
باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 
كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
محتواى صفحه 6 امروز توسط خبرگزارى مهر همدان تهيه شده است.

 2020 آوريـــل    27   1441 رمضـــان   3   1399 مـــاه  ارديبهشـــت   8 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3740 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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روزهاى آفتابى 
در انتظار كشتى 
استان

ويروسى كه 
هيجان را به 
حاشيه برد

15 ميليارد 
تومان بين اقشار 
آسيب ديده از 
كرونا  در همدان 
توزيع شد

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

گردشگرى 26 ميليارد تومان خسارت ديد 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

شماره تماس: 38279011 و 09226404490

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

با با 3030 درصد  درصد 
تخفيف ويژهتخفيف ويژه

نيمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاريخ قمرى تاريخ روز 
20:1500:29 19:56 13:14 06:32 05:02 1 رمضان 1399/2/6 شنبه 

20:1600:29 19:57 13:14 06:31 05:00 2 رمضان 1399/2/7 يكشنبه 
20:1700:29 19:58 13:14 06:30 04:59 3 رمضان 1399/2/8 دوشنبه 
20:1800:28 19:59 13:13 06:28 04:58 4 رمضان 1399/2/9 سه شنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:27 04:56 5 رمضان 1399/2/10 چهارشنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:26 04:55 6 رمضان 1399/2/11 پنجشنبه 

20:2000:27 20:01 13:13 06:25 04:53 7 رمضان 1399/2/12 جمعه 
20:2100:27 20:02 13:13 06:24 04:52 8 رمضان 1399/2/13 شنبه 

20:2200:27 20:03 13:13 06:23 04:51 9 رمضان 1399/2/14 يكشنبه 
20:2300:27 20:04 13:13 06:22 04:49 10 رمضان 1399/2/15 دوشنبه 
20:2400:26 20:04 13:13 06:21 04:48 11 رمضان 1399/2/16 سه شنبه 
20:2500:26 20:05 13:13 06:20 04:47 12 رمضان 1399/2/17 چهارشنبه 
20:2500:26 20:06 13:12 06:19 04:46 13 رمضان 1399/2/18 پنجشنبه 

20:2600:26 20:07 13:12 06:18 04:44 14 رمضان 1399/2/19 جمعه 
20:2700:25 20:08 13:12 06:18 04:43 15 رمضان 1399/2/20 شنبه 

20:2800:25 20:08 13:12 06:17 04:42 16 رمضان 1399/2/21 يكشنبه 
20:2900:25 20:09 13:12 06:16 04:41 17 رمضان 1399/2/22 دوشنبه 
20:3000:25 20:10 13:12 06:15 04:39 18 رمضان 1399/2/23 سه شنبه 
20:3000:25 20:11 13:12 06:14 04:38 19 رمضان 1399/2/24 چهارشنبه 
20:3100:24 20:12 13:12 06:13 04:37 20 رمضان 1399/2/25 پنجشنبه 

20:3200:24 20:12 13:12 06:13 04:36 21 رمضان 1399/2/26 جمعه 
20:3300:24 20:13 13:12 06:12 04:35 22 رمضان 1399/2/27 شنبه 

20:3400:24 20:14 13:12 06:11 04:34 23 رمضان 1399/2/28 يكشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:11 04:33 24 رمضان 1399/2/29 دوشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:10 04:32 25 رمضان 1399/2/30 سه شنبه 
20:3600:24 20:16 13:13 06:09 04:31 26 رمضان 1399/2/31 چهارشنبه 
20:3700:23 20:17 13:13 06:09 04:30 27 رمضان 1399/3/1 پنجشنبه 

20:3800:23 20:18 13:13 06:08 04:29 28 رمضان 1399/3/2 جمعه 
20:3800:23 20:18 13:13 06:07 04:28 29 رمضان 1399/3/3 شنبه 

دان ضان  و  بارک ر ی ماه  ت  داناو ضان  و  بارک ر ی ماه  ت  او

فروش اقساطى اتوبوس به بخش خصوصى آغاز شدفروش اقساطى اتوبوس به بخش خصوصى آغاز شد

ناوگان حمل ونقل شهرى در جست و جوى سرمايه گذارناوگان حمل ونقل شهرى در جست و جوى سرمايه گذار

موجى از درياى همدلى در ماه رمضان
گزينه هاى كسب كرسى رياست يازدهمين 

دوره مجلس شوراى اسالمى 

مدعيان تصاحب 
صندلى الريجـانى
4
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مردم فراموش نشوندياد

 1- تمامــى دولت ها بــا هدف خدمت به 
مردم تشكيل مى شوند و اين مهم در نظام هاى 
مردم ساالر نمود بيشــترى دارد. در نظام هاى 
مردم ســاالر تمام تصميمات و اقدامات براى 

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

دوشنبه  8 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3740
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مردم فراموش نشوند
 1- تمامى دولت ها با هدف خدمت به مردم تشكيل مى شوند و اين 

مهم در نظام هاى مردم ساالر نمود بيشترى دارد. 
در نظام هاى مردم ساالر تمام تصميمات و اقدامات براى رضايت مردم 
و كاستن از دغدغه هاى آنها اتخاذ و انجام مى شود و نتيجه آن افزايش 

مشروعيت و اقتدار دولت و حكومت خواهد بود. 
2- تحقق نظام مردم ساالرى دينى در ايران، نشان داد كه جايگاه مردم 
در نظام اســالمى جايگاهى بسيار باال و ارزشمند است و در اين نظام 
نيز اين مردم هستند كه براى خود تصميم مى گيرند و انتخابات محلى 

براى تعيين سرنوشت و پيشبرد امور كشور با نظر مردم است. 
در نظام مردم ســاالرى دينى، قوانين دين و شــرع به كمك آمده اند تا 
اميال انسانى، انحراف در جامعه ايجاد نكند و تصميماتى خالف دين 

و شرع گرفته نشود. 
3- مردم ســاالرى دينى در ايران در آغاز گام دوم است و اين اتفاق از 

حركت رو به جلو اين نظام حكايت دارد. 
مردم ساالرى دينى توانسته كارآمدى خود را در عمل به همگان ثابت 
كند و پويايى و بن بســت نداشتن آن ثابت كرده كه ضرورت جدايى 
دين از سياســت براى كارآمدى دولت يك ضرورت نابه جاى غربى 
بوده و همپوشــانى دين با سياســت دينى مى تواند، دولت و كشورى 

كارآمد و مقتدر ايجاد كند. 
4- كارآمدى نظام مردم ســاالرى دينى و ترس از رويكرد مردم خسته 
از نظام هاى تهى از دين در جهان به اين نوع نظام، دليلى بر توطئه هاى 
بسيار بدخواهان ملت ايران شده است. توطئه هايى كه مردم با آگاهى 
و هوشيارى و حمايت از نظام در هر شرايطى آنها را خنثى كرده و در 

اين راه هزينه ها داده و فداكارى ها كرده اند. 
5- فشــارهاى خارجى را مردم تحمل مى كنند امــا آنچه براى مردم 
تحمل آن سخت است، فراموش شدن وظيفه و مأموريت اصلى يعنى 

خدمت به مردم از سوى مديران است. 
انتخابات مجلس يازدهم و مشاركت 45درصدى مردم بايد همه را به 
خســتگى مردم از اين فراموشى و تزئينى ديدن مردم رسانده باشد تا 

براى آن فكر و تدبيرى داشته باشند. 
6- پس از حوادث ســال 98 و در نهايت مشاركت پرمعنى مردم در 
انتخابات، تصور بر اين بود كه تمام فكر و ذكر مديران براى دلجويى 

از مردم و تغيير شرايط، خدمت بى منت و صادقانه به مردم باشد. 
اما اتفاقاتى در اســتان رخ داده كه نشــانگر دريافت نشدن پيام مردم 
توسط برخى مديران است. اين اتفاقات اولويت دهى به جنگ قدرت، 
بى اخالقى و سياســت بازى براى ماندن و فراموش شدن مردم در اين 

گيرودار را حكايت مى كنند. 
7- مردم عالقه اى به اينكه چه كسى و از چه جناح مدير باشد، ندارند 
و تنها به دنبال عملكرد مدير هســتند و جــز خدمت و كار از مديران 
انتظار ديگرى ندارند و مديران نيز در شرايط فعلى كشور كه تحريم ها 
و كرونا دو ميدان مبارزه شــديد را براى مردم ايران گشوده و فشار بر 

زندگى مردم افزايش يافته، تنها بايد به خدمت فكر كنند. 
عالقه به بازى هاى سياســى، جنگ روانى و تاكتيك هاى سياسى براى 
رســيدن به اينكه تو نباشى تا من باشــم يا... با استقبال مردم مواجه 
نمى شود و تنها ثابت مى كند كه مردم فراموش شده اند كه چنين فضايى 

در استان شكل گرفته است. 
همه بايد فضاى اســتان را به ســمت آرامش و خدمت به مردم پيش 
ببرند و در اين راه به هم زدن آرامش روانى جامعه از ســوى مديران 

پذيرفتنى نيست. 

اهداى 2000 گان و كاور ويژه كرونا 
به دانشگاه علوم پزشكى همدان

 ســتاد مردمــى مقابلــه بــا كرونــا در مراســمى بــا حضــور نماينــده 
ولى فقيــه در اســتان و امــام جمعــه شــهر همــدان 2 هــزار گان (لبــاس 
مخصــوص پزشــك و كاركنــان اتــاق عمــل) و كاور ويــژه كرونــا بــه 

دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان اهــدا كــرد. 
ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــده ولى فقي ــا، نماين ــزارش ايرن ــه گ ب
شــهر همــدان شــنبه شــب در ايــن آئيــن گفــت: ســتاد مردمــى، يــك 

حركــت جهــادى مردمــى بــود كــه به طــور كامــل هماهنــگ بــا ســتاد 
اســتانى و ديگــر نهادهــا عمــل كــرد. 

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شــعبانى موثقى اظهار كرد: همراهى 
مردم با نهادهاى حاكميتى الگوى مناسب بشرى بود كه توسط مردم ايران 
به دنيا ارائه شد، ولى در كشــورهاى غربى مدعى تمدن مسأله غارت و 

نگاه هاى فردى مطرح است. 
وى ادامــه داد: امــروز وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكى و 
كادر درمانــى ايــران در جهــان حرفــى بــراى گفتــن دارنــد و مدافعــان 
ــردم و  ــه م ــانى ب ــال خدمت رس ــد در ح ــران دغدغه من ــالمت اي س

بيمــاران هســتند. 
ــت:  ــدان گف ــهر هم ــه ش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــده ولى فقي نماين
ــان ســالمت  ــوان مدافع ــك روز را به عن ــه ي ــده اســت ك ــنهاد ش پيش
ــه اســم  ــان ب ــك خياب ــز ي ــدان ني ــيم و در هم ــته باش در كشــور داش

ــود.  ــذارى ش ــالمت نام گ ــان س مدافع
ــى،  ــتاد مردم ــكيل س ــا تش ــدان ب ــتان هم ــزود: اس ــعبانى موثقى اف ش
ــا  ــارزه ب ــأله مب ــه مس ــى ب ــا ورود خوب ــيوع كرون ــل ش ــان اواي از هم
ايــن ويــروس داشــت و همراهــى مــردم در مســير مبــارزه بــا كرونــا، 

ــاع مقــدس اســت.  ــادآور وحــدت دوران دف ي

فروش اقساطى اتوبوس به بخش خصوصى آغاز شد

ناوگان حمل ونقل شهرى 
در جست و جوى سرمايه گذار

حضور مردم در تشييع پيكر شهيد قاسمى 
گوياى پيوند مردم و روحانيت بود

 سالگرد شهادت شــهيد مصطفى قاسمى، شهيد طلبه همدانى كه 
بيگناه توســط يك شــرور پرواز كرد، در حالى فرا رسيد كه ويروس 
كرونــا هم فرصت نداد پيــروان طريق الهى گردهــم آيند و باز هم 

مظلوميت رهروان حسينى به رخ عالم كشيده شد. 
نماينده ولى فقيه در استان همدان حضور گسترده مردم در تشييع پيكر 
شهيد قاسمى تأكيدى بر پيوند ناگسستنى بين روحانيت و مردم مى داند 
و با تأكيد بر لزوم زنده نگهداشتن ياد شهدا در فضاى جامعه گفت: اين 
وعده الهى است كه كسانى كه در مسير الهى حركت مى كنند يادشان 

هميشه ماندگار خواهد بود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شــعبانى در 
مراســم سالگرد شهادت شهيد قاسمى، اظهار كرد: به دليل شرايطى كه 
در كشور وجود دارد، امكان برگزارى مجلس سالگرد وجود نداشت، 
بنابراين مجلــس كوچكى با نفرات محــدود و رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى در بيت شهيد مدنى برگزار شد. 

440 بسته غذايى از سوى پويش هاى مردمى 
نهاوند بين نيازمندان توزيع شد 

440 بسته غذايى از سوى پويش هاى مردمى نهاوند بين نيازمندان 
توزيع شد 

مســئول مجتمع فرهنگى ورزشــى عليمراديان نهاوند بــا بيان اينكه 
همزمــان با آغاز ماه مبــارك رمضان با كمــك پويش هاى مردمى و 
خانواده عليمراديان 440 بسته غذايى بين نيازمندان نهاوند توزيع شد، 
اظهار كرد: ارزش هر بســته غذايى شامل مواد اوليه خوراكى بيش از 
300 هزار تومان اســت. رها اديب در گفت وگو با فارس افزود: پيش 
از اين نيز 800 بســته غذايى با كمك خيران شهرستان و خانم افسون 
عليمراديــان تهيه و با هماهنگى اداره بهزيســتى در بين مراكز تحت 

پوشش و ديگر نيازمندان توزيع شده است.

ايرانى اگر بخواهد مى تواند 
حتى اگر كرونا مانع باشد

مهدى ناصرنژاد  »
 اين كرونا يا همان كوويد 19 با آمدن، ناغافل خود اگرچه چرخ هاى 
گردش روان ســياره زمين را از كار انداخت و سالمتى جسم و جان 
و معيشــت و تكاپوى اجتماعى مردم جهان را فلج كرد، اما درس هاى 
زيادى هم به جهانيان آموخت و بدون شك بسيارى از جوامع بشرى 

و به ظاهر مستقل و خودكفا را از خمودگى و سستى خارج ساخت.
كرونا كه در جهان پيچيد احتياجــات زيادى را پيش روى دولت ها و 
مــردم براى حفظ جان ها قرار داد و از آنجا كه كمتر كشــورى از قبل 
آمادگــى كافى براى مقابله با بيمارى هــاى اپيدمى، آن هم از نوع يك 
ويروس ناشــناخته و مرموز به نام كوويد 19 داشت، سخت به تكاپو 
افتاد تا به هر طريقى، بيمارســتان ها و مراكــز درمانى و خود مردم را 
برابر خطر اين ويروس تجهيز كند و البته كار چندان راحتى هم نبود.

تا پيــش از كرونا مــردم جهان آمريــكا و اروپــا را آماده ترين و با 
پشتوانه ترين كشــورها برابر هر تهديدى مى دانستند، اما ثابت شد كه 
اينگونه نيست و آن كشور و دولت و مردمى كه بى جهت نام پيشرفته 
و قدرتمند روى خود گذاشــته اند در مواقع بحران هاى ناگهانى بيشتر 
غافل گير و مســتأصل خواهند بود. از ســويى ديگر اين يك واقعيت 
آشكار اســت كه اگر هر انقالب و هر كشورى با دولت و مردم خود 
كه در معرض تهديد و تحريم دشــمنان باشد، ناگزير خواهد بود كه 
همواره براى خنثى سازى و مقابله با هر خطر و حوادث قهرى آمادگى 
الزم داشته و بيشــتر متكى به توانمندى و دانش و محصوالت بومى 
خود باشد و هرگز منتظر كمك بيگانگان نماند و به همين جهت است 
كه كشور عزيزمان ايران و دولت متكى به مردم در همان هفته هاى اول 
شــيوع كرونا قاطعانه اعالم كرد، نه تنهــا هيچ كمبودى از لحاظ لوازم 
و تجهيزات درمانى و بهداشــتى نداريم، بلكه اين آمادگى هم وجود 
دارد تا توليداتى نظير ماسك و كيت تشخيص كرونا و مواد بهداشتى 
كارخانجــات و كارگاه هاى توليدى خود را به ديگر كشــورها صادر 
كنيــم. البته چنين آمادگى و ادعايى از جانــب دولت با اتكا به اتحاد 
و همدلى مــردم و كارگاه هاى بزرگ و كوچك توليدى كه با حضور 
ذهن و هوشيارى سريعاً خطوط توليدى خود را به نيازهاى روز جهان 
تغيير دادند، ممكن شد و در همين حال ارتش، سپاه پاسداران و بسيج 
مســتضعفان نيز با تمام توان و همت خود وارد شــدند و با ابتكار و 
خالقيت هايى كه بروز دادنــد، مردم را به مقابله با كرونا و هر تهديد 

ديگر دلگرم ساختند.
در همين حال و در مقابل اراده و همت ملت بزرگ ايران، رسانه هاى 
خارجى در بسيارى اخبار خود، شواهدى از دغل كارى هاى واسطه هاى 
اقتصادى كشــورهاى اروپايى و آمريكا براى ســرقت و معامله هاى 
اجبارى تجهيزات مورد نياز بيمارســتان هاى خود گزارش كردند كه 

وجدان بيدار جهانيان را به تعجب واداشت. 
بدون شك نيروهاى جوان و خالق ايرانى كه حضور ذهن و آمادگى 
كافى براى مديريت بحران هاى بزرگ دارند، در حوزه وســيع صنعت 
و توليد و اقتصاد كشــورمان نيز مى توانند دنيا را شــگفت زده كنند و 
شــعار جهش توليدى به توصيه مقام معظم رهبرى را در طول ســال 
محقق ساخته و عينيت ببخشــند. قطعاً شرط موفقيت صاحبان طرح 
و ســرمايه براى رونق اقتصادى كشورمان و مولد ساختن بخش هاى 
نيمه فعال و راكد كارخانجات و واحدهاى توليدى مستقر در شهرك ها 
و خوشه هاى صنعتى، شهر و روستا، ورود و نگاه مثبت صاحبان نظر و 

امضا در نهادها و دستگاه هاى اجرايى كشورمان مى باشد.
برخــى آيين نامه ها و قوانين مربوط بــه موافقت و صدور مجوزهاى 
صنعتى دست و پاگير هســتند و صاحبان طرح و سرمايه براى ورود 
به چرخه توليد و اقتصاد را، از نيمه راه وادار به عقب نشــينى و ورود 
آنان به حوزه هاى واســطه گرى و مشاغل تورم زا مى نمايد كه اينگونه 
قوانين مزاحم و دست و پاگير براى تحقق جهش توليدى در كشورمان 
بايد اصالح شــود و البته چشــم هايى را هم كه نگاه منفى به توليدگر 
و ســرمايه گذار دارنــد، بايد شســت و تميز كرد و چــه بهتر كه در 
سازوكارهاى حاكم بر بانك ها نيز، براى به گردش درآوردن پول هاى 

غيرمولد و تورم زا تجديدنظر گردد.

1- با رويكرد مردم به بورس، حباب برخى بازارها به زودى مى تركد. 
گويا بازار مسكن نخســتين بازارى است كه با خروج نقدينگى مردم 
از آن، قيمت ها واقعى خواهند شد. گفتنى است سوددهى بازار بورس 
در ماه هاى اخير بســيارى از مردم را به فعاليت در اين بازار مالى سالم 

ترغيب كرده است.
2-  طرفداران محدوديت و خانه نشــينى براى مقابله با كرونا كاهش 
داشته اند. گويا اين كاهش به كاهش حساسيت مردم به كرونا و عادت 
به همزيستى با كرونا و مراقبت هاى بهداشتى تعبير شده است. گفتنى 
اســت بر اساس يك نظرســنجى در دو تاريخ 16 تا 19 فروردين و 
24 تا 27 فروردين در پايتخت، موافقت مردم با تداوم خانه نشــينى و 
محدوديت رفت و آمد از 75/5 درصد به 56 درصد كاهش يافته است.
3- استخدام براى دوركارى به انواع استخدام در ايران افزوده مى شود. 
گويا اين نوع اســتخدام از نتايج اين ماه ها و استفاده از دوركارى براى 
امنيت بيشتر در برابر كرونا است. گفتنى است دولت مى خواهد بخش 

خصوصى در اين نوع استخدام پيش قدم باشد.
4- رايزنى براى حمايت بنياد مســتضعفان از دستفروشان استان آغاز 
شده اســت. گويا شوراى شهر همدان اين رايزنى ها را انجام مى دهد. 
گفتنى است بنياد مستضعفان حمايت هاى مالى خوبى از دستفروشان 

تهرانى كه در دوران شيوع كرونا بيكار شده اند، داشته است.
5- مطالبــه وزارت ارتباطات براى آزادســازى فركانس هاى مهم در 
اختيار صدا ســيما براى افزايش ســرعت اينترنــت تلفن هاى همراه 
با حمايت اهل فن مواجه شــده اســت. گويا 128 استاد دانشگاه از 
صداوســيما خواسته اند زمينه استفاده ملى از فركانس  را با رد استفاده 
انحصارى فراهم كند. گفتنى اســت اين نامه را اساتيد برجسته اى از 

دانشگاه هاى تيپ يك كشور امضا كرده اند.

 ســاماندهى حمل و نقــل و جابه جايى از 
مؤلفه هاى مهم حيات شــهرى اســت كه از 
نيازهاى اوليه هر شهر به شمار مى رود كه حاال 
شوراى شــهر همدان تصميم دارد به صورت 
جدى از سرمايه گذران براى خصوصى سازى 
ناوگان عمومى شــهر حمايــت كند و روز 
گذشته رئيس شــوراى شهر هم اين حمايت 

را اعالم رسمى و خبرى كرده است. 
كامــران گردان در گفت وگو بــا ايرنا با بيان 
اينكه توقع داريم با مشــاركت جدى بخش 
خصوصى و همت مديران حوزه حمل  ونقل، 
باشيم،  درون شهرى  ناوگان  نوســازى  شاهد 
بيان كــرد: قطع بــه يقين در ايــن حوزه با 
سرمايه گذارى مناســب مى توان زمينه ايمنى، 
پويايى و بالندگى حمل ونقل درون شــهرى و 
ارائه خدمات بهتر به مشتريان را فراهم كرد. 

وى عنوان كرد: امروزه در بخش هاى مختلف 
حمل ونقل درون شــهرى به ويژه اتوبوس نياز 
به مشــاركت بخش خصوصى در نوســازى 
ناوگان وجود دارد و شورا و مديريت شهرى 
طرح هاى تشــويقى را در براى اين حوزه نيز 

لحاظ كرده اند. 
وى با گراميداشــت 7 ارديبهشت روز ايمنى 
در حمل ونقــل خاطرنشــان كــرد: اين روز 
فرصت مناســبى را مهيا ســاخته تا نسبت به 
نيازها و مشكالت حوزه حمل و نقل بازنگرى 

الزم انجام شود. 
وى افزود: بر اين اســاس سرمايه  گذارى در 
حوزه زيرساخت ها و تجهيزات حمل  ونقل و 
توسعه مهارت  هاى اين حوزه، رشد و توسعه 
اقتصادى و آسايش و رفاه اجتماعى را به دنبال 

دارد. 
وى بــا تأكيــد بر اينكــه توجه بــه ناوگان 
حمل ونقل توســعه پايدار شــهرى و عدالت 
اجتماعى را به همراه دارد، گفت: برنامه ريزى 

و اهتمام در نوســازى و بازســازى صنعت 
حمل  ونقل توســعه و رونق توليد را به همراه 
دارد كــه همواره مــورد تأكيد مقــام معظم 

رهبرى در شعار امسال نيز هست. 
اين در حالى اســت كه بيــش از 90 درصد 
ناوگان اتوبوسرانى شهر كه با مديريت بخش 
خصوصى فعال هســتند، فرســوده اند و سن 
بيشتر اين اتوبوس ها بيش از 10 سال است. 

اين شــرايط ســبب شده تا ســرويس دهى 
در خطوط اتوبوســرانى كــه تحت مديريت 
شهردارى اســت با كيفيت باالترى ارائه شود 
و مشكالت نظارتى در اين بخش كمتر اتفاق 

بيوفتد. 
بر همين اســاس با توجه به اينكه بيش از 70
درصد مردم در شهر همدان براى جابه جايى 
درون شــهرى خود از خطوط واحد استفاده 
مى كنند، رئيس ســازمان مديريت حمل ونقل 

بار و مسافر شهردارى همدان، پيشنهاد اجراى 
طرح هــاى تشــويقى از جملــه يارانه براى 
رانندگان بخش خصوصــى را براى ترغيب 
آنان به نوســازى و خريد دستگاه هاى جديد 

مطرح كرد. 
محمــد پوروخشــورى، در گفت وگــو بــا 
همدان  پيــام بــه افزايش قيمــت خريد هر 
دســتگاه اتوبوس تا 2 ميليارد تومان اشــاره 
كرد و گفت: براى نوســازى خطوطى كه از 
آن به عنوان خطوط دولتى در شــهردارى ياد 
مى شــود با اســتفاده از بند «د» بودجه كشور 
در سال گذشته براى سرمايه گذارى در حمل 
و نقل عمومى شهر 50 ميليارد تومان مصوبه 
گرفته شــده است كه بر اساس آن 25 ميليارد 
را دولت و 25 ميليارد را شهردارى پرداخت 

مى كند. 
ــام  ــن اســاس از تم ــر اي ــرد: ب ــد ك وى تأكي

ظرفيــت شــهردارى بــراى نوســازى خطــوط 
ــا در  ــت ت ــده اس ــه ش ــره گرفت ــى به دولت
ســال آينــده و تيــر يــا مــرداد مــاه ســالجارى 
بتوانيــم بيــن 20 تــا 22 مــورد دســتگاه 
ــل  ــه حمل ونق ــد وارد چرخ ــوس جدي اتوب

ــم.  ــى شــهر كني عموم
وى با اشــاره بــه اينكه نــاوگان خصوصى 
شهر نيازمند نوســازى اصولى است و ديگر 
بازســازى نمى تواند مثمر ثمر واقع شــود، 
عنــوان كرد: بــا توجه به قيمت بــاال و بنيه 
پاييــن بخش خصوصــى بــراى خريد هر 
دســتگاه اتوبوس ميلياردى، پيشنهاد مى شود 
واگذارى اقساطى به رانندگان انجام شود اما 
مشروط براينكه كه در قبال ارائه يارانه بخش 
خصوصى موظف به خدمات رسانى بلندمدت 
و مشــخص در خطوط مختلف اتوبوسرانى 

شهر همدان باشند. 

 رســيدگى انتظامى بــه تخلفات صنفى و 
حرفه اى شــاغالن حرفه پزشكى و اظهار نظر 
كارشناســى درباره جرائم پزشــكى به عنوان 
مرجع رسمى به دادگاه هاى قضايى از وظايف 
ســازمان نظام پزشكى كشــور است و حاال 
نمايندگان اين سازمان در همدان از كوتاه شدن 
زمان رســيدگى به پرونده هــا خبر مى دهند و 
مدعى هستند از زمان طوالنى 2 سال به 6 ماه 
رسيده اند.  اين در حالى است كه اخبار منتشر 
شده در يك دهه گذشــته از اقدامات درمانى 
در همدان نشان مى دهد كه تعداد پرونده هاى 
تخطى درمانى، روندى افزايشى داشته است كه 

در آن بيشترين شكايت ها به عوارض درمان و 
مرگ هاى بيمارستانى اشاره دارد. 

اين شــرايط در حالى اســت كه رئيس نظام 
پزشكى همدان با اشاره به اينكه زمان رسيدگى 
به پرونده ها بســتگى به نوع و حجم پرونده، 
عوامل درگير و ... دارد، گفت: برخى پرونده ها 
در يــك يا 2 ماه به نتيجه مى رســند و برخى 
ديگر نيز ماه ها طول مى كشــد و بســتگى به 

شرايط موجود دارد. 
عليرضــا مدركيــان، با بيــان اينكــه برخى 
اعتراض هايــى داشــتند مبنى بــر اينكه زمان 
رســيدگى به پرونده ها طوالنى شــده است، 

گفت: وقتى وارد ســازمان شــدم مدت زمان 
رســيدگى پرونده ها بيش از 2 ســال بود، اما 
آن را كم كرديم و درحال حاضر معموال كمتر 
از 6 ماه زمان مى بــرد مگر اينكه پرونده هايى 
پيچيده باشــند كه مثال جراحى هايى زير نظر 
چند پزشك در چند مرحله انجام شده است. 

وى با تأكيد بر اينكه طبق ســابقه موجود در 
رســيدگى به پرونده ها رأى به نفع پزشــك 
صحــت نــدارد، گفــت: در هر شــغلى كه 
شكايتى صورت گيرد براى رفع مسأله از نظر 
متخصصان آن حرفه استفاده مى شود و در واقع 
همكار هســتند و فرد ديگرى نمى تواند اظهار 

نظرى داشته باشد؛ ما در رسيدگى به پرونده ها 
به نفع صنف و نه پزشك رفتار كرده ايم. 

وى با بيان اينكه هيچــگاه در هيچ گروهى، 
جامعه اى و شــغلى از افراد خاطى و خطاكار 
دفاع نمى شــود كه البته در حوزه پزشــكان 
خطا نيســت و عمدتا قصور اســت، گفت: 
اين طبق روال موجــود پذيرفته و پيش بينى 
شده است، چون ممكن است قصورى اتفاق 
بيفتد، اما تعمدى نيست و رسيدگى به حكم 
و تعيين درصد آن، روال غيرمعمولى نيســت 
كه پزشكان الپوشــانى كنند و به نفع پزشك 

رأى دهند. 

دادن رأى به نفع پزشك صحت ندارد

زمان رسيدگى به پرونده هاى پزشكى 6 ماهه شد

خسارت 
طوفان هاى همدان 
به مبلمان شهرى
 وقوع طوفان از روز جمعه 5 ارديبهشــت 
ماه كه با ســرعت 70 كيلومتر بر ساعت بود، 
خســاراتى به مبلمان و تأسيســات شهرى 

همدان وارد كرده است. 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان در 

گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به وقوع طوفان 
شــديد در شــهر همدان، اظهار كرد: به دنبال 
وقــوع اين طوفان، تعــداد 28 اصله درخت 
ســقوط كرده و بيش از 197 مورد شكستگى 
شاخه هاى درختان در معابر و بوستان ها رخ 

داده است. 
وحيــد على  ضمير خســارت بــه المان ها و 
پرچم ها، مخازن زبالــه و تابلوهاى راهنماى 
مســير و تبليغاتى را از جمله اين خسارت ها 
برشــمرد و افزود: همچنين خسارت زيادى 
به گل هاى فصلى تازه كاشــته شده در سطح 

معابر، بوستان ها و پارك ها وارد شده است. 
وى با اشــاره به اينكه شهردارى آمادگى الزم 
براى شرايط اضطرارى را دارد، گفت: به دنبال 
وقوع طوفان گروه هــاى خدماتى و امدادى 
شهردارى و آتش نشــانى به حالت آماده باش 

درآمدند. 
على ضمير تصريح كرد: جمع آورى داربست، 
بنرهــا، پرچم ها و تابلوهاى مختلف از جمله 
اقداماتى بود كه در اين روزها توسط خدمات 

شهرى شهردارى همدان انجام شده است. 
وى همچنين از 680 تماس با شــماره 125

خبر داد و گفت: مجموع عمليات انجام شده 
در اين رابطه 6 مورد شــامل ســقوط تابلو، 

جرثقيل و درخت بوده است. 
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
از شــهروندان درخواســت كرد كه از پارك 
خودرو در زير درختان، داربست ها و تابلوها 

خوددارى كنند. 
على ضميــر بيان كــرد: شــهروندان عزيز از 
ساختمان هاى نيمه كاره، ارتفاع نظير پشت بام 
و بالكن ها دورى كرده و از تردد غيرضرورى 

در شهر پرهيز كنند. 

 با اجراى مرحله نخســت رزمايش كمك 
مؤمنانه 15 ميليــارد و 690 ميليون تومان بين 
افراد آسيب ديده از كرونا در استان توزيع شد.

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
گفــت: به دنبال راه اندازى قــرارگاه از 2 هفته 
گذشته با رياست امام جمعه همدان همگرايى 

بين فعاالن در ستادهاى مردمى ايجاد شد.
به گزارش ايرنا، مظاهــر مجيدى اظهار كرد: 
در مركز اســتان نماينده ولى فقيه در اســتان 
و امام جمعه شــهر همدان به عنــوان رئيس 
قرارگاه، فرمانده سپاه استان به عنوان جانشين 
و رئيس بســيج سازندگى به عنوان پيگير امور 
تعيين شدند و در شهرستان ها نيز ائمه جمعه 

فرماندهان سپاه ناحيه و بسيج سازندگى شاكله 
قرارگاه را تشكيل دادند.

وى اظهار كرد: ســپاه همدان 10 هزار و 700 
بسته معيشــتى در مجموع به ارزش 3 ميليارد 
تومان از مركز دريافت و بين مردم توزيع كرد 
كه حداقل قيمت هر بسته معيشتى 300 هزار 

تومان بوده است.
مجيدى بيان كرد: به دنبال راه اندازى ستادهاى 
مردمى 10 هزار و 150 بســته نيز توسط اين 

ســتادها جمع آورى شد كه در مجموع حدود 
21 هزار بســته كمك معيشــتى به ارزش 6 
ميليارد و 45 ميليون تومان در اين استان توزيع 

شد.
وى افزود: پنجشنبه هفته گذشته در مراسمى 5 
هزار بسته كمك معيشتى در شهرستان همدان، 
4 هزار و 400 بسته در نهاوند، تويسركان هزار 
و 150 بسته، اسدآباد 2 هزار، كبودراهنگ هزار 
و 400، رزن 2 هزار و 600، بهار 2 هزار بسته،  

فامنين 400 و قهاوند 200 بسته توزيع شد.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
ادامه داد: نمايندگى ولى فقيه در اســتان 300 
كارت هديه 200 هزار تومانى، شــهردارى 2 
هزار كارت هديه 200 تومانى، فروشگاه رفاه 2 
هزار كارت خريد كاال 50 هزار تومانى، آستان 
قدس رضوى 500 بســته غذايى، كميته امداد 
امام خمينى (ره) 6 هزار و 500 كارت هديه به 

ارزش 2 ميليارد تومان پرداخت كرد.
مجيــدى بيان كــرد: ســتاد اجرايى حضرت 
امام(ره) نيز قرار اســت 26 هزار و 800 بسته 
غذايى را فراهم كند كه بخشــى از آن تاكنون 

اختصاص يافته است.

15 ميليارد تومان بين اقشار آسيب ديده از كرونا 
در همدان توزيع شد
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ايميل

يادداشت

كرونا را فراموش كرديم 
يا به مرگ راضى شديم

معصومه كمالوند  »
 عده اى نســبت به كرونا دچار خوش خيالى كاذب شــده اند، اين 
را اپيدميولوژيســت و استاد دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى گفته 

است.
حميد ســورى گفته به نظر مى رســد بخشــى از جامعه دچار خوش 
خيالى كاذب نســبت به اپيدمى اين بيمارى شــده اند و اين مســأله 
عواقب ناگوارى به همراه خواهد داشــت.احتمال افزايش مبتاليان و 

فوت شدگان در موج دوم به مراتب بيشتر خواهد بود.
درحالى كه در هفته هاى گذشته تمام تالش براى «كنترل و نزولى كردن 
منحنى كرونا» بوده اما ممكن است با تصميمات جديد مانند بازگشايى 

كسب  وكارها، پيك جديدى از شيوع كرونا رخ دهد.
به نظر مى رسد كرونا تنها به سود تاكسى ها شد كه با سوار شدن 2 نفر 
در صندلــى عقب و اعمال خودســرانه افزايش 50 درصدى كرايه ها، 
فعال خأل كمبود مســافر را جبران كنند! هرچند موضوع گران شــدن 

500 تومانى كرايه ها نيست بلكه مسأله نبود و ضعف نظارت است.
 پس از آن چله خانه نشــينى و بازگشايى برخى مشاغل و آغاز به كار 
و فعاليت ادارات، مراكز خريد و... ظاهر ماجرا از عادى شدن ترددها 
و از ســر گرفتن ترافيك و ازدحام در خيابان ها آن هم بدون رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى خبر مى دهد.
تجمع مراجعه كننده ها مقابل مراكز خريد از جمله گيشه هاى بانك ها، 
مراكز عرضه موبايل و تعميرات و تجهيزات آن، خيابان هاى شــلوغ و 
پياده روهايــى مملو از ازدحام دستفروشــى نوبرانه هاى بهارى و... كه 
نبايد در مهلت يك هفته آغاز به كار براى مردم تا اين حد عادى مى شد، 

از رخداد يك فاجعه نزديك خبر مى دهد.
تجمع هاى شلوغ مقابل دفاتر پيشخوان دولت و آن سيمكارت رايگان 

و اين وام يك ميليونى به قيمت جان مردم دارد تمام مى شود.
ظاهــرا فراموش كرده ايم كــه هنوز كادر درمان در بيمارســتان ها 
هســتند و هنوز برخى مشاغل پس از 2 ماه به دليل برچسب عنوان 
پرخطر تعطيل هســتند و كاســبى صاحبانشان از رونق افتاده است 

تا ما سالمت بمانيم.
توقف ضدعفونى هايى كه در مناطق مختلف شــهرى و روستايى در 

تعطيالت عيد انجام مى شد، به معناى پايان كرونا نيست!
گشــت و گذار و ترددهاى بى نتيجه كــه گاهى به توجيه خودمان نام 
ضرورى به آن مى دهيم كه درواقع نوعى خودگول زنى است، به قيمت 
از رونق افتادن كســب و روزى اين افراد تمام شده است اما كمكى به 

كاهش ترددها و رعايت كردن مردم نكرده است.
با اين رفتارهاى متناقض و بى اعتنايى به دســتورالعمل هاى بهداشتى 
در مبارزه و پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا، هم نسبت به سالمت 
خودمان بى توجه شده ايم، هم سالمت جامعه را به خطر انداخته ايم و 
درنهايت دوره و زمان اپيدمى و كنترل ويروس را به عقب انداخته ايم تا 
در نتيجه بسيارى از صاحبان مشاغل تعطيل دست شان ازهمان روزى 

اندك هم كوتاه شود!
خيلــى راحت با توجيه رفتارمان و خروج از خانه و رفتن به پارك و 
مراكز خريد و ميهمانى و دورهمى و جشن تولد هاى مثال الكل زده و 
اينكه «با يك دقيقه، نيم ساعت، يك بار دو بار ... كه اتفاقى نمى افتد» 

به پيشروى ويروس كرونا كمك مى كنيم!
بدون ماســك و دســتكش و تجهيزات خيلى راحت و بى تفاوت به 
وضعيت فعلى، شــال و كاله مى كنيم و قدم زنان در خيابان ها و مراكز 

خريد شهر به گفت وگو و خريد و... مى پردازيم.
اين تجمع و حضور ها عالمت خوبى نيســت، پس از آن خانه نشينى 
و فشــارهاى اقتصادى وتعطيلى كسب وكار و ... جواب خوبى هم به 

تالش هاى كادر درمان نيست.
 همين طور پيش برويم به كنترل كه هيچ، با اين شلوغى و تجمع هايى 
كه مى بينيم وضعيت حادتر و بدترى را پيش رو خواهيم داشت و آن 
وقت كنترل آن هم سخت تر خواهد بود و به استقبال مرگى رفته ايم كه 

در شرايط خودساخته،گريزى از آن نيست.

 وام يك ميليونى را دولت بر چه مبنايى هم براى خانوار يك نفره 
هم براى 5 نفره و بيشتر، يك ميليون تومان پرداخت كرده است. سران 
كشــور با چه فكرى هزينه ها را به يك ميزان محاسبه كرده اند؟ ما در 
قرنطينــه و جمعيت زياد با يك ميليون چه اقالمى تهيه كنيم؟ احتماال 
هيچ گونه مشــورتى در اين تصميم گيرى انجام نشــده است. يا شايد 
هم مســئوالن خود را تافته جدا بافته مى دانند كه حداقل كف مخارج 
زندگى خود را هم با ســقف زندگى مردم عادى مقايســه نكرده اند! 

جاى تأسف دارد.
خانواده اى از حصار امام خمينى(ره) همدان

 زوج جوانى هستيم كه يارانه خود را از والدين جدا كرده ايم. براى 
دريافت وام يك ميليون تومانى همان روزهاى نخست ثبت نام كرديم. 
همــه روال را درســت انجام داده ايم اما روز گذشــته وام را دريافت 
نكرديم، دوباره امروز به 6369 پيام داديم ولى هيچ جوابى نگرفتيم، در 
سايت يارانه هم به درستى ثبت نام كرده ايم. چرا براى كسانى كه ثبت نام 
كردند اما وام برايشان واريز نشده هيچ راه ارتباطى براى پيگيرى وجود 

ندارد؟
زوج جوانى از شهرستان فامنين

 
 با توجه به اينكه آموزشــگاه هاى آزادعلمــى و زبان خارجى از 
دوم اسفندماه تعطيل شده اســت تا به امروز هيچ نهادى براى مربيان 
آمورشگاه هاى آزاد چاره انديشى نكرده است و ما بالتكليف مانده ايم، 

از مسئوالن تقاضامنديم براى اين قشر هم چاره انديشى كنند.
از طرف جمعى از مديران و كاركنان آموزشگاه هاى آزاد علمى و زبان خارجى

 مــن پيــش از ايام عيد با مبلــغ 350 هزار تومــان تمامى خريد 
يك ماهه را انجام مى دادم چندى پيش براى تهيه همان اقالم ضرورى 
به فروشــگاه مراجعه كردم اما همان ليســت را كه هر ماه 350 هزار 
تومان مى شــد با 980 هزار تومان خريد كردم. دولت و مسئوالن لطفا 
بر بازار نظارت داشــته باشــند. چرا بايد در كشور جمهورى اسالمى 
فاصله طبقاتى مردم با مسئوالن از زمين تا آسمان باشد؟ مردم روحى 

و جسمى تحت فشار هستند.
سرپرست خانوار در همدان

مدير جهاد كشاورزى فامنين:
آغاز سرشاخه كارى گردو

 در اجــراى طرح سرشــاخه كارى گردو هــزار و 280 پيوندك به 
شهرستان فامنين اختصاص يافته است كه در حدود هزار و 100 پيوندك 
رايگان براى انجام مجدد پيوند بر 250 اصله درختى اســت كه در سال 
گذشته گيرايى پيوند نداشــته اند، اختصاص يافته است و 180 پيوندك 
براى اجراى طرح در باغات جديد اختصاص يافته كه با مشاركت مالى 
باغــداران به ميزان 150 هزار ريال به ازاى انجام هر پيوند انجام خواهد 

شد.  
جعفركاويانى دلشاد با اعالم اين خبر و در مصاحبه با همدان پيام افزود: 
امــروزه با توجه بــه اصالح و معرفى ارقام تجارى گردو، دســتيابى به 
تكنيك هاى مختلف پيوند و سرشاخه كارى امكان اصالح و جايگزينى 
باغــات بذرى و كم بازده با ارقام تجارى با كيفيت مطلوب وجود دارد و 
سرشــاخه كارى يكى از مقرون به صرفه ترين راه هاى افزايش بهره ورى 
باغات گردوى شهرستان است. كاويانى دلشاد ادامه داد: درختان گردوى 
كم بازده و پير شــده كه با سرشاخه كارى سبب بهره ورى بيشتر و توليد 
محصول سالم و بيشتر مى گردد و باتوجه به باال رفتن محصوالت باغات 

به ويژه گردو به باغداران توصيه مى شود از طرح فوق استقبال كنند.
وى افزود: 60 اصله نهال اصالح شده نيز با قيمت 60 هزار تومان سهميه 
شهرســتان بوده كه مبلغ 40 هزار تومان آن يارانه و سهم دولت است و 

براى ساخت 3 هزار متر مربع باغ توزيع شده است.

انسجام بخشى كمك ها و ايجاد عدالت در حمايت ها 
 هدف دســت اندركاران بسيج سازندگى، ايجاد عدالت در حمايت از افراد آسيب ديده 
از شيوع كرونا است؛ بر همين اساس همه نهادهاى حمايتى استان را براى انسجام بخشى 

به كمك ها پاى كار آورده است. 
فرمانده بسيج سازندگى استان همدان در كنار هم بودن، پاى كار آمدن همه فعاالن نهادها 
و اماكن در انسجام بخشــى به تهيه و توزيع امكانات معيشتى خانواده هاى آسيب ديده از 

كرونا را سازنده دانست. 
على قراباغى در گفت وگو با همدان پيام از فعاالن و خيران اســتان خواســت به هر شكل 
ممكن، با قلم، قدم، سخن و اندشه پاى كار بيايند و موضوع انسجام بخشى به حمايت هاى 

معيشتى را جدى بگيرند.

 دبير قرارگاه مواســات مؤمنانه امام حسن مجتبى(ع) استان همدان، رسانه را محورى ترين 
كميته اين قرارگاه برشمرد و گفت: با تشكيل قرارگاه كمك هاى مردم و مسئوالن به سمت 
انسجام يافتن سوق داده شد.قراباغى افزود: پيش از تشكيل ستاد مواسات مؤمنانه در استان 
تا 23 فروردين ماه 28 هزار و400 بســته معيشتى، 190 پك بهداشتى توسط نيروهاى بسيج 
سازندگى در بين آسيب ديدگان كرونا توزيع شد .وى گفت: از 23 تا 31 فروردين ماه نزديك 
به 2 ميليارد تومان كمك هاى نقدى و غيرنقدى بســيجيان و جهادگران استان، همچنين 26 
هزار و 800 پك معيشتى توسط ستاد بنياد بركت تعهد داده شد .قراباغى در ادامه از توزيع 
نخستين مرحله بسته هاى معيشتى از ابتدا تا نيمه ماه رمضان و مرحله دوم تا عيد فطر خبر 

داد و گفت: براى هر خانوار 300 هزار تومان بسته كمك معيشتى درنظر گرفته شده است.
وى خاطرنشــان كرد: فعاليت هاى جمع آورى و توزيع بســته هاى معيشــتى در استان با 

محوريت امام جمعه و در شهرستان ها نيز با امامان جمعه و جماعت شكل گرفته است.
دبير قرارگاه مواســات مؤمنانه امام حســن مجتبى(ع) از تخصيــص 250 ميليارد تومان 
توســط ســتاد اجرايى فرمان امام، 150 ميليارد تومان توسط سپاه و 100 ميليارد تومان از 
ســوى بنياد مستضعفان در سطح كشور به مواسات مؤمنانه خبر داد و افزود: در كنار اين 
حمايت ها پيش بينى مى شود 500 ميليارد تومان نيز آورده ديگر نهادهاى حمايتى از جمله 
هيأت هاى امنا، پايگاه هاى محالت و خيران باشــد. قراباغى گفت: در قرارگاه مواســات 
مؤمنانه امام حسن مجتبى(ع) تصميم بر اين شده است كه نهاد هاى دارااليتام، آستان قدس 
رضوى، هيأت امناى مساجد، ستاد اجرايى فرمان امام، كميته امداد، بهزيستى، بنياد بركت 
و ستاد هاى مردمى هماهنگ باهم حركت كنند تا عدالت در توزيع بسته هاى معيشتى بين 

خانواده هاى آسيب ديده برقرار شود.

آگهي حصر وراثت
آقاى مرتضى مواليى يار داراى شــماره شناســنامه  8656 به شــرح دادخواســت كالسه 
25/99ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان هاجر رحمانى به شماره شناسنامه  58 در تاريخ 1398/12/10 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-مرتضى مواليى يار 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 8656 متولد1354 فرزند متوفى 2-زهرا رحمانى فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 8655 متولد1349 فرزند متوفى 3-معصومه رحمانى فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 8654 متولد1346 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 60)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى دعوت از بستانكاران ( نوبت اول)
شركت تعاونى آموزشى و تربيتى 

فرهنگيان علم و ادب بهارستان موفق 
در حال تصفيه

به شماره ثبت 617 و شناسه ملى 10861897145

مدير تصفيه - محمد رضا مهدوى حرمت

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت مذكور كه انحالل آن 
در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 1397/03/22 به تصويب رسيده است 
و آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى به شماره 21749 مورخ 1398/08/26 به چاپ 
رسيده است دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت حداكثر 6 ماه از تاريخ انتشار آگهى 
استان  در  واقع  شركت  تصفيه  محل  به  خود  ادعاى  مثبته  مدارك  رائه  با  اول  نوبت 
همدان شهر بهار شهرك پاسداران خيابان ايثار يك كد پستى 6531947118 مراجعه 
نمايند بديهى است شركت در مورد هر گونه ادعاى احتمالى كه خارج از مهلت فوق به 

شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت.
تاريخ هاى چاپ 1399/2/8 و 1399/3/8 و 1399/4/8

فرا خوان مناقصه عمومى يك مرحله اى 
 اداره كل بهزيستى استان همدان  

اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان  در نظــر داردمناقصــه خدمــات مشــاوره اى و روانشــناختى ( صــداى مشــاور 1480)  در اســتان 
همــدان را  بــه مراكــز مشــاوره داراى پروانــه فعاليــت مــدت دار از ســازمان بهزيســتى وباتــوان تخصصــى و ســابقه كار در زمينــه 
خدمــات مشــاوره اى و روانشــنا ختــى بــه شــماره   2099000103000001را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت برگــزار 

نمايــد.
 كليــه مراحــل برگــزارى مناقصــه از  دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهادات مناقصــه گــران و بازگشــايى پاكــت هــا از 
طريــق در گاه ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت  ( ســتاد ) بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت  عــدم عضويــت قبلــى ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــى امضــاى الكترونيكــى 

را جهــت شــركت در  مناقصــه محقــق ســازند .
ــه اداره كل  ــه در وج ــه ماه ــار س ــى داراى اعتب ــر بانك ــه معتب ــال ضمانتنام ــزان 350/000/000ري ــه مي ــن ب ــوع تضمي ــغ و ن  مبل

ــدان ــتان هم ــتى اس بهزيس
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ روز يك شنبه  1399/2/7 مى باشد 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت :  ساعت 14 روز شنبه تاريخ 1399/2/13
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روزسه شنبه تاريخ 1399/2/23

زمان بازگشايى  پاكت ها :  ساعت 13 ظهر روز چهار شنبه تاريخ 1399/2/24
مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى

اطالعات تكميلى در سايت ملى مناقصات www.iets.mpog.ir قابل مشاهده مى باشد .
 اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت هــاى الــف :  

آدرس : همــدان ميــدان جهــاد – اداره كل بهزيســتى اســتان همــدان و  تلفــن 38267082-38281111
ــام :  ــت ن ــر ثب ــاس 41934-021 دفت ــز تم ــامانه : مرك ــت در س ــل عضوي ــام مراح ــت انج ــتاد جه ــامانه س ــاس س ــات تم اطالع

 85193768 و   88969737
(م الف 119 )

آگهى مزايده فروش امالك 

شركت سرمايه گذارى استان همدان 

از  دارد  نظر  در  عام)  (سهامى  همدان  استان  سرمايه گذارى  شركت 
طريق مزايده عمومى يكى از امالك خود واقع در 25 كيلومترى جاده 
همدان تهران جنب پمپ بنزين امير اشرف كوريجان به شرح زير به 
فروش برساند. متقاضيان مى توانند طبق اطالعات مندرج در ذيل جهت 
بازديد و اخذ مدارك و فرم شركت در مزايده از تاريخ 1399/2/8 
در ساعات ادارى به آدرس همدان، خيابان هنرستان، باالتر از خيابان 

ياسمين پالك 39 مراجعه نمايند.

جدول مشخصات :
1-نوع ملك صنعتى 2-متراژ عرصه 28750 مترمربع 3- متراژ اعيان 

4889 مترمربع
2-قيمت پايه فروش 60/000/000/000 ريال 

نحوه و شرايط شركت در مزايده 
دوشنبه  روز  از  بازديد  و  مزايده  در  شركت  فرم  دريافت  الف) 

1399/2/8 لغايت پنجشنبه 99/2/11
مورخ  ادارى  وقت  پايان  تا  را  شده  تكميل  فرم  بايد  متقاضى  ب) 
99/2/11 در پاكت در بسته تحويل شركت نمايد و رسيد دريافت 

نمايد.
پ) پاكت در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/2/13 در محل 
شركت فوق بازگشايى خواهد شد و حضور متقاضيان در جلسه بالمانع 

خواهد بود.
عهده  به  روزنامه  در  آگهى  درج  هزينه  و  ملك  كارشناسى  هزينه  ت) 

برنده مزايده و هزينه نقل و انتقال به عهده طرفين مى باشد.
ث) شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

تا نيمه دوم سال 2020
 ارزهاى ديجيتال رونق مى گيرد

* حبيب شهبازى
* عضو هيأت علمى دانشگاه سيد جمال الدين

بيت كوين ســير نزولى دارد و اين امر تا زمانى كه رشد 
جهانى مثبت نشــود، پايدار اســت. احتمالى براى رشد 
ناگهانى اين ارز وجود ندارد اما پس از افول كرونا احتمال 

رشد تدريجى آن وجود دارد.
توليد ارزهايى مانند كرونا كوين خيلى پيچيده نيست، 
بســتگى به اعتماد عمومــى دارد؛ حتى بــا هر برند 
ديگرى ممكن اســت توليد شــود اما با افول شهرت 
كرونا، ارزهــاى قديمى همچنان قدرتمندتر و گران تر 
هســتند و ارزهايى مانند كرونا كويــن كم كم از ميان 
مى رونــد. درواقع اين نوع ارزهــاى جديد تا زمانى 
كه اعتماد عمومى باشــد در بــازار حضور دارند. اگر 
بخواهيم بورس و ارز ديجيتال را باهم مقايســه كنيم، 
بورس پشتوانه و مقبوليتى از لحاظ نظام هاى دنيا دارد، 
درواقع بورس اين روزها مقبول تر اســت. بورس ما 
شــكننده اســت اما ارزهاى ديجيتال شكننده نيستند، 

افرادى كه به ســمت ارزهاى 
ديجيتــال مى رونــد ايده ها و 
عالوه   دارند.  متفاوتى  نظرات 
بر اين، جنبه آزادى خواهانه و 
سبب  واسطه ها  گذاشتن  كنار 
نســبت  كه  افرادى  تا  شــده 
به سيســتم هاى مالى ســنتى 

بدبين بودند نيز به ســمت ارزهــاى ديجيتال متمايل 
شــوند. بيت كويــن مانند پول هاى امروزى توســط 
فلــزات گران بهايى مثل طال يا كاالهــاى قابل مبادله، 
پشتوانه سازى نشده است. ارزش بنيادين بيت كوين و 
ارزهاى بى پشتوانه از اعتماد مردمى ناشى مى شود كه 
به ارزشمند بودن آن ها اعتقاد دارند. همانطور كه شما 
اين موضوع را باور داريد كه مى توانيد اسكناس هايتان 
را به مغازه بدهيد و اجنــاس مورد نيازتان را بخريد، 
مغازه دار نيز به هميــن ترتيب مى داند كه با دادن اين 
اســكناس ها مى تواند كاالهاى مورد نيازش را بخرد، 
اين اســكناس ها به اين ترتيب در جامعه دســت به 

دست مى شوند.

كارشناسان اقتصادى مادستان مى گويند

ارزهاى ديجيتال در تيررس كرونا
■ مردم باآگاهى وارد اين گود شوند

سپيده راشدى»
 پس از شــيوع كرونــا و ســقوط قيمت هاى نفت 
خام، ارزش ســهام شركت، كاهش توليدات و خريد و 
فروش هاى ارز ديجيتال نيز كاهش يافت و ريزش قيمت 
شــديدى را براى نخستين بار در طول عمر خود تجربه 
كرد و در 22 اســفند (12مارس 2020 ) به كمترين حد 
خود رســيد و تقريبا با يك ريزش 50 درصدى مواجه 
شــد. حوزه فناورى در اين روز ها به دليل لغو توليدات، 

تعطيلى مراكز، كاهش فروش و لغو تمامى ســيمنار ها 
و كفرانس هــاى بين المللى و مهم در حوزه IT ارز هاى 
ديجيتالى(بيت كوين) شرايط سخت و دشوارى را پشت 
سر گذاشت؛ پس از آن تاريخ تا به امروز با نوساناتى اما 
به شــكل صعودى همراه بوده است و مى توان دليل آن 
را به ارزش و آينده اين فناورى نســبت داد. شنيده هاى 
همدان پيام از شهرستان ها حاكى از اين است كه برخى 
هم اســتانى ها باتوجه به كاهش نرخ ســود سپرده هاى 

بلندمدت و محدوديت هاى اعمال شــده بانك مركزى، 
براى ارائه ســودهاى روزشمار توســط بانك ها و ... 
پول هاى جاخوش كرده در حســاب هاى بانكى خود را 
از جا كنده و به ســوى بازار سهام و ارزهاى ديجيتال 
سوق داده اند، گستره دايره ريسك اين اقدام وسيع بوده 
و مى تواند تبعات مختلفى را در پى داشــته باشد. بازار 
ارز ديجيتال را با كارشناسان اقتصادى مادستان به بحث 

نشستيم كه در ادامه خواهيد خواند. 

بيت كوين بيشتر ازديگرمؤلفه هاى اقتصادى 
تحت تأثير نااطمينانى قرار گرفت

* سعيد عيسى زاده 
*عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا

شــرايط ركود و آينده نامعلــوم همه بازار ها را 
تحت تأثير قرار داد. تصور مى شود ارز ديجيتال 
باتوجه به اينكه ارز پرنوســانى است و به دليل 
ماهيت حساس بودن اين ارز بعيد نيست پس 

از بازگشت آرامش به دنياى اقتصاد باز هم شاهد رشد بيت كوين باشيم. 
مهم ترين دليل افت ارز ديجيتال نااطمينانى اى است كه در دنياى اقتصاد 

به وجود آمده است.
از ديد بســيارى بيت كوين نخســتين ارز ديجيتال حقيقى يا رمز ارزى 
اســت كه ايده آن سال 2008 در وايت پيپر بيت كوين منتشر و نخستين 
سكه هاى آن در سال 2009 استخراج شد؛ هرچند پيش از بيت كوين نيز 
تالش هاى زيادى براى ســاخت يك ارز ديجيتال انجام شده بود. بازار 
ارزهاى ديجيتال به دليل نوپايى آن ها، نوسانات زيادى دارد و ممكن است 
در يك روز قيمت يكى از آن ها تا چندصد درصد رشد كرده و يا چندده 
درصد ريزش كند. اگر بى اطمينانى در بازار ارز پايدار بماند، بيت كوين 

هم ناخواسته تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
كاهش قيمت ها هميشگى نيستند

*سينا سوادكوهى
امنيت  و  اطالعات  فناورى  كارشــناس   *

شبكه در عليصدر 
(Cryptocurrency)  ارز ديجيتال يا رمزارز 
شــكل خاصى از پول ديجيتال است كه بر پايه 
علم رمزنگارى ايجاد شده است. بيشتر ارزهاى 
ديجيتال بــراى بهره مند شــدن از ويژگى هاى 
اساســى مانند غيرمتمركز بودن، شــفافيت و 
تغييرناپذير بودن از بالك چين استفاده مى كنند. 
ماهيت غيرمتمركز ارزهاى ديجيتال به اين معنى 
اســت كه هيچ نهاد، گروه يا سازمانى آن ها را 
مى توان  را  كريپتوكارنســى ها  نمى كند.  كنترل 
به صورت مســتقيم و بــدون دخالت هرگونه 
واسطه اى در اينترنت به شخص ديگرى ارسال 
كرد. يعنى براى ارســال ارزهــاى ديجيتال به 
يكديگر نيازى به افتتاح حساب بانكى، استفاده 
از خدمات بانك ها يا هر سازمان واسطه  ديگرى 
نخواهيد داشت. رمزارزها همانند ريال و دالر، 
پول هايى هستند كه با سازوكار مختلفى ايجاد و 
توزيع مى شوند. فرايند خلق برخى از اين پول ها 
مانند بيت كوين با ماينينگ انجام مى شود و براى 
تعدادى ديگر از آن ها، تمامى ســكه ها از پيش 
به صورت استخراج شده در شبكه قرار مى گيرند. 
ارزهــاى ديجيتــال بر روى فنــاورى  دفتركل 
توزيع شده ساخته  شده اند كه يكى از محصوالت 
مهم آن، فناورى بالك چين است. بالك چين هاى 
عمومى كه بيشتر ارزهاى ديجيتال از آن استفاده 
مى كنند، قابليت مشاهده تمامى تراكنش ها را چه 

در  كه  افــرادى  براى 
شبكه حضور دارند و 
چه براى افراد خارج از 
شبكه، فراهم مى كند. با 
برخى  ادعــاى  توجه 
ديجيتال  ارز  كاربران، 
مبنى بر اينكه ويروس 
بر  تأثيرى  هيچ  كرونا 
بيت كوين نخواهد داشــت، كامال واضح است 

كه بر بيت كوين تأثير گذاشته است.
متأســفانه، بيــت كوين آن طور كــه پيش تر 
پيش بينى مى شــد، عمل نكــرد. بيت كوين 
مانند سهام و اوراق بهادار در بازارهاى سنتى، 
سقوط آزاد را تجربه كرد، اين در حالى است 
كه در گذشــته حــوادث ژئوپليتيكى، مانند 
شورش هاى سال گذشته درهنگ كنگ، سبب 
افزايــش ارزش بيت كوين شــده بود. بيت 
كوين بر خالف پول هاى امروزى كه عرضه 
و توزيــع آن ها در اختيار دولت هاســت، در 
كنترل هيچ فرد، گروه و يا ســازمان خاصى 
نيســت. افرادى كه وارد شــبكه بيت كوين 
مى شــوند، بايد قوانين مربوط به شــبكه را 
بپذيرنــد. ايــن قوانين به صــورت كدهاى 
برنامه نويسى  است كه در اينترنت توسط همه 
قابل مشاهده اســت. طبق آمارى كه موجود 
است كرونا سبب شد تا بيت كوين تا مرز 50 
درصد نيز ســقوط كند اما پس از 2 ماه روند 
صعودى گرفته است، اين روند ممكن است 
تا هاوينگ(نصف شدن پاداش استخراج بيت 

كوين) پيش برود، طبق آمار گذشــته احتماال 
با روند رشــد شديد پس از هاوينگ روبه رو 
خواهيم بود. با اينكه پيش بينى مى شــد هيچ 
چيز بر بيت كويــن تأثير نگذارد اما اين طور 
نشــد و كارشناسان بين المللى هم اميد دارند 
تــا بيت كويــن جايگاه اصلى خــود را بين 
مردم پيدا كند؛ ســقوط و صعــود خواهيم 
داشــت اما ارز ديجيتال براى هميشه با رشد 
همراه خواهد بــود. از طرفى كرونا خريد و 
فروش آنالين را افزايش داد كه ســبب شد 
شــركت هايى ماننــد آمازون كــه همواره با 
رشد همراه بوده اســت در 2 ماه گذشته نيز 
رشــد قابل توجهى داشــته باشد و نتيجه آن 
افزايش كارمندان و انبار خود بوده است. در 
حال حاضر بيش از2 هزار و 200 ارز ديجيتال 
در بازار وجود دارد كه بيشتر آنها پروژه هاى 
مرده يا رها شــده هســتند؛ در طول تاريخ 
10 ســاله ارزهاى ديجيتال، برخى از آنها از 
همان ابتداى ورود به بــازار جايگاه خود را 
در رده هــاى باالى جدول ارزشــمندترين ها 
حفــظ كرده اند. در حال حاضــر برترين هاى 
اين حوزه به ترتيب بيت كوين، اتريوم ريپل، 
اليت كوين و بيت كوين كش است اما الزمه 
ســرمايه گذارى در اين زمينــه آموزش هاى 
پايه اى اســت و اينكه عالقه مندان به اين نوع 
تجارت و ســرمايه گذارى، تمامى ســرمايه 
خود را يكجا وارد اين عرصه نكنند و بدون 
اطالعــات و منبع كامل از هيچ ارز ديجيتالى 

استفاده نكنند.

(مايــكل  ديجيتــال  ارز  تحليلگــر  *يــك 
واندوپوپ) بيان مى كند كه اين سقوط، جاى 
تعجب ندارد. سرمايه گذاران در حال افزايش 
دارايى هاى نقدى خود هســتند. گسترش اين 
بيمارى همه گير، بدان معنى است كه مى توان 
شهرهاى بيشترى را تحت قرنطينه قرار داد و 
به طبع نياز به ماســك و منابع ديگر نيز بيشتر 
خواهد شد. سرمايه گذاران به دنبال اين هستند 
كه گزينه هاى نقدى داشته باشند تا درصورت 
مواجهــه با ايــن واقعيــت، از بودجه خوبى 
برخوردار باشند. مشابه همين اتفاق زمانى رخ 
مى دهد كه يك ركود اقتصادى اتفاق بيفتد كه 
مردم شــغل خود را از دست بدهند و قادر به 

كسب درآمد نباشند.
طبق نظر قريــب به اتفاق كارشناســان اين 
حــوزه بــراى ورود به عرصه تجــارت ارز 
ديجيتال، چند نكته را بايد مدنظر قرار دهيم: 
اينكه كل ســرمايه خــود را وارد اين عرصه 
نكنيم، آموزش هــاى پايه اى و الزم را در اين 
زمينه ببينيم، به دليــل اينكه ارزهاى ديجيتالى 
تحت تأثير شــرايط همواره صعــود و نزول 
دارند، با نظر كارشناســان اين حوزه  خريد 
و فــروش را به موقع انجــام دهيم كه متضرر 

نشويم.
ريســك پذيرى، طبيعت سرمايه گذارى است. 
ارز ديجيتال هم ناگزير شــامل ســود و زيان 
خواهد بود، اتفاقات غيرمتقربه اى مانند شيوع 
كرونا، غيرقابــل پيش بينى بوده و بى شــك 
تركش آنها دامن گير رمزارزها نيز خواهد بود.
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تاسيس موسسه غير تجارى داورى پرتو عدالت بهار درتاريخ 98/02/03 به شماره 
ثبت 95 به شناســه ملى 14009092476 ثبت و امضــا ذيل دفاترتكميل گرديده كه 

خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.
 1 - موضوع : انجام فعاليت هــاى داورى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذيربط. ثبت موضوع فعاليت موسســه مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمى باشد.
 2 - مدت فعاليت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

 3 - مركز اصلى موسسه : استان همدان ، شهرستان بهار ، بخش مركزى ، شهر بهار، 
محله ميدان امام خمينى (ره) ، ميدان امام خمينى (ره) ، خيابان 17 شهريور ، پالك 0 

، طبقه اول ، واحد شرقى كدپستى 6531813366 
4 - سرمايه موسسه : مبلغ 1000000 ريال نقد مى باشد.

 5 - اســامى و ميزان سهم الشــركه شــركا : خانم هانيه مرادمنش به شماره ملى 
4040188780 دارنده 500000 ريال سهم الشركه خانم آزاده مرادمنش به شماره ملى 

4051465268 دارنده 500000 ريال سهم الشركه
 6 - اوليــن مديران : خانم آزاده مرادمنش به شــماره ملى 4051465268 به 
ســمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم هانيه مرادمنش به شماره ملى 
4040188780 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره هر يك براى مدت 2 ســال 

 . گرديدند  انتخاب 
7 - دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك 
، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با 

امضاء مدير عامل همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد.
 8 - روزنامه كثير االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب گرديد.
 9 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار 
(824047)

آگهــى تغييــرات شــركت ابــرار آب نگيــن دشــت شــركت ســهامى خــاص 
ــتناد  ــه اس ــى 14007853217 ب ــه مل ــت 13478 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 98/1/22تصميمــات ذيــل 
اتخــاذ شــد : موضــوع شــركت بــه شــرح ذيــل تغييــر يافــت و مــاده مربوطــه 
در اساســنامه اصــالح گرديــد: انجــام خدمــات مشــاوره شــبكه هاى آبيــارى 
ــك،  ــات ژئوتكني ــازى، خدم و زهكشــى، تاسيســات آب و فاضــالب ســد س
ــارى و ادارى و  ــكونى، تج ــاختمانهاى مس ــه بردارى،س ــى، نقش ــن شناس زمي
صنعتــى، ترويــج و كشــاورزى، باغبانــى و زراعــت، طراحــى آبيــارى تحــت 
ــر اجــراى  ــى و تيــپ و كــم فشــار، نظــارت ب ــارى باران فشــار، طراحــى آبي
سيســتم هــاى آبيــارى تحــت فشــار، اجــراى سيســتم هــاى آبيــارى تحــت 
ــراى  ــه و اج ــون، تهي ــى و گابي ــد انحراف ــره آب، بن ــتخر ذخي ــار، اس فش
پروژه هــاى مربــوط بــه ســامانه اطالعــات جغرافيايــى (GIS) بهــره بــرداران 
ــارى  ــه و آم ــات مشــاوره اى طراحــى مطالع ــه خدم بخــش كشــاورزى و ارائ
بهــره بــردارى از شــبكه هــاى آب و فاضــالب و آبيــارى و زهكشــى اجــراى 
ــور خدماتــى شــامل :تاميــن نيــروى انســانى جهــت تعميــر و نگهــدارى  ام
ــل درون  ــل و نق ــور حم ــرات، ام ــامل تعمي ــات ش ــور تاسيس ــاختمان، ام س
شهرى،آشــپزخانه و رســتوران و خدمــات عمومــى (تنظيفــات و نامــه 
رســانى و پيشــخدمتى و تلفنچــى) تاميــن نيــروى انســانى جهــت خدمــات 
ــى و نگهــدارى فضــاى ســبز (دركليــه  فضــاى ســبز شــامل خدمــات باغبان

ــاى الزم ). ــى پــس از اخــذ مجوزه ــزوم قانون موارددرصــورت ل
(824049) 

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

لل
 الم

ين
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لت
دو
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دو

تصميمات جديد ستاد ملى كرونا درباره 
فعاليت اماكن مذهبى 

 در هر اســتان و شهرســتانى كه در وضعيت ســفيد قرار گرفت 
بالفاصله همه اماكن و بقاع مذهبى در آن جا بازگشايى مى شود. درباره 
وضعيت فعاليت پاســاژها در مناطق گرمســير هم تصميم گرفته شد 
تا براى آنكه آنها در مضيقه نباشــند، اســتانداران مجازند ساعت كار 

پاساژها را تا ساعت 20 افزايش دهند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در جلسه روزگذشته ستاد ملى مقابله 
بــا كرونا با تأكيد بر اينكه محدوديت اجتماعات همچنان وجود دارد، 
خاطرنشــان كرد: خداى ناكرده بازگشــايى هاى كسب و كار موجب 
نشــود كه اين برداشت را داشته باشــيم كه كرونا در حال تمام شدن 
اســت و ما بايد به ســمت زندگى روزمره خود برويم؛ زيرا نمى شود 
گفت كه كرونا كى تمام مى شــود و به دليل اينكه واكســن و دارويى 
براى اين بيمــارى وجود ندارد، تقريبا همه بار بــر دوش مردم قرار 
مى گيرد؛ درحال حاضر تنهــا راه مقابله با اين بيمارى مراقبت از خود 
و رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى هاى اجتماعى است. 
اينگونه در نظر بگيريم كه كرونا متأســفانه همچنان هســت و ما بايد 
ياد بگيريم كه چگونه در اين شــرايط زندگى كنيم، راه اين كار تقوا و 

خودنگهدارى است.
حسن روحانى با تأكيد بر اينكه بايد كارى كنيم كه اگر تعداد مبتاليان 
افزايــش مى يابد بر مبناى افزايش ها باشــد نه عدم مراعات مســائل 
بهداشــتى، گفت: امروز تصميــم جديدى در زمينــه مقابله با كرونا 
گرفتيم؛ پيشنهاد جديد اين است كه كشور بر مبناى ابتالى به كرونا و 
شيوع كرونا و مقرراتى كه وزارت بهداشت به عنوان معيار قرار مى دهند 
تقسيمات جديد كشورى انجام شود؛ مثال اگر وزارت بهداشت اعالم 
مى كند در شــهرى به مدت يك هفته ابتالى به كرونا گزارش نشده و 
فوتى هاى كرونا در اين شــهر صفر است، آن منطقه سفيد اعالم شود 
و مناطق ديگر يا زرد يا قرمز هســتند. بنابراين بر مبناى سفيد، زرد يا 
قرمز كشور را تقسيم بندى كنيم.وى با اشاره به شرايط بازگشايى اماكن 
مذهبى در كشــور ادامه داد: فعال در اين جلسه راجع به اماكن مذهبى 
و نمــاز جماعت بحث كرديم و در هفته هاى آينده درباره موضوعات 
ديگــر در مناطق مختلف تصميم گيرى خواهيم كرد؛ در اين بررســى 
جديد به اين نتيجه رســيديم كه هر اســتان و شهرستان كه سفيد شد 

بالفاصله همه اماكن و بقاع مذهبى در آن جا بازگشايى مى شود.

اقدام نمادين سوئيس در همدردى با مردم 
ايران در پى شيوع كرونا

 در پى شــيوع كرونا، ســوئيس در اقدامى نمادين با نمايش پرچم 
ايران بر يكى از قله هاى معروف اين كشور با مردم ايران ابراز همدردى 
كرد. به گزارش فارس، ســفارت ســوئيس در تهران روزگذشــته با 
انتشــار تصويرى در توئيتر اعالم كــرد: در بحبوحه بحران كرونا، در 
نمادين ترين كوه سوئيس، «ماترن هورن» پرچم ايران نشان داده شد تا 

به مردم ايران پيام اميد، استقامت و قدرت بفرستد.

جلسات هفته آينده مجلس به رياست 
الريجانى برگزار مى شود

 ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى گفت كه با منفى 
بودن تست آخر كروناى على الريجانى، وى به مجلس بازگشته است.

اسدا... عباسى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: چهارشنبه هفته جارى 
جلســه هيأت رئيسه با آقاى الريجانى برگزار مى شود و از هفته آينده 

جلسات علنى مجلس به رياست رئيس مجلس برگزار مى شود.

يك مقام پارلمان آلمان خواستار توافق 
جديدى با ايران شد

 رئيــس كميته روابط خارجى پارلمان آلمان خواســتار انجام يك 
توافق جديد با ايران شــد. به گزارش ايســنا، نوربرت روتگن درباره 
توافق هســته اى ايران گفت: هدف توافق هسته اى اين بود كه از توان 
ايران در زمينه تسليحات هسته اى جلوگيرى كند. با خروج آمريكا از 
آن، اكنون دوباره ايران [از نظر از ســرگيرى فعاليت هاى هسته اى اش] 
ايجاد تهديد مى كند.وى در ادامه ضــرورت توافقى جديد با ايران را 
مطــرح كرده و گفــت: بنابراين، ضرورت دارد كــه توافقى جديد و 

گسترده ترى انجام شود كه مسائل ثبات منطقه اى را هم در بر بگيرد.

تست كرونا از افراد شاغل الزامى است
 بايد از كسانى كه به اجبار به مشاغلشان باز مى گردند تست كرونا 

گرفته شود تا ناقالن از افراد سالم جدا شوند.
يك عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بنده مبتال به ويروس كرونا شدم با اين 
تفاوت كه هيچ عالئمى در من ايجــاد نكرد و حتى پس از گذراندن 
زمان قرنطينه هــم اصًال عالئمى بيمارى نداشــتم.حيدرعلى عابدى 
توضيح داد: ويروس كرونا به گونه اى اســت كه برخى مبتال شــده اما 
هيچ عالئمى ندارند و جزو دســته ناقالن قرار مى گيرند كه اين براى 
جامعه خطرناك است، بنابراين بايد از كسانى كه به اجبار به مشاغلشان 
باز مى گردند تست كرونا گرفته شود تا ناقالن از افراد سالم جدا شوند.

از لغو يا تعليق تحريم هاى يكجانبه 
در بحبوحه شيوع كرونا حمايت مى كنيم

ــن كشــور از  ــه اي ــت ك ــيه گف ــه روس ــور خارج ــخنگوى وزارت ام  س
لغــو يــا تعليــق تحريم هــاى يكجانبــه، در بحبوحــه شــيوع ويــروس كرونــا 

ــد. ــت مى كن حماي
بــه گزارش فارس، ماريا زاخارووا در ســخنانى گفت: روســيه از فراخوان 
ســازمان ملل براى لغو يا تعليق تحريم هاى يكجانبه كه توانايى بســيارى از 
كشــورها در مبارزه مؤثر با شيوع ويروس كرونا را تضعيف كرده و دسترسى 

آنها به داروهاى حياتى را بسته، حمايت مى كند.»
چند روز پيش نيز «ديميترى ميدويديف»، معاون رئيس شــوراى امنيت ملى 
روســيه از ادامه تحريم هاى آمريكا در شرايط كرونايى انتقاد كرد و خواستار 

لغو اينگونه تحريم ها شد.

رايزنى تلفنى ظريف با دبيركل سازمان ملل و 
وزراى خارجه عمان و عراق

 وزير امور خارجه ايران و يوسف بن علوى وزير خارجه عمان روزگذشته 
درباره آخرين تحوالت روابط دوجانبه، مسائل منطقه اى و مبارزه با شيوع كرونا 
رايزنى و تبادل نظــر كردند. به گزارش فارس، محمدجواد ظريف همچنين با 
آنتونيو گوترش دبيركل ســازمان ملل و محمدعلى الحكيم وزير خارجه عراق 
و روز  شنبه نيز با وزير خارجه قطر تلفنى گفت وگو كرد. وزراى خارجه ايران 
و عراق روزگذشــته در گفت وگويى تلفنــى درباره روابط دو جانبه و آخرين 
تحوالت سياســى در عراق، منطقه و مبارزه با كرونا بحث و تبادل نظر كردند. 
ظريف در گفت وگو با دبيركل سازمان ملل در سومين گفت وگوى تلفنى ظرف 
2 هفته اخير بر لزوم باز شدن و امنيت مرزها و بنادر يمن براى ارسال كمك هاى 

بشردوستانه به مردم اين كشور تأكيد كردند.

اولويت مهم ما 
صيانت از وضعيت موجود توليد است

 وزير كشــور با تأكيــد بر اينكه صيانت از وضعيت موجــود توليد، براى ما 
اولويتى مهم اســت از استانداران خواســت ضعف ها و آسيب ها را با نگاه باز و 
واقعا كارشناسانه ببينند و نســبت به رفع آنها در سال 99 اقدام كنند. به گزارش 
وزارت كشــور، رحمانى فضلى در نشست ســتاد اقتصاد مقاومتى كه به شكل 
ويديوكنفرانس با حضور نمايندگان دستگاه هاى اقتصادى و استانداران برگزار شد، 
از استانداران خواست تا همه برنامه هاى اقتصادى و توسعه اى استان را با استفاده از 
شاخص هاى علمى كمى كنند. وى افزود: موضوع بعدى در رأس اولويت ها حفظ 
فعاليت واحدهاى توليدى، كارخانجات و بنگاه هاى توليدى كوچك، متوسط و 
بزرگ اســت، به اين معنا كه در مرحله نخست تالش كنيم همين سطح از توليد 

و اشتغال را كه درحال حاضر داريم در سال 99 به صورت جدى صيانت كنيم.

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــه  ــرگ استشــهاد محلــي مصــدق ب ــه دو ب ــا ارائ ــاى كاظــم عبــدى ب آق
ــد  ــك جل ــه ي ــت ك ــي اس ــدان مدع ــدآباد هم ــه 102 اس ــر دفترخان مه
ــه  ــان ب ــتگاه آپارتم ــك دس ــدانگ ي ــه اى شش ــت دفترچ ــند مالكي س
ــروز و مجــزى شــده  شــماره پــالك ثبتــى 28 فرعــى از 632 اصلــى مف
از 21 فرعــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان ذيــل 
ثبــت 41448 دفتــر 289 صفحــه 157 بــه شــماره چاپــى 683026 ســرى 
ب ســال 93 ســابقه ثبــت داردكــه بــه دليــل مفقــود شــدن اصــل ســند 
ــت و  ــوده اس ــى نم ــاى المثن ــى تقاض ــن جابجاي ــه در حي ــت اولي مالكي
ــماره  ــناد رســمى ش ــر اس ــماره 10658-1394/6/29 دفت ــند ش ــر س براب
102 اســدآباد در قبــال مبلــغ 268045808 ريــال بــه مــدت 144 مــاه نــزد 

ــد. ــه مى باش ــكن وثيق ــك مس بان
ــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت  ــه اســتناد تبصــره الحاقــي ب ــذا ب  ل
بديــن وســيله آگهــي مي شــود تــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه و يــا 
وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طي 
مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعه 
و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبــي 
ــيدن  ــي و نرس ــدت واخواه ــا م ــورت انقض ــد در ص ــليم نماي ــود را تس خ
اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه 

نشــود ســند المثنــي بــه نــام متقاضــي صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 23)

كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

محمد ترابى»
 اگر «كرونا» بگذارد و مشــكل خاصى 
هم پيش نيايد، مجلــس يازدهم فعاليت 
خود را حدودا يك ماه ديگر آغاز خواهد 
كرد و منتخبان اين دوره از مجلس فعاليت 
خود را تحت عنــوان نمايندگان مردم در 
مجلس يازدهم آغاز خواهند كرد؛ مجلسى 
كه هرچند در اختيار اصولگرايان است و 
گرايش هاى مختلــف اصولگرايى در آن 
حضــور دارند و هميــن موضوع ممكن 

است معادالت را پيچيده كند. 
اكنون از مجمــوع 290 نماينده، 279 نفر 
توسط مردم انتخاب شده اند و 11 نماينده 
ديگر بايــد در دور دوم انتخابات برگزيده 
شــوند تا مجلس تركيب كامــل خود را 
بشناسد؛ هرچند به گزارش ايسنا و به نقل 
از عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى 
نگهبان، انتخابات دور دوم مجلس به دليل 
شــيوع كرونــا از 29 فروردين ماه به روز 
جمعه 21 شــهريور ماه موكول شد تا 11
نماينده ديگر كارشان را در قوه مقننه آغاز 

كنند. 
البته متأســفانه 2 نماينده منتخب مجلس 
(محمدعلــى رمضانى دســتك، نماينده 
منتخب مردم آستانه اشرفيه و بندر كياشهر 
و فاطمه رهبر، نماينده منتخب مردم تهران) 
در اثر ابتال به ويروس كرونا فوت شــدند 
و از مجموع 279 نماينده منتخب مجلس 
يازدهم، اين مجلس بايــد كار خود را با 

277 نفر آغاز كند.
هرچــه هســت، 277 نماينــده فعلى در 
شــكل گيرى تركيــب رياســت، هيأت 
رئيسه، رؤســاى كميسيون ها و مسائلى از 
اين دســت نقش خواهند داشت كه آن ها 
هم مشــكل گروه هــاى مختلف در قلب 
عمدتا جريان اصولگرايى هستند و همين 
موضوع پيش بينــى اتفاقات مجلس آينده 
در مشخص شدن مســئوليت ها را كمى 
سخت مى كند. نخستين و مهم ترين اتفاق 
تأثيرگذار هم انتخاب رئيس و هيأت رئيسه 
است كه هنوز اشتراك نظر جدى و قطعى 

درباره آن وجود ندارد. 
مهم تر از 11 نفري كه قرار است با آغاز به 
كار دور يازدهم مجلس، بر اين 11 كرسي 
بالتكليف تكيه بزنند، آن يك نفري است 
كه ظرف روزها و هفته هاي آينده بايد نظر 
289 نماينــده ديگر را جلب كند تا خود، 
صاحب كرسي سبز و نســبتا بزرگ تري 
شــود كه رأس هرم قدرت قــوه مقننه و 
البته رأس هرم ساختمان سبز «بهارستان» 

قرار دارد. 
در ميان نماينــدگان منتخب مردمى حال 
حاضر در يازدهمين دوره مجلس دست كم 

11 نفر را مى توان رقيب يكديگر دانست 
كه شانس بيشــترى نسبت به ديگر اعضا 
براى تصاحب اين كرســى ســبز دارند. 
محمدباقر قاليباف، سيدمصطفي ميرسليم، 
عليرضا زاكانــي، مرتضي آقاتهراني، علي 
نيكزاد، سيدشمس الدين حسيني، فريدون 
عباســي، عبدالرضا مصــري، حميدرضا 
حاجي بابايــي، الياس نادران و مســعود 
پزشــكيان، آن 11 گزينه اي هستند كه اين 
روزهــا در محافل سياسي-رســانه اي از 
آنها به عنوان گزينه هاي احتمالي رياســت 

مجلس آينده صحبت شده است. 
البته ناگفته پيداست كه هم مي توان چندين 
و چنــد نفر را به راحتي از اين فهرســت 
11 نفره خط زد و هــم مي توان ديگراني 
را به جــاي برخي از ايــن خط خوردگان، 
جايگزيــن كرد. مثــال باتوجه بــه آنكه 
مجلس آينده، مجلســي اســت اصولگرا 
و حتــي اگر 11 كرســي بالتكليف تماما 
به اصطالح طلبان برســد (كــه باتوجه به 
كانديداهاي راه يافته به دور دوم، حتي روي 
كاغذ هم ممكن نيســت) احتمال رياست 
تنهــا اصالح طلب اين جمع كه مســعود 

پزشكيان باشد، تقريبا صفر است. 
اما با اين حال مي شــود ديگراني همچون 
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس فراكسيون 
نمايندگان واليي مجلس دهم و محمدباقر 
قاليباف، شهردار اسبق پايتخت و كانديداي 
ناكام 3 دوره انتخابات رياســت جمهوري 
را مى تــوان به عنوان شــانس هاى اصلى 
ايــن منصب دانســت. به جــز قاليباف و 
حاجى بابايــى، مصطفــي ميرســليم هم 
جزو كساني اســت كه اقبال خوبى براى 
ســكاندارى مجلس يازدهــم دارد. با اين 
حال صحنــه رقابت حاال طوري اســت 
كه به باور بســياري، دو گزينه ديگر يعني 
مرتضــي آقاتهرانــي و عليرضــا زاكاني 
كه به جاي سابقه شكســت در انتخابات 
رياست جمهوري، در كارنامه سياسي شان، 
ســابقه نمايندگي و پيروزي در انتخابات 
مجلس را يدك مي كشــند، را مى توان از 
رقابــاى اصلى قاليبــاف، حاجى بابايى و 

ميرسليم دانست. 
از ميــان 11 نماينده اى كه درباره رقابت 
آن ها بر سر كسب كرسى رياست مجلس 
يازدهم، گمانه زنى هايى در ميان رسانه ها 
و احزاب وجــود دارد، زاكانى، قاليباف، 
حاجى بابايــى، آقا تهرانى و ميرســليم 
شــانس بيشــترى براى رياست مجلس 
يازدهــم دارند يا دســت كم اين توان را 
در خود مى بينند كه بر كرســى نخست 

بهارستان بنشينند.
 حميدرضا حاجى بابايى حميدرضا حاجى بابايى

 از رياســت فراكســيون واليى تا 
رياست مجلس

حاجــى بابايى ســابقه 5 دوره حضور در 
مجلــس را دارد. از ميان چهره هاى مدعى 
رياســت بيش از بقيــه در پارلمان بوده و 
در همين مجلس رئيس فراكسيون واليى 
اســت. در انتخابــات رياســت مجلس 
بــا الريجانــى و عارف رقابت كــرد، اما 
به دليل ضوابط اصولگرايى باألخره به نفع 

الريجانى انصراف داد. 
از سوابق حاجى بابايى بايد گفت كه وى 
عضو حزب اعتدال و توسعه بوده است. 
در دولــت احمدى نژاد وزيــر بود و در 
مجلس دهم رئيس فراكسيون واليى بوده 
و با هر 3 طيف كار كرده و با اين سابقه 
وى را نيز بايد از چهره هايى دانست كه 
شــانس بيشترى براى نشستن بر صندلى 
رياســت دارد؛ چه آنكه مجلس يازدهم 
معجونى از تمام ديدگاه هاى اصولگرايان 

است. 
حاجى بابايى در مجلسى كه تمام اركان آن 
در اختيار الريجانى بود، در دور نخســت 
براى رياســت ثبت نام كــرد و تعداد رأى 
خوبى به دســت آورد. در مجلســى كه 
تأثيرگذارى الريجانــى وجود ندارد و آرا 
ميان خود اصولگرايان تقســيم مى شــود، 
تعداد كسانى كه به او اقبال دارند، احتماال 

بسيار بيشتر هم خواهد بود. 

 محمدباقر قاليباف محمدباقر قاليباف
شهردار موفق، رئيس مجلس موفق؟ 
هنگامــى كه نتيجــه انتخابــات مجلس 
يازدهم مشخص شد، سايت هاى نزديك 
به قاليباف نوشتند وى از هم اكنون رئيس 
مجلس است، اما نمايندگانى كه قديمى تر 
بودند در پاســخ به اين ادعاها اظهار كرده 
بودند كه اگر قاليباف فكر مى كند هنوز از 
راه نرســيده مى تواند رئيس مجلس شود، 
سخت در اشتباه است و مناسبات مجلس 
كمى پيچيده تر از پيش بينى هاى اين چنينى 

است. 
حضــور 12 ســاله در شــهردارى تهران 
و فرماندهــى نيروى انتظامــى مهم ترين 
جايگاه هاى حضــور قاليباف در مديريت 
كالن كشور است؛ سوابق اجرايى قاليباف 
كامال براى مردم تهران شــناخته شــده و 

ملموس است. 
جوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گزارش  به 
انتخاب وى به عنوان هشــتمين شــهردار 
برتر دنيا بهترين شــاهد بر اين ادعاست. 
موافقان شهردار اسبق، محمدباقر قاليباف 
را چهره اى اجرايى كه توانســته است در 
شــهردارى تهران عملكرد خوبى داشــته 

باشد، مى شناسند. 
با اين حال پيروزى در انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى نخستين 
انتخاباتى است كه قاليباف توانسته در آن 

پيروز شود. 
به گــزارش تابناك، حاميــان محمدباقر 
قاليباف يــا همــان نواصولگرايان طيفى 
هســتند كه اقليت قابل اعتنايى در مجلس 
دارند، كــه در قالب هاى مختلفى و تحت 
عنوان بخشى از چهره هاى مورد حمايت 
شــوراى ائتالف اصولگرايــان به مجلس 
يازدهم راه پيــدا كردند. اين طيف حدود 
45 نماينده در مجلس دارند و حتما گزينه 
مطلوب آنها، انتخاب شهردار پيشين تهران 
و عضو فعلى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام به عنوان رئيس مجلس يازدهم است. 

 عليرضا زاكانى عليرضا زاكانى
زاكانى اين بار از قم 

عليرضا زاكانى كه با 190 هزار و 422 رأى 
به عنوان نفر سوم قم راهى بهارستان شده 
سابقه نمايندگى ادوار هفتم تا نهم مجلس 
را در كارنامه دارد و رئيس كميسيون ويژه 

برجام در مجلس نهم بوده است. 
به گزارش خبرآنالين، عليرضا زاكانى كه 
نامش در مجالس پيشين همواره به عنوان 
يك نماينــده تندرو و نزديــك به جبهه 
پايدارى مطرح است، اينبار مسيرى ديگر 
را براى رسيدن به بهارستان در پيش گرفته 
اســت. وى اگرچه از ابتدا در جلســات 
شــوراى ائتالف حضور داشــت و نامش 
در «هيأت انتخاب ليست شوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب» مطــرح بود، اما ترجيح 
داد اينبــار به جاى تهران راهى قم شــود 
تا به عنوان كانديداى شــوراى هماهنگى 
اصولگرايان قم خــود را در معرض رأى 
مردم اين شهر قرار دهد تصميمى كه بسيار 
پرحاشيه و جنجال ساز بود، اما زاكانى اينبار 
قرارش را بر نمايندگى تهران قرار نداده بود 
و شايد شانس رأى آورى خود را در شهرى 
به جز تهران ديده بود. وى نه تنها خود را در 
قامت يك كانديداى بالقوه رياست مجلس 
در غياب الريجانى مى بيند كه حتى برخى 
رفقاى سياســى اش نيز اين هدف را دنبال 
مى كننــد، آنچنان كه تشــكل اصولگراى 
جهادگران كه اتفاقا ليســت مستقل داده، 
اعالم كــرده زاكانى يكــى از گزينه هاى 

رياست مجلس از سوى آنها است. 
به گزارش مهر، زاكانى اوايل ارديبهشــت 

در جمع خبرنگاران خبر داد كه پيش نويس 
برنامه تحول مجلس شــوراى اسالمى با 
همكارى جمعى از منتخبان مردم تهيه شده 
است كه پس از ارسال و كسب نظر از همه 
نمايندگان منتخب سراســر كشور منتشر 

خواهد شد. 

 مرتضى آقاتهرانى مرتضى آقاتهرانى
از نيويورك تا بهارستان 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 16
ســال اســت كه مجلس رئيس روحانى 
نداشــته اســت. اگر آقاتهرانى بتواند در 
رقابت با قاليباف و مصطفى ميرســليم و 
ديگر رقباى رياســت مجلس به پيروزى 
برســد، پس از 16 ســال نخستين رئيس 
معمم مجلس مى شــود. احتماال آقاتهرانى 
در تالش براى رسيدن به رياست مجلس 
است تا هم سنت رئيس معمم را به مجلس 
بازگردانــد و هم جايگاه خــود و جبهه 
پايدارى را يك پله باال بكشد و در ساختار 

سياسى تثبيت كند. 
در كارنامه وى، تأسيس و رياست مؤسسه 
اسالمى نيويورك و امامت جمعه اين شهر 
نيز درج شده  است. وى با دريافت مدرك 
دكتراى فلسفه عرفان، كار درسى اش را در 
نيويورك به اتمام رساند. وى همچنين از 
ســوى چند مركز علمى و دانشگاهى در 
آمريكا براى تدريس دعوت شد. به گفته 
خودش دعوت دانشگاهى همچون سونى 
بينگهمتون را با حقوق ماهانه 11 هزار دالر 

نپذيرفته  است. 
آقاتهرانى در انتخابات مجلس شركت كرد 
و به نمايندگى تهران برگزيده شــد. وى 
در دوره نهم مجلس، رياســت كميسيون 

فرهنگى آن را عهده دار بود. 

 مصطفى ميرسليم مصطفى ميرسليم
ميرسليم از اعضاى شاخص حزب مؤتلفه 
اسالمى اســت. وى با اســتعفاى عسگر 
اوالدى از دبيركلى، سمت رياست شوراى 
مركزى اين حزب را كه تازه ايجاد شــده 
بود عهده دار شــد و طبق اعــالم روابط 
عمومــى اين حــزب، در مجمع عمومى 
ارديبهشت 1388 براى مدت 3 سال ديگر 
به عضويت شوراى مركزى آن انتخاب و 
سمت رياست شوراى مركزى وى تمديد 

شد. 
از ديگر سوابق او مى توان به موارد زير 

اشاره كرد:

■ عضو مؤســس گروه سياسى موسوم به 
«پوياى توحيد» سال 1354

■ مسئول تبليغات حزب جمهورى اسالمى 
از 1357 تا 1360

■ عضو شوراى مركزى حزب جمهورى 
اسالمى از اسفند 1357 تا1360

■ عضو مؤســس و عضو هيــأت دبيران 
جامعه اسالمى دانشگاهيان

■ مســئول مركز آمار و نظرسنجى حزب 
مؤتلفه اسالمى از 1377 تا 1379

به گزارش ايرنا، گويا بحث هاى درگرفته 
پيرامون رياست مجلس به مذاق ميرسليم 
چنــدان خــوش نيامــده و در واكنش به 
بحث هــاى رســانه اى پيرامــون انتخاب 
اســت:  گفته  مجلس  رئيس  زودهنــگام 
«انتخاب رياست مجلس فرايندى قانونى 
دارد كــه بايد در وقت خــودش و طبق 
آئين نامــه داخلى مجلــس، به ويژه بدون 
تطميــع و تهديد انجام گيرد.» اين نماينده 
در توييتى هم نوشت: «نمايندگان مجلس 
براى خدمت مخلصانــه به مردم انتخاب 
شــده اند و هيأت رئيسه خدمتگزاران آنها 
هستند و رئيس مجلس خادم قسم خورده 
آن هيــأت. اين مقام جــاى برترى جويى 

نيست ولى آن  خدمت، افتخار است.»
خاكسترى ها

مناســبات مجلس هنوز مشخص نيست. 
بيش از يك ســوم نمايندگان، چهره هايى 
هستند كه احتماال اگر رد  صالحيت هاى 
شــوراى نگهبــان نبود، شانســى براى 
پيروزى در انتخابات مجلس را نداشتند. 
اين دســته نمايندگان را غالبًا افراد جوان 
و با سابقه اجرايى و سياسى كم نسبت به 
نمايندگان ادوار گذشته تشكيل مى دهند. 
از حيث جناحى شايد آن ها را بتوان فقط 
اصولگرا معرفى كرد و در تقسيمات ميان 
اصولگراها جايگاه مشــخصى نداشــته 

باشند. 
نماينــدگان  ايــن  بــه  اصطالحــاً 
«رأى خاكســترى» مى گوينــد يعنى اينكه 
چه كســى از اصولگرايان به عنوان رئيس 
مجلس انتخاب شــود فرق چندانى براى 
آن ها ندارد و از همين رو رأى آنها نيز قابل 
تغيير است. در مجلس يازدهم چهره هايى 
همچون قاليباف و حاجى بابايى و ديگرانى 
كه شانس باالترى دارند با همين نمايندگان 
طرف هستند و انتظار مى رود كه تا پيش از 
زمان انتخابات رياست مجلس با اين افراد 

مذاكره و ائتالف انجام دهند. 

گزينه هاى كسب كرسى رياست يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى 

مدعيان تصاحب 
صندلى الريجـانى



C M

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

دوشنبه  8 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3740

5

خبر

آگهى تاسيس
تاســيس موسســه غيــر تجــارى داورى رهپويــان عدالــت همــدان درتاريــخ 1399/02/01 بــه شــماره ثبــت 984 بــه شناســه ملــى 14009087193 ثبــت و 
امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 1 - موضــوع : ارائــه مشــاوره ، خدمــات و فعاليت 
هــاى داورى بــه اشــخاص حقيقــى و حقوقــى ، حــل و فصــل اختالفــات تخصصــى و غيــر تخصصــى در تمامــى زمينــه هــا از قبيــل دعــاوى و اختالفــات 
ناشــى از خانــواده ، ارث و امــوال - دعــاوى مربــوط بــه حقــوق كار و كارگــر و قراردادهــاى فــى مابيــن كارگــر و كارفرمــا - اختالفــات و دعــاوى مربــوط 
بــه مســائل تجــارى - دعــاوى ملكــى و ثبتــى - دعــاوى مربــوط بــه اختالفــات صنفــى و حرفــه اى كــه از طريــق داورى بــا رعايــت مقــررات قانونــى و 
آييــن داورى صــورت مــى گيــرد، صلــح و ســازش و ميانجــى گــرى از طريــق داورى ، انعقــاد هرگونــه قــرارداد بــا كليــه اشــخاص حقيقــى و حقوقــى اعــم 
از دولتــى ، عمومــى و خصوصــى "ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور ، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. درصــورت ضــرورت قانونــى 
پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط" 2 - مــدت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 3 - مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، 
بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه بلــوار بهارســتان ، كوچــه 12متــرى گلســتان ، كوچــه گلشــن 4 ، پــالك 0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6515998771 
4 - ســرمايه شــخصيت حقوقــى : 1000000 ريــال نقــد مــى باشــد. 5 - اســامى و ميــزان ســهم الشــركه شــركا : خانــم فائــزه رشــيدى داراى 500000 ريــال 
ســهم الشــركه وآقــاى ميــالد ضيائــى داراى 500000 ريــال ســهم الشــركه 6 - اوليــن مديــران : خانــم فائــزه رشــيدى باكدملــى 0371207096 بــه ســمت 
مديرعامــل و هيئــت مديــره و آقــاى ميــالد ضيائــى باكدملــى 3801869024 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــراى مــدت نامحــدود انتخــاب 
گرديدنــد. 7 - دارنــدگان حــق امضــاء : كليــه اوراق و اسنادرســمى و بهــادار و بانكــى و تعهــدآور شــركت از قبيــل چــك، ســفته، بــروات و قرارداد هــا 
بــا امضــاء مديرعامــل يــا رئيــس هيئــت مديــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــى باشــد. 8 - اختيــارات مديرعامــل : طبــق اساســنامه 9 - روزنامــه 

كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى موسســه انتخــاب گرديــد.  (823402)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

جامعهجامعه
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نيش و نوش

خبر

نكتهدانشگاه
زمان برگزارى آزمون ارشد پزشكى تغيير كرد

 مركــز ســنجش آمــوزش پزشــكى در اطالعيــه اى از تغييــر زمــان برگــزارى 
آزمــون و تمديــد مجــدد مهلــت ثبت نــام و ويرايــش اطالعــات آزمــون 

ــر داد.  ــال 99 خب ــكى س ــروه پزش ــته هاى گ ــد رش ــى ارش كارشناس
ــا توجــه بــه اعــالم معاونــت آموزشــى وزارت بهداشــت،  ــا، ب بــه گــزارش ايرن
درمــان و آمــوزش پزشــكى، تاريــخ برگــزارى آزمــون كارشناســى ارشــد 
ــاه  ــرداد م ــخ 23 و 24 م ــه تاري ــه و ب ــر يافت ــاه تغيي ــكى از 26 و 27 تيرم پزش

ــده اســت.  ــول ش موك
ــون كارشناســى ارشــد ســال 99 در نوبت هــاى  ــه، آزم ــن اطالعي ــر اســاس اي ب
صبــح و عصــر روزهــاى پنجشــنبه و جمعــه 23 و 24 مــرداد مــاه طبــق همــان 
ــام  ــاى ثبت ن ــه راهنم ــماره 2 دفترچ ــدول ش ــده در ج ــالم ش ــدى اع نوبت بن

ــود.  ــزار مى ش برگ
طبــق آخريــن مهلــت ثبت نــام جديــد، اعمــال آخريــن ويرايش هــاى الزم از 20

ارديبهشــت مــاه 99 تــا 22 ارديبهشــت مــاه امكان پذيــر اســت. 

لزوم مصرف كافى سبزى ها و مايعات
 در سحر و افطار

ــه  ــاره تغذي ــت درب ــه وزارت بهداش ــه جامع ــود تغذي ــر بهب ــركل دفت  مدي
صحيــح در ايــام روزه دارى بــا توجــه بــه شــيوع كرونــا و لــزوم تقويــت سيســتم 

ــح داد.  ــدن، توضي ــى ب ايمن
بــه گــزارش ايســنا، زهــرا عبداللهــى گفــت: امســال در كشــور بــا شــرايط شــيوع 
ــح در  ــه صحي ــاره تغذي ــى را درب ــه نكات ــت ك ــوب اس ــم و خ ــا مواجهي كرون
ايــام روزه دارى بدانيــم. نخســتين نكتــه اينكــه اصــوال در ايــام روزه دارى و مــاه 
ــحر،  ــاى س ــت در وعده ه ــه درس ــول تغذي ــت اص ــم رعاي ــان ه ــارك رمض مب
افطــار و پــس از آن، نقــش مهمــى در حفــظ ســالمت مــا دارد و بايــد اصــول 
ــه  ــيم و از هم ــته باش ــه داش ــوع را در تغذي ــادل و تن ــت تع ــى رعاي ــه يعن تغذي

ــم.  ــتفاده كني ــى اس ــزان كاف ــه مي ــى ب ــاى غذاي گروه ه
وى افزود: مصرف بى رويه مواد قندى، نوشــيدنى هاى شيرين، مواد چرب و سرخ 
شده و مصرف زياد نمك موجب تحريك و تضعيف سيستم ايمنى بدن مى شود. 

84 درصد بيماران كرونايى ترخيص شدند
 در حال حاضر بيمــاران غيركرونايى نيز مى توانند با رعايت فاصله اجتماعى براى 
پيگيرى درمان خود به بيشــتر مراكز درمانى و بيمارستان هاى تأمين اجتماعى مراجعه 
كنند. مديركل درمان مستقيم ســازمان تأمين اجتماعى گفت: اين روزها نگرانى هايى 
دربــاره افزايش مبتاليان به بيمارى كرونا وجــود دارد و اميدواريم كه مردم با رعايت 
فاصله اجتماعى و توجه به نكات بهداشــتى همچنان موجب كاهش ابتال به ويروس 
كرونا باشــند. ابوالفضل آفريده در گفت وگو با فــارس درباره ارائه خدمات در مراكز 
تأمين اجتماعى به بيماران غير كرونايى اظهار كرد: در حال حاضر به دنبال اين هســتيم 
كه بيشــتر مراكز درمانى را           از موضوع كرونا خارج كنيم تا ديگر بيماران نيز بتوانند به 

مراكز براى درمان مراجعه كنند.

بيمه معتادان از 15 ارديبهشت برقرار مى شود
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت از ارائه مجدد خدمات بيمه سالمت براى معتادان 
از 15 ارديبهشــت خبر داد. طاهر موهبتى در گفت وگو با ايرنا افزود: سال 98 به دليل 
اينكه قرار بود بودجه بيمه معتادان به ستاد مبارزه با مواد مخدر برود، اين بيمه معلق شد 
و درنهايت به اين ستاد هم نرفت اما با مصوب جديد در قانون بودجه 99 دوباره اين 

بودجه به سازمان هاى بيمه برگشت و از 15 ارديبهشت اجرا مى شود.
وى گفت: پوشــش بيمه اى معتادان از 15 ارديبهشــت براى 43 هــزار معتاد برقرار 
مى شــود و معتادان از اين تاريخ مى توانند در 159 مركــز درمان اعتياد دولتى و 274 
مركز خصوصى 9 خدمت مختلف را شــامل ســم زدايى، درمان نگهدارنده و مشاوره 

روانشناسى را در اين مراكز با پوشش 70 درصدى بيمه دريافت كنند.

واريز وام يك ميليون تومانى دولت 
براى 577 هزار خانوار مددجو

 مديرعامل صندوق قرض الحســنه امداد واليت از واريــز وام يك ميليون تومانى 
دولت به حســاب 577 هزار خانوار مددجو توســط صندوق امداد واليت خبر داد و 
گفت: مددجويانى كه در مرحله نخست اين وام را دريافت نكرده اند، كد ملى خود را 

به شماره 6369 پيامك كنند.
بــه گزارش ايرنا، على عاشــورى با بيان اينكه مرحله نخســت واريز وام يك ميليون 
تومانى براى خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد در روزهاى گذشــته به حســاب 
سرپرســتان خانوار واريز شــد، افزود: در اين مرحله 577 هزار و 57 نفر از تسهيالت 

دولتى برخوردار شدند.

اختالل گوارشى در روزه دارى نتيجه 
خوردن چه غذاهايى است؟

 پرخورى و اســتفاده زياد از غذاهاى ســرخ كرده و يا در روغن 
طبخ شــده و غذاهاى حــاوى تخم مرغ و نوشــابه هاى گازدار در 

روزه داران سبب ايجاد اختالالت گوارشى مى شود.
عضو هيأت مديره انجمن تغذيه ايــران در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در ايام ماه رمضان به دليل نظم خاص و مقرر شده وعده هاى غذايى 
و بــا توجه به زمان طوالنى ترى كه بين آغاز روزه گيرى پس از پايان 
ســحرى و ادامه آن تا زمان افطار وجود دارد، بايد تغييراتى در نوع 
مــواد غذايى مصرفى و مقدار آنها در افطار، شــام، فاصله شــام تا 

خوابيدن و سحرى به وجود بيايد.
ســيد ضياء مظهرى اظهار كرد: تناسب، تعادل و تنوع تغذيه روزمره 
كه اساس سالمتى و رفع نيازهاى ميلياردها سلول به 13 ويتامين، 16
ماده معدنى، 20 اســيدآمينه، 20 ماده تشكيل دهنده چربى ها است و 
فقط تفاوت در اين ايام، حذف وعده ناهار و لزوم رعايت زمان هاى 
مشخص و مقرر شــده آغاز و پايان غذا خوردن و كاستن از انرژى 
بــه مقدار 500 تا 600 كيلوكالــرى در روز بوده و اين ميزان كاهش 
از انرژى موردنياز روزمره با امكان استفاده از تمام گروه هاى غذايى 

به صورت متعادل و متنوع است.
ــه  ــد در فاصل ــدن  باي ــاز ب ــات موردني ــن مايع ــه داد: تأمي وى ادام
زمانــى طوالنــى پــس از شــام تــا لحظــه خوابيــدن انجــام شــود و 
بــراى پيشــگيرى از ايجــاد عطــش در مــدت روزه دارى از نوشــيدن 
ــر  ــرا ذخاي ــرد، زي ــوددارى ك ــحر خ ــده س ــاى در وع ــوه و چ قه
ــدت روزه دارى  ــد و در م ــش مى ياب ــدن كاه ــارى ب ــات ج مايع

ــود. ــاد مى ش ــترى ايج ــش بيش عط
اين متخصص تغذيه افزود: براى پيشــگيرى از ضعف جســمى و 
نداشــتن تمركز، ســردرد، افت قند و فشارخون، عصبانيت در طول 
روز، بــوى بد دهان، بى حوصلگى و تحريك پذيرى، از حذف وعده  
ســحرى خوددارى شود و در افطار اســتفاده از شير و خرما يا يك 
قاشق مربا يا عسل، يا شير كشمش و يا شيرموز براى تأمين قند مورد 

نياز مغز و بدن بسيار مناسب است.
مظهرى افزود: شير، آبميوه طبيعى و خانگى، سوپ هاى سبك، آش 
ســبزيجات، فرنى يا شيربرنج غنى شــده با خالل بادام پوست كنده 
و آسياب شده بســيار مناسب است و نان سنگك تازه با پنير، گردو 
و ســبزى خوردن با نان، پنير و انگور نيــز از جمله مواد مفيد براى 

مصرف در افطار است.
وى تصريح كرد: روزه داران از مصرف نوشــيدنى هاى گازدار بسيار 
خنك، آب يخ و يا نوشــيدن چاى هــاى پى درپى خوددارى كنند و 
خوردن غذاهاى پرچرب و ســرخ كرده يا دسرهاى سنگين (حلوا، 
زولبيا، باميه، گوش فيل و شــيرينى تازه) كه سرشــار از روغن هاى 
اشــباع شده جوشــيده و حاوى تركيبات ترانس اســت، نه تنها اثر 
ســودبخش روزه دارى را خنثى مى كند، بلكه كبد و گوارش را دچار 

مشكل مى كند.
مظهرى توصيه كرد: يك شام متناســب، متعادل و ساده، حاوى 60
تا 90 گرم از انواع گوشــت ها، يك سوم ليوان حبوبات پخته، 2 كف 
دست نان، 10 قاشــق غذاخورى پلو ساده يا عدس پلو، سبزى پلو يا 
يك ليوان ماكارونى پخته يا 2 عدد ســيب زمينى تنورى و سبزيجات 
پخته (شــامل كدو، لوبيا سبز، كلم بروكلى، نخودفرنگى، لبو، هويج) 

است.
وى خاطرنشــان كرد: فاصله بين شــام تا خوابيدن مهم است، براى 
خواب هيچ گونه احســاس خســتگى، خواب آلودگى و احيانا تپش 

قلب، احساس پرى و نفخ نبايد داشته باشيد.
به گفته مظهرى: غذاهاى مناســب براى وعده ســحر شامل نان هاى 
ســبوس دار يا تهيه شــده از دانه هاى كامل يا پرك شده و يا غالت 
مختلــف به ويــژه جو پرك شــده پخته در شــير كم چربى و حليم 
كم چرب خانگى با آب گوشــت يا مرغ چربى گرفته، براى ســحر 

بسيار مناسب است.
وى افزود: مصرف مواد غذايى حاوى قندهاى تصفيه شــده، سبب 
تحريك پانكراس و ترشــح انســولين شــده و ســطح قندخون و 
فشــار خون را كاهش مى دهد و استفاده بيشــتر از حد مواد غذايى 
حاوى قندهاى ســاده، انواع شــيرينى ها و شكالت، زولبيا و باميه و 
ساير شــيرينى هاى خامه اى، حلوا و شــله زرد سبب بروز ضعف و 
بى حالى، خستگى، رنگ پريدگى، سرگيجه، افت فشارخون ناشى از 
تحريك ترشح انسولين توسط لوزالمعده به دليل افزايش قندخون و 
افت ســريع آن تحت تأثير عملكرد انسولين مترشحه و به كار افتادن 
مكانيسم هاى دفاعى تأمين كننده گلوكز موردنياز مغز مى شود كه بهتر 
است ميوه و سبزيجات را در وعده هاى روزمره خود حذف نكنيد يا 

مقدار آن را كاهش ندهيد.

هدف ورزشى: اسكوچيچ: برخالف كى روش من خيلى اكشن هستم
 شما با اين بى خيالى احتماال فاميل ترامپى!! 

همدان پيام: كشف 2000 قطعه مرغ قاچاق در بهار 
 امسال كال مرغ ها و جوجه ها بدشانسى آوردن!! 

همشهرى: همه استان ها آزمايشگاه كرونا دارن؟
 نياز به آزمايشگاه نيست، ميوه ها رو با الكل بشورى سال ديگه 

كرونا مى گيرى، با وايتكس بشورى امسال مى گيرى!!
تسنيم: كرونا در استان ها نمايندگى ايجاد كرد 

 خوبه تو اين اوضاع بيكارى حداقل يه جايى شغل ايجاد بشه!!
همدان پيام: اعتبار 10 ميلياردى براى ايمن سازى گردنه اسدآباد

 مراقب باشيد اعتبار تو گردنه گرفتار بيمارى نشه!!
اعتماد: چه كسى رئيس مجلس مى شود 

  هر كى كرونا نگيره!!
تجارت: ارز يارانه اى نيازمند مراقبت ويژه 

 دانشــجويان پزشكى نگران نباشن، با وضعيت موجود افزايش 
مراقبت هاى ويژه همه استخدامن!!

ابرار: 74 در صد مردم سيستان و بلوچستان زير خط فقرند
  پس زباله گردها و كارگران فصلى شهرهاى ديگه زير چى هستن؟؟ 

خراسان: تالش جهانى، كنترل اجاره بها 
 مستأجرها رفتن رو بورس!!

رسالت: انگ هاى بيمارى چالش دوران كرونا 
 حواست باشه كرونا از خرافات خوشش نمياد!!
ستاره صبح: آمار كرونا در ايران واقعى يا غيرواقعى؟
 بايد برى پست هاى اينستاگرام كرونا تا بفهمى!!

تجارت: نقدينگى سرگردان ميان خانه حافظ، فردوسى و سبزه ميدان 
 اين ويروس شيطون چه چيزهايى رو به هم ربط داده؟!

شرق: روند صعودى كرونا در 19 استان ايران 
 كرونــا تصميم داره بره از بلندى هــا مظلوميت مردم ايران رو 

مديريت كنه!!
اصالحات: پس از كرونا خطر كم آبى ايران را تهديد مى كند

  چه مديرهاى خوبى داريم تا دلت بخواد تو جيبشون افسردگى دارن؟!

اهداى خون را در ماه رمضان فراموش نكنيم
 ســخنگوى سازمان انتقال خون ايران با بيان اينكه هر ساله با آغاز 
ماه مبارك رمضان، آمار اهداى خون در كشــور با كاهش 20 درصدى 
روبه رو مى شــود و اين اتفاق ممكن است مشكالتى را براى بيماران 
نيازمنــد به خون و فرآورده هاى خونى ايجاد كند، گفت: اهداى خون 

در ماه مبارك رمضان نبايد فراموش شود.
بشــير حاجى بيگى در گفت وگو با ايرنا افزود: هر ساله در ماه مبارك 
رمضــان آمار اهداى خــون با كاهش مواجه مى شــود و اين كاهش 
در ســال هايى كه ماه رمضان در 6 ماه نخســت ســال قرار مى گيرد 
چشــمگيرتر است، امسال هم به دليل شــيوع ويروس كرونا در 2 ماه 
اخير، اهداى خون در كشــور كاهش يافته كه اين موضوع در برخى 
استان ها كه بيماران مصرف كننده خون بيشترى دارند، محسوس تر بود.
وى دليل پيش بينى كاهش آمار در ماه مبارك رمضان امسال را طوالنى 
بودن فاصله ســحر تا افطار، شيوع ويروس كرونا و تأكيد بر در خانه 
ماندن، ترس از اختالل در روند روزه دارى و تصور ضعف و بى حالى 
مفرط برشمرد و گفت: روزه داران يقين داشته باشند كه اهداى خون در 
شرايط روزه دارى دليلى بر ابطال روزه آنها نخواهد بود و اهداكنندگان 
مى توانند با خوردن وعده ســحرى مناسب و نوشيدن مايعات كافى و 
همچنين استفاده از خوراك هاى مناسب و با ارزش غذايى مطلوب در 
افطار به اهداى خون به منظور نجات جان بيماران اقدام كنند و از اجر 

معنوى اين عمل نيكو نيز بهره مند شوند.
حاجى بيگى افزود: قابليت ذخيره و نگهدارى فرآورده هاى حاصل شده 
از خون مانند داروهاى موجود در داروخانه ها نيست و اين فرآورده ها 
بر اساس اســتانداردهاى جهانى و ملى و نوع فرآورده پس از 3 روز 
براى فرآورده هاى پالكتى تا 35 روز براى گلبول قرمز فشــرده شده و 
خون كامل منقضى مى شــوند، بر اين اســاس استمرار اهداى خون و 

دعوت هميشگى از اهداكنندگان اجتناب ناپذير است.
 وى درباره ساعات كارى مراكز اهداى خون سراسر كشور نيز گفت: 
بــراى رفاه حال روزه دارانى كه قصد اهداى خون پس از افطار دارند، 
همه مراكز اســتانى اهداى خون عالوه بر شيفت هاى صبح تا ساعات 

پايانى شب نيز آماده پذيرش اهداكنندگان است.

 در پى شــيوع ويروس كرونا، پيشگيرى 
و مبارزه با اين ويروس فراگير و پرمخاطره 
در ســطح پارك و جامعه در دســتور كار 
اين ســازمان قرار گرفت و با توجه به نياز 
گسترده و شديد كشــور به اقالم بهداشتى، 
شــركت هاى  فناورانه  محصــوالت  توليد 
دانش بنيــان و واحدهاى فناور مســتقر در 
پارك علم و فناورى همــدان، براى مبارزه 

با اين ويروس تغيير كرد.
 رئيــس پارك علــم و فنــاورى همدان 
گفت: ما در پارك همــدان تالش كرديم 
تــا با اعــالم آمادگى دربــاره همراهى و 
تسهيل امور، نســبت به هرگونه همكارى 
و مساعدت با شــركت هاى عضو، اعم از 
حمايت پژوهشــى در توليد دارو يا يافتن 
و  اعتبار  تخصيص  درمانى،  جايگزين هاى 
تســهيالت مالى و نيروى انسانى به توليد 
اقالم مورد نياز كشــور در شــرايط فعلى 
و تأميــن اقــالم و تجهيزات مــورد نياز 
كادر درمانــى بيمارســتان ها و همچنيــن 
تأميــن اقــالم و كاالهــاى پيشــگيرى و 
ضدعفونى كننده براى كاركنان شــاغل در 

اقشــار  و  پــارك 
كشــور  مختلــف 

كنيم. كمك 
به گــزارش روابط 
پــارك  عمومــى 
همدان،  فنــاورى 
حســن  محمد
مــرادى در ادامــه 
افــزود: در توليــد 

اقالم بهداشــتى براى پيشــگيرى و مبارزه 
با ويروس كرونا توســط واحدهاى فناور 
در  مســتقر  دانش بنيــان  شــركت هاى  و 
پارك، نتايج قابل توجهى حاصل شــد كه 
1- توليــد لبــاس كاورال ايزولــه با تيراژ 
توليد روزانه 400 عدد توســط شــركت 
دانش بنيــان ســاغر فن پــارس، 2- ژل و 
محلول ضدعفونى كننده دست و سطوح با 
تيــراژ توليد روزانه 5 هــزار ژل و 5 هزار 
محلــول ضدعفوني كننده شــركت ارمغان 
ســالمت الوند فراز، 3- البسه بيمارستانى 
ضدميكروبى نانو با تيراژ توليد روزانه 500
دست توسط شــركت زانيار بينش نوآور، 

4- حفــاظ طلقي صورت با تيــراژ توليد 
3 هزار عدد شركت پيشــرو تحقيق نوين 
الونــد، 5- محلول بره مــوم براى تقويت 
سيستم ايمنى بدن نيز با تيراژ توليد 2 هزار 
عدد توسط شركت بادرنگ طب كوستان، 

بخشى از اين دستاوردها است.
مرادى در ادامه بيان كرد: ما به منظور كاهش 
آسيب وارده بركســب وكارهاى دانش بنيان 
بســته حمايتى ويــژه اى بــراى واحدهاى 
فنــاور و شــركت هاى دانش بنيــان درنظر 
گرفتيم كه شــامل: 1- بخشــودگى 50 تا 
100 درصدى اجاره بهاى 2 ماهه نخســت 
ســال 2- تمديد 3 ماهه مدت استقرار براى 

واحدهاى فناور مســتقر در مراكز رشد، 3- 
اولويت دهى و تســهيل در ارائه خدمات و 
حمايت هاى مالى بــه واحدهايى كه توليد 
آنها در راســتاى مبارزه بــا ويروس كرونا 
اســت، 4- تسهيل در صدور مجوز فناورى 
براى واحدهايى كه توليد آنها در راســتاى 
مبارزه با ويروس كرونا اســت، 5-استمهال 
3 ماهه بازپرداخت وام هايى كه سررســيد 
آنها فروردين و ارديبهشت است، 6- كمك 
در اطالع رســانى و معرفــى محصــوالت 
واحدهايى كه توليد آنها در راستاى مبارزه 
با ويروس كرونا اســت و همچنين تهيه و 
توزيع بسته هاى بهداشتى در بين واحدهاى 
فناور و شــركت هاى دانش بنيان مستقر در 
پارك به صورت اهدايى نيز تنها بخشــى از 
مســاعدت ها و حمايت هاى اين ســازمان 
براى كسب وكارهاى آسيب ديده در شرايط 

بحرانى كنونى است.
وى همچنين در راستاى پيشگيرى محيطى 
از ابتــالى به ويــروس كرونا بيــان كرد: 
اطالع رسانى الزم درباره اهتمام شاغالن در 
پارك و شركت هاى مستقر به حفظ بهداشت 
شخصى و محيطى از طريق استفاده ازمواد 
ضدعفونى كننده ارائه شد و همچنين تعداد 
دفعات نظافت اصولى به منظور مصون نگه 
داشتن فضاهاى كارى و مسيرهاى ارتباطى 
از احتمال انتشــار ويــروس كرونا افزايش 

يافت.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 مقام معظم رهبرى: ماه رمضان، ماه انفاق 
اســت، ماه ايثار است، ماه كمك به مستمندان 
اســت؛ چه خوب اســت كه يــك رزمايش 
گسترده  در كشور به وجود آمده است كه در 
اين روز هاى رمضان جلوه اى زيبا از همدلى و 

ايثار را به نمايش گذاشته اند. 
عده اى در اين شرايط ســخت كرونايى و با 
توجــه به درآمد كم به ســختى زندگى خود 
را مى گذراننــد و چقدر زيباســت افرادى كه 
توانايى بااليى براى كمك به اين قشــر دارند 
در اين زمينه فعاليت هاى ويژه  اى داشته باشند. 
از حضــور بى ادعا و تالشــگر كادر درمان، 
پزشكان و پرستاران كه بگذريم به گروه هاى 
جهــادى و بســيجى هايى مى رســيم كه به 
ضدعفونى معابر، كوچه و خيابان ها و توزيع و 
بسته بندى ارزاق در آستانه ماه رمضان مشغول 
هستند و دست در دست هم رزمايش همدلى 
را تشكيل دادند تا مرهمى بر دل هاى نيازمندان 

و فقرا باشند.
با توجه به فرمايشــات مقــام معظم رهبرى، 
رزمايــش همدلــى و كمك مؤمنانــه مردم 
دارالمومنين همــدان در آســتانه ماه مبارك 
رمضان در حســينيه امام خمينــى(ره) براى 
كمك به قشرآسيب پذير، نيازمندان و بيماران 
مبتال به كرونا تشــكيل داده شد كه در همدان 
هــم با كمــك فرماندهى ســپاه پاســدار و 
پايگاه هاى بسيج از جمله قرارگاه جهادى امام 

حسن مجتبى (ع) به اجرا درآمد. 
 اجراى رزمايــش همدلى و كمك 

مؤمنانه در همدان

رئيس قرارگاه جهادى امام حســن مجتبى(ع) 
گفت: موضــوع رزمايش همدلــى و كمك 
مؤمنانه در بيشــتر استان هاى كشور اجرا شده 
اســت و استان همدان هم زير نظر فرماندهى 
كل ســپاه و پايگاه هاى بســيج همدان به اين 
رزمايش پيوســته اســت. در كنــار آن ها هم 
خيرين، هيأت هاى حسينى و پايگاه هاى بسيج 
بودند كه در اين زمينه  كمك هاى مالى كردند. 
عبدالكريم مطهرى در گفت وگو با همدان پيام 
بيان كرد: حدود 15 كميته در همدان به كمك 
افراد خير تشكيل شــده است. قشر هدف ما 
براى تشــكيل اين كميته افرادى هســتند كه 
تحت پوشش كميته امام خمينى و يا بهزيستى 

نباشــند، عده اى از مــردم از جمله كارگران 
فصلى، شــغل هاى خاص و پرخطر و برخى 
كسبه ها كه توانايى پرداخت اجاره بها را ندارند 
و آسيب جدى ديده اند مدنظر ما بوده است. 

وى در ادامه افزود: اين موضوع يك موضوع 
مســاجدمحور و يا حســينيه محور است كه 
با ســازماندهى قرارگاه بســيج امام حســن 
مجتبــى(ع) اطالعات مربوط بــه هريك از 
خانوادهــا توســط امام جماعــت  آن منطقه 
شناســايى شــده و در قالب بانك اطالعاتى 
جمــع آورى كرديم كه بتوانيــم به راحتى اين 

اسامى را پيدا كنيم. 
مطهرى عنــوان كرد: حدود 2 هــزار و 500

بســته حمايتى كه ارزش هريــك 300 هزار 
تومان بوده است تهيه كرده ايم كه بين هريك 
از شهرستان ها مطابق با نياز توزيع مى كنيم، با 
كمك و خدمت رسانى شهردارى هم قشرهايى 
شناسايى شــدند و حدود هزار بن 300 هزار 
تومانى از سمت قرارگاه امام حسن مجتبى(ع) 

جمع آورى شد.
وى در پايان اشــاره كرد: از طرف امام جمعه 
همدان هزينه اجاره بها 300 مغازه را كه هركدام 
به ارزش 200 هزار تومان بود، پرداخت شــد 
و به طور ميانگين در مرحله نخست رزمايش 
همدلى مبلغ 2 ميليــارد و 260 ميليون تومان 

هزينه شد. 

موجى از درياى همدلى 
در ماه رمضان

توليد محصوالت دانش بنيان 
در پارك علم و فناورى 
همدان 



Y K

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

دوشنبه  8 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3740

6
https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

خبرگزاري هاخبرگزاري ها
 eghtesad@hamedanpayam.com

نام خبرگزاري.................................................... مهر
مديرخبرگزارى همدان.............پروين قادري دانشمند
نام خبرنگاران....محمدرضا بهرامى - حسين بحيرايى
شماره تماس................................... 09183149040

مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان:
تعزيرات حكومتى همدان متخلفان صنفى را 31 ميليارد ريال 

جريمه كرد
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از ورود 677 فقره پرونده به تعزيرات حكومتى همدان و 

محكوميت 31 ميليارد ريالى متخلفان در يك ماه گذشته خبر داد.
عليرضا حسن پور در گفت وگو با مهر گفت: اين پرونده ها درباره تخلفات كاال و خدمات، قاچاق كاال 
و ارز و بهداشــت، دارو و درمان تشكيل شــده است. وى گفت: در يك ماه نخست امسال تعداد 677 
فقره پرونده شــامل 535 فقره در بخش كاال و خدمــات، 53 فقره قاچاق كاال و ارز و 89 فقره پرونده 
بهداشــت، دارو و درمان در تعزيرات حكومتى اســتان همدان تشكيل شده است. حسن پور افزود: در 

حوزه كاال و خدمات 76 درصد، در حوزه قاچاق كاال و ارز 96 درصد و در حوزه بهداشــت، دارو و 
درمان 100 درصد پرونده ها رسيدگى و مختومه شده و متخلفان در مجموع به پرداخت مبلغ 31 ميليارد 
و 885 ميليون و 444 هزار و 276 ريال محكوم شــده اند. مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
افزود: در طرح مقابله با كرونا كه از اســفند ماه ســال گذشته برگزار شد نيز تاكنون 855 واحد مرتبط 
شــامل داروخانه، تجهيزات پزشكى، عطارى، لوازم ساختمانى توسط 190 اكيپ استان بازرسى و 250 
فقره پرونده تخلف با محكوميت 2 ميليارد و 185 ميليون و 202 هزار و 375 ريال تشكيل شده است.

حسن پور افزود: همچنين عالوه بر پلمب 6 واحد متخلف، تاكنون 255 هزار و 430 عدد دستكش، 12 
هزار و 650 عدد ماســك، 217 ليتر الكل و مواد ضدعفونى و 23 هزار و 157 عدد انواع ژل و اســپرى 

ضدعفونى كشف و تحويل دانشگاه علوم پزشكى شده است.

 درحالى همدان به واسطه كشت 315
گونه گياهى ظرفيت عظيمى در اســتقرار 
واحدهاى توليد داروهاى گياهى به شــمار 
مــى رود كه تاكنون در ايــن زمينه اقدامى 
نشــده حال آنكه اســتفاده از اين ظرفيت 

نيازمند توجه است.
به گــزارش مهر، داروســازى از صنايعى 
اســت كه در گذشــته جاى آن در استان 

همــدان خالى بود، اما در ســال هاى اخير 
اين صنايع در همدان رشد و پيشرفت قابل 
مالحظه اى داشته است تا جايى كه امروزه 
اســتان همدان به يكى از استان هاى قطب 
در توليد داروهاى تحت كنترل همودياليز 
فعاليت مى كنــد و در مقطع زمانى خاصى 
نيز نســبت به صــادرات دارو اقدام كرده 

است.

دارو  توليد  كارخانــه  همدان 3 
دارد

اســتان همدان درحال حاضــر 3 كارخانه 
توليد دارو دارد كه يكى داروها، قرص هاى 
مكمل و همچنين داروهاى مورد نياز استان 
را توليد مى كنــد، ديگرى توليدكننده مواد 
اوليه دارويى است و محصوالت آن عمومًا 
توسط كارخانه هاى ديگر براى توليد دارو 

استفاده مى شــود و يك كارخانه دارويى 
ديگر به يكى از اســتان هاى قطب دارو در 

كشور تبديل شده است.
بر همين اساس همدان درحال حاضر يكى 
از اســتان هايى است كه به تعداد مورد نياز 
كارخانــه توليــد دارو در آن وجود دارد، 
تاجايى كه مى توان گفت همدان به قطب 

داروى غرب كشور تبديل شده است.
معــاون غــذا و داروى دانشــگاه علــوم 
پزشــكى همــدان در همين بــاره به بيان 
وضعيت همــدان در اين زمينه پرداخت و 
از راه اندازى و تأسيس چهارمين كارخانه 

توليد دارو در استان همدان خبر داد.
ايــرج خــدادادى افــزود: درحال حاضر 
مجوزهاى الزم براى ايجاد كارخانه توليد 
دارو در اســتان همدان در مرحله صدور 
اســت كه با راه اندازى اين كارخانه تعداد 
كارخانه هاى توليد داروى استان همدان به 

4 مورد فعال افزايش خواهد يافت.
وى با بيان اينكــه صنعت توليد داروهاى 
گياهى از بخش هاى نيازمند سرمايه گذارى 
در اســتان همدان اســت، ادامه داد: عمده 
صنايع دارويى استان همدان در شهرستان 
تويسركان واقع شده و تويسركان به قطب 
داروى استان و قطب داروى غرب كشور 

تبديل شده است.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان با بيــان اينكه امكانــات الزم در 
راستاى اســتقرار واحدهاى توليدى دارو 
كه سرمايه هاى كالنى نياز دارند در استان 
فراهم شــده و اميدواريم واحدهاى جديد 
نيز با حمايت هاى مســئوالن امكان توليد 

دارو داشته باشند، گفت: از نظر توليد اقالم 
دارويى، واحدهاى توليدى اســتان همدان 
تأمين كننــده نياز بخش زيــادى از داروى 

كشور هستند.
خدادادى افزود: اســتان همــدان ظرفيت 
عظيمــى در اســتقرار واحدهــاى توليد 
داروهــاى گياهــى دارد و بايــد در اين 
زمينه مســئوالن توجه ويژه داشته باشند، 
زيرا با وجود گونه هــاى متنوع گياهى كه 
در اســتان وجود دارد، تاكنــون در زمينه 
گياهى  داروهاى  توليد  كارخانه  تأســيس 
اقدامى نشده اســت. معاون غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان يادآور شد: 
چنانچــه ســرمايه گذاران در زمينه توليد 
داروهاى گياهى در اســتان همدان تمايلى 
انجام  الزم  حمايت هاى  باشــند،  داشــته 
مى شود. وى درباره تسهيل فرآيند مجوزها 
كارخانه هاى  تأسيس  پروانه هاى  صدور  و 
داروسازى تصريح كرد: در راستاى توليد 
دارو بيشترين حمايت ها وزارت خانه اى و 
بخشى نيز برعهده سازمان صنعت، معدن و 

تجارت است.
گفت:  دارويى  كمبودهــاى  دربــاره  وى 
هميشــه كمبودهايى وجود داشــته است، 
اما خوشبختانه در ســال هاى اخير بخش 
عمــده اى از داروهاى مورد نياز كشــور 
در داخل توليد شــده ولــى برخى اقالم 
دارويى همچنان وارداتى اســت و به دليل 
تحريم هاى ظالمانه و ناعادالنه اى كه نسبت 
به كشــورمان وجود دارد در برخى موارد 
بيماران را در دسترســى به اقالم دارويى با 

مشكل مواجه كرده است.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان يادآور شــد: با وجــود ادعاهاى 
كشــورهاى اروپايى مبنى بر اينكه دارو و 
تجهيزات مشمول تحريم ها نيست متأسفانه 
بايد گفت مواد اوليه دارويى نيز مشــمول 
تحريم ها اســت و در برخى موارد صنعت 

داروسازى را با مشكل مواجه مى كند.
خدادادى با بيان اينكه سرمايه گذاران بايد 
در توليد مــواد اوليه دارويى كشــورمان 
ســرمايه گذارى كــرده و كمــك كنند تا 
استقالل صنعت دارويى كشور از وابستگى 
به كشــورهاى اروپايى و تأمين كننده هاى 
مواد اوليه دارويى بى نياز سازند؛ در پاسخ 
بــه اينكه صنايع داروســازى در كشــور 
چگونه عمل كرده اســت، گفت: عالوه بر 
صنايع قبلى داروســازى در كشور، صنايع 
جديد تأسيس شده و اقدامات شركت هاى 
دارويى در راستاى نبود وابستگى گسترش 
يافته و حتى تعداد شــيفت توليد افزايش 
يافت و فرموله كردن مــواد اوليه دارويى 
را نيز خود شركت هاى توليد دارو برعهده 

گرفته اند.
توصيه معاون غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان در پايان اين گفت وگو آن 
بــود كه مردم با خودمراقبتى هاى بيشــتر، 
اســتفاده درســت و اصولــى از داروها، 
مصرف نكــردن خودســرانه دارو و انبار 
نكردن داروها در داروخانه هاى منازل خود 
بيش از گذشته به صنعت داروسازى كشور 
كمك كرده و گامى هرچند كوچك در اين 
راســتا بردارند و هزينه هاى سالمت را در 

كشور كاهش دهند.

همدان مستعد ايجاد واحدهاى توليدداروى گياهى

داشته ها را قدر بدانيم

معاون استاندار همدان:
مأموران بهداشتى حضور پررنگ ترى در 
واحدهاى توليدى همدان داشته باشند

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان بر حضور پررنگ تر 
مأموران بهداشتى در واحدهاى توليدى استان همدان تأكيد كرد.

به گزارش مهر، ظاهر پورمجاهد در كميته اقتصادى ستاد استانى مقابله 
با كرونا در همدان از افزايش صادرات اســتان همدان در فروردين ماه 
امســال خبر داد و گفت: ميزان صادرات اســتان همدان كه از طريق 
گمرك استان نيز انجام شده نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

وى با بيان اينكه فاصله اجتماعى واحدهاى توليدى بايد به طور جدى 
پيگيرى شــود، تأكيد كرد: مأموران بهداشــتى حضور پررنگ ترى در 

واحدهاى توليدى استان همدان داشته باشند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار همدان افزود: دســتگاه هاى 
اجرايى بايد از چرخه توليد استان همدان و فعاالن اين حوزه حمايت 

كنند.
پورمجاهد افزود: واحدهاى توليدى در شرايط شيوع كرونا، به ويژه در 
اســتان همدان بار زيادى را بر دوش مى كشند، بنابراين نياز به حمايت 

بيشترى دارند.
وى با بيان اينكه كمك دســتگاه هاى اجرايى بــه واحدهاى توليدى 
مى تواند در بخش هاى مختلف امور مالياتى، تأمين اجتماعى، سيســتم 
بانكى و اعطاى تســهيالت بانكى باشد به گردش مالى هزار ميلياردى 
ساالنه خريد گندم در استان همدان نيز اشاره كرد و گفت: پيش بينى هاى 
الزم براى انجام خريد به موقع گندم در سطح استان همدان انجام شده 

است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر همدان:
پيگيرى ها براى لحاظ كردن سختى كار 

پاكبان ها نتيجه بخش نبوده است
 در 2 سال اخير سختى كار پاكبان هاى شهر پيگيرى شده اما تاكنون 
اقدامى در اين باره و عقد قرارداد پيمانكاران با پاكبان ها لحاظ نشــده 

است.
به گزارش مهر، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر همدان در 
جلسه شوراى شهر همدان با تأكيد بر اينكه دولت بايد كسبه آسيب ديده 
از كرونــا را دريابد و مورد توجه قرار دهد، گفت: باتوجه به شــيوع 
ويروس كرونا و آسيب هاى آن بر اقتصاد جامعه، بيشترين درآمد كسبه 
بازار هر ساله در اسفندماه تأمين مى شد كه فعاليت هايشان به دليل شيوع 
ويروس تعطيل شــد، به گونه اى كه اســفندماه 98 هيچ گونه فروش و 

درآمدى نداشتند.
اكبر كاوسى اميد با بيان اينكه درحال حاضر طبق شواهد خريدهاى كسبه 
كه براى فروش كاالهاى مورد نظر در شــب عيد بوده در انبارهاى آنها 

باقى مانده است، گفت: فروش برخى نزديك به صفر بوده است.
وى با بيان اينكه بيشترين درآمد اين كسبه در اسفندماه بود و بر همين 
اســاس دولت بايد وضعيت اين فعاالن اقتصــادى را درك كرده و با 
معافيتى كه در بحث ماليات مســتقيم وجود دارد كمك حال اين قشر 
زحمتكش باشــد، گفت: دولت بايد حمايت خود را از قشر ضعيف 

جامعه افزايش دهد.

شهردارى همدان براى برون رفت از مشكالت 
به نظرات متخصصان توجه كند

 مجموعه مديريت شــهرى همدان براى برون رفت از مشكالت به 
نظرات و پيشنهادات متخصصان و اساتيد برجسته توجه كند.

به گزارش مهر، رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور مالى شوراى 
شــهر همدان در جلســه كميته ارزيابى، برنامه ريــزى و بودجه مركز 
مطالعات و پژوهش هاى شوراى شهر همدان گفت: با توجه به جايگاه 
متمايز كميته ارزيابى پيشنهاد مى كنم خط مشى اصلى اين كميته تدوين 

شود تا بتواند راهبردهاى مؤثر را به شوراى شهر ارائه دهد.
سيد مســعود عسگريان عنوان كرد: بايد شــهردارى ها و سازمان هاى 
زيرمجموعه متناســب با شــرايط اقتصادى و تحليل هايى كه اساتيد 
مجرب دانشــگاهى پيرامون تغييرات و نوسانات اقتصادى كشور ارائه 

مى دهند، عمل كنند.
وى افزود: همچنين بايد متناســب با تحليل هايى كــه كميته ارزيابى 
برنامه ريزى و بودجه مركز مطالعات شوراى شهر ارائه مى دهد، نسبت 
به تنظيم اصالح و متمم بودجه امســال خود به منظور شفاف سازى در 
ادامه مســير اقدام شود و اين حركت ســرلوحه كارها و فعاليت هاى 
مديريت شهرى قرار گيرد، زيرا اين تحليل ها، واقعيت هاى امروز جامعه 

ما هستند.
رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور مالى شوراى شهر همدان تأكيد 
كرد: اثرگذارى مثبت سال گذشته كميته ارزيابى، برنامه ريزى و بودجه 
مركز مطالعات شــورا براى تغيير و بهبود عملكرد شهردارى همدان، 

بسيار قابل توجه است و جاى قدردانى دارد.

رئيس اداره منابع طبيعى همدان خبر داد
بازگرداندن 1000 مترمربع از اراضى تصرفى 

روستاى «سيمين» به بيت المال
 هزار متر مربع از اراضى تصرفى در روســتاى «سيمين» در بخش مركزى 

همدان به بيت المال بازگردانده شد.
به گــزارش مهر، رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيــزدارى همدان با تأكيد بر 
برخورد جدى با هرگونه تخلف در عرصه هاى منابع طبيعى گفت: با همكارى 
دادستان و با حكم مراجع قضائى يك مورد از ساخت وسازهاى غيرمجاز كه 
در اراضى ملى ساخته شده بود قلع و قمع و هزار متر مربع از اراضى تصرفى 

در روستاى سيمين بخش مركزى به بيت المال بازگردانده شد.
شــاهرخ شجاعى فر با هشدار به كسانى كه به صورت غيرمجاز به ساخت بنا 
در اراضى ملى اقدام مى كنند، اظهار كرد: مأموران يگان حفاظت منابع طبيعى با 
آمادگى كامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضى ملى و تخريب عرصه هاى 
مرتعــى و جنگلى به صورت قاطع برخورد كــرده و كوچك ترين اغماضى 
نخواهند داشــت.وى تصريح كرد: در اين زمينه اقدامات قانونى و قضائى نيز 
توســط مسئوالن قضائى شهرستان با سرعت پيگيرى شده و متخلفان در اين 
حوزه و متعرضان به اراضى ملى و عرصه هاى طبيعى به شــدت تحت پيگرد 

قانونى قرار مى گيرند.
رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان همدان از همه مردم، بهره برداران، 
كوهنوردان و دوســتداران طبيعت خواست ضمن همكارى با منابع طبيعى و 
حراست از جنگل ها و مراتع اســتان در صورت مشاهده هرگونه تخريب و 
دخل و تصرف در اراضى ملى مراتب را از طريق ســامانه 1504 امداد جنگل 

و مراتع به يگان حفاظت منابع طبيعى استان اطالع دهند.

رئيس ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين در همدان 
عنوان كرد:

ذبح روزانه يك گوسفند و توزيع گوشت آن 
در مناطق حاشيه شهر همدان

 فردى با اهداى 120 ميليون تومان از ســتاد درخواست كرده هر روز يك 
گوسفند ذبح و گوشت آن بين نيازمندان حاشيه شهر همدان توزيع شود.

رئيس ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين در همدان درباره اقدامات انجام شده 
براى كمك به نيازمندان در ايام شــيوع كرونا گفت: مردم همدان 130 ميليون 
تومان براى خريد بســته هاى معيشتى به حساب ســتاد مردمى خدمتگزاران 

اربعين همدان واريز كردند.
ســيد رضا موسوى با بيان اينكه اين ستاد بر خريد اقالم مورد نياز براى تهيه 
بسته هاى معيشتى نظارت دارد، ادامه داد: اقالم مورد نياز توسط ستاد مردمى 
خدمتگزاران اربعين خريدارى شده و در اختيار قرارگاه امام حسن مجتبى(ع) 

قرار مى گيرد.
موســوى با اشاره به اينكه تمامى ايستگاه هاى صلواتى استان همدان در حال 
جمع آورى كمك هاى مردمى هستند، عنوان كرد: همدان مردمان خيرى دارد 

كه كمك هاى شايانى در موارد مختلف به ستاد كرده اند.
وى افــزود: فردى بــا اهداى كمــك 120 ميليون تومانى از ســتاد مردمى 
خدمتگزاران اربعين در همدان درخواست كرده هر روز يك گوسفند قربانى 

و بين نيازمندان حاشيه شهر همدان توزيع شود.
رئيس ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين در همدان با اشاره به همراهى خوب 
مردم با ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين همدان تأكيد كرد: تا امروز با پشتيبانى 
مردم اين ســتاد را جلو برده ايم و اميدواريم امانتدار خوبى براى آنان باشيم و 

اين حمايت ها همچنان براى خدمتگزارى ادامه داشته باشد.
موسوى همچنين گفت: اكيپ هاى جهادى ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين 
همدان كه در زلزله سر پل ذهاب و سيل در لرستان و گلستان پاى كار بودند 
در سيل امسال در استان سيستان و بلوچستان وارد عمل شده و به يارى مردم 

شتافتند.
وى با اشاره به اينكه اكنون در سيستان وبلوچستان در حال بازسازى 30 منزل 
هستيم، افزود: تعهد خود را يارى رساندن به نيازمندان مى دانيم و با تمام توان 

در اين باره پاى كار خواهيم بود.

 كرونا فوتبال را به تعطيلى كشاند
حتى در زمان هايى كه كشورى درگير جنگ 
مى شــد بازى هاى ملى اين كشور در كشور 
ثالث برگزار مى شــد و از اين رو باور اينكه 
فوتبال تعطيل شود براى هر عالقه مندى بسيار 
ســخت و غيرممكن بود، زيرا در هر زمانى 
حداقل در يك گوشه از اين كره خاكى فوتبال 
در جريان بوده است، اما به يكباره اتفاقى كه 
تصورش هم در خواب محال به نظر مى رسيد 
در بيدارى اتفاق افتــاد و يك ويروس به نام 
كرونا توانست اين رشته محبوب و پرطرفدار 

را به راحتى به تعطيلى بكشاند.
تعطيلى فعاليت هاى ورزشــى از كشور چين 
آغاز شــد و به فاصله چند روز به كشورهاى 
اروپايى و ليگ هاى معتبر چون الليگا اسپانيا، 
ليگ جزيره انگليس، بوندسليگا آلمان، سرى آ 
ايتاليا، لوشــامپيونا فرانســه، ارديويسه هلند 
رســيد و ليگ برتر فوتبال ايران هم در كنار 
معتبرترين جام هاى قهرمانى آســيا و اروپا و 
مقدماتى جام جهانــى فوتبال همه و همه به 
يكباره توســط ويروس كرونا لغو شدند و به 

حاشيه رفتند.
تأثير لغو مسابقات فوتبال در ديار هگمتانه نيز 
يقه دو تيم پاس و شهردارى نمايندگان فوتبال 
همدان در ليگ دسته دوم فوتبال كشور را نيز 
گرفت و با تعطيل شدن مسابقات ليگ دسته 
دوم فوتبال كشور و لغو تمرينات تيم ها اين 
دو تيم نيز بــه اجبار همچون تمامى تيم هاى 

فوتبال در جهان و ايران به تعطيالت رفتند.
تيم فوتبال پاس همــدان كه يكى از مدعيان 
اصلى صعود به ليگ دسته يك فوتبال كشور 
اســت، اما با اين تعطيالت مى تواند از روند 
نتيجه گيرى خود دور شود و در نهايت شايد 
اين تعطيلى مسابقات به ضرر تيم هاى مدعى 
تمام شود هرچند شــرايط براى همه تيم ها 

يكسان است.
تيــم فوتبال پاس همدان درحال حاضر از 21 
بازى انجام داده 9 پيروزى، 9 تســاوى و تنها 
3 باخت در كارنامه خود دارد و با كسب 36 
امتياز در رده دوم جدول رده بندى گروه «ب» 

مسابقات قرار گرفته است.
پاســى ها در آخريــن ديدار خــود در هفته 
بيست ويكم ليگ دسته دوم فوتبال كشور كه 
12 اســفند ماه 98 به دليل شيوع كرونا بدون 
تماشــاگر برگزار شد، در اتفاقى باورنكردنى 
يك بر صفر به تيم قعرنشــين جدول گروه 
«ب» نتيجه را واگذار كرد كه شــايد يكى از 

داليل آن حضور نداشتن تماشاگران اين تيم 
بود.

پس از ديدارهاى هفته بيست ويكم در تاريخ 
12 اسفند 98 مسابقات فوتبال به طور كامل و 
تا به امروز لغو شده و تصميم گيرى براى ادامه 
برگزارى تمامى مســابقات فوتبال در تمامى 
ليگ هاى فوتبال كشور به تصميم گيرى ستاد 
ملى مبارزه با كرونا، وزارت ورزش و سازمان 
ليگ كشــور در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 99 
وابسته اســت تا ببينيم چه تصميماتى گرفته 

خواهد شد.
در ســوى ديگر ميدان تيم فوتبال شهردارى، 
ديگر نماينده فوتبال همدان در ليگ دسته دوم 
فوتبال كشــور در گروه «الف» اين مسابقات 
آخرين ديدار خود را 11 اســفند 98 در يزد 
برابر تيم شــهيد قندى يزد برگــزار كرد كه 
شــهرداريچى ها هم با نتيجه يــك بر صفر 
هماننــد ديگر نماينده فوتبال همدان بازى را 

واگذار كردند.
شــهرداريچى هاى همدان هم اكنون با انجام 
20 بــازى و كســب 7 پيروزى، 7 تســاوى 
و 6 شكســت بــا 28 امتياز در رده هشــتم 
جدول رده بندى گروه «الف» مسابقات ليگ 
دسته دوم فوتبال كشــور قرار دارند كه البته 
شهردارى امتياز برابر تيم اروند خرمشهر كه از 
گروه مسابقات كنار گذاشته شده را همچنان 
دريافت نكرده و يك ديدار عقب افتاده نيز با 

تيم قعرنشين شهردارى فومن دارد.
تعطيلــى مســابقات مى توانــد بــه ســود 
شــهرداريچى هاى همــدان تمام شــود و با 
بازگشــت مهاجم خود از بند مصدوميت و 
رســيدن ديگر بازيكنان، با آغاز مسابقات با 
تمام قوا در زمين مســابقات حاضر شــوند، 
اما بايد ديد در نهايت ليگ دسته دوم فوتبال 
كشــور براى همدانى ها به چه شكلى خاتمه 

پيدا خواهد كرد.
فوتبال  تيــم  بازيكنان  آمادگــى   
شهردارى همدان را در دوران كرونايى 

حفظ كرده ايم
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان در 
گفت وگو با مهر با اشــاره به شــرايط حاكم 
بر فوتبال كشــور اظهار كرد: نه تنها در كشور 
عزيزمان ايران، بلكه در تمامى دنيا شــرايط 
بــدى بــر ورزش و فوتبال حاكم اســت و 
بســيارى از تيم هاى صاحب نام و سرشناس 
در ليگ هــاى معتبر دنيا ضررهاى هنگفتى را 
متحمل شده اند، تا جايى كه فوتبال تا به حال 

چنين اتفاقى را به خود نديده بود.
هادى گل محمدى افــزود: همه ما فوتبالى ها 
اعتقاد داريم كه مسأله سالمت و جان انسان ها 
از هر چيزى ديگرى ارزش بيشــترى دارد و 
اميدواريم با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
توســط تمامى مردم هرچه زودتر از شر اين 
ويروس منحوس خالص شويم و زندگى و 

فوتبال به روزهاى طبيعى خود بازگردند.
 تيم ها در پرداخت قرارداد بازيكنان 

خود نيز دچار مشكل شده اند
گل محمدى خاطرنشــان كرد: از طرف ديگر 
درآمد باشــگاه ها نيز به شدت كاهش يافته و 
تيم ها در پرداخت قرارداد بازيكنان خود نيز 
دچار مشــكل شده اند و بايد شاهد تبعاتى از 

اين نظر در ضررهاى مالى تيم ها باشيم.
وى با اشاره به شــرايط بازيكنان تيم فوتبال 
شهردارى همدان در دوران تعطيلى مسابقات 
گفت: ســعى كرديم به طور منظم و مســتمر 
پيگير بازيكنان تيم باشيم و تمرينات را نيز به 

صورت مجازى پيگيرى كرده ايم.
سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان عنوان 
كرد: برنامه هاى تمرينى را به صورت مجازى 
در اختيــار بازيكنان قــرار داده ايم تا بتوانيم 
حداقل آمادگى جسمانى بازيكنان را در اين 
ايام كرونايــى حفظ كنيم تا در صورت ادامه 
مســابقات حداقل هاى آمادگى را حفظ كرده 

باشيم و بيش از اين دچار مشكل نشويم.
 كرونا نمى تواند ما را از هدف صعود 
به ليگ دسته يك فوتبال كشور دور كند

ســرمربى تيم فوتبــال شــهردارى همدان 
عنوان كــرد: تيم فوتبال شــهردارى همدان 
درحال حاضر يك بازى عقب افتاده نسبت به 
تيم هاى باالى جدول برابر شــهردارى فومن 
دارد و 3 امتياز اروند خرمشــهر در نيم فصل 
دوم نيز براى اين تيم هنوز محســوب نشده 
و با اين امتيــازات جايگاه خوبى در جدول 

خواهيم داشت.
على قربانى سرمربى تيم فوتبال پاس همدان 
با بيان اينكه بى صبرانه به دنبال شكست كرونا 
و از ســرگيرى فوتبال هستيم، اظهار كرد: به 
اعتقاد من دنيــا از ديدن جذاب ترين رويداد 
ورزشى يعنى فوتبال در اين ايام محروم مانده 

و زندگى بدون فوتبال معنى ندارد.
وى افزود: در اين ايام ما تمام تالش خود را 
كرده ايم كه بازيكنانمان در تيم شرايط آمادگى 
جســمانى خود را حفظ كننــد و به صورت 
روزانه پيگير تمرينــات خانگى بازيكنان به 

صورت مجازى هستيم.
سرمربى تيم فوتبال پاس همدان با بيان اينكه 
با توجه به شــرايط جدول رده بندى آمادگى 
بازيكنان ما اهميت فوق العاده اى دارد، گفت: 
درحال حاضر تيم فوتبال پاس همدان با توجه 
به شرايط جدول رده بندى در كورس مدعيان 
قــرار دارد و يكــى از جدى ترين گزينه هاى 
صعود به ليگ دسته يك فوتبال كشور هستيم
و نمى خواهيم هيچ مانعى حتى كرونا موجب 
شــود از هدف اصلى خود كه صعود به ليگ 

دسته يك فوتبال كشور است، دور شويم.
 اميدواريم يكى از نمايندگان فوتبال 

همدان ليگ يكى شود
مديركل ورزش و جوانان استان همدان نيز با 
اشاره به تأثيرات كرونا بر پيكره ورزش استان 
و رشــته فوتبال اظهار كرد: ما دو تيم بسيار 
خوب در ليگ دسته دوم فوتبال كشور داريم 
كه همچون ساير تيم ها از مسأله كرونا آسيب 
ديده اند و ما در اين زمينه پيرو مصوبات ستاد 

ملى كرونا هستيم.
محسن جهانشير افزود: هر زمان كه ستاد ملى 
كرونا و وزارت ورزش و جوانان به ما اعالم 
كند ما اجازه برگزارى تمرينات را به دو تيم 
پاس و شــهردارى همــدان خواهيم داد و تا 
آن زمان تمامى اماكن ورزشــى استان تعطيل 

خواهد بود.
وى با بيــان اينكه با قــدرت از اين دو تيم 
حمايت خواهيم كــرد، گفت: افتخار صعود 
هــر يك از اين دو تيم به دســته باالتر براى 
ما و تمامى اســتان خواهد بود و خوشبختانه 
درحال حاضــر نيز تيم فوتبال پاس شــرايط 
بســيار ايده آلى در جــدول رده بندى دارد و 
اميدواريم در پايان فصل جشن قهرمانى اين 

تيم را بگيريم.
پاس  فوتبال  تيــم  موفقيت  لزوم   

همدان آرامش است
جهانشير خاطرنشان كرد: لزوم موفقيت تيم 
فوتبال پــاس همدان آرامش اســت و نبايد 
خودمان اين آرامش را به هم بزنيم و با قدرت 
و تا جايى كه امكان داشته باشيم از دو نماينده 

فوتبال همدان حمايت مى كنيم.
وى با بيان اينكه سعى كرده ايم در طول فصل 
تمامى امكانات زيرســاختى دستگاه ورزش 
در اختيــار هر دو تيم قرار دهيم، عنوان كرد: 
اميدواريم در پايان اين فصل حداقل يكى از 
اين دو تيم بتواند جواز صعود به ليگ دســته 

يك فوتبال كشور را كسب كند.

پديده جذاب جهانى پشت ديوار كرونا

ويروسى كه هيجان را به حاشيه برد
■ فوتبال همدان و تالش براى حفظ آمادگى

 پس از تعطيلى ليگ هاى مختلف فوتبال كشــور با شيوع ويروس ناشناخته كرونا نمايندگان فوتبال همدان در ليگ دسته 2 در تالش براى حفظ آمادگى خود و حضور در مسابقات 
در دوران پساكرونا هستند.

رشته ورزشى فوتبال يكى از پرطرفدارترين رشته هاى ورزشى در تمامى دنيا محسوب مى شود كه مى تواند هر كسى را حداقل در سطح ملى چندين ساعت به خود معطوف كند و اگر 
از پيگيرترين كسى كه اين ورزش را دنبال مى كند هم سؤال مى كرديد آيا روزگارى خواهد آمد كه فوتبال در تمامى دنيا تعطيل شود، مى گفت در خواب هم چنين اتفاقى نمى  افتد.

دان تان  اری  ا ر

محتواى  از  اســتفاده  سابقه 
خبرگزارى ها در مطبوعات به آغاز فعاليت 

فضاى وب برمى گــردد. باتوجه بــه تعامل نزديك 
رســانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين 

تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى 
يكى از خبرگزارى هاى اســتان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. 

سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايســنا، فارس، مهر، تســنيم و ساير 
همكاران محترم با اســتقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى 

خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 

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

براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ليورپول «كوتينيو» را نخواست
 باشــگاه ليورپول به درخواست «كوتينيو» براى بازگشت به آنفيلد 

پاسخ منفى داد. 
«كوتينيو» در ســال 2018 و در اوج آمادگى از ليورپول جدا شــد و 
به بارســلونا پيوست، اما نتوانست درخشــش هميشگى را در جمع 

كاتاالن ها داشته باشد. 
همين امر سبب شد تا بارسلونا اين ستاره برزيلى را به صورت قرضى 
راهــى بايرن مونيخ كند و قهرمان فوتبال آلمان نيز نمى خواهد قرارداد 

دائمى با او امضا كند. 
كوتينيو كه وضعيت مشــخصى نــدارد از مديران باشــگاه ليورپول 
خواســت تا مقدمات بازگشــتش به آنفيلد را فراهم كرده و او را از 
بارســلونا خريدارى كنند كه اين درخواســت با پاســخ منفى سران 

ليورپول مواجه شد. 
با اين اوصاف تنهــا گزينه پيش روى كوتينيو براى فصل آينده، انتقال 

به چلسى است. 

االهلى به دنبال بازگرداندن اميد ابراهيمى
 باشگاه االهلى قطر از اينكه اميد ابراهيمى را به راحتى از دست داد 
پشيمان است و به دنبال بازگرداندن اين هافبك پرتالش ايرانى است. 

به گزارش ايســنا، اميد ابراهيمى تابســتان 2 سال پيش، پس از ترك 
اســتقالل راهى ليگ ستارگان قطر شد تا پيراهن االهلى را بر تن كند. 
ابراهيمى در يك فصلى كه براى االهلى به ميدان رفت عملكرد خوبى 
از خود نشــان داد، اما روبن دى الباررا سرمربى االهلى اعالم كرد كه 

به اين هافبك ايرانى نياز ندارد و او را در فهرست فروش قرار داد. 
باتوجه به عملكرد بسيار خوبى كه ابراهيمى در االهلى داشت، اين تيم 
بار ديگر دوست دارد كه اين هافبك ايرانى را جذب كند و به احتمال 
خيلى زياد شاهد بازگشت وى در تابستان به ليگ ستارگان قطر باشيم. 
ابراهيمى پس از جدايى از االهلى راهى تيم يوپن بلژيك شد و باتوجه 
به جدايى دى الباررا از االهلى احتمال بازگشــت او به اين تيم قطرى 

در تابستان زياد است. 

بشار رسن
 نامزد بهترين لژيونر فوتبال عراق

 هافبك عراقى پرســپوليس نامزد بهترين لژيونر فوتبال كشورش 
شده است. 

به گزارش ايسنا، بشار رسن هافبك عراقى تيم فوتبال پرسپوليس نامزد 
بهترين لژيونر فوتبال عراق در چند فصل اخير شده است. 

پس از توقف رقابت هاى فوتبالى، اين نظرسنجى برگزار شده تا بهترين 
بازيكن بين المللى فوتبال عراق شناخته شود. 

غير از بشار رسن كه در چند فصل اخير در پرسپوليس عملكرد خوبى 
داشته و با اين تيم نايب قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا را نيز به دست 
آورده است، جستن ميرام بازيكن تيم رئال سالت ليك، على عدنان از 
ونكوور وايتكپس، اسامه رشيد بازيكن تيم سانتاكالرا و احمد ياسين 

بازيكن تيم هاكن سوئد نيز در اين نظرسنجى حضور دارند. 

فرانسه با بازى هاى جام حذفى آغاز مى كند
 ممكن اســت مسابقات ناتمام فوتبال باشــگاهى فرانسه با انجام 

پيكارهاى جام حذفى از سر گرفته شود. 
به گزارش فارس، رقابت هاى فوتبال باشگاهى در كشور فرانسه همانند 
ساير نقاط قاره سبز به دليل شيوع گسترده كرونا چندين هفته است كه 

دچار تعليق و توقف شده است. 
رئيس فدراســيون فوتبال فرانســه در اين باره گفته اســت: احتمال 
ازســرگيرى مســابقات پس از چندين هفتــه كرونايى، بــا انجام 
ديدارهايــى از رقابت هــاى جام حذفى و پيكارهــاى جام اتحاديه 

فرانسه وجود دارد. 
نوئــل لوگــرت گفت: اين يك پيشــنهاد اســت كــه در صورت 
ازســرگيرى مســابقات ابتدا پيكارهايى را از جــام حذفى برگزار 
كنيم و ســپس شاهد فينال جام اتحاديه باشــيم. آنگاه سراغ انجام 

بازى هاى ليگ برويم. 
وى افزود: تاريخ از سرگيرى مسابقات ليگ هنوز مشخص نيست. ما 
مى توانيم تقويم را تــا حدى تغيير دهيم، اما پيش از آن بايد زمانى را 
براى آغاز مجدد مســابقات قطعى كنيم كه به صورت فشرده و بدون 
حضور تماشاگر داشته باشيم. و اكنون اين امكان هست در تاريخ هاى 
13 تا 21 ژوئــن با انجام بازى هاى جام حذفى فصل ناتمام از ســر 

گرفته شود. 

نخستين دوره مسابقات 
كونگ فو مجازى در همدان

 نخســتين دوره رقابت هاى مجازى كونگ فو در استان همدان آغاز 
شد. 

ســخنگوى ورزش و جوانان استان با بيان اين مطلب گفت: نخستين 
دور رقابت هاى مجازى كونگ فو در استان همدان از ديروز آغاز شد. 

حمدا... چاروســايى اظهار كــرد: پس از اجراى موفــق و تأثيرگذار 
«جشــنواره اســتانى ورزش در خانه» به همت روابــط عمومى اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان همــدان و همچنين همراهى هيأت هاى 
ورزشى، مربيان و ورزشكاران استان همدان اين بار در راستاى هرچه 
پوياتر شــدن ورزش در ايام تعطيلى ســالن ها و فعاليت هاى ورزشى 
كه به واســطه ويروس منحوس كرونا اعمال شده است نخستين دور 

رقابت هاى مجازى كونگ فو در استان همدان آغاز شد. 
وى افزود: اين دور از مســابقات از 7 لغايت 10 ارديبهشت ماه در دو 
بخش دختران و پسران در رده هاى سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن در استان همدان به همت هيأت كونگ فو و روابط عمومى 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان اجرا مى شود. 
وى افزود: نتيجه مســابقات پس از پايان مهلت شــركت در رقابت ها 
و بررســى هيأت داوران از طريق شبكه هاى اجتماعى مرتبط با هيأت 

كونگ فو استان همدان اعالم مى شود. 

بازديد مديركل ورزش و جوانان استان 
از تويسركان

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همــدان از پروژه هاى عمرانى 
تويسركان بازديد كرد. 

جهانشير به منظور بررسى مسائل و مشكالت ورزشى و پيگيرى تكميل 
و بهره بــردارى از اماكن ورزشــى و پروژه هاى در حال ســاخت، به 

تويسركان سفر كرد. 
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان به همراه معاون توســعه و 
معاون دفتر فنى از زمين چمن مصنوعى سركان، اشتران، فرسفج، پروژه 
خوابگاه، سالن رزمى و باستانى بازديد كردند. در اين بازديد رئيس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان تويسركان گزارشى از پيشرفت پروژه هاى 
عمرانى اين شهرستان ارائه داد. جهانشير تأكيد كرد پروژه هاى ورزشى 
شهرســتان تويسركان با اولويت سالن رزمى و زمين چمن فرسفج در 

سال 99 با جديت پيگيرى مى شود. 

بهروان آماده باش به تيم ها براى آغاز 
ليگ را رسما تكذيب كرد

 سازمان ليگ تاكنون هيچ تاريخى را براى آماده باش به تيم ها اعالم 
نكرده اســت و ابتدا بايد ديد ســتاد ملى مقابله با كرونا در ورزش و 
همچنيــن وزارت ورزش و جوانــان از چه تاريخى بــه ما براى آغاز 

تمرينات و بازى ها مجوز مى دهند. 
مشاور ســازمان ليگ فوتبال ايران با اعالم اين مطلب گفت: هر زمان 
مجوز برگزارى بازى ها را دريافت كنيم، 3 هفته فرصت آماده ســازى 
براى تيم ها درنظر مى گيريم تــا آن ها پس از اين وقفه طوالنى بتوانند 

تمريناتشان را آغاز كرده و به آمادگى الزم برسند. 
غالمرضــا بهروان ادامه داد: بى شــك نمى توان با شــرايط فعلى ادامه 
رقابت ها را از ماه مبارك رمضان آغاز كرد، اما اينكه در كدام روز خرداد 
بتوانيم اين كار را انجام بدهيم، بستگى به نظر مراجع باالدستى مان دارد. 
وى افزود: طبيعى اســت براى جلوگيرى از شــيوع كرونا پس از آغاز 
مجــدد رقابت ها، بايد تا چند هفته بازى ها را بدون تماشــاگر برگزار 
كنيم، اما اينكه تا پايان فصل مجوز حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها 
صادر نشود، بستگى به نظر ستاد كرونا دارد و از دست ما خارج است. 

استقبال دياباته از ماه مبارك رمضان 
با حديثى از پيامبر 

 شيخ دياباته، مهاجم مسلمان و اهل كشور مالى استقالل در صفحه 
اينســتاگرامش با حديثــى از پيامبر اكرم(ص) به اســتقبال ماه مبارك 

رمضان رفت. 
ستاره مسلمان آبى هاى پايتخت، گفت: هيچ فرقى بين انسان ها نيست. 
آيا فراموش كرديد كه پيامبر اكرم(ص) چه چيزى گفته است. رسول ا... 
فرمود: هيچ فرقى بين عرب و عجم يا عجم و عرب نيست مگر به تقوا. 
ستاره استقالل به استناد به اين حديث از پيامبر اكرم(ص) در ماه مبارك 
رمضان خاطرنشــان كرد: هيچ انسانى بر انسان ديگرى برترى ندارد و 

فقط تقوا است كه انسان ها را از هم برترى مى دهد. 
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پيشخوان

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

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

تعيين  قانون  موضوع  اول  هيأت  مورخ 1398/12/8  شماره 139860326005000940  رأي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
به  صمداهللا  فرزند  گلپايگانى  حسين  متقاضي  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  نهاوند  ملك  ثبت 
شماره شناسنامه 2991 و به شماره ملى 3961157855 صادره از نهاوند ششدانگ در يك باب 
ساختمان به مساحت 104/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9 فرعى از 4054 اصلي واقع در 
بخش يك ثبت نهاوند واقع در شيخ منصور روبروى پارك شهيد طالبيان كوچه شهيد نوروزى 
خريداري از براتعلى ايوتوند حقوق ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 485)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/8
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/23

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى دعوت از مجاورين 
آقــاى پرويــز احمدونــد مالــك مشــاعى از ششــدانگ پــالك 2587 
ــورخ     ــماره 99/ن/177 م ــر درخواســت ش ــد براب ــك نهاون ــى بخــش ي اصل
ــوق  ــالك ف ــى پ ــك برگ ــند ت ــدور س ــب ص ــاى در قال 1399/2/2تقاض
ــن را  ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش ــى مدع ــوده و متقاض ــن اداره نم را از اي
ــد  ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب ــند و دسترس نمى شناس
ــالع  ــول اض ــن ط ــوص تعيي ــى در خص ــنامه هاى ثبت ــه بخش 914 مجموع
ــه  ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك و مس
اجرايــى مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك 
ــورخ1399/3/29  ــنبه م ــه در روز پنجش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ف
ــور  ــهر حض ــر ش ــر نه ــان زي ــد هليج ــوع در نهاون ــل وق ــاعت9 در مح س
ــه بردارى  ــات نقش ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي مجاوري
ــه  ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ نمى گ

مى گــردد. درج 
(م الف504)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقــاى احمــد جعفــرى داراى شــماره شناســنامه  105 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
27/99/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
ــخ  ــنامه  83 در تاري ــماره شناس ــه ش ــرى ب ــه جعف ــادروان نعمت ال ــه ش داده ك
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 97/11/24 در اقامت
متوفى/متوفيــه منحصــر اســت بــه: 1- احمــد جعفــرى فرزنــد نعمــت ا... متولــد1338 
بــه شــماره شناســنامه 105 فرزنــد متوفــى 2-ابوالفضــل جعفــرى فرزنــد نعمــت ا... 
ــرى  ــن جعف ــى 3-پروي ــد متوف ــنامه 9556 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1349 ب متول
فرزنــد نعمــت ا... متولــد1333 بــه شــماره شناســنامه 64 فرزنــد متوفــى 4-پريــوش 
جعفــرى فرزنــد نعمــت ا... متولــد1347 بــه شــماره شناســنامه 9555 فرزنــد متوفــى 
ــنامه 6635  ــماره شناس ــه ش ــد1336 ب ــت ا... متول ــد نعم ــرى فرزن ــور جعف 5-منص
ــماره  ــه ش ــد1345 ب ــت ا... متول ــد نعم ــرى فرزن ــياره جعف ــى 6-س ــد متوف فرزن
شناســنامه 9554 فرزنــد متوفــى 7-فاطمــه جعفــرى فرزنــد نعمــت ا... متولــد1353 
بــه شــماره شناســنامه 11154 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد 
و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يك 

مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
( م الف 61)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شــماره 98/1495 مورخ 1398/12/3هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى اميدعلى حسينى مستعلى فرزند على داد به شماره 
شناسنامه 11031 صادره از هرسين در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 147/13 مترمربع 
در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در  اسدآباد شهرك جانبازان روبروى فرماندارى كوچه شهيد 
مومنى پالك 32 خريداري با واســطه از مالك رسمي يداهللا موذن و سيف اهللا زهيرى و عبداهللا 
ظهيرى و آهو زيورى آقاى  محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 22)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/8 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/23

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

افزايش كمك هاى IOC به كميته هاى المپيك
ــود را  ــى خ ــاى مال ــزان كمك ه ــك مي ــى المپي ــه بين الملل  كميت

ــش داد. ــك كشــورها افزاي ــى المپي ــاى مل ــه كميته ه ب
ــزان  ــك (IOC) مي ــى المپي ــه بين الملل ــاس، كميت ــزارش ت ــه گ ب
پرداخــت خــود بــه كميته هــاى ملــى المپيــك را بــراى آماده ســازى 
ــون دالر  ــو 25/3 ميلي ــك توكي ــاى المپي ــركت در بازى ه ــراى ش ب

افزايــش داده اســت.
بازى هــاى المپيــك بــراى دوره زمانــى از 24 ژوئيــه تــا 9 آگوســت 

ــا،  ــر كرون ــل بيمــارى همه گي ــا به دلي ــد، ام ــن شــده بودن 2020 تعيي
ــه تعويــق افتادنــد و از  ــه مــدت يــك ســال ب بازى هــاى المپيــك ب

ــا 8 آگوســت 2021 برگــزار مى شــوند. ــه ت 23 ژانوي
ــه ســال  ــا ب ــادن بازى ه ــق افت ــه تعوي ــا ب ــم در رابطــه ب ــن تصمي اي
2021  صــورت گرفتــه اســت و بــر ايــن اســاس ميــزان كمك هــاى 
ــون  ــه 57 ميلي ــون دالر ب ــك از 46/7 ميلي ــى المپي ــه بين الملل كميت

دالر افزايــش يافتــه اســت. 
ــل  ــه قاب ــر اســاس برنام خاطرنشــان مى شــود كــه ايــن پرداخــت ب
اســتفاده خواهــد بــود و همچنيــن ايــن تصميــم بــه كميته هــاى ملــى 

ــاى  ــك، هزينه ه ــاى المپي ــار رقابت ه ــا در انتظ ــد ت ــازه مى ده اج
اضافــى را تحمــل كننــد.

نقــل،  و  حمــل  هزينــه  تأميــن  هــدف  بــا   IOC كمك هــاى 
عملياتــى  هزينه هــاى  و  كارى  ســفرهاى  زندگــى،  هزينه هــاى 

مى شــود. انجــام 
ــاى  ــى كميته ه ــات داخل ــه انتخاب ــرد ك ــالم ك ــن اع IOC همچني
ــه  ــزار مى شــود و ب ــار برگ ــك ب ــال ي ــر 4 س ــه ه ــك ك ــى المپي مل
بازى هــاى المپيــك گــره خــورده اســت، مى توانــد به عنــوان 

ــود. ــزار ش ــرى برگ ــان ديگ ــد و در زم ــق بيفت ــه تعوي ــتثنا ب اس

سنندج ميزبان جام 
باشگاه هاى كشتى فرنگى 

جهان شد
 فدراســيون كشــتى با ميزبانى شهر 
سنندج براى برگزارى هفتمين دوره جام 
باشگاه هاى كشتى فرنگى جهان موافقت 
كرد.  در هفته هاى اخير برخى اســتان ها 
براى ميزبانى اين دوره از رقابت ها اعالم 
آمادگى كردنــد كه پس از مذاكرات بين 
رئيس سازمان ليگ و استاندار كردستان، 

سنندج ميزبان شد. 
فدراسيون كشــتى هم با بررسى تمامى 
جوانب موافقت خود را با ميزبانى شهر 
ســنندج اعالم كرد.  قرار است به زودى 
تفاهم نامــه برگزارى اين مســابقات با 
حضور نمايندگان فدراســيون كشتى و 

استاندار كردستان به امضا برسد. 
همدان نيز كانديداى ميزبانى كشتى آزاد 
شده كه هنوز فدراسيون كشتى موافقت 

خود را اعالم نكرده  است. 

استقالل صاحب زمين 
تمرين شد

 براساس توافق صورت گرفته مابين 
ورزشگاه  مســئوالن  و  استقالل  باشگاه 
آزادى تهــران، پس از صــدور مجوز از 
سوى ستاد عالى مقابله با كرونا، تمرينات 
آبى  پوشــان در زمين شماره 2 مجموعه 

ورزشى آزادى برگزار خواهد شد. 
يكى از معضالت سال هاى اخير باشگاه 
اســتقالل در اختيار نداشــتن يك زمين 
تمرين مناسب است و نبود زمين مناسب 
بارها با انتقادات كادر فنى و بازيكنان اين 

تيم همراه بوده است. 
بر اين اســاس، زمين شماره 2 ورزشگاه 
آزادى بــه مــدت يــك فصــل به طور 

انحصارى به اجاره اين باشگاه درآمد. 

پيشكسوت بسكتبال ايران 
درگذشت

 «ابوالفضــل صلبى» ملقــب به عمو 
صلبى پيشكسوت بسكتبال، درگذشت. 

با اعالم ســايت رســمى فدراســيون 
بسكتبال، «ابوالفضل صلبى» ملقب به عمو 
صلبى پيشكسوت بسكتبال دعوت حق را 

لبيك گفت. 
عمــو صلبى متولــد 1303 و در ســال 
1330 عضو تيم ملى بســكتبال بود. وى 
تنها يــادگار تيم ملى بســكتبال اعزامى 
به المپيك 1948 لنــدن بود. در المپيك 
لندن به اتفاق مردانى بزرگ چون ماشاا... 
صفى يار، كمال مشحون، حسين سرودى، 
حسين صعودى پور، كاظم اشترى، حسين 
خالق پور، كامبيز مخبرى، حسين رضى، 
رضا معصومى و حسين كارانديش ميان 
23 تيم در رده 14 جهان ايســتاد. صلبى 
متولد باكو بود، وارد اردبيل شد و سپس 
به پايتخت آمــد و به يكى از چهره هاى 

ماندگار ورزش بسكتبال تبديل شد. 

تغيير ميزبانى كوپا
 فدراســيون فوتبال اســپانيا تصميم 
دارد كــه محل فينال جــام حذفى را به 
جايى ديگــر تغيير دهد تا ميزان ســفر 
تماشــاگران كاهش يابد.  براى نخستين 
بار فينالى تمام «باســك» در كوپادل رى 
اسپانيا برگزار مى شود و طبق اعالم رسمى 
اين فدراسيون، قرار است تا 4 سال آينده 
فينال اين رقابت در ورزشــگاه المپيك 
ســويا انجام گيرد.  دو تيم اتلتيك بيلبائو 
و رئال سوسيداد از ايالت باسك به فينال 
جام حذفى اسپانيا رسيدند و قرار بود 10

روز پيش فينال اين مسابقات را در شهر 
سويا برگزار كنند .

سليمان رحيمى »
 هفته گذشــته براى ورزش كشتى استان 
اتفاق خوشــايندى رخ داد و ســيد ســعيد 
شاهرخى، استاندار همدان در ديدار با رئيس 
هيأت كشتى استان حمايت تمام قد خود را از 

كشتى اعالم كرد.
ديدار اســتاندار با نصيرزاده، مســئول ليگ 
فدراسيون كشتى نيز از خبرهاى خوش براى 
اهالى كشتى بود و پس از سال ها ركود دوباره 
اين احتمال وجود دارد كه كشــتى استان در 
ليگ برتر كشتى باشــگاه هاى كشور حضور 
داشــته باشــد، هر چند يارى، رئيس هيأت 
كشــتى خبر از حضور يك تيم بومى در ليگ 

دسته  يك كشور داد.
كشتى استان كه چند سالى در بوته فراموشى 
بود از سال گذشته آرام آرام جان گرفت و با 
تغيير و تحول بــه وجود آمده در هيأت، اين 
رشته پهلوانى دوباره به حركت درآمد و سال 

گذشته نيز موفقيت هايى كسب كرد.
همدان كه در ســال هاى نه چندان دور قطب 
دوم كشتى كشور بود و رقابت شانه به شانه اى 
با مازندران و تهران داشــت، پس از غروب 
ستارگانى چون جوكار، ابراهيمى، ميرزايى و 
گودرزى افت شــديد پيدا كرد و ديگر رقيبى 
جدى براى كشــور به حســاب نمى آمد، اما 
حاال كم كم به حركت درآمده و اميد اســت 
كه به زودى جوانان و نوجوانان شايسته استان 

بتوانند جاى خالى بزرگان را پر كنند.
همــدان امســال كانديــداى ميزبانــى جام 

باشگاه هاى جهان شده اســت كه اميدواريم 
ايــن ميزبانى قطعى شــود و موجب تحرك 
كشتى استان شود؛ رابطه خوب هيأت كشتى 
استان با فدراسيون و نظر مثبت عليرضا دبير به 
كشتى استان حكايت از آن دارد كه فدراسيون 
نيز تمايل زيادى بــه ميزبانى همدان در جام 

باشگاه هاى جهان دارد.
حضور كشتى اســتان در ليگ كشور نيز نويد 
روزهاى خوش براى كشتى استان دارد و جوانان 
جوياى نام استان بار ديگر مى توانند خود را به 
اهالى كشــتى معرفى كنند و بتوانند نتايج قابل 

قبولى در مسابقات آينده كسب كنند.
حمايت تمام قد استاندار از كشتى مايه مباهات 
اســت و اهالى كشــتى اســتان اين حمايت 
را به فال نيك گرفته و با تقدير و تشــكر از 
شاهرخى ابراز اميدوارى كرده اند كه در كنار 
اين حمايت، كشتى استان بتواند پرفروغ ظاهر 
شود و دوباره كشــتى استان نه تنها در كشور 

بلكه در جهان بدرخشد.
سعيد ابراهيمى، مســعود مصطفى جوكار و 
روساى هيأت هاى كشتى شهرستان هاى استان 
با صدور اطالعيه هايى از حمايت استاندار از 
كشتى ابراز رضايت كرده اند و مدعى شده اند 
كه بــا اين گونه حمايت ها بار ديگر كشــتى 
اســتان چهره واقعى خود را نشان خواهد داد 
و اميد اســت بتواند قهرمانان ملى و جهانى 

پرورش دهد.
پيشرفت  تداوم  براى  اســتان  كشتى  هيأت 
كشتى در استان براى سال جديد برنامه هاى 

متعددى دارد و بــا فروكش كردن بيمارى 
كرونا اين برنامه هاى تدوين شده يكى پس 
از ديگرى اجرا خواهند شد و اميد مى رود 
كه كشــتى استان با انجام اين برنامه ها سال 
موفقى را ســپرى كند، حضــور پرقدرت 
در مســابقات قهرمانى كشــور و انتخابى 
تيم ملــى، حضور در ليگ هاى كشــورى و 
شركت در نشســت هاى آموزشى از جمله 
برنامه هــاى هيأت كشــتى در ســالجارى 
اســت. همچنيــن انجــام رقابت هاى ليگ 
اســتانى در رده نوجوانان و شايد جوانان 
همچون  كشــتى خيز  استان هاى  با  تقابل  و 
مازندران از ديگر برنامه هاى هيأت كشــتى 

است. استان 
حضــور در كالس هاى آمــوزش داورى و 
مربيگرى و باال بردن ســطح دانش مربيان و 
داوران استان از ديگر برنامه هاى هيأت است.

اميد اســت با اجــراى اين برنامــه بار ديگر 
شاهد فروغ كشتى استان در ميادين داخلى و 
بين المللى باشيم و بتوانيم سكوهاى از دست 

رفته را دوباره كسب كنيم.
يكى ديگر از برنامه هاى هيأت كشــتى تالش 
براى حضور در المپيك 2021 است. مسعود 
كمرونــد قهرمان بااخالق كشــتى نهاوند كه 
ســال گذشــته مصدوم بود با تعويق المپيك 
اين شانس را پيدا كرده تا بخت خود را براى 
حضور در المپيك بيازمايــد و اميدواريم كه 
اين امر محقق شود و كشتى استان در المپيك 

نماينده داشته باشد.

با حمايت تمام قد استاندار از كشتى

روزهاى آفتابى 
در انتظار كشتى استان

دريافتى بازيكنان شهردارى 
به 50 درصد رسيد

 جمع دريافتى هاى بازيكنان شــهردارى 
همدان به50 درصد رسيد.

رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با بيان اين مطلب گفت: 
با عمل به تعهداتى كه داشــتيم تاكنون 50 
درصد از قراردادهاى تيم فوتبال شهردارى 

همدان پرداخت شده است. 
روح ا... وجدى هويدا با اشــاره به پرداخت 
قراردادهاى تيم فوتبال شــهردارى همدان 
اظهار كرد: با درصد جديدى كه ظرف چند 
روز گذشته به اعضاى تيم فوتبال شهردارى 
همدان پرداخت شد ميزان پرداختى ها به 50 

درصد رسيد. 
وى افزود: با وجود شرايط سخت مالى در 
دوران كرونايى و صفر شــدن درآمدهاى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى از 
جمله استخر و سالن هاى ورزشى، اما عمل 
به تعهدات مالى را در اولويت قرار داده ايم. 
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با بيان اينكه اميدواريم 
هرچه زودتر شــاهد پايان ويروس كرونا 
باشــيم، گفت: فوتبال در تمــام دنيا تحت 
تأثيــر اين ويــروس قرار گرفته اســت و 
تيم فوتبال شــهردارى همدان نيز در ليگ 
دســته دوم فوتبال كشــور از ايــن قاعده 
مستثنى نيست، اميدواريم به زودى شاهد از 
ســرگيرى تمرينات و آغاز مسابقات ليگ 

دســته دوم فوتبال كشور و شور و هيجان 
در فوتبال همدان باشيم. 

وى با اشاره به شرايط تيم فوتبال شهردارى 
همدان بيان كــرد: تيم فوتبال شــهردارى 
همدان درحال حاضر با انجــام 20 بازى و 
كســب 7 پيروزى، 7 تساوى و 6 شكست 
با 28 امتياز در رده هشــتم جدول رده بندى 
گروه الف مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور قرار دارد، البته شهردارى امتياز برابر 
تيم اروند خرمشــهر كه از گروه مسابقات 
كنار گذاشته شده را همچنان دريافت نكرده 
و يك ديدار عقب افتاده نيز با تيم قعرنشين 
شهردارى فومن دارد كه قطعاً با كسب نتايج 
اين ديدارها، شــرايط بهترى در جدول پيدا 

مى كند.
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باباطاهر

مونسان خبر داد
معافيت مالياتى توليدكنندگان 
صنايع دستى تا 2  ميليارد

 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
با اشاره به تالش  براى جلوگيرى از حذف ماده 142 
قانون ماليات هاى مســتقيم، گفت: اشخاص حقيقى 
بابت توليد فرش دستباف و صنايع دستى تا 2 ميليارد 

ريال از پرداخت ماليات معاف هستند.
على اصغر مونســان گفت: سال گذشته دغدغه هايى 
براى هنرمندان صنايع دســتى درباره احتمال حذف 
مــاده 142 قانون ماليات هاى مســتقيم پيش آمد كه 
اين موضــوع به صورت جدى در دســتور كار اين 
وزارتخانه قرار گرفت و تالش ها براى جلوگيرى از 

حذف اين ماده انجام شد.
به گزارش مهر، وى افزود: در همين خصوص عالوه 
بر رايزنى با سازمان امور مالياتى، در نامه اى به معاون 
اول رئيس جمهــورى و نيز به وزير اقتصاد و دارايى 
با اشاره به ارزش هاى واالى فرهنگى، هنرى و ساير 
ويژگى هاى مادى و معنوى صنايع دســتى و هنرهاى 
ســنتى، خواســتار جلوگيرى از حذف ماده مذكور 

(142) شديم.
مونســان ادامه داد: مــاده 142 قانــون ماليات هاى 
مســتقيم در پيش نويس اليحه اصالح برخى قوانين 
و مقــررات مالياتى تدوين شــده در دفتر پژوهش و 
برنامه ريزى سازمان امور مالياتى كشور حذف شده كه 
به طورجدى به دنبال باقى ماندن اين ماده و جلوگيرى 
از حذف آن بوديم و خوشبختانه به نتايج خوبى نيز 

دست يافتيم.
وى در پايــان گفت: به دنبــال پيگيرى هاى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، سازمان 
امــور مالياتى در پاســخ به يكــى از نامه هاى اين 
وزارتخانه آورده اســت: «پيش نويس اليحه اصالح 
قانون ماليات هاى مستقيم پس از برگزارى جلسات 
متعدد با كارشناسان و صاحب نظران ذى ربط تهيه و 
تنظيم شده و وفق بند 62 آن متن: «درآمد اشخاص 
حقيقى بابت توليد فرش دستباف و صنايع دستى در 
مجموع تــا مبلغ 2 ميليارد ريال از پرداخت ماليات 
معاف اســت» جايگزين متن فعلى ماده 142 قانون 

مذكور شده است.

برخورد يگان حفاظت با 
سوداگران عرصه ميراث فرهنگى 

در فضاى مجازى
 فرمانــده يگان حفاظت ميراث فرهنگى كشــور 
از برخــورد قانونى با متخلفان و ســوداگران عرصه 

ميراث فرهنگى در فضاى مجازى خبر داد.
رحمت الهــى  اميــر  ميراث آريــا،  به گــزارش 
ــت  ــگان حفاظ ــاى ي ــه برخورده ــت: در ادام گف
ســوداگران  و  متخلفــان  بــا  ميراث فرهنگــى 
از  پــس  مجــازى،  فضــاى  در  ميراث فرهنگــى 
ــى  ــروش غيرقانون ــغ ف اطــالع از درج آگهــى تبلي
ــه دوره هخامنشــى در روزهــاى  ــق ب ــون متعل ريت
ــوار،  ــايت دي ــالجارى در س ــن س ــى فروردي پايان
بالفاصلــه موضــوع باهــدف شناســايى آدرس 
اينترنتــى آگهــى در دســتور كار اداره حقوقــى 

ــت. ــرار گرف ــت ق ــگان حفاظ ي
وى افــزود: در اين باره به محــض پيگيرى و احراز 
صحت خبر با هماهنگى مبادى ذى ربط، لينك آگهى 
تبليغ موردنظر مسدود شد و به مسئوالن سايت ديوار 
درباره ممنوعيت هاى قانونى مربوطه از طريق سامانه 
برخط و رصد فضاى مجازى دادســتانى كل كشور 

تذكر داده شد.
تكــوك، مرغان ُصراحى يــا ريتون (به انگليســى: 
Rhyton) (بــه يونانــى باســتان: υτόν با تلفظ 
روتون) ظرف هايى بودند كه در دوران كهن به شكل 

جانوران ساخته مى شدند. 
سابقه هنر ريتون سازى به هزاره چهارم پيش از ميالد، 

يعنى به حدود 6 هزار سال پيش باز مى گردد.
ريتون هخامنشى اوج صنعت فلزكارى باستانى است 
و نمونه هاى آن در بسيارى از موزه هاى معتبر جهان 

يافت مى شود.

معاون ميراث فرهنگى:
مرمت بناهاى تاريخى آسيب ديده 
از عهده ميراث فرهنگى خارج است

■  اگر 100 ميليارد تومان داشتيم، بسيارى از بناها 
سامان مى  گرفتند

 معاون ميراث فرهنگى كشور با اشاره به آنكه مرمت بناهاى تاريخى 
آســيب ديده بر اثر بارندگى بيش تر از حدى اســت كه فقط از عهده 
ميراث فرهنگى برآيد، گفت: اگــر 100 ميليارد تومان اختصاص يافته 

بود، بسيارى از بناهاى تاريخى سامان مى يافت.
هر ســال در چنيــن روزهايى با بارش باران هــاى بهارى و در برخى 
شــهرها با سيل روبه رو مى شويم. در اين ميان آثار و بناهاى تاريخى از 
جمله بخش هايى هستند كه به موجب باران هاى شديد آسيب مى بينند 

و گاهى سبب ريزش بخش هايى از اين بناها مى شود.
هرچند بهار 99 نسبت به بهار 98 با سيالب هاى كمتر و به تبع تخريب 
بناهاى كمترى همراه بود اما بارش هاى اخير همچون سال هاى گذشته 
خســارت هايى به جاى گذاشــته اســت. ضمن آنكه هنوز بسيارى از 
بناهــاى تاريخى كه در ســيل بهار 98 تخريب و آســيب ديده بودند، 
مرمت و بازســازى نشــده اند و بيم آن مى رود كه برخى از اين ميراث 

براى هميشه ناپديد شوند.
در بهار 99 از يكسو شاهد ريزش بخش هايى از قنات زارچ و همچنين 
مســجد جامع فهرج يزد بوديم و از ديگر ســو بخشى از سقف بازار 
امين السلطان در تهران و البته بخشى از ديوار كاخ سعدآباد فروريخت. 
ساير استان ها نيز از خســارت هايى كه بارش هاى بهارى به بناها وارد 
كرده اند بى نصيب نماندند. اين درحالى است كه هنوز آسيب هاى سيل 

98 به بناهاى تاريخى پابرجاست.
 معاون ميراث فرهنگى كشور، در اين باره به ايلنا گفت: اگر 100 ميليارد 
تومانى كه سال گذشته به عنوان خسارت وارده سيل به ميرا ث فرهنگى 
اعالم كرده بوديم اختصاص يافته بود، بســيارى از بناهاى تاريخى سر 
و ســامان مى يافتند؛ حال منتظر هســتيم اين اتفاق بيافتد. در اين ميان 
مرمت تعدادى از پل هاى تاريخى مانند پل كشــكان، گاوميشان، قلعه 
فلك االفالك و ... را به صورت اضطرارى انجام داديم و اين امر ســبب 
شد تا در سيل اخير اتفاقى برايشان نيفتد. البته اين بدان معنا نيست كه 
هيچ اتفاقى براى اين آثار نمى افتد زيرا ممكن است در آينده با حوادثى 
روبه رو شــويم كه خطرآفرين باشد. منتظر هســتيم 100 ميلياردى كه 

تصويب شد به ميراث فرهنگى اختصاص يابد.
محمدحســن طالبيــان بــا اشــاره بــه آنكــه در ســيل و بارندگى هــاى 
ســال هاى گذشــته و اخيــر شــاهد آســيب و تخريــب برخــى 
ــد،  ــك خصوصــى دارن ــه مال ــم ك ــاى تاريخــى بودي ــا و بناه خانه ه
ــه  ــى ك ــاى تاريخ ــت خانه ه ــه مرم ــت: هزين ــز گف ــاره ني در اين ب
مالــك خصوصــى دارنــد توســط مالــك بايــد تأميــن شــود. مالــكان 
ــد. در  ــا را انجــام دهن ــه بن ــيدگى ب ــدارى و رس ــاى نگه ــد كاره باي
ــت  ــك روى آش اس ــد نم ــى مانن ــان وزارت ميراث فرهنگ ــن مي اي
ــدك،  ــاركت هاى ان ــع مش ــى مواق ــى و در برخ ــاظ مهندس و به لح
ــت  ــراى مرم ــى ب ــكان خصوص ــر مال ــا اگ ــود. ام ــل مى ش وارد عم
ــراث ســخت  ــد، قطعــا كار معاونــت مي ــاى خــود مشــاركت نكنن بن
ــع  ــد و توق ــا ريخته ان ــى خانه ه ــان برخ ــن مي ــد. در اي ــد ش خواه
دارنــد معاونــت ميــراث تمــام كار مرمــت و بازســازى بنــا را انجــام 
ــد  ــرار دارن ــت تاريخــى ق ــز در باف ــا ني ــى خانه ه ــه برخ ــد. البت ده
ــاى  ــيارى از بودجه ه ــا بس ــند ام ــم نباش ــت ه ــت ثب ــن اس و ممك
بافت هــاى تاريخــى در حــوزه وزارت راه قــرار مى گيــرد و در 

ــت. ــا نيس ــاى م ــره بودجه ه زم
وى ادامه داد: عمران بهســازى، شهردارى، مالك و معاون ميراث بايد 
بتواننــد با هم توافق كنند تا كار مرمت آثــار پيش برود. با وجود اين 
همكاران ما در ميراث فرهنگى اســتان ها تا جايى كه كارى از دستشان 
برآمده از معرفى اســتادكار و در اختيار قرار دادن مصالح گرفته تا... را 
انجام داده اند اما مقياس تخريب ها باالتر از حدى اســت فقط از عهده 
ميراث فرهنگى برآيد، به طور مثال ممكن اســت مجموعه اى نشســت 
كرده باشــد. در اين ميان بايد مذاكراتى دراين باره انجام شــود و ساير 

نهادها و ارگان ها نيز وارد عمل شوند.

■ دوبيتى باباطاهر 
گل و سنبل به ديدار تو چينم بوره روزى كه ديدار ته وينم  
كه تا سيرت بوينم نازنينم بوره بنشين برم ساالن و ماهان  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

غذاى حالل بخوريد تا روزه براى شما كامل گردد . .  
كنز العّمال ج 15 ص 844 ح 43356   
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11هزار كيلومتر در خانه
 روايت ديجيتالى ميراث فرهنگى

 برنامه 11 هزار كيلومتر روايــت فرهنگى براى بازديد 24 ميراث 
جهانى ايران با همكارى ســازمان فنــاورى اطالعات ايران و وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى از طريق پلتفرم هاى ارتباطى 

در دسترس عموم قرار مى گيرد. 
به گزارش ايسنا، مراسم معرفى طرح «11هزار كيلومتر مسير در خانه؛ 
سفر به ميراث جهانى» با حضور امير ناظمى، معاون وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات و محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگى وزارت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى، به منظور بازديد آنالين 
عموم مردم از 24 اثر ميراث فرهنگى و مراكز ديدنى كشور در شرايط 

كرونايى حاضر، در كاخ موزه گلستان برگزار شد. 

رئيس ســازمان فناورى اطالعات ايران با اشــاره به شرايط حاكم بر 
كشور و چالشى مشترك به نام كرونا گفت: چالش هاى جديد، انسان را 
وادار به ارائه خالقيت هاى جديد مى كند. در ايام نوروز برنامه بازديد 
از 13 موزه را به صورت پايلوت و پخش مستقيم اجرا كرديم و استقبال 
از ايــن برنامه بيش ازحد تصــور ما بود و تصميم بر آن شــد تا اين 
مســير را ادامه دهيــم.  معاون وزير ارتباطــات در ادامه افزود: برنامه 
11 هــزار كيلومتر بين 2 هفته تاريخى يعنــى روز حفاظت از بناها و 
محوطه هاى تاريخى و روز موزه ها از اهواز و سايت فرهنگى چغازنبيل 
آغاز مى شــود و هرروز 1/5 ساعت برنامه به صورت استريم از طريق 

پلتفرهاى ارتباطى پخش مى شود. 
ناظمى با اشــاره به همكارى مشترك بخش خصوص و دولتى گفت: 
اين طرح نمونه موفقى از همكارى دولت با بخش خصوصى و سمن ها 
است و در طرح شركت هاى حوزه گردشگرى و فناورى ما را همراهى 

مى كنند و همچنين شــركت رايتل به عنوان اپراتور، ارتباطى مسير را 
پوشش مى دهد و شركت تيوا و ســاير پلتفرم هاى به اشتراك گذارى 

تصوير، اين برنامه را پشتيبانى مى كنند. 
وى بــا تأكيد بر همكارى هاى شــكل گرفته بين 2 وزارت خانه گفت: 
تشــكيل آرشــيو ديجيتال ميراث فرهنگى و حفظ و نگهدارى از آن 
به صورت توزيع يافته در چند ديتاســنتر مختلف از ديگر اقدامات در 
دســت اجرا است و هم افزايى بين 2 مجموعه موجب خلق ايده هايى 
ازجمله تجهيز ابنيه هــاى تاريخى به تكنولوژى هاى جديد و واقعيت 
مجازى اســت.  رئيس سازمان فناورى اطالعات ايران در پايان افزود: 
اميدواريــم اجراى تور 11هزار كيلومتر در خانه موجب ايجاد روايت 
ديجيتالى ماندگار و دســترس پذير براى همگان شود و اين امكان را 
فراهم آورد كه نگاه تاريخى و فرهنگى بيش از گذشــته و در سطوح 

متنوع ترى استفاده شود. 

برگزارى مسابقه مشاعره 
آنالين براى بچه ها

 مسابقه مشــاعره آنالين ويژه كودكان و 
نوجوانان در سراسر كشور برگزار مى شود.

به گزارش ايسنا، به مناسبت روز پاسداشت 
زبان فارسى و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم 
ويژه  آنالين  مشــاعره  مســابقه  فردوسى، 
كودكان و نوجوانان در روز بيســت وپنجم 
ارديبهشــت ماه توســط دپارتمان كودك و 
نوجوان مجتمع فنى تهران برگزار مى شــود 
كه مهلت ثبت نام آن تا روز شــنبه بيســتم 

ارديبهشت ماه است.

به گفته محمــد نصيرى، مديــر دپارتمان 
كودك ونوجــوان مجتمع فنــى تهران، اين 
مســابقه آنالين موقعيتى هيجان انگيز براى 
همه كودكان ونوجوانان عالقه مند به ادبيات 
است كه با جوايزى براى عالقه مندان برگزار 

مى شود.
عالقه مندان براى كســب اطالعات بيشــتر 
مى توانند به صفحه اينســتاگرامى به آدرس 

ICT_Kids مراجعه كنند.
شــيوع ويــروس كرونــا يــك نــوع بحــران 
ــانه  ــان ها را نش ــالمت انس ــه س ــت ك اس
ــران  ــن بح ــور از اي ــت و عب ــه اس گرفت
نيازمنــد عــزم همگانــى اســت و الزم 

اســت متناســب بــا ظرفيــت، روحيــه 
و توانمنــدى اصولــى بــراى بحــران و 
ــم و  ــدا كني ــذر از آن را پي ــى گ چگونگ
بــا طــى كــردن ايــن مســير بــه ســرانجامى 

ــيم. ــك برس ني
براى رسيدن به آرامش روانى و غنى ساختن 
اوقات فراغت در زمان قرنطينه، مى توان از 
شعر اســتفاده كرد و اگر شــعر را به عنوان 
يك ابزار درمانى درنظر بگيريم به وسيله آن 
مى شود دردهاى ناشى از بحران پيش آمده را 
كنترل و به ســمت بهبود هدايت كرد. قطعا 
با ادبيات مى توانيم دنيايى مقاوم در برابر هر 

بحران بسازيم.

 چرخ گردشــگرى همدان چنــد صباحى بود به 
واســطه رويدادهاى گردشــگرى رو بــه چرخيدن 
مى رفت كه در نوروز 98 ســيل، ميهمــان ناخوانده 
شــد و ويروس شوم كرونا بر نوروز 99 سايه افكند. 
گردشــگرى از آن دست صنايعى اســت كه اگر در 
دنيا و كشــور هر بخشى دچار بحران شود تبعات آن 

كوچك ترين مناطق را در بر مى گيرد. 
عالوه بر تجربه تحريم ها كه مهم ترين مجراى درآمدى 
كشــور، نفت را هدف قرار داده بودند، شيوع كرونا 
نيز زخم جديدى بر پيكره اقتصاد آسيب پذير كشور 

وارد كرد. 
با وجود اينكه هنوز مشخص نيست تا چه زمانى اين 
اپيدمى در كشور مى ماند  ، اما آنچه مى توان با قطعيت 
از آن سخن گفت ، تأثير بلندمدت آن بر رشد اقتصادى ، 
كوچك شــدن كيك اقتصادى و بيكارى ناخواســته 
كشور در سال هاى پيش رو است. در اين ميان برخى 
اصناف مانند رســتوران داران، مجتمع هاى ورزشى و 
تفريحى، حمل ونقل، گردشگرى و صنعت هواپيمايى 

كشور آسيب بيشترى متحمل شده و مى شوند.
 خسارت 26ميليارد تومانى كرونا 

به گردشگرى همدان 
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان در گفت وگو با همدان پيام گفت: به دليل شيوع 
ويروس كرونا در 2 ماه اســفند و ارديبهشت ماه، 26 
ميليارد تومان به تأسيسات و بخش گردشگرى استان 

خسارت وارد شد.
على مالمير عنوان كرد: در اسفند و فروردين ماه در اثر 
شيوع ويروس كرونا به دليل لغو تورهاى گردشگرى 
و هتل ها و نيز تأسيسات گردشگرى، ميزان خسارات 

وارده به اين بخش 26 ميليارد تومان برآورد مى شود.
وى گفت: برآورد اين خســارت ها تنهــا مربوط به 
تأسيسات گردشگرى اســت كه از ميراث فرهنگى 

داراى مجوز فعاليت هستند.
وى با اشــاره به تداوم خســارات وارده به بخش 
گردشــگرى اســتان افــزود: در راســتاى رونق 
گردشــگرى با شــعار «در خانه بمانيم» رويكرد 
ايــن اداره كل اطالع رســانى و معرفى جاذبه هاى 
گردشگرى اســتان با اســتفاده از فضاى مجازى 
اســت كه در اين زمينه فيلم هايــى از جاذبه هاى 
گردشگرى اســتان تهيه شــده و از طريق فضاى 

مجازى معرفى مى شود.
مالمير درباره نامگذارى سالجارى به نام «جهش توليد» 
افزود: برنامه هاى گردشگرى استان در راستاى تحقق 
جهش توليد و ايجاد اشــتغال در اين حوزه در حال 
تدوين بوده و عمده فعاليت هاى اين اداره كل در حوزه 
گردشــگرى براى ايجاد اشتغال و درآمد اقتصادى و 

رونق چرخه اقتصادى است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
همدان عنوان كرد: مجوزهايى كه براى ايجاد هتل ها و 
مراكز اقامتى براى بخش خصوصى صادر و متعاقب 
آن انــواع حمايت ها و تســهيالتى كه بــه آنها ارائه 
مى شود، هركدام به نوبه خود در اشتغالزايى و رونق و 

جهش چرخه توليد تأثير دارد.

 گردشــگرى بيشــترين 
ويروس  شــيوع  از  را  آسيب 

كرونا متحمل شد
پيــش از ايــن معــاون هماهنگى 
امور اقتصادى اســتاندار همدان نيز 
عنــوان كرده بود: حــوزه خدمات 
و گردشــگرى اين استان بيشترين 
آسيب را از شــيوع ويروس كرونا 

متحمل شده است.
كرد:  اظهــار  پورمجاهــد  ظاهــر 
مشــاغل زيرمجموعــه ســازمان 

جهادكشاورزى، سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
ميراث فرهنگى و گردشگرى بيشــترين ضربه را از 

شيوع كرونا ديدند.
وى افزود: حمايت از 10 رســته شغلى متأثر از كرونا 
شامل مراكز توليد و توزيع غذاى آماده، رستوران ها، 
تاالرهــاى پذيرايى، اغذيه فروش هــا، مراكز مربوط 
به گردشــگرى، هتل ها، هتل آپارتمان ها، حمل ونقل 
عمومى درون و برون شهرى، دفاتر خدمات مسافرتى، 
گردشــگرى و زيارتى، توليد و توزيع پوشاك، توليد 
كيف و كفــش، مراكــز توزيع آجيل و خشــكبار، 
باشگاه ها و مجتمع هاى فرهنگى، مراكز و مجتمع هاى 
فرهنگى، آموزشى، هنرى و رسانه اى و توليد و فروش 

صنايع دستى مورد تأكيد دولت است.
اما شــاهد رونق نســبى نيز در اصناف ديگرى مانند 
توليدكنندگان محصوالت سلولزى و ضدعفونى كننده 
بوده ايم. به نظر مى رسد جور كاهش فعاليت و تشديد 
زيان اصناف پرخطر كه از قضا جزو فعاليت هاى مهم 

براى اقتصاد كشور هستند تا سال ها ماندگار باشد. 
بر اســاس گفته هاى وزير اقتصاد، خسارت كرونا به 
اقتصاد ايران به اندازه 15 درصد توليد ناخالص داخلى 
است. آمار جديدى از توليد ناخالص داخلى در سال 
گذشته ارائه نشــده، اما بر اساس پيش بينى صندوق 
بين المللى پول، رشد توليد ناخالص داخلى ايران در 
سال 2020 درصورت نبود كرونا به رقم 463 ميليارد 

دالر مى رسيد. باوجود اپيدمى 
كرونــا به نظر مى رســد اين 
پيش بينى تا 393 ميليارد دالر 

كاهش يابد.
از  بيش  خســارت   
210 ميليون دالرى كرونا 

بر گردشگرى ايران
صنعت گردشــگرى ايران از 
شيوع گسترده ويروس كرونا 
تاكنون بيش از 3 هزار ميليارد 
تومان (حــدود 211 ميليون 

دالر) ضرر كرده است.
بر اساس گزارش هاى مطرح شده در رسانه ها مجموع 
كل خسارت هاى برآوردى صنعت گردشگرى ايران از 
شيوع گسترده ويروس كرونا دست كم حدود 3 هزار و 

178 ميليارد و 300 ميليون تومان است.
در اين بين دفاتر خدمات مســافرتى و گردشگرى از 
آغاز شــيوع ويروس كرونا تا به امــروز هزار و 203 
ميليارد و 300 ميليون تومان، تأسيســات گردشگرى 
هــزار و 800 ميليارد تومان، راهنمايان گردشــگرى 
126 ميليارد تومان و مؤسســات و مراكز آموزشــى 

گردشگرى 49 ميليارد تومان خسارت ديده اند.
اين درصورتى اســت كــه براســاس پيش بينى ها و 
برنامه ريزى هاى انجام شــده قرار بود در سال 99 با 
اجراى اقداماتى، چون حذف ويزا براى گردشــگران 
چينــى و تمركــز بر بازارهــاى هدف تــازه تعداد 
گردشــگران خارجى ورودى به ايران به 11 ميليون 

نفر برسد.
 گسترش اپيدمي كرونا

گســترش اپيدمي كرونا در 4 ماه اخير ، خسارت هاي 
زيادي به كشــورها وارد كرده است به گونه اي كه بر 
اســاس گزارش صندوق بين المللي پول، اين بيماري 
ويروسي بدترين تأثير منفي را بر اقتصاد جهاني در 90 

سال اخير خواهد داشت.
 وزير اقتصاد چندي پيش از خســارت 15 درصدي 

به توليد ناخالص داخلي در شرايط اپيدمي كرونا خبر 
داده بود. البته فرهاد دژپسند بر اين نكته نيز اشاره كرد 
كه چون بخش خدمات كشــور به اندازه كشورهاي 
توسعه يافته بزرگ نيست، برآورد خسارت در همين 
حدود است اما سعي داريم تا با تدابيري تبعات منفي 
را كاهش دهيم. دژپســند معتقد اســت براي جبران 
خســارت و كاهش بيكاري مي توان بــه واحدهاي 
آسيب ديده يا در معرض آسيب وام هايي پرداخت كرد. 
وى در اين راســتا افزود: « براي كمك به بخش هاي 
متأثر از بيماري كرونا 100 هزار ميليارد تومان درنظر 
گرفته شــده اســت. از جمله از اين مبلــغ 75 هزار 
ميليارد تومان از طريق سيستم بانكي به كسب وكار ها، 
تسهيالت ارزان قيمت داده خواهد شد، حدود 5 هزار 
و 500 ميليــارد تومان به صندوق بيمه بيكاري كمك 
خواهد شــد و بخشــي نيز براي اعتبارات هزينه اي 
بخش بهداشــت و درمان تخصيص خواهد يافت.» 
وزير اقتصاد به معيشــت خانوارهاي كم بضاعت نيز 
اشــاره كرد و گفت: « در راســتاي كمك به معيشت 
و توان خريد مردم، 23 ميليون خانوار از تســهيالت 
بانكي با نرخ ســود پايين در قالب كارت هاي خريد 
بهره مند خواهند شــد.» اما خسارت هاي وارد شده به 
پيكره اقتصاد فقط با كمك هاي مالي مرتفع نمي شود، 
زيرا افراد بسياري نيز بيكار شدند كه حتي ممكن است 

تا سال ها نتوانند كاري پيدا كنند. 
حجــت ميرزايي ، معاون وزيــر كار نيز در هفته آخر 
فروردين اعالم كــرد: در 3 هفته، 600 هزار نفر فرم 
بيمه بيكاري پر كردند و خواهان بيمه بيكاري هستند. 
چندي پيش نيز دولت با انتشار گزارشي مبني بر تأثير 
كرونا بر فعاليت كســب وكارها، 50  عنوان شغلي در 
قالب 10 رســته فعاليت اصلي را از مهم ترين خطوط 
مقدم تأثيرپذير از كرونا معرفي كرد. بر اساس داده هاي 
مركز آمار با توجه به اينكه 50 درصد از شاغالن كشور 
در بخش خدمات هستند ، به نظر مي رسد پس از كرونا 
ايــن فعاليت هاي اقتصادي دچــار بحران هاي ريز و 

درشتي شود كه به بيكاري ميليون ها نفر مي انجامد.

زيان اپيدمى كرونا بر اقتصاد استان 

گردشگرى 26 ميليارد تومان
 خسارت ديد 

همايش ملى پيامدهاى 
كرونا بر ميراث فرهنگى 

برگزار مى شود
 همايــش پيامدهــاى كرونــا بر ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايــع فرهنگى ايــران از منظر علوم 
اجتماعى و مردم شناســى توسط پژوهشگاه هاى ميراث 
فرهنگى، ارتباطات و علوم انسانى و مطالعات فرهنگى 

برگزار مى شود.

عليرضــا حســن زاده عضو هيــأت علمــى و رئيس 
پژوهشــكده مردم شناسى پژوهشــگاه ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى گفت: شــيوع بيمارى كرونا و تبديل آن 
به يك همه گيرى جهانــى حوزه هاى مختلف از زندگى 
اجتماعى و عمومى مردم جهــان و ايران را تحت تأثير 
قرار داده است. اين ميان حوزه هاى مهم ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى و صنايع فرهنگى در 2 صورت امروزى 
(كتاب و ... ) و ســنتى آن تحت تأثيــر اين پاندمى قرار 

گرفته اند.
دبير علمى همايش ملى پيامدهاى فرهنگى و اجتماعى 

كرونا بر ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع فرهنگى 
ايــران افزود: با توجه به اين واقعيت ها، همايش مذكور 
فرصتى براى هم انديشى در بررسى جوانب و جنبه هاى 
مختلف ظهــور كرونا در ايران خواهــد بود تا ضمن 
درك بهتر اين مسأله راهكارهاى گوناگون براى مسائل 

موجود و آتى ارائه شود.
وى در ادامه گفت: باتوجه به شرايط همه گيرى كرونا و 
اصل فاصله گذارى اجتماعى، همايش يادشده در قالب 
يك همايــش صوتى برگزار خواهد شــد و عالقه مندان 
مى تواننــد چكيــده و اصل مقاالت خــود را در قالب 

فايل هاى صوتى براى دبيرخانه علمى همايش ارســال 
كنند. در عين حال فايل هاى نوشتارى نيز قابل دريافت و 
نمايش خواهد بود. دبيرخانه همايش، فايل هاى نوشتارى 

را به صوتى تبديل مى كند.
مصطفى اســدزاده مديــر روابط عمومى پژوهشــگاه 
فرهنــگ، هنر و ارتباطات و دبيــر اجرايى اين همايش 
هم گفــت: همايش «پيامدهــاى اجتماعى و فرهنگى 
كرونا بر حوزه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
فرهنگى ايران» در شــكلى مجازى برگزار مى شــود و 
مجموعــه مقاالت آن در قالب «كتاب صوتى» منتشــر 

خواهد شد. در فراخوان همايش محورهاى اين همايش 
و نشانى ارسال مقاالت درج شده است. مهلت دريافت 
چكيده مقــاالت تا 15 تير 99 و زمــان دريافت اصل 
مقاالت 15 مرداد اعالم شده است. زمان برگزارى اين 
همايش مجازى نيز 13 شــهريور 99 برابر با روز ملى 

مردم شناسى خواهد بود.
فراخــوان همايــش و اطالعــات مربــوط بــه آن در 
پايگاه هاى اطالع رســانى  3  پژوهشــگاه مورد اشاره به 
و  www.richt.ir، www.ihcs.ac.ir نشانى هاى 
 www.ricac.ac.ir قابل دسترسى و مطالعه است.


