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يادداشت روز

2

واقع گرايى 
پيش نياز برنامه ريزى

 1- دولــت در ســال پايانــى فعاليــت خود 
قرار دارد و ســايه انتخابات رياســت جمهورى 
با مباحثــى درباره داوطلبــان احتمالى و افزايش 
فعاليت هاى انتخاباتى داوطلبان درحال گســترده 
شدن اســت.دولت با اطالع از اين موضوع، تمام 

تالش خود را به  كار گرفته تا با يادآورى...

يادداشت

2

پاداش انسان هاى شجاع را 
به سهل انگارها نمى دهند

  از ابراز نگرانى هاى شــديدى كه اين روزها 
متخصصان و پزشــكان و كل جامعــه باوجدان 
پزشكى كشــورمان نســبت به اوج گيرى مجدد 
ويروس كرونا به عمل مى آورند و مصرانه از مردم 
مى خواهند اصول بهداشتى را براى جلوگيرى از 

شيوع بيشتر اين ويروس واقعا ويرانگر..
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس حميدرضـا متين 

مركز چاپ و بسته بندى پيام رسانه (همدان ليبل)
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

گروه صنعتى پيروى

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان 

جهــش توليــد در دســتان توانمنــد جهادگــران عرصه 
ــه چــرخ  ــان ك ــورد. آن ــم مى خ ــدن رق ــت و مع صنع
دنده هــاى توليــد و خودكفايــى ملــى بــه مــدد همــت 
و غيــرت عــزم راســخ آنــان مى چرخــد لــذا برخــود 
ــدن را  ــت و مع ــه صنع ــه هفت ــم صميمان الزم مى داني
خدمــت شــما و تمامــى دســت اندركاران ايــن عرصــه 

تبريــك و تهنيــت عــرض نمائيــم.

خدمت  را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
حضرتعالى و تمامى تالشگران و كارگران عرصه 
عرض  تهنيت  و  تبريك  همدان  استان  صنعت 
بديل  بى  هاى  موفقيت  كسب  شك  بى  نموده، 
دولتى  و  خصوصى  هاى  بخش  در  صنعتگران 

مصداقى بارز از توسعه و پيشرفت كشور است.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت داروسازى فاران شيمى

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 

ی باد  ا عدن  ت و  ه 

هفته صنعت و معدن بهانه ايست براى ارج نهادن به تالش هاى شبانه روزى تالشگران عرصه توليد و صنعت استان و 
كشور، ضمن گراميداشت اين هفته، اين مناسبت را خدمت حضرتعالى و تمامى همكاران دلسوز و كارگران تالشگر 
عرصه توليد اســتان تبريك و تهنيت عرض نموده،اميد اســت با هميارى و همكارى مسئوالن استان شاهد رشد و 

شكوفايى بيشتر صنايع مختلف در استان همدان باشيم.

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

مهندس حميدرضا متين
رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

مهندس سيد حسين خوانسارى
معاونت محترم پشتيبانى و توسعه منابع انسانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان

 

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

ی باد  ا عدن  ت و  ه 

فرا رسيدن هفته صنعت و معدن را خدمت شما بزرگواران و تمامى دست اندركاران و تالشگران صنعت استان همدان 
تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت دانش بنيان نوين بسپار سازه

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

زاگرس پليكا - حبيب اله غالمى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت نيك نوش صنم غرب (ذائقه)

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

الوند گستر رزن - على بيگدلى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

مديرعامل و اعضاى هيأت مديره شركت ايزوگام هگمتانه 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت قرن ساز بهاران

ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فرا رسيدن هفته صنعت و معدن را خدمت 
و  دست اندركاران  تمامى  و  حضرتعالى 
همدان  استان  صنعت  عرصه  تالشگران 
تبريك و تهنيت عرض نموده، و از درگاه 
در  خدمت  روزافزون  توفيق  متعال  ايزد 

حوزه صنعت را برايتان آرزومنديم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
و  همكاران  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت 
تالشگران عرصه صنعت استان همدان 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 
شاهد  مسئولين  همكارى  و  همدلى  با 

رونق اقتصادى استان باشيم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
و  همكاران  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت 
تالشگران عرصه صنعت استان همدان 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 
شاهد  مسئولين  همكارى  و  همدلى  با 

رونق اقتصادى استان باشيم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
و  همكاران  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت 
همدان  استان  صنعت  عرصه  تالشگران 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است 
شاهد  مسئولين  همكارى  و  همدلى  با 

رونق اقتصادى استان باشيم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

نهادن  ارج  براى  ايست  بهانه  معدن  و  صنعت  هفته 
و  توليد  عرصه  تالشگران  روزى  شبانه  هاى  تالش  به 
كشور، ضمن گراميداشت اين هفته،  صنعت استان و 
اين مناسبت را خدمت حضرتعالى و تمامى همكاران 
دلسوز و كارگران تالشگر عرصه توليد استان تبريك 
و تهنيت عرض نموده،اميد است با هميارى و همكارى 
مسئوالن استان شاهد رشد و شكوفايى بيشتر صنايع 

مختلف در استان همدان باشيم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

را  معدن  و  صنعت  هفته  رسيدن  فرا 
تالشگران  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت 
همدان  استان  صنعت  عرصه  كارگران  و 
شك  بى  نموده،  عرض  تهنيت  و  تبريك 
صنعتگران  بديل  بى  هاى  موفقيت  كسب 
در بخش هاى خصوصى و دولتى مصداقى 

بارز از توسعه و پيشرفت كشور است.

گردشگرى با تورهاى رايگـان 
نجات مى يــابد
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تبريك و تهنيت

شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان 

ی باد  ا عدن  ت و  ه 

هفته صنعت و معدن را به تمام صنعتگران و تالشگران 
و  تقدير  مراتب  همچنين  نموده،  عرض  تهنيت  و  تبريك  عرصه  اين 
تشكر خود را از جناب آقاى مهندس متين رياست محترم سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان و جناب آقاى مهندس بادامى 
مديرعامل محترم شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان اعالم 

مى دارد.

رئيس نظام پزشكى  اعالم كرد

مرگ روزانه 5 كرونايى در نهاوند
 ■ براساس اعالم وزارت بهداشت همدان در وضعيت هشدار قرار گرفت      ■ يك سوم مراجعات بسترى مى شوند

من من 
ماسك مى زنم ماسك مى زنم 
شما چطور؟شما چطور؟

■ گزارشى گزارشى 
از مردمى كه از مردمى كه 
ماسك نمى زنندماسك نمى زنند

صاحبان مشاغل 
بدون بيمه هم مى توانند 

وام كرونا بگيرند
6
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/عكس:مهدى كلوندى

ميالد با سعادت هشتمين شمس واليت
 امام رضا (ع)  مبارك
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

واقع گرايى پيش نياز برنامه ريزى
 1- دولت در ســال پايانى فعاليت خود قرار دارد و سايه انتخابات 
رياســت جمهورى با مباحثــى درباره داوطلبــان احتمالى و افزايش 

فعاليت هاى انتخاباتى داوطلبان درحال گسترده شدن است.
دولــت با اطالع از اين موضوع، تمام تــالش خود را به  كار گرفته تا 
با يادآورى مســئوليت قانونى، اخالقى و شرعى مديران و تعهد كار و 
خدمت براى مردم، آنها را به كار تا دقايق پايانى و رها نكردن امور به 

بهانه تغيير دولت در سال آينده وادار كند.
2- نشســت رئيس جمهور با اســتانداران با موضوع برنامه هاى سال 
جهــش توليد و تقاضــا از اســتانداران براى نظارت بــر فعاليت ها، 
برنامه ريزى براى اتمام طرح هاى نيمه تمام، كار تا دقيقه آخر و نظارت 
بر بازار و مستندسازى فعاليت ها و گزارش و اطالع رسانى به مردم در 

پاسخ به اين نياز دولت برگزار شده است.
بخشــنامه دستورات رئيس جمهور در اين نشست توسط رئيس دفتر 
وى به اســتانداران كه به عنوان ابالغ نقشه راه ســال پايانى دولت به 

استانداران انجام شده، در همين جهت بوده است.
3- نقشــه راه دولت در سال پايانى كه به استانداران ابالغ شده، نقشه 
راهــى منطقى اســت و انتظارى هم از دولتى كــه رئيس دفتر رئيس 
جمهور آن را در سخت ترين شــرايط تاريخ معاصر مى داند، بيش از 

اين نيست.
هر چند اجراى اين نقشه راه هم با توجه به شرايط و عملكرد 7 ساله، 
به ويژه در نظارت بر بازار و اطالع رســانى به مردم و مستندسازى كار 

سختى است و ممكن است با موفقيت همراه نباشد.
4- انتخابات رياســت جمهورى با انتخابات شوراها همزمان است و 
شوراها نيز مانند دولت در سال پايانى فعاليت قرار دارند و آسيب هايى 
ماننــد توجه به انتخابات و بازماندن از پيگيرى برنامه ها و تعهدات كه 

دولت را تهديد مى كند، متوجه شوراها نيز هست.
اكنون برخى اعضاى شــوراها كه قصــد داوطلبى مجدد در انتخابات 
را دارند، از طرفى درحال برنامه ريزى و چيدمان ســتاد انتخاباتى و از 
ســوى ديگر به دنبال برنامه ريزى براى انجام اقداماتى اساسى و بزرگ 
در سال پايانى و پيش از انتخابات براى بهره بردارى انتخاباتى هستند.

5- اينكه دولت و شوراها بخواهند با هم هم افزايى داشته باشند تا در 
سال آخر خدمت در حوزه مديريت شهرى اقدامات خوبى از خود به 

يادگار بگذارند، اقدامى منطقى است.
اصوالً اقدامات عمرانى به ويژه پروژه هاى بزرگ شهرى نيز به نام تمام 
كننده آن مشــهور مى شود و مردم با مشاهده آن طرح و استفاده از آن، 

ياد كسى كه طرح را پايان داد مى افتند. 
همچنان كه براى نمونه پل فرهنگيان، ورزشگاه انقالب، ورزشگاه شهيد 
مفتح و چندين طرح ديگر به عنوان دســتاوردهاى دولت احمدى نژاد، 
استاندار و شورا و شهردار وقت و راه آهن، تقاطع غيرهم سطح بعثت و 
افزايش هتل ها به عنوان دستاوردهاى دولت روحانى و مسئوالن استانى 

وقت ثبت شده است.
6- فرصت يك ساله از هر زاويه اى نگريسته شود، فرصت ارزشمندى 
است و تشابه شرايط شوراها و دولت به لحاظ تأثيرپذيرى از انتخابات 

اين 2 نهاد را مى تواند به هم نزديك يا از هم دور كند.
شايد به لحاظ سياسى نزديك شــدن اعضاى شوراها به دولت اندكى 
سخت باشد اما به لحاظ هم افزايى اين همكارى و همدلى به نفع شهرها 

و توسعه استان است.
7- بناى همكارى شوراى شهر همدان با دولتمردان براى پيشبرد امور 
اســتان با استفاده از فرصت يك ساله و نياز 2 طرف به ارائه كارنامه و 
انجام اقدامات و ارائه خدمات ماندگار در حوزه شهرى، بسيار منطقى 

و در راستاى تسريع در توسعه مديريت شهرى است.
اما آنچه مى تواند اين بنا و نيت خوب را تخريب كند، نگاه غيرواقعى 

به فرصت يكساله، امكانات، اعتبارات و توان 2 طرف است.
به همين دليل ســخن گفتن از برنامه هايى كه بــه تجربه، آغاز آن در 
همدان ساده اما پايان آن كار چندين دولت و چندين شورا هم نيست 

از سوى هيچ يك از طرفين پذيرفتنى نيست.
اگر بنا است از اين فرصت به خوبى و به نفع هر 2 طرف استفاده شود، 
بايد برنامه ها واقع گرايانه و با درنظر گرفتن فرصت يك ســاله با كسر 

تأثير منفى انتخابات بر آن باشد.

استفاده از حسينيه ها منحصر به چند روز در سال نشود
 نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد بر استفاده از ساختمان حسينيه ها و مساجد 
براى امور عام المنفعه و كارآفرينى، بر اين باور اســت كه استفاده از اين امكانات نبايد به 

چند روز معدود در طول سال منحصر شود.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شــعبانى در ديدار با جمعى از 
كارآفرينان همدانى، اظهار كرد: يكى از مشــكالتى كه برخى توليدى ها و كارآفرينان با آن 

مواجه هستند، تهيه مكانى براى فعاليت است.
وى افزود: براى حل اين مشكل مى توان از ظرفيت حسينيه هايى كه در سطح استان وجود 
دارد اســتفاده كرد و شوراى عالى مساجد با در اختيار قرار دادن قسمتى از حسينيه ها، اين 

كارگاه هاى توليدى را همراهى كند. امام جمعه همدان  مطرح كرد: زمانى كه اين ساختمان 
وجود دارد و مى توان از آن استفاده كرد، چرا اين اتفاق رخ نمى دهد؟

وى با اشاره به وجود خيريه هاى فراوان در همدان، عنوان كرد: براى رسيدن به نتيجه بهتر 
نياز به يك حلقه اصلى با برنامه ريزى دقيق در عرصه خيريه ها داريم.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان تصريح كرد: هركس در يــك منطقه اى خيريه اى را 
راه اندازى كرده اســت، درحالى كه اگر انسجامى بين خيريه ها ايجاد شود، قطعا با حمايت 
بيشترى از جانب خيرين و مردم مواجه خواهيم شد و نتيجه بهترى را هم كسب مى كنيم.

وى خواســتار برنامه ريزى براى دست يابى به يك هدف مشخص تا پايان سال 99 شد و 
گفت: كارآفرينان همدانى مى توانند ضمن شناســايى ظرفيت هاى موجود، به عنوان مثال 

به دنبال راه اندازى حداقل ده كارگاه توليدى در همدان تا پايان امسال باشند.

وى بــا بيان اينكه براى موفقيت بايد با طــرح و برنامه جلو برويم، مطرح كرد: در بحث 
فروش محصوالت نيز مى توان از طريق رايزنى با اصناف و برگزارى جشنواره و نمايشگاه 
در بازارهاى مختلف حضور داشــته باشيم؛ البته به شــرط آنكه توليدى ها داراى جنس 
مرغوب و قيمت مناسب باشند. وى استان همدان را داراى خيرين فعالى دانست و گفت: 
بايد از ظرفيت خيرين به نحو احســن اســتفاده كرد و اگر اين افــراد بدانند حضور آنها 

زمينه ساز اشتغال تعدادى از جوانان است، قطعا حمايت خواهند كرد.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه توجه خيريه ها بايد به سمت ايجاد اشتغال باشد، بيان 
كرد: بســته هاى غذايى كه در بين افراد كم برخوردار توزيع مى شــود، پس از چند روز به 
پايان مى رســد، اما با ايجاد شــغل و تجهيز كارگاهى مى توان چندين خانوار را در كسب 

درآمد كمك كرد.

جاده بهار - كوريجان مسدود شد
 رئيس پليس راه استان از مسدود شدن جاده اصلى و پرترافيك بهار 
- كوريجان به دليل آغاز عمليات اجرايى خط ريلى همدان - ســنندج 

خبر داد.
رضا عزيــزى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: جــاده اصلى و پرترافيك 
بهار - كوريجان به دليل تردد خودروهاى ســنگين و كشاورزى يكى از 

مسيرهاى پُرترافيك استان همدان محسوب مى شود.
وى افزود: بســيارى از خودروهاى عبورى از جمله كاميون هايى كه از 
غرب به سمت تهران و بالعكس تردد دارند براى اينكه در ترافيك مركز 

شهر گرفتار نشوند از مسير ميان بُر كوريجان - بهار استفاده مى كنند.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: براى راهسازى و ايجاد زيرگذر 
در مســير خط ريلى همدان- سنندج با مصوبه شــوراى حمل و نقل 
و ايمنى راه هاى اســتاندارى همدان مسير شــريانى كوريجان به سمت 

شهرستان بهار تا اطالع ثانوى محدود شد.
عزيزى افزود: با توجه به مســدود شدن اين مســير شريانى، رانندگان 
مى توانند از مســير جايگزين همدان - كارخانه قند براى تردد به سمت 
مركز و غرب كشور استفاده كنند. وى ادامه داد: طبق گفته پيمانكار اين 
طرح، قرار است در 3 نوبت كارى ساخت راه و زيرگذر با جديت دنبال 
و حداقل پس از 2 ماه اين مسير مجدد بازگشايى شود.عزيزى بيان كرد: 
در 24 ســاعت گذشته يك ســانحه فوتى در گردنه اسدآباد و نزديكى 
پــارك جنگلى رخ داده كه به دليل خواب آلودگى راننده پرايد و برخورد 
ســمت راست اين وسيله نقليه با پشــت كاميون مرد 75 ساله فوت و 
همسرش به شــدت مجروح شد. عمليات ريل گذارى راه آهن سنندج - 
همدان قرار بود اواخر سال گذشته انجام شود كه به دليل شيوع ويروس 

كرونا به تعويق افتاد و از روز گذشته آغاز شد.

پاداش انسان هاى شجاع را 
به سهل انگارها نمى دهند

مهدى ناصرنژاد»
 از ابــراز نگرانى هاى شــديدى كه اين روزهــا متخصصان و 
پزشــكان و كل جامعه باوجدان پزشــكى كشــورمان نســبت به 
اوج گيرى مجدد ويــروس كرونا به عمل مى آورنــد و مصرانه از 
مردم مى خواهند اصول بهداشتى را براى جلوگيرى از شيوع بيشتر 
اين ويروس واقعــا ويرانگر در تمام ابعاد اجتماعى و اقتصادى آن 
رعايت كنند، چنين برمى آيد كه فاجعه كرونا بسيار جدى تر از اين 
حرف ها و فراتر از تمام ســهل انگارى هايى اســت كه اغلب مردم 

مرتكب مى شوند!
كافى اســت آن قشــر از مردمى كه مســئوالنه و دلسوزانه دغدغه 
راستين خطر كرونا را دارند، هنگام كار ضرورى در بيرون از خانه 
و در سطح شهر، عكس العمل ديگران نسبت به سايه به سايه شدن 
وجــود منحوس كرونا در كنار خــود را ببينند و قضاوت كنند كه 
چگونه بيشــتر افرادى كه بى هدف و بــدون هيچ كار ضرورى در 
مكان هاى شــلوغ پرسه مى زنند، بى خيال و بى توجه هستند و حتى 
با لبخند تمســخر از كنار افرادى كه ماسك به صورت دارند، عبور 

مى كنند!
من با همان حــس و وظيفه خبرنگارى خــود در تمام اوقاتى كه 
بيرون از خانه هســتم و اتفاقــا از بد حادثه بســيار هم گذارم به 
مكان هاى مختلف و شلوغ براى انجام مشغله هاى روزمره مى افتد، 
از بى توجهــى اغلب همشــهريان خود به معضــل دامن گير كرونا 

تأسف مى خورم. 
همين روز گذشــته بود كه متأثر از هشــدار هاى شــديدى كه اين 
روزها براى جــدى گرفتن بيش از پيش خطر كرونا از رســانه ها 
مى شــنوم، رفتار خيل مردم كه به هر دليلى نقاط مركزى شــهرمان 
را هميشه شــلوغ مى كنند، زير نظر داشتم! خيلى خوشبينانه است 
كه بگويم، از هر 20 نفر كســبه و مشــترى و پير و جوان و مرد و 
زن و كودك فقط يك نفر ماســك به صورت داشــت و برخى هم 
ماســك خود را فقط تــا چانه باال آورده و ژســت آدم هاى داراى 
ماســك را داشتند! عاقبت طاقت نياوردم از يك كاسب بازار پشت 
مســجد جامع كه اتفاقًا از ماسك اســتفاده كرده و مشخص بود از 
آن دسته همدانى هاى درست وحسابى است، پرسيدم، بزرگوار شما 
كه اين روزها اين بازار كرونايى و آيند و روند خيل همشهرى ها را 
زيرنظر دارى، رعايت مى كنند يا نه؟! بنده خدا با همان نكته ســنجى 
مخصوص به همدانى هاى اصيل وقتى به حســن نيت من پى برد، 
پاسخ داد، اگر بخواهى خيالت را راحت كنم بايد بگويم، اصوالً ما 
2 دسته مشترى و همشــهرى داريم، آن دسته كه واقعًا براى كارى 
ضرورى از خانه بيرون مى زنند و مشــترى هم هســتند، بيشترشان 
ماســك اســتفاده مى كنند و مواظب كمين كرونــا در حريم خود 
هســتند اما متأسفانه دسته دوم كه اغلب نيز از قشر جوان هستند و 
به اصطالح تيپ هم مى زنند، بيشــتر براى وقت گذرانى و گشت و 
گذار مى آيند و به ندرت ماســك مى زنند، معموالً از خيل اين دسته 

آدم ها كمتر مشترى و خريدار واقعى هم به تور ما مى خورد!!!
اين همشــهرى همه داناى ما به نكته مهمى هم اشــاره كرد، اينكه 
متأسفانه اغلب كسانى كه به هشدارهاى جامعه پزشكى براى حفظ 
خودشان و ديگران از بالى كرونا توجه نمى كنند، به غلط تظاهر به 
شجاعت و مصونيت خود در برابر ويروس مى كنند، درصورتى كه 
بى اهميت شمردن ســالمتى جامعه شجاعت نيست و اسم ديگرى 
دارد، هرگز افتخار و پاداش انســان هاى شــجاع را به سهل انگار ها 

نمى دهند.

1- پزشكان درباره تالش برخى براى ابتالى عمدى به كرونا هشدار 
داده انــد. گويا اين افــراد براى ابتال به كرونا در تابســتان و مصون 
ماندن در پاييز اين تالش را انجام مى دهند. گفتنى اســت اين اقدام 
خطرآفرين در شرايطى است كه هنوز رفتار ويروس كرونا و مصون 

ماندن مبتاليان نجات يافته از ابتالى مجدد اثبات نشده است.
2- شعباتى از بانك ها در برخى استان ها به دليل ابتالى تمام كاركنان 
به كرونــا، به صورت كامل تعطيل شــده اند. گويا اين شــعبات در 
استان هاى تهران و گلستان بوده اند. گفتنى است كاركنان بانك ها در 

دوران قبلى اوج كرونا نيز با مبتاليان زيادى داشتند.
3- كلر آب شــرب دليل وارد نشــدن كرونا به آب در كشور است. 
گويا باالتريــن ميزان كلر، 8 دهم ميلى گرم بــر ليتر گاز كلر به آب 
شرب وارد مى شود. گفتنى اســت در اروپا و بسيارى از كشورهاى 

جهان آب شرب توان مقابله با كرونا را نداشته و آلوده شده است.
4- دانشجويان دانشگاه هاى غيردولتى و آزاد و والدين دانش آموزان 
مدارس غيردولتى از كميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس براى 
واقعى سازى شهريه در شرايط كرونايى استمداد طلبيده اند.گويا اعالم 
90 درصد آموزش به صورت الكترونيكى و شــرايط سال تحصيلى 
گذشته دليل اين تقاضا است. گفتنى است لحاظ كردن تفاوت هزينه 
و شــهريه آموزش حضورى با آموزش مجازى به عنوان تخفيف در 
ســال تحصيلى پيش رو درخواست ارائه شده به كميسيون آموزش 

است.
5-درخواست افزايش قيمت از ســوى توليدكنندگان سيمان دليلى 
بر كمبود ســيمان و افزايش قيمت غيررســمى در بازار سيمان شده 
است. گويا توليدكنندگان سيمان تقاضاى افزايش قيمت بيش از 40
درصد را به وزارت صنعت و معدن ارائه داده و در انتظار توافق براى 
قيمت جديد هستند. گفتنى است دليل ارائه اين درخواست افزايش 

هزينه هاى توليد عنوان شده است.

 بررســى آمار طالق در ســال هاى گذشته 
بيانگر آن اســت كه وضعيــت طالق به عنوان 
يكى از آســيب هاى اجتماعى مهم متأســفانه 
شــرايط مطلوبى ندارد. اين روند افزايشــى 
مى تواند تهديدى براى سالمت نظام اجتماعى 
و نهاد خانواده باشــد و بايد براى پيشگيرى و 

كاهش آن چاره انديشى شود.
يــك پژوهشــگر اجتماعى گفــت: واقعيت 
اين اســت كه افزايش آمار طالق در جامعه 
موجب بروز مشكالت و پيامدهاى نامطلوب 
و ناگوارى براى جامعه و خانواده ها مى شــود 
و زمينــه را براى بروز و افزايش ناهنجارى ها 
و آســيب هاى اجتماعــى و اخالقــى فراهم 
كــرده و دوام و قوام نهــاد تربيتى خانواده را 
تهديد مى كند؛ در اين راســتا ضرورت دارد 
برنامه هاى آموزشــى و فرهنگى پيشگيرى و 
كاهش اين پديده در اولويت و دســتور كار 
ســازمان ها و نهادهاى مختلــف اجتماعى و 

مرتبط قرار گيرد.
مهرداد هوشــمند در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه طالق با بســيارى از آسيب هاى 
اجتماعى رابطــه دارد؛ يعنى بخش عمده اى 
و  اخالقى  ناهنجارى هــاى  و  آســيب ها  از 
اجتماعى بيــن جامعه و خانواده با طالق و 

ازهم گســيختگى خانوادگى مرتبط اســت، 
ادامــه داد: واقعيت اين اســت كه طالق به 
كليــت جامعــه برمى گردد و همــه ابعاد و 
اضــالع جامعه را دربرمى گيــرد و مى تواند 
منشــأ بســيارى از آســيب ها و انحرافات 
موضوع  يــك  بنابراين  شــود؛  اجتماعــى 
و معضــل جدى اســت و بايد بــراى آن 
برنامه ريزى كرد و راهكار عملى و اجرايى 
مطــرح كرد، بديــن جهــت برنامه ريزان و 
نهادها و سازمان هاى اجتماعى و فرهنگى و 
موضوع  اين  به  نسبت  نمى توانند  خانواده ها 

باشند.  بى تفاوت 
اين مــدرس آموزش خانــواده تصريح كرد: 
طالق عوارض و پيامدهــاى نامطلوبى براى 
جامعه و خانواده هــا دارد و نمى توان به اين 
عوارض بى اعتنا و بى تفاوت بود. جامعه سالم 
و پويا با خانواده هاى ســالم معنا پيدا مى كند 
و هيــچ جامعه اى نمى تواند ادعاى ســالمت 
كند، درصورتى كه خانواده هاى ناســالم و از 
هم گســيخته داشته باشــد. طالق پيامدهاى 
زيان بارى بــر تربيت و آموزش فرزندان دارد 
و تربيــت آنها را با مشــكل و چالش مواجه 

خواهد كرد. 
هوشمند در ادامه گفت: طالق از غم انگيزترين 

پديده هاى اجتماعى و انســانى اســت و آثار 
شومى بر جنبه هاى مختلف جامعه و خانواده ها 
دارد و تعــادل انســان ها و خانواده ها را برهم 
مى زند، ميزان آسيب هاى اجتماعى را افزايش 
مى دهــد، تأثيرات زيان بارى از نظر جســمى، 
روحى و اجتماعى بر فرزندان دارد، آموزش و 
تربيت آنها را دچار مشكل مى كند و نگرانى ها 
و اســترس ها را در بيــن اعضــاى خانــواده 
تشــديد مى كند؛ بنابراين بايد براى كاهش آن 

برنامه ريزى هاى جدى و اصولى انجام گيرد.
وى بيان كرد: متأســفانه در اين سال ها شاهد 
حضور زوج هاى جوانى هستيم كه در ابتداى 

ازدواج خود در راهروهاى دادگاه ها مى خواهند 
به صورت توافقى از يكديگر جدا شوند كه اين 
افزايش طالق هــاى توافقــى در جامعه يك 
هشدار جدى براى قوام خانواده و سست شدن 
بنيان هاى روابط خانوادگى اســت و شاخص 
خوبى براى سالمت جامعه و خانواده نيست و 
ضرورت دارد عوامل افزايش و ايجادكننده اين 
شرايط از ديدگاه كارشناسان و صاحب نظران 
اجتماعى، روانشناســى و حقوقى از جنبه هاى 
مختلــف مــورد مطالعه و ارزيابــى علمى و 
تخصصــى قرار گيرد و بــراى آن راه حل هاى 

اساسى و كاربردى مطرح شود.

آغاز توزيع 
گوشت مرغ 

بين نيازمندان همدان
 معــاون مديركل ســتاد اجرايــى فرمان 
حضــرت امام(ره) در همــدان از توزيع 85
هزار قطعه مرغ به ارزش يك ميليارد و 570

ميليون تومان بين اقشار محروم و حاشيه نشين 
در مناطق شهرى و روستايى خبر داد.

على چهاردولى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 
با آغاز مرحله دوم رزمايش همدلى و احسان 
4 ميليون بسته پروتئين از سوى ستاد اجرايى 
فرمان حضــرت امام(ره) در كشــور توزيع 
مى شود كه سهم همدان تهيه و توزيع گوشت 
مرغ است. وى افزود: توزيع مرغ با همكارى 
نهادهايــى نظير كميته امداد امام خمينى(ره)، 
بهزيستى و گروه هاى جهادى از ابتداى هفته 
جارى در نقاط محروم روســتايى و شهرى 
آغاز شده و قرار اســت در طول يك ماه به 
پايان برســد. معاون مديركل ســتاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) در همدان اظهار كرد: 
به منظور حمايت از واحدهاى توليدى داخل 
استان در ســالى كه به نام جهش توليد مزين 
شده، اين مرغ ها از مرغدارى هاى داخل استان 

خريدارى مى شود.
چهاردولــى اظهار كرد: ســتاد اجرايى فرمان 
حضرت امــام بر اســاس اصــل 49 قانون 
اساســى محروميت زدايى را در دســتور كار 
قرار داده اســت؛ بنابراين در قالب بنياد بركت 
عالوه بر محروميت زدايى در ديگر آســيب ها 
و مخاطــرات از جمله ســيل و زلزله و حتى 
ويروس كرونا براى كمك رســانى وارد عمل 
شــده اســت. وى ادامه داد: به دنبال شــيوع 
ويروس كرونا با همكارى 120 گروه جهادى 
نســبت به توليد ماسك مورد نياز مردم، لوازم 
بهداشتى و ضدعفونى كردن معابر اقدام كردند. 
معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) در همدان اظهار كرد: اين ســتاد در 
مرحله نخست رزمايش همدلى و احسان در 
ماه مبارك رمضان، يك ميليون بســته غذايى 
شــامل مرغ، حبوبــات، رب گوجه فرنگى، 
روغن مايع در مجموع به ارزش 320 ميليارد 
تومان در كشور توزيع كرد. چهاردولى افزود: 
ســهم همدان 27 هزار بسته غذايى به ارزش 
8 ميليــارد و 600 ميليون تومــان بود كه زير 
نظر نماينده ولى فقيه در اســتان و همكارى 
گروه هاى جهادى بين گروه هاى آســيب ديده 
از ويــروس كرونا شــامل كارگــران فصلى، 

حاشيه نشينان و روستانشينان توزيع شد.

كاالى قاچاق 
در همدان فله اى 
به فروش مى رسد

 مدير نظارت بر موادغذايى، آشــاميدنى، 
آرايشى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سينا معتقد است بيشتر اقالم و كاالى قاچاق در 
استان همدان به صورت فله اى و پشت وسايل 
نقليه به فروش مى رسد كه بايد مردم از خريد 

اين قبيل اقالم خوددارى كنند.
به گــزارش ايرنا، محمد كاظــم زاده با بيان 
اينكه اقالم قاچاقى كه از مبادى غيررســمى 
داراى  اغلــب  مى شــوند،  كشــور  وارد 
اســتانداردهاى الزم از نظر سالمت نيستند، 
بيان كرد: وقتى جنســى يك سوم قيمت به 
فروش مى رسد به طور حتم به مدت طوالنى 
در شرايط نامناسب، انبار غيراستاندارد، زير 
نور خورشــيد نگهدارى و ســپس جابه جا 
شــده اســت؛ بنابراين نبايد به سالمت اين 

قبيل كاال ها اطمينان داشت.
مدير نظــارت بــر موادغذايى، آشــاميدنى، 
آرايشى و بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سيناى همدان گفت: رسانه ها نقش مهمى در 
فرهنگ سازى و پيشگيرى از گرايش مردم به 

خريد كاالى قاچاق دارند در غير اين صورت 
برخورد ســلبى و پليســى در اين باره جواب 
نمى دهــد. كاظم زاده گفــت: تمرين مبارزه با 
قاچــاق هر 6 ماه يك بار به صورت نمادين در 
سطح اســتان برگزار مى شود تا يادآورى كنيم 
برخورد با پديده قاچاق كاال يك امر جدى و 
مهم است و مبارزه با قاچاق هدف ملى براى 
تمامى نهادها و ســازمان ها مى تواند در مسير 

بهبود اقتصاددى كشور مؤثر باشد.
كاظم زاده ادامه داد: وزارت بهداشت به سالمت 
تمامى مردم توجه دارد، تا هنگام مصرف مواد 
ســالمت محور  كاالهاى  اســتفاده  و  غذايى 
هيچ گونه دغدغه و نگرانى نداشته باشند. مدير 
نظارت بر موادغذايى، آشــاميدنى، آرايشى و 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سيناى 
همدان افزود: مردم هنگام مصرف مواد غذايى 
وارداتى بايد اطمينان داشته باشند كه اين كاال 
از مســيرى امن پــس از دريافت مجوزهاى 
بهداشــتى الزم وارد كشور شــده است. وى 
ادامه داد: همدان از نظر وجود و عرضه كاالى 
قاچاق ســالمت محور جزو اســتان هاى پاك 
به شــمار مى رود درحالى كه با مرزهاى غربى 
فاصله چندانى ندارد؛ همچنين آگاهى و نگرش 
مردم نســبت به خريد نكردن اين قبيل كاالها 

افزايش داشته است.

نگرانى 
از افزايش طالق 

در همدان

 صاحبان مشاغل (اشــخاص حقيقى) تا 
پايان مردادماه و اشــخاص حقوقى تا پايان 
شــهريورماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتى 
عملكــرد ســال 1398 خــود را به صورت 
الكترونيكى به ســازمان امور مالياتى كشور 

تسليم كنند.
مديركل امور مالياتى اســتان همدان گفت: 
كه  حقيقى)  (اشــخاص  مشــاغل  صاحبان 
مطابق قانون بايد تا 31 خرداد ماه هر ســال 

نســبت به تســليم اظهارنامه مالياتى خود 
اقدام كنند، امسال با توجه به شرايط خاص 
ناشــى از شــيوع ويروس كرونا و تأثيرى 
كه اين معضل بر كســب و كار و مشــاغل 
كشور داشته است، براســاس مصوبه ستاد 
ملى مبــارزه با كرونا و شــوراى هماهنگى 
اقتصادى ســران قوا، تا 31 مردادماه فرصت 
دارند، اظهارنامــه مالياتى خود را به صورت 
الكترونيكى به ســازمان امور مالياتى كشور 

ارســال و ماليــات خود را نيــز به صورت 
الكترونيكى پرداخت كنند.

به گــزارش روابط عمومــى اداره كل امور 
مالياتى استان همدان، محمد دلشادى با بيان 
اينكه مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى اشخاص 
حقوقى طبق قانون 31 تيرماه هرســال است، 
افزود: اين مهلت براى اشخاص حقوقى نيز 
به مدت 2 ماه تمديد شــده است و اين دسته 
از مؤديان محترم تا 31 شهريورماه براى ارائه 

اظهارنامــه مالياتى عملكرد ســال 1398 و 
پرداخت ماليات مهلت دارند. 

وى در پايــان تأكيــد كرد: ضرورى اســت 
مراجعــه  هرگونــه  از  محتــرم  مؤديــان 
غيرضرور به ادارات مالياتــى اجتناب كرده 
و از طريــق ســامانه خدمــات الكترونيكى 
ســازمان امــور مالياتى كشــور بــه آدرس

 www.Tax.gov.ir نســبت به ارســال 
اظهارنامه مالياتى و پرداخت ماليات اقدام كنند.

جشن بزرگ
 والدت امام رضا(ع) 

در همدان 
برگزار مى شود

 جشن بزرگ والدت امام رضا(ع) به صورت 
خودرويى و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

در همدان برگزار مى شود.
رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان اظهار كرد: با ابتكار جديدى 

كه در زمــان كرونــا برنامه ريــزى كرده ايم، 
بــراى دومين بــار اعياد مذهبــى را با رعايت 
خودرويى  به صورت  بهداشــتى  پروتكل هاى 

برگزار مى كنيم.
روح ا... وجدى هويــدا افــزود: به مناســبت 
والدت امام رضا(ع) نيز جشن بزرگى را روز 
پنجشنبه 12 تيرماه از ســاعت 21:30 تا 24
با ســخنرانى رئيس سازمان تبليغات اسالمى 
همــدان در پايانه بزرگ مســافربرى انقالب 

برگزار خواهيم كرد.
وى با بيان اينكه مــردم از داخل خودروهاى 

خود شــاهد برگــزارى اين جشــن خواهند 
بود، گفت: اين جشــن با حضور گروه هنرى 
عموحميد و گروه نمايشــى لبخند و اجراى 
خواننده انقالبى و مولودى خوانى مداحان اهل 

بيت به صورت متنوع برگزار مى شود.
ــدا خاطرنشــان كــرد: نورافشــانى  وجدى هوي
و اهــداى جوايــز بــه شــركت كنندگان نيــز از 
ديگــر برنامه هــاى ايــن جشــن بــزرگ اســت، 
همچنيــن ايــن برنامــه از شــبكه اســتانى 
ــد  ــش خواه ــده پخ ــورت زن ــدان به ص هم

شــد.

تمديد 2 ماهه ارائه اظهارنامه هاى مالياتى
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آگهى تاسيس و تغييرات شركت 
ــر شــركت ســهامى خــاص  ــه ســاز گســتر عــرش كبي ــرات شــركت پاي آگهــى تغيي
بــه شــماره ثبــت 381 و شناســه ملــى 10861097372 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1398/10/01 تصميم ــاده م ــوق الع ــور ف ــادى بط ــى ع عموم
ــاب و  ــال انتخ ــدت 2 س ــراى م ــل ب ــرح ذي ــه ش ــره ب ــات مدي ــد : 1 - اعضــاى هي ش
ــى 3872921916  ــماره مل ــه ش ــيدى ب ــاس رش ــاى عب ــد : آق ــمت گرديدن ــن س تعيي
ــى  ــماره مل ــه ش ــوران ب ــاك گ ــم رون ــره خان ــات مدي ــه ســمت عضــو و رئيــس هي ب
3871353711 بــه ســمت عضــو و نايــب رئيــس هيــات مديــره آقــاى رســول رشــيدى 
بــه شــماره ملــى 3872921940 بــه ســمت عضــو هيــات مديــره و مديرعامــل شــركت 
2 - دارنــدگان حــق امضــاء :كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــركت از قبيــل 
چــك، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقوداســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى 
و ادارى بــا امضــاء مديرعامــل آقــاى رســول رشــيدى يــا رئيــس هيــات مديــره آقــاى 
ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 3 - آقــاى  ــه تنهايــى) كــه ب عبــاس رشــيدى (ب
مســعود قربانــى شــهرت بــه شــماره ملــى 3874894681 بــه ســمت بــازرس اصلــى و 
آقــاى حميــد محبــى بــه شــماره ملــى 3871423122 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل 
ــود و  ــه و حســاب س ــد. 4 - ترازنام ــى انتخــاب گرديدن ــال مال ــك س ــدت ي ــراى م ب
زيــان شــركت در ســال مالــى 1397 مــورد تصويــب قــرار گرفــت. 5 - روزنامــه كثيــر 

االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت انتخــاب گرديــد.
(898825) 

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

آگهي حصر وراثت
آقــاى حميــد معصومــى داراى شــماره شناســنامه  54 به شــرح دادخواســت 
ــه كالســه 111/9900290ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت  ب
ــه شــماره  نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان علــى معصومــى ب
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/03/04 در اقامت ــنامه  7665 در تاري شناس

ــه: ــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــى گفت
1-عظيم معصومى به شماره شناسنامه10504 پسر متوفى
 2-حميد معصومى به شماره شناسنامه54 پسر متوفى

 3-سميه معصومى به شماره شناسنامه607 دختر متوفى
ــى.  ــه شــماره شناســنامه6640 همســر دائمــى متوف ــدرى ب ــوران حي  4-ت
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 يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 87)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

در كميته برنامه ريزى شهرستان كبودراهنگ اعالم شد 
اعتبارات امسال بيش از 24 ميليارد تومان 

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: اعتبارات امسال 
شهرســتان كبودراهنگ 24 ميليارد و 456 ميليون و 517 هزار تومان 

است كه براى 132 پروژه نيمه تمام هزينه مى شود.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در جلســه كميته 
برنامه ريزى اين شهرستان اظهار كرد: اين مبلغ شامل اعتبارات استانى 
8 ميليارد و 353 ميليون و 718 هزار تومان، اعتبارات متوازن 7 ميليارد 
و 409 ميليــون و 600 هزار تومان اعتبــارات 3 درصد نفت و گاز 8 

ميليارد و 393 ميليون و 193 هزار تومان است.
حجت ا... مهدوى افزود: اعتبارات مالى گذشته شهرستان كبودراهنگ 
حدود 46 ميليارد تومان براى 232 پروژه بود كه ميزان اختصاص يافته 

و جذب شده، كمتر از آنى بود كه به ادارات ابالغ شده بود.
اميدواريم كه مسئوالن ادارات، امسال تالش بيشترى براى جذب اعتبار 

داشته باشند.
وى ضمــن گله مندى از برخى مديران اســتانى كه به جلســه كميته 
برنامه ريــزى شهرســتان كبودراهنگ دعوت شــده بودند و حضور 
نداشتند، افزود: حضور مديران كل اســتانى در شهرستان ها مى تواند 
بســيار مثمرثمر باشد؛ زيرا آنها مى تواند از نزديك مسائل و مشكالت 
شهرستان را مشــاهده كنند و در تخصيص اعتبارات همه جوانب را 

بهتر درنظر بگيرند.
مهدوى در ادامه خاطرنشــان كرد: متأسفانه در شهرستان كبودراهنگ 
پروژه هاى نيمه تمامى داريم كه بيش از ده سال است به داليل مختلف 
كه مهم ترين آن تخصيص ندادن اعتبار بوده، نيمه كاره مانده اســت؛ از 
جمله اين پروژه ها مى توان مجتمع ورزشى بانوان با 4 بانده كردن جاده 
خلعت آباد را نام برد كه اعتبار بيش از 40 ميليارد تومان براى انجام آن 
نياز است و چندين پروژه ديگر كه براى اجرايى شدن آنها نيز اعتبارات 
كالنى نياز است كه اميدواريم مسئوالن كشورى و استانى، ما را در اين 

زمينه يارى كنند.
وى در پايان به ويروس كرونا نيز اشــاره كــرد و افزود: با هماهنگى 
اســتان قرار اســت ماســك زدن در ادارات و مجامعى كه به صورت 
تجمعى هستند، اجبارى شود و از مردم فهيم شهرستان نيز تقاضا داريم 
كه به هيچ عنوان مراســمات عروس و عــزا و ... برگزار نكنند؛ چون 
وضعيت كشور، استان و شهرستان مناسب نيست و هرگونه تجمع و 
رعايت نكردن فاصله اجتماعى و پروتكل هاى بهداشتى موجب شيوع 

بيشتر اين ويروس منحوس خواهد شد.

مديران اجرايى آمار اشتغال خود را
در سامانه رصد ثبت كنند

 مالير-خبرنگار همدان پيام: مديران دســتگاه هاى اجرايى موظف 
هستند آمار اشتغال خود را در سامانه رصد ثبت كنند.

معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندار شهرستان مالير در جلسه كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان مالير كه در محل فرماندارى برگزار 
شد، گفت: هر دستگاه اجرايى كه تعهد اشتغال خود را انجام مى دهد، 

موظف است آن را در سامانه رصد ثبت كند.
ليال غفارى در ادامه افزود: هر اداره و دستگاه اجرايى اجرايى موظف 
است تا پايان هر 3 ماه، ميزان اشتغال خود را اعالم كند و در پايان هر 

3 ماه بايد 33 درصد از تعهد اشتغال را پر كرده باشد.
وى خطاب به دستگاه هاى حمايتى گفت: اداره بهزيستى و كميته امداد 
تعهد خود را انجام نداده اند و بايد هرچه سريعتر تعهد خود در ايجاد 
اشتغال را انجام دهند و آن را در سامانه رصد ثبت كنند تا در ارزيابى 

استانى، شهرستان مالير از ديگر شهرها عقب نماند.
غفارى افزود: از 3 هزار و 275 نفر ســهميه اشتغال سال 99 شهرستان  
هزار و 359 شــغل ايجاد شده است كه مابقى بايد تا پايان سال تحقق 

يابد.
وى به تســهيالت كارگاه هاى آسيب ديده از كرونا اشاره كرد و گفت: 
دولت به جد به دنبال پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا 
اســت و تســهيالت به صورت حقيقى و حقوقى در سطح شهرستان 

است.
معاون برنامه ريزى و توسعه فرماندار مالير گفت: در سطح شهرستان 
846 شــخص حقيقى و حقوقى با اشــتغال هزار و 39 نفر در سامانه 
ثبت نام كردند كه مبلغى حدود 8 ميليارد و 500 ميليون تومان كه بايد 

به صورت مساوى به افراد پرداخت شود.
وى خطاب به بانك ها گفت: بانك ها بايد هرچه سريعتر اين تسهيالت 
را بــه متقاضيان پرداخت كننــد و ظرف مدت يــك هفته مقدمات 

پرداخت اين تسهيالت فراهم شود.

خدشه اى به نحوه توزيع اعتبارات 
رزن و درگزين وارد نيست 

 رزن- فاطمــه كوكبى جــالل - خبرنــگار همــدان پيــام:  دوســوم 
ــار  ــد از آن در اختي ــش از 80 درص ــى بي ــور؛ يعن ــه كش كل بودج
شــركت ها و بنگاه هــاى دولتــى اســت كــه ايــن موضــوع بايــد در 
مجلــس مــورد بررســى قــرار بگيــرد كــه عمــال بررســى نمى شــود 
و حســاب و كتابــى نــدارد. امــا كوچك تريــن خدشــه اى بــه نحــوه 

توزيــع اعتبــارات رزن و درگزيــن وارد نيســت.
نماينده مردم شهرســتان هاى رزن و درگزين با بيان اينكه در نامه اى 
به هيأت رئيس مجلس خواســتار بررســى ميزان بودجه كشور كه 
در اختيار شــركت ها و بنگاه هاى دولتى اســت، گفــت: با توجه به 
فرايندهــاى طوالنــى در بودجه ريــزى بايد بــراى 20 درصد آن 

برنامه ريزى كرد.
حســن لطفى با اشــاره به اينكه اعتبارات اســتانى كم است، گفت: 
شهرستان هاى رزن و درگزين وضعيت نسبتا مطلوبى نسبت به ساير 

شهرستان ها از بودجه استانى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: كوچك ترين خدشه اى به نحوه توزيع بودجه 
بين 3 بخش رزن، سردرود و درگزين وارد نيست و اين مهم در عين 

عدالت بين دستگاه هاى 2 شهرستان توزيع خواهد شد.
لطفى با تأكيد بر اينكه در عمران و اشــتغال، هر 2 شهرســتان رتبه 
نخست استان را دارند، گفت: هيچ كدام از شهرستان هاى استان براى 
راه هاى روســتايى اعتبار ملى نگرفته است و تنها شهرستان رزن از 
اعتبار ملى براى راه هاى روســتايى اعتبار جذب كرده اســت كه 15
كيلومتر آســفالت و روكش روســتاهاى حكان، گاوسوار به دمق و 

ماهنيان به ساريجلو انجام شده است.
وى تكميــل كريدور رزن تا دمق، از ســه راهى اصلــه به اورقين، 
كبودراهنــگ و تكميل كنارگذر رزن را از برنامه هاى 4 ســاله خود 
برشمرد و خاطرنشان كرد: تا پايان امسال كريدور و كنارگذر رزن به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى عمليات آســفالت و روكش 160 كيلومتر از راه هاى روســتايى 
اشــاره كرد و گفت: به طور ميانگين هر ســال 50 كيلومتر عمليات 

روكش انجام خواهد شد كه راه ها به استاندارد مطلوب برسند.
نماينده مردم شهرســتان هاى رزن و درگزين در ادامه عنوان كرد: با 
حضور 2 فرماندار پيگير و پرتالش در رزن و درگزين و برنامه ريزى 
در حوزه اشــتغال به جرأت مى توان گفت: ســال آينــده در اين 2

شهرستان جشن پايان بيكارى برگزار خواهد شد.

كمك هزينه خريد جهيزيه 5 نوعروس 
توسط آبشار عاطفه ها در فامنين

 به مناسبت ميالد سراسر نور حضرت امام رضا(ع)، خيريه آبشار 
عاطفه هاى شعبه فامنين به 5 نوعروس تحت حمايت شعبه، 5 سرى 

جهيزيه به مبلغ 250 ميليون ريال اهدا كرد.
مدير موسسســه خيريه آبشار عاطفه ها در فامنين همچنين از اهداى 
بيش از 150 سبد غذايى به ارزش بيش از صد ميليون ريال خبر داد 
و افزود: از آغاز سال 99 در ايام فاصله گذارى اجتماعى، خيريه آبشار 
عاطفه هاى شــعبه فامنين، از 250 خانــواده تحت حمايت با اهداى 
ســبد غذايى، ماسك و بسته بهداشتى، البسه، جهيزيه، سيمسمونى و 
لوازم خانگى به مبلغ بيش از يك ميليارد ريال، به فرموده مقام معظم 

رهبرى براى كمك هاى مؤمنانه لبيك گفت.
طاهره حاجيلو افزود: اين مراســم متبــرك به قدوم بابركت خادمان 

رضوى و پرچم حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) شد
در حاشــيه اين برنامه، از تيم هاى فوتســال آبشار عاطفه فامنين، كه 
در مســابقات كشــورى فريدون كنار، در بين 64 تيم مقام هاى نايب 
قهرمانى توســط تيم نوجوانان و مقام ســوم تيم جوانان را كســب 

كرده اند، تجليل شد.
در اين مراســم همچنين از دختران پرســنل شــعبه، به مناسبت دهه 

كرامت قدردانى شد.

معاون درمان دانشكده علوم پزشكى اسدآباد خبر داد
زايمان موفق مادر مبتال به كرونا در بيمارستان 

حضرت قائم(عج) 
 با شــيوع دوباره كرونا در كشــور، نگرانى پيرامون مادران باردار مضاعف شده است 
اما روز گذشــته مادر مبتال به كرونا در بيمارستان حضرت قائم(عج) و در بلوك زايمان، 

با موفقيت فارغ شد.
عاطفه ســمائى گفت: حال مادر و نوزاد خوب است، نوزاد از مادر جدا شده و در بخش 

نوزادان تحت نظر متخصص اطفال قرار دارد.

وى با گاليه از بى تفاوتى اعضاى خانواده مادران باردار افزود: مادران باردار به دليل سطح 
ايمنى و محدوديت در انجام مداخالت تشــخيصى و درمانى از نظر مادر و جنين، جزو 
گروه هاى پرخطر محسوب مى شوند و نيازمند رعايت جدى پروتكل ها و پرهيز از حضور 
در اماكن و تجمعات هســتند و در شــرايط كنونى بهترين مكان براى مراقبت بيماران با 

شرايط پايدار، قرنطينه خانگى است.
معاون درمان دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد با بيان اينكه تعداد مادران باردار مشكوك 
و مبتال رو به فزونى است، بيان كرد: بهتر است مادران باردار شاغل در ادارات حداقل تا 
پايان تيرماه از فرصت دوركارى استفاده كنند و خانواده ايشان هم از حضور در مراسم ها 

و تجمعات پرهيز كنند.

آگهى مزايده اجاره زمين كشاورزى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى رزن

دانشگاه آزاد اسالمى رزن در نظر دارد زمين زراعى به مساحت 
پليس  از  بعد   ) قزوين  به  رزن   5 كيلومتر  در  واقع  هكتار   5/10
پايه  قيمت  با  ذيصالح  متقاضيان  به  اجاره  طريق  از  را  رزن)  راه 

كارشناسى واگذار نمايد.
متقاضيان مى توانند جهت دريافت فرم پيشنهاد قيمت در ساعت 
ادارى به دانشگاه آزاد اسالمى رزن مراجعه و جهت كسب اطالعات 

بيشتر با شماره تلفن 08136226828  تماس حاصل نمايند.. 
* مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهى به مدت 10 روز 

مى باشد. 
* هزينه انتشار آگهى در روزنامه و ساير هزينه ها به عهده برنده 

مزايده است. 
آدرس: رزن، بلوار امام خمينى(ره)، خيابان انديشه، دانشگاه آزاد 

اسالمى رزن 

آگهى فراخوان دعوت به  مجمع عمومى عادى 
انجمـن سيب زمينـى 

استـان همـدان 

انجمن سيب زمينى استان همدان

بدينوســيله از كليــه اعضــا انجمــن ســيب زمينــى اســتان همدان 
دعــوت بــه عمــل مــى آيــد تــا بــا همــراه داشــتن كارت بازرگانى 
ــاورزى  ــادن و كش ــع ، مع ــى، صناي ــاق بازرگان ــت ات ــا عضوي ي
همــدان در مجمــع عمومــى عــادى انجمــن ســيب زمينــى اســتان 
همــدان در روز دوشــنبه مــورخ 1399/04/30 ســاعت  11 در محــل 

ســالن جلســات اتــاق همــدان برگزارميگــردد شــركت نماييــد. 

دستورجلسه مجمع عمومى عادى:
1-استماع گزارش عملكرد مالى و اجرايى هيأت مديره

2-استماع گزارش بازرس
3-تصويــب گــزارش عملكــرد اجرايــى، مالــى و ترازمالــى منتهــى 

بــه ســال 1398/12/29
4-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره 

5-انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
6-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

7-تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا
8-ساير موارد 

كارت دانشجويى به نام پوريا طاهرى، فرزند حسين رضا، به شماره 
ملى:4020360545، رشته كامپيوتر از دانشگاه بوعلى سينا به 

شماره دانشجويى 9412358042 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

 بهار- طيبــه ايزدى- خبرنــگار همدان 
پيام: جوامع در ســاليان طوالنى، از خشونت 
آسيب ديده و متضرر شده اند و آنچه امروزه 
نگرانى همه را به دنبال داشــته، وســعت و 
گســترش روزافزون خشونت است. در اين 
راســتا برنامه هاى كنترل و كاهش آسيب هاى 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم ســتاد 
پيشــگيرى و كنترل خشــونت در شهرستان 

بهار تشكيل شد. 
اســتفاده از ظرفيت هاى مردمى در راســتاى 
پيشــگيرى از وقــوع جرايم و آســيب هاى 
اجتماعى يكى از اولويت هــاى مهم و قابل 
توجــه در اســتان اســت و به دليــل وجود 
ظرفيت هــاى علمــى و اجرايى مناســب و 
به ويژه وجود بســترهاى وقوع جرايم خشن 
در مناطق جنوبى استان، با برنامه ريزى دقيق 
و آسيب شناســِى وضعيت موجود، شهرستان 
عنبرآباد به عنوان شــهر پايلوت پيشگيرى از 

خشونت انتخاب گرديد.
معاون قضايى رئيس كل و سرپرست معاونت 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
اســتان همدان گفت: هدف از تشكيل ستاد 
پروژه پيشگيرى و كنترل خشونت پيشگيرى 
از وقوع جرم در سطح جامعه است، به همين 
دليل مقررگرديده اســت پروژه پيشگيرى از 
خشــونت با برنامه هاى تلفيقى در شهرستان 

بهار انجام شود. 
عبــاس نجفى گفت: در ســالجارى درصدد 

هســتيم كه طرح پيشگيرى از خشونت را كه 
درحال به روز رسانى است به صورت پايلوت 

در شهرستان بهار اجرايى كنيم.
وى ادامه داد: معاونت اجتماعى و پيشگيرى 
از وقوع جرم دادگسترى استان همدان درنظر 
دارد در حــوزه فرهنگى با 2 ابزار آموزش و 
آگاهى بخشى به آحاد جامعه، زمينه هاى رفتار 

خشونت آميز را كاهش دهد.
نجفى به برنامه هاى اين ســتاد اشــاره كرد 

و افــزود: ايــن برنامه براى ارتقــاى امنيت 
اجتماعى و نيز پايدارى و توســعه امنيت در 
شهرستان بهار با مشاركت تمامى ارگان هاى 

ذى ربط انجام خواهد شد.
معــاون قضايى رئيــس كل و سرپرســت 
معاونــت اجتماعــى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى اســتان همدان خاطرنشان 
كــرد: بخشــى از ايــن برنامه هــا در حوزه 
فرهنگى با رويكرد پيشــگيرى رشد مدار و 

در حوزه امنيتى با رويكرد ســلبى، موجبات 
ايجاد امنيت و كاهش خشــونت در ســطح 
شهرستان خواهد بود. در اين راستا معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم استان 
همدان توافق نامه همــكارى امضا كردند كه 
در ســطح شهرستان با هدف كنترل و كاهش 
قتل، نزاع، ســرقت، خشونت و پرخاشگرى 
نسبت به پيشگيرى از جرايم مذكور در سطح 

شهرستان اقدام شود.

 نهاوند- معصومــه كمالوند-  خبرنگار 
همــدان پيام: آمار فعلى در نهاوند نســبت 
به اواخر اسفندماه ســير افزايشى داشته و 
به اصطالح وارد موج دوم شده است، شاهد 
اين ماجرا هم مــرگ روزانه 5 تا 6 نفر در 
اثرابتال به كرونا و 20 بسترى در بيمارستان 

و اورژانس است.
ــد  رئيــس نظــام پزشــكى شهرســتان نهاون
ــد  ــن تأكي ــوق و ضم ــب ف ــان مطال ــا بي ب
ــى را درك  ــرايط واقع ــردم ش ــه م ــر اينك ب
كننــد، گفــت: از مــردم تقاضــا داريــم 
ــظ  ــراى حف ــتى را ب ــاى بهداش پروتكل ه
جــان خــود و خانواده شــان رعايــت كننــد.

اگــر  داد:  ادامــه  مســعودى  غالمرضــا 
بخواهيــم دربــاره مــوج دوم صحبــت كنيــم، 
ايــن مــوج 6روزى اســت كــه در شهرســتان 
آغــاز شــده اســت و دليــل مهــم ايــن ادعــا 
هــم اينكــه در مــوج نخســت، در مطب هــا 
ــاال  ــا ح ــتيم ام ــرى داش ــت كمت ــوارد مثب م
مــورد   5 تــا   3 روزانــه  بــه  متأســفانه 

ــت. ــيده اس ــكوك رس مش
وى بــا بيــان اينكــه روزانــه 20 نفــر در 

ــداد  ــد بســترى مى شــوند، گفــت: تع نهاون
ــا 60 مــورد  مراجعه كننــدگان بيــش از 50 ت
اســت كــه 20 نفــر حــاد بســترى مى شــوند 
و باقــى هــم بــا ارائــه دارو در منــزل قرنطينه 

ــد. ــش مى گيرن ــان را پي و مراحــل درم
مســعودى افــزود: درحال حاضــر بيمارســتان 
ــاران  ــترى بيم ــز بس ــه مرك ــان ك عليمرادي
ــدارد و  ــى ن ــت خال ــت، تخ ــى اس كروناي
ــوند. ــه مى ش ــس پذيرفت ــاران در اورژان بيم
وى گفــت: اگــر مــردم بداننــد روزانــه 4 تا5
ــا در شهرســتان  ــر كرون ــر اث مــورد مــرگ ب
داريــم، بــا حضــور در جشــن هاى عروســى 
ــان  ــت خودش ــا دس ــم، ب ــاى خت و آئين ه
ــل  ــزا تبدي ــه ع ــواده را ب ــرم خان ــل گ محف

نمى كننــد.
مســعودى در پايــان خاطرنشــان كــرد: 
آن  از  جدى تــر  و  حســاس تر  اوضــاع 
اســت كــه رســانه ها مى گوينــد، مــردم 
ــراى حفــظ  حداقــل كارى كــه مى تواننــد ب
سالمت شــان انجــام دهنــد، ايــن اســت كــه 
ماســك و دســتكش اســتفاده كــرده و فاصله 

ــد. ــت كنن ــم رعاي اجتماعــى را ه

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: 
ــا  ــانه ب ــاب رس ــى اصح ــه هم انديش جلس
هــدف تشــكيل مجمــع صنفــى خبرنــگاران 

ــد. ــگ تشــكيل ش ــتان كبودراهن شهرس
ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئي
ــه  ــن جلس ــگ در اي ــتان كبودراهن شهرس
ويژگى هــاى  و  خصوصيــات  بيــان  بــا 
داشــتن  گفــت:  خبرنــگاران  شــاخص 
از  يكــى  خبــرى  ذوق  و  اســتعداد 
خبرنــگاران  ويژگى هــاى  اصلى تريــن 
اســت كــه عــالوه بــر ايــن ويژگــى، 
داشــتن هنــر و شــم خبرنــگارى، بــاال 
بــودن ويژگى هــاى خبرنــگارى اســت 
كــه خبرنــگاران شهرســتان كبودراهنــگ از 

برخوردارنــد. ويژگى هــا  ايــن  تمــام 
ــه مشــكالت  ــا اشــاره ب فتــح ا... ضابطــى ب
ــتان  ــگاران در شهرس ــف خبرن ــاص صن خ

گفــت: تشــكيل مجمــع صنفــى خبرنــگاران 
مى توانــد كمــك بزرگــى بــراى تســريع در 
حــل مشــكالت آنــان باشــد و ايــن مجمــع 
ــانه و  ــدف هم انديشــى اصحــاب رس ــا ه ب
كمــك بــه رفــع مشــكالت تشــكيل خواهــد 

شــد.
ــه  ــگاران  ايــن شهرســتان ب ــه، خبرن در ادام
بيــان بخشــى از مشــكالت حوزه هــاى 
ــود  ــنهادات خ ــه و پيش ــود پرداخت كارى خ
ــگاران  ــاع كارى خبرن ــود اوض ــراى بهب را ب
ــات  ــه انتخاب ــد ك ــه دادن ــتان ارائ در شهرس
رئيــس و نماينــده خبرنــگاران براى تشــكيل 
مجمــع برگــزار شــد و بــا رأى گيــرى اعضا، 
ســيدميثم جعفــرى به عنــوان نماينــده مجمع 
ــى  ــع صنف ــه زودى مجم ــد و ب ــاب ش انتخ
ــمى  ــتان به صــورت رس ــگاران شهرس خبرن

ــود. ــرا مى ش ــداف آن اج ــكيل و اه تش

طرح پيشگيرى از خشونت
در بهار اجرا مى شود

رئيس نظام پزشكى  خبر داد

مرگ روزانه 5 كرونايى 
در نهـاوند

■ يك سوم مراجعات بسترى مى شوند

خبرنگاران كبودراهنگ 
مجمع صنفى خبرنگاران تشكيل مى دهند
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تقويت نظارت و تصويب قوانين راهگشا
 عــزم خانه ملت براى مقابله 
با فســاد اقتصادى جدى است، 
ضمــن تقويــت بعــد نظارتى 
قانونى  راه هاى  تمام  از  مجلس، 
كه اين مســأله را همــوار كند، 

حمايت خواهيم كرد.
مجلس  در  نهاوند  مردم  نماينده 
با  گفت وگــو  در  روزگذشــته 
فارس اظهــار كرد: نمايندگان با 
تقويت بعد نظارتى خود كه در 
گذشته كمرنگ شده بود، گام مهمى را در اين زمينه خواهند برداشت. 
مجلــس داراى 2 وظيفه عمده درباره قانونگذارى و نظارت بر اجراى 
آن است كه در هر 2 بعد مى تواند در مبارزه با مفاسد بسيار تأثيرگذار 

باشد.
عليرضا شــهبازى، مبارزه با فساد و رانت خوارى را از مطالبات جدى 
مردم عنوان كرد و گفت: مبارزه با فساد، رانت و سازوكارهاى فساد از 
مطالبات جدى مردم است؛ بنابراين ما نمايندگان از تمام راه هاى قانونى 

كه اين مسأله را هموار كند، حمايت خواهيم كرد.
وى اصــالح قوانين و رفــع نواقص قانونــى را از جمله راهكارهاى 
مجلس براى پيشــگيرى يا مقابله با فساد عنوان كرد و گفت: با توجه 
به اينكه ممكن اســت در مواردى براى مقابله با مفاســد راهكارهاى 
قانونى داراى نقايصى باشــد و يا نياز به تصويب قانونى خاص باشد، 
مجلس بايد با اصالح اين گونه موارد يا وضع قوانين جديد از دستگاه 

قضا حمايت كند.
عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس تأكيدات مقام معظم رهبرى 
براى مبارزه با مفاســد اقتصادى و دســت هاى آلوده  را بسيار راهگشا 
و اميدبخش عنــوان كرد و افزود: رهبر معظم انقالب همواره به عنوان 
پرچمدار مبارزه با فساد بر برخورد با مفسدان تأكيد دارند و اين مسأله 
حجت را بر همه دســت اندركاران به ويژه دستگاه قضايى تمام كرده و 

روزنه اميد را در جامعه گشوده است.
شــهبازى اقدامات قوه قضاييه در مبارزه با فساد اقتصادى را شايسته 
قدردانــى عنوان كرد و گفت: اقدامات اخير قــوه قضاييه در مقابله با 
مفاسد بسيار خوب بوده كه اين امر مى تواند نور اميد را نسبت به آينده 

در دل مردم روشن كند.
نماينده مردم نهاوند در مجلس با اشــاره بــه دغدغه هاى مقام معظم 
رهبرى درباره مسائل كشورى گفت: مقام معظم رهبرى همواره نسبت 
به مســائل معيشتى و فرهنگى جامعه دغدغه داشته اند و مجلس هم با 
توجه به اين دغدغه ها عمده تالش خود را صرف مســائل اقتصادى و 

معيشتى مردم خواهد كرد.
وى با اشــاره به شعار محورى اعالم شده از سوى مقام معظم رهبرى 
گفــت: مجلس تمام تالش خود را با بهره گيرى از ظرفيت هاى قانونى 

به كار خواهد بست تا با رفع موانع، جهش توليد را محقق سازد.

افشاى راهبرد جديد آمريكا 
براى حضور در آسياى ميانه

 تارنماى خبرى يك انديشكده آمريكايى موسوم به «مركز سياست 
جهانى»، در گزارشى جهت هاى تازه سياست آمريكا در آسياى ميانه را 
مورد توجه قرار داد و نقشه هاى واشنگتن براى اين منطقه را فاش كرد.

بــه گزارش ايرنا، در اين گزارش آمده اســت: دولــت دونالد ترامپ 
رئيس جمهورى آمريكا در پايان ســال 2019 ميالدى كارى انجام داد 
كه دولت هاى پيشين اين كشور انجام نداده بودند و آن اينكه، راهبردى 

جديد براى آسياى ميانه ترسيم كرد.
اين راهبرد، آسياى ميانه و افغانستان را يك منطقه واحد درنظر مى گيرد 
و سياســت در آســياى ميانه را تابع الزامات جنگ در افغانستان قرار 

نمى دهد. با وجود اين، اين راهبرد با چالش هاى جدى روبه رو است.
نخست آنكه، تا زمان يكپارچه شدن دولت افغانستان، توافق با طالبان 

ادامه نيافته و امكان گسترش خشونت وجود خواهد داشت.
دوم آنكه، چين و روسيه قطعا با هر راهبرد و سياست ترسيم شده براى 

افزايش حضور آمريكا در اين منطقه مخالف خواهند بود.
و ســوم آنكه دامنه و بزرگى، مدت زمــان بيمارى همه گير كوويد – 
19 موجب خواهد شــد بســيارى از بخش هاى داخلى با استفاده از 
منابع آمريكايى براى راهبرد آســياى ميانــه درصورتى كه اين منابع را 

غيرضرورى بدانند، مخالفت كنند.
از آنجا كه نيازهاى آسياى ميانه به واسطه اين بحران بسيار زياد خواهد 
بود، واشــنگتن ناگزير بايد تا حد ممكن بــا متحدانش يعنى اتحاديه 
اروپا، كره جنوبى، هند و ژاپن همكارى كند؛ كشــورهايى كه جملگى 
دارايى هاى قابل توجهى در آســياى ميانه براى به حداكثر رســاندن 

تجارت و فرصت هاى سرمايه گذارى دارند.
واشــنگتن بايد با وجود تقاضا براى منابعش، تــالش براى برقرارى 
ارتبــاط با نخبگان و عامه مردم در آســياى ميانــه را مضاعف كند و 

خيرخواهى و اثربخشى اين سياست ها را به نمايش بگذارد. 
همچنين بايد همين كار را در خانه انجام دهد تا حمايت پايدار از اين 

راهبرد به دست آيد.
ديگر انواع حمايت از اين راهبرد شامل همكارى امنيتى بين ارتش هاى 
آمريكا و آسياى ميانه يا همكارى با صنايع دفاعى در اين منطقه است.

اين گزارش در پايان اين نكته را مورد تأكيد قرار داد كه دولت آمريكا 
از آنجاكه چين را رقيب اصلى خود مى داند، بايد با دولت هاى محلى، 
متحدان و شركا با هدف ارائه جايگزينى براى طرح چينى «يك كمربند، 
يك جــاده» هماهنگى برقرار كند و ظرفيت دولت هاى محلى را براى 

برخورد با مسكو و پكن افزايش دهد.
طرح يك كمربند، يك جاده، يك راهبرد توســعه جهانى است كه از 
ســوى دولت چين در سال 2013 اتخاذ شد و توسعه زيرساخت ها و 
ســرمايه گذارى در تقريبا 70 كشور و سازمان هاى بين المللى را در بر 

مى گيرد.

پارلمان ها نقش فعالى در مقابله با الحاق
 كرانه باخترى ايفا كنند

 بى ترديد رفتارهاى غيرانســانى و ناقض حقوق بشر رژيم صهيونيستى، به 
تشــديد بحران در منطقه به ويژه در ســرزمين هاى اشغالى انجاميده و تهديدى 

جدى عليه صلح و امنيت جهان به شمار مى رود.
ــته در  ــالمى روز گذش ــوراى اس ــس ش ــس مجل ــنا، رئي ــزارش ايس ــه گ ب
ــار  ــه انتظ ــان اينك ــا بي ــان ب ــورهاى جه ــس كش ــاى مجال ــه رؤس ــى ب پيام
ــرى  ــه باخت ــاق كران ــا الح ــه ب ــى در مقابل ــش فعال ــا نق ــى رود پارلمان ه م
ــت  ــانگر ماهي ــومى، نش ــات ش ــن ني ــت: چني ــد، نوش ــا كنن ــطين ايف فلس
تجاوزگرانــه و توســعه طلبانه رژيــم نامشــروعى اســت كــه از بــدو تأســيس 
ــن و كنوانســيون هاى  ــه نقــض آشــكار و گســترده قواني ــادرت ب ــون مب تاكن

ــت. ــرده اس ــتانه ك ــوق بشردوس ــى و حق بين الملل

روند آستانه به مسير عادى سازى شرايط 
در سوريه كمك مى كند

 از طريــق روند نشســت 3 جانبــه مى توانيم گام هاى مهم ترى در مســير 
عادى سازى شرايط در سوريه برداريم.

به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى روسيه روز گذشته در نشست مجازى 3 جانبه 
سران ايران، روسيه و تركيه از سرى نشست هاى روند آستانه گفت: نشست هاى 
3 جانبه روند آســتانه ميزان خشونت در ســوريه را كاهش داده است. پوتين 
افزود: با ارزيابى حسن روحانى رئيس جمهورى ايران براى تداوم همكارى ها 
در ســوريه موافق هستم. والديمير پوتين گفت: همكارى هاى ايران و روسيه و 

تركيه در چارچوب روند آستانه به سوريه ثبات مى بخشد.
وى در پايان بر آمادگى خود براى ســفر به تهران به محض فراهم شدن شرايط 

تأكيد كرد.

ورود وزارت خارجه فرانسه در پرونده قضايى 
ايران موضوعيت ندارد

 سخنگوى وزارت خارجه با بيان اينكه ورود وزارت خارجه فرانسه در پرونده 
قضايى ايران موضوعيت ندارد، گفت: ايران هيچ گونه مداخله در امور داخلى خود 
را نمى پذيرد. به گزارش مهر، عباس موسوى در واكنش به موضع اخير مقامات 
فرانســوى درباره 2 تن از مجرمان ايرانى اظهار كرد: رســيدگى و صدور احكام 
درباره جرايم اتباع ايرانى در يك فرايند دادرسى عادالنه و در چارچوب مقررات 
و حقوق شهروندى در جمهورى اسالمى ايران در صالحيت محاكم قضابى ايران 
اســت و خانم عادلخواه و روح ا... زم متناسب با جرايم ارتكابى محكوم شده و 
درحال گذراندن محكوميت خود هستند. وى ورود وزارت امور خارجه فرانسه 
در پرونده قضايى ايران را بدون هرگونه موضوعيت و وجاهت دانســت و تأكيد 
كرد: جمهورى اسالمى ايران هيچ گونه مداخله در امور داخلى خود را نمى پذيرد.

در نشست شوراى امنيت درباره 
ايران چه گذشت؟

آمريكا در نشست شوراى امنيت سازمان 
ملل متحد براى بررسى اجراى قطعنامه 
2231 خواســتار تمديــد تحريم هاى 
تسليحاتى عليه ايران شد، اما اين نشست 
يك بار ديگر به صحنــه انزواى آمريكا 

تبديل شد.
مواضع و اظهارات نمايندگان كشورهاى 
مختلف در نشست شوراى امنيت طبق 
گزارش منتشرشده از فارس را در ذيل 

مى خوانيم:

 آمريكا

وزيــر خارجه آمريكا در اين نشســت با 
تكــرار ادعاهاى خود عليــه ايران پس از 
اتمام ســخنانش جلســه مجازى را ترك 
كرد كه اين موضوع با انتقاد نماينده روسيه 

همراه شد.
مايك پامپئو در اين نشست به موضوع اتمام 
محدوديت هاى تســليحاتى عليه ايران در 
اكتبر پرداخت و گفت: «ايران [درصورت 
اتمام محدوديت هاى تســليحاتى] قادر به 

خريد و فروش سالح خواهد بود.»
وى گفت كه آمريكا خواســتار همكارى 
با شوراى امنيت براى تمديد تحريم هاى 
تســليحاتى اســت. او گفــت: «ترجيح 
واشنگتن همكارى با اين شورا براى تمديد 
اين محدوديت ها براى محافظت از زندگى 

بشر و امنيت ملى  مان است.»
وزير امور خارجه آمريــكا ادامه داد: «اگر 
شــما اقدام نكنيد، ايران قــادر به خريد 
جنگنــده خواهد بود و اين كشــورهاى 
اروپايى را در تيــررس ايران قرار خواهد 

داد.»
پامپئــو همچنيــن ادعــا كــرد: «رفــع 
محدوديت هاى تســليحاتى عليه ايران به 
اين كشور اجازه دسترســى به هواپيما و 

زيردريايى را خواهــد داد و ايران آزادى 
تردد دريايى در آبراه هاى منطقه را تهديد 

خواهد كرد.»
 سازمان ملل

اين نشســت با ســخنان معاون دبير كل 
سازمان ملل آغاز شد. او ضمن ابراز تأسف 
از خروج آمريكا از برجام خواستار پايبندى 

تهران به توافق هسته اى شد.
ديكارلــو رزمارى در ادامــه تأكيد كرد: 
«همان طــور كــه در گذشــته گفته ايم 
از خــروج آمريكا از برجام متأســفيم. 
تحريم هــاى يكجانبه اى كــه به موجب 
اين توافق برداشته شــده اند و همچنين 
تالش براى تمديد نشــدن معافيت هاى 
تحريمى مربوط به مبادالت نفت با ايران 
و همچنين پروژه هاى مرتبط به برجام با 

اهداف برجام مغايرت دارند.»
 اتحاديه اروپا

نماينده اتحاديه اروپا نيز با هشدار اينكه از 
دست رفتن برجام به معنى از دست رفتن 
پروتكل الحاقى خواهد بود، گفت: «برجام، 
يكــى از مؤلفه هاى اصلــى معمارى منع 
اشاعه هسته اى است و به كاهش خطرات 

جهانى و منطقه اى كمك مى كند.»
اولوف اسكوگ در ادامه تصريح كرد: «ما 
از اقدام آمريكا در خروج از توافق هسته اى 
و احياى تحريم هــاى يكجانبه عليه ايران 
عميقاً متأسفيم. با وجود اين، اتحاديه اروپا 
از اقدام ايران در كاهش تعهداتش ذيل اين 

توافق هم به شدت نگران است.»
وى در ادامه گفت: «من اين را درك مى كنم 
كه ايران به مدت 3 سال و نيم، از جمله 14

ماه پس از خروج آمريكا از برجام به طور 
كامل تعهدات خــودش در اين توافق را 

اجرا كرد.»
 چين

نماينده چين در ســازمان ملل به شدت با 
تــالش آمريكا براى تمديــد تحريم هاى 
تســليحاتى عليه ايــران يــا بازگرداندن 
تحريم هاى بين المللى سازمان ملل مخالفت 

كرد. 
ژانگ جون خاطرنشان كرد: «ريشه اصلى 
بحــران فعلى خروج آمريــكا از برجام و 

تحريم هاى يكجانبه آن عليه ايران است.»
وى در ادامــه تأكيد كــرد: «همان طور كه 
در گــزارش دبير كل ســازمان ملل آمده 
اين اقدامــات با اهــداف قطعنامه 2231
مغايرت دارند. اقدامات آمريكا براى تمديد 
تحريم هاى تسليحاتى تالش هاى مشترك 

براى حفظ برجام را تضعيف كرده است.
نماينده چين ادامه داد : «همه مفاد قطعنامه 
2231 از جمله توافقات حاصل شده درباره 
محدوديت هــاى مرتبط تســليحاتى بايد 
اجرايى شوند.»جون، همچنين با يادآورى 
اينكه آمريكا از برجام خارج شــده گفت: 
اين كشــور از هيچ حقى براى استفاده از 
ساز و كار موسوم به «مكانيسم ماشه» براى 
عليه  بين المللى  تحريم هــاى  بازگرداندن 

ايران برخوردار نيست.
 آلمان و انگليس

كريستوف هيوسن، نماينده آلمان كه پس 
از نماينده چين سخنرانى مى كرد، موافقت 
خود را با موضع چين در مخالفت با تالش 
آمريكا براى احياى تحريم هاى بين المللى 

عليــه ايران اعالم كرد و تصريح كرد: «من 
با ســخنان نماينده چين درباره مكانيسم 

بازگشت خودكار تحريم ها هم نظرم.»
پس از او نماينده انگليس هم خاطرنشان 
كرد: كه از نظر اين كشــور هم بازگشت 
خــودكار تحريم ها عليه ايــران با برجام 

سازگار نيست.
وى گفــت: «انگليس بارهــا تعهد كامل 
خودش به برجام را اعالم كرده است. اين 
در راستاى منافع امنيتى جمعى ما است كه 
حفظ نظام منع اشاعه هسته اى را هم شامل 

مى شود.»
 فرانسه

نماينده دائم فرانســه در سازمان ملل كه 
امروز به عنــوان رئيس دوره اى شــوراى 
امنيت رياست جلسه را هم به عهده داشت 
همانند انگليــس و آلمان با تالش آمريكا 
بــراى رجوع به برجام بــراى بازگرداندن 
تحريم هاى بين المللى عليه ايران مخالفت 
كرد. با وجود ايــن، نيكالس دى ريورى 
هم همانند نماينده هاى 2 كشــور آلمان و 
انگليس مدعى شــد كه رفع تحريم هاى 
تسليحاتى عليه ايران، تبعات مهمى براى 

ثبات و امنيت منطقه خواهد داشت.
اين مقام فرانسوى گفت: پاريس از تالش 
آمريكا براى بازگرداندن تمامى تحريم هاى 
ســازمان ملل عليه ايران حمايت نخواهد 

كرد.
 روسيه

نماينده روسيه در سازمان ملل متحد ضمن 
محكــوم كردن بيانيه ضــد ايرانى پامپئو، 
بر مخالفت مســكو با تمديد تحريم هاى 

تسليحاتى عليه ايران تأكيد كرد.
واســيلى نبنزيا، در آغاز اين سخنرانى با 
انتقاد از ترك جلســه توسط وزير خارجه 
آمريكا گفت: «مى خواســتم از مشاركت 
وزير خارجه آمريكا هم تشــكر كنم ولى 
ايشان در جمع ما نيستند. مى دانم كه برنامه 
شلوغى دارند ولى ايشان نخواستند كه به 
حرف هاى شــورا گوش دهند. ولى بيشتر 
از آن، از اين بابت متأسفم كه در اظهارات 
ايشان-حداقل من- يك كلمه از همكارى 

و گفت وگو نشنيدم.»
وى همچنين ادامه داد: «سياســت آمريكا 
در اعمال تحريم هاى يكجانبه به نظر ساير 
كشــورها بى  اعتنايى مى كند. ما با نگرانى 
تحوالت مربوط به سياست فشار حداكثرى 
عليه ايران كه عبارت بهتر براى آن سياست 

خفگى حداكثرى است را دنبال مى كنيم.»
ديپلمات روس گفت: «ايران از همه جهات 
تحت فشار قرار گرفته است. هدف، تغيير 
نظام اين كشور يا ايجاد وضعيتى است كه 
ايران به معنــاى واقعى كلمه قادر به نفس 
كشيدن نباشد. اين مثل گذاشتن زانو روى 
گردن كسى اســت. اين بحران را اياالت 

متحده ايجاد كرده است.»
نبنزيا در ادامه افزود: «با آنكه قطعنامه هاى 
شوراى امنيت بخشى از قوانين بين المللى 
هســتند و بايد توســط تمامى اعضا اجرا 
شوند، اياالت متحده به طور رسمى اجراى 
تعهداتش در قطعنامــه 2231 و برجام را 
متوقف كرد، در را پشت سرش بست و به 
اجراى سياست فشار حداكثرى عليه ايران 

روى آورد.»
وى تأكيد كرد: «چنيــن اقداماتى هرگونه 
انگيزه براى تهران بــراى اجراى مفاد اين 
توافق هسته اى را از بين مى برد. على رغم 

اين، ايران به اجراى تعهداتش ادامه داد.»
نماينده روســيه همچنين گفــت: اياالت 
متحده آمريــكا كشــورهاى ديگرى كه 
قطعنامــه 2231 را اجــرا مى كنند تهديد 

مى كند.
 ايران

وزيــر خارجه كشــورمان ضمن محكوم 
كردن اقدامات آمريكا و تأكيد بر شكست 
كشورهاى اروپايى در عمل به تعهداتشان 

در برجام درباره هرگونه اقدام براى تمديد 
تحريم هاى تســليحاتى عليه ايران هشدار 

داد.
محمدجواد ظريف در آغاز ســخنان خود 
خطاب به رئيس دوره اى شــوراى امنيت 
گفت: «چنانچه بار ديگر شورا تعلل ورزى 
كنــد به منزلــه يك نســل عقب گرد در 
چندجانبه گرايى و حاكميت قانون خواهد 

بود.»
وى تأكيد كرد: «پس از 8 مه 2018، ايران 
و ســاير اعضاى جامعه بين المللى شاهد 
بوده اند كه دولــت اياالت متحده - كه از 
جمله بانيان قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
بــود- به طور مــداوم قطعنامــه را نقض 
كردند و در عين حال ســاير كشــورها را 
براى پيوســتن به خود در نقض متنى كه 
خود ارائه داده، تشــويق مى كنــد. از اين 
خطرناك تــر براى نخســتين بار در تاريخ 
سازمان ملل متحد يك عضو دائم شوراى 
امنيت به مجازات دولت هاى قانون مدار و 
اشــخاص خصوصى به اتهام عدم نقض 
قطعنامه شــورا مى پردازد، قطعنامه اى كه 
بر ارتقا و تسهيل توسعه تعامالت اقتصاد 
و تجارى عادى و همكارى با ايران تأكيد 
مى كنــد.» وزيــر امور خارجــه ايران در 
پايان هشــدار داد: «همان طور كه در نامه 
رئيس جمهورى اسالمى ايران به رهبران 
دولت هاى باقيمانده در برجام مشــخص 
شــده اســت، هرگونه محدوديت جديد 
توسط شــوراى امنيت، برخالف تعهدات 
اساسى اســت كه به ملت ايران داده شده 
است. در چنين سناريويى، گزينه هاى ايران، 
همان طور كه از پيــش به بقيه طرف هاى 
برجام اطــالع داده شــده، قاطع خواهد 
بــود و اياالت متحده و هر موجوديتى كه 
ممكن است به آن كمك كند- يا به رفتار 
غيرقانونى آمريكا تن دهد- مسئوليت كامل 

را بر عهده خواهد داشت.»

رئيس جمهورى  در سالروز سقوط هواپيماى مسافربرى 
توسط آمريكا:

ضربه سياسى به برجام 
بى پاسخ نمى ماند

 اياالت متحده آمريكا پس از جنگ سرد و فروپاشى شوروى 
تبديل به ابرقدرت در جهان شد. دولت هاى آمريكا در طول اين 
ســال ها با تكيه بر قدرت اقتصادى و نظامى خود در فرايند امور 

كشور ها و سازمان هاى  بين المللى دخالت كرده است. 
در اين ميان ســاير كشــور ها نيز از جمله كشور هاى اروپايى با 
اتحاد و حمايت از سياســت هاى اياالت متحــده به دنبال منافع 
خــود در اين ميان بودنــد. اياالت متحده آمريــكا كه با كمك 
حمايت كشــور  هاى غربى و سازمان هاى بين المللى بر جنايات 
و زورگويى هــاى خود صحه گذاشــته و خود را به عنوان ناجى 
در امور داخلى ســاير كشور ها با اســتفاده از ابزار هاى متفاوت 

دخالت كرده است.
امروز ســالگرد يكى از جنايات اياالت متحده در قبال كشورمان 
اســت. روز ى كه ناو «يواس اس وينسنس» آمريكايى (3 جوالى 
1988/ 12 تيرمــاه 1367) در خليج فارس به هواپيماى ايرباس 
شركت هواپيمايى ايران اير كه به مقصد دبى در حركت بود شليك 
كرد و موجب شــهادت 290 سرنشــين آن شد. مقامات اياالت 
متحده آمريكا در ادعاهاى غيرمستند و توسل به مجعوالت، اين 
تراژدى را توجيه كردند و در نهايت به عوامل عمليات اين حادثه 

مدال افتخار از سوى دولت آمريكا تعلق گرفت.
از اين رو جمهورى اســالمى ايران عالوه بر شــوراى امنيت و 
شــوراى ايكائو(سازمان بين المللى هواپيمايى كشورى) شكايت 
خود را در ديوان بين المللى دادگســترى الهه نيز مطرح كرد كه 
متأسفانه با اعمال نفوذ و فشار آمريكا بر دادگاه الهه نيز شكايت 
ايران به جايى نرسيد و حتى دولت آمريكا مسئوليت اين فاجعه را 

نپذيرفت و عذرخواهى نيز نكرد.
اياالت متحده در طول اين ســال ها با همين روند بر كشور هاى 
جهان به ويژه در منطقه خاورميانه در پى اهداف سياســى خود 

زورگويــى كرده و دســت بــه جنايت مى زند. بــا اين حال در 
سال هاى اخير شــرايط تغيير كرده و از اعتبار اياالت متحده در 

معادالت بين الملل كاسته شده است. 
پس از چندين ســال تحريم عليه كشــورمان پــس از انقالب 
اســالمى و تشــديد اين تحريم ها در دولت نهم و دهم، حسن   
روحانى با شــعار تكيه بر مذاكرات، زمام امور دولت يازدهم را 
در دســت گرفت. تيم مذاكره كننده دولت يازدهم به سرپرستى 
محمد جواد ظريف در ســال 2015 با گروه 1+5 به توافق رسيد. 
دونالد ترامپ پس از پيروزى در انتخابات رياســت جمهورى 
آمريكا در نخستين اقدامات خود به عنوان رئيس دولت آمريكا، 

از برجام خارج شد.
سياســت هاى اتخاذى اين رئيس جمهور ســبب افزايش سطح 
اختالفات و شــكاف آمريكا با متحدان و ايجاد تنش و درگيرى  
اين كشــور با رقبا شده اســت. اين مسأله از نگاه تحليل گران و 
فعاالن سياســى به انزواى اينكه كشور شده، و آغاز اين روند را 

روى  كار آمدن ترامپ و خروج وى از برجام مى دانند.
از اين رو، روند نشســت سه شنبه شب شــوراى امنيت درباره 
قطعنامه 2231 را مى توان يكى از عالئم انزوال اياالت متحده در 

عرصه بين الملل دانست.
در همين رابطه، ســفير ايران در لندن با اشاره به نشست امشب 
شوراى امنيت درباره قطعنامه 2231 عنوان كرد: آمريكا حتى در 
بين متحدانش نيز منزوى شده بود، به نحوى كه پامپئو مجبور شد 

اين جلسه را زودتر ترك كند.
حميد بعيدى نژاد در توئيتى نوشــت: «نشســت شوراى امنيت 
ســازمان ملل، تجلى وحدت بين همه اعضا به جز آمريكا را در 
حمايت قاطع از توافق هسته اى (برجام) و محكوم كردن سياست 

اياالت متحده آمريكا ثابت كرد.»

 ضربــه آمريكا بــه برجــام تاكنون 
اقتصادى بــوده اما اگــر بخواهد ضربه 
سياسى بزند، ايران تحمل نمى كند و اقدام 

قاطعى مى كند.
رئيس  جمهور روز گذشــته در جلســه 
هيأت دولت با اشــاره به سالروز ساقط 
شدن هواپيماى مســافربرى ايران توسط 
آمريكا، گفــت: فردا 12 تيرماه اســت؛ 
روزى كه ايرباس ما توســط موشك هاى 
آمريكايى در تيرماه سال 67 سرنگون شد 
و ايــن جنايت بســيار بزرگى بود كه در 

تاريخ كشور ثبت شد.
حجت االســالم  ايرنــا،  گــزارش  بــه 
والمسلمين حســن روحانى با بيان اينكه 
آمريكايى ها در هفته هاى اخير 2 شكست 
بزرگ سياســى را متحمل شدند، گفت: 
كه  قطعنامه اى  پيش نويــس  درباره  يكى 
عليه ايــران تهيه كردند و تــا امروز در 
واقع همه آنهايى كه در شــوراى امنيت 
فعال هســتند به نحــوى مخالفت كردند 
و آمريكايى هــا موفقيتــى بــراى اينكه 
زمينه را در شــوراى امنيــت آماده كنند، 
در افكارعمومى دنيا به دســت نياوردند. 
گذشته  روز  آمريكايى ها  دوم  شكســت 
در صحن شــوراى امنيت بود كه غير از 
خودِ آنها، 14 عضو ديگر همگى از برجام 

تعريف و تأييد و پشتيبانى كردند.

وى در ادامه افزود: آمريكايى ها 3/5 سال 
است كه تالش مى كنند برجام را بشكنند، 
اما پس از 3/5 سال باز هم وقتى شوراى 
امنيت سازمان ملل تشكيل مى شود، غير 
از خود آنها، 14 عضو ديگر از برجام و از 

قطعنامه 2231 حمايت مى كنند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: همان طور 
كه بارهــا اعالم كرده ايم، بــاز هم اعالم 
مى كنيم، هر روز و هر ســاعتى كه طرف 
مقابل، يعنى 1+4 حاضر شوند به تمامى 
تعهدات خود در برجام عمل كنند، ايران 
نيز بالفاصله به طور كامل به تعهدات خود 

برمى گردد.
روحانــى ادامه داد: يك ســال تمام صبر 
كرديــم، به تمامى تعهــدات خود عمل 
كرديــم و آنها نتوانســتند كارى را پيش 
ببرند. در ســال دوم هم مرحله اى قدم به 
قدم در 5 مرحله پيــش رفتيم و آنها باز 

نتوانستند كارى انجام بدهند.
وى تأكيد كرد: تاكنــون ضربه آمريكا به 
برجام ضربه اقتصادى بــوده و ايران در 
مقابل بخشــى از تعهدات خــود را كنار 
گذاشت و تحمل كرد، اما اگر آمريكايى ها 
بازهم بخواهند به برجام ضربه سياســى 
بزننــد، بدانند جمهورى اســالمى ايران 
تحمل نخواهد كرد و همان طور كه بارها 
به 1+4 گفتيم، اقدام قاطع خود را در اين 

زمينه نشان مى دهد.
رئيس جمهور افزود: البته دوســتان ايران 
در روســيه و چين روز گذشته نيز مانند 
3 سال ونيم گذشته مواضع سياسى خوبى 

اتخاذ كردند.
روحانى با اشــاره به ضــرورت گفتمان 
تعامل ســازنده با جهان گفــت: از آغاز 
تاكنون از اين گفتمان سود فراوانى برديم 
كه يكى از آنها همكارى و وحدتى است 
كه با كشــورهاى مختلف برقرار كرديم، 
البتــه يكى از مهم ترين آنها برجام بود كه 
مى توانست به نفع همه، جامعه ما و منطقه 
و جهان باشد. براى مدتى هم برجام منافع 
خود را در سال 94، 95 و96 نشان داد و 
آثار آن را ديديم و يك عده اى نتوانستند 

تحمل كنند.
صهيونيســت ها  داد:  ادامه  همچنين  وى 
و ارتجاع منطقــه و تندروهاى آمريكا از 
همان ابتدا نمى توانســتند تحمل كنند و 
از توافــق برجام عصبانى بودند و شــب 
خوابشان نمى برد. آنها هميشه همين گونه 
بودنــد، به هم گره خوردنــد و يك آدم 
ناتوانى از لحاظ مهارت هاى سياسى هم 
در كاخ ســفيد روى كار آمد كه توانستند 
روى او تأثيــر بگذارند، او از برجام جدا 
شد و به آن لطمه زد و 3 سال و نيم است 

كه ادامه مى دهد.
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 تزريق واكسن آنفلوآنزا براى كودكان 
در پاييز ضرورى است

 عضو ســتاد ملى مقابله با كرونا اعالم كرد كه تزريق واكسن آنفلوآنزا براى كودكان 
در فصل پاييز ضرورى اســت. مســعود مردانى در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا و همه گيرى اين ويروس و از آنجايى كه آنفلوآنزا نيز در فصول 
سرد سال بسيار رايج است، كودكان امسال بايد واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند تا از ابتال 
به اين بيمارى در امان بمانند.وى با بيان اينكه واكســن آنفلوآنزا هيچ تأثيرى در مبتال 
نشدن به كرونا ندارد، تأكيد كرد: ضرورت تزريق اين واكسن براى كودكان، خيالمان را 
از بابت مبتال نشدن به آنفلوآنزا راحت مى كند در غير اين صورت همه گيرى آنفلوآنزا و 

كرونا بسيار خطرناك تر مى شود.

تكليف دولت براى توزيع عادالنه خدمات
 به روستاها و شهرهاى محروم

 معاون عمران و توسعه  امور شهرى و روستايى وزير كشور با بيان اينكه شهردارى 
و دهيارى ها نهادهاى مســتقل عمومى و غيردولتى هســتند، بر جايگاه قانونى شوراها 
و دهيارى هــا تأكيد كرد. به گزارش ايســنا، مهدى جمالى نژاد گفت: شــهردارى ها و 
دهيارى ها نقاط بســيار ريز و مويرگى جامعه محلى هســتند و شورايارى ها و شوراها 

مجموعه اى هستند كه در قانون اساسى و قانون شوراها جايگاه مجزا دارند.
وى افزود: 350 هزار پرســنل شوراها و دهيارى ها مجموعه  اى وزين و قوى هستند 
كه نســبت به اين نيروها كه مى توانند در كشور نشاط و اعتماد ايجاد كنند، غفلت 

شده است.

بدهى300 هزار ميلياردى دولت به تأمين اجتماعى
 عضو هيأت امناى سازمان تأمين اجتماعى با اشاره به اينكه دولت 300 هزار ميليارد 
تومان به تأمين اجتماعى بدهكار است، گفت: دولت در 7 سال گذشته نتوانست كارى 

براى تأمين اجتماعى و پرداخت مطالبات انجام دهد.
اكبر شــوكت در گفت وگو با مهر بيان كرد: درحال حاضر كه شــرايط بحرانى است، 
رســيدن به اهــداف موردنظر نياز به اقدامــات خالقانه دارد كــه بهترين اين اقدام، 
واگذارى شــركت هاى ســودده به تأمين اجتماعى براى اجراى قانون همسان سازى 
اســت. آن هم در شــرايطى كه نرخ هاى بورس واقعى نيست و به حبابى تبديل شده 
اســت و بايد كمك كنيم بهترين اتفاق براى 45 ميليون جامعه هدف تأمين اجتماعى 

بيفتد.

بررسى هويت اجساد جان باختگان 
آتش سوزى كلينيك سينا

 انفجار و آتش ســوزى بزرگ در كلينيك ســيناى اطهر واقع در 
خيابان شــريعتى تهران دســت كم 19 كشــته و 14 مصدوم برجاى 

گذاشت. 
اين انفجار حدود ســاعت 21 شب، دهم تيرماه اتفاق افتاد. ابتدا در 
گزارش هاى آتش نشــانى از كشته شدن كسى خبرى نبود، اما حدود 
ساعت 23 شب، گزارش هايى از فوت تعدادى از بيماران بسترى در 

اين كلينيك منتشر شد.
 القاصى مهر، دادســتان تهران خبر 19كشته را مورد تأييد قرار داد و 
گفت: با انفجار هاى شديدى كه در اين ساختمان صورت گرفت 19

نفر كشته و 14 تن مصدوم شدند.
به گزارش ايرنا مديركل پزشــكى قانونى استان تهران نيز از بررسى 
هويــت جان باختــگان اين حادثه، شناســايى و تحويل اجســاد به 
خانواده ها خبر داد. مهدى فروزش بيان كرد: مشــغول شناســايى و 
تعيين هويت اجســاد ارجاعى آتش ســوزى كلينيك سيناى اطهر در 
پزشــكى قانونى هســتيم. وى ادامه داد: تاكنون 18 جسد شامل 15

جسد زن و 3 جسد مرد به پزشكى قانونى ارجاع شده است.
فروزش تصريح كرد: كار شناســايى اين اجساد در نخستين فرصت 
انجام خواهد شد و تاكنون 14 نفر از بستگان جان باختگان به پزشكى 

قانونى مراجعه كرده اند.
ــتند و كار  ــالم هس ــا س ــى تقريب ــاد ارجاع ــت: اجس ــروزش گف ف
شناســايى از روى چهــره انجــام خواهــد شــد و نيــازى بــه انجــام 
ــى  ــاد تحويل ــر روى اجس ــن ب ــت. همچني ــش DNA نيس آزماي
ــن  ــود و اي ــام مى ش ــايى انج ــم شناس ــى و س ــش تخصص آزماي
ــخيص  ــراى تش ــى ب ــام قضاي ــتور مق ــاس دس ــر اس ــا ب آزمايش ه
وجــود گاز منــو اكســيد كربــن و استنشــاق دوده بــر اثــر اشــتعال 

انجــام مى شــود.
وى افــزود: مهار اين آتش ســوزى با اســتفاده از تجهيزات جديد 
آتش نشــانى از جملــه نردبان هــاى بلند و در ســايه تجربه و ايثار 
آتش نشــانان، حدود 2 ساعت طول كشــيد و با وجود 2 انفجار در 
دقايق اوليه، از سرايت آتش به ساير ساختمان هاى منطقه جلوگيرى 

شد.
فــروزش ادادمــه داد: تاكنــون 18 جســد از 19 جان باخته حادثه 
آتش ســوزى كلينك سينا تحويل پزشــكى قانونى استان تهران داده 
شــد و اجســاد جان باختگان اين حادثه به محض شناسايى تحويل 

بستگانشان مى شود.
 ارجاع اجســاد حادثه آتش ســوزى خيابان شريعتى 

تهران به پزشكى قانونى
وى بيان كرد: اجســاد 18 تن از جانب اختگان حادثه شــب گذشته 
آتش ســوزى در كلينيك سيناى خيابان شــريعتى تهران براى تعيين 
دليل فوت به مركز تشــخيصى و آزمايشگاهى پزشكى قانونى استان 
تهران ارجاع شــدند كه پس از بررسى و احراز هويت با دستور مقام 

قضايى اجساد تحويل بستگان درجه اول خواهد شد.
 نشت گاز و اتصال برق علت حادثه كلينيك سينا اطهر 

نبود
مديــركل مديريت بحران اســتان تهران گفــت: در فضاى مجازى 
گمانه زنى هاى مختلفى درباره علت حادثه بيمارســتان سيناى اطهر 
اعالم مى شود درحالى كه نشــت گاز و اتصال برق علت اين حادثه 

نبوده است. 
هر نوع كاســتى و كمبودى به خود ساختمان برمى گردد چون تجمع 
كپسول هاى اكسيژن و نگهدارى نامناسب آنها حادثه ساز شده است.

 دستور رئيس قوه قضاييه براى شناسايى دقيق عوامل 
حادثه كلينيك سينا

رئيس قــوه قضاييه نيز در پيامى جان باختن تعــدادى از هموطنان 
در حادثه انفجار مركز درمانى ســيناى اطهر تهران را تســليت گفت 
و شناســايى دقيق عوامل بروز اين حادثه و رســيدگى به مشكالت 

قضايى و حقوقى خانواده هاى داغدار را خواستار شد.

تجارت: قول دولت براى اصالح دستمزد در نيمه دوم سال 
 مگه كرونا بخشنامه شون رو امضا كرده؟؟

ابتكار: صدور جلب ترامپ از سوى دادستان تهران
 جلب با ماسك يا بدون ماسك؟؟

همدان پيام: تا چند ماه آينده اجاره نامه هاى غيررسمى بروز مى كند
 به نفع مردمه كه پيش از اين بروز، برگردن پيش پدر و مادرشون!!

جام جم: تداوم گرانى در بازار خودرو
 گويا كرونا نشسته پشت فرمان؟!

 اعتماد: مشاور سياسى رئيس جمهور از مقام خود كناره گيرى كرد
 رفته قرنطينه!!

اطالعات: كنترل آلودگى هوا در گرو توسعه حمل و نقل عمومى 
  بدون شرح!!

روزنامه امروز: مشكل گرانى ها از سوءمديريت دولت است
  دولت رفته ماسك بخره!!

ايران: ژنرال هاى مجلس به سؤال هاى اقتصادى پاسخ دهند
 امتحان ها مجازى شده سخت نگيريد!!

جام جم: پرواز مرغ ها
 احتماال از كرونا ترسيدن!!

جوان: ويروس هزار چهره قاتل ركورد زد
 اسمشو عوض كنيد شايد روى خوش نشون بده!!
همدان پيام: لغو 80 درصد پروازهاى فرودگاه همدان

 اين هم زمينه سازى براى اياب و ذهاب با چهارپايان!! 
قدس: چه كسى مسئول وضع فعلى است؟

 اول ترامپ بعد كرونا!!
خراسان: توصيه هايى براى ترغيب كودكان به استفاده از ماسك

 ماسك چيپسى، ماسك لواشكى؟!
رسالت: مردم بايد احساس كنن مجلس خانه ملت است

  مردم كه خانه ندارن چطورى احساس كنن؟؟
اصالحات: مسئوالن محترم كمى خجالت كشيدن بد نيست مردم دو 

ماهه مرغ نخوردن
 مسئوالن هم نمى تونن مرغ بگيرن، ماهى مى خورن!! 

برگزارى مراسم تاالرى در مناطق زرد كوتاه 
و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى باشد

 معــاون مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى اعالم كرد كه تاالرها در مناطق قرمز كرونا بسته است 
و در مناطق زرد هم با رعايت پروتكل هاى بهداشتى مى توانند فعاليت 

كنند، اما زمان برگزارى مراسم بايد كوتاه باشد.
محســن فرهادى در گفت  وگو با ايرنا درباره شرايط برگزارى مراسم 
در تاالرها افزود: برخى تاالهار داراى ســالن هستند و مى توانند غذا 

هم طبخ كنند. 
برخى ديگر از تاالهار مى توانند مراســم را بــا ضرورت و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى برگزار كنند. يعنى ميهمان هاى تاالر وقتى وارد 
آن سالن مى شــوند برخى كارها مثل دست دادن و در آغوش گرفتن 
و روبوســى كردن و نزديك شــدن بيش از حد به هم را نبايد انجام 
بدهنــد و فاصله گذارى يك مترى نيز بايد رعايت شــود. از طرفى از 
پيش درباره اســتفاده از ماســك فقط توصيه وجود داشت، اما از 15
تيرماه، اســتفاده از ماســك ضرورى خواهد بود. وى ادامه داد: فقط 
مراســم ضرورى بايد در تاالرها برگزار شود، مراسم ختم را مى توان 
در فضاهاى روباز آرامستان ها برگزار كرد. بر اساس مصوبه ستاد ملى 
مقابله با كرونا، مراسم در تاالرها بايد با 50 درصد ظرفيت برگزار شود.

 تاالرها تهويه مناسب داشته باشند
معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: تاالرها بايد 
امكانات تهويه مناسب داشته باشــند. زيرا اگر تاالرى تهويه مناسب 
نداشته باشد، حتى اگر افراد ماسك هم زده باشند، بايد در كوتاه مدت 

آن مكان را ترك كنند.
 نظارت بر تاالرها

فرهادى درباره نظارت بر تاالرها اظهار كرد: نظارت سطح نخست بر 
تاالرها بر عهده اتحاديه هاست. زيرا اتحاديه ها شناخت بهترى نسبت 
به بازرس هاى بهداشــت محيط درباره تاالرهــا دارند. درحال حاضر 
نيز تاالرهاى بســيار زيادى در سطح كشور توسط همكاران ما پلمب 
شده اند. از طرفى تاالرهاى غيرقانونى و زيرزمينى هم فعاليت داشتند 

كه با همكارى اتحاديه مربوطه و نيروى انتظامى بسته شده اند.
وى ادامــه داد: درحال حاضر همكاران مــا تصاويرى هم از برگزارى 
مراسم مختلف در مناطق قرمز در تاالرها ارسال كرده اند كه برگزارى 

اين مراسم در مناطق قرمز كرونايى ممنوع است.
 مراسم را به تعويق بيندازيد

معاون مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشــت بيان كرد: اگر 
امكان به عقب انداختن مراسم وجود دارد، بهتر است مراسم به تعويق 
بيفتــد؛ زيرا اين اقدام هم به نفع صاحب مراســم و هم به نفع كاركنان 

تاالرهاست.
وى افزود: ممنوعيت برگزارى براى مراســمى است كه پروتكل هاى 
بهداشتى را رعايت نمى كنند. حاال تفاوتى ندارد كه اين مراسم در تاالر 

يا منازل برگزار شود.

على حيدرى»
 اخــالق، يكى از عناصر مهم شــخصيت 
انسان، كاشف كيفيت ذات و درون اوست. امام 
رضا(ع) به اخالق عالى و ممتاز آراسته بودند 
و بدين سبب دوستى عام و خاص را به خود 
جلب كردند، همچنين انسانيت آن حضرت، 
يگانــه و بى مانند بود، در حقيقت تجلى روح 
نبــوت و مصداق رســالتى بود كــه خود آن 
حضــرت، يكى از نگهبانــان و امانت داران و 

وارثان اسرار آن به شمار مى رفت. 
يكى از ويژگى هاى ممتاز انسان ها سخن گفتن 
و ارتباط زبانى با ديگران اســت. به بيان ديگر، 
اصلي تريــن ابزار ارتبــاط بين انســان ها و 
طبيعي تريــن راه بيان و انتقال انديشــه ها و 
مقاصد اســتفاده از زبان است. با سخن گفتن 
آنچه در ضمير انســان اســت براى ديگران 
آشــكار مى شــود. در كلمات اميــر مؤمنان 
على(ع) آمده است: «تََكلَُّموا تُْعَرُفوا َفاِنَّ الَْمْرَء 
َمْخبُوٌء تَْحَت لِسانِهِ» سخن بگوييد تا شناخته 
شويد، زيرا شــخصيّت انسان در زير زبان او 

نهفته شده است. 
بنابراين زبان يكى از مهم ترين ابعاد وجودى 
انسان اســت و ترديدى در اين مطلب وجود 
نــدارد كه اســتفاده از هر ابــزارى مى تواند 
كاركردى صحيح و غلط داشــته باشــد. پس 
همين زبان كــه يكى از نعمت هــاى مهم و 
ابزارهاى حياتى انســان محســوب مى شود، 
مى تواند درصورت رعايت نكردن بايسته هاى 
اخالقى، به عنوان يك ابزار منفى لحاظ شود كه 
نه تنها به ديگران آسيب مى زند بلكه آزردگى 
روحى شخص گوينده را نيز موجب مى شود. 
آموزه هاى اخالقى شــريعت اسالم به آداب 
سخن گفتن و بايسته هاى اخالقى زبان توجه 
خاصى نشان داده است. حضرت رضا(ع) نيز 
به عنوان پيشواى امت اسالمى، اين اصل مهم 
اخالقى را مورد عنايت خويش قرار داده و از 
ابعاد گوناگونى به مقوله اخالقى آداب سخن 
گفتن نگريسته اســت. در اين مجال مختصر 
مى كوشيم تا گوشه اى از سيره آن امام همام را 

در اين باره بازگو كنيم. 
در ســيره امام رضا(ع) آمده اســت كه ايشان 

هنگام گفت وگو كالم كسى را قطع نمى كرد. 
از ابراهيم بن عباس روايت است كه گفت من 
هرگز امام الرضا (ع) را نديدم كه در ســخن 
گفتن به كســى ستم كند و بد بگويد و نديدم 
سخن كسى را قطع كند، بلكه صبر مى كرد تا 
سخن او تمام مى شد  پس از آن  سخن گفتن 

آغاز مى كرد. 
آن گونه كه از كالم حضرت رضا(ع) پيداست، 
بدگويى نســبت به ديگران يكى از مصاديق 
ظلم و ستم شمرده  شــده است. اگر بدگويى 
را به معناى دشنام و ناسزاگويى درنظر بگيريم، 
اين حالت هنگام عصبانيــت براى آدمى رخ 
مى دهد. وقتى انســان عصبانى مى شــود از 2

حالت خارج نيســت: يا براى عصبانى شدن 
خــود دليلى دارد و حقى از وى ضايع شــده 
است يا چنين نيســت. در حالت دوم شكى 
نيســت كه شــخص دچار رفتــارى ظالمانه 
شده اســت. اما درحالت نخست نيز هرچند 
براى احقــاق حق خويش عصبانى شــده و 
احياناً زبان به دشــنام گشوده است، با  وجود 
اين بايد دانســت كه عصبانيت و پرخاشگرى 
به نوعى نشان دهنده از دســت دادن كنترل و 

برهم خوردن تعادل روانى است. روشن است 
در چنين حالتى افكار انســان انسجام خاصى 
نــدارد و تصميم هايى كه در اين حالت گرفته 
نتيجه بخش نبوده و پشيمانى  مى شود معموالً 

به بار مى آورد. 
مراجعه به كتاب هــاى اخالقى اين نكته را به 
ما مى فهماند كه آشــكار كردن اسرار ديگران 
يكى از آفت هاى زبان اســت. درواقع، آشكار 
ساختن راز ديگران چون موجب آزار و توهين 
به دوستان و آشــنايان مى شود، ممنوع است. 

امام رضا(ع) در اين باره مى فرمايد:
«َال يَُكوُن الُْمْؤمُِن ُمْؤمِناً َحتَّى يَُكوَن فِيهِ ثََالُث 
ِخَصاٍل ُســنٌَّة مِْن َربِّهِ َو ُسنٌَّة مِْن نَبِيِّهِ َو ُسنٌَّة مِْن 
ه...» مؤمن، مؤمن  نَُّة مِْن َربِّهِ كِتَْماُن ِسرِّ َولِيِّهِ َفالسُّ
نخواهد بود مگر اينكه 3 خصلت داشته باشد: 
سنتى از پروردگار و سنتى از پيامبر و سنتى از 
امام و پيشوا، اما سنت پروردگار كتمان اسرار 

است. 
مطابق روايت امام رضا(ع) افشــا نكردن راز 
به عنوان يكى از ســنت هاى الهى محســوب 
مى شود و اين مهم نشان از اهميت و ضرورت 
نگهدارى راز و پرهيز از افشــاى آن اســت. 

مى تــوان بيان كرد راز يك شــخص به منزله 
امانتى اســت كه بنا بر اعتماد و اطمينانى نزد 
كسى گفته مى شود؛ بنابراين اگر كسى به عمل 
زشــت افشاى راز دست بزند، عالوه بر اينكه 
افشــاى راز گاهى اوقات بــه ريختن آبروى 
انســان منجر مى شود، همچنين موجب سلب 

اعتماد و اطمينان خواهد شد.
بنابر آنچه گفته شــد، هرچنــد زبان يكى از 
مهم ترين ابزارهاى حيات انسانى است و آدمى 
را در رسيدن به مقاصدش يارى مى رساند اما 
اگر آداب ســخن گفتن و استفاده صحيح از 
زبان رعايت نشــود، اين ابزار مفيد و نعمت 
الهى مى تواند در جهــت عكس عمل كند و 
تعامل انسان با افراد جامعه را خدشه دار كرده 
و گاه صدمه هــاى جبران ناپذير به اين روابط 
وارد كند. همه ما كه خود را از پيروان حضرت 
رضا(ع) مى دانيم، بر ماست كه رهنمودهاى آن 
پيشواى راستين را به گوش جان بسپاريم و در 

زندگى خود به كار بگيريم.
منابع:
نهج البالغه
كلينى، كافى

ابن بابويه، عيون اخبار الرضا(ع) 
فيض كاشانى، المحجة البيضاء

 در پى آغاز پويش «من ماســك مى زنم» 
گذرى در همــدان دل ها را به لرزه مى اندازد. 
از آرامگاه بوعلى كه به سمت ميدان مى روم، 
مردمى را مى بينم كــه هنوز وخامت موضوع 
را درك نكرده انــد، البته شــايد حق دارند از 
ابتداى شيوع ويروس كرونا هيچ قانون سفت 
و سختى برايشان نبوده كه از جانشان حمايت 

كنند.
دوست داشتم مقابل تك تك همه مردم بايستم 
و خواهش كنم كه عروسى، ميهمانى و بيرون 
آمدن هاى غيرضرورى را كنار بگذارند و براى 
حضــور چند دقيقه  اى در خيابان از ماســك 
اســتفاده كنند. يك آن خود را مقابلشان ديدم 
و همين كار را كردم و از آنها پرسيدم كه چرا 
از ماســك استفاده نمى كنند اما هر يك دليلى 
داشــتند. عده  اى مى گفتند مهم نيســت و از 
زندگى خســته شده اند اما به آنها گفتم به اين 
فكر كنند پدر، مادر، خواهر، برادر و يا همسر 

و فرزندشان بخواهند آنها زنده بمانند.
با افرادى  مواجه شــدم كه به همراه فرزندان 
خود بدون ماسك درحال پرسه زدن بودند و 
زمانى كه دليل ماسك نزدن شان را پرسيدم با 
پاســخى اين چنين مواجه شدم، بچه ها گوش 
نمى دهند و وقتى ماســك را با اجبار مى زنند 
هزار بار دســت به سمت دهان برده و ماسك 
را بــاال و پايين مى كنند كه خطر آن  از نزدنش 
باالتر اســت، در نهايت وقتى بچه ها ماسك 

نمى زنند، چه فايده دارد من بزنم؟
خواهــر من شــما وقتــى كودك خــود را 
نمى توانى كنتــرل كنى، بيرون آوردن كودكان 
از تمام توضيحات شما خطرناك تر است، پس 
به عنوان وظيفه مادرانه و ســالمت خودت در 
خانه بمان  و ســنگربان سالمتى خانواده خود 

باش.
عده  اى ديگر در محل كار از ماســك زدن به 
بهانــه گرماى هوا، بوى دهــان و گوش درد 

كالفه بودند و درو اقــع ترجيح مى دادند كه 
ماسك نزنند.

چند لحظه با خود حساب كتاب كنيد و ببينيد 
تحمل ســختى چند ساعته در روز بهتر است 
و يا درگير شــدن يكى از اعضاى خانواده با 
اين ويروس كه شما به آنان منتقل كرده ايد و 
ممكن است به قيمت جان آنها تمام شود؟ و 

آن زمان قطعاً تصميم بهترى خواهيد گرفت.
خانمى از مقابل مى آمد، بدون ماســك. جلو 
رفتم و دليل را جويا شــدم كه با خنده گفت 
آرايشم زير ماســك پاك مى شود، خانم خدا 
بزرگه و خودش از ما محافظت مى كند، قوى 
باش و نترس كه ترس راه ورود اين ويروس 

به بدن شما خواهد بود.
بايد به اين خانم گفت، نزدن ماســك نشانه 
قدرت نيست، كسى كه در اين ايام بى تفاوت 
است و ديگران را به بى توجهى براى رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى دعوت مى كند براى 
ادامه همراهى با شــما خطرناك اســت، زيرا 
بســيارى از مســائل ابتدايى زندگى را درك 

نكرده است.
داليل غيرقابل توجيه مانند يادم رفت، ماسك 
گران اســت، در كيف دارم، در جيبم اســت، 

قصد اســتفاده از آن  را دارم، ســريع به خانه 
برمى گــردم، من فاصلــه را رعايت مى كنم و 
احتياج به ماســك نيست هم سوهانى بود بر 

روحم كه دركش كمى سخت بود.
در كشــورى كه هم ماســك هســت و هم 
شيوه هاى ابداع شده براى استفاده از آن، ديگر 

دليلى بر استفاده نكردن از ماسك نمى بينم.
نكته بســيار مهم در اين ميان نــگاه مردم به 
سالمت خودشــان است، اينكه ماسك بزنيم، 
فاصله را رعايت كنيم و ميهمانى نگيريم، تنها 
به ميزان اهميت ما به ســالمتيمان ربط دارد و 

بايد هر مسأله  اى را از خودمان آغاز كنيم.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ابن 
سيناى همدان در اين باره به ايسنا گفت: بيش 
از 4 ماه از اعالم رسمى شيوع ويروس كرونا 
در كشــور مى گذرد كه روزهاى سختى براى 
مــردم، كادر درمان و خانواده هاى آنها بوده و 
قطعاً فشارهاى روحى و جسمى بسيارى براى 

همه داشته است.
ايرج خدادادى تصريح كــرد: براى بحران و 
تشــديد بيمارى راه هاى زيــادى وجود دارد 
اما درحال حاضر اســتفاده از ماسك و رعايت 
فاصله از ابتال به اين بيمارى جلوگيرى مى كند.

وى افزود: درحال حاضر ماســك با تنوع نوع 
و قيمت در بازار موجــود بوده و علتى براى 
نخريدن و اســتفاده نكردن وجود ندارد؛ زيرا 
خانواده ها روزانه چند برابر اين مبالغ را هزينه 

امور ديگر مى كنند.
خدادادى از مردم خواست از ماسك استفاده 
كرده تا از خود و عزيزانشان محافظت كنند و 
تأكيد كرد: عمر استفاده از ماسك 8 ساعت و 
در برخى موارد تا زمان خيس شــدن ماسك 
اســت اما برخى ماسك هاى قابل شست وشو 

زمان استفاده بيشترى دارد.
«ديروز صبح همسايه را ديدم كه با چشمانى 
تر از كنار ديوار حياط داشــت عبور مى كرد، 
از دور حال همســرش را پرسيدم و با بغض 
شكسته شده  در گلو گفت: فرزندانم آمده اند 

براى خداحافظى.
با لحنى متأثر پرســيدم يعنــى دارويى چيزى 
براى درمانش نيســت؟ ســر باال انداخت و 
گفت پزشــكان همه چيز را امتحان كرده اند، 
ريه هايش كامــًال گرفتار شــده و دكتر از ما 

خواسته با او خداحافظى كنيم.»
حال دلگيريم از شمايى كه ماسك در مرامتان 
نيســت، غيرضرورى بيرون مى رويد و فاصله 
را رعايت نمى كنيد. اين كارها نهايت بى مرامى 
و بى انصافى در حق خودتان و ديگران است. 
بياييــد با اين افكار و انديشــه ها خداحافظى 

كنيم:
* كرونا يك سرماخوردگى ساده است.
* كرونا افراد جوان  را درگير نمى كند.

* كرونا براى ديگران اســت و براى ما اتفاق 
نمى افتد.

* كرونا با بچه ها مشكل ندارد.
* كرونا چيســت؟ ما در اطرافيان مان كســى 

نگرفته است.
و به اين بينديشــيم كه سالمتى همه در خطر 

است!

به مناسبت والدت على ابن موسى الرضا بررسى شد

آداب سخن گفتن در سيره رضوى

گزارشى از مردمى كه ماسك نمى زنند

«من ماسك مى زنم »  شما چطور؟

آزمون پذيرش دوره هاى فلوشيپ 
به دانشگاه ها واگذار شد

 مركز سنجش آموزش پزشكى اعالم كرد؛  آزمون پذيرش دستيار 
دوره هاى تكميلى تخصصى (فلوشيپ) در سال 1399 به دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى كشور واگذار شده اســت و اين آزمون در سالجارى 

به صورت دانشگاهى برگزار مى شود.
ــات غيرضــرورى  ــتاى كاهــش مراجع ــا، در راس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــا  ــا، ب ــره ويــروس كرون ــز قطــع رنجي ــان و ني و غيرمرتبــط داوطلب
ــوزش  ــوراى آم ــت ش ــن نشس ــادره نودودومي ــه رأى ص ــه ب توج
ــرش  ــون پذي ــاه ســالجارى، آزم ــم تيرم پزشــكى و تخصصــى هفت
ــا  دســتيار دوره هــاى تكميلــى تخصصــى در ســال 1399 مطابــق ب
ــزار  ــگاهى برگ ــورت دانش ــته(1398) و به ص ــال گذش ــن س قواني

خواهــد شــد. 
ــت  ــون و رعاي ــن آزم ــزارى اي ــوه برگ ــر در نح ــه تغيي ــا توج ب
ــح  ــاعت 9 صب ــام از س ــش ثبت ن ــان، ويراي ــاب داوطلب ــق انتخ ح
ــاه  ــا ســاعت 24 روز پنجشــنبه 19 تيرم ــاه ت روز يكشــنبه 15 تيرم

امكان پذيــر اســت.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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آگهى تاسيس و تغييرات شركت 
تاســيس شــركت ســهامى خــاص پارســا پتــك ســازه الونــد درتاريــخ 1399/04/08 بــه شــماره ثبــت 1722 بــه شناســه ملــى 14009243593 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميل 
گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :عمليــات ســاخت در امــور عمرانــى از قبيــل احــداث ســاختمان و راه و 
يــا شــبكه هــاى آب رســانى شــامل (خطــوط انتقــال آب ، ايســتگاه پمپــاژ ، چاههــا و مخــازن ، تعميــر و نگهــدارى شــبكه توزيــع و انشــعابات آب) ،پــروژه هــاى شهرســازى 
،جــدول گــذارى معابرشــهرى و روســتايى ،فضــاى ســبز،امر تجــارت (صــادرات و واردات) ،امــور بازرگانــى (غيــر هرمــى ،غيــر شــبكه اى ،غيــر اينترنتــى) درصــورت لــزوم 
پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان نهاونــد ، بخــش مركــزى 
، دهســتان شــعبان ، روســتا گل زرد، محلــه مســجد ، كوچــه رهــا ، بلــوار پرســتار ، پــالك 0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6591147560 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت 
اســت از مبلــغ 1,000,000 ريــال نقــدى منقســم بــه 100 ســهم 10,000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 350,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى 
شــماره 99/3703 مــورخ  1399/04/01 نــزد بانــك بانــك توســعه تعــاون شــعبه شــعبه مركــزى نهاونــد بــا كــد 3703 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان 
ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره آقــاى حســن پارســاكيا بــه شــماره ملــى 3931875326 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت رئيــس 
هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى حســين پارســاكيا بــه شــماره ملــى 3950492151 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مديرعامــل بــه 
مــدت 2 ســال خانــم آذر يوســفى چراغــى بــه شــماره ملــى 4209442364 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره 
بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه 
نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء مديرعامــل بــه تنهايــى ( منفــرداً ) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى 
مهــرداد فلكــى خــاوه بــه شــماره ملــى 3950018387 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى آقــاى محســن آرزه بــه شــماره ملــى 3962718338 بــه 
ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور 

بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد
(898829) 

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

ورود دادستانى 
براى كنترل نرخ هاى آگهى هاى اجاره

 وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه مصوبه تعيين سقف اجاره بها 
مشــمول تمام واحدهاى مســكونى در كل كشور اســت، از ورود 
دادســتانى به اين موضوع خبر داد، به طورى كه معتقد است وضعيت 
لجام گســيخته قيمت ها در بازار اجاره، با ورود دادستانى براى كنترل 
قيمت هــا در آگهى هاى اجــاره و تمديد قراردادهــاى اجاره با نرخ 

مصوب، آرام شده است.
محمد اسالمى، در حاشيه جلســه ستاد مقابله با كرونا درباره مصوبه 
ســتاد براى ســاماندهى بازار اجاره، افزود: طبق مصوبه اخير ســتاد، 
حداكثر افزايش اجاره بها در تهران 25 درصد، در كالنشــهرها حداكثر 

20 درصد و در ساير شهرها 15 درصد خواهد بود.
وى بر دريافت كد رهگيرى هنگام ثبت تمام معامالت مســكن تأكيد 
كرد و گفت: همه معامالت مســكن بايد در ســامانه ثبت معامالت 
ثبت شــود، چه قراردادهايى كه در دفترخانه ها تنظيم مى شــود و چه 
قراردادهايى كه در بنگاه هاى امالكى تمديد يا جديد نوشــته مى شود؛ 

همه بايد كد رهگيرى دريافت كنند.
وزيــر راه به تــالش دولت براى تمديد قراردادهــاى اجاره با هدف 
جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا اشــاره كرد و ادامه داد: البته اگر 
مستأجر به تعهدات خود عمل نكرده باشد، چنانچه صاحبخانه حكم 
دادگاه داشته باشد، مستأجر بايد ظرف 2 ماه خانه را تخليه كند و اگر 

مالك، خانه را بفروشد مستأجر بايد تخليه كند.
اسالمى گفت: دامنه شمول مصوبه ستاد ملى، كل واحدهاى مسكونى 
كشــور است. سياست دولت ناظر بر اين است كه هيچ جابه جايى در 
اين وضعيت انجام نشود و عاملى نشود كه زمينه شيوع كرونا را فراهم 
كند. به گفته وزير راه و شهرســازى تا 3 ماه پس از دوره پايان كرونا 
كه وزارت بهداشت آن را اعالم مى كند، اين شرايط براى قراردادهاى 
اجاره و واحدهاى مسكونى استيجارى اجرا مى شود و قراردادها با اين 

نرخ اعالمى براى يك سال ديگر تمديد مى شود.
وى توضيح داد: پس از يك سال اگر به نقطه اى رسيديم كه هنوز كرونا 
ادامه داشــته باشد، اين مصوبه همچنان قابل اجرا است و دوباره براى 

سال آينده ميزان آن را اعالم مى كنيم.
وزير راه درباره تأثير تعيين سقف اجاره بها ذيل مصوبه ستادملى كرونا، 
گفت: اين مصوبه در اين 2 هفته توانســته تأثير خود را بر بازار اجاره 
بگذارد و ابالغ مصوبه به اتحاديه امالك انجام شده است، ضمن اينكه 
رئيس اتحاديه امالك در جلســات كارشناسى اعالم كرد اين مصوبه 

براى كنترل قيمت ها كارگشا بوده است.
اســالمى گفت: بر اســاس اخبــار و اطالعاتى كــه داريم وضعيت 
لجام گسيخته قيمت ها در بازار اجاره، كنترل و جامعه آرام شده است 

و مردم به آرامش رسيده اند.

هشدار سازمان هواپيمايى 
درباره بازگشت محدوديت هاى پروازى

 سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى از تشديد نظارت ها و اقدامات پيشگيرانه براى 
اطمينان از اجراى صحيح مقررات و پروتكل هاى مصوب بهداشــتى در بخش حمل ونقل 
هوايى خبر داد به طورى كه مقرر شــده درصورت مشاهده بى توجهى به دستورالعمل ها، 

بازگشت محدوديت هاى پروازى در دستور كار است.
دوم تيرماه بود كه ســازمان هواپيمايى نســبت به رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى 
در پروازها هشــدار داد و عنوان  كرد: كه درصــورت افزايش گزارش ها از ناديده گرفتن 

پروتكل هاى بهداشتى در پروازها، ناگزير به بازگرداندن محدوديت هاى پروازى است.
سازمان هواپيمايى تأكيد كرده است: كه درصورت مشاهده هرگونه تخلف و يا عدول از 
شيوه نامه سازمان، مسافران مراتب را از طريق كارت نظرسنجى به اين سازمان اطالع دهند.

امروز نيز مجددا ســخنگوى ســازمان هواپيمايى، اظهار كرد: سازمان هواپيمايى كشورى 
بــا عنايت به نقش حاكميتى و نظارتى براى كمك به مهار انتشــار بيمارى كوويد-19 و 
با توجه به اهميت و در اولويت قرار داشــتن سالمت مسافران، توسط بخش هاى نظارتى 
خود از جمله دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شــركت ها و مؤسسات هوانوردى، دفتر نظارت 
بر عمليات هوانوردى و دفتر عمليات پرواز به صورت مستمر، بازرسى هاى الزم از تمامى 

بخش هاى فرودگاهى، هندلينگ و ... به عمل مى آورد.

رضا جعفرزاده گفته است: سازمان هواپيمايى كشورى حسب وظيفه ذاتى خود، به نظارت 
بر اجراى پروتكل ها و دســتورالعمل هاى ســتاد مركزى مبارزه با كرونا و حســن انجام 
دســتورالعمل ها ملزم ســت، ابتدا رعايت اصول بهداشتى همان گونه كه در شيوه نامه كد 
1900 آمده اســت را توصيه و درصورت مشاهده بى توجهى به دستورالعمل ها نسبت به 

برخورد قانونى و بازگشت محدوديت هاى پروازى اقدام خواهد كرد.
وى تصريح كرد: اهمال و بى توجهى شــركت هاى هواپيمايى، فرودگاهى، شــركت هاى 
خدمات زمينى، بار و مسافر، خدمات ويژه و همچنين ساير شركت هاى فعال در امر پرواز، 
در رعايت مقررات و دستورالعمل هاى سازمان هواپيمايى كشورى و پروتكل هاى بهداشتى 

تدوين شده توسط اين سازمان برخوردهاى الزم را در پى خواهد داشت.

آگهى مزايده فروش زمين  (نوبت دوم) 

روابط عمومى شهردارى اللجين

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژ مبلغ سپرده زمين مورد نظر رديف 

6 قطعه زمين در خيابان 30 1
مترى حافظ با كاربرى تجارى 

34/000/000 ريال 81/600/00048 ريال 

شــهردارى اللجيــن بــه اســتناد مــاده 13 آئيــن نامــه مالــى شــهردارى هــا و مجــوز شــماره 294/م/ش شــوراى شــهر اللجيــن در نظــر دارد نســبت 
بــه فــروش شــش قطعــه از زميــن هــاى خــود اقــدام نمايــد. شــركت كننــدگان مــى تواننــد بــا توجــه بــه شــرايط ذيــل پيشــنهاد خــود را بــا 
ــا يكشــنبه مورخــه  ــه حســاب ســيباى شــماره 0106885349009 در پاكــت در بســته و الك و مهــر شــده ت انضمــام فيــش واريــزى ســپرده ب

99/04/16 بــه دبيرخانــه شــهردارى تحويــل و رســيد اخــذ نماينــد.
شرايط: 

قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد:
1- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2- كليه هزينه هاى آگهى، كارشناسى و ... كه در اثر مزايده حادث گردد، به عهده برنده مزايده خواهد بود.
3- به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- برنــده مزايــده موظــف اســت ظــرف مــدت يــك هفتــه پــس از اعــالم كتبــى يــا تلفنــى شــهردارى جهــت واريــز مبلــغ كل بهــاى ملــك 
مــورد نظــر بــه صــورت نقــد بــه حســاب شــهردارى مراجعــه در غيــر ايــن صــورت ســپرده واريــزى شــركت در مزايــده بــه نفــع شــهردارى 

ضبــط خواهــد شــد.
5- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز دوشنبه در مورخه 99/04/17 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-34522061(081) تماس حاصل نمائيد.

نوبت اول: 99/04/05 -  نوبت دوم: 99/04/12
(م الف 172)

از كليه شركتها، هتل ها و رستورانهاي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد از تاريخ 99/04/12 نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) اقدام نمايند . الزم بذكر است كليه مراحل اين مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا بارگذاري اسناد و ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشائي پاكت ها از طريق درگاه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . همچنين تهيه و تحويل فيزيكي پاكت الف در آخرين مهلت تحويل 
پيشنهادها به آدرس همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) 

الزامي مي باشد .   
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
مدت قرارداد يك سال شمسى از تاريخ 99/05/01 لغايت 1400/04/31  مي باشد .

شرايط متقاضي و مدارك الزم : 
■  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران (جهت شركت ها)

■  بارگذاري پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران (جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها)
■  بارگذاري گواهينامه تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي (براي كليه شركت كنندگان در مناقصه) 

■   بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات 
آن ثبت شده در روزنامه رسمي ، كد اقتصادي (جهت شركتهاي پيمانكاري) 

■  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت رستوران ، تاالر و يا هتل (جهت رستورانها ، تاالرها و هتل ها)
■  بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها (حدأقل دو مورد) 
توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه مربوط به موضوع قرارداد ، صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضاء طرفين قرارداد كافيست . (اصل يا 

برابر اصل شده بصورت رنگي)
  (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه 

استفاده نمايد. همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، بارگذاري رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
■  بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركتهاي پيمانكاري) 

■  بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) مجاز 
به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند و همچنين براي مديريت رستوران ، تاالر و هتل 

* توضيح اينكه تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده         شركت 
كننده در مناقصه مي باشد

■  كليه صفحات اسناد مناقصه و مدارك خواسته شده بايد به امضاء و مهر فرد مجاز طبق اساسنامه شركت و آخرين تغييرات آن و يا صاحب مجوز فعاليت رستوران ، 
تاالر و يا هتل برسد . 

در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصاوير برابر اصل شده كلي مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان در مناقصه الزامي است . 
■  ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل يك شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد . 

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده 
شركت در مناقصه شركتهايي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
الزم بذكر است مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي آموزشي 

و مأمورين اين شركت اقدام نمايد .
  مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 189 و 126 تماس حاصل نمايند.

                              تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/12- تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/15

مناقصه گزار : شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران - منطقه همدان
مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه

ارجاع كار (ريال)
مهلت دريافت اسناد 

از سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد در 

سامانه ستاد
تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي

پاكات

تهيه ، طبخ و 
توزيع غذاي گرم 
كاركنان عملياتي 
منطقه همدان

11/839/264/100591/963/205
از تاريخ 99/04/12 

لغايت
99/04/18 

تا ساعت 14 روز  شنبه 
مورخ 99/04/28

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/04/25
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز يكشنبه 

مورخ 
99/04/29

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم 
وزيران با اعتبار سه ماهه از زمان پايان مهلت بارگذاري اسناد در سامانه و حدأقل تا تاريخ 99/07/29 (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي 

باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . 

 اول

 درحالى كــه تا پيــش از اين پرداخت 
تسهيالت حمايتى كرونا به كسب وكارهاى 
آسيب ديده از كرونا كه داراى كد بيمه نزد 
سازمان تأمين اجتماعى هستند، آغاز شده 
بود، معاونت اشــتغال وزارت كار از آغاز 
ثبت نام و پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
و كسب وكارهاى بدون بيمه و آسيب ديده 

از جريان كرونا خبر مى دهد.
به گزارش ايســنا، پرداخت تســهيالت 
از  آسيب ديده  كسب وكارهاى  به  حمايتى 
كرونا، يكى از سياســت هاى مهم وزارت 
كار در راستاى حفظ اشــتغال بنگاه ها و 
صيانت از نيروهاى كار اســت و بر همين 
اساس 14 رسته شغلى شناسايى شده كه 
بيشترين آسيب از شــيوع ويروس كرونا 
را متحمل شــده و داراى ليست بيمه در 
قالب كارفرمايى يا خويش فرمايى بوده اند 
بــراى ثبت نام در ســامانه كارا اقدام و از 
تســهيالت مذكور بهره مند شدند. در اين 
راســتا وزارت كار بيــش از يك ميليون 
واحد اقتصادى آسيب ديده از كرونا كه 3

ميليون شاغل بيمه شده در آنها مشغول كار 
بودند را شناسايى كرده و با ارسال پيامك، 
آنها را مشمول دريافت تسهيالت حمايتى 

كرونا اعالم كرده است.
درحال حاضر 14 رســته اصلــى و 550
زير رســته در پرداخت وام و تســهيالت 
بنگاه هاى آسيب ديده از كرونا وجود دارد 
كــه بيش از يك ميليون و 200 هزار بنگاه 
را شامل مى شود و اسامى كسب وكارهاى 
مشمول دريافت تسهيالت دوره كرونا در 
گروه هاى مختلف با ميزان تســهيالتى كه 
مى توانند دريافت كنند از ســوى وزارت 

كار منتشر شده است.

بر اين اســاس بنگاه هايى كه كد كارگاهى 
و شاغل بيمه شده دارند و از سال گذشته 
تاكنــون فعال بــوده و نيروهاى كار خود 
را تعديل نكرده باشــند، مشمول دريافت 
تســهيالت حمايتى كرونا مى شوند. اين 
بنگاه ها پس از تأييد اطالعات از ســوى 
داده هاى تأمين اجتماعى، از ســوى ستاد 
ملــى كرونا بــراى پرداخت تســهيالت 

حمايتى انتخاب و معرفى مى شوند.
تســهيالت  پرداخت  شــرط  درحالى كه 
حمايتــى كرونا داشــتن كــد كارگاهى 
و شــاغل بيمه شــده اعالم شــده است، 
آن دسته از كســب وكارهايى كه بدون كد 
بيمه پردازى بودند، همچنان در بالتكليفى 
به ســر برده و منتظر تصميم ســتاد ملى 
مقابله با كرونا هستند تا درصورت نهايى 
دستگاه هاى  همكارى  تصميمات با  شدن 
تخصصى مربوطه، براى آنها هم ارســال 
پيامك انجام شــده و امــكان ثبت نام در 

سامانه كارا فراهم شود.
معاونت اشــتغال وزارت كار پيش از اين 
در نشســت تشــريح جزئيات پرداخت 
تســهيالت كرونــا، تعــداد بنگاه هــاى 
آســيب ديده از كرونا را 2 ميليون و 200

هزار بنــگاه ذكر كرده و گفتــه بود: اين 
بنگاه ها دربردارنده حدود 6 ميليون اشتغال 
هســتند كه از اين تعداد، 2 ميليون و 800
هــزار نفر بدون بيمــه و 3 ميليون و 200
هزار نفر بيمه شــده هســتند. اين عده يا 
خويش فرما هســتند، يــا رابطه كاركنىـ  
كارفرمايى بين آنها وجــود دارد كه قابل 
اثبات نيست يا رابطه كاركنى ـ كارفرمايى 
وجود داد كه قابل اثبات اســت و وزارت 
كار براى حمايت از اين افراد دستورالعملى 

را تهيه و به ستاد ملى مقابله با كرونا ارسال 
كرده كه درصورت تصويــب نهايى، در 
حمايت از بنگاهاى بدون كدبيمه و نيروى 

كار بيمه شده اثرگذار است.
آن طور كــه وى گفته بــود، 2 ميليون و 
200 هزار بنگاه آسيب ديده از كرونا، يك 
ميليون و 200 هــزار بنگاه داراى كدبيمه 
هســتند كه از طريق اطالعات موجود در 

سازمان تأمين اجتماعى شناسايى و تحت 
پوشش قرار گرفتند ولى بخشى از بنگاه ها 
كد بيمه نداشــتند و نيروهاى كار شاغل 
در آنها تحت پوشــش بيمه اى نبودند كه 
به طور جداگانه مورد پيگيرى قرار گرفتند 
تا نحوه حمايت از اين دســته مشــاغل و 
كســب وكارها از سوى ستاد ملى مقابله با 

كرونا مشخص شود.
معاونت اشــتغال وزارت كار به تازگى از 
ثبت نام مشاغل و كســب وكارهاى بدون 
بيمه از هفته جارى و پرداخت تسهيالت 
به آنهــا از هفته آينده خبــر داده و اعالم 
كرده اســت كه در مذاكرت انجام شــده 
افراد  اطالعات  مختلف،  دســتگاه هاى  با 
شــاغل و بنگاه هــاى بدون بيمــه، مورد 
بررســى و احصا قرار گرفته است و مقرر 
شده ليســت افرادى كه هويت آنها احراز 
شده و درحال حاضر فعال هستند، هرچه 

سريع تر ارائه شود.

به گفتــه منصورى، تنها داشــتن كدملى 
و يك جــواز فعاليــت، نمى تواند مالك 
پرداخت تسهيالت كرونا باشد و پرداخت 
تسهيالت به متقاضيانى انجام مى شود كه 
صرفنظر از داشــتن جواز كســب و كار، 
فعال هم باشــند؛ يعنى اطالعات مربوط 
به فعال يا فعال نبودن صاحب كسب وكار 
در اختيار باشــد تا موجب تضييع حقوق 

كسب وكارهاى فعال نشود.
پيش از ايــن معاون توســعه كارآفرينى 
و اشــتغال وزيــر كار دربــاره پيش بينى 
حمايت از صاحبان مشاغل آزاد كه داراى 
بيمه اختيارى هســتند و از بحران كرونا 
آسيب ديده اند به ايسنا گفته بود: از پيش 
درباره اين دسته مشاغل تصميماتى گرفته 
بوديم و با توجــه به اينكه خود اين افراد 
اطالعاتشــان را در ســامانه هاى مربوطه 
به طور دقيق ثبت نكرده و شــغل خود را 
آزاد اعالم كــرده بودند، درصدد احصاى 

اطالعات آنها هستيم كه رشته فعاليتشان را 
به طور دقيق مشخص مى كند و به طبع پس 
از احصاى دقيق اطالعات و بر مبناى رشته 
فعاليت ها مى توانيم به اين افراد تسهيالت 

پرداخت كنيم.
به گفته وى، پس از شناســايى صاحبان 
اين دسته كســب وكارها و مشاغل آزاد، 
پيامك مشــمول شــدن به آنها ارســال 
خود  ثبت نام  فرايند  بتوانند  تا  مى شــود 

را دنبال كنند.
با توجه به اعالم معاونت اشتغال وزارت 
كار مبنى بــر آغاز ثبت نــام متقاضيان و 
كسب وكارهاى بدون بيمه از هفته جارى، 
به نظر مى رسد كه امكان ثبت نام صاحبان 
مشاغل و كســب وكارهاى آسيب ديده از 
كرونا كه داراى كد بيمه پردازى نيســتند 
هم اكنون فراهم شــده اســت و پرداخت 
تســهيالت به اين دسته كســب وكارها از 

هفته آينده آغاز خواهد شد.

صاحبان مشاغل بدون بيمه هم 
مى توانند وام كرونا بگيرند

پس از شناسايى صاحبان 
كسب وكارها  اين دســته 
پيامك  آزاد،  مشــاغل  و 
آنها  به  شــدن  مشمول 
بتوانند  تا  مى شود  ارسال 
را  خود  ثبت نــام  فرايند 

دنبال كنند
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سردار آزمون جريمه شد
 مهاجم ايرانى تيم زنيت به دليل رفتارهاى اخيرش عذرخواهى كرد 

و باشگاه نيز فقط او را جريمه مالى كرد.
ســردار آزمون، مهاجم زنيت به دليل نقض توصيه هاى فاصله گذارى 
اجتماعى در زمينه همه گيرى ويروس كرونا از ســوى باشــگاه زنيت 

جريمه شد.
انتشار ويدئويى در اينترنت كه در آن سردار آزمون در كنار يك گروه 
از دوستان خود در رستوران نشسته است، خشم مسئوالن باشگاه زنيت 
را برانگيخت و با واكنش باشگاه زنيت روبه رو شد و همين امر موجب 
شد تا تمام بازيكنان تيم زنيت بار ديگر تست كرونا بدهند. پيش از اين 
بازيكن ايرانى با صفا هادى، بازيكن عراقى نيز ديدارى داشته و قوانين 

اجتماعى را زير پا گذاشته بود. 

برايتون تسليم منچستريونايتد شد
 تيم فوتبال برايتون در غيــاب دوباره ملى پوش ايرانى خود، برابر 

منچستريونايتد با 3 گل شكست خورد.
در هفته ســى ودوم ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى انگليس، برايتون در 

خانه خود مقابل منچستريونايتد با حساب 3 بر صفر مغلوب شد.
در اين ديدار بازهم «عليرضا جهانبخش» در فهرست برايتون حضور 
نداشــت. او پس از آغاز دوباره ليگ برتر جزيره، از ســوى سرمربى 
برايتون در فهرســت اين تيم قرار نمى گيرد. اين درحالى اســت كه 
جهانبخــش پيش از تعطيلى اجبارى ليگ انگليس، عملكرد خوبى در 
تيم برايتون داشت. منچستر با اين پيروزى به امتياز 52 رسيد و تا رتبه 
پنجم جدول باال آمد تا اميد زيادى براى كســب سهميه ليگ قهرمانان 

اروپا داشته باشد و برايتون هم در امتياز 33 توقف كرد.

با مخالفت رسمى آنتورپ
عليرضا بيرانوند نمى تواند در تمرين 

پرسپوليس شركت كند
 باشگاه آنتورپ بلژيك با ادامه حضور عليرضا بيرانوند در تمرينات 

پرسپوليس مخالفت كرد.
بــه گزارش مهر، عليرضا بيرانوند در نقل و انتقاالت زمســتانى فصل 
جارى، قراردادى را با توافق باشــگاه پرسپوليس براى حضور 3 ساله 
در آنتورپ بلژيك منعقد كــرد كه طبق اين قرارداد از يازدهم تيرماه، 

عضويت باشگاه بلژيكى را مى پذيرفت.
تعويق مسابقات ليگ برتر ايران و اتمام رقابت هاى فوتبال ژوپيلر ليگ 
بلژيك به دليل ويروس كرونا ســبب شــد تا بيرانوند براى حضور در 

تست هاى پزشكى آنتورپ با مشكل روبه رو شود.
دروازه بان تيم ملى ايران كه 2 بار بليت سفر به بلژيك را نيز تهيه كرده 
بود به دليل محدوديت هاى پروازى براى جلوگيرى از شيوع ويروس 
كرونا در تهران ماند تا نتواند طبق قرار پيشــين در تمرينات تيم فصل 

آينده خود حاضر شود.
باشگاه پرســپوليس نيز قصد داشت مذاكره با همتاى بلژيكى خود را 
براى حفظ بيرانوند تا پايان فصل جارى فوتبال باشــگاهى ايران ادامه 
دهد اما آنتورپى ها در پاسخ رسمى به نامه باشگاه پرسپوليس خواهان 
حضور بيرانوند در بلژيك شــده و مجوز ادامه فعاليت او با باشــگاه 

پرسپوليس را ندادند.
از اين رو بيرانوند از امروز نمى تواند در تمرينات پرسپوليس شركت 

كند تا منتظر پرواز به كشور بلژيك باشد.

طارمى از اسپانيا، انگليس و فرانسه 
پيشنهاد دارد

 طارمى پيشنهادات زيادى دارد و تيم هاى بزرگ او را زيرنظر دارند.
به گزارش مهر، تيم فوتبال ريوآوه شب گذشته موفق شد در چارچوب 
مسابقات ليگ برتر فوتبال پرتغال، تيم براگا را با نتيجه 4 بر 3 شكست 
بدهد. در ايــن بازى مهدى طارمى 2 گل به ثمر رســاند و پايه گذار 
پيروزى تيمش بود. «كارلوس كاروالهال» سرمربى تيم ريوآوه در پايان 
اين مسابقه درباره طارمى گفت: طارمى بازيكنى است كه پيشنهادات 

زيادى دارد. باشگاه هاى بزرگ او را زيرنظر دارند.
سرمربى ريوآوه افزود: روزنامه ها مى گويند اسپورتينگ، بنفيكا و پورتو 
طارمى را مى خواهند. ما مى دانيم كه حداقل يك تيم از اسپانيا، تيم هايى 

از انگليس و يك تيم فرانسوى هم طارمى را مى خواهند.

بشيكتاش به دنبال جذب سامان قدوس
از  تركيه  بشيكتاش  باشگاه   
آغاز مذاكره بــا بازيكن ايرانى 

آميان خبر داد.
به گــزارش روزنامــه فاناتيك 
تركيه، باشگاه بشيكتاش مذاكره 
با سامان قدوس، بازيكن ايرانى 
و 26 ساله آميان فرانسه را آغاز 
كرده اســت. بشيكتاش به دنبال 
پايان  در  گســترده اى  تغييرات 

فصل جارى سوپرليگ تركيه به ويژه در خط حمله است.
بشــيكتاش كه جذب پاپيس سيســه، مهاجم تيم آالنيااسپور را نيز در 
برنامه دارد، همزمان مذاكره با ســامان قدوس را آغاز كرده اســت. از 
سويى سران آمياى فرانسه نيز درحال صحبت هاى مقدماتى با مهاجم 

ايرانى شان هستند.
ســامان قدوس 2 فصل پيش با قراردادى به ارزش 5 ميليون يورو از 
اوسترشوندس سوئد به آمياى فرانسه پيوست. بشيكتاش حاضر است 
سامان قدوس را كه تا سال 2023 ميالدى با آميا قرارداد رسمى دارد، 

حتى به صورت قرضى جذب كند.

بانوى ماليرى قهرمان سوم آنالين كونگ فو 
كشور شد 

 بانــوى ماليرى مقام ســومى 
مســابقات آناليــن كونگ فــو و 
هنر هــاى رزمى بانوان كشــور را 

كسب كرد. 
هما فقيهــى، تنها نماينده اســتان 
همدان از شهرستان مالير با شركت 
در مســابقات آنالين فدراســيون 
كونگ فو و هنرهاى رزمى كشور، 
مقام سوم اين مســابقات را ازآن 

خود كرد .
مســابقات فدراســيون كونگ فــو و هنرهــاى رزمــى در اســتايل 
اوسيما(هنرهاى فردى نمايشى) به صورت فضاى مجازى و آنالين در 

هفته نخست تيرماه سالجارى در بخش بانوان برگزار شد.
هما فقيهى، ورزشكار بااخالق و شايسته ماليرى به عنوان تنها نماينده 
استان همدان در اين مسابقات شركت كرد و به لطف خداوند و همت 
و تالش خود در فرم سالح نانچيكو ابداعى در رده سنى بزرگساالن با 
كسب مدال برنز اين مسابقات بر سكوى سوم كشور ايستاد و افتخارى 
ديگــر را در فضاى مجازى براى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين و 

شهرستان هميشه قهرمان مالير به ارمغان آورد.

بازگشت آرامش به كشتى مالير
 از عناوين مهم جلســه نايب رئيس هيأت كشتى استان در ديدار با 
مسئول اداره ورزش و جوانان بر تقويت روحيه همكارى و همدلى و 

جذب اسپانسر در كشتى شهرستان مالير تأكيد كرد.
مســعود مصطفى جوكار، نايب قهرمان المپيــك و نايب رئيس هيأت 
كشــتى استان به اتفاق مســعود مؤمنى، رئيس هيأت كشتى شهرستان 
مالير با سپهرى، مسئول اداره ورزش و جوانان ديدار و درباره وضعيت 
فعلى و رو به رشــد و اميدواركننده كشــتى اين شهرستان به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
مؤمنى و مصطفى جوكار با تبريك انتصاب جديد سپهرى اظهار كردند: 
براى تقويت روحيه همكارى و همدلى در كشــتى شهرستان مالير كه 
مهد قهرمانان و نام آوران ملى و فراملى است، آماده ايم و آينده روشنى 
براى كشــتى شهرســتان رقم خواهيم زد، منتظر بازگشايى سالن هاى 

كشتى هستيم .
ايشــان در ادامه صحبت هاى خود از دســتور فرماندار ويژه شهرستان 

درباره جذب اسپانسر اختصاصى براى كشتى شهرستان خبر دادند.
ســپهرى نيز گفت: خوشبختانه چند ســالى است با تالش و زحمات 
مجموعه هيأت كشــتى شهرســتان، آرامش به ايــن ورزش بومى و 
افتخارآفرين منطقه برگشته و با توجه به الگوهاى قهرمانى و المپيكى 
و حضور مربيان باتجربه و فنى در كشــتى اين شهرستان شكوفايى و 

مدال آورى آن با توجه به اين شرايط دور از ذهن نيست.
وى در ادامه از زحمات حســين فارســى، رئيس اسبق اين هيأت كه 

انصافا در اين ورزش منشأ خير بودند، تشكر و قدردانى كرد.
شايان ذكر اســت در خالل اين جلسه حميدرضا يارى، رئيس هيأت 
كشــتى استان در تماس با سپهرى، خواســتار نگاه ويژه وى به كشتى 

مالير شد.

همايش اسكيت در دهه كرامت 
 همايش اسكيت به مناسبت دهه كرامت در همدان برگزار شد.

رئيس هيأت اسكيت استان با اعالم اين خبر اظهار كرد: به مناسبت دهه 
كرامت با حضور مربيان، ورزشــكاران و خانواده هايشان فعاليت هاى 
آموزشى و سانس آزاد پيست اســكيت عباس آباد به طور رسمى آغاز 

شد.
مهدى مجيدى گفت: در اين برنامه اســكيت بازان سبك هاى سرعت 
فرى اســتايل و رول بال با لباس هاى يك شــكل به انجام حركت هاى 

ورزشى و نمايشى پرداختند.
وى گفت: با توجه به اهميت ســالمت ورزشكاران در شرايط فعلى، 
وجود پيســت عباس آباد و انجام تمرين هاى ورزشى در فضاى باز و 
رعايت فاصله گذارى تدارك ديده شده كه عالقه مندان مى توانند هر روز 

در كالس هاى آموزشى، در اين پيست شركت كنند.

گسترش ورزش هاى جانبازان و معلوالن 
در استان 

 رئيس هيأت ورزش هــاى جانبازان و معلوالن اســتان همدان از 
راه اندازى هيأت ورزش هاى جانبازان و معلوالن در 3 شهرستان استان 

همدان خبر داد.
رئيــس هيأت ورزش هــاى جانبــازان و معلوالن اســتان همدان در 
جلسه هيأت رئيســه اين هيأت با تبريك دهه كرامت گفت: با هدف 
توانمندســازي جانبازان و معلوالن از طريــق ورزش، ترويج فرهنگ 
حضور و حمايت از ســالمتي، نشــاط و افتخارآفريني اين عزيزان با 
اداره كل ورزش و جوانان هماهنگي هايى انجام شــده تا ترتيبي براى 
حمايت هرچه بيشتر ساير دستگاه هاى اجرايى استان با هيأت جانبازان 

و معلوالن اتخاذ شود.
پرويــن قربانيان افزود: با توجه بــه اهميت ورزش براى جامعه هدف 
جانبــاز و معلول در اســتان با پيگيرى هاى انجام شــده و بررســى 
ظرفيت هاى موجود، هيأت ورزشــى بهار، تويســركان و كبودراهنگ 

به زودى راه اندازى مى شود.
وى گفــت: براى راه انــدازى هيأت هاى شهرســتانى از ظرفيت هاي 
بهزيســتي در مراكز استان و شهرستان ها اســتفاده شده است؛ زيرا با 
دغدغه و نيازمندى هاى اين عزيزان به طور مستقيم در ارتباط هستند و 

توانايى پاسخگويى مثبت به ايشان را دارند.
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پيشخوان
شرايط نامشخص جام حذفى

 درحالى كه تمام نگاه ها به مســابقات ليگ برتر اســت، انگار همه 
يادشان رفته كه جام حذفى هم نيمه كاره مانده و بايد تكليفش روشن 

شود. 
اين مســابقات به مرحله نيمه نهايى رســيده، اما يك بازى از مرحله 
يك چهارم نهايى بين ســپاهان و اســتقالل باقى مانده اســت. برنده 
اين مســابقه به جمع 3 تيم ديگر يعنى پرســپوليس، تراكتور و نفت 
مسجدسليمان مى پيوندد و از آنجا به بعد بايد نيمه نهايى برگزار شود. 

منتها اين وسط هيچ اطالعاتى درباره اين مسابقات منتشر نشده است. 
مثال كســى تاريخ اين بازى ها را نمى داند و روشن نيست كه آيا جام 
حذفى در خالل ليگ برگزار مى شــود يا به پس از پايان اين رقابت ها 

موكول خواهد شد؟
همچنين درباره محل برگزارى بازى فينال جام حذفى هم ترديدهايى 
وجود دارد. ماه ها پيش اعالم شــده بود امسال استاديوم پارس شيراز 
محل برگزارى مســابقه نهايى خواهد بود، اما پس از اين همه سكوت 
و وقفه، اصال روشــن نيست كه اين ورزشــگاه تازه تأسيس شرايط 

ميزبانى بازى را دارد يا نه.

از اينها كه بگذريم در قبال قوانين جام حذفى هم سكوت شده است. 
به عنوان مثال در كوپا ايتاليا به دليل شــرايط خاص كرونايى، شــاهد 
حذف وقت هــاى اضافى بوديم؛ به همين دليل هــم بازى فينال بين 
يوونتوس و ناپولى پس از تســاوى در 90 دقيقه بالفاصله به ضربات 
پنالتى كشــيده شد. در اين شرايط سكوت و تعيين تكليف نكردن اين 
جزييات توسط سازمان ليگ، شائبه جدى نبودن برگزارى جام حذفى 
را تقويت كرده است. شايد هم دوستان منتظرند ابتدا مسابقات ليگ از 
ســر گرفته شود و شرايط را ببينند تا بعد درباره برگزارى جام حذفى 

تصميم بگيرند.

فوالد از نكونام براى 
فصل آينده برنامه 

خواست
 باشــگاه فوالد از جواد نكونام براى 

فصل آينده برنامه خواسته است.
عملكرد خوب جــواد نكونام در فوالد 
خوزستان سبب شده است تا مسئوالن 
كارخانه فوالد و همچنين سعيد آذرى، 
ادامه  خواهــان  باشــگاه،  مديرعامــل 

همكارى با اين مربى باشند.
بر همين اساس باشــگاه فوالد از جواد 
نكونام براى فصل آينده برنامه خواسته 
اســت تا اين مربى اهدافــش را براى 
جذب بازيكن و مســائل مختلف ديگر 

با باشگاه در ميان بگذارد.
فوالدى ها اميدوارند كه براى فصل آينده 
هم نكونام را حفظ كنند و هدف اصلى 
ســعيد آذرى حفظ ســرمربى اين تيم 

است.

اتلتيكو از جذب كاوانى 
منصرف شد

 باشــگاه اتلتيكو مادريــد از جذب 
مهاجم باتجربه اروگوئه اى منصرف شده 

است.
به گزارش ايلنــا، اتلتيكو مادريد به طور 
رســمى از رقابت براى جذاب كاوانى 
كنار كشيده و ديگر تمايلى براى جذب 

اين ستاره اروگوئه اى ندارد.
كاوانى با اعالم باشــگاه پارى سن ژرمن 
آخرين فصل حضور در ليگ فرانسه را 
تجربه كرده اســت و اكنون در اروگوئه 
به ســر مى برد. او همچنين با پيشنهاد 2 
باشــگاه ناپولى و اينتر نيز روبه رو شده 

است.

با ثبت نام ايران
 و 4 كشور ديگر

 مهلــت AFC بــراى ميزبانى جام 
ملت هاى آسيا به پايان رسيد

مهلــت كنفدراســيون فوتبال آســيا به 
كشــورهاى اين قاره بــراى ثبت نام و 
ميزبانــى جام ملت هاى 2027 آســيا به 

پايان رسيد.
كنفدراســيون فوتبــال آســيا تــا روز 
عضو  كشورهاى  به  ژوئن)  سه شنبه(30 
اين كنفدراسيون مهلت داده بود تا براى 
ميزبانى در جام ملت هاى 2027 آســيا 
ثبت نــام كنند كه اين فرصــت به پايان 

رسيد.
طبق اعالم رسانه هاى كشورهاى عربى، 
ازبكستان  هندوســتان،  قطر،  عربستان، 
و ايران 5 كشــورى هســتند كه به طور 
 AFC رسمى درخواســت خود را به

ارسال كرده اند.

التزيو مدعى باقى ماند
 پيروزى ارزشمند 2 بر يك التزيو در 
ديدار خارج از خانه مقابل جنوا موجب 
شد تا عقاب ها همچنان مدعى قهرمانى 

در سرى A باشند.
هفته بيست ونهم ليگ فوتبال باشگاه هاى 
ايتاليا با ديدار تورينو و التزيو آغاز شد 
كه تيم مدعى التزيو، شكســت يك بر 

صفر را با برترى عوض كرد.
التزيو با اين پيروزى 68 امتيازى شــد 
تا همچنان در جايگاه دوم و در تعقيب 

يوونتوس باشد.

بارسا از فتح الليگا 
دور شد

 تيــم فوتبال بارســلونا نتوانســت 
پيروزى مقابــل اتلتيكومادريد را حفظ 
كنــد و 2 امتياز مهم ديگر را از دســت 
داد تا شانس قهرمانى اين تيم در الليگا 

كمتر شود.
بارسلونا در هفته سى وسوم الليگا برابر 
اتلتيكومادريد قرار گرفت كه اين ديدار 

با تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد. 
در نهايت امتيازها تقسيم شد تا بارسلونا 
از قهرمانى در الليگا فاصله بگيرد. اكنون 
اين تيم با 70 امتيــاز در رتبه دوم قرار 
دارد اما درصورت پيروزى رئال مادريد 
برابر ختافه، اختالفش با صدر به 4 امتياز 

مى رسد. 

 ساماندهى پروژه هاى نيمه تمام با توجه به 
 صرف هزينــه از بيت المال، يكى از مهم ترين 

دغدغه هاى ورزش استان است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با بيان اين 
مطلب گفت: احياى پروژه هاى موجود داراى 
رديف اعتبار ملى در دستور كار است؛ بنابراين 
اميدواريم با كمك همه دلسوزان استان بتوانيم 
اين مهم را آنچنان  كه شايســته و هدفگذارى 

شده است، دنبال كنيم.
محسن جهانشــير، در برنامه هفتگى سه شنبه 
با اصحاب رسانه ضمن تبريك دهه كرامت، 
اظهار كرد: اســتخر سرپوشــيده قهرمانى از 
دغدغه هاى اصلى استان همدان بوده و خواهد 
بود .همچنين پيست دوچرخه سوارى معروف 
به باغ ميوه، از پروژه هاى مربوط به شــركت 
توســعه اســت؛ بنابراين به دنبال اين هستيم 

امسال بخشى از كار را آغاز كنيم.
وى در ادامه با اشاره به اينكه ارزيابى عملكرد 

هيأت هاى استان در سال گذشته درحال انجام 
است، گفت: اميدواريم با تأمين منابع موردنياز 
بتوانيم مراسم تجليل از قهرمانان، مدال آوران 
و ورزشكاران استان در ميادين مختلف را در 

هفته دولت انجام دهيم.
جهانشــير با اشــاره به ايجاد ثبات مديريتى 
در مجموعــه ورزش و جوانــان اســتان و 
شهرســتان ها، گفــت: درحال حاضر پس از 
انتصابات جديد سرپرستان ادارات شهرستان 
درحال گذراندن دوره مديريتى خود هســتند 
كــه پس از اتمام ايــن دوره حكم آنها صادر 

خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اشاره به 
اهميــت ورزش زورخانــه اى و توجه رهبر 
معظم انقــالب به ايــن ورزش، گفت: مقام 
معظم رهبرى درباره بسط و گسترش ورزش 
زورخانه اى و پهلوانى توصيه داشتند، بنابراين 
بايد تالش شــود اين مهم در اســتان همدان 

حمايت و توسعه يابد.
وى با بيان اينكه درحال حاضر ده پروژه سالن 
زورخانه اى در شهرســتان هاى استان همدان 
در دست ســاخت و بهره بردارى است، گفت: 
اميدواريم با به بهره بردارى رساندن اين پروژه 
بتوانيم ورزشــكاران نام آور و مســتعد براى 
آينده ورزش استان پرافتخار و ورزش دوست 

همدان تربيت كنيم.
جهانشير در پايان ضمن قدردانى از همراهى 
و همدلى اصحاب رسانه استان همدان به ويژه 
خبرنــگاران ورزشــى نويس، تصريــح كرد: 
خوشبختانه در حوزه خبر استان همدان فردى 
وجود ندارد كه قلم و رسالت خبرى خود را 
به كسى واگذار كند؛ بنابراين خرسند هستيم 
در اســتانى فعاليت مى كنيم كه بيشتر قريب 
به اتفاق دلســوزان ورزش آن براى توســعه 
هرچــه بهتر ورزش در حوزه زيرســاخت و 

مدال آورى تالش مى كنند.

بازديد امام جمعه بهار 
از اماكن ورزشى

 حجت  االســالم والمسلمين محمدعلى ارزنده، امام جمعه بهار، 
از اماكن ورزشــى شــهر بهار بازديد كرد و در جريان مشــكالت 

ورزش شهرستان قرار گرفت.
امام جمعه بهار در اين ديدارضمن ابراز خرســندى از حضور در 
بين خادمان ورزش و جوانان بر اهميت رسيدگى به امور جوانان و 

لزوم همگانى كردن ورزش بين آحاد مردم تأكيد كرد.
وى افزود: توجه و حمايت جدى از ورزش موجب ارتقاى سالمت 
عمومى جامعه مى شــود. ارزنده در ادامه با اشــاره به كمبودهاى 
ورزش در شهرســتان بهار گفت: بايد به ورزش شهرســتان نگاه 
ويژه اى شود و بايد در نخستين فرصت جلسه اى با حضور نماينده 
مردم بهار در مجلس شوراى اسالمى؛ فرماندار شهرستان و مديركل 
ورزش و جوانان شــكل بگيرد تا بخشى از مشكالت ورزش حل 

شود.
سرپرست اداره ورزش و جوانان بهار نيز در اين بازديد با قدردانى 
از نــگاه ويژه امام جمعه بهار به امر ورزش اظهار كرد: ورزش يك 
مقوله بزرگى اســت كه براى حل مشــكالت آن بايد هزينه كرد و 
اعتبــارات فعلى اداره ورزش و جوانان كافى نيســت و نمى تواند 

پاسخگوى نيازهاى بى شمار ورزشكاران و جامعه ورزش باشد.
على صفى زاده ادامه داد: بايد شرايطى ايجاد شود تا جوانان نسبت 
به ورزش ترغيب شوند، چون اساس سالمت جامعه ورزش است 
و بازديد امــام جمعه بهار قطعا مايه دلگرمى اهالى ورزش خواهد 

شد.
وى افزود: از همه مديران و مسئوالن و دلسوزان ورزش شهرستان 
مى خواهم كه ورزش و ورزشــكاران را تنهــا نگذارند تا بتوانيم با 

همكارى و همدلى ورزش شهرستان را به سامان برسانيم.

45 ميليارد هزينه پاس در همدان 
پاس تاكنون 45 ميليارد تومان 
براى استان هزينه داشته است

 مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلب گفت: از 
ابتداى انتقال امتياز پاس به همدان تاكنون 45 ميليارد تومان كمك 

مالى صرف اين تيم در ليگ هاى فوتبال كشور شده است.
محســن جهانشــير در جمع خبرنــگاران اظهار كــرد: با وجود 
حمايت هاى دولتى در گذشته از اين تيم، نتايج مناسب كسب نشد 

و بخش اعظم آن به مسائل مديريتى باز مى گردد.
وى بيان كرد: مديريت نادرست در هزينه هاى اين تيم سبب انباشته 

شدن بدهى هاى مالى شد و مشكالت متعددى را ايجاد كند.
جهانشــير افزود: در فصل جارى ليگ 2 نيز يــك ميليارد و 700
ميليون تومان صرف تيم پاس شــد كه البته عمده اين بودجه براى 

تسويه بدهى ها بود.
وى خاطرنشــان كــرد: در 2 فصل اخير با نظــارت دقيق بر امور 
تيم توانســتيم با حداقل هزينه ها در ليــگ 2 حضور يابيم و نتايج 

درخشانى نيز حاصل شد.
جهانشــير افــزود: تيــم پــاس نيازمنــد مديريــت واحــد اســت و 
بايــد بــدون اتــكا بــه منابــع دولتــى بتــوان از بودجــه پايــدار بــا 
جــذب حاميــان مالــى اســتفاده كــرد و بــا ترســيم مســير مناســب، 

خالــق منابــع مالــى را نيــز باشــد.
ــر اينكــه هيــچ گاه به دنبــال صعــود از ليــگ 2 و  ــا تأكيــد ب وى ب
زنــگ تفريــح در ليــگ يــك نيســتيم، گفــت: حضــور مقتدرانــه 
در ليــگ 2 را بــه تبديــل شــدن بــه زنــگ تفريــح در ليــگ يــك 
ترجيــح مى دهيــم. هم اكنــون 5 بــازى تــا پايــان مســابقات ليــگ 
2 باقــى  مانــده و قصــد مــا حضــور قدرتمنــد در ايــن بازى هــا و 

فراهــم شــدن شــرايط صعــود اســت.

 نشست هم انديشى رفع مشكالت و موانع 
حــوزه ورزش با حضور سرپرســت ورزش 
و جوانــان و جمعى از رؤســاى هيأت هاى 

ورزشى شهرستان بهار برگزار شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان بهار در اين 
مراسم اظهار كرد: ورزش مقوله بزرگى است 
كه براى حل مشــكالت آن بايد هزينه كرد 
اما اعتبارات فعالــى اداره ورزش و جوانان 
كافى نيست و پاســخگوى نيازهاى ورزش 

نخواهد بود.

عليرضا صفى زاده با اشــاره به اينكه ورزش 
شهرســتان بهــار در زمينه هــاى مختلف با 
چالش ها و مشــكالتى مواجه است، توضيح 
داد: بايد جوانان نســبت بــه ورزش ترغيب 
شــوند چون اساس ســالمت جامعه ورزش 

است.
وى تصريــح كــرد: توقع از تمــام فعاالن و 
دلســوزان ورزش اين اســت كه مشكالت 
پيش آمــده در هيأت هاى ورزشــى را درون 
مجموعه خود حل كنند و از مطرح كردن اين 

موارد نزد ساير دستگاه ها خوددارى كنند.
صفــى زاده خطــاب به رؤســاى هيأت هاى 
ورزشى گفت: همه پيشكسوتان و فعاالن اين 
رشــته را دورهم جمع كنيد و اگر نيت افراد 
خدمت به جامعه و ورزش اســت، همه بايد 

كنارهم باشند.
وى افــزود: از همــه مديران و مســئوالن و 
دلســوزان ورزش شهرســتان مى خواهم كه 
ورزش و ورزشــكاران را تنهــا نگذارنــد تا 
بتوانيم ورزش شهرستان را به سامان برسانيم.

پروژه هاى ملى 
در دستور كار ورزش استان

ورزش مى تواند حالل مشكالت باشد
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فروش بليت كنسرت ها تا پايان 
مرداد بدون افزايش قيمت

 بليت كنســرت هاى موســيقى تا پايان مــرداد گران 
نمى شود. مدير روابط عمومى معاونت امور هنرى وزارت 
ارشــاد، درباره برنامه ريزى براى برگزارى كنسرت ها پس 
از تعطيلــى 4 ماهه و قيمت باالى بليــت آنها گفت: در 
ارديبهشت ماه جلساتى با حضور مديركل دفتر موسيقى، 
مديرعامــل خانه موســيقى، مديرعامــل انجمن صنفى 
هنرمندان موسيقى، مديرعامل مجمع صنفى توليدكنندگان 
آثار شنيدارى و نمايندگان ســالن هاى اجراى موسيقى با 
موضوع چگونگى بازگشايى سالن ها و اجراى موسيقى با 
توجه به تعطيلى چندماهه به دليل شيوع كرونا برگزار شد. 

در اين جلسات درباره لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و برگزارى كنسرت موسيقى با 50 درصد ظرفيت سالن ها 
توافق شد. مجيد فروغى افزود: در اين جلسات توافق شد 
كه تا پايان مرداد ماه قيمت بليت كنسرت ها افزايش نداشته 
باشــد. البته قيمت بليت كنســرت ها توسط تهيه كنندگان 
تعيين مى شــود و دفتر موســيقى تعيين كننده قيمت آن 
نيســت. در نهايت، با اعالم ســتاد كرونــا مبنى بر امكان 
آغاز فعاليت هاى فرهنگى - هنــرى از اول تيرماه، برنامه 

كنسرت ها نيز مطابق توافق هاى انجام شده مدون شد. 
وى همچنين درباره دليل تفاوت قيمت بليت كنســرت ها 
گفت: عوامــل مختلفى در قيمت بليت ها موثرند؛ عواملى 
مثل هزينه هاى كنسرت، گروه هاى موسيقى، اجاره سالن، 
شرايط تبليغات، اقبال مخاطبان به خواننده و ... مى توانند 

بر قيمت بليت كنسرت ها تأثيرگذار باشند. 
فروغى در پايان درباره قانون پرداخت ده درصد از درآمد 
كنسرت ها به خزانه دولت هم گفت: در قانون بودجه سال 
98 پرداخت ده درصد از درآمد كنسرت ها به خزانه دولت 
مصوب شــد. ولى اين موضوع فقط در قانون بودجه سال 
98 بــود و با پيگيرى هنرمندان، فعاالن حوزه موســيقى، 
تشكل هاى موسيقى و دفتر موسيقى و معاونت امور هنرى 

اين بند از قانون بودجه امسال حذف شد. 
گفتنى اســت؛ چند روز پيش قرار بود بليت كنسرت اميد 
حاجيلــى و فرزاد فرزين در تير و مرداد امســال، بين 70 
تا 260 هزار تومان به فروش برســد كــه پس از افزايش 
اعتراض ها نســبت به گرانى بليت كنسرت ها، فعًال بليت 

فروشى اين اجراها متوقف شده است. 

جشنواره شعر طنز كرونا پذيراى 
160 اثر از سراسر كشور

 160 اثر از سراسر كشور به جشنواره ملى شعر طنز 
كرونا ارسال مى شود.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان با عنوان 
اين مطلــب گفت: اين آثار در مرحلــه داورى نهايى 
قــرار گرفته و به زودى برگزيدگان اين رويداد معرفى 
مى شوند.  احمدرضا احسانى اظهار كرد: اين آثار شامل 
شعر، داستان و داســتانك در موضوع زندگى و اميد، 
نشــاط اجتماعى، بهار كرونايى، همدلى و هم زبانى، 
كرونا و عيد، در خانه بمانيم و فاصله گذارى اجتماعى 

هستند كه به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است. 

به گزارش ايرنا، وى اضافه كرد: داوران از ميان 160 اثر 
رسيده به دبيرخانه اين رويداد 70 اثر را داراى شرايط 
رفتن به مرحله نهايى دانســتند كه توسط ناصر فيض 

شاعر طنز پرداز كشور انجام مى شود. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان هدف از 
برگزارى جشنواره شــعر طنز كرونا را تقويت روحيه 
نشــاط و شــادابى ذكر كرد و گفت: عــالوه بر اين 
جشــنواره هاى كاريكاتور و اســتندآپ كمدى نيز در 

راستاى نشاط بخشى به مردم برگزار شده است. 
اختتاميه جشــنواره مجازى ملى شعر طنز كرونا عصر 
امروز بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در مجتمع 
فرهنگى سينمايى شهيد آوينى برگزار و به گفته احسانى 

در اين آئين از 8 اثر برتر تقدير مى شود. 

«فصل اميد» جايگزين جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان همدان شد

 فراخــوان برنامــه «فصــل اميد» بــه عنوان 
جايگزين جشنواره تئاتر كودك و نوجوان همدان 
در دو بخــش نمايش هــاى صحنه اى و مســابقه 

نمايشنامه نويسى منتشر شد. 
پس از اعــالم تعطيلى جشــنواره تئاتر كودك و 
نوجوان همدان به دليل شــرايط كرونايى، 10 تير 
ماه روابط عمومى اداره كل هنرهاى نمايشــى از 

برگزارى برنامه اى جايگزين خبر داد. 
اين برنامه جايگزين «فصل اميد» نام دارد و يكى از 
تفاوت هاى آن با جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
همدان در اين است كه نمايش هاى منتخب بخش 
صحنه اى در اين برنامه به جاى اجرا در جشنواره 
كه به طور معمول بازه زمانى يك هفته اى را در بر 
مى گيرد، در بازه زمانــى طوالنى ترى از 8 آبان تا 

15 اسفند ماه اجرا مى شوند.
در اين خبر اعالم شــده به جهت تبعات شــيوع 
ويروس كرونا و برگزار نشدن جشنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان همدان به شكل مرسوم در 
ســالجارى، اداره كل هنرهاى نمايشى با مشاركت 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان، 
برنامــه ويژه «فصل اميــد» را با هدف حمايت از 
آثار ويژه مخاطبان خردســال، كودك و نوجوان 

برگزار مى كند.
دو  در  اميــد»  «فصــل  ايســنا  گــزارش  بــه 
مســابقه  و  صحنــه اى  نمايش هــاى  بخــش 
و  كــودك  موضــوع  بــا  نمايشنامه نويســى 

مى شــود. برگــزار  نوجــوان 
مهلت ارسال نمايش هاى صحنه اى تا يكم مهرماه 
1399 اســت و اعــالم نتايج آثــار منتخب 20 
مهرماه 1399 صورت مى گيرد. در بخش مســابقه 
نمايش نامه نويســى نيز مهلت ارســال آثار تا 12 
مهرماه 1399 است و اجراى عمومى آثار منتخب 
از 8 آبان مــاه 1399 تا 15 اســفند 1399 صورت 

مى گيرد.

درخواست تشكيل كميته 
صنايع دستى زيرمجموعه 
كميسيون فرهنگى مجلس

 درخواست تشكل هاى مردم نهاد صنايع دستى 
براى تشــكيل كميته اى مرتبط با فعاليت هاى آنها 
زيرمجموعه كميســيون فرهنگى مجلس تشكيل 

شود.
به گزارش مهــر، مديرعامل مجمــع هنرمندان 
صنايع دســتى گفــت: هنرمندان صنايع دســتى 
درخواســت تشكيل كميســيون ميراث فرهنگى 
و صنايع دســتى و گردشــگرى را به محمدباقر 
قاليباف رئيس جديد مجلس شــوراى اســالمى 
داده بودند. اما از آنجا كه تشكيل اين كميسيون 
زمان بر اســت و بايد فرايند ســاختارى آن طى 
شــود؛ نظر بر آن شــد تا كميته اى زير مجموعه 
كميســيون فرهنگى مجلس تشــكيل شود. اين 
موضوع مورد اســتقبال هنرمندان صنايع دســتى 

و چنــد نفر از نمايندگان مجلس قرار گرفت. 
حسين بختيارى افزود: اكنون پيرو اين درخواست 
نامــه اى نيز با امضــاى افراد مختلــف از جمله 
هنرمنــدان خطاب به آقاتهرانــى نماينده مردم و 
رئيس كميســيون فرهنگى نوشــته شد اين يك 
درخواســت عمومى اســت چــون مى دانيم كه 
مجموعه صنايع دســتى در ايــران ظرفيت بااليى 
دارد و اميدواريم كه كميســيون فرهنگى نيز به آن 

پاسخ مثبت دهد. 
وى افزود: ما به برخى قوانين حمايتى براى حمايت 
از صنايع دســتى و پيگيرى معوقات و مطالبات نياز 
داريم يكى از آنها آئين نامه قانون حمايت از اساتيد و 
هنرمندان صنايع دستى است كه 3 سال پيش ابالغ شد 
ولــى در اين مدت هنوز آئين نامه اجرايى آن تدوين 
نشــده و يا ما از آن بى خبر هســتيم اما مى دانيم كه 
در تدوين آن هم از تشــكل هاى صنايع دستى كمتر 

خواسته شده تا شركت كنند. 
در بخشــى از نامه اى كه با امضاى هنرمندان و 
تشــكل هاى صنايع دســتى خطاب به آقاتهرانى 
نوشــته  مجلس  فرهنگــى  كميســيون  رئيــس 
شــده آمده است: به تشــكيل كميته حمايت از 
فرهنگى  كميســيون  زيرمجموعه  صنايع دســتى 

است. نياز  مجلس 
بنابرايــن با انجام اين مهم قشــر ميليونى حوزه 
صنايع دســتى كه جامعه اى پرتالش كارآفرين و 
مولــد و مصمم به تحقق اقتصاد مقاومتى به ويژه 
در سال جهش توليد است، گام هاى مهمى براى 
خروج از وابســتگى اقتصاد به نفت و شكوفايى 
توليد ملــى برخواهد داشــت و تدوين قوانين 
حمايتــى در اين راســتا جايگاه صنايع دســتى 
ايرانى را در حوزه داخلــى و بين المللى تثبيت 
خواهــد كرد. بنابرايــن ما امضاكننــدگان ذيل 
صنايع دســتى  نهاد  مردم  ســازمان هاى  اعضاى 
«مصرا» خواســتار تشــكيل كميتــه حمايت از 
صنايع دســتى در كميســيون فرهنگــى مجلس 

هستيم. 

نگاهى به نظرات «ميرزاده عشقى» درباره شغل 
اصلى اش، روزنامه نگارى، در سالروز ترورش

*«روزنامه نويسى به خون دل»
 96سال پيش، درست در چنين روزى، «سيد محمدرضا كردستانى»، 
با تخلص «ميرزاده عشــقى»، در 30 سالگى ترور شد. او 5 روز پيش 

آخرين شماره روزنامه اش يعنى «قرن بيستم» را منتشر كرده بود.
ميــرزاده عشــقى زاده همــدان و اصالتــا كــرد بــود. آنچــه كــه عشــقى 
را در تاريــخ معاصــر ايــران مانــدگار كــرده اســت، اشــعار بى پــروا، 
فعاليت هــاى سياســى و مقــاالت تنــد و تيــزش اســت كــه بــر ضــد 

ــت.  ــتبداد مى نوش اس
ــر يــك  ــا بيــش از نامــى ب ــه زادگاه عشــقى اســت ام در همــدان ك
خيابــان و چنــد خطــى از اشــعار تنــد و تيــزش، كمتــر توجهــى بــه 
ــان كارى  ــده اســت. هم ــگارى ش ــى روزنامه ن ــى اش يعن پيشــه اصل
كــه هــم عذابــش مــى داد، هــم دوســتش داشــت و هــم در نهايــت 

ــه خاطــر آن از دســت داد. جانــش را ب
ــده  ــا عم ــرد. ام ــاز ك ــالگى آغ ــش از 20 س ــتن را پي ــقى نوش عش
شــهرتش مديــون روزنامــه «قــرن بيســتم» بــود كــه خــود ســردبيرى 
ــر  ــا 1303 كمت ــه در طــول ســال هاى 1300 ت ــن روزنام ــرد. اي مى ك

از 20 شــماره منتشــر شــد.
 ابتــداى ســال 1300 او امتيــاز روزنامه قرن بيســتم را گرفت و در 
ارديبهشــت و خرداد همان سال 5 شــماره 16 صفحه اى منتشر كرد. 
ســپس 18 ماه روزنامه تعطيل شــد. در دوره دوم اين روزنامه از دى 
1301 تا فروردين 1302، 16 شــماره 4 صفحه اى منتشــر شد. سال 

1303 تنها يك شماره 8 صفحه اى هفتم تيرماه انتشار يافت.
عشقى در 3 ســالى كه به طور رســمى روزنامه نگارى مى كرد سختى 
فــراوان كشــيد. بخش عمــده اى از آن نــه از جور دشــمنان، كه از 
دشــوارى هاى كار روزنامه نگارى در ايران بود. بخشــى از نوشته ها و 
نظراتش درباره اين شغل درخشــان است: «روزنامه نويسى مايه خون 
دل اســت. به ويژه براى من ... بعضى مردم كه متاهل شــده اند وقتى با 
دوســتان صميمى درد و دل مى كنند، اظهار مى دارند خوشا به حال آن 
ايامى كه پايبند اهل و عيال نشــده بوديم و خود را گرفتار اين دردسر 
العالج نكرده بوديم... اين نگارنده همان آه حسرت را نسبت به ايامى 

كه روزنامه مى نوشتم مى كشم.» 
عشقى مشكالت روزنامه نويســى را چند بخش مى  دانست: «روزنامه 
هزار دردســر دارد كه يكى از آن ها مصــارف هنگفت مطبعه و كاغذ 
اســت. از طرفى روزنامــه را بايد با مطالب علمــى و فنى زينت داد. 
اين كار در ايران ممكن نيســت. چه كمتر مردمانى هســتند كه عالم و 
متخصص باشــند. تازه وقتى اين قبيل افراد يافت بشود مفت و مجانى 
حاضر نيســتند كــه اطالعات و نتيجه زحمات چندين ســاله خود را 
تســليم جرايدى نمايند كه وقتى چاپ شود نشود آن را خواند. سرتاپا 
مغلوط، حروف هاى كهنه غيرناخوانا يا كه مى بينند اساســا يك صفحه 

را چاپ نكرده اند.» 
عشــقى از نويســندگان آماتور هم گله دارد: «هر كس هوس كرد كه 
معروف شــود، يك مطلبى كه هيچ قابل درج در جرايد نيست با يك 
انشــاء مضحك مى نويســد و مى آورد و نهايت درجه اصرار دارد كه 
چاپ شــود و اگر مدير صالح ندانســت، نويســنده آن مى رنجد، تا 

مدت ها مشغول افترا و هتاكى است.»
گويــا  روزنامه نويــس،  عشــقِى  ميــرزاده  اصلــى  مشــكل  امــا   
پــس از يــك قــرن همچنــان وجــود دارد. آنجايــى كــه از دردِ 
ــه  ــش از هم ــه بي ــأله اى ك ــه دارد: «مس ــوان گالي ــود روزنامه خ نب
اســت  ايــن  اســت  روزنامه نويــس  ســوختگى  دمــاغ  موجــب 
ــت. در  ــوان نيس ــت روزنامه خ ــوان گف ــا مى ت ــران تقريب ــه در اي ك
طهــران كــه پايتخــت مملكــت 6 هزارســاله اســت شــايد هــزار نفــر 

نباشــند.  روزنامه خــوان 
آنهايــى كــه روزنامــه مى خواننــد فقــط از مقاالتــى كــه فحــش خالــى 
ــس  ــد و هرك ــان مى آي ــد خوشش ــته باش ــق داش ــى بى منط و هتاك
پــرت و پــال بنويســد پيــش آن هــا فاضل تــر به نظــر خواهــد آمــد.» 
ــا  ــا روزنامه ه ــى ب ــراد دولت ــه اف ــاره رابط ــقى درب ــر عش ــرف آخ ح
اســت: «امــا بدبختــى اى كــه ايــن گوينــده، زائــد بــر ســاير 
روزنامه نــگاران دارم: اوال مطلقــا بــا اشــخاصى كــه پــول بــه جريــاد 
مى دهنــد و كمك هــاى هنگفــت مى كننــد مخالفــم و بــر ضــد 
آن هــا هميشــه مندرجاتــى داشــته ام و بــا اشــخاصى مســلكم موافــق 
اســت كــه اغلــب هيچ كــدام عــادت بــه پــول دادن و كمــك كــردن 

ــد.» ــد را ندارن ــه جراي ب
ــاالن  ــقى از آن ن ــرزاده عش ــه مي ــود ك ــرى ب ــكل ديگ ــتراك مش اش
ــرف.  ــك ط ــتركان ي ــه مش ــرف، معامل ــك ط ــه ي ــا هم ــود: «اين ه ب
ــا كــه  اوال 7 تومــان آبونــه ســاالنه را 5 مرتبــه بايــد فــراش بــرود ت
آقــاى مشــترك را ببينــد. بعــد آقــاى مشــترك بگويــد برويــد و قبــض 
ــم پرداخــت  ــول را ه ــه پ ــد ك ــد. بع ــيد و بياوري ــاه بنويس شــش م
كــرد متوقــع اســت بــه واســطه 4 تومانــى كــه داده ســرمقاله روزنامــه 

ســرتاپا تمجيــد از ايشــان باشــد.»
*تيتر عنوان يكى از مقاالت عشقى است كه 24 اسفند 1301 چاپ شد

■ دوبيتى باباطاهر 
نپندارى كه زندان خوشترم بى                                سرم بو گوى ميدان خوشترم بى
چو گلخن تار و تاريكه به چشمم                            گلستان بى ته زندان خوشترم بى
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در روز قيامت ،آن كس از شما به من نزديك تر مى نشيند كه خوش خوتريِن شما باشد ، و 
براى خانواده اش ، بهترين كس باشد .  
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 گرانى مسكن، قيمت هاى انفجارى زمين؛ خانه و 
اجاره بها، گسترش ساخت و سازها در باغات همدان، 
پيوست هاى بودجه و اعتبارات فرهنگى يكى پس از 
ديگرى از مهمترين موارد مطرح شــده در بيست و 

سومين صحن شوراى شهر همدان بود. 
عصر سه شنبه درحالى كه سالن جلسات شوراى شهر 
شاهد بيشــترين حضور افراد در نشست بود در اين 
جلســه اعضاى شوراى شــهر قرار بود مواردى كه 
اســتادار مى تواند پيگيرى آنها را تسريع كند، عنوان 

كنند. 
رؤساى كميسيون ها با طرح موضوعاتى تالش كردند 
از چالش هايى همچون مســكن گــران در همدان و 
ضوابط شهرى براى افزايش ساخت و سازها بگويند. 
 اجراى پروژه سايت موزه پياده راه امام (ره) 

همدان معطل تزريق اعتبار
در اين نشســت كه با گزارش عملكرد شورا توسط 
رئيس شوراى شــهر همدان آغاز شد، كامران گردان 
گفــت: تأخير در اجراى پروژه ســايت موزه پياده راه 
امام (ره) همدان به دليل تزريق نشــدن اعتبار از سوى 

راه وشهرسازى بوده است. 
گردان در ادامه به ســاخت و سازها در باغ ها اشاره 
كرد و با بيــان اينكه همــدان از قديم االيام به عنوان 
«باغ شهر» معروف بوده و درحال حاضر نيز شهروندان 
عالقه وافرى به ايجاد باغ ها و احياى آن دارند، افزود: 
يك سرى قوانين و دســتورالعمل درباره ارائه مجوز 
براى باغ ها در نظر گرفته شــده كه با شرايط باغ هاى 

شهر سنخيت ندارد. 
 پروژه هاى شهرى همدان نيازمند پيوست 

پژوهشى و مطالعاتى است
رئيس مركــز مطالعــات و پژوهش هاى شــوراى 
شــهر همدان گفت: پروژه هاى شهرى بايد پيوست 
پژوهشى و مطالعاتى داشته باشد كه اين امر نيازمند 

تأمين بودجه براى انجام مطالعات است. 
ابراهيم مولوى در صحن شــوراى شهر همدان كه با 

حضور استاندار همدان برگزار شد، گفت: 
ســهم بودجه 2 درصد كل درآمد و بودجه ساالنه 
كشــور كه در اصــل 0/5 درصد توليــد ناخالص 
ملى محسوب مى شــود به مطالعات و پژوهش ها 
اختصاص دارد و مركــز مطالعات و پژوهش هاى 
شــوراى شــهر همدان به رغم داشــتن 300 استاد 
دانشــگاهى از اين سهم محروم بوده درصورتى كه 
تمام تمامى موارد و پروژه هاى شهرى بايد پيوست 
پژوهشى و مطالعاتى داشته باشد و اين امر نيازمند 

بودجه است. 
ابراهيم مولوى به گرانى زمين مسكن و اجاره بها در 
همدان اشاره كرد و افزود: مهمترين مسأله و دغدغه 
امروز مردم ايران به ويژه همدان كه بيشتر با آن دست 
به گريبان هســتند گرانى مســكن و اجاره بها است. 
افزايش وحشــتناك و انفجارى قيمت زمين مسكن 
و اجاره بها ســبب سردرد و ســرگردانى يك سوم از 

جمعيت همدان شده است. 
وى با بيــان اينكه اين كاال و نيــاز اجتماعى كاالى 
لوكس ســرمايه اى نيست بلكه يك نياز حياتى براى 
تداوم حريم خانواده اســت كــه در گذر ايام تبديل 
به يك بحــران و چالش و دغدغــه فكرى و ذهنى 
خانواده ها شــده است، گفت: متأسفانه در طول چند 
ماه گذشته افزايش وحشتناك و انفجارى قيمت زمين 
مسكن و اجاره بها سبب سردرد و سرگردانى يك سوم 
از جمعيت همدان شــده و با عرض تأسف فراوان 
دولت و متوليان امر در اين زمينه نه تدبيرى انديشيده 

و نه اميدى به مردم مى دهند. 
 توسعه برنامه هاى فرهنگى 

در شهر نيازمند حمايت 
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر 

همدان خواســتار حمايت بيشتر استاندار همدان از 
توسعه برنامه هاى فرهنگى در شهر شد. 

رضوان سلماســى در صحن شــوراى شهر همدان 
خطاب به اســتاندار همدان اظهار كرد: فرصت را 
غنيمت شــمرده و تأكيد بر حمايت مديريت ارشد 
استان در راستاى تسريع در روند پيشرفت 3 مبحث 
مهم شــوراى اجتماعى محالت، شــهر دوستدار 

كودك و كوهستان الوند داريم. 
وى افــزود: با توجه بــه مباحث مطرح شــده با 
محوريت گنجنامه و اقدامات انجام شــده در اين 
قسمت از كوهســتان الوند، تأكيد استاندار همدان 
در راســتاى پاسخگويى دســتگاه هاى ذى ربط به 
مطالبات شهروندان و نامه هاى ارسالى شوراى شهر 

در راستاى شفافيت در اين زمينه، مهم است. 
سلماســى در ادامــه گفــت: شــوراى اجتماعى 
محــالت، برنــد فرهنگى ديگرى اســت كه نقش 
به ســزايى در ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان ايفا 
مى كند و مى تــوان از آن به عنوان يكى از مهم ترين 

دستاوردهاى شوراى پنجم نام برد. 
شــوراى  اجتماعى  فرهنگى  كميســيون  رئيــس 
شــهر همدان گفت: سياســت گذارى شــورا در 
حوزه شــوراى اجتماعى محالت اجرايى شــده 
و از اين رو حمايت مديريت ارشــد استان براى 
غناى اين ساختار، افزايش آن در تمامى محالت 
شهر و جلب مشــاركت حداكثرى شهروندان در 
محالت شــهر به منظــور جلب همــكارى ديگر 
ادارات، ســازمان ها و دســتگاه ها، ضرورت اين 

مى شود.  محسوب  حركت 
رئيس كميسيون فنى و عمرانى شوراى اسالمى شهر 
همدان نيز خواستار استفاده از ظرفيت هاى بودجه 
كشور براى توسعه ناوگان حمل ونقل عمومى شهر 

همدان و خريد تجهيزات آتش نشانى شد. 

علــى رحيمى فر افزود: در تبصــره 5 قانون بودجه 
ظرفيــت 80 هــزار ميليــارد ريالى بــراى ناوگان 
حمل ونقل در نظر گرفته شده كه بايد براى گرفتن 

سهم براى همدان تالش كرد. 
وى افزود: 10 هزار ميليارد ريال نيز براى تجهيزات 

آتش نشانى ديده شده كه بايد از آن استفاده كرد. 
 شورا و شــهردارى همدان براى كسب 

درآمد به جيب مردم چشم ندوزند
در اين نشســت اســتاندار همدان پس از شــنيدن 
موضوعات مطرح شده توسط اعضاى شوراى شهر 
همدان گفت: شورا و شهردارى همدان براى كسب 
درآمد به فكر درآمدزايى پايدار باشــند و به جيب 

مردم و افزايش تعرفه ها چشم ندوزند. 
سعيد شــاهرخى در صحن شــوراى شهر همدان 
بابيان اينكه دولت در راستاى احترام به دموكراسى 
و رأى مردم از شوراى شــهر براى خدمت رسانى 
بيشــتر به مردم حمايت مى كند، گفت: با توجه به 
سابقه تاريخى و فرهنگى شهر همدان انتظارات از 
شوراى شهر همدان باالســت و بايد شورا قدرت 
تعامــل و همــكارى با همه مجموعه ها را داشــته 

باشند. 
شوراى شهر براى كسب درآمد به فكر درآمدزايى 
پايدار باشــد و تنها نگاه خــود را به جيب مردم و 
افزايــش تعرفه هــا ندوزد. هر چقــدر عوارض را 
افزايش دهيم مشكالت بيشتر مى شود بنابراين شهر 
را بايد با فكر و انديشــه پيش برد تا رفاه و آسايش 

مردم تأمين شود. 
وى با تأكيد بر تالش براى جذب بخش خصوصى 
گفت: اعضا و جوارح شــهر را نبايــد براى ايجاد 
درآمد فروخت زيرا شــهر موجود زنده اســت و 
بايــد آن را با درايت و بر اســاس اصول علمى و 

كارشناسى اداره كرد. 

مريم مقدم  »
 دوران نقاهت گردشــگرى در همدان دســت به 
دامان فم تور شــد. فم تريپ يا فم تور، ســفرى است 
با تخفيف هاى بســيار ويژه (و حتى شايد رايگان)، 
ويژه فعاالن فضاى مجازى، خبرنگاران و نمايندگان 
آژانس هاى مســافرتى (يا همراهان آنان). اين ســفر 
توسط برگزاركنندگان تور و يا ارائه دهندگان خدمات 
ســفر در مقصد انجام مى شــود و گاهى يك تشكل 
حرفه اى حامى اين تورها با هدف معرفى ظرفيت هاى 

گردشگرى در مقصد مى شود.
حاال خبر مى رســد كه فم تور گردشگرى همدان 16 
تا 20 تيرمــاه 99 در همدان با حفــظ پروتكل هاى 
بهداشتى و تعداد محدود در گروه هاى مجزا  برگزار 

مى شود.
ميراث فرهنگــى،  اداره كل  گردشــگرى  معــاون 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان همدان هدف از 
برگزارى فم تور گردشــگرى را نمايش ظرفيت هاى 
اســتان دانســت و افزود: برگزارى اين برنامه يكى 
از ابالغيه هــاى وزارت ميراث فرهنگى براى تمامى 
استان هاســت كه شــامل معرفى جاذبه ها، تبليغات، 

 بازاريابى و ايجاد بازارهاى جديد گردشگرى است.
على خاكســار با بيان اينكه  معرفى جاذبه هاى كمتر 
شــناخته شــده هم يكى ديگر از برنامه هاى فم تور 
گردشــگرى همدان اســت، ادامه داد: در اين برنامه 
تركيبى از فعاالن رسانه و تورگردانان ضمن آشنايى 

با جاذبه ها آن ها را در رسانه و فضاى مجازى منتشر 
مى كنند.

خاكســار تصريح كرد: در جلســه اى كه چند روز 
پيش در اين رابطه تشــكيل شــد كميتــه اى درباره 
محتوا ســازى، تهيه مســتند تور، تركيب ميهمانان، 
برنامه هاى پيش بينى شــده، برپايى تور ويژه فعاالن 
رسانه و فضاى مجازى و برگزارى تور دوم كه ويژه 

تورگردانان داخلى است، پيشنهاد شد.
معاون گردشــگرى  اداره كل ميراث فرهنگى استان 
همــدان اضافه كــرد: در فم تور گردشــگرى همه 
ظرفيت هاى گردشــگرى اســتان از جملــه آثار و 
جاذبه هاى تاريخى، طبيعى، ميراث معنوى، روستاهاى 
هــدف گردشــگرى، ســوغات و صنايع  دســتى، 
زيرساخت هاى اقامتى و تفريحى به ميهمانان معرفى 

خواهند شد.
خاكســار بيان كرد: براى برنامه ريــزى و هماهنگى 
برگزارى فم تور جلسه هماهنگى با حضور مديركل 
ميــراث فرهنگى، رئيس جامعه هتــل داران، انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مســافرتى، انجمن راهنمايان 
گردشــگرى، نمايندگان شهردارى، شركت سياحتى 
عليصدر، مركز تفريحى- توريستى گنجنامه و فعاالن 

رسانه و گردشگرى برگزار شد.
در واقع مقصود از برگزارى اين نوع ســفرها كه در 
بيشتر مواقع رايگان هستند، آن است كه هر شخص 
يا ارگانى كه به نحوى با فرايند فروش يا بهبود سفر 

مرتبط باشد مثل آژانس هاى مســافرتى، رسانه ها ى 
بالگرها،  روزنامه نگارها،  (نويســنده ها،  گردشگرى 
اينفلوئنســرهاى اينســتاگرامى و...) و تمام كسانى 
كه نقش اساســى در اين صنعت دارند، با خدمات، 
جاذبه ها و امكانات گردشگرى مقصدى خاص آشنا 
شوند و آن را به طيف گسترده اى از مخاطبان معرفى 

كنند.
اين آشنايى مى تواند در ســطح بين المللى و داخلى 
انجام شــود و مهم ترين هدف آن باال بردن آگاهى و 
در عين حال بهبود و گسترش شبكه  ارتباطات افراد 
در دنياى گردشــگرى از طريق اطالعات دست اول 

دعوت شدگان اين پروژه هاست.
ايران نيز چندى اســت كه در حوزه برگزارى فم تور 
وارد شــده و مســئوالن معتقــد هســتند، تورهاى 

آشنا ســازى به عنوان يكى از كار آمدترين روش هاى 
ترويج و نيز اقدامى براى ارائه چهره واقعى كشورمان 
و در نهايت تالش براى جذب گردشــگران همواره 
در رأس امور حوزه گردشگرى قرار دارد. اين يعنى 
فم تورها سفرهايى براى استراحت يا تفريح نيستند. 
در واقع افرادى كه به اين پروژه ها دعوت مى شــوند 
بنابر تخصــص و حرفه خود مــدت كوتاهى را در 
مقصد مورد نظر ميزبان هستند و بايد با حرفه  خود به 

معرفى مقصد موردنظرشان بپردازند.
 هدف از برگزارى فم تور گردشگرى اخير در همدان 
دعوت براى ســفر نيست بلكه تالش خواهد شد در 
فضاى مجازى فضايى فراهم شود كه با نشر تصاوير 
از جاذبه هاى گردشگرى همدان اين مقاصد را پويا 

نگاه داشت.

عضو شوراى شهر همدان مطرح كرد 
براى گرانى مسكن سال هاست نه شاهد تدبيرى هستيم و نه اميدى!

همدان ميزبان فعاالن گردشگرى در نيمه تيرماه مى شود

گردشگرى گردشگرى 
با تورهاى رايگان نجات مى يابدبا تورهاى رايگان نجات مى يابد


