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هشدار براى موج مسافران تعطيالت
معاون بهداشتى علوم پزشكى همدان از رفتار پرخطر و بازگشت كرونا ميگويد
تا كنون 959 بيمار كرونايى در استان شناسايى و 809 بيماربهبود يافته اند

برادرزاده

روند استان  چه  گر  ا

پس از 60 روز، شمار فوتىهاى كرونا در 
كشور به 35 نفر رسيد.
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خبرگزارىخبرگزارى

 madestan@hamedanpayam.com

https://www.farsnews.ir/hamedan

 خبرگزارى فارس -   همدان -  اجتماعى -  اقتصادى - سياسى -  فرهنگ و هنر -  ورزشى -  فارس پالس -  فيلم - عكس - استانها

خبرگزاري فارس
مدير خبرگزاري: مريم شهابي ماهر

نام خبرنگاران: 
سولماز عنايتى، زهره عباسى صالح 

شماره تلفن تماس: 38324330

دان تان  رس ا اری  ر
ICU بيمارستان فاطميه آماده افتتاح

■  هزينه 620 ميليون تومانى
 مدير بيمارستان فاطميه همدان گفت: ICU بيمارستان فاطميه 
آماده افتتاح است و در اين زمينه با كمك خيران 620 ميليون تومان 
هزينه شده است. ســيد على اشرف حسينى در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در همدان با بيان اينكه بخشICU بيمارستان فاطميه همدان 
آماده افتتاح اســت، اظهار كرد: منتظر تأييد معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــكى اســتان براى افتتاح اين بخش هستيم، چون پيش از 

راه اندازى بايد به سازمان هاى بيمه گر اطالع رسانى و سپس به ما ابالغ 
شود. وى با بيان اينكه اقدامات الزم براى افتتاح انجام شده و مشكلى 
وجود ندارد، گفت: 2 دســتگاه ونتيالتور، 4 تخت، 2 تشك مواج، يك 
دستگاه ساكشن، يك دستگاه نوار قلب، سيستم مانيتورينگ مركزى 

4 تخته توسط خيران براى اين بخش خريدارى شده است.
مدير بيمارســتان فاطميه همدان با بيان اينكه با كمك خيران 620 
ميليون تومان براى راه اندازى اين بخش هزينه شــده اســت، افزود: 
تجهيزات ديگرى نيز الزم اســت و درخواست داريم خيران در خريد 

اين وســايل نيز ما را يارى كننــد. وى گفت: بيمارســتان فاطميه 
درحال حاضــر از لحاظ بيماران مبتال به كرونــا وضعيتى پايدار دارد 
و مشــكل خاصى براى بسترى نيســت و موارد مشكوك نيز بسترى 
مى شوند. حسينى خاطرنشان كرد: خوشبختانه بيمارى نيست كه نياز 
به ICU داشــته باشــد و آمار مبتاليان و موارد مشكوك نيز كاهش 
يافته اســت. وى بيان كرد: نوزادان مادران مشــكوك به كرونا نيز از 
نــوزادان ديگر جدا هســتند و اقدامات ايمنى الزم بــراى آنها انجام 

مى شود و مورد مراقبت قرار مى گيرند.

اتفاق مشكوك
 دليل غيرفعال شدن دوربين هاى 
«مقبره استرومردخاى» چيست؟

 پس از اينكه رســانه هاى عبرى، عربى، غربى با انتشــار اخبار كذب 
آتش ســوزى گســترده در مقبره «اســتر و مردخاى» درصدد القاى اين 
دروغ بودند كه اين مقبره ويران شــده، نگهبان يهودى آن اجازه بررسى 
دوربين ها را به بهانه خرابى نداده و 24 ســاعت پيش از حادثه ذخيره ساز 

دوربين ها غيرفعال شده است.
 بــه گــزارش فــارس، پــس از اينكــه رســانه هاى عبــرى، عربــى، غربــى 
ــتر و  ــره «اس ــترده در مقب ــوزى گس ــذب آتش س ــار ك ــار اخب ــا انتش ب
ــا ســالروز تأســيس رژيــم صهيونيســتى  مردخــاى» آن هــم همزمــان ب
درصــدد القــاى ايــن دروغ بودنــد كــه ايــن مقبــره ويــران شــده تــا بــه 
خيــال خــود عكس العمــل  آزاديخواهــان در فضــاى واقعــى و مجــازى 
نســبت بــه تأســيس ايــن رژيــم غاصــب و كودك كــش را بــه حاشــيه 
ــار  ــه اخب ــد ك ــى نبردن ــه راه به جاي ــن زمين ــا در اي ــا نه تنه ــد ام ببرن
ــره  ــودى مقب ــان يه ــه نگهب ــد حاكــى از آن اســت ك و اطالعــات جدي
ــداده و 24 ســاعت  ــى ن ــه خراب ــه بهان ــا را ب اجــازه بررســى دوربين ه

ــده اســت. ــال ش ــر فع ــا غي ــاز دوربين ه ــه، ذخيره س ــش از حادث پي
اين مطلب كه از ســوى يك منبع آگاه نيز مورد تأييد قرار گرفته اســت، 

امروز توسط آمنه سادات ذبيح پور نيز توئيت شد.
البتــه ناگفته نماند دوربين هاى اطراف مقبره درحال بررســى اســت تا 
مشــخص شود چه كسى عامل آتش ســوزى و اين اتفاق مشكوك بوده 
اســت؟ حادثه اى كه با حضور به موقع نيروهاى آتش نشانى خنثى شد و 
ســبب شد دامنه آتش سوزى بسيار جزئى شود به طورى كه هيچ آسيبى به 

مقبره وارد نشده است.
رئيــس انجمــن كليميــان تهــران و نماينــده منتخــب كليميــان در مجلس 
يازدهــم نيــز در بازديــد از ايــن مقبــره شــايعاتى مبنــى بــر آتش ســوزى 
گســترده و تخريــب آرامــگاه اســتر و مردخــاى در همــدان اظهــار كــرد: 
ــى  ــده در برخ ــايعات منتشرش ــالف ش ــم برخ ــاهده مى كني ــه مش آنچ
ــراى  ــن مشــكل و خســارتى ب ــى اســت و كوچك تري ــانه هاى غرب رس

زيارتــگاه «اِســتر و ُمردخــاى» بــه وجــود نيامــده  اســت.
همايون سامه يح افزود: اقليت هاى مذهبى به ويژه كليميان زير سايه نظام 
مقدس جمهورى اســالمى و حمايت هاى همه جانبه از ســوى دولت در 
اين كشــور زندگى مى كنند و شكرگزار خدمات دولت و نظام به جامعه 

كليميان هستند.
وى افزود: زيارتگاه اســتر و مردخاى به طور كامل سالم است و تنها در 
گوشــه اى مختصرى دود مشاهده شده كه خارج از اين مجموعه بوده و 

آن هم درحال بررسى است.
رئيس انجمن كليميان تهران گفت: اين موضوع از ســوى دشــمنان نظام 
جمهورى اســالمى بزرگنمايى شده و اقدام به تبليغ منفى عليه اين كشور 

كردند.
وى تأكيــد كرد: جامعــه ايرانيان يهودى و كليمى بــه هيچ عنوان اجازه 
نمى دهد دشــمنان جمهورى اســالمى ايران از آنها به عنوان ابزارى براى 

دستيابى به مقاصد منفى خود استفاده كنند.
حال سؤال اينجاست كه چرا نبايد اجازه بررسى دوربين هاى داخل مقبره 
داده شــود؟ آيا قرار بود برنامه اى از پيش تعيين شده اجرا شود؟ آن هم با 

نزديك شدن به روز جهانى قدس؟!
چــرا مقبــره تاريخــى «اســتر و مردخــاى» به عنــوان زيارتــگاه مقــدس 
ــى  ــكل و محدوديت ــچ مش ــدون هي ــال ها ب ــن س ــام اي ــان در تم يهودي
محــل بازديــد و رفــت و آمــد گردشــگران داخلــى و خارجــى بــوده و 
هيــچ گاه دســتخوش اتفــاق و حادثــه اى نشــده اســت امــا دقيقــا بايــد 
در روزهايــى كــه رژيــم صهيونيســتى درحــال دســت و پــا زدن بــراى 
ــش  ــه آن افزاي ــبت ب ــى نس ــه جهان ــرت جامع ــر روز نف ــت و ه بقاس
ــرده اى در  ــت پ ــت هاى پش ــا دس ــود؟! آي ــه ش ــر حادث ــد درگي مى ياب

كار اســت؟!
بايد صبر كرد و منتظر ابعاد جديد اين اتفاق مشكوك ماند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 مردم روســتاى «اشــترمل» تويســركان 
سال هاســت به توليد مبل و منبت با دســت 
مشغول هســتند و در اين زمينه زنجيره توليد 
راه اندازى كرده اند، در كنار خانه هاى روستايى 
خود كارگاه زدند و از صفر تا صد كار را توليد 
مى كنند از همين رو «اشترمل» روستاى بدون 

بيكار همدان است.
به گزارش فارس، پســرك، فردايى براى خود 
متصور نيســت، بنابراين راهى دنياى متفاوتى 
مى شــود به اين اميد كه آينده اش را دگرگون 
كند، اما گويى خداوند سرنوشت ديگرى براى 
او رقم زده بود، قرار اســت او منجى آيندگان 
شود تا مجبور نشوند براى لقمه نانى روستا و 

ديار خود را به اميد يافتن شغل ترك گويند.
او مى توانســت يك كارگر ساده مونتاژكار در 
دهه 40 شمسى شود و درنهايت به عنوان يك 
كارگر بازنشســته 70 ساله امروز در دل آهن، 
دود و فرياد زندگى كنــد، اما زندگى برايش 
جور ديگرى رقم خورد، مرتضى هنرى آموخت 
تا به چوب هاى خشك جان ببخشد و آينده يك 

روستا و شهرستان را تغيير دهد.
مرتضى كاروند هنر منبت را از اســتادكاران 
به نامى همچون «محمود مقدم و رضا مازندرانى» 
آموخت و در ســال 52 موفق مى شود مجوز 
توليد منبت كارى را دريافــت كند، حاال كه 
او در حرفه اش اســتاد شده و آموزه هاى الزم 
را فراگرفته است به زادگاهش همان روستاى 
اشترمل بازمى گردد تا آنچه برايش مقدر بود و 

با تالش آن را محقق كرد را اجرا كند.
امروز او يكى از پيشكســوتان و استادكاران 
به نام هنــر منبت كارى در ايران زمين اســت 
و تعداد زيادى از جوانــان را آموزش داده و 
هنر منبت كارى را وارد شهرستان تويسركان و 

روستاى اشترمل كرده است.
پس از گذشــت ساليان طوالنى، كاروند هنوز 
صبح تا شب مغار در دست دارد و صبح خود 
را با گل آرايى و ايجاد نقوش بر تكه چوبى شب 
مى كند، نمونه هاى منبت كارى او نشان از عشق 

و خالقيت است.

 راز تكه هاى چوب
عشق در دستانش ريشه دوانده و لحظه اى از چوب 
و مغار و چكــش اش دل نمى كند، چه رازى در دل 
تكه هاى چوب نهفته كه كاروند پس از گذشت بيش 

از 50 سال دل در گرو آن دارد.
راز گل هــاى منظم و ريزى كه همچون دانه هاى انار 
با همان نظم و ترتيب كنار هم يك جا نشســتند را 
كاروند و شــاگردانش كه امروز هر كدام براى خود 
اســتادكار شــدند و چندين نفر را آموزش داده اند، 
مى دانند.يك به يك جوانان روستا از سن ده، دوازده 
ســالگى درس و مشق و حتى دامدارى و كشاورزى 
را رها كرده و دل به راز ســر به مهر تكه هاى چوب 
سپردند تا با حركت سرانگشتان خود هنرى بى نظير 

را خلق كنند.
سرمايه كاروند و ديگر فعاالن اين حرفه در روستاى 
اشــترمل دست و فكر آنهاســت، به طورى كه منبت 

در هاى چوبى امامزاده صالــح، امامزاده داوود تهران 
و 2 چارچوب در صحن امام رضا(ع) هنر دســتان و 
ذهن خالق او اســت و كارنامه ارزشمندى در چنته 

دارد.
اين پيشكســوت، هنر منبت كارى را عاشقى و رمز 
موفقيــش را كار دلى مى داند، با دل كار كردن و مغار 
زدن و جان دوباره به چوب دادن هنر مستمر اوست.

 روستاى پر رمز و راز چوبى
امروز روستاى اشترمل، قريه  چوب هاى پر رمز و راز 
است و آوازه شهرتش دنيا را فراگرفته به طورى كه در 
هر خانه يك كارگاه به صورت ســنتى مبل و منبت 
توليد مى كنند، اين روستا را بايد روستاى بدون بيكار 

دانست.
اين روستا 2 هزار جمعيت و 500 خانوار دارد كه 90 
درصد از اهالى روســتا مشغول به توليد اقالم چوبى 
هستند، حتى بانوان روســتا هم در كنار همسران و 

خانواده هاى خود با ظرافت منبت كارى مى كنند.
تفاوت توليدات روســتاى اشترمل با نقاط ديگر كار 
دســت اهالى روستاســت، تمام كارگاه ها با مغار و 
چكش بدون دخالت دستگاه منسوجات چوبى توليد 
مى كنند و برند منبت گلريز را ايجاد و طرح هاى متنوع 
توليد كرده اند، اين برند ثبت ملى شده و درحال حاضر 

مراحل ثبت جهانى را طى مى كند.

 90 درصد اهالى «اشترمل» منبت كارند
«بهرام تركاشــوند» دبير انجمن خوشه مبل و منبت 
تويسركان كه از ســال 67 منبت كار بوده و 30 سال 
تمام هم و غمش توليد مبل بدون دخالت دســتگاه 
اســت، مى گويد: مبل و منبت در روســتاى اشترمل 
حدود 50 سال پيش با وجود آقاى كاروند آغاز شده و 
به تبع كار اين پيشكسوت جوانان روستا هم عالقه مند 
شدند و تا به امروز اين هنر در روستا استمرار داشته 
است، ضمن اينكه اين هنر به روستاهاى همجوار هم 
گســترش پيدا كرد و 4 روستا در تويسركان پايلوت 
مبل و منبت شدند. به طور كلى در تويسركان 4 هزار 
و 700 كارگاه در زمينه توليدات چوب فعال است كه 
8 هزار اشتغال مستقيم و 12 هزار اشتغال غيرمستقيم 

ايجاد كرده است.
اين منبت كار قديمــى ادامه مى دهــد: 470 كارگاه  

به صــورت ســنتى در روســتاى 
اشترمل تحت برند گلريز فعاليت 
مى كنند كه شاخصه بارز اين برند 
كار دســت اســت و بيش از 90 
درصد جمعيت روستا مشغول به 
توليد مبل و منبت هستند، زيرا از 
نيم قرن پيش اين حرفه در روستا 

رايج شده است.
او بــا اشــاره به اينكــه توليدات 
منبت شده اشترمل به قيمت توليدى 
به مشــتريان عرضه مى شود، بيان 
مى كند: تفاوت قيمت بسيار فاحش 
است، به طور مثال يك دست مبل 
در اين روســتا 20 ميليون تومان 
عرضه مى شــود در حالى كه همان 
مبل در شهرهاى بزرگ با حضور 

واسطه ها بالغ بر 80 ميليون تومان 
به فروش مى رسد.

تركاشوند اضافه مى كند: در ساليان 
گذشته بازار براى توليدات سنتى و 
دستى روستا ايجاد شده و عالوه بر 
داخل كشــور همچون استان هاى 
تبريز، اصفهــان و تهران در خارج 
كشور هم مانند عراق جايگاه خود 
را به دست آورده است، اگرچه براى 
جذب بازار بايد بيش از پيش فعال 
انجام  درخورى  اقدامــات  و  بوده 

دهيم.
اين توليدكننــده ماهر با بيان اينكه 
حمايت شركت شهرك هاى صنعتى 
اســتان از منسوجات دستى روستا 
قابــل قدردانى اســت، مى افزايد: 
اين شــركت در 3 سال گذشته در 

زمينه ثبت خوشــه صنعتى و ناحيه صنعتى اشترمل 
اقدامات خوبى در اين روســتا انجــام داده از جمله 
اين اقدامات ســاخت مركز تخصصى مبل و منبت 
اشترمل، برگزارى جشنواره ها و ايجاد نمايشگاه هاى 

فروش است.
او مى گويد: در گذشــته فقط كالف مبل در اشترمل 
توليد مى شــد درحالى كه امروز تمام مراحل رنگ و 
رويه كوبى انجام و مبل كامل در نمايشگاه هاى روستا 
عرضه مى شــود، در مركز تخصصــى مبل و منبت 
در زمينــه رنگ و رويه كوبى كالس هاى آموزشــى 
به صورت مســتمر با همكارى فنى وحرفه اى برگزار 

مى شود.
تركاشوند اضافه مى كند: عالوه بر توليد برخى اهالى 
در تهران هم نمايشــگاه فروش منســوجات چوبى 
راه انــدازى كرده انــد و توليدات روســتا به صورت 
مســتقيم بدون واسطه در اين فروشــگاه ها عرضه 
مى شــود، البته 5 نمايشگاه در روستا هم افتتاح شده 

كه كار آماده و تكميل ارائه مى دهد.
ايــن فعال عرصه توليد مبل و منبــت بيان اينكه در 
تفاهمنامــه اى بــراى خريد از توليدات روســتا در 
نمايشگاه هاى داخل اشــترمل 15 ميليون تومان وام 
قرض الحسنه توســط صندوق كارآفرين اميد اعطا 
مى شود، عنوان مى كند: با همكارى شركت شرك هاى 
توليدات  صنايع دستى  و  صنعتى 
روستا شناســنامه دار شده و نوع 
پارچه، نوع چوب و نوع برند در 
شناســنامه اصالت كاال مشخص 

مى شود.
او ادامــه مى دهد: معضلى كه در 
اين زنجيره توليــد با آن مواجه 
مشتريان  كه  اســت  اين  هستيم 
كمتــر به صــورت مســتقيم از 
توليدكننــدگان خريد مى كنند و 
اغلب از نمايشــگاه ها به قيمت 

كالن جنس را تهيه مى كنند.
چوب هاى  مى افزايد:  تركاشوند 
گردو براى ساخت مبل و منبت 
در اين منطقه از استان كردستان 
و چوب راش پس از ممنوعيت 

از  اغلب  شــمال  جنگل هــاى 
گرجستان و تركيه وارد مى شود.

 شوق منبت كارى
«حسين تركاشــوند» منبت كار 
چيره دست اشترمل كه خانوادگى 
زنجيره توليد راه اندازى كرده اند، 
ســالگى   15 از  مى گويــد: 
منبت كارى را به واســطه عالقه 
به اين حرفه با شــاگردى آقاى 
كارونــد آغاز كــردم و اين هنر 
را آموختــم، بيشــتر نوجوانان 
و جوانان روســتا منبــت را از 
آقاى مرتضــى كاروند آموختند 
و درحال حاضر در پيشــه خود 

موفق هستند.
او بــا بيــان اينكــه از بچگى 
عالقه مند به اين هنر بــودم و با اصرار زياد تحصيل 
را ترك كردم و وارد اين حرفه شــدم، بيان مى كند: 
منبت كاران روســتاى اشترمل چيره دست هستند، در 
بين هنرمندان كشور حرف براى گفتن دارند و اغلب 
در مدت زمان كوتاه طرح هاى جديد و نو طراحى و 

خلق مى كنند.
تركاشوند با اشاره به اينكه منبت كارى با دست كامال 
احســاس هنرى را به مخاطب منتقل مى كند، ادامه 
مى دهد: بنده از شغلم لذت واقعى مى برم و ساعت ها 
با شــوق و خالقيت منبت مى كنم، البته خالقيت در 
كار ما بسيار پر اهميت و براى جذب بازار الزم است.

اين منبت كار چيره دســت به تفاوت بسيار چشمگير 
توليدات دســتى با توليدات دستگاهى اشاره مى كند 
و مى گويــد: نــازك كارى و ظرافــت خاصــى در 
برجسته ســازى نقوش با مغار وجــود دارد كه اين 

ظرافت در كار دستگاهى به چشم نمى خورد.
او اضافــه مى كنــد: زمان مــورد نياز بــراى منبت 
منسوجات چوبى بستگى به طرح هاى مختلف دارد 
به طور ميانگين براى هر يك عدد مبل يك ماه زمان 

نياز است تا از پايه تا تاج مبل منبت كارى شود.
اين فعال عرصه توليد مبل و منبت اشــترمل با اشاره 
به اينكه منبت كارى به 2 دســته گل درشت و گلريز 
كه مختص اشترمل است تقسيم بندى مى شود، ادامه 
مى دهد: حقوق استادكاران ماهر و چيره دست روزى 
حدود 200 هزار تومان درنظر گرفته مى شود، ضمن 
اينكه صدمات جسمى در اين حرفه زياد است زيرا 
روزانه بيش از 10 ساعت به صورت ايستاده مشغول 

منبت هستيم.

 زنجيره توليد «اشترمل»
او مى افزايد: فرايند توليد اســتيل مبل در روســتاى 
اشــترمل به صورت زنجيره توليد است و اين فرايند 
از تهيه چوب مرغوب گردو آغاز مى شود تا نجارى 
كه چوب ها قطعه بندى شده و شكل اصلى مبل ايجاد 
و در مرحله بعد به منبت كار تحويل داده مى شود، در 
اين مرحله نقش اصلى طراحى شده به چوب چسبيده 

و مرحله مشبك كارى انجام مى شود.
اين منبت كار ماهر ادامه مى دهد: پس از مشبك كارى 
مرحله منبت كارى و برجسته ســازى نقوش صورت 

مى گيرد و درنهايت مونتاژ كالف مبل و مرحله آخر 
رنگ و رويه كوبى انجام مى شود.

 توليد در كنار خانه و خانواده
«قاســم تركاشــوند» از توليدكنندگان مبل و منبت 
اشــترمل درباره توليدات منحصر به فرد اين روســتا 
اظهار مى كند: خدا را شــكر از شغلم راضى هستم، 
اين حرفه نســل به نسل به ما رســيده، اگرچه براى 
آموختن و حرفه اى شدن 7 سال شاگرى كردم و كار 
را آموختم تا درنهايــت خودم كارگاه زدم و كارم را 

گسترش دادم.
او در ادامه عنوان مى كند: مشابه توليدات اين روستا 
در كمتر جايى ديده مى شود، اغلب توليدات از چوب 
گردو است كه نقش و نگارهاى ريز در آن با دقت با 

مغار كنده كارى مى شود.
اين فعــال عرصه توليدات مبل و منبت بيان مى كند: 
خوشبختانه همگى در يك حرفه داخل روستا و كنار 
خانواده و اقوام مشــغول به كار هستيم و آواره ديار 
غربت نشــديم، زندگى در روستا به سبك و سياق 

خودمان ارزشمند است.
او با بيان اينكه امروز يك حرفه  به جز كشــاورزى و 
دامدارى در روســتاى اشترمل گسترش پيدا كرده و 
اغلب اهالى مشغول به همين كار هستند، مى افزايد: 
اهالى كنار خانه و كاشــانه خود كارگاهى دست و پا 
كرده اند و با كمال آرامش در زادگاه خود كار مى كنند.

تركاشــوند ادامه مى دهد: حدود 20 ســال است كه 
مونتاژ توليدات را انجام مى دهم پس از منبت كارى، 
چوب ها به اين كارگاه منتقل مى شود و در اين مرحله 
چسب و مونتاژ انجام و براى رنگ كارى كالف آماده 

است.
اين فعال عرصه توليدات مبل و منبت اضافه مى كند: 
به طور كلى كار به صورت تكه تكه زير دستم مى آيد 
در اين مرحله مونتاژ و درنهايت كالف آماده مى شود 

تا به سليقه بازار و مشترى رنگ و رويه كوبى شود.
او مى گويد: به طور كلى هر 2 روز يك بار يك دست 
مبل مونتاژ و تمام مراحل كار با دست انجام مى شود، 
به طور كلى شــاخصه توليدات اشــترمل كار دست 

است.

 سود واقعى نصيب نمايشگاه داران مى شود
«عماد تركاشوند» منبت كار با سابقه اشترمل كه بيش از 
30 سال مشغول به منبت كارى است مى گويد: زحمتى 
كه منبت كاران و فعاالن ايــن عرصه انجام مى دهند 
نصيب نمايشگاه داران مى شود، توليدكنندگان روستا 
2، 3 ماه روى هر سرويس مبل وقت مى گذارند، اما 

سود واقعى نصيب فرد ديگرى مى شود.
او در ادامــه مى افزايــد: در واقــع ســرمايه داران و 
نمايشــگاه داران در مــدت زمان كوتــاه از فروش 

توليدات ما سودهاى كالن مى برند.
تركاشــوند ادامه مى دهد: تصميم گرفتيم در روستا 
نمايشــگاه برپا كنيم و توليدات را بدون واســطه به 
مشــتريان عرضه كنيم اگرچه مسئوالن بايد در زمينه 
ايجاد نمايشــگاه هاى متعدد و فروشگاه هاى عرضه 
اقداماتى براى روســتاى اشــترمل انجام دهد تا اين 
روســتا هم بيش از پيش در سراســر كشور شناخته 

شود.

 «اشترمل»، روستاى پررمز و راز چوبى

 «هر خانه» «يك كارگاه»

زحمتى كــه منبت كاران 
و فعــاالن ايــن عرصه 
نصيب  مى دهند  انجــام 
مى شود،  نمايشگاه داران 
 ،2 روستا  توليدكنندگان 
سرويس  هر  روى  ماه   3
اما  مى گذارند،  وقت  مبل 
فرد  نصيب  واقعى  سود 

ديگرى مى شود

اشترمل،  روستاى  امروز 
پر  چوب هــاى  قريــه  
و  اســت  راز  و  رمــز 
را  دنيا  آوازه شــهرتش 
به طورى كه  فراگرفتــه 
در هــر خانه يك كارگاه 
به صورت ســنتى مبل و 
منبت توليد مى كنند، اين 
روســتا را بايد روستاى 

بدون بيكار دانست

خسارت 44 ميلياردى 
كرونا به گردشگرى 
همدان
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان 
از خســارت 44 ميليارد تومانى كرونا به بخش گردشــگرى 

همدان خبر داد.
علــى مالميــر در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان با 

اشاره به اينكه در حوزه گردشگرى در ايام شيوع كرونا، عمال 
گردشگرى ما تعطيل شد، اظهار كرد: پس از شيوع كرونا طبق 

اعالم ستاد كرونا تمام تأسيسات گردشگرى تعطيل شد.
وى ادامــه داد: همــدان كه هر ســاله در ايــام نوروز و 
فروردين مــاه بخش مهمــى از بازديدكنندگان را شــامل 
مى شــد، امســال حدود 20 درصــد درآمــد حاصل از 
تاسيســات  درحالى كه  شــد  صفــر  نوروز  گردشــگرى 

داشتند. را  ثابت  هزينه هاى 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
همدان بيان كرد: در استان ما سال گذشته نيز به دليل بارش هاى 
شــديد و وقوع سيل. اين مشكل وجود داشــت؛ بنابراين 2

نوروز پياپى تأسيسات همدان درآمد نداشتند.
وى تأكيد كــرد: اميدواريم با تصميم ســتاد كرونا، شــاهد 

بازگشايى تأسيســات گردشگرى باشــيم؛ زيرا فصل رونق 
گردشــگرى همدان هم 6 ماه نخست سال است و اگر زودتر 

برگرديم، خسارت كمترى را متحمل خواهيم شد.
مالمير برآورد خســارت در تأسيســات گردشگرى در 2 ماه 
گذشــته را حدود 44 ميليارد تومــان عنوان كرد و گفت: اين 
ميزان صرفا براى تأسيســات داراى مجوز از ميراث فرهنگى 

بود.
وى با اشاره به اينكه خسارت زيادى نيز به بخش صنايع دستى 
وارد شــد، تصريح كرد: مهم ترين فصل فروش صنايع دستى 
نوروز بــود و حضور نيافتــن مردم در بــازار و نبود امكان 
صادرات، موجب تحميل خســارت زيادى شــد به طورى كه 
در مجموع حدود 230 ميليارد تومان خســارت با احتســاب 

صادرات به اين بخش را شاهد بوديم.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
همــدان در ادامه با اشــاره به پروژه هاى حوزه گردشــگرى 
خاطرنشــان كرد: درحال حاضر ميزان تأسيساتى كه در دست 
ساخت بوده و موافقت اصولى صادر شده است، 19 پروژه به 

ارزش 2 هزار و 500 ميليارد تومان است.
وى با بيان اينكه طبق هدفگذارى بايد بتوانيم در افق 3 ســاله 
ميزان تخت را به 7 هزار عدد برســانيم، گفت: در ســال 94
تعــداد تخت هاى هتل در همدان 2 هزار و 200 مورد بود كه 
در ســال 98 به 4 هزار و 40 تخت رسيد و هدف بلند ما اين 

است كه بتوان آن را به 7 هزار تخت رساند.
مالمير افزود: در كنار هتل ها از ظرفيت مجتمع هاى گردشگرى، 
بوم گردى ها و ســفره خانه ها نيز مى توان استفاده كرد كه بايد 

گسترش يابند.
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محمد ترابى »
 علم سياســت به دليل فراگيــر بودن آن 
در حوزه هاى مختلــف از جلمه اقتصادى و 
اجتماعى و ... را نمى توان معقوله جداگانه اى 
از علوم ديگر در بعد اجرايى دانست. از اين 
رو شــاهد آن هســتيم كه در جوامع امروزه 
گوناگون  تخصص هاى  و  باتحصيالت  افراد 
پا در عرصه سياسى گذاشته و حتى نسبت به 
تحصيلكرده هاى رشته هاى مربوط به سياست 

هم نيز موفق تر عمل مى كنند.
يكى از اين دســته افراد پزشكان بوده اند كه 
برخى از آن ها پس از مدتى طبابت عالقه مند 
به فعاليت هاى سياسى و اقتصادى مى شوند. 
پس از پيدايش ويروس كرونا و شيوع آن در 
جهان بيش از پيش توجهات به سمت جوامع 

پزشكى جلب شــد و فعاالن در حوزه علوم 
پزشــكى يكى از منتقدان اصلى دولت ها در 

عرصه مقابله با اين ويروس شدند.
از اين رو ادامه روند شــيوع ويروس كرونا 
در جهان اين احتمال را به وجود مى آورد كه 
پزشكان  به سمت  سياسى  قدرت  عرصه هاى 
و فعاالن در حوزه علوم بهداشــتى- درمانى 
حركت كند. در بين كشور هاى غربى، آلمان 
موفق تريــن دولت را در مقابلــه با ويروس 
كرونا داشــته اســت و برخى اين مسأله را 
مرتبط با اين مى دانند كه آنكل مركل نخست 
وزير اين كشور يك دانشمند در عرصه علوم 

شيمى فيزيك است.
در ايــاالت متحــده آمريكا يكــى از داليل 
پيش بينى بــراى پيروزى جــو بايدن رقيب 

انتخاباتــى دموكرات دونالــد ترامپ رئيس 
جمهور فعلى اين كشــور، عملكرد ضعيف 
اين رئيس جمهور در مسأله مقابله با ويروس 

كرونا است.
در كشــورمان ايــران حــوزه بهداشــت و 
ــه  ــگاه ســاير بخش هــاى جامع ــان پناه درم
ــل  ــتيم مث ــم مى توانس ــا ه ــت. م ــده اس ش
ــر  ــر س ــا را ب ــش، كرون ــپ و مخالفان ترام
ــوزه بهداشــت  ــى ح ــم، ول ــر بكوبي يكديگ
ــل  ــه اى عم ــا به گون ــه م ــان در جامع و درم
ــت و  ــاال نگرف ــا ب ــن دعوا ه ــه اي ــرد ك ك
ــاص،  ــارى خ ــن بيم ــر اي ــه در براب جامع
پناهــى پيــدا كــرد. البتــه دولــت نيــز 
هماهنگى هــاى خوبــى بــا وزارت بهداشــت 

ــت. ــته اس ــه داش ــن زمين در اي

طبق پيش بينى هاى مجامع پزشــكى متأسفانه 
روند شــيوع كرونا تــا توليد واكســن اين 
ويروس ادامه خواهد داشــت و اين موضوع 
از ادامــه بحران هاى اقتصــادى و اجتماعى 
و حتى بدتر شــدن شــرايط فعلى در دنيا را 
خبر مى دهد. از ايــن رو با ادامه اين روند تا 
زمان انتخابات رياســت جمهورى و توجه 
و احســاس نياز مردم به فعــاالن حوزه هاى 
بهداشــت و درمان، حضــور و موفقيت اين 
افراد در انتخابات رياســت جمهورى پيش 

روى را محتمل تر مى كند.
از ايــن رو گزينه هايى كــه مى توانند با اين 
ويژگى به عنــوان مدعيان اصلــى ورود در 
انتخابات رياست جمهورى 1400 دانست را 

بررسى مى كنيم:

خبر

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

آگهي حصر وراثت
ــنامه   ــماره شناس ــد شمســى داراى ش ــت محم ــا وكال ــرى ســروش ب ــاه زر نظي ــم م خان
4031534256 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 111/980208ح از ايــن حــوزه 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ســروانعلى 
ــه شــماره شناســنامه  297 در تاريــخ 81/01/15 در اقامتــگاه دائمــى  نظيــرى ســروش ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــد 1329/08/10  ــنامه 4031533314 متول ــماره شناس ــه ش ــرى ســروش ب 1-منيجــه نظي

ــى ــد متوف فرزن
ــد1331/08/06  ــه شــماره شناســنامه 4031534256 متول ــاه زر  نظيــرى ســروش ب  2- م

فرزنــد متوفــى
 3-خوشــقدم نظيــرى ســروش بــه شــماره شناســنامه 4031536259  متولــد 

متوفــى  فرزنــد    1337/03/06
ــد 1346/07/09  ــنامه 4031538510 متول ــماره شناس ــه ش ــرى ســروش ب ــد نظي 4-محم

فرزنــد متوفــى 
5-حديقــه بيگ محمــدى بــه شــماره شناســنامه 4031530005 متولــد 1310/06/10 
ــور را در يــك  ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــى اينــك ب همســر متوف
نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او 
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 36)
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آگهي حصر وراثت
خانــم منيجــه نظيــرى ســروش بــا وكالــت محمــد شمســى داراى شــماره شناســنامه  
ــوزه  ــن ح ــه 111/980207ح از اي ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 4031533314 ب
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان حديقــه 
بيگ محمــدى فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه  837 در تاريــخ 1388/11/12 در 
اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفيــه منحصــر 

اســت بــه:
ــه شــماره شناســنامه 4031533314   ــد ســروانعلى ب ــرى ســروش فرزن  1- منيجــه نظي

ــه ــد متوفي ــد 1329/08/10 فرزن متول
ــنامه 4031534256  ــماره شناس ــه ش ــروانعلى ب ــد س ــروش فرزن ــرى س ــاه زر نظي  2-م

ــه ــد متوفي ــد 1331/08/06 فرزن متول
 3-خوشــقدم نظيــرى ســروش فرزنــد ســروانعلى بــه شــماره شناســنامه 4031536259 

متولــد 1337/03/06 فرزنــد متوفيــه
 4-حاج محمــد نظيــرى ســروش فرزنــد ســروانعلى بــه شــماره شناســنامه 4031538510 
متولــد 1346/07/09 فرزنــد متوفيــه اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 37)
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آزادى تجارت از اصول قديمى حقوق 
بين الملل است

 آزادى تجــارت از جملــه اصول قديمى و شناخته شــده حقوق 
بين الملل است و دولت ها حق ندارند در اجراى آن مانع تراشى كنند. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عباسعلى كدخدايى سخنگوى 
شــوراى نگهبان در صفحه شــخصى خود در توئيتر نوشت: هرگونه 
ايجاد مزاحمت در اســتفاده از اين حق مســلم ايران، عالوه بر نقض 
اصول و قواعد حقوق بين الملل، مى تواند عواقب پشيمان كننده اى براى 

رژيم آمريكا داشته باشد.

وارد فاز مهار كرونا شديم
 ما از مراحل مديريت و كنترل بيمارى عبور كرديم و وارد فاز مهار 

بيمارى شده ايم فاز مهار بيمارى نيازمند تداوم همكارى مردم است.
به گزارش مهر، ســخنگوى دولت روز گذشــته در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه درباره شرايط فعلى كشور درباره شيوع ويروس كرونا 
گفت: خوشبختانه نقاط سفيد در سطح كشور درحال افزايش است و 
به 280 شهرســتان افزايش پيدا كرده است. همچنين روند بهبودى و 
درمان بيماران مبتال به كوويد 19 پس از چين و سوئيس در رتبه سوم 
جهان قرار دارد. ميانگين بهبودى بيماران ما بسيار خوب است و تقريبا 
94 درصد بهبودى داريم. درحالى كــه ميانگين جهانى بهبود بيماران 

مبتال به كوويد-19، 84 درصد است.
على ربيعى تصريح كرد: آخرين گزارشى كه در جلسه ستاد ملى مبارزه 
RE با كرونا ارائه شــد، نشــان مى دهد عدد مولد نسلى يا به تعبيرى

در كمتر از 4 هفته به زير عدد يك رســيده اســت. يعنى ميزان انتقال 
كرونا در  اســفندماه از يك نفر بــه 3 نفر بود و امروز به كمتر از يك 
نفر رســيده است. اين شاخص بسيار خوبى است كه يك بيمار حتى 
يك نفر را مبتال نمى كند. گزارش ها در ستاد ملى نشان مى داد كه ما از 
مرحلــه مديريت و كنترل بيمارى عبور كرده ايم و امروز كادر وزارت 
بهداشــت و درمان كشور و تمام دســتگاه هاى همكار وارد فاز مهار 

بيمارى شده اند.
وى تصريح كرد: فاز مهار بيمارى قطعا نيازمند تداوم همكارى باالى 
83 درصد كنونى است كه داشته ايم. ما ناگزير و ناچار هستيم اقتصاد 
را ســرپا نگه داريم. تجربه به ما نشــان داد حتى كشورهايى كه پس 
از ما درگير اين بيمارى شــدند، فاصله گذارى اجتماعى و هوشــمند 
يك اســتراتژى صحيح بوده اســت و اين استراتژى قطعا با همكارى 
صاحبان صنايع، كارگران و افرادى كه در بخش هاى خدمتى خدماتى 

و كارمندان دولت و همچنين شهروندان امكان پذير است.

انتقاد ابطحى از قيمت خودرو
 شــما مى گوييد حضور دانش آموزان هيــچ اجبارى ندارد، خوب 
دنش آموزان نمى آيند قرار بر اين اســت كه امتحانى هم گرفته نشود 
درواقع يك نسل بى ســواد را تقديم جامعه مى كنيد. اين چه تدبيرى 
است؟ به گزارش ايسنا، يك عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 
شوراى اسالمى در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى گفت: سرزمين 
ســوخته را تحويل دولت بعد ندهيد. مقام معظم رهبرى هم گفتند كه 
بايد دولت جوان و حزب اللهى روى كار بيايد. اين چه وضعى اســت 
كه براى خودرو درست كردند؟ شما پيش فروش هاى پيشين را بدهيد، 

نمى خواهد دوباره خودرويى پيش فروش كنيد.
محمدجواد ابطحى خطاب به رئيس جمهور گفت: چرا لپه كيلويى 40
هزار تومان است؟ يكى از دوستان امروز گفت كه آقاى روحانى استعفا 

دهد تا دولت جوان و حزب اللهى تشكيل شود.
وى در انتقاد از قوه قضاييه گفت: 400 نفر از فضالى سياســى كشور 
درباره 12 تخلف وزير مخابرات و رئيس شوراى عالى فضاى مجازى 
نامه نوشته و اظهارات خود را بيان كردند با اين تخلفات برخورد كنيد.

درخواست بيش از 100 كشور براى تحقيق 
بهداشت جهانى درباره كرونا

 بيش از 100 كشــور روز دوشنبه در هفتادوسومين مجمع جهانى 
بهداشت، پيش نويس قطعنامه اى را پيشــنهاد داده  و خواستار تحقيق 
مستقل سازمان جهانى بهداشت درباره همه گيرى ويروس «كوويد19» 

شده اند.
به گزارش فارس، كشورهايى مختلفى از جمله استراليا، هند، نيوزيلند، 
روســيه و بريتانيا از اين پيشــنهاد حمايت كرده انــد. اتحاديه اروپا و 
اعضاى آن هم جزو حاميان اين حركت هستند اما نام آمريكا در ميان 

امضاكنندگان ديده نمى شود.
از زمان شــيوع ويروس كرونا در جهان، آمريكا انگشــت اتهام را به 
ســمت چين گرفته و اين كشــور را به پنهان كارى و ارائه نادرســت 

اطالعات درباره اين بيمارى متهم كرده است.
رئيس جمهور آمريكا همچنين ســازمان جهانى بهداشت را به داشتن 
گرايش به ســمت چين متهم كرده و چندى پيش در بحبوحه بحران 
جهانى اين بيمارى، اعالم كرد حمايت مالى كشــورش از اين سازمان 

را تعليق كرده است. 

اگر آمريكايى ها اقدام احمقانه اى انجام دهند 
با پاسخ قاطع ايران مواجه مى شوند

 آنچه آمريكايى ها درباره كشــتى هاى نفتكش ما در نقاط مختلف 
جهان عنوان كردند غيرقانونى و بى شرمانه است و اگر بخواهند اقدامى 
عليه رفت وآمد آزاد و قانونى كشتى هاى ما انجام دهند با واكنش ايران 

مواجه مى شوند.
بــه گزارش فــارس، ســخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشــته 
در نشســت خبرى بيان كرد: تجارت آزاد بين كشــورها به رسميت 
شناخته شده اســت. اينكه آمريكايى ها از كشورى خوششان نمى آيد 
و تحريم هايى را وضع كردند، دليلى نمى شــود تحريم هاى غيرقانونى 
را يكجانبه اعمال و ديگران را تشويق و تهديد كنند كه از تحريم هاى 

آنها پيروى كنند.
عباس موسوى با بيان اينكه دنياى آزاد و مستقل قطعا چنين اقدامى را 
نمى پذيــرد، اظهار كرد: ما توصيه هاى الزم را به آمريكايى ها از طريق 
سفير سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع و هم نمايندگى ايران در 
ســازمان ملل و نامه ظريف به گوترش داديم و عواقب هرگونه اقدام 
نابخردانه اى را به عهده دولت آمريكا گذاشــتيم و اميدواريم دست به 

هيچ حماقتى در اين زمينه نزنند.
وى در پاســخ به سؤالى درباره كشتى هاى ايرانى كه به مقصد ونزوئال 
درحال حركت هســتند، گفت: كشــتى هاى ايران حامل محموله هاى 
سوخت به سمت ونزوئال درحال حركت هستند و اينها رسما و قانونا 
تجارت قانونى و مشروع  انجام مى دهند و هيچ مانع قانونى در مسير 

اين تجارت مشروع وجود ندارد. 

تأكيد بر ضرورت تالش براى تقويت 
همه جانبه همكارى هاى تهران-بغداد

 رؤساى جمهور ايران و عراق روابط 2 كشور را برادرانه، تاريخى و 
فرهنگى دانستند و بر ضرورت تالش براى توسعه، تقويت همه جانبه 

مناسبات تهران- بغداد تأكيد كردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى در گفت وگوى تلفنى با برهم صالح با ابراز خرسندى از رأى 
مثبت پارلمان به كابينه جديد در اين كشــور، تأكيد كرد: ثبات سياسى 
در عراق براى منطقه حائز اهميت است و مطمئنا اين روند پيش زمينه 

بازيابى نقش برجسته عراق در منطقه خواهد بود.
وى بـا بيـان اينكـه امـروز كشـورهاى منطقـه بـا مشـكالت فراوانى 
همچـون كاهـش قيمت نفـت، همه گيـرى ويروس كرونـا، معضالت 
امنيتـى و مهمتـر از همـه مداخالت آمريـكا در امور داخلى كشـورها 
مواجـه هسـتند، اظهار كرد: توسـعه همه جانبـه روابـط و همكارى ها 
از  عبـور  بـراى  مى توانـد  دوسـت،  ملت هـاى  و  دولت هـا  ميـان 

مشـكالت راهگشـا باشد.
رئيس جمهور عراق با اشــاره به اهميت روابط سياســى 2 كشــور، 
تأكيد كرد: ثبات و امنيت عراق نيازمند همكارى كشــورهاى دوست 

و همسايه به ويژه جمهورى اسالمى ايران است.
رئيس جمهــور عراق با اشــاره به مداخالت مخــرب قدرت هاى 
خارجــى در منطقه، اظهار كــرد: منطقه خاورميانــه تاب و تحمل 
بحران هــاى جديد را ندارد و از اين نظر دخالت بيگانگان در منطقه 

بايد به سرعت پايان يابد.

پخش بيانات مقام معظم رهبرى تنها برنامه روز قدس
 ســخنرانى مقام معظم رهبرى به صورت زنده از شبكه هاى مختلف راديويى 
و تلويزيونى داخلى و بين المللى پخش خواهد شــد و راهپيمايى روز قدس در 
هيچ يك از شهرهاى كشور برگزار نمى شود. به گزارش ايسنا، شوراى هماهنگى 
تبليغات اســالمى با صدور اطالعيه اى با اعالم اينكه رهبر معظم انقالب اسالمى 
در روز جهانى قدس به صورت زنده و تلويزيونى با مردم سخن خواهند گفت، 
يادآور شد: «به منظور كسب فيض حداكثرى از بيانات ولى  امر مسلمين هيچ برنامه 
ديگرى تحت عنوان روز قدس در هيچ  نقطه اى از كشور برگزار نخواهد شد.» در 
ادامه اين بيانيه آمده است كه سخنرانى مقتداى مقتدر و عظيم الشأن امت اسالمى، 
بر اين اساس در آخرين جمعه از ماه مبارك رمضان(2 خرداد 1399ـ  مصادف با 
22 مى 2020 ميالدى) رهبر معظم انقالب اسالمى ساعت 12:00 (به وقت تهران) 

به صورت زنده با امت اسالمى سخن خواهند گفت.

هيأت هاى نظارت بر انتخابات موظف 
به ارائه استنادات به داوطلبان 

 نمايندگان مردم در مجلس هيأت هاى نظارت بر انتخابات، موظف به ارائه استنادات 
به داوطلبان رد صالحيت شــدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نمايندگان در 
جلسه علنى روز گذشته مجلس با طرح اصالح برخى قوانين درباره انتخابات رياست 
جمهورى اسالمى ايران، مجلس شوراى اسالمى و شورا هاى اسالمى كشور موافقت 
كردند. بر اساس ماده الحاقى اصالحى بر اين طرح آمده است: هرگاه براساس پاسخ 
دريافتى از مراجع استعالمى توسط هيأت هاى اجرايى و نظارت، صالحيت داوطلبان 
رد شــده باشــد، هيأت هاى مزبور موظفند درصورت درخواست داوطلب در موعد 
قانونى اعتراض، اســتنادات و گزارشــاتى كه موجب رد صالحيت او شده است، با 
رعايت قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده در انتخابات 

مختلف را به او تسليم و به دريافت توضيحات و دفاعيات از او اقدام كند.

آمريكا به سازوكار كره جنوبى براى تجارت 
بشردوستانه با ايران نظر مثبتى دارد

 يك رسانه كره جنوبى به نقل از منبعى مطلع نوشت كه آمريكا ديدگاه مثبتى 
به سازوكار پيشنهادى سئول براى تجارت بشردوستانه با ايران دارد. 

به گزارش فارس، بر اين اســاس، با اينكه گفته مى شــود صادرات كاالهاى 
بشردوســتانه از ســئول به ايران ذيل تحريم ها قرار ندارد اما شــركت هاى 
كره جنوبــى براى تداوم فروش دارو و ديگر تجهيزات پزشــكى به ايران با 
مشــكالتى مواجه هستند زيرا از احتمال مجازات شدن با تحريم هاى آمريكا 

نگرانى دارند.
يونهــاپ روز پيش گزارش داد كــه دولت كره جنوبــى محموله اى از كيت 
تشخيص ويروس كرونا و ديگر تجهيزات درمانى به ارزش 1 ميليون دالر را در 
راستاى كمك به تهران براى مقابله با شيوع كرونا، به ايران ارسال كرده است. 

آگهـي  منـاقصه عمـومى

 واحد بازرگانى  - شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

شــركت توســعه معدنــى و صنعتــى صبانور(ســهامى عــام) جهــت تاميــن خــوراك كارخانجــات همــدان و كردســتان خــود طــى ســال 1399 نيــاز 
بــه خريــد ســنگ آهــن دانــه بنــدى شــده از طريــق مناقصــه عمومــى بــا عيــار آهــن حداقــل 50 درصــد بــه هــر ميــزان و تنــاژى (حداقــل 10،000 

تــن) دارد.
لذا از عالقمندان دعوت مى شود جهت شركت در مناقصه مذكور به شكل ذيل اقدام نمايند.

متقاضيــان مــى بايســت اســناد شــركت در مناقصــه، فــرم مخصــوص اســتعالم بهــاء و تضميــن شــركت در مناقصــه را از طريــق ســايت شــركت بــه 
نشــانى www.sabanour.com  پرينــت، تكميــل، مهــر و امضــا نمــوده و حداكثــر تــا تاريــخ 7 خــرداد مــاه ( 1399/03/07) بــه واحــد بازرگانــى 
واقــع در  تهــران، ســعادت آبــاد، نرســيده بــه خروجــى آيــت ا.. هاشــمى رفســنجانى شــرق ، خيابــان حــق طلــب غربــى (26)، پــالك 49، ســاختمان 

صبانــور، طبقــه ســوم تحويــل دهنــد.
نتيجــه مناقصــه حداكثــر تــا 10 روز پــس از تاريــخ اتمــام مهلــت، تعييــن و برنــده مــى بايســت حداكثــر ظــرف مــدت 3 روز كارى از تاريــخ اعــالم 
نتيجــه بــراى انجــام معاملــه و انعقــاد قــرارداد حاضــر شــود در غيــر اينصــورت ســپرده برنــده ضبــط و طبــق مقــررات، بــا نفــرات بعــدى معاملــه 

انجــام خواهــد شــد.
ــا شــماره تلفــن 27645307-021 تمــاس  متقاضيــان مــى تواننــد در صــورت وجــود هــر گونــه ابهــام و يــا ســوالى بــه آدرس ذكــر شــده و يــا ب

حاصــل نماينــد.
ضمنــا مناقصــه گــذار در قبــول يــا رد هــر يــك و يــا تمامــى پيشــنهادات اختيــار تــام داشــته و هيــچ گونــه ادعــا و اعتراضــى در ايــن زمينــه 

مســموع نخواهــد بــود.

آگهى تغييرات شركت خدماتى شهرك صنعتى اللجين شركت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 734 و شناســه ملى 14003642464 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســاليانه مورخ 1398/03/31 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد : 
1 - روزنامه كثيراالنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 
شــد. 2 - صورتهاى مالى منتهى به 1397/12/29 به تصويب رســيد . 3- 
موسسه حسابرسى ارقام پژوهان دقيق به شماه ثبت 20860 و شناسه ملى 
10103292728 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مهدى رضائى رجا به شماره 
ملى 3871364101به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك ســال مالى 

انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (852057)

 على اكبر واليتى
اكبــر واليتى يكى از چهره هاى پزشــك 
اصولگرا است كه نه تنها پيش تر كانديداى 
رياست جمهورى شــده بلكه به مبارزه 
انتخاباتى نيز پرداخته اســت. وى رئيس 
هيأت امناى دانشگاه آزاد اسالمى كنونى 
و وزير امورخارجه ســابق است. واليتى 
در ســال 1384 كانديــداى انتخابــات 
رياست جمهورى شد اما به محض نامزد 
شــدن اكبر هاشمى رفســنجانى، واليتى 
به نفع وى كناره گيرى كرد. در سال 1392

در يازدهميــن دوره انتخابات رياســت 
جمهورى او نيز نامزد انتخابات شــد و با 
كسب حدود 6 درصد آرا در ميان 6 نامزد 
حاضــر در اين انتخابــات در رتبه پنجم 
قرار گرفت. او كســى بــود كه برخالف 
تصورات  پيشين، حاضر نشد در آن سال 

به نفع محمدباقر قاليباف كنار رود. 
با اين حال اميدوار هســتيم هرچه زودتر 
درمان قطعى بــراى مقابله با اين ويروس 
منحوس يافته شــود و دوباره روال عادى 
زندگــى در جامعه جهانى از ســر گرفته 
شــود. دولت هــا به دليل نابســامانى هاى 
اقتصادى پيش آمده با چالش هاى فراوانى 
روبه رو شــده اند و ادامه اين روند شيوع 
ويروس كرونا اوضاع فعلى جامعه جهانى 
را مى تواند به نقاط تاريكى بكشاند. از اين 
رو است كه بار مسئوليت دولت ها افزايش 
يافتــه و نياز به افراد مدبــر بيش از پيش 

احساس مى شود.

مشكالت  افزايش  دولت ها  اصلى  دغدغه 
اقتصــادى پيش آمده با ادامه روند شــيوع 
اين ويروس اســت، و مطمئنا چالش هاى 
اقتصادى به وجــود آمده دامنه زيادترى از 
افراد را نسبت به ويروس كرونا تحت تأثير 
قرار خواهد داد. از اين رو دولت سيزدهم 
منتخب در ســال 1400 بايد تمركز اصلى 
خود را در مســائل اقتصادى بگذارد زيرا 
مشــكالت اقتصادى سال هاى اخير اكنون 
با پيدايش ويروس كرونا مى توان گفت به 

اوج خود رسيده است. 
جمهــور  رئيــس  باشــد  الزم  شــايد 
بعدى كشــور بيش از هــر چيز ديگرى 
اقتصاددان خوبى باشــد و بسان شرايط 
كنونى شــهر هاى كشورمان را به 3 دسته 
قرمز، زرد و سفيد تقسيم بندى اقتصادى 
كند تا برنامه دقيق ترى براى رســيدگى 
دوران  در  آسيب ديده  كسب و كار هاى  به 

كرونا انجام دهد.

احتمال حضور پزشكان سياسى در شرايط كرونايى انتخابات رياست جمهورى پيش رو

 فرصت پزشكان براى تصاحب قدرت 
در انتخابات كرونايى 1400

 سعيد نمكى 
نخســتين شــانس ايــن 
رقابت، سعيد نمكى است 
كسى كه در دوران بحران 
بهداشــت  وزارت  كرونا 
دولت روحانى را برعهده 
داشــت و به عنــوان مرد 
نخست كنترل اين بيمارى 
شــناخته مى شود، هراس 
ملت از بقاى اين ويروس 

در آينده ايران، مى تواند دليل خوبى براى آن باشد تا مردم به دور 
از موضوع جناح بندى هاى سياسى، نمكى را به عنوان يك گزينه 
براى رياســت جمهورى آينده درنظر بگيرند تا بلكه با انتخاب 
او شانس بيشترى براى رسيدن به يك زندگى عادى در شرايط 
فعلى داشــته باشــند. از همين رو بعيد نيست تا بسيارى نمكى 
را درصورت كانديداتورى براى رياســت جمهورى شــخصى 
مناســب و اليق در شرايط فعلى كشــور ارزيابى كنند. هرچند 
او اين روزها به واســطه كرونا ممكن اســت در چشــم برخى 
مردم شــخص مدبرى جلوه كند اما وى حواشى نيز در دوران 
وزارتش داشــته اســت، مثال ماجراى ابتالى حدود 200 نفر از 
اهالى روستاى چنارمحمودى به ويروس اچ اى وى، كه در زمان 
تصدى وزارت نمكى اتفاق افتاد كه با واكنش هاى بســيارى از 

سوى مردم و رسانه ها همراه شد.

 حسن قاضى زاده هاشمى
چهره هاى  ديگر  از 
البتــه  و  پزشــك 
وزير  سياســتمدار 
سابق بهداشت بوده 
قاضى زاده  اســت. 
برهه اى  در  هاشمى 
برگزيــده  مديــر 
نام  نيــز  جهــادى 
نــه  وى  گرفــت. 

به واسطه مبارزه با ويروس كرونا بلكه به واسطه مخالفتى 
كــه با دولت در برهه اى انجــام داد، مى تواند مورد اقبال 
بخشــى از مردمى باشد كه دل خوشــى از دولت فعلى 
ندارند. قاضى زاده هاشمى در برهه اى رفتارهاى رسانه اى 
شك برانگيز داشت كه اتفاقا بسيارى را به اين يقين رساند 
كه او قرار اســت پس از پايان دوره رياســت جمهورى 
حســن روحانى، خود نامزد رياســت جمهورى شــود. 
اقدامات پوپوليستى او يكى از نشانه هاى اين تالش بود. 
قاضى زاده هاشمى تالش كرد تا با طرح هايى مانند خيريه 
نورآوران سالمت و طرح تحول نظام سالمت به نوعى در 
محبوبيــت مردمى از ديگر وزرا پيــش بگيرد. قاضى زاده 
هاشمى و استعفايش نيز شايد از نگاه خيلى ها يك اقدام 

عامه پسند ديگر بود. 

 مسعود پزشكيان 
فقط  ايــن  امــا 
بهداشت  وزراى 
كــه  نيســتند 
به عنوان پزشكانى 
كه ممكن اســت 
در آينــده رئيس 
شــوند،  جمهور 
مطــرح باشــند. 
چهره هاى  مطمئنا 

ديگرى نيز دراين ميان هستند كه شايد 1400 آن ها را 
ببينيم. اگر به دنبــال چهره اى اصالح طلب بگرديم 
برخواهيم  پزشــكيان  مســعود  مانند  گزينه اى  به 
خــورد. نايب رئيس اول مجلس دهم كه هرچند 
منتخب مجلس يازدهم نيز هســت، ممكن است 
به عنــوان يكى از گزينه هاى رياســت جمهورى 

باشد. مطرح 
 پزشكيان سابقه نام نويسى در رياست جمهورى هم 
دارد هرچند كه در ســال 92 بخت با او يار نبود و 

وى پس از نام نويسى رد صالحيت شد. 

 مصطفى معين
مصطفــى معين، 
ديگر  يكــى  نام 
كانديداهــاى  از 
شايد  يا  و  بالقوه 
رياســت  بالفعل 
 1400 جمهورى 
خواهد بــود. او 
كــه كانديــداى 
نهميــن  دوره 

انتخابات رياست جمهورى اســالمى ايران نيز بود، 
با ســابقه 10  ســاله وزارت علوم كه نخستين دوره 
در دولت نخست هاشــمى و  دومين دوره در دولت 

اصالحات بوده است.  
او در دور نخســت نهمين دوره انتخابات رياست 
جمهــورى بــا حــدود 4 ميليــون رأى در آراى 
شمارش شــده از ميان 7 نامــزد در رتبه پنجم قرار 
گرفــت. معين البته در انتخابــات مجلس دهم نيز 
نام نويســى كرده بود اما ردصالحيت شــد. به هر 
روى نــام معيــن را نمى توان از بزرگان پزشــك 
سياســتمدارى كه احتمال دارد تا نامزد رياســت 

جمهورى 1400 شوند حذف كرد.
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نيش و نوش

يادداشت

تشريح جزئيات افزايش 15 درصدى مستمرى 
مددجويان كميته امداد

 رئيس كميته امداد، به ارائه تازه ترين برنامه ها براى بهبود وضع معيشتى مددجويان 
تحت پوشش اين نهاد پرداخت.

رئيس كميته امداد گفت: قرار بود در ابتدا 313 مركز اطعام با عنوان ياران امام زمان(عج) 
راه اندازى شــود كه از ابتداى ماه رمضان تا كنون هزار و 700 مركز اطعام مهدوى در 
سراسر كشور راه اندازى شده است. به گزارش مهر، مرتضى بختيارى، افزود: همچنين 
قرار بود تا ماه رمضان 5 ميليون پرس غذاى گرم توزيع شود كه با كمك مردم تا شب 
گذشته به 6 ميليون و 665 هزار پرس غذاى گرم رسيد و پيش بينى مى شود تا پايان ماه 

رمضان به 7 ميليون پرس غذا برسد.

 امكان ارائه برخى داروها در منزل بيماران
 رئيس مركز مديريت پيوند و بيمارى هاى خاص وزارت بهداشت، درباره فرايندهاى 
ســامانه حواله الكترونيكى كه قرار اســت اطالعات بيماران خاص در آن ثبت شود، 

توضيح داد.
مهدى شادنوش در گفت وگو با ايسنا، گفت: همانطور كه از سال گذشته گفته شده بود، 
درحال ثبت اطالعات بيماران خاص با دقت باال هســتيم و در همين راســتا سامانه اى 
با عنوان «حواله الكترونيكى» طراحى شــد تا ضمن ثبت مجدد مشــخصات بيماران 
خاص، نحوه دريافت دارو و امكانات از ســوى اين بيماران با ســهولت بيشترى بوده 
و حمايت هاى مالى نيز از اين بيماران انجام  شــود تا بتوانيم براى توزيع دارو و ســاير 

نيازهاى آنها ساماندهى مناسب ترى داشته باشيم.

تغييرات قضايى اليحه تأمين امنيت زنان به بررسى 
بيشتر نياز دارد

 معــاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده ضمن تشــريح عملكرد اين 
معاونت در تدوين و تبيين اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشــونت گفت: اين 
اليحه با تغييرات بســيارى از قوه قضاييه به دولت ارجاع شــده و نياز به بحث و 

بررسى بيشتر دارد.
معصومه ابتكار درگفت وگو با ايرنا افزود: از روز نخست فعاليت ما در دولت دوازدهم، 
موضــوع اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشــونت مورد توجه بود؛ اليحه اى كه در 
كميسيون لوايح بررسى و به عنوان اليحه اى كه مباحث قضايى را شامل مى شود به قوه 

قضاييه ارسال شد.

همشهرى: پاى تهران 1400 در ركاب دوچرخه ها
 ركاب زنان پايتخت هم مهم شدن!!

شروع: معاون اول رئيس جمهور از اقدامات وزارت بهداشت قدردانى 
و از صداوسيما انتقاد كرد

 چرا دكترجان؟ ماسكتو خوب نشون ندادن كه دادن؟!
اصالحات: انسجام ملى مثل اكسيژن براى حيات كشور است
 همين هم فعال دست كروناست با خودش مذاكره كن!!

آفتاب: آيا ممكن است به خاطر كرونا رئيس جمهور بعدى دكتر باشد؟
 بستگى داره كدام كانديدا بتونه با كرونا مذاكره كنه؟!

شهروند: تا 1401 با كرونا
  معلومه كرونا رازشو بهت گفته!!

اطالعات: پديده پرچالش آموزش هاى مجازى
 اين ويروس باكالس جويندگان دانش را برد به فضاى مجازى!!

كيهان: مجلس دهم با اليى از نظارت ها عبور كرد
  پس يازدهمى ها حواسشون باشه يا فوتبال ياد بگيرن يا مهارت!!

اصالحات: انسجام ملى مثل اكسيژن براى كشور است
 پس به خاطر اينه امسال همه ماسك مى زنن! كه اكسيژن ذخيره كنن؟!

كيهان: 3 سناريو براى آينده كرونا
  پيدا كردن آشنا براى اســتخدام در فضاى مجازى، بازم مثل 

هميشه پولدار برنده ميشه و...!!
 خراسان: ماسك الكچرى از 50 هزار تا 11 ميليون تومان

 براى رفتن به عروسى فقط ماسك بزنيد كافيه!!
شرق: 2/5ميليارد دالر به جيب چه كسانى مى رود؟

 جواب اين سؤال رو با مشورت كرونا مى شه داد!!
ابتكار: هنر پساكرونايى

 گنج هاش تو تاج كرونا گير كرده !!
اعتماد: اوج گيرى قيمت ها در بازار لوازم خانگى 

 نمى تونيد كنترل كنيد پرونده رو بذاريد رو ميز كرونا!!
تجارت: حزب نمايندگان بيكار در تيم دولت

  اين هــم از اجراى قانون بــه كار نگرفتن بازنشســتگان در 
دستگاه هاى دولتى!!

كرونا از مرحله همه گيرى عبور كرد 
و به حادثه تبديل شد

مهدى ناصرنژاد  »
  پيدايــش تلخ ويروس كشــنده كرونا در جهــان از حدود 6 ماه 
پيش آشــكار شده است و در اين مدت نســبتاً طوالنى تا دولت ها و 
جامعه پزشــكى كشــورها بخواهند جدا جدا اقدامى در مقابل شيوع 
كرونا به عمل آورند، كار از كار گذشته و بختك كرونا جهان را گرفته 
و همچنان انســان حتى بى خبر و بى گناه را آزار مى رســاند. در تمام 
اين مدت مراكز پژوهش هاى علمى و پزشكى براى كشف واكسن يا 
داروى معالجه بيماران كرونايى تالش كرده اند اما ظاهراً تاكنون نتيجه 
قابل اعتنايى حاصل نشــده اســت. اما اميدها هم از دست نرفته و تا 
مادامى كه همه صف اولى ها تالش مى كنند و تا اين ريشه در آب است، 
اميد ثمرى هست. همچنين در تمام اين مدت از سوى منابع مسئول و 
متخصص آنقدر درباره كرونا گفته و شــنيده شده كه هيچ نكته ناگفته 
باقى نيست و حرف ها در خيلى از برنامه هاى تلويزيونى و نشست ها 
آنقدر تكرارى اســت كه اغلب حال و حوصله گوش دادن ندارند! در 
اين ارتباط اما رسانه هاى گوناگون خبرى و بين المللى با بسيج امكانات 
اطالع رسانى خود همچنان دنبال آن خبر گمشده هستند، خبر ناباورانه 
پايان كرونا، آن هم روزى شــايد! چون كرونا آنقدر دنيا را آزار داده و 
آنقدر هر خبر و كشف شــده اى را باطل و نقش برآب كرده است كه 
خبر پايانش به نقل يك افسانه تخيلى مى ماند. در همين حال به علت 
جان بر لب شــدن مردم! آن دســته از توصيه هاى پزشكى و بهداشتى 
اثبات شده نيز نظير رعايت بهداشت فردى و حفظ فاصله هاى اجتماعى 
نيز نزد مردم عاصى به ورطه بى اعتنايى و واكنش هاى ناسزاوارانه افتاده 
است و كرونا دانسته و ندانســته و درحالى كه مسئوالن به ناچار فقط 
نظاره گر شــده اند از مرحله بسيج عمومى براى ايجاد قرنطينه خانگى 
و اجتماعى عبور كرده و يه يك حادثه احتمالى تبديل شــده اســت. 
حادثه اى كه در هر شــرايط، خود مردم هم مى دانند خطرناك اســت 
و بايــد از احتمال بروز آن براى خــود و خانواده پرهيز نمايند. اينك 
بايد پذيرفت كه حادثه كرونا براى هركس ممكن اســت اتفاق بيفتد؛ 
حادثه اى كه خطر مرگ ناگزير هم دارد و هر انسان كه هر كجاى دنيا 
زندگى مى كند بايد كامًال مواظب باشــد دچار حادثه كرونا نگردد. از 
اين پس حادثه فقط افتادن در چاه هاى معمولى يا توطئه شــده نيست، 
حادثه فقط برخورد با خودرو هاى پرســرعت عبــورى در جاده ها و 
خيابان هاى شلوغ نيست ، از اين پس فقط سقوط از ارتفاع يا آوار شدن 
بهمن، يا زلزله و ســيل نيست كه هر لحظه و هر كجا مردم را تهديد 
مى كند، حادثه كرونا هم در هر مكان شلوغ و آلوده وجود دارد و مزيد 
برتمام علت ها است. راست گفته اند حادثه خبر نمى كند. تا همين چند 
وقت پيش و پس از ميليون ها ســال از گذشت حيات بشر، ما كجا و 
كرونا كجا؟! اينك باوجود تالش ها براى چاره جويى و رسيدن به راه 
گريز نهايــى از بختك كرونا، به نظر مى آيد سياســيون و دولت هاى 
بزرگ در تالش هستند از شيوع مرگ آور ويروس كرونا فرصتى براى 
ماجراجويى هاى سياســى خود ايجاد كنند. به همين علت اســت كه 
هم اينــك در عرصه هاى بين المللى بازى با اعــداد و ارقام مربوط به 
گردش كرونا بين دولت هاى بزرگ يا كشورهايى كه درگيرى بيشترى 
با كرونا دارند، به يك ترفند سياسى براى جلب نظر مجامع بين المللى 

تبديل شده است.
 دراين ارتباط يك جدول آمارى هم در رســانه ها استفاده مى شود و 
10 كشــور برتــر در درگيرى با كرونا در اين جــدول حضور دارند. 
جدول آمار روزانه و لحظه اى تعــداد مبتاليان جديد و بهبوديافتگان 
و فوت شــده ها را از 10 كشــور پرتالش و مقايسه آنها با هم را نشان 
مى دهد! مى توان از اين جدول اطالع حاصل كرد كه بيشــترين تعداد 
مبتاليان و كمترين آمار مرگ ومير به نسبت آمار مبتاليان يك كشور و 
همچنين بهترين وضعيت بهبوديافتگان را به دست آورده و به شرايط 

كشورهاى آمريكا و عمدتاً اروپايى در ستيز با كرونا پى برد!

نيلوفر بهرمندنژاد »
 به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور 
و تصويب شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
30 ارديبهشــت مصادف بــا روز ابالغ 
سياست هاى كلى جمعيت از سوى مقام 
معظم رهبرى به عنوان روز ملى جمعيت 

در تقويم رسمى كشور به ثبت رسيد.
جمعيت شناســى، علم جوانى اســت كه 
به خوبــى  جاى خــود را در ميان ســاير 
علــوم اجتماعى باز كرده اســت و جزو 
اساسى ترين مباحث مديريت هر كشور و 

نظام برنامه ريزى محسوب مى شود.
از  تجمعى  جمعيت شناســى،  موضــوع 
افراد انســانى است كه در منطقه اى معين 
از روســتا، شــهر، شهرســتان، استان يا 
به شكل  كشور به طور مســتمر و معموالً 
مجموعه اى از خانوارها زندگى مى كنند و 
با ديگر حوزه هاى علمى به ويژه اقتصاد، 
جغرافيا و جامعه شناســى ارتباط نزديكى 

دارد.
به عنوان  بيشــتر  كــه  جمعيت شناســى 
مى شود،  شناخته  رسمى  جمعيت شناسى 
شامل جمع آورى و تحليل آمارى داده اى 

جمعيتى است.
خانواده به عنوان اساسى ترين ركن جامعه 
انسانى دچار تغيير و تحوالتى شده است 

كه چالش تك فرزندى يكى از اين عوامل 
تغييرات است، رشد جمعيت نتيجه زاد و 
ولد، مرگ  مير و مهاجرت است، بارورى 
زنان يا بارورى جمعيت، عبارت از تعداد 
فرزندان اســت كه يك زن در طول دوره 

بارورى مى تواند توليد كند.
 مهاجرت از عوامل تأثيرگذار بر 

جمعيت 
يك جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام در اين باره اظهار كرد: شــهر 
شهرى  شناختى،  جمعيت  به دليل  همدان 
است كه هرساله رو به كهن سالى مى رود 
و طبــق آمارهاى به دســت آمده در چند 
سال اخير، شهرى اســت كه ميزان افراد 
بازنشسته و افراد ســالمند رو به افزايش 
اســت و با توجه به اينكــه مهاجرت از 
عوامــل تأثيرگــذار بر جمعيت اســت، 
اســتان همدان يك شهر مهاجرت فرست 
است، در اين پژوهش به منظور شناسايي 
زمينه هــاي مهاجرفرســتي شــهر قيدار، 
متغيرها و شاخص هايي شناسايي و مورد 
ارزيابي قرار گرفته اند، بيشتر جوانان اين 
شــهر به دليل ادامه تحصيل، يافتن شغل 
مناســب و... به شــهرهاى ديگر و يا به 
شهرهاى بزرگ تر مهاجرت مى كنند و در 

همان شهر ساكن مى شوند. 

 تأثير نرخ مواليد بر ميزان رشد 
جمعيت و بارورى 

 حسين رضايى در ادامه گفت: با توجه به 
توضيحاتى كه ذكر شــد، همدان به عنوان 
يك شــهر مهاجرت فرســت است، نرخ 
مواليــد در همدان ميانگيــن حدود 2/2 
تا 2/4 اســت كه نمى توان به عنوان يك 
شــاخص مواليد درنظر گرفت و به همين 
دليل در ســطح كشــور از لحاظ ميزان 
مواليد جزو پايين ترين سطح است و قابل 
ذكر اســت كه استان همدان ازنظر ازدياد 
نســل هم جزو رده هــاى پايين جدول 

محسوب مى شود.
 وى با اشــاره به نرخ بارورى در همدان 
نيز بيان كرد: در اين شــهر ممكن است 
مشــكالت  جملــه  از  سياســت هايى 
اقتصــادى، بيــكارى، درآمــد ناكافى و 
همچنين باال رفتن ســن ازدواج به عنوان 
فاكتــور مهم براى پايين آوردن ميزان زاد 
و ولد به شمار آيد كه كاهش اين ها منوط 
به مشــوق هاى بلندمدت از سمت سران 

دولت است.
رضايى با اشــاره به اينكــه تك فرزندى 
يكى از چالش هاى مهم و آســيب زننده 
اســت،  خانواده ها  و به ويژه  جامعــه  به 
گفــت: درصــورت ادامه ايــن روند در 

جامعه، شــاهد بروز ناهنجارهاى روحى 
و روانــى، اجتماعــى، تربيتــى، امنيتى، 
اخالقــى و اقتصــادى خواهيــم بود كه 
محسوب  همين  جزو  تك فرزندى  پديده 
مى شود. مســائل فرهنگى در اين قضيه 

نقــش به ســزايى دارد و خانواده  هــا از 
خانواده هاى  بــه  گســترده  خانواده هاى 
محدودتــر ماننــد زن وشــوهرى و يــا 
تك فرزندى تبديل شده اند كه اگر دولت 
در اين بــاره براى رفع اين گونه مســائل 
آســيب پذير به ويژه در زمينه اقتصادى و 

مشاغل تضمينى بدهد.
اين جامعه شــناس عنوان كرد: با توجه به 
هرم ســنى، در افرادى كه متولدين دهه 
60 هستند، تجرد قطعى ديده شده است، 
يعنى افــرادى كه تا پايــان عمر ازدواج 
نمى كننــد و در اين صــورت صاحــب 

فرزندى هم نخواهند شد.
در متولدان دهه 70، به شــدت ســونامى 
طالق ديده مى شــود. زوج هايى كه هنوز 
چند ماه از زندگى مشــترك زناشــويى 
آن ها نگذشته اســت، تصميم به جدايى 
مى  گيرند و هم چنين در افرادى كه متولد 
كودك همسرى  پديده  هســتند،   80 دهه 
رواج دارد كــه يــك بحــران جدى در 
جامعه شناسى شناخته شده است و به دليل 
ناآگاهى كافى در زمينه ازدواج و بارورى، 

با مشكالت جدى روبه رو خواهند شد كه 
هركدام  آثار زيان بارى بر جامعه خواهد 

گذاشت.
ــدان  ــتان هم ــوال اس ــت اح ــركل ثب مدي
توجــه  بــا  گفــت:  اين بــاره  در  نيــز 
ــود  ــه وج ــه در جامع ــرايطى ك ــه ش ب
كــه  توصيه هايــى  برخــالف  دارد، 
ــتان  ــت اس ــرخ رشــد جمعي ــود، ن مى ش
ــدارد و در  همــدان وضعيــت مطلوبــى ن
ــت  ــران جمعي ــا بح ــى ب ــال هاى آت س

مى شــويم.  روبــه رو 
 اسد حسن زاده افزود: ميزان فرزندآورى 
در اســتان همدان خيلى پايين  آمده است 
و كاهــش نيــروى مولد بر بســيارى از 
چيز هــاى ديگر هم مى توانــد تأثيرگذار 
باشــد، هم مردم و هم مســئوالن در اين 
زمينه بايد برنامه هاى منسجمى را درنظر 
داشــته باشند كه مسائل مربوط به كاهش 
ســن ازدواج و ميزان بــارورى را جدى 
بگيرند، در غير اين صورت با شرايطى كه 
پيــش رو داريم با يك بحران نيروى مولد 

روبه رو خواهيم شد.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: روز 
گذشته در مراســمى با حضور معاونت 
معاون فنى و نظارت ســازمان نوســازى 
همدان  اســتاندار  معاون عمرانى  كشور، 
و خيران مدرسه ســاز و ســاير مسئوالن 
از زحمات 6 ساله فرزاد تيمورى تجليل 
و محمدحســين مرادى به عنوان مديركل 
نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان 

همدان معرفى شد.
معاونــت معاون فنى و نظارت ســازمان 
نوســازى كشــور در اين مراسم ضمن 
گراميداشــت چهل وپنجميــن ســالگرد 
تأســيس ســازمان نوســازى مــدارس 
كشــور گفت: ايجاد يك فضاى مناسب 
و اســتاندارد در مدرسه ســبب ارتقاى 
خاطر  آرامش  دانش آموزان،  علمى  سطح 

خانواده و معلمان مى شود.
داريوش ور ناصرى افزود: استان همدان 
با وجود تالش هاى شبانه روزى مديريت 
ســابق و كاركنان آن، جزو اســتان هاى 
كم مسأله  اســت كه در قالب برنامه ريزى 
مناسب در طول 6 سال گذشته توفيقات 

بى شمارى را به دست آورده است.
وى با اشــاره با سوابق كارى و تجربيات 
ارزنده محمدحسين مرادى در زمينه هاى 
مختلف خاطرنشــان كرد: ايــن انتخاب 
بر اســاس مشــاوره مديريت ســابق و 
سياســت هاى كالن اين ســازمان پس از 

پروسه زمانى مناسب انجام شده است.
وى ادامــه داد: اســتفاده از فناورى هاى 
نوين و تجهيزات مناســب در قســمت 
سخت افزار فضاهاى آموزشى و همچنين 
خيران  مناســب  ظرفيت  از  بهره گيــرى 
مدرسه ســاز اســتان، مى تواند زمينه ساز 

توســعه كيفى آموزش در سطوح جامعه 
شــبانه روزى  تالش هاى  بــا  كه  باشــد 
مســئوالن و كاركنان اين مجموعه محقق 

خواهد شد.
معاونــت معاون فنى و نظارت ســازمان 
نوســازى كشــور بيــان كــرد: تكميل 
پروژه هــاى نيمه تمــام، تعييــن تكليف 
مجتمع هاى آموزشــى، مكان يابى مناسب 
بــراى مــدارس و فضاهاى آموزشــى، 
مديريت سبز مدارس، صنعتى سازى امور، 
برون ســپارى برخى امور از سياست ها و 
نوســازى  ســازمان  اصلى  اولويت هاى 
مدارس كشور محســوب مى شود كه با 
شــكلى  به  انجام شــده  برنامه ريزى هاى 

جدى درحال پيگيرى است.
جمــع آورى  موضــوع  ادامــه،  در  وى 

بخارى هاى نفتى را يكــى از برنامه هاى 
راهبردى ســازمان دانست كه از سال 97 
آغاز شــده و در سال 98 استانداردسازى 
مدارس در اين مقوله انجام شــده است 
و اســتان همدان به عنوان نخستين استان 
در كشــور به شــمار مى رود كه به شكلى 
قابل قبول اين موضــوع را اجرايى كرده 
و تمامى بخارى هاى نفتى را جمع آورى 

كرده است.
معــاون عمرانى اســتاندار همــدان نيز 
در اين مراســم از زحمــات و خدمات 
فرزاد تيمورى قدردانى و تشــكر كرد و 
ادامه داد: مجموعه اداره كل نوســازى با 
وجود كمبود بودجه، با تالشــى جهادى 
موفقيت هــاى زيادى را به دســت آورده 

است.

عراقى با اشاره به تجارب ارزنده و تطبيق 
رشته تحصيلى مدير جديد با امور محوله 
در اين ســازمان اظهار كرد: تأييد مديران 
مربوطــه و همراهــى آنان در اســتان از 
سياســت هاى اصلى مجموعه استاندارى 
بوده اســت كه مى توانــد مثمر ثمر واقع 

شود.
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان 
نيز در اين مراســم با بيان اينكه آموزش 
و پرورش از گســترده ترين دستگاه هاى 
ســطح كشور اســت كه افراد بى شمارى 
را با تخصص هــاى مختلف درگير كرده 
اســت، تصريح كرد: 2 مقوله سخت افزار 
و نرم افــزار در آمــوزش الزم و ملزوم 
همديگرند؛ حوزه سخت افزار آن به عهده 
سازمان نوســازى است كه به روش هاى 

مختلــف اعــم از مســاعدت خيــران 
برنامه هاى خود را پيش مى برد.

پورداوود ادامه داد: سعى و تالش معلمان 
به منظــور افزايش كيفيــت در فضاهاى 
آموزشى به تالش اركان سازمان نوسازى 
بستگى دارد كه با بهره گيرى از تجهيزات 
الزم و فناورى هــاى نوين و مســاعدت 
خيران مدرسه ســاز مى تــوان اين امر را 

محقق كرد.
 رئيس مجمع خيران مدرسه ســاز استان 
همدان نيز در اين مراســم ضمن آرزوى 
قبولى طاعات و عبــادات در ماه مبارك 
رمضان افــزود: در اســتان هاى مختلف 
شــاهد اختــالف نظرهايى بيــن مجمع 
خيران و سازمان نوســازى بوده ايم ولى 
خوشــبختانه در استان همدان با مديريت 
و برنامه ريزى مناسب اين اتفاق نيفتاده و 

كم تر درگير اين مسائل بوده ايم.
فراهانى، عمر مجمع خيران را 20 ســال 
دانست و افزود در خالل اين مدت شاهد 
تالش شــبانه روزى و مساعدت مناسب 
اين افــراد بوده ايم كه از روح جســم و 
دارايى خود در اين عرصه بهره گرفته اند 
و همين موضوع ســبب شده كه مجمع 
خيران در اين قسمت سهم 38 درصدى 
در ساخت و توسعه و تجهيز مدارس در 

فضاهاى آموزشى را دارا باشند.
مديركل ســابق اداره نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس اســتان همدان نيز در اين 
مراســم ضمن تشــكر ويژه از مساعدت 
خيران، افزود: مجمع خيران در ســال 77 
آغاز به كار كرده اســت كه در ابتدا تعهد 
اين مجمــع 571 ميليون تومــان بوده و 
خوشبختانه در جشنواره بيست ويكم اين 

تعهــد به مبلغ 41 ميليارد تومان رســيده 
است.

تيمــورى افزود: در اســتان همدان 874 
خير مدرسه ساز حقيقى و حقوقى وجود 
دارد كه از اين تعداد 204 مورد به صورت 
اختصاصى در امر مدرسه سازى مشاركت 
دارنــد كه به اشــكال مختلــف اعم از 
تجهيزات، مصالح و پولى مساعدت خود 

را انجام داده اند.
وى وجــود خيــران را موتــور محرك 
آموزش و پرورش دانســت و در همين 
جهــت از زحمــات و خدمــات آنــان 
قدردانى كرد و افــزود: در مجموع 748 
پــروژه انجام شــده كــه 38 درصد اين 

پروژه ها سهم خيران است.
مديركل جديد اداره نوســازى، توسعه و 
تجهيز مدارس نيز اين سازمان را بازوى 
عمرانــى آموزش و پرورش دانســت و 
گفت: وجود افراد متخصص و خيران از 

اركان مهم اين چرخه به شمار مى روند.
مرادى ادامه داد: خيــران با قلب خود پا 
به اين عرصه گذاشته اند كه اين موضوع 

بسيار ارزشمند است.
وى در پايان موضــوع مكان يابى اصولى 
مــدارس، مديريــت ســبز در مدارس، 
برون سپارى امور و بهره گيرى از مشاوران 
زبده در كنار بهره گيرى از فناورى هاى در 
فضاهاى آموزشى را از سياست هاى كالن 
و اولويت هاى اصلى ســازمان در آينده 
دانســت كه مى تواند به بهبود امور كمك 

كند.
در پايان اين مراســم با حضور مسئوالن، 
با اهــداى لوح از خدمات فرزاد تيمورى 

قدردانى شد.

تأثير كاهش نرخ بارورى 
بر ميزان رشد جمعيت 
■ يك جامعه شناس: استان همدان يك شهر مهاجرت فرست است

مديركل جديد نوسازى مدارس همدان معرفى شد

تكميل پروژه هاى نيمه تمام اولويت اصلى سازمان نوسازى مدارس كشور 
■ جمع آورى بخارى هاى نفتى براى نخستين بار در كشور در همدان انجام شد

كه  شرايطى  به  توجه  با 
دارد،  وجــود  جامعه  در 
توصيه هايى  برخــالف 
كه مى شــود، نرخ رشد 
جمعيت اســتان همدان 
وضعيــت مطلوبى ندارد 
با  آتى  ســال هاى  در  و 
بحــران جمعيت روبه رو 

مى شويم

درج اعتبار از دفترچه 
درمانى تأمين اجتماعى 

حذف شد
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با صدور 
دستور ادارى به واحدهاى اجرايى اين سازمان در 
سراسر كشــور حذف فرايند تأمين اعتبار دفترچه 

درمانى و جايگزينى آن با ســامانه استحقاق درمان 
را ابالغ كرد.

به گزارش ايسنا، بر اساس دستور ادارى صادرشده 
از ســوى دكتر مصطفى ساالرى در راستاى حذف 
تدريجى دفترچه درمانى و به منظور تسهيل در ارائه 
خدمات درمانى به بيمه شدگان، مستمرى بگيران و 
افراد تحت تكفل آنان در تمامى مراكز درمانى اعم از 

ملكى و غيرملكى طرف قرارداد و همچنين كاهش 
مراجعه مخاطبان ذى ربط به شعب و كارگزارى هاى 
رسمى سازمان و ايجاد رضايتمندى، درگام نخست 
درج اعتبــار دفترچه هاى درمانى حذف و دريافت 
اســتحقاق درمان از طريق سامانه استحقاق درمان 

جايگزين آن مى شود.
از ابتــداى خردادماه فرايند تأميــن اعتبار دفترچه 

درمانــى حذف و نيازى به مراجعه بيمه شــدگان، 
مســتمرى بگيران و افراد تحت تكفل آنان به شعب 
و كارگزارى هاى رسمى سازمان براى تمديد اعتبار 

دفترچه درمانى نخواهد بود.
در ايــن راســتا بررســى و كنتــرل اســتحقاق 
ــراد  ــتمرى بگيران و اف ــدگان، مس ــان بيمه ش درم
تحت تكفــل آنــان ضمــن رعايــت اصــول و 

ــى  ــرپايى در تمام ــه اى در بخــش س ــد بيم قواع
غيرملكــى  ملكــى،  از  اعــم  درمانــى  مراكــز 
طــرف قــرارداد و پزشــكان، بــا اســتفاده از 
 USSDيكــى از روش هــاى جايگزيــن شــامل؛
نرم افزارهــاى  و   ، Mobile App ، SMS
darman.و medical.tamin.ir تحــت وب

tamin.ir انجــام خواهــد شــد.
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نشانه هاى بهبود
 در روزهاى اخير با كاهش محدوديت هاى وضع شــده ناشــى از 
ويروس كرونا و احتمال بهبود نسبى اوضاع، بازارهاى جهانى اندكى 
تحت تأثير قرار گرفتند. هرچند نمى توان اين روندها را دائمى دانست و 
پيش بينى آينده دشوار است اما در مقطع كنونى نشانه اى از بهبود برخى 
شرايط است. بازارهاى داخلى بيشتر تحت تأثير وضعيت داخلى قرار 

داشته و تغييرات قابل توجهى را از خود نشان داده اند.
در هفته گذشته قيمت بيشتر دارايى ها افزايش داشته است، به طورى كه 
نرخ دالر رشــد 5 درصدى را در يك هفته به ثبت رســانده اســت. 
اين درحالى اســت كه رشــد اين دارايى در هفته گذشته 0/2 درصد 
بوده است. تحليلگران بر اين باور بودند كه با توجه به رشد پرقدرت 
شــاخص سهام در هفته هاى اخير، نمى توان در ساير بازارهاى موازى 
انتظار افزايش قيمت داشت. چنانچه روند حركت شاخص كل بورس 
تغيير كند، نقدينگى ها به سمت بازارهاى ارز و طال روانه مى گردد. از 
سوى ديگر برخى تحليل ها حاكى از اين است كه به دليل كاهش عالئم 
در بيماران جديد مبتال به كوويد- 19 و عادى شــدن نســبى اوضاع، 
تقاضــاى ارز بــراى واردات و حتى مســافرت و در نتيجه قيمت ها، 
برخالف رشد شاخص سهام، افزايش يابد. اين افزايش نرخ ارز متأثر 
از رشــد حواله درهم و افزايش قيمت دالر در كشورهاى همسايه نيز 

هست.
در هفته گذشته، بهاى ســكه با رشد 6/3 درصدى مواجه بوده است. 
مطابق معمول روند سكه و دالر همسو تغيير كرده است. روند تغييرات 
ســكه در هفته گذشته 2/2 درصد بوده اســت. اين درحالى است كه 
روند جهانى بهاى طال در مدت مشابه، 1/2 درصد رشد داشته است. 
بنابراين قيمت سكه بيشتر از آنكه متأثر از بازار جهانى باشد، تحت تأثير 
تحوالت داخلى و به ويژه نرخ ارز بوده اســت. قيمت جهانى طال كه 
به دليــل افزايش تنش  ها بين آمريكا و چين روند صعودى داشــت، با 
كاهش محدوديت هاى قرنطينه در برخى كشورها افت كرد. اما مجدد 
از روز دوشــنبه با اعالم بيكارى گسترده در آمريكا و احتمال كاهش 
نرخ بهره فدرال رزرو بهاى هر اونس طالى جهانى افزايش پيدا كرد.

با توجه به محدوديت هاى كمتر بازار سكه نسبت به بازار ارز و بورس، 
بسيارى از نقدينگى ها به سمت بازار سكه سرريز شده است. يكى از 
داليل رشد قيمت سكه، تعطيلى هاى ابتداى سال است كه موجب شده 
تقاضا به تأخير بيفتد و هجوم تقاضا سبب رشد بهاى اين فلز گرديده 
اســت. همچنين عبــور از مرز 6 ميليون و 500 هــزار تومانى قيمت 
ســكه و ثبت باالترين نرخ در طول تاريخ، انتظارت افزايشى عده اى 
از معامله گران تقويت شده است. عامل ديگر كه منجر به افزايش نرخ 
ارز و ســكه شده، انتظار از اصالح شــاخص كل بورس در روزهاى 
آتى است. بنا بر نظر برخى تحليلگران، شاخص كل بورس به حداكثر 

ميزان خود رسيده و امكان اصالح آن وجود دارد.
روز چهارشنبه دالر و سكه هر كدام پس از 8 و 9 روز افزايش پى درپى 
كاهش اندكى را ثبت كردند. احتمال مى رود برخى معامله گران به دليل 
برخوردارى از سود، اقدام به فروش ارز و سكه كرده و قيمت ها روند 
كاهشى را طى كنند. شــاخص سهام پس از روزها رشد متوالى، روز 
سه شنبه و تنها در يك روز 2/5 درصد كاهش داشته است. اين كاهش 

شاخص كل بورس نخستين افت جدى در سال جديد است. 
اگرچه اين شاخص از روز سه شنبه روند نزولى داشته اما در كل هفته 
گذشته رشــد 4/1 درصدى را به ثبت رسانده است. ارزش معامالت 
خرد بازار ســهام بورس و فرابورس در برخى روزهاى هفته گذشته 
به بيش از 20 ميليارد تومان رســيده اســت. حجــم باالى نقدينگى، 
حمايت هاى دولتى از بازار بورس، بازدهى چشمگير بازار سهام نسبت 
بــه بازارهاى رقيب، بهبود بازارهاى جهانى و تشــديد تورم انتظارى 

مهم ترين داليل رشد بازار سهام در روزهاى اخير بوده است.
در واقع افزايش قيمت در بازارهاى ارز و سكه سبب شد تا بازيگران 
بازار ســهام نســبت به عملكرد بازار ترديد كنند كه فشار عرضه در 
بازار ســهام را به دنبال داشت. با توجه به شرايط اخير كشور و داليل 
ذكرشده درباره رشد بازار ســهام، هيجانات اين بازار افزايش يافته و 
ورود ســرمايه هاى خرد بدون كارشناســى بازار و لحاظ كردن رفتار 
عقاليى بوده است. اين مسأله سبب شده كه برخالف افت شاخص كل 
در بيشتر گروه ها، خالص خريد سهامداران خرد مثبت بوده و احتمال 
ورود اين ســرمايه ها به بازار وجود خواهد داشت. برخى تحليلگران 
معتقدند انتظارات معامله گران در بازارهاى مالى تأثير به ســزايى دارد. 
درحال حاضر معامله گران حرفه اى بازار، انتظار افزايش سطح عمومى 
قيمت ها و رشــد ارزش دالر در ماه هاى آينده را دارند، در نتيجه بازار 
سهام رشــد قابل مالحظه اى از خود نشان داده است. از طرف ديگر 
برخى افراد كه اطالعى از بازارهاى مالى نداشــته و با ديد كوتاه مدتى 
وارد بازار سهام شــده اند، ممكن است سرمايه خود را از بازار خارج 

كنند و ريسك اين بازار افزايش خواهد يافت. 
همچنيــن بروز اثرات منفى تحريم ها و شــيوع كرونا و كاهش توليد 
ناخالص داخلى جهان، قاعدتا انتظار كاهش سودآورى شركت ها را در 
پى خواهد داشــت، اما در عمل روند افزايشى ادامه يافته است. اين به 
مفهوم تشكيل حباب قيمت و كمبود عرضه كافى در بازار سهام است.

از حدود 2 هفته گذشته با اجرايى شدن توافق توليدكنندگان نفت اوپك 
و غيراوپك مبنى بر كاهش عرضه و همچنين كاهش محدوديت ها در 
بيشتر كشــورها و راه اندازى مجدد سيستم حمل ونقل، تقاضاى نفت 
و قيمــت آن افزايش يافت. اگرچه قيمت نفــت در روزهاى اخير با 
نوسانات ماليمى روبه رو بوده است، اما در كل بروز نشانه هايى مبنى 
بر بهبود تقاضــا و كاهش عرضه، بهاى نفــت را رو به افزايش قرار 

داده است.
* جمال رزاقى

هدفون دورگوشى اپل احتماال با نام ايرپادز 
استوديو عرضه مى شود

 يكى از افشاگران شناخته شده  صنعت فناورى به تازگى مدعى شده 
اســت كه اپل قصد دارد از نام ايرپادز استوديو براى هدفون دورگوشى 

خود بهره بگيرد.
خبرگزارى هاى مختلف مدت ها اســت كه مدعى شــده اند اپل روى 
نوعى هدفون دورگوشى اختصاصى با برخى ويژگى هاى متمايزكننده 
كار مى كنــد. اپل براى حضور پررنگ تر در بازار هدفون ها چند ســال 
پيش بيتس را تصاحــب كرد. بيتس امروزه با مديريت اپل تنوع بااليى 
از هدفون ها را روانه  بازار مى كند كه در بين آن ها محصوالت توگوشى، 
روگوشى و دورگوشى به چشم مى خورند. به دنبال تصاحب بيتس، اپل 
هدفون هاى اين شــركت را به تراشه اى خاص با نامH١  مجهز كرد تا 
فرايند سازگارشدن آن ها با دستگاه هايى نظير آيفون و مك تسريع شود.

شــايعه ها به حدى زياد هســتند كه تقريبا مى توانيــم از توليد هدفون 
دورگوشى توســط اپل اطمينان داشته باشيم؛ تنها موضوعى كه مطرح 
مى شود، زمان عرضه  اين هدفون است كه احتماال فاصله ى چندانى با آن 
نداريم. مدتى پيش خبرگزارى بلومبرگ در گزارشى اختصاصى مدعى 
شد هدفون دورگوشى اپل چندين قطعه ى مغناطيسى قابل تعويض دارد. 
بدين ترتيب كاربر خواهد توانست بنا به  سليقه  خود، به شخصى سازى 
هدفون بپردازد. آنطور كه بلومبرگ مى نويسد، اپل روى حداقل 2 هدفون 
دورگوشــى كار مى كند كه يكى از آن ها پوششى چرمى دارد و ديگرى 
مجهز به قطعاتى به نســبت سبك وزن اســت تا براى اهداف ورزشى 

مورداستفاده قرار گيرد.
تاكنون اســامى متعــددى را براى هدفون دورگوشــى اختصاصى اپل 
شــنيده ايم كه از بين آن ها مى توانيم به استوديوپادز يا اپل هدفونز اشاره 
كنيم. جان پراسر يكى از افشاگران شناخته شده است كه تاكنون توانسته 

اطالعات متعددى را از محصوالت اپل فاش كند. 
او چنــد روز پيش در توئيتى جديد مدعى شــد اپل قصد دارد هدفون 
  (AirPods Studio) دورگوشــى خود را با نام ايرپادز اســتوديو
Front  رونمايى كند. پراسر در ويدئوى جديدى كه در كانال يوتيوب

Pageمنتشــر كرده است به شكلى جالب، انتخاب اين نام را  Tech
نيز توجيه مى كند.

جان پراســر مى گويد واژه ى «پاد» براى اپل معادل «موســيقى» است؛ 
به بيانــى ديگر، تمامى محصوالتى كه اپل از عبارت پاد (يا پادز) در نام 
آن ها استفاده مى كند، موسيقى محور هستند. محصوالتى كه از بين آن ها 
مى توانيم به اِيرپادز، آيپاد و هوم پاد اشاره كنيم. اپل به طور معمول زمانى 
از نام اير (Air) بهره مى گيرد كه محصول موردبحث، بى ســيم باشــد. 
با كنار هم قرار دادن اين ها، به نام ايرپادز اســتوديو مى رســيم؛ نامى كه 

مى توانيم از آن به عنوان محصول موسيقى محور بى سيم ياد كنيم.
افزون بر اين موارد، طبق ادعاى پراسر هدفون ايرپادز استوديو قرار است 
349 دالر قيمت داشته باشد. اين افشاگر مى گويد اپل به صورت داخلى 
از اين هدفون با كدنام B515 ياد مى كند. جان پراسر همچنين مى گويد: 
اين هدفون دورگوشــى از فناورى لغو نويز فعال (ANC) پشــتيبانى 
خواهد كرد. گفته مى شــود تاريخ معرفى هدفون ايرپادز استوديو براى 

2020تعيين شده است. WWDC  مراسم
* شركت توان ديد آتى همدان

 بهاى معامالت نفت در چند روز گذشــته 
كه ســرمايه گذاران توجه خــود را به كاهش 
توليد از ســوى توليدكنندگان بزرگ معطوف 
كردند و نشانه هاى اوليه از بهبود تقاضا پس از 
رفع تدريجى محدوديت هاى قرنطينه مشاهده 
شد، افزايش پيدا كرد و طبق گفته كارشناسان 
احتمــال افزايش قيمت از مــرز 40 دالر نيز 

وجود دارد.
به گزارش ايسنا، توجه بازار به ميزان فزاينده اى 
به عرضه معطوف شده است، زيرا بسيارى از 
اعضاى اوپك پالس از هدف تعيين شده براى 
كاهش توليد فراتر رفته اند. عربســتان سعودى 
در ماه ژوئن يك ميليون بشــكه ديگر در روز 
به كاهــش توليد خود اضافــه خواهد كرد و 
امــارات متحده عربى و كويت هم در مجموع 
180 هزار بشــكه در روز به كاهش توليدشان 
اضافه مى كنند و توليد روســيه تقريبا به هدف 
تعيين شده نزديك شده اســت. بر اين اساس 
كاهش چشــمگير توليد اوپك پالس تا پايان 
ژوئن ادامه دارد اما ممكن اســت اين گروه در 
ديــدار 10 ژوئن با تمديد ايــن ميزان كاهش 

موافقت كند.

اما كاهش توليد نفــت آمريكا هم به حمايت 
از قيمت هاى نفت كمك كرده اســت. آژانس 
بين المللى انرژى در گــزارش ماهانه خود كه 
پنج شنبه گذشته منتشر شد، اعالم كرد آمريكا 
عامل كليدى در كاهش 12 ميليون بشــكه در 
روز عرضه جهانى نفت در ماه مه خواهد بود. 
طبق پيش بينــى اداره اطالعات انرژى آمريكا، 
توليد نفــت خام اين كشــور از ركورد 12/2
ميليون بشــكه در روز در سال 2019 به 11/7
ميليون بشــكه در روز، در سال 2020 كاهش 

پيدا خواهد كرد.
 بازار نفت بهبود نسبى يافته است

در اين راستا كارشناس حوزه انرژى به ايسنا 
گفت: با توجه به اينكــه توافق كاهش توليد 
آغاز شــده، شــاهد افزايش ماليم قيمت ها 
هســتيم. به گونه اى كه رونــد نزولى قيمت ها 
متوقف شده و يك روند ماليم صعودى آغاز 

شده است.
به گفته محمد خطيبى، پيش بينى مى شــود كه 
با ادامه ايــن روند مى توان بــه قيمت حدود 
40 دالر اميدوار بــود و اگر چنانچه تعهدات 
به خوبى اجرا شود، حتى قيمت هاى باالتر هم 

مى توانيم شاهد باشيم البته اين موضوع بستگى 
زيادى به عملكرد كشورها دارد.

اين كارشــناس حوزه انرژى با تأكيد بر اينكه 
در پايان اين ماه مى توان عملكرد شــركت ها و 
نتيجه حاصل را بازبينى كرد، تصريح كرد: اگر 
حدود 80 درصد تعهدات اجرايى شده باشد، 
بازار نفت به اين مســأله واكنش مثبت نشان 
خواهد داد اما اگــر تعهدات در حد 50 تا 60
درصد يا كمتر عملى شود، واكنش بازار چندان 

مثبت نخواهد بود.
خطيبى با بيان اينكه شيب ماليم افزايش قيمت 
كه آغاز شــده، نشان دهنده واكنش مثبت بازار 
است اما اينكه انتظار داشته باشيم در فاصله كم 
به قيمت هاى 60 تا 70 دالر برسيم، انتظار غير 
واقع بينانه اســت، گفت: باتوجه به اينكه هنوز 
دنيا بحران كرونا را پشــت سر نگذاشته است، 
نمى توان انتظار تحــول بزرگ در اين صنعت 

را داشت.
وى بــا بيان اينكه دليل اصلــى كاهش تقاضا 
نفت در دنيا ويروس كرونا بوده و تا زمانى كه 
اين ويروس ريشــه كن نشود، شرايط به حالت 
گذشته بازنمى گردد، اظهار كرد: درحال حاضر 

بسيارى از كشورها درگير اين يروس هستند و 
شرايط عادى نيست.

 كاهش فعاليت دكل هاى نفتى
اين كارشناس حوزه انرژى با اشاره به وضعيت 
توليد نفت در آمريــكا، اظهار كرد: برنامه هاى 
توســعه اى شل آمريكا زير ســؤال رفته است 
و با قيمت هاى زيــر 30 دالر نمى توان برنامه 
توسعه اى خاصى را اجرا كرد اما اگر قيمت ها 
به باالى 40 دالر برسد، سرمايه گذاران مى توانند 
اميدوار باشند تا مجدد سرمايه گذارى ها رونق 

بگيرد.
خطيبى با تأكيــد بر اينكه تا زمانى كه قيمت ها 
زير 40 دالر اســت، برنامه هاى سرمايه گذارى 
خيلى نمى تواند اميدواركننده باشــد، تصريح 
كرد: اكنون شاهد هستيم كه فعاليت دكل ها در 
آمريكا كم شده و اين مسأله يك شاخص است 
و فعاليت دكل ها به عنوان يك شاخص مطرح 
مى شــود كه اكنون كاهش پيدا كرده و دليل آن 

كاهش فعاليت هاى توسعه اى است.
به گفته وى اگر قيمت هــا مرز 40 دالر را رد 
كند، مى توان نســبت به بهبود وضعيت بازار 

نفت اميدوار بود.

توزيع گسترده بنزين و نفتگاز يورو 4 در همدان
 بــا آغاز توزيع بنزين يورو 4 و افزايش تعــداد جايگاه هاى عرضه نفتگاز يورو 4 در 

استان، مردم و محيط زيست بهتر از گذشته نفس خواهند كشيد.
مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان با بيان اينكه استان همدان به واسطه 
اســتقرار مكانى شــهرها و موقعيت جغرافيايى  به عنوان متصل كننده استان هاى شمالى و 
مركزى به جنوب و غرب كشور، همواره توجه مسئوالن را به خود معطوف داشته است، 
اظهار كرد: از آنجايى كه شهرهاى بزرگ اين استان نسبت به ديگر كالن شهرهاى كشور از 
آلودگى هواى كمترى برخوردار است، همه دست اندركاران خود را در حفظ اين دستاورد 

زيست محيطى مسئول مى دانند.

امين روســتايى با اشاره به اينكه از 3 سال گذشته تأمين و توزيع گازوئيل به طور كامل از 
نوع يورو 4 براى ناوگان حمل ونقل بار و مسافر شهرى آغاز شده است، ادامه داد: عالوه 
بر اين جامعه مصرف كننده، اكنون در مجموع 9 باب جايگاه داراى زيرساخت الزم براى 
دريافت و ذخيره ســازى، اين فرآورده نفتى را به ديگر مصرف كنندگان بخش حمل و نقل 
عرضه مى كنند.  مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان خاطرنشــان كرد: 
تعداد جايگاه هاى عرضه نفتگاز يورو4 در استان كردستان 5 و استان كرمانشاه 4 باب است 
در حالى كه منطقه همدان با 9 مركز عرضه اين فرآورده ارزشمند در صدر بوده كه اين مهم 

بى شك ناشى از تالش مسئوالن و كاركنان منطقه است.
وى از عرضه بنزين با اســتاندارد يورو 4 در آينده نزديك در سراسر شهرهاى استان خبر 
داد و گفت: با كار مداوم و شــبانه روزى پرســنل خدوم منطقه از اسفندماه سال گذشته 

تمهيدات زيرساخت هاى الزم براى توسعه ذخيره ســازى استراتژيك بنزين در انبارهاى 
نفت ايثارگران همدان و نوشــيجان مالير آغاز و ظرفيت بى سابقه اى معادل ساخت يك 

انبار نفت متوسط جديد در تأسيسات موجود فراهم آمد.
روستايى با تأكيد بر اينكه دستاورد اين سطح مطلوب از ذخيره سازى بنزين، امكان تأمين 
و توزيع بنزين با كيفيت تر و با استاندارد يورو 4 را براى شهروندان اين استان ميسر كرد، 
تصريح كرد: از نيمه ارديبهشــت ماه جارى، به تدريج بنزين موجود و قابل عرضه در تمام 

جايگاه هاى استان از نوع يورو 4 است.
وى افزود: هم استانى هاى عزيز با رعايت اصول ايمنى و بهداشتى، با مراجعه به 97 جايگاه 
عرضه فرآورده هاى نفتى بنزين و نفتگاز در ســطح اســتان، سوخت مورد نياز خودروى 

خود را دريافت كنند.

 حــذف صفــر از پول ملى اگــر همراه با 
اصالحات اساسى نباشد، مى تواند پس از يك 
دوره چندماهه كشــور را بــه وضعيت امروز 

برساند.
يك اقتصاددان همداني با تأكيد بر اينكه سياست 
حذف صفر از واحد پول ملى به تنهايى كارساز 
نخواهد بود، مطــرح كرد: حذف صفر از پول 
ملى براى نخستين بار در آلمان و پس از جنگ 
جهانى رخ داد، زيرا به دليل فشارهاى اقتصادى 
و خرابى هــاى به جا مانده از جنگ دچار تورم 
سنگين شده بود، بنابراين به سمت حذف صفر 

از پول ملى خود حركت كرد.
رضا كيهانى حكمت افزود: پس از آن، از دهه 
1960 و 1970 اين شيوه حذف صفر از واحد 
پول ملى كشــورها بارها از سوى كشورهاى 
ديگر نيز به كار گرفته شد تا مبادالت اقتصادى 

و بازرگانى با سهولت بيشترى انجام شود.
وى با اشــاره به الزامات حذف صفر از واحد 
پول ملى كشــور، به ايسنا گفت: آيتمى كه در 
كشــورهايى مانند ايران سبب شده به سمت 
حذف صفر بروند، مردم هســتند، به طورى كه 
وقتى ارزش پول يك كشور به دليل تورم چند 
رقمى كم مى شود، اعتماد مردم نسبت به پول 
ملى از بين مــى رود كه نمونه بارز آن حركت 

مردم به سمت دالر است.
كيهانى حكمت با بيــان اينكه حذف صفر از 
واحد پول ملى به لحاظ سياستى براى دولت ها 
جالب نيســت، خاطرنشان كرد: بانك مركزى 
اذعان مى كند حذف صفرها ســبب مى شــود 
مبادالت بازرگانى تسهيل شود و گردش كارها 

بهتر صورت بگيرد.
وى با اشــاره به تجارب ساير كشورها در زمينه 
حذف صفر از واحد پول ملى، بيان كرد: بحران 
اقتصادى در كشورهاى توسعه نيافته اى مثل آنگوال 
و كونگــو پس از حذف صفــر از پول ملى نيز 
همچنان پابرجا بوده اســت؛ بنابراين اگر دولت 

تنها به حذف صفر بسنده كند، موفق نخواهد بود.
اين عضو هيأت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحــد همدان با تأكيد بــر اينكه حذف صفر 
از واحد پول ملى به تنهايى كارســاز نيســت، 
يادآور شد: حذف صفر از پول ملى مثل حذف 

معلول هاست نه علت ها.
وى ادامه داد: ايران از سال 53 تاكنون با تورم 
باالى 10 درصد و گاهى نزديك به 50 درصد 
روبه رو بوده به طورى كه در سال 74 تورم 50
درصدى را تجربه كرده است و تورم باالى 50
درصد يعنى كاهــش ارزش پول ملى و از آن 
زمان تاكنون ارزش پول ملى به يك دويســتم 
رسيده است كه سبب شده دولت به بازنگرى 

وضع پول ملى باورمند شود.
اين اقتصــاددان با بيان اينكه اگر قرار باشــد 
توفيقاتــى از حذف صفــر از واحد پول ملى 
حاصل شود، بايد اقداماتى در كنار آن صورت 

بگيرد، اظهار كرد: نخستين اقدامى كه بايد در 
كنار حذف صفر انجام شود، برقرارى انضباط 
مالى اســت. در ايران هرگونه بى انضباطى در 
عرصه مالى مربوط به بى انضباطى پولى است.

وى گفت: دومين اقدامى كه دولت بايد انجام 
دهد، كاهش كســرى هاى بودجه اى اســت، 
به طورى كه بخش اعظم كاهــش ارزش پول 
ملى ما ريشه در كسرى بودجه دارد، همچنين 
بودجه هاى غيرشفاف بايد شفاف شود كه اين 

امر نيازمند اصالح بودجه اى است.
كيهانى حكمت، خصوصى ســازى راستين را 
يكى ديگر از ملزومات حذف صفر از پول ملى 
دانست و بيان كرد: دولت بايد شركت ها را به 
درستى خصوصى سازى كند و خودى سازى و 

يا خصولتى نكند.
اين مدرس دانشگاه با تأكيد بر تبديل تورم 
2 رقمــى به تــورم يك رقمى در كشــور، 

يادآور شــد: بايد اين تــورم 2 رقمى فعلى 
را مــاه به ماه كاهش داده تــا به تورم يك 
رقمى تبديل شــود. حــذف صفر به خودى 
اگرچه  نمى شود،  تورم  كاهش  موجب  خود 
در گام نخســت تورم را كاهش مى دهد اما 
اين تورم پايدار نخواهد بود و اعتماد مردم 

نيز سلب خواهد شد.
وى با اشاره به وابستگى اقتصاد به پول نفت، 
افزود: تحت شــرايط تحريم نمى توانيم نفت 
بفروشيم كه اين يك فرصت براى كشور است 
تا از وابستگى اقتصاد به پول نفت فاصله بگيرد 

و به سمت اقتصاد دانش بنيان حركت كند.
كيهانــى حكمت با بيان اينكه حذف صفر هم 
قفل اســت و هم كليد، خاطرنشــان كرد: اگر 
دولــت اراده اى دارد نبايد فقط به حذف صفر 
معطوف شود بلكه بايد به اصالحات اساسى و 

زيرساختى نيز معطوف شود.

قسط وام 40 ميليون تومانى مسكن 
چقدر است؟

 مدير امور اعتبارى بانك مســكن جزئيات دريافت وام 40 ميليون 
تومانى تعميرات مســكن مهر و وام اينترنتى بانك مسكن را تشريح 

كرد.
به نقل از پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، محمدحسن علمدارى 
با تأكيد بر اينكه درخواست متقاضيان دريافت وام 40 ميليون تومانى 
تعميرات مســكن توسط كارشناسان بانك مسكن، كارشناسى شده و 
چنانچه متقاضى داراى دريافت تسهيالت تعميرات مسكن مهر باشد، 
تســهيالت دريافت خواهد كرد، اظهار كرد: نحوه بازپرداخت وام، 5

ساله و با سود 18 درصد است. بدين ترتيب اگر متقاضيان 40 ميليون 
تومان تســهيالت دريافت كنند بايد 5 ساله، ماهانه حدود يك ميليون 

تومان قسط پرداخت كنند.
وى درباره پرداخت تسهيالت از سوى بانك مسكن به متقاضيان طرح 
ملى مسكن، افزود: بانك مسكن پرداخت تسهيالت ساخت 140 هزار 
واحد مسكونى طرح ملى مسكن را در برنامه قرار داده است. افرادى 
كه حســاب سپرده صندوق يكم دارند طبق تفاهم نامه بانك مسكن با 
وزارت راه و شهرسازى در اولويت دريافت تسهيالت هستند، مشروط 

بر آنكه شرايط طرح ملى مسكن را داشته باشند.
وى تصريح كرد: تســهيالت طرح ملى مسكن براى زوج هاى تهران 
160 ميليون تومان، 120 ميليون تومان زوج هاى ســاير شهرها و 80

ميليون تومان شهرهاى كوچك است.
مدير امور اعتبارى بانك مســكن، گفت: در طرح ملى مسكن منوط 
به اين اســت كه به بانك براى پرداخت معرفى شــوند و پرداخت به 
متقاضيان واحدها پس از دوران ســاخت، انجام مى شود كه بين 18 تا 

36 ماه با اتمام پروژه ها به طول مى انجامد.
علمــدارى در رابطه با ســامانه اينترنتى درخواســت اعتبارات بانك 
مســكن، گفت كسانى كه مى خواهند از تســهيالت بانك مسكن در 
ساخت، خريد يا تعميرات استفاده كنند، به دليل صرفه جويى در زمان 

و همچنين رعايت پروتكل هاى بهداشتى در سامانه ثبت نام كنند.
وى ادامه داد: اين دســته از متقاضيان مى توانند غيرحضورى ثبت نام 
كنند و با دريافت كــد رهگيرى در هر زمان مى توانند مراحل پرونده 
خود را براى دريافت تســهيالت مشــاهده و پيگيرى كنند. فقط بايد 

يكبار به بانك يا دفترخانه براى امضاى قرارداد مراجعه كنند.

يك اقتصاددان:

حذف صفر از واحد پول ملى 
به تنهايى كارساز نيست

قيمت نفت به بيش از 40 دالر مى رسد؟

كرونا به رشد چه 
صنايعى كمك كرد؟ 

 در بحــران پاندمــى كرونــا برخــى صنايع و 
كســب وكارها برخالف بسيارى ديگر از شركت هاى 
فعــال در صنايــع مختلف از رشــد و اقبال عمومى 

بيشترى نسبت به گذشته برخوردار شدند.
به گزارش ايسنا، همزمان با شيوع گسترده و همه گيرى 
ويــروس خطرناك و مرگبــار كرونا، اعالم وضعيت 
اضطــرارى و قرنطينــه و اعمــال محدوديت هاى 
ســختگيرانه براى تردد شــهروندان از سوى دولت 
كشورهاى مختلف، بسيارى از صنايع، كسب وكارها، 
شركت ها، كارخانه هاى مختلف تعطيل و خطوط توليد 

آنها نيز به مدت نامعلومى متوقف شد.
همين مسأله موجب شد كه ميزان توليد و فروش آن ها 
متوقف شده و درآمدزايى و سودآورى آنها با كاهش 

شديد و بى سابقه اى روبه رو شود.
بر اساس گزارش Financial Times، اما در اين 
ميان با توجه بــه تغيير ناگهانى نيازهاى مردم، برخى 
كسب وكارها و صنايع نسبت به گذشته رشد بيشترى 
پيدا كرده و از اقبال عمومى بيشــترى به دليل پاندمى 
كرونا برخوردار شدند كه از مهم ترين آنها مى توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
 صنعت تفريحات آنالين

به دليل نياز بيشــتر مردم به پر كردن اوقات فراغت و 
وقت گذرانى در دوران قرنطينه خانگى، طبيعى است 

كه مدت زمان بيشترى را نسبت به گذشته به تفريح و 
سرگرمى از راه دور، يعنى آنالين و اينترنتى خواهند 
پرداخــت. از مهم ترين بازيگــران صنعت تفريحات 
آنالين مى توان به شبكه هاى اجتماعى، اپليكيشن هاى 
پيام رســان، بازى هــاى آنالين، كنســول هاى بازى 
همچون پلى استيشــن و ايكس باكس، سرويس هاى 
پخش آنالين فيلم و سريال، استريم آنالين موسيقى، 

راديوهاى اينترنتى و پادكست اشاره كرد.
 صنعت بيمه 

با توجه به قرنطينه خانگى بالغ بر نصف جمعيت جهان، 
بسته شدن مرزهاى زمينى، دريايى و هوايى، ممنوعيت 
ســفر و هرگونه تردد داخلى و بين المللى در بسيارى 
از كشــورهاى جهان آمار تصادفات جرحى، فوتى و 

بدنه اى به ميزان قابل توجهى كاهش يافته است.
 صنعت فروش آنالين

با توجه به شيوع گســترده ويروس كرونا و قرنطينه 
خانگى شــهروندان، درصورتى كه نياز به خريدارى 
محصــوالت مختلــف داشــتند، نمى توانســتند به 
فروشگاه هاى فعال در سطح شهر خود مراجعه كرده 
و محصول موردنظرشان را خريدارى و استفاده كنند؛ 
بنابراين فروشگاه هاى آنالين و اينترنتى در حوزه هاى 
مختلف توانست به خوبى ســودآورى و درآمدزايى 

بسيار بااليى را در اين بازه زمانى كسب كند.
 صنعت دارويى

از آنجايى كه مردم تحت تأثير تبليغات مختلف به منظور 
كاهش احتمال ابتال به ويروس كرونا و افزايش سيستم 

ايمنى بدن خود قرار گرفته بودند، ميزان خريدارى و 
اســتفاده از داروهاى مكمل و تقويت كننده سيستم 
دفاعى بدن در زمان بحران پاندمى كرونا افزايش قابل 

توجهى پيدا كرده است.
 صنعت مواد شوينده و بهداشتى

با توجه به توصيه سازمان بهداشت جهانى و وزارت 
بهداشت در كشورهاى مختلف جهان مبنى بر شست 
وشوى مكرر دســت به مدت 20 ثانيه و ضدعفونى 
كردن تمامى سطوح، خريدارى و استفاده مردم از مواد 
شوينده بهداشــتى و ضدعفونى كننده به ميزان قابل 
توجه و بى سابقه اى رشد و افزايش يافته است كه اين 
مسأله موجب رشد درآمدزايى و سودآورى شركت ها 

و كسب وكارهاى فعال در اين حوزه شد.
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22 خرداد آغاز ليگ برتر ايران
 ستاد مقابله با بيمارى كرونا در ورزش در اطالعيه شماره 14 خود 

تاريخ آغاز مسابقات ليگ برتر باشگاه هاى كشور را صادر كرد.
در اين اطالعيه آمده اســت: پيرو مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا، 
تمرينات تيم هاى ورزشــى با تماس بدنى كــم از ابتداى خردادماه با 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و با تشخيص و نظارت فدراسيون 

پزشكى ورزشى مجاز است.
همچنين برگزارى مسابقات در رشته هاى ورزشى با تماس بدنى كم، 
از 22 خردادماه بدون حضور تماشــاگر و با رعايت دستورالعمل هاى 

بهداشتى تحت نظارت دقيق فدراسيون پزشكى ورزشى مجاز است.

تست كرونايى تمامى بازيكنان اينتر 
منفى شد

 باشگاه اينتر ميالن تأييد كرد تســت كرونايى تمامى اعضاى اين 
باشگاه منفى شده است.

دولت ايتاليا در بيانيه اى رسما اعالم كرد باشگاه هاى شاغل در سرى آ 
مى توانند از دوشــنبه(29 ارديبهشت) تمرينات گروهى خود را از سر 

بگيرند.
از اين رو باشــگاه اينتر تأييد كرد كه تست كرونايى تمامى بازيكنان و 

اعضاى اين باشگاه و كادر فنى منفى شده است.

بازگشايى ليگ ستارگان قطر از 3 مرداد
 زمان بازگشايى مسابقات ليگ ستارگان قطر اعالم شد.

به گــزارش ايلنا، با اعالم اتحاديه فوتبال قطــر، ادامه اين فصل ليگ 
ستارگان قطر از تاريخ جمعه 3 مرداد تا چهارشنبه 5 شهريور پيگيرى 

خواهد شد.
درحال حاضر تيم الدحيل با كسب 42 امتياز از 17 مسابقه، صدرنشين 
ليگ 12 تيمى قطر است و تيم هاى الخور و ام صالل هم با 14 امتياز و 

الشحانيه با 10 امتياز در رده هاى پايين جدول حضور دارند.

دل پيرو در بيمارستان بسترى شد 
به دليل  يوونتوس  اســطوره   
سنگ كليه در بيمارستان بسترى 

شد.
بــه گــزارش ايلنا، آلســاندرو 
دل پيرو روز گذشته در بيمارستان 
لس آنجلس بسترى شد. دليل اين 
اتفاق مبتال شــدن وى به سنگ 

كليه بوده است.
با  يوونتوس  پيشــين  كاپيتــان 
انتشــار عكسى از خود در فضاى مجازى كه او را در بخش اورژانس 
بيمارســتان لس آنجلس و درحالى كه ماســك به صورت داشت نشان 
مى داد، بسيارى از طرفدارانش را در بحبوحه شيوع كرونا نگران كرد. 
امــا او خيلى زود نگرانى آنها را برطــرف كرد و توضيح داد كه دليل 
مراجعه اش به بيمارستان ابتال به كرونا نبوده بلكه دچار شدن به سنگ 

كليه بوده است.

محكوميت 9 ميلياردى در انتظار پرسپوليس
 كميتــه انضباطى فيفا حكم پرونده شــكايت گابريل كالدرون از 

باشگاه پرسپوليس را صادر كرده است.
به گزارش مهر، گابريل كالدرون به دليل دريافت نكردن مطالبات خود 
بابت حضور نيم فصل در پرســپوليس به فســخ قرارداد اقدام كرد تا 
بتواند پس از شكايت به فيفا مبلغ 530 هزار دالر جريمه دريافت كند.

باشگاه پرسپوليس نيز حدود 2 ماه پيش دفاعيه خود را در قبال ادعاى 
ســرمربى آرژانتينى نيم فصل نخســت اين تيم ارائه كرد تا بتواند از 
ميزان محكوميت خود بكاهد. پيگيرى سرخ ها از فيفا بابت رسيدگى به 
پرونده شاكيان خود سبب شد تا آنها در جريان صدور حكم كالدرون 

قرار بگيرند اما هنوز رأى اوليه را دريافت نكرده اند.
ابالغ حكم فيفا به طرفين دعوى، در چند روز آينده صورت مى گيرد 

تا ميزان بدهى پرسپوليس به كالدرون به طور دقيق مشخص شود.
درصورتى كه فيفا تمام شــروط ســرمربى آرژانتينى سابق سرخ ها را 
بپذيرد. باشگاه پرسپوليس محكوم به پرداخت 530 هزار دالر مى شود 
كه ميزان بدهــى فعلى 70 ميليارد تومانى پرســپوليس، نزديك به 9

ميليارد تومان خواهد شد.

احتمال بازگشت وينفرد شفر به كارلسروهه
 روزنامــه االتحــاد امارات از 
احتمال بازگشــت وينفرد شفر به 
باشگاه كارلسروهه در ليگ دسته 

دوم آلمان خبر داد.
به نوشته روزنامه االتحاد امارات، 
وينفرد شــفر بــا اظهــار تمايل 
بــه حضــور دوباره در باشــگاه 
شگفت زده  را  همه  كارلســروهه 
كرد. اين مربى آلمانى كه از سال 

1986 تا 1998 هدايت كارلسروهه را بر عهده داشت اعالم آمادگى كرد 
كه حاضر است دوباره به اين تيم بازگردد و چراغ سبزى براى بازگشت 

به اين تيم نشان داد.
شــفر بهترين مربى تاريخ كارلسروهه محسوب مى شود و در دهه 90 

ميالدى افتخارات ارزشمندى در اين باشگاه به دست آورد.
به نوشته االتحاد، رسانه هاى آلمانى گزارش دادند كه بازگشت شفر به 
كارلسروهه آســان نخواهد بود، زيرا اين تيم در ليگ دسته دوم آلمان 
با مشــكالت مالى جدى مواجه اســت و در آستانه ورشكستگى قرار 
گرفته اســت، هرچند در سال 1986 نيز شرايط مشابهى داشت و شفر 
اين باشگاه را از بحران نجات داد تا به قهرمانى ليگ دسته دوم برسد و 
پس از صعود به بوندس ليگا 10 فصل در اين ليگ حضور داشته باشد 
و حتى به مسابقات قاره اى راه يابد. وينفرد شفر در 489 بازى هدايت 

كارلسروهه را بر عهده داشت و در 195 بازى به پيروزى رسيد.

طيبى در يك قدمى بنفيكا
 ملى پوش ايرانى «غيرت» قزاقســتان به پايان كارش با اين باشگاه 

رسيد و احتماال راهى بنفيكا پرتغال خواهد شد.
به گزارش «ورزش ســه»، حســين طيبى كه پس از درخشش در جام 
جهانى 2016 كلمبيا مورد توجه باشگاه غيرت قرار گرفت و به اين تيم 
پيوســت، به حضور 4 ساله اش در اين تيم پايان داد و به دليل پيشنهاد 
قابل توجهى كه از پرتغال به دســت اش رسيده بود، تصميم به جدايى 

از جمع قزاق ها گرفت.
 اين ستاره فوتسال ايران در تمام مدتى كه در «غيرت» عضويت داشت، 
در ليگ برتر(3 بار)، جام حذفى(3 بار) و سوپر جام(3 بار) با فوتسال 
قزاقســتان به قهرمانى دســت يافت و يكى از عوامل اصلى موفقيت 

تيمش در اين مدت بود.

پيش نويس اساس نامه فدراسيون 
فوتبال ايران به فيفا ارائه شد

 فدراسيون فوتبال ايران پيش نويس اساس نامه جديد اين فدراسيون 
را به فيفا ارائه كرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پيش نويس اســاس نامه جديد 
فدراســيون فوتبال كه حدود 2 هفته پيش در كميته حقوقى و تدوين 
مقررات اين فدراسيون مصوب شده بود، در جلسه يكشنبه هفته گذشته 

اعضاى هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال مورد تأييد قرار گرفت.
با توجه به اينكه سئول نشين ها فرصت داشتند اين پيش نويس را تا پايان 
ارديبهشت براى بررســى فيفا در اختيار فدراسيون بين المللى فوتبال 
قرار بدهند، اين اقدام انجام شــده اســت و بايد ديد آيا مسئوالن فيفا 
پيش نويس اساس نامه را تأييد خواهند كرد يا اينكه ايراد هايى را نسبت 
به آن مطرح مى كنند. يكى از نكات مهم درباره فدراسيون، معرفى شدن 
آن به عنوان يك نهاد «عمومى غيردولتى» در اســاس نامه جديد است. 
همچنين قرار اســت اعضاى كميته هاى انضباطى، اســتيناف و اخالق 
به عنوان اركان قضائى فدراســيون طبق اســاس نامه جديد در مجمع 

فدراسيون حضور داشته باشند.

رونمايى از دستورالعمل هاى بهداشتى 
در ليگ برتر

 پرهيز از گرفتن عكس تيمى، برگزارى بازى ها بدون تماشــاگر تا 
5 هفته، گرفتن تســت كرونا از عوامل تيم، ضدعفونى تمام بخش هاى 
ورزشــگاه ها، ضدعفونى كردن توپ با الكل توسط توپ جمع كن ها، 
رعايــت فاصله اجتماعى روى نيمكت، قرنطينــه يك هفته اى تيم ها، 
حذف نشســت خبرى و ميكسدزون مربيان و بازيكنان، محدود كردن 
حضور خبرنگاران و عكاسان، اجبارى شدن قمقمه آب، افزايش تعداد 
تعويض ها از 3 به 5، رعايت آداب خاص در شادى پس از گل و پرهيز 

از پرتاب كردن آب دهان. 
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پيشخوان

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

ــوع  ــأت موض ــه 1398/12/14 هي ــماره 139860326007001457 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه و  ــات مالكان ــار تصرف ــي حــوزه ثبــت ملــك به رســمي مســتقر در واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــى خانــم فريبــا پناهــى فرزنــد ابراهيــم بــه شــماره شناســنامه 
ــاب ســاختمان مســكونى و  ــگ يــك ب ــى شــش دان ــار در اعيان 711 صــادره از به
ــى از  ــالك 11019 فرع ــع پ ــاحت 200/11 مترمرب ــه مس ــى در آن ب ــى احداث نانواي
ــا  ــدارى ب ــدان خري ــار هم ــار بخــش چه ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل 1076 فرع
ــه  ــذا ب ــده اســت. ل ــا محــرز گردي ــرز مبصــرى افشــار ني قولنامــه عــادى از فرام
ــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم منظ
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــد.(م الف 20) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق طب
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/30

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
ــماره  ــى داراى ش ــد شمس ــت محم ــا وكال ــروش ب ــرى س ــقدم نظي ــم خوش خان
شناســنامه  1471 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 111/980206ح از ايــن حــوزه 
ــادروان  ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه درخواس
ــخ 1346/07/09  ــنامه  1686 در تاري ــماره شناس ــه ش ــروش ب ــرى س ــد نظي محم
ــى  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم در اقامت
ــى 4031539681  ــد مل ــاج خشــنودى داراى ك ــم گل ت ــه: 1-خان منحصــر اســت ب
همســر متوفــى 2- آقــاى علــى نظيــرى ســروش داراى كــد ملــى 4032398908 
ــد  ــد متوفــى 3-كلثــوم نظيــرى ســروش داراى كــد ملــى 4020102791 فرزن فرزن
ــد متوفــى  متوفــى 4-زهــرا نظيــرى ســروش داراى كــد ملــى 4020235007 فرزن
5-زينــب نظيــرى ســروش داراى كــد ملــى 4020149827 فرزنــد متوفــى 6-مريــم 
نظيــرى ســروش داراى كــد ملــى 4020484503 فرزنــد متوفــى 7-راضيــه نظيــرى 
ســروش داراى كــد ملــى 4020431991 فرزنــد متوفــى 8-فاطمــه نظيــرى ســروش 
ــريفات  ــام تش ــا انج ــك ب ــى اين ــد متوف ــى 4020281289 فرزن ــد مل داراى ك
ــا هــر كســي  ــد ت ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نماي مقدماتــي درخواســت مزب
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين 

آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 35)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه 

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

اول  هيــأت  مورخــه 1398/12/14  شــماره 139860326007001462  رأي  برابــر 
ــد  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق موضــوع قان
ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه 
ــماره  ــه ش ــداداد ب ــد خ ــداح فرزن ــان ابراهيمى م ــى اميراحس ــارض متقاض و بالمع
شناســنامه 4040287851  صــادره از بهــار در اعيانى 28 شــعير مشــاع از 96 شــعير 
شــش دانــگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 260/89 مترمربــع پــالك 11004 فرعــى 
از 1377 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى از 
ــده اســت.  ــداح محــرز گردي ســهم االرث مرحــوم اســماعيل وخــداداد ابراهيمى م
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــه مراجــع قضايــي  ــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 11) ــراض طبــق مق اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/30

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــوع  ــأت موض ــه1399/02/10 هي ــماره 139960326034000086 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات 
ــماره  ــه ش ــراد ب ــد م ــا كاشــى نهنجــى فرزن ــارض متقاضــي رض ــه و بالمع مالكان
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــر در شش ــادره از مالي ــنامه 20 ص شناس
128/33 مترمربــع تحــت پــالك91/9 واقــع در حومــه بخــش 2 همــدان خريــدارى 
مع الواســطه از جهانگيــر مســكوچى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه  عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند 
مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد.(م الف 151) ــد ش ــادر خواه ــت ص مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/30

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

روابط عمومى ورزش و جوانان استان 
روابط عمومى برتر استان شد

 روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان همدان به عنوان روابط 
عمومى برتر دستگاهاى اجرايى استان همدان انتخاب شد.

مجمع عمومى شــوراى هماهنگى روابط عمومى هاى استان همدان در 
سالن جلســات استاندارى همدان برگزار شد و در ارزيابى انجام شده، 
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان همدان به عنوان روابط عمومى 

برتر استان انتخاب و قدردانى شد.
مدير روابط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان اســتان در اين باره با 

اشــاره به اينكه نقش روابط عمومى ها برجســته و قابل اهميت است، 
گفت: روابط عمومى ها زبان گوياى دســتگاه ها هســتند و نقش مهمى 
در انتقال اطالعات دستگاه ها به مردم دارند. حمدا... چاروسايى افزود: 
اين موفقيت حاصل همكارى و تعامل رســانه هاى استان، حمايت هاى 
مديركل ورزش و جوانان و تالش كارشناســان روابط عمومى اســتان 

است كه از تالش هاى اين عزيزان قدردانى و تشكر مى كنم.
گفتنى است روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در 
11 سال اخير همواره در جمع روابط عمومى هاى برتر استان قرار داشته 
اســت و سال گذشــته نيز ميزبان روابط عمومى هاى وزارت ورزش و 

جوانان كشور در همدان بود.

تداوم صدرنشينى 
بايرن مونيخ 

 تيــم فوتبال بايرن مونيــخ با برترى 
خــارج از خانه مقابــل يونيون برلين به 

صدرنشينى در بوندسليگا ادامه داد.
ليگ  بيست وششــم  هفتــه  ادامــه  در 
فوتبال باشــگاه هاى آلمان كه با رعايت 
بدون  و  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى 
حضــور تماشــاگر برگزار مى شــود، 
ميهمانى  بــه  صدرنشــين  بايرن مونيخ 
يونيون برليــن رفت و صاحب برترى 2 
بر صفر شــد.همچنين در آخرين ديدار 
اين هفته از بوندسليگا، وردربرمن مقابل 

لوركوزن به برترى رسيد.

ركوردى خاص براى فليك
 ســرمربى كنونى بايرن مونيخ پس 
از پيروزى برابر يونيون برلين توانســت 
يــك ركورد جديد را به نام خود به ثبت 

رساند.
به گــزارش كيكر، بايــرن مونيخ فصل 
جارى بوندسليگا را با نيكو كواچ نااميد 
كننده آغاز كرد و همين سبب شد تا اين 
مربى جوان اخراج شود و جاى خود را 

به هانس فليك بدهد.
بايرن با فليك هم در بوندسليگا و هم در 
ليگ قهرمانان اروپا نتايج بســيار خوبى 
كســب كرده است و همين موجب شد 
تا باشگاه قرارداد اين مربى را به صورت 

موقت به دائم تبديل كند.
هانــس فليك با 2 گلى كه تيمش مقابل 
يونيون برلين به دست آورد يك ركورد 

را در تاريخ بوندسليگا به ثبت رساند.
او به نخستين مربى در تاريخ بوندسليگا 
تبديل شد كه با تيمش به 50 گل در 16 
بازى ابتدايى رسيده است كه اين نشان 
مى دهد كه بايرن با سرمربى جديد خود 
هم هجومى و زيبــا بازى مى كند و هم 

بهترين نتايج را كسب كرده است.

روبوسى جنجالى
 در بوندسليگا

 ليگ فوتبال آلمان بوندسليگا از روز 
شنبه از ســرگرفته شد تا فوتبال دوستان 
پــس از 66 روز دوباره بتوانند شــاهد 
باالترين ســطح رقابت ها باشــند. البته 
بازگشت ليگ آلمان با شرايط و قوانين 
جديــدى همراه شــده اســت. نه تنها 
هواداران اجازه ورود به ورزشگاه ندارند 
بلكه بازيكنان و ديگر اعضاى تيم ها هم 

بايد نكات بهداشتى را رعايت كنند.
در چنين شرايطى خوشــحالى پس از 
گل بازيكنــان هرتابرلين جنجال ســاز 
شــد. ددريك بويوتا پس از گل تيمش 
با ماركو گوريچ روبوسى كرد. اين رفتار 
پروتكل هاى  برخــالف  بلژيكى  مدافع 
بوندسليگا براى حفظ فاصله فيزيكى در 

شادى هاى پس از گل بود.

 AFC مهدى تاج در
پست گرفت

 نواب رئيس AFC به همراه شــيخ 
ســلمان به عنوان اعضاى كميته اضطرار 

اين كنفدراسيون انتخاب شدند.
به گزارش ايسنا، شــيخ سلمان، رئيس 
كنفدراسيون فوتبال و نواب رئيس اين 
كنفدراســيون به عنوان اعضــاى كميته 
اضطرار AFC انتخاب شــدند. مهدى 
تاج، رئيس پيشــين فدراسيون فوتبال و 
نايب رئيس AFC نيــز در اين كميته 
حضور دارد. او ســال گذشته به عنوان 
توانست  مركزى  آسيايى  منطقه  نماينده 

اين سمت را از على كفاشيان بگيرد. 

 ويروس كوويد 19 ميهمان ناخوانده جهان 
فوتبال است كه 3 ماه تمام فعاليت جذاب ترين 
رشته ورزشى با ميليون ها هوادار را تحت الشعاع 
خود قرار داده كه تأثيــر آن در ورزش به ويژه 

فوتبال پررنگ تر است.
كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تقريبًا 
از اوايل اســفند تمامى فعاليت هاى ورزشــى 
تعطيل شــده اســت و حال پس از اتمام اين 
محروميت ها در ســطح كشــور به درست يا 
اشــتباه، شــرايط براى مردم و جامعه ورزشى 
به حالت  عادى برگشــته و رشته هاى ورزشى 
يكى پس از ديگرى فعاليت هاى خود را از سر 
گرفته اند و ستاد ملى مبارزه با كرونا حتى اجازه 
فعاليت فوتبالى ها را نيز با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى جايز دانسته است. البته فوتبال گويا 
پرخطر و پرريســك و خطرناك تر از ســاير 
رشته ها است كه چنين مقررات سختى را براى 

آن وضع كرده اند.
مســأله ســالمت در جامعه امر بسيار مهمى 
اســت كه به هيچ وجه نمى شــود آن را ناديده 
گرفت، حتى اگــر از تالش هاى چندين ماهه 
بازيكنان يك تيم و مجموعه يك باشگاه با تمام 
هزينه هاى ميلياردى كه مديران براى آن كرده اند 
بگذريم باز هم مسائل و زواياى ديگرى هستند 
كه بايد با حساسيت و ريزبينى به آن دقت كرد.

نبايد فراموش كنيم كه فوتبــال ايران در ليگ 
برتر و ليگ دسته نخست خالصه نمى شود زيرا 
ليگ هاى دسته دوم و دســته سوم هم در اين 

كشور فعال هستند كه به مانند ليگ هاى باالتر 
بازى هاى آن ها نيز به همان شــكل و شمايل و 
حتى به مراتب ســخت تر(به دليــل امكانات و 

مسائل مالى) برگزار مى شد.
مبلغ قرارداد بازيكنان در ليگ هاى دســته دوم 
و دسته سوم بســيار پايين است و حتى مبالغ 
دريافتى بازيكنان زير 30 ميليون تومان اســت 
كــه آن هم در پايان فصل، تمام اين مبلغ هم به 

بازيكنان پرداخت نمى شود.
بازيكنان شــاغل در ليگ برتر و دسته نخست 
مبالغ خوبــى دريافــت مى كنند كــه با لغو 
مسابقات چندان متضرر نمى شوند، درحالى كه 
در ليگ هاى پايين منبع درآمدى ندارند و تنها 
محل درآمد خانواده آنها از همين قراردادهاى 
اندك، امــور زندگى را مى گذرانند و حاال كه 
زمزمه تعطيلى اين رقابت ها به گوش مى رسد 
فشار اقتصادى زيادى به بازيكنان و نيروهاى 
شــاغل در ليگ هاى پايين وارد مى شــود و 
درصورت لغو مسابقات اين دسته از بازيكنان 
كه بيشتر هم متأهل هستند و تنها منبع درآمدى 
آنها فوتبال اســت با چالــش بزرگى روبه رو 
مى شــوند و حتى به ثبات خانواده نيز آسيب 
مى رســاند و اين درحالى است كه براى اين 
قشــر از جامعه در بحث هاى حمايتى چيزى 

تعريف نشده است.
حريرچى در آخرين اظهــارات خود با انتقاد 
از مخالفــان ادامه ليگ هــاى فوتبال در فصل 
جارى گفت: وضع اين ويروس در فصل پاييز 

به مراتب بدتر از موقعيت كنونى خواهد بود و 
در آن شرايط ديگر به هيچ وجه حتى فصل آينده 

هم برگزار نخواهد شد.
بر اساس هشدار متخصصان سالمت و سازمان 
بهداشت جهانى وضع اپيدمى و اوج گيرى كرونا 
در فصل پاييز بيشتر خواهد بود؛ پس اگر نشود 
ادامه مســابقات ليگ را در اين فصل و خرداد 
و تير برگزار كرد، مطمئن باشيد در فصل پاييز 
به هيچ وجه نمى شود انجام داد و بايد از اكنون 
فصل آينده ليگ هاى مختلف فوتبالى را لغوشده 

دانست.
با توجه به اين مســائل بايد قبول داشــت كه 
اين ويــروس منحوس حــاال حاالها ميهمان 
مردم جهان اســت و بايد زندگى در كنار اين 
ويروس را تجربه كرد و نمى توان به خاطر اين 
ويروس زندگى روزمره را تعطيل كرد بلكه بايد 
با فراگيرى اصول اوليه بهداشت راه هاى مقابله 
با كرونا را آموزش ببينيم تا به اين ويروس مبتال 

نشويم.
البته برگزارى مســابقات حتى در ليگ برتر و 
دسته نخســت نيز قطعى نيست و تنها مجوز 
تمرين تيم ها صادر شــده است و در هفته هاى 
آينده با توجه به رعايت موازين بهداشــتى و 
فروكش كردن كرونا امكان برگزارى مسابقات 
وجود خواهد داشــت هرچند ســتاد مقابله با 
كرونا 22 خــرداد را آغاز رقابت ها اعالم كرده 
اســت ولى همه اين مسائل منوط به عملكرد 

تيم ها در تمرين خواهد بود.

احتمال تأخير 
در مسابقات

 ليگ دسته دوم 
 معــاون كل وزارت بهداشــت در پى 
صدور مجــوز براى برگرارى مســابقات 
فوتبال اشاره اى به از سرگيرى رقابت هاى 
ليگ دســته دوم و ســوم نكــرد و همين 
موضوع ســبب ايجاد شــائبه هايى مبنى بر 
تعطيلى كامل اين سطح از ليگ هاى فوتبال 

در كشور شد.
مســئول برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم 
نسبت به اين شاعبه ها واكنش نشان داد و به 
دى اسپورت گفت: برنامه و سياست سازمان 
ليگ برگزارى تمامــى ليگ هاى فوتبال در 
سطح كشور اســت اما با توجه به شرايطى 

كه وجــود دارد، ابتدا مجوز از ســرگيرى 
رقابت هاى ليگ برتر و ليگ دســته نخست 
صادر شد و پس از سنجيدن شرايط مجوز 
از سرگيرى ساير ليگ ها نيز صادر مى گردد.

مهرداد شــفيعى راد افزود: نظر سازمان ليگ 
آغــاز تمرينات تمامى تيم هــا در ليگ هاى 
مختلف است اما صالحيت و تصميم گيرى 
اين امر برعهده ســتاد مقابله بــا كرونا در 

ورزش است.
ايشان بيان كرد: مسئوالن،  تيم ها، بازيكنان و 
تمامى جامعه فوتبال در ليگ هاى دسته دوم 
و سوم بايســتى درنظر داشته باشند يا بايد 
شــرايط را به نحوى آماده كنيم و مسابقات 
فوتبال را آغاز و به ســرانجام برســانيم يا 
اين ريســك را بپذيريم كه حداقل تا 1400

فوتبالى برگزار نشود. 
وى بيان كرد: فقــط 6 هفته از ليگ 2 باقى 
مانده و دغدغه اى بــه مانند ليگ برترى ها 

مبنى بر حضور نماينده در رقابت هاى آسيا 
نداريم و درصورتى كه حتى 2 هفته پس از 
آغاز ليگ برتر نيز مسابقات را از سر بگيريم 
مشكلى نخواهيم داشــت و مى توانيم ليگ 
را همزمان با رقابت هاى ليگ برتر و دســته 

نخست به پايان برسانيم.
وى افــزود: خوشــبختانه بــا توجــه به 
پيش بينى هايمان كه از پيش به دليل مصادف 
بــودن هفته هاى پايانى با ماه مبارك رمضان 
داشــتيم، مكاتباتى را در اين باره با باشگاه ها 
و هيأت هاى فوتبال انجــام داديم و از آنها 
ورزشگاه هاى  نور  تا  كرده ايم  درخواســت 
ميزبانى خود را به حد اســتاندارد برسانند، 
درصورتى كه باشــگاه ها اين امكان را ايجاد 
نكننــد ميزبانــى از آنها گرفته شــده و به 
مركز اســتان و يا درصورت نبود ورزشگاه 
استاندارد در مركز اســتان به استان مجاور 

انتقال خواهد يافت .
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در ليگ هاى پايين در ليگ هاى پايين 



 

Y K

 

خبر

گزارش 

گردشگري

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف  تا كمى ابرى - بارش پراكنده

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  30 ارديبهشت ماه 1399  25 رمضان 1441  19 مى 2020  شماره 3759

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:32  
خورشيد         06:10                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              20:15
اذان مغرب                   20:35 
نيمه شب شرعي           00:25

باباطاهر

وزير ميراث فرهنگى:
انجمن هاى حرفه اى ملى و استانى 

صنايع دستى شكل بگيرد
 يكى از ضعف هاى عمده  در حوزه صنايع دستى، نبود يك انجمن 

ملى يا منطقه اى است. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى با بيان اين مطلب 
گفت: انجمن هاى حرفه اى ملى و استانى صنايع دستى هرچه سريع تر 

شكل بگيرد. 
به گزارش ميراث آريا، على اصغر مونسان در جلسه نشست تشكل هاى 
فعال صنايع دستى، گفت: اميدواريم كسب وكارها در اين شرايط سخت 
رونق پيدا كند، چندى است كه در حوزه گردشگرى شوراى هماهنگى 
را تشــكيل داديم. عالقه مند بودم به شــكل مستقيم درباره فعاليت و 

مشــكالت فعاالن اين حوزه را بشنوم. تشكيل شوراى هماهنگى در 
حوزه گردشــگرى موجب اتفاقات خوب، پيشــبرد اهداف و ايجاد 

ارتباط نزديك بين وزارت خانه و فعاالن گردشگرى شد. 
وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى تصريح كرد:  
تشكل هاى گردشگرى نظرات متفاوتى داشتند، اما اين شورا موجب 
ايجاد هماهنگى و هم سويى بهتر ميان فعاالن اين حوزه شد و توانستيم 
نظرات و مشــكالت آن ها را از نزديك بشنويم و براى رفع آن اقدام 
كنيم.  با يكى از تشكل هاى گردشــگرى به يكى از بازارهاى هدف 
خود به كشور عمان رفتيم و اين سفر بسيار موفقت آميز بود و موجب 
شــد آمارهاى ورودى گردشــگران عمان به كشور تا 3 برابر به دليل 
اقدامات خوبى كه مانند لغو رواديد انجــام داديم، افزايش پيدا كند، 
برگزارى نشست هاى تجارت به تجارت در عمان توسط فعاالن حوزه 
گردشــگرى اجرا شد. اين تجربه موجب شــد موضوع را با يكى از 

فعاالن ديگر گردشــگرى در چين برگزار كنيم در اين زمينه نيز موفق 
عمل كرديم كه موجب افزايش آمار گردشگران چينى شد، متأسفانه با 

موضوع كرونا اين امر متوقف شد. 
مونســان افزود: همگرايى خوبى در اين جلسات ميان وزارت خانه و 
بخش خصوصى ايجاد شــده است و به شكل مرتب و ماهى يك بار 
اين جلسات برگزار مى شود. انجمن حرفه اى ملى بايد شكل بگيرد و 
معاون صنايع دستى و سرپرست معاونت سرمايه گذارى و امور مجلس 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى براى تشكيل هر چه 

زودتر اين انجمن اقدام كنند. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى افزود: تشكيل اين 
انجمن موضوع مهمى اســت و در يك ماه آينده بايد انجام شــود تا 
انسجام خوبى در حوزه صنايع دستى اتفاق بيافتد و بتوانيم مشكالت 
آن ها را بشنويم و رفع كنيم، همچنين اقدامات خود را براى اين حوزه 

مطرح كنيم. اين جلسات از اين به بعد ماهى يك بار برگزار مى شود 
و ادامه پيدا خواهد كرد. 

وى بيان كرد: با توجه به شرايط پيش آمده معلوم نيست تا چه زمانى 
ويروس كرونا وجود دارد به اين دليل بايد در گام نخســت در حوزه 

گردشگرى و صنايع دستى روى بازار داخلى تمركز كنيم. 
مونسان از برگزارى جشنواره ملى صنايع دستى پس از ايام كرونا توسط 
معاونت صنايع دســتى خبر داد و افزود: اگر الزم باشد براى حمايت 
از هنرمندان، جشنواره هاى صنايع دستى زيادى را با فواصل زمانى كم 
برگزار مى كنيم تا دوباره شاهد رونق فروش محصوالت صنايع دستى 
باشيم. در سال 99 معافيت مالياتى براى هنرمندان صنايع دستى همانند 

سال گذشته ادامه دارد. 
 ارسال نامه به استان ها براى شكل گيرى نهادهاى ملى 

معاون صنايع دســتى كشــور نيز در اين نشســت گفت: روز شنبه 

27 ارديبهشــت 99 متأســفانه در معبد هندوها در شهر بندرعباس 
آتش ســوزى اتفاق افتاد و 21 غرفه صنايع دستى دچار آتش شد اين 
اتفاق ناخوشايند و ناراحت كننده بود از همان ابتدا وقوع حادثه با تأكيد 
مونسان پيگيرى ها را شــروع كرديم و اميدوار هستيم بتوانيم هرچه 
زودتر به جامعه هنرمندانى كه بيشــتر آن ها از بانوان توانمند اســتان 

هرمزگان بودند و درگير اين مسأله هستند، كمك كنيم. 
پويا محموديان افزود: نخستين جلسه از سلسله نشست هايى است كه 
با تأكيد مونسان با فعاالن حوزه صنايع دستى برگزار شد و درباره آثار 

اقتصادى كرونا در حوزه صنايع دستى بحث و گفت وگو شد. 
محموديان تصريح كرد: يكى از بندهاى مشخص درباره شرح وظايف 
معاونت صنايع دستى كه وزير به اين معاونت ابالغ كرده است، بحث 
نهادســازى در سطح ملى اســت كه به صورت مشخص از مطالبات 

مونسان است. 

تداوم كاسبى بازاريابان غيرقانونى در همدان
 همدان فعاليت خانه مسافرهاى بدون مجوز يا همان كارتن به دست ها 
كه با آغاز فصل گرم و آغاز مسافرت ها براى سوئيت هاى خود در سطح 
شــهر بازاريابى مى كنند، امروزه به معضل بزرگى در همدان تبديل شده 

است. 
همــدان به عنوان يكى از اســتان هايى كه ظرفيــت بااليى براى جذب 
توريست و گردشگر دارد، در برخى ايام سال با حجم زيادى از مسافران 
روبه روست و مشكالتى مانند نبودن كمپ مناسب، كمبود مراكز رفاهى 
و اقامتى، تعطيلى بعضى از قسمت هاى شهر مانند بازار و مراكز خدماتى 
و... موجب سوءاســتفاده برخى افــراد در اجــاره دادن منازل خود به 

مسافران شده است. 
به گزارش ايسنا، اين بازاريابان غيرقانونى عالوه بر آن كه مشكالتى براى 
شهر به وجود آورده اند، فعاليت گردشگرى همدان را نيز تحت تأثير قرار 
داده اند و اگرچه بحث ســاماندهى خانه مسافرها از مدت ها پيش مطرح 

بوده اما اين مشكل جدى همچنان ادامه دارد. 
دادســتان همدان درباره فعاليت كارتن به دســت ها گفت: ســاماندهى 
كارتن به دســت ها و خانه مســافرهاى بدون مجوز بر عهده اداره كل 

ميراث فرهنگى استان است. 
حســن خانجانى اظهار مى كند: درباره كارتن به دســت ها نبايد فقط از 
نيروى انتظامى انتظار داشته باشيم بلكه ميراث فرهنگى هم بايد پاى كار 

بيايد، زيرا مسئوليت اين امر بر عهده اين مجموعه است. 
خانجانــى ادامه داد: در اين مــدت ميراث فرهنگى همدان اثرى از خود 
نشان نداده است اما اگر به طور جدى پيگير ساماندهى كارتن به دست ها 
باشد، ما و مجموعه نيروى انتظامى از آن پشتيبانى مى كنيم و اين مشكل 

حل خواهد شد. 
وى خاطرنشــان كرد: در چند روز گذشــته دستور برخورد با كارتن به 
دســت ها به نيروى انتطامى داده شده است و آن ها با جديت به وظيفه 
خــود عمل مى كنند اما متولى اصلى اين كار مســئوالن ميراث فرهنگى 

هستند و بايد در اين مورد جدى تر از پيش برنامه ريزى كنند. 
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان نيز درباره برخورد با كارتن به دســت ها گفت: اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان هيچ  وظيفه اى درباره كارتن به دســت ها 

ندارد. 
على خاكسار ادامه مى دهد: وظيفه ميراث فرهنگى به عنوان دستگاه متولى 
گردشگرى مديريت و ســاماندهى تأسيسات گردشــگرى، نظارت و 
فعاليــت بر آن ها و برخورد با فعاالن غيرمجاز گردشــگرى مانند مراكز 

اقامتى غيرمجاز است. 
وى تصريح كرد: ما خانه مســافرهاى بدون مجوز را شناســايى و آن ها 
را به دســتگاه قضايى معرفى مى كنيم اما سد معبر و مزاحمت كارتن به 
دست ها براى شــهروندان و جمع آورى آن ها از سطح شهر مانند ساير 
مشاغل غيرمجاز بر عهده دســتگاه قضايى، نيروى انتظامى و مديريت 

شهرى است. 
خاكســار بــا بيان اينكــه تاكنــون در اين زمينــه ارتبــاط خوبى بين 
ميراث فرهنگى، نيروى انتظامى و  دستگاه قضايى برقرار بوده است، گفت: 
ميراث فرهنگى در راســتاى برخورد با فعاليت هاى كارتن به دست ها از 
ســال هاى گذشته و به ويژه نوروز امسال بررسى هاى ميدانى و شناسايى 
آن ها را انجام داده اما جمع آورى شخصى كه به عنوان بازارياب غيرمجاز 

فعاليت مى كند، بر عهده اين مجموعه نيست. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان همدان نيز در اين باره بيان كرد: 
پليس با كارتن به دســت هايى كه در ورودى و ميادين شهر براى جذب 

مسافران تبليغ مى كنند، برخورد مى كند. 
حســين بشــرى ادامه داد: در هفته هاى گذشــته اداره نظارت بر اماكن 
عمومى دســتورى از دادستان همدان مبنى بر اينكه كارتن به دست هاى 

سطح شهر اجازه فعاليت ندارند، دريافت كرد كه در حال اجرا است. 
وى با اشــاره به اينكه كارتن به دست ها به صورت غيرقانونى و بدون 
مجوز فعال هستند، اظهار كرد: ممنوعيت فعاليت كارتن به دست ها داليل 
متعددى دارد كه از جمله مهمترين آنها شيوع ويروس كرونا و نپذيرفتن 

مسافر در شرايط فعلى است. 
بشرى تصريح كرد: كارتن به دســت ها براى خانه مسافرهايى كه بدون 
مجوز هســتند، بازاريابى مى كننــد و گاهى در اينگونه خانه مســافرها 
موضوعاتــى اتفاق مى افتــد كه موجب نگرانى شــهروندان شــده و 
گزارش هايى نيز در اين رابطه به پليس و دســتگاه قضايى اعالم شــده 

است. 
وى با تأكيد بر اينكه درحال حاضر پليس با كارتن به دست هاى فعال در 
سطح شهر برخورد قاطع مى كند، گفت: از اين افراد در مقر انتظامى تعهد 
گرفته مى شود و اگر به فعاليت خود ادامه دهند با تشكيل پرونده به مقام 

قضايى تحويل داده خواهند شد. 
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همدان در پايان خاطرنشان 
كرد: در چند روز اخير در مقــر انتظامى همدان از تعدادى از كارتن به 
دســت ها تعهد گرفته شده اســت، اما درحال حاضر آمارى از اين افراد 

نداريم. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بوره منت بريم ما از كريمان                                           بكشيم دست از خوان ليمان
كريمان دست در خوان كريمى                                 كه بر خوانش نظر دارند كريمان
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■ حديث:
امام باقر(ع):

يك حديث كه آن را از فردى راستگو فرا مى گيرى ، براى تو بهتر است از دنيا و آنچه 
در آن است .
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مريم مقدم »
 بنابر آخرين تصميمات در ستاد ملى مقابله 
با كرونا فعاليت تأسيسات و اماكن گردشگرى 
از ســر گرفته مى شــود. در اين ميان براساس 
آخرين مصوبات اين ســتاد مقرر شــده است 
غار شــگفت انگيز عليصدر پذيراى گردشگران 
ورودى به منطقه باشد. اما براى اين مهم الويت 
حفظ فاصله هوشــمند و رعايت پروتكل هاى 

جدى بهداشتى است. 
تفاوت حضور گردشــگر در غار عليصدر پس 
از 4 ماه نســبت به گذشته اين است كه تبليغى 
در راستاى سفر به اين جاذبه گردشگرى انجام 
نخواهد شــد اما متوليان امور گردشــگرى در 
پذيرش گردشگران  هســتند  موظف  عليصدر 
را در آنجــا انجــام داده و خدمات بهداشــتى 

گردشگرى را به آنها ارائه دهند. 
 بازگشت تدريجى فعاليت 

به گردشگرى 
بازگشت تدريجى تأسيسات و اماكن گردشگرى 
به چرخه فعاليت خبرى اســت كه در يكى 2 
هفته اخير تيتر رســانه ها بود در اين ميان استان 
همدان كه در ســال هاى پيش رو توانســته بود 
جايگاه مطلوبى بين مقاصد گردشگرى داخلى 
پيدا كند با شــيوع ويروس كرونا آســيب هاى 

متعددى را متحمل شد. 
بين جاذبه هاى گردشــگرى غرب كشــور غار 
شگفت انگيز عليصدر تافته اى جدا بافته  است. 
سال هاى سال است وزنه سنگين باال رفتن آمار 
گردشگرى اســتان و نقطه تأثيرگذار بر اقتصاد 
محلى، جذب گردشگران با هدف بازديد از اين 
جاذبه شاخص است، اما حاال بيش از هر بخش 
ديگرى بين تأسيسات و جاذبه هاى گردشگرى 
اين غار عليصدر اســت كه صدمــات وارده از 

ويروس كرونا را متحمل مى شود. 
از اواخر بهمن ماه ســال 1398 تا امروز سى ام 
ارديبهشت ماه 1399 كه به عنوان پيك پذيرش 
گردشــگر در اين منطقه محســوب مى شــود 
غار عليصدر روزهاى بى مســافر را پشت سر 
گذاشت اين مجموعه گردشگرى به دليل جذب 
توريست و درآمدزايى تا به امروز توانسته است 

نقطه عطفى بين جاذبه هاى استان باشد. 
ايــن شــرايط بيانگر آن اســت كــه تعطيلى 
طوالنى مدت غار مى تواند بيشتر از آنكه تصور 
 شــود حال و هواى گردشــگرى همدان ابرى 

بماند. 
 اما حاال خبر مى رســد هميــن روزها فعاليت 
به اجبار تعطيل شــده اين بخش گردشــگرى 

دوباره از سر گرفته مى شود. در زمينه چگونگى 
برنامه هاى پيش رو در اين حوزه گفت وگويى با 

معاون عمرانى استاندار همدان انجام داديم. 
 حفظ فاصله هوشمند 

و رعايت پروتكل بهداشتى 
معاون عمرانى اســتاندار و ســخنگوى ستاد 

مقابله با كرونا  در زمينه چگونگى روند 
بازگشــت فعاليت به اين جاذبه 

در  عنوان كرد:  گردشــگرى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا 
اين  پيرامون  تصميماتــى 
اســت  شــده  اتخاذ  مهم 
براســاس  آنكه  بــر  مبنى 

مشــخص  پروتكل هــاى 
شــده از سوى دانشــگاه علوم 

پزشــكى كه بــا همكارى شــركت 
ســياحتى عليصدر مدون شده است قرار است 
در روزهاى پيش رو غــار عليصدر به پذيرش 

مراجعات با هدف گردشگرى اقدام كند. 
 محمودرضــا عراقى گفت: پروتكل هاى مدون 
شده براساس حفظ سالمت پرسنل خدمات  ده 
به گردشگران و مسافران عليصدر قرار است به 
اين گونه عمل كنند كه با توجه به لزوم اجراى 
مصوبات و اهتمام به اجراى آنها دســتگاه هاى 
ناظر همچنــان نظارت جدى خــود را به اين 
منطقــه اعمال نمايند تا كاهــش زنجيره انتقال 
بيمارى مديريت و شرايط به سمت بهبودى در 

اين جاذبه گردشگرى پيش رود. 
وى گفت: در بازگشايى و از سرگيرى فعاليت 
صنوف و كسبه توجه به پروتكل هاى بهداشتى 
و رعايت فاصله گذارى هوشــمند بســيار مهم 
اســت، البته در اين زمينه مصوب شــده است 
رسانه هاى عمومى و فضاى مجازى در ترغيب 
مردم به رعايت موارد مذكور و بهداشت فردى 
اقدام نمايد. عراقى همچنين عنوان كرد: فعاليت 
مراكــز تفريحــى گنجنامه و غــار عليصدر با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله هوشمند 
اجتماعى به نحوى كــه تراكم جمعيتى كنترل 
و از شــيوع بيمارى جلوگيرى شود با نظارت 
دستگاه هاى نظارتى و تدبير مؤثر مديريت اين 
مراكز بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا 

بالمانع است. 
عراقــى عنوان كرد: با توجه به در پيش رو بودن 
تعطيالت عيد فطر و احتمال مسافرت و حضور 
مردم در مراكز تفريحــى همچنان كه تبليغات 
بايد به ســمتى باشــد كه مردم را به ماندن در 
خانه دعوت مى كنيــم اما ضرورت دارد تمامى 

دستگاه هاى خدمات رسان استان آمادگى الزم را 
در اين زمينه داشته باشند. 

وى تأكيد كرد: در اين راستا جايز نيست تبليغات 
گسترده براى جذب گردشــگرى انجام شود، 
زيرا همچنان شــرايط موجود بيانگر آن است 
ترغيب به حفظ ســالمت خانواده ها با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و ماندن در خانه 
يكــى از اولويت هاى برنامه ريزان 

حوزه گردشگرى است. 
وى بــه بازگشــايى دوباره 
اشــاره  رســتوران ها 
كــرد و گفــت: بــا حفظ 
ابــالغ  دســتورالعمل هاى 
بار  مراكز  اين  بهداشتى  شده 
ديگرى مى توانند فعاليت خود را 

از سر گيرند. 
معــاون عمرانى اســتاندار به اهميــت اقامت 
گردشــگران ورودى در اماكن سربسته و داراى 
مديريت همچون هتل ها و ميهمان پذيرها اشاره 
كرد و گفت: مصوب شــده است در شهرهاى 
اســتان همدان از برپــا شــدن هرگونه چادر 
مســافرتى به منظور حفظ ســالمت مسافران و 
همشهريان جلوگيرى شود اين مهم قرار است 
در مبادى ورودى شهرها به مسافران به صورت 

جدى و تأثيرگذار اطالع رسانى شود. 
عراقى به جدى بودن خطر شيوع ويروس كرونا 
همچنان تأكيد كــرد و گفت: مردم بايد الگوى 
رفتــارى خــود را بنابر شــرايط موجود تغيير 
دهند، حفظ فاصله هوشــمند و رعايت جدى 
است  ضرورى  همچنان  بهداشتى  پروتكل هاى 
اما نمى توان بر اين اســاس فعاليت اقتصادى و 
كســب و كار را تعطيل كــرد بلكه الزمه حفظ 
ســالمت جامعه توجه به توصيه هايى است كه 
كارشناسان بهداشت و درمان و مسئوالن مرتبط 

اعالم مى كنند. 
پيش بينى  مسئول  مقام  اين  گفته هاى  براساس 
مى شــود بخش هاى متعدد گردشگرى نيز در 
استان همدان همچون ديگر استان هاى كشور 
به صورت گسترده ترى فعاليت خود را از سر 

گيرد. 
از آنجا كه اين صنعت نوپا جدى ترين آسيب را 
در روزهاى كرونايى در عرصه ملى و بين المللى 
به خود ديد حاال متوليان امور گردشگرى الزم 
است با دســتورالعمل هايى به روزتر و رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى كه متولى حفظ سالمت 
جامعه اســت پاى كار بيايند تا حال نامســاعد 

گردشگرى را بهبود بخشند.

با حفظ رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

سكوت عليصـدر 
شكسته مى شود 

 كاوش هاى باستان شناســى هگمتانه بيست و  دومين 
فصــل خود را از امروز به مناســبت آغــاز هفته ميراث 

فرهنگى در سال 1399 تجربه خواهد كرد.
 اين ردپاى غنى تاريخى زير ســايه الوند در اليه اليه هاى 

پنهان خود حرف هاى بسيارى براى گفتن دارد.
اگر بخواهيم تاريخ با ما ســخن بگويد هگمتانه يكى از 
راويان شيرين شــكر تاريخ است. ريشه غناى تاريخ ايران 

باستان به دوره حكومت مادها بازمى گردد.
نخستين اقدامات باستان شناســى در هگمتانه به بيش از 
يك قرن پيش يعنى ســال 1913 ميالدى بازمى گردد كه 
از سوى شارل توسى فرانسوى با مأموريت از سوى موزه 

لور صورت گرفت.
بيــش از 6 دهه بعد و در فاصلــه 1347 تا 1353 هجرى 
شمســى اقداماتى اساسى براى آزاد ســازى اين محوطه 
باســتانى از انبوه متراكم خانه هاى مسكونى بافت قديمى 
شــهر همدان كه بر روى آن ســاخته شــده بود صورت 
گرفت تا راه براى آغاز عمليات گســترده باستان شناسى 

هموار شود.
اين امر تا زمانى كه هيأتى به سرپرستى محمدرحيم صراف 
در ســال 1362 نخستين كاوش هاى ايرانى را آغاز كرد و 

به تناوب (11فصل) تا سال 1379 ادامه داد محقق نشد.
از ديگر فعاليت هاى باستان شناســى در هگمتانه مى توان 
بــه 4 فصل كاوش و اليه نــگارى در جاى جاى هگمتانه 
از ســوى مرحوم آذرنوش در ســال هاى 1386-1383، 
دو فصل گمانه زنى به منظور تعيين عرصه به سرپرســتى 
علــى هژبــرى در ســال هاى 88 و 89، دو فصل كاوش 

يعقوب  سرپرستى  به  باستان شناســى 
محمدى فــر در ســال 1389 و نيز دو 
اينجانب  سرپرســتى  به  كاوش  فصل 
اشــاره كرد. ســرانجام  آغاز بيستمين 
فصل كاوش در اين محوطه باســتانى 
برج و باروهاى  خوانا ســازى  عنوان  با 
هگمتانه از 20 شهريور ماه سال جارى 

آغاز شده است.
كاوش هاى ســاليان متمــادى در اين 
محوطه به شناســايى بقاياى معمارى 
قابل مالحظه اى از شــهرى باســتانى 
منجر شده كه عمدتاً با مصالح خشت 
در ابعــاد بزرگ طبق نقشــه و الگوى 

خاصى طراحى و ســاخته شده است. در محوطه داخلى 
اين شهر باستانى معابرى در فواصل مساوى 35 متر و به 
موازات يكديگر تعبيه شده و در حد فاصل هردو معبر دو 
ســرى معمارى مدون و منطبق با نقشه خاص به صورت 

متقارن اجرا شده است. 
نوشته هاى مورخان و جغرافى نويسان يونانى (قرن اول و 
دوم) همچون پلى بيوس و ايزيد وخاراكسى در جانمايى 
هگمتانه در كوهپايه هاى الوند و موقعيت كنونى هگمتانه 
شكى باقى نمى گذارد. همچنين محققان و باستان شناسانى 
كــه در 2 قرن اخير از هگمتانه كنونــى بازديد كرده اند و 
با بررســى هايى در آن انجام داده انــد تقريباً به اتفاق اين 

بقايا را بازمانده هــاى هگمتانه مادى دانســته اند و حاال 
فصل بيســت و دوم كاوش ها در هگمتانه آغاز مى شــود 
تا تاريخ حرف هاى تازه خود را از قديميترين مســتندات 

به ما بگويد.
در شــرق ايــن تپــه باســتانى نيــز مــوزه هگمتانــه در زيــر 
بنــاى 600 مترمربــع قــرار دارد كــه در آن آثــار ســنگى، 
ســفالى، اســتخوانى و فلــزى از دوره هــاى پيــش و پــس 
از اســالم به نمايــش درآمــده و در راهــرو و تــاالر 
ــياى كشــف  ــه، اش ــه هگمتان ــوزه تپ ــمت راســت م س

ــود.  ــدارى مى ش ــه نگه ــه هگمتان ــده از تپ ش
اشــياى مــوزه تپــه هگمتانــه شــامل 2 بخــش اختصاصى 
ــنگى و  ــاى س ــه تابوت ه ــت و مجموع ــتانى اس و اس
ــير  ــدان ش ــه از مي ــان ك ــه دوره پارتي ــوط ب ــفالى مرب س
ســنگى همــدان بــه دســت آمده انــد و خمره هــا و 
ــا و ســنگ قبرهــاى  ــا نقــوش زيب ســنگ هاى تزيينــى ب
دوران مختلــف اســالمى، شــاخص تريــن آثــار كشــف 
شــده اســتانى هســتند كــه در ســالن مركــزى و راهــروى 

ــده اند.  ــرار داده ش ــوزه ق ــمت چــپ م س
 هگمتانه 

دوباره راز مى گشايد
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان 
از كاوش هــاى جديد در تپه هگمتانــه خبر داد و گفت: 
بيست و دومين فصل كاوش تپه باستانى هگمتانه همزمان 
با آغاز هفته ميراث فرهنگى به سرپرستى مهرداد ملك زاده 
و بر اساس ماده 11 قانون حفظ آثار ملى و در اجراى بند 
3 مــاده 3 قانون اســاس نامه ميراث فرهنگى و با دريافت 
مجوز از پژوهشــگاه ميراث فرهنگى و 
ميراث فرهنگى،  وزارت  گردشــگرى 
گردشگرى و صنايع دستى كشور آغاز 
مى شــود.  على مالمير افــزود: در اين 
فصل كاوش، قسمت برج و بارو مورد 

كاوش قرار خواهد گرفت. 
وى اظهار كرد: تپه  باستانى هگمتانه در 
همدان به عنوان پهناورترين تپه باستانى 
ايران كه وسعتى بالغ بر 40 هزار هكتار 
را به خود اختصاص داده اســت، هر 
ســاله ميزبان بســيارى از گردشگران 

خارجى و داخلى است. 
كل  اداره  گردشــگرى  معــاون 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان نيز گفت: 
موزه باستان شناسى هگمتانه داراى 350 شى سفالى، شيشه اى 

و مصنوعات فلزى داراى سابقه تاريخى باارزش است. 
على خاكسار افزود: استان همدان بيش از هزار و 800 اثر 
تاريخى و گردشــگرى را در خود جاى داده و به واسطه 
غنى بودن از آثار تاريخى و وجود جاذبه هاى گردشگرى 
و تفريحى، همه ساله به مقصد گردشگردى شمار زيادى 

از مسافران داخلى و خارجى تبديل شده است. 
وى افزود: اين اســتان به واسطه وجود شمار زيادى آثار 
تاريخى، تفريحى و توريســتى به عنوان پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين معرفى شده است. 

آغاز فصل جديد از امروز

هگمتانه براى بيست و دومين بار 
كاوش مى شود

كاوش هاى باستان شناسى 
هگمتانه بيســت و  دومين 
فصل خــود را از امروز به 
ميراث  هفته  آغاز  مناسبت 
فرهنگى در ســال 1399 

تجربه خواهد كرد


	01
	01  ok  HP

	02 HP
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

