردم استان
 رايگان مى شود

استانداردسازى 
90 درصد جايگاه هاى سوخت استان

 بنا بر گفته مديركل اســتاندارد اســتان همدان، تاكنون 90 درصد 
جايگاه هاى سوخت استان استانداردسازى شده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مددى گفت: از 27جايگاه 
سوخت بنزين، گازوئيل و نفت كوره و 17 جايگاه CNG گاز استان، 

تاكنون 90 درصد استانداردسازى شدهاند.
وى افزود: مخازن جايگاه هاى ســوخت پس از چند سال كار فرسوده 
مى شــوند كه جايگاه داران بايد براى حفظ ايمنى مجموعه به صورت 

مرتب بر مخازن نظارت دوره اى داشته باشند.
مددى عنــوان كرد: پس از آزمون ناز.ل هاى جايگاه هاى ســوخت و 
اطمينان از صحت عملكرد آن، برچسب استاندارد به روى دستگاه ها 
نصب مى شو،. همچنين تاريخ آزمون و انقضا و آرم استاندارد به روى 
برچسب ياده شده درج مى شــود و تمامى نازل ها ملزم به داشتن اين 
برچسب هستند. ايمنى جايگاه هاى سوخت و داشتن تأييديه استاندارد 
ضرورى است و نازل هاى داراى نقص از چرخه خدمات رسانى خارج 

مى شوند.
وى افزود: آزمون نازل هاى جايگاه هاى سوخت هر 3 ماه يكبار انجام 
مى شــود و ميانگين 700 تا 770 نازل ســوختگيرى آزمايش و كنترل 

مى شوند. 
مديركل اســتاندارد استان با تأكيد بر اينكه ايمنى جايگاه هاى سوخت 
و داشــتن تأييديه استاندارد ضرورى اســت و نازل هاى داراى نقص 
از چرخه خدمات رسانى خارج مى شوند، گفت: نظارت هاى بازرسان 
به صــورت دوره اى و منظــم درحال انجام اســت و كنترل نظارت و 
سنجش دوره اى از جايگاه هاى سوخت همدان توسط ابزار هاى دقيق 

و استاندارد باعث شده كه مشكالت در اين زمينه به حداقل برسد.

حضور گسترده مردم در عرصه هاى 
مختلف سبب نابودى دشمنان است

 نماينده ولى فقيه در اســتان از نابودى دشمن با حضور گسترده 
مردم در عرصه هاى مختلف خبر داد.

نماينده ولى فقيه در اســتان با بيان اينكه گراميداشــت دهه فجر از 
مظاهر تعظيم شعائر اســت، گفت: الزم است دستاوردهاى انقالب 

اسالمى براى جوانان تبيين شود.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى در 
ســتاد برگزارى مراسم دهه فجر، اظهار كرد: در اين مسير نيازمند آن 
هســتيم تا قلب انســان با اين حقيقت سياسى فرهنگى همراه باشد، 
زيرا اگر قلب همراه نباشــد، فعاليت هــاى صورت گرفته نيز چندان 

ثمرى نخواهند داشت.
وى با تأكيد بر لزوم آشــنايى نســل جوان با اهداف انقالب، گفت: 
همه ما موظفيم تا اين حقيقت فرهنگى، معنوى و سياســى را تحت 
عنوان جمهورى اسالمى به عنوان يك نظريه سياسى جديد، در عالم 

سياست به نسل جوان معرفى كنيم.
امــام جمعه همدان افزود: نســل جوان ما امــروز قضاوت هايش از 
جمهورى اســالمى، مبتنى بــر عملكرد هاى موجــود و مطالعه اين 
40 ســال و ميزان دســتاوردها و موفقيت ها در زمينه هاى مختلف و 

شعارهاى جمهورى اسالمى است.
وى با بيان اينكه برگزارى مراسم هاى ايام ا... دهه فجر به عنوان حفظ 
شعائر مربوط به پوســته قضيه است، مطرح كرد: براى آنكه جوانان 
ما با هويت اصلى جمهورى اســالمى آشنا شــوند نيازمند به تبيين 

بيشترى هستند.
نماينده ولى فقيه در اســتان با اشاره به اينكه امروز فارغ از عملكرد 
برخى مســئوالن، نيازمند تبيين درست جمهورى اسالمى براى نسل 
جوان هســتيم، عنوان كرد: اگــر نتوانيم هويــت واقعى جمهورى 
اسالمى را براى نسل جديد تبيين كنيم، خلط خواهد شد و برخى ها 
اشتباهاتى كه وجود دارد را به پاى نظام اسالمى و جمهورى اسالمى 

قرار خواهند داد.
وى مســير موجود را مســير درستى برشــمرد و گفت: حداقل اثر 
تفكيك خطاها و اشتباهات موجود از اصل مسير انقالب، اين است 
كه نســل جوان ما ديگر با جمهورى اســالمى تقابل نخواهد داشت 
و در مســير اصالح عملكرد ها و مســير جمهورى اسالمى حركت 

خواهد كرد.
شــعبانى تصريح كرد: نســل جوان بايد بداند كه انقالب اسالمى به 
رهبرى حضرت امــام(ره) و روحانيت و نيروهاى انقالبى ديگر كه 
شــكل گرفت، در مسير درستى بوده و دشــمن به دنبال آن است تا 

بگويد ما به اشتباه انقالب كرديم.
وى با بيان اينكه ممكن اســت جوان عملكردها را ببيند و احساس 
كند كه انقالب اشــتباه بوده، مطرح كرد: اصل حركت مردم و اصل 
انقالب موضوع و مسير درستى بوده و اگر خطاهايى وجود دارد در 

عملكرد هايى است كه بايد اصالح شود.
امام جمعه همــدان حضور مردم در صحنه هــاى مختلف همچون 
مراســم شهيد ســليمانى را زمينه ساز وارد شدن آســيب به آمريكا 
دانســت و گفت: كشورى كه تا 50 ســال پيش كسى جأات حرف 
زدن به او را نداشت، امروز به بركت انقالب و جبهه مقاومت پايگاه 

عين االسد او مورد اصابت موشك هاى ما قرار گرفته است.

1- نمايندگان قصد دارند تركيب اتاق بازرگانى كشــور و استان ها را 
تغيير دهند. گويا استدالل نمايندگان اين است كه اتاق به پايگاهى امن 
براى تصميمات دولت تبديل شده و بايد قانون، اصالح و نمايندگان 
ســاير قواى رسمى كشور در آن حضور يابند. گفتنى است از واكنش 

نمايندگان بخش خصوصى در برابر اين طرح خبرى نيست.
2- كمپين نجات طاق كسرى با استقبال مردم همراه شده است. گويا 
اين كمپين براى درخواســت از يونســكو و دولت هاى ايران و عراق 
براى نجات طاق كســرى تشكيل شــده است. گفتنى است چند روز 
پيش كارزار مردمى درخواســت مرمت فورى طاق كســرى از وزير 
ميراث فرهنگى راه اندازى شــده كه تاكنون بيش از 4 هزار ايرانى اين 

كارزار را امضا كرده اند.
3- ســفرها دوباره اوج گرفته اســت. گويا كاهش آمــار مبتاليان و 
فوتى هاى كرونا دليل اوج گيرى دوباره سفرها در كشور است. گفتنى 
اســت آمارها از افزايش 20 درصدى تردد در برخى محورهاى كشور 

حكايت دارد.
4- تورم در برخى بازارها به رشــد اســتارتاپ ها كمك كرده است. 
گويا تورم هاى يكى 2 سال اخير و افزايش تقاضا در بازار خودروهاى 
دســت دوم موجب شده ده ها استارت آپ در اين بازار شكل بگيرند و 
بتوانند بســترى براى خريد خودروهاى دست دوم فراهم كنند. گفتنى 
است افزايش مهارگسيخته تورم و كاهش قدرت خريد آحاد جامعه، 

به بازار فروش كاالى دست دوم رونق بخشيده است
5- واردكنندگان نيز به جمع مخالفان ارز ترجيحى واردات كاالهاى 
اساسى پيوســته اند. گويا اتحاديه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور 
ايران در نامه اى از رئيس قوه مجريه خواسته تا با حذف ارز ترجيحى 
واردات كاالى اساســى، فرصت رســيدن يارانه به سفره دهك هاى 
پايين و اقشــار آســيب پذير جامعه را فراهم كند. گفتنى است اين 
اتحاديه پيشــنهاد داده، دولت 50 درصد درآمد حاصل از حذف ارز 
ترجيحى نهاده هاى دام و طيور را در قالب كارت اعتبارى 200 هزار 
تومانى خريد مرغ و تخم مرغ به 6دهك پايين جامعه و نيمى ديگر را 
براى تأمين نقدينگى توليدكنندگان، در قالب تسهيالت ارزان قيمت 

پرداخت كند.

 هرساله در فصل ســرد سال مصرف گاز 
و صرفه جويى آن از دغدغه هاى مهم مسئوالن 
به شــمار مى رود، بر همين اساس هرساله در 
توجيه مصــرف آن و مديريت بهينه گاز براى 
مشتركان طرح هاى تشــويقى مختلفى درنظر 
گرفته مى شود كه امسال نيز مجانى شدن هزينه 
آبونمان براى مشتركين كم مصرف از جمله آنها 

است.
روابط عمومى شــركت گاز استان همدان در 
دفترروزنامه همدان پيــام، گفت: مصرف زياد 
مردم ســبب شده تا استان با كمبود گاز مواجه 
شود، بر همين اســاس واحدهاى پرمصرفى 
مانند نيروگاه ها كه ســوخت آنها برابر با كل 
مصــرف گاز خانگى اســت را به مدت 4 ماه 

پايان سال از دريافت گاز حذف كرده ايم.
احمد ربيعيان با بيان اينكه در همدان 656 هزار 
و 372 واحد از گاز بهره مند مى شــوند، عنوان 
كرد: از مجموع واحدهاى بهره مند از سوخت 
گاز بيــش از 439 هزار واحد شــهرى و 214

هزار و 419 واحد روستايى هستند.
وى همچنيــن درباره حجــم لوله هاى انتقال 
گاز در همدان، گفت: در استان ما در مجموع 
961 كيلومتر خطوط انتقالى گاز وجود دارد و 
همچنين 9 هزار و 521 كيلومتر شبكه توزيع و 

تغذيه گاز در همدان فراهم است.
وى تأكيد كرد: تاكنون 324 هزار و 945 علمك 
گاز در اســتان نصب شده است كه 54 درصد 
آن مربوط به واحدهاى شهرى و 46 درصد هم 

در واحدهاى روستايى است.
رئيس روابط عمومى اداره گاز اســتان همدان 
تعداد كل مشــتركين بهره مند از گاز را تا پايان 
آذرماه سالجارى 585 هزار و 945 واحد اعالم 
كرد و افزود: متأسفانه در بين مشتركان گازى 
اســتان، نيروگاه ها و برخــى صنايع از جمله 
كارخانه هاى سيمان باالترين حجم مصرف را 
دارند كه به منظــور صرفه جويى در اين بخش 
براساس قراداد شركت گاز با اين مشتركين در 
4 ماه پايان ســال اداره گاز هيچ گونه خدماتى 

را براى مصارف ســوختى در اختيار آنان قرار 
نمى دهد.

وى همچنيــن درباره درصدهاى تشــويقى 
براى كاهش هزينه هاى مشتركين خبر داد و 
افزود: براساس ابالغيه وزارت، خانوارهايى 
كه زير 200 متر مكعب گاز مصرف مى كنند 
از پرداخت آبونمان ماهيانه معاف مى شــوند 
و مصرف گاز آنها مجانى محاســبه مى شود 
و همچنيــن آن دســته از خانوارهايى كه ده 
درصد مصرف كاهشى نســبت به سال هاى 

گذشــته داشــته باشــند 15 درصد تخفيف 
همچنين  داشــت،  خواهند  آبونمــان  هزينه 
مشــتركانى كه افزايش مصــرف بيش از 15
درصدى نسبت به ســال هاى گذشته داشته 

باشند، جريمه مى شوند.
ربيعيــان دربــاره قطعى گاز نيز عنــوان كرد: 
براساس پيش بينى هاى صورت گرفته تا پايان 
سال همدان افت فشــار و قطعى گاز ندارد و 
اميدواريم با همــكارى مردم در مصرف بهينه 

گاز اين پيش بينى عملى شود.

 جانشين فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) 
همدان از برنامه ريزى براى عمليات آذرخش 
كبود و شــهادت سردار ســليمانى از 2 سال 

گذشته خبر داد.
مهدى فرجى در مراسم قدردانى از خانواده هاى 
معزز شهداى مدافع حرم همدانى كه با حضور 
شــهردار و رئيس شوراى شهر همدان برگزار 
شــد، اظهار كرد: از خانواده هاى شهدا كه در 
اين مراسم حضور پيدا كردند، تشكر مى كنيم.

وى با اشــاره به شهيد مهدى هزاره اى، گفت: 
شــهيد مهدى هزاره اى از نيروهاى فاطميون 
بودند كه همسر ايشــان همدانى هستند، اين 
شهيد در ســوريه خدمات ارزنده اى انجام داد 

و از شهداى بسيار مظلوم مدافع حرم است.
بــه گزارش مهــر، فرجــى افــزود: خانواده 
اين شــهيد در بدترين نقطه همــدان زندگى 

مى كردند، ما يك واحد از خانه هاى ســازمانى 
را فعًال در اختيار آنها قرار داده ايم كه اميدواريم 
با كمك شهردار و شــورا بتوانيم مشكل اين 

خانواده شهيد را حل كنيم.
وى عنوان كرد: 80 درصد شهيدان دفاع مقدس 
مجرد بودند اما شهيدان مدافعان حرم خانواده 
و فرزند داشتند و در اين زمان كه بعضى ها از 
يك خودكار خود نيز نمى گذرند گذشــتن از 

جان، مال و فرزندان بسيار سخت است.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) با بيان 
اينكه شهادت شهيد سليمانى روحيه و قدرت 
دوبــاره به مردم ما داد، گفت: براى شــهادت 
سردار ســليمانى از 2 ســال گذشته عمليات 

آذرخش كبود برنامه ريزى شده بود.
فرجى عنــوان كرد: بــراى گرفتــن عراق و 
افغانســتان تنها 2 قرارگاه نظامى فعال بود اما 

براى شهادت سردار سليمانى 7 قرارگاه نظامى 
فعال بودند.

وى با بيان اينكه شهادت سردار سليمانى در آن 
مقطع خواست خدا بود، بيان كرد: هر زمان ما 
احساس كرديم يك خأل داريم شهدا به كمك 
ما آمدند و شهادت شهيد سليمانى نيز قدرت و 

روحيه دوباره را به مردم ما بازگرداند.
شــهردار همدان نيز در ايــن برنامه گفت: در 
مجموعه مديريت شهرى همدان توجه بسيار 

ويژه اى به فرهنگ ايثار و شهادت شده است.
عباس صوفى با بيان اينكه همه ما مديون خون 
شــهيدان هســتيم، گفت: مردم همدان هرگاه 
احســاس تكليف كردند از جــان و مال خود 
گذاشــتند، چه در زمان جنگ تحميلى چه در 
دفــاع از حرم حضرت زين (س) كه به وجود 

چنين مردمانى افتخار مى كنيم.

رئيس شوراى اسالمى اظهار كرد: بايد در ابتدا 
از شهردار همدان تشكر كنم كه چنين مراسمى 
را برگــزار كرد زيــرا به گفته مقــام عظماى 
واليت، ما مديون خانواده هاى شهيدان هستيم.

مســعود عســگريان با اشــاره به جان فشانى 
شهداى مدافع حرم، گفت: شهداى مدافع حرم 
كارى بزرگ تر از شــهداى دفاع مقدس انجام 
دادند و با حضور در كشورهاى همسايه امنيت 

و آرامش را به كشور هديه كردند.
در مراسم تجليل از خانواده هاى معزز شهداى 
مدافع حرم از خانواده هاى 8 شهيد مدافع حرم 
شــهيدان محمد بشــيرى، محمدرضا الوانى، 
مهدى شوهانى، محسن فانوسى، مجتبى كرمى، 
مجيد صانعى، عليرضا شمســى پور و مهدى 
هزاره اى توســط سازمان فرهنگى اجتماعى و 

ورزشى شهردارى همدان تجليل شد.

مهدى ناصرنژاد»
  ويروس كرونا اگر چه با تغيير چهره هاى 
گوناگون همچنان در جهان به آزار و اذيت 
انســان ها ادامه مى دهــد، وليكن اين روزها 
كشورمان  مســئول،  منابع  اعالم  براســاس 
پس از تحمل 3 دوره بحرانى از گســترش 
شديد اين بيمارى، خوشبختانه هم اينك وارد 
دوران نزول آلودگى به ويروس كرونا شده 
و آمار مرگ ومير بيماران كرونايى به نسبت 
آبان ماه گذشــته به حدود يك پنجم كاهش 
يافته است. مســئوالن كشور و در رأس آن 
وزارت بهداشت و درمان و كادر درمانى كه 
تمام همت و تالش خــود را براى مقابله با 
گســترش ويروس مرگبار كرونا گذاشته اند، 
با وجود موفقيت در مهار نسبى اين بيمارى 
در ماه هاى اخير بارها اعالم كرده اند، شيرينى 
مهار ويروس كرونا وقتى لذت بخش خواهد 
بود كه آمار روزانــه افراد مبتال و فوتى هاى 
ناشى از آن به رقم صفر برسد و رنج و آالم 

هموطنان از اين بالى مرموز پايان بگيرد. 
اوج گيــرى و ورود قاره آمريكا و بســيارى 
از كشــور هاى اروپايى بــه مرحله جديد و 
برهه اى سخت و خطرناك از ويروس كرونا، 
در مقابل موفقيت كشورمان براى مهار نسبى 

آن ايــن پرســش را پيش مــى آورد كه چه 
عواملــى باعث چنين تفــاوت و دوگانگى 
عمل ويروس كرونا در نقاط مختلف جهان 
به ويــژه كشــور عزيزمان ايران بــا اروپا و 

آمريكا شده است؟ 
در ايــن زمينه بد نيســت يــادآورى كنيم 
كــه به رغم عالئم آشــكار و پنهان بســيار 
ويروس كرونا با ســاير بيمارى هاى ناشــى 
از ويروس هاى عفونــى، از جمله آنفلوآنزا 
و ديگر ســرماخوردگى هاى شــايع، اما در 
مدت بيش از يكسال از همه گيرى ويروس 
در جهان اين نتيجه آشــكار به دست آمد كه 
اگرچه اغلب بيمارى هاى عفونى ناشــى از 
ويروس ســرماخوردگى و آنفلوآنزا فصلى 
هســتند و عمدتًا در فصول ســرد شــايع 
مى شــوند، اما كرونا در چهارفصل گذشته 
ثابت كرده اســت كه يك بيمــارى فصلى 
نيست و سرماى 30 درجه زير صفر مناطق 
قطبــى و نزديك آن تا گرمــاى حدود 40
درجــه باالى صفر مناطق حــاره كره زمين 

براى آن هيچ فرقى ندارد! 
عالوه بر اين كرونا هم اينك چهارفصل تمام 
نقاط جهان را با گســترش سايه شوم خود 
درنورديده اســت و به هميــن دليل هرگز 

نمى توان به تغيير فصل براى كاهش ويروس 
كرونا دل بست و اين همان نكته باريك تر از 
مو اســت كه دانشمندان در علت يابى ظهور 
ويروس به عنــوان يك عامــل كليدى و با 

دقت نظر فراوان بر آن تأكيد دارند.
شــنيده مى شــود، تغييرات رفتارى اقليم ها 
در ســطح كره زمين و دگرگونى هايى كه با 
دخالت مســتقيم انسان يا شــرايط نوظهور 
زيســت محيطى  وضعيت  در  آب وهوايــى 
ايجاد مى شــود، يكى ديگــر از فاكتور هاى 
مهمى اســت كه در مطالعات دانشــمندان 
ويروس شــناس جهــان براى پــى بردن به 
ريشه و علت طغيان ويروس كرونا بررسى 

مى شود.
اما آن چيزى كه تا اين مرحله از پيشــرفت 
و از ســويى مجهول مانــدن هويت واقعى 
ويروس كوويد-19 شناسايى شده و قطعيت 
يافته، اين اســت كه عامل انســانى موجب 
گسترش دامنه شــيوع كرونا در تمام جهان 
اســت و هر كجا تاكنون مــردم مراقبت از 
خود و شيوه نامه هاى بهداشتى را انجام داده 
و رعايت كرده اند، تاخــت و تاز كرونا هم 
كمتر بوده اســت. قطعــا در هفته هاى اخير 
كه كرونا در كشــورمان ســير نزولى گرفته 

است، اين قشرهاى مردم بوده اند كه مجدانه 
وارد صحنــه مقابله با كرونا شــده اند و هر 
هموطن و شــهروندى در ايــن پويش ملى 
نقش مؤثرى به عهده داشــته است. ظواهر 
امر و رفتار بيشــتر مردم نيز در عرصه هاى 
اجتماعــى همين واقعيت را نشــان مى دهد 
و ماســك ايــن روزها به نماد همبســتگى 
ملى تبديل شده اســت؛ همزمان و همراه و 
شانه به شــانه مردم نيز اين كادر پزشكى و 
درمان و همچنين آن دسته از مديران دلسوز 
و اليق و خدمتگزار اين مرز و بوم هســتند 
كه در ماه هاى اخير بيشــتر از هر زمان ديگر 
ازخودگذشــتگى و همت به خرج دادند و 
خداى ناظر و دادگر را از خود و با كردار و 
افكار خود براى نجات مردم كشور از بالى 
كرونا، راضــى كردند و نتيجه اى رقم خورد 
كه بايد براى آينــده و كم و كيف مبارزه با 
كرونا در كشــورمان سرمشــق قرار گيرد و 
نتيجه اينكه كرونا هنوز هســت تا وقتى كه 
يك انســان آلوده به كرونا در جهان وجود 
دارد. حال چنانچه اين بازى را شل بگيريم، 
بارى ديگر سيلى محكم ترى خواهيم خورد 
كه نقش و دردش به راحتــى التيام نخواهد 

يافت.

براى شهادت سردار سليمانى
 از 2 سال پيش برنامه ريزى شده بود

يادداشت 

كرونا را در راند سوم به گوشه رينگ رانده ايم
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خبر خبر

200 هزار تن چغندر از كشاورزان نهاوند 
تحويل كارخانه شد

 با توجه به شرايط خوب شهرستان نهاوند در زمينه بارش هاى مساعد 
سال گذشته و به ويژه در زمينه كشت چغندر قند بيش بينى مى شود بيش 

از 180 هزار تن محصول برداشت شود.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند اظهار كرد:: شهرستان نهاوند يكى 
از مراكز اصلى كشــت چغندر استان به شمار مى رود كه در سال زراعى 
جارى 3 هزار هكتار از اراضى زراعى آن زير كشت چغندر قرار گرفته 

است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند متوسط برداشت از هر هكتار را 
بين 60 تا 70 هزار تن عنوان كرد و افزود: متوسط عملكرد توليد چغندر 

در نهاوند 60 تا 70 هزار تن برداشت محصول است.
كريم حاج باباعلى ادامه داد: البته با توجه به شرايط مساعد و استفاده از 
شــيوه هاى علمى، يكى از كشاورزان نهاوند در بخش گيان امسال 165
هزار تن در هكتار محصول برداشت كرده كه اين رقم ركوردى كم نظير 

در سطح كشور است.
باباعلى به شرايط مساعد اين محصول در شهرستان اشاره كرد و افزود: 
از جمله شرايط مساعد براى كشت چغندر استفاده از شيوه هاى مكانيزه 
در كشــاورزى است كه در همين زمينه چغندركاران با استفاده بهينه از 
آب چاه هاى عميق و تجهيز اراضى خود به آبيارى تحت فشار عالوه بر 
كاهش مصرف 85 درصدى آب باعث باال رفتن كيفيت آن نيز شده اند.

وى به مزاياى كشــت چغندر قند اشــاره كرد و افزود: كشت چغندر 
به عنوان يك گياه استراتژيك باعث ايجاد تنوع در الگوى كشت گياهان 
با مزيت نسبى، ايجاد تناوب زراعى و حركت به سمت كشاورزى پايدار 
مى شود. مدير جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند افزود: درحال حاضر 
چغندر توليدى نهاوند مطابق قراردادهاى امضاشده به كارخانه هاى قند 

همدان، بنياد و نقش جهان اصفهان، لرستان و كرمانشاه ارسال مى شود.
وى با اشــاره به مشكالت چند سال گذشته برخى چغندركاران گفت: 
با توجه اينكه طرف قرارداد كشــاورزان ما 5 كارخانه باالســت لذا به 
چغندركاران توصيه مى شود محصوالت خود را فقط تحويل اين مراكز 
دهند در غير اين صورت مسئوليت تحويل به كارخانه هاى ديگر به عهده 
كشاورزان است؛ زيرا ممكن است مشكالتى همانند سال گذشته براى 
آنها به وجود آيد. شهرســتان نهاوند با توجه به آب و هواى مساعد از 
قطب هاى اصلى كشاورزى استان است كه در بسيارى از محصوالت در 

سطح استان و حتى كشور رتبه يك را به دست آورده است.
در اين شهرســتان بيش از 70 هزار هكتار از اراضى قابل كشت وجود 
دارد كه حدود 53 هزار هكتار آن به كشــت انواع محصوالت باغى و 

زراعى اختصاص دارد.
از عمده ترين توليدات محصوالت كشاورزى نهاوند مى توان به گندم، 
جو، چغندرقند، كلزا، گشــنيز، آفتابگردان، نخود و لوبيا، ذرت، خيار، 
سيب، هلو ، شليل، گردو، زردآلو، گيالس و آلبالو اشاره كرد كه ساالنه 

صدها هزار تن محصول را روانه بازار مصرف استان و كشور مى كند.

شارژ 10000 تومانى براى 
همشهرى نهاوندى 50 ميليون آب خورد

 رئيس پليس فتا اســتان همدان با اشــاره به اينكه خريد شارژ 100
هزار ريالى، 500 ميليون ريال براى شاكى آب خورد، از دستگيرى متهم 

خبر داد .
 رئيس پليس فتاى استان همدان در تشريح اين خبر گفت: در پى مراجعه 
و شكايت شــخصى به پليس فتا شهرســتان نهاوند مبنى بر برداشت 
غيرمجاز بيش از 500 ميليون ريال از حســابش موضوع ضمن تشكيل 
پرونده تا شناسايى و دستگيرى عامل يا عامالن ارتكاب جرم در دستور 

كار كارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
فيروز ســرخوش نهاد بيان كرد: پس از ثبت شكايت اين فرد تحقيقات 
براى واكاوى زواياى پنهان پرونده آغاز و تحقيقات كارشناســان پليس 
فتا نشــان داد كه سارق حساب بانكى در يك نوبت از حساب مالباخته 
به صورت اينترنتى مبلغ 500 ميليون ريال را برداشت كرده است، در ادامه 
با پيگيرى هاى شبانه روزى و سرعت عمل اين پليس بالفاصله حساب 
بانكى مقصد مسدود و در ادامه با هماهنگى قضايى دقيقا همان مبلغ به 

حساب شاكى برگردانده شد .
وى ادامه داد: بــا پيگيرى هاى فنى و تخصصى متهم اصلى در يكى از 
استان همجوار شناسايى شد و در بررسى مستندات مشخص شد شاكى 
در يك ســايت جعلى به خريد شــارژ اقدام كرده و اطالعات كارت 
بانكى اش از طريق صفحات فيشينگ درگاه بانكى به سرقت رفته است.

سرخوش نهاد در توصيه به كاربران گفت: براى انجام يك خريد اينترنتى 
موفق عالوه بر رعايت تمامى پروتكل هاى امنيتى مثل واردكردن دستى 
و چك كردن آدرس دقيق در قســمت آدرس بار، استفاده از افزونه هاى 
ضد فيشينگ درگاه بانكى و...، سعى كنيد كه در هنگام عمليات پرداخت 
اينترنتى، رمز دوم پويا خود را در ثانيه هاى پايانى باقيمانده از اعتبار آن 
وارد نماييد تا با اين كار فرصت ارتكاب جرم را از مجرمين ســلب و 

گرفتار فيشينگ نشويد.
رئيس پليس فتا اســتان همدان خاطرنشــان كرد: پليس فتا به صورت 
شبانه روزى آماده پاسخگويى به شــهروندان بوده و كاربران مى توانند 
درصورت مواجهه با هرگونه موارد مشكوك آن را از طريق سايت پليس 
بخش گزارش هاى مردمى  WWW.Cyberpolice.ir فتا به آدرس

با ما در ميان بگذارند.

797 نفر در تويسركان 
آموزش هاى مهارتى را فراگرفتند

 رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى برادران شهرســتان تويسركان 
اعــالم كردكــه تاكنون 797 نفــر از ابتداى ســالجارى در اين مركز 
آموزش هــاى مهارتى را در قالب 185 هزار و 464 نفر ســاعت روز 

فراگرفتند.
رضا حكمتى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: از اين تعداد 277 نفر در 

كارگاه هاى ثابت شهرى اين شهرستان آموزش ديدند.
وى از ارائــه آمــوزش به 156 نفــر در كارگاه روســتايى خبر داد و 

خاطرنشان كرد: 62 نفر موفق به گذراندن دوره هاى صنايع شدند.
رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى برادران شهرســتان تويســركان از 
حضــور 92 نفر در كارگاه زندان خبر داد و افزود: در پادگان ها نيز 83

نفر از آموزش هاى مهارتى برخوردار شدند.
حكمتى افراد آموزش ديده محيط كار واقعى را 108 نفر عنوان كرد و 
گفت: در مراكز درمانى زير پوشــش بهزيستى شهرستان تويسركان به 

18 نفر آموزش هاى مهارتى ارائه شد.
رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى خواهران تويسركان نيز در اين باره 
به ايرنا گفت: امسال 252 نفر در مراكز ثابت آموزش ديدند و 49 نفر 

نيز در كارگاه هاى روستايى از آموزش مهارتى برخوردار شدند.
سحر حيدرى ارائه آموزش محيط كار واقعى را در قالب 6 هزار و 894

نفر ســاعت عنوان كرد و اظهار داشــت: 21 نفر در اين حوزه تاكنون 
آموزش ديده اند.

اداره كل آموزش فنى وحرفه اى اســتان همدان، در بيست وســومين 
جشنواره شــهيد رجايى، در گروه آموزشى، پژوهشى و فرهنگى، در 
مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى، براى چهارمين سال متوالى 

موفق به كسب رتبه نخست جشنواره شد.
در بخــش آموزش هاى فنى وحرفه اى دولتى اســتان همدان 18 مركز 
ثابت و 4 شعبه و از مجموع 198 آموزشگاه خصوصى، 129 آموزشگاه 
ويژه دختران، 23 آموزشگاه پسران و 46 آموزشگاه دومنظوره در سطح 
اســتان همدان مشغول فعاليت در برگزارى دوره هاى آموزشى مرتبط 

هستند.

اجراى طرح «مصباح» براى تحكيم بنيان خانواده 
در كبودراهنگ

 فرماندار شهرستان كبودراهنگ با اعالم اينكه طرح «مصباح» براى تحكيم بنياد خانواده 
در شهرســتان كبودراهنگ اجرا مى شــود، گفت: اجراى اين طرح براى كاهش معضالت 

اجتماعى جامعه ضرورى است.
حجت ا... مهدوى در جلسه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان كبودراهنگ كه با محوريت 
تقويت و تحكيم بنيان خانواده برگزار شــد، به مشــكالت تأثير فرهنگ غرب در از هم 
پاشيدن بنيان خانواده اشاره و اظهار كرد: ما در كشورى زندگى مى كنيم كه از قانون نشأت 

گرفته و با شرع اداره مى شود اين درحاليست كه در دنيا، كشورها با قانون اداره مى شوند 
اما جمهورى اسالمى ايران عالوه بر قانون، با شرع مقدس اسالم اداره مى شود.

وى تأكيــد كرد: هم اكنون كه قانون غرب گرايى بر اســتحكام خانواده ها ســايه انداخته، 
مى طلبد ما مســئوالن به ميدان بياييم و هر آنچه در توان داريــم براى اجراى برنامه هاى 
آموزشــى و فرهنگى در افزايش پايه هاى تحكيم خانواده آموزش هاى سازنده و اثربخش 

به ويژه براى خانواده هاى جوان ارائه دهيم.
مهدوى در ادامه درباره روند اجراى طرح حاج قاســم سليمانى در شهرستان كبودراهنگ 
گفت: 80 درصد بسترى ها و 70 درصد فوتى ها در بحث كرونا به همت نيروهاى بسيجى 

و تيم سالمت در سطح شهرستان روند كاهشى پيدا كرده است.

وى مطــرح كرد: با توجه بــه تأثير اين طرح ملى كه با همت بســيج عمومى انجام 
شــد و نتيجه كاهــش مبتاليان و فوتى هــا را به دنبال دارد، پيشــنهاد مى دهم براى 
تحكيــم خانواده نيــز چنين طرحى با پــاى كار آوردن متخصصان مربوطه به حوزه 
روانشناســى و خانواده اجرا شود و از دســت اندركاران اين حوزه مى خواهم ما را 
در اجراى ايــن طرح مبنى بر تقويت و تحكيم بنيان خانــواده با طرحى به نام طرح 

دهند. يارى  «مصباح» 
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در پايان خاطرنشان كرد: به طور قطع يكى از مسائلى كه 
مى تواند بنيان خانواده در نظام مقدس جمهورى اســالمى را تقويت كند، بســط، حفظ و 

گسترش فرهنگ ايثار و شهادت است.

 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيام: ظهر روز يكشــنبه هفتم دى ماه 
99 اتفاقى تلــخ و باورنكردنى يك خانواده 
كبودراهنگــى را دغدار كرد و طالهاى مادر 

خانواده او را به كام مرگ كشاند.
اين زن 55 ساله، 5 فرزند (2 پسر و 3 دختر) 
دارد كه همگى متأهل هســتند. همسرش بنا 
اســت و از يك خانواده متوسط هستند كه 
توســط مردى 27 ساله به قتل رسيده است. 
بــراى فهميــدن واقعيت ماجرا بــا يكى از 
فرزندان اين خانواده گفت وگويى كرديم كه 

در اين گزارش مى خوانيد:
ســيدابراهيم حشمتيان موســوى فرزند اين 
خانواده در گفت وگو با همدان پيام مى گويد: 
ما در يك ســاختمان 2 طبقه ساكن هستيم، 
در طبقــه باال من و همســر و فرزندم و در 
طبقه پايين پــدر و مادرم زندگى مى كردند. 
روزى كه اين اتفاق افتاد پدرم سر كار بود و 
درحالى كه در طبقه پايين حالت نيمه باز بود 
قاتل وارد خانه شده و چندين ضربه چاقو به 
مادرم زده بود تا كه طالهاى او را به سرقت 
ببرد، ولى با شنيدن سر و صدا و داد و فرياد 
و كوبيده شــدن در به همراه همسرم از طبقه 
باال سريع خود را به طبقه پايين رسانديم تا 

علت سروصدا را جويا شويم.
ســيدابراهيم درحالتى كه بغض گلويش را 
مى فشــرد و ادامه صحبت برايش ســخت 
مى شــود با كمى مكث ادامه مى دهد: هنگام 
ورود با بدن خونين مادرمان مواجه شــديم 
و قاتل باالى ســرمادرم در تكاپوى اين بود 
كه طالهــاى او را از دســتش دربياورد. او 
به محض ديدن ما شــوكه شــد و با چاقوى 
دستش به سمت من حمله ور شد و در حين 
درگيرى جراحات ســطحى به من نيز وارد 
شد، من براى دفاع از خودم با مشت و لگد 
قاتل را زدم تا اينكه بى هوش شد و بالفاصله 
همســرم با پليس و اورژانس تماس گرفت 
ولى متأســفانه به دليل جراحات زياد و پاره 

شدن شــاهرگ مادرم در دم فوت شده بود 
و نجات نيافت و براى هميشه داغش بر دل 

ما ماند.
او با گله مندى از شــايعه پراكنى ها توســط 
مردم و انتشار خبرهاى غلط توسط رسانه ها 
و برخى كانال هــا در فضاى مجازى، گفت: 
قاتل كامًال غريبه بود و هيچ گونه شــناخت 
و آشــنايى با ما نداشــت. او كه مدعى شده 
بود به خاطر طلب موتورســيكلتى كه به من 
فروخته بود وارد خانه شــده و مادرمان را 
كشــته است، كذب اســت و حتى نام و نام 
خانوادگى ما را هم نمى دانســت، چه برسد 
معامله با خانــواده مــا. هيچ گونه اختالف 
حســابى نيز با اين فرد نداشــتيم و در روز 
حادثه ما براى نخســتين بار بــا او روبه رو 
شــديم. او فقط براى ســرقت وارد منزل ما 

شده بود.
بنابراين از مردم تقاضا داريم كه شايعه پراكنى 
را كنار بگذارند و قلب ما را بيشــتر از اين 

جريحه دار نكنند.

خانــواده اش  وضعيــت  دربــاره  وى 
اتفــاق  ايــن  كــه  وقتــى  مى گويــد: 
هيچ كــدام  افتــاد  مــا  خانــواده  بــراى 
ــا  ــا ب ــرا م ــم زي ــول كني ــتيم قب نمى توانس
ــه  ــتيم ك ــخصى نداش ــت ش كســى خصوم
ــوارى  ــخ و ناگ ــه تل ــن صحن ــاهد چني ش
شــويم و از لحــاظ روحــى همــه اعضــاى 
خانــواده دچــار آســيب شــده بوديــم زيــرا 
ــان  ــدر و مادرم ــى پ ــه و زندگ ــام خان تم
بــه خــون كشــيده شــده بــود، خــون مــادر 
زندگــى  ايــن  بــراى  كــه  بى گناهمــان 

ــود. ايــن  پابه پــاى پــدر زحمــت كشــيده ب
ــاك نخواهــد  ــا پ قتــل هيــچ گاه از ذهــن م
شــد و مقتــول بــه  ســزاى اعمالــش خواهــد 

ــم. ــاص داري ــاى قص ــيد وتقاض رس
او در پايان افزود: قاتل در روز روشن وارد 
خانه ما شــده و مادرمان را به قتل رســانده 
بنابراين از مســئوالن تقاضا داريم نسبت به 
امنيت شهرستان توجه بيشترى داشته باشند 
تــا چنين حوادث تلخى در اين شهرســتان 
تكرار نشــود و خانواده هاى ديگرى دغدار 

عزيزانشان نشوند.

 نهاونــدـ معصومه كمالونــدـ خبرنگار 
همدان: ثبت نام در ســامانه سجام و دريافت 
كد بورسى اين روزها حجم قابل توجهى از 
مردم را به دفاتر پيشــخوان در شهر كشانده 
است و شــلوغى بيش ازحد دفاتر پيشخوان 
نگرانى ها را براى كمك به شــيوع و انتشار 

كرونا در نهاوند افزايش داده است.
 براســاس آمار روزانه اعالمى علوم پزشكى 
تعداد مبتاليان به كرونا مدتى اســت كاهش 
داشــته و تقريبا شــرايط نســبت به گذشته 
ســامان يافته است. ورودى بيماران كرونايى 
به بيمارستان ها نيز كم شده، به طورى كه اين 
شــهر از شــرايط فوق حاد به وضعيت زرد 

كرونايى رسيده است.
مســئوالن بهداشــت و درمان كشور درباره 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى همچنان تأكيد 
دارند و مشــخص اســت كه كوچك ترين 

غفلتى شهرستان را دوباره قرمز مى كند.
در اين شــرايط شــكننده وضعيــت دفاتر 
پيشخوان در شهر نهاوند و مراجعه كننده هايى 
كه براى ثبت نام در ســامانه ســجام در اين 
مكان ها حضور دارند بســيار خطرناك شده 
است و بر ضرورت تدبير و چاره انديشى در 

اين باره تأكيد دارد.
ادامــه اين شــرايط و تجمع هــا و ترافيك 
مراجعه كننده ها زنگ خطر جدى اســت كه 
ممكن اســت توجه نكردن به آن شــهر را 
در كوتاه مدت به وضعيت قرمز و هشــدار 
تغيير دهد و آن وقت دوباره بايد به سر خط 

بازگرديم و روز از نو و روزى از نو!
توجه نكــردن به پروتكل هاى بهداشــتى و 
رعايت نشدن فاصله اجتماعى و تجمع قابل 
توجه افراد در طوالنــى مدت كامال با آنچه 
در مقابله با انتشــار ويــروس كرونا مطرح 

مى شود، منافات دارد.
مــردم پيشــنهاد مى كنند كه بخشــدارى ها 
بخش قابل توجهى از ايــن مراجعات را كه 

از روستاها است را در دهيارى ها و روستاها 
ثبت نام كنند.

رئيس صنف دفاتر پيشــخوان نهاوند نيز در 
اين باره اعــالم كرد: مراحل انجــام ثبت نام 
سجام و احراز هويت سهام عدالت تا سى ام 
دى ماه تمديدشده اســت، شهروندان عجله 

نكنند.
علــى معصومى افــزود: با توجــه به موج 
جمعيــت در دفاتر پيشــخوان و شــرايط 
كرونايى شــهروندان از ترافيك و تجمع در 
دفاتر خوددارى كــرده و در روزهاى آينده 

اقدام به ثبت نام كنند.
معصومى اظهار كرد: از شهروندان درخواست 
مى كنيم مرحله ثبت نام در ســامانه سجام را 
در حــد امكان به صورت غيرحضورى انجام 
دهنــد و براى احراز هويت به دفاتر مراجعه 

شود.
چند  هزينه هاى  اخــذ  شــلوغى ها  عالوه بر 
برابــرى از شــهروندان نيــز ديگــر گاليه 
همشهريان نهاوندى است و مشخص نيست 
ايــن هزينه ها بر چه مبنايى اخذ مى شــود و 
مسئول پاســخگو به اين گاليه ها كدام نهاد 

است.
ــامانه  ــورى در س ــام غيرحض ــه ثبت ن هزين
ــراز  ــه اح ــان و هزين ــزار توم ــجام ده ه س
هويــت غيرحضــورى نيــز ده هــزار تومــان 
اســت كــه درمجمــوع هزينــه دريافــت كــد 
بورســى و ثبت نــام در ســجام 20 هــزار 
تومــان اســت ولــى شــهروندان از دريافــت 
ــر  ــط دفات ــه توس ــن هزين ــر اي ــا 4 براب 3 ي

گــزارش مى دهنــد.
با وجود اينكه اعالم شــده هزينه ثبت نام در 
ســجام نيز رايگان مى شــود ولى اين اتفاق 
هنوز نيفتاده اســت. باوجود اين مبلغ هم در 
كل هزينه براى انجام غيرحضورى همان 20

هزار تومان مى شود و مسئوالن بايد به گرفتن 
وجه اضافى از شهروندان ورود كنند.

گفت و گو با خانواده حادثه كبودراهنگ 

قاتل را نمى شناختيم دنبال طال آمده بود

جوالن كرونا با كد سجام در دفاتر پيشخوان

گاليه مردم از مبلغ هاى 
پرداختى براى ثبت سجام
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بهارستان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1105 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اكبر ســهراب پور فرزند رضا به شــماره شناسنامه 10170 صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين و بناى احداثى در آن (محل اجراى طرح 
بسته بندى حبوبات و غالت) به مساحت 1266/32 مترمربع پالك 150 فرعى از 175 اصلى واقع در قره آغاج خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا سهراب پور محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 

نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 467)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/23

هادى يونسى عطوف  -  رئيس ثبت اسناد و امالك بهار
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صالحيت انحصارى پيگيرى قضايى
 سقوط هواپيماى اوكراينى با ايران است

 دولت ايران به عنوان دولت مســئول در چارچوب فنى اين مسائل 
را رسيدگى كرده است و اجازه نمى دهد سياست زدگى وارد اين مسأله 

شود.
به گزارش ايرنا، سخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشته در نشست 
خبرى خود با اصحاب رسانه، درباره اظهارات مقامات اوكراينى درباره 
ماجراى سقوط هواپيماى اوكراينى و اتهام زنى آمريكا خاطرنشان كرد: 
همان طور هم كه وزير امور خارجه در اينستاگرام خود بيان كردند، واژه 
در بيــان همدردى با خانواده ها ناتوان اســت. با اين حال، الزم مى دانم 
به شــكل دقيق و روشن بگويم ايران صالحيت انحصارى در پيگيرى 
قضايى متهمين اين ماجرا را دارد و از روز نخست هم دادستان نظامى 

تهران اين اقدام را انجام داد.
سعيد خطيب زاده با بيان اينكه متهمين پرونده دستگير شده اند و مسائل 
طبق مقررات پيگيرى شده است، اظهار كرد: ما يك معاضدت قضايى 
با اوكراين داشتيم و 2 دور گفت وگوى سياسى، حقوقى فنى و قضايى 
و... با طرف اوكراينى انجام شد. دور سوم قرار بود در نوامبر 2020 در 
اوكراين برگزار شود كه به رغم پيگيرى ما كى يف هنوز تاريخ نهايى را 
اعالم نكرده اســت. وى با بيان اينكه رويكرد برخى كشورها و عناصر 
ديگر نشــان مى دهد به دنبال حل موضوع نبوده و مى خواهند ماجرا را 
سياســى كنند، عنوان كرد: كسانى كه با مسائل آشنا هستند مى دانند كه 
در ماجراهاى كوچك تر ممكن است سال ها روند قضايى طول بكشند.
اين ديپلمات كشــورمان افزود: در ماجراى بزرگــى مانند اين حادثه 
فشارهاى سياسى درست نيست. رسيدگى قضايى بايد عادالنه و دقيق 
باشــد. حتى ما در دور گفت وگو، ماجرا غرامت ها را بيان كرديم ولى 

طرف اوكراينى نظرى نداد.
خطيب زاده خاطرنشــان كرد: ايران به نشــان حسن نيت پرداخت ديه 
يكسان را به همه قربانيان مطرح كرده است. به رغم اين ماجراى ناگوار، 
دولت ايران به عنوان دولت مســئول در چارچوب فنى اين مســائل را 
رسيدگى كرده ولى اسير سياست زدگى برخى عناصر و افراد ورشكسته 

نخواهيم شد و اجازه نمى دهيم سياست زدگى وارد اين مسأله شود.
 راه حفظ برجام عمل به تعهدات است

اين ديپلمات با تأكيد بر اينكه 3 كشور اروپايى انگليس آلمان و فرانسه 
بهتر مى دانند آنچه رخ مى دهد، نشــانه يك بيمارى است، بيان كرد: آن 
بيمارى، نقض مكرر و تمام و كمال برجام توســط آمريكا و 3 كشور 
اروپايى اســت. اقدامات ايران به سرعت برگشت پذير است و اگر آنها 

مى خواهند بيمارى را درمان كنند، به تعهداتشان عمل كنند.
به گفته خطيب زاده، اينكه مسكنى زده شود، تا تب ديده شود، حل بيمارى 
نيست. حل بيمارى در انجام تعهدات است. با بازگشت اروپا و آمريكا ما هم 

به تعهدات خود بازمى گرديم، اقدام مؤثر در برابر اقدام مؤثر.
 بند ششم قانون اقدام راهبردى به معناى اخراج بازرسان 

نيست
وى در پاســخ به پرسشى درباره اظهارات نايب رئيس مجلس مبنى بر 
اخراج بازرسان آژانس از سوم اسفند، گفت: قانون راهبردى مجلس به 
شــكل كامل روشن است. ممكن اســت ايشان به بند ششم آن ارجاع 
داده باشند كه مى گويد، درصورتى كه طرف مقابل به تعهدات شان عمل 
نكننــد، نظارت فراپادمانى پايان مى يابد كه به معناى اخراج بازرســان 
آژانس نيست. وى درباره زمان اجراى قانون اقدامات راهبردى توسط 
ايران تصريح كرد: فكر مى كنم هفته آخر فوريه باشــد. دقيق تر از آن را 

مى شود از ستاد برجام يا اداره كل حقوقى پرسيد.
 سياسى كردن مسأله كشتى كره اى 

كمكى به حل مسأله نمى كند
وى با بيان اينكه كســانى كه مى خواهند اين ماجرا را سياسى كنند، راه 
غلطى مى روند، ابراز داشــت: برخى كشورهايى كه در اين باره مداخله 
مى كننــد، جايگاه خود را فراموش كرده انــد. ما موظف به حفاظت از 
محيط زيســت دريايى هســتيم. به طرف كره اى و كسانى كه مداخله 
كرده اند، مكررا گفته ايم هرچقدر اين مسأله را سياسى كنند، كمكى به 

حل مسأله نمى كند.
 كره جنوبى منتظر 20 ژانويه نماند

 وى در ادامه درباره ســفر هيأت كره اى گفت: اين ســفر در راستاى 
پرداخت بدهى اين كشــور انجام شده اســت. ما مى خواهيم پول هاى 
بلوكه شده ايران به سرعت آزاد شود. درحال حاضر در اين زمينه تحول 
خاصى رخ نداده اســت و اميدواريم كره جنوبى بيش از اين منتظر 20
ژانويه ننشــيند.  اين ديپلمات كشــورمان در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره واكسن كرونا با تأكيد بر اينكه مرجع خريد واكسن كرونا وزارت 
بهداشت اســت، گفت: از وزارت بهداشت درخواست مى كنم مسائل 
فنى را براى آگاهى جامعه بيان كنند. هر زمان براى ما هدفى تعيين كنند 
ما همكارى كرديم از جمله در زمينه واكســن هاى مشاركتى همچون 

همكارى با كوبا كه در پى سفر ظريف به هاوانا حاصل شد. 
خطيب زاده درباره تغيير رويكرد عربســتان و امارات در قبال ايران در 
دوره اخير هم گفت: هر لحظه اين كشورها مسير غلط خود را اصالح 
و به واقعيات منطقه توجه كنند، آغوش ما باز اســت. به محض اينكه 
كويــت اعالم كرد تحوالتى براى حل و فصــل موضوعات در خليج 
فارس است، اســتقبال كرديم و همچنان با خوش بينى نگاه مى كنيم و 
اميدواريم مسيرى كه ايجاد شده ادامه يابد و بتوانيم به سازوكار منطقه اى 

در راستاى ثبات منطقه اى دست يابيم.

مصرف بيش از حد مازوت 
به مشكالت ناشى از صادرات وابسته است

 به رغم ادعاى مسئوالن مبنى بر نبود مشكل براى صادرات مازوت، 
بى شك مصرف زياد از حد مازوت به مشكالت ناشى از صادرات كه 

ريشه در تحريم ها دارد، مرتبط است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس در گفت وگو با ايسنا، درباره آلودگى 
هواى كالنشهرها از جمله شهر همدان، گفت: بخشى از آلودگى شهر 
همدان ناشــى از آلودگى كارخانه هاى حاشــيه اى و بخشى ناشى از 
تردد زياد خودرو و سوخت ناقص خودروهاست. همدان معموال در 
زمستان آلوده تر مى شــود زيرا مصرف گاز باال مى رود و به دليل سرما 

وارونگى هوا اتفاق مى افتد.
كيومرث ســرمدى با بيان اينكه آلودگى همدان به  شدت كالنشهرى 
مانند تهران نيســت، افزود: بخش زيادى از آلودگى هاى اخير به دليل 
اســتفاده از سوخت مازوت است. البته مســئوالن استفاده از مازوت 
را تكذيب كردند و ادعا مى كنند كه براى صادرات مازوت مشــكلى 
ندارند. بى شــك مصرف زياد از حد مازوت به مشــكالت ناشى از 

صادرات كه ريشه در تحريم ها دارد، مرتبط است.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: از طرف ديگر 
فاصله  اســتاندارد كارخانه ها از شــهر رعايت نشــده است. در واقع، 
بســيارى از كارخانه در حريم شهر هســتند. اين اتفاق علتى مزيد بر 
علت هاى آلودگى هوا است. فرسوده و قديمى بودن كارخانه هاى فعال 

نيز از عوامل آلودگى است.
وى در پايان دربــاره اينكه مجلس چگونه مى توانــد مجريان قانون 
هواى پاك را مشــخص كند؟ گفت: به هــر جهت قوه مقننه در همه 
زمينه ها بايد از ابزار نظارتى خود به نحو شايسته استفاده كند اما گاهى 
نمايندگان مى بينند كه مجريان دولتى با توجه به فضاى تحريمى، دست 
بســته اى دارند و قصور فردى و مســئوليتى مرتكب نشده اند. به هر 
حال قوه مقننــه از 2 جهت وظايف نظارتى خود را ادامه خواهد داد؛ 
مشخص شدن اصل موضوع يعنى تعيين ميزان قصور مسئوالن و تعيين 

ميزان محدوديت هاى دولت.

با غنى سازى 20 درصدى 
دست مذاكره كنندگان خالى نيست

 دولت بايد از اين ظرفيتى كه اكنون ايجاد شــده اســت بهره ببرد. 
غنى ســازى 20 درصدى مقدمه  ايجاد قدرت بــراى تيم مذاكره كننده 

است.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با ايســنا، با اشاره به آغاز غنى سازى 20 درصدى اورانيوم 
در كشــور، گفت: دولت بايد از اين ظرفيتى كه اكنون ايجاد شــده 
است بهره ببرد و تيم مذاكره كننده بايد بر اين موضوع تأكيد كنند كه 
مجلــس ما و مردم ما چنين مطالبه اى دارند و ما هم نمى توانيم بيش 

از اين امتياز بدهيم و شما بايد تحريم ها را لغو كنيد.
حجت االســالم احمد حســين فالحى در ادامه افزود: درصورتى كه 
مســئوالن قصد داشته باشــند مذاكره را ادامه بدهند بايد به اين مهم 
توجه شود كه مشــت مذاكره كنندگان خالى است، زيرا امتيازاتى كه 
طرف مقابل درخواســت مى  كرد پيش تر داده شــده بــود، از اين رو 
طــرف مقابل در مذاكره بر موضوع موشــكى و حضــور منطقه اى 
تمركــز مى  كرد ولى براى اينكه طرف مقابل مذاكره بر روى موضوع 
هسته اى پاسخگو باشد، بارى براى طرف مقابل اروپايى و آمريكايى 
ايجاد شد تا اينها فعال پاسخگوى تعهدات پيش تر باشند، اما اگر اين 
موضوع به نتيجه نرســد ايران براساس همان مفاد برجام غنى سازى 

خود را ادامه مى  دهد.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلــس، تصريح كرد: 
مباحث معرفتى و عقيدتى ما براســاس تأكيدات قرآن و اســالم بر 
اين اشاره دارد كه ما هرچه در مقابل دشمن كوتاه بياييم آنها جلوتر 
مى  آينــد، چه زمانى بوده كه ما با اينها مذاكره كرده باشــيم، امتيازى 
نداده باشــيم و آنها جلوتر نيامده باشــند؟ در مذاكرات هســته اى 
سال هاى 82 تا 84 با وجود تعليق فعاليت هسته اى كشور و پذيرفتن 
پروتــكل، جلوتر آمدند و عليه ما قطعنامه صــادر كردند، اكنون نيز 
اين گونه اســت پس از پذيرفتن برجام هم عليه مــا قطعنامه صادر 
كردند، وضعيت مساعد نشد و دالر 3 هزارتومانى به 30 هزارتومان 

هم رسيد.

كميته اى براى جلوگيرى از خام فروشى 
تشكيل مى شود

 كميته اى به منظور جلوگيرى از خام فروشــى با حضور مســئوالن 
دولتى، نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس و 

كارشناسان آنها تشكيل مى شود.
عضــو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلــس در گفت وگو با 
خانه ملت در تشــريح جلســه كميســيون متبوعش كه با حضور 
بهــزاد محمدى معاون وزير نفت در امور پتروشــيمى، گفت: در 
اين جلســه ابتدا گزارشــى درباره «برنامه اجرايــى براى تحقق 
اولويت هاى مصوب كميســيون با موضوع كاهش خام فروشــى، 
توســعه و تكميل زنجيره ارزش» ارائه كرده و در ادامه مقرر شد؛ 
كميته اى به منظور جلوگيرى از خام فروشــى با حضور مســئوالن 
دولتــى، نمايندگان مجمع تشــخيص مصلحت نظــام، نمايندگان 

شود. تشكيل  آنها  كارشناسان  و  مجلس 
به گفته هــادى بيگى نژاد اين كميته وظيفه دارد مقدمات نقشــه راه 
پتروشيمى را با هماهنگى دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

مقدمات طراحى برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد كند.
نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى به دغدغه اصلى نمايندگان 
از برگزارى اين جلسه اشــاره كرد و گفت: نمايندگان تأكيد داشتند 
بايد با يك نقشــه درست به ســمت پرهيز از خام فروشى رفت و با 

استفاده از تكنولوژى برتر صنايع تكميلى را گسترش داد.

منابع درآمدى بودجه به 799 هزار ميليارد 
افزايش يافت

 كميســيون  تلفيق با درنظر گرفتن فروش 1/5 ميليون بشــكه نفت در سال 
آينده، ســعى كرده كســرى منابع دولت را به نوعى جبران كند تا نرخ تورم در 

سال 1400 افزايش نيابد.
به گزارش ايسنا، سخنگوى كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1400 در نشست 
خبرى روزگذشــته خود گفت: با مصوبه كميسيون تلفيق و براى جلوگيرى از 
كسرى بودجه و همچنين كســرى تراز عملياتى در سال آينده، منابع درآمدى 
بودجه كه در اليحه دولت 495 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شــده بود به 

799 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
رحيم زارع در ادامــه گفت: از اين رقم(منابع درآمدى) مبلغ 125 هزار ميليارد 

تومان در خود اليحه آمده بود كه در رديف ها نيامده بود.

تحريم واكسن آمريكايى و انگليسى
 تدبيرى حكيمانه بود

 رئيس قوه قضاييه دستور رهبرى در تحريم واكسن آمريكايى و انگليسى را 
تدبيرى حكيمانه دانست.

به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيسى در جلسه روزگذشته 
شــوراى عالى قوه قضاييه گفت: تأكيد مقام معظم رهبرى بر ممنوعيت ورود 
واكســن از آمريكا و انگليس براى آن بود كه نبايد ايران به آزمايشگاهى براى 

واكسن هاى آنها تبديل شود.
وى در ادامــه گفــت: ايــن تدبيــر رهبــر انقــالب، «تحريــم اســتكبار اقتصادى» 
اســت كــه امــروزه مى خواهــد بــا تفرعــن جــان ملت هــا را بــه خطــر بينــدازد 
و جهــان را قربانــى منافــع خــود كنــد، امــا رهبــرى حكيــم انقــالب، جلــوى 

ايــن كار را گرفتنــد.

نحوه اجراى پرداخت يارانه 120 هزار تومانى 
پيگيرى شود

 رئيس مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به معاون نظارت مجلس خواستار 
بررســى چگونگى اجراى پرداخت يارانه 120 هزار تومانى براى محرومين و 

ارائه گزارش آن شد. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف در اين نامه خطاب به پژمان پشــمچى زاده 
معاون نظارت مجلس شوراى اسالمى، نوشته است: پيرو نظارت ميدانى براى 
بررســى چك نهايى دريافت يارانه قانون حمايت معيشــتى مجلس و ادعاى 
تعــدادى از محرومين مبنى بر دريافت نكردن يارانه مردمى، ضرورى اســت 
چگونگى اجرايى شــدن پرداخت يارانه 120 هزار تومانى براى محرومين و 
صد هزار تومانى براى اقشــار كم درآمد پيگيرى و گــزارش آن به اينجانب 

ارائه شود.

بيمه نامه رازى خودرو پرايد سفيد به نام حميد بهرامى، فرزند: محمد، 
به شماره شناسنامه: 1 ، شماره بيمه نامه: 31221091/98/000892 ، 

شماره پالك: 511/28س36 ، شماره موتور: 01142918 و شماره شاسى: 
S 1412284524328 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

محمد ترابى»
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روز 
يكشنبه به ادامه بررسى طرح اصالح قانون 
انتخابات در صحن علنى مجلس پرداختند. 
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى ماده 
11 ايــن طرح را به تصويب رســاندند كه 
براســاس آن ماده 59 قانون به اين شــرح 
اصالح مى شــود كه «در راستاى بند 2- 10
سياست هاى كلى انتخابات مبنى بر شناسايى 
اوليه توانايى و شايستگى داوطلبان، شوراى 
نگهبان 3 ماه پيش از صدور دســتور آغاز 
انتخابات رياســت جمهورى و درصورت 
مشخص شــدن داوطلبى افراد، مى تواند از 
آنها دعوت كند تا برنامه هاى آنان را براساس 
شــرايط موضوع اين قانون و شاخص هاى 
موردنظر شوراى نگهبان موضوع بند 5- 10

سياست هاى كلى انتخابات بررسى كند.».
به طور كلى طرح اصــالح قانون انتخابات 
رياســت جمهــورى براى رفــع ابهام زايى 
برخى از مــوارد و وضع قوانين دقيق براى 
جلوگيرى از ورود ساليق شخصى در تعيين 
توجه  مورد  انتخاباتى،  نامزد هاى  صالحيت  
دولت هــا و مجالس گذشــته تاكنون قرار 

گرفته است. 
پس از ردصالحيت هاى دامنه دار شــوراى 
نگهبان از كانديدا هاى انتخابات اسفند 98، 
بيش از پيش براى رفع نواقص قانون كنونى 
انتخابات احساس نياز شد. در اين ميان نيز 
تعدادى از اعضاى شوراى نگهبان در پاسخ 
بــه انتقاد ها از عملكرد اين شــورا، بر لزوم 

اصالح قانون انتخابات تأكيد كرده اند. 
با اين حــال منتقدان و برخى كارشناســان 
معتقدنــد كه طــرح اخير مجلــس نه تنها 
ابهامات را از موارد مــورد انتقاد در قانون 

اختيارات  بلكــه  نمى كند،  رفــع  انتخابات 
اعضــاى شــوراى نگهبان را بــراى تعيين 
صالحيت نامزد هاى انتخاباتى بيشتر خواهد 

كرد. 
از اين رو برخى از منتقــدان اظهار مى كنند 
كه برخــى از نماينــدگان مجلــس براى 
اصــالح قانــون مذكور به اشــخاص نگاه 
كرده و براساس آن قانون را تغيير مى دهند، 
به طورى كه نتيجه اين قانون باز شــدن راه 
همفكــران نمايندگان فعلــى مجلس و رد 

شدن رقباى آنها خواهد بود. 
با اين حال، گفتنى است كه با اين مصوبات 
اخير عمًال تغيير بزرگى در فرايند انتخابات 
رخ نخواهد داد، تنها كســانى كه تا پيش از 
اين معموال ردصالحيت شــده اند، اكنون با 
داليل قانونى بيشتر ردصالحيت مى شوند. 

شــوراى نگهبان تا پيش از اين تشــخيص 
مى داد كه داوطلبان صالحيت رئيس جمهور 
شدن را دارند يا خير، اما با مصوبه مجلس، 
شــوراى نگهبان مجوز خواهد داشــت كه 
تشخيص دهد برنامه نامزد ها به درد كشور 
مى خورد يا خير؛ اين درحالى اســت كه از 
نظر منطقى اين مردم هستند كه بايد خوب 
يا بــد برنامه هاى كانديدا ها را تشــخيص 

دهند. 
در كل فــارغ از انتقاد هــاى صورت گرفته 
به طرح اصالح قانــون انتخابات مجلس و 
عملكرد شوراى نگهبان، بايد گفت كه مسير 
پيش روى مجلس براى تصويب طرح اخير، 
خواه ناخواه دســت اعضاى شوراى نگهبان 
را بــراى تعيين صالحيت هــا بازتر خواهد 

گذاشت. 

از سوى ديگر نبود معيار هاى دقيق و روشن 
براى بررســى  برنامه كانديدا هاى انتخاباتى، 
تعييــن صالحيت ها را به ســمت ســاليق 
شــخصى ســوق خواهد داد. امرى طبيعى 
اســت كه هر انســان و هر فعال سياسى  به 
يك طيف و ديدگاه گرايش داشته باشد. از 
اين رو نمى توان توقع پذيرش نظرات افراد 
بــا ديدگاه هاى مختلف را از مســئوالن امر 

داشت. 
بايد درنظر داشت كه حذف يكى از احزاب 
اصلــى كشــور از بدنه قــدرت، نتيجه اى 
جــز ايجاد فاصله ميان آحــاد مردم با بدنه 
دولت و حكومت نخواهد داشــت. زيرا به 
هرحال هر كدام از 2 طيف اصلى در كشور 
طرفداران زيادى دارنــد كه نمى توان آن را 

ناديده گرفت. 

در بررسى برنامه كانديدا ها

تصميم گيرى شوراى نگهبان به جاى مردم 
■ تصويب طرح بررسى برنامه هاى كانديداهاى رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان در مجلس

 محســن هاشــمى فرزند مرحــوم اكبر 
هاشمى رفســنجانى روز يكشــنبه با انتشار 
نامه اى بــه اظهارات خواهرش، فائزه واكنش 
نشــان داد. فائــزه هاشــمى در گفت وگوى 
تصويرى با يكى از رسانه ها مدعى شده بود 
كه «دوست داشــتم ترامپ رأى بياورد چون 
فشــارها مى توانست ايران را مجبور به تغيير 

سياست كند.» 
به گــزارش ايرنــا، در پى ايــن اظهارات 
هاشــمى رئيس شوراى شهر تهران و عضو 
شــوارى مركزى حزب كارگزاران با انتشار 
نامه اى به اظهارت خواهرش پاسخ داد. در 
اين نامه آمده اســت: خواهر عزيزم فائزه، 
هنوز چهارمين سالگرد رحلت پدر، سپرى 
نشــده بود كه انتشــار مصاحبــه اى از تو 

موجب ناراحتى عالقه مندان آيت ا... هاشمى 
رفســنجانى و البته اعضــاى خانواده و را 
فراهم كرد و بهانه اى مناســب به افراطيون 
و تخريب گــران پدر داد و برگ ديگرى بر 

مظلوميتش اضافه شد.
وى در پايــان نامــه خــود خطــاب بــه 
خواهــرش گفت: مى دانم كه در ســال هاى 
اخير برخوردهاى نادرســتى با تو، خانواده 
وفرزندت شــده اســت كه شــايد باعث 
كشــاندن تو به تندروى و خارج شــدن از 
مشــى ميانه روى پدر گرديده، ولى اين دليل 
نمى شــود كه به رئيس جمهور كشور بيگانه 
اميــد ببندى و دم از اســتقالل بزنى! لذا از 
تو صميمانه تقاضا دارم صحبت هاى خود را 
اصــالح و از اين موضع عذرخواهى كنى و 

مانع تخريب پدر از طرف تجديدنظرطلبان 
خارجى و افراطيون داخلى شوى.

ايــن نامــه در چنــد روز گذشــته در ميان 
خبرگزارى هاى خارجى و داخلى مطرح  شده 

و مورد بررسى قرار گرفته است. 
همان طور كه در نامه محســن هاشمى نيز به 
آن اشاره شــده در چند روز گذشته، به ويژه 
در فضاى مجازى بسيارى نسبت به اظهارات 

فائزه هاشمى واكنش نشان دادند.
در ايــن ميــان برخى به تندتريــن لحن كه 
متأســفانه اين روزهاى در ميان مســئوالن 
رواج پيدا كرده اســت، واكنش نشان دادند. 
حجت االســالم حسن شجاعى نماينده مردم 
ابهر در مجلس شوراى اسالمى در توئيتى در 
واكنش به سخنان اخير فانزه هاشمى نوشت: 

اگر حاج قاســم نبود، فائزه، كنيز داعش بود 
شايد!

با اين حال واكنش محسن هاشمى به اظهارات 
خواهر خود آن هم در نامه سر گشاده توجه 

برخى را به خود جلب كرده است. 
برخــى در اين ميان اقدامــات اخير خانواده 
مرحوم هاشمى رفسنجانى را در پى نزديك 
شــدن به انتخابات رياســت جمهورى و با 

اهداف انتخاباتى ارزيابى مى كنند. 
گفتنى است كه محسن هاشمى در كنار سيد 
حســن خمينى نوه امام خمينى(ره) به عنوان 
گزينه  اصيل و جوان اصالح طلبان محسوب 
مى شود. اين درحالى است كه شرايط سوابق 
عملكردى هاشــمى به مراتب از سيدحسن 

خمينى بهتر بوده است. 

استيضاح ترامپ 
كليد خورد

 رئيس مجلــس نماينــدگان آمريكا طى 
نامــه اى به همكاران خود اعالم كرد كه طرح 
استيضاح دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 

به صحن مجلس نمايندگان خواهد آمد. 
به گزارش فارس، نانسى پلوسى در اين نامه 
گفته اســت كه اين طــرح در صحن مجلس 
اعالم و رأى گيرى درباره آن تا روز چهارشنبه 

انجام خواهد شد.
ــه  ــق گفت ــزارش ســى.ان.ان، طب براســاس گ
تــالش  نماينــدگان  مجلــس  پلوســى، 
بــه  را  قطعنامه اى(غيرالــزام آور)  مى كنــد 

اتفــاق آرا بــه تصويــب برســاند كه براســاس 
آن از «مايــك پنــس» معــاون رئيــس جمهــور 
و كابينــه ترامــپ مى خواهــد ظــرف 24 
ــس  ــم 25 اُم رئي ــه متم ــكا ب ــا ات ــاعت ب س

ــد.  ــع كن ــدرت خل ــور را از ق جمه
اگر ايــن قطعنامه بــا مقاومــت نمايندگان 
جمهوريخواهان به اتفاق آرا تصويب نشود(يا 
پاسخى دريافت نكند) روز سه شنبه رأى گيرى 

نهايى(استيضاح) انجام خواهد شد. 
جيمز كليبــورن نماينده مجلــس نمايندگان 
آمريكا پيش از اين به شــبكه سى.ان.ان گفته 
بود كه اســتيضاح ترامپ ممكن است همين 

هفته اتفاق بيافتد.
دموكرات ها قصد دارند با توســل به تحريك 
ترامپ براى شــورش و نقش وى در حمله 

هوادارانش به ســاختمان كنگره آمريكا كه 5 
كشته برجا گذاشت اين طرح را پيش ببرند.

پلوسى در ادامه نامه خود آورده است، براى 
دفــاع و محافظــت از دموكراســى و قانون 
اساسى خودمان فورا عمل خواهيم كرد زيرا 
اين رئيس جمهور تهديدى براى دموكراسى 

و قانون اساسى ماست.
كليبورن  بى.بى.ســى،  گــزارش  براســاس 
همچنين گفته اســت كه حــزب دموكرات 
ممكن اســت طرح استيضاح را به دادگاه سنا 

ارسال نكند. 
وى مى گويد كــه بايد بگذاريــم جو بايدن 
در صد روز اول رياســت جمهورى خود بر 
دســتور كار خود تمركز كند و بتواند كابينه 

خود را در سنا تأييد كند.

درصورتى كــه مجلــس نماينــدگان طــرح 
استيضاح را به ســنا ارسال كند در اين روند 

اختالالتى پيش خواهد آمد. 
طبق قانون اساســى اياالت متحده، استيضاح 
پس از تأييد در مجلس نمايندگان به مجلس 
سنا ارســال خواهد شد و سناى آمريكا مانند 
دادگاه متهــم را دادگاهــى خواهد كرد و هر 
يك از ســناتورها نقش يك دادستان را ايفا 

خواهند كرد.
اين دومين بار اســت كه ترامپ اســتيضاح 
مى شود. او پيش از اين يك بار به خاطر بحران 
موســوم بــه اوكراين گيت مورد اســتيضاح 
قرار گرفت كــه درنهايت اين طرح مخالفت 
ســناتورهاى جمهوريخواه با شكست مواجه 

شد.

مجالى ديگر براى توهين به يكديگر

آيا اهداف انتخاباتى در پى نامه  محسن به فائزه است؟!
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ايجاد 210 هزار شغل جديد براى مددجويان كميته امداد
 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى(ره) بــا بيان اينكه از ابتداى 
سالجارى تاكنون 210 هزار شغل جديد به صورت مستقيم و غيرمستقيم براى مددجويان 

كميته امداد ايجاد شده و اين تعداد اكنون درحال كسب درآمد هستند.
بــه گزارش ايرنا، حجت ا... عبدالملكى اظهار كرد: اين ميزان اشــتغال در مقايســه 
با مدت مشــابه ســال گذشته 25 درصد رشــد دارد كه از اين تعداد اشتغال، 150 
هزار به صورت مســتقيم و بقيه در قالب غيرمســتقيم در يك زنجيره متصل به هم 

فعاليت دارند.
وى گفت: براســاس آمار و اطالعات موجود، درآمد خالص ماهيانه هر طرح براى هر 

مددجود با 33 درصد رشد در مقايسه با سال گذشته مبلغ 2 ميليون تومان است.

 ارائه خدمات ورزشى به افراد با اختالالت ذهنى
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــتى از امضــاى تفاهم نام ــازمان بهزيس ــاون توانبخشــى س  مع
ورزشــى بــه افــراد بــا اختــالالت ذهنــى بــا مؤسســه حامــى المپيــك ويــژه ايرانيــان 
خبــر داد و گفــت: توســعه فعاليت هــاى بدنــى و ذهنــى در راســتاى ارتقــاى ســالمت 
و بهبــود كيفيــت زندگــى افــراد داراى اختــالالت ذهنــى و هوشــى از محورهــاى اين 

ــه اســت. تفاهم نام
به گزارش ايرنا، محمد نفريه در آئين امضاى اين تفاهم نامه افزود: برگزارى مســابقات 
ورزشى براى توسعه دانش و توانمندى هاى افراد با اختالالت ذهنى و هوشى، بخشى 
از محورهاى همكارى مشترك معاونت توانبخشى سازمان بهزيستى كشور با موسسه 

حامى المپيك ويژه ايرانيان است.

قطع موقت برق بهتر از مصرف سوخت مازوت است
 رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه درحال  حاضر علت اصلى آلودگى 
هوا، افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون است كه عامل اصلى آن استفاده از 
سوخت هاى فسيلى به ويژه گازوييل در خودروهاى ديزلى و مازوت در صنايع سنگين 
و نيروگاه ها است. به گزارش ايسنا، عيسى كالنترى اظهار كرد: در ادامه با بيان اينكه ما 
درحال  حاضر محدوديت هايى در زمينه عرضه گاز در كشــور داريم، تصريح كرد: طى 
امســال مصرف گاز در بخش خانگى 15 درصد نســبت به سال گذشته افزايش يافته 
اســت. علت اين موضوع مى تواند شيوع ويروس كرونا باشد زيرا براساس توصيه هاى 
بهداشتى در ادارات، مراكز تجارى و منازل در و پنجره ها براى تهويه هوا تاحدودى باز 

است و اين سبب مى شود گرماى هوا با سرماى بيرون تبادل شود.

ضرورت استعداديابى زندانيان
 براى معرفى آنان در مشاغل مختلف 

 مديركل زندان هاى همدان، استعداديابى زندانيان براى معرفى آنان 
در مشاغل مختلف را مورد تأكيد قرار داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، جلســه شوراى 
راهبرى مهارت آموزى و مشــاوره شــغلى زندانيــان با حضور رضا 
ذوالفعلى نژاد مديركل زندان هاى همدان و اعضاى اين شورا در سالن 

اجتماعات اداره كل زندان هاى همدان برگزار شد .
رضــا ذوالفعلى نژاد در جمع اعضاى شــوراى راهبرى مهارت آموزى 
و مشاوره شغلى زندانيان اســتعداديابى زندانيان براى معرفى آنان در 

مشاغل مختلف تأكيد كرد .
وى گفت: نداشتن شغل زمينه ســاز ارتكاب دوباره جرم در زندانيان 
است و آسيب ها ومشكالت خاصى براى خود و خانواده آنان به وجود 
مى آورد. ذوالفعلى نژاد اظهار كرد: در شرح وظايف هر يك از اعضاى 
بايد واقعيت ها را مدنظر قرار داده و هويت اجتماعى و فرهنگى گروه 
هدف در نوع آموزش مى بايســت مدنظر قرار گيرد تا آنان بهره كافى 
از آموزش ها را برده و به يك فرد كار آمد تبديل شــوند تا بتوانند در 
حين تحمل حبس و پس از آزادى، براى خود يك شــغل مناســب و 
آبرومند داشــته باشند و با كسب درآمد جوابگوى هزينه زندگى خود 

و خانوده باشد.
وى خاطرنشان كرد: آموزش پيش مقدمه هر فن و شغلى است؛ بنابراين 
مــا بايد دائم «ارزيابى كنيم كه چقدر از اين آموزش ها مفيد بوده و از 
سوى زندانيان مورد استقبال قرار گرفته است تا ميزان دستيابى به هدف 

اصلى ما اندازه گيرى و مستمر» اصالح شود. 
مديركل زندان هاى همدان با بيان اينكه رشته هاى آموزشى مى بايست 
متناسب با اشتغال بومى در استان باشد، خاطرنشان كرد: براى اشتغال 
زندانيان در داخل زندان، بايد اســتعداديابى علمــى الزم از زندانيان 
به عمل آيد كه بدانيم در چه زمينه هايى تخصص دارند و عالقه مند به 
فعاليت در چه حوزه هاى شغلى هستند تا كارگاه ها منطبق بر استعداد 

زندانيان تأسيس و فعال باشد.
وى ادامه داد: يكى از دغدغه هاى زندان اشتغال و حرفه آموزى زندانيان 
اســت تا پس از رهايــى از زندان با ايجاد زمينه شــغلى براى آنها از 

بازگشت دوباره آنان به زندان و تكرار جرم پيشگيرى شود.
در پايان اعضاى شورا ضمن قدردانى از زحمات مديركل زندان هاى 
همدان، اشاره كردند: در مجموعه زندان هاى همدان ما داراى ظرفيت 
بسيارخوبى هستيم و مى توانيم با خرد جمعى دست به دست يكديگر 
داده و در اين امر خطير با توكل به خدا به يارى زندانيان شــتافته تا از 

آنان افرادى كارآمد و خالق به وجود بياوريم.

اقتصاد سرآمد: ركوردشكنى ادامه دار مصرف گاز خانگى
 پس همونه سريع يه جايگزين به جاش وارد ميدان كردن!!

اخبار صنعت: تير محتكران به سنگ خورد
 باالخره يه جورى بايد پرشون رو ميچيدن!!

اعتماد: خطر آلودگى هاى مزمن هوا
 يعنى اين مرحله رو هم رد كنيم رفتيم فينال!!

اسكناس: چالش ادامه دار چسبندگى قيمت ها 
 پس با چسب يك دوسه بچسبونيم كه ديگه نشه بازش كرد!!

افكار: آغاز واكسيناسيون كرونا پيش از سال نو 
 نكنه مى خوان از مبالغ پاداش شب عيدمون حساب كنن!!

اقتصادبرتر: اصناف در محاصره مشكالت
 فعال سوزنشون گير كرده رو اصناف!!

آفتاب اقتصادى: قيمت گذارى دستورى در بورس امكان پذير نيست
 همينجور يِلخى هركى هر قيمتى داد كه نميشه!!

امروز: خودرو تا 20 ميليون تومان ارزان شد
 ديگه كار به جايى رسيده كه ميليونى دارن پول جا به جا مى كنن!!

ايران: پنجشنبه هاى افتتاح به روايت آمار
 آخر هفته ها كه مخصوص جوج زدنه نه افتتاح!!

دنياى اقتصاد: راز قيمت نجومى خودرو 
 پس همون نجومى كه ميليونى دارن تخفيف ميدن !!

صبح امروز: نفت بيار، اتوبوس ببر
 مگه يه ُقل دوُقله!!

كسب و كار: بازار مسكن در آستانه رونق
 خدا بخواد دارن الك پشتى پيشرفت مى كنند!!

شهروند: دختران 30 درصد كمتر از پسران آرزو مى كنند
 بدون شرح!!

مردم ساالرى: آمار قربانيان كرونا چگونه دورقمى شد؟
 يه رقمشو كم كردن!!

اتصال نسخه الكترونيك تأمين اجتماعى
 به نرم افزار بيمارستان ها

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با اعالم اينكه امكان اتصال 
نرم افزارهاى مورد استفاده درمانگاه ها و بيمارستان ها با سامانه نسخه 
الكترونيك تأمين اجتماعى فراهم شده و برنامه واسط (API) پس از 
پايان مراحل فنى مورد نياز در دسترس مراكز درمانى و توليدكنندگان 

نرم افزارهاى متعدد قرار دارد.
به گزارش ايرنا، مصطفى ســاالرى در جلســه هفتگى رسيدگى به 
روند پيشرفت طرح نسخه الكترونيك كه به صورت ويدئوكنفرانسى 
با حضور مديران درمان تأمين اجتماعى اســتان هاى سراسر كشور و 
مديران ستادى بخش درمان و فناورى اطالعات اين سازمان برگزار 
شد، اظهار كرد: نظرات و پيشنهاداتى كه توسط مديران و كارشناسان 
اســتان ها اعالم مى شــود، بايد در اسرع وقت بررســى و در تمامى 

مراحل پيشرفت امور مورد توجه قرار گيرد.
ــاورى  ــوزه فن ــا ح ــط ب ــاى مرتب ــف و فعاليت ه ــيم وظاي وى تقس
ــت:  ــرد و گف ــوان ك ــت عن ــز اهمي ــائل حائ ــات را از مس اطالع
بــا  متناســب  بايــد  اطالعــات  فنــاورى  حــوزه  فعاليت هــاى 
ــن  ــازمان تأمي ــاى س ــف و مأموريت ه ــوع وظاي ــتردگى و تن گس
اجتماعــى طراحــى شــود و هــر گــروه از متخصصيــن ايــن حــوزه 
ــه  ــى ب ــورت تخصص ــازمان به ص ــاى س ــاخه اى از فعاليت ه در ش

ــند. ــا باش ــخگوى نيازه ــد و پاس ــت بپردازن فعالي
مديرعامل ســازمان تأميــن اجتماعى تقويت ارتباط سيســتماتيك 
بين ســطوح مختلف كارشناســى و مديريتى مرتبط با طرح نسخه 
الكترونيــك را نيز مورد تأكيد قرار داد و افزود: برگزارى جلســات 
كارشناسى و تعامل دائمى بين سطوح مختلف بايد با جديت بيشترى 
انجام و ميزان پيشــرفت طرح در استان هاى مختلف به دقت بررسى 

شود.
ساالرى همچنين تسويه حســاب به موقع مطالبات مراكز درمانى را 
از تعهدات مهم ســازمان تأمين اجتماعى برشمرد و گفت: مطالبات 
ايجادشده از طريق ســامانه نسخه الكترونيك تا هفته گذشته به طور 

كامل پرداخت شده است.
وى ادامــه داد: پرداخت منظم و روزانه بخش اول مطالبات كه براى 
پزشكان داراى امضاى ديجيتال 95 درصد، ساير پزشكان 80 درصد 
و ســاير مراكز طرف قرارداد 30 درصد اســت نيز همواره درحال 

انجام است.
مديرعامــل ســازمان تأميــن اجتماعــى از ارائــه گــزارش پيشــرفت 
طــرح نســخه الكترونيــك بــه رئيــس جمهــور خبــر داد و گفــت: 
براســاس ارزيابــى و اظهارنظــر رياســت جمهــورى وضعيــت 
ــى  ــن اجتماع ــازمان تأمي ــك س ــخه الكتروني ــرح نس ــرفت ط پيش
ــات  ــا و زحم ــه تالش ه ــر نتيج ــن ام ــت و اي ــش اس رضايت بخ
مجموعــه همــكاران در بخــش فنــاورى اطالعــات و حــوزه درمــان 

ــن اجتماعــى اســت. تأمي
ساالرى همچنين بر آمادگى سازمان تأمين اجتماعى براى حذف كامل 
دفترچه هاى كاغذى تأكيد كرد و گفت: ســامانه نســخه الكترونيك 
ســازمان تأمين اجتماعى داراى قابليــت و امكانات كامل مورد نياز 
بيمه شــدگان و مراكز درمانى ارائه دهنده خدمت است و با برقرارى 
ارتباط بين اين سامانه و ساير سامانه هاى مورد استفاده مراكز درمانى، 
اميد اســت كه شاهد گسترش استفاده از نسخه الكترونيك و حذف 

كامل دفترچه هاى كاغذى باشيم.

زهرا زنگنه»
شــهرى  عمومى  حمل ونقــل  نــاوگان   
مســافران، به عنوان يكى  تردد باالى  به دليل 
از كانون هــاى شــيوع بيمــارى كوويد-19
به شمار مى روند، جايى كه در همان روزهاى 
خاصى  پروتكل هاى  ويروس،  شيوع  ابتدايى 
بــراى آن درنظر گرفته شــد و بنابر تصميم 
مســئوالن، براى حفظ ســالمت مسافران و 
راننده، تعداد مســافران از 4 به 3 نفر كاهش 
پيدا كرد و با توجه به اينكه مشــخص شده 
برخى افراد آلــوده به ويروس بدون عالمت 
هســتند، اســتفاده فراگير از ماســك امرى 
ضرورى اعالم شــد. اين قانون تا حد زيادى 
در تاكســى هاى درون شهرى رعايت مى شود 
اما در تاكسى هاى بين شهرى كه بايد مسافت 
بيشــترى براى رســيدن به مقصد طى شود، 
پروتكل ها به اين شــكل رعايت نمى شود و 
4 نفر مســافر كه گاهى اوقات ماســكى هم 
ندارنــد، در كنار هم اين مســير هاى نســبتا 

طوالنى را مى گذرانند.
رعايت نكردن پروتكل ها در َون هايى كه در 
سطح شهر فعاليت دارند مانند مسير شهرك 
مدنى نيز ديده مى شود و اين ون ها با ظرفيت 

كامل مسافران را به مقصد مى رسانند.
يك مســأله قابل توجه در تاكسى ها نيز نبود 
دستگاه پز است، اگر هر تاكسى يك دستگاه 
پز داشــته باشد پول نقد كه عاملى مهم براى 
انتقــال ويــروس اســت خودبه خود حذف 
مى   شود، بيشتر تاكسى هاى همدان دستگاه پز 
ندارند و به گفته  آنها، دريافت اين دســتگاه 

دردسر زيادى به همراه دارد.
يــك راننــده ون در مســير شــهرك مدنى 
مى گويد: پايان وقت مردم براى اينكه سريع تر 
به مقصد برسند بدون رعايت پروتكل ها وارد 
ون مى شــوند، من هم نمى توانم با اين افراد 

بحث كنم، مجبور مى شوم حركت كنم.
يكى ديگر از رانندگان ون كه مردى ميانسال 
اســت نيــز دربــاره رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى بيان مى كند: من 2 فرزند كوچك 
دارم و براى حفظ ســالمتى آنها هم كه شده 
مســافر كمترى سوار مى كنم اما برخى موارد 
در بين مسير مسافرى مى  بينم و براى اينكه به 

مقصد برسد سوار مى كنم.
وى ادامه مى دهد: من به هيچ عنوان شخصى 

كه ماســك نداشــته باشد را ســوار ماشينم 
نمى كنم چون هم در برابر خودم و خانواده ام 

و هم مسافران ديگر مسئول هستم.
يك راننده تاكســى مسن نيز درباره دريافت 
دســتگاه پز اين گونه توضيــح مى دهد: من 
دســتگاه پز را خودم از بانك دريافت كردم، 
عــده اى از شــركت هاى خصوصى دريافت 
كردند و برخى نيز به صورت امانى دستگاه پز 
در اختيار دارند و سازمان تاكسيرانى به دليل 
اينكه بار مالى به همراه داشــت دســتگاه پز 

براى تاكسى داران دريافت نكرد.
رعايت  دربــاره  همــدان  تاكســيرانى  مدير 
نكردن پروتكل هاى بهداشــتى توسط برخى 
تاكســى داران، بيان مى كند: از ابتداى شــيوع 
ويروس كرونــا براى رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى توسط ون هاى شهر همدان مشكالتى 
داشتيم و تقريبا يك ماه اخير بخش زيادى از 

اين مشكالت حل شده است.
ميالد كريمى ادامه مى دهد: در هر خط يك 
بازرس وجــود دارد و تا زمانى كه بازرس ها 
هســتند پروتكل هــاى بهداشــتى رعايــت 
مى شــود، اما زمانى كــه بازرس ها در محل 
حضور ندارند، پروتكل ها به شكلى كه بايد، 

رعايت نمى شود.
او با بيان اينكه از ســاعت 8 شب كه ساعت 

كارى بازرس ها تمام مى شود، تعداد مسافران 
افزايش مى يابد، مى گويد: پس از اين ساعت 
خود مردم نيز تا حدى اين مســأله را به دليل 

افزايش حجم ترافيك، تشديد مى كنند.
كريمى با بيان اينكه اگر بازرس نباشــد، ون ها 
رعايت نمى كنند اما تاكســى ها هميشه رعايت 
مى كننــد، مى افزايد: تاكســى داران در ارتباط با 
اســتفاده از ماسك معموال به مســافران تذكر 
مى دهند، اما معموال خود مردم اين مسأله را جدى 
نمى گيرند و همين سبب درگيرى بين مسافران و 
راننده مى شود و اين درگيرى ها موجب خسته 

شدن راننده از تذكر به مسافر مى شود.
او دربــاره برخــورد بــا تاكســى دارانى كه 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت نمى كنند، 
مى گويد: اگر مشــاهده شــود، خــودرو به 
پاركينگ منتقل مى شــود و اگر تخلف خيلى 
شــديد نباشــد، به كميته انضباطــى ارجاع 

مى دهيم.
كريمى همچنين درباره دريافت دســتگاه پز 
براى تاكســى داران اينگونه توضيح مى دهد: 
سال گذشته به تمام تاكسى ها دريافت دستگاه 
پز اعالم شد، ما نمى توانيم تبليغ بانك خاصى 
را كنيم، اما ســال گذشــته با برخى بانك ها 
صحبت هايى شــد كه دستگاه پز را با مبلغ 2

ميليون تومان به تاكســى داران بدهند و اين 

مبلغ نيز به صورت وام قرض الحسنه است.
مدير معاونت تاكســيرانى شهردارى همدان 
ادامه مى دهــد: اگر پارســال راننده ها اقدام 
مى كردند هم دســتگاه را دريافت مى كردند 
هم به لحاظ مالى فشــارى بر روى دوش آنها 
نبود و هم پشــتيبانى اين دستگاه ها به عهده 

بانك بود.
كريمى مى افزايد: با وجود شرايط مناسبى كه 
سال گذشته برقرار بود تنها 600 تاكسى براى 

دريافت دستگاه پز اقدام كردند.
 او با بيان اينكه امســال دســتگاه پز گران تر 
شده اســت، گفت: راننده ها مى توانند با يك 
ضامن به بانك مراجعه كرده و پس از تشكيل 
پرونده بدون هيچ مشكلى دستگاه را پس از 

ده روز دريافت كنند.
در اين روزها تاكســى هايى را مى بينيم كه 
پول يك مسافر بيشــتر را بر سالمت خود 
و مســافران ترجيح داده و با 4 مســافر به 
راه مى افتند؛ آن هم در شرايطى كه رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى و فاصله گــذارى 
اجتماعى حرف نخســت و آخر را مى زند؛ 
فاصله هايــى كه براى ســالم زيســتن كنار 
همديگــر به قدرى مهم اســت كــه براى 
كاهش شــيوع ويروس كرونــا بايد آن  را 

گرفت. جدى 

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: اين روزها 
آفرودســوارى به عنوان يك ورزش شناخته شــده 
و به اعتقاد بســياري گران ترين ورزش دنياســت 
ولى هميــن ورزش با توجه به همه دردســرها و 
هزينه هايش، تب و تاب شــديدى در بين جوانان 

ايجاد كرده است.
آفرودســوارى در ســال هاى گذشــته به يكى از 
تفريحــات هيجان انگيز بدل شــده اســت كه در 
بيشــتر كشــورهاى دنيا از جمله ايران، طرفداران 
خاص خود را دارد و تاريخچه آن به مســابقه هاى 

اتومبيلرانى بازمى گردد.
در ايــران تورهاى طبيعتگردى بســياري فعاليت 
مى كنند؛ البته اين تورها هم قانون هاى خاص خود 
را دارد؛ بيشتر تورهاى آفرود داراى مجوز هستند و 

مسافران خود را بيمه حوادث مى كنند.
 اين تورها به دليل داشتن هيجان زياد، عالقه مندان 
زيادي دارد. چنانچه جزو افرادى هستيد كه عاشق 
هيجان هستيد به شما پيشنهاد مىكنم يك بار سفر 
با تورهاى آفرود را تجربه كنيد و براى خود خاطره 

بسازيد.
رئيس هيأت اتومبيلرانى در جمع ورزشكاران اين 
رشته ورزشى و نماينده نهاد هاى اجرايى مختلف با 
اشاره به چالش هاى ايجادشده عليه آفرودسواران، 
گفت: تمامى اشــخاصى كه زيرنظر هيأت درحال 

فعاليت هستند، نظم و ساختار مشخصى دارند.
اصغر جهانيان در ادامــه افزود: برخورد با خاطيان 
و افراد قانون گريز از اولويت هاى اصلى اين هيأت 
اســت و از مقامات قضايى تقاضــا داريم به دليل 
خدشه دار كردن چهره اين رشته ورزشى در جامعه 

با جديت با آنان برخورد شود.
وى با بيان ظرفيت هاى مناســب آفرودسواران در 

رويدادهــاى مختلف، افــزود: در حوادث طبيعى 
اعم از زلزله، ســيل و كمك رسانى در طرح هاى 
مؤمنانه به نقاط دورافتاده و صعب العبور، اين افراد 
با ازخودگذشتگى و هزينه هاى شخصى، داوطلبانه 
حضور داشــته و پيش از نيروهــاى امدادى وارد 
عمل شــده اند كه اين موضوع شايســته قدردانى 

است.
جهانيان تعامل بين ورزشكاران و عوامل ارگان هاى 
مختلف را در زمينه مديريت مشــكالت به وجود 
آمده الزم دانســت و تصريح كرد: با فرهنگسازى 
و آموزش هاى الزم در حوزه تشــريح اقدامات و 
كاركردهاى آفرودســواران مى توان اين هجمه ها را 

از ميان برد و افراد خاطى را شناسايى كرد.
رئيــس هيأت در بخش ديگرى از ســخنان ايجاد 
جايگاه ثابت در زمان و مكان معين شــده را براى 
آفرودسوارى مفيد دانست و از همه عوامل اجرايى 
درخواست كرد در اين زمينه هم فكرى هاى الزمه را 

در كارگروه هاى تخصصى انجام دهند.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى اســتان همدان نيز در اين گردهمايى 
اســتان همدان را يكى از قطب هاى اصلى كشور 
در حوزه تاريخ و تمدن، طبيعت و صنايعى دستى 
دانســت و افزود: در حوزه گردشــگرى ورزشى 
عملكــرد مناســبى نداشــته ايم و بايد بــا ايجاد 
زيرســاخت ها اين فضــا را در اســتان به وجود 
بياوريم كه مطمئنًا فوايدى از قبيل كســب درآمد، 
ايجاد شــغل و جذب گردشــگر به همراه خواهد 

داشت.
على خاكســار مشــاركت آفرودســواران را در 
برنامه هاى اجتماعى و ايجاد شــور و نشاط، حائز 
اهميت دانست و گفت: در حوادث طبيعى از قبيل 

سيل، زلزله و همچنين دوران شيوع ويروس كرونا 
اين قشــر نقش تأثيرگذارى را در كمك رسانى به 

نقاط دورافتاده داشته اند.
جانشــين فرماندهى انتظامى شهرســتان همدان 
گفت: اين ســازمان مخالف ورزش و تفريحات 
سالم نيســت و با فعاليت در اين رشته جذاب و 
مفرح ساختارشكنى در جامعه نيز كاهش خواهد 

يافت.
 احمــد انــوارى در ادامــه افزود: مــا مخالف 
آفرودســوارى نيســتيم و حامى اين رشته هستيم 
ولى براى رفع مشــكالت ناشى از تعارض منابع 
برخى افراد با اين رشــته ورزشى بايد زيرساخت 
مناسبى ايجاد شــود كه ورزشكاران اين رشته در 
مســيرهاى مجاز و به صورت نظام مند به فعاليت 

بپردازند.
وى ايجاد رعب، وحشــت، آســيب هاى مادى و 

جسمى را از عوارض اتومبيلرانى و موتورسوارى 
غيرقانونى دانســت و افزود: نيروى انتظامى اين 
افراد را جزو جامعه آفرودسواران اين هيأت تلقى 

نمى كند.
انوارى استفاده از ظرفيت مناسب اين ورزشكاران 
اخالق گــرا را حائز اهميت دانســت و افزود: با 
افرادى كه به نوعى جايگاه اين رشته را در جامعه 

خدشه دار مى كنند، برخورد قانونى خواهيم كرد.
نماينــده پليس راهور نيز در جمع ورزشــكاران 
هيأت موتورســوارى و اتومبيلرانى، گفت: انتشار 
كليپ ها و تصاوير هنجارشكن در طبيعت موجب 
خدشه دار شــدن چهره اين ورزشكاران شده كه 

بايد در اسرع وقت با خاطيان برخورد شود.
 على مظفرى هرگونه تغييرات در شــكل ظاهرى 
اعم از ارتفاع، روشــنايى نامتعــارف و آاليندگى 
وســائط نقليه را مخالف قانون دانســت و افزود: 
تــردد ايــن خودروهــا در داخل معابر شــهرى 

مشكل ساز است.
نماينــده پليــس راهــور تشــكيل جلســات و 
كارگروه هاى تخصصــى را براى رفع اين چالش 
ضرورى دانســت و افزود: ورزشكاران اين رشته 
ورزشــى بايد در فضايى مناســب و مســيرهاى 
مجاز بــه فعاليت بپردازند و اين موضوع بايد بين 

نهاد هاى اجرايى هماهنگ شود.

وى همنوع دوستى، روحيه كمك و سخت كوشى 
را از ويژگى هاى بارز اين افراد برشــمرد و افزود: 
در همه بالياى طبيعى و در دسترســى به مناطق 
صعب العبور اســتفاده از ظرفيت اين اشــخاص 

مثمرثمر است.
نماينــده اداره كل منابع طبيعى اســتان همدان با 
اشاره به اينكه 80 درصد از فضاى استان را مراتع 
و اراضى طبيعى شكل مى دهد، افزود: منابع طبيعى 
مســئول حفظ و صيانت از اين سرمايه هاى ملى 
بوده و در راه جلوگيرى از آسيب رساندن به اين 
ســرمايه با هرگونه هنجارشكنى، برخورد الزم را 

انجام خواهيم داد.
على قشمى مقرر شدن جايگاهى مناسب براى اين 
ورزشكاران را الزم دانســت و گفت: ما مخالف 
ورزش و ايجاد شور و نشاط اجتماعى در جامعه 

نيستيم.
در پايــان اين جلســه يكى از ورزشــكاران به 
نمايندگى از تمامى جامعه هيأت موتورســوارى 
و اتومبيلرانى اســتان نكاتــى را ابراز كرد و در 
بخش مهمى از ســخنان خود افــرادى را كه با 
فعاليت غيرمجاز باعث تخريب طبيعت شــده اند 
را از جامعه ورزشــكاران اين رشته ندانست و 
تأكيــد كرد: ما حامى برخورد جدى با اين افراد 

هستيم.

كرونـا سوار بر تاكسى 
■ تاكسيرانى: 600 تاكسى در همدان دستگاه پُز دارند

در گردهمايى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى استان با مسئوالن مطرح شد

آفرودسواران دوستدار طبيعت هستند 
■ ايجاد مسيرهاى مجاز براى فعاليت اين رشته
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 يك وكيــل پايه يك دادگســترى داليل اصلى 
و بنيــادى امروزه طالق را مســائل مالــى، اعتياد، 

فرهنگ هاى متعارض و طبقات اجتماعى دانست.
سعيد دانشخواه در گفت وگو با ايسنا، تبيين كرد: يكى 
از داليل اصلى و بنيادى كه امروز مى توان در بحث 
طالق مطرح كرد «فقر مالى» اســت زيرا در ابتداى 
امر ازدواج مسائل مالى و اقتصادى نمود برجسته اى 
دارد و مى تواند شــامل مهريه، خانه و ... باشد كه به 
هيچ وجه نمى توان نقش ماديات را در همان ابتداى 

موضوع زندگى مشترك ناديده گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: پس از وقوع عقد و تشكيل 
زندگى مشــترك، ماديات و مســائل مادى خود را 
طور ديگرى نشــان مى دهد و مــوارد قابل توجهى 
از طالق دقيقــاً به علت ضعف و نقص در تأمين و 
تهيه لوازم هاى زندگى مشترك و نيز برآورده نشدن 

نيازهاى آنهاست.
دانشــخواه به ديگر داليل و عوامل مهم طالق اشاره 
كرد و افــزود: از ديگر داليل مهــم طالق موضوع 
اعتياد زوجين به ويژه زوج اســت، هر چند متأسفانه 
در جامعه و دنياى امروزى شــاهد اعتياد زوجه هم 
مى توانيم باشيم. به نظر مى رسد بيشترين علت طالق 
در خانواده ها به ويژه قشر متوسط و متوسط به پايين 

همين موضوع اعتياد است.
وى با بيان اينكه در خانواده هايى هم كه از نظر مالى 

در وضعيت مناسب و به نوعى در رفاه به سرمى برند، 
«اعتيــاد» عامل مهمــى در طالق مطرح مى شــود، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به متفاوت بودن وضعيت 
مالى، آثــار و تركش هايى كه از اعتياد سرچشــمه 

مى گيرد، به طبع متفاوت خواهد بود.
اين وكيــل پايه يك دادگســترى تبيين كــرد: در 
خانواده هايى كه از لحاظ مالى در شــرايط بدى قرار 
دارند، اعتياد موجب شده زوج نتواند وسايل معاش، 
خورد و خوراك را تهيه و مسئوليت خود را به خوبى 
و درســتى ايفا كند زيرا اقتصــاد خانه و خانواده در 
اين دســته از اهميت زيادى برخوردار اســت كه به 
هيچ وجه نمى توان آن را ناديده گرفت و اين موضوع 

به سرعت منجر به طالق مى شود.
وى با بيان اينكه خانواده هاى متمكن از نظر اقتصادى 
هيچ مشكلى ندارند و اساساً موضوع ماديات و تمكن 
مالى آنها به نوعى حل شــده است، گفت: عالوه بر 
اعتياد، از بين رفتن جايگاه اجتماعى، حيثيت، شأن و 
منزلت در خانواده ها آن هم در خانواده هايى كه بسيار 
به حواشى و چشم و هم چشمى اهميت مى دهند و يا 
ناتوانى زوج در اداره امور خانه، خانواده و ...، از ديگر 

داليل و عوامل طالق به شمار مى آيد.
دانشــخواه در ادامه مطرح كرد: برخى اعتقاد دارند 
«بيكارى» همان «فقر مالى» است درحالى كه اين باور 
غلط است زيرا بيكارى آثار منفى ديگرى هم دارد، از 

جمله اينكه اگر در يك خانواده زوج بيكار باشد، نظام 
طبيعى زندگى در آن خانواده از بين مى رود.

وى اضافــه كرد: بيكارى نظم و نظــام واجب را از 
خانواده ها مى گيــرد و چون طبيعتاً زوج بايد خارج 
از منزل و مشغول به فعاليت باشد و زوجه در خانه 
و مسئول وظايف خود و امر خانه دارى است، از بين 
رفتن اين الگو موجب تداخل در وظايف و تكاليف 
زوجين شــده و اين موضوع به مرور زمان موجب 
خروج زندگى از مســير متعارف خود و درنهايت 

منجر به طالق مى شود.
اين وكيل پايه يك دادگسترى تصريح كرد: با وجود 
اينكه شايد طبق نظر عده اى موضوع روابط زناشويى 
را نبايد علت و عاملى در طالق دانســت اما واقعيت 
اين اســت كه درصد ملموس و قابــل توجهى از 

طالق ها ريشه در همين موضوع دارد. 
وى اعــالم كــرد: جوانانى كه پيــش از ازدواج در 
گروه هاى هنجارشــكن و گاه فاسد حضور داشته و 
يكى از بديهيات موجود در اين گروه هاى نامتعارف، 
روابط جنســى است، تصورى كه از رابطه با همسر 
شــرعى و قانونى خود دارند با آن چيزى كه پيش از 
ازدواج در ذهن خود داشــته، قابل مقايســه نبوده و 
اين تعارض و دوگانگى در همه ابعاد خود را نشان 
مى دهد و يك نتيجه بيشــتر ندارد كه آن هم طالق 

است.

دانشــخواه در ادامه گفــت: از ديگر عوامل و داليل 
طالق، فرهنگ هاى متعــارض و فاصله طبقاتى دو 
خانواده است كه از لحاظ فرهنگى، اجتماعى و درك 
و باورى كه از جامعه خود دارند، با هم در تناقض و 
يا حتى در تعارض هستند و نمى توانند سال هاى سال 
با اين دوگانگى مشــهود، زندگى مشترك را تحمل 
كنند و اين باورها و فرهنگ هاى متضاد در عمل به 

خروج از توازن و همراهى زوجين منجر مى شود.
وى در ادامه توصيه هايى مهم در جهت كاهش آمار 
طالق داشت و اعالم كرد: بهبود وضعيت معيشتى و 
اقتصادى جامعه به نوعى كه مردم در تأمين مخارج 
روزمــره زندگى و امرارمعاش خود دچار مشــكل 

نباشند، در كاهش طالق مؤثر خواهد بود.
اين وكيل پايه يك دادگسترى با اشاره به اينكه پيش 
از ازدواج حتمــاً دو طــرف زمانى را براى كســب 

شــناخت و معرفت نسبى، شناختن خصوصيات و 
اعتقــادات و باورهاى ذاتى همديگر درنظر بگيرند، 
تصريــح كرد: از لحاظ مالــى، فرهنگى و اجتماعى 
خانواده ها ضرورتاً با هم در يك درجه و سطح و يا 

حداقل نزديك به هم باشند.
وى در پايان مطرح كرد: عقايــد، باورها، اعتقادات 
و خصلت هاى عمومى خانواده ها و مقايسه با خود 
مى تواند در هر چه بيشــتر نزديك شدن زوجين به 
هم مؤثر واقع شــود و صرفاً تكيه بر ماديات و مبنا 
قرار دادن ماديات نمى تواند تضمين كننده آســايش 
و آرامش در يك زندگى مشــترك باشــد، آنچنان 
كه صرف دوســت داشــتن يكديگر هم نمى تواند 
علت خوشــبخت بودن و شدن زوجين باشد و هر 
موضوعى بايــد در حد طبيعى و معمول خود حائز 

اهميت و مورد توجه باشد.

اقتصـاداقتصـاد

بورس

 eghtesad@hamedanpayam.com

اشتغال

بورس به دوران اوج بازمى گردد؟
 ادامه نوســان و كاهش بورس باعث شــد، شاخص كل روز شنبه 
براى بار دوم طى ش 6 ماه گذشــته تا كانال يك ميليون و 200 هزار 
واحد كاهش يابد. البته اين شــاخص روز گذشته(يكشنبه) دوباره به 
كانال يك ميليون و 300 هزار واحد بازگشــت و موجب شــد نگاه ها 
دوباره به اين بازار بازگردد. در اين راســتا يك تحليلگر بازار سرمايه 
ضمن بررسى وضعيت سياسى و اقتصادى شروط صعود دوباره بورس 

را تشريح كرد.
بهزاد صمدى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه حاشيه بازار و 
اتفاقاتى از جمله نفتكش كره جنوبى، تصميم فوالدى وزارت صمت، 
اقدامات انتخابى ترامپ و... موجب ايجاد ترس در ســهامداران شد، 
اظهار كرد: اين حواشــى سبب شد شاخص كل اصالحى را تا نواحى 
يــك ميليون و 280 واحد تجربه كند. شــاخص كل از نظر تكنيكالى 
تقريبا داخل الگوى هارمونيك از نوع ســاده درحال تكميل بود و تا 
حوالى 78 درصد را اصالح كرد و انديكاتور شاخص قدرت نسبى به 
محدوده 28 رسيده بود. از نظر تكنيكال هر زمانى انديكاتور شاخص 
كل به محدوده 25 تا 30 مى رسد، شاهد بازگشت آن هستيم و اين بار 

هم شاهد واكنش تكنيكالى به اين محدوده بوديم.
وى ادامه داد: انتظار مى رود شــاخص كل بــا توجه به در پيش بودن 
گزارش هاى فصل پاييز و گزارش هاى ماهانه دى ماه، رشد داشته باشد 
و در گام نخســت مى تواند تا حوالى يك ميليون و 450 واحد برسد. 
در آنجا بايد ديد عرضه و تقاضا مى تواند از قله قبلى عبور كند يا خير. 
اگر شــاخص كل اين توان را داشته باشــد و از محدوده يك ميليون 
و 530 هزار واحد عبور كنــد، انتظار مى رود به تارگت هاى خوبى تا 
حوالى قله اى كه در مردادماه شكل گرفت برسيم اما اگر محدوده يك 
ميليون و 530 هزار واحد شكسته نشود، دوباره موج ريزشى ديگرى را 

خواهيم داشت كه ممكن است تا عيد نوروز طول بكشد.
اين تحليلگر بازار ســرمايه با تأكيد بر اينكه شرايط سياسى بهتر شده 
اســت، گفت: ترامپ فقط حــدود 8 روز كارى ديگر رئيس جمهور 
آمريكا خواهد بود و اســترس بازار در مــورد احتمال وقوع جنگ و 
تحريم ها كاهش خواهد يافت. همچنين گزارش شــركت ها بســيار 
خوب است و قيمت هاى جهانى روندى صعودى دارد. در ميان مدت 

و بلندمدت به رشد بازار خوشبين هستيم.
صمدى با بيان اين كه در بازار ايران ديد اهالى بورس كوتاه مدت است، 
ابراز كرد: زمانى كه يك فشــار فروش ايجاد مى شــود، سهامداران به 
صف فــروش و زمانى كه جو خوبى ايجاد مى شــود به صف خريد 
مى روند. از آنجايى كه قيمت هاى جهانى و نرخ دالر نيمايى همچنان 
روبه رشد اســت و موضوع قيمت گذارى دســتورى در بورس كاال 
منتفى شــده است، به نظر من اگر ســهامداران روى سهم هاى بنيادى 
سرمايه گذارى كنند، نه تنها زيان نمى بينند بلكه در ميان مدت مى توانند 

سود خوبى هم كسب كنند.

2800 كارت سوخت در باجه پست همدان 
معطل است

 مديركل پســت همدان با بيان اينكه 2 هــزار و 800 فقره كارت 
ســوخت در باجه معطله پست اين استان وجود دارد از صاحبان آنها 
خواســت براى دريافت كارت سوخت خودرو خود به اين اداره كل 

مراجعه كنند.
محمد اميدى بيان كرد: كارت ســوخت هاى متعلق به سال گذشته و 
سال هاى گذشــته توزيع شده اما درصد كمى از آنها به علت مراجعه 
نكردن گيرنده و درخواســت طرف قرارداد، به شركت نفت برگشت 

داده شد.
وى افزود: بخشــى از كارت هاى سوخت پس از توزيع به داليلى از 
قبيل تغيير نشــانى و جابه جايى محل سكونت افراد، تغيير مالكيت به 
علــت فروش خودرو و نقص آدرس، به پســت برگردانده و به باجه 

معطله تحويل شده است.
مديركل پست اســتان همدان اظهار داشت: به دنبال توزيع كارت هاى 
سوخت متعلق به سالجارى، كمتر از 5 درصد كارت سوخت به عنوان 

معطله در باجه پست باقى مانده است.
اميدى اضافه كرد: در صورت حضور نداشتن افراد در محل سكونت 
و مراجعه مأمور پســت، برگه اخطاريه تا 2 مرحله در محل سكونت 

صاحب مرسوله قرار مى گيرد.
وى درباره كد پستى و طرح «جى نف» گفت: به منظور ارايه خدمات 
غيرحضورى به مردم در دوران شــيوع كرونا، ســامانه جديد درگاه 
خدمات الكترونيكى جى نف بــه آدرس gnaf.post.ir راه اندازى 
شــد كه شهروندان، سازمان ها و نهادهاى دولتى و بنگاه هاى اقتصادى 
مى توانند با مراجعه به اين ســامانه و در چند مرحله ســاده، خدمات 
مربوط به كدپســتى را بدون مراجعه حضورى به واحدهاى پســتى 

دريافت كنند.
مديركل پســت استان همدان افزود: برنامه پيش بينى شده براى تأمين 
زيرساخت هاى پروژه جى نف(GNAF) شامل پيگيرى تأمين وجود 
اليه مرزبندى محالت و نامگذارى آن در شــهردارى هاى اســتان بر 
اســاس اعالم بخشــنامه هاى كميته نامگذارى معابر و شوراى عالى 

استان ها است.
اميــدى اضافه كرد: نامگــذارى معابر و نصب پالك آبى در بيشــتر 
شهرهاى استان، اشــتراك گذارى اطالعات بين دستگاه هاى اجرايى و 
خدمات رسان را از ديگر اولويت هاى سالجارى اداره كل پست همدان 

است.
وى گفت: اين اســتان داراى ده شهرستان و يك ميليون و 390 هزار 
ركورد اطالعات مكانى است كه شامل اطالعات 32 شهر و يك هزار 

و 106 روستا است.
مديركل پست همدان اضافه كرد: بهنگام سازى اطالعات مكان مناطق 
روســتايى هر 4 سال يكبار و مناطق شهرى هر 2 سال يكبار صورت 
مى گيرد و آخرين بهنگام سازى مناطق روستايى اين استان سال 94 و 

مناطق شهرى در سال 97 بوده است.

تازه ترين آمار پرداخت وام كرونا
مهلت ثبت نام وام جديد كرونا تا پايان دى

 برابر آخرين آمارها، بيــش از 522 هزار پرونده جهت دريافت وام 
كرونا در سيســتم بانكى به ثبت رسيده و بيش از 8 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به متقاضيان و صاحبان مشاغل آسيب ديده از كرونا پرداخت 

شده است.
به گزارش ايســنا، فاز يك پرداخت تســهيالت حمايتى كرونا، پس از 
چند مرحله تمديد مهلت ثبت نام در آذرماه به پايان رســيد با اين حال 
روند پرداخت تســهيالت كرونا به متقاضيان در بانك ها متوقف نشد و 
برابر مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا مقرر شد پرداخت تسهيالت به 

پرونده هايى كه در سيستم بانكى وجود دارد، كماكان ادامه داشته باشد.
برابر اعالم اداره كل هدايت نيروى كار و كاريابى هاى وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى، تاكنون 522 هزار پرونده دريافت وام در سيستم بانكى 
به ثبت رسيده و از مجموع 13 هزار ميليارد تومان تسهيالت درخواستى، 
بيش از 8 هزار ميليارد تومان به متقاضيان و صاحبان مشاغل آسيب ديده 

از كرونا پرداخت شده است.
در ادامه حمايت دولت از صاحبان مشاغل شديدا آسيب ديده از كرونا، 
ستاد ملى مقابله با پيامدهاى اقتصادى كرونا، پرداخت تسهيالت حمايتى 
به كسب وكارهاى حوزه گردشگرى، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان 
را به تصويب رساند. بر اين اساس در فاز دوم، پرداخت تسهيالت به 3
گروه از مشاغل و كسب و كارهاى حوزه گردشگرى، فرهنگ و هنر و 
ورزش و جوانان آغاز خواهد شد كه اين گروه تا پايان دى ماه مى توانند 

براى ثبت نام و تشكيل پرونده بانكى جهت دريافت وام اقدام كنند.
پرداخت تســهيالت كرونا در مرحله دوم به سمت بنگاه محورى تغيير 
يافته و چارچوب پرداخت وام مشــابه تســهيالت پيشين است، با اين 
تفاوت كــه در اين مرحلــه بنگاه ها و واحدهاى اقتصادى براســاس 
چارچوب تعيين شده از سوى دستگاه اجرايى مربوطه تسهيالت مذكور 

را دريافت خواهند كرد.
برابر اعالم معاونت اشــتغال وزارت كار، در ايــن مرحله از پرداخت 
تســهيالت كرونا، 4 حوزه گردشــگرى و صنايع دستى، حمل و نقل، 
فرهنگ و هنــر و ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفته و رقمى در 
حدود 8 هزار ميليارد تومان تسهيالت به اين بخش ها پرداخت خواهد 
شد. پيش از اين مهلت ثبت نام وام كرونا براى فعاالن حوزه گردشگرى 
تــا پايان آذرماه بود كه با موافقت كارگروه مقابله با كرونا اين مهلت تا 

پايان دى ماه تمديد شد.
بر اين اساس متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيالت كرونا در هر 3

گروه گردشگرى، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان تا پايان دى ماه براى 
ثبت نام در ســامانه كارا و دريافت وام كرونا فرصت دارند. بازپرداخت 
اقســاط تسهيالت كرونا نيز با 3 ماه تنفس از خردادماه سال 1400 آغاز 

خواهد شد تا به تاب آورى بيشتر اين دسته كسب و كارها كمك شود.
برابر مصوبات ستاد مقابله با كرونا مقرر شده براى كمك به صاحبان 
كســب و كارهايى كه به دليل شرايط ناشــى از شيوع بيمارى كرونا 
در فعاليت خود دچار مشــكل شده اند، تسهيالت با نرخ 12 درصد 
پرداخت شود كه براى اين منظور متقاضيان بايد از طريق ثبت نام در 
سامانه كارا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اقدام و پس از تأييد 
سامانه و معرفى به بانك، تســهيالت درخواستى را از طريق شعب 

بانك دريافت كنند.

واكنش وزير صمت به حواشى قيمت گذارى فوالد 
در بورس

 وزيــر صنعت، معدن و تجارت مى گويد درباره آنچه در مورد فوالد در طول روزهاى 
گذشــته مطرح شــده بايد تأكيد كرد كه اين وزارتخانه به هيچ عنوان موافق قيمت گذارى 

دستورى نيست.
عليرضا رزم حســينى اظهار كرد: من همان طور كه پيش از اين بارها اعالم كرده ام مخالف 
قيمت گذارى دســتورى هستم و شــيوه  نامه اى كه امروز اجراى آن نهايى شده مربوط به 

سرپرست پيشين اين وزارتخانه است.

به گفته وى، هرچند در همه جاى دنيا براى ورود كاالها به بورس يك قيمت پايه تعيين 
مى شــود و اين قيمت ارتباطى با قيمت گذارى دســتورى ندارد، اما سهامداران خرد بايد 

بدانند كه اين وزارتخانه با قدرت پيگير منافع آنهاست.
بــه گــزارش ايســنا، وزيــر صنعــت، معــدن و معــدن بــا بيــان اينكــه در مــدت كوتــاه 
واگــذارى ايــن وزارتخانــه امــكان برخــى اصالحــات ســاختارى وجــود نــدارد امــا 
تالش هــا بــراى برطــرف كــردن برخــى مشــكالت آغــاز شــده اســت، توضيــح داد: 
از 22 آبان مــاه و براســاس مصوبــه ســتاد اقتصــادى دولــت حــدود ده ميليــارد و 300 
ميليــون دالر پرونــده در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت شــده كــه از ايــن مقــدار حــدود 
3 ميليــارد دالر آن تاكنــون بــه ســفارش نهايــى تبديــل شــده اســت. از ايــن رو ايــن 

ــا پايــان ســال مــا افزايــش صــادرات داشــته باشــيم و  اميــدوارى وجــود دارد كــه ت
حتــى تــراز تجــارى كشــور مثبــت شــود.

ــه در وزارت صنعــت،  ــا برخــى اصالحــات صــورت گرفت ــه داد: ب رزم حســينى ادام
معــدن و تجــارت تــالش كرديــم بــا همــكارى و تعامــل بــا بانــك مركــزى شــرايط 
ــاع  ــم اوض ــا بتواني ــود ت ــم ش ــدگان فراه ــاى صادركنن ــد ارزى و پرونده ه ــع تعه رف
ــار واردات  ــش آم ــدت افزاي ــن م ــم در اي ــم كني ــادى فراه ــاالن اقتص ــراى فع را ب
ــه اختصــاص  ــواد اولي ــه واردات كاالهــاى ضــرورى و م ــه بخــش مهمــى از آن ب ك
داشــته نشــان دهنده بهبــود نســبى شــرايط اســت كــه اميدواريــم هميــن عملكــرد در 

ــد. ــدا كن ــه پي ــت ادام ــت دول ــده از فعالي ــاى باقى مان ماه ه

 پــارك جنگلــى اكباتــان واقع در ســد 
اكباتان همدان به گفته مســئوالن يك پارك 
فرامنطقــه اى خواهد بود كه جهشــى بزرگ 
در توســعه همدان در پى خواهد داشت كه 
در مراحــل اوليه آماده ســازى براى حضور 

گردشگران و مسافران است.
اين پارك جنگلــى كه به گفته مديركل منابع 
طبيعى اســتان از گذشــته به صورت دستى 
جنگل كارى شده است، وجود داشته و گويا 
شــهردارى متولى زيباســازى و مديريت آن 
شــده تا از اين طريق هم ســرانه فضاى سبز 
همدان افزايش يابد و هم يكى از نقاط جذب 

گردشگر در همدان شود.
به تازگــى ويدئو و تصاويــرى از تخريب و 
خاكبردارى در اين پارك جنگلى منتشر شده 
كه به ظاهر نشــان از جاده كشــى و تخريب 
خاك داشــته اســت امــا رئيس كميســيون 
گردشگرى شوراى شهر همدان با بيان اينكه 
هيچ تخريبى در پارك جنگلى اكباتان صورت 
نگرفته اســت، به ايسنا گفت: جاده دسترسى 
به صورت خاكى از گذشــته وجود داشــته و 
هيچ گونه گياهى در اين جاده وجود نداشــته 

است.
حســين قراباغى درباره جاده كشى در پارك 
جنگلــى اكباتان، اظهار كرد: ســايت نياز به 
جــاده دسترســى دارد و اين جــاده طورى 
طراحى شــده اســت كه هيچ درختى از بين 

نرود.
پــارك  شــهردارى  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
جنگلــى اكباتــان را تحويــل گرفتــه كــه 
توســعه  را  ســبز  فضــاى  بافــت  همــان 
ــال  ــد: از س ــادآور ش ــد، ي ــا كن داده و احي
گذشــته شــهردارى تمــام 234 هكتــار پــارك 
جنگلــى را آبيــارى قطــره اى كــرده و حتــى 
پمپــاژ و اســتخر آب موجــود را احيــا كــرده 

ــت. اس
رئيس كميســيون گردشــگرى شــوراى شــهر 
ــهردارى  ــه ش ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــدان ب هم
همــدان درنظــر دارد ايــن منطقــه بكــر بماند، 
افــزود: قــرار اســت در هفتــه درختــكارى بــا 
ــزار  ــز 4 ه ــى ني ــش مردم ــدازى پوي راه ان
اصلــه درخــت در ايــن پــارك كاشــته شــود.
ــايت  ــال س ــه هرح ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
گردشــگرى نيــاز بــه جــاده دسترســى دارد، 
ــى  ــاده قديم ــرح، ج ــه داد: براســاس ط ادام
موجــود احيــا و آســفالت شــده تــا مســافران 
و گردشــگران حداقــل جــاده دسترســى 

ــند. ــته باش ــبى را داش مناس
قراباغى با تأكيد بر اينكه با ســاخت مجتمع 
تجارى يــا مباحث ديگرى كه مطرح شــد، 
مخالفت شده اســت، اظهار كرد: به هرحال 
مسافران و گردشگران يكسرى خدمات اوليه 
را نياز دارند به طورى كه قرار اســت در اين 
پارك ســرويس هاى بهداشــتى، نمازخانه و 

آالچيق هايى داير شود.

ايــن مقام مســئول با اشــاره بــه زون هاى 
اكباتان،  جنگلــى  پارك  در  ســرمايه گذارى 
خاطرنشــان كــرد: قــرار اســت زون هاى 
ســرمايه گذارى مثل كاشــت ده هكتار گياه 
دارويى و دهكده حيوانات براســاس طبيعت 

پارك انجام شود.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه قــرار نيســت 
ساخت وسازى در پارك جنگلى اكباتان انجام 
شــود، افزود: شوراى شــهر با انجام هرگونه 
ساخت وســاز در اين پارك مخالف است و 
تنها موضوعى كه انجــام گرفته، ايجاد جاده 

دسترسى براى گردشگران است.
شهر  شــوراى  عضو  اين 
همدان با اشاره به اجراى 
زمســتانه  آالچيق هــاى 
پارك  گردشــگران  براى 
قرار  كــرد:  بيان  جنگلى، 
نيســت ســوئيتى در اين 
بلكه  شود  ســاخته  پارك 
آالچيق هايى  به صــورت 

خواهد بود.
وى بــا بيــان اينكه جاده 
جنگلى  پارك  دسترســى 
اظهار  اســت،  شده  آماده 
مرمت  قديمى  جاده  كرد: 
و آســفالت شده و مرحله 
سرويس  ســاخت  بعدى 
نمازخانــه  و  بهداشــتى 

است.
از  تفرجــى  زون  جداســازى   
ادافيكى  عمليات  بــه  نياز  جنگل كارى 

دارد
مديركل منابع طبيعى اســتان همــدان نيز با 
بيان اينكه مديريــت پارك جنگلى اكباتان به 
شــهردارى همدان واگذار شده است، درباره 
تخريب اين پارك، گفت: بــراى اينكه زون 

تفرجى از زون جنگل كارى جدا شود، خاك 
بايد عمليات ادافيكى داشته باشد.

اســفنديار خزائى در گفت وگو با ايســنا، با 
اشــاره به اينكه براســاس بند «ج» ماده 147 
قانون برنامه پنجــم بايد مديريت پارك هايى 
كه در حريم هستند، به شهردارى داده شوند، 
اظهار كرد: براســاس بند ج ماده 147 قانون 
برنامه پنجم پارك هايى كه در حريم شــهرها 
هســتند بايد به شهردارى داده شوند كه بنابر 
طرحى كه شهردارى ارائه داده، احاله مديريت 

پارك اكباتان در دستور كار است.
وى بــا بيان اينكــه معمــوالً پارك هايى كه 
مى شوند  مديريت  اين گونه 
خود  تغييرات  است  ممكن 
را به شــكل تخريب نشان 
دهند اما زمانى كه عمليات 
باشــد،  جــدى  اجرايــى 
خروجــى خوبــى خواهد 
داشت، تصريح كرد: حداقل 
3 جلســه بــراى توجيــه 
شــهردارى  كارشناســان 
در رابطــه بــا حفاظت از 
سايت هاى جنگلى و اجراى 

كليات طرح داشته ايم.
مديــركل منابــع طبيعــى 
اســتان همدان يادآور شد: 
به هرحال بــراى اينكه برد 
اكولوژيكــى پارك بيشــتر 
تغييراتى  قطع  به طور  شود، 
خواهد داشــت اما براى توسعه جنگل كارى 

هم اقداماتى در طرح شده است.
خزائى با بيان اينكه ممكن اســت جاده سازى 
در خارج از ســايت و به سمت ورودى هاى 
پارك باشــد، تأكيــد كرد: كميتــه فنى منابع 
طبيعى به طور قطــع نظارت الزم را خواهند 

داشت.

 منابع طبيعى بر سايت پارك جنگلى 
نظارت مى كند

وى با تأكيد بر اينكه منابع طبيعى اســتان بر 
ســايت پارك جنگلى اكباتان نظارت خواهد 
كرد، گفت: به ه حال براى اينكه زون تفرجى 
از زون جنــگل كارى جدا شــود، خاك بايد 
عمليات ادافيكى داشــته باشد و جابه جا شود 
تا اينكه خاك نرمى براى كشت گياهان داشته 

باشيم.
وى با بيان اينكه شايد در مراحل اوليه بخشى 
از تغييرات خود را به صورت تخريب نشــان 
دهد اما وقتى وضعيت ادافيكى خاك مناسب 
و نهال كاشــته شود، در سال هاى بعد آثارش 
را نشان مى دهد، يادآور شد: رصد كرده ايم كه 
در كشور و نه تنها همدان پارك هايى كه احاله 
مديريت مى شوند، در سنوات اوليه تغييرات 
خود را به شــكل تخريب نشان مى دهند اما 
وقت عمليات اجرايى جدى باشــد خروجى 

خوبى خواهد داشت.
خزائى با اشــاره به اينكــه از پيش گونه هاى 
گياهى در پارك جنگلى كاشــته شــده است 
و شــهردارى مى خواهــد در زون تفرجــى 
زيباسازى انجام دهد، گفت: كاشت گونه هاى 
زينتى براى بخش تفرجى و زيباسازى توسط 
شهردارى انجام خواهد شــد و اگر در زون 
جنگلى بخواهند توســعه دهند منابع طبيعى 

كمك خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، بنا به گفته مسئوالن به نظر 
مى رســد تخريب خاصــى در پارك جنگلى 
اكباتان رخ نداده و تنها يك جاده دسترســى 
براى گردشــگران ايجاد شــده كه به منظور 
جداســازى زون تفرجى از زون جنگل كارى 
بوده اســت اين درحاليســت كه براســاس 
گزارشــات مردمى و فعاالن محيط زيســت 
عرض اين جاده در گذشــته دو متر بوده اما 

هم اكنون به 14 تا 21 متر رسيده است.

پارك جنگلى «اكباتان» تخريب شده است؟

رصد كرده ايم كه در كشور 
و نه تنها همدان پارك هايى 
كه احاله مديريت مى شوند، 
در ســنوات اوليه تغييرات 
خود را به شــكل تخريب 
وقت  اما  مى دهند  نشــان 
عمليــات اجرايــى جدى 
باشد خروجى خوبى خواهد 

داشت

يك وكيل پايه يك دادگسترى مطرح كرد

«فقر مالى» از داليل اصلى و بنيادى «طالق»
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قدردانى امام جمعه از خدمات فرماندار پيشين همدان

بايد حق مدارى در مسئوالن تقويت شود
 امام جمعه همدان با قدردانى از خدمات فرماندار پيشــين همدان 
گفت: اميدواريم اســتان همدان بتواند از ظرفيت و توان مديريتى شما 
اســتفاده كند، ضمن اينكه بايد تالش كنيم تا حق مدارى در مسئوالن 

تقويت شود.
به گــزارش خبرگزارى فارس از همدان حجت االســالم والمســلمين 
حبيب ا... شــعبانى در ديدار با حسين افشــارى فرماندار سابق همدان 

ضمن قدردانى از زحمات خالصانه ايشــان در دوران تصدى مسئوليت، 
اظهار داشت: شايســته بود در جلسه اى مناسب از تالش هاى مخلصانه 

شما تجليل شود كه با توجه به شرايط موجود كرونا امكان پذير نشد.
وى بــا بيان اينكه اميدواريم اســتان همدان بتوانــد از ظرفيت و توان 
مديريتى شــما اســتفاده كند، افزود: بايد تالش كنيم تا حق مدارى در 
مســئوالن تقويت شــود.امام جمعه همدان با اشــاره به لزوم تمركز بر 
خدمت به مردم، گفت: در شــرايط اقتصادى فعلى بايد حل مشــكالت 
مردم، ايجاد رضايتمندى و جلوگيــرى از ايجاد فضاى يأس و نااميدى 

در جامعه، در اولويت اصلى مســئوالن باشد. وى بيان كرد: برخوردارى 
از روحيه جهادى براى حل ســريع مشــكالت نياز امروز جامعه است و 
مديران بايد در عرصه خدمت، منويات رهبر معظم انقالب را نصب العين 
خود قرار دهند. در اين ديدار فرماندار ســابق همــدان نيز ضمن ارائه 
گزارشــى از عملكرد خود در حوزه شهرســتان همدان از حمايت هاى 

نماينده ولى در استان و امام جمعه همدان قدردانى كرد.
شايان ذكر است در اين جلسه حجت االســالم  والمسلمين ارزنده امام 

جمعه شهرستان بهار نيز حضور داشت.

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران: فريده حسيني فرزام، زهره عباسي صالح

 سولماز عنايتي، فاطمه رحمتي
شماره تلفن تماس:  38324330

30 پرونده آثار نامنقول تاريخى همدان 
در انتظار ثبت ملى

 معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان گفت: 20 تا 30 پرونــده آثار نامنقول تاريخى در 

انتظار ثبت ملى است.
سيده مريم مختارى موســوى در گفت وگو با فارس در همدان درباره 
حفظ و نگهدارى دربهاى خانه هاى قديمى اظهار كرد: اگر درها خيلى 
ارزشــمند باشد، كارشناسان آثار منقول آن را از نظر صحت و سالمت 

بررسى مى كنند كه قابل نگهدارى باشد.
وى با بيان اينكه اگر در ها زمانى كه از بنا جدا شدند دچار آسيب زيادى 
شوند، بدون ارزش تشــخيص داده مى شود و لزومى بر نگهدارى آنها 

نيست، گفت: اكثريت در هاى قديمى چوبى هستند.
معــاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان همدان، گفت: درحال حاضر 2 در، در مخزن موزه 
داريم ولى قابليت نمايش ندارند هرچند دوره اى در موزه هگمتانه قرار 

گرفتند ولى درحال حاضر نمايشى ندارند.
وى اضافه كرد: هر اثر يا تزئيناتى كه مرتبط با يك اثر باشد در جايگاه 
خود ارزشــمند اســت مثال در، گچبرى، پنجره و... در يك بنا اگر در 
صحت كامل باشد مى تواند در موزه قرار گيرد اما اين در ها و پنجره ها 

در روى ديوار و بنا داراى ارزش هستند.
موســوى با بيان اينكه امســال در بخش آثار نامنقول ثبت هاى خوبى 
داشــتيم، افــزود: اين آثار نامنقــول هم در تعدد و هــم كيفيت آثار 
ارزشمندى است كه برخى ثبت شده و برخى در آستانه ثبت هستند.

وى با اشاره به اينكه در بخش نامنقول پرونده هايى كه به مركز ارسال 
شــده يا آماده ارسال است 20 تا 30 پرونده است كه شهرستان ها نيز 
آثار زيادى دارند، خاطرنشــان كرد: 5 رويداد و مراسم استان كه ارزش 
ثبتى ناملموس را دارند به مركز معرفى شــده اســت كه پس از تأييد 

معرفى مى شوند .

قاچاق «پارچه» زير بار «علوفه»
جريمه 19 ميلياردى متهم

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان با اشاره به دستگيرى 
قاچاقچى پارچه كه محموله را زير بار علوفه آن را حمل مى كرد، گفت: 
متهم توســط تعزيرات حكومتى عالوه بر ضبط كاال به پرداخت جزاى 

نقدى محكوم شد.
داريــوش جودكى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان، از جريمه 
19 ميليــارد ريالى قاچــاق پارچه در همدان خبــر داد و اظهار كرد: 
براســاس گزارش نيروى انتظامى فردى كه مقدار زيادى پارچه قاچاق 
بــه ارزش 5 ميليارد و 78 ميليون و 414 هزار و 330 ريال را به طرز 
ماهرانه اى زير بار علوفه جاســازى و از اهواز بارگيرى كرده و به سمت 

استان هاى غربى مى برد به دام قانون افتاد.
وى گفت: شعبه سوم اين اداره كل پس از اجراى تشريفات قانونى و 
صدور رأى متهم را عالوه بر ضبط كاال به پرداخت مبلغ 19 ميليارد 
و 78 ميليــون و 414 هزار و 330 ريال جزاى نقدى در حق دولت 
محكوم كرد كه پس از تأييد در شــعبه تجديد نظر و قطعيت رأى 

پرونده هم اكنون در اجراى احكام درحال اجراست.
مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان بيــان كرد: از مردم 
براى ارســال گزارش ها و همكارى با تعزيــرات حكومتى قدردانى 
مى كنيم و تقاضا داريم درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را 
از طريق تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 وســامانه

www.۱۲۴.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پيامكى 
300000135 و تارنماى t۱۳۵.ir اعالم كنند.

تدوين سند ملى توسعه 
و ساماندهى مساجد در كشور

 مســئول منطقه شــمال غرب بنياد هدايت ســازمان تبليغات 
اسالمى از تدوين سند ملى توســعه و ساماندهى مساجد در كشور 

خبر داد.
به گزارش فارس از همدان، حجت االســالم رضا غالمى در جلســه 
شــوراى مديــران ادارات تبليغات اســالمى شهرســتان هاى تابعه 
اظهار كــرد: با روى كار آمدن حجت االســالم قمى؛ مســجد يكى 
از اولويت هــاى جدى و نخســت ســازمان تبليغات قــرار گرفت و 
سياســت گذارى و طراحــى مدلى كه بايد در آنجــا ورود كنيم در 

دستور كار است.
وى افزود: تقريبا طى يك ســال و با برگزارى نشســت هاى مختلف 
محصول ايــن رفت وآمدها در اليه هاى مختلــف كتاب 3 جلدى به 
نام «ســند ترويجى» به عالوه جلد چهارم شد كه نتيجه مذاكرات و 
مباحثات در نشست شهيد ذوالفقارى قم است تا اينكه 4 جلد سند 

ترويجى مسجد به دست آمد.
مســئول منطقــه شــمال غــرب بنيــاد هدايــت ســازمان تبليغــات 
اســالمى بــا اشــاره بــه اينكــه تصميــم بــر ايــن شــد كار را 
به صــورت بنيــادى پيــش ببريــم كــه خوبــى آن ايــن اســت 
ــف  ــاى مختل ــا نهاده ــا ب ــالت م ــرودار ادارى نيســت و تعام در گي
ــن  ــا اي ــت: ب ــترده گف ــل گس ــدان عم ــم مي ــت و ه ــر اس راحت ت
اســتدالل بنيــاد تشــكيل شــد كــه در ايــن راســتا قــرار اســت از 
ــزار  ــجد را برگ ــى مس ــتين دوره آموزش ــاه نخس ــداى بهمن م ابت

ــم. كني
وى با اشــاره به اينكه مرحله اول دوره تخصصى با حضور 30 نفر از 
افراد در كشور برگزار مى شــود، خاطرنشان كرد: بايد در اين راستا 
نقاط قوت و ضعف احصا شــود و يك بســته جامع و كامل از دوره 

تخصصى تربيت امام محله را ارائه دهيم.
غالمى با بيان اينكه يكى از مسائل جدى ما در مساجد موازى كارى ها 
بود، عنوان كــرد: 5 نهاد جدى مرتبط با مســجد موازى كارى ها و 
تداخل شرح وظايفشان موجى مشكالتى شده كه با ارتباط از طريق 
شوراى عالى انقالب فرهنگى براى حل موضوع ميز مسجد احيا شد.

وى گفت: از سال 86 تا 89 جلسات كارشناسى برگزار شده بود كه 
موازى كارى ها در مســجد حل و ســند الزامات مسجد در 24 ماده 
تشــكيل شود اما هيچگاه به صحن شورا براى تصويب هم نرفته بود 
كــه با توجه به مختصات امروز هــم ديگر كارايى ندارد چون نيازها 

متفاوت شده است.
مسئول منطقه شــمال غرب بنياد هدايت سازمان تبليغات اسالمى 
افزود: در همين راستا به پيشــنهاد شوراى عالى انقالب فرهنگى و 
با ابالغ معاون اول رئيس جمهور، سازمان تبليغات موظف شد سند 
ملى توســعه و ساماندهى مسجد را تدوين و شرح وظايف هريك از 

دستگاه ها را مشخص كند.
وى با تأكيد به اينكه رئيس ســازمان تبليغات اســالمى تدوين اين 
ســند را به بنياد ارجاع داده  كه درحال آماده سازى آن با همكارى 
دستگاه هاى مرتبط هســتيم، گفت: به دنبال هم افزايى هستيم تا از 

طريق اين سند اتفاقات خوبى رقم بخورد.
غالمــى گفت: زمانى حرفى براى گفتن خواهيم داشــت كه بتوانيم 
اقدامــات مهمــى انجام دهيم چــون ايده امامت را هــر جا مطرح 
مى كنيــم آن را تأييد مى كنند اما مى گويند آن مدينه فاضله اى كه 
از آن صحبــت مى كنيد كجاســت؛ در مجموع آنچه به ذهن مى آيد 
مشــكالت و گرفتارى در مسجد است و صحبت از اين مدينه فاضله 

خوب اســت اما انجام و به ثمر رساندن آن به سادگى نيست.
وى خاطرنشــان كرد: يكى از كارهايى كه بنياد هدايت به طور جدى 
دنبال مى كند اين اســت كه مجموعه اى از آرمان و مبانى نظرى را 
در كف زمين مستقر و عملياتى كند و اين سومين بخش كار ماست 

كه آن در قالب سه عرصه طرحى و پيگيرى مى شود.
مسئول منطقه شــمال غرب بنياد هدايت سازمان تبليغات اسالمى 
ادامه داد: جمع شبكه 5 هزار نفر است كه حدود 3 هزار و 500 نفر 
در روســتا، 500 نفر در محالت حاشــيه اى شهر و يك هزار نفر در 

محالت شهرى مستقر هستند.
وى با بيان اينكه ايده آل ما اين است اگر از اين 500 نفر يعنى امام محله 
5 هزار محله، در گام اول كه بازه زمانى يك تا 2 سال است صد نفر را 
برجســته كنيم به هدف نزديك شديم، افزود: اگر بتوانيم صد نفر از 5

هزار نفر يا در خوشبينانه ترين حالت 500 امام محله را در گام نخست 
برجسته كنيم و نماد الگوى موفق ارائه دهيم كه در كف ميدان نشسته 
و در همه عرصه حضور دارد، پازل تكميل و هدف محقق خواهد شد.
غالمــى تصريح كرد: اين مدل را بنيــاد هدايت به صورت جدى در 
دســتور كار دارد و تمام تالش خود را براى تحقق آن به كار خواهد 

گرفت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــدان ني ــتان هم ــات اســالمى اس ــركل تبليغ مدي
ــوان  ــتا» عن ــام روس ــه» و «ام ــام محل ــراى طــرح «ام ــت اج اهمي
ــف  ــاى مختل ــغ در فضاه ــران مبل ــرادران و خواه ــروز ب ــرد: ام ك
شــهرى و روســتايى بــا تمــام تــوان مشــغول خدمت رســانى 

هســتند كــه خوشــبختانه اثــرات آن را مى بينيــم.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى با تأكيد بــه اينكه اگر مبلغان 
جايگاه خود در جامعه را به درســتى درك كننــد اتفاقات خوبى را 
شــاهد خواهيم بود، گفت: ارتقاى ســطح فرهنگى و رفع معضالت 

اجتماعى بايد در دســتور كار امام محله و يا امام روستا باشد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 كاروان داســتان كوتاه «جنوب» 
و  يادماندنى  به  رويدادى  كسوت  در 
اثرگذار در تاريخ ادبيات داســتانى 
جنوب كشــور؛ به سرمنزل مقصود 
همدان  از  فرجى  مرتضى  و  رســيد 
ادبى  جايزه  نخســت  رتبه  توانست 
كيش در بخش ملــى را از آن خود 

كند.
اين نويســنده جــوان همدانى كه 
ذوق نويســندگى خود را از «كيهان 
آن  ســرگرم كننده  نشريه  بچه ها» 
است  گرفته  شصتى ها  دهه  روزهاى 
روزگار خود را  اكنون با وجود اينكه 
نتوانسته  هنوز  مى گذراند،  نوشتن  با 
همه داستان ها و رمان هاى خود را به 

چاپ برساند.
مشــكالت چاپ و نشر دغدغه اين 
روزهاى اين نويسنده است و معتقد 
است براى نوشــتن ذهن خالق نياز 
نيست بلكه همه مى توانند بنويسند 
و فقط بايد «بخواهند» چون خواستن 

توانستن است.
خبرگــزارى فــارس گفت وگويى با 
برگزيده جايزه ادبى كيش داشت كه 

در زير مى خوانيد.
  ابتــدا خــود را معرفــى كنيد و 
از چگونگــى ورود خــود بــه دنياى 

بفرماييد. نويسندگى 
مرتضى فرجى متولد ســال 62 هستم، از ده 
ســالگى داستان مى نوشتم ولى از سال 79 ـ 
80 به شــكل جدى داستان نويسى را ادامه 

دادم.
دوران  از  شــد  موجب  چيزى  چه   

كنيد؟ دنبال  را  نويسندگى  كودكى 
در آن زمان زياد به كتاب دسترسى نداشتم، 
مخصوصاً كتاب كودك و نوجوان كه بســيار 
كميــاب بــود، «مجله كيهــان بچه ها» تنها 
نشريه اى بود كه در دسترس من بود و من از 
كالس دوم ابتدايى هــر هفته مجله «كيهان 

بچه ها» مى خريدم.
و  نامه ها  مخصــوص  بخشــى  مجله  آن  در 
نوشته هاى ارســالى بچه ها بود كه من هم 
پس از مدتــى آغاز به نامه نوشــتن براى 
آنها كردم. آنقدر نامه مى نوشــتم كه ديگر 
عوامل نشــريه مرا مى شــناختند، تا اينكه 
يك روز مســابقه داستان نويســى در مجله 
گذاشــتند و من هم در آن مسابقه شركت 

كردم و سوم شدم.
همين طور نامه فرســتادن و داستان نويسى 
ادامه داشــت تا اينكــه در دوره راهنمايى 
دوره آموزشــى ويژه ما بچه هــا در تهران 
گذاشتند و من هم شركت كردم و از اينجا 
عالقه مند به نويســندگى و نوشتن شدم و 
رفتم. داستان نويسى  كالس هاى  هم  بعدها 

 نخســتين داســتانى كه نوشتيد 
يادتان هست؟ چه داستانى بود؟

اتفاقى كــه براى آغاز داستان نويســى من 
افتاد بســيار جالب بود. روزى در مدرســه 
ما قرار بــود به يك نفر جايــزه بدهند اما 
وقتــى روز موعود فرارســيد و ما در حياط 
مدرســه به صف ايســتاديم تا فرد مدنظر 

معرفــى شــود، كســى ديگر معرفى شــد 
و جايــزه گرفت و همين ســوژه نخســت 
در  داســتان  اين  شــد.  داستان نويســى ام 
«كيهان بچه ها» هم چاپ شــد و از طرف 
ايــن مجله چند كتاب به عنوان جايزه برايم 

فرستادند.
 از جايزه ادبى كيــش بفرماييد و 
اينكه آيا در جشنواره هاى ديگرى هم 

كرده ايد؟ كسب  مقام 
از شهريور ســال 95 تاكنون آثارم موفق به 
كســب 20 تا 30 جايزه معتبر و نيمه معتبر 
شــده اســت. در جايزه ادبــى كيش هم در 
بخــش ملى جايزه نخســت از آن من شــد 
كه جشــنواره منظم و خوبــى بود. در جايزه 
ادبى كيش داســتان بايــد در اقليم جنوب 
اتفاق مى افتاد كه داستان من هم در يكى از 

روستاهاى اطراف بوشهر اتفاق مى افتد.
اقليم  و  هســتيد  همدانى  شــما   
همــدان با جنــوب متفاوت اســت؛ 

نوشتيد؟ چگونه 
نويســنده اســت ديگر؛ خيال و ذهنى دارد 
كه همه جا مى رود اما من داســتان در اقليم 
جنوب زياد نوشتم شايد 7 تا 8 مورد داستان 
در اقليــم جنوب دارم و با وجــود اينكه در 
آنجا زندگى نكــردم، به گويش و محيط آنها 

آشنايى دارم.
كار داســتانى در   درحال حاضــر 

دست نگارش داريد؟
بله. مجموعه داســتانى به نام «خوابيدن در 
پيله هاى ســپيد» را دارم كه منتظر هســتم 
ببينم ناشــرى پيدا مى شود آن را چاپ كنم 
يا نه؟ داستان و رمان زيادى براى چاپ دارم 
اما شرايط نشــر به گونه اى اســت كه برايم 
چاپ آنها ســخت اســت و به خاطــر همين 
بيشتر كارهايم مانده است، شايد اگر بخواهم 
مجموعه داســتان چاپ كنم 3 تا 4 مجموعه 
داســتان آماده دارم. البته در اين بين برخى 
از آثارم چاپ شده مثل مجموعه داستانى به 

نام «ماندن».

بفرماييد  چاپ  حوزه  مشكالت  از    
چيست؟ كارهايتان  نشدن  چاپ  دليل 

ناشــرها ســخت مى گيرند، اما شايد خودم 
هم در اين مشــكل دخيل هستم كه از آنها 
دورم، با هيچكدام از آنها آشــنا نيســتم و 

ندارم. رفاقتى 
تنها راهى كــه مى توانم براى چاپ آثارم اقدام 
كنم اينكه بــا آدرس ايميل اثرم را به ناشــر 
بفرســتم تا چاپ كنند كــه در اين مواقع نيز 
برخى آثارم را رد مى كنند، درحالى كه بسيارى 
از كارشناســان زبــده اين داســتان را تأييد 
كرده اند. به خاطر همين خيلى از كارهايم مانده 
و چاپ نشده است و تنها كتاب چاپ شده ام هم 
با كمك حوزه هنرى و انتشارات سوره منتشر 

شده است.
 رويكرد شما در نوشتن چيست؟

رويكــرد خاصى ندارم، بــه موضوع خاص و 
يا محتواى خاصى نمى پردازم بلكه ســوژه ها 
مثل نســيمى اســت كــه در ذهن انســان 
مى گذرد و داستان هايم را اينگونه مى نويسم 
به طورى كه با وارد شــدن بــه آن جذب آن 
شده و ادامه مى دهم. هيچ وقت به اينكه چه 
چيزى را موضوع داستان كنم وجود نداشته 
و سعى مى كنم قصه اى را ارائه كنم كه ابتدا 

وانتها داشته باشد.
 چــه عواملى در داستان نويســى 

است؟ اثرگذار 
هــر كارى توانايى مى خواهــد و بايد دنبال 
اين رفت كــه توانايى خــود را تقويت كرد. 
همه  مى خواهد.  خواســتن  داستان نويســى 
مى توانند بنويســند و همه مى توانند نقاش 

و نويسنده و... شوند اما فقط بايد بخواهند.
 به نظر شــما در سيستم آموزشى 
براى  متفرقه  كتاب هــاى  از  چقدر  ما 
دانش افزايى كــودكان و نوجوانان و 
مى شود؟ استفاده  دانشجويان  حتى 

من در جايگاهى نيستم كه در اين خصوص 
نظرى داشــته باشــم ولى مطالعــه همراه 
با عالقه اســت و كســى كه عالقه مند باشد 

دنبال خواندن مى رود، بنابراين چه سيســتم 
آموزشى ما بخواهد چه نخواهد فرد عالقه مند 

به مطالعه دنبال عالقه مندى خود مى رود.
 حال و هواى نويسندگى در دنياى 

مى كنيد؟ ارزيابى  چگونه  را  امروز 
نويســنده هاى خوبى در استان همدان وجود 
مى خوانند  خوب  و  مى نويســند  خوب  دارد، 
و در كشــور هم نويســنده هاى ايرانى خوبى 
داريم مثال وقتى رمانى از ادبيات كشور عراق 
يا تركيه و... را مى خوانم مى بينم نويسندگان 

ما از آنها خيلى جلوتر هستند.
تا وقتى كه ما ادبيات ايران را با كشــورهاى 
خارجى مقايســه مى كنيم، بايــد بدانيم كه 
ما آثــار ترجمه را مى خوانيــم و آثار ترجمه 
نيز انتخاب شــده است پس نمى توان ادبيات 

ايران را با خارج از كشور مقايسه كرد.
به نظرم ادبيات ايران مخصوصا كســانى كه 
از نيمــه دوم دهه 80 به ايــن طرف آغاز به 
نوشتن كرده اند، نويسنده هاى خوبى هستند 
و داستان نويســان خوبى هم داريم اما اينكه 
آثار ايــران به جاى جاى دنيــا نمى رود بايد 

جداگانه بررسى شود.
 استادى براى نويسندگى داشتيد؟

بله؛ در گذشــته طى دوره هايى كالس رفتم 
ولى آن دوران اوايل دهه 80 بود.

دوست  بيشتر  را  داستانتان  كدام   
داريد و بيشــتر به دل شــما نشسته 

است؟
در ايــن زمينه اخــالق خاصــى دارم. مثال 
اينكه بگويم داســتانى كه مى نويسم بخشى 
از وجــودم بوده و رفته، نيســت بلكه هرچه 
از نوشــتن يك داســتان دور مى شوم ديگر 
عالقه اى به آن داســتان ندارم مثال داستانى 
كه 20 ســال پيش نوشــتم را اصال دوست 

ندارم.
عقيده ندارم داســتانى كه مى نويســم مثل 
بچه هاى من اســت، بلكه پس از 5 ســال 
كه به طور اتفاقى ســر يك داستانم مى روم 
بــا خود مى گويم چه اتفاقــى افتاد كه من 
اين داســتان را نوشــتم و خيلى از آنها را 
شــايد فراموش كنم؛ بنابراين عالقه خاصى 
به هيچكدام از داســتان هايم ندارم هرچند 
آن زمان كه مى نويســم خيلى دوستشــان 
دارم امــا تمام كه مى شــود، براى من هم 

مى شود. تمام 
 با نويســندگى مى تــوان زندگى 

كرد؟
بله اما به ســختى؛ بايــد از خيلى از چيزهاى 
اطراف گذشــت تا نوشــت و همين سختى 
زيادى دارد. نوشــتن داســتان كوتاه 5 هزار 
كلمه اى خيلى ســخت اســت بنابراين واقعا 
نوشــتن يك داستان خيلى سخت است و به 

نظرم سخت ترين كار دنياست.
 تشكر بابت اينكه وقت خود را در 
هست،  مطلبى  اگر  گذاشتيد  ما  اختيار 

بفرماييد.
ممنونــم از اينكــه يــادى از نويســنده و 
نويســندگى كرديد زيرا خود بنده زياد اهل 
تلفن و اينترنت و فضاى مجازى نيستم بلكه 
از ســاعت 7 صبح تا ظهر در اتاقم مشــغول 

نوشتن هستم.

نويسنده همدانى رتبه نخست جايزه ادبى كيش شد

 «كيهان بچه ها» ذوقم را برانگيخت

سرپرست فرماندارى همدان تحقق سهميه 11
هكتارى توسعه گلخانه اى شهرستان در سال جارى 
را ضرورى دانست و گفت: سال گذشته نيز سهميه 

توسعه كشت گلخانه اى شهرستان 11 هكتار بوده كه 
تحقق 2.1 هكتار جاى تاسف دارد 

به گــزارش خبرگزارى فارس محمدعلى محمدى 

مشكالت  بررســى  جلســه  در  عصر 
متقاضيان احداث گلخانه در شهرستان 
همــدان با اشــاره بــه پيشــرو بودن 
شهرســتان همدان در ميزان سطح زير 
كشــت گلخانه اى اســتان اظهار كرد: 
روشــهاى  تغيير  بهــره ورى،  افزايش 
ســنتى با توجه به كاهش منابع آب و 
توليد محصوالت كشــاورزى در همه 
فصول مورد نياز از جمله داليلى است 
كه توسعه كشــت هاى گلخانه اى در 

دستور كار قرار گرفته است.
وى با بيــان اينكه در اجــراى طرح ها 
بايد آينده نگرى داشته باشيم تاكيد كرد: متناسب با 
پيشرفت هاى به دســت آمده و متداول در دنيا بايد 
از سيستم هاى نوين آبيارى و كشاورزى بهره ببريم.

سرپرســت فرمانــدارى همدان تحقق ســهميه 11
هكتارى توسعه گلخانه اى شهرستان در سال جارى 
را ضرورى دانست و افزود: سال گذشته نيز سهميه 
توسعه كشت گلخانه اى شهرستان 11 هكتار بوده كه 

تحقق 2.1 هكتار جاى تاسف دارد.
وى با قدردانــى از عملكرد شــعب منتخب بانك 
كشاورزى در اين راســتا اضافه كرد: عملكرد بانك 
كشاورزى بعنوان بانك تخصصى در اين زمينه بسيار 
مهم و موثر اســت كه بايد بــا در نظر گرفتن زمان 
محدود و نزديك شــدن به پايان ســال درخواست 
متقاضيان تسهيالت كشت گلخانه اى سريعتر انجام 

شود.
محمدى بررســى وضعيت پرونــده هاى متقاضيان 
تسهيالت گلخانه اى گفت : جهاد كشاورزى ضمن 
ارتبــاط با متقاضيان با پيگيرى ويژه نســبت به رفع 

مشكالت و تســريع در فرايندهاى پيش روى آنها 
اقدام نمايد.

در اين نشســت ضمن بررســى آخرين  وضعيت 
كشت گلخانه اى شهرستان همدان افزايش نرخ سود 
تســهيالت بانكى، تخصيص مجوز آب و افزايش 
بــرآورد هزينه هاى تاســيس مهمترين مشــكالت 

متقاضيان احداث گلخانه عنوان شد.
همچنين در اين جلســه با بررســى موردى پرونده 
هاى متقاضيان تاسيس گلخانه در شهرستان همدان 
هماهنگى الزم به منظور رفع مشكالت وثيقه بانكى، 
انشعاب گاز، تخصيص سهميه آب و ديگر مشكالت 

با مديران ذيربط بعمل آمد. 
هم اكنون شهرســتان همدان با برخــوردارى از 25
درصد كشــت گلخانه استان رتبه نخست سطح زير 

كشت گلخانه اى را در استان دارد.

مشكالت متقاضيان احداث گلخانه در همدان بررسى شد
ضرورت تحقق سهميه 11 هكتارى توسعه گلخانه اى



 يك كارشــناس هنرى معتقد است، با توجه به 
اينكه در روزگار كرونا هنرمندان فرصت بيشــترى 

براى خلق آثار هنرى داشــتند، پــس از پايان اين 
دوران شاهد يك انفجار هنرى هستيم.

كارشناس هنرى درباره وضعيت اين روزهاى هنر 
در ايام كرونا، اظهار كــرد: به هرحال بايد بپذيريم 
كه ما وارد يك دنياى جديد شــده ايم و اين شرايط 

جديد است و بايد خودمان را با آن وفق دهيم.
بهنام كامرانى ادامه داد: شــرايط جديد مى تواند با 

وجود تمام محدوديت هايى كه دارد، فرصت هايى 
را به دنبال داشته باشد. يكى از اين فرصت ها فعال 
شــدن اقتصاد ديجيتالى هنر اســت كه در ماه هاى 
اخير در دنيا و حتى كشــور ما نيز تا اندازه زيادى 
جا افتاده است. بهره گيرى از گفت وگوهاى آنالين 
و نمايشــگاه هاى مجازى از ديگر فرصت هايى بود 
كه در روزگار كرونا فراهم شــد و توانست ميزان 
مخاطبان را تا اندازه زيادى افزايش دهد. از ســوى 
ديگر تعطيلى دانشگاه ها و بسيارى از مراكز موجب 
شده است كه هنرمندان فرصت بيشترى براى خلق 
اثر داشته باشــد و پس از دوران كرونا قطعًا شاهد 
انفجار هنر هستيم و آثارى كه در دوران كرونا خلق 

شدند به نمايش گذاشته مى شوند. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه كرونا در 
محتواى آثار هنرى تأثيرگذار بوده است، بيان كرد: 
كرونــا در آثار هنرمندان تأثير مى گذارد، اما بايد در 
عين حال اين نكته را درنظر داشت كه به طور كلى 
طبيعت هنرهاى تجسمى درونگرايانه است و قطعا 
تأثير كرونا بر آثار هنرمندان به صورت درونگرايانه 
مشــاهده خواهد شــد. بــه هرحال شــرايطى كه 
هنرمندان در اين دوران تحمل مى كردند به نوعى در 
هنرشان نشــان داده مى شود و اين موضوع بستگى 

به كار، سبك و نگاه هنرمندان دارد.
اين هنرمند در پايان يادآور شــد: در اين شــرايط 
مى توان بــه همكارى هاى ميان گالرى هاى داخل و 
خارج ايران نيز توجه كرد و اگر شــرايط تحريم ها 
برداشــته شــود، خيلــى از گالرى هــا مى توانند 
فعاليت هــاى اقتصــادى و ارزآورى را به شــكل 

ساده ترى دنبال كنند.
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گزارش  

فرهنگخبـر

عكس روز

عكس: محمد امين نجفى آلودگى حاصل از سوخت مازوت نيروگاه مفتح

شهرهاى خالق فرهنگ و هنر 
معرفى مى شوند

 143 شــهر در مرحله نهايى طرح شبكه شهرهاى 
خالق فرهنگ و هنر ارزيابى و درنهايت شــهرهاى 

خالق فرهنگ و هنر معرفى مى شوند.
پس از ارزيابى و انتخاب مرحله نخست از بين 367 
شهر كه طرح هاى خود را براى دبيرخانه طرح شبكه 
شهرهاى خالق فرهنگ و هنر ارسال كرده بودند، 143 
شهر انتخاب شد، كه پس از ارزيابى و انتخاب نهايى 
شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر در بخش هاى 9 

گانه معرفى مى شوند.
به گزارش ايسنا، جلســات انتخاب و ارزيابى نهايى 
طرح شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر در بخش 
هنرهاى نمايشى، موسيقى، هنرهاى تجسمى و مد و 
لباس با حضور دبير علمى و دبير اجرايى طرح شبكه 
شهرهاى خالق فرهنگ و هنر و كارشناسان تخصصى 
هر حوزه برگزار شد و انتخاب و ارزيابى نهايى شبكه 
شــهرهاى خالق فرهنگ و هنر در بخش هاى سينما، 
صنايع دستى و ســنتى، ادبيات، چاپ و بسته بندى و 

رسانه و مطبوعات در روزهاى آينده انجام مى شود.
پس از ارزيابى و انتخاب مرحله نخست، 22 شهر در 
حوزه موسيقى، 29 شهر در حوزه ادبيات، 19 شهر در 
حوزه صنايع دستى و سنتى، 4 شهر در حوزه چاپ و 
بسته بندى، 9 شــهر در حوزه مد و لباس، ده شهر در 
حوزه ســينما، 22 شهر در حوزه هنرهاى تجسمى، 4 
شهر در حوزه رسانه و مطبوعات و 24 شهر در حوزه 

هنرهاى نمايشى به مرحله نهايى راه يافتند.
براساس فراخوان هر شهر در 3 رشته مجاز به شركت 
در رقابت بود. گروه هاى 9 گانه هنرى براى بهره گيرى 
حداكثرى از ظرفيت هاى فرهنگى و هنرى شهرها در 
رقابت شهرهاى خالق فرهنگ و هنر ديده شده است.

مراحل ثبت نام و دريافت 
«يارانه اعتبارى خريد كتاب»

 مراحل ثبت نــام و دريافت «يارانه اعتبارى خريد 
كتاب» ويژه نخســتين نمايشگاه مجازى كتاب تهران 

اعالم شد.
به گــزارش خانه كتاب و ادبيات ايران، خانه كتاب و 
ادبيات ايران به نمايندگــى از معاونت امور فرهنگى 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى در راســتاى 
سياست هاى ترويج كتاب و كتابخوانى و حمايت از 
نشر كشور، در نخستين نمايشگاه مجازى كتاب تهران 
به توزيع بن اعتبارى خريد براى اعضاى هيأت علمى، 

طالب و دانشجويان سراسر كشور اقدام كرده است.
اين نمايشگاه كتاب به صورت مجازى برگزار مى شود 
و خريد كتاب از ناشران به صورت غيرحضورى و از 
طريق ســامانه فروش صورت مى گيرد(نشانى سامانه 
فروش از طريق ســايت ketab.ir اطالع رســانى 
مى شــود). يارانه خريد كتاب (بن كتاب) به صورت 
«اعتبار خريد» به كد ملى متقاضيان اختصاص مى يابد، 

بنابراين براى ثبت نام نياز به واريز وجه نيست.
ســقف يارانه اعتبارى خريد كتاب براى دانشجويان 
و طــالب 200 هزار تومان اســت كــه از اين مقدار 
60 درصد، معادل 120 هزار تومان ســهم مشاركت 
دانشــجويان و طالب اســت و 40 درصــد، معادل 
80 هزار تومان ســهم معاونت امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى با مشاركت بانك صادرات 
ايران است. ســقف يارانه اعتبارى خريد كتاب براى 
اعضاى هيأت علمى 400 هزار تومان است كه از اين 
مقدار 50 درصد، معادل 200 هزار تومان سهم عضو 
هيأت علمى و 50 درصد، معادل 200 هزار تومان نيز 
برعهده معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى است. سهم خريدار از يارانه اعتبار خريد كتاب 
هنگام خريد كتاب محاسبه و كسر مى شود. لطفاً فرايند 
ثبت نــام را تا دريافت اين پيامك: «يارانه خريد كتاب 
روى كد ملى شــما شارژ شد» ادامه دهيد تا عمليات 
ثبت نام و خريد قطعى و ثبت شــود. هر كد ملى تنها 

يكبار مجاز به دريافت يارانه خريد كتاب است.
هنگام ثبت نام، شــماره تلفن همراه بايــد فعال، در 
دسترس و «در اختيار» شخص ثبت نام كننده (كدملى 

خريدار) باشد.

«هنجار سينما رفتن» چگونه برمى گردد؟
 سال كرونازده  1399 به چشــم برهم زدنى به درحال پايان است و 
سينماى ايران اگرچه در اين چند ماه دوران عجيبى را پشت سر گذاشته 

است، اما احتماال روزهاى پرچالش ترى را هم پيش رو خواهد داشت.
منوچهر محمدى معتقد است كه شايد درست تر بود كه سالن هاى سينما 
با تب و تاب جشــنواره فجر باز شــوند، چون براى برگرداندن هنجار 

سينما رفتن بايد ابتدا اقداماتى انجام شود.
اين سينمادار درباره اينكه آيا شرايط باز شدن سينماها را مناسب مى داند؟ 
بيان كرد: به نظرم اگر بخواهيم سينما را به عنوان يك چرخه  توليد، توزيع 
و نمايش نگاه كنيم، سينما در آخرين خط زنجيره  آن قرار دارد و به طور 
طبيعى اگر فيلم وجود داشــته باشد ســينما معنا دارد، اگر فيلمى نباشد 

سينما هم معنايى ندارد. 
در اين بين اينكه وضعيت شيوع كرونا چطور پيش مى رود و يك شهرى 
زرد مى شــود و ديگرى نارنجى و قرمز و آبى يك امر جداگانه است و 
برهمين اساس كســانى كه در اين حوزه (سينما) تصميم گيرنده هستند 
-هم در بخش دولتى و هم بخش صنفى - بايد به اين فكر كنند كه اين 

به اصطالح صنعت سينما همه اجزايش بايد با هم جور باشد.
وى افزود: اگر صاحبان فيلم ها رغبتى به اكران فيلم هاى خود ندارند كه 
من در اين شــرايط به آنها حق مى دهم، به طبع بايد اقداماتى مى شــد تا 
دســت كم 2 يا 3 فيلم مطرح و قابل قبول و پرمخاطب راضى مى شدند 
كه با كمك و حمايت هايى به سمت اكران بيايند. نفس بازگشايى به اين 
شكل كه فقط سينماها باز شوند، ممكن است اثر منفى هم داشته باشد؛ 
بنابراين اگر نظر مشورتى من خواسته شود، خواهم گفت كه بايد اجازه 
دهيم هم يك فيلم خوب داشــته باشيم و هم شرايطى براى نحوه اكران 

مناسب وجود داشته باشد.
وى گفت: يك چرخه در سال 98 و سال هاى گذشته از آن وجود داشته 
كه حاال دچار اختالل شده است. اگر بخواهيم هنجارِ سينما رفتن را در 
مردم ايجاد كنيم و به شكل نسبتاً طبيعى برگردانيم، نياز است كه اقداماتى 
صورت گيرد. اينكه فقط ســينما را باز كنيم چندان راهگشــا نيست و 
به ويژه بدترين حالت اين اســت كه خداى ناكــرده اوضاع دوباره بدتر 
شــود و آن وقت اين باز و بسته كردن سينما براى خود سينما، پرسنل و 
مديريتش، سرمايه گذاران در عرصه سالن و سينماداران پيامدهاى منفى 
بيشترى دارد؛ بنابراين بايد تأمل كرد تا به اطمينان و يقين بيشترى رسيد 
و ببينيم وضعيت به سمت ثبات پيش مى رود يا خير. البته درحال حاضر 
وضعيت اين طور است كه عده اى ســينماها را باز كردند و ديگران هم 
اگر احســاس كنند شرايط كمى به ســمت عادى شدن حركت مى كند 

سالن هاى خود را باز مى كنند.
محمدى درباره اينكه برخى معتقدند اى كاش شــرايط به نحوى بود كه 
سينماها يا با فيلم خوب يا با جشنواره فجر بازگشايى مى شدند، بيان كرد: 
به نظر من هم فضاى جشــنواره بسيار مى تواند كمك كند. سينمادارها و 
صاحبان فيلم ها اين همه ضرر و خسارت را تحمل كردند، اگر چند هفته 
ديگر هم صبر مى كردند كه با تب و تاب و هيجان جشــنواره بازگشايى 

انجام مى شد، شايد اتفاق درست ترى رخ مى داد.
درحال حاضــر فقط فيلم «ديدن اين فيلم جرم اســت» محصول حوزه 
هنرى به عنوان فيلم جديد روى پرده سينماهاســت و تنها چند سينماى 

محدود اقدام به بازگشايى كرده اند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
به ميزان و صراطم ماجرا بى واى آن روزى كه قاضى مان خدا بى  
بنوبت ميروند پير و جوانان                                        واى آن ساعت كه نوبت زان ما بى
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■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنّيت، عدالت و رفاه.
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فناوري

عينك هوشمند «لنوو» 
دنياى واقعيت افزوده را متحول مى كند

 شــركت «لنوو»، يك عينك هوشــمند واقعيت افــزوده ارائه داده 
كه پيشــرفته ترين نمونه در نوع خود است. به گزارش ايسنا، شركت 
لنوو(Lenovo) در نمايشــگاه CES 2021، از يكى از جديدترين 
نمونه هــاى محصوالت گروه موســوم بــه ThinkReality خود 
رونمايى مى كند. اين محصول، يك عينك هوشــمند اســت كه لنوو 
آن را يكى از پيشــرفته ترين و تطبيق پذيرترين عينك هاى هوشــمند 
براى مشــتريان مى داند. به گفته لنوو، اين عينك هوشــمند موسوم به 
ThinkReality A۳ را مى توان براى كاربردهايى مانند تجسم گرايى 
ســه بعدى و واقعيت افزوده  در جهانى كه در پى پذيرفتن فناورى هاى 

جديد براى همكارى هوشمند است، مورد استفاده قرار داد.

پيش بينى بسترى شدن افراد 
در اثر ابتال به كرونا تا 3 هفته زودتر

 محققان ســوئدى به تازگى موفق به توســعه ابزارى شده اند كه 
توســط آن مى توانند تعداد بيماران مبتال به كرونا را كه در اثر ابتال به 
احتمال زياد نياز به بسترى شدن در بيمارستان خواهند داشت را تا 3 

هفته زودتر پيش بينى كنند.
به گزارش ايسنا، گروهى از محققان چندين دانشگاه و بيمارستان در 
سوئد، ابزارى را ايجاد كرده اند كه به آنها امكان مى دهد تعداد بسترى 
شدن بيماران مبتال به كرونا را از 3 هفته پيش از بسترى شدن بيماران 

پيش بينى كنند.
 اين پيش بينى ها براساس بررسى داده هايى درباره تعداد دفعات رفت 

و آمد افراد در يك منطقه به دست مى آيد.

دستيار صوتى «الكسا» 
تاريخ رويدادهاى مهم را يادآورى مى كند

 شــركت آمازون، دستيار صوتى «الكسا» را به قابليتى مجهز كرده 
است كه مى تواند تاريخ رويدادهاى مهم را به كاربر خود يادآورى كند.
به گزارش مهر، شــركت آمــازون(Amazon) قصد دارد يادآورى 
رويدادهاى مهم را به كار ســاده اى تبديل كند. اين شــركت، دستيار 
صوتى خود را به قابليتى موسوم به «به من بگو چه زمانى»مجهز كرده 
است. الكسا با داشتن اين قابليت نه تنها به پرسش هاى كاربر در مورد 
يك رويداد پاســخ مى دهد، بلكه يك يادآورى را نيز براى زمان وقوع 
آن تنظيم مى كند. براى مثال اگر از الكســا بپرســيد كه مسابقه ساالنه 
فوتبال آمريكايى موســوم به «ســوپربول» چه زمانى است، هم پاسخ 

پرسش را مى دهد و هم آن روز را يادآورى مى كند.

افزايش اختالل مغزى بيماران كوويد-19 
در بخش مراقبت هاى ويژه

 پژوهشــگران آمريكايى و اسپانيايى در بررسى جديدى دريافتند 
كه بيماران مبتال به كوويد-19 كه در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى 

مى شوند، بار زيادى از اختالل عملكرد مغز را تحمل مى كنند.
به گزارش ايســنا، بيمــاران مبتال به كوويــد-19 كه در ماه هاى 
نخســتين همه گيرى تحت مراقبت هاى ويژه قرار گرفتند، فشــار 
بيشــترى از «روان آشفتگى» يا «دليريوم»(Delirium) و اغما را 
متحمل شــدند كه معموال در بيمارانى با نارســايى حاد تنفســى 
مشــاهده مى شــود. انتخاب داروهاى آرامبخش و محدود كردن 
مالقات هــاى خانوادگــى، نقش مهمى در افزايــش اختالل حاد 

عملكرد مغز اين بيماران دارد.

ركورد گرما در سال 2020 شكسته شد
 داده هاى جديد هواشناسى نشان مى دهد ركورد گرما در سال 2020 در 
كره زمين شكسته شده و از اين نظر 2 سال 2016 و 2020 شرايط مشابهى 
داشــته اند.به گزارش مهر، مسأله نگران كننده اين است كه ركوردشكنى 
گرمايى ســال 2020 در شرايطى رخ داده كه در اين سال پديده ال نينو 
نيز وجود داشته كه مى توانست موجب خنك تر شدن كره زمين شود، اما 
فرايند گرمايش زمين تا بدان حد تشديد شده كه حتى ال نينو نيز نتوانسته 
جلوى ركوردشكنى گرمايى سال 2020 را بگيرد.بر طبق همين بررسى 
6 سالى كه از نظر گرما در جهان ركوردشكن بوده اند همگى در 6 سال 
اخير رخ داده اند و دهه 2011 تا 2020 گرم ترين دهه تاريخ بشر بوده است 
و تداوم اين روند مى تواند ادامه حيات بســيارى از گونه هاى جانورى و 

گياهى را در كره زمين به طور جدى دچار مشكل كند.

غزل اسالمي »
 پس از گذشت  7سال از پيشنهاد ايجاد پرديس 
سينمايي در همدان توســط خبرنگار همدان پيام و 
پيگيري آن، سرانجام به نتيجه رسيد و اكنون سينما 
قدس همدان به پرديس سينمايي تبديل شده است. 
اين پرديس اكنون درحال ساخت و بازسازي است 
و طبق گفته هاي مدير ســينماهاي اســتان همدان، 
احتماال در نوروز 1400 به بهره برداري رســيده و 
فيلم بر پرده  ســالن هاي اين پرديس اكران خواهد 

شد.
Multi-) پرديس ســينمايى يا مجموعه سينمايى

theater Cinema) به سينمايى گفته مى شود 
كه داراى چند ســالن نمايش، دست كم 3 سالن و 
به طور معمول 6 تا ده سالن، باشد. در بيشتر موارد 
سالن ها در يك ســاختمان قرار گرفته اند و گاهى 
در بازسازى، سالن نمايش موجود را به چند سالن 
كوچك تر تقسيم مى كنند، يا در گسترش مجموعه، 
فضاهاى بيشــترى به آن اضافه يا الحاق مى شــود. 
در برخــى موارد نيــز مجموعه هاى ســينمايى يا 
مجموعه هاى چندمنظوره فرهنگى، تفريحى، تجارى 
همجوار يا در نزديكى مراكز تفريحى-تجارى قرار 
مى گيرند و در ارتباط با آنها به مثابه يك «پاتوق» در 

فضاى شهرى عمل مى كند.
ــه  ــد ك ــان مي ده ــا نش ــينماها در دني ــرد س عملك
دوران ســاخت ســينماهاى بــزرگ و باشــكوه (جــز 
در مــوارد اســتثنايى و انــدك، مثــًال يــك ســينماى 
ــان  ــهر) در جه ــك ش ــهرت ي ــراى ش ــاص ب خ
طراحــان،  عمــوم  امــروز  و  به سرآمده اســت 
مالــكان و حتــى تماشــاگران ســينما بــر ايــن 
باورنــد كــه مجتمع هــاى ســينمايى بــا تعــداد 
تاالرهــا و ظرفيــت بيشــتر، پــر نمي شــوند و حتــي 
ــور هســتند  ــا 15-10 تماشــاگر مجب در مواقعــي ب
ــا درنظــر داشــتن مخــارج  ــن ب ــال باشــند و اي فع
كالن اســتهالك و تأسيســات و دســتمزد كارمنــدان 
و ديگــر هزينه هــاى جــارى كــه چــه بــا ده 
تماشــاگر و چــه بــا هــزار تماشــاگر، تقريباً يكســان 

اســت يعنــى ضــرر مطلــق. امــا امتيــاز مجموعه هــا 
ــت  ــن اس ــينمايى در اي ــك س ــالن هاى كوچ و س
كــه زود پُــر مى شــوند و بــا ايجــاد فضايــى گــرم، 
ــن   ــود. همچني ــع مى ش ــر جم ــديد اث موجــب تش
ممكــن اســت تنــوع ســليقه ها، مانــع ســينما رفتــن 
ــه  ــود مجموع ــه وج ــود ك ــا ش ــى خانواده ه جمع
ــل  ــك مح ــم در ي ــد فيل ــش چن ــالن ها و نماي س

ــرد. ــن مشــكل را حــل خواهــد ك اي
مدير سينماهاي بهمن سبز استان همدان در اين باره 
گفت: ســينما قدس همدان ســرانجام به پرديس 
ســينمايي مدرن بــا تمام اســتانداردهاي  روز دنيا 

تبديل شد و به زودي آماده اكران فيلم مي شود.
سعيد شــرفي افزود: اين پرديس شــامل 4 سالن 
مجزاي270 نفــره، صد نفره، 60 نفره و 45 نفره با 
ســالن هاي پله اي براي جلوگيري از مزاحمت ديد 

ساخته شده اند.

وى اظهار كرد: ســالن 45 نفره مخصوص كودكان 
ساخته شده است. شرفى افزود: سينماهاي همدان 
كامــال خودگران بوده و بودجه بيش از 2 ميلياردي 
ايجاد اين پرديس از بليت فروشي و توسط شركت 
بهمن ســبز كه اغلب ســينماهاي كشــور را جزو 

زيرمجموعه دارد، تأمين شده است.
مدير سينماهاي بهمن سبز استان همدان اضافه كرد: 
برنامه اين بود كه پرديس ســينمايي را در 7 طبقه 
بســازيم اما چون در محــدوده بافت تاريخي قرار 
داشــت ميراث فرهنگي با مجوز آن موافقت نكرد 
اما درحال حاضر اين پرديس بســيار مدرن با چند 

مجتمع مركز خريد درحال ساخت است. 
 سالن هاي

 سينما فلسطين و بهمن افزايش يافتند
شــرفي گفت: شيوع ويروس كرونا و ايجاد شرايط 
جديد و تعطيلي ســينماها سبب شــد تا بتوانيم از 

فرصت استفاده كنيم و سينماهاي فلسطين و بهمن 
مالير را هم بازسازي كنيم.

وي افزود: ســالن شــماره 2 فلســطين كه بسيار 
استاندارد و موردتوجه مســئوالن سينمايي كشور 
اســت، در كنار آن يك سالن استاندارد 28 نفره نيز 

براي كودكان ايجاد كرديم.
مدير ســينماهاي بهمن سبز اســتان همدان با بيان 
اينكه پس از بازسازي، يك سالن هم به بهمن مالير 
اضافه شد، گفت: درحال حاضر در سينما فلسطين 

همدان و بهمن مالير فيلم اكران مي شود.
شــرفي بيان كرد: فيلم  اصلي سينماهاي فلسطين و 
بهمن «ديدن اين فيلم جرم اســت» و در سالن هاي 
ديگر هر 2 ســينما نيز فيلم درحال اكران است كه 
متقاضيــان براي اطالع از برنامه ســينماها و خريد 
بليت مي توانند به ســايت بهمن سبز مراجعه كنند 

كه خريد از اين سايت شامل تخفيف ويژه است.

كودكان همدانى سينمادار شدند

نوروز همدان با پرديس سينمايي

انفجـار هنـر پس از كرونـا!

ثبت ملى شهرها و روستاها 
موجب همگرايى مردم با يكديگر مى شود

ثبت ملى و جهانى شهرها و روستاهاى كشور موجب همگرايى 
و رونق بيشتر اقتصادى در آن مناطق مى شود.

وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى گفت: گستردگى 
اهــداف و وظايف اين وزارتخانه منحصر به فرد اســت و به جز 
كاركردهاى اقتصــادى و فرهنگى، كاركردهاى اجتماعى و امنيتى 
نيز دارد. به گزارش ايرنا، على اصغر مونسان با اشاره به مزيت هاى 
ايران در بخش گردشــگرى و ميراث فرهنگى، ادامه داد: موضوع 
حفاظت از ميراث فرهنگ و ميراث ناملموس و حفظ فرهنگ ملى 
و مذهبى مهم ترين مأموريت وزارت ميراث فرهنگى است و تاريخ 
چندهزار ساله مشترك در منطقه فرهنگى ايران، سبب همگرايى و 

در نتيجه تحكيم امنيت ملى كشورها مى شود.
وزير ميراث فرهنگى همچنين از استرداد 49 خشت تاريخى ايران 
كه در مزايده اى در خارج به فروش گذاشــته شده بود خبر داد و 
گفت: نمايشگاهى از اين آثار تاريخى به زودى در موزه ملى ايران 

برگزار مى شود.
مونســان درباره بازگشــت  هزار و 700 گل نوشته هخامنشى از 
آمريكا گفت: اين آثار تاريخى ايران به منظور امانت از كشور خارج 
شــده بود اما بازگردانده نشده بود كه توانستيم در دولت تدبير و 

اميد آن را برگردانيم.
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