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حاشيه ها
بوكس همدان را 
نابود مى كند

970 حادثه سال 
گذشته 
در همدان 
ثبت شد

حاج كريم
 نماد توليد ملى 
ايران

آخرين 
تالش مجلس
 براى اصالح 
قانون نظارت 
بر انتخابات
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بازگشايى مدارس همدان از 27 ارديبهشت 
2
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يادداشت روز

2

سفيدنمايى هاى پرهزينه!
 1-در مديريت ايران رســم اســت كه 
دســته اى از مديران، عملكرد خود را بدون 
كم و كاســت و بى نقص اعالم مى كنند و 
در اين راه از هم ســبقت گرفته و هر يك 
مى خواهند خود را برتر از ديگرى نشــان 
دهند. اين خود محور همه تحوالِت مثبت 
چنان هزينه هايى  قلمدادكردن، در مواردى 
را به كشــور و اســتان تحميل مى كند كه 
جبران آن نيازمند زمان بســيار، به شــرط 
گذراندن در شــرايط عادى است.2- اين 
دســته از مديران عملكرد خود را بى عيب 

دانسته و از هيچ نقدى استقبال نمى كنند...

يادداشت

2

بازگشايى نمادين مدارس
 سرانجام پس از 3 ماه تعطيلى مدارس 
به دليل شيوع ويروس كرونا، با تصميم ستاد 
ملى مبــارزه با كرونا قرار اســت مدارس 
كشــور از شــنبه آينده، 27 ارديبهشت ماه 
به طور محدود بازگشــايى شــوند كه اين 
بازگشــايى شــامل مدارس اســتثنايى و 
شــبانه روزى نخواهد شــد. تعطيلى چنين 
طوالنى مدتى از زمان تأسيس اين مدارس 
سابقه نداشته است؛ درست يادم است زمان 
وقوع انقالب اســالمى ايــران در بهمن و 
اسفند مدتى مدارس تعطيل شد و تعطيالت 
همانند اســفند 98 به تعطيــالت نوروزى 

وصل شد و قرار شده بود...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبردست

شركت شيمى معدنى همدان

انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى را به  عنوان 
نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك 

ايران و سوريه 
كه بيانگر توانمندى شايسته شما مى باشد 
را صميمانه تبريك عرض نموده و توفيقات 
خداوند  از  عرصه  اين  در  را  افزونتان  روز 

متعال خواستاريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبـردست

محمد بشيـرى

با احترام بدينوسيله انتخاب شايسته حضرتعالى 
به عنوان 

نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك 
ايران و سوريه

كه نشان از تعهد و تجارب كارى جنابعالى در سطوح 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  دارد  مديريتى  مختلف 
متعال  ايزد  عنايات  پناه  در  است  اميد  نموده،  عرض 
فعاليت هاى  كردن  هموار  راستاى  در  گذشته  همچون 

اقتصادى استان موفق و مويد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبـردست

شرك رز پااليش غرب 

ترديدى نيســت كه تكيه بر توانمندى و تجارب 
ارزنده و ســازنده مديران با تجربه در هر سازمان 
راه ترقى و پيشــبرد اهداف آن سازمان را هموارتر 

مى نمايد.
بدينوسيله انتخاب شايســته حضرتعالى به عنوان 
نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه 
كه نشــان از لياقت و كارآمدى جنابعالى دارد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است 
در پناه الطاف ايزد منان در راه خدمت به توســعه 

اقتصادى استان همواره سربلند و موفق باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبـردست

شركت تعاونى زرخيز هگمتانه استان همدان 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبـردست 

رئيس و اعضاى هيأت رئيسه كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق بازرگانى همدان

بدين وسليه انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى را به عنوان 
نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه 
كه مبين مراتب تعهد، شايستگى و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف مديريتى مى باشد 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم، اميد است همچون گذشته در راستاى رشد و 

تعالى فعالين اقتصادى همواره موفق و مويد باشيد.

تبريك و تهنيت

جناب آقاى زبـردست
ــس  ــب رئي ــوان ناي ــه عن ــى ب ــته حضرتعال ــا و شايس ــه ج ــاب ب انتخ
اتــاق بازرگانــى مشــترك ايــران و ســوريه را از صميــم قلــب تبريــك 

ــيد. ــق باش ــم ،موف ــرض مى نمايي ــت ع وتهني
على پيرزادى-مدير عامل كشتارگاه زاگرس دام نهاوند

تبريك و تهنيت

جناب آقاى زبـردست
انتخــاب بــه جــا و شايســته حضرتعالــى بــه عنــوان نايــب رئيــس اتاق 
بازرگانــى مشــترك ايــران و ســوريه كــه نشــان از مديريــت مدبرانــه 

شــما دارد را تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نماييــم.
حسين حسنى-رئيس اتاق اصناف نهاوند

با كمال مسرت انتخاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه 

كه نشان از توانمندى حضرتعالى است را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، 
مسير  در  كننده  اميدوار  و  روشن  مثبت،  گامى  خور  در  انتخاب  اين  است  اميد 
به  مزين  سال  در  توليدى  صحنه هاى  در  استان  اقتصادى  فعاالن  تأثيرگذار  حضور 

نام جهش توليد باشد.

تبريك و تهنيت

شركت سيمين نورد - هراتى 

 جنـاب آقــاي

مهندس زبـردست 
درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى انتخاب بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر مسند 

مديريت است.
بدينوسيله انتخاب حضرتعالى به عنوان 

نايب رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و سوريه 
عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  دارد  جنابعالى  مسئوليت پذيرى  و  تعهد  از  نشان  كه 

نموده، اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

آگهى برگزارى جلسه نوبت اول  مجمع عمومى عادى ساالنه

هيات مديره سازمان نظام مهندسى معدن  استان همدان

مجمع عمومى عادى ساالنه سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان  در روز پنج شنبه،مورخ 99/03/22 ، از ساعت 10 تا 12 در محل سالن اجتماعات 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان به آدرس   بلوار شهيد مدنى- بلوار15 فروردين (ساختمان شهيد مدنى) برگزار خواهد شد. اعضايى كه داراى 
كارت عضويت معتبر هستند حق راى خواهند داشت. براى تسهيل، اعضايى كه بدهى حق عضويت داشته باشند مى توانند بدهى خود را در همان روز نقداً 

پرداخت كرده و برگ ورود به جلسه دريافت كنند. 
دستور كار مجمع به شرح زير است:

*  تالوت آياتى چند از قرآن كريم
* استماع سرود ملى جمهورى اسالمى ايران

* سخنرانى رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
* انتخاب هيئت رئيسه مجمع 

*  استماع گزارش عملكرد ساليانه هيئت مديره
* بررسى و تصويب ترازنامه مالى 98

* تصويب برنامه و بودجه 99
* انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

ساير  و  وروديه،  عضويت،  حق  تعيين  براى  مديره  هيئت  پيشنهادهاى  تصويب   *
دريافتى ها و پرداخت-هاى اركان سازمان طبق دستورالعمل هاى مصوب 

*تعيين روزنامه كثيراالنتشار
* بررسى ضرورت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده

* بررسى ساير موارد
*شايان ذكر است در صورت به حدنصاب نرسيدن درنوبت اول ، مجمع عمومى ساالنه 

- نوبت دوم در تاريخ 99/04/05 در همان مكان و ساعت برگزار مى گردد
*توجه: مجمع فوق در تاريخ هاى ذكر شده در صورت "كسب مجوز از ستاد مقابله با 

كرونا" برگزار خواهد شد.

نظام مهندسى معدن استان همداندر تاريخ 99/03/22

كرونا 230 ميليارد 
به صنايع دستى همدان 

خسارت زد
8

6

3

بازار همدان درگير افزايش قيمت
صفحه ويژه خبرگزارى ها(فارس همدان)

اى همه عفو تو 
فراتر ز حد يا واحد 
يا احد يا صمد
امشب قدر 
دعا را براى 
سالمتى 
بدانيم

■ بازگشايى مساجد 
از امروز

2

نهاوندى ها سال هاست سبزى فاضالبى مصرف مى كنند

مصوبه انهدام سبزى آلوده 
16ساله شد
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 12 پايــگاه ارائه خدمــات امداد و نجات 
شهرى ثابت، يك پايگاه ارائه خدمات امداد و 
نجات كوهستان مستقر در دشت ميشان، يك 
مركز واكنش سريع مســتقر در پايگاه امدادو 
نجات، يك مركز كنترل و فرماندهى عمليات 
و 9 مركز كشيك آماده در شعب با 83 نفر روز 
در تمام ايام سال فعال بوده و به مردم خدمت 

رسانى مى كنند.
معــاون امداد و نجــات جمعيت هالل احمر 
استان همدان گفت: ضمن تبريك هفته هالل 
احمر به همه سرخ پوشان اين جمعيت اعم از 
پرسنل، نجاتگران، جوانان و داوطلبان، اظهار 
كرد: 20 دستگاه آمبوالنس، 15 دستگاه خودرو 
عملياتى و 11 دســتگاه خودروى ادارى براى 
پشتيبانى از پايگاه هاى امداد و نجات در تمام 

ايام سال فعال هستند.
حميد عرفى يگانه در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
طبق جمع بنــدى آمار در مركز EOC (مركز 
كنترل و هماهنگى عمليــات امداد و نجات) 
مجمــوع كل حــوادث در ســال 98 حدود 
970 مورد بوده كــه از اين تعداد 517 حادثه 
جاده اى، 245 مورد خدمــات حضورى، 57 
مورد شهرى، 48 مورد سيل و آبگرفتگى، 43 
مورد كوهستان، 35 مورد برف و كوالك، 12 
مورد خدمات مناســبتى، 5 مورد خدمات در 
محيط هاى آبــى، 2 مورد ريزش آوار، 3 مورد 
صنعتى و كارگاهــى، 2 مورد خدمات هوايى 
و يك مورد آتش ســوزى جنگل و مراتع بوده 

است.
وى بــا بيان اينكه ميزان حــوادث جاده اى از 

حوادث ديگر بيشتر بوده و 53 درصد از آمار 
را به خود اختصاص داده است، گفت: تعداد 
مصدومان حوادث جاده اى در سال 98 حدود 
هزار و 184 نفر و نسبت به مصدومان حوادث 

ديگر 75 درصد بوده است.
وى با بيان اينكه تعداد مصدومان سرپايى 96 
نفر و مصدومان انتقالى توســط خودروهاى 
جمعيت هالل احمر 410 نفر در سال 98 بوده 
است، افزود: تعداد كل فوتى هاى حوادث در 
سال گذشته 100 نفر بوده كه از اين تعداد 81 
مورد مربوط به حوادث جــاده اى، يك مورد 
خدمات حضورى، 9 مورد سيل و آبگرفتگى، 
3 مورد كوهستان، 3 مورد محيط هاى آبى، يك 
مورد صنعتى و كارگاهى و 2 مورد مربوط به 

ريزش آوار بوده است.
معــاون امداد  ونجــات جمعيت هالل احمر 
اســتان همدان با بيان اينكه در سال 98 حدود 
18 هزار و 40 نفر در پايگاه هاى امداد و نجات 
استان اسكان يافتند، ادامه داد: در سال گذشته 4 
هزار و 804 نيروى عملياتى به همه هموطنان 

ارائه خدمت كردند.
عرفى يگانه با بيان اينكه در اواخر سال 98 و 
با شيوع ويروس كرونا مأموريت هايى بر عهده 
جمعيت هالل احمر مانند غربالگرى ورودى و 
خروجى شهرها گذاشته شد، افزود: جمعيت 
هالل احمر اســتان همدان به مدت يك ماه از 
تاريخ 13 اسفندماه سال 98 تا 12 فروردين 99 
طرح غربالگرى در 14 پايگاه فعال در ورودى 
و خروجى تمام شهرستان هاى استان انجام داده 

است.

وى بيان كرد: در اين مدت يكماهه، 433 هزار 
و 817 نفر در طرح غربالگرى سنجش شدند 
كه از اين تعداد 308 نفر تب داشتند و 48 نفر 

نيز به مراكز درمانى ارجاع شدند.
عرفى يگانه با بيان اينكه جمعيت هالل احمر 
يك ســازمان دواطلب محور است و ما از اين 
دواطلبــان عزيز كه در تمام حوادث، بحران ها 
و اتفاقات خالصانه و جانانه خدمت مى كنند، 
تشــكر مى كنيم، ادامــه داد: در يك ماه انجام 
غربالگرى، 105 نفر از پرسنل جمعيت هالل 
احمر و هزار و 805 دواطلب در 14 ايســتگاه 

فعال در سراسر استان خدمت رسانى كردند.
وى گندزدايى و ضدعفونى كردن خيابان ها و 
مراكز را يكى ديگر از مأموريت هاى جمعيت 
هالل احمر برشمرد و گفت: 51 هزار و 916 
ماسك، 283 جفت دستكش، 36 هزار و 180 
بطــرى مايع ضدعفونى كننده و 6 هزار و 930 
ليتر مايع شوينده در اين پايگاه هاى سالمت بين 

خدمت گيرندگان توزيع شده است.
عرفى يگانه با بيان اينكه آموزش هاى الزم در 
زمينه ويروس كرونا به 225 خانوار و 6 هزار و 
75 نفر داده شده است، خاطرنشان كرد: در اين 
مدت 178 دستگاه خودرو، 676 خيابان و 382 

درِ منزل ضدعفونى و گندزدايى شده است.
وى با بيان اينكه عالوه بر فعاليت شبانه روزى 
پايگاه هــاى امــداد و نجات در طول ســال 
جمعيت هالل احمر طرح هاى مختلفى مانند 
زمستانه، نوروزى و تابستانه را نيز دارد، افزود: 
طرح امداد نوروزى كه از 25 اسفندماه به مدت 
20 روز و تا 15 فروردين سال آينده ادامه پيدا 

مى كند. عرفى يگانه بيان كرد: در ســال 98 و 
در مدت زمــان امداد نوروزى جمعيت هالل 
احمر 117 حادثه رخ داده كه از اين تعداد 35 
مورد حوادث جاده اى بوده است؛ همچنين در 
اين مدت امداد مصدومان رســيدگى شده 80 
مورد، مصدومان سرپايى 34 مورد و مصدومان 

انتقالى 46 مورد بوده است.
وى بــا بيان اينكــه تعداد فوتى هــا در امداد 
نوروزى ســال 98 حدود 20 نفر بوده است، 
تصريح كــرد: در اين مدت 20 روزه ســال 
گذشته 2 هزار و 227 نفر در پايگاه هاى امداد 

و نجات استان همدان اسكان داده شدند.
معاون امدادونجات جمعيت هالل احمر استان 
همدان بيان كرد: در طرح امداد نوروزى سال 
99 و با توجه به فاصله گذارى اجتماعى و در 
خانــه ماندن مردم تعداد حــوادث به 7 مورد 
رسيده كه از اين تعداد 4 مورد حوادث جاده اى 

بوده است.
عرفــى يگانه با بيان اينكــه در امداد نوروزى 
ســال 99 تعداد مصدومان رسيدگى شده 32 
نفر، تعداد مصدومان سرپايى 26 مورد، تعداد 
مصدومان انتقالى 6 نفر بوده است، گفت: در 
امداد نوروزى سال 99 نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته ميزان كل حوادث 94 درصد 

كاهش يافته است.
وى بيــان كرد: تعداد مصدومان ســرپايى 34 
درصد، تعداد مصدومان رســيدگى شده 60 
درصــد و تعداد فوتى حــوادث 100 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته 

است.

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

سفيدنمايى هاى پرهزينه!
 1-در مديريت ايران رســم است كه دسته اى از مديران، عملكرد 
خود را بدون كم و كاست و بى نقص اعالم مى كنند و در اين راه از هم 
سبقت گرفته و هر يك مى خواهند خود را برتر از ديگرى نشان دهند.
اين خود محور همه تحوالِت مثبــت قلمدادكردن، در مواردى چنان 
هزينه هايى را به كشــور و استان تحميل مى كند كه جبران آن نيازمند 

زمان بسيار، به شرط گذراندن در شرايط عادى است.
2- اين دسته از مديران عملكرد خود را بى عيب دانسته و از هيچ نقدى 
اســتقبال نمى كنند و اگر نقد شوند، نقاد را عامل بيگانه و رسانه محل 

انتشار نقد را همراستاى دشمنان معرفى مى كنند.
در قاموس اين دسته از مديران، هيچ نقدى براى رضاى خدا و اصالح 
امور نوشــته نمى شود و نقاد يا درحال حمله به دستور دشمنان است 
و يا منافع مادى و منفعت شــخصى از نقد دارد وگرنه كار بى عيب كه 

نقد ندارد!
3- اين دســته از مديران در مواقعى هيچ كارى هم انجام نداده اند اما 
به لطف نمايش هايى كه بلد هستند اجرا كنند، از كاه كوه مى سازند و 
خود را خالق آن معرفى مى كنند و انتظار دارند همه باور كنند كه اين 

نمايش واقعى است!
در ايــن مواقع اگر كســى اين نمايش را مســتند رد كند و نقدى بر 
اين شوها وارد كند، همان داستان دشمن و تنگ نظر و بى سواد تكرار 

خواهد شد.
4- اين دســته از مديران با آنكه خــود را آگاه از مديريت و علم روز 
معرفى مى كنند اما غافل از پيشرفت ها و اتفاقات جهان علم به ويژه در 
حوزه اطالع رسانى نيســتند و نمى دانند كه مردم از عملكرد آنها بهتر 
از خود آنهــا اطالع دارند و گزارش هاى نادرســت تأثيرى در ميزان 

مقبوليت عمومى آنها ندارد.
مردم به لطف افزايش ســواد رســانه اى كه اين دسته از مديران از آن 
بى بهره هستند، امروز اخبار رســانه ها را به ميزان اعتمادى كه به آنها 
دارند، بررسى و تحليل مى كنند و در اين شرايط بدا به حال مديرى كه 
بخواهد با اتكا به رســانه هاى غيرمردمى و بدنام در نزد مردم، خود را 

محور تحوالت و تصميمات مهم نشان دهد!
5- كرونــا به خوبى به اين دســته از مديران ثابــت كرد كه راهى جز 
اصــالح رفتار خود و پذيرش واقعيت و پرهيــز از اغراق عملكرد يا 
سخن گفتن ناشفاف و غيرمستند ندارند.كرونا به اين دسته از مديران 
ثابت كرد براى تداوم مديريت در دوران پساكرونا بايد نقد را بپذيرند 

و نقاد را در كنار خود و تكميل كننده عملكردشان بدانند.
كرونــا اتفاقات مثبتى را رقم زد و اگر مديرى به آن تن ندهد قطعا در 

دوران پساكرونا با مشكالت بسيارى مواجه خواهد شد.
6- در كرونا برخى مديران ســعى كردند با اغراق در ارائه عملكرد و 

پركار نشان دادن خود، اقدام به سفيدنمايى منطقه خود كنند.
آسيب اين ســفيدنمايى ها در جاهايى مشخص شــد كه مسافران به 
اين مناطق هجوم بردند يا مردم احســاس كردند شرايط عادى شده و 
اقدام به عادى ســازى رفتارها كردند تا كرونا در اين مناطق با شاخص 
وضعيت قرمز پيگيرى شود. تعجب از آن است كه اين دسته از مديران 
به رغم مشاهده نتايج ســفيدنمايى انجام شده، همچنان از سفيدنمايى 
دست برنمى دارند و انگار نه انگار كه دست آنها براى مردم رو شده و 

گزارش هاى آنها نزد مردم اعتبارى ندارد.
7- از اين دســته مديران، در اســتان همدان مديرى را سراغ نداريم و 

مديران استان همه صادق و به دور از سياسى كارى هستند!
اما بايد دقت شود در شرايطى كه كرونا با تدابير انديشيده شده و تالش 
پزشكان، پرستاران و كادر درمان به جز در برخى مناطق در ساير نقاط 
كشــور و استان ســير نزولى دارد، اقدامات دسته اى از مديران مناطق 
ديگر، ايــن تالش ها را به باد نداده و اميد به مهــار كرونا را به يأس 

تبديل نكند.

بازگشايى مدارس همدان از 27 ارديبهشت 
 مديركل آموزش و پرورش معتقد اســت تمهيدات الزم براى بازگشايى مدارس اين 
اســتان انديشيده شــده و كالس هاى درس آماده بازگشــايى در تاريخ 27 ارديبهشت ماه 

هستند.
بــه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش اســتان همدان، محمد پورداوود با اشــاره به 
بازگشايى مدارس همدان همزمان با سراسر كشور، افزود: همه مدارس ابتدايى و متوسطه اين 
استان به جز دانش آموزان با نيازهاى ويژه، كه از سوم اسفند سال 1398 به منظور پيشگيرى از 

شيوع كرونا تعطيل شده بودند، از ابتداى هفته آينده بازگشايى مى شوند.
وى اظهار كرد: اين مدارس به منظور رفع اشــكال و ارائه خدمات آموزشــى به آن دسته از 

دانش آموزانى كه به هر دليل تاكنون نتوانســته اند از خدمات آموزشى غيرحضورى بهره مند 
شــوند، داير مى شود. پورداوود افزود: حضور دانش آموزان در مدرسه اختيارى و استفاده از 

تمام يا بخشى از فرصت فراهم شده با توجه به نياز، داوطلبانه است.
وى گفت: با توجه به تعيين تاريخ 17 خرداد براى آغاز امتحانات پايه دوازدهم، ارائه خدمات 

حضورى به دانش آموزان پايه دوازدهم تا 10 خردادماه ادامه دارد.
مديركل آموزش و پرورش همــدان با بيان اينكه همه مدارس ضدعفونى و قواعد وزارت 
بهداشــت در آن ها رعايت مى شود، تأكيد كرد: برنامه سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى دانش آموزان پايه اول در سال تحصيلى 1399-1400 با رعايت نكات بهداشتى از 

مردادماه صورت مى گيرد.
پورداوود با اشاره به اينكه برنامه هاى آموزشى تلويزيونى و مجازى همچنان ادامه دارد، بيان 

كرد: معلمان با همت و تالش قابل تحسين خود پويش «مدرسه تعطيل است، تعليم و تربيت 
تعطيل نيست» را با تمام توان اجرا كردند.

وى راه اندازى شبكه آموزشى دانش آموزان(شاد) را برگ زرين و حركتى ماندگار در تاريخ 
آموزش و پرورش ايران دانست و ادامه داد: با راه اندازى اين شبكه، زمينه مناسب براى توسعه 

آموزش هاى غيرحضورى فراهم شد.
مديركل آموزش و پرورش استان با بيان اينكه همدان در پوشش شبكه شاد جايگاه ممتازى را 
در سطح كشور به دست آورده است، افزود: تاكنون 100درصد مديران، 100 درصد كالس ها، 

89 درصد معلمان و 78 درصد دانش آموزان استان از شبكه آموزشى شاد بهره مند شده اند.
همه مدارس همدان، از تاريخ سوم اسفندماه 1398، همزمان با سراسر كشور، براى پيشگيرى 

از شيوع ويروس كرونا، به صورت موقت تعطيل شده است.

اى همه عفو تو فراتر ز حد يا واحد يا احد يا صمد

امشب قدر دعا را براى سالمتى بدانيم
■ بازگشايى مساجد از امروز

جيك جيك مستان و فكر زمستان سخت كرونا 
 وزير بهداشــت به طور رسمى اعالم كرده است كه ممكن است در 
پاييز امســال، آنفوالنزا و كرونا باهم بروز كنند و پيش بينى مى شود كه 
پاييز سختى را در پيش داشته باشيم و اگر چنين شد، بايد آمادگى كامل 

داشته باشيم.
هرچند در ميان اطالع رسانى هاى متفاوت و گاهى متناقض از وضعيت 
كرونا در ايران كه به صورت رسمى و غيررسمى منتشر مى شود، نمى توان 
تصور درستى از اين وضعيت پيدا كرد( نكته اى كه تا حدى تحت تأثير 
رفتار پيش بينى ناپذير اين ويروس جديد نيز هست) اما از آنجاكه گفته اند 
احتياط شرط عقل است، بهترين راه براى برخورد با اين وضعيت درنظر 
گرفتن بدبينانه ترين حالت ممكن اســت؛ چيزى كه متأسفانه در هنگام 
آغاز شــيوع اين ويروس در چين در تصميمات مسئوالن كشور شاهد 
آن نبوديم و حاال به نظر مى رسد وزير محترم بهداشت قصد جبران اين 
غفلــت را دارد و براى ماه هاى آينــده بدبينانه ترين وضعيت ممكن را 
درنظر گرفته اســت. اما اين برآورد لوازمى دارد كه طبيعتا بايد از همين 

حاال و پيش از رسيدن اين خزان سخت به آن انديشيد. 
به گزارش الف، همه ما در ســال هاى گذشته شاهد تب و تاب برخى 
شــهروندان براى دريافت واكسن آنفوالنزا بوده ايم يا در همين موضوع 
شــيوع كرونا در هفته هاى نخست شاهد كمبود اقالم بهداشتى الزم در 
اين زمينه به دليل افزايش ناگهانى تقاضاى آنها و البته ســودجويى هاى 
ســوداگران هميشــه آماده بوده ايم. متأســفانه تجربه مديريت در ساير 
حوزه ها نيز چنين غافلگيرى هايى را در كارنامه مديران كشــور كم ثبت 

نكرده است. 
بنابراين ضمن تأييد و تحســين ســخنان وزير محترم بهداشــت كه با 
واقع بينى و برخالف رويه مألوف مديران كالن كشــور در اين زمينه ها 
كــه معموال از بيم متهم شــدن به ناكارامدى، اوضاع را بســيار بهتر از 
آنچه هست نشــان مى دهند، درباره اين هشدار دلسوزانه بايد ايشان و 
همه دســت اندركاران نظام سالمت كشور را به اين مهم توجه داد كه از 
همين حاال به فكر اقالم موردنياز خزان سخت يادشده باشند و عالوه بر 
تمهيدات مربوط به پيشگيرى و درمان ويروس كرونا و اقالم بهداشتى 
مربوطه كمبود اقالمى چون واكســن آنفوالنزا يا ســاير اقالم موردنياز 

بيمارى هاى ديگر مشابه كرونا را چاره كنند.

بازگشايى نمادين مدارس
فيض ا... مظفرپور»

 ســرانجام پــس از 3 ماه تعطيلى مدارس به دليل شــيوع ويروس 
كرونا، با تصميم ستاد ملى مبارزه با كرونا قرار است مدارس كشور از 
شــنبه آينده، 27 ارديبهشت ماه به طور محدود بازگشايى شوند كه اين 

بازگشايى شامل مدارس استثنايى و شبانه روزى نخواهد شد.
 تعطيلى چنين طوالنى مدتى از زمان تأسيس اين مدارس سابقه نداشته 
است؛ درست يادم اســت زمان وقوع انقالب اسالمى ايران در بهمن 
و اسفند مدتى مدارس تعطيل شــد و تعطيالت همانند اسفند 98 به 
تعطيالت نوروزى وصل شــد و قرار شده بود مدارس از 9 فروردين 
58 آغاز به كار نمايند كه اين طرح مورد استقبال قرار نگرفت و به روال 
سابق 13 روزه برگشــت؛ به هرحال پس از پيروزى انقالب اسالمى 

مدارس در فروردين ماه 58 به طور كامل بازگشايى شدند. 
در دوران 8 ســاله دفاع مقدس نيز به دليل حمالت هوايى و موشكى 
عراق به شهرها، مدارس شهرهاى در معرض خطر براى مدتى تعطيل 

مى شد كه شامل همه مدارس كشور نمى شد. 
هنگام تعطيلى مدارس در اســفند 98 شــايد احتمال داده مى شد كه 
تعطيلى بــا ادغام در تعطيالت عيد نوروز حداكثر تا 15 فروردين 99

ادامه يابد و پس از آن مدارس بازگشــايى شــود ولى اينگونه نشد و 
تعطيــالت ادامه يافت و نه تنها فروردين بلكه ارديبهشــت ماه نيز رو 
به پايان  اســت و قرار اســت از شنبه 27 ارديبهشــت ماه كه هرساله 
پايان تقويم آموزشــى دوره ابتدايى و آغاز امتحانات دورهاى اول و 
دوم متوســطه بود، مدارس به طور محدود بازگشايى شوند اما حضور 

دانش آموزان الزامى نيست.
آنگونــه كه حاجى ميرزايى وزير آموزش و پــرورش گفته خانواده ها 
نگران نباشــند، زيرا حفظ ســالمت دانش آموزان اولويت نخســت 
وزارتخانه مطبوعش اســت و دانش آموزان فقط براى رفع اشكاالت 
درسى مى توانند به مدرســه مراجعه كنند. نكته مهم مشخص نشدن 
شــيوه برگزارى امتحانات پايانى دوره هاى اول و دوم متوسطه است؛ 
زيرا فقط تاريخ امتحانات پايه دوازدهم اعالم شــده كه از 17 خرداد 
آغاز خواهد شــد و كنكور سراســرى براى آنها روزهاى ســى ام و 

سى ويكم مرداد خواهد بود. 
به نظر مى رسد بازگشــايى مدارس با اين كيفيت كه با ابهامات زيادى 
روبه روســت، يك نوع بازگشايى نمادين است؛ شايد هم پيش فرض 
آموزش و پرورش اين است دانش آموزان از آموزش هاى تلوزيونى و 
سامانه شاد به اهداف آموزشى مدنظر رسيده اند و نيازى به آموزش هاى 

حضورى بيشتر نيست. 
بايد اذعان كــرد در دوره ابتدايى چه به لحــاظ آموزش محتوا و چه 
ارزشــيابى مشــكلى وجود ندارد ولى در دوره هاى متوسطه با اما و 
اگرهايى روبه رو خواهيم شــد، آنگونه كه محمد پورداوود، مديركل 
آموزش و پرورش استان گفته است، براى بازگشايى مدارس مقدمات 
فراهم شــده و مشــكلى وجود ندارد، حال بايد منتظر باشيم و ببينم 
تجربه جديد معلمان و محصالن در روزهاى تعطيالت طوالنى ناشى 
از شــيوع كرونا در رو هاى پساكرونا و كالس هاى رفع اشكال چگونه 

خواهد بود، اندكى صبر بايد!

1- مالقــات مردمــى مديــران كاهش يافته اســت. گويــا كرونا و 
محدوديت هاى آن دليل اين كاهش يا برگزار نشدن برنامه هاى مردمى 
بوده اســت. گفتنى است بســيارى از مديران عالقه اى به استفاده از 
زيرســاخت هاى ارتباطى و اجراى برنامه هايى چون مالقات مردمى 

ندارند.
2- قيمت هاى اجاره پيش از ورود به دوران اوج اجاره رو به افزايش 
است. گويا با اين شرايط بسيارى از مستأجران نيازمند حمايت دولت 
خواهند شد. گفتنى اســت با حمايت دولت و تمديد مدت اجاره ها، 

پيش بينى ها بر تالطم اين بازار در تيرماه است.
3- سبد خريد خانوارها تحت تأثير كرونا تغيير كرده است. گويا خريد 
كاالهاى بهداشتى، اقالم و ميوه هايى كه خوردن آنها در مقابله با كرونا 
توصيه شده در اولويت خريد خانوارها قرار گرفته است. گفتنى است 
محدوديت هاى درآمدى حاصل از كرونا نيز ســبد خريد بسيارى از 

خانوارها را كوچك تر كرده است.
4- تعدادى از شركت هاى برق براى پرداخت حقوق، وام گرفته اند. گويا 
پرداخت حقوق پرسنل اين شركت ها با تأخير مواجه شده است. گفتنى 
اســت اين وضعيت را برخى مديران شركت برق نتيجه تعويق 3 ماهه 
پرداخت قبوض براى همراهى با مردم در مقابله با كرونا اعالم كرده اند.

5- همبســتگى ملى، اســتراتژى جديد اصالح طلبان است. گويا اين 
استراتژى از سوى رئيس بنياد باران، رئيس جمهور دوران اصالحات، 
اعالم شده است. گفتنى است پيش از اين استراتژى آشتى ملى از سوى 

وى اعالم شده بود كه با استقبال همراه نشد.

خدمت رسانى پايگاه هاى 12گانه هالل احمر همدان

970 حادثه سال گذشته در همدان ثبت شد

 امشب پرفضيلت ترين شب سال در حالى 
از راه مى رسد كه مردم جهان روزهاى پردرد را 

پشت سر گذاشته    اند.
امشــب شب قدرى اســت كه به واسطه دامنه 
بى كران نزوالت الهى آن بايد دامان دعا را براى 
ســالمتى و تندرســتى هموطنان  وهمه مردم 
جهان با توسل به درگاه بى كران الهى از فرش 

به عرش برسانيم.
هرســاله با آغــاز ايام قــدر در مــاه مبارك 
رمضان مراســم و اعمال ويژه اين شب توسط 
روزه داران و ميهمــان ايــن ماه پــر بركت در 
همدان چون ســاير نقاط جهان اسالم برگزار 
مى شود كه امسال به دليل شيوع كرونا وضعيت 
برگزارى مراسم احيا در هاله اى از ابهام است.

شايد اين شرايط موجب شود برگزارى شبهاى 
قدر شكل و شمايل متفاوت ترى در محافل به 

خود گيرد.
مراســماتى از جمله عزادارى و تالوت قرآن 
دســته جمعى در مســاجد و اماكن مذهبى تا 
توزيع نذورات در بين مردم همگى بخشــى 
از اعمــال اين شــب را شــامل مى شــود با 
اين حال امســال كرونا عبادات دسته جمعى و 
گردهمايى هاى مذهبى كه از ويژگى هاى مهم 
اعمال شب قدر در ماه رمضان است را به طور 
كلى تغيير داده اســت و بيشتر به سوى فضاى 

مجازى پيش برده است.
بــا اين حال ســواى محدوديت هــاى درنظر 
گرفته شده براى جلوگيرى از شيوه اين بيمارى 
با نزديك شــدن به شــب هاى پرفضيلت قدر 
برخى مراجع و چهره هاى برجسته مذهبى در 
سطح كشور و استان همدان خواستار برگزارى 
مراسمات ويژه قدر در اماكن روباز و با رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى شده اند.
در هميــن راســتا برخى ائمه جمعــه نيز در 
احيا  مراسم  برگزارى  همدان  شهرســتان هاى 
در اين شــب را در مناطقى كه خطر ســرايت 
مجدد بيمارى پايين باشد را خواستار شدند اما 
درنهايت تأكيد ويژه اى بر دستورات ستاد ملى 

مقابله با كرونا داشته اند.
فرماندار همــدان در گفت و گو بــا خبرنگار 
همدان پيام در اين باره گفــت: براى برگزارى 
هرگونه مراســمات ويژه مذهبى شب قدر در 
همدان در انتظار تصميمات ستاد استانى مقابله 

با كرونا هستيم.

حسين افشارى افزود: احيا و شب زنده دارى در 
كنار توزيع نذورات مردمى از جمله اعمال اين 
شب است كه هرســاله به صورت گروهى در 
همدان برگزار شده است، اما با توجه به شيوع 
ويروس كرونا و مشكالتى كه در سطح جامعه 
براى ســالمتى مردم ايجاد كرده است، امسال 
اعمال شــب هاى قدر فعال تــا پيش از اعالم 
هرگونه تصميم گيرى جديد ستاد استانى مبارزه 

با كرونا به شكل مجازى برگزار خواهد شد.
وى همچنيــن به رزمايش كمــك مؤمنانه در 
همدان اشــاره كرد و افزود: هيأت هاى مذهبى 
با وجود بسته بودن اماكن مذهبى، حسينيه ها، 
مســاجد و بقاع متبركه در دوران شيوع كرونا 
در اين شهرستان، هيچ گاه مسئوليت اجتماعى 
خود مبنى بر كمك به همنوعانشان را فراموش 
نكردند و در كمك رسانى به مردم و شهروندان 

نقش پررنگى ايفا كردند.
مدير كل اوقاف استان همدان نيز در گفت و گو 
با خبرنگار ما با بيــان اينكه تاكنون هيچ گونه 
دستورالعمل خاصى براى برگزارى شب هاى 
قدر ابالغ نشده است، گفت: سالمت مردم و 
جامعه مسأله اى نيست كه بتوان با آن با سهولت 
برخورد كرد و يا احساســى عمل كرد، بر اين 
اســاس اگرچه برگزارى مراسمات و اعمال 
مذهبى در ماه مبارك رمضان به ويژه شب هاى 
نزول قرآن، قدر بسيار با اهميت است اما قرار 

گرفتن در شــرايطى كه ويروس كرونا ممكن 
است سالمتى و جان مردم را به خطر بيندازد، 
مى تــوان از روش هاى جايگزيــن از جمله 
پخــش تلويزيونى و مجازى اين مراســمات 
مذهبى بهره برد.حجت االســالم رضا حاجى  
زين العابدينــى همچنين تأكيــد كرد: اگرچه 
برخى نقاط از كشــور آمادگى خود را براى 
برگزارى مراســم در فضاهــاى باز و برخى 
اماكن مذهبى خود اعالم كرده اند اما در استان 
همدان درحال حاضر دستورالعمل مشخصى 
از جانب ستاد اســتانى مبارزه با كرونا اعالم 

نشده است.
بــراى  اســتان  آمادگــى  از  همچنيــن  وى 
قــدر  شــب  مذهبــى  مراســم  برگــزارى 
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــد س ــورت صالحدي درص
ــزود:  ــت و اف ــدان ســخن گف ــا در هم كرون
ــدان از  ــاى هم ــن و زيارتگاه ه ــى اماك برخ
ــدا...،  ــزاده عب ــدس امام ــتان مق ــه آس جمل
امامــزاده محســن و فضــاى بــاز گلزار شــهدا 
در كنــار حســينيه سيد الشــهدا باغ بهشــت 
ــب  ــم ش ــزارى مراس ــت برگ ــدان قابلي هم
دســتورالعمل هاى  رعايــت  بــا  را  قــدر 

بهداشــتى دارد.
 بازگشايى مساجد از امروز

اين شرايط درحالى است كه مساجد به عنوان 
يكى از مهم ترين پايگاه هاى فرهنگى و مذهبى 

در ســطح جامعه همواره مورد اقبال عمومى 
براى برگزارى مراســمات مذهبى واقع شده 
اســت به همين دليل هرساله احياى شب قدر 
و قرآن به سرگيرى كه از اعمال شايسته شب 
قدر در جهان اسالم است در مساجد مختلف 

برگزار مى شود.
امســال اما برگزارى اين دســت مراسمات در 
مســاجد هنوز تعيين تكليف نشــده اســت 
اگرچه رئيس سازمان تبليغات اسالمى كشور 
اعالم كرده اســت كه پس از پيگيرى مستمر و 
گفت وگوهاى متعدد با وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى، تصميم بازگشــايى تمام 
مساجد كشور از امروز با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى اتخاذ شد.
ســازمان  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
حجت االســالم  اســالمى،  تبليغــات 
والمســلمين محمــد قمــى اظهــار كــرد: پــس 
ــن  ــردم متدي ــه  م ــتمر مطالب ــرى مس از پيگي
كشــورمان و گفت وگوهــاى متعــدد بــا وزيــر 
محتــرم بهداشــت درمــان و آموزش پزشــكى 
ــالب و  ــم انق ــر معظ ــذكار رهب ــى ت و در پ
بــراى برپــا شــدن مجالــس شــب هاى قــدر و 
درپــى گفت وگــوى تكميلــى بنــده بــا ســعيد 
نمكــى وزيــر محتــرم بهداشــت؛ راهكارهــاى 
ــى بازگشــايى مســاجد و ديگــر اماكــن  عمل

ــد. ــرح ش ــور مط ــى كش ــدس و مذهب مق

همدان پیام در کنار شامست!
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آيت ا... موسوى اصفهانى:
منتخبان مردم منويات رهبرى را 

در عمل محقق كنند
 رئيــس حوزه علميه همدان از منتخبان مردم خواســت منويات 

مقام معظم رهبرى را در مقام عمل در اولويت قرار دهند.
به گزارش فارس، آيت ا... ســيدمصطفى موسوى اصفهانى در نشست 
هم انديشى شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى استان همدان با 
منتخبان و نمايندگان مجلس دهم و يازدهم ضمن گراميداشــت ياد 
و خاطره شــهيد حاج ميرزا ســلگى، اظهار كرد: سردار سلگى بسيار 
متواضع بود و تا آخرين لحظات عمر در اين راهى كه تشــخيص داده 

بود وظيفه اوست، از هيچ تالشى فروگذار نكرد.
وى با اشــاره به ايثارگرى شــهيد ســلگى و توجه به تعهد از سوى 
ايشــان گفت: شهيد ســلگى مشــاور اســتاندار بود؛ اما از آنجا كه 
مســئوليت و رياست براى چنين كسانى مســأله نيست در انتخابات 
رياســت جمهورى اخير بــراى رأى آورى فرد اصلــح وظيفه خود را 
تشــخيص داده و برخالف جانبازى از ناحيه پا از اين شهر به آن شهر 

و از اين جلسه به آن جلسه مى رفت.
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــه ب ــدان در ادام ــه هم ــوزه علمي ــس ح رئي
ــى  ــرد: خيل ــان ك ــت، بي ــكل اس ــيار مش ــودن بس ــدار ب اخالق م

ــس  ــواى نف ــيم و ه ــالص مى تراش ــان اخ ــراى خودم ــات ب از اوق
خودمــان را بــه اســم اخــالص عرضــه مى كنيــم.

وى بــا تأكيــد بــر اينكــه رعايــت اخــالص در همــه مواضــع مشــكل 
ــا  ــار كــرد: ام اســت و در مســايل سياســى از همــه دشــوارتر، اظه
بــا تمــام مشــكالت وظيفــه ماســت كــه بــه مســائل سياســى ورود 

كنيــم.
موســوى اصفهانى در ادامــه بــا بيــان اينكــه ايــن مجلــس بــا 
توجــه بــه حضــور اكثريــت انقالبيــون بايــد كم كارى هــاى مجلــس 
گذشــته را جبــران كنــد، تأكيــد كــرد: علمــا حــق ندارنــد نســبت 
بــه چپــاول ظالــم و ظلمــى كــه بــه مظلــوم شــده ســاكت باشــند.
ــانى  ــه كس ــجاعت در كالم وظيف ــه ش ــان اينك ــا بي ــه ب وى در ادام
ــزود: شــرط  ــد، اف ــدم بردارن ــد در راه خــدا ق ــه مى خواهن اســت ك
ــن  ــر اي ــم اگ ــا مى گويي ــت، از خودگذشــتگى اســت، حــال م خدم
ــده چــه  ــر؟ آين ــا خي ــد، ي ــى خوشــش مى آي ــم فالن حــرف را بزني
مى شــود، گذشــته چــه مى شــود و نتيجــه آن هميــن باليــى 

ــر ســرمان آمــده اســت. اســت كــه ب
رئيــس حــوزه علميــه همــدان بــا بيــان اينكــه خــدا را شــكر ايــن 
دوره مجلــس افــرادى انتخــاب شــدند كــه من  حيث المجمــوع 
ــت از  ــدم اول خدم ــرد: ق ــار ك ــى اســت، اظه ــورد قبول ــت م اكثري
ــام  ــه ايــن توســط ام خودگذشــتگى اســت، شــهيد مــدرس نيــز ب

ــود. اســوه معرفــى شــد كــه از خــود گذشــته ب
 وى در ادامه ســخنانش با اشــاره به رد صالحيت و تخلفات برخى 
نمايندگان مجلس دهم بيان كرد: بنده به آيت ا... رئيســى پيشــنهاد 

دادم كه اين ها را تا در مجلس هستند، محاكمه كنيد.
موسوى اصفهانى گفت: آيا نماينده اى كه كار خالفى كرده بايد 4 سال 
به آن رســيدگى نكنند؟ قطعا نه. مردم لذت عدالتى كه مقام معظم 
رهبرى در بيانيــه گام دوم انقالب هم به آن اشــاره فرمودند كامل 
نتوانستند بچشــند، اگرچه به قول مقام معظم رهبرى قسمت هايى 

از آن انجام شد.
وى در ادامــه ضمن اينكه از منتخبان مردم خواســت منويات مقام 
معظــم رهبرى را در مقام عمل در اولويــت قرار دهند، افزود: اين 4

ســال اخير دائما شعار هر سال رهبرى رسيدگى به مسائل اقتصادى 
بوده كه از نمايندگان مجلس مى خواهيم نشان بدهند كه در خدمت 

منويات رهبرى هستند.
رئيس حوزه علميه همدان در ادامه با اشــاره به لزوم رســيدگى به 
بى بند و بارى در فضاى مجازى تأكيد كرد: بايد براى مديريت فضاى 
مجازى فكرى كرد در شبكه هاى اجتماعى برخى به قرآن و اعتقادات 
مردم كه براى آن ها خون داده اند، توهين مى كنند اما كســى به فكر 

ساماندهى اين فضا نيست.
وى در خاتمه ســخنان خود بر لــزوم تقويت حوزه هاى علميه تأكيد 

كرد.

محتــواى  از  اســتفاده  ســابقه 
خبرگزارى ها در مطبوعات به آغاز فعاليت فضاى 

وب برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 
و مطبوعــات به منظور ارج نهادن به ايــن تعامل و ايجاد فضاى 

همكارى بيشتر قرار اســت هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 
اســتان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به اين 

عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى توضيح و 
پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها براى پيگيرى 

محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

ضرورت ساماندهى مسافربرهاى شخصى 
در همدان

 مدير پيشگيرى از وقوع 
با  همدان  دادگسترى  جرم 
اشــاره به افزايش مؤسسات 
شــخصى  مســافربرهاى 
گفت:  اســتان  ســطح  در 
با توجــه به وقــوع برخى 
مسافربرهاى  توسط  جرائم 
شخصى ساماندهى اين نوع 
مؤسسات از اهميت ويژه اى 

برخودار است.
به گزارش فارس، حســين 
عسگرى در جمع خبرنگاران 
اظهــار كرد: در ســال هاى 

گذشــته يكى از برنامه هاى ابالغى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم قوه قضاييه اقدامات اجرائــى و راهبردى به منظور كاهش گمنامى 
مجرمان و ســاماندهى خودروهاى مسافر بر شخصى با هدف پيشگيرى 

از جرم بوده است.
وى بيان كرد: برخى جرايم توسط مسافربرهاى شخصى انجام شده است 
و تعدادى از مجرمان ضمن سوءاســتفاده از خألهــاى قانونى و نظارتى 
موجود، در قالب راننده مسافركشــى كرده و اقدام به اخاذى، ســرقت، 
زورگيرى و ســاير جرايم مى كنند كه ايــن موضوع تهديدى جدى براى 

شهروندان به ويژه بانوان است.
مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه شناســايى مرتكبان جرم و كاهش گمنامى بيش از پيش ضرورى 
است، بيان كرد: سال هاى اخير با افزايش مؤسسات مسافربرى شخصى 
و اينترنتى، برخى مالكان خودرو بدون رعايت ضوابط و مقررات قانونى 
و گاهى با هدف ســودجويى و بازاريابى با چشم پوشــى از ضوابط اقدام 
به جابه جايى مســافر كرده اند. وى خاطرنشــان كرد: با توجه به شرايط 
اقتصــادى حاكم در جامعه، كاهش توان خريد مردم و پايين بودن نرخ 
خدمات توســط اين مسافربرها اســتقبال عمومى نيز از اين خودروها 
روز به روز در حال افزايش است اما از طرفى هيچ گونه نظارتى بر اينگونه 
مســافربرها انجام نشده كه مرجع متولى ساماندهى اين نوع مسافربرها 
نيز نامشــخص است. عسگرى بيان كرد: به پيشنهاد معاونت پيشگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى همدان، موضوع توســط تمــام معاونت هاى 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقــوع جرم حوزه هاى قضايى كشــور مورد 
بررســى قرار گرفت و راهكارهاى طرح كاهش گمنامى اين مسافربران 
جمع آورى شــد تا ضمن ارتقاى امنيت روانى مردم اقدامات پيشگيرانه 
به منظور ناتوان ســازى بزهكاران از عمليات مجرمانه احتمالى و زمينه 

پيشگيرى از وقوع جرم فراهم شود.
وى از جمله راهكارهاى قانونى اين مسأله را ايجاد اتحاديه يا صنف ويژه 
اين رانندگان دانســت و افزود: رانندگان بايد در مرحله نخست از طريق 
مراجع قانونى احراز هويت كنند و درصورتى كه مانع قانونى براى كسب و 
پيشــه در اين صنف نداشته و بدون سابقه كيفرى باشند، مى توانند براى 
دريافت مجوز اقدام كنند. مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
همدان با بيان اينكه ايجاد ضوابط و مقررات فعاليت صنفى در راســتاى 
نظارت بر عملكرد، شناســايى و تأييد هويت اين مؤسسات مسافربرى از 
اهميت ويژه اى برخوردار اســت، گفت: براى كاهش گمنامى رانندگان و 
ايجاد احساس امنيت خاطر مسافران، افراد بايد نسبت به نصب مشخصات 

راننده و كد فعاليت وى در خودرو خود اقدام كنند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

دان تان  رس ا اری  ر

 بررسى ميدانى خبرگزارى فارس از بازار همدان 
و ارزيابى كاالهاى اساســى و پرمصرف مردم نشان 
از افزايش قيمت برخى اقــالم دارد، اگرچه بازاريان 
معتقدند اين گرانى از منشأ ايجاد شده و گرانفروشى 

محسوب نمى شود.
مدير بازرســى اتاق اصناف همدان در اين باره اظهار 
كــرد: برخى اقالم از دِر كارخانه و واحدهاى توليدى 
گران عرضه مى شود؛ به عنوان مثال درباره حبوبات و 
مواد شوينده كه با اعتراض مردم مواجه بود با بررسى 
فاكتورهاى عمده فروشــان، مشخص شد قيمت اين 

اقالم از منشأ گران تر از گذشته عرضه مى شود.
سعيد داراب پور افزود: با اين اوصاف موضوع از حدود 
اختيار عمده فروش، بازار و خرده فروش خارج است، 
زيرا كســبه نيــز با قيمت هاى جديــد اجناس خود 
را تهيه و طبق رعايت ميزان ســود تعيين شــده به 

مصرف كننده عرضه مى كنند.
وى گفت: متأســفانه افزايش قيمت در بازار به دليل 
شــيوع كرونا و كاهش واردات در زمينه هاى مختلف 
رخ داده اســت، ضمــن اينكه تــردد و انتقال كاال و 
خدمات بين استان هاى مختلف در داخل كشور نيز 

به مانند گذشته انجام نمى شود.
وى با بيــان اينكه اگرچه در بازار تره بار قيمت اقالم 
رو به كاهش است، در هفته هاى آينده نيز با كاهش 
قيمتى بيشــترى در اين بازار مواجــه خواهيم بود، 

افزود: روزانه تيم هاى بازرســى در قالب 5 تيم، بازار 
را در 2 حوزه بهداشــتى و بررسى وضعيت قيمت ها 

به ويژه كاالهاى اساسى رصد مى كنند.
وى يادآور شــد: قند، شــكر و برنج هندى به صورت 
تنظيــم بــازار با قيمــت مصوب در فروشــگاه هاى 

زنجيره اى در سراسر كشور توزيع مى شود.
براى بررســى كاالهاى مهم و اساسى موردنياز مردم 

به عنوان  ســرگذر  بــازار  به  همدان، 
تره بار،  بازار  مركزى ترين  و  مهم ترين 
مــرغ و گوشــت مراجعه كــردم، در 
بخش سبزيجات قيمت هر كيلو كاهو 
3 هزار تومان، خيــار 3 هزار و 500
تا 4 هزار تومان، گوجه فرنگى 3 هزار 
تومان، انواع ســبزى از جمله سبزى 
خوردن 7 هزار تومان، كدو و بادمجان 
2 تا 3 هزار تومان، پياز 2 هزار و 500

تا 3 هزار تومان، سيب زمينى 3 هزار 
و 500 تومان تومان، فلفل دلمه اى 8

هزار تومان عرضه مى شود.
به گفته مســئوالن اصنــاف و رئيس 
اتحاديــه ميــوه و تره بــار قيمــت 

سبزيجات در اين بازار روند كاهشى داشته و نسبت 
به هفته هاى گذشــته قيمت اقالم با شيب ماليمى 

كاهش يافته است.

در بازار سرگذر، قيمت زردآلو 
خربزه 5 تومــان،  هــزار   30
هــزار و 500 تومان، هر كيلو 
تومان،  هــزار   15 توت فرنگى 
گوجه ســبز 12 تــا 17 هزار 
تومان، هندوانه 2 هزار و 500

تومــان، موز 14 تــا 16 هزار 
تومان و پرتقــال 8 تا 9 هزار 
و 500 تومــان، طالبى 7 هزار 
تومان و سيب درختى 8 تا 13

هزار تومان عرضه مى شود.
بديهــى اســت قيمــت ميوه 
در بــازار عــالوه بــر مــوارد 
و  پايان  از  متأثر  تعيين كننده، 
آغاز فصل اســت و ميوه هاى نوبرانــه به ويژه با تنوع 
ميوه هاى بهارى با قيمت بيشــترى عرضه مى شــود 
ضمن اينكه فصل توزيع ميوه هايى از جمله ســيب 

و پرتقال رو به اتمام اســت؛ بنابراين با روند افزايشى 
قيمت، عرضه خواهند داشت.

در ايــن بازار مــرغ گــرم كيلويى 9 هــزار تومان، 
گوشــت گرم گوســفندى از 75 تا 115 هزار تومان 
قيمت گذارى شــده و گوشــت يخى وارداتى نيز با 
قيمــت هر كيلو 48 هزار تومان، گوشــت گوســاله 
تعاونى هم كيلويى 63 هــزار تومان و ماهى قزل آال 
به ازاى هر كيلو 20 هزار تومان برچسب گذارى شده 

است.
روند قيمت گوشــت مرغ و گوشــت قرمز نســبت 
بــه هفته هاى گذشــته در بازار ثابت بــوده و تغيير 

چشمگيرى در قيمت اين اقالم رخ نداده است.
در بازار ســرگذر قيمت هر شانه تخم مرغ 21 هزار 
تومان بــا درج تاريخ بر روى كاال عرضه مى شــود، 
قيمت اين كاال نســبت به هفته گذشته تغيير قيمت 
نداشته است، اگرچه قيمت اين كاال همچون برخى 

اقالم روزانه از سوى توليدكنندگان تعيين مى شود.

بديهى اســت قيمت گوشت نيز وابســته به سيلقه 
مشــترى در انواع خالــص يا به همراه اســتخوان و 
قســمت هاى مختلف الشــه گوســفندى و يا الشه 

گوساله متغير است.
اما حبوبات شامل لوبياچيتى هر كيلو 25 تا 28 هزار 
تومان، لپه آذرشهر 23 هزار تومان، نخود 12 تا 15
هزار تومان، لوبيا قرمز 22 تا 24 هزار تومان و عدس 
نيز كيلويى 20 هــزار تومان در بازار به وفور موجود 

است.
به نظر مى رسد قيمت حبوبات كه جزو اقالم اساسى و 
پرمصرف سبد خانوار محسوب مى شود باز هم نسبت 
به هفته گذشــته افزايش داشته است آن هم به ازاى 

هر كيلو 3 تا 4 هزار تومان.
اگرچه قيمت هاى درج شــده در حبوبات در اقالم 
به صورت فله است و اين كاال به صورت بسته بندى 
و ســورت شــده با قيمت باالتــرى عرضه خواهد 

داشت.

 سرپرست شــركت بازرگانى دولتى ايران 
نمايندگى همدان از پيش بينى 500 هزار تن 
گندم در اســتان همدان خبر داد و گفت: 60

مركــز از تيرماه كار خريد اين محصول را آغاز 
خواهند كرد.

ــا  ــارس، ب ــا ف ــو ب ــى در گفت وگ ــعود بكاي مس
بيــان اينكــه نســبت بــه ميــزان كشــت ديــم و 
آبــى گنــدم در اســتان مى تــوان ميــزان خريــد 

ايــن محصــول را نيــز پيش بينــى كــرد، اظهــار 
كــرد: طبــق بــرآورد ســازمان جهاد كشــاورزى 
حــدود 700 هــزار تــن توليــد گندم در اســتان 
توليــد مى شــود كــه مــا نيــز پيش بينــى 
حداقــل 500 هــزار تــن خريــد ايــن محصــول 

مــازاد بــر مصــرف كشــاورزان را داريــم.
وى با بيان اينكه از دهه دوم تيرماه ســالجارى 
خريد گندم در استان آغاز مى شود، گفت: 60

مركز در سراسر استان براى خريد گندم فعال 
خواهد بود.

سرپرســت شــركت بازرگانى دولتــى ايران 
نمايندگى همدان با اشــاره به 17 مركز سيلو 
و انبارهاى مكانيزه در استان افزود: بيش از 40
مركز خريد نيز مربوط به مباشران خريد تعاون 
روستايى اســت كه در مناطق مختلف استان 

خريد تضمينى گندم را انجام خواهند داد.

وى با بيان اينكه نســبت به ميزان كشت كلزا 
مديران جهاد كشاورزان هنوز تخمينى نزده اند 
كه بيشتر منتظر ميزان بارش ها و تأثير آنها در 
برداشت هستند، گفت: سال هاى پيش 5 هزار 
تا 5 هزار و 500 تن كلزا خريدارى كرده  بوديم.

بكايى خاطرنشان كرد: توسط يك مركز اصلى 
و چندين مركــز فرعى به خريد تضمينى اين 

دانه هاى روغنى اقدام كرديم.

 نماينــدگان مجلــس بايد شــفافيت را 
اولويت خود قرار دهند چراكه مردم ســره و 

ناسره را تشخص مى دهند.
رئيس شــوراى ائتــالف نيروهــاى انقالب 
نشســت  در  همــدان،  اســتان  اســالمى 
هم انديشى شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب 
اســالمى با بيان اينكه خداوند را شاكريم بر 
ما منت گذاشت تا در مسير خدمت به مردم 
و اســالم قدم برداريم، اظهار كرد: اميدواريم 
خداوند تبارك و تعالى بر همه ما عنايت كند 
تا بتوانيم امام شــناس باشيم و قدم در مسير 

اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بگذاريم.
به گزارش فارس، حجت االســالم محمدعلى 
ارزنده با بيان اينكه درك شــب قدر تنها با 
بيدار ماندن تا اذان صبح محقق نمى شــود، 
افــزود: غيــر از بيدارى در شــب قدر كه پا 
گذاشتن در وادى ايمن الهى است، اگر كسى 
توانســت خود را در مســير امام قرار دهد و 
به عنوان يك پيرو به معناى واقعى پشت سر 

امام معصوم حركت كند، پيروز است.
وى با گراميداشت ياد و خاطره مجاهدت هاى 
ســردار شهيد ســلگى اظهار كرد: از همسر 
ايشان و فرزندان بزرگوارشان تشكر مى كنم، 
قطعا اگر ايشــان موفق بودند صبح تا شــب 
زحمت بكشــند و در خدمت مردم باشند به 

خاطر يك خانواده همراه بود.
وى بــا اشــاره بــه فاصله اوضاع سياســى، 
اجتماعــى و فرهنگى جامعه بــا آرمان هاى 
انقالب اسالمى، امام امت و شهدا اظهار كرد: 
اين وضعيت نشــأت گرفته از سوءمديريت 
مســئوالن اجرايى است و در مجلسى كه رو 
به اتمام اســت نيز عده اى كه در تصميمات 
اثرگذار بودند متأســفانه آن مســيرى را كه 

بايد، طى نكردند.
ارزنــده در ادامــه با بيان اينكــه درصورتى 
مى توانيم موفق باشــيم كه مجلس با دولت 
همسو و همفكر باشــد، افزود: قريب به يك 
ســال به انتخابات رياســت جمهورى مانده 
اســت اگر نمايندگان در طول اين يك سال 
بتواننــد خوب عمــل كننــد و دغدغه هاى 
رهبــرى و مردم متدين و انقالبى را پيگيرى 
كنند مى توانيــم آرايى را كه در اين دوره از 

انتخابات داشتيم، حفظ بكنيم.
وى حفــظ اين آرا را  مشــروط و منوط به 
عملكرد منتخبان اين دوره مجلس دانست و 
گفت: منتخبان اين دوره مسئوليت خطيرى 
به دوش دارنــد؛ بنابراين بايد با تالش خون 

دل خوردن مردم را جبران كنند.
رئيس شــوراى ائتــالف نيروهــاى انقالب 
اســالمى در اســتان همدان تأكيد كرد: اگر 
نماينــدگان مى خواهنــد آرمان هــاى نظام 
مقدس جمهورى اسالمى محقق شود، الزمه 
آن اين اســت كه با تمام وجــود و خالصانه 
خواسته نظام اســالمى، رهبر فرزانه انقالب 

و ملت صبور، مقاوم، ايثارگر و شــهيدپرور را 
انجام دهند.

وى ضمن تأكيد بر حمايت مردم از كســانى 
كه حرف انقــالب را مى زنند، خاطرنشــان 
كرد: بــا توجه به حمايت هايــى كه صورت 
گرفته است، شــوراى ائتالف از طرف مردم 
از منتخبان انتظاراتى دارد كه مهم ترين آن 
حركت در مســير انقالب و رهبرى و اتحاد 

است.
ارزنده افــزود: نمايندگان بايد شــفافيت را 
اولويت خــود قرار دهند زيرا مردم ســره و 
ناســره را تشــخص مى دهند؛ پس برخورد 
صادقانــه نمايندگان با مردم نه تنها ســبب 
دعاى خير آنها خواهد شــد كه در دوره هاى 

آينده نيز حمايت خواهند كرد.
وى بــا تأكيــد بــر حمايت بيــش از پيش 
نماينــدگان از جوانان و بانــوان اظهار كرد: 
شــوراى ائتــالف نيروهاى انقالب شــوراى 
ائتالف نيروهاى انتخابات نيست كه چند ماه 
پيش از انتخابات فعال شويم، چند نفر را به 
مردم معرفى و تالش كنيم كه رأى بياورند.

ارزنــده در ادامــه افــزود: شــوراى ائتالف 
نيروهــاى انقــالب بايد در همــه عرصه ها 
بتواند نظــر انقالبيون را مطــرح كرده و از 
مسئوالن مطالبه گرى داشته باشد و با كمك 
نمايندگان انقالبى دســت در دست هم داده 

و اثرگذار باشد.
وى با تأكيد بر لــزوم به جذب حداكثرى و 
تندروى نكردن، خاطرنشــان كرد: نبايد به 
كسانى كه با اعتقادات سياسى ما زاويه دارند 
بالفاصله انــگ ضد انقالب بزنيم زيرا وظيفه 

ما جذب حداكثرى است.
ارزنــده با تأكيــد بر اينكه يكــى از وظايف 
شوراى ائتالف و نمايندگان انقالبى حمايت 
از نيروى هــاى انقالبــى اســت، اظهار كرد: 
نيروهاى انقالبى در طول 7 ســال گذشــته 
كم لطفى هاى زيادى ديده اند، به آن ها جفاى 
زيادى شــده و جا دارد در اين مدت هركس 
به هــر نحوى كــه مى توانــد از مظلوميت 
بزرگواران دفاع كند و نگذاريم بيش از پيش 

به ايشان جفا شود.
اين جلســه با حضور اعضاى شوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب اســالمى اســتان همدان و 
رؤسا و دبيران شوراى ائتالف شهرستان هاى 
اســتان، همسر شــهيد ســلگى و 7 نفر از 
منتخبــان يازدهمين دوره مجلس شــوراى 

اسالمى برگزار شد.
حميدرضــا حاجى بابايــى، حجت االســالم 
احد آزاديخواه، كيومرث ســرمدى، عيســى 
جعفرى، هادى بيگى ن ژاد، محمدمهدى مفتح 
و حجت االسالم احمدحسين فالح و البته از 
نمايندگان دوره دهــم على اكبر رنجبرزاده، 
حســن بهرام نيا و امير خجسته نيز حضور 

داشتند.

توزيع 15 هزار سبد كاال بين نيازمندان
 مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از توزيع 15 هزار سبد 
كاال بين نيازمندان همدان در اجراى طرح «رزمايش همدلى» خبر داد 

و گفت: در اين طرح بيش از 2 ميليارد تومان هزينه شده است.
به گزارش فارس، حاجى رضا زين العابدينى اظهار كرد: اداره كل اوقاف 
و امور خيريه اســتان همدان در راستاى لبيك به دستور مقام معظم 
رهبرى مبنى بر كمك مؤمنانه و مواسات، اقدام به توزيع اقالم ضرورى 

بين نيازمندان كرده است.

وى با اشــاره به اينكه 2 مرحله رزمايــش «ضيافت همدلى» برگزار و 
15 هزار ســبد كاال و اقالم بهداشتى بين نيازمندان توزيع شد، گفت: 
در مرحله نخســت توانستيم 10 هزار سبد كاال از محل موقوفات بين 

نيازمندان توزيع كنيم.
وى با اشــاره به اينكــه در مرحله دوم 5 هزار ســبد كاال تهيه و بين 
نيازمندان توزيع شد، خاطرنشان كرد: در 2 ماه اخير بيش از 20 ميليارد 

ريال در اين زمينه اجراى نيت شده است.
وى بــا بيان اينكه طرح «رزمايش همدلى» تا پايان كرونا ادامه خواهد 

داشت، گفت: در كنار مردم و نيازمندان خواهيم بود تا كرونا را به يارى 
خداوند شكست دهيم.

زين العابدينى با تأكيد بر اينكه طرح «رزمايش همدلى» متناســب با 
رزمايش كمك مؤمنانه و به دور از هرگونه موازى كارى انجام شده، افزود: 

گستره توزيع اقالم با توجه به نيات واقفين در شهرستان ها بوده است.
وى با اشاره به اجراى نيات درمان بيماران و توزيع دارو به صورت ماهانه 
از محل نيات واقفين خيرانديش، گفت: در اجراى اين نيات بيش از 2 

هزار نفر به صورت رايگان دارو دريافت مى كنند.

بازار همدان 
درگير افزايش قيمت

قيمت  افزايش  متأسفانه 
در بــازار به دليل شــيوع 
كرونا و كاهش واردات در 
زمينه هاى مختلف رخ داده 
است، ضمن اينكه تردد و 
بين  خدمات  و  كاال  انتقال 
در  مختلف  اســتان هاى 
داخل كشــور نيز به مانند 

گذشته انجام نمى شود

پيش بينى  خريد 500 هزار تن گندم در همدان
 ■ فعاليت 60 مركز خريد

نمايندگان مجلس شفافيت را اولويت خود قرار دهند
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بازگشايى تدريجى 
اماكن مذهبى و رستوران ها

 ســخنگوى دولت اعالم كرد كه در ستاد ملى كرونا مقرر شد تمام 
مساجد و اماكن مذهبى و هيأت ها از يك طرف و صنوف رستوران ها 
و آرايشــگاها پس از ماه مبارك رمضان و با رعايت اصول بهداشتى و 

به صورت تدريجى بازگشايى شوند.
به گزارش ايســنا، على ربيعى در نشست خبرى خود با خبرنگاران با 
اشــاره به اهتمام دولت براى رفع مشكالت معيشتى مردم تأكيد كرد: 
در شــرايط بد اقتصادى و شرايط تحريمى موظف مى دانيم از جان و 
مال مردم حمايت كنيم. خوشبختانه شــاهد كاهش مرگ اما افزايش 
شناســايى بيمارها در سراسر كشور هســتيم؛ ما امروز به مرز گرفتن 
30 هزار آزمايش در روز نزديك مى شــويم و بنا داريم به 1/5 ميليون 

آزمايش براى تكميل طرح غربالگرى برسيم.
وى افزود: فاصله گذارى هوشــمند و اقدامات ديگرى كه انجام شــده 
به اين انجاميده كه موارد ســرپايى افزايش يابد و اين ناشى از برنامه 

بيماريابى وزارت بهداشت با همكارى ديگر دستگاه هاست.
سخنگوى دولت با اشاره به بيانات رهبرى در جلسه ستاد مبارزه با كرونا 
گفت: رهبرى بر تداوم گسترش شبكه بهداشت كه در دولت يازدهم و 
دوازدهم خوشبختانه مورد توجه بوده است و به مقدم بودن پيشگيرى 
بر درمان تأكيد كردند. بدون ترديد برگزارى مراسم هاى شب هاى قدر و 
ايجاد امكان براى دعا و نيايش با پروردگار در اين شب ها در مبارزه ملى 
با كرونا مؤثر خواهد بود. وى گفت: صدا و ســيما با همكارى وزارت 
بهداشت براى پوشــش و پخش زنده برنامه هاى شــب قدر تدابيرى 
انديشــيده اند تا مردم از اين مراسم ها كه به صورت محدود و با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى برگزار مى شود، استفاده كنند.

نخستين جلسه فراكسيون مديريت شهرى 
مجلس يازدهم برگزار شد

 نماينده منتخب تهران در مجلس يازدهم از تشكيل نخستين جلسه 
فراكسيون مديريت شهرى اين مجلس خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در حساب كاربرى خود در توئيتر 
نوشت: « تشكيل نخستين جلسه فراكسيون مديريت شهرى چند هفته 
مانده به آغاز مجلس يازدهم نشان دهندة عزم منتخبان براى حل مسائل 
واقعى مردم در سراسر كشور است. رفع موانع قانونى توسعة شهرها و 
تصويب قوانين باالدستى الزم، به كاهش سراسرى محروميت، پيشبرد 

نظام نيمه متمركز و توزيع درست منابع منجر خواهد شد.»

بروز حادثه براى شناور كنارك 
در محدوده بندر جاسك

 روابط عمومى منطقه يكم دريايى بندرعباس، از بروز حادثه براى 
يكى از شناورهاى سبك اين منطقه در محدوده آب هاى بندر جاسك 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى منطقه يكم دريايى بندرعباس، يكشنبه، 21
ارديبهشــت ماه در حين تمرين دريايى تعدادى از شناورهاى نيروى 
دريايى ارتش، شــناور پشتيبانى ســبك «كنارك» دچار حادثه شد كه 
تاكنون شــهادت يك نفر محرز و تعدادى نيز مجروح شــده اند. ابعاد 
حادثه در دســت بررسى دقيق كارشناســان فنى است.گفتنى است، 
كنارك ناوچه موشــك انداز كالس هنديجان با كد 1403 است كه از 
ســال 1988 در خدمت مى باشد. اين ناوچه در آخرين به روز رسانى 
خود در مهر 1397 مجددا به نيروى دريايى ارتش پيوست. ناوچه هاى 
كالس هنديجان به 2 النچر 2تايى موشــك نور تجهيز شــده اند. از 
قابليت و توانايى كالس هنديجان مى توان به مين ريزى و حمل آب با 
ظرفيت 40 تن و پذيرش بار تا سقف 40 تن بر روى عرشه اشاره كرد.

تشكيل هيأتى براى بررسى حادثه به  وقوع 
پيوسته در مرز مشترك ايران و افغانستان

 به گزارش ايســنا، وزراى خارجه ايران و افغانستان توافق كردند 
تا با تشــكيل هيدتى مشترك، حادثه به  وقوع پيوسته در مرز مشترك 2
كشور را مورد رسيدگى قرار دهند. در گفت وگوى تلفنى محمدجواد 
ظريف و حنيف اتمر سرپرســت آخرين تحوالت سياسى اين كشور 
و ابتــكار منطقه اى براى صلح در افغانســتان مورد گفت وگو و تبادل 

نظر قرار گرفت.
حادثه رخ داده در مرز 2 كشــور، با سرنوشــت تعدادى از افغان ها كه 

قصد داشتند غيرقانونى وارد ايران شوند مرتبط است.

بايد مراقب توطئه گرانى كه 
منافع عراق را هدف قرار داده اند باشيم

 ايران همچون هميشــه از دولت عراق براى موفقيت هايش به نفع ملت اين 
كشور به طور كامل حمايت خواهد كرد.

به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در گفت وگوى تلفنى با نخست وزير عراق 
تأكيد كرد: استقالل عراق، ثبات سياسى، حاكميت ملى و يكپارچگى اين كشور 
براى ما بســيار حائز اهميت اســت، ابراز اميدوارى كرد كه روابط دوستانه و 

مناسبات تهران- بغداد بيش از پيش توسعه و گسترش يابد .
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در گفت وگو با مصطفى الكاظمى با 
تأكيد بر اينكه ما همواره در راستاى منافع 2 ملت در كنار عراق بوده و هستيم، 
اظهار كرد: همچنان بايد مراقب توطئه گرانى باشيم كه منافع عراق و ملت هاى 

منطقه را هدف قرار داده اند.

برجام يك شاهكار ديپلماسى بود
 برجام يك دستاورد بزرگ در عرصه ديپلماسى بود، آمريكا در اين موضوع 

كامال در شوراى حكام آژانس منزوى است.
به گزارش ايســنا، نماينده دائم روسيه در ســازمان هاى بين المللى در حساب 
كاربرى خود در توئيتر در پاسخ به يك كارشناس سياست خارجى كه از خروج 
يك جانبه آمريكا از برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) حمايت كرده بود، تأكيد 

كرد كه اين توافق يك شاهكار ديپلماسى بود.
ميخائيل اوليانوف در اين پيام نوشت: اغلب كشورهاى جهان، ديدگاه متفاوتى(با 
آمريكا) دارند. آنها معتقدند كه برجام يك شاهكار در عرصه ديپلماسى و كمكى 

بزرگ به تقويت رژيم عدم اشاعه در جهان بود.
اوليانوف افزود: آمريكا در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى به ويژه 

درباره اين موضوع (برجام) كامال منزوى است.

بركنارى وزير صمت و معرفى سرپرست جديد
 رئيس جمهور با صدور حكمى حسين مدرس خيابانى را به عنوان سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حســن روحانى در اين حكم نوشت: براســاس اصل 135 قانون 
اساســى و با عنايت به مراتب تعهد و ســوابق مديريتى ارزشمندتان در حوزه 
صنعت و بازرگانى، به موجب اين حكم جناب عالى را به سرپرســتى «وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت» منصوب مى نمايم. وى ادامه داد: انتظار دارد نظر به 
ضرورت توجه ويژه به جهش توليد كه در شرايط تحريم هاى ظالمانه موجب 
ارتقاى اقتدار و عزت ملى خواهد بود، ضمن افزايش هماهنگى درون سازمانى 
و تعامل مؤثر با دستگاه هاى ذى ربط اعم از بخش دولتى و غيردولتى و صرف 
تمام تــوان و وقت خود را نيز با بهره گيــرى از ظرفيت مجموعه همكاران و 
آراى صاحب نظران نسبت به مديريت بازار و تأمين كاالهاى اساسى، ساماندهى 
قيمــت خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ســاخت داخل، كمك به توســعه 

صادرات غيرنفتى و بهبود فضاى كسب وكار اقدام كنيد.

آگهي  مناقصه عمومى (نوبت دوم) 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان 
در نظر دارد فرايند ذبح دام سبك و سنگين خود 
الشه  باسكول  از  بعد  تا  كشتار  سالن  ابتداى  از  را 
مناقصه  طريق  از  يكسال  بمدت  سال 1399  براى 
به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد شرايط واگذار 

نمايد. 
از  پس  كارى   روز  هفت  تا  توانند  مى  متقاضيان 
به  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  آگهى  انتشار  
در  واقع  همدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
كيلومتر 15 جاده كرمانشاه -  دور اهى صالح آباد 

- روبروى ايست بازرسى  مراجعه نمايند .

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان 
در نظر دارد بهره بردارى از سالن هاى نگهدارى دام 
شستشوى  سالن   – آاليش  آورى  جمع  هاى  سالن   –
شكمبه – سالنهاى جمع آورى پيه گاوى و گوسفندى – 
باسكول هاى الشه كش گاوى و گوسفندى و بوفه واقع 
در داخل كشتارگاه را  براى سال 1399 بمدت يكسال از 
طريق مزايده به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد شرايط 

واگذار نمايد.
 متقاضيان مى توانند تا هفت روز كارى  پس از انتشار  
آگهى جهت دريافت اسناد مزايده به مركز كشتارگاه 
صنعتى دام همدان واقع در كيلومتر 15 جاده كرمانشاه 
-  دور اهى صالح آباد - روبروى ايست بازرسى  مراجعه 

نمايند .

آگهى ابالغ اوراق ماليـاتى

  روابط عمومى اداره كل امورمالياتى استان همدان   

مربوطه،  هاى  اصالحيه  وآخرين  الحاقى  ماده 247  و  ماده 208  به  استناد  با  و  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  ماده 33  مقررات  اجراى  در 
بدينوسيله آراء قطعى ماليات بر ارزش افزوده بشرح جدول ذيل به مؤدى محترم سركار خانم ليال خلمى به شماره ملى 4579890426 
ابالغ مى گردد، لذا مقتضى است ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى به واحد حسابرسى ماليات بر ارزش افزوده كد 0921 -24 به 
آدرس: همدان - بلوار 15 فروردين - كوچه شهيد احد نورى -  اداره ماليات بر  ارزش افزوده -  طبقه اول مراجعه نموده و نسبت به پرداخت 
يا ترتيب پرداخت بدهى مالياتى خود و بهره مندى از فرصت ايجاد شده در خصوص بخشودگى جرايم مالياتى، وفق مقررات مربوطه اقدام 

نمايند. بديهى است پس از انقضاء مهلت تعيين شده اقدامات قانونى بعدى بعمل مى آيد. 
(م الف 224)  

شماره دورهسال
درآمد مشمول قبل تاريخ رأىرأى

از رأى (ريال)
ماليات 
(ريال)

عوارض 
(ريال)

درآمد مشمول پس 
عوارض (ريال)ماليات (ريال)از صدور رأى (ريال)

١٣٨٧٣٢۴٨۴٠١٣٩٨/٨/٢١١۵/۶٢٠/٧٨٠٢٣۴/٣١٢٢٣۴/٣١٢١۵/۶٢٠/٧٨٠٢٣۴/٣١٢٢٣۴/٣١٢

١٣٨٧۴٢۴٨۴١١٣٩٨/٨/٢١۶/٣۶۶/۴١۵/۶٣٠٩۵/۴٩۶/٢٣۴٩۵/۴٩۶/٢٣۴۶/٣۶۶/۴١۵/۶٣٠٩۵/۴٩۶/٢٣۴٩۵/۴٩۶/٢٣۴

 نماينــدگان مجلس در مصوبــه اى مقرر كردند 
عزل حقوقدانان شــوراى نگهبان از سوى مجلس 

امكان پذير  شود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علنى 
روزگذشــته و در جريان بررســى جزئيات طرح 
اصالح قانون آئين نامه داخلى مجلس به پيشــنهاد 
محمدجــواد فتحــى رأى دادند كه براســاس آن 
حقوقدانان شوراى نگهبان مشمول ماده 24 آئين نامه 

داخلى مجلس و تبصره هاى آن مى شوند.
بر اين اساس اعتراض نمايندگان به عملكرد اعضاى 
حقوقدان شــوراى نگهبان با تقاضاى كتبى 25 نفر 
يا به درخواست كميسيون آئين نامه داخلى صورت 
مى گيرد و پس از تشكيل هيأت رسيدگى به اعتراض 
از سوى كميسيون تدوين آئين نامه داخلى موضوع 
رسيدگى مى شــود و درصورتى كه اكثريت اعضاى 
هيأت رأى بر بى صالحيتى فرد مورد اعتراض دادند، 
عضويت وى تعليق خواهد شــد. سپس گزارش در 
جلســه غيرعلنى مورد بررســى قرار مى گيرد و در 
جلســه علنى مجلس به رأى گذاشته خواهد شد و 
درصــورت رأى مجلس بــه ردصالحيت فرد، وى 

مستعفى شناخته خواهد شد.
در جريان بررســى اين پيشــنهاد برخى نمايندگان 
عنوان كردند كه درحال حاضر مجلس امكان نظارت 
بر عملكرد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و امكان 
عــزل آنها را ندارد كه با تصويب اين پيشــنهاد اين 

امكان فراهم شد.
انتخابات سال گذشته يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اســالمى كه با ردصالحيت  تعــدادى از نمايندگان 
حال حاضر مجلس دهــم و اكثريــت كانديدا هاى 
اصالح طلب برگزار شد، دليلى شد تا مجلس دهم و 
به ويژه نمايندگان اصالح طلب در اين روزهاى پايانى 
فعاليت اين مجلس وارد چالش با قانون انتخاباتى و 

تعيين صالحيت شوراى نگهبان شوند.
محمدجواد كوليوند رئيس كميســيون شــوراها و 
امور داخلى كشــور در گفت وگو با ايســنا، درباره 
ردصالحيت خود براى شــركت در مجلس يازدهم 
گفت: حرف هايى در سينه دارم ولى امكان بيان آنها 
وجود ندارد و بايد آنها را با خود به گور ببرم. براى 

دوره بعدى مجلس صالح به نبود ما بود.
مجلس شوراى اسالمى پس از بررسى طرح اصالح 
قانون انتخابات و الحاق يك تبصره به آن هفته پيش 
اين طرح را به تصويب نهايى رســاند براى تأييد به 
شوراى نگهبان فرستاد. يكى از موارد تغييريافته در 
اين اصالحيه اين اســت كه نبود اعتقاد داوطلب به 
اســالم با اقرار او و عدم التــزام عملى داوطلب به 
اسالم با حكم قطعى دادگاه صالح مبنى بر فساد مالى 

يا اخالقى وى به اثبات مى رسد. 
دبير شوراى نگهبان چهارشنبه 17 ارديبهشت در پى 

اين طرح اصالح قانون نظارت بر انتخابات، گفت: 
درحالى كه ما مدت ها و پيش از برگزارى انتخابات 
اخير، درباره اصــالح قانون انتخابات فرياد زديم و 
مطالبه كرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهى به اين 
امر نكرد و حــاال و در روزهاى پايانى خود تازه به 
فكر اصالح قانون انتخابات آنهم با اين كيفيت افتاده 

است.
آيت ا... احمد جنتى تأكيــد كرد: بنده حتى پيش از 
انتخابــات در مذاكره اى كه با رئيس محترم مجلس 
داشتم به ايشان گفتم كه بايد اصالح قانون انتخابات 
ناظر به سياست هاى كلى انتخابات باشد، اما متأسفانه 
طرح اخير نه تنها هيچ نســبتى با سياست هاى كلى 
انتخابــات ندارد بلكه با هــدف بى خاصيت كردن 
احراز صالحيت داوطلبان طراحى و تصويب شــده 

است.
سخنگوى شــوراى نگهبان درگفت وگوى با صدا و 
سيما، طرح اصالح برخى قوانين مرتبط با انتخابات 
رياســت جمهورى، مجلس شــوراى اســالمى و 
شوراهاى اسالمى كشور را داراى ايرادها و ابهامات 
متعدد دانست و گفت: عالوه بر ايرادهاى متعدد اين 
طرح، فرايند نظارتى پيش بينى شــده به موجب اين 

مصوبه از ابعاد مختلف داراى ابهام شناخته شد.
عباســعلى كدخدايى همچنين 21 ارديبهشــت در 
توئيتر نوشــت: «داليل رد صالحيت نمايندگان به 
چند اظهارنظر سياسى قابل درك است! اما عملكرد 
آنان نيز توسط مردم قضاوت مى شود. نه مطلق العنان 
بودن آرزوســت و نه مقام خدايى داشــتن. نظارت 
استصوابى بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونى 
است. اجراى آن حاكميت قانون است و مخالفت با 

آن فرار از قانون و آنارشيسم!»
از ايــن رو، نماينده مردم تهران كــه پيش از طرح 
اصــالح عدم التزام به اســالم در مجلــس با انتقاد 
از عملكــرد شــوراى نگهبان در موضوع بررســى 
صالحيت ها گفته بود كه خيــال نكنيد كه مجلس 
يازدهم مجلس مطيعى خواهد بود، به توئيت انتقادى 
سخنگوى شوراى نگهبان درباره نظارت استصوابى 

واكنش نشان داد.
على مطهرى در حســاب توئيترى خود نوشــت: 
« آنارشيســم نحوه اجراى نظارت استصوابى توسط 
شــوراى نگهبان يعنى مــالك قــرار دادن اميال و 
گرايش هاى فــردى چند تن از اعضاى شــورا در 
بررسى صالحيت نامزدهاســت نه اعتراض به اين 
رفتار. آقاى كدخدايى! بهتر اســت از ملت به خاطر 

ضربه زدن به نظام عذرخواهى كنيد.»
نمايندگان مجلس با مقرر كردن مصوبه اى روزگذشته 
كه عزل حقوقدانان شوراى نگهبان از سوى مجلس 
امكان پذير  شود گامى ديگر در جهت اصالح قانون 

نظارت بر انتخاب مجلس دهم نيز برداشته اند.

با اين حال، نسبت به انتقاد هاى انجام شده از سوى 
اعضاى شــوراى نگهبــان انتظار مــى رود كه اين 
طرح هاى از ســوى شــوراى نگهبان تأييد نشود و 
اصالح قانون نظارت شــوراى نگهبان در انتخابات 

را مجلس يازدهم برعهده گيرد. 

 نحوه عملكرد دهمين مجلس  شــوراى 
اسالمى از ديدگاه نمايندگان 

دهمين مجلس شــوراى اســالمى آخرين روزهاى 
كارى خود را پشت ســر مى گذراند. مجلســى كه 
مى توان گفت كرســى هاى آن ميان احزاب مختلف 
تقريبا به طور مســاوى تقسيم شــده بود و مجلس 
متعادلى بود. همانند ادوار گذشته نسبت به عملكرد 
4 ســاله اين مجلس هــم انتقــاد و اظهارنظرهاى 

مختلفى صورت گرفته است. 
برخى مشكالت سياســى و اجتماعى روى داده در 
زمان فعاليت مجلس دهم شــرايط را براى دولت و 
مجلسى كه به عنوان يكى از اركان ناظر بر عملكرد 
دولت نيز مى باشــد، سخت كرده اســت. يكى از 
بيشترين انتقاداتى كه به ويژه احزاب اصولگرا نسبت 
به مجلس دهــم وارد مى كنند، همين بحث نظارت 
اســت.در هفته جارى تعدادى از نمايندگان مجلس 
نسبت به انتقادات پيرامون مجلس دهم واكنش نشان 
داده اند و برخى نيز توصيه هاى براى منتخبان مجلس 

يازدهم داشتند.

 انتقادات به مجلس دهم 
سياسى، جناحى و غيرمنصفانه است

نايب رئيس مجلس شــوراى اسالمى گفت: كسانى 
كــه از مجلس دهــم ناراحتند براى اين اســت كه 
نمايندگان مســتقل عمل كردند و نظر مجلس الزاما 
نظر آنها نبوده اســت. بيشتر انتقاداتى كه به مجلس 
دهم مى شود سياسى، جناحى و غيرمنصفانه است، 
بايد بــراى ناكارآمدى و ضعــف مجلس مصداق 
بياورند، بايد براى اقدامات خوب مجالس گذشــته 

نيز مصداق بياورند.
مسعود پزشكيان در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
عملكــرد مجلس دهم و انتقاداتى كه به كارنامه اين 
دوره از مجلس مى شــود، اظهار كرد: بارها گفته ام 
كه اين مجلس مستقل از فشارهاى سياسى و قاطع 
عمل كرده است و دليل ناراحتى عده اى هم اين بود 
كه مجلس نظر خــود را بدون توجه به نظرات آنها 

داده است.

 ايران در 4 سال گذشته 
به قدرت بالمنازع منطقه تبديل شده است

رئيس كميســيون شــوراها و امور داخلى كشــور 
گفت: در 4 ساله مجلس دهم شاهد تبديل ايران به 

قدرت بالمنازع منطقه و ايجاد ثبات قابل قبولى در 
خاورميانه هستيم كه بخشى از آن نتيجه تالش 290 

نماينده فعلى مردم در مجلس بوده است.
محمدجواد كوليوند با اشاره به برخى دستاوردهاى 
مجلس دهم در فضــاى بين الملل اظهار كرد: ثبات 
وضعيت غرب آسيا يكى از مهم ترين دستاوردهاى 
مجلــس دهم بــوده اســت. سال هاســت برخى 
ابرقدرت هــا به دنبــال تجزيه عراق، ايجــاد زمينه 
براى جــوالن نيروهاى داعش در ســوريه، ايجاد 
ناامنى در لبنان، يمن، افغانســتان و پاكستان هستند 
كه خوشــبختانه اين تالش ها به واسطه تالش ايران 

تاكنون بى نتيجه مانده است.

  مهم ترين ضعف مجلس دهم 
در بُعد نظارت بود

عضو كميســيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى 
اســالمى گفت: مجلس دهم در بحث قانون گذارى 
نســبتا موفق عمل كرد، اما در بُعــد نظارت، داراى 
مشــكالت عديــده اى بود.ابوالفضــل ابوترابى در 
گفت وگــو با ايســنا در پاســخ به اين ســؤال كه 
مهم ترين ضعف مجلس دهــم چه بود، اظهار كرد: 
در بعد نظارت، مجلس دهم نتوانست انتظار مردم را 
برآورده كند و همان طور كه معاون پارلمانى رياست 
جمهورى گفت، مجلس با دولت بسيار مهربان بود. 
بيشــتر مردم انتظار نظارت قوى از مجلس دارند تا 
قانون گذارى. براى مثال در واگذارى سكه ها و دالر 
و باال رفتن نرخ ارز، مجلس واكنش خوبى نداشت.

مظلوم ترين  از  يكــى  دهــم  مجلس    
مجالس بود

عضو فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى تأكيد 
كــرد: مجلس دهم در بين مجالــس ده گانه پس از 
انقالب يكى از مظلوم ترين مجالس بود، زيرا هم از 
جانب خودى ها و طرفدارانش مورد هجمه و حمله 
قرار گرفــت و هم از طرف رقبا و جناح هاى مقابل 

مورد حمله بود.
پروانه مافى در گفت وگو با تســنيم، اظهار كرد: اگر 
مصوبات مهمى كه در مجلس دهم به تصويب رسيد 
بيش از مجالس گذشــته نباشــد قطعا كمتر از آنها 
نيســت. اما از نظر من اين مجلس گام هاى مهم تر و 
اثرگذارترى حتى نسبت به مجالس گذشته برداشته 
است، اما از حمايت جدى حتى طرفداران خود نيز 
برخوردار نبود و اين مشــكلى است كه در جريان 

اصالحات بوده و هنوز نيز هست.

 پيشــنهاد هاى نمايندگان مجلس دهم 
براى مجلس آينده

همچنين اين عضو فراكســيون اميد مجلس شوراى 

اســالمى با بيان اينكه بيــش از 60 نفر از منتخبان 
مجلس يازدهم ســابقه نمايندگى مجلس شــوراى 
اســالمى را ندارد، گفت: انتصــاب رئيس مجلس 
يازدهم و هيأت رئيســه ايــن مجلس حائز اهميت 
است و بايد فردى در مسند رياست مجلس يازدهم 
بنشــيند كه عاقل ترين، كارآمدترين و با تجربه ترين 

فرد در بين نامزدها باشد. 
پروانه مافى اظهار كرد: انتظار مى رود مجلس يازدهم 
به مســائلى كه روابط اقتصادى كشــور را روشن 
مى كند و اثر كرونا بر اقتصاد را به حداقل مى رساند 

توجه ويژه اى داشته باشد.

  ارائه راهكار براى دوران پساكرونا 
بايد در اولويت مجلس يازدهم باشد

عضو فراكســيون اميد مجلس شوراى اسالمى بيان 
كرد: شــناخت كامل تنگناهاى جامعــه در دوران 
پســاكرونا و ارائه راهكار براى حل مسائل بايد در 
اولويت مجلس يازدهم باشــد. از سوى ديگر توجه 
بــه اهميت تحريم ها و تأثير آن بر اقتصاد بايد مورد 

توجه نمايندگان قرار گيرد.
ابوالفضل موســوى بيوكى در گفت وگو با ايســنا، 
تأكيــد كرد: بودجه 99 به صحــن مجلس نيامد و 
صرفا در كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار گرفت. 
مجلس يازدهم بايد مجدد اين بودجه را بازنگرى 
كرده و اگر نياز باشد متممى براى آن درنظر گيرد. 
از سوى ديگر اكنون در ســال پايانى برنامه ششم 
توسعه هستيم و مجلس يازدهم بايد خود را آماده 
كند تا در سال بعدى برنامه هفتم توسعه را بررسى 

كند. 

 مجلس يازدهم از ظرفيت هاى بين المللى 
غافل نشود

عضــو كميســيون كشــاورزى، آب، منابع طبيعى 
و محيط زيســت مجلس در توصيه بــه منتخبان 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
كشورهايى بوده اند كه مشــكالت شبيه ما داشتند 
و در عيــن اتكا بــه توان داخلــى از ظرفيت هاى 
بين المللى غافل نشدند. كشــور ما نيز از امكانات 
بســيار زيادى برخوردار اســت اما اين منافى نگاه 

منطقى به تعامالت بين المللى نيست.
نورمحمد تربتى نژاد در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد: 
راهكارهايى كــه مى تواند به جذب ســرمايه گذار 
داخلى و خارجى كمك كند، بايد سرلوحه مجلس 
يازدهم باشــد. مجلس يازدهم همچنيــن بايد در 
راستاى كوچك كردن دولت گام بردارد و مسائل را 
به بخش خصوصى برون سپارى كند. مجلس يازدهم 
ضمن ايجاد وحدت داخلى در حوزه بين المللى بايد 

به سمت تعامل پيش رود. 

اختالفات ميان اعضاى شوراى نگهبان و نمايندگان 

آخرين تالش مجلس
 براى اصالح قانون نظارت 
بر انتخابات
■ عزل حقوقدانان شوراى نگهبان از سوى مجلس امكان پذير مى شود

اتحاديه اروپا به حفظ 
روابط مثبت با چين 
ادامه  مى دهد

 مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا از تداوم 
روابــط مثبت با چين به عنوان يك قدرت جهانى 
و لــزوم اتخاذ رويكردهاى بهتــر در اروپا و در 

مواجهه با بحران هايى شبيه كرونا خبر داد.
در  بــورل  جــوزپ  فــارس،  گــزارش  بــه 

گذشــته  روزهــاى  در  كــه  گفت وگويــى 
صــورت گرفتــه، گفــت: «مــا روابــط مثبتــى بــا 
چيــن داريــم. كار مــن تــالش بــراى حفــظ ايــن 
ــك  ــوان ي ــن را به عن ــن چي ــت. م ــط اس رواب
ــزارش  ــم. در گ ــتماتيك نمى شناس ــب سيس رقي

راهبــردى ســال گذشــته اتحاديــه اروپــا در ايــن 
زمينــه آمــده بــود، نــگاه يــك جانبــه بــه چيــن 
نكنيــد. ايــن يــك رابطــه پيچيــده اســت. قدرت 
ــد، مــا  هــا معمــوال تحــت فشــار قــرار مى گيرن

ــم. ــام مى دهي ــن كار را انج ــم همي ه

 مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا درباره 
روابط با آمريكا و رئيس جمهور اين كشــور نيز 
گفت: «مــا با دونالد ترامپ رابطــه نداريم. ما با 
اياالت متحده آمريكا روابط داريم. اين يك رابطه 

بين سازمانى است، نه يك رابطه شخصى.
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آگهى مزايده نوبت اول
در كالســه اجرايى 980318 اج م طى دادنامه صادره از دادگاه اللجين آقاى جمال لعلى فرزند نعمت ا... 
محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 901/970/000 ريال على الحساب بابت محكوم به و نيز پرداخت مبلغ 
1/800/000 ريال بابت نيمعشر در حق صندوق دولت صادر شده كه يك قطعه زمين زراعى قولنامه عادى 
داراى كد رهگيرى كه در حوالى شهر اللجين واقع شده توسط محكوم عليه به قسمت اجرا معرفى كه 

مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مشخصات مال غيرمنقول و نظريه كارشناسى:

يك قطعه زمين زراعى قولنامه عادى داراى كد رهگيرى به نام محكوم عليه واقع در جاده طاهرلو حوالى 
اراضى شهرك صنعتى اللجين كه جز ء اراضى كشاورزى اللجين محسوب شده داراى كاربرى مزروعى 
اما قيمت آن متأثر از ســاختمان ها و تأسيسات منطقه بوده و قيمت اين زمين باالتر از اراضى مزروعى 
مى باشد مشــخصات حدود اربعه اين زمين مطابق مبايعه نامه عادى مورخ 1397/12/15 عبارتست از 
شماالً به طول 13 متر به زمين احداله شرقا به طول 38/05 متر به زمين ميرزايى جنوباً به راه ده مترى 
و غربا به زمين هادى رضائى با توجه به اسناد ارائه شده و همچنين عرف منطقه و ساير عوامل موثر در 
ارزشيابى قيمت هر مترمربع 600/000 ريال معادل 60/000 تومان و قيمت كل 500 مترمربع 300/000/000 

ريال معادل 30/000/000 تومان توسط هيأت كارشناسان رسمى دادگسترى قيمت گذارى شده است. 
زمان و مكان مزايده: زمان روز شــنبه مورخ 1399/03/17 از ساعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى 

احكام مدنى دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.
توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه شــده از قيمت پايه شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار خواهد شــد. از برنده مزايده 10٪ فى المجلس دريافت و الباقى 
ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 5 روز قبل از تاريخ 
برگــزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گــردد. هزينه هاى نقل و انتقال تابع 
شرايط عمومى معامالت مى باشد و ساير هزينه ها اعم از مبلغ قطعى و غيرقطعى تا تاريخ مزايده به 

عهده محكوم عليه مى باشد. (م الف 80)
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1398/12/3هي ــماره 98/1495 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــاى  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــنامه 11031 صــادره  ــه شــماره شناس ــى داد ب ــد عل ــى حســينى مســتعلى فرزن اميدعل
ــع در  ــاحت 147/13 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــين در شش از هرس
قســمتى از پــالك 66 اصلــي واقــع در  اســدآباد شــهرك جانبــازان روبــروى فرمانــدارى 
كوچــه شــهيد مومنــى پــالك 32 خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمي يــدا... مــوذن 
و ســيف ا... زهيــرى و عبــدا... ظهيــرى و آهــو زيــورى آقــاى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 22) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/23

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139860326005000940 مــورخ 1398/12/08 هيــأت اول موضــوع قانون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــارض متقاضــي  ــه و بالمع ــات مالكان ــد تصرف در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاون
ــه شــماره ملــى  ــه شــماره شناســنامه 2991 و ب ــد صمــداهللا ب ــى فرزن حســين گلپايگان
3961157855 صــادره از نهاونــد ششــدانگ در يــك بــاب ســاختمان به مســاحت 104/01 
مترمربــع قســمتى از پــالك شــماره 9 فرعــى از 4054 اصلــي واقــع در بخــش يــك ثبــت 
نهاونــد واقــع در شــيخ منصــور روبــروى پــارك شــهيد طالبيــان كوچــه شــهيد نــوروزى 
ــى  ــه متقاض ــات مالكان ــدارد تصرف ــى ن ــوق ارتفاق ــد حق ــى ايوتون ــداري از براتعل خري
نســبت بــه مــورد تقاضــا محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ 
ــه  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري رســيد، ظــرف مــدت يــك م
ــور و  ــدت مذك ــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي م ــم نماين ــي تقدي مراجــع قضاي
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 485)
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محمدعلى جليلوند- رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 99/73  مــورخ 99/02/10 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــاى  ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
جــواد حيــدرى بهــروز فرزنــد مرتضــى قلــى بــه شــماره شناســنامه 14257 صــادره از 
اســدآباد در ششــدانگ يــك قطعــه بــاغ آبــى زار بــه مســاحت 1768/28 مترمربــع در 
قســمتى از پــالك 61 اصلــي روســتاى حســين آباد واقــع در اســدآباد، اراضــى روســتاى 
ــان 1-  ــكان رســمي آقاي ــا واســطه از مال ــداري ب ــداب، چشــمه افرا خري حســين آباد خن
شمشــيرعلى زريــن اعظــم 2-بخشــعلى زريــن اعظــم 3- حســينقلى صفرى 4-حســين 
علــى نيازمنــد 5-محمدعلــى حيــدرى 6- مرتضــى قلــى حيــدرى محــرز گرديده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 27) ــد ش ــادر خواه ص
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نيش و نوش

خبر

مهدهاى كودك به قيد فوريت بازگشايى شوند
 مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستى كشور با توجه به فعاليت 
مراكز غيرمجاز بدون رعايت پروتكل هاى بهداشــتى بــراى نگهدارى كودكان مادران 
شــاغل با اعالم اينكه الزم است يا دوركارى مادران شاغل تمديد شود يا اينكه مهدها 

به قيد فوريت بازگشايى شوند.
ــه اينكــه همــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ك ــا تأكي ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ســعيد باباي
ــد، بنابرايــن الزم  ــه مراقــب مطمئــن را ندارن والديــن امــكان ســپردن كــودكان ب
ــت  ــد فوري ــه قي ــا اينكــه ب ــد شــود ي ــادران شــاغل تمدي ــا دوركارى م اســت ي
نســبت بــه بازگشــايى بــه قصــد پذيــرش فرزنــدان مــادران شــاغل اقــدام عاجــل 

صــورت گيــرد.

خانواده ها واكسيناسيون كودكان را به تعويق 
نيندازند

 رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان اعالم كرد خانواده ها بدون هيچ نگرانى و 
با اطمينان خاطر واكســن هاى مورد نياز كودكان را از مركز بهداشت دريافت كنند زيرا 

پروتكل هاى بهداشتى در مراكز بهداشت رعايت مى شود.
محمد خيرانديش در گفت وگو با ايسنا، درباره خانواده هايى كه نوزاد يا فرزند كوچكى 
كه نياز به واكسن دارند، اظهار كرد: خوشبختانه مراكز بهداشتى ما در كمال سالمت و 
بهداشت قرار دارند و مراكز تجمع و واكسن زنى را جدا كرده ايم، از اين رو خانواده ها 
نگران نباشــند و با اطمينان خاطر واكســن هاى موردنياز كودكان را تزريق كنند؛ زيرا 

درصورت تعويق، كودك با مشكل مواجه خواهد شد.

اختصاص بودجه 100 ميلياردى براى تهيه مواد 
ضدعفونى كننده

 معاون تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش در نشست تخصصى دفتر سالمت 
از اختصاص بودجه 100 ميلياردى براى تهيه مواد ضدعفونى كننده براى مقابله با بيمارى 
كرونــا خبر داد. به گزارش مهر، مهرزاد حميدى با اشــاره به عملكرد دبيرخانه كميته 
آموزش وپرورش در مديريت كرونا اظهار كرد: در راستاى سالمت دانش آموزان، نقش 
آموزش ســالمت در پلتفرم شبكه شاد، پيگيرى سالمت كاركنان، پويش هاى بهداشتى 
سفيران سالمت در ايام عيد و هفته سالمت، رصد و هدايت استان ها در سامانه نظارت 
و اختصاص بودجه 100 ميلياردى براى تهيه مواد ضدعفونى كننده، شوينده ها و صابون 

مايع را از اقدامات مهم نام برد.

خيانت چه تأثيرى بر زندگى زناشويى 
مى گذارد؟

واكنــش  چگونگــى  اســت،  معتقــد  روانپزشــك  يــك   
ــد  ــويى مى توان ــرف زناش ــط غيرع ــار و رواب ــه رفت ــران ب همس
مســير زندگــى و حتــى سرنوشــت زوجيــن را بــه نحــو بســيار 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثي ــى تح ملموس
ســميرا يزدانى در گفت وگو با ايرنا با اشاره به افزايش آمار طالق، 
خودكشى و يا ديگركشى ميان همسران كه موضوع خيانت به عنوان 
نقطه مشــترك در اين اتفاقات بسيار مشاهده مى شود،  اظهار كرد: 
خيانت را بايد موضوعى دردناك و در عين حال تأثيرگذار در روند 
زندگى زناشــويى زوجين دانست و براى زن و شوهر ساده نيست 
كه پس از بى وفايى ديدن، به عنوان شــريك زندگى كنار يكديگر 

قرار گيرند.
وى گفت: بى وفايى يا خيانت، آســيب بزرگــى به پيكره زندگى 
زناشــويى وارد مى كند و حتــى مى تواند ضمن ايجــاد تغييرات 
محسوس و ملموس،  بنياد خانواده را از هم بپاشد و متأسفانه اكنون 
در دادگاه هاى خانواده، پرونده هاى قضايى خيانت و آســيب هاى 

وارد شده به زوجين در اين باره بسيار مشاهده مى شود.
اين متخصــص زوج درمانگر تصريح كرد: هرگونه رابطه عاطفى، 
كالمى يا جنســى زن و شوهر با فرد ديگر كه با پنهان كارى همراه 
باشــد و از طرفى با قرارداد اوليه زوجين منافات داشــته باشد را 
به نوعى عهدشــكنى و مصداق بارز خيانــت بايد تلقى كرد و اين 
رابطه نه تنها به يك دلخورى ساده بلكه طيف وسيعى از واكنش ها 

از جمله خودكشى، ديگركشى و يا طالق منجر خواهد شد.
يزدانى با بيان اينكه طيف پيمان شكنى مى تواند از يك پيام دوستانه 
ســاده تا يك رابطه جنسى كامل  آغاز شود،  اظهار كرد:  بايد به اين 
نكته توجه كرد حدود 45 درصد روابط فرازناشويى در زمينه يك 
زندگى زن و شــوهرى عالى و بدون هيــچ تعارض خاصى پيش 
مى آيد، پس اينكه هميشه فرد آســيب ديده نواقص رفتار خود در 

زندگى زناشويى را جست وجو كند،  كارساز نيست.
وى گفــت: با اينكه در زندگى زناشــويى آغاز يــك بى وفايى و 
عهدشكنى را به مردان نســبت مى دهند اما در سال هاى اخير اين 

آمار در قشر بانوان نيز به شدت رو به افزايش بوده است. 
اين متخصص زوج درمانگر نســبت به علل اصلى پيمان شــكنى 
ميان زوجين اظهار كرد: ســاعات طوالنى كارى زن و شــوهر و 
نداشــتن وقت مشــترك باهم، دور بودن يكى از زوجين از خانه 
مثال ســفرهاى كارى طوالنى و مكرر، تعارض شديد و حل نشده 
زوجين، سردى عاطفى و جنسى، دسترس پذيرى به جنس مخالف، 
فشــار و ترغيب دوســتان و لذت هاى بيمارگونه را مى توان علل 

پيمان شكنى زوجين برشمرد.
يزدانى گفــت: وقتى يكى از زوجين به خيانت همســر خود پى 
مى برد، مجموعه اى از اضطراب، خشــم و غم، ناامنى، حماقت و 
ســرزنش و احساس گناه بر وجود آن فشــار مى آورد و از طرفى 
مفاهيمى مانند اعتماد، مهربانى و يا گذشــت نزد آن رنگ مى بازد. 
تصوير زندگى و حتى شــخصيت شريك زندگى به يكباره در هم 

مى شكند و اين حال بد شايد تا مدت ها ترميم نشود.
وى با بيان اينكه موضوع خيانت و پيمان شــكنى از ضرورى ترين 
موارد روانپزشكى به شمار مى رود، تصريح كرد: حتما براى حل و 
مداخله در آن بايد از كمك تخصصى و مشاوره يك روان درمانگر 

و نه از توصيه دوستان و آشنايان، بهره گرفت.
ــا  ــن ب ــه زوجي ــت: هم ــال گف ــر در عين ح ــن زوج درمانگ اي
اميــدوارى و داشــتن يــك زندگــى مشــترك عاشــقانه بــا يكديگر 
ــود  ــر خ ــت همس ــه خيان ــى ب ــى پ ــا وقت ــد ام ازدواج مى كنن
ــد  ــح مى دهن ــد و ترجي ــل كنن ــد آن را تحم ــد، نمى توانن مى برن
ــا  ــد، ام ــاب كنن ــى را انتخ ــى جداي ــن يعن ــاده ترين راه ممك س
ــدن،  ــاى جداش ــد به ج ــح مى دهن ــا ترجي ــى زوج ه ــى برخ گاه
بــا گذشــت از ايــن موضــوع، زندگــى را دوبــاره بســازند و حتــى 

ــد. ــر كنن ــته قوى ت ــه گذش ــط خــود را نســبت ب رواب

آفتاب: قيمت گذارى دستورى دولت به نجات صنعت غذا نيامد
 صنعت رفت تو صف!!

آفتاب اقتصادى: بازار طال همچنان بازار مورد عالقه مردم 
 اينم از خوش قدمى كروناست!!

افكار: خودرو نخريد، حباب شكسته مى شود
 براى چسبيدنش از چسب 1،2،3 استفاده كنيد!!

اقتصاد برتر: عطر برنج در شمال پيچيد
 بگيد اسانسش رو بيشتر كنن هواى تهرانم خوشبو بشه!!

اقتصادپويا: شادى، شادى نياورد
 حتما نخود و كشمش با خودش آورده

اطالعات: افتخارات ملى مبارزه با كرونا بايد ثبت شود
 مدالشم بندازيد گردن چينى ها

امروز: بازگشايى مدارس از هفته آينده
 بوى ماه مهر داره مياد!!

 تجارت: بازار كاالها متأثر از قيمت پرايد
 خودرو محبوب ايرونى!! 

صنعت: خط قرمز دولت 
 بدون شرح!!

رويش ملت: تهديدى بزرگ در انتظار آينده كشور
 يعنى از كرونا غول پيكرتره!!

صداى اصالحات: حاشيه سازان در تلويزيون النه كرده اند
 پس به خاطر همونه اينچ تلويزيون ها بيشتر شده!!
روزنامه مستقل: سالم كرونا به عصر رسانه هاى انالين

 مى خواد طرح دوستى باهاشون بريزه!!
اقتصاد برتر: آدرس غلط براى داليل افزايش قيمت خودرو 

 حتما لوكيشناشونو خاموش كردن!!
روزنامه شرق: تصوير فيش حقوقى مجلسى ها

 كرونا هم دستمزد مجلسى ها رو پر پيچ وخم كرد!!
وطن امروز: غرب در مقابله با كرونا شكست خورد

 حتما داورشون موقع كشتى خواب بوده!!

راه حل مشكل معتادان متجاهر مقابله با فساد 
سيستمى است

 عضو هيأت مديره انجمن مددكاران اجتماعى ايران با بيان اينكه 
يكى از گروه هايى كه در دوران كرونا بســيار از آنها ياد مى شــود، 
معتادان متجاهر هســتند كه به همدستى با كرونا در توزيع ويروس 

متهم شدند.
عباسعلى يزدانى، در گفت وگو با مهر، افزود: چند سالى هست كه اين 
افراد به دليل آنكه حرمت اجتماع را نگه نمى دارند و از معتاد بودن خود 
خجالت نمى كشند و در مأل عام اقدام به مصرف مواد مى كنند از جلوى 
چشم جمع مى شوند و به قصد ساماندهى و تأديب، در مراكز خاصى 

كه به ماده 16 مشهورند محصور مى شوند.
وى ادامه داد: اينكه كســانى را كه عمداً چهره شهر را زشت مى كنند 
تنبيه كنيم، بسيار هم كار خوبى است و قطعاً در ايجاد احساس امنيت 
تأثير مثبت و قابل توجهى دارد. اينان احســاس امنيت را كم مى كنند، 
زباله گــردى مى كنند و گاهى با ايجاد پاتوق هايى در فضاهاى بى دفاع 
شهرى، آرامش ساكنان را نيز بر هم مى زنند و از اين حيث دست همه 
دســت اندركارانى را كه به امنيت مردم بها مى دهند و اقدامات عاجل 

مى كنند، بايد بوسيد.
يزدانى گفت: آيا فقط كسانى كه در مصرف مواد مخدر تجاهر مى كنند 
بايد تأديب و ساماندهى شوند و براى ساير انواع تجاهر به كار بد نبايد 
كار جدى كرد! اين همه كار رسانه اى براى ساماندهى گروهى صرف 
مى شود كه در مجموع، به زحمت به چند ده هزار نفر مى رسند و الحق 
و االنصــاف، همه  آنان هم به قصد تجاهــر، مواد مصرف نمى كنند و 

گروه عظيمى از آنها از بى مكانى در خيابان مانده اند.
عضو هيــأت مديره انجمن مددكاران اجتماعى ايــران افزود: البته نه 
فقر به تنهايى دليل كافى براى اعتياد اســت نه همه افراد مصرف كننده، 
متجاهر هستند، نه همه معتادان متجاهر لزوماً بى خانمان و بى خانواده اند 
و نه قصد توجيه كج روى را داريم. ولى فقر قطعاً توضيح مناسبى براى 
بخش بسيار بزرگى از اين مشــكالت زنجيره اى به ويژه در سال هاى 

اخير است.

 مديركل دفتر ســالمت و امور تندرستى 
وزارت آمــوزش و پــرورش، با اشــاره به 
ارديبهشــت ماه،  از 27  مدارس  بازگشــايى 
دانش آموزان و معلمانى كه دچار بيمارى هاى 
زمينه اى هستند را مجاز به حضور در مدرسه 
مدارس  استثنايى،  مدارس  ندانست و گفت: 
شبانه روزى و پيش دبستانى ها مستثنى هستند 

و فعال باز نخواهند شد.
محمد محســن بيگى در گفت وگو با ايسنا، 
شرايط و الزامات بهداشتى بازگشايى مدارس 
از 27 ارديبهشــت را تشريح و اظهار كرد: با 
توجه به اينكه روز يكشنبه در ستادملى كرونا 
مصوب شد كه مدارس از 27 ارديبهشت ماه 
در سطح كشور به صورت محدود بازگشايى 
شــوند؛ همزمان وزارت آموزش و پرورش 
بخشى از مقدمات كار را فراهم كرد و بخشى 

را هم فراهم مى كند.
وى افزود: بر اين اســاس از روز شنبه آينده 
معلمان و كادر اجرايى مدرســه بايد از نظر 
بهداشتى در شرايط مناسبى قرار داشته باشند.

مديــركل دفتر ســالمت و امور تندرســتى 

وزارت آمــوزش و پــرورش با بيــان اينكه 
پروتكل بهداشــتى را با همــكارى وزارت 
بهداشــت در حوزه بهداشت فردى، گروهى 
و بهداشت محيط تهيه كرديم، گفت: مسائلى 
كه دانش آمــوزان و همكاران ما بايد رعايت 
كنند و همچنين تمهيداتــى كه بايد مديران 
مدارس نســبت به كنترل بهداشت محيطى و 
فضاى فيزيكى مدرســه فراهم كنند تا بچه ها 
با اطمينان خاطر بيشــترى در مدرسه حضور 

يابند، در اين پروتكل قيد شده است.
 حضور در مدرسه صرفا براى رفع 

اشكال است
بيگى با تأكيد بر اينكه بازگشايى مدارس فقط 
براى رفع اشكال درسى بر اى دانش آموزانى 
اســت كــه از طريق فضاى مجــازى امكان 
دريافت پاســخ كامــل را نداشــتند، گفت: 
دانش آموزان با اختيار و انتخاب خودشان به 

مدرسه مى آيند.
 مدارس شــبانه روزى، استثنايى و 
پيش دبستانى همچنان تعطيل است

وى همچنين اعالم كرد كه مدارس استثنايى، 

پيش دبســتانى ها  و  شــبانه روزى  مــدارس 
مستثنى هستند و فعال باز نخواهند شد.

 معلمــان و دانش آمــوزان داراى 
در  حضور  به  مجــاز  زمينه اى  بيمارى 

مدرسه نيستند
بيگــى دانش آمــوزان و معلمانى را كه دچار 
مشــكالت  جمله  از  زمينه اى  بيمارى هــاى 
تنفســى، قلبــى و عروقــى، پيونــد اعضا، 
شــيمى درمانى و ... هستند، مجاز به حضور 
در مدرســه ندانست و گفت: همكاران خانم 
كه باردار هســتند نيز در مدرسه حضور پيدا 
نخواهند كرد. ساير همكارانى كه در وضعيت 
ســالمت به ســر مى برند در مدرسه حضور 
يافته و چون قرار اســت پاســخگويى كنند 
تقريبا حضورشان الزامى مى شود اما حضور 

دانش آموزان اختيارى است.
 اســتفاده از ماسك و دستكش در 

زمان حضور در مدرسه
بيگى افزود: همكاران حتما مسائل بهداشت 
فردى را رعايــت مى كنند و حتمــا بايد از 
ماسك و وســايل پيشگيرى اســتفاده كنند. 

توصيه كرديم دانش آموزان هم حتما وسايل 
بهداشــت فردى از جمله ماسك و دستكش 
را به همراه داشــته باشند تا كمتر در معرض 

آسيب قرار بگيرند.
وى با بيان اينكه استفاده از ماسك و دستكش 
براى معلمان و عوامل اجرايى مدرسه الزامى 
اســت؛ درباره نحوه تهيه ملزومات بهداشتى 
گفــت: نحــوه تهيه بــه عهده مســئوالن و 
دســت اندركاران شهرستان ها و مناطق است 
كه يا خودشــان بــراى مدارس ماســك و 
دســتكش فراهم مى كنند و يا افراد به همراه 

خودشان مى آورند.
مديــركل دفتر ســالمت و امور تندرســتى 
وزارت آموزش و پــرورش، درباره بودجه 
مــورد نياز مــدارس براى تهيــه ملزومات 
بهداشــتى و ضدعفونى كننده مدارس، اظهار 
كــرد: بودجــه اى در پايــان ســال از محل 
اعتبارات مصوب ســتاد كرونا به اســتان ها 
به عنوان ســرانه بهداشتى اختصاص داديم تا 
وســايل مورد نياز براى ضدعفونى محيط را 

تهيه كنند.

مهدى ناصرنژاد »
 فصل بهار با تمام زيبايى ها و نويد سالى 
پربركت در دشت ها و باغ ها همه جاى استان 
همــدان جلوه گرى مى كنــد. بارندگى هاى 
خــوب و اميدبخش 2 ســال اخيــر جان 
تازه اى به طبيعت همدان داده است و اغلب 
چشمه سارهاى متروكه در دامنه هاى كوه ها و 
تپه ماهورها و همچنين بيشه زارهاى پرعلف 
اســتان بارى ديگر به جوشش زالل و مايه 
زندگانــى براى گل و گيــاه و درخت روى 
آورده اند و شــكوفه هاى رنگارنگ و پرعطر 
همه  جاى دشــت ها را چراغانى كرده اند و 
ســالى پر از نعمــت و خورجين هايى پر از 
انواع محصول و ثمره شيرين از كار و تالش 
براى كشــاورزان و باغــداران زحمت كش 

استان در پيش مى باشد.
اگر چه در كار كشاورزى و باغدارى استان 
ايده هــاى خالق مهندســان و توليدگران با 
تجربه و دســت هاى پرتوان خيل انسان هاى 
زحمتكش دخالت دارد و از طرفى نيز انواع 
نهاده هاى كشاورزى كه با دانش روز تقويت 
داده شــده به كمك پيشــرفت كشاورزى و 
افزايش توليد محصوالت آمده است، وليكن 
طبيعت فارغ از تمام بى مهرى هايى كه انسان 
در حــق او مى كند، راه هميشــگى خود را 
مى رود و زندگى مى ســازد و انسان ها را هم 
به سوى خود مى كشاند تا ساز و كار حيات 

و خلقت همواره ادامه داشته باشد.
به زبانى ديگر، حيات و ممات انســان بقاى 
زندگى و آبى كه به زمين مى رســد، بســته 
اســت و تا مادامى كــه در روى كره خاك، 
رويش و ســبزه و گل و گياه و ترنم نســيم 
دلنواز بهــارى و نوازش قطره هــاى باران 
وجود دارد، زندگى بشــرى هــم همچنان 
جارى اســت، مگر اينكه انسان ها همانگونه 
كه دشــمن خود هســتند، طبيعت را براى 

هميشــه از ســر راه هم بردارند و همه چيز 
هم به پايان برسد!

بهار امسال و جلوه گرى طبيعت در سرزمين 
ايران كه راه خويش را تازه آغاز كرده، شايد 
در تاريخ مردم ايــران گوياى پيام و مفهوم 
پررنگ ترى در مقايســه با تمــام بهارهاى 
گذشــته باشد به اين دليل كه ويروس كرونا 
در جهان بود و نبود انســان ها را در معرض 
خطــر قرار داده و اثــرات تخريبى متعددى 
در ســاختار زندگى به ظاهر پيشرفته جوامع 
بشــرى گذاشته اســت كه بعيد نيست آثار 
آن تا ســال هاى پس از فروكش كردن كرونا 
باقى بماند. در واقع كرونا با شــيوع طوالنى 
مدت خود در بين مردم جهان، دارد به ريشه 
تمدن هــا مى زند و زنجيــره پيوند اقتصاد و 
سامان زندگى عادى مردم جهان را آن چنان 
گسســته اســت كه پيوند دوباره آن سال ها 

زمان و امكانات و سرمايه الزم دارد!
در چنين شــرايط اســت كه بهار در ايران 
مــا پرآب تر و ســبزتر از حداقــل نيم قرن 
اخير، فرياد مى زند، زندگى همچنان جارى 
اســت و به فكر زندگى و نسل هاى آينده 
مى بايــد بود. نكته بــارز در قاعده و قانون 
گــردش زمين و نهضــت آب و خاك اين 
است كه در همين ايران ما كه بخش عمده 
وابستگى ها و دلبستگى هاى مردم در حوزه 
كشــاورزى و كار و تــالش در اين حوزه 
مى باشــد، غيرقابل تعطيلى و قوانين سخت 
و اجبــارى براى مقابله بــا ويروس كرونا 
است، زيرا زندگى كشــاورزان و باغداران 
مــا در گرو درگيرى با خــاك و زير و رو 
كردن زمين و هرس و وجين و كرت بندى 
و اليروبى جويبارها و نوازش شاخســارها 
و نگاه مهربانانه به شكوفه ها و زمزمه با باد 

و نسيم بهارى است.
در جامعــه ايرانى با وجود پيشــرفت هاى 
شــگرف علمى در همه زمينه ها و اشتغال 
به كار صنعت و خدمات شــيك و آراسته 
الكترونيكــى و مكانيكــى و مخابراتــى، 
اجتماعى  حيــات  اصلــى  ريشــه  وليكن 
مردم مــا هنــوز در دنيــاى آب و خاك 
و فعاليت هــاى توليــدى در بخش هــاى 
كشــاورزى و باغداران و دامدارى است و 
مادام كه ريشه اين بخش گسترده و فراگير 
هم در آب اســت و همت ميليون ها انسان 
براى تازه نگه داشــتن اين ريشه ها داير و 
آباد مى باشــد، همواره اميد ثمر و محصول 
و نشــاط زندگى هم وجود دارد. داده هاى 
علمــى نيــز حكايــت از آن دارد كه زور 
ويروس كرونا بــه 4 عنصر اصلى زندگى 
يعنى آب و خاك و باد و آتش نمى رسد.

با بهار شكوفه هاى زندگى 
در جان انسان مى رويد

باز نشدن مدارس استثنايى و شبانه روزى

الزام استفاده از ماسك و دستكش در مدرسه
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حاج كريم، نماد توليد ملى ايران
مهرداد حمزه»

 قصه زندگى حاج كريم را خيلى از همشهرى هايش نقل مى كردند. 
مردى كه وقتى دست زنش را مى گيرد تا از سركان به تهران مهاجرت 
كنند تقريباً چيزى در بســاط نداشــت اما در تهران به هر درى زد تا 

باالخره توانست موفق شود.
در همان زمان خيلى از همشهرى هاى او نيز به تهران رفتند و خيلى ها 
اوضاع و احوالشان بسيار بهتر از حاج كريم بود اما او پشتكار عجيبى 

داشت و به اين باور رسيده بود كه مى تواند كارى بزرگ انجام دهد.
كتــاب زندگى نامه حاج كريم را كــه ورق مى زنى گاهى به نقاطى از 
زندگى او برخورد مى كنى كه باورت نمى شود كه حاج كريم دهه 40

خورشيدى همان حاج كريم دهه 80 و نود90 باشد.
زندگى ســاده و گاه ســخت اما پر از اميد و حركــت. باورش براى 
دســتيابى به موفقيت عجيب اســت. بخش هايى از زندگى او شــبيه 

داستان هاى تخيلى است اما گويا چاره اى جز پذيرش نيست.
جوانى از شــهرى كوچك در هياهوى تهران و سال هايى كه گروهى 
درگير فعاليت هاى سياسى بودند و خيلى ها گرفتار زرق و برق گذر از 
سنت به مدرنيته، در گوشه خانه اش آزمايشگاه كوچكى راه مى اندازند 
تا نخستين شوينده خود را توليد كند و در رقابتى نفس گير بازار را از 

انحصار غربى ها بيرون آورد!
او با پشــتكار مثال زدنى باالخره موفق مى شــود. توليد نخستين پودر 
شوينده دست ســاز خودش و استقبال مشــتريان از آن، سبب شد تا 
در ســال 1345 برند گلرنگ را با نام محصوالت شوينده و آرايشى و 

بهداشتى گلرنگ به ثبت برساند.
از آن سال تا ارديبهشت سال 1399 كه حاج محمدكريم فضلى بدورد 
حيات گفت، چيزى حدود 54 سال مى گذرد. عمرى كه حاج كريم با 
همان روحيه و پشتكار مثال زدنى اش توانست هر روز با گسترش دايره 
فعاليت هاى توليدى و اقتصادى اش سهم قابل توجهى از توليدملى را 

به خود اختصاص دهد.
قصه زندگى حاج كريم، افسانه نيست! او نه پدرى پول دار داشت و نه 
يك شبه ره صد ساله را پيمود، بلكه با صبر، استقامت، تالش و پيگيرى 
به جايگاهى در اقتصاد ايران دســت پيدا كرد كه شايد نيم قرن پيش 
هيچ كس فكر نمى كرد روزى پســر مشهدى تيمور صابون ساز بتواند 

سرى توى سرها دربياورد!
بــدون ترديد براى آنكه مردم بدانند او كه بــود و در توليد و اقتصاد 
ايران چه تأثيرى گذاشــت، نياز به زمان و بررسى دقيق ابعاد مختلف 
كارهاى اقتصادى او هست اما در روزهايى كه همه مسئوالن از توليد 
ملى، افزايش سرمايه گذارى مردم در چرخه اقتصاد داخلى و... صحبت 
مى كنند، امثال حاج كريم فضلى مى توانند الگوى مناســبى براى اين 

مسأله باشند.
بنيانگذار گروه صنعتى گلرنگ كه امروز يكى از مهم ترين هلدينگ هاى 
توليدى ايران محسوب مى شود و ده ها برند شناخته شده را زيرمجموعه 
خــود دارد، در كنار كارهاى اقتصــادى، با انجام فعاليت هاى مختلف 
خيرخواهانه و بشردوســتانه بدون شــك يكى از وفادارترين افراد به 
اصل مسئوليت اجتماعى در بين شركت هاى بزرگ تجارى و اقتصادى 

ايران بود.
امروز مى توان اميدوار بود در روزگارى كه حال اقتصاد ايران به داليل 
مختلف خوب نيســت، آثار ماندگارى كه از حاج محمدكريم فضلى 
در حــوزه توليد و اقتصاد باقى مانده و نيــز نهادهايى كه در مباحث 
فرهنگى، مسئوليت هاى اجتماعى و... شكل گرفته است، بتواند مرهمى 

بر زخم هاى اقتصاد بيمار ايران باشد.
و در پايان اينكه نبايــد فراموش كنيم امثال حاج كريم فضلى در اين 
مملكت كم نيســتند اما بايد بستر را براى رشد آنان فراهم كرد و اگر 
بخواهيم به آينده ايران اميد داشته باشيم و آن را آن گونه كه اليق مردم 
هست بسازيم، بايد همچون حاج كريم به عنوان نماد توليد ملى ايران 
و مرد وفادار عرصه هاى فرهنگ و اجتماع و كارهاى خير، هيچ گاه از 
حركت نايســتاد كه به قول هوشــنگ ابتهاج كه نام كتاب زندگى نامه 
حاج كريم فضلى هم برگرفته از همين بيت شعر است، مى توان گفت:

آبى كه برآسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود كه پيوسته روان است

درخواست وام مسكن اينترنتى شد

 ثبت درخواســت تسهيالت خريد، ساخت و جعاله مسكن بدون 
حضور در شعب بانك مسكن ميسر شد.

پايگاه خبــرى بانك مســكن - هيبنا، اعالم كرد: بانك مســكن در 
راستاى مشــترى مدارى و صرفه جويى در وقت متقاضيان تسهيالت، 
به راه اندازى سامانه ثبت درخواست غيرحضورى تسهيالت به منظور 
تأمين نيازهاى ضرورى از قبيل خريد مسكن، فروش اقساطى ناشى از 
مشاركت مدنى و جعاله اقدام كرده است. متقاضيان مى توانند پيش از 
مراجعه به شعبه نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و پس از آگاهى 
از ضوابط تسهيالت قابل دريافت، براى پيگيرى درخواست و تكميل 

مراحل با تعيين وقت قبلى به شعبه انتخابى مراجعه كنند.
متقاضيان تســهيالت با مراجعه به ســايت و انتخاب منوى «خدمات 
الكترونيكــى»، «ســاير خدمــات الكترونيكى»، «ثبت درخواســت 
تســهيالت» وارد سامان مربوطه شوند. چنانچه متقاضى در نوبت اول 
مراجعه اســت، بايد در اين صفحه با ثبت اطالعات خود نســبت به 
فرايند ثبت نام اوليه اقدام كند. الزامى وجود ندارد كه متقاضى، مشترى 

قبلى داراى حساب، نزد بانك مسكن باشد.
متقاضى تسهيالت بايد در اين مرحله اطالعات نوع تقاضاى تسهيالتى 
خود را وارد كنند، به اين معنا كه مشــخص كند ابتدا تسهيالت مورد 
تقاضاى او از نوع خريد، ســاخت يا جعاله اســت و دوم بايد محل 
تســهيالت را نيز از ميان گزينه هاى موجود انتخاب كند. اين گزينه ها 
شامل اوراق گواهى حق تقدم، انواع حساب هاى پس انداز مسكن نظير 
صندوق يكم و حساب پس انداز مسكن جوانان، بدون سپرده و مسكن 
مهر اســت. همچنين متقاضى بايد در بخش مربوطه يكى از 2 قالب 
«زوجين» و «انفرادى» را بر اساس نوع تقاضاى تسهيالت خود انتخاب 
كند. متقاضى بايد در كادر مربوطه كد ملى و شماره تلفن همراه خود 

را براى ارسال پيامك از طرف بانك وارد كند.
همچنين يك تعهدنامه 5 بندى در اين صفحه وجود دارد كه متقاضى 
بايد آن را مطالعه و تأييد و سپس گزينه «ادامه» را انتخاب كند. وى با 
پذيــرش اين تعهد اعالم مى كند كه بدون بدهى معوقه بانكى و چك 
برگشتى است و نيز تأييد مى كند كه پذيرش اين درخواست اوليه هيچ 

تعهدى براى بانك ايجاد نمى كند.
به منظور ثبت غيرحضورى درخواســت تســهيالت، متقاضى بايد در 
مراحل بعدى نسبت به ثبت اطالعات و بارگذارى مدارك و مستندات 
الزم درمراحل شش گانه(اطالعات هويتى، اطالعات ملك، اطالعات 

وثيقه، اطالعات تسهيالت، تأييد اطالعات و پرداخت) اقدام كند.
از جملــه مدارك الزم ملكى شــامل اطالعات ســند مالكيت ملك 
خريدارى شــده و بارگذارى تصاوير واضح و خوانا از ســند مالكيت 
و كروكى ملك اســت. در بخش اطالعــات وثيقه نيز ابتدا نوع وثيقه 
توسط متقاضى اعالم مى شود كه اگر همان ملك خريدارى شده باشد، 
اطالعــات به طور خودكار ثبت خواهد شــد. در اين مرحله همچنين 
اطالعات مربوط به ضامن ها و ســپرده متناســب با تسهيالت مورد 

درخواست وارد مى شود.
در بخش اطالعات تسهيالت نيز شعبه انتخابى فرد براى پيگيرى هاى 
آتى انتخاب و به سامانه اعالم مى شود؛ البته براى متقاضيان تسهيالت 
از محل انواع حساب هاى بانك مســكن توجه به اين نكته ضرورى 
اســت كه الزاما بايد شعبه اى كه حســاب مربوطه در آن افتتاح شده 
انتخاب شود. درنهايت مرحله تأييد اطالعات و پرداخت هزينه اوليه 
مربوط به مواردى از قبيل كارشناســى ملــك از درگاه اينترنتى انجام 
مى شــود. امكان ويرايش اطالعات صرفا تا پيش از تأييد نهايى ميسر 
است. درنهايت ادامه فرايند به شعبه ذى ربط ارجاع مى شود و متقاضى 
ايــن امكان را دارد كــه عالوه بر پيامك دريافتــى از بانك، از طريق 
جست وجوى درخواســت ثبت شده بر اســاس كد پيگيرى ارسالى 
به تلفن همراه خود، در همين ســامانه مراحل بررســى درخواســت 

تسهيالت خود را دنبال كند.
استفاده از اين ظرفيت در شرايطى كه كشور با شيوع ويروس مسرى 
كرونا روبه روســت، مى توانــد نقش مهمى در پيشــگيرى از ابتالى 

مشتريان و كارمندان بانكى به اين ويروس داشته باشد.

مهارت آموزى بيش از 2000 نيروى كار در همدان
 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان از مهــارت آموزى بيش از 2

هــزار نيروى كار در همدان خبر داد و گفــت: طرح مهارت آموزى از محيط واقعى كار 
با هدف كســب تجربه و آمادگى براى ورود به عرصه اشــتغال و كارآفرينى در استان 

همدان اجرا شد.
ســيداحمد توصيفيان با اشاره به اينكه سهميه طرح مهارت آموزى در محيط كار واقعى يا 
همان طرح استاد شاگردى در سال گذشته هزار و 550 نفر بوده است، اظهار كرد: عملكرد 

استان در طرح مهارت آموزى با 2 هزار و 213 نفر معادل 143درصد بوده است.
وى افزود: مهارت آموزى در محيط واقعى يكى از روش هاى آموزش فنى وحرفه اى است 

كه در آن مهارت و شايستگى هاى موردنياز در چهارچوب استانداردهاى آموزشى از مربى 
به مهارت آموز همزمان با فرايند توليد محصول و ارائه خدمت منتقل مى شود.

وى تصريح كرد: در طرح مهارت آموزى در محيط واقعى كار، متقاضى در كنار اســتادكار 
يا مربى قرار گرفته و دوره آموزشى مهارتى را به مدت حداقل طول استاندارد آموزشى و 
حداكثر يك ســال سپرى مى كند و ضمن آشنايى با محيط كسب و كار و تقويت روحيه 

خودباورى براى ورود به عرصه اشتغال و كارآفرينى آماده مى شود.
توصيفيان يادآور شــد: متقاضيان مهارت آمــوزى در قالب اين طــرح به عنوان كارآموز 
آموزش هاى فنى وحرفه اى شناخته مى  شــود و با توجه به قراردادى كه به امضا مى رسد، 
بيمه مســئوليت مدنى آنها بر عهده سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور است و مشمول 

قوانين كار و تأمين اجتماعى در اين مدت نمى شوند.

وى با اشــاره به اهداف اين طرح گفت: آشــنايى با محيط كسب و كار، كسب تجربه و 
آماده ســازى، ايجاد خودباورى در مهارت آموز براى ورود به عرصه اشتغال و كارآفرينى، 
حفظ و پايدارى مشاغل ســنتى و بومى به ويژه در صنايع دستى، كمك به بنگاه هاى فعال 
به منظور شناســايى و جذب نيروى كار مستعد و توانمند، كاهش هزينه هاى جذب و به 
كارگيرى نيروهاى بدون مهارت، ايجاد اشتغال براى كارآموزان و استفاده از ظرفيت و توان 

آموزشى عملى بنگاه هاى اقتصادى از اهداف اين طرح است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با اشاره به شرايط بهره مندى افراد از اين 
طرح خاطرنشــان كرد: اعالم كتبى عالقمندى و تمايل به شركت در طرح، داشتن حداقل 
15 ســال با تابعيت ايرانى و دارا بودن توانايى الزم متناســب با آموزش از جمله شرايط 

مهارت آموز در اين طرح است.

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان 
در نظــر دارد بهــره بــردارى از ســالن پــاك كــردن 
آاليــش گوســفندى  كشــتارگاه را  بــراى ســال 1399 
ــخاص  ــه اش ــده ب ــق مزاي ــال از طري ــدت يكس بم
ــد.  ــا حقوقــى واجــد شــرايط واگــذار نماي حقيقــى ي

ــس  ــت روز كارى  پ ــا هف ــد ت ــى توانن ــان م متقاضي
ــده  ــناد مزاي ــت اس ــت درياف ــى جه ــار  آگه از انتش
بــه مركــز كشــتارگاه صنعتــى دام همــدان واقــع در 
ــح  ــى صال ــاه -  دور اه ــاده كرمانش ــر 15 ج كيلومت
آبــاد - روبــروى ايســت بازرســى  مراجعــه نماينــد .

 معاون دفتر خودرو و نيروى محركه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: 
پس از تصميم نهايى ســتاد تنظيم بازار، 
ضمن تركيدن حباب قيمت، قيمت انواع 

خودروها در بازار متعادل خواهد شد.
اميــر  خبرآناليــن،  گــزارش  بــه 
قيمــت  رونــد  دربــاره  جعفرپــور 
ــتاد  ــرد: س ــار ك ــازار اظه ــودرو در ب خ
ســاير  همــكارى  بــا  بــازار  تنظيــم 
حمايــت  ســازمان  و  مجموعه هــا 
درحــال نهايــى كــردن قيمــت خــودرو 
ــه،  ــتانداردهاى 85گان ــا اس ــب ب متناس
ــتانداردهاى  ــت اس ــا و رعاي آاليندگى ه

الزامــى اســت.
وى بــا بيــان اينكه بــه زودى در قيمت 
خودروســازى  كارخانه هاى  در  خودرو 
تجديدنظــر مى شــود، تصريح كــرد: با 

بررسى هاى دقيقى كه انجام شده، قيمت 
خودرو به نحوى تعيين خواهد شد كه با 

بازار تفاوت زيادى نخواهد داشت.
معاون دفتــر خودرو و نيــروى محركه 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
خاطرنشــان كرد: ايــن امر ضمن حذف 
دالالن موجب خواهد شــد كه قيمت ها 
ديگر هيجانــى افزايش پيدا نكند و مردم 

با شوك قيمتى روبه رو نشوند.
معاون دفتــر خودرو و نيــروى محركه 
وزارت صنعت معــدن و تجارت گفت: 
توصيه ما به مردم اين اســت كه تا اعالم 

قيمت خودروها به هيــچ عنوان از بازار 
خودرويــى خريدارى نكننــد و مطمئن 
باشند كه پس از تصميم نهايى ستاد تنظيم 
بازار ضمن تركيدن حباب قيمت، قيمت 
انواع خودروهــا در بازار متعادل خواهد 
شد و در پى آن شاهد هماهنگى عرضه و 

تقاضا خواهيم بود.
 پرايد 10 ميليون عقب نشست

به گزارش تســنيم، روز يكشــنبه قيمت 
تعــدادى از خودروهاى داخلى در بازار، 

كاهش 5 تا 8 ميليون تومانى داشت.
در معامالت ديروز بازار خودرو، ســمند 

ال ايكس با قيمت 127 ميليون تومان، دنا 
تيپ 1 با قيمــت173 ميليون تومان، پژو 
206 تيــپ 5 با قيمت 159 ميليون تومان 
و پژو پارس با قيمت 143 ميليون تومان 

به فروش رسيد.
عالوه بــر اين رانا با قيمــت 125 ميليون 
تومان، پژو 206 تيپ 2 ساده با قيمت 130
ميليون تومان و سمند EF٧ دوگانه سوز با 

قيمت 145 ميليون تومان معامله شد.
همچنين پرايد 111 با قيمت 73 ميليون و 
500 هزار تومان، پرايد 131 با قيمت72

ميليــون و 500 هزار تومــان، چانگان با 
قيمت 270 ميليون تومان، سراتو با قيمت 
465 ميليون تومــان و تيبا2 با قيمت 89
ميليون تومان به فروش مى رســد. قيمت 
پرايد در قياس با روزهاى گذشته كاهشى 

10 ميليونى را نشان مى دهد.

55 هزار هكتار از اراضى همدان 
زير كشت گندم قرار گرفت

 در سال زراعى جارى 55 هزار 
هكتار از اراضى زراعى شهرســتان 
همدان زير كشت گندم قرار گرفته 

است.
كشــاورزى  جهــاد  سرپرســت 
شهرستان همدان گفت: با تمهيدات 
جهاد  سازمان  توسط  انديشيده شده 
كشاورزى مانند تأمين بذر مناسب 
و گواهى شــده و كــود موردنياز و 
توصيه شــده  فنى  اصــول  رعايت 

توسط كارشناسان، اميد است در ســال جهش توليد و با الطاف بى كران 
خداوندى كه شامل حال كشاورزان شده است شاهد رشد قابل مالحظه اى 

در توليد گندم باشيم.
به گزارش فــارس، احمد قديمى به كشــاورزان توصيه كرد با توجه به 
رشد رويشــى مطلوب گندم ارتباط تنگاتنگى با كارشناسان مراكز جهاد 
كشــاورزى و حفظ نباتات شهرســتان برقرار كنند و از توصيه هاى فنى 

به منظور حفظ محصول از گزند آفت سن و علف هاى هرز بهره ببرند.
وى تأكيد كرد: پيش بينى مى شود در سال زراعى جارى 80 هزار تن گندم 

باكيفيت از مزارع غالت برداشت شود.
قديمى گفــت: تاكنون در 14 هزار و 372 هكتــار از مزارع غالت عليه 
ســن گندم و 9 هزار و 149 هكتار با علف هرز مبارزه شيميايى صورت 

گرفته است.

معصومه كمالوند »
 16 ســال اســت 35 هكتــار از اراضــى 
نهاوند در 8 منطقه به كشــت سبزى فاضالبى 

اختصاص يافته است.
16 سال اســت مردم نهاوند سبزى فاضالبى 
استفاده مى كنند و مصوبه انهدام كشت سبزى 

آلوده در نهاوند آب فاضالب مى خورد.
مصوبه از اين قرار بوده كه شــبكه بهداشت، 
جهاد كشــاورزى براى معرفــى اين مناطق به 
رسانه ها اقدام كرد و ســپس از طريق مراجع 
قانونى براى هميشه به ادامه فعاليت اين كشت 
در مناطق ممنوع پايان دادند، اگرچه به تالش 
رسانه ها اين مناطق معرفى شدند اما مصوبه اى 
اجرا نشــد و همچنان فعاليت هــا ادامه دارد 
و فصل كشــت ســبزى و آغاز فعاليت مجدد 

سبزى كاران در نهاوند در راه است.
50 سالى مى شود كه 8 منطقه نهاوند به كشت 
اين خوراكى پرطرفــدار اختصاص دارد اما از 
اين تعــداد 35 هكتار آن بــا آب آلوده تغذيه 
مى شــود و برخــالف برگــزارى كالس هاى 
آموزشــى و دوره هاى بهداشت و و تذكر هاى 
متفــاوت و دادگاه و تعهــد و...، همچنان كار 
كشت سبزى را با آب فاضالب پيش مى گيرند.

 كشت سالم فقط در2 منطقه
تنها 2 منطقه اســتاديوم و حاشــيه ورزشگاه 
عليمراديان با آب قنات آبيارى مى شود و مابقى 
با آب فاضالب تغذيه مى شــود و بايد تعطيل 

شود.
رئيس مركز بهداشت نهاوند در آخرين پيگيرى 
اعالم كــرد: با اجراى طرح شــبكه فاضالب 
شــهرى در منطقه شــهرك طالقانى و هدايت 
فاضالب و پسماندهاى حاصله در تصفيه خانه 
صنعتى تا حدود زيادى از ســرريز شدن اين 
آب هاى آلــوده در نهــر شــعبان و نهر راج 
جلوگيرى مى شود تا كشاورزان و سبزى كاران 

اين منطقه با مشكالت كمترى مواجه شوند.
اما اجراى اين پروژه زمان بر است و با اين حال 

وظيفه و تعهد امنيت غذايى، جهاد و بهداشت 
را در شهرستان نفى نمى كند.

 توليد براى بذر و خوراك دام
ظاهــرا بخش دوم مزارع كشــت ســبزى در 
شهرســتان در مزارع جاده قديم كفراش راه و 
ميدان 17 شهريوراســت كه اين مزارع عمدتا 
توليد بذر مى كنند و هرچند شــواهد نشــان 
مى دهــد كه اين مزارع تــا زمانى كه به مرحله 
توليد بذر مى رســد براى خوراك انســان هم 
عرضه مى شــود و آب آبيارى ايــن مزارع از 
حاشيه  باالدست  ساختمان هاى  خام  فاضالب 
شهر و فاضالب هايى كه در ميدان 17 شهريور 
جارى است، تأمين مى شود كه آلودگى بااليى 

دارد و براى خوردن مناسب نيستند.
 نهر شعبان و سبزى هاى مرگ آور

 سبزى هايى كه در نهر شعبان در زيردست شهر 
مشروب مى شوند، با استناد به نمونه  گيرى هاى 
انجام شده، آلودگى آب آبيارى اين مزارع بسيار 

باال اســت و چون تمــام فاضالب هاى خام 
نهاوند وارد اين نهر شــده اســت سبزى اين 
مــزارع را كامال آلوده مى كنــد و به هيچ وجه 

قابل تغذيه نيست.
مزارعى هــم كه با نهر راج آبيارى مى شــود، 
به دليل داشــتن فاصله كمتر با شــهر، آلودگى 
كمترى وارد آن مى شــود و از نظر ســالمت، 
سبزى اين مزارع تا هنگامى كه بيمارى خاصى 

شيوع پيدا نكند قابل قبول است.
 تغيير كشت به خوراك دامى

اما از آنجا كه مناطقى تغذيه كننده با آب آلوده 
كشت مى شــود. به هيچ روشى امكان استفاده 
از آب سالم و كشت بهداشتى ندارند، پيشنهاد 
شد، كشت ســبزى را تعطيل كنند يا اينكه با 
كشــت غيرمرتبط به خوراك انسانى تغييرداده 

شود كه از اين مورد هم مورد استقبال نشد.
 قوه قهرى هم جواب نداد

كارشناسان بهداشت پيشــنهاد استفاده از قوه 

قهريه دادند و اعالم كردند تعهداتى كه برخى 
سبزى كاران مبنى بر كشــت نكردن سبزى با 
آب آلوده داده انــد به آن پايبند نبوده  و بايد از 
قوه قهريه به صورت جدى ترى استفاده كرد تا 
ملزم به اجراى آن شــوند. هرچند كه بخشى 
از ســبزى هاى آلوده شهركه در انتهاى خيابان 
آزادگان كشــت مى شــد جمع آورى و تعطيل 
شد، اما از آنجاكه سبزى كشتى سودآوراست، 
به يقين پيشنهاد تغيير كشت مورد استقبال قرار 
نخواهد گرفت؛ بنابراين بايد حركت جدى ترى 
در اين باره اجرا شود و اين روندى كه تاكنون 

اجرا شده موفق نبوده است.
 نهاوند تافته جدا بافته

انهدام و مبارزه با كشــت سبزى فاضالبى در 
اســتان 2 سال پيش در دستور كار قرار گرفت 
و اقدام هم شــد، اما نهاوند همچنان كشــت 
سودآور ســبزى هاى آلوده در شهرستان ادامه 

دارد و مصوبه اش 16 ساله شد.

نهاوندى ها سال هاست سبزى فاضالبى مصرف مى كنند

مصوبه انهدام سبزى آلوده 
16ساله شد

 پروانه چراى صادرشده براى دام هاى عشاير 
استان همدان مربوط به سال 62 است و از سال 
62 پروانه چراى دام هاى عشــاير پااليش نشده 

است.
به گزارش بازار، حســين محمدى در مصاحبه 
مطبوعاتى با خبرنگاران، با اشاره به اينكه طبق 
آمار سرشمارى سال 87 عشاير استان همدان 2

هــزار و 189 خانوار معادل 12 هزار نفر بودند، 
اظهار كرد: طبق آمار سرشــمارى سازمان امور 
عشايرى در سال گذشته، عشاير استان همدان 
3 هزار و 900 خانــوار معادل 14 هزار و 500
نفر هستند. وى با بيان اينكه به طور ميانگين هر 
خانوار عشــاير 5 نفر جمعيت دارد، ادامه داد: 
عشاير اســتان همدان شامل 4 ايل و 24 طايفه 
هســتند. محمدى با بيان اينكه عشــاير استان 

همــدان داراى 470 هزار رأس دام ســبك و 
سنگين هستند، افزود: 25 درصد گوشت قرمز 

به دست عشاير توليد مى شود.
وى با بيان اينكه عشاير در زمينه اقتصاد مقاومتى 
بدون هيچگونه چشم داشــتى از دولت، حرف 
نخســت را در كشــور مى زنند، بيان كرد: 35 

درصد صنايع دستى را عشاير توليد مى كنند.
محمدى با اشاره به اينكه عشاير استان همدان 
داراى قابليت هاى متنوعى هستند، افزود: بايد با 
همدلى و تالش بيشتر براى جامعه مولد عشاير 
بكوشــيم و با خرد جمعى و توانمندسازى اين 
جامعه مولد، گامى ماندگار در خدمت رسانى به 
آنها برداريم. مدير امور عشايرى استان همدان 
با اشــاره به اينكه هم اكنون براى عشاير بيشتر 
حل مسائل اقتصادى درنظر گرفته شده است، 

ادامه داد: براى جامعه عشــاير توجه به مسائل 
فرهنگى و اجتماعى كمتر مورد توجه قرار گرفته 
درحالى كه عدالت اجتماعى در جامعه عشــاير 

بايد رعايت شود و اين خواسته ما است.
وى بر لزوم ارتقاى استانداردهاى رفاه و عدالت 
در جامعه عشاير تأكيد كرد و افزود: اين عدالت 
فقط با تخصيص اعتبارات و تسهيالت مناسب 

محقق مى شود.
محمدى در ادامه به نيازهاى عشاير استان همدان 
اشــاره كرد و با بيان اينكه مهم ترين نياز عشاير 
استان همدان مرتع اســت، يادآور شد: عشاير 
در اســتان همدان از 9/5 درصد مراتع استفاده 

مى كنند.
وى با بيان اينكه استان همدان داراى 4 زيست 
بوم است، افزود: همچنين 72 سامانه عرفى و 10 

سامان در استان همدان وجود دارد.
مدير امور عشايرى اســتان همدان در ادامه به 
پروانه چراى صادرشــده براى دام عشاير اشاره 
كــرد و با بيان اينكه پروانه چراها حكم ســند 
براى عشــاير را دارد كه توســط منابع طبيعى 
صادر مى شــود، افزود: پروانه چراى صادرشده 
براى دام هاى عشــاير مربوط به سال 62 بوده و 
از سال 62 پروانه چراى دام هاى عشاير پااليش 

نشده است.

مدير امور عشايرى استان همدان:
پروانه چراى دام هاى عشاير استان 
همدان از سال 62 پااليش نشده است

تازه ترين پيش بينى از ريزش قيمت خودرو

 مردم ديگر با شوك قيمتى روبه رو 
نمى شوند
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شرط PSG براى بازگشت نيمار 
به آبى انارى ها

 باشــگاه پارى ســن ژرمن درصورت موافقت با جدايى نيمار، 2 
بازيكن بارسلونا را بخشى از اين انتقال قرار خواهد داد.

به گزارش كالچيو ميركاتو، نيمار سومين فصل حضور خود در پارى 
سن ژرمن را تجربه مى كند. اين بازيكن برزيلى همواره نشان داده كه 
از حضور در پارى سن ژرمن احساس خوبى ندارد و دوست دارد كه 

بار ديگر راهى الليگا شود تا پيراهن بارسلونا را برتن كند.
احتمال بازگشــت نيمار به آبى انارى ها در تابستان زياد است و به نظر 
مى رســد كه هواداران اين تيم اميدوارند تا بار ديگر اين ستاره بزرگ 

را در تيم خود ببيند.
كالچيو ميركاتو ايتاليا نوشت كه پارى سن ژرمن درصورتى با بازگشت 
نيمار به بارســلونا موافقت خواهد كرد كه عالوه بر دريافت رقمى از 

آبى انارى ها آرثر ملو و فرانكى دى يانگ را هم جذب كنند.
ملو مورد توجــه يوونتوس هم قرار گرفته اما تأكيد كرده اســت كه 
مى خواهد به حضورش در بارســلونا ادامه دهد و از طرف ديگر هم 
دى يانگ به تازگى راهى آبى انارى ها شــده و توانسته عملكرد خوبى 
از خود نشــان دهد اما نيمار با همه متفاوت است و به نظر مى رسد كه 
باشگاه بارسلونا براى بازگرداندن اين بازيكن دست به هر اقدامى بزند. 

تكليف ليگ قهرمانان و جام جهانى
 26 خرداد روشن مى شود

 جلسه روز 26 خرداد كنفدراسيون فوتبال آسيا سرنوشت برگزارى 
ليگ قهرمانان آسيا و انتخابى جام جهانى 2022 را مشخص مى كند.

روزنامه الرياضيه عربستان در خبرى نوشت: «كنفدراسيون فوتبال آسيا 
برگزارى جلسات شفاهى با كميته هاى اين كنفدراسيون را از راه دور 
براى بررسى سرنوشــت مسابقات آسيايى كه در صدر آنها بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى 2022 و انتخابى جام ملت هاى 2023 آسيا و ليگ 

قهرمانان آسيا است را آغاز كرد.
به گفته يك منبع خبرى، كنفدراســيون آســيا رصــد كردن وضعيت 
كرونا در كشــورهاى آسيايى با هماهنگى فدراسيون هاى ملى را آغاز 
كرده اســت تا پيش از آغاز مجدد مسابقات ليگ قهرمانان آسيا در ماه 

آگوست، يك بررسى كامل انجام بدهد.
همين منبع افزود كه جلسه از راه دور اعضاى كنفدراسيون آسيا در روز 
پانزدهم ژوئن(26 خرداد) سرنوشــت اين مسابقات را پس از بررسى 

شرايط بهداشتى و ارزيابى وضعيت تعيين مى كند.
به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله دوم مسابقات انتخابى جام جهانى 
2022 و انتخابى جام ملت هاى 2023 آسيا، تيم ملى فوتبال كشورمان 

در گروه سوم پس از عراق و بحرين در رده سوم قرار دارد.
در ليگ قهرمانان آســيا هم تيم هاى پرســپوليس، استقالل، سپاهان و 
شهرخودرو 4 نماينده ايران هستند كه هر كدام 2 مسابقه در اين فصل 

انجام داده اند.

رادولوويچ به اصفهان باز مى گردد
 مديرعامل باشــگاه ذوب آهن تأكيد كرد كه ســرمربى اين تيم به 

اصفهان بازخواهد گشت.
با شيوع ويروس كرونا و تعطيلى مسابقات ليگ برتر فوتبال، ميودراگ 
رادولوويچ، سرمربى ذوب آهن ايران را ترك كرد. در چند روز گذشته 
به صورت جسته و گريخته صحبت هايى بود كه اين مربى به كل قصد 

ندارد به اصفهان بازگردد.
جواد محمدى، مديرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره شــايعه نيامدن 
رادولوويچ اظهار كرد: اين مربى يك ســال  ونيم بــا ما قرارداد دارد. 
امروز با او صحبت كرديم و قرار اســت در نخســتين فرصت براى 
پيگيرى تمرينات بازگردد. تنها مشــكلى كه براى حضور رادولوويچ 
وجود دارد مشكل پرواز است كه نمى تواند به ايران بيايد. ما به شدت 
اين موضوع را تكذيب مى كنيم و با اين ســرمربى به كار خود ادامه 

مى دهيم.

ادامه مسابقات فوتبال 
مانند انفجار بمب بيولوژيك است

 اگر تعداد مبتاليان به كرونا كاهش يابد، مى توان وزارت بهداشت 
را براى آغاز فعاليت هاى ورزشى راحت تر قانع كرد.

ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــا در ورزش ب ــا كرون ــارزه ب ــتاد مب ــس س رئي
ــت،  ــكاران اس ــالمت ورزش ــور، س ــت ورزش كش ــت نخس اولوي
اظهــار كــرد: كارشناســان بهداشــتى فعــال در حــوزه ورزش 
ــد  ــال مانن ــابقات فوتب ــزارى مس ــه برگ ــه ادام ــد ك ــى كردن پيش بين

ــت. ــك اس ــب بيولوژي ــك بم ــار ي انفج
دكتر مهرزاد خليليان در ادامه افزود: آنچه در سن سيرو ايتاليا موجب 
كشته شدن تعداد زيادى از شهروندان ايتاليايى شد، عشق و عالقه آنها 

به فوتبال و اصرار بر ادامه برگزارى مسابقات بود.
وى درباره تعطيلى ليگ هاى سراســر دنيا گفت: تصميم هاى متفاوتى 
در قسمت هاى مختلف دنيا درباره ادامه برگزارى مسابقات گرفته شده 
است. برخى از آنها اقدام به تعطيلى و برخى نيز تصميم به بازگشت به 

روال گذشته و ادامه تمرينات را دارند.
خليليان كه با برنامه ورزش بــدون ويرايش راديو گفت وگو مى كرد، 
اظهــار كرد: تاكنون هيچ گونه خبرى مبنى بر اجازه انجام تمرينات در 
ورزشگاه هاى كشور وجود ندارد. البته با درنظر گرفتن آمارهاى 3 روز 
گذشــته كه نشان از افزايش شمار مبتاليان به كوويد 19 دارد، احتمال 

بازگشايى را كم رنگ مى كند.
وى بازگشت به روند عادى را وابسته به شرايط شيوع ويروس و تعداد 
مبتاليان دانست و اظهار كرد: ممكن است در هفته هاى آينده با بهبود 
شرايط و هماهنگى ستاد مبارزه با كرونا در وزارت بهداشت خبرهاى 

خوبى درباره بازگشايى ورزشگاه ها اعالم كنيم.

بانوى ماليرى 
درمسابقات كراسفيت كشور سوم شد 

 اعظم لشگرى، ورزشــكار ماليرى به عنوان تنها نماينده استان 
همدان مقام  ســوم مسابقات آنالين كراســفيت بانوان كشور را از 

آن خود كرد.
وى دربــاره برگزارى اين مســابقات اظهار كرد: اين مســابقات 
به صــورت آناليــن در مدت زمــان 6 دقيقه برگزار شــد كه هر 
ورزشــكار با توجه به تعداد راندهايى كه مى تواند بزند فيلم آن را 

تهيه و براى فدراسيون ارسال كرده است.
وى در ادامه افزود: قهرمانى اين مســابقات بســتگى به آيتم هاى 
داده شده و تعداد راندهاى هر ورزشكار در وقت اعالم شده است.

شايان ذكر است لشگرى توانست در 6 دقيقه يك آيتم 5 تايى را در 
4 راند بزند و در اين مســابقات ركورد موردنظر را به نام خود ثبت 

و به مقام سوم اين مسابقات دست پيدا كند.
گفتنى اســت لشــگرى از مربيان حــاذق و شايســته ماليرى در 
رشــته هاى بسكتبال، كراسفيت، آمادگى جسمانى و ايروبيك است 
كه براى گسترش ورزش و ايجاد نشاط اجتماعى در بين بانوان در 
سطح شهرستان و بخش هاى تابعه از هيچ تالشى فروگذار نيست.

در اساس نامه جديد
فدراسيون فوتبال 

يك نهاد عمومى غيردولتى است
 در اساس نامه جديد فدراسيون فوتبال، اين فدراسيون يك نهاد 

عمومى غيردولتى معرفى شده است.
دبيــركل فدراســيون فوتبــال بــا اعــالم ايــن خبــر دربــاره نشســت 
هيــأت رئيســه فدراســيون فوتبــال گفــت: ايــن جلســه بــا حضــور 
تمامــى اعضــا و تقريبــا به مــدت 10 ســاعت بــه طــول انجاميــد. 
ــاره  ــع درب ــاى مجم ــه از اعض ــنهادات واصل ــه پيش ــه ب ــا توج ب
ــت  ــا رعاي ــا و ب ــات فيف ــر اســاس الزام ــن ب ــنامه و همچني اساس
ــيديم و  ــدى رس ــك جمع بن ــه ي ــورمان، ب ــى كش ــن داخل قواني
مــوارد بررسى شــده بــراى فيفــا ارســال خواهــد شــد تــا نظــرات 
مشــورتى فدراســيون جهانــى در ايــن زمينــه دريافــت و درنهايــت 
برابــر مفــاد اســاس نامه، مجــدد بــه اعضــاى مجمــع ارائــه شــود.

مهدى محمدنبى در ادامه گفت: يكى از مواردى كه در اين نشست 
بررســى شد، بحث ماده يك در اساس نامه بود. در اين ماده به طور 
مشــخص اعالم مى شود كه فدراسيون فوتبال به عنوان نهاد عمومى 

غيردولتى است.
وى درباره تعداد اعضاى مجمع گفت: درباره تعداد اعضاى مجمع 
كه با شــيب ماليمى براى رعايت اصول ورزش فوتبال و همچنين 
مشــاركت واقعى اعضا، افزايش خواهيم داشــت از جمله ســهم 

حضور بانوان نيز در اين بخش بيشتر شده است.
نبى درباره اركان مستقل فدراسيون گفت: در اين باره دقيقا با منابع 
بين المللى عمل شــد. بر همين اســاس اعضاى كميته هاى اركان 
قضايى، كميته حسابرســى و كميته انتخابات بايد در فرايند قانونى 

توسط مجمع انتخاب شوند.

عيادت از پيشكسوت كشتى نهاوند
 حميدرضا درويشى سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
نهاوند و سعيد ابراهيمى مشــاور وى، رضا مولوى روابط عمومى 
اداره ورزش و جوانان نهاوند و ســاجدى كشــتى نويس استان به 
عيادت عباس شهبازى مربى ســازنده و پيشكسوت كشتى نهاوند 

رفتند.
ــوتان  ــان پيشكس ــب قهرم ــهبازى ناي ــاس ش ــت عب ــى اس گفتن
ــل  ــدروز پيــش به دلي ــران چن ــورى اســالمى اي كشــتى آزاد جمه
عارضــه قلبــى در بيمارســتان بســترى شــد و ديــروز حــال نســبتا 

ــتند. مســاعدترى داش
درويشــى ضمن آرزوى ســالمتى و پايدارى براى شهبازى افزود: 
پيشكسوتان هر رشته ورزشى سرمايه هاى آن ورزش هستند و شما 

نيز از سرمايه هاى كشتى نهاوند هستيد.
شــهبازى در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب درويشــى به عنوان 
سرپرست اداره ورزش نهاوند گفت: به خودم مى بالم كه از خانواده 
پر افتخار كشــتى هستم و همچنان منش و روح پهلوانى در كشتى 
نهاوند نفس مى كشــد و ان شــاءا... با حضور شما شاهد درخشش 

كشتى نهاوند در ميادين جهان و المپيك باشيم.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــاى حميــد خليلــى فــرد داراى شــماره شناســنامه  11007 بــه شــرح 
دادخواســت كالســه 36/99/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت 
ــه شــماره  ــه خليلــى فــرد ب نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان  يدال
شناســنامه  1269 در تاريــخ 66/04/22 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 
ــد  ــه: 1-حمي ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
خليلــى فــرد فرزنــد يــداهللا متولــد1353 بــه شــماره شناســنامه 11007 فرزنــد 
ــه  ــد1342 ب ــداهللا متول ــد ي ــرد فرزن ــى ف ــد خليل ــوم محم ــى 2-مرح متوف
شــماره شناســنامه 8258 فرزنــد متوفــى 3-علــى خليلــى فــرد فرزنــد يــداهللا 
ــد متوفــى 4-عــذرا خليلــى  ــه شــماره شناســنامه 108771 فرزن ــد1329 ب متول
ــد متوفــى  ــه شــماره شناســنامه 6201 فرزن ــد1334 ب ــداهللا متول ــد ي ــرد فرزن ف
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــد1344 ب ــداهللا متول ــد ي ــرد فرزن ــى ف ــن خليل 5-پروي
ــه  ــد1343 ب ــداهللا متول ــد ي ــرد فرزن ــى ف ــى 6-اعظــم خليل ــد متوف 8260 فرزن
شــماره شناســنامه 8259 فرزنــد متوفــى 7-فاطمــه خليلــى فــرد فرزنــد يــداهللا 
ــوك  ــى 8-افســر المل ــد متوف ــنامه 11006 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1352 ب متول
ــه شــماره شناســنامه 81 همســرمتوفى  ــد1313 ب ــد حســين  متول مــكارى فرزن
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــد1331 ب ــداهللا متول ــد ي ــرد فرزن ــى ف ــده خليل 9-فري
405039339 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
ــا  ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت مزب
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك 

ــف 81) ــد شــد. (م ال ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي م
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف
 اللجين

بازديد جهانشير از پروژه هاى ورزشى 
شهرستان فامنين

  مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان از پروژه هاى ورزشــى 
شهرستان فامنين بازديد كردند.

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در ادامه سفرهاى شهرستانى 
خود به همراه معاون توســعه منابع، معاون دفتر فنى و عمرانى و رئيس 
اداره ورزش و جوانان از پروژه هاى عمرانى نيمه تمام ورزشى شهرستان 
فامنين ازجمله ســالن باستانى، سالن هزار و 500 نفرى، روند بازسازى 
سالن چندمنظوره امام على(ع) بازديد كرد و از نزديك در جريان آخرين 

روند ساخت وساز اين پروژه ها قرار گرفت.
محســن جهانشير در حاشــيه اين بازديد با بيان اينكه درصدد تكميل 
پروژه هاى عمرانى و بهبود سرانه ورزشى در فامنين هستيم اظهار كرد: 
سالن باستانى فامنين، درصورت تأمين اعتبار مالى الزم و رفع مشكالت 

موجود، تكميل و مورد بهره بردارى قرارخواهد گرفت.
وى با بيان اينكه جامعه نيازمند جوانان ســالم است و اين سالمت در 
بستر ورزش تقويت مى شود، افزود: آنچه امروز زمينه اين امر را مى سازد 
همين زورخانه ها و اماكن ورزشــى هســتند كه در كنار رشد بدنى و 
سالمت جوانان، به ارتقاى اخالق و معنويات در آنان نيز منجر مى شوند.

ســكاندار ورزش و جوانان اســتان گفت: اين اداره كل با بســته شدن 

اماكن ورزشى به دليل شــيوع ويروس كرونا و ممنوعيت هاى موجود، 
اين فرصت را غنيمت شــمرده و رســيدگى به نواقــص و تعميرات 
اماكن ورزشــى را در دســتور كار خود قرارداد كه در اين راستا سالن 
چندمنظوره امام على(ع)در شهرستان فامنين با اعتبار 400 ميليون ريالى 

موردبازسازى قرارگرفته است.
وى بابيان اينكه هر يك مترمربعى كه به ســرانه ورزشــى اضافه شود، 
يك تخت از بيمارستان ها كم خواهد شد، گفت: دهه چهارم انقالب، دهه 
پيشــرفت و عدالت است كه در اين راستا تكميل پروژه هاى عمرانى و 
ارتقاى سرانه ورزشى در كنار تربيت و پرورش نيروهاى انسانى كارآمد 

در ورزش از اولويت هاى اساسى ورزش و جوانان است.

قهرمانِى عجيب رئال 
بدون توجه به كرونا

مسابقات ليگ نيكاراگوئه با قهرمانى تيم 
رئال اِســتلى و در شرايطى كه بازى ها به 
هيچ وجه به دليل شــيوع ويروس كرونا 

تعطيل نشده بود به اتمام رسيد.
نيكاراگوئه، يكى از معدود كشــورهايى 
بود كه برخالف شناسايى چند مورد مبتال 
به كوويد 19، مسابقات فوتبال را تعطيل 
نكرد و رقابت هاى ليگ اين كشور بدون 
حضور تماشــاگران بازى هاى پايانى و 

حساس خود را انجام داد.
2 تيم ماناگوا و رئال اِستلى در فينال ليگ 
نيكاراگوئه به مصاف هم رفتند و در پايان 
تيم رئال موفق شــد با نتيجه 3 بر يك از 
سد حريف خود بگذرد و براى سومين 
بار متوالى، جام هــاى موجود در فوتبال 
نيكاراگوئه را به خــود اختصاص دهد. 
آنها اين بار فاتح جام كالســوراى سال 

2020 شدند.

سردار از روسيه 
رفتنى است

 براساس گزارش يك نشريه ايتاليايى، 
باشــگاه ناپولى نخســتين گام خود را 
بــراى جذب «ســردار آزمون» ســتاره 
ايرانى باشگاه زنيت كه 15 ميليون يورو 

قيمت گذارى شده است، برداشت.
دلو  گزتــا  گزارش نشــريه  براســاس 
اسپورت، ناپولى از مدت ها پيش تمركز 
خــود را روى آزمون معطــوف كرده و 
وى را به عنوان جانشين احتمالى «دريس 

مرتنز» تحت نظر گرفت.
اين نشريه درباره مهاجم ايرانى، اطمينان 
داد كه وى كامال نســبت بــه اين انتقال 
تمايل داشــته و آماده است تا در سرى 
A بازى كند. به گزارش تاس، درحالى كه 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران ايتاليايى از 
مذاكرات ناپولى با سردار آزمون مهاجم 
تيم فوتبال ايران خبر دادند، الكســاندر 
مدودوف رئيس باشگاه زنيت با تكذيب 
اين خبر گفت: ما با ناپولى و يا باشگاه هاى 
ديگر درباره فروش آزمون هيچ صحبتى 
نداشتيم و اين اخبار تنها از طرف دالل ها 
و ايجنت ها ايجاد مى شود. تمام تمركز ما 
روى قهرمانى در فصل جارى ليگ برتر 

روسيه است.

چين با بازيكنان برزيلى 
در رسيدن به جام جهانى

 تيم ملى فوتبال چين اميدوار است به 
لطف بازيكنان خارجى تغيير تابعيت داده، 

بتواند به جام جهانى صعود كند.
به گزارش ايســنا، شرايط براى تيم ملى 
چين در انتخابى جام جهانى قطر سخت 
اســت. شكســت 2 بر يك برابر سوريه 
موجب شد تا مارچلو ليپى براى دومين 
بار از سمت مربيگرى خود بركنار شود. 
اين تيم اكنون با يك بازى كم تر 8 امتياز با 

صدر جدول فاصله دارد.
چندين بازيكن برزيلى قرار است در ادامه 
به تيم ملى چين اضافه شــوند. الكسون، 
مهاجم برزيلى تيم فوتبال شانگهاى بيش 
از 5 سال اســت كه در ليگ چين بازى 
مى كند و به خوبى با شرايط فوتبالى اين 
كشور آشنا اســت. او مهاجمى است كه 
توانسته به همين خاطر پاسپورت چينى 
خود را دريافت كنــد و مدنظر مارچلو 
ليپى قرار گرفت تا بــه تيم ملى فوتبال 
چيــن دعوت شــود. آلويســيو، آالن و 
گوالرت ديگر بازيكنانى هســتند كه در 
فهرست نفرات لى تاى، سرمربى موقت 

تيم ملى چين حضور دارند.

تكليف ليگ تا 48 ساعت 
آينده مشخص مى شود

 در روزهايــى كــه هنــوز تكليف 
برگزارى ليگ مشــخص نيست و هنوز 
مجوز آغاز تمرينات صادر نشده است، 
قرار است در 48 ساعت آينده ستاد مبارزه 
با كرونا جلســه اى درباره آغاز تمرينات 
برگزار كنــد.در اين جلســه احتماال از 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نماينده 
حضور خواهند داشــت و درباره مجوز 

آغاز تمرينات تصميم گيرى خواهد شد.
به وجود  شايعات  برخالف  است  گفتنى 
آمده اراده سازمان ليگ برتر ادامه بازى ها 
است و به احتمال فراوان بازى ها از اواخر 

خردادماه آغاز خواهد شد.

 بيش از يك ســال از بالتكليفى رشــته 
ورزشى بوكس در استان همدان مى گذرد و 
همچنان اقدام خاصى براى بهبود شرايط آن 
انجام نشده و اين در حالى است كه همدان را 

به عنوان مهد بوكس ايران مى شناسند.
بوكس يكى از رشــته هاى ورزشى در استان 
همدان اســت كه همواره حاشيه هاى تمام 
نشدنى در سال هاى گذشته را با خود به يدك 
كشــيده و از برگزارى مجمــع فوق العاده تا 
استعفاهاى ناگهانى و درگيرى و حاشيه هاى 
متعدد درون هيأت كه در يك ســال گذشته 
اين حاشيه ها و اختالفات به اوج خود رسيده 

است.
كل  اداره  ســخنگوى   ،98 ارديبهشــت ماه 
ورزش و جوانان خبر استعفاى داوود دوامى 
رئيس هيأت بوكس اســتان را رسانه اى كرد 
اما دوامى در مصاحبه هاى متعدد در رســانه 
و خبرگزارى ها اعالم كــرد كه وى را براى 
اســتعفا تحت فشار گذاشــته اند و به نوعى 

بركنار شده است.
پس از اســتعفاى دوامى، با معرفى اداره كل 
ورزش و جوانان استان سعيد دوست محمدى 
اســتان  بوكس  هيأت  سرپرســت  به عنوان 

همدان به فدراسيون معرفى شد.
مــدت حضور دوســت محمدى در بوكس 
استان بسيار كوتاه بود و خيلى زود اين فرد 
نيز با متنى اســتعفاى خود را از سرپرســتى 
بوكس همدان اعالم كرد و ســپس استعفاى 
دوست محمدى، با گذشت يك سال همچنان 

بوكس استان در بالتكليفى به سر مى برد.
استان همدان كه روزگارى در رشته بوكس 
در كشور با داشتن قهرمانان متعددى به خود 
مى باليــد. حاال در بين اســتان هايى كه هيچ 
جايگاهى در اين رشــته ورزشى ندارند هم 
جايگاهى ندارد و روزگار تلخى را ســپرى 
مى كند و كسى پاسخگوى اين شرايط نيست.

دبير فدراسيون بوكس كشور درباره وضعيت 
بوكس اســتان همدان به ايرنا گفت: استان 
همدان با حضــور قهرمانى نظيــر برادران 
يعقوب لو، هندى، جاللى و سعيد نوروزى از 
ديرباز مهد بوكس كشورمان بوده است. اين 
افراد شناسنامه  بوكس استان هستند و همواره 
همدان يكى از قطب هاى بوكس ايران بوده 

است.
دبير فدراســيون بوكس كشــور با اشاره به 
بالتكليفى هيأت بوكس استان گفت: بوكس 
اســتان تا 2 ســال پيش، ازنظر فدراســيون 
بوكــس انصافاً خوب كار مى كرد اما در يك 
سال گذشته شاهد افول و حواشى مختلفى 

در بوكس همدان بوديم.
حميد قبايى زاده با اشــاره به قوانين مجامع 
انتخاباتــى بيــان كرد: طبــق قوانين مجامع 
انتخاباتى ادارات كل سرپرست به ما معرفى 
مى كنــد و 3 ماه زمــان دارند كه شــرايط 
برگزارى انتخابــات را فراهم كنند و متولى 
اصلــى برگــزارى مجامع از صفــر تا صد 
در خود اســتان و با دســتور مديركل انجام 

مى شود.
وى بــا بيان اينكــه درحال حاضــر هيأت 
بوكس همدان سرپرستى ندارد، گفت: براى 
نخستين بار در تاريخ بوكس، استان همدان 
در مســابقات قهرمانى كشور بزرگساالن در 
يك رشته المپيكى مانند بوكس شركت نكرد 
كه اين ضعفى بزرگ براى مجموعه ورزش 

همدان است.
قبايى زاده خاطرنشان كرد: مديريت دستگاه 
ورزش بايد پيگير اين موضوع مى شــد و به 
هر نحوى يك تيم در اين مســابقات اعزام 
مى كرد امــا متأســفانه درحال حاضر از اين 
قبيل ضعف ها در بوكس استان زياد است و 
هيچكس در همدان پيگير اين رشته ورزشى 

نيست.

وى با بيان اينكه اميدواريم افراد بر اســاس 
ظرفيت مســئوليت قبول كننــد، بيان كرد: 
اميدواريم هرچه سريع تر مديركل ورزش و 
جوانان استان همدان با معرفى يك سرپرست 
كه بتوانــد بوكس اين اســتان را به جايگاه 
واقعى اش بازگردانــد و آن را از بالتكليفى 

نجات دهد.
پيشكســوت بوكس استان همدان نيز با بيان 
اينكه تك روى ها بوكس همدان را به نابودى 
كشانده اســت، به مهر اظهار كرد: متأسفانه 
منيت ها سبب شد تا امروز بوكس همدان به 
اين وضعيت دچار شود؛ زيرا تمام تصميمات 
بوكس اســتان همدان تنها به يك نفر ختم 
مى شــد درحالى كه به نظر بنده بوكس استان 

بايد با هيأت رئيسه اداره شود.
مصطفى يعقوبلو افــزود: بنده طرح مجمع 
خبــرگان بوكس اســتان همــدان را دادم 
تــا بوكس اســتان همــدان بــا تصميمات 

پيشكسوتان اداره شود.
وى با بيان اينكــه با تك روى نمى توان يك 
هيأت را اداره كــرد، بيان كرد: رئيس هيأت 
اســتان، يك سال است انتخاب نشده و بايد 
مديركل ورزش و جوانان در رشــته بوكس 

يك تجديدنظر انجام دهد.
اينكه يك هيأت ورزشــى مانند بوكس در 
استان همدان كه به عنوان يكى از قطب هاى 
اين رشته در كشور شناخته مى شود به مدت 
يك ســال بالتكليف باشــد، قطعــا زيبنده 
دســتگاه ورزش استان نيســت و ادامه اين 
روند به نابودى كامل اين رشــته ورزشــى 

كشيده خواهد شد.
اميدواريم كارشناسان دستگاه ورزش استان 
همدان هرچه ســريع تر به فرياد اين رشــته 
ورزشــى برسند تا دوباره شــاهد بازگشت 
بوكس اســتان همدان به جايگاه اصلى خود 

باشيم. 

 مســابقات ليگ كشــتى آزاد نوجوانان 
كشور امسال از مرداد 99 در 8 منطقه برگزار 
مى گردد كه تيم همدان در منطقه 2 قرار دارد.

مســئول ليگ هيأت كشــتى اســتان همدان 
با اعــالم ايــن مطلب گفــت: نامــه اى از 
سوى فدراســيون كشــتى به هيأت كشــتى 
اســتان ها ابالغ شدو در آن عنوان شده است 
كه ليگ كشتى آزاد نوجوانان قهرمانى كشور 
در 8 منطقه برگزار خواهد شد كه تيم همدان 

در منطقه 2 قرار گرفت.
مســعود نــوروزى در همين راســتا افزود: 
استان هاى منطقه 2 كشور را تيم هاى همدان، 
كردستان، لرســتان، كرمانشاه و ايالم تشكيل 

مى دهند كه در هر منطقه يك دبيرخانه براى 
انجام امورات و قراردادهــا اختصاص داده 
شده اســت كه محل استقرار دبيرخانه منطقه 

2 در استان كرمانشاه است.
وى افزود: طبق دستور و بخشنامه فدراسيون 
كشــتى هر اســتان مجاز به معرفى 2 تيم و 
حداقل 10 كشتى گير و حداكثر 25 كشتى گير 
اســت و در هر مســابقه نبايد با كمتر از 8

كشتى گير شركت كنند و نفرات شركت كننده 
بايد از متولدين 11 اســفند 1384 تا 10 دى 
1384 باشــند و تيم ها با تركيب اوزان 41 تا 
45 كيلوگــرم، 48كيلوگرم، 51 كيلوگرم، 55
كيلوگــرم، 60 كيلوگــرم، 65 كيلوگرم، 71
كيلوگرم، 80 كيلوگــرم، 92 كيلوگرم و110

كيلوگــرم بايد حضور يابند كــه تمام تيم ها 
طبق دســتور فدراسيون كشتى، صبح مسابقه 
وزن كشى مى كنند و بعد از ظهر نيز مسابقات 

برگزار مى شود.
نوروزى در ادامه افزود: در هر منطقه يك تيم 
به مرحله نهايــى راه پيدا مى كند و درنهايت 
تيم نخســت كل منطقه ها با اهداى حكم و 
مدال و جوايز به يك مسابقه بين المللى اعزام 

مى شود.
وى خاطرنشــان كــرد: در اين بخشــنامه 
به هر اســتان اجازه اســتفاده 3 كشتى گير 
غيربومــى از منطقه خود را داده اســت و 
مســابقات فينال نيز از صداوســيما پخش 
مســتقيم خواهــد داشــت  كه مســابقات 
درصورت متعادل بودن شــرايط از ابتداى 
مردادماه آغاز و تا دهــه اول مهرماه ادامه 
خواهد داشــت كه نفرات تيم همدان پس 
از تصميم گيــرى هيــأت و كميتــه فنى و 
خواهند  تصميم  كشتى  بزرگان  و  سرمربيان 

گرفت كه بر چه اساسى معرفى شود.

حاشيه ها
 بوكس همدان را نابود مى كند

ليگ كشتى آزاد نوجوانان كشور 
در 8 منطقه كشور برگزار مى شود
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باباطاهر

دولت دخالت نكند صنايع دستى از 
اولويت هاى مردم حذف مى شود

 صنايع دســتى در ميان ايرانيان قدمت طوالنى دارد، 
ايــران با دارا بودن ظرفيت قوى از قرون گذشــته تا به 
امروز يكى از بزرگ ترين و مشهورترين صادركنندگان 
هنرهاى دستى اســت و هويت هر كشورى را مى توان 
در البه الى فرهنگ و تاريخ آن تمدن كهن يافت و اين 
هويت بخشى از يك داستان باستانى از ارتباطات هنر و 

تمدن انسان هاى آن منطقه را بيان مى كند.
 طراح و توليدكننده محصوالت دست ســاز با اشــاره 
به كمبــود مواد اوليه براى توليد صنايع دســتى معتقد 
است:دولت دخالت نكند، صنايع دستى از اولويت هاى 

مردم حذف مى شود. 
نه تنها تنوع زياد صنايع دستى، بلكه استفاده از چند صد 
تكنيك و روش بومى براى توليد، صنايع دســتى ايران 
را در صدر قرار داده اســت. اما مدتى اســت حال اين 
صنعت خوب نيست. كارشناسان اين حوزه معتقدند كه 
اگر دولت در صنايع دستى دخالت نكند اين صنعت به 

فراموشى مى رود.
به گزارش ايرنا، ياســر رجبعلى طــراح و توليدكننده 
صنايع دســتى با بيان اينكه اين روزها آسيب هاى ناشى 
از كرونا به ديگر مشــكالت صنايع دستى افزوده است، 
گفت: مشكالت صنايع دستى در ايران بسيار اساسى و 
بنيادين است و در حوزه سياستگذارى كشور، بايد اين 

مشكالت و موانع رفع شود.

وى افزود: درحالى كه ايران در صدر كشــورهاى داراى 
بيشــترين تكنيك بومى براى توليد صنايع دستى است 
امــا اين هنر هنوز جايگاه درســتى در اقتصاد كشــور 
ندارد و تعريف درســتى از آن نداريم. دانش فنى توليد 
صنايع دســتى در ايران با وجودى كه هزاران سال پيش 

توليد شده علمى بود و حاال به تكامل رسيده است.
رجبعلى افزود: درحالى كه ما در برخى تكنولوژى هاى 
پيشــرفته روز دنيــا داراى دانش بومى آن نيســتيم در 
بسيارى از صنايع دستى از دانش بومى برخورداريم كه 
مى توانيم از آن بهره ببريــم و آن را نقطه قوت اقتصاد 
كشــور قرار دهيــم و ارزآورى آن مى تواند به اقتصاد 
كشــور كمك زيادى كند. نمونه هاى آن زرين فام هايى 
است كه از دوره ســلجوقيان به يادگار مانده است كه 

نشان مى دهد ايرانيان از تكنيك و روش هاى علمى در 
آن دوران براى ساخت اين زرين فام ها برخوردار بودند.

اين هنرمند حوزه سراميك گفت: البته در سال هاى اخير 
به دليل حضور دانش آموخته هاى اين رشــته در صنعت 
تغييرات خوبى ايجاد شــده است ولى همچنان شرايط 

درخور صنايع دستى كشور نيست.
وى خواستار دخالت دولت در صنايع دستى شد و گفت: 
به عنــوان نمونه هم اكنون براى تأمين مــواد اوليه براى 
ساخت سراميك دچار مشكل اساسى شديم درحالى كه 
قيمت خاك(مواد اوليه) در سال 96 كيلويى 350 تومان 
بــود در ماه جــارى اين رقم به 4 هــزار و 500 تومان 

افزايش يافته است.
 رجبعلى در پاسخ به چرايى گران شدن اين خاك گفت: 

معدن و كارخانه اى ايرانى در مرند توليدكننده اين خاك 
اســت اما اين روزها صاحبان كارخانه ترجيح مى دهند 
به دليل افزايش قيمت دالر، خاك را به تركيه صادر كنند 
و اتفاقى كه مى افتد اين است، توليدكننده ترك با خاك 
ايرانى ســراميك توليد كرده و سپس ايران سراميك را 
وارد مى كند. اين موضوع ســبب تعطيلى كارگاه توليد 
ســراميك در ايران و اخراج شدن بسيارى از كارگران 

آن مى شود.
به گفته اين فعال هنرمند اينجا دولت بايد دخالت كند تا 

شرايط به نفع صنايع دستى كشور شود.
وى در ادامه با اشاره به اينكه صنايع دستى، صنعتى است 
كه ارزش افزوده زيادى به همــراه دارد، افزود: دولت با 
حمايت از اين صنعت مى تواند به ارزآورى كمك كند.

برنامه 99 دولت براى بازار گردشگرى 
اعالم شد

وداع موقت با توريست خارجى
 اجراى برنامه مديريت بحران گردشــگرى براى 
بازاريابى و تبليغات در 2 سطح داخلى و خارجى به 
دوران پســاكرونا موكول شد. براساس اين برنامه 31 
استان كشور برنامه هاى تبليغاتى خود را در هر 2 سطح 
داخلى و بين المللى مطابق با طرح 18گانه تعيين شده 
دفتر بازاريابى و تبليغات وزارت گردشــگرى پس از 

بحران كرونا آغاز مى كنند. 
طرح 18گانه بازاريابى و تبليغات در حوزه گردشگرى 
براســاس عنوان شــامل تعيين بازار هدف، تحقيق 
بازار، تهيه برنامــه اقدام، انطباق بــازار محصول در 
برش اســتانى، برنامه اقدام فورى تبليغات اعتمادساز 
گردشگرى ايران، ديجيتال ماركتينگ در 3 طرح ايجاد 
بسترهاى الزم، حوزه گردشگرى داخلى و بين المللى، 
معرفى استان سيستان وبلوچستان، استانداردسازى اقالم 
تبليغاتى، تورهاى آشناســازى، توليد و توزيع اقالم 
تبليغاتى در كشورهاى بازار هدف، رايزن گردشگرى 
ايران در خارج از كشــور، تهيه و تدوين شيوه نامه ها 
 ،(B٢B) و ضوابط فنى، نشست هاى تجارى رودررو
برگــزارى رويدادهــا و بهره گيــرى از ظرفيت هاى 
سازمان هاى تخصصى بين المللى مى شود. شيوع كرونا 
در ايران همانند ساير كشورها به تأخير در اجراى طرح 
مديريت بحران منجر شــد كه اجــراى آن را به دوره 
پساكرونا و رسيدن به وضعيت سفيد در ايران و ديگر 

كشورها موكول كرده است. 
در ســطح داخلى به منظور دستيابى به بازدهى و نفع 
بردن زودهنگام كســب وكارها بــا اجراى روش هاى 
مختلفــى همچون معرفى ظرفيت هاى گردشــگرى 
ارائه  داخلــى،  جشــنواره هاى  اســتان ها، برگزارى 
پكيج هاى تور آژانس ها و... براى تحرك و رونق حوزه 

گردشگرى داخلى گام برمى دارد. 
در دوره پســاكرونا متولــى گردشــگرى ايــران با 
همكارى انجمن ها و تشكل هاى ملى همچون جامعه 
تورگردانان ايران، انجمن صنفى خدمات مســافرت 
هوايــى و جهانگردى ايران، جامعه هتلــداران ايران 
و جامعه راهنمايــان ايران به اجــراى طرح 18 گانه 
داخلى و خارجى خواهد پرداخت كه اين تشــكل ها 
و نهاد ها ابزارى بــراى بازاريابى و تبليغات در حوزه 
گردشگرى براى جذب گردشگران داخلى و خارجى 
به شمار مى آيند.  از مهم ترين راه هاى جذب گردشگر 
به ايران آشناســازى فعاالن گردشــگرى هر استان با 
عاليق و ساليق ساير اســتان ها و در حوزه خارجى 
كشــورهاى هدف اســت كه باتوجه به ظرفيت هاى 
استان ها، گردشــگران را از مقصدهاى هدف جذب 
كنند و تبليغات براى گردشگران خارجى بايد براساس 
تقاضاى آنها به استان هاى هدف صورت پذيرد. مثال 
با توجه به عاليق گردشــگران ارمنستان، استان هاى 
متناســب با ساليق گردشگرى آنان آذربايجان شرقى 
و غربى، تهران، زنجان و اصفهان است. براين اساس 
به منظور آشناســازى با ســاليق كشــورهاى هدف 
ســفرتورهاى آشناسازى از 12 كشــور به ايران فقط 
محدود به تهران يا چند شهر خاص همچون اصفهان، 

يزد، شيراز و كرمان نمى شود. 
در حــوزه داخلى براى رونق گردشــگرى داخلى 2 
برنامــه به اجرا درمى آيد. در برنامه نخســت مديران 
استانى از خبرنگاران، عكاسان، بالگرها، مستندسازان 
و انفلوئنسرها براى بازديد و معرفى استان خود دعوت 
مى كنند تا تبليغات گردشگرى استان از طريق رسانه ها 
و فضاى مجازى به شــكل عكــس، فيلم، روزنامه و 
مجله به منظور جذب گردشــگر صورت گيرد. ديگر 
برنامــه موردنظر براى جذب گردشــگران داخلى به 
يك اســتان برگزارى هفته فرهنگى استان مقصد در 
اســتان هاى همجوار اســت كه در آنجا آژانس هاى 
گردشــگرى اســتان با عرضه پكيج هايى به معرفى 
محصوالت خود همچون موســيقى، صنايع دستى و 

غذاى محلى استان مى پردازند. 
 باتوجه به همه گيرى ويروس كرونا در سراسر جهان 
فعاليت هاى بازاريابى و تبليغات در تمامى كشورها تا 
پايان 2020 امكان پذير نيســت. در كشورهاى پيشرو 
گردشــگرپذير و گردشگرفرســت همچون ايتاليا، 
اســپانيا، آمريكا و چيــن برنامه اى بــراى بازاريابى، 
مقصدسازى، برندسازى و اعتمادسازى تبليغات مجدد 
صورت نمى گيــرد و درحال حاضر تمركز خود را بر 
گردشــگرى مجازى گذاشــته اند و تبليغات در اين 
ســطح انجام مى پذيرد. در ايران نيــز در برنامه ريزى 
متولى گردشگرى 11هزار كيلومتر تور مجازى به اجرا 
درخواهد آمد كــه تمامى آثار ثبت جهانى به صورت 
اليــو در فضاى مجازى قرار داده خواهد شــد. زمان 
به اجــرا درآمدن برنامه هــاى تبليغاتى قابل پيش بينى 
نيست و چشــم اندازى براى گردشگرى و تبليغات 
آن تا پايــان 2020 نه تنها براى ايران بلكه تمام جهان 
وجود ندارد، زيرا حتى اگر وضعيت بحران كرونا در 
كشور ما سفيد شود، تا در ديگر كشورهاى هدف مهار 
كامل كرونا صورت نگيرد امكان فعاليت هاى تبليغاتى 
و جذب گردشــگر وجود نخواهد داشت. در شرايط 
سفيد شدن اوضاع بحران كرونا در ايران فقط بايد بر 
حوزه گردشــگرى داخلى تمركز كرد. تبليغات براى 
گردشگران و بازارهاى اروپايى كه زمان سفر آنها در 

بهار و پاييز است در سال 2020 امكان پذير نيست.

نامه «سر و ته گشاده» به وزير جوان
ابوعطا »

 «خرى را به عروســى خواندند/ خر بخنديد و شد از قهقهه سست/ 
گفت من رقص ندانم به ســزا/ مطربى نيز ندانم به درست/ بهر حمالى 
خوانند مرا / كآب نيكو كشــم و هيزم ُچســت»، حكايت ما با اينترنت 
جنــاب وزير جوان دقيقاً مصداق اين ســخن حكيمانه خاقانى در قرن 

ششم است.
جناب آقاى مســئول همه خط و ربط ها و ارتباطات، سالم عليكم، بدون 
تعارفات معمول، يك راســت به سر اصل مطلب رفته شكايت و گاليه 
خود را با شما وزير همواره جوان، كوشا، ساعى، خوش تيپ و كانديداى 

ايده آل هر انتخاباتى در ميان مى گذارم.
آقاى وزير اين چه وضعيه درست كردين؟ قرار بود با هوشمندسازى و 
مكانيزاسيون، خدمات ادارى به خانه مردم بيايد اما اكنون خانه ها را اداره 
كرده ايد، اين چه ظلمى در حق مردان است،  اى خاك بر دهان آن كسى 

كه گفت زن كارمند بگيريد كه در اقتصاد خانوار مشاركت كند.
آقا ما غلط كرديم، هيمنه مردانه و رياســت خانواده چه شــد؟ مهربانى 
كى سر آمد شــهرياران را چه شد؟ اسب ما را كه دزديد سواران را چه 
شــد؟ اينكه نشد كار كه! خانم ها خانه را دفتر كار كرده اند، وزير جان ما 
آدم نيســتيم؟ ما آزادى و كرامت نداريم؟ حقوق بشــر نداريم؟ به كجا 

چنين شتابان؟
واال ما كه مايه تيله اى نديديم و هر وقت صحبت از تساوى كرديم، گفتند 
اين شــامل حقوق نمى شــود حاال بايد ضبط  و ربط امور خانه و بچه ها 
طى ســاعاتى مديد بر دوش ما باشد كه عيال محترم از طريق مجازى و 
در ســكوت كامل به امور شغلى رسيدگى كند، اين چه بساطيه درست 
كردين آقاى وزير؟ چرا اينقــدر اصرار دارين چيز همه چيزو درآرين؟ 
اينكه ارتباطات شــما از اول يك ربط هايى به سيم كارت و تلفن همراه 
داشته دليل مى شود كه اين گونه ناجوانمردانه همه مردها را بدبخت كنيد؟

همدانى هــا ضرب المثلى دارند كه «وقت گريــه و زارى برين عمه رو 
بيارين، وقت خاگينه كلفته بذار عمه خفته» و اين شــده داستان زندگى 
ما با اينترنت شما، وقتى اينترنت مفتى و رايگانه، گوشى ما دست زن و 
فرزند است اما وقتى بحث خانه دارى و فرزند پرورى به جهت اشتغال از 
راه دور بانوان است هيچ سياست گذار و مسئول محترمى فكر اختصاص 

«پرستار بچه» رايگان براى امور خانه مردم نيست.
به قول ســعدى عليه الرحمه «اى گرفتار پايبند عيال/ديگر آسودگى مبند 
خيال»، آقا ما نخواستيم، به قول قدما از طال گشتن پشيمان گشته ايم، مرحمت 
فرموده ما را استارتاپ كنيد، مردانگى ما را به ما پس بدهيد، ديگر جز شانه 
تخم مرغ، شانه اى براى گريه كردن باقى نمانده، هوا بس ناجوانمردانه سرد 

است جناب وزير، ما را به روزهاى پيشا  اينترنت بازگردانيد.
خر دعا كرد كه بارش ببرند/ سيل بگرفت، خر و بار ببرد

■ دوبيتى باباطاهر 
ز جورت در گدازه استخوانم كنون دارى نظر گو واكيانم  
بكه انديشه اى بيداد پيشه                                                     كه آهم تير بو ناله كمانم
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■ حديث:
امام صادق (ع):

چگونه شب قدر بهتر از هزار ماه است؟»: عمل در آن شب بهتر از عمل در هزار ماهى است كه 
شب قدر در آنها نباشد.  

الكافي ج 4 ص 157 ح 4

مريم مقدم  »
 230 ميليارد تومان خســارت دامان صنايع دستى 
همدان را گرفت. اين خســارت ســوغات ميهمان 
ناخوانده ويروس منحوس كرونا است كه از اواخر 
ســال 98 تا امروز كه 2 ماه از سال جديد مى گذرد، 

وارد كشور شده است .
شــيوع ويروس كرونا در جهان و به تبع آن در ايران 
خسارت هاى بســيارى را به بازار صنايع دستى ايران 
وارد كرده اســت. بازار صنايع دستى محصوالت و 
خدمات خود را به شــكل ســنتى عرضه مى كند و 
به حضور مســتقيم گردشــگران داخلى و خارجى 
وابســته اســت. شــيوع كرونــا و در نتيجه توقف 
حمل ونقل مسافران بين المللى و همچنين محدوديت 
سفر گردشــگران داخلى اين بازار را با آسيب ها و 

خسارت هاى بسيارى مواجه كرده است.
در ايــن روزها كه برآورد خســارت هاى كرونا در 
بخش هاى متعدد توســط رسانه ها پيگيرى مى شود، 
صنايع دســتى هم از اين هجمــه ناعادالنه در امان 

نمانده است.
مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 

و گردشــگرى اســتان در زمينه ميزان 
صنايع دســتى  به  وارده  خســارت 
همدان گفت: كرونــا 230 ميليارد 
تومــان بــه صنايع دســتى همدان 

خسارت زد.
علــى مالمير حــوزه گردشــگرى، 

صنايع دســتى و ميراث فرهنگى را يكى 
از بخش هاى مهم آسيب ديده از شيوع بيمارى 

كرونا دانست و گفت: در حوزه صنعت گردشگرى 
پيك ســفرها كه در ايام اسفند و فروردين بود را از 
دست داديم، بر اساس آمار و تحليل هاى موجود در 
يكى دو ماه اخير، هرساله به اندازه چند ماه عادى سال 

در حوزه گردشگرى و صنايع دستى درآمد داريم.
بــه گفته مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همدان، 70 ميليــارد تومان از 
جمع كل خســارت وارده به صنايع دستى استان در 
دوران كرونازده مربوط به صادرات هنرهاى دستى 
و 163 ميليارد تومان مربوط به خسارت هاى فروش 

صنايع دستى است.
همدان، شــهرى كه در ســال 2014 به عنوان شهر 
بين المللى جهان در صنايع دســتى و هنرهاى سنتى 
معرفى شــد، يكى از اين شهرهاى پيشتاز در عرصه 

توليد صنايع دستى در كشور است. 
صنايع دستى همدان به لحاظ تعداد كارگاه ها و حجم 

توليد جزو 5 استان برتر كشور است. 
شهرهاى ملى استان همدان مانند تويسركان، مالير 

مالحظه اى  قابل  ســهم  اللجين  و 
در اين زمينه دارند، در اســتان 
و 800  هــزار  همــدان 28 
فعال  صنايع دســتى  كارگاه 
وجود دارد كه براى 40 هزار 

نفر اشتغالزايى كرده است. 
توليــد  در  همــدان  اســتان 
صنايع دستى جايگاه ممتازى دارد 
كه از نظــر هنرى و اقتصادى مى توان 

اين مقوله را بررسى كرد. 
با توجه به ســند چشم انداز كشور و پيش بينى رشد 
8 درصدى اقتصادى، صنايع دســتى مى تواند در اين 

سرفصل ها نقش به سزايى را ايفا كند. 
بيشــترين ميزان صادرات در بخش صنايع دســتى 
مربوط به سفال است، صنايع دستى يكى از بسترهاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى و ارتقاى رشد اقتصادى است 
كه در سالى كه نام آن مزين به «جهش توليد» است، 
بايد بهاى بيشترى به صنايع دستى به ويژه سفال داده 

شود. 
صنايع دســتى همدان، قدمتى به انــدازه تاريخ كهن 
آن دارد و ميراث معنوى اســتان محسوب مى شود 
و در كنار آثار تاريخى، توجه گردشــگران داخلى و 
خارجى را به خود جلب مى كند و عالوه بر شهرت 
داخلى، در ســطح بين الملل و صادراتى نيز زبانزد 

است. 
چرم دوزى،  قالى بافى،  شــامل  همدان  صنايع دستى 
گليم، مرواربافى و گيوه بافى اســت و از همه مهم تر 

مى توان به سفال و سراميك شهر اللجين اشاره كرد. 
اما سال 98 و آغازين ماه هاى سال 99 سالى پرچالش 
براى صنايع دستى استان بود. سالى كه با وقوع سيل 
در شهرهاى مختلف كشــور در تعطيالت نوروزى 
و پيش از آن آغاز و با تهديد صنعت گردشــگرى، 

ضربه اى كارى بر صنايع دستى استان وارد كرد. 
درحالى كــه فعاالن اين عرصه به دنبال اين ســيل و 
نفروختن صنايع دستى توليدى خود كه براى عرضه 
به مســافران نوروزى، متضرر شــده بودند، افزايش 
يكباره نرخ بنزين، هزينه هاى حمل و نقل و اعتراضات 
ناشــى از آن و گرانى مواد اوليه ناشى از نوسان ارز، 

شوك ديگرى را بر صنايع دستى وارد كرد. 
اما هنرمندان و توليدكنندگان صنايع دســتى هنوز بر 
داغ اين 2 حادثه فائق نشــده بودند كه داغ شهادت 
سردار ســليمانى، حمله به پايگاه نظامى آمريكا در 
عراق و پس از آن سقوط هواپيماى اوكراين، شرايط 
منطقه را دستخوش بحران و جامعه جهانى را نگران 

و گردشگرى را متأثر كرد. 
شــيوع كرونا مشــاغل و كســب وكارهاى حوزه 
صنايع دســتى را به شــدت تحت تأثير قرار داده و به 
مخاطره انداختن حدود 145 كارگاه داراى مجوز و 
حدود 450 هزار شغل منجر شده است. 6 كالن شهر 
اصلى كشــور با تعطيلى 2 هزار و 500 فروشــگاه 
صنايع دســتى كه نقش مهمى در عرضه محصوالت 
صنايع دستى كشور دارد مواجه شده است. استمرار 
وضــع بحرانى موجود مى تواند بــه تعطيلى دائمى 

كسب وكارهاى كوچك بينجامد.

صنايع دستى ايران رتبه ســوم جهان را به دليل تنوع 
محصوالت دارد و اين امر مى تواند فرصت مناسبى 
براى رونق اين بازار و توســعه اقتصادى فعاالن آن 
باشد اما برخالف انتظار اين محصوالت چندان مورد 
بهره ورى و رونق و توســعه اقتصــادى فعاالن اين 

عرصه قرار نگرفته است.
دومين مشــكل موجود براى ارائــه حداكثرى اين 
محصوالت كم توجهى گردشــگران داخلى است و 
فروش اصلى منوط به حضور مســتقيم گردشگران 
خارجــى و خريد آنان از ايــن محصوالت به عنوان 
سوغاتى اســت كه براســاس آن حضور گردشگر 
خارجى نقش مهمى در رونق بازار صنايع دستى ايران 
دارد و درصورت نبود گردشگر خارجى، اين بازار با 

ركود چشمگيرى مواجه مى شود. 
همچنيــن تكيــه صرف به شــكل ســنتى ارائه 
محصوالت كه تنها به صورت مســتقيم و حضور 
افــراد امكان پذيــر اســت، اســتفاده از حداكثر 
ظرفيت ها و ارائه محصــوالت و خدمات بهتر و 
در نتيجه رونــق بازار و توســعه اقتصادى را با 
مشــكالت گسترده اى مواجه مى كند. شيوع كرونا 
به رغم اينكه ضربه سهمگينى بر اقتصاد اين بازار 
وارد كرده و تهديد بزرگى براى آينده فعاالن اين 
بازار به شمار مى آيد اما با استفاده از اين تهديد و 
تبديل آن به يك فرصت مى توان با پوست اندازى 
و تغيير شــكل ارائه محصوالت و به روزرســانى 
آن، به جبران خســارت هاى وارده به دليل بحران 

پرداخت. كرونا 

كرونا 230 ميليارد 
به صنايع دستى همدان خسارت زد

تهيه قواعد جديد بهداشتى براى سفر
شوراى جهانى گردشگرى با 
سازمان هاى مرتبط به دنبال 

راه حلى براى آغاز مجدد 
گردشگرى

 شــوراى جهانى گردشــگرى (WTTC) درحال 
كار بر روى پروتكل هاى جديد بهداشــتى براى تدوين 
قوانين در گردشگرى اســت. تا پس از عبور از بحران 
ويروس كوويد-19 به مردم براى انجام هرگونه ســفر، 
اطمينان خاطر بيشــترى دهد. ايان جوانمن نويســنده و 
محقق متخصص در بيمه و ســالمت اقدامات مختلف 
بهداشــتى را براى تشــويق مردم به انجام ســفرهاى 

بين المللى به شيوه اى نو ارائه مى دهد.
قواعدى كــه WTTC ارائه مى دهد مبنايى براى بحث 
و گفت وگو با دولت ها در سطح جهان است كه به يك 
رويكرد مشترك و هماهنگ براى سفر دست پيدا كنند. 

پروتكل هاى مطرح شده از سوى اين شورا با هدف آغاز 
مجدد سفر، مســيرى ايمن و مسئوالنه اى براى ترميم و 

جهانگردى در جهان ارائه مى دهد.
جوانمن معتقد اســت كه در ابتدا گردشگرى بازارهاى 
داخلى رونق و سپس دامنه آن به نزديك ترين همسايگان 
يك كشور مى رســد. پس از آن در سراسر مناطق و در 
انتها سفرها در مســافت هاى طوالنى بين قاره ها انجام 

خواهد شد.
در اين بين اما گردشگرى پزشكى هم بايد به برنامه هاى 
جديدى براى توسعه و اصالح برنامه هاى بازاريابى خود 
نيز دســت پيدا كند. WTTC معتقد است كه نخستين 
مسافران افرادى بين گروه سنى 18 تا 35 سال هستند كه 
اين يك ضربه بزرگ به گردشگرى پزشكى است؛ زيرا 

بسيارى از گردشگران پزشكى افراد مسن هستند.
 وى در ادامــه با اشــاره به آغاز پرقدرت گردشــگرى 
مى گويد: «آغاز مجدد و مؤثر تنها درصورتى اتفاق مى افتد 
كه دولت هاى سراسر جهان با پروتكل هاى بهداشتى تهيه 
شده توسط بخش خصوصى موافقت كنند. دولت ها بايد 

براى مسافران با استفاده از فناورى هاى جديد، يك سفر 
عادى و بدون دردسر را فراهم كنند.»

اصول و اســتانداردهاى جديد با همفكرى، گفت وگو 
و همــكارى طيف وســيعى از ســازمان هاى مؤثر در 
گردشــگرى از جملــه انجمن بين المللــى حمل ونقل 
 ،(ACI)فرودگاه بين المللى  شــوراى   ،(IATA)هوايى
 ،(CLIA)كــروز ســفرهاى  بين المللــى  انجمــن 
انجمن   ،(USTA)متحــده اياالت  مســافرتى  انجمن 
مســافرتى آســياى اقيانوس آرام(PATA)، ســازمان 
هواپيمايــى بين المللى هواپيمايى(ICAO)، ســازمان 
همكارى اقتصادى و توســعه(OECD)، كميســيون 
مســافرتى اروپا(ETC)، ســازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO)، ســازمان بهداشت جهانى (WHO) و 
ساير متخصصان بهداشت نيز تهيه و تنظيم خواهد شد.

جوانمــن همچنين گفــت: «بــراى نظافــت، بهبود 
استانداردهاى بهداشــت و اطمينان از ايمنى ميهمانان، 
هتل ها نيز درحال تهيه قواعد هســتند. اصول جديدى 
كه با اســتفاده از فناورى ديجيتال براى موارد مختلفى 

نگهدارى  محــل  مانند 
چمدان، پرداخت بدون 
پول  به جــاى  تمــاس 
نقد، اســتفاده بيشتر از 
اســتفاده  پله ها به جاى 
كه  آسانســورهايى  از 
رعايت فاصله اجتماعى 
است،  سخت  آن ها  در 
مناســب  تجهيــزات 
تناســب اندام كه بتوان 
اجتماعى  فاصله گذارى 

را رعايت كرد و... استفاده مى شود.»
اپراتورهاى كروز هم اقدامات بيشــترى را براى عارى 
بودن كشتى ها از ويروس كرونا انجام مى دهند كه شامل 
اســتفاده مداوم همه پرسنل از دستكش در همه زمان ها، 

نظافت مداوم اتاق ها و... است.
مســافران فرودگاه ها هم پيش از پرواز و به محض ورود 
به فرودگاه مقصد آزمايش مى شوند. آن ها همچنين بايد 

در مدت پرواز از ماســك استفاده و فاصله اجتماعى را 
رعايت كنند.

ــه  ــت ك ــدوار اس ــردى امي ــى جهانگ ــوراى جهان ش
واكســن ويــروس كرونــا هرچــه زودتــر كشــف شــود 
ــد.  ــى باش ــتى موقت ــات بهداش ــن اقدام ــراى اي و اج
ايــن درحالــى اســت كــه برخــى دولت هــا خواســتار 

ــتند. ــودن آن هس ــى ب دائم


