
 رهبر معظم انقالب اســالمى تاكيد كردند كه عرصه 
جهاد در همه سرزمين هاى فلسطينى گسترش يابد.

 حضرت آيت  ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
روز گذشته در ســخنانى به مناسبت روز جهانى قدس 
با اشاره به گشــوده شدن فصل جديدى در مبارزه براى 
فلســطين بعد از پيروزى انقالب اسالمى و ظهور جبهه 
مقاومــت و تغيير موازنه قدرت به نفــع مبارزان، هفت 
توصيــه مهم را در خصوص ادامه جهاد بزرگ و مقدس 
كنونى بيــان و تأكيد كردند: اصلى تريــن توصيه، تداوم 
مبارزه و گســترش عرصه جهاد در همه ســرزمين هاى 
فلســطينى اســت و بى گمان ويروس صهيونيسم ديرى 
نمى پيمايد و با همــت و ايمان و غيرت جوانان، از اين 

منطقه ريشه كن و ازاله خواهد شد.
رهبر انقالب اســالمى در ابتداى سخنانشــان با تبريك 
پيشــاپيش عيد سعيد فطر به همه مسلمانان جهان، تعيين 
روز قدس را ابتكار هوشــمندانه امــام خمينى و حلقه 
وصل مســلمانان براى هم صدايى درباره قدس شريف و 
فلســطين مظلوم خواندند و با اشاره به استقبال ملتها از 
روز قدس گفتند: سياســت عمده استكبار و صهيونيسم، 
كمرنگ كردن مسئله فلسطين در ذهنيت جوامع مسلمان 
و به ســمت فراموشى راندن آن اســت اما فورى ترين 
وظيفه، مبارزه با اين خيانت است و قطعًا غيرت و اعتماد 
به نفس و هوشــمندى روزافزون ملتهاى مسلمان اجازه 

فراموش شدن آن را نخواهد داد.
حضــرت آيت اهللا خامنه اى غصب كشــور فلســطين و 
تشكيل غده سرطانى صهيونيستى با فجيع ترين انواع قتل 
و جنايت و تداوم دهها ســاله اين ســتم تاريخى را يك 
ركورد جديد از َسبعيّت و شيطان صفتى بشر، برشمردند 
و افزودنــد: عامل و مجرم اصلى ايــن فاجعه، دولتهاى 
غربى و سياستهاى شيطانى آنها بود كه هدف اصلى آنها 
و كمپانــى داران يهودى از ايجاد دولت صهيونيســت و 
تجهيز آن به انواع امكانات حتى تســليحات اتمى، ايجاد 
يك پايگاه دائمى در منطقه و امكان دخالت و تســلط بر 

كشورهاى آن بود.
به گزارش ايسنا، ايشان افزودند: متأسفانه اغلب دولتهاى 
عرب نيز پس از مقاومت هاى نخستين، به تدريج تسليم 
شدند و با فراموشى وظيفه انسانى و اسالمى و سياسى و 
غيرت و نخوت عربى، به هدفهاى دشمن كمك كردند.

رهبر انقالب نتيجه اين تســليم را كشانده شــدن مسير 
مبارزه به راه بى فرجام مذاكره با اشــغالگر و حاميانش 
دانســتند و خاطرنشان كردند: در چنين شرايطى طلوع 
انقالب اســالمى در ايران فصل جديــدى در مبارزه 
براى فلســطين گشود و با ظهور جبهه مقاومت كار بر 
رژيم صهيونيستى ســخت تر شد و البته در آينده بسى 

شد. خواهد  سخت تر 
ايشــان در توصيف صحنه كنونى مبــارزه گفتند: در اين 
عرصه، جبهــه مقاومت رو به اقتــدار و اميد فزاينده و 

در مسير جذب روزافزون عناصر قدرت است اما جبهه 
ظلم و كفر و اســتكبار روز بــه روز تهى تر، مأيوس تر و 

كم توان تر مى شود.
«محدود نكردن موضوع فلســطين به يك مســئله صرفًا 
فلســطينى و يا حداكثر عربى» توصيه اول رهبر انقالب 
اســالمى بود كه در اين خصوص گفتنــد: مبارزه براى 
آزادى فلســطين عالوه بر اينكه جهاد فى ســبيل اهللا و 
فريضه و مطلوب اســالمى اســت، يك مســئله انسانى 
اســت و آنهايى كه سازش چند عنصر فلسطينى با ُحكام 
چند كشــور عربى را مجوز عبور از اين مسئله اسالمى 
و انسانى مى شُمرند، به شدت دچار خطا در فهم مسئله و 

احيانًا دچار خيانت هستند.
حضــرت آيت ا... خامنه اى در بيــان دومين توصيه خود 
افزودند: هدف اين مبارزه، آزادى همه سرزمين فلسطين 
از بحر تا نهر و بازگشــت همه فلســطينيان به سرزمين 

خويش است.
ايشــان در توصيه ســوم با تأكيد بر لــزوم توكل جامعه 
مســلمان غيور و ديندار در اين جهــاد بزرگ و مقدس 
به خداوند و اتكاء به نيروهاى درونى و دست قدرتمند 
خود و پرهيز از اعتماد به قدرتهاى ظالم غربى و مجامع 
وابســته جهانى و برخى دولتهاى دنباله رو و بى آبروى 
منطقه، گفتند: امروز دنيا يك به يك تعداد قربانيان كرونا 
را در سراسر جهان مى شمارد اما هيچ كس نمى پرسد قاتل 
و مسئول صدها هزار شهيد، اسير و مفقود در كشورهايى 
كه آمريكا و اروپا در آن آتش جنگ را روشــن كردند، و 
مســئول اين همه جنايت و غصب و تخريب و ظلم در 

فلسطين كيست؟
حضرت آيــت ا... خامنه اى در ادامه توصيه چهارم خود 
را خطــاب به نخبگان سياســى و نظامى جهان اســالم 
اينگونه بيان كردند: سياســت آمريكا و صهيونيســت ها 
انتقال درگيرى ها به پشــت جبهه مقاومت و راه اندازى 

جنگ هاى داخلى براى ســرگرم كردن جبهه مقاومت و 
فرصت دادن به رژيم صهيونيست است.

رهبر انقالب اســالمى در توصيه پنجم خود، به سياست 
آمريكا با كمك پادوهاى منطقه اى آن براى عادى سازى 
حضور رژيم صهيونيســتى در منطقه و قبول آن به عنوان 
يك واقعيت اشــاره كردند و گفتند: بايد با واقعيت هاى 
مهلــك و زيان بخش مبارزه كــرد و همانطور كه امروز 
انسانهاى با شــعور، مبارزه با كرونا را واجب مى دانند، 
مبارزه با ويروس ديرپاى صهيونيســم نيز ضرورى است 
و ديــرى نمى پيمايد كه اين ويروس به همت و ايمان و 

غيرت جوانان، از منطقه ريشه كن خواهد شد.
اصلى ترين توصيه حضرت آيت اهللا خامنه اى، ششــمين 
توصيه ايشــان مبنى بر «تداوم مبارزه و گسترش عرصه 

جهاد در همه سرزمين هاى فلسطينى» بود.
رهبــر انقالب اســالمى بــا تأكيد بر اينكــه همه بايد 
ملت فلســطين را در اين جهاد مقــدس يارى كنند و 
جمهورى اســالمى با افتخار هر چه در توان داشــته 
باشــد در اين راه انجام خواهــد داد، گفتند: يك روز 
تشــخيص بر اين شد كه مبارز فلسطينى، دين و غيرت 
و شــجاعت دارد اما دســت او تهى از ســالح است، 
بنابرايــن به مدد الهــى برنامه ريــزى انجام گرفت و 
موازنه قدرت در فلســطين دگرگون شــد، به گونه اى 
كه امروز غزه مى تواند در برابر تهاجم نظامى دشــمن 

صهيونيســت بايستد و بر آن پيروز شود.
حضرت آيت ا...خامنه اى در هفتمين توصيه خود با تأكيد 
بر اينكه فلسطين متعلق به همه ى فلسطينيان است و بايد 
با اراده آنان اداره شود، بار ديگر طرح جمهورى اسالمى 
براى برگزارى همه پرسى از همه اديان و اقوام فلسطينى 
را مطرح  و خاطرنشــان كردند: اين طرح نشان مى دهد 
كه ادعاى يهودى ستيزى كه در رسانه هاى غربى تكرار 

مى شود، بكلى بى اساس است.

 2020 مـــى    23   1441 رمضـــان   29   1399 خردادمـــاه   3 شـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3762 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

4

ران
خبراي

2

صاد
اقت

6

رى
شگ

گرد

8

اتوبوس هاى 
خــالى 
در انتظار مسافر

همدان رتبه 
چهارم سالمندى 
در كشور را دارد

مرغ در همدان 
بازهم 
گران شد

لحظه شمارى 
مجلس يازدهم 
براى آغاز و 
تعيين تكليف

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

هياهوى ليگ برتر در آوردگاه كشتى استان
7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

خائنان را رها نكنيد!
 1- مجلــس دهــم برخــالف تمــام 
قضاوت ها و ارزيابى ها تمام شد و به تاريخ 
پيوست. اينكه عملكرد اين مجلس چگونه 
بود و آيا توانســت در راستاى منافع ملت 
گام بردارد يا از اين مســير منحرف شــد، 
ديگر به عنــوان يك ارزيابى تاريخى مطرح 
خواهد بــود. البته نگاه آسيب شناســانه به 
تحوالت و تغييرات ايــن مجلس در آغاز 
به كار نخســتين مجلس گام دوم انقالب به 
شــرط توجه و اســتفاده، ضرورى و مفيد 
است. 2- مجلس نماد مردم ساالرى است و 

اگر مجلس در كشورى فعال باشد...

مناسبت

4

فتح خرمشهر
 نقطه آغاز تزلزل دشمن

 روز ســوم خردادماه، سالگرد حماسه 
آزادى و فتح خرمشــهر پس از حدود يك 
ســال و نيم اشغال اســت به دست بعثيان 
برانگيختگى  موجب  خرمشهر،  فتح  است. 
احساســات و عواطف پاك ملت ايران شد 
و هم دلــى و وحدت را ميان اقشــار ملت 
پديد آورد. حماســه شــگرف آزادسازى 
خرمشهر، پيروزى سروقامتانى را پديد آورد 
كــه با فتح آفرينى خود، نهايــت ايثار، اوج 
مظلوميت، انتهاى پاك بازى و منتهاى توكل 

را رقم زدند... 

رهبر معظم انقالب در سخنرانى تلوزيونى روز جهانى قدس:

عرصه جهاد
 در فلسطين گسترش يابد
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سالروز تولدش، درباره همدان، جوانى سالروز تولدش، درباره همدان، جوانى 

زيستن و چيزهاى ديگرزيستن و چيزهاى ديگر

■ كرونا مى تواند ديدگاه ها را به زندگى تغيير دهد
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عرصه جهاد در فلسطين گسترش يابد
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آخرين گامهاى رياست پارلمان
براى حاجى بابائى
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خائنان را رها نكنيد!
 1- مجلس دهم برخالف تمام قضاوت ها و ارزيابى ها تمام شد و 
به تاريخ پيوست. اينكه عملكرد اين مجلس چگونه بود و آيا توانست 
در راســتاى منافع ملت گام بردارد يا از اين مسير منحرف شد، ديگر 

به عنوان يك ارزيابى تاريخى مطرح خواهد بود.
البته نگاه آسيب شناســانه به تحوالت و تغييرات اين مجلس در آغاز 
به كار نخســتين مجلس گام دوم انقالب به شــرط توجه و استفاده، 

ضرورى و مفيد است.
2- مجلس نماد مردم ساالرى اســت و اگر مجلس در كشورى فعال 
باشد، به اين معنى است كه در آن كشور دموكراسى به شكل نمايندگى 

درحال اجرا است.
با اين تعريف نمايندگان تمام قدرت خود را از مردم مى گيرند و بايد 
به مردم وفادار باشــند و در راه صيانت از منافع مردم گام برداشــته و 

تصميمات درست اتخاذ كنند.
3- مجلس در رأس امور است، شعارى مطرح شده از سوى بنيانگذار 
انقالب اســالمى نيست، بلكه اين يك باور و آرمانى است كه انقالب 
براى ايجاد آن و تشكيل مجلسى قوى با مصوباتى در چارچوب اسالم 

و شرع و به نفع مردم شكل گرفته است.
مجلســى كه در رأس امور باشد، مردم را اميدوار، جامعه را با نشاط، 

كارها را تسهيل و پيشرفت و توسعه را تضمين مى كند.
4- جايگاه مجلس در نظام جمهورى اســالمى ايران در قانون اساسى 
بسيار واال و ارزشمند تعريف شده و اختيارات بسيارى به نماينده مردم 

براى قانونگذارى و نظارت داده شده است.
اين مجلس اســت كه بايد با مصوبات خود رفاه و آرامش و امنيت را 
براى مردم به ارمغان آورد و با نظارت خود اجازه فســاد و بى قانونى 

را ندهد.
5- مجلس يازدهم به باور بســيارى از صاحبنظران در رأس امور نبود 

و نخواست در رأس باشد.
پيگيرى منافع فــردى به جاى منافع مردم، جايگزينى معامله با مديران 
و وزرا و... به جــاى تعامل و همكارى، تضعيف بعد نظارتى مجلس و 
بى ميلى به مقابله با قانونگذارى هاى موازى و تصويب قوانين موردنياز 
جامعه از جمله مواردى اســت كه سبب شد مجلس در رأس نباشد و 

به يكى از ضعيف ترين مجالس تبديل شود.
6- رد صالحيت نزديك به يك سوم نمايندگان مجلس دهم از سوى 
شــوراى نگهبان به دليــل دارا بودن پرونده تخلف اقتصــادى و ... از 

ويژگى هاى منفى مجلس دهم بود.
اين اقدام نشــان مى داد تعداد قابل توجهى از نمايندگان خانه ملت را 
با خانه فســاد اشــتباه گرفته و به جاى تالش براى آسايش ملت براى 
آســايش خود و خانواده از هر امتيازى سوءاستفاده كرده و تخلفات و 
فسادهاى بسيارى را دامن زده اند كه اين روزها خبرهايى از پرونده هاى 
برخى از آنها بــا موضوعاتى چون اختالل در بازارهاى خودرو، طال، 

پوشك و ارز منتشر مى شود.
7- بــه باور برخــى، اين نوع اقدامات اين دســته از نمايندگان كه در 
خيانت به امانت نمايندگى مــردم و آرمان هاى انقالب بوده از داليل 

كاهش مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم است.
بدبينى و بى اعتمادى كه اين نمايندگان متخلف ايجاد كرده اند، هزينه 

بسيارى را بر نظام و انقالب و مردم تحميل كرده است.
اكنون كه اين دســته از نمايندگان با اقدام شجاعانه شوراى نگهبان از 
راهيابى به مجلس كه به آن به عنوان محلى براى كسب ثروت نامشروع 
نگاه مى كرده اند، بازمانده اند، زمان خوبى است تا نتيجه خيانت به رأى 
مردم و امانت نظام را با پيگيــرى قضايى تخلفات ببينند تا اين اقدام 
درس عبرتى براى تمامى كسانى باشد كه با ظاهرسازى اعتماد مردم را 

به دست آورده اما به آن خيانت مى كنند.
همچنين انتظار مى رود اگر مسئولى فساد و خيانتش در هر مرحله اى 
اثبات شد، جلوى ادامه كار وى از همانجا در هر كجا كه هست گرفته 
شود، مصونيت در برخى مسئوليت ها نبايد مصونيت براى انجام فساد 

و تخلف و خيانت باشد.

برخورد قاطع با زمين خوارى در همدان
 طرح جامع حدنگار اجرا شود

 دادستان دادسراى عمومى و انقالب همدان با اشاره به برخورد قاطع با زمين خوارى از 
ضرورت اجراى طرح جامع حدنگار به منظور مقابله با زمين خوارى خبر داد.

به گزارش فارس، حســن خانجانى در شوراى پيشگيرى از وقوع جرم استان با رويكرد 
پيش بينى و پيشگيرى از بافت هاى ناكارآمد شهرى(حاشيه نشينى) با بيان اينكه پيشگيرى 
يكى از وظايف اصلى قوه قضاييه اســت، اظهار كرد: پيشــگيرى و هرگونه هزينه در اين 
حوزه كارسازتر از ساير اقدامات پس از وقوع است و اگر پيش از هر مسأله اى به آن توجه 

كنيم ديگر جرمى رخ نخواهد داد و به زندان نيز نياز نخواهيم داشت.
وى بيان كرد: در اجراى بند (ت) ماده 62 قانون برنامه ششم توسعه ايجاد كمربند سبز در 

مركز شهر هايى كه اراضى و زمين هاى ملى آن در معرض و خطر تصرف و تخريب قرار 
گرفته است ضرورى است.

دادســتان دادســراى عمومى و انقالب همدان گفت: با وجود اين كمربند، حد و حدود 
شهر مشخص و شناخت بيشترى نسبت به اراضى ملى به دست مى آيد، همچنين از بروز 

زمين خوارى پيشگيرى خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: كمربند سبز اســتان همدان با هدف جلوگيرى از ساخت وسازهاى 
غيرمجاز و جلوگيرى از حاشيه نشــينى در مركز شهر استان با نقشه هاى از پيش طراحى 

شده و با كمك و عزم جدى دستگاه هاى متولى استان بايد اجرا شود.
خانجانى با اشــاره به اهميت اجراى طرح جامع حدنگار(كاداســتر) گفت: در تمام دنيا 
طرح جامع حدنگار به عنوان يك ضرورت اجرا شده و در ايران نيز در راستاى اجراى آن 

مدت هاست كه قدم برداشت شده اما هنوز به پايان نرسيده است.
وى تصريــح كرد: اجراى طرح جامع حدنگار امرى ضرورى و مهم اســت، بنابراين بايد 
دستگاه هاى استان در مدت يك ماه فايل رقومى و حدود و ثغور امالك سازمان هاى خود 
را به اداره كل ثبت اســناد و امالك ارســال كنند و به  صورت جدى در اين موضوع وارد 

كار شوند.
دادستان عمومى و انقالب همدان با اشاره به تخريب بناهاى ساخته شده غيرمجاز پس از 
ساخت و تكميل آن ابراز كرد: تخريب اين گونه ساختمان ها پس از اتمام كار، آن هم پس 
از چند سال اقدام مؤثرى نيست بلكه بايد با نظارت، شناسايى و گشت زنى هاى مستمر در 
همان ابتداى كار، ساخت وسازهاى غيرقانونى را متوقف ساخت و زمينه پيشگيرى از تغيير 

غيرمجاز كاربردى را فراهم كرد.

همدان چهارمين استان عضو در كشور اعالم شد

آغاز به كار كمپين 
« هرخانه يك پايگاه سالمت» در همدان

افتتاح 400 واحد مسكن مددجويى در همدان
 مديركل كميته امداد اســتان همدان از افتتاح 400 واحد مســكن 

مددجويى در همدان با حضور رئيس كميته امداد كشور خبر داد.
پيمان تركمانه در گفت وگو با فارس از سفر رئيس كميته امداد كشور 
به همدان خبر داد و اظهار كرد: 400 واحد منزل مسكونى خانواده هاى 

زير پوشش در اين سفر افتتاح خواهد شد  .
وى با بيان اينكه در حادثه ســيل ســال گذشته يك هزار و 200 واحد 
مددجويى تخريب شد كه مقرر شد مورد بازسازى قرار گيرند تصريح 
كرد: دى ماه سال گذشته با حضور رئيس كميته امداد كشور 500 واحد 

با كمك بنياد مسكن تحويل مددجويان شد.
مديركل كميته امداد اســتان همدان با بيان اينكــه 400 واحد نيز هم 
اكنون آماده شــده و با حضور رئيس كميته امداد كشــور بهره بردارى 
مى شود، خاطرنشــان كرد: حدود 150 مورد باقيمانده نيز تا خردادماه 

تمام مى شود.
وى درباره ميزان اعتبار مســكن هاى ســاخته شــده بيان كرد: براى 
بازســازى اين واحدها 40 ميليون تومان تسهيالت، 15 ميليون تومان 
وام بالعوض، 6 ميليون تومان ديگر نيز كمك بالعوض از سوى بنياد 
مستضعفان، 160 كيسه ســيمان رايگان و مجدد 10 ميليون تومان از 

سوى كميته امداد به صورت بالعوض اعطا شد.
تركمانه با بيان اينكه فردا مركز نيكوكارى رســانه و اصناف نيز افتتاح 
مى شود، يادآور شــد: امروز آخرين مرحله از توزيع سبدهاى غذايى 
ماه رمضان نيز انجام مى شــود كه با اين توزيع، تعداد آنها از 30 هزار 

سبد مى گذرد.

اهداى 25 بن خريد كاال به محرومان
 پرداخت 5 ميليون اجاره بها

 دبير مجمع جهادگران بسيج دانشجويى استان همدان از اهداى 25
بن خريد كاالى 200 هزارتومانى به نيازمندان در مناطق محروم همدان 
خبر داد كه در كنار آن 5 ميليون تومان نيز اجاره بهاى كارگران پرداخت 

شده است.
على معتبرنيا در گفت وگو با فــارس از اهداى 25 بن خريد 200 هزار 
تومانى به مردم محروم حاشــيه شهر همدان خبر داد و اظهار كرد: اين 
اقدام به همت گروه جهادى شــهيد همدانى و در راستاى خريد اقالم 
توسط خود افراد از سوپر ماركت هاى محله ها درنهايت حفظ شأن آنها 

انجام شده است.
وى بــه پرداخت 5 ميليون تومان اجاره بهــاى كارگرانى كه كرايه منزل 
خود را نداشتند، اشاره كرد و گفت: كمك مؤمنانه همچنان ادامه دارد تا 

ويروس كرونا ازبين برود.
دبير مجمع جهادگران بسيج دانشجويى استان همدان با تأكيد به اينكه 
راه ما تا ظهور منجى عالم بشــريت امام زمان(عــج) ادامه دارد، افزود: 
در ســالروز شــهادت حضرت اميرالمومنين(ع) يك هزار بسته غذايى 

بسته بندى و در بين مردم آسيب ديده و نيازمند توزيع شد.
وى با اشــاره به برگزارى اين مراسم در حسينيه امام خمينى(ره) گفت: 
اين مراســم با حضور ســردار فرجى؛ جانشين سپاه اســتان همدان، 
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى؛ نماينده ولى فقيه در سپاه 
استان همدان، حجت االســالم فالح؛ نماينده مجلس شوراى اسالمى، 
آقاى فريادرس؛ مســئول ســازمان بسيج دانشــجويى استان همدان و 
حجت االســالم عباسى؛ مسئول نهاد رهبرى دانشگاه هاى استان همدان 

برگزار شد.

ضرب وشتم مأموران منابع طبيعى همدان 
به دليل قلع و قمع

 چند تن از مأموران حفاظت منابع طبيعى استان در حين انجام وظيفه 
و ابالغ احكام قاضى به متخلفان و سودجويان منابع طبيعى در روستاى 

«يلفان» شهر همدان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
مديركل منابع و طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت: در پى دريافت دستور 
قضايــى، تيمى از مأموران يگان حفاظت منابع طبيعى به همراه مأموران 
پاســگاه انتظامى آبشينه براى ابالغ و اجراى حكم قضائى شامل قلع و 
قمع بناى غيرمجاز و بازپس گرفتن اراضى ملى، راهى روستاى يلفان از 

توابع بخش مركزى همدان شدند.
اسفنديار خزائى در گفت وگو با ايرنا، بيان كرد: هنگام اتمام فرايند اجراى 
حكم چندين نفر از اهالى اين روستا پس از مشاهده دور شدن خودرو 
پاســگاه انتظامى به خودرو اداره منابع طبيعى حمله ور شده و اقدام به 

ضرب و شتم و فحاشى به مأموران يگان حفاظت منابع طبيعى كردند.
وى اظهار كرد: 2 تن از مأموران يگان حفاظت محيط زيســت از ناحيه 
سر و صورت مجروح شدند اما جراحت آنها به حدى نيست كه نياز به 

بسترى در بيمارستان باشد. 
خزائــى ادامه داد: در ايــن درگيرى افراد متخلف با اســتفاده از 
چوب و پرتاب ســنگ به ســمت خودرو پيكاب اين اداره كل به 
اين وســيله نقليه نيز خســارت جدى وارد كردند؛ با وجود اين 
متخلفان شناســايى شده و با دســتور مقام قضايى، آنها به زودى 
دســتگير مى شــوند.وى بيان كرد: همچنين با دستور مقام قضايى 
مقرر شــد يك مشــاور امالك فعال در اين روســتا پلمب شود، 
همچنين پليس پيشــگيرى انتظامى همــدان همراهى و همكارى 

بيشــترى در تأمين امنيت نيروها داشته باشند.
وى با بيان اينكه اجازه زمين خوارى و تخريب و تصرف عرصه هاى جنگلى 
و مرتعى داده نمى شود خاطر نشان كرد: سال گذشته بيش از 700 هكتار از 

اراضى ملى استان از دست متصرفان بازپس گرفته شد.

1- نمايندگان مجلس يازدهم نيامده پس گرفتن لوايح مصوب مجلس 
دهم از شوراى نگهبان را آغاز كردند. گويا نمايندگان تهران در نامه اى 
به شوراى نگهبان خواستار بازگشت اليحه حذف 4 صفر براى بررسى 
بيشتر در مجلس يازدهم شده اند. گفتنى است با اين رويه احتمال تغيير 

بسيارى از مصوبات مجلس دهم مى رود.
2- قاليباف در انتخابات رياست جمهورى حتما داوطلب خواهد شد. 
گويا وى شرط ائتالف براى نامزد رياست جمهورى نشدن را نپذيرفته 
است. گفتنى است حضور وى در انتخابات رياست مجلس شخصى 

و بدون ائتالف خواهد بود.
3- حاجى بابايى در نظرســنجى از نمايندگان مجلس درباره رياست 
مجلس يازدهم پيشــتاز است. گويا وى در اين نظرسنجى ها كه در آن 
امــكان اعالم نظر درباره تمام داوطلبان رياســت مجلس وجود دارد، 
در جايگاه نخســت است. گفتنى اســت با كنار رفتن داوطلبانى كه 
باهم براى معرفى يك داوطلب با اتكا به نظرســنجى هم نظر شده اند، 

وضعيت رأى حاجى بابايى بهتر نيز خواهد شد.
4- پيگيرى اتهامــات اقتصادى برخى نمايندگان ردصالحيت شــده 
مجلس دهم آغاز شده است. گويا تاكنون حكم زندان 2 نماينده نهايى 
شده و آنها به زودى راهى زندان خواهند شد. گفتنى است اختالل در 

بازار خودرو، طال و پوشك از جرايم اين نمايندگان است.
5- اســتاندار خوزستان روزبه روز به تغيير نزديك تر مى شود. گويا در 
كنار ضعف در مديريت، موضوع هديه 200 هزار دالرى يك متخلف 
اقتصادى به همســر وى نيز مطرح شده اســت. گفتنى است نام يك 
مسئول همدانى بارها براى جايگزينى استاندار خوزستان مطرح شده 

است.

 مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
از آغاز ثبت نام دانش آموزان پايه اول ابتدايى از 

سوم خردادماه خبر داد.
 محمــد پــورداود با تأكيد بــر رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى در زمان ثبت نام دانش 
آموزان، اظهار كرد: براى رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى، مديران مدارس ملزم هســتند از 
دانش آمــوزان ميان پايه بــدون حضور آنان و 
اولياى محترم در فرصت مقرر،  ثبت نام به عمل 

آورند.
   وى با بيان اينكه هيچ گونه مصاحبه و آزمون 
ورودى و تعيين شرط معدل در مدارس دولتى، 
هيأت امنايى و غيردولتى  براى ثبت نام برگزار 
نخواهد شــد، تصريح كرد: دريافت هرگونه 

وجه يا ايجــاد تعهد مالى هنــگام ثبت نام(به 
اســتثناى وجوه بيمه حوادث دانش آموزى  و 
كتاب هاى درســى) در مدارس دولتى ممنوع 

است.
   مديــركل آموزش و پرورش اســتان گفت:  
غيردولتى،  مــدارس  در  دانش آموزان  ثبت نام 
شــاهد، اســتعدادهاى درخشــان و مدارس 
استثنايى بر اساس دســتورالعمل هاى مربوط 

انجام مى شود.
 پورداود با اشاره به اينكه براى تكريم ارباب 
رجوع و رعايت اصول بهداشتى به صورت 
آزمايشــى  ثبت نــام دانش آمــوزان در 20 
مدرســه دوره ابتدايى و دوره اول متوسطه 
نواحى 1 و 2 همدان به صورت الكترونيكى 

انجام   Reg.hedu.ir ســامانه  طريق  از 
مى شــود، افزود: تالش كرديــم در فصل 
ثبت نام، حضور اولياى محترم دانش آموزان 
در مدرســه به حداقل برســد و درصورت 
لزوم به شيوه نوبت دهى و گروه بندى انجام 
خواهد شــد.   مديركل آموزش و پرورش 
استان با اشاره به ثبت نام مدارس غيردولتى، 

گفت: مديران مــدارس غيردولتى در زمان 
ثبت نــام صرفأ مجــاز به دريافت شــهريه 
مصوب هستند و دريافت هزينه خدمات با 
هماهنگــى و موافقت انجمن اوليا و مربيان 
و كسب موافقت شوراى نظارت بر مدارس 
و مراكز غيردولتى در زمان مقرر امكان پذير 

خواهد بود.

همدان رتبه چهارم 
سالمندى 

در كشور را دارد
 مديركل ثبت احوال همدان معتقد است 
همدان با داشــتن 7/3 درصد جمعيت باالى 
65 سال رتبه چهارم سالمندى كشور را دارد.

اسد حسن زاده در نشســت اعضاى شوراى 
راهبردى جمعيت اســتان همدان بيان كرد: 
تركيب سنى جمعيت در استان همدان شامل 
22/6 درصد زير 14 ســاله، 24/8 درصد بين 
15 تا 29 ســال، 45/4 درصد بين 30 تا 64 
سال كه ميانسال محســوب مى شوند و 7/3 

درصد باالى 65 سال است.
مديركل ثبت احوال اســتان همــدان اظهار 

كرد: طبق بررســى هاى انجام شده، جمعيت 
سالمندى به سمت زنانه شدن پيش مى رود و 
در اين امر مؤلفه اى همچون باال بودن درصد 

مرگ مردان نسبت به زنان مؤثر بوده است.
حســن زاده با بيــان اينكه مى توان ســرعت 
حركت به ســمت ســالمندى را كاهش داد، 
عوامل مؤثر در ســالمندى را شــامل كاهش 
ميزان مرگ ومير به دليل افزايش رفاه اجتماعى، 
افزايــش اميد به زندگــى، كاهش بارورى و 

مهاجرت عنوان كرد.
وى ادامه داد: ســال گذشته 24 هزار و 837 
والدت در اســتان همدان ثبت شد كه نسبت 
به سال پيش از آن 12/7 درصد معادل 3 هزار 
و 629 نفر كاهش داشته است و از اين تعداد 

52 درصد پسر و 48 درصد دختر بودند.
مديركل ثبت احوال استان همدان افزود: نرخ 
خام والدت كشــور 14/8 در يك هزار بوده 

است اما اين آمار در همدان 14 در هزار ثبت 
شده است كه در اين استان نرخ خام والدت 

پايين تر از نرم كشورى است.
حســن زاده ادامه داد: ميزان وفات ثبت شده 
در سال گذشته نيز 10 هزار و 891 نفر بوده 
كه 5/4 درصد معادل 561 نفر افزايش داشته 
است و از اين تعداد 57/3 درصد متوفيان مرد 

بودند.
وى گفــت: نرخ خام وفات در كشــور 4/9 
درصد است درحالى كه اين آمار سال گذشته 
در همدان 6/1 ثبت شــده و در اين زمينه نيز 
همدان رتبه دوم كشــور را از نظر نرخ وفات 

دارد.
مديركل ثبت احوال اســتان همدان بيان كرد: 
13 هزار و 44 نفر سال گذشته در اين استان 
ازدواج كردند كه اين آمار نســبت به ســال 
97 حدود 3/8 درصد كاهش داشــته است، 

همچنين سال گذشته 4 هزار و 12 طالق ثبت 
شــده كه 73 مورد يعنى 1/9 درصد افزايش 

داشته است.
حســن زاده افــزود: نرخ خام ازدواج ســال 
گذشته در همدان 7/2 درصد و در كشور 6/4 
بوده است؛ بنابراين مى توان دريافت كه آمار 
ازدواج در همدان باالتر از ميانگين كشورى 

است، يعنى ميزان تجرد مطلق پايين است.
وى افزود: نرخ رشــد جمعيتى در كشور 99 
درصد و در همدان 97 درصد بوده است كه 
رسيدن اين آمار به پايين تر از يك، به مثابه يك 

تلنگر و هشدار براى نهادهاى مسئول است.
حســن زاده با بيان اينكه آمار پيش بينى شده 
براى متولدان ســال در كشــور محقق نشد، 
اظهار كرد: چشــم اندازها نشــان مى دهد كه 
كشور از جوانى جمعيت به سمت ميانسالى و 

سالمندى پيش مى رود.

 شــيوع ويروس كرونا سبب شده تا مردم 
بــه قرنطينه خانگى برونــد و از آنجا مطالب 
خود درباره مقابله با اين ويروس به اشــتراك 

گذارند. 
كمپين «هر خانه يك پايگاه ســالمت» هم در 
اين باره ايجاد شده است تا به مواردى از جمله 
آمــار و اطالعات، خبررســانى، توصيه هاى 
پزشكى و ... بپردازد و حاال همدان چهارمين 
استانى است كه در سطح كشور به اين كمپين 

پيوسته است.
بر همين اســاس آغاز توســعه دانشــگاهى 
ايــن طرح «هــر خانه يك پايگاه ســالمت» 
در شهرســتان هاى اســتان با حضور رئيس 
كارشناسان  و  معاونان  علوم پزشكى،  دانشگاه 

شهرستان هاى تابعه در همدان انجام شد.
در اين جلسه رئيس دانشــگاه علوم پزشكى 
استان از فعاليت هاى بخش معاونت بهداشتى 
قدردانى كرد و گفت: اين مدافعان ســالمت 
جهادگرانه و شــبانه روزى در جبهه سالمت 
مقابله با كرونا را ســرلوحه قــرار دادند و از 

هيچ تالشى مضايقه نكردند.
رشيد حيدرى مقدم همچنين در تشريح طرح 
هر خانه يك پايگاه ســالمت عنوان كرد: در 
آغاز طرح قرار بود در 3 استان اين طرح انجام 
شــود كه با تالش معاون بهداشــتى دانشگاه 
علوم پزشكى همدان به عنوان چهارمين استان 

به اين كمپين ملحق شده است.
وى بــا بيان اينكه موفقيت هاى حاصل شــده 
نتيجه همگرايى و همدلى همه دانشگاهيان در 
كل استان بوده است، گفت: كار جهادگونه اى 
كــه هم اكنون درحــال انجام اســت باقيات 
و صالحاتــى بــراى فعاالن حوزه ســالمت 

محسوب مى شود.
وى با بيــان اينكه در خوش بينانه ترين حالت 
هيچ فردى قابليت پيش بينى خلع ســالح دنيا 
توســط ويروس كرونا و ايجاد ادبيات جديد 
در حوزه اقتصادى، اجتماعى و حوزه سالمت 

را نداشت، بيان كرد: پساكرونا نقطه عطفى در 
دنيا ايجاد كرد، به طورى كه امروزه تعداد 213
كشــور جهان درگير ويروس كرونا شدند و 
بشريت با چالشى بزرگ مواجه شد و بى شك 
پس از كرونا نگاه دنيا به همه مقوله ها عوض 
مى شــود و معادالت دنيا در حوزه سياســى 

تغيير كرده است.
وى افزود: هر ملتــى با برخوردارى از اقتدار 
ملى و حس وطن پرســى با خســران كمترى 
مواجــه مى شــود، بر ايــن اســاس امروزه 
جنگ هــاى دنيا شــامل 2 مقوله بيولوژيك و 
رسانه اى است و بايد با توجه به اقتدار نظامى 
ادبيات جنگ بيولوژيــك را نيز به خوبى ياد 

بگيريم.
وى از اقدامات انجام شــده بــراى مديريت 
كرونا به عنوان مانورى گســترده به وســعت 
82 ميليون نفر يــاد كرد كه تا عمق دورترين 
روستاها انجام شد و سواد سالمت جامعه را 

افزايش داد.

حيدرى مقدم، مهم ترين اتفاق كرونا را نزديكى 
بشر به خدا دانست و گفت: بروز كرونا كشور 
را در برابر حــوادث اين چنينى در آينده بيمه 
كرد؛ زيــرا با توجه به تغييــر عالئم بيمارى 
كرونا ناگزير به رصد لحظه اى اتفاقات روزانه 

و برنامه ريزى بر مبناى آن هستيم.
رئيس دانشگاه با اشــاره به اينكه غربالگرى 
در مراكز 16 ســاعته و مراكز بهداشتى انجام 
مى شــود، اظهار كرد: در مقطــع بروز كرونا 
باز هم بهداشــت به داد درمان رسيد و جبهه 
جنگ به جاى بيمارستان ها به مراكز بهداشت 

و درمان و پايگاه هاى سالمت منتقل شد.
وى بــا تأكيد بر لزوم براى اجتماعى شــدن 
ســالمت، گفت: امروزه جمعيت كشــور به 
ســمت ســالمندى پيش مى رود و بايد براى 
افزايش ســواد ســالمت مردم كه درنهايت 
كاهش هزينه هاى سالمت و سالمندى سالم با 

هزينه كم را در پى دارد، تالش شود.
وى با بيان اينكه سياســت گذارى سلسله وار 

ســالمت از پايين به بــاال از خانه ها به رابط 
ســالمت و به پايگاه ها و خانه هاى بهداشت 
اســت، بيان كرد: با اين رويكرد و استفاده از 
همه ظرفيت هاى كشــور و توجه به اقدامات 
پيشــگيرانه حــدود 70 درصــد دغدغه هــا 
كاهــش مى يابــد و برخــوردارى از منابــع 
انســانى و طبيعى غنى كشور جمعيت كشور 

سعادتمندانه مديريت مى شوند.
حيدرى مقــدم ابراز اميدوارى كرد كه با توان، 
دقــت و وســواس حداكثــرى و آموزش  و 
مانيتورينگ مناســب بيش از پيش در راستاى 

تحقق اهداف سالمت گام برداريم.
 وى شــناخت مســير را براى تحقق اهداف 
تعيين شــده در برنامه هر خانه يــك پايگاه 
سالمت مهم خواند و يادآور شد كه انتخاب 
بهورزان بومى با آگاهــى از روابط حاكم بر 
روســتا براى مديريت مناسب و به كارگيرى 
رابطان ســالمت توانمند تمام دغدغه ها رفع 

مى شود.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان خبرداد

آغاز ثبت نام كالس اولى ها 
از سوم خردادماه
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124 فقره پرونده تخلف در عرصه هاى منابع 
طبيعى نهاوند تشكيل شد 

 از ابتداى سالجارى 124 فقره پرونده تخلف در عرصه هاى مختلف 
منابع طبيعى نهاوند تشكيل شده است. 

مسئول يگان حفاظت اداره منابع طبيعى نهاوند اظهار كرد: اين پرونده ها 
عمدتــا در زمينه ورود زودهنگام دام روســتائيان و عشــاير به مراتع 

شهرستان بود.
محدرضا مؤمنى به تخلفات صورت گرفته در عرصه هاى منابع طبيعى 
شهرستان اشاره كرد و افزود: بيشترين تخلفات مربوط به ورود زودهنگام 
دام به مراتع بوده اســت به گونه اى كه 72 فقــره پرونده مربوط به ورود 
زودهنگام دام روستاييان و 31 فقره ديگر نيز مربوط به ورود دام عشاير 
به مراتع، خارج از موعد مقرر بوده كه سبب آسيب رساندن به پوشش 

گياهى منطقه شده است.
مؤمنى گفت: عالوه بر اين تشــكيل 3 فقره پرونده علف فروش يا حق 
علف چر و 10 فقره پرونده تخريب اراضى ملى به صورت شخم كردن 
زمين براى كشــاورزى از ديگر مواردى بوده كه توسط يگان حفاظت 

پيگيرى شده و براى مقام قضايى ارسال شده است.
مؤمنــى در گفت وگو با فــارس از اجراى احكام 8 فقــره پرونده در 
ســالجارى خبر داد و افزود: با پيگيرى هاى انجام شده و صدور حكم 

از سوى مقام قضايى 8 فقره پرونده به مرحله اجراى احكام رسيدند.
وى در اين بــاره افزود: در اثر اجراى احكام مربوط به 8 فقره پرونده كه 
مجرمان به پرداخت جريمه نقدى محكوم شدند 5 هكتار از اراضى ملى 
رهاسازى شده و در اختيار ما قرار گرفت كه با بذرپاشى گياهان مرتعى 

در آن زمين به حالت اوليه بازگشت.
وى گفت: يگان حفاظت منابع طبيعى نهاوند با بهره گيرى از 2 اكيپ و 
يك پاسگاه حفاظتى در تمامى ساعات شبانه روز و حتى روزهاى تعطيل 

مشغول گشت زنى در عرصه هاى زير پوشش است.
مســئول يگان حفاظت اداره منابع طبيعى نهاوند افزود: از مجموع 167

روســتاى نهاوند در بيش از 150 روستاى آن عرصه هاى منابع طبيعى 
وجود دارد كه ما با اســتفاده از نيروهاى خود گشت مراقبت را در آنجا 
انجام مى دهيــم. وى از همكارى همياران طبيعت و اعضاى شــورا و 
دهياران براى پيشگيرى از وقوع تخلف در عرصه هاى طبيعى خبر داد 
و افــزود: به منظور جلوگيرى از تخلف در منابع طبيعى ما قرق بان هايى 
را براى محدوده هاى مرتعى تعيين مى كنيم و همياران طبيعت و نماينده 

دامداران را در آن ساماندهى مى كنيم.
مؤمنى از ايجاد حريق در مراتع به عنوان يكى از معضالت منابع طبيعى 
ياد كرد و افزود: با آغاز خردادماه كه اراضى و مراتع آغاز به خشك شدن 
مى كنند، معضل حريق كه ناشــى از سهل انگارى برخى افراد است در 
مراتع به وجود مى آيد كه درصورت مشاهده مسبب آن دستگير مى شود.

نمايش «من زنده ام» به مرحله نهايى 
جايزه بزرگ سرو راه يافت

 مالير- خبرنگار همدان پيام: نمايش من زنده ام به كارگردانى مهدى 
روزبهانى به مرحله نهايى جايزه بزرگ سرو راه يافت.

كارگردان اين نمايش در گفت وگو با همدان پيام گفت: در نخستين دروه 
اين جشــنواره، 250 اثر به دبيرخانه ارســال شد كه از اين تعداد 54 اثر 
برگزيده شده است. روزبهانى افزود: اگر شرايط كشور كه به دليل شيوع 
كرونا به وضعيت ســفيد برسد و منعى براى تجمعات نباشد، اختتاميه 
جايزه بزرگ ســرو در خرداد ماه برگزار مى شود. وى تصريح كرد: آثار 
ارسالى از سراسر كشور به دبيرخانه جايزه بزرگ سرو از سراسر كشور، 
نشــان گر اين است كه جريان تئاتر مقاومت و چرخه توليد و ارائه آثار 

نمايشى با مضمون انقالب و دفاع مقدس در كشور جارى است.
وى در پايان گفت: بسيار خرسندم كه نمايش من زنده ام به مرحله نهايى 

جايزه بزرگ سرو راه يافته است.

كشف خودرو و موتورسيكلت مسروقه و 
دستگيري سارق در فامنين 

 با اعالم مركز پيام  شهرســتان فامنين مبني بر اينكه يك دســتگاه 
خودروي پژو مســروقه درحال عبور از آزادراه همدان - تهران است، 
مأموران انتظامي شهرســتان با كنترل محور، اين خودرو را شناسايي و 

متوقف كردند. 
فرمانــده انتظامي شهرســتان فامنين بــا اعالم اين خبر ادامــه داد: در 
اقدامي ديگر و حين كنترل وســايل نقليه توسط مأموران، يك دستگاه 

موتورسيكلت مسروقه نيز كشف شد.
 علي حســن حيدري در پايان با اشــاره به اين كه سارق خودرو با 
تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شــد، از شهروندان خواست:  
با رعايت هشدارهاي پليســي در نگهداري از اموال و وسايل خود 
نهايت دقت را داشته باشند و هرگونه موارد مشكوك را با تلفن 110

با پليس در ميان بگذارند. 

راه اندازى نيروگاه 500 مگاواتى برق
 در سال گذشــته و با پيگيرى هاى انجام شده حدود 30 ميليارد 
تومان در حوزه برق شهرســتان مالير هزينه شــده است. به دنبال 
جذب سرمايه گذار هستيم تا بتوانيم نيروگاه 500 مگاواتى برق را 

به شهرستان مالير بياوريم.
فرمانــدار ماليربا بيان اين مطلب و در نشســت با مديرعامل برق 
منطقه اى باختر ادامه داد: پُســت جديد برق مالير با پيگيرى هاى 
انجام شــده درحال اتمام است و تجهيزات موردنياز هم تهيه شده 
اســت كه مى تواند مشكالت برق مساكن مهر و برخى مناطق شهر 

مالير را به طور كامل مرتفع كند.
قــدرت ا... ولــدى بــا بيــان اينكــه پُســت جديــد بــرق ماليــر بــا 
پيگيرى هــاى انجام شــده درحــال اتمــام اســت، اظهاركــرد: ايــن 
پــروژه مى توانــد مشــكالت بــرق مســاكن مهــر و برخــى مناطــق 
ــده  ــا ش ــه امض ــه اى ك ــا تفاهم نام ــن ب ــر و همچني ــهر مالي ش
ــده اى  ــى جــوكار در آين ــرق در شــهرك صنعت اســت، مشــكل ب

ــود. ــع مى ش ــل رف ــور كام ــك به ط نزدي
ولدى با اشاره به اينكه يكى از درخواست هايى كه سرمايه گذاران 
دارند، ايجاد زيرساخت هاى الزم است، تصريح كرد: در شهرستان 

تمام تالشمان اين است كه اين زيرساخت ها مهيا و آماده باشد.
به گزارش ايســنا ولدى خاطرنشان كرد: كلنگ شهرك گلخانه اى 
شهرســتان به دست اســتاندار همدان در سال گذشــته زده شد و 
درحال ايجاد زيرساخت هاى مناسب به ويژه برق براى اين شهرك 

هستيم.
فرمانــدار ماليــر بــا بيــان اينكــه بــا فعاليت هــا و كارهــاى خوبــى 
ــتيم  ــت، توانس ــده اس ــام ش ــر انج ــرق در مالي ــوزه ب ــه در ح ك
ــت:  ــانيم، گف ــل برس ــه حداق ــرق را ب ــى ب ــان خاموش مدت زم
بايــد از همــه ظرفيت هــاى موجــود در شهرســتان به نفــع مــردم 

اســتفاده كنيــم.
بيش از 1000 ميليارد تومان پروژه در دست اقدام

50 درصد بار برق منطقه  نسبت به پيك باال رفته كه بسيار ارزشمند 
اســت. بيش از هزار ميليارد تومان طرح و  پروژه در استان همدان 

در دست اقدام داريم.
مديرعامل برق منطقه اى باختر نيز دراين نشست با بيان اين مطلب 
تشريح كرد: با پيگيرى هاى فرماندار مالير در همه حوزه ها به ويژه 
در حوزه برق كه از گذشــته داراى مشكالتى بوده است، پيشرفت 

خوبى داشته ايم. 
فرهاد شــبيهى با اشاره به اينكه به دنبال جذب سرمايه گذار هستيم 
تا بتوانيم نيروگاه 500 مگاواتى برق را به شهرستان مالير بياوريم، 
اظهار كرد: برخى پُست هاى برق شهرستان مالير بازسازى و به روز 

رسانى شده است.
وى ادامه داد: با انجام تمام اين فعاليت ها در حوزه برق شهرســتان 
بار مصرف در صنعت، نزديك به صد درصد مى ســد كه اين يك 
امتياز ويژه در اســتان و حتى در كشــور براى شهرستان به شمار 

مى رود.

حتى االمكان امســال پيش از رسيدن فصل سرما براى آسفالت 
معابر روستاى عشاق اقدام شود.

زيرسازى وريكالژ مجدد معابر روستاى دورافتاده و محروم عشاق 
بخش جوكار براى ســومين بار به اتمام رســيد. ضمن تشــكر از 
زحمات و پيگيرى هاى مسئوالن شهرستان مالير و بخشدار جوكار، 

همچنان در انتظار اجرايى شدن آسفالت معابر اين روستا هستيم.
* اهالى روستاى عشاق بخش جوكار

لطفا درباره دوگانگى تصميمات در شهر پيگيرى كنيد
چرا در حالى كه فرماندار همدان اعالم كردند در تعطيالت عيد 
فطر از پذيرش مســافر معذور هستيم، معاون استاندار خبر از آغاز 
فعاليت غار عليصدر و گنجنامه مى دهند؟ آيا اين كار سبب افزايش 
مسافرت به همدان نمى شــود؟ چرا آغاز فعاليت اين مراكز را يك 
هفته به تأخيــر نمى اندازند؟ آيا تعطيالت نوروز براى مســئوالن 

تجربه نشد؟
* با سپاس، يك شهروند

از ستادهاى امام جمعه تقاضا داريم زكات عيد فطر مردم را بين 
كودكان كار نيز تقسيم كنند. اين قشر آسيب پذيرترين گروه در اين 
روزهاى جامعه هستند. اختصاص دادن بخش بزرگى از زكات ها به 
كودكان كار سبب مى شود تا بخشى از نيازهايى كه براى آنان مهم و 

براى خيلى از ما كوچك و بى ارزش است، محقق شود.
* حسين بشيرى از همدان

مشــكل آهك آب هاى همدان تبديل به يك معضل شــده است. 
مدتى است كه براى در امان ماندن از آهك آب ها يخچالى خريدارى 
كرده ايم كه داراى تصفيه آب است، اما به قدرى ميزان آهك آب ها زياد 
اســت كه ما هر 4 ماه يكبار بايد مخزن را عوض كنيم. حال مشكل ما 
دوچندان شــده است، از طرفى نگران سالمت خود هستيم و هرچند 

مدت يكبار بايد مخزن تصفيه آب با هزينه باال تهيه كنيم.
* على موسوى

گام سوم ماليرى ها در رزمايش كمك مؤمنانه
 مالير- خبرنگار همدان پيام: در راســتاى اجراى منويات مقام معظم رهبرى در نيمه 
شــعبان اين رزمايش در 3 مرحله انجام شــد و در مجموع حدود 9 هزار بســته در بين 

نيازمندان توزيع شد. 
فرمانده سپاه ناحيه مالير با بيان اين مطلب ادامه داد: بسته هاى حمايتى در سومين مرحله 
رزمايش كمك مؤمنانه بين 2 هزار و 500 نيازمند توزيع شد. ارزش تقريبى هركدام از اين 

بسته ها بين 300 تا 500 هزار تومان است.
جواد حسينى بيان كرد: با تالش و همت خيران و بسيجيان، خانواده هاى نيازمند در مالير 
شناسايى شدند كه با حفظ كامل شأن و كرامت انسانى بسته هاى معيشتى بين آنان توزيع 

شده است.

 توزيع 2 هزار بسته معيشتى بين مددجويان كميته امداد
3 هزار و 500 بســته معيشتى نيز به ارزش تقريبى هر بسته 300 تا 350 هزار تومان، بين 
مددجويان كميته امداد توزيع شد. مدير كميته امداد شهرستان مالير با اشاره به اين مطلب 
گفت: از روزهاى نخست ماه مبارك رمضان تاكنون حدود 23 هزار پرس غذاى گرم بين 

نيازمندان توزيع شده است كه براى اين امر مبلغ 230 ميليون تومان هزينه شده است.
تيمور كرمى مقدم نيز گفت: با آغاز ويروس كرونا روزانه هزار و 500 عدد ماسك به طور 

رايگان در بين خانواده هاى نيازمند و كادر بيمارستانى قرار گرفته است. 
وى بــا تأكيد بر اينكه به همت خيــران در ماه مبارك رمضان 650 حامى جذب كرده ايم، 
افزود: اين افراد ماهيانه مبالغى را به حســاب كودكان بدسرپرســت و بى سرپرست واريز 

مى كنند.

هنرمنــدان  معــدود  از  شــما   
همدانى هســتيد كه شهر، معمارى و 
محيط زيســت آن برايتان بسيار مهم 
اســت. چه ويژگى اي از همدان شما 
را مجــاب مى كند كه پس از اين همه 
همچنان  پايتخت،  در  زندگى  ســال 

كنارش بمانيد؟
احساســى كه امروز بــه اين شــهر دارم، 
از ابتــدا اينطور نبود. وقتــى از همدان دور 
شــدم فهميدم خيلى دوســتش دارم. به نظر 
مــن هويت هر فرد چندان بــه ماه تولدش 
مربوط نيســت، اما عميقا به جغرافياى تولد 
و محل رشــدش وابسته است. پس زادگاه، 
بخش مهمى از هويت آدم ها را مى ســازد. 
اوايل دهــه 60 وقتى براى زندگى به تهران 
آمدم، يك اتفاق نگاهم را به همدان شــكل 
داد. آن اتفاق تماشاى فيلم «زيستن» ساخته 
«آكيرا كوروساوا» بود. زيستن يكى از معدود 
فيلم هاى كوروســاوا است كه در آن خبرى 
از سامورايى ها نيست و يك درام اجتماعى 
است. شــخصيت اصلى اين فيلم، «واتانابه» 
با بازى «تاكاشــى شــيمورا»، يــك كارمند 
مى گيرد.  سرطان  توكيو،  شهردارى  معمولى 
پزشــكان به او اعالم مى كنند فقط چند ماه 
ديگر زنده است. واتانابه احساس مى كند در 
اين زندگــى، جز يك كارمند معمولى بودن 
چــه كار ديگرى انجام داده اســت؟ همان 
موقــع عده اى مى خواهنــد در قطعه زمينى 
برج بســازند. واتانابه چند ماه آخر عمرش 
را تالش مى كند تا اين زمين به محلى براى 
بازى بچه ها تبديل شود. وقتى مى ميرد، همه 
نسبت به او حس خوبى دارند. در تمام اين 
سال هايى كه من فيلم ساختم، نوشتم، نقاشى 
كشــيدم، عكاســى كردم و فيلم تهيه كردم، 

زيستِن كوروساوا برايم معيار بود.
 معنايى كه از «زيســتن» دريافت 
كرديــد، چطــور ربط پيــدا كرد به 
فعاليت هايتان براى معمارى و فرهنگ 

همدان؟
ابتداى دهــه 60، وقتى تازه به دوران جوانى 
مى رسيدم، احساس كردم معمارى همدان، با 
آن همه سنت و تاريخ درحال تخريب است 
و كارى از مِن جوان برنمى آيد. محله كودكي 
مــن يعني جوالن با آن همه ســاختمان هاي 

ارزشمند قديمي توسط بولدوزرهاي بساز و 
بفروش ها نابود شــد و كك مديران شهر هم 
نگزيد. سال ها بعد، اواسط دهه 80، با چند نفر 
از جوان هاى همدانى باالى استخر عباس آباد 
گپ مى زديم. آنجا گفتم معمارى همدان رو 
به پايان اســت. تالش كنيم آنچه امروز از آن 
معمارى اصيل باقــى مانده را دريابيم. همان 
روزها به باغ بديع الحكما و سپس به عمارت 
جنانى و خيلى جاهاى ديگر رفتيم و حرف 
زديم. جرقه اين فعاليت ها، تماشــاى همان 
فيلم بود. احساس كردم اگر بتوانم حتى يك 
ساختمان را در شهرم حفظ كنم، مثل واتانابه 
مفيد خواهم بــود و اميدوارم پس از نبودنم، 

به خوبى از من ياد شود.
 چقدر به همراهى 

همشهرى هايتان اميدوار بوديد؟
اوايل تنها بودم. اما حاال خيلى از جوان هاى 
همدانى بــا حمايت دوســتان هنرمندى از 
استان همدان مثل پرويز پرستويى، احمدرضا 
درويش، مســعود جعفــرى جوزانى، مجيد 
برزگر، هانيه توســلي، مهتاب كرامتي، بهرام 
توكلي، بهرام بهراميان، قاســم زارع و بهرام 
افشارى در زمينه حفظ محيط زيست و ميراث 
فرهنگي همدان فعال هســتند. در سال هاي 
اخير براى حفظ كردن باغ بديع الحكما، بيشتر 
از هزار نفر از مردم همدان نامه اى امضا كردند 
تا اين ساختمان را نابود نكنند. زورخانه شهيد 
همه كسى، ميدان امام، پياده راه ها، موزه ميدان، 
عمارت آمريكايى هــا در پارك پرواز، قنات 
قاسم آباد و خيلى جاهاى ديگر با كمك مردم 
حفظ شــده اســت. من فكر مى كنم هركس 
به اندازه خودش مى توانــد در حفظ ميراث 
كهن اين شهر تأثير بگذارد. من هم اگر كارى 
انجام داده ام با كمك و در كنار همشهرى هايم 

بوده است.
آقــاى رضويان، همــداِن دوران 
ياد  به  چطور  را  جوانى تان  و  نوجوانى 

مى آوريد؟
سال هاى خوبى بود. شهرى با 5 سالن سينما 
كــه گاهى همزمان 2 تــا 3 تئاتر در آن اجرا 
مى شد. كنسرت موســيقي و شب هاي شعر 
برگزار مي شد. نمايشگاه نقاشى احمد فتوت 
سال 54 در باشگاه معلمان را خيلى خوب به 
ياد دارم. خيابان بوعلى به عنوان وجهه مدرن 

شهر، ستون فقرات فرهنگ همدان بود. بخش 
زيباى ديگرى از شــهر هم محالت مختلف 
بودنــد با آن ديوارهــاى كاه گلى و آجرى و 
خانه هاى بسيار زيبا. از خوش اقبالى ام بود كه 
در دهه 60 بسيارى از آن ها را ديدم و عكاسى 
كردم. آن ســال ها هر روز عصر، از سينماى 
آزاد در ميدان دانشــگاه، تمام خيابان ميرزاده 
عشقى را طى مى كردم تا به خانه مان در مهديه 
برسم. حس نشســتن برف روى موهايم در 
آن شــب هاى برفى هنوز هم احساس خوبى 
در من خلق مى كند. يادآورى گذشته بيش از 
اينكه غمبار باشــد، برايم شيرين است، مثل 
قصه هايى كه از مادربزرگم مى شــنيدم. من 

دلتنگ آن سال ها هستم.
مى گفت  جايى  گلمكانى  هوشنگ   
همه هنرمندان همدانى كه مى شناسم 
آدم هاى خاصى هســتند. مشــخصا 
اشاره داشت به شــما، مجيد برزگر، 
ديگر.  بعضى هاى  و  افشــارى  بهرام 
خودش  از  ويژگى هايى  چه  شهر  اين 
جاى  هنرمند  يك  به عنوان  شــما  در 

گذاشته است؟
رگه هــاى جالبى از طنز تلخــى كه در رفتار 
و حرف هــاى مــردم همــدان هســت، در 
اســتندآپ هاى بهرام افشارى، فيلم هاى من، 
مجيــد برزگر و برخى ديگر از هنرمندان هم 
وجود دارد. بخشى از اين نگاه گروتسك گونه 
به زندگى، قطعا متأثر از زادگاهمان اســت. 
ببينيد خيلى از شهرها هويت تاريخى آنچنانى 
ندارند چون در مقياس تاريخ، تازه تأســيس 
هســتند. درحالى كه همدان حداقل صد سال 
پس از جنبش مشــروطيت، ســابقه مدرن 
فرهنگــى دارد. آدم هاى بزرگى مثل شــيخ 
موسى نثرى، على محمد آزاد، يوسف غمام، 
غبار همداني، صفاالحــق، ديجور، داريوش 
كارگر، تقــي پورنامداريــان، پرويز اذكايي، 
همداني  معصومي  قراگزلو،  ذكاوتي  عليرضا 
و خيلى هاى ديگــر در محافل ادبى همدان 
حضور داشــتند، بزرگاني مثل مهدي بديع، 
احســان يارشاطر، فريدون مشــيري از اين 
شهر برخاسته اند. در نقاشى و گرافيك ميرزا 
سميع نقاش، يحيي كارگر، سيف ا... گلپريان، 
محمدحسين حليمي، احمد فتوت، قباد شيوا، 
فوزي حســن تهراني، علي اصغــر محتاج، 

حســين حميدي، عربعلي شــروه، محمود 
زنگنه، ناصر پلنگي، ضيا جاويد، در عكاسي، 
مبرقع همداني، يوتام، مهدي اســتعدادي، در 
موســيقى برق لشــكرى، قيطاسي، سياوس 
ديهيمي، عاليي، داريوش زرگري، مســعود 
فريدوني، در ســينما پيش از ما، محمدتقي 
كهنمويي، پرويز شــكري، جمشيد الوندي، 
معيريان، حســين  جــالل  باكيده،  عبــدا... 
منوچهر  پورصمــدي،  مرتضي  جعفريــان، 
مشيري و خيلى هاى ديگر، در تئاتر نعمت ا... 
گرجي، رضا همــراه، تقي كهنمويي، نصرا... 
عبادي، توران ميرهادي و ناصر جمشيدآبادي، 
كار مى كردند. هنرمندان امروز روي شانه هاي 
اين بزرگان ايســتاده اند. اگر ســال 50، چند 
جــوان همدانى ســينماى آزاد را تأســيس 
نمى كردند، خيلى از ما به اين راحتى فيلمساز 
نمى شديم. پس چه در محتواى آثار و چه در 
جايگاهى كه همدانى ها دارند، نقش زادگاه و 

آدم هايش، غيرقابل كتمان است.
 در آستانه 55 سالگى چه آرزويى 

داريد؟
دنيا را خيلى معقــول مى بينم. آرزوهايم هم 
خيلى بزرگ و دســت نيافتنى نيســتند. تنها 
آرزويم براى ايران اســت. كــه روزى اين 
خــاك را بدون بحران و مشــكل، به بچه ها 
و نوه هايمان برســانيم. بايــد آب و خاك و 
معمارى و گويش ها و قوميت هاى اين وطن 
را دوست داشته باشيم. ما نياز داريم همديگر 

را هم بيشتر دوست داشته باشيم.
 كرونا نگاهتان به زندگى را 

تغيير نداده است؟
كرونــا دارد يادآورى مى كند كــه باور كنيم 
هيچ چيزى در اين دنيا آنقدر جدى نيســت. 
نه زندگى و نه مرگ. كرونا هم مى تواند مثل 
جنگ هاى جهانى كــه از دل آن نهضت هاى 
فكرى بيرون آمدند، ديدگاه آدم ها به زندگى 
را تغيير دهد. تلخ اســت و كشنده، اما سبب 

تغييراتى در تفكر بشر خواهد شد.
 يعنــى زندگى پــس از كرونا را 

زندگى بهترى مى بينيد؟
قطعا زندگى مان متفاوت از گذشته مى شود. 
فكر مى كنــم اين بيمارى ســبب بروز نگاه 
معنوى ترى به زندگــى و جهان در خيلى ها 

شود و اين وجه مثبت ماجراى كرونا است.

گپى با «اميرشهاب رضويان» به بهانه گپى با «اميرشهاب رضويان» به بهانه 
سالروز تولدش، درباره همدان، جوانى، سالروز تولدش، درباره همدان، جوانى، 
زيستن و چيزهاى ديگرزيستن و چيزهاى ديگر

م»» نگ  مد نگ  ««د
حسين پارسا »

 در هنر، آدمى چندوجهى اســت. هم 
فيلم مى سازد و تهيه مى كند، هم نقاشى 
مى كشد و عكس مى گيرد و نمايشگاه راه 
مى اندازد، هم مى نويسد و بازى مى كند و 

هم مدرسه اى سينمايى دارد.

«اميرشــهاب رضويــان» در عين حــال 
صــف اول همــه اتفاقاتــى ايســتاده كــه 
ــى  ــراث فرهنگ ــر و مي ــگ، هن ــه فرهن ب
ــوان  ــس مى ت ــوط اســت. پ ــدان مرب هم
بــا او همزمــان دربــاره ســينما، ادبيــات، 
ــى  ــراث فرهنگ ــارى و مي ــخ، معم تاري

 55 تولــد  آســتانه  در  زد.  حــرف 
ــرش از  ــاره تصوي ــا، درب ــالگى اش ام س
همــداِن ديــروز، آرزوهايــش موقــع فوت 
ــى در  ــد و زندگ ــمع هاى تول ــردن ش ك
ــم. ــت كردي ــى صحب ــاى كروناي روزه

رضويان چهــارم خردادماه، 55 ســاله 

مى شود. او بيشــتر از 35 سال است كه 
در تهران زندگــى مى كند اما معمارى و 
محالت همدان را خيلى خوب مى شناسد 
و لهجه همدانى را، اصيل بلد است، همه 
آن چيزهايى كه به قول خودش «هويت 

آدم را مى سازد.»

فرمانده انتظامى مالير:

شهروندان مراقب 
كالهبرداران تحت 

تعقيب باشند 
  بر اســاس اخبار و گزارشات اطالعاتي مأموران 
كالنتري 11 شهرستان مالير، فرد يا افرادي كالهبردار 
با عنوان كمــك به فقرا  به در منــازل مراجعه و با 
شــگردهاي خاص نســبت به ســرقت طالجات 

شهروندان اقدام مي كنند.

فرمانده انتظامى شهرســتان مالير با بيان اين مطلب 
افزود: در اين شــگرد، سارقان ســوژه هاى خود را 
اغلب از بين افراد ميانســال و ســالخورده انتخاب 
مي كنند و با مراجعه به در منازل و داشــتن ظاهري 
موجه، بيان مي كنند  كه ما درحال جمع آوري كمك 
براي فقرا هستيم و تمايلي نداريم كه شناسايي شويم 
و درخواست همكاري شــما براي توزيع اين اقالم 

حمايتي را داريم.
محمد باقرســلگى افزود: ســارقان با نشــان دادن 
مقاديري وجــه نقد جعلي و البســه در داخل يك 
پالســتيك مشكي رنگ و يا وسيله اي مشابه، اعتماد 

صاحب منزل را جلب مى كنند.

وى تصريــح كــرد: در ادامــه فــرد يــا افــراد 
ــا ترفندهــاي خــاص  كالهبــردار ســعي مي كننــد ب
ــا ارزش  ــوازم ب ــن طالجــات و ل ــه گرفت نســبت ب
صاحــب منــزل به منظــور آگاهــي از مــدل، نقــش 
و طــرح آن اقــدام و پــس از رؤيــت، بــا انداختن آن 
در داخــل پالســتيك و ارائــه اين كيســه پالســتيكي 
بــه صاحــب منــزل بــا خيــال اينكــه ايــن طالجــات 
را به همــراه كمك هــاي خيرخواهانــه بــه شــما 
ــب  ــده و صاح ــواري ش ــل مت ــم از مح برگرداندي
منــزل پــس از گذشــت دقايقــي و ورود بــه داخــل 
ــي و  ــالم حمايت ــن اق ــع اي ــور توزي ــزل به منظ من
ــتيك  ــل پالس ــات داخ ــه محتوي ــگاه ب ــدي و ن نق

ــي و  ــي جعل ــه جــز وجه ــه ب ــود ك متوجــه مي ش
ــا  چنــد لبــاس كهنــه، اثــري از طــال و يــا لــوازم ب
ارزشــش كــه آن را بــراي لحظــه اي نــگاه كــردن بــه 

ــود، نيســت. ــردار داده ب ــرد كالهب ف
وي در ادامه افزود: در بررســي دقيق تر مشــخص 
شــد، فرد كالهبردار با تعبيه فضايي مجزا در فضاي 
پالســتيك موردنظر به صورت كامًال مخفي در كنار 
اقالم اهدايي دروغين خود، طالهاي گرفته شــده را 
به قسمتي از پالستيك انداخته كه در اختيار خودش 
است و پس از خداحافظي آن ها از يكديگر، صاحب 
اقالم با ارزش ربوده شــده به خيال اينكه بايد براي 
تقسيم اين اقالم اهدايي اقدام كند، داخل محتويات 

پالستيك را مشــاهده و متوجه مي شود كه اثري از 
طالجات و لوازم باارزشش نيست.

وى در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه شهروندان 
مراقب موارد مشكوك اين طيف كالهبرداران باشند 
و به هر فرد غريبه مراجعه كننده به در منازل با عناوين 
و پوشــش كمك به فقرا اعتمــاد نكنند، گفت: اين 
نفرات كه با يك دســتگاه خودروي سواري درحال 
اجراي نقشه هاي مجرمانه خود هستند به طور جدي 
تحــت تعقيب مأموران قرار دارند و از شــهروندان 
مي خواهيــم هرگونه اخبار در اين زمينه را بالفاصله 
براى پيگيري و دســتگيري فرد يا افراد كالهبردار به 

مركز فوريت هاي پليسى 110 اعالم كنند.

■ كرونا مى تواند ديدگاه ها را به زندگى تغيير دهد
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محمد ترابى»
 اســامى نامزدهاى رياست و نواب رئيس 

مجلس يازدهم مشخص شد.
 تصميم بر اين شده بود كه در 2 مرحله، بحث 
رياست مجلس و نواب رئيس را داشته باشيم 
كه مرحله نخست، پنجشنبه گذشته(1 خرداد 
ماه) بود و جلســه اصلى كه در آن كانديداى 
نهايى فراكســيون بــراى رياســت و نواب 
رئيســه مجلس يازدهم مشخص مى شود، در 

چهار شنبه(7 خرداد ماه) خواهد بود.
دبير كارگروه اجرايى فراكسيون انقالب اسالمى 
در گفت وگو با تســنيم، درباره جزئيات جلسه 
استماعى فراكسيون انقالب اسالمى كه به منظور 
شــنيدن برنامه هاى نامزدهاى صندلى رياست 
مجلس برگزار شد، اظهار كرد: در جلسه 1 خرداد 
كه با حضور 62 نفر از نمايندگان مجلس يازدهم 
كه در واقع منتخبان مجامع استانى سراسر كشور 
بودند، برگزار شد، آقايان قاليباف، حاجى  بابايى، 
نيكزاد و ميرسليم به شكل رسمى نامزدى خود را 
براى تصدى رياست مجلس يازدهم به فراكسيون 
انقالب اســالمى اعالم كردند و در جلسه نيز 
هر يك به مدت 20 دقيقه به بيان برنامه و نقطه 

نظرات خود پرداختند. 
احمد نادرى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا 
هيچ يك از كانديداى تصدى رياست مجلس 
در اين جلســه انصراف ندادند، گفت: خير! 

نامزدهاى رياست مجلس با حضور در جلسه 
و در زمان 20 دقيقه اى كه در اختيار داشــتند، 
برنامه جامع، كامل و مدون خود براى هدايت 

مجلس يازدهم را ارائه كردند.
منتخب تهــران در مجلس يازدهم همچنين در 
ارتباط با چهره هايى كه براى تصدى صندلى نواب 
رئيس مجلس يازدهم خود را كانديدا كرده اند، 
گفت: براى نواب رئيســه مجلس جديد 8 نفر 
اعالم كانديداتورى رسمى كردند كه عبارت اند از: 
آقايان اميرحسين قاضى زاده هاشمى، محمدمهدى 

زاهدى، محمدرضا ميرتاج الدينى، مصرى، نادران، 
منادى و فرهنگى.

وى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا اســامى 
اعالم شده براى رياست و نايب رئيسى مجلس 
يازدهم قطعى شده يا خير و در روزهاى آينده 
آيا شخص ديگرى براى تصدى اين سمت ها 
اعــالم آمادگى نخواهد كــرد؟ گفت: قاعدتا 
كسان ديگرى براى اين سمت ها مطرح نيستند. 
زيرا اين اشــخاصى كه اسامى شان اعالم شد، 
مدتى اســت درحال رايزنى با ديگر منتخبان 

مجلــس يازدهــم و اعــالم برنامه هاى خود 
هســتند. بنابراين تا آنجا كه بنده اطالع دارم 
شخص ديگرى براى تصدى رياست و نواب 

رئيس مطرح نيست.
البته خروجى جلسه با توئيت حاجى بابائى 
مبنى بر قدردانى از نيكزاد وحســينى براى 
مجلس  رياســت  كانديداتورى  از  انصراف 
بــه نفع وى يك گام ديگر ايــن نماينده پر 
سابقه همدانى را به كرسى رياست قوه مقننه 

نزديكتر كرد.
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منبع: ايرنا

رسيدن به آستانه مرحله مهار كرونا 
در كشور

 روند كاهشى شيوع كرونا و رسيدن به مرحله كنترل آن در كشور 
نتيجه همكارى مردم با مسئوالن و رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

در جامعه است.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلسه رؤساى كميته هاى ستاد 
ملى مقابله با كرونا ضمن ابراز خرســندى از روند كاهشــى شيوع 
كرونا و رسيدن به آســتانه مرحله مهار آن در كشور، افزود: البته در 
چند اســتانى كه به دليل رعايت نكردن كامل دســتورالعمل ها شيوع 
بيمارى رشد يافته است، مســئوالن بايد نظارت هاى خود را تقويت 
كنند و هشــدارها و آگاهى هاى الزم براى رعايت دستورالعمل ها به 

مردم داده شود.
حجت االســالم و المسلمين حسن روحانى كوتاه شدن دوره بسترى 
بيماران را نشــان از موفقيت در كنترل شيوع بيمارى و عالمتى براى 
رســيدن به مرحله مهار ويروس در آينده نزديك دانست و گفت: با 
توجه به هشدارهايى كه مسئوالن وزارت بهداشت و درمان بر اساس 
برخى مطالعات و تحقيقات درباره شــيوع مجــدد اين ويروس در 
فصل پاييز مى دهند، مى بايست با آگاهى بخشى و هشدارهاى الزم و 
تداوم رعايت دستورالعمل ها نگرانى ها در اين زمينه را برطرف كنيم.
وى افزود: كميته آموزش ستاد ملى مقابله با كرونا در حوزه آموزش 
و پرورش و آموزش عالــى برنامه ها و طرح هايى را درنظر گرفته اند 
كه ضمن تــداوم آموزش آنالين در فضاى مجازى، ســالمت كادر 
آموزشى، دانشــجويان و دانش آموزان هنگام حضور در كالس ها و 
رشــته هايى كه الزام به آموزش حضورى دارند نيز تأمين و تضمين 

شود.
رئيس جمهور ادامه داد: كميته آموزش نيز موظف شد تا اوايل تيرماه 
برنامه موردنياز براى آموزش و پرورش و آموزش عالى را به ســتاد 
ملى مقابله با كرونا ارائه كند كه چگونه عقب ماندگى هاى آموزشــى 
را جبران خواهند كرد و در عين حال ســال تحصيلى جديد چگونه 

برگزار خواهد شد.
روحانى افــزود: در زمينه بقاع متبركــه و زيارتگاه ها نيز با توجه به 
رايزنى ها و جلســات متعددى كه كميته امنيتى- اجتماعى ستاد ملى 
مقابله با كرونا با متوليان اين اماكن داشــته اند، مقرر شده پس از عيد 
ســعيد فطر با شرايطى كه اعالم خواهد شــد، اين اماكن بازگشايى 
شــود و اميدواريم با رعايت اين شــرايط و دستورالعمل ها از سوى 
عاشــقان اهل بيت(ع) و مردم شريف امكان زيارت اين بقاع متبركه 

فراهم شود.
وى بــا تأكيد بــر اهميت دقــت در نظارت ها، اظهار كــرد: اگرچه 
گزارش هــا حكايت از رعايت دســتورالعمل ها به ميــزان بااليى از 
ســوى مردم دارد، اما دســتگاه هاى ذى ربط نيز مى بايست بر اجراى 
اين دســتورالعمل ها و مراقبت ها از ســوى اصناف، كسب وكارها و 

مكان هاى پر رفت وآمد، همچنان اهتمام داشته باشند.

فتح خرمشهر، نقطه آغاز تزلزل دشمن
 روز ســوم خردادماه، سالگرد حماسه آزادى و فتح خرمشهر پس از 
حدود يك سال و نيم اشغال است به دست بعثيان است. فتح خرمشهر، 
موجب برانگيختگى احساسات و عواطف پاك ملت ايران شد و هم دلى 
و وحدت را ميان اقشــار ملت پديد آورد. حماســه شگرف آزادسازى 
خرمشــهر، پيروزى ســروقامتانى را پديد آورد كه با فتح آفرينى خود، 
نهايــت ايثار، اوج مظلوميت، انتهاى پاك بــازى و منتهاى توكل را رقم 
زدند. خرمشــهر براى ملت ما تنها يك شهر نيست، بلكه تاريخ گوياى 

پايدارى، ايثار و جاودانگى انقالب است.
 دشمن و حفظ خرمشهر 

فتح خرمشــهر موجب سرشكســتگى صدام و نيــز تلخ كامى حاميان 
قدرتمند وى شد. صدام و نظاميان بعثى، همه همت، توان و تدبير خود 
را براى حفظ اشــغال خرمشهر، از آغاز تصرف آن به كار گرفتند و اين 
شهر را به گمان خود به دژى نفوذناپذير تبديل كرد. اين كار با كشيدن 
حصارهاى دفاعى متعدد به دور اين شــهر، ساختن خاكريزهاى دفاعى 
گسترده، ويرانى خانه هاى مردم و ايجاد ميدان هاى مين صورت گرفت. 
بعثيان حتى فكر مقابله با عمليات هوايــى نيروهاى ايرانى را نيز كرده 
بودند. بر اين اســاس، هر كجا زمينى مســاعد براى فرود آمدن نيروها 
از هوا بود، آن ناحيه را با كاشــتن عمــودى تير آهن براى اقدام نظامى 
از آسمان ناممكن ساخته بودند. همه اين اقدامات، نشان از عزم جدى 
صدام براى در اختيار داشــتن اين شهر داشــت. او حتى در نقشه هاى 

منتشرشده خود، نام اين شهر را عوض كرد و آن را «ُمحّمره» ناميد.
امام خمينى(ره): فتح خرمشــهر يك مسأله عادى نيست، بلكه مافوق 
طبيعت اســت. پس از 23 روز نبرد شــبانه روزى رزمندگان اسالم در 
عمليــات بيت المقدس و درســت هنگامى كه آنان به فتح خرمشــهر 
نزديك مى شدند، صدام همچنان به تقويت نيروهاى خود در اين شهر 
مى پرداخت و براى جلوگيرى از پيروزى قطعى ســپاه اسالم، سربازان 
جديدى را وارد خرمشهر مى كرد، به گونه اى كه بيشترين اسيران عمليات 
بيت المقدس، از داخل شهر خرمشهر به اسارت گرفته شدند. به اسارت 
درآمدن حدود 12 هزار نفر از نظاميان بعثى در اين شهر، از اراده جدى 
صدام براى برافراشــتن پرچم دشمن بر باالى خانه هاى اين شهر خبر 
مى دهد. پس از فتح خرمشهر، صدام احساس كرد جنگى كه آغاز كرده 
بود تا انقالب اســالمى را از پاى درآورد، موجب سستى حكومت وى 
شده است و اشغال سرزمين ايران، حتى امكان كشانده شدن جنگ را به 

خاك كشورش در پى دارد.
 نتايج عمليات بيت المقدس

فتح خرمشهر، مهم ترين نتيجه عمليات بيت المقدس بود، ولى تنها نتيجه 
آن به شــمار نمى آيد. در اين نبرد كه يكى از مهم ترين و گســترده ترين 
عمليات ها در دوران جنگ تحميلى است، حدود 5 هزار و 400 كيلومتر 
مربع از خاك كشــور آزاد شــد. وجود موانع طبيعى در اطراف منطقه 
تحت اشــغال، يعنى رودخانه كرخه نور در شــمال، كارون در شرق، 
رودخانــه اروندرود در جنوب و آب هــاى هورالهويزه در غرب و نيز 
وجود دشــت هاى وسيع مناسب با مانور زرهى كه ستون فقرات ارتش 
صدام را تشــكيل مى داد، شرايط بسيار مناسبى براى نيروهاى اشغالگر 
پديد آورده بود. دشمن با حمايت گسترده نيروى هوايى و آتش پشتيبانى 
مى توانست احساس كند در دژى استوار نشسته است و امكان نفوذ به 

جبهه وى وجود ندارد.
 خرمشهر، نماد مقاومت

مقاومت 43 روزه مردم خرمشــهر، فصل مهمى در 8 سال دفاع مقدس 
است؛ زيرا بسيارى از كارشناسان نظامى معتقدند اگر خرمشهر مقاومت 
نمى كرد و متجاوزان به آسانى آنجا را اشغال مى كردند، شايد سرنوشت 
جنگ اين گونه رقم نمى خورد. اين پايدارى سترگ، سّدى شد در برابر 
اينكه عراقى ها ســريع به اهدافشان برسند و توان نظامى آنها در منطقه 
به هم بريزد. اگر خرمشــهر در همان روزهاى نخست به دست عراقى ها 
مى افتاد، دشمن به نقطه اى حساس دسترسى پيدا مى كرد و آن استفاده از 
بندر خرمشــهر بود. از سوى ديگر، تصرف آبادان و اهواز براى دشمن، 

راحت و كار براى رزمندگان اسالم بسيار دشوار مى شد.
 قدرت ايمان

آزادسازى خرمشــهر در عمليات شگفت انگيز بيت المقدس، از قدرتى 
حكايــت مى كرد كه همت و ايمان رزمندگان اســالم آن را پديد آورد. 
نگاهــى بــه رخدادهاى پس از فتح خرمشــهر و پيام هاى رســمى و 
غيررسمى دولت مردان آمريكايى و متحدانش، به روشنى حكايت از آن 
دارد كه برپاكنندگان اصلى جنگ تحميلى، از كارآمدى طرح حمله نظامى 
به ايران نااميد شده بودند و براى مقابله با نظام اسالمى راهكار ديگرى را 
دنبال مى كردند؛ زيرا ادامه جنگ از يك  سو، حركت پرشتاب نهضت هاى 
اســالمى را در منطقه به دنبال داشت و از سوى ديگر، براى قدرت هاى 
بزرگ كه در ســطح بسيار گسترده اى به نفع عراق وارد اين كارزار شده 

بودند، شكست ارتش عراق، ترجمان ناكامى آنان بود.
 تأثيرات فرامنطقه اى آزادى خرمشهر

آزادى خرمشــهر چنان در ســطح بين المللى تأثير گذاشت كه پس از 
پيدايش وضعيت جديد و بيرون راندن متجاوزان از خرمشــهر، برترى 
سياسى ـ نظامى ايران در برابر عراق مطرح شد و مسير جنگ نيز تغيير 
يافت. جنگى كه ابتدا بــا هدف براندازى يا تعديل ديدگاه هاى انقالب 
اســالمى طرح ريزى شــده بود، برخالف تصور، عامل تثبيت اوضاع 
سياسى در داخل كشور و درهم شكستن جبهه ضدانقالب شد. زمانى 
كه خرمشهر به دست نيروهاى ايرانى از دشمن باز پس گرفته شد، همه 
دنيا تا 24 ســاعت ســكوت كرد و بوق هاى تبليغاتى هيچ گونه خبرى 
از پيروزى رزمندگان ايران اســالمى را در حماسه فتح خرمشهر پخش 
نكردند؛ زيرا برايشان باوركردنى نبود كه نيروهاى ايرانى بتوانند دست 

به چنين عملياتى بزنند.
...مقاومت مردم خرمشهر، حماسه اى از ياد نرفتنى است؛ زيرا مردم اين 
شهر درحالى به مبارزه با دشمن پرداختند كه از پيش براى اين تهاجم و 
تجاوز آمادگى نداشــتند. آنها با سالح عزم و ايمان به مكتب و عشق و 
عالقه به ميهن اسالمى شان، با دست خالى چنان مقاومت كردند كه در 

تاريخ بى نظير ماند. 
* منبع:سايت سازمان تبليغات اسالمى

تهديد تانكرهاى ايرانى توسط آمريكا نقض آزادى 
تجارت و دريانوردى است

 به گزارش فارس، نماينده ونزوئال در سازمان ملل گفت كه واشنگتن تهديد 
كرده كه عليه 5 تانكر حامل بنزين در مســير خود به ونزوئال از زور اســتفاده 
خواهد كرد. ساموئل مونكادا در ادامه گفت: تهديد آمريكا عليه تانكرهاى ايرانى 

نقض آزادى تجارت و دريانوردى است.
به گزارش فارس، واسيلى نبنزيا، نماينده روسيه در شوراى امنيت سازمان ملل 
نيز گفت: اميدواريم كه واشــنگتن خطرات اســتقرار ناوشكن هاى خود را در 

منطقه اى كه تانكرهاى نفتى ايران قرار دارند، درك كند.
پيش تر نيز وزير دفاع ونزوئال اعالم كرد كه ارتش اين كشــور تانكرهاى حامل 
بنزين ايران را زمانى كه وارد منطقه ويژه اقتصادى ونزوئال شــوند اســكورت 

خواهد كرد. 

هيچ رزمايش نظامى در نزديكى ونزوئال انجام 
نداده ايم

 مسئول ويژه امور ايران در وزارت خارجه آمريكا گفت: هيچ گونه رزمايش 
نظامى در نزديكى ونزوئال انجام نداده ايم.

به گزارش ايســنا، مسئول امور ايران در وزارت خارجه آمريكا در گفت وگويى 
گفت: آمريكا از تمامى قوانين بين المللى پيروى مى كند و ما هيچگونه رزمايش 

نظامى در نزديكى ونزوئال انجام نداده ايم.
برايان هوك مدعى شد: تحريم هاى آمريكا به منظور بازدارندگى رفتارهاى ايران 
است و خود رئيس جمهور ايران گفت كه تحريم هاى واشنگتن 2 ميليارد دالر 

براى ايران هزينه به همراه داشته است.
وى همچنين مدعى شــد: ما شاهد تغييراتى در رفتارهاى ايران هستيم زيرا اين 

كشور اموال كافى براى انجام فعاليت هاى خود ندارد.

موسوى تحريم وزير كشور و نيروى انتظامى از 
سوى آمريكا را محكوم كرد

 تحريم بى حاصل، تكرارى و كور رژيم آمريكا عليه وزير كشور، فرمانده نيروى 
انتظامى و ســاير مقامات ايران نشانه ضعف، استيصال و سردرگمى اين رژيم است 
كه بر اساس توهمات هميشگى و تحت تأثير مشــاورانى كم مايه انجام مى شود. به 
گزارش فارس، ســخنگوى وزارت امور خارجه ايران گفــت: افزودن نام نهادها و 
مقامات ارشد كشورى قضايى و و انتظامى جمهورى اسالمى ايران در ليست تحريم ها 
نشــانه ناكارآمدى كامل تحريم هاى گذشته آمريكاست كه آنها را ناچار به گسترش 
نظام تحريمى خود به نهادهاى غيراقتصادى و غيرنظامى كرده است. عباس موسوى 
تصريح كرد: تحريم اخير نيز در شمار نقض هاى فاحش قطعنامه 2331 شوراى امنيت 
ملل متحد و تعهدات آن دولت ذيل حقوق بين الملل عام محسوب مى  شود و جامعه 
بين المللى مى بايست اياالت متحده را در مقابل اين نقض هاى فاحش پاسخگو سازد.

 حواشــى پيرامون و گزينش رئيس مجلس 
يازدهم شوراى اســالمى از سوى اصولگرايان 
كــه با اكثريــت قاطع، ســكاندار هدايت اين 
مجلــس خواهند بود، به روز هــاى اوج خود 
رســيده اســت. مجلس يازدهــم كار خود را 
چهارشــنبه(7 خردادماه) آغــاز خواهد كرد. 
طبق اخبار منتشرشده، در همان روز، منتخبان 
اصولگراى مجلس شوراى اسالمى در جلسه اى 
از ميان كانديدا هاى نهايى فراكسيون حداكثرى 
براى رياست و نواب رئيسه مجلس يازدهم كه 
پنج شنبه گذشته انتخاب شده است، گزينه اصلى 

را با رأى خود انتخاب مى كنند. 
اخبار حاكى از آن است كه البى ها و ائتالف ها 
ميان اعضاى اصولگراى مجلس يازدهم پس از 
عيد نوروز به صورت جدى آغاز شده است. از 
همان ابتداى آغاز فعاليت عالقه مندان به رياست 
مجلس، نام چند شخصيت به عنوان گزينه هاى 
اصلى در ميان بــود. حميدرضا حاجى بابايى، 
مرتضــى آقاتهرانى، محمدباقــر قاليباف، على 
نيكزاد و ســيد مصطفى ميرسليم رقباى اصلى 
براى نشســت بر صندلى خالى على الريجانى 

نسبت به ديگر رقبا بوده اند.
با اين حال تشــكيل جلســه 7 نفره با حضور 
ميرســليم، حاجى بابايى، نيكزاد و شمس الدين 
حســينى در غياب قاليباف حاشيه ســاز شد و 
سبب ايجاد گمانه زنى هايى به اين مضمون شد 

كه اصوگرايان به توافق بر سر يك گزينه براى 
رياست مجلس نخواهند رسيد.

به گزارش منتشرشــده از خبرآنالين، دبيركل 
جبهه پايــدارى در واكنش بــه حضور نيافتن 
قاليباف در اين جلسه گفت: به قاليباف كه گفتيم 
شرط حضور در جلسات وفاق نامزدنشدن در 
انتخابات رياست جمهورى است، ديگر در آن 

حاضر نشد.
آقاتهرانــى با بيان اينكه منظــور برخى محافل 
سياســى از «وحدت باهم» وحدت با يك نفر 
است، گفت: هر جريانى كه خالف مسير مورد 
تأييد اين محافل به دنبــال وحدت حداكثرى 
باشد، وحدت شكن است و بايد آمادگى روبه رو 
شــدن با انواع تهمت ها و تخريب ها را داشته 

باشد.
اين درحالى اســت كه ميرسليم در توئيتى در 
كنايه به قاليباف نوشت: هر فردى را نمايندگان 
محترم براى رياست انتخاب مى كنند، به منظور 
فرماندهى و آقايى كردن بر آن ها نيســت، بلكه 
براى خدمت كردن به نمايندگان است تا بتوانند 
وظايف مقدس خود را به بهترين وجه ايفا كنند، 
مجلس در درجة نخســت نيازمند سخنگويى 
صادق و مديــرى خدوم، باتجربه، پاك و اليق 

است و نه آقا باالسر و فرمانده.
با اين حال، از آنجايى كه قاليباف در اين جلسه 
حضور نداشته تا در رابطه با انتخاب كانديداى 

اصلى ائتالف كند و با شناختى كه از عالقه وى 
براى رسيدن به جايگاه قدرت مى شناسيم، بعيد 
اســت كه قاليباف از رقابت انتخابات رياست 
مجلس كناره گيرى كند. از اين رو رقابت بر سر 
كسب كرسى رياست بهارستان ميان قاليباف و 

منتخبان جلسه 7 نفره خواهد بود.
از همــان روزى كه پايدارى ها و وزراى دولت 
نهم و دهم وارد ائتالف شدند نام حاجى بابايى، 
نيكــزاد و شــمس الدين حســينى به عنــوان 
گزينه هايى براى رياســت مطرح شــد. آراى 

و  نيكزاد  استمزاجى 
حاجى بابايى نسبت به 
حسينى  شمس الدين 
در روزهــاى ابتدايى 
از ميــزان بيشــترى 
برخوردار بود و حاال 
هرچه به آغاز مجلس 
نزديك مى شويم بنا به 
ترازو  كفه  روايت ها، 
حاجى بابايى  سود  به 

سنگين تر شده است.
ابطحــى  هرچنــد 
خمينى شهر  نماينده 
اگــر  بــود  گفتــه 
حسينى  شمس الدين 
شانس  دهد  انصراف 
خواهد  بيشتر  نيكزاد 
بود، زيرا نيكزاد عالوه 
بر آراى وزراى دولت 
نهم و دهم و پايدارى 
را  ترك نشين ها  رأى 
هم به همــراه دارد اما 
به نظر مى رسد با توجه 
به وضعيت فعلى، اگر 
نيكزاد با حاجى بابايى 
شــانس  كند  ائتالف 
براى  حاجى بابايــى 

رياســت بيشــتر خواهد بود. پــس از اين رو 
مى توان گفت رقابت اصلى در روز چهارشنبه 
براى تصاحب صندلى رياســت بهارستان ميان 

حاجى بابايى و قاليباف خواهد بود.
رقابتى كه با توجه به اتفاق هاى روزهاى اخير 
و ناراحتــى برخى منتخبان از قاليباف مى تواند 
نفس گير باشــد. از آنجايى كه حاجى بابايى با 
توجه به اينكه وزير بوده  و با مجلس آشــنايى 
بيشــترى دارد و همين مى توانــد كار را براى 

قاليباف بسيار سخت كند. 

لحظه شمارى مجلس يازدهم براى آغاز و تعيين تكليف مجلس يازدهم

آخرين گامهاى رياست پارلمان
براى حاجى بابائى

نحوه توزيع سهام عدالت 
بازبينى شود

 توزيع سهام عدالت با انتقاد بخش قابل توجهى از مردم 
همراه است و ظاهراً كسانى كه نيازى نداشته اند اين سهام 
را دريافت كردند و ديگرانى كه نيازمند بودند از آن بى بهره 

مانده اند.
به گزارش ايســنا، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در ديدار سياســيون با رئيس جمهور اظهــار كرد: فراز و 
فرودهايــى در بازار بــورس پديد آمده اســت كه مردم 
را اميدوار كرده و موجب شــده اســت كه آنان امالك  و 
جنس هاى  خود را بفروشــند و در بورس سرمايه گذارى 

كنند كه اين پديده خوبى است.
حســين مظفر افزود: در نزديكــى خانه مان دفتر خدمات 
الكترونيكى وجــود دارد كه مردم از 4 صبح مى آيند و در 
آنجــا نوبت مى گيرند تا ثبت نام كنند اما اگر اين شــرايط 
كنترل نشــود و مردم آســيب هايى از آن پيدا كنند آنوقت 

معلوم نيست كه در آينده چه اتفاقى رخ دهد.
وى تأكيد كرد: همچنين درباره موضوع سهام عدالت هم 
كه توزيعش با انتقاد بخش قابــل توجهى از مردم همراه 
بوده كه اگر در نحوه توزيع آن تجديدنظر شود اقدام مثبتى 

است.
همچنين يكى ديگر از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در اين جلسه خطاب به حسن روحانى گفت: وقتى 
به مردم پيشنهاد شد كه فاصله  اجتماعى را رعايت كنند نه 
نياز به لشــكر و قشون كشى بود كه جلوى ورزشگاه ها را 
بگيرد، نه به كفن پوش احتياجى احساس شد كه مراسمى 
را متوقف كند. مجيد انصارى اظهار كرد: مذهبى ها و همه 
اقشار اصول بهداشتى را رعايت كردند و اين يك الگو شد. 
اگر مــا در جايى مى بينيم كه مقاومتى وجود دارد به نوعى 
لج بازى كردن با زندگى مردم است يا به كلى كردن مسائل 
جزئى و فرعى برمى گردد. يعنى آنچه دغدغه 5 تا ده درصد 
جامعه اســت را بدل به يك موضــوع عمومى مى كنيم و 
سپس مى خواهيم با يك الگو آن را به خورد جامعه بدهيم؛ 

مشخص است كه در برابرش مقاومت مى شود.ظ
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خدمات دندان پزشكى غيرضرورى را 
به تعويق بيندازيد

 يك فوق تخصص بيمارى هاى عفونى كودكان درباره انجام اعمال دندان پزشــكى 
در دوران شــيوع ويروس كرونا خبر داد و گفت: در دوران شــيوع كرونا براى حفظ 
ســالمتى مردم و كادر دندان پزشكى، بهتر است كه اعمال دندان پزشكى غيرضرورى 

به تعويق بيفتد.
عليرضا ناطقيان در گفت وگو با ايرنا، افزود: زمانى كه بيمارى به بخش دندان پزشــكى 
مراجعه مى كند اگر ناقل بيمارى باشــد يا در زمان آغاز عاليم بالينى قرار داشته باشد، 
به دليل تماس نزديك ممكن است براى پرسنل يا خود دندان پزشك بيمارى ايجاد كند. 
حتى ممكن است پرسنل ناقل باشند و به مراجعه كنندگان ويروس كرونا را منتقل كنند.

ُكندى تخصيص ارز، تهديد جدى براى تأمين 
به موقع داروى كشور است

 مديركل دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو با اشــاره به ادامه روند كند 
تخصيص ارز دارو توســط بانك مركزى، گفــت: درصورت تخصيص نيافتن به موقع 
ارز، با مشــكل جدى در تأمين دارو مواجه خواهيم بود. به گزارش ايرنا، غالمحسين 
مهرعليان افزود: متأسفانه از ابتداى سالجارى روند تخصيص ارز فرآورده هاى دارويى 
همچنان به كندى صورت مى گيرد كه سبب شده است صف انتظار براى تخصيص ارز 
دارو هاى  ضرورى طوالنى شــود. وى افزود: مشخصا در 2 ماه گذشته تنها 91 ميليون 
يورو به دارو تخصيص داده شــده اســت كه اين مبلغ با توجه بــه نياز بازار و كندى 

تخصيص ارز در ماه هاى  گذشته، بسيار ناچيز بوده است.

استفاده ار نسخه الكترونيك 
در تمامى مراكز درمانى دولتى

 طرح نسخه  الكترونيك در 77 بيمارستان تأمين اجتماعى و بالغ بر 300 مركز سرپايى 
در سراسر كشور به انجام رسيده است. معاون برنامه ريزى سازمان تأمين اجتماعى گفت: 
به دليــل اهميت باالى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى بر طبق 
مصوبات جديد، ديگر نيازى به مراجعه به شعب بيمه براى تمديد دفترچه نيست و اين امر 
به واسطه سامانه پيامكى و يا USSD امكان پذير خواهد شد. به گزارش فارس، سيدمجيد 
صادقى راد، درباره تمديد غيرحضورى دفترچه هاى بيمه گفت: بدين صورت شعب بيمه 
با بررسى كدملى شخصى كه تاريخ دفترچه بيمه اش منقضى شده است، مى توانند شرايط 

استحقاق درمان فرد را بررسى كنند و ديگر نيازى به مراجعه حضورى نيست. 

شهروند: ايران گيت تشخيص كرونا به خارج صادر مى كند
 كرونا سهم صادرات گرفت!!

همدان پيام: نهاوند در مرز هشدار است به استقبال فاز دوم نرويم
 بستگى داره عيد فطر چى بخورى، كجا بخورى، چقد بخورى؟؟

كيهان: هرج و مرج در آمريكا زير سايه كرونا
  فرصت خوبيه آدما شلختگى خودشونو ميندازن گردن كرونا!!

آفتاب: ايران يك قدم تا تبديل شدن به كشور پيرمردها
 بدون شرح!!

همشهرى: بايد بياموزيم كه با زلزله زندگى كنيم 
 از ثبت نام كالس هاى آموزشــى زندگى با زلزله، با كرونا و با 

بى پولى جا نمونيد!!
همدان پيــام: بايد براى طوفان اختالالت رفتــارى پس از كرونا آماده 

شويم 
  پس از دوزندگان ماسك، نوبت روانپزشك هاست رقابتشونو 

آغاز كنن!!
اطالعات: شــاخص هاى رو به وخامت زيست محيطى با شيوع كرونا 

متوقف شد
  ترس از اينه كه كرونا آخر سال مدال بهداشتى بگيره!!

 كيهان: ساخت وسازها و سازوكارها براى جهش توليد و توسعه 
  اين هم از معمار دوران كرونا!!

تسنيم: عزم جدى حاج بابايى براى رياست مجلس
 حاال همدانى ها مى تونن تهرانى ها رو تحويل نگيرن!!

مردم ساالرى: نام سه مقام بلند پايه دولت و دو نماينده مجلس دهم در 
بين محكومين قرار دارند 

 اين هم از جور شدن در و تخته!!
ايران: كنسرت آنالين در دوره كرونا

 اين هم از كالس ويروس الكچرى!!
شهروند: كجاى كارى پژمان؟ 

  بين پياده راه فوتبال و تلوزيون كرونا نگيرى!؟
ايرنا: ظرفيت مجلس آينده در خدمت بخش فضايى كشور خواهد بود
 خياط ها براى حفظ شغل، آموزش دوخت لباس فضايى ببينن!!

ماجراى آغاز زمان ثبت نام دبستانى ها

 بنا بر اعــالم معاون آموزش ابتدايى وزيــر آموزش و پرورش، 
ثبت نام دانش آموزان دبستانى از ابتداى خرداد آغاز شد.

به گزارش فارس، رضــوان حكيم زاده گفــت: «ثبت نام ها از تاريخ 
ابتداى خرداد آغاز خواهد شــد و پيش بينى ما اين است كه تا تاريخ 
31 مرداد همه ثبت نام ها انجام شده باشد و اطالعات دانش آموزان در 

سامانه هاى مربوطه و سناد وارد شده باشد».
وى در پاسخ به اين پرسش كه «آيا دانش آموزانى كه به مدرسه جديد 
مى روند بايد براى ثبت نام، مراجعه حضورى داشــته باشــند؟»، بيان 
كرد: «پيش بينى شده است تا جايى كه مدارس امكان دارد به صورت 
سيستمى اين كار را انجام دهند اما درصورت ثبت نام حضورى حتمًا 
مدرســه بايد به منظور پيشگيرى از ازدحام خانواده ها و دانش آموزان 
و رعايت فاصله گــذارى اجتماعى، تدبيرى اتخــاذ كنند تا مراجعه 
حضورى بر اســاس حروف الفبا و سيســتم نوبت دهى الكترونيكى 

باشد».
ــده اســت  ــاره ش ــتورالعمل اش ــرد: «در دس ــح ك ــم زاده تصري حكي
كــه بايــد مــدارس تدابيــر الزم را بــراى كاهــش اســترس و نگرانــى 
جهــت  دانش آمــوزان  زمان بنــدى  بــا  رابطــه  در  خانواده هــا 

ــد». ــاذ كنن ــام اتخ ثبت ن

ويروس كوويد 19 ريسك مقاومت 
آنتى بيوتيكى را افزايش مى دهد

ــه گفتــه محققــان، ويــروس كوويــد 19 عفونتــى اســت كــه   ب
فــرد را در معــرض ريســك باالتــر عفونــت باكتريايــى ثانويــه قــرار 

مى دهــد.
به گزارش مهر، مقاومت آنتى بيوتيكى يك مشــكل واقعى در دنياى 
كنونى است و بســيارى از بيماران مبتال به عفونت هاى باكتريايى را 

درگير مى كنند.
بيشــتر سوپرباگ ها از طريق آنتى بيوتيك ها نابود مى شوند اما برخى 

هم در برابر آنتى بيوتيك ها مقاوم مى شوند.
اســتفاده غيرضــرور آنتى بيوتيك ها غالبًا دليل اين مســأله اســت. 
بيمارستان ها جايگاه اصلى پرورش و گسترش اين سوپرباگ ها بوده 
و بســيارى از افراد پس از بســترى شــدن در بيمارستان دچار اين 

عفونت ها مى شوند.
اگر فردى مبتال به هر نوع عفونت ويروسى شود در معرض ريسك 

باالتر عفونت باكتريايى هم قرار دارد. 
طبق اعالم مراكز كنترل و پيشــگيرى از بيمارى ها آمريكا، در دوره 
پاندمى آنفلوانزا  N۱H۱ در سال 2009، 29 تا 55 درصد مرگوميرها 

ناشى از عفونت باكتريايى ثانويه بود.

زهرا زنگنه »
علــم   

پيرامــون ويــروس 
كرونا همچنان درحال شكوفايى 

است و همه به دنبال راه هايى براى پيشگيرى، 
درمان و حتى كاهــش عوارض اين ويروس 
هستند و مواد غذايى هم يكى از موضوعات 

تحقيقات است.
سازمان غذا و دارو، وزارت كشاورزى، سازمان 
بهداشت جهانى و مركز كنترل و پيشگيرى از 
بيمارى اروپا تاكنون اعــالم كرده اند كه مواد 
غذايى به عنوان مســير انتقال ويروس شناخته 
نمى شود و توصيه هاى غذايى كه متخصصان 
مى كنند براى افزايش ايمنى بدن و پيشگيرى 

از ابتال به كرونا است.
هياهــوى كرونا اگرچه بســيارى از صنايع و 
ارگان ها را درگير خود كرده اســت اما براى 
صنايع غذايى رونق خوبى داشت، به گونه اى 
كه اگــر كارخانه ها در گذشــته با 50 درصد 

ظرفيــت خود 
توليــد مى كردنــد 
اكنون با تمام ظرفيت خود 
به توليد مشــغول هستند و شايد توليد 

برخى از آنها پاسخگوى نياز مردم نباشد.
كرونا در تغيير الگــوى غذايى مردم نيز مؤثر 
بوده است و محصوالت سنتى و روستايى كه 
پيش از اين توسط مردم استقبال مى شد حاال 
جايى در سفره غذايى ندارد و ديگر مثل سابق 
از آنها استقبال نمى شود. مردم در شرايط فعلى 
به سمت خريد محصوالت بسته بندى شده و 
پاستوريزه مى روند كه موجب افزايش حجم 
توليد كارخانه ها شده است؛ براى مثال مى توان 
گفت باوجود اينكه نان صنعتى در كشــور ما 
توليد زيادى ندارد، نانوايى هاى ســنتى هم با 

كاهش مشترى مواجه شده اند. 
حاال سؤال اين است كه با افزايش ميزان تقاضا و 
حجم توليد باال، آيا كيفيت و قيمت مواد غذايى 
تغييرى داشته است؟ نظارت بر كارخانه ها در اين 

ايام چگونه بوده و چقدر روى اســتانداردهاى 
موادغذايى تأثير داشته است؟

در ايــن زمينــه گفت وگويــى با مســئوالن 
كارخانه هاى لبنى داشتيم كه اعالم شد با توجه 
به اينكه با حجم باالى توليد مواجه شده اند اما 
كيفيت محصوالت و قيمت آنها هيچ تغييرى 
نكرده اســت و از طرفى تمــام كارخانه هاى 
لبنى، واحدى به نام ايمنى و بهداشــت دارند، 
اين واحد بر ضدعفونى تمامى قســمت هاى 
كارخانه و رعايت بهداشــت توسط كارگران 

نظارت مى كند.
رئيس دانشكده صنايع غذايى دانشگاه بوعلى 
سيناى همدان در اين زمينه گفت: كارخانه  هاى 
مواد غذايى ســال ها پيش بــا ظرفيت كامل 
فعاليت نمى كردند، اما امسال با تمام ظرفيت 
خود مشغول به فعاليت هستند و اين موضوع 
بر كيفيــت محصوالت توليدى به هيچ عنوان 
تأثيرى نداشته است و اگر كسى بر اثر مصرف 
لبنيات بدنش واكنش مى دهد به دليل طبع سرد 
محصوالت لبنى و به احتمــال زياد مصرف 
بيش از حد و داشتن آلرژى به اين محصوالت 

است.
مصطفى كرمى با اشاره به كاهش 30 درصدى 
توليد و مصرف محصوالت لبنى گفت: پيش 
از شــيوع اين ويــروس در كشــور و حتى 
روزهاى ابتدايى شــيوع كرونــا، چون درباره 
تغذيه مناســب براى جلوگيــرى از ابتال به 

كرونا اطالعات كافى در دسترس نبود، مردم 
بر ايــن باور بودند كه مصرف لبنيات موجب 
ابتال به كرونا مى شود، به همين دليل توليدات 
كارخانه ها كاهش پيدا كرد اما با اطالع رسانى 
بيشــتر و خانه نشــينى مردم در ايــام نوروز، 

مصرف لبنيات افزايش يافت.
وى در پاســخ به اين سؤال كه نظارت غذا و 
دارو بر كارخانه هاى موادغذايى چگونه بوده 
است؟ گفت: با وجود اينكه در اين ايام بيشتر 
توان معاونت غــذا و دارو صرف نظارت بر 
مواد بهداشــتى و ضدعفونى كننده ها اســت، 
دليلى بــر كاهش نظارت بــر محصوالت و 

كاهش كيفيت آنها نيست. 
به هرحال كسى نمى تواند منكر اين شود كه 
كرونــا عالوه بر تغيير در ســبك زندگى و 
مردم  غذايى  الگوى  بهداشــتى،  عادت هاى 
را نيــز تغيير داد؛ براى مثال در ايام شــيوع 
كرونا مصــرف غذاهاى خانگى باال رفت و 
ميوه و ســبزيجات تازه جايگاه ويژه ترى در 
ســبدتغذيه اى خانوارها پيــدا كرد. حاال كه 
ويروس كرونا در الگــوى زندگى و تغذيه 
مردم تأثيرگذار بوده و يك سرى عادت هاى 
درست را در زندگى مردم جاى داده است، 
چقــدر بهتر مى شــود كه ايــن عادت ها به 
فرهنگ تبديل شود و حتى روزى كه كرونا 
از بين رفت همچنان عادت ها و فرهنگ هاى 
خوبى كه از خود به جاى گذاشته باقى بماند.

 عيــد فطر يا عيد روزه گشــا، از مهم ترين 
جشــن هاى  مســلمانان در ابتداى ماه شوال 
و پايــان ماه رمضان اســت. در كشــورهاى 
اســالمى، عيد فطر از جمله اعياد بسيار مهم 
محسوب مى شود و معموالً با تعطيلى رسمى 
همراه اســت. در اين روز، روزه حرام است و 
مســلمانان نماز عيد برگزار مى كنند. پرداخت 
زكات فطره در اين روز بر مســلمانان واجب 
اســت و اهميت پيوندهاى اجتماعى بيش از 
پيش نمايان مى شود و جامعه در جهت عارى 
شــدن از فضاى دوقطبى فقير و غنى پيشروى 
مى كنــد؛ به گونه اى كه اســاس توزيع ثروت 
بر پايه عدل و انصــاف خواهد بود. پرداخت 
زكات فطره به نوعى توجه دين به پيوند عبادت 
با روابط اجتماعى را نشان مى دهد. در ايران از 
سال 1390 با تصويب مجلس شوراى اسالمى 
و تأييد شــوراى نگهبان تعطيلى عيد فطر به 

مدت  روز 2 است.
  تعيين روز عيد فطر

از آنجايى كه شــرط اعالم ماه شوال با رؤيت 
هالل مــاه به وقــوع مى پيوندد، همــواره در 
كشور هاى مسلمان، بر حسب موقعيت مكانى 
آن كشور، رؤيت هالل ماه ابتداى ماه شوال و 
روز عيد فطر متغير است، به صورتى كه ممكن 
اســت به طور مثال در عربستان سعودى روز 
شنبه عيد اعالم شود، اما در ايران يك شنبه روز 

عيد فطر باشد.
  ميزان زكات فطره در استان همدان 

براى هر نفر 9 هزار تومان تعيين شد
امام جمعه همدان در اين بــاره گفت: برآورد 
قيمت براى هر نفر در اســتان همدان 9 هزار 
تومــان به عنوان زكات فطــره و قيمت كفاره 

غيرعمد كســانى كه توانايى 
نيز  نداشته اند  را  روزه  گرفتن 

3 هزار تومان است.
تســنيم،  گــزارش  بــه 
والمسلمين  حجت االســالم 
كرد:  اظهار  شعبانى  حبيب ا... 
خلقت  به  بازگشت  فطر  عيد 
و فطــرت اوليــه و به معناى 
طهارت انسان هاى روزه دار در 

اين روز است.
 وى افــزود: ايــن عيد جزو 
مســلمانان  اعياد  بزرگ ترين 
است و اميدواريم خداوند به 
بركت اين عيد بزرگ، مشكل 

ويروس كرونا را كه بشريت با آن مواجه است، 
برطرف كند.

امام جمعــه همدان با اشــاره نيــز به نحوه 
برگزارى نماز عيد فطر در اســتان، بيان كرد: 
به دليل شرايط موجود، امسال نماز عيد فطر در 
مصلى ها برگزار نمى شــود، و به جاى آن مردم 
عزيز براى جلوگيرى از تجمعات گسترده، در 

مساجد محالت نماز را اقامه خواهند كرد.
وى به تشــريح ديگر وظايف مؤمنان در روز 
عيد فطر پرداخت و گفت: از واجبات اين روز، 

پرداخت زكات فطره توسط مسلمانان است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
زكات در اســالم داراى 2 بخش زكات مال و 
بدن است، عنوان كرد: زكات مال موارد خاص 
خود را دارد و زكات بدن نيز همان زكات فطره 
است، كه مبلغ آن در سطح ملى توسط برخى 
مراجع 10 هزار تومــان و برخى مراجع مبلغ 

12 هزارتومان را براى هر نفر مطرح كرده اند.

وى با اشاه به قيمت هايى 
اســتان  ســطح  در  كه 
و  دارد  وجــود  همدان 
غالب  قــوت  كه  گندم 
مردم اســت، ابراز كرد: 
بــرآورد قيمت براى هر 
نفــر در اســتان همدان 
9 هزار تومــان به عنوان 

زكات فطره است.
شــعبانى قيمــت كفاره 
غيرعمد كســانى را كه 
توانايــى گرفتن روزه را 
نداشته اند 3 هزار تومان 
اعالم كرد و گفت: البته 
كسانى كه احســاس مى كنند قوت غالب آنها 
برنج بوده، اگــر كمترين قيمت هر كيلو برنج 
را 10 هزار تومان محاســبه كنيم هزينه 3 كيلو 
برنج، مبلغ 30 هزار تومان براى هر نفر خواهد 

بود.
 مالحظات برگزارى مراسم نماز عيد 

سعيد فطر و مسافرت ها
معاون بهداشــتى دانشــگاه و رئيــس مركز 
بهداشت اســتان همدان مالحظات برگزارى 
مراسم نماز عيدفطر و مسافرت ها را اعالم كرد.

به گزارش روابط عمومى معاونت بهداشتى 
و مركز بهداشت استان، منوچهر كرمى ضمن 
آرزوى قبولى طاعات و عبادات همه مؤمنان 
در اين ماه مبارك، از تشــديد محدوديت ها 
براى اجتنــاب از برگــزارى نوعيد در عيد 
فطر را خواســتار شد و گفت: رعايت نكات 
بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعــى در 
برگزارى مراســم عيد ســعيد فطر و كاهش 

زمان مراســم به حداقل ممكن برســد و از 
توزيع هرگونــه مواد خوراكى و نذورات در 
مســاجد و محل هاى برگزارى مراسم نماز 

خوددارى شود.
وى از احتمال شــيوع مجــدد ويروس كرونا 
درصورت ورود مســافران عيد فطر خبر داد 
و افزود: درنظر گرفتن تمهيــدات الزم براى 
پيشگيرى از ورود مســافران در ايام پيش رو 
به ويژه مســافران اســتان هاى پرشيوع كنونى 
شامل خوزستان، لرستان، تهران و موارد مشابه 
بايد از الزامات تعطيالت فطر در همدان باشد.

 نماز عيد فطر برگزار مى شود
روحانى درباره برگــزارى نماز عيد فطر هم 
نيــز تصريح كــرد: نمــاز در مكان هايى مثل 
مصلى ها كه تجمع بيشترى صورت مى گيرد، 
براى رعايت مســائل بهداشتى انجام نشود اما 
مساجد، محالت و حسينيه ها نماز را با رعايت 
پروتكل ها بخوانند. مى توان اين نماز را هم در 

خانه ها به شكل جمعى يا فردى خواند.
اماكن  بازگشــايى  درباره  جمهــورى  رئيس 
مذهبى و متبركه از جملــه حرم رضوى(ع)، 
حرم حضرت معصومه(س)، شــاه چراغ(ع)، 
شــاه عبدالعظيــم حســنى(ع) و ديگر اماكن 
متبركه خاطرنشــان كرد: قرار شد پس از ماه 
رمضان اماكن متبركه و مذهبى در چارچوب 
دستورالعمل ها كه وزارت بهداشت به آنها داده، 
حرم ها و صحن هايشــان باز شود اما رواق ها 

بسته است.
وى افزود: 3 ســاعت صبح و 3 ساعت عصر 
صحن ها باز مى شود، توقف هاى زيادى نداشته 
باشند، توقف ها كوتاه باشــد و زيارت انجام 

شود.

كرونـا الگوى غذايى مردم 
را تغيير داد

■ كيفيت محصوالت غذايى تغيير نكرده است

پايان ماه رحمت 
در سايه كرونا
■ با آرزوى قبولى طاعات و تبريك عيد فطر 
آرزومند سالمتى همگان هستيم 

اللى انتخابى در كودكان را با كم رويى 
اشتباه نگيريم

 اللى انتخابى يا «خاموشــى انتخابى» كه بيشــتر بين دختر بچه ها 
شايع است،  زمانى رخ مى دهد كه كودك ناتوانى مدام صحبت كردن 

در موقعيت هاى خاص اجتماعى دارد.
يك متخصص روانپزشــك كودك و نوجــوان در گفت وگو با ايرنا 
افزود: كودكان مبتال به اين نوع اختالل هيچ مشــكلى در زبان، بيان 
و مكالمه ندارند بلكه فقط در حــرف زدن به صورت انتخابى عمل 
مى كننــد. بنابراين متخصص روان  درمانگر بايد در ابتدا از ســالمت 
زبــان و گفتار اين كودكان اطمينان حاصل كرده و ســپس به درمان 

روانشناختى آنان اقدام كند.
مهشــيد رابطيان با بيان اينكه در واقع «اللى انتخابى» يا «خاموشــى 
انتخابى»، اختاللى  اســت كه در آن كودك ناتوانى مداوم در صحبت 
كردن در موقعيت هاى خاص اجتماعــى دارد، افزود: موقعيت  هايى 
كه در آنها انتظار سخن گفتن كودك وجود دارد، مانند مدرسه يا در 
بين هم بازى ها، درحالى كه در ســاير موقعيت ها از نظر تكلم، بيان و 
گويش مشكلى وجود ندارد. در موارد شديدتر، انتخاب آدم ها براى 

صحبت كردن مى تواند به افراد نزديك نيز سرايت كند.
اين روان درمانگر براى نمونه گفت: دختر بچه 5 ســاله اى كه به مادر 
وابســته است و حتى با پدر خود هم مكالمه ندارد و فقط در شرايط 
خاص و به صورت درِ گوشى با والدين حرف مى زند و يا بچه اى كه 
تازه وارد مدرســه شده و گوشه گير و كم حرف است، مى توان اذعان 
كــرد اين نوع بچه ها به اللى موقــت و در درازمدت به اختالل اللى 

انتخابى دچار شده اند.
رابطيان تصريح كرد: با پيگيرى خانواده ها حداكثر در مدت 6 ماه اين 
كودكان بهبود مى يابنــد و بايد اذعان كرد اللى انتخابى نياز به توجه 
جدى و درمان با تكنيك هاى  مختلف فردى، خانوادگى، اســتفاده از 

تكنيك هاى  شناختى ـ رفتارى دارد.
اين متخصص روان درمانگر كودك و نوجوان با بيان اينكه چنانچه اين 
اختالل كودك تا 10 ســالگى درمان نشد،  مخاطراتى براى آينده فرد 
به همراه خواهد داشــت،  افزود: يكى از بزرگ ترين اشتباه خانواده ها 
در درمان فرزند مبتال به خاموشى انتخابى،  اين است كه نبايد به طور 
مســتقيم به تكلم كودك پرداخت، زيرا بســيارى از نزديكان كودك 
حتى در مدرسه، به خيال خود با اصرارهاى مكرر براى حرف زدن و 

باال بردن اضطراب آن ، روند بهبودى را ُكند مى كنند.
 عاليم اختالل اللى انتخابى

وى «خاموشى انتخابى» را يك نوع اختالل بسيار نادر عنوان كرد كه 
در ميان دختر بچه ها بيشــتر از پسران شايع است و از جمله عاليم 
همراه اين اختالل را كمرويى، رفتارهاى مقابله اى، نداشــتن تماس 
چشــمى، وسواس و كناره گيرى اجتماعى و ارتباط سرد و خشك با 

هم نوعان برشمرد.
رابطيان گفت: كودك مبتال بــه اين اختالل اغلب به كمرويى تمايل 
دارد از اين رو در جلسات علمى و جمعيتى حضورى كمرنگ دارد. 
هــراس اجتماعى يكى از اختالل هاى همراه اللــى انتخابى در ميان 
اين افراد اســت. اين اختالل موجب مى شــود كه كودك در روابط 
اجتماعى ، در مدرســه و بين دوستان با مشكل مواجه و حتى گاهى 

مورد طرد ديگران قرارگيرد.
 راهكار درمان

اين متخصص روانپزشــك كودك و نوجوان بــا بيان اينكه حداقل 
براى تشخيص كودك مبتال به اختالل بايد يك دوره يك ماهه وقت 
گذاشــت،  اظهار كرد: راهكار درمان كودك مبتــال به اللى انتخابى 
طوالنى مدت است و از اين رو بايد با صبر و حوصله كارهاى درمانى 

را پيگيرى كرد.
وى افــزود: براى درمان، روش هاى  مختلفى بايد با توجه به ســن و 
موقعيت فرد مبتال به كار برد كه از آن جمله مى توان با ارتباط درمانى،  

بازى درمانى،  هنردرمانى و رفتاردرمانى كودك اشاره كرد.

يك ميليون و 391 هزار نفر در كنكور 99 
ثبت نام كردند

 ســخنگوى سازمان سنجش آموزش كشــور درباره پايان مهلت 
جديد ثبت نام در كنكور سراسرى سال 99 كه بيش از يك ميليون و 

391 هزار نفر در كنكور سراسرى ثبت نام كرده اند، خبر داد.
فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با مهر اظهار كرد: به دنبال اطالعيه 
16 ارديبهشــت ماه 99 مبنى بر اعــالم تاريخ جديد برگزارى كنكور 
سراسرى سال 1399 (در روزهاى 30 و 31 مردادماه 99)، تسهيالتى 
براى داوطلبان درنظر گرفته شد و داوطلبان مى توانستند در روزهاى 

27 تا 31 ارديبهشت ماه در اين آزمون ثبت نام كنند.
وى يادآور شــد: كنكور سراسرى سال 99 به منظور پذيرش دانشجو 
در رشــته هاى با آزمون در دوره هاى روزانه، نوبت دوم (شــبانه)، 
نيمه حضورى، مجازى، پرديس خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى 
و غير دولتى و همچنين رشــته هاى تحصيلى با آزمون دانشگاه آزاد 

اسالمى در روزهاى 30 و 31 مردادماه 99 برگزار مى شود.

به دليل شــرايط موجود، 
فطر  عيد  نماز  امســال 
برگــزار  مصلى هــا  در 
به جــاى  و  نمى شــود، 
براى  عزيــز  مردم  آن 
تجمعات  از  جلوگيــرى 
گســترده، در مســاجد 
اقامه  را  نمــاز  محالت 

خواهند كرد
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با توجه به علل گوناگونى 
تا  را  اجاره بها  بــازار  كه 
حدود زيــادى رها كرده، 
رشد  نيز  اجاره بها  قيمت 
خواهد كرد و البته تاكنون 
هم به روند افزايشى خود 

ادامه داده است

 eghtesad@hamedanpayam.com

فناوري

بازار سرمايه چگونه از پس آزادسازى 
سهام عدالت برخواهد آمد؟

 پانزده ســال از تولد ســهام عدالت مى گذرد؛ پروژه اى كه رئيس 
جمهــور وقت با هدف مالكيت محرومــان و طبقه ضعيف جامعه و 
كم درآمد بر دارايى هاى عمومى و اجراى عدالت اقتصادى متولد شد.

دولت نهم با استراتژى شعارهاى عدالت محور در حوزه هايى همچون 
مســكن مهر، پرداخت يارانه نقدى و ســهام عدالت سعى در كسب 
محبوبيت هرچه بيشــتر در ميان مردم داشــت. از جمله اهداف اوليه 
سهام عدالت مى توان به تشــويق مردم براى نگهدارى سهام و ورود 
به بازار ســرمايه اشاره كرد. البته نمونه هاى مشــابه اين پروژه كه در 
كشــورهاى بلوك شرق عملياتى شده بود، سرانجام موفقيت آميزى را 
به خود نديده بودند. تجربه آنها نشــان داده بود هر كشورى كه تجربه 
كوپن سهام را اجرا كرده بود، هرچه نقش دولت در آن پررنگ تر بوده، 

به همان ميزان هم موفقيت كمترى نصيبشان شده است.
واقعيت اين بود كه بدون آماده بودن بسترهاى فرهنگى درباره فرهنگ 
ســرمايه دارى كه در طول زمان ايجاد بشود، تنها دستاورد كار اتالف 
منابع مالى بوده اســت. ضمن آنكه كنترل دولت همچنان به بهانه هاى 
مختلف از جمله مديريت سهام به نيابت از مردمى كه بر سهامى كه در 
ظاهر به نام آنان روى برگه هاى سهام ثبت شده است، عمال هيچ گونه 
كنترلى ندارند، باقى خواهد ماند. دارندگان سهام عدالت به طور عموم 
6 دهك اول درآمدى هستند كه با توجه به شرايط اقتصادى موجود و 

تورم كمرشكن به شدت تحت فشارهاى اقتصادى قرار دارند.
با رفتن محمو احمدى نژاد از ساختمان پاستور و آمدن حسن روحانى، 
دولت دهم تعهدات دولت پيشين را درباره سهام عدالت كنار گذاشت؛ 
يعنــى براى افرادى كه تخفيف 50 درصدى بــراى آنها درنظر گرفته 
شــده بود، سود براساس ميزان مستهلك شــده تخصيص داده شد و 
ارزش برگه هاى سهام يك ميليون تومانى به نصف رسيد. يك سرى از 
سهم ها را هم از پرتفوى سهام عدالت خارج كرد كه مى توان به سهام 

پااليشگاه ها اشاره كرد.
ابزار اصلى ســهام داران براى تضمين بازگشت سرمايه آنها، حق رأى 
در تصميمــات مهم شــركت از جمله انتخاب هيأت مديره اســت. 
هرگونه تصميم سياســى كه حق رأى را از سهام داران سلب كند يا آن 
را تضعيف كند، به تضعيف ســاختار حاكميت شركتى منجر خواهد 
شد و احتمال شكست برنامه هاى خصوصى سازى را افزايش مى دهد.

چند روز پيش دســتور آزادســازى ســهام عدالت را كه به پيشنهاد 
رئيس جمهور و موافقت مقام معظم رهبرى انجام شــده بود، شــاهد 
بوديم. اين سياست شــرايط را براى بزرگ ترين عرضه عمومى سهام 
فراهم كرده اســت. تاكنون سابقه نداشته كه به يك باره چند ده ميليون 
نفر كه داراى كوپن سهام اهدايى از سوى دولت بودند، اجازه پيدا كنند 
ايــن دارايى را در بازار ســرمايه خريد و فروش كنند. هرچند تاكنون 
ســازوكار اجراى اين پروژه اعالم نشده و كسى به درستى نمى داند كه 

اهداف دولت از اجراى آن چيست.
مجموعه اتفاقات چند ماه اخير به گونه اى پيش رفته كه اســتقبال 
مردم از بازار سرمايه و ورود نقدينگى به آن چندين برابر گذشته 
شــده است و اين اســتقبال ارزش سهام شــركت هاى بورسى را 
چندين برابر كرده اســت. از ســوى ديگر، كسرى بودجه سنگين 
دولت و تنگناهاى مختلف و كم ســابقه در بخش درآمدى دولت 
سبب توجه ويژه دولت به بازار سرمايه براى فروش دارايى هايش 

و تأمين مالى شده است.
متأسفانه دولت و نهادهاى عمومى در طول يك سال گذشته عالقه اى 
به انتقال مديريت شــركت هايى كه به فروش مى رسانند، نشان ندادند 
و به روش هاى گوناگون بين مالكيت شــركت ها و مديريتشان فاصله 
انداختند. يكى از مشكالت اين طرح نحوه سهام دارى تعداد زيادى از 
مردم اســت كه تقريبا هيچ گونه شناخت فنى از بازار سرمايه ندارند و 
اين ناآشنايى به طور حتم در آينده مشكالت بسيارى به وجود خواهد 

آورد.
دركشــورهاى توسعه يافته، مشــاركت بيشــتر مردم در بازار سرمايه 
به صورت غيرمســتقيم و از طريق صندوق هاى سرمايه گذارى انجام 
مى گيرد. بدين جهت بايد مردم را به سمت صندوق هاى سرمايه گذارى 
راهنمايى كنند. به اعتقاد كارشناســان درصد زيــادى از مردم به دليل 
مشكالت اقتصادى به فروش سهام خود اقدام خواهند كرد و اين امر 

به اعتماد ساخته شده به بورس ضربه خواهد زد.
با اين روش كه به همه افراد سهام خرد مى دهيم، ممكن است صف هاى 
فروشى نيز در بازار شــكل بگيرد و هيجان منفى به بازار تزريق كند. 
به نظر مى رســد آزادسازى سهام عدالت در شــرايط موجود كه تب 
بورس كل كشــور را دربرگرفته است، همراه سبز بودن طوالنى مدت 
نمادها و انتظارات ايجاد شــده براى تداوم آن، به عالوه با ورود گروه 
عظيمى از مردم كه هيچ گونه تجربه اى در بازار ســرمايه نداشته اند و 
قرمز شدن نمادها برايشان تقريبا قابل تحمل نيست. آزادسازى سهام 

عدالت حركت روى لبه يك چاقوى بسيار تيز است.
با شديدتر شدن تنگناهاى مالى و تحريم هاى بين المللى، دولت به ناچار 
تمام اميدش را به بازار ســرمايه معطوف كرده است. وارد كردن اين 
تعداد از مردم به بورس و تشويق آن ها به آوردن نقدينگى  خود به اين 
بازار اگر همراه با عمق دادن به بازار ســرمايه نباشد، مى تواند به ركود 
و ســقوط بورس و آسيب ديدن دهك هاى كم درآمد تازه وارد به اين 

بازار منجر بشود.
بورس به دليل ســهام عدالت دچار ريزش نخواهد شد، بورس ممكن 

است به دليل رشدهاى حبابى برخى سهام ها ريزش كند.
با توجه به شــرايط حال حاضر كشور و فروش نرفتن نفتمان، كمبود 
منابع ارزى خواهيم داشت و همه به نوعى منتظر افزايش قيمت ارز و 
نرخ تورم باال هســتند. ريسك ونزوئاليى شدن، بسيار جدى است و 
نبايد آن را شوخى گرفت. بحث اصلى ارز و تورم است كه مى توانند 
در حكم محرك بورس عمل كنند، نبايد فراموش كنيم كه بازار سرمايه 

بازار انتظارات است.
* مجيد سليمى بروجنى
 تحليلگر اقتصادى

حمله فيشينگ به اسم رجيسترى و همتا

 اگر پيامكى با اين مضمون كه «تلفن همراه شــما رجيستر نشده و 
به زودى شبكه آن قطع مى شــود» دريافت كرديد، روى لينك موجود 
در پيامك كليك نكنيد و براى اقدامات مربوط  به رجيســترى، تنها به 

آدرس هاى معتبر مراجعه كنيد.
به گزارش ايســنا، طرح رجيسترى يا شناســنامه دار كردن تجهيزات 
ســيم كارت خور از همان زمان كه به عنوان راهى براى مبارزه با قاچاق 
مطرح شــد، با چالش هايى همراه بود. در نخســتين تجربه اين طرح 
كه برمبناى IMEI گوشــى ها بود، اين كد قابل جعل بود و به همين 
دليل در جديدترين اجراى رجيسترى، تالش شد با تركيب 2 شناسه 
گوشى و ســيم كارت به صورت همزمان، از شكست دوباره اين طرح 

جلوگيرى شود.
بر اين اساس با اجراى طرح رجيسترى يكى از اقداماتى كه الزم است 
پيش از خريد تلفن همراه توسط شخص خريدار انجام شود، استعالم 
اصالت تلفن همراه است. استعالم اصالت تلفن همراه به منظور بررسى 
قانونى بودن، نو يا دست دوم بودن، مشخصات فنى دستگاه، اطالعات 

نشان تجارى، مدل، شركت گارانتى كننده و نظاير آن انجام مى شود.
مشتريان مى توانند پيش از خريد تلفن همراه، با پيامك كردن شناسه 15
رقمى IMEI (كه روى جعبه تلفن همراه درج شــده است) به شماره 
7777، اصالت تلفن همراه را اســتعالم كنند. به طور كلى انجام فرايند 
اســتعالم اصالت از طريق درگاه هاى ارتباطى سامانه همتا امكان پذير 
اســت كه اين درگاه ها شــامل ســامانه پيامكى 7777، كد دستورى 
#7777*، اپليكيشــن همتا و وب ســايت اينترنتى همتا به نشــانى 

hamta.ntsw.ir مى شود.
در اين ميان همواره ســودجويان از روش هايى براى سوءاســتفاده از 
ناآگاهى كاربران و خريداران گوشــى اســتفاده مى كنند. يكى از اين 
روش ها، ارســال پيامك به اســم همتا و با اين عنوان است كه تلفن 
همراه شما رجيستر نشــده و به زودى شبكه آن قطع مى شود و براى 
جلوگيرى، الزم اســت كد IMEI تلفن خود را ثبــت كنيد. در اين 
پيامك حتى آدرسى هم آمده كه از شما مى خواهد روى آن لينك كليك 

كرده و كد دستگاه خود را آنجا ثبت كنيد.
اما بايد توجه داشــته باشــيد كه در وهله نخست، آدرس سايت همتا 
hamta.ntsw.ir اســت و هــر آدرس ديگرى كه به هر نحو براى 
شما ارسال شده اســت، مربوط به سامانه رجيسترى و سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويى نيست. ديگر اينكه حتى با كليك كردن 
روى لينكــى كه در اين پيامك آمده، با صفحه تارنماهاى فيلترشــده 
مواجه مى شويد كه دليل ديگرى است براى اينكه نشان  دهد اين لينك، 

مربوط به دستگاه هاى دولتى و طرح رجيسترى نيست.
اما با توجه به اينكه اين روزها برخى افراد به دليل استفاده از سايت ها 
و شــبكه هاى اجتماعى فيلترشده، از فيلترشــكن استفاده مى كنند كه 
كارشناسان هم بارها نسبت به استفاده از فيلترشكن ها و خطرات آن ها 
هشــدار داده اند، اين احتمال وجود دارد كه با كليك كردن روى اين 
لينك و وارد كردن اطالعاتى مانند كد گوشــى، كه بتواند از اطالعات 

شما سوءاستفاده كند.
بنابراين همانطور كه بارها هشدار داده شده، هنگام دريافت پيامك هايى 
كه داراى لينك اســت، حتما دقت كنيد و تا جايى كه امكان دارد روى 
لينكى كه در پيامك آمده كليك نكنيد و خودتان آدرس ســايت مورد 
نظر را جســت وجو كرده و وارد شويد، تا گرفتار كالهبردارى هايى از 
اين دســت كه مى توان آن را نمونه اى از حمالت فيشــينگ دانست، 

نشويد.
كالهبرداران با راه اندازى ســايت هاى جعلى كه شــبيه به سايت هاى 
اصلى اســت، به ربودن اطالعات افراد، اغلب براى سوءاستفاده هاى 
مالى اقدام مى كنند؛ در اين شــيوه كه در اصطالح به فيشينگ معروف 
است، از طريق اطالعات واردشده توسط كاربران در صفحات جعلى 
حســاب هاى بانكى قربانيان خالى مى شــود. اگــر بخواهيم در برابر 
تهديدات ســايبرى ايمن باشيم، بايد موارد امنيتى را رعايت كنيم، هر 
ايميلى را باز نكرده و روى هر لينكى كليك نكنيم، آدرس سايت ها را 

دقيق چك كنيم كه همان آدرس موردنظر باشد.

فرصت تمام شد، قبوض برق را پرداخت كنيد
 با شــيوع ويروس كرونا و به منظور همكارى با مشتركان خانگى و تجارى، قرار شد 
تا پايان ارديبهشــت ماه براى پرداخت قبوض فرصت داده شــود كه عمال با پايان يافتن 
ارديبهشــت ماه اين فرصت به پايان مى رسد و مشتركان موظف به پرداخت قبوض خود 

هستند.
به گزارش ايســنا، تسهيالت درنظر گرفته شده براى مشــتركان خانگى كه توان پرداخت 
ندارند و مشتركان تجارى آمپرى درنظر گرفته شده بود و در اين زمان نيز برق هيچ كدام 

از مشتركان قطع نشد. 
ســخنگوى صنعت برق كشــور در اين رابطه به ايســنا گفت: به منظور استمرار خدمات 

مطلوب در تابستان از تمام مشتركان تقاضا داريم كه نسبت به پرداخت قبوض برق خود 
اقدام كنند. مصطفى رجبى مشــهدى ضمن تشكر از مشتركانى كه به پرداخت قبض برق 
خود اقدام كرده اند، گفت: پرداخت قبوض تقريبا به روال عادى برگشته و درصد محدودى 

قبض خود را پرداخت نكرده اند.
رجبى اظهار كرد: باتوجه به اينكه بيش از 70 درصد از سهم هزينه اى صنعت برق مربوط به 
توليد كنندگان برق خصوصى و يا پيمانكاران تعمير و نگهدارى و تأمين كنندگان تجهيزات 
شبكه برق است، با پرداخت به موقع قبوض برق توسط مشتركان كمك زيادى به استمرار 

خدمات رسانى مطلوب و پرداخت مطالبات بخش خصوصى خواهد شد.
سخنگوى صنعت برق با اشاره به روند گرم شدن دماى هوا و افزايش استفاده از كولرهاى 
گازى و آبى گفت: مشتركان مى توانند با تنظيم درجه كولرهاى گازى بين 24 تا 25 درجه و 

استفاده از دور كند كولرهاى آبى، بين 10 تا 20 درصد از هزينه برق خود را كاهش دهند.
 اواســط فروردين ماه نيز رضا اردكانيان - وزير نيرو - اعالم كرد: پس از شــيوع ويروس 
كرونا جزو دستگاه هايى بوديم كه پيش از اينكه از ما خواسته شود، اعالم كرديم مشتركانى 
كه براى پرداخت قبوض مشــكل دارند تا پايان ارديبهشــت 99 براى پرداخت آن مهلت 
دارند، اما درخواست ما اين است كسانى كه مشكل ندارند، قبوض را پرداخت كنند، زيرا 

در غير اين صورت اين صنعت، چون متكى به اين منابع است تحت فشار قرار مى گيرد.
به گفته وى، 20 درصد از منابع درآمدى را دريافت كرديم كه اين وضع قابل ادامه نيست، 
بنابراين كسانى كه مشكلى ندارند براى استمرار خدمات رسانى، وظيفه شهروندى خود را 
انجام دهند. با وجود اين، اين طرح تا زمان اعالم شــده ادامه يافت اما اكنون از مشــتركان 

خواسته شده تا نسبت به پرداخت قبوض برق خود اقدام كنند.
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ــه  ــه اى ب ــك مرحل ــى ي ــد مناقصــه عموم ــام فراين ــا انج ــل را ب ــروژه  ذي ــر دارد پ ــدان در نظ ــتان هم ــازي اس اداره كل راه و شهرس
ــد. ــذار نماي ــكار واجــد صالحيــت واگ پيمان

 روزهــاى كرونايى بر قيمت بســيارى از 
گذاشت  چشمگيرى  تأثير  غذايى  محصوالت 
به طورى كــه برخى اقالم بــا افزايش قيمت و 

برخى با كاهش روبه رو شدند.
در بين محصوالت غذايى ســبد خانوار، مواد 
پروتئينى از جمله مرغ تأثيرپذيرى منفى زيادى 
از كرونا داشت و تا پيش از ماه رمضان قيمت 
ايــن محصــول به دليل نبود تقاضا از ســوى 

مصرف كننده به شدت كاهش يافته بود.
مردم به دليل تــرس از ويروس كرونا كمتر به 
سمت خريد مرغ رفته و از طرفى با بسته شدن 
رستوران ها و هتل ها كه مصرف كنندگان عمده 
مرغ بودند، لطمه زيادى به صنعت مرغ همدان 
خورد و قيمت آن به 8 هزار تومان هم رســيد 
كه اين موضوع سبب ورشكستگى واحدهاى 

مرغدارى استان شد.
در اين زمان بود كه شركت پشتيبانى امور دام 
استان در راســتاى سياست هاى حمايتى خود 
وارد عمل شد و به خريد مرغ به نرخ 12 هزار 
و 700 تومان اقدام كرد تا عالوه بر حمايت از 

توليدكنندگان قيمت را به تعادل برساند.
مدتى بــود كه مردم از ايــن كاهش قيمت ها 
خوشحال بودند و توانستند مرغ را جايگزين 
گوشــت قرمز كه قيمت باالترى داشت، كنند 
اما طولى نكشــيد كه وضعيت به روال گذشته 
بازگشت و امروز شاهد اين هستيم كه قيمت 
مرغ به همان نرخ 12 هزار و 700 تومان رسيده 

است اين درحاليست كه رئيس اتحاديه مرغ و 
ماهى همدان در گفت وگو با ايسنا، از كاهش 5

درصدى قيمت مرغ و تخم مرغ نسبت به هفته 
گذشته خبر مى دهد.

جواد عاشــورى با بيان اينكه قيمت مرغ در 3
روز گذشــته به دليل تنظيم بازار افزايش پيدا 
كرده بود، اظهار مى كنــد: دليل ديگرى براى 
افزايش قيمت نيســت و قيمت مرغ با كاهش 

5 درصدى مواجه شده است.

وى بــا تأكيد بر اينكه كمبــودى از نظر مرغ 
در اســتان وجود نــدارد، يادآور مى شــود: 
درحال حاضــر قيمت مرغ در بازار از 11 هزار 
و 500 تومــان تــا 12 هزار تومان به دســت 

مصرف كننده مى رسد.
رئيــس اتحاديه مــرغ و ماهى همــدان ادامه 
مى دهد: قيمت تخم مرغ به صورت شانه اى از 
14 تا 18 هزار تومــان و به صورت كيلويى 7

هزار و 300 تومان به فروش مى رسد.

عاشــورى دربــاره وضعيت بــازار ماهى در 
همــدان، بيان مى كند: درحال حاضر تنها ماهى 
قزل آال در بازار موجود است و با قيمت 28 تا 

32 هزار تومان فروخته مى شود.
وى تأكيد كرد: اتاق اصناف، سازمان صنعت و 
معدن و اتحاديه بر قيمت ها كنترل و بازرسى 
داشته و ازنظر كيفيت كاال هم نظارت مستقيم 
بر واحدهاى صنفى و كشــتارگاه ها توســط 

دامپزشكى صورت مى گيرد.

 در چند ســال گذشته 80 درصد معامالت 
مسكن خريد سرمايه اى بوده و تنها 5 درصد به 
خانه اولى ها تعلق گرفته است. اين مهم بيانگر 
كاهش شــديد قدرت خريد مردم نســبت به 
افزايش قيمت مسكن بوده و به نظر مى رسد تا 
نيمه نخست سالجارى نيز نرخ مسكن به اندازه 

نرخ تورم در شهرهاى بزرگ افزايش يابد.
بازار مســكن كشــور تقريبا 2 سالى است كه 
روند شديد افزايش قيمت را تجربه مى كند. اين 
درحالى رخ مى دهد كه سال گذشته و در نيمه 
نخســت سال ركود 70 درصدى در اين بخش 
حاكم شد ولى قيمت ها نيز تا مرز 100 درصد 
افزايــش يافتند. از بهمن مــاه اندكى وضعيت 
معامالت بهبود يافت ولى گسترش كرونا سبب 
تعطيلى مشاوران امالك و خريد و فروش شد. 
با اين همه خبرها از افزايش قيمت مسكن خبر 

مى دهد.
در همين رابطه يك كارشــناس بازار مسكن، 
در رابطه با روند بازار مسكن در كشور گفت: 
وضعيت معامالت اين بخش در نيمه نخست 
ســال 98 با ركود تورمى ســنگين مواجه بود. 
اين روند به گونه اى بود كه قيمت ها در بسيارى 
از شــهرهاى بزرگ تا 100 درصد هم افزايش 
يافت. به اين معنى مى توان ادعا كرد در ســال 
گذشته بازار مسكن كشور جهش سونامى وار 

قيمت ها را تجربه كرد.
حسام عقبايى به خبرآنالين گفت: اين روند در 
نيمه دوم سال تغيير كرد. يعنى از مهرماه روند 
افزايش قيمت ها متوقف شد و ركود غيرتورمى 
بر كشور حاكم شد. البته بايد توجه داشت كه 
برخالف توقف افزايش قيمت مسكن، كاهش 
قيمت رخ نداد و تنها ثبات به بازار بازگشت. تا 
ابتداى بهمن ماه ركود غيرتورمى بر بازار حاكم 
بود ولى از ابتداى بهمن ماه 98 حجم انباشته اى 
از خريداران سال باقى مانده بودند كه وارد بازار 
شــدند. از اين زمان دوباره وضعيت به سمت 
ركــود تورمى حركت كــرد و قيمت ها تا 20

درصد افزايش يافتند.
عقبايى تأكيد كرد: اگرچــه در اين مدت بازار 
مسكن نيز مانند ديگر بخش هاى اقتصاد كشور 
تعطيل بود ولــى ما شــاهد افزايش قيمت ها 
بوديم. اين مهم در بازار مســكن هم ديده شد 
و فروشــندگان قيمت واحدهــاى خود را باال 
بردند. درنهايت اين افزايش عملى شــد يعنى 
در معامالت انجام  شده ما شاهد افزايش قيمت 
بوديم و اين افزايش صرفا حبابى نبود و مى توان 

آن را تورم واقعى خواند.
اين كارشناس مســكن، در پاسخ به اينكه چرا 

اين افزايش قيمت رخ داد، تصريح كرد: اقتصاد 
مســكن ســهمى 30 تا 40 درصدى از اقتصاد 
كل كشــور دارد و وقتى كه مركــز آمار نرخ 
تورم فروردين مــاه را 30/2 درصد اعالم كرده 
اســت، نمى توان توقع داشت كه بازار مسكن 
از آن متأثر نشــود. در نتيجه تورم عمومى تأثير 
شگرفى بر بازار مسكن داشت و اين تنها يكى 
از عوامل افزايش قيمت و كاهش معامالت در 

كشور است.
وى گفت: از ســوى ديگر توليد مســكن در 
كشور چندين ســال است كه روند كاهشى به 
خود گرفته است. براســاس آمار شهردارى ها 
ظرف 7-6 ســال گذشته، توليد مسكن كاهش 
داشته و اين توازن را براى عرضه و تقاضا به هم 

زده است. همچنين كاهش 
نيز  مــردم  خريد  قــدرت 
همزمان به شكل دامنه دارى 
ادامــه يافــت. در 2 دهــه 
گذشته درآمد عمومى مردم 
از قيمت مسكن عقب افتاده 
است. اين شرايط سبب شده 
تا تقريبا 80 درصد معامالت 
انجام شده در بازار مسكن، 
خريد سرمايه اى باشد و تنها 
خريد  معامالت  درصد   20
مصرفى. اكنــون ديگر يك 
جوان توانايى خريد مسكن 

ندارد.
عقبايــى تأكيد كــرد: يك 
كارمند، كارگر و حتى مدير 

يك شــركت  كوچك نمى تواند مسكن بخرد. 
همچنين از 20 درصد خريد مصرفى مســكن 
در كشور 15 درصد جابه جايى و خريد احسن 
است. يعنى خانه كوچك تر فروخته مى شود و 
خانه اى بزرگتــر مى خرند. به اين اعتبار تنها 5

درصد مسكن كشــور براى خانه اولى هاست. 
اين مهم زنگ خطر را به صدا درمى آورد و نياز 
كشور به سياست هاى افزايش توليد را بيش از 

پيش مى كند.
اين كارشــناس مســكن درباره عوامل ديگر 
بغرنج شــدن وضعيت مسكن در كشور گفت: 
عواملى چون كاهش نرخ تســهيالت بانكى و 
افزايش سود تسهيالت نيز اثرگذار بودند. يعنى 
همزمان با اينكه نرخ ســود تسهيالت افزايش 
اما مبلغ كمى آن روند نزولى داشــته است. در 
سال 83 با وام مســكن 15 ميليون تومانى 50
درصد قيمت يك واحد 50 مترى متوســط در 
بســياري از شهرها پرداخت مى شد ولى اكنون 

تسهيالت 120 ميليون تومانى به معناى 10 متر 
آپارتمان است.

عقبايى با اشــاره به كاهش قدرت خريد مردم 
افــزود: درحالى كه مركز آمــار ايران مى گويد 
نرخ تــورم فروردين ماه 30/2 درصد اســت، 
افزايش دســتمزد امسال تنها 21 درصد بوده و 
اين درحالى است كه ماه نخست سال همواره 
كمترين نرخ تورم را داشــته و امســال به دليل 
تعطيلى ها بايد كمتر از هر ســال باشــد. اين 
وضعيت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر 

كاهش قدرت خريد مردم مى افزايد.
اين كارشناس مسكن درباره پيش بينى وضعيت 
مسكن در سالجارى خاطرنشان كرد: پيش بينى 
من اين است كه حداقل تا شهريورماه قيمت ها 
به روند افزايشى خود ادامه 
دهنــد و اين افزايش قيمت 
حداكثر  شهرهاى بزرگ  در 
به اندازه نــرخ تورم خواهد 
بــود در نتيجــه ســونامى 
در  داشت.  نخواهيم  قيمتى 
شهرهاى كوچك تر احتماال 
افزايش قيمت كمتر از نرخ 

تورم خواهد بود.
وى دربــاره وضعيت بازار 
اجاره مســكن نيز تصريح 
از  تابعى  البتــه  اجاره  كرد: 
قيمت است. با توجه به علل 
گوناگونى كه بازار اجاره بها 
را تا حدود زيادى رها كرده، 

قيمت اجاره بها نيز رشــد خواهــد كرد و البته 
تاكنون هم به روند افزايشــى خــود ادامه داده 
اســت. البته افزايش در اين بخش نيز حداكثر 
به اندازه نرخ تورم خواهد بود، زيرا مستأجران 
كشــور ظرفيت افزايش قيمت بيشتر را ندارند 
و هم اكنون نيز با شــرايط دشــوارى دست و 
پنجه نرم مى كنند. كما اينكه در ســال گذشته 
هم برخــى صاحبخانه ها تمايل داشــتند نرخ 
اجاره بها نيــز چون قيمت واحدها 100 درصد 
رشــد كند كه چنين نشد، زيرا هيچ مستأجرى 
چنين امكانى را نداشته است. در اين بخش هم 
افزايش نرخ اجاره بها در شهرهاى بزرگ بيش 

از شهرهاى كوچك خواهد بود.
عقبايى با اشــاره به اينكه نرخ قيمت مســكن 
در برخى شــهرهاى شمالى و توريستى كشور 
نيز در روزهاى گذشته افزايش داشتند، افزود:  
نرخ قيمت در پايتخت تأثير مهمى بر شهرهاى 
ديگر دارد و اين تأثيــر ابتدا در مناطق ييالقى 
حاشيه تهران و ســپس در استان هاى تفريحى 
چــون گيــالن و مازندران ديده مى شــود. در 
استان هاى شمالى نيز افزايش قيمت چشمگيرى 
مشاهده شد. البته سونامى قيمتى رخ نداد ولى 
در مناطق غربى مازندران كه مخاطبان فراوانى 
دارد اين افزايش بيشتر مشاهده شد. با اين همه 
در استان هاى تفريحى شمال كشور ويالسازى 
متأسفانه به قيمت تخريب محيط زيست شديدا 
دنبال شده است و به همين دليل افزايش قيمت 
سونامى وار نبوده و عرضه و تقاضا بهتر متوازن 

شده اند.

مرغ در همدان بازهم گران شد

80 درصد خريداران مسكن، مصرف كننده واقعى نيستند



C M

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

شنبه  3 خرداد ماه 1399  شماره 3762

7

روى خط المپيك فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

راپينو:
 ترامپ به نفرت پراكنى دامن زده است

 ستاره تيم ملى فوتبال زنان آمريكا بار ديگر ضمن تاختن به «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهورى اين كشور، احتمال نامزد شدن براى رياست 

جمهورى آمريكا را در آينده رد نكرد.
«مگان راپينو» كه همواره منتقد صريح ترامپ بوده اســت، در جريان 
يك برنامه تلويزيونى رئيس جمهورى آمريكا را يك «ملى گراى سفيد» 
خواند و گفت كه به اعتقاد وى سياســت هاى ترامپ هيچ كمكى به 

آمريكا نكرده است.
راپينو در اين باره گفت: حاال فكر مى كنم كه در كاخ ســفيد، مشخصا 
يك ملى گراى ســفيد داريم و نفرت پراكنى و تبعيض در كشــور تنها 
منجر به تفرقه بيشــتر، نااميدى بيشتر، اضطراب بيشتر و ترس بيشتر 

شده است.
وى همــواره مدافع حقوق زنــان بوده و عالوه بر اين، در راســتاى 

اعتراض به تبعيض نژادى، به جنبش «زانو بزن» ملحق شده است.

بارسا قربانى بدهد
 مربع قدرت شكل مى گيرد

ســرمربى تيم ملى آرژانتين معتقد اســت كه اگر بارسلونا تعدادى از 
بازيكنان خود را قربانى كند، ديدن «ليونل مســى»، «لوئيس سوآرز»، 

«آنتوان گريژمان» و «الئوتارو مارتينز» در كنار يكديگر محتمل است.
اســكالونى گفت: مســى بهترين بازيكن تاريخ اســت. وقتى كه او 
بازنشســته شود، از اينكه ديگر بازى او را نمى بينيم، افسوس خواهيم 

خورد.
وى درباره احتمال انتقال مارتينز به نيوكمپ نيز گفت: الئوتارو بيشتر 
به سوآرز شــباهت دارد و همه باشگاه ها خواهان او هستند. در مورد 
تيم ملى آرژانتين، هرچقدر او و مســى بيشتر در كنار هم بازى كنند، 

بهتر است.
سرمربى آلبى سلسته افزود: اگر بارسلونا بازيكنان ديگر را قربانى كند، 
احتمال بازى مسى، سوآرز، گريژمان و مارتينز در كنار هم وجود دارد. 

ليپى: پيانيچ مناسب بارسلونا است
 سرمربى سابق تيم ملى فوتبال ايتاليا به ستايش از پيانيچ پرداخت 

و او را بازيكنى مناسب براى بارسلونا دانست.
ميرالم پيانيچ هافبك بوســنيايى يوونتوس مورد توجه بارســلونا قرار 
گرفته است و خبرهاى زيادى درباره احتمال حضور او در آبى انارى ها 

به گوش مى رسد.
مارچلو ليپى درباره حضور پيانيچ در بارسلونا گفت: پيانيچ يك هافبك 
بسيار خوب و باكالس است. او تجربه باشگاهى و ملى زيادى دارد و 
سبك بازى اش كامال مناسب با بارسلونا است و بر اين باور هستم كه 

در اين تيم موفق خواهد شد.
او درباره الئوتارو مارتينس هم كه گزينه اصلى براى تقويت خط حمله 
بارسلونا در تابستان است، گفت: مارتينس از مهاجمانى است كه من 

سبك بازى او را دوست دارم.

كرونا مانع از رويارويى برانكو با ايران
 شــيوع ويروس كرونا مانع از برگزارى ديدار دوســتانه تيم ملى 

فوتبال عمان برابر ايران شد.
بــه گزارش ايســنا، تيم ملى فوتبال عمــان در ماه ژانويــه با برانكو 
ايوانكوويچ سرمربى سابق پرسپوليس و تيم ملى فوتبال ايران قرارداد 

امضا كرد.
عمانى هــا اميدوار بودند كه با برانكــو در انتخابى جام جهانى 2022 
نتايج خوبى كسب كنند اما ويروس كرونا نه تنها اين بازى ها را عقب 

انداخت بلكه حتى برنامه ها تمرينى برانكو هم برگزار نشد.
فدراســيون فوتبال اين كشور 2 ديدار دوستانه برابر ايران و نيوزلند را 
براى شــاگردان برانكو تدارك ديد اما فعال با توجه به تعطيلى فوتبال 

به دليل كرونا خبرى از اين 2 ديدار دوستانه هم نيست.
تقابل برانكو با تيم ملى فوتبال ايران كه سابقه صعود به جام جهانى را 

با اين تيم دارد مى تواند بسيار جذاب باشد.

تمديد قرارداد ژيرو و كابايرو با چلسى
 مهاجم و دروازه بان تيم فوتبال چلســى قراردادشان را با اين تيم 

تمديد كردند.
به گزارش ســاكرنت، پس از شيوع ويروس كرونا در قاره اروپا خيلى 
از رويدادهاى ورزشى تعطيل شــده است و باشگاه هاى ليگ برترى 

تمرينات خودشان را براى بازى هاى ليگ برتر انگليس آغاز كرده اند.
باشــگاه چلسى خبر از تمديد قرارداد 2 بازيكن خود داد. ابتدا اوليويه 
ژيرو مهاجم فرانسوى چلســى قرارداد خود را براى يك فصل ديگر 
تمديد كرد تا مهاجم سابق آرســنال فصل آينده هم در تيم آبى پوش 
لندن باشــد. همچنين ويلى كابايرو دروازه بان آرژانتين و تيم چلسى 
كه توانست كپا آريزاباالگا دروازه بان چلسى را نيمكت نشين كند نيز 

قرارداد خود را براى يك فصل ديگر تمديد كرد.

كمك مالى ANOC به 206 كشور
 انجمــن ANOC اعالم كرد به كميته ملى المپيك 206 كشــور 
كمك مالى مى كند تا بتوانند ورزشــكاران خود را براى المپيك توكيو 

آماده كنند.
به گزارش ايســنا، انجمن كميته هاى ملى المپيك (ANOC) اعالم 
كرد بودجه بيش ترى را براى كمك به كشــورها جهت آماده شــدن 
براى المپيك توكيو درنظر خواهد گرفت. اين انجمن رقم دقيق بودجه 

كمكى به كميته ملى المپيك كشورها را اعالم نكرد.

ليگ برتر بيستم چه زمانى آغاز مى شود؟
 به گفته مســئوالن سازمان ليگ، در سالجارى خبرى از تعطيلى 75 
روزه ميان 2 فصل نخواهد بود و تيم ها و فوتباليست ها زمان كم ترى را 
در اختيار خواهند داشت و در اين وضعيت زمان كم ترى براى برگزارى 
تمرينات آماده سازى و همين طور استراحت فوتباليست ها و فصل نقل 
و انتقاالت وجود خواهد داشت. اگر اين فاصله 2 ماه و نيمه تا حدود 
يك ماه و نيم هم كاهش يابد، عمال، فصل جديد فوتبال زودتر از مهر 

99 آغاز نخواهد شد.
اخبارى درباره آغاز فصل جديد از اواخر شــهريور وجود دارد كه در 
اين صورت در حق 4 تيم آسيايى ايران اجحاف خواهد شد، زيرا آن ها 
در اين وضعيت زمان كم ترى براى آغاز فصل جديد خواهند داشت و 

قطعا با اعتراض فوتباليست ها هم مواجه خواهد شد.

قوانين و دستورالعمل هاى الزم
 براى پاس و شهردارى صادر شد

 با هماهنگى انجام شــده رئيس هيأت فوتبال استان همدان، مقرر 
شد تيم هاى فوتبال باشگاه هاى ورزشى پاس و شهردارى كه در ليگ 2 
حضوردارند براى آغاز تمرينات به منظور آماده سازى بازيكنان، باتوجه 
به برنامه ريزى و هماهنگى با اداره كل ورزش و جوانان و هيأت فوتبال 

مى توانند تمرينات خود را برگزار كنند.
دبيــر هيأت فوتبال اســتان با اعالم اين خبر گفت: بــه اين ترتيب از 
استاديوم شــهيد حاج بابائى (درصورت آماده بودن زمين) و استاديوم 
شــهداى قدس بهره مند شوند و هر 2 تيم در ديگر ساعات درصورت 
آماده بودن زمين استاديوم شهيد مفتح با هماهنگى هاى الزم با مسئوالن 

ذى ربط تا 1/5 ساعت مى توانند از اين استاديوم استفاده كنند.
مهدى بوجاريان افزود: انجام تســت هاى استاندارد تشخيص كرونا با 
پيگيــرى مدير تيم از تمامى كادر فنى و بازيكنان طبق دســتور العمل 
ستاد كروناى كشــور انجام مى شود و رعايت تمامى دستورالعمل هاى 
بهداشتى وزارت بهداشت، ستاد كروناى كشور و استان الزم و ضرورى 
است.  وى ادامه داد: عواقب سهل انگارى، قصور و انجام ندادن مراحل 
مذكور بر عهده باشــگاه مربوطه خواهد بود؛ از آنجا كه سالمتى كادر 
فنى عوامل اجرائى و بازيكنان باشــگاه در اولويت اين دســتورالعمل 

است، اجراى پروتكل هاى بهداشتى براى انجام تمرينات الزم است.

احتمال لغو المپيك توكيو 2021 قوت گرفت

 احتمال لغو رقابت هاى المپيك 2021 توكيو با توجه به تداوم كرونا 
در سال آينده قوت گرفت.

تومــاس باخ، رئيس آلمانى كميته بين المللــى المپيك (IOC) از لغو 
احتمالى المپيك توكيو خبر داد.

به گزارش بى بى ســى، رئيس IOC معتقد اســت اگر المپيك توكيو 
2020 در سال 2021 هم قابليت برگزارى نداشته باشد بايد به صورت 
كامل لغو شود. اين رقابت ها كه قرار بود تابستان سالجارى ميالدى به 
ميزبانى توكيو برگزار شــود به دليل همه گيرى جهانى ويروس كرونا با 

تصميم مشترك دولت ژاپن و IOC به سال 2021 موكول شد.
رئيس آلمانى كميته بين المللى المپيــك اظهار كرد: مى دانم كه تعويق 
دائم رقابت ها و اســتخدام چند هزار نفر در كميته سازماندهى المپيك 
امكان پذير نيســت. همچنين هماهنگى ميان فدراســيون هاى جهانى 
رشته هاى مختلف ورزشــى براى هر سال امكان  نخواهد داشت، زيرا 
ورزشــكاران بايد اطمينان خاطر داشته باشند. ما بايد آماده سناريوهاى 
مختلفى باشيم. اميدوار هســتيم كه المپيك توكيو 2020 ژوئن 2021

برگزار شوند.
تومــاس باخ افزود: شــايد نياز به اقدامات ديگرى براى ســاماندهى 
محيط امن داشته باشــيم. حتى ممكن است براى ورزشكاران و ساير 
شــركت كنندگان در المپيك قرنطينه را درنظر بگيريم. اگر قرار است 
المپيك توكيو در سال 2021 هم برگزار نشود بايد آن را لغو كنيم. البته 
نخست وزير ژاپن هم اعالم كرده است كه تابستان 2021 آخرين گزينه 

برگزارى المپيك 2020 خواهد بود.

فعاليت هاى ورزشى در شهرهاى 
 آخرين تصميمات درباره فعاليت باشــگاه ها و اماكن ورزشــى در 

شهرهاى وضعيت قرمز، زرد و سفيد اعالم شد.
به گزارش مهر، ستاد مقابله با ويروس كرونا در ورزش اعالم كرد، در 
تمامى شهرهاى ســفيد، فعاليت باشگاه ها، اماكن ورزشى، استخرها و 

رشته هاى ورزشى بالمانع است.
در تمامى شهرهاى زرد، فعاليت استخرهاى روباز، ورزش هاى انفرادى، 
كم برخورد، برخورد متوســط و باشگاه هاى بدنسازى و پرورش اندام 
بالمانع اســت. در تمامى شهرهاى قرمز فعاليت باشگاه هاى بدنسازى 
و پرورش اندام، رشــته هاى انفرادى، كم برخورد و برخورد متوسط د 

صورت تأييد مقامات بهداشتى شهر مربوطه بالمانع است.
در تمامى شــهرهاى قرمز، استخرها، باشــگاه هاى ورزشى رشته هاى 

پربرخورد مثل كشتى و رشته هاى رزمى تعطيل خواهد بود.
بديهى با تغيير وضعيت شــهرها از قرمز به زرد يا سفيد، و يا بالعكس، 
تصميمات جديد بهداشــتى درباره وضعيت فعاليت ورزشــى اتخاذ 

خواهد شد.
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پيشخوان
همدان مهد ورزش سواركارى است

14 باشگاه سواركارى و مركز پرورش اسب در سطح استان همدان 
فعاليت مى كنند.

رئيس هيأت ســواركارى اســتان همدان با اعالم اين مطلب به فارس 
گفت: اســتان همدان يكى از اســتان هاى مهد ورزش سواركارى و از 
قطب هاى اين رشته در سطح كشور است كه درحال حاضر 14 باشگاه 
سواركارى و مركز پرورش و توليد اسب در سطح استان وجود دارد كه 

از اين ميان 9 باشگاه در شهر همدان فعاليت مى كنند.
ســيد وحيد برقعى بيان كرد: در شهر همدان باشگاه هاى متعددى فعال 
هســتند كه در جذب عالقه مندان و ســواركاران فعاليت مى كنند كه از 

آن جمله مى توان به باشــگاه سواركارى اوســينا (ابن سينا) اشاره كرد 
كه با ســرمايه گذارى بخش خصوصى و تدوين يك برنامه بلندمدت، 
يك مركز توليد و پرورش اسب با يك نشان بين المللى در سطح ايران 

شناخته مى شود.
وى افزود: باشــگاه ســواركارى و مركز پرورش اسب اكباتان، شبديز، 
آذرخش، دريا، چشمه ســاران و ايثار از باشــگاه هاى فعال سواركارى 
در شــهر همدان هســتند كه در انتظار ارائه خدمات به شــهروندان و 

عالقه مندان اين رشته هستند.
برقعى تصريح كرد: باشگاه سواركارى ايثار يا همدان يكى از قديمى ترين 
و باسابقه ترين باشــگاه هاى سواركارى در كشور، استان و شهر همدان 

اســت كه نقش بسيار مهمى در رشــد و تعالى اين رشته در همدان و 
پرورش نسلى از قهرمانان اين رشته در همدان داشته است.

چرخه انتخابى تيم هاى 
ملى كشتى به تصويب 

رسيد
سومين سمينار عمومى هيأت هاى كشتى 
سراسر كشور با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و لــزوم رعايت مــوارد ايمنى و 
بهداشــتى، از طريق فضــاى مجازى و 
به صــورت آنالين در محل فدارســيون 

كشتى، برگزار شد.
مهم تريــن موضوع در دســتور كار اين 
جلسه بررســى و تصويب طرح چرخه 
انتخابــى تيم هــاى ملى كشــتى براى 
حضــور در المپيك 2021 توكيو بود كه 
با رأى تمامى رؤساى هيأت هاى كشتى 
استان هاى سراسر كشور اين طرح براى 
اجرا توسط فدراسيون كشتى، به تصويب 

رسيد.

سرخابى ها 
تست كرونا دادند

 مجموعه تيم هاى فوتبال اســتقالل  
وپرســپوليس با حضــور در مجموعه 
ورزشــى انقالب و شهيد كاظمى تست 

كرونا دادند.
اين تســت توســط گروه پزشكى اين 
2 باشگاه و پزشــكان بيمارستان انجام 
شد، شامل تب ســنجى، تست اكسيژن 
و ضربان قلب توســط دســتگاه پالس 
نمونه گيرى   ،PCR تست  اكسيمترى، 
ايمونوگولوبولين هاى  نظــر  از  خــون 
ادامــه  در  و  بــود   IGM و   IGG
گــروه  توســط  الزم  آموزش هــاى 
آموزش هاى پيشــگيرى از عفونت، به 
بازيكنان و كادر دو تيم فوتبال استقالل  
وپرســپوليس ارائه شد. تمرين تيم هاى 

ليگ برترى از امروز آغاز مى شود.

ازسرگيرى ليگ فوتبال 
عراق از 13 تير

 با تصميم مسئوالن فدراسيون فوتبال 
عراق ليگ اين كشــور از 13 تير از سر 

گرفته مى شود.
به گزارش ســايت كنفدراسيون فوتبال 
فوتبال  اتحاديه  عادى سازى  كميته  آسيا، 
عراق اعالم كرده است كه ليگ برتر عراق 
در تاريخ 3 جوالى (13 تير) از سر گرفته 
مى شــود.  محمد ال ناداوى، گفت: اين 
يك گام مهم براى فوتبال عراق است. ما 
بــراى حفظ امنيت بازيكنان، كادر فنى و 

داوران با دولت در ارتباط هستيم. 
ليگ برتــر عراق در 11 مــارس به دليل 
شــيوع بيمارى همه گيــر كوويد 19 به 

حالت تعليق درآمد. 

پس از 4 ماه 
دوچرخه سواران پا به 

ركاب مى شوند
 ركابزنان جاده پس از 4 ماه قرار است 
پا به ركاب شوند و در يك مسابقه جايزه 

بزرگ با يكديگر به رقابت بپردازند.
مســابقات  ايســنا،  گــزارش  بــه 
دوچرخه سوارى جاده از 26 بهمن سال 
98 به دليل شــيوع ويروس كرونا تعطيل 
شــد و اكنون قرار است دوباره ركابزنان 
پــس از ماه ها پــا به ركاب شــوند و با 

يكديگر به رقابت بپردازند.
پــس از اين كه اعالم شــد مســابقات 
ورزشــى مى توانند از 22 خرداد برگزار 
شوند، فدراســيون دوچرخه سوارى هم 
درنظــر دارد يك جايزه بــزرگ در 23

خرداد برگزار كند و اكنون به دنبال كسب 
ديگر مجوزهاى الزم است.

نوير در بايرن مونيخ 
ماندنى شد

 دروازه بــان تيم ملى فوتبــال آلمان، 
قــرارداد خود را با باشــگاه بايرن مونيخ 

به مدت 3 سال ديگر تمديد كرد.
قرارداد نوير 34 ســاله با بايرن مونيخ 
در پايان فصل جارى به اتمام مى رسيد 
و در هميــن راســتا، طرفين از چندى 
پيش بــراى تمديد قــرارداد مذاكرات 
را آغــاز كرده بودنــد. درحالى كه ابتدا 
رونــد مذاكرات خوب پيش نمى رفت، 
اما درنهايت سران قهرمان بوندسليگا با 

«نوير» به توافق كامل رسيدند.

 داغ شــدن موضــوع حضــور تيمى از 
همــدان در ليگ برتر كشــتى، هياهويى بين 
كشتى دوســتان و دغدغه مندان اين رشته در 
ديار هگمتانه ايجاد كرده اســت و اين عده  
معتقدند با جيب خالى نمى توان در ليگ برتر 

تيم دارى كرد.
كشــتى همــدان از گذشــته هاى دور بــا 
داشــتن قهرمانان و مدال آورانــى بلندآوازه 
در عرصه هــاى ملى و بين المللــى همواره 
صاحب نــام بــوده و در كشــور يكــى از 
قطب هاى اين رشته ورزشى شناخته مى شد؛ 
البته در يــك دوره به داليل مختلف با افول 
مواجه شد و امروز كشتى استان همدان سعى 

مى كند به روزهاى اوج خود بازگردد.
به گزارش مهر، بــا تغيير مديريت در هيأت 
كشــتى اســتان اتفاقات خوبى در اين رشته 
ورزشــى در همدان رقم خورد و مدير فعلى 
توانســته در اين مدت كوتــاه تحول خوبى 
با اتحاد و همدلى در خانواده كشــتى استان 
ايجاد كند و بيشتر كارشناسان و پيشكسوتان 
اين رشته ورزشــى نمره خوبى به مديريت 

حميدرضا يارى مى دهند.
براى بازگشت اين رشته ملى به روزهاى اوج 
كشتى اســتان نيازمند قرار گرفتن در محور 
تصميمات كالن ورزش استان هستيم كه البته 
استاندار و مديريت دستگاه ورزشى  ديدگاه 
به رشته كشتى تا به امروز مثبت بوده و سند 
اين ماجرا نيز موافقت و حمايت اســتاندار 
همــدان از حضور تيم اســتان در ليگ برتر 

كشتى كشور است.
به طور قطــع حضور همــدان در ليگ برتر 
كشتى كشور مى تواند هياهو و شوق زيادى 
را در بيــن مردم همدان و عالقه مندان به اين 
رشته ورزشى ايجاد كند اما نيازمند يك كار 
كارشناســى دقيق است تا پس از پايان ليگ؛ 

كشــتى استان همچون گذشته تا ساليان سال 
درگير بدهى هاى حضور در ليگ برتر كشتى 

نشود.
اما نبايد حضور در ليگ برتر موجب شــود 
هيأت كشتى اســتان از سياست اصلى خود 
كه استعداديابى و قهرمان پرورى است فاصله 
بگيرد و بايد همچنان پايه هاى كشــتى استان 
روزبه روز محكم تر شوند و با رفع نواقص و 
ضعف هايى كه وجود دارد آينده كشتى استان 

را تضمين كنيم.
حضــور در ليــگ برتر كشــتى به طور قطع 
بازتاب خبرى خوبى را براى هيأت كشــتى 
و مديريت دســتگاه ورزش اســتان به همراه 

خواهد داشت.
حضور در ليگ برتر كشتى با رعايت تمامى 
جوانب مى تواند دوباره خانواده هاى همدانى 
را با كشــتى آشــتى دهد تا با ميل و رغبت 
بيشترى فرزندان خود را به سمت اين رشته 
ورزشى ســوق دهند و حتى مى تواند دوباره 
نام ديار هگمتانه را در كشتى ايران طنين انداز 

كند.
مديركل ورزش و جوانان استان نيز با آگاهى 
از اين مشكل اعتقاد دارد بايد با درايت وارد 
ليگ برتر كشتى خواهيم شد و براى حضور 
در ليگ برتر كشتى تمامى جوانب را به خوبى 
درنظر خواهيم گرفــت و از اتفاقاتى كه در 
گذشته رقم خورده براى برنامه ريزى دقيق و 
مناسب درس خواهيم گرفت تا اشتباهاتى كه 
در ســاليان گذشته از حضور همدان در ليگ 

برتر كشتى اتفاق افتاده رقم نخورد.
محسن جهانشــير افزود: همين بدهى سبب 
شد تا كشتى همدان چند سال درجا بزند اما 
خوشبختانه در مديريت جديد هيأت كشتى 
اســتان شــاهد رقم خوردن اتفاقات خوبى 

هستيم.

كشتى اســتان همدان از پيشينه بسيار خوبى 
برخوردار بوده كه مايه مباهات است و بايد 
همه ما تالش كنيم كه دوباره كشتى استان به 

جايگاه اصلى خود بازگردد.
رئيس هيأت كشتى استان كه آبروى خود را 
براى كشتى گذاشته است، اظهار كرد: از هيچ 
تالشى براى اعتالى كشتى استان غافل نبوده 
و با جذب تمامى گوش شكسته ها با اتحاد و 
همدلى تالش مى شود كشتى را رونق دهيم.

حميدرضا يــارى گفت: توانســتيم در اين 
مدت كوتاه جايگاه كشتى استان را در كشور 
چندين پلــه افزايش دهيم و بــه دنبال اين 
هستيم تا با قدرت كشتى استان را به جايگاه 
واقعى خود بازگردانيم. كشتى استان همدان 
برنامه محور شــده و تمامى فعاليت ها با خرد 
جمعى انجام مى شــود. الزمه اصلى حضور 
ما در ليگ برتر جذب اسپانســر براى صفر 
تا 100 هزينه هاى مالى بــوده و به طورقطع 
درصورت جذب اسپانســر ما در ليگ برتر 

حاضر خواهيم شد.
مــا تجربيــات گذشــتگان را ديده ايــم و 
نمى خواهيم باز هم هيأت زير بار بدهى هاى 

مالى برود.
وى افزود: حمايت هاى مديريت ارشد استان 
و دســتگاه ورزش از رشته كشتى نيز سبب 
دلگرمــى ما براى تالش هرچه بيشــتر براى 
بازگشت كشتى اســتان همدان به روزهاى 

خوب شده است.
در پايان اين گزارش گفتنى اســت؛ حضور 
در ليگ برتر كشــتى استان همدان قطعًا يك 
اتفاق خوب براى ورزش ديار همدان خواهد 
بود كه با حضور يك اسپانســر قوى و متحد 
كه در اواسط مسابقات كار را رها نكند اتفاق 
خواهد افتاد و موجب مى شود تا نفسى تازه 
در شش هاى كشتى استان همدان دميده شود.

 دوره كالس خبرنويســى ويــژه روابط 
عمومى ادارات و هيأت هاى ورزشى استان 

برگزار مى شود.
ســخنگوى ورزش و جوانان استان با اعالم 
اين مطلب در برنامه هفتگى ديدار مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان با اصحاب 
رســانه گفت: به زودى كالس هاى آموزش 
خبرنويســى بــراى روابــط عمومى هــاى 
هيأت هاى ورزشى اســتان و شهرستان ها و 

ادارات ورزش و جوانان برگزار مى شود.
حمــدا... چاروســايى ضمــن قدردانى از 
حمايت هاى اصحاب رســانه، گفت: كسب 
رتبه برتر روابط عمومى دستگاه هاى اجرايى 
اســتان توســط اداره كل ورزش و جــوان 
مرهون حمايت و همراهى اصحاب رسانه و 
خبرنگاران زحمت كش استان همدان است، 
بنابراين اين عزيزان را در كسب اين افتخار 
سهيم و شريك مى دانيم زيرا الزمه پيشرفت 

در هر امرى همدلى و همراهى است.
وى با اشــاره بــه برگزارى ســاالنه دوره 
خبرنويســى و آمــوزش تهيــه و توليــد 
خبر بــراى روابــط عمومى هــاى ادارات 
شهرســتان ها و همچنين هيأت ها ورزشــى 

و ســازمان هاى مردم نهاد، گفــت: اين مهم 
در ســالجارى در دســتور كار قرار دارد اما 
به واسطه شيوع ويروس كرونا در استان برابر 
دستورالعمل هاى بهداشتى تا اطالع ثانوى به 

تعويق افتاده است.
چاروســايى با بيان اينكــه روابط عمومى 
ادارات شهرســتان بــا توجــه بــه تعطيلى 
فعاليت هــاى ورزشــى و كاهــش حجــم 
كار، بايد در ســاير حوزه بــه تهيه و توليد 
محتوى خبرى بپردازند، گفت: امروز روابط 
عمومى ها مى توانند در انعكاس فعاليت هاى 
مختلف شــامل بازديد از زيرســاخت هاى 

ورزشــى، جلسات بررســى و نقد عملكرد 
هيأت هاى ورزشى و ... فعاليت كنند.

وى ادامــه داد: باهدف ارج نهادن به فعاليت 
خبرنــگاران، نظام مند شــدن هرچه بهتر و 
همچنيــن تربيت خبرنــگاران حرفه اى در 
اســتان همدان با همراهى هاى انجام شــده 
توسط جمعى از اصحاب رسانه و مسئوالن 
سنديكاى مطبوعات استان درحال راه اندازى 
اســت كه اين مهم عالوه بــر حمايت هاى 
مادى و معنوى از اصحاب رســانه مى تواند 
نقش به ســزايى در آموزش ايــن حرفه در 

استان داشته باشد.
چاروســايى با اشــاره به اقدامات روابط 
عمومى اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان در ميزبانى و برگزارى مســابقات 
و اردوهاى ورزشــى، گفت: سال گذشته 
اقدامــات خوبى نظير تهيه تصاوير هوايى 
از ظرفيت هاى اماكن ورزشــى، تفريحى 
و گردشگرى استان همدان براى پذيرش 
ميزبانى مســابقات و اردوهاى ورزشــى 
انجام شــد و به فدراسيون ها ارسال و در 
فضاى مجــازى و ســايت هاى معتبر نيز 

منتشر شد.

هياهوى ليگ برتر 
در آوردگاه كشتى استان

كالس خبرنويسى ويژه روابط عمومى ها
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باباطاهر

وزير ميراث فرهنگى خبر داد
آمادگى همه تأسيسات گردشگرى در مناطق 

سفيد براى خدمات رسانى به مسافران
 همه تأسيسات گردشــگرى در مناطق سفيد بايد آمادگى كامل 
براى خدمات رســانى به مسافران احتمالى در تعطيالت عيد فطر را 

داشته باشند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، وزيــر ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اظهار كرد: از هفته گذشته نظارت ها 
و بازديد هاى ميدانى ما در ســطح اســتان ها و كشور آغاز شده 
اســت و مراكز اقامتى و تأسيسات گردشــگرى به شكل مرتب 
كنتــرل مى شــوند، وزارت بهداشــت نيز در ايــن زمينه اعالم 
آمادگى كــرده، به طورى كه ابالغيه اى را به تمام دانشــگاه هاى 

علوم پزشــكى سراسر كشور ارســال كرده و تمامى بازرسان و 
كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اى خود را براى اين نظارت 

كرده اند. بسيج 
على اصغر مونسان گفت: تمام مراكز اقامتى شامل هتل ها، واحد هاى 
پذيرايى و گردشــگرى در سراسر كشور براى شروع فعاليت دوباره 
خود در ســايت وزارت بهداشــت ثبت نام و پروتكل هاى بهداشتى 
را دريافت كرده اند، بنابراين همه تأسيســات گردشگرى در مناطق 
سفيد بايد آمادگى كامل براى خدمات رسانى به مسافران احتمالى در 

تعطيالت عيد فطر را داشته باشند.
وى ادامه داد: در جلســه چهل و هشــتمين نشســت اعضاى ستاد 
مركزى هماهنگى خدمات ســفر و چهارمين نشســت كميته اماكن 
گردشگرى و فضا هاى ورزشــى ستاد ملى كرونا كه 23 ارديبهشت 
99 در اين وزارت خانه با حضور دســتگاه هاى عضو برگزار شــد، 

بر ضرورت فعاليت مضاعف تمام دســتگاه هاى عضو ستاد مركزى 
هماهنگى خدمات ســفر به عنوان دستگاه مســئول و امين به منظور 
پيش بينى هــاى الزم بــراى تأمين اقامت و نياز هاى مســافران براى 

مسافرت هاى احتمالى مردم تأكيد شد.
وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى تصريح كرد: 
درحال حاضر بخش قابل توجهى از سفر هاى داخلى مردم با اهداف 
معنــوى، زيارت و كار در حال انجام اســت و پيش بينى مى شــود 
همزمان با عيد ســعيد فطر حجم اين سفر ها افزايش پيدا كند به اين 
منظور دستگاه هاى عضو ستاد هماهنگى خدمات سفر كشور آمادگى 

الزم براى مديريت هوشمند اين سفر ها را دارد.
وى بيان كرد: دستگاه هاى عضو ستاد، نظارت ها و بازرسى هاى الزم 
را براى ُحسن اجراى پروتكل هاى ابالغى و اطمينان از آمادگى مراكز 

خدماتى و گردشگرى در دستور كار خود قرار دادند.

وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى افزود: در مناطق و 
استان هايى كه وزارت بهداشت وضعيت سفيد اعالم كرده است، ما 
نيز به مديران كل استان ها در نامه اى ابالغ كرديم تا مراكز و تأسيسات 
گردشگرى با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى خدمات شايسته به 

مردم ارائه كنند.
مونســان گفت: با هماهنگى كه با جامعه هتلداران كشور انجام شده 
است، تمامى هتل ها براى ارائه خدمات ايمن همراه با حفظ سالمتى 

مسافران اعالم آمادگى كرده اند.
 ممنوعيت برپايى چادر، مردم طبيعت گردى كنند

وزيــر ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى گفت: مردم 
مى توانند با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از مراكز تفريحى روباز، 

طبيعت گردى و كوهنوردى استفاده كنند.
بــه گزارش مهــر، مونســان گفت: مراكــز تفريحى روبــاز براى 

طبيعت گردى و كوهنوردى باز است و هيچ گونه محدوديتى از نظر 
اين وزارت خانه براى استفاده مردم با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

وجود ندارد.
وى افزود: برپايى چادر و كمپ هاى عمومى به قصد اقامت شــبانه 
در بوستان هاى تفريحى در حجم باال كه موجب تجمع بيش از حد 
گردشگران و مسافران شــود، همچنان ممنوع است و بهتر است از 

مراكز اقامتى رسمى داراى مجوز از اين وزارت خانه استفاده كنند.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى افزود: از وزارت 
كشــور درخواســت كرديم تا مقامات اســتانى، انتظامى و امنيتى 
همكارى الزم را براى اســتفاده مردم از جاذبه هاى طبيعت گردى و 
مراكز تفريحى روباز به ويژه در شــرايط كنونى جامعه و فشــارهاى 
روحى كه به مردم ناشــى از ويروس كرونا وارد شــده است، داشته 

باشند.

كرونا و بازديد مجازى از گنجينه هاى 
گران بهاى همدان

موزه ها را در خانه ببينيم
 همدان با داشتن بيش از هزار اثر تاريخى و طبيعى 
منحصــر به فرد و گنجينه اى نــاب و حيرت انگيز از 
يادمان هــاى باارزش فرهنگى نيــاكان، كه اين روزها 
ويــروس كرونا عالقه مندان به بازديد از اين آثار را به 

دنياى مجازى برده است. 
همزمــان با هفته ميراث فرهنگى و به مناســبت روز 
جهانى موزه ها تور مجازى با شعار «موزه ها را در خانه 

ببينيم» در 6 موزه استان همدان در حال اجرا است. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان همدان با اشاره به اينكه همدان داراى بيش از 
هزار اثر تاريخى، طبيعى و گردشگرى است، گفت: در 
تعطيالت نوروز به دليل شيوع ويروس كرونا هيچگونه 

خدمات سفر به گردشگران ارائه نشد. 
على مالمير با بيان اينكه موزه هاى اين استان همچنان 
تعطيل اســت، افزود: در هفته ميراث فرهنگى مردم 

موزه هاى همدان را مجازى ببينند. 
وى خاطرنشان كرد: با توجه به تعطيلى موزه ها به دليل 
شيوع ويروس كرونا امكان بازديد مجازى از موزه هاى 
استان از بيســت و هفتم ارديبهشت تا يكم خرداد به 

صورت آنالين در اينستاگرام فراهم شد. 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
اســتان همدان افزود: اين فضا، اين امــكان را براى 
عالقه مندان به تاريخ و فرهنگ كشــور فراهم كرد تا 
در اين هفته در خانه هاى خود ميزبان موزه هاى استان 
باشــند و در بازديدى متفاوت به تماشاى جاذبه هاى 

تاريخى و هنرى اين مجموعه ها بپردازند. 
 هيچگونه خدماتى به گردشــگران ارائه 

نمى شود
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى همدان گفت: هيچگونه خدمات سفر تا 
اعالم رسمى ستاد پيشگيرى و مقابله با شيوع كرونا در 

اين استان ارائه نمى شود. 
على خاكســار افــزود: هيچ گونه خدمات ســفر در 
نوروز امسال نيز به مسافران ارائه نشد و تمامى مراكز 
گردشــگرى، موزه ها و جاذبه هاى تاريخى همدان در 

ايام نوروز تعطيل بود. 
وى اظهار كرد: ســال گذشته يك ميليون و 300 هزار 
نفر از جاذبه هاى گردشگرى اين استان بازديد كردند 
اما نوروز امسال هيچگونه خدمات سفرى ارائه نشد. 

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى همدان افزود: با توجه به تعطيلى مراكز 
گردشــگرى در سطح همدان هيچ دليلى وجود ندارد 
كه مسافران به اين اســتان عزيمت كنند و اين اقدام 
در راســتاى حفظ سالمت گردشگران و پيشگيرى از 

شيوع كرونا است. 
وى افزود: بازديد گردشگران از جاذبه هاى گردشگرى 

همدان 21 درصد در سال 98 رشد داشته است. 
خاكسار تعداد بازديدكنندگان خارجى از اين جاذبه ها 
در سال 98 را نيز 7 هزار و 400 نفر اعالم كرد و گفت: 
آرامگاه هاى بوعلى سينا، باباطاهر و تپه هگمتانه از پر 

بازديدترين اماكن اين استان بوده اند. 
وى ادامه داد: در ســال گذشــته مجموعه اقامت در 
واحدهاى اقامتى استان همدان يك ميليون و 572 هزار 
نفر بوده كه 175 هزار نفر آن در واحدهاى اقامتى مانند 
هتل، مهمان پذير، هتل آپارتمان، خانه مسافر، چادر و 
كمپ هاى اقامتى، مهمانســراهاى دولتى و اردوگاه ها 
اقامت داشتند كه نسبت به سال گذشته آن يعنى سال 

1397، 14 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
 خاكسار گفت: اقامت در اقامتگاه هاى بوم گردى نيز 
3 هزار و 700 نفر بوده كه نسبت به سال مشابه 147 

درصد رشد داشته است. 
وى با بيان اينكه نوروز 98 به دليل شــرايط جوى و 
وقوع سيل گردشــگر كمترى وارد همدان شده بود، 
اظهار كــرد: با اين وجود ميزان مســافرت در فصل 

تابستان افزايش چشمگيرى داشت. 
خاكســار به افزايش تخت هاى اقامتى در اســتان نيز 
اشــاره كرد و گفت: اين برنامه از سال 94 در دستور 
كار قــرار گرفته و اكنون بــه رقم 4 هزار و 43 تخت 

رسيده ايم. 

هر كه در است تو داالن باش
ابوعطا »

ــف از  ــنودى زائدالوص ــراز خوش ــا اب ــارق ب ــز س ــتان عزي  دوس
ــه  ــالمتى هم ــا آرزوى س ــزان و ب ــما عزي ــته جمعى ش مرخصــى دس
آحــاد ملــت، به عنــوان هم وطنــى كــه يــك فرونــد خــودروى ملــى 
900 ميليــون ريالــى(900 هــزار قــران جديــد) در اختيــار دارد يــك 
ــدر  ــمندم اين ق ــزان دارم، خواهش ــما عزي ــه از ش ــاى عاجزان تقاض
ــه خــدا ديگــه خــز شــده،  ــد، ب ــد» اصــرار نورزي ــر ســرقت «پراي ب
چيــزش دراومــده، ... گنــدش، پرايــد در شــأن شــما نيســت بــه جــان 
ــرا  ــيد، چ ــش باش ــى مثبت اندي ــد كم ــعى نمى كني ــرا س ــده ام، چ وال
ــان  ــد هم ــاور نداري ــرا ب ــد؟ چ ــزرگ نمى كني ــود را ب ــاى خ آرزوه
ــاور داشــته باشــيد؟  ــاره شــما رخ مى دهــد كــه بــه آن ب چيــزى درب
ــه  ــگاه خــود را به جــاى قل ــد» اســت؟ چــرا ن ــا شــأن شــما «پراي آي
بــه دامنــه دوخته ايــد؟ هــا، چــرا؟ خودتــان قضــاوت كنيــد اگــر وارد 
ــارو بنــز «كالس اس» ســرقت كــرده بهتــر  بنــد شــويد و بگوينــد ي
اســت يــا اينكــه روز آخــر شــما را به عنــوان يــك عــدد كفتــر كاكل 
بــه ســر گلريــزان كــرده و بگوينــد ســالمتى مــردى كــه بــه خاطــر 
پرايــد چنــد ســال رو تــو زنــدان گذرونــد؟ ايــن خوبيــت نــداره واال، 

از مــا گفتــن بــود.
دوستان عزيز ســارق، براى تنوع هم كه شده مهارت هاى محيرالعقول 
خــود را بر روى خودروى ازمابهتران هم نشــان دهيد، طبقه بدبخت 
آپارتمان نشــين چه گناهى كــرده كه بايد زندگى سرشــار از اميد در 
يك خانه چند ده مترى را با ســمفونى صداى خالب همســايه بااليى 
و ســاير اصوات ايام تعطيل تحمل كرده و همزمان به ســبب خدمات 
بى شائبه مسئوالن شهرى در حذف پاركينگ، روزانه چندين ساعت بر 
ســر جاى پارك در كوچه دعوا و مرافعه كند و در نهايت صبح هنگام  
پس از فرو كردن لقمه اى چاشــت در گوش و رفتــن به كوچه ببيند 
جا «تَر» اســت و پرايــد موصوف به دانيل اورتگا رفته اســت، چرا؟ 
چون احتماال شــما عزيزان سارق صبح زودترى بيدار شده و كامرواتر 

بوده ايد.
هم واليتى هــاى ما يك  ضرب المثلى دارند كــه مى گويند: «وارلى گئيه 
نده دييه رلر موبارك دير، يوخسول گئيه نده دييه رلر هاردان تاپدين؟» 
يعنى پولدار بپوشه ميگن مبارك باشه فقير بپوشه ميگن از كجا آوردى؟ 
حاال حكايت اين ســاكنان خانه هاى 45 مترى در اواسط يك آپارتمان 
النه زنبورى بــدون پاركينگ هم دقيقًا همين اســت آخه برادر من تو 
ماشــين مى خواى چه كار؟ از همين سيستم مدرن حمل ونقل عمومى 
اســتفاده كن ديگه، چرا بيخود كار عزيزان پليس را سخت مى كنى كه 
هى اين ســارقان بزرگوار را دستگير كنند و بعد عزيزانى ديگر هى به 

آنها مرخصى بدهند؟
بــرادر مــن رفتــى قفــل فرمــان و قفل پــدال و ســاير اُسكالســيون هاى 
ــه قيمــت نجومــى خريــدى وصــل كــردى رو پرايــد؟  موجــود را ب
آخــه رو پرايــد كــه هــر گوشــه اش يــك روزنــه و ســوراخ و راه دزد 
ــه تــو چــى بگــم آخــه؟ فقــط مى تونــم بگــم،  آاااه  هســت؟ مــن ب
(صــداى حركتــى كــه موالنــا دربــاره آن گفتــه وانگهــان بــا هــر دو 

دســتش ده بــداد)
ــن  ــى اي ــودروى 90 ميليون ــدگان خ ــه دارن ــن ب ــا نصيحــت م تنه
ــا،  ــالت زندان ه ــان تعطي ــا پاي ــوى و ت ــالع ثان ــا اط ــه ت ــت ك اس
ــاد  ــرد زي ــيد و آب س ــش باش ــد، مثبت اندي ــخت نگيري ــى س خيل

ــيد... بنوش
هر كه در است تو داالن باش/ هر كه خر است تو پاالن باش
بى نوا بايد كه اندر زير دار/ شل كند لذت برد از روزگار    

■ دوبيتى باباطاهر 
آنكه بى خان و بى مانه منم من                                        آنكه بر گشته سامانه منم من
آنكه شادمان به انده ميكره روز                                  آنكه روزش چو شامانه منم و من

ين
جز

س در
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

 اس
  

وند
قها

   
ين

امن
 ف

زن
 ر

گ
اهن

ود  ر
 كب

وند
نها

   
ان

رك
يس

 تو
الير

 م
ان

مد  
ه

ان
ست

هر
ش

22 20 24 25 23 23 21 23 26 23 25 24
11 7  9  10  8  8  8  9  10  10  10 9
25 25 22 25 35 35 25 35 25 25 25 35

■ حديث:
امام على(ع):

نشانه سياسِت درست ، برنامه ريزى صحيح و پرهيز از ريخت و پاش است .   
غرر الحكم : ح 4821

مريم مقدم »
 آغاز بيســت ودومين فصل كاوش تپه باستانى 
هگمتانه همدان همزمان بــا هفته ميراث فرهنگى 
بهانه حضــور نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 

جمعه همدان در سايت تاريخى هگمتانه شد. 
در اين حضور بازديد از موزه، ترانشه هاى مركزى، 

كليسا و موزه منطقه اى غرب كشور رقم خورد.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان به 
مناســبت هفته ميراث فرهنگى، صبح روز پنجشنبه 
يكم خرداد از بخش هاى مختلف ســايت باستانى 
هگمتانه، موزه اين مجموعــه و موزه منطقه اى در 
حال ســاخت غرب كشور بازديد و بر ثبت جهانى 

تپه هگمتانه تأكيد كرد. 
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در ابتدا 
اين بازديد بــا تبريك هفته ميراث فرهنگى به همه 
فعاالن اين حــوزه گفت: زحمــات فراوانى براى 
احياء و زنده نگهداشــتن تمدن و فرهنگ كهن اين 

استان كشيده شده كه قابل تقدير است. 
وى افزود: امروز در جريان اين ديدار با شگفتى هاى 
فراوانى مواجه شــدم كه از هزاران ســال پيش به 
يادگار مانده اســت و نشان از آن دارد كه انسان ها 
با تمام محدوديت هايى كه وجود داشته، چه تالش 

وافرى براى شكل گيرى تمدن بشرى كرده اند. 

 شعبانى اظهار كرد: بنده امروز به ياد اين آيه قرآنى 
افتــادم كه مى فرمايد: شــما كه امــروز خيلى ادعا 

داريد، گذشــتگان شــما خيلى قدرتمند و قوى تر 
بودند اما اكنون ديگر نيســتند، اين آيه امروز واقعًا 

اينجا ظهور و بروز دارد. 
امام جمعه همدان از همه مــردم ايران و نيز مردم 
اســتان همدان خواست تا از اين مجموعه تاريخى 
بازديــد كرده و با فرهنگ و تمــدن بزرگ ايران و 

همدان بيشتر آشنا شوند. 
وى ادامــه داد: وجــود آثار تاريخــى همچون تپه 
هگمتانه در اســتان نشــان مى دهد كه همدان يك 
اســتان با فرهنگ و تاريخ كهن اســت و اين جاى 
شــكرگزارى دارد و ما بايد قــدر اين نعمت را در 

استان بدانيم. 
شــعبانى گفت: ما كمتر شــهرى در دنيا به قدمت 
همدان داريم و وجود چنين جاذبه هاى تاريخى در 
همدان مى تواند به رونق صنعت گردشگرى منجر 
شود و بايد براى ثبت جهانى هگمتانه و ديگر آثار 

واجد ارزش ما تالش دوچندان شود. 
در ايــن بازديد مديــركل ميراث فرهنگى اســتان 
همــدان گفت: همدان را پايتخــت تاريخ و تمدن 
ايران ناميده اند. تپه باســتانى هگمتانه در مركز شهر 
همدان واقع است و از مكان هاى ديدنى و تاريخى 

همدان به شمار مى رود. 
على مالمير افزود: بســيارى از باستان شناسان، تپه 
هگمتانه را وســيع ترين تپه باستانى ايران دانسته و 
آن را بقاياى ابنيه كاسى، مادى، هخامنشى و پس از 
آن مى دانند. مساحت تپه هگمتانه حدود 30 هكتار 

اســت، كه با در نظر گرفتــن بخش هايى كه جزو 
محدوده تپه باستانى بوده، ولى اينك ساختمان هاى 
مسكونى بر روى آن ســاخته شده، به بيش از 40 

هكتار نيز مى رسد. 
وى عنوان كــرد: اين تپه بيضى شــكل، در داخل 
محدوده شــهر فعلى همدان در دو ســوى خيابان 
اكباتان (آيباتان) واقع شــده اســت. نــام هگمتانه 
بــه معنى محل تجمع بوده و در منابع باســتانى به 
صورت هگمتانه، اكباتان، امدانه و همدان ثبت شده 
كه اين سايت باستانى در سال 1310 به شماره 28 

در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. 
در بازديد از موزه منطقه اى غرب مديركل ميراث 
فرهنگى گفت: ساخت اين مجموعه فرهنگى در 
همدان 12 ســال پيش در جوار سايت تاريخى 
«تپه هگمتانه» با طرح و نقشــه اى مشتمل بر 3 
طبقه در زير ســطح زمين «مــوزه در خاك» به 
مســاحت 10 هزار متر مربع آغاز شد تا آينه اى 
باشــد براى به تصوير كشــيدن تاريخ، تمدن و 
فرهنگ كهن ديار همدان و نيمه غربى كشــور 
و مجموعه اى بى بديل از آثار و اشــياء تاريخى 
اين بخش از ايران باســتان را در برابر چشمان 

گردشگران به نمايش بگذارد. 
مالمير گفت: در اين مجموعه بخش هاى نمايشگاه، 
گالرى هاى پژوهشــى، كتابخانــه تخصصى، آمفى 
تئاتــر و ســايت ادارى پيش بينــى و برخى مراكز 
خدمــات رفاهى نيز گنجانده شــده كــه به گفته 
مســئوالن امر، اگر اين طرح به ســرانجام برسد از 

موزه هاى بزرگ و مهم كشور خواهد بود. 
حسن سلطانى مســئول دفتر فنى ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى همدان، در پاسخ به 
چرايى تأخير در اجراى ايــن طرح به ايرنا گفت: 
نقشــه اوليه موزه 2 طبقه روى زمين و 3 طبقه زير 
ســطح بود كه هنگام گودبردارى در عمق 15مترى 
جوشش آب از دل زمين عمليات را متوقف كرد و 
به دليل تراز باالى آب در اين منطقه به ناچار طرح 
و نقشــه كار تعويض و اين بار در عمق 12 مترى 

فونداسيون بندى ساختمان آغاز شد. 

اتوبوس هاى 
خــالى 

در انتظار مسافر
زهرا زنگنه »

 ترمينــال اتوبوس هاى همدان مملو از اتوبوس هايى 
است كه در انتظار مسافر هستند.

وقتى وارد ترمينال اتوبوس هاى همدان شدم با منظره اى 
متفاوت تر از تصورات گذشــته ام مواجه شدم؛ ترمينالى 
خالــى از مســافر و اتوبوس هايى كه انتظار مســافر را 

مى كشند.
در پايانه  حمل ونقل زمينى قدم مــى زدم كه راننده ها و 
داالن دارها (افرادى كه مســافر براى اتوبوس ها جذب 
مى كنند) به ســمت من آمدند چون خيال مى كردند من 

هم مســافر هستم اما وقتى متوجه شدند كه قرار نيست 
مسافر اتوبوس آنها شوم نااميدانه به سمت اتوبوس خود 

برگشتند.
با يك راننده اى 60 ســاله با موهاى سفيد درباره اوضاع 
ترمينال صحبت كردم، وى مى گويد: 3 ماه است اوضاع 
اينجا به اين شكل است و مســافرى نيست البته اوايل 
شيوع كرونا حتى يك مســافر هم نبود حاال كمى بهتر 
شــده و حداقل با 5 مسافر به سمت تهران مى روم و با 

اتوبوس خالى برمى گردم.
وارد ساختمان پايانه حمل ونقل زمينى شدم از گوشه و 
كنار صداى داالن دارها مى آمد كه فرياد مى زدند ترمينال 
آرژانتيــن، خزانه، ســارى، ترمينال غــرب اما فايده اى 
نداشت چون مســافرى نبود كه صداى آنها به گوشش 

برسد.
به سمت تعاونى هايى رفتم كه پيش از اين اوضاع يكى 
از شلوغ ترين قسمت هاى ترمينال بود اما حاال هر 14 تا 
تعاونى آن در خلوت ترين حالت ممكن بودند. به سمت 
نخستين محل بليت فروشى رفتم كه بليت تهران، اهواز، 

مشهد را مى فروخت. وى درباره وضعيت بليت فروشى 
و مسافر مى گويد: بيشــترين بليتى كه مى فروشم براى 
تهران اســت، مشهد كه چون شهر زيارتى است و حرم 
تعطيل اســت مســافرى ندارد و خوزستان و اهواز هم 
به دليل كارگرهايى كه در آنجا كار مى كنند شايد حدود 

10 تا مسافر در روز داشته باشد.
وى ادامــه مى دهــد: تعاونــى مــن 30 اتوبــوس فعــال 
پيــش از ايــن اوضــاع داشــت كــه االن بــه 7 تــا كاهش 
ــا  ــا ب ــن اتوبوس ه ــدام از اي ــرده اســت و هرك ــدا ك پي
ــت  ــن حال ــر ظرفيــت در بهتري وجــود داشــتن 24 نف
ــا 10 مســافر بــه ســمت مقصــد حركــت مى كننــد. ب

ــى روم  ــرى م ــتگاه بليت فروشــى ديگ ــه ســمت ايس ب
ــن  ــم و قزوي ــارى، ق ــت س ــروش بلي ــل ف ــه مح ك
ــال  ــد: هرس ــى مى گوي ــن تعاون ــدى اي ــت. متص اس
ــس از  ــود و پ ــافرى نب ــان مس ــاه رمض ــه اول م هفت
گذشــت چنــد روز مســافرها بيشــتر مى شــد امــا 
ــال هاى  ــه س ــبت ب ــرى نس ــرايط متفاوت ت ــال ش امس
گذشــته را تجربــه كرديــم، روزانــه شــايد بيشــتر از 10 

تــا مســافر نداشــته باشــيم و از طرفــى در راه برگشــت 
هــم اتوبوس هــا خالــى برمى گردنــد.

همان موقع يكى از داالن دارها به ســمت من مى آيد و 
با گاليه مندى مى گويد كه من با تعداد مســافرها حقوق 
برايم تعيين مى شــود و حاال كه مسافر كم شده من هم 

حقوقم كم شده و نمى توانم زندگى خود را بگذرانم.
يكــى ديگــر از متصدى هــا كــه پيرمــردى خنــدان بــود 
ــينم  ــا مى نش ــه اينج ــب ك ــا ش ــح ت ــد: از صب مى گوي
فقــط وقــت خــود را بــا حــل كــردن جــدول 
ــى  ــن بليت ــه م ــم چــون مســافرى نيســت ك مى گذران

ــم. ــه او بفروش ب
وى ادامه مى دهد: اتوبوس هاى تعاونى من به دليل كرونا 
و نبود مسافر به يك  سوم گذشته كاهش پيدا كرده است. 
پيش از اين 30 اتوبوس داشتم كه هركدام با 20 مسافر 
به ســمت مقصد حركت مى كردند. بعضى از مقصدها 
كه در 3 زمان مختلف در يك روز حركت داشــتند اما 
االن همه با هم يكى شــده و با يك اتوبوس به ســمت 

مقصد مى روند.

ــه  ــود ك ــه داده ش ــى ب ــود وام ــرار ب ــد ق وى مى گوي
ــه  ــت ك ــرار اس ــر ق ــم، اگ ــام كردي ــراى آن ثبت ن ب
ــا ســريع تر چــون اوضــاع  ــا وام داده شــود لطف ــه م ب

ــراب اســت. ــى خ خيل
يك خانم هم كه مســئوليت يكى ديگر از تعاونى ها را 
داشت مى گويد: براى ما متصدى ها كاهش حقوق در اين 
اوضاع وجود نداشــت اما وقتى وارد اينجا مى شوم و با 
ترمينال خالى رو به رو مى شوم دلم براى هياهوى گذشته 

آن تنگ مى شود.
وى ادامه مى دهــد: در اين اوضاع داالن دارها آســيب 
بيشترى ديدند و دريافتى ماهانه آنها به يك سوم گذشته 
كاهش پيدا كرده اســت چون مســافرى نيست كه آنها 

كسب درآمد كنند.
وقتى از ترمينال خارج شدم با راننده هايى مواجه شدم كه 
همچنان خسته كنار اتوبوس خود ايستاده و نااميدانه در 
انتظار مسافر هستند. شيوع كرونا سبب شد كه مسافرها 
كم شــوند، اتوبوس ها خالى شــوند، راننده ها خسته و 

نگران شوند و ترمينال خلوت شود. 

نماينده ولى فقيه در استان تأكيد كرد

 تالش براى ثبت جهانى 
هگمتـانه  
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