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سقف كاذب همدان را 
برداريد

 1- سال ها در استان درباره دليل سرعت 
كم توسعه بحث شــده است و هركس از 
منظــر خود داليلى را مطرح كرده اســت.
در ايــن زمينه حتى برخى اســتانداران از 

طرح هاى پژوهشى براى...

t

ی با وا

مدير عامـل و كاركنـان شركت توليدى و صنعتى فيلتـر سركان

درگذشت 
حاج كــريم فضلـى 

بنيانگـذار گـروه صنعتى گلــرنگ 
را خدمــت خانــواده محتــرم آن مــرد بــزرگ جامعــه صنعــت ايــران و فعــاالن اقتصــادى و 
توليــدى تســليت عــرض كــرده و از خداونــد رحمــان بــراى آن مرحــوم  غفــران الهــى و 

بــراى ســاير بازمانــدگان صبــر و شــكيبايى مســئلت داريــم.

t

ت وی او ه   ت  باز

حاج حسين حيـدرى خير نمونـه و مدرسه سـاز كشورى

درگذشت 

حاج محمـدكـريم فضلـى 
بزرگترين كارآفرين همدانى در كشور را به خانواده معزز ايشان و جامعه 
كارآفرينان و تمامى دوستدارانش تسليت عرض مى كنم و از خداوند متعال 

براى آن بزرگ مرد، علو درجات را مسئلت دارم.

تبريك و تهنيت

شركت پنير و خامه مالير (پالره)

جناب آقاى 

حسيـن فـارسى 
معاون محترم سياسى امنيتى فرماندارى ويژه شهرستان مالير 

جناب آقــاى 
مسعود وفايى زاده بخشدار محترم بخش جوكار 

بــا احتــرام بدينوســيله انتصــاب شــما بزرگــواران در ســمت هاى جديــد را صميمانــه تبريــك 
و تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در پرتــو عنايــات ايــزد متعــال در راه خدمــت همــواره 

ســالمت و ســربلند باشــيد.

بحران مسكن همه را خانه خراب كرد
■ در نبود نظارت و كنترل قيمت ها بازار مسكن همدان هر روز رقم هاى نجومى را تجربه مى كند

توسعه متـوازن شهرى؛ زمينه سـاز توسعه پـايدار و تأثيرگـذار توسعه متـوازن شهرى؛ زمينه سـاز توسعه پـايدار و تأثيرگـذار 
در پـروژه هاى عمـرانى منطقه در پـروژه هاى عمـرانى منطقه 22 شهـردارى شهـردارى
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بيش از 700 مبتال در همدان كرونا را شكست دادند 

تست مجدد مهم ترين 
فاكتور اعالم بهبود بيماران

خر
ب آ

اليو بوعلى و باباطاهرشي
 جناب شيخ الرئيس حجت الحق ملك االطبا 
به صورت آنالين: ســالم باباجان اگه صداى 
منــو دارى، لباس تنت كن لحظاتى در خدمت 

فالوئرهاى جان باشيم.
باباطاهر: سالم بله... يه لحظه، آها درست شد..
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اسدآباد پيش تر از كالنشهرها 
در فاصله گذارى اجتماعى
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سقف كاذب همدان را برداريد
 1- ســال ها در اســتان درباره دليل سرعت كم توسعه بحث شده 

است و هركس از منظر خود داليلى را مطرح كرده است.
در ايــن زمينه حتى برخى اســتانداران از طرح هاى پژوهشــى براى 

آسيب شناسى اين موضوع سخن گفته و در اين زمينه اقدام كرده اند.
هرچند از نتايج اين پژوهش ها و استفاده شدن يا نشدن از آنها، مديرى 

سخن نگفته است.
2- برخى مردم همدان را تحت تأثير ســبك زندگى برگرفته شــده از 

ضرب المثل، خوب بخور و كز بگرد! مى  دانند.
در اين سبك زندگى همدانى ها از بهترين امكانات استفاده مى  كنند اما 

ظهورى از آن در زندگى آنها ديده نمى شود.
بد نشان دادن وضعيت مالى با سوار شدن به ماشين هاى ارزان، استفاده 
از لباس هاى ارزان و... توســط پولداران در همدان و ســوار شدن به 
خودرو آخرين مدل و اقداماتى اينچنين در بيرون از استان را دليلى بر 

درستى اين نظر مى  دانند.
3- برخــى مردم همــدان را بدون همت، تحت تأثير ســبك زندگى 

برگرفته شده از فرهنگ آخرش كه شى؟ و ميشه شى؟ مى  دانند.
درنظر اينها، مردم همدان قادر بــه انجام كارهاى بزرگ نخواهند بود 
زيرا پس از بحث و بررسى با يك جمله ميشه شى؟ همه كارها تعطيل 
مى  شود و درنهايت نخود، نخود هر كه رود خانه خود، رخ خواهد داد.
4- برخى هم مردم همدان را به غلط، تنگ نظر مى دانند كه چشم ديدن 

پيشرفت يكديگر را ندارند.
در اين نظر دليل مشــكالت افرادى كه درحال پيشــرفت هســتند، 

تنگ نظرى حاكم بر فضاى استان معرفى مى  كنند.
5- برخى نيز هم زيستى همدانى ها با برخى اقوام و پيروان اديان پيش 
از اســالم را دليل رفتارهاى اقتصادى پنهانى و فرهنگ هاى نادرست 

اقتصادى در همدان مى دانند.
درنظر آنها هم زيســتى با يهودى ها فرهنگ همدان را تحت تأثير قرار 
داده و اقتصاد استان تحت تأثير فرهنگ اقتصادى يهوديان با مشخصات 

آن قرار گرفته است.
6- تمامى اين نظريه ها امروز و با رصد علمى قابل رد است و اينها تنها 

نظرياتى براى سركار گذاشتن اهل فن است.
حتى اگر اين نظريات را بپذيريــم، بايد بدانيم كه امروز نه يهودى ها 
در همــدان نفوذى دارند و نه تنگ نظرى به مردم همدان مى چســبد 
و ميشــه شــى؟ هم فرهنگ تغيير يافته مردم همدان اســت و آنها به 
پيشرفت بيش از هر دوره اى فكر مى  كنند و از طرفى ديگر كارآفرينان 
بزرگ و ســرمايه گذاران همدانى بارها براى فعاليت در اســتان اظهار 

تمايل كرده اند.
اما با همه اين اتفاقات، كار در همدان سخت است و تجربه روشن و 
قابل مشاهده مرحوم عالقبنديان و مرحوم فضلى در ورود به همدان و 
سرمايه گذارى كه ناكام ماند و آنها به رغم عالقه به همدان با همت خود 
استان هاى ديگر را آباد كردند، نشان از سختى كار در همدان مى  دهد.

7- در همدان برخى كارآفرينان و توليدكننده هاى بزرگ هم با سختى 
و ايثار در همدان مانده اند و از اســتان خارج نشده اند اما اين دسته در 
توسعه نتوانسته اند پيشرفت داشته باشند و اگر در استان ديگرى فعال 

بودند، پيشرفت آنها چندين برابر بود.
اين موضوع نشــان مى  دهد كه براى همدان سقف كاذبى ايجاد شده 
تا ســر هيچ كس از اين سقف باالتر نرود و اين مانع، هيچ ارتباطى به 

فرهنگ و مسائل ديگر استان و مردم ندارد.
اينكه بخش خصوصى همواره وامدار بخش دولتى باشد و اين بخش 
نتواند در اســتان از حدى جلوتر برود، همان سقف كاذب بر آسمان 

همدان است.
اين سقف بايد برداشته شود تا سقف آسمان همدان به بلندى همت و 
اراده همدانى ها هر روز باالتر رود و توسعه استان دست يافتنى تر و در 

سطحى باالتر تعريف شود.

شهردارى همدان درمانگاه تخصصى 
ايجاد مى كند

 امســال نخســتين درمانــگاه تخصصــى مديريــت شــهرى در 
زيربنايــى بــه وســعت 800 متــر مربــع راه انــدازى مى شــود.

مردمــى  مشــاركت هاى  و  ســرمايه گذارى  ســازمان  مديرعامــل 
شــهردارى همــدان گفــت: ايــن درمانــگاه در راســتاى رفــاه كاركنــان 
ــاد  ــدان ايج ــكى هم ــوم پزش ــكارى عل ــا هم ــدان ب ــهردارى هم ش

مى شــود.

مهران حاجيان در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: ساختمان اين درمانگاه واقع 
در ميدان شاهد همدان آماده تجهيز و راه اندازى است.

وى بــا اســتقبال از مشــاركت بخــش خصوصــى در راه انــدازى 
ــد در  ــى مى توان ــش خصوص ــت: بخ ــى گف ــگاه تخصص ــن درمان اي
راه انــدازى ايــن مركــز درمانــى بــا شــهردارى مشــاركت داشــته باشــد.

حاجيان خاطرنشــان كــرد: امور درمانــى كاركنان شــهردارى يكى از 
دغدغه هاى  اصلى مديريت شهرى است و با ايجاد اين درمانگاه مى توانند 

به صورت رايگان از خدمات الزم بهره مند شوند.
ــى  ــا جمعيت ــواده آنه ــهردارى و خان ــان ش ــد: كاركن ــادآور ش وى ي

ــگاه  ــاد درمان ــد و ايج ــكيل مى دهن ــن را تش ــزار ت ــر 10 ه ــزون ب اف
ــود. ــرورى ب ــر ض ــن قش ــژه اي تخصصــى وي

ــت  ــگاه تخصصــى مديري ــاد درمان ــتاى ايج ــزود: در راس ــان اف حاجي
ــن  ــدان و فامني ــردم هم ــده م ــى نماين ــا حاجى باباي ــهرى حميدرض ش
ــكى،  ــوم پزش ــگاه عل ــئوالن دانش ــالمى، مس ــوراى اس ــس ش در مجل
مديريــت شــهرى و شــوراى اســالمى شــهر همــدان پيگيــرى و 

داشــته اند. را  الزم  حمايــت 
ــز و  ــا تجهي ــگاه تابســتان امســال ب ــن درمان ــرد: اي ــار ك ــان اظه حاجي

ــد. ــه كار مى كن ــاز ب ــاى الزم آغ ــت مجوزه درياف

بيش از 700 مبتال در همدان كرونا را شكست دادند 

تست مجدد
 مهم ترين فاكتور اعالم بهبود بيماران

پرداخت 630 ميليارد تومان 
وام ازدواج در استان

 از ســال گذشــته تاكنون 630 ميليارد تومان تسهيالت ازدواج به 
زوجين پرداخت شده است.

معاون فرهنگى و امورجوانــان اداره ورزش و جوانان همدان گفت: 
همدان در پرداخت تسهيالت ازدواج تعهد صددرصدى خود را انجام 

داده است و جزو استان هاى  پيشتاز در كشور هستيم.
به گزارش ايرنا،محرم روزبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در همين 
راستا بانك هاى  ملى، صادرات، كشاورزى و ملت بيشترين پرداختى 

تسهيالت ازدواج در همدان را داشته اند.
وى اظهار كرد: محدوديتى در پرداخت وام ازدواج در ســطح اســتان 
وجود ندارد و امســال به هر يك از زوج هــاى  متقاضى، 50 ميليون 

تومان وام تعلق مى گيرد.
روزبه خاطرنشان كرد: سرعت بخشيدن در پرداخت تسهيالت ازدواج 

سياست اصلى مسئوالن اجرايى در حوزه جوانان است.
وى يادآور شد: همچنين با پيگيرى استاندار و فرمانداران شهرستان ها 
تمامى بانك ها در پرداخت تســهيالت ازدواج در ســطح استان مورد 

ارزيابى قرار مى گيرند.
روزبه افزود: تســهيالت قرض الحسنه ازدواج براى هر يك از زوج ها 
در ســالجارى معادل 50 ميليون تومان با دوره بازپرداخت 7 ســاله با 

دريافت يك ضامن معتبر و سفته است.
هم اينك بيش از 900 هزار نفر از جمعيت استان همدان را افراد سنين 
15 تا 29 سال تشكيل مى دهند و همدان از نظر جمعيت جوان جزو 3

استان نخست كشور است.

راز كرونا هم كشف شود، آفت وسوسه 
انسان را رها نمى كند

مهدى ناصرنژاد»
  ويروس كرونا در همين مدت نسبتًا كمى كه در جهان گسترش 
يافته، آزار و اذيت زيادى را بر انســان هاى بى گناه وارد ساخته است 

و شاهرگ هاى حياتى دنيا را به شوك برده است. 
مجامع علم پزشــكى و دولت ها و هر انسان متعهدى در روى زمين 
نگران عاقبت كار كرونا هســتند كه چگونه به پايان خواهد رســيد 
و مــردم بى گناه جهان با چه كيفيتى از شــر ايــن ويروس منحوس 
و مزاحــم خالصى خواهند يافت، وليكن در تاريخ حيات بشــريت 
تاكنون هيچ مشكلى الينحل باقى نمانده است و دير يا زود دانشمند 
شير پاك خورده اى راه عالجى براى ويروس كرونا پيدا خواهد كرد 
و اين نيز بگذرد! اما مشكل مرموزى كه از بدو پيدايش بشر بر روى 
كره خاكى با انســان بوده و موجب رنج و آزار خود انســان شده و 
بارها و بارها در طول اعصار و قرون، دنيا را تا آســتانه نابودى كامل 
برده است، آز و طمع است كه در وجود همه انسان ها نهفته است و 
همين آز و طمع چنانچه در نهاد هركس طغيان كند و مانند ويروس 
كرونا عنان بگسلد، هيچ چاره اى برايش نخواهد بود و همان عفريت 
«فرهاد»كــش خواهد بود كه در داســتان هاى ايرانى زياد خوانده و 

زياد شنيده ايم! 
بســيارى از انســان هاى ســاده و خوش باور و البتــه خوش قلب، 
تصورشــان اين اســت كه كرونا همان عدويى اســت كه در همين 
جامعه خودمان ســبب خير خواهد شد و آدم هاى بدقلق و ناسازگار 

را سر عقل خواهد آورد! 
تصــور اين بود كه آدم هاى دنياپرســت و بالنســبت، بد ذات و 
مردم آزار اگــر بى رحمى و قدرت كذايى كرونا و ضعف شــديد 
انســان و جهان بى دفاع را در برابر چنين باليى ناگهانى ببينند، بر 
بى اعتبارى دنيا پى ببرند و دســت از بدكــردارى، دروغ و فتنه و 
تقلب بر سر انسان هاى ديگر بردارند، اما متأسفانه در همين مدت 
بحران كرونايى كه اوج آن را هم پشــت ســر گذاشته ايم، متوجه 
شديم كه نه خير برادر، از اين خبرها نيست و همان آدم هاى متقلب 
در اين فرصت باد آورده، كرونا را مستمســك كارهاى غلط خود 
قرار داده و حتى به خواب خرگوشــى هم رفته اند تا بلكه ديگران 

متوجه نيت شوم آنان نشوند! 
حقيقت اين است كه بشريت در طول حيات خود بالهايى به شدت 
سخت تر و كشنده تر به خود ديده است و تمام بالهاى جهان سرانجام 
ختم به خير شده اند وليكن نفس شيطانى در نهاد انسان، باليى است 

كه هيچ پايانى بر آن متصور نيست. 
تجربــه ثابت كرده اســت، پس از هر بحران و هــر بالى طبيعى يا 
دست ســاز كه بر انسان گذشته اســت، آنانى كه به اين سبب قربانى 
شــده و رفته اند، كه رفته اند! اما بســيارى از آنان كــه به طريقى از 
بــال جســته اند، حرص و طمع بيشــترى به دنيا پيدا كــرده و تأثير 
وارونه از تلخى هاى روزگار گرفته و شــايد شايستگى گرفتن عبرت 
ســازنده و خداپسندانه نداشــته اند و البته اين دسته از آدم ها از ابتدا 
زمينــه كجروى و نگاه غلط به حوادث روزگار را با خود داشــته اند 
و به جاى اينكــه هر حادثه اى را معبر عبــرت بدانند، فرصتى براى 
سياهكارى هاى خود دانسته و به تصور اينكه مسئوالن درگير بحران 
و فاجعه اصلى مى باشند، ســر خود را زير برف برده و مشغول دله 

دزدى هاى خود شده اند. 
شــوربختى اين است كه چنانچه از سر احســاس وظيفه و تكليف 
شــرعى به اين دله دزدها و دغل كارها تذكر مى دهى كه، آقاجان اين 
كار شما درست نيست، پاســخ آماده اى در آستين دارد و مى گويد، 
اگر راســت مى گويى برو جلوى كســانى را بگير كه ميليارد ميليارد 
توى روز روشــن مى دزدند و كســى هم نيست به آنها بگويد باالى 

چشمت ابروست!!!

1- پيشنهاد چاپ و ضرب سكه با تصاويرى از همدان بر روى تومان 
و قران ارائه شــده است. گويا حذف 4 صفر از پول و ضرورت چاپ 
اسكناس و ضرب سكه هاى جديد فرصتى براى ارائه اين پيشنهاد بوده 
است. گفتنى اســت رئيس بانك مركزى اصالتا كبودراهنگى است و 
انتظار است بر اسكناس هايى كه با امضاى خود منتشر خواهد كرد، به 

داشته هاى گردشگرى و مفاخر استان همدان توجه شود.
2- ركــود در بازار طال همچنان ادامه دارد. گويــا در بازار طال فقط 
ســكه وضعيت بهترى داشته و براى ســرمايه گذارى خريد و فروش 
مى  شود. گفتنى است طالفروشان با تعطيلى مواجه شدند و از صنوف 

آسيب ديده از كرونا هستند.
3-عملكرد قاليباف در شــهردارى تهران، از سوى شوراى شهر تهران 
بازهم بررسى مى  شود. گويا ميزان استفاده از ظرفيت شهردارى براى 2

بار كانديداتورى رياست جمهورى، موضوع اين بررسى است.گفتنى 
است پيش از اين گزارش هايى از عملكرد قاليباف در شهردارى توسط 

شوراى شهر تهران براى بررسى به قوه قضاييه ارسال شده است.
4- تعطيلى سراســرى پنج شنبه ها با موافقت معاونت عمرانى وزارت 
كشور پيگيرى مى  شــود. گويا توجه به گردشگرى در اين تعطيلى 2
روزه دليل اصلى اين پيگيرى براى شــرايط پساكرونايى است. گفتنى 

است اكنون اين تعطيلى تنها در كالن شهرها اجرا مى  شود.
5-صف دريافت الســتيك دولتى، جديدترين صفى است كه درحال 
تشكيل است. گويا اين صف ها براى دريافت ارزان تر الستيك نسبت 
به قيمت بازار تشــكيل شده است. گفتنى است اين صف ها مى  تواند 
درصورت رعايت نكردن فاصله و نكات بهداشــتى، شــيوع كرونا را 

افزايش دهد.

 بشــر در حال دســت و پنجه نرم كردن با 
ويروسى ناشناخته است كه تاكنون جان هزاران 
نفر را گرفته اســت، در اين ميان اعداد و ارقام 
مختلفى از تعــداد بهبوديافته گان اين ويروس 
شوم منتشر مى شود كه از درصد آنان مى توان 
نتيجه گرفت كه ايــن آمار مختلف از تفاوتى 

آشكار حكايت دارد.
درحالى كه وزارت بهداشت يكى از داليل اين 
تفاوت بزرگ را در شــرايط مختلف، ميانگين 
طول عمــر، امكانــات طبى و ميــزان تعداد 
آزمايش ها اعالم كرده بــود، اما به نظر مى آيد 
عامل مهم ديگرى هم تأثيرگذار اســت و آن 
معيار اســتان هاى مختلف براى اعالم بهبودى 

يك فرد مبتالست.
اينكه فرد مبتــال به بيمارى كوويد-19 در چه 
شرايط و با چه معيارى به عنوان فرد بهبوديافته 
تلقى مى شــود؟ در هر استانى كه اين روزها با 
رنگ هاى مختلــف وضعيت اپيدمى كرونا در 
آن مشخص شده است، متفاوت درنظر گرفته 

مى شود.
درباره معيار تعريف شــده درهمــدان، معاون 
بهداشــت علوم پزشــكى همدان، به خبرنگار 
همدان پيام گفت: در پروتكل  وزارت بهداشت، 
انجام تســت در زمان ترخيــص بيمار وجود 
ندارد و بيماران بسته به عالئم بالينى مرخص 
مى شوند اما اگر پزشك متخصص عفونى فرد 
مبتال شــرايط را الزم به گرفتن مجدد تســت 
بداند، از فرد بهبوديافته براى باال رفتن درصد 
احتمال بهبودى كامل دوباره تست كرونا گرفته 

مى شود.

منوچهــر كرمــى همچنين عنــوان كرد: در 
مــواردى كه بيمــار بهبوديافته كوويد 19 به 
قرنطينه توصيه مى شــود يــا در خانه تحت 
كنترل قرار مى گيرد، ديگر نيازى به تســت 

نيست.
وى افــزود: مهم ترين شــرط ترخيص افراد 
بهبوديافته بازگشــت وضعيت تنفســى آن ها 
به حالــت پايدار و از بين رفتن عالئم بيمارى 
در ريه اســت، بر اين اساس تاكنون 737 فرد 
مبتال به كوويــد 19 در همدان بهبود يافته اند 
و آخرين آمار مبتاليان 875 نفر گزارش شده 

است.
به عبارتى معناى اين توضيح معاون بهداشــت 
علوم پزشكى اســتان، اين است كه در همدان، 
معيار ترخيص بيماران بسترى مبتال به ويروس 
كرونا، تخفيف عالئم بالينى در زمان ترخيص 
مى باشد، اين درحالى اســت كه ممكن است 
همين فــرد ترخيص يافته همچنــان مبتال به 

ويروس باشد. 
اين توضيحات درحالى است كه معيار در دنيا 
براى اعالم بهبوديافتگى متفاوت اســت، بر 
اساس تعريف سازمان بهداشت جهانى، بيمار 

بسترى درصورتى بهبوديافته تلقى مى شود كه 
هم عالئم بالينى در او مشــاهده نشود و هم، 
با فاصله حداقل 24 ســاعت، نتيجه 2 تست 
تشــخيص ويــروس كرونا در بيمــار، منفى 
گزارش شده باشــد. اين توضيحات به خوبى 
نشــان مى دهد كه معيار بهبود قطعى يك فرد 
مبتالشــده به ويروس كرونــا، در همدان و 
بسيارى از اســتان هاى ديگر متفاوت است و 
به همين دليل هم شايد مقايسه آمار و درصد 
مبتاليان و بهبوديافتگان چندان منطقى به نظر 

نرسد.

 رئيس ســازمان مديريت حمل ونقل بار و 
مسافر شــهردارى همدان از استفاده اجبارى 
ماســك از سوى مســافران در اتوبوس هاى 

درون شهرى خبر داد.
 محمد پوروخشــورى در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: اين طرح در راســتاى پيشگيرى 
و كنترل ويروس كرونا و رعايت كامل نكات 
بهداشــتى براى مسافران از امروز اعمال شده 

است.
وى بيــان كرد: البتــه از هفته ها پيش، اجراى 
داخل  در  هوشــمند  فاصله گــذارى  طــرح 
سرنشــينان  بين  فاصله  به صورت  اتوبوس ها 

اجرايى شــد و اكنــون نيــز در مرحله دوم 
طرح استفاده از ماسك براى تمامى مسافران 

اجبارى شده است.
پوروخشــورى خاطرنشــان كرد: اين اقدام 
در راســتاى اجــراى گام دوم فاصله گذارى 
اجتماعى و با مصوبه ستاد مقابله با كرونا اجرا 
مى شود و براساس آن استفاده از ماسك عالوه 
بر رانندگان، براى همه مسافران اتوبوس هاى  

درون شهرى همدان اجبارى است.
وى بــا تأكيد بر لزوم پرداخــت الكترونيك 
كرايــه اتوبوس هــا گفــت: از شــهروندان 
مى خواهيم نســبت به تهيــه كارت پرداخت 

الكترونيكى اقدام كننــد و هم اينك 22 باجه 
نسبت به ارائه و شارژ كارت ها اقدام مى كنند.
پوروخشــورى يادآور شد: اســتفاده از اين 
كارت هــاى  الكترونيكــى مســافران را از 
تخفيف در پرداخت كرايه برخوردار مى كند 
تخفيف  نقــدى  پرداختى هاى   در حالى كــه 

ندارند.
وى بــا بيــان اينكــه همــدان داراى 180
كرد:  خاطرنشان  است،  درون شهرى  اتوبوس 
درحال حاضــر كه با وضعيت شــيوع كرونا 
مواجــه هســتيم، 80 درصــد از اتوبوس ها 

فعاليت دارند.

وى دربــاره گاليــه راننــدگان اتوبوس از 
افزايــش نيافتــن كرايه ها گفت: پيشــنهاد 
افزايش كرايه ها به شــوراى شهر ارسال و 
پس از تأييد به ســتاد تنظيم بازار ارائه شده 
اســت و به طور متوسط 20 درصد به كرايه 

مى شود. افزوده  اتوبوس ها 
رئيس ســازمان مديريــت حمل ونقل بار و 
مسافر شهردارى همدان با اشاره به طرح هاى  
تشويقى براى اتوبوس هاى  بخش خصوصى 
گفت: عــالوه بر تأمين ســوخت مورد نياز، 
نســبت بــه بيمــه، كارواش و پاركينگ اين 

خودورها اقدام كرده ايم.

راه اندازى
 دانشكده فناورى هاى 
نوين در همدان

 معاون آموزشى دانشــگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا از پيگيــرى راه اندازى دانشــكده 

فناورى هاى نوين در همدان خبر داد.
فرهاد فراهانى در گفت و گو  با فارس با اشاره 

به اينكه اگر ستاد ملى مقابله با كرونا موافقت 
كند، پس از ماه رمضان فعاليت هاى حضورى 
دانشــجويان نيز آغاز مى شــود، گفت: فعال 
نمى توان نظرى قطعى داد، بنابراين بايد منتظر 

موافقت اين ستاد شد.
معاون آموزشى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با اشاره به اينكه درحال حاضر به دنبال ورود 
رشته هاى جديد به دانشــگاه هستيم، افزود: 
ايجاد رشته phd مهندسى بافت، phd علوم 

تشريح و كارشناســى ارشد گفتار درمانى را 
پيگير هستيم.

ــه اينكــه به دنبــال موافقــت  ــا اشــاره ب وى ب
ــاى  ــدازى دانشــكده فناورى ه ــى راه ان اصول
ــا  ــش ب ــه پي ــت: 2 هفت ــتيم، گف ــن هس نوي
ــدان  ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي
معــاون  حق دوســت؛  دكتــر  خدمــت 
و  رســيديم  بهداشــت  وزيــر  آموزشــى 
ــم  ــو كردي ــوع گفت وگ ــن موض ــاره اي درب

ــد. ــق ياب ــكده تحق ــن دانش ــه اي ك
فراهانــى بــا بيــان اينكــه ســال گذشــته 
ايرانــى  طــب   phd راه انــدازى  مجــوز 
دريافــت شــد كــه از مهرمــاه دانشــجويان وارد 
ــته  ــال گذش ــرد: س ــوند، خاطرنشــان ك مى ش
ــدازى رشــته كارشناســى ارشــد  مجــوز راه ان
دانشــجويان  و  دريافــت  ويروس شناســى 
ــان  معرفــى شــدند كــه خوشــبختانه در جري

ــد. ــا كمــك ش ــه م ــيار ب ــا بس كرون

استفاده از ماسك در اتوبوس هاى درون شهرى همدان اجبارى شد

 معلمان بيشــترين نقــش و تأثير را در 
انسان سازى و تعالى جامعه دارند.

نماينــده ولى فقيــه در اســتان و امــام جمعه 
ــوزش و  ــركل آم ــدار مدي ــدان در دي هم
پــرورش، اعضــاى ســتاد بزرگداشــت 
ــه  مقــام معلــم و جمعــى از معلمــان نمون
اســتان بــا تبريــك هفتــه بزرگداشــت 
دســتگاه  كــرد:  اظهــار  معلــم،  مقــام 
ــعه اســت و  ــن توس ــت رك ــم و تربي تعلي
ــر را در  ــش و تأثي ــترين نق ــان بيش معلم
انسان ســازى و تعالــى جامعــه دارنــد.

حجــت االســالم و المســلمين حبيب ا... 
شــعبانى با تأكيد بــر آموزش همــراه با 
حكمت، گفت: جامعه اى رشــد مى كند و 
به تعالى مى رسد كه آموزش ها حكمت آميز 

باشد.
به گــزارش روابــط عمومــى آموزش و 

پــرورش، نماينــده ولى فقيه با اشــاره به 
جايگاه و منزلت اجتماعى معلم در جامعه، 
تصريح كرد: همه بايد بــر اى ارتقاى اين 

جايگاه تالش كنند.
وى با بيان اينكه معلمان اساســى ترين كار 

را در جامعــه انجام مى دهند، خاطرنشــان 
كرد: تالش ها و زحمــات اين عزيزان در 
آموزش هاى غيرحضورى و مجازى، نمونه  
بارزى از نقش آفرينى و تأثيرگذارى آنها در 

جامعه است.

برگزارى جشنواره 
جوان حكيم در همدان 

 جشنواره جوان حكيم براى جوانان در همدان 
برگزار مى شود و در هر فصل سال يك مسابقه 14
ســؤالى از40 تا از حكمت هــاى  نهج البالغه برپا 

مى گردد.
 پس از 3 فصل(3 مرحله 40حكمتى) يك مرحله 
120حكمتى، به منظور مرور و تثبيت آموخته هاى  
گذشــته با جوايز نفيس تر برگزار مى شــود و در 
مرحله آخر نيز 20 سؤال تستى طرح شده كه بيشتر 

آنها از سؤاالت 3 مرحله پيشين است.
بر اين اساس، از همه شركت كنندگان تقاضامنديم 
بــراى ايجاد عدالت در قرعه كشــى فقط يكبار در 

سايت آزمون ثبت نام كنند.
گفتنى است اين جشنواره فرصتى است كه پند هاى  
حكيمانه موال على(ع) را در زندگى به كار بگيريم؛ 
به همين دليل خواهشمنديم پيشنهادات و انتقادات 
خود را براى برگزاركنندگان اين مســابقه ارســال 

كنيد.

معلمان بيشترين نقش و تأثير را در تعالى جامعه دارند
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رئيس اتاق اصناف همدان:
مركز نيكوكارى اصناف استان همدان 

راه اندازى مى شود
 رئيس اتاق اصناف همدان از راه اندازى مركز نيكوكارى اصناف 

استان همدان خبر داد.
حســين محرابى در جلســه هماهنگى راه اندازى مركز نيكوكارى 
اصنــاف كه با حضور تنــى چند از رؤســاى اتحاديه هاى صنفى 
همدان، مسئول سازمان بسيج اصناف استان و نماينده كميته امداد 
امام(ره) برگزار شد با اشــاره به ضرورت ايجاد پشتوانه حمايتى 
از بازاريــان و فعاالن صنفــى، گفت: ايجاد مركــز نيكوكارى و 
صندوق خيريه در اتاق اصناف و فعاليت اقتصادى اســتان همدان 
با همكارى بســيج، گام مؤثرى در مسير حمايت از اقشار مختلف 

بازار است.
به گــزارش مهر، وى با بيــان اينكه پس از شــيوع ويروس كرونا 
بيشترين ضربه و خسارت متوجه بازار و فعاالن صنفى شد، افزود: ما 
نمى توانيم منتظر حمايت دولت باشــيم و هر روز تعطيلى واحدهاى 

صنفى همكارانمان را نظاره كنيم.
نماينده اســتان همدان در اتاق اصناف ايران با بيان اينكه مجريان و 
دست اندركاران ايجاد مركز نيكوكارى اصناف بايد در راستاى تبيين 
اهداف اين حركت بزرگ گام بردارند، عنوان كرد: شناســايى كسبه 
آســيب ديده، بررسى ميزان خســارات و جذب و توزيع حمايت ها 
ميان اين اقشــار، مهم ترين مأموريت مركز نيكوكارى اصناف همدان 

خواهد بود.
محرابــى با بيــان اينكه اصناف و بازاريان و تجــار همدان بارها در 
مقاطــع مختلف تاريخ همراهى خــود را در بخش امداد و حمايت 
از نيازمندان جامعه اثبات كرده اند، افزود: اكنون با توجه به شــرايط 
موجــود در زمان شــيوع بيمــارى كرونا، صنوف خســارت ديده، 
چشم انتظار حمايت عملى دولت مردان و نمايندگان مردم در مجلس 

شوراى اسالمى هستند.
رئيــس اتــاق اصنــاف مركــز همــدان افــزود: راه انــدازى ايــن مركــز 
بــر اســاس هماهنگى هــاى به عمــل آمــده در روز والدت بــا 
ــام  ــت حضــرت ام ــت و الي ــاك امام ــر تابن ــن اخت ــعادت دومي س

ــد شــد. ــوكارى انجــام خواه حســن(ع) روز احســان و نيك
وى اظهــار كــرد: اميــدوارم بــا فعاليــت مركــز نيكــوكارى اصنــاف 
و صنــدوق خيريــه، بخشــى از خســارت بازاريــان جبــران و رونــق 

دوبــاره بــه كســب وكار فعــاالن صنفــى بازگــردد.
ــن نشســت  ــز در اي ــدان ني ــاف هم ــيج اصن ــازمان بس ــئول س مس
گفــت: تقويــت مراكــز نيكــوكارى بــا محوريــت اتاق هــاى 
اصنــاف، بســيج و كميتــه امــداد حضــرت امــام خمينــى(ره) 
ــش روى  ــش پي ــور از چال ــراى عب ــريع ترين راه ب ــن و س بهتري

ــت. ــادى اس ــى و اقتص ــاالن صنف فع
ــا اعــالم آمادگــى در نحــوه اجــراى برنامه هــا و  حســن عافيتــى ب
ــا و  ــيج اتحاديه ه ــت بس ــاى مقاوم ــازى پايگاه ه ــات فعال س مقدم
حــوزه بســيج اصنــاف در مركــز اســتان و توســعه دامنــه مشــاركت 
در شهرســتان ها، گفــت: اولويــت تشــكيل ايــن مركــز نيكــوكارى، 
ــا و  ــروس كرون ــيوع وي ــارت ديده از ش ــان خس ــه بازاري ــك ب كم
ــر اســاس تفاهم نامــه  ــه اقشــار نيازمنــد جامعــه هــدف ب كمــك ب

بــا مركــز نيكــوكارى كشــور خواهــد بــود.

معلمان نهاوندى 3 رتبه برتر استانى 
را به نام خود زدند

 در جريان برگزارى جشــنواره هاى علمى آموزشى كه به صورت 
استانى برگزار شــد معلمان اين شهرستان موفق به كسب 3 رتبه دوم 

در سطح استان شدند .
مدير آموزش و پرورش نهاوند گفت: در اين مسابقات، نوشين زمانى 
در بخش درس پژوهشــى و ليال پيرايش در بخش تدوين ســؤاالت 
عملكردى، هر 2 از دوره متوسطه اول موفق به كسب رتبه دوم و على 
شهبازى دبير هنرهاى تجسمى اين شهرستان نيز در جشنواره نوآورى 

در درس فرهنگ و هنر توانست مقام دوم استان را به دست آورد.
محمد حسين دارايى افزود: عالوه بر موففيت هاى دبيران اين شهرستان 
در جشنواره هاى علمى آموزشى، معصومه احمدوند آموزگار پايه اول، 
نيازهاى ويژه ذهنى مركز آموزش استثنايى شهيد مطهرى اين شهرستان 
موفق شد در جشــنواره تجارب برتر تربيتى با ارائه مقاله راهكارهاى 

باال بردن صداقت در دانش آموزان، رتبه برتر استان را به دست آورد.
وى در ايــن زمينه گفت: اين آموزگار در دوران كرونا به منظور ارائه 
خدمات آموزشــى به دانش آموزان با نيازهاى ويژه ذهنى با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى به منــزل آنها مراجعه كــرده و به تدريس 

پرداخته بود.

 اقدام پزشكان و مسئوالن بيمارستان هاى همدان به مرخصى بيماران 
كرونايى پس از يك هفته موجب شيوع اين بيمارى در روستاها شده 
است. چرا مسئوالن سالمت استان اينگونه عمل مى كنند؟ چرا سالمتى 
مردم برايشان اهميتى ندارد؟ مردم تا چه زمانى بايد تقاص بى اعتنايى 
مســئوالن را بدهند؟ نگرانى مردم از مرخص شدن بيماران كرونايى 
پيش از بهبودى كامل در روســتا ها زياد شده است. از استاندار همدان 

تقاضا داريم به اين موضوع رسيدگى كند
آرمان توكلى كبودراهنگ

 جــاده عليصدر به شيرين ســو، حدفاصل روســتاى صفاريز و 
كندبالغــى وضعيت نامناســبى دارد. وضعيت آســفالت جاده آنقدر 
اســفناك اســت كه موجب گاليه رانندگان و مردم شده است. براى 
جلوگيرى از حــوادث ناگــوار و تصادفات از مســئوالن راهدارى 

شهرستان كبودراهنگ تقاضاى رسيدگى داريم.
جمعى از اهالى منطقه عليصدر 

  در اين شــرايط مغازه داران و سوپرماركتى ها هم با بحرانى به نام 
كرونا روبه رو شده اند كه وضعيت نابه سامان آن ها را بيش از هر زمانى 
تحت الشــعاع قرار داده است و به اصطالح دخل مغازه داران را خالى 
كرده اســت، مأموران تعزيرات وارد مغازه شدند و بسيارى از اجناس 
ما را به بهانه اينكه جنس خارجى اســت با خود بردند. انصاف نيست 
كه در اين اوضاع زخمى بر زخم هاى ما اضافه كنند. لطفا پيام ما را به 

گوش مسئوالن برسانيد.
مغازه دارى در بلوار زينبيه همدان 

مبارزه با سن غالت در 11 هزار 589 هكتار 
از اراضى شهرستان نهاوند

 رئيس جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند از مبارزه با سن غالت در 
11 هزار و 589 هكتار از اراضى اين شهرستان خبر داد.

على كمالى نژاد افزود: مبارزه عليه سن غالت در سطح 11 هزار و 589
هكتار از اراضى غالت شهرستان نهاوند خبر داد.

وى با اشاره به اختصاص 34 هزار هكتار از اراضى كشاورزى نهاوند 
به گندم و جو آبى و ديم، اظهار كرد: تاكنون 11 هزار و 589 هكتار از 

اين اراضى سمپاشى و عليه آفات فصل بهار مبارزه انجام شده است.
كمالى نــژاد از مبارزه با علف هاى هرز باريك برگ و پهن برگ مزارع 
گندم و جو شهرســتان نهاوند نيز سخن گفت و افزود: تاكنون در 14
هزار و 250 هكتار از اراضى گندم و 8 هزار و 484 هكتار اراضى جو 

مبارزه با اين آفت انجام شده است.
وى از كشــاورزان خواســت با مراجعه به مراكز جهاد كشاورزى در 
راســتاى مبارزه بهتر و كامل تر با ســن غالت از مشاوره كارشناسان 
اســتفاده الزم را برده و پيش از انجام عمليات سمپاشى نكات مهم را 

رعايت كنند.
رئيس جهاد كشــاورزى شهرستان نهاوند با بيان اينكه كشاورزان بايد 
سموم موردنياز خود را از فروشــگاه هاى مجاز تهيه و پيش از انجام 
عمليات سمپاشى، دستگاه هاى سمپاش خود را كاليبره و تنظيم كنند، 
ادامه داد: مبارزه با ســن گندم در اراضى كشــاورزى يك مأاله حياتى 

است كه بايد با انگيزه و جديت بيشتر پيگيرى و انجام شود.
كمالى نژاد گفت: مبارزه با سن غالت بايد با قوت، هماهنگى و نظارت 
بيشــتر توسط كارشناسان و كشاورزان انجام شود تا درصد سن زدگى 

گندم نسبت به سال هاى گذشته كاهش يابد.

رونمايى مجازى از طرح دهمين جشنواره كتابخوانى 
رضوى نهاوند

 طرح دهمين جشنواره كتابخوانى رضوى كه توسط يكى از هنرمندان اين شهرستان به 
شكلى زيبا سياه مشق شده به صورت مجازى رونمايى مى شود.

رئيــس كتابخانه هاى عمومى نهاوند با بيان اينكه دهمين جشــنواره رضوى امســال در 
رشته هاى كتابخوانى و نقاشى در 3 رده سنى درحال برگزارى است، گفت: در اين رابطه 
حســن فرهادى از هنرمندان شهرستان به شكلى زيبا عنوان دهمين جشنواره رضوى را با 
خط نستعليق به صورت سياه مشق نگارش كرده كه با توجه به شرايط خاص كرونايى، در 

فضاى مجازى رونمايى مى شود.
ميالد امينيان از استقبال خوب جوانان و نوجوانان نهاوند از دهمين جشنواره رضوى خبر 
داد و گفت: با آغاز جشــنواره كتابخوانى رضــوى و فراخوان آثار عالقه مندان، جوانان و 

نوجوانان شهرستان استقبال خوبى از آن به عمل آوردند.
وى افــزود: تاكنون بيش از 900 نفر در 3 بخش كودكان، نوجوانان و بزرگســاالن از اين 
شهرســتان وارد سايت شــوند و آثار خود را در زمينه نقاشــى و كتابخوانى به دبيرخانه 

جشنواره ارسال كرده اند.
امينيــان افزود: در بخش كتابخوانى 3 عنوان كتاب براى كودكان، 3 عنوان براى نوجوانان 
و 6 عنوان كتاب براى بزرگساالن به صورت پى .دى.اف همراه با پاسخنامه هاى مربوطه در 

اختيار شركت كنندگان قرار داده شده كه پس از پاسخگويى در سايت بارگذارى مى شود.
وى با بيان اينكه مسابقات نقاشى نيز ويژه افراد زير 12 سال است كه تاكنون آثار خوبى از 
اين شهرستان به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است،گفت: عالوه بر نقاشى و كتابخوانى 
مسابقه پويش كتابخوانى نيز برگزار مى شود؛ بدين صورت كه هر داوطلب شركت كننده، 
كتابــى را كه مطالعه كرده به مدت چند دقيقه آن را براى ديگران معرفى مى كند كه تاكنون 

نزديك به 60 نفر از اين شهرستان در پويش كتابخوانى شركت كرده اند.
رئيس كتابخانه هاى عمومى نهاوند در پايان گفت: با توجه به اينكه مدت زمان شركت در 
جشنواره تا نهم خردادماه است؛ بنابراين پيش بينى مى شود كه آمار شركت كنندگان افزايش 

بيشترى داشته باشد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

مالير دانشگاه 

كشاورزى و ساخت اتاقك  پاركينگ دانشكده  دارد عمليات اجرايى تكميل محوطه سازى مهمانسرا ، آسفالت  در نظر  دانشگاه مالير 
برق قسمت شرقى سايت مركزى اين دانشگاه را  با توجه به توضيحات مندرج در اين آگهى و اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومى به 

شركت هايى كه حداقل داراى رتبه پنج ابنيه باشند پس از ارزيابى كيفى واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: 

عمليات اجرايى تكميل محوطه سازى مهمانسرا ،  آسفالت پاركينگ دانشكده كشاورزى و ساخت اتاقك برق قسمت شرقى سايت مركزى 
دانشگاه مالير مى باشد.

مبلغ برآورد اجراى كار: در حدود 7/351/757/657  (هفت ميليارد و سيصد و پنجاه و يك ميليون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد 
و پنجاه و هفت) ريال مى باشد

مبلغ ضمانتنامه:  367,587,882 (سيصد و شصت و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و دو) ريال مى باشد
مدت پيمان: 3 ماه مى باشد

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه بانكى با سه ماه اعتبار و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
توضيح: هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد

كليه پرداخت ها از محل اسناد خزانه اسالمى با سررسيد 17 تير ماه 1401 مى باشد.
مهلت دريافت اسناد: از متقاضيانى كه داراى توان تشكيالتى و شرايط فوق براى اجراى موضوع مناقصه مى باشند دعوت مى گردد جهت 
دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/2/22 با مراجعه به سايت سامانه تداركات دولت(ستاد) به آدرس اينترنتى 

www.setadiran.ir  نسبت به تهيه اسناد مناقصه ، اقدام نمايند.
آخرين مهلت بارگذارى پاكات در سامانه ستاد: پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/3/3 مى باشد.

تاريخ بازگشايى پاكات و تشكيل كميسيون: روز سه شنبه مورخ 99/3/6 ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت مالى و ادارى دانشگاه مالير 
خواهد بود.
( م الف 31)

سپيده راشدى »
 يكــى از راه هاى كاهــش مواجهه و قطع 
زنجيــره تماس بــراى پيشــگيرى از ابتال به 
ويروس كرونا، رعايت فاصله گذارى اجتماعى 
است. محل هاى كســب وكار از جمله عوامل 
تجمع و انتقال بيمارى بوده و از طرفى حفظ 
ســالمت نيروى كار هم حائز اهميت است. 
دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد اين روزها و 
در اجــراى گام دوم فاصله گــذارى اجتماعى 
پيشــگام بوده و در بيشــتر مــوارد اقدامات 
پيشگيرانه ابتال و همچنين مقابله با كوويد-19 
نامش در رده هاى باالى نمودار ديده مى شود. 
يكى از موفقيت هاى اخير اين اداره، نشســتن 
بر جايگاه سوم بازرسى كارگاه هاى شهرستان 
بوده كه اين مهم در پى موفقيت در غربالگرى 

94 درصدى محقق شده است.
معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
در اين باره گفت: با مديرت دانشكده و تالش 
شــبانه روزى كادر درمان و مجموعه بهداشتى 
درمان اسدآباد كه در بحث غربالگرى فعاليت 
مرحله  درغربالگرى  داشــتند.  شــبانه روزى 
نخست و ثبت نام در سايت سالمت، دانشكده 
علوم پزشكى اسدآباد رتبه دوم را كسب كرد 
و در بين 64 دانشكده علوم پزشكى در سراسر 

كشور  در صدر بوده است.
محمدجواد نظرى پويا با بيان اينكه اسدآباد در 
زمينه طرح غربالگرى در مرحله نخست با 99 
درصد باالترين ميزان در بين شهرســتان هاى 
استان قرار گرفت، تصريح كرد: در مرحله دوم 
نيز كه به تازگى آغاز شــده است 99 درصد 
جمعيت تحت غربالگرى قــرار گرفته اند كه 
شامل شناســايى، مراقبت و پيگيرى بيماران 

است.
 1253 مورد بازديد از كارگاه ها

نظرى پويا با تأكيد بر اينكه هزار و 253 مورد 

بازديد از كارگاه ها در ده روز گذشــته انجام 
شــده اســت، اظهار كرد: در حوزه معاونت 
بهداشتى و واحد بهداشت حرفه اى 95 درصد 
بازديدها انجام شده است و تعداد كارگاه هايى 
كه بازديد نشــدند تعطيل بود ه اند كه تا هفته 
آينده با تكميــل بازديد ها، اين درصد به 100
مى رسد. عالوه بر بازديدها بحث فاصله گذارى 
و ثبت كارگاه ها در سامانه بهداشت محيط كار 
اســت كه از كارگاه ها خواســته مى شود ثبت 

سامانه شوند.
در بحــث فاصله گذارى اجتماعــى امكنه و 
تهيــه و توزيع مواد غذايى كــه تقريبا هزار و 
380 مــورد مراكز تهيــه و توزيع مواد غذايى 
در سطح شهرســتان وجود دارد، بيش از 75
درصد در شــهر بازديد انجام شده است. در 
بحث بهداشت محيط هزار و 380 امكنه تهيه 
و توزيع مواد غذايى در اســدآباد وجود دارد 
كــه 95 درصد بازديدها از ايــن امكنه انجام 

شــده اســت. در اين بازديد ها كادر درمانى 
چك ليست موارد بهداشتى كه در كارگاه بايد 
رعايت شــود را ارائه مى كنند و آموزش هاى 

الزم را مى دهند.
 سير نزولى بيمارى كرونا در اسدآباد
 در طــرح غربالگرى، فردى كه مشــكوك به 
كرونا اســت پس از نمونه گيرى به مراكز 16 
ســاعته منتقل مى شود كه از ساعت 8 صبح تا 

12 شب فعاليت دارند.
 نظرى پويــا با بيــان اينكه بــراى كم كردن 
بار بيمــارى كرونا، در مــواردى به صورت 
سرپايى تب سنجى و سطح اكسيژن خون آنها 
اندازه گيرى مى شود، خاطر نشان كرد: بيماران 
مشــكوك به كرونا 2 هفته در قرنطينه به سر 
مى برند،  به طور مرتب 3 بار در روز به صورت 
تمــاس تلفنى وضعيــت بيمــار را پيگيرى 
مى كنند، اطرافيان آنها تب سنجى مى شوند تا 
زنجيره انتقال كرونا قطع شــود. سير نزولى 
شهرســتان در زمينه تعداد بسترى شــده هاى 
ناشــى از كرونا به اين معنى نيست كه بحث 
فاصله گــذارى را رعايت نكنند، توصيه ما به 
مردم اين اســت كه همچنــان پروتكل هاى 

بهداشتى را رعايت كنند.
 بهبوديافتگان از كرونا 
دوباره نمونه گيرى مى شوند

به گفته معاون دانشگاه علوم پزشكى اسدآباد 
موارد حاد مانند بيماران قلبى، تنفسى و افراد 
مسن پس از بهبود دوباره نمونه گيرى مى شوند. 
بستگى به بيمارى زمينه اى فرد مبتال نيز دارد، 
به طور مثال كســانى كه بيمارى قلبى دارند و 
با توجه به به عاليمى كه ممكن اســت براى 
آنها ايجاد شود و در موارد خاص نمونه گيرى 
مجدد انجام مى شود اما تاكنون مورد مثبتى از 
ابتالى مجدد بهبوديافتگان در سطح شهرستان 

مشاهده نشده است. 

اسدآباد پيش تر از كالنشهرها 
در فاصله گذارى اجتماعى

■ معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد: در بين 64 دانشگاه علوم پزشكى كشور رتبه 3 را كسب كرديم

 كبودراهنــگ - حميــدى - خبرنــگار 
همدان پيام: فعاليت هاى عمده بسيج سازندگى 
كبودراهنگ در يك ســال اخير، انجام بيش از 
100 پروژه عمرانى در روســتاهاى شهرستان 
اســت كه مهم ترين آنها ســاخت 25 واحد 
مسكونى آسيب ديده در بارندگى سال گذشته 

بوده است.
مسؤل بسيج سازندگى سپاه ناحيه كبودراهنگ 
با گراميداشــت روز 17 ارديبهشــت سالروز 
تشكيل بسيج سازندگى به فرمان رهبر انقالب 
اســالمى گفت: بســيج  ســازندگى با هدف 
محروميت زدايى، سازندگى، انجام فعاليت هاى 
عمرانى و اقتصاد مقاومتــى در تمامى مناطق 
كشــور و با اســتفاده از ظرفيت عظيم بسيج 

فعاليت مى كند.
 عليرضا نوروزى با اشــاره بــه فعاليت هاى 
مؤثر گروه هاى جهادى بســيج در شهرستان 
كبودراهنگ گفت: در اين شهرســتان بيش از 
120 گروه جهــادى فعاليت هاى مختلفى در 
زمينه هاى عمرانــى، فرهنگى، اقتصادى، مردم 

يارى و...دارند.
وى بــه اجراى بيش از 100 پروژه عمرانى در 
روستاهاى شهرســتان توسط بسيج سازندگى 
اشــاره كرد و ســاخت 25 واحد آسيب ديده 
در بارندگى سال گذشــته توسط مددجويان 
كميتــه امداد امــام(ره) و اداره بهزيســتى و 
تعميــر 10 واحــد، ســاخت 10 ســرويس 

بهداشتى در مدارس از محل اعتبارات قرارگاه 
واحد  مناسب سازى 4  سپاه،  محروميت زدايى 
مسكونى براى استفاده معلوالن عزيز بهزيستى، 
ســاخت خانه عالم در 2 روســتا، ديواركشى 
چندين مدرسه و ساماندهى گلزار مطهر شهدا 
در يك روســتا را از جمله اين پروژه ها عنوان 

كرد.
نوروزى با اشــاره به اهميــت حياتى تحقق 
اقتصاد مقاومتى در كشــور، راه اندازى بيش از 
70 صندوق قرض الحســنه مساجد با كمك و 
همكارى خود مردم براى ايجاد اشتغال پايدار 
در روســتاها، راه اندازى 25 طــرح اقتصادى 
كوچك با پرداخت 3 ميليارد ريال تســهيالت 
اشتغال، برگزارى دوره هاى مختلف آموزشى 
در روســتاها را از جملــه برنامه هاى بســيج 
ســازندگى ســپاه ناحيه كبودراهنگ در زمينه 

اقتصاد مقاومتى عنوان كرد.
ارزشــمند  فعاليت هــاى  از  همچنيــن  وى 
گروه هــاى جهــادى شهرســتان در مقابله با 
ويروس كرونا تشــكر كرد و گفت: گروه هاى 
جهادى بســيج از زمان آغاز شــيوع ويروس 
كرونا با ســازماندهى بيــش از 140 تيم اقدام 
به گندزدايــى و ضدعفونى نقاط شــهرى و 
روســتايى كردند و همچنين توزيع بيش از 2
هزار بسته معيشتى براى نيازمندان و همچنين 
توزيع بسته هاى بهداشتى در روستاها از ديگر 
اقدامات گروه هاى جهادى بسيج در شهرستان 

بوده است.
وى افزود: درحال حاضر نيز گروه هاى جهادى 
بسيج در قالب رزمايش كمك هاى مؤمنانه به 
جمع آورى كمك هاى مردم عزيز شهرســتان 
براى تهيه و توزيع بســته هاى معيشتى براى 
خانواده هاى آسيب ديده از كرونا اقدام مى كند.

مسؤل بسيج سازندگى سپاه ناحيه كبودراهنگ 
با اشــاره به اجــراى موفق مرحله نخســت 

رزمايش كمك هاى مؤمنانه در شهرســتان و 
توزيع هزار و 400 بسته معيشتى گفت: مرحله 
دوم رزمايــش نيز درحال پيگيرى اســت و 

به زودى انجام خواهد شد.
وى در پايان از تمامى بســيجيان شهرستان كه 
در اجراى موفق اين برنامه ها مشاركت داشتند 
و همچنين از همكارى مســئوالن شهرستان با 

بسيج سازندگى قدردانى كرد.

انجام بيش از 100 پروژه عمرانى 
در روستاهاى كبودراهنگ توسط بسيج سازندگى
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نمودار مقايسه درصد كارگاه هاي بازرسي شده در گام دوم فاصله گذاري اجتماعي 

فرماندار نهاونددر كارگروه اشتغال 
اشتغال و رفع بيكارى 

با كاغذبازى و نامه نگارى 
نمى شود

  فرماندار نهاوند در نخســتين كارگروه اشتغال و 
ســرمايه گذارى و ستاد تســهيل طرح هاى شهرستان 
نهاوند در سال جديد گفت: بحران سيل سال گذشته 

كه به فرصت تبديل شد و با 275 ميليارد تومان اعتبار 
در شهرســتان بيش از 4 هزار و 600 واحد مســكن 

مقاوم سازى و بهسازى شد.
مراد ناصرى تأكيد كرد: سهم اشتغال شهرستان نهاوند 
در سامانه رصد 2 هزار و 127 شغل تعهد است كه در 
سال گذشــته 3 هزار و 138 شغل در شهرستان شامل 
فصلى، ســالى و دائمى ايجاد شد و 148 درصد رشد 
داشــته ايم ولى با توجه به سهم اعتبارات و تسهيالت 

پرداختى به شهرستان، رشــد و توسعه بيشترى انتظار 
بود.

 ناصــرى در ادامه گفــت: مديران بدانند توســعه و 
ايجاد اشتغال در شهرستان با اقدامات عملى به نتيجه 
مى رسد و مشــكالت با كاغذبازى و نامه نگارى حل 

نمى شود.
وى مديران شهرســتان را به رقابت در ايجاد و تحقق 

اشتغال و تعهد خود موظف دانست.
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هفته اى 3 روز قانون تصويب كردن اشتباه 
است، بايد فرصت بيشترى داده شود

 بايد در ساختار مجلس تغييراتى ايجاد كنيم، بايد فرصت بيشترى 
براى رســيدگى به وظايف نظارتى مجلس نســبت به قانون گذارى 

اختصاص داده شود.
رئيس فراكســيون مستقلين مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا درباره اولويت هاى مجلس يازدهم اظهار كرد: به نظر من مجلس 
يازدهم در ابتداى كار بايد سياست هاى كلى و استراتژى خود را تبيين 
كنــد، البته پيش از آن با احترام به تمــام منتخبان به صراحت بگويم 
كســانى كه سابقه مجلســى ندارند، حداقل يكى دو سال اول، رئيس 
مجلس خوبى نمى شــوند و در اين مدت هــم فرصت هاى زيادى از 

دست مى رود.
غالمعلــى جعفــرزاده ايمن آبادى افزود: اصالح ســاختار و نظام و 
مجلس، روند كميســيون ها، تشــكيل جلسات، تقســيم زمان بين 
قانونگذارى و نظارت، از جمله مواردى است كه بايد مجلس يازدهم 
در ابتداى كار به آنها اهتمام داشته باشد وگرنه باقى كارها به درستى 

پيش نخواهد رفت.
وى با اشــاره به اهميت ايفاى وظيفه نظارتى مجلس ادامه داد: به نظر 
مى رسد سازوكار آئين نامه داخلى مجلس در برخى موارد بايد عوض 
شود، در استانداردهاى جهانى به پارلمان هايى كه مدام قانون تصويب 

مى كنند، نمره منفى مى دهند. 
ما بايد ابتدا ريل گذارى و زيرساخت ها را عوض كنيم. همچنين براى 
اينكه مجالس غرق نشــوند و در زمين دولت ها بازى نكنند بايد ابتدا 

استراتژى و اولويت كارى خود را تعيين كنند.
اين عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس در پايــان تأكيد كرد: 
من معتقدم بايد ســاختار مجلس را بــه هم بزنيم، ما بايد به تعداد هر 
وزارتخانه يك كميسيون تخصصى داشته باشيم. هفته اى 3 روز قانون 

تصويب كردن اشتباه است. 
درحال حاضــر فرصــت نظــارت و تحقيــق و تفحــص كــم اســت، 
نظــام تحقيــق و تفحــص، اســتيضاح و ســؤال از وزرا بايــد اصــالح 
شــوند و درنهايــت فراكســيون ها نيــز بايــد در اداره مجلــس نقــش 

داشــته باشــند.

اكثريت قاطع «سهام عدالت»
 براى شركت هاى بسيار سودده است

 براى تأمين نيازمندى ها در شــرايط تحريم و شيوع ويروس كرونا 
راهى جز توليد نداريم، زنده ماندن بورس را وابســته به ورود سهام 
جديد مى دانيم، اكثريت قاطع ســهام عدالت براى شركت هاى بسيار 

سودده است كه به راحتى در بورس به فروش مى رسد.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در آئين بهره بردارى از طرح هاى ملى 
مس ايران، اظهار كرد: بورس ما استعداد بسيار زيادى دارد. آنچه امروز 
در بورس تهران ما مشــاهده مى كنيم كه رقم و سرمايه آن خوشبختانه 
قابل مالحظه اى است اگر كمى تالش كنيم مى توانيم اين بورس را به 

چندين برابر برسانيم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى خاطرنشان كرد: امسال، 2-3
قدم خوب در اين زمينه برداشته شده است. سهام عدالت هم ان شاءا... 
به بورس مى آيد و عرضه مى شود كه به 50 ميليون جمعيت مردم تعلق 
دارد. البته آنهايى كه تمايل به فروش دارند و آنهايى كه تمايل ندارند 
سهامشان را نگه مى دارند. كه اين هم يك تحرك بزرگى را در بورس 

ايجاد مى كند.
وى افزود: اكثريت قاطع ســهام عدالت براى شــركت هايى است كه 
بسيار سودده هستند و اين سهام بسيار ارزشمندى است و به راحتى در 

بازار بورس به فروش خواهد رفت.
رئيس جمهور گفت: اگر مردم مى خواهند ســهام عدالت را نگه دارند 
كه بســيارخوب نگه  دارند و سود ســاالنه هم هر چقدر است به آنها 

مى رسد. 
روحانى افزود: فروش اين سهام هم راه هاى متعددى دارد. مسئول آن 
وزارت اقتصاد است و اين وزارتخانه بايد اين كار را انجام دهد. من از 
وزير اقتصاد هم مى خواهم كه اين كار را هر چه سريع تر انجام بدهد.

وى گفت: كسانى كه نيازمند هســتند آن (سهام عدالت) را بفروشند 
سهام هم اكنون ارزشمند است و اين حركت خوبى براى مردم خواهد 

بود، بورس بايد فعال شود و توسعه پيدا كند.
همچنين رئيس جمهور در جلســه رؤساى كميته هاى تخصصى ستاد 
ملى مقابله با كرونا لزوم توجه ويژه به آموزش و يادگيرى دانش آموزان 
از طريق روش هاى مجازى را مورد تأكيد قرار داد و به وزير آموزش 
و پرورش دســتور داد ســازوكارهاى الزم ايجاد شود تا دانش آموزان 
بتوانند اشكاالت درســى خود را توسط معلمان به صورت حضورى 

رفع كنند.
روحانى گفت: ضرورى اســت ارزيابى دقيقــى از روش هاى متنوع 
آموزشــى و مجموعه تالش هايى كه از اسفندماه سال گذشته تاكنون 
توســط معلمان و دانش آموزان در زمينه آموزش انجام شــده است، 

به عمل آيد.

مجلس يازدهم ماه آينده تشكيل مى شود
 ماه آينده هم مجلس يازدهم تشــكيل خواهد شد و نحوه تعامل با 

مجلس بر اساس اصل تفكيك قوا و تعامل سازنده است.
معاون سياســى وزارت كشور با بيان اينكه در شهريور انتخابات دور 
دوم مجلس برگزار مى شــود، گفت: ما براى ارزيابى آخرين وضعيت 
كشــور و تصميم گيرى مسائل مهم، 2 جلسه را به صورت كميسيونى 
با اســتانداران برگزار كرديم؛ در هر كميســيون تعدادى از استانداران 

حضور داشتند و مهم ترين مباحث مورد بحث قرار گرفت.
بــه گزارش فــارس، جمال عرف بيــان كرد: در كميســيون امنيتى، 
موضوعات مربوط به ناامنى ها و پيش بينى ها مطرح و تصميمات جديد 
براى مقابله با ناامنى هاى احتمالى اتخاذ شــد؛ در كميسيون اجتماعى 

هم مباحث مهم با محوريت ويروس كرونا و تأثيرات آن مطرح شد.
وى با اشــاره به آثار اقتصادى كرونا بر جامعه، اظهار كرد: دولت تا به 
امــروز تصميمات مهمى را براى مشــكالت اقتصادى مطرح كرده و 

به سرعت هم اجرا مى شود.
عرف در پايان گفت: بورس يك فرصت براى استفاده از ظرفيت مردم 
و مشــاركت آنها در اقتصاد ملى اســت؛ البته اقتصاد موضوع وزارت 

كشور نيست و فقط به عنوان هماهنگى ورود پيدا مى كنند.

به نمايندگان دور آينده توصيه مى كنم 
از حاشيه ها فاصله بگيرند

 اگر در مدت باقى مانده از مجلس دهم بتوانيم كارى درباره افزايش 
افسارگســيخته قيمت خودرو انجام دهيم، برگ برنده اى براى مجلس 

دهم خواهد شد.
نماينده مردم بندر عباس در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به اولويت هايى كه در يك ماه باقى مانده مجلس دهم بايد 
به آنها توجه داشــته باشد، بيان كرد: كمتر از يك ماه به پايان مجلس 
دهم بيشتر باقى نمانده است و اين مجلس از ابتدا قرار بود 2 موضوع 
را با جديت دنبال كند كه يكى از آنها بهبود وضعيت اشــتغال و ديگر 

سامان دادن وضعيت معيشتى مردم بود.
احمد مرادى در ادامه اظهار كرد: اما متأســفانه مجلس دهم آنطور كه 
بايد و شــايد نتوانست به اين 2 مقوله بپردازد و اين يك ضعف براى 
مجلس دهم به شــمار مى رود. متأســفانه در برخى مسائل، مجلس به 
حاشــيه رفت و درنهايت برخى تجارب سبب شد تا مجلس دهم به 
پويايى الزم دســت نيابد. من اعتقاد دارم كه مجلس دهم تمام تالش 
خود را به كار گرفت اما با كاركرد منفى دولت و ضعف برخى وزراى 

كابينه، كار مجلس سخت شد.

دارندگان سهام عدالت از فروش شتابزده سهام 
خوددارى كنند

 دارندگان ســهام عدالت ســهم خود را به فروش نرســانند، ممكن است افراد 
سودجو در قبال مبلغ ناچيزى، سهام افرادى را كه اغلب هم مسن هستند، از دستشان 
دربياورند، بنابراين سهامداران بايد مواظب اين موضوع باشند.عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاســبات در مجلس در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اشــكالى كه ديده 
مى شود، اين است كه اكنون تعداد قابل توجهى از مردم كه داراى شرايط بودند آن 
زمان نتوانستند ثبت نام كنند و افرادى هم كه در آن زمان داراى شرايط نبودند، اكنون 
واجد شرايط شــده اند. حسينعلى حاجى دليگانى تأكيد كرد: اما از اين پس نكته اى 
كه مهم اســت، نحوه اداره و نوع مديريت واحدهايى است كه سهام شان در قالب 
سهام عدالت به فروش رفته و اگر اين واحدها به خوبى مديريت شوند، در مجموع 

مى تواند درآمدى هرچند اندك ولى به طور مستمر براى همه خانوارها فراهم كند.

آمريكا در جايگاه طرح موضوعات برجام نيست
 وزارت امور خارجه ايران در دومين سالگرد خروج آمريكا از برجام تصريح 
كــرد  كه اياالت متحده اصال در جايگاهى نيســت كــه موضوعات برجام را 

مطرح كند.
ــران  ــالمى اي ــورى اس ــه جمه ــور خارج ــارس، وزارت ام ــزارش ف ــه گ ب
ــق وين(برجــام) در صفحــه  ــكا از تواف ــالگرد خــروج آمري ــن س در دومي
توئيتــرش بــا برشــمردن 8 مــورد عهدشــكنى دولــت ترامــپ عنــوان كــرد: 
«ايــاالت متحده(آمريــكا) از برجــام نفــرت دارد، از آن خــارج شــده و آن 
را نقــض مى كنــد و همــه آنانــى را كــه بــه برجــام پايبنــد هســتند، تنبيــه 

مى كنــد».
در ايــن توئيت آمده اســت: «ايــاالت متحده اصال در جايگاهى نيســت كه 

موضوعات برجام را مطرح كند.»

فراكسيون «ديپلماسى بين المللى و منافع ملى» 
در مجلس يازدهم تشكيل شد

 ديپلماســى، ابزار كارآمد اقتدار نظام سياســى است، فراكسيون «ديپلماسى 
بين المللى و منافع ملى» در مجلس يازدهم تشكيل خواهد شد.

منتخب مردم ورامين، قرچك و پيشــوا در مجلس يازدهم در گفت وگو با ايرنا 
گفت: تجربه نشان داده است، منافع كشورها در گروى ديپلماسى فعال رسمى 
و عمومى تأمين مى شود و نمايندگان مجلس و پارلمان ها، نقش ويژه و مؤثرى 

را در تكوين و تكميل ديپلماسى بين المللى و تأمين منافع ملى ايفا مى كنند.
حســين نوش آبادى افزود: سياســت خارجى، يكى از مناقشــه برانگيزترين 
حوزه هاى سياست گذارى هر كشور اســت زيرا، وظيفه خطير توليد امنيت را 
برعهده دارد. بى ترديد ديپلماسى فعال عمومى، از ابزارهاى اصلى و از مهم ترين 

مسيرهاى تأمين منافع ملى و امنيت كشور محسوب مى شود.

 رئيس جمهــور آمريكا پنجشــنبه هفته 
گذشته مصوبه كنگره اين كشور را وتو كرد. 
اين قطعنامه به منظور كاهش اختيارات نظامى 
اين كشــور عليه ايران به دليل اقدامات اخير 
ايــن دولت كه منجر به دامــن زدن به تنش 
ميان آمريكا و ايران شــده بود، توسط كنگره 

تصويب شده بود.
به گزارش فارس، دونالد ترامپ در بيانيه اى 
نوشــت: «امروز من قطعنامه اس.جى 68 را 
كه قصد داشــت مرا به سمت منع استفاده از 
نيروهاى مسلح اياالت متحده هنگام مخاصمه 
با ايران سوق دهد، وتو كردم. اين قطعنامه اى 
بســيار توهين آميز بود كه دموكرات ها آن را 
به عنوان بخشــى از راهبرد خود براى ايجاد 
تفرقــه در حزب جمهورى خــواه و پيروزى 
در انتخابــات 3 نوامبــر تهيه كــرده بودند. 
جمهورى خواهان كمى كه بــه اين قطعنامه 

رأى مثبت دادند بازيچه دست آنها شدند.»
وى در اين بيانيه با ادعا بر اينكه كشورش از 
قدرت نظامى عليه ايران استفاده نكرده است، 
نوشت: «عالوه بر اين، قطعنامه اس.جى 68
بر اســاس سوءتعبير از واقعيت ها و قانون بنا 
شــده اســت. بر خالف ادعاى اين قطعنامه، 
اياالت متحده وارد مقوله استفاده از زور عليه 

ايران نشده است.»
رئيس جمهور آمريكا پس از بيان اين ادعا كه 
هيچ نظامى آمريكايى در حمله موشكى ايران 
كشته نشده، مدعى شــد كه حمله به سردار 
سليمانى طبق قوانين آمريكا مجاز بوده است. 
ترامــپ ادعا كرده كه اين حمله ذيل قطعنامه 
«مجوز اســتفاده از زور نظامــى عليه عراق، 
2002» و «ماده 2 قانون اساسى آمريكا» مجاز 

بوده است.
وى در پايــان تأكيــد كــرد: «درنهايــت اينكــه 
اس .جــى.68 بــه توانايــى رئيس جمهــور 
متحــده،  ايــاالت  از  محافظــت  بــراى 
ــن  ــى زد. اي متحــدان و شــريكانش لطمــه م
قطعنامــه تلويحــًا به معنــاى آن بــود كــه 
اختيــارات قانونــى رئيس جمهــور بــراى 
ــاع  ــه دف ــًا ب ــى صرف ــتفاده از زور نظام اس
ــر  ــش در براب ــده و نيروهاي ــاالت متح از اي
ــد  ــدود خواه ــوع مح ــالت قريب الوق حم
ــى  ــا در دنياي ــح نيســت. م ــن صحي ــود. اي ب
زندگــى  رشــد  بــه  رو  تهديدهــاى  از 
صراحــت  اساســى  قانــون  و  مى كنيــم 
دارد كــه رئيس جمهــور بايــد قــادر بــه 
و  دشــمنان  بعــدى  حــركات  پيش بينــى 
اتخــاد تصميم هــاى ســريع و قاطــع در 
ــت  ــن كارى اس ــد. اي ــا باش ــه آنه ــخ ب پاس

ــردم.» ــن ك ــه م ك
2 ســال پيــش در همچيــن روزهايى(18
ارديبهشت 97) رئيس جمهور اياالت متحده 
آمريكا كه پس از نشستن بر صندلى رياست 
كاخ ســفيد چندين بار ضمن انتقاد از برجام 
از تصميــم خود براى خــروج از اين توافق 
خبر داده بود، رســمًا اعالم كرد كه كشورش 

از برجام خارج شده است.
معاهــده برجام كــه پس از چندين ســال 
مذاكره ميان كشــورهاى عضو گروه 5+1 با 
ايران به دســت آمده بود مى تــوان گفت كه 
تنش هاى ميــان ايران و اين كشــور ها را تا 
انــدازه اى كاهش داده بود. با اين حال پس از 
پيروزى دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور 
آمريــكا دوره جديدى از چالش ها و تنش ها 
ميان آمريكا و ديگر كشور هاى جهان به ويژه 
ايران آغاز شد. تنش هاى ميان اياالت متحده 
و ايران زمانى به اوج خود رســيد كه در 13
دى ماه ســال گذشته ســردار قاسم سليمانى 
فرمانده ســپاه قدس در خاك عراق توســط 
نيروهاى آمريكايى مورد حمله قرار گرفت و 
به شهادت رسيد. از اين رو ايران در مورخه 
18 دى ماه سال گذشته، پايگاه نظامى آمريكا 
در عراق را در پاســخ به شــهادت رساندن 
سردار سليمانى، مورد اصابت با موشك هاى 

بالستيك خود قرار داد. 
ساير كشــورها از جمله كشورهاى اروپايى 

نگران بودند كه ادامه اقدامات نظامى 2 كشور 
عليه يكديگر به جنگى بزرگ در سطح منطقه 
و يا حتى در ســطح جهانى تبديل شــود. از 
اين رو سران 2 كشــور را به آرامش دعوت 

 مى كردند.
در اين ميان بود كه رئيس دموكرات مجلس 
نمايندگان 19 دى ماه سال گذشته در بيانيه اى 
گفت: «هفته گذشــته، دولت ترامپ در يك 
حمله نظامــى تحريك آميز و غيرمتناســب، 
مقام هاى نظامى ارشــد ايــران را هدف قرار 

داد.»
نانسى پلوسى افزود: «دولت اين كار را بدون 
مشــورت با كنگره انجــام داد. اين اقدام به 
واسطه تشديد تنش با ايران، نيروهاى نظامى، 
ديپلمات ها و افراد ديگر را در معرض خطر 
قرار داد. از آن زمان، رئيس جمهور به روشنى 
نشان داده اســت كه براى تأمين امنيت مردم 
آمريكا، كاســتن از تنش ها با ايران و اطمينان 
از ثبــات آن منطقه، هيچ راهبرد منســجمى 

ندارد.
وى در پايــان گفتــه بــود كــه او و ديگر 
دموكرات ها نگران هســتند كه رئيس جمهور 
آمريكا بدون داشتن يك راهبرد روشن، نهايتا 

آمريكا را به جنگ با ايران بكشد.
بيانيه پلوسى ساعاتى پس از آن منتشر شد كه 
مقام هاى ارشــد دولت ترامپ در جلسه اى با 
سران مجلس نمايندگان و سنا، تالش كردند 
به شهادت رساندن سردار سليمانى را توجيه 

كنند. 
در اعتــراض اعضــاى مجلــس نمايندگان 
آمريكا به اقدامات دولت آمريكا عليه ايران، 
اين مجلس طــرح «كاهش اختيارات جنگى 
ترامپ عليه ايران» را در 10 بهمن ماه ســال 
گذشته به تصويب رساند. با اين حال به دليل 
اينكه مجلس نماينــدگان آمريكا از اكثريت 
دموكرات ها تشكيل شده است، تصويب اين 
طرح در اين مجلس را دور از انتظار نمى كرد. 
اما تصويب نهايى ايــن طرح در مورخه 25
بهمن ماه سال 98 توسط مجلس سنايى كه با 
اكثريت جمهورى خوا هان تشكيل شده است، 
نشــان از مخالفت كنگره آمريكا با اقدامات 

رئيس دولت اين كشور را نشان مى دهد.

 رويارويى ديگر ميان دولت 
و كنگره آمريكا 

با وجــود ايــن، پنجشــنبه هفته گذشــته 
رئيس جمهــور آمريــكا قطعنامــه اى را كه 
خواســتار كاهش اختيــارات او براى دامن 
زدن بــه تنش با ايران بــود را به بهانه تداوم 
كمپين فشار حداكثرى را عليه كشورمان وتو 
كرد تــا دوباره دولت و كنگره اياالت متحده 

روبه روى يكديگر قرار بگيرند.
به گــزارش ايســنا و به نقل از واشــنگتن 
اگزمينر، ميچ مك كانل، رهبر اكثريت ســنا، 
پس از وتوى اين قطعنامه از ســوى ترامپ 
اعالم كرد كه ســناى آمريكا يك رأى گيرى 
براى لغو كردن وتــوى رئيس جمهور عليه 
قطعنامــه كاهش اختيارات نظامى او در برابر 

ايران برگزار خواهد كرد.
تيم كين، ســناتور دموكرات ايالت ويرجينيا 
در اين باره گفت: از همكارانم مى خواهم در 
رأى گيــرى براى لغو اين وتــو به من ملحق 
شــوند. تا زمانى كه يك اتفــاق نظر دقيق در 
كنگره مبنى بر ضرورت جنگ وجود نداشته 
باشد، نبايد به نظاميانمان خسارت وارد كنيم.

با اين حال لغو وتوى ترامپ توســط مجلس 
سنا كمى دور از انتظار است. زيرا اين طرح با 
55 رأى موافق و 45 رأى مخالف به تصويب 
سنا رسيده اســت و اين درصورتى است كه 

اكثريت حاضر در مجلس ســناى آمريكا را 
جمهورى خواهان تشــكيل داده اند. اكنون به 
گفته ميچ مك كانــل لغو وتوى اين طرح از 
سوى ترامپ مستلزم تأييديه دو سوم اعضاى 
كنگره است و اين به اين معنى است كه اين 
دفعه بايد نيمى از جمهورى خواهان مجلس 
سنا با رئيس جمهور منتخب خود به مخالفت 
برخيزند كه اين موضوع دور از انتظار است.
گفتنى اســت بامداد روزگذشته (جمعه 19
ارديبهشــت) مجلس سنا جلســه مذكور را 

برگزار كرد.

مصوبه كاهش اختيارات عليه ايران وتو شد

ترامپ مقابل كنگره

بررسى وضعيت بورس 
در دستور كار كميسيون هاى 
تخصصى مجلس
 در هفته آينده

 بررســى وضعيت اخير بورس كشــور و جمع بندى 
درباره  گزارش تفريغ بودجه 97 از دستور كارهاى جلسات 

كميسيون هاى تخصصى مجلس در هفته جارى است.
بــه گــزارش ايســنا از جمله دســتور كار جلســات 
كميســيون هاى تخصصــى مجلس در هفتــه جارى، 
كميســيون اصل 90 قانون اساسى، نشست با مسئوالن 

وزارت اقتصاد، ســازمان بورس، مركــز پژوهش هاى 
مجلس و كميســيون اقتصادى مجلس براى بررســى و 
تشــريح وضعيت اخير بورس كشــور، ارائه بررسى و 
جمع بندى عملكرد كميســيون در دوره دهم مجلس و 
جمع بندى گزارش تفريغ بودجه ســال 97 كل كشــور 

مى باشد.
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نيش و نوش

مناسبت

جايگاه معلم را بهتر بشناسيم 
  در هفته بزرگداشــت مقام معلم به طور طبيعى همه جا صحبت از پاسداشت جايگاه 
معلمان و ارج نهادن به تالش هاى آنها به عنوان كسانى كه مهم ترين نقش را در ساختن آينده 
جامعه دارند، به ميان آمد و تأكيد بر اين نكته شــد كه بايد منزلت اجتماعى معلمان حفظ 

و تقويت شود.
اينكه در عرصه عمل و اقدام به چه ميزان توانســته ايم به اين مهم جامه عمل بپوشــانيم، 
موضوعى است كه بايد در جاى خود مورد بررسى دقيق قرار بگيرد تا سنجه واقعى جامعه 

در اين باره مشخص گردد.
اين مســائل اما در شرايطى مطرح مى شود كه بايد از يك واقعيت قابل تأمل پرده برداشت 
و آن نگاه هاى ســطحى، بى اساس و البته تنگ نظرانه به قشرى است كه اين روزها بى هيچ 

چشم داشــتى به تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم متناســب با شــرايط ايجاد شده، 
مى پردازند.چگونه است كه برخى ها بدون مشاهده واقعيت ها، از استراحت و تفريح معلمان 
در روزهاى تعطيلى مدارس سخن گفته و بدترين نوع جفا را در حق جهادگران آموزشى 
روا مى دارند؟! اين كلمات و جمالت بى پايه و اساس درحالى عنوان مى شود و ذهن ها را 
درگير مى كند كه ما شاهد جلوه هاى زيبايى از ايثار و فداكارى معلمان در راه تعليم و تربيت 
دانش آموزان هســتيم. فراموش نكنيم كه اين سخنان ناروا درباره كسانى است كه به اذعان 
عام و خاص تأثيرگذارترين قشر محسوب مى شوند و در همه دوران در طول تاريخ جايگاه 

آنها حفظ شده است.
 به گواهى تاريخ، همواره به معلم نگاه متفاوتى شده است و در نمونه اى قابل تأمل مى بينيم 
كه حتى در بحبوحه جنگ جهانى دوم توجه به معلم همچنان قابل مشاهده است و آنها از 

ورود به جنگ منع مى شوند و براى حفظ آنها تالش مى شود.
اتفاقا در شــرايط كنونى كه فضاى جامعه متأثر از بيمارى كرونا وضعيت متفاوتى به خود 
گرفته است، توجه به جايگاه معلم به عنوان كسى كه آينده سازان كشور را پرورش مى دهند، 
بســيار مهم است. امروز اگر شاهد تالش هاى خســتگى ناپذير انسان هاى پاك، دلسوز و 
فداكار در بخش هاى مختلف براى كنترل و مهار بيمارى هستيم، همه اينها به دست معلمان 

تربيت شده و پيشرفت كرده اند.
شرايط كنونى دير يا زود تمام مى شود و ما به پساكرونا مى رسيم؛ مهم آن است كه توانسته 
باشيم بر اساس يك ايمان و باور درونى مقدس، در مقابل كسانى كه به معناى واقعى جامعه 
را مى سازند و امروز در بحث تعليم و تربيت فرزندان جامعه تالش مى كنند، رفتار مناسب 

و متناسب با نام زيباى معلم داشته باشيم.

ابرار: رمز بورس كشيده شد
 احتماال تو باكش الكل ريختن!!

تجارت: چگونــه از ورود كاال هاى تقلبى به زنجيره تأمين جلوگيرى 
كنيم 

 بدون شرح!!
تجارت: كاهش عرضه سكه در بازار 

 صفرها، به صرفه جويى رو آوردن!!
ابتكار: خط و نشان روحانى براى سال 1400

  دكتر جان خط كشيدن مال پيش از كرونا بود!!
جام جم: كرونا كم بود گردوخاك هم آمد

  تنوع براى تقويت روحيه نيازه!!
همدان پيام: مادستانى ها دست به چرخ شدند

 دست كرونا درد نكنه به دست ها توان داد!!
ابرار: ابتال به كرونا از مرز 100 هزار تن گذشت

  صعود جهشى به جاى توليد جهشى!!
تجارت: فرش قرمز بورس براى سهام عدالتى ها

 ميهمان نوازى بورس از كم درآمدها!!
اطالعات: طبيعت بدون انسان، انسان بدون طبيعت

 اين هم از قهر كرونايى!!
ايران: تقويت مرزهاى ملى پساكرونا

  كرونا كه هم شاگرد رانندست هم كمك خلبان، كجا بره!!
همدان پيام: اقتصاد گياهان دارويى زمينه ساز اشتغال پايدار

 يونجه خودش رو به بورس رساند!!
 تجارت: معيشت مردم نيازمند نگاه ويژه

  هنوز كه انتخابات نيومده مردم ويژه بشن؟!
جام جم: پايان مرگبار ازدواج اينترنتى

  واقعيش رو كه محال كردن حداقل مى ذاشتين اينترنتى بمونه!!
همدان پيام: ارتش سرخ پوش هالل احمر كليد امنيت بحران

 كرونا چقدر كليد ساخته! تا نرفته يكيشو بگيريد!!
جوان: خودروسازان، طراحان جوان ايرانى را تحويل آلمان دادند

 ديدن دولت از پس هوش اينا برنمياد !!

پيشواى اكرام و اطعام
على حيدرى»

 پانزدهمين روز از ماه مبارك رمضان مصادف با والدت دومين ستاره 
تابناك سپهر واليت و امامت حضرت امام حسن مجتبى(ع) است. يكى 
از فضيلت هاى اخالقى امام حســن(ع) كرامت و بخشندگى فراوان بود 
كه موجب شــد ايشان به لقب بامسماى «كريم اهل بيت» مشهور شوند. 
به همين دليل اين روز به عنوان روز اكرام و اطعام نام گذارى شده است. به 
همين مناسبت در مجالى كوتاه تالش مى كنيم تا بهره اى از خوان لطف و 

كرامت آن امام همام بهره گيريم.
درباره سخاوت امام حسن(ع) روايات زياد و جالبى نقل شده كه نشان از 
اهميت فضيلت اخالقِى اكرام است. در حديثى آمده كه امام حسن(ع) 
هيچ گاه سائلى را رد نكرد و در برابر درخواست او نه نگفت و چون به 
آن حضرت عرض شد: چگونه است كه هيچ گاه سائلى را رد نمى كنيد؟ 
پاسخ داد: من سائل درگاه خدا و راغب در پيشگاه او هستم، و من شرم 
دارم كه خود درخواســت كننده باشم و ســائلى را رد كنم، خداوند مرا 
عادت داده است كه نعمت هاى خود را بر من فرو ريزد و من نيز در برابر 
او عادت كرده ام كه نعمتش را به مردم بدهم، و ترس آن را دارم كه اگر 

عادتم را ترك كنم اصل آن نعمت را از من دريغ دارد.
توجه به اين منش امام حســن(ع) 2 نكته را آشــكار مى سازد: ابتدا 
اينكه انسان در هر موقعيت و مقامى كه هست، نبايد فراموش كند كه 
در برابر عظمت خداوند و نعمت هاى او، فقير و بى بضاعت اســت. 
بنابراين فقير و توانگر در اين موضع يكســان هســتند و همه سائل 

درگاه الهى هستند.
 بنا بر روايات تاريخى، سيره امام حسن(ع) چنين بود كه نه تنها خود اهل 
اكرام و اطعام بود، بلكه ديگران را نيز به اين عمل انسانى و خداپسندانه 
تشويق مى كرد. نقل شده است امام(ع) غالم سياهى را ديد كه گرده نانى 
پيــش خود نهاده و خودش لقمه اى از آن مى خورد و لقمه ديگرى را به 
ســگى كه آنجا بود مى دهد. امام(ع) كه آن منظــره را ديد به او فرمود: 
انگيزه تو در اين كار چيســت؟ پاســخ داد: من از او شرم دارم كه خود 
بخورم و به او نخورانم! امام به او فرمود: از جاى خود برنخيز تا من بيايم! 
ســپس به نزد موالى آن غالم رفت و او را با آن باغى كه در آن زندگى 
مى كــرد از وى خريدارى كرد، آنگاه آن غــالم را آزاد كرده و آن باغ را 

نيز به او بخشيد.
گفته شده است مردى نزد امام حسن(ع) آمده و اظهار نيازى كرد، امام(ع) 
به او فرمود: برو و حاجت خود را در نامه اى بنويس و براى ما بفرست، 
مــا حاجتت را برمى آوريم! آن مرد رفــت و حاجت خود را در نامه اى 
نوشته براى امام(ع) ارسال  كرد، و آن حضرت دوبرابر آنچه را خواسته 
بود به او عنايت فرمود. شــخصى كه در آنجا نشســته بود عرض كرد: 
به راســتى چه پربركت بود اين نامه براى اين مرد اى پسر رسول خدا! 
امام (ع) فرمود: بركت او زيادتر بود كه ما را شايسته اين كار خير و بذل 
و بخشــش قرارداد، مگر ندانسته اى كه بخشش و خير واقعى، آن است 
كه بدون ســؤال و درخواست باشد، و اما آنچه را پس از درخواست و 

مسألت بدهى كه آن را در برابر آبرويش پرداخته اى! 
آرى! ســيره كريم اهل بيت(ع) چنين بود كه در سراسر حيات بابركت 
خويش به فكر نيازمندان بود و لحظه اى از اطعام و اكرام آنان غافل نبود. 
چه زيباســت كه پيروان واقعى آن حضرت نيز در اين روزهاى بابركت 
ماه رمضان، به قدر توان خويش اين سنت حسنه را به جاى آورند، تا شيعه 
بودن خود را در مقام عمل نيز نشــان دهند و شاكر بودن خود نسبت به 
درگاه الهى را نيز نشان دهند. باشد كه از پيروان واقعى آن حضرت باشيم.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: در بازديدى 
كه اعضاى شــوراى اسالمى شهر و شهردار همدان 
به همراه معاونان و مديران شــهردارى از پروژه هاى 
انجام شده توسط منطقه 2 شهردارى همدان داشتند، 
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان پروژه هاى اين 
منطقه را براى رســيدگى و توانمندســازى تمامى 
سطوح منطقه در معيارهاى متفاوت، مناسب و مؤثر 

ارزيابى كرد.
كامــران گــردان در اين باره افــزود: تجارب فنى و 
اجرايــى مديريت منطقه 2 در كنار تعامل مناســب 
با اعضاى شــوراى اسالمى شــهر و از همه مهمتر 
مردم، از جمله داليلى اســت كه سبب شده سطح 
رضايتمندى بسيار مناسبى در اين حوزه حاكم باشد 
و همين مســأله مهم ترين عامل تشخيص عملكرد 

مناسب شهردارى منطقه 2 است.
وى با اشــاره به اينكه تمامى پروژه هاى مدنظر در 
اين حوزه در زندگى مردم مناسب و ملموس است، 
خاطرنشان كرد: يكى از بارزترين اقداماتى كه مورد 
بازديد قرار گرفــت، پاركينگ آقاجانى بيگ بود كه 
با شتاب بيشــترى نسبت به گذشته درحال ساخت 
است و ان شاءا... به زودى شاهد بهره بردارى اين مكان 

خواهيم بود.
گردان در ادامه با اشاره به پروژه پارك نوارى مصلى 
و ســاخت مخزن در اين محل افزود: با برنامه ريزى 
انجام شده، آبيارى فضاى سبز با بهره گيرى از حجم 

ذخيره شده در مخزن انجام مى شود.
وى بوســتان گل ها را يكى از اقدامــات تأثيرگذار 
منطقه دانســت كه در مجاورت پــارك بانوان قرار 
گرفته است و با اقدامات انجام شده به  معناى واقعى 
كلمه، در اين محل محقق شده است و چهره زيبايى 
به خود گرفته است و شهروندان محترم مى توانند از 
اين محل به خوبى بهره ببرند. وى همچنين بازسازى 
بنا در اين محل را از ديگر كارهاى انجام شــده اين 

پروژه برشمرد. 
 گــردان در ادامه، جمع آورى آب هاى ســطحى را 
به منظور رفع مشكالت پيشين ناشى از آب گرفتگى ها 
در اماكن مختلــف، از اقدامات مهم ديگر منطقه 2

شهردارى محسوب كرد كه با تجهيزات و طرح هاى 
اجرايى متنــوع درحال اجرا اســت و اثرات آن در 
بارندگى هاى شديد اخير به خوبى خود را نشان داد 
كه خوشــبختانه كوچك ترين مشكلى از اين جهت 

شاهد نبوديم.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه در 
حوزه پياده روسازى و مناسب سازى در تمامى سطوح 
منطقه اقدامات مؤثرى انجام شده است، اظهار كرد: 
خوشبختانه اين منطقه در بحث بدهى پيمانكاران نيز 
در وضعيت خيلى خوبى قرار دارد كه اين مســأله 
از هدفمندى و برنامه ريزى اصولى در تمامى كارها 

نشأت مى گيرد.
وى در پايان از مجموعه شهردارى منطقه 2 به دليل 
انجام اقدامات گسترده براى تحقق رضايتمندى مردم 
و همچنين تحقق برنامه هاى كالن شــوراى شــهر 

به منظور توسعه پايدار منطقه قدردانى كرد.
در ادامه، مدير منطقه 2 با ارائه گزارشى از پروژه هاى 
درحــال اجراى منطقه 2 شــهردارى عنــوان كرد: 
خوشبختانه باوجود ركود بازار ساخت وساز و كمبود 
نقدينگى، منطقه 2 شهردارى همچنان با اولويت بندى 
پروژه هــا و برنامه ريزى انجام گرفته و با به كارگيرى 
نيروهاى جوان و متخصص هم اكنون چندين پروژه 
مهم و اساســى ازجمله پاركينــگ طبقاتى آقاجانى 
بيــگ، هدايت آب هاى ســطحى تقاطع رســالت، 
عمليات جدول گذارى و پياده روســازى به صورت 
گسترده، ساماندهى مصلى و اليروبى قنوات و ... را 
با حمايت هاى اعضاى شوراى اسالمى شهر و تأكيد 
و رهنمودهاى عباس صوفى شهردار همدان، با قوت 
و شــتاب در راستاى خدمات رســانى و تأمين رفاه 
حال شــهروندان، در دست اجرا دارد كه با پيشرفت 

چشمگيرى همراه شده است. 
حامد جليلوند به پروژه هاى در دست اقدام اشاره كرد 
و گفت: از آنجايى كه پروژه پاركينگ طبقاتى آقاجانى 
بيگ در يكى از محالت شلوغ شهر انجام مى شود، 
داراى ظرفيت 531 خودرو را است كه كمك بزرگى 

به كاهش بار ترافيكى اين محدوده خواهدكرد.
وى افزود: يكى از مهم ترين اولويت هاى شهردارى 
منطقه 2 در ســالجارى، تكميل پاركينگ طبقاتى با 
به كارگيرى چند تيم به صورت شبانه روزى است كه 
در صدد هستيم در آينده نزديك شاهد بهره بردارى از 

اين پروژه بزرگ باشيم.
جليلوند  از پيشــرفت 90 درصدى پروژه هدايت 

آب هاى سطحى تقاطع رسالت خبر داد و افزود: 
به دليل حساســيت اين پروژه باوجود فصل بهار و 
بارش نزوالت آسمانى و امكان جارى شدن آب در 
سطح معابر و ايجاد خسارت احتمالى به شهروندان 
گرامى، حتى با وجود شيوع ويروس منحوس كرونا 
و شــرايط نامناسب، اين پروژه بدون تعطيلى به كار 
خود ادامه داد و اكنون به مراحل پايانى نزديك شده 

است. 
وى تصريح كرد: تسهيل عبور و مرور، ارتقاى سطح 
ايمنــى معابر، مديريت به هنگام بحران در شــرايط 
جوى نامناســب، دفع آب هاى ســطحى به منظور 
ايمن سازى مناطق مسكونى از خطر وقوع سيالب، 
رفع خســارت هاى احتمالى به تأسيسات شهرى و 
پروژه هاى عمرانى نظير آســفالت معابر، جداول و 
درختان و... از اهداف شهردارى منطقه 2 در اجراى 

پروژه هدايت آب هاى سطحى به شمار مى رود.
مدير منطقه 2 با بيــان اينكه براى اجراى اين پروژه 
به لوله گذارى و هدايت آب هاى سطحى در تقاطع 
رسالت اقدام شده است، گفت: جمع آورى و هدايت 
آب هاى ســطحى محــدوده بلوار رســالت، كوى 
نايب احمد، بلوار 9 دى و پيشــگيرى از مشكالت 
آب گرفتگى در زمان بارش به همت شهردارى منطقه 
2 درحال انجام است كه با اجراى آن كاهش هزينه ها 

را به دنبال خواهد داشت.
جليلوند اعتبار عمرانى اين پروژه را 130 ميليارد ريال 
عنوان كرد و گفــت: 2 هزار و 500 متر لوله گذارى 
درخيابان هاى اطراف ميدان رسالت و بلوار چمران 
انجام شــده است تا از طريق آن آب هاى سطحى به 
سمت رودخانه پشت پمپ بنزين فروغ هدايت شود. 
وى بيان كرد: با عنايت به اتمام فاز نخســت پروژه 
هدايت آب هاى ســطحى تقاطع رسالت در حفارى 
سنگ سخت، هم اكنون فاز دوم در قالب لوله گذارى 
حد فاصل ميدان 9 دى تا تقاطع رســالت در دستور 

كار قرار دارد. 
جليلوند بوســتان گل ها را يكى ديگر از پروژه هاى 
مهم منطقه 2 دانســت و افزود: در شهر هاى مطرح 
جهان انواع پارك ها با موضوعات مختلف ســاخته 
مى شــود كه عالوه بر تنوع آفرينى و تبديل شدن به 
جاذبه هاى گردشگرى آن شهر به كسب درآمد هاى 
پايدار كالن براى آن شــهر منجر مى شود كه توسعه 
بهينه آن شــهر را به دنبال دارد و شهردارى منطقه 2

بــا آگاهى از اين امر پروژه باغ گل ها را در دســتور 
كار قرار داد.

وى هزينه اين پروژه را حدود 335 ميليارد ريال اعالم 

و تصريح كرد: عمليات عمرانى از قبيل ديواركشى، 
معابر دسترسى پياده در داخل پارك، آب نما، مرمت 
بناى موجود و ســاخت سرويس بهداشتى، كاشت 
گونه هاى ممتاز از قبيل باغ رز، باغ كاكتوس، گياهان 
پيازى، باغ داوودى، ايجاد فرش گل و... ازاقداماتى 

است كه انجام شده است.
مدير منطقه 2 از اجراى عمليات آســفالت ريزى و 
لكه گيرى در 3 ناحيه ســطح منطقه 2 توسط 3 تيم 
مجزا خبر داد و افزود: با توجه به وضعيت نامناسب 
قسمت هايى از آسفالت كوچه ها و خيابان هاى سطح 
منطقه، اجراى عمليات روكش و لكه گيرى آسفالت 
معابر به صورت ويژه در سطح منطقه 2 درحال انجام 

است.
وى افزود: با توجه به مشــكالت پخش آسفالت در 
فصول ســرما، به دليل سردى هوا و گيرش سريع و 
نبود امكان پخش و تراكم آن، شهردارى منطقه 2 با 
همكارى سازمان عمران با استفاده از دستگاه مكانيزه 
فالسك آسفالت به لكه گيرى معابر اقدام خواهد كرد.

جليلوند در ادامــه از آغاز اجــراى عملياتى طرح 
عمرانى پياده روســازى به صورت گسترده در سطح 
منطقه خبر داد و افزود: پياده رو هاى اســتاندارد كه 
قابليت پياده روى مطمئن براى شــهروندان را داشته 
باشــند، ميتواند سبب ايجاد بســيارى از تعامالت 
مثبت بين شهروندان شود؛ از آنجايى كه تأمين امنيت 
شــهروندان هنگام عبور و مــرور از معابر، يكى از 
مهم ترين وظايف شهردارى ها محسوب مى شود در 
راستاى بهسازى و استانداردسازى پياده رو ها در حفظ 
امنيت و آرامش شهروندان به ويژه معلوالن، جانبازان، 
سالمندان و نابينايان تالش مى شود و به همين دليل 

بازسازى و ساخت پياده رو ها با رعايت استانداردها، 
از جمله فعاليت هاى مستمر در دستور كار شهردارى 

منطقه 2 است.
 مدير منطقه 2 وسعت پياده روسازى در سطح منطقه 
را در حــدود 30 هزار مترمربع با اعتبارى بالغ بر 50

ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: پياده روسازى خيابان 
نايب احمــد، گلزار، بلورا عباس دوران، بلوار صدر 
و بهارستان، بلوار رنجبران، خيابان فرهنگ و گلزار، 
بلوار محمديه و آرام شــرقى و غربى، بلوار عمار  و 
... از جمله پروژه هايى اســت كه عمليات عمرانى 
در قالب خاكبــردارى، زيرســازى، جدولگذارى، 
پياده رو،  فضاى باغچه هاى طــول  مناسب ســازى 
ايجاد نهرى و دال گذارى و نصب جاليز جديد اجرا 

مى شود.
جليلوند از نورپردازى درختان بوعلى باال به همت 
شــهردارى منطقه 2 خبر داد و بيان كرد: در راستاى 
تأكيدات شهردار محترم همدان نسبت به اين پروژه 
و زيباسازى بصرى شهر و از آنجايى كه نورپردازى 
يكــى از مهم ترين اصول در احياى منظر شــب و 
زيبايى معابر عمومى اســت، شهردارى منطقه 2 به 
نورپردازى حدفاصل ميدان جهاد و آرامگاه بوعلى 

اقدام كرد.
وى از تجهيز و ســاماندهى روشنايى بوستان ها در 
ســطح منطقه خبر داد و افزود: اهالى محترم منطقه 
اســتقبال خوبى از پارك ها در فصل بهار و تابستان 
مى كننــد و شــهردارى منطقه 2 به منظور اســتفاده 
شــهروندان هنگام شــب از تمام نقاط بوستان ها و 
نشســت بى دغدغه مردم، به تجهيز و ســاماندهى 

روشنايى در بوستان هاى سطح منطقه اقدام مى كند.
وى تأكيد كرد: نصب شــبكه ها روشنايى جديد در 
بوســتان ها به ويژه در ايام تابستان كه شهروندان در 
ساعات بيشترى از شــبانه روز در بوستان ها حضور 
دارند الزم و ضرورى اســت و ايــن امر عالوه بر 
امنيت، كمك شايانى به كاهش مصرف برق مى كند.

مديــر منطقه، از تعويض جــداول خيابان بوعلى 
به جداول گرانيتى خبر داد و افزود: ســال ها پيش 
در خيابــان بوعلى باال باغچه هايى طراحى و اجرا 
شــده بود كه ديواره هاى بتنى مخروطى حصارى 
را دور درختان پيچيده بود كه به ريشــه و قسمت 
تحتانى تنه درختان در پياده رو اين خيابان آســيب 
وارد كرده و حيات آنها را تحت الشــعاع قرار داده 
بــود اما حاال با اصالح جــداول و تعويض آن به 
جداول گرانيتى كه عمر باالترى دارند، اين مشكل 

برطرف شده است.
وى با اعالم اينكه پاكسازى و ضدعفونى و گندزدايى 
اماكن و نقاط شــهرى ســطح منطقه با استفاده از 
دستگاه هاى مكانيزه به صورت مداوم براى مقابله با 

بيمارى كرونا درحال انجام اســت، افزود: با تشكيل 
گروه ضدعفونى معابر و تأسيســات شهرى، تمامى 
معابــر اصلى و فرعى، تأسيســات، ايســتگاه هاى 
اتوبوس، مبلمان شــهرى و... به صورت شبانه روزى 
توسط دســتگاه هاى مكانيزه پاكسازى و ضدعفونى 
مى شوند تا افزايش ايمنى و سالمت شهروندان عزيز 

همدانى ميسر شود.
مدير منطقه از ساخت مخازن بتنى به منظور راهكارى 
براى حل مشكل آبيارى فضاى سبز خبر داد و گفت: 
براى اين كه بتوانيم آب موردنياز فضاى سبز شهرى 
را به صورت كامل به شــكل مكانيــزه تأمين كنيم، 
ســاخت مخازن بتنى يكى از موضوعاتى است كه 

مى تواند مشكل آب براى آبيارى را حل كند.
وى با بيان اين كه در ســنوات گذشــته عمليات 
ســاخت مخزن بتنى در بلوار اعتماديه شــرقى به 
اتمام رســيد و هم اكنون مخزنى در تپه مصلى و 
بلوار بهارســتان در دست ســاخت است، افزود: 
تالش ما اين اســت كه بتوانيم حجم ذخيره سازى 
مخــازن را طورى افزايش دهيــم تا بهره گيرى از 
سيســتم هاى آبيــارى قطره اى خللــى در آبيارى 
درختان پارك ها و فضاهاى ســبز معابر شــهرى 
به وجــود نياورد و با راه انــدازى اين مخازن، آب 
مورد نياز فضاى سبز مصلى تأمين و امكان ايجاد 

آبيارى تحت فشار فراهم مى شود.
مدير منطقه 2 خاطرنشان كرد: آبيارى با تانكر براى 
فضاى سبز شهرى به دليل داشتن مشكالتى از قبيل 
هزينه بســيار باال، خطرات جانى به دليل حوادث در 
حين آبيارى، ايجاد ترافيك، اتالف وقت، هدررفت 
آب بــا توجه به بحران كمبــود منابع آب، تخريب 
فضاى سبز و شست وشوى خاك اطراف ريشه گل و 

گياهان روش مناسبى نيست.
جليلوند با اعــالم اينكه در پروژه ســاماندهى تپه 
مصلى تنظيم و تسطيح شــيب استاندارد براى افراد 
پياده و سواره رو مورد توجه قرار گرفته است، افزود: 
اقدامات عمرانى و اجرايــى در تپه مصلى با لحاظ 
كردن حفظ اكوسيســتم محيط و با حداقل دخل و 
تصرف در طبيعت زنده اين منطقه پويا انجام مى شود.

جليلوند با ذكر اهميت حفظ ســيما، منظر و فضاى 
ســبز اين منطقه تصريح كرد: توســعه فضاى سبز 
محوطه، ايجاد آبشار مصنوعى و تحول در چشم انداز 
شهرى از جمله تدابيرى است كه مساعى همكاران 
در شهردارى و پيمانكار عامل در پروژه به آن اهتمام 

جدى دارند.
وى در ادامه به برخى پروژه هاى اجراشده اشاره كرد: 
ساخت پارك محله اى كوى محمديه جدول گذارى، 
پياده روســازى، حفر چاه و اليروبى قنوات، ساخت 
كانال و هدايت آب هاى سطحى و زيرسازى معابر، 
اصالح هندسى، تهيه و اجراى سيستم آبيارى مكانيزه 
جهتبراى فضاى سبز منطقه، خريد و نصب وسايل 
بازى كودكان و اجراى نصب كفپوش گرانولى براى 
ايمن سازى محوطه بازى كودكان در پارك هاى سطح 
منطقه، ساخت پارك هاى جديد، بازسازى پارك هاى 
ســطح منطقه، اجراى روشــنايى پارك هاى سطح 
منطقه، پياده راه سازى، تجهيز بازسازى پل هاى عابر 
پياده از جمله پروژه هايى اســت كه به اتمام رسيده  

است.
مدير منطقه 2 در پايان با اشاره به اينكه پرسنل خدوم 
شهردارى منطقه 2 با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و طرح فالصله گذارى اجتماعى براى حفظ سالمتى 
همشهريان عزيز به ارائه خدمات اقدام مى كند و از 
مردم شريف همدان خواست با رعايت پروتكل هاى 
بهد اشــتى و فاصلــه اجتماعى از شــيوع ويروس 
كرونا جلوگيرى كنند تا به اميد خدا از شر ويروس 

منحوس رهايى يابيم.

توسعه متوازن شهرى؛ زمينه ساز توسعه پايدار و تأثيرگذار 
در پروژه هاى عمرانى منطقه 2 شهردارى

جهان  مطرح  شهر هاى  در 
موضوعات  با  پارك ها  انواع 
مختلف ســاخته مى شــود 
و  تنوع آفرينى  بر  عالوه  كه 
جاذبه هاى  به  شدن  تبديل 
گردشــگرى آن شــهر به 
پايدار  درآمد هاى  كســب 
منجر  شهر  آن  براى  كالن 
مى شــود كه توسعه بهينه 
دارد  به دنبال  را  شــهر  آن 
با   2 منطقه  شــهردارى  و 
پروژه  امر  ايــن  از  آگاهى 
باغ گل ها را در دســتور كار 

قرار داد

رئيس شوراى اسالمى شهر: 
رضايتمندى شهروندان مهم ترين فاكتور تشخيص عملكرد مناسب 

شهردارى منطقه 2 است

گزارش ويژه
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فناورى

بازار خودرو در شوك عجيب
رسيدن قيمت پرايد به 90 ميليون تومان 

واقعيت دارد؟
 بازار خــودرو هر روز با افزايش قيمت ها و ركوردشــكنى مواجه 
مى شــود. در شرايطى كه به نظر هم نمى رســد اين افزايش قيمت هاى 
اخير چندان با اســتقبال مشتريان مواجه شــود و بازار در رونق خريد 
و فروش باشــد. اين ميان بررسى قيمت پرايد در بازارها نشان مى دهد 
كه اكنون فروشــندگان قيمت آن را به 90 ميليون تومان افزايش دادند 
ولى به نظر مى رســد خريد و فروش واقعى اغلب با 80 ميليون تومان 

صورت مى گيرد.
به گزارش خبرآنالين، تقريبا 3 ماه پيش بود كه خودرو در جاده گرانى 

شتاب گرفت. 
از آن 3 ماه گذشته با وجود همه هشدارها و تالش ها نه تنها روند افزايشى 
قيمت خودرو متوقف نشــد بلكه ركوردهاى تازه اى در اين بازار به جا 
مانده است و حاال با رسيدن پرايد به محدوده 90 ميليون، بازار خودرو در 
شوكى تازه به سر مى برد. كافى است سايت هاى خريد و فروش آنالين 
مورد رصد قرار گيرد تا ميزان افزايش قيمت ها بر حجم نگرانى بيفزايد. 
براساس آنچه در سايت هاى فروش آنالين ديده مى شود ديگر پرايد را 
نمى توان ارزان تر از 84 ميليون تومان پيدا كرد. در اين ميان معلوم نيست 

چقدر قيمت فوق با استقبال خريداران مواجه مى شود.
بســيارى از فعــاالن بازار مى گويند افســار بازار اكنون نه در دســت 
توليدكنندگان بلكه در دســت كســانى اســت كه خودروهــا را در 
پاركينگ هاى خود نگه داشــته اند و هر گاه كه امكانى بيابند با افزايش 
قيمــت در بازار حاضر به فروش مى شــوند. در همين رابطه با يكى از 
فروشندگان خودروى صفر پرايد 111 كه در يكى از سايت هاى آنالين 
آگهى گذاشته بود تماس گرفته شد. پس از كمى صحبت مشخص شد 

كه آگهى دهنده خود از فروشندگان فعال در بازار است.
خــودرو پرايد  111 صفر توليد ســال 99 در حالــى 90 ميليون تومان 
قيمت گذارى شده بود كه براساس گفته هاى فروشنده حاضر هستند آن 
را با پرداخت نيمى از قيمت به شــكل اقساطى هم واگذار كنند. براين 
اســاس اگر نيمى از پول خودرو يكجا پرداخت شود، مابقى آن نيز به 

شكل ماهانه 3 ميليون و 100 هزار تومان تا 2 سال بايد پرداخت شود.
فروشنده اين خودرو در مقابل اينكه پرايد واقعا با اين قيمت خريدارى 
هــم دارد، گفت: قيمت ها فعال همين اندازه اســت. اگرچه به اندازه اى 
فروش كم شده است اما درهرحال كسى كه بخواهد پرايد داشته باشد 

اكنون بايد با همين قيمت ها اقدام به خريد كند.
فروشنده تمايلى به بحث بيشتر نداشت و تأكيد داشت كه اوضاع بازار 
فعال همين اســت و براى اين مســأله كار چندانى نمى توان انجام داد. 
البته او نيز قبول داشت كه قيمت 80 و 90 ميليونى چندان تمايلى براى 
خريداران باقى نگذاشته اســت. در آگهى بعدى قيمت پرايد صفر كه 
توليدشده آخر سال 98 است، 84 ميليون تومان اعالم شده است. فروش 
اين خودرو نيز به شــكل اقساط امكان پذير است و آنطور كه فروشنده 
مى گفت براى فروش آن هم بايد نيمى از مبلغ در ابتدا پرداخت شود و 
مابقى آن هم به شكل قسط ماهانه. فروشنده مى گويد: از زمانى كه آگهى 
به ســايت هاى فروش داده ام (از صبح  17 ارديبهشت) چندبارى بيشتر 
تلفن زنگ نخورده و اغلب هم با شــنيدن قيمت از من پرســيده اند كه 
تخفيف هم مى دهم يا نه؟ وقتى متوجه مى شدند كه چندان به تخفيف 
قيمت تمايلى ندارم، قطع مى كردند و هنوز منتظر هستم تا يك خريدار 
با من تماس بگيرد. وى در پاسخ به اينكه مشتريان چقدر به اين قيمت ها 
تن مى دهند، گفت: البته طبيعى است كه مشترى از اين وضعيت قيمت 
راضى نباشــد، ولى بايد توجه داشت كه فعال قيمت ها اين طور است. 
مسأله اساسى اين است كه تا قيمت ها تثبيت نشوند احتماال بسيارى از 
افراد تمايل خواهند داشت فعال دست به خريد نزنند و منتظر بمانند تا 

اگر دوباره قيمت ها كاهش يافتند با قيمتى تعديل شده خريد كنند.
يكى از فعاالن بازار هم كه در خيابان شــريعتى به خريد و فروش اقدام 
مى كند، تأكيد كرد: هم اكنون در بازار قيمت 90 ميليون تومانى با استقبال 
مواجه نمى شود اما قيمت پرايد صفر اكنون بين 78 تا 80 ميليون تومان 

است و فروشندگان اين قيمت را مى پذيرند.

اپليكيشن يادآوري شستن دست 
در ساعت هاي سامسونگ

 ساعت هاى هوشمند سامسونگ به اپليكيشن يادآورى شستن دست 
مجهز شدند.

سامسونگ مى گويد اپليكيشن جديد ساعت هاى هوشمندش به كاربر 
يادآورى مى كند دستان خود را بشويد. اين اقدام سامسونگ قدمى مثبت 

براى مهار ويروس كرونا به شمار مى آيد.
سامســونگ چند روز پيش اعالم كرد اپليكيشنى جديد به ساعت هاى 
هوشمند سرى گلكســى خود اضافه كرده اســت كه در نقش يادآور 
براى شســتن دست ظاهر مى شــود. بدين ترتيب، كره اى ها قصد دارند 
با اضافه كردن قابليتى جالب به ســاعت هاى هوشــمند سرى گلكسى 
واچ، قدمــى مثبت براى كاهش بيماران مبتال بــه كوويد 19 بردارد. از 
اين اپليكيشــن جديد به نام هند واش (Hand Wash) ياد مى شود 
و تايمرى خاص براى شســتن دست ها ارائه مى دهد. گوگل پيش تر و 
در 14 آوريل 2020 (26 فروردين 1399) از اضافه شــدن قابليتى مشابه 
به سيستم عامل ور OS، سيستم عامل مخصوص گجت هاى پوشيدنى، 

خبر داده بود.
اپليكيشــن جديد سامسونگ را يكى از زيرشــاخه هاى تحقيقاتى اين 
شركت در 2 هفته توسعه داده است و تايمرى 25 ثانيه اى براى شستن 
دست ها دارد. ظاهرا سامسونگ از شما مى خواهد 5 ثانيه  نخست را براى 
بازكردن شــير آب و زدن مايع يا صابون به دست صرف كنيد. سپس، 
بايد از 20 ثانيه  باقى مانده نهايت اســتفاده را ببريد و تمامى قسمت هاى 
Hand زمان 20 Wash دست را با دقت زير آب بشوييد. اپليكيشن
ثانيه اى شستن دســت ها را براساس توصيه هاى اخير سازمان بهداشت 
جهانى موسوم به WHO ارائه مى دهد. ناگفته نماند تايمر گوگل براى 
Wear زمان 40 ثانيه اى براى شستن دست ها در  OS سيســتم عامل
نظر مى گيرد. در پى همه گيرى ويروس كرونا، توصيه هاى بهداشتى به 
بيشترين ميزان رسيد و سازمان بهداشت جهانى نيز مقاالت ويژه اى براى 
افزايش اطالعات مردم منتشر كرد. سازمان جهانى بهداشت در مقاله  ويژ ه  
خود مى نويسد، دست ها را بايد حداقل 20 ثانيه بشوييد تا خطر ابتال به 

ويروس كرونا را كاهش دهيد.
افزون  بر  اين ، اپليكيشن Hand Wash از برخى يادآور هاى ازپيش  
تعيين شده براى شستن دست ها برخوردار است كه البته كاربر مى تواند 
Hand آن ها را تغيير دهد. سامسونگ بيانيه  مطبوعاتى مربوط  به معرفى
Wash را روى شعبه  هندى وب سايت رسمى خود قرار داده است. با 
وجود اين، تمامى كاربران در آمريكا نيز مى توانند آن را روى ساعت هاى 
هوشمند سامسونگ گلكســى واچ و گلكسى واچ اكتيو دريافت كنند. 
همچنين، رســانه  سم موبايل مى گويد امكان دسترســى به آن ازطريق 
Hand ساعت گلكسى واچ اكتيو 2 وجود دارد. ساعت هاى سازگار با
Wash نظير گلكسى واچ اكتيو 2  هنگام اتمام زمان 25 ثانيه اِى يادشده 

به ويبره درمى آيند.
Hand سامسونگ واچ فيس مختص به خود را دارد  Wash اپليكيشن
و قابليت هايى جالب نظير تحليل نحوه  شستن دست و رعايت بهداشت 
Hand  تنها اقدام سامسونگ براى  Wash.فردى كاربر را ارائه مى دهد
مبارزه با ويروس كرونا به شــمار نمى آيد. اوايل هفته  گذشته، شعبه  هند 
شركت سامسونگ از كمك مالى 5  ميليون دالرى به دولت هند به منظور 
مقابله  بهتر با آثار ناشى از كرونا خبر داد. عالوه براين، شركت كره اى از 
اوايل مارس ضمن تســريع روند توليد تجهيزات بيمارستانِى موردنياز، 
برخى خطوط توليد خود را در مناطق متأثر از ويروس كرونا تعطيل كرد.
* شركت توان ديد آتى استان همدان

مديركل راه و شهرسازى همدان عنوان كرد
تكميل پروژه هاى نيمه تمام مسكن مهر در استان همدان

 پروژه هاى نيمه تمام مسكن مهر اســتان همدان كه از پيشرفت فيزيكى باال برخوردار 
است براى افتتاح در پروژه هاى اقدام ملى مسكن تكميل مى شود.

مديركل راه و شهرســازى استان همدان گفت: با توجه به اهميت طرح اقدام ملى مسكن 
براى دولت و اتمام آن براى وزير راه و شهرســازى، بايد با نگاه ويژه اين موضوع مورد 

توجه قرار گيرد.
مديركل راه و شهرســازى استان همدان با اشاره به اينكه تكليف اقدام ملى بايد در استان 

همدان هرچه ســريع تر روشن و اقدامات به نتيجه برسد، ادامه داد: از ظرفيت و تخصص 
نيروى انسانى تمامى حوزه هاى اداره كل در راستاى پيگيرى و انجام امور مربوط به طرح 

اقدام ملى مسكن استفاده مى شود.
به گزارش مهر، داريوش حسينى در جلسه اقدام ملى مسكن با اشاره به اينكه از زمين هاى 
مازاد دســتگاه هاى دولتى براى اقدام ملى استفاده خواهد شد، افزود: درصورتى كه زمين 
مازاد براى طرح اقدام ملى مســكن شناسايى شــود، بايد به كميسيون ماده 5 براى تغيير 

كاربرى اعالم شود كه درنهايت در شوراى مسكن استان مطرح خواهد شد.
حسينى گفت: همچنين زمين هاى دولتى كه در يد دولت و اداره كل راه و شهرسازى بوده 

و مشكلى ندارند براى اقدام ملى استفاده خواهند شد.

وى افزود: مشــاوران معتبر به طور ثابت براى حوزه معاونت مســكن و ساختمان كه بر 
كارهاى برآورد محاســبات مربوط و تهيه و اجراى آماده ســازى مسلط هستند معرفى و 

استفاده خواهند شد.
وى اعالم كرد: معاونت امالك و حقوقى اداره كل راه و شهرسازى استان همدان موظف 
شــده تعداد يك هزار واحد داخل شــهر همدان بدون معارض و 500 واحد به صورت 

مشاركت در داخل شهر همدان پيگيرى و معرفى كند.
حسينى افزود: پروژه هاى نيمه تمام مسكن مهر با اولويت شهرستان فامنين كه از پيشرفت 
فيزيكى بااليى برخوردار هستند براى افتتاح در پروژه هاى اقدام ملى مسكن هرچه سريع تر 

تكميل مى شود.

آگهـى مزايده اجـاره  

روابط عمومى اداره كل بهزيستى همدان

مزايده  طريق  از  را  بهشتى   شهيد  بيمارستان   پاركينگ   از  اجاره)  بردارى (  بهره  دارد  نظر  در  همدان  استان  بهزيستى  كل  اداره 
عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده  ، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزايده 

5099000103000001 به صورت الكترونيكى واگذار نمايد 
زمان انتشار در سايت: ساعت 8 روز پنج شنبه 1399/2/18 مهلت دريافت اسناد مزايده ساعت 14 روز دو شنبه  1399/2/29

تاريخ بازديد : از 1399/2/18 لغايت 1399/2/29 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 14 روز سه شنبه 1399/2/30
زمان بازگشايى : ساعت 13 روز چهار شنبه1399/2/31زمان اعالم به برنده : 1399/3/1

قيمت پايه  مبلغ 2/280/000/000ريال  ساليانه  مبلغ تضمين  شركت در مزايده 114/000/000 ميليون ريال  ضمانت نامه معتبر بانكى داراى 
اعتبار  سه ماهه اعتبار آگهى 90 روز مى باشد 

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :
1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده ( در صورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن 

مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد . 
2-كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب 

مى باشد 
3-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى ( توكن ) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند :

4-مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 
5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه( www.setadiran.ir )  بخش " ثبت نام / پرو فايل مزايده گر " موجود است.  

( م الف 191)

غزل اسالمي »
 «واقعا قصد فــروش داري؟ مثل دفعه هاي 
پيش نشه مشتري بيارم بزني زيرش و معامله رو 
بهم بزني!» اين مكالمه اي است كه بين بسياري 
از مشــتريان و بنگاه داران مسكن در همدان رد 
و بدل مي شــود. يكي از بنگاه داران در فرهنگ 
مي گفت: فايل فروش ما خيلي كوچك شــده، 
اغلب كساني كه پيش از عيد فروشنده بودند، 
پــس از عيد ديگر قصد فــروش ندارند. خدا 
مي داند چند معامله از اســفند تــا امروز پاي 
معامله بهم خورده، چون فروشــنده فكر كرده 
كه قيمت ها رو به باالست و با اين معامله كاله 

سرش مي رود.
بنــگاه دار ديگري هم مي گفــت: پيش از عيد 
فروشــنده زياد بود اما خيلي از آنها قيمتي كه 
براي ملك خود مي گذاشتند را هر هفته عوض 
مي كردند و معامله ها ســرنمي گرفتند. طوري 
شــده بود كه وقتي به فروشنده مي گفتم مگر 
طالست كه قيمت ها را روزبه روز باال مي بري؟ 
مي گفت: بله آقا قيمــت ملك همزمان با طال 

درحال باال رفتن است.
يكي از بنگاه داران حوالي شــهرك مدرس هم 
مي گفــت: اگر معامله اي را همان لحظه جوش 
ندهيم فروشنده پشيمان مي شود، درصورتي كه 
قيمت ها به اين شــكل كه مردم فكر مي كنند 
بــاال نمي رود. فضاي بازار ملك طوري شــده 
كه مردم مي ترســند بفروشند و نتوانند بخرند. 
درصورتي كه در واقــع فضا و قيمت ها به اين 
شكل نيست و اين جوي است كه فروشنده ها 

ايجاد كرده اند.
يكــي از خريدارانــي كه در يكــي از بنگاه ها 
نشســته بود هم گفت: من از بهمن دنبال يك 
خانــه كلنگي مي گردم و هنوز موفق نشــده ام 
ملكي بخرم. فروشنده ها بي رويه قيمت ها را باال 
مي برند و تا پاي معامله چند بار نرخ را عوض 
مي كنند. خب نتيجه اش هم اين مي شــود كه 
كسي ملك آنها را نمي خرد و پس از مدتي كه 
به ركود برسيم همچنان ملك آنها روي دستشان 
مانده و ديگر نمي توانند به اين راحتي بفروشند.

مرد جواني هم كه به دنبال خريد خانه وياليي 
اســت، مي گفت: خانه 25 درصــد در همدان 
گران شــده اما صاحب ملك هــا به 25 درصد 
رضايت نمي دهند و در 2 ماه گذشــته حداقل 

50 درصد قيمت ها را باال برده اند.
يكي از خريداران هم مي گفت: من آپارتمان 60

داشتم.  در كمال آباد  متري 
اوايل زمستان آن را متري 
7/5 ميليــون فروختم و تا 
امروز نتوانســته ام خانه اي 
آپارتمان  همــان  بخــرم. 
خودم را متري 14 ميليون 
گذاشته ولي پول من همان 
نصف  ارزشــش  و  مانده 
شده اســت. براي من هم 
خانه خريدن آرزو شــده 

است.
كه  هــم  ديگري  خانــم 
كلنگي  خانــه  مي خواهد 
خــود را بفروشــد و بــا 

مبلغي از آن يك آپارتمان بخرد، مي گفت: من 
از شــهريور 98 قصد فروش خانه ام را دارم. از 
همان زمان هم دنبال آپارتمان مناسب گشته ام. 
آن زمان خانه من را يك ميليارد و 600 ميليون 
مي خريدند و آپارتمان در فرهنگ متري 7 تا 8

ميليون تومان بود. 
در شهرك بهشــتي هم متري 3/5 تا 4 ميليون 
بيشــتر نبود. امروز خانه من 2 ميليارد و 700

ميليون مشــتري دارد و همــان آپارتمان ها در 
فرهنگ را متري 13 و در شهرك بهشتي متري 
8 ميليون تومان مي فروشند. خب من از اسفند 
98 هر وقــت رفتم پاي معامله كه اين خانه را 
بفروشــم، بنگاه دار ديگري زنگ زد و مشتري 

با قيمت باالتر به من معرفي 
كــرد. من در يك مــاه 3 بار 
بار  يك  داشتم؛  معامله  قصد 
در بنــگاه نشســته بــودم و 
منتظر نوشــتن قرارداد بودم 
كه بنــگاه دار ديگري كه البته 
اصال خبر نداشت من درحال 
معامله هستم، زنگ زد و 50

ميليون باالتر پيشــنهاد داد و 
گفت اگر مي فروشي سند را 
بردار و بيا. هربار همين اتفاق 
افتاد و وقتي من اين شرايط 
را ديدم 1/5 ماه دســت نگه 
داشتم. هفته گذشته كه رفتم 
بنگاه، ديــدم همين خانه اي كه يك هفته مانده 
به عيد مشــتري 2 ميليارد توماني داشت را 2

ميليــارد و 500 ميليــون مي خرند، هرچند كه 
قيمت آن را نســبت به ملك هاي ديگر مقايسه 
مي كنم حدود 2 ميليارد و 900 ميليون مي ارزد. 
معلوم است كه با وجود اين شرايط، كسي خانه 
خود را به اين راحتي نمي فروشد. چون ممكن 
است صاحبخانه هاي ديگري كه من مي خواهم 
خانه شــان را بخرم هم باال رفتن روزبه روزي 

قيمت ها را ببينند و ملك شان را نفروشند.
شــرايطي كه از آذرماه ســال 98 براي قيمت 
مسكن پيش آمده و نوسان قيمت ها به صورت 
هفتگي يا حتي روزانه رقم خورده، مردم را در 

خريد و فروش دچار مشــكل كرده است. بهم 
زدن معامالت توسط برخي فروشندگان نتيجه 
اين نوســان ها در ماه هاي اخير است. از دي ماه 
سال گذشــته قيمت گذاري ها براساس افزايش 
قيمت طال بوده اما اكنون رشد قيمتي در بورس 

نيز بر قيمت مسكن تأثيرگذار است. 
كاهش ارزش پول، نوســانات نــرخ ارز و 
رشد چشمگير شــاخص بورس تأثير زيادي 
بر افزايش قيمت مسكن گذاشته و ادامه اين 
روند موجب شــده تا كارشناسان در استان 
و كشــور رشد قيمت مســكن را در ماه هاي 
آينــده متصور شــوند. به طوري كــه حبيب 
رباطي كارشــناس و فعال در حوزه مسكن 
به خبرنگار همدان پيــام  گفت: ركود تورمي 
كه از سال پيش رقم خورده بود از اسفندماه 
شدت گرفته و انتظار مي رود اين روند فعال 

ادامه داشته باشد.
 از آنجا كه افزايش قيمت مســكن به نســبت 
تورم پيش بيني شده و طبق نظرات اقتصاددان ها 
انتظار مي رود امسال با تورم باالتري نسبت به 
سال 98 مواجه شويم، بنابراين افزايش قيمت 
مسكن نيز نسبت به سال 98 باالتر خواهد بود.

وي گفت: زمــان پايان اين صعــود قيمت ها 
قابل پيش بيني نيســت اما بايد در پســاكرونا 
پايداري هاي اقتصادي بااليي در كشور به وجود 
بيايد تا شــاهد بهبود وضعيت قيمت مسكن 

باشيم. 

سازمان بازرسى 
اصالح قيمت خودروها 
را مشروط كرد
 ســازمان بازرسى كل كشــور در نامه اى 
به وزيــر صمت، افزايــش و اصالح قيمت 
خودروها را مشــروط به تضميــن عواملى 

اعالم كرده اســت. به گزارش ايسنا، در اين 
نامه خطاب به رضا رحمانى - وزير صنعت، 
معدن و تجارت - با توجه به اينكه ســومين 
جلسه ســتاد تنظيم بازار براى تعيين قيمت 
خودروهاى داخلى همچون 2 جلسه گذشته 
بى نتيجــه باقى ماند، آمده اســت كه اصالح 
قيمت خودروها مشروط به تضمين عواملى 

همچــون جلوگيرى از ايجاد حاشــيه بازار، 
توجه به زنجيره تأمين، انجام تعهدات، افزايش 
خدمات پس از فروش، لزوم داخلى سازى و 
كاهش ارزبــرى، افزايش توليــد و افزايش 
كيفيت از ناحيه خودروسازان، انجام شود.در 
متن اين نامه آمده اســت كه با توجه به اينكه 
اقدامى از ناحيه وزارت صمت در اين رابطه، 

مالحظه نشده و از طرفى به واسطه آنكه ابزار 
نظارتى الزم براى تحقق عوامل مشــروط به 
اصالح قيمت احصا نشده است كه بدون آن 
صرفا زمينــه افزايش پى درپى قيمت خودرو 
فراهم خواهد شــد؛ بنابراين كارگروه تنظيم 
بازار گزارشــى درباره تحقق پيشــنهاد اين 

سازمان ارائه كند.

بحران مسكن همه را خانه خراب كرد
■ در نبود نظارت و كنترل قيمت ها بازار مسكن همدان هر روز رقم هاى نجومى را تجربه مى كند

نيلوفز بهرمندنژاد »
 در ادامه راه انــدازى پويش مهربانى، 
مالكان مراكز خريد در اين شرايط سخت 
كرونايــى و ركود اقتصــادى از دريافت 
اجاره بهاى خود چشم پوشــى كردند كه 
ايــن نمادى از تمدن اســالمى و الگوى 
بشردوستانه است، عده ديگرى از مالكان 
مركز تجارى پاســتور جلــوه ديگرى از 
مهربانــى و گذشــت و بخشــندگى را 

به نمايش گذاشتند.
اين مركز تجارى داراى 24 واحد اســت 
كه مالــكان 15واحد اجاره اى، به مدت 3

ماه اجاره خود را به مستأجران بخشيدند 
تا ضمن كمك به آنان در اين ايام سخت، 
در پويــش همدلى و كمــك مؤمنانه به 

بهترين نحو مشاركت داشته باشند.
يكى از مالــكان اين مركــز تجارى در 
گفت  وگو با همدان پيام بيان كرد: اين كار، 
انسان دوســتانه  و  خيرخواهانه  كار  يك 
اســت و لزومــى به قدردانى و تشــكر 
نيست، با توجه به اين شرايط پيش آمده 
مردم همدلى و همبســتگى خود را ثابت 
كردند تا نشــان دهند هنوز هم فرهنگ 

اسالمى و جنبه بشردوستانه در بين مردم 
رواج دارد و در ايام ســخت و ناگوار در 

كنار يكديگر هستند.
محمد بهروز رضوى با اشــاره به اينكه 
صاحــب 2 ملك در ايــن مركز تجارى 
اســت، افزود: اجاره بهاى ماه اســفند و 
فروردين را به مستأجران خود بخشيدم 
و درصورت لزوم و ادامه دار شــدن اين 
بيمارى، ماه ارديبهشت و ساير ماه ها هم 

خواهم بخشيد، اميد دارم تمام مردمى كه 
در اين كشور عزيز ايران زندگى مى كنند 

در صحت و سالمتى كامل به سر ببرند.
عضــو كميســيون اتحاديــه پوشــاك 
خيابان هاى پاستور گفت: درباره گذشت 
و مهربانى، ما يك پويشــى را با شــعار 
مهربان باش و دستى بگير، شايد فردايى 
نباشــد، راه اندازى كرديم كه در بسيارى 
از مراكــز خريد واقع در همدان از جمله 

مركز خريد تجارى پاستور هم اين پويش 
برگزار شد.

هادى عبداللهى در ادامه اظهار كرد: اين 
اتفاق خوب همچنان در شــهر همدان 
ادامه دارد و با پيگيرى هاى مكرر تصميم 
داريــم كه پويــش همدلى مالــكان با 
مستاجران را با استقبال خوب و پيوستن 
ســاير مالــكان و صاحبــان ملك هاى 

تجارى ادامه دهيم.

 مالكان پاستور اجاره بهاى خود را بخشيدند
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

در اين نشست همچنين 
اهالى كشــتى به حضور 
شــركت  برتر،  ليگ  در 
در رقابت هاى كشــورى، 
ليگ  مسابقات  برگزارى 
اســتانى، ايجاد اتحاد و 
يكدلى، توجه به كشــتى 
فرنگــى، نــگاه ويژه به 
كشــتى بانوان(آليش) و 
مسابقات  منظم  برگزارى 

تأكيد كردند

AFC جوايز ليگ قهرمانان آسيا را
 افزايش نمى دهد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا با توجه به زيان هايى كه به دليل ويروس 
كرونا در هفته هاى اخير داشــته است، قصد ندارد كه رقم جوايز ليگ 

قهرمانان آسيا را براى فصل جارى و فصل آينده افزايش دهد.
به گزارش ايسنا، ويروس كرونا كه چند هفته اى است در سراسر جهان 
شيوع پيدا كرده اســت نه تنها موجب تعطيلى فوتبال شده بلكه زيان 

مالى زيادى به باشگاه ها هم وارد كرده است.
كنفدراســيون فوتبال آســيا قرار بود كه ليگ قهرمانان آسيا را در سال 
2021 به شكل و شــيوه جديدى برگزار كند تا جايى كه نه تنها تعداد 
تيم هــا را از 32 به 40 تيم افزايش دهد بلكه رقم جوايز و پاداش ها را 

هم باال ببرد.
باتوجه به زيان زيادى كه به AFC به دليل تعطيلى بازى ها وارد شده 
است، اين نهاد فوتبالى قصد ندارد كه رقم پاداش ها و جوايز را به ويژه 

در سال 2021 باال ببرد.
ليگ قهرمانان آســيا در فصل جارى، پس از برگزارى 2 بازى به  دليل 
ويروس كرونا تعطيل شــد و هنوز زمان دقيــق ادامه بازى ها مرحله 
گروهى و حذفى مشخص نشده است، هرچند كه گمانه زنى ها حاكى 

از اين است كه ادامه بازى ها در ماه آگوست خواهد بود.

22 خرداد آغاز سوپرليگ تركيه
 فدراسيون فوتبال تركيه اعالم كرد مسابقات سوپرليگ اين كشور 

از 22 خردادماه پيگيرى خواهد شد.
شيوع ويروس كرونا ســبب شد تا مسابقات فوتبال در نقاط مختلف 
جهان به حالت تعليق دربيايد. فوتبال تركيه نيز اين قاعده مستثنى نبود 
و پس از مدتى برگزارى مسابقات بدون حضور تماشاگران، اين ليگ 

در هفته بيست وششم متوقف شد.
حاال فدراســيون فوتبال اين كشــور خبر داده كه 8 هفته باقى مانده از 
تاريــخ 22 خرداد تا 5 مرداد انجام مى شــود تــا تكليف اين فصل از 

رقابت ها مشخص شود.

ثبت نام درليگ هاى برتر 
و دسته يك واليبال كشور

 زمان بندى ثبت نام ليگ هاى برتر و دسته يك واليبال اعالم شد
كميته رويدادها و مسابقات فدراســيون واليبال، شرايط و زمان بندى 
ثبت نام ليگ هاى برتر و دســته يك مردان و بانوان كشور در سالجارى 

را اعالم كرد.
كميته رويدادها و مسابقات درنظر دارد پس از تأييد ستاد ملى مبارزه 
با كرونا، مسابقات واليبال باشگاه هاى برتر و دسته يك مردان و بانوان 

سال 99 كشور را برگزار كند.
فدراسيون واليبال در مكاتبه با باشــگاه هاى فعال اين رشته ورزشى، 
شــرايط و زمان بندى ثبت نام و قرعه كشى اين مسابقات را اعالم كرد 
كه براســاس آن باشگاه ها تا 31 خردادماه فرصت اعالم آمادگى، براى 

حضور در اين رقابت ها را دارند.

واكنش دورتموند به از سرگيرى بوندسليگا
 رئيس باشــگاه بوروسيا دورتموند به چراغ ســبز دولت براى از 

سرگيرى رقابت هاى بوندسليگا واكنش نشان داد.
به گــزارش كيكر، هانس يواخيم واتســكه، رئيس اجرايى باشــگاه 
بوروسيا دورتموند در واكنش به تصميم دولت آلمان گفت: ما از اين 
اقدام خوشــحال شديم و استقبال خواهيم كرد اما از برگزارى بازى ها 

بدون تماشاگر ناراحت هستيم و حس خوبى نداريم.
وى ادامه دارد: بازى كردن برابر سكوهاى خالى چالش جديدى براى 
ما اســت. باشگاه بوروسيا دورتموند بيش ترين قدرت و توان خود را 
از هواداران و سكوهاى خود مى گيرد و بازى كردن در چنين شرايطى 
سخت است. از نظر اقتصادى شرايط به گونه اى است كه بايد فوتبال از 

سرگرفته شود با اين حال بايد شرايط برگزارى بازى ها هم مهيا شود.

ممنوعيت تعويض پيراهن و خوشحالى 
پس از گل در ليگ جزيره

 مسئوالن ليگ برتر انگليس مصوبات جديدى را براى آغاز فصل 
جديد ليگ برتر انگليس اجرايى مى كنند.

به گزارش ساكرنت، پس از شيوع ويروس كرونا و تعطيلى رقابت هاى 
فوتبال، خيلى از باشــگاه ها و بازيكنان آغاز به تمرين كردند تا كم كم 

بتوانند با از سرگيرى رقابت ها به ميدان بروند.
بر اين اساس، خوشحالى پس  از گل بازيكنان ليگ برتر انگليس ممنوع 
شده است و بايد ارتباطات فيزيكى و دست دادن بازيكنان به حداقل 
برسد. همچنين تعويض پيراهن پس از بازى و پرتاب آب دهان نيز از 
جمله اقداماتى است كه ممنوع اعالم شده است و با بازيكنان متخلف 
برخورد مى شــود. قرار است پس از آغاز بوندســليگا، در ليگ برتر 

انگليس نيز درباره زمان آغاز رقابت ها تصميم گيرى شود.

فصل جديد ليگ كره جنوبى آغاز شد
 فصل جديد رقابت هاى فوتبال ليگ كره جنوبى(كى ليگ) از جمعه 

آغاز شد.
به گزارش فارس، پيكارهاى ليگ فوتبال كره جنوبى كه به دليل شــيوع 
ويــروس كرونا با توقف 2 ماهه همراه شــده بــود از 8 ماه مى(19

ارديبهشت ماه) آغاز شد.
بنا بر اعالم مسئوالن برگزارى مســابقات، اين ديدارها بدون حضور 
تماشــاگر خواهد بود و هنوز مشــخص نشده اســت كه چه زمانى 

تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.

آغاز نشست هاى تخصصى 
هيأت هاى ورزشى استان 

 آغاز مجدد بررسى مشــكالت هيأت هاى ورزشى استان در قالب 
نشست هاى تخصصى به مدت يك ماه برگزار مى شود.

به منظور بررسى مشــكالت و موانع هيأت هاى ورزشى استان به مدت 
يك ماه جلســات تخصصى هيأت هاى ورزشــى اســتان با مديركل، 

معاونان و كارشناسان حوزه ورزش برگزار مى شود.
در نخســتين روز مشــكالت و موانع هيأت هاى تيراندازى با كمان، 

شمشيربازى، جودو و شطرنج برررسى شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با بيان اينكه تعامل و ارتباط نزديك 
هيأت هاى ورزشى با مسئوالن و كارشناسان اداره كل ورزش و جوانان 
براى ارتقاى شــاخص هاى فنى و عمومى رشته هاى مختلف ورزشى 
تأثير به ســزايى دارد، گفت: توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى، اجراى 
طرح اســتعداديابى و اتخاذ تدابير و سياست هاى درآمدزايى از طريق 
مشاركت دادن بخش خصوصى از مهم ترين مسائل و دغدغه هاى حوزه 

ورزش قهرمانى است.
محســن جهانشــير، افزود: تبييــن اهداف و رســالت هاى مهم پيش 
روى وزارت ورزش و جوانان به همراه ارائه مؤثر در حل مشــكالت 
هيأت هاى ورزشــى، يكى ديگر از تأثيرات مثبت برگزارى جلســات 

تخصصى ورزشى است.
وى بــا تأكيد بر اينكه با برنامه ريزى و ارائه راهبردهاى علمى و عملى 
متناســب با آئين نامه هيأت هاى ورزشى و سياست هاى مدون وزارت 
ورزش و جوانــان، مى توان بــه جايگاه واقعى رســيد، گفت: تعداد 
ورزشــكاران ســازمان يافته، مدال هاى برون مرزى و كشورى، دعوت 
و عضويت در تيم هاى ملى، برگــزارى دوره هاى مربيگرى و داورى، 
مراودات برون مرزى، ميزبانى مســابقات بين المللى و كشورى و تعداد 
تيم هاى حاضر در ليگ هاى كشورى از مهم ترين شاخص هاى ارزيابى 

عملكرد هيأت هاى ورزشى است.
جهانشير خواســتار ارتباط هيأت هاى ورزشى با حوزه روابط عمومى 
شــد و افزود: نقش هاى اطالع رسانى در توســعة ورزش قهرمانى و 
همگانى بسيار با ارزش است و نياز هيأت هاى ورزشى ارتباط مستمرى 

با حوزه روابط عمومى داشته باشند.
وى افزود: رســانه هاى گروهى در شــكل دهى و جهت دهى باورها، 
نگرش و افكار جامعه و همچنين ســاخت بسترى مناسب در عرصة 
ورزش نقش انكارناپذيرى دارند و نياز ارتباط دو ســويه اى بين حوزه 

ورزش و رسانه ها بايد تقويت شود.
در اين جلســه قهرمانى، معاون توسعه ورزش درباره بحث عملكرد و 
جايگاه هيأت ها در ارزيابى اداره كل، چاروسايى، مدير روابط عمومى 
درباره حوزه اطالع رســانى و هماهنگى با روابــط عمومى اداره كل و 

كارشناس حوزه ورزش به بيان نظرات و ديدگاه هاى خود پرداختند.
همچنين اعضاى هيأت هاى تيراندازى با كمان، شمشــيربازى، جودو، 

شطرنج به ارائه گزارش عملكرد و نقطه نظرات خود پرداختند.

جدول برترين گلزنان ليگ دسته دوم 
 على وزيرى پناه مهاجم شهردارى بم، تا پايان هفته بيست ويكم در 

صدر جدول گلزنان ليگ دسته دوم كشور قرار دارد.
درحالى كه ليگ دسته دوم از ايستگاه بيست ويكم خود عبور كرده است، 
على وزيرى  پناه با به ثمر رســاندن 12 گل در صدر جدول گلزنان اين 
ليگ جاى گرفته اســت، درحال حاضر تيم هاى ليگ دويى منتظر آغاز 
دوباره رقابت ها هســتند، حال بايد ديد درصورت برگزارى مسابقات 

ساير بازيكنان به گلزن شماره 10 شهردارى بم خواهند  رسيد يا خير!
جدول گلزنان ليگ دو:

12 گل: على وزيرى پناه(شهردارى بم)
10 گل: جواد غالمى(شهدا بابلسر)

9 گل: كيــوان مارابــى(آواالن كامياران)، عليرضا اســالمى و حكيم 
حزبايى پور(شهردارى بندرعباس)

8 گل: رضا بهمئى(شهيد قندى يزد) و موسى شهبازى(چوكا تالش)
7 گل: ســجاد فيض الهى(فوالدنوين اهواز)، جهانگير عسگرى(چوكا 
تالش)، ميالد نجفى(كاسپين قزوين)، مصطفى نوربخش(شهدا بابلسر)، 
جواد مواليى(چــوكا تالش)، رضا رضايى(اســتقالل مالثانى)، هادى 

دهقانى(شهردارى بندرعباس) و اميرحسين نوايى(ملى حفارى اهواز)
6 گل: ســامان محرابى زاده(خيبر خرم آباد)، محسن تيمورى و داوود 
ســعادتى(ميالدمهر تهران)، سيدجواد شفيعى پور(شــهيد قندى يزد) 

وحميد غالمى(اميد گناوه)
5 گل: مســعود رمضانى(پاس همــدان)، ايوب ســبحانى پور(بعثت 
كرمانشــاه)، پژمــان ثباتى(شــهردارى بنــدر آســتارا) و مرصــاد 

فالح نژاد(شهردارى فومن)

1

2

3

4

پيشخوان

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون آقــاى علــى حســين بذرائى احــدى از ورثــه مرحــوم اكــرم 
ــى  ــالك251 فرعــى از 3401 اصل ــك مشــاعى از ششــدانگ پ ــى مال بذرائ
بخــش يــك نهاونــد برابــر درخواســت آگهــى شــماره 99/ن/475 مــورخ 
ــوق  ــالك ف ــى پ ــك برگ ــند ت ــدور س ــب ص ــاى در قال 1399/2/14 تقاض
ــن را  ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش ــى مدع ــوده و متقاض ــن داره نم را از اي
ــد  ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب ــند و دسترس نمى شناس
ــالع  ــول اض ــن ط ــوص تعيي ــى در خص ــنامه هاى ثبت ــه بخش 914 مجموع
ــه  ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك و مس
ــاور  ــن مج ــه مالكي ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف اجراي
پــالك فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه در روز سه شــنبه مــورخ 
گوشــه  نهاونــد  در  ملــك  وقــوع  محــل  در   9 ســاعت   1399/05/14

ــياب.  سرآس
ــات  ــع از انجــام عملي ــن مشــاعى مان بديهــى اســت عــدم حضــور مالكي
ــد در  ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ نقش

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام همي
(م الف 530)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 
آيين نامه اجراى اسناد رسمى 

ــالك  ــه پ ــود ك ــالغ مى ش ــو اب ــم حاجيل ــاى ابراهي ــه آق ــيله ب بدينوس
ــى  ــه كريم ــم فاطم ــب خان ــال طل ــدان در قب ــع در هم 19/16503 واق
راســتى بازداشــت گرديــده لــذا طبــق مــاده 87 آيين نامــه اجــرا 

مراتــب بشــما اخطــار مى شــود.
ــورد  ــه م ــبت ب ــما نس ــرف ش ــى از ط ــل انتقال ــه نق ــر گون ــا ه  ضمن

نمى شــود. داده  اثــر  ترتيــب  و  اســت  ممنــوع  بازداشــت 
ــار  ــاى كثيراالنتش ــى از روزنامه ه ــه در يك ــك مرتب ــى ي ــن آگه ــًا اي ضمن

ــود.  ــى مى ش ــى آگه محل
(م الف 193)

انتشار: 99/2/19 تاريخ 
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
جالل حدادى

ارتقاى 15 رتبه اى هيأت هندبال استان 
در سال 98

 هيأت هندبال اســتان همدان در سال 98 نسبت به سال گذشته در 
ارزيابى فدراسيون هند بال در رتبه 10 كشور قرار گرفت.

رئيس هيأت هندبال اســتان با اعالم اين خبر گفت: با توجه به عملكرد 
هيأت هندبال اســتان و شهرســتان ها، در ارزيابى انجام شــده توسط 
فدراسيون هندبال جمهورى اسالمى ايران، اين هيأت به رتبه 10 كشور 
ارتقا يافته است، اين درحالى است كه در سال 97 استان همدان در رتبه 

25 كشور قرار داشت. اسفنديارى صالح اين موفقيت را حاصل زحمات 
مربيان، رؤساى هيأت استان و شهرستان ها، دانست.

وى كســب 3 مقام قهرمانى در هــر 3 رده تيم دختران مالير در منطقه 
غرب كشور، مقام دوم و سوم تيم نونهاالن قروه و همدان در مسابقات 
منطقه غرب كشــور، كسب مقام قهرمانى تيم نونهاالن مالير در كشور، 
مقام دوم نوجوانان دختر مالير در مسابقات كشورى، شركت تيم مردان 
همدان و بانوان مالير در مسابقات دسته يك كشور، تيم اميد بانوان در 
مسابقات كشورى، قهرمانى تيم هندبال ساحلى قروه در جام نكوداشت 
اصفهان، شــركت تيم پســران همدان، دختران مالير و ســاحلى قروه 

درگزين در مسابقات استعدادهاى برتر، دعوت از 22 بازيكن نونهاالن، 
نوجوان پســر و دختر به اردوى هاى تيم ملى جمهورى اسالمى ايران، 
برگــزارى اردوى تيم ملى نوجوانان به ميزبانى شــهر قروه درگزين و 
ميزبانى 2 دوره از مســابقات غرب كشور در قروه درگزين و مالير از 

جمله داليل ارتقاى هيأت هندبال استان از نگاه فدراسيون بر شمرد.
اسفنديارى صالح كه از مردادماه سال 98 مسئوليت هيأت هندبال استان 
را به عهده گرفت، بيان كرد: اميدواريم در ســال جديد رونق و توسعه 
هرچه بيشــتر اين رشــته ورزشــى را كه ظرفيت هاى بسيار خوب و 

ورزشكاران مستعد در تمام رده هاى سنى دارد، شاهد باشيم.

كمك يك ميليون دالرى 
فدرر به كودكان آفريقايى

 اسطوره سوئيسى تنيس، يك ميليون 
دالر كمك براى كودكان نيازمند آفريقاى 

جنوبى اختصاص داد.
به گزارش اسپورت 24، مؤسسه خيريه 
راجرر فدرر، اســطوره تنيس سوئيس، 
اعالم كــرد كه وى مواد غذايى به ارزش 
يك ميليون دالر براى 64 هزار كودك و 

خانواده هاى آن ها اختصاص داده است.
فدرر كه مادرش اصليتى آفريقاى جنوبى 
دارد در پستى نوشــت: اكنون بايد بيش 
از هــر زمــان ديگرى بــراى كمك به 

خانواده هاى نيازمند متحد شويم.
اين براى نخســتين بار نيســت كه فدرر 
چنين اقدام هاى انسان دوستانه اى را انجام 
مى دهد. مؤسسه خيريه او بارها به كودكان 

در آفريقاى جنوبى كمك كرده است.

يزدانى چهاردهمين جوان  
كشتى المپيك

 حســن يزدانى در رتبــه چهاردهم 
جوان ترين قهرمان كشتى المپيك

اتحاديــه جهانى كشــتى در گزارشــى 
اسامى 30 تن از جوان ترين و مسن ترين 
قهرمانان كشــتى آزاد تاريــخ المپيك را 

منتشر كرده است.
به گزارش ايســنا، اتحاديه جهانى كشتى 
در گزارشى به 30 طاليى جوان و مسن 
ادوار المپيك اشاره كرده كه در ميان آن ها 

نام حسن يزدانى نيز به چشم مى خورد.
حسن يزدانى كه با 21 سال و 7 ماه و 24 
روز از ايــران در وزن 74 كيلوگرم موفق 
به كســب مدال المپيك 2016 ريو شد، 
به عنوان چهادهمين جوان ادوار المپيك 

در اين ليست قرار دارد.

پاداش 30 ميليونى 
فدراسيون بوكس براى 

المپين ها
بــه  ايــران  بوكــس  فدراســيون   
بوكســورهاى المپيكى خــود مبلغ 30 

ميليون تومان پاداش پرداخت كرد.
به گزارش ايسنا، رئيس فدراسيون پاداش 
30 ميليون تومانى به سرمربى تيم ملى و 

بوكسورهاى المپيكى ايران اهدا كرد.
اين پاداش به عليرضا اســتكى و شاهين 
موسوى اهدا و پاداش دانيال شه بخش نيز 

به حساب وى واريز شد.

موافقت مركل با 
ازسرگيرى بوندسليگا

 دولــت آنگال مركل با از ســرگيرى 
رقابت هاى بوندسليگا در نيمه دوم ماه مى 

موافقت كرد.
بــه گــزارش كيكــر، آلمان يكــى از 
كشــورهايى اســت كه آمار مبتاليان به 
ويروس كرونا در آن باال است و از همان 
ابتداى شــيوع اين ويروس، رقابت هاى 

بوندسليگا تعطيل شد.
روزنامــه كيكر نوشــت كه در جلســه 
هيأت دولت آلمان، مركل به از سرگيرى 
رقابت هاى بوندســليگا چراغ سبز نشان 
داد. كميته برگزارى رقابت هاى بوندسليگا 
با نماينده هاى باشگاه ها تشكيل جلسه داد 

تا زمان دقيق بازى ها مشخص شود.
تيم هاى حاضر در رقابت هاى بوندسليگا 
و ليگ يك آلمان چند روزى اســت كه 
تمرينات گروهى خود را با اتخاذ تدابير 
بهداشــتى آغاز كرده اند و خود را آماده 

ادامه ليگ مى كنند.

سليمان رحيمى »
 گوش شكســته هاى كشتى استان دور هم 
جمع شدند و براى آينده كشتى استان نسخه 

نوشتند.
درحالى كــه ويــروس كوويد 19 و شــيوع 
گسترده كرونا ورزش جهان را مختل كرده و 
به تعطيلى مطلق كشانده است اما اهالى كشتى 
استان قدم پس نگذاشتند و براى پس از كرونا 

برنامه ريزى كردند.
هيأت كشتى استان با دعوت از رؤساى هيأت 
شهرستان ها و صاحب نظران كشتى استان در 
نشستى به بررسى مسائل و مشكالت كشتى 
پرداختند و براى پويايى و رشــد اين رشــته 

پهلوانى نقطه نظرات خود را ارائه دادند.
در اين نشســت اهالى كشتى موافقت خود را 
براى تيم دارى در ليگ برتر اعالم و خاطرنشان 
كردند كــه اگر براى هيأت كشــتى بار مالى 

نداشته باشد مى تواند مفيد باشد.
همچنين تأكيد شد كه از صفر تا صد هزينه هاى 
حضور در ليگ كشتى توسط حاميان مالى و 
اسپانسرها تأمين خواهد شد و ريالى بار مالى 

بر دوش هيأت كشتى نخواهد داشت.
حضــور در ليــگ پايه كه امســال توســط 
فدراسيون كشــتى پايه ريزى شــده است از 
اولويت هاى هيأت كشتى عنوان شد و اهالى 
كشــتى بر حضور با تيمى كامًال بومى در اين 

رقابت ها موافقت كردند.
كشتى استان كه از ســال گذشته روند رو به 
رشدى را آغاز كرده است با تالش حميدرضا 
يارى و ديگر دلســوختگان كشتى استان سال 
موفقى را ســپرى كرد و حــال با تدوين يك 
برنامه جامع و كامل قصد دارد تا در سال 99
پربارتر باشد و روند رو به رشد خود را تداوم 

بخشد.
گوش شكسته ها بر حمايت از مسعود كمروند 
كشتى گير شايسته نهاوندى استان تأكيد كردند 
و خواهان آن شدند كه با حمايت هيأت كشتى 
و تالش و تمرين مستمر كمروند اين قهرمان 

استان بتواند به المپيك راه پيدا كند.
در اين نشســت رئيس هيأت كشــتى استان 
با اســتقبال از نقدهاى ســازنده از حمايت و 
پشتيبانى اهالى كشتى در سال گذشته از هيأت 
قدردانــى كرد و خواهان همراهى و همگامى 

بيشتر براى اعتالى كشتى استان شد.
حميدرضا يارى به جذب اسپانسر اشاره كرد 
و گفت: با حمايت حاميان مالى و پشــتيبانى 
استاندار پس از چند سال دوباره در ليگ برتر 
كشتى كشور قرار است تيم دارى كنيم و اين با 

حمايت حاميان مالى امكان پذير است.
وى همچنين به حضور قدرتمند در ليگ پايه 
تأكيــد كرد و گفت: با تيمــى كامًال بومى در 
اين رقابت ها شــركت خواهيم كرد، همچنين 
از مسعود كمروند حمايت الزم را براى ملى 
پوش شــدن خواهيم داشــت و اگر وى در 
قهرمانى كشور قهرمان شود 90 درصد راه را 

رفته است.
نايب رئيس هيأت كشتى نيز از روند پيشرفت 

كشــتى اســتان ابراز رضايت كرد و گفت: با 
نظر بزرگان كشــتى اســتان براى سال آينده 
برنامه ريزى خواهيم كرد و با حمايت شــما 
سروران، كشتى استان هر روز پوياتر خواهد 

شد.
مســعود مصطفى جوكار بر انجام مســابقات 
زيرنظر كميته فنى تأكيد كرد و گفت: اردوها 
و مسابقات زيرنظر كميته فنى برگزار مى شود 
و ما نيز نظر كميته فنى را لحاظ خواهيم كرد 
و اميدوارم كه مراقب كشــتى گيران باشيد تا 
خداى ناكرده از داروهاى غيرمجاز اســتفاده 
نكنند؛ زيرا جرايم دوپينگ بســيار ســنگين 

است.
نايب قهرمان المپيك 2004 آتن به شــرايط 
روز جامعه اشــاره كرد و گفــت: قهرمانان و 
ورزشكاران در اين روزهاى كرونايى بايد در 
خط مقدم مبارزه با كرونا باشند و با اقدامات 
جهادى و تهيه بسته هاى معيشتى تالش كنند 
تا مشكالت مردم را تا حدودى برطرف كنند.

رئيس هيأت كشتى نهاوند نيز در اين نشست 

با تمجيد از عملكرد هيأت كشــتى در ســال 
98 گفت: هيأت كشــتى نهاوند بودجه ندارد 
و سال گذشــته را با حمايت خيران به سختى 
گذرانديم. فرامرز سماوات افزود: نهاوند مهد 
قهرمانان بزرگ جهان و آسيا است و در سال 
98 كشتى گيران نهاوندى نمره قبولى گرفتند و 
در ســال جديد نيز با قبول ميزبانى مسابقات 
و تالش و كوشــش مربيان و اداره ورزش و 
جوانان تالش خواهيم كرد تا همچون گذشته 
در كشتى استان و كشور حرف اول را بزنيم و 
دوباره شاهد شكوفايى قهرمانان جهان از اين 

خطه كشتى خيز باشيم.
مسئول برگزارى مسابقات هيأت كشتى استان 
برنامه كاملى براى ســال 99 ارائه داد و گفت: 
فيلتر انتخاب كشــتى گيران براى شركت در 

مسابقات قهرمانى كشور سخت تر مى شود.
محمدايرانى افزود: ســال گذشــته مسابقات 
متعددى در ســطح اســتان برگــزار كرديم 
و امســال نيز بــا حمايت و همراهى شــما 

بزرگواران تالش خواهيم كرد تا مسابقات و 
اردوها را با كمترين ضعف برگزار كنيم.

يكــى از اعضــاى كميته فنى هيأت كشــتى 
مخالفــت خود را مبنى بر برگــزارى اردوها 
اعالم كرد و گفت: بهتر اســت به جاى هزينه 
كردن در اردوها، چنــد دوربين تهيه كنيم تا 

بهتر بتوانيم كشتى را آناليز كنيم.
علــى مخزنــى خواهــان حضور اســتان با 
كشــتى گيران بومى در ليگ برتر كشــتى شد 
و گفت: در ليــگ بايد با تيمى بومى و بدون 
توجه به نتايج شــركت كنيم تا كشتى استان 

پيشرفت كند.
وى خواهــان توجه هيأت روى رده ســنى 
نوجوانان و جوانان شــد و گفت: اگر كرونا 
نبود در رده هاى ســنى جوانــان و نوجوانان 

مى توانستيم روى سكو برويم.
رئيس كميته داوران هيأت كشتى استان نيز از 
روند رو به رشد داورى استان در كشتى خبر 
داد و گفت: تشــكيل كالس هاى آموزشى در 

روند شكوفايى داوران نقش زيادى دارد.
داريوش چلوئيان افزود: ســال گذشته كالس 
داورى اســتاژ در مالير داشــتيم و چند داور 
عالقه مند را به جامعه داورى كشــتى اضافه 

كرديم.
دبير هيأت كشــتى نيز در اين جلســه گفت: 
تا 25 ارديبهشــت ماه هيأت هاى شهرستان ها 
فرصت دارند تا گــزارش و برنامه هاى خود 
را ارائه دهند. قاســم ربيعيان افزود: هيأت ها 
مى توانند تقاضاى ميزبانى مســابقات استانى 
را ارائــه دهند و پس از اين تاريخ ميزبانان را 

هيأت استان تعيين مى كنند.
در ايــن نشســت همچنين اهالى كشــتى به 
حضور در ليگ برتر، شــركت در رقابت هاى 
كشــورى، برگزارى مســابقات ليگ استانى، 
ايجاد اتحاد و يكدلى، توجه به كشتى فرنگى، 
نگاه ويژه به كشتى بانوان(آليش) و برگزارى 

منظم مسابقات تأكيد كردند.
در پايان جلســه رئيس هيأت كشــتى استان 
حاصل اين نشست را بسيار پربار ارزيابى كرد 
و از اتحاد و يكدلى اهالى كشتى قدردانى كرد.
حميدرضا يارى اظهار اميــدارى كرد: كه در 
سال 99 كشــتى اســتان بتواند به سكوهاى 
كشــورى و بين المللى دســت يابد و دوباره 

كشتى استان شكوفا شود.
وى استان را مهد كشتى گيران جهان و المپيك 
دانســت و خواهان تالش جامعه كشتى براى 

رسيدن به جايگاه گذشته خود شد.

گوش شكسته ها براى كشتى استان 
نسخه نوشتند

پرسپوليس از استوكس به فيفا شكايت مى كند
 مدير حقوقى باشگاه پرسپوليس خبر از شكايت اين باشگاه از مهاجم ايرلندى خود به فيفا داد.

آنتونى استوكس مهاجم ايرلندى فصل گذشته تراكتور در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى با قراردادى 
6 ماهه به پرسپوليس پيوست اما او سرانجام پس از حضور در3  بازى و در مجموع 65 دقيقه، بدون 

اجازه به انگليس رفت و از حضور در تمرينات تيمش سر باز زد.
حاال پس از گذشت حدود 3 ماه، باشگاه پرسپوليس قصد دارد عليه اين بازيكن در فيفا شكايت كند.
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باباطاهر

صنايع دستى را كروناهاى مختلف تهديد 
مى كند

 يك هنرمند صنعت گر حوزه سراميك با عنوان اين مطلب گفت: 
نبود مواد اوليه و دريافت ماليات از كارگاه هاى كوچك از جمله ديگر 

كروناهاى اين صنعت است.
ايــران با تمدنى فاخر و بســيار عميق، يكــى از پايه گذاران تمدن 
فرهنگى و تاريخى در ميان تمام كشــورهاى دنيا محسوب مى شود. 
اين جلــوه از تمدن ايران را مى توان در هنر بــه جا مانده از نياكان 
ايرانيان در آثار تاريخى همچون مقبره ها، مساجد، كاخ ها و بسيارى 
ديگر از اين دسته آثار يافت، اما در اين آثار تاريخى آثار هنرى نقش 

اصلى را عهده دار هستند.
اما در ميان آثار هنرى با وجود فرهنگ هاى مختلف در سراسر ايران 

شاهد آثار متفاوتى هستيم كه يكى از فاخرترين اين آثار هنرى، هنر 
صنايع دســتى است كه جلوه اى از فرهنگ قومى و ملى را به عرصه 

ظهور مى رساند.
به طور كلى صنايع دســتى را مى توان اســتفاده از هنر دست افراد به 
واســطه ابزارهاى اوليه و مواد بومى كه به توليد يك صنعت هنرى 

اقدام مى كنند، دانست.
ايــران بــا دارا بــودن ظرفيــت قــوى از قــرون گذشــته تــا بــه امــروز 
يكــى از بزرگ تريــن و مشــهورترين صادركننــدگان هنرهــاى 
ــه الى  ــوان در الب ــورى را مى ت ــر كش ــت ه ــت و هوي ــتى اس دس
فرهنــگ و تاريــخ آن تمــدن كهــن يافــت و ايــن هويــت بخشــى از 
يــك داســتان باســتانى از ارتباطــات هنــر و تمــدن انســان هاى آن 

ــد. ــان مى كن ــه را بي منطق
اين روزها با شــيوع كرونا صنايع دستى نيز همچون ديگر مشاغل و 

حرفه ها آســيب هاى زيادى ديدند؛ فرزاد فرجى هنرمند صنعت گر 
حوزه ســراميك كرونا را تنها آسيب اين حوزه نمى داند، وى كمبود 
مواد اوليه در بازار و ماليات را در كل كروناهاى صنايع دســتى اين 

روزهاى كشور مى داند.
بــه گزارش ايرنــا، فرجى با بيــان اينكه در ايــران 300 حرفه 
صنايع دســتى وجــود دارد كه حداقل 18 مــورد آن درآمدزا و 
كامال شناخته شــده است، گفت: بســيارى از اين صنايع دستى 
به دليل نداشتن تســهيالت كافى و يا نبود مديريت بازار فروش 

هستند. مواجه  مشكل  با 
وى با بيان اينكه اين روزها مشكالت زيادى گريبان صنايع دستى را 
گرفته است، افزود: كرونا تنها يكى از اين موارد است. از ابتداى سال 
98 با كمبود مواد اوليه در توليد ســراميك مواجه شديم. با وجودى 
كه ســال ها كارخانه ما در كشــور از معدنى داخلى خاك مورد نياز 

را تأمين مى كرد ولى ســال گذشته به داليل نامشخصى با كمبود آن 
خاك مواجه شديم.

فرجــى محدوديت اســتخراج و يا صادرات خاك به كشــورهاى 
همسايه را از جمله اين موارد احتمالى دانست و گفت: در طول يك 
ســال خاك از كيلويى هــزار و 400 تومان به 3 هزار تومان افزايش 
يافت. اين كمبود در بازار تنها محدود به خاك نشــد و از نظر مواد 

مورد نياز لعاب نيز اكنون با كمبود در بازار مواجه هستيم.
اين صنعت گر حوزه ســراميك درباره ماليات حوزه صنايع دســتى 
گفت: ســال گذشته اعالم شــد، ماده 142 كه در آن صنايع دستى از 
پرداخت ماليات معاف بود حذف شده است. دليل آن آمارى بود كه 
گمرك از خروج صنايع دستى از كشور مى داد، ولى اين آمار درستى 
نيست چون در همين بندى كه به صادرات صنايع دستى اختصاص 
داده شــد محصوالت ديگرى همچون شيشه اتومبيل نيز شامل شده 

كه آمار را نادرست مى كند.
فرجى افزود: بــا نامه نگارى هاى مختلفى كه انجام شــد، تغييراتى 
انجــام گرفت از آن جمله اين بود صنايع دســتى كه درآمدى كمتر 
از 200ميليون تومان دارند از پرداخت ماليات معاف هســتند، ولى 
اين نيز كامال روشــن نيست، زيرا مشخص نيست اين 200 ميليون 
تومان درآمد پس از كســر هزينه  ها اســت و اصال تعريف از درآمد 

معلوم نيست.
وى افزود: كرونا نيز اين روزها تنها مشكل كشور و صنايع ما نيست 
و مشــكلى جهانى اســت. ما انتظار نداريم در اين شــرايط دولت 
پرداختى يك ميليون تومانى به كارگران داشــته باشــد، فقط انتظار 
دريافت تســهيالت داريم، فروش محصوالت صنايع دستى را آسان 
كند و با گرفتن ســفارش از اين كارگاه هاى كوچك جلوى تعطيلى 

آنها را بگيرد.

از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى؛
بيش از 16 ميليارد ريال كتاب از 

ناشران خريدارى شد
 هيأت انتخــاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خريد بيش از 16 ميليارد ريال كتاب از 

ناشران را تصويب كرد.
به گزارش مهر، در جلسه 619 هيأت انتخاب و خريد 
كتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى، خريد 635 
عنوان كتاب در 55 هزار و 800 نسخه به مبلغ كل 16 
ميليارد و 756 ميليون و 355 هزار ريال تصويب شد.

بر اســاس اعالم اين هيأت و با توجه به لزوم رعايت 
موارد بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در وضعيت 
بحرانى كرونا، مقرر شد كه صورت جلسه ياد شده در 
3 مقطع زمانى با فاصله يك ماه و بر اســاس حروف 
الفبايى ناشران اعالم و تحويل انبار شود. بر اين اساس 
در بازه زمانى اول، ناشــرانى كه نام آنها با حرف الف 
تا ح شروع مى شود، بايد براى تحويل كتاب هاى خود 

به انبار اقدام كنند.
عناويــن كتاب هاى مصوب براى خريد در ســايت 
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و در تارنماى هيأت انتخاب و خريد كتاب به نشانى 
http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/

book بارگذارى شده است.
مراحل تحويل كتاب و ساير مدارك به شرح زير 

است:
الف) ناشران محترم پس از اطالع از تصويب عناوين 
ارسالى شان همراه با كتاب هاى مصوب به ميزان اعالم 
شــده، به انبار كتاب واقع در: جاده مخصوص كرج، 
كيلومتر 10، روبه روى شــهاب خــودرو، خيابان نخ 
زرين، خيابان شهيد جالل، روبروى صنايع آموزشى 
(هنرســتان پيام شهيد) مراجعه كنند و پس از تحويل 
كتاب ها و دريافت رســيد انبــار، در مراجعه به امور 
مالى معاونت امور فرهنگى وزارت خانه (اتاق 325)، 

مدارك زير را به مسئول ذى ربط تحويل دهند.
1. رسيد انبار 2 برگى (نسخه ذى حسابى و امور مالى)

2. كپى پروانه نشــر معتبر (از زمان تحويل مدارك به 
معاونت، حداقل تا يك ماه اعتبار داشته باشد)

3. فاكتور فروش (اصل و تصوير):
4. پرينت شماره شبا بانك ملى و تأييديه بانك به نام 

صاحب پروانه نشر يا انتشارات
اين اطالعيه افزوده اســت مهلت مراجعــه به انبار، 
تحويل كتاب و مدارك (مرحله اول صورت جلســه 
619) بــه امور مالى تا 1 ماه پس از اعالم در ســايت 
اســت. از اين رو باتوجه به اقتضائــات ادارى مالى 
معاونت، مراجعات پس از مهلت مقرر مورد رسيدگى 

قرار نمى گيرد.

موزه منحصر به فرد سه بعدى 
در فيليپين 

 بزرگترين موزه هنرى ســه بعدى آسيا در فيليپين 
«موزه هنر در جزيره» نام دارد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، همه موزه ها 
به عنــوان مراكــز فرهنگى كه ما را بيــش از پيش با 
فرهنگ، تمــدن، تاريخ و هنر كشــور هاى مختلف 
جهان آشنا مى كنند، جذاب و ديدنى هستند، اما برخى 
موزه ها با مشخصات منحصر به فرد جذابيت بيشترى 
دارند به عنوان مثال ممكن اســت شما هم مانند من 
برخى مواقع دوســت داشته باشيد در طبيعتى زيبايى 
قدم بزنيد. يكــى از موزه هاى فيليپين با بهره گيرى از 
تكنولوژى تصاوير 3 بعدى به نوعى فرصت تجربه اى 
جديد را براى بازديدكنندگانش ايجاد كرده است. اين 

موزه با نام «موزه هنر در جزيره» شناخته مى شود.
«موزه هنر در جزيره» كه در ماه دســامبر 2014 افتتاح 
شــد، بزرگترين موزه هنرى ســه بعدى آسياســت. 
بازديدكنندگان اين موزه ملزم به رعايت برخى قوانين 
تعيين شده براى بازديد از موزه ها نيستند. آنها به راحتى 
مى توانند به آثار هنرى واقع در موزه نزديك شوند و 
به گونه اى بــا آن تصاوير تعامل برقرار كنند كه گويى 
بخشى از اثر هنرى هســتند، آنها مى توانند هر تعداد 
عكس كه مى خواهند با آثار قرار گرفته در «موزه هنر 

در جزيره» بگيرند.

اليو بوعلى و باباطاهر
ابوعطا »

 جناب شــيخ الرئيس حجت الحق ملك االطبا به صورت آنالين: سالم 
باباجان اگه صداى منو دارى، لباس تنت كن لحظاتى در خدمت فالوئرهاى 

جان باشيم.
باباطاهر: سالم بله... يه لحظه، آها درست شد، االن خوبم؟ دوستان تصويرم 

هست؟
كاربر ناشناس ffrrt2435: اين بابابزرگا رو چرا ميارين؟ حداقل عمو پچل 

و آوا نازى رو بيارين حالشو ببريم.
كشته مرده ايران: دهنتو كاه گل بگير مردك ادب نشناس؟ تو از فلسفه چى 

حاليته، نادان گرفتار دور باطل.
بوعلــى: خوب بابا جان تعريف كن ببينيم در ايــن اوضاع و احوال بليه 

عالم گير چطور روزگار را سر مى كنى؟
بابا: هيچى داداش جان، من از درمان و درد و وصل و هجران/پسندم آنچه 

را جانان پسندد.
بوعلى: احســنت، خيلى به آبجيمون «فاطمه صنوبر» خانوم سالم برسون 

حاال ايشاا... پس از كرونا «سكبا» بار بذاريد ما بياييم بخوريم.
بابــا: حتما عزيز جــان، قدم بر ديــدگان ما مى گذارى، هــر دو خوبيم 

خداروشكر، «خوشا آنان كه ا... يارشون بى».
نخود هر آش: اســتاد راسته كه ميگن سركه كرونا رو نابود مى كنه؟ سركه 

بهتره يا گل بنفشه؟
بوعلى: عزيزان بنده بارها گفته ام طب ســنتى را در حد مكمل طب زمانه 
خود استفاده كنيد، اما يه شب حتما در خدمت استاد زكرياى رازى خواهيم 

بود تا ايشون درباره شرايط ضدعفونى براتون صحبت كنن.
كاربرى به نام بدبخت فلك زده: سالم استاد بوعلى خودتون بياييد تحقيق 
كنيــد امروز كل خانواده مون كرونا گرفتن مردن، االن من تو بيمارســتان 
حبس شــدم تا پول ندم نمى ذارن بيام بيرون، تــو رو خدا عكس قبض 

بيمارستان رو مى ذارم ديگه خودتون مى دونين و وجدانتون.
كاربرى به نام خوشگل خانوم: ناخن هاى خراب شده خود در قرنطينه را 
به ما بسپاريد با كادرى مجرب و رعايت كامل پروتكل هاى فاصله شرعى.

كاربر ناشــناس ffrrt٢۴٣۵: تو حرف مفت نزن وطن فروش بى اصل و 
نسب، تو چه مى دونى وطن چيه؟ هشتك «آريايى بمونيم».

بابا: خوب بوعلى جان تو با ياســمين خانوم چه كار كردى؟ انقدر دست 
دست كردى كه كرونا اومد...خخخخ

گلبرگ: ســالم سمانه جون، خوبى عزيزم، فر موهات چقدر قشنگ شده 
مباركه عزيزم.
سمانه جون:

ffdddaat golbarg joonaam dooreet begardam 
ادمين پيج عرفان مجازى: آقا لطفا كامنت ها رو ببنديد اعصابمون خرد شد.
ادمين پيج بررســى حركت جوهرى در كتاب قانون: واقعا شرم آوره اليو 
جناب بوعلى 50 نفر ميان بعد اليو عمو پچل 400 هزار نفر ميرن، شــرم 

بر ما باد.
كاربرى به نام پچليتى: شب كه ميرى خونه مواظب زن و بچه ات باش، هر 

كى با پچل درافتاد ورفتاد به ويژه اگه بچه بين 15 تا 18 سال داشته باشه.
بوعلى: خوب بابا جان ناظر اليوها تو دايركت به من تذكر دادن كه اســم 
كاربرى دوســتتون مشكل داره پس مجبوريم يه شب ديگه خدمت شما 

برسيم كه پسوند «عريان» رو از رو اسم كاربرى خودتون بردارين.
بابا: باشــه حتما به قول معروف گفتنى: «مكن كارى كه پا بر سنگت آيو/ 

جهان با اين فراخى تنگت آيو»، همه شما رو به خداوند مى سپارم.
كاربر مشكوك: دوســتان تا قطع نشده فردا تجمع اعتراضى به قطع اليو 
جناب بوعلى و باباطاهر، ميدان ميشان ساعت 9، هشتك «آريايى نيستى 

اگر نيايى».

■ دوبيتى باباطاهر 
بهر گردش زند آتش بجانم فلك كى بشنود آه و فغانم  

بكام دل نگردد آسمانم يك عمرى بگذرانم با غم و درد  

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

21 18 23 24 23 22 20 21 24 21 24 23
5 5  5  6  5  5  5  3  6  7  7 7
30 35 30 30 30 30 25 40 35 25 20 35

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

كسى كه نماز را از وقتش تاخير بيندازد فرداى قيامت به شفاعت من نخواهد رسيد.
ُمهج الدعوات : 134   

زهرا زنگنه »
 شيوع بيمارى كرونا بيش از هر چيز 
گردشگرى را در دنيا تحت تأثير خود 
قرار داد، زيرا عالوه بر تعطيلى ارگان ها 
و خانه نشينى مردم، سبب لغو تورهاى 

گردشگرى داخلى و خارجى شد.
تعطيلى تأسيسات گردشگرى و خدمات 
سفر بر مشــكالت صنعت گردشگرى 
دامن زد، صنعتى كه از عيد ســال 98 
به دليل سيلى كه نوروز را درگير كرد؛ 

رونق و درآمد چندانى نداشت .
صنعت گردشــگرى تحت تأثير كرونا 
صد درصد خسارت مالى ديده است و 
حدود 80 هزار نفر كه به صورت مستقيم 
از اين صنعت كســب درآمد مى كردند 
درآمد خود را از دست دادند. 13 هزار 
راهنماى گردشگرى، نزديك 6 ماه بود 
كه شغلشان تحت تأثير حوادث متعدد 

قرار گرفته بود، در اين بين راهنمايان ايرانى كه 
با معضل نداشتن بيمه درگير بوده و هستند؛ با 

شيوع كرونا به طور رسمى بيكار شدند.
نداشــتن بيمه موجب شــد ايــن فعاالن 
گردشــگرى كه بدون حضورشــان اجراى 
تورهاى گردشــگرى روى زميــن مى ماند، 
مســتاصل و نگران آينده شغلى خود شوند. 
به موازات شــرايط بغرنج فعلى براى فعاالن 
گردشــگرى دنيا، ايران و اســتان راهنمايان 
همدانــى هم از ادامه راه باز مانده و همچنان 
با چگونگى فعاليت درست دست به گريبان 
هســتند، اين شرايط موجب شــد با مهرداد 
ضيائى مهر، رئيــس انجمن صنفى راهنمايان 
گردشــگرى گفت وگويى انجام دهيم كه در 

ادامه با هم مى خوانيم:
 در اســتان همدان چه تعــداد راهنماى 
گردشگرى به واسطه اين شرايط شغل خود 

را از دست داده اند؟
در استان همدان 136 راهنماى تخصصى گردشگرى 
كه مسلط به زبان هاى مختلف هستند، داريم كه بيكار 

شده اند.
 به دليل كرونا نيمى از فصل گردشــگرى 
ســال 99 را از دســت داده ايم، راه كار شما 

براى وضعيت فعلى چيست؟
در كل كشور مشكل فصلى بودن صنعت گردشگرى 
و شــغل راهنمايان گردشــگرى وجــود دارد و در 
همدان هم كه از عيد تا اواخر شــهريور گردشگرى 
فعال دارد، تمامى تأسيسات و به ويژه راهنماها تحت 
تأثير قرار گرفتند، راهنماهــا زمانى كار مى كنند كه 
گردشگر باشند اكنون هم كه گردشگرى وجود ندارد 

پس اين افراد شغل خود را از دست داده اند.
اما اميدواريم پس از عادى شدن شرايط، مردم به دليل 
قرنطينه طوالنى تمايل به سفر داشته باشند و شرايط 

براى گردشگرى بهتر شود.
  با توجه به اينكه الزمه سفر پول هست 
و در اين شرايط خيلى از مردم به دليل كرونا 
وضعيت اقتصادى خوبــى ندارند، چه قدر به 
اين موضوع اميدوار هستيد كه سفر به سبد 

خانواده بازگردد؟
درســت اســت كه در اين شــرايط خيلى ها دچار 
مشكل شــده اند، اما بايد در نظر بگيريم كه شرايط 
عده اى ديگر مساعد است، ما اميدواريم كه با توجه 
به قرنطينه طوالنى مدت مردم نه ســفر يك هفته اما 
حداقل ســفر 2 يا 3 روزه را در برنامه خود داشــته 
باشــند به ويژه اينكه همدان آب و هواى خوبى دارد 
و انتخاب خوبى براى گردشــگرى است. از طرفى 

مشكالت اقتصادى براى يك يا 
2 ماه اخير نيست، چندين سال 
اســت كه عده اى با مشكالت 
اقتصــادى دســت و پنجه نرم 
مى كنند و كرونا كمى بيشتر بر 
اين مشكالت دامن زد، اما سفر 
خوب  انتخاب  يــك  مى تواند 

براى تعويض روحيه باشد.
 آيــا از جانــب دولت 
راهنماهاى  از  حمايت هايى 

گردشگرى شده است؟
دولــت تصميماتى گرفته كه به تمامى تأسيســات 
گردشگرى وام هايى با سود 12 درصد تعلق بگيرد، 
از طرفى در بحث ماليــات و پرداخت هاى مربوط 
به آب و بــرق و گاز كمك هايى كند.اما راهنماهاى 
گردشگرى تأسيساتى ندارند و دولت تصميم داشت 
با راهنماهاى گردشــگرى هم مثل ساير تأسيسات 
گردشــگرى برخورد كند و وام با سود 12 درصد به 
آنها بدهد، ولى از سوى كانون انجمن هاى كل كشور 
و هيأت مديره هاى اســتان اعتراضاتى شــد مبنى بر 
اينكه وام 12 درصد نه تنها مشكالت راهنماها را حل 
نمى كند، بلكه ممكن اســت به مشكالت آنها دامن 
بزند و با پيگيرى هاى بيشتر قرار بر اين شد وام هايى 

كه به راهنماها تعلق مى گيرد با كارمزد 
كمتــر و تنفس 6 ماهه باشــد.از طرفى 
وزارت گردشــگرى، ميراث فرهنگى و 
صنايع دستى در سال 98 اعالم كرده كه 
2هزار نفر از راهنمايان گردشگرى بيمه 
مى شــوند كه نويد اين را مى دهد كه به 
مرور زمان تمام راهنماها بيمه شوند و 

آسيب پذيرى آنها كمتر مى شود.
تســهيالت  ميــزان  ايــن   
گردشگرى چقدر تأثيرگذار خواهد 

بود؟
اين وام تا حدى ممكن است مشكالت 
را حل كند، اما تا زمانى كه راهنماها در 
به  مشغول  گردشگرى  مجاز  تأسيسات 
كار نباشند و حقوق ثابت نداشته باشند 
هميشه مشكالتى بر سر راه آنها وجود 

دارد.
  راه كارهــاى شــما بــراى 
پســاكرونا و بهتر شدن وضعيت 

راهنمايان گردشگرى چيست؟
نخســتين راه حل كــه وام پرداختى با 
ســود كمتــر از جانب دولت اســت. 
راه حل بعدى تشــويق مردم براى قرار 
دادن يك ســفر حداقل 2 يا 3 روزه در 
برنامه خود اســت ضمن اينكه انجمن 
صنفى راهنمايان گردشــگرى زير نظر 
وزارت كار هستند و برنامه ما اين است 
كه بتوانيم راهنمايان گردشــگرى هم بيمه شوند و 
زمانى كه كشور در شــرايط غيرعادى قرار مى گيرد 

بتوانند از بيمه بيكارى استفاده كنند.
 دليل اينكه تاكنون راهنمايان گردشگرى 

بيمه نشده اند، چه بوده است؟
صنعت گردشگرى در كشور آن طور كه بايد حمايت 

نشده است و تاكنون با شعار پيش رفته است.
با وجود اينكه در بيشتر كشورها به اين باور رسيده اند 
كه صنعت گردشگرى مى تواند اقتصاد آنها را نجات 
دهد به اين موضوع در كشــور ما تازه پرداخته شده 
است و حمايت مى شود كه اين حمايت ها بيش تر در 

هتل ها، آژانس ها و بوم گردى ها است.
مثــل  آموزش ديــده  و  تخصصــى  نيروهــاى 
راهنمايــان گردشــگرى ســرمايه هاى انســانى 
هســتند كه مى توانند در صنــف خود تأثيرگذار 
باشــند و چون به صــورت دائم و حضورى در 
تأسيسات گردشگرى نيســتند بيمه نشده اند، اما 
قول دولت ايــن بوده كه پــس از پايان بحران 

شود. اقدام  افراد  اين  بيمه  براى 
 به نظر شــما آينده چه شرايطى را براى 
مشاغل درگير با گردشگرى رقم خواهد زد؟ 

موقعيت مشــاغل و فعاالن گردشگرى در كشور و 
اســتان آينده ى روشنى در پيش رو دارد نبايد نااميد 
باشيم كه چون كرونا آمده ما گردشگرى را از دست 
داده ايم. با توجه به اينكه سازمان جهانى گردشگرى 
و شوراى ســفر اين پيش بينى را داشته كه تا 7 سال 
آينده گردشگرى آسيب زيادى خواهد ديد اينگونه 
نيست كه كشــور و استان گردشــگرى را كامل از 

دست داده، حتما وضعيت بهتر مى شود.
 حرف آخر 

خواســته اى كه مــا از مســئوالن و نماينده هاى 
مجلس داشتيم، اين بود كه به طور جدى از تمامى 
تأسيســات گردشــگرى حمايت كند، تخفيفات، 
وام ها و حمايت هايى كه قول آنها از جانب دولت 
داده شــده به فراموشى سپرده نشود و شعار نباشد 
و تمامــى فعاالن گردشــگرى را همچون ســاير 
تأسيسات گردشــگرى در نظر بگيرند و حمايت 

كنند.

معاون صنايع دستى كشور خبر داد:
صادرات 427 ميليون دالرى صنايع دستى 

در 11ماهه سال 98 
 427 ميليون دالر صنايع دستى در 11 ماهه سال 98 به صورت رسمى 
و چمدانى صادر شده است. معاون صنايع دستى كشور با عنوان اين مطلب 
گفت: 237 ميليون دالر صادرات رسمى صنايع دستى در 11 ماهه سال 98 

است كه در مجموع 88 هزار و 239 تن بوده است. 
به گزارش ايلنا، پويا محموديان افزود: بررسى روند گذشته نشان مى دهد 
صادرات صنايع دســتى در اين مدت در مقايســه با 11 ماهه سال 97، به 

لحاظ ارزشى 13/3 درصد و به لحاظ وزنى 8 درصد رشد داشته است.
وى بيان كرد: اين در حالى است كه بر اساس آمار رسمى گمرك، صادرات 
غيرنفتى كشور در 11 ماهه منتهى به بهمن 98 نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته به لحاظ ارزشــى 48/4  درصد كاهش و به لحاظ وزنى 61/17 

درصد افزايش داشته است.
معاون صنايع دستى كشــور گفت: بر اساس آمار اعالم شده از سوى 20 
استان ارزش تقريبى صادرات چمدانى نيز بيش از 190 ميليون دالر است 
كه بنابراين مجموع صادرات اشــاره شده، به ارزش 427 ميليون دالر و با 

درصد تحقق 97 درصد است.

گفت وگوى همدان پيام با رئيس انجمن صنفى راهنمايان همدان با موضوع بحران كرونا در گردشگرى

راهنمايان گردشگرى بدون حمايت و بيمه 
آينده اى ندارند

طرح روز

طرح: فريبا عزيزى شوك پرايد 90 ميليونى! قيمت پرايد اخبار كرونايى را به سايه برد.


