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ارزان فروشى همدان!
 1- در اوج محدوديت هاى كرونايى كه 
همه به فكر گذر به سالمت از دوران كرونا و 
رسيدن به دوران زندگى بدون كرونا هستند 
و مهربانى در جامعه بيشــتر شــده و حتى 

بانك ها كه پيش تر با كلى...
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همه جزئيات درباره 
تسهيالت فعاالن 
گردشگرى همدان

اعتياد تزريقى 
مهم ترين عامل 
ابتال به ايدز 
در همدان است

چالش هاى 
زيست محيطى
 در راهند

تست كرونا 
براى مسافران 
اجبارى شد

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

دست خدا به خدا پيوست
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

ثبت  شماره  به  صبانور  صنعتى  و  معدنى  توسعه  شركت 
129266 و شماره اقتصادى 411158378348 در نظر دارد 
موضوع "عمليات تكميل ساختمان ها و اصالح رمپ ورودى 

شرايط  واجد  پيمانكار  به  اى  مرحله  يك  عمومى  مناقصه  طريق  از  را  همدان"  مجتمع 
واگذار نمايد.

ــى  ــه آدرس اينترنت ــه ب ــا مراجع ــخ 1399/09/08 ب ــد از تاري ــان مى توانن متقاضي
ــد. ــدام نماين ــه اق ــناد مناقص ــه اس ــه تهي ــبت ب www.sabanour.com نس

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 درخواست همكارى از استانداران

 هتل ها و ميهمانسراها براى قرنطينه ليست شوند 
■ بيماريابى، ردگيرى تماس، جداسازى افراد بيمار و آلوده در طرح شهيدقاسم سليمانى كليد خورد

برنامه ارتباط مردمى 
مديركل ثبت احوال استان همدان

آقاى 
اسد حسن زاده زورمند
روز يكشنبه مورخ 1399/09/09 از ساعت 10 الى 11:30

روابط عمومى اداره كل ثبت احوال استان همدان

با سامانه 111- پل ارتباطى مردم و دولت

 نهاوند- معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: بيگانگــى با تاريخ و فرهنگ 
و تعطيلــى موزه تاريخ اين شهرســتان، 
كرونا و اخبــار فوتى ها را از خاطر مردم 
و رسانه ها برد، حداقل براى اين 2روزى 
كه آثار و اشيا اين موزه خانه به دوش شده 
و هركــدام بى جاومكان از ســر ناچارى 
در يك تاريكخانه مســتقر و باقى هم به 

همدان منتقل شد.
ماننــد روزى كه رســانه ها خانه به دوش 
شــدند يــا روزى كــه ســينما پرديس 
نهاوند در زمان مدير پيشــين فرهنگ با 
بى تفاوتى و مانع تراشى در نهاوند موجب 
فرصت سوزى شد و براى اسدآباد آن هم 
با جمعيتى كمتر از نهاوند، فرصت شــد، 
حاال برويد و ببينيد كه كدام شهرســتان 

ضرر كرده است؟!
ماننــد همه فرصت هايى كــه بايد مقابل 
ســوخت شــدن و اتفاق هايى كــه بايد 
احساس  دلســوزى  مديرى،  مســئولى، 
تعهــدش اجــازه نمــى داد و مقابل رخ 
دادنشــان را مى گرفت؛ اما با حواشــى و 
گاهى هم سكوت، نهاوند را همچنان در 
حيات خلوت بى تفاوتى ها، توسعه نيافته 

رها كرد.
موزه تاريخ و فرهنگ نهاوند كه ساختمان 
آن مكان سابق شــوراى شهر و مالكيت 
آن هم به شــهردارى اختصاص دارد، در 
ســال 92 با قراردادى حداكثر 15 ســاله 
به صورت مشــاركتى با ميراث راه اندازى 
مى شــود اما همين ماده 5 كه ضميمه آن 
شده اســت و به شــهردارى براى زمان 
درخواســت تخليه، اختيار داده اســت، 
سبب شد تا پس از 7سال، حكم تخليه را 
به ميراث ارسال و درنهايت تخليه و باقى 
ماجرا كه اين روزها در رسانه ها و از زبان 

مردم شرح آن را شنيده ايد.
اين را هــم بگوييم كه ســاختمان موزه 
تاريــخ و فرهنــگ نهاوند از نخســتين 
ســاختمان هاى ادارى بوده است كه دهه 
نخســت ســال 1300 در نهاوند ساخته 
مى شــود و گويا در دوره پهلوى نخست 
بوده اســت و اين خــود دال بر تاريخى 

بودن اين مكان را دارد.
اما درد قصه، آوارگى تاريخ اين شــهر و 
هويت خانه به دوش آن است كه هركدام 
با همه حرف هايى كه در ســينه دارند در 
گوشه اى از اين شــهر پناهنده شده اند تا 
مگر مكانى براى اســتقرار دوبــاره آنها 
جســت وجو شــود و ما همچنان شعار 
نهاوند تاريخى و گردشــگرى و هويت 
ســر مى دهيم و اداى تاريخ دوستى مان را 

اينچنين ثابت مى كنيم.
در ايــن رخــداد غيرمنتظره، شــايد اگر 

بگوييم همه مسئوالنى كه به نوعى مرتبط 
با موضوع هستند، مقصرند و كوتاهى شان 
در پيش آمدن اين شرايط بى تأثير نيست، 

گزافه نگفته ايم.
نخســت: اينكه چرا مديركل و ميراث از 
جريان حكم تخليه و اصرار شــهردارى 
براى تحويل گرفتن ساختمان موزه باخبر 
بودند اما ســكوت كردند و دست و پايى 
نزدند؛ رسانه ها را هم بى خبر گذاشتند! و 
چرا در اين 7 ســال مســتأجرى، تالشى 

براى يافتن مكان بهترى نكردند!
دوم: چرا شهردارى كه حاال از حمايتش 
براى تملك خانه صمصام توسط ميراث 
مى گويد، تــا نهايى شــدن تملك خانه 
صمصام، از گرفتن و اجراى حكم تخليه 

موزه، منصرف نشد يا صبر نكرد؟!
سوم: چرا شوراى شهر كه با رأى مردمى 
كه در چند روز گذشته ناراحت و پيگير 
اين رخداد بودند، انتخاب شده اند و بايد 
تريبون همين مردم بايد باشند، خودشان 
را كنار كشيدند و سكوت كردند آنچنان 
كه در ماه هاى پايانى عمر خدمت شــان، 
آب پاكى را روى دســت مــردم ريخته 
و يك بــار ديگر عمال ثابــت كردند كه 
انتخابشان چندان صحيح هم نبوده است!

چهارم: و چرا مديريت ارشد شهرستان كه 
تجربه خانه به دوشــى رسانه ها را داشت، 
مانع اين موضوع نشد و ُمسِكن موقتى تا 
يافتن راه و چاره، پيش پاى شــهردارى و 

ميراث نگذاشت!
هرچند گفته مى شود كه گويا وعده مكانى 
در اين ميان عنوان شــده اســت كه اجرا 
نشــدن اين وعده، محرك اجراى حكم 

تخليه شده است!
و  كســى دلش بــراى تاريخ اين شــهر 
نســوخت. شــنيدن خبر خانه به دوشى 

بخشى از تاريخ شهر دردناك بود. 
حاال شــهبازى نماينده نهاوند مى گويد: 
ماجرا برايــم دردناك بود! همين موضوع 
هــم اثبــات مى كند كه حتــى رايزنى يا 
تالشى هم براى در ميان گذاشتن موضوع 

با نماينده نشده است!

به  كار  مى داديم  اجــازه  نبايد   
اينجا بكشد

عليرضا شــهبازى مى گويد: واقعا برايم 
دردنــاك اســت كه اين شــرايط پيش 
آمده اســت، هرچند بــه حفظ وحدت 
شهرســتان معتقدم و اينكه ديگر حاضر 
نيستم به اختالفاتى كه در گذشته سبب 
توســعه نيافتگى شهرســتان شده است، 
تنفس بدهيم؛ امــا نبايد اجازه مى داديم 
كه كار به اينجا بكشــد و اين شــرايط 
پيــش آيد و حاال هم بايد دنبال راهكار 

بود.
 تأكيد بر پيگيرى استاندار براى 
تأمين اعتبار تملك خانه صمصام

نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 
از تــالش براى تملــك خانه صمصام و 
قراردادن بخشــى از آن به عنــوان موزه 
تاريــخ و فرهنگ شهرســتان خبر داد و 
گفت: تاكنــون 2/5 ســهم از اين خانه 
تاريخى تملك شــده كه مابقى آن هم با 

تعامل مالك خانه در شرف انجام است.
وى از رايزنى با سازمان ميراث فرهنگى 
كشور خبرداد و اينكه از استاندار خواست 
تا براى تأمين اعتبار تملك مابقى ســهم 
خانه صمصام، پيگيرى الزم و تالش خود 
را به كار بگيرد. تا با تملك كامل اين خانه 
تاريخى، ميراث بتواند اشيا و آثار تاريخى 
را كــه به همــدان موقت ارســال كرد،ه 

بازگرداند و در موزه قرار دهد.
 نتيجه

با اينكه انتظار مى رفت روز پيش از اجراى 
حكم تخليه، مسئوالن مربوطه از فرصت 
حضور استاندار در شهرستان استفاده كرده 
و موضــوع را در ميان بگذارند بلكه مانع 
اين اقدام شود؛ اما فعال بايد صبرى كوتاه 
كرد و ديد كه اعتبار تملك خانه صمصام 
در شــرايطى كه هركدام از دستگاه هاى 
دخيــل در ماجراى اين چنــد روز، حق 
را به خــود مى دهد و توپ كوتاهى را در 
زمين ديگرى پرتاب مى كند، مســئوالن 
باالدســتى ضرورت اين شرايط را درك 
مى كنند و با تأمين و تخصيص آن موافقت 
ضرب االجلى مى كنند؟ و تنها همين اتفاق 
است كه د اين شرايط، حاِل خانه به دوشِى 

اين آثار را تسكين خواهد بخشيد.
 موزه تاريخ و مرد 4500 ساله

مــوزه تاريخ و فرهنــگ نهاوند يكي از 
موزه هاي 3گانه اين شهرســتان است كه 
بخشــي از آثار و اشياي تاريخي مربوط 
بــه دوران هاي پيــش از تاريخ، پيش از 
اسالم و دوران اسالمي در آن به نمايش 

درآمده بود.

بى تدبيرى، مرد 4500 ساله موزه را بى مكان كرد
■ نماينده مردم نهاوند: پس از باخبرشدن از ماجرا با پيگيرى از سازمان ميراث فرهنگى كشور 

خواستار تأمين اعتبار تملك خانه صمصام شدم
■ يكي از آثار تاريخي موجود در اين 
دوران  به  مربوط  مردي  اسكلت  موزه 
مفرغ يعني 2 هزار و 500 سال پيش 
از ميالد است كه به همراه چند ظرف 

سفالي از تپه گيان كشف شده است.

تحليل همدان پيام 
از نخستين هفته محدوديت ها:

موج سينوسى كرونا موج سينوسى كرونا 
همچنان دنباله دار استهمچنان دنباله دار است
■ مردم رعايت نكنند
 قرنطينه كارساز نيست

شهردار مالير:

پروژه هاى 
بازآفرينى 

تكميل مى شود
3
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مـادران 
الكچرى دوست!
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبـر

ارزان فروشى همدان!
 1- در اوج محدوديت هاى كرونايى كه همه به فكر گذر به سالمت 
از دوران كرونا و رسيدن به دوران زندگى بدون كرونا هستند و مهربانى 
در جامعه بيشتر شــده و حتى بانك ها كه پيش تر با كلى كپى و ضامن 
و سفارش به سختى وام مى دادند، اكنون با پيامك و با احترام و مهربانى 
بسيار، وام مى دهند، شهردارى و ميراث همدان وارد حاشيه اى شده اند كه 

هيچ سودى به حال اين روزهاى مردم ندارد.
حاشيه اى كه ماه ها آغاز شده و هرازچندى هم اخبارى از اين حواشى در 
جامعه منتشر شده است؛ اما براى مردمى كه تأمين معيشت خانواده در 

اين دوران سخت اولويت نخست آنهاست، چندان جذاب نبوده است.
2- پيش از اين و توسط دولت مشخص شده بود كه اين نوع اختالف 
برداشــت ها از قانون، چگونه حل و فصل شود؛ اما گويى همدان ايالتى 
خودمختار است و قرار نيست در اين فقره هم شباهتى به كل ايران داشته 

باشد و قوانين ايالتى بر قوانين دولت مركزى ارجحيت دارد!
شايد اگر در اين مدت كه 2 طرف درحال يارگيرى از صاحبان منافع و 
ناظران و ... بودند، اگر متولى حل اختالف در برداشــت از قوانين وارد 
موضوع مى شد و وحدت رويه كشور را در همدان اجرا مى كرد، مشكل 
حل مى شــد و امروز نيازى به اين همه حاشــيه در اطراف موضوعى 

قانونى نبود.
3- همدان، تنها استان تاريخى ايران نيست و استان هايى با تاريخ كمتر از 

همدان توانسته اند تاريخى تر از همدان خود را نشان دهند.
جالب اين اســت كه در اين استان ها هم ارتفاع ساختمان ها در اطراف 
مناطق تاريخى و بافت تاريخى چالشى بين شهردارى و ميراث فرهنگى 
بــوده كه معموال بــا رأى قضايى به كاهش ارتفــاع همچون هتلى در 

اصفهان، همراه بوده است.
4- ســيما و منظر و حريم آسمان مباحث مهمى در شهرسازى است و 
گفته مى شود، دليل اينكه قرار است موزه ميدان مركزى شهر، اگر ساخته 
شود، در ارتفاعى پايين تر از سطح ساخته شود، توجه به همين موضوع 
است كه اگر كسى در انتهاى پياده راه بوعلى ايستاد، بتواند انتهاى پياده راه 
اكباتان را بى هيچ مانعى به خوبى ببيند و آسمان اين پياده راه ها با مانعى، 

تخريب نشده باشد.
اين موضوعى است كه در برج سازى هاى همدان رعايت نشده و بيشتر 

برج ها مانع ديدن الوند از سوى مردم پياده يا سواره خيابان ها هستند.
5- همــدان را به آب و هوا و تاريخ و فرهنــگ و بافتى كه دارد براى 
گردشــگران تعرف مى كنند و اگر قرار باشد تغييرات شهرى به نحوى 
باشد كه آب و هوا تغيير كند و از فرهنگ و بافت تاريخى چيزى نماند، 
همدان هيچ فرقى با ديگر شهرها نخواهد داشت و جاذبه خود را براى 

گردشگرى تاريخى كه به آن شناخته مى شود، از دست خواهد داد.
جوالن و نوســازى اين بافت تاريخى مثال روشــنى است تا مشخص 
شــود اگر با مطالعه و با اولويت ندادن بــه فرهنگ و بافت تاريخى و 
سنتى اقدامات شهرسازى انجام شود، چگونه محله اى با هويت و پويا و 

تاريخى تبديل به آپارتمانستانى بى روح و سرد مى شود.
6- قرار بود شهردارى ها به دنبال درآمدهاى پايدار و ثابت بروند تا مجبور 
نباشــند شهر را براى كسب درآمد ارزان بفروشند تا حقوق و اعتبارات 
جارى را تأمين كنند. اما به نظر اين راه در شوراى پنجم هم طى نشده و 
تراكم فروشى و صدور پروانه هاى خاص و روش هاى مشابه كه به نوعى 
ارزان فروشى شهر هست، همچنان متداول است و شدت نيز يافته است.

7- چالش ايجاد شده بين شهردارى و ميراث فرهنگى، موضوع حساسى 
اســت و به نوعى با هويت تاريخى و فرهنگى شهر همدان و همچنين 
حق الناس به دليل حق عمومى در برخوردارى از آســمان و آب وهوا و 

منظر و سيماى زيبا و هويت شهرى ارتباط دارد.
به همين دليل دستگاه باالدستى و در اينجا استاندارى بايد به نفع مردم و 
دفاع از حق الناس وارد موضوع شود و از ادامه اين حاشيه، به نفع شهرى 
كه از زمان مادها زنده بوده و پس از اين هم زنده خواهد بود، دفاع كند.

ممنوعيت فروش بليت اتوبوس به مسافران كرونايى
تست كرونا براى مسافران اجبارى شد

 سرپرست اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان از ممنوعيت ارائه خدمات 
حملو نقل عمومى به مسافران كرونايى و اجبارى شدن استعالم كرونا براى مسافران خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان، صفر 
صادقى راد با بيان اينكه سامانه شركت هاى حمل ونقل عمومى از طريق كد ملى، وضعيت 
ســالمتى مسافران را بررسى مى كند، اظهار كرد: شــركت هاى حمل ونقل عمومى اجازه 

ندارند پيش از گذشتن 2 هفته از تست كرونا، مسافر سوار كنند.

صادقى راد افزود: طبق ضوابط ســتاد مقابله با كروناى همدان، شــركت هاى حمل ونقل 
مسافر شامل اتوبوس، مينى بوس و سوارى در قرنطينه 2 هفته اى پيش رو از ارائه خدمات 
حمل ونقلى به بيماران كرونايى و يا افرادى كه مشكوك به كرونا باشند، خوددارى خواهند 
كرد. وى ادامه داد: شناســايى بيماران و يا افراد مشــكوك به كرونا از طريق سامانه ِسروا 
(ســازمان فنى اطالعات ايران) كه بين وزارت بهداشت و شركت هاى حمل ونقل مسافر 

برقرار است، عملى مى شود.
سرپرســت اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان يادآور شــد: با ارائه كد ملى 
افراد به سامانه ســروا وضعيت سالمت خريدار بليت از نظر آلودگى به كرونا يا سالمت 
وى مشــخص و درصورت بروز هرگونه عالئم بيمارى تا پايان قرنطينه از ارائه خدمات 

حمل ونقل عمومى به فرد مشكوك خوددارى مى شود.
صادقى راد با تأكيد بر لزوم اخذ استعالم الكترونيكى از سامانه سروا از سوى شركت هاى 
حمل ونقل عمومى، ابراز كرد: اگر مســافرى تســت كرونا داده باشد و كرونا مثبت و يا 
مشــكوك به كرونا تشخيص داده شــود، بايد 2 هفته از تست بگذرد تا بتواند از وسائط 
حمل ونقل عمومى استفاده كند.اين مسئول افزود: شركت هاى حمل ونقل مسافر و رانندگان 

اجازه جابه جا كردن مسافران درصورت نگذشتن 2 هفته از زمان تست آنان را ندارند.
وى در پايان تأكيد كرد: افرادى كه قصد دارند با اتوبوس سفر كنند، مى توانند بليت مورد 
نظر خود را به شــكل اينترنتى از شــركت هاى حمل ونقل عمومى تهيه كنند و نيازى به 

مراجعه حضورى نيست.

تحليل همدان پيام از نخستين هفته محدوديت ها

موج سينوسى كرونا همچنان دنباله دار است
■ مردم رعايت نكنند، قرنطينه كارساز نيست

انجام 539 هكتار كپه كارى در مراتع استان 
 امسال 930 هكتار بذرپاشى و 539 هكتار كپه كارى در مراتع استان 

همدان انجام شده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در نشست كارگروه 
استانى صندوق توسعه ملى از آغاز بيش از هزار و 700 هكتار عمليات 

احيا و اصالحى مراتع در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان، اسفنديار 
خزايى، گفت: امســال 930 هكتار بذرپاشى و 539 هكتار كپه كارى و 
231 هكتار بوته كارى در ســطح مراتع استان همدان از محل صندوق 
توسعه ملى انجام شده و 50 هكتار نيز كشت گياهان دارويى به صورت 

مشاركتى با مردم در دستور كار قرار دارد.
وى افزود: سال گذشــته نيز 824 هكتار كپه كارى و هزار و 240

هكتار بذرپاشــى در اراضى شناسايى شــده استان همدان صورت 
است. گرفته 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با اشــاره به اينكه 
عمليات اجراى بذرپاشــى و كپه كارى در مراتع شهرستان هاى استان 
آغاز شده اســت؛ گفت: براساس برنامه ريزى هاى انجام شده عمليات 

بيولوژيكى در تمام شهرستان درهفته گذشته اجرايى شده است.
خزايى عنوان كرد: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى براى 
بخــش مرتع يك ميليارد و360 ميليون تومان اعتبار و براى طرح هاى 

بيابانزدايى 900 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وى عنوان كرد: در راســتاى سياســت هاى اجرايى و در سال جهش 
توليد اجراى طرح «9 در 99» ســازمان جنگل ها به صورت مشاركتى 
توســط بهره برداران و جوامع محلى براى كشــت گياهان دارويى در 

برنامه قرار دارد.

فراخوان اعزام نيروهاى داوطلب همدانى 
به خط مقدم جبهه سالمت منتشر شد

 ستاد مردمى مقابله با كرونا «قرارگاه گروه هاى جهادى شهيد آيت ا... 
مدنى(ره)» و حوزه علميه اســتان همدان با هدف كمك به كادر درمان، 
فراخوان اعزام نيروهاى داوطلب همدانى به خط مقدم جبهه ســالمت 

را منتشر كرد.
 با قرار گرفتن اســتان همدان در ليست استان هاى داراى شرايط قرمز 
كرونايى و بحرانى بودن برخى شهرستان هاى استان، ستاد مردمى مقابله 
با كرونا «قرارگاه گروه هاى جهادى شــهيد آيت ا... مدنى(ره)» و حوزه 
عليمه استان همدان با هدف كمك به كادردرمان فراخوان اعزام نيروهاى 

داوطلب همدانى به خط مقدم جبهه سالمت را منتشر كرد.
 افراد عالقه مند به شــركت در اين جهاد بــزرگ، گروه هاى جهادى و 
مردمى و ديگــر گروه هاى فعال در عرصه هــاى فرهنگى- اجتماعى 
مى توانند با پيوستن به اين حركت انقالبى، اجتماعى و خيرخواهانه در 
بخش هاى «حضور در بيمارستان ها و ارائه خدمات مختلف به بيماران و 
كادردرمان»، «حضور در آرامستان ها تجهيز، تغسيل اموا» و ديگر اقداماتى 

كه سبب قطع شدن زنجيره انتقال كرونا مى شود، مشاركت كنند.
اقشــار مختلف مردم نيز مى توانند براى مشاركت در تأمين هزينه هاى 
امدادرســانى، كمك هــاى خيرخواهانــه خود را به شــماره شــباى 
IR900630351375908103751001 بــه نــام مؤسســه فرهنگــى 
تبليغى ســراج همدان واريز كنند.  افراد عالقه مند به شــركت در اين 
فراخوان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى تلفن هاى 

09358058800 و 09188141726 تماس گيرند.
 به گزارش تســنيم، پيش از اين نماينده ولى فقيه در همدان از آمادگى 
گروه هاى جهادى و طالب براى خدمت رسانى به بيماران كرونايى خبر 
داده و گفته بود: در برخى از نظريه هايى كه درباره نحوه درمان بيمارى ها 
مطرح شده اين طور بيان شده كه حتى برخى از بيمارى هاى صعب العالج 
از طريق تلقين و روحيه دهى به بيمار درمان شــده و اين موضوع گواه 

نقش و اهميت روحيه در روند درمان بيمار است.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى مطرح كرد: با شيوع اين 
ويروس منحوس بارها در ســتاد اســتانى و جلسات مختلف، آمادگى 
طالب و نيروهاى جهادى براى حضور در بيمارســتان ها و عرصه هاى 
مختلــف را اعالم كــرده ام و ايــن آمادگى امروز نيــز در بين طالب 
به خوبــى وجود دارد. وى افزود: در روزهاى نخســت ميدان مبارزه با 
اين ويروس، بســيارى از گروه ها و نهادها حضورى جدى داشتند كه 
با گذشــت زمان، آرام آرام اين حضور كمتر شــد، اما كادر درمانى ما 
در تمــام اين مدت با تمام قدرت و توان حضور داشــته و دارند و در 
اينجا است كه مجاهدت هاى آنان مشخص مى شود. آيت ا... سيدمصطفى 
موسوى اصفهانى نيز حضور طالب در بيمارستان ها و خدمت به مردم 
را فرصتى مغتنم براى طالب دانسته و اظهار كرد: همانگونه كه حضور 
روحانيت در دوران 8 سال دفاع مقدس داراى اثرات فراوانى بود، حضور 

طالب در عرصه مقابله با كرونا نيز مى تواند بسيار مؤثر باشد.
وى بــا بيان اينكه حضور در جبهه و خط مقدم نبرد، جزو وظايف طالب 
نبود، مطرح كرد: بزرگانى چــون آيت ا... مدنى(ره)، آيت ا... فاضليان(ره) و 
ديگر بزرگان به همراه بسيارى از طالب در كنار ارتش و سپاه در جبهه هاى 
نبرد حق عليه باطل حاضر شدند و توانستند با شركت در جمع رزمندگان 
و روحيه دهى به آنان، زمينه ساز حركت عموم مردم به سمت جبهه ها باشند.

1 - غالمرضــا تاجگــردون هم  بــه ثبت نام در انتخابات رياســت 
جمهورى بى ميل نيســت. گويا تاجگردون در واكنش به اظهاراتى كه 
او را كانديداى رياســت جمهورى انتخابات آتى مى دانند، گفته، خدا 
را چه ديده ايد! ولى برنامه اى ندارم. گفتنى اســت وى كه در برنامه اى 
به دعوت حزب نداى ايرانيان، از مجلس نيز انتقاد كرده و گفته است: 
مجلس يازدهم تند رفت؛ بايد كنار دولت مى ماند و حمايتش مى كرد.

2- پــس از رفع بالى كرونا در همدان، ديگــر تاالرى باقى نخواهد 
ماند. گويا تغيير شــغل تاالرهاى پذيرايى براى فرار از ورشكستگى و 
تعطيلى، در استان بسيار شدت يافته است. گفتنى است فروشگاه هاى 
زنجيره اى در استان براى تبديل تاالرها به فروشگاهى از مجموعه خود 

رقابت شديدى دارند.
3- نــام 6 نظامى بــراى داوطلبى در انتخابات 1400 مطرح اســت. 
گويا نام «محســن رضايى»، فرمانده پيشين سپاه كه اكنون دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است، «رستم قاسمى»، فرمانده پيشين قرارگاه 
سازندگى خاتم االنبيا و وزير نفت دولت احمدى نژاد، «على شمخانى» 
كه زمانى فرمانده نيروى دريايى ســپاه و ارتــش و وزير دفاع بود و 
اكنون دبير شــوراى عالى امنيت ملى است، «حسين دهقان»، فرمانده 
پيشين نيروى هوايى ســپاه و وزير دفاع دولت اول حسن روحانى و 
مشاور فعلى فرمانده كل قوا در صنايع دفاعى، «سردار سعيد محمد»، 
فرمانده فعلى قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيــا و «محمدباقر قاليباف» 
فرمانده پيشين نيروى هوايى سپاه و فرمانده پيشين نيروى انتظامى در 
گمانه زنى هاى انتخاباتى مطرح است. گفتنى است از اين جمع تاكنون 

دهقان فقط با انتشار فيلمى اعالم داوطلبى كرده است.
4- فتاح با رئيس دولت اصالحات ديدارى نداشــته است. گويا فتاح 
اين ديدار را تكذيب كرده اســت. گفتنى است پيش از اين گفته شده 
بود نام پرويز فتاح، به سبب تماس با رئيس دولت اصالحات، از ليست 

نامزدهاى احتمالى جريان اصولگرايى خط خورده است.
5- تلگرام به كمك پژوهشگران استان در دوران كرونايى آمده است. 
گويا پژوهشگران با انتشــار فراخوان در گروه هاى تلگرامى خواستار 
مشاركت اعضا در روند تحقيق و پژوهش هستند. گفتنى است پاسخ 
به پرسشنامه يا اعالم نتيجه اقداماتى عملى كه مورد انتظار پژوهشگران 
اســت، از جمله موارد كمك تلگرام و فضاى مجازى به پژوهشگران 

در اين دوران است.

 اعتياد تزريقى همچنــان مهم ترين عامل 
ابتال به ايدز همدان اســت؛ اما ســهم آن در 
ابتال به اچ.آى.وى نسبت به سال هاى گذشته 

كاهش داشته است.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيــر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان، گفت: تاكنون 728 فرد مبتال 
به ايدز در همدان شناســايى و اطالعات آنها 
ثبت شده است و از اين تعداد 323 تن فوت 

كرده اند.
سيدجالل الدين بطحائى در گفت وگو با ايرنا، 
بيان كرد: از 385 بيمار ايدزى باقيمانده نيز 75

درصــد داراى پرونده فعال بوده و با مراجعه 
به مراكز و پايگاه هاى مشــاوره بيمارى هاى 
رفتارى موجود در اين اســتان خدمات مورد 

نياز را دريافت مى كنند.
وى، ادامــه داد: 88 درصد معادل 254 تن از 
مبتاليان به ايدز تحت درمان بوده و به صورت 
مستمر ارزيابى و كنترل شده و خدمات مورد 

نياز به آنها ارائه مى شود.
بطحائى اظهار كرد: بيشترين ميزان مبتاليان به 
ايدز مربوط به شهرستان همدان با 411 مورد، 
مالير با 93 و نهاونــد بوده كه دليل فراوانى 
آمار مبتاليان در اين 3 شهرســتان باال بودن 

شمار جمعيت آنها است.
وى بيــان كرد: از نظر جنســيت 82 درصد 
مبتاليان به ايدز در استان همدان مرد و مابقى 
زن هســتند و علت فراوانى مبتاليان مرد نيز 
باال بودن گرايش آنها نســبت بــه بانوان به 

تزريق مواد مخدر است.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيــر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان، بيان كرد: بــا وجود اينكه 
تعــدادى از افراد از طريق روابط ناســالم به 
ايدز ميتال شــدند اما همچنان اعتياد تزريقى 

در صدر قرار دارد.
بطحائى با بيان اينكه در سال هاى اخير نقش 
روابط ناســالم در ابتال به ايدز روبه افزايش 

بوده، گفت: 35 نفر در سال گذشته از طريق 
مسائل جنسى به ايدز مبتال شدند.

وى اظهــار كــرد: اپيدمى ويــروس كرونا 
شناسايى بيماران جديد مبتال به اچ.آى.وى را 
نيز تحت شعاع قرار داده است اما به بيماران 
قديمى بــراى دريافت خدمــات و داروى 

موردنياز فراخوان داده شده است.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى 
واگيــر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى همدان، گفت: همه ساله آغاز ماه 
دســامبر مصادف با 11 آذر روز جهانى ايدز 
برنامه هايى برگزار مى شــود كه در كشورمان 
براى اطالع رسانى بهتر اين ويروس، برنامه ها 

به مدت يك هفته ادامه دارد.
بطحائى ادامه داد: شــعار امسال روز جهانى 
ايدز «همبستگى جهانى، مسئوليت مشترك» 
اســت و در اين هفتــه برنامه هايى با عنوان 
افزايــش تــاب آورى ســازمانى و افزايش 
دسترســى به خدمات و اطالعات در شرايط 

بحــران، خانــواده و اچ.آى.وى، رســانه و 
اچ.آى. نوجوانــان  و  جوانــان  اچ.آى.وى، 
وى، مســئوليت اجتماعى اچ.آى.وى، نقش 
ســازمان ها و اچ.آى.وى به صورت مجازى 

برگزار مى شود.
وى افــزود: هدف از پيش بينــى برنامه هايى 
بــراى اين هفته، اطالع رســانى دقيق درباره 
آن،  از  پيشــگيرى  اهميــت  و  اچ.آى.وى 
جلب حمايت سياســتگذاران و سازمان هاى 
مردم نهــاد، افزايش همكارى بين بخشــى، 
بيــان اقدامات و دســتاوردها و چالش هاى 
پيش روى برنامه اچ.آى.وى، جلب مشاركت 
انجمن هاى غيردولتى و مردم در برنامه هاى 

اچ.آى.وى ايدز است.
وى ابــراز اميــدوارى كــرد: بــا همكارى 
ســازمان هاى مردم نهاد انگ تبعيض از روى 
مبتاليان به اچ.آى.وى ايدز برداشته شود زيرا 
برخى به اين افراد به عنــوان بيماران خاص 
نگاه كرده و به مبتاليان انگ تبعيض مى زنند.

آمار هفته نخست اعالم محدوديت ها در استان به تفكيك روز
تعداد موارد تاريخروز

م راجعه سرپايى 
موارد وضع 

بيمارى 
بيماران  عادى 

ICU
موارد مثبت 

جديد
موارد مثبت 
كل بيمارى 

موارد مرگ 
جديد 

موارد مرگ كل 
بيمارستان 

نسبت موارد ابتال به مرگ 
كل بيماران مثبت شده 

13/4 درصدهزار و 99/9/156254142980856013153شنبه

13/5 درصدهزار و 99/9/247247811462862214167يكشنبه
13/5 درصدهزار و 99/9/351340982569869113180دوشنبه
13/6 درصدهزار و 99/9/448246962158874910190سه شنبه
13/6 درصدهزار و 99/9/5546451101515881712202چهارشنبه
13/6 درصدهزار و 99/9/654342931844886111213پنجشنبه

اعمــال  بــا  و  گذشــته  روز  چنــد  در   
محدوديت ها، همدان ساعت 9 شب مى خوابد، 
اما همچنان كادر درمان و پرســتاران روزهاى 
شلوغى را سپرى مى كنند، تاجايى كه براساس 
آخرين اطالعات منتشرشــده از علوم پزشكى 
همدان، همچنان تعداد موارد مراجعه بيماران 
با عالئم مشــكوك به بيمــارى صدها نفرى 
و به طــور ميانگين در هفته نخســت قرنطينه 

ميانگين روزى 520 نفر را شامل مى شود.
محدوديت هاى دور جديد با اينكه سعى دارد 
دورهمى هــاى خانوادگــى و رفت و آمدها در 
نقاط پرتردد شــهرى را كاهش دهد اما به نظر 
مى رســد همچنان كرونا يكه تاز ميدان بيمارى 

است.
بررسى داده هاى آمارى در اين يك هفته نشان 
مى دهد در روز دوم قرنطينه يعنى درست پس 
از رعايت 24 ساعتى همه موارد عنوان شده در 
دستورالعمل هاى بهداشــتى از جمله تعطيلى 

گروه هاى شغلى 2،3 و 4، منع تردد از ساعت 
9 شــب تا 4 صبح، تعطيلى تاالرهاى پذيرايى 
و بسته شدن ورودى استان به روى پالك هاى 
غيربومى توانسته است تعداد مراجعات بيماران 
به بيمارســتان ها با عالئم مشــكوك به كرونا 
را تاحــدى كاهش دهــد، به طورى كه در روز 
نخســت قرنطينه اين تعداد 562 نفر گزارش 
شده است، درحالى كه در روز دوم با كاهش90

نفرى به 472 نفر رسيده است.
متأسفانه اين روند كاهشى با موجى سينوسى 
همــراه بــوده و در روز ســوم دوبــاره اوج 
گرفته و بــاال رفته اســت، به طورى كه تعداد 
مراجعه كنندگان در اين روز به 513 نفر رسيده 
است اما دوباره در روز چهارم قرنطينه با شيبى 
ماليم روندى كاهشــى گرفتــه و به 418 نفر 
ختم مى شــود؛ اين شرايط اما براساس آخرين 
اطالعات مستند موجود از علوم پزشكى همدان 
پايدار نبــوده و در روزهاى پاياتى هفته يعنى 
چهارشنبه و پنجشنبه گذشــته دوباره نفرات 

باالى 500 نفر را نشان مى دهد.
از طرفى با اينكه در روز دوم قرنطينه تعداد 
مراجعه كنندگان سرپايى و موارد مثبت شده 
جديد بيمارى كم گزارش شــده اســت اما 
تعــداد بيمارانى با شــرايط وخيم و موارد 
مرگ به نســبت ساير روزهاى هفته نخست 
اســت،  داشــته  افزايش  آذرماه،  قرنطينــه 
تاجايى كه درصد ابتــال به مرگ در موارد 
جديــد مبتاليان به كرونا در اين روز 18/8

درصد را نشان مى دهد.

اين درحالى اســت كه باوجود افزايش موارد 
مشكوك به اورژانس بيمارستانى در روزهاى 
پايانى هفته مشــاهده مى شــود كه اســتان، 
پايين ترين ميزان مرگ را در روز پنجشــنبه با 
فوت 11 نفر به خود ديده است و از يكم آذر 
كه آغاز محدوديت ها بود تا پايان هفته نخست 
قرنطينــه در همدان بيش از 3 هزار و 118 نفر 
با عالئم مشــكوك به كرونا به بيمارســتان ها 
مراجعه كرده اند كه از ميان آنها ابتالى 405 نفر 
به كرونا قطعى و مثبت شده است و از بين آنان 

62 نفر هم قربانى مرگ هستند.
همچنين از تاريخ آغــاز قرنطينه تا پايان روز 
پنجشنبه 102 نفر در بيمارستان هاى همدان در 
بخش ICU تحت مراقبت ويژه قرار دارند كه 
مى توان با اين احتساب عنوان كرد در اين يك 
هفته ميانگين روزانه 17 نفر نيازمند بسترى در 

بخش ICU بودند.
براساس همين اطالعات به نظر مى رسد در 
روزهاى پايانى قرنطينه در هفته گذشــته با 
افزايش تعداد مراجعين مشكوك به بيمارى 
چهارشنبه و پنجشــنبه شلوغ ترين روزهاى 
اورژانس بيمارســتان هاى استان در پذيرش 
بيماران مشــكوك به عالئم تنفســى است، 
بــر همين اســاس دربــاره وضعيت بخش 
مراقبت هــاى ويژه در بيمارســتان ها به نظر 
مى رســد منطبق با جدول شماره يك هرچه 
به روزهاى پايانــى قرنطينه و يا به عبارتى 
بــه روزهاى مدت دار شــدن محدوديت ها 
نزديك مى شــويم آمار افراد بدحال نيازمند 

به بسترى در ICU هم 
روندى افزايشــى پيدا 
مى كنــد، به طورى كــه 
در آخريــن روز هفته 
گذشته 18 نفر از 543
عالئــم  داراى  بيمــار 
بخــش  در  مشــكوك 
ويــژه  مراقبت هــاى 

شده اند. بسترى 
مســتند بر آمار موجود و قياس آن با روزهاى 
پيش از اعمال محدوديت ها به نظر مى رســد 
محدوديت هاى اعمال شــده از زمان ورود اين 
ويروس به كشــورمان تاكنــون به طور كامل 
اثربخش نبوده و يكى از داليلى كه متخصصان 
امر براى آن برمى شــمرند، اين است كه مردم 
محدوديت هــا را به صــورت كامــل رعايت 
نمى كننــد؛ به عنوان مثال با آنكــه منع تردد با 
خودرو شــخصى از ساعت 9 شــب به بعد 
وجود دارد و نيروهــاى نظارتى و انتظامى با 
حساسيت تمام درحال رســيدگى و پيگيرى 
متخلفان هســتند اما شــواهد نشــان مى دهد 
همچنــان بازار دورهمى هــاى خانوادگى داغ 
اســت و تنها تفاوتــى كه رخ داده اســتفاده 
از اســنپ و تاكســى هاى اينترنتــى به جاى 
خودروهاى شخصى از ساعت 9 شب به بعد 

توسط مردم است.
اين درحالى است كه براساس نظر كارشناسان 
جامعه شناسى «قانون گريزى يكى از ويژگى هاى 
ذاتــى انســان در برابر محدوديتى اســت كه 

خودش وضع مى كند» و به نظر مى رســد اين 
حس مقاومت در برابر محدوديت ها تا زمانى 
كه ضررش براى شخصى ملموس نباشد، در 

استان همدان شكستنى نيست.
با اين اوصــاف، هر روز بيمــاران كرونايى 
همدان بيشــتر مى شــوند و در اين ميان هم 
كم نيســتند تعداد افرادى كه جــان خود را 
از دســت مى دهند بــر اين اســاس ناگفته 
پيداســت كه تك تك مردم همدان در كنترل 
شــيوع كرونا نقش حياتــى را بازى مى كنند؛ 
زيرا اگر قرار به همكارى آنان نباشــد، اعمال 
اين گونه محدوديت ها به طور قطع نتيجه بخش 
نخواهد بود؛ البته در اين ميان نقش مسئوالن 
و برنامه هاى راهبردى دســتگاه هاى اجرايى 
مختلــف در كنترل ضريب ســرايت پذيرى 
بيمــارى نيــز نقش بســيار مهمــى دارد كه 
متأســفانه در برخى موارد با سهل انگارى ها 
سبب مى شــوند نه تنها زنجيره انتقال بيمارى 
در همدان قطع نشــود بلكه روزانه به تعداد 

موارد ابتال هم اضافه شود.

جمع كل آمار يك هفته
تعداد كل مراجعان سرپايى 
از تاريخ 99/9/1 تا 99/9/6

3118 نفر 

 ICU  تعداد بيماران
از تاريخ 99/9/1 تا 99/9/6

102 نفر 

تعداد بيماران وخيم 
از تاريخ 99/9/1 تا 99/9/6

274 نفر 

تعداد موارد مرگ 
از تاريخ 99/9/1 تا 99/9/6

73 نفر 

405 نفر تعداد موارد مثبت بيمارى از تاريخ 99/9/1 تا 99/9/6

اعتياد تزريقى مهم ترين عامل ابتال به ايدز در همدان است
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راه اندازى مركز نمونه گيرى جديد كوويد-19
 رزن - فاطمــه كوكبى جــالل 
- همدان پيــام: مركــز نمونه گيرى 
كوويــد-19 در مركــز خدمــات 
جامع سالمت شهيدمصطفوى دمق 
راه اندازى شده كه 16ساعته درحال 
ارائه خدمات به بيماران كوويد-19 
است. نمونه گيرى از افراد مشكوك 
بــه كرونا عالوه بر اينكــه در مركز 
خدمات جامع ســالمت شــهرك 
فرهنگيان رزن انجام مى شود، اين مركز نيز جهت شناسايى سريع بيمار، 

قطع زنجيره انتقال و درمان بيماران راه اندازى شد.
مديريت شــبكه بهداشت و درمان شهرســتان رزن از اجراى آغاز گام 
چهارم مديريت و كنترل اپيدمى كوويد-19 با عنوان طرح شهيد سليمانى 
در شهرستان رزن خبر داد واظهار كرد: اين يك طرح مديريت و كنترل 
اپيدمى كوويد-19به روش سالمت محور است كه با همكارى بسيج و 

نيروهاى بهداشت اجراى پروژه قرنطينه معكوس اقدام مى كنند.
مجيد مؤانيه ئى در توضيح اين طــرح گفت: به اين ترتيب كه افراد در 
معرض خطر، شامل سالمندان و افراد با بيش از 60 سال سن، زنان باردار 
و... با هدف دور كردن اين افراد از محيط هاى آسيب زا و حفظ سالمتى 

آنها است، تحت مراقبت قرار مى گيرند.
وى به اجراى طرح شــهيد سليمانى اشــاره كرد و افزود: اين طرحى 
خانه محور و محله محور است كه از مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا 
بوده و در كل كشــور اجرا مى شود كه در قالب اين طرح به خانواده ها 
تأكيد مى شود كه مقابله با بيمارى و مديريت براى پيشگيرى از ابتال را 

بايد از محيط خانه آغاز كنند.
مؤانيه ئــى اجراى موفق اين طــرح را هماهنگى و همكارى حوزه هاى 
دانست. در ادامه مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن از پيشرفت 
80 درصدى ســازه اى ساخت بيمارستان وليعصر خبر داد و با اشاره به 
اينكه ساخت بيمارستان 150 تختخوابى وليعصر(عج) ادامه  دار بوده و 
پيشرفت خوبى داشته است، گفت: با تالش اين مجموعه براى ساخته 
شدن هرچه سريع تر بيمارستان جديد براى رفاه حال شهروندان گرامى 
شهرستان رزن و شهرستان هاى همجوار تالش خوبى صورت مى گيرد.

مؤانيه ئى در ادامه افزود: بيمارستان 150 تختخوابى وليعصر به مساحت 
بيش از 16 هزار متر درحال ساخت است كه شامل يك طبقه زيرزمين 
و 5 طبقه فوقانى است و درحال حاضر ساخت سازه اى طبقه زيرزمين، 
همكف، اول و دوم تقريبا كامل شده است و طبقه سوم در حال ساخت 
است و در كل براى مجموعه پيشــرفت 80 درصدى سازه اى حاصل 

شده است.
وى افــزود: آمار كل شهرســتان رزن 887 نفر، (بســترى 320 نفر و 
سرپايى 567 نفر)؛ بخش مركزى: 540 نفر(168 نفر بسترى و 372 نفر 
سرپايى) بخش سردرود: 340 نفر(152 نفر بسترى و 195 نفر سرپايى( 
جانباختگان: 53 نفر (مركزى 26 نفر، ســردرود 27 نفر) بهبوديافتگان: 

823 نفر(مركزى 530 نفر و سردرود 293 نفر) است.
شايان ذكر است اين آمار تا پايان روز چهارشنبه 5 آذر است.

 پايان ساخت و مرمت 77 واحد سيل زده 
مددجويان در مالير

 همزمان با هفته بســيج، با افتتاح 2 باب منزل مسكونى مددجويان 
كميته امداد امام خمينــى(ره) مالير، طرح احداث و مرمت 77 واحد 
مسكونى سيل زده مددجويان اين شهرستان به همت خيران و گروه هاى 

جهادى بسيج به پايان رسيد..
فرمانــده ســپاه ناحيــه ماليــر در آييــن تحويــل واحدهــاى مســكونى 
ــر  ــاره مالي ــن و به ــتاهاى ميش ــداد در روس ــه ام ــان كميت مددجوي
ــاه ســال گذشــته واحدهــاى  اظهــار داشــت: در ســيل فرورديــن م
ــتى  ــداد و بهزيس ــه ام ــش كميت ــر پوش ــان زي ــادى از مددجوي زي
خســارت ديــد كــه در ايــن راســتا گروه هــاى جهــادى ايــن 

ــدند. ــل ش ــتان وارد عم شهرس
سيدجواد حســينى بيان كرد: سهميه اين شهرستان در بازسازى منزل 
مددجويان كميته امداد و بهزيستى 37 واحد احداثى و 40 واحد تعمير 
و مرمت اســت كه توســط گروه هاى جهادى و بسيج سازندگى و با 

كمك خيران، كميته امداد و بهزيستى انجام شد.
وى افزود: در اين راســتا گروه هاى جهــادى در قالب 50 گروه براى 
ســاخت، تعمير و مرمت منازل مســكونى مددجويان بسيج شدند و 
تاكنون اقدامات خوبى در راســتاى طرح هاى محروميت زدايى انجام 

شده است.
فرمانده ســپاه ناحيــه مالير ادامه داد: عالوه بــر تحويل 2 باب منزل 
مســكونى مددجويان، در اين روز همچنين ديواركشــى و سرويس 
آبخورى مدرسه روستاى دهنو على آباد دمق نيز با اعتبارى حدود 220

ميليون تومان به بهره بردارى رسيد.

قيمت مرغ در نهاوند به 27 هزار تومان 
كاهش يافت

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: قيمت مرغ كه پيش از اين تا بيش از 
30 هزار تومان رسيده بود به كيلويى 27 هزار تومان كاهش پيدا كرد.

رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند با بيان اينكه براســاس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار اســتان از روز سه شنبه 4 آذر به كشتارگاه ها 
اعالم كرده ايم كه قيمت خريد آنها از مرغدارى ها نبايد بيشــتر از 19
هزار و 500 تومان باشــد و آنان نيز نبايد مرغ را بيشتر از 25 هزار و 

500 تومان در اختيار عرضه كننده هاى سطح شهر قرار دهند.
نقى كاكاوند افزود: بنابراين مرغ فروشى ها نيز با اين مصوبه حق فروش 
مرغ بيش از 27 هزار تومان به مشترى را نداشته و فروش بيشتر از اين 
تخلف و گرانفروشى محسوب مى شود؛ بنابراين اين نرخ رعايت شده 

و هم اكنون با قيمت جديد مرخ در بازار ارائه مى شود.
وى درباره تأمين مرغ مورد نياز شهرستان نيز گفت: با توجه به كاهش 
توليــد و جوجه ريزى در اغلب مرغدارى هاى كشــور و به تبع آن در 
شهرستان، بخشــى از مرغ مورد نياز نهاوند از مرغدارى هاى استان و 

حتى خارج از استان تهيه و توزيع مى شود.
كاكاوند گفت: با توجه به حساسيت بازار و نقش مرغ در سبد غذايى 
مردم ما ضمن رعايت مصوبه ستاد تنظيم بازار نظارت خود را بر بازار 

مصرف بيشتر كرده ايم تا بتوانيم مانع از افزايش قيمت آن شويم.
گفتنى اســت كه به دليل تأمين نشدن نهاده هاى دامى از سوى وزارت 
جهاد كه به گرانى آن شــده منجر است، ميزان جوجه ريزى از سوى 
مرغدارى ها به ميزان يك سوم كاهش يافته و موجب افزايش قيمت در 

روزهاى گذشته شده است.

آغاز طرح شهيدحاج قاسم سليمانى 
در اسدآباد 

 طرح شهيدحاج قاسم سليمانى با هدف مديريت و كنترل اپيدمى 
كوويد-19 با شــعار «هــر خانواده، يك پايگاه ســالمت» به صورت 

محله محور و خانواده محور در اسدآباد آغاز شد.
فرماندار شهرستان اسدآباد در مراسم آغاز طرح عملياتى قرارگاه شهيد 
حاج قاســم سليمانى شهرستان اســدآباد، اظهار كرد: در اين طرح با 
توجه به آمار مشــخص مبتاليان به كرونا بســيج و ســپاه با خدمات 
ارزشمند و ارزنده خود از طريق پايگاه هاى مقاومت محلى و خانه هاى 
بهداشت محله، مردمى را كه به ويروس كرونا مبتال شده اند، به صورت 
كمك هاى مؤمنانه و خدمات بهداشتى و درمانى ارائه خدمات خواهند 

داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، مجيد درويشى 
افزود: در ذيل قرارگاه حاج قاسم سليمانى 4 كميته حمايت و قرنطينه، 
رهگيرى و مراقبت، آموزش همگانى و پايش و نظارت قرار داشــته 
و كميتــه عملياتى محله محور نيز با 3 تيم مراقبتى، حمايتى و نظارتى 
به صــورت مجزا به عنوان بــازوى اجرايى مصوبات كــه در قرارگاه 

عملياتى صورت مى گيرد، اين كميته را اجرا خواهد كرد.
امام جمعه شهر اسدآباد هم يادآور شد: بسيج ثروتى بزرگ و نيرويى 
كارآمد و هميشه آماده و پا در ركاب براى تمامى عرصه بوده و امروز 
نيز با آغاز به كار طرح شهيد حاج قاسم سليمانى براى حفظ سالمت 
مردم و كنترل ويروس كرونا به كمك بهداشــت و ســالمت مردم و 
تقويت روحيه كادرپزشــكى و درمانى آمده كه اين اقدام جهادى آنها 

قابل قدردانى است.
حجت االسالم والمســلمين سيدموسى حسينى مجد خاطرنشان كرد: 
تشــكيل بسيج مســتضعفان، به فرمان بنيانگذار كبير انقالب اسالمى 
حضرت امام خمينى(ره) از مهم ترين دســتاوردهاى انقالب اسالمى 
اســت كه امروز پس از گذشت 41 سال از حيات پر بركت انقالب با 
عظمت اسالمى، ثمرات حماسه آفرينى ها، فداكارى ها و تالش هاى اين 

نهاد ارزشمند انقالبى و مردمى در تمام عرصه ها مشهود است.

براى بازگشت حس بويايى از دست رفته 
چه كنيم؟ 

 افرادى كه پس از گذشــت چند مــاه از بيمارى كوويد-19 هنوز 
حس بويايى شان بازنگشته است، استفاده از زينك، مكمل هاى ويتامين 
A و دســته گروه B و تمرين بويايى در فواصل چند دقيقه اى بهترين 

راهكار مؤثر خواهد بود.
پزشــك متخصص مغز و اعصاب دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد 
گفت: در تمرين بويايى در فواصل چنددقيقه اى، الزم است اين افراد 
بويايى هاى مختلفى را چون بــوى ليمو، قهوه و گل رز را كه در اين 

تمرين مؤثر خواهد بود، استفاده كنند.
به گزارش ايسنا، معصومه قادرى اظهار كرد: در بيمارى كوويد-19 كه 
افراد از اختالل بويايى شكايت دارند، خوشبختانه بايد بگوييم پس از 
گذرانــدن دوران بيمارى معموالً در حس بويايى آنها بهبودى حاصل 
شده و در درصد كمى از موارد مشكل اختالل در حس بويايى از چند 
ماه تا چند سال طول مى كشد. وى تصريح كرد: ممكن است در برخى 
افــراد نيز كوويد-19 اختالل را اين گونه نشــان دهد كه افراد افزايش 
حس بويايى داشته و اين افزايش حس بويايى موجب شود بوى تعفن 
احساس كنند و شكايت از بوى تعفن داشته باشند كه با گذشت زمان 
اين موارد از مشــكالت بهبوديافته از كرونا نيز با گذشت زمان مرتفع 
خواهد شــد. قادرى مطرح كرد: در ادامه تظاهرات شــايع نئولوژيك 
كوويد-19 اختالل بويايى در 33 درصد موارد از بيماران ديده شده كه 
اين درصد ميزان بااليى بوده و به اين شكل است كه با اختالل چشايى 
همراه است و با گذشت زمان مشكل حل شده و جاى نگرانى ندارد.

وى در بخش ديگرى با اشــاره به برخى از بيمارى ها و داليل اختالل 
بويايى افراد يادآور شد: به غير از كوويد-19 سيگار كشيدن، افزايش 
ســن، ابتال به بيمارى پاركينســون و آلزايمر، كمبود ويتامين دسته و 
گروه هاى A و B، كمبود زينك در بدن و ضربه مغزى و تومور مغزى 

نيز مى تواند از داليل و علل اختالالت بويايى باشد.

بررسى فورى موضوع گرانى مرغ در كميسيون كشاورزى مجلس:
45 درصد نهاده هاى وارداتى در بازار سياه 

فروش مى رود
  مالير- خبرنگار همدان پيام: در شــرايطى كه هر سال ميلياردها دالر از 
ظرفيت هاى ارزى كشــور، صرف واردات نهاده هاى دامى مى شود تا بخشى 
از اقالم مصرفى، مانند مرغ، تخم مرغ، گوشــت، مواد لبنى و پروتئينى و... با 
قيمت هاى مناســب ترى در ســفره هاى مردم قرار بگيرند، اما به دليل برخى 
سودجويى ها، ســوءمديريت ها و نبود نظارت هاى راهبردى، حدود نيمى از 
نهاده هاى دامى وارداتى كه با ارز 4 هزار و 200 تومانى تأمين شده اند، خارج 

از ســامانه رسمى بازارگاه و در بازار آزاد به فروش مى رسند. نبود توازنى كه 
سبب شده قيمت مرغ به سمت باالترين ركوردهاى ثبت شده پرواز كند.

در هميــن زمينــه رئيس كارگروه بررســى موضوع نهاده ها در كميســيون 
كشــاورزى مجلس، گفت: اين روزها قيمت هر كيلو مرغ به اعداد و ارقامى 
باالى 30 هزار تومان رســيده است. در واقع مشكل اصلى در گرانى مرغ و 

تخم مرغ، مسأله نهاده است. 
در بحث نهاده هم 2 موضوع اصلى دخيل اســت، نخست، تأمين نهاده و در 
مرحله بعد، توزيع نهاده. به رغم تمام مشكالت ارزى كشور به دليل تحريم ها، 
نهاده مورد نياز كشــور، همواره تأمين شــده و هيچ مشكلى براى آن وجود 
نداشــته است. يعنى هم در گذشته و هم در شرايط فعلى، نهاده به اندازه نياز 

كشور و حتى بيشتر از نيازها، تأمين شده است. مشكل اصلى گرانى مرغ، اما 
در بخش توزيع نهاده شكل مى گيرد..

حجت السالم والمسلمين احدآزاديخواه در تشريح اين مشكالت كليدى در 
حوزه توزيع، گفت: حدود صد شركت در كشور وجود دارند كه صد درصد 
از ارز 4 هزار و 200 تومانى اســتفاده و نهاده وارد مى كنند. متأسفانه به دليل 
برخى از ناهماهنگى هاى اجرايى، سوءمديريت ها و نبود نظارت ها بيش از 45 
درصد از نهاده هاى دامى كه با ارز ترجيحى وارد شده اند و قاعدتا مى بايست 
از طريق سامانه بازارگاه توزيع شــوند، خارج از اين سامانه در بازار آزاد به 
فروش مى رسند. اين يعنى حدود نيمى از حجم كلى واردات نهاده دامى كه 

با ارز دولتى وارد شده اند راهى بازار سياه مى شوند.

 پروژه بوستان گلستان 
شــهردار مالير گفت: به منظور توسعه سرانه 
فضاى ســبز در محله شمس آباد شهردارى به 
تملــك 8 هزار مترمربع زميــن در اين محله 
اقدام كرد و پس از يكپارچه سازى در راستاى 
طرح جامع اقدام مشترك برنامه ملى بازآفرينى 
شــهرى با همكارى اداره كل راه و شهرسازى 
استان 4 هزار مترمربع از اين زمين به عنوان فاز 
نخست بوستان گلستان با اعتبار 6 ميليارد ريال 

ساخته و به بهره بردارى رسيد.
 پــروژه پايــگاه فرهنگــى محله 

شمس آباد 
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، 
بابايى در ادامه از واگــذارى 200 مترمربع از 
زمين هاى تملك شــده در منطقه شــمس آباد 
جهت ســاخت پايــگاه فرهنگى بــه نيروى 
مقاومت بسيج خبر داد و گفت اين پروژه در 
راســتاى طرح جامع اقدام مشترك برنامه ملى 
بازآفرينى شــهرى انجام گرفته و با مساعدت 
نيروى مقاومت بسيج پروژه مذكور پيشرفت 
فيزيكى 30 درصدى داشــته كه با راه اندازى 
ايــن مركــز فرهنگــى خدمات بهداشــتى، 
فرهنگى، هنــرى، آموزش هاى فنى وحرفه اى 
و مشاوره اى به ساكنان محله ارائه خواهد شد.
 پروژه جمع آورى و هدايت آب هاى 
از  خارج  به  شمس آباد  منطقه  سطحى 

شهر
بابايى در ادامه از ســاخت كانال سرپوشــيده 
خيابان شهيد نصيرى خبر داد و گفت: به منظور 
جمــع آورى و هدايت آب هاى ســطحى به 
خارج از شهر در ناحيه جنوب غربى مالير با 
مشاركت اداره كل راه و شهرسازى استان اين 
كانال ساخته شده و مقدار171 متر آن به اتمام 
رسيده و باقيمانده آن به طول هزار و 550 متر 
نياز به تأمين اعتبار دارد و خواستار مساعدت 

براى انجام آن شد.

جمع آورى  شــبكه  توسعه  پروژه   
منطقه  در  فاضالب  انشــعاب  نصب  و 

شمس آباد و سرجو
شهردار مالير از مشــاركت با اداره كل راه و 
شهرسازى استان و شــركت آب و فاضالب 

براى ســاخت شــبكه جمــع آورى و نصب 
انشعابات فاضالب خبر داد و گفت: اين پروژه 
به طول 4 هــزار و 500 متر و بــا اعتبار 12 

ميليارد ريال انجام گرفته است.
 پروژه ســاخت مركــز فرهنگى-

تجارى سرجو 
شــهردار مالير در ادامــه از تملك زمين به 
متراژ 700 مترمربع در حاشيه ميدان استاندارد 
منطقه سرجو خبر داد و گفت: براى ساخت 
و راه اندازى سراى محله و همچين بازار ميوه 
و تره بــار، اين پــروژه در 3 طبقه و هر طبقه 
500 مترمربع بنا ســاخته شــد و تاكنون 40 
درصد پيشــرفت فيزيكى داشــته است و در 
طبقه همكف آن تعداد 7 دهنه مغازه تجارى 
جهت بازارچه ميوه و تــره بار درنظر گرفته 

شده است.
 پروژه ساخت مركز درمانى سرجو

بابايى گفت: شــهردارى بــا تملك يك قطعه 
زميــن و واگــذارى آن براى ســاخت مركز 

درمانــى و صدور پروانه رايگان در اين پروژه 
سهيم بوده كه با همكارى ادارات مرتبط قرار 
است اين مركز جهت رفاه حال ساكنين محل 

ساخته شود.
زمين موردنظر اين پروژه 213 مترمربع است 
كــه از محل بودجه هاى بازآفرينى ســال 97 
مبلغ 8 ميليارد ريال به عنوان مبلغ اوليه درنظر 
گرفته شده و با توجه به تورم و افزايش قيمت 
مصالح نيازمند مساعدت جهت ادامه كار است 
و اين بنا به مقدار 630 متر مربع در 3 ســقف 

درحال ساخت است.
 پياده روسازى بلوار كريمخان زند

وى در ادامه گفت: به منظــور انجام خدمات 
عمرانى و شهرسازى به مناطق حاشيه اى شهر، 

جدولكارى و پياده روســازى بلوار كريمخان 
زند از محل درآمد عمومى شــهردارى انجام 
گرفته كه شامل 900 متر جدولكارى و 2 هزار 
و 700 مترمربــع آجرفرش با اعتبار 6 ميليارد 

ريال است.
 محوطه سازى يخدان ميرفتاح

بابايــى در ادامــه گفت: شــهردارى مالير با 
تملك زمينى به مســاحت 7 هزار مترمربع در 
ســال 96 و 97 براى بهبــود محوطه يخدان 
تاريخى ميرفتاح اقدام كرد و به دنبال تملك 4 
هــزار مترمربع ديگر اســت. و اداره كل راه و 
شــهر سازى استان همدان در راستاى حفظ و 
صيانت از آثار و ابنيه تاريخى به محوطه سازى 
پيرامون آن اقدام كرد و در فاز نخست آن مبلغ 

9 ميليارد ريال هزينه شده است.
 توسعه شــبكه جمع آورى و نصب 

انشعابات فاضالب
شــهردار مالير در ادامه گفت: با مشــاركت 
شــهردارى مالير و اداره كل راه و شهرسازى 

اســتان و با همكارى شركت آب و فاضالب 
توسعه شــبكه جمع آورى و نصب انشعابات 
فاضالب در محالت ســرجو و شمس آباد به 
طول 4 هزار و 500 متر و مبلغ ده ميليون ريال 
انجام گرفت كه شهردارى نسبت به اصالح و 
ترميم نوار حفارى و آسفالت آن اقدام كرد كه 
بار مالى آن براى شــهردارى 12 ميليارد ريال 

بوده است.
 پروژه ساخت كانال پشت ناسيونال
وى در اين باره تصريح كرد: شــهردارى مالير 
با همكارى اداره كل راه و شهرســازى استان 
به اجراى ديوار حائل كانال پشــت ناسيونال 
به طول 175 متــر اقدام نمــوده و هم اكنون 
شهردارى مشغول ساخت دال بتنى پيش ساخته 
بــراى پوشــش روى كانال مذكور اســت و 

به زودى نصب خواهد شد.
 اجــراى آســفالت در محــدوده 

بازآفرينى شهرى و بافت فرسوده 
بابايــى در ادامه اظهار كرد: به منظور تســهيل 
عبور و مــرور و مرمت آســفالت در مناطق 
بازآفرينى، شــهردارى با دريافت 230 تن قير 
يارانه اى ســهميه سال 97 و 98 از سوى اداره 
كل راه و شهرسازى به اجراى آسفالت به متراژ 
46 هزار مترمربع در معابر مناطق بافت فرسوده 

و بازآفرينى شهرى مالير اقدام كرد.
 تخفيــف عوارض صــدور پروانه 

ساختمانى محدوده بازآفرينى
شــهردار مالير در اين باره گفــت: با توجه به 
تبصره ب ماده 6 آئين نامه اجرايى برنامه ملى 
بازآفرينى در راســتاى حمايت از بهسازى و 
توانمندســازى بافت فرســوده و ساماندهى 
امالك عــادى و جلوگيرى از ساخت وســاز 
غيرمجــاز، تخفيف عوارض صــدور مجوز 
ساختمانى صرفا جهت امالك مسكونى واقع 
در محــدوده بازآفرينى مشــمول 30 تا 100 
درصد بوده و شامل محله هاى عاشورا، خيابان 
شهيد صفرخانيان، طالقانى، محله شمس آباد، 
محله امامزاده عبدا...، محله ســرجو و محله 

جعفرآباد است.
 در پايان جلسه معاون وزير راه و شهرسازى 
درباره تأمين اعتبــار پروژه هاى مركز درمانى 
ســرجو،  تجارى  فرهنگــى  مركز  ســرجو، 
شمس آباد  محله  سطحى  آب هاى  جمع آورى 
و قير مورد نياز آسفالت براى اين محالت قول 

مساعد دادند.

شهردار مالير:

پروژه هاى بازآفرينى 
تكميل مى شود
 با دستور معاون وزير راه و شهرسازى و مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى ايران، پروژ هاى 

بازآفرينى مالير تكميل مى شود.
به دنبــال حضور عبورى معاون وزير راه و شهرســازى در مالير و بازديد ميدانى و تشــكيل 
جلسه با حضور جمعى از مسئوالن استانى و شهرستان درباره پروژه هاى بازآفرينى جلسه اى در 

فرماندارى مالير تشكيل شد.
شــهردار مالير در اين جلسه گفت: در راستاى طرح هاى موضوعى و موضعى مطالعات بافت 
فرســوده مالير در ســال 1387 آغاز و مطالعات اوليه در محدوده 173 هكتار آغاز و براى 20
هكتار آن به عنوان هدف طرح تهيه شــد و در ســال 1391 مطالعات سكونتگاه هاى غيررسمى 
توسط مهندسان مشاور به وسعت 225 هكتار كه 16درصد جمعيت شهر در آن مناطق زندگى 

مى كنند و 8/6 درصد سطح شهر مالير را تشكيل مى دهد انجام شد.
براساس مطالعات صورت گرفته مالير داراى 5 محله سكونتگاه غيررسمى است كه از 5 محله 
شناســايى شده 2 محله شمس آباد با وسعت 30 هكتار و جويبار (سرجو) با وسعت 36 هكتار 
به عنوان پروژه اولويت دار انتخاب شــد و پس از تغييــر رويكرد دولت در محدوده و محالت 
مسأله دار شهرى با عنوان «بازآفرينى شهرى پايدار» در شهر مالير مطالعات بازآفرينى آغاز و در 
مجموع 837 هكتار از مساحت شهر مالير معادل 39 درصد محدوده قانونى به عنوان گونه هاى 
محدوده و محالت بازآفرينى شناســايى و مصوب شــد كه پس از آن با مشاركت شهردارى و 
اداره كل راه و شهرســازى استان همدان و اقدام مشترك ساير دستگاه ها پروژه هاى متعددى در 

آن محالت انجام گرفته است.
حســين بابايى در ادامه خواستار مســاعدت معاون وزير راه و شهرسازى و مسئوالن استانى و 

شهرستانى درباره تكميل اين پروژه ها شد و تعدادى از آنها را معرفى كرد.

فرماندار تويسركان:
تعداد بسترى هاى كرونا به

 60 درصد كاهش يافته است
 طبق اذهان مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرستان 
تعداد بسترهاى در بيمارستان حضرت وليعصر(عج) از 
صــد درصد به حدود 60 درصد تقليل پيدا كرده كه اين 

مهم نتيجه آگاهى و خرد مردم است.
فرماندار شهرســتان تويســركان در جلســه مديريت 
كرونا «قرارگاه زيســتى» با بيان اينكه وضعيت كرونا در 
شهرستان خوشبختانه وضعيتى مطلوب(نارنجى) است، 
اظهار كرد: تويســركان در بحث ويــروس كرونا در لبه 
تيغ قرار دارد كه دقت و تالش بايد بر رعايت بهداشت 
فردى، فاصله گذارى و برگزار نكردن مراســم  به  صورت 

مستمر و به عنوان يك اصل در اولويت امور همه اقشار 
جامعه باشــد؛ وگرنه ممكن است وضع شهرستان بدتر 

شود.
سيدرسول حسينى با اشاره به استفاده 96 درصدى مردم 
تويســركان از ماســك، وضعيت ادارات را در استفاده 
ماســك و نحوه خدمات دهى را خــوب ارزيابى كرد و 
گفت: دســتگاه هاى دولتى و غيردولتى دوركارى براى 
افراد واجد شــرايط و رعايت همه اصول بهداشتى براى 
افراد مشــكوك يا مبتال به كرونا براى زيرمجموعه خود 
را مديريت كنند، به گونه اى كه نگرانى به مردم القا نشود؛ 

البته اين افراد در دسترس باشند.
وى با تأكيد بر اينكه بخشــداران، دهياران را مكلف به 
همكارى در اجراى طرح شــهيد سليمانى با محوريت 
محله محورى در راســتاى كنترل و مهار ويروس كرونا 

در ســطح شهرســتان كنند، افزود: دهياران با همكارى 
شوراى اسالمى، پايگاه هاى مقاومت، روحانيون مستقر و 
معتمدان و متنفذان در روستاها و همچنين در سطح شهر 
را به هميارى و تعامل به منظور حفظ سالمت همه جانبه 

شهرستان دعوت كنيد.
حسينى خواستار شناسنامه دار شدن تيم هاى تشكيل شده 
براى اجراى طرح ويژه شهيد سليمانى با محوريت بسيج 
و شــبكه بهداشت و درمان در ســطح شهرستان شد و 
تصريح كرد: رؤســاى دستگاه  هاى اجرايى كه در اجراى 

اين طرح بايد باشند، مكلف به همكارى هستند.
وى از كمــك ده ميليارد و 500 ميليــون تومان خيران 
شهرستان تويسركان به بيمارستان حضرت وليعصر(عج) 
خبر داد و بر ضرورت فرهنگ ســازى همه گير شــدن 
كمك هــاى مؤمنانــه در اين برهه زمانــى تأكيد كرد و 

گفت: خوشــبختانه مردم فهيم تويسركان در اين زمينه 
پيشــرو بوده و هستند؛ بر همين اســاس نگاه ويژه اين 
نيك انديشان در اين زمان كمك شايانى به ما خواهد كرد.

به گزارش فارس، فرماندار شهرستان تويسركان با تأكيد 
بر پاى كار بودن همه رؤساى دستگاه ها در اجراى طرح 
شهيدسليمانى، تصريح كرد: پيش بينى و پيشگيرى براى 
جلوگيرى از ابتال افــراد جامعه به ويروس كرونا هزينه  
نيســت؛ به نظر بنده يك سرمايه اســت؛ اطالع رسانى 

درست اين مهم موردنظر همه باشد.
وى با بيان اينكه اكنون ما در شهرستان مشكلى در حوزه 
درمان نداريم، خاطرنشان كرد: اما اگر روند چون گذشته 
ادامــه پيدا كند به قطع تيم درمانى به مشــكل برخواهند 
خورد، پس همه كمك كنيم كه شهرستان را به وضعيت 

مطلوب فعلى را به سمت مثبت پيش ببريم.
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از رقابت سياسى تا تقابل حقوقى بايدن و 
ترامپ در انتخابات رياست جمهورى آمريكا

مسلم رنجبران»
  پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى اياالت متحده آمريكا 
و بررســى ابتدايى آرا و قّوت گرفتن احتمــال پيروزى بايدن، اّدعاى 
تقلب در روند انتخابات و شــمارش آرا از سوى ترامپ -كه احتمال 

شكست را نمى داد- مطرح شد. 
پس از پايان انتخابات، ترامپ كه در رقابت با بايدن نتوانســت آراى 
الكترال ايالت هاى كليدى را به دست بياورد، در انديشه آن افتاد كه از 
طريق شكايت و پيگيرى دعاوى حقوقى آراى بايدن را در آن اياالت 
باطل كند. پس از آن نيز در صدد تشكيل تيم حقوقى و انتخاب وكالى 

متعّدد، جهت طرح دعوى و حتّى ابطال كل انتخابات برآمد. 
ترامپ به عنوان فــردى با تجربه و تبّحر اقتصــادى اّما بى منطق كه 
از ايــن راه تنها در صدد رســيدن به اهداف خويــش بوده، رئيس 
جمهورى اســت كه بــه پايبند نبودن به اصــول حقوقى و تعّهدات 
بين المللى شهره همگان شــده است. نقض عهدنامه هايى بين المللى 
كه ســال ها در تنظيم و تدوين آنها تالش شــده و هر كدام به نوعى 
منافع اكثريت جامعه جهانى را تأمين مى كند، عهدنامه هايى كه ترامپ 
بــه بهانه هاى واهى مانند عدم توجيِه اقتصــادى براى آمريكا با اتكا 
به قدرت مالى كشــورش (كه در دوران رياست جمهورى تمامًا در 
اختيار وى بود)، به راحتى و با خودرأيى آنها را زير پا گذاشته است. 
از ميــان عهدنامه هــاى مذكور، مى توان به خــروج از پيمان اقليمى 
پاريس اشــاره كرد كه به منظور جلوگيرى از گرم شــدن كره زمين 
و نجات محيط زيســت و جانداران كره خاكى تنظيم شده بود. پيمان 
ديگر، پيمان اقيانوس آرام (حاصل 7  سال رايزنى) بود كه به سهولِت 
تجارت و كاهش تعرفه هاى گمركى مربوط مى شد. نمونه هاى ديگر 
از جمله اقدامات وى خروج از سازمان يونسكو (كه سازمانى تربيتى 
و علمى و فرهنگى است) به جهت فرار آمريكا از بدهى هاى مربوط 
به آن ســازمان، خروج از پيمان مهاجرتى ســازمان ملل، خروج از 
شــوراى حقوق بشــر، خروج از برجام، قطع بودجة امدادرسانى به 
آوارگان فلسطينى، خروج از پيمان نفتا، پيمان تجارت آزاد آمريكاى 
شمالى، خروج از پيمان منع موشك هاى هسته اى ميان برد، خروج از 
سازمان جهانى بهداشت و تهديد به تحريم ديوان بين المللى كيفرى 

است ك همگى در سوابق وى موجود است.
 با توجه به موارد فوق، بدون كوچك ترين شــبهه  و ترديدى مى توان 
ترامِپ اقتصاددان را پيمان شكن ترين و غيرحقوقى ترين سياست مدار 
جهان محســوب كرد كه ذّره اى منطِق حقوقــى و پايبندى به اصول 
مسلم بين المللى را در وى نمى توان يافت. ترامپ در انتخابات رياست 
جمهــورى اخير، با كمك قواعد حقوقى و اســتخدام وكالى خبره و 
تمّسك به قانون(!) -كه پيش از آن ذّره اى احترام براى آن قائل نبوده- 
در صدد اســت به خواسته خويش يعنى پيروزى دوباره در انتخابات، 
دســت يابد. ترامپ غافــل از اينكه دموكرات ها (كــه عمدتاً افرادى 
حقوقى هســتند) از مدت ها پيش با شــناخت ترامپ، - درصورت 
احتمال شكســِت وى- پيش بينى چنين اّدعا و اقدامى را از طرف وى 

كرده و خود را جهت رويارويى با اين مسأله آماده كرده بودند.
در انتخابــات اخير آمريكا، در جناح مقابل ترامپ، بايدن و تيم وى از 
جمله رئيس جمهور پيشــين آمريكا، باراك اوباما، (كه خود حقوقدان 
و از وكالى مشــهور اســت) مّدت ها پيش از برگزارى انتخابات -با 
شناختى كه از ترامپ درنظر داشتند-، پيش بينى كرده بودند كه احتمال 
دارد ترامپ بدون كوچك ترين منطقى، نتيجه انتخابات را نفى كند يا 
كّل انتخابات را زير سؤال ببرد، خود را جهت رويارويى با اين مسأله 

آماده كرده اند.
اصول مسلم حقوقى و بين المللى درنهايت به طرفين انتخابات آمريكا 
خواهد آموخت كه پيروزى واقعى و نهايى در گرو پايبندى به اصول 
حقوقى و توافقات بين المللى خواهد بود. به احتمال بسيار زياد، اصول 
مسلم حقوقى و بين المللى، با تكيه بر منطق و مالحظه سوابق تاريخى، 

پيروزى اين تقابل را ازآِن دموكرات ها خواهد كرد.
نكتــه جالــب توّجه اين اســت كه جــورج بوِش پــدر، از حزب 
جمهوريخواه -كه بيش تر از 4 ســال در سمت رئيس جمهور آمريكا 
باقى نماند-، در رقابت انتخاباتى ســال 1993 از بيل كلينتون از حزب 
دموكرات (كه او نيز يك وكيل و حقوقدان بود) شكســت خورد. اين 
نكته نيز حائز اهّميت است كه در بررسى انتخابات رياست جمهورى 
ســال هاى 2008 و 2012 آمريكا كه در هر 2 انتخابات، باراك اوباما، 
پيروز شــد، رقباى وى، يعنى جان مك كين، يك خلبان بوده و ميت 

رامنى، يك مدير اقتصادى بوده  است.
با نگاهى به سياستمدارانى كه از گذشته تاكنون در آمريكا بر سر كار 
بوده اند، مى توان به اين نتيجه رسيد كه حقوقدانان همواره نقش موثر 
و كليدى در تحوالت جامعه داشته اند و بيشتر از سايرين توانسته اند 
اقبال و اعتماد عمومى را جلب كننــد. اين موضوع درباره 3 رئيس 
جمهور دموكرات آمريكا از حدود 30 ســال گذشته صادق است. با 
وجــود تالش هاى ترامپ در جهت ترميم وضعيت اقتصادى آمريكا 
و توّجه بــه منافِع (به قول او) آمريكا در دنيــا و رقابت با چين در 
اين عرصه، آنچه مردم آمريكا برايشان قابل توجه بوده، قانونمدارى 
و توّجــه به نقــش وكال و حقوقدانان در اداره آن كشــور بوده كه 
فرصــت ديگرى را به دونالد ترامپ براى ادامه سياســت هاى صرفا 

اقتصادى اش نداده اند.

آقاى وزير علوم! وارد خط قرمز ما نشويد
 رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى در پيامى نسبت 
به نامــه وزير علوم به مقام معظم رهبرى درباره دانشــگاه فرهنگيان 

واكنش نشان داد. 
حميدرضا حاجى بابايى در صفحه شــخصى خود در توئيتر نوشــت: 
دانشــگاه فرهنگيان قلب ســند تحول بنياديــن آموزش وپرورش را، 
وزيرمحترم علوم نمى شناسد. ايشان نامه اى به رهبرى عزيز نوشته اند و 

خواستار انحالل محترمانه دانشگاه فرهنگيان شده اند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در ادامه اين پيام با 
تأكيد بر اينكه «از همه بيشتر رهبرى پشتيبان اين دانشگاه(فرهنگيان) 
هستند»، خطاب به اين وزير اعالم كرد: آقاى غالمى عزيز، وارد خط 

قرمز ما نشويد.

حمايت از توليد داخل تنها راه خنثى سازى 
تحريم ها 

 در ادامه تالش براى همراه كردن دولت در حمايت از توليد داخل 
اين بار عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى با 

رزم حسينى وزير صنعت، معدن و تجارت ديدار كرد.
به گزارش روابط عمومى نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى، 
هادى بيگى نــژاد در توضيح علت برگزارى اين جلســه و نتايج آن، 
اين گونه بيان كرد: مدتى اســت موضوع حمايــت از توليد داخل در 
دستور كار بنده است و جلسات متعددى با سازندگان كاالى داخلى و 

كارشناسان گذاشته و به نتايجى رسيده ام. 
نماينده مالير در مجلس در ادامه افزود: در اين جلســه بخشى از اين 
نتايج را با وزير صنعت، معدن و تجارت در ميان گذاشــتم. از جمله 
مواردى كه مطرح شــد بحث هدفمند كردن واردات است، بدين معنا 
كه كااليى كه وارد مى شــود چه كاربردى داشته و بناست كه در كجا 
استفاده شود و در گام دوم مشخص شود آيا امكان توليد به صرفه اين 

كاال در داخل وجود دارد يا خير؟ 
وى همچنين افزود: هدفمندســازى واردات پيش زمينه اى براى اتخاذ 
سياســت هاى حمايتى از توليد داخل است و از آنجا كه پيش از اين 
در اين باره با وزارت نفت و شــركت هاى تابعه توافقاتى داشــته اين 
مقرر شــد وزير صمت نماينده اى را از طرف وزارتخانه معرفى كند تا 
با همراهى نماينــده وزارت نفت كارها را جلو ببريم و زمينه را براى 
تهيه طرحى منســجم و اجرايى كه مورد توافق دولت و مجلس باشد، 

فراهم كنيم.
عضو هيأت رئيسه كميســيون انرژى مجلس با اظهار بر اينكه بازديد 
از يكــى از گمرك ها و همچنين ســامانه تجــارت وزارت صمت از 
برنامه هاى اين هفته براى ادامه اين كار اســت، تأكيد كرد: شايان ذكر 
اســت سياســت نگاه به درون و اتكاى به توانمندى هاى داخلى كه 
سياســتى مؤثر در مسير «خنثى سازى تحريم ها و غلبه بر آنها»ست در 
تقابل با سياست شكست خورده اى است كه راه حل مشكالت كشور 
را در خارج از مرزها مى جويد و چشــم به دست بيگانگان براى «رفع 

تحريم ها»  دارد. 
بيگى نــژاد در پايان تصريــح كرد: نتيجه اين سياســت كه از زواياى 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى است به توسعه و پيشرفت پايدار كشور، 

پويايى و درون زايى اقتصادى و اشتغال پايدار خواهد انجاميد.

جا به جايى سياسى مديران تا پايان دولت 
بايد متوقف شود

 بنا بر نامه ابالغى دولت به 
دســتگاه ها، طبق دستورالعمل 
جابه جايــى مديران تــا پايان 

دولت بايد متوقف شود. 
نماينــده همــدان و فامنيــن 
اسالمى  شــوراى  مجلس  در 
در گفت وگــو بــا ايســنا، با 
اشــاره به برنامه دولت درباره 
براى  اســتثنايى  شرايط  بروز 
كرد:  اظهار  مديران  جابه جايى 
درصورت رســيدن موعد بازنشســتگى، بيمارى و استعفا، شرايطى 
از ايــن قبيل جابه جايى مديران و روى كار آمدن مديران شايســته و 
توانمند براى خدمت رســانى به مردم ايرادى ندارد اما به طبع خارج از 
اين مالك ها اگر جابه جايى صورت گيرد به منزله سياسى كارى است.

حجت االسالم احمدحسين فالحى با اشــاره به نبود لزوم جابه جايى 
مديرانــى كه هيچ كدام از اين موانع را ندارند و در كار و مجمع خود 
موفق هستند، بيان كرد: جابه جايى چنين مديرانى سياسى كارى است و 
ما به عنوان دســتگاه نظارتى اگر چنين اتفاقى را مشاهده كنيم، از وزرا 
پيگير علت موضوع خواهيم بود و اگر اين بازى هاى سياســى درباره 
مديران شايسته و توانمند اتفاق بيفتد در دفاع از اين مديران كارآمد از 

هر طيف و جناحى پاى كار هستيم و حمايت خواهيم كرد.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره جابه جايى 
برخى از مديران همدانى در اســتان، اعالم كرد: در برخى قســمت ها 
زمزمه هايــى بر تغيير از طرف مديران مجموعه هاى دولتى اســتان به 
گوش مى رســد كه درصورت بروز چنين اتفاقى از طريق پرسش از 

وزير پيگيرى خواهيم كرد.
وى بــا بيان اينكه با مديران دولتى اســتان تعامل و همكارى داريم و 
معتقدم بازى هاى سياســى تنها به مردم آســيب مى رساند و مردم از 
نمايندگان و مجريان انتظار خدمت دارند، تأكيد كرد: بنا را بر صحت 
نداشــتن زمزمه ها مى گذاريم اما درصورت بــروز اين اتفاق به عنوان 

حافظ منافع مردم پيگيرى خواهيم كرد.
فالحى تصريح كرد: هركس براى مردم خدمت كند محترم است، خواه 
دولت يا مجلس باشد، مقصود حل مشكالت مردم است اما اين روند 

و كشيده شدن آن به فضاى سياسى كار صحيحى نيست.

ُخلق دولت به اخالق سالطين مستبد شبيه است
 دولت انجــام وظيفه قانونى-نظارتى مجلس را توهيــن مى داند و به جاى 

جبران اشتباهات گذشته، طلبكارانه وارد مى شود.
نماينده خمينى شــهر در در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به شكايت دولت 
از برخى نمايندگان به دليل انتقــاد از عملكرد دولت، گفت: گويا الفاظ، معانى 
خودش را از دســت داده و دولت با الفاظ ديگــرى صحبت مى كند كه انجام 
وظيفه قانونى مجلس را توهين تلقى كرده است. الفاظى كه نمايندگان در نطق ها 
و تذكرهايشــان به كار بردند در 99 درصد مواقع انجام وظيفه نظارتى براساس 
قانون بوده اســت. محمدتقى نقدعلى افزود: برداشــت رئيس جمهور از تذكر 
نمايندگان از روى سوء تفاهم نيست؛ زيرا روايت داريم  ُحّب و بُغض موجب 
مى شود، چشم انسان كور و گوشش َكر شده و الفاظ را وارونه بشنود و وارونه 

تفسير كند و هر چيزى را توهين به خود تلقى كند.

نيروهاى آمريكايى مشغول غارت نفت و ثروت 
مردم سوريه هستند

 برخى كشــورها با تحميل تحريم هاى يكجانبه عليه مردم سوريه، ممانعت 
از تالش هاى بين المللى براى بازگشــت پناهندگان و آوارگان ســورى و نيز 
كارشكنى در فرايند سياسى، در صدد طوالنى تر كردن بحران سوريه و تحميل 

ارائه خود بر مردم آن هستند.
به گزارش ايســنا، نماينده دائم ايران در سازمان ملل در نشست شوراى امنيت 
درباره ســوريه گفت: اين اقدام غيرقانونى و غيرانســانى بــوده و محكوم به 
شكست است.  مجيد تخت روانچى همچنين گفت: نيروهاى آمريكايى با اشغال 
بخش هايى از سوريه، تحت پوشــش مبارزه با تروريست، از برخى گروه هاى 
تروريســتى نظير جبهه النصره(تحريرالشام) حمايت مى كنند و مشغول غارت 

نفت و ثروت مردم سوريه هستند.

اعتراض چين به واشنگتن درباره تحريم هاى 
مرتبط با ايران عليه 4 نهاد چينى

 سخنگوى وزارت امور خارجه چين از اعتراض اين كشور به واشنگتن پس 
از مطرح كردن اتهاماتى مرتبط با ايران عليه 4 نهاد چينى و تحريم آنها خبر داد.
به گزارش ايســنا، ليجيان ژائو در يــك كنفرانس خبرى گفت: چين از آمريكا 

خواسته است اشتباهاتش را اصالح كند. 
اظهارات ســخنگوى وزارت امور خارجه چين در پى اين مطرح مى شــود كه 
اليوت آبرامز، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران و ونزوئال روز چهارشــنبه در 
رويداد مجازى مؤسســه بيروت برخى نهادهاى واقع در چين و روســيه را به 

كمك به ارتقاى موشك هاى باليستيك ايران متهم كرد.
همچينيــن خبرگزارى بلومبرگ در خبرى مدعى شــده اســت كــه آمريكا 

تحريم هايى را عليه 5 نهاد مرتبط با ايران اعمال كرده است.

تراب  على  آقاى  نام  به  شهرى  زمين  سازمان  واگذارى  قرارداد  فرم  اصل 
كمريان به شماره شناسنامه 6 صادره از مالير ساكن نهاوند مربوط به قطعه 
زمين به شماره 75 بلوك 14 داراى پالك شماره 1198 فرعى از 4091 اصلى 
به مساحت 190 مترمربع مفقود گرديده و فاقد ارزش قانونى مى باشد. ضمنًا 

هيچگونه مسئوليتى متوجه اداره راه و شهرسازى نمى باشد. 
(م الف 789)

اطالعيـه

مهدى سلگى - سرپرست اداره و شهرسازى شهرستان نهاوند

محمد ترابى»
 با نزديك شــدن به روزهاى پايانى دولت 
دوازدهــم و انتخابات رياســت جمهورى در 
خرداد 1400 بحث ها و گمانه زنى هاى بيشترى 

حول محور دولت آينده صورت مى گيرد. 
 پايان هفته گذشــته حســين دهقان مشــاور 
فرمانــده كل قــوا در صنايــع دفاعــى در 
گفت وگويــى با يكى از خبرگزارى ها با تأكيد 
بر اينكه خودم را يك عنصر كامال ملى، انقالبى 
و فردى مى دانــم، كانديداتورى خود را براى 

انتخابات سال آينده اعالم كرد.
اين خبــر بارى ديگر توجهات را به ســمت 
حضور يك نظامى در قامت رياست جمهورى 
معطوف كــرده و واكنش برخــى را به همراه 

داشت.
حضور محسن رضايى به عنوان يك نظامى در 
رقابت هاى انتخاباتى كه ديگر براى ما ايرانى ها 
عادت شــده، با حضور قاليباف در چند دوره 
اخير در قامت كانديداى رياســت جمهورى، 
حضور يك نظامى را در پاستور جدى تر كرده 

است. 
قاليباف كــه در دهه اخير عالقه خود را در به 
دست گرفتن رياست قوه مجريه را نشان داده، 
ســال گذشته پس از نااميد شــدن از چندين 
دوره رقابت شانس خود را در مجلس شوراى 
اســالمى امتحان كرد. اما اين بار توانســت با 
قاطعيت بر صندلى رياست بهارستان با كمك 

ديگر هم حزبان خود تكيه زند. 

با اين حال، نســبت عالقه قاليباف به منســب 
رياســت جمهورى به قدرى ملموس است كه 
برخى از رقيبان وى براى از دور خارج كردن 
او از گردانه رقابت انتخابات رياست مجلس، 
شرط حضور نيافتن در رقابت انتخاب رياست 
جمهورى را بــراى رئيس مجلــس يازدهم 

گذاشتند. 
با اين حال قاليباف همچنان يكى از كانديداهاى 
محتمــل رقابت خرداد 1400 بوده اســت. از 
اين رو مى توان گفــت درصورت حضور وى 
در عرصــه رقابــت انتخاباتــى، مجالى براى 

قدرت نمايى ديگر نظامى ها نخواهد بود.
حــال، گذشــته از اينكه چنــد نظامى در 
خواهند  شــركت  آينــده  ســال  انتخابات 
كرد، اين پرســش در ذهن پيش مى آيد كه 
حضور يك نظامى بر مسند رياست پاستور 
تا چه اندازه با شــرايط حال حاضر كشور 
همخوانــى دارد؟ از ســوى ديگر خلقيات 
يك نظامى در اداره امور كشور چه منافع و 

چه معايبى خواهد داشت؟ 
 اقتصاددانان پيشتازان در انتخابات

در شرايط كنونى كشــور به دليل تحريم هاى 
ظالمانــه و برخى ســوءمديريت هاى داخلى 
مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم به اولويت 
نخســت در كشور تبديل شده، از سوى ديگر 
ويروس منحوس كرونا جان و نان مردم كشور 
را تحت تأثير خود قرار داده و بر تشديد فشار 

اقتصادى بر زندگى مردم افزوده است. 

بــا توجه بــه مشــكالت اصلى كشــورمان 
مى توان نياز كشــور را با توجه به اينكه رئيس 
جمهور آينده چه تخصصى بايد داشته باشد، 

اولويت بندى كرد:
-همان طور كه گفته شد مشكالت اقتصادى و 
معيشــتى مردم در چند سال اخير، به اولويت 
نخســت كشور تبديل شده اســت. از اين رو 
مى تــوان گفت كه حضور يــك اقتصاددان با 
ســابقه اجرايى قوى، مى تواند بهترين گزينه 

براى هدايت پاستور باشد.
-از سوى ديگر حال كه شرايط عرصه بين الملل 
تغيير كرده و بازگشت آمريكا به برجام و رفع 
تحريم هاى ظالمان عليه كشورمان محتمل تر از 
گذشته شده است، افرادى با تخصص حقوقى 
و بين الملل ديگر گزينه هاى مناسب در شرايط 
فعلى محســوب مى شوند؛ زيرا همان گونه كه 
گفته شد رفع مشكالت اقتصادى براى كشور 
به اولويت نخست تبديل شده و براى رفع آن 

بايد از هر فرصتى استفاده شود. 
- پــس از كاهــش تــرس عامه مــردم از 
ويــروس كرونا(كه البته اين مســأله به نفع 
جامعــه نخواهد بود) و از ســوى ديگر با 
اخبارى مبنى بر كشــف واكســن كرونا از 
حضور  نياز  احســاس  كمپانى،  چند  سوى 
يك پزشك به عنوان رئيس دستگاهى كشور 
نســبت به روزهاى ابتدايى شيوع ويروس 
كرونا كمرنگ تر شــده است. با اين حال و 
از آنجايى كــه در خوش بينانه ترين حالت 

ممكــن نزديك به يــك ســال ديگر اين 
ويروس منحوس در جهان وجود داشــته و 
به عنوان بحران ديده مى شود، شايد حضور 
يك متخصص در رشــته هاى علوم پزشكى 
بتوانــد تأثير مثبتــى در كاهش اثرات منفى 
ايــن ويروس منحــوس بر جــان مردم و 

اقتصاد كشور داشته باشد. 
 نظارت و كنترل بهتر با اعتمادسازى
ســوءمديريت برخى سوءاســتفاده كنندگان 
در كشــور كه برخى از مقامات كشــورى 
نيز بــه آن اذعان دارند، يكــى از پايه هاى 
مشــكالت اقتصــادى حال حاضر كشــور 

مى شود.  ارزيابى 
كه  ميلياردى  چندهــزار  اختالس گران  ظهور 
در دهه اخير در كشــورمان به وجود آمده و از 
سوى ديگر نبود هماهنگى الزم ميان برخى از 
دستگاه هاى اجرايى در كشور، نشان از وجود 
برخى كاســتى ها در زمينه هــاى مديريتى و 

نظارتى در كشور است. 
كانديــداى عملگرا كه با ســابقه هاى اجرايى 
موفق، به يقين مى تواند تأثير بسزايى در كاهش 
اين گونه معضالت در كشور در مسند رياست 
دستگاه اجرايى كشور داشته باشد. با اين حال 
و بــا توجه بــه اعتقاد نگارنده كــه تأثير اين 
معضل را بر اقتصاد كشور نسبت به تحريم ها 
و ويروس كرونا كمتــر مى داند، حضور يك 
نظامى در اولويت پايين ترى نسبت به حضور 

يك اقتصاددان و ... قرار مى گيرد. 

نظامى يا اقتصاددان كدام براى شرايط كشور اولويت دارند؟

نظامى ها پيشگام دركانديداتورى1400

حسين دهقانمحمدباقر قاليبافسعيد محمدمحسن رضايىرستم قاسمى

 اقتصاد ايران اقتصــادى بزرگ و مقاوم 
است و ايران مى تواند نيازمندى هاى منطقه 
و حتــى جهان را در برخى از موارد ارزان تر 

و راحت تر تأمين كند.
به گــزارش ايرنا، رئيس جمهــور در آئين 
بهره بــردارى از طر هاى ملى اظهار كرد: در 
شــرايطى كه دشــمنان ما مى خواستند ما را 
تحريم و ايران را منزوى كنند و در شرايطى 
كه با تصــور خام خود مى خواســتند ما را 
نسبت به آينده كشور مأيوس كنند، در يك 
هفته شاهد افتتاح 3 طرحى هستيم كه ارزش 

آن 30 هزار ميليارد تومان است. 
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى 

ادامه داد: اقتصاد ايران نشــان داد كه يك 
اقتصاد بزرگ و مقاوم است. فكر نمى كنم 
در منطقــه هيچ كشــورى چنيــن قدرتى 
داشــته باشــد كه بتواند در 3 سال جنگ 
مداوم رويارو بايستد و پيروز شود كه اين 
ايران  ملت  تــاب آورى  و  عظمت،  قدرت 
در ســايه خوداتكايى مــردم و درون زايى 
اســت؛ البته ژئوپلتيك ايران يكى از نكات 

است. اساسى 
وى يادآور شد: ملت ايران هميشه با فرهنگ 
خــود كار بزرگى كرده اســت؛ امــا ايران 
يك نقطــه مهم از نظر جايــگاه جغرافيايى 
و ژئوپلتيك اســت كه هيــچ قدرتى در دنيا 

نمى توانــد ايران را نه براى منطقه و نه براى 
جهان حذف كند، خيلى ها آمدند كه ايران را 

از بين ببرند و نتوانستند.  
رئيــس جمهور با بيان اينكه براى ما و براى 
ملت ما و دنيا، آينده ايران بسيار مهم است، 
گفت: آينده اميدواركننده هم براى ايران هم 
منطقه مهم اســت. ايران آباد و پيشرفته تنها 
براى مردم ايران مهم نيست بلكه براى منطقه 

و جهان است.
قابليت هاى  به خاطر  ايــران  افزود:  روحانى 
بسيار بزرگى كه دارد، مى تواند نيازمندى هاى 
منطقه و حتى جهــان را در برخى از موارد 

ارزان تر و راحت تر تأمين كند.

وى خاطرنشــان كرد: ايــن قابليت ها امروز 
در سايه تالش هاى انديشمندان، دانشمندان 
و دانشــگاهيان ايجــاد شــده اســت. در 
دانشــگاه هاى ما كارهاى بسيار خوبى انجام 
مى شــود و اين همه مهندســانى كه تربيت 

مى شوند، سرمايه بسيار بزرگى هستند.
رئيس دولــت دوازدهم با مهــم خواندن 
سرمايه انسانى، اظهار كرد: اگر بتوانيم در 
صنعت داراى يك جهش و شــتاب بسيار 
ارزشــمند باشيم به اركان آن نيازمنديم كه 
ركن نخست آن، ســرمايه است. در واقع 
اگر سرمايه نباشــد نمى توانيم كارى انجام 

دهيم.

 روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
كشــور با توجه به برگزارى 4 انتخابات مهم 
در خرداد 1400، در فراخوانى از دانشگاهيان، 
فعاالن سياسى، حزبى و رسانه اى دعوت كرد 
تا ديدگاه ها و پيشنهادهاى خود را در ارتباط 
با تمهيــدات حقوقى و اجرايــى برگزارى 
انتخابات 1400 در شــرايط شيوع ويروس 

كرونا ارائه كنند.
بــه گزارش ايســنا، وزارت كشــور در اين 
فراخوان اعالم كرده اســت: شيوع ويروس 
كرونا در جهان؛ همه ابعاد زندگى بشر اعم از 
سياسى، اقتصادى و اجتماعى را متأثر ساخته 
و طبيعى است كه آثار اين همه گيرى عمومى 
در عرصــه سياســت و از جملــه موضوع 
انتخابات و كم و كيف مشــاركت سياســى، 

بيش از ساير حوزه ها نمود پيدا كند.
در ادامــه اين فراخوان آمده اســت: در اين 
ميان، بررسى نقاط ضعف و قوت تجربه هاى 

موجود، نشان مى دهد، استفاده از روش هاى 
جديد در برگزارى انتخابات، حتى مى تواند 
تحوالت مثبتى را در مشــاركت سياســى و 
نحوه حضور مردم در انتخابات فراهم سازد.

در اين فراخوان با اشــاره به اينكه در مقطع 
زمانــى جــارى و درحالى كه تدوام شــيوع 
همه گيرى كرونا، مفروض روند برنامه ريزى 
كشور قرار گرفته است، برگزارى 4 انتخابات 
مهم در خــرداد 1400 در پيش رو قرار دارد؛ 
آمده اســت: 2 انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهورى و ششمين دوره شوراهاى 
اســالمى شهر و روســتا در سراسر كشور و 
2 انتخابــات ميان دوره اى مجلس شــوراى 
اســالمى و ميــان دوره اى مجلــس خبرگان 
رهبرى در برخى از اســتان ها اين همزمانى 
سياست ها،  پيش بينى  مستلزم  اجتناب ناپذير، 
برنامه ها و اقدامات مناســب براى به حداقل 
رســاندن تبعات و آثــار همه گيرى كرونا بر 

اركان چهارگانه انتخابات يعنى؛ مشــاركت، 
سالمت، رقابت و امنيت است.

وزارت كشور در اين فراخوان اعالم كرد: از 
ديدگاه ها و پيشــنهادات دانشگاهيان، فعاالن 
سياسى، حزبى و رسانه اى در روند تدوين و 
اتخاذ سياست ها، برنامه ها و اقدامات مناسب 
يادشــده براى برگزارى انتخابات 1400 در 
شــرايط كرونا در محورهــاى ذيل، بهره مند 

شود؛
■ ظرفيت هــاى حقوقى مجموعــه قوانين و 
مقررات انتخاباتى كشــور بــراى برگزارى 

انتخابات در شرايط همه گيرى كرونا
■ تحول در شيوه ثبت نام داوطلبان انتخابات 
براى برگــزارى انتخابات در شــرايط همه 

گيرى كرونا
برگــزارى  چالش هــاى  و  فرصت هــا   ■
الكترونيك انتخابات در شــرايط همه گيرى 

كرونا

■ تحول در رويكردها و روش هاى تبليغات 
انتخابات براى رعايــت پروتكل هاى مقابله 

كرونا
■ سازوكار هاى مؤثر در افزايش مشاركت در 

انتخابات در شرايط همه گيرى كرونا
و  آرا  اخــذ  شــيوه هاى  در  تحــول   ■
شــرايط  در  انتخابــات  آراى  شــمارش 

كرونــا همه گيــرى 
■ تحول در رويكردها و شــيوه هاى بازرسى 

انتخابات در شرايط همه گيرى كرونا
■ ساير محورهاى مرتبط

در بخش پايانى اين فراخوان آمده اســت: 
صاحبــان  و  عالقه منــدان 
انديشــه و تجربــه در ايــن 
ديدگاه ها  مى تواننــد  عرصه، 
و نكتــه نظــرات خــود را 
حداكثــر تا پايــان آذرماه به 
نشــانى pr@moi.ir و يــا 
بينى شــده  پيش  بخــش  از 
اطالع رســانى  پايــگاه  در 
آدرس بــه  كشــور  وزارت 
 www.moi.ir ارسال كنند.

ايران مى تواند نيازهاى منطقه و جهان را ارزان تر تأمين كند

فراخوان وزارت كشور 
درباره شيوه برگزارى انتخابات در شرايط كرونا
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نيش و نوش

اعالم نحوه اعزام و انتقال بيماران سرپايى و بسترى در مراكز تأمين اجتماعى
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با صدور بخشــنامه اى، نحوه رســيدگى و اتخاذ تصميم درباره اعزام و انتقال بيماران از يك 

شهرستان به شهرستان ديگر را اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، براساس اين بخشنامه، اعزام بيماران سرپايى تنها درصورتى به مراكز درمانى شهرستان هاى ديگر صورت مى پذيرد 
كه محقق شود خدمات تشخيصى  - درمانى مورد نياز و يا پزشك متخصص / فوق تخصص مربوطه در مراكز درمانى ملكى و طرف 
قرارداد شهرســتان محل اعزام بيمار وجود ندارد و نوع بيمارى به گونه اى اســت كه تأخير در درمان بيمار، عوارض و خطرات جانى 

در پى خواهد داشت.
همچنين خدمات تشخيصى - درمانى مورد نياز در تعهد سازمان باشند و بيمار مشمول اعزام باشد.

بر اين اساس، مصطفى ساالرى افزود: تمامى بيمه شدگان، مستمرى بگيران بازنشسته، ازكارافتادگان كلى، بازمانده و افراد تبعى آنان، 
واجد شرايط اعزام و مشمول دريافت هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه، درباره خدمات تشخيصى و درمانى در تعهد سازمان هستند.

كتاب هاى كمك آموزشى همچنان ممنوع
 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد كه ممنوعيت كتاب هاى كمك آموزشــى براساس مصوبات شوراى 

عالى آموزش و پرورش در بستر فضاى مجازى نيز مانند آموزش حضورى به قوت خود باقى است.
رضوان حكيم زاده در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: ممنوعيت كتاب هاى كمك آموزشى به اين دليل است كه در بستر فضاى مجازى و 
آموزش حضورى تأكيد بايد بر تربيت و برنامه درســى موجود باشد و از رفتن به سراغ كتاب تست كه آموزش را به يكسرى تست 

تقليل مى دهد، خوددارى شود.
وى سال گذشته اعالم كرده بود كه براساس سند تحول مبنى بر تنوع بخشى به محيط يادگيرى و مشاركت هدفمند خانواده و مدرسه 

تصميم گرفتيم در سال تحصيلى جديد استفاده از كتاب هاى كمك آموزشى را در مدارس ممنوع كنيم.
حكيم زاده افزود: اولويت روش آموزش در پايه هاى اول تا سوم ابتدايى در مناطق دوردست عشاير و روستايى كم جمعيت، آموزش 

حضورى و استفاده از برنامه هاى مدرسه تلويزيونى است.

رئيس ناحيه 2 اوقاف و امور خيريه همدان:
 خريد و فروش قبر در آرامستان 

ممنوع است

 طرح تفضيلى آرامســتان موقوفه باغ بهشــت اســتان همدان از 
سال 89 به اجرا درآمده اســت، امالك باغ بهشت به پيشنهاد آيت ا... 
معصومى همدانى در ســال 42 از ســوى واقف بزرگ و خيرانديش 
محســن خان قراگزلو وقف شده است. اراضى آرامستان وقفى بوده و 
طبق قانون متولى اداره موقوفات اداره اوقاف و امور خيريه است. اين 

مجموعه از سال 1346 آغاز به كار كرده كه حدود 107 هكتار است.
 دفن 3 هزار و 289نفر در آرامستان همدان

رئيس ناحيه 2 اوقاف و امور خيريه همدان در جلسه پنجشنبه گذشته 
در جمع خبرنگاران، بيان كرد: امســال تا پايان آبان 3 هزا و 289 نفر 
در آرامستان همدان خاكسپارى شده اند كه از اين تعداد حدود هزار و 

722 نفر از آنها آقا و هزار و 567 مربوط به خانم ها بوده است.
على قبادى تصريح كرد: تعداد فوتى هاى دفن شــده در باغ بهشــت 
همدان در ســال 98، 3 هزار و 190 فوتى بوده است كه از اين تعداد 
هــزارو 690 مرد و هزار و 500 نفــر زن بوده اند، همچنين از ابتداى 
سالجارى تا پايان آبان  3 هزار و 890 فوتى در باغ بهشت همدان دفن 

شده كه هزار و 722 فوتى مرد و هزار و 567 فوتى زن بوده است.
قبادى درباره ظرفيت پذيرش متوفيان در موقوفه باغ بهشــت، اظهار 
كرد: باغ بهشــت همدان ظرفيت پذيــرش 40 متوفى را در روز دارد 

كه در مواقع بحرانى پذيرش بيش از اين تعداد نيز امكانپذير است.
وى با بيان اينكه تعداد نيروهايى فعال در مجموعه باغ بهشت همدان 
35 نفر هستند، افزود: 12 وســيله نقليه فعال در اين مجموعه وجود 
دارد كه از اين تعداد 9 خودرو متعلق به بخش خصوصى و 3 خودرو 

مربوط به اداره اوقاف است.
 هزينه ســاخت هر قبر يك ميليون و 300 هزار تومان 

است
به گزارش همدان پيام، قبادى با بيان اينكه از ابتداى سالجارى تعداد 4
هزار و 300 مأموريت ثبت شــده است و طبق قانون خريد و فروش 
قبر ممنوع است، گفت: درحال حاضر تنها بابت ساخت يك قبر مبلغ 
يك ميليون و 300 هزار تومان هزينه مى شود كه با ارائه ديگر خدمات 

هزينه دفن يك فوتى يك ميليون و 850 هزار تومان است.
رئيس اوقــاف و امور خيريه ناحيــه 2 همدان افزود: افــراد نيازمند 
تحت پوشش كميته امداد شــامل 30 درصد تخفيف مى شوند، افراد 
مجهول الهويه نيز به صورت رايگان دفن مى شوند كه تعداد آنها در ماه 

بين 3 تا 5 نفر است.
وى با اشــاره به افزايش نيرو با شيوع كرونا ويروس در غسالخانه باغ 
بهشت، گفت: يك نيروى آقا و يك نيروى خانم در اين بخش اضافه 
شــده است، در گذشــته 2  نيروى خانم و 2 نيروى آقا در اين بخش 
فعاليت مى كردند. قبادى ادامه داد: براساس تصميم گيرى ستاد مقابله با 
كرونا درحال حاضر ورود و خروج خودرو به داخل باغ بهشت ممنوع 
است اما نمى توان از ورود و خروج افراد جلوگيرى كرد و همشهريان 

بايد اين موضوع را رعايت كنند.
وى درباره ادعاى واگذارى مديريت باغ بهشت به شهردارى همدان، 
خاطرنشــان كرد: درحال حاضر مديريت باغ بهشت با اوقاف است و 
اگر بنا باشد شهردارى مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرد سازوكار با 
ســازمان اوقاف است ما نيز تا زمانى كه در اين جايگاه هستم از حق 

خود در اين مورد دفاع خواهيم كرد.
قبادى درباره ورود طالب و نيروهاى جهادى در بحث غسل و تدفين 
افراد كرونايى، گفت: با اعالم آمادگى اين نيروها دوره هايى براى آنها 
برگزار شــد كه درصورت نياز و مواقع بحرانى از اين افراد اســتفاده 

خواهد شد.
گفتنى است در پايان جلسه آئين از پوستر فراخوان هفتمين جشنواره 
«وقف چشمه هميشه جارى» در اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 

رونمايى شد.

آرمان ملى: خبر واكسن ايرانى كرونا
 رونق توليد ملى كه مى گن يعنى اين!!

آسيا: خط فقر؟
 مال كدوم قشر؟! مظنه هر خطى براى هر قشرى فرق مى كنه!!

آفتاب: سفره بازنشستگان كوچك و كوچك تر مى شود
 يا كرونا يا تحريم يا گرانى! نسل ماست كه منقرض مى شه!!

 اعتماد: خوشبينى خطرناك كرونايى
 يه ذره كه كرونا خودشــو عقب مى كشــه همه از در دوستى 

باهاش وارد مى شن!!
آسيا: كاهش 70 درصدى تقاضاى مردم براى خريد مرغ

 احتماال 30 درصد باقيمانده هم از ما بهترون هستن!!
اسكناس: فشار تورمى روى دوش فقرا
 هر چى كه سنگه مال پاى لنگه!!

تجارت: بورسى ها نگران افزايش نرخ سود بانكى هستند
 هركى خربزه مى خوره پاى لرزش مى شينه!!
جهان صنعت: يخبندان سرمايه گذارى در اقتصاد

 پس رفت تا با چرخش دوباره زمين آب بشه!!
خراسان: سازمان امور اجتماعى، دقيقا كجايى؟

 همه رفتن سيزده بدر كرونايى!!
دنياى اقتصاد: معادله جديد بازار مسكن

  يعنى مردم از قبر و پشت بام خوابى نجات پيدا مى كنن؟!
شروع: اميدوارى در تاالر بورس

 اين بو كه به مشام مى رسه، بوى كباب نيست...!!
همدان پيام: چه  كسى مسئول گرانى مرغ است؟

 هميشه پاى يك دالل در ميان است!!
صبح اقتصاد: آثار منفى كسرى بودجه در معيشت خانوارها

 هرجا بودجه كم مياد مردم جبرانش مى كنن!!

عطا شعبانى راد »
 كودكان نسل جديد بيشتر از ما قديمى ها 
اهل حفاظت از محيط زيست هستند كه اين امر 
بسيار نويدبخش است اما در عين حال هجوم 
«مصرف گرايى» در جهــان و «ابرچالش هاى 
اقتصادى» در ايران، مسائلى است كه نسل هاى 
جديد با آن مواجه اند و اين كمى نگران كننده 

است.
دوســتى فرهنگى تعريف مى كــرد كه روزى 
تعــدادى مربى ايمنى به مدرســه آمده بودند 
تا مواردى را دربــاره خاموش كردن آتش به 
دانش آموزان ياد دهند، زمانى كه يكى از مربيان 
الســتيك خودرويى را براى آموزش شــيوه 
خاموش كردن، آتش مى زند فرياد كودكان بلند 
مى شــود كه «چرا اين كار را مى كنيد اين همه 
دودى كه توليد مى كنيد براى محيط زيست و 

درختان مضر است».
به هرحــال امكان نداشــت در زمان ما چنين 
اتفاقــى بيفتد، راســتش ما آن زمــان از هر 
آتش زدنى كيف مى كرديــم، با هزار بدبختى 
از كوه باال مى رفتيم كه الستيكى در بلندترين 
نقطــه آتش بزنيــم، با تصور اينكــه از پايين 
چــه نور خيره كننــده اى دارد، چرا اين كار را 
مى كرديم؟ چون دانش محيط زيستى ما بسيار 

پايين بود.
بچه هاى امــروز مى فهمند كه اگر براى توليد 
پشم، ژنتيك گوسفندان را تغيير دهيم ممكن 
اســت اثر اين كار در بروز بيمارى هاى جديد 
به خودمــان بازگردد، بچه هاى نســل جديد 
مى دانند كه مصرف بيش ازحد گوشت موجب 
افزايش جمعيــت دام و توليد گازهاى مضر 
مى شــود، بچه هاى امروز حتى در مورد آب 
شــدن يخ هاى قطبى هم دغدغه دارند و اين 

خوب است.
تصورات محيط زيســتى مــا اين طور بود كه 
گمان مى كرديم اگــر خودروهاى برقى توليد 
شود به ســبب آنكه گازهاى آالينده كمترى 
در شــهرها توليد مى شــود كارى مناســب 
محيط زيســت انجام شده اما كسى به ما نگفته 
بــود كه خوب، آن برق كــه خودرو مصرف 
مى كند بايد در كدام نيروگاه و با مصرف كدام 

انرژى توليد شود.
بچه هاى امروز مى دانند كه اصل بر استفاده كمتر 
از خودرو و بهره مندى از حمل ونقل عمومى و 
تردد فعال (دوچرخه و پياده) است، بچه هاى 
باهوش امروز حتى مى دانند كه استفاده مستمر 
از اينترنت در شرايط پاندمى كرونا اگرچه در 
ظاهــر مقدارى گازهاى آالينده را كاهش داده 
اما هر ايميل يا هر پيام الكترونيكى تا رسيدن 
به مقصد و دانلود و آپلود شــدن ميزان بسيار 
زيادى انرژى مصرف مى كند كه اگر اين انرژى 
از منابع پايدار و تجديدپذير توليد نشده باشد 

به ضرر محيط زيست است.
بچه هاى امروز در اينترنت و كتاب هايشــان 
مى خواننــد كــه ايــن همــه الــكل و مواد 
ضدعفونى كننــده و زبالــه بهداشــتى كه در 
دوران كرونا وارد طبيعت مى شــود احتماالً به 
آب هــاى زيرزمينى راه خواهد يافت و اثراتى 
را بر زيســت ما خواهد گذاشت ضمن اينكه 
مشكالتى را براى زندگى ساير جانداران هم 

ايجاد مى كند.
خيلــى از بچه هاى امروز اهــل آموزش زبان 
هســتند و در آزمون هايــى بايــد به صورت 

تشريحى به پرسش هاى زيست محيطى پاسخ 
دهند پرسش هايى كه پاسخ هاى قطعى ندارد و 
هدف آن سنجش «توان حل مسأله»، «قدرت 
اســتدالل» و يافتن راه حل هايى براى كمك به 
بهبود محيط زيست است و از اين نظر مديرانى 
كه از اين نسل وارد ميدان شوند حتماً بهتر از 
مديرانى هســتند كه حل مشكالت پيش پاى 

خود به هر قيمت را مدنظر دارند.
اين ها وجه خوب ماجراست، اما سويه ديگر 
اين مســأله افزايش ميل به بهره مندى فردى و 
مصرف بيشــتر كاالها و محصوالت است كه 
دمادم در رسانه هاى نوين به عنوان مصاديقى از 
خوشبختى و رفاه تعريف مى شود و اين وجه 
ماجرا مانند گردابى اســت كه متعصب ترين 
طرفداران محيط زيســت را هم به درون خود 
مى كشــد بى آنكه توجه كننــد اين خانه هاى 
بزرگ تر و اشيا و وسايل و استخر و امكانات 
و لباس هاى رنگارنگ، همه و همه با بهره كشى 

بيشتر و بيشتر از طبيعت توليد مى شوند.
از آنسو در ايران ما با «ابرچالش هاى اقتصادى» 
مواجه هســتيم، چالش هاى اقتصادى كرونا و 
تحريــم وضعيت را در بســيارى حوزه ها به 
مرحله هشدار رسانده مردم خودروهاى چند 
صدميليونى سوار مى شوند اما پول نگهدارى 
و تعميرات منظــم آن را ندارنــد و هر روز 
گازهاى بيشــترى وارد ريه شــهرها مى كنند، 
در خيلــى از آپارتمان ها بر ســر هزينه هاى 
تأسيســات و ايزوگام و ... بحث وجدل است 
و ايــن تنها محدود به ســازه هاى خصوصى 
نيســت، ســازه هاى ما به سبب اســتفاده از 
مصالح نامرغــوب و عدم هزينه كرد در بحث 
«نگهدارى» عمر كوتاه ترى از ميانگين جهانى 
دارنــد كه با پيدايش بحران هاى اقتصادى اين 
مسأله تشديد هم خواهد شد كه البته به سبب 
عبور مســكن از «آستانه منطقى قيمت» ورود 
هر چه بيشــتر دولت در بحث مسكن سازى 
الزامى خواهــد بود و بديــن ترتيب چرخه 
بهره كشى از كوه و طبيعت و معادن براى توليد 

مصالح بيشتر و بيشتر شدت خواهد گرفت.
برخى پيش بينى ها هشدار مى دهند كه هر كس 
در ايران رئيس جمهور شــود بايــد در مورد 
تأميــن غذاى جمعيت كثيــرى از فقرا برنامه 
داشته باشــد كه اين امر به معناى فشار بيشتر 
بر بخش كشــاورزى و توســعه كاربرى هاى 

زراعى به دامنه كوه ها و نابودى هرچه بيشــتر 
باغات و منابع طبيعى خواهد بود از آنسو در 
شــهرهايى مانند تهران و برخى كالن شهرها، 
به شــدت كمبود نيروى كار غيرماهر احساس 
مى شود و دوسوم آگهى هاى جذب و استخدام 
براى افراد غيرماهر و بدون تحصيالت است، 
چون دســتمزدهاى 3 تا 4 ميليونى با هزينه ها 
همخوان نيســت و افــراد كمتــرى حاضر 
مى شوند چند ميليون هزينه كنند تا چند صد 
هزار تومان در پايان ماه براى آنها باقى بماند، 

چنين مســائلى حفاظت از باغات شــهرى و 
منابع طبيعى و محيط زيست اطراف شهرها را 

سخت و سخت تر خواهد كرد.
به هرحال انســان بــا «اميد» زنده اســت، در 
شرايط فعلى دســت اندازى به باغات، منابع 
طبيعى و محيط زيست وضعيت خوبى ندارد 
اما شايد مديرانى كه از نسل جديد و كودكان 
و نوجوانان امروز، هدايت فرداى اين كشــور 
را در دســت بگيرند امانت داران بهترى براى 

مادر زمين باشند.

«رودربايستى»
 تله كرونا در دورهمى هاى 

خانوادگى
 تعارف و رودربايستى يكى از علل اصلى حضور 
در اجتماعــات و ميهمانى هاى خانوادگى اســت كه 

احتمال شيوع ويروس كرونا را افزايش مى دهد.
رئيس انجمن روانشناسى اجتماعى ايران با بيان اينكه 
بشر براساس طبيعت فكرى، زيستى، ماهيت شخصيت 
و ناخودآگاه، عادات و يادگيرى ها، چشــم انداز زمان 
و متغيرهاى خودتنظيمى (خويشتن دارى) براى انجام 
مى كند،  تصميم گيــرى  واجتماعى  فــردى  اقدامات 
مقابله با كرونا و رعايت ضوابط بهداشتى نيز باتوجه 

به اين مولفه ها انجام مى پذيرد.
مجيد صفارى نيا در گفت وگو با ايرنا افزود: براساس 
يك مطالعه با جامعه آمارى 22 هزار نفرى كه درباره 
اضطراب ناشــى از كرونا انجــام گرفت، 60 درصد 
از پاســخگويان از ابتــالى والديــن و 40 درصد از 
پاســخگويان از ابتالى خود به ايــن ويروس اظهار 

نگرانى كردند.
براســاس يك مطالعه با جامعه آمارى 22 هزار نفرى 
كه درباره اضطراب ناشى از كرونا انجام پذيرفت، 60 
درصد از پاســخگويان از ابتالى والدين و 40 درصد 
از پاســخگويان از ابتالى خود به اين ويروس اظهار 

نگرانى كردند.
وى تصريح كرد: براساس اين نتايج مى توان گفت كه 
نزديك به 50 درصد از پاســخگويان از ابتال به كرونا 
نگران نيستند و اين مسأله مى تواند با ضعف رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى همراه باشد.
اين اســتاد دانشــگاه تأكيــد كرد: در حــال حاضر 
رفتارهاى پيشــگيرانه بايد به عنوان يك مســئوليت 
اجتماعى به عــادات فردى در زندگى روزمره تبديل 
شود، در واقع ســهل انگارى در اين رابطه، برگزارى 
دورهمى هــاى خانوادگى، حضور در نشســت ها و 
بى توجهى به اصول بهداشت و درمان يك نوع ضعف 

در پذيرش مسئوليت  اجتماعى است.
وى همچنين با اشاره به تجمع در يكى از پاساژهاى 
تهران به دليــل حراج 39 هزار تومانــى در روزهاى 
گذشــته يادآور شد: گاه انسان منافع آنى را به پاداش 

ديرآيند ترجيح مى دهد، رفتار طبيعى و غريزى آدمى 
تعامل با اجتماع، يادگيرى و عادات است.

به گــزارش ايرنا، يك واحد صنفــى فعال در حوزه 
كيف و كفش (در يكى از پاساژهاى غرب پايتخت) 
طى روزهاى گذشــته با تبليغ در شبكه هاى اجتماعى 
از حراج اجنــاس در روز جمعه 23 آبان ماه پيش از 
ســاعت 18 خبر داده بود؛ اين امر كه ســبب تجمع 
يكصــد نفــر از شــهروندان تهرانى بــدون رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى شــده بــود، پس از اخطار از 
ســوى اداره اماكن پليس امنيت عمومى تهران پلمب 

شد.
صفارى نيا افزود: در شــرايط كنونى، بايد خردمندانه 
رفتار كرد، استفاده از ماسك را به يك عادت روزمره 
بدل كرد؛ آينده نگر بود و از تبعيت رفتارهاى غريزى 

و ناخودآگاه پرهيز كرد.
به گفته اين روانشــناس اجتماعى، اضطراب، ترس 
و رودربايســتى نيز از علل اصلــى رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى است كه با رفتار خردمندانه 
و ترويــج اين اصول در جامعــه بايد آن را كاهش 

داد.

محيط زيست پس از دوران ويروس كرونا

چالش هاى زيست محيطى در راهند
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مشكل سرعت اينترنت در 110 روستاى 
همدان به زودى رفع مى شود

  از مجموع هزار و 71 روســتاى اســتان حدود 110 روستا بدون 
امكانات و زيرساخت هاى مناسب شــبكه اينترنت پرسرعت هستند 
كه با اقدامات انجام  شــده و رفع محدوديت ها، تجهيزات زيرساختى 
مناســب براى برقرارى اينترنت پرســرعت دراين مناطق نيز تأمين و 

راه اندازى مى شود.
مديــركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان همدان گفت: از آغاز 
شــيوع ويروس كرونا و افزايش نياز مردم براى دسترسى به اينترنت، 
پهناى باند شــبكه در همه شهرستان هاى اســتان همدان 2 برابر شده 

است.
مجتبى ســاكى با اشاره به اينكه در ســالجارى همه اپراتورهاى تلفن 
همراه، تجهيزات خود را در مناطق روســتايى تقويت كرده اند، اظهار 
داشــت: حدود 200 جايگاه اپراتورهاى ارائه خدمات تلفن همراه و 
اينترنت در ســطح استان همدان با تقويت ســامانه هاى خود، توان و 

قدرت شبكه را از نسل 2 به 3 و يا از 3 به 4 ارتقا داده اند.
ساكى به ايرنا گفت: در همين ارتباط با تمامى درخواست هاى اينترنت 
اِى.دى.اس.ال در مناطق روستايى اســتان همدان موافقت شده و در 
كوتاه ترين زمان ممكن كار اتصال شــبكه اينترنت براى اين متقاضيان 
روستايى انجام مى شود. وى با بيان اينكه درحال حاضر 110 روستاى 
استان اينترنت ندارد و يا دچار مشكل در سرعت شبكه هستند، ادامه 
داد: اعتبار الزم براى نصب تجهيزات شــبكه اينترنت پرســرعت در 
اين روستاها تأمين شــده و تنها وجود برخى محدوديت ها در تأمين 

تجهيزات، پيشرفت كار تا حصول نتيجه نهايى را كند كرده است.
مديــركل ارتباطــات و فنــاورى اطالعات اســتان همــدان گفت: 
درحال حاضر بيش از 85 درصد مناطق شــهرى و روســتايى استان 

همدان زير پوشش شبكه اينترنت قرار دارد.
وى درباره وجود برخى مشكالت در زمينه استفاده از شبكه آموزشى 
شــاد نيز گفت: نرم افزار و جايگاه سرور اين برنامه در اختيار آموزش 
و پرورش اســت و تجهيــزات و امكانات آن را خود مســئوالن اين 

وزارتخامه در اختيار دارند.
ســاكى ادامــه داد: آخرين ترافيك اين برنامــه 300 گيگ گزارش 
شده، درحالى كه اين ترافيك براى اين برنامه و حتى پيام رسان هاى 
مطرح دنيا نيز ســنگين اســت. وى با اشــاره به اينكه برنامه شاد 
يك پيام رســان معمولى اســت و ويژگى هاى يك پلتفرم آموزشى 
را ندارد، عنوان كرد: از مشــكالت افزايــش ترافيك در اين برنامه 
مى توان به بارگذارى چندين محتواى آموزشــى مختلف براى يك 

درس اشاره كرد.
مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان همــدان تأكيد كرد: با 
همكارى وزارت ارتباطات تعداد ســرورهاى پشتيبان شبكه آموزشى 
شــاد از 50 به 250 سرور افزايش يافته كه رشــد 5 برابرى را نشان 
مى دهد. وى گفت: شركت ايرانسل درحال طراحى و راه اندازى پلتفرم 
ويژه آموزش مجازى اســت كه پــس از عرضه آن، همه آموزش هاى 

مجازى به روى اين پلتفرم منتقل مى شود.
ســاكى اظهار كرد: درحال حاضر در اســتان همدان، همراه اول 710

جايگاه، ايرانســل 300 جايگاه و رايتل 45 جايگاه تجهيزات تلفن و 
اينترنت همراه را نصب و راه اندازى كرده اند.

وى عنوان كرد: همدان از لحاظ امكانات، فيبرنورى و زيرساخت هاى 
مخابراتى، در رده استان هاى برتر كشور قرار دارد.

مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان همدان گفت: دكل هاى 
مخابراتى براى نصب تجهيزات اينترنت اين روستاها، در صد جايگاه 
نصب شده و درصورت فراهم شدن شــرايط، به روزترين تجهيزات 

مخابراتى براى اين مناطق نصب و راه اندازى مى شود.

دليل افزايش قيمت پرتقال اعالم شد
 رئيس اتحاديه بارفروشــان از افزايش قيمت پرتقال تا 3 برابر در 

مقايسه با پارسال، به دليل صادرات بى رويه اين محصول خبر داد.
به گزارش خبرآنالين، مصطفى دارايى نژاد با اشــاره به اينكه دالالن، 
پرتقال مازندران را در حجم وسيع براى صادرات خريدارى كرده اند، 
افزود: دالالن پرتقال را كيلويى 13 هزار تومان از كشــاورز خريدارى 
مى كنند كه اين رقم ســبب شده كشــاورزان براى ارسال بار به ميدان 

مركزى تهران تمايلى نداشته باشند.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته پرتقال روى درخت كيلويى 2 هزار 
تومان از كشاورز خريدارى مى شد، گفت: امسال كشاورزان مازندران، 
پرتقال را روى درخت كيلويى 7 هزار تومان مى فروشند كه اين قيمت 

منطقى نيست.
دارايى نژاد ادامه داد: وقتى كشاورز پرتقال را كيلويى 7 هزار تا 7 هزار 
و 500 تومــان به صورت عمده عرضه كند،3 هــزار تومان نيز هزينه 
بسته بندى، كارگر و حمل به آن اضافه مى شود؛ بنابراين عمده فروش با 
هزار تومان سود آن را به قيمت 11 تا 11 هزار و 500 در ميدان مركزى 
معامله مى كند و درنهايت اين محصول با 30 درصد سود خرده فروش 

به قيمت 15 تا 16 هزار تومان به دست مصرف كننده مى رسد.
رئيس اتحاديه بارفروشــان با اشاره به نبود سازوكار مناسب و نظارت 
بر نحوه صادرات محصوالت كشاورزى، گفت: ارزآورى براى كشور 
بسيار مهم است، اما ابتدا بايد بازار داخل تأمين شده و سپس صادرات 

انجام شود.
وى همچنين با اشــاره به قيمت 20 هزار تومانى گوجه فرنگى به دليل 
صادرات بى رويــه آن، افزود: پس ازاعالم ممنوعيت صادرات، قيمت 

گوجه فرنگى به 5 هزار تومان كاهش يافت.
دارايى نژاد ادامه داد: كيوى نيز اين مشكل را دارد به نحوى كه هم اكنون 

باغدار اين ميوه را با قيمت 9 هزار تومان روى درخت مى فروشد.
رئيس اتحاديه باغداران با بيان اينكه در ميدان عمده فروشــى، سقف 
و كف قيمت ميوه تعيين مى شــود، گفت: بر اين اساس قيمت پرتقال 
هم اكنون از 7 هزار تا 11 هزار تومان است و حتى بهترين نوع پرتقال 

نبايد بيش از 11 هزار تومان عرضه شود.

شمارش معكوس براى بازگشت ايران 
به بازار نفت

 ■ صادرات يك ميليون بشكه از تحريم معاف مى شود
 يك كارشــناس نفتى معتقد است با روى كار آمدن بايدن سياست 
فشــار حداكثرى كنار گذاشته خواهد شد و تا يك سال ديگر فروش 
نفت ايران به شكل رسمى تا حدود يك ميليون بشكه افزايش خواهد 

يافت.
 بــا پيروزى جو بايدن، نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياســت 
جمهورى آمريــكا، يكى از مهم ترين مباحث بــازار نفت جهان طى 
هفته هاى اخير، تحت تأثير وعده هاى بايدن مبنى بر بازگشــت آمريكا 
به توافق هســته اى برجام اين بوده اســت كه نفت ايــران احتماال به 
بازار جهانى به شــكل رســمى باز خواهد داشــت و نفت خود را به 
فروش مى رساند. البته اين گونه نبوده است كه ايران در زمان تحريم ها 
نفتى نفروخته باشــد. خبرگزارى رويترز، برخى شركت هاى نفتى و 
شــركت هاى رصد كشــتى در ماه هاى اخير گزارش هــاى متعددى 
از فروش غيررســمى نفت ايران منتشــر كردنــد. در روز 21 آبان ماه 
ســالجارى نيز سيدحميد پورمحمدى، معاون امور اقتصادى و بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه از ميانگين فروش 700 هزار بشكه نفت در 
روز خبر داد كه به نوعى اظهارنظر رســمى از سوى يك مقام رسمى 
در اين باره بود. از ســوى ديگر طبق اعالم محمدباقر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه، اليحه بودجه ســال آينده بر پايه صادرات 
روزانه 650 تا 700 هزار بشكه نفت با متوسط قيمت 40 دالر تدوين 

شده است.
با توجه به آنچه در اليحه بودجه ارائه شده از سوى دولت عنوان شده 
است، ميزان فروش نفت ايران در سال 1400 برابر 650 هزار بشكه در 
روز مدنظر قرار گرفته شده است. ايمان ناصرى، مدير بخش خاورميانه 
شركت مشــاوره نفت و گاز FGE مستقر در لندن در گفت وگويى 
آنالين با خبرآنالين در پاســخ به اين پرسش كه تا چه حد مى توان به 
بازگشــت نفت ايران به بازارهاى جهانى خوشبين بود و اين اتفاق در 
چه زمانى رخ مى دهد، عنوان كرد: «در واقع سناريوى پايه شركت ما بر 
اين مبنا است كه به احتمال 70 درصد اين اتفاق در سال آينده ميالدى 
رخ خواهــد داد. اما زمان محتملى كه ايران بتواند به افزايش رســمى 
صادرات داشته باشد در 3 ماهه پايان سال 2021 و پس از جابه جايى 
دولت و سر كار آمدن دولت جديد در ايران خواهد بود. يعنى در اكتبر 
و نوامبر و دسامبر سال آينده ايران احتماال بتواند صادرات رسمى خود 

را افزايش دهد.
ناصرى با اشاره به اهميت ميزان رفع تحريم ها بيان كرد: «پرسشى كه 
در اين ميان مطرح مى شود اين است كه اين بازگشت به بازار جهانى 
تا چه حد خواهد بود؟ تصور ما اين است كه دولت بايدن براى آغاز 
مذاكرات طرفين بر سر رفع تحريم ها و برگشت كامل ايران به فضاى 
تجارت بين المللى و سرمايه گذاران خارجى همانند دولت باراك اوباما 
معافيت از تحريم يك ميليون بشــكه اى براى نفت خام ايران درنظر 

گرفته خواهد شد.»
مدير بخش خاورميانه شــركت مشــاوره نفت و گاز FGE با اشاره 
بــه اهميت صادرات ميعانــات و فرآورده هاى نفتى، گفت: «ما فرض 
مى كنيــم مشــابه دوران اوباما محدوديت ها از صــادرات ميعانات و 
فرآورده هاى نفتى برداشته مى شود كه در اين فضا يك ميليون و 200
هزار بشــكه ميعانات و يك ميليون نفت خام را مى توان در بازارهاى 
جهانى عرضه كرد. يعنى از ســوى كاخ سفيد به خريداران بازارهاى 

خاكسترى مجوز خريد نفت از ايران داده مى شود.»
او با اشــاره به اينكه سركار آمدن بايدن فرصت هاى جانبى مهمى در 
اختيــار صنعت نفت ايران قرار مى دهد، افــزود: «دولت بايدن كارزار 
فشــار حداكثرى را پيگيرى نخواهد كرد و اين به معناى آن است كه 
پيگيرى محموله هاى صادراتى ايــران در فضاى تحريم كمتر خواهد 
شد. نتيجه چنين شــرايطى اين است كه هر آنچه درحال حاضر نفت 

فروخته مى شود، مى تواند باز هم بيشتر شود.»
 نفت 40 دالرى واقع بينانه است

قيمت درنظر گرفته شــده در اليحه بودجه براى نفت صادراتى كشور 
ديگــر محور گفت وگــو با اين مدير نفتى بود كــه او نفت پيش بينى 

نفت40 دالرى را داراى حاشيه امن و واقع بينانه مى داند.
 ناصرى در اين باره اظهار كرد:  «نفت هر بشكه 40 دالر قيمت امن 
و محافظه كارانه اى اســت. ما قيمت نفت در ماه دسامبر سالجارى 
را 45 دالر در هــر بشــكه پيش بينى كرده ايــم و معتقديم قيمت 
نفت در ســال آينده بين 45 تا 55 دالر بر بشكه خواهد بود. البته 
عوامــل اثرگذارى نيز در اين ميان بــراى قيمت ها وجود دارد اما 
40 دالر را مى شود كف قيمت درنظر گرفت. البته بايد توجه كرد 
كه پيش بينى قيمتى ما براى شــاخص نفتى برنت اســت و قيمت 
نفــت ايران اندكى با آن تفاوت دارد. عالوه بر آن در فضاى فعلى 
ايران نفت خود را با تخفيف به مشــتريان خود مى فروشــد. يعنى 
در فضــاى فعلى اين پيش بينى قيمتى بــراى نفت ايران باورپذير 

است.» واقع بينانه  و 
مدير بخش خاورميانه شركت مشاوره نفت و گاز FGE مستقر در لندن 
اما فروش ميانگين 650 هزار بشكه اى در سال آينده را خوشبينانه مى داند 
و فروش رسمى را كمتر از آن تخمين مى زند. وى عنوان كرد: «ميانگين 
650 هزار بشكه فروش روزانه نفت خام براى سال آينده عددى خوشبينانه 
اســت. اين اعداد تخمين هايى است كه برخى شركت هاى كوچك ارائه 
مى دهند، اما بقيه شركت هاى معتبر در بازار جهانى تخمينى بين 200 تا 400

هزار بشكه در روز براى سال آينده ايران پيش بينى مى كنند.»
ناصرى در پايان اشــاره كرد: اين عدد از سوى دولت اگر تنها فروش 
رســمى را مدنظر نداشته باشد مى تواند معقول باشد، گفت: «با درنظر 
گرفتــن فروش نفت در فضاى تحريم فــروش محموله ها به صورت 
غيررسمى اين تخمين را در ماه هاى تحريم مى توان حتى در سطوحى 
باالتر درنظر گرفت كه اگر اين گونه باشــد، پيش بينى دولت در اليجه 
بودجه واقع بينانه اســت؛ اما ما بر اين باوريم كه صادرات رســمى در 

پايان سال 2020 افزايش صادرات خواهد بود.»

برخورد با مرغداران متخلف در همدان
 مدير توســعه بازرگانى سازمان جهاد كشــاورزى همدان با بيان اينكه در كميته تنظيم بازار 
اســتان به صورت موقتى قيمت مرغ زنده 19 هزار و 500 تومان و قيمت براى مصرف كننده به 
ازاى هر كيلوگرم 27 هزار تومان تعيين شده است گفت: با مرغداران متخلف برخورد مى شود.
حســين فضلى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكــه كاهش ميزان جوجه ريزى در مهرماه دليل 
اصلى گرانى مــرغ زنده بود، اظهار كرد: روند جوجه ريزى در آبان ماه متعادل بوده و به صورت 
اســتاندارد انجام شده از همين رو نهايتا تا نيمه آذرماه مرغ زنده به ميزان كافى وارد چرخه بازار 

خواهد شد و قيمت نهايى مرغ نيز متعادل مى شود.

وى با تأكيد بر اينكه كاهش 40 درصدى جوجه ريزى مهرماه در سراســر كشور رخ داد، افزود: 
در آبان ماه 2 ميليون و 300 هزار جوجه ريزى در مرغدارى هاى اســتان همدان انجام شده است 

كه نشان از روند خوب جوجه ريزى دارد.
مدير توسعه بازرگانى سازمان جهاد كشــاورزى استان همدان تصريح كرد: اكيپ هاى نظارتى 
مشــترك بر روند فعاليت مرغداران و تحويل مرغ زنده به كشتارگاه نظارت مى كنند و چنانچه 
واحد توليدى نســبت به ضوابط قانونى تخلف انجام دهد نهاده دوره بعدى آن واحد از سامانه 
بازارگاه حذف خواهد شد. وى در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: درحال حاضر در كميته تنظيم 
بازار استان به صورت موقتى قيمت مرغ زنده 19 هزار و 500 تومان و قيمت براى مصرف كننده 

به ازاى هر كيلوگرم 27 هزار تومان تعيين شده است.

غزل اسالمى »
 الكچرى بودن كمتر از 2دهه اســت كه بر 
سر زبان ها افتاده اما برندبازى از زمان سلطنت 
ناصرالدين شاه در دربار آغاز شده و در زمان 
رضاشاه در بين مردم رواج يافته است. در آن 
زمان اســتفاده از كاالهاى لوكس خارجى مد 
بود اما امروز تا جايى پيش رفته ايم كه بازى با 
جان و سالمت نوزادان هم جزو الكچرى هاى 

زندگى محسوب مى شود.
از تاريــخ 88/8/8 تولدهــاى الكچرى آغاز 
شــد. برخى از مادران حتى تــا 2 هفته تولد 
نوزاد خود را جلو مى اندازند و پول هاى كالن 
هزينه مى كنند تا فرزندشــان را در تاريخ رند 
به دنيا بياورند! درباره آمار متولدين همدان در 
تاريخ هاى رند، ثبت احوال اســتان اطالعاتى 
ارائه نكرد امــا تعداد تولدها در كشــور در 
تاريــخ 88/8/8 بــه 4 هزار و 195 رســيد، 
درصورتى كــه طبق آمار تعــداد متولدين در 
روزهــاى عادى بيش از هــزار و 800 مورد 
نبوده اســت. پس از آن بود كه تعداد تولدها 
در تاريخ هاى رند سال هاى بعد به چند برابر 
رســيد و در 98/8/8، 5 هــزار و 242 نوزاد 

متولدشد. 
با اينكــه تولد زودهنگام و بدون دليل نوزادان 
را با مشكالتى مانند نارس بودن يا مشكالت 
تنفســى و ريوى مواجه مى كند اما تاريخ فردا 
هم مانند آبان 88 بين برخى از خانواده ها يكى 
از الكچرى ترين تاريخ هاى تولد به حســاب 

مى آيد و برخى از مادران با پزشــك خود به 
توافق رسيده اند كه شناسنامه فرزند خود را در 

اين تاريخ ثبت كنند.
برخى شــنيده ها مبنى بر اين اســت كه متولد 
كردن زودهنگام نوزاد با روش ســزارين در 
تهــران تــا 130 ميليون تومان هــم باال رفته 
اســت، همين عدد در همــدان تا 45 ميليون 
تومان شنيده شده اســت. با اين حال رئيس 
اداره مامايــى معاونت درمان علوم پزشــكى 
همدان گفت: در همــدان چنين مبالغى براى 
تولد فرزند هزينه نمى كنند، اما بايد ببينيم در 

اين تاريخ چه اتفاقى مى افتد.
به گفته اعظم على شــيرزاده، تاكنون در هيچ 
تاريخى به ما ابالغ نشــده بود كه درصورت 
مشــاهده چنين تخلفى با پزشــكان برخورد 
قضايى خواهد شــد اما امســال مصوبه اى از 
وزارتخانه به دستمان رسيده و به بيمارستان ها 
و پزشــكان هم ابالغ شــده كه بايــد تاريخ 
سونوگرافى اوليه با تولد نوزاد همخوانى داشته 
باشــد و نوزادانى كه با روش سزارين متولد 

مى شوند بايد 37 هفته را پر كرده باشند.
برخى از شــنيده ها حاكى از آن است كه يك 
مادر همدانــى با توافق 45 ميليــون تومان و 
مادر ديگرى با 40 ميليون تومان قرار اســت 
از طريق ســزارين فرزند خــود را در تاريخ 
يادشــده به دنيا بياورند اما على شيرزاده گفت 
كه ما تمام پرونده هاى 99/9/9 را در بيمارستان 
خصوصى بررسى خواهيم كرد و اگر تخلفى 

صورت گرفته باشد با آن طبق قانون برخورد 
خواهد شد.

وى افزود: در همدان اگر كســى چنين مبالغى 
زيرميــزى دريافــت كند حتما بــه تعزيرات 
حكومتى معرفى مى شــود و اگر پزشــكى در 
بيمارســتان تأمين اجتماعى چنين كارى كند، 

اخراج مى شود.
على شــيرزاده توضيح داد: چون هزينه زايمان 
طبيعى در بيمارستان هاى دولتى رايگان است 
و زايمان هاى ســزارين پولى اســت مادران 
زايمان هاى طبيعى را در بيمارستان هاى دولتى 
انجام مى دهند اما سزارين ها به بيمارستان هاى 

خصوصى مى روند.
طبق آمارى كــه وى داد: تا پيــش از اين در 
روزهاى يكــم عيد آمار متولديــن تا حدود 
2 برابــر باال مى رفت چــون خانواده ها تمايل 
داشــتند فرزندشــان در تاريخ يكم فروردين 
متولد شوند و اين اتفاق در بيمارستان بوعلى 
مى افتاد، يا اينكه در ســال هاى گذشته برخى 

پزشــكان به دليل اينكه بــه تعطيالت برخورد 
مى كردند و قصد سفر داشتند تاريخ هاى تولد 
را تغيير مى دادند چون تاكنون هيچ ابالغيه اى 
مبنى بر منع چنين اقدامى صادر نشــده بود اما 
امســال وضعيت براى اســتفاده از تاريخ رند 

99/9/9 تغيير كرده است.
وى گفت: در 6 ماه ابتداى سال در بيمارستان 
بوعلى هزار و 366 نوزاد متولد شــده كه اگر 
ميانگين حساب كنيم هر روز 7 نوزاد با روش 
ســزارين و يك نوزاد به روش طبيعى متولد 

شده اند.
ســخنگوى ثبت احوال كشــور خبرى منتشر 
كرد كه نشــان مى دهد نوزادانى كه در 2هفته 
ابتدايى آذر سال 99 متولد مى شوند، مى توانند 

شناسنامه اى با تاريخ 99/9/9 داشته باشند.
اما بــا اين حال بايد منتظر مانــد و ديد كه آيا 
تولدهــاى خارج از ضوابط پزشــكى در اين 
تاريخ در بيمارستان خصوصى بوعلى و تأمين 

اجتماعى انجام خواهد شد يا خير؟

مادران 
الكچرى دوست!
■ ثبت احوال مى گويد تاريخ تولد از ابتدا تا نيمه آذرماه را 
مى توان 99/9/9 ثبت كرد

 يك كارشــناس مســكن گفت: كاهش 
مقطعى نرخ ارز تأثيرى بر قيمت مســكن 
ندارد؛ هرچه دامنه زمانى رشــد قيمت ارز 
طوالنى تر باشد، ميزان اثرگذارى آن بر روى 
بازار ملك بيشتر و چسبندگى و ماندگارى 
بيشترى نيز روى قيمت هاى باال پيدا خواهد 

كرد.
بــه گــزارش خبرآنالين، اهميــت و تأثير 
نوســانات نــرخ ارز بــر تمــام بازارها، 
تجربه هــاى تلخ مكــرر از ايــن تعامل و 
رابطه اســت كه فضاى اقتصادى كشور را 
متحــول و متالطم مى كند؛ امــا اين رابطه 
و پيامدهاى نوســانات قيمت ارز بر بازار 

مسكن چيست؟ 
خشــايار باقرپور در اين بــاره اظهار كرد: 

برابرى پول رايج كشــور با نرخ ارز همواره 
قيمت گذارى  شاخص هاى  مهم ترين  از  يكى 
در تمام بازارهاى كشــور بوده است و آنچه 
اهميت ايــن موضوع را دوچنــدان مى كند، 
كاهــش ارزش ريال در برابــر دالر در مدت 
 زمانى طوالنى و قدرت گرفتن دالر در مقابل 

پول ملى است.
وى افــزود: نــرخ ارز 2 تأثيــر مســتقيم و 
غيرمســتقيم و نيز در كوتاه  مدت و بلندمدت 
بر مســكن داشته اســت. تأثير كوتاه  مدت و 
مســتقيم آن بر بازار مســكن دقيقًا معكوس 
بــوده و به هدايت نقدينگى به ســمت بازار 
ارز و دور شــدن از اين بازار منجر مى شود. 
همان طور كه بارها در كشــور تجربه شــده 
كه وقتى قيمت ارز روبه رشــد مى گذارد، در 
كوتاه مدت و به ســرعت، اغلب كســانى كه 
ســرمايه نقدى دارند براى كسب سود ناشى 
از افزايــش قيمت دالر، به ســمت خريد آن 
مى روند و همين موضــوع به تدريج به ركود 

در بازار مسكن منجر خواهد شد.
وى ادامه داد: در تأثيرگذارى غيرمســتقيم و 
بلندمــدت، افزايش نرخ ارز روى تمام اركان 
حوزه مســكن تأثير مثبت و موازى داشته و 
هرچــه بازه زمانى افزايش نرخ ارز طوالنى تر 
باشد قيمت مصالح و ســاير نهاده هاى توليد 
مســكن نيز به  تبع آن رشد كرده و درنهايت 
روى محصول نهايى كه همان مســكن است، 

تأثير مى گذارد.
اين كارشناس مسكن تأكيد كرد: در اين ميان 

افزايش قيمت زميــن، متأثر از تورم عمومى 
جامعه و بــاال رفتن نرخ عــوارض و هزينه 
مجوزهاى ساخت وساز هم تأثير مضاعفى بر 

افزايش قيمت مسكن خواهد گذاشت.
 تأثير نرخ ارز بر قيمت مسكن 

باقرپــور گفت: از مــرداد 1396 كه نرخ هر 
دالر آمريــكا 3 هزار و 800 تومان بود تا آبان 
امســال، كه ارزش هر يك دالر به باالى 26
هزار تومان رســيد، در واقــع در كمتر از 40

مــاه، نرخ دالر افزايش بيش از 500 درصدى 
را ثبــت كرد. اگرچه در طــول اين دوره در 
مقاطعى، بازار، نرخ حدود 32 هزار تومان را 
هــم تجربه كرد و گاهى هــم با كاهش كمتر 
از 20 درصد رشــد منفى را به ثبت رســاند، 
اما آنچــه در بازار مســكن رخ مى دهد اين 
اســت كه هرچــه دامنه زمانى رشــد قيمت 
ارز طوالنى تر باشــد، ميزان اثرگذارى آن بر 
روى بازار ملك و مســكن هم بيشتر بوده و 
در ادامه، چسبندگى و ماندگارى بيشترى نيز 

روى قيمت هاى باال پيدا خواهد كرد.
وى با اشاره به انتخابات آمريكا به عنوان يك 
رويداد سياســى، بيان كــرد: پيروزى هر يك 
از طرفين، اگرچــه حداقل در كوتاه مدت در 
اقتصاد كشــور ما و مديريت داخلى آن تأثير 
قابل اعتنايى نخواهد داشــت، اما بخشــى از 
جريان نقدينگى كشــور را دچــار هيجانات 
زودگــذر كرده و نــرخ ارز كمى كاهش پيدا 
كرد. با همين كاهش كوتاه مدت و ناچيز، در 
مقابل افزايش بى ســابقه به ويژه در يك سال 

اخير، عده اى آغاز به دادن اطالعات نادرست 
كرده و اين شــائبه را ايجاد كردند كه كاهش 
نرخ ارز به كاهش قيمت مسكن منجر خواهد 

شد.
وى تصريح كرد: شايد كاهش قيمت مسكن 
در بلندمدت و با كاهش چشمگير قيمت دالر 
رخ بدهد، امــا چگونه مى توان از اين كاهش 
كــم، مقطعى و كوتاه  مدت، پس از ســا ل ها 
گرانى نرخ ارز، انتظار ريزش قيمت مسكن را 
داشــت؟ حال  آنكه قيمت مسكن به  جز نرخ 
ارز، به عوامل و شــاخص هاى مهم اقتصادى 
ديگرى نيز وابســته اســت كه مهم ترين آنها 
قيمت زمين و مصالح اســت كه در اثر گران 
شدن ارز، چنانچه پيشــتر گفته شد، خود به 

 خود، روند قيمتى فزاينده داشته اند.
باقرپور معتقد اســت: هيچ يك از نوسانات 
منفى قيمت ارز در 40 ســال گذشــته، حتى 
در زمان پذيرش قطعنامه 598 كه به حداكثر 
ريزش ارزش دالر در برابــر پول ملى منجر 
شد نيز، تأثير شگرف و متناسبى بر قيمت هاى 
بازار مسكن نداشته و دراساس آنچه امروز در 
بوق و كرنا مى كنند، مسبوق به سابقه نيست.

اين كارشناس مسكن افزود: آنچه در موضوع 
اثــرات كاهش يا افزايش نــرخ ارز در بازار 
مسكن كامًال مشــهود و ثابت شده، اين است 
كه كاهش نــرخ ارز، همــواره كوتاه  مدت، 
مقطعى و به دليل بروز برخى هيجانات بوده 
و به  صورت كوتــاه  مدت دوباره به ســطح 
پيشين و چه بسا باالتر از آن رسيده است. اين 

نوسانات به دليل ســنگينى بازار مسكن، 
هرگز قدرت تأثير منفى بر قيمت بازار را 
نداشته و نمى توان اميدوار بود كه قيمت 
رهن و اجاره و خريد ملك با 3 يا 4 هزار 

تومان كاهش ارز پايين بيايد.
وى خاطرنشان كرد: درنهايت شايد بتوان 
اميدوار بود كه نوسانات قيمت ارز، فقط 
بر آن بخش از اعداد و ارقامى كه امروزه 
به عنوان حباب قيمت، در تمام بازارهاى 

سرمايه اى مطرح مى شود تأثير بگذارد.
باقرپــور تأكيد كــرد: كارشناســان ما با 
بررسى مستمر روند نوسانات نرخ ارز و 
تحليل هاى كارشناسى، بارها بر اين نكته 
تأكيد كرده اند كــه با كاهش مقطعى نرخ 
ارز، آدرس غلــط به بازار نداده و بازار و 
مشــتريان را به فاز احتياط سوق ندهيم. زيرا 
ايــن احتياط در معامله، نه  تنها به تعميق ركود 
در بازار مســكن منجر مى شود، بلكه پس از 
پايان دوره كاهش نرخ ارز و يا حتى معكوس 
شــدن آن، متأسفانه قدرت خريد مشتريان به 
 هيچ  عنوان با پيش از اين نوســان قابل قياس 
نبوده و ديگر توان خريد گذشــته را نخواهند 

داشت.
وى عنــوان كــرد: از اين  رو ما همــواره به 
مشتريان و ســرمايه گذاران در حوزه مسكن 
توصيــه مى كنيم بــا درنظر گرفتن شــرايط 
اقتصادى روز كشــور و بــه  دور از هرگونه 
هيجان و شتاب زدگى و انتظارات غيرمنطقى، 
تصميم صحيح را براى خريد يا رهن و اجاره 
مســكن گرفتــه و اين تصميــم را به پس از 
كاهش نرخ ارز يا دوره زمانى ديگرى موكول 

نكنند
خريد  قــدرت  متأســفانه  گفت:  باقرپــور 
مشــتريان به  هيــچ  عنوان با پيــش از اين 
نوســان قابل قيــاس نبــوده و ديگر توان 
خريد پيش را نخواهند داشــت. از اين  رو 
ما همواره به مشــتريان و ســرمايه گذاران 
در حــوزه مســكن توصيه مى كنيــم با در 
نظر گرفتن شــرايط اقتصادى روز كشــور 
و به  دور از هرگونه هيجان و شــتاب زدگى 
را  صحيح  تصميم  غيرمنطقــى،  انتظارات  و 
براى خريد يا رهن و اجاره مســكن گرفته 
و ايــن تصميم را به پس از كاهش نرخ ارز 

يا دوره زمانى ديگرى موكول نكنند.

خطر تعميق ركود در بازار مسكن
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«مارادونا» در كاخ رياست جمهورى 
به خاك سپرده مى شود

 دفتر رئيس جمهورى آرژانتين اعالم كرد كه پيكر «ديگو مارادونا» 
اسطوره فوتبال اين كشــور در كاخ رياست جمهورى آرژانتين «كاسا 
روسادا» در بوينس آيرس به خاك ســپرده خواهد شد تا عموم مردم 
بتوانند در فاصله روزهاى پنجشــنبه تا شنبه به قهرمان ورزشى خود 
اداى احتــرام كنند. همچنين رئيس جمهــورى آرژانتين 3 روز عزاى 

عمومى در اين كشور اعالم كرد.

كى روش: شماره 10 ابدى شد
 ســرمربى اســبق تيم ملى فوتبال ايران در پيامــى در واكنش به 
درگذســت ديه گو مارادونا نوشــت: به خاطر جادوى فوتبالت از تو 
ممنونيم. كارلوس كى روش ســرمربى اســبق تيم ملى فوتبال ايران با 
انتشار پيامى در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى اظهار كرد: ما 
مارادونا را از دســت نداديم بلكه بخشى از فوتبال را از دست داديم. 

مارادونا خودِ فوتبال است.

اينفانتينو: 
مارادونا افسانه هاى فوتبال است

 رئيس فدراسيون جهانى فوتبال درگذشت اسطوره آرژانتينى جهان 
فوتبال را تسليت گفت.

جيانى اينفانتينو در پيامى گفت: ديه گو باعث شــد تا همه ما عاشق 
فوتبال و زيبايى هاى آن شــويم. ديه گو به خاطر استعداد نابش همه 
ما را شــگفت زده كرد. او در باالترين نقطه تمام افســانه هاى فوتبال 

قرار دارد. 

پله: 
در آسمان با هم فوتبال بازى مى كنيم

 ادسون ارانتوس دوناســيمنتو ملقب به پله اعجوبه فوتبال برزيل 
در واكنش به درگذشــت مارادونا در پيامى توييترى نوشت: من يك 
دوســت بزرگ را از دســت دادم و جهان يك افسانه را از دست داد. 

اميدوارم روزى بتوانيم در آسمان با هم فوتبال بازى كنيم.

ستاره اسنوكر جهان:
 مارادونا شگفت انگيز بود

 رونى اُ ساليوان ستاره اسنوكر جهان به درگذشت ناگهانى اسطوره 
فوتبال واكنش نشان داد و گفت كه مارادونا واقعا شگفت انگيز بود.

وى گفت: مارادونا مانند مايك تايســون، مايكل جردن و محمدعلى 
كلى دنيا را در دست داشت.

اداى احترام مسى به ديگو مارادونا
 دارنــده 6 توپ طالى فوتبال جهان به درگذشــت ديگو آرماندو 
مارادونا واكنش نشــان داد و به وى اداى احترام كرد. مسى در صفحه 
اينســتاگرام خود نوشــت: يك روز بســيار ناراحت كننده براى همه 
آرژانتينى هــا و فوتبال. او ما را ترك مى كند امــا نمى رود، زيرا ديگو 

ابدى است.

خلعتبرى: 
مارادونا واقعا يك انسان بسيار مهربان بود

 محمدرضا خلعتبرى بازيكن پيشين تيم ملى فوتبال ايران و بازيكن 
فعلى تيم ســپاهان به درگذشــت مارادونا واكنش نشان داد و گفت: 
يكى از افتخارات فوتبالى من شــاگردى مارادونا است، در دوره اى كه 
با ايشان در الوصل امارات بودم از فوتبال بازى كردن لذت مى بردم و 
راســتش باورم نمى شد كه دارم با مارادونا كار مى كنم. مارادونا خيلى 
به من عالقه داشت. ما رابطه خيلى نزديكى با هم داشتيم. او مى گفت 
احمدى نژاد را خيلى دوســت دارد. دوســت داشت كه به ايران بيايد 
ولى نشد. بارها اتفاق افتاد كه ما ديديم مردم از ديدن مارادونا به قدرى 
هيجان زده مى شــدند كه اشك شــوق از چشمان شان جارى مى شد. 

مارادونا واقعا يك انسان بسيار مهربان بود.

حريفان اسدآباد در ليگ دسته يك 
مشخص شدند

 با اعالم كميته مسابقات و داوران فدراسيون بسكتبال گروه بندى ليگ 
دسته يك مردان اعالم شد.

شهرستان اسدآباد به عنوان نماينده استان در اين رقابت ها حضور دارد. 
تيم خانه بسكتبال اســدآباد نماينده استان همدان در اين رقابت ها بايد 
در گروه يك مســابقات در كنار تيم هاى خانه بسكتبال كرمانشاه، خانه 
بسكتبال كردستان، پاس ناجا كامياران و خانه بسكتبال البرز(قزوين) به 
رقابت بپردازد.  اين رقايت ها در 2 گروه شــمال و جنوب از 16 تا 18 
آذر برگزار خواهد شد. 23 تيم در گروه شمال و در 4 گروه و 16 تيم در 

گروه جنوب در 3 گروه مسابقات خود را برگزار خواهد شد.
تيم خانه بسكتبال اسدآباد در گروه نخست منطقه شمال قرار دارد.

دوره كارآموزى كوهپيمايى بانوان 
در تويسركان برگزار شد

 دوره كارآموزى كوهپيمايى بانوان شهرســتان تويسركان با موضوع 
«طرح درس كارآمــوزى كوهپيمايى» با حضــور 11 نفر از متقاضيان 
عضويت و يا اعضاى جديد باشگاه كوهنوردى فاطميون به سرپرستى 
كارگروه فنى باشــگاه، به مدت 3 روز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار شد.
اين همايش 25 آبان ماه در آرامگاه ميررضى انجام شــد. روز نخســت 
مفاهيــم و تعاريف اوليه كوهنوردى، معرفى تجهيزات و ســازماندهى 
گروهى، روز دوم دوره عنوان هاى مطرح شده شامل: نحوه گام بردارى، 
جهت يابى بدون ابزار، محيط زيست،گره هاى كوهپيمايى(گره سر دست، 
هشت، دو ســر طناب و بولين)، اصول سنگ كوتاه،كارگاه ها،حمايت 
شــانه اى، آمادگى جســمانى و تغذيه كوهنوردى بود. روز سوم دوره 
يك صعود به آبشــار اللو سركان انجام شد و تمامى مباحث مطرح شده 
به صورت عملى تكرار و در پايان با برگزارى امتحان دوره به پايان رسيد.
به رغم وجود هواى ســرد همه مباحث اجرايى مطرح شــده توســط 
شــركت كنندگان تمرين و تكرار شد و به آنان گواهى شركت در دوره 

اعطا شد.

مسابقات آنالين تكواندو در مالير
 مسابقات آنالين تكواندو گراميداشت هفته بسيج در شهرستان مالير 

برگزارى شد.
هيأت تكواندو شهرســتان مالير با هدف آمادگى ورزشــكاران خود 
به مناسبت گراميداشت هفته بسيج يك دوره مسابقات تكواندو به صورت 
آنالين با توجه به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى پيشــگيرى از كرونا 

ويروس در رشته ميت زنى در سطح شهرستان برگزار كرد.
بيش از 50 نفر از ورزشــكاران اين رشته ورزشى در 2 بخش آقايان و 
بانوان در رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانــان و جوانان در اين دوره از 
مسابقات شركت كردند و در فضاى مجازى به صورت آنالين با هم به 

رقابت پرداختند.
در پايــان در بخــش آقايان: محمد مرادى، ســبحان رســولى، مهدى 
على كرمى، محمدمتين كمانكش، محمدصالح غياثوند و در بخش بانوان: 
عسل اكبرى، دينا قاسمى، مليكا شرفى، مريم معصومى، صبا روستايى، 

ساحل روستايى و ريحانه قيصرى نفرات برتر شدند.

چگونه هنگام ورزش از كرونا در امان باشيم؟
 تعامل ورزشــكار با مربى و ديگر ورزشكاران، تماس بدنى و برخورد ورزشكاران 
با هم، استفاده از وسايل و تجهيزات ورزشى مشترك، عواملى هستند كه سبب افزايش 

خطر ابتال به كرونا مى شوند.
رشــته هاى ورزشى پربرخورد مثل تكواندو، بســكتبال و كشتى كه به تماس نزديك و 
مكرر بين ورزشــكاران نياز دارند موجب افزايش احتمال كرونا مى شوند، بنابراين الزم 
اســت در چنين رشته هاى ورزشــى جهت افزايش فاصله ايمن بين ورزشكاران نكات 

الزم رعايت شود.

ــان  ــال مربي ــن ح ــرد و در عي ــرار گي ــت ق ــالن در اولوي ــه س ــال تهوي ــور مث به ط
ــكاران را  ــداد ورزش ــابقه محــدود و تع ــان مس ــه زم ــك را ب ــاس نزدي ــد تم مى توانن

ــد. كــم كنن
ــش داده و  ــل را كاه ــول فص ــابقات در ط ــداد مس ــد تع ــا مى توانن ــن ليگ ه همچني
مربيــان بــه جــاى تمريــن تيمــى روى مهارت هــاى فــردى تمركــز كننــد و بــا كاهــش 
ــوان ورزشــى  ــه اجتماعــى مى ت ــان و رعايــت فاصل تعــداد ورزشــكاران در يــك زم

ــا داشــت. ــه دور از كرون ــالم تر و ب س
درصورتــى هــم كــه ورزشــكارى عالئــم تنفســى يــا نشــانه هاى ويــروس كرونــا را 
ــا  ــا روشــن شــدن وضعيــت بيمــارى، وى را از محيــط اردو ي ــد ت داشــته باشــد باي

تمرينــات دور نگــه دارنــد و قرنطينــه كننــد.  
ــون  ــالم و مص ــى س ــراى ورزش ــى ب ــكى ورزش ــى متخصــص پزش ــاهين صالح ش

ــاره داشــت: ــكات اش ــه ن ــا ب ــدن از كرون مان
 از تجهيــزات ورزشــى مشــترك اســتفاده نكنيــد و تــا جايــى كــه امــكان دارد پيــش 
ــكاران،  ــن ورزش ــد، همچني ــى كني ــا را ضدعفون ــترك آنه ــايل مش ــتفاده از وس از اس
ــه اجتماعــى را رعايــت  ــازى نيســتند فاصل ــر ب ــه درگي ــى ك نيمكت نشــينان و مربيان
ــر  ــداد ورزشــكار كمت ــر و تع ــازى بزرگ ت ــاى ب ــد ســعى شــود از زمين ه ــد. باي كنن
ــفرهاى  ــام و از س ــرورى انج ــراد غيرض ــاگر و اف ــدون تماش ــا ب ــتفاده، بازى ه اس

ــز شــود.  ورزشــى غيرضــرورى پرهي

صعود 
بايرن وسيتى 

قطعى شد
 هفته چهارم ليــگ قهرمانان اروپا با بُرد 
ارزشــمند رئال مادريد در زمين اينتر، قطعى 
شدن صعود بايرن مونيخ و شكست خانگى 

ليورپول به اتمام رسيد.
ــگ  ــى لي ــه گروه ــارم از مرحل ــه چه هفت
ــدار  ــزارى 8 دي ــا برگ ــا، ب ــان اروپ قهرمان
ديگــر پايــان يافــت و در مهم تريــن ديــدار 
ــا در ورزشــگاه  ــر ايتالي و در گــروه B، اينت
«سن ســيرو» مقابــل رئال مادريــد اســپانيا 

ــر شكســت خــورد  ــر صف ــا حســاب 2 ب ب
تــا در آســتانه حــذف قــرار بگيــرد. در 
ــان  ــاخ آلم ــن گالدب ــروه، مونش ــن گ همي
ــن را  ــك از اوكراي ــا 4 گل شاختاردونتس ب

ــد.  ــم كوبي دره
در ايــن گروه مونشــن گالدبــاخ آلمان با 
8 امتياز صدرنشــين اســت و رئال مادريد 
اســپانيا با 7 امتياز در جاى دوم قرار دارد و 
تيم هاى شــاختار با 4 و اينتر با 2 امتياز اميد 

به هفته هاى پايانى دارند.
از گــروه D، ليورپــول كه در هــر 3 بازى 
پيشــين خود به برترى رسيده بود در غياب 
مدافعان اصلى اش از آتاالنتاى ايتاليا پذيرايى 
كــرد و متحمل شكســت 2 بر صفر شــد. 

ليورپول با وجود اين شكســت همچنان با 
9 امتياز صدرنشين گروه است. آژاكس هلند 
نيز با 3 گل ميتلند دانمارك در هم شكست.

در اين گروه ليورپول با 9 امتياز صدرنشــين 
اســت و آژاكس هلند و آتاالنتــا ايتاليا با 7

امتياز در تعقيب ليورپول هستند.
از گروه A، بايرن مونيخ آلمان با برترى 3

بر يك مقابل ســالزبورگ اتريش به امتياز 
12 رســيد و صعود خود را مســجل كرد. 
در ديگــر ديدار اين گــروه اتلتيكومادريد 
بدون  لوكوموتيومســكو  مقابــل  اســپانيا 
گل متوقــف شــد. در اين گــروه بايرن 
مونيخ بــا 12 امتيازصعود كــرد وتيم هاى 
اتلتيكومادريــد بــا 5 امتيــاز ولوكوموتيو 

مسكو با 3 امتياز دوم و سوم هستند.
مارسى فرانسه در ورزشــگاه «ولودروم» با 
حســاب 2 بر صفر مغلوب پورتو از پرتغال 
شــد تا چهارمين باخت را متحمل شود. در 
اين ديــدار «مهدى طارمــى» لژيونر ايرانى 
پورتو بازهم نيمكت نشــين بود و در دقيقه 

78 وارد زمين شد.
المپياكــو يونان نيــز درخانه خــود مقابل 
منچسترســيتى انگليس با يك گل شكست 
خورد. ســيتى با اين پيروزى، صعودش را 
قطعى كرد. در اين گروه منچسترسيتى با 12
امتياز صعود خود را قطعى كرد و پورتو هم 
به امتياز 9 رســيد و در آســتانه صعود قرار 

گرفت.

 «ديگو مارادونا» اســطوره فوتبال جهان و 
آرژانتين در 60 ســالگى بر اثر عارضه قلبى 
درگذشــت. ســتاره اى كه با جادوى خود، 
ميليون ها نفر در سراســر دنيا را كه عاشــق 

فوتبال كرده بود، در سوگ نشاند.
براى عاشــقان فوتبــال، ســتاره هاى زيادى 
بوده و هســتند، اما هيچ كس نمى تواند جاى 
مارادونا را بگيرد. بهترين شــماره 10 تاريخ 
كه جانشينى نخواهد داشت. جادوگرى كه با 
نبوغش در دهه 80 و 90 ميالدى، خيلى ها را 

عاشق فوتبال و تيم ملى آرژانتين كرد. 
در ســال 1976 جوانى الغراندام در باشگاه 
«آرژانتينــوس جونيورز» با اعتماد به نفس باال 
و خوش رقصــى بــا تــوپ در زمين چمن، 
نظر همــگان را به خود جلب كرد. او «ديگو 
آرماندو مارادونا» بود كه در 5 سال 167 مرتبه 
بــراى اين تيم به ميــدان رفت و 116 گل به 

ثمر رساند.
درخشــش ديگــو موجب شــد تــا راهى 
بوكاجونيورز، باشگاه نخست آرژانتين شود و 
در اين تيم نيز 40 بار به ميدان رفت و 28 گل 
ثبت كرد تا سپس راهى ايالت كاتاالن شده و 

شماره 10 بارسلونا را برتن كند.
او 2 ســال در بارســلونا بود و قهرمان كوپا 
دل رى شــد امــا زمــان زيــادى را به دليل 
مصدوميت از دســت داد. جوان آرژانتينى در 
جام جهانى 1982 نتوانست براى آلبى سلسته 
كار خاصــى انجام دهــد و تيمش كه قدرت 

الزم را نداشت خيلى زود حذف شد.
مارادونا سپس بار سفر به ناپل را بست و اين 
تصميم مســير جديدى را در زندگى او قرار 
داد. تيم محبوب منطقه فقرنشــين با كوالك 
A  مارادونا براى نخســتين بار قهرمان سرى
A شــد، جام يوفا را برد و قهرمانى در سرى

را تكرار كرد. بزرگان فوتبال ايتاليا و مدافعان 
تنومند كشور چكمه اى از دست او كالفه شده 

بودند. هيچكس جلودار او نبود.
جام جهانــى 1986 از راه رســيد و آرژانتين 
همه حريفان را يك به يك درو مى كرد. بازى 
مقابل انگليس در مرحله يك چهارم نهايى در 
اوج اختالفات سياســى 2 كشور از راه رسيد 
و ديگو با جادوى خود انتقام «جزاير فالكلند» 

را از سربازان ملكه گرفت.
گل دست خدا و سپس گل قرن كه با حركت 
از ميانــه ميدان و جا گذاشــتن نيمى از تيم 
انگليس به ارمغان آمــد، ديگو را به جادوگر 

فوتبال جهان تبديل كرد.
او تيمش را يك تنه به فينال رساند و آرژانتين 
در ديــدار پايانى آلمان را 3 بر 2 شكســت 
داد و جام قهرمانى را در ورزشــگاه «آزتك» 

مكزيكوسيتى باالى سر برد.
مارادونا به درخشــش خود در ناپولى ادامه 
مــى داد و جــام جهانــى 1990 ايتاليا از راه 
رسيد اما آرژانتين آغازى وحشتناك داشت و 

به عنوان مدافع، عنوان قهرمانى با يك گل 
به كامرون باخت اما چيزى نمى توانست 

مانعى براى ديگو و يارانش باشد.
آنها همه را بردند؛ حتى برزيل 

رؤيايــى و بــه نيمه نهايى 
رسيدند. تقابل با ايتالياى 
ورزشــگاه  در  ميزبــان 
ناپل؛  شهر  پائولو»  «سن 
مارادونا  كه  ورزشگاهى 
جــادو  ســال  آن 5  در 

كرده و ناپولــى را به اوج 
رســانده بود. 70 هزار تماشاگر 
تشــويق  را  مارادونا  ايتاليايــى 
كردند. آرژانتين بــا او ايتاليا را 
شكســت داد و به فينال رسيد. 
اما تيم نصف و نيمه آرژانتين و 
داورى كه عدالت را گم كرده بود 

موجب شــد آلمان با يك پنالتى در 
دقيقه 90 برنده شود و جام را از 

آلبى سلسته بگيرد.

اشــك هاى مارادونا بنــد نمى آمد، او حاضر 
نشــد در زمان گرفتــن مدال بــه «هاوالنژ» 
رئيس برزيلى فيفا دســت بدهــد. اتفاقى كه 
كار دســتش داد و موجب شد ديگو در جام 
جهانى 94 آمريكا و درحالى كه تيمش مدعى 
اصلى قهرمانى بود به دوپينگ متهم شــده و 

آرژانتين تكه تكه شود.
ديگو ســال هاى پايانى فوتبالش را در 
بوكا دنبال كرد و سپس وارد عرصه 
مربيگرى شــد اما در اين راســتا 
حرفى براى گرفتن نداشت؛ نه تيم 
ملى آرژانتين نه رده باشگاهى، 
اما شيرجه در زمين گل آلود 
93 دقيقــه  گل  از  پــس 
«مارتيــن پالرمو» و صعود 
جام جهانى  بــه  تيمــش 
هدايتــش،  بــا   2010
عاشقان  ذهن  از  هيچ گاه 

آرژانتين خارج نمى شود.
زندگى  از  گزيــده اى  ايــن 
در  كه  بود  اســطوره اى  ورزشــى 
زندگى شخصى براى سال ها درگير 
مواد مخدر شد تا خيلى زود از دنياى 
حرفه اى خارج شــده و در مربيگرى 
هم به توفيقى نرسد. اشتباهى كه ديگو 
را با چندين بيمارى مختلف درگير كرد.
او خاطره  تلخى از دوران زندگيش دارد. 
افســردگى  خاطر  به  مدتى  مارادونا 

پــس از ترك اعتيــاد در بيمارســتان روانى 
بســترى بود. ســتاره فوتبال جهان اين گونه 
گفته بود: «آنجا افراد زيــادى بودند كه همه 
ديوانه  بودند. يكى مى گفت گوارا هســتم و 
همه باور مى كردند. ديگرى خودش را گاندى 
مى دانست و همه قبول مى كردند. ولى وقتى 
من بــه آنها مى گفتم كه من مارادونا هســتم 
همه مى خنديدنــد و مى گفتند كه هيچ وقت، 
هيچ كســى، مارادونا نميشه. از مردم خجالت 

مى كشم كه چه به سر خودم آوردم.»
ســتاره اى كه چهره هاى بــزرگ جهان چون 
«فيــدل كاســرو» رفاقت صميمانــه اى با او 
داشــتند. چگوارا براى رهايــى ديگو از بند 

اعتياد تالش زيادى انجام داد.
در نهايت جادوگر فوتبال جهان، چهارشــنبه 
شب در سن 60 ســالگى بر اثر عارضه قلبى 
درگذشــت و اين باره دعاهاى عاشقانش نيز 

اثرى نداشت.
حاال فوتبال جهان بهترين شماره 10 تاريخش 
را از دســت داد. جادوگرى كه خاطرات را 
براى عاشــقان فوتبال و آرژانتين از خود به 
جاى گذاشت. عشــق به نبوغ مارادونا آنقدر 
زياد بود كه هيچ عالقه مندى، اشتباهات او را 
به ياد نمى آورد؛ اما  اى  كاش او قدر خودش را 
بيشتر مى دانست تا شايد سال هاى بيشترى در 
دنياى فوتبال حضور داشت. پايان تلخى براى 
شماره 10 بى تكرار فوتبال جهان رقم خورد.

امير ميرزاييان

 باشــگاه پاس همــدان ظرفيتى چندجانبه 
است كه مى تواند در رشته هايى كشتى، واليبال، 

بسكتبال و ... تيم دارى كند.
بيش از 13 سال از حضور تيم پاس در همدان 
سپرى مى شــود و هر سال پيش از حضور در 
مسابقات، اين تيم درگير حواشى و مشكالت 
متعــدد مالى و مديريتى بود كه خوشــبختانه 
امسال با مديريت سيفى اين روزها حال پاس 
همدان بيش از هر زمانى خوب اســت و قرار 
است با كمترين حواشى و مشكل راهى ليگ 

2 شود.
عالوه بــر حمايت و همراهى مردم اســتان، 
مســئوالن نيز از هرگونه حمايت و همراهى 
اين تيم براى موفقيت هرچه بيشــتر دســت 
بر نداشــته و همواره با توانى مضاعف براى 
موفقيت پــاس همدان قدم برمــى دارند تا 

ان شاءا... امسال جشــن صعود پاس به ليگ 
يك برپا شــود و شاهد درخشــش اين تيم 
باسابقه و مردمى در سطح يك فوتبال كشور 

باشيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين 
مطلب، گفــت: پاس يكــى از برند هاى مهم 
ورزش استان همدان اســت كه همواره براى 
درخشش آن ميادين ورزشى اداره كل ورزش 
و جوانان استان با تمام توان از اين تيم حمايت 

كرده است.
حميد سيفى ادامه داد: خوشــبختانه امروز با 
تأكيد مقام ارشد استان و نماينده مردم شريف 
همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در 
كنار تيم پاس همدان ايستاده ايم و در اين راستا 
در 50 روز اخير بيش از ده جلسه هماهنگى و 

برنامه ريزى برگزار شده است.

وى از جذب اسپانســر مالى براى حمايت و 
همراهــى تيم پاس خبر داد و گفت: باشــگاه 
فرهنگى ورزشــى پاس همــدان يك ظرفيت 
چندجانبه اســت كه بايد با برنامه اى  عملياتى 
پيشــروى كنيم تــا بتوانيم تيم هاى ورزشــى 
همچون كشــتى، واليبال، بسكتبال و ... را نيز 
براى باشــگاه فعال كنيم. امــروز را فصلى نو 
در تاريخ باشــگاه پاس بدانيم و هدف همه ما 
احياى مكتب اخالقى پاس باشــد؛ زيرا جاى 
باشگاه پاس در بيشتر رشته هاى ورزشى كشور 

خالى است.
ســيفى تصريح كرد: اعتقاد دارم باشگاه پاس 
نه تنها در فوتبال بلكه در ساير رشته ها به ويژه 
تيم هاى پايه مى تواند كمك كند و بسيار مؤثر 

باشد.
وى با اشــاره به انتقال پاس به همدان گفت: 

ايجاد شور و نشــاط در فوتبال اين شهر را از 
مزاياى حضور پاس در همدان بوده و حضور 
پاس موجب پويايــى و تحرك ديگر تيم هاى 
فوتبال استان شد اما بايد از حضور پاس براى 
رشد و توسعه ساير رشته ها بهره گرفته مى شد 

كه متأسفانه اين امر صورت نگرفت.
ســيفى ادامه داد :فوتبال به عنوان يك صنعت 
مى تواند با ايجــاد ارزش افزوده در بخش هاى 
مختلف از جمله گردشگرى درآمدزا باشد و با 
يك برنامه مدون مى توان پاس را به خودكفايى 

اقتصادى رساند.
مديــركل ورزش وجوانان عــرق خاصى به 
باشــگاه پاس دارد وخود سال ها براى اين تيم 
كشــتى گرفته و وى را مى توان يك پاســى 2

آتيشه دانست كه آينده روشنى را براى اعتالى 
پاس ترسيم كرده است.

در فراق جادوگر خاطرات

دست خدا به خدا پيوست

پاس در رشته هاى مدال آور استان تيم دارى مى كند
 با ارسال نامه اى از سوى نبى به ويكتور بالنكو

پيام فدراسيون فوتبال ايران 
بعد از فوت مارادونا

 دبيركل فدراسيون فوتبال با ارسال پيامى به ويكتور بالنكو درگذشت 
اسطوره فوتبال آرژانتين و جهان را تسليت گفت.

به گزارش ”ورزش سه“  مهدى محمدنبى، دبيركل فدراسيون فوتبال در 
نامه ارسالى خود به ويكتور بالنكو، دبيركل فدراسيون فوتبال آرژانتين 
درگذشــت ديه گو آرماندو مارادوانا، كاپيتان سابق تيم ملى آرژانتين را 

تسليت گفت.در اين پيام آمده است:
با نهايت تاسف خبر درگذشت ديه گو آرماندو مارادوانا اسطوره فوتبال 
دنيا و كاپيتان سابق تيم ملى آرژانتين را مطلع شديم. از طرف فدراسيون 
فوتبال جمهورى اســالمى ايران و خانواده فوتبال ايران مراتب تسليت 
و همدردى خود را به شــما و خانواده محترم ايشان در اين زمان تاثر 
برانگيز اعالم مى داريم. عميقا مراتب همدردى خود را از طرف خانواده 
فوتبال ايران به همه شما ابراز مى داريم. بدون شك مشاركت مارادوانا 
در فوتبال دنيا و عملكرد درخشانش به عنوان بازيكن و كاپيتان تيم ملى 
آرژانتين در جام جهانى 1982 اســپانيا، 1986 مكزيك كه به همراه تيم 
شــما قهرمان جام جهانى شد و همچنين 1990 ايتاليا و ساير جام هاى 
جهانى و ديگر تورنمنت هاى بين المللى براى هميشــه در ياد و خاطر 

همه مردم جهان خواهد آمد.
يكبار ديگر از طرف ما صميمانه ترين تسليت در اين ساعات غم انگيز 

بپذيريد. براى شما آروزى سالمتى و موفقيت داريم.

جهانــى 1990 ايتاليا از راه 
آغازى وحشتناك داشت و 

وان قهرمانى با يك گل 
ما چيزى نمى توانست 

و يارانش باشد.
حتى برزيل 

مه نهايى 
يتالياى 
شــگاه 
ناپل؛ 
رادونا 
جــادو 

ا به اوج 
 هزار تماشاگر 
تشــويق  را  ا 
ــا او ايتاليا را 
ه فينال رسيد. 
مه آرژانتين و 
را گم كرده بود 

ن با يك پنالتى در 
ود و جام را از 

آرژانتين تكه تكه شود.
ديگو ســال هاى پاي
بوكا دنبال كرد و
مربيگرى شــد
حرفى براى گر
ملى آرژانتين
اما شيرجه
ا پــس 
«مارتيــ
تيمــش

2010
هيچ گا
آرژانتين
گزي ايــن 
اســط ورزشــى 
زندگى شخصى

خ مواد مخدر شد تا
حرفه اى خارج شــ
هم به توفيقى نرسد
را با چندين بيمارى م
او خاطره  تلخى از دو
به مدتى  مارادونا 
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وزير ميراث فرهنگى:
گنجنامه همدان طرحى عظيم 

در تحول گردشگرى ايران است
 گنجنامــه همــدان طرحــى عظيــم در تحــول 
ــى،  ــراث فرهنگ ــر مي ــت. وزي ــران اس ــگرى اي گردش
ــار  ــار آث ــت: در كن ــتى، گف ــگرى و صنايع دس گردش
ــام  ــدان ن ــهر هم ــگرى ش ــن گردش ــى و اماك تاريخ
ــه در  ــى گنجنام ــى، ورزش ــى، فرهنگ ــده تفريح دهك

كوه هــاى الونــد بــه چشــم مى خــورد.
به گزارش ايرنا، على اصغر مونســان با انتشار فيلمى از 
دهكده تفريحى گردشگرى گنجنامه همدان در شبكه 
اجتماعى، نوشــت: «منطقه نمونه گردشگرى گنجنامه 

در فاصلــه 5 كيلومترى شــهرهمدان و در مجاورت 
دره هاى سرســبز عباس آباد، كتيبه هاى هخامنشى و نيز 
آبشــار معروف گنجنامه واقع شده است، اين منطقه از 
نخســتين روزهاى فعاليت، والدت يك قطب توانمند 
و منحصر به فرد گردشــگرى در سطح ملى و منطقه اى 

را نويد داد.
ــه گردشــگرى  ــان اينكــه منطقــه نمون ــا بي مونســان ب
ــور در  ــه كش ــه نمون ــتين منطق ــدان نخس ــد هم الون
ــان  ــت، بي ــيده اس ــردارى رس ــه بهره ب ــال 1378 ب س
ــر 700  ــغ ب ــا ســرمايه گذارى بال كــرد: ايــن منطقــه ب
ميليــارد ريــال در 16 ســال و در 3 فــاز موفــق شــده 
به عنــوان بزرگ تريــن مجتمــع توريســتى غــرب 
توريســتى  تفريحــى  دهكــده  قالــب  در  كشــور 

ــد. ــگرى كن ــات گردش ــه خدم ــه ارائ گنجنام
وزير ميــراث فرهنگى گنجنامــه را طرحى عظيم در 
تحول گردشــگرى ايــران توصيف كرد كــه تمامى 
امكانات مورد نياز يك گردشــگر، اعــم از تفريحى، 

ورزشى، اقامتى و حتى آموزشى را فراهم مى كند.
دهكده تفريحى توريســتى گنجنامــه همدان واقع در 
دامنه كوهســتان الوند، منزلگاه بهشــتى گردشــگران 
داخلــى و خارجى اســت، برگزارى رويــداد همدان 
پايتخت گردشگرى كشورهاى آسيايى در سال 2018 
سبب شــد تا دهكده تفريحى، توريســتى و ورزشى 
گنجنامه همدان بيش از گذشته به عنوان عروس بام هاى 

ايران زمين برجسته شود.
قلــه الوند و دامنه هايش تاريخــى گران بها را در خود 

جاى داده و هم اكنون جــزو هزار و 515 قله معروف 
و بسيار برجســته جهان به شمار مى رود؛ كوهى كه در 
متون پهلوى از آن به نام اروند و در اوســتا ائورونت 

ياد كرده اند.
با توجه به شــيوع ويروس كرونا و توصيه ستاد ملى 
مقابله بــه كرونا به در خانه ماندن و تأكيد بر تعويق 
ســفر به دوران پــس از مهار بيمــارى كوويد-19، 
اكنون بهترين فرصت براى مطالعه و شــناخت بيشتر 
جاذبه هاى فرهنگى،گردشگرى و طبيعى ايران ايجاد 
شده است كه مى توان با بررســى دقيق، مقصدهاى 
جذاب و جديد گردشــگرى را براى مسافرت هاى 
فــردى و گروهى در دوران پســاكرونا برنامه ريزى 

كرد.

بررسى «تروريسم رسانه اى» 
در يك كتاب

 كتــاب «تروريســم رســانه اى؛ كژكاركردهاى 
شــبكه هاى اجتماعى» نوشــته حجت ا... عباســى 
(پژوهشــگر رســانه و مدرس دانشــگاه) منتشر 

مى شود. 
به گزارش ايســنا، اين كتاب كه توســط انتشارات 
سروش منتشــر خواهد شــد، در ده فصل نگاشه 
شــده و به موضوعاتى چون مفهوم شناســى حوزه 
تروريســم رســانه اى، نظريه ها و اســتراتژى هاى 
شــبكه هاى اجتماعى، پارادايم فنــاورى اطالعات 
و ارتباطات، مبانى نظرى تروريســم رسانه اى و... 

پرداخته است.
عباســى با تأكيد بر ضرورت پرداختن به مســأله 
تروريسم رسانه اى، گفت: جهان با ظهور نسل هاى 
3 گانه وب شاهد تحوالت بنيادين رسانه اى از جمله 
تكوين رســانه هاى اجتماعى و به ويژه شــبكه هاى 
اجتماعى اســت. اين شــبكه ها مظهر خشم و اميد 
هســتند، از يكسو اميدزا هستند و درهاى زيادى را 
به سوى دموكراسى، آزادى بيان، حقوق شهروندى 
و آزادى اطالعات مى گشــايند و از ســوى ديگر 
بسترى براى ابراز خشم و مقاومت مدنى صداهاى 

خاموش محسوب مى شوند.
خشــونت  و  خصومــت  ترويــج  ظهــور،  وى 
در  ســتيزه جو  فرهنگ هــاى  طلــوع  نتيجــه  را 
ــوع  ــرد: طل ــان ك ــبكه اى دانســت و بي ــه ش جامع
فرهنگ هــاى ســتيزه جو در جامعــه شــبكه اى، 
ــده  ــد افكن ــه ورطــه تردي ــى را ب كنشــگرى عقالن
ــه  ــاى مداراجويان ــى روش ه ــى افراط و از موضع
ــونت را  ــت و خش ــاده و خصوم ــار نه ــه كن را ب
ــد  ــدن فراين ــل ش ــا زاي ــت. ب ــرده اس ــج ك تروي
ــى،  ــبكه هاى اجتماع ــات در ش ــى اطالع دروازه بان
به شــدت  اجتماعــى  كنشــگرى  در  مخاطــره 
ــور  ــراى ظه ــدى ب ــر جدي ــه و عص ــل  يافت تقلي
ــا هويــت مقاومــت و گفتمان هــاى  گفتمان هــاى ب
ضدقــدرت در ايــن شــبكه ها آغــاز شــده اســت. 
ــانه ها  ــدى رس ــد تروريســم از توانمن نســل نوپدي
ــبرد  ــراى پيش ــى ب ــبكه هاى اجتماع ــت ش و قابلي

ــرد. ــره مى گي ــود به ــال خ ــداف و آم اه
اين پژوهشگر رسانه با اشاره به استفاده شبكه هاى 
اجتماعى توسط گروه هاى تروريستى براى دستيابى 
به «اهداف نامشــروع» گفت: شواهد و قراين مؤيد 
آن است كه در 15 سال اخير گروه هاى تروريستى 
از جمله داعش براى دســتيابى به اهداف نامشروع 
خــود از شــبكه هاى اجتماعى ماننــد فيس بوك و 
توئيتــر براى برنامه ريزى، جذب و ســازماندهى و 
آموزش نيروها، هدايت و رهبرى، كنترل و نظارت 
عوامل، پشتيبانى عمليات ها و اقدامات تروريستى و 

تبليغات و اطالع رسانى بهره مى گيرد.
عباســى افزود: اهداف گروه هاى تروريستى در اين 
شــبكه ها مشتمل بر جلب توجه، كسب مشروعيت 
و مقبوليت، هويت سازى، اعالم موجوديت و كسب 
قدرت اســت. همچنين مزيت هاى اين شــبكه ها 
شــامل مخاطبان جهانى، دسترســى آسان، قدرت 
شــبكه، ســرعت زياد، ارتباطات منعطف و ارزان 

است.
وى در ادامه با اشــاره به فصل هاى مختلف كتاب 
گفت: اين كتاب در ده فصل تدوين شــده اســت. 
فصل يك بــه «مفهوم شناســى حوزه تروريســم 
رســانه اى» از جمله تعريف تروريسم، گونه شناسى 
تروريســم و مفاهيم رســانه اى مانند رســانه هاى 
جمعى، رسانه هاى اجتماعى و شبكه هاى اجتماعى 
پرداخته اســت. در فصل 2 با عنــوان «نظريه ها و 
اســتراتژى هاى شــبكه هاى اجتماعى» با ده نظريه 
مرتبط با شــبكه هاى اجتماعى آشــنا مى شويد. در 
فصــل 3 با عنــوان «پارادايم فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات» سير تحول وسايل ارتباط جمعى، ظهور 
جامعه شبكه اى، ظهور رسانه هاى اجتماعى و ظهور 

شبكه هاى اجتماعى مدنظر قرار گرفته است.

پروازهاى تهران و مشهد به نجف
 از سر گرفته شد

 يك شــركت هواپيمايى از آغاز پروازهــاى تهران-نجف-تهران 
و مشهد-نجف-مشــهد در روزهــاى دوشــنبه و پنجشــنبه با حفظ 

پروتكل هاى بهداشتى در پرواز خبر داد.
به گزارش مهر، يك شــركت هواپيمايى اعالم كرد: پروازهاى تهران-

نجف-تهران و مشهد-نجف-مشهد در روزهاى دوشنبه و پنجشنبه با 
حفظ پروتكل هاى بهداشتى در پرواز بر قرار شده است.

اين شركت هواپيمايى، شرايط پذيرش مسافران در مسيرهاى منتهى به 
كشور عراق را اعالم كرد كه به شرح زير است:

1. همراه داشــتن تست منفى pcr براى مســافرين باالى 12 سال و 
كودك بدون همراه (همه آزمايشــگاه هاى مورد تأييد وزارت بهداشت 
اعم از دولتى و خصوصى ترجمه شــده به زبان انگليســى و ممهور به 

مهر آزمايشگاه)
2. مدت زمان اعتبار نتيجه تست: 72 ساعت

3. نتيجه آزمايش مورد اشــاره، عالوه بر ارائــه در فرودگاه هاى مبدأ، 
مى بايســت در فرودگاه هاى مقصد، به انضمام فرم هاى خود اظهارى 
(غربالگرى) كه توسط مسافران محترم در طول پرواز تكميل شده اند، 

به مراجع ذى صالح ارائه شود
4. ارائه ويزاى معتبر كارى، توريســتى و... و يا گواهى اقامت اجبارى 

است
اين شركت هواپيمايى مى افزايد: مسافرانى كه داراى گذرنامه ايرانى و 
كارت هويت عراقى هستند، مشروط به يكسان بودن تمامى مندرجات 

در هر 2 كارت، امكان سفر به كشور عراق را خواهند داشت.
در همه مسيرهاى منتهى به ايران، ارائه نتيجه منفى تست PCR جهت 
بزرگساالن و مسافران باالى 12 سال و كودك بدون همراه الزامى است 
و تنها در فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) براى مســافران ورودى 
درصورتى كه مســافرى موفق به دريافت نتيجه تســت نشده باشد، در 
فرودگاه مــورد آزمايش قرار گرفته و تمامى هزينه هاى مترقبه برعهده 

مسافر خواهد بود.
همچنين با عنايت به اين مهم كه شركت هاى هواپيمايى، فرودگاه هاى 
كشــور و ديگر نهادهاى ذى ربط، ملزم بــه رعايت كليه پروتكل هاى 
بهداشتى هســتند، در صورت مشاهده موارد مشكوك، على رغم ارائه 
نتيجه تست منفى PCR، مطابق با قوانين، از پذيرش مسافر ممانعت 
به عمل خواهد آمد و قوانين مربوط به شــرايط پاندمى كرونا اجرايى 

شده و تمامى هزينه هاى ناشى از آن، برعهده مسافر است.
براساس اعالم شركت مذكور، فروش بليت هواپيما به صورت سيستمى 
و چارترى بوده و مسافران مى توانند با مراجعه به سامانه آنالين فروش 

بليت اين شركت، بليت خود را تهيه كنند.

ولى تيمورى:
استقبال از نگاه هم افزايى شوراى عالى 

انقالب فرهنگى در سند گردشگرى
 از نــگاه هم افزايــى 
انقــالب  شــوراى عالى 
پربار  بــراى  فرهنگــى 
كردن  اثرگذار  و  ساختن 
سند گردشگرى در حوزه 
فرهنگى استقبال خواهيم 

كرد.
 معاون گردشگرى كشور 
مطلب  ايــن  عنــوان  با 
گفت: با توجه به تكليف 
قانونــى و جهت گيــرى 

تعيين شــده در ماده 100 قانون برنامه ششــم توسعه به منظور تدوين 
سند توســعه گردشگرى، اقدام براى تحقق آن گامى در راستاى ايفاى 
نقش دســتگاه هاى اجرايى در بخش گردشگرى به شمار مى آيد. ما از 
نگاه هم افزايى شــورايعالى انقالب فرهنگى نيز براى پربار ســاختن و 

اثرگذار كردن اين سند در حوزه فرهنگى استقبال خواهيم كرد.
 به گزارش مهر، معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى در نشست 
با محمود حاجيلويى معاون خط مشى گذارى و هماهنگى اجرايى ستاد 
فرهنگ شوراى عالى انقالب فرهنگى و اعضاى اين بخش كه با هدف 
بازخوانى سند راهبردى توسعه گردشگرى و نيز بررسى مفاد فرهنگى 
سند ياد شــده در محل معاونت گردشــگرى برگزار شد؛ با تأكيد بر 
اينكه در اسناد فرادست فرهنگى، موضوعات بايد فراتر از اقدامات يك 
قوه ديده شوند؛ به لزوم مشــاركت همه كنشگران در درون حاكميت 
ملى اشــاره كرد و گفت: ارتقاى مباحث فرهنگى در سند راهبردى به 
متولى گرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى انجام 
خواهــد پذيرفت و بدين ترتيب از تعدد اســناد نيز جلوگيرى خواهد 

شد.

 روزنامه صبح استان
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 طرح آموزش، بيماريابى و جداســازى مديريت 
كرونا (طرح شهيدقاسم سليمانى) براى اجرايى شدن 

كليد خورد.
باور مســئوالن و برنامه ريزان كشورى اين است كه 
يكى از علت هاى افزايش بيماران مبتال به كرونا نبود 

توان رعايت قرنطينه در خانواده ها است.
اين طرح بر مبناى شناسايى محيط هايى براى ايجاد 
نقاهتگاه آغاز شــده و به دانشگاه هاى علوم پزشكى 
سراسر كشور ابالغ خواهد شــد كه از آن محيط ها 

براى قرنطينه افراد مبتال به كرونا استفاده كنند.
كوليوند رئيس اورژانس كشور كه در روزهاى گذشته 
وزير بهداشت در حكمى مسئوليت امور پشتيبانى را 
به وى سپرد، از تهيه ليستى از هتل ها و ميهمانسراها 
براى قرنطينه بيماران كرونايى خبر داد و گفت: هدف 
ما از اين طرح بحث قرنطينه، جداســازى مبتاليان 
است. قرنطينه افراد در محيط هايى مانند هتل موجب 
حفظ كرامــت هموطنان خواهد شــد و افرادى كه 
داراى توان مالى مناسب نيستند و نمى توانند قرنطينه 

را رعايت كنند، اين طرح كمك كننده خواهد بود.
بــه گفتــه كوليونــد، بــراى اجــراى ايــن طرح 

دســتورالعمل هايى طراحى و تجهيزات و امكانات 
مناسب جهت اســتفاده در آن نقاهتگاه ها پيش بينى 

خواهد شد.
رئيس قرارگاه پشــتيبانى طرح آموزش، بيماريابى و 
جداسازى مديريت كرونا، ضمن اشاره به همكارى 
با ســازمان هاى ديگر در اجراى ايــن طرح، گفت: 
از ظرفيت نيرو هاى مســلح، سازمان حج و زيارت، 
آموزش و پرورش، گردشــگرى و همچنين خيرين 
استفاده و از تجربيات دســتگاه هايى كه از پيش در 

بحث قرنطينه سوابقى داشتند، بهره مند خواهيم كرد.
به گزارش ايســنا؛ در ادامه اين جلسه، مسئول امور 
پشــتيبانى طرح حاج قاســم ســليمانى، گفت: در 
راســتاى اجراى اين طرح پيش و پس از بيمارستان 
اســتانداردهايى تنطيم خواهد شــد كــه افرادى كه 
داوطلــب قرنطينه در نقاهتگاه هســتند و توان مالى 

ندارند از اين طرح استفاده كنند.
كوليوند با اشاره به استقبال وزارت ميراث فرهنگى و 
گردشــگرى با اجراى اين طرح گفت: مونسان وزير 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى در نامــه اى به وزير 
بهداشــت آمادگى آن وزارتخانه براى اجراى هرچه 

بهتر طرح شهيد حاج قاسم ســليمانى با استفاده از 
ظرفيت هتل ها و ميهمانسرا ها، هتل هاى ايرانگردى و 

جهانگردى در سراسر كشور را اعالم كرد.
وى افــزود: پــس از بازديد نمايندگان ســازمان 
گردشگرى و دانشــگاه هاى علوم پزشكى سراسر 
كشــور از محل هاى موردنظر براى ايجاد نقاهتگاه، 
ليســتى از هتل ها و ميهمانسرا ها كه ظرفيت ايجاد 
محل مناســبى براى قرنطينه دارنــد، آماده و براى 
اســتفاده هموطنان به رؤســاى دانشــگاه ها ابالغ 
خواهد شــد. رئيس قرارگاه پشتيبانى طرح آموزش، 
بيماريابى و جداســازى مديريت كرونا با اشــاره به 
استفاده از ظرفيت مدارس و خوابگاه هاى دانشجويى 
در اجراى اين طرح، افزود: ابعاد مختلف اســتفاده از 
اين محل ها بررســى خواهد شد و حتى از مساجد 
و حسينيه ها و ظرفيت نيرو هاى مسلح نيز بر اساس 

استاندارد هاى تعريف شده مى توان استفاده كرد.
وى تصريح كرد: پس از تنظيم سند اين طرح و تأييد 
توسط ســتاد ملى مقابله با كرونا، دانشگاه هاى علوم 
پزشكى سراسر كشــور مكلف به اجراى اين طرح 

خواهند شد.

  شناسايى زودهنگام و جداسازى 
افراد مبتال به كرونا 

همچنين كوليوند اظهار كرد: به منظور شكستن چرخه 
انتقال بيمارى كوويد-19 طرح آموزش، بيماريابى و 

جداسازى مديريت كرونا اجرا خواهد شد.
رئيس قرارگاه پشــتيبانى طرح آموزش، بيماريابى و 
جداســازى مديريت كرونا، افزود: در جلســه ستاد 
قرار گاه تامين فضاهاى نقاهتگاهى در طرح شــهيد 
حاج قاســم سليمانى، كميته هاى مربوط به اين ستاد 
تعريف شدند و اعضاى كميته ها هم مشخص و مقرر 
شد ظرف 2 روز آينده دستورالعمل و شيوه نامه هاى 
پشتيبانى از اين طرح تنظيم و به كل كشور ابالغ شود.

رئيس ســازمان اورژانس كشــور گفــت: در بحث 
مديريت همه گيرى ويــروس كرونا بحث 3گانه اى 
وجــود دارد كــه مربوط به بيماريابى اســت كه در 
طرح حاج قاســم سليمانى به سمت بيماريابى فعال 
مى رويم. پــس از موضوع بيماريابى، بحث ردگيرى 
تماس بخش دوم اين 3گانه مطرح است و ركن سوم 
اين 3گانه مربوط به جداســازى افراد بيمار و آلوده 

است.
وى ادامه داد: همان طور كه مى دانيد جداســازى اين 
افراد بايد به شكلى باشد كه چرخه انتقال اين بيمارى 
شكسته شود، بيمارانى كه در بيمارستان دوره درمانى 
آنها تمام شده مى توانند از بيمارستان مرخص شوند 
اما به اين معنى نيست كه آنها كامال بهبود يافته اند و 

بايد از ساير افراد جدا شوند.
  آمادگى هتل هاى ايرانگردى و جهانگردى 
در سراســر كشــور براى همكارى با طرح 

شهيدقاسم سليمانى
كوليوند همچنين در ديدارى با مديركل حوزه وزارتى 
وزارت ميراث فرهنگى و دبير انجمن هتلداران كشور 
با اشــاره به غربالگرى صحيح و سريع افراد مبتال به 
كرونا گفت: اگر افراد مبتال از افراد ســالم به سرعت 
شناسايى و جداسازى شــوند، به قطع مراجعات به 

بيمارستان ها كاهش خواهد يافت.
وى افزود: در حاشــيه شهرها، خانواده هايى كه قادر 
به اجراى صحيح قرنطينه نيستند و تعدادشان در يك 
خانه زياد است و همچنين در اماكنى كه تجمع بيشتر 
است، افراد مبتال هم افزايش خواهند يافت و كنترل 

اين بيمارى بسيار سخت تر خواهد شد.
 درخواست همكارى از استانداران 

سراسر كشور
رئيــس پشــتيبانى طــرح آمــوزش، بيماريابى و 
جداسازى مديريت كرونا در نامه اى به استانداران 
سراسر كشور نيز خواســتار همكارى و تهيه آمار 
دقيق از ظرفيت و موقعيت مكانى (طول و عرض 
جغرافيايى) و مشخصات و شماره تماس مسئوالن 
هتل ها، ميهمانســرا ها، اقامتگاه هاى دســتگاه ها و 
سازمان هاى دولتى و خصوصى جهت استفاده در 
ستاد قرارگاه پشــتيبانى طرح شهيدقاسم سليمانى 
در وزارت بهداشــت در راستاى برنامه ريزى طرح 
قرنطينه افراد با تست مثبت كرونا در مناطق شهرى 

شد.

 درخواست همكارى از استانداران

 هتل ها و ميهمانسراها براى قرنطينه
ليست شوند 

■ بيماريابى، ردگيرى تماس، جداسازى افراد بيمار و آلوده در طرح شهيدقاسم سليمانى كليد خورد
■ استفاده از ظرفيت هتل و اقامتگاه ها براى بيماران كرونايى

همه جزئيات درباره 
تسهيالت فعاالن 

گردشگرى همدان 
 براى حمايت از كسب وكارهاى بيشتر آسيب ديده 
از ويروس كرونا، فعاالن حوزه گردشــگرى بنا به 
سطح فعاليت و رتبه، از امتياز دريافت تسهيالت 16 
تا 900 ميليون تومانى جبران خسارت هاى وارده با 

تنفس 6  ماهه، برخوردار مى شوند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
گفت: اين تســهيالت براســاس نــوع فعاليت، از 
راهنمايان سفر و سفره خانه هاى سنتى، تا واحدهاى 
بومگردى و هتلداران و مقياس واحد صنفى و درجه 
و ســتاره تأسيسات گردشــگرى، از حداقل 16 تا 
حداكثر 900 ميليون تومان متغير بوده و نرخ ســود 

اين تسهيالت نيز 12 درصد است.
«احمــد توصيفيان» بــا بيان اينكه ثبت نــام فعاالن 
گردشگرى براى دريافت تسهيالت كرونايى بر روى 
سامانه كارا از پنجشــنبه 29 آبان آغاز شده، درباره 
دســتورالعمل جديد اعطاى تســهيالت واحدهاى 

بيشــتر آســيب ديده از ويــروس كرونــا درحوزه 
گردشگرى براساس شيوه بنگاه محورى، اظهار كرد: 
فعاالن گردشگرى براى بازپرداخت اين وام از دوره 
تنفس برخودار هســتند و پرداخت اقساط از يكم 

ارديبهشت سال 1400 آغاز مى شود.
به گــزارش ايرنا، مديــركل تعــاون،كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان با اشاره به اينكه دولت در 
 ابتداى ســال 99 تسهيالت 6 تا 16 ميليون تومانى 
را براى 14 رسته شغلى آسيب ديده در ازاى حفظ 
شغل اختصاص داد، يادآور شد: با توجه به ميزان 
باالى خسارت وارد شــده به صنعت گردشگرى 
در پى شــيوع ويــروس كرونا، تــداوم و افزايش 
محدوديت هاى اعمال شــده براى ســفر و مكفى 
نبودن اين تسهيالت در جبران خسارت، براساس 
مصوبه جديد سقف حمايت هاى جبرانى افزايش 

مى يابد.
وى با اشاره به مفاد اين دستورالعمل كه در كارگروه 
اقتصادى مقابله با پيامدهاى ناشى از شيوع ويروس 
كرونا و پرداخت تسهيالت جديد به كسب وكارهاى 
آســيب ديده حــوزه گردشــگرى براســاس بنگاه 
محورى مصوب شــد، افزود: مرجع بررسى و تاييد 

درخواســت ها و اطالعات تخصصــى متقاضيان، 
وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى تعيين شده و 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با همكارى اين 
وزارتخانه نســبت به طراحى فرايند تعريف شده در 

بستر سامانه اقدام مى كند.
مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
خاطرنشــان كرد: در همين ارتبــاط پرداخت تمام 
هزينه ها و بدهى هاى فعاالن گردشــگرى (ماليات 
سال هاى گذشته، حق بيمه كارفرمايى، بازپرداخت 
اقساط بانكى، قبوض حامل هاى انرژى) تا پايان سال  

99 به تعويق افتاده است.
توصيفيــان مقــدار اين تســهيالت را براســاس 
دستورالعمل تسهيالت كرونايى حوزه گردشگرى، 
براى راهنمايان گردشگرى 20 ميليون تومان عنوان 
كرد و افزود: دفاتر خدمات مسافرتى بين 150 تا 300 
ميليون تومان، شركت هاى حمل و نقل گردشگرى 
80 ميليون تومان و موسســات آموزش گردشگرى 

60 ميليون تومان تسهيالت دريافت مى كنند.
به گفته وى، اقامتگاه هاى بومگردى و سنتى براساس 
تعداد اتاق، مســاحت و درجه واحد بين 80 تا 200 
ميليــون تومان از تســهيالت كرونايــى برخوردار 

مى شوند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
بــا بيان اينكه تســهيالت جبران خســارات دوران 
كرونا براى هتل ها بر حســب ستاره و تعداد اتاق از 
200 تــا 900 ميليون تومان، هتل  آپارتمان ها، متل ها 
و ميهمان پذيرها به تفكيــك درجه و تعداد اتاق از 
200 تــا 350 ميليون تومان تعيين شــده، ادامه داد: 
سفره خانه هاى سنتى، واحدهاى پذيرايى بين راهى، 
مراكز سرگرمى و تفريحى، مجتمع هاى گردشگرى و 
آب درمانى كه از وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى مجوز فعاليت دارند، براساس نوع و 
درجه واحد، بين صد تا 350 ميليون تومان تسهيالت 

دريافت مى كنند.
توصيفيان با اشــاره به دســتورالعمل ابالغى براى 
كسب وكارهاى آسيب ديده حوزه گردشگرى به 20 
بانك، بازپرداخت اقســاط اين تسهيالت را از يكم 
ارديبهشت  ســال 1400 اعالم كرد و ادامه داد: اين 
تنفس به منظور حمايت از فعاالن حوزه گردشگرى 
و اينكه با افزايش محدوديت هاى ســفر و مشخص 
نبودن پايان كرونا و نبود چشــم انداز روشن حداقل 
در ماه هاى آتى، براى رونق گردشگرى تا پايان سال، 

درنظر گرفته شده است.
وى تشــريح كرد: براســاس ماده 4 دستورالعمل 
ابالغى، آن دسته از فعاالن و تأسيسات گردشگرى 
كــه پيش از ابالغ اين دســتورالعمل (به اســتناد 
دســتورالعمل پيشــين) از تســهيالت مربوط به 
مشاغل و رســته هاى آسيب ديده از كرونا استفاده 
دريافت  درخواســت  دوبــاره  چنانچه  كردنــد، 
مابه التفاوت  پرداخت  باشــند،  داشــته  تسهيالت 
مبلغ درخواســتى در قالب تسهيالت، مطابق اين 

دستورالعمل امكان پذير است.
پايان اريبهشت امسال در پى بروز تبعات اقتصادى 
شيوع كرونا، ســامانه كارا در كنار 2 بخش «اشتغال 
روستايى و اشتغال فراگير» بخش جديدى را به نام 
«تســهيالت دوره كرونا» تعريف كرد كه در مرحله 
نخســت فعاليت، براســاس داده هايى كه در اختيار 
معاونت توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى قرار دارد به كارفرمايان مشمول 
پيامك ارســال شــد تا درصورت تأييد، متقاضيان 
و كارفرمايــان ثبت نام خود را در ســامانه كارا آغاز 
كنند تا پس از ارســال اطالعات آنها به بانك عامل، 

تسهيالت موردنظر را دريافت كنند.


