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يادداشت

5

پيروزى بر ويروس كرونا
 آموزش هاى بيشترى مى طلبد

 چند ماهى اســت كه كره خاكى شــاهد گسترش 
ويروس منحوس كروناســت، ويروســى كه از شهر 

ووهان چين سر درآورد...

يادداشت

2

حادثه قطار همدان - مشهد 
از نگاهى ديگر

  در شامگاه جمعه و در حالى كه مردم در شور و شعف 
عيد فطر بودند، خبر خارج شدن قطار همدان - مشهد از 

ريل، هرچند خوشبختانه تلفات جانى به دنبال نداشت...

يادداشت

4

مجلس يازدهم و انتظارات 
 نماينده هاى شهرســتان امروز پــاى كار آمدند تا 
پيگير خواسته هاى مردم استانى باشند كه از آن به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ياد مى شود.ســرانجام مجلس 
دهم با تمام فراز و نشــيب هايى كه پشت سرگذاشت، 

به پايان راه رسيد...

يادداشت روز

2

اقداماتى براى بدنامى استان!
1- مجلس دهم ديگر به طور رســمى به خاطره ها 
پيوســت و از امروز با صفت مجلس ســابق از آن ياد 
خواهد شــد تا قضاوت درباره آن بر اســاس تاريخ و 
مستندات باشــد.اين سرنوشت محتوم تمامى دوران ها 

و مسئوليت ها است...

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: 
فعاالن عرصه فرهنگــى و مذهبى بايد براى 
احياى امر واليت برنامه ريزى دقيقى داشــته 

باشند.
به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى در ديدار با شبكه جوانان 
رضوى در همــدان اظهار كرد: معرفت افزايى 
نســبت به مســأله امامت و واليــت بايد در 
جامعه تقويت شــود، زيرا توجه به اين مهم 
در پاسخگويى به بسيارى از شبهات مى تواند 

كارساز باشد.
وى بــا تأكيــد بــر لــزوم احيــاى امــر واليــت 
گفــت: در فعاليت هــاى خــود بايــد در كنــار 
ــج  ــه تروي ــبت ب ــى، نس ــعائر دين ــم ش تعظي
معرفت افزايــى در جامعــه توجــه جــدى 

داشــته باشــيم.

امام جمعه همدان با بيان اينكه مشاهد شريفه 
همانند خانه اهل بيت(ع) بايد تكريم شــود، 
افزود: اين اماكن بايد مورد احترام كامل باشد 
اما با اين كار نبايد از ترويج معارف عميق اهل 

بيت(ع) غافل شد.
وى با اشــاره به ايام دهه كرامت، اين ايام را 
مهم ترين فرصــت براى احيــاى امر واليت 
برشمرد و بيان كرد: احياى واليت از مهم ترين 
خواســته هاى معصومين(ع) اســت؛ بنابراين 
فعــاالن عرصه فرهنگــى و مذهبى بايد براى 
احياى امر واليت برنامه ريزى دقيقى داشــته 

باشند.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همــدان كتاب 
شــريف عيون اخبارالرضا(ع) مرحوم شــيخ 
صــدوق را نمونــه اى از احيــاى امر واليت 
دانســت و با بيان اينكه ايشــان در اين كتاب 

عمــر خود را براى جمــع آورى احاديث امام 
رضــا(ع) صرف كرده اســت، افــزود: منابع 
ارزشــمند ديگرى كه در دست ما قرار دارد، 

نبايد به فراموشى سپرده شود.
ــار  ــن آث ــا آوردن اي ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ارزشــمند بــه صحنــه زندگــى مــردم و 
ــه  ــطحى ب ــاى س ــوان از نگاه ه ــه مى ت جامع
جايــگاه اهــل بيــت(ع) كــه آســيب زننده 
ــالش  ــتار ت ــرد، خواس ــرى ك ــت جلوگي اس
جوانــان خوش فكــر در راســتاى ترويــج 

ــد. ــه ش ــت(ع) در جامع ــل بي ــارف اه مع
شــعبانى ضمن اينكه غربــت اهل بيت(ع) را 
در اين دانســت كه معارف اين بزرگواران در 
جامعه بالاســتفاده باقى بمانــد، تصريح كرد: 
خدمت به امام رضا(ع) توفيق بزرگى اســت 

كه بايد قدردان آن بود.

 معــاون هماهنگــى امــور اقتصــادى اســتاندارى 
همــدان بــا انتقــاد از بدعهــدى برخــى بانك هــاى 
روى  پيــش  موانــع  برداشــتن  گفــت:  اســتان 
ــب و كار  ــرايط كس ــهيل ش ــدگان و تس توليدكنن
عهــد و پيمانــى اســت كــه بــراى تحقــق جهــش 
ــى  ــا برخ ــيم ام ــد باش ــه آن پايبن ــد ب ــد باي تولي

ــتند. ــه هس ــه آن بى توج ــبت ب ــا نس بانك ه
ظاهر پورمجاهد در كارگروه تســهيل و رفع موانع 
توليد اظهار كرد: عملكرد برخى بانك هاى اســتان 

رضايت بخش نيســت و بايد براى كمك به بخش 
توليد جديت و همت بيشترى داشته باشند.

ســتاد  اركان  از  يكــى  بانك هــا  افــزود:  وى 
تســهيل و رفــع موانــع توليــد هســتند و بســيارى 
ــاالن اقتصــادى  ــاى فع از مشــكالت و گرفتارى ه

ــى اســت. ــتم بانك ــه سيس ــوط ب ــدان مرب هم
ــتاندارى  ــادى اس ــور اقتص ــى ام ــاون هماهنگ مع
همــدان بــا اشــاره بــه بدهى هــاى معــوق صنايــع 
ــراى  ــا گفــت: راهكارهــاى مناســبى ب ــه بانك ه ب

تقســيط دوبــاره و تمديــد بدهــى واحدهــاى 
مقــروض درنظــر گرفتــه شــده كــه نيازمنــد 

ــت. ــا اس ــل بانك ه ــكارى و تعام هم
به گفته پورمجاهد برخى بانك ها مصوبه هاى ستاد 
تســهيل را با دقت و سرعت انجام داده اما برخى به 
اين تصميم ها كه حكم قانون دارد، تمكين نمى كنند 

كه از آنها ناراضى هستيم.
ــد  ــش تولي ــال جه ــرد: در س ــان ك وى خاطرنش
ــد  ــتان باي ــع اس ــا و صناي ــه كارخانه ه ــه ب توج

ــوده  ــال آس ــا خي ــا ب ــا آنه ــود ت ــر ش ــد براب چن
بــراى توســعه و افزايــش توليــد و اشــتغال اقــدام 
كننــد و ايــن وظيفــه ســنگين رؤســاى اداره هــا و 

بانك هــا اســت.
ــتاد  ــاى س ــار اعض ــالجارى 11 ب ــداى س  از ابت
تســهيل و رفــع موانــع توليــد بــراى حــل و فصــل 
مســائل توليدكننــدگان اســتان گــرد هــم آمده انــد 
ــون 44  ــه تاكن ــود ك ــه ب ــل آن 52 مصوب و حاص

ــه اجــرا شــده اســت. مصوب

رأى باال به رئيس مجلس 
نشان از انسجام 
نمايندگان دارد

 نماينــده مــردم رزن در مجلــس شــوراى اســالمى بــا تأكيــد 
ــان از  ــس نش ــس مجل ــراى رئي ــاال ب ــه كســب رأى ب ــر اينك ب
اقتــدار مجلــس و انســجام نماينــدگان دارد، گفــت: بــراى 

انتخــاب رئيــس مجلــس و هيــأت رئيســه تمــام نماينــدگان بايد 
ــه نفــع كشــور باشــد را مدنظــر قــرار دهنــد. انتخابــى كــه ب

 رأى بــاال بــه رئيــس مجلــس نشــان از انســجام 
دارد نمايندگان 

ــان  ــا بي ــارس در همــدان ب ــا ف حســن لطفــى در گفت و گــو ب
اينكــه در مجلــس هيــأت رئيســه قــدرت مطلقــه نــدارد، اظهار 
ــه هيــچ  كــرد: رئيــس مجلــس و هيــأت رئيســه نمى تواننــد ب
نماينــده اى امــر و نهــى كنــد و يــا امتيــاز خاصــى بــراى برخــى 
نماينــدگان قائــل شــوند، زيــرا مجلــس بــر اســاس آئين نامــه 

داخلــى اداره مى شــود و هيــأت رئيســه تنظيــم امــور مجلــس 
را بــر عهــده دارد.

ــر  ــس ب ــس مجل ــه و رئي ــأت رئيس ــه هي ــان اينك ــا بي وى ب
اســاس معيارهــاى متفاوتــى از جملــه توانايــى و جريــان 
فكــرى انتخــاب مى شــوند، گفــت: به طــور كلــى معيــار 
ــاس  ــر اس ــتر ب ــدارد و بيش ــود ن ــه وج ــن زمين خاصــى در اي
ــد،  ــكل مى گيرن ــس ش ــاز مجل ــدو آغ ــه ب ــيونهايى ك فراكس
ــوند. ــاب مى ش ــراد انتخ ــدى اف ــرى و توانمن ــاى فك جريان ه

ــد  ــا تأكي ــوراى اســالمى ب ــردم رزن در مجلــس ش ــده م نماين

ــراى رئيــس مجلــس نشــان از  ــاال ب ــر اينكــه كســب رأى ب ب
اقتــدار مجلــس دارد، ادامــه داد: تعــداد آراى رئيــس مجلــس در 
مســائل سياســى داخلــى و بين المللــى حائــز اهميــت بــوده و 

تأثيرگــذار خواهــد بــود.
ــداد آراى  ــه تع ــه اينك ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــان س وى در پاي
ــر اســت،  ــدگان مؤث ــن نماين رياســت مجلــس در انســجام بي
گفــت: بــراى انتخــاب رئيــس مجلــس و هيــأت رئيســه، تمــام 
نماينــدگان بايــد انتخابــى كــه به نفــع كشــور باشــد را مدنظــر 

قــرار دهنــد.

كارشناس مركز مديريت راه هاى استان همدان خبر داد

افزايش 10 درصدى ترددها 
در تعطيالت عيد فطر

 كارشناس مركز مديريت راه هاى استان همدان از افزايش 10 درصدى ترددها 
در محورهاى مواصالتى اســتان همدان خبر داد و گفت: در روزهاى منتهى به 
تعطيالت عيد فطر بيش از 3 ميليون تردد در محورهاى مواصالتى استان همدان 

صورت گرفته است.
محمد مرادى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: از 31 ارديبهشت تا 5 خردادماه 
كه روزهاى تعطيالت عيد فطر به شــمار مــى رود، 3 ميليون و 75 هزار تردد در 
محورهاى اســتان همدان به ثبت رسيده اين درحاليست كه در مدت مشابه سال 

گذشته 2 ميليون و 807 هزار تردد در جاده هاى استان صورت گرفته بود.
وى تصريح كرد: چهارشــنبه 31 ارديبهشت 490 هزار تردد در محورهاى استان 
همدان صورت گرفت كه در مقايســه با مدت مشابه سال گذشته كه 470 هزار 

تردد بوده، افزايش 4 درصدى داشته است.
مرادى ادامه داد: در اين تاريخ 54 هزار خودرو وارد اســتان و 53 هزار خودرو 
از استان خارج شده است كه آمار ترددهاى ورودى و خروجى امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزايش 5 درصدى داشته است.
وى خاطرنشان كرد: پنجشنبه يكم خرداد نيز 569 هزار تردد در سطح جاده هاى 
اســتان همدان به ثبت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 

15 درصدى دارد.
كارشــناس مركز مديريت راه هاى اســتان همدان بيان كرد: ميزان آمار ترددهاى 
ورودى و خروجى در اين روز شامل 55 هزار ورودى و 60 هزار تردد خروجى 

بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 97 درصد افزايش داشته است.
وى مطــرح كرد: جمعه دوم خرداد نيز در محورهاى مواصالتى اســتان همدان 
تردد  هــزار   468
كه  گرفته  صورت 
مدت  به  نســبت 
مشابه سال گذشته 
افزايش  درصد   8
داشــته اســت و 
ميــزان ورودى و 
خروجــى در اين 
روز نســبت بــه 
سال  مشابه  مدت 

گذشته 7 درصد افزايش را نشان مى دهد.
مرادى يادآور شد: همچنين در روز شنبه سوم خرداد 530 هزار تردد در جاده هاى 
استان همدان انجام شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه 439 هزار تردد 

بوده، 2 درصد افزايش را نشان مى دهد.
وى اظهار كرد: در روز ســوم خرداد امســال 68 هزار تردد ورودى و 55 هزار 
خروجى در محورهاى مواصالتى استان همدان به ثبت رسيده كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 16 درصد افزايش داشته است.
وى با اشاره به اينكه تردد روز عيد فطر امسال نسبت به عيد فطر سال گذشته 
3 درصد رشد داشته است، خاطرنشان كرد: در عيد فطر امسال 476 هزار تردد 
و در عيد فطر ســال گذشــته 462 هزار تردد در جاده هاى استان همدان انجام 
شده است. كارشناس مركز مديريت راه هاى استان همدان ادامه داد: دوشنبه پنجم 
خرداد نيز 542 هزار تردد در جاده هاى اســتان همدان ثبت شده است كه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزايش 23 درصدى دارد.
مرادى با اشــاره به اينكه پرترددترين محور استان در اين مدت محور همدان - 
بهار بوده است، خاطرنشان كرد: 198 هزار و 400 تردد از محور همدان به بهار 
و 186 هزار و 400 تردد از محور بهار به همدان انجام گرفته كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزايش 3 درصدى دارد.

نماينده ولى فقيه در استان :

فعاالن فرهنگى و مذهبى براى احياى امر واليت برنامه ريزى كنند
هواى همدان ناسالم 
براى گروه هاى حساس

 معاون محيط زيســت انسانى اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان همدان با 
هشدار به گروه هاى حســاس، اعالم كرد: 
شاخص كيفيت هواى همدان ناسالم براى 

گروه هاى حساس است.
سيدعادل عربى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در 3 روز اخير هــوا غبارآلود بوده و 
روز سه شــنبه غلظت ذرات بيشــتر است 
اما هنوز به حد ناســالم براى تمام گروه ها 
نرســيده و در نزديكى مرز آن قرار دارد و 
بهتر است افراد مسن، كودكان، زنان باردار، 
بيمــاران تنفســى و قلبى از منــزل خارج 

نشوند.
وى با بيان اينكه از دوشنبه ظهر تا سه شنبه 
ظهر ميزان غلظت ذرات معلق در هوا با قطر 
10 ميكرون 135 بوده كه استاندارد آن 155 
اســت و نزديك به مرز سالم و ناسالم قرار 
داشت، افزود: غلظت گردوغبار در ساعت 
8 صبح سه شــنبه 96 بوده كه نشان دهنده 
غبارآلود بودن هواست اما هوا در محدوده 

سالم بوده است.
عربى با متفاوت خواندن آلودگى در فصول 
ســرد و گرم بيان كرد: آلودگــى در تمام 
فصول به علت ذرات اســت اما در فصل 
بهار، تابســتان و پاييز ذرات با اندازه بيشتر 
از 10 ميكــرون و گردوغبار هســتند و در 
زمســتان كه شــاهد وارونگى دما، سرما و 
پايدارى هوا هستيم، موضوع غلظت ذرات 
با اندازه 2/5 ميكرون پيش مى آيد كه ديگر 
گردوغبار نيست و حاصل احتراق وسايل 
نقليه موتورى است كه درحال حاضر ذرات 

از نوع گردوغبار هستند.
معــاون محيط زيســت انســانى اداره كل 
حفاظت محيط زيست اســتان همدان در 
ادامه با اشــاره وزش باد در روز دوشــنبه 
گفت: هر زمان در اســتان هوا شــاهد اين 
پديده باشيم، خيزش گردوغبار پيش مى آيد 
و غلظت ذرات در مــرز و يا باالتر از حد 

سالم قرار مى گيرد.

معاون استاندار همدان:

بانك ها براى تحقق جهش توليد به تعهدات خود عمل كنند

پارلمان يازدهم امروز كليد مى خورد

جدال متحدان 
حاجى بابايى 

با ياران قاليباف
4
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شهبازى در نخستين نشست با رسانه ها:

مردم از مسئوالن گله  دارند
■ اشتباهات ديگران را به نام من ننويسيد

سرگردانى 
عشايـر 
در همدان

يم
سن

س: ت
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

علوم پزشكى  مسئوالن 
شــدن  عادى  از  همدان 
كرونا در ميان مردم ابراز 
نگرانى شــديد مى كنند، 
ذهن  در  ســؤال  ايــن 
به وجود مى آيد كه با پايان 
يافتن بيشتر محدوديت ها 
كرونا در همدان ريشه كن 

شده است؟

اقداماتى براى بدنامى استان!
 1- مجلس دهم امروز ديگر به طور رسمى به خاطره ها پيوست و 
از امروز با صفت مجلس سابق از آن ياد خواهد شد تا قضاوت درباره 

آن بر اساس تاريخ و مستندات باشد.
اين سرنوشــت محتوم تمامى دوران ها و مســئوليت ها اســت و هر 
مســئولى و هر دوره اى از كار جمعى، روزى خاطره اى بيش نخواهد 

بود و تنها در تاريخ مى توان درباره آن جست وجو كرد.
2- مجلس يازدهم هم كه امروز در آغاز راه اســت، سرنوشــتى غير 
از ايــن ندارد و روزى دربــاره كارهاى جمعى اين مجلس و تك تك 

نمايندگان قضاوت خواهد شد. 
همان گونه كه امروز عملكرد مجلس دهمى ها ارزيابى مى شود و بيشتر 

اين ارزيابى ها مثبت نيست.
3-نمايندگان استان در مجلس دهم كار خود را با شعار وحدت آغاز 
كردند، وحدتى كه آيت ا... محمدى نماينده وقت ولى فقيه در استان، 
بانــى آن بود و قــرار بود وحدت منطقه اى هم بــا مجمع نمايندگان 
اســتان هاى منطقه ايجاد شود اما در عمل نمايندگان استان به وحدت 
وفادار نبودند و اين نبود وحدت آســيب هاى جدى به توسعه استان 

وارد كرد.
4-نمايندگان مجلس دهم اســتان در چند جا تقريبا با وحدت ظاهر 
شــدند كه تنها بدنامــى از اين اقدامات براى اســتان ماند و نتيجه اى 

حاصل نشد.
اوج اين اقدامات تحقيق و تفحص از اســتاندارى همدان با ادعاهاى 
عجيب و غريبى بود كه يكى از نمايندگان موارد آن را چنين برشمرده 
بود؛ «9 مورد در راستاى تحقيق و تفحص از استاندارى عنوان كرديم، 
مورد نخســت خروج از ركود، ايجاد اشــتغال و حمايت از صنايع و 
كشاورزى و دوم اســتخدام هاى انجام شده در استاندارى و ادارات و 
ســوم اجراى مصوبات سفرهاى استانى رئيس جمهور و چهارم نحوه 
تأمين هزينه كرد سفرهاى خارجى استاندارى و مسئوالن استانى، پنجم 
نحوه تأمين و هزينه كرد اداره و چارت نمودن هواپيما، ششــم نحوه 
انتصاب مديرعامل و رئيس هيأت مديره شــركت سياحتى عليصدر، 
درآمد و هزينه هاى آن، هفتم انتصاب در اســتان و شهرستان هاى آن، 
هشتم نحوه تأمين و هزينه كرد همايش هاى سرمايه گذارى استان و آثار 
آن، نهم نحوه واگذارى و ارائه پروژه هاى گردشــگرى و پارك ملى و 
امثالهم و ســاير مواردى كه به عملكرد استاندار و معاونان آن مربوط 

مى شود، است.»
5- ايــن تحقيــق و تفحــص امــا مدتــى بعــد، از دســتور كار خــارج 
ــراى  ــزار نظــارت ب ــا مشــخص شــود بيشــتر اســتفاده از اب شــد ت
ايجــاد اختيــارات فراقانونــى چــون دخالــت در عــزل و نصب  هــا 

بــوده اســت.
چــه آنكه بعدها مواردى از اين تحقيــق و تفحص همچون موضوع 
غار عليصدر، به صورت فردى از ســوى نمايندگان پيگيرى شــد كه 
نتيجه اى جز بدنامى غار و اســتان به دنبال نداشت و غار را از پويايى 
و تأثيرگذارى كه با مدير جوان و دورانديش وقت براى تبديل شــدن 
به برند اصلى بين المللى ايران و برخوردارى از عوائد آن براى اســتان 

بازداشت.
6-در مــوارد انتصابات نيز با آنكه نمايندگان بــر اين باور بودند كه 
عزل و نصب مديران در اســتان خالف شايستهساالرى است، عزل و 
نصب هاى بعدى در استان نشان داد كه منظور آنها از شايسته ساالرى، 
مدير هماهنگ با آنها اســت و در اين راه شاخص غيربومى هم براى 

آنها دلچسب تر است.
وحدت نمايندگان اســتان براى حذف معاون سياسى بومى و شايسته 
وقت استان و تن دادن به انتصابات غيربومى نمونه اى ديگر از اقدامات 
نمايندگان مجلس دهم براى بدنامى اســتان بــود، اينكه نمايندگانى 
به اســم نظارت به حذف مديرى كه پس از ســال ها مديريت ديگر 
ســرمايه اى مهم در منابع انسانى و مديريت استان محسوب مى شود، 
راضى شــوند و راه را براى به محاق رفتن سرمايه هاى انسانى استان 
باز كنند نه تنها بدنامى براى توسعه استان كه نوعى بى توجهى به امانتى 
است كه مردم استان با رأى به آنها واگذار كرده بودند تا پاسدار منافع 

و داشته هاى استان باشند.
اگر امروز برخى به طنز، همدان را به دليل حضور بســيار مديرانى از 
يك استان همجوار، محلى براى ارتقاى آن مديران مى دانند و همدان را 
بخش شمالى آن استان مى خوانند، نتيجه نظارت هاى نادرست و ايجاد 

هماهنگى با حذف نيروهاى استان است.
مجلــس  روى  پيــش  دهمى هــا  مجلــس  كارنامــه  7-امــروز 
يازدهمى هاست و نمايندگان اســتان در اين مجلس بايد بدانند كه 
اقدامــات آنها هم در پايان ارزيابى خواهد شــد و مردم هم با رأى 

خود به آن نمره خواهند داد.
پس منافع اســتان، صيانت از ســرمايه هاى مــادى و معنوى به ويژه 
سرمايه هاى انســانى و مديريتى و ارتقاى جايگاه همدان و خروج از 
وضعيت فعلى و خوانده شدن به عنوان بخشى از استانى ديگر را مدنظر 

و در اولويت قرار دهند.
شــرايط فعلى با ادعاى ســابقه تاريخى، تمدنى و فرهنگى و قطبيت 
 منطقه اى همــدان همخوانى ندارد و اگر تغيير نكنــد، همدان بازنده 

توسعه در منطقه و رقابت هاى بين استانى خواهد بود.

جانباز 70 درصد همدانى به جمع شهدا پيوست
 جانبــاز 70 درصــد همدانــى، مهــراب مــرادى پــس از ســال ها تحمــل درد و رنــج 

ناشــى از جراحــات جانبــازى، بــه جمــع شــهداى دارالجهــاد پيوســت.
بــه گــزارش تســنيم، جانبــاز 70 درصــد مهــراب مــرادى از جانبــازان شــيميايى اســتان 
ــه  ــراق از ناحي ــاره ع ــه دي ــال 1367 در منطق ــن س ــه در 13 فروردي ــود ك ــدان ب هم

چشــم، پوســت و دســتگاه تنفســى بــه درجــه جانبــازى نائــل آمــد.
 وى متولــد ســال 1348 بــوده و داراى 2 فرزنــد پســر و يــك فرزنــد دختــر اســت. 
ايــن رزمنــده جانبــاز در ســال 67 به عنــوان پاســدار افتخــارى در زمــره رزمنــدگان و 

بســيجيان لشــگر 32 انصارالحســين(ع) قــرار گرفــت.
شــهيد مهــراب مــرادى در 5 خردادمــاه پــس از 32 ســال تحمــل درد و رنــج ناشــى 
از جراحــات جانبــازى نــداى حــق را لبيــك گفتــه و بــه جمــع شــهداى دارااليمــان 

همــدان پيوســت.
امــروز ســاعت 10 صبــح پــس از اقامــه نمــاز در بــاغ بهشــت همــدان، پيكــر وى در 
گلــزار شــهدا و در جــوار ديگــر شــهداى انقــالب و دوران دفــاع مقــدس بــه خــاك 
ــييع و  ــراى تش ــژه اى ب ــه وي ــا برنام ــارى كرون ــيوع بيم ــل ش ــود. به دلي ــپرده مى ش س

ــود. ــزار نمى ش ــت وى برگ بزرگداش

ــرادر ديگــر وى،  ــد. ب ــواده به شــمار مى آي ــد شــهيد خان ــرادى دوميــن فرزن شــهيد م
ــال  ــهريور س ــه در 14 ش ــوده اســت ك ــال 44 ب ــد س ــرادى متول ــهيد نعمــت ا... م ش
1365 در عمليــات كربــالى 2 در منطقــه حاجــى عمرانــى رداى شــهادت برتــن كــرد.

ايــن شــهيد معــزز نيــز در كســوت پاســدار وظيفــه در لشــگر 32 انصارالحســين(ع) 
خدمــت كــرده و هم اكنــون از وى نيــز يــك فرزنــد پســر بــه يــادگار مانــده اســت. 
ــدان به شــمار مى رفــت  ــر اســتان هم ــرادى از شــهداى مفقوداالث شــهيد نعمــت ا... م
كــه پيكــر وى در ســال 70 در جريــان عمليــات تفحــص شــهدا، شناســايى شــده و 

بــه وطــن بازگشــت.

پايان محدوديت ها، آغاز موج جديد!

كرونا در همدان ادامه دارد
■ معاون بهداشت علوم پزشكى: بيش از 1000 نفر در همدان مبتال شدند

■ فرماندار: همدان همچنان در وضعيت زرد قرار دارد

حادثه قطار همدان - مشهد از نگاهى ديگر
اردشير مظاهرى»

  در شــامگاه جمعه و در حالى كه مردم در شــور و شــعف عيد 
فطر بودند، خبر خارج شــدن قطار همدان - مشــهد از ريل، هرچند 
خوشبختانه تلفات جانى به دنبال نداشت اما كام مردم به ويژه شهروندان 

همدانى را تلخ كرد.
در دهه هاى اخيــر برخالف تالش متخصصان و كارشناســان براى 
پيشگيرى از رخدادهاى جاده اى، ريلى، دريايى يا هوايى، هنوز گاهى 
اوقات شاهد چنين اتفاقات تلخ هستيم كه نقص فنى در زيرساخت ها 
و وســايل نقليه مذكور و همچنين خطاى انســانى عامل اين سوانح 

اعالم مى شود.
جداى از تلفات روحى، جسمى و مالى اينگونه رخدادها معموالً علل 
و عوامل ســوانح، پس از ماه ها بررســى كارشناسى و فنى اعالم و در 
قالب يك دستورالعمل ايمنى ملى يا حتى بين المللى براى پيشگيرى از 

تكرار سوانح مشابه به مراكز ذى ربط ابالغ مى شود.
اما آنچه درباره علت حادثه قطار همدان - مشــهد رسانه اى شد قابل 
تأمل و كمى براى اذهان عمومى دردآور و آزاردهنده اســت. سرقت 
ريل با پيچ و مهره هاى مربوطه در زمره پديده هاى نادر خطاى انسانى 
يا بهتر بگوييم، اقدامى ضدارزشى و فرهنگى است كه امروز در كمتر 

جوامعى شاهد آن هستيم.
از ياد نمى بريم در روزگارى نه چندان دور در يكى از درس هاى كتاب 
فارسى دوران ابتدايى مرورى بر فداكارى جوان آذربايجانى داشتيم كه 
با مشــاهده ريزش كوه و تخريب ريل با وجود برودت هوا لباس هاى 
خــود از تن كنده و با تبديل آن به يك مشــعل فروزان، مانع از يك 
فاجعه انســانى براى قطارى مى شود كه درحال نزديك شدن به محل 
تخريب ريل بوده اســت و بدين ترتيب جان ده ها انســان را از خطر 

مرگ نجات مى دهد.
حال چه بر ســر ما آمده كه بدون توجه به معيارهاى اسالمى، اخالقى 
و انسانى «سقوط اين مفاهيم ارزشى» به خود اجازه مى دهيم با سرقت 

ريل جان ده ها انسان بى گناه را با خطر جدى مواجه كنيم.
 هرچند عامل يا عامالن اين اقدام با اقدام هاى مشابه، سزاوار برخورد 
قهرى در حد باالى خود هستند، اما به نظر مى رسد اين آخرين راهكار 
نباشد و به باور كارشناسان بايد علت را در خألهاى فرهنگى و ارزشى 

جست وجو كرد.
بدون اينكه بخواهيم نهادهاى فرهنگى، مذهبى و اجتماعى را در بروز 
چنين سوانح تلخى متهم به كم كارى يا قصور كنيم يادآورى اين مهم 
ضرورى اســت كه بروز چنين وقايعى نشان مى دهند هنوز با توسعه 
فرهنگى و مذهبــى فاصله داريم و در اين زمينه بيش از پيش نيازمند 

واكاوى هستيم.

1- فيلتر تلگرام و قوانين ســخت درباره فعاليت نكردن دستگاه هاى 
دولتى در اين فضا شكســت خورده است. گويا بسيارى از دستگاه ها 
همچون اســتاندارى و صدا و ســيما در اين فضا حضور فعال دارند. 
گفتنى اســت به لحاظ حقوقى قوانينى كه اكثريت مردم رعايت نكنند، 
نيازمنــد بازنگرى اســت. هرچند در هفته هاى اخيــر اتصال به اين 

پيام رسان با مشكل مواجه بود.
2- بيشــتر مديران غيربومى در تعطيالت عيد فطر در اســتان حضور 
نداشته اند. گويا سفر به زادگاه و سپرى كردن تعطيالت 2 روزه كه چند 
روز نيز به آن مى توانند اضافه كنند، در كنار خويشان، دليل نبودن اكثر 
اين دسته از مديران در اســتان بوده است. گفتنى است درباره استفاده 
يا اســتفاده نكردن از امكانات بيت المال چــون خودرو ادارى در اين 

سفرها، دستگاه هاى نظارتى تاكنون گزارشى منتشر نكرده اند.
3- شــلوغى رقابت در هيأت رئيســه مجلس به سمت نايب رئيسى 
رسيده است. گويا پس از مشخص شدن رقابت اصلى در رياست بين 
حاجى بابايى و قاليباف، بيشــتر داوطلبان پيشين رياست حاال متوجه 
نائب رئيسى شده اند. گفتنى است احتمال نايب رئيسى نيكزاد بيشتر از 

پيش قوت گرفته است.
4-كرونا بر برنامه هاى افتتاحيه مجلس يازدهم تأثير گذاشته و برخى از 
اين برنامه ها را حذف كرده است. گويا مراسمى چون حضور در مرقد 
مطهر امام(ره) كه برنامه اى با مشاركت جمع نمايندگان است، برگزار 
نخواهد شد. گفتنى اســت هيأت رئيسه سنى قصد دارد زمان مراسم 

افتتاحيه را نيز كاهش دهد.
5- طرفداران قاليباف براى نگه داشتن وى در رقابت رياست توافقات 
نشســت وحدت را بى ارزش قلمداد مى كنند. گويا يكى از اين افراد 
شرط داوطلب رياســت جمهورى نشدن رئيس مجلس در انتخابات 
رياســت جمهورى 1400را شفاهى دانسته و چون مصوبه نشده قابل 
اعتنا ارزيابى نكرده است. گفتنى است در نشست وحدت اصولگرايان 
شــرايطى چون اين شــرط براى ارتقاى جايگاه مجلس مطرح و بين 

داوطلبان رياست مجلس يازدهم توافق شده است.

 با گذشــت بيش از 100 روز از شــيوع 
كرونا در همدان و با نظر ســتاد استانى مقابله 
با كرونا از روز گذشته تمامى مراكز خدماتى، 
گردشــگرى و مذهبى بازگشــايى شدند و 
مشــاغل پرخطــرى همچون رســتوران ها، 
اغذيه فروشى، طباخى، گرمابه، سونا و ماساژ، 
تاالر پذيرايى، قهوه خانه و چايخانه مشــروط 
بر ارائه نكردن قليان به فعاليت گذشــته خود 

بازگشته اند.
اين درحالى است كه از 23 فروردين به تدريج 
فعاليت پاســاژها، صنــوف كم خطر، هتل ها، 
مساجد و... از ســرگرفته شده بود و مساجد 
و اماكن مذهبى اســتان پس از 2 ماه تعطيلى 

در ميانه ماه مبارك رمضان بازگشايى شدند.
همچنين مــدارس نيز از 27 ارديبهشــت و 
دانشگاه ها نيز از هفدهم خرداد فعاليت خود 
را چون سابق از سر گرفته اند كه اين اتفاقات 
رويكرد تازه مسئوالن ســتاد مقابله با كرونا 
نشان دهنده بازگشــت به شرايط عادى را در 
بين مردم به نمايش گذاشته است؛ اين شرايط 
درحالى است كه بســيارى از كارشناسان و 
مسئوالن علوم پزشكى همدان از عادى شدن 
كرونــا در ميان مــردم ابراز نگرانى شــديد 
مى كنند، اين ســؤال در ذهن به وجود مى آيد 
كه با پايان يافتن بيشــتر محدوديت ها، كرونا 

در همدان ريشه كن شده است؟  
در ايــن ميان معاون علوم پزشــكى اســتان 
همدان تأكيد دارد كه سياست هاى ستاد كرونا 
حداكثر بازگشــايى ها بــراى تأمين اقتصاد و 
معيشت مردم اســت. به گفته منوچهر كرمى 
همه مشــاغل و اصناف براى فعاليت بايد به 
ســامانه وزارت بهداشت وارد شوند و باركد 

مخصوص خود را دريافت كنند.
بنا بــر آمــار رســمى معاونت بهداشــت 
علوم پزشــكى همــدان كــه در گفت و گو با 
همدان پيام مطرح شده اســت، تاكنون بيش 
از هــزار و 23 نفر در همــدان مبتال به كرونا 
شده اند كه در اين مدت 107بيمار جان خود 
را از دست داده اند و 53 نفر از بيماران نيز در 
وضعيت شديد اين بيمارى تحت مراقبت قرار 

دارند و 843 نفر نيز بهبود يافته اند.
 بازى كرونا با رنگ زرد و ســفيد و 

قرمز 
در اين بين اســتان ها و شهرهاى كشور نيز از 
ديد وزارت بهداشــت و درمــان به 3 منطقه 
قرمز، زرد و ســفيد تقســيم بندى شــده اند. 
شهرستانى در وضعيت قرمز (خطر باال) قرار 

دارد كه در 2 هفته اخير، متوسط ميزان بسترى 
روزانه آن (به ازاى هر صد هزار نفر جمعيت) 
باالى 3 نفر باشــد. شهرســتانى در وضعيت 
ســفيد (كم خطر) قرار دارد كــه در 2 هفته 
اخير هر 2 شــرط زير را داشته باشد. متوسط 
ميزان بســترى روزانه (به ازاى هر صد هزار 
نفــر جمعيت) حداكثر يك باشــد. همچنين 
ساير شهرستان ها كه سفيد يا قرمز نباشند در 
وضعيت زرد (خطر متوسط) قرار مى گيرند. 

بر همين اساس تا زمان نگارش اين گزارش 
و مستند بر وضعيت اپيدمى ارائه شده توسط 

وزارت بهداشــت و درمان، 
وضعيت حــدود 90  درصد 
هستند  زرد  كشور  شهرهاى 
و روند سفيد شدن وضعيت 
شهرهاى كشور رو به افزايش 
است، اين درحالى است كه 
باوجود قــرار گرفتن همدان 
در ليست استان هاى كم خطر 
اما رشــد ابتــالى بيمارى و 
خطر شــيوع مجدد همچنان 
در كميــن همدان نشســته 

است.
 گرانى از عادى شدن 

كرونا
در ايــن بين فرماندار همدان 
از نگرانى مســئوالن از خطر 
عادى شــدن ويروس جديد 

كرونــا در بين مردم خبــر داد و به خبرنگار 
ما گفت: خطر بازگشــت به دوران اوج اين 
موارد  نكــردن  رعايت  درصــورت  بيمارى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در بين 

مردم وجود دارد و بايد جدى گرفته شود.
حســين افشارى با تأكيد بيشترى از گذشته از 
مردم خواست پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 
كنند، زيرا تنها راه مقابله با كرونا رعايت اصول 

بهداشتى و فاصله اجتماعى است. 
وى همچنين افزود: اضطراب و بحران كرونا 
همچنان پابرجاســت و ترس از آلوده شــدن 
به اين ويــروس نگرانى 
زيادى را در بين بسيارى 
كرده  ايجــاد  مــردم  از 
و از طرفــى ايــن اتفاق 
نه تنها فضــاى ناايمن و 
بى اطمينانى براى اكثريت 
مــردم به وجــود آورده، 
بلكه شرايط زندگى افراد 
را نيز دچــار تغيير كرده 

است.
وى با اشــاره بــه اينكه 
اســتان همدان هنوز در 
دارد،  قرار  زرد  وضيعت 
عنوان كــرد: با توجه به 
وضيعت استان همدان از 
درخواست  هم استانى ها 
داريــم كــه همچنان در 

خانه بمانند و اگر مجبور شدند از خانه خارج 
شوند حتما نسبت به رعايت بهداشت فردى 

و اجتماعى اهتمام ويژه داشته باشند.
در هميــن راســتا، مديركل اوقــاف و امور 
خيريه همدان نيز از بازگشــايى زيارتگاه هاى 
امامزادگان استان خبر داد و گفت: 230 بقعه 
متبركه با شرايط جديد و محدوديت هاى ويژه  

پذيراى زائران است.
در  زين العابدينى  حاجى  رضا  حجت االسالم 
گفت وگو با ايرنا گفته اســت: بقاع متبركه و 
امامزادگان اســتان يك ساعت پس از طلوع 
تا يك ساعت پيش از غروب آفتاب پذيراى 
زائران و مجاوران اســت. وى افزود: در اين 
اماكــن نمــاز جماعت اقامه نمى شــود و از 

هرگونه تجمع افراد جلوگيرى مى شود.
زين العابدينى ورود افراد سالخورده، كودكان و 
بيمار را به بقاع ممنوع اعالم كرد و گفت: اين 
گروه از افراد به هيچ وجه براى زيارت به اين 
اماكن مراجعه نكنند زيرا از ورود آنها توسط 

خادمان جلوگيرى مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: زائران بايد چادر نماز، 
ســجاده و كتاب دعا همراه داشــته باشند و 
امكان اســتفاده از وســايل موجود در بقاع 

وجود ندارد.
وى يــادآورى كرد: براســاس پروتكل هاى 
بهداشتى اعالم شــده از سوى ستاد مقابله با 
ويروس كرونــا تمام اماكــن مذهبى به طور 

مرتب و مستمر ضدعفونى مى شوند.

 مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون 
همدان با بيــان اينكه ميزان ذخيره خونى اين 
استان در وضعيت اضطرار است از شهروندان 
خواســت براى تأمين خون مورد نياز بيماران 
تاالســمى، هموفيلــى و جراحى ها همكارى 

الزم را داشته باشند.
فاطمه يادگارى در گفت وگــو با ايرنا اظهار 
كرد: شيوع ويروس كرونا و نگرانى از ابتال به 
اين ويروس و توصيه به قرنطينه خانگى يكى 
از علل كاهش مراجعه به مراكز انتقال خون و 

پايين آمدن ميزان ذخيره خونى است.
وى افزود: همه ســاله در ماه مبارك رمضان 
به دليــل روزه دارى ميزان اهداى خون كاهش 
مى يافت اما امســال همزمانى شيوع كرونا با 
اين ماه، در كاهش محسوس آمار اهدا كنندگان 

تأثير به سزايى داشت.
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
همــدان ادامه داد: در شــب هاى احيا به جز 
شب شهادت امام على(ع) در بيست ويكم ماه 
مبارك رمضان نيز ميزان مراجعه اهداكنندكان 

خون به اين مراكز چشمگير نبود.
يادگارى عنوان كــرد: حتى در روز عيد فطر 
با وجود تعطيلى بــه مدت 2 روز متوالى، در 
يك روز از اين تعطيالت رسمى، مركز انتقال 
خون براى مراجعه شــهروندان و تأمين خون 

مورد نياز بيماران بازگشايى شد.
وى بيان كرد: در دهه آخر ماه مبارك رمضان 
با توجه به نياز شديد به خون، فراخوان براى 
حضــور اهداكنندگان در ايــن مراكز روزانه 
انجــام مى شــد، حتى در تماس هــاى تلفنى 

جداگانه از اهداكنندگان براى حضور در اين 
مركز دعوت به عمل آمد.

انتقــال  اداره كل  جــذب  واحــد  مســئول 
ــال خــون  ــز انتق خــون همــدان گفــت: مرك
ــاز 6 روز  ــورد ني ــون م ــد خ ــت كم باي دس
بنابرايــن  كنــد،  ذخيــره  را  بيمارســتان ها 
ــر  ــه كمت ــى ب ــره خون ــزان ذخي ــه مي چنانچ
ــرارى  ــرايط اضط ــد ش ــان برس ــن زم از اي
محســوب شــده و در زمــان كاهــش شــديد 
ــى  ــى تلق ــت بحران ــى، وضعي ــر خون ذخاي

مى شــود.
يادگارى بيان كــرد: 2 هزار و202 نفر در ماه 
رمضان امســال نســبت به اهداى خون اقدام 
كردنــد كه يك هــزار و 361 تن از اين افراد 
اهداكنندگان مســتمر بودند و سهم بانوان از 

اين آمار 41 واحد خونى است.
وى افــزود: با توجه به پايان يافتن ماه مبارك 
رمضان ســاعت كارى ايــن اداره كل نيز به 
شرايط گذشته بازگشته و اين مراكز از ساعت 

8 صبح تا 18 پذيراى مراجعه كنندگان است.
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
همدان بيان كرد: تيم هاى ســيار ماهانه 2 روز 
براى خونگيرى به شهرستان هاى تويسركان و 
نهاوند عزيمت مى كردند كه به دليل پيشگيرى 
از بــروز كرونا اعزام اين تيم ها لغو شــد اما 
احتمال مى رود به زودى اعزام تيم ها از ســر 

گرفته شود.
34 هزار و 276 نفر در اســتان همدان ســال 
گذشته نسبت به اهداى خون اقدام كردند كه 

813 نفر از اين تعداد بانوان بودند.

ذخيره خونى همدان در شرايط اضطرار است

مـدارس 
«حيـات طيبه» 
همدان تا پايان 
سال بهره بردارى 
مى شوند
 مدير روابط عمومى اداره كل نوسازى 
مدارس همدان از به بهره بردارى رسيدن 

مدارس حيات طيبه استان همدان تا پايان 
سال خبر داد.

علــى نظرى در گفت وگو بــا فارس از 
ســفر مديــركل دفتر نظارت ســازمان 
نوســازى مدارس كشــور و بازديد از 
مجموعه هاى مدارس حيات طيبه استان 
خبر داد و اظهار كرد: در همين راســتا 
ساخت مدرسه «ميرسيدعلى»، «ابن سينا» 
و «شهرك مدنى» به عنوان مدارس حيات 

طيبه مورد بازديد قرار گرفت.

وى گفــت: در بازديدى كه انجام شــد 
نحوه تأمين اعتبار، تكميل و تســريع در 
روند اجرايى پروژه ها بررسى و مقرر شد 
تا پايان سال به بهره بردارى كامل برسند.

مدير روابط عمومى اداره كل نوســازى 
مــدارس همدان با بيــان اينكه مجتمع 
«ميرســيد على» پروژه در دست ساخت 
است كه تاكنون 6/5 ميليارد تومان هزينه 
داشته است، افزود: 3/5 ميليارد نياز دارد 

تا تكميل شود.

وى با بيــان اينكه مجتمع ابن ســينا 
نيز پروژه در دســت ساخت است كه 
تاكنون 6 ميليارد تومان هزينه داشــته 
اســت، خاطرنشــان كــرد: 5 ميليارد 
تومان اعتبار بــراى تكميل اين پروژه 

است. نياز 
نظرى بيان كرد: پروژه در دست ساخت 
مجتمــع شــهرك مدنى نيــز تاكنون 3
ميليارد تومان هزينه داشــته و 7 ميليارد 

تومان ديگر نياز دارد تا تكميل شود.

دوره جديد كارگاه 
داستان نويسى مقدماتى 

در همدان برگزار 
مى شود

 دوره جديد كارگاه داستان مقدماتى با 
تدريس سيد ميثم موسويان از نويسندگان 
تواناى همدانى از اواخر خردادماه امسال 
آغاز مى شود. به گزارش تسنيم، مسئول 
واحــد آفرينش هاى ادبــى حوزه هنرى 

استان همدان اظهار كرد: دفتر آفرينش هاى 
ادبــى حوزه هنــرى همدان هرســال با 
برنامه هايى نظير آموزش اصول و مبانى 
چهره هاى  معرفى  داستان نويسى،  پايه اى 
برتر عرصه داستان نويسى و آثار برجسته 
ادبيات داستانى، جمع خوانى آثار مطرح 
ايــران و جهــان و نقد و بررســى آثار 
جديد اعضا، اقــدام به برپايى كانون هاى 

داستان نويسى مقدماتى كرده است.
 مريم زنــدى درباره كيفيــت برگزارى 

كالس ها افزود: كارگاه آموزش مقدماتى 
داستان نويسى 1 و 2 در يك سال برگزار 
مى  شود و افرادى كه در آزمون پايان  دورة 
اين مرحله موفق به كســب امتياز شوند، 
امكان شــركت در دوره هاى پيشرفته را 
خواهند داشت.وى هزينه ثبت نام در اين 
دوره ها را 80 هــزار تومان عنوان كرد و 
افزود: عالقه مندان براى ثبت  نام در دوره 
جديد آمــوزش مقدماتى بايد حداكثر تا 
پايان وقت ادارى  شنبه 17خرداد امسال، 

با در دست داشــتن يك قطعه عكس و 
كپــى كارت ملى به دفتــر آفرينش هاى 
ادبى حوزه هنرى اســتان واقع در ابتداى 
خيابان شريعتى، روبه روى بانك صادرات 

مركزى، بن بست زرين مراجعه كنند.
 كارگاه داستان نويسى مقدماتى با تدريس 
سيد ميثم موسويان يكشنبه ها ساعت 16
در محــل حوزه هنرى همــدان واقع در 
خيابان شــريعتى بن بست زرين  برگزار 

خواهد شد.
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خاموشى سراب فارسبان
 در گمراهى بى متولى 

■  اين سراب با هزينه 2 ميلياردى براى ايجاد 
زيرساخت هاى گردشگرى بدون بهره بردار و متولى رها 

شده است
معصومه كمالوند »

26 فرســخ آن سوتر از صداى هياهوى شــهر و بايد و نبايدهاى 
زندگى، از حال و هواى كرونا و زباله دان هاى دستكش و ماسك هاى 
رهاشــده در خيابان، از چهره هاى عبــوس و درهم رفته پياده روهاى 
شــهر، از اســترس و نگرانى فرداهاى چه كنم! زندگى سوار بر نسيم  
جان افزاى ريه هاى لذت در سايه سار درختان قد كشيده و كوهاى فراخ 
و چشمه و رودهاى خروشان بر مخمل سبز دشت، هارمونى بودن را 

خوش تر از هميشه مى نوازد.
اينجــا كه آمــدى خدا هســت و اميدهاى نفس گرفتــه اى كه تو را 

مى خواهد براى بازدم هاى بودنت.
اما افســوس كه گاهى تصميم و اراده بشــر از حفظ و نگهدارى اين 
منبع هاى انرژى غافل مى ماند و حســرت هاى جبران ناشــدنى تا ابد 
برجاى مى گذارد. تعطيالت عيد فطر با احتساب 2 روز پايانى هفته و 
ميان تعطيلى شنبه، 5 روز شد. حضور چشمگير و قابل توجه ميهمانان 

در اماكن تفريحى شهرستان از جمله سراب ها هم قابل توجه بود.
ظاهــرا مردم تا حــدى از «در خانه بمانيد»هاى بــدون برنامه و نهى 
شــدن هاى بدون راهكار خســته شــده بودند كه ديگر مسدود بودن 
اماكن گردشــگرى را هم برنتابيدند و تا جايى كه برخالف اعالم ستاد 
پيشــگيرى، حجم قابل توجهى از مسافران 3 روز متوالى را در برخى 
سراب هاى شهرســتان از جمله فارسبان اتراق كردند و حتى تاريكى 

شبانه جنگل اين سراب را هم به جان خريدند و ماندگار شدند.
درحال حاضــر اماكن تفريحى، بوســتان و ســراب هاى نهاوند بنا به 
مصوبه ســتاد پيشگيرى از كروناى شهرســتان، هنوز مسدود است و 
فعال هم بازگشايى نمى شود، اما اين دليلى بر رها كردن اماكن تفريحى 

شهرستان نمى شود.
 حاصل 2 سال نشست و

2 ميليارد اعتبار 
اينكه 2 ســال متوالى سفرها و نشســت ها و هزينه هاى متفاوتى براى 
ســامان گرفتن ســراب فارسبان انجام شد، از ســاماندهى، اصالح و 
آســفالت راه دسترسى تا تأمين روشنايى و نصب تير برق در محوطه 
سراب، ايجاد ســرويس بهداشتى، ســاخت مبلمان داخلى سراب و 
پياده راه گردشــگرى و... كه حدود 2 ميليارد براى ايجاد اين خدمات 

در سراب هزينه شد، اما درنهايت بدون بهره بردار و متولى رها شد.
اگرچه ممكن است توجيه اينكه اماكن گردشگرى به دليل شيوع كرونا 
تعطيل است از جانب مسئوالن مطرح شود اما اين تعطيلى تنها در حد 
يك مانع چند ســانتيمترى خاك است كه با تردد موتورسيكلت ها به 
مرور از تعطيالت عيد تاكنون مرتفع شده است و خودروها هم مقابل 

ورودى سراب پارك مى شوند.
اما حجم قابل توجهى از جمعيت گردشگران و مسافران از استان هاى 
مختلف كشــور تعطيالت عيد فطر را در ســراب فارسبان گذراندند، 
به طورى كه ترافيك هاى پايان روز در مسيرهاى دسترسى گاهى يك 

ساعتى تا روان سازى ترددها به طول مى انجاميد.
حاال تصور كنيد يك محوطه تاريك در ســايه تير برق هايى كه هنوز 
يك سال از افتتاح آن نگذشته است، حجم بزرگى از زباله هاى انباشته  
شده در موقعيت هاى مختلف سراب از زباله دان ها سراريز شده است.

 زيرساخت هايى كه بدون متولى 
رها شد

سرويس هاى بهداشتى كه پس از بهسازى و ساخت چشمه هاى جديد 
هنوز به روى گردشگر بسته اســت و جوالن موتورسواران در مسير 
پياده روى گردشگران در محوطه ســراب كه در كمين جان مسافران 

است و امنيتى كه رها شده است... .
هزينــه 2 ميلياردى براى ايجاد و تقويت زيرســاخت ها در ســراب 
فارســبان اين وظيفه را بر دوش متوليان سنگين تر مى كند تا نسبت به 

تعيين تكليف وضعيت سراب اقدام جدى ترى انجام دهند.
در حال حاضر اين بهشــت بدون متولى با وجود اعالم انسداد ورودى 
آن از جانب ستاد كرونا، هر روز ميزبان مسافران و گردشگران بسيارى 
اســت، از طرفى هم اين انسداد تا ابد باقى نمى ماند، باالخره در آينده 
نزديك يك روزى اجازه ورود به سراب اعالم مى شود، پس بايد واقعه 
را پيش از آنكه شرايط فعلى مشكالت و آسيب هاى ديگرى به سراب 

وارد كند، عالج كرد.
 ضرورت تعيين تكليف براى متولى سراب

ميراث فرهنگى وظيفه ايجاد زيرســاخت ها را دارد اما متولى حفظ و 
نگهدارى سراب نيست.

منابع طبيعى حاال يا خودش بهره بردار انتخاب كند يا اينكه موضوع را 
بــه ميراث فرهنگى واگذار كند تا از طريق مناقصه اين كار را اجرايى 

كند.
در هر صورت رها كردن سراب با هزينه اين اعتبار و اقداماتى كه انجام 
شده است معقوالنه به نظر نمى رسد و انتظار مى رود با توجه به پيش رو 
بودن روزهاى ميزبانى حجم بيشترى از گردشگران چاره اى براى حفظ 

و نگهدارى از سراب فارسبان انديشيده شود.

 از شــما رســانه مردمى تقاضا داريم لطفا صداى ما را به گوش 
مســئوالن برسانيد. از شهردار شهر دمق عاجزانه تقاضا داريم لطفا در 
مورد ســگ هاى ولگرد سطح شــهر چاره اى بينديشند. اين موضوع 
موجب رعب و وحشت اهالى به ويژه بانوان و كودكان مى شود. شب 
گذشته 3 سگ وحشى نزديك بود به 2 خانم و يك دختر بچه آسيب 

جدى برسانند. واقعا خدا به آنها رحم كرد.
* جمعى از اهالى دمق

 برخالف بازگشــايى پارك ها و بوستان ها، ورودى و خروجى بام 
مالير همچنان مسدود است.

پس از گذشــت مدتى از بازگشــايى امكان عمومى و تفريحى، هنوز 
تصميمــى براى خاك هاى ورودى پارك و بوســتان هاى مالير اتخاذ 
نشــده است. اين درحالى اســت كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
بازگشايى اماكن تفريحى مى تواند در ايجاد روحيه و نشاط اجتماعى 

مؤثر واقع شود.
* م.ى از مالير

 مدتى زيادى بود كه روستاى حسام آباد از توابع شهرستان اسدآباد 
با مشكل كمبود آب مواجه بود.

به همت فرماندار شهرستان، بخشدار مركزى، رئيس اداره آب اسدآباد 
اين مشكل حل شد.

كمال تشكر را از تالش هاى بى وقفه آنان داريم.
* جمعى از اهالى روستاى حسام آباد شهرستان اسدآباد

مدير جهاد كشاورزى بهار خبر داد
اجراى كشت نشائى خيار براى نخستين بار 

در بهار 
 كشت نشائى محصوالت ســبزى، صيفى و جاليزى در شهرستان بهار براى نخستين 

بار انجام شد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار با بيان مطلب فوق ادامه داد: پرورش دهندگانى كه از 
نشاء استفاده مى كنند، با توجه به زودرسى محصول، مى توانند از قيمت باالى بازار نوبرانه 

بهره مند شوند.
عبدالحســين اكبرى افزود: از مزاياى كشــت نشــائى مى توان به كاهش دفعات آبيارى، 

زودرس كردن محصول، افزايش عملكرد محصول، تراكم مناســب بوته، رسيدن به حد 
اعالى يكنواختى كشــت، كاهش هزينه بذر، نيروى انسانى، هزينه هاى جارى و استهالك 

سيستم هاى آبيارى و منتقل نشدن بيمارى ها و آفات اشاره كرد.
اكبرى در گفت وگو با مهر تشــريح كرد: در شهر مهاجران و روستاى گنج تپه سعى شده 

است كشاورزان خياركار به كشت نشائى خيار ترغيب شوند.
وى گفت: يك هكتار كشــت خيار نشائى در شهرستان به صورت الگويى و با پرداخت 

يارانه نيز اجرا شده است.
وى بيان كرد: نشــاهايى كه در گلخانه پرورش مى يابند از كيفيت مناسب برخوردار بوده 
و عارى از هرگونه عوامل بيمارى زا و آفات هســتند. كشت اين نشاء در زمين كشاورزى 

سبب افزايش راندمان در توليد مى شود.

آگهى مزايده مرحله اول 6 باب مغازه تجارى عرصه و اعيان وقف 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير

بــا توجــه بــه اينكــه اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان ماليــر در نظــر دارد تعــداد 6 بــاب مغــازه تجــارى (عرصه 
و اعيــان وقــف) از رقبــات موقوفــه شــادروان ميــرزا محمــد ســيف الدوله واقــع در ماليــر- دور ميــدان جهــاد را از 

طريــق آگهــى مزايــده بــه اجــاره واگــذار نمايــد.
 بدينوســيله ليســت واحدهــاى مــورد نظــر بــا قيمــت كارشناســى شــده بــه شــرح ذيــل اعــالم مى گــردد. لــذا متقاضيــان مى تواننــد 
از روز چهارشــنبه مــورخ 99/03/07 لغايــت پايــان وقــت ادارى روز يكشــنبه مــورخ 99/03/25 بــه غيــر از ايــام تعطيــل جهــت شــركت در 
مزايــده بــه واحــد اجــارات اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان ماليــر واقــع در بلــوار شــهيد بهشــتى جنــب درياچــه كوثــر مراجعه و 

يــا جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفن هــاى 33345560 و 33345510 تمــاس حاصــل فرماينــد.
(م الف 316)

مساحت تقريبى رديف 
(متر)

قيمت پايه مزايده آدرس موقعيت شماره مغازه 
اجاره ماهيانه به ريال 

مالير، دور ميدان جهاد، يك بر به خيابان دو بر يك 173
آزاده يك بر به ميدان جهاد 

10/000/000 ريال

30/000/000 ريالمالير- دور ميدان جهادداراى دو ورودى مجزا دو2419
11/000/000 ريالمالير- دور ميدان جهادبر ميدان سه390
11/000/000 ريالمالير- دور ميدان جهادبر ميدانچهار492
9/000/000 ريالمالير- دور ميدان جهادبر ميدانپنج550
مالير، دور ميدان جهاد، يك بر به خيابان دو بر شش657

آزاده يك بر به ميدان جهاد 
9/500/000 ريال 

آگهى مزايده فروش(نوبت دوم)

شركت حمل و نقل حكمت بار همدان 

شركت حمل و نقل حكمت بار همدان
داخلى  سيمان  انواع  و  كاال  نقل  و  حمل  فعاليت  موضوع  با 
بخش  درگزين،  شهرستان  همدان،  در  واقع  صادراتى  و 
شاهنجرين، پايانه حمل و نقل سيمان هگمتان به شماره تماس 
مزايده  برگزارى  طريق  از  دارد  نظر  در   08136338177

عمومى 100 درصد سهام خود را به فروش برساند.
لغايت   آگهى   انتشار  تاريخ  از  مى توانند  كنندگان  شركت 
1399/3/17  اسناد مزايده را ضمن بازديد از شركت حمل و 
نقل حكمت بار در ساعات 8 الى 16 از دفاتر شركت حمل و نقل 
حكمت بار و شركت تعاونى توليدى توزيعى كاركنان سيمان 

هگمتان مستقر در سايت سيمان هگمتان دريافت نمايند

 نهاوند- خبرنگار همــدان پيام: عليرضا 
شــهبازى نماينده مردم نهاوند در يازدهمين 
مجلس شوراى اســالمى، در جمع رسانه ها 
حاضر شــد تا از برنامه هاى خــود در دوره 

يازدهم براى شهرستان بگويد.
اگرچــه هفتم خــرداد آغاز به كار رســمى 
مجلس يازدهم است، اما شهبازى بنا به گفته 
خودش در سخنرانى هاى انتخاباتى از همان 
اســفندماه كارش را آغاز كرد و جلســات و 
برنامه هايــى براى شهرســتان در پايتخت با 
مسئوالن گذاشــت و در بحبوحه كرونا هم 
بسته هاى بهداشــتى و كمك هاى متعددى را 
داشــت.  آنچه اين مدت بيشــتر مشهود بود 
تغييرات مديريتى است كه اين روزها زمزمه 
اعضاى ستاد و نزديكان و مشاوران شهبازى 

شده است.
با اينكه خود شــهبازى مى گويد دخالت در 
جابه جايى ها و تغييرات در شــأن او نيست و 
وظيفه نماينده چيز ديگرى است، اما شهبازى 
بــا تأكيد بــر اينكه با مديــران ضعيف كنار 
نمى آيد از نقل مردم هم گفت كه از مديريت 

شهرستان ناراضى اند.
شــهبازى براى تأييد اين گفتــه خود، مثالى 
هم زد كه تغييرات آمــوزش پرورش، اداره 
ورزش و جوانان و جهاد كشاورزى بر اساس 
تصميم مديركل استان و ضرورت ايجادشده، 
انجام  شده است و بنده هيچ اطالع و دخالتى 
نداشته ام، اما اگر با بنده مشورت شود مطمئنًا 
در به كارگيرى مديران توانمند از هيچ كمكى 

دريغ نخواهم كرد.
شــهبازى روز نخســت حضورش در جمع 
رســانه ها را با خط و نشــان بــراى مديران 
ضعيف)  مديران  برچسب  با  شهرستانى(البته 
آغاز كــرد و در بخش ديگرى هم مخاطبش 
را مديريت شهرســتان عنوان كرد كه مردم از 

روش كار آنها ناراضى اند.
 تجربــه مديريتــى در نهاونــد مى گويــد 
ــراى  ــا و... ب ــط قرمز ه ــالم خ ــا اع ورود ب
ــم  ــى دارد و ه ــابقه طوالن ــم س ــران ه مدي
اينكــه آنقــدر لقلقــه زبان هــا شــده كــه 
ــود  ــى خ ــگاه واقع ــى و جاي ــايد از معن ش
ــته  ــد گذش ــم خــارج شــده و ديگــر مانن ه
ــيه هاى  ــه حاش ــخگو نيســت. درحالى ك پاس
برخــى  مطالبــات  و  وعده هــا  تغييــرات، 
اصــل  بــر  روزهــا  ايــن  ســهم خواهان 
ــت و  ــرده اس ــه ك ــتان غلب ــعه شهرس توس
هنــوز فضــاى رقابــت در شهرســتان اجــازه 
نمى دهــد،  را  شــرايط  تعــادل  و  تعامــل 
ــرى  ــاب كادر دفت ــا انتخ ــى رود ب ــار م انتظ
نماينــده ايــن وضعيــت تــا حــدودى ســامان 

بگيــرد و اوضــاع رو به راه تــر شــود.
 اشتباهات عزل و نصبى ديگران را 

به نام من ننويسيد
شــهبازى بارها در اين نشست و پيش از آن 

هم در شوراى ادارى تأكيد كرد كه سخنگو، 
نماينده و مشاورى براى خود انتخاب نكرده 
اســت و زير بار اشتباهات ديگرانى كه به نام 
او (عزل و نصبــى) انجام مى دهند، نمى رود. 
شــهبازى اعتقاد دارد اهل واســطه و ميان بُر 
نيســت و تمايل دارد خودش مســتقيم وارد 
شــود و به مردم هم توصيــه دارد با همين 
روش با او در ارتباط باشــند براى همين هم 
شماره تلفن هاى تماس مستقيم خود را بارها 
در نشست خبرى و شوراى ادارى اعالم كرد.
نماينــده نهاوند در مجلــس يازدهم درباره 
هم  شهرســتان  پروژه هاى  عمرانى  وضعيت 
نبود اعتبار را دليل راكــد ماندن آن ها اعالم 
كرد و اينكه اين مشكل تنها مربوط به نهاوند 

نيست.
 مردم از روش مديريت شهرستان 

ناراضى اند
نماينده مردم نهاوند در مجلس يازدهم با بيان 
اينكه مردم مى گوينــد از روش مديريتى در 
شهرســتان رضايت ندارند و از رسانه ها هم 
توقع مى رود با اين موضــوع صادقانه رفتار 
كننــد، در صحبت هــاى خود بارهــا به اين 
موضــوع كه او نقشــى در تغيير و تحوالت 
مديريتى شهرستان و رفت و آمدهاى مديران 
پشت ميز و منصب هاى مختلف هيچ دخالتى 
نداشته و ندارد هم اشــاره و تأكيد كرد و با 
اين توجيه كه (بايد تحولى در نسخه مديريت 
ادارات شهرستان داشــته باشيم) از رسانه ها 
خواســت تا نســبت به جابه جايــى مديران 

حساسيت بخرج ندهند.
ــه  ــه گفت ــه ب ــوارد را ك ــى م ــهبازى برخ ش
خــودش مــردم از خدمــات آنهــا راضــى 
ــامل بهداشــت  ــرد. ش ــام ب ــم ن ــتند را ه نيس
ــهردارى و  ــاورزى، ش ــاد كش ــان، جه و درم
مديريــت شــهرى و ... كــه بــه گفتــه شــهبازى 

مــردم از خدمات دهــى و عملكــرد آنهــا 
ــرى  ــه پيگي ــد و خــود را موظــف ب ناراضى ان
ــن  ــاال اي ــه ح ــت ك ــا دانس ــن حوزه ه در اي
وظيفــه بــا تغييــر مديــران ايــن حــوزه محقــق 
ــى  ــى و حمايت ــكار اجراي ــا راه ــود ي مى ش
دارد، بايــد صبــر كــرد و ديــد. وى ضــرورت 
را  شهرســتان  عقب  ماندگى هــاى  جبــران 
ــه  ــت: اگرچ ــرد و گف ــوان ك ــادى عن كار جه
ــور رســمى كار خــود  ــم به ط ــس يازده مجل
را از هفتــم خردادمــاه آغــاز خواهــد كــرد امــا 
مــن فعاليتم را از ســوم اســفندماه آغــاز كرده ام 
ــا مديــران نهاونــد در كشــور و  و جلســاتى ب
ــى  ــردم و قول هاي ــزار ك ســاير مســئوالن برگ

ــه ام. ــه گرفت ــن زمين هــم در اي
2هزار شغل ايجاد مى كنم

هرچند قالب زمان جلســه با رســانه براى 
جابه جايى و تغييراتى صرف شد كه شهبازى 
خود را نســبت به آن ها بى اطالع و بى نقش 

دانســت، اما او در ادامه گريزى هم به برخى 
برنامه هاى خــود در مجلــس يازدهم زد و 
اشتغال را يكى از دغدغه هاى جوانان نهاوند 
عنوان كرد و گفت: ايجاد اشــتغال مهم ترين 
دغدغــه خانواده هاى نهاوندى اســت و در 
ايــن زمينه گاليه مند هســتند؛ بنابراين ايجاد 
مراكز توليدى و 2 هزار شــغل در شهرستان 
از مهم تريــن هــدف و برنامه هايم در دوران 

نمايندگى است.
 مديران خارج از وقت ادارى

وى همراهــى و تالش مضاعــف مديران و 
مسئوالن شهرســتان را در رسيدن به اهداف 
توسعه شهرستان بسيار مؤثر خواند و افزود: 
مديران و مســئوالن بايد تالش مضاعفى را 
براى جبران عقب  ماندگى ها داشــته باشند و 
فقط به ســاعات ادارى اكتفا نكنند. منتخب 
مــردم نهاونــد در مجلس يازدهــم ارتباط 
مســتقيم مديران با مــردم را عامل دلگرمى 
آنان به نظام عنوان كرد و افزود: بايد در اتاق 
مديــران به روى مردم باز باشــد تا همراهى 

مسئوالن را احساس كنند.
 موانع را از سر راه مردم برداريد

وى با توصيه به اينكه مديران حتى شــماره 
تلفن  خــود را در اختيار مردم قــرار دهند، 
گفــت: ما بايد خودمــان را وقف مردم كنيم 
و پاسخگوى آن ها باشــيم، نمى توانم بپذيرم 
كــه مديرى در اتاق نشســته و منتظر ارباب 
رجوع باشــد بلكــه بايد او نســبت به كار 
مردم دغدغه داشــته و به دنبال كار آنها باشد. 
شــهبازى رفع موانع و دورى از مانع تراشى 
را از ديگــر ويژگى هاى مديــران ذكر كرد و 
افزود: يك مدير بايد به دنبال كار مردم باشــد 
و سنگ اندازى و مانع تراشى نكند به گونه اى 
كه ارباب رجوع مأيوس شــده و كار خود را 

رها كند.

نقش پررنگ سازمان آموزش فنى وحرفه اى 
در ايجاد اشتغال

 مركز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان اسدآباد در تعامل مؤثر با ساير 
دستگاه هاى شهرستانى عملكرد خوبى دارد و نقش آموزش هاى فنى و 

مهارتى در ايجاد اشتغال پايدار مثبت است.
فرماندار اسدآباد در نشستى كه با مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان 
همدان برگزار شــد با بيان مطلب فوق ادامه داد: شهرستان اسدآباد در 
زمينه كشــاورزى و دامپرورى داراى ظرفيت بااليى است كه با عنايت 
بــه اين موضوع انتظار مى رود آموزش هاى خاص مهارتى در اين زمينه 

تقويت شود.
مجيد درويشى افزود: آموزش در حوزه هاى فوق درصد قابل توجهى از 

اشتغال شهرستان را معطوف خود خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان، 
مدير كل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان در نشست و هم انديشى 
با فرماندار شهرستان اسدآباد، يكى از رسالت هاى خطير اين اداره كل را 
آموزش در مناطق محروم دانست و افزود :با توجه به مزيت ها و نيازهاى 
هر منطقه و همچنين استفاده از كارآفرينان در جهت توانمندسازى افراد، 

فعاليت خود را در سال جهش توليد ادامه خواهيم داد.
وهــب مختاران با اشــاره به نقش و جايگاه آموزش هــاى مهارتى در 
ايجاد اشــتغال بيان كرد: با توجه به مزيت ها و ظرفيت هاى موجود در 
شهرستان ها از وجود كارآفرينان در راستاى كارگاه هاى توليدى آموزشى 

استفاده مى كنيم.
قابل ذكر اســت همزمان با ســالروز آزادســازى خرمشــهر، مديركل 
فنى وحرفه اى اســتان به همراه معاون آموزشــى، رئيس اداره سنجش و 
ارزشــيابى اســتان و رؤســاى مراكز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان 
اســدآباد با فرماندار اين شهرستان به نشست و هم انديشى پرداختند و 
مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان پس از اين نشست، از مركز 

تخصصى متالوژى و ريخته گرى اين شهرستان بازديد به عمل آورد.

شهبازى در نخستين نشست با رسانه ها:

مردم از مسئوالن گله  دارند
■ اشتباهات ديگران را به نام من ننويسيد

يازدهم  مجلــس  اگرچه 
خود  كار  رســمى  به طور 
آغاز  خردادماه  هفتم  از  را 
خواهد كرد اما من فعاليتم 
آغاز  اسفندماه  سوم  از  را 
كــرده ام و جلســاتى با 
كشور  در  نهاوند  مديران 
و ســاير مسئوالن برگزار 
كــردم و قول هايى هم در 

اين زمينه گرفته ام

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژيم 
صهيونيستى عليه صلح و امنيت» ابالغ شد

 رئيس جمهور قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستى 
عليــه صلح و امنيــت را براى اجــرا به وزارت خانه هاى كشــور، 
اطالعات، امور خارجه و دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح، شوراى 

عالى امنيت ملى و قوه قضائيه ابالغ كرد.
به گزارش دفتر هيأت دولت، حجت االسالم حسن روحانى با ابالغ 
اين قانون، تمامى دســتگاه هاى اجرايى كشور را مكلف كرد كه در 
چهارچوب سياســت هاى كلــى نظام و بهره منــدى از ظرفيت هاى 
منطقه اى و بين المللى، با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيســتى عليه 
مردم مظلوم فلسطين، كشورهاى اسالمى و جمهورى اسالمى ايران 
و نقــش مخرب اين رژيم نامشــروع در برهــم زدن صلح و امنيت 
منطقه اى و بين المللى و نقض گســترده و سامان مند(سيســتماتيك) 
حقوق بشــر اعــم از جنگ افــروزى، اقدامات تروريســتى، جنگ 
الكترونيك، اســتفاده از تســليحات سنگين و ســالح هاى ممنوعه 
عليه غيرنظاميان، محاصره انســانى، شهرك سازى، آواره كردن مردم 
فلسطين، تالش براى انضمام بخش هاى ديگرى از سرزمين فلسطين، 
ادامه اشغال سرزمين فلسطين و بخش هايى از سوريه (جوالن)، لبنان 

و ديگر سرزمين هاى اشغالى مقابله نمايند.

كشتى ايرانى فورچون نماد شجاعت 
ايران و ونزوئال است

 رئيس جمهور ونزوئال با انتشــار تصاويرى در پى ورود دومين 
نفت كــش ايرانى به كشــورش اظهاراتى را دربــاره روابط تهران - 

كاراكاس مطرح كرد.
به گزارش ايســنا، نيكوالس مادورو در پيامــى توئيترى درباره اين 
كشتى نوشت: فورچون روز دوشنبه 25 مه [5خرداد] به نماد آزادى 

و شجاعت 2 ملت ونزوئال و ايران تبديل شد.
بر اساس اين گزارش تاكنون 2 نفت كش ايرانى به نام هاى فارست و 
فورچون به منطقه اقتصادى ونزوئال وارد شده اند كه قدردانى مقامات 

اين كشور از ايران را به همراه داشته است.
مادورو پيش از اين از دولت و ملت ايران بابت همبســتگى با مردم 
ونزوئال و پشــتيبانى از كاراكاس قدردانى و تشكر كرده و گفته بود: 
ونزوئال و ايران هر 2 خواهان صلح هســتند و ما حق داريم آزادانه 

تجارت كنيم.

دولت در انتخاب هيأت رئيسه مجلس 
هيچ دخالتى ندارد

ــد،  ــا گفته ان ــورى باره ــرم جمه ــت محت ــه رياس ــور ك  همانط
دولــت همــواره بــر همــكارى و تعامــل بــا ديگــر قــوا و از جملــه 
ــه  ــأت رئيس ــاب هي ــت در انتخ ــته و دول ــام داش ــس اهتم مجل

ــدارد. ــى ن ــچ دخالت مجلــس هي
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دولت، رئيس دفتر رئيس جمهورى 
با رد برخى گمانه زنى هاى رسانه اى درباره دخالت دولت درانتخاب 
هيأت رئيســه مجلــس يازدهم، گفــت:  دولت انتخاب رؤســاى 
كميسيون ها، هيأت رئيسه و رئيس مجلس را مسأله داخلى قوه مقننه 
مى داند و از اين رو نه در گذشــته در اين زمينه دخالتى داشــته و نه 

در آينده خواهد داشت.
محمــود واعظى با بيان اينكه دولت همواره براســاس اصل تفكيك 
قــوا فعاليت كرده، خاطرنشــان كرد: همانطورى كــه به هيچ عنوان 
دوســت نداريم،  شاهد دخالت افراد و نهادهاى غيرمسئول در حيطه 
مسائل اجرايى و وظايف دولت باشــيم،  خودمان هم چنين شأنيتى 
براى دولت قائل نيستيم كه در امور داخلى مرتبط با مجلس شوراى 

اسالمى يا قواى ديگر دخالت كنيم.

احتمال برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
سيزدهم در خرداد 1400

 برگزارى انتخابات رياست جمهورى در خرداد سال آينده محتمل 
است و براى اعالم دقيق روز برگزارى انتخابات بايد با شوراى نگهبان 

به همفكرى الزم برسيم.
معــاون سياســى وزير كشــور در گفت و گو با تســنيم، درباره زمان 
برگزارى انتخابات رياست جمهورى 1400 گفت: ما خردادهماه 1400

را به شــوراى نگهبان پيشنهاد كرديم و منتظر هستيم تا پاسخى به اين 
موضوع داده شود.

جمــال عرف افزود: فعًال تاريخ دقيق و اينكه در چه روزى برگزار 
شــود، مشخص نيســت و در اين زمينه نيز بايد با شوراى نگهبان 
به همفكرى الزم برســيم. بر همين اساس زمان بندى برگزارى اين 
دور از انتخابات نيز پس از مشخص شدن زمان برگزارى انتخابات 

تنظيم خواهد شد.
وى درباره زمان برگزارى انتخابــات ميان دوره اى مجلس يازدهم نيز 
اظهار كرد: انتخاب 11 نماينده به انتخابات مرحله دوم كشــيده شده 
اســت كه تكليف اين تعــداد از نمايندگان در روز 21 شــهريورماه 
مشــخص خواهد شــد اما انتخاب ميــان دوره اى 3 نماينده ديگر نيز 
همزمان با انتخابات رياست جمهورى در سال 1400 برگزار مى شود.

مجلس يازدهم و انتظارات 
 نماينده هاى شهرســتان امروز پاى كار آمدند تا پيگير خواسته هاى 
مردم استانى باشند كه از آن به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ياد مى شود.

سرانجام مجلس دهم با تمام فراز و نشيب هايى كه پشت سرگذاشت، 
به پايان راه رســيد و اكنون يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با 

تركيبى متفاوت فعاليت خود را آغاز مى كند.
اين دوره از مجلس در شرايطى گشايش مى يابد كه چالش هاى متعددى 
در بخش هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى پيش روى جامعه قرار دارد 
و به دليل تحوالت ناشى از شيوع ويروس كرونا، ضرورت بازتعريف 

بسيارى از اولويت ها، سياست ها و برنامه ها احساس مى شود.
اين وضعيت بعالوه تمام آنچه در قالب نقدهاى جدى به مجلس دهم 
مطرح شده است، وظايف و رسالت مجلس يازدهمى ها را سنگين تر 

كرده است.
براى بازتعريف سياست ها و مشــخص كردن تكاليف و برنامه ها در 
حوزه هاى مختلف نقش مجلس بســيار مهم و كليدى است و از اين 
جهت انتظــار مى رود وكالى ملت ورود جدى ترى به تمامى مباحث 
مرتبط با اين شرايط داشته باشند و نقش خود را در هموار كردن مسير 
مقابله با چالش ها و اســتفاده مناســب و به موقع از فرصت ها به نحو 

مطلوب ايفا كنند.
ما در شرايطى قرار داريم كه هم بايد تصميمات مقتضى و مناسب براى 
حل مشكالت در كوتاه مدت اتخاذ كنيم و هم برنامه هاى ميان مدت و 
بلندمدت ما به گونه اى باشد كه آينده جامعه از هر لحاظ تضمين شود.
اهميت اين موضوع با درنظر گرفتــن ضرورت هاى گام دوم انقالب 

بيشتر هم مى شود و البته مسئوليت ها را مضاعف مى كند. 
تحقق اينها در گرو نقش آفرينى مجلــس و توجه دقيق نمايندگان به 
اولويت ها و برنامه هاى كالن جامعه متناســب بــا نيازها و اقتضائات 

كنونى است.
مجلس يازدهم بايد استراتژى مشــخصى براى هريك از بخش هاى 
جامعه داشته باشد تا بتواند گام هاى مؤثرى براى رفع مشكالت فعلى 

و تحقق اهداف توسعه پايدار و همه جانبه بردارد.
نكته مهم امــا جايگاه مجلس به عنوان مهم تريــن و بزرگ ترين نهاد 
قانونگذارى كشــور اســت كه بايد مورد توجه جــدى قرار گيرد و 
نماينــدگان به گونه اى رفتار كنند كه در رأس امور بودن مجلس حفظ 

شود.
تجربه نشــان داده كه هرگاه اين جايگاه خدشه دار شده و نمايندگان 
نتوانسته اند به درستى از آن دفاع كنند، آسيب هاى جدى متوجه جامعه 

شده است.
نمايندگان مردم فقط و فقط وكيل ملت هستند و غير از اين وام دار هيچ 
شخص و نهادى نيســتند و بايد در دفاع از حقوق موكالن و اعتالى 
نظام از هيچ تالشى دريغ نكنند و به گونه اى عمل كنند كه به تعبير مقام 
معظم رهبرى نقش ريل گذارى مجلــس براى نهادهاى اجرايى نمود 

عينى و واقعى داشته باشد.

ورود نفت كش هاى ايرانى به درياى 
كارائيب زنگ پايان نظام تك قطبى را به 

صدا در آورد

 مشــاور ارشــد وزير امورخارجه كشورمان با اشــاره به ورود 
نفت كش هاى ايرانى به دريــاى كارائيب براى صادرات فراوردهاى 
نفتى ايران به ونزوئال اظهار كرد: كه اين واقعه با تأكيد بر مشروعيت 
نداشــتن تحريم يك جانبه، بار ديگر پس از بحران كرونا، زنگ پايان 

نظام تك قطبى را به صدا درآورد.
بــه گــزارش ايســنا، مهــدى ســنائى بعــد از ظهــر روز سه شــنبه در 
ــى  ــاى ايران ــت: « ورود نفت كش ه ــاط نوش ــن ارتب ــى در اي توئيت
بــه دريــاى كارائيــب اتفاقــى مهــم مبتنــى بــر حقــوق بين الملــل و 
بــا ابعــاد  جهانــى اســت كــه در تاريــخ به عنــوان فصلــى عمــده در 
ابطــال يكجانبه گرايــى بــه جــا مى مانــد. ايــن واقعــه بــا تأكيــد بــر 
مشــروعيت نداشــتن تحريــم يكجانبــه، بــار ديگــر پــس از بحــران 

كرونــا، زنــگ پايــان نظــام تك قطبــى را بــه صــدا در آورد.»

مسدود شدن حساب كاربرى سفارت ايران 
در روسيه در توئيتر

 بخش رسانه اى سفارت جمهورى اسالمى ايران در روسيه اعالم 
كرد كه شركت توئيتر بدون هيچ دليلى حساب كاربرى اين سفارت 

به زبان روسى را مسدود كرده است.
به گزارش ايسنا، بنا بر اعالم سفارت ايران در مسكو، شركت توئيتر 
تاكنون به درخواســت سفارت كشورمان مبنى بر علت مسدود شدن 

اين حساب پاسخ نداده است.
گفتنى اســت، توئيتر و اينستاگرام پيشــتر نيز حساب كاربرى چند 

رسانه ايرانى را مسدود كرده بودند.

دخالت وزير خارجه فرانسه 
در مسائل امنيت داخلى ايران

 وزير خارجه فرانسه با دخالت در امور داخلى و مسائل امنيت ملى جمهورى 
اسالمى ايران، تهديد كرد تعيين مجازات حبس براى متهم ايرانى- فرانسوى در 

ايران مى تواند روابط تهران - پاريس را مخدوش كند.
به گزارش فارس، «ژان ايو لودريان» با ادعاى اينكه روابط ايران و فرانســه پس 
از صدور حكم 5 سال حبس در ايران مخدوش شده است، گفت: «اين حكم بر 

اساس هيچ مبنا و پايه جدى بنا نشده و انگيزه اى سياسى داشت. 
پس ما قاطعانه به مســئوالن ايرانى مى گوييم كه فريبا عادلخواه را بدون تأخير 

آزاد كنند».
وى در ادامه افزود: «اين تصميم، روابط ما با مسئوالن ايرانى را بسيار سخت تر 

مى كند».

شاهد پايان نظم تحت رهبرى آمريكا 
در دنيا هستيم

 پايان عصر رهبرى آمريكا بر دنيا در حال فرارســيدن است، خواستار اتخاذ 
راهبردى قدرتمندانه تر در قبال چين هستم. به گزارش فارس، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا در نشســتى گفت: «تحليلگــران از مدت ها پيش درباره 
پايان نظم تحت رهبرى آمريكا و فرا رســيدن قرن آســيايى صحبت كرده اند.» 
«اين اتفاق اكنون پيش روى چشــم ما درحال وقوع اســت.» «جوزپ بورل» 
با بيان اينكه شــيوع ويروس كوويد-19 را مى توان به عنوان نقطه عطفى براى 
تغيير توازن قدرت از غرب به شرق ديد، گفت: «فشار روى اتحاديه اروپا براى 
اينكه مى خواهد در كدام طرف باشــد رو به فزونى است.» وى در ادامه گفت: 
اتحاديه اروپا بايد به دنبال منافع و ارزش هاى خودش باشــد و از افتادن در دام 

استفاده هاى ابزارى يك طرف يا طرف ديگر اجتناب كند. 

سوئيس نقش مؤثر ترى در قبال اقدامات 
غيرقانونى آمريكا ايفا كند

 انتظار ما از ســوئيس در اين شرايط حساس كه شاهد افزايش تحريم هاى 
غيرقانونى و غيرانســانى آمريكا عليه ايران هستيم، اين است كه نقش مؤثرترى 
ايفا كند.به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در تماس تلفنى با سيمونتا 
ســوماروگا رئيس جمهور سوئيس گفت: ايجاد سازو كار مالى مى تواند در اين 
شرايط سخت تأثيرگذار باشد و انتظار داريم با فعال تر شدن اين سازوكار مالى، 

مواردى از منابع مالى ايران در برخى كشورها از اين مسير عملياتى شود. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى اظهار كرد: ضرورت دارد كه اتحاديه 
اروپا به ويژه 3 كشور اروپايى در قبال حفظ برجام اقدامات الزم را براى ايجاد 
توازن در اجراى تعهدات برجامى انجام دهند و سوئيس هم مى تواند كمك كند 

تا پايه هاى برجام استحكام يابد.

 مراســم افتتاحيه مجلس يازدهم امروز، 
چهارشــنبه 7 خردادماه از ساعت 8 صبح با 

حضور رؤساى قوا برگزار مى شود.
اداره مراســم افتتاحيه بر عهده هيأت رئيسه 
سنى اســت كه طبق ماده 9 آئين نامه داخلى 
مســن ترين فرد از نمايندگان حاضر به عنوان 
رئيس سنى و فرد بعدى به عنوان نايب رئيس 
و 2 نفر از جوان تريــن نمايندگان حاضر به 
ســمت  منشى معين مى شــوند و در جايگاه 

هيأت رئيسه قرار مى گيرند.
وظيفه هيأت رئيســه ســنى، اداره جلســه 
افتتاحيه، انجام مراسم تحليف، اقتراع شعب و 

برگزارى انتخابات هيأت رئيسه است.
طبق گزارش منتشر شــده از فارس در اين 
مراسم پس از تعيين هيأت رئيسه سنى، پيام 
حجت االسالم  توســط  انقالب  معظم  رهبر 
محمــد گلپايگانى رئيس دفتــر مقام معظم 

رهبرى قرائت خواهد شد.
همچنين در جلســه امروز نمايندگان بحث 
تعيين شــعب را خواهند داشــت و به دليل 
شيوع ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاى 
وزارت بهداشــت در چيدمان صندلى ها در 
مجلس، طبق گفته ســخنگوى هيأت رئيسه 
مجلس دهم صندلى برخى ميهمانان از جمله 
معاونان پارلمانى قوا در جايگاه تماشــاچيان 

تعبيه خواهد شد.
مجلس يازدهم شوراى اسالمى امروز با 276
نماينده منتخب مردمى از 290 كرسى حاضر 
در ســاختمان هرمى بهارســتان كار خود را 
براى يك دوره 4 ساله آغاز مى كند. 11 حوزه 

انتخابــى يازدهمين دوره ملجس به  دور دوم 
رفته است. يك نماينده به دليل ابطال مدرك 
تحصيلى و 2 نماينده ديگر متأســفانه به دليل 
فوت بر اثر ويروس كرونا از ورود به مجلس 

بازمانده اند.
از ويژگى هــاى مجلــس يازدهــم پيــش 
ــل از  ــه نق ــوان (ب ــه كار آن، مى ت ــاز ب از آغ
ــات  ــتاد انتخاب ــر س اســماعيل موســوى دبي
وزارت كشــور) بــه مشــاركت 42 درصــدى 
واجــدان شــرايط در انتخابــات ايــن مجلس 
اشــاره كــرد كــه نســبت بــه ديگــر انتخابات 

را  پايين تــرى  مشــاركت  گذشــته  ادوار 
ــد. ــان مى ده نش

يكى ديگــر از ويژگى هاى اين دوره مجلس 
شــوراى اســالمى، تصاحب اكثريت قاطع 
اصلوگرايان  به دســت  بهارستان  كرسى هاى 
است، به شكلى كه در بسيارى از حوزه هاى 
انتخاباتى اين مجلس اصولگرايان با يكديگر 
براى پيــروزى در انتخابات رقابت مى كردند 
و اصالح طلبــان براى انتخابات ليســت و 

سرليست اعالم نكردند. 
از ايــن رو انتخــاب رياســت مجلــس در 

فراكســيون اكثريت مجلس(فراكســيون انقالب 
اســالمى) كــه دســت اصولگرايــان اســت 
مشــخص مى شــود. اصولگرايــان كــه از همــان 
روز هــاى ابتدايــى پيــروزى در انتخابــات ســال 
گذشــته فعاليــت خــود را بــراى البــى و ائتالف 
بــا ديگــر طيف هــاى ايــن حــزب آغــاز كــرده 
ــاه  ــه يكــم خردادم ــوان گفــت ك ــد، مى ت بودن
تقريبــاً ليســت اصلــى رقابــت بــر ســر صندلى 
رياســت مجلــس در جلســه تشــكيل شــده از 
ســوى اعضــا و ســران ايــن حــزب مشــخص 

شــده اســت.

پارلمان يازدهم امروز كليد مى خورد

جدال متحدان حاجى بابايى با ياران قاليباف 

 شناسايى علت ها در مسأله اخالل در نظام 
اقتصادى كشــور ضرورت دارد، ممكن است 
سلطان ها وجود داشته باشند و افراد اصلى در 
پشت پرده شناسايى نشــوند. اگر قرار است 
اعدام صورت پذيرد اين هايى كه سلطان ها را 

ساختند شناسايى و اعدام شوند.
نايب رئيس كميسيون حقوقى و قضايى مجلس 
در گفت وگو با ايسنا درباره چرايى بى تأثيرى 
محاكمه و مجازات ســالطين اخالل در نظام 
اقتصــادى در كاهش نوســانات در وضعيت 
اقتصادى كشــور و كاهــش گرانى ها گفت: 

نگرش ما در اين عرصه هميشــه شناسايى و 
برخورد با معلول ها بوده و علت ها را شناسايى 
نمى كنيم و آنها را مورد برخورد قرار نمى دهيم. 
درختى را فرض كنيد كه شكوفه هاى آن قطع 
مى شود اما اين شــكوفه ها بار ديگر از ريشه 
سبز خواهند شــد. به نظر مى رسد در عرصه 
نوسانات ارزى، ريالى، اقتصادى، خودرويى و 
مســكن علت و علل هايى در پشت صحنه ها 
وجــود دارند كه دســتگاه هاى متولى ناظر و 
رسيدگى كننده يا امكان شناسايى آنها را ندارند 

يا اينكه امكان برخورد با آنها وجود ندارد.

يحيى كمالى پور كاظمى ادامه داد: شاهد اعدام 
ســالطين بوده ايم ولى اثرات متعاقب آن بر 
جامعه مترتب نبوده است، نقض غرض هايى 
در اين باره در كشــور وجود دارد براى مثال 
گفته مى شود كه تالش مى كنند وضعيت بازار 
را متعادل كنند ولى در فضــاى واقعى آن را 

شاهد نيستيم.
وى تأكيد كرد: الزم اســت مســير را در اين 
عرصه تغيير دهيم. براى مثال فرد به دليل اخالل 
در نظام اقتصادى اعدام مى شود اما كماكان اين 
ســؤال مطرح است كه ما كدام محدوديت را 

براى خريد ســكه و طال قرار داديم كه اكنون 
مى خواهيم فردى را به خاطر آن اعدام كنيم؟ 
از سويى ديگر چگونه اجازه داديم كه يك فرد 
اين ميزان طــال خريدارى كند؟ اكنون تمامى 
مردم تمــام توان خــود را مى گذارند تا يك 
خودرو ثبت نام كنند امــا امكان ثبت نام يك 
خودرو را هم ندارند. حال چگونه مى شــود 
يك فرد 6 هزار و 500 يا 7 هزار خودرو ثبت 
سفارش كند؟ چگونه فرصت اين موضوع را 
داشته است؟ آيا يك فرد به تنهايى مى تواند اين 

كار را انجام دهد؟

آنهايى كه سلطان ها را ساختند اعدام شوند

 ائتالف حاجى بابايى در برابر ياران قاليباف
كه  نمايندگانى  اســامى  وجــود  بــا 
گمانه زنى هــا حكايــت از فعاليت و 
عالقه ايــن نمايندگان بــراى رقابت 
بر ســر جايگاه رياســت قــوه مقننه 
و  حاجى بابايى  حميدرضا  نام  مى داد، 
محمدباقر قاليبــاف به عنوان 2 گزينه 

اصلى مطرح بوده است.
پيش از تشكيل جلسه 7 نفره از سران 
طيف هــاى اصولگرايــان در غياب 
قاليبــاف، گمانه زنى هايى از ائتالف 
پايدارى هــا با وزراى ســابق دولت 

احمدى نژاد در ميان بود. پس از تشكيل اين جلسه و ارائه ندادن گزينه براى رقابت رياست مجلس از سوى پايدارى ها، ائتالف 
و گرايش اين طيف به سمت وزراى سابق احمدى نژاد محتمل تر شده است.

پس از كناره گيرى شــمس الدين حســينى و نيكزاد كه پيش بينى آن دور از ذهن نبود، منتخب مردم همدان در توئيتر شخصى 
خود واكنش نشان داد و نوشت: خدايا تو شاهد باش، ما براى مجلسى در شأن نظام و مردم، هر آنچه داريم فدا خواهيم كرد، 

ما بدهكار مردم و رهبرى و خون شهيدان هستيم.
حاجى بابايى در اين توئيتر ادامه داد: از برادران صديق و فداكارم نيكزاد و حسينى كه برخالف شايستگى براى حفظ وحدت 

و موفقيت نيرو هاى انقالب گام بلندى برداشتند، تشكر مى كنم.
نسبت به جلسات و كناره گيرى هاى صورت گرفته، مى توان نتيجه گرفت كه حاجى بابايى امروز با دست پر، در رقابت انتخابات 

رياست مجلس حاضر شده است.
قاليباف نسبت به ديگر كانديدا هاى رياست مجلس طرفداران و ياران بيشترى در مجلس يازدهم داشته است. از اين رو پس 
از پايان انتخابات برخى وى را رئيس مجلس يازدهم قلمداد مى كردند. پس از آغاز جلسات و البى ها براى رقابت انتاخابات 

رياست بهارستان مشخص شد كه قاليباف نسبت به موافقان خود در ميان اصولگرايان مجلس مخالفان نسبتا جدى نيز دارد.
يكى از مهم ترين داليل مخالفت با قاليباف نداشــتن تجربه حضور در مجلس شــوراى اســالمى است. اين درحالى است كه 
حاجى بابايى با ورود به مجلس يازدهم، ششمين دوره حضور خود در مجلس را تجربه خواهد كرد و سوابق خوبى در مجلس 
دارد. يكى از اين سوابق كه مقبوليت وى را در ميان اصولگرايان باال مى برد رياست فراكسيون نمايندگان واليى در دوره پيشين 

مجلس شوراى اسالمى بوده است.
از ســوى ديگر عالقه  و تالش هاى قاليباف براى رسيدن به جايگاه رياست جمهورى در ادوار گذشته، حضور مجدد وى در 
رقابت انتخابات رياســت جمهورى را محتمل تر مى كند. از اين رو يكى از داليل مخالفت نمايندگان اصولگرا با وى، همين 
مســأله است. اين مسأله به حدى براى اصولگرايان محتمل اســت كه يكى از شروط رقابت در انتخابات رياست مجلس در 

فراكسيون اكثريت اصولگرايان را حضور نداشتن در رقابت انتخاباتى رياست جمهورى اعالم كرده اند.
با اين حال تا پايان انتخابات امروز، رئيس و هيأت رئيســه مجلس يازدهم شــوراى اسالمى را نمى توان پيش بينى كرد، زيرا تا 
آخرين لحظات، ائتالف و تقسيم بندى پست ها در ميان اصولگرايان بر سر رياست مجلس محتمل است، همان گونه كه در زمان 

انتخابات قاليباف با ديگر اصولگرايان براى ارائه سرليست ائتالف لحظه آخرى انجام داد.

 فردى كه رئيس مجلس مى شود 
ديگر نمى تواند رئيس فراكسيون اكثريت باشد

احمــد نادرى نماينده مردم تهــران در مجلس يازدهم روز 
گذشــته در حســاب كاربرى خود در توئيتــر از جزئيات 
برگزارى جلسه فراكسيون مردمى انقالب اسالمى خبر داد 
و نوشت:   چهارشــنبه بعدازظهر (امروز) جلسه فراكسيون 
مردمى انقالب اســالمى تشــكيل خواهد شــد و تكليف 
هيأت رئيســه اعم از رياست، نواب رئيس، دبيران و ناظران 
مشخص خواهد شد و نتايج آن در جلسه علنى مجلس در 

روز پنج شنبه تثبيت خواهد شد.
طبق گزارش منتشــر شده از ايسنا، روز گذشته جلساتى از 
سوى 2 كانديداى اصلى رياست مجلس برگزار شده است 
كه در آن هر كدام از آنان به بيان برنامه ها و نقطه نظراتشان 

براى تصدى رياست مجلس پرداخته اند.
از اين رو ميرســليم در واكنش به برگزارى اين جلسات در 
توئيت شخصى خود نوشت: «حضور در جمع شما عزيزان 
براى اينجانب افتخارى اســت ولى به دليل اعتقاد به تقويت 
وحدت نمايندگان و پرهيز از افتراق، مناســب مى دانم كه 
همه بزرگواران در جلسه فراكسيون اكثريت شركت كنند و 
ســخنان عزيزان به بحث و گفت وگو گذارده و از برگزارى 

جلسات جداگانه پرهيز شود.»
همچنين عضو شــوراى اجرايى فراكسيون انقالب اسالمى 
مجلس يازدهم در گفت وگو با تســنيم، با بيان اينكه پس از 
انصراف سيد شمس الدين حسينى و نيكزاد از پست رياست 
مجلس، تاكنون محمدباقر قاليباف و محمدرضا حاجى بابايى 
و فريدون عباسى براى پست رياست مجلس اعالم آمادگى 
كرده اند، ادامه داد: قرار است روز چهارشنبه 7 خرداد، پس 
از برگزارى مراســم افتتاحيه پارلمان جلســه فراكسيون با 
حضور تمامى اعضا تشكيل و درباره رياست و نواب رئيس 

مجلس تصميم گيرى نهايى انجام شود.
ولى اســماعيلى درباره انتخاب رئيس فراكســيون اكثريت 
مجلس، در رابطه بــا اين انتخابات اظهار كرد: طبق مصوبه 
هيأت اجرايى فراكســيون، قرار بر اين شــده اســت تا در 
اساسنامه فراكسيون آورده شــود، فردى كه رئيس مجلس 

مى شود ديگر نمى تواند رئيس فراكسيون باشد.
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يادداشت

بهداشتنكتهدانشگاه
تمام دانشگاه هاى علوم پزشكى 

موظف به پذيرش حضورى دانشجو هستند
 معاون فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه تمامى دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى موظف به پذيرش حضورى دانشجويان از 17 خرداد هستند، گفت: 
دانشگاه ها مى توانند براساس شرايط، امكانات و وضعيت شيوع كرونا در منطقه خود 
درباره نحوه ظرفيت پذيرش دانشجويان تصميم گيرى كنند اما تمامى دانشگاه ها ملزم 
هســتند حداقل پذيرش دانشجويان را از 17 خرداد داشته باشند. سيماسادات الرى 
در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب، به تشريح آخرين سياست هاى وزارت 
بهداشت درباره اسكان دانشجويان خوابگاهى همزمان با بازگشايى دانشگاه ها و مراكز 
آموزشى پرداخت و گفت: ما اعالم كرديم با توجه به وضعيت اپيدمى ويروس كرونا، 
وضعيت زيرســاخت ها و شرايط دانشگاه هاى مختلف خوابگاه هاى اين مراكز آماده 
پذيرش حداكثر 50 درصد دانشجويان هستند؛ يعنى ممكن است يك دانشگاهى حتى 

10 درصد از دانشجويان خوابگاهى خود را در اين مراكز اسكان بدهد.

نقش امنيت غذايى در پيشگيرى از بيمارى ها
 نايــب رئيس انجمن تغذيه ايران با اشــاره به اينكــه به دليل بروز ويروس 
نوپديد كوويد 19 بحث ناامنى غذايى جزو مباحثى اســت كه بايد مورد توجه 
دولت ها و سياســتگذاران قرار گيرد، به بررســى عوامل مؤثر بــر بروز ناامنى 

پرداخت. غذايى 
مجيد حســن قمى در گفت وگو با ايســنا، در تعريف امنيت غذايى، گفت: امنيت 
غذايى بر اســاس آخرين تعريف توافق شده بين المللى به معنى دسترسى همه افراد 
جامعه در همه اوقات به غذاى كافى براى يك زندگى فعال و سالم است. بنابراين، 
امنيــت غذايى به فراهم بودن غذا، دسترســى مطلوب به غذا در ســطح خانوار و 
اطمينان از بهره بردارى مناســب آن توســط افراد وابسته است. پس آگاهى از سبد 
مطلوب غذايى و رعايت نكات آن مى تواند در هر 2 سطح سياستگذارى و عمومى 
راهگشا باشــد. به دليل بروز ويروس كوويد 19 بحث ناامنى غذايى جزو مباحثى 

است كه بايد مورد توجه دولت ها و سياستگذاران قرار گيرد.

آسيب هايى كه نوشيدن آب يخ به بدن شما مى زند!
 نوشيدن آب يخ سبب احساس تشنگى مضاعف در فرد مى شود.

يك متخصص تغذيه گفت: با نزديك شدن به روزهاى گرم سال و افزايش دماى هوا، 
كم كم فريزرهاى مردم از ظرف هايى يخى كه در ساعات گرم روز به داد آنها رسيده 

و به كاهش عطش آنها كمك مى كنند، پر مى شود.
ليال افســون خواه در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: بسيارى از مردم عادت دارند در 
روزهاى گرم ســال نوشــيدنى هاى خود را تگرى يا با تكه هاى يخ بنوشند و عقيده 

دارند فقط با يخ است كه مى توان گرماى هوا را قابل تحمل كرد.
وى توضيح داد: نوشــيدن آب يخ شايد لذت زيادى داشته باشد ولى آسيب هايى كه 

به سالمت و بدن انسان وارد مى كند را نبايد دست كم بگيريم.
افســون خواه افزود: با نوشــيدن آب يخ تمركز بدن از سيستم گوارش به تنظيم دما 
معطوف مى شود كه اين امر سبب از دست رفتن آب بدن و احساس تشنگى مضاعف 

مى شود.

 روايت اهداى تلفن همراه به برخى محصالن
 مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشى و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش 
اعالم كرد كه در تمام مناطق عشايرى، درسنامه يا بسته هاى آموزشى مكتوب و خودآموز 
بين دانش آموزان توزيع شــده است. پس از تعطيالت طوالنى مدت مدارس، مقرر شد 
از 27 ارديبهشــت، مدارس كشــور به مدت يك ماه داير شوند و اگر دانش آموزى در 
آموزش دروس مدرسه با مشكل مواجه است، به معلمانش مراجعه كرده و رفع اشكال 
شــود. محســن حاجى ميرزايى در گفت وگو با فارس، گفت: تمام مدارس دوره هاى 
ابتدايى و متوســطه به جز كودكان اســتثنايى از 27 ارديبهشت به منظور رفع اشكال و 
ارائه خدمات آموزشى به آن دسته از دانش آموزانى كه به هر دليل تاكنون نتوانسته اند از 

خدمات آموزشى غيرحضورى، بهره مند شوند، داير خواهد شد.

شايع ترين دليل عقب ماندگى ذهنى كودكان
 فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليســم، در ارتباط با بيمارى هاى منجر به بروز 

عقب ماندگى ذهنى در كودكان، توضيحاتى ارائه داد.
حســين دلشــاد در گفت وگو با مهر، از غده تيروئيد به عنوان يكى از بزرگ ترين غدد 
درون ريز بدن نام برد و گفت: اين غده پروانه اى شــكل در ناحيه جلو گردن واقع شده 
اســت. وى افزود: شــيوع بيمارى هاى غده تيروئيد در دنيا قابل توجه بوده است، اين 
بيمارى ها افراد را در تمام سنين گرفتار كرده و طيف وسيعى از عالئم و نشانه هاى بالينى 
را به وجود مى آورند. دلشاد با عنوان اين مطلب كه حدود يك ميليارد و 600 ميليون نفر 
در دنيا در معرض خطر ابتال به بيمارى هاى غده تيروئيد هســتند و حدود 200 ميليون 

نفر نيز مبتال به انواع بيمارى هاى تيروئيد هستند.

همه چيز درباره امتحانات پايان سال دانش آموزان
 معــاون وزارت آموزش و پرورش بيان كرد كه هر زمان معلمان تشــخيص دهند 
يادگيرى دانش آموزان به اتمام رسيده، مى توانند نتايج ارزشيابى را در كارنامه آنها ثبت 
كنند. رضوان حكيم زاده، در گفت وگو با تســنيم درباره ارزشــيابى دانش آموزان دوره 
ابتدايى اظهار كرد: ارزشيابى دوره ابتدايى همانند سال هاى گذشته توصيفى است ، البته 
امسال امتحان هماهنگ پايه ششم برگزار نمى شود و از سال هاى گذشته به اين امتحان 
هماهنگ اعتراض بود. وى افزود: دستورالعملى را به مدارس ارسال كرديم كه معلم بايد 
آن را براى تمــام دانش آموزان خود تكميل كند و به صورت خاص براى دانش آموزان 
كالس اول دبســتان عالوه بر معلم، مدير مدرســه هم بايد نظارت كند تا اين اطمينان 

حاصل شود، دانش آموز مهارت هاى اوليه را فرا گرفته است.

كرونا گرفتم، گناه كه نكردم
 ويــروس كرونا با شــاخص هاى ابتال و انتقالى كــه دارد نه تنها 
سالمت جسمى فرد مبتال را بلكه سالمت روح و روان را هم به دليل 
تغيير نگاه اطرافيان دستخوش دگرگونى مى كند و درنهايت نگاه هايى 
كه از انگ زدن آغاز و به طرد و كناره گيرى منتهى مى شــود، زندگى 

فرد مبتال را زير و رو مى كند.
مدتى است كرونا يكه تاز ميدان شده است و همچون شبحى در كوى 
و برزن مى چرخد و بر سيســتم ايمنى ضعيف مى نشــيند. ويروسى 
كه قدرت ســرايت بااليى دارد و به همين دليل فرد مبتال بايد براى 
درمــان، به مدت 2 هفته در قرنطينه و ســپس به مدت 2 هفته ديگر 
در نقاهتگاه باشــد تا در كنار بهبودى كامل، قدرت انتقال ويروس از 

او كاسته شود.
تمام تفاســير دوره ابتال و درمان ايــن ويروس يك طرف و احتمال 
طرد شــدن از ســوى اطرافيان يا كنار گذاشته شــدن از محل كار، 
طــرف ديگر جاده اى اســت كه مبتاليان به كرونا ناخواســته در آن 
قرار گرفته اند تا آنجاكه لب به شكايت گشوده اند كه ايها الناس كرونا 

گرفتيم گناه كه نكرديم!
امــا چگونگــى همراهــى و همدلــى نزديــكان بــا بهبوديافتــگان هــم 
چــراغ راهــى در مســير درمــان و كاســتن بــار روانــى آنهــا اســت، 
ــران در  ــى اي ــددكاران اجتماع ــن م ــس انجم ــه رئي ــى ك موضوع
ــه آن اشــاره كــرد و گفــت: وقتــى بحرانــى  ــا ب ــا ايرن گفت وگــو ب
ماننــد ويــروس كرونــا اتفــاق مى افتــد، مى توانــد پيامدهــا و 
عــوارض مختلــف چــه در بعــد فــردى و چــه در ســطح جامعــه 

داشــته باشــد.
رئيــس انجمــن مــددكاران اجتماعــى ايــران بــا بيــان اينكــه برخــى 
ــران و  ــى آن بح ــودن ويژگ ــناس ب ــل ناش ــا به دلي ــن پيامده از اي
ــران  ــد. در بح ــود مى آي ــوند به وج ــر آن مى ش ــه درگي ــرادى ك اف
كرونــا هــم موضــوع انــگ اجتماعــى كــه بــر پيشــانى افــراد مبتــال 
ــا مى خــورد پيامدهــاى ناگــوارى به همــراه داشــته اســت  بــه كرون
ــى  ــى اجتماع ــوان انگ زداي ــا عن ــى ب ــاد پويش ــب ايج ــه موج ك

شــده اســت.
موســوى چلك يادآور شد: ما هم در حوزه مددكارى اجتماعى، در 
بيانيه هاى جهانى اخالق با موضوع كرونا بر اين موضوع تأكيد كرديم 
كه كرونا يك ويروس بهداشتى است و هر گونه رفتار تبعيض آميز يا 

تحقيرآميز با اين مبتاليان ممنوع است.
 هر فاصله گيرى، انگ نيست

وى گفت: بخشــى از اين فاصله گرفتن هاى خانــواده يا جامعه از 
افرادى كه درگير كوويد 19 مى شــوند به پروتكل هاى بهداشتى كه 
توصيه شده باز مى گردد و به منزله بى تفاوتى يا فاصله عاطفى گرفتن 
از آنان نيســت، تصريح كرد: مبتاليان يا بهبوديافتگان بايد اين موارد 
را درنظر بگيرند؛ بنابراين بيماران هم نبايد اين رفتار را به منزله انگ 

اجتماعى تلقى كنند.
موســوى چلــك بــا تأكيــد بــر اينكــه ايــن بيمــارى انــگ نــدارد و 
ايــن مــا هســتيم كــه بــا رفتارهــاى خــود آن را انــگ مى پنداريــم، 
ــروس  ــن وي ــه اي ــال ب ــات هــم مبت ــادآور شــد: بســيارى از مقام ي

شــدند و بــه زندگــى عــادى و كارى بازگشــتند.
ــوند  ــد 19 مى ش ــر كووي ــه درگي ــرادى ك ــس اف ــه داد: پ وى ادام
ــد  ــد و گمــان نبرن ــزان حساســيت ها و توقعــات بكاهن ــد از مي باي
كــه كســى آنهــا را دوســت نــدارد، درحالى كــه آنــان بــراى 

ــتند. ــز هس ــواده، عزي خان
نگاه هــاى  شــكل گيرى  چرايــى  دربــاره  چلــك  موســوى 
ــگان  ــا بهبوديافت ــان ي ــه مبتالي ــده اى ب ــه ع ــارف و انگ گون نامتع
ــارى را  ــت بيم ــن اس ــم ممك ــده اى ه ــرد: ع ــان ك ــم خاطرنش ه
نشناســند و نداننــد كــه چنــد و چــون آن چيســت يــا بــه عبارتــى 
ــند و  ــته باش ــوع نداش ــن موض ــه اي ــبت ب ــى نس ــراف اطالعات اش
در نتيجــه نوعــى واكنــش اضطرابــى منفــى ايجــاد  شــود؛ بنابرايــن 
ــال  ــرد مبت ــواده، ف ــل خان ــه در داخ ــرادى ك ــم اف ــه مى كني توصي
دارنــد اطالعــات خــود را بــه روز رســانى كننــد تــا بتواننــد بــراى 
مبتاليــان توضيــح بدهنــد كــه چــرا نمى توانيــم شــما را در آغــوش 

ــم باشــيم. ــار ه ــته كن ــا همچــون گذش ــم ي بگيري
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه بــا صحبــت كــردن ســوءتفاهم ها 
ــد:  ــر ش ــود، متذك ــم مى ش ــيب ها ك ــاد آس ــر ايج ــرف و خط برط
كارفرمــا حــق نــدارد فــردى را به دليــل ابتــال بــه بيمــارى كرونــا، 
از كار اخــراج كنــد. ممكــن اســت كرونــا ســبب شــود كــه برخــى 
مشــاغل مجبــور بــه تعديــل نيــرو شــوند امــا ربطــى بــه ابتــال بــه 

ــدارد. ــا ن كرون
وى خاطرنشــان كــرد: بى اطالعــى و تــرس غيرواقعــى منجــر 
ــا قطعــا  ــد ام ــه ايــن مى شــود كــه عــده اى از هــم فاصلــه بگيرن ب
ــوان  ــن كار، مى ت ــاره اي ــح دادن درب ــردن و توضي ــت ك ــا صحب ب
ــد. ــادى بازگردان ــى ع ــه زندگ ــراد را ب ــع و اف ــوءتفاهم ها را رف س

شهروند: مثلث اصولگرايان براى رياست مجلس
 فعال كه كالس ها تعطيله ضلع هاى مثلث هم ويروسيه!!

اطالعات: پيشگيرى از بيمارى هاى انگلى در فصل گرم 
 فعال سال كشت و كار كروناســت، ويروس هاى ديگه رفتن 

استراحت!!
خراسان: مخوف تر از جنگ مهلك تر از كرونا

 اون احتماال فاميل دورِ كروناست؟!
جوان: لنگر اقتدار در درياهاى دور

 بدون شرح!!
همدان پيام: مردم از بهبوديافتگان كرونا فرارى اند

 اين هم خرافات الكچرى!!
جام جم: دستگاه سونوگرافى ساخت ايران شد

 حواستون باشه براى افتتاح كرونا رو دعوت نكنيد!!
كيهان: فساد در بازار خودرو چگونه شكل گرفت

 كالس ها تعطيل شد بعضى ها تو اقتصاد تجديد شدن!!
همدان پيام: روند شيوع كرونا در نهاوند خطرناك است

 كرونا مى خواد هنرشو تو همه مناطق فرهنگ سازى كنه!!
ايران: جهت گيرى مجلس جديد كدام سو باشد

 به سوى جيب هاى خالى!!
مردم ساالرى: چرخش چهارچرخ خودرو بر روى جاده نارضايتى ها

  احتماال كرونا داره تو اين جاده ها ويراژ مى ده؟!
همدان پيام: مرغ در همدان باز هم گران شد

  مرغ ها تصميم گرفتن پرواز كردن ياد بگيرن شــايد از دست 
مشكالت نجات پيدا كنن!!

ابرار اقتصادى: كارنامه كرونا در فصل اول
 احتماال تو رشته مديريت اقتصادى نمره خوبى داره !!

شرق: ظريف نامزد اصالح طلبان در 1400 مى شود
  مگه از كرونا اجازه گرفته؟؟

ايسنا: شير خشك و چشمان تر توليدكننده
 خشكش كه چشما رو تر كرده باقيش هم كروناييه، نوزادها چه 

شكليشو بخورن؟؟

پيروزى بر ويروس كرونا
 آموزش هاى بيشترى مى طلبد

على فاضل همدانى»
 چند ماهى اســت كه كره خاكى شاهد گسترش ويروس منحوس 
كروناست، ويروسى كه از شهر ووهان چين سر درآورد و امروز شاهد 
جهانگير شــدن اين ويروس هستيم. به طورى كه هر روز بيشتر از روز 
گذشته ملت ها را به كام مرگ و نابودى مى كشاند و آنطور كه آمارهاى 
جهانى نشان مى دهد برخى كشورهاى اروپايى و به ويژه اياالت متحده 
آمريكا نه تنها از مهار آن عاجز مانده اند بلكه روزبه روز بر آمار مبتاليان 
و كشته هاى آن ها به طور چشم گيرى اضافه مى گردد. اگر بادقت به دنبال 
علل آن باشــم، مشــاهده خواهيم كرد به 2 دليل مهم اين كشور هاى 
به اصطالح پيشرفته در علم و تكنولوژى، هرروز بيشتر از روز گذشته 

در منجالب  اين ويروس دست و پا مى زنند.
نخست اين كه با ملت هاى خود از ابتدا صادق نبوده و ملت هايشان نيز از 
آن ها تبعيت نكرده اند.  دوم اينكه به دليل نبود مديريت، دولت ها و سران 
 اين ممالك نتوانسته اند آن انسجام و اتحاد را بين ملت هايشان نهادينه 
كنند تا در چنين بحران هايى با همراهى و همدلى مردم خود بر مشكالت 
فائق آيند،  همچنين گويا اين بالى خانمان ســوز نه پير مى شناسد و نه 
جوان، نه مرد مى شناسد و نه زن، نه كودك مى شناساند نه بالغ، نه غنى 

مى شناسد و نه فقير و در آخر نه مقام مى شناسد و نه ...   .
اما برخى دولت هاى به قولى ابرقدرت، اين بيمارى را نه تنها شــوخى 
انگاشته اند بلكه در سياست جهاندارى به مردم و ديگر هم پيمانان خود 
القا كــرده و مى كنند كه اين بيمارى را همچنان امراض ديگر ســاده 
انگارند و از آن نترسند؛ همچنان كه شاهد هستيم دونالد ترامپ رئيس 
جمهــورى به اصطالح متمدن آمريكا در قــرن حاضر براى خالصى 
ملتش از عواقب ويروس كشنده كرونا آنها را به مصرف واكسن ماالريا 
و ديگر داروهاى من درآوردى ترغيب كرده است. از سوى ديگر به دليل 
اينكه اقتصاد دولتش به چالش نيفتد، نه تنها هيچگونه محدوديتى براى 
مبتال شدن مردم خود اعمال نكرده بلكه از آموزش هاى پيشگيرانه به 
مردم نيز سرباز مى زند، از سوى ديگر چون چندماه بيشتر به انتخابات 
رياســت جمهورى آمريكا نمانده است، ملت اياالت متحده را در دام 
ويروس كرونا رها كرده تا هم از اقتصاد ضربه نبيند و هم مردم آمريكا 
از انتخابش غافل نمانند. به همين داليل مسجل، امروزه شاهد هستيم 
تعداد مبتاليــان از مرز 500 هزار نفر و تعداد فوتى هايش بيش از 50

هزار نفر را نشان مى دهد.
اما در كشــورى مثل ايران اســالمى ضمن صداقت دولت مردانش در 
ايــن زمينه، با مردمى كه در تمام ادوار تاريخ انقالب در همه صحنه ها 
حضور داشته اند، امروزه نيز براى نجات از ابتالى به ويروس كشنده با 
اطمينان خاطر به آموزش ها و پروتكل هاى صادره از ستاد ملى مبارزه 
با كرونا گوش جان سپرده و اين چنين استنباط مى شود كه با برداشتن 
محدوديت ها روزبه روز به شكست  ويروس منحوس نزديكتر شده و 
در آينده اى نه چندان دور پيروزى بر كرونا را در تمام ميهن اســالمى 

جشن خواهيم گرفت.
در اينجا الزم اســت ضمن تشكر از تمام دست اندركاران دلسوز نظام 
به ويژه وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشكى و پرسنل كادر درمان 
دانشگاه علوم پزشكى خواهان آن باشيم كه اين عزيزان همانطوركه از 
ابتداى شيوع ويروس كرونا با دلسوزى و تالش وافر آموزش هاى الزم 
را بــه مردم داده اند بازهم با همان توان و انگيزه به راه خود تا نابودى 

كامل كرونا ادامه دهند. ان شاءا...

زهرا زنگنه»
 ويروس كرونا با آمدنش تمام دنيا را بهم 
ريخت و با خود تــرس و دلهره فراوانى به 
همراه آورد و بســيارى از عادت هاى زندگى 
در بيــن مــردم را تحت تأثير قــرار داد. در 
روزهاى نخســت ســعى مى كرديم با انكار، 
موضــوع را براى خود حــل و فصل كنيم، 
امــا پس از مدتى افزايش تعــداد مبتاليان و 
فوتى هاى حاصل از اين ويروس خود دليلى 
بر جدى شدن مسأله شد. ترس و دلهره تنها 
نتايــج همه گيرى اين ويروس نبود بلكه بايد 
به اين نكته هم اشاره كرد كه همه گيرى اين 
ويروس يكبار ديگر نشــان داد كه مردم دنيا 
و از همه مهم تر مردم كشــور ما در شــرايط 
سخت كنار يكديگر هستند و از هم حمايت 

مى كنند. 
پزشــكان، پرســتاران، كادر درمان، معلم ها، 
مالــكان مغازه ها و پاســاژها، توليدكنندگان 
ماســك و همه و همه در كنار هم سعى در 
كاهش اين بحران داشــتند و مى خواســتند 
وضعيت كرونايى كشور را به يك حد ثابت 

برسانند كه تا حدودى هم موفق شدند. 

زحمت هاى پزشكان، پرستاران، كادر درمان 
و از همــه مهمتر خانواده  آنها در اين اوضاع 
بحرانى را كســى فرامــوش نخواهد كرد كه 
از جان، آرامش، ســالمتى، وقت و خانواده 
استرس  شرايط  ســاعت ها  مى گذرند،  خود 
و لباس هاى ســنگين را تحمل مى كنند تا از 
دغدغه بيمــاران و مردم كم كنند و به درمان 

آنها كمك كنند.
در اين بين پزشكان و كادر درمانى همدان 
هم خوش درخشيدند به طورى كه از جامعه 
پزشــكى استان همدان نام زوج پزشكى كه 
در يكى از بيمارســتان هاى شهرستان بهار 
براى پيشــگيرى از انتقــال ويروس كرونا 
فعاليــت مى كنند نيز جهانى شــد و از آنان 
به عنوان قهرمانــان مبارزه با ويروس كرونا 

ياد شد. 
معلم ها نيز در اين جبهه براى تربيت نســل 
آينده تالش مى كنند و ســاعت ها وقت خود 
را پــاى گيرنده هاى مختلــف براى تدريس 
و پاســخگويى بــه ســؤاالت دانش آموزان 
مى گذرانند و با تالش امروز خود ســعى در 
ســاخت نســل فردا را دارند كه اگر شرايط 

ســختى هم براى نســل آينده پيــش آمد، 
پســران و دخترانى باشند كه مردم به وجود 
آنها دلگرم باشــند. در كشــور ما كم نبودند 
معلم هايــى كــه در اين روزها بــا فداكارى 
مشــغول تدريس بودند و تمام تالش خود 
را مى كردند كــه دانش آموزان در كالس هاى 
آنالين چيزى از كالس هــاى حضورى كم 
نداشــته باشند. حتما در فضاى مجازى بارها 
و بارها ديديم كه معلم ها به چه شــيوه هايى 
مشــغول تدريس هســنند؛ از معلمى كه بر 
تخت بيمارســتان همچنان مشغول تدريس 
بود تا معلم عشــايرى كه وسط دشت وقت 
خود را براى آمــوزش 2 دانش آموز صرف 
مى كرد، و يا معلم هايى كه با كمترين امكانات 
و استفاده از وســايل بسيار ساده و با كمك 
خانواده هاى خود براى آموزش دانش آموزان 

تالش مى كردند. 
همچنين در اين روزها كه كســب وكار مردم 
به دليل شــيوع كرونا كساد شده بود مالكانى 
بودند كه از دريافــت اجاره  بهاى خود براى 
كمك به مســتأجران صرف نظر كردند، در 
همين اســتان همدان تعدادى از مجتمع هاى 

و...  زاگــرس  باباطاهــر،  ماننــد  تجــارى 
اجاره بهاى خود را براى كمك به مغازه دارانى 
كه از كرونا آسيب جدى ديدند، بخشيدند و 
يا صاحب خانه هايى بودند كه براى كمك به 
مســتأجران از اجاره ماهانه خود چشم پوشى 
كردند تا مرهمى باشــند بــراى زندگى  اين 

افراد. 
در روزهــاى كرونايى كارگاه هــاى توليد 
ماسك و پوشــاك بيمارستانى خيلى سريع 
برپا شــدند تا بتوانند هم ماسك مورد نياز 
اســتان و هم چند شــهر ديگــر را تأمين 
كننــد، بماند كه در ايام كرونا رزمايش هاى 
مختلف  شهرســتان هاى  در  كمك مؤمنانــه 
استان اجرا شــد و مردم و مسئوالن با تهيه 
بســته هاى معيشــتى، قشر آســيب ديده از 

كرونا را حمايت كردند. 
همه  اينها تنها گوشه اى از هميارى و همدلى 
مردم در روزهاى ســخت كرونا اســت و با 
تمام ايــن فعاليت ها يك بــار ديگر حداقل 
به خودمان ثابت كرديم كه اگر در شــرايط 
سخت باشيم يكديگر را داريم كه به داد هم 
برسيم و اميد را ميهمان خانه هاى هم كنيم. 

زخم هـاى 
بى پايـان
 مادر اســت و تاب ديدن دردهاى ممتد 
كودكش را ندارد، زخم روى زخم، زخم هاى 
بى پايان تا پايان زندگى، چگونه مى تواند تاب 
آورد دردهاى كودكش را، شــايد دردى كه 
او متحمل مى شــود بيش از فرزندش باشد، 
اينكه هر روز مجبور است زخم هاى كودكش 
را پانســمان كند و شــاهد اشــك هاى پاك 

كودكانه اش باشد.
خانواده هايى هستند كه چنين درد مستمرى 
را به جــان خريده انــد و با هــر دردى كه 
كودكشان متحمل مى شود، آن ها مى گريند و با 
هرخنده اى كه بر لبان كودكشان نقش مى بند، 

مى خندند اما خنده اى تلخ.
بيمارى پروانه اى از جمله بيمارى هايى است 
كه نه تنها بيمار، بلكــه خانواده آن ها را دچار 
فشــارهاى روحى و روانى مى كند اما راهى 

نيست، جز تحمل و بردبارى و فداكارى.
« اى.بى» يا بيمارى پروانه اى از ســخت ترين 
بيمارى هايى به شمار مى آيد كه در دنيا معرفى 
شده اســت، اين بيمارى در پوست و غشاى 
مخاطى تــاول و زخم هــاى دردناكى ايجاد 
مى كند، دردى كه درمان ندارد و مهجور بودن 
و گاه رفتارهاى نامناســب با اين بيماران در 

جامعه بر دردشان مى افزايد.
بيمــارى پروانــه اى يــك بيمــارى ارثى 

بافت هاى پوســتى اســت كه ناشى از يك 
جهش ژنتيكى در كراتين يا كالژن اســت و 
در پوست و غشاى مخاطى ايجاد تاول هاى 
خون ريزى دهنده دردناك مى كند اما واگير 
ندارد. شدت بيمارى در مبتاليان پيشرونده 
و افزاينده است و حتى ممكن است به مرگ 

منتهى شود.
در نتيجه اين بيمارى، پوست به شدت شكننده 
شده و با كوچك ترين خراشى اليه اليه شده 
و كنده مى شــود. تاول هاى زياد از بارزترين 
عالئم اين بيمارى اســت. اغلب افراد مبتال 
به  اى.بــى  آن را از طريق ژن هاى معيوبى كه 
از يكى از والدين يا هــر دوى آن ها به ارث 

برده اند، دريافت مى كنند. 
نزديــك به 500 ميليون نفر در دنيا با بيمارى 
پروانه اى دســت و پنجه نــرم مى كنند، اين 
بيمــارى از جملــه بيمارى هاى نــادر و در 
عين حال پرهزينه به شمار مى آيد. تاكنون كمتر 
از يك هزار مبتال به پروانه در كشــور به سر 
مى برند كه هزينه اين بيماران بسيار زياد بوده 
و از عهــده خانواده بســيارى از آنان خارج 

است.
بر اساس آمارهاى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى، حدود 700 بيمار پروانه اى 
در كشور شناسايى شــده اند كه به پانسمان 
روزانه نياز دارند و با توجه به اينكه از هر 50
هزار زايمان زنده يك نفر مبتال به اين بيمارى 
را مى توان در نظر گرفت، پيش بينى مى شود 
كــه در ايران هزار تا هــزار و 200 نفر بيمار 

پروانه اى باشد.

ســازمان ملل متحــد گفته اســت محموله 
پانســمان ها بــه وزن حدود 6 تــن تحويل 
وزارت بهداشت ايران شد تا نسبت به توزيع 
آن در مؤسسه حمايتى «خانه  اى.بى» و ميان 
خانواده هاى داراى فرزند مبتال به اين بيمارى 
پوستى در استان هاى مختلف ايران اقدام شود.

 بيمارى پروانه اى بيمارى 
نادر ژنتيكى است

صابر افتخارى متخصص پوست در اين زمينه 
به ايرنا مى گويد: بيمــارى پروانه اى ژنتيكى 
است و فرزندان زوج هايى كه ازدواج فاميلى 
داشته اند بيشتر احتمال دارد كه به اين بيمارى 
مبتال شــوند. بيمارى پروانه اى به گروهى از 
بيمارى هــاى نادر ژنتيكى گفته مى شــود كه 
موجب تاول زدن پوســت و غشاى مخاطى 
مى شود. تاول ها معموال آسيب خفيفى ايجاد 
مى كنند و دردناك هستند. كودكانى كه با انواع 
خفيف درگير هســتند ممكن است تا زمان 
حركت چهار دســت و پا يــا راه رفتن هيچ 

عالئمى را نشان ندهند.
وى ادامه مى دهد: مهم ترين مشكل اين است 
كه مراقبت از اين بيماران نيازمند به مصرف 
بسيار زياد پانســمان هاى گران قيمت است، 
حتى يك چسب هم نبايد به پوست بچسبد 
زيرا موقع جداكردن، پوســت را با خود بلند 
مى كند و موجب مى شــود بيمار درد بسيار 

وحشتناكى را تحمل كند.
اين پزشــك با بيان اينكه يك بيمار پروانه اى 
نيــاز دارد بــراى جلوگيــرى از عفونت، به 
ســرعت پانســمان هاى بدنش عوض شود، 

اظهار مى كند: همين مســأله هزينه هنگفتى 
به همــراه دارد،  به طورى كــه هزينــه ماهانه 
پانسمان براى هر بيمار بين يك ميليون و 500
هزار تا 2 ميليون تومان است و پانسمان براى 
اين بيمارى حكم نان شب را دارد زيرا گاهى 

ممكن است لباسشان هم به پوست بچسبد.
افتخــارى تصريح مى كند: اشــكال شــديد 
بيمارى پروانه اى ممكن است موجب تركيب 
انگشــت ها يا پنجه هاى پا و خم شــدن غير 
عادى مفاصل شــود، اين مسأله مى تواند بر 
عملكرد انگشــتان، زانوها و آرنج هاى بيمار 

تأثير بگذارد. 
وى با اشــاره به مشــكالت مربوط به تغذيه 
بيمــاران پروانــه اى، اضافه مى كنــد: وجود 
تاول ها در دهان مى تواند خوردن را دشــوار 
كرده و منجر به سوء تغذيه و كم خونى شود. 
مشــكالت تغذيه اى نيز مى تواند موجب به 
تأخير افتادن ترميم زخم شــود و در كودكان 
رشــد را آهسته كند و مشكل در عبور و دفع 
مدفوع ممكن است به دليل وجود تاول ها در 
قسمت مقعدى باشــد؛ همچنين مى تواند با 
مصرف نكردن مايعات بــه اندازه كافى و يا 
غذاهاى با فيبر باال مانند ميوه ها و سبزيجات 

ايجاد شود. 
 مهدى شادنوش رئيس مركز مديريت پيوند 
و درمان بيمارى هاى خاص وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــكى نيــز مى گويد: 
پانســمان مورد نياز بيماران پروانه اى تأمين 
شــده اســت و به تدريج در اختيار آنها قرار 

خواهد گرفت.

مهربانى در روزهاى كرونا

ما مهربانى را ستوديم و با بدى پيكار كرديم
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در پى خروج از ريل قطار
قطار همدان- مشهد برقرار مى شود؟

 مديركل راه آهن استان همدان با بيان اينكه هنوز علت اصلى سانحه قطار 
همدان - مشهد مشخص نشده است، گفت: مشكل خط تا پايان امروز به طور 

كامل حل خواهد شد و ممكن است قطار همدان -مشهد برقرار شود.
سيدسعيد ابراهيم نژاد در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه گفته شده علت 
اين حادثه سرقت بخشى از ريل قطار همدان-مشهد بوده است، اظهار كرد: به 

هيچ وجه چنين چيزى از سوى راه آهن اعالم نشده و علت حادثه بايد توسط 
كميســيون عالى سوانح راه آهن اعالم شود كه هنوز در دست بررسى است. 
وى درباره ميزان خسارت وارد شده به قطار همدان - مشهد نيز تصريح كرد: 
برآورد ميزان خسارت وارد شده به قطار همدان - مشهد نيز بايد در كميسيون 
عالى سوانح راه آهن بررسى شــود. مديركل راه آهن غرب كشور با تأكيد بر 
اينكه هيچ يك از مسافران در اين حادثه مصدوم نشدند، يادآور شد: فقط يكى 
از مأموران قطار به صورت جزئى جراحت ديد كه به صورت ســرپايى در محل 
حادثه مداوا شد. ابراهيم نژاد افزود: مسافران قطار همدان - مشهد پس از وقوع 

حادثه توسط اتوبوس به تهران اعزام شده سپس با قطار تهران - مشهد به سفر 
خود ادامه دادند. وى درباره بازگشت مسافران نيز خاطرنشان كرد: مشكل خط 
حل شده و فقط بخش هاى جزئى از كار مانده كه تا پايان امروز حل مى شود 

و ممكن است قطار همدان - مشهد برقرار شود.
به گزارش ايسنا؛ قطار همدان - مشهد شامگاه شنبه سوم خردادماه درحالى كه 
از همدان به ســمت مشهد حركت مى كرد، در حوالى پرند از ريل خارج شد 
كه برخى منابع غيررســمى علت اين حادثه را سرقت بخشى از ريل مسير 

عنوان كردند.

سردبير: سميرا معارفى
خبرنگاران، بنت الهدا نورى

 ميثم رضايى مظفر، مهدى خاكيان
شماره تماس دفتر: 38380753

شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام

با كمتر از مترى 5 ميليون نمى توانيد
 خانه بخريد

ــه  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــازان اس ــوه س ــن انب ــس انجم  رئي
قيمت هــاى موجــود در آگهى هــاى فــروش مســكن در همــدان 
واقعــى اســت، گفــت: قيمــت مســكن در همــدان نســبت بــه 

ــت. ــته اس ــس داش ــد تلوران ــف 10 درص ــم ردي ــهرهاى ه ش
محمدصــادق پارســامهر در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره بــه 
افزايــش قيمــت مصالــح ســاختمانى، قيمــت زميــن و عــوارض 
شــهردارى، اظهــار كــرد: وقتــى قيمــت آيتم هــاى دخيــل در ســاخت 
مســكن افزايــش مى يابــد، افزايــش قيمــت مســكن بــه دور از انتظــار 

نيســت.
وى تصريــح كــرد: در ســال جديــد قيمــت مصالــح ســاختمانى 20 تــا 
40 درصــد افزايــش قيمــت داشــته كــه تأثيــر زيــادى در قيمــت تمــام 

شــده مســكن گذاشــته اســت.
ــز افزايــش  ــان اينكــه قيمــت مســكن در ســاير شــهرها ني ــا بي وى ب
داشــته اســت، يــادآور شــد: اينكــه قيمــت مســكن در همــدان 
باالســت و در ســاير شــهرها اينگونــه نيســت منطقــى نبــوده و قيمــت 
ــدان  ــا در هم ــته ام ــش داش ــم افزاي ــر ه ــهرهاى ديگ ــكن در ش مس

ــته اســت. ــان داش ــايد 10 درصــد نوس ش
ــه  ــه گفت ــاره اينك ــدان درب ــتان هم ــازان اس ــن انبوه س ــس انجم رئي
را  مســكن  نــرخ  گران تريــن  تهــران  از  پــس  همــدان  مى شــود 
ــك  ــه در ولنج ــى ك ــت آپارتمان ــال قيم ــرد: امس ــان ك ــت، بي داراس
ــان  ــون توم ــه 120 ميلي ــوده ب ــان ب ــون توم ــرى 80 ميلي ــران مت ته
ــم  ــا هفت ــم ي ــف شش ــدان در ردي ــه هم ــت، درحالى ك ــيده اس رس

ــرار دارد. ــكن ق ــى مس گران
پارســامهر در پاســخ بــه ايــن ســؤال ايســنا مبنــى بــر علــت افزايــش 
ــالك  ــار و م ــفانه معي ــه داد: متأس ــدان ادام ــن در هم ــت زمي قيم
ــدارد، هــرگاه تقاضــا  ــراى افزايــش قيمــت زميــن وجــود ن خاصــى ب
ــم  ــن ه ــت زمي ــود قيم ــه خ ــود ب ــى رود خ ــاال م ــكن ب ــراى مس ب
ــدا مى كنــد. درحال حاضــر باالتريــن قيمــت زميــن بيــن  افزايــش پي
70 تــا 80 ميليــون تومــان و كمتريــن قيمــت زميــن قابــل ســاخت 

ــان اســت. ــون توم ــا 8 ميلي ــدان 7 ت در هم
وى بــا بيــان اينكــه امســال ساخت وســازها در همــدان رونــق 
گرفتــه اســت، خاطرنشــان كــرد: در ســالجارى يــك ميليــون و 
ــده  ــادر ش ــدان ص ــاختمانى در هم ــه س ــع پروان ــزار مترمرب 500 ه
ــه  ــع پروان ــزار مترمرب ــته 713 ه ــال گذش ــه در س ــت درحالى ك اس

ــود. ــده ب ــادر ش ــاختمانى ص س
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــازان اس ــن انبوه س ــس انجم رئي
از  بيشــتر  همــدان  و 2  يــك  مناطــق  در  مســكن  ساخت وســاز 
ســاير مناطــق اســت، تأكيــد كــرد: ايــن ميــزان از پروانــه ســاختمانى 
ــد، قيمــت  ــاال باش ــا ب ــى تقاض نشــان دهنده تقاضــاى باالســت و وقت
عرضــه نيــز افزايــش پيــدا مى كنــد امــا نكتــه مهــم ايــن اســت كــه بــه 
همــان ميــزان كــه قيمــت بــاال رفتــه، قــدرت خريــد مــردم افزايــش 
نيافتــه اســت، به طورى كــه امــروز كســى كــه در ســال هاى گذشــته 
مى توانســت در محلــه كبابيــان يــك واحــد 100 متــرى بخــرد 
امســال ديگــر قــدرت خريــد همــان ملــك را نــدارد و بايــد بــه يــك 

ــرود. ــر ب ــه پايين ت محل
ــا  ــده ب ــا احتمــال دارد در ســال هاى آين ــه آي ــاره اينك پارســامهر درب
ــه  ــكن مواج ــت مس ــش قيم ــا كاه ــد ب ــت جدي ــدن دول روى كار آم
شــويم؟ تصريــح كــرد: تــا زمانــى كــه در نــرخ ارز تالطــم وجود داشــته 
باشــد تقاضــا بــراى همــه چيــز باالســت، زيــرا روزبــه روز از ارزش پــول 
ــه  ــود ب ــرمايه خ ــظ س ــراى حف ــردم ب ــود و م ــته مىش ــى كاس مل
ســمت خريــد ملــك، طــال، ماشــين و ... مى رونــد؛ بنابرايــن كاهــش 

قيمــت شــدنى نيســت.
وى بــا انتقــاد از عملكــرد دولــت دهــم و يازدهــم در زمينــه مســكن، 
افــزود: دولــت دهــم و يازدهــم در مســكن ورود نكــرده و ديديــم كــه 
ــت در  ــه دول ــد، درحالى ك ــام نش ــازى انج ــن دوران ساخت وس در اي
ــت  ــى و باف ــكن مل ــى، مس ــكن اجتماع ــث مس ــف بح ــع مختل مقاط
ــت و بحــث  ــًال كارى صــورت نگرف ــا عم ــرد ام ــوده را مطــرح ك فرس

ــى نمى رســد. ــچ جاي ــه هي ــم ب ــى مســكن ه ــدام مل اق
ــر از  ــان كمت ــدان آپارتم ــرد: درحال حاضــر در هم وى خاطرنشــان ك
متــرى 4 تــا 5 ميليــون تومــان وجــود نــدارد و در نقــاط بــاالى شــهر 

تــا متــرى 27 ميلــون تومــان هــم معاملــه شــده اســت.
ــه  ــه اينك ــخ ب ــدان در پاس ــتان هم ــازان اس ــن انبوه س ــس انجم رئي
ــد؟  ــه دارن ــا دســت نگ ــد ي ــدام كنن ــد مســكن اق ــراى خري ــردم ب م
ــرايطى هســتيم  ــرا در ش ــد، زي ــد بخرن ــده باي ــرد: به نظــر بن ــان ك بي
كــه قيمت هــا روزانــه در حــال افزايــش اســت و مصالــح ســاختمانى 
ــال  ــه در س ــت ك ــخص نيس ــچ مش ــن هي ــود، بنابراي ــر مى ش گرانت

ــد. ــكن بخرن ــا مس ــن قيمت ه ــا همي ــد ب ــده بتوانن آين
ــا اشــاره بــه اينكــه شــهردارى همــدان در بحــث صــدور  پارســامهر ب
ــازان داشــته اســت،  ــا انبوه س ــى ب ــكارى خوب ــاختمانى هم ــه س پروان
ــه هاى  ــى نقش ــد بررس ــى در رون ــام مهندس ــازمان نظ ــرد س از عملك
ســاختمانى انتقــاد كــرد و گفــت: متأســفانه زمــان بررســى نقشــه ها 

ــرد. ــان مى ب ــاه زم ــا 4 م در نظــام مهندســى 3 ت

طغيان هاى كوچك بيمارى 
در روستاهاى همدان

 معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان 
با تأكيد بر ادامه رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، تأكيد كرد: شرايط 
ابتال به ويروس كرونا در استان به ثبات رسيده است اما طغيان هاى 

كوچك بيمارى در بخش هاى روستايى ديده مى شود.
منوچهر كرمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شرايط فعلى ابتال به 
كرونا همچنان مانند هفته هاى گذشته است ، به طورى كه موارد ابتال 
در روز زير 10 نفر است اما تنها طغيان هاى كوچكى در بخش هاى 
روســتايى ديده مى شود و در بيشــتر موارد بدون عالمت بوده كه 

پيگيرى شده اند.
وى درباره طرح سوار كردن 2 سرنشين در قسمت عقب تاكسى ها و 
لغو اين طرح از سوى تاكسيرانى در همدان بيان كرد: از ابتداى اين 
طرح نيز عده اى رعايت مى كردند و عده اى خير اما مكاتبات رسمى 
درباره لغو طرح 2 سرنشــين در صندلى عقب تاكســى ها نداشته و 

دريافت نكرده ايم.
معاون امور بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا درباره فعال 
شدن گردشــگرى در شرايط كرونايى خاطرنشــان كرد: در بحث 
توريســم تنها تغييراتى كه از ســمت ما انجام شده، اعالم توجه به 

پروتكل هاى بهداشتى در همه جا و نظارت بر اين مهم است.
وى افزود: درمورد فعاليت مناطق گردشگرى همچون غار عليصدر و 
گنجنامه ابتدا بايد ضوابط بهداشتى انجام گيرد سپس بازديد صورت 
پذيرد و براساس تمهيدات مصوب از سوى ستاد كرونا فعاليتشان را 

با ظرفيت بسيار كم از سر گيرند.
رئيس مركز بهداشــت اســتان همدان درباره ازدحام جمعيت در 
منطقه گنجنامه گفت: وظيفه ما اعالم خطر و هشدار در اين زمينه 
است كه از مدت ها پيش انجام گرفته است اما مسدودسازى مسير 
گنجنامه از حدود اختيــارات ما خارج بوده و مجوزى براى اين امر 

وجود ندارد و تنها راه مديريت مردمى اپيدمى ويروس كرونا است.
وى ادامه داد: ما آموزش هاى الزم را داده ايم و مردم بايد خود مراقب 
ســالمتى خويش باشند، زيرا ممكن است شــاهد موج هاى بزرگ 
اپيدمى كرونا در استان نباشيم اما به طور قطع خوشه ها در مناطق 

اتفاق خواهد افتاد و بايد نهايت دقت را داشته باشيم.
معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا درباره آمار 
احتمالى ابتالى مســافران به ويروس كرونا نيز گفت: خوشبختانه 
هيچ مراجعه اى از سمت مســافران به مراكز درمانى استان صورت 

نگرفته است.
وى درباره حضور عشــاير در مناطق حاشيه شــهر نيز يادآور شد: 
عشاير گروه هدف ويژه ما هستند و با توجه به ارتباطات كم با عشاير 
هماهنگى الزم براى غربالگرى آنها انجام شــده و آموزش هاى الزم 
نيز ارائه شــده است و نهايت دقت صورت خواهد گرفت تا مشكلى 

به وجود نيايد.

 با گذشــت نزديك بــه 20 روز از آغاز كوچ 
عشــاير هنوز شــاهد حضور ايــالت در نقاط 
مختلف شهر همدان و حاشيه جاده ها هستيم.

15 ارديبهشــت به عنوان تقويم رســمى كوچ 
عشــاير درنظر گرفته شده و عشاير هر ساله در 
اين تاريخ وارد اســتان همدان مى شــوند و در 
مراتعى كه به آنها پروانه داده شــده، اســتقرار 
مى يابند اما امسال اگرچه ورود عشاير به استان 
كنترل شد و اجازه ورود زودهنگام كوچ نشينان 
بــه مراتع داده نشــده اما باز هم كوچ عشــاير 

بى سروسامان مانده است.
آنچه از دوران كودكى و مدرســه درباره عشاير 
گفته شــده تصويرى از عشاير در ذهن هايمان 
ســاخته كه در آن ايل هايى با ســياه چادرها و 
دام هايشــان خارج از شــهر و در دل طبيعت و 
مراتع بوده اما امروزه كودكانمان عشــاير را در 
حاشيه جاده ها و حتى در داخل شهر مى بينند 
و ديگــر نيازى نيســت براى ديدن عشــاير به 
ميدان ميشان، تاريكدره و ارتفاعات الوند بروند.

اگر از جاده هاى همدان به سمت كرمانشاه عبور 
كنيد حتماً سياه چادرهايى كه در حاشيه جاده 
برپا شده را خواهيد ديد. حتى اين روزها عشاير 
پا در حريم شهر گذاشته و در تپه پيسا كه يكى 
از نقاط تاريخى شــهر همدان است، زندگيشان 

را در سياه چادرهاى خود سپرى مى كنند.
شايد شهرنشينى عشاير در نگاه نخست و گذرا 
براى مردم جالب باشد اما نكته مهمتر اين است 

كه عشــاير متعلق به مرتع و طبيعت هستند و 
بايــد اين فرهنگ را حفــظ كنند و از طرفى با 
توسعه شهر، حضور دام عشاير در شهرها سبب 
پديدار شدن مشكالت بهداشتى ديگرى خواهد 

شد.
مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان با تأكيد بر اينكه با حضور عشاير در تپه 
پيســاى همدان برخورد قانونى صورت گرفته 
است، گفت: تپه پيسا در داخل حريم شهر قرار 

دارد و جاى عشاير نيست.
در  خزائــى  اســفنديار 
گفت وگو با ايســنا، با بيان 
ســرگردان  عشــاير  اينكه 
زيــادى در اســتان وجود 
دارد، اظهار كرد: عشــايرى 
كه در تپه پيســا مســتقر 
نبوده  حــق  ذى  هســتند 
و معمــوالً هم چنــد روزه 

جابه جا مى شوند.
وى تصريح كرد: قرار است 
پــارك 80 پيســا  تپه  در 

هكتــارى آماداى ســاخته 
شــود كــه البته هنــوز به 
تصويب نهايى نرسيده است 
و بايــد در كارگروه ماده 8
بحث و بررســى شود اما به 
 هر حال ايــن منطقه جاى 

عشاير نيست.
وى بــا تأكيد بــر اينكه ما با عشــاير پروانه دار 
مشكلى نداريم، خاطرنشان كرد: جايگاه عشاير 
داراى پروانه َچراى مشــخص است و مشكلى با 
اين عشاير نداريم اما متأسفانه تعداد اين عشاير 
هــم زياد شــده درحالى كه مراتع مــا تغييرى 
نكرده اســت بنابرايــن بايد به دنبال مشــاغل 

جايگزين باشند.
خزائى با بيان اينكه در تپه  پيسا مباحث ميراث 
فرهنگى وجود دارد، يادآور شــد: عشايرى كه 
هســتند،  چرا  پروانه  بــدون 
جايگاهى  و  شــده  سرگردان 
ندارند به همين دليل هر چند 
مختلف  نقــاط  در  يكبار  روز 

جابه جا مى شوند.
مديركل منابع طبيعى استان 
همدان با اشاره به اينكه فشار 
دام در مراتع اســتان همدان 
9 برابر ظرفيت مراتع اســت، 
افزود: در اســتان همدان 70
هزار واحد دامى پروانه چراى 
دام به عشاير داده شده است 
درصورتى كــه 450 هزار دام 

وارد مراتع مى شوند.
وى دربــاره ادعــاى مالكيت 
مراتــع 3 گــردوى همــدان 
توسط گروهى از عشاير نيز به 

ايسنا گفت: اين موضوع بايد بررسى شود، زيرا 
ممكن اســت برخى عشاير در آن منطقه زمين 

كشاورزى داشته باشند.
مدير امور عشــايرى استان همدان نيز با تأكيد 
بر اينكه عشــاير فقط در نقاطى كه پروانه چرا 
دارند، اجازه استقرار دارند، گفت: درحال حاضر 
هنوز عشاير در سامانه هاى استان مستقر نشده 

و در نقاط مختلف پراكنده هستند.
حســين محمدى در گفت وگو با ايسنا، درباره 
استقرار عشــاير در تپه پيسا اظهار كرد: عشاير 
وارد استان همدان شده اند اما به دليل مشكالت 
فنــى راه هــا و آب و هوايى هنــوز وارد مراتع 
نشده اند. وى با بيان اينكه عشاير استان همدان 
در 72 ســامانه عرفى مستقر مى شوند، تصريح 
كرد: هر ساله عشــايرى كه پروانه چرا ندارند، 
در نقــاط مختلف پراكنده مى شــوند كه ما به 
اين عشــاير تذكر مى دهيم تا در نقاط ممنوعه 

مستقر نشوند.
محمدى ادامه داد: براساس سرشمارى سال 87

در استان همدان 2 هزار و 189 خانوار عشايرى 
وجود دارد و در پيش آمارگيرى كه توسط امور 
عشايرى انجام شده، تعداد عشاير استان 4 هزار 
خانوار است. مدير امور عشايرى استان همدان 
درباره غربالگرى عشــاير نيز خاطرنشــان كرد: 
مرحله نخست غربالگرى عشاير انجام شده و در 
مدت امروز و فردا نيز مجدداً طرح غربالگرى در 

چادرهاى عشاير انجام خواهد شد.

 با عريض شدن خيابان ها و گسترش فضاى شهرى، 
ســرعت خودروها نيز افزايش يافته است و اگر سرعت 
عملكردى وســايل نقليه معادل 50 كيلومتر بر ساعت 
يا بيش از آن باشــد و يا درصورت وجود كاربرى هايى 
مانند مدرسه و مراكز آموزشى، فرهنگسرا، بيمارستان، 
پارك ها و مجتمع مســكونى اطراف يك معبر، امكان 
ســنجى ســاخت پل عابر پياده در آن محدوده قابل 
بررسى است، پل هايى كه چيزى بيش از يك جذابيت 

شهرى هستند.
اين درحالى اســت كه ساخت، نگهدارى، نحوه و ميزان 
استفاده از پل هاى عابرپياده در كنار حفظ امنيت جان 
عابران همواره يكى از دغدغه هاى اصلى مديران شهرى 
است، از اين رو با توجه به آسيب پذير بودن عابران به ويژه 
افراد سالمند و كودكان در عبور از عرض خيابان، مسأله 
ايمنى تردد عابران در كنار كاهش ترافيك از پايه هاى 
اصلى حمل و نقل مطلوب شــهرى به شمار مى رود كه 
متأسفانه بيشترين حوادث تصادف منجر به فوت عابران 

در زير پل هاى عابر پياده رخ مى دهد.
اما روى ديگر سكه آنجايى است كه به عنوان مثال طبق 
بررسى آمارى انجام شده در شهر تهران 60 درصد مردم 
عالقه اى به اســتفاده از پل هاى عابر پياده ندارند. واقعاً 
علل اصلى استفاده نكردن از پل هاى عابر پياده چيست؟

به گفته عابران مشــكالتى از قبيــل وجود پله هايى با 
زاويه و شيب نامناسب و قرار گرفتن پل ها در محل هاى 
نامناســب و دور بودن از محل اصلى رفت وآمد و براى 
بانوان خانه دار نبود امكانى براى حمل وسايل همراه و 
يا خريدهايشان كه بر روى پله ها گير مى كنند، سبب 

استفاده نكردن از پل عابر پياده مى شود.
در نكته مقابل برخى كارشناســان هم مشكل اصلى را 
نبود فرهنگ استفاده از پل هاى عابرپياده عنوان كرده 
است و معتقدند بايد شهروندان را تشويق به استفاده از 
پل هاى عابر پياده كرد و عابران بايد بدانند حق ندارند از 

مكانى غير از معبر عابر پياده عبور كنند.
يك دكترى عمران گرايش راه و ترابرى در اين باره به 
خبرنگار ايسنا مى گويد: امروزه با گسترش تقاطع هاى 
غيرهمســطح در سطح شهر، ســرعت عملكردى در 
شــريان هاى شــهر همدان افزايش يافته و خود سبب 
ايجاد نقاط حادثه خيز بيشــترى شده است، امرى كه 

ساخت پل هاى عابر پياده جديد را ضرورى مى كند.
محمدرضا الياســى ادامه مى دهد: از اين رو شهردارى 
همدان بايد نســبت به ارزيابى بهره ورى پل هاى عابر 
پياده موجود و گردآورى داده هاى آمارى دقيق، برنامه 
مدونى داشته باشد و متناسب با ميزان استفاده نفرات، 

پل ها مجهز به پله برقى و آسانسور شوند.

وى اضافه مى كند: شهردارى بايد شرح خدمات مناسبى 
درباره ضوابط جانمايى پل هاى عابر پياده تهيه كرده و 
ضمن استفاده از نظرات مجموعه هاى مرتبط با حوزه 
حمل و نقــل، نيازهاى شــهروندان همدانى را درنظر 

داشته باشد.
عضو دوره هاى ســوم و چهارم شــوراى اسالمى شهر 
همدان بيــان مى كند: در مجموعه مديريت شــهرى 
هماهنگــى الزم درباره چگونگى و مســئوليت اجراى 
پل هاى عابر پياده وجود ندارد و به منظور اســتفاده از 
ظرفيت ســرمايه گذاران در اين بخش نياز به انعطاف 
بيشتر و نيز مشخص شدن بخش اجرايى و نظارتى اين 

حوزه به صورت شفاف در شهردارى است.
وى خاطرنشان مى كند: سازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهردارى كه سازمانى فنى مهندسى است، بايد طبق 
وظيفه ذاتى خود صرفاً به دنبال امور طراحى و نظارتى 
باشــد و انجام امور فنى و ساخت و همچنين تعمير و 
نگهدارى پل هاى عابر پياده بر عهده شهردارى مناطق 
باشد و اين ســازمان فقط به دنبال ضعف هاى موجود 
مانند علــت جانمايى نكردن صحيح پل ها باشــد كه 
متأسفانه مباحث اجرايى به ويژه تعمير و نگهدارى اين 
پل ها كه قابل واگذارى به مناطق شهردارى است، آنها 

را از وظيفه تخصصى خود دور كرده است.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز به ايسنا مى گويد: 
در زمينه ساخت، تعمير و نگهدارى پل هاى عابر پياده 
هر ساله توسط شــهردارى هزينه هاى گزافى پرداخت 
مى شــود و از طرفى به جاذبه توريستى پل ها توجهى 
نشده اســت و به طبع درآمدزايى هم براى شهردارى 
ندارد كه پيشنهاد مى شود در زاويه ستون پل ها و فضاى 
آن با پياده روها مى توان با ايجاد مغازه هاى شيشــه اى 
هم براى درآمدزايى و هم حفاظت فيزيكى پل ها چاره 

انديشيد.
كامران گردان ادامه مى دهد: البته در اين بين مشكالتى 
از قبيل ضعف نظارت و يا نوع نامناسب بودن سازه پل ها 
با منطقه اطراف خود وجــود دارد كه معتقدم بايد به 
دنبال فرهنگسازى استفاده از پل ها باشيم و درباره الزام 
به مكانيزه و يا غيرمكانيزه بودن پل ها تصميم گيرى بر 

عهده شوراى هماهنگى ترافيك باشد، زيرا آسانسور و 
پلــه برقى الزاماً جاذبه يك پل نيســت و بايد به دنبال 
طرحى مطالعاتى در زمينه ســاخت پل هاى عابر پياده 
با تأييــد ارگان هاى مرتبط و دخيــل از جمله پليس 

راهنمايى و رانندگى بود.
و اما كارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافيك معتقدند: 
مكان يابى خوبى بــراى پل هاى عابر پيــاده همدان 
صورت نگرفته و شاهد نبود كاربرد براى همه اقشار و 
نبود جاذبه هاى زيباشناختى و همچنين رعايت نكردن 
مســائل مرتبط با امنيت اجتماعى هســتيم، وجود 
مغايرت بين بخشــنامه ها و دستورالعمل هاى طراحى 
راه ها و خيابان هاى شــهرى و مقــررات راهنمايى و 
رانندگى نيز مزيد بر علت شده است، الزامات موقعيت، 
تعداد، نوع، طراحى، اجرا، مكان يابى، مشخصات فنى 
و حفاظت و ايمنى بايد بررســى شود و بايد پل ها در 
مكانى قرار گيرند كه بيشترين تردد مسافران را دارد 
و ضوابط مربوط به ســاخت، مكانيزه بودن يا نبودن 
و تعمير و نگهدارى منطبق با شــهر همدان باشــد و 
مطالعه اساسى در زمينه پل هاى موجود شهر از صفر 
تا صد توسط شركت هاى تخصصى و طبق ارزيابى هاى 

دقيق صورت گيرد.
اين كارشناســان بيان مى كنند: شهر بايد انسان محور 
باشــد نه خودرو محور، به طورى كه وجود پل ها سبب 
افزايش ســرعت خودروها شــده اســت. شبكه هاى 
پيــاده روى، ارتباط محــالت و جريان بندى خيابان ها 
و شــريان ها بايد به صورت علمى مورد بررســى قرار 
گيرد و خط كشــى و سرعت گير در اطراف پل ها باشد. 
جمع آورى آمار مربوط به تعداد استفاده روزانه مردم و 

رغبت نداشتن آنها نيز بررسى شود.
كارشناســان حوزه ترافيك اظهار مى كنند: پل ها بايد 
حفاظت الزم در مقابل آتش را داشــته باشــد و چون 
كشــور ما در كمربند خطرناك زلزله قرار گرفته بايد 
تاب آورى پل ها در برابر حوادث را افزايش داد، از طرفى 
مسئوليت كاركرد صحيح، ايمن و مداوم پله ها پس از 
نصب بر عهده شركت ســازنده يا پيمانكار فروش و يا 
مسئوالن و يا كارفرماى بهره بردار و نگهدارى و سرويس 

منظم بر عهده شــركت هاى ذى صالح باشد. پله برقى 
پل هاى عابر پياده مورد استفاده شهروندان به سيستم 
اينورتر متصل شود، با توجه به اينكه پله برقى پل هاى 
عابر پياده در طول روز مورد اســتفاده شهروندان قرار 
دارد و اين مسأله سبب باال رفتن مصرف برق مى شود، 
در همين راســتا يكى از مهم ترين اقدامات شهردارى 
مى تواند مجهز كردن پلــه برقى پل هاى عابر پياده به 
سيســتم اينورتر باشــد كه خود سبب كاعش مصرف 
انرژى مى شود و از ويژگى هاى ديگر اين سيستم قابليت 
كنترل سرعت پله برقى در حين استفاده است كه اين 
كار مى تواند استهالك قطعات را پايين آورد و در نتيجه 

تعميرات پل ها را به حداقل برساند.
در پايان اينكه شــهر همدان امروز داراى 21 پل عابر 
پياده اســت كه 16 پــل مكانيزه و 5 پــل به صورت 
غيرمكانيزه اســت، از 16 پل مكانيزه 4 پل داراى پله 
برقى و آسانســور، 5 پل فقط داراى آسانســور و 7 پل 
داراى پله برقى هستند اما همانطور كه از مباحث فوق 
برمى آيــد موضوع پل هاى عابر پياده داراى زوايا و ابعاد 
متفاوتى است و صرفاً شهردارى نبايد مسئول مستقيم 
باشــد، به نظر مى رسد تشكيل كارگروه هايى تخصصى 
در حوزه هايى همچون فرهنگى، شهرسازى، معمارى، 
حمل و نقــل و ترافيك و عمران با همــكارى ادارات، 
ارگان ها و سازمان هاى تأثيرگذار الزامى است؛ به عنوان 
مثال براى تشــخيص و شناسايى" يك نقطه به عنوان 
خيز كه مى توان اين آمار را از طريق مراكز  نقطه حادثه 
مربوطه نظير پليس راهور، علوم پزشكى، پزشكى قانونى 

و آتش نشانى گردآورى كرد.
از جنبه مالى هم هزينه راه اندازى هر دستگاه پل عابر 
پياده بسيار گزاف است و از طرفى واردات هم در شرايط 
تحريم هــاى اقتصادى به حداقل رســيده كه اين امر 
مى تواند فرصت مهمى براى شركت هاى توليدى داخل 
باشد؛ به عنوان مثال يكى از خبرهاى مسرت بخش در 
اين حوزه، طراحى پله برقى هوشــمند با اســتفاده از 
چشم الكترونيكى به همت مخترعان كشورمان است، 
موضوعى كه قيمت تمام شده كمتر و صرفه جويى ارزى 

را در پى خواهد داشت.

سرگردانى عشايـر در همدان

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

داراى  عشــاير  جايگاه 
پروانه َچراى مشــخص 
است و مشــكلى با اين 
عشاير نداريم اما متأسفانه 
تعداد اين عشاير هم زياد 
مراتع  درحالى كه  شــده 
ما تغييرى نكرده اســت 
به دنبال  بايــد  بنابراين 
مشاغل جايگزين باشند

پل هاى ناظر عابـر!پل هاى ناظر عابـر!
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

غايبان بازى بزرگ فوتبال آلمان
 در بازى حســاس شب گذشته، 2 تيم بوروسيا دورتموند و بايرن 

مونيخ آلمان 7 بازيكن شاخص 2 تيم غايب بودند.
به گــزارش كيكــر، در حســاس ترين و جذاب ترين ديــدار هفته 
بيست وهشــتم رقابت هاى بوندســليگا، شب گذشــته تيم بوروسيا 

دورتموند در ورزشگاه خانگى خود از بايرن مونيخ پذيرايى كرد.
2 تيم در اين ديدار غايبان بزرگى دارشتند كه روى عملكرد آنها تأثير 

گذاشته بود.
تيم بايرن مونيخ در اين بازى حســاس 4 بازيكن خود فيليپ كوتينيو، 
نيكالس سوله، توليسو و تياگو آلكانترا را در اختيار نداشت و بوروسيا 
دورتموند هم غايبان بزرگى داشت كه ماركو رويس كاپيتان تيم بود، 
زاگادو و نيكو شــولزنيز ديگر غايبان اين تيم در بازى شــب گذشته 

بودند.

زمان دربى معوقه شهردارى چى هاى
ليگ دسته دوم مشخص شد

 كميته مســابقات ســازمان ليگ زمان ديدار معوقه هفته نوزدهم 
رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور را مشخص كرد.

بر اساس اعالم ســازمان ليگ، ديدار معوقه 2 تيم شهردارى فومن و 
شــهردارى همدان از هفته نوزدهم در تاريــخ 5 تير در فومن برگزار 

خواهد شد.

كمپ ناصرحجازى رونمايى مى شود
 باشــگاه اســتقالل طرح خاصى براى بهره بردارى از كمپ ناصر 

حجازى دارد كه به زودى از اين طرح رونمايى مى كنند.
به گزارش مهر، مديرعامل باشــگاه استقالل در يكى از اقدامات مهم 
خــود 2 زمين تمرين مجهز را براى آبى پوشــان به صورت انحصارى 
اجاره كرد تا مشــكل زمين تمرين اين تيم براى يك تا 2 ســال آينده 

كامًال حل شود.
احمد سعادتمند درنظر دارد براى هميشه مشكل زمين تمرين اين تيم 
را به صورت اساســى حل كرده و براى همين منظور درنظر دارد تا با 
اجراى يك طــرح عمرانى خاص، كمپ ناصر حجازى كه در تملك 
اين باشگاه قرار دارد كامًال تجهيز كرده تا آبى ها براى هميشه مشكلى 

بابت زمين تمرين نداشته باشند.
باشــگاه اســتقالل كه براى اين منظور طرحى ويژه و با مشــاركت 
هواداران دارد، به زودى از اين طرح رونمايى مى كند تا مشــكل زمين 

تمرين آبى پوشان به صورت اساسى حل شود.

احتمال پيوستن استقالل 
به مخالفان آغاز ليگ برتر

 احتمال اين كه تيم فوتبال استقالل هم به صف مخالفان آغاز مجدد 
ليگ برتر بپيوندد وجود دارد.

به گزارش مهر، 4 تيم ماشين ســازى، تراكتور، نساجى و شهر خودرو 
مخالفت خود را با ازســرگيرى مجدد رقابت هاى ليگ برتر به صورت 
رســمى اعالم داشتند و بعيد نيســت به زودى تيم هاى ديگرى هم به 

جمع اين 4 تيم اضافه شوند.
احتمال اينكه تيم استقالل هم به اين جمع اضافه شود وجود دارد. اين 
درحالى است كه شاگردان فرهاد مجيدى نخستين تيمى بودند كه پس 

از مجوز انجام تمرينات گروهى، تمرينات خود را آغاز كردند.
آبى پوشان با احتســاب يك ديدار معوقه مقابل فوالد، 10 بار بايد در 

ادامه مسابقات ليگ برتر به ميدان بروند. 

نامگذارى سال 2022 ميالدى 
به عنوان سال شطرنج زنان

 كميســيون زنان فدراسيون جهانى شطرنج(فيده) در نشست اخير 
خود نامگذارى 2 سال آينده ميالدى به عنوان سال ويژه شطرنج بانوان 

را پيشنهاد كرد.
به گزارش مهر، نشســت اعضاى كميســيون زنان فدراسيون جهانى 
شــطرنج (فيده) هفته گذشــته به صورت آنالين برگزار شد. در اين 
نشست و در راستاى حمايت گســترده تر از شطرنج بانوان و توسعه 
بيشتر آن در كشورهاى مختلف، پيشنهادهايى مطرح شد كه نامگذارى 

يك سال ميالدى به عنوان سال ويژه شطرنج بانوان يكى از آنها بود.

افشاگرى بهداد سليمى 
از پشت پرده المپيك ريو

 قهرمان ســابق المپيك و جهان گفت: هنوز حسرت المپيك ريو 
را مى خورم چون دســت هاى كثيفى پشت پرده بود و اگر روى تخته 

مى باختم اين قدر اذيتم نمى كرد.
به گزارش ايســنا، بهداد سليمى در مورد افشــاگرى شبكه آلمانى از 
وجود فساد مالى و دوپينگ سيستماتيك در فدراسيون جهانى كه منجر 
به اســتعفاى تاماش آيان رئيس فدراسيون جهانى شد، بيان كرد: ما از 
ســال ها پيش در مورد مشكالت فدراسيون جهانى صحبت مى كرديم 
اما بعضى ها نمى شنيدند و يا نمى خواستند بشنوند. باز هم خدا را شكر 

كه ماه پشت ابر نماند.
وى افزود: يكى از مسئوالن پيشين كميته ملى المپيك، مطلبى را بازگو 
كرد و گفت، شب پيش از مسابقه من، 2 ساعت با آيان جلسه داشتند 
و از آيان خواسته اند اجازه بدهد بهداد كار خودش را كند و ايران يك 

مدال طالى ديگر بگيرد اما او قبول نكرده بود. 
قهرمان المپيك لندن افزود: من هنوز حسرت المپيك ريو را مى خورم 
چون دست هاى كثيفى پشت پرده بود. اگر بهداد روى تخته مى باخت 

اينقدر آدم را اذيت نمى كرد.

جاى خالى دستورالعمل سالمت در فوتبال 
 هرچند تعليــق در انتظار تيم هاى ليگ برترى با بيش از 5 مبتال به 
ويروس كروناســت اما در مورد تعطيلى يا لغو كامل رقابت ها به دليل 
مشكالت بهداشتى ناشى از شيوع اين ويروس به صورت دقيق تعيين 

تكليف نشده است.
به گزارش ايســنا، پس از تعيين راهنماى مبــارزه با كوويد 19 (كرونا 
ويروس) فاصله گذارى اجتماعى و الزامات سالمت محيط ليگ فوتبال، 
اعالم شــد كه بازگشايى ليگ فوتبال به صورت تدريجى انجام خواهد 
شــد كه الزامات، تمهيدات و جزئيات اجرايى آن مشخص شده و در 
هر مرحله با كنترل ناظران بهداشتى اين موارد تحت بررسى قرارگرفته 
و درصورت تخطى از مقررات مندرج در اين دســتورالعمل فرد يا تيم 
خاطى توسط سازمان ليگ مشــمول تذكر يا مجازات انضباطى مقرر 

مى شود..
در چهاردهمين اطالعيه ستاد مقابله با گسترش كرونا در ورزش آمده 
بود كه پيرو مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا، تمرينات تيم هاى ورزشى 
با تماس بدنى كم از ابتداى خرداد با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و با 
تشخيص و نظارت فدراسيون پزشكى ورزشى مجاز است و همچنين 
برگزارى مســابقات در رشته هاى ورزشــى با تماس بدنى كم، از 22 
خرداد بدون حضور تماشــاگر و با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

تحت نظارت دقيق فدراسيون پزشكى ورزشى مجاز خواهد بود.
باشــگاه هاى ليگ برتر فوتبال ايران بايد در مجموع ده بار تست كرونا 
انجام دهند كه يك مرتبه آن پيش از آغاز تمرينات است، 9 مرتبه ديگر 
آن بايد در فاصله زمانى هر 5 روز يك بار انجام شود و با توجه به اينكه 
اعالم شده است 9 هفته پايانى ليگ برتر در 45 روز برگزار خواهد شد 
بنابراين دوره زمانى انجام مسابقات ليگ برتر و انجام تست برابر است.
در اين راهنما آمده اســت كه درصورت وجود بيش از 5 نفر با عاليم 
مثبت يا مثبت شدن تست هاى تشخيصى مبنى بر ابتالى فرد به كوويد 
19، فعاليت تيم مربوطه تا زمان بهبود مبتاليان و كسب گواهى سالمت، 
معلق خواهد شد، همچنين درصورت وجود عالئم يا تست مثبت، فرد 
مذكور مجوز همراهى تيم را نداشته و ضرورى است به مدت 14 روز 

قرنطينه شود.
با انجام تســت هاى PCR از تيم هاى ليگ برتر فوتبال ايران مشخص 
شــد كه تعدادى از عوامل و بازيكنان تيم هايى نظير پرسپوليس تهران، 
تراكتور تبريز، گل گهر ســيرجان، ســايپا و ... يا مبتال و يا مشكوك به 
ويروس كرونا هســتند هرچند كه به طــور دقيق در رابطه با تعداد اين 
مبتاليان و يا اسامى افراد اطالع رسانى نشد. با وجود تين تعداد ديگرى 
از تيم هاى ليگ برترى نيز تست كروناى خود را به تازگى انجام داده اند 

و به زودى نتايج تست هاى انجام شده مشخص خواهد شد.
نكته حايز اهميت درباره شــمار مبتاليان به ويــروس كرونا در ميان 
تيم هــاى ليگ برترى و نيز نظــارت بر انجام تســت گيرى ها و اعالم 
شــمار دقيق مبتاليان كه بايد به آن اشــاره كرد اين است كه بر اساس 
صحبت هاى سخنگوى فدراسيون پزشكى ورزشى اين نظارت از سوى 
افسران كنترل سالمت فدراسيون پزشكى ورزشى كه به صورت خاص 
در سراســر كشور آموزش ديده اند انجام مى شود و هيچ گونه مماشاتى 
در اين راستا نخواهند داشت؛ بنابراين حتى اگر تعداد و شمار مبتاليان 
به صورت دقيق از مبادى رســانه اى اعالم نشــود اين آمار و اطالعات 
در اختيار مراجع  ذى ربط از جمله ســازمان ليگ،  فدراسيون فوتبال و 

فدراسيون پزشكى ورزشى قرار دارد.
هرچنــد در راهنمــاى مبــارزه بــا كوويــد 19 (كرونــا ويروس) 
فاصله گذارى اجتماعى و الزامات ســالمت محيط ليگ فوتبال آمده 
اســت كه درصورت بروز مشكالت بهداشتى و بنا به تشخيص ستاد 
ملى مبارزه با كرونا و وزارت بهداشــت بازگشــت به مراحل پيش 
يا تعطيلى و لغو كامل رويدادهاى ورزشــى به انجام خواهد رســيد 
امــا اين عبارت به طور دقيق، صريح و شــفاف تصميم گيرى در اين 
زمينه را مشــخص نكرده و معلوم نيست چه زمانى و طبق چه متر و 
معيارى وضعيت بهداشتى ليگ برتر داراى اشكال بهداشتى تلقى شده 
و ســتاد ملى مبارزه با كرونا و وزارت بهداشت در مورد بازگشت به 
مراحل پيش يا تعطيلى و لغو كامل رويدادهاى ورزشى تصميم گيرى 
مى كنند. حتى در اين باره كه معيار هر كدام از تصميمات بازگشــت 
به مرحله پيشــين يــا تعطيلى يا لغو كامل رويدادهاى ورزشــى نيز 

به صورت جداگانه عبارتى عنوان نشده است!
عالوه بر اين موضوع مهم و مبهم ديگر سرنوشت برگزارى مسابقات 
درصورت تعليق تيم هايى اســت كه تعــداد مبتاليان آنها به بيش از 5
مورد مى رســد و به طور حتم درصورت تعليق آنها برخى ديدارها به 
تعويــق مى افتد و بايد منتظر ماند و ديد در اين زمينه نيز چه تصميمى 

گرفته مى شود.
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پيشخوان

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

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

برابر رأي شــماره 99/73  مورخ 99/02/10 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى جواد حيدرى بهروز فرزند مرتضى قلى به شــماره شناسنامه 14257 
صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه باغ آبى زار به مساحت 1768/28 
مترمربع در قسمتى از پالك 61 اصلي روستاى حسين آباد واقع در اسدآباد، 
اراضى روستاى حسين آباد خنداب، چشمه افرا خريداري با واسطه از مالكان 
رسمي آقايان 1- شمشــيرعلى زرين اعظم 2-بخشــعلى زرين اعظم 3- 
حسينقلى صفرى 4-حسين على نيازمند 5-محمدعلى حيدرى 6- مرتضى 
قلى حيدرى محرز گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 27)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/07

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

كرونايى هاى تيم هاى ليگ برتر 
 از جمع 16 تيم ليگ برترى، 14 تيم از اعضاى خود آزمايش كرونا 
گرفتند كه در اين بين هنوز 5 تيم موفق به گرفتن جواب اين آزمايش ها 

نشده اند.
به گزارش ايســنا، با اعالم سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال قرار است 
تيم ها از 29 خرداد رقابت هاى ليگ نوزدهم را از ســر بگيرند. 16 تيم 
ليگ برترى كمتــر از 4 هفته فرصت دارند كه براى ادامه ليگ نوزدهم 
آمــاده شــوند و در اين بين ايــن تيم ها در حال گذراندن تســت ها و 

آزمايش هاى مربوط به ويروس كرونا هستند تا بتوانند در سالمت كامل 
تمرينات خود را آغاز كنند.

تاكنون 9 تيم ليگ برترى از اعضاى خود تست كرونا گرفتند كه در اين 
بين 9 نفر مبتال به ايــن ويروس بودند و 4 بازيكن تيم فوتبال تراكتور 
نيز مشكوك به ابتال به ويروس كرونا هستند و بايد مجددا آزمايش هاى 
مربوط به اين ويروس را انجام دهند. طبق گزارش ها باشــگاه گل گهر 
سيرجان با 6 مبتال بيشترين آمار را بين تيم هاى ليگ برترى دارد و پس 
از اين تيم هم پرســپوليس با 2 بيمار و ســايپا با يك بيمار در رده هاى 

بعدى هستند.

جواب آزمايش اعضاى باشگاه هايى چون سپاهان، ذوب آهن، نساجى، 
شاهين شهردارى بوشهرو فوالد هم منفى بوده است

در بيــن تيم هاى ليگ برترى 5 تيم، اســتقالل، شــهرخودرو، پيكان، 
ماشين ســازى و صنعت نفت آبادان تســت هاى كرونا را پشــت سر 

گذاشتند اما هنوز جواب اين تست ها نگرفته اند.
تنهــا 2 تيم نفت مسجدســليمان اســت و پارس جنوبــى جم هنوز 
آزمايش هاى الزم را براى تســت كرونا پشت سر نگذاشته اند اما به نظر 
مى رســد تا يكى 2 روز آينده اين 2 تيم هم آزمايش هاى مربوط به اين 

ويروس را انجام دهد.

فصل براى «زالتان» 
تمام  شد؟

در  ابراهيموويــچ»  «زالتــان   
تمرينات آ.ث ميــالن از ناحيه پا دچار 
آسيب ديدگى شديد شد كه ممكن است 

براى وى فصِل سرى A تمام شود.
براساس گزارش اسكاى اسپورت ايتاليا، 
فوق ســتاره 38 ساله سوئدى در هنگام 
زدن يك شوت، پاى مخالف خود را به 
شكلى نادرســت حايل كرد و از ناحيه 

پاشنه دچار آسيب ديدگى شد.
ميالن پيش تر درنظر داشــت تا قرارداد 
وى را تــا فصل آينــده تمديد كند زيرا 
زالتان در بازگشــت خود در جريان 10 

ديدار 4 بار موفق به گلزنى شده است.
ســرى  A در بحبوحه شــيوع ويروس 
كرونا در ايتاليا قصد دارد تا ادامه فصل 
2019-2020 را از اواســط ژوئن آغاز 
كرده و تا پايان جوالى به اتمام برساند.

وياش بواش در مارسى 
ماندنى شد

 ســرانجام پس از كش و قوس هاى 
زياد باشگاه مارسى اعالم كرد كه قرارداد 
سرمربى پرتغالى تيم تمديد شده است 
و او فصل آينده هم در تيم مارسى باقى 

خواهد ماند.
به گزارش اكيپ، مارسى در فصل اخير 
رقابت هاى ليگ فرانسه كه البته به خاطر 
ويــروس كرونا ناتمام مانــد با هدايت 
ويــاش بواش عملكــرد خوبى از خود 
نشان داد و با قرار گرفتن در جايگاه دوم 
جدول رده بندى ســهميه ليگ قهرمانان 

اروپا را براى فصل آبنده به دست آورد.
رسانه هاى فرانسوى در هفته هاى اخير از 
پايان همكارى باشگاه مارسى با وياش 

بواش سخن به ميان آوردند.
اما باشــگاه مارســى ســرانجام به اين 
گمانه زنى ها پايان داد. در جلســه اى كه 
بين رئيس باشــگاه و مالك آن برگزار 
شد آنها به اين توافق رسيدند كه قرارداد 
ســرمربى پرتغالى را تمديــد كنند و او 
فصل آينــده هم تيم را همراهى خواهد 

كرد.

فدراسيون فوتبال آلمان 
گرفتار بدترين
 بحران مالى

 مديــر صندوق فدراســيون فوتبال 
آلمان اعالم كــرد كه اين فدراســيون 
بــا بدترين بحران مالــى خود به خاطر 

ويروس كرونا مواجه شده است.
به گزارش اســپورت 24، آلمان يكى از 
كشورهاى بزرگ اروپايى است كه شمار 
مبتاليان ويروس كرونا در آن باال است. 
فوتبــال و ورزش در آلمان خيلى زود 
تعطيل شــد. با وجود آنكه رقابت هاى 
بوندسليگا از سرگرفته شده اما اين سبب 
نشده كه شرايط بد مالى باشگاه ها به طور 
خاص و فدراسيون فوتبال آلمان به طور 

عام برطرف شود.
فدراسيون فوتبال آلمان بزرگ ترين نهاد 
فوتبالى در اين كشــور است تا جايى كه 
طبق آمارى كه در سال 2019 منتشر شد 
بيشــتر از 7 ميليون نفــر عضو دارد كه 

زيرنظر آن فعاليت مى كنند.
رقابت هاى بوندسليگا 2 هفته است كه 
دوباره آغاز شده البته همه بازى ها پشت 

درهاى بسته برگزار مى شود.

قرنطينه طوالنى، راهكار 
قطرى ها براى ادامه ليگ

 طبق اعالم فدراســيون فوتبال قطر 
همه بازيكنان و مربيان و حتى داوران با 
از ســرگيرى ليگ از ابتدا تا آخرين روز 

در قرنطينه خواهند بود.
به گزارش استاد الدوحه، ليگ ستارگان 
قطر از اواســط ماه مارس به دليل شيوع 
ويروس كرونا متوقف شد. تاكنون هيچ 
ديــدارى از ليگ قطر برگزار نشــده اما 
قطرى هــا هم اصرار دارنــد كه ليگ به 
پايان برســد و مجــوز الزم را به تيم ها 

براى از سرگيرى تمرينات داده اند.
فدراسيون فوتبال قطر اعالم كرد كه ادامه 
ليگ در شرايطى خاص برگزار خواهد 
شــد تا جايى كه همه تيم ها و بازيكنان 
و مربيــان و حتى داوران از 10 ژوئن تا 
26 آگوســت در قرنطينه خواهند بود تا 
از اين طريق بتوانند مانع از شيوع كرونا 
شوند و امنيت بهداشتى را براى بازيكنان 

مهيا كنند.

همدان  ورزشى  هيأت هاى  نشست  نخستين 
در ســال 99 با مليحه براز، سرپرست اداره 
ورزش و جوانان شهرستان در سالن جلسات 

اداره كل ورزش و جوانان برگزار گرديد.
در اين نشســت سرپرســت اداره ورزش و 
جوانان شهرستان از مســاعدت و همراهى 
هيأت هاى ورزشى شهرســتان همدان ابراز 
رضايت كــرد و گفت: همانطور كه مديركل 
عنوان كردند، از اين پس هيچ هيأت استانى 
نمى تواند فعاليت هيأت شهرستانى را انجام 
دهد و امســال همه هيأت ها مكلف هستند 

كه هيأت شهرستان همدان را تشكيل دهند.
 مليحــه براز افزود: در تحقق اين اهداف در 
ســال گذشــته اقدامات مطلوبى انجام شد، 

به طورى كه تعداد 30 رشــته ورزشــى در 
شهرستان همدان راه اندازى شد و در مجموع 
48 هيــأت ورزشــى در 3 بخــش قهاوند، 

مريانج و همدان فعال هستند. 
كــرد:  اميــدوارى  ابــراز  همچنيــن  وى 
و  ورزش  كل  اداره  حمايــت  درصــورت 
جوانــان و جــذب اعتبــارات، ايــن شهرســتان 
توانايــى اضافــه كــرد 2 رشــته هندبــال 
ــته هاى  ــه رش ــاحلى ب ــتى س ــاحلى و كش س
ــاخت  ــرا زيرس ــتان را دارد، زي ــى اس ورزش
ايــن  در  خوبــى  بســيار  ظرفيت هــاى  و 
رشــته ها در شهرســتان همــدان وجــود دارد.
براز همچنين خاطرنشــان كــرد: هيأت هاى 
به عنــوان  نبايــد  شهرســتان  ورزشــى 

بدنــه هيأت هــاى اســتانى بلكــه به عنوان 
زيرمجموعه هاى مســتقل در توسعه ورزش 

در شهرستان همدان تالش كنند. 
وى افــزود: خوشــبختانه بــا پيگيرى هاى 
انجام شــده در ســال گذشــته 70 درصــد 
استعدادهاى  المپياد  در  كسب شده  مدال هاى 
برتر در شهرســتان همدان اســت كه لزوم 
توجه به رشــته هاى پايــه مى تواند جايگاه 

شايسته اى حتى در سطح كشورفراهم كند.
در ادامــه اين نشســت رؤســاى هيأت ها 
گزارشــى از عملكرد هيأت تحت نظر خود 
و برنامه هاى ورزشــى را به اطالع سرپرست 
اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان ارائه 

دادند.

 مصدوميــت بازيكنــان بــر عملكرد تيم 
شهردارى همدان اثر منفى گذاشت

مصدوميت بازيكنان شــهردارى همدان روى 
عملكرد تيم اثر منفى گذاشــت و اشتباهات 
داورى نيز سبب شــد تا شهردارى از كورس 

قهرمانى دور شود.
كاپيتان تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم 
اين مطلب به مهر گفت: در نيم فصل نخست 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور نتايج خوبى كسب 
كرديم و با فاصله اندك نسبت به صدر جدول 

نيم فصل نخست را به پايان رسانديم.
حســين كاظمى افــزود: در نيــم فصل دوم 
نتوانستيم بازيكن جديد جذب كنيم و در ادامه 
مســابقه مصدوميت بازيكنان روى عملكرد و 
نتيجه تيم تأثير منفى گذاشت و امتياز چندين 

مسابقه را با اين شرايط از دست داديم.
وى با بيان اينكه شرايط در نيم فصل دوم بسيار 

متفاوت است، گفت: در نيم فصل دوم تيم ها 
با شــناخت بيشــترى برابر يكديگر به ميدان 
مى روند و تيم هايى كه برنامه ريزى و مديريت 
خوبى داشته باشند به طور قطع موفق تر خواهند 

بود.
كاظمى خاطرنشان كرد: هنوز هم اعتقاد دارم 
تيم فوتبال شهردارى همدان به طور قطع شانس 
صعود به ليگ دســته نخست فوتبال كشور را 
دارد، هرچند اين شــانس كم اســت اما تمام 
تالشــمان را مى كنيم تا روز آخر مدعى باشيم 

و رتبه خوبى در جدول كسب كنيم.
وى با اشــاره به داورى ها در ليگ دسته دوم 
فوتبال كشور گفت: همه تيم ها به نحوى از 
داورى ها لطمه خورده اند ولى تيم ما در چند 
بازى فوق العاده حســاس بر اثر اشــتباهات 
فاحش داورى امتيازات زيادى را از دســت 
داد. اشــتباهات داورى تيــم ما را از كورس 

عقــب  قهرمانــى 
شــايد  و  انداخــت 
حال  نبود  چنين  اگر 
در  بهترى  جايــگاه 

جدول داشتيم.
كاپيتان تيم فوتبال 
بــا  شــهردارى 

اشــاره به امكانات 
باشگاه  گفت:  تيم  اين 
امكانات  با  شهردارى 
ســخت افزارى خوبى 
دارد  اختيــار  در  كــه 
مى تواند با برنامه ريزى و 
مديريت خوب به راحتى 

به ليگ دسته نخست 
كشور  فوتبال 

صعود كند.

در نشست هيأت هاى ورزشى شهرستان همدان مطرح شد

هيأت هاى استانى 
اجازه فعاليت شهرستانى ندارند

عقــب  انــى 
شــايد  و  خــت 
حال  نبود  چنين 
در  بهترى  ـگاه 

ل داشتيم.
ن تيم فوتبال 
بــا  هردارى 

اره به امكانات 
باشگاه  گفت:  تيم 
امكانات  با  دارى 
خت افزارى خوبى 
دارد  اختيــار  در   
واند با برنامه ريزى و 
يت خوب به راحتى 

دسته نخست  گ
كشور  ل 

د كند.

 تيم فوتبال شــهردارى همدان با توجه به 
يــك بازى كمتر و جايگاهى كه دارد همچنان 
روى كاغذ براى صعود به ليگ دسته نخست 

شانس دارد.
هافبك تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم 
اين مطلب به مهر اظهار كرد: از سال 85 در تيم 
شهردارى همدان بازى مى كنم در همان سال ها 
به همراه تيم به ليگ دسته دوم صعود كرديم و 
جز 3 سال كه در تيم هاى الوند و پاس حضور 

داشتم دوباره به اين تيم بازگشتم.
كاظم صالحى افزود: تــا به اين لحظه در اين 
تيــم فعاليت دارم و به همراه اين تيم مجدداً به 
ليگ 2 كشــور صعود كرديــم و پس از آن تا 
مرز ليگ يكى شــدن پيش رفتيم كه متأسفانه 

لحظات آخر بخت با ما يار نبود.
هافبك طراح و خالق تيم فوتبال شــهردارى 
با اشــاره به وضعيت اين فصــل تيم فوتبال 
شــهردارى همــدان گفت: تيم هــاى خوب 
باظرفيت هاى بااليى در ليگ دسته دوم حضور 
دارند و نيم فصل نخســت تيم ما روند خوبى 

داشت و نتايج خوبى كسب شد.
وى خاطرنشــان كــرد: البته بدشانســى ها و 
مشكالتى هم به ويژه در نيم فصل دوم وجود 
داشت و مى توانســتيم تا اينجاى كار جايگاه 
بهترى داشــته باشــيم و جزو مدعيان اصلى 
صعود باشــيم به هرحال فوتبــال باال و پايين 

دارد و ما به آينده اميدوار هستيم.
صالحى با اشاره به ادامه مسابقات گفت: ادامه 
مســابقات مشكل اســت و هر لحظه غفلت 
مى تواند تبعات شديدى را به دنبال داشته باشد، 

انجام پروتكل هاى بهداشــتى كه صحبت آن 
در ميان اســت در توان ليگ هاى ايران نيست 
حتى تيم هاى ليگ برتــرى بجز تعداد خيلى 
محدودى و اصال نبايــد با امكانات ليگ هاى 

اروپايى مقايسه شود.
وى افزود: از طرفى فاصله ايجاد شده پس از 
تعطيلى ليگ ها، با افت شــديد آمادگى بدنى 
بازيكنان همراه بوده است كه مى تواند خدايى 
ناكرده موجب مصدوميت هايى براى بازيكنان 
شــود؛ به هرحال تصميم بــراى ادامه ليگ ها 

گرفته شده و همه ما تابع قوانين هستيم.
هافبك تيم فوتبال شــهردارى همدان با اشاره 
به شــانس صعود اين تيم گفت: ما با توجه به 
يك بازى كمتر و جايگاهى كه داريم مى توانيم 
در پايــان فصل جزو تيم هــاى باالى جدول 
باشيم، هرچند شانس صعود ناچيزى داريم اما 

مى خواهيم جايگاه بهترى كسب كنيم.
صالحــى ادامــه داد: تيم شــهردارى داراى 
زيرســاخت هاى خوبــى بــراى حضور در 
ليگ هاى باالســت و قبال هــم با جوان هاى 
همين شــهر ثابت كرديم لياقت مان بيشتر از 
اينهاست، اميدوارم فصل آينده نگاه ويژه اى 
به اين تيم براى موفقيــت و صعود به ليگ 

باالتر شود.
وى با اشاره به ضعف داورى ها در ليگ دسته 
دوم بيان كرد: ما بازى هايى داشته ايم كه واقعًا 
از داورى متضرر شــديم كه يكى از علل اين 
موضــوع نظــارت كمتر در ليگ دســته دوم 
است كه بحث تازه اى هم نيست و بايد توجه 

بيشترى به اين مسأله بشود.

كاظم صالحى:كاظم صالحى:

 روى كاغذ هنوز  روى كاغذ هنوز 
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باباطاهر

نقش موزه ها در توسعه گردشگرى
 بســيارى از مردم از موزه هــا دورى مى كنند، چون انگاره ذهنى 
آن ها از موزه به مكانى خسته كننده خالصه مى شود. برخى افراد نيز 
مشتريان يكبار مصرف موزه ها هستند، يعنى يك بار مراجعه به موزه 
و بازديد از اشياى موزه را كافى مى دانند چون فكر مى كنند كه هرچند 
بار ديگر كه به موزه مراجعه كنند همان اشــيا و همان توضيحات را 

خواهند ديد و شنيد. 
در گذشــته وظيفــه اصلى موزه هــا در جمــع آورى و حفاظت از 
اشيا خالصه مى شــد، اما امروز اين مســئوليت به ارائه خدمات به 
بازديدكننــدگان تغييريافته و تمركز اصلى موزه ها به ارائه تجربيات، 

خدمات و آموزش به بازديدكنندگان اختصاص يافته است. 
تلقــى جديد از موزه تنها به عنوان انبارى براى اشــيا نيســت، بلكه 

كارگاهى آموزشى است و حتى اصلى ترين وظيفه آن ايجاد تجربيات 
جالب و به ياد ماندنى براى بازديدكنندگان است. 

به گزارش ميراث آريا انتخاب و گسترش بازار هدف و مخاطبان براى 
موزه به يك اســتراتژى يا طرز فكر تبديل شده و هدف موزه دارى 
تقويت روابط با مخاطب عام، ارائه خدمات بهتر و در نهايت افزايش 
ارزش اجتماعى موزه است. موزه ها يكى از محصوالت گردشگرى 
هستند. محصول مى تواند كاال، خدمات، ايده، تجربه يا مانند موزه ها 
تركيبــى از آن ها باشــد. كاالهاى فيزيكى مانند اشــياى در معرض 
نمايش در موزه ها، ســاختمان و بناى موزه، معمارى موزه، گياهان، 
گل ها و درختان اســت. خدمات ارائه شــده توسط راهنمايان موزه 
و رويدادهاى برگزارشده در موزه در بخش خدمات محصول موزه 

دسته بندى مى شوند. 
انگاره ذهنى موزه از تركيب عناصر فيزيكى و خدمات ارائه شــده در 

آن ايجاد مى شــود. تجربه بازديدكننده از موزه اين تصوير ذهنى را 
مى ســازد كه مى تواند يادآور زيبايى، هيجان، آرامش، ارزش هنرى 
و... باشد، در حقيقت تركيب كاالهاى فيزيكى، خدمات و رويدادها 
انگاره ذهنــى از يك موزه را تداعى مى كننــد. اين تجربه مى تواند 
خوشــايند و دلپذير و جالب  توجه يا خسته كننده و نچسب باشد. از 
آنجا كه هســته اصلى محصول موزه يعنى اشياى در معرض نمايش 
غيرقابل تغيير است، موزه ها براى غنى سازى تجربه بازديدكنندگان هر 

روز بيشتر به خدمات تكميلى روى مى آورند. 
آنچــه موزه ها به دنبال آن هســتند تغيير انــگاره ذهنى مخاطبان از 
مكان هايى خسته كننده، رنگ و رورفته و شخصى به مكان هايى پويا، 

مشاركتى و آموزشى است. 
گردشگرى تجربه محور با مشاركت باالى گردشگران در فعاليت هاى 
گردشگرى انجام مى شــود، به اين نحو كه گردشگران خود به طور 

مســتقيم با فرآيندهاى بومى و عناصر زندگى محلى، فرهنگ، هنر، 
مراســم و آئين ها و به طور كل عناصر مختلف فرهنگ جامعه ميزبان 
درگير شــده و در انجام آن مشاركت مى كنند. تجربه گردشگر از سه 

عنصر لذت، تحريك و تسلط تشكيل مى شود. 
لــذت ميــزان احســاس خــوب، شــادى يــا رضايتــى اســت كــه فرد 
ــزان  ــه معنــى مي ــد، تحريــك ب ــه مى كن در شــرايطى خــاص تجرب
هيجــان يــا برانگيختگــى اســت و تســلط بــه قــدرت كنتــرل فــرد، 

ــردد.  ــر مى گ ب
رفتار و احساســات فرد متأثر از عناصر بصرى مانند طراحى داخلى، 
نمادها و عالمات اســت مى تواند موجب احساس لذت، تحريك و 
قدرت در فرد شود و به عنوان ابزارى براى ايجاد احساسات مناسب 
در بازديدكنندگان مورد اســتفاده قرار گيرد و سطح باالى درگيرى و 
مشاركت آن ها را برانگيزد. درگيرشدن گردشگر در فرايند مشاركت 

و تبديل او از يك بازديدكننده منفعل به مشاركت كننده فعال و پيوند، 
جذب و درگيرشدن در فعاليت ها، تجربه اى به يادماندنى را به ارمغان 

مى آورد. 
ــد  ــا بپردازن ــا و فعاليت ه ــن فراينده ــى اي ــه طراح ــد ب ــا باي موزه ه
ــوزه  ــاى م ــى را در فض ــاى متنوع ــودآگاه فعاليت ه ــورت خ و به ص
توزيــع نماينــد تــا از ازدحــام گردشــگران در يــك يــا چنــد نقطــه در 
مــوزه جلوگيــرى و خدمــات متنــوع و مطلوبــى بــه گردشــگران ارائه 
ــواع فعاليت هــا  ــا خــروج گردشــگر ان شــود. بايــد از لحظــه ورود ت
ــاى  ــا فعاليت ه ــى ي ــراى عكاس ــگران ب ــان آزاد گردش ــى زم و حت
شــخصى بــا دقــت پيش بينــى شــده باشــد. طراحــى فعاليت هــا بايــد 
بــه شــيوه اى باشــد كــه تجربيــات مرتبــط بــا موضــوع مــوزه تمــام 
حــواس پنجگانــه را بــه كار گيــرد. گردشــگر نيازمند و مشــتاق تعامل 

و مشــاركت اســت، وى بــه دنبــال اكتشــاف اســت. 

از بيستم خردادماه انجام مى شود
برقرارى پرواز  مشهد 

از فرودگاه همدان
 پرواز همدان-مشهد از بيستم خردادماه از فرودگاه بين المللى همدان 

مجددا برقرار مى شود. 
مدير فرودگاه همدان با عنــوان اين مطلب و با تبريك مجدد عيد فطر 
افــزود: ضمن توجه به دســتورالعمل هاى صادر شــده درباره رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى از سوى وزارت بهداشت به منظور جلوگيرى از 
شــيوع ويروس كرونا انجام ضد عفونى روزانه تمام ترمينال ها و اماكن 
ادارى مطابق با دســتورهاى صادره از سوى ســتاد ملى كرونا صورت 

مى گيرد. 
به گزارش روابط عمومى فــرودگاه همدان، قنبر خليل پور گفت: پرواز 
مستقيم همدان به مشهد در روزهاى سه شنبه و جمعه هرهفته از بيستم 

ماه جارى مجددا برقرار خواهد شد. 
وى افزود: شــركت هواپيمايى قشم اير مسئوليت اين پرواز را به عهده 
دارد و مسافران مى توانند از طريق آژانس هاى مسافرتى سطح شهر نسبت 

به تهيه و رزرو بليت اين پرواز اقدام كنند. 
درست است كه با تصميم گيرى مسئوالن سفرهاى هوايى برقرار مى شود 
اما بايد در خاطر داشته باشيم كه ويروس كرونا هم هنوز برقرار است و 
خطرات خاص خود را دارد و بايد در سفرهاى هوايى به صورت كامل 
پروتكل بهداشــتى را رعايت كنيم تا از ابتال به اين ويروس جلوگيرى 

كنيم. 
خبرها حاكى از آن است كه اكنون شركت هاى هوايى به ارائه دستكش 
و ماسك به مسافران اقدام مى كنند. سنجش تب، ضدعفونى كابين پرواز، 
تامين امنيت و ســالمتى كاركنان و رعايــت فاصله گذارى اجتماعى در 
طول پرواز، از ديگر مواردى هســتند كه شركت هاى پروازى در دستور 

كار خود قرار داده اند. 
اما خود مســافران هم بايد تدابيرى براى پيشــگيرى از ابتال به كرونا 
داشته باشــند. يكى از مهم ترين عوامل پيشگيرى از انتقال بيمارى ها، 
انجــام رزرو هتل و بليــط هواپيما و ...، به صورت آنالين اســت و 
درصورتى كــه توانايى مالى داريد صندلى مجاور خود را نيز خريدارى 

كنيد.
 پيش از رفتن به فرودگاه

براى پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا حتما پيش از سفرهاى هوايى 
واكسن بزنيد. درست است با ديدن اين جمله حتما به اين موضوع فكر 
خواهيد كرد كه هنوز دارو و يا واكسن ويروس كرونا كشف نشده است! 
اما اين نكته را به خاطر داشــته باشيد واكسيناسيون بدن شما را در برابر 
ابتال به بســيارى از بيمارى هاى عفونى مصون مى كند. در نتيجه با مبتال 
نشدن به بيمارى هاى عفونى، سيستم ايمنى بدن شما تضعيف نخواهد 
شــد و در نتيجه اين احتمال وجود دارد كه خطر ابتال به ويروس كرونا 
نيز در شــما كاهش پيدا كند. وسايل بهداشتى همراه خود داشته باشيد. 
پد الكلى، مواد ضدعفونى كننده و ماســك و دستكش اضافى در كيف 
دســتيتان، بگذاريد، جايى كه دسترسى به آن آسان باشد. اگر با تاكسى 
قصد رفتــن به فرودگاه را داريد، در صــورت امكان پرداخت اعتبارى 
انجام دهيد. پس از باز كردن و بستن در و يا شيشه اتومبيل، دست خود 

را ضدعفونى كنيد. 
بهتر است سنت بدرقه تا فرودگاه هم فراموش كنيد و هنگام خداحافظى 

هم حتما از بوسيدن و دست دادن پرهيز كنيد. 
 نكات بهداشتى در فرودگاه

در فرودگاه رعايت فاصله اجتماعى، نخستين موردى است كه رعايت آن 
ضرورت دارد. استفاده از ماسك و دستكش به ويژه هنگام كنترل مدارك 
و بازرسى را جدى بگيريد. سعى كنيد به جايى دست نزنيد و اگر دست 

زديد حتما دستتان را ضدعفونى كنيد. 
تا جايى كه امكان دارد از سرويس هاى بهداشتى چه در فرودگاه و چه در 
هواپيما استفاده نكنيد. اما اگر ناچار به استفاده بوديد حتما دست هايتان 

را سريع ضدعفونى كنيد. 
 نكات بهداشتى در هواپيما

در هواپيما ســعى كنيد حتى االمكان دست به جايى نزنيد. پس از بستن 
كمربند ايمنى و پيش از خوردن غذا هم حتما دست خود را ضدعفونى 
كنيد. ترجيحا ميز غذا را هم با پد الكلى، تميز كنيد. ســرويس بهداشتى 
هواپيما، يكى از پرخطرترين فضا ها اســت. تا آنجا كه امكان دارد از آن 
استفاده نكنيد و در صورت نياز، دقت بسيارى به خرج دهيد. در صورتى 
كه متوجه شديد از ميان مســافران كسى داراى عالئم بيمارى است، به 

مهماندار اطالع دهيد. 
در طول سفر از نوشيدنى هاى الكلى يا كافئين دار دورى كنيد. اما با توجه 
به اينكه كم آب شدن بدن مى توان عامل تضعيف سيستم ايمنى باشد، از 

نوشيدن آب غافل نشويد. 
همچنين در طول مسير سعى كنيد آرامش خود را حفظ كنيد و خود را 
با كتاب يا پادكســت سرگرم كنيد. به اين ترتيب از استرس شما كاسته 
مى شــود و سفرى با آرامش خواهيد داشت. حتى خوابيدن هم مى تواند 

راه مؤثرى براى كنترل استرس باشد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
مو آن اسپيد بازم سينه سوهان                                    چراگاه مو بى سر بشن كوهان
همه تيغى به سوهان ميكرن تيز                           مو آن تيغم كه يزدان كرده سوهان
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هر كه از دسترنج خويش خوَرد ، همچون آذرخشى پرشتاب ، راِه [بهشت] را مى پيمايد .    
جامع األخبار ص 390 ح 1085

مجلس دهم شعارهايش محقق نشد

فرجام گردشگرى 
در دست مجلس جديد

 پايــان مجلس دهم از راه رســيد و پاى 
انتخابــات ديگرى براى مجلــس يازدهم به ميان 

آمد.
«گردشــگرى» تنهــا برند دلنشــين شــعارهاى 
انتخاباتــى تازه واردهاى مجلس يازدهم نيســت 

اتكاى به اين برند سر دراز دارد. 
امروز مجلس دهم به  خط پايان رســيد، نگاهى 
اجمالــى به  حضور، فعاليت و پيگيرى نمايندگان 
مردمى كه با شــعار «گردشگرى» سبد وعده هاى 
خــود را براى مــردم پر كردنــد بيانگر اين مهم 
است كه در حوزه گردشگرى الزم است بيش از 

گذشته در اين مسير اهتمام شود.
از امــروز 9 نماينده از 7 حــوزه انتخابيه همدان 
وارد مجلس يازدهم مى شوند تا با عملكرد قابل 
قبول خود ردپاى ملموسى را براى تحليل پس از 

پايان حضور خود در همدان به جاگذارند. 
امــروز مجلس دهم به خط پايان رســيد، نگاهى 
اجمالى به حضور و فعاليت و پيگيرى نمايندگان 
مردمى كه با شــعار گردشــگرى سبد وعده هاى 
خــود را براى مــردم پر كردنــد بيانگر اين مهم 
اســت كه در حوزه گردشگرى حاال كه قدم هايى 
با برنامه ريزى و مديريت شــده برداشته مى شود 
بايد برنامه هايى مدون شــود تا شرايط نابسامان 
رقم خورده براى گردشــگرى را در اين روزهاى 

پس از كرونا بهبود بخشد.
بــا تعطيلى بخش هاى زنجيروار خدمات رســان 
گردشــگرى در كشــور انتظــار مــى رود حاال 
تصميم گيرى هــاى كاتاليزورى براى بهتر شــدن 

روند فعاليت هاى اين حوزه باشد.
در بين 13 كميســيون تخصصى و كميسيون هاى 
مشترك و 59 فراكســيون هاى پيشنهادى مجلس 
دهم تنها يك فراكسيون پيشنهادى توانست عنوان 

گردشگرى را به دوش بكشد.
23 خــرداد 1395 خبــر تشــكيل فراكســيون 
از  بيــش  بــا  گردشــگرى  و  ميراث فرهنگــى 
فراكســيون  شــد؛  رســانه اى  عضــو   100

«ميراث فرهنگــى، گردشــگرى، صنايع دســتى 
و مناطــق آزاد» در حالــى بــا عضويــت بيــش از 
ــد  ــكيل ش ــم تش ــس ده ــده در مجل 100 نماين
كــه محروميت زدايــى از مناطــق داراى اســتعداد 
در  را  گردشــگرى  زيرســاخت هاى  توســعه 

ــرد. ــف ك ــود تعري ــت كارى خ اولوي
در جلســه برگزارى انتخابات اين فراكســيون، 
جبــار كوچكى نــژاد، به عنوان رئيس و شــهاب 
نــادرى و عليرضا ســليمى نيز به عنــوان نايب 
رئيس اول و دوم برگزيده شــدند، ذبيح ا... نيكفر 
به عنوان ســخنگو، ولى ا... نانواكنــارى دبير اول، 
قاسم احمدى الشــكى دبير دوم و بهروز نعمتى 

خزانه دار انتخاب شدند.
ــكيل  ــل تش ــت حاص ــوان گف ــع مى ت ــا به واق ام
رأى هــاى  همراهــى  و  فراكســيون  يــك 
نماينــدگان  تصميم گيرى هــاى  در  مجلســى ها 
ــاق  ــد اتف ــراى گردشــگرى چن ــم ب مجلــس ده
فراكســيون  تشــكيل  عناويــن  بــا  شــاخص 
ــراث  ــازمان مي ــدن س ــل ش ــگرى، تبدي گردش
ــه  ــب بيم ــا تصوي ــه ت ــه وزارت خان ــى ب فرهنگ
راهنمايــان و حــذف ماليــات از هتــل هــا، شــد. 
آنچه بيشــتر از هر چيز بين برنامه هاى نمايشى و 
همايشــى كانديداى مجلس يازدهــم خودنمايى 
خواهدكرد بحث ها و سوژه هاى داغ و به روز است، 
اما در ميان ســوژه هاى روز موضوع گردشــگرى 

چندسالى است نسبت به ديگر موارد مى چربد.
ردپاى تصميم گيــرى و اظهارنظرات با موضوع 
گردشــگرى در مجلــس دهم نســبت به ديگر 

دوره ها متمايزتر نمايان بود.
از تشــكيل فراكســيون گرفتــه تــا نطق هــاى پــر 
ــوان  ــا عن ــس ب ــون مجل ــروصدا پشــت تريب س
ــن  ــال اي ــه ح ــود ك ــر آن ب ــگرى بيانگ گردش
ــا  ــر شــود، ام ــه روز بهت ــران روزب صنعــت در اي
ــن حــوزه  ــاى اي ــيدن برنامه ه ــر رس ــر به ثم كمت
ــاى كار  ــس ج ــگرى در مجل ــان داد گردش نش

ــتر دارد. بيش

 تشــكيل فراكســيون ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى

 23 خــرداد 1395 خبــر تشــكيل فراكســيون 
ــتى  ــگرى و صنايع دس ــى، گردش ــراث فرهنگ مي

ــد. ــانه اى ش ــش از 100 عضــو رس ــا بي ب
گردشــگرى،  «ميراث فرهنگــى،  فراكســيون 
بــا  حالــى  در  آزاد»  مناطــق  و  صنايع دســتى 
عضويــت بيــش از 100 نماينــده در مجلــس 
دهــم شــوراى اســالمى تشــكيل شــد كــه 
اســتعداد  داراى  مناطــق  از  محروميت زدايــى 
در  را  گردشــگرى  زيرســاخت هاى  توســعه 

اولويــت كارى خــود تعريــف كــرد.
در ايــن فراكســيون قــرار بــود ســعى شــود تــا از 
مناطقــى كــه اســتعداد توســعه زيرســاخت هــاى 

ــد، محروميت زدايــى شــود. گردشــگرى دارن
ــكيل  ــرح تش ــر ط ــرار ب ــال 1396 ق ــاه س آذرم
كميســيون ويــژه ميــراث فرهنگــى، صنايــع 
ــد . ــى ش ــگرى در صحــن علن ــتى و گردش دس
در تاريــخ يــاد شــده اعضــاى كميســيون فرهنگى 
ــن پيش نويــس طــرح تشــكيل  مجلــس از تدوي
ــتى  ــى، صنايع دس ــژه ميراث فرهنگ ــيون وي كميس
و گردشــگرى در مجلــس خبــر دادنــد و مقــرر 
شــد پيش نويــس تشــكيل كميســيون ويــژه 
گردشــگرى  و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى، 
علنــى  صحــن  در  وصــول  اعــالم  از  پــس 
مجلــس در جلســات آينــده مــورد بررســى قــرار 

مى گيــرد.

 معافيت مالياتى هتل ها 
بهمن ماه 1398  ماده اى از يك اليحه در مجلس به تصويب رســيد كه در آن مراكز اقامتى داراى مجوز كه شــامل 
ميهمانپذيرها، هتل آپارتمان ها و... مى شوند و همچنين هتل هاى حداكثر 3 ستاره از پرداخت ماليات 9 درصدى (ماليات 
ارزش افزوده) معاف شــدند. اين تصميم براســاس يك مصوبه از اليحه ماليات ارزش افزوده در صحن علنى مجلس 

تأييد و نهايى شده است اما اجراى آن  در سال 1399 به تأييد شوراى نگهبان سپرده شد.
عالوه بر آن طبق ماده 13 اليحه ماليات ارزش افزوده، صادرات كاال و خدمات به خارج كشور از طريق مبادى خروجى 
رســمى، مشمول ماليات ارزش افزوده نمى شوند، ضمن اينكه طبق بند 5 تصويب نامه مورخ 15 مرداد 1384 شوراى 
عالى توسعه صادرات غيرنفتى، درآمد ارزى ناشى از ارائه خدمات دفاتر خدمات مسافرتى و شركت هاى گردشگرى به 
گردشگران خارجى، از مصاديق معافيت صادرات كاال و خدمات بوده و از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف 
است. بنابر بند12 اين ماده؛ صدور و ابطال و نقل و انتقال واحدهاى سرمايه گذارى صندوق هاى سرمايه گذارى داراى 

مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند.
در بند 16 اين ماده مصوب شد كه خدمات اقامتى هتل هاى 3 ستاره و پايين تر ميهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتى داراى 
مجوز از وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى و صنايع دســتى يا اتحاديه هاى ذى ربط از پرداخت عوارض و ماليات 

معاف شدند.

 تصويب بيمه راهنمايان 
با توجه به اينكه تعداد زيادى از راهنمايان تورهاى گردشگرى سال ها بود كه بدون بيمه بودند در جلساتى با كميسيون فرهنگى در بهمن ماه 1398 تمهيداتى 
براى استفاده از مزاياى بيمه درنظر گرفته شد، در همين راستا كميسيون فرهنگى پيشنهاد بيمه راهنمايان گردشگرى را به كميسيون تلفيق بودجه سال 1399 

ارائه كرد كه 6 بهمن ماه تصويب شد.
بيمه راهنمايان گردشگرى جز لوايح پيشنهادى وزارت خانه بود كه به اليحه بودجه اضافه شد. در حقيقت به دليل بار مالى كه براى دولت داشت، اليحه پيوست 
ارائه شــد. در اين مرحله ســقفى را براى پوشش بيمه راهنمايان گردشگرى قائل شدند؛ عددى در حدود 2 هزار نفر كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى تعيين و بيمه مى شوند. براساس اين قانون مصوب نيز بخش مربوط به سهم كارفرمايى اين بيمه را دولت پرداخت مى كند. 

كوتاه سخن آنكه نمايندگان منتخب در مجلس يازدهم اين بار يادشان باشد توجه به گردشگرى و انتخاب شعارهايى بر اين اساس براى تكميل 

كردن ژست انتخابات نيست و قرار است تمركز آنها براى پيشبرد اهداف در زمينه بهره گيرى اقتصادى از گردشگرى باشد و بس. اينبار سهم خواهى 

مردم مطالعه شده تر و علمى تر به ميدان قضاوت رسانه ها خواهد آمد و اميد آن داريم اين بار منتخبان مردم در مجلس يازدهم به دور از شعار بر اساس 

شعور مردمى كه به نمايندگان منتخب رأى مى دهند، برنامه محورتر پاى كار بيايند و محور اصلى توسعه استان را جدى بگيرند.

 تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى

نماينده ســاوه در مجلس توضيحاتــى درباره زمان 
تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى و 

صنايع دستى ارائه كرد.
 تا اينكه باألخره 17 مرداد ماه پيشنهاد تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى از مرداد 
ماه 1398 به طور جدى مطرح و مورد پيگيرى قرار 
گرفت. اين پيشنهاد به مصوبه مجلس براى تشكيل 
وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى  و صنايع دستى 
و از سوى شــوراى نگهبان، نيازمند شد و با توجه 
به اينكه براى تشــكيل اين وزارت خانه در بودجه 
ســاليانه، بودجه اى درنظر گرفته نشده بود موافقت 
با آن با چالش هاى جدى روبه رو شــد.  قرار شــد 
تا دولت بودجــه اى را براى اين وزارت خانه جديد 
در بودجه سنواتى در نظر بگيرد تا اين وزارت خانه 

فعاليت خود را به صورت رسمى آغاز كند.
دولت پس از تأييد يك قانون از ســوى شــوراى 
نگهبان 6 ماه فرصت داشــت تــا قانون را اجرا كند 
كه در همين راســتا مى توان گفت با توجه به اينكه 
بودجه اى براى تشــكيل ايــن وزارت خانه در نظر 

گرفته نشده، تشكيل آن به قدرى زمان نيازمند شد.
پــس از حــل و فصــل كم وكاســتى ها على اصغر 
مونســان، رئيس ســازمان ميراث فرهنگى وقت از 
ســوى رئيس جمهور به عنوان وزير پيشنهادى اين 
وزارت خانه جديد به مجلس معرفى شد و باألخره 
26 مرداد1398 تشــكيل وزارت ميراث فرهنگى به 

رئيس جمهور ابالغ شد.

براساس اصل 123 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايــران و طرح يك فوريتى نمايندگان مجلس درباره 
تشــكيل وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دستى كه به تصويب پارلمان و تأييد شوراى 
نگهبان رســيد و بــه اين ترتيــب الريجانى رئيس 

مجلس اين مصوبه را به رئيس جمهور ابالغ كرد.
تشكيل وزارت خانه ميراث فرهنگى در كل مى تواند 
جنبه هــاى مثبــت و منفى داشــته باشــد. برخى 
نمايندگان مجلس خواستند سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى به وزارت خانه تبديل 
شــود تا در برابر مسائل پاســخگو باشند و ضوابط 
را در انتخاب مســئوالنش رعايت كنــد. از طرف 
ديگر به قدرتى بــزرگ براى رايزنى و گرفتن امتياز 
از دولت تبديل شــود، اما برخى ديگر از نمايندگان 
مجلس دنبال گرفتن امتياز هايى از ســازمان بودند و 
صنايع دستى  ســازمان ميراث فرهنگى،  مى خواستند 
و گردشــگرى را به وزارت خانه اى تبديل كنند كه 

بتوانند روى آن اعمال نظر كنند.
برخى كارشناســان هم بر اين بــاور بودند كه اگر 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
تبديل به وزارت خانه شــود، قدرتش براى چانه زنى 
بيشــتر مى شــود و اگــر معاونت گردشــگرى و 
صنايع دستى به يك معاونت براى وزارت خانه تبديل 
شود مى توانســتند قدرتمندتر و مؤثرتر عمل كنند، 
اما سازمان ميراث فرهنگى با حفظ قالب ساختارى 
پيشــين از تبديل شدن به وزارت خانه نه تنها سودى 
نخواهد برد بلكه ضرر هم خواهد كرد البته مشــكل 
فقط مشكالت تشكيالتى نيست و بايد به رايزنى در 

خارج از كشــور و تبليغ گردشگرى و صنايع دستى 
توجه بيشترى شود.

آنچه كارشناسان بر آن تأكيد داشتند اين مهم بود كه 
با وزارت خانه شدن اين سازمان، صنعت گردشگرى 
رونق خواهد يافت. رونقى كه اشــتغالزايى؛ افزايش 
كشور  ميراث فرهنگى  حفظ  صنايع دســتى؛  فروش 
و همچنيــن معرفى تاريخ و تمدن ايرانى به ســاير 
كشورها را به ارمغان مى آورد. نبود امكان پرسشگرى 
مجلــس از ســازمان يكى از مهم ترين مشــكالت 
نمايندگان در زمان ســازمان بودن اين وزارت خانه 
بود  كه با وزارت خانه شدن اين نهاد برطرف به نظر 

مى رسد بايد برطرف شود.
زيرا در زمان سازمان بودن ميراث فرهنگى نمايندگان 
مجبــور بودند اگر ســؤالى درباره اين ســازمان و 
فعاليت هايــى كه انجام مى دهند داشــته باشــند از 
رئيس جمهور بپرســند اما اين مشــكل به ظاهر با 

وزارت خانه شدن ميراث فرهنگى حل و فصل شد.
در زمان تغيير ساختار ميراث فرهنگى، فعاالن حوزه 
گردشگرى معتقد بودند بهتر است وزارت خانه شدن 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به 
شــكلى پيش برود كه هر 3 حوزه در راستاى بهبود 
و پيشــرفت حركت كند و نظارت هاى مجلس نيز 
بدون جانبدارى هاى سياســى صورت گيرد؛ در غير 
اين صورت اين طرح نيز در عمل نمى تواند كمكى 
در راستاى كم كردن مشكالت اين وزارت خانه  كند. 
اما پس از وزارت خانه شدن ميراث فرهنگى، تا امروز 
خبــرى از جذب بودجه ى قابل توجــه، روى روال 
افتادن پرسه ثبت يك جاذبه جهانى در شهرهايى كه 

قدمت چند هزار ســاله دارند، تسهيل در ايجاد 
زيرســاخت هاى حمل ونقل ريلى، روى روال آمدن 
پايگاه حمل ونقل هوايى در شهرهاى بدون امكانات 
و ســرمايه گذار ، حل و فصل مشــكل بيمه فعاالن 
گردشــگرى و موارد ديگر اينچنينى براى شهرهاى 

كم امكانات نبوده است.
بى راه نيست اگر بگوييم، تمام اين خروجى ناموفق 
زاييده كم كارى هايى است كه به شعارهاى گفتارى 
نمايندگان مجلس دهم بيشــتر مزين بود تا عملكرد 

رفتارى.
ادعاهايى كه نمى توانســت در تيترهاى شــعارى با 
عناوين مختلف گردشگرى و ميراث فرهنگى به ثمر 
برســد همچنان ادعا ماند. حرف هايــى كه نيازمند 
برنامه و پــاى كار بودن نمايندگان مردم در مجلس 

شوراى اسالمى در اين حوزه بود.
وقتى هيچ نماينده اى نتوانســت در ازاى رأى دادن 
به وزارت خانه شــدن ميراث فرهنگى سهمى براى 
شــهرهاى گردشــگرپذير از وزير بخواهد؛ چگونه 
مى تــوان منتظر يك خروجى تأثيرگــذار در حوزه 
گردشگرى كشور در ازاى تغييرات ساختارى باشيم.
نگارنده اين مطالب را مطرح كرد تا شــايد يك بار 
هم شــده، كانديداهــاى مجلس يازدهــم فارغ از 
شعار زدگى و هم ســو با محور اصلى توسعه حوزه 
هاى انتخابيه شــان  با عزمى جزم به گرفتن امتياز و 
اعتبار در زمينه گردشــگرى و صنايع دستى و حفظ 
ميراث فرهنگــى و باالبردن رديف اعتبارات در اين 
حوزه ها كه مى تواند ناجى اقتصاد مردم محلى باشد 

به ميدان بيايند.


