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كرونازدگى هفته دولت
 1- آخرين هفته دولت براى دولتمردان 
روحانى در شــرايطى سخت اجرا خواهد 
شد، البته اين سختى به دليل شرايطى است 
كه بر كشــور به دليل تحريــم و بر جهان 
به دليل كرونا حاكم شــده است.اين سختى 

از قدرت تبليغات...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

پنجاه ويكمين روز جهانى مساجد از راه رسيد

كرونا حريف بانگ اذان 
1945 مسجد همدان نشد

فالحى و آزاديخواه نمايندگان معين بهار و  كبودراهنگ شدند

انتصابات گسترده نماينده هاى مجلس در نظارت

محرم امسال 
با سبك و سياق 

متفاوت 
براى عزادارى 
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طرح سنجش سالمت نوآموزان 
تا 15 شهريور ادامه دارد

هر
س:م

عك
/

              
13991399--14001400                

                 
.  

            
     :   

12:30  9  
             :

  
 09189122834 :  
34251567-34254604

...    
          

           
     



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  30 مردادماه 1399  شماره 3832

2

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

از  دســتورالعمل هايى 
سوى ســتاد ملى مقابله 
بــا كرونا بــراى محرم 
بايد  كه  است  شده  ابالغ 
مذهبى،  هيأت هاى  همه 
متوليــان  و  مداحــان 
اين  مساجد  و  حسينيه ها 
رعايت  را  شــيوه نامه ها 

كنند

كرونازدگى هفته دولت
 1- آخرين هفته دولت براى دولتمردان روحانى در شرايطى سخت 
اجرا خواهد شــد، البته اين سختى به دليل شرايطى است كه بر كشور 

به دليل تحريم و بر جهان به دليل كرونا حاكم شده است.
اين سختى از قدرت تبليغات دولتمردان در هفته دولت خواهد كاست 
وگرنه اين شرايط را به دليل آنكه كارها و فعاليت ها تقريبا تعطيل شده 

است، نمى توان شرايط سختى براى دولتمردان درنظر گرفت.
2- سياست دولت براى گذر بى دردسر از هفته دولت توافق با رسانه 
ملى و راضى كردن اين رســانه با برنامه هاى مشاركتى و سر كيسه را 

شل كردن بود.
اتفاقى كه هفته گذشــته رخ داد و مديران رسانه ملى به يكباره ميهمان 
رئيس جمهور شــدند تا وى كه همواره موضع انتقادى به صداوسيما 
داشت از عملكرد آنها قدردانى كند و از خوبى ها و مهربانى هاى رسانه 

ملى بگويد!
3- دولت در ســال هاى تحريم و كرونا بــا اولويت بندى هزينه هاى 
اعتبارات را به ســمت راضى نگه داشتن افراد با حقوق ثابت و درمان 

مبتاليان و پيشگيرى و مديريت بحران برده است.
هر چند نواقــص اقتصادى و درآمد محدود دولت كه اكنون بيشــتر 
به مردم و ماليات و خريدهاى ســهام آنها از بورس و... متكى است، 
اجازه اجراى درست اين سياست ها را هم نداده و حقوق بگيران ثابت، 
افزايش دريافتى را در برابر تــورم ناچيز مى دانند و صاحب نظران بر 
روش دولــت براى مقابله با كرونا نيز انتقاد دارند، خواســتار اصالح 

برخى روندها هستند.
4-دولت سال ديگر زودتر از هفته دولت و در مردادماه كار را به دولت 
بعدى تحويل خواهد داد و منطقى و رسم بر اين بود كه افتتاحيه ها و 
بهره بردارى هاى مهم را در آخرين ســال انجام دهد و از كلنگ زنى و 

تحميل كار به دولت بعد خوددارى كند.
اما به نظر تحريم و كرونا مانع انجام اين افتتاح ها باشــد و اين دولت 
استراتژى گذر از بحران را در اولويت كارهاى خود تعريف كرده باشد.
5- كرونا هرچه براى مردم زحمت داشــت، از زحمات بيشتر مديران 
كاست و آنها كه به دنبال بهانه براى كار نكردن بودند، كرونا را بهانه اى 
مناسب براى پيش نرفتن كارها يافته و همه كارها را تعطيل و به ظاهر 

به مديريت مقابله با كرونا پرداختند.
در اين مديريت هم آن قدر از خود و مديريتى كه داشــته اند، تعريف 
كردند كه شرايط تغيير كرد و آمارهاى وحشتناكى از مبتاليان و فوتى ها 

به ثبت رسيد البته آنها همچنان مشغول تعريف از خود هستند!
6- دولــت دوازدهم هر آنچه خاطره خوب از دولت يازدهم در ذهن 
مردم باقيمانــده بود از ذهن ها زدود و براى آن فشــارهاى تحريم و 

كرونا را بهانه كرد.
غافل از آنكه دولت ها در ســختى و بحران ها خود را نشــان مى دهند 
و كارآمدى و توان دولت ها در شــرايط ســخت و بحرانى سنجيده و 
مشخص مى شود و اگر شرايط عادى باشد كه همه مى توانند مديريت 

داشته و دولتمرد باشند.
7- كرونا مى توانست اعتماد به دولت را افزايش و رابطه دولت و ملت 
را ترميم كند اما فرصت طلبى هاى كرونايى برخى دولتمردان و دست 
خالى دولت از اعتبارات و اقتصاد ضعيف كشور، اجازه نداد اين اتفاق 

به خوبى رخ دهد.
اما هفته دولت با صداقت دولتمردان و اطالع رســانى آنها از اقدامات 
انجام شده و نشده و مستندسازى كارهاى دولت در سال هاى گذشته 
مى تواند به روند اعتمادسازى سرعت داده و دولت را دولتى بابرنامه و 

به فكر و درحال خدمت معرفى كند.
در ايــن رونــد همه مديران مى تواننــد آگاهانــه و فعاالنه در هفته 
دولت مشــاركت كنند و به جاى زد و بند با رســانه هاى بى مخاطب 
از رسانه هاى مستقل و مردم محور براى اطالع رسانى و اعتمادسازى 

بيشتر، استفاده كنند.

زيرساخت هاى قرآنى در جامعه بايد تقويت شود
 اختتاميه جشــنواره مجازى خانه بهشتى قرآن و عترت برگزار شد و در اين جشنواره 
از بين 64 اثر ارســال شده در حوزه هاى مختلف به دبيرخانه اين جشنواره 9 نفر برگزيده 

شدند. برگزيدگان اين جشنواره در آئينى در حضور مسئوالن استان تجليل شدند.
در اين مراســم نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان با بيان اينكه جامعه اى كه 
قرآن در آن ظهور و بروز باشد به همان اندازه كه از قرآن فاصله مى گيرد به سمت خرابى 

مى رود، گفت: امروزه جامعه ما نيازمند ادب و حيات قرآنى است.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با بيان اينكه امروز جامعه در تالطم است، بيان 
كرد: اگر قرآن در جامعه ما جدى گرفته مى شد، بسيارى از مشكالت اجتماعى، افسردگى 

و نااميدى در جامعه ما كاهش پيدا مى كرد.
وى افزود: زيرســاخت هاى آموزش و ترويج مفاهيم قرآنى در استان همدان بايد تقويت 

شود و مردم و سمن ها بايد در اين زمينه به فرهنگ و ارشاد كمك كنند.
شــعبانى ايمان و عمل صالح را از اثرات برگزارى جشنواره ها قرآنى دانست و اظهار كرد: 
دولت به جاى اينكه مبالغ هنگفتى را صرف نگهدارى مجرم ها در زندان كند، بايد اين مبالغ 

را براى تربيت دينى و قرآنى نسل آينده هزينه كند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى نيز با بيان اينكه 2 رويكرد سخت افزارى و نرم افزارى 
را در كار خود قرار داده است، گفت: امكانات را در حاشيه شهرها و مناطق كم برخوردار 

متناسب با مناطق شهرى برقرار كنيم.
احمدرضا احســانى با اشــاره به اينكه 593 مجموعه فرهنگى و هنرى عمدتا در مناطق 

حاشــيه اى و روستاها مستقر هستند، بيان كرد: در سال 98 صد كانون را با اعتبار نزديك 
به 500 ميليون تومان تجهيز كرديم و امســال هم همين ميزان اعتبار درنظر گرفته شده و 

به زودى توزيع مى شود.
وى افزود: سومين مجتمع فرهنگى هنرى شهر همدان را در شهرك مدنى و در دهه فجر 

مجتمع فرهنگى هنرى شهيدمظاهرى را در مريانج افتتاح مى كنيم.
احســانى با بيان اينكه استان همدان در حوزه قرآن و عترت سرآمد است، اظهار كرد: 73 

مركز قرآنى در سطح استان در تمامى بخش ها فعال هستند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم كرد: در 3 ماهه ابتدايى سال 99، 4 جشنواره ملى 
در حوزه نمايش، كاريكاتور و هنرهاى تجســمى، قرآن و عترت و شــعر طنز در همدان 

برگزار شده است.

محرم امسال با سبك و سياق متفاوت 
براى عزادارى 

صرفه جويى بيش از10 ميليون مترمكعب 
در مصرف آب با انسداد 299 چاه

 مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان در جلسه شوراى 
حفاظت از منابع آب استان از صرفه جويى بيش از ده ميليون مترمكعب 

آب ناشى از انسداد چاه هاى غيرمجاز خبر داد.
منصــور ســتوده، مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى همــدان در 
چهل وهشتمين جلسه شــوراى حفاظت از منابع آب استان گفت: در 
ســال آبى 99 نسبت به سال آبى گذشــته با افت ميزان بارش مواجه 
بوديم. به عبارتى ميانگين بارش در سال آبى جارى 460 ميلى متر است 

و سال آبى پيش ميزان بارش به طور ميانگين 606 ميلى متر بود.
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى استان ، ستوده با بيان 
اينكه ميزان بارش ميانگين در بلند مدت  349ميلى متر اســت، عنوان 
كرد: با مقايســه ميزان بارش در ســال آبى جارى با بارش بلندمدت 
درمى يابيم كه ميزان بارش اگرچه نســبت به سال گذشته كاهشى بوده 
است اما با درنظرگيرى بازه زمانى بيشتر و بلندمدت روندى افزايشى 

داشته است.
وى افزود: در پى اين بارش ها حجم مناســبى از آب در مخزن سدها 
انباشــته شده اســت و اكنون 72 درصد مخزن سد اكباتان، 69 درصد 
آبشينه، 79 درصد شيرين سو، 96 درصد كالن، 77 درصد سرابى و 35

درصد مخزن سد شنجور پر است.
وى با بيان اهم اقدامات در راســتاى صيانت، تعادل بخشــى و احياى 
منابع آبى، اظهار كرد: از آغاز سالجارى تاكنون 299چاه غيرمجاز پر و 
مســدود شده است كه در نتيجه اين اقدام نزديك به ده ميليون و 500

هزار مترمكعب آب صرفه جويى شده است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان اعالم كرد: كبودراهنگ 
با 104 چاه و فامنين با يك چاه، بيشــترين و كمترين تعداد انســداد 

چاه هاى غيرمجاز را به خود اختصاص داده اند. 
ناگفته نماند كه همدان نيز با انســداد 73 چــاه غيرمجاز در رتبه دوم 

قرار گرفت.

واكسن جديد كرونا دنيا را وارد 
برهه بيم و اميد كرده است

مهدى ناصرنژاد»
  اگرچه روســيه به طور رســمى اعالم كرده است، دانشمندان اين 
كشور به واكسن پيشــگيرى از كرونا دست يافته اند اما دنيا هچنان با 
بيم و اميد به آينده ويروس كرونا چشــم دارد، زيرا ســازمان جهانى 
بهداشت به عنوان يك مرجع بين المللى هنوز نظر قاطع خود نسبت به 
اين كشــف تاريخى توسط دانشمندان روسى را اعالم نكرده است. از 
ســويى ديگر رئيس جمهورى اسالمى روز شنبه (5 مردادماه) در پايان 
نشست هفتگى ســتاد ملى كرونا ضمن اعالم آمادگى كشورمان براى 
پيش خريد واكسن مورد تأييد سازمان جهانى بهداشت از هر كشورى 
كه باشــد، يكبار ديگر تأكيد كرد، آينده كرونا در جهان نامعلوم است 
و مردم كشــورمان براى درازمدت بايد شــيوه زندگى احتياط آميز در 
مقابل ويروس مشــكل آفرين كرونا را مدنظر داشته باشند و به نوعى 
همگان مماشات پيشه كنيم تا اين بحران جهانى به نقطه معلومى ختم 
شود. در واقع دولت دوازدهم ايران از آغاز همه گيرى جهانى ويروس 
كرونا با يك سياســت گذارى و تدابير بهداشــتى و درمانى اصولى و 
تقريبا نتيجه بخش، اپيدمى كرونا در كشورمان را مديريت كرده است و 
آناليــز وضعيت آمارى كرونا در جهان نيز نمايانگر موفقيت قابل دفاع 
جامعه پزشــكى ايران در مبارزه با اين بيمارى ناشــناخته و چموش 
مى باشد، كمااينكه دانشمندان ايرانى نيز پابه پاى همتايان جهانى خود 
در پيشرفته ترين مراكز تحقيقات ويروس شناسى، براى كشف واكسن 
ضدكرونا تالش مى كنند و مايه ســربلندى و افتخار هر ايرانى اســت 
كه دانشــمندان و محققان حوزه پزشكى كشورمان حرف هاى زيادى 
در ايــن بخش براى گفتن دارند و داروهاى مؤثر در مبارزه با ويروس 
كرونا هم اينك در كارخانجات داروسازى داخلى به توليد انبوه رسيده 
است و همين امروز (25مردادماه) اعالم شد حداقل يك نمونه داروى 
ســاخت داخل به بيمارستان هاى اختصاصى درمان كرونا تحويل داده 

شده است.
با اين حال و با وجود اميدوارى هاى حاصل شــده، ستاد ملى مبارزه با 
ويروس كرونا در كشــورمان، تنها روش ممكن و شــدنى براى عبور 
از بحران كرونا را همدلى و همراهى مردم در رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشتى مى داند و همگان را به اين راه حل حداقلى توصيه مى نمايد. 
واقعاً چنانچه هركس در هر شــرايطى بخواهد و باور كند كه عملكرد 
شــخصى و داوطلبانه او قدمى بزرگ براى پايان دادن به مشكل كرونا 
اســت، چرا بايد دريغ كنــد و چه دليلى دارد به ســالمتى خودش، 
خانواده اش و جامعه اى كه متعلق به خود اوســت بى احترام باشــد و 
قدم كوچكى برندارد!؟ جامعه پزشكى دنيا بارها به اين نكته مهم اشاره 
داشته است كه واكسن و داروى كرونا چيزى نيست كه آسان به دست 
آيد و چيزى نيســت كه حتى اگر به توليد انبوه هم برســد، آسان در 
دسترس همگان قرار بگيرد! اما به اين نكته ايمنى و بهداشتى هم بارها 
تأكيد شده است كه ارزش هر يك عدد ماسك ارزان قيمتى كه تهيه آن 
از عهده هر كس بر مى آيد، برابر با واكســن و داروى چند صد دالرى 
كرونا اســت! يعنى هر ماسك در شــرايط فعلى، كار همان واكسن را 
مى كند و حتى خيلى بهتر از واكسن و داروهاى احتمالى با تأثير چند 

درصدى و اين شرط و سنگ بزرگ كه، آيا بشود يا نشود! 
بــا تمام اين احوال جاى بســى خوشــبختى و اميدوارى اســت كه 
مشــاهدات كنجكاوانه خبرنگاران ما بيانگر اين اســت كه قشرهاى 
مختلف مردم شهرمان اين روزها در مقايسه با ماه هاى گذشته به نحو 
مشــهودى كرونا و ماسك را جدى گرفته اند و به طور يقين مردمى كه 
در سطح شهر و مراكز و مكان هاى عمومى ماسك به چهره زيباى خود 
دارند، به مراتب بيشتر از افراد بى خيال و بى مباالت است و به قطع سود 

اين معامله 2 سر برد با كروناى دغلكار به جيب همه مردم مى رود!

1- ماجراى ويلموتس ابعاد جديدى يافته است. گويا از آگهى فروش 
درخت كاشته شده توسط ويلموتس تا طرح مصادره اموال امضاكنندگان 
قرارداد با اين مربى خارجى از ابعاد جديد اين پرونده است. گفتنى است 
نمايندگان نيز به فراخوانى وزير ورزش به مجلس و بررسى ميزان قصور 

وى در اين پرونده براى ارائه طرح استيضاح انديشيده اند.
2- با ادامه تعطيلى برخى مراكز به دليل پيشگيرى از شيوع كرونا، خطر 
ورشكستگى در انتظار اصناف وابسته به فعاليت اين مراكز است. گويا 
توليدكنندگان البســه ورزشى و فروشندگان لوازم ورزشى باشگاهى از 
اين دسته اصناف هســتند كه خطر ورشكستگى آنها را تهديد مى كند. 
گفتنى است در ماه هاى اخير خريد لوازم ورزشى خانگى افزايش زيادى 
داشــته و مردم ترجيح مى دهند به جاى رفتن به باشــگاه به ورزش در 

خانه روى بياورند.
3- دولت وعده اتمام مساكن مهر تا پايان دولت را نمى تواند عملى كند. 
گويا ده هزار واحد مســكن مهر به دليل همراهى نكردن بانك ها معطل 
مانده است. گفتنى است 92 درصد واحدهاى مسكن مهر كشور تاكنون 

تكميل شده است.
4- صاحبان خانه هاى خالى پيامك تعيين تكليف واحد خود براى اثبات 
خالــى نبودن يا پذيرش ماليات را دريافــت كرده اند. گويا مالكان، اگر 
واحدشان خالى باشد كد تأييد را ارسال مى كنند و اگر واحد آنها خالى 
نباشــد بايد مستنداتى را ارائه دهند كه نشان دهد واحد آنها به اجاره يا 
به فروش رفته است. گفتنى است طبق شناسايى انجام شده 2 ميليون و 

700 هزار خانوار كشور بيش از يك واحد مسكونى در اختيار دارند.
5-يكى از نمايندگان اســتان وقت خود را براى مسئوالن دولت فعلى 
هزينه نمى كند. گويا وى به همين دليل در سفرهاى مسئوالن كشورى و 
استانى دولت به شهرستان حوزه انتخابيه، حضور ندارد و اين مسئوالن 
را همراهى نمى كند. گفتنى است اين نماينده پيش از اين انتقادات تندى 

را به عملكرد دولت و دولتمردان ابراز داشته است.

در پيش بودن ايام محرم و صفر كه از اهميت 
و ويژگى خاصى در قاموس ايرانيان برخوردار 
است، بار ديگر موجب شد تا دست اندركاران 
مديريــت ويروس كرونا، نســبت به ارزيابى 
شــرايط شــيوع، ابتال و چگونگى برگزارى 
مراســم هاى محــرم و صفر بــا همفكرى و 
مشــورت نهادهاى متولى نســبت به تبيين 

چارچاب و ضوابط آن اقدام كنند.
اين دستورالعمل ها به عنوان نقشه راه برگزارى 
مراســم محرم امســال با هدف تعادل بخشى 
ميان حفظ ســالمت شــهروندان با برگزارى 
ايام سوگوارى سيد ساالر شــهيدان اباعبدا...
الحســين(ع)، جلوگيرى از انتشــار و شيوع 
بيمارى در كشور و اجراى مطلوب برنامه هاى 

سوگوارى محرم و صفر تدوين شد.
در اين راستا سازمان تبليغات اسالمى به عنوان 
انتخاب  دســتورالعمل  اين  اجراى  مســئول 
و مكلف شــد با تشــكيل كارگروه «مراسم 
عــزادارى» ذيــل كميته امنيتــى، اجتماعى و 
انتظامى ستاد مديريت كرونا اقدام هاى الزم را 

انجام دهد.
البته در اين كارگروه نمايندگان دســتگاه هاى 
فرهنگــى، حــوزوى، مذهبــى، هيأت هــا، 
حسينيه ها، تكايا، مداحان، استاندارى، نيروى 
انتظامى، دادســتانى، علوم پزشــكى، سازمان 
بســيج، آموزش وپرورش، ورزش و جوانان، 
صداوســيما، فرهنگ و ارشاد اسالمى حضور 
دارند و بنا به ضرورت، نسبت به اجراى دقيق 
و نظارت بر فرايند دستورالعمل و پروتكل هاى 

پيش بينى شده تكاليفى عهده دار هستند.
 فعاليت حدود 2900 هيأت مذهبى 

در همدان
در هميــن ارتباط مديركل تبليغات اســالمى 
همدان به تشــريح برنامه هاى پيش بينى شده 
پرداخــت و گفت: بخش نخســت برنامه ها 
مربوط به اين ايام پيش از آغاز ماه محرم بوده 
و در اين راستا حول 3 محور «هماهنگى، اقناع 
و اطالع رسانى» نسبت به شرايط خاص حاكم 
بر مراسم ســالجارى براى گروه هاى هدف، 

اقدام شده است.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى يادآورى 
كرد: يكى از تكاليف سازمان تبليغات اسالمى 
تشكيل جلســات منظم و مستمر و دعوت از 
نماينــدگان و هيأت امناى هيأت هاى مذهبى، 
حســينيه ها، تكايا و مداحان مؤثر نســبت به 

عملياتى كردن اقدامات پيشگيرانه است.
وى افزود: در اين راستا از نمايندگان هيأت هاى 

مذهبى و مداحان و هيأت 
امنا دعوت به عمل آمده 
و با گردهمايــى آنها در 
حسينيه امام خمينى(ره)، 
نبايدهــاى  و  بايدهــا 
عــزادارى در محرم براى 
آنها شفاف سازى و آشكار 

شد.
نظيــرى گفت: مراســم 
عزادارى در حســينيه ها، 
و  مســاجد  تكايــا، 
هيأت هــاى مذهبــى در 
اماكــن و فضاهاى باز با 
رعايــت فاصله گــذارى 
فيزيكى يعنى از هر طرف 
حداقل 2 متر و تجمع هاى 

حداقلى برگزار مى شود.
مديركل تبليغات اسالمى همدان افزود: ضوابط 
اجراى برنامه هاى عزادارى در محرم در مناطق 
مختلف با توجه به روند بيمارى تدوين شده 
اســت و مراسم عزادارى در حسينيه ها، تكايا، 
مســاجد و هيأت هــاى مذهبــى در اماكن و 
فضاهاى بــاز با رعايت فاصله گذارى فيزيكى 
يعنــى از هر طرف حداقل 2 متر و تجمع هاى 

حداقلى برگزار مى شود.
نظيرى رعايت كاهش ساعات برگزارى مراسم 
يعنى حداكثر 2 ساعت، ممنوعيت جابه جايى 
هيأت ها و دســته روى، ممنوعيت استفاده از 
طبل، سنج و وسايل مشابه در برگزارى مراسم 
را از ديگر مؤلفه ها براى پيشــگيرى از شيوع 

كرونا دانست.
مديركل تبليغات اسالمى همدان با بيان اينكه 
سينه زنى و زنجيرزنى (با زنجير شخصى) در 
محل مراســم بدون جابه جايى مجاز اســت، 
گفت: ضــرورت رعايــت فاصلــه گذارى 
فيزيكى در مراسم عزادارى، استفاده از ماسك 
به صورت مستمر و اجراى دقيق پروتكل هاى 
بهداشتى مرتبط با مراسم و نذورات مورد تأكيد 
است. وى گفت: مراسم شيرخوارگان حسينى 
و روز ســوم عاشورا امسال در همدان برگزار 

نمى شود.
بــا توجه به ممنوعيت برگزارى مراســم هاى 
خاص در برخى اســتان ها نظيــر يوم العباس 
در زنجان، نخلگردانى در يزد، تشــت گذارى 
در اردبيل، قاليشــوران اصفهان، شيرخوارگان 
حسينى و امثالهم، در همدان نيز به گفته حجت 
االسالم نظيرى، مراســم خاص سومين روز 

عاشورا كه مختص عزداران 
شهر همدان اســت به دليل 
تجمع، تراكم و جابه جايى و 
همچنين ضرورت پيشگيرى 
از شيوع و ســرايت كرونا، 

ممنوع است.
اســالمى  تبليغات  مديركل 
امســال  كرد:  اظهار  همدان 
و  مدارس  ادارات،  فضــاى 
همدان  ورزشى  باشگاه هاى 
بــراى برگــزارى آئين هاى 
عــزادارى امام حســين(ع) 
به  و  مى يابــد  اختصــاص 
همــه  اســتاندار  دســتور 
دستگاه ها مكلف به همراهى 

در اين رويكرد هستند.
نظيــرى بيان كــرد: حدود 
3 هزار هيأت مذهبى در اســتان همدان فعال 
هســتند كه 2 هزار و 200 مورد از اين تعداد 
ثبت شــده و 700 هيأت در ســامانه سازمان 
تبليغات اسالمى همدان مشخصاتشان را ثبت 

نكرده اند.
وى افزود: ســامانه اى به نام «بيرق» طراحى و 
راه اندازى شده كه هيأت هاى مذهبى متقاضى 
براى برگزارى مراسم عزادارى در ماه محرم و 
صفر ملزم به ثبت مشخصات خود و دريافت 

كد رهگيرى هستند.
وى ادامــه داد: مســئوالن همــه هيأت ها به 
قصــد برپايى عزادارى، الزم اســت عالوه بر 
نام نويسى در سامانه و دريافت كد عضويت، 
مجوز خاصى از ســازمان تبليغات اســالمى 
استان دريافت كنند و متعهد به اجراى رعايت 

پروتكل هاى ابالغى وزارت بهداشت شوند.
 با افراد خودسر برخورد شود

ســتاد مقابله به كروناى استان نيز اعالم كرده 
ســت با توجه به ارادت مردم و شــيعيان به 
ائمه معصوميــن(ع) به ويژه امام حســين(ع) 
مراســم عزادارى براى سيدالشهدا با رعايت 
پروتكل هاى تدوين شده در ماه محرم برگزار 
مى شــود. تيم هايى براى نظارت، راهنمايى و 
تذكر به هيأت هاى عزادارى بسيج مى شوند و 
درصورت مشاهده استمرار تخلف بهداشتى با 

فرد متخلف مطابق قانون برخورد كنند.
به  جمعه  امــام  اخالقى  توصيــه   

عزاداران حسينى
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر 
همدان نيز گفت: وضعيت اين استان به تازگى 

از شــرايط قرمز خارج شده است و مردم بايد 
پروتكل هاى بهداشتى را همچنان رعايت كنند؛ 
همچنين استفاده از ماسك در مهار اين بيمارى 

مى تواند بسيار بازدارنده باشد.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
افزود: دســتورالعمل هايى از سوى ستاد ملى 
مقابله با كرونا براى محرم ابالغ شده است كه 
بايد همه هيأت هاى مذهبى، مداحان و متوليان 
حسينيه ها و مساجد اين شيوه نامه ها را رعايت 

كنند.
وى افزود: مديران هيأت هاى مذهبى، بزرگان، 
مداحان و واعظان بدانند مكتب امام حسين(ع) 
مكتب عقالنيت است و ايثار به معناى مبارزه با 
ظلم و داشتن روحيه عدالت طلبى است و اين 

تفاسير به معناى نفى عزادارى نيست.
نماينده ولى فقيه در اســتان افــزود: دولت و 
عزادارى  مراســم  برگزارى  براى  مســئوالن 
اباعبدا... الحسين(ع) همراهى و پروتكل هايى 
تدوين كرده اند كه بايد همه افراد نســبت به 

رعايت اين دستورالعمل ها اهتمام ورزند.
 اطالعيه اوقاف و امور خيريه استان

با توجه به فرارســيدن ماه محرم و سوگوارى 
حضرت اباعبدا... الحسين بقاع متبركه استان 
نيز با شرايط ويژه  زير آماده  برگزارى مراسمات 

اين ماه عزيز است.
 به گــزارش روابط عمومى اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان همدان مراسمات به مدت ده 
شــب  از ابتداى محرم، پس از نماز مغرب و 

عشا و حدود يك ساعت برگزار خواهد شد
تمام بقاع متبركه  اســتان كــه داراى صحن و 
فضاى باز هستند با يك چهارم ظرفيت پذيراى 

زائران گرامى خواهند بود.
 هيچ گونه پذيرايى و توزيع نذرى در 
نخواهد  انجام  مراسم  برگزارى  هنگام 

شد
داشتن ماســك و لوازم شخصى مهر، جانماز 
وبــراى زائرين و عزاداران ضرورى اســت و 
از ورود افراد بدون ماسك جلوگيرى به عمل 

خواهد آمد.
افراد كهنسال و كودكان مراسمات را از خانه و 
از طريق تلوزيون و شبكه هاى اجتماعى دنبال 

كنند. 
 زائران و عزاداران از توزيع هرگونه خوراكى 
با هــر عنوان نذر و... خــوددارى كنند و اگر 
نذورات آنها در قالب خوراكى هاى خشــك 
اســت صرفا از طريق خدام به توزيع نذورات 

خود اقدام كنند.

 بار ديگر مــاه محرم از راه رســيد و 
دلدادگان ســرور و ساالر شهيدان حضرت 
اندوهگين  و  دلسوخته  اباعبدا...الحسين(ع) 
خــود را براى ســوگوارى و عــزادارى 

سيدالشهدا و ياران با وفايش آماده مى كنند.
امســال در شرايطى به اســتقبال آئين ها و 
برنامه هــاى ماه محرم مى رويم كه شــيوع 
ويروس كرونا در جهان ابعاد مختلف زندگى 
ما را تحت الشعاع قرار داده و حتى بر سبك 
و سياق ما در عرصه هاى مختلف تأثيرگذار 
بوده است. امروز جهان متأثر از اين ويروس 
برنامه هاى  و  سياســت ها  و  شده  منحوس 
دولت ها و ملت هــا در حوزه هاى داخلى و 
خارجى بر اثر شيوع اين ويروس تغييرات 

چشمگيرى به خود ديده است.
اين چالــش حتى در ابعــاد بين المللى و 
مناسبات كشورها نيز تأثيرگذار بوده و رفتار 

دولت ها را تحت الشعاع قرار داده است.
محدود شدن همايش ها، تجمعات و تقريبا 
تمامى برنامه هــاى جمعى از جمله تبعات 

گسترش ويروس كرونا بوده است.
آئين هاى مربوط به محرم در ســالجارى نيز 
به نوعى تحت تأثير اين بيمارى اســت و از 
هفته هاى گذشــته ستاد ملى مقابله با كرونا 
بحــث چگونگى برگزارى ايــن آئين ها را 
به عنوان يك دستور كار مهم دنبال كرد و در 
نهايت دستورالعمل هايى در قالب مصوبات 

اين ستاد براى اجرا ابالغ گرديد.
برگزارى  دســتورالعمل  اين  اصلى  محور 
مراســم و آئين هاى عــزادارى با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى است كه بايد مدنظر 
هيأت هاى حســينى قرار گيــرد تا ضمن 
بزرگداشــت اين ايام و بهره مندى مسلمين 

از محافل حسينى، سالمتى افراد نيز تضمين 
شود. تاسوعا و عاشورا به قدرى اهميت دارد 
كه بايد گفت با هويت شيعيان عجين شده 
است. عشــق و دلدادگى به سرور و ساالر 
مسلمانان  ما  زندگى  در  همواره  شــهيدان 
ســارى و جارى بوده و يك سرمايه بزرگ 
معنوى براى ما محسوب مى شود كه با هيچ 

چيز قابل معاوضه نيست.
از طرفى بر اساس آموزه هاى دينى و داليل 
عقلــى و نقلى حفظ جان و پاســدارى از 
سالمتى به عنوان يك امانت الهى از اوجب 
واجبات اســت و به قدرى اهميت دارد كه 
به خاطر آن مى توان و بايد واجبى را به طور 

موقت تعطيل كرد.

از اين رو هرگونه عمل شرعى اعم از واجب 
و مستحب هر چقدر هم اهميت داشته باشد، 
فرع بر حفظ حيات و صيانت از ســالمتى 
است به ويژه اينكه برنامه اى جمعى چنانچه 
ســالمتى افراد را به مخاطــره اندازد، بايد 

متوقف يا به شيوه ديگرى اجرا شود.
در چنين مواقعى اســت كه مى توان تجلى 
عشــق توام با درايت و احساس همراه با 
عقل را كه هر دو الزمه تعالى انسان هستند، 

مشاهده كرد.
با اين اوصاف برگزارى آئين هاى مربوط به 
محرم به شيوه اى كه سالمتى افراد را دچار 
آسيب نكند، برگزار مى شود كه راهكار آن را 
هم دستورالعمل هاى ستاد ملى مقابله با كرونا 

مشخص كرده است. 
خوشــبختانه اين روزها عالوه بر دستگاه ها 
و نهادهــاى ذى ربط، مردم نيــز در قالب 
هيأت هاى عــزادارى تالش مى كنند برپايى 
آئين هــاى عــزادارى همراه بــا رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى باشد.
به هر حال آنچه مهم است شكل برگزارى 
مراسم و شــيوه هاى عزادارى است كه با 
توجه به شــرايط امروز، با سال هاى گذشته 
متفاوت است وگرنه اصل برپايى اين محافل 
به جاى خود باقى است و مردم فهيم و آگاه 
همچون گذشته براى بزرگداشت اين ايام و 
زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا سنگ تمام 

خواهند گذاشت.
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خبر

بودن  قرمــز  درصــورت 
براى مــدارس پرجمعيت 
فيزيكى  حضــور  بــدون 
استفاده  با  و  دانش آموزان 
صوتــى،  سيســتم  از 
الكترونيكى،  تصويــرى، 
ديگر  وســايل  يا  مجازى 
كتاب هــاى  همچــون 
خودآمــوز، فيلــم، جزوه، 
محتــواى الكترونيكى و از 
تلويزيون  يا  درســنامه ها 

استفاده خواهيم كرد

خبر

پرداخت 90 درصد مطالبات گندمكاران 
اسدآبادى

 مدير جهاد كشاورزى شهرستان اســدآباد از پرداخت 90 درصد 
مطالبات گندمكاران اين شهرستان توسط مراكز خريد گندم خبر داد.

ســقراط بيرنگ در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تاكنون 95 درصد 
محصول گندم مزارع شهرســتان برداشــت و 35 هزار و 500 تن از 
گندم كشاورزان توسط 5 مركز خريد فعال سطح شهرستان خريدارى 

شده است.
وى افزود: براساس پيش بينى ها از 18 هزار هكتار مزارع گندم شهرستان 
65 هزار تن گندم برداشــت خواهد شد و مراكز خريد 40 تا 45 هزار 

تن از گندم مازاد كشاورزان اسدآبادى را خريدارى خواهند كرد.
بيرنگ در ادامه از افتتاح و بهره بردارى 5 طرح كشــاورزى به مناسبت 
هفته دولت در اين شهرســتان خبر داد و خاطرنشــان كرد: اين تعداد 
طــرح در مجموع با اعتبارى افزون بر 33 ميليارد و 585 ميليون ريال 

افتتاح  و به بهره بردارى خواهند رسيد.
وى گفت: گلخانه ســبزى و صيفى واقع در شهرك پرديس روستاى 
موسى آباد با اعتبار 6 ميليارد ريال از محل آورده متقاضى با اشتغالزايى 
3 نفر، آبيارى تحت فشار شهر آجين با اعتبار 7 ميليارد و 527 ميليون 
ريال با اشــتغالزايى 20 نفر، گلخانه ســبزى و صيفى واقع در شهرك 
پرديس روســتاى موســى آباد با اعتبارى افزون بــر 9 ميليارد ريال با 
اشــتغالزايى 3 نفر از محل آورده متقاضى و اعتبارات ملى را از جمله 

پروژه هاى قابل افتتاح اين شهرستان در هفته دولت مى توان برشمرد.
بيرنگ همچنين يادآور شــد: طرح آبيارى كم فشار روستاى گدارپهن 
بــا اعتبارى افزون بر يــك ميليارد و 58 ميليون ريال با اشــتغالزايى 
30 خانوار روســتايى و يك واحد صنعتى پرورش 30 رأســى اسب 
سواركارى با اعتبار ده ميليارد ريال از محل اعتبارات توسعه ملى(كارا) 
با اشتغالزايى 3 نفر در روستاى جنت آباد از ديگر پروژه هاى قابل افتتاح 

شهرستان اسدآباد در هفته دولت خواهد بود.

بازگشت پيكر مطهر شهيد نهاوندى پس از 
34 سال به وطن

 رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران شهرستان نهاوند از بازگشت 
پيكر مطهر شهيد نهاوندى پس از 34 سال به زادگاهش خبر داد.

محمد خدارحمى در گفت وگــو با فارس در نهاوند اظهار كرد: پيكر 
مطهر يكى از شهداى واالمقام نهاوندى كه به تازگى تفحص شده، پس 

از 34 سال دورى از وطن به زادگاهش بازمى گردد.
وى با بيان اينكه نام اين شــهيد بزرگــوار على محمد قنبرى و متولد 
روستاى «بيان» در شهرســتان نهاوند است، گفت: اين شهيد واالمقام 
محرم سال 65 در جزيره مجنون به شهادت رسيد كه پس از 34 سال 

همزمان با آغاز ماه محرم به وطن برمى گردد.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان نهاوند گفت: خبر شناسايى 
و بازگشت اين شهيد عزيز امروز توسط مسئول كميته جست وجوى 

مفقودان استان و فرمانده سپاه نهاوند به مادرش اعالم شد.

توزيع 550 بسته معيشتى بين نيازمندان 
آسيب ديده از كرونا

 فرمانده سپاه ناحيه تويسركان از توزيع 5 هزار و 50 بسته معيشتى 
به ارزش يك  ميليارد و 430 ميليون تومان در قالب كمك هاى مؤمنانه 

بين نيازمندان آسيب ديده از كرونا خبر داد.
به گزارش فارس از تويســركان، مرتضى سياهوشى در نشست با 
اصحاب رســانه، جايگاه و مسئوليت خبر و خبرنگارى را خطير 
دانســت و اظهار كــرد: مديريت و انعكاس درســت واقعيت ها 
توســط فعاالن عرصه خبــر در روند مطالبه گرى از مســئوالن 
و رشــد و پيشــرفت همه جانبه جامعه به طور حتــم اثرگذارى 

دارد. چشمگيرى 
وى با اشــاره به اينكه رســانه در فرهنگســازى رعايت بهداشت و 
دستورالعمل هاى ستاد مبارزه با كرونا نقش بسزايى دارد، افزود: فعاالن 
رســانه امروز همچون دفاع مقدس در كنار مدافعان ســالمت در اين 
راستا در صحنه حضور دارند و با تالش بر آگاهسازى جامعه به منظور 

صيانت از سالمتى مردم جهاد مى كنند.
فرمانده سپاه ناحيه تويســركان با تأكيد بر اينكه ما هر كجا در دوران 
8 ســال دفاع مقدس توانستيم صحنه ها را به خوبى ثبت و ضبط كنيم، 
امــروز از آن به نحــو مطلوب بهره برديم، ادامــه داد: رعايت تقوا به 
همگان سفارش مؤكد دين است؛ مى طلبد اصحاب رسانه اين موضوع 

مهم و كليدى را در انجام وظايفشان رعايت كنند.

آشنايى رؤساى هيأت هاى مذهبى كبودراهنگ 
با نحوه برگزارى مراسم عزادارى

 رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ از برگزارى 
دوره هاى آموزشــى و مشاوره براى مســئوالن هيأت هاى مذهبى 
سطح شهرســتان خبر داد و گفت: 250 نفر از مسئوالن هيأت ها با 
حضور در اين جلســات با نحوه برگزارى مراسم عزادارى حسينى 

آشنا مى شوند.
ابوالحسن كيهانى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: دوره هاى آموزشى و 
مشاوره با حضور نمايندگان، نيروى انتظامى و شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان براى مديران هيأت ها از 4 روز گذشته آغاز شده است و تا 

پايان دهه نخست ماه محرم نيز ادامه دارد.
وى اظهــار كــرد: ثبت نام در ســامانه بيــرق بــراى دريافت مجوز 
برگزارى مراســم ســوگوارى ماه محرم و شركت در كالس توجيهى 
دستورالعمل هاى بهداشــتى براى انجام مراسم هاى عزادارى از جمله 

برنامه هاى اداره تبليعات اسالمى است.
كيهانى برگــزارى همايش مجازى طاليه داران تبليغ در محل تبليغات 
اسالمى كبودراهنگ را از ديگر برنامه ها عنوان كرد و افزود: رعايت 18
مورد ضوابط بهداشــتى براى عزاداران درنظر گرفته شده كه مسئوالن 
هيأت هــا موظف به اجراى آنها هســتند و درصورت عمل نكردن به 
پروتكل هاى بهداشــتى از فعاليت هيأت ها جلوگيرى به عمل خواهد 

آمد.
وى در ادامه مطرح كرد: اقالمى مانند گوشت و برنج براى هيأت هاى 
مذهبى شهرستان توزيع خواهد شد تا با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى در آشــپزخانه اى مجــزا پخته و در ظروف 

يكبار مصرف با مراجعه به در منازل بين خانواده ها توزيع شود.
رئيس اداره تبليغات اســالمى شهرســتان كبودراهنــگ در پايان از 
خانواده هايــى كه قصد دارند به مانند هر ســال نذر خود را ادا كنند، 
خواســت نذورات خود را به صورت بسته بندى توزيع كنند و تا حد 

امكان از پخت غذا جلوگيرى شود.

صدور مجوز ساخت شهرك سيمان در رزن
 رئيس شــوراى اسالمى شــهر رزن بيان كرد كه درحال حاضر 
مجوز ســاخت براى شــهرك ســيمان در رزن صادر شده و آماده 

ساخت است.
محمد افشار در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه در تالش هستيم تا 
در سريع ترين زمان فرايند ادارى ساخت 4 شهرك صنعتى را سرعت 
ببخشيم، اعالم كرد: درحال حاضر مجوز ساخت براى شهرك سيمان 

هگمتان در شهر رزن صادر شده و آماده ساخت است.
وى در ادامه پرداخت نكردن مطالبات شــهردارى توسط دستگاه ها و 
نهادهاى دولتى را يكى از مشــكالت حاد در تأمين منابع مالى عنوان 
و اظهار كرد: شــهردارى رزن بيش از 4 ميليارد تومان از دستگاه هاى 
ادارى و دولتى طلب دارد كه مطالبه جدى ما پرداخت اين مبالغ است 

تا بتوانيم شهر را مديريت كنيم.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر رزن با بيان اينكه در زمينه تاكسى هاى 
غيراستاندارد در مســير بين شهرى بايد از به كارگيرى افراد بازنشسته 
جلوگيرى كرد، يادآور شد: در بحث تبديل تاكسى هاى غيراستاندارد 

نيز متأسفانه چندين سال است تاكسى جديدى تحويل نشده است.
افشــار با اشاره به انجام امور مقدماتى شــهرك هاى سيمان هگمتان، 
بهداشــت، فرهنگيان 2 و ايثارگران ادامه داد: در تالش هســتيم تا با 
سرعت بيشــترى مراحل ادارى دريافت و صدور مجوز براى ساخت 

شهرك هاى مسكونى جديد در رزن آغاز شود.
وى وجود برخى ســاختمان هاى غيرايمن در داخل شــهر را موجب 
نارضايتى دانســت و گفت: شهردارى با احصاى اين ساختمان ها پس 
از تذكرات الزم اســامى را براى دادستان ارسال كرده و ما منتظر نظر 

دادستان و دستور اين مرجع قانونى هستيم.
رئيس شوراى اسالمى شــهر همدان خاطرنشان كرد: شهردارى رزن 
زمينى براى ســاخت پارك بانوان 2 تملك كرده است كه اقدامات آن 

انجام مى شود.
افشار در زمينه تردد تاكسى هاى پرايد در مسيرهاى بين شهرى رزن به 
قروه و رزن به دمق نيز گفت: اين مسأله در شوراى ترافيك مطرح شده 

است و منتظر اعالم نظر نهايى مراجع كارشناسى هستيم.

ساخت شهرك نمايشگاهى مبل و منبت مالير
 رئيــس هيأت مديره بازار بزرگ مبل مالير با بيان اينكه شــهرك 
نمايشگاهى تفريحى، توريستى و تجارى مبل و منبت مالير با عنوان 
نگين با سرمايه گذارى بخش خصوصى در 18 هكتار ساخته مى شود.

يدا... كريمى در گفت وگو با فارس در مالير با اشــاره به مشــكالت 
واحدهاى مبل و منبت اين شهرســتان اظهار كرد: با توجه به شــيوع 
كرونا و كاهش حضور فيزيكى مردم و مسافران كسب و كار اين حوزه 

نيز با مشكالتى مواجه شده است.
وى گرانى مواد اوليه را نيز از ديگر مشــكالت اين حوزه دانســت و 
گفت: پرداخت تســهيالت مربوط به آسيب ديدگان كرونا به واحدها 

درحال انجام است اما مشكالت همچنان وجود دارد.
رئيس هيأت مديره بازار بزرگ مبل مالير در ادامه با اشاره به ساخت 
شهرك نمايشگاهى تفريحى، توريستى و تجارى مبل و منبت مالير با 
عنوان نگين غرب گفت: اين شهرك با سرمايه گذارى بخش خصوصى 

در 18 هكتار زمين ساخته مى شود.
وى با بيان اينكه جانمايى اين شــهرك انجام شــده و سرمايه گذار آن 
نيز مشخص شــده اســت، گفت: طرح درحال آماده سازى است كه 
اميدواريم هرچه ســريعتر با انجام كارهاى كارشناســى امسال شاهد 

اجرايى شدن طرح باشيم.
كريمى در پايان از برگزارى چهارمين جشنواره مبل و منبت مالير در 
نيمه دوم شهريورماه به صورت مجازى خبر داد و افزود: تخفيف هاى 

ويژه اى نيز براى خريداران در اين جشنواره درنظر گرفته شده است.

پرداخت 2/3 ميليارد تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از 
كرونا در اسدآباد

 معاون امور عمرانى و برنامه ريزى فرماندارى شهرستان اسدآباد از پرداخت 2 ميليارد 
و 308 ميليون تومان تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا اين شهرستان خبر داد.

ليال اميدى در كارگروه اشــتغال و سرمايه گذارى شهرســتان اسدآباد، اظهار كرد: تاكنون 
2 ميليــارد و 308 ميليون تومان تســهيالت به 279 نفر در قالب 228 پرونده شــامل 14 
رســته مشاغل آسيب ديده از كرونا در شهرستان تسهيالت پرداخت شده كه پرداخت اين 

تسهيالت همچنان ادامه دارد.
وى با بيان اينكه سامانه ثبت براى افراد متقاضى استفاده از تسهيالت مشاغل آسيب ديده از 

كرونا تا 15 شهريور باز است، افزود: افراد و مشاغل آسيب ديده از كرونا در فرصت اعالم 
شده مى توانند نسبت به ثبت نام در سامانه متقاضى تسهيالت مشاغل آسيب ديده از كرونا 

براساس رسته هاى شغلى اعالم شده اقدام كنند.
اميدى در ادامه با بيان اينكه در نيمه دوم امسال 19 روستاى اسدآباد پايلوت اجراى اشتغال 
بنياد بركت با اعتبارى افزون بر 16 ميليارد تومان با اشتغالزايى 460 نفر قرار دارد، تصريح 
كرد: تاكنون بنياد بركت در اين راســتا به 120 نفر از روستاهاى هدفگذارى شده طرح در 
مجموع اعتبارى افزون بر 5 ميليــارد تومان پرداخت كرده و 100 نفر نيز در هفته جارى 

براى استفاده از تسهيالت اشتغال بنياد بركت به بانك معرفى خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه 30 درصد تسهيالت در زمينه پرورش دام و مابقى ساير مشاغل بوده 
است، يادآور شد: تسريع در پرداخت تسهيالت و روان سازى شرايط ضمانت ها در زمينه 

اشتغال را از بانك ها خواستاريم.
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان اسدآباد هم سهميه تعهد اشتغال امسال 
شهرستان را  هزار و 389 نفر برشمرد و تصريح كرد: از اين ميزان تعهد اشتغال شهرستان 
تاكنون 449 نفر ثبت سامانه شده كه ميزان اشتغال محقق شده شهرستان با احتساب 80 نفر 

مسكن و شهرسازى 529 نفر است.
محمدرسول خدايارى از تحقق 42 درصدى تعهد اشتغال اين شهرستان خبر داد و يادآور 
شد: تا پايان شهريورماه اين ميزان تحقق اشتغال شهرستان بايد به 50 درصد افزايش يابد.

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرســتان اســدآباد در پايان خاطرنشان كرد: از 
ابتداى ســال تاكنون نيز تعداد 125 نفر در شهرستان اسدآباد براى بار نخست بيمه تأمين 

اجتماعى شده اند.

 اســدآباد- ســتايش وندايــى - خبرنگار 
همدان پيــام: بــا وضعيتــى كه كرونــا براى 
آموزش وپرورش ايجاد كرده، ضربه مهلكى بر 
پيكر اين نظام وارد شــده است. اين ويروس 
حدود 4 ماه مدارس را به تعطيلى كشــاند، به 
كيفيت آموزش لطمه وارد كرد و فرصت هاى 

آموزشى را نيز از دانش آموزان گرفت.
رئيس آموزش وپرورش اسدآباد در گفت وگو 
با خبرنگار همدان پيام بيان كرد: متأســفانه با 
اين وضعيت به امتحانات نهايى پايه دوازدهم 
و پايه نهم و حتى پايــه اول ابتدايى از لحاظ 
كيفيت آموزشــى به ويژه در روستاها كه چند 

پايه هستند، لطمه خورده است.
حســين عســگرى در اين باره گفت: با اينكه 
برخى مديران با برنامه ريزى براى دانش آموزان، 
كالس هاى فوق برنامه داشــتند اما متأسفانه با 
توجه به تصميمات ستاد مبارزه با كرونا براى 
هيچ كالسى امكان بازگشايى وجود نداشت؛ 
بنابراين دســتورالعملى از ســوى وزارتخانه 
ارسال شــده كه شــرايط مختلفى را براى ما 
ســنجيده اند و اميد داريم از 15 شــهريورماه 

كالس ها برگزار شود.
وى افزود: خوشــبختانه صد درصد مدارس 
امسال پوشش اينترنتى(پوشش شاد) خواهند 
داشت و براي 99 درصد كالس ها تاكنون اين 
امكان فراهم شــده كه از سامانه شاد استفاده 
كنند. تاكنون 91 درصد معلمان و 75 درصد 
دانش آموزان به اســتفاده از اين سامانه موفق 
شده اند و براى 25 درصد باقيمانده كه امكان 
دسترســى به گوشى ندارند و وضع اقتصادى 
خانواده ها مناســب نيســت، درســنامه ها و 
جزواتى را فراهم كرده ايم و از سرگروه هاى 
آموزشــى خواســته ايم اين امكان را براى ما 
فراهم كننــد. همچنين با اينكه روســتاهاى 
اسدآباد پوشش اينترنتى ندارند اما قرار است 
دســتگاه هايى در برخي روستاها نصب شود 
تا كل روستاها پوشش اينترنتى داشته باشند.

عســگرى گفت: با توجه به دستورالعملى كه 
داريم، مدارسى كه كمتر از 50 دانش آموز دارند 
كالس هايشان در وضعيت ســفيد يا نارنجى 
داير خواهد شد و درصورت قرمز بودن براى 
مــدارس پرجمعيت بدون حضــور فيزيكى 
دانش آموزان و با اســتفاده از سيستم صوتى، 
تصويــرى، الكترونيكى، مجازى يا وســايل 
ديگر همچــون كتاب هاى خودآمــوز، فيلم، 
جزوه، محتواى الكترونيكى و از درسنامه ها يا 

تلويزيون استفاده خواهيم كرد.
وى ادامــه داد: اگــر وضعيــت در مدارس 
پرجمعيــت نارنجى باشــد پنجشــنبه ها نيز 
مدارس داير خواهد بود، البته به صورت يك 
روز در ميان بــا حضور حداقل دانش آموزان 
به صــورت نيمه حضــورى؛ يعنــى نيمى از 
دانش آمــوزان در يــك روز و نيمــى ديگر 
در روز ديگر براى رفع اشــكال به مدرســه 
مراجعــه خواهند كرد. مــا وضعيت ديگرى 
كــه خواهيم داشــت آموزش هــاى تركيبى 
است؛ يعنى در اجراى برنامه هفتگى مدرسه 
نيمه حضورى،  حضــورى،  روش هاى  با  هم 
غيرحضــورى و تراكمى به كارخــود ادامه 
خواهيم داد. در وضعيــت تراكمى يا تجويد 
يك كالس درس به صورت كارگاهى با برنامه 
درسى به صورت فشرده و در 2 هفته خواهيم 
داشت. البته ما اختياراتى به مدارس خواهيم 
داد كه خودشان در شــوراى مدرسه بنشينند 
و تصميم گيــرى كنند و از اين ســناريوهاى 

مختلفى كه مــا پيش بينى كرده ايــم يكى را 
انتخاب كنند، به طورى كه در وضعيت ســفيد 
هم، آموزش مجازى و ســامانه شاد در كنار 
خواهيم  دانش آموزان  براى  آموزش وپرورش 

داشت.
 مشكالت در حوزه ثبت نام

عســگرى گفــت: متأســفانه بــا توجــه به 
مشكالت امروزه و شــيوع ويروس كرونا از 
پيش دبســتانى ها اســتقبال كمى به عمل آمده 
كه هم بــراى اوليا هزينــه دارد و هم به دليل 

شرايط سنى كمى كه دارند 
پروتكل هاى  نمى تواننــد 
بهداشــتى را رعايت كنند؛ 
بنابراين پيش بينى ما نسبت 
به پارســال كه 45 كالس 
فعال داشــتيم امســال 12

كالس تشكيل خواهد شد. 
حتى در مدارس غيرانتفاعى 
ايجاد  مشــكالتى  دوره   3
شده اســت كه مردم ديگر 
بنابراين  نمى كنند؛  استقبال 
دانش آموزان  درصــد   20
مدارس غيرانتفاعى پرونده 
خود را تحويل گرفته اند و 
به مــدارس دولتى مراجعه 
كرده انــد و خيلى ها هنوز 
طبق  ثبت نــام نكرده انــد. 

آمارى كه به دست ما رسيده است از 17 هزار 
دانش آموز حدود 16 هزار و 600 نفر ثبت نام 
كرده اند و بيش از 600 نفر ثبت نام نشده داريم. 
ما در كل 8 مدرســه فنى وحرفه اى دخترانه و 
پسرانه داريم. اين 8 مدرسه متأسفانه كمتر از 
هزار نفر دانش آموز را توانسته اند جذب كنند 
ولى پيش بينى وزارت ايــن بوده كه حداقل 
50 درصــد دانش آمــوزان را جذب كنند كه 
متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است و ما حدود 4

هزار دانش آموز در مدرسه متوسطه داريم كه 
با توجه به پيش بينى هاى يادشده بايد 2 هزار 
نفر جذب فنى وحرفه اى مى شدند كه استقبال 
نمى شــود؛ زيرا با توجه به توازن رشته اى كه 
وزارتخانه به ما اجبار كرده است و با توجه به 
سياست هاى دولت، دانش آموزان به رشته هاى 
كارودانــش و فنى وحرفه اى بيشــتر هدايت 
شــوند و با توجه به فرهنگ و ديدگاهى كه 
اوليا دارند كمتر از فنى وحرفه اى و كارودانش 
استقبال مى شود و اين مشكالتى است كه در 

حوزه ثبت نام وجود دارد.

بنابرايــن با توجه به اينكــه معلمان و مديران 
سازماندهى شــده اند، اين آمادگى وجود دارد 
كه مدارس از 15 شهريور آغاز به كار كنند. البته 
مدارس ما اكنون داير هستند و از طريق عوامل 
اجرايى بدون حضور دبيران و به جز روزهاى 
پنجشنبه و جمعه روزانه جهت پاسخگويى به 

ارباب رجوع آماده هستند.
  كمبود نيرو در مدارس

 وى بيــان كــرد: ما در شهرســتان 163 نيرو 
نياز داريم. براى مــدارس ابتدايى ده نيرو كم 
داريم؛ در متوســطه اول و 
دارند  كمبود  نيروهايى  دوم 
كــه قول داده انــد از طريق 
اضافه كارى جبران شــود. 
خودمــان در ايــن رابطــه 
كرده ايم  فراهم  را  مقدماتى 
را  كارى  اضافــه  بحث  كه 
به دبيــران باتجربه و كارى 
و حتى بازنشســته بدهيم و 
تا قســمتى كه پوشش داده 
نشــده از طريــق دبيران و 
عالقه مند  بازنشســتگان  از 
بازنشستگان  كنيم.  استفاده 
بــه كمك مــا خواهند آمد 
كمبود  كــه  كالس هايى  و 
داريم را پوشش مى دهيم و 
مجازيم هفته اى 8 ساعت از 

بازنشسته ها استفاده كنيم.
 مشكالت آموزشــى در روستاهاى 

شهرستان
 رئيس اموزش پرورش شهرستان گفت: 2 تا از 
مدارس روستايى از جمله چارغ و قاضى مردان 
مدارسشــان تخريب و فرسوده شده و مدرسه 
ســياه كمر 20 ســال دانش آمــوز نداشــته و 
روستاى چشــمه بند نيز 6 دانش آموز دارد. در 
مكاتباتى كه انجــام داده ايم براى آنها كانكس 
در نظر گرفته ايم. درباره آغاز ســال تحصيلى 
در تمامى دوره ها تــا 2 هفته مرور درس هاى 
ســال گذشته را خواهيم داشت. و از يكم مهر 
تدريس مطالب ســال جديد آغاز خواهد شد، 
البته كيفيت آموزشــى كه به دليل شيوع كرونا 
پايين آمده در سال تحصيلى 1399-1400 بهتر 

خواهد شد.
 درمانگاه فرهنگيان 

 وى در اين بــاره گفت: درمانــگاه فرهنگيان 
به طور رسمى از 28 تيرماه با پايه بينايى سنجى 
هفتــه اى 2 روز آغاز بــه كار كرده، متخصص 

بهداشــت و تغذيــه و يك مشــاور خانم و 
آقــا در زمينه هاى تحصيلــى و خانوادگى و 
كارى و آســيب هاى اجتماعى به فرهنگيان و 
دانش آموزان ارائه مى دهنــد كه البته ما پيگير 
پزشــك عمومى براى آنجا هســتيم، با توجه 
به اينكه شهر اسدآباد پزشك كم دارد و اينكه 
وقتى بدون مجوز درمانــگاه را افتتاح كردند 
ديگر هيچ پزشكى حاضر نشده با ما همكارى 
كنــد. اگر مجوز را بگيريم مدى كل به ما قول 

داده براى درمانگاه پزشك بفرستد.
 پروژه هاى عمرانى مدارس

 وى افزود: درباره پروژه هاى عمرانى مدرسه 
شهيدرضايى كه جزو پروژه هاى ملى است در 
دهه فجر آماده مى شود. همچنين رشد فيزيكى 
در كانون شهيد طائفى حدود 75 درصد و در 
مدرســه اى كه در شهرك ســيداحمد درحال 
اجرا است و 50 درصد و در مدرسه روستاى 
سميران و چارغ ده درصد و مدرسه روستاى 
وندرآباد جزو طرح هايى بود كه هيچ پيشرفتى 
نداشــته است و اســتخر فرهنگيان نيز منتظر 
اعتبار اســت؛ همچنين پروژه ســالن ورزشى 
دبستان شهيد فهميده قرار است در هفته دولت 

افتتاح شود.
 ايجاد فاصله و برنامه براى زنگ تفريح 
عســگري ادامه داد: دانش آموزان چون يك 
روز در ميان به مدرسه مى آيند، پيش بينى هاى 
الزم در اين زمينه اين اســت كه زنگ تفريح 
كالس هــا را همزمان قــرار نمى دهيم. ما با 
فاصله و برنامه پيش بينى كرده ايم هر كالسى 
زنگ تفريح خودش را داشــته باشد و چون 
پيش تر كالس هاى ما يك 1/5 ســاعت بوده، 
حاال 35 دقيقه اى و زنگ تفريح ها نيز بيشــتر 
خواهد شــد. ما نبايد حتى يــك دانش آموز 
كرونايى داشته باشــيم كه مشكل ايجاد كند، 
اگر در آغاز كار بهداشــت كارشناس براى ما 
بفرســتند و در ورودى مــدارس كنترل هايى 

داشته باشند، بهتر است.
 قرنطينه خانگى

 وى خاطرنشــان كــرد: دانش آموزى كه ناقل 
باشــد او را به مدرســه راه نخواهيم داد؛ زيرا 
فضايى در مدرسه نيست كه به عنوان قرنطينه 
باشد پس بهتر است در قرنطينه خانگى باشد.

عسگري در پايان گفت: توصيه كرده ايم براى 
مدارس دستگاه تب سنجى تهيه شود و حداقل 
طورى بنشينند كه فاصله اجتماعى را رعايت 
شــود، همچنين در مدارس بايد ماسك هايى 

توزيع شود كه اندازه بچه ها باشد.

گفت وگوي همدان پيام با رئيس آموزش و پرورش اسدآباد درباره وضعيت برگزارى كالس ها در اسدآباد

ضربه سنگين كرونا بر پيكره آموزش

 هفدهمين نمايشــگاه بين المللى كشاورزى و 
پانزدهمين نمايشگاه صنعت مرغدارى، دامپرورى 
و شــيالت با حضور معاون اقتصادى استاندارى 

همدان افتتاح شد.
اين نمايشگاه كه براى نمايش آخرين دستاوردها 
در زمينه كشــاورزى و دامپرورى برگزار شــده 
است، فرصتى را براى كشاورزان و توليدكنندگان 
فراهــم مى كند تــا از محصوالت كشــاورزى و 
ماشــين آالت ديدن كنند و كشاورزى را در سطح 

كشور ارتقا دهند.
در اين نمايشــگاه براى نخســتين بار از دستگاه 
بذركار نوين توسط شركت ماشين برزگر همدان 

كه يك ســال براى توليد آن تالش شده، رونمايى 
شد.

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان 
گفت: هدف از برگزارى نمايشــگاه كشاورزى و 
دامپرورى را ارائه ظرفيت كشاورزى و رقابت بين 

توليدكنندگان است.
حميد گلى پور افــزود: ارتبــاط توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان و آشنايى با آخرين دستاوردهاى 
فنــى در زمينــه كشــاورزى و باالبــردن دانش 
كشــاورزان از ديگر اهداف اين نمايشگاه عنوان 

كرد.
 معاون اقتصادى اســتاندارى همــدان نيز در اين 

افتتاحيه بيان كرد: نمايشــگاه كشــاورزى يكى از 
اصلى ترين نمايشگاه ها در سطح كشور است.

ظاهر پورمجاهد اطالع رســانى بــه جامعه درباره 
توليدات كشــاورزى و صنايع تبديلى را افزايش 
بهره ورى كشــاورزى عنــوان كــرد و ادامه داد: 
فارغ التحصيــالن و زيرمجموعه هاى كشــاورزى 
مى توانند از فضاى نمايشــگاه براى ايده پرورى و 

آغاز يك شغل استفاده كنند.
وى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در جامعه را 
ضرورى دانســت و گفت: خيلــى از امكانات و 
اعتبارات كشــور به دليلى كرونا صرف مى شــود، 
با كمــك مردم و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

توســط آنها مى توان اين امكانات را صرف ساير 
پروژه هاى اقتصادى كشور كرد.

واحدهاى شــركت كننده در اين نمايشــگاه كه از 
15 شهر براى نمايش محصوالت خود به همدان 
آمده  بودند، از نحوه برگزارى نمايشگاه و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى اعالم رضايت كردند ولى 
برخى از آنها برگزارى نمايشگاه در شرايط فعلى 

را كار درستى نمى دانستند.
يك شركت كننده كه از شهر بابل در اين نمايشگاه 
حضور داشــت، مى گويد: اگر پروتكل ها رعايت 
شــود كــه در اين نمايشــگاه رعايت مى شــود، 
برگزارى نمايشــگاه كار درستى است، به هرحال 
بايد فضايى باشــد تا كشــاورز ماشــين آالت و 
محصوالت را ببيند و خريد كند، شــرايطى است 
كــه درحال حاضر براى تمام دنيا پيش آمده و بايد 

با آن سازگار شد.
يكــى ديگر از شــركت كنندگان كــه از اصفهان 

در نمايشــگاه حضور داشــت، درباره برگزارى 
نمايشگاه اين گونه توضيح مى دهد: تمهيدات كافى 
براى اجرا پروتكل هاى بهداشــتى در نمايشــگاه 
انديشــيده شــده اســت، اما من از شــركت در 
نمايشگاه پشيمانم هم به دليل خلوتى نمايشگاه و 

هم به دليل مباحث بهداشتى. 
يكى از بازديدكنندگان هم برگزارى نمايشــگاه را 
كارى اشتباه عنوان و از حضور در نمايشگاه ابراز 

پشيمانى كرد.
يكى شركت كنندگان ساكن رزن بود نيز برگزارى 
نمايشگاه را كار درســتى مى داند و مى گويد: اگر 
نمايشگاه نباشد و به خاطر كرونا اقتصاد و صنعت 
را تعطيل كنيم افرادى مثل ما بايد كارگاه هاى خود 

را تعطيل كنند و همكاران ما بيكار شوند.
هفدهميــن نمايشــگاه كشــاورزى و پانزدهمين 
نمايشــگاه دام پرورى از 28 مردادماه كار خود را 

آغاز كرده و تا 31 مردادماه ادامه دارد.

معاون اقتصادى استاندارى همدان:

از فضاى نمايشگاه براى آغاز يك شغل استفاده كنيد
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اگر از برجام خارج مى شديم 
همه هزينه ها با ما بود

 من از آن 11 كشورى كه به آن قطعنامه رأى ندادند، تشكر مى كنم 
و از آن 2 كشور دوست هم كه عليه اين قطعنامه عمل كردند، متشكرم. 
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در جلسه روزگذشته هيأت دولت در 
رابطه شكست آمريكا در جلسه اخير شوراى امنيت، گفت: چرا ما اين 
كار را توانســتيم انجام دهيم؟ به دليل تدبير نظام و دولت. اگر آن روز 
كه آنان از برجام خارج شــدند ما هم خارج مى شديم همه هزينه ها و 
قطعنامه هاى شوراى امنيت عليه ما مى شد و آن وقت بى هزينه آمريكا 

به ما خيانت كرده بود.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى يادآور شــد: حاال اين 
رســانه هاى بيگانه فارســى زبان دست بر اين گذشــته اند كه آمريكا 
مى خواهد از مكانيســم فالن براى برجام اســتفاده كند. عقل هم چيز 
خوبى اســت! بخوانيد آن قرارداد برجام را! براى كسانى است كه در 
داخل برجام باشند. آمريكا كه به صراحت از آن خارج شده است، ديگر 

چه استفاده اى از آن مكانيسم؟
وى تأكيد كــرد: مردم بدانند دولت با همه تــوان برابر اين ابرقدرت 
ايســتادگى مى كند. برخى مى گويند برجام اگر پايه هايش محكم بود 
آمريكا نمى توانست چنين و چنان كند. آمريكا از پيمان اقليمى پاريس 
خارج شد، پايه هاى آن هم محكم نبود؟ از يونسكو و نفتا خارج شد، 
پايه هايشان محكم نبود؟ از سازمان بهداشت جهانى خارج شد آن هم 
پايه هايش محكم نبود؟ او از هرچه پيمان مفيد بوده خارج شــده، چرا 
حماقت دشــمن را نمى بينيم؟ اگر دولت قوى باشد نظام قوى است و 
اگر دولت شكست بخورد نظام شكســت مى خورد. همه در كنارهم 
خدمتگزار مردم هســتيم. رئيس جمهور تصريح كرد: هم جباران كاخ 
سفيد براى هميشه نمى مانند و هم تحريم ها؛ اين طور نيست كه هميشه 
چنين چيزى برقرار باشــد اما آنــان در چنين وضعيتى گير افتاده اند و 

خروج از آن هم برايشان سخت است.
 طرح فروش نفت كامال به نفع مردم است

روحانى در بخش ديگرى از ســخنان خود تصريح كرد: ما هم قدرت 
داريم كه 50 هزار ميليارد مثل دولت گذشته، از بانك مركزى استقراض 
و پول پرفشــار وارد بازار كنيم اما اين را به مصلحت كشور نمى دانيم. 
ما تا امروز و با همه مشــكالت يك بار دســت مان را به ســوى بانك 

مركزى دراز نكرديم.
وى ادامه داد: پس يا بايد اوراق خزانه را بفروشــيم كه اين كار را آغاز 
كرده ايم يا سهام بفروشيم كه چنين هم كرده ايم و معتقديم اقتصاد بايد 
به مردم واگذار شود و از ابتداى دولت هم به دنبال اين بوديم. يك راه 
ديگر هم فروش نفت اســت كه طرحى براى آن مشــخص كرديم و 
كامًال اين طرح را به نفع مردم مى دانيم. يك تودهنى به آمريكا است كه 

مى خواهد ما نفت نفروشيم اما ما نفت را مى فروشيم.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: اين يكى از طرح هاى افتخارآميز اين دولت 
در نفت است. اگر رؤساى 2 قوه ديگر هم موافقت كردند ما اين طرح 
را مى آوريم و اجرا مى كنيم، اگر نه به دنبال طرح هاى ديگرى مى رويم.

واكسن مورد تأييد سازمان بهداشت جهانى 
را مى خريم

 رئيس دفتر رئيس جمهور روزگذشته اعالم كرد كه واكسن كرونا 
كه مورد تأييد سازمان بهداشت جهانى باشد را به قطع مى خريم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود واعظى در حاشيه جلسه 
هيأت دولت در پاسخ به پرسشى درباره امكان خريد واكسن توليد شده 
توسط روسيه، اظهار كرد: وزارت بهداشت درحال رصد واكسن هاى 
توليدشده در دنيا براى درمان كرونا است. تاكنون 28 واكسن از مرحله 

حيوانى عبور كرده است. 
وى در ادامه افزود: ما هم قطعا واكسنى كه مورد تأييد سازمان بهداشت 
جهانى باشد را خريد مى كنيم، البته خود ما هم درحال ساخت واكسن 
هســتيم. واكسن روسى را بايد بررســى كنيم تا ببينيم اين واكسن را 

بخريم يا ساير واكسن ها را.

به همكارى براى تقويت روابط چين و ايران 
اميدوارم

 ســخنگوى جديد وزارت امــور خارجه كشــورمان در صفحه 
توييتــرش به پيام تبريك ســخنگوى وزارت امور خارجه چين براى 

انتصابش به اين سمت، پاسخ داد.
به گزارش فارس، سعيد خطيب زاده، در اين پيام نوشت: به همكارى با 

همكاران چينى مان براى تقويت روابط چين و ايران اميدوارم.
روز گذشته ليجيان ژائو سخنگوى وزارت امور خارجه چين در پيامى 
توييترى خطاب به خطيب زاده نوشــت: تبريك به سعيد خطيب زاده 
براى انتصابش به سخنگويى جديد وزارت امور خارجه ايران. به اميد 

همكارى نزديك با او براى ارتقاى روابط چين و ايران.

ايران مشتاق توافق است! 
 رئيس جمهور آمريكا بار ديگر وعده توافق قريب الوقوع با ايران را 

پس از پيروزى خود تكرار كرد.
به گزارش ايســنا، دونالد ترامپ در حضور جمعى در ايالت آريزونا با 
تكرار اين ادعا كه ايران خواســتار پيروزى جو بايدن نامزد دموكرات 
رياســت جمهورى آمريكا اســت، گفت: [اگر من پيروز شوم] در ماه 

ابتدايى يا زودتر به توافقى با ايران دست خواهيم يافت.
وى ادعا كرد: ايران بســيار مشــتاق يك توافق است. اما من گفتم كه 
تا پس از انتخابــات صبر كنيم. رئيس جمهور ايــاالت متحده افزود: 
آنها هــم مى خواهند صبر كنند، زيرا فرصتى وجود دارد كه اگر بايدن 
در انتخابات پيروز شــود، مانند گذشته 150 ميليارد دالر ديگر به آنها 
بدهند. [توافق هســته اى] احمقانه ترين توافقى بود كه تا به حال وجود 

داشته است.

توانايى احياى تمام تحريم هاى سازمان ملل 
عليه ايران را داريم

 وزيــر خارجه كنونى آمريكا ويدئويــى از اظهارات همتاى خود در دولت 
پيشين اين كشور را به اشتراك گذاشت كه در آن درباره توانايى واشنگتن براى 

بازگرداندن يكجانبه تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران صحبت مى كند.
بــه گزارش فارس، «مايــك پامپئو با نقل قول جمالت جــان كرى در كليپ 
ويدئوى كوتاهى از صحبت هاى قديمى كرى در انديشــكده «شــوراى روابط 
خارجى» را در صفحه توئيتر خود به اشــتراك گذاشته و به نقل از وى نوشت: 

«ما توانايى بازگرداندن تمام تحريم ها را داريم».
وى در ادامه اين جمالت كرى را نيز نوشــت: «چيزى كه ما [با ايران] مذاكره 
كرديم، توافق منحصر به فردى اســت كه ذيل آن يك كشور به تنهايى مى تواند 

رأى خود براى بازگرداندن آن تحريم ها [عليه ايران] را اعمال كند».

بازگشت يك ميليارد و 200 ميليون يورو 
به چرخه اقتصادى كشور

 برهم زنندگان نظم و امنيت، مجرمان و سارقان حرفه اى هرگز نبايد احساس 
امنيت كنند و نبايد به سوءاســتفاده گران و اخاللگــران نظام توليد و توزيع و 
نظام ارزى و پولى ميدان داده شــود. رئيس قوه قضاييه روز گذشته در نشستى 
اظهار كرد: با اقدامات دادســتانى در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در 
تخصيص ارز براى واردات كاالهاى اساســى و ارزهاى مداخله اى و حاصل از 
ارز صادرات، يك ميليارد و 200 ميليون يورو به چرخه اقتصادى كشور بازگشته 
است. به گزارش قوه قضاييه، حجت السالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى در 
ادامه متذكر شد: بايد با اجراى طرح هاى پيشگيرانه به سوى شكل گيرى جامعه 
ســالم حركت كنيم و هيچ دستگاهى حق ندارد از انجام مسئوليت ها و وظايف 

خود در اين مسير سر باز بزند.

درخواست دولت براى تصويب خارج از نوبت 
برخى لوايح

 بنا به درخواســت تعدادى از اعضاى هيأت دولت درخواست داريم كه برخى 
اليحه ها را با اولويت و خارج از نوبت بررســى و تصويب كنند. معاون پارلمانى 
رئيس جمهورى روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت وزيران در جمع خبرنگاران 
گفت: تعدادى از وزارتخانه ها خواستند كه اليحه شفافيت، اليحه مديريت تعارض 
منافع و چند موافقت نامه با كشور روسيه و برزيل، توسط مجلس خارج از نوبت 
و با اولويت مورد رســيدگى قرار بگيرد كه دولت با اين درخواست موافقت كرد. 
حســينعلى اميرى خاطرنشــان كرد: گاهى برخى از همين مسائل مربوط به نبود 
شفافيت و نبود قانون مديريت تعارض منافع به بروز گرفتارى هايى منجر مى شود 
و گاهى هم به تشكيل پرونده هايى در هيأت هاى تخلفات ادارى در دستگاه قضايى 

منجر مى شود كه تصويب اين 2 اليحه مى تواند بسيارى از مشكالت را حل كند.
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شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مداركي كه غير 

از سامانه مذكور ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت چهار ماه شمسي مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

- دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار
- بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) 

- بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
- بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي و ارزيابي HSE به همراه مدارك و مستندات مربوطه 

- احراز امتياز قابل قبول (حدأقل 60 امتياز) بر اساس معيارهاي ارزيابي كيفي مندرج در اسناد ارزيابي 
-  احراز امتياز قابل قبول (حدأقل 60 امتياز) بر اساس معيارهاي ارزيابي HSE مندرج در اسناد ارزيابي

- بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 3 مورد)
- بارگذاري صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشتها و توضيحات همراه صورتهاي مالي و گزارش 

حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شركت 
- بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

-  بارگذاري  تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه 
آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

- بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
 (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
- بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
- تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده         شركت كننده 

در مناقصه مي باشد 
- در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود .   

- ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل 3  شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  (داخلي 189 – 126 ) -  شماره فاكس 08138275010                                 

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/05/30   تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/05/27  

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد از سامانه 
ستاد

مهلت بارگذاري اسناد 
در سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي
پاكات

تعميرات 
پاركينگ 

نفتكشهاي انبار 
نفت ايثارگران

12/098/131/174604/906/559
از تاريخ 99/05/27 

لغايت
99/06/03 

تا ساعت 14 روز  
دوشنبه 

مورخ 99/06/17

ساعت 10 صبح روز 
شنبه 

مورخ 99/06/15
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 

مورخ 99/06/18

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت 
محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه 
جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري 

اسناد و تا تاريخ 99/09/17) توضيح اينكه تهيه و تحويل فيزيكي پاكت الف در آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي سينا 
، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) الزامي است . 

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

محمد ترابى  »
 بنا به تصميم هيأت رئيســه مجلس و با حكم 
رئيس مجلس شــوراى اســالمى نمايندگان معين 

شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ مشخص شدند.
پــس از درگذشــت عيســى جعفــرى نماينده 
شهرســتان هاى بهــار و كبودراهنــگ در مجلس 
شوراى اســالمى، مجمع نمايندگان استان همدان 
تصميم بر اين گرفت كه برخالف رويه معمول به 
جاى يك نماينده معين، 2 نماينده براى اين حوزه 
انتخاباتى كه 2 شهرستان بهار و كبودراهنگ را در 

بردارد، انتخاب كنند. 
پــس از اعالم آمادگــى و داوطلبــى 3 نماينده از 
جمله حســن لطفى، حجت االســالم والمسلمين 
احــد آزاديخواه و حجت  الســالم احمدحســين 
فالحى براى نمايندگى معين اين حوزه انتخاباتى، 
با رأى گيرى ميان اعضا مجمع نمايندگان اســتان، 

فالحى و آزاديخواه انتخاب شدند. 

اعضاى مجمتع نمايندگان اســتان فالحى نماينده 
همدان در مجلس را به عنوان نماينده معين بهار و 
احد آزاديخواه نماينده مالير در مجلس را به عنوان 

نماينده معين كبودراهنگ انتخاب كردند.
مجمع نمايندگان اســتان همــدان نتيجه انتخابات 
جلسه مذكور را براى گرفتن تأييديه به هيأت رئيسه 
مجلس شوراى اســالمى ابالغ كرد. با اين حال از 
آنجايى كه اين مسأله كه 2 نماينده به عنوان نماينده 
معين يك حوزه انتخاباتى انتخاب شوند، مسبوق به 
سابقه نبود، زمان روند بررسى هيأت رئيسه دولت 

از يك هفته به يك ماه كشيده شد. 
بــا اين حال روز گذشــته فالحــى و آزاديخواه با 
تصويــب هيأت رئيســه و تأييــد رئيس مجلس 
شوراى اسالمى به ترتيب به عنوان نمايندگان معين 

شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ تعيين شدند.
نماينده بهار و كبودراهنگ در انتخابات ميان دوره اى 
مجلس يازدهم مشــخص خواهد شــد. عباسعلى 

كدخدايى ســخنگوى شوراى نگهبان چندى پيش 
در نشست خبرى گفته بود كه براى حوزه هايى كه 
منتخبــان آنها فوت مى كنند، انتخابات ميان دوره اى 
بايد برگزار شــود. انتخابات ميــان دوره اى پيش تر 
به صورت مستقل برگزار مى شد ولى سال هاست به 
موجب قانون مجلس با نخستين انتخابات سراسرى 
برگزار شــده و از اين رو انتخابات اين حوزه ها با 
انتخابات رياســت جمهورى ســال 1400 برگزار 

خواهد شد.
 بيگى نژاد و فالحــى ناظران هيأت حل 

اختالف استان  شدند
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ناظران مجلس 
در هيأت حل اختالف و رســيدگى به شــكايات 

استان ها را انتخاب كردند.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
روزگذشــته مجلس احمدحسين فالحى و هادى 
بيگى نژاد را با 147 رأى به عنوان ناظران مجلس در 

هيأت حل اختالف و رســيدگى به شكايات استان  
همدان انتخاب كردند. 

 حاجى بابايى ناظر در شــوراى فرهنگ 
عمومى شد

نماينده مجلس شوراى اسالمى همچنين در جلسه 
روز گذشته حميدرضا حاجى بابايى را با 171 رأى 
به عنوان ناظر مجلس شــوراى اسالمى در شوراى 

فرهنگ عمومى تعيين كردند.
اشــتغال  هماهنگى  كميته  ناظر  لطفى   

استان شد
به گفته اميرحســين  قاضى زاده هاشــمى كه اداره 
بخشى از جلسه روز گذشــته مجلس را بر عهده 
داشت، نماينده مجلس شوراى اسالمى همچنين با 
اخذ رأى گيرى حسن لطفى با 177 را به  عنوان ناظر 

در كميته هماهنگى استان انتخاب كردند.
 آزاديخــواه و مفتح ناظران شــوراى 

معادن شدند

در بخش ديگرى از دســتوركار جلسه روز گذشته 
مجلس انتخابات براى تعيين ناظران مجلس شوراى 
اسالمى در شوراى معادن استان ها قرار داشت كه با 
برگزارى اين انتخابات ميان نمايندگان  آزاديخواه و 

مفتح، ناظران شوراى معادن استان شدند.
محمدمهدى مفتح و احدآزاديخواه از مجموع 161 
رأى مأخوذه توســط نمايندگان مجلس شــوراى 
اسالمى، به عنوان ناظران مجلس شوراى اسالمى در 

شوراى معادن استان همدان انتخاب شدند.
شوراى  ناظران  ســرمدى  و  شهبازى   

برنامه ريزى و توسعه استان ها شدند
اعضــاى ناظر شــوراى برنامه ريزى و توســعه 
اســتان ها نيز از ميان نماينــدگان مجلس با رأى 
نمايندگان انتخاب شــدند كه بر همين اســاس 
عليرضــا شــهبازى نماينده نهاونــد و كيومرث 
سرمدى نماينده اسدآباد از استان همدان  در اين 

ليست قرار دارند.

فالحى و آزاديخواه نمايندگان معين بهار و  كبودراهنگ 
شدند

انتصابات گسترده 
نماينده هاى مجلس 

در نظارت

 با وجود اينكه حاال در آســتانه انتخابات رياست جمهورى دوباره بحث تغيير ساختار 
سياسى مطرح شده اســت و فعاالن سياسى درباره آن سخن مى گويند اما عزم جدى براى 
ايجاد چنين تغييرى در حاكميت ديده نمى شود. از طرف ديگر اصولگرايان نيز چندان مشتاق 
به اين كار نيستند؛ زيرا با بحرانى شدن وضعيت جناح اصالح طلب حاال اميد بسيار زيادى 

براى پيروزى در انتخابات رياست جمهورى دارند.
پس از 2 سال وقفه، دوباره با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى بحث تغيير نظام از 
رياستى به پارلمانى و احياى نهاد نخست وزيرى در رسانه ها و محافل سياسى مطرح مى شود. 
چند روز پيش عباس عبدى فعال سياسى اصالح طلب، انتخابات سال آينده را «غير راهگشا» 

دانست و گفت كه بهتر است نخست وزيرى احيا شود.
به گــزارش فرارو، پس از روى كارآمدن مجلس اصولگــراى يازدهم زمزمه هايى مبنى بر 
بررسى تغيير نظام سياسى رياستى به پارلمانى در اين مجلس به گوش مى رسد. هر چند اين 
موضوع تاكنون به طور رسمى از سوى مجلس مطرح نشده، اما گفته مى شود برخى نمايندگان 

به دنبال تحقق اين ايده هستند.
نظام رياستى شيوه اى از حكومت است كه در آن اداره كشور به عهده رئيس جمهورى است 

و قوه مجريه از قوه مقننه تفكيك شده است.
حكومت ايران پيش از انقالب مشــروطه «سلطنت مطلقه» بود. انقالب مشروطه، تأسيس 
مجلس و برقرارى قانون اساســى، آن را به «سلطنت مشروطه» تبديل كرد. پس از انقالب 
اســالمى، شيوه حكومت در ايران تغيير كرد و ابتدا نوعى نظام «پارلمانى» برقرار شد كه در 
آن ســمت «رئيس جمهورى» وجود داشت، اما دولت را «نخست وزير» با تصويب مجلس 
تشــكيل مى داد و اداره مى كرد. پس از بازنگرى قانون اساســى جمهورى اسالمى در سال 

1368، نظام حكومتى ايران به  نوعى نظام رياستى تبديل شد.
بحث و بررســى بر سر نظام پارلمانى يا رياســتى از ابتداى انقالب در جريان بوده است. 
بررســى اين موضوع در سال هاى گذشته گاه مســكوت مانده و گاه به چالش روز تبديل 
شــده است. در دوران رياست جمهورى احمدى نژاد بار ها در اين باره صحبت به ميان آمد و 
شكايت هاى او در مورد اختيارات و مسئوليت هاى رئيس جمهور سبب شد سخنانى جسته 
و گريخته در اين حوزه مطرح شود. رهبر معظم انقالب در سال 1390 و پس از باال گرفتن 
اختالفات ميان رئيس وقت قوه مجريه با قواى مقننه و قضاييه در سفر به استان كرمانشاه و 
در ديدار با دانشگاهيان اظهار كردند: «در شرايط فعلى نظام سياسى كشور، رياستى است و 
رئيس جمهورى با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مى شود. اما اگر روزى در آينده احتماال دور 
احساس شود كه نظام پارلمانى براى انتخاب مسئوالن قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالى 
در تغيير سازوكار فعلى وجود ندارد.» همان زمان على الريجانى رئيس وقت مجلس هم در 
اين باره اظهارنظر كرد و گفت: «رئيس جمهور مى تواند از درون پارلمان انتخاب شود، يعنى 

با واسطه از طريق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود.»
در سال 90 شايعه شد كه تيم تخصصى از حقوقدانان درحال كار بر روى بازنگرى در قانون 

اساسى هستند، موضوعى كه تكذيب شد و پس از مدتى نيز كال مسكوت ماند.
اما 3 ســال پيش اين موضوع به صورت جدى ترى مطرح شــد. پس از انتخابات رياست 
جمهورى ســال 96 و باالگرفتن اختالفات سياسى در كشور برخى نمايندگان مجلس اين 
موضــوع را به صورت جدى مطرح كردند، حتــى گروهى از نمايندگان مجلس دهم قصد 

داشتند در نامه اى به رهبر معظم انقالب تقاضاى تغيير شيوه حكومتى را مطرح كنند.
اين نمايندگان به اشــاره رهبر انقالب در سال 90 درباره تغيير نظام از رياستى به پارلمانى 
استناد مى كردند. در آن مقطع جليل رحيمى جهان آبادى، عضو كميسيون قضايى و حقوقى 
مجلس دهم گفت: «اگر سيستم نخست وزيرى و پارلمانى احيا شود به نفع كشور است كه 

الزمه آن تغيير قانون اساسى است.»
وى افزود: «ايده مقام معظم رهبرى براى ايجاد نظام پارلمانى كامال كارشناسى شده است.»

سرانجام پس از گذشت 2 هفته از طرح بحث ارسال نامه نمايندگان به مقام معظم رهبرى 
براى بازنگرى در قانون اساســى، خبر هاى تازه اى منتشر شد مبنى بر اينكه كه بازنگرى در 
قانون اساســى شايد در وقتى ديگر انجام شود. بر اين اساس موضوع تغيير نظام رياستى به 

نظام پارلمانى هم منتفى شد.
پس از آن ماجرا سال گذشــته رهبر انقالب در جريان يك سخنرانى در جمع دانشجويان 

تأكيد كردند: «مشكالت نظام پارلمانى براى كشور بيش از مشكالت نظام رياستى است.»

رئيس جمهور يا نخست وزير؟
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يادداشت

بهداشتنكتهدانشگاه
برگزارى ترم براى دانشجويان جديدالورود

 حتمى است
 معاون آموزشــى وزارت علوم با تأكيد بر اينكه برگزارى ترم آينده دانشــجويان 
جديدالورود حتمى است، گفت: طبق قولى كه سازمان سنجش آموزش كشور به ما 

داده است اين دانشجويان از ابتداى آبان مى توانند ترم خود را آغاز كنند.
به گزارش ايســنا، على خاكى صديق در حاشــيه بازديد از يكى از حوزه هاى آزمون 
سراســرى در دانشگاه الزهرا اتفاق افتاد برگزار شــد، در جمع خبرنگاران به برنامه 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالى براى ترم آينده اشاره كرد و گفت: به طبع ما 
در اين زمينه تابع تصميمات ســتاد ملى مقابله با كرونا هستيم، اگر مصوبه اين باشد 
كه دانشجويان براى آموزش در دانشگاه ها حضور نداشته باشند، دانشگاه هاى ما اين 

آمادگى را دارند كه كالس هاى آموزشى را به شكل مجازى برگزار كنند.
وى در ادامــه تصريح كرد: آموزش دانشــجويان جديدالورود براى ترم آينده نيز به 

شكل غيرحضورى و مجازى خواهد بود.

عصبانيت را با حفظ تعادل روانى از خود 
دور كنيد

 روان درمانگر درباره حفظ تعــادل روانى اين گونه اظهارنظر كرد كه براى اينكه 
مدام عصبانى نشويم و به سرعت از كوره در نرويم،  با كنترل هيجانات منفى و حفظ 

تعادل روانى،  تمركز خود را بر روى احساسات و عكس العمل مثبت قرار دهيم.
شيدا عباسى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: برخى مواقع بروز هيجانات دليل خاصى 
ندارند از اين رو چنانچه فردى در مواقعى احساس مى كند عصبانى است، بهتر است 
كه بداند اين احساس ممنوع نيست بلكه چيزى كه ممنوع است ياد نگرفتن چگونگى 

تعامل و سازگارى با اين احساس است.
وى با بيان اينكه هيجانات در هر لحظه مى آيند و مى روند و اين افراد هستند كه بايد 
خود را براى مواجهه با احساســات مثبت و منفى، آماده سازند، افزود: برخى مواقع 
بروز هيجانات دليل خاصى ندارد و هنگامى كه دليل خاصى براى بروز احســاس و 

هيجان نمى توان يافت.

CF توزيع رايگان داروهاى بيماران
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت ضمن تشريح 
جزئيــات برنامه هاى حمايتى بيماران CF، از توزيــع رايگان داروهاى اين بيماران 

خبر داد.
به گزارش ايســنا، مهدى شادنوش در پاســخ به برخى موارد مطرح شده در خبرى 
درباره بيماران مبتال به CF (سيستيك فيبروزيس)، بيان كرد: در راستاى حمايت از 
بيماران صعب العالج از آذرماه سال1397، اين مركز اقدام به تشكيل كميته مشورتى 
CF با حضور اســاتيد به نام در رشــته هاى مختلف مرتبط با بيمارى شامل، فوق 

تخصص هاى ريه، گوارش، غدد و تغذيه، گرفت.
وى افزود: در نخســتين اقدام صورت گرفته در اين راستا، جلسات كارشناسى كه با 
حضور اســاتيد دانشگاهى برگزار شد، بيمارى CF (سيستيك فيبروزيس) در گروه 
بيمارى هاى صعب العالج و مورد حمايت برنامه هاى درمانى اين معاونت قرار گرفته 

و بسته خدمتى بيماران CF تهيه شد. 

صدور 46 هزار كارت هوشمند پزشكى از سوى سازمان نظام پزشكى
 رئيس سازمان نظام پزشكى كشور از صدور 46 هزار كارت هوشمند پزشكى خبر داد.

ــن  ــام پزشــكى در اي ــدام نظ ــت نسخه نويســى الكترونيــك و اق ــاره وضعي ــا ايســنا، درب ــو ب ــدى در گفت وگ محمدرضــا ظفرقن
ــن شــده، گفــت:  ــرارى آن تعيي ــراى برق ــر ب ــاه از ســوى ســازمان هاى بيمه گ ــا آذرم ــه ت ــى ك ــه ضرب االجل ــا توجــه ب ــه ب زمين
ــدام  ــن اق ــه اي ــد ك ــود زيرســاخت هاى نسخه نويســى الكترونيــك كمــك كن ــد در ايجــاد و بهب ســازمان نظــام پزشــكى مى توان

ــم. ــام مى دهي را انج
وى افزود: مواردى مانند كارت هوشــمند نظام پزشكى با امضاى الكترونيك براى پزشكان و... پيش  نيازهايى است كه سازمان نظام 

پزشكى اقدامات مربوط به آن را انجام مى دهد.
ظفرقندى گفت: به عنوان مثال با اقدامات سازمان نظام پزشكى تاكنون 46 هزار كارت هوشمند نظام پزشكى با امضاى الكترونيك صادر 

شده است و همچنان كار درحال انجام است.

كتاب هاى درسى تا هفته نخست شهريور در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد
 مديركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به شــكايات وزارت آموزش وپرورش اعالم كرد كه مدارس از15 شــهريور با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى بازگشايى مى شود.
به گزارش ايسنا، مظفر افزود: كتاب هاى درسى تا هفته نخست شهريور در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد و مديران مدارس امكانات 
و تجهيزات براى رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و ضدعفونى كردن مدارس را انجام و محتواى آموزشى تهيه و پس از بازگشايى 

در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد.
وى گفت: تدريس مجازى از طريق شــاد و آموزش هاى تلويزيونى انجام و ســاعت هاى آموزش هر درس در ابتدايى 25 دقيقه و 

متوسطه 35 دقيقه ارائه مى شود.
مظفر در ادامه خاطرنشــان كرد كه حضور وغياب دانش آموزان روزانه انجام و كالس هاى مجازى نظر به برنامه درسى دانش آموزان 

در ساعات مشخص برگزار مى شود.

آموزش يك مهارت به دختران دانشجو 
در طول تحصيل

 معاون رئيس جمهور در امور زنــان و خانواده، تقويت كانون هاى 
دانشجويى را يكى از فعاليت هاى مهم دولت دوازدهم خواند و گفت: 
هرچه دانشــجويان در مهارت هاى فردى و حرفه اى قوى تر شــوند، 
ســرمايه اى براى فعاليت هاى اجتماعى و مدنى در مسير زندگى خود 

كسب خواهند كرد.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار گفــت: معاونت در 3 طرح كمند يا 
كارآفرينى، مهارت آموزى و نوآورى دانشجويان، برگزارى نمايشگاه هاى 
دانشــجويى صنايع دستى، توليدات فرهنگى و مد و لباس و نيز سفيران 

فرهنگى با وزارت علوم در همكارى مشترك بوده است. 
وى ادامــه داد: در طرح كمند با هدف ارتقــاى مهارت هاى حرفه اى، 
هدفگذارى شــده كه دختران دانشجو هنگام فارغ التحصيلى حتما يك 

مهارت را فراگرفته باشند.
وى درباره كانون هاى دانشجويى گفت: درس و دانشگاه داوطلبانه است 
و از جايى به بعد گويى تبديل به وظيفه دانشجو و اساتيد مى شوند؛ اما 

عضويت دانشجوها در كانون ها كامال داوطلبانه است.
وى افزود: دانشــجوها در كانون ها حتى مى توانند آرزوها و آرمان هاى 

خود را دنبال كنند. 
به گفته ابتكار، مباحث زنان به مهارت زندگى و خوب زيســتن ارتباط 
نزديكى دارد و در اين باره با وزارت آموزش وپرورش و علوم همكارى 

نزديكى شكل گرفته است.
وى ادامــه داد: براى ارتقاى مهارت هاى حرفه اى طرح كمند راه اندازى 
شده كه اين طرح براساس مشاركت دانشجوها در فعاليت هاى اجتماعى 
و فرهنگى براساس عالئق و سليقه شكل گرفته است؛ زيرا هر كارى كه 

دانشجو در آن عالقه داشته باشد به خوبى آن را انجام مى دهد.
معاون رئيس جمهور در امــور زنان و خانواده رئيس جمهورى گفت: 
تقويت كانون هاى دانشجويى يكى از فعاليت هاى مهم دولت دوازدهم 
است؛ هرچه دانشجويان در مهارت هاى فردى و حرفه اى قوى تر شوند، 
ســرمايه اى براى فعاليت هاى اجتماعى و مدنى در مسير زندگى خود 
كسب خواهند كرد. وى تأكيد كرد: آمادگى داريم تا اجراى اين طرح را 

با معاونت فرهنگى وزارت علوم ادامه دهيم.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى معاونت رياست جمهورى در امور زنان 
و خانواده؛ گفتنى اســت در اختتاميه هشتمين جشنواره ملى رويش كه 
با حضور معاون رئيس جمهــور در امور زنان و خانواده و وزير علوم، 
تحقيقات و فناورى در دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد، 5 هزار و 368

كانون فرهنگى شركت كرده و بيش از 16 هزار فعاليت را در 4 حوزه و 
23 موضوع كانونى در سامانه جشنواره به ثبت رسيده است.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى 3 ماه پس از 
پايان كرونا ضرورى است

 حداقل3  ماه پس از اعالم رسمى سركوب ويروس كرونا در كشور، 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط شهروندان بايد تداوم يابد.

مديركل درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد: اكنون رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى به منظور پيشگيرى از كرونا مهم ترين اصل مقابله 

با اين بيمارى است.
ابوالفضل آفريده در گفت وگو با ايرنا افزود: به عبارت ديگر مؤثرترين 
روش برون رفــت از اين بحران، ســازگارى جامعه با ســبك جديد 
زندگى(پذيرش كرونا) و رعايت اصول بهداشتى و مراقبت از سالمتى 

است كه بايد با عزم همگانى همراه باشد.
وى همچنين درباره هزينه درمان مبتاليــان به كرونا اظهار كرد: هزينه 
معالجه براى بيمه شدگان(اجبارى) مبتال به كرونا در مراكز ملكى سرپايى 

و بسترى سازمان تأمين اجتماعى  صد درصد رايگان است.
مديركل درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعى ادامه داد: اين هزينه براى 
غيربيمه شدگان و بيمه شدگان اختيارى(همچون مشاغل آزاد) برابر با ده 
درصد از هزينه كل است كه گاهى به جهت خريد برخى اقالم بهداشتى 

بيش از ده درصد هم برآورد شده است.
وى تأكيد كرد: برخى اقالم بهداشتى - درمانى همچون داروهاى تقويتى 
و ... نيز در قالب قرارداد بيمه سازمان تأمين اجتماعى منظور نشده است؛ 
هزينه اين اقالم براى بيماران(غيركرونايى) در بيمارســتان هاى دولتى و 

خصوصى تأمين اجتماعى برعهده شخص بيمار است.
آفريده پيش از اين نيز گفتــه بود: هزينه معالجه و درمان بيماران مبتال 
به كرونا كه براساس وضعيت جسمانى بيمار تغيير مى كند، از 50 هزار 

تومان تا صد ميليون تومان متغير است.
–50 هزار تومان بهبود  گاه بيمار با استفاده از دارودرمانى و هزينه كرد 60
مى يابد و گاه نيازمند بسترى در  ICU و مراقبت هاى ويژه با هزينه كرد 
5 - 4 ميليون تومان است. برخى بيماران (در وضعيت شديد بيمارى) 
نيز به جهت اســتفاده از داروهاى گران قيمت تا صد ميليون تومان هم 

هزينه كرده اند.

ايران: ماسك و فاصله اجتماعى به شرط جريمه
  هميشه بايد زور باالى سرمون باشه !!

همدان پيام: تحكيم بنياد خانواده با توسعه مراكز مشاوره در استان
 تحكيم سفره خانواده ها كجاست؟؟

جام جم: رئيس جمهور: تا پايان سال 10 هزار تخت بيمارستان آماده 
مى شود

 مردم، تا مى تونيد مريض بشيد ولى سعى كنيد گرسنه نشيد!!
اقتصاد: 6 دهك ايرانى ها برنج خارجى مى خورند

 انقد مشكل كم شده رفتن عاليق مردم رو حل كنن!!
اطالعــات: زنگنه: بايد به ســرعت به ظرفيت توليد قبــل از تحريم 

بازگرديم
  وسيله نقليه برگشت رو هم اعالم كنيد!!

ابتكار: كرونا و تغيير سيماى زندگى
 سيماى واقعى خانواده افتتاح شد!!
شرق: پيدا و پنهان طرح بنزينى مجلس

  نماينده ها هوِس بازى قايم باشك كردن؟!
رسالت: راه ورود واكسن كرونا باز است

 از راه آهن يا آسفالت؟؟
اقتصاد: دولت مقصر دالل شدن مرغداران

 به اين مى گن حمايت از توليدكننده!!
افكار: نمايندگان نبايد مقابل يكديگر قرار گيرند

 آره مقابل هم باشن نمى تونن واقعيت ها رو بگن!!
ايران: دغدغه روحانى حفظ جان و نان مردم

  كليد دغدغه كج شده باز نمى كنه؟!
جام جم: چالش تازه واكسن آنفلوآنزا

 گويا مى خواد بره بازار سياه!!
شرق: آقاى ديپلماس در قيامت رياست جمهورى

 حاال كفش پوشيده يا پا برهنه  است؟؟
اصالحات: تاراج خاك جنگل هاى شــمال، هر 10 كيلوگرم 20 هزار 

تومان
 احتماال اين خاك سال ديگه بره تو بورس!!

داشتن حداقل يك گوشى همراه 
براى هر ايرانى الزامى است

  به شكرانه توسعه دولت الكترونيك در كشورمان، داشتن حداقل 
يك گوشى همراه با شماره تماس به نام نيز جهت انجام انبوه كارهاى 
روزمره از طريق چنين دولت الكترونيــك، صد درصد الزامى به نظر 

مى رسد.
اين روزهــا براى انجام هــر كار ضرورى به ســازمان هاى ادارى و 
شــركتها و دفاتر خدمات پســتى و بيمه گرى ها و نظاير آن مراجعه 
مى كنى، ضمن تشكيل پرونده الكترونيكى، الزاماً از ارباب رجوع يك 
شماره تلفن همراه خواسته مى شود و پاسخ مى شنوى كه تا چند لحظه 
ديگر يك شماره كاربرى به گوشى شما پيامك مى شود كه تكميل كار 
مربوطه منوط به ارائه آن شماره پيامكى خواهد بود! يعنى اينكه الزامًا 
هــر فرد ايرانى براى انجام هر كار ضرورى از اســناد هويتى گرفته تا 
ســهام عدالت و بيمه ها و خدمات بانكى، بايد يك شماره تلفن همراه 
در پرونــده الكترونيكى خود ثبت نمايــد، در غير اين صورت هويت 
او قابل تأييد نيســت و به قطع مشمول هيچ خدماتى نيز نخواهد بود! 
در پيوند با چنين الزام هايى شــاهد بوديم كه حــدود 3 ماه پيش در 
اوج احراز هويت براى دارندگان ســهام عدالت، چه ازدحام جمعيتى 
شــديدى مقابل دفاتر مخابراتى تلفن همراه در سراسر كشور به وجود 
مى آمد، زيرا هر فرد مشــمول سهام عدالت بايد شماره تلفن همراه به 
نام خودش داشــته باشد و چنين الزامى در آن مقطع تمام ارتباط هاى 
پدر و فرزندى و خواهر برادرى و زن و شوهرى و مادر فرزندى را كه 
تا پيش از آن خارج از تعلقات دنيوى از گوشــى هاى يكديگر استفاده 
مى كردند و ضرورتى براى ثبت شــماره به نام خود نمى ديدند، به هم 

ريخت و همگان را به تكاپو واداشت! 
با چنين شرايطى به نظر مى آيد از اين پس براى برخوردارى از هرگونه 
خدمات دولتى و نيمه دولتــى و بخش هاى خصوصى ، هر فرد ايرانى 
بايد صاحب يك گوشى همراه باشد تا در مراجعات ادارى كارشان به 
فردا و پس فردا يا احتماالً هفته بعد و بعد از تعطيالت معمول نيفتد! 

حال جاى اين تأمل و آسيب شناسى هاى ناگزير وجود دارد كه اساسا 
اگر كســى به هر دليل مايل به داشــتن تلفن همراه و شماره اى به نام 
خود نباشد تكليفش چيست؟ يا اينكه اگر در اين بحبوحه قيمت هاى 
نجومى و دور از ذهن براى انواع گوشى هاى هوشمند و غيرهوشمند، 
بنده خدايى توان مالى براى خريدارى يك گوشــى همراه مناسبت و 

قابل اطمينان نداشته باشد، تكليفش چيست؟!
البتــه جاى اين ترديد هم وجود دارد كــه اگر بنا بود در طراحى هاى 
مربوط به مــدار دولت الكترونيك، ابزارى هم به نام گوشــى همراه 
ديده شــود، چرا در ابتدا فكرى اساسى و قابل اجرا براى توليد انبوه 
گوشــى هاى تلفن همراه در داخل كشــور به عمل نيامــد و يا چرا 
اشكاالت كار كارخانجات ناموفق داخلى براى ساخت گوشى وطنى 
برطرف نشد تا از خروج وحشتناك اين همه ارز بى زبان از كشور براى 
واردات گوشى همراه جلوگيرى شود! و به تبع آن تجربه كارخانجات 

خودروسازى كشورمان در جاى ديگرى تكرار شود!
اين نكته اجتناب ناپذير هم درباره تملك الزامى گوشــى همراه توسط 
هر هموطن براى بهره مندى از خدمات عمومى وجود دارد و قابل تأمل 
اســت كه هر كجا و دســت هر فرد كوچك و بزرگى كه يك گوشى 
مشاهده مى شــود، به خودى خود فضاى مجازى هم هست و دنيايى 
مسائل هنجار و ناهنجار كه به مدد فضاى مجاز براى جامعه به شدت 

درحال تحول ما رو به گسترش و ريشه دوانى است!

نيلوفر بهرمندنژاد »
 طــرح ســنجش ســالمت دانش آموزان 
پيش دبســتانى و اول ابتدايى به منظور ارزيابى 
ســالمت جســمانى در بدو ورود به مقطع 
ابتدايى و پيش دبســتانى انجام مى شــود. هر 
ساله ثبت نام سنجش ســالمت دانش آموزان 
در خردادمــاه همزمان با آغاز ثبت نام مدارس 
ابتدايى آغاز مى شــد، اما امسال براى ورود به 
سال تحصيلى 99 - 1400 با توجه به گسترش 
ويروس كرونا، ثبت نام سنجش سالمت از 15

تيرماه در ســامانه نوبت دهى و از 21 تير آغاز 
شده كه تا 15 شهريورماه نيز ادامه دارد.

 عملكرد مدارس استثنايى 
در تعطيلى ناشى از كرونا

رئيس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنايى 
اســتان همــدان در گفت وگو بــا خبرنگار 
همدان پيام اظهار كــرد: درباره عملكرد نحوه 
آموزش به كودكان نيازهــاى ويژه، 3 آيتم را 
درنظر گرفته ايم كه شامل آموزش، توانبخشى 
و آيتــم ديگــر آموزش والدين اســت كه از 
مهم ترين اولويت هاى برنامه هاى ما به شــمار 
مى آيــد. احمد قره خانى افزود: اين دســته از 
كودكان به دليل اينكه داراى يكسرى نيازهاى 
ويژه هســتند عالوه بر مباحث آموزشــى به 
يكســرى خدمات آموزشى هم نياز دارند، در 
همين راســتا آموزش هاى خود را از 3 حوزه 
براى كودكان آغاز كرديــم؛ يكى از برنامه ها 
راه اندازى برنامه شاد بود كه استان همدان هم 
از نظر عضويت در اين برنامه رتبه سوم را در 

كشور كسب كرد.
 وى گفت: عالوه بر اين، صداوسيماى مركز 
همدان هم در اين زمينه آموزش هاى الزم را با 
پخش فيلم هاى آموزشى از قبيل گفتاردرمانى، 
كاردرمانى كــه بين تمام كودكان اســتثنايى 
عموميت دارد در اختيار آنها قرار داد. والدين 
مى توانند اين آموزش ها را در منزل با كودكان 
خود كار كننــد كه در چندين برنامه از طريق 
صداوســيماى همدان به ويژه بــراى كودكان 

كم توان و اتيسم پخش شد.
رئيس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنايى 

اســتان همدان ادامه داد: كــودكان عالوه بر 
آمــوزش در مدارس به كمك والدين هم در 
اين زمينه نياز دارنــد؛ بنابراين آموزش هاى 
الزم به ويــژه در ايام كرونا دربــاره مراقبت 
و نگهــدارى از كودكان را توليــد كرده ايم؛ 
همچنيــن فرصت هــاى آموزشــى متنــوع 
به صورت هــاى مختلف با محوريت افزايش 
مهارت آموزى، با همــكارى اوليا در فرايند 
ياددهى، يادگيــرى به منظور اطمينان از ارائه 
آموزش اســتاندارد به دانش آموزان، ازجمله 

ويژگى هاى آموزش در خانه است.
قره باغى به توليد نرم افــزار آموزش موبايلى 
براى تمام پايه هاى تحصيلى نيز اشاره و درباره 
مشكالت نبود دسترسى خانواده ها به آموزش 
مجــازى اظهار كــرد: برخــى دانش آموزان 
اســتثنايى به آموزش هاى مجازى دسترســى 
نداشــتند، براى جبران اين كاســتى اقداماتى 
چون آموزش تلويزيونى و تهيه درســنامه ها 
و آموزش حضــورى در مناطق دوردســت 
انجام شــد. اين درسنامه ها در حوزه آموزش، 
بهداشــت و توان بخشــى بوده كه با توجه به 
نيازهاى ويژه اين كودكان، در اختيار آنها قرار 

داده شده است.
همچنيــن پروتكل هــاى بهداشــتى از قبيل 
ماسك، دســتكش و مواد ضدعفونى كننده را 
از طريق مديران به صورت فرد به فرد به منظور 
ايمن ســازى مــدارس و كــودكان در اختيار 

كودكان قرار داديم.
30 هزار نو آموز كالس اولى داريم 

قره خانى در پاســخ به اينكه در طرح سنجش 
ســالمت چند نفر را ارزيابى مى كنيد؟ گفت: 
حدود 30 هزار نفر نوآموز كالس اولى داريم 
كه حــدود 6 هزار نفر ازآنهــا در هنگام بدو 
ورود به پيش دبستانى سنجش شده  و نزديك 
به 24 هزار نوآموز ديگر براى ســنجش آماده 
شــده اند، از بين اين تعداد كالس اولى حدود 
هزار نفر كودك با نيازهــاى ويژه به صورت 

تخصصى سنجش شده اند.
وى درباره راه اندازى تعداد پايگا ه هاى سنجش 
كه امسال به چه صورت است، بيان كرد: يكى 
از اصول برنامه ما، پيشــگيرى و تشــخيص 
بهنگام است كه اختالف جسمانى و شناختى 
مربوط به كودكان را تشخيص دهيم. سنجش 
امســال را با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
نزديــك به 25 پايــگاه ســنجش راه اندازى 
كرديم، در سال گذشته پايگاه سنجش به اين 
شــكل بود كه روزانه 46 نوآموز ررا سنجش 
مى كردند اما امسال بر اساس شرايط پيش آمده 
تعــداد پايگاه ها را افزايش داديم و روزانه 20

نوآموز را بر اســاس نوبت دهى كه از طريق 
سيستم توسط مدير مدرسه صورت مى گيرد 
هر 30 دقيقه يك دانش آموز را معاينه مى كند 
و بازرس هاى بهداشتى نيز روزانه اين مراكز را 

پايش مى كنند.

پايگاه ها  بيشــتر  شــد:  قره خانــى يــادآور 
درحال حاضر داراى تب ســنج هســتند و از 
ورود والديــن و دانش آمــوزان پرخطر و يا 
مشكوك جلوگيرى مى كنند، مراحل سنجش 
دانش آموزانى كه مشكوك و يا مبتال به كرونا 

هستند در مهرماه انجام خواهد شد.
تمامى كارمندان از ماســك، دستكش، شيلد 
و گان اســتفاده مى كننــد و روزانه اين مراكز 
ضدعفونى مى شود، به دليل اينكه نوبت دهى از 
طريق سيستم انجام مى شود هيچ گونه ازدحام 
و يــا تجمعى در اين مراكز وجود ندارد و هر 
يك از دانش آموزان بر اســاس نوبت به اين 

مراكز مراجعه مى كنند.
 سنجش يا أمادگى جسمانى براى 

بدو ورود به دبستان
رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى 
اســتان همــدان عنــوان كــرد: از مهم ترين 
اولويت هــاى برنامه آمــوزش و پروش كل، 
بســته طاليى مداخالت بهنگام براى كودكان 
زير 5 يا 6 ســالى كه در دوران حساس رشد 
هستند، طراحى شده است، به دليل اينكه بايد 
مشكالت جســمانى آنها ارزيابى و به اطالع 
والدين رســانده شــود تا با مراجعه به مراكز 
تخصصى تحت مراقبت قرار گيرند، خدمات 
توانبخشى بايد در كودكان زير 5 سال صورت 
گيرد و با افزايش ســن تأثيــر كافى نخواهد 

داشت.
 بيشــترين آمــار مربوطــه بــه 

آسيب ديدگى شناختى و هوشى 
قره خانى در پايان افزود: بيشترين آمار مربوط 
به كودكانى اســت كه از در مباحث آمادگى 
تحصيلــى از ناتوانى شــناختى و هوشــى 
كمــى برخوردار هســتند كه در ايــن زمينه 
برنامه ريزى هاى ويژه و ســاماندهى اساســى 
براى عضويت در اپليكيشن شاد انجام شده و 
حتى تدوين درسنامه براى كسانى كه به فضاى 
مجازى دسترســى ندارند آغاز شده و درحال 
آماده ســازى اســت كه همزمان با بازگشايى 
مدارس اين خدمات ويژه را در اختيار كودكان 

قرار خواهيم داد.

طرح سنجش سالمت نوآموزان 
تا 15 شهريور ادامه دارد

■ رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايى استان همدان: 24 هزار نوآموز براى سنجش آماده شده اند

اعالم نتايج اوليه 
كنكور در هفته 
نخست مهرماه

 براساس اعالم سازمان سنجش آموزش 
كشور، تعداد داوطلبان كنكور 99 در مقايسه 
با سال 98، 271 هزار و 13 نفر بيشتر است.

نخســتين روز برگزارى آزمون سراسرى با 
گشــوده شــدن درهاى حوزه هاى امتحانى 
بــه روى 113 هــزار و 732 داوطلب گروه 
آزمايشــى هنر و با رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى آغاز شد كه هزار و 286 داوطلب 
گروه آزمايشى هنر روز گذشته در 11 حوزه 

امتحانى در همدان آزمون دادند.
در بيــن يــك ميليون و 393 هــزار و 233

شــركت كننده كنكور امسال، براساس اعالم 
سازمان ســنجش آموزش كشور مسن ترين 
داوطلــب كنكور 99، متولــد 19 تير 1316

ســاكن اســتان اصفهان بوده و جوان ترين 
داوطلب نيز متولد 2 شــهريور 1384 ساكن 
شهر قدس اســتان تهران است كه هر 2 در 
گروه آزمايشى علوم تجربى شركت كرده اند.

براســاس اعالم سازمان ســنجش آموزش 
كشور، تعداد داوطلبان كنكور 99 در مقايسه 
با سال 98، 271 هزار و 13 نفر بيشتر است و 
بانوان درصد باالترى از داوطلبان را تشكيل 

مى دهند.
فرايند پذيرش و گشايش در هاى حوزه هاى 
امتحانى از ســاعت 6:30 صبح آغاز شــد و 
رقابت داوطلبان ساعت 8 صبح آغاز مى شود.

امســال براساس مصوبه ســتاد ملى مبارزه 
بــا كرونا بــراى رعايت بيشــتر تمهيدات 
بهداشــتى، تعداد روز هاى برگزارى آزمون 
از2 روز بــه 4 روز افزايــش يافــت و در 
روز هاى چهارشــنبه 29 مرداد تا روز شنبه 
يكم شــهريور برگزار خواهد شد كه بر اين 
اساس، گروه هاى رياضى و انسانى نيز صبح 
روز پنجشنبه با شــركت 510 هزار و 830

داوطلب رقابــت مى كنند، صبح روز جمعه 
31 مــرداد نيز تعــداد 594 هــزار و 259
داوطلب در گروه آزمايشــى علوم تجربى 
رقابــت خواهند كــرد و در نهايت آزمون 
زبان هاى خارجى روز شنبه يك شهريور با 
رقابت 174 هــزار و 412 داوطلب برگزار 
خواهد شد و 7 هزار ناظر بهداشتى در اين 

4 روز بر رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در 
برگزارى آزمون سراسرى نظارت دارند.
 افزايش تعداد حوزه هاى آزمون

سال گذشــته 518 حوزه امتحانى اصلى در 
كشور داشــتيم كه امسال در 392 شهر 773 
حوزه امتحانى اصلى برگزارى آزمون داريم 
و احتمــال افزايش حوزه هــاى امتحانى نيز 

همچنان وجود دارد.
به گفته سخنگوى سازمان سنجش آموزش 
كشــور، داوطلبانى كه به كرونا مبتال هستند 
22 و 23 مرداد به ســايت سازمان سنجش 
مراجعه و ابتالى قطعى خود را اعالم كرده اند 
كه با هماهنگى وزارت بهداشت، آزمون آنها 
در مكان هايى مجزا از ســاير داوطلبان و در 
بيمارســتان ها برگزار مى شــود و در كارت 
ورود به جلســه اعالم مى شود كه كجا بايد 

امتحان بدهند.
 فاطمه زرين آميزى گفت: اگر فردى پس از 
اين تاريخ مبتال به كرونا يا مشكوك به آن بود 
به باجه هاى رفع نقص آزمون مراجعه و اين 
مورد را اعالم كند كه آزمون او در مكان هاى 
تعيين شــده برگــزار مى شــود و اگر فردى 
در روز برگــزارى آزمون مبتــال به كرونا يا 

مشكوك به آن بود به مسئوالن حوزه آزمون 
اعالم كند؛ زيرا تمام حوزه ها محل هاى مجزا 

براى بيماران مشكوك دارند.
وى دربــاره وضعيت ســالمت مســئوالن 
برگزاركننده آزمون و حوزه هاى امتحانى نيز 
گفت: همه مراقبان و مســئوالن حوزه هاى 
آزمون آزمايش سالمتى داده اند و از افرادى 
اســتفاده كرديــم كه بيمــارى زمينه اى هم 
نداشته باشند و افراد در سالمت كامل براى 
برگــزارى آزمون حضور دارند. بازرســان 
بدنى و رابطان بررســى عكــس مجهز به 
لبــاس مخصوص، ماســك، دســتكش و 
محافظ صورت هســتند و فاصله كافى را با 

داوطلبان رعايت مى كنند.
به گــزارش ايســنا، نتيجــه اوليــه آزمون 
سراسرى هفته نخست مهرماه اعالم مى شود 
و داوطلبان در اين هفته مى تواند به شــكل 
مجازى نســبت به انتخاب رشته خود اقدام 
كنند و هفته نخست آبان ماه نيز اسامى نهايى 
پذيرفته شــدگان اعالم خواهد شد. كارنامه 
نهايى انتخاب رشــته نيز هفتــه دوم آبان از 
طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور 

منتشر مى شود.
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پيش فروش بنزين به جاى نفت خام
 در طرح گشــايش اقتصادى دولت، قرار است نفت خام به مردم 
عرضه شود. يكى از ايرادهاى مهم طرح اين است كه اگر دولت نتواند 
در آينــده نفت هاى مورد نظر را به فروش برســاند چه بايد كرد؟ آيا 
مى توان بشكه  هاى نفت خام را به مردم تحويل داد ؟ آيا مردم و فعاالن 
اقتصــادى مى توانند آن را به مصرف برســانند؟  مى توانند نفت خام را 

صادر كنند؟
ظاهرا در آخرين اصالحيه، پااليشــگاه ها مكلف شده اند كه نفت را از 
مردم بخرند. همين تعيين تكليف براى پااليشگاه ها خود مى تواند زمينه 

شكست اين طرح را فراهم كند.
در اين باره خوب است نيم نگاهى هم به تجربه شكست خورده ونزوئال 
داشته باشيم. چند ســال پيش اين كشور به منظور مقابله با تحريم هاى 
آمريكا، از ارز ديجيتال خود با پشــتوانه نفت موسوم به «پترو» رونمايى 
كرد. اما به سادگى و با تحريم آمريكا، ناكام ماند؛ زيرا فروشنده نفت خام، 
دولت اســت و خريدار نفت هم شــركت هاى بزرگ و پااليشگاه هاى 
مشــخص هســتند. دولت را به راحتى تحريم مى  كنند و شركت ها هم 

به دليل ترس از تنبيه هاى تحريمى، از مبادله سر باز مى زنند.
اما اگر به جاى نفت خام، كه يك كاالى واســطه اى و مورد اســتفاده 
شــركت هاى بزرگ و پااليشــگاه ها اســت، بنزين جايگزين شود به 
نظر مى رســد نتايج بهترى حاصل مى شود. اگر دولت به دليل تحريم 
نتواند بنزين توليدى را به فروش برساند، مى تواند اين كار را از طريق 
مــردم انجام دهد و بنزين را كمى ارزان تر از قيمت صادراتى به مردم 
پيش فروش كند. اين طرح مشــكالتى را كــه در باال درباره نفت خام 
اشاره شــد، ندارد؛ زيرا ابتدا بنزين كاالى نهايى است كه توسط مردم 
قابــل مصرف اســت. دوم 400 ميليون نفر جمعيت در كشــورهاى 
همســايه وجود دارد كه همگى مى توانند مشــترى بالقوه بنزين ايران 
باشــند و با توجه به مرزهاى گســترده ايران، مى توان از اين ظرفيت 
اســتفاده كرد. به اين ترتيب پديده مذموم قاچــاق بنزين به موضوع 

پسنديده صادرات مردمى بنزين تبديل مى شود.
 براى اين منظور الزم است طرح سهميه بندى بنزين هم به شكل 

زير، اصالح شود:
به جاى ســهميه بندى و قيمت گذارى بنزين به شكل فعلى، ابتدا به هر 
شهروند ايرانى ســهميه اى تخصيص مى يابد(مثال هر نفر يك ليتر در 
روز، در مجمــوع به ميزان 80 ميليون ليتــر در روز). براى اين منظور 
حساب شهروندان به صورت ديجيتالى شارژ مى شود. در ضمن دولت 
بخشــى يا تمام بنزين مازاد بر سهميه فوق را نيز به مردم مى فروشد. 
همچنين به جاى پيش فروش نفت، بنزيــن به قيمت صادراتى به آنها 

پيش فروش مى شود.
دوم، سهميه ديجيتال بنزين كه از اين طريق به مردم تخصيص مى يابد، 
قابل خريد و فروش توســط آنها در بازار ثانويه اســت. عالوه بر اين 
مردم مجاز هســتند كه اين سهميه را در خريد ساير كاالها و خدمات 
نيز به كار گيرند؛ مثال كســى كه به سلمانى مى رود درصورت توافق با 
آرايشگر، به جاى ريال بخشى از سهميه خود را به او منتقل مى  كند. به 
اين ترتيب و به همين سادگى يك ارز ديجيتال با پشتوانه بنزين شكل 
مى گيرد. براى اين منظور قانون و بســتر خاصى نياز نيست فقط كافى 

است دولت كارشكنى و مانع تراشى نكند.
 اما اثرات شگفت انگيز اين طرح:

-تأمين مالى براى دولت صورت مى گيرد و مردم هم نگرانى از اينكه 
در آينده نفت روى دست دولت بماند، نخواهند داشت.

- با آزادسازى صادرات بنزين، به سرعت رانت قيمتى و فاصله ارزش 
داخلى و خارجى بنزين حذف مى شود و قيمت بنزين به ارزش واقعى 

خود نزديك مى شود بدون اينكه فشار آن به شهروندان منتقل شود.
- مردمى كه تا امروز دوست داشتند بنزين ارزان باشد طرفدار قيمت 
بين المللى آن خواهند شــد چون بنزين مازاد خود را مى توانند صادر 
كنند (تاجران بنزين هاى ُخــرد را از مردم مى خرند و تجميع مى كنند 
و آن را به صورت عمده تر كه برايشــان صرفه اقتصادى داشــته باشد، 

صادر مى كنند).
مهم ترين حســن اين ارز ديجيتال بنزينى براى شــهروندان اين است 
كــه ارزش آن در طول زمان در معرض دســت اندازى ماليات تورمى 
نخواهد بود؛ يعنى همان اتفاق ناگوارى كه هر ســال براى ريال روى 
مى دهد! يعنى شهروندان مى دانند كه حداقل در ازاى هر واحد از اين 
سهميه ها مى توانند يك ليتر بنزين دريافت كنند. متأسفانه چنين تعهدى 

درباره ريال وجود ندارد!
- قابل پيش بينى اســت كه اين ارز ديجيتال به سرعت در كشورهاى 
منطقه تبديل به يك كاالى با ارزش شود كه اتفاقا براى مبادالت تجارى 
و دور زدن تحريم ها و خالص شــدن از شــر دالر و ســاير ارزهاى 
واسط نيز مفيد است. اين ارز ديجيتال، برخالف بيت كوين به صورت 
غيرمتمركز و توزيع شــده نيســت، به طور كامل تحت نظارت دولت 
قــرار دارد؛ بنابراين نگرانى بابت فعاليت هاى مرتبط با پولشــويى يا 

خالفكارى وجود ندارد.
* مهدى نصرتى 

افت 70 درصدى فروش لوازم التحرير
 بــا وجود اينكــه ماه هاى مرداد و شــهريور زمــان اوج فروش 
لوازم التحرير و نوشــت افزار اســت، به دليل شــيوع ويروس كرونا و 
تعطيلى مدارس، صنف فروشــندگان نوشت افزار با كاهش فروش و 
ركود عجيبى مواجه شــده اند؛ به طورى كه فروش اين صنف نسبت به 

سال هاى گذشته حدود 60 تا 70 درصد كاهش داشته است.
با توجه به اينكه قرار نيست مدارس باز شود و دانش آموزان هم خريد 
نمى كننــد؛ بنابراين بنكداران و خرده فروشــان هم اين محصوالت را 
نمى خرند. از طرفي با افزايش نــرخ ارز و تغيير ارز مورد نياز برخى 
واحدهــاى توليدى مثل خودكار، قيمت در ســالجارى افزايش يافته 
اســت. اين افزايش قيمت در اقالم مختلف متفاوت است، براى مثال 
با توجه به كاهش نرخ كاغذ، برخى دفترها به قيمت پارســال يا حتى 
پايين تر فروخته مى شــوند، اما قيمت مداد و خــودكار بين 30 تا 50

درصد افزايش داشته اســت. قيمت اقالم وارداتى هم وابسته به نرخ 
دالر است.

طبق مشــاهدات، مداد و خودكارها داخلى هســتند، اما الك غلط گير 
و اتــود و مغز آن به طور كلى در كشــور توليد نمى شــود و در زمينه 
ماژيك هم توليد بسيار كم است و تقريبا از سال گذشته چند شركت 
فعاليت خود را در زمينه ماژيك وايت برد آغاز كردند، اما ماژيك هاى 

عالمت گذارى، طراحى و نقاشى وارداتى است.
 واردات خودكار، ماژيك و غلط گير 

از ارديبهشت ممنوع شد
همچنين طبق خبري كه فروشــندگان نوشــت افزار و لوازم مهندسى 
كشور منتشر كرده، واردات خودكار، ماژيك و غلط گير از ارديبهشت 
ماه امسال ممنوع شده اســت. واردات مداد و پاك كن نيز پيش از آن 

ممنوع شده بود.
 آن طور كه موســى فرزانيان گفته است: درحال حاضر به دليل ركود و 
موجودى هاى گذشته ممكن است مشــكلى در بازار ايجاد نشود. از 
طرف ديگر عموما كاالها از شــب عيد وارد مى شــود. ارديبهشت و 
خرداد عمده فروش ها محصول مورد نياز خود را تهيه و در ماه هاى تير 
و مرداد به خرده فروش ها عرضه مى كنند؛ بنابراين بخشى از كاالها از 

پيش وارد شده است.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين شايد فعال مشكلى در تأمين بازار نباشد، 
امــا تداوم اين وضعيت به كمبود و گرانى برخى از اين كاالها به ويژه 
غلط گير و ماژيك كه توليد داخل هم ندارند منجر خواهد شــد و ما 

درحال پيگيرى رفع ممنوعيت واردات اين كاالها هستيم.
وى با بيــان اينكه واحدهاى فروش نوشــت افزار جــزو واحدهاى 
آســيب ديده از كرونا نبودند و تاكنون هيچ كمكى دريافت نكرده اند، 
تصريح كرد: مرداد و شــهريور براى اين صنف مانند شب عيد براى 
واحدهاى پوشاك اســت و اگر واحدها در اين2و ماه به اندازه كافى 
كار نكنند انگار كل ســال فعاليت نداشته اند؛ بنابراين به مشكل جدى 
برمى خورند. پيگيرى ما از ســتاد ملى كرونا براى قرار گرفتن صنف 
نوشت افزار در بين صنايع آسيب ديده از كرونا هم بى نتيجه ماند. البته 

دولت هم بودجه كافى براى كمك به همه واحدها ندارد.

افزايش تا 1/3 ميليونى حقوق بازنشسته ها
 پس از رايزنى هاى انجام شــده در رابطه با همسان ســازى حقوق 
بازنشسته هاى لشگرى و كشورى، در توافق صورت گرفته براى تأمين 
مالى از سوى دولت، حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى نيز حداقل تا 

1/3 ميليون تومان افزايش پيدا مى كند.
به گزارش ايســنا، همسان سازى حقوق بازنشســته ها كه طبق قانون 
برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده، هر ساله با تعريف منابع در 
بودجه سنواتى در دستور كار قرار دارد. براى امسال براى ترميم حقوق 
بازنشستگان كشــورى و لشــگرى ده هزار ميليارد تومان در بودجه 
پيش بينى شد. بر اين اساس حداقل حقوق بازنشسته ها به 2 ميليون و 

800 هزار تومان در سالجارى افزايش پيدا كرد.
امــا تازه تريــن اعــالم رئيــس جمهــور در رابطه بــا وضعيت 
همسان ســازى حقوق بازنشسته ها حاكى از آن است كه در رابطه 
با وضعيــت 3/5 ميليون بازنشســته  كارگرى نيز همسان ســازى 
اجرايى و بر اين اســاس احــكام مربوطه بــه زودى صادر و در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.
اما از ســوى ديگر در رايزنى هاى صورت گرفته بين دســتگاه هاى 
مربوطــه، دولت ترميم حقوق بازنشســته هاى تأميــن اجتماعى را 
نيز مورد بررســى قرار داد كه قرار شــد تأميــن منابع آن از طريق 
پرداخت بدهى دولت به ســازمان تأمين اجتماعى انجام شــود كه 
اعالم نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه از اين حكايت داشت 
كه حدود 32 هزار ميليارد تومان دراين رابطه بدهى دولت تســويه 

خواهد شد.
اين درحالى اســت كه با همسان ســازى حقوق بازنشســتگان تأمين 
اجتماعى براساس ســابقه به دريافتى آنها اضافه مى شود؛ به طورى كه 
به عنوان نمونه بازنشســتگان با 30 ســال ســابقه كــه اكنون حداقل 
دستمزدشــان يك ميليون و 600 هزار تومان است تا 2 ميليون و 800
هزار تومان و بازنشستگان با 35 سال سابقه نيز از حداقل يك ميليون 
و 700 هــزار به 3 ميليون تومان افزايش پيــدا خواهد كرد. همچنين 
بازنشســته هاى با 25 سال سابقه نيز حدود 80 درصد افزايش حقوق 

خواهند داشت.
در مجموع آنچه تاكنون ســازمان برنامه و بودجــه وعده داده از اين 
حكايت دارد كه از ابتداى مهرماه همسان سازى حقوق بازنشسته ها اعم 
از لشــگرى و كشورى در دستور كار قرار خواهد گرفت كه براساس 
آن دريافتى بازنشســتگان به 80 تا 90 درصد حقوق شاغالن همتراز 

خود خواهد رسيد.
البته به تازگى انصارى، رئيس ســازمان ادارى و اســتخدامى گفته بود 
كه ســازمان برنامه و بودجه درحال تأمين منابع اســت كه اگر تمامى 
منابع تأمين نشود آنگاه همسان سازى در 2 مرحله يعنى نيمه دوم سال 

گذشته و از ابتداى سال آينده انجام خواهد شد.

صعود طال به 2000 دالر شكست خورد
 قيمت طال كه روز سه شنبه تحت تأثير افت ارزش دالر آمريكا رشد چشمگيرى داشت 
و بــه باالى مرز 2 هزار دالر صعود كرده بود، در معامالت روز چهارشــنبه به پايين اين 

مرز بازگشت.
به گزارش ايســنا، بهاى هر اونس طال براى تحويل فورى در معامالت روز گذشته بازار 

سنگاپور 0/4 درصد كاهش يافت و به  هزار و 993 دالر و 68 سنت رسيد.
در بازار معامالت آتى آمريكا، هر اونس طال با 0/5 درصد كاهش، به  هزار و 993 دالر و 
68 ســنت رسيد. بهاى معامالت اين بازار روز سه شنبه با 14 دالر و 40 سنت معادل 0/7 

درصد افزايش، در 2 هزار و 12 دالر و ده سنت بسته شده بود.
مارگارت يانگ، استراتژيســت ديلى فاركس در اين باره گفت: طال با رشــد اندك ارزش 
دالر آمريكا در معامالت صبح چهارشــنبه با كاهش قيمت مواجه شــده است. طال در 2 
روز گذشــته 3 درصد رشد قيمت داشــته كه اين فلز ارزشمند را در معرض سودگيرى 

قرار داده است.
شاخص دالر آمريكا پس از اينكه روز سه شنبه به پايين ترين حد در 2 سال اخير نزول كرد، 

روز گذشته بهبود يافت. دالر قويتر طال را براى خريداران غيرآمريكايى گرانتر مى كند.
دالر كه يك دارايى امن به حساب مى آيد، پس از موج اقدامات مالى بانك مركزى آمريكا 
و كاهــش نرخ هاى بهره به نزديك صفر كه با هدف تعديل خســارات اقتصادى شــيوع 

ويروس كرونا انجام گرفت، جذابيت خود را از دست داده است.
به گفته جفرى هالى، تحليلگر ارشــد بازار در شــركت OANDA، با توجه به فروش 
گسترده دالر، طال ممكن است در محدوده  هزار و 990 دالر با خيل خريداران عالقه مند 

روبه رو شود.
بر اســاس گزارش رويترز، سرمايه گذاران براى ارزيابى روند سياست پولى آمريكا منتظر 
انتشار گزارش جزئيات نشست ژوئيه كميته بازار آزاد فدرال بانك مركزى آمريكا هستند 

كه روز گذشته منتشر مى شود.
در اين بين درآمدهاى مطلوب شــركت ها و آمار اقتصــادى بهتر از حد مطلوب آمريكا، 

فضاى ريسك پذيرى را براى سرمايه گذاران بهبود بخشيد.

 در راســتاى مبارزه با پولشويى حساب 
بانكى مشــتريانى كه بدون ُكد «شــهاب» 
هستند از پايان مرداد امسال مسدود مى شود.

رئيس اداره امور شــعب بانك ملى اســتان 
همدان گفت: بر اســاس اعالم كميته عالى 
مبارزه با پولشــويى مقرر شده دسترسى به 
ُكد  بدون  حقيقى  مشــتريان  حســاب هاى 
شــهاب از پايان مردادماه غيرممكن و اين 

حساب ها مسدود مى شود.
محمد طوماســى بيان كرد: درصورت اقدام 
نكردن براى دريافت كد شهاب، شهروندان 
هنگام خريد و استفاده از كارت بانكى براى 
پرداخت وجه، نمى توانند وجهى منتقل كنند 

و با مشكل مواجه مى شوند.
وى بــه ايرنا گفت: با توجه به شــمار زياد 
حســاب هاى موجــود در بانــك ملــى و 
مشــكالتى كه ممكن است انسداد حساب 
براى مشتريان به وجود آورد، از مردم استان 
درخواســت مى شــود با مراجعه به پايگاه 
www.bmi. اينترنتى اين بانك به نشانى

از داشتن ُكد شهاب مطلع شوند. ir
طوماســى اظهار كــرد: چنانچه مشــتريان 
متوجه شــدند هنوز ُكد شــهاب ندارند، با 
همراه داشــتن مدارك و مراجعه به شعب 

بانك ملى در استان همدان نسبت به تكميل 
اطالعات خود و دريافت ُكد يادشده اقدام 

كنند.
وى بيان كرد: داشــتن كد شــهاب موجب 
شفاف ســازى تبــادالت مالى مشــترى در 
سيســتم بانكى، از سوءاســتفاده از حساب 

بالصاحــب و رد و بــدل مالى مشــكوك 
جلوگيرى مى شود.

رئيس اداره امورشــعب بانك ملى اســتان 
همدان گفت: برخى از حســاب هاى بانكى 
بدون اطالعات و مشخصات كامل صاحب 
حســاب بوده و طبق قانون و دستور بانك 

مركزى جمهورى اسالمى همه حساب هاى 
مشتريان بانك ها بايد از نظر اطالعات كامل 

و شفاف باشند.
بانك ملى ايران با 55 شعبه بانكى در همدان 
بيشترين تعداد شــعبه را بين بانك هاى اين 

استان دارد.

 حضــرت امام(ره) پس از پيروزى انقالب 
اسالمى ايران پيامى داشــتند كه مسكن را از 
حداقل حقوق هر فرد در جامعه مى دانســتند 
و فرمودند: «همه محرومان بايد خانه داشــته 
باشــند. هيچ كســى در هيچ گوشه مملكت 
نبايد از داشــتن خانه محروم باشد. بر دولت 
اسالمى است كه براى اين مسأله مهم چاره اى 

بينديشد».
 آيا تاكنون چنين شده؟

در ابتــداى انقالب نهادهايــى جهت كمك 
بــه محرومين شــكل گرفــت از جمله بنياد 
مستضعفان، بنياد مســكن و... كه در آن زمان 
حركت هايــى هم كردند ولى بــه مرور بنياد 
مستضعفان از ساخت مسكن فاصله گرفت و 
بنياد مسكن نيز از ساخت مسكن در شهرهاى 
بزرگ به شهرهاى با جمعيت زير 25 هزار نفر 
گرايش پيدا كرد. كه تا هم اكنون اين وظيفه را 
در حد اعلــى، با روش هاى خاص خود براى 
مســاكن روستايى و شــهرهاى زير 25 هزار 
نفر انجام داده اســت، درحالى كه بنياد مسكن 
با توجه به به كار گيرى و تربيت ناظران داراى 
پروانه نظام فنى و مهندسى كاركشته و پاى كار 
توانايى بيشــتر از اين را دارد و تاكنون نشان 
داده كه مى تواند. حاال كه شرايط از نظر ساخت 
مســكن در شهرستان ها و كالن شهرها به دليل 
كم كارى دولت به اين وخامت رسيده، باز هم 
ســاخت مسكن ملى به بنياد مسكن در بيشتر 
شهرستان ها واگذار شده كه جاى خوشحالى 
است. خارج از توانايى انجام درست اين كار 
توسط بنياد مسكن، اما مطمئنا توانايى انجام اين 
كار را دارد. اما بايد ابتدا شــرايطى براى مردم 

كم درآمد در نظر گرفته شــود از جمله تأمين 
زمين رايگان كه باز هــم يكى از راهكارهاى 
حضرت امام(ره) بود و اين مورد هم توســط 
دولت فعال انجام شده است. در نظام اسالمى 
تأمين مســكن يكــى از نخســتين تكاليف 
دولت هاست. چنانچه در 3 بند قانون اساسى به 
اين مسأله اشاره شده است. در اصل سوم قانون 
اساســى تأكيد شده است براى تأمين نيازهاى 
اساسى كه مسكن يكى از آن هاست، دولت ها 

بايد تمام امكانات خود را به كار ببندد.
در شــرايط ناگــوار فعلى تأمين مســكن كه 
بيشترين ســهم را نيز در سبد هزينه هاى يك 
خانواده ايرانى دارد، دولت به ارائه طرح مسكن 
ملى اقدام كرده كه از نظر نگارنده و بسيارى از 
فعاالن و متخصصان اين امر مشكالت فراوانى 
دارد؛ از آن جملــه درنظــر نگرفتن شــرايط 
منطقه اى، نياز خانواده به مقدار متراژ ساختمان 
در حد توان و درآمد و آمايش سرزمينى از اين 
لحاظ كه چــه تعداد واحد و براى چه افرادى 
در كدام شهرستان براي افراد واحد مسكوني 

ساخته شود.
مســكن مهر يك نمونه خوب بــراى دولت 
كنونى بود كه با رفع مشــكالت جزئى طرح 
مي توانســت با الگوبرداري از آن تعداد زيادي 
بــراى افراد نيازمند و با درآمد كم ســاختمان 

بسازد.
متأسفانه هم اكنون اصال طرح ملى مسكن در 
حد توانايى قشــر ضعيف و متوسط به پايين 

نيست.
در دولت هــاى نهم ودهم تمام تمركز متوليان 
بخش مسكن معطوف اجراى طرح مسكن مهر 

بود، زيرا درك كرده بودند كه چرخ اقتصاد يك 
كشور با ساخت وســاز مي چرخد و از طرفى 
براى اقشــار كم درآمد شــرايط آرمانى ايجاد 
كردند و به واقع توانستند تعدادي از نيازمندان 

را با اين طرح خانه دار كنند.
درحال حاضر فردى كــه يك ميليون و 500 
هزار تومان در ماه درآمد دارد، چگونه مى تواند 
200 ميليون آورده داشــته باشد و نيز همزمان 
در رهن خانه تا ســاخت، توفيقى داشته باشد 
و پس از ساخت هم ماهيانه تمام مبلغ درآمد 
ماهيانه خود را به اقســاط بدهد؟ حتى براى 
خانواده هاى با درآمد ماهيانه تا 3 ميليون تومان 
و حتى بيشــتر نيز چنين طرحــى قابل اجرا 
نيست. از طرفى دولت محترم تمامى هزينه ها 
را در كالنشــهرها و شهرستان ها به يك نحو 
ديده اســت. از سويى اصال به متراژ مورد نياز 
هر خانواده توجه نكرده كه شايد يك خانواده 
با متراژ 60 تا 75 متر هم مى تواند راضى باشد.
در شرايط فعلى تأمين مسكن براى بسيارى از 
خانواده ها آسان نيست. نسبت قيمت مسكن 
به درآمد خانواده ها نشــان مى دهد، بســيارى 
از خانواده ها تا صاحب مســكن شدن فاصله 
بســيارى دارند، پس با ساخت متراژ كمتر هم 
يك خانواده 2 نفره يا 3 نفره راضى هســتند. 
اگر پيام حضرت امام و قانون اساسى سرلوحه 
متوليان بخش مسكن باشد، بايد شرايط تأمين 
مســكن را تســهيل كنند و زمان انتظار براى 

صاحبخانه شدن خانواده ها را كاهش دهند.
پرســش اينجاست كه آيا در كشــور  به ويژه 
دولــت، اســتاندارى ها و فرماندارى هــا فرد 
متخصصى وجود ندارد كه حداقل پيشــنهاد 

بدهد شــرايط بايد براى شهرستان ها متفاوت 
باشد و بايد نســبت به درآمد و خواست فرد 

خانه سازى صورت گيرد!
با توجه به اينكه بنياد مسكن انقالب اسالمى 
هم اكنون طرح بسيار خوبى براى ساخت وساز 
دارد كه درحال اجراست و خود فرد هم متراژ 
را انتخاب مى كند و هم خود آغاز به ســاخت 
مى كنــد، حال يا خود فرد فنى اســت و يا از 

پيمانكار بهره مى برد.
نديده اند  را  طرح  اين  موفقيت  آيا   

كه اينچنين نمى كنند
بنظر اين جانب بايد دولت زمين را در اختيار 
خانواده ها قرار دهد و خواســته هاى مردم را 
تفكيك كرده و دقيقا نحوه پرداخت تسهيالت 
را مرحلــه اى انجام دهــد. البته يك بازنگرى 
جدى الزم اســت كه حتــى بهتر هم مى توان 
عمــل كرد. ولى اگر واقعــا اين گونه كه طرح 
ملى مسكن هست اجرا شود، فقط خانواده هاى 
متوســط به باال قادر خواهند بود صاحبخانه 
شــوند و براى خانواده هاى با درآمد كم اصال 
قابل اجرا نيست و مطمئنا انصراف از ساخت 
بسيار خواهد شد وحتى اگر تعدادى خود را به 
آب و آتش بزنند باز هم دولت به معضل هاى 
تســهيالت  بازپس گيرى  جملــه  از  ديگرى 

برخواهد خورد و بيشتر.
در آخر خواهشمندم دولت محترم با همراهى 
متخصصان امر بازنگرى داشته باشند، البته اگر 
قصد كمك به خانه دار شــدن قشر كم درآمد 

دارند.
* من ا... توفيق
محسن بازرگان

 حركت بــازار ســرمايه در روزهاى اخير 
بر مــدار نزولى بود و حتى روز سه شــنبه كه 
شــاخص كل اين بازار كمى صعودى شد، باز 
هم شاهد روند نزولى برخى سهم ها از جمله 
پااليشــى بوديم. در اين راستا يك كارشناس 
بازار ســرمايه ضمن تحليل داليل روند نزولى 
بازار، به سهامداران و به ويژه تازه واردها توصيه 

كرد فعال نه سهم بخرند و نه بفروشند.
ريــزش شــاخص كل بــورس در روزهاى 
اخيــر تصور برخى افراد مبنــى بر اينكه بازار 
ســرمايه همواره صعودى خواهد بود را تغيير 
داد. ريزشى كه بســيارى از سهامداران به دليل 

تازه وارد بودن براى نخســتين بار آن را تجربه 
كردند و همين موضوع ممكن اســت موجب 
شود دســت به رفتار هيجانى زده و به فروش 
سهم هاى خود، كمتر از ارزش واقعى آن اقدام 

كنند.
در اين راســتا يك كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به روند نزولى 
روزهاى اخير بازار ســرمايه، اظهار كرد: اتفاق 
خوبــى كه در بازار ســرمايه درحال رخ دادن 
اســت، روند اصالح و منطقى شدن قيمت ها 
است، البته ممكن است اين روند منجر به اين 
شود كه عده اى كه به تازگى وارد بازار سرمايه 

شده اند متضرر شوند.
فردين آقابزرگى ادامــه داد: به همين دليل به 
نظر من ســهامداران تا ايجاد روند با ثبات در 
وضعيت بازار، هيچ فعاليت خاصى نبايد انجام 
دهند. اين فعاليت نه تنها شــامل فروش سهم 
بلكه شامل خريد ســهم هم مى شود. هرچند 
برخى توصيه مى كنند سهامداران در اين روزها 
نبايد سهم بفروشند اما بايد سهم بخرند، اما به 

نظر من اين روند منطقى نيست.
اين كارشناس بازار ســرمايه با اشاره به روند 
نزولى برخى ســهم هاى بــزرگ، گفت: روز 
گذشته شاهد اين بوديم كه سهم هاى پرگردش 

و پر وزن از صف خريد به صف فروش تبديل 
شــد. در اين ميان افرادى كــه فكر مى كردند 
بازار فرصت خوبى براى خريد داده است هم 
متضرر شدند. البته در كوتاه مدت نبايد سود و 

زيان بازار سرمايه را سنجيد.
آقابزرگى ادامه داد: بيشــتر تازه واردها به دليل 
جو روانى ايجاد شــده درباره بازدهى باالى 
بورس وارد آن شــده اند يــا هدف آنها حفظ 
ارزش پول بوده اســت. اين افراد بايد دائم از 
ســايت ها و كانال هاى داراى مجوز اطالعات 
كسب كنند يا از طريق غيرمستقيم وارد بازار 

سرمايه شوند.

حساب بانكى افراد بدون ُكد «شهاب» 
مسدود مى شود

توصيه يك كارشناس به تازه واردهاى بورس

فعال نه بخريد، نه بفروشيد!

مسكن ملى براى ثروتمندان يا قشر متوسط به پايين؟ 

تعيين قيمت منطقه اى و آمايش سرزمينى 
كجاى اين طرح مسكن ملي قرار دارد؟

حق مسكن كارگران باالخره تصويب شد
 مصوبه افزايش حق مســكن كارگران كه در هفته هاى اخير از سوى 
كميسيون اقتصادى دولت تصويب شده بود، ديروز در هيأت وزيران به 

تصويب نهايى رسيد.
به گزارش ايسنا، بر اساس تصويب هيأت وزيران، حق مسكن كارگران 

به 300 هزار تومان افزايش يافت.
اين تصويب در راســتاى تشكيل جلسه هفدهم خردادماه شوراى عالى 
كار صورت گرفت كه به موجب آن پيشنهاد افزايش 200 هزار تومانى 

كمك هزينه مسكن كارگران به تصويب رسيده بود.
مصوبه افزايش حق مسكن در هفته هاى اخير از سوى كميسيون اقتصادى 
دولت به اتفاق آرا تصويب شد و اجرايى شدن مصوبه شوراى عالى كار 

نيازمند تصويب هيأت دولت بود كه امروز اين اتفاق افتاد.
مبلــغ حق مســكن كارگران كه تا پيش از اين صد هــزار تومان بود با 

تصويب نهايى هيأت وزيران به 300 هزار تومان افزايش يافت.
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 تماس سران PSG با ويدال
 باشگاه پارى سن ژرمن براى تقويت خط ميانى خود به دنبال جذب 

هافبك شيليايى بارسلونا است.
آرتورو ويدال پس از جدايى از بايرن مونيخ راهى بارســلونا شــد و 
دومين فصل حضورش در اين تيم را تجربه مى كند .در تابســتان سال 
گذشته ويدال تا آســتانه جدايى از بارسلونا پيش رفت اما در نهايت 

در تيم باقى ماند.
به نظر مى رسد كه اين بازيكن شيليايى يكى از چهره هايى خواهد بود 

كه در تابستان آبى انارى ها را ترك كند.
روزنامه «الكوارتا» شــيلى نوشت كه ســران PSG به جذب ويدال 
عالقه دارند و با مدير برنامه هاى او در تماس هستند تا زمينه انتقال او 

به تيم پاريسى در تابستان فراهم شود.
عالوه بر پارى ســن ژرمن از اينتر به عنوان ديگر مشترى ويدال سخن 

به ميان مى آيد.

گوارديوال فصل بعد هم در سيتى مى ماند
 با اعالم مدير برنامه هاى پــپ گوارديوال اين مربى فصل بعد هم 

هدايت سيتى را بر عهده دارد.
به گزارش ســاكرنت، ژوزه ماريــا اوروبتيــگ مديربرنامه هاى پپ 
گوارديوال مى گويد كه اين مربى تابستان صد درصد در منچسترسيتى 

خواهد ماند و احتمال بازگشت به تيم هاى ديگر را رد مى كند.
گوارديوال يك روز مى تواند بازگشت به نوكمپ را به واقعيت تبديل 
كند، جايى كه از سال هاى 2008 تا 2012 به عنوان سرمربى موفق شد 

ولى او اكنون به سيتى تعلق دارد و قطعا در اين تيم مى ماند.
 گوارديوال وقتى تيم ســيتى با شكســت غيرمنتظره 3 بر يك از ليون 
روبه رو شد، بســيار نااميد شد اما نماينده ســرمربى كاتالونيايى ادعا 

مى كند كه وى باشگاه را ترك نخواهد كرد.

داويد سيلوا به رئال سوسيداد پيوست
 هافبك اسپانيايى فصل آينده با پيراهن رئال سوسيداد در الليگا به 

ميدان خواهد رفت.
به گزارش آس، باشــگاه رئال سوســيداد اعالم كرد با داويد ســيلوا 
قرارداد امضا كرده است تا همه را شگفت زده كند. هافبك اسپانيايى كه 
قراردادش با منچسترسيتى به اتمام رسيده بود و بازيكن آزاد محسوب 

مى شد تا سال 2022 براى رئال سوسيداد بازى خواهد كرد.
درحالى انتقال سيلوا رخ داد كه به نظر مى رسيد اين بازيكن در التزيو 
يا ليگ قطر پا به توپ شــود اما اين رئال سوسيداد بود كه توانست با 

هافبك اسپانيايى قرارداد امضا كند.

كار انتقال طارمى به پورتو تمام شد
 يــك رســانه پرتغالــى از 
جزئيات قرارداد مهاجم ايرانى با 

پورتو خبر داد.
رســانه هاى پرتغال از چند روز 
گذشــته از توافق باشگاه پورتو 
بــا ريوآوه براى جــذب مهدى 
ملى پــوش  مهاجــم  طارمــى، 

كشورمان خبر داده بودند.
در همين راستا نشريه «آبوال» در 
جديدترين خبر در اين زمينه درباره جزئيات قرارداد مهاجم ملى پوش 
ايرانى با پورتو خبر داد. قرارداد اين بازيكن ايرانى با پورتو 4 ســاله و 

ارزش 6 ميليون يورو خواهد بود.
پيش از اين مبلغ انتقال طارمى مشخص شده بود ولى زمان قراردادش 
اعالم نشده بود. طارمى در فصل گذشته براى ريوآوه در ليگ پرتغال با 

زدن 18 گل به عنوان بهترين گلزن ليگ پرتغال شناخته شد.

 توسعه ورزش بانوان همدان در دستور كار 
شوراى شهر قرار گرفت

 رئيس كميســيون فرهنگى شوراى شــهر همدان با اشاره به لزوم 
توجه به ورزش بانوان همدان اظهار كرد: در سال هاى گذشته شهردارى 
اقداماتى در توسعه ورزش همگانى در سطح محالت همدان داشته و 
امسال با ايجاد شوراى سياستگذارى ورزش شهروندى توسعه بيشتر و 

بهتر ورزش بانوان را در دستور كار داريم.
رضوان سلماسى افزود: مادران به عنوان محور سالمتى جامعه و الگوى 
فرزندان نقشى مهم در توسعه ورزش دارند و بايد برنامه ريزى و توجه 
ويژه اى در اين بخش صورت بگيرد تا بانوان همدانى اعم از دختران و 

مادران را به سمت ورزش سوق دهيم.
وى بــا اشــاره بــه محدوديت هــاى ورزش بانوان گفــت: يكى از 
محدوديت هاى اصلى ما در مقايســه با آقايان بحث فضاى ورزشــى 
مناســب اســت، به طورى كه بانوان در هر فضا و مكانى امكان ورزش 

ندارند و بايد فضاى ايمن و خوبى را براى آنها ايجاد كنيم.
سلماســى عنوان كرد: به دنبال آنيم فضاهايى محصــور و ايمن مانند 
فرهنگســراى واليت در پارك ها، چمن هاى مصنوعى و ساير سالن ها 
را براى بانوان فراهم كنيم و بتوانيم در گام نخست زيرساخت الزم را 

براى ورزش بانوان داشته باشيم.
وى با بيان اينكه نگاه ما گســترش ورزش بانوان در همدان است، بيان 
كرد: هدف اصلى مشاركت بيشتر بانوان همدانى در ورزش است و بايد 
بتوانيم بانوان بيشترى را جذب ورزش كنيم تا شاهد گسترش فعاليت 
بانوان و در كنار آن سالمت جامعه خود باشيم. همچنين افزايش تعداد 
رشته هاى ورزشى و تنوع را براى ورزش بانوان در دستور كار داريم تا 

ورزش بانوان محدود به چند رشته خاص نشود.
سلماســى با اشاره به ايجاد ساختار در بخش بانوان ورزش شهروندى 
گفت: دبير ورزش شــهروندى بانوان منصوب شده و با ايجاد چندين 

كميته در رشته هاى مختلف كار خود را آغاز خواهد كرد.

برنامه كامل هفته پايانى ليگ 2
هفته بيست وششم و پايانى ليگ دسته دوم

 در هفته بيست وششم و پايانى رقابت هاى ليگ دسته دوم باشگاه هاى 
كشور در گروه دوم امروز دنبال مى شود و بازى هاى حساسى را امشب 

شاهد خواهيم بود تا پرونده اين رقابت ها در فصل جارى بسته شود.
از ســوى ســازمان ليگ و دپارتمان داورى فدراســيون فوتبال برنامه 

مسابقات امشب و داوران قضاوت كننده مسابقات اعالم شد. 
برنامه بازى ها به شرح زير است :

جمعه 31 مردادماه 99
شهداى رزكان كرج .................................................  ملى حفارى اهواز
سردار بوكان .....................................................................  پاس همدان
نفت و گاز گچساران ......................................................  شهردارى بم
چوكا تالش...........................................................  شهردارى بندرعباس
شهردارى بندرماهشهر...................................................  بعثت كرمانشاه
..........................................................  مس شهربابك ايران جوان بوشهر
نفت اميديه ....................................................................  شهداى بابلسر

تمام مسابقات ساعت 20/15 دقيقه برگزار مى شود.

برنامه هفته پايانى مسابقات گروه نخست 
يكشنبه 2 شهريورماه 99

اترك بجنورد ................................................................  شهيدقندى يزد
استقالل مالثانى............................................................  ميالدمهر تهران
كاسپين قزوين ...........................................................  شهردارى آستارا
فوالدنوين اهواز..............................................................  خيبر خرم آباد
شهردارى همدان...........................................................  آواالن كامياران 
شهردارى فومن....................................................................  اميد گناوه 

تمام مسابقات ساعت 20/15 دقيقه برگزار مى شود.
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پيشخوان

آگهى مزايده (نوبت اول)
در اجراى پرونده اجرايى كالســه 9900068 مفتوح در شعبه اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش صالح آباد دستور فروش يك قطعه زمين زراعى مشاعى فى مابين آقاى محمدرضا سعادتى 
صفا و آقاى على اله محموديان صادر گرديده است. لذا با توجه به اينكه خواهان تقاضاى مزايده نموده است اين اجراى احكام اقدام به كارشناسى و مزايده به شرح ذيل نموده است كه در مورخه 
1399/06/24 ســاعت 10 الى 10:30 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت فروش مى نمايد. معهذا كسانى كه تمايل به شركت در مزايده دارند مى توانند در مدت 5 روز قبل از مزايده مال مشروح 
ذيل را مالحظه نمايند. مزايده در دايره اجراى احكام دادگاه صالح آباد برگزار مى گردد. شــرح مال: يك قطعه زمين زراعى به مســاحت 4100 مترمربع شامل هشت بانه باغ انگور و مابقى زمين 
فاقد هر گونه كشــت و مستحدثات و سهم آب هفته اى دو ساعت از روخانه صالح آباد، مشاع واقع در صالح آباد اراضى زراعى صالح آباد با سند ثبتى 126/1599 و 126/1645 كه در اجاره نمى 
باشــد به قيمت پايه يك صد و پنجاه ميليون تومان تعيين شده است. بديهى اســت برنده مزايده كسى است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد كه در صورت موافقت دادورز مى بايست ده 
درصد را فى المجلس و مابقى را ظرف مدت كمتر از يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد او پس از كســر هزينه مزايده 

به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. (م الف 289)
دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى صالح آباد

رأى فيفا صادر شد
محكوميت سنگين فدراسيون فوتبال 

در ماجراى ويلموتس
 هرچند فدراســيون فوتبال اعالم وصول رأى فيفا درباره شــكايت 
مارك ويلموتس را تكذيب كرد، اما مســتندات نشان دهنده محكوميت 

سنگين فدراسيون در اين پرونده است.
به گزارش دى اسپورت، مدتى است كه همه در انتظار صدور رأى فيفا 
درباره پرونده شكايت مارك ويلموتس عليه فدراسيون فوتبال كشورمان 

هســتند و حاال رأى صادره از سوى فيفا محكوميت سنگين و تاريخى 
فدراسيون فوتبال ايران را نشان مى دهد.

هرچند پس از انتشــار خبــر محكوميت فدراســيون فوتبال در اين 
پرونده، به ســرعت تكذيبه اى روى ســايت فدراسيون منتشر شد، با 
اين حال انتشار مستندات رأى موردنظر نشان مى دهد فيفا ويلموتس 
را برنــده اين پرونده اعالم كرده اســت.  طبق اين رأى فدراســيون 
فوتبــال محكوم به پرداخت6 ميليــون و 137 هزار و 500 يورو به 
ســرمربى بلژيكى سابق تيم ملى شــده و ملزم به پرداخت 5 درصد 

جريمه هم است.

ضمن اينكه فدراسيون فوتبال كشــورمان بايد 5 هزار فرانك سوئيس 
هم به فيفا بابت هزينه دادرسى پرداخت كند. در مجموع با احتساب 5
درصد جريمه و همچنين 5 هزار فرانك هزينه دادرســى، فوتبال ايران 

رقم سنگين 6 ميليون و 449 هزار يورو بايد پرداخت كند.
در شرايط موجود، تنها اميدى كه فدراسيون فوتبال ايران دارد شكايت 
به دادگاه عالى ورزش (CAS) است تا بلكه بتواند رأى فيفا را بشكند. 
اين درحالى اســت كه پيروزى در دادگاه عالى ورزش هم بســتگى به 
مستندات پرونده و دفاع فدراسيون فوتبال دارد و تنها يك شانس است 

و چيزى قطعى نيست.

زمين چمن روستاى 
عليصدر افتتاح مى شود

 همزمان بــا هفته دولت زمين چمن 
در  عليصدر  روستاى  شهداى  مصنوعى 
شهرستان كبودراهنگ مورد بهره بردارى 

قرار خواهد شد.
حســين قراگوزلو سرپرســت ورزش 
اعالم  ضمــن  كبودراهنگ  جوانــان  و 
اين خبر گفت: زميــن چمن مصنوعى 
شهداى روستاى عليصدر با ابعاد 24* 
48 كــه اعتبارات آن از محل اعتبار ملى 
به مبلغ 550 ميليون تومان تأمين شــده 
اســت كه در هفته دولت افتتاح خواهد 
شــد. با افتتاح اين پروژه شاهد افزايش 
ســرانه فضاهايى ورزشى در شهرستان 

كبودراهنگ خواهيم بود.

رونالد كومان سرمربى 
فصل آينده بارسلونا شد

 رئيس باشــگاه بارســلونا در پستى 
در توييتر رسمى اين باشگاه اعالم كرد 
كه «رونالد كومــان» هدايت اين تيم را 

برعهده خواهد گرفت.
ه دنبال انتشــار اخبارى مبنى بر انتصاب 
سرمربى تيم ملى هلند به عنوان سرمربى 
جديــد آبى انارى هــا، «جــوزپ ماريا 
بارتومئو» در پستى در توييتر رسمى اين 
باشــگاه اعالم كرد: كومان فصل آينده 

سرمربى بارسا خواهد بود. 
باشــگاه بارســلونا به دنبال شكســت 
تحقيرآميــز ايــن تيم با نتيجــه 8 بر 2
برابر بايرن مونيــخ در يك چهارم ليگ 
قهرمانان، «كيكه ستين» را از هدايت اين 

تيم بركنار كرد.

فودكا قهرمان ليگ دسته 
يك فوتسال شد

 تيم فوتسال فودكا تهران با برترى در 
مقابل تيم كراپ الوند قهرمان ليگ دسته 
يك شــد. ديدار فينال ليگ دســته يك 
فوتسال ايران در سالن طالقانى شهررى 
برگزار شــد كه فودكا تهران با غلبه بر 
كراپ الوند عنوان قهرمانى اين رقابت ها 
را از آن خود كرد. پيش از اين صعود هر 

2 تيم به ليگ برتر قطعى شده بود.

شطرنج باز ماليرى در 
كشور سوم شد

 محمدمتين زندى ورزشكار نونهال 
ماليرى عنوان سومى مسابقات شطرنج 
آزاد آنالين زير 18 سال كشور را از آن 
خود كرد. چهارمين دوره از مســابقات 
شطرنج آزاد آنالين زير 18 سال كشور 
به ميزبانى هيأت شطرنج شهرستان بندر 

لنگه برگزار شد.
در اين دوره از مسابقات كه با شركت 21 
شطرنج باز در 5 دور به روش سوييسى 
و با مدت زمان 3 دقيقه به اضافه 2 ثانيه 
پاداش در ازاى هر حركت كه به صورت 
آناليــن برگزار شــد محمدمتين زندى 
از شهرســتان مالير توانســت با هوش 
سرشــار و توان باالى خود با كسب 4 
امتياز عنوان سومى اين دوره از مسابقات 

را ازآن خود كند.

آگهـى مزايـده امالك (نوبت سوم)  

 سازمان تامين اجتماعى شعبه دو همدان-  سيد عبدالمجيد حسينى

سازمان تامين اجتماعى شعبه دو همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرائى ماده 50 قانون تامين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد 
دو قطعه زمين با پالك هاى ثبتى شماره 14/411 و14/412 واقع در حومه بخش چهار همدان را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به 

فروش برساند:
1- شش دانگ دو قطعه زمين هر قطعه به مساحت عرصه و اعيان  30 مترمربع با كاربرى زمين تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناسى 

سازمان تامين اجتماعى به تاريخ  1399/04/03 از قرارهر مترمربع 65/000/000 ريال و به قيمت كل هر قطعه 1/950/000/000 ريال متعلق به شهردارى همدان به 
نشانى همدان بلوار آيت اله نجفى پايين تر از سردخانه ميالد

2- ملك در اجاره /رهن نمى باشد و به همين صورت واگذار مى گردد.
3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1399/06/16 به واحد حراست اداره كل تامين اجتماعى همدان به نشانى 

همدان ميدان امامزاده عبداله  تحويل نمايند به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- پيشنهادات رسيده راس ساعت 9 صبح سه شنبه  1399/06/18  در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده در 

جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
5- پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب ،برق،تلفن  و گاز اعم از حق انشعاب ،و يا حق اشتراك ،مصرف و مكالمه ،بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 

هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.
6- برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را دربين قيمت هاى پيشنهادى كه باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد ارائه دهد.

7- برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقدا و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تامين اجتماعى پرداخت 
نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته ميشود.  

8- بدهكار ميتواند خود نيز در مزايده شركت نمايد .
9- مباشرين فروش، كارمندان سازمان ،ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده رابه صورت مستقيم يا غير مستقيم ندارند.

10- هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاما 5 درصد قيمت كارشناسى را بايد به حساب جارى شماره  1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز وفيش 
واريزى را به پيوست قيمت پيشنهادى تا پايان وقت ادارى 1399/06/16 به حراست تحويل نمايند .

11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفربعدى قرارداد منعقد خواهد داشت.
12- در صورت عدم برنده شدن ،واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده ،ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها ،عودت مى گردد.

13 - متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ  1399/05/02 لغايت  1399/06/13در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در 
مزايده به واحد اجرائيات شعبه 2 همدان به نشانى همدان ميدان امامزاده عبداله مراجعه نمايند.

(م الف 552)

دان تان  ل ا اداره 
ه۲

آگهي مزايده اجاره جايگاه CNG شهرداري رزن 

روابط عمومي شهرداري رزن

شهرداري رزن در نظر دارد پيرو مصوبه شماره  906 مورخه 1398/12/19 شوراي اسالمي شهر رزن نسبت به اجاره جايگاه CNG واقع در كيلومتر پنج جاده 
رزن -تهران از طريق مزايده عمومي به مدت دو سال به شركتهاي داراي صالحيت از شركت نفت نمايد. 

اين مزايده در سامانه ستاد به شماره  5099006022000003  ثبت گرديده است لذا جهت شركت در مزايده از سامانه مزبور اقدام گردد و خواهشمند است پاكت 
الف و ريز قيمتهاي پاكت ج را به صورت دستي تحويل اين شهرداري  نماييد.

1- اجاره سال اول ماهيانه به مبلغ 159/000/000 ريال و اجاره سال دوم ماهيانه به مبلغ 190/000/000 ريال مي باشد
2-  مجموع قيمت كارشناسي اجاره دو ساله جايگاه CNG  شهرداري رزن به مبلغ 4/188/000/000 ريال مي باشد.

3-  مبلغ تضمين شركت در مزايده مذكور به صورت (واريز نقدي/ ضمانت نامه بانكي) مي باشد. واريز مبلغ 210/000/0000 ريال به حساب 43602691 نزد بانك 
رفاه به نام شهرداري رزن و ارائه فيش واريزي به امورمالي شهرداري جهت ثبت سپرده.

4- مهلت دريافت وتحويل اسناد از مورخه 1399/05/30  لغايت تا پايان وقت اداري مورخه 1399/06/22 مي باشد.
5- هزينه كارشناسي؛چاپ آگهي ؛ به عهده برنده مزايده مي باشد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
7- در صورتي كه برندگان اول؛دوم؛سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
9- زمان بازگشايي پاكتهاي واصله ساعت  10 صبح مورخه 1399/06/23 در محل دفتر شهردار محترم مي باشد.

10- جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 08136222442 و 08136225340 تماس حاصل فرماييد.(م الف783 )
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/30 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

سليمان رحيمى»
 هفتــه پايانى رقابت هــاى فوتبال ليگ 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز 
بــا انجام 7 بــازى همزمــان در گروه دوم 
دنبال مى شــود تا چهــره تيم هاى صعود و 

سقوط كننده مشخص شود.
در ايــن گروه رقابت در باال و پايين جدول 
داغ اســت در باالى جدول 2 تيم چوكاى 
تالــش و پــاس همدان با قــرار گرفتن در 
حاشــيه امنيت تنها براى صعود مستقيم اين 
هفتــه به ميدان مى روند و حضورشــان در 
پلى اف قطعى اســت اما در انتهاى جدول 
بيم و اميد ســقوط 8 تيم را تهديد مى كند 
و اين تيم ها ديدارهــاى مرگ و زندگى را 

پيش رو دارند.
در باالى جدول امــروز پاس همدان راهى 
اروميه شــده است تا امشــب مقابل سردار 
بوكان به ميدان برود، اين ديدار از حساسيت 
بااليى برخوردار اســت. پاس براى صعود 
مســتقيم نه تنها در اين بــاز محكوم به برد 
اســت بلكه نيمى از نگاه خود را معطوف 
تالش مى كند تا با توقــف اين تيم كامياب 
شود و پس از چند سال ناكامى، مزه شيرين 

صعود را بچشد.
در آن ســوى ميدان نيز ســردار بوكان با 
دنيايــى انگيزه قدم به ميــدان مى گذارد. 
بوكان كه بــا 29 امتيــاز در رده يازدهم 
جدول قرار دارد براى بقا در ليگ 2 به 3
امتياز اين ديدار نيــاز دارد و اين انگيزه، 
راه صعود شــاگردان على قربانى در پاس 

را كمى سخت مى كند.
 پاس با وجود بازيكنان شايسته و باتعصب 
در ليگ امســال نتايج درخشانى گرفته و از 
همان ابتداى ليگ از مدعيان صعود به شمار 
مى رفت. پاســى ها با هدايت خوب احمد 
جمشــيديان و على قربانى 2 مربى باانگيزه 
پله هاى پيشــرفت را يكــى پس از ديگرى 
پيمــود و برخالف تنگناهاى مالى با قدرت 
و تعصــب در بازى ها حضــور پيدا كرد و 

تا امروز نتايج درخشــانى را كســب كرده 
اســت و امروز نيز با انگيزه باال فقط به برد 
مى انديشد تا بلكه با توقف چوكا به آرزوى 

ديرينه خود براى صعود برسد.
على قربانى به خوبى شــاگردان خود را به 
اهميت و حساســيت اين بازى آشنا كرده 
است و در تمرينات اخير احمد جمشيديان 
مربــى توانمند همدانى كه در 2 فصل اخير 
با پاس نتايج درخشانى گرفته از نزديك بر 
آماده سازى بازيكنان نظارت داشتند و همه 
چيز براى كسب يك نتيجه شادى بخش مهيا 

است.
پاس بازيكنان آماده اى چون بهزاد سلطانى، 
مســعود رمضانى، عارف اكبــرى، برادران 
كاشــفى، سنگربانى چون نادرپور و... را در 
تركيب خود دارد و تيمى متفاوت تر نسبت 
بــه فصول پيش اســت و امســال اين تيم 

شايسته صعود مى باشد.
بازيكنان پاس برخالف حساســيت بازى، 
بايد آرامــش خود را حفــظ كنند و بدون 
اســترس به ميدان بروند تا با خيال راحت 

نتايج دلخواه را به دست آورند.
ايــن تيم تا امــروز نيز نتايــج قابل قبولى 
گرفتــه و از ديدگاه هواداران نمره قبولى را 
دريافت كرده است و حضور در پلى اف نيز 
حكايت از ارزش هاى بــاالى اين دارد كه 
از چند هفته پيش صعود خود را مســجل 

كرده است.
پاس 2 هفته پيش فرصت خوبى به دســت 
آورد تا در پى ناكامى چوكا در گچســاران 
فاصله خودش را با شاگردان فرشاد پيوس 
به حداقل برســاند، اما وجود چند بازيكن 
كرونايــى و بازى خوب مس شــهر بابك 
اجازه كاميابى به سبزپوشان همدانى را نداد 
و با قبول شكســت، شانس صعود مستقيم 

خود را كاهش داد.
شانس صعود مســتقيم پاس كمرنگ است 
و به دست خود نمى تواند صعود را مسجل 
كند و بايد به انتظار ناكامى چوكا بنشيند تا 

حضور در ليگ دسته يك را تجربه كنند.
در ديگر بازى حساس صدر جدول امشب 
بندرعباس  شهردارى  ميزبان  تالش  چوكاى 
است. بندرنشــينان هر چند خود انگيزه اى 
براى بازى ندارند اما فوتبال جوانمردانه در 
خون تيم جنوبى وجود دارد و اين تيم براى 
انجام يك بازى فر پلى راهى تالش شــده 
است. مدير باشگاه شهردارى بندرعباس به 
اصول بازى جوانمردانه در اين بازى واقف 

است.
محمد رحيمى افزود: هر چند برد و باخت 
در اين بازى براى مــا اهميت ندارد و اين 
انگيزه بازيكنان ما را پايين آورده است اما با 

تمام توان به ميدان خواهيم رفت.
وى خاطرنشــان كرد: يك روز پيش راهى 
رشــت شديم تا نشــان دهيم اهل زد و بند 
نيستيم و صادقانه قدم به ميدان مى گذاريم.

اما در انتهاى جدول نيز رقابت داغ اســت. 
تيم بعثت كرمانشاه در انتهاى جدول شانس 
كمى بــراى بقا دارد و امروز در ماهشــهر 
مقابل شــهردارى اين شــهر كار سختى را 
پيش رو دارد. بعثت نه تنها بايد در اين بازى 
پيروز شود بلكه بايد در انتظار ناكامى ديگر 

فانوس به دستان باشد.
در كرج يك بازى 6 امتيازى بين شــهداى 
رزكان كــرج و ملى حفارى اهــواز انجام 
مى شــود كه در اين بازى تيم بازنده سقوط 
خود را قطعى مى كند و تيم پيروز نيز جشن 
بقا مى گيرد اما تساوى هر 2 تيم را به سقوط 

نزديك مى كند.
ايران جوان نيز ميزبان مس شهر بابك است 
تا بلكه با كسب حداقل امتياز در ليگ بماند. 
نفت اميديه و شــهداى بابلسر نيز در اميديه 
بازى سرنوشت سازى را دنبال خواهند كرد 

تا كابوس سقوط را از خود دور كنند.
بــا انجام رقابت هــاى امــروز پرونده اين 
رقابت ها در گروه دوم بســته خواهد شــد 
و مســابقات گروه نخست نيز روز يكشنبه 

هفته آينده برگزار مى شود.

پاس يك قدم تا صعود 
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باباطاهر

 اجراى 7 هزار برنامه فرهنگى 
در فضاى مجازى توسط 

كتابخانه هاى عمومى استان 
 مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
از اجراى 7 هــزار و 945 برنامه فرهنگى در فضاى 
مجــازى كه در طــول 3 ماه تعطيلــى كتابخانه هاى 
عمومى اســتان به دليل شيوع ويروس كرونا صورت 

گرفت، خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همــدان، عاطفه زارعــى در انجمن 
كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان بــا بيان اينكه 
كتابخانه هاى عمومى براى تكميل پروژه ها و پرداخت 

مطالبات پيمانكاران به 50 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد، 
اظهار كرد: كتابخانه شهيدمظاهرى مريانج 99 درصد 
پيشــرفت فيزيكى داشــته و مخزن كتابخانه درحال 
بهره بردارى است و تنها سالن سينماى آن باقى مانده 

كه تجهيز شود.
وى افزود: كتابخانه شهداى گمنام رزن نيز 99 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشته و تنها سالن آمفى تئاتر آن باقى 
مانده است كه با تأمين اعتبار مورد نياز به زودى به طور 
كامل تكميل مى شود، اگرچه كتابخانه آن درحال ارائه 

خدمات به اعضا است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با بيان 
اينكه كتابخانه كوى ماماهان شهرستان فامنين نيز آماده 
افتتاح اســت، تصريح كرد: اين كتابخانه با مشاركت 

بنياد بركت ساخته شده اما بخشى از مطالبات پيمانكار 
باقى مانده است.

وى ادامه داد: كتابخانه آيت ا... بهارى شهرســتان بهار 
نيز درحال بازســازى اســت كه 90 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد و عمليات عمرانى آن در جريان اســت 
كه اگر اعتبار الزم تأمين شــود، در سالجارى به اتمام 

خواهد رسيد.
زارعى خاطرنشــان كرد: همچنيــن كتابخانه آيت ا... 
شاهنجرينى شهرستان درگزين نيز 80 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد كه اگر اعتبار مورد نياز آن اختصاص پيدا 
كند در سالجارى تكميل و به طور كامل به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
وى با بيان اينكه طرح توسعه كتابخانه شهيدمطهرى 

فامنين با 95 درصد پيشــرفت فيزيكى مواجه است، 
گفت: طرح توسعه كتابخانه شهيدمطهرى فامنين از 
محل اعتبارات ملى انجام شده است و در سالجارى 

به اتمام مى رسد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان اظهار 
كرد: كتابخانه عمومى روســتاى اورقين شهرســتان 
كبودراهنگ نيز به صورت حق انتفاعى درحال افتتاح 

است.
وى افزود: با مشــاركت بانك پاسارگاد، 2 كتابخانه 
عمومــى در روســتاى ينگى كند مالير و روســتاى 

سيدشهاب تويسركان درحال ساخت است.
زارعى تصريح كرد: در شهرســتان مالير نيز خيرين 
زمين هايى براى ســاخت كتابخانه اهــدا كردند كه 

با تأمين اعتبار مورد نيــاز عمليات عمرانى  آنها آغاز 
خواهد شد.

وى در ادامه به تشــريح فعاليت هــاى كتابخانه هاى 
عمومى در ايام شيوع ويروس كرونا پرداخت و گفت: 
از سوم اسفندماه سال گذشــته تا 27 ارديبهشت ماه، 
كتابخانه هاى عمومى به طــور كامل تعطيل بودند اما 

فعاليت كتابخانه ها در فضاى مجازى ادامه يافت.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان افزود: 
در ابتدا همه كتابخانه هاى عمومى در فضاى مجازى 
فعال نبودند اما با اقدامات انجام شده همه همكاران در 
يكى از پيام رسان ها گردهم آمدند و با توليد محتواى 
صــورت گرفته، فعاليت خود در فضاى مجازى را با 

قوت ادامه دادند.

تراژدى غم انگيز غفلت، اين بار از سفيران فرهنگى
تنگناى شغلى شاغالن شناسنامه دار اما 

غيررسمى!
 داستان غم انگيز گردشــگرى در روزهاى كرونايى آنقدر تكرار شده 
كه حاال همه مى دانند اين صنعت تازه نفس چه زيان هايى از اين ويروس 
ناخوانده ديده است و شايد جاى زخم هايى كه كرونا بر پيكره گردشگرى 

وارد كرده به اين زودى ها التيام پيدا نكند.
شايد غم انگيزترين بخش داستان مربوط به كسانى است كه نقش مهم و 
انكارناپذيرى در شناســاندن فرهنگ، تاريخ و هنر دارند و با تخصصشان 
جــزو الينفك صنعت گردشــگرى محســوب مى شــوند، «راهنمايان 
گردشــگرى» همان گروهى هســتند كه روزهاى سپرى شده را در تنگنا 

گذرانده اند.
رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان همدان درباره حال و روز 
راهنمايان گردشــگرى در روزهاى كرونايى به ايسنا گفت: پيش از شيوع 
كروناويروس گردشــگرى كشور وارد ركود شده بود، از زمان شيوع اين 
بيمارى راهنمايان به طور كامل از حرفه خود بيكار شــدند و با آغاز موج 

دوم فصل تابستان را هم از دست داده و  هيچ درآمدى نداشتند. 
مهرداد ضيائى مهر توضيح داد: از آنجا كه راهنمايان گردشگرى بيمه تأمين 
اجتماعى نبودند، مشمول بيمه بيكارى هم نشدند؛ بنابراين دولت وعده داد 
تســهيالت 16 ميليون تومانى به آنها تعلق مى گيرد كه پس از رايزنى هاى 
فراوان 6 ميليون تومان با شرايط سختگيرانه به راهنمايان تعلق گرفت و تنها 

20 درصد از راهنمايان همدان توانستند از آن استفاده كنند.
وى با اشــاره به اينكه راهنمايان گردشــگرى به سفيران صلح و سفيران 
فرهنگى مشهور هستند، افزود: پس از شكل گرفتن سفر راهنمايان بيشترين 
زحمت را تقبل مى كنند اما تاكنون اهميتى به آنها داده نشده است و در اين 

ايام  هم نتوانستند از هيچ امتيازى استفاده كنند. 
ضيائى مهــر بيان كرد: بايد در دوران شــيوع كرونا مبالغ بالعوضى براى 
راهنمايان درنظر مى گرفتند و اداره كل ميراث فرهنگى در بحث آموزشى 
ورود پيدا مى كرد تا راهنمايان از آموزش عقب نمانند و در دوران پساكرونا 

بتوانند آمادگى كامل را داشته باشند.
ضيائى مهر ادامه داد: خواسته ما از معاونت گردشگرى كشور اين است كه 
با توجه به ادامه دار بودن دوران كرونا، كمك بالعوضى را براى راهنمايان 

گردشگرى درنظر بگيرند تا راهنمايان بتوانند خود را سر پا نگه دارند.
ضيائى مهر افزود: معاونت ميراث فرهنگى كشور بايد ضوابطى داشته باشد 
كه راهنمايان در مجموعه هاى گردشگرى مثل هتل ها، هتل آپارتمان ها و 

شركت هاى گردشكرى مشغول به كار شوند. 
وى بيان كرد: به هر حال اين دوران به اتمام مى رسد، چرخه گردشگرى به 
فعاليت خود بازمى گردد و راهنمايان گردشگرى هم از آن مستثنى نيستند؛ 
بنابراين اميدواريم از اين دوران گذر كرده تا راهنماها به شــغل و درآمد 

خود بازگردند.
ضيائى مهر با اشــاره به اينكه در اين ايام هيچ  يك از تأسيسات گردشگرى 
درآمدى نداشتند، اظهار كرد: تمام دستگاه ها بايد براى توسعه گردشگرى 
كمك كنند، در چنين شــرايطى شوراى شهر، شهردارى و استاندارى بايد 
ورود مى كردند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده و هيچ كمكى از هيچ  ارگانى به 

راهنمايان گردشگرى نشده است.
يك راهنماى گردشــگرى هم در اين باره گفت: در كشور حدود 13 هزار 
راهنماى گردشــگرى كارت دار وجود دارد كه حدود 140 نفر از آنها در 

استان همدان هستند.
بهنام نادرى با اشــاره به اينكه با شيوع كرونا تمام راهنمايان گردشگرى 
جهان بيكار شدند، توضيح داد: تفاوتى كه بين ما و راهنمايان سراسر جهان 
وجود دارد، اين است كه فعاالن گردشگرى در دنيا حمايت هاى سازمانى 
مى شوند؛ به طور مثال وزارت ميراث فرهنگى در ابتداى ايجاد آژانس، مدير 
را مكلف مى كند مدير فنى استخدام كند اما اين اتفاق نمى افتد و متأسفانه 
اين وزارتخانه با وجود اينكه راهنمايان ســرگل آژانس ها هستند، درباره 

استخدام آنها جديت ندارد.
وى ادامه داد: در اســتان همدان حــدود 60 آژانس وجود دارد و اگر هر 
آژانس 2 راهنما را براى سفرها به كار گيرد، راهنماى بيكار نخواهيم داشت، 
از طرف ديگر وزارت ميراث فرهنگى در رابطه با موضوع كرونا هيچ طرح 

و برنامه اى براى فعاالن گردشگرى نداشت.
وى با اشــاره به اينكه هر راهنما حدود 2 سال از وقت و هزينه خود را 
براى دريافت مجوز گذاشــته است، اظهار كرد: از هم اكنون بايد به فكر 
پس از كرونا باشــيم، برخى هتل ها و بومگردى ها به دنبال تغيبر كاربرى  
هستند و اين ضربه زيادى به گردشــگرى خواهد زد؛ همچنين به نظر 
مى رسد وزارت ميراث فرهنگى چشــم انداز مشخصى براى راهنمايان 

گردشگرى ندارد.
يك راهنماى گردشگرى ديگر هم با بيان اينكه حال راهنمايان گردشگرى 
خوب نيست، مطرح كرد: گردشگرى ارتباط مسقيمى با امنيت و وضعيت 
اقتصادى هر جامعه دارد و وقتى اينها دچار خدشــه شوند سبب مى شود 

گردشگرى تحت الشعاع قرار گيرد.
محمود فارسى گفت: پيش از شيوع كروناويروس هم اوضاع گردشگرى 
خوب نبود و بيش از يكسال است كه گردشگرى اوضاعى فاجعه بار دارد، 
به طورى كه همه فعاالن در بخش هاى مختلف گردشگرى بيكار و به دنبال 

يافتن شغل ديگرى هستند.
وى با بيان اينكه كرونا تير خالص را به صنعت گردشگرى زد، توضيح داد: 
راهنمايان گردشــگرى جزوى از خانواده گردشگرى محسوب مى شوند، 
تسهيالتى با سود 12 درصد به آنها وعده داده شد كه به دليل مشكل سايت 

بسيارى از همكاران موفق به ثبت نام نشدند.
فارسى ادامه داد: راهنمايان از بيمه محروم هستند و اداره تأمين اجتماعى 
آنها را نمى پذيرد و شغلشــان را به رسميت نمى شناسد، مجلس شوراى 
اسالمى هم هنوز آن  را به عنوان شغل تصويب نكرده است، اينكه راهنمايان 
گردشــگرى بايد انتظار حمايت از چه شخص يا ارگانى را داشته باشند، 

جاى پرسش است؟
وى با بيان اينكه هيچ حمايتى از راهنمايان گردشگرى نشده است، گفت: 
زمانى كه گردشــگر فراوان است و همايش و سمينارهاى فراوان برگزار 
مى شــود انتظارات از راهنمايان زياد اســت اما امروز كه دچار ركود در 

صنعت گردشگرى شديم، راهنمايان فراموش شده اند.
اين طور كه پيداست فراموشى مسئوالن راهنمايان گردشگرى را به شدت 
آزار مى دهد و گردشگرى پساكرونا به سختى مى تواند احيا شود؛ زيرا قدر 
داشته ها را بايد هميشه دانست و از دست دادنشان خسرانى است كه شايد 

قابل جبران نباشد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بيته بالين سيه مار به چشمم                                          روج روشن شو تار به چشمم
بيته اى نو گل باغ اميدم                                              گلستان سربسر خار به چشمم
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■ حديث:
امام صادق(ع):

خداوند، جليل تر و بزرگ تر از آن است كه زمين را بدون امامى عادل رها كند.        
الكافى ج 1 ص 178 ح 6

خبرنگاران همدان 
صاحب تمبر يادبود 

شدند 
 كرونا از همه مناســبت ها و اتفاقات گذشت تا 
به مناســبت گراميداشــت روز خبرنگار رسيد. اين 
ويروس منحوس اما نتوانســت برنامه هاى اجرايى 
خانه مطبوعات استان همدان را تحت تأثير قرار دهد 
بلكه اجراى برخى برنامه ها اين مناســبت ملى را در 

همدان ماندگار كرد.
فراى ويژه نامــه روز خبرنگار كه توانســت نگاه و 
انديشه هاى متفاوت اصحاب رســانه همدان را در 
قالب متون نوشتارى به مخاطبان منعكس كند، انتشار 
300 تمبر يادبــود از خبرنگاران همــدان به كارى 

ماندگار از آخرين سال دهه 90 تبديل شد.
از هفته هاى پيش خبرنگاران و ديگر فعاالن رســانه 
استان همدان با مراجعه به عكاسى تصاوير هماهنگى 

از خود به ثبت رساندند. 
پس از آن با رايزنى مديرعامل خانه مطبوعات استان 
همدان با اداره كل پســت تصميم تبديل تصاوير به 

تمبرهاى يادبود اجرايى شد. 
پــس از پايــان كار از تصاوير خبرنــگاران فعال و 
پيشكسوت تابلويى طراحى شــد كه عصرگاه روز 
سه شــنبه 28 مردادماه مجالى براى رونمايى از آن فر 

اهم شد.
به اين صورت آئين رونمايى از تمبر يادبود خبرنگاران 
با حضور جمعى از پيشكســوتان مطبوعات استان 

همدان برگزار شد.

اين مراســم همزمان با مراســم اختتاميه جشنواره 
اســتنداپ كمدى با حضور جمعى از پيشكســوتان 
مطبوعات اســتان همدان در مجتمع فرهنگى هنرى 

شهيدآوينى شهر همدان برگزار شد.
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان دليل رقم 
خوردن اين مهم را تالش براى هميشــه زنده نگاه 

داشتن نام و ياد فعاالن رسانه عصر حاضر تا هميشه 
عنوان كرد.

مهــرداد حمزه گفت: انتخاب تمبر براى مانا شــدن 
تصاوير رســانه اى ها ماندگارى آن در حافظه تاريخ 
است، در كنار تمبرهاى جارى برخى تمبرها به عنوان 
تمبر يادبود و يادگارى با مناسبت هاى خاص چاپ 

و توزيع مى شود.
اين تمبرها به سفارش خانه مطبوعات استان همدان 

به چاپ رسيد و طرح آن اجرا شد. 
حمزه گفــت: تالش كرديم شــرايط نادلچســب 
كرونايى، پرداختن به مناسبت گراميداشت خبرنگاران 
را كمرنگ نكند به همين منظور چنين برنامه هايى در 

همدان برگزار شد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه فرهنگ، هويت و شناسنامه 
جامعه را تشكيل مى دهد، اظهار كرد: اگر هويت يك 
جامعه را از آن بگيريم تمام زيرساخت و موجوديت 

خود را از دست مى دهد.
احمدرضا احســانى با بيــان اينكــه جامعه بدون 
زيرســاخت فرهنگى سست عنصر و متزلزل خواهد 
بــود، گفت: اگر به مســائل فرهنگى توجه نشــود 
موضوعات اقتصادى، سياسى و اجتماعى نيز درگير 
مشــكالت بســيارى خواهد شــد؛ بنابراين بايد به 

موضوع فرهنگ توجه ويژه اى شود.
وى با اشــاره به اينكه متأســفانه برخى مســئوالن 
ســرمايه گذارى در حوزه فرهنــگ را هزينه قلمداد 
مى كننــد، افــزود: ايــن درحالى اســت كــه اين 
سرمايه گذارى بنيان هاى جامعه را مستحكم مى كند 
و جامعه و مردم آن را به سوى پويايى پيش مى برد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان از 
مرحوم مهدى كاشى يكى از خبرنگاران فعال استان 
كــه به دليل ابتال بــه كرونا جان خود را از دســت 
داد، يادى كرد و با بيــان اينكه خبرنگاران نيز مانند 
هنرمندان در صدد تقويت زيرساخت هاى فرهنگى 
جامعه هســتند، گفت: كرونا با همه تلخى هاى خود 
به ما يادآورى كرد كه بايد قدر يكديگر را بيشــتر و 

بهتر بدانيم.
وى با بيان اينكه از ابتداى شيوع كرونا سبك جديدى 
از زندگى را تجربه مى كنيم، اظهار كرد: بايد مسائل 
جامعه شــناختى و فرهنگى را بيشــتر و بهتر درك 
كرده و نســبت به تقويت زيرساخت هاى آن براى 

برخوردارى از جامعه اى سالم اقدام كنيم.

مريم مقدم  »
 پنجاه ويك ســال پيش در چنين روزى نخستين 
قبله مســلمانان به دســت صهيونيســت ها در آتش 
ســوخت اما اين اتفاق تلخ سبب شد يك روز بيشتر 
از هر روز مساجد در جاى جاى دنيا سرتيتر رسانه ها 

و توجهات باشند.
 1969 اوت   21 برابــر   1348 مــرداد   31
«مسجداالقصى»، نخستين قبله مسلمانان جهان و از 
مقدس ترين مكان هاى ديگر اديان آسمانى، به دست 

صهيونيست هاى تندرو به آتش كشيده شد.
پس از آن با تصويب وزيران امور خارجه كشورهاى 
اسالمى در اجالس تهران، روز مسجد به يك مناسبت 

جهانى تبديل شد. 
هدف از نامگذارى روز جهانى مســجد، ارائه الگوى 
مناسب براى بزرگداشت روز مسجد، تبيين مطالبات 
و نيازهاى مســجد، مرور وضعيت گذشــته و حال 
مساجد، بررســى نقش مساجد در تعامل بين دين و 
دولت و نيز معرفى و قدردانى از ائمه جماعات موفق 

است. 
همچنين در اين روز، تبيين قداست و عظمت مسجد، 
تكريم نيروهاى فعال در مســاجد، توجه به آبادانى 
معنوى و فيزيكى مساجد، تالش براى بهبود محتواى 
فرهنگى مساجد و ايجاد هماهنگى بين متوليان دينى 

مكان هاى شريف نيز مورد توجه قرار مى گيرد.
 روزگار مساجد در روزهاى كرونا 

هزار و 945 مسجد در همدان همچون ديگر مساجد 

سراسر دنيا در سال 2020 روزگار متفاوتى را به خود 
ديدنــد، روزگارى كه ردپــاى كرونا بر اداى فرايض 
دينى در آنها تأثيرگذار شــده اســت امــا هرگز اين 
ويروس منحوس نتوانست صداى نواخته شدن بانگ 

اذان از مناره مساجد شهر را خاموش كند. 
ويروس كرونا بيش از 6 ماهى اســت كه در كشور 
ما شــيوع پيدا كرده اســت و قدرت سرايت باالى 
اين ويروس منجر به اين شــد تا دولت بسيارى از 
مشاغل و اماكنى را كه ازدحام در آنها باالست را به 
تعطيلى هــاى كوتاه و طوالنى مــدت دعوت كند و 

مساجد هم از اين قاعده مستثنى نشدند.
يكى از مكان هايــى كه در همان روز هــاى ابتدايى 
شــيوع اين ويروس در كشــور تعطيل شد، مساجد 
بودند، اگرچه با وجود تعطيلى مســاجد و نماز هاى 
جماعت، جوانان انقالبى در قالب گروه هاى جهادى 
براى بســته بندى ارزاق و اقالم بهداشتى در مساجد 
گرد هم آمدند تا به يارى مردم به ويژه ساكنان مناطق 

محروم بشتابند.
از طرفــى پس از فرمايشــات رهبــر معظم انقالب 
اســالمى مبنى بر توزيع كمك هــاى مؤمنانه در ماه 
مبــارك رمضان و ملحق شــدن بــه پويش همدلى، 
بيشــتر گروه هاى جهادى با تالشى مضاعف به يارى 
هموطنان شتافتند و اين گونه بود كه مساجد به پايگاه 
گروه هاى جهادى براى برنامه ريزى براى ارائه خدمت 

به مردم تبديل شدند.
يكى از كاركرد هاى مســاجد، كاركــرد اجتماعى آن 

اســت و اين كاركرد در روز هــاى فعلى كه مردم با 
ويروس كرونا دســت و پنجه نرم مى كنند، بيشتر از 

گذشته بين مردم احساس شد. 
مســاجد در دوران دفاع مقدس نيــز به مكانى براى 
جمع آورى كمك هــاى مردمى تبديل شــده بود و 
افرادى كه توانايى اعزام به مناطق جنگى را نداشتند، 
با حضور در مســاجد در بخش پشتيبانى و حمايت 
از رزمندگان در زمينه هاى مختلف فعاليت مى كردند. 
درحال حاضر نيز گروه هاى جهادى با بهره گيرى از آن 
دوران، مساجد را به عنوان محلى براى آغاز رزمايش 

همدلى انتخاب كردند.
 افزايش حمايت هــاى مادى و معنوى از 

مساجد ثابت شد
در اين زمينه يك اســتاد حوزه علميه گفته اســت، 
عملكــرد فوق العــاده مســاجد در دوره كرونا لزوم 
افزايــش حمايت هاى مادى و معنوى از مســاجد را 
ثابت مى كند؛ بخشــى از اين حمايت ها بايد در زمينه 
توســعه فضاى مساجد و زيرســاخت هاى مرتبط با 

فضاى مجازى باشد.
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدرضا ميرصانعى 
با بيان اينكه عملكرد  مساجد در دوره شيوع كرونا در 

زمينه مقابله با اين ويروس و گسترش وحدت ملى، 
يادآور دوره درخشــان آنهــا در دوره مبارزه با رژيم 
طاغوت و دفاع مقدس اســت، اظهار كرد: خدمت و 
جهاد مسجدى ها موجب مهار كرونا در دوره نخست 
شيوع آن در كشور شــد كه اگر برخى بى تدبيرى ها 
نبود و محوريت مســاجد در اين زمينه كم نمى شد 
اكنون شــاهد گسترش دوباره اين ويروس در كشور 

نبوديم.
اين استاد حوزه علميه افزود: با وجود تمام خدمت 
مساجد و تالش مســجدى ها بايد به وجود برخى 
مشــكالت و كمبودها در مساجد كه در اين دوره 
خود را بيش از هر زمانى نشان داد، اعتراف كرد 
كه بيش از همه در زمينه زيرســاخت هاى مرتبط 
با فضــاى مجازى و توليدات ســمعى و بصرى 
اســت. كمبود فضا نيز مشــكل برخى از مساجد 
اســت كه دست ائمه جماعات و هيأت امنا را در 
برگزارى برنامه در مناســبت هاى مختلف بســته 

است.
 طنين نــواى اذان در مســاجد اروپا در 

دوران كرونا
از آنجا كه محدوديت هاى كرونا در سراســر دنيا به 

يك صورت بود، اغلب مساجد در دنيا تعطيل شد اما 
بانگ اذان همواره از بلندگوهاى مســاجد در سراسر 

شهر شنيده مى شد.
در كنار همه مســاجد ايران ، بيش از صد مسجد در 
آلمان و هلند به منظور روحيه دهى به مســلمانان در 

دوران شيوع كرونا نيز اجازه پخش اذان را يافتند.
نواى اذان در بالغ بر صد مســجد وابســته به مركز 
فرهنگــى اتحاديه ترك -اســالمى بــراى امور دينى 
(DITIB) در آلمان و ســازمان جامعه اسالمى ملى 
گوروش (IGMG) در هلند به منظور روحيه دهى به 

مسلمانان، پخش شد.
فخرالدين آلپ تكين، رئيــس مركز فرهنگى اتحاديه 
ترك -اسالمى براى امور دينى در ايالت اسن در اين 
رابطه به رسانه ها گفته است: در منطقه ما بيش از 50 

مسجد اذان ظهر و عصر پخش مى كنند.
وى افزود: در آلمان به جز موارد اســتثنا اجازه پخش 
اذان را نداريم. پس از شيوع ويروس كرونا اين مجوز 

براى ما صادر شد.
در هلند نيز براى همبســتگى در دوران شيوع كرونا 
روزهــاى جمعه اجازه پخش اذان در مســاجد داده 

مى شود. 

پنجاه ويكمين روز جهانى مساجد از راه رسيد

كرونا حريف 
بانگ اذان 1945 
مسجد همدان نشد


