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مجلس انقالبى بماند!
 1- مجلــس يازدهــم و نمايندگان آن 
اعالم كرده اند كه مجلس انقالبى اســت و 
مى خواهد اصول و آرمان ها و شــعارهاى 
انقــالب را پيگيــرى كنــد و در اين راه 
بــه عدالت توجــه ويژه اى دارد.رؤســاى 

كميسيون هاى مجلس هم در نامه اى...

# من _ ماسك _ مى زنم

آگهي مزايده 
فروش قطعات آسانسور 

هيأت مديره برج پاستور 

هيــأت مديــره بــرج ادارى- تجــارى پاســتور در نظــر دارد بــر 
اســاس مــاده 25 اساســنامه قطعــات دو دســتگاه آسانســور را 
بــا قيمــت پايــه كارشناســى ميانگيــن 682/918/368 ريــال 

از طريــق مزايــده بــه متقاضيــان واگــذار نمايــد. 
ــت  ــد و درياف ــت بازدي ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
شــرايط مزايــده از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى بــه مــدت 7 روز 
بــه آدرس بــرج پاســتور دفتــر هيــأت مديــره از ســاعت 9 تــا 

ــد. ــه نماين 12 مراجع
شماره تلفن تماس: 081-38256910

254 پزشك نسخه  الكترونيكي 
مي  نويسند

نيلوفر بهرمندنژاد»
از  درصــد   60
همــدان  پزشــكان 
به صورت  را  نسخه ها 
الكترونيكي مي نويسند 
اما اگر همه پزشــكان 
به صورت  را  نسخه ها 
بنويسند  الكترونيكي 
به طور  كاغــذي  بيمه 

كامل حذف مي شود.
بيمــه  مديــركل   
در  همدان  ســالمت 
ابتداى نشست خبرى 
تصريح كرد: از سال گذشته تا ابتداى سال 99  تقريباً حدود 77 پزشك 
به صورت الكترونيكى نسخه نويســى را انجــام مى دادند كه از ابتداى 
خردادماه امســال با ارائه  دستورالعمل هاى ويژه از سوى ستاد كرونا، 

بيمه شدگان بيشترى از دفترچه  بيمه هاي الكترونيكى استفاده كرده اند.
 ســعيد فرجى در ادامه گفت: تقريبا حدود 354  پزشــك عمومى و 
متخصص طرف قرارداد بيمه سالمت  در استان همدان وجود دارد كه 
از اين تعداد 254 پزشــك نسخه نويسى الكترونيكى را انجام مى دهند 
كه تقريباً  حدود 60 درصد از نسخه نويسى در همدان اجرا شده است.

وى  با اشاره به بيمه شدگان تحت پوشش سازمان بهزيستى كه تاريخ 
اعتبار دفاتر بيمه اى آنان به پايان رســيده اســت، اظهار كرد: به منظور 
كاهش تردد و تجمع بيمه شــدگان در دفاتر پيشــخوان طرف قرارداد 
و به منظور اجتناب از شــيوع ويروس كرونا و نيز تأكيد و ابالغ معاون 
محتــرم اقتصادى رئيس جمهور بر حذف دفترچه هاى بيمه كاغذى و 
شناسايى وضعيت بيمه مراجعان از طريق گسترش تبادل الكترونيكى 
اطالعات، مقرر گرديده است از ابتداى تيرماه سالجارى احراز پوشش 
بيمه اى بيمه شدگان، از طريق سامانه هاى اين سازمان در هنگام دريافت 
خدمات بيمه ســالمت، استحقاق ســنجى شــده و درصورت تأييد، 

بيمه شدگان بتوانند از خدمات بيمه سالمت بهره مند گردند.
مدير كل بيمه سالمت اســتان همدان درباره آزمون وسع توضيح داد: 
سازمان بيمه سالمت از ســال گذشته برگزارى آزمون ُوسع و صدور 
دفترچه بيمه ســالمت براى افراد بدون هرگونه بيمه را در دستور كار 
قرار داد و اين موضــوع از آبان 98 به صورت جدى عملياتى و دنبال 

شد.
فرجــى ادامه داد: آبان ســال گذشــته تاكنون 36 هــزار و 577

سرپرست خانوار شــامل 95 هزار نفر آزمون وسع براى دريافت 
دفترچه و بهره مندى از خدمات بيمه ســالمت درخواست كردند 
كه از اين تعداد براى 26 هزار و 750 خانوار پيامك براى دريافت 
دفترچه ارســال شده اســت. وى گفت: تاكنون 13 هزار و 442

سرپرست خانواده نســبت به دريافت دفترچه بيمه سالمت اقدام 
كرده و دفاتر آنها صادر شــده اســت كه از اين تعداد 12 هزار و 
243 سرپرســت خانواده در بين دهك هاى يك تا 3 قرار دارند و 

رايگان است. آنها  هزينه بيمه 
فرجى در پايان اشــاره كرد: اســتان همدان در زمينه نسخه نويســى 
الكترونيكى رتبه نهم و نســخه پيچى الكترونيكى رتبه 25 كشــور را 
دارد و جزو رده هاى آخر به شــمار مى آيــد كه اميد داريم با همكارى 
داروخانه ها و معاونت غذا و دارو بتوانيم اين عمل نسخه نويســى را 

ترويج دهيم.

 نماينــده مردم مالير در مجلس با بيان اينكه افزايش 
صــدور مجوز وكالت بايد در دســتور كار مجلس قرار 
گيرد و به نحو احسن اجرا شود، گفت: اگر تعداد وكال 

افزايش يابد انحصارطلبى شكسته مى شود.
هادى بيگى نژاد اظهار كرد: در حوزه فعاليت كارى وكال 
بايد نســبت جمعيت مردم به تعداد وكال سنجيده شود، 
درصورتى كه درحال حاضر تعداد پروانه وكالت متناسب 

با جمعيت كشور نيست.
وى بــا بيان اينكه به ازاى يك تعــداد از جمعيت مردم 
وكيل الزم داريم كه اين مهم در تمام دنيا مرســوم است 
به فارس گفت: بايد قوانينى در راســتاى افزايش تعداد 
وكال و رفع انحصار از صدور پروانه وكالت در كشــور 

تدوين شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى افزود: 

تعداد صــدور پروانه هاى وكالت به دور از انحصارطلبى 
باشــد ضمن اينكه نيازمندى مــردم در اين حوزه رفع 

مى شود، كمبودى نخواهيم داشت.
وى بــا بيان اينكه تدوين قانــون افزايش صدور مجوز 
وكالت بايد در دســتور كار مجلس قرار گيرد و به نحو 
احسن اجرا شــود، گفت: درحال حاضر تعداد وكال بر 
مبناى سرانه جمعيت نيست كه اگر انحصارطلبى شكسته 
مى شود خدمات نيز به صورت مطلوب ترى به مردم ارائه 

خواهد شد.
بيگى نژاد با اشاره به اينكه محدوديت تعداد وكال احتمال 
فساد را افزايش مى دهد، خاطرنشــان كرد: انحصار در 
عرصه كارى وكال عامــل گرانى خدمات در اين حوزه 
است؛ زيرا گزينه هاى محدود قدرت انتخاب را از مردم 

سلب مى كند.

آلودگى هاى اخير هواى 
همدان ناشى از 
وزش باد است

 با توجه به خشــك بودن ســطح زمين 
و تداوم وزش باد در اســتان، گاهى شاهد 
آلودگى هواى همدان به ويژه شــهر همدان 

هستيم.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيست همدان بيان كرد: اين وضعيت 
روز دوشنبه تشديد شد و هواى همدان را در 
وضعيت ناسالم براى گروه هاى حساس قرار 
داد، به گونه اى كه پــى.ام 10 يا همان ذرات 
معلق در هوا با قطر 10 ميكرون به عدد 110

رسيد. عادل عربى با بيان اينكه وضعيت كيفى 
هواى همدان هم اينك در شرايط سالم است 
به ايرنا گفت: اين اســتان در 2 ماه نخست 
امســال يك روز در وضعيت ناســالم براى 
گروه هاى حســاس قرار داشــت كه عامل 
آلودگى هوا خشــك بودن ســطح زمين و 
بادهاى شــديدى بود كه سبب ايجاد گرد و 
غبار مى شــود. وى اظهار كرد: برخى مواقع 
غبار رقيقى در آسمان شهر ديده مى شود كه 
از نظر داده هــاى آمارى وضعيت كيفى هوا 
در مرز آلودگى نيست و نمى توان تا رسيدن 
به عدد تعيين شده، اين وضعيت را به عنوان 
آلودگى هوا براى گروه هاى حساس بيان و 

اطالع رسانى كرد.

 پروژه يك واحد گاودارى در شهرستان كبودراهنگ 
با 4 هزار رأس گاو شيرى توليدى به دليل اختالفاتى كه 
بين بانك و سرمايه گذار وجود داشته به مدت ده سال 
معطل مانده است. روز گذشته امام جمعه استان همدان 
و معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان در 
بازديد از اين مجموعه واســطه گرى كرده و درصدد 

بودند اين مشكل را حل كنند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان گفت: 
ما حتى اگــر بتوانيم براى يك نفر اشــتغالزايى كنيم 
بايــد دوندگى كنيم. در صدد هســتيم تا منابعى را كه 
سرمايه هاى كشور است، احياكرده و به توليد برسانيم.

ظاهر پورمجاهــد در گفت وگو بــا همدان پيام ادامه 
داد: بيــن بانك و ســرمايه گذار اختالف ايجاد شــده 
اســت. 26 شــعير طرح مربوط به بانك ملى است و 
فرد سرمايه گذار هم بر اساس صورت جلسات اموالى 
را مشــخص كرده كه بانك بتواند در مقابل سهم خود 
اموال را تملك كند. در بحث كارشناسى نيز اين طرح 
2 سال زمان برده اســت و بين موضوع كارشناسى و 

زمان كارشناسى اختالف نظر وجود دارد.
وى با تأكيد بر اينكه در يك فرصت 6 ماهه اين موضوع 
را حل و فصل مى كنيم، ادامه داد: بانك ملى بايد درباره 
طرح نظر دهد و مصر بر مالكيت بوده و شــراكتى كار 
كنند تا سرمايه گذارى كه سهم بانك را خريدارى مى كند 

تمام موانع از سر راهش برداشته شود. 
پورمجاهد گفت: تزريق ســرمايه ديگرى نيز به عنوان 
ســرمايه درحال گردش براى تعويض برخى وسايل 

موجود الزم است.
امام جمعه همدان نيز در اين بازديد عنوان كرد: تصميم 

قطعى بايد راه اندازى اين مركز باشد و لذا با مشخص 
كردن يك بازه زمانى مى توان به اين هدف رسيد؛ زيرا 
اگر امروز ما اين مشــكل را حل نكنيم ده سال آينده 

هم حل نخواهد شد و همين طور معطل خواهد ماند.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با اشاره به 
لزوم ايجاد اشتغال براى جوانان، عنوان كرد: اگر زمينه 
ايجاد شغل حتى براى يك نفر هم فراهم شود بايد همه 
ما در آن حوزه فعاليت كنيم، درحالى كه  اين واحد در 

حدود 400 نفر را مى تواند شاغل كند.
وى با بيان اينكه در اين واحد توليدى هم بانك ضرر 
كرده و هم توليدكننده و هم كســى كه مى توانست در 
اينجا سال ها مشغول به كار شود، عنوان كرد: ادامه دادن 

اين جريان ضرر بيشتر اين افراد را به دنبال دارد.
شــعبانى ادامه داد: همه ما طرفدار و مدافع بيت المال 
هســتيم اما اگر حفظ بيت المال موجب شود سرمايه 
عظيم يك نفر ســاليان ســال از بين برود، اينجا حفظ 
بيت المــال چندان از نظر حقوقى و شــرعى معنا پيدا 

نمى كند.

خريد توافقى بيش از 53 هزار تن 
انواع محصول از كشاورزان استان

 در 3 ماهه نخســت سالجارى 53 هزار و 658 تن 
انواع محصول كشــاورزى توسط شبكه تعاونى هاى 
كشاورزى، روســتايى و توليد از كشــاورزان استان 

همدان خريدارى شده است.
مدير تعاون روســتايى اســتان همدان گفت: خريد 

توافقــى محصوالت امرى مهــم در صيانت از منافع 
كشــاورزان بوده و از افت قيمت جلوگيرى مى كند، 
همچنين با كاهش واســطه گرى در بخش كشاورزى 
ســبب ايجاد تعــادل در قيمت بــراى توليدكننده و 

مصرف كننده مى شود.
به گزارش مهر، مجيد مســلمى راد با اشــاره به اينكه 
بيشــترين ميزان خريد توافقى بــه محصوالت جو، 

ذرت، ســبوس و شــير اختصاص دارد، اظهار كرد: 
خريد توافقى توســط تشكل هاى بخش كشاورزى از 
جمله تعاونى هاى روستايى، كشــاورزى و توليد در 

سطح استان همدان انجام مى شود.
وى خريد توافقى را در جهش توليد و بهبود وضعيت 
اقتصادى بهره برداران بخش كشاورزى مؤثر دانست و 
گفت: هدف از خريد توافقى كاهش واسطه هاى بخش 

كشاورزى در خريد و فروش محصوالت كشاورزى 
اســت كه در نهايت به سود كشاورز و مصرف كننده 

منتهى مى شود.
مسلمى راد افزود: شبكه تعاونى هاى شهرستان همدان 
با خريد بيش از 6 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
بيشــترين ميزان خريد توافقى در سطح استان را در 3 

ماهه نخست امسال داشته است.

امام جمعه استان همدان: 
اختالف بين دستگاه ها نبايد يك واحد را 10 سال تعطيل كند

■ معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارهمدان: لزوم احياى سرمايه هاى كشور 

پنجمين اهداى عضو همدان امسال رقم خورد
 اهداى اعضاى جوان 24 ساله

 گذشت خانواده  مرحوم آژند از روستاى «مزرعه مهدى آباد» 
پنجمين اهداى استان همدان را رقم زد.

مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان با بيان اينكه گذشت خانواده اى از روستاى 
مزرعــه مهدى آباد» همدان پنجمين اهداى اســتان همدان را 
رقم زد، اظهــار كرد: خانواده مرحــوم «حميدرضا آژند» در 
كبودراهنــگ با اهداى اعضاى بدن جوان 24 ســاله خود كه 
دچار ضايعه مرگ مغزى شــده بود بــه 4 بيمار نيازمند پيوند 

زندگى دوباره بخشيدند.
مجيد حميدى به فارس گفت: با رضايت كامل خانواده مرحوم 
آژنــد، قلب، كبد و 2 كليه او به چند بيمار نيازمند پيوند زندگى 

دوباره بخشيد.
وى ضمن قدردانى از اقدام اين خانواده ايثارگر براى آن مرحوم 
علــو درجات وغفران الهى و براى بازماندگان صبراز درگاه ايزد 

منان مسألت خواست.

لزوم رفع انحصار صدور مجوز وكالت
 تعداد وكال با جمعيت كشور تناسبى ندارد

رئيس گروه جمع آورى آمار و اطالعات سازمان مديريت استان مى گويد

همدانى ها 26 درصد خرجشان گرانتر شد
■ حمل و نقل پيشتاز تورم يك سال همدان

هشدار 
به بازارسياه ماسك
■ قيمت هاى هر ماسك از 1500 تا 5000 تومان متغير است
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خبر

مجلس انقالبى بماند!
 1- مجلــس يازدهم و نمايندگان آن اعــالم كرده اند كه مجلس 
انقالبى اســت و مى خواهد اصول و آرمان ها و شعارهاى انقالب را 

پيگيرى كند و در اين راه به عدالت توجه ويژه اى دارد.
رؤســاى كميسيون هاى مجلس هم در نامه اى به رئيس جمهور به او 
اعــالم كرده اند كه مجلس ديگر يك مجلس انقالبى اســت و رويه 

دولت و رئيس جمهور بايد تغيير كند.
2- در زمان بيش از يك ماهى كه از فعاليت مجلس گذشــته، تالش 
نمايندگان و رئيس مجلس بر اثبــات تغيير رويه مجلس با تأكيد بر 

صفت انقالبى بوده است.
در اين مدت گزارش وزرا به نمايندگان نيز در مواردى چون حضور 
جهرمى و ظريف در مجلس جنجالى شــده و هنــوز بحث درباره 

نسبت انقالبى بودن و اخالق در افكار عمومى ادامه دارد.
3- در مدت فعاليت مجلس يازدهم بيش از هر موضوعى اختالفات 
مجلس و دولت از مجلس شــنيده شــده اســت و از نامه رؤساى 
كميسيون ها به روحانى كه نشان دهنده اختالف در روش اجرا است 
تا طرح هاى استيضاح و پرسشــى كه براى آنها امضا جمع مى شود، 

همه بر جدى بودن اين اختالف تأكيد دارند.
هر چند برخى بى تجربگى اكثريت نمايندگان مجلس و حضور براى 

بار نخست در مجلس را دليل ارائه چنين طرح هايى مى دانند.
4- انقالبى بودن به انقالبى عمل كردن اســت وگرنه با شعار كسى 

عملكرد ها را انقالبى ثبت نخواهد كرد.
مجلس زمانى انقالبى شناخته خواهد شد كه بتواند با طرح و برنامه، 
حركت هاى نو در اقتصاد ايجاد و براى ســرمايه گذاران جاذبه ايجاد 

كند.
در واقع دميدن در حركت نو به اقتصاد امروز وظيفه مجلس است.

5- حواشــى مجلس زياد است و هر روز چند خبر حاشيه اى از آن 
منتشــر مى شود كه انتظار اســت مجلس بتواند اين فضا را كنترل و 

همواره از آن، اخبار اميدبخش منتشر شود.
از حاشــيه اســتيضاح رئيس مجلس تــا دريافت حقــوق نجومى 
حاشــيه هاى مجلسى است كه قرار اســت نمايندگان آن با پركارى 

مجلس را به جايگاه واقعى خود برسانند.
6- دريافــت 231 ميليــون تومــان به عنــوان نخســتين حقــوق 
ــه مســكن، 20 ــون وديع ــه 200 ميلي ــا توجي ــدگان ب توســط نماين

ــى در  ــوق نمايندگ ــون حق ــر و 11 ميلي ــاى دفت ــون هزينه ه ميلي
شــرايط حاضــر كــه مــردم به دليــل كرونــا و گرانى هــاى ناشــى از 
آن و تحريــم بــا مشــكالت بســيارى دســت و پنجــه نــرم مى كننــد 
و در بــازار مســكن نيــز آشــفتگى بســيارى وجــود دارد، بــا روحيــه 

ــدارد. انقالبــى نماينــدگان همخوانــى ن
البتــه برخــى نماينــدگان از پيــش اعــالم كــرده بودنــد كــه خــودرو 
و وديعــه مســكن را دريافــت نخواهنــد كــرد امــا از مجلســى كــه 
ــه عدالــت در  در پــى اجــراى فرمــان رهبــرى در توجــه بيشــتر ب

گام دوم انقــالب اســت، انتظــار بيشــترى مــى رود.
7- دريافــت ايــن وديعــه مســكن در شــرايطى كــه بــراى بســيارى 
ــا رفتــار انقالبيــون  از مــردم امــكان دريافــت آن فراهــم نيســت، ب
و رزمنده هــا كــه ســخت مراقــب هم ســطحى زندگــى خــود 
ــازات  ــال و دورى از امتي ــت از بيت الم ــادى و مراقب ــردم ع ــا م ب

ــدارد. ــى ن ــد، همخوان خــاص بودن
بهتــر اســت نماينــدگان مجلــس در رفتــار خــود انقالبــى و 
ــى  ــه امتيازات ــى ك ــا اصــالح قوانين ــد و در عمــل، ب ــى بمانن اخالق
ــه  ــاد دهنــده اميــد مــردم ب ــراى نماينــدگان دارنــد و برب خــاص ب
انقــالب هســتند و درنظــر گرفتــن مصلحــت مــردم در تعامــل بــا 
دولــت و دولتمــردان، اميــد مــردم بــه انقــالب را افزايــش و ارتقــا 

ــد. دهن

برگزارى كارگاه هاى مجازى سلول هاى بنيادى ويژه دانش آموزان در همدان
 معاون آموزش متوســطه اســتان همدان از برگزارى كارگاه هاى مجازى سلول هاى بنيادى و پزشــكى بازساختى پژوهش سراهاى 

دانش آموزى براى دانش آموزان شركت كننده در مسابقات و جشنواره هاى ملى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش اســتان همدان، نعمت ا... بحيرايى گفت: به منظور آمادگى دانش آموزان شــركت كننده در 
مسابقات و جشنواره هاى ملى، كارگاه هاى آموزشى به صورت مجازى و در قالب وبينار براى دانش آموزان پايه نهم و دهم استان برگزار 
شد. بحيرايى افزود: اين كارگاه ها با همكارى ستاد ترويج و توسعه سلول هاى بنيادى و پزشكى بازساختى و با همكارى اداره كل آموزش 

و پرورش استان البرز به مدت 5 روز برگزار شده است.
وى افزود: آشــنايى با سلول هاى بنيادى، كار در آزمايشــگاه سلول بنيادى، كار با حيوانات آزمايشگاهى، استخراج سلول بنيادى از مغز 
اســتخوان و كشت آن، پاساژ و شمارش سلول، فريز و دفريز، مهندسى بافت، كشت بافت گياهى، مقاله نويسى و ايده يابى و اخالق در 

پژوهش هاى زيست پزشكى از جمله محورهاى كارگاه هاى مذكور بوده است.

در راستاى طرح آجر به آجر انجام شد 
تفاهم نامه ساخت سالن چندمنظوره به نام مبارك شهيد معصوميان 

 تفاهم نامه ســاخت سالن چندمنظوره به نام مبارك شهيد معصوميان در مدرسه خيرى منصوره كاظمى واقع در منطقه شهرك بهشتى 
همدان به امضاى خير مدرسه ساز معصوميان و اداره كل نوسازى مدارس استان همدان رسيد. 

به گزارش روابط عمومى اداره كل نوسازى استان همدان، مدير كل نوسازى مدارس در اين جلسه گفت: با اشاره به طرح «آجر به آجر» 
ضمن تأكيد بر لزوم آگاه سازى اقشار مختلف جامعه در مشاركت هاى خيرى و خداپسندانه يادآور شدند كه اين پويش به گونه اى طراحى 

شده است تا هركسى با هر بضاعت، حتى با سرمايه خرد بتواند در امر مدرسه سازى، مشاركت داشته باشد.
محمدحســين مرادى افزود: اين سالن چندمنظوره در زمينى به مساحت 180مترمربع واقع در محوطه مدرسه خيرى منصوره كاظمى 
ســاخته مى شود. مقرر شده است براى ســاخت اين بنا 50 درصد از محل اعتبارات نوسازى مدارس و 50 درصد توسط خير هزينه 

شود.

هشدار به بازار سياه ماسك
■ قيمت هاى هر ماسك از 1500 تا 5000 تومان متغير است

تدوين برنامه حفاظت از گونه در معرض 
انقراض «باالبان» در همدان

 با توجه به مشاهده جوجه آورى گونه در معرض انقراض «باالبان» 
در محيط زيست اين اســتان، برنامه حفاظت و حراست از اين  گونه 

درحال تدوين است.
معاون محيط انســانى اداره كل حفاظت محيط زيست همدان گفت: 
گونه باالبان يك گونه شــكارى از تيره شاهين سانان است، اين پرنده 

شكارى از شمال چين تا اروپاى مركزى قابل مشاهده است.
مهــدى صفى خانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين گونه مهاجر در 
برخى مكان ها كه احساس امنيت كند، به جوجه آورى اقدام مى كند و 
به تازگى و براى نخســتين بار شاهد جوجه آورى اين گونه در معرض 

انقراض در طبيعت همدان بوديم.
وى افزود: بنابراين چارچوب ها و برنامه هايى براى حفاظت و حراست 
از اين گونه در معرض انقراض درحال تدوين است تا بتوان از انقراض 

اين پرنده كمياب جلوگيرى كرد.
صفى خانــى اظهار كــرد: تيم هاى يگان حفاظت محيط زيســت در 
سرشــمارى آخر تابســتانه وحوش در همدان پرواز يك جفت بالغ 
باالبــان به همراه جوجه ها را شــاهد بودند كه اميد مــى رود با اتخاذ 

برنامه هاى راهبردى بتوان شمار اين پرنده را در استان افزايش داد.
وى وجود اين پرنده را در كنترل آفات و انواع و اقســام جوندگان كه 
به عنوان آسيب براى مردم به شمار مى رود، مؤثر دانست و گفت: گونه 
باالبــان مورد عالقه برخى «قوش بازها» بــوده؛ بنابراين آنها اقدام به 

زنده گيرى اين پرنده مى كنند.
معاون محيط انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست همدان، تهديدات 
پيش روى اين پرنده در معرض انقراض را افزايش زنده گيرى، تخريب 
زيستگاه اين حيوان، استفاده بى رويه از مواد شيميايى و آفت كش ها در 

مزارع و تأثير آن در بدن اين گونه جانورى عنوان كرد.

يك ماسك هزار تومانى همان واكسن 
ضدكرونا است

مهدى ناصرنژاد»
  در نخستين روز (يكشنبه 15 تيرماه) از اجراى سراسرى پروتكل 
بهداشــتى كرونا براى اســتفاده اجبارى از ماســك، چهره كالنشهر 
همدان پوشيده تر از روزهاى گذشته به نظر مى آمد، اما بازهم هستند 
همشــهريان بسيارى كه نسبت به خود و ســالمتى خانوادهايشان و 

مردم كم لطفى نشان مى دهند و از ماسك دريغ مى ورزند.
اكنون با گذشــت حدود 7 ماه از شــيوع ويروس كرونا در ســطح 
جهان، همه مردم چه آن هم وطن ساده دل روستانشين و چه قشرهاى 
تحصيلكرده و روشن فكر شــهرى خوب مى دانند، كرونا چه باليى 
است و چه بر ســر جهانيان آورده است! اكنون همگان مى دانند در 
همين مدت نســبتًا كمى كه كرونا دنيا را به اشغال خود در آورده و 
حيات بشريت را به چالش كشيده است، با چه دشمن بى مالحظه اى 
روبه رو هستند و هر كس شنيده است، چگونه مى تواند سنگر بگيرد 

تا حداقل از تركش هاى كشنده كرونا در امان بماند! 
كرونــا تاكنون به اندازه تمــام جنگ هاى بــزرگ و كوچك تاريخ 
بشــريت و پى آمد هاى ويرانگر و مرگبار و خســارت هاى غيرقابل 
جبران آن به جوامع بشــرى امروز ضربه و زيان وارد ساخته است؛ 
حال اگر بنا بر توصيه و اظهارنظر هاى مســئوالن كشورى و جامعه 
پزشــكى خودمان با استفاده از يك ماسك ســاده مى شود كرونا را 
متوقف كرد، چرا بايد از اين امكان حداقلى دريغ كنيم و آتو به دست 

دشمن كرونايى خود بدهيم؟! 
واقعــًا وقتى عالم و عامى در دنيا و جامعــه خودمان خطر كرونا 
را باور دارند و گوشــزد مى كنند، چه دليلى مى تواند داشته باشد 
تــا عده اى در هر شــهر و مكان به اين موضــوع كامًال واضح كه 
به حيــات اجتماعى و اقتصادى و حتى فرهنگــى جوامع ارتباط 
دارد و كمتــر دولتى هــم مقصر آن مى باشــد، بى اعتنايى كنند و 
روى برگرداننــد!!! قطعًا چنين ناهنجارى و بى توجهى نســبى در 
جامعه ما هر دليلى صد درصد غيرموجه داشــته باشــد، نمى تواند 
از تنگدســتى و ناتوانى مالى مردم باشــد، زيرا اين اسكناس سبز 
رنگ هزار تومانى در دسترس همه هست تا به قيمت آن و خريد 
يك عدد ماســك ساده، بال و دشمن تا دندان مسلحى كه جهانيان 
را به مسلخ كشــيده است، براى چند روز پشــت ديوار سالمتى 
خود معطل كند و با شــكل گيرى يك پويش عمومى شر كرونا را 
كم كم اما براى هميشــه از محيط زندگى جامعــه دور كنيم. البته 
ممكن هم هســت خيلى ها ترجيح بدهند با چهره هميشگى و شاد 
و پرانرژى در محيط هاى اجتماعى ظاهر بشــوند و دوست ندارند 
چهــره خويش را پنهان نمايند اما بايد توجه داشــت كه موضوع 
اســتفاده اختيارى و اجبارى از ماسك در جامعه امروز ما به عنوان 
يك هنجار صد درصد پســنديده و فرهنگ ساز جا افتاده است و 
گذشــت آن زمان كه هركســى به ندرت و در هواى آلوده شهرها 
ماســك به دهان و بينى مى زد و بيم داشــت چند تا انگ بيمارى 

بچسبانند!  او  به 
وليكن اكنون زمانه اى شده اســت كه هر كسى به هر دليل در انظار 
پرتردد ماســك نداشــته باشــد، هزاران جور انگ نامناســب به او 
بچسبانند، از جمله اين انگ ها مى تواند ناخن خشكى و ِخست براى 
بيرون كشيدن آن اســكناس خوش رنگ و خوش چاپ هزار تومانى 

كه خار چشم كرونا است، باشد.

1- هيأت رئيسه مجلس از واريز 231 ميليون تومانى به حساب 
نمايندگان در نخســتين واريز حقوق با ارائه توضيحاتى دفاع كرده 
اســت. گويا 200 ميليون اين واريزى وديعه مسكن نمايندگان بوده 
كه تا پايان دوره از حقوق شــان كسر خواهد شد. گفتنى است بنا بر 
اين توضيحات 20 ميليون هم از حقوق نماينده نيست و هزينه دفتر 
شــامل اجاره، حقوق كاركنان، آب، برق، گاز، تلفن ثابت و ســيار، 
اينترنت و... اســت كه به حســاب دفتر نماينده واريز شده و ماهانه 

واريز خواهد شد.
2- برخى اســتان ها در كنار كرونا با شــيوع بيمارى هاى ديگرى نيز 
مواجه شده اند. گويا تب كريمه كنگو پس از كرونا ميهمان ناخوانده 
گيالنى ها شــده و برخى را راهى بيمارســتان ها كرده است. گفتنى 
است تب كريمه  كنگو بيمارى مشترك دام و انسان است كه از طريق 
تماس با گوشــت، خون، ترشحات حيوان و گزش توسط كنه آلوده 

به ويروس به انسان منتقل مى شود.
3- توليدكننــدگان المپ روشــنايى با مشــكالتى در توليد به دليل 
ســختى واردات مواد اوليه مواجه شده اند. گويا تخصيص نيافتن ارز 
به واردات مواد اوليه، توليدكنندگان المپ روشــنايى را با مشكالت 
فراوانى مواجه كرده تا جايى كه توليد، به كمتر از نصف كاهش يافته 
است. گفتنى است نزديك به 70 درصد مواد اوليه توليد انواع المپ 

از خارج از كشور تأمين مى شود.
4- بازار آزاد خودرو دوباره به معامالت توافقى برگشته است. گويا 
فرمــول ده درصد باالتر از قيمت كارخانه در اين بازار ديگر رعايت 
نمى شود. گفتنى اســت با فروكش كردن تب پيش ثبت نام قرعه كشى 
خودروهاى داخلى و خالى ماندن بخشــى از ظرفيت ثبت نام، قيمت 

خودرو در حاشيه بازار سير صعودى به خود گرفته است.
5- نتايج متناقض تست هاى كرونا براى مردم مشكل ساز شده است. 
گويا بين برخى بيمارســتان ها و آزمايشــگاه ها در زمينه برداشت از 
آزمايش هاى كرونا اختالف نظر وجود دارد. گفتنى است اين شرايط 
موجب شده بيمارستانى فرد را مبتال نداند اما آزمايشگاه وى را مبتال 

اعالم كند و مشكالتى براى فرد ايجاد شود.

 مراســم تكريم و معارفه مســئول بســيج 
دانشجويى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با 
حضور رئيس دانشــگاه و معــاون فرهنگى و 
دانشجويى در دفتر رياست دانشگاه برگزار شد.

به گزارش فارس، رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا با بيان اينكه بسيج دانشجويى بايد براى 
تربيت نيروهاى توانمنــد بيش از پيش تالش 
كند، بر اين باور اســت بــا درايت، عقالنيت 
و نگاه به تفكر بســيجى بســيارى از مسائل و 

مشكالت رفع خواهد شد.
رشيد حيدرى مقدم با بيان اينكه در حوزه بسيج 
دانشــگاهى همواره همدلى و همراهى خوبى 
وجود داشته است، اظهار كرد: مسئوليت پذيرى 
اجتماعى در شــرايط بــروز كرونا بيش از هر 

زمانى نمود پيدا كرد.
وى با تأكيد بر اينكه تمام افراد جامعه در قبال 
سالمت مردم مسئول هســتند، ابراز اميدوارى 
كرد با اســتفاده از اين فرصت بحران كرونا با 

موفقيت پشت سر گذاشته شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با يادآورى 
اينكه نگاه دنيا نگاه جنگ هاى فيزيكى نيســت 
بلكه امروزه جنگ هاى رســانه اى يا بيولوژيك 

مطرح اســت، افزود: تاريخ جهان مملو از فراز 
و نشيب هاى بسيار بوده است پس از اين نگاه 
به موضوعات جهان در پسا كرونا تغيير مى كند.

حيدرى مقــدم تأكيد كرد: نســل فعلى مديران 
كشــور نياز به جايگزين دارد و تربيت مديران 
براى آينده كشور نياز است و بسيج دانشجويى 
بايد براى تربيت نيروهاى توانمند بيش از پيش 

تالش كند.
 پويش دانشــجويى مقابله بر كرونا 

شايسته قدردانى است
معاون فرهنگى و دانشــجويى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا نيز با تشكر از توجه رياست 
دانشگاه براى حضور در جمع بسيجيان دانشگاه 
بــا وجود مســئوليت هاى متعدد در راســتاى 
مقابله با كرونا، تجربيات مطرح شــده توســط 
حيدرى مقدم را حاصل نگاه بسيجى او دانست.
ســيده زهرا اصغرى با بيان اينكه همه بسيجيان 
در راســتاى حفظ انقالب دست در دست هم 
گام برمى دارند، اظهار كرد: بسيج از تشكل هاى 
پايه اى بــوده و برنامه هاى مؤثرى توســط آن 

برگزار شده است.
وى گفت: نگاه جهادى بسيجيان و شركت فعال 

آنــان در اردوهاى جهادى و فعاليت در پويش 
دانشجويى مقابله بر كرونا شايسته دردانى است.
 پيشبرد كشور تحت فرمان واليت

مسئول پيشين بسيج دانشــجويى دانشگاه نيز 
دستيابى به بســيج آرمانى را نيازمند به توجه 
هرچه بيشتر به پيام امام خمينى(ره) است به ويژه 
اينكه مغز متفكر جريان بسيج كشور بايد بسيج 
دانشــجويى و طلبه باشد، اظهار كرد: بسيجيان 
بايد حفظ روحيه، تزريق انرژى، رعايت اخالق 
بسيجى براى پيشبرد كشور تحت فرمان واليت 

گام بردارند.
 بســيج با رعايت قواعــد و اصول 

مسئوليت جديد
احمدرضا ســيفى اظهار كرد: ســازمان  بسيج 
دانشــجويى سعى كرده مســأله محور باشد و 
تمام تالش خود را در اين راستا به كار خواهد 

گرفت.
مسئول بسيج دانشجويى تازه نفس استان همدان 
نيز در اين جلســه با بيان اينكه وحدت كااليى 
اســت كه در فضاهاى مختلــف به آن نيازمند 
هســتيم، اظهار كرد: توجه بــه توليد و اقتصاد 
راه حل هاى كالن توســعه كشور هستند و اين 

راه حل هاى كالن نياز به افرادى بزرگ دارد.
رضا حيدرى با بيان اينكه واحد سالمت بسيج 
دانشجويى براى مقابله با كرونا گام برمى دارد، 
خاطر نشان كرد: هم اكنون مقابله با كرونا، توجه 
به بهداشــت و اقتصاد مقاومتى از موضوعات 
بااهميت كشور است و بســيج دانشجويى از 

هيچ كوششى در اين زمينه دريع نخواهد كرد.
وى فريادرس تربيت انسان هايى در چارچوب 
اسالم انقالبى را مأموريت بسيج عنوان كرد و 
افزود: توجه به مسائل روز كشور نيز در دستور 
كار بسيج است و بايد فهم عمومى را از مسائل 

كشور افزايش داد.
حيدرى خاطرنشان كرد: جذب حداكثرى بسيار 
بااهميت است تا با بهره گيرى از تجربه 40 ساله 
انقالب با توجه به فضاى گفتمانى براى دريافت 

نتيجه مناسب تالش شود.
مسئول بســيج دانشجويى اســتان همدان در 
پايان سخنانش با تأكيد بر اينكه بايد در فضاى 
مختلف  سياسى  گروه هاى  براى  دانشــجويى 
اجماع ايجاد شود، گفت: آمادگى براى افزايش  
مشاركت و خدمت رسانى هر چه بيشتر سازمان 

بسيج دانشجويى وجود دارد.

اعتقاد بسيج به اصل «جذب حداكثرى»

بسيج دانشجويى براى تربيت نيروهاى توانمند تالش كند

 بيش از چند روز اســت كه زدن ماســك 
در اماكن عمومى، پرتردد و سربســته اجبارى 
شــده است؛ حتى در استوديو خبر صداوسيما 
هم مجريان و گويندگان خبر ماسك ها را زير 
چانه مى زنند تا شــدت بحران شيوع به وجود 

آمده را در مردم زنده نگه دارند!
از طرفى ستاد مقابله با كرونا در استان با اعالم 
دستگاه هاى  كارمندان  جديد،  محدوديت هاى 
اجرايــى را تهديد كرده اســت كه درصورت 
نزدن ماســك اجازه حضور در محل خدمت 
خود را ندارند و برايشان غيبت لحاظ مى شود.

براســاس اين مصوبه اســتفاده از ماسك در 
همه جــا اجبارى شــده اســت و دليل اصلى 
آن افزايش تعداد مبتاليانى اســت كه پس از 
برداشــته شدن قرنطينه ســير صعودى داشته 

است.
حــاال در كوچه و خيابان مــردم يكى درميان 
ماســك مى زنند و در محل هاى عمومى شهر 
تعداد افرادى كه از ماسك استفاده مى كنند نيز 

باال رفته است.
اما داســتان ماســك قصه ديگرى هــم دارد، 
قصه اى كه از شكل گيرى بازار سياه در فروش 
آن حكايــت دارد، تا جايى كه اين روزها براى 
انواع مختلف ماســك قيمت هاى مختلفى به 

چشم مى خورد.
در بررســى ميدانى خبرنگار مــا از غرفه هاى 
توزيع ماسك، به نظر مى رسد ماسك هايى كه تا 
پيش از قصه كرونا 2 تا 3 هزار تومان به فروش 
مى رسيد حاال با مبالغ بيشــترى در بين مردم 
عرضه مى شــود، با اين حال ارزان بودن قيمت 
عرضه ماســك از غرفه هاى صمت در همدان 
موجب شده تا مردم ترجيح دهند ماسك مورد 

نياز خود را از آنها خريدارى كنند.
قيمــت ماســك هاى معمولى چنــد اليه كه 
به ماسك پرســتارى معروف اســت در اين 
غرفه هاى دولتى كه بيشــتر در ميادين شــهر 
حضــور دارند، هر عدد بــه مبلغ هزار و 500

تومان به فروش مى رسد.
با يك حســاب سرانگشتى اگر يك خانواده 4
نفره قصد تهيه ماسك از اين غرفه هاى دولتى 
داشته باشــد، بايد روزانه 6 هزار تومان براى 
خريــد آن هزينه كند كه با شــرايط اقتصادى 
امــروز، رقم قابل توجهى بــراى يك خانواده 

كم درآمد خواهد بود.
جالــب آنكــه قيمــت عرضــه ماســك در 
داروخانه ها داســتان ديگرى دارد، به طورى كه 
قيمت هر عدد ماســك سه اليه در داروخانه ها 
با 500 تومان اختــالف با قيمت دولتى آن به 
فروش مى رســد و در بســته هاى 2 تايى در 
اختيار مردم قرار مى گيرد اما اگر شخصى قصد 
خريد تعداد بيشترى را داشته باشد تا سقف ده 
عدد با قيمت 25 هزار تومان مى تواند ماسك 

دريافت كند.
ماســك امــا تنهــا در غرفه هــاى دولتى و 
داروخانه ها در رديف نخســت نياز بهداشتى 
مردم قــرار نــدارد، به عبارتــى حجم باالى 
درخواســت مردم براى خريد اين كاال سبب 

شــده اســت تا در صنوف مختلف از جمله 
فروشــندگان لوازم يكبار مصرف، تجهيزات 
پزشكى و حتى برخى سوپر ماركت هاى بزرگ 
شهر ماســك عرضه شــود اما با قيمت هاى 
متفاوت و تا حدود زيادى به دلخواه فروشنده!

بررســى هاى ميدانــى نشــان مى دهــد هر 
عدد ماســك پرســتارى ســه اليه در برخى 
سوپر ماركت هاى شهر تا سقف 5 هزار تومان 
نيز به فروش مى رسد و بسيارى از شهروندان 
هم به راحتــى آن را خريدارى مى كنند؛ جالب 
آنكه در انتقــاد برخى شــهروندان به گرانى 
ماسك، فروشنده از برندى خارجى نام مى برد 

كــه ضمانت كننده كيفيت 
ماسك است!

حاال با شــرايط پيش آمده 
معلوم نيســت چطور قرار 
در  ماســك  زدن  اســت 
تبديل  شــلوغ  مكان هاى 
به يك تيغ دوپهلو نشــود 
كه بازار ســياه آن اقتصاد 
فلج شده خانواده ها را بيشتر 

با چالش رو به رو كند.
شهروندانى  از  يكى  رضا، 
خريد  قصــد  كه  اســت 
ماســك از داروخانــه را 
همدان پيــام  بــه  و  دارد 
مى گويــد: «ماســك هاى 
فيلتــردار و كاســه اى كه 
كرونا  شــيوع  از  پيش  تا 

با مبالغ خيلى كمى عرضه مى شــدند، ديگر 
در هيــچ داروخانه اى پيدا نمى شــود همين 
ماســك هاى معمولى هم به صورت عددى و 
تــا مبلغ 2 هزار و 500 تــا 3 هزار تومان به 

فروش مى رسد.»
وى ادامه مى دهد: «بــراى افرادى مثل من كه 
با پــدر و مادرى زندگى مى كنند كه شــرايط 
بيمارى ســختى دارند، ماسك از نان شب هم 
حياتى تر اســت اما خريد اين كاال با اين مبالغ 

واقعا از توان خانواده من خارج اســت؛ زيرا 
روزانه مجبور هستيم در شهر تردد داشته باشيم 
و هر يك حداقل روزى 3 عدد ماسك مصرف 
كنيــم، به عبارتى روزانه خانواده 3 نفره ما بايد 
حدود 14 هزار تومان براى خريد ماسك هزينه 
كند كه ماهيانه حدود 420 هزار تومان مى شود!
ليال يكى ديگر از شــهروندان همدانى اســت 
كه معتقد اســت مى توان از همين ماسك هاى 
معمولى تا چند نوبت با شست وشــوى مجدد 

استفاده كرد.
وى بــه خبرنگار ما مى گويد: «در يك خانواده 
6 نفــره زندگــى مى كند و جز بــرادرش كه 
روزمزد  ســاختمانى  كارگر 
است، كســى درآمدى براى 
ندارد،  خانــواده  نياز  تأمين 
براى هميــن آن ها مجبورند 
ماســك هاى يكبار مصرف 
را تــا چنديــن مرحلــه با 
استفاده  مجدد  شست و شو، 
كنند تا شايد بتوانند جانشان 
را از گزنــد كرونا ايمن نگه 

دارند.»
يكى ديگر از شهروندان كه 
به گفته خود پرســتار يكى 
بيمارســتانى  بخش هاى  از 
بيماران كرونايى است گفت: 
«گرانى ماسك نبايد بهانه اى 
شــود تا مردم ســالمتى و 
جانشــان به خطر بيفتد اما 
با اجبارى شــدن ماســك انگار فضايى براى 
فروشندگان و حتى داروخانه ها باز شده است 
كه قيمت ها را سليقه اى تغيير مى دهند و اين به 

ضرر سالمتى مردم است.»
بيمارســتانى  «تخت هــاى  مى گويــد:  وى 
ديگــر ظرفيت پذيرش بيمــار ندارند و حتى 
بخش هاى پشــتيبان نيز به طور محسوسى از 
بيماران كرونايى پر شده است، با اين اوصاف 
تنهــا راه در امان مانــدن از ابتال به كرونا زدن 

ماســك و رعايت نكات بهداشــتى است كه 
متأسفانه با شرايطى كه اين چند روز در عرضه 
ماســك به وجود آمده، تأمين و خريد آن براى 

خانواده ها مشكل شده است.»
اين شرايط در حالى است كه روزانه دامنه ابتال 
به كرونا، كوويــد 19، ويروس نحس و يا هر 
اســم ديگرى كه بيمــارى عفونى قرن حاضر 
به خود گرفته اســت گســترده تر مى شود، تا 
جايى كه معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان از شدت شيوع بيمارى احساس نگرانى 
دارد و مى گويد: با شــرايط پيش آمده تاكنون 
بيــش از 2 هزار و 112 همدانى مبتال به كرونا 
شــده اند و 210 نفر نيز از ايــن طريق قربانى 

مرگ هستند.
منوچهر كرمى همچنين با بيان اينكه وضعيت 
همدان كماكان در معــرض جدى خطر قرار 
دارد افزود: تاكنون 550 مورد بيمار مشكوك به 
كرونا در بيمارستان هاى همدان تحت مراقبت 
قرار دارند كه اگر ســهل انگارى و بى توجهى 
مردم به هشدارها ادامه پيدا كند تا يكى دو روز 
آينده نه نيرو و نه بيمارســتان هاى استان توان 
پذيــرش و ارائه خدمت به بيماران را خواهند 

داشت.
وى با اشــاره به ايمن ماندن بــدن از كرونا با 
استفاده از ماســك گفت: قطع به يقين درمان 
قطعى بيمارى ماسك نيست، اما مؤثرترين راه 
جلوگيرى از شيوع آن تنها زدن ماسك است، 
به همين دليل اجبارى شــدن ماسك يكى از 
راهكارهاى اصلى براى مقابله با شدت سرايت 
كرونا است، اما اين نمى تواند توجيه گرانى و 
تفاوت قيمت هاى عرضه شده باشد، بر همين 
اســاس بايد عرضه ماسك توســط نيروهاى 

نظارتى كنترل شود.
وى افزود: اينكه گفته مى شــود ماسك ها را با 
شست و شوى مجدد مى توان استفاده كرد شامل 
ماسك هاى پارچه اى است و شهروندان توجه 
داشــته باشــند كه به هيچ وجه از ماسك هاى 

يكبار مصرف مجدد استفاده نكنند.

با يك حساب سرانگشتى 
اگر يــك خانواده 4 نفره 
قصد تهيه ماسك از اين 
غرفه هاى دولتى داشــته 
باشد، بايد روزانه 6 هزار 
آن  خريد  بــراى  تومان 
شرايط  با  كه  كند  هزينه 
اقتصادى امروز، رقم قابل 
توجهى براى يك خانواده 

كم درآمد خواهد بود
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ساختمان دادگسترى كبودراهنگ بهره بردارى شد
اقدام در مكتب شهيد سليمانى سرلوحه 

دستگاه قضاست

 رئيس كل دادگســترى استان همدان ســرلوحه دستگاه قضايى را 
اهداف مكتب شهيد سليمانى دانست و گفت: احقاق حق، ابطال باطل 
و مبارزه بى امان و بدون اغماض با ظلم و فســاد از اهداف اين مكتب 

است.
محمدرضا عدالتخواه در مراســم رونمايى از ســاختمان دادگسترى 
شهرستان كبودراهنگ مزين به نام شهيد قاسم سليمانى اظهار كرد: اين 
دومين ساختمان در اســتان همدان است كه به نام سردار دل ها، حاج 

قاسم سليمانى مزين مى شود.
به گزارش فارس، وى با اشاره به اينكه هر شهيد بزرگوارى با توجه به 
مراتب مجاهدت ها و اخالص خود داراى درجه و مراتبى نزد خداوند 
متعال است، گفت: ائمه اطهار(ع) به درجه رفيع شهادت رسيدند، اما 
همه آن بزرگواران به ما دســتور دادند براى امام حســين(ع) عزادارى 

كنيم؛ زيرا درجات و تأثيرگذارى شهدا متفاوت است.
 «سردار دل ها» دانش آموخته مكتب امامين انقالب

با اخالص خود، صاحب مكتب شد
رئيس كل دادگســترى استان همدان افزود: شهيد سليمانى صرف نظر 
از اينكه امنيت استوارى براى ايران اسالمى به وجود آورد، بدان سبب 
براى ما اهميت دارد كه يك مكتب به نام مكتب ســليمانى ايجاد كرده 

است.
وى تصريح كرد: سردار سليمانى خود نيز دانش آموخته مكتب امام(ره) 
و رهبر انقالب بود و امروز اين شاگرد بزرگ امامين انقالب، با واسطه 
خلوص نيت و مجاهدت هاى بســيار، خود نيز صاحب مكتب شده 

است.
عدالتخواه با تأكيد بر اينكه ما به عنوان نيروهاى دســتگاه قضايى بايد 
از اين شــهيد واالمقام الهام بگيريم، عنوان كرد: مزين شدن ساختمان 
دادگســترى كبودراهنگ، پس از ســاختمان دادگسترى همدان، براى 
يادآورى رشادت هاى آن شهيد ارجمند است تا همه ما با تأثيرپذيرى 

از او در مسير حق حركت كنيم.
وى درباره اينكه چرا شــهيد سليمانى خود صاحب مكتب شد، اظهار 
كرد: عامل اصلى اين مهم اخالص در عمل شهيد سليمانى بود و اينكه 

او هيچ گاه خود را نديد و تنها در راه رضاى خدا كار مى كرد.
رئيس كل دادگسترى استان همدان تصريح كرد: اين سنت الهى است 
كه هر كه عمل صالح در مســير الهى انجام دهد، خداوند متعال او را 
محبوب قلوب قرار مى دهد، اگر ما اخالص در عمل داشــته باشيم و 
عمل صالح انجام دهيم، مى توانيم با شــاگردى در مكتب آن شــهيد، 

سردار سليمانى باشيم و تأثيرگذار.
 اخالص در عمل؛ رمز موفقيت شهيد سليمانى بود

وى رمز موفقيت سردار سليمانى را اخالص در عمل دانست و گفت: 
آن اخالص واقعى در عمل ســردار ســليمانى، سبب ســاز آن تشييع 

باشكوه در ايران اسالمى و عراق شد.
عدالتخواه تأكيد كرد: هر كار خدا با حكمت اســت و شهادت سردار 
ســليمانى در آن روزها تأثير به ســزايى در اشاعه مكتب سليمانى در 

جبهه مقاومت داشت.
وى افزود: نام آن شــهيد گرانقدر بــه مجموعه قضايى اعتبار ديگرى 
بخشــيده است و مسير را براى ما روشــن تر كرده تا بتوانيم در مسير 

پيروى اهداف مكتب شهيد سليمانى حركت كنيم.
 سرلوحه دستگاه قضايى، مكتب شهيد سليمانى است

رئيس كل دادگسترى استان همدان تأكيد كرد: احقاق حق، ابطال باطل 
و مبارزه بى امان، بدون اغماض و بدون استثنا با ظلم و فساد از اهداف 
مكتب شهيد سليمانى است كه در نهايت اين موارد به اجراى عدالت 

منجر مى شود.
وى عنوان كرد: اين گونه دســتگاه قضايى مى تواند با تأسى از مكتب 
شهيد سليمانى در مســير اهداف و آرمان سردار دل ها استوارانه قدم 

بردارد.

اجراى توازن و ايجاد عدالت فرهنگى
 در شهرستان بهار

 با اســتفاده از تمامى ظرفيت هاى فرهنگــى و هنرى بخش هاى 
مختلــف، اجراى توازن و ايجاد عدالت فرهنگى در شهرســتان بهار 

رقم مى خورد.
رئيس اداره ارشاد شهرستان بهار در ديدار با امام جمعه اين شهرستان با 
اشــاره به رعايت موازين بهداشتى گفت: امسال قصد داريم با همكارى 
مســئوالن شــهر مهاجران فعاليت هــاى خوشنويســى و آموزش هنر 
خوشنويســى، فعاليت هاى قرآنى و نمايشى را در اين شهر فعال كنيم و 

بانك اطالعاتى قرآنى ويژه اهالى شهر را جمع آورى خواهيم كرد.
محمدحبيب شهنوازيان افزود: توازن فرهنگى و ايجاد عدالت فرهنگى در 
بخش هاى مختلف از سوى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان بهار 
انجام خواهد شد. در ادامه اين ديدار، امام جمعه مهاجران حجت االسالم 
والمسلمين عالمى، با اســتقبال از فعاليت هاى فرهنگى و هنرى در اين 
شــهر گفت: ما نيز در چهارچوب قوانين همكارى الزم را با اداره ارشاد 

خواهيم داشت.

بانوان پايه اصلى خانواده و محور اساسى 
سالمت هستند

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: نقش و جايگاه بانوان به عنوان پايه 
اصلى خانواده و محور اساسى سالمت، در رشد، پويايى و اعتالى جامعه 
غيرقابل انكار است. دبير مؤسسه مردم نهاد «نور اميد زندگى» شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: در راســتاى ارتقاى توانمندسازى 
ارائه دهندگان خدمات به زنان در حوزه فرهنگى، كارگاه آموزشــى زن، 
ســالمت و خانواده به همت مؤسسه مردم نهاد نور اميد زندگى در اداره 

ورزش و جوانان اين شهرستان برگزار مى شود.
زيبا نورى با بيان اينكه ســالمت بانوان به عنوان نيمى از جمعيت جامعه 
از اهميت ويژه اى برخوردار است، گفت: بانوان در ابعاد جسمى، روحى 
و روانى در دوره هاى مختلف زندگى تربيت فرزندان را برعهده دارند و 

به تبع آن سالمت خانواده و جامعه در گرو سالمت آنها است.

تعطيل شدن دومين صفحه كراش يابى در نهاوند
 توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) 

 روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع) استان از متالشــى شدن شبكه ترويج سبك 
زندگى غربى و صفحه كراش يابى(دوســت يابى) با بيش از 2 هزار دنبال كننده در ســطح 

شهرستان نهاوند تنها در فاصله چند روز از آغاز به كار آن خبر داد.
ــر و  ــوزان پس ــذب دانش آم ــق ج ــه از طري ــن صفح ــزود: اي ــور اف ــر كريم پ على اكب
ــى  ــه مبان ــته ب ــاى وابس ــج تئورى ه ــه تروي ــف ب ــنى مختل ــاى س ــر در گروه ه دخت
غــرب و قبح زدايــى از فرهنــگ نــاب اســالمى اقــدام مى كــرد كــه ادميــن آن در يــك 

اقــدام اطالعاتــى توســط ســازمان اطالعــات ســپاه در شهرســتان نهاونــد شناســايى و با 
هماهنگــى دســتگاه قضايــى دســتگير شــد.

مســئول روابط عمومى سپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان، ضمن هشدار به والدين 
دانش آموزان براى نظارت و توجه بيشــتر به فعاليت هاى فرزندانشان در فضاى مجازى، 
بــه همه افرادى كه در اين رابطه و به قصد سوءاســتفاده از احساســات پاك جوانان به 
هنجارشكنى اقدام مى كنند نيز هشدار داد كه با هرگونه تحركى در اين زمينه با قدرت و 

بدون هيچ مسامحه اى برخورد خواهد شد.
گفتنى اســت كه نخستين صفحه دوســت يابى نيز با هماهنگى و دستور دادستان محترم 

شهرستان در اسفندماه 98 تعطيل و با ادمين آن برخورد قضايى شد.

آگهى ارزيابى كيفى  (يك مرحله اى) نوبت دوم 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

و  رزن  و  فامنين  هاى  شهرستان  صنايع  به  گازرسانى  مناقصه:  موضوع 
كبودراهنگ فاز 1 تا سقف مبلغ تعيين شده

 شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايى پروژه مذكور را 
از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 8/000/000/000 (هشت ميليارد) ريال مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 (چهارصد ميليون) ريال 
نامه  آيين  در  معتبر  قبول  قابل  تضامين  از  يكى  صورت  به  كه  باشد  مى 

معامالت دولتى مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 270 روز مى باشد.

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

از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 ساعت   1399/04/16 مورخ 
آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت  به  كيفى  ارزيابى 

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
دوشنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1399/05/06 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571 و 8-38261075  ، دورنويس: 08138256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 99-9 
شماره مجوز: 1698. 1399

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/04/16 -تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/18

اطالعيه

هيأت مديره شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن 

 مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن 
ايثارگران رزن در ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1399/05/05 در 
گردد.  مى  برگزار  رزن  شهرستان  اسالمى  تبليغات  سالن  محل 
مى  دعوت  اساسنامه)  آنها (طبق  وكالى  يا  و  اعضاء  كليه  از  لذا 
شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه در اين مجمع 
حضور بهم رسانند. الزم به ذكر است جهت تأييد وكالتنامه ها 

قبل از برگزارى مجمع به دفتر هيأت مديره مراجعه گردد.
داوطلبان تصدى هيأت مديره و بازرسى موظفند حداكثر مدت 
7 روز پس از انتشار آگهى مجمع عمومى درخواست كتبى خود 

را مطابق فرم به دفتر تعاونى تحويل نمايند.
(همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است)

دستور جلسه:
1-گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد تعاونى در سال 97 

و 98
و   97/12/29 به  منتهى  مالى  هاى  صورت  تصويب  2-طرح 

98/12/29
3-انتخابات اعضاى اصلى و على البدل و بازرسين 

4-طرح تصويب تعيين خط مشى تعاونى براى سال 99
واريز  همچنين  و  آب  برق،  انشعاب  خريد  تصويب  5-طرح 
و  معابر  مرمت  و  اصالح  و  گذارى،  جدول  پروژه  هزينه هاى 

آسفالت و مشخص كردن هزينه انتقال سهام به اعضا جديد

تاريخ انتشار: 1399/04/05

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن - نوبت اول 

آگهي مزايـده 

شركت معدن كار باختر

ــر در نظــر دارد معــدن ســنگ الشــه  شــركت معــدن كار باخت
خــود واقــع در همــدان- كيلومتــر 30 جــاده ســنندج- روبــروى 
ــدن ســنگ  ــرد- مع ــل ك ــتاى خلي ــر- روس ــه ب ــتاى پهن روس
ــروش  ــه ف ــى ب ــده عموم ــق مزاي ــرد را از طري ــل ك الشــه خلي

برســاند.
از متقاضيــان محتــرم دعــوت بــه عمــل مــى آيــد تــا پــس از 
ــا  ــى 4 ي ــى 38370235-081 داخل ــاى باباي ــا آق ــى ب هماهنگ
09183189823 نســبت بــه بازديــد از محــل اقــدام و حداكثــر 
ــايت  ــه را از س ــناد مناقص ــى اس ــن آگه ــس از درج اي 5 روز پ
بــه  نســبت  و  دريافــت   www.madankarbakhtar.ir

ــد. ــدام نماين ــل آن اق ــل و تحوي تكمي

كارت دانشجويى به نام محسن رضايى، فرزند قربانعلى، به شماره 
ملى3980191710 و شماره  دانشجويى:9215442055 مقطع 

كارشناسى رشته علوم تربيتى از دانشگاه مقصودى همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 حدود 65 هزار هكتار از اراضى استان در ُشرف 
بيابانى شــدن قرار دارد كــه از اين ميزان حدود 26 

هزار هكتار در حوزه منابع طبيعى است.
رئيــس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان در 
بازديد از پروژه بيابان زدايى روستاى گندجين گفت: 
جنگل هــا و مراتع ميراثى ماندگار براى نســل هاى 
آينده اســت و آن را بايد حفظ، نگهدارى و توسعه 

دهيم.
اســفنديار خزائى ادامه داد: با كمك دســتگاه هاى 
متولى هرگز اجازه نخواهيم داد كه فردى به شــكل 
غيرقانونى دخــل و تصرفى در اراضى منابع طبيعى 
داشته باشــد و بهره بردارى از مراتع هم تابع اصول 

نظام مندى است.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان همدان، وى افزود: بيابان زايى 
فراينــد تخريب ســرزمين، زوال زيســت بوم هاى 
طبيعــى يا كاهش تــوان توليد زيســتى اراضى در 
مناطق خشك و نيمه خشك ناشى از عوامل انسانى 
و محيطى اســت و افزايش جمعيت، چراى مفرط 
دام، برداشت بى رويه از ســفره هاى آب زيرزمينى، 
تغيير كاربــرى اراضى، برداشــت غيراصولى منابع 

آب ســطحى، مديريت نامناســب مراتع و مديريت 
غيراصولى اراضى كشــاورزى، از مهم ترين عوامل 

پديده بيابان زايى است.
وى در تعريف بيابان گفت: بيابان به اكوسيســتم هاى 
زوال يافته اى گفته مى شود كه به دليل تغييرات اقليمى 
و فعاليت هاى انسانى ظرفيت توليد بيولوژيك خود را 

از دست داده يا درحال از دست دادن است.
خزائــى ادامــه داد: يكــى از چالش هــاى عمــده 
زيست محيطى كشور ما بيابان زايى است؛ توجه به اين 
مسأله نه تنها در كشور ما بلكه در كل دنيا اهميت دارد.

وى اظهار كرد: بيابان زايى، و بيابانى شــدن اراضى، 
ســومين چالش جهانى پس از كمبود آب شيرين و 
تغيير اقليم اســت و در اســتان ما نيز اين پديده در 

سال هاى اخير شدت گرفته است.
وى از بيــن رفتن درصد زيادى از پوشــش گياهى را 
از داليل بيابان زايى عنــوان كرد و افزود: اين اتفاق به 
داليل مختلفى از جمله خشكســالى، تغييرات آب و 
هوا، و استفاده بى رويه از سرزمين رخ مى دهد خزائى 
بيان كرد: پوشش گياهى نقش مهمى در تركيبات خاك 
دارد و مطالعات نشان مى دهد در بسيارى از محيط ها، 
فرســايش خاك و كاهش روان آب با افزايش پوشش 

گياهى، ارتباط مســتقيم دارد و در جايى كه پوشــش 
گياهى افزايش داشته باشد، فرسايش كم است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان ادامه 
داد: همدان با وجود اينكه از اســتان هاى كوهستانى 
كشور بوده، به داليل مختلف شاهد رشد بيابان زايى 
است و بخش هاى مختلفى از استان درگير اين بحث 

شده است.
وى به انجام عمليات اجرايى در 3 ســال گذشته در 
كانون هاى بحرانى اشاره كرد و گفت: اين اقدامات 

در سال هاى 96، 97، 98 انجام شده است.
خزائى بيان كرد: در راســتاى مقابله با بيابان زايى در 
استان كشت گونه هاى گياهى همچون آتريپليكس و 

قره داغ انجام شده كه نتيجه مثبتى داشته است.
وى به مناطق بيابان زا در اســتان اشاره كرد و افزود: 
در بخش هايــى از 4 شهرســتان همــدان، قهاوند، 
كبودراهنگ، مالير و فامنين شاهد بيابان زايى هستيم.

مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: خشكســالى پياپى در ســال هاى 
گذشــته، چراى بى رويــه دام و برداشــت آب از 
ســفره هاى آب زيرزمينى از جمله داليل بيابان زايى 

در بخش هايى از مناطق ذكرشده است.

خزائى خواســتار كمك مردم بــراى حفظ مراتع و 
منابع طبيعى شد و تصريح كرد: مناطق بيابانى كانون 
گرد و غبار خواهند شد و بهره برداران و روستاييان 

نيز نمى توانند در اين مناطق زندگى كنند.
معــاون برنامه ريــزى و امور عمرانــى فرماندارى 
كبودراهنگ نيز با تأكيد بر حفظ منابع طبيعى گفت: 
عموم مردم بايد بــه منابع طبيعى كمك كنند تا اين 

منابع ارزشمند حفظ شود.
فرهاد جهانيان بــا تمجيد از اجراى طرح هاى منابع 
طبيعى و آبخيزدارى در اين شهرســتان گفت: همه 
دســتگاه هاى شهرســتان بايد به منابع طبيعى كمك 

كنند تا فضاى سبز اين شهرستان توسعه پيدا كند.

وى اجراى طرح هاى بيابان زدايى در اين شهرســتان 
را از نكات مثبت و اثرگذار در شهرســتان عنوان كرد 
و گفت: بدون ترديد با تقويت و پوشــش گياهى و 
اجــراى طرح هاى بيابان زدايى مــردم منطقه از نتايج 
مثبت آن بهره مند خواهند شــد، مــا از منابع طبيعى 
و محيط زيســت حمايت مى كنيم و خواستار ادامه 
طرح هاى منابع طبيعى براى حفظ آب و خاك هستيم.
جهانيان با اشــاره به عملكــرد اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى شهرستان در اجراى طرح هاى بيابان زدايى 
در اين شهرستان افزود: توسعه جنگل كارى و تقويت 
پوشــش گياهى موجب افزايش نشــاط اجتماعى و 

توسعه فضاى سبز خواهدشد.

پيرو آگهى شماره 07-99 نوبت اول مورخ 99/04/12 , 
نوبت دوم مورخ 99/04/15 منتشره در روزنامه همدان 

پيام مراتب بشرح ذيل اصالح مى گردد : 
تجديد  در  شركت  جهت  صادره  نامه  ضمانت  اعتبار 
مناقصه تهيه ، طبخ و توزيع غذاى گرم كاركنان عملياتى 
مهلت  پايان  زمان  از  ماهه  سه  بصورت  همدان  منطقه 
بارگذارى اسناد در سامانه ستاد ايران و حدأقل تا تاريخ 

99/07/28 الزامى مى باشد . 
تاريخ انتشار آگهى نوبت اول : 99/04/16   

تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم : 99/04/18  

نوبت دوم
1399 .1726

معصومه كمالوند »
 چنــد روزى اســت صحبت هايى درباره 
راه اندازى MRI نهاوند و يا بازگشــت اين 
دستگاه به وزارتخانه در فضاى مجازى مطرح 

است.
ظاهرا فراهم نشدن اعتبارات زيرساختى براى 
راه اندازى نهايى دستگاه، سبب شده است تا 
بحــث بازگشــت دادن آن و جايگزينى يك 
دستگاه با برند زيمنس آلمان، آن هم با توجيه 
اينكه دســتگاه زيمنس ارزان تر تمام خواهد 

شد، مطرح شده است.
هرچند اين صحبت ها هنوز در حد پيشــنهاد 
و درحال بررسى است؛ اما بايد اين موضوع 
هم درنظر گرفته شود كه آيا با بازگشت دادن 
دســتگاه فعلى، مى توان در قبال آن هزينه اى 
دريافت و البته دســتگاه جديــد را نيز بدون 
فرصت سوزى دريافت و جايگزين كرد!؟ در 
هر حال مطالبه مردم مهمتر از هر حاشــيه و 

تفكر و تحليل شخصى يا سياسى است.
 ســال گذشــته با پيگيرى هــا و ديدارهاى 
بهرام نيا نماينده وقت نهاوند با وزير سابق و 
فعلى وزارت بهداشــت و درمان و مساعدت 

و تالش دانشــگاه علوم پزشكى يك دستگاه 
MRI پيشــرفته به ارزش 11 ميليارد تومان 
بدون پرداخت هيچ گونه وجهى و به صورت 

رايگان براى شهرستان دريافت شد.
 MRI ــدارى دســتگاه ــروژه راه ان ــكار پ پيمان
ــد، اســفند ســال گذشــته در جمــع  در نهاون
خبرنــگاران از نصــب و راه انــدازى ايــن 
دســتگاه در آينــده نزديــك خبــر داد و گفــت: 
ايــن دســتگاه برنــد كشــور كــره بــا قطعــات 
ــه  ســخت افزارى شــركت فيليپــس اســت ك
تاكنــون 7 دســتگاه از آن در كشــور و مراكــز 
دولتــى نصــب و راه انــدازى شــده و درحــال 

ــت. ــردم اس ــه م ــرويس دهى ب س
سرپرست شبكه بهداشت و درمان نهاوند نيز 
در اين رابطه گفــت: MRI در نهاوند وجود 
دارد ولــى به دليل تأمين نشــدن اعتبار براى 
راه اندازى و نگهدارى به مرحله بهره بردارى 

نهايى نرسيده است.
 مشــكل تأميــن اعتبــار بــراى 

زيرساخت دستگاه
سيامك دانشور افزود: هيچ گزينه و برنامه اى 
در رابطــه با تعويض يا جابه جايى دســتگاه 

MRI در شهرستان وجود ندارد، تنها به دليل 
تأمين اعتبار بــراى راه اندازى و نگهدارى به 
مرحله بهره بردارى نرسيده است، كه موضوع 

درحال پيگيرى است.
در  دستگاه  نهايى  راه اندازى  براى   

تالشيم
قدوســى  آيــت ا...  بيمارســتان  رئيــس 
در  دســتگاه  گفــت:  اين رابطــه  در  نيــز 
ــرار  ــال ق ــت و فع ــود اس ــتان موج بيمارس
ــل  ــى به دلي ــود ول نيســت بازگشــت داده ش
ــارى و دريافــت مجوزهــاى  مشــكالت اعتب
درمــان  و  بهداشــت  وزارت  از  مربوطــه 
هنــوز بــه بهره بــردارى نرســيده اســت 
و تمامــى كارهــاى راه انــدازى دســتگاه، 
پرســنلى  آمــوزش  و  جانبــى  مشــكالت 
ــام  ــال انج ــكار درح ــط پيمان ــتگاه توس دس

اســت و كار تعطيــل نيســت.
 انتقال دستگاه در حد پيشنهاد است

عليرضــا بهزادى بيان كرد: ســاير صحبت ها 
درباره بازگشت دستگاه يا جايگزينى دستگاه 
جديد در حد پيشــنهاد و احتمال است ولى 
درحال حاضر كار متوقف نيســت كه بگوييم 

دستگاه به درد نمى خورد و نيازى نيست.
 تصميم نهايى، نتيجه ديدار نماينده 

با شبكه بهداشت 
نيــز  دســتگاه  برنــد  افــزود:  بهــزادى   
مربــوط بــه كشــور كــره اســت ولــى رونــد 
ــر  ــتگاه زمان ب ــدازى دس ــات و راه ان تأسيس
و نيازمنــد اعتبــار اســت كــه مشــكالت 
موجــود در ديــدار اخيــر رئيــس شــبكه 
ــده  ــتان و نماين ــان شهرس ــت و درم بهداش
اســالمى  شــوراى  مجلــس  در  نهاونــد 

درحــال پيگيــرى و انجــام اســت.
امــا آنچــه از شــواهد معلــوم اســت بــا توجه 
ــاى  ــكار و تالش ه ــاى پيمان ــه صحبت ه ب
شــبانه روزى نماينــده وقــت نهاونــد در 
اســفندماه  از   ،MRI دســتگاه  راه انــدازى 
ــه  ــوز ب ــتگاه هن ــن دس ــون، اي ــته تاكن گذش
ــل  ــيده و در تون ــردارى نرس ــه بهره ب مرحل
سياســى كارى متوليــان متوقــف شــده اســت 
كــه اميدواريــم بــا توجــه بــه مطالبــه مــردم، 
انجــام  پيگيرى هــاى  و  شهرســتان  نيــاز 
ــن  ــل و تعيي ــى ح ــكالت جانب ــده، مش ش

ــود. ــف ش تكلي

اگر مشكالت رفع نشود 
تجهيزات بازگشت مى خورد

MRI نهاوند 
در برزخ

جنگل ها و مراتع ميراث ماندگار نسل هاى آينده است
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جداكردن  براى  بروكسل 
خود از آمريــكا به دنبال 
بيشــتر با چين به عنوان 
و  اســترتژيك  شريك 

اقتصادى است

سياستسياست
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خبر

آگهي حصر وراثت
آقــاى حمدالــه يوســفى داراى شــماره شناســنامه  7009 به شــرح دادخواســت 
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 226/99/112 از اي ــه كالس ب
ــه شــماره  نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان عليرضــا يوســفى ب
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/04/02 در اقامت ــنامه  4041119908 در تاري شناس
ــه:  ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
1-حمدالــه يوســفى فرزنــد نادعلــى متولــد1346 بــه شــماره شناســنامه7009 
پــدر متوفــى، 2-راضيــه امينــى فرزنــد حــاج رحمــن متولــد1374 به شــماره 
شناســنامه4040276329 همســر متوفــى، 3-زهــرا رحمانــى فرزنــد محمــد  
ــه شــماره شناســنامه8655 مــادر متوفــى، 4-زهــرا يوســفى  ــد1349 ب متول
ــد  ــنامه4040766601 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1398 ب ــا متول ــد عليرض فرزن
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
ــاه  ــك م ــرف ي ــي ظ ــتين آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاري ــزد او باش ــي ن متوف

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. تقدي
(م الف 194)
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آگهي حصر وراثت
خانــم خديجــه خلجــى داراى شــماره شناســنامه  7062 بــه شــرح دادخواســت به 
ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده  كالســه 225/99ش112ح از اي
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــعبان خلجــى ب ــادروان ش ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
2977 در تاريــخ 97/03/03 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 
حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-مدينــه خلجــى فرزنــد شــعبان بــه 
شــماره شناســنامه7061 فرزنــد متوفــى، 2-خديجــه خلجــى فرزنــد شــعبان بــه 
شــماره شناســنامه7062 فرزنــد متوفــى، 3-حبيــب خلجــى فرزنــد شــعبان بــه 
شــماره شناســنامه9807 فرزنــد متوفــى، 4-يــزدان خلجــى فرزنــد شــعبان بــه 
شــماره شناســنامه4040023927 فرزنــد متوفــى، 5-رضــا خلجــى فرزنــد شــعبان 
بــه شــماره شناســنامه8521 فرزنــد متوفــى، 6-رقيــه خلجــى فرزنــد شــعبان بــه 
ــه  ــد شــعبان ب ــه خلجــى فرزن ــد متوفــى، 7-رباب شــماره شناســنامه10197 فرزن
ــه  ــد شــعبان ب ــد متوفــى 8-زينــب خلجــى فرزن شــماره شناســنامه7516 فرزن
شــماره شناســنامه843 فرزنــد متوفــى، 9-كبــرى اســمعيلى فرزنــد احمــد  بــه 
شــماره شناســنامه5368 همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
ــخ نشــر نخســتين آگهــي  ــزد او باشــد از تاري ــه از متوفــي ن ــا وصيتنام دارد و ي

ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 195)
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تمامى دستگاه هاى دولتى موظف به عرضه 
سهام شركت هاى خود در بورس هستند

 هيجان زدگــى كاذب نبايد بورس را متأثر كند، از اين نظر رشــد 
شــاخص هاى بورس بايد طبق پايه هاى علمى دقيق و بر اساس منطق 

بازار سرمايه پيش برود.
مديريت بازار ســرمايه و افزايش عرضه هــاى اوليه را اقدامى اصولى 
و دقيق براى ايجاد ثبات، توســعه و رونق بخشى به بازارهاى مالى و 

اقتصاد كشور است.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلســه ســتاد اقتصادى دولت 
روزگذشته با بيان اينكه اين اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعاالن 
اقتصادى و مردم قرار گرفت، گفت: در اين مسأله 2 نكته حائز اهميت 
ويژه اســت كه نخستين نكته، رويه سازى و تداوم جدى عرضه سهام 
بنگاه هاى بزرگ و متوســط به ويژه بنگاه هاى دولتى در بورس با يك 
برنامه و طرح دقيق براى مردم محور شــدن اقتصاد كشــور و خروج 
جدى دولت از بنگاه دارى، شفافيت بخشــى به اقتصاد و توليد كشور 

است كه رونق، پويايى و فسادزدايى جدى را در پى خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى افزود: از اين نظر تمامى 
دستگاه هاى دولتى طبق ضوابط و مقررات اعالم شده، موظف به عرضه 
سهام شركت هاى خود در بورس هستند و تداوم بنگاه دارى و مالكيت 
اموال مازاد از ســوى دستگاه هاى دولتى براى شكوفايى اقتصاد، الزم 
است سريعتر به بخش خصوصى و مردم واگذار شود و به ويژه سازمان 
بورس بايد نســبت به اجراى تعهدات شركت ها مبنى بر تكميل سهام 

شناور آنها اقدام كند.
وى اظهار كرد: نظارت دقيق بر بازار ســهام و متعادل سازى عرضه و 
تقاضاى سهام در بورس و رشد منطقى سهام از طريق تسهيل پذيرش 
و رفع موانع حقوقى پذيره نويسى ها و صندوق پروژه نكته دوم است 

كه بايد به دقت مدنظر قرار گيرد.
رئيس جمهور خاطرنشــان كرد: مديريت بــازار بورس بايد با اعمال 
مقررات احتياطى الزم و مراقبت دقيق به جامعه و مردم اين اطمينان را 
بدهد كه سرمايه گذارى آنها در بورس استحكام الزم را دارد، بنابراين 

بهتر است در اين زمينه با جديت بيشتر عمل كنند.
 روحانى گفت: از عوامل مهمى كه مى تواند نوســانات را كنترل كند، 
عرضه ارز صادركنندگان به بازار اســت. دولت با تفكيك كسانى كه 
به قصد ســوداگرى و منفعت طلبى از عرضه ارز حاصل از صادرات 
در موعــد مقرر و طبق ضوابط خوددارى كرده اند، با همكارى مراجع 
قضايى اين افــراد را مورد پيگرد قرار خواهد داد و در عين حال براى 
كسانى كه در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل مى كنند مشوق ها 

و امتيازات ويژه درنظر خواهد گرفت.

اگر واكسن كرونا توليد شود با همكارى 
سازمان بهداشت جهانى آن را وارد مى كنيم

 عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس شــوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايلنا، درباره ســاختن واكســن كرونا در آمريكا و اروپا و 
ارســال آن باتوجه به شرايط تحريمى كه در كشور وجود دارد، گفت: 
اينكه درحال  حاضر مطرح مى شــود واكسن كرونا ساخته شده است، 
 (WHO) بيشتر در حد يك ادعا است؛ زيرا سازمان بهداشت جهانى

اين مسأله را به طور رسمى تأييد نكرده است.
محمدعلى محسنى بندپى تأكيد كرد: اگر واكسن ويروس كرونا ساخته 
شــود، قطعاً همكاران ما در وزارت بهداشــت و درمان با هماهنگى 
WHO و همچنين با كمك كميســيون بهداشــت و درمان مجلس 
شــوراى اسالمى ترتيبى اتخاذ خواهند كرد كه واكسن را بتوانيم وارد 

كشور كنيم.
وى در ادامه تأكيد كرد: در خوشــبينانه ترين شــكل موجود يعنى در 
4 تا 5 ماه آينده ما واكســن را خواهيم داشــت؛ بنابراين بايد همچنان 
بهترين راه مبارزه با ويروس را در پيش بگيريم. بهترين راه پيشگيرى، 
حفظ فواصــل اجتماعى، مراقبت هاى اجتماعــى و فردى و رعايت 

پروتكل هاى پيشگيرانه است.

توليد ادبيات هنجارشكن در زمينه تأسيسات 
هسته اى گام نهادن در خطوط قرمز است

 دســتور رئيس جمهورى براى برداشت قسط دوم صندوق توسعه 
ملى درحال انجام است. مطالبات پرستاران هم بايد پرداخت شود كه آن 
هم توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد و استخدام هايى هم بايد در 

اين زمينه انجام شود.
به گزارش ايرنا، ســخنگوى دولت در نشســت خبرى روز گذشته 
با اصحاب رســانه، در پاسخ به پرسشــى درباره برخى فرضيه هاى 
مطرح شــده درباره حادثه نطنز و اظهارنظر مقامات اسرائيلى گفت: 
از ســاعات اوليه، اين اتفاق به طور دقيق مورد بررســى قرار گرفت 
و گروه هاى متخصص در آنجا مســتقر شدند. بر اساس اجماع نظر 
كارشناســان ذى ربط دليل حادثه با يك اجمــاع نظر درحال تكميل 

است.
على ربيعى در ادامه افزود: خوشــبختانه اين حادثه تلفات جانى نداشته 
است، در ساعات اوليه خبرهايى منتشر كردند مبنى بر اينكه مواد اوليه در 
منطقه پخش شده اما گفته شده كه به هيچ عنوان مواد راديواكتيو وجود 

نداشته است.
دســتيار ارتباطات اجتماعى رئيس جمهورى گفت: همچنين گفته اند 
كه اين موضوع اقدام بازدارنده براى فعاليت هاى هســته اى بوده است 
و تأثيــرى بر روند فعاليت هاى مرتبط با غنى ســازى اورانيوم در مراكز 

هسته اى نظير نطنز بر جاى نگذاشته است.
وى ادامــه داد: صنعت هســته اى ما صلح آميز اســت و بر خالف ميل 
بدخواهان و دشمنان ايران قابل توقف نيست، اين قطار با همه ظرفيت 
خود درحال حركت اســت، از پيــش هم همكاران مــا در دبيرخانه 
شــوراى عالى امنيت ملى اعالم كردند كه در زمان مناســب در اين باره 

اطالع رسانى خواهد شد.
سخنگوى دولت خاطرنشــان كرد: از ابتداى وقوع اين حوادث برخى 
رسانه ها و فعاالن رســانه اى كه عمدتا با موساد كار مى كنند در اقدامى 
برنامه ريزى شده و هماهنگ، تالش كردند كه تصويرى قدرتمند از رژيم 
اسرائيل به دست دهند، اين حادثه را به رژيم اسرائيل مرتبط كردند. هر 
چند مقامات سياسى اســرائيل گفتند كه ما از وقوع اين حادثه استقبال 

مى كنيم اما از پذيرش مسئوليت اين حادثه صريحا خوددارى كردند.
ربيعى افزود: اين فضاســازى و عمليات روانى براى همه ما آشنا است 
كه از ســوى افراد و رسانه هايى با خبرســازى و توئيت از سوى رژيم 
صهيونيستى دنبال شد، به دليل اينكه با ماهيت شرور و تروريستى اسرائيل 

تناسب دارد و به آن رژيم مى خورد كه اين شرارت ها را انجام دهد.
وى ادامه داد: آنها(رژيم اسرائيل) بايد توجه داشته باشند كه توليد ادبيات 
هنجارشكن در زمينه تأسيسات هسته اى ما حتى از سوى رسانه ها عمال 
گام نهادن در مســير خطوط قرمز صلح و امنيت جهانى است كه رژيم 
اسرائيل به آن دامن مى زند و اين اقدام مى تواند رويه خطرناكى باشد كه 

در سراسر عالم توسعه پيدا مى كند.
دستيار ارتباطات اجتماعى رئيس جمهورى تصريح كرد: حتما جامعه 
بين الملل به ادبيات ســازى خطرآفرين و اقدامى كه رسانه هاى اصلى يا 

نيابتى اسرائيل انجام مى دهند، واكنش نشان دهد.
ربيعى گفت: در مورد هر نوع دخالت يا اقدامى كه صورت گرفته باشد، 
پاسخى مناسب داده خواهد شد، دوستان ما در شوراى عالى امنيت ملى 

جمع بندى نهايى را ارائه خواهند داد.
وى درباره جو ايجاد شــده در بورس و تمهيدات دولت در اين زمينه 
گفت: بورس و سهام در كشور موضوع بسيار مهمى و از اركان اساسى 
محسوب مى شوند. بورس از ســال هاى پيش هم وجود داشت، اما از 

اركان كليدى كشور نبود.
دســتيار ارتباطات اجتماعى رئيس جمهورى افــزود: بورس در دولت 
دوازدهم به يكى از اركان كليدى كشــور تبديل شــده است. با ورود 
سهامداران عدالت به بورس، بخش اعظمى از جمعيت ايران در بورس 

حضور دارند و ما اين را مفيد مى دانيم.
ربيعى خاطرنشان كرد: هيجانات هميشه در بورس وجود داشته است، 
قيمت ها باال و پايين مى روند، فعاالن بورس با اين نوســانات آشــنايى 
دارند، بازدهى در اقتصاد با ريســك همراه است و هر چه ريسك باال 

رود، بازدهى بيشتر مى شود.
ســخنگوى دولت در پاسخ به پرسشــى درباره آغاز موج دوم كرونا و 
برنامه دولت براى آغاز سال تحصيلى و برگزارى كنكور گفت: تصميم 
ستاد ملى كرونا بر بازگشايى مدارس در 15 شهريور است. اين تصميم به 
اين دليل بوده كه آموزش و پرورش آمادگى هاى الزم را براى بازگشايى 

به دست بياورد.
وى در پايــان با بيان اينكه آزمون سراســرى 45 روز ديگر (31 مرداد) 
برگزار مى شــود، اظهار كرد: اين مسائل تصميم ستاد كرونا بوده است، 
3 وزير علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و آموزش و پرورش 

با هم اين پيشنهاد را ارائه كردند و درباره آن تصميم گيرى شده است.

هم صدايى فرانسه، آلمان، مصر و اردن 
عليه طرح اشغال

 در ادامه مخالفت هاى جهانى با طرح رژيم صهيونيستى براى اشغال بخش هاى 
بزرگى از اراضى خصوصى فلسطينيان در كرانه باخترى، 4 كشور فرانسه، آلمان، 
مصر و اردن بيانيه اى مشــترك صادر كردند. به گزارش فارس، در اين بيانيه كه 
پس از نشست ويدئوكنفرانسى 4 وزير، توسط وزارت خارجه آلمان منتشر شد، 
آمده است: «ما هم نظر هستيم كه الحاق هر بخشى از اراضى فلسطينيان كه در سال 
1967 اشغال شده، نقض قوانين بين المللى است و بنيان هاى فرايند صلح را به خطر 
مى اندازد». اين 4 كشــور تأكيد كردند: «ما هيچ تغييرى در مرزهاى 1967 را كه 
مورد توافق طرف هاى درگير نباشد، نمى پذيريم». وزراى خارجه آلمان، فرانسه، 
اردن و مصر در پايان خاطرنشان كردند كه اجراى طرح اشغال همچنين مى تواند 

عواقبى را براى روابط آنها با رژيم صهيونيستى داشته باشد.

احتمال شكايت اوكراين از ايران 
در ديوان دادگسترى بين المللى

 معــاون وزير خارجــه اوكراين اعالم كرد كه اين احتمــال وجود دارد كه 
كى يف، دير يا زود از ايران به دليل ســقوط هواپيماى مسافربرى اين كشور به 

ديوان بين المللى دادگسترى (ICJ) شكايت كند.
بــه گزارش فارس، «يِون انين» در گفت وگو بــا خبرنگاران گفت: «ما نياز 
بــه يك تيم حقوقى قوى داريم؛ زيرا اين يك نبرد جدى اســت و از روز 
نخســت هم رد نكرديم كه ما آماده هســتيم دير يا زود به دادگاه سازمان 
ملــل برويم تا طرف ايرانى را در زمينه يك توافق مصالحه پيش از دادگاه 
تحت فشــار قرار دهيم و ما بر مبناى مدارك مناسب قادر هستيم اين كار 
را انجام دهيم. تكيه گاه قوى شــانس رســيدن هرچــه زودتر به توافق را 

كرد.» خواهد  بيشتر 

حواشى روز يكشنبه مجلس مظهر بى اخالقى بود
 حواشى جلسه يكشنبه مجلس با حضور وزير امور خارجه مظهر بى اخالقى 

بود، اين رفتارها نشانه اين است كه ما هنوز به عقالنيت كامل نرسيده ايم.
نماينــده مردم بناب در مجلس در گفت وگو با ايســنا با بيان اينكه توهين هاى 
نمايندگان در جلســه روز يكشنبه مجلس شوراى اسالمى در شأن كشور نبود، 
تأكيد كرد: رهبرى بيشــتر از همه ما آقاى ظريف را مى شناسند و در اين دولت 

از كسى به اندازه ايشان دفاع نكرده است. 
محمد باقــرى در ادامه افزود: اگر ما داعيه واليتمدارى و انقالبى  گرى را داريم 
بايد فرمايشات ايشان را بشنويم و سپس قضاوت كنيم؛ حتى اگر وزراى ديگرى 
كه به عملكردشان انتقاداتى وجود دارد در مجلس شوراى اسالمى حضور پيدا 
مى كردند، باز هم نبايد با اين ادبيات با آنها صحبت مى شــد يا آنها را دروغگو 

خطاب مى كرديم.

آگهى ارزيابى كيفى خدمـات مشاور ( نوبت دوم )

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان 
در نظر دارد فعاليت هاى طرحهاى آمارى سال 1399سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به شماره 2099004146000005 در قالب خريد خدمات مشاوره به اشخاص حقوقى حائز شرايط واگذار 

نمايد.
كليه مراحل انتخاب مشاور از دريافت اسناد تا ارايه پيشنهاد و بازگشايى پاكت ها بصورت مكتوب و همزمان نيز از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه:  از ساعت 10 صبح مورخ 1399/04/17 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت10 صبح مورخ 1399/04/17 لغايت ساعت 14 ظهرمورخ 1399/04/21
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: از ساعت 8  صبح مورخ 1399/04/22 لغايت ساعت 14 ظهرمورخ 1399/04/28

مدت انجام كار: از زمان انعقاد قرارداد لغايت 1400/01/31
روش انتخاب مشاور: روش تعرفه
محل انجام : سطح استان همدان

تخصص مورد نياز: 1- اقتصادى، اجتماعى خانوار2-صنعت معدن و زيربنايى3- كشاورزى4- خدمات (دارا بودن حداقل يكى از 
تخصصهاى ذكر شده جهت انجام طرح الزامى مى باشد و محدوديت پايه ندارد)

نشانى كارفرما: همدان ، خيابان شكريه ، كد پستى 6516719351
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 04- 38386501-081 داخلى 202 جناب آقاى صدوقى تماس حاصل 

فرماييد. 
(م الف 511)

 آســمان تجارت منطقه آتالنتيك در سايه 
طوفانى تيره قرار گرفته اســت. هفته گذشته 
مقامات دولت آمريكا اعالم كردند بر گروهى 
از كاالهاى اروپايى كــه در بازارهاى آمريكا 
عرضــه مى شــوند - از شــكالت گرفته تا 
پارچــه - تعرفه هاى جديــد وضع خواهند 
كرد، اقدامى كــه تازه ترين تنش تجارى ميان 
دنيا خواهــد بود. اين  اقتصــادى  غول هاى 
تنش ها عمدتا به دليل اختالفات بر سر اعطاى 
يارانه به غول هاى هواپيماســاز طرفين بوده 
اســت. در اين باره دونالد ترامپ كه به شدت 
تحت فشــار هاى اقتصادى ناشى از ويروس 
«كوويد-19» قرار گرفته، تهديد كرده اســت 
1/ 3 ميليارد دالر از محصوالت وارداتى اروپا 
به كشــورش را هدف تعرفه هاى تنبيهى قرار 

خواهد داد.
البته اين مناقشه در سال 2004 آغاز شده است، 
زمانى كه آمريكا، 4 كشــور انگليس، فرانسه، 
آلمان و اسپانيا را به ارائه يارانه هاى غيرقانونى 
و هدايايى بــراى حمايــت از توليد طيفى از 

محصوالت ايرباس متهم كرد.
از سوى ديگر طبق گزارش منتشرشده از فارس، 
همين هفته پيش اتحاديه اروپا از قرار دادن نام 
آمريكا در زمره كشورهاى امن خوددارى كرد 
به اين معنى كــه آمريكايى هايى كه عازم اروپا 
هســتند به دليل شيوع گسترده كرونا در اياالت 
متحده در كشــورهاى اروپايــى چندان مورد 

استقبال قرار نخواهند گرفت.
با اين حال شــاهد آن هســتيم كه ترامپ در 3

سال گذشــته بارها به اتحاديه اروپا و سياست 
كشــورهاى اروپايى حمله كرده است، ناتو را 
مــورد انتقاد قــرار داده و از رهبران اروپايى و 

سياست هاى آنها نيز مدام انتقاد كرده است.
طبق گزارش منتشــر شده از ايرنا، كميسر امور 
تجارى اتحاديه اروپا دوشــنبه همين هفته به 
كميته تجارى پارلمان اروپا گفت كه واشنگتن 2

بار پيشنهاد اتحاديه اروپا براى حل اين مناقشه 
را رد كرده است.

فيل هوگان در ادامه افزود: مى خواهم تضمين 
دهم كه درصورت دست نيافتن به نتيجه مورد 
انتظار از آمريكا درباره به سرانجام رساندن اين 
مناقشــه، ما آماده اقدام قاطعانه و محكمى در 

اتحاديه اروپا هستيم.
در اين ميان به نظر مى رســد مذاكرات تجارى 
ميان انگليس (كه ديگر عضوى از اتحاديه اروپا 
نيست) و آمريكا نيز به بن بست خورده است. 
در يك حمله لفظى بى سابقه ليز تيروس، وزير 
تجارت بريتانيا، آمريكا را به خوب بازى كردن 
در امضاى توافق تجارى آزاد با تعرفه هايى پايين 

متهم كرد.
 آيا اتحاديه اروپايى توان ايفاى نقش 

مستقل دارد؟
آمريكا در دوران نوين به دنبال اهدافى همچون 
وابسته كردن نظامى- امنيتى قاره اروپا به خود 
بوده اســت. بخشى از اين هدف اصلى وابسته 
كردن كامل بلوك مالى، تجارى و اقتصادى اروپا 
به آمريكا به واسطه افزايش سطح چسبندگى هاى 
امنيتى اســت؛ از اين حيث ايجاد شــكاف و 
تشديد تنش ميان اروپا و ديگر اعضاى قدرتمند 
جامعــه بين المللى به منظور منزوى ســازى و 
افزايش و تشديد ســطح وابستگى هاى امنيتى 
و حتى فراتر از آن ايجاد افتراق و انشــقاق در 
شــاكله جامعه چندوجهى و توسعه يافته اروپا، 

با هدف تضعيف مجموعه نهادهاى يكپارچه و 
منسجم آن، بخش الينفك سياست هاى آمريكا 

در قبال اتحاديه اروپا بوده است.
از ايــن رو اگرچــه كشــور هاى اروپايى در 
ســاليان پس از جنگ جهانى دوم به ســمت 
توســعه يافتگى يــا ايجاد نهادهاى مســتقل 
سياســى، اقتصادى و اجتماعى مانند شوراى 
اروپايى، شــوراى اتحاديه اروپايى، كميسيون 
اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانك مركزى 
اروپا و ديوان محاسبات، پيش رفته اند، هيچ گاه 

ذيل سياســت هاى آمريكا 
به ويژه در سايه پيمان ناتو 
نتوانسته اند نياز هاى امنيتى 
خود را بــراى ارائه نقش 
مستقل و ايفاى وظيفه ملى 

بازيابى و تكميل كنند.
توافقى  برجام  موضوع  در 
ســال  از 12  پــس  كــه 
گفت وگــو ميان ايــران و 
جامعــه جهانــى منعقــد 
شــد، اتحاديه اروپا به ويژه 
تروئيــكا برخــالف همه 
ديدگاه هاى متضاد و متنوع، 
پس از خروج دونالد ترامپ 
رئيس جمهورى آمريكا از 

اين توافق، نتوانســت از عهده وظايف ذاتى و 
تعهدات خود در قبال ايران بر بيايد.

 اروپا درحال فاصله گرفتن از آمريكا 
و چرخش به سمت چين است

شبكه خبرى CNN در تحليل شدت گرفتن 
اختالفــات اروپا بــا آمريكا در گزارشــى 
نوشــت، براى بيش از 70 ســال اتحاد ميان 
آمريكا و اروپا به عنوان يك اصل مســتحكم 
براى ثبات در اروپــا و همچنين در خدمت 
نظم غربى تحت رهبرى اياالت متحده بوده 

اســت. اما در سال 2020 به نظر مى رسد 
روابط ميان 2 ســوى اقيانوس آتالنتيك 

درحال دگرديسى است.
مشــخص اســت كه اين روزها واشنگتن 
عالقه چندانى به اروپــا ندارد و همچنين 
آشــكار است كه كشــورهاى اروپايى نيز 
به دنبال استقالل بيشــتر از آمريكا هستند. 
اين امر به ويژه براى 27 كشور عضو اتحاديه 

اروپا كامال صادق است. 
براســاس اين گزارش، يكى از راه هايى كه 

بروكســل فكر مى كند مى تواند خودش را از 
آمريكا جدا كند تعامل بيشــتر با چين به عنوان 
يك شــريك اســتراتژيك و اقتصادى است. 
كاهش اتكا بــه ابرقدرت جهان با ايجاد توازن 

در روابط خود با ديگران. 
در پايــان اين گزارش تحليلى آمده اســت كه 
ناظران سياســى اتحاد اروپا و آمريكا تصديق 
مى كنند كه در 4 ســال گذشــته مسأله تشديد 
اختالفات به لبه پرتگاه رســيده اســت و اگر 
ترامــپ بتواند «جــو بايــدن» را در انتخابات 
شكست  جمهورى  رياست 
دهد وضع بدتر هم خواهد 
شد. ترامپ، اتحاديه اروپا و 
به ويژه آلمــان را يك رقيب 
اين  به  كه  مى داند  اقتصادى 
معناست اگر دور دوم پيروز 
شــود تنش ها بيشتر خواهد 

شد.
 خروج اياالت متحده 
از پشت پرده تصميمات 

اروپا
آن  شــاهد  كه  همان طــور 
هســتيم ايــاالت متحــده 
آمريكا در چند سال اخير در 
عرصه هاى مختف سياسى و 
اقتصادى دچار تنزل شده است. يكى از مسائلى 
كه درباره سياست هاى رئيس جمهور فعلى اين 
كشور به نظر مى رسد اين است كه اياالت متحده 
با شيب نسبتاً تندى به سمت انزوا و در عرصه ها 

بين المللى پيش مى روند.
از ســوى ديگــر تحليل هــا و پيش بينى هاى 
تحليل گران سياسى خبر از توازن قوا و يا حتى 
پيشــى گرفتن چين از اياالت متحده به عنوان 

ابرقدرت عرصه بين الملل است. 
در سال هاى اخير كشورمان با برقرارى و عقد 

معاهده برجام با كشور هاى ابرقدرت در جهان، 
در جايگاه حقوقى همواره توانســته اســت از 
سياست ها و عملكرد خود دفاع كرده و مقبوليت 
الزم را به دســت آورد. از اين رو همين مسأله 
موجب افزايش سطح هماهنگى ها و همكارى ها 
ميان ايران و كشور هايى همچون چين و روسيه 

شده است.
از ســوى ديگر اروپايى كه در گذشته در برابر 
كشورمان هم سوى جدانشدنى با اياالت متحده 
بود، شاهد آن هستيم كه با وجود ناتوانى اجراى 
تعهدات خــود در برخى مواضع بين المللى از 
همسو شدن با سياست هاى اين كشور اجتناب 

مى ورزد.
اتحاد و حمايت شكل گرفته ميان ايران، روسيه 
و چين از يك سو، و دور شدن و اختالف ميان 
اروپــا و آمريكا از ســوى ديگر مى توان گفت 
موجب آغاز فرايندى  شده است كه در سال هاى 
آينده نقشه قدرت در جهان را به شكل واضحى 

تغيير دهد.
از اين رو اتحاديه كشورهاى اروپايى همان طور 
كه در گزارش شــبكه خبرى CNN خوانديم 
فرصت را غنيمت شمرده و پس از پايان جنگ 
جهانــى دوم تا به امروز خود را از زير فشــار 
خود(آمريكا)  قديمــى  متحد  محدوديت هاى 
برهاند. از اين رو شــايد بتــوان تغيير موضع 
اتحاديه اروپا در قبال آمريكا را آخرين مرحله 
براى تغيير قــدرت حاكمه در دنيــاى امروز 

دانست.
البته با وجود اينكــه اروپا تمايل خود را براى 
اتخــاد آزادانــه تصميمات بين المللى نشــان 
داده اســت، بايد گفــت كه نســبت به عمق 
وابستگى اتحاديه كشــور هاى اروپا به اياالت 
متحده در طول ده هاى گذشــته تحقق اين امر 
را براى كشور هاى اتحاد قاره سبز بسيار دشوار 

كرده است. 

تالش اروپا براى قرارگرفتن 
درگـروه پيروز عرصه جهانى
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مجلس هنوز به حوزه مسكن ورود نكرده است
 بحث هايى در كارگروه هاى ديگر وجود دارد كه چگونه در باب مســكن 
سياستگذارى شود اما مربوط به صحن علنى نيست و مجلس به طور رسمى 

در حوزه مسكن ورود نكرده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به اينكه كارشناسان كارهايى در حوزه مسكن انجام مى دهند، 
اظهار كرد: مباحثى درباره اينكه چگونه در باب مسكن سياستگذارى انجام 
شــود، از جمله ماليات بر خانه هاى خالى توسط كارگروه هاى ديگر مطرح 

شده اســت. حجت االسالم احمدحسين فالحى درباره خانه هاى 25 مترى 
نيز تصريح كرد: مســكن 25 مترى را مجلس مطرح نكرده است، شايد در 

اظهارات نماينده اى بوده باشد اما مجلس مطرح نكرده است.
وى در پاســخ به اينكه مجلس چه زمانى قرار اســت در بحث مسكن ورود 
داشته باشد، ادامه داد: در جلسه اى با رئيس مجلس بحث هايى در رابطه با 
مســكن مطرح شد اما اينكه چه زمانى ورود شود، مربوط به تصميم هيأت 

رئيسه مجلس است.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى درباره بازنگرى سهميه هاى 

پذيرش دانشجو گفت: نخستين جلسه كميسيون با وزير علوم ممكن است 
در اين هفته برگزار شود و صحبت هاى مقدماتى در اين جلسه انجام خواهد 

گرفت و در هفته هاى آينده كميسيون وارد اين مباحث مى شود.
فالحى درباره تغيير زمان كنكور سراســرى نيز مطــرح كرد: درباره زمان 
كنكور سراسرى تصميمى در كميسيون آموزش گرفته نشده و فقط بحث 
نهضتى هــا بوده كه ديروز بحث هايى با وزير شــد تا آزمون را تا 20 تيرماه 
به تأخير بيندازند و ســطح آزمون را آسان كنند تا افراد بتوانند حدنصاب 

را كسب كنند.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران:

بنت الهدي نوري، ليال منيعي
 هانيه اميركهريزي، سينا بيدمشكي

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

 بهشت غرب ايران با طبيعت زيبا، جذاب 
و دلربايش، حس اشــتياق زندگى، جذابيت 
محيطــى و تنفس عميــق در يك طبيعت 
سالم را به انسان هديه مى دهد اما متأسفانه 
در سال هاى اخير رشد فزاينده ساخت بدون 
حســاب و كتاب ويالهاى باغى بزرگ، اين 

طبيعت را به طور جدى تهديد مى كند.
همواره يكى از مهم ترين داليلى كه موجب 
شــده تا تويســركان در كانــون توجهات 
گردشــگران قرار بگيرد و مسرت، آرامش و 
شور و شعف را به مردم و ميهمانان خود هديه 
دهد، طبيعت بكر، دلنشين و مسحوركننده 
آن اســت كه چشم هر نظاره گرى را به خود 

خيره كرده و تحسين آنها را برمى انگيزد.
تويســركان يــك كالنشــهر برخــوردار از 
زيرســاخت هاى متعدد و پرشمار خدماتى، 
مراكز متنوع اقتصادى و قطب ويژه صنعتى 
نيست اما بى شك يه كالن باغ شهر روح افزا و 
چشم نواز با برخوردارى از اقليم و آب و هوايى 
دلپذير اســت كه مى تواند به لطف طبيعت 
ســحرآميز خود ميزبان گردشگران پرشمار 

داخلى و خارجى باشد.
بخش اندوه بار ماجرا از زمانى آغاز شــد كه 
رفته رفته و به تدريج، خانه باغى هاى ساده كه 
با حد و اندازه هايى در حد برآوردن نيازهاى 
ضــرورى در دل طبيعــت بكر تويســركان 
ساخته مى شــدند، در سال هاى اخير تبديل 
به ويال باغ هاى پرشمار و بزرگى شده اند كه 
گويــى دارند بكرى را از طبيعت چشــم نواز 
تويسركان مى گيرند و اين باغ شهر بزرگ را 
به باغ ويالهاى تخريبگر زيست بوم شهرستان 

تبديل مى كنند.
تويسركان، بهشت غرب ايران، بدون طبيعت 
بكر و دلنشينش ديگر بهشت نيست و هويت 
اقليمى، جغرافيايى و گردشــگرى خود را از 
دست مى دهد اما رشد فزاينده و سرسام آور 
ساخت و سازهاى خارج از ضابطه در باغ هاى 
اين شهرســتان آنچنان با سرعت به مسير 

ويرانگر خود ادامه مى دهد كه با نگاهى گذرا و 
به سادگى مى توان حدس زد كه در سال هاى 
نه چنــدان دور آينده چه فاجعه هولناكى در 

انتظار زيست بوم كم نظير تويسركان است.
خانه باغى ها و ويالهاى بسيار بزرگ و آنچنانى 
در قلب طبيعت پرجاذبه تويسركان مى سازيم 
كــه از آرامش و دلنشــينى طبيعت نهايت 
استفاده را بكنيم، غافل از اينكه اگر اين روند 
با همين سرعت ادامه پيدا كند ديگر طبيعتى 
باقى نمى ماند كه بخواهيــم در دل آن آرام 
بگيريم و مشغله هاى فراوان زندگى امروز را 

به فراموشى بسپاريم.
بــا وجود اعالم برخى دســتگاه هاى اجرايى 
مرتبــط با حفــظ طبيعت بكر شهرســتان 
تويســركان، به نظــر مى رســد آن گونه كه 
بايسته است با روند تخريب فزاينده باغ هاى 
تويسركان برخوردهاى قاطع و بازدارنده انجام 
نمى شــود و هر روزى كه مى گذرد شاهد قد 
علم كردن سازه اى ناهماهنگ با ضرب آهنگ 
زيبــاى طبيعت در قلب باغ هاى سرشــار از 
آرامش و حس خوب زندگى در تويســركان 
هستيم كه آينده اى نامعلوم و مبهم را براى 
اين بخش ترسيم مى كند و حيرت انگيز است 
كه بخش قابل توجهى از اين گونه ســاخت 
و ســازها حتى در حريــم رودخانه ها انجام 

مى گيرد.
در اين ميان اما كمبود تفرجگاه هاى عمومى 
و فضاهاى مفرح و شاد را شايد بتوان يكى از 
داليل روى آوردن مردم به ساخت خانه هاى 
باغى مجلل و يا همــان ويال باغ هاى بزرگ 
دانســت، زيرا مردم در ملك و باغ شخصى 
خود احســاس آرامش و راحتى بيشــترى 
مى كنند و ســاعت هاى بيشــترى را بدون 
تكلف هاى مخصــوص جمع هاى عمومى در 
طبيعت ســپرى مى كنند اما تداوم اين روند 
در درازمدت موجب بروز مشــكالت زيست 
محيطى و آسيب رسانى كالن به طبيعت بكر 
تويسركان مى شــود و خسارت هاى غيرقابل 

جبرانى را از خود به جا مى گذارد.
اكنون شهرستان تويسركان حتى از يك شهر 
بازى استاندارد و مناسب براى سپرى كردن 
اوقاتى مفرح و شــاد حداقــل براى كودكان 
برخوردار نيســت و به نظر مى رســد برخى 
مكان هاى تفريحــى و تفرجگاه هاى عمومى 
ماننــد فضاى بــاز بارگاه حيقــوق نبى(ع)، 
آرامگاه ميررضى و پارك كمربســته با همه 
جذابيت هــاى خود حداقل براى بخشــى از 
مردم تويسركان تكرارى و كسالت بار شده اند 
و البته گاهى اوقات نيز شاهد چرخه نامناسب 
خدمات رسانى رفاهى مانند تأمين نور كافى 

در شب و در اين گونه تفرجگاه ها هستيم.
 نابــودى طبيعــت با ســاخت 
ويالباغ ها خيانت به تويسركان است

مديــر اداره جهاد كشــاورزى شهرســتان 
تويسركان در اين باره به ايسنا گفت: مهم ترين 
ويژگى كم نظير تويسركان كه اين شهرستان 
را به بهشــت غرب و مقصــدى جذاب براى 
گردشــگران تبديل كــرده، طبيعت بكر و 
مسحوركننده آن است و نابودى اين طبيعت 
با ســاخت ويال باغ ها خيانت به تويسركان 
است. مسعود اكبرى اظهار كرد: بخش امور 
اراضى و باغات جهاد كشاورزى پيگيرى هاى 
خود را براى جلوگيــرى از نابودى تدريجى 
طبيعت بكــر و باغ هاى تويســركان انجام 
مى دهد اما مردم به عنوان دوســتداران ديار 
خود و محافظان طبيعت كم نظير آن بايد ما 
را در صيانت از طبيعت بهشــت غرب ايران 
يارى كنند.وى با اشاره به گزارش هايى مبنى 
بــر قاچاق چوب از تويســركان كه به مقوله 
قطع درختان و ساخت ويالهاى باغى ارتباط 
دارد، افزود: متأسفانه بريده شدن درختان و 
خروج آن در شهرســتان افزايش يافته البته 
به طور عمده چوب درختان غيرمثمر است؛ 
زيرا كشــاورزان و باغداران هيچ گاه حاضر به 
بريده شدن درخت هاى مثمر خود نيستند، 
مگر آنكه آفتى در بين درختان افتاده و آنها را 

متضرر كرده باشد.
اكبرى بــا تأكيد بر لزوم اقدامات بيشــتر و 
جدى تر براى برخورد با تخلفات در اين زمينه 
تصريــح كرد: با همكارى نيــروى انتظامى، 
منابع طبيعى و محيط زيســت برنامه هايى 
براى برخــورد قاطعانه با قضيه قاچاق چوب 

درنظر گرفته شده است.
وى متذكر شد: نيروى انتظامى وظيفه دارد 
هر محموله اى كه از مبادى ورودى و خروجى 
شهرســتان نقل و انتقال مى يابد و مشكوك 
بــه قاچاق چوب و قطع درختان اســت را با 
جهاد كشــاورزى و منابع طبيعى هماهنگ 
كند تا كارشناســان در محل حاضر شوند و 
اگر چوب هاى بريده شده غيرمجاز هستند، 

جلوى قاچاق آن گرفته شود.

و  ســاخت  با  قانونى  برخــورد 
تويسركان  در  غيرمجاز  ســازهاى 

قوت مى گيرد
فرماندار شهرستان تويسركان نيز در اين باره 
گفــت: برخورد قاطع و قانونى با ســاخت و 
ســازهاى غيرمجاز در تويســركان با اجراى 

سازوكارهاى مؤثر نظارتى، قوت مى گيرد.
سيدرسول حســينى افزود: كميسيون ماده 
99 در مورد ســاخت و ســازهاى غيرمجاز 
روستايى و كميسيون ماده 100 براى ساخت 
و سازهاى غيرمجاز شهرى مرتب و با عزمى 
جدى تر و دقت بيشــتر نسبت به گذشته در 

تويسركان برگزار مى شوند.
وى بيــان كرد: تويســركان يك باغ شــهر 
بزرگ گردشــگرى است كه اگر طبيعت بكر 
و چشــم نوازش را از آن بگيريم در حقيقت 
هويت تويسركان دچار خدشه مى شود و اين 
درحاليست كه در سال هاى اخير شاهد وارد 
آمدن آسيب هاى جدى به طبيعت شهرستان 

براى ساخت و سازهاى غيرمجاز بوديم.
حســينى با تأكيد بر اينكه برخورد قاطع و 
قانونى با ساخت و سازهاى غيرمجاز نيازمند 
هم افزايى و اراده تمامى دستگاه هاى اجرايى 
و شخصيت هاى مرتبط در شهرستان است، 
تصريح كرد: جلوگيــرى از روند غيرقانونى 
ســاخت و سازهاى غيرمجاز و برخورد قاطع 
و قانونى با متخلفان، با همكارى و هم افزايى 
شهردارى، شوراى شهر و دستگاه هاى اجرايى 
تحقق يافتنى  كشاورزى  جهاد  مانند  مرتبط 
اســت. وى افزود: ساختن خانه هاى باغى در 
زمين هايى كه كاربرى باغى دارند، از ضوابط و 
شرايط خاصى برخوردار است كه هرگز اجازه 

نمى دهد خانه هاى باغى به ويالهاى تخريبگر 
طبيعت تبديل شوند.

حسينى خواســتار نظارت دقيق تر و بيشتر 
اداره جهاد كشــاورزى تويســركان به عنوان 
متولى نظارت بر ساخت و سازهاى غيرمجاز 
در باغ هاى شهرســتان تويســركان شــد و 
اظهار كرد: متأســفانه در برخى مواقع حتى 
شاهد قطع درختان براى ساخت و سازهاى 

غيرمجاز بوديم كه ديگر نبايد تكرار شود.
وى مطرح كرد: اگــر روند تخريب طبيعت 
بكر و چشم نواز در تويسركان ادامه پيدا كند 
در آينــده اى نه چنــدان دور ديگر نمى توان 
تويسركان را بهشت غرب خواند؛ زيرا طبيعت 
كم نظير آن براى منافع شخصى و با در پيش 

گرفتن بى قانونى از بين مى رود.
تويســركان يكى از شهرســتان هاى استان 
همدان در فاصله 90 كيلومترى مركز استان 
و دامنه جنوبى كوه الوند اســت كه به دليل 
برخوردارى از طبيعتى بكر و چشم اندازهاى 
كم نظير طبيعى، اقليم و شرايط آب و هوايى 
دلپذير با داشتن دشت ها و باغ هاى سرسبز و 
بكر، عنوان بهشــت غرب ايران را از آن خود 

كرده است.
يكــى از مهم ترين مزيت هاى گردشــگرى 
شهرستان تويسركان، گردشگرى طبيعت با 
توجه به ويژگى هاى طبيعــى، آب و هوايى 
و اقليم اين شهرســتان اســت و اگر مردم 
تويسركان به دســت خود اين مزيت ويژه و 
جذاب را دســتخوش تغييرات خسارت بار و 
آسيب رسان كنند، شايد در آينده اى نه چندان 
دور شاهد از بين رفتن جذابيت هاى طبيعى و 

طبيعت بكر تويسركان باشيم.

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

يك روحانى ورزشكار در پى ايجاد تحول 
در وزنه بردارى همدان

 وزنه بردارى از جمله رشــته هاى موفــق در تاريخ ورزش همدان 
به شــمار مى رود كه قهرمانان و نام آوران زيــادى را به جامعه ورزش 
كشور معرفى كرده، به طورى كه همدان از استان هاى ثابت در ليگ هاى 

برتر وزنه بردارى كشور است.
اســتان همدان از ســال 88 در ليگ وزنه بردارى كشــور صاحب تيم 
است و در اين ســال ها پايگاه شهيد نوژه همدان با عنوان تيم «عقاب» 
نماينده نيروى هوايــى ارتش بود اما پس از افول هيأت وزنه بردارى و 
چالش هاى ايجادشــده براى اين رشته ورزشى، دى ماه سال 95 با روى 
كار آمدن «محمد زارعى» جــان تازه اى بر پيكره ناتوان اين ورزش در 
ســطح استان تزريق شــد و وى با اجراى طرح استعداديابى از جوانان 
بومى استان توانست عنوان نايب قهرمانى باشگاه هاى كشور را در سال 

97 ازآن همدان كند.
كمتر از يك ماه پيش مجمع انتخابات هيأت وزنه بردارى استان همدان 
با حضور محســن بيرانوند، دبير فدراســيون وزنه بردارى و محســن 
جهانشــير، مديركل ورزش و جوانان استان همدان برگزار و «عليرضا 
هميوند»، روحانى نهاوندى براى 4 ســال سكاندار هيأت وزنه بردارى 

استان همدان شد.
رئيس هيأت وزنه بردارى استان همدان درباره برنامه هاى آينده خود به 
ايسنا گفت: بايد بازديدهاى ميدانى اين رشته را به همراه ورزشكاران و 
مربيان وزنه بردارى انجام دهيم، نشست هايى برگزار كنيم و صحبت هاى 
آنها را در رابطه با مشــكالت و مســائلى كه پيش رويشان است، جويا 

شويم.
حجت االسالم عليرضا هميوند با اشاره به اينكه مى خواهيم شرايط بسيار 
مناسبى براى وزنه بردارى استان ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: برنامه هاى 

بسيارى طراحى كرده ايم تا وزنه بردارى استان را متحول سازيم.
وى اهم فعاليت هاى هيأت را شــامل رشــد جمعيت آمارى، برگزارى 
كالس هــاى دانش افزايى مربيان و ورزشــكاران، احيــاى هيأت هاى 
غيرفعال، تالش براى برگزارى مســابقات استانى در نخستين فرصت 
مقتضــى، تعامــل بــا اداره كل ورزش اســتان و فدراســيون و اكرام 

پيشكسوتان و ورزشكاران مطرح استان دانست.
وى مطرح كرد: سالن هاى وزنه بردارى با رعايت آيتم ها و پروتكل هاى 
بهداشتى برقرار اســت در ضمن برگزارى كالس ها و فعاليت سالن ها 
زيرنظر ستاد مقابله با كرونا و تصميم اداره كل و پيشنهاد هيأت برگزار 

مى شود.
رئيس هيأت وزنه بردارى اســتان همدان اولويت نخســتش را رعايت 
آيتم هاى بهداشتى دانست؛ زيرا حفظ سالمت ورزشكاران در وضعيت 

كنونى مهم ترين مسأله و از واجبات است.
وى درباره برگزارى مسابقات وزنه بردارى در استان همدان اظهار كرد: 
در استان همدان نخبگانى در اين رشته فعاليت داشتند و درحال حاضر 
نخبگان ورزشــى خوبى در وزنه بردارى استان حضور دارند كه آنها را 
شناسايى مى كنيم و از كســانى كه در سطح ايده آلى قرار داشته باشند، 

براى مسابقات كشورى استفاده خواهيم كرد.
هميوند افزود: متأســفانه در گذشته ورزشــكارانى را در سطح ايران و 
يا حتى آسيا داشــتيم كه از آمادگى بااليى برخوردار بودند اما آن طور 
كــه انتظار مى رفت، ديده نشــده اند اما نظارت مــا در اين زمينه باالتر 

خواهد رفت. 
وى در ادامه از تالش براى ميزبانى اســتان همدان از مسابقات كشورى 
وزنه بردارى و برگزارى كالس هاى مربيگرى و داورى ســخن به ميان 

آورد.
وى درباره بازتاب حكمش به عنوان يك روحانى در عرصه ورزشــى 
چون وزنه بردارى از سوى رسانه هاى خارجى اذعان كرد: اين رسانه ها 
قضيه را سياســى جلــوه داد ه اند، شــايد اگر لبــاس روحانيت بر تن 
نداشتم اين اخبار شكل نمى گرفت اما رسانه هاى معاند و خودفروخته 
مى خواهنــد از آب گل آلود ماهى بگيرند و در ذهنيت مردم جلوه بدى 

از روحانيت قرار دهند.
هميونــد در ادامه از تجارب ورزشــى خود گفت: در كشــتى پهلوانى 
بوده ام و اكنون در رده پيشكسوتان ورزش مى كنم. در جوانى مسابقات 
كشورى كشتى پهلوانى و زورخانه اى را تجربه كرده ام. از جنس ورزش 
هســتم اما اين موضوع يك بحث مديريتى اســت و آماده خدمت به 
وزنه بردارى استان هستم. ما از يك تيم بسيار منسجم و متخصص رشته 
وزنه بردارى در كنار خود استفاده مى كنيم و نقش خادمى داريم و هدفم 

فقط خدمت به ورزش است.
وى در پايــان مطــرح كرد: روحانيون با همه اقشــار جامعه در ارتباط 
هســتند، بســيارى از روحانيون مديران شايســته اى بــوده و برخى 
ورزشكارند كه اميدواريم بتوانيم مثمرثمر واقع شويم و به ورزشكاران 

خدمت كنيم.

مرغ گرم در همدان ناياب شد
 چند روز بيشــتر از افزايش قيمت مرغ در بازار نمى گذرد 
كه با مسأله جديدى دست به گريبان شده ايم و آن، كمبود اين 

محصول در بازار همدان است.
با مراجعه به بازار و پرس و جو از شــهروندان و فروشــندگان، 
دريافتيم عرضه اين محصول نســبت به گذشته محدود شده، 
در حالى كه تقاضا همانند گذشته با وجود افزايش قيمت وجود 

دارد.
يك شهروند همدانى در گفت وگو با ايسنا اعالم كرد: مرغ گرم 
همدان فقط صبح ها در مراكز فروش موجود است و در ساعات 

ميانى روز يك مرغ هم وجود ندارد.
شهروند ديگرى با اظهار ناراحتى گفت: خيلى از مرغ فروشى ها 
ديگــر مرغ عرضه نمى كنند و با فروش بوقلمون تغيير شــغل 

داده اند.
جمعى از فروشــندگان در ادامه اين گفت وگوها خاطرنشــان 
كردند: ميزان عرضه مرغ نســبت به گذشته كمتر شده و روزانه 

ميزان بار كمترى براى ما مى آيد.
ــرغ  ــش قيمــت م ــا افزاي ــرد: ب ــرح ك ــرى مط ــازه دار ديگ مغ
انتظــار درآمــد بهتــرى داشــتيم امــا كمبــود مــرغ دليلــى بــر 

ــازار شــده اســت. ــى ب نارضايت
يك فروشگاه بزرگ عرضه مرغ در مركز شهر ساعت 12 مرغ 
در مغازه نداشت و از وجود صف مرغ در ساعات آغازين روز 
خبر داد و اظهار كرد: اول صبح مرغ تمام شــده است و تا فردا 

بار مرغ نداريم.
افزايش قيمت نمكى بود، بر زخم مردم  در اين شرايط اقتصادى 
و ديگــر نبايد كمبود هــم داغ ديگرى بگــذارد، ضمن اينكه 
شهروندان در هر شرايط اقتصادى گاهى نيازمند تقويت جسم 
خود هســتند و نبايد با كمبود موادغذايى اين دغدغه هم ايجاد 

شود.
شــنيده ها حاكى از آن اســت كه جوجه ريزى در مرغدارى ها 
به دليل افزايش قيمت نهاده هاى دامى كم شــده و مرغ كمترى 

نسبت به گذشته در بازار عرضه مى شود.
وقتى مســئوالن زير بار اعتراض مرغداران نمى روند، آن ها نيز 
كشتار مرغ را در چندين روز كاهش مى دهند تا جايى كه كمبود 

مرغ در بازار به وجود مى آيد.
مســئوالن اســتان هيچ گونه كمبــودى را تأييــد نكردند، اين 
درحالى اســت كه با مراجعه به بازار شاهد كمبود اين محصول 

بوده ايم.

خيانت به كالن باغ شهر ايران 
با «ويالسازى»

در برخــى مواقــع حتى 
درختان  قطــع  شــاهد 
سازهاى  و  ساخت  براى 
ديگر  كه  بوديم  غيرمجاز 

نبايد تكرار شود

 اعضــاى دوره چهــارم شــوراى 
شهر همدان ســال 92 طرح راه اندازى 
شهردارى منطقه 5 را به بهانه كالنشهر 
شدن، مديريت مركز شــهر همدان و 
ساماندهى كســبه و بازار و حتى بافت 
فرســوده مطرح كرده و بــه تصويب 
رساندند و در دى ماه سال 94 راه  اندازى 
شهردارى منطقه 5 را طلب شهردارى از 

دولت دانستند.
سرانجام شوراى شهر مردادماه سال 98
دريافت موافقت راه اندازى شــهردارى 
منطقه 5 در بافت مركزى شــهر(رينگ 
نخست شهر) را از سازمان شهردارى ها 

و هميارى هاى كشور اعالم كرد.
اين طرح درحالى به تصويب رســيد 
كه در سال 92، سليمان حيدرى دلگرم، 
مديــركل وقــت دفتر امور شــهرى 
استاندارى همدان راه اندازى شهردارى 
منطقــه 5 در شهرســتان همــدان را 
غيرضرورى دانســت و گفت: اين كار 
ضرورتــى ندارد؛ زيــرا ريزدانه كردن 
كنترل را ســخت مى كند و خود بحث 

خاصى دارد.
همان زمــان بود كه ابراهيــم مولوى، 
رئيس كميسيون معمارى و شهرسازى 
شوراى اسالمى شهر همدان اعالم كرد: 
شــايد نگرانى ها براى اين طرح تزريق 
نيروهاى جديد باشــد اما قرار نيست 
نيروى جديد به مجموعه شــهردارى 
اضافه شــود زيرا سال گذشته با جذب 
انجام شــده، نيروهاى مــازاد داريم و 
سرريز آنها به شهردارى منطقه 5 انتقال 

مى يابند و ساماندهى خواهند شد.
اما به نظر مى رســد نگرانى فربه شدن 
شهردارى همدان همچنان باقيست كه 

چندى پيش مديركل دفتر امور شهرى 
استاندارى همدان به ايسنا گفت: ايجاد 
شهردارى بافت مركزى مى تواند خوب 
و مفيد باشــد درصورتى كه معطوف به 
مسائل علمى بوده و حتى يك پست و 
ميز به ميزهاى شهردارى اضافه نشود، 
نــه اينكه 300 نفر به بهانه منطقه بافت 

مركزى به شهردارى اضافه شود.
سيدحســين جعفرى با تأكيد بر اينكه 
شــهردارى بافت مركزى فعًال در حد 
طرح است و به تصويب نهايى نرسيده 
اســت، ادامه داد: نكتــه قابل توجه و 
مهمى كه دغدغه بنده اســت، اين بوده 
كه شــهردارى بافت مركزى به ساختار 
فعلى شهردارى اضافه نشود؛ زيرا نبايد 

شهردارى بيش از اين عائله مند شود.
وى با اشــاره به چابك سازى در بدنه 
شــهردارى و دســتگاه ها، اذعان كرد: 
مديريت  توان  همدان  شــهردارى  اگر 
شــهردارى بافت مركــزى را با همين 

پرســنل موجود ندارد، نبايد به سمت 
ايجاد منطقه برود؛ زيــرا با اين منطقه 
بزرگتر  شــهردارى  ساختار  نمى تواند 
شــود. مســئول پيگيرى منطقه جديد 
شــهردارى همدان نيز با تأكيد بر اينكه 
شهردارى بافت مركزى يك شهردارى 
مردمى اســت، مطرح كرد: بــا ايجاد 
شهردارى بافت مركزى بنا نداريم پيكره 

شهردارى را فربه كنيم.
حميدرضا طبى مسرور با بيان اينكه قرار 
نيســت به محدوده شهر همدان اضافه 
شــود، اظهار كرد: در واقع بخشــى از 
محدوده فعلى شهر همدان با تصويب 
شــوراى شهر و اســتاندارى از مناطق 
كه  شد  خواهد  جداســازى  چهارگانه 

مستلزم جذب نيرو نيست.
وى بــا تأكيــد بر چابك ســازى بدنه 
شــهردارى، افزود: با توجــه به اينكه 
از مناطــق چهارگانه كم مى شــود تا 
شود،  ايجاد  مركزى  بافت  شــهردارى 

بخشى از نيروهاى مناطق آزاد خواهند 
شد كه از اين نيروها در شهردارى بافت 

مركزى به كار گرفته خواهد شد.
طبى مسرور ادامه داد: با توجه به اينكه 
اين شهردارى در بافت مركزى و داراى 
ارزش ميراث فرهنگى اســت، ممكن 
اســت تخصصى را الزام كنــد كه در 
شهردارى نداشته باشــيم اما قريب به 
اتفاق نيروهــاى اين منطقه از نيروهاى 

شهردارى همدان تأمين خواهد شد.
وى با بيان اينكه تخصص هاى مختلف 
در شهردارى همدان وجود دارد، يادآور 
شد: ماهيت شــهردارى بافت مركزى 
اين اســت كه بتوانــد بافت مركزى را 
مديريت كند و مساحتى به شهر اضافه 

نخواهد شد.
مسئول پيگيرى منطقه جديد شهردارى 
همدان با تأكيد بر اينكه در شــهردارى 
بافت مركزى قطعــاً از توان و ظرفيت 
موجود در شــهردارى استفاده خواهد 

شد، تصريح كرد: سياست هاى باالدستى 
و قوانين وزارت كشــور است كه ما را 
ملــزم مى كند هســته تاريخى و بافت 
واجــد ارزش را به عنوان يك مديريت 
جدا كنيم و اين ابالغيه اى اســت كه به 

سراسر كشور ارسال شده است.
وى بــا بيــان اينكه شــهردارى بافت 
مركزى از دوره ســوم شــوراى شهر 
مطرح بوده اســت، افزود: بومى سازى 
مديريت شــهرى يكى از اركان اصلى 
مركزى  بافــت  شــهردارى  تشــكيل 
خواهد بود، به طورى كه اين شهردارى 
يك شــهردارى مردمى خواهد بود كه 
قطعــاً گروه ها و تشــكل ها در اجراى 
تصميمات و مديريت اين منطقه ورود 

خواهند كرد.
عمــده طرح هــاى اجرا و پياده شــده 
در همــدان پــس از مدتى كــه به بن 
بست مى رســد، خيلى ها دليل را نبود 
كارشناسى درســت و صحيح مى دانند 
تا به نوعى پاى خــود را از قضيه كنار 
بكشند اما اميدواريم اين بار طرح مورد 
نظــر مثمرثمر واقع شــود و گرهى از 
مشــكالت موجود در مركــز همدان 
باز كند. لــزوم راه اندازى منطقه جديد 
مسأله اى است كه درباره بود و نبودش 
كارشناســان امر بايد اظهارنظر كنند اما 
درحال حاضر مسأله اصلى اين است كه 
شهردارى چگونه مى تواند با نيروهاى 
مازدا و گاهــى غيرتخصصى اش كه به 
اذعان اعضاى شوراى شهر، در اجراى 
برنامه هــاى تيمى ضعيف عمل كرده و 
ســبب كاهش بهــره ورى در اين بدنه 
شده، از پس طرحى كه تاريخ و تمدن 

همدان را نشانه رفته، برآيد؟

يك بام و دو هواى منطقه 5 همدان در جذب نيرو
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اندراحواالت توليد در كشور
 دهم تيرماه را به تصويب شــوراى عالى انقــالب فرهنگى روز 
صنعت و معدن ناميده اند و تمامى بخش ها اعم از دولتى و خصوصى 
ســعى بر آن دارند كه اين روز را با تشكر از فعاالن حوزه صنعت و 

معدن و اهداى لوح و تنديس گرامى بدارند.
كشــور ايران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنى جزو 15 كشور 
برتر از لحاظ ماده معدنى در جهان است، اما پرسش مهم اين است، 
چــرا از اين ظرفيــت بى نظير كه مى تواند نيــروى محركه اقتصاد با 
قابليت ايجاد شــغل، رشــد، جهش توليد و رفع فاصله طبقاتى در 

كشور باشد استفاده نمى شود؟
درحال حاضــر صنايــع مــا بــا مشــكالت زيــادى روبــه رو هســتند، 
كــه موجــب تعطيــل شــدن واحد هــاى كوچــك و بــزرگ صنعتــى 
شــده اســت كــه رفــع ايــن مشــكل تــالش و همــت مضاعــف 3
قــوه را مى طلبــد. از جملــه مســائلى كــه عزيــزان حــوزه صنعــت 
ــى  ــكل نقدينگ ــه مش ــوان ب ــتند مى ت ــه هس ــا آن مواج ــدن ب و مع

واحدهــاى صنعتــى اشــاره كــرد.
واحدهاى توليدى براى رفع مشكل نقدينگى و خريد مواد اوليه براى 
راه اندازى خط توليد دست به دامن بانك و وام هاى بانكى با بهره باال 
مى شوند كه اين خود در آينده مشكل جديدى به وجود مى آورد به نام 
ناتوانــى در بازپرداخت وام كــه در نهايت موجب پلمب واحد هاى 
توليــدى و بيكارى كارگران آن واحد مى گــردد و توليدكننده را از 

ايجاد كار توليدى دلسرد مى كند.
دولــت بايد مكانيزم مناســب براى تأمين ســرمايه هاى در گردش 
واحد هاى توليدى ايجاد كند و مشــكل نقدينگى اين واحدها را حل 

كند.
از ديگر مســائلى كه واحدهاى توليدى با آن روبه رو هســتند زمانى 
طوالنى براى ايجــاد پروانه بهره بردارى اســت. توليدكننده بايد در 
كمتريــن زمان ممكن واحد توليدى خود را به بهره بردارى برســاند 
و به اين صورت نباشــد كه تمامى وقت و انرژى خود را در وزارت 
صمت براى گرفتن مجوز كه مى تواند بخشى از مشكالت دولت كه 

اشتغال هست را بر طرف نمايد، تلف كند.
در اينجا مى توان به نبود صنايع به روز و يا دشوارى در به روز رسانى 
واحد هاى توليدى اشــاره داشت كه موجب شده است از معادن و يا 
واحد هاى توليدى با كمترين ظرفيت اســتفاده شود. كشور از منظر 
منابــع طبيعى و معــادن در بهترين وضعيت قــرار دارد اما از لحاظ 
صنايع يعنى اســتخراج و بهره بردارى از ظرفيت موجود با مشــكل 
جدى روبه رو است كه مى توان با استفاده از شركت هاى دانش بنيان، 
داخلــى و ايجاد ارتباط بين دانشــگاه، صنايع و معــادن و يا تأمين 
دســتگاه به وسيله ساير كشورها اين مشــكل را از سر راه صنايع و 

معادن برداشت.
راهكار پيشنهادى بنده براى صنايع و معادن، داشتن ديدگاه همه جانبه 
بــه بخش صنعت، معدن و تجارت اســت و نقاط ضعف و قدرت، 
فرصت هــا و تهديد هاى اين 3 بخش بايد با هم بررســى گردد كه 
تصويــب يك آئين نامه براى يكى از بخش ها به بخش ديگرى لطمه 
نزند و قانونى كه تصويب مى شود موجب شكوفايى صنعت و معدن 

و حتى تجارت شود.
صنايع و معادن ما نبايد خام فروشــى كنند، بلكه بايد با بهبود صنايع 
باال دســتى، پيشــرفت تكنولوژى، ايجاد ارزش افزوده و استفاده از 
تجــار و بازرگانان براى ايجاد بازار صادراتى فعاليت كنند. اين بازار 
مى تواند ظرفيــت 600 ميليونى موجود در منطقه و يا يك ميلياردى 

كشور هاى اسالمى باشد.
* سعيد اشتياقى

2عرضه اوليه در راه بورس
 عرضه اوليه سهام «شركت ليزينگ پارسيان» با نماد «ولپارس» روز 

چهارشنبه در بورس انجام مى شود.
به گزارش خبرآنالين، آگهى عرضه اوليه ســهام شــركت «ليزينگ 
پارســيان» به نماد «ولپارس» منتشر شد كه مطابق آن روز چهارشنبه 
(18 تيرمــاه) تعداد 400 ميليون ســهم معــادل 20 درصد به عنوان 
پانصدوچهلمين شــركت در فهرست شــركت هاى پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار در بخش «واســطه گرى هاى مالى به جز تأمين 
وجوه بيمه و بازنشســتگى» گروه «ساير واســطه گرى هاى مالى» و 
طبقه «اجاره دارى مالى» در فهرســت نرخ هــاى بازار دوم و در نماد 
«ولپارس» به شيوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت، عرضه خواهد 

شد.
در ايــن عرضه اوليه به هر كد معامالتى حداكثر 300 ســهم در دامنه 

قيمتى 3 هزار ريال تا 3 هزار و 200 ريال تعلق مى گيرد.
در ماه هاى اخير، حمايت دولت از بورس بى ســابقه بوده، به طورى كه 
از طريــق عرضه صندوق هاى ETF با قيمت مناســب، تأمين مالى از 
طريق اين بازار، عرضه سهام شركت هاى جديد و نيز آزادسازى سهام 

عدالت، حمايت همه جانبه اى از بازار سرمايه انجام شد.
در اين ميان، عرضه ســهام شــركت هاى جديد(عرضه اوليه) همواره 
مورد توجه اهالى بازار ســرمايه قرار داشــته است، زيرا تاكنون بيش 
از 90 درصد از عرضه اوليه هايى كه در بورس انجام شــده، سودآور 
بوده اند به همين دليل اين اقدام هميشــه در بورس براى فعاالن بازار 

جذابيت داشته است.
هنگامى كه سهام شركتى براى نخستين بار در بورس عرضه مى شود، 
به روز نخست عرضه سهام، «عرضه اوليه» گفته مى شود، در اين روز 
درصد مشخصى از كل سهام شركت براى نخستين بار از طريق بورس 

يا فرابورس توسط سرمايه گذاران خريدارى مى شود.

توضيحات تازه رئيس سازمان امور 
مالياتى درباره ماليات بر خانه هاى خالى

 رئيس سازمان امور مالياتى، با بيان اينكه نرخ ماليات بر خانه هاى 
خالى بايد بيشتر شــود، گفت: ده روز پس از در اختيار قرار گرفتن 

سامانه ملى امالك وارد اجرا براى دريافت ماليات خواهيم شد.
به گزارش خبرآنالين، اميدعلى پارســا در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه در طرح ماليات بر خانه هاى خالى، شــناخت واحدهاى خالى 
با چه معيارى انجام مى شــود، گفت: ماده 54 قانون ماليات مستقيم 
حكم چندساله اى است كه بر روى زمين مانده است. اين ماده به دليل 
ضعف اطالعات تاكنون اجرايى نشده است. وزارت راه و شهرسازى 
بايد سامانه اى را براى شناسايى خانه هاى خالى با دريافت اطالعات 
از تمامى سازمان ها مانند شــهردارى ها، وزارت نيرو و… كه يكى از 
اين ســازمان ها، سازمان امور مالياتى است، تهيه كند و براى اجرا در 

اختيار ما قرار دهد.
وى ادامه داد: ســال گذشته قول داده شــد كه اطالعات اين سامانه 
از دســتگاه هاى مختلف جمع آورى شــده و در اختيار سازمان امور 
مالياتى قرار خواهد گرفت، با وجود اينكه سازمان مالياتى اطالعات 
مربوط به خود را در اختيار اين سامانه قرار داده است اما اين سامانه 
هنوز كامل نشــده و درحال تكميل است. هر زمان كه اين سامانه در 
اختيار سازمان امور مالياتى قرار گيرد، ظرف مدت ده روز وارد اجرا 

براى دريافت ماليات خواهيم شد.
 نرخ ماليات بر خانه هاى خالى بايد بيشتر شود

پارسا افزود: حكم اين قانون از سال 95 است. اين موضوع در قانون 
بودجه هم تأكيد شــده اســت. طبق قانون اگر ملكى خالى شناخته 
شــود، ســال پس از آن معاف از ماليات اســت اما سال دوم نصف 
ارزش اجارى ملك، ســال ســوم تمام ارزش اجارى و سال چهارم 
1/5 برابــر ارزش اجارى به عنوان ماليات دريافت خواهد شــد كه 
البته به نظر ما اين مقدار بايد بيشــتر باشد كه مالكان خانه هاى خالى، 

خانه هاى خود را عرضه كنند.
 معيار خالى بودن يــا پر بودن خانه را وزارت راه اعالم 

خواهد كرد
در ادامه معاون درآمدهاى مالياتى ســازمان امور مالياتى در پاسخ به 
پرسش ديگر مبنى بر اينكه اگر شخصى 2 اقامتى باشد يعنى به عنوان 
نمونه، يك منزل در شــهر تهران و منزل ديگرى در شــمال كشور 
داشــته باشــد و گاهى به آن مراجعه كند، ملك دوم مشمول ماليات 
خواهد شد يا خير، اظهار كرد: بر مبناى سامانه ملى امالك كه وزارت 
راه تهيه مى كند، شــاخصه هايى در اين باره تعريف خواهد شد. اگر 
بر اســاس آن معيارها احراز شود كه خانه دوم خالى نبوده، مشمول 
ماليات نخواهد شد. ضمن اينكه هر جايى كه اشتباهى صورت گيرد 
حق اعتراض باقى اســت و مالكان مى توانند با مراجعه به هيأت هاى 

حل اختالف مراحل شكايت را سپرى كنند.
محمد مسيحى در پاسخ به اين پرسش كه در ماليات بر خانه هاى خالى 
فرقى بين ملكى كه با ســند رسمى معامله شده با ملكى كه با قولنامه 
مبادله شده وجود دارد يا خير، گفت: هر جا و به هر طريقى احراز شود 
كه ملكى خالى نبوده است، مشمول ماليات نمى شود چه نقل و انتقال 

آن از طريق سند رسمى انجام شده باشد چه به صورت قولنامه اى.
 ماليــات بر خانه هاى خالى پيش از ســال 99، به نرخ 

همان سال محاسبه مى شود
معاون سازمان امور مالياتى در پاسخ به اين پرسش مبنى بر اينكه آيا 
خانه هاى خالى از سال 95 تاكنون بايد با نرخ سال 99 ماليات بدهند 
يا با نرخ همان سال ها، تصريح كرد: دريافت ماليات هر سال مربوط 

به ارزش اجارى ملك در همان سال است.

حبوبات بسته بندى همدان روى ترازوى بازرسى
 با افزايش نرخ حبوبات، برخى برندهاى كشــورى محصوالت بسته بندى شده را با قيمت هاى 
نامتعارفى در فروشگاه هاى اين استان عرضه مى كنند كه نظارت و بازرسى از اين دسته اقالم مصرفى 

تشديد شده  است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: قيمت درج شــده روى برخى محصوالت 
بسته بندى به ويژه حبوبات با وزن و قيمت واقعى فاصله بسيارى دارد كه طبق قانون اين شركت هاى 
متخلف به سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان معرفى و سپس براى رسيدگى مراجع قضايى 
به اســتان مربوطه ارجاع شدند. حميدرضا متين اظهار كرد: طبق قانون صنايع بسته بندى، موظف به 

قيمت گذارى بر اساس تعرفه ابالغ شده از سوى دايره قيمت گذارى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان محل فعاليت خود هســتند و بازرسى هاى ما از فروشگاه هاى زنجيره اى استان نشان مى دهد 
اين قانون به درســتى اجرا نمى شود.وى به ايرنا گفت: برخى برندهاى مطرح، محصوالت خود را با 

قيمت هاى غيرواقعى به بازار عرضه مى كنند كه غيرمنطقى و بى رحمانه است.
متين خاطرنشــان كرد: به دليل كاهش واردات حبوبات و اتمام ذخيره هاى موجود، قيمت اين اقالم 
افزايش يافت كه با آغاز فصل برداشــت محصوالت كشاورزى در مناطق مختلف، اميدواريم بازار 

حبوبات هم به آرامش برسد.
به گفته وى عالوه بر اقالم بسته بندى، حبوبات فله اى نيز از ديد بازرسان مغفول نمانده و واحدهاى 

صنفى گران فروش و كم فروش در سراسر استان به تعزيرات معرفى مى شوند.

غزل اسالمي»
 نــرخ تورم 12 ماه منتهي به خرداد ســال 
99 در اســتان همدان به 25/9 درصد رســيد 
كه نســبت به همين دوره در خردادماه ســال 
98، 12/3 درصد كاهش داشــته اســت. طبق 
آمار منتشرشــده، نرخ تورم 12ماهه منتهى به 
خردادماه براى خانوارهاى كشور به عدد 27/8

درصد رسيده اســت و اين نشان مي دهد كه 
تورم همــدان 1/9 درصد از ميانگين كشــور 

پايين تر است.
در بين شــاخص هاي مورد آمارگيري، حمل 
و نقل با 44/6 درصد بيشــترين تورم 12 ماهه 
منتهى به خرداد سال 99 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته و هتل و رستوران با 39/3 درصد 
رتبه بعــدى را در اختيار دارد. مبلمان و لوازم 
خانگي و نگهداري معمول آنها با 34/3 درصد 
رتبه ســوم تورم در يك سال منتهي به خرداد 

نسبت به مدت مشابه سال 98 را دارد.
همچنين حمل و نقل با 49/7 درصد باالترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه(خرداد 99 نســبت به 
خرداد 98) اســتان همدان را داشته، تفريح و 
امور فرهنگي با 32/5 درصد در پله دوم تورم 

نقطه به نقطه همين دوره قرار دارد. 
ارتباطات نيز با 8/1 درصد كمترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه را در خرداد 99 نسبت به خرداد 

98 به خود اختصاص داده است. 
طبق آمار منتشرشــده تورم خرداد 99، 21/3

درصــد و خرداد 98، 50/3 درصد اســت كه 
كاهش تورم نقطه به نقطه 29 درصدي را نشان 
مي دهد. آ ن طور كه مشخص است از خرداد 98
تا خرداد 99 هر ماه با كاهش تورم نســبت به 
ماه مشابه سال گذشته در استان همدان مواجه 
بوده ايم. پس از مرداد 98 در تورم ســاالنه نيز 
با كاهــش روبه رو شــده ايم، به طوري كه نرخ 
تورم در 12 ماه منتهى به شــهريور 98 نسبت 
به دوره مشــابه سال گذشته 41/8 درصد بوده 
و بــا كاهش در هر ماه، در خرداد 99 نســبت 
به دوره مشــابه سال گذشــته به 25/9 درصد 

رسيده است. 
 آن طــور كه رئيس گروه جمــعآورى آمار و 
اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همدان اعالم كــرد: مجموعه فعل و انفعاالت 
اقتصادى كشــور و كاهش هيجانات ناشى از 

هاى ظالمانه اقتصادى و كنترل نرخ ارز،  تحريم
در يك سال گذشــته سبب شد كه نرخ تورم 

روند كاهشى داشته باشد.
مهدى صدوقى با اشاره به تورم ماهانه عنوان 
كرد: بررســى روند تغييرات تــورم ماهانه در 
يك سال گذشته نشان دهنده روند تقريبا ثابتى 
اســت؛ يعنى از 1/4 در خردادماه سال 98 به 

1/7 در خرداد سال 99 رسيده است.
صدوقــى درباره تورم نقطه  به  نقطه نيز گفت: 
در خردادماه سال 1399 درصد تغيير شاخص 
كل تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال 
گذشــته 21/3 درصد است، يعنى خانوارهاى 
اســتان به طور ميانگين 21/3 درصد بيشتر از 
خردادماه 1398 براى خريد يك «مجموعه كاال 
و خدمات يكسان» هزينه كرده اند كه نسبت به 
اين اطالعات در اسفند سال 1398، 0/4 درصد 

افزايش يافته است. 
وي افزود: بررسى تغيير شاخص قيمت نقطه 

بــه نقطــه 
استان (ماه مشــابه سال گذشــته) از كاهش 
درصد شــاخص از خردادمــاه 98 تا خرداد 
ســال 1399 حكايت دارد، به طورى كه درصد 
شــاخص در خردادماه سال 98، 50/3 درصد 
بوده كــه در خردادماه ســال 1399 به 21/3

درصد كاهش يافته است.
به گفته وي، براى محاسبه اين نرخ، اطالعات 
مربوط به 520 قلم كاال و خدمات اســت كه 
هركدام با توجه به ســهمي كه از كل مخارج 
خانوار دارند با مراجعه به حدود 2 هزار منبع 
اطالعاتي، يعني پاسخگوياني شامل خانوارها، 
مراكــز فــروش كاال و خدمــات مصرفي و 

اطالعات ثبتي، قيمت آنها دريافت مي شود. 
صدوقــى ادامه داد: اين 520 قلم كاال شــامل 
خوراكي، نوشــيدني، دخانيــات، زيورآالت، 
پوشــاك، آموزش، بهداشــت، حمل و نقل 
ارتباطــات و ...اســت و در مجموع 12 هزار 

قيمــت بــراى هر مــاه جمع آورى 
مى شود.

رئيــس گــروه جمــعآورى آمار و 
اطالعات سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
همدان گفت: نكته قابل توجه اين اســت كه 
قيمت اقالم دارايي و ســرمايه اي نظير طالي 
آب شده، ارز و سكه (كاالهاى سرمايه اى) در 

نرخ تورم مدنظر قرار نمي گيرد.
وي افزود: تورم پايين در يك كشــور پيامد 
توســعه و پيشرفت آن كشــور است. بيشتر 
اقتصاددانــان وجود تورم پايين يعنى در حد 
3 تا 4 درصد افزايش ســاليانه قيمت ها و يا 
به طــور كلى نرخ تورم كمتــر از 8 درصد 
در ســال را براى رشد و توســعه اقتصادى 
دانند، ولى تورم 10 كشورها الزم و مفيد مى
تا 25 درصد در سال را تورم شديد مىنامند 
و دولت هــا بايد با اين گونــه تورم ها مبارزه 
كنند. به طورى كه بيشــتر كشورهاى درحال 
توســعه داراى تورمى كمتــر از 10 درصد 

هستند.

رئيس گروه جمع آورى آمار و اطالعات سازمان مديريت استان مى گويد

همدانى ها 26 درصد خرجشان گرانتر شد
■ حمل و نقل پيشتاز تورم يك سال همدان

مقايسه روند تغيير شاخص قيمت
نرخ انواع تورم استان همدان از خرداد 1398 تا خردادماه 1399

 تورم 
 ماه

ماه نسبت به 
ماه مشابه سال 

گذشته(تورم نقطه 
به نقطه)

مجموع ماههاى منتهى 
به ماه جارى نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته

12 ماه منتهى به ماه جارى 
نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته(تورم ساالنه)

خرداد 98
تير 98

مرداد 98
شهريور 98

مهر 98
آبان98 
آذر 98
دى 98

بهمن 98
اسفند 98

فروردين 99
ارديبهشت 99

خرداد 99

50/3
47/4
38/2
31/9
25/0
24/7
25/6
24/0
22/9
20/9
17/3
20/9
21/3

50/7
49/8
47/3
44/5
41/2
38/8
37/1
35/6
34/3
32/9
17/3
19/1
19/9

38/2
40/7
41/8
41/8
40/6
39/4
38/2
36/8
35/1
32/9
30/2
27/9
25/9

شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفى خانوارهاى استان
درصد تغيير شاخص كل، گروه هاى اصلى و گروه هاى اختصاصى 

( 1395 =100 )
 دوره

 
 گروه

خرداد ماه 1399 
نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته (تورم 

نقطه به نقطه)

مجموع ماههاى 
منتهى به ماه خرداد 

نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته

12 ماه منتهى به 
ماه خرداد نسبت 

به دوره مشابه 
سال گذشته(تورم)

شاخص كل
گروه هاى اصلى:

1- خوراكى ها و آشاميدنى ها
2- دخانيات

3- پوشاك و كفش
4- مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

5- مبلمان و لوازم خانگى و نگهدارى معمول آنها
6- بهداشت و درمان

7- حمل و نقل
8- ارتباطات

9- تفريح و امور فرهنگى
10- آموزش

11- هتل و رستوران
12- كاالها و خدمات متفرقه

گروه هاى اختصاصى:
شاخص كل *(بدون اجاره)

كاالها
خدمات

21/3

15/3
12/5
23/5
17/1
26/0
24/3

49/7
8/1

32/5
18/4
13/3
21/1

20/4
19/1
26/0

19/9

12/2
10/7
24/0
17/8
25/4
21/1

49/9
7/0
29/0
17/9
13/4
19/6

18/6
17/6
24/5

29/9

24/4
10/5
32/8
21/1

34/3
18/7

44/6
6/6

26/5
19/1

39/3
24/5

26/0
27/3
23/2

تورم يك سال گذشته همدان پايين تر از ميانگين كشور است

هتل و رستوران در خرداد 99، 39/3 درصد گران تر از خرداد سال گذشته شد

مبلمان و لوازم خانگي در يك سال گذشته 34/3 تورم داشته است

مرغ همدان تشنه مديريت
 ميزان جوجه ريزى در مرغدارى ها متناســب با شرايط موجود 
نيست و اين روند نيازمند برنامه ريزى و مديريت از سوى متوليان 

امر است.
رئيس اتحاديه مرغ گوشــتى همدان با اشــاره به مشكالت تأمين 
خوراك دام و طيور در اســتان گفــت: به تازگى در مرغدارى هاى 
اســتان يك ميليون و 500 هزار قطعه جوجه ريزى شده است كه 

خوراك مورد نياز آن تأمين نيست. 
داوود شعبانلو اظهار كرد: درحال حاضر اين ميزان جوجه ريزى به 
2 هزار و 400 تن سويا و 4 هزار و 800 تن ذرت براى تغذيه نياز 
دارد كه تا پايان ماه به 2 برابر مى رسد و بى ترديد با كمبود نهاده و 

افزايش قيمت ها مرغداران استان با مشكل مواجه مى شوند.
وى بــه ايرنا گفــت: توليد جوجــه و مرغ بــدون محدوديت و 
برنامه ريزى در استان انجام مى شــود و نيازمند مديريت و كنترل 

از سوى مسئوالن مربوطه است.
شــعبانلو با بيان اينكه ميــزان توليد و تقاضاى مــرغ با يكديگر 
تناســبى ندارد، تأكيد كرد: اگر بخش توليد رها شده و متوليان به 
آن نظارتى نداشــته باشند همواره شاهد نوسان قيمت و نارضايتى 

مصرف كنندگان خواهيم بود. 
وى يادآورى كرد: با ادامه يافتن اين شــرايط در ماه آينده با حجم 
انبوه مرغ توليدشــده در مرغدارى هاى استان مواجه مى شويم كه 

بحرانى ديگر را براى بخش توليد رقم مى زند.
رئيس اتحاديه مرغ گوشــتى همدان راه كار برون رفت از مشكالت 
كنونى را نظم بخشــيدن به چرخه توليد و توزيع نهاده هاى دام و 
طيور دانست و گفت: طبق قانون خوراك مورد نياز دامدارى ها و 
مرغدارى ها فقط از طريق سامانه بازارگاه انجام مى شود و اين بازار 

مجازى هم با مشكالت فراوانى روبه رو است.
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سردار آزمون در ليست خريد آ.ث ميالن
 يك خبرنگار ايتاليايى اعالم كرد «رالف رانگنيك» ســرمربى جديد 

تيم آ.ث ميالن، سردار آزمون را در ليست خريدهايش قرار داده است.
«دنيِل لونگو» خبرنگار روزنامه «كالچو مركاتو» مدعى شد: رانگنيك به 
جذب نيكولو ميلنكوويچ، روبين كوچ، لوكا يوويچ، دنزل دومفريس و 
ســردار آزمون عالقه دارد. فلورنتينو لوييز هم همچنان در رادار است. 

مربى آلمانى حداقل يك مدافع، 2 هافبك و 2 مهاجم مى خواهد.
اين درحالى اســت كه پيش از اين از ناپولى ايتاليا به عنوان جدى ترين 
مشترى سردار آزمون ياد مى شــد. همچنين باشگاه هايى از انگليس و 
اسپانيا هم تمايل خود را به جذب مهاجم ايرانى تيم زنيت روسيه نشان 

داده اند.
گفته مى شود باشــگاه زنيت روسيه مبلغ 30 ميليون يورو براى فروش 

آزمون درنظر گرفته است.

كلينزمن از راز قهرمانى 
در جام جهانى 90 گفت

 ســتاره سابق ژرمن ها در ســالگرد قهرمانى اين تيم در جام جهانى 
1990 از راز اصلى اين قهرمانى سخن به ميان آورد.

به گزارش ايســنا، تيم ملى فوتبال آلمان در فينال جام جهانى 1990 كه 
در رم برگزار شد با شكست دادن آرژانتين جام را باالى سر برد. يورگن 

كلينزمن يكى از بازيكنانى بود كه در تركيب ژرمن ها خوش درخشيد.
او گفت: پيش از بازى در چشمان بكن باوئر نگاه كردم. به خودم گفتم 
كه او كامال به موفقيت تيم اطمينان دارد و چنين لحظاتى را تجربه كرده 
است. فرانس پر از اعتماد به نفس بود. آرامش و شخصيت او اعتماد به 

نفس خاصى به تيم داد و در نهايت ما را قهرمان كرد.
كلينزمــن ادامه داد: همه چيز پيش از فينال خوب بود. تشــنه قهرمانى 
بوديم. فراتر از آنچه تصور مى شد به قهرمانى اميدوار بوديم. در آن زمان 
بيشتر ما در ايتاليا بازى مى كرديم و كامال با شرايط موجود آشنا بوديم. 
تنها روى قهرمانى تمركز كرده بوديم و مى خواستيم به هر طريقى شده 

جام را باالى سر ببريم و خوشبختانه هم موفق شديم.

فيفا پرسپوليس را نقره داغ كرد
 براســاس رأى كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فيفا، باشگاه 
پرسپوليس در مجموع به پرداخت 745 هزار دالر به مربيان سابق خود 

محكوم شده است.
پس از جدايى گابريل كالدرون از باشگاه پرسپوليس، اين مربى به دليل به 
موقع پرداخت نشدن مطالباتش، قرارداد خود را يكطرفه فسخ كرد و در 

نهايت هم براى احقاق حقوق خود شكايتى نزد فيفا برد.
با وجود اينكه چند ماهى اين شكايت در فيفا مطرح بود اما حاال منابع 
آگاه در باشگاه پرسپوليس به ايسنا اعالم كردند، حكم پرونده كالدرون و 

دستيارانش به دست باشگاه پرسپوليس رسيده است.
بر همين اســاس، فيفا در پرونده گابريل كالدرون باشگاه پرسپوليس را 
به پرداخت 580 هزار دالر معادل مابقى قراردادش و همين طور مبلغى 
بابت حق دادرسى محكوم كرده است. فيفا همچنين در پرونده خواكين 
و والنسيا 2 دستيار كالدرون نيز پرسپوليس را به ترتيب به پرداخت 90 
و 75 هزار دالر محكوم كرده است. با توجه به قيمت دالر در اين روزها 

پرسپوليس حدود 15 ميليارد تومان بايد بپردازد.

دومبله همچنان خواهان ترك تاتنهام
 هافبك ملى پوش و فرانسوى تاتنهام قصد دارد هاتسپر را ترك كند.

تانگى دومبله از پيش مورد توجه يوونتوس قرار داشت. هافبك 23 ساله 
بدش نمى آمد براى بانوى پير بازى كند. اما ژوزه مورينيو، سرمربى تيم و 

مسئول نقل و انتقاالت هاتسپر مانع چنين انتقالى شد.
طبق نوشته روزنامه ورزشى اكيپ، ستاره تكنيكى كه تاكنون چند بازى 
براى تيم ملى فرانســه انجام داده، همچنان تصميم به ترك تيم لندنى را 
دارد. دومبلــه در فصــل جارى در 28 بــازى، 2 گل زده و 4 پاس گل 

داده است.

رم از انتقال پيانيچ به بارسلونا سود كرد
 باشگاه آ.اس رم از انتقال هافبك سابقش به بارسلونا سود كرد.

نشريه «توتو اسپورت» تورين خبر داد باشگاه آ.اس رم در نقل و انتقاالت 
تابســتانى سود خوبى به جيب زده اســت. جالوروسى از انتقال ميرالم 
پيانيچ، بازيكن سابقش به بارســلونا مبلغ 600 هزار يورو كسب كرده 
است. بنا به قوانين فيفا حق باشگاه رم اين بود كه جزئى از مبلغ انتقال 
پيانيچ به بارسلونا به دليل پيشرفت اين بازيكن در رم دريافت كند. ستاره 

بوسنيايى با مبلغ 60 ميليون يورو از يوونتوس راهى بارسلونا شد.
پيانيچ از ســال 2011 تا 2016 براى گرگ ها بازى كرد. هافبك مسلمان 
در مدت 5 ســاله 185 بازى براى جالوروسى انجام داد و 30 گل زد و 

44 پاس گل داد.

آغاز مذاكرات يوونتوس 
براى خريد ستاره چلسى

 بازيكن تيم چلسى در ليست خريد تابستانى مائوريتسيو سارى جاى 
گرفته است.

باشگاه يوونتوس شرايط خريد جورجينيو از چلسى را زير نظر گرفته 
است و مذاكرات درباره اين انتقال هم آغاز شده است.

باشگاه چلسى قيمت فروش اين هافبك ارزشمند را مهار تيم ناپولى با 
نظر مائو ريتســيو سارى به چلسى پيوسته بود را 50 ميليون يورو اعالم 
كرده است. يوونتوس درنظر دارد الكس ساندرو، فدريكو برناردسكى 
و يا داگالس ناشتا را به عنوان بخشى از معامله با چلسى معاوضه كند تا 

خريد جورجينيو ارزان تر تمام شود.

تجليل از دختران موفق
 در عرصه ورزش مالير

 به مناسبت گراميداشت روز دختر و دهه كرامت، از 2 دختر موفق 
در عرصه ورزش شهرستان مالير تجليل شد.

سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير به پاس قدردانى از 
زحمات و تالش هاى مژگان ملكى در رشــته هندبال و هما فقيهى در 
رشته كونگ فو با حضور مسئول ورزش امور بانوان اين اداره با اهداى 

لوح سپاس قدردانى شد.
حميدرضا ســپهرى نيا در اين مراســم، ملكى و فقيهى را از چهره هاى 
ماندگار در ورزش بانوان دانســت كه با همت و تالش خود افتخارات 
و مدال هاى ارزشمندى را در مسابقات و ليگ هاى كشور براى ورزش 

شهرستان و استان به ارمغان آورده اند.
مژگان ملكى داراى مدرك كارشناسى ارشد تربيت بدنى، درحال حاضر 
دبيــر تربيت بدنى آموزشــگاه هاى شهرســتان ماليــر، رئيس هيأت 
هندبال اين شهرســتان و نايب رئيس هيأت هندبال اســتان، مسئول 
انجمــن هندبال دختــران اداره كل آموزش و پرورش اســتان، مربى 
تيم هاى هندبال شهرســتان و استان و مربى تيم ملى هندبال نخبگان و 
اســتعدادهاى برتر كشور است و در چندين دوره در سال هاى متوالى 
قهرمان و نايب قهرمان كشور در رقابت هاى هندبال بانوان در رده هاى 
سنى نونهاالن، نوجوانان و جوانان و همچنين المپيادهاى دانش آموزى 

كشور بوده است .
هما فقيهى نيز داراى مــدرك مربيگرى و داورى درجه 2 كونگ فو 
دان 4 و قهرمان كونگ فو بانوان كشور و همچنين قهرمان رشته هاى 
كيك بوكسينگ و رزم آوران و مسابقات آنالين هنرهاى فردى بانوان 
كشــور كه درحال حاضر رئيس ســبك كونگ فو گنگ توان استان 

همدان است.

بازديد جهانشير از تمرينات تيم گلف همدان
 مديركل ورزش و جوانان اســتان به همراه رئيس روابط عمومى از 

تمرينات گلف همدان بازيد كردند.
محسن جهانشــير و حمدا... چاروسايى مدير روابط عمومى اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان همدان با حضــور در زمين گلف همدان از 

تمرينات گلف بازان بازديد كردند.
رئيس هيأت گلف استان در اين بازديد گفت :با توجه به شرايط موجود 
و شيوع ويروس كرونا در پى تعطيلى سايت تخصصى مينى گلف در 
ســالجارى، امكان انجام تمرينات مينى گلف وجود ندارد؛ بنابراين با 
برنامه ريزى هايى كه با اعضاى هيأت انجام داديم، تالش كرديم آموزش 

رشته گلف را آغاز كنيم.
ــه تجربه هــاى پيشــين،  ــا توجــه ب ــان كــرد: ب على اصغــر ســالوند بي
ــاى  ــه و تمرين ه ــوزش اولي ــراى آم ــوار ارم را ب ــع در بل ــى واق زمين
گلــف انتخــاب كرده ايــم كــه فعــال بهتريــن مــكان بــراى مــا اســت 
ــل  ــت كام ــا رعاي ــف ب ــنى مختل ــاى س ــا در رده ه ــان م و بازيكن
پروتكل هــاى بهداشــتى و فاصلــه مناســب بــا مربيگــرى محمدعلــى 

ــد. ــرار گرفته ان ــوزش ق ــمى، تحــت آم قاس
وى افزود: بــا توجه به اينكه بازيكنان از حداقل امكانات و وســايل 
آموزشى برخوردار هستند، پيشرفت چشمگيرى داشته اند و با عالقه و 

اشتياق فراوان تمرين ها را انجام مى دهند.
جهانشــير نيز پس از بازديد از تمرينات گلف ضمن ابراز خرسندى 
و رضايت از نحوه تمرينات گلف اعالم كرد: هيأت گلف همدان در 
رشته گلف نيز مانند مينى گلف، وودبال و بهكاپ ظرفيت هاى خيلى 
خوبــى دارد؛ بنابراين نياز به ســاخت و راه اندازى زمين اختصاصى 
گلف كامال احســاس مى شــود و اميدواريم با همكارى استاندارى 

همدان و ساير دستگاه هاى استان به اين مهم دست يابيم.

انتخاب نهايى شهرهاى ميزبان جام جهانى 
2026 به تعويق افتاد

 فدراسيون جهانى فوتبال انتخاب نهايى شهرهاى ميزبان جام جهانى 
2026 را به تعويق انداخت.

به گزارش ايلنا، فدراسيون جهانى فوتبال(فيفا) اعالم كرد تصميم نهايى 
خود براى انتخاب شهرهاى ميزبان جام جهانى 2026 را به دليل شيوع 

ويروس كرونا به تعويق انداخت.
قرار اســت اين مسابقات به ميزبانى مشترك 3 كشور آمريكا، مكزيك 
و كانادا برگزار شــود. قرار شد انتخاب قطعى شــهرهاى ميزبان اين 

تورنمنت جهانى در بهار سال 2021 انجام شود.
جام جهانى 2026 قرار اســت در 23 شهر برگزار شود كه 17 شهر آن 

متعلق به آمريكا است.
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پيشخوان

تاسيس و تغييرات شركت

آگهــى تغييــرات شــركت طلــوع آينــده اميــد ارديبهشــت شــركت بــا مســئوليت 
ــتناد  ــه اس ــى 14008877876 ب ــه مل ــت 1689 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب مح
ــتناد  ــه اس ــورخ 1399/03/17 و ب ــاده م ــوق الع ــى ف ــع عموم ــه مجم صورتجلس
ــاورزان  ــى كش ــه اجتماع ــدوق بيم ــورخ 1399/04/10 صن ــه 18459/د/99 م نام

ــاذ شــد :  ــل اتخ ــات ذي ــتاييان و عشــاير تصميم روس
 محــل شــركت در واحــد ثبتــى نهاونــد بــه آدرس اســتان همــدان ، شهرســتان 
نهاونــد ، بخــش مركــزى ، شــهر نهاونــد، محلــه فرمانــدارى ، وليعصــر ، 
ــه همكــف كدپســتى  ــالك 0 ، طبق ــوار وليعصــر ، پ ــر) ، بل ــان (مســكن مه خياب
6591635143 تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح 

ــد.  گردي
(906988) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى نهاوند

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

برابــر رأي شــماره 139960326006000400 مــورخ 1399/03/20 هيــأت اول موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــى  ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت در واح
ــر در  ــه شــماره شناســنامه 26  صــادره از مالي ــار ب ــد علــى ي آقــاى علــى ونايــى فرزن
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 160/98 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك 
اصلــى اراضــى دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى 
آقــاى بابــا روســتايى 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 رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 130)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/02

محمدرضا امينى- رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

شرايط خاص AFC براى اعطاى ميزبانى 
جام ملت هاى 2027

 رئيس كميته بازاريابى كنفدراســيون فوتبال آسيا از شرايط خاص 
AFC براى انتخاب ميزبان جام ملت هاى آسيا 2027 خبر داد.

به گزارش ايسنا و به نقل از سايت عربى كوره، 5 كشور ايران، عربستان، 
قطر، ازبكســتان و هند براى ميزبانى جام ملت هاى آســيا 2027 اعالم 

آمادگى كرده اند.
حافظ المدلج، رئيس بخش بازاريابى كنفدراســيون فوتبال آسيا گفت: 

مالك هاى AFC براى انتخاب ميزبان جام ملت هاى 2027 زياد هستند 
و تنها در ورزشگاه ها و شرايط ورزشى خالصه نمى شود.

او ادامــه داد: كشــورى كه مى خواهد ميزبان جــام ملت هاى 2027 را 
به دســت آورد بايد حتــى ضمانت نامه مالى هم ارائــه دهد و به همه 
تعهدهاى مالى خود پايبند باشــد. همه تيم هاى شــركت كننده در جام 
ملت ها به ويژه كشورهاى شرق آسيا با خود وسايل و دستگاه هاى خاص 
تمرين و همچنين داروها و دســتگاه هاى پزشكى را خواهند آورد. آنها 
مى خواهند كه اين وسايل را بدون تعرفه هاى گمرگى وارد كشور ميزبان 

كنند بدون آنكه با مشكلى مواجه شوند.

مدلج عربستانى ادامه داد: در انتخاب ميزبان بعد مسافتى هم تأثير خواهد 
داشت تا جايى كه بايد مكان اقامت تيم ها با محل تمرين نهايتا 30 دقيقه 
و با ورزشــگاه برگزارى مسابقه 45 دقيقه فاصله داشته باشد. بايد همه 
شــرايط پزشــكى براى بازيكنان مصدوم در ورزشگاه مهيا باشد و در 

كشور ميزبان هيچ گونه وبا و يا بيمارى مسرى وجود نداشته باشد.
عضو كميته بازاريابى AFC كه در فدراســيون فوتبال عربســتان هم 
فعاليت دارد، تأكيد كرد كه كشورش آمادگى بااليى براى گرفتن ميزبانى 

اين رقابت بزرگ دارد.
جام ملت هاى آسيا 2023 به ميزبانى چين برگزار خواهد شد.

وردربرمن
 بوندسليگايى باقى ماند

 تيم فوتبال وردربرمــن جواز بقا در 
بوندسليگاى آلمان را كسب كرد.

ديــدار برگشــت پلى آف حضــور در 
بوندســليگا، بين تيم هــاى هايدنهايم و 
وردربرمن بــه ميزبانى هايدنهايم برگزار 

شد كه با تساوى 2 بر 2 به اتمام رسيد.
بازى رفت با تساوى بدون گل همراه شده 
بود و با اين اوصاف، برمن در مجموع با 
قانــون گل زده در خانه حريف به برترى 

رسيد و موفق به بقا در بوندسليگا شد.
وردربرمن به عنوان تيم شانزدهم جدول 
بوندســليگا و هايدنهايــم به عنوان تيم 
رده ســو مى بوندسليگاى دو، در پلى آف 
به مصاف هــم رفتند. با ايــن اوصاف، 
وردربرمن در بوندسليگا باقى ماند تا اين 

تيم پرافتخار از فاجعه جلوگيرى كند.

مصطفى كارخانه 
به كرونا مبتال شد

 پرافتخارترين مربى تاريخ واليبال ايران 
به ويروس كرونا آلوده شده است.

باشگاه ســايپا روز گذشته اعالم كرد كه 
نتيجه آزمايش كروناى «مصطفى كارخانه» 
مثبت شــد. اين مربــى پرافتخار واليبال 
ايران، در اين فصل سرمربيگرى سايپا را 
بر عهده گرفته است. بر اساس خبرى كه 
باشگاه سايپا منتشر كرده است،   كارخانه 
در روزهاى گذشــته اعالم كرد كه يكى 
از نزديكانش به كرونا مبتال شده است و 
به ايــن دليل يك بار ديگر از او آزمايش 

گرفته شد كه نتيجه آن مثبت شد.

نايب رئيس بانوان هيأت 
كبدى استان منصوب شد

 بنا به پيشــنهاد رئيــس هيأت كبدى 
اســتان و با حك مى از ســوى مديركل 
ورزش و جوانان اســتان، ســيده حنانه 
عقيليان به عنوان نايب رئيس بانوان هيأت 

كبدى استان همدان منصوب شد.
ســيده حنانه عقيليان از ورزشــكاران و 
مربيان با ســابقه ورزش استان است كه 
در كارنامه خود مسئوليت هايى همچون 
مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان 
شهرستان، مسئول امور بانوان فرماندارى 
فامنين و نايب رئيســى بانوان تعدادى از 
هيأت هاى ورزشى را دارد و همچنين در 
سال هاى مختلف به عنوان نخبه ورزشى 
اســتان و داور برتر كشــور معرفى شده 
است. ســيدمصطفى موســوى، رئيس 
هيأت كبدى اســتان با انتصاب وى ابراز 
اميدوارى كرد توســعه كبــدى بانوان با 

سرعت بيشترى پيگيرى شود.

بازديد از فعاليت 
رشته هاى پينگ پنگ و 

دووميدانى
 در راســتاى برنامه هاى بازرســى از 
اماكن و فضاهاى ورزشــى شهرســتان 
همدان در جهــت رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى توسط مربيان و ورزشكاران، از 
روند فعاليت رشته هاى ورزشى پينگ پنگ 
و دووميدانى توســط سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان شهرستان على رشيدى 
ورزشى  پزشكى  هيأت  نماينده  به  همراه 

استان بازرسى به عمل آمد.
در اين بازرسى نكات و دستورالعمل هاى 
بهداشــتى مورد بررســى قرار گرفت و 
آموزش هــاى الزم جهــت رفع نواقص 

داده شد.

  اين روزها ســايه نحس ويروس كوويد 
19 ورزش كشــور و حتى جهــان را در بر 
گرفته و خســارات هنگفتى را به بار آورده 

است.
لغو ديدارهاى ليگ برتر به دليل شيوع كرونا، 
مشــكل بزرگى مانند به پايان نرسيدن ليگ 
تا پايان شهريور را تشديد كرده كه مى تواند 
برنامه هاى فصل جارى و آينده فوتبال ايران 

را به هم بريزد.
در كشــورمان با وجود شــرايط حاد كرونا، 
رقابت هــاى فوتبال برخــالف انتقادات تند 
دنبــال مى شــود و گوش ســازمان ليگ به 
اعتراض اهالى فوتبال بدهكار نيســت و به 

حيات خود ادامه مى دهد.
هفته گذشته 2 بازى از رقابت هاى ليگ برتر 
به دليل ابتــالى بازيكنان اســتقالل و فوالد 
برگزار نشد كه با حواشــى زياد همراه بود. 
قرار بــود در هفته بيست وســوم ليگ برتر 
استقالل در جم به مصاف پارس جنوبى برود 
و فوالد خوزســتان نيز در قائم شهر به ديدار 

نساجى برود كه اين 2 بازى انجام نشد.
تعــدادى از بازيكنــان فــوالد و اســتقالل 
مشــكوك به كرونا هستند و آزمايشات اوليه 
حكايت از مثبــت بودن آنها دارد. فوالدى ها 
برخالف حضور در قائم شــهر ساعاتى پيش 
از بازى به اهواز بازگشــتند و اســتقاللى ها 
نيز از فرودگاه راهى قرنطينه شــدند، به دنبال 
برگزار نشدن اين 2 مسابقه، حواشى زيادى 

در فوتبال كشور پديد آمد. 
ســازمان ليگ و فدراسيون فوتبال تست هاى 
اســتقالل و فوالد را قبــول نكردند و اعالم 
كردند كــه در راســتى آزمايى و در حضور 
نمايندگان ســازمان ليگ از اين 2 تيم تست 
مجــدد گرفته خواهد شــد و اگر 25 درصد 
بازيكنان نتايج آزمايشاتشان مثبت باشد بازى 
2 تيم به زمان ديگرى به تعويق خواهد افتاد 

و در غير اين صورت 3 بــر صفر اين 2 تيم 
بازنده خواهند شد.

حال پرســش اين است كه اگر سازمان ليگ 
راستى آزمايى را مالك قرار داده و نظر مراكز 
بهداشــتى را قبول ندارد، چرا در اعالم نتايج 
منفى راستى آزمايى نمى كند تا با خيال راحت 

ليگ را دنبال كند.
به راستى انجام مســابقات به چه قيمتى بايد 
دنبال شــود و اگــر خداى ناكــرده يكى از 
بازيكنــان بر اثر ابتال به ايــن بيمارى از دنيا 

برود چه كسانى پاسخگو خواهند بود.
در اوايل اسفند كه شــدت بيمارى به اندازه 
امروز حــاد نبود، بــه تعطيلى ليــگ اقدام 
كردنــد اما اكنون كه آمــار مبتاليان و مرگ 
ناشــى از اين ويروس ركورد زده است، چرا 
متوليان وزارت بهداشــت مانع از ادامه ليگ 

نمى شوند؟
اگر قــرار بر اجراى پروتكل هاى بهداشــتى 
است كه در اسفند نيز مى شد با همين تدابير 

ليگ را دنبال كرد.
اگر فدراســيون مبتال شدن بازيكنان استقالل 
و فوالد را تأييد كند حداقل 2 مسابقه اين 2 
تيم نيز به تعويق خواهد افتاد و چه بسا ديگر 
تيم ها نيز با اين مشــكل روبه رو شوند، آنگاه 

ناخواسته ليگ به تعطيلى خواهد كشيد.
هيچ عدله اى براى تداوم ليگ وجود ندارد و 
در اين شرايط تعطيلى ليگ و حفظ سالمتى 

بازيكنان بيش از هر چيزى اهميت دارد.
2 تيم فوالد و اســتقالل در روزهاى گذشته 
بار ديگر تست كرونا دادند و ظاهراً سازمان 
ليگ نيز گفته هاى اين 2 باشگاه را تأييد كرده 

است.
اميدواريم فدراســيون فوتبال، سازمان ليگ 
و ســتاد مبارزه با كرونــا از ورزش تصميم 
عاقالنه اى بگيرند و در راســتاى حفظ جان 
بازيكنان از ادامه مســابقات ليگ خوددارى 

كــرده و پرونده اين رقابت هــا را نيمه تمام 
ببندد و كمتر به حواشى دامن بزنند.

ــور  ــتان كش ــش از ده اس ــر بي درحال حاض
در وضعيــت قرمــز و يــا هشــدار قــرار 
ــان و مــرگ ناشــى از  ــار مبتالي ــد و آم دارن
ــد  ــد و باي ــش مى ياب ــر روز افزاي ــا ه كرون
ــم  ــان تصمي ــالمتى بازيكن ــظ س ــراى حف ب

ــود. ــه ش ــه اى گرفت عاقالن
بــا احتســاب 2 هفته تعطيلــى و يك هفته 
استراحت، اســتقالل و فوالد ادامه بازى هاى 
ليــگ در تير و همين طــور چندين روز در 
مرداد را از دســت مى دهند كــه اين اتفاق 
يك بحران بزرگ براى سازمان ليگ به شمار 
مــى رود، زيرا در اين صورت ســازمان ليگ 
قادر بــه اتمام فصل جــارى نخواهد بود و 
چندين اما و اگر مختلف براى اهالى فوتبال 

به وجود مى آيد.
تا ابتداى مرداد، اســتقالل و فوالد نمى توانند 
در 5 بــازى خود به ميــدان بروند و قطعا 3 
هفته باقيمانده از اين مــاه براى برگزارى 8 
ديدار كافى نيست؛ زيرا پس از آن مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا و اردوى تداركاتى تيم 

ملى آغاز مى شود.
اگر در ادامه ليگ مشــكل ديگرى هم براى 
هيچ تيمى ايجاد نشــود، به پايان رســاندن 
فصل جارى تا پايان مرداد امرى محال به نظر 
مى رســد و بايد ديد ليــگ برتر ايران به چه 

سمت و سويى مى رود. 
اين اتفاق مى تواند روى تقويم فصل جارى 
و ادامه دار شدن آن تا مهر 99 و همين طور به 
تعويق افتادن آغاز فصل آينده نيز منجر شود. 
در كنار اين موضــوع بازى هاى جام حذفى 
را هم بايد درنظر گرفت كه حتى يك ديدار 
از مرحلــه يك چهارم نهايى آن باقى مانده و 
استقالل و سپاهان بايد در اين مسابقه هم به 

مصاف هم بروند.

پـاس 
آبستن حوادث
 ايــن روزهــا از اردوى پــاس خبرهاى 
خوبى شنيده نمى شود. بدقولى متوليان استان 
در پرداخــت درصدى از قرارداد بازيكنان و 
وعده و وعيد آنها براى حل مشــكالت تيم 
فوتبال پاس موجب نگرانــى بازيكنان كادر 
فنى و هواداران شــده است و معلوم نيست 
مشكالت اين تيم كى و چگونه حل خواهد 

شد.
در روزهاى گذشته شنيده شد كه مديران ارشد 
اســتان تصميم گرفتند تا بار ديگر عظيمى را 
به عنوان مديرعامل باشگاه معرفى كنند تا وى با 
توجه به وضعيت خوب مالى بتواند بخشى از 

مشكالت پاس را حل كند.
اما اين خبر به مــذاق مربيان و كادر فنى پاس 
خــوش نيامد و در اقدامــى عجيب كادر فنى 
استعفا كرده و از ادامه همكارى با باشگاه امتناع 
كردند و اين درحالى اســت كه بازيكنان نيز با 
تحريم تمرينات عمًال با كادر فنى همسو شدند 

تا مسئوالن استان را تحت فشار قرار دهند.

اين حواشى در شرايطى رقم مى خورد كه پاس 
خود را براى آغاز مجدد رقابت هاى ليگ دسته 
دوم آماده مى كند و اين تيم از ابتداى مردادماه 

بايد قدم به رقابت هاى ليگ بگذارد.
5 هفتــه از رقابت ها باقى مانده و پاس يكى از 
مدعيان صعود به شمار مى رود. اين تيم به جاى 
آنكه با خيال راحت تمرين كند و خود را براى 
مســابقات ليگ آماده كند درگير حواشى شده 
كــه اين بر روند آماده ســازى پاس تأثير منفى 

مى گذارد.
درحالى كه ساير رقباى پاس با انجام بازى هاى 
تداركاتــى خــود را مهياى حضــور در ليگ 
مى كنند، پاس با مشكالت مالى دست و پنجه 
نــرم مى كند و اين مشــكالت داخلى مانع از 

انجام تمرين شده است.
حال معلوم نيســت استعفاى جمعى كادر فنى 
پاس به دليل مشــلكات مالى است و يا نوعى 

اعتراض به روى كادر آمدن عظيمى.
اميدواريم كــه متوليان ورزش اســتان هرچه 
زودتر مشــكالت اين تيم را حل كنند تا پاس 
بــدون دغدغه و با خيال راحت قدم به كارزار 
رقابت ها بگذارد و با كسب نتايج قابل قبول راه 

صعود به دسته نخست را هموار كند.

سايه كرونا بر ورزش كشور

ليگ فوتبال در شرايط قرمز 
دنبال مى شود
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باباطاهر

به روزرسانى مداوم پروتكل هاى 
موزه اى كرونا

 بازنگرى مداوم تمامى دســتورالعمل ها و پروتكل هاى تهيه شده 
و ابالغى در اين زمينه و به روز نگه داشــتن آن ها در دستور كار اين 

پژوهشكده است.
بــه گزارش ايســنا، رئيــس پژوهشــكده حفاظت و مرمــت آثار 
تاريخى فرهنگى با بيان اينكه پژوهشــكده حفاظــت و مرمت آثار 
تاريخى- فرهنگــى نخســتين پروتكل مقابله با كرونــا ويروس در 
محيط هاى مــوزه اى را تهيه كرد، گفت: از نخســتين اطالعيه هاى 
رســمى درباره شرايط ويژه، اين پژوهشكده به منظور پاسخگويى به 
نيازهاى تخصصى ميراث فرهنگى و گردشگرى وارد عمل شد و با 
تشــكيل تيمى متشكل از تخصص هاى  مختلف و مرتبط، نخستين 

پروتكل مقابله با ويروس كرونا در محيط هاى موزه اى را منتشر كرد.
غالمرضــا رحمانى با بيان اينكه به دليــل ماهيت اين ويروس، هنوز 
ناشــناخته هاى زيــادى در رابطه با آن وجــود دارد و هر روز ابعاد 
تازه اى از رفتار و ويژگى هاى آن شناســايى مى شــود، ادامه داد: به 
همين دليل بازنگرى مداوم تمامى دستورالعمل ها و پروتكل هاى تهيه 
شــده و ابالغى در ايــن زمينه و به روز نگه داشــتن آن ها از اهميت 
بااليى برخوردار اســت، در نتيجه پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 
تاريخى-  فرهنگى، عالوه بر آن كه با تهيه ويدئوهاى آموزشى مرتبط 
با راهنماى منتشــر شده سعى در فهم بهتر و تشريح ساده تر مطالب 
دارد، به طور مداوم نيز رويكردهاى مقابله اى را بر اســاس آخرين 

اطالعات به روزرسانى مى كند.
رحمانى تأكيد كرد: برخورد علمــى در طراحى و ارائه راهبردهاى 
حفاظتى و پيشــگيرى در اين مورد بســيار مهم بوده و پژوهشكده 

حفاظت و مرمت آثار تاريخى - فرهنگى به عنوان نخســتين مرجع 
ارائه كننده راهنما در اين زمينه نســبت به انتشار اطالعات بر اساس 
منابع موثق و قابل اتكاى حاصل از آخرين اطالعات و دســتاوردها 

حساسيت ويژه اى دارد.
نســرين نوحى، عضو هيأت علمى و سرپرســت تيم تهيه پروتكل 
راهنمــاى مقابله با ويروس كرونا  گفت: وجود پوســته ليپيدى در 
اين ويروس به رغم آنكه ســبب مى شــود تا ويروس روى سطوح 
ماندگارى بيشترى پيدا كند، موجب شده تا حساسيت ويروس نسبت 
به حالل هاى چربى افزايش پيدا كرده و راه هاى مبارزه با آن ساده تر و 

كم هزينه تر از ساير انواع ويروس باشد.
وى بــا بيان اينكــه فراگيرى و پاندمى ســريع و گســترده اين 
ويروس از دو جهت تأثيرات مســتقيم و غيرمســتقيم در حوزه 
ميــراث فرهنگى دارد، ادامه داد: تأثيرات مســتقيم اين فراگيرى، 

بــه صورت تهديدى براى ســالمت كاركنــان، بازديدكنندگان و 
مخاطبــان حوزه ميراث فرهنگى و ســاير عوامل وابســته به اين 
حوزه خود را نشــان مى دهد اما تهديدات غير مســتقيمى كه در 
چنين شرايطى به واســطه اين فراگيرى به ميراث فرهنگى تحميل 
مى شــوند، مى تواند به صورت رشد روند آســيب ديدگى در اثر 
فعاليت ســاير عوامل بيولوژيك ( طغيان حشرات، حمله قارچ ها 
و كپــك ها و يا هجــوم جوندگان در مدت تعطيلــى و قرنطينه 
فضاهاى موزه اى) و تأثيرات مخرب ناشى از استفاده نادرست از 
مواد (انتخاب ماده آسيب رسان و يا به كار بستن روش نامناسب) 

بر روى آثار موزه اى و سطوح ديده شوند.
بــه گفته اين عضو هيأت علمى در پروتكل تهيه شــده از ســوى 
پژوهشكده سعى شده است تا به هر دو دسته اين تهديدات پرداخته 
شود و بر اســاس مبناى زمانى، فعاليت هايى كه در هر مرحله  بايد 

انجام گيرد مشخص شده است.
به گزارش روابط عمومى پژوهشگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى؛ 
ماهيت ويروس كرونا، شناســايى و طبقه بندى تهديدات مطرح در 
حــوزه ميراث فرهنگى و موزه ها ناشــى از فراگيــرى كوويد 19، 
راهكارهاى افزايش تاب آورى ميراث فرهنگى در برابر اين تهديدات، 
بررســى وظايف و مسئوليت هاى پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 
تاريخى- فرهنگــى در مديريت خطر كوويد 19 در ميراث فرهنگى، 
رويكردهاى آموزشــى و پژوهشى پژوهشــكده مذكور در مقابله با 
ويروس كرونا، لــزوم انطباق پذيرى برنامه هاى اجرايى بر اســاس 
مقتضيات ملى و در نظر گرفتن ويژگى ها و شرايط محلى، ضرورت 
همكارى واحدهاى مختلف ســازمانى براى دستيابى به يكپارچگى 
عملياتى از ديگر موارد مطروحه در اين نشســت بود كه به بحث و 

گفت وگو گذاشته شد.

خبرنگاران و مواجهه با سؤال «چه خبر؟»
ابوعطا»

 يكى از بدبختى هاى جماعت خبرنگار و روزنامه نگار اين اســت 
كه ملت در مراسم خانوادگى و جمع هاى فاميلى تا جناب قلم به دست 
را مى بينند با پرســيدن ســؤال «چه خبر؟» تمام ذهنيات وى را در هم 

مى ريزند و خبرنگار فلك زده مى ماند چه پاسخى بدهد.
 تحليــل اخيــر نشــريه اقتصــادى اونــورى دربــاره انــواع حباب هــا را 
به عنــوان خبــر جديــد بيــان كنــد يــا خبــر فــالن همــكار ايــن ورى 
را كــه هــم روابــط عمومــى كــه خبــر را داده مى دانــد چرت وپــرت 
ــى  ــت وقت ــه، وضعي ــه آن را گرفت ــگار ك ــود خبرن ــم خ ــت و ه اس
بدتــر مى شــود كــه شــوهرعمه گــرام هنــوز ســه چهــار ســال مانــده 
ــرت  ــه نظ ــد «ب ــگار مى پرس ــاب خبرن ــدى از جن ــات بع ــه انتخاب ب
رئيس جمهــور بعــدى كيــه؟» و تــا خبرنــگار مظلــوم فرصــت 
بيابــد ليســت كانديداهــاى احتمالــى را در ذهــن مــرور كنــد خــود 
شــوهرعمه گــرام تحليلــى عميــق ارائــه مى دهــد و مى گويــد: 
ــن  ــه االن اي ــد ك ــگار درمى مان ــونه» و خبرن ــال كار خودش «به هرح
«خودشــون» چــه كســانى هســتند و آيــا منظــور شــوهرعمه از 

ــا چــى؟ ــود ي ــون» ب «خودشــون»، «خودت
قبًال كه جوان تر بودم و فكر مى كردم روزنامه نگار شدن چيزى در حد 
شكستن شاخ غول است در پاســخ به اين سؤاالت فك و فاميل ابتدا 
يك مكث مى كردم و بعد نگاه عاقل اندر سفيهى به طرف مى انداختم كه 
يعنى درهرحال تو از عمق مطالب چيزى نمى دانى، بعد هم يك ساعتى 
از همه چيز حرف مى زدم و سر طرف را گيج مى آوردم و چون خودم 
هم نمى دانســتم مبدأ و مقصد بحث كجاســت، روايت را «پايان باز» 
رها مى كردم كه فرد پرسشگر خودش تكليفش را با اين تعليق روشن 
كند، يعنى ما چيزهايى مى دانيم كه نمى شود گفت، «اصطالحاتيست مر 

ابدال را كه نباشد زان خبر غفال را».
و امــا بعــد، (چــه قــدر از ايــن تركيــب «و امــا بعــد» خوشــم مى آيــد، 
ويراســتار محتــرم، خداوكيلــى حتــى اگــر جــاى نادرســتى آمــده آن 
ــد،  ــا بع ــا ... و ام ــم؟ آه ــتم مى گفت را حــذف نكــن)، آره چــى داش
هــر وقــت كســى از شــما در مــورد دالر پرســيد ايــن اســتراتژى كــه 
مى گويــم را اجــرا كنيــد، گــروه پرسشــگران را بــه دو دســته تقســيم 
ــروه  ــه گ ــد و ب ــن مى آي ــد دالر پايي ــروه بگويي ــك گ ــه ي ــد و ب كني
ديگــر بگوييــد بــاال مــى رود درهرصــورت بعــد از يــك مــاه تعــدادى 
ــد  ــه بع ــوده در مرحل ــما درســت ب ــى ش ــد پيش بين ــا مى بينن از آن ه
ــم  ــده اند را ه ــه ش ــت مواج ــى درس ــا پيش بين ــه ب ــروه ك ــان گ هم
ــه  ــد ب ــرار كني ــل را تك ــاز روال قب ــد و ب ــيم كني ــته تقس ــه دو دس ب
يــك گــروه بگوييــد دالر تــا مــاه آينــده بــاال مــى رود بــه يــك گــروه 
بگوييــد پاييــن مى كشــد، در پايــان ســه مــاه شــما بــا تعــداد اندكــى 
ــه پاســخ درســت  ــه مرحل ــر س ــه در ه ــتيد ك ــراد مواجــه هس از اف
گرفتــه و در حــد پيشــگويان وال اســتريت و تحليلگــران بانــك 

ــد. ــاور دارن ــان ب ــه حرف هايت ــى ب جهان
حاال وقت آن اســت كه با پيش بينى گران شــدن پرايد 111 انژكتورى 
آلبالويى، ماشين مدل 73 باجناق گرام را به آن ها بيندازيد و از باجناق 
پورســانت بگيريد يا حتى مى توانيد با يك پيش بينى در مورد آلزايمر 
قريب الوقــوع پدرِ دخترى كه در خانه مانده و احتمال ســپردن وكالت 
بالعزل تمام اموال پدر به دختر مزبور، وى را به خانه بخت بفرســتيد 

و باز هم پورسانت بگيريد.
يادتان هست زمانى خانم فاطمه گودرزى در يك سريال بازى مى كرد 
كه شــوهرش او را طالق مى داد و بعد با عينك و رنگ سفيدى كه به 
موهاى خود مى زد در كســوت پرستار بچه به خانه شوهر اسبق خود 
بازمى گشــت و به عنوان پرستار فرزندان خودش استخدام مى شد، اگر 
خانم گودرزى لو رفت و توسط شوهر و بچه هايش شناسايى شد شما 
هم لو مى رويد پس با خيال راحــت نقش تحليلگر اقتصادى را بازى 
كنيــد و از خبرنگار و روزنامه نگار بودن خــود يك نانى دربياوريد تا 

حداقل عمرتان هدر نرفته باشد.

■ دوبيتى باباطاهر 
چو ويرانه كه بوم آشانه ديرى غم اندر سينه ى مو خانه ديرى  
فلك اندر دل مسكين مو نه                                                    ازين غم هرچه در انبانه 
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■ حديث:
امام على(ع):

 خوش ترين زندگى از آِن كسى است كه خداوند سبحان ، به او قناعت بخشيده و همسرى 
شايسته ، روزى اش كرده است.  
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■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

 اول: چند ســالى اســت كه هجدهم تيرماه در 
تقويم ما، به نام روز «ملى ادبيات كودك و نوجوان» 
نامگذارى شــده اســت. اين نامگذارى به مناسبت 
سالروز درگذشت «مهدى آذريزدى» نويسنده نامدار 
كودك و نوجوان اســت. نويسنده اى كه با مجموعه 
كتاب هاى «قصه هاى خوب، براى بچه هاى خوب» 
يكــى از آثار ماندگار تاريــخ در اين عرصه را خلق 

كرده است. 
نامگذارى يــك روز در تقويم به نام ادبيات كودك 
و نوجوان، از چند جهت مهم است. پس از سال ها، 
مدتى است كه اين ژانر در ايران به رسميت شناخته 
شــده و اگرچــه تنها در حرف و ســخن، اما مورد 
احترام قرار مى گيرد. براى همدانى ها اما، آشنايى و 
پرورش نويسندگان بزرگ اين حوزه، چندان غريب 

نيســت. ليســت بلندبااليى خواهد بود اگر اسامى 
نويســندگان معروف همدانى كــه در حوزه كتاب 
و نوجوان آثار ارزشــمندى خلــق كرده اند را به ياد 
بياوريم. اما همانقدر بس كه «مصطفى رحماندوست» 
و «محمدرضا يوسفى» اهل اســتان همدان هستند. 
هــم واليت بودن با چنين بزرگانى اما، بيش از آنكه 
باعث افتخار باشــد، مسئوليت آفرين است. چه آنكه 

وقتى نويسندگانى بزرگ اهل يك شهر باشند، ميراث 
معنوى و فكرى آن ها بردوش جوانانى كه مى خواهند 
براى كودك و نوجوان بنويسند و بسرايند، سنگينى 
خواهد كرد. از طرفى وقتى آدم هاى بزرگ اهل يك 
شهر باشند، انتظار از جوانان و شاگردان و مسئوالن 
اين است كه با احترام اساتيد را به زادگاهشان دعوت 
كنند و از تجربياتشان استفاده نمايند. اتفاقى كه گمان 
نمى كنم بيش از ســالى يك يا دوبار انجام شــود و 
خب، اين كم كارى، وقتى - خداى ناكرده - اساتيد 
ديگر در قيد حيات نباشــند، افسوس بزرگى براى 

همدانى ها خواهد بود.
■ دوم: ادبيات كودك و نوجوان چقدر مهم اســت؟ 
اين پرســش دو پاســخ متفاوت دارد. در نگاه اول، 
ادبيات بعد از علوم تجربى و تئورى، جاى مى گيرد. 
چه آنكه در زمانه مشــكالت و مصائب انســانى، از 
بيمارى ها و معضالت اقتصادى تا همه دشوارى هاى 
زندگى روزمره، اين علوم هســتند كه به كار مى آيند 
و دردها را درمان مى كنند و مشــكالت را تســكين 
مى بخشــند. در اين وضعيت ادبيات كودك و ادبيات 
براى كودك، مسلما ته صف خواهد بود. اين نكته به 
ويژه در دو نوع مدارس وجود دارد: يكى مدارسى كه 
مى خواهند كودكان را از همان دوران طفوليت انيشتين 
و ابن ســينا و پرفسور حسابى تربيت كنند. پس تمام 
تالش در جهت آموزش رياضى و علوم و فيزيك و 
شيمى خواهد بود. امال و انشــا و فارسى و نگارش 
در اين حالت، بيشتر براى تفريح و دركردن خستگى 
تدريس مى شود. ار طرفى در مدارس حواشى شهرها 
يا روستاها و يا مناطقى كه از نظر اقتصادى طبقه پايين 
خوانده مى شــوند هم، ادبيات بى اهميت اســت. در 
چنين رويكردى، آن دانشــى مهم است كه بتواند فرد 
را از وضعيت بغرنج اجتماعى و اقتصادى برهاند و به 
طبقه باالتر كمى نزديك كند. بديهى است كه در چنين 
تفكرى جايى براى ادبيات و شعر باقى نخواهد ماند. 

■ ســوم: رويكرد ســوم - و صحيح و دقيق - به 
ادبيات اما، در مدارســى وجود دارد كه هدفشــان 

نه درســخوان بودن كودك و نوجوان، كه كشــف 
استعدادها و آموزش مهارت هاى زندگى به اوست. 
آنطور كه محققان علم آموزش مى گويند - بر اساس 
نظريه معروف «هوش هاى چندگانه گاردنر» - همه 
انسان ها داراى انواع مختلفى از هوش هستند. گاردنر 
در نظريه خود، 8 نوع مختلف هوش را معرفى كرده 
و احتمــال داده  اســت كه نوع نهمى نيــز به عنوان 

«هوش هستى گرا» وجود داشته باشد. 
براســاس نظريه گاردنر، براى به دست آوردن تمام 
قابليت ها و استعدادهاى يك فرد، نبايد تنها به بررسى 
ضريب هوشى پرداخت بلكه انواع هوش هاى ديگر 
او مثل هوش موسيقايى، هوش درون فردى، هوش 
تصويرى-فضايى و هوش كالمى- زبانى نيز بايد در 
نظر گرفته شود. محققاِن بعد از گاردنر، ثابت كردند 
كه محتواى آموزشــى مبتنى بر زباِن سخن گفتن و 
نوشتن (مبتنى بر داستان و شعر) عامل بسيار اساسى 
و تحريــك كننده براى بروز هــوش هاى چندگانه 
در كودكان و نوجوانان اســت. از اين جهت ادبيات 

كودك و نوجوان ارزشى چند برابر خواهد داشت.
■ چهــارم: اغراق نيســت اگر امــروز بپذيريم كه 
آموزش مهارت هــاى زندگى به كودكان و نوجوان 
اهميتى بســيار بيشــتر از يادگرفتن علوم تجربى يا 
تئورى براى آنان خواهد داشت. اين اهميت با ورود 
نسل جديد- متولدين دهه هشتاد و نود شمسى - به 
مدارس و بعد، جامعه، متفكران را به اين واداشت كه 
به جاى چگونه درس خواندن، چگونه زيستن را به 

كودكان بياموزند. 
بديهى اســت كه براى ســخن گفتن با هر گروه از 
انســان ها بايد با زبان و خوراك فكرى آنان سخن 
گفــت تا پذيراى محتوا باشــند. ادبيــات كودك و 
نوجوان اين قدرت را دارد كه براى پرورش افرادى 
متفكر، منتقد و داراى هــوش اجتماعى باال، حامل 
محتوايى غنى باشــد. در حقيقت آنچه  18 تير را به 
روزى بسيار مهم تبديل كرده «مسئله آينده» كودكان 

و در نتيجه «مسأله آينده» ايران است.

 زنده نگه داشــتن گذشــته و بافت هاى تاريخى هر 
شهرى در معرفى تمدن و فرهنگ همان شهر به جهانيان 
مؤثر اســت. حفظ ميراثى كه از گذشتگان باقى مى ماند 
و روح و طــرح آن تاريخ را زنــده نگه مى دارد اولويت 
بســيارى از مردم است تا با كمك آن فرهنگ، هويت و 

اصالت را حفظ كنند.
هويتى از گذشته به ارث برده ايم كه ملموس ترين آن آثار 
معمارى اســت، گاهى اوقات با تغييراتى كه در شهرها 
انجام مى دهيم، تاريــخ را تحريف مى كنيم و اگر بدون 
پشــتوانه علمى در بافت تاريخى دست ببريم تحريف 

تاريخ است.
هنوز هم در شهرهاى كشور ما بافت هاى تاريخى وجود 
دارد و بسيارى از اين بافت ها ثبت جهانى شده و برخى 
تا مرز ثبت جهانى شدن رفته اند اما به مرور زمان مورد 

كم لطفى قرار گرفته و فراموش شده اند.
بســيارى از اين بافت ها كه شــايد از ديد شوراى عالى 
شهرسازى و معمارى جزو بافت هاى فرسوده محسوب 
شده و ســدى در برابر توسعه شهرى هستند هويت و 
اصالــت يك قوم را در بر مى گيرند و ناديده گرفتن آنها 
ناديده گرفتن تاريخ است.به گفته رئيس انجمن مفاخر 
معماري ايران يكى از مشــكالتى كه امروز گريبان گير 
شهرها شده و در اين بين سبب آسيب به بافت تاريخى 
است نبود وجه تمايز بين بافت تاريخى و بافت فرسوده 
است. براى اينكه بافت تاريخى حفظ شود نياز است كه 
سرمايه گذارى شود ولى گاهى به دليل تعدد تعاريف در 

جاهايى هزينه مى شود كه اصال بافت تاريخى نيست.
650 هــزار هكتار بافــت تاريخى در شــهرهاى ايران 
وجود دارد كه در اين شــهرها ســعى مى شود به تقليد 
از كشــورهاى اروپايــى با ساخت وســاز بيش از حد 
بافــت تاريخى را از بين ببرند و شــهر را مدرنيته كنند 
در حالى كه همان كشــورهاى اروپايى كه سرلوحه كار 
ما قرار گرفته اند در تالشــند تاريخ خود را به هر نحوى 
كه شــده حفظ كنند، در دنيا تجربه هاى موفقى از ترميم 

بافت هاى تاريخى ديده شــده است، بافت هايى كه پس 
از ترميم به نمونه هايى از اماكن گردشگرى تبديل شده 
كه باعث پويايى و فعال شــدن شــهر شده و از طرفى 
ســود اقتصادى زيادى نيز با خود به همراه داشته است. 
يكى از تجربه هاى موفق در انگلســتان ديده مى شــود، 
ميدان ترينيتى، در مركز شهر «هال»، يك فضاى عمومى 
منحصر به فرد و دل پذير در محوطه كليساى بزرگ شهر 
و خانه تاريخى ترينيتى اســت كه در سال 2017 كامًال 
بازســازى و تبديل به يك موفقيت چشمگير فرهنگى، 

اجتماعى و اقتصادى شد.
اين ميدان يكى از فضاهاى عمومى بسيار مهم مركز شهر 
هال به حساب مى آيد و فضايى براى برگزارى بسيارى 
از برنامه هاى  عمومى گوناگون و محل اجتماع مردم در 
اطراف كليسا است. با موافقت كليساى قديمى و اسقف 
اعظم و با همكارى تيمى از باستان شناسان ماهر، در اين 
محوطه كه در گذشــته به شدت با مشكل نبود تعمير و 
نگهــدارى و كمبود فضا براى پارك اتومبيل مواجه بود 
تغييراتى اعمال شد و با حذف يك ديوار، فضايى بزرگ 
و انعطاف پذير براى ميزبانى از برنامه هاى كليسا و شوراى 
شهر فراهم شد.اين فضا در حال حاضر با وجود نداشتن 

رقابت و تناقض با نماى بيرونى و پيچيده كليساى مذكور 
كه نكته مهمى به حســاب مى آيد، مكانى مناسب براى 
برگزارى جشن ها و مناسبت هاى گوناگون است. درختان 
چنار موجود در اين محوطه نقش بســزايى در طراحى 
آن داشتند زيرا عالوه بر مزاياى زيست محيطى كه براى 
محوطه فراهــم مى آورند، در طــول روز نيز همچون 
پناهگاهى براى نيمكت هاى كار گذاشــته شــده عمل 
مى كنند و با سايه خود از افرادى كه روى آن ها مى نشينند 

در برابر تابش آفتاب محافظت مى كنند.
در ســنگ فرش مقابل نيمكت هاى اين ميدان، 8 استخر 
كم عمق آينه كارى شده  به مساحت 16 مترمربع و عمق 
تنها 4 ميلى متر ايجاد شــده اســت كه هــر يك نمايى 
متفاوت از جزئيات مختلف كليسا را منعكس مى كند و 
الگــوى زيبايى از بنا را در معــرض ديد عابران پياده و 

بازديدكنندگان قرار مى دهد.
سنگ هاى اين استخرها توسط سنگ تراشان و آجرچين هاى 
ماهر با دقت و ظرافت تمام نصب شده است. سنگ هاى 
اطراف هر يك از اســتخرها نيز با مساحت يك مترمربع 
به گونه اى سه بعدى تراش داده شده است تا بتواند سطح 
استخر را با سنگفرش اصلى همسان كند. بدين ترتيب وقتى 

كه آبى در اين استخرهاى كم عمق نباشد، يكپارچگى سطح 
سنگ فرش همچنان حفظ مى شود.   

پروژه مركز شــهر هال با سرمايه گذارى عمده بر بافت 
شــهر و در دورانى پياده سازى شــد كه اين شهر، مركز 
فرهنگى انگلســتان ناميده مى شــد. اين پروژه به دنبال 
فرصتى براى ايجاد پيوند ذاتى بين فرهنگ شهر هال و 
فضاهاى عمومى آن اجرا شد و به منظور پاسخگويى به 
جاه طلبى هاى فرهنگى و اقتصادى، چهره اين بخش از 
شهر تغيير و فضاهاى عمومى آن به صورت كيفى و كّمى 
و با بهره گيرى از تجربه كاربران اين فضاها متحول شد.

بازســازى ميدان ترينيتى شــهر هال، عالوه بر اينكه به 
جذب بازديدكنندگان و گردشــگران فراوانى به سمت 
مناطق ديدنــى موجود در آن و يــا اطراف خود منجر 
شده است، فضاى بيشترى براى ايجاد مشاغل جديد نيز 
فراهم آورده است به طورى كه تاكنون 131 شغل جديد 
در آن راه اندازى شده است. اين ميدان ماهانه ميزبان يك 
بازار مواد غذايى نيز هســت كه آمار فروش در آن 22
درصد نسبت به قبل از بازســازى افزايش يافته است. 
بنابراين عالوه بر جمعيتى كه براى مناسبت هاى فرهنگى 
در آن جمع مى شــود، عده زيادى را براى تهيه مايحتاج 
روزانه و مواد غذايى الزم به ســمت خود مى كشاند و 
ميزان تردد عابران پياده و نه اتومبيل سواران، تا 11 درصد 

در آن افزايش داشته است.
بدين ترتيب ترينيتى تبديل به يك مقصد مهم در شهر 
شد كه عالوه بر نقش مهمى كه در شناسايى، بزرگداشت 
و تحوالت فرهنگى شهر ايفا مى كند، توانسته است در 
بهبود وضعيت اقتصــادى و اجتماعى منطقه نيز نقش 
مؤثرى ايفا كند و به موفقيت هاى چشمگير دست يابد. 
اين قلمروى عمومى جديد كه در حال حاضر همچون 
يك ســالن عمومى بزرگ براى شهر هال ايفاى وظيفه 
مى كند ميراثى باشــكوه براى نســل هاى آينده شهر و 
فضايى شگفت انگيز و الهام بخش براى پيشرفت ديگر 

نقاط در سراسر دنيا به حساب مى آيد.

به مناسبت روز ملى ادبيات كودك و نوجوان

ادبيات كودك و «مسأله آينده»

اقامتگاه هاى بوم گردى همدان تجربه موفق لندن از بازسازى ميدان ترينيتى
استانداردسازى مى شوند

 مبناى صدور پروانــه بهره بردارى دائم اقامتگاه 
و نرخنامه ســاالنه درجه اعطايى به واحد از سوى 
عامل تطبيق استانداردسازى تأسيسات گردشگرى 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان، معاون 
گردشــگرى همدان در نخستين جلسه نمايندگان 
اقامتگاه هــاي بوم گــردي اســتان كه بــا حضور 
كارشناســان و مدير عامل شركت ديباسانان، عامل 
تطبيق استانداردســازى تأسيسات گردشگرى، در 
راســتاى استانداردســازي اقامتگاه هاي بوم گردي 
همدان برگزار شــد، ضمن تشريح  ضرورت هاى 
استانداردسازى و درجه بندى تأسيسات گردشگرى 
از حملــه اقامتگاه ها گفت: به منظــور صيانت از 
حقوق متقابل مسافران و گردشگران از يك سو و 
بهره برداران و سرمايه گذاران تأسيسات گردشگرى 
از ســوى ديگر، درسال 1398 ضوابط درجه بندى، 
ارزيابي و استانداردســازي اقامتگاه هاي بوم گردي 
ابالغ شــده و ارزيابى اقامتگاه هــاى بوم گردى در 
چند شــاخه و فصل تخصصى از جمله ساختمان 
و تأسيســات، تجهيزات و ملزومات، خدمات به 
ميهمان، منابع انسانى و آموزش، ايمنى و بهداشت، 

توسعه پايدار و دسترسى انجام مى شود.
على خاكسار گفت: بر اساس امتيازات كسب شده 
بوم گردى ها به ســه درجــه 1، 2 و 3 درجه بندى 
مى شوند و بهره برداران و سرمايه گذاران اقامتگاه هاى 
بوم گردى همانند ديگر تأسيســات گردشــگرى 
مكلف هستند ضمن عقد قرارداد با عامالن تطبيق 
استانداردســازى تأسيسات گردشــگرى، نسبت 
به گذراندن فرايند ارزيابــى و دريافت گواهينامه 
اســتاندارد خدمــات واحد خويش اقــدام نموده 
و درجــه اعطايى به واحد، مبناى صــدور پروانه 

بهره بردارى دائم اقامتگاه و نرخنامه ساالنه است.
در اســتان همدان 30 اقامتــگاه بوم گردى مجوز 

فعاليت دارند.


