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تكذيبيه تفننى!
 1- از جملــه نتايج منفى گســترش فضاى مجــازى و معايب 
شــهروند خبرنگار يا شهروند رسانه، سوءاســتفاده برخى در توليد 
اخبار جعلى و كذب در اين فضا و افزايش اخبارى از اين دســت در 

فضاى مجازى است.
 اين افزايش اخبار كذب و جعلى اســت كه بســيارى را از فضاى 
مجازى زده كرده و آنها قيد فضاى مجازى را زده اند تا شــايد كمتر 

زيان اين نوع اخبار متوجه آنها شود.
2- مهم تريــن راهكار براى مقابله با اخبار جعلى را افزايش ســواد 
رســانه اى و آگاهــى از ويژگى هــاى فضاى مجازى و تســلط در 

تشخيص اخبار درست و نادرست اعالم كرده اند.
اما اين براى تمامى اســتفاده كنندگان فضاى مجازى مقدور نيست و 
عالقه اى هم به پيگيرى تخصصى اين فضا در بيشــتر كاربران فضاى 

مجازى مشاهده نمى شود.
3- يكى از راهكارهاى اصلى مقابله با انتشــار اخبار جعلى پيگيرى 

اخبار از رسانه هاى شناسنامه دار و امتحان پس داده است.
در واقع كاربر با اعتماد به اين رســانه ها، اطمينان دارد كه اخبار آنها 
جعلى و كذب نيســت و مى تواند اين اخبار را مبنايى براى تحليل و 
تطابق با شــرايط خود در بيشتر حوزه ها و برنامه ريزى بر اساس آن 

تحليل قرار دهد.
البته ويژگى هاى شــبكه هاى مجازى در توسعه رسانه شهروند بدون 
درنظر گرفتن امكان سوءاســتفاده متخلفان مانعــى مهم در اين راه 

است.
4- فضاى مجــازى امروزه اهميت فراوانــى دارد و تبديل به محل 
رقابت و جنگ بر ســر باورها و ارزش هــا و هنجارها و اعتقادات 
در حوزه هاى گوناگون شــده و اين جنگ در مواقعى امنيت در اين 

حوزه ها را هدف گرفته است.
تجربه چند بحران امنيتى به خوبى نشــان مى دهد كه فضاى مجازى 
مهم ترين محل سرمايه گذارى مخالن امنيت بوده و آنها براى انتشار 
اخبار جعلى و كذب در اين فضا و بهره بردارى از آنها برنامه داشــته 

و اقدام كرده اند.
5- رصد فضاى مجازى از سوى هر دستگاه براى پيشگيرى از انتشار 
اخبار جعلى توســط مخالن امنيت و تكذيب اين اخبار و به دســت 
گرفتن ابتكار عمل راهكار مناسبى براى حفظ امنيت و تداوم آرامش 

در جامعه و پيشگيرى از تحميل زيان به جامعه مخاطب است.
اين رصد است كه مى تواند با واكنش سريع همراه شده و برنامه هاى 

مخالن امنيت را با مانع جدى هوشيارى مواجه كند.
6- امــكان بهره بردارى براى ايجاد مشــكل امنيتــى دليلى بر تغيير 
ماهيت برخى فريب خوردگان شــده و فضاى مجــازى را به محل 
فعاليت مخرب گماشتگان آنها از سراسر جهان و عمدتا ليبريا تبديل 

كرده است.
ايجاد ارتش هاى سايبرى در كشورهايى مانند عربستان براى ايجاد و 
جا انداختن اخبار جعلى در ايران نيز در همين راستا ارزيابى مى شود 
كه البته در بيشــتر موارد با هوشــيارى ايران چندان با موفقيت براى 

آنها همراه نبوده است.
7-در چند روز گذشــته اخبارى جعلى در فضاى مجازى كشــور با 
اهدافى خاص، منتشر شــد كه انتظار مى رفت با توجه به رصد اين 
نوع اخبار سريع تر از زمانى كه تكذيب شد، اين اقدام انجام مى شد.

در موردى جدول تعيين شهرســتان هاى انتخاب شده براى تبعيد به 
نقل از وزير كشور منتشر شد اما اين وزارتخانه 2 روز بعد و پس از 
واكنش هاى منفى بســيار مردم اين شهرستان ها، اين خبر را تكذيب 

كرد.
يا در 2 روز گذشته خبر نامه 2 تن از سران قوا به رهبر معظم انقالب 
درباره مخالفت با طرح سلف فروشى نفتى دولت منتشر شد كه اين 
خبر از ســوى يكى از قوا پس از 9 ساعت و تأثير منفى كه بر بازار 

داشت، تكذيب شد.
اين نوع تكذيب ها نشــان مى دهد رصد فضــاى مجازى و واكنش 
ســريع به اخبار جعلى فراگير هنوز در دســتگاه هاى كشــور جدى 
گرفته نشده و دســتگاهى مانند وزارت كشور كه بايد به اين موارد 
حساس تر باشد و رصد فضاها از وظايف ذاتى آن است نيز تكذيب 
را به صــورت تفننى و 2 روز پس از انتشــار خبر كذب و با افزايش 

احتمال ايجاد نارضايتى با انتشار اين خبر كذب، انجام مى دهد.
اين روند نشان مى دهد هنوز فضاى مجازى و سواد رسانه اى نسبت 
بــه آن در مديران و نهادهايى ماننــد روابط عمومى موضوعى كم تر 
شــناخته شده اســت و اگر فكرى براى اصالح آن نشود، هزينه اين 

اقدامات تفننى بر كشور و مردم تحميل خواهد  شد.

حضور هميار بهداشت در هيأت هاى مذهبى اجبارى است
 حضــور هميار بهداشــت به منظور ارائه آمــوزش و نظارت هاى بهداشــتى در همه 

هيأت هاى مذهبى ضرورى و اجبارى است.
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: به خاطر پيشگيرى از كرونا و حفظ 
ســالمت عزاداران حسينى، امســال عزادارى هاى ماه محرم نسبت به سال هاى گذشته با 

شرايط متفاوتى برگزار مى شود.
منوچهر كرمى در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه با سازمان تبليغات اسالمى هماهنگى هاى 
الزم انجام شــده و هر هيأت عزادارى بايد داراى يك هميار بهداشت باشد، تصريح كرد: 

پروتكل هاى بهداشــتى مربوط به ايام عزادارى محرم از ســوى وزارت بهداشت تعيين و 
به اســتان ها ابالغ شده است. معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: افرادى 
كه در سال هاى گذشــته به تهيه و توزيع نذرى و برگزارى مراسم اقدام مى كردند امسال 
بايد مسئوليت اجتماعى خود را رعايت كرده و با نصب بنر و پرده به مردم اعالم كنند كه 

به خاطر شرايط كرونا و حفظ سالمتى عزاداران حسينى، پذيراى ميهمانان نيستند.
كرمى با بيان اينكه به هيچ عنوان توزيع غذاهاى گرم مانند حليم، شله زرد و ... را در شرايط 
كرونايى بــه صالح نمى دانيم، اظهار كرد: نذورات مردمى از مواد غذايى به ســمت نذر 

ماسك و اقالم بهداشتى هدايت شود.
وى با تأكيد بر اينكه بازرســان بهداشــت، نيروى انتظامى و اســتاندارى بر روى رعايت 

پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در هيأت هاى عزادارى نظارت و كنترل 
خواهند داشت، تصريح كرد: فاصله افراد با يكديگر نبايد كمتر از 2 متر باشد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه پذيرايى در دسته هاى عزادارى 
ممنوع است، گفت: تعدا افراد هر دسته نيز بايد كمتر از 50 نفر باشد.

كرمى با تأكيــد بر اينكه وجود مواد ضدعفونى كننده در همه هيأت ها ضرورى اســت، 
تصريح كرد: همه عزاداران بايد از ماسك استفاده كرده و دفع پسماند نيز به روش بهداشتى 

انجام شود.
وى افزود: افراد داراى بيمارى هاى زمينه اى، سالمندان، زنان باردار و بيماران مبتال به نقص 

ايمنى به هيچ عنوان در مراسمات عزادارى و تجمع شركت نكنند.

به همت شهردارى منطقه 2:

باغ 2هكتارى گل ها در همدان افتتاح شد
■ كلنگ زنى همزمان پارك جنگلى اكباتان و ساختمان ادارى شهردارى منطقه 2

آغاز دوباره جراحى پيوند كليه در همدان نمايشگاه كشاورزى و دامپرورى 
امروز افتتاح مى شود

 هفدهمين نمايشگاه بين المللى كشاورزى و پانزدهمين نمايشگاه 
صنعت مرغدارى، دامپرورى و شيالت امروز افتتاح مى شود.

اين نمايشــگاه به مدت 4 روز از امروز آغاز مى شود و تا 31 مرداد در 
محل نمايشگاه هاى بين المللى همدان ادامه دارد.

در نمايشگاه بين المللى كشاورزى 50 واحد شركت كننده از استان هاى 
همدان، تهران، خراســان، اصفهان، لرســتان، آذربايجان شــرقى، قم، 
اســتان مركزى، قزوين، مازندران، ســمنان، خوزستان، يزد، كردستان 
حضور دارند و محصــوالت خود را براى فروش و عرضه در اختيار 

هم استانى ها قرار مى دهند.
در اين نمايشگاه محصوالتى همچون ماشين آالت و ادوات كشاورزى، 
محصوالت دامپرورى، تجهيزات آبيارى، تجهيزات گلخانه به نمايش 

گذاشته مى شود.

دستگيرى ليدر سازماندهى اراذل و اوباش 
توسط سپاه

 مسئول روابط عمومى ســپاه انصارالحسن(ع) همدان از دستگيرى 
ليدر فعال سازماندهى اراذل و اوباش در فضاى مجازى توسط سازمان 

اطالعات سپاه همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســپاه همدان؛ على اكبر كريم پور اظهار كرد: 
ســربازان گمنام امام زمان(عج) در اطالعات ســپاه همدان با اشــراف 
اطالعاتى و اقدامات فنى عنصر فعال مرتبط با اراذل و اوباش كه داراى 
تابعيت تركيه بوده را پس از ورود به كشور، در شهر همدان دستگير و 

صفحه مجرمانه وى نيز برابر حكم دادستانى مسدود شد.
كريم پور افزود: اين شــخص به انتشــار تصاوير قدرت نمايى اراذل و 
اوباش و افراد خطرناك در فضاى مجازى و همچنين تشويق و ترغيب 

آنها براى ايجاد ناامنى در سطح جامعه اقدام كرده است.
وى تأكيد كرد: پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه همدان بر اساس 
وظيفه ذاتى خود و با اشــراف اطالعاتى حركات انحرافى براى ايجاد 
ناامنى توســط افراد مختلف در سطح فضاى مجازى و حقيقى را رصد 
و در تعامل با دســتگاه قضايى با عوامل ايجاد ناامنى برخورد مناسب و 

قاطع خواهند داشت.

كاهش آتش سوزى در مراتع استان
 امســال آتش سوزى در مراتع استان به يك سوم مدت مشابه پارسال 

كاهش يافت.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: امسال تاكنون 
6/54 هكتار از مراتع اســتان طعمه  آتش شدند و اين درحالى است كه 
در مدت مشابه سال گذشته تاكنون 213 هكتار از مراتع استان در آتش 
ســوخته بودند. به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى اســتان، اسفنديارخزائى با بيان اينكه 95 درصد آتش سوزى 
مراتع اســتان منشأ انســانى دارد، بيان كرد: امســال با همكارى بسيج 
ســازندگى و ايجاد ديده بانى، گشــت، سركشى و فرهنگ سازى حفظ 
منابع طبيعى در همه مراتع مســتعد آتش سوزى استان جلوى بسيارى 

ازآتش سوزى هاى مراتع گرفته شد.
وى بارندگى هاى زياد امســال را يكى از عوامل رويش زياد علوفه در 
مراتع اســتان دانســت و افزود: باال رفتن پوشش گياهى منطقه سبب 

مى شود تا مراتع استان در برابر آتش سوزى ها آسيب پذير تر شود.

مساعدت 422 ميليون ريالى به بيماران 
سخت درمان در استان همدان

مســئول امور مشــاركت هاى مردمى مجمع خيران سالمت همدان از 
مساعدت 422 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان خبر داد.

حميد شــاكرى صفت از برگزارى دويســت و ســومين جلسه امور 
مددكارى مجمع خيران ســالمت همدان خبر داد و اظهار كرد: در اين 
جلســه پرونده 9 بيمار بررسى شــد. به گزارش مهر؛ وى با اشاره به 
مســاعدت بالعوض 170 ميليون ريالى مجمع خيران سالمت همدان 
به بيماران افزود: 110 ميليون ريال وام قرض الحسنه در اختيار بيماران 
قرار مى گيرد. مســئول امور مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى 
مجمع خيران ســالمت همدان عنوان كرد: در اين جلسه تصويب شد 
2 بيمار زير پوشــش طرح «سخاوت» و 2 بيمار نيز زير پوشش «طرح 
مهربانى» قرار گيرد. وى با اشاره به اينكه در مجموع 422 ميليون ريال 
به بيماران سخت درمان مساعدت شد، عنوان كرد: 3 عدد ويلچر نيز از 
سوى نمايندگان هيأت پيروان حضرت امام على(ع) به مجمع خيرين 

سالمت همدان اهدا شد.

1- تشكيل شوراى ثبات مالى براى بورس و بانك پيشنهاد شده است. 
گويا اين پيشنهاد را نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس داده است. 
گفتنى است اين پيشنهاد پس از منفى شدن بورس در روزهاى اخير با 
اظهارات متفاوت و ناهماهنگى وزرا و به منظور پيشگيرى از زيان  مردم 

در بورس ارائه شده است.
2- راهكار جديدى براى حل مســائل بين قاليباف و ميرسليم مطرح 
شــده اســت. گويا يك روزنامه نگار بــا ارائه اين راهكار خواســتار 
درخواست قاليباف از مجلس براى تحقيق و تفحص از دوره مديريت 
او در شــهردارى شده است. گفتنى است اين روزنامه نگار توجيه اين 
راهكار را چنين اعالم كرده است؛ «براى رئيس مجلس خوب نيست 
موضوعى كه آقاى ميرســليم مطرح كرده 4 سال استخوان الى زخم 

بماند و موجب تضعيف رئيس مجلس شود.»
3-هالل احمر مجوز دسترسى به سامانه هشدار سريع را از دست داده 
است. گويا ابطال اين مجوز دليلى بر از دست رفتن زمان طاليى امداد 
در زمان وقوع زلزله شــده و امدادگران با تأخير 20 دقيقه اى از وقوع 
زمين لرزه آگاه مى شــوند. گفتنى است، اين روند مى تواند كشته هاى 

حادثه زلزله را با از دست رفتن زمان طاليى امداد افزايش دهد.
4- يكــى از داوطلبــان احتمالــى انتخابات رياســت جمهورى اين 
گمانه زنى را رد كرده اســت. گويا محمدرضا باهنــر اعالم كرده كه 
بناى كانديداتورى ندارد. گفتنى است باهنر با انتقاد از تعدد داوطلبان 
اصولگرا پيشــنهاد طنزى براى صادرات تعدادى از اين اشــخاص به 

كشورهاى تازه استقالل يافته نيز ارائه داده است. 
5- وزارت صنعــت و معدن و تجارت زيــر بار صدور مجوز گرانى 
مجدد قيمت نان نرفته اســت. گويا اين وزارتخانه اعالم كرده قيمت 
نان همان قيمت مصوب سال گذشته است. گفتنى است اداره وزارت 
صنعت با سرپرســتى دليلى بر پيگيرى برخى ذى نفعان براى دريافت 

مجوز گرانى قيمت نان است.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: مراسم 
افتتاح باغ گل ها به وســعت 2 هكتار همزمان 
با آئين گلنگ زنى 2 پروژه مهم پارك جنگلى 
اكباتان و ساختمان ادارى منطقه 2 روز گذشته 
بــا حضور رئيس و اعضاى شــوراى شــهر، 
شــهردار، مهدى فرجى جانشين فرمانده سپاه 
انصارالحسين(ع) همدان، رضا زارعى جانشين 
فرمانده نيــروى انتظامى اســتان و جمعى از 

مسئوالن انجام شد.
رئيس شوراى شهر همدان در آئين افتتاح باغ 
گل ها گفت: يكى از سياست هاى شوراى پنجم 
و مديريت شــهرى در مناطق مختلف شــهر 
همدان توســعه فضاى سبز شــهرى بوده كه 
برهمين اســاس ساخت و اجراى پارك گل ها 
از اولويت هاى مهم مديريت شــهرى به شمار 

مى آيد .
كامران گردان در اين بــاره نيز تصريح كرد: با 
بازسازى بســيار زيبا و بانشاطى كه شهردارى 
منطقه 2 براى ســاخت اين پــارك انجام داده 
اســت جزو يكى از زيباترين پارك هاى شهر 
محسوب مى شود و خوشبختانه فضايى براى 
ايــن منطقه ايجاد شــده كه مــردم بتوانند از 
خدمات موجود در اين پارك بهره مند شــوند 
و ديگر نيازى نباشد كه براى تفريح به مناطق 

ديگرى بروند.
وى  در ادامه افزود: ساخت پارك هاى محله اى 
به منظور كاهش ترافيك و حفظ آرامش اهالى 
آن منطقه است كه احساس مشاركت بيشترى 

با يكديگر داشته باشند.
گردان تأكيد كرد: شــهر همدان نيز با ساخت 
و راه اندازى اين پارك همانند ســاير شهرهاى 
بزرگ، زمينه الزم را براى استقبال مسافران در 

حوزه گردشگرى فراهم كرده است.
رئيس شوراى شهر همدان در پايان از كلنگ زنى 
پروژه ديگرى كه واقع در منطقه اكباتان است 
خبــر داد و گفت: پارك جنگلى 250 هكتارى 
اكباتان است كه يك پارك فرامنطقه اى به شمار 
مــى رود و با توجه به واگذارى زمين از طرف 
منابــع طبيعى به شــهردارى، تصميم داريم با 
استفاده از ظرفيت هاى موجود و طراحى هاى 
خاصى كه در اين منطقه ايجاد شده يك فضاى 
سبز ديكرى هم بسازيم كه هم به منظور تقسيم 
جمعيت و هم مكان مناسبى را براى ورود ساير 
مسافران و گردشــگران به شهر همدان ايجاد 
كنيم. شــهردار همدان نيز در مراسم افتتاحيه 
باغ گل ها ضمن تشكر از تمامى اشخاصى كه 
به نوعى كمك رسان مجموعه مديريت شهرى 
بوده اند افــزود: پروژه هاى عمرانى مختلف با 
هدف توسعه متوازن و ايجاد عدالت در سطح 

تمامى مناطق همدان درحال اجرا است.
عباس صوفــى در ادامــه خاطرنشــان كرد: 
ســامانه 137 را با هدف رسيدگى به شكايات 

و درخواست هاى شــهروندان عزيز در قالبى 
شبيه اورژانس شــهردارى راه اندازى كرده ايم 
كه مطمئنــا در جلب رضايت شــهروندان و 
همچنين پاسخگويى به مطالبات آنان تأثيرگذار 

بوده است.
وى در ادامــه تصريــح كرد: بــا برنامه ريزى 
اعضاى شوراى شهر و مديريت شهرى به دنبال 
اولويت بندى پروژه ها به كوچك، متوســط و 

بزرگ انجام شده است.
صوفى افزود: پروژه هاى كوچك شــهردارى 
شــامل عمليات پخش آســفالت، ساماندهى 
پياده روها و ديگر موضوعاتى كه در كوتاه مدت 

نيازهاى اساسى شهروندان را رفع مى كند.
وى در قســمت ديگرى از ســخنان خود باغ 
گل ها را يكى از باغ هاى تخصصى در ســطح 
استان دانست كه با هدف افزاش سرانه فضاى 
ســبز و همچنين ايجاد مكانى براى رفاه مردم 
در اوقات فراغت با همت مديريت و كاركنان 

شهردارى منطقه 2 افتتاح شده است.
شــهردار همــدان در ادامــه با اشــاره به 
برنامه ريزى براى ايجاد پارك خالقيت براى 
كودكان افزود: همدان در بين شــهرك هاى 
عضو يونيسف به شــهردار دوستدار كودك 
معروف شده است كه اين پارك در راستاى 
تحقق اين عنوان ايجاد خواهد شــد. صوفى 
خاطرنشــان كرد: در حوزه اقدامات عمرانى 
نيــز شــهردارى منطقــه 2 توســعه متوازن 
و عدالــت پروژه هــا را در مناطــق مختلف 
به خوبى رعايت كرده اســت كه اين مرهون 

مديران و كاركنان اين شهردارى است.
وى پروژه انتقال آب هاى ســطحى را با هدف 
جلوگيرى از انباشــت آب هاى سطحى هنگام 
بارش بــاران از مهم تريــن اقدامات مديريت 
شــهرى دانست كه با حمايت اعضاى شوراى 
شــهر و همكارى دســتگاه هاى خدمت رسان 
به منظور جلب رضايت شهروندان انجام شده 
است. شــهردار همدان پروژه قطار همدان را 
يكى ديگر از طرح هاى مهم در ســطح شــهر 
همدان دانست كه با حمايت مجموعه مديريت 
اســتان اعم از استاندار و نمايندگان همدان در 
مجلس شوراى اســالمى و ساير مسئوالن در 

شرايط خوبى قرار دارد.
وى در ادامه با اشاره به تشكيل و اجراى طرح 
شوراى اجتماعى محالت خاطرنشان كرد: اين 
طرح با حمايت اعضاى شوراى اسالمى شهر 
همدان و به ويژه كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شــورا به منظور ايجاد مديريت مستقل در هر 
محله با هدف شناسايى مشكالت و رفع آنان 

اجرا شده است.
صوفى در پايان با بيان اينكه مجموعه مديريت 
شــهرى با وجود كمبود منابع در مقايســه با 
ســاير شــهرها پروژه هاى بزرگ را به مرحله 
اجرا درآورده اســت، افزود: پروژه پارك 250 
هكتارى اكباتان و پارك 100 هكتارى واليت 
از طرح هاى مهم در اين راستا به شمار مى رود.

مدير شــهردارى منطقه 2 همــدان نيز ضمن 
خيرمقدم بــه مرد منطقه و مســئوالن، افزود: 
پروژه هاى عمرانى سطح منطقه 2 در يك سال 

گذشته با تأمين نظر از اعضاى شوراى شهر و 
معتمدان محالت با اولويت بندى الزم به اجرا 

درآمده است.
حامد جليلوند در ادامه افزود: تمامى پروژه هاى 
عمرانى ســطح منطقه 2 با چشم انداز توسعه 
متوازن و ايجاد عدالــت در محالت مختلف 
اجرا شده است كه در اين راستا از تيم عمرانى 
و فنى موفق منطقه كمال قدردانى و تشــكر را 

دارد.
وى باغ گل ها را يكى از بى نظيرترين پارك هاى 
سطح استان و كشور دانست كه با هدف توسعه 
فضاى سبز و ايجاد جاذبه هاى گردشگرى در 

سطح شهر ايجاد شده است.
جليلوند افزود: بيشترين درخواست ها از سمت 
مردم مربوط به پروژه آســفالت معابر اصلى و 
فرعى بوده اســت كه در اين حوزه شهردارى 
منطقه 2 با توزيع 50 هزار تن آسفالت در سطح 

محالت و معابر اين نياز را برطرف كرد.
وى با اشــاره به اينكه بحث استانداردســازى 
پياده رو يكى ديگــر از پروژه هاى منطقه بوده 
اســت، افزود: با برنامه ريزى انجام شــده اين 
موضوع را با همت كاركنان شهردار منطقه 2 و 
حمايت اعضاى شوراى شهر و شهردار محترم 

به شكل مناسب انجام داده ايم .
مدير شهردارى منطقه 2 در ادامه افزود: پروژه 
هدايت آب هاى ســطحى در سطح منطقه در 
بلــوار مطهــرى و 9 دى از طرح هاى مهم و 
تأثيرگذار و بى نظير در استان و كشور به شمار 

مى رود.
جليلونــد خاطرنشــان كرد: پــروژه هدايت 
آب هاى ســطحى با همكارى مناسب، ادارات 

خدمات رسان به خوبى اجرا شده است.
وى در قســمت ديگرى از ســخنان خود به 
كلنگ زنــى 2 پروژه ديگر در ســطح منطقه 2 
اشاره كرد و افزود: كلنگ پروژه 250 هكتارى 
اكباتان با تأكيدات استاندار، شهردار و اعضاى 
شوراى شــهر روز گذشته به زمين خورد تا با 
اين پروژه شاهد افزايش سرانه فضاى سبز در 

همدان باشيم.
جليلونــد در ادامه افزود: ايــن پروژه به لحاظ 
جزئيات يكى از بى نظيرترين پروژه هاى كشور 
اســت كه با طراحى انجام شــده با كمترين 
دستكارى، كاربرى بسيار بااليى خواهد داشت.

مدير شــهردارى منطقه 2 كلنگ زنى ساختمان 
ادارى شــهردارى منطقــه 2 را يكى ديگر از 
پروژه هاى مهم خواند كه در قالب مراســمى 

اجرا شد.
مدير شــهردارى منطقه 2  در پايان اظهار كرد: 
اين ســاختمان با هدف ايجاد فضايى مناسب 
بــراى ارائه خدمــات بــه مراجعه كنندگان و 
همچنين ساماندهى درســت امور انجام شده 

است.

 درصد بااليى از بيماران دياليزى اســتان 
همدان در صف انتظار پيوند كليه هســتند اما 
از اسفندماه سال گذشته ويروس كرونا سبب 
لغو اعمال جراحى پيوند كليه در استان شده 
اســت. با تالش تيم پيوند كليه استان و ايجاد 
فضايى مناســب در بيمارستان شهيد بهشتى 
همدان از هفته آينده اعمال جراحى پيوند كليه 

از سرگيرى مى شود.
عضو تيم پيوند كليه در دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان با بيان اينكه نزديك به 6 ماه اســت 
به دليل كرونا كه هيچ عمل جراحى مربوط به 
پيوند كليه در استان انجام نشده است، اظهار 
كرد: اما به بيماران اين نويد را مى دهيم كه از 

هفته آينده اعمال پيوند كليه را آغاز مى كنيم.
محمدعلــى اميرزرگر با بيان اينكه تعدادى از 
بيمارســتان ها را براى انجــام اين عمل مورد 
ارزيابى قرار داديم امــا هيچ يك مورد تأييد 
قرار نگرفت، تصريح كرد: در نهايت آخرين 
طبقه از بيمارســتان شهيد بهشتى كه ICU و 
اتاق عمل آن از همه نظر مناسب حال بيماران 
پيوندى است را براى انجام جراحى ها مناسب 

ديديم.
اين فــوق تخصــص جراحى با اشــاره به 
اينكه به دليــل لغو عمل پيوند كليه در همدان 
مجبوريم كليه اهدايى بيماران مرگ مغزى را 
به تهران ارســال كنيم، اظهار كرد: اگر از هفته 

آينــده موفق به آغاز پيوند شــويم به صورت 
ميانگين هفته اى يك عمل پيوند را به سرانجام 

مى رسانيم.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوى 
استان همدان گفت: تاكنون 32 بيمار دياليزى 
در اســتان همــدان به ويــروس كرونا مبتال 

شده اند.
ابوالفتــح ميرزايى در گفت وگو با تســنيم، با 
بيان اينكه بيمــاران كليوى و دياليزى بيش از 
ديگــران در معرض ابتال بــه ويروس كرونا 
هستند، اظهار كرد: با توجه به اينكه اين گروه 
از بيماران جزو گروه آسيب پذير و حساس در 
مقابل ويروس كرونا هستند متأسفانه تعدادى 

از بيمــاران كليوى در دوران همه گيرى كرونا 
از دنيا رفتند.

وى با تأكيــد بر اينكه بدن بيمــاران كليوى 
ضعيف اســت و توانايى مقاومــت در برابر 
كرونا را ندارد، تصريح كرد: براى پيشــگيرى 
از ابتالى بيماران دياليزى به كرونا در فضاى 
بيمارستانى تمهيدات الزم به كار گرفته شده 

است.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران دياليزى 
استان همدان با اشاره به اينكه به دليل ويروس 
كرونا عمل پيوند كليه در استان متوقف شده 
است، گفت: از اســفندماه تاكنون هيچ عمل 

پيوندى در استان انجام نشده است.
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خبر

ساخت دامپرورى 6 هزار رأسى مالير 
در هفته دولت آغاز مى شود

 عمليات ســاخت 2 طرح بزرگ كشاورزى شامل دامپرورى 6 هزار 
رأسى شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) و شهرك گلخانه اى 
پيمان دشــت مالير در مجموع با اعتبارى حدود 447 ميليارد تومان در 

هفته دولت امسال آغاز مى شود.
رئيس اداره جهاد كشاورزى مالير گفت: طرح پرورش گاو شيرى مولد 
6 هزار رأســى قرار است با سرمايه گذارى شــركت شستا در 2 فاز 3
هزار رأسى در اراضى منابع طبيعى بخش جوكار روستاى كوسج خليل 

ساخته شود.
وى افزود: 327 ميليارد اعتبار توسط شركت شستا براى اجراى اين طرح 
برآورد شده است و طبق برنامه زمان بندى در يك سال و در سال 1400

تكميل و به بهره بردارى مى رسد.
ســيدمهدى ميرباقرى ظرفيت توليد دامپرورى 6 هزار رأســى مالير را 
36 هزار و 500 تُن شــير خام و 350 تُن گوشــت قرمز در سال عنوان 
و بيان كرد: با راه اندازى اين مجتمع دامپرورى براى 400 نفر اشــتغال 

ايجاد مى شود.
وى ادامه داد: منبع آب مورد نياز اين مجتمع دامپرورى از طريق 2 حلقه 
چاه تأمين مى شود كه براى هر حلقه دبى 20 ليتر در ثانيه مورد نياز است.

ميرباقرى با اشــاره به آغاز عمليات اجرايى دومين شــهرك گلخانه اى 
مالير به مســاحت 50 هكتار گفت: عمليات اجرايى شهرك گلخانه اى 
پيمان دشــت نيز همزمان با هفته دولت در اراضى روستاى حسين آباد 
ناظم در بخش سامن آغاز مى شــود كه عرصه گلخانه اين شهرك 40
هكتار اســت. وى ميزان آب مورد نياز براى اين شــهرك را 18 ليتر در 
ثانيه عنوان كرد و افزود: 120 ميليارد تومان اعتبار براى اجراى اين طرح 
بزرگ گلخانه اى برآورد شــده و شركت كيان وينسا سرمايه گذار بخش 

خصوصى متقاضى اجراى اين طرح است.
ميرباقــرى ادامه داد: ظرفيت توليد محصوالت گلخانه اى اين شــهرك 
ساالنه ده هزار تُن انواع صيفى است و با بهره بردارى از اين طرح، براى 

300 نفر اشتغال ايجاد مى شود.
وى يادآور شد: دهه فجر سال گذشته نيز شهرك گلخانه 68 هكتارى در 
روستاى گنبد با حجم سرمايه گذارى 140 ميليارد تومان و ظرفيت توليد 
15 هزار تُن در سال آغاز شد و با بهره بردارى از اين شهرك براى 410

نفر اشتغال ايجاد مى شود.
رئيس اداره جهاد كشاورزى مالير گفت: اين شهرستان به عنوان يكى از 
نقاط مســتعد در حوزه كشاورزى به ويژه كشت گلخانه اى، به زودى به 

شهر گلخانه اى استان همدان و غرب كشور تبديل خواهد شد.
ميرباقرى همچنين به افتتاح 14 طرح ديگر كشــاورزى همزمان با هفته 
دولت اشاره و بيان كرد: 2 طرح صندوق زنان روستايى يكى در روستاى 
گماســا با 25 عضو و 56 ميليون تومان تسهيالت و فعاليت در حوزه 
دامدارى و كشاورزى و ديگرى در روستاى جيجان رود با 53 نفر عضو 
و 56 ميليون تومان تسهيالت و فعاليت در حوزه كشاورزى، دامدارى، 

قاليبافى و خياطى افتتاح مى شود.
وى اظهار كرد: شركت سام عســل غرب در زمينه بسته بندى عسل با 
ظرفيت 600 تن در سال، جواز تأسيس خود را براى توليد پوره سيب و 
رب گوجه فرنگى با ظرفيت 14 هزار تُن تغيير داد و هفته دولت با ميزان 
تسهيالت يك ميليارد و 200 ميليون تومان و 300 ميليون تومان آورده 

شخصى آغاز به كار مى كند كه براى 20 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
رئيس اداره جهاد كشــاورزى مالير همچنين كارخانه توليد لواشك و 
ترشك در شــهرك صنعتى مرويل با ظرفيت توليد 200 تُن در سال و 
ميزان تسهيالت 600 ميليون تومان را از ديگر طرح هاى قابل افتتاح در 
هفته دولت عنوان كرد كه براى 5 نفر به طور مستقيم و 20 نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
ميرباقرى ادامه داد: يك واحد بســته بندى كشــمش نيز هفته دولت در 
روستاى گوراب با ظرفيت توليد يك هزار تُن در سال و اشتغالزايى 15
نفر مورد بهره بردارى قرار مى گيرد كه براى ساخت اين واحد 8 ميليارد 
تومان از سرمايه شــخصى هزينه و براى دريافت تسهيالت 4 ميليارد 

تومانى به بانك معرفى شده است.
وى افتتاح 80 هكتار طرح آبيارى بارانى و 58 هكتار آبيارى كم فشــار 
و بهره بردارى از يك واحد پرورش ماهى ســردآبى با ظرفيت 5 ميليون 
قطعه در روستاى ازناو با اعتبارى حدود 840 ميليون تومان و اشتغالزايى 
3 نفر را از ديگر طرح هاى جهاد كشاورزى اين شهرستان در هفته دولت 

برشمرد.

افتتاح نخستين واحد صنعتى پرورش اسب 
اسدآباد در هفته دولت

 واحد صنعتى 30 رأســى پرورش اسب ســواركارى شهرستان در 
روستاى جنت آباد با اعتبارى افزون بر يك ميليارد تومان در هفته دولت 

افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
مســئول امور دام اداره جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد با بيان اينكه 
اين طرح مربوط به يكى از بانوان اسدآبادى بوده و از يك ميليارد اعتبار 
هزينه شده براى طرح 200 ميليون تومان آورده متقاضى و 800 ميليون 
تومان با استفاده از تسهيالت بانكى است، تصريح كرد: نژاد اسب هاى 
پرورشــى اين واحد صنعتى براى ســواركارى از نژاد ُكرد و نژاد عرب 

ايرانى و داراى شناسنامه هستند.
خداداد مردانى خاطرنشــان كرد: سواركارى، جشنواره ها، همايش ها 
و مسابقات از جمله مواردى است كه از وجود اسب ها استفاده شده 
و بــراى صاحبان واحدهاى پرورش اســب داراى توجيه اقتصادى 

بااليى است.
وى در ادامه با بيان اينكه شهرســتان اســدآباد درحال حاضر عالوه 
بر اين واحد صنعتى پرورش اســب، داراى 3 واحد پرورش اسب 
با مجوز و پروانه كوچك روســتايى اســت، خاطرنشان كرد: 20
واحد سنتى پرورش اســب نيز در سطح روستاهاى اسدآباد داراى 
فعاليــت بوده كه اين واحدها بدون پروانه و داراى ظرفيت بســيار 

هستند. كمترى 

 خواهشــمند است درصورت امكان اين درخواست ما را پيگيرى 
كنيد، شايد صداى ما ساكنان خيابان طالقانى چهارراه اميركبير، كوچه 
گلسرخ به گوش مسئوالن شهردارى و ســازمان اتوبوسرانى همدان 
برســد. اين كوچه به محل عبور اتوبوس هاى مســير اعتماديه تبديل 
شــده است، اين اتوبوس ها به جاى اينكه 20 مترى خيابان اميركبير را 
تا انتها بروند و مسير اصلى خود را ادامه بدهند از اين كوچه سربااليى 
كه ميانبر است عبور مى كنند و جرأت نمى كنيم بچه ها را داخل كوچه 
بفرســتيم. در اين فصل گرما جرأت باز كردن پنجره را نداريم زيرا با 
گاز دادن آنها در اين كوچه ســربااليى خانه پر از دود مى شود. بارها 
به شــماره 137 تماس گرفته ايم چندين بار به كيوسك ابتداى خيابان 
تختى مراجعه كرده ايم 2 بار با واحد بازرسى اتوبوسرانى و حتى با دفتر 
مدير عامل سازمان تماس گرفته ايم ولى متأسفانه گوش شنوايى وجود 
ندارد. اگر اتفاقى بيفتد واقعاً چه كسى پاسخگو است از نظر آسفالت 
هم كه متأسفانه وضعيت كوچه واقعا اسف بار است. خواهشمند است 

پيام ما را منتشر كنيد شايد به گوش مسئوالن برسد.
* جمعى از اهالى كوچه گلسرخ

 در دفاتر پيشــخوان كبودراهنگ كه روزانــه افراد زيادى به آنجا 
مراجعه مى كنند و در برخى مواقع تجمع هم مى شــود، متأسفانه اصال 

پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى رعايت نمى شود.
لطفا مسؤالن مربوطه نظارت بيشترى داشته باشند 

* باقرى

 قيمت گوشــت منجمد هم روزبه روز درحال افزايش اســت. ما 
قشــر متوســط جامعه تا پيش از قيمت هاى نجومى اجناس، گوشت 
گرم مصرف مى كرديم اما مدتى است به ناچار گوشت يخ زده مصرف 
مى كنيم. همين گوشت منجمد هم روزبه روز گرانتر مى شود. تكليف 

مردم جامعه چيست؟ چرا مسئوالن فكرى به حال ما نمى كنند؟
* مقصودى از همدان

ساخت 289 واحد مسكونى 
براى محرومان نهاوند

 مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى شهرســتان نهاوند اعالم كرد: 
289 واحد مسكن شهرى در شهر نهاوند براى محرومان و كم درآمدها 

ساخته و تحويل داده شده است.
عليرضا نثارى اظهار كرد: 168 روستا با 87 هزار نفر معادل 49 درصد 
جمعيت شهرستان نهاوند را شامل مى شود كه داراى 23 هزار و 450
خانوار روســتايى و بيش از 26 هزار و 371 واحد مســكن روستايى 

است.
وى بــا بيــان اينكه حوزه فعاليت هاى مســكن در بحث بهســازى، 
جدولگذارى، آســفالت ريزى و نوسازى مســاكن روستايى و شهرى 
است، افزود: بهسازى افزون بر93 روستا از 168 روستاى شهرستان را 
آغاز كرديم كه از بهسازى فاز نخست 54 روستا به اتمام رسيده و 39

روستا هم در دست اقدام است.
نثارى با اشاره به اينكه فاز دوم بهسازى 13 روستا از 54 روستا نيز به 
اتمام رســيده كه مبلغى افزون بر 44 ميليارد تومان هزينه شده است، 
خاطرنشان كرد: در بحث نوسازى مســاكن روستايى هم 17 هزار و 
500 متقاضى به بانك هاى عامل معرفى شــده كــه از اين تعداد 16
هزار و 200 نفر پايان كار گرفته اند و به همين ميزان واحد نوســازى 

شده داريم.
وى با اشاره به اينكه 22 هزار و 650 واحد روستايى شهرستان نهاوند 
داراى سند است، بيان كرد: 289 واحد مسكن شهرى در شهر نهاوند 

نيز براى محرومان و كم درآمدها ساخته و تحويل داده شده است.
وى با بيان اينكه تا ســال 94، 193 مزار شهيد در قالب 16 روستا در 
سطح شهرستان ساماندهى شده است، گفت: در سال 99 افزون بر 11
هزار و 500 واحد مســكن شهرى و روستايى در 9 روستا كارشناسى 
و 5 هزار و 411 واحد در قالب بازســازى، تعمير و تجهيز لوازم منزل 
در مجموع 5450 پرونده تأمين اعتبار شــد كه 211 ميليارد تومان به 
شهرستان تخصيص يافت كه حدود 27 تا 28 درصد كل اعتبار استان 
را شامل مى شود و به بانك ها معرفى شده، انعقاد قرارداد صورت گرفته 

و 94 درصد انجام و 6 درصد باقيمانده است.
وى با اشاره به اينكه براى هر واحد 160 كيسه سيمان در مجموع 22

هزار تن سيمان رايگان اهدايى از سوى مقام معظم رهبرى در نهاوند، 
برزول، گيان و فيروزان توزيع شده است، افزود: در سال 99 در حوزه 
بهسازى روستا، 39 روستا را با 9 ميليارد تومان از محل اعتبارات ملى 
و 2 ميليارد و 600 ميليون تومان از اعتبارات اســتانى و در مجموع با 

11 ميليارد و 600 ميليون تومان در دست اقدام داريم.
نثارى با بيان اينكه در 36 روســتا عمليات زيرسازى و خاكى به اندازه 
240 هزار مترمربع انجام گرفته است، تصريح كرد: در سال 99، براى 
17 روســتا اعتبار آسفالت گرفته شــده و براى 12 روستاى ديگر نيز 
در 4 ماه گذشــته انجام شده كه سطح آسفالت ريزى 70 هزار مترمربع 
بوده اســت و آسفالت ريزى 5 روســتاى باقيمانده هم تا پيش از آغاز 

بارندگى ها انجام خواهد شد.
وى گفت: در ســال 99 از محل اعتبارات نوسازى مسكن،  هزار و 
250 فقره با اعتبارى افزون بر 49 ميليارد تومان ســهميه تسهيالت 
بــوده و تمام آنها به بانك هاى عامل معرفى شــده كه از اين تعداد 
هزار و 20 فقره منجر به عقد قرارداد شــده و 230 مورد ديگر در 

دست اقدام است.

مدارس شهرستان مالير آماده پذيرش دانش آموزان 
هستند

 مالير-خبرنگار همدان پيام: با توجه به تالش هاى صورت گرفته، مدارس شهرســتان 
مالير آماده پذيرش دانش آموزان در سال تحصيلى جديد هستند.

پروژه مهر فرايندى است كه از پايان خردادماه آغاز مى شود و تا ابتداى مهرماه كه تدريس 
آغاز مى شود، ادامه مى يايد. آمادگى فيزيكى، آمادگى بهداشتى، سازماندهى نيروى انسانى 

و امسال با توجه به شيوع ويروس كرونا آمادگى الكترونيكى را شامل مى شود.
رئيس اداره آموزش و پرورش مالير در جلســه شــوراى آمــوزش و پرورش از تكميل 
پروژه مهر خبر داد و گفت: با توجه به بازگشــايى مدارس از 15 شــهريورماه، امســال 

مدارس را زودتر از موعد تجهيز كرديم. هادى ســلگى با اشــاره به شيوع ويروس كرونا 
در كشــور گفت: مدارس را از نظر امكانات بهداشتى تجهيز كرده ايم و از 15 شهريورماه 
اگر وضعيت شهرســتان قرمز نباشد با رعايت دســتور العمل هاى بهداشتى آماده پذيرش 
دانش آموزان هســتيم. وى در رابطه با زيرساخت هاى الكترونيكى گفت: زيرساخت هاى 
آموزش الكترونيك تقريبا آماده شــده است و با آغاز سال تحصيلى جديد آمادگى كامل 

براى آموزش الكترونيك در مدارس شهرستان وجود دارد.
سلگى گفت: اگر وضعيت شهرستان در 15 شهريورماه سفيد باشد مراسم جشن شكوفه ها 

و بازگشايى مدارس طبق روال هرسال انجام مى شود.
وى با اشــاره به دستو العمل تدوين شده در رابطه با مدارس گفت: در اين دستورالعمل 3 
وضعيت در نظر گرفته شده است، اگر وضعيت شهرستان سفيد باشد كالس ها به صورت 

حضورى ، اگر وضعيت زرد باشد به صورت نيمه حضورى و اگر در وضعيت قرمز كرونا 
باشيم كالس ها به صورت مجازى برگزار مى شود.

سلگى به ساعت كالس هاى مجازى اشاره كرد و افزود: مدارس شيفت صبح از ساعت 8 
تا 10:15 و نوبت بعداز ظهر ساعت 10:30 دقيقه تا 12:45 است.

وى همچنين گفت: مدارس اگر تمايل داشــته باشــند مى توانند براى شيفت بعداز ظهر 
برنامه ريزى كنند. وى با اشــاره به اينكه تمام آموزش هاى مجازى از طريق نرم افزار شاد 
انجام مى شــود، افزود: حضور همكاران و معلمان در 3 وضعيت ســفيد، زرد و قرمز در 
مدارس الزامى است. معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندار نيز در اين جلسه گفت: در 
بحث آموزش اگر بخواهيم ايده آل فكر بكنيم، آموزش مجازى به هيچ وجه مانند آموزش 

حضورى و چهره به چهره نيست.

واقف بزرگ 
نهاوندى 
داغدار شد
 حســين عليمراديــان واقــف بــزرگ 
نهاونــد كــه بزرگ تريــن مجموعــه ورزشــى 

عليمراديــان  بيمارســتان  كشــور،  غــرب 
حــوزه علميــه و ده هــا مدرســه، پــل و حمــام 
روســتايى را ســاخت و وقــف مــردم كــرد، 
ــور  ــدش در كش ــد ارش ــرگ فرزن ــزادار م ع
ــد  ــان فرزن ــك عليمرادي ــد. باب ــپانيا ش اس
ــه  ــر حادث ــان در اث ارشــد حســين عليمرادي

ــت. ــپانيا درگذش ــور اس ــى در كش رانندگ
نخســت  نفر  عليمراديان  بابــك  زنده يــاد 

كشــتى آلمان و نفــر چهارم كشــتى اروپا 
بــود و افتخارات زيادى در كشــتى آلمان و 
اروپا كســب كرد. بابــك عليمراديان به جز 
فعاليت هاى ورزشى در رشته خلبانى مهارت 

زيادى داشت.
 نياز به يادآورى است، خانواده عليمراديان 
كار هــاى بزرگ و عامه پســندى در نهاوند 
انجام داده اند. ساخت بزرگ ترين مجموعه 

فرهنگى-ورزشــى غرب كه پايگاه المپيك 
مجهز  بيمارستان  ساخت  شد،  كشور  غرب 
160 تختخوابــى، مرمــت حــوزه علميه، 
ســاخت مدرســه و پل، كمك بــه افراد 
نيازمند، ســاخت مؤسســه فرهنگى براى 
نهاوندى هاى مقيــم تهران و نهاوند، كمك 
به كشــتى ايران و نهاوند از جمله اقدامات 

اين خير مقيم كشور آلمان است.

 درگزيــن- يوســف امينــى- خبرنگار- 
همدان پيام: شــركت گاز اســتان و شهرستان 
درگزين در امر گازرسانى به شهرك گلخانه اى 
عمان و گاودارى 6 هزار رأســى شســتا با ما 
همكارى شايســته اى دارند و اتفاقات خوبى 
افتاده است كه شــركت گاز در اشتغال، رونق 
و جهش توليد در شهرستان درگزين خدمات 

خوبى انجام داده است.
فرماندار درگزين در حاشــيه آئيــن توديع و 
معارفه مســئول اداره گاز شهرســتان درگزين 
گفت: شما مســئوالن، مخاطبان مردم هستيد 
و بايد پاسخگوى مشــكالت آنان باشيد و از 
طرف ديگر مردم را اميدوار كنيد تا احســاس 
كنند كه روندها درحال انجام و پيگيرى است 
و در اين زمينه بايد نمودهايى باشــد كه مردم 
مطمئن باشند كه كارها انجام مى شود و ركودى 

در كارها نيست.
على اصغر ناظرى پور افزود: استقرار دستگاه ها 
پيگيرى جدى مى خواهد و تا پشــتوانه استانى 
نباشد روندها طول خواهد كشيد كه در استان، 
مديــران كل همكارى هاى خوبى با ما دارند و 

موفق شديم ادارات مهم كه در معيشت و اقتصاد 
مردم تأثيرگذار اســت را شهرســتان درگزين 

مستقر كنيم.
وى اظهار كــرد: جذب نيرو و اســتخدام در 
دستگاه ها نسبت به گذشته بسيار سخت شده 
است و فعال استخدام در هر شكلى ممنوع است 
در بحث گرفتــن نيرو، تجهيزات و منابع مالى 
دست دستگاه ها بســته است ولى با همكارى 
مجموعه استان توانستيم برخى ادارات مهم را 

مستقر كنيم.
وى تأكيد كرد: شهرســتان درگزين در بسيارى 
از حوزه ها مثل پيشــگيرى و مقابله با ويروس 

كرونا، اشــتغال و... پيشــرو اســت و اين جز 
با همراهى و همدلى مردم شهرســتان محقق 

نمى شد. 
مديرعامل شركت گاز استان نيز در اين مراسم 
ضمن قدردانى از تالش هاى اداره گاز شهرستان 
درگزين در امر توســعه گفت: در سطح استان 
ده شهرســتان داريم كه از نگاه ما همه يكسان 
هستند، در مجموع استان همدان در كشور در 
صنعت گاز نسبت به ساير استان ها پيشرو است.

حميد فيض با ارائه گزارشى از عملكرد شركت 
گاز گفت در سال 1388 گازرسانى به شهرها را 
در استان جشن گرفتيم و در سال 1397 موفق 

شديم در كشور نخستين استانى باشيم كه پايان 
گازرسانى به روســتاهاى باالى 20 خانوار را 

جشن بگيريم و نخستين استان سبز باشيم.
وى در پايــان افزود: صد درصد شــهرها 
و 99/8 درصد روســتاهاى اســتان داراى 
گاز هســتند و بيشــترين اهميت كارى ما 
پس از ايــن موفقيت هــا در بخش صنعتى 
و كشــاورزى مثــل دامــدارى، مرغدارى، 
گلخانه ها و ... اســت كه نســبت به ســال 

داشتيم. فزاينده اى  رشد  گذشته 
حميد اكبرى رئيس جديــد اداره گاز درگزين 
نيز گفت خوشــحالم از اينكه زمانى براى بنده 
ايجاد شــده اســت تا بتوانم در خدمت مردم 
شــريف شهرستان درگزين باشــم تا بتوانم با 
كمك فرماندار محتــرم و همراهى همكارانم 
و شــركت هاى خدمات رسان در خدمت مردم 

باشم.
شــايان ذكر است در اين مراســم از زحمات 
اميرحســين اميدى قدردانــى و حميد اكبرى 
به عنوان سرپرست اداره گاز شهرستان درگزين 

معرفى شد.

فرماندار درگزين:

 جهش در گازرسانى محقق شد
■ مديرعامل شركت گاز همدان: بهره مندى بيش از 99 درصد جمعيت روستاها از گاز خانگى

 مالير - زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
22 هــزار ميليارد تومان براى اشــتغال پايدار 
روستايى پيش بينى شده است كه پرداخت اين 

منابع همچنان ادامه دارد.
معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رئيس 
جمهور در نشســتى كه در محــل فرماندارى 
شهرســتان مالير برگزار شــد، گفت: باتوجه 
ويژه دولت تدبير و اميد به زيرســاخت هاى 
روســتايى همچون آب، برق، گاز، تلفن و راه 
و مهمتر از آنها تقويت اشتغال پايدار روستايى 
22 هزار ميليارد تومان منابع اشتغال روستايى 
پيش بينى شــده اســت كه پرداخت اين منابع 

همچنان ادامه دارد.
محمد اميد با اشــاره به اينكه در ســال هاى 
گذشــته شــاهد روند كاهشــى جمعيت در 
روســتاها بوديم، افزود: از ســال 96 به بعد و 
با برنامه هاى دولت تدبير و اميد آمار جمعيت 
روســتايى مان افزايش يافته است و ما شاهد 
مهاجرت معكوس از شهر به روستا ها هستيم.

وى به ظرفيت هاى سرشار مالير درحوزه كار 
و اشتغال اشاره كرد و افزود: ظرفيت هاى مالير 
در عرصه اشــتغال بايد به الگويى در سراسر 
كشــور تبديل شــود، ما آمادگى الزم را براى 

همكارى در اين زمينه داريم.
وى با اشــاره به عزم جدى دولت در توسعه 
و اشتغال پايدار روستايى گفت: استان همدان 
جزو استان هايى است كه بهترين جذب را از 
محل اشتغال روستايى داشت و 30 درصد هم 

بيشتر از سهميه جذب كرده است.
اميد بــه ظرفيت سرشــار شهرســتان مالير 
در حوزه مبل و منبت اشــاره كــرد و افزود: 
هماهنگى هاى خوبى در ايــن زمينه صورت 
گرفته اســت و ما نيز براى توسعه اين صنعت 

كمك مى كنيم .
وى به طرح شهرك نمايشگاهى با وسعت 17
هكتار اشــاره كرد و افزود: مشابه اين شهرك 
بــراى خرماى بم و كفش تبريز اجرا شــده و 
شبيه آن بايد براى شهرك نمايشگاهى مبل و 

منبت تعريف شود.
 همه روستاها تا پايان سال 1400
به شبكه ملى اطالعات وصل مى شوند

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رئيس 
جمهور افزود: باالى 38 هزار روســتاى باالى 

20 خانوار تا پايان ســال 1400 به شبكه ملى 
اطالعات وصل مى شــوند؛ زيرا اگر پويايى و 
توليد را در روستاها بخواهيم بايد ارتباطات را 

در روستاها قوى كنيم.
وى افــزود: به واســطه اقدامــات دولت هاى 
مختلــف در 4 دهــه از انقــالب اســالمى 
خدمات بسيار خوبى به روســتاها داده شده 
اســت و به واســطه اقدامات دولــت تدبير و 
اميد و با توجه به زيرســاخت هاى روستايى 
از ســال 96 مهاجرت از روســتا ها به شهر به 
شــكل چشم گيرى كاهش يافته است و شاهد 

مهاجرت معكوس نيز هستيم.
وى همچنين گفت: تا پايان سال دولت تدبير 
و اميد همه روســتاهاى كشور به مراكز جامع 

سالمت تجهيز مى شوند.
نماينــده مــردم مالير نيز در اين نشســت با 
بيان اين مطلــب كه حدود 20 هزار خياط در 
شهرستان مشــغول به فعاليت هستند، افزود: 
صنف خياطان ازندريان در مالير سال هاست 
كه با وجود مشكالت بسيار چراغ كارگاه هاى 
خود را روشــن نگه داشــته اند و مشغول به 

فعاليت هستند.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه با 
اشــاره به فعاليت جمعيت باالى خياطان در 
شهرســتان بيان كرد: در ايــن كارگاه ها بين 2

تا ده نفر مشــغول به فعاليت هستند كه گاهى 
به صورت خانوادگى فعاليت مى كنند .

وى با اشــاره به مشكالت اين صنف افزود: 
خياطان مشــكل مكان و فضا دارند اســت 
كه عمدتــا در زيرزمين ها فعاليت مى كنند و 
ايــن موضوع زمانى جدى تر مى شــود كه با 
مشكالتى چون ســرما و گرما دست وپنجه 

نرم مى كنند.
وى نبــود تســهيالت بانكــى را از ديگــر 
مشــكالت عمده اين صنف برشمرد و بيان 
كرد: اين درحالى است كه بهره مندى خياطان 
ماليرى از تســهيالت بانكى، اشتغال معدل 
پايينى اســت و با وجود تســهيالت دولت 
و شــرايط خوبى كه براى اشــتغال خانگى 
درنظر گرفته شــده است، نتوانسته اند از اين 

تسهيالت بهره مند شوند.
 سهم ناچيز مالير

 از مجتمع هاى آبرسانى
وى همچنين با اشــاره به اينكه 61 مجتمع 
آبرسانى از ســال 1370 به اســتان همدان 
تعلق گرفته است، سهم مالير را بسيار ناچيز 
مساعدت هاى  با  اميدواريم  گفت:  و  دانست 
صورت گرفته مشــكالت مجتمع آبرســانى 
ســد كالن برطرف شــود؛ زيرا اين مجتمع 
مى تواند مشكل آبرسانى 37 روستاى بخش 

زند را برطرف كند.
فرمانــدار مالير نيــز در اين جلســه گفت: 
شهرســتان مالير در حوزه اشــتغال روستايى 
بســيار موفق عمل كرده است و تاكنون طرح 
اشــتغال روســتايى در قالب 200 طرح 200

روستا از شهريور ســال گذشته در شهرستان 
آغاز شــده اســت كه در نوع خود كار بسيار 

جالبى بوده است.
قــدرت ا... ولدى افــزود: به يــارى خداوند 
توانستيم 507 طرح در 173 روستاى مالير را 
به مرحله اجرا درآوريم كه براى 671 نفر هم 

اشتغال ايجاد شده است.
وى به توجه بيشــتر و پرداخت تسهيالت در 
حوزه طرح فراز اشاره كرد و افزود: اميدواريم 
تسهيالت بيشترى در اين حوزه دراختيارمان 
قرار بگيرد تا بتوانيم بهره ورى بيشــترى را در 
حوزه توليد انگور در شهرســتان مالير داشته 

باشيم.
در پايــان گفتنى اســت: بازديد از شــهرك 
نمايشگاهى مبل و منبت، واحد دامپرورى در 
روستاى پير ميشان، افتتاح سردر نمايشگاه مبل 
و منبت و بازديد از يــك كارگاه توليد مروار 
از برنامه هاى ســفر يك روزه معاون توســعه 
روســتايى و مناطق محروم به شهرستان مالير 

بود.

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رئيس جمهور در مالير خبر داد

اعتبار 22 هزار ميلياردى
براى اشتغال روستاييان
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همه دستگاه هاى اجرايى به دنبال كاهش 
هزينه ها باشند

 در ســالى كه از ســوى مقام معظم رهبرى به عنوان سال جهش 
توليد نامگذارى شده، شرايط و بســترهاى الزم براى تحقق جهش 

توليد فراهم شود.
به گزارش تســنيم، معاون اول رئيس جمهور در جلسه شوراى عالى 
استاندارد با اشاره به شــرايط سخت و محدوديت هاى منابع بودجه 
در سالجارى تصريح كرد: شرايط سخت بودجه اى مشكالتى را براى 
توليدكنندگان ايجاد كرده و الزم اســت سازمان ملى استاندارد ايران 

در تدوين مقررات و دستورالعمل ها روش هايى را به كار گيرد. 
اســحاق جهانگيرى در ادامه افزود: در سالجارى كه با تنگناى منابع 
بودجه اى مواجه هســتيم، الزم است همه دستگاه ها ضمن توجه بر 
اجراى كامل مأموريت ها و انجــام تكاليف و وظايف خود، به دنبال 

كاهش هزينه ها و صرفه جويى باشند.

مردم به سمت اداى نذورات 
در قالب كمك هاى مؤمنانه بروند

 با توجه به دستورالعمل هاى ستاد مقابله با كرونا، مردم مى توانند 
نذورات خود را در ماه محــرم در قالب كمك هاى مؤمنانه و تأمين 

اقالم خوراكى و بهداشتى براى نيازمندان ادا كنند.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به چگونگى اداى نذورات و برگزارى عزادارى در ماه محرم 
در راســتاى مقابله با كرونا بيان كرد: اصل عزادارى در ماه محرم كه 
از شعائر اسالمى مى باشد بايد برگزار شود و همانند سال گذشته در 
محرم سالجارى نيز مراسمات عزادارى برگزار خواهد شد، اما آنچه 
امســال حائز اهميت است رعايت دســتورالعمل ها و پروتكل هايى 
اســت كه ســتاد ملى مقابله با كرونا براى برگزارى عزادارى و اداى 

نذورات در اين ماه تعيين مى كند.
رحمت ا... فيروزى پوربادى در ادامــه اظهار كرد: اداى نذورات در 
اين ماه مى تواند در راستاى نگاه خاص مقام معظم رهبرى به كمك 
مؤمنانــه صورت گيرد و مــردم مى توانند نذورات خود را در جهت 

تأمين اقالم بهداشتى براى اقشار ضعيف جامعه صرف كنند.
نماينده مردم نطنز در مجلس شــوراى اســالمى تصريح كرد: مردم 
همچنين مى توانند به جاى پهن كردن ســفره هاى پذيرايى كه شايد 
منجر به انتقال بيمارى شود، اقالم خوراكى را تهيه كرده و در اختيار 
نيازمندان در قالب كمك مؤمنانه قرار دهند. مسئوالن هيأت ها در اين 

زمينه مى توانند نقش مهمى ايفا كنند.

اصالحات ساختارى بودجه با سرعت 
بيشترى دنبال شود

 پيگيــر موضوع اصالح ســاختار بودجه در كميســيون برنامه و 
بودجه هســتيم، با توجه به تشــديد تحريم ها اصالحات ساختارى 
بايد با سرعت بيشترى در بودجه اعمال شود و وابستگى به نفت در 

بودجه عمومى قطع شود.
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: اصالح ساختار بودجه بايد از سال ها پيش اتفاق مى افتاد 
و دولت هاى گذشــته بايــد روى اين موضــوع كار مى كردند، زيرا 
مخالفان ما هميشه به دنبال اين بودند كه از وابستگى بودجه عمومى 
كشور به نفت به عنوان سالحى عليه كشور ما استفاده كنند، بنابراين 
قطع وابســتگى به نفت در بودجه عمومــى بايد زودتر از اين اتفاق 

مى افتاد. 
محمد خدابخشى ادامه داد: حاال كه تحريم ها تشديد شده و ضرورت 
دارد اصالحات ساختارى با سرعت بيشترى در قانون بودجه سنواتى 
اعمال شــود ما هم در كميســيون برنامه و بودجــه اين موضوع را 
به عنوان يك اولويت در نظر گرفتيم و روى اين موضوع كار مى كنيم 
و كميته اى هم به عنوان اصالح ســاختار بودجه در كميسيون برنامه 
و بودجه تشــكيل داديم كه جلســات متعددى در آن برگزار شده و 

درحال برگزارى است.
نماينده مردم اليگودرز در مجلس شــوراى اسالمى درباره  اينكه چرا 
موضوع اصالح ســاختار بودجه در مجلس دهم به نتيجه نرســيد؟ 
اظهار كرد: مجلــس دهم منتظر مانده بود كه دولت اقدامات الزم را 
انجام دهد البته حركت هايى آغاز و ايده هايى مطرح شــد اما شكل 
اجرايى به خود نگرفت. پيش نويســى كه سازمان برنامه و بودجه در 
اين زمينه آمــاده كرده درحال حاضر در كميســيون برنامه و بودجه 
درحال بررسى اســت، همچنين از نظرات مركز پژوهش ها و ديوان 
محاسبات هم استفاده مى كنيم و تالش مى كنيم اصالحات الزم را در 
قانون بودجه سنواتى اعمال كنيم تا ان شاء ا... در سال هاى آتى بودجه 

بهترى داشته باشيم.
نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: ما نمى توانيم اصالحات ســاختارى در بودجه انجام دهيم و در 
عين حال به برنامه كشــور بى توجه باشيم؛ زيرا بودجه برش يكساله 
از برنامه است و ما نياز داريم اصالحات الزم را در نظام برنامه ريزى 
انجام دهيم كه پيش نياز آن هم اصالح نظام آمارى اســت و اين امر 
را در دستور كار قرار داده ايم، جلساتى با مركز پژوهش هاى مجلس 
شوراى اسالمى و مركز آمار برگزار و پيش نويسى را تهيه كرديم كه 
پس از گرفتن نظرات كارشناســى بيشتر آن را در قالب يك طرح در 

مجلس شوراى اسالمى مطرح مى كنيم.
خدابخشى يادآور شد: ما بايد نظام آمارى كه مبناى كار برنامه ريزى 
در كشور اســت را اصالح كنيم تا بتوانيم برنامه ريزى بهترى داشته 
باشــيم و بودجه بهترى هم بنويسيم، زيرا بايد ارتباط ارگانيكى بين 
برنامه و بودجه باشــد و بودجه هايى بنويسيم كه اگر به يك دستگاه 
اجرايى اعتبــارى اختصاص مى دهيم به افزايش كارآمدى، بهره ورى 
و اثربخشــى منجر شــود و عايدات اجتماعى بيشترى براى مردم و 

جامعه داشته باشند.

عرضه اوراق سلف نفتى در بورس 
با حضور زنگنه بررسى شد

 موضوع عرضه اوراق سلف نفتى در بازار بورس با حضور وزير 
نفت در نشست روز گذشته كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 

مجلس بررسى شد.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خبرگزارى خانه ملت، در تشــريح اين نشست گفت: بيژن زنگنه 
وزير نفت به منظور ارائه گزارشــى دربــاره صنعت نفت، پروژه هاى 
توسعه اى و اقدامات اين وزارتخانه براى مقابله با تحريم هاى ظالمانه 

آمريكا در بحث فروش نفت در اين جلسه حضور يافت.
محمدمهــدى مفتح ادامه داد: نمايندگان مجلس پرســش هايى را 
در حوزه هاى صادرات گاز، گازرسانى، طرح هاى عمرانى توسعه 
ميدان هاى نفتى، ميعانات گازى، توسعه پارس جنوبى و ... مطرح 
كرده و وزير نفت هم پاســخ هاى مشــروحى در اين زمينه ارائه 

كرد. 
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: در 
ادامه جلســه مباحثى هم در مورد عرضه اوراق سلف نفتى در بازار 
بورس مطرح شــد، هرچند كه به دليل برخى ابهامات قانونى فروش 
آن متوقف شــده اما اعضاى كميســيون برنامــه و بودجه معتقدند، 
اين كار بايد در كميســيون بررسى و تصميم گيرى شود زيرا به طور 

مستقيم در ارتباط با بودجه كشور است.
مفتح تأكيد كرد: قرار اســت، مباحث قانونى و ارتباط با بودجه اين 
طرح در نشست مشترك كميســيون برنامه و بودجه، وزارت نفت، 
ديوان محاسبات و سازمان بورس بررسى و مشخص شود كه دولت 
چگونــه مى خواهد در 2 ســال آينده به تعهــدات خود عمل كند و 
ارتباط منابع حاصل از عرضه اوراق ســلف نفتى در بازار بورس با 

منابع بودجه اى چيست.
سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأكيد كرد: 
در اين هفته جلسه مشترك بررسى فروش اوراق سلف نفتى در بازار 

بورس در كميسيون برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.

تعيين نماينده كميسيون آموزش 
براى نظارت بيشتر 

 نماينده تام االختيار براى هر يك از دستگاه ها و نهادهاى آموزش 
و پرورش و آموزش عالى از طرف كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس تعيين شــد، اين كار براى افزايش نظارت ها و پيشــبرد امور 

تقنينى بسيار مفيد است.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با فارس در تشــريح جزئيات نشست اين كميسيون اظهار 
كرد: در ابتداى نشست على اســالمى پناه به عنوان معاون حقوقى و 
معاون پارلمانى وزارت علوم به اعضاى كميســيون آموزش مجلس 

معارفه شد.
حجت االسالم احمدحسين فالحى افزود: تعيين نماينده تام االختيار 
اين كميســيون براى هر يــك از دســتگاه ها و نهادهاى آموزش و 
پرورش و آموزش عالى دســتور كار دوم اين نشســت بود كه براى 
نمونه براى آنها مى توانند امورات دانشــگاه آزاد، دانشگاه پيام نور و 
دانشــگاه فرهنگيان از طرف كميســيون را انجام دهند كه با اين كار 

نظارت ها و پيشبرد امور تقنينى افزايش مى يابد. 
نماينده همدان و فامنين در مجلس تصريح كرد: كميســيون آموزش 
براى پيگيرى قوانين مصوب در حوزه هــاى مختلف نيز نماينده اى 
از اعضاى كميســيون انتخاب كرد تا همه قوانين در حوزه  آموزش، 

تحقيقات و فناورى اجرايى شود.
وى در پايــان اظهــار كرد: برخــى نمايندگان معلمــان مدارس 
غيردولتى مســائل و مشــكالت خود را با رئيس و هيأت رئيسه 
كميســيون مطرح كردند تا نسبت به تعيين تكليف آنها تصميمات 

جدى اتخاذ شود.
سخنگوى كميسيون آموزش مجلس همچنين روز گذشته در توئيتر 
شخصى خود در رابطه با برگزارى آزمون سراسرى نوشت: وزارت 
علوم و بهداشــت آمادگى خود را براى برگزارى آزمون سراســرى 
اعالم كرده و وزارت ورزش نيز ورزشگاه هايش را در اختيار كنكور 

قرار خواهد داد. 
فالحى در ادامه اين توئيتر نوشــت: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
ســختگيرانه است. اگر حوزه اى موارد بهداشتى را رعايت نكند بايد 

مسئوليتش را بپذيرد و پاسخگو باشد.

لطفى عضو ناظر مجلس در شوراى عالى 
ادارى شد

 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى اعضــاى ناظر مجلس در 
شوراى عالى ادارى را روز گذشته انتخاب كردند.

به گزارش ايلنا، نمايندگان در نشســت علنى روز گذشــته مجلس 
شوراى اســالمى مهدى شــريفيان نماينده تهران، رى، شميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس را با 150 رأى موافق و حسن لطفى 
نماينده رزن در مجلس شوراى اســالمى را با 148 رأى از مجموع 
187 رأى به عنــوان اعضــاى ناظر مجلس در شــوراى عالى ادارى 

انتخاب كردند.

توسل آمريكا به مكانيسم حل اختالف از اساس 
اشتباه است

 توسل اياالت متحده به مكانيسم حل اختالف مندرج در قطعنامه 2231 از 
اساس بدون مبنا است.

به گزارش فارس، وزير امور خارجه كشــورمان در توئيتى با اشاره به اظهارات 
روز يكشنبه جان بولتون مشاور سابق امنيت ملى آمريكا عنوان كرد: بولتون نكته 
اى را تكرار كرد كه در 18 ارديبهشــت 97 نيز، وقتى كه مشاور امنيت ملى در 

دولت ترامپ بود، بيان كرده بود.
ــته اســت-  ــات رأى داش ــون ثب ــل بولت ــف نوشــت: حداق محمدجــواد ظري
خصيصــه اى كــه به ويــژه در دولــت آمريــكا غايــب اســت. توســل ايــاالت 
متحــده بــه مكانيســم حــل اختــالف منــدرج در [قطعنامــه] 2231 از اســاس 

بــدون مبنــا اســت.

سياست دولت حمايت و تقويت بازار سرمايه است
 رئيس دفتر رياســت جمهورى در پيامى در صفحه توئيتر شخصى خود به 
تغييرات اخير بازار بورس واكنش نشــان داد.  به گزارش ايرنا، محمود واعظى 
روز گذشــته در توييتر نوشــت: توصيه دولت فعاالن بورس و مردم عزيزى 
كه در آن ســرمايه گذارى كرده اند، اين اســت كه هيجانــى تصميم نگيرند. با 
بيان اينكه فراز و فرودهاى مقطعى بازار ســرمايه بخشــى از ماهيت اين بازار 
اســت، تصريح كرد: سياســت مبنايى دولت حمايت از بازار سرمايه و تقويت 
آن است. رئيس جمهورى در جلسه يكشنبه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت با 
اشــاره به تصميم دولت در اجراى سياست تقويت بورس، اظهار كرده بود كه 
عرضه هاى متنوع، سودآور و مطمئن از دارايى هاى دولتى و عمومى در بورس 
طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد يافت و نبايد 

در اين موضوع هيچ كندى و تعللى صورت بگيرد.

مجلس 2 هفته نخست شهريورماه 
جلسه علنى ندارد

 نمايندگان در 2 هفته ابتداى شهريورماه كه همزمان با دهه نخست ماه محرم 
است براى سركشــى به حوزه هاى انتخابى خود رفته و در اين زمان جلسات 

مجلس برگزار نمى شود.
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى روزگذشته در جمع خبرنگاران 
گفت: پس از مهلت سركشى نمايندگان از حوزه انتخاباتى خود، جلسات علنى 

به مدت 4 هفته كارى برگزار مى شود.
محمدحسين فرهنگى با تأكيد بر اينكه پيش از اين يك ماه تعطيالت تابستانى 
براى نمايندگان در نظر گرفته مى شد كه اين تعطيالت لغو شده است، خاطرنشان 
كرد: با توجه به حضور نمايندگان در حوزه هاى انتخابى و فرا رسيدن ماه محرم، 

تعطيالت تابستانى نمايندگان لغو شده است.

 پنجشنبه 13 آگوست 2020 (23 مردادماه) 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در توئيت 
خود اعالم كــرد كه توافق بين محمدبن زايد 
وليعهد ابوظبى و بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اسرائيل براى عادى سازى كامل روابط صورت 
گرفته اســت. ترامپ همچنين از يك توافق 
صلــح تاريخى بين رژيم اســرائيل و امارات 

سخن گفت.
روز گذشــته نيز طبق گــزارش خبرگزارى 
امارات، شركت ســرمايه گذارى «اپكس» در 
امــارات با شــركت صهيونيســتى «ترا» يك 
توافق نامه شــراكت و همكارى راهبردى در 
زمينه توسعه تحقيقات و پژوهش هاى مربوط 
به ويروس جديد كرونا را امضا كردند و اين 
نخســتين قرارداد امارات با رژيم اشــغالگر 

اسرائيل به حساب مى آيد.
ايــن توافق واكنش بســيارى از كشــور هاى 
مســلمان از جمله كشورمان را برانگيخت. از 
اين رو در چند روز گذشته مقامات كشورى و 
لشكرى كشورمان در رابطه با اين اقدام امارات 

از خود واكنش نشان داده اند.
حسن روحانى رئيس جمهور كشورمان روز 
در اين رابطه گفت: اين روزها با يك كشــور 
همسايه كه خودش را به دشمن دنياى اسالم 
و منطقه و قاتل ملت فلســطين نزديك كرد و 
تصميم گرفت خود را به رژيم صهيونيســتى 
نزديك كند، مواجه شديم. كشور مسلمانى كه 
مردم متدين و بســيار خوبى دارد، حاكمانش 
فكر مى كنند اگر به رژيم صهيونيستى نزديك 
شــوند اقتصاد و امنيت آن درست مى شود كه 
اين موضوع اشتباه است، اين اقدام صد درصد 
محكوم و غلط اســت. اين كار اين حاكمان 

براى رأى آوردن يك نفر در واشنگتن است.
 وزيــر اماراتى مى گويــد رابطه با 
رژيم صهيونيستى «عليه ايران نيست»

در واكنش به اعالم مخالفــت ايران با توافق 
امارات متحده عربى با رژيم صهيونيستى، اين 

كشور، كاردار ايران را فراخواند.
خبرگزارى رســمى امارات در گزارشى اعالم 
كــرد كه در پــى تهديدات مطرح شــده در 
ســخنرانى «حســن روحانى» درباره تصميم 
حاكميتــى دولت امــارات و تهديداتى كه از 
سوى وزارت خارجه ايران، سپاه پاسداران و 
ديگر مقامات ايرانى تكرار شده، معاون وزير 
خارجه امارات پيام اعتراض شديداللحنى را به 

سفير ايران تسليم كرد.
ايــن درحالــى اســت كــه طبق گــزارش 
خبرگزارى هــا وزير مشــاور در امور خارجه 
امارات عربــى متحده در واكنــش به اعالم 
مخالفــت ايران با توافق اين كشــور با رژيم 
صهيونيستى در پيامى نيز اعالم كرد، اين يك 
تصميم حاكميتى امارات اســت و عليه ايران 

نيست.
روزگذشــته «انور قرقاش» در توييتر شخصى 
خود، نوشت: معاهده صلح امارات و اسرائيل 
تصميمى حاكميتى اســت؛ اين را مى گوييم و 

تكرار مى كنيم. مداخلــه در تصميم هايمان را 
نمى پذيريم همان گونه كه تهديد را نمى پذيريم 
چــه از روى خشــم [و قلدرى] باشــد چه 
نگرانى. تصميم هاى راهبــردى ما، متحوالنه 
اســت كه تأثيرات خود را خواهد داشــت؛ 
تصميم هــاى آينده ما موقعيــت و رقابت را 

تقويت خواهد كرد.
 واكنش شــوراى همــكارى خليج 

فارس به مواضع ايران عليه امارات
دبير كل شوراى همكارى خليج فارس شامگاه 
يكشنبه با انتشار بيانيه اى مواضع رئيس جمهور 
و ديگر مقامات ايرانى درباره توافق امارات و 
رژيم صهيونيستى را محكوم كرد و مدعى شد 
اين اظهارات سبب تشديد بى ثباتى و ناامنى در 
خليج فارس مى شود و با روح منشور سازمان 
ملل، قوانين بين المللى و مســير ديپلماسى در 

مغايرت است. 
براساس گزارش شــبكه العربيه، «نايف فالح 
الجــرف» در ادامه بيانيه خود آورده اســت، 
اعضاى شــوراى همكارى خليج فارس عليه 
هرگونه تهديد عليه حاكميت امارات، امنيت و 
ثبات اين كشور در كنار ابوظبى ايستاده است. 
مشخص نيســت بيانيه دبيركل شورا مواضع 
دبيرخانه اين سازمان است يا مواضع اعضاى 

شوراى همكارى خليج فارس.
هفتــه گذشــته دبيرخانه شــوراى همكارى 
كه كشــورهاى بحرين، كويــت، عمان، قطر، 
امارات و عربســتان سعودى عضو آن هستند 
در بيانيــه اى مدعى دخالت مســتمر ايران در 
امور كشــورهاى همسايه شد و اعالم كرد كه 
بــه همين دليل خواســتار تمديد تحريم هاى 

تسليحاتى ايران است. 
«مطلق بن ماجــد القحطانــى» نماينده ويژه 
وزير خارجه قطر براى مبارزه با تروريسم در 
واكنش به اين نامه گفته بود كه مواضع توافق 
شده شوراى همكارى خليج  [فارس]، همواره 
منطبق بر مصوبات نشست هاى وزراى خارجه 
كشورهاى عضو اين شورا است نه بيانيه هاى 

دبيركل كه تنها بيانگر ديــدگاه دبيرخانه اين 
شورا است.

 چرايى واكنش انفعالى عربستان به 
توافق امارات و رژيم صهيونيستى

نوع موضع گيرى و واكنش كشــورهاى عربى 
و اسالمى به عادى سازى روابط بين امارات و 

اسرائيل به 3 دسته تقسيم مى شود.
طبــق گزارش منتشرشــده از ايســنا،  برخى 
كشورهاى عربى و اسالمى از جمله تشكيالت 
خودگردان فلسطين، تركيه، ايران و گروه هاى 
مقاومت نسبت به اين مسأله موضع محكمى 
گرفته و اين اتفــاق را محكوم كردند و آن را 

به نوعى خيانت به آرمان فلسطين دانستند.
تعــداد قابل توجهــى از كشــورهاى عربى 
و اســالمى نيز نســبت به اين اتفاق موضع 
خنثايى داشــتند و مواضع شان در اين ارتباط 
شديداللحن نبود، اين كشورها به دليل ارتباطى 
كــه با امارات و آمريكا دارند تالش كردند كه 
در اين زمينه رفتار منفعالنه اى داشته باشند كه 
در ايــن ارتباط مى توان به رفتار كشــورهايى 
چون عربســتان و برخى كشــورهاى شمال 

آفريقا اشاره كرد.
يكســرى كشــورهاى عربى و اسالمى با اين 
موضــوع همراهى كردند كــه البته تعداد آنها 
به مانند گروه نخست انگشت شمار است كه 
در اين ارتباط مى توان به حمايت كشورهايى 
چون بحرين، عمان و يا مصر از اين موضوع 

اشاره داشت.
كشــورى چون مصر رابطه ويژه اى با امارات 
به ويژه در راســتاى مقابله با اخوان المسلمين 
دارد و از ديگر ســو از ارتباطات وسيعى نيز 
با آمريكا برخوردار است. در همين چارچوب 
آنها از اقدام اخير امارات استقبال كردند و اين 
موضوع شــامل كشــورهايى چون بحرين و 
عمان نيز مى شــود. مقامات اين كشورها اين 
اقدام را قدمى در راستاى حل مسأله فلسطين 

عنوان كردند.
برخى كشورهاى خليج فارس رابطه ويژه اى 

با آمريكا و ترامپ دارند، اين كشورها بر اين 
تصورنــد كه هر چقدر رابطه شــان با آمريكا 
كمتر شود احتمال اينكه نفوذ آمريكا در منطقه 
كاهش پيدا كند و آمريكا بيشتر به سمت شرق 
گرايش پيدا كند زياد است و در اين صورت 
اين كشــورها تنها مى مانند و خود را در برابر 
قدرت هايى چون عربســتان، ايــران و حتى 
تركيه تنهــا مى دانند. در همين چارچوب آنها 
به دنبال اين هســتند كه به هر طريقى حضور 
آمريكا در منطقه را حفظ كنند و در چارچوب 

خواسته هاى اين كشور حركت كنند.
همان طور كه اشاره شد موضع گيرى عربستان 
نسبت به اين مســأله در دسته دوم قرار دارد. 
محمدبن سلمان رابطه ويژه اى با ترامپ، ديگر 
اعضاى كاخ ســفيد و همچنين محمدبن زايد 
وليعهد امــارات دارد ولى در مورد اين اتفاق 
ســكوت كرده اســت؛ زيرا عربستان مدعى 
رهبرى جريان اســالم است و حمايت از اين 
اتفاق تبعاتى را براى اين كشور دارد. از طرف 
ديگر به نظر مى رســد كه خود ملك سلمان 
تأكيد ويژه اى بر موضوع فلســطين دارد و بر 
اساس اين شــرايط مقامات سعودى واكنش 

خنثايى را نسبت به اين مسأله اتخاذ كردند.
آمريكايى هــا عالقه مند بودند كه 3 كشــور 
يعنى بحرين، امــارات و عمان هر 3 هم زمان 
به عادى ســازى روابط اقدام كنند ولى موارد 
اشــاره شده در تحقق نيافتن اين تصميم مؤثر 
بوده اســت و اگر اين اتفاق مى افتاد اين برگ 
برنده مهمى براى ترامپ در عرصه سياســت 
خارجــى بود. از ديگر ســو اماراتى ها مدعى 
هســتند كه در برابر اين عادى ســازى موفق 
شــدند كه موضــوع الحاق بخشــى از كرانه 
باخترى به اراضى اشغالى را به تعويق بيندازند 
و از آن به عنوان دستاوردى در مورد اين مسأله 
ياد مى كننــد. در حالى كه عمــان و يا بحرين 
درحال حاضر چيزى را براى ارائه دستاورد در 
برابر عادى سازى روابط با رژيم صهيونيستى 

ندارند كه بخواهند ارائه كنند.

 مشــاور ســابق امنيت ملى آمريكا در 
مقاله اى هشدار داد كه تالش دولت آمريكا 
بــراى اســتفاده از ســازوكار بازگرداندن 
تحريم هاى ايران در شوراى امنيت سازمان 
ملل ارزش خطر كردن نداشــته و موجب 
تضعيف حق وتو در شوراى امنيت سازمان 

ملل مى شود.
به گزارش فارس،  جان بولتون در مقاله اى 
در روزنامه آمريكايى «وال استريت ژورنال» 
به دولت آمريكا دربــاره به خطر انداختن 
تحريم هاى  بازگردانــدن  بــراى  وتو  حق 

تسليحاتى ايران هشدار داد.
وى در ايــن مقاله نوشــت كه ســازوكار 
بازگشــت تحريم هاى ايــران ارزش خطر 
نداشته و مى تواند حق وتوى شوراى امنيت 
سازمان ملل را كه در راستاى منافع آمريكا 

در سازمان ملل است، تضعيف كند.
بولتون در اين مقاله مدعى شــد كه توافق 
شــماره 2 با ايران ممكن اســت در دولت 

بايــدن يا حتى در دوره دوم ترامپ حاصل 
شود و ترامپ قاطعانه پيش بينى كرده كه در 
4 هفته مى تواند به يك توافق با ايران برسد.

نماينــده آمريكا در ســازمان ملل در دوره 
بــوش در ادامه اين مقاله نوشــت: توافق 
هسته اى با ايران كه در سال 2015 حاصل 
شد اشتباهات سنگين زيادى داشته كه پايان 
تحريم تسليحاتى ايران در سال 2020 يكى 

از اين اشتباهات بوده است.
بولتون نوشــت: «هيچ دليلى جز اشــتياق 
اوباما براى دستيابى به يك توافق نمى تواند 
چنين امتيازدهى را توجيه كند. روز جمعه  
گذشــته نيز دولت ترامپ تــالش كرد تا 
تحريم شــوراى امنيــت را تمديد كند اما 
به طور ويرانگرى شكســت خورد. رأى ها 
2-2 با 11 رأى ممتنع بود. روســيه و چين 
رأى منفى دادند. تأييد اين قطعنامه نيازمند 
9 رأى مثبت بدون هيچ گونه رأى وتو بوده 

است.»

مشــاور ســابق امنيت ملى آمريكا نوشت: 
«دولــت تهديد كــرد درصورتى كه تمديد 
شكست بخورد، مكانيزم بازگشت تحريم ها 
تعليق  تحريم هاى  تمامى  بازگرداندن  براى 

شده را رقم خواهد زد.»
بولتــون در ادامه بــه پاراگــراف يازدهم 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل 
اشــاره كرد كه دولت ترامپ قصد دارد با 
استناد به اين پاراگراف تحريم ها عليه ايران 

را بازگرداند.
وى در ادامه نوشت: «حاميان توافق استدالل 
كرده اند كه واشــنگتن از توافق خارج شده 
و نمى تواند از ايــن بندر براى بازگرداندن 
تحريم ها اســتفاده كند. آنها حق دارند. اين 
خيلى زرنگ بازى است كه ما بگوييم براى 
هدفى كه ما مى خواهيم به عنوان عضوى از 
اما براى چيزهاى  توافق به شــمار مى آييم 
ديگــر،  ما عضو آن نيســتيم. اين به تنهايى 
دليل كافى اســت كه نتوان روند بازگشت 

تحريم ها را كليد زد.»
بولتون در ادامه هشدار داد كه تالش دولت 
ترامپ براى بازگرداندن تحريم ها به كمك 
سازوكار مذكور موجب تضعيف حق وتو 
در شوراى امنيت ســازمان ملل مى شود و 

اين آسيب دائمى خواهد بود.
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا بامداد 
يكشنبه مدعى شد كه هفته آينده براى فعال 
سازمان  تحريم هاى  احياى  مكانيسم  كردن 
ملل عليه جمهورى اســالمى ايران، تالش 

مى كنند.
ترامــپ در ســخنرانى در باشــگاه گلف 
خود در شــهر «بدمينستر» با اذعان به اينكه 
واشنگتن از پيش مى دانست قطعنامه تمديد 
تحريم تســليحاتى ايران در شوراى امنيت 
كه  رأى نمى آورد، گفت: «ما مى دانســتيم 
نتيجه رأى گيرى چه مى شود، ولى بازگشت 
تحريم ها را امتحان مى كنيم. هفته آينده آن 

را خواهيد ديد».

ترامپ در پى عادى سازى روابط كشور هاى عربى با اسرائيل

آمريكا روى بحرين و عمان نيز 
حساب باز كرده است

تحريم هاى ايران ارزش «حق وتو» را ندارد!
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نگاه

خبر

 از ايــن تعداد داوطلب، 
16 هــزار و 891 نفــر 
درصد   56/73 شــامل 
زن و 12 هــزار و 884
نفر شامل 43/27 درصد 
از شــركت كنندگان مرد 

هستند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

فعاليت سرويس مدارس بر اساس وضعيت كرونا در 
شهرها متغير است

 مديركل انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش درباره شرايط استفاده از سرويس 
مدارس با توجه به پروتكل ابالغى آموزش و پرورش در باره پروتكل هاى بهداشتى در 
سال تحصيلى پيش رو، توضيحاتى ارائه داد.به گزارش مهر، نورعلى عباس با بيان اينكه 
در دستورالعمل بازگشايى مدارس كه چند روز پيش ابالغ شده است، درباره نحوه ارائه 
ســرويس مدارس در شرايط سفيد، زرد و قرمز توضيح داده شده است، گفت: چنانچه 
شرايط شهر قرمز باشد، اصًال سرويسى در كار نخواهد بود. اگر شهر در وضعيت زرد 
باشد حداقل 2 روز در هفته دانش آموزان از سرويس مدارس استفاده مى كنند. همچنين 

اگر سفيد باشد، مانند گذشته سرويس مدارس فعاليت خواهد كرد.

همسان سازى حقوق بيمه شدگان صندوق روستاييان
 وزيــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى اعالم كردكــه دارايى هاى بيمه شــدگان و 
مســتمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتائيان و عشاير در 2 سال 
اخير 9 برابر شده است. به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى از همسان سازى حقوق 
بازنشستگى و مستمرى بيمه شدگان صندوق بيمه اجتماعى خبرداد و گفت: با اين اتفاق 
26 درصد به مجموع دريافتى مســتمرى بگيران صندوق افزوده خواهد شد. وى افزود: 
در 2 سال اخير با تالش مديران صندوق، ارزش دارايى هاى موجود از 13 هزار ميليارد 
تومان به بيش از صد هزارميليارد تومان افزايش پيدا كرده اســت. شريعتمدارى از ارائه 
113 هزار بسته 300 هزار تومانى به مستمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستائيان و عشاير كه در ايام كرونا زندگى آنها با مشكل روبه رو شده است خبر داد.

مشاركت 1100 وكيل در ارائه خدمات حقوقى رايگان 
به مددجويان كميته امداد

 معاون حقوقى كميته امداد از ارائه خدمات حقوقى رايگان با مشاركت هزار و صد 
وكيل نيكوكار به مددجويان از راه اندازى امداد الكترونيك خبر داد.

به گزارش فارس، جعفر صباغيان اظهار كرد:كميته امداد با تفكر دينى و فقهى امام (ره) 
شــكل گرفت و رهبر معظم انقالب نيز 3 اصل را كه شــامل حفظ ارزش ها و روحيه 
دينى به عنوان تكليف، جلب رضايت مخاطبان و پيگيرى مجدد توانمندسازى است را 
مطرح كردند. وى با اشاره به اينكه توانمندسازى رسالت اصلى كميته امداد است، بيان 
كرد: اين موضوع 3 مؤلفه دارد كه شامل اشتغال، مسكن و خوداتكايى و باور اعتقادى 

در فرد نسبت به توانمندى هاى خود است.

كودكان را خرج دعواهاى زناشويى نكنيم
 متخصص روانپزشــك و زوج درمانگر درباره مشكالت ناشى از 
دعواهاى زناشويى پيش از طالق زن و شوهر از يكديگر كه فرزندان 
را به اختالالت روحى مبتال و آسيب پذيرتر مى كند، توضيحاتى ارائه 

داد.
زهرا صائمى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه بيشــترين آســيبى كه 
دعواهاى زناشويى بر فرزندان خانواده وارد مى كند،  اختالل اضطرابى 
است،   افزود: در واقع ترديدى وجود ندارد كه فرزندان در زمان بروز 
اختالفات ميان پدر و مادر شاهد برخورد والدين با يكديگر خواهند 
بود و اين رويه نه تنها سبب ناراحتى، نگرانى و ترس كودك مى شود 
بلكه به احتمال بسيار از ميزان پاسخگويى والدين به نيازهاى بچه ها 

خواهد كاست.
وى نسبت به تأثير اختالل اضطراب بر روى كودكانى كه پدر و مادر 
آنان از يكديگر جدا شــده اند، تصريح كرد: كودكى كه به همراه يكى 
از  والدين خود بدون  دغدغه و با آرامش زندگى مى كند بسيار كمتر 
نســبت به فرزندى كه والدين ناسازگار و متعارض به يكديگر  دارد، 

از اختالل اضطراب در رنج و ناراحتى است.
اين متخصص زوج درمانگر با بيان اينكه بيشــتر كودكان، اختالفات 
پدر و مادر را يك نوع تهديد امنيت براى خود و از طرفى مشــاجره 
ادامه دار،  قهر و ترك كردن خانه را از ســوى والدين، ويرانگر كانون 
گرم خانواده مى پندارند،  اظهار كرد: فرزندان به تعارض و اختالفات 
پدر و مادر عادت نمى كنند، زيرا آنان هرچه بيشــتر با اين تعارض ها 

مواجه شوند، بيشتر نسبت به آنها حساس مى شوند.
وى براى نمونه گفت: طبق تحقيقات به عمل آمده پســربچه اى كه 
با والدين درگير و ناســازگار زندگى مى كند بسيار فردى مضطرب 
و پرخاشــگر نشــان مى دهد و چنانچه كودك دختر باشد در چنين 
خانواده هايى ضمن مضطرب بودن، فردى گوشــه گير و اجتماع گريز 

خواهد بود.
صائمى گفت: مشــاجره خشــونت آميز پدر و مادر بر ســر كودكان 
به ويژه زمانى كه بچه ها شاهد درگيرى ميان والدين هستند، بيشترين 
آثار مخرب را در پى دارد به نحوى كه كودك احســاس مى كند ميان 
2 طــرف گير افتاده و يا حتى خود را مقصر اختالفات به وجود آمده 
مى داند و از اين رو اختالالت روانى و افسردگى مى تواند به اين دسته 

از كودكان روى آورد.
اين روانپزشك تأكيد كرد: كودكان در عين حالى كه جسمى كوچك 
دارند ولــى داراى روحيات لطيف و از ذهنى كنجكاو و گســترده 
برخوردار هســتند و در هنگام درگيرى و يــا اختالفات خانوادگى، 
والديــن نبايد از موقعيــت بچه ها غافل بوده و يا براى رســيدن به 

اهداف خود از آنان استفاده ابزارى كنند.

نقش اورژانس در مديريت بحران كرونا
آماده باش نيروهاى اورژانس

 رئيس اورژانس كشــور از ابتالى  هــزار و 900 نفر از نيروهاى 
اورژانس به كرونا خبر داد.

به گزارش مهر، پيرحسين كوليوند با اشاره به اقدامات سازمان اورژانس 
كشــور در بحران كرونا، گفت: از همان روزهاى نخست برنامه ريزى 
دقيقى براى مواجهه با بيمارى صورت گرفت، آمادگى مناســبى ايجاد 
و آموزش هاى الزم به پرســنل ارائه شــد؛ بنابراين در همان روزهاى 
نخســت هم دچار شتابزدگى و عجله نشــديم و با برنامه ريزى دقيق 

و منظم كارهاى خدمت رسانى فوريت هاى پزشكى را انجام داديم.
وى با اشاره به انتقال دانشجويان ايرانى ساكن ووهان چين و قرنطينه 
14 روزه آنها در كشــور، گفت: تمام اين اقدامات توســط همكاران 
سازمان اورژانس كشور انجام شد و قرنطينه موفقيت آميزى بود و اين 

دانشجويان با سالمت كامل به خانواده هايشان تحويل داده شدند.
كوليونــد به فعاليت تيم عمليات ويژه ســازمان اورژانس كشــور و 
ارائه خدمات فوريت هاى پزشــكى و ارائه خدمت اين تيم عملياتى 
بــه بيماران كرونا، اشــاره كرد و افزود: تيم عمليات ويژه از 2 ســال 
پيش در ســازمان اورژانس كشــور شــكل گرفت و تيم بين المللى 
اســت كه در سراسر كشــور حضور دارند. با توجه به ماهيت كار و 
حرفه اى بودن كار در اورژانس كشــور، اين تيم علميات ويژه را براى 
خدمت رسانى در اتفاقاتى مانند سيل، زلزله، آتش سوزى و بيمارى هاى 
نظير كرونا، تشكيل داديم و سعى كرديم به صورت مستمر آموزش هاى 
مهارت افزايى را داشــته باشيم و تجهيزات كافى و الزم را هم برايشان 

ايجاد كرديم.
وى با اشاره به افزايش 4 برابرى تماس هاى اورژانس در دوران كرونا، 
ادامه داد: اين افزايش تماس ها، براى ديسپچ هاى اورژانس فشار كارى 
را چند برابر مى كرد و از طرفى هم ممكن بود افرادى كه پشــت خط 
مى مانند، دچار عارضه شوند؛ بنابراين طبقه همكف سازمان اورژانس 
را به صورت ويژه جهت پاسخ دهى به تماس هاى كرونا درنظر گرفتيم 
و همكاران به صورت داوطلب در آنجا مســتقر شده و پاسخگويى به 

پرسش ها انجام مى شود.
كوليوند افزود: صد درصد انتقال بين بيمارستانى بيماران كرونا همچنان 

توسط سازمان اورژانس كشور انجام مى شود.

اصالحات: تورم و بدهى ميراث روحانى براى دولت بعد
 چه رئيس جمهور خوبى داريم ســوغاتى رو پيش از خودش 

فرستاده!!
صمت: كسب و كار مجازى فرصتى براى توليدكنندگان

 ويروسى كه به همه اشتغال پايدار آموخت!!
همدان پيام: توصيه هاى دندان پزشكى در روزهاى كرونايى

  هر چقدر بيشتر ماسك بزنى دندونات سالم تره 
تجارت: بورس در وضعيت قرمز

 به دستور كوويد-19 رنگ سال آينده قرمزه!!
جوان: تنها نقطه سبز كشور هم زرد شد 

  كرونا مى خواد دم همه استان ها رو ببينه!!
خراسان: توصيه هاى دقيقه نودى به كنكورى ها

 تقلبتونو بنويسين داخل ماسكتون!!
شرق: داليل گرانى قيمت ميل گرد

 احتماال به خاطر عصبانيت ترامپه!!
همدان پيام: روزانه 10 بيمار كرونايى از بيمارستان هاى همدان مرخص 

مى شوند 
 ولى گويا كرونا بهشــون عالقه زيادى داره دوباره برشــون 

مى گردونه بيمارستان!!
ابتكار: كاله بردارى جديد با آگهى پيش فروش واكسن كرونا

 كرونا وارد گود ايجاد اشتغال شد!!
جام جم: طال آماده جهش دوباره 

 طال و كرونا عمو زنجيرباف بازى مى كنن!!
تجارت: واريز سهميه بنزين بر اساس كد ملى

 هر چقدر اعداد كد ملى بيشتر، دريافت بنزين بيشتر!!
همدان پيام: مجازات هاى متخلفان پروتكل هاى بهداشتى اعالم شد

 ولى با دستبند هاى بهداشتى!!
تجارت: چالش مسكن بر دوش رئيس جمهور 

 بدون شرح!!
شرق: چرا خاتمى نامزد انتخابات 1400 نيست؟

 مى ترسه كرونا بگيره؟!

تشكر و اعتذار

از طرف خانواده شهيدان قيطاسى 

اينك كه دست تقدير الهى، ما را در رحلت پدرمان «حاج ستار قيطاسى» داغدار كرد و در سوگى جانسوز نشاند، به حكم 
ادب و حق شناسى، بدين وسيله از همه عزيزان، سروران، دوستان، آشنايان، اقوام ، ادارات ، كسبه و بازاريان به ويژه 
سرداران و فرمانده هان هشت سال دفاع مقدس ، جمعى ستادكل نيروهاى مسلح، عقيدتى نهاجا ، جانشين فرماندهى 
بسيج سپاه نهاوند وهيئت همراه ، روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام ، رياست كل دادگسترى استان همدان ، 
شهرستان نهاوند و شهر فيروزان ، قضات و پرسنل خدوم دستگاه قضا ، ائمه جمعه وجماعت باالخص امام جمعه محترم 
نهاوند و نمايندگان استان بويژه نماينده مردم شريف نهاوند در مجلس شوراى اسالمى، مديركل بنيادشهيدوامورايثارگران 
استان و رياست و پرسنل خدوم اين بنياد در نهاوند، خانواده هاى معزز شهدا ، جانبازان ، مديران كل جهادكشاورزى ،  
شوراى اسالمى كالن شهر همدان به ويژه جانباز گرامى جناب آقاى دكتر ابراهيم مولوى ، انجمن ها و تشكالت صنفى ، 
رياست انجمن انبوه سازان استان همدان جناب حاج محمدصادق پارسا مهر و اعضاى هيأت مديره ، بازرسين انبوه سازان 
استان ، رياست و اعضاى سازمان نظام مهندسى ، روسا و اساتيد دانشگاه هاى آزاد اسالمى ، علمى كاربردى ، پيام نور 
نهاوند ، فرهنگيان ، نهاوندى هاى مقيم تهران ، بانكها ، ورزشكاران ، مربيان ، قهرمانان ملى كشتى جهان والمپيك روساى 
هيات ورزشى ، رياست و پرسنل اداراه ورزش و جوانان نهاوند ، پرسنل بهزيستى و شركت هاى برق و گاز ، اصحاب معزز 
رسانه و خبرنگاران به ويژه صدا وسيماى استان و نشريه فرياد نهاوند و نماينده روزنامه همشهرى در شهرستان ، كانون 
بازنشستگان نيروهاى مسلح ، شهرداران ، هيات مذهبى ، بويژه هيات علمداران و همه عزيزانى كه بيت شهيدان قيطاسى 
را در تحمل اين مصيبت يارى بخشيدند و با تلفن، پيامك، نمابر، ارسال اعالميه، درج آگهى و حضورى در مراسم تشييع 

مورد تفقد قرار دادند و مرهمى بر قلب داغدارمان بودند، صميمانه تشكر مى كنيم.
همچـنين نظر به اين كه به علت تالمات روحى و كثرت بزرگواران، قادر به قدردانى حضورى و تلفنى نيستيم، پوزش 

خواسته و سالمتى و بهروزى همه شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.

 يكى از مهم تريــن موضوعات در حوزه 
كنكورهاى  برگزارى  تحصيلى،  و  آموزشــى 
سراسرى است كه امســال با سال هاى پيش 
تفاوت اساســى پيدا كرده اســت و بيشــتر 
برنامه ريزى هــا و تصميم گيرى ها در رابطه با 
نحوه برگزارى اين آزمون و شركت كنندگان با 

چالش هاى بسيارى روبه رو شده است.
اين ويروس نه تنها از نظر فيزيكى ســالمت 
كنكورى هــا را به خطر انداخته، بلكه موجب 
بــروز مشــكالت روحى و روانى بســيارى 
از داوطلبان هم شــده اســت كــه ماجراى 
اظهارنظرات درباره تعويق كنكور سراســرى 
و لغو آن، ســبب ايجاد اســترس بيشتر براى 
كنكورى هاى امسال شد، اما در نهايت طلسم 
برگزارى آزمون سراسرى كنكور شكسته شد.

كنكور سراســرى ســال 1399 در روزهاى 
29، 30 و 31 مــرداد و يكم شــهريورماه 99
برگزار مى شــود و تعداد يك ميليون و 391
هزار و 524 نفر در اين دوره ثبت نام كرده اند، 
با توجه به امكان ثبت نام داوطلبان گروه هاى 
آزمايشــى علوم انسانى، علوم رياضى و فنى، 
علوم تجربى در گروه هاى زبان هاى خارجى و 
هنر، براى يك ميليون و 393 هزار و 233 نفر 
كارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است.

نماينده تام االختيار ســازمان سنجش آموزش 
كشور در دانشــگاه بوعلى سينا گفت: آزمون 
سراســرى ورود به دانشگاه ها در سال 1399
بــا شــركت 29 هــزار و 775 داوطلب در 
همدان همزمان با سراســر كشور و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در 11 حوزه  مختلف 

امتحانى برگزار مى شود.
سيدمهدى مســبوق در گفت وگو با خبرنگار 
همدان پيام افــزود: از اين تعداد داوطلب، 16

هزار و 891 نفر شــامل 56/73 درصد زن و 
12 هزار و 884 نفر شــامل 43/27 درصد از 

شركت كنندگان مرد هستند.
وى عنــوان كــرد: داوطلبــان در 11 حوزه 
امتحانــى در ســطح اســتان همدان شــامل 

دانشــگاه بوعلى ســينا، 
اسالمى،  آزاد  دانشــگاه 
پــرورش،  و  آمــوزش 
نــور  پيــام  دانشــگاه 
همدان، بهار، اســدآباد، 
كبودراهنــگ،  و  رزن 
اسالمى  آزاد  دانشــگاه 
دانشــگاه  تويســركان، 
مالير و آموزشكده فنى 
و حرفه اى حاج حشمت 
رقابــت  بــه  نهاونــد 

مى پردازند.
وى با اشــاره بــه اينكه 
شهر همدان با نزديك به 

15 هزار داوطلب، بيشترين شركت كننده را در 
اســتان دارد، بيان كرد: از اين تعداد داوطلب، 
7 هــزار و 476 داوطلب دختر و پســر در 5

دانشكده دانشگاه بوعلى ســينا در اين آزمون 
شركت مى كنند.

نماينده تام االختيار ســازمان سنجش آموزش 
كشــور در دانشگاه بوعلى ســينا افزود: تعداد 
داوطلبان كنكور سال گذشته 28 هزار و 585
نفر بود كه امســال تعداد داوطلبان يك هزار و 

190 نفر افزايش داشته است.
وى با اشاره به اينكه بيشترين تعداد داوطلبان 
اســتان 13 هزار و 905 نفر و متعلق به گروه 
تجربى است، افزود: كارت شركت در آزمون 
گروه هاى آزمايشــى 5گانه به همــراه راهنماى 
شــركت در آزمون در روزهاى سه شــنبه 28 و 
چهارشــنبه 29 مرداد براى مشاهده و پرينت بر 
روى درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش 
قرار  www.sanjesh.org كشور به نشانى

مى گيرد.
ســنجش  ســازمان  نماينده 
دانشگاه  در  كشــور  آموزش 
بوعلى ســينا در ادامه نيز بيان 
كــرد: داوطلبان الزم اســت 
در هنــگام ورود به جلســه 
آزمون، پرينت كارت ورود به 
عكس دار  شناسنامه  و  جلسه 
يــا كارت ملى معتبــر، مداد 
مدادتراش،  پررنگ،  نرم  سياه 
مدادپاك كن و يك ســنجاق 
و يا ســوزن، به همراه داشته 
و از آوردن هرگونه وســايل 
اضافى از جمله تلفن همراه، 
ماشين حساب، كيف، كتاب، 

يادداشت و جزوه خوددارى كنند.
وى اظهــار كرد: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا، همراه داشــتن ماسك 3 اليه معمولى 
بدون فيلتر و اســتفاده صحيح از آن (از باالى 
بينى تا زير چانه)، از ابتــداى ورود به حوزه 
برگزارى آزمون تا پايــان برگزارى آزمون و 
خروج از حوزه امتحانى بر ضدعفونى شده و 

سپس وارد جلسه مى شود.
وى تأكيد كرد: افرادى كــه بيمارى زمينه اى 
داشته باشند در ســالن مجزا آزمون مى دهند، 
حتى افراد مشكوك به كرونا نيز در سالنى كه 
از پيش برايشــان تدارك ديده شده در حالت 
قرنطينه آزمــون مى دهند و پيــش و پس از 

آزمون نيز زير نظر قرار مى گيرند.

امروزكارت هاى جلسه كنكور
توزيع مى شود

■ نماينده سازمان سنجش آموزش كشور: 29775 داوطلب كنكور در همدان داريم 

غذاهاى پركالرى مغز را كوچك مى كند
 نايب رئيس انجمن پيشــگيرى و درمان چاقى ايران بيان كرد كه براساس تحقيقات انجام 
شده، هيپوكامپ سمت چپ مغز با مصرف نوشيدنى هاى شيرين، تنقالت شور و گوشت هاى 

فرآورى شده به مرور زمان كوچك مى شود و عملكرد ذهنى را تحت تأثير قرار مى دهد.
به گزارش ايرنا، سيدضياء مظهرى افزود: امروز بسيارى از مواد غذايى موجود در بازار به ويژه 
مواد غذايى فرآورى شــده آماده يا نيمه آماده حاوى مقاديــر زيادى روغن و چربى هاى مضر 
هستند و موادى مانند سوسيس، كالباس، پيتزا، همبرگر و سيب زمينى سرخ شده داراى چربى 
اشــباع شــده و نمك زياد بوده كه عالوه بر كوچك كردن مغز، تنگى، انسداد عروق و بروز 

بيمارى هاى قلبى عروقى را به دنبال دارند.
وى اظهار كرد: اگر سفره خانواده تحت هر عاملى قادر به تأمين انرژى، پروتئين، ويتامين ها و 
مواد معدنى مورد نياز ميلياردها ســلول تشكيل دهنده جسم افراد خانواده نباشد، بيمارى هاى 

مختلف ناشى از كمبود مواد مغذى نيز بروز خواهد كرد.
آثار منفى اضافه وزن در بيماران كرونا

امگا 3 مصرف كنيد
 يك متخصــص تغذيه، به موضوع وزن در دوران كرونا اشــاره كرد و گفت: اضافه وزن 

مى تواند در بيماران مبتال به كرونا تأثيرات منفى بر روى سير بيمارى داشته باشد.
به گزارش مهر، ســوده رازقى، بيان كرد: اگر براى كاهش وزن از اپليكيشن و شمارش كالرى 
اســتفاده مى كنيد، به خاطر داشته باشــيد كه مقدار انرژى دريافتى روزانه به كمتر  هزار و 200 
كيلو كالرى نرسد و كمتر شدن از اين مقدار موجب ضعيف شدن سيستم ايمنى بدن مى شود 

و مقاومت بدن در برابر ويروس كرونا را كاهش مى دهد.
وى به كاهش مصرف چربى هاى دريافتى اشــاره كرد و اظهار كرد: سعى كنيد بيشتر غذاها را 
به صورت آب پز، بخارپز و تنورى طبخ شود. چه روغن هايى مانند كره كه بر پايه چربى حيوانى 
باشند و چه بسيارى از روغن هاى گياهى مانند روغن آفتابگردان، ذرت و... ، اگر بيش از حد 

مصرف شوند مى توانند ايمنى بدن را تضعيف كنند.
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دان تان  رس ا اری  ر
اجراى طرح «نذر سالمت» در همدان

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از اجراى طرح «نذر سالمت» در همدان خبر داد.

حميــد شــاكرى صفت در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان با 
اشاره به در پيش بودن ايام عزادارى اباعبدا...  الحسين(ع) اظهار كرد: 
طرح نذر ســالمت در اين ايام در مجمع خيرين سالمت همدان اجرا 

مى شود.
وى افزود: با رضايت نيكوكاران وجوهات حاصل از جمع آورى نذرهاى 
مردم در قالب طرح «نذر سالمت» براى مداواى بيماران سخت درمان 

نيازمند هزينه مى شود. مسئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى 
مجمع خيرين ســالمت همدان با بيان اينكه خيرين گرامى مى توانند 
كمك هاى خود را به مجمع خيرين ســالمت همدان اهدا كنند تا به 
دست بيماران سخت درمان نيازمند برسد، گفت: طرح «نذر سالمت» 
با الهام از لزوم كمك به همنوع و تقارن اين با ايام ماه محرم و قيام امام 

حسين(ع) انجام مى شود.
وى تصريــح كرد: خيرين عــالوه بر كمك به بيمــاران، در اين طرح 
مى توانند در خريد و تهيه تجهيزات پزشكى مورد نياز بيماران نيازمند 
يا وســايل پزشــكى مورد نياز مراكز درمانى مشاركت كنند كه قطعا 

كمك هاى آنها در اين بخش مورد استفاده قرار مى گيرد.
شــاكرى با بيان اينكه شــماره كارت بانكى مجمع خيرين ســالمت 
6037991199528096 اســت و خيريــن مى تواننــد از اين طريق 
اداى نذر كنند گفت: شماره تلفن 08138254107 پاسخگوى مردم 
نيك انديش اســت كه مــردم مى توانند با مراجعــه به مجمع خيرين 

سالمت نيز نذر خود را ادا كنند.
وى ضمــن قدردانى از همكارى نيكــوكاران و مردم با مجمع خيرين 
سالمت همدان گفت: دستگيرى از دردمندان و كمك عالمانه در جهت 

سالمت جامعه نزد خداوند منان بى اجر نخواهد ماند.

كمك 250 ميليون ريالى كانون مساجد 
به آسيب ديدگان كرونا

 رئيس اداره ارشــاد تويســركان از فعاليت 57 كانون فرهنگى و 
هنرى مساجد در اين شهرستان خبر داد و گفت: 250 ميليون ريال 
در قالب بسته هاى بهداشــتى و غذايى بين نيازمندان آسيب ديده از 

كرونا كمك شده است.
على نورعليئى در گفت وگو با خبرنگار فارس در تويسركان از فعاليت 
57 كانون فرهنگى و هنرى مســاجد در اين شهرســتان خبر داد و 
اظهار كرد: بيشتر روستاهاى شهرستان داراى كانون فرهنگى و هنرى 
مســاجد هستند و روســتاهاى كه در آن كانون فعال نيست به دليل 

نبود همكارى هيأت امناى اين مساجد است.
وى از اهــداف كانون هاى فرهنگى و هنرى مســاجد را جذب طيف 
كودك، نوجوان و جوان دانست و افزود: همكارى اركان مساجد اعم از 
امام جماعت، هيأت امنا، مسئول كانون و حتى پايگاه مقاومت بسيج 

براى تحقق اين هدف بسيار مهم و حائز اهميت است.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرستان تويسركان با اشاره به اينكه 
توســعه فعاليت هــاى قرآنى، فرهنگى و هنرى در كانون مســاجد با 
حضور كــودكان، نوجوانان و جوانان ممكن مى شــود، تأكيد كرد: با 
برنامه ريزى و به كارگيرى نبوغ خالقانه اين قشــر مى توان از مساجد 
به عنوان پايگاه معنوى در راســتاى تربيت و پرورش نيروى انســانى 

دينى و انقالبى توانمند به نحو شايسته بهره برد.
وى مســاجد را بارزترين و امن ترين كانون براى تبليغ و نشر معارف 
دينى در جامعه خواند و تصريح كرد: مســاجد ســنگر رشد فرزندان 
رشــيد ايران اسالمى و مبارزه با ظلم و اســتكبار بوده كه بر همين 
اســاس همه بايد با محوريت آن براى تقويت شــخصيت اعتقادى و 

معنوى كودكان، نوجوانان و جوانان تالش كنيم.
نورعليئــى در ادامه از فعاليت تأثيرگــذار ده كانون فرهنگى و هنرى 
مساجد در سطح شهرستان سخن گفت و افزود: برخى از كانون هاى 
مســاجد ما به دليل عملكرد قابل توجهى كــه در حوزه وظايف خود 

داشتند صاحب امتياز و تجليل شدند.
وى از كســب رتبه دوم كانون فرهنگى و هنرى مســاجد تويسركان 
در مباحــث عملكرد و ثبت فعاليت به موقع آن در ســامانه «فهما» 
در اســتان خبر داد و تالش مســئوالن و فعاالن كانون مساجد اين 
شهرســتان را در انجام اقدامات پيشــگيرى و مبارزه با ويروس كرونا 

قابل دفاع و شايسته قدردانى دانست.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تويسركان با اشاره به 
تهيه و توزيع بسته هاى متعدد بهداشتى و سالمت و غذايى به ارزش 
250 ميليون ريال از ســوى كانون مساجد تويســركان خاطرنشان 
كــرد: اين اقدام با همراهى و همكارى هيأت هاى مذهبى، پايگاه هاى 

مقاومت بسيج و مراكز نيكوكارى مساجد صورت گرفت.
وى از توزيــع 400 مرغ از ســوى كانون فرهنگى و هنرى مســجد 
على بن موســى الرضا(ع) در قالب رزمايــش كمك مؤمنانه خبر داد و 
گفت: بيش از 400 بطرى مــواد ضدعفونى كننده نيز از كانون فجر 

روستاى جيجانكوه تهيه و توزيع شده است.

بازسازى 5 واحد مسكونى 
در مالير به همت گروه هاى جهادى

 مسئول بســيج دانشجويى دانشگاه آزاد اســالمى واحد مالير از 
برگزارى اردوى جهادى در بازسازى 5 واحد مسكونى در هفته آينده 

در مالير خبر داد.
ابوالفضل رضايى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان از برگزارى 
اردوى جهادى توســط گروه جهادى شــهيد «حيدر ابراهيم خانى» 
بسيج دانشــجويى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير خبر داد و اظهار 
كرد: هفته آينده در يكى از مناطق محروم شهرســتان مالير اردوى 

جهادى برگزار خواهيم كرد.
وى گفت: اين مراســم با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار 

خواهد شد و برخالف دوره هاى پيش شب مانى و ساخت وساز ندارد.
مســئول بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير به مرمت 
5 واحد مسكونى اشاره كرد كه اولويت با منازلى است كه از امكانات 
بهداشتى محروم هســتند، خاطرنشان كرد: تمام ادارات و دانشگاه ها 

براى اين امر خداپسندانه همراه هستند.
وى با اشــاره به فعاليت تيم متخصص پزشكى در اين اردوى جهادى 
گفــت: كار در 2 گروه خواهران و برادران انجام خواهد شــد و قصد 

كارآفرينى نيز داريم.
رضايى با اشاره به بهره مندى از اساتيد مجرب در اين اردوى جهادى 
افزود: مقام معظــم رهبرى بر محروميت زدايى تأكيد دارند كه هدف 
ما نيز در اين راستاست و از هيچ تالشى در اين زمينه دريغ نخواهيم 

كرد.
وى بيان كرد: گروه جهادى بســيج دانشجويى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد مالير از ســال 95 تا 96 با اسم شهيد ابراهيم خانى تبرك شده 
كه خوشــبختانه تبرك به نام شــهيد موجب تحول عظيم در گروه 

جهادى دانشگاه آزاد واحد مالير شده است.
مسئول بســيج دانشجويى دانشگاه آزاد اســالمى واحد مالير تأكيد 
كرد: با آغاز فعاليت گروه جهادى شــهيد ابراهيم خانى ساخت وســاز 
و بازســازى منازل مسكونى و اماكن عام المنفعه در زلزله كرمانشاه و 
ســيل مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه توانسته ايم خدمت رسانى 

خوبى داشته باشيم.

معاون پژوهش آموزش و پرورش استان همدان خبر داد
ثبت سفارش كتاب هاى درسى 92 درصد 

دانش آموزان استان همدان

 معاون پژوهش، برنامه ريزى و توســعه منابــع آموزش و پرورش 
اســتان همــدان از ثبت ســفارش كتاب هــاى درســى 92 درصد 

دانش آموزان اين استان خبر داد.
ياســر نانكلى با بيان اينكه ثبت سفارش كتاب هاى درسى 92 درصد 
دانش آموزان اســتان همدان انجام شده است، گفت: در دوره ابتدايى 
بيش از 97 درصد، متوسطه اول 90 درصد و متوسطه دوم نظرى 80

درصد ثبت سفارش صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه در رشــته هاى فنى و حرفــه اى بيش از 70 درصد و 
كاردانش 66 درصد ثبت ســفارش صورت گرفته اســت، گفت: ثبت 
و ســفارش كتب درسى از 24 فروردين سالجارى براى پايه هاى دوم 
تا ششــم ابتدايى، هشتم و نهم متوســطه اول و يازدهم و دوازدهم 

متوسطه دوم آغاز شد و دوم تيرماه پايان يافت.
نانكلى افزود: ثبت ســفارش كتاب هاى درسى پايه هاى اول ابتدايى، 
هفتم و دهم متوســطه نيز از 8 تيرماه آغاز شــده و تا 31 مردادماه 

ادامه دارد.
معــاون پژوهــش، برنامه ريزى و توســعه منابع آمــوزش و پرورش 
اســتان همدان تأكيد كرد: دانش آموزانى كه تاكنون نســبت به ثبت 
ســفارش كتاب درســى اقدام نكرده اند، مى توانند از طريق ســامانه 

نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند. irtextbook.ir
نانكلى با اشــاره به پيگيرى هاى صورت گرفته و تالش مسئوالن در 
ثبت ســفارش كتاب هاى درســى، اظهار كرد: تا اين مرحله، استان 

همدان عملكرد مناسبى به ثبت رسانده است.
وى با بيان اينكه از مجمــوع 41 عنوان كتاب ابتدايى، 38 عنوان به 
تعداد 108 هزار جلد دريافت و به اســتناد ثبت ســفارش سامانه به 
مناطق ارسال شده است، يادآور شد: از مجموع 41 عنوان كتاب دوره 
متوســطه اول، تمامى 41 عنوان به تعــداد 940 هزار جلد و حدود 
80 درصد كتاب هاى دوره متوســطه دوم به تعداد 410 هزار جلد به 

مناطق ارسال شده يا درحال ارسال است.

تويسركان 80 آزاده جانباز تقديم انقالب 
كرده است

 رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران تويسركان با اشاره به اينكه 
تويســركان 80 آزاده تقديم انقالب كرده است، گفت: همه آزادگان 

تويسركان درجه جانبازى هم دارند.
محمد داورى، تعداد آزادگان شهرســتان تويسركان در 8 سال دفاع 
مقدس را 80 نفر خواند و اظهار كرد: همه آزادگان تويســركان داراى 

درجه جانبازى از 25 درصد تا باالى 50 درصد هستند.
بــه گزارش فارس، وى با اشــاره به اينكه درحــال حاضر 39 نفر از 
آزادگان در تويســركان ســكونت دارند و بقيه از شهرستان مهاجرت 
كرده انــد، افزود: دو نفر از آزادگان شهرســتان هم بــه درجه رفيع 

شهادت نائل شده اند.
رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگرى شهرســتان تويسركان جانبازى 
آزادگان را يك شــاخصه مقاومت و ايثار اين اســوه هاى صبر دانست 
و افزود: امروز آزادگان الگويى عينى از فرهنگ ايثار و شــهادت براى 

نسل هاى انقالب كه دوران دفاع مقدس را درك نكردند، هستند.
وى با اشاره به اينكه رشادت ها، ايثار و مقاومت ملت ايران در دوران 8 
سال دفاع مقدس در تاريخ پرافتخار اين سرزمين به عنوان برگى زرين 
جاودان خواهد ماند، گفت: آزادگان اســوه ماندگار از خودگذشتگى، 
مقاومــت و وفادارى اند كه با مرورى بر خاطرات اين عزيزان مى بينيم 
كه آزاده ها با تن مجروح، اســير و تا آخرين لحظه از اسارت با تحمل 

شكنجه ها از آرمانشان دفاع كردند.
داورى در ادامــه اظهــار كرد:  با توجه به شــيوع ويــروس كرونا  و 
ممنوعيت برگزارى برنامه هاى جمعــى، تجليل از آزادگان به صورت 

متمركز برگزار نشد.
وى بــا بيان اينكه هر نهاد براى تجليل از آزادگان خود اقدام كرده و 
كميت و كيفيت برنامه هم به اختيار اداره مربوطه گذاشته شده است 
از حضور چند تن از مسووالن بر مزار شهداى آزاده شهيدان درويشى 
و ســورى با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و اداى احترام و تجديد 

ميثاق با آرمان شهدا خبر داد.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان تويسركان با بيان اينكه 
بــا حضور امام جمعه و فرمانــدار با چند نفــر از آزادگان ديدار و از 
آن ها تجليل شــد افزود: ضمن انجام تبليغات محيطى اطالع رسانى 
به مناســبت اين روز از طريق فضاى مجازى و ســايت بنياد شهيد 

صورت گرفت.
وى افزود: برنامه هاى زيادى را براى گراميداشت سالروز ورود آزادگان 
به وطن در برنامه داشتيم اما متأسفانه شرايط كرونا اجازه اجراى اين 

برنامه ها را نمى دهد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 جانشين فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) 
همــدان از آغاز رزمايش دفاعى زيســتى در 
همدان خبــر داد و گفت: رزمايش گندزدايى 
و ضدعفونــى معابر به صورت مســتمر در ايام 

محرم انجام خواهد شد.
 مهدى فرجى در مراســم افتتاح مرحله دوم 
رزمايش دفاعى زيســتى با بيان اينكه از توان 
بسيجيان براى رفع آلودگى و ضدعفونى معابر 
كمــك مى گيريم، اظهار كرد: با توجه به ابالغ 
ســتاد كل نيروهاى مســلح و بــا هماهنگى 
با دانشــگاه علوم پزشكى و ســتاد مبارزه با 
كرونا مرحلــه دوم رزمايش ضدعفونى آغاز و 
تا پايان محرم كار علمى و هماهنگ شــده را 
در مكان هاى مورد نياز به صورت مستمر انجام 

خواهيم داد.
وى با بيان اينكه مردم خواستار مستمر بودن 
اين حركت هســتند، گفت: علت ادامه ندادن 
اين برنامه بر اساس نظر دانشگاه علوم پزشكى 
بود تا مسائل زيست محيطى را رعايت كنيم.

جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) 
همدان بــا بيان اينكــه با آغــاز مرحله دوم 
رزمايــش از امروز با حضــور حوزه ها، تيپ و 
يگان مكان هايــى كه نياز اســت ضدعفونى 
خواهد شــد، گفت: مــردم از لحــاظ روانى 
اطمينان خاطر داشــته باشند كه مناطق رفع 

آلودگى شده است.
پارك ها،  بيمارستانى،  محوطه هاى  افزود:  وى 
ايســتگاه هاى اتوبوس و مناطق پر تجمع در 
ســاعاتى كه مردم حضــور ندارند ضدعفونى 

خواهد شد.
وى خطــاب بــه بســيجيان گفــت: بــراى 
ــا  ــد پروتكل ه ــى باي انجــام مراحــل ضدعفون
رزمايــش  در  بنابرايــن  كنيــم  رعايــت  را 
گندزدايــى و ضدعفونــى اصــول بهداشــتى را 

ــد. ــت كني رعاي
جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) 
همــدان با بيــان اينكــه در دفــاع مقدس 
بسيجيان هميشــه منظم ترين نيروها بودند، 
گفت: در مرحله نخست رزمايش نيز بسيجيان 

منظم ترين نيروها بودند.
وى بــا بيــان اينكــه 79 تــا 81 درصــد 
مى كننــد،  رعايــت  را  پروتكل هــا  مــردم 
افــزود: كــه بيشــترين افــرادى كــه پروتــكل 
را رعايــت مى كننــد بســيجيان و متديــن 

ــتند. ــوز هس دلس
فرجى با بيان اينكه حين كار ايمنى را رعايت 
كنيد، گفت: سعى شــده تا به رضايت مندى 

مورد نظر مردم جامه عمل بپوشانيم.
وى با بيــان اينكه ما مى خواهيم امســال با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى محرم با شكوهى 
داشته باشيم، گفت: دشمن به دنبال اين است 

كه از اين موضوع سوءاستفاده كند.
جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) 
همــدان با بيان اينكه رزمايــش گندزدايى و 
ضدعفونــى به صورت مســتمر در ايام محرم 
به ويژه در هيأت هاى حســينى و مساجد كه 
درخواست دارند انجام خواهد شد، عنوان كرد: 
بــا اين كار مردم با آرامــش و اطمينان خاطر 

اقامه عزا خواهند كرد.

 مســئول روابط عمومى بيمارستان بعثت 
همدان در پاســخ به اظهاراتى مبنى بر اينكه 
اين بيمارســتان بدون نمازخانه است و مردم 
در محوطه اى نامناســب مجبور به اقامه نماز 

هستند، اين موضوع را رد كرد.
بــه گزارش فــارس، در پى انتقــاد عده اى از 
مردم نســبت به وضعيت نامناسب نمازخانه 
بيمارســتان بعثت مبنى بر نداشــتن فرش و 
موكت در اين محيط كه گفته شده بود «يك 
ســجاده روى يك چادر زنانه كثيف انداخته 
شده است، روى ديوار تابلوى «نمازخانه» زده 
شــده درصورتى كه اين نمازخانه در شأن يك 
انسان مؤمن نيســت» مسئول روابط عمومى 
بيمارســتان بعثت عنوان كرد: گويا فردى كه 
چنين اظهاراتى داشــته نمازخانه بيمارستان 

بعثت را نديده است. 
ابراهيــم بختيارى بــا بيان اينكــه مى توان 
بازديــدى از اين مكان داشــت و وضعيت را 
مشــاهده كرد، گفت: در غرب كشور در هيچ 
يــك از مراكز درمانى چنين نمازخانه  اى مهيا 

نشده است.
مســئول روابــط عمومى بيمارســتان بعثت 
همدان با اشاره به اينكه نمازخانه بيمارستان 
بعثت قريب به 200 متــر مربع زيربنا دارد و 
قســمت آقايان و خانم ها هم جداست، گفت: 
سيستم گرمايشــى و سرمايشى اين نمازخانه 

كامال جداست و تهويه مطبوع دارد.
وى با تأكيد به اينكه اين نمازخانه اصال داراى 
موكت نيســت و سراسر فرش اســت، افزود: 
سرويس بهداشتى كامال مهياست و حتى براى 
برادران و خواهران اهل تســنن نيز وضوخانه 

مجزا تعبيه شده است.
بختيــارى بيان كرد: آنچــه درحال حاضر در 
نمازخانه بيمارســتان نيست مهر است، چون 

طبق رعايت پروتكل بهداشتى بايد افراد مهر 
شخصى داشته باشند يا مى توانند از دستمال 

كاغذى استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه در هيچ يك از بخش ها و 
طبقات بيمارستان بعثت نمازخانه وجود ندارد 
و تنها يك نمازخانه سانترال آسانسوررو است، 
گفت: داخــل نمازخانه صندلــى فرد معلول 
تعبيه شــده و بيماران هم مى توانند آنجا نماز 
بخوانند امــا صرفا براى بيمــاران با توجه به 
محدوديت اين عزيزان شــرايط خواندن نماز 

در اتاق بسترى بخش مهياست.
مســئول روابــط عمومى بيمارســتان بعثت 
همــدان ادامــه داد: اگر بيمــار بخواهد روى 
تختش نماز بخواند سنگ تيمم نيز مهياست 

و وسايل مورد نياز اداى فريضه وجود دارد.
وى گفت: تنها يك نمازخانه در بيمارســتان 
بعثــت وجــود دارد و جــز آن هيــچ جاى 
بيمارســتان ديگر چيزى به عنــوان نمازخانه 
نيســت، تابلوهــاى راهنمــا در ورودى ها و 
ســالن هاى اصلــى مجتمع بــراى راهنمايى 

مراجعين مشخص شده است.
بختيارى خاطرنشان كرد: گاهى همراه بيماران 

در گوشه هايى از بخش هاى بيمارستان جاى 
خالى را پيــدا كرده و آغاز بــه خواندن نماز 
مى كنند كه اين مسأله به خاطر رعايت نكردن 
ضوابط بهداشتى سبب معضالتى نيز مى شود.

وى با اشــاره به اينكه مــكان اصلى نمازخانه 
بيمارستان مشــخص است و در همه سالن ها 
فلشــى اســت كه افراد را به آنجا راهنمايى 
مى كند، افزود: آسانســور هم مهياســت و تا 
در نمازخانه پايين مى آيد و مشــكلى در اين 

زمينه نداريم.
مســئول روابــط عمومى بيمارســتان بعثت 
همدان با بيــان اينكه طبيعى اســت همراه 
برخى از بيماران اســترس داشــته باشــند و 
توجهى به وجود نمازخانــه و... نكنند، گفت: 
در تمام مســيرها تابلوهايى حداقل در سايز 
45 در 70 بــراى نمازخانه بيمارســتان زده 
شــده و با فلش نيز مشــخص شده اما گاهى 
همراهان تمايل دارند كنار بيمار و در طبقه اى 
كه بيمار بسترى شــده جايى تعبيه شود كه 

نماز بخوانند كه مقدور نيست.
وى گفت: ظرفيت نمازخانه بيمارستان بعثت 
300 نفر اســت كه در شــرايط موجود كرونا 

حداقل 100 نفر مى توانند با فاصله يك متر از 
هم نماز بخوانند.

بختيارى در پاســخ به اعتراض بعضى از افراد 
نسبت به اينكه برخى وسايل بيمارستان بعثت 
كه بين بيماران اســتفاده مى شــود استريل 
نمى شــود، گفت: نمى دانم كدام وســايل را 
گفته اند، چون حرف آنها كلى است، نمى توان 

به اين شكل پاسخ داد.
وى بــا بيان اينكه بايد مشــخص باشــد كه 
چه وســايلى در اختيار بيمــار قرار گرفته كه 
بايد اســتريل مى شد اما نشــده است، گفت: 
در ارائه غذا و دارو نهايت دســتورالعمل هاى 
بهداشتى رعايت مى شــود مثال غذايى كه به 
بيمار مى دهيم در يك بســته تهيه شــده كه 
حتى قاشــق ها هم داخل آن اســت و نياز به 

شستن ندارد.
مســئول روابــط عمومى بيمارســتان بعثت 
همدان گفــت: دارويــى كه به بيمــار داده 
مى شود نيز تماســى با بيمار ندارد و در اتاق 
تريتمنت تهيه و در همان تخت به بيمار داده 

مى شود.
وى با بيان اينكه بقيه وســايل مثل ســرنگ 
و... هم توســط شــركت توليدكننده استريل 
مى شــود، اظهار كرد: اگر وســايل اتاق عمل 
مد نظر اســت كه از دم در تا وســايل موجود 
در اتاق حتما گندزدايى مى شود و اگر چنين 

نباشد امكان عفونت وجود دارد.
بختيارى با بيان اينكه اگر عنوان شــود كدام 
يك از وســايل اســتريل نمى شــود توضيح 
خواهيم داد كه چه اقدامى انجام مى شــود و 
چطور كار پيش مى رود، افزود: تأكيد مى كنم 
هر روز تمام اتاق ها و وســايل موجود از جمله 
صندلى ها، كمدها و كف اتاق هاى بيماران و ... 

با محلول ضدعفونى تميز مى شود.

جانشين فرمانده سپاه همدان خبر داد

آغاز رزمايش دفاعى زيستى 
در شهر همدان

■ معابر ضدعفونى مى شود

بيمارستان بعثت مشكلى در نمازخانه ندارد

طرح بهسازى 39 روستا 
در نهاوند در دست اجراست

 رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى نهاوند 
گفت: طى ســالجارى طرح بهسازى 39 روستاى 
نهاوند بــا اعتبار 11 ميليارد و 600 ميليون تومان 

در دست اقدام قرار گرفته است.
به گزارش فارس، عليرضا نثارى در نشست خبرى 

بــا خبرنــگاران اظهار كــرد: در ســالجارى طرح 
بهسازى 39 روســتاى نهاوند با اعتبار 11 ميليارد 
و 600 ميليون تومان در دســت اقدام قرار گرفته 

است.
وى افزود: به منظور اجراى طرح هاى بهســازى در 
36 روســتا عمليات خاكى و زيرســازى به وسعت 
240 هزار متر مربع انجام گرفته و براى آســفالت 
17 روســتا نيز 8 ميليارد تومان اعتبار جذب شده 

كه آسفالت 12 روستا با 10 هزار تن مصالح مورد 
نياز انجام شده است.

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى نهاوند در ادامه 
با اشاره به اينكه در يك ونيم سال گذشته درمجموع 
260 ميليارد تومان صرف نوسازى و ساخت مسكن 
روستايى شده اســت، افزود: در سالجارى از محل 
اعتبارات نوسازى مسكن روستايى يك هزار و 250

ســهميه با 49 ميليارد تومان براى ما منظور شده 

كه به بانك ها معرفى شده و از اين تعداد يك هزار و 
20 واحد منجر به عقد قرارداد شده است.

وى افزود: در ســال گذشته و امسال درمجموع به 
600 واحد از واحدهاى نيمه تمام، 5 ميليارد تومان 
به صورت بالعوض كمك مالى پرداخت شده است.

نثــارى به اجــراى طــرح اقدام ملى مســكن در 
شهرستان اشاره كرد و افزود: در شهرستان نهاوند 
320 واحد مســكونى در قالب 13 بلوك ســاخته 

مى شــود كه به افراد متقاضى 100 ميليون تومان 
وام 18 درصــد با بازپرداخت 10 ســاله پرداخت 

مى شود.
وى با بيان اينكه در اين طرح واحدهاى ســاخته  
شــده با زيربناى مفيد 75 متر خواهد بود، گفت: 
طرح اقــدام ملى مســكن در 3 مرحله پيش بينى 
شده و تمام مراحل نظارت و كارهاى ساخت و ساز 

آن در شهرستان صورت مى گيرد.
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 گروه كوهنوردى آينده همدان با تيمى 6 
نفره موفق شد از جبهه غربى به كوه دماوند 

صعود كند.
ايــن گــروه در مردادماه بــا حمايت گروه 
كارخانجات صنايع غذايى ســحر با هدف 
اشــاعه فرهنگ كوهنوردى در جامعه موفق 

شد اين صعود را انجام دهد.
گروه كارخانجات صنايع غذايى سحر يكى 
از مجموعه هاى توليدى است كه در حمايت 
ورزش اســتان گام هاى مؤثرى برداشــته و 
به نوعى حامى موضوع ورزش و ســالمتى 

است.

اعضاى اين گروه كه توانســتند در شرايطى 
ســخت اين صعود را انجام دهند به شرح 

ذيل است.
كاظم محمدكريمى، مهــدى زندى، مهدى 
اسكندرلو، وحيد معروف، احسان گلزاريان 

و مجيد اسالمى.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

رئيس هيأت فوتبال استان همدان:
به دنبال مجوز آغاز تمرينات

 و مسابقات فوتبال استان هستيم
 بــا تمام توان به دنبال دريافت مجوز آغاز تمرينات و مســابقات 
فوتبال از اداره كل ورزش و جوانان و ســتاد كرونا اســتان همدان 

هستيم.
رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان در جمع مربيان فوتبال اســتان 
همدان اظهار كرد: امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا شــرايط 
خاصى در تمام جهان و به تبع آن ايران حاكم شده و ورزش به عنوان 
پرمخاطره ترين فعاليت ها به علت ايجاد اجتماعات بيشترين تأثيرات 

را با اعمال محدوديت ها و تعطيلى ديده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
عباس صوفى افزود: با توجه به اينكه رهبر انقالب نيز در فرمايشات 
اخير خود فرمودند تمام تصميمات ســتاد كرونا را بنده مى پذيرم و 
اجرا مى كنم به تمام اركان نظام هم تأكيد كردند كه دســتورات ستاد 
ملى كرونا بايد اجرا شــوند، بر همين اساســى وقتى باالترين مقام 
كشور تصميمات اين ستاد را اجرا مى كنند ما هم از اين قائده مستثنى 

نيستيم و نخواهيم بود.
رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان با اشــاره به آغاز تمرينات پايه 
اســتان تهران گفت: هفته گذشته ما نشســتى با رؤساى هيأت هاى 
فوتبال اســتان و مديران عامل باشگاه ها پيرو همين موضوع داشتيم 
كــه تمام ده رئيس هيأت ما و مديران عامل باشــگاه ها مخالف آغاز 

تمرينات و مسابقات بودند.
وى با بيان اينكه ما به دنبال خرد جمعى در اين باره هستيم، بيان كرد: 
امروز هم جلســه اى درباره همين موضوع برگزار كرديم تا نظرات 
مربيان اســتان را هم بشنويم و بتوانيم به يك راهكار اساسى برسيم. 
مهم ترين هدف ســالمت ورزشكاران و مردم اســت و بايد با يك 

راهكار مناسب به دنبال آغاز تمرينات و مسابقات فوتبال باشيم.
ــگ  ــا در لي ــال تنه ــر فوتب ــرد: درحال حاض ــان ك ــى خاطرنش صوف
ــا  ــرايط پروتكل ه ــا ش ــوم ب ــا س ــت ت ــته هاى نخس ــر و دس برت
درحــال برگــزارى بــوده مــا درحال حاضــر بــراى هــر بــار تســت 
ــف 500 ــا تخفي ــدان ب ــهردارى هم ــاس و ش ــان پ PCR بازيكن

ــه به طــور قطــع  ــم ك ــه مى كني ــر هزين ــراى هــر نف ــان ب هــزار توم
از تــوان مــدارس فوتبــال و باشــگاه هاى اســتان، هزينــه مالــى ايــن 

تســت كــه هــر 14 روز بايــد انجــام شــود خــارج اســت.
وى بــا بيان اينكه اگر به اين نتيجه برســيم كه با رعايت پروتكل ها و 
موافقت اداره كل ورزش و ســتاد كروناى اســتان مى توانيم تمرينات 
فوتبال را آغاز كنيم مشــكلى نخواهيم داشت، بيان كرد: به طور قطع 
هيأت بدون باشگاه بى هويت است و ما در كنار مربيان و باشگاه  هستيم 

تا بتوانيم مجوز آغاز تمرينات و مسابقات فوتبال را بگيريم.

حواشى استقالل بايد مديريت شود
 حواشى تيم فوتبال استقالل 
پيــش از شــهرآورد حســاس 
در جــام حذفى بايد از ســوى 
باشــگاه  مديريت  و  كادرفنــى 

مديريت شود.
كاپيتان اسبق تيم فوتبال استقالل 
فرشــيد  گذاشــتن  كنار  درباره 
باقرى و محمد دانشــگر گفت: 
نمى دانم اين 2 بازيكن چه كارى 
انجام دادند كه اخراج شدند اما 

كادرفنى اســتقالل بايد باتجربه تر عمل كنند و پيش از بازى حساسى 
همچون بازى با پرسپوليس براى تيم حاشيه ايجاد نكنند.

صادق ورمزيــار در گفت وگو با ايرنا ادامــه داد: در مربيگرى بعضى 
وقت هــا نبايد ديد و بايد بزرگترى كرد.  اى كاش كادرفنى اســتقالل 
پيش از شــهرآورد حساس شــرايط تيم را مديريت مى كرد. مجيدى 
مى توانســت پس از پايان بازى مقابل پرســپوليس هر بازيكنى را كه 

نمى خواهد، كنار بگذارد.
پيشكســوت باشگاه استقالل گفت: به اعتقاد من در مديريت حواشى، 
مديرعامل و مدير تيم نقش بســيار پررنگ ترى از كادرفنى دارند و  اى 
كاش آنها پررنگ تر ظاهر شــوند. اين تنبيه مى تواند به تنبيه هواداران 

تبديل شود و اميدوارم اين موضوع در نتيجه شهرآورد تأثير نگذارد.
وى در مورد عملكرد ســعيد رمضانى، تصريــح كرد: نمى خواهم 
بگويــم او موفــق نبوده اســت امــا اميــدوارم در ادامــه راه به 
موفقيت هايى برســد كه بتوان درباره عملكرد او صحبت كنيم. از 
همه مى خواهم اين 2 بــازى را تحمل كنند و پس از آن در مورد 

كنيم. اظهارنظر  دوستان  عملكرد 
ورمزيار با اشــاره به ديدار مقابل پرســپوليس، اظهــار كرد: اين بازى 
بى اندازه حســاس است. پرســپوليس جام گرفته و هواداران استقالل 
هم جام مى خواهند. استرس استقاللى ها بسيار بيشتر است و اميدوارم 

كادرفنى بتواند اين موضوع را به خوبى مديريت كند.
وى خاطرنشــان كرد: در بازى با پيكان بازيكنان اســتقالل را باانگيزه 
نديــدم و از نظر فنى هم تيم خوب عمل نكــرد اما اميدوارم كادرفنى 
بازيكنــان را بــراى گرفتن جام باانگيزه كنــد و همچنين اميدوارم در 

بازى هاى آينده ديگر شاهد گل خوردن هاى زياد استقالل نباشيم.
كاپيتان اسبق تيم فوتبال اســتقالل درباره انتقاداتى كه از وريا غفورى 
مطرح مى شــود، گفت: هميشــه به بازى او عالقه داشتم اما اميدوارم 
نقش او به عنوان كاپيتان پررنگ تر شــود. او مى تواند در بيرون و داخل 
زمين به تيم كمك زيادى كند و بايد به عنوان كاپيتان عصاى دســت و 

مشاور كادرفنى باشد.
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پيشخوان

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326008000188 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اصغــر شــوقيان 
پــور فرزنــد غالمعلــى بــه شــماره شناســنامه 224 صــادره از رزن در يــك قطعــه زميــن 
مزروعــي آبــى بــه مســاحت 50000 مترمربــع پــالك 195 اصلــي قريــه خورونــده واقــع 
ــا واســطه از مالــك رســمى  ــدارى ب در بخــش 5 همــدان حــوزه ثبــت ملــك رزن خري
آقــاى غالمعلــى رحيمــى دارنــده نســق زراعــى شــماره 1714 مــورخ 1350/05/30 دفتــر 
5 همــدان و امــام قلــى كوكبــى عبــاس پــور دارنــده نســق زراعــى شــماره 1829 مــورخ 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــدان محــرز گردي ــر 5 هم 1350/05/30 دفت
ــخاص  ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــت متقاضــي اعتراضــي داش ــند مالكي ــدور س ــه ص نســبت ب
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 مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

ــف 152) (م ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/28
رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

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

برابــر رأي شــماره 139960326009000096 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
اميــر پارســا نقــوى فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 0151894248 صــادره 
ــه مســاحت 198/13 مترمربــع مفــروز و مجــزى  ــه ب ــاب خان از تهــران در يــك ب
شــده از پــالك 104 اصلــي واقــع در شــهر فامنيــن خريــداري بــا واســطه از مالــك 
رســمي آقــاى جعفــر نقــوى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
ــن  ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي از تاري
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 شــد.(م الف 128) ــت صــادر خواه مالكي
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

درخشش دختران ماليرى در مسابقات آنالين 
پنچاك سيالت كشور

 سيالت كاران دختر ماليرى با كسب عناوين قهرمانى، نايب قهرمانى 
و ســومى مســابقات آنالين پنچاك ســيالت دختران كشور خوش 

درخشيدند.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، 
ســيالت كاران دختر ماليرى با شــركت در اين مســابقات آنالين در 
رده هاى ســنى خردســاالن، نونهاالن و نوجوانان بار ديگر توانستند به 

لطف خداوند و همت و تالش خســتگى ناپذير خود با كسب عناوين 
قهرمانى، نايب قهرمانى و ســومى مســابقات آنالين پنچاك ســيالت 
دختران كشور افتخارى ديگر را براى ورزش اين آب و خاك به ارمغان 

آوردند.
در پايان اين دوره از مسابقات صحرا نوروزى و الهه تكلو بيغش در آيتم 
مهارت هاى تندينگ گروهى خردســاالن مقام نخست، فاطمه روستايى 
در آيتم گاندا نونهاالن مقام سوم و ياسمين زنگنه مقام دوم فرم تونگال 

نوجوانان را از آن خود كردند.
سپهرى نيا مســئول و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير 

در پيامى كسب اين مقام هاى ارزشمند را به جامعه ورزش و هيأت هاى 
رزمى شهرستان و استان و مربيان و خانواده محترم اين عزيزان تبريك 
گفت و بهروزى، موفقيت و تندرســتى آنها را از خداى خود خواستار 
شد. شــايان ذكر است اين قهرمانان تمرينات خود را به صورت آنالين 
زير نظر مربى خود فاطمه اميرى پرى انجام و با شركت در اين مسابقات 
نتيجه زحمات خود را با كســب مقام هــاى قهرمانى، نايب قهرمانى و 

سومى در كشور ديدند.
گفتنى است اين مسابقات با حضور شركت كنندگانى از 12 استان كشور 

برگزار گرديد.

حضور داور پيشكسوت 
ماليرى در مسابقات 
فوتبال دسته يك كشور

 مصطفى فراهانى داور پيشكســوت 
ماليرى به عنوان نماينده ســازمان ليگ 
فوتبال كشور براى ديدار حساس 2 تيم 
داماش گيــالن و آلومينيوم اراك حاضر 
شــد. با حكمى از سوى ســازمان ليگ 
فوتبال كشــور مصطفــى فراهانى داور 
پيشكسوت ماليرى به عنوان نماينده اين 
سازمان در ليگ دســته يك كشور جام 
آزادگان دعوت و مسئول برگزارى بازى 
حساس داماش گيالن و آلومينيوم اراك 
در روز يكشــنبه بيست وششم مردادماه 
ســالجارى بــه ميزبانى ورزشــگاه امام 

خمينى(ره) اراك شد.
ســپهرى نيا مسئول و سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان شهرستان مالير نيز در 
پيامى حضور فراهانى را در ليگ دســته 
يك كشور به عنوان نماينده سازمان ليگ 
و مسئول برگزارى اين ديدار حساس در 
ليگ دسته يك كشور را به جامعه بزرگ 
ورزش شهرستان و استان تبريك گفتند و 
موفقيت و تندرســتى ايشان را از خداى 
خود خواســتار شــدند و اين عزيزان را 
سرمايه هاى ماندگار ورزش اين شهرستان 

دانستند.

آخرين فرصت رضاييان 
براى آقاى گلى در قطر

 مدافع ايرانى الشحانيه با درخشش در 
هفته پايانى ليگ ستارگان قطر مى تواند 

عنوان آقاى گلى را به دست آورد.
به گزارش ايســنا ، هفته بيست و دهم و 
پايانى ليگ ستارگان قطر جمعه با انجام 6

ديدار به پايان خواهد رسيد.
در هفته پايانى رقابت براى كسب آقاى 
گلى باال اســت و 6 بازيكن اين شانس 
را دارند كه اين عنوان را به دست آورند.

در صدر جدول گلزنــان اكرم عفيف از 
السد و ياسين براهيمى از الريان 14 گل 
هستند و بيشترين شانس را براى كسب 
آقاى گلى دارند كه البته براهيمى در بازى 
پايانى نمى تواند تيمش را همراهى كند و 
اين باعث مى شود تا شانس مهاجم السد 
بيشــتر باشد. و اما نكته جالب و عجيب 
اين فهرســت قرار نگرفتن نــام رامين 
رضاييان است. او در الشحانيه يك مدافع 
بود اما در فصل جارى توانسته كه 11 گل 
به ثمر رساند و اگر بتواند در ديدار پايانى 
هت تريك كند حتى اين شانس را دارد 

كه عنوان آقاى گلى را كسب كند.

آگهـي مزايـده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
ــول  ــن محص ــدودا 200 ت ــدار ح ــر دارد مق در نظ
جــو خــود را از طريــق مزايــده عمومــى بفــروش 

رســاند. 
ــركت در  ــت ش ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي ل
ــدت 3  ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري مزاي
ــر روســتاى  ــع در مالي ــده واق ــه محــل مزاي روز ب
ــرورى  ــان شــركت كشــت و صنعــت و دامپ آورزم
پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد. اطالعــات بيشــتر 

در آدرس اينترنتــى:
      www.proteinhamedan.pegah.ir 

آگهي تجديد مناقصه عمومى 

شهردارى مهاجران

بدينوسيله به اطالع كليه اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران واجد شرايط  مى رساند شهردارى مهاجران قصد دارد عمليات خريد،پخت،حمل ،قير 
وقيرپاشى،اجرا بادستگاه فينيشر وپخش دستى آسفالت از محل منابع داخلى واستانى شهردارى مهاجران را به اشخاص حقيقى وحقوقى وپيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرايط مناقصه : 

1-برآورد اوليه10ميليارد ريال(يك ميليارد تومان) وازمحل منابع داخلى( قير يارانه اى وساير منابع داخلى ) ومنابع استانى شهردارى (اوراق تسويه خزانه 
يا ساير منابع استانى شهردارى مهاجران)خواهد بود.

2-مدت قرارداد 6ماه مى باشد . 
3-متقاضيان مى بايست براى شركت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ريال معادل پنجاه ميليون تومان بابت سپرده شركت در مناقصه  به حساب شماره 
599819709 نزد بانك كشاورزى شعبه مهاجران يا ضمانتنامه بانكى معتبر جهت سپرده شركت در مناقصه به صورت حضورى ودر پاكت الف قرارداده و به 

شهردارى قبل از ساعت 14:00 مورخ 99/06/13  ارايه ورسيد دريافت نمايند.
4-متقاضيان از تاريخ درج آگهى 99/05/28 حداكثر تا  تاريخ 99/06/02 فرصت دارند جهت دريافت اسنادمناقصه  به سامانه ستاد به نشانى اينترنتى 
www.setadiran.ir  به شماره 2099090419000004 مراجعه نمايند .كليه شرايط ومفاد مناقصه در برگه هاى پيشنهاد قيمت وشرايط خصوصى پيوست 

درج گرديده است.
5-مهلت ارسال پاكت پيشنهادى تا مورخ 99/06/13 ساعت 14:00  مى باشد. 

6- تاريخ برگزارى كميسيون معامالت عمده شهردارى جهت گشايش پاكت ها روز شنبه مورخ 99/06/15 ساعت 10 صبح مى باشد.
7- امتياز كارخانه آسفالت بايستى مورد تاييد شوراى فنى استان وسازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان در سال 1398 باشد.

8- به پيشنهاد فاقد سپرده ،گواهى تاييد صالحيت فاقد مدرك ثبت شركت مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
9- برنده مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفرات دوم وسوم نيز به همين روال رفتار خواهد شد . 
10- سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نشده اند به غير از نفرات اول تاسوم بعد از ده روز از تاريخ صورتجلسه  كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

11- كليه هزينه هاى چاپ تكثير ودرج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود . 
12- شهردارى مهاجران در رد يا قبول يك ياتمام پيشنهادات مختار است . 

13- كليه اطالعات و برگه ارائه پيشنهاد در اسناد مناقصه درج گرديده است . 
14- كليه متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به  واحد ادارى مالى شهردارى مهاجران واقع در خيابان شهردارى  -شهردارى مهاجران و يا 

با شماره 08134568022 تماس حاصل نمايند. (م الف 765)

آگهى تجديد مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد 

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد در نظر دارد مناقصه عمومى تأمين نيروهاى پشتيبانى و خدماتى (38 نفر) 
در سال 1400-1399 در بيمارستان قائم (عج) به شماره ثبت 2099091275000006 را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 

برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت از تاريخ 99/05/28 لغايت ساعت 19 روز يكشنبه مورخ 1399/06/02 مى باشد.

* مهلت ارائه قيمت هاى پيشنهادى در سايت از تاريخ 1399/06/02 لغايت ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/06/13 مى باشد.
* زمان بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1399/06/15 مى باشد.

* تضميــن شــركت در مناقصــه: يــك فقــره ضمانــت نامــه بانكــى بــه مبلــغ 906/000/000 ريــال كــه حداقــل ســه مــاه اعتبــار 
داشــته باشــد و بــراى ســه مــاه ديگــر قابــل تمديــد باشــد و در وجــه دانشــكده علــوم پزشــكى و خدمــات بهداشــتى و درمانــى 
اســدآباد (دقيقــًا بــه نــام موضــوع مناقصــه) يــا ضمانتنامــه هــاى صــادر شــده از موسســات اعتبــارى غيربانكــى داراى مجــوز از 
بانــك مركــزى و يــا واريــزى وجــه نقــد بــه شــماره حســاب ســپرده 229593768 بانــك رفــاه شــعبه اســدآباد و كــد اقتصــادى 

411559961735 و شناســه ملــى 14007004442 و كــد پســتى 6541843186 مــى باشــد.
* متقاضيان الزم است تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذارى و اصل آن را طبق زمان 
اعاده پيشنهاد به آدرس: اسدآباد، ميدان امام خمينى(ره)، دانشكده علوم پزشكى و خدمات پزشكى اسدآباد به واحد حراست تحويل 

نمايند.
* هزينه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اسدآباد، ميدان امام خمينى(ره)، مديريت امور پشتيبانى و رفاهى مراجعه يا با شماره 
تلفن 08133117451 تماس حاصل فرمايند.

(م الف 168)

صعود گروه كوهنوردى 
آينده همدان به دماوند

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

احضار برخى مديران و 
اعضاى مجمع فدراسيون 

فوتبال
 موضــوع برخــورد با فســاد در فوتبال و 
روندهاى خالف در انتخابات اخير فدراسيون 
فوتبال با بازداشــت يكى از كاركنان سازمان 
ليگ و احضار برخى مديران و اعضاى مجمع 
فدراســيون فوتبال فوتبال وارد مرحله تازه اى 

شده است.
به گزارش ايسنا، به تازگى يكى از روزنامه هاى 
ورزشــى كشــور به نقل از رئيس حراســت 

وزارت ورزش و جوانــان از برخورد قضايى 
با احــدى از كاركنان ســازمان ليگ فوتبال و 
ادامه تحقيقــات در ارتباط با برخى از مديران 
اين سازمان خبر داده اســت، انتشار اين خبر 
و تأييد آن توســط حراســت وزارت ورزش 
و جوانان در كنار دســتگيرى يكى از مديران 
باشگاه پرســپوليس نويد عزم جدى حراست 
وزارت ورزش و جوانان براى مقابله با فســاد 
در ورزش را مى دهد. خبر تكميلى در اين باره 
اينكه كه موضوع پرداخت برخى وجوه و هدايا 
به برخى اعضاى مجمع فدراســيون فوتبال در 
آســتانه برگزارى انتخابات اين فدراســيون با 

عناوين مختلف توسط تعدادى از كانديداها كه 
از مديران فعلى فدراسيون نيز هستند از سوى 
حراست وزارت ورزش و جوانان با هماهنگى 
دســتگاه قضايى در دست بررسى است كه در 
ايــن رابطه نيز برخى افراد از جمله تعدادى از 
مديران و اعضــاى مجمع احضار و يا دعوت 
شــده و تحقيقات از ايشــان صورت پذيرفته 
اســت. به تازگى وزيــر ورزش و جوانان در 
نامه اى به وزير اطالعات درخواست كرده بود 
كه اين وزارتخانه به موضوع فســاد در ورزش 
و به ويژه فوتبال ورود كرده و با خاطيان در هر 

سطح و رده اى برخورد كند.
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زمان بازگشت گردشگرى به شرايط طبيعى بررسى شد
طوالنى ترين ركود در كدام بازار؟

 برخى كســب وكار  ها در بازارهاى مختلف از حدود 2 ماه پيش به 
شرايط «فعاليت پيش از شيوع كرونا» برگشتند و برخى هم تا حدودى از 
«تعطيلى يا نبود فروش در ماه هاى اوليه شيوع ويروس» فاصله گرفته اند 
اما بازار گردشــگرى هنوز در كما قرار دارد. بررسى   ها نشان مى  دهد 
كسب وكارهاى گردشگرى تا حداقل 2 فصل پس از پايان قطعى ابتال 
به كرونا، با وضعيت تعطيلى يا شبه تعطيلى درگير خواهند بود. مديركل 
ميراث  فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى گلستان گفت: در دوران 
شيوع كرونا استان گلستان حدود هزار و 600 ميليارد ريال آسيب مالى 
ديد كه البته اين خســارت مربوط به ماه هاى اســفند 98، فروردين و 
ارديبهشت ســالجارى است. هر سال به طور ميانگين در اسفندماه 35 

درصد و در نيمه نخست فروردين 90 درصد از ظرفيت هاى اقامتى اين 
استان توسط گردشگران پر مى شد.

 طوالنى ترين ركود در كدام بازار؟
احمد تجرى گفــت: همچنين در نيمه دوم فروردين و ارديبهشــت 
نيز حداقل 35 درصد از ظرفيت مراكز اقامتى كه شــامل هتل ها، هتل 
آپارتمان   ها و متل هاى اســتان گلستان توسط مسافران استفاده مى شد، 
اما با شــيوع كرونا و توقف ســفرها، اين حوزه از بخش گردشگرى 
بيش از 860 ميليارد ريال خسارت را تجربه كرد. عالوه بر آن مشاغل 
ديگــرى كه در رتبه دوم به جهت خســارت وارده ناشــى از توقف 
سفر  ها به دليل شيوع ويروس كرونا قرار گرفته اند شامل دفاتر خدمات 
مسافرتى، واحدهاى پذيرايى، اقامت گاه هاى بوم گردى، سفره خانه ها، 
ميهمانپذيرها، راهنمايان گردشكرى و مراكز آموزش گردشگرى هستند.

وى افزود: واحدهاى توليدى پــس از رفع بحران كرونا مى توانند 

فعاليت خود را آغاز كنند، اما خســاراتى كه تاكنون به تأسيســات 
گردشــگرى به دليل بار روانى و مشــكالت اقتصــادى موجود در 
جامعــه به وجود آمده به راحتى از بين نمــى رود، بلكه اين ترس تا 
مدت   ها ســبب كاهش اهميت سفر  ها شــده و تا مدت   ها نيز ادامه 
خواهد داشت؛ بنابراين از بين رفتن بار منفى كرونا پس از مهار اين 
بيمارى و بازگشــت رونق مجدد به گردشگرى، حداقل يك سال به 
طول خواهد انجاميد كه در اين دوره ركود بايد با ارائه راهكارهاى 

مناسب از حجم ضرر وارده به فعاالن اين حوزه كم كرد.
تجرى عنوان كرد: در دوران كرونا اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى استان گلستان تالش خود را كرد تا با اجراى طرح هاى 
حمايتى مانند پرداخت تسهيالت كم بهره براى افراد شاغل به سمت از 
دست رفتن شغل پيش نروند، زيرا كاركنان تاسيسات گردشگرى اين 
استان به دليل حادثه سيالب نوروز 98 و همچنين شيوع ويروس كرونا 

در پايان ســال 98 دوران سختى را سپرى كرده اند. با وجود اين فعال 
آمار دقيقى از تعداد بيكاران فعال در بازار گردشگرى كه به دليل ويروس 

كوويد-  19 شغل خود را از دست داده اند موجود نيست.
اقامتگاه ســنتى با وجود اينكه به تازگى پا به عرصه بازار گردشگرى 
نهاده اند اما با اســتقبال قابل توجهى از ســوى گردشــگران داخلى و 

توريست هاى خارجى مواجه شده اند.
زيــرا اين گــروه از اقامتگاه   ها هم از نظر مالى داراى قيمت مناســبى 
براى توريســت   ها هســتند و هم از نظر ظاهرى داراى دكور سنتى و 
قابل توجهى هستند؛ بنابراين چنين اقامتگاه هايى براى گردشگران هم 
يك مكان در استطاعت بوده و هم به جهت ظاهرى تنوعى در روحيه 

افرادى كه در آنجا اقامت مى كنند خواهد داشت.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان گلستان نيز 
درباره اقامتگاه هاى سنتى موجود در اين استان شمالى گفت: نوپاترين 

بخش بازار گردشــگرى بوم گردى   ها هستند كه به تازگى در كشور پا 
به عرصه بازار گردشــگرى گذاشــته بودند و به همين دليل با چنين 
مشكالت اقتصادى به سرعت فعاليت آنها متوقف شده از بين مى رود. 
تا پيش از شــيوع كرونا ويروس تعداد 105 واحد اقامتگاه بوم گردى 
فعاليت مى كردند كه در حوزه جذب گردشــگران تأثيرات مثبت قابل 

قبولى را به ثبت رسانده اند.
 عــالوه بــر آن بــا شــكل گيرى چنيــن اقامتگاه هايــى شــاهد 
ــا  ــيوع كرون ــش از ش ــدى پي ــش از 80 درص ــغال بي ــب اش ضري
ويــروس بوده ايــم. تاكنــون نيــز هيــچ واحــدى درخواســت تعطيلــى 
نكــرده اســت و ســعى و تــالش اداره كل ميــراث فرهنگــى اســتان بر 
ايــن اســت تــا بــا حمايت هــاى قانونــى كــه از ســوى ســتاد مبــارزه 
بــا كرونــا كشــور بــراى حــوزه گردشــگرى درنظــر گرفتــه اســت، 

ــد. ــه ســمت تعطيلــى پيــش نرون ايــن واحد هــا ب

بازديد از غار و اقامت در همدان 
با تخفيف 50 درصدى براى 

خبرنگاران كشور 
 با امضاى تفاهم نامه اى بين مديرعامل شــركت 
سياحتى عليصدر و مديرعامل خانه مطبوعات استان 
همدان تمامى خبرنگاران كشــور مى توانند به همراه 
خانواده از غار عليصدر با 50 درصدتخفيف بازديد 

كنند.
هم چنين براســاس اين تفاهم نامه خبرنگاران تمامى 
رســانه هاى مجوزدار كشورى و فعال در استان هاى 
مختلــف مى توانند با خانواده به صــورت نيم بها از 
ويالهــاى اقامتى مجموعه تفريحــى عباس آباد(بام 

همدان) استفاده كنند.
در جلســه امضاى تفاهم نامه اين موضوع مديرعامل 
شركت سياحتى عليصدر ضمن قدردانى از زحمات 
همه خبرنگاران، عكاســان و اصحاب رسانه سراسر 
كشور گفت: اســتان همدان با دارا بودن جاذبه هاى 
گردشــگرى متعــدد، يكــى از قطب هــاى اصلى 

گردشگرى ايران است.
مهدى مجيــدى افزود: تالش خواهيم كرد تا ميزبان 
شايســته اى براى همه خبرنگاران و اصحاب رسانه 

باشيم.
همچنين مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان 
در اين جلســه از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه 
دعــوت كرد تا با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و 
دستورالعمل هاى ستاد ملى كرونا به همدان سفر كرده 
و گزارش هــاى خاطره انگيز ســفر خود به پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران را منتشر كنند.
مهــرداد حمزه اظهار كرد: زمان اجــراى اين تفاهم 
از 20 مــرداد تا پايــان ســال 1399 خواهد بود و 
خبرنگارانى كه تمايل به استفاده از اين طرح را دارند 
جهت هماهنگى مى توانند با روابط عمومى شركت 

سياحتى عليصدر ارتباط بگيرند.

پرونده هنر خوشنويسى ايران 
روى سايت يونسكو

 هم اكنــون پرونده هنر خوشنويســى ايران روى 
سايت يونسكو بارگذارى شده است. 

معــاون ميــراث فرهنگــى وزارت ميــراث فرهنگــى، 
 4 ايــران  گفــت:  صنايع دســتى  و  گردشــگرى 
پرونــده دربــاره ميــراث ملمــوس و ناملمــوس 
ــه داده  ــكو ارائ ــه يونس ــى ب ــت جهان ــور ثب به منظ
ــازمان  ــن س ــه اي ــز ب ــده خوشنويســى را ني و پرون

ــرده اســت. ــال ك ــى ارس جهان
محمدحسين طالبيان افزود: ثبت جهانى اين پرونده   ها 
در ســال هاى 2021 و 2022 مطرح و انجام خواهد 
شــد. وى تأكيد كرد: اعتراض ايران درباره ثبت هنر 
خوشنويســى اسالمى به نام تركيه به هيچ وجه جنبه 
سياســى نــدارد و نگاهى به طور كامل فنى اســت. 
طالبيان درباره روند ثبت جهانــى منطقه اورامانات 
گفت: ارزياب سازمان جهانى يونسكو براى ارزيابى 
و بازديد از اين منطقه ماه مهر به ايران ســفر خواهد 

كرد.

گردشگرى كشاورزى، راهى براى جبران 
آسيب هاى صنعت گردشگرى

 ايجاد جذابيت، عالقه مندان به گردشــگرى را به سوى گردشگرى 
كشاورزى مى كشاند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى استان همدان 
با عنوان اين مطلب گفت: گردشــگرى در شــرايط شيوع كرونا، بيش 
از مشــاغل ديگر تحت تأثير قرار گرفت و با نيامدن توريســت، دفاتر 
خدمات مســافرتى بيشترين آســيب را ديدند و ديگر بخش هاى اين 

صنعت از جمله راهنما   ها و هتل   ها نيز تحت تأثير قرار گرفتند.
على مالمير افزود: درحال حاضر كه سفر به كشور هاى مختلف به قصد 
گردشگرى كاهش يافته و تنها بخش سفر   ها به دليل تجارت است، بايد 
به گردشگرى داخلى با رعايت همه شيوه نامه هاى بهداشتى روى آورد.
وى گفت: گردشــگران ســاليق و عاليق مختلفى دارند كه مى توان با 
توجــه كردن به آنها، زمينه رونق دوباره ايــن صنعت و درآمدزايى را 

فراهم كرد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان با 
بيان اينكه گردشــگرى بخش هاى مختلفى از جملــه تاريخى، ادبى-

فرهنگى، صنعتى، پزشــكى، كشــاورزى و مذهبى را شامل مى شود، 
افزود: اســتان همدان با داشــتن ظرفيــت در حوزه كشــاورزى كه 
ســرآمد فعاليت هاى اقتصادى در استان اســت، مى تواند در اين زمينه 
ظرفيت هاى غنى را احيا و از آنها در حوزه گردشگرى به صورت بهينه 

استفاده و درآمدزايى كرد.
مالميــر گفت: يكى از زمينه هايى كه همدان همواره در آن حرفى براى 
گفتن داشته، بخش كشاورزى است كه اين استان به عنوان قطب توليد 

محصوالت كشاورزى در كشور شهرت دارد.
وى افزود: بر اســاس اعالم وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى، گردشــگرى كشــاورزى به عنوان يك فعاليت جديد به 
گردشــگرى كشــور افزوده مى شــود و هر فعاليت كه زير نظر جهاد 
كشاورزى باشد، مى تواند در بخش گردشگرى كشاورزى قرار بگيرد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان گفت: 
گردشــگرى كشــاورزى مى تواند ايجاد انگيزه كند و براى توســعه 
گردشــگرى جايگزين ديگــر بخش هاى آســيب ديده در زمان كرونا 
شود كه با اســتفاده از توانمندى هاى اين بخش، مجوز هايى در حوزه 

گردشگرى داده مى شود.
مالمير با بيان اينكه شــيوه نامه متمم براى گردشــگرى كشاورزى بايد 
از وزارتخانه ابالغ شــود، افزود: در اســتان همــدان بازديد از مزارع، 
گلخانه   ها و رخداد هايى مثل برداشــت ســير، گــردو، آلو و انگور كه 
در فصــل يا جغرافياى خاصى از اســتان رخ مى دهــد، زيرمجموعه 

گردشگرى كشاورزى قرار مى گيرند.
وى گفت: گردشــگرى شــامل اقامت، حمل ونقل، راهنمايى و ارائه 
خوراك مى شــود و هر فرد كه براى ديدن كارخانه، مزرعه كشاورزى، 
تحقيــق يا خريد محصول ســفر كند، زيرمجموعه گردشــگرى قرار 

مى گيرد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى همدان با اشاره 
به لزوم آموزش هاى ويژه فعاالن گردشــگرى براى فعاليت در بخش 
گردشگرى كشــاورزى گفت: براى مجموعه هاى مختلف گردشگرى 
در واحدهاى آموزشــى با تعامل ارگان هاى مرتبط همچون ســازمان 
فنى وحرفه اى و جهاد كشــاورزى با ميراث فرهنگى مى توان برگزارى 
دوره هاى آموزشى با اين محتوا را پيش بينى كرد تا خدمات مطلوبى به 

گردشگران اين بخش در آينده ارائه شود.
مالمير گفت: درحال حاضر بيش از 200 راهنماى گردشــگرى كارت 
دريافت كرده اند كه مى توانند با گذراندن دوره هاى درنظر گرفته شده، 

در اين بخش هم فعاليت كنند.
اســتان همدان يك هزار و 800 آثار تاريخى- فرهنگى و گردشگرى 
ايران را در خــود جاى داده و مقصد گردشــگرى داخلى و خارجى 

است.
در بخش كشــاورزى، اســتان همدان بــا توليدات زراعــى، باغى و 

گلخانه اى همواره در رتبه هاى نخست و دوم كشور قرار دارد.

■ دوبيتى باباطاهر 
عزيزا كاسه ى چشمم سرايت                                    ميان هردو چشمم جاى پايت
نشنيد خار مژگانم بپايت از آن ترسم كه غافل پا نهى تو  
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■ حديث:
امام على(ع):

هنگامى كه نشانه هاى نعمت پروردگار آشكار شد و مقّدماتش به شما رسيد، با ناسپاسى و 
كمى شكر دنباله آن را از خود دور نسازيد»

نهج البالغه، حكمت 13

وزش باد شديد در استان همدان
 كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان گفت: 

وزش باد شديد در استان تا اواسط هفته ادامه دارد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حســن 
باقرى شكيب، كارشناس اداره كل هوا شناسى استان 
همدان گفت: دماى هواى استان همدان در اين هفته 
به تدريج افزايش پيدا مى كند و وزش باد تا اواســط 

هفته در استان ادامه دارد.
وى با بيان اينكه تغييرات دمايى هواى استان در اين 
هفته بين 2 تا 4 درجه سانتيگراد است، افزود: در 24 
ساعت گذشــته دماى  هوا در همدان بين 15 تا 37 

درجه سانتيگراد باالى صفر در تغيير بود.
كارشناس اداره كل هواشناسى استان ادامه داد: ديروز 
بيشــترين وزش باد شديد در استان را با سرعت 40 
كيلومتر بر ساعت در ايستگاه  هواشناسى همدان ثبت 

كرديم.

 ماجرا از بســته شــدن مرزهاى اروپــا به روى 
گردشــگران چينــى آغاز شــد. پــس از آن مرز  ها 
يكى يكى بســته شد تا تمامى گردشگران، مجبور به 
لغو تور خود شدند. در نتيجه با لغو شدن پروازهاى 
داخلى و خارجى، بســيارى از شركت هاى هوايى و 
مسافرتى تعطيل شــدند، به طورى كه براساس آمار 
شوراى جهانى گردشــگرى، حدود 50 ميليون نفر 
از شــاغالن صنعت گردشگرى، شــغل خود را در 
اين مدت از دســت دادند. كشور ما نيز از اين قاعده 
مســتثنى نبود و گردشگرى كشــور در مقابل كرونا 

آسيب پذير و بى دفاع بود.
امروز بيست وهشتمين روز از پنجمين ماه سال است 
و با وجود گذشــت بيش از 8 ماه از شيوع گسترده 
ويروس كرونا، در بيش از 200 كشور دنيا، هنوز هم 
هيچ تغيير چشــمگيرى در حال دنياى ما به وجود 
نيامده است. يكى از تبعات شيوع كرونا، ورود اقتصاد 
جهانى به حالت اغما بود. شــيوع كرونا، بسيارى از 
مشاغل و كسب و كار  ها را تحت تأثير خود قرار داده 
و به بيكارى بسيارى از ساكنان اين كره خاكى منجر 
شد. اما بيشترين ضربه را از ركود اقتصادى ناشى از 

شيوع كوويد-19، صنعت گردشگرى خورد.
 نخستين عالئم ســندروم كرونا؛ اغماى 

غول هاى گردشگرى
نخستين نشــانه وخامت حال گردشگرى در ايران، 
خبــرى بود كــه در آخرين روزهاى ســال 98 كام 
گردشگرى كشور را تلخ كرد. 2 شركت بزرگ فعال 
در زمينه گردشــگرى كه بيشترين حجم فروش تور 
داخلــى و تور خارجى را به خــود اختصاص داده 
بودند، اعالم كردند كه به دليل مشــكالت اقتصادى 
ناشى از شيوع ويروس كرونا، امكان ادامه همكارى 
بــا بيش از 300 نفر از پرســنل خــود را ندارند. با 
انتشار اين خبر، شــركت   ها و آژانس هاى مسافرتى 
كوچك و متوسط كه حدود 80 درصد از كل مشاغل 
گردشگرى كشور را به خود اختصاص داده اند نيز به 
تبعيت از اين 2 شركت بزرگ به تعديل گا  هى بيش 
از 50 درصــدى نيروهاى خــود و گرفتن مرخصى 
اجبارى از وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اقدام كردند. اين حركت اگرچه بسيار 
ناخوشــايند و بى رحمانه، امــا مرحمى موقت براى 
ســر پا ايســتادن و جلوگيرى از ورشكستگى كامل 
اين شــركت   ها بود؛ زيرا درصــورت نبود هيچ گونه 
درآمدزايــى، شــركت   ها مجبــور به فــروش كل 
داراريى هاى خود، بــراى پرداخت حقوق كارمندان 
مى شدند و اين به معناى مرگ رسمى اين شركت   ها 
است. اما مشكل به همين جا ختم نمى شد. عالوه بر 

سرمايه، اعتبار آژانس   ها نيز در خطر بود.
 بيشــتر آژانس هاى مســافرتى همدان 

درخواست تعطيلى كرده اند
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى و جهانگردى استان همدان مى گويد: بيشتر 

آژانس هــاى مســافرتى همدان 
درخواست تعطيلى كرده اند.

آژانس هاى  و  فرهنگــى  ميراث 
دربــاره  همــدان  مســافرتى 
ممنوعيت ســفر كوتــاه آمدند، 
نبايد اجازه مى داديم آنقدر تبليغ 
منفى شود، اگر تورهاى مسافرتى 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 
كنند مطمئن تر هســتند تا اينكه 
خودروهاى شخصى به  مردم با 

سفر بروند.
علــى مرادى پور با بيــان اينكه 
شرايط تسهيالت وعده داده شده 
به تأسيسات پيچيده بود، تصريح 

كرد: به دفاتر گفته بودند كارمندان را نبايد از پيش به 
بيمه بيكارى معرفى مى كرديد و در واقع تســهيالتى 

كه مى دهند حقوق 4 ماه كارمند است.
مرادى پور ادامه داد: تسهيالت 12 درصد براى دفاتر 
باالى 40 درصد درمى آيــد درصورتى كه آژانس   ها 
هنوز به چرخه اقتصادى برنگشــته اند و علتش اين 

است كه بيش از حد به سفر موج منفى داده  شد.
وى با اشاره به اينكه جو منفى به وجود آمده آژانس   ها 
را رو به ورشكستگى مى برد، خاطرنشان كرد: حدود 
ده درصد تأسيســات گردشــگرى همدان موفق به 
دريافت وام شــدند، به عبارتى حــدود 4 دفتر و 4 
هتل از تسهيالت استفاده كردند و بقيه شامل شرايط 

نمى شدند.
مرادى پور با اشــاره به اينكه راه آهن و يك شركت 
هواپيمايــى حدود 15 درصــد از مطالبات مردم را 
پرداخت نكرده  است، اظهار كرد: درحال حاضر تمام 

مشاغل فعال هستند به جز تورهاى 
سعى  بايد  رســانه   ها  گردشگرى، 

كنند اين جو  منفى كمرنگ شود.
وى بــا بيــان اينكه تأسيســات 
اطمينان بخشى  بايد  گردشــگرى 
كنند، گفــت: اگر مــردم مطمئن 
پروتكل هاى  تور  هــا  كه  باشــند 
بهداشــتى را رعايــت مى كننــد، 
سفرهاى امن و سالم آغاز مى شود 

و تورهاى داخلى فعال مى شوند.
مرادى پــور با بيان اينكــه اميد به 
كمك هــاى وعده داده شــده جز 
تحليــل رفتن و انفعــال نتيجه اى 
در  متأســفانه  داد:  توضيح  ندارد، 
ســكوت و  غيرفعال شدن تأسيســات گردشگرى 
تورهــاى غيرمجــاز و كارتن به دســت   ها به راحتى 
فعاليت مى كنند و اين پرسش مطرح است كه مردم 

چطور به آن  ها اطمينان كرده اند؟
 اولتيماتوم بازپس گرفتن پولى كه دست 

آژانس   ها نبود
اما داستان از آنجا آغاز شــد كه همزمان با شيوع 
زيرپوســتى كرونا در خيابان هــاى ووهان، رزرو 
تورهاى مســافرتى نوروزى در كشور ما آغاز شد. 
به طورى كه ظرفيت تور مشــهد و تــور كيش از 
تهران به عنوان پرفروش ترين تور داخلى در همان 
روزهاى ابتدايى تكميل شد. آژانس   ها پول مسافران 
را دريافت و به حســاب شركت هاى هواپيمايى و 
هتل   ها و برگــزار كنندگان تور واريــز كردند. تا 
اينكه كرونا از راه رســيد و كاسه و كوزه سفرهاى 
نوروزى را به هم زد. ابتدا برخى از مســافران به 

لغو تور خود اقدام كردند و پس از مدتى به دستور 
وزارت گردشــگرى، تمامى تورهاى مسافرتى لغو 
شــد و شــركت   ها موظف به بازپس گيرى وجوه 
دريافتى از مســافران شــدند. پيرو ايــن ابالغيه، 
مســافرانى كه براى خريد تور، مبالغى را به عنوان 
بودند،  داده  مسافرتى  آژانس هاى  به  پيش پرداخت 
براى بازپس گيرى پــول خود به آژانس   ها مراجعه 
كردند، حال آنكه پول مســافران در دست هتل   ها 
و ايرالين   ها بود. در نتيجه دردسرهاى آژانس هاى 
مسافرتى دوچندان و دوندگى   ها براى گرفتن پول 
از هتل و ايرالين   ها و بازگرداندن وجه به مسافران 
آغاز شد. بسيارى از هتل   ها و ايرالين   ها در اين راه 
بــا آژانس   ها همكارى مى كردنــد؛ اما برخى ديگر 
به هــر دليلى از اين كار امتنــاع مى ورزيدند. اين 
درحالى بود كه طرف حساب مسافران آژانس هاى 

مسافرتى بودند.
 تعطيلــى، به بهانه  كرونا بــراى فرار از 

پاسخگويى
مراجعــه مشــتريان آژانس هاى مســافرتى براى 
بازپســگيرى وجه از يكســو و خوددارى برخى 
هتل   ها و شــركت هاى هواپيمايى از پس دادن پول 
مسافران از ســوى ديگر، آژانس هاى مسافرتى را 
الى منگنــه قــرار داد، تا بســيارى از آژانس هاى 
مســافرتى، براى فرار از پاســخگويى به مشترى، 
تلفن   هــا را خامــوش كــرده، كركره   هــا را پايين 
كشــيده و دفتر خود را براى مدتى هرچند كوتاه 
و البته نامعلوم، تعطيل كنند. شــايد اگر شــما هم 
كمــى با كفش آنها راه مى رفتيد اندكى به آنان حق 
مى داديد؛ زيرا پول مشــترى دســت آنان نبود و 
وزارت گردشگرى هم پشتشان را خالى كرده بود.

كرونا تنها مشترى آژانس هاى مسافرتى

پشت كركره هاى پايين و تلفن هاى خاموش 
چه مى گذرد؟

■ رئيس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى : درحال حاضر تمام مشاغل فعال هستند به جز تورهاى گردشگرى، رسانه   ها بايد سعى كنند اين جو  منفى كمرنگ شود.

تعيين برنامه هاى 
فرابخشى گردشگرى 

بين المللى در دوران كرونا 
و پسا كرونا

 «با توجه به اهميت آمادگى و فراهم سازى مقدمات 
الزم بــراى ورود و حضــور جــدى در بــازار جهانى 
گردشــگرى در دوران كرونا و پس از آن، ابعاد، محتوا 
و محدوده جفرافيايى برنامه هاى فرابخشــى گردشگرى 

به منظور اعتمادســازى و جذب حداكثرى گردشگران 
بين المللى تعيين شد.»

به گزارش پايگاه اطالع رســانى دولت، ولى تيمورى در 
تشــريح دستاورد جلسه مشــترك با نمايندگان وزارت 
امور خارجه و ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمى 
به عنوان دستگاه هاى ذى ربط با گردشگرى در خارج از 
كشور گفت: «برنامه هاى معاونت گردشگرى در دوران 
بحران كرونا، تمركز بر اصالح مشكالت فعلى و توسعه 
زيرســاخت هاى روابط بين المللى صنعت گردشگرى، 
ارتقــاى ســطح همكارى هاى گردشــگرى بين المللى 
دوجانبــه و چندجانبــه از طريق برگــزارى وبينارهاى 

مشترك مجازى با بخش تخصصى گردشگرى كشورهاى 
بازار هدف براى توســعه گام به گام روند گردشــگرى 
بين المللى در دوران كنونى و آماده سازى تدريجى براى 
دوران پس از كرونا به دستگاه هاى ذى ربط با گردشگرى 

در خارج از كشور منتقل شده است.»
وى افــزود: «نمايندگان دســتگاه هاى مذكور نيز ضمن 
برشــمردن زمينه هاى همكارى فرابخشــى گردشگرى 
بين المللــى، آمادگى خود را بــراى بهره گيرى كامل از 
ظرفيت هــاى نمايندگى هاى تابعه در خارج از كشــور 
در قالب نقش حمايتى و تســهيل گرى به ويژه در زمينه 
معرفى و اطالع رســانى قابليت هاى گردشگرى كشور 

اعالم كرده اند.»
به گفته معاون گردشــگرى در پايان نشســت پيشنهاد 
شــد كه مى توان از بسته ديپلماسى گردشگرى به منظور 
ايجاد همگرايى و يكپارچه سازى ميان نهادهاى ذى ربط 

گردشگرى بين المللى بهره گرفت.
تيمــورى تصريــح كــرد: «وزارت ميراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى به  عنــوان متولى صنعت 
گردشگرى كشور به منظور تحقق بخشيدن به رسالت هاى 
خود براى سياســتگذارى كالن و تدوين الگويى واحد، 
منسجم، جامع و پايدار، سند راهبردى توسعه گردشگرى 
كشور را ارائه و ذيل آن احكامى از جمله بسته ديپلماسى 

گردشگرى با ماهيت قانونى و الزم االجرا شدن تعريف 
كرده است.»

تيمورى با اشاره به اينكه بســته ديپلماسى گردشگرى 
به دنبال اســتفاده از ديپلماســى براى حركت به سمت 
توســعه گردشــگرى و كمك به افزايش گردشــگران 
ورودى است، تصريح كرد: «در اين بسته، ايران به دنبال 
معرفى چهره واقعى خود در ســطح بين الملل، اصالح 
تصوير منفى و زدودن ايران هراسى براى تقويت انگيزه 
ســفر به ايران و افزايش گردشگران ورودى است كه با 
همكارى فرابخشى ذيل احكام ســند توسعه راهبردى 

گردشگرى محقق خواهد شد.»

شــيوع كرونا، بسيارى از 
را  كسب وكار   ها  و  مشاغل 
داده  قرار  خود  تحت تأثير 
و به بيكارى بســيارى از 
خاكى  كره  اين  ســاكنان 
منجر شــد. اما بيشترين 
ضربه را از ركود اقتصادى 
ناشى از شيوع كوويد-19، 

صنعت گردشگرى خورد


