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شرايط را درك كنيد!
 1- همچنــان كــه پيش بينى مى شــد، 
مجلــس روز گذشــته به گزينــه تصدى 
وزارت صنعت اعتماد نكرد تا با اين رأى، 

بى اعتمادى مجلس يازدهم...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

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

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

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ونايى
ى كر

و روزها
دولت 

ونايى
ى كر

و روزها
دولت 

 سه شــنبه هفته گذشته در پى شليك 
پليــس به بانــد حفــاران غيرمجاز در 
روستاى شيرين آباد قهاوند يك نوجوان 
13 ســاله جان خود را از دســت داد و 

ديگر اعضا دستگير شدند.
كشــته شــدن اين نوجــوان در حادثه 
تيراندازى پليس بازتاب هايى را در فضاى 
به طورى كه  داشــت،  به دنبــال  مجازى 
خانواده اين پســر نوجوان با تعرض به 
پاســگاه قهاوند ناراحتى خــود را ابراز 
كردند و اين اقدام به انتشار فيلمى كوتاه 

در فضاى مجازى منجر شد.
 توضيحات پليس 

درباره فوت نوجوان قهاوندى
براى شفاف شدن بيشتر موضوع نيروى 
انتظامــى و دادســتان همــدان نيز در 
گفت وگويى با رسانه ها به بيان جزئيات 

بيشترى از حادثه پرداختند.
فرمانــده انتظامى اســتان همــدان در 
گفت وگويــى بــا خبرگزارى ها گفت: 
تيرانــدازى چند روز گذشــته به منظور 
دســتگيرى چنــد نفرى بود كه شــبانه 
دنبال حفارى غيرمجاز و سرقت اشياى 

تاريخى بودند.
بخشــعلى كامرانى صالــح با اشــاره به 
شــكايت ميراث فرهنگــى از اين افراد 
و حضــور نماينــده اين ســازمان در 
پاســگاه قهاوند به منظور برخورد با آنها 
خاطرنشــان كرد: عوامل پاسگاه قهاوند 
پيرو دســتور قضايى، به همــراه نماينده 
ميراث فرهنگى در محل تخلف حضور 
يافتند كه حفاران غيرمجاز با ديدن پليس 

پا به فرار گذاشتند.
متهمان با وجود شــنيدن صــداى آژير 
خودروى پليس به دســتور ايســت و 
شليك هوايى بى توجهى كردند و همين 
موضوع سبب تعقيب آنها از سوى پليس 

شد تا متوقف شوند.
تعقيــب پليــس تا جايــى ادامه يافت 
و آنها نيز به دســتور ايســت توجهى 
نكردند كه بــه همين دليل پليس براى 
اعمال قانــون و جلوگيرى از فرار آنها 
مجبور به شليك هوايى شد اما به خاطر 
تاريكى هوا، پســتى و بلندى مسير و 
كمانه كــردن تير، گلوله بــه يك نفر 

برخورد كرد و زمين گير شد.
كامرانى صالــح تصريح كــرد: مأموران 
بالفاصله فرد را با خودروى ناجا به مركز 
درمانى قهاوند و سپس به مركز درمانى 
همدان منتقل كردند كه متأسفانه به دليل 

جراحات وارده جان باخت.
كسى ضايع شده   اگر حقى از 

باشد قطعا احقاق حق مى شود
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان 
همدان نيز روز گذشــته در گفت وگو با 
خبرنگار ما ضمن تســليت به خانواده 
فرد متوفى اظهار كرد: موضوع با تشكيل 
پرونده به مرجع قضايى اعالم و ارســال 
شد و مراتب تحت رســيدگى است و 
قطعا دســتگاه قضايى با رعايت عدالت 
و انصاف به موضوع رسيدگى مى كند و 
اگر حقى از كسى ضايع شده باشد قطعا 

احقاق حق خواهد شد. 
حســين بشــرى با بيان اينكه معاندان 

قصد دارنــد از اين موضوع بهره بردارى 
كنند، گفت: تخلــف اين افراد از نظر ما 
محرز بوده، هر چنــد نيروى انتظامى از 
اين اتفاق ناراحت است، دوست نداريم 
چنين اتفاقاتى در مأموريت ها بيفتند اما 
مأموريت هاى ما گريزناپذير اســت. اين 
افراد به رغم اينكه مجرم بودند به ايست 
پليس هــم توجه نكردنــد، درحالى كه 
مى توانستند بايستند و مشكلى هم پيش 

نمى آمد. 
فرمانــده  طــرف  از  داد:  ادامــه  وى 
انتظامــى اســتان بــه خانــواده ايــن 
و  شــد  گفتــه  تســليت  نوجــوان 

گرفــت. صــورت  دلجويــى 
بشرى در مورد هجوم به پاسگاه قهاوند 
در پى اين اتفاق هــم توضيح داد: اقوام 
اين نوجوان كه از مراســم تشييع جنازه 
بازمى گشتند به دليل اينكه ناراحت بودند 
به پاسگاه تعرض كردند. هر چند تعرض 
به كالنترى و پاســگاه از نظر ما تخلف 

اســت اما اين اقدام را از روى دشــمنى 
يا عناد نمى دانيم كه بخواهيم حساسيت 
ايجاد كنيم، البته خودشان پشيمان هستند. 
پدر نوجوان از همكاران ما عذرخواهى 
كــرد درحال حاضر هــم وضعيت آرام 

است.
 ابعاد پرونده تيراندازى اخير در 

همدان در دست بررسى است
با  گفت وگويى  در  نيز  همدان  دادستان 
فارس با اشاره به اتفاق تيراندازى چند 
روز پيــش در منطقــه قهاوند و فوت 
يك نفر اظهار كرد: در جريان حفارى 
شــبانه و غيرمجاز چند نفر در يكى از 
روســتاهاى اين منطقه پليس با دستور 
قضايى به منظور برخــورد با آنها وارد 

عمل شد.
حسن خانجانى درباره فوت يك نفر در 
جريان اين اتفاق گفت: ابعاد اين پرونده 
در دســت بررسى اســت و به محض 

تكميل، اطالع رسانى خواهد شد.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

پيگيرى ماجراى 
مرگ نوجوان قهـاوندى
پرونده تيراندازى در دست بررسى است

پيگيرى ماجراى 
مرگ نوجوان قهـاوندى

■ پرونده تيراندازى در دست بررسى است

عبور از موج اپيدمى كرونا در همدان با مشاركت مردم

 بهار و تويسركان همچنان قرمز

20هزار و 978 داوطلب 
همدانى در كنكور 98 

رقابت مى كنند
اختصاص 

سالن مجزا 
براى داوطلبان 

مشكوك به كرونا

پرداخت وام وديعه مسكن آغاز شد 

مستأجران 
وام 30ميليوني 

مى گيرند
■ وام وديعه مسكن فقط به اجاره نامه هاى 4 مرداد به بعد 

داده مى شود
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

شرايط را درك كنيد!
 1- همچنان كه پيش بينى مى شــد، مجلس روز گذشــته به گزينه 
تصدى وزارت صنعت اعتماد نكرد تا با اين رأى، بى اعتمادى مجلس 

يازدهم به دولت و دولتمردان را باز هم هويدا كند.
هر چند هزينه اين بى اعتمادى را مردم و مرتبطان با وزارت صنعت و 
معدن بايد بپردازند همچنان كه در اين مدت بركنارى وزير پيشــين و 

معرفى سرپرست پرداخته اند.
2- مجلس در رأى اعتماد آزاد اســت و مى تواند اعتماد كند يا نكند 
اما آنچه از نمايندگان انتظار مى رود، درك شــرايط كشور، حساسيت 
وزارتخانــه بى وزير و تبعات بى وزيرى ايــن وزارتخانه براى مردم و 

درنظر گرفتن مصلحت كشور در اين شرايط است.
كســى قصد سال اختيار و آزادى نمايندگان را ندارد اما توقع و انتظار 

درك شرايط موضوع قابل تأمل و قابل طرحى است.
3- روزى دولت وزير صنعتى را كه در جلســه با معاون اول اســت 
بركنــار مى كند و معاون اول هم در واكنــش مى گويد اختيار عزل و 
نصــب در دفترم را هم ندارم، پس از اين دعواى درون دولت با آنكه 
سرپرستى نزديك به رئيس دفتر رئيس جمهور معرفى مى شود، در روز 
معارفه اين معاون اول ناراضى از اين انتصابات است كه بايد به مجلس 

براى معرفى وزير برود!
اين ناهماهنگى هــا و تضاد منافع دولتمردان به اندازه كافى به صنعت 
و اقتصاد ضربه زده و به نظر مى رســيد مجلس فضايى براى شناسايى 

مسئول مستقيم صنعت، معدن و تجارت، مشخص مى كرد.
4- دولت ادغــام صنعت و معدن با بازرگانى را ادغامى مفيد ارزيابى 
نمى كند و بارها تالش كرده تا با احياى وزارت بازرگانى، 2 وزارتخانه 

را جايگزين وزارتخانه بزرگ فعلى كند.
امــا مجلس در اين زمينه با دولت همراه نيســت و اين اتفاق تاكنون 
رخ نداده و دولت همچنان پيگير اين اتفاق اســت و مجلس مى تواند 
بهانــه نبود وزارت بازرگانى و تأثير منفــى آن در توزيع كاال را نيز از 

دولت بگيرد.
5- بارها مسئوالن تأكيد كرده اند كه مردم ايران با درك باال از شرايط، 
همواره به گونه اى عمل كرده اند كه توطئه ها خنثى شــود و دشمن را 

نااميد كرده اند.
اين درك شرايط اما نبايد تنها ويژگى مردم باشد و مسئوالن همواره بر 
اين باور باشند كه درك شرايط تنها وظيفه مردم است و شرايط همواره 
براى آنها عادى و بدون تغيير اســت و نيازى به درك شرايط همچون 
مردم اغماض از كم كارى ها، حمايت سياسى از مسئوالن و همدلى و 

اتحاد و وحدت، نيست.
6- مجلس و دولت به لحاظ سياسى از رقبا تشكيل شده است اما اگر 

درك شرايط باشد ديگر رفتارها كنش و واكنشى نخواهد بود.
اينكه رفتارها به كنش يك طرف واكنش مخالفت و منفى باشد، شرايط 
كشــور را بدتر و اين شرايط بدتر فشار را بر مردم بيشتر خواهد كرد 
البته در مواردى بزرگان يكى از دو طرف را به درك شــرايط مجبور 

كرده اند.
7- كشور در شــرايط جنگ اقتصادى، تحريم، ركود كرونا و كاهش 
مبادالت مالى و بانكى و ... اســت كه درك اين شرايط از سوى مردم 
عالى بوده و همراهى آنها با نظام در هر شــرايطى نشانگر هوشيارى و 

تيزهوشى مردم است.
 اما هر از چندى مســئوالنى نشان مى دهند كه درك درستى از شرايط 
ندارند و به جاى فكر كردن به راه حل هايى براى كاستن از فشار جنگ 
اقتصادى به زندگى مردم، به رقابت سياسى و مفتضح كردن رقيب و... 

هم فكر مى كنند.
اگر اين دسته از مســئوالن اين رويه را ادامه دهند و در تصميمات و 
زندگى به درك شــرايط نرسيده و همراه مردم نشوند، ريزش آنها در 

روند انتخابات ها دور از ذهن نخواهد بود.

نوزدهمين دوره مسابقات قرآن كريم خواهران برگزار خواهد شد
 نوزدهمين دوره مسابقات قرآن كريم خواهران شاغل در سپاه انصارالحسين(ع) در 26 مرداد برگزار خواهد شد.

معاون روابط عمومى و تبليغات سپاه انصارالحسين(ع) با تأكيد بر بركات وافر قرائت قرآن در زندگى گفت: در قرائت آيات وحى بايد 
به مضامين و معانى متعالى آن نيز توجه كنيم و دستورات الهى را در امورات اجتماعى بكار بنديم.

على اكبر كريم پور گفت: ريشه بسيارى از معضالت و ناهنجارى هاى امروز جامعه، فاصله گرفتن از آيات قرآن و روايات ائمه اطهار است.
كريم پور ضمن اشاره به نحوه برگزارى اين مسابقات گفت: مرحله نيمه نهايى نوزدهمين دوره مسابقات قرآن كريم خواهران شاغل در 
سپاه استان با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى به صورت متمركز در نمازخانه ستاد برگزار خواهد شد.وى گفت: اين مسابقات با حضور 

60 نفر از خواهران در رشته هاى مفاهيم، ترتيل، تحقيق و حفظ انجام مى شود. 
كريم پور افزود: در رشته مفاهيم، تفسير جزء بيستم قرآن كريم از تفسير نمونه آيت ا... مكارم شيرازى درنظر گرفته شده كه نفرات برگزيده 

اين مسابقات به مسابقات نهايى راه پيدا خواهند كرد.

براى عمران و آبادانى روستاها از ظرفيت زكات استفاده شود
 امام جمعه همدان با بيان «نيازمند شناخت اولويت ها و نيازهاى روستا هستيم» گفت: در بودجه اى كه ابتداى سال توسط دهيارى ها 

جذب مى شود، بايد براى ساخت و ادامه پروژه هاى موجود از زكات در همان محل استفاده شود.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در شوراى زكات استان، با تأكيد بر لزوم توجه به مسأله اطالع رسانى و تبليغ در عرصه زكات، 

اظهار كرد: برخى طالب داراى مهارت جذب هستند اما براى اين كار نيازمند محتواى مناسب براى تبيين موضوع هستند.
وى با تأكيد بر اينكه براى توليد محتوا همه بايد دست به دست هم دهند، عنوان كرد: براى بيان محتواى مناسب نيازمند مهارت آموزى 

در حوزه جذب كشاورزان هستيم و اين وظيفه به عهده كميته توليد محتوا در شوراى زكات است كه امروز نبود آن احساس مى شود.
به گزارش تسنيم نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به شيوع ويروس كرونا، گفت: در شرايط فعلى كه با كمك هاى مؤمنانه مردم 
مواجه هستيم، به نحوى شرايط اجتماعى فراهم است تا بتوانيم زكات را هم در اين راستا استفاده كنيم. وى افزود: از آنجا كه فصل زكات 

با ايام محرم و صفر همزمان شده است، مى توان از ظرفيت كمك هاى مؤمنانه نيز به بهترين نحو استفاده كرد.

عبور از موج اپيدمى كرونا در همدان با مشاركت مردم

 بهار و تويسركان همچنان قرمز
1- پيگيــرى ادعاى ميرســليم دربــاره پرداخت رشــوه 65 ميليارد 
تومانى توســط شــهردارى تهران در زمان مديريت گذشته به رئيس 
يك كميســيون براى مخالفت او با تحقيق و تفحص از شهردارى به 
بازداشــت آن نماينده رسيده اســت. گويا خبرنگارى نيز اسنادى در 
ارتباط با چگونگى پرداخت اين رشوه منتشر كرده است. گفتنى است 
اين خبرنگار پيش از اين نيز اســناد امالك نجومى شهردارى در زمان 

مديريت گذشته را منتشر كرده بود.
2- تشــابه داوطلب رياست جمهورى به شــهيد رجايى هنوز براى 
اصولگرايان اهميت دارد. گويا پس از اظهارات فتاح درباره متصرفان 
امالك بنياد مســتضعفان برخى اصولگرايان به دنبال تشابه سازى فتاح 
با شهيد رجايى رفته اند. گفتنى اســت پيش از اين نيز احمدى نژاد با 
شبيه سازى خود به شهيد رجايى در انتخابات رياست جمهورى نهم با 

حمايت اصولگرايان به پيروزى رسيده بود.
3- ماجراهاى تاجگردون و مجلس يازدهم ادامه دارد. گويا تاجگردون 
با انتشار عكسى از دســتمال كثيف براى پاك كردن شيشه كثيف، در 
صفحه مجازى خود به رويدادهاى مجلس واكنش نشــان داده است. 
گفتنى است تاجگردون در زمان رد اعتبارنامه خود به نمايندگان گفته 
بود كه اگر من شيشه كثيف باشــم، شما هم دستمال تميز براى پاك 

كردن شيشه نيستيد!
4-رفع فيلتر توئيتر باز هم مطرح شــده اســت. گويا وزير ارتباطات 
همچنان خواســتار و پيگير اين رفع فيلتر اســت. گفتنى است بيشتر 
مسئوالن كشور با استفاده از اينترنت بدون فيلتر در توئيتر فعال هستند 
اما كاربران عادى براى ورود به توئيتر، مجبور به دور زدن فيلتر هستند.

5- روش دولت در تعويق اوليه و اعالم برگزارى كنكور را نمايندگان 
نپسنديده اند. گفتنى است بيشتر نمايندگان در فضاى مجازى و بيشتر 
در توئيتر به اين رفتار واكنش انتقادى داشته اند. گفتنى است فشارهاى 
ناشــى از انتشــار اخبار تعويق، لغو يا برگزارى كنكور امســال براى 

كنكورى ها و خانواده هاى آنها، بيشتر از خود كنكور بود.

 از مــوج بزرگ اپيدمــى كرونا در همدان 
عبور كرده ايم، مردم همــدان همراهى خوبى 
داشــتند اما همچنان مواظب باشــند تا شاهد 

موج مجدد اپيدمى نباشيم.
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن 
سينا اظهار كرد: بســيج اطالع رسانى عمومى 
در اســتان از همان ابتداى همه گيرى كرونا در 
پايان بهمن ســال گذشته منجر به اين شد كه 
موج هاى اپيدمى را ديرتر از اســتان هاى ديگر 

در همدان تجربه كنيم.
منوچهر كرمى در كميته اطالع رســانى ســتاد 
مديريت مقابله با كروناى استان با بيان اينكه  ما 
در حيطه بيماران بسترى و سرپايى به شناسايى، 
ثبت و تشــخيص بيمــاران كرونايــى اقدام 
مى كنيم، خاطرنشــان كرد: در حيطه سرپايى 
كه عمدتا بيماران در مراحل ابتدايى عفونت يا 
بدون عالمت هستند يا موارد تماس نزديك با 
بيماران را دارند بيش از 5 هزار و 8 مورد اغلب 
بدون عالمت اما مســتعد در گسترش بيمارى 
را در حوزه بهداشــت و مراكز خدمات جامع 

سالمت 16 ساعته شناسايى كرديم.
به گزارش فارس، معاون بهداشــتى دانشگاه 
علــوم پزشــكى ابن ســينا ادامــه داد: رصد 
و پيگيــرى بيمــاران و آمــوزش خانواده و 
اطرافيــان آنها موجب كاهش بــار مراجعات 
به بيمارســتان ها شــده و هم اينكه بيماران با 
كمترين عالمت مراقبت هاى خود را دريافت 

كنند.
 ابتالى 3373 نفر به ويروس كرونا

وى با بيان اينكه در حوزه بســترى كه به طور 
معمول آمارها را مردم دريافت مى كنند، تعداد 
موارد تا روز سه شنبه به 3 هزار و 337 مورد 
رسيده است، گفت: تعداد مرگ ومير نيز 427

مورد بوده است.
كرمى با اشاره به اينكه از لحاظ جنسيت به طور 
كلى نسبت مســاوى بين ابتالى موارد قطعى 
در اســتان وجود دارد، افزود: از لحاظ محل 
سكونت، 25 درصد ساكن مناطق روستايى و 

75 درصد ساكن مناطق شهرى هستند.
وى با بيــان اينكه بيمارى زمينــه اى مبتاليان 
را در 34 درصد موارد شــاهد هستيم، گفت: 
ســابقه مســافرت با تداوم اپيدمى و گذشت 
زمان درحال حاضر از نزديك به 30 درصد به 
كمترين ميزان رســيده؛ زيرا بيمارى در استان 
بومى شــده و ديگر اين طور نيست كه تنها با 

مســافرت مبتال شــويم؛ 
ضمن اينكه امروز كمتر از 
مسافرت  سابقه  درصد   2

در بيماران را داريم.
دانشگاه  بهداشتى  معاون 
سينا  ابن  پزشــكى  علوم 
با بيــان اينكــه از ابتداى 
مردادماه و پس از گذشت 
هفته  دوم و ســوم تيرماه 
يعنى  اپيدمى  بزرگ  موج 
نخســتين موج گســترده  
پشت ســر  را  اپيدمــى 
گذاشتيم، خاطرنشان كرد: 
از ابتــداى مرداد شــاهد 
كاهــش قابــل توجه در 

مراجعان به بيمارســتا ن ها از لحاظ سرپايى و 
بسترى هستيم.

وى تأكيــد كرد: به طورى كــه در اوج اپيدمى 
تيرمــاه بيــش از 600 بيمــار بســترى را در 
بيمارستان هاى استان داشتيم هم اكنون به 385
مورد رسيده و اين نشان مى دهد از موج بزرگ 

اپيدمى عبور كرده ايم.
 بهار و تويسركان در وضعيت قرمز

كرمى با بيــان اينكه موج بــزرگ اپيدمى در 
بسيارى از استان ها به بسترى بيش از يك هزار 
نفر منجر شده است اما خوشبختانه در استان 
همدان همچنــان در مرحله «A» هســتيم و 
اوضاع مديريت شــده اســت گفت: در هفته 
اخيــر ســيماى متفاوتى را در شهرســتان ها 
مى بينيم، به طورى كه درحال حاضر 2 شهرستان 

قرمز در استان داريم.

وى با اشــاره بــه وضعيت 
قرمــز شهرســتان بهــار و 
تويسركان بيان كرد: وضعيت 
زرد،  اسدآباد  شهرستان هاى 
زرد،  فامنين  نارنجــى،  رزن 
كبودراهنــگ نارنجى، مالير 
نارنجى، نهاوند زرد و همدان 

نارنجى است.
معاون بهداشــتى دانشــگاه 
علوم پزشــكى ابن ســينا با 
همدان  شهرستان   اينكه  بيان 
تعداد قابل توجهى از بيماران 
را شــامل مى شد كه يكى از 
داليل مراجعــات بيماران از 
گفت:  بود،  ديگر  استان هاى 
تاكنون اســدآباد 101، بهار 246، تويســركان 
150، رزن 126، فامنين 39، كبودراهنگ 200، 
مالير 559، نهاوند 374 و همدان يك و 440

مورد بيمار مبتال به كرونا را داشته اند.
وى بــا بيان اينكه نزديك به 300 بيمار خارج 
از استان داشــتيم كه در بيمارستان هاى استان 
درمان شــده اند در ادامه به تشــريح شاخص 
ســرايت پذيرى پرداخت كه اگــر باالى يك 
باشــد تداوم اپيدمى را در آن شاهد هستيم و 
اگر زير يك باشــد به سمت كنترل، كاهش و 

حذف بيمارى مى رويم.
كرمى بيان كرد: توجه بــه ابالغ كنترلى مانند 
استفاده از ماسك، دورى از تجمعات، حضور 
نيافتن در دورهمى ها و رعايت پروتكل ها در 
مكان هــاى ادارى، مراكــز خدماتى، بانك ها، 
دفاتر پيشخوان، اماكن خريد و ... در اين زمينه 

اثرگذار بوده است.
موج  شاهد  باشــند  مواظب  مردم   

مجدد اپيدمى نباشيم
وى با اشاره به اينكه درحال حاضر هر بيمارى 
به طور متوســط كمتــر از يك نفــر را مبتال 
مى كند و اين موجب مى شــود اپيدمى كنترل 
شود، ادامه داد: هر مرحله اى كه كاهش موارد 
بيمارى و گــذر از مرحله پيك را داريم اتفاقا 
بايد با حساسيت بيشــترى وضعيت را حفظ 

كرد.
پزشكى  علوم  دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
ابن ســينا با تأكيد به اينكــه آمار مبتاليان 
در اســتان كم نيست اما هرگز به يكباره و 
وحشــتناك باال نرفتــه و اين خود موجب 
گفت:  شــد،  خواهد  اوضاع  بهتر  مديريت 
از مــردم و تمــام مجموعه هــاى دولتى، 
و  مى كنم  قدردانــى  نظامى  و  خصوصــى 
اميدواريــم با تداوم اين وضعيت شــاهد 

باشيم. ابتال  موارد  كنترل 
 توزيع ماسك در اماكن تفريحى

كرمــى در ادامه با اشــاره بــه اظهارات يكى 
از خبرنــگاران مبنــى بر ضــرورت رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى در مراكز تفريحى مانند 
گنجنامه و توزيع ماسك در اين مراكز افزود: 
با ارســال نامه هايى به ســازمان هاى مربوطه 
پيگيرى خواهيم كرد توزيع ماســك در اماكن 

تفريحى مورد توجه قرار گيرد.
وى از اعمال بازرســى هاى خاص و هدفمند 
در ايــن زمينه خبر داد و اظهار كرد: از آنجا كه 
نمى توانيم با 300 بازرس تمام مراكز را كنترل 
كنيم برنامه ريزى خاصــى را مورد توجه قرار 
داده ايم كه اميدواريم تا پايان هفته آينده مه ترين 
نواقص را از اماكن و مراكز استخراج و آنها را 

اطالع رسانى كنيم تا مسائل بهتر رعايت شود.
 معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن 
ســينا بيان كرد: در اين رونــد از عموم مردم 
مى خواهيم در مراجعه به اين اماكن نسبت به 
رعايــت پروتكل ها مطالبه گرى كنند كه با اين 

رويكرد موفقيت هاى بهترى خواهيم داشت.
سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى گفت: تاكنون 333 هزار و 699 نفر 
در كشور به طور قطعى به ويروس كرونا مبتال 
شده و با فوت 188 نفر در روز گذشته، تعداد 
جان باختگان كرونا در كشــور به 18 هزار و 

988 نفر رسيده است.

مشاوران امالك سهم ناچيزى 
در افزايش قيمت مسكن 

دارند
 حال ناخوش ايــن روزهاى بازار ملك و 
امالك و گرانى مســكن مردم را نگران كرده 
اســت؛ در اين بين كارشناســان بازار مسكن 
معتقدند بخشــى از معضالت بازار مســكن 
مربوط به دولت، حوزه عمومى اقتصاد كشور 
و سياســت هاى حاكم بر اين حوزه است و 
نيمى ديگر را مربوط به اســتان و شرايط آن 

مى دانند.
وضعيت نامعلوم بازار مســكن، همدان پيام را 
برآن داشــت تا با اتحاديه مشاوران امالك در 

اين باره گفت وگو كند.
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان 
دربــاره مصوبه ســتاد ملى كرونــا اين گونه 
توضيــح داد: با توجه به مصوبه ســتاد ملى 
كرونا در كل كشور در شهرهايى مثل همدان، 
حداقل افزايش قيمت براى اجاره مسكن 20 

درصد است. 
شــهرام رحيمى بخش افــزود: درصورتى كه 
موجر به اين شــرايط عمل نكند مســتأجر با 
يكسرى شرايط خاص مى تواند در مكانى كه 
سكونت داشته است، باقى بماند و هيچ حكم 

تخليه اى از اين بابت صادر نمى شود.
وى با بيان اينكه دادســتان شــهر همدان هم 
بر اساس اين مصوبه دســتورالعمل را صادر 
كرده و به تمامى واحدهاى صنفى ابالغ شده 
است، گفت: براى اجراى اين مصوبه بازرسان 
تعزيرات  و  دادســتان  بازرســان  اتحاديــه، 

حكومتى نظارت الزم را انجام مى دهند. 
رحيمى بخــش با بيــان اينكــه در عمل اين 

مصوبه مشــكالتى دارد، گفت: بــراى مثال؛ 
بسيارى از موجرين قراردادهاى سال گذشته 
را براى تعيين قيمت جديد ندارند و يا برخى 
مسكن اولى هســتند و نخستين سالى است 
كه قصــد اجاره منزل دارند. وى با بيان اينكه 
براى مواردى اينچنينى بايد مشــاوران امالك 
به عنــوان كارشــناس باتجربه و بــا توجه به 
قيمت هاى ملك هاى مشــابه قيمت را تعيين 
كنند، اظهار كرد: بــا توجه به اينكه در فصل 
نقل و انتقاالت هســتيم كاهش 38 درصدى 
قراردادها نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
شاهديم كه ركود بازار مسكن در شهر همدان 

را نشان مى دهد.
وى در ادامه بيان كرد: يكى ديگر از مشكالت 
ايــن مصوبه افزايش قراردادهــاى زيرزمينى 
اســت كه هيچ نظارتى روى آنها نمى شود و 
همين سبب افزايش حجم ورودى پرونده هاى 

قضايى در سال هاى آينده مى شود. 
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك همدان 
درباره دستمزدهاى مشاوران امالك براى عقد 
قرار داد نيز اظهار كرد: هيچ مشــاوره امالكى 
حق ندارد براى ثبت قــرارداد و دريافت كد 
رهگيرى پولى بيشتر از مصوبه قانونى بگيرد 
و درصورتى كــه همچنين مواردى مشــاهده 
شود 2-3 برابر مبلغ اضافى دريافت شده بايد 

خسارت پرداخت شود. 
وى با بيان اينكه مردم با دريافت كد رهگيرى 
قراردادهاى خود مى توانند از وقوع بســيارى 
از مشــكالت جلوگيرى كننــد، گفت: تعداد 

معامالت در حوزه خريد و فروش در ابتداى 
ســال و به ويژه ارديبهشــت مــاه 15درصد 
افزايش داشــته ولى به صورت كلى از ابتداى 

سال تاكنون كاهش تعداد معامالت داشتيم.
رحيمى بخش ركــود را براى بازار مســكن 
پيش بينــى كــرد و اعالم كرد: اگــر به تعداد 
صدور پروانه ســاختمانى، ميزان فروش حق 
آمار  همچنين  فرابــورس،  تســهيالت  تقدم 
سپرده گذاران مسكن اولى ها در بانك مسكن 
و آمار انبوه ســازان مراجعــه كنيم؛ افت بازار 

مسكن را به وضوح مشاهده مى كنيم.
وى با اشــاره به اينكه اگر در تمام نهاده هاى 
ســاختمانى ثبات قيمت داشــته باشيم ولى 
مسكن نسازيم و عرضه و تقاضا تعادل نداشته 
باشد شاهد افزايش قيمت خواهيم بود، اظهار 
كرد: طبق اعالم دولت بايد ســالى 400 هزار 
مســكن در كشور ساخته شــود تا عرضه و 
تقاضا حالت تعادل داشــته باشد ولى به اين 
مورد عمل نمى شــود و همين يكى ديگر از 

داليل افزايش قيمت مسكن است.
نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك افزود: 
هر خدماتى ممكن اســت جايگزين داشــته 
باشد ولى در مسكن چون زمين نه واردكردنى 
است و نه توليدشــدنى جايگزينى نداريم و 
همين موجب تالطم مسكن در بازار مى شود.

وى دربــاره دخالت بنگاه دارهــا در افزايش 
قيمت مســكن توضيــح داد: برخالف باور 
عموم مردم سهم بنگاه دارها در افزايش قيمت 
مسكن بسيار كم است و مردم بايد تفاوتى بين 
دالل ها و مشاور امالك قائل باشند؛ در بحث 
افزايش قيمت مســكن عوامل مختلفى دخيل 
است و يكى از مهم ترين آنها نبود چشم انداز 
براى مسكن در آينده است اما هميشه انگشت 
اتهام به سمت مشــاوران امالك است، قطعًا 
براى مشــاوران امالك خوب نيست كه 3 يا 
4 ماه سود داشــته باشند و پس از 3 تا 4 ماه 
وارد ركود تورمى شوند، اگر كسى در افزايش 
قيمت مسكن مقصر باشد صاحبان شهرك ها 

و مجتمع هاى بيش از 50 واحد است.
وى بــا بيان اينكه هيــچ نظارتى روى قيمت 
مسكن نيست، بيان كرد: در شهر همدان بيش 
از 70 درصد قيمت ملك را زمين مشــخص 
مى كند و سرانه زمين مسكونى نسبت به مردم 

در همدان كم است.
رحيمى بخش درباره دالل هــا در بنگاه ها نيز 
گفت: خود مشــاور مالك واسطه بين طرفين 
اســت و طبق قانون نبايد دالل ها و واسطه ها 
در مشاوران امالك كار كنند و در برنامه هاى 
آينده ما است كه مشــاوران امالك كارمندان 

خود را نيز به اتحاديه معرفى كنند. 

مديركل امور مالياتى استان:
پايان مردادماه آخرين مهلت
 ارائه اظهارنامه مالياتى 

 بر اساس تصميم اخير سازمان امور مالياتى كشور و به منظور كاهش 
خطر شيوع ويروس كرونا، محدوديت ارسال اظهارنامه توسط رايانه هاى 
شخصى برداشته شده و هر شخص مى تواند از اين طريق اظهارنامه خود 

را ارسال نمايد.
مديركل امور مالياتى اســتان همدان گفت: به اين طريق عموم مؤديان 

مى توانند اظهارنامه مالياتى خود را تكميل نموده و ارسال كنند.
 به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد 
دلشــادى در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه ستاد ملى مديريت كرونا 
تصريــح كرد: آخرين مهلت ارائه اظهارنامه اشــخاص حقيقى تا پايان 
مردادماه، اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى تا پايان شهريورماه 
و مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره نخست(فصل بهار) 

سالجارى نيز تا 15 شهريور تمديد شده است. 
وى تأكيد كرد: ضرورى است مؤديان محترم مالياتى اظهارنامه مالياتى 
عملكرد ســال 1398 خود را با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك 
مالياتى به نشانى www.tax.gov.ir به صورت الكترونيكى ارائه كرده 
و از هرگونــه مراجعه غيرضرور به ادارات مالياتى اجتناب كنند. گفتنى 
است فعاالن اقتصادى درصورت ارائه نكردن اظهارنامه مالياتى در مهلت 
مقرر قانونى، عالوه بر محروميت از تسهيالت و معافيت مالياتى، مشمول 

30 درصد جريمه غيرقابل بخشش نيز خواهند شد.
مديركل امور مالياتى اســتان همدان در ادامه با اشــاره به اينكه استفاده 
از ظرفيت تبصره ماده 100 ق.م.م موجب كوتاه شــدن مسير رسيدگى 
و تســريع در قطعيت پرونده ها خواهد شــد، عنوان كرد: دستورالعمل 
تبصره ماده 100 قانون ماليات هاى مستقيم به منظور تكريم مؤديان، ايجاد 
وحدت رويه و تســهيل وصول ماليات، كاهش هزينه ها و رضايتمندى 
مؤديان مالياتى كه همگى از اهداف اجرايى طرح جامع مالياتى اســت 

ابالغ گرديده است. 
مديركل امور مالياتى استان همدان در ادامه تصريح كرد: تمامى صاحبان 
مشاغل گروه هاى دوم و سوم موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايى موضوع 
ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم كه مجموع فروش كاال و ارائه خدمات 
آن ها در ســال 1398 حداكثر سى برابر معافيت موضوع ماده 86 قانون 
ماليات هاى مستقيم، يعنى مبلغ 9 ميليارد و 900 ميليون ريال بوده مشمول 
اين دستورالعمل هستند و درصورت تكميل و ارسال فرم موضوع اين 
دستورالعمل حداكثر تا پايان مردادماه سالجارى مى توانند از تسهيالت 
تبصره ماده 100 استفاده كنند. دلشادى خاطرنشان كرد: صاحبان مشاغلى 
كه بر مبناى موضوع فعاليت و يا استقرار محل فعاليت با دارا بودن مجوز 
فعاليت از مراجع ذى صالح در عملكرد سال 1397 مشمول برخوردارى 
از معافيت مالياتى يا نرخ صفر مالياتى بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط 
معافيــت يا نرخ صفر مالياتى در ســال 1398، مى توانند از مزاياى اين 
دستورالعمل استفاده كرده و ارائه نكردن اظهارنامه مالياتى در موعد مقرر 

موجب لغو معافيت آنها نخواهدشد. 
دلشــادى درباره نحوه تعيين ماليات مقطوع صاحبان مشاغل بر مبناى 
ماليات قطعى عملكرد ســال 1397 بيان كرد: صاحبان مشاغل با ميزان 
ماليات قطعى تا 25 ميليون ريال، بدون افزايش نسبت به عملكرد سال 
1397، بــا ميزان ماليات قطعى از 25 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال، با 
4درصد افزايش نســبت به عملكرد سال 1397، با ميزان ماليات قطعى 
از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال، با 8 درصد افزايش نســبت به 
عملكرد ســال 1397 و صاحبان مشاغل مالياتى با ميزان ماليات قطعى 
بيشتر از 100 ميليون ريال با 12 درصد افزايش نسبت به عملكرد سال 

1397 تعيين مى گردد.

در  اپيدمى  بــزرگ  موج 
بســيارى از استان ها به 
يك هزار  از  بيش  بسترى 
اما  است  شده  منجر  نفر 
استان  در  خوشــبختانه 
همدان همچنان در مرحله 
اوضاع  و  هســتيم   «A»

مديريت شده است

همه در مقابل سالمِت شهروندان مسئوليم
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر همدان 

تأكيد كرد: همگان در مقابل سالمت شهروندان مسئوليت داريم.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان؛ ابراهيم مولوى 
در صحن شورا، گفت: متأسفانه مجموعه مخابرات در ارائه خدمات از 
اينترنت گرفته تا ...، گران فروشى و كم فروشى داشته و در ارائه خدمات 

هم ضعيف عمل مى كند.
وى بــا تأكيد بر ســاماندهى و تجميع دكل هــاى مخابراتى جديد در 
سطح شهر، بيان كرد: بايستى با رصد سونامى سرطان در شهر همدان، 
مكان گزينى و تجميع دكل هاى شــركت هاى تلفــن همراه را با لحاظ 
سالمت شهروندان، اولويت بندى و ساماندهى كرد؛ هرچند متأسفانه اين 
شركت ها بيشتر به سود و منفعت خود مى انديشند و سالمت شهروندان 

دغدغه آنها نيست.
مولوى مشكل اساسى اجرا نشدن مصوبات شورا را پافشارى نكردن بر 
مصوبات برشمرد و گفت: بايد پيگيرى مجدانه مبنى بر اينكه شهردارى 
مكلف بر اجراى طرح ســاماندهى و تجميع دكل هاى مخابراتى شود، 
داشته باشيم؛ زيرا همگان در مقابل سالمت شهروندان مسئوليت داريم.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى شهر همدان در ادامه با 
اشــاره به اجاره بهاى كمرشكن مسكن در شهر، گفت: با توجه به اينكه 
افزايش 25 درصد اجاره بها مشــمول كالن شهرها است و شهر همدان 
هم بر اســاس اعالم وزارت كشور جزو كالنشهرها محسوب نمى شود 
و در ليســت پرداختى هاى 15 ميليون تومانى تســهيالت قرار گرفته؛ 
اما همچنان همين طرح هم اجرايى نشــده و فشار مضاعفى بر دوش 
شــهروندان همدانى است. مولوى پيشــنهاد داد: شهردارى و معاونت 
اقتصادى شهردارى همدان بايد تمامى مناطق مختلف شهر را بر اساس 
قيمت هاى اعالم شده از سوى اداره دارايى و ... به 20 منطقه تبديل كنند 
تا حداكثر 15 درصد افزايش قيمت با عنايت به توان مستأجران، لحاظ 
شود. وى اظهار كرد: عملياتى شدن و اراده اجرايى دادستانى را در اين 
حوزه شــاهد هستيم كه مى تواند بسيار رهگشا باشد، مشروط بر اينكه 

شهردارى، برنامه اجرايى داشته باشد.
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صندوق بيمه اجتماعى روستائيان و عشاير 
اميد قباق تپه برتر كشورى است 

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: از سال 84 تاكنون هزار و 800 نفر 
توسط كارگزارى اميد قباق تپه بيمه اجتماعى روستائيان و عشاير شده اند.

مديــر كارگزارى اميد قباق تپه با بيان اين مطلب در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه اظهار كرد: سهميه تكليفى پارسال اين صندوق صد نفر 
بوده كه به يارى خداوند و تالش مجموعه و همكارى مردم 400 درصد 
سهميه تكليفى را اجرايى كرده و درحال حاضر 6 روستا را زير پوشش 

قرار داديم.
اســماعيلى افزود: در استان همدان 45 كارگزار وجود دارد و در 
كل كشــور 2 هزار كارگزار كه صندوق بيمه اجتماعى روستائيان 
و عشــاير اميد قباق تپه توانســته به عنوان صندوق برتر در كشور 

شود. انتخاب 
وى خاطرنشــان كرد: صندوق بيمه اجتماعى روستائيان و عشاير اميد 
قباق تپه درحال حاضر 5 نفر بازنشسته دارد و 40 نفر نيز حقوق دريافت 
مى كنند و اين موقعيت ها و جذب حداكثرى مرهون تالش همكاران و 
همكارى مردم و برگزارى ميز خدمت در روســتاها، داشتن يك روابط 
عمومى قوى، تبليغات گسترده در فضاى مجازى، برگزارى كالس هاى 

آموزشى در مدارس و ... بوده است.
اسماعيلى در ادامه بيان كرد: براى سالجارى 210 نفر سهميه تكليفى براى 

ما واگذار شده كه در 6 روستا بايد تحقق يابد.
در پايان اين نشست از خبرنگاران شهرستان كبودراهنگ به مناسبت هفته 

خبرنگار قدردانى شد.

دانشگاه ملى نهاوند 
ميزبان همايش برندسازى گياهان دارويى

 طرح ملى برندســازى گياهان دارويى شهرســتان نهاوند در حوزه 
دانشــگاه اين شهرســتان مورد تأييد وزارت علوم قرار گرفته است كه 

امسال همايش ملى در اين باره برگزار خواهيم كرد.
رئيس دانشــگاه ملى نهاوند درباره بازگشايى سال تحصيلى جديد در 
شرايط كرونا گفت: با بهره گيرى از فصل تابستان براى جبران كاستى هاى 
پيشــين و تقويت زيرساخت هاى آموزش الكترونيكى، برنامه آموزشى 
نيمسال تحصيلى آينده از طريق آموزش مجازى و الكترونيكى تدوين 

و فراهم شده است.
حسين مرادى مخلص وضعيت فعلى دانشگاه و چشم انداز فضاى علمى 
و دانشگاهى را با توجه به ظرفيت باالى شهرستان از نظر منابع طبيعى و 
نيز همخوانى و همسويى آن با رشته هاى تخصصى را در دانشگاه نهاوند 
مثبت ارزيابى كرد و افزود: مصداق آن رشد 400 درصدى فعاليت هاى 
پژوهشى و ثبت مقاالت ISI و تأليف 18 كتاب توسط دانشگاه است، 
كه در اين راستا نقش اصحاب بزرگ رسانه كه مناديان آگاهى و ياوران 
دانشــگاه در انعكاس به موقع اخبار علمى و پژوهشى بوده اند، غيرقابل 
انكار اســت. رئيس دانشــگاه ملى نهاوند در ادامه بيان كرد: طرح ملى 
برندسازى گياهان دارويى شهرســتان نهاوند در حوزه دانشگاه نهاوند 
مورد تأييد وزارت علوم قرار گرفته اســت و امســال همايش ملى در 
اين باره برگزار خواهيم كرد، البته باتوجه به وضعيت فعلى كرونا ممكن 

است به ناچار به صورت مجازى برگزار كنيم.
مرادى مخلص درباره برنامه براى افزودن رشــته هاى تحصيلى با توجه 
به نياز شهرســتان، گفت: ما 3 آيتم را در اين باره مد نظر و در دســتور 
كار قرار داده ايم كه شــامل؛ توانمندسازى بانوان، تحكيم بنيان خانواده 

و كشاورزى  است.
وى از راه اندازى واحد امور بين الملل دانشگاه و كميته گردشگرى براي 
ارزيابي برنامه هاي سند راهبردى توسعه شهرستان در حوزه گردشگرى 
و جذب توريســم خبر داد. مرادى مخلص افــزود: ضرورت دارد تا از 
ظرفيــت علمي موجود دانشــگاه ها در حوزه كشــاورزى، صنعت و 
گردشگرى استفاده شــود. در حوزه گردشگرى و جذب توريسم با 2
كشور چين، اتريش و اتحاديه اروپا از طريق واحد امور بين الملل وارد 
مذاكر شده ايم تا سفرى به نهاوند داشته باشند اما اين موضوع با توجه به 

شرايط كرونا به آينده موكول شده است.
شايان ذكر است دانشگاه نهاوند بيشترين جذب دانشجو را داشته است 

در حالى كه برخى دانشگاه ها جذب منفى داشته اند.

هيچ هيأتى بدون داشتن مجوز
 حق برگزارى مراسم ندارد

 تشــكيل چند تيم به عنوان برنامه ريز در سطح شهر اسدآباد و آجين 
و بخش هاى مركزى و پيرسلمان براى مديريت بهتر اجراى مراسمات 
محرم و عاشــورا طبق پروتكل هاى ســتاد مديريت كرونا الزم است و 
هيچ هيأتى بدون داشــتن مجوز از اداره تبليغات اسالمى حق برگزارى 

مراسم را ندارد.
فرماندار اســدآباد در جلســه هماهنگى و ابالغ دستورالعمل برگزارى 
مراســمات ايام محرم گفت: مراسمات در هيأت ها بايد در فضاهاى باز 
و بدون تردد و با فاصله گذارى اجتماعى برگزار شود. استفاده از ماسك 
در مراسمات الزامى است و درصورت استفاده نكردن از ماسك به هيچ 

عنوان اجازه ورود به هيأت داده نخواهد شد.
مجيد درويشى افزود: افراد مسن و داراى بيمارى زمينه اى در مراسمات 
حضور نيافته و شــركت در سوگوارى ها در منزل و از طريق فضاهاى 
مجازى انجام شــود و نظارت بر اجراى دقيق پروتكل ها در روســتاها 
توســط روحانى، دهيار، رئيس شورا و پرسنل خانه بهداشت روستاها 

ضرورى است.
وى گفت: تيم هاى گشت سيار براى كنترل هيأت ها و مجوزهاى مربوطه 
در سطح شهرستان اســدآباد تشكيل شده اســت. ايجاد ايستگاه هاى 
صلواتى و برگزارى مراســم خانگى و روضه هاى خانگى در ســطح 

شهرستان ممنوع است.
درويشــى در پايان خاطرنشــان كرد: هيأت هايى كه اين پروتكل ها را 

رعايت نكنند، مجوزشان لغو مى شود.

فوت 38 كبودراهنگى بر اثر ابتال به كرونا 
 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: از ابتداى اسفند تاكنون هزار و 629 
بيمار با عالئم حاد تنفسى به بيمارستان و مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان كبودراهنگ 

مراجعه كرده اند.
مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ در ستاد پيشگيرى و كنترل ويروس 
كرونا بــا بيان اين مطلب، افزود: از اين تعداد آزمايش 502 نفر نيز مثبت اعالم شــده و 
متأســفانه 38 نفر نيز جان خود را از دســت داده اند، همچنين 58 درصد مبتاليان به اين 

ويروس روستاييان هستند.

على احمدى در ادامه خاطرنشــان كرد: 15 بيمار كرونايى نيز در بيمارستان امام رضا(ع) 
كبودراهنگ بســترى هستند و از مردم تقاضا داريم كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 

فاصله گذارى اجتماعى ما را در شكست اين ويروس منحوس يارى دهند.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشســت گفت: مصوبات ســتاد ملى كروناى اســتان و 
شهرستان در عزادارى ماه محرم و صفر بسيار مهم است و برنامه ها بايد طبق دستورات و 

پروتكل هاى ابالغى اجرا شود.
حجت ا... مهدوى افزود: مراســمات عزادارى محرم ســرور و ســاالر شهيدان حضرت 
اباعبدالحسين(ع) با رعايت پروتكل هاى بهداشتى با يك چهارم ظرفيت مساجد و فضاهاى 

روباز در اين شهرستان برگزار مى شود.

وى خاطرنشــان كرد: براى جلوگيرى از شيوع بيمارى و برگزارى مطلوب عزادارى ها با 
استفاده از مصوبات ســتاد كرونا در راستاى حفظ سالمت مردم در مراسمات بايد توجه 

بيشترى شود.
مهــدوى تأكيد كرد: اوقاف و امور خيريه و تبليغات اســالمى بايد هماهنگى هاى الزم را 
انجام دهند تا نذورات مردمى به ســمت نذر ماسك و محلول هاى ضدعفونى سوق داده 

شود.
وى ادامــه داد: مهم ترين رســالت افراد جامعه در مقابله با ويــروس منحوس كرونا زدن 
ماســك، رعايت فاصله گذارى اجتماعى و پروتكل هاى بهداشتى است و همه ما بايد در 

اين راستا خود را مسئول بدانيم.

 6709 داوطلب كنكورسراسرى در همدان
از 6 هزار و 709 داوطلب 
كنكور همدانى 3 هزار 
و 200 نفر مرد و 3 
هزار و 509 نفر زن 

هستند.
ســازمان  نماينــده 
كشور  آموزش  سنجش 
در دانشــگاه بوعلى سينا گفت:  
هزار و 850 نفر در گروه آزمايشــى علوم انســانى،  
هزار و 850 نفر علوم تجربى، هزار و 286 نفر گروه 
هنر و  هــزار و 723 نفر در گروه زبان هاى خارجه 

شركت كرده اند.
سيدمهدى مســبوق اعالم كرد: كنكور سراسرى در 
همدان در 4 حوزه فرعى علوم پايه، علوم انســانى، 
علوم اقتصاد و كشــاورزى در دانشگاه بوعلى سينا 

برگزار خواهد شد.
وى بــر رعايــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى به منظور پيشگيرى از تجمع 

در مقابل در هاى ورودى تأكيد كرد.
مســبوق افزود: تمامى حوزه هــاى امتحانى پيش و 
پس از جلســات آزمون به طور كامل ضدعفونى و 
گندزدايى مى شــوند اما استفاده از ماسك از ابتداى 
ورود بــه حوزه برگزارى آزمون تــا پايان آزمون و 
خروج از حــوزه امتحانى بــراى داوطلبان محترم 

الزامى است.

1951 نفر متقاضى كنكور در اسدآباد
بــا توجــه به برگــزارى 
آزمــون  همزمــان 
آزمايشى  گروه هاى 
علــوم رياضــى و 
و  انســانى  علــوم 
زمان  مدت  اختالف 
آزمون 2 گــروه، محل 
برگزارى هر يك از گروه هاى 
آزمايشى(شــامل سالن، ســاختمان و كالس و...) 
به صورت مجــزا در پرتال مربوطــه درنظر گرفته 

مى شود.
رئيس دانشــگاه پيام نور اســدآباد نيز گفت: فاصله 
صندلى هــر داوطلب 2 متر از 4 طرف مى باشــد. 
حتى براى مراقب ها و عوامل اجرايى هم موظف به 

رعايت فاصله 2 مترى با داوطلب هستند.
محمــد امرائى ضمــن تأكيد بر اينكه بــراى افراد 
مشكوك به كرونا سالن اختصاص داده شده است، 
گفت: حضور داوطلب ها با ماســك و دســتكش 
ضرورى است. داوطلبان الزم است پيش از ورود به 
سالن امتحان، فرم خوداظهارى را پر كنند، همچنين 

تمامى افراد تب سنجى مى شوند.
وى ادامه داد: دررشــته علــوم رياضى و فنى 143

داوطلب شــركت كرده اند كــه از اين تعداد 52 زن 
91 مــرد، 107 نفر نظام جديــد و 36 نفر نيز نظام 

قديم هستند.
امرائى با اشاره به اينكه حوزه هاى آزمون شامل فضا 
و امكانــات پيش و پس از هــز آزمون ضدعفونى 
مى شــوند، گفت: در رشته علوم انســانى نيز 566 
داوطلب شركت كرده اند كه از اين تعداد زن و 334 
232 نفر مرد، 462 نفر نظــام جديد و 104 نفر نيز 
نظام قديم هستند. در رشته هنر 95 داوطلب، علوم 
تجربــى 985 و زبان هاى خارجى نيز 162 داوطلب 

شركت كرده اند.
امرائى ضمن تأكيد بر اينكه مواد غذايى كه قرار است 
در روزهاى آزمــون در بين داوطلبان كنكور توزيع 
شود، به همراه كارت بهداشتى توزيع خواهد شد كه 
داوطلبان از ســالمت آن مطمئن باشند. ضمن اينكه 
مواد غذايى ضدعفونى شــده و ســپس وارد جلسه 

مى شود. 
وى تأكيــد كرد: افرادى كه بيمارى زمينه اى داشــته 
باشــند در ســالن مجزا آزمون مى دهند، حتى افراد 
مشــكوك به كرونا نيز در سالنى كه از پيش برايشان 
تدارك ديده شده در حالت قرنطينه آزمون مى دهند 
و پيــش و پس از آزمون نيز زير نظر قرار مى گيرند. 
اين مهم از پيش با نيروى انتظامى شهرستان اسدآباد 

هماهنگ شده است.

 رقابــت 1779 نفر داوطلــب كنكور در 
رزن- درگزين 

با توجه به شــيوع كرونا و 
پروتكل هاى  رعايــت 
بهداشتى امسال كنكور 
برگــزار  روز   4 در 

خواهد شد.
در  سراســرى  كنكور 
همزمان  مالير  شهرستان 
با سراســر كشــور، در 4 گروه 
آزمايشى و با شركت 4 هزار و 398 نفر داوطلب در 

دانشگاه مالير برگزار مى شود.
رئيس دانشــگاه پيام نور رزن با بيان اينكه حوزه 
امتحانى خواهران در دانشگاه پيام نور رزن برگزار 
خواهد شد، گفت: مكان آزمون گروه علوم انسانى 
برادران در ســالن انقالب و عفــاف درنظر گرفته 
شده است. حســين عاشــورى ادامه داد: آزمون 
گــروه رياضى بــرادران در دانشــگاه پيام نور و 
آزمون گــروه تجربى برادران در ســالن انقالب 

خواهد بود.
فرماندار رزن نيز بر رعايت كامل دســتورالعمل ها، 
فاصله گــذارى و پروتكل هاى بهداشــتى به منظور 
مراقبت از ســالمت داوطلبان شركت كننده كنكور 
سراســرى تأكيد كرد و گفت: كنكور امسال بايد با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى كامل انجام شود.
سيدرضا ســالمتى افزود: توصيه هاى الزم و نيروى 
انســانى كافى براى اطالع رســانى به خانواده ها و 
داوطلبان براى عدم تراكم و احتمال سرايت ويروس 
پيش و حين ورود به مراكز برگزارى امتحان بايد از 

ظرفيت هاى فضاى مجازى استفاده شود.
رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان درگزين نيز 
گفت: تعداد 190 نفر براى آموزن ثبت نام كرده اند كه 
از اين تعداد حدود 40 نفر پشت كنكورى خواهند 

بود.
يحيى شــجاعى حاصل افــزود: آزمــون داوطلبان 

درگزين، رزن و سردرود در رزن برگزار مى شود.

 شــركت 4398 داوطلــب ماليرى در 
آزمون سراسرى

از مجموع 4 هزار و 398 
شركت كننده، 2 هزار 
و 516 داوطلب زن 
و  هزار و 872 نفر 
مرد  داوطلــب  را 

تشكيل مى دهد.
رئيس دانشــگاه مالير 

داوطلبــان نظــام جديد را 3 تعــداد 
هــزار و 452 نفر و داوطلبان نظام قديم را 946 نفر 
برشمرد و افزود: در گروه آزمايشى علوم رياضى و 
فنى 494 نفر، علوم انسانى هزار و 80 نفر، هنر 319، 
علوم تجربى 2هــزار و 71 نفر و زبان هاى خارجه 

434 داوطلب به رقابت مى پردازند.
خسرو ســايوند با بيان اينكه تمامى تمهيدات الزم 
را درنظر گرفته ايم كه اين آزمون در شــرايط ايمن، 
سالم و با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار 
شود، خاطرنشان كرد: داوطلبان هيچ گونه نگرانى در 

اين باره نداشته باشند.
ســايوند در ادامه با اشاره به اينكه در راستاى حفظ 
فاصله گذارى اجتماعى از ظرفيت تمام دانشگاه براى 
چينــش صندلى ها با فاصله يك متر و 80 ســانت 
استفاده شده است، ضدعفونى كردن حوزه ها پيش 
از برگــزارى آزمون، تب ســنجى داوطلبان پيش از 
ورود به ساختمان، استفاده از ماسك و شيلد توسط 
مسئوالن برگزارى آزمون، حضور ناظران بهداشت 
در زمان برگزارى و بازرسى بدنى توسط دستگاه را 

از جمله اين موارد برشمرد.
هــزار و 376 نفر از داوطلبان كنكور سراســرى در 

كبودراهنگ با هم به رقابت مى پردازند.
از تعــداد  هــزار و 376 شــركت كننده در كنكور 
سراسرى در شهرستان كبودراهنگ 680 نفر داوطلب 

زن و 696 نفر داوطلب مرد هستند.
رئيس آموزش و پرورش شهرســتان كبودراهنگ 
گفت: در رشــته علوم انسانى و رياضى 291 زن 
و 347 نفر مرد شركت كرده اند. در گروه تجربى 
290 زن و 297 مــرد، در رشــته هنر 40 زن 25

مرد و در گروه زبان 59 زن و 27 مرد شــركت 
كرده اند.

احمد رســتمى ضمن تأكيد بر اينكــه آمار تعداد 
شــركت كنندگان در كنكور سراســرى 99 مربوط 
به گل تپه، شيرين ســو و بخش مركزى كبودراهنگ 
اســت، افزود: به دليل كمبود فضا، دانشگاه پيام نور 

شهرستان كبودراهنگ و سالن ورزشى على بن ابى 
طالب و آموزش و پرورش تنها حوزه هاى امتحانى 

در كبودراهنگ هستند.
وى اظهــار كرد: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
و فاصله گــذارى اجتماعى بــه تمامى مديران و 
مجريان به صورت بخش نامه ارســال شده است 
و تــا روز كنكــور در فضاى مجــازى معلمان 
كالس هــاى كمك درســى بــراى دانش آموزان 

مى كنند. برگزار 

داوطلب  بهار  شهرستان  در  نفر   1000 
كنكور هستند

از هــزار داوطلب آزمون 
درصد   54 سراسرى 
درصد   46 و  خانم 

آقا هستند.
اداره  رئيــس 
پرورش  و  آموزش 
گفت:  بهار  شهرستان 
از  پيشــگيرى  به منظــور 
شيوع كرونا عالوه بر دانشگاه پيام نور بهار، تعداد 

حوزه هاى امتحانى افزايش يافته است.
زهرا شــعبانى ضمن تأكيد بر اينكه تعداد مراقبان 
در تمامى حوزه هاى برگــزارى امتحانات افزايش 
يافته اســت، افزود: دفترچه سؤاالت امتحانى هم 
روى زمين گذشــته نمى شــود و مراقبان دفترچه 
ســؤاالت را به دست داوطبان مى دهند يا روى ميز 

مى گذارند.

1702 نفر در تويسركان آماده شركت 
در كنكور هستند

از تعداد هزار و 702 نفر كه 
در شهرستان تويسركان 
در كنكور سراســرى 
ثبت نام كرده اند 793

نفر مــرد و 909 نفر 
بيشترين  هستند.  زن 
شركت كننده ها در گروه 

علوم تجربى هستند.
رئيس دانشــگاه آزاد تويســركان گفت: در گروه 
علوم تجربى744 نفر، علوم انسانى 469  نفر، زبان 
خارجه  188 نفر، رياضى 153 نفر و هنر 148 نفر 

به ترتيب باهم به رقابت مى پردازند.
 مجتبى بابايى ضمن تأكيد بر افزايش 2 برابرى فضا 
در شهرســتان تويسركان براى برگزارى هرچه بهتر 
كنكور نسبت به سال هاى گذشته تشريح كرد: تعداد 
نيروهاى انســانى نيز افزايش 3 برابرى داشته است. 
تمامى عوامل اجرايى كه در حوزه هاى كنكورآماده 

مى شوند كارت سالمت به همراه دارند.
وى بــا بيان اينكه حضور داوطلبان بدون ماســك 
ممنوع است، ادامه داد: وسايل بهداشتى مورد نياز 
داوطلبان از قبيل ماسك و الكل در تمامى حوزه ها 

فراهم است و ســعى كرده ايم حوزه اى را انتخاب 
كنيم كه داراى تهويه مناسب باشد.

 رقابت 3000 داوطلب كنكور سراسرى 
در نهاوند

با توجه به شــيوع ويروس 
تمهيــدات  كرونــا، 
بــراى  مناســبى 
كنكور  برگــزارى 
انديشيده  سراسرى 
شده و در اين راستا 
حوزه هــاى  تعــداد 
 2 افزايش  بــا  امتحانــى 
برابرى نســبت به سال گذشــته و با افزايش فاصله 

صندلى ها از يكديگر اين امر محقق مى شود.
رئيس دانشكده فنى حاج حشمت شهبازى نهاوند، 
گفت: براســاس نظرســنجى داوطلبان در كنكور 
كارشناسى ارشد، شهرستان نهاوند در بين  هزار و 
9 حوزه در كل كشور، رتبه يك را در زمينه رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى كسب كرده است.
واحد غياثى ضمن تأكيد بر اينكه كســب رتبه برتر 
شهرســتان نهاونــد در زمينه رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى در كنكور كارشناســى ارشد مديون 3 تيم 
است، تشريح كرد: نماينده بهداشت، نماينده اورژانس 
و نماينده سازمان سنجش 3 تيم قوى در نهاوند هستند 

كه به طورمستمر بر حوزه ها نظارت مى كنند.
وى با اشــاره به اينكــه در آزمون كارشناســى 
ارشــد 20 درصد داوطلبان غايــب بودند، ادامه 
داد: داوطلبــان نگران رعايت اصول بهداشــتى 
الكترونيكى  دســتگاه هاى  با  نباشند؛  حوزه ها  در 
حســاس تمامى داوطلبان تب ســنجى مى شوند. 
ماســك و الــكل به وفــور وجــود دارد و حتى 
ســوزن هاى ته گرد مورد اســتفاده در حوزه هاى 

هستند. الكل  هم آغشته به  كنكور 

439 نفر در فامنين در آزمون سراسرى 
به رقابت مى پردازند

پرورش  و  آمــوزش  مدير 
گفت: امسال 439 نفر 
پايه  دانش آموزان  از 
دوازدهم در كنكور 
شركت  سراســرى 
در  كه  كرد  خواهند 
تحصيلى  ســال  طول 
شــيوع ويروس  از  پيش  و 
كرونا همايش مشاوره اى با حضور مشاوران مجرب 

استانى برگزار شد.
رضا جاويدفر افــزود: كالس هاى تقويتى نيز براى 
دانش آموزان آموزشــگاه ها برگزار شد كه با شيوع 
ويروس منحوس كرونــا فعاليت هاى تقويتى براى 
دانش آموزان از طريق فضاهــاى مجازى ادامه پيدا 

كرد.

شهرســتان:  گــروه   
ــانى پيشــين  برخــالف اطالع رس

تأكيــد  و  ســنجش  ســازمان 

بــر برگــزارى كنكــور 99 در 

مــرداد،  ابتدايــى  روزهــاى 

طبــق آخريــن اطالعيــه ســازمان 

ــاس  ــن براس ــنجش و همچني س

ــا  ــارزه ب ــى مب جلســه ســتاد مل

ــود  ــا وج ــا و ب س كرون
ــرو وي

همــه نظــرات موافــق و مخالــف 

كنكــور  برگــزارى  دربــاره 

تاريــخ  كرونــا،  شــرايط  در 

برگــزارى كنكــور سراســرى 99 

ا بــه تعويــق افتــاده و در 
مجــدد

ــا رعايــت  نهايــت مقــرر شــد ب

بهداشــتى  پروتكل  هــاى 

در  امتحانــى،  حوزه هــاى 
در 

ــرداد و  ــاى 29، 30، 31 م روزه

ــزار  ــهريورماه 99 برگ ــم ش يك
ــود.  ش

خبرنــگاران  گــزارش  طبــق 

شهرســتان ها،  در  همدان پيــام 

در  نفــر   652 و  هــزار   20

كنكــور  در  همــدان  اســتان 

بيشــترين  كرده انــد.  شــركت 

كنكــور  در  شــركت كننده 

ــه  سراســرى ســال 99 مربــوط ب

ــت و  ــى اس ــوم تجرب ــروه عل
گ

زن  شــركت كننده هاى  تعــداد 

از مــرد بيشــتر اســت. طبــق 

ــام  ــگاه پي ــس دانش ــه رئي گفت

ســدآباد هنــگام برگــزارى 
نــور ا

ــراى  ــزا ب ــالن مج ــور س كنك

ــا  ــه كرون ــكوك ب ــاران مش بيم

ــت. ــه اس ــاص يافت ــز اختص ني

ــروس  ــور وي ــه ظه  توجــه ب
ــا ب

حوزه هــاى  تعــداد  كرونــا، 

برگــزارى كرونــا در شهرســتان ها 

كــم اســت، حتــى در شهرســتان 

فامنيــن حوزه  هــاى برگــزارى 

ــن  ــدارد، از اي ــود ن ن وج
ــو آزم

طلبــان در همــدان بــه 
رو داو

رقابــت مى پردازنــد. 

ــته هاى  ــان رش ــن داوطلب
همچني

ــز در  ــه ني ــان خارج ــر و زب هن

موظــف  شهرســتان ها  همــه 

آزمــون  همــدان  در  هســتند 
ــد.  بدهن

20هزار و 978 داوطلب همدانى در كنكور 98 رقابت مى كنند

اختصاص سالن مجزا براى داوطلبان مشكوك به كرونا
■ آزمون سراسرى 31 مرداد برگزار مى شود

فروشگاه 
بانك مبـل مالير

افتتاح شد
 رئيــس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى شهرستان مالير از افتتاح فروشگاه بانك 
مبل اين شهرستان خبر داد و گفت: اين فروشگاه با 
حضور برخى از مسئوالن شهرستان به بهره بردارى 

رسيد.

ابراهيم جليلى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: 
فروشگاه بانك مبل مالير با 2 هزار مترمربع زيربنا 
براى 18 نفر اشــتغال مســتقيم و صد نفر اشتغال 
غيرمستقيم با ســرمايه گذارى بخش خصوصى به 
مبلغ 40 ميليارد تومان و در 4 طبقه به بهره بردارى 

رسيد.
وى افــزود: تمامى محصوالت اين فروشــگاه از 
شهرســتان  مالير تهيــه و عرضه خواهد شــد و 
محصوالت جانبى و تزئينى مانند لوســتر و انواع 
دكورى كه توسط هنرمندان ماليرى توليد مى شود 

نيز در آن وجود دارد.

جليلى با اشــاره بــه اينكه شهرســتان مالير پس 
از دريافــت عنوان شــهر جهانى مبلمــان منبت، 
ســرمايه گذارى هاى بســيارى را در زمينــه توليد 
مبلمان، ايجاد كارگاه هاى جديد و افتتاح فروشگاه 
جذب كرده اســت، گفت: از ابتداى سالجارى 21 
فروشگاه به فروشــگاه هاى مبل و منبت شهرستان 
اضافه شــده اســت كه حدود 12 درصد افزايش 

فروشگاه داشته ايم.
وى توضيح داد: در شهرستان مالير 420 فروشگاه 
مبلمان منبت وجود دارد همچنين 65 فروشگاه در 
شــهرك صنعتى مالير در دست ساخت است كه 

حــدود 6 عدد تكميل و بقيه رشــد بين 30 تا 70 
درصد داشــته اند و به احتمال زياد تا سال 1400 به 

اتمام مى رسند.

رئيــس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان مالير با 
بيان اينكــه اين امر نشــان از وضعيت مطلوب و 
مورد استقبال قرار گرفتن مبلمان منبت مالير دارد، 
گفت:  در شرايط كنونى اين صنعت هم تحت تأثير 
شيوع كروناويروس قرار گرفته و به عنوان مثال لغو 
جشنواره مبل منبت مالير يكى از اين موارد است.
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مقاومت اسالمى، بيدارى اسالمى
 زمانى كه رژيم صهيونيستى 14 سال پيش يعنى در تابستان 2006

درخواســت حزب ا... مبنى بــر آزادى زندانيان لبنانــى را رد كرد و 
بالفاصله با كشته شدن 3 سرباز و اسارت 2 تن از سربازان خود مواجه 
شــد و ســريع آرايش جنگى به خود گرفت، هيچ گاه تصور نمى كرد 

بازنده يك جنگ 33 روزه خواهد بود.
جنــگ 33 روزه حزب ا... با رژيم صهيونيســتى آغــازى بر پايان 
رژيمــى بود كه همواره الف پيروزى مى زد. حاال اين حزب ا... بود 
كه صحنه نبرد را طراحى و اجرا مى كرد و صهيونيســت ها با ترس 
و دلهره، گرفتار عمليات هاى آفندى حزب ا... شده بودند و با رصد 
اقدامــات اين گروه به ظاهر كوچك ولى پرتــوان و باايمان، مانده 
بودند كه چگونه مى توانند پاسخ اين حجم از موشكى را كه بر سر 

آنها فرود مى آمد، پاسخ دهند.
طبق گزارش منتشرشده از تسنيم، سالگرد پيروزى و مقاومت 33 روزه 
حزب ا... لبنان در برابر ارتش به ظاهر قدرتمند رژيم صهيونيســتى در 
ســال 2006 ميالدى و شكســت مفتضحانه اين رژيم، به عنوان «روز 

مقاومت اسالمى» نامگذارى شده است.
از علل پيروزى حزب ا... در اين جنگ مى توان به 1- استفاده از ظرفيت 
و توان نظامى مناســب و راهبردى در شــرايط زمانى و مكانى مورد 
لزوم، يكى از مسائلى بود كه پيروزى حزب ا... را در مقابل ارتشى كه 
به جديدترين و كاربردى ترين ســالح ها و آموزش ها مجهز بوده و از 
ارتش هاى برتر جهان به شمار مى آمد، رقم زد. 2- حزب ا... با افزايش 
توان و قدرت موشــكى خود، اين رژيم را به طور كلى مستأصل كرد 
و هريك از حمالت زمينى، دريايى و هوايى اين رژيم را به شــكلى 
كوبنده تر پاســخ داد. 3- درباره رزمندگان اسالم، توكل و توسل و نيز 
معنويت، يك موضوع اساسى اســت و بنا به وعده هاى مصرح الهى 
در قرآن كريم، نصرت الهى همراه با توكل كنندگان به خداســت. در 
اين جنگ يكى از مهم ترين عوامل پيروزى را بايد اســتفاده درست و 

مناسب از ابزار رسانه در جنگ روانى عليه دشمن دانست.
 متهم اصلى انفجار بيروت، اسرائيل است

سه شنبه چهارم آگوست(14 مرداد) در پى وقوع آتش سوزى گسترده  
در يكى از انبارهــاى مواد آتش زا واقع در بندر بيروت، انفجار مهيبى 
در انبارهاى مجاور آن كه حــاوى 2 هزار و 700 تن نيترات آمونيوم 
بود، رخ داد كه بر اثر آن، تاكنون 171 نفر كشته و بيش از 6 هزار نفر 

زخمى شدند.
بيروت پس از انفجار مهيب بندر اين شــهر به حالت عادى بازنگشته 
و به مشــكالت اساسى لبنانى ها، حمله طرفداران جريان 14 مارس به 
برخى وزارتخانه ها و پارلمان اين كشــور اضافه شده است. به اعتقاد 
ناظران تحوالت لبنان، در راســتاى منافع غرب و رژيم صهيونيستى و 

جريان هاى وابسته به آنها درحال انجام است.
چندى  پيش نيز «حســان دياب» نخســت وزير لبنان كه كمتر از 7 ماه 
از حضورش در اين ســمت مى گذشت، در نطقى تلويزيونى خطاب 
به ملت لبنان اســتعفاى خود را اعالم كرد. با اين حال پس از استعفاى 
نخســت وزير لبنان، «ميشــل عون» رئيس جمهور اين كشور ضمن 
پذيرفتن اين اســتعفا، وى را به سمت «نخســت وزير پيشبرد امور» 
منصوب كرد. ســردبير روزنامه رأى اليوم در ســرمقاله دوشــنبه اين 
روزنامه چاپ لندن از «اسرائيلى ها به عنوان متهم اصلى اين انفجار» نام 
برده و خاطرنشــان كرد: اسرائيلى ها توسط رهبران احزاب و نهادهاى 
امنيتى دنباله رو خود در لبنان در جريان تمامى جزئيات تحوالت اين 
كشــور قرار دارند و بعيد به نظر مى رسد كه اسرائيلى ها در جريان 2
هزار و 750 تن ماده نيترات آمونيوم با قابليت انفجار شديد انبار شده 

ظرف 7 سال گذشته در انبارهاى بندر بيروت قرار نداشته باشند.
عبدالبارى عطوان معتقد است كه تمامى فرضيه ها و تحركات رويكرد 
را براى سرنگون كردن دولت حسن دياب در پيش گرفته اند؛ زيرا آن 
را دولت «حزب ا...» به شمار مى آورند و اين رويكرد مبتنى بر مخالفت 
با فرضيه دســت داشتن عوامل خارجى در فاجعه انفجار بندر بيروت 
است. در واقع تمامى فرضيه هاى يادشده به دنبال درهم كوبيدن لبنان و 
ايجاد خأل سياســى و قانونى و سوق دادن لبنان به سوى آشوب و چه 

بسا در نهايت جنگ داخلى است.
وى همچنين افزود: آنها با دور نگه داشــتن عامل خارجى از انفجار، 
حزب ا... لبنــان را مقصر معرفى كنند تا بديــن ترتيب زمينه را براى 

دخالت نظامى خارجى به منظور خلع سالح حزب ا... فراهم كنند.

ديوان محاسبات بر فعاليت صندوق 
ذخيره فرهنگيان نظارت كند

 اعضاى كميسيون آموزش مجلس تأكيد دارند كه صندوق ذخيره 
فرهنگيان به عنوان يك نهاد عمومى كه نصف ســهام آن دولتى است 

بايد تحت نظارت ديوان محاسبات فعاليت كند.
ســخنگوى كميســيون آمــوزش، تحقيقات و فنــاورى مجلس در 
گفت وگو با ايرنا خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس پيشنهاد اصالح 
اساس نامه صندوق را در اين نشست مطرح كردند و خواستار اتخاذ 
تدابيرى براى اســتفاده فرهنگيان از مزاياى صندوق در طول خدمت 
شدند تا استفاده از آن فقط براى دوران بازنشستگى اين قشر نباشد.

حجت السالم احمدحسين فالحى افزود: نمايندگان نسبت به مزاياى 
درنظر گرفته شده براى فرهنگيان از طرف صندوق ذخيره فرهنگيان 
هم انتقاد داشــتند؛ زيرا پول فرهنگيان كه توســط اين صندوق در 
بانك ها يا شــركت هاى پتروشيمى سرمايه گذارى شده ارزش افزوده 

بااليى داشته است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى موضوع ورود 
ديوان محاسبات به نظارت بر صندوق ذخيره فرهنگيان را از مسائل 
مورد بحث در نشســت عنوان كرد و افــزود: هيأت مديره صندوق 
مدعى هســتند كه بر اســاس نوع ثبت و اســاس نامه اين صندوق 
غيردولتى محسوب مى شود و ديوان محاسبات حق ورود به مسائل 
آن را ندارد اما ما معتقديم از آنجا كه 50 درصد سهم آن دولتى است، 

ديوان محاسبات مى تواند بر آن نظارت كند.
ــئول  ــط مس ــبات فق ــوان محاس ــن، دي ــر اي ــالوه ب ــت: ع وى گف
ــر اســاس اصــل 44 و 45 ــر حــوزه دولتــى نيســت و ب نظــارت ب
قانــون اساســى، حــق نظــارت بــر امــوال دولتــى و عمومــى را دارد 
كــه صنــدوق ذخيــره فرهنگيــان  (به عنــوان يــك نهــاد عمومــى) را 

ــود. ــامل مى ش ــم ش ه
ســخنگوى كميســيون آموزش مجلس گفت: نماينــدگان معتقدند 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى يك نهاد سياستگذار در حوزه كالن 

است؛ بنابراين ورود به جزئيات مسائل در شأن اين نهاد نيست.
وى به ورود شــوراى عالى انقالب فرهنگى به مســائل سهميه ها و 
ديگر مســائل جزئى كنكور سراسرى اشــاره كرد و افزود: شأن اين 
شــورا باالتر از آن است كه به اين مســائل بپردازد و وارد شدن آن 
به حوزه تقنين به ويژه در جزئيات مورد انتقاد اســت؛ زيرا بررســى 

جزئيات مسائل برعهده مجلس است.

جوانگرايى در مديريت كشور
 سبب شكوفايى اقتصاد خواهد شد

 اگر از ظرفيت جوانان براى مديريت كشور استفاده شود، بسيارى 
از گره هاى ايجاد شده در اقتصادمان باز خواهند شد.

نماينده مالير در مجلــس در گفت وگو با خانه ملت، به جوانگرايى 
مد نظر مقام معظم رهبرى در مناصب مديريتى كشــور اشــاره كرد 
و گفت: بدون شــك براى اداره كشور در گام دوم انقالب به عنصر 
جوانى نيازمند هســتيم و اين مهم براى پيشبرد اهداف ايران اسالمى 

بسيار ضرورى است.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامه افزود: يكى از 
اشكالتى كه ما در 2 دهه گذشته در مديريت كشور داشتيم كم توجهى 
به جوانان و بهره مند نشــدن از آنها براى پيشرفت كشورمان بوده و 

متأسفانه از اين ظرفيت به خوبى استفاده نشد.
عضو هيأت رئيســه كميسيون كشاورزى مجلس به نقش جوانان در 
شكل گيرى انقالب و پيروزى در جنگ تحميلى اشاره و تصريح كرد: 
انقالب ما با توجه به جوانان شكل گرفت و همچنين دفاع مقدس را 
هم جوانان مديريت كردند و اين تجربه نشان داده كه ما مى توانيم با 
استفاده از ظرفيت جوانان، مديريتى شاداب، پرنشاط و پيش برنده اى 

را در كشور شاهد باشيم.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان به تأكيد رهبر انقالب بر جوانگرايى 
در مناصب مديريت اشــاره و تصريح كــرد: رهبر معظم انقالب در 
بيانيــه گام دوم انقالب تأكيد ويــژه اى روى جوانگرايى در مناصب 
مديريتى داشتند پس ما بايد زمينه شكل گيرى اين مهم را فراهم كنيم 
تا از عنصر جوانى در دولت آينده بهترين اســتفاده را براى پيشرفت 
كشــور داشته باشيم و اين مسأله سبب مى شود كه كشور ما از ركود 

اقتصادى خارج شود.

مدرس خيابانى وزير نشد
 مجلس شــوراى اسالمى بررسى برنامه و صالحيت حسين مدرس خيابانى 
بــراى تصدى وزارت صنعت، را در دســتور كار قرار داد ولــى در نهايت او 

نتوانست رأى اعتماد مجلس را به دست آورد.
به گزارش ايسنا، روزگذشــته با حضور جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور 
در جلســه مجلس، پس از توضيح وزير و اظهــارات مخالفان و موافقان وزير 
پيشنهادى، رأى گيرى آغاز شد و نمايندگان دولت جلسه علنى مجلس را ترك 
كردنــد. نمايندگان با 104 رأى موافــق، 140 رأى مخالف و ده رأى ممتنع از 
مجموع 254 با انتخاب حســين مدرس خيابانى به عنوان وزير صنعت، معدن و 

تجارت مخالفت كردند.
قاليباف رئيس مجلس پس از پايان رأى گيرى اظهار كرد: رئيس جمهور هرچه 

سريعتر وزير پيشنهادى صنعت را به مجلس معرفى كند.

توضيح قاليباف درباره حضور نيافتن 
رئيس جمهور در مجلس

 ســتاد ملى مقابله با كرونا در پاسخ به استعالم رئيس جمهور براى حضور 
در مجلس، حضور ايشان را از جهت شرايط كرونايى به مصلحت نديده بود.

عليرضا سليمى در جلسه علنى روزگذشــته مجلس تذكرى مستند به بند 11 
ماده 22 آئين نامه داخلى مجلس با تأكيد بر ضرورت حفظ شأن و اقتدار مجلس 
گفت:  رئيس جمهور بايد در مجلس حضور يابد و به مدت يك ساعت كليات 
برنامه هاى وزير را براى نمايندگان بيان كند. اين اختيار نيست.به گزارش ايرنا، 
محمدباقر قاليباف گفت: هم آقاى اميرى معاون امور مجلس رياست جمهورى 
به من نامه نوشتند كه اين را متذكر شوم و هم چند روز پيش نامه دفتر رياست 
جمهور به من ارســال شده بود. اين نامه مكتوب است و معاون رئيس جمهور 

هم نامه كتبى دادند كه آن را به اطالع دوستان در جلسه برسانم.

سرپرست جديد وزارت صمت با استجازه
 از رهبرى معرفى مى شود

 راهكار باقى مانده براى دولت اين است كه رئيس جمهورى بايد با استجازه از 
مقام معظم رهبرى تا معرفى وزير جديد، فردى را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه 
منصوب كند. معاون پارلمانى رئيس جمهورى در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره 
تصميم رئيس جمهورى براى اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس 
اختيارى كه قانون اساسى به رئيس جمهورى داده است اگر به هر دليلى وزارتخانه اى 
بدون وزير باشد، رئيس جمهورى مى تواند آن وزراتخانه را با سرپرست اداره كند 
كه به مدت 3 ماه مدرس خيابانى مســئوليت سرپرســتى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را بر عهده داشت. حسينعلى اميرى با بيان اينكه مهلت سرپرستى مدرس 
از روزگذشته منقضى شده است، گفت :  اينكه نفر معرفى شده چه كسى خواهد بود 

هنوز معلوم نيست و بايد از رهبرى براى انتصاب اجازه بگيرند.

 با فحاشــى و رديف كردن جمالت درشــت 
مشــكلى از كشور حل نمى شود، كسى كه به طرح 

دولت ايراد مى گيرد بگويد كه راه حل چيست؟
بــه گزارش ايرنا، رئيس جمهورى روزگذشــته در 
جلسه هيأت دولت اظهار كرد: دشمنان در تبليغات 
مى خواهنــد مــردم را از قرار گرفتــن دولت در 
سخت ترين شرايط تحريم اقتصادى تاريخ كشور، 
غافل كنند و در داخل هم متأســفانه گاهى اوقات 

نسبت به آن بى توجهى مى شود.
وى يادآورشــد: ما همه خادم مردم هســتيم. اين 
دولت منتخب مردم است، دولت بعدى هم منتخب 
مردم است. ما بايد كشور را در شديدترين شرايط 
تحريم اداره كنيم و با كســى شوخى نداريم. كسى 
كه به طرح دولت ايراد مى گيرد لطفاً بگويد راه حل 

چيست؟
 رشد اقتصادى مثبت بدون نفت

رئيس جمهورى با خطا دانســتن مقايســه شرايط 
جنگ با شــرايط صلــح، گفت: اگر آمار رشــد 
اقتصادى دولت با نفت را در ســال 93، 94، 95 و 

96 باهم مقايسه كنيم رشد 14درصد هم در يكى از 
اين سال ها داشته ايم و به طور متوسط 5 درصد رشد 

اقتصادى با نفت را شاهد بوديم. 
روحانى افزود: وقتى از رشــد اقتصادى با نفت 
حــرف مى زنيم و نفت تحريم مى شــود، رشــد 
اقتصادى به منفى تبديل مى شــود؛ اين ســال ها 
را كنار هم قرار دادن درســت نيست. اينكه يك 
روزنامه و مؤسســه اينهــا را كنار هم مى چيند و 
مى گويد اين دولت رشد اقتصادى نداشت، بايد 
گفت دولت كشــور را در شرايط رشد اقتصادى 
منفى 7/4 تحويل گرفته و با رشــد متوســط 5 

درصد آن را اداره كرده است.
وى تصريح كرد: اگر نفــت را كنار بگذاريم - كه 
تحريم عمدتا روى نفت اســت- رشــد اقتصادى 
بدون نفت را محاســبه كنيم، در همين ســال 98 
رشد كشــور بدون نفت مثبت و 1/1 درصد بود. 
بايد كامال توجه داشــته باشــيم و در زمين دشمن 
بازى نكنيم. دشمن مى خواهد به مردم ما القا كند كه 
از لحاظ اجتماعى، اقتصادى و سياسى به پيروزى 

رسيده اســت و ما در عمل مى خواهيم اثبات كنيم 
دشمن شكست خورده است.

 بازار ســكه و ارز جاى سرمايه گذارى 
نيست

رئيس جمهور بيان كرد: همين ETF كه ســهامش 
در ابتداى شــهريورماه، با تخفيف فروخته مى شود 
براى اين اســت كه مــردم بدانند، بازار ســكه و 
دالر جاى ســرمايه گذارى نيســت، امــا بورس 
جاى ســرمايه گذارى اســت. خريــد نفت جاى 
سرمايه گذارى است ما مى خواهيم مردم را از يك 
طريق مطمئن، نه طريقى كه امروز براى آنها فايده 
داشته باشــد و فردا ضرر كنند، مى خواهيم از يك  
راهى كه مردم اطمينان داشته باشند، سرمايه گذارى 

كنند.
 آمريكا شكست خورده است 

روحانــى خاطرنشــان كــرد: در بخش سياســى 
آمريكايى هــا در طول مدت 2 ســال ونيم تالش 
كردند كه طرح هاى سياســى خود را پيش ببرند و 
تا امروز ناموفــق بودند. آمريكايى ها هر طرحى را 

آوردند، شكســت خوردند. از برجام خارج شدند 
به اميد اينكه بالفاصله اروپا هم خارج شود، ناموفق 
بودند. هر چقدر كه التماس كردند اروپايى ها گوش 
نكردند. از برجام خارج شدند به اميد اينكه ما هم 
بالفاصله از برجام خارج شويم و قطعنامه اى عليه 
ما صادر شود، ناموفق بودند. ما حساب شده عمل 

كرديم.
وى يادآور شد: در لهستان كنفرانس برگزار كردند 
بــراى اينكه عليــه ملت ايران اقــدام انجام دهند، 
ناموفق بودند و شكست خوردند. در شوراى امنيت 
سازمان ملل در همان سال 97 تشكيل جلسه دادند 
و خود اين آقا كه رئيس جمهورى آمريكا است آمد 
و رياست جلسه را بر عهده گرفت، هر 14 عضو با 

وى مخالفت كردند. 
رئيس دولت دوازدهم گفت: اين يكى از جلسات 
تاريخى ســازمان ملل اســت كه به رهبرى رئيس 
جمهورى آمريكا شوراى امنيت تشكيل داد و همه 
14 عضــو با وى مخالفت كردند. حاال چند رئيس 
جمهور هم كه به وى تاختند و خيلى محكم با وى 
صحبت كردند و بقيه هم با وى مخالفت كردند و 
يك چنين شكســتى آمريكا در تاريخ خود نديده 

است.

 اگر به صــدام چراغ ســبز مى داديم 
عربستان را اشغال مى كرد

وى گفت: آن روزى كه صدام به كويت حمله كرد 
ما نخستين كشــورى بوديم كه اين كار را محكوم 
كرديم اعضاى اين شورا محكوم نكردند، ما همان 
روز صبح كه صدام حمله كرد 3 بعدازظهر در مقام 
عمل محكوم كرديم و بيانيه رسمى داديم. روحانى 
افزود: در عمل نشــان داديم كه طرفدار كشورهاى 
منطقه هستيم، اگر ما چراغ سبز به صدام نشان داده 
بوديم فرداى همان روزى كه كويت را اشغال كرد 
عربستان، قطر و امارات را اشغال مى كرد. او در نامه 
به مرحوم آيت ا... هاشمى رفســنجانى نوشت مرز 
مشترك آبى ما با شما 800 كيلومتر است يعنى اين 
كشورها مال ماست، درحالى كه مرز مشترك آبى ما 

با عراق 18 كيلومتر بود.
رئيس دولــت ادامه داد: اگر ما براى ثبات منطقه 
نايستاده بوديم همه شما را صدام خورده بود. ما 
همواره برادر شــما بوديم امروز هم هستيم، شما 
بدانيد آمريكا عليه ايران ناموفق اســت، ايران در 
كارى كه دارد طبق قانون و مقررات مصالح ملى 
و منطقــه اى خودش انجام مى دهد پيروز خواهد 

بود.

مدرس بايد در جايگاه پاسخگو باشد 
نه كانديداى اخذ رأى

 بدبختى ما از تحريم اســت يا سوء مديريت؟ آقاى مدرس خيابانى 
بايد در جايگاه پاسخگو باشد نه كانديداى اخذ رأى براى وزارت. مگر 

قحط  الرجال بود؟
به گزارش تســنيم، عضو كميســيون امنيت ملى مجلس در جلســه 
روزگذشته مجلس گفت: آقاى روحانى در مجلس دهم اليحه تفكيك 
وزارتخانه هاى صنعت و بازرگانــى را آورد و ما مخالفت كرديم، چرا 
باز اصرار كرديد و ادامه داديد؟ با همفكرانتان در مجلس طرح تشكيل 
وزارت بازرگانــى را مطرح كرديد و باز هم از ســوى نمايندگان با آن 

مخالفت شد؛ زيرا مشكل ما همين حوزه بازرگانى است.
عبــاس گودرزى با بيان اينكه مافياها پدر مملكت را درآورده اند، ادامه 
داد: به طور رســمى اعالم شــد افزايش قيمت و تورم كاالهاى اساسى 
بيش از كاالهاى غيراساسى است كه ارز 4 هزار و 200 تومانى براى آن 

پرداخت كرديم چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ 
نماينده بروجرد در مجلس خطاب به رئيس مجلس گفت: الزم اســت 
رويه اخذ رأى اعتماد را عوض كنيم. يعنى چه كه اعوان و انصار به دنبال 
وزير پيشنهادى راه مى افتند و كارچاق كن ها در راهروهاى مجلس متولد 
مى شــوند و زنگ مى زنند كه بيا ببريمــت پيش وزير؛ آقاى رئيس اين 

رويه بايد تغيير كند.

اصالح پيش نويس قطعنامه ضد ايرانى
■ آمريكايى ها نمى توانند برگردند

برگزارى غيرحضورى 
مجامع عمومى و 
انتخابات الكترونيكى 
احزاب
 مديركل دفتر امور سياسى وزارت كشور 

از برگــزارى غيرحضورى مجامع عمومى و 
انتخابات الكترونيكى احــزاب و گروه هاى 

سياسى خبر داد.
به گزارش ايســنا، حميــد مالنورى با اعالم 
خبــر ابالغ دســتورالعمل و الزامات مربوط 
به برگــزارى غيرحضورى مجامع عمومى و 
انتخابات الكترونيكى احــزاب و گروه هاى 

سياسى و انجمن هاى اقليت هاى دينى، گفت: 
پيرو محدوديت هاى ابالغى از ســوى ستاد 
ملى مديريت مقابله با ويروس كرونا درباره 
برگزارى اجتماعات انســانى، تصميم بر اين 
شده كه برگزارى جلسات، مجامع عمومى و 
انتخابات احزاب به صورت غيرحضورى و با 
اســتفاده از ظرفيت هاى الكترونيكى صورت 

گيــرد. وى افزود: چارچوب دســتورالعمل 
مجامع  غيرحضورى  برگزارى  شــيوه نامه  و 
عمومى و انتخابــات الكترونيكى احزاب و 
گروه هاى سياســى و انجمن هاى اقليت هاى 
دينى كه مشــتمل بــر الزامــات فرايندى و 
محتوايى برگزارى اين نوع مجامع مى باشــد 

تدوين شده و آماده اجرا است.

 طبق برخى پيش بينى ها در نيويورك گفته 
شــد كه قطعنامــه عليه ايران يك يــا 2 رأى 
مى آورد. اين كار ســبب مى شــود كه انزواى 
آمريكا در دنيا كامًال به صورت واضح نشــان 

داده شود.
وزير امور خارجه روزگذشته در حاشيه جلسه 
هيأت دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
تالش آمريكا براى تمديد تحريم تســليحاتى 
ايران، اظهار كرد: آمريكايى ها از تمام توانشان 
در دوران كرونا در باالترين ســطوح وزارت 
امور خارجه اســتفاده كردند، شــخص وزير 
خارجه شان به كشــورهاى مختلف سفرهايى 
داشت اما به اين نتيجه رسيدند كه اين قطعنامه 

در نهايت كمتر از 5 رأى مى آورد.
به گــزارش مهر، محمدجــواد ظريف افزود: 
آمريكايى ها براى شعور اعضاى شوراى امنيت 
احترام قائل نيســتند و فكــر مى كنند اگر يك 
مطلــب را از 5 صفحه بــه 5 خط تبديل كنند 
اعضاى شوراى امنيت فكر مى كنند اين مطلب 

تغيير محتوايى كرده است.
وى همچنين گفت: قطعنامه بسيار غيرقانونى 
اســت، آمريكايى ها مى خواهنــد از مكانيزم 
شــوراى امنيت براى نابودى شــوراى امنيت 
اســتفاده كنند و من يقين دارم كه اين قطعنامه 
رأى نخواهد آورد و تعداد آراى آن بســيار كم 
خواهد بــود و به احتمال زيــاد ما با قطعنامه 

جديد روبه رو نخواهيم بود.
وزير امور خارجه كشورمان افزود: آمريكايى ها 
مى داننــد اين قطعنامه رأى نمــى آورد و ادعا 
كردند پس از اينكه قطعنامه شان شكست خورد 
از روش «اسنپ بك» استفاده خواهند كرد. اين 
روش كامًال مشخص است و آمريكا از لحاظ 
حقوقى هيچ جايگاهى براى اسنپ بك ندارد و 
3 متحد اروپايى آمريكا اعالم كردند كه آمريكا 
نمى تواند اســنپ بك بكنــد، درواقع نماينده 
اتحاديه اروپا كه هماهنگ كننده برجام اســت 
به صراحت اعالم كرد كه آمريكا حق اسنپ بك 
ندارد و روسيه و چين هم موضع شان مشخص 

است.
واشــنگتن اصالحاتى را در پيش نويس تمديد 
تحريم تسليحاتى ايران اعمال كرده و از اعضاى 
شــوراى امنيت خواسته تا روز چهارشنبه نظر 
خود دربــاره اين پيش نويــس را ارائه دهند. 
خبرنگار رويترز گــزارش داده آمريكا در اين 
پيش نويس، به زبان ســاده از اعضاى خواسته 
تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران را تا زمانى كه 
شــوراى امنيت تصميم ديگرى بگيرد، تمديد 
كنند. آمريكا از اعضاى شوراى امنيت خواسته 
تا ســاعت 10 صبح چهارشنبه هفته  آينده نظر 
خود را درباره ايــن پيش نويس قطعنامه ارائه 

دهند.
از  منتشرشده  گزارش  طبق 
فارن پاليسى  نشريه  فارس، 
جزئياتى  پيــش  روز  چند 
را درباره قطعنامه پيشــين 
آمريكا براى تمديد تحريم 
تسليحاتى ايران فاش كرده 

بود. 
پيشين  قطعنامه  پيش نويس 
آمريكا عالوه برتالش براى 
تمديد تحريم تســليحاتى 
تحميل  به دنبــال  ايــران، 
مجازات هايى مانند مصادره 
دارايى ها و منع ســفر براى 
افراد و نهادهــاى ايرانى از 
جمله سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى است.
بــود  قــرار  درحالى كــه 

سه شنبه(21 مرداد) شب درباره اين پيش نويس 
در شوراى امنيت سازمان ملل رأى گيرى شود 
اما «كيلى كرفت» نماينده آمريكا در ســازمان 
ملل خبــر داد كه رأى گيرى درباره پيش نويس 
تمديد تحريم تســليحاتى ايران يك هفته به 
تعويق افتاده اســت.  روزگذشته خبرگزارى 
رويترز در گزارشــى درباره قطعنامه جديد 
ضدايرانى واشنگتن نوشت، به رغم آنكه اين 
قطعنامه ممكن است حمايت تعداد بيشترى 
از اعضاى شــوراى امنيت از ايــن قطعنامه 
را جلــب كند اما بعيد اســت كــه بتواند بر 

مخالفت روسيه و چين غلبه كند. 
با ايــن حــال، ديپلمات هاى غربــى درباره 
پيش نويس جديــد قطعنامه آمريكا عليه ايران 

تأكيــد كرده انــد كــه اين 
پيش نويــس جديد ســاده 
به رغم آنكه ممكن اســت 
حمايــت  بيشــترى را در 
شوراى امنيت جلب كند اما 
بعيد است كه بتواند روسيه 
و چيــن را متقاعد كند كه 
رأى ممتنــع دهند. يكى از 
ديپلمات هاى ارشد سازمان 
پيش نويس  گفــت:  ملــل 
جديد قطعنامه 4 پاراگرافى 
همچنان  ايران  عليه  آمريكا 
مجوز تحريم هاى نامحدود 
مى كند،  صــادر  را  ايــران 
بنابراين احتماالً اين قطعنامه 
تــا روز جمعه شكســت 

خواهد خورد.
«ريچارد گاون» مدير «گروه 
بحران بين المللى» در ســازمان ملل با اشــاره 
بــه قطعنامه جديد آمريــكا در صفحه تويتير 
خود نوشــت: «اجازه ندهيد كه مختصر بودن 
پيش نويس جديد آمريكا شــما را گول بزند. 
نكته كليدى اين اســت كه اين (پيش نويس) 
مجوز تمديد نامحدود تحريم هاى تسليحاتى 
ايــران را مى دهد و ... چين و روســيه چنين 
چيزى را دوســت ندارند. بنابراين به احتمال 
خيلى زياد، پس اين پيش نويس آمريكا تا روز 

جمعه شكست خواهد خورد».
ديپلمات هــاى غربى و تحليلگران پيش نويس 
قطعنامه پيشــين آمريكا عليه ايران را به عنوان 
يك پيش نويــس «ماكسيماليســتى» توصيف 
كرده بودند كه شــامل تعداد زيادى صفحات 

بود و كشــورها را ملزم مى كرد محموله هايى 
كه از ايران مى آيند را مورد بازرسى قرار دهند 
و شامل پيوســتى از افراد و نهادهايى مى شد 
كه آمريكا در صدد قرار دادن آنها در ليســت 

تحريم هاى هدفمند است.
تحريم هاى تســليحاتى 13 ساله سازمان ملل 
عليه ايــران در تاريخ 18 اكتبــر (27 مهرماه) 
منقضى مى شــود و در ماه هاى اخير مقام هاى 
آمريكايى به شدت به تكاپو افتاده اند كه مجدداً 
به صورت نامحدود، اين تحريم هاى ضدايرانى 

را در شوراى امنيت تمديد كنند.
عملكرد شوراى امنيت درحال حاضر به صورت 
مجازى است و درصورتى كه قرار به رأى گيرى 
باشــد، اعضا 24 ساعت براى ارائه پاسخ خود 
زمــان دارند و نتيجه ايــن رأى گيرى در يك 

نشست عمومى اعالم خواهد شد.
 شوراى امنيت پيش نويس جديد را 

دوباره رد خواهد كرد
به طورحتم شــوراى امنيت پيش نويس جديد 
قطعنامه آمريكا درباره تمديد تحريم تسليحاتى 

ايران را دوباره رد خواهد كرد.
سفير و نماينده دائم جمهورى اسالمى ايران در 
دفتر ســازمان ملل در نيويورك روزگذشته در 
توئيتى درباره پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا 
در راســتاى تمديد تحريم تســليحاتى ايران 
نوشت: آمريكا پس از مخالفت اعضاى شوراى 
امنيت، مجبور به عقب نشــينى از پيش نويس 

قطعنامه تحريم تسليحاتى ايران شد. 
نســخه  آمريكا  افزود:  تخت روانچــى  مجيد 
ديگرى را ارائــه داد كه آن هم نقض قطعنامه 
2231 است، پيش نويس جديد - در ماهيت و 

هدف - مشابه پيش نويس پيشين است.

كسى كه ايراد مى گيرد راه حل بدهد!

شــوراى  عملكــرد 
درحال حاضــر  امنيــت 
به صورت مجازى اســت 
به  قرار  درصورتى كــه  و 
رأى گيرى باشد، اعضا 24

پاسخ  ارائه  براى  ساعت 
نتيجه  و  دارند  زمان  خود 
يك  در  رأى گيــرى  اين 
اعالم  عمومى  نشســت 

خواهد شد
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مناسبت

بهداشتنكتهدانشگاه
جزئيات ثبت نام دكترى تخصصى بدون آزمون 

در دانشگاه آزاد اعالم شد
 رئيس مركز سنجش و پذيرش و فارغ التحصيلى دانشگاه آزاد، جزئيات ثبت نام در 
دوره دكترى تخصصى (ph.d) بدون آزمون (ويژه استعدادهاى درخشان) دانشگاه 

آزاد اسالمى را اعالم كرد.
بــه گزارش فــارس، بهروز طهماســب كاظمى رئيس مركز ســنجش و پذيرش و 
فارغ التحصيلى دانشــگاه آزاد، گفت: اين دانشــگاه براساس موضوع آئين نامه جامع 
پذيرش بدون آزمون اســتعدادهاى برتــر و فارغ التحصيالن ممتــاز براى ورود به 
دوره هاى تحصيلى باالتر اقدام به پذيرش در مقطع دكترى تخصصى بدون آزمون از 

ميان داوطلبان واجد شرايط مى كند.
داوطلبان الزم اســت با مراجعه به سامانه ثبت نام اينترنتى مركز سنجش، پذيرش و 
فارغ التحصيلى دانشگاه به آدرس www.azmoon.org نسبت به خريد اينترنتى 

كارت اعتبارى ثبت نام در دوره بدون آزمون دكترى تخصصى اقدام كنند.

داروهاى الغرى چه وقت مرگ آور است؟
 داروهاى الغرى تأييد شده و معتبر بايد به توصيه پزشكان مصرف و براى افرادى 
تجويز  شــود كه نمايه توده بدنى مصرف كننده باالتر از 30 باشد، يعنى افراد بايد در 
مرحله چاقى درجه 2 قرار داشته باشند و به بيمارى خاصى هم مبتال نباشند، در غير 

اين صورت مرگ آور است.
عضو هيأت مديره انجمن تغذيه ايران در گفت وگو با ايرنا افزود: تبليغات گســترده 
و فريبنده ســايت هاى تبليغاتى و شبكه هاى ماهواره اى درحالى به مصرف چشمگير 
انواع داروهاى الغرى در كشــور دامن زده كه متخصصان با صراحت بر بى اثر بودن 
و عوارض خطرناك اين داروها تأكيد دارند و در سال هاى اخير شاهد افزايش تعداد 

مصرف كنندگان هستيم.
ضياء مظهرى اظهار كرد: درحالى كه بدون رژيم غذايى مناسب و ورزش، امكان پذير 
نيست و اغلب داروهاى الغرى كه از سوى مردم خودسرانه مصرف مى شوند، كاهش 

آب بدن در كوتاه مدت را به دنبال دارند.

اصول تندرستى تابستانه
 آب و هوا، خوردن و آشاميدن، شرايط روحى و روانى، ورزش، خواب و بيدارى 

و اصول پاك سازى؛ 6 اصل تندرستى را تشكيل مى دهند.
به گزارش مهر، متخصصان طب ايرانى معتقدند به دليل ضعف دســتگاه گوارش در 
تابســتان، بهتر اســت از پرخورى، مصرف زياد خوردنى هاى گرم و خشك (مانند 
غذاهاى خيلى تند، شور يا شيرين) و غذاهاى سنگين و غليظ مانند آش ها، آبگوشت، 

كله پاچه، حليم و… پرهيز شود.
در فصل تابســتان، استفاده از آش هاى ساده و رقيق و كم گوشت يا بدون گوشت و 
كم حبوباتى كه با آلوبخارا، دانه و آب انار، غوره و ديگر چاشنى هاى كمى ترش پخته 

مى شوند، مناسب تر است.
در طب ســنتى 6 اصل ضرورى براى سالمتى وجود دارد كه آب و هوا، خوردن و 
آشاميدن، شــرايط روحى و روانى، ورزش، خواب و بيدارى و اصول پاك سازى از 

جمله اين اصول هستند. 

هزينه دارو و درمان كرونا 
براى يك بيمار تأمين اجتماعى چقدر است؟

 مديركل درمان غيرمســتقيم ســازمان تأمين اجتماعى هزينه هاى درمان كرونا براى بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى در مراكز 
طرف قرارداد را تشريح كرد.

شــهرام غفارى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ميزان هزينه كرد، متفاوت است اما تعهد ما در برابر بيماران كرونايى در مراكز طرف 
قرارداد مانند تعهدى است كه در ساير بيمارى ها داريم. وى افزود: به عالوه اينكه داروهايى كه طبق مصوبات دبيرخانه شوراى عالى 
بيمه در تعهد بيمه ها قرار مى گيرد و به ما ابالغ مى شود را نيز اجرايى كرده و پوشش مى دهيم. به عنوان مثال داروى «كلترا» را در بخش 
بسترى پوشش مى دهيم، ولى در بخش سرپايى تحت پوشش ما نيست؛ زيرا از يكسو كنترل بازارِ گسترده در بخش سرپايى مشكل 

است و از سوى ديگر ضرورت آن در بيماران سرپايى هنوز معلوم نيست.

مبلغ متناسب سازى حقوق بازنشستگان 
با مستمرى مردادماه درحال پرداخت است

ــور مســتمرى هاى ســازمان تأميــن اجتماعــى اعــالم كــرد كــه حقــوق بازنشســتگان و مســتمرى بگيران تأميــن  ــركل ام  مدي
ــا اعمــال متناسب ســازى درحــال پرداخــت اســت. ــاه ب اجتماعــى از مردادم

بــه گــزارش ايســنا، ناهيــد حيــدرى در پاســخ بــه اينكــه آيــا حقــوق مردادمــاه بازنشســتگان بــا اعمــال افزايش هــاى ناشــى از 
ــرده  ــام ب ــوان متناسب ســازى ن متناسب ســازى پرداخــت مى شــود؟ اظهــار كــرد: مبلــغ افزايــش حقــوق بازنشســتگان كــه به عن

ــرداد پرداخــت مى شــود. ــوق م ــا حق ــان ب مى شــود، همزم
ــورت  ــازى به ص ــب متناسب س ــتمرى بگيران در قال ــتگان و مس ــوق بازنشس ــش حق ــغ افزاي ــده مبل ــاى آين ــت: از ماه ه وى گف

ــود. ــوق پرداخــت مى ش ــا حق ــراه ب ــود و هم ــز نمى ش ــه واري جداگان

آغاز پويش همدلى مؤمنانه 
در نهضت ايران همدل 

 مديركل بهزيستى اســتان از آغاز نهضت همدلى مؤمنانه در قالب 
پوشش ايران همدل از «عيد غدير خم تا پايان ماه صفر» در استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل بهزيســتى اســتان حميدرضا الوند 
مديركل بهزيســتى استان با اعالم اين خبر گفت: در ماه مبارك رمضان 
سازمان بهزيستى «پويش همدلى مؤمنانه» براى كمك رسانى به جامعه 
هــدف را در پيــش گرفت كه خوشــبختانه با اســتقبال خوب مردم 
نوع دوســت ايران اسالمى و در اســتان با همراهى مردم شريف استان 

همدان مواجه شد.
الونــد گفت: با توجه بــه تأكيدات مقام معظم رهبرى بــر ادامه روند 
كمك هاى مردمى، سازمان بهزيستى در اين مرحله نيز «پويش همدلى 
مؤمنانه در نهضت ايران همــدل» را از عيد غدير خم تا پايان ماه صفر 
آغار خواهد كرد. وى با بيان اينكه عنوان اين پويش در چارچوب سير 
همدلى مؤمنانه و در قالب نهضت ايران همدل شكل گرفته است، افزود: 
اين پويش با عنوان «كرامت علوى، شور حسينى» در فاصله زمانى عيد 
غدير خم تا ماه محرم اجرا و تا پايان ماه صفر نيز ادامه پيدا خواهد كرد.
الونــد هدف از راه اندازى اين پويش را كه به صورت كشــورى برگزار 
مى شود در راســتاى كمك هاى معيشــتى براى جامعه هدف سازمان 
بهزيستى، تهيه لوازم كمك آموزشــى و نوشت  افزار براى دانش آموزان 
و دانشــجويان جامعه هدف سازمان بهزيســتى و همچنين تهيه اقالم 
بهداشتى و درمانى براى مددجويان تحت پوشش بهزيستى مقيم مراكز 
نگهدارى شبانه روزى معلوالن و سالمندان در سطح كشور عنوان كرد و 
گفت: بخشــى از كمك هاى مردمى اين پويش براى پيشگيرى از ابتالء 
به ويروس كرونا و انجام ســاير تمهيدات الزم در اين خصوص هزينه 

خواهد شد.
مديركل بهزيستى اســتان خاطرنشــان كرد: به طور قطع اين كمك ها 
در جهت حفظ و ارتقاى ســالمت جامعه هدف بــا اولويتى كه براى 

فعاليت هاى كارى سازمان بهزيستى وجود دارد هزينه خواهد شد.
مديركل بهزيستى اســتان از هموطنان و هم اســتانى هاى نيك انديش 
خواست تا كمك هاى خود را به شماره كارت 6367957070707075
9* 7* 733* بخش نيكوكارى  واريز و يا با استفاده از كد دستورى #

نرم افزارهاى آپ و سكه پرداخت نمايند.

ضرورت همكارى داروخانه ها و مراكز 
درمانى در اجراى طرح نسخ الكترونيكى

  نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به اهميــت اجراى طرح نســخ الكترونيك در همــدان از مزيت هاى 
اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيكى خبرداد و گفت: نياز به همكارى 
داروخانه ها و مراكز درمانى در اجراى طرح نسخ  الكترونيكى وجود دارد. 
حجت االسالم والمسلمين احمدحســين فالحى با اشاره به ضرورت 
اجراى طرح نسخ الكترونيك اظهار كرد: «بيمه سالمت» بايد اين طرح را 

سريع تر در همدان پيش ببرد. 
 وى با اشاره به اينكه كارت هوشمند يا الكترونيكى شدن نسخ مى تواند 
مشــكالت صدور دفترچه ها را كاهش دهد، بيان كرد: نسخه نويســى 
الكترونيكى مزيت هاى بســيارى دارد كه از جمله اين مزيت ها مى توان 
به كاهش مشكالت بيمه شدگان در تمديد و تعويض دفترچه اشاره كرد. 
افــرادى كه مراجعات زيادى به مراكز درمانى دارند، بايد مرتب به دنبال 
تمديد و يا تعويض دفترچه نيز باشند. نماينده مردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: نياز به همكارى داروخانه ها و مراكز 

درمانى در اجراى طرح نسخ  الكترونيكى وجود دارد.
فالحى ادامه داد: افراد زيادى تحت پوشش بيمه سالمت قرار گرفته اند 
و از خدمات آن بهره مند مى شوند و اين خوب است اما اشكاالتى دارد 
كه بايد برطرف شــود. پيش تركسانى كه بدون بيمه بودند و نيازمند، از 
خدمات اين بيمه اســتفاده مى كردند اما بعد مشكالتى به وجود آمد كه 

عده اى نتوانستند از آن بهره مند شوند. 
وى با اشــاره به اينكه دولت بايد سالمت مردم را تضمين كند ،گفت: 
دولت بايد اعتبارات الزم براى بيمه ســالمت را فراهم كند. تأمين منابع 
مالى پايدار از به وجودآمدن بســيارى از مشكالت جلوگيرى مى كند. 
منابع و مصارف در همه بيمه ها بايد تراز باشد. چنانچه منابع و مصارف 
بيمه سالمت تناســب نداشته باشد در پرداخت مطالبات مراكز درمانى 
دچار چالش و مشكل مى شود. در مقاطعى سازمان بيمه سالمت به دليل 
كمبود اعتبار دچار مشــكل شــدند و برخى از مراكزى كه با اين بيمه 
قرارداد داشــتند به خاطر اينكه به مطالبات خود نرسيدند، قراردادهاى 
خود را لغو كردند و در نتيجه مشــكالتى براى مسئوالن بيمه سالمت 
و مردم ايجاد شــد.  نماينده مردم همدان و فامنين  افزود: الزم است كه 
تأمين منابع مالى استمرار داشته باشد و تمهيدات الزم جهت تأمين منابع 
مالى پايدار براى سازمان هاى بيمه اجتماعى به ويژه سازمان بيمه سالمت 

در بلندمدت انديشيده شود. 

همدان: كرونا ميهمان ويژه جشن عروسى
 احتماال هديه گران قيمتى هم براى عروس و داماد آورده!!

كيهان: علت منتفى شدن صندوق دارا دوم چيست؟
 احتماال صفر هاى كم رنگه!!

ابتكار: خط و نشان شوراى نگهبان براى احمدى نژادى ها 
  به احمدى نژاد درس رياضى مى دن؟؟

اطالعات: مردم كمبود را تحمل مى كنند تبعيض را هرگز
  تبعيض هــا به خاطر اينه كه خياط ها جيب آقازاده ها رو بزرگ 

دوختن جيب مردم رو كوچيك!!
شهروند: افزايش تعداد جوانان مبتال به كرونا و بيماران بدحال

 كالس كرونا رفته باال !!
همدان پيام: سارقان دوچرخه در قروه درگزين به دام پليس افتادند

 اين هم از دزدان دهك پايين!!
اصالحات: شــاهد ضعف هاى اجتناب ناپذيرى هستيم كه مردم هزينه 

آن را مى پردازند 
  اصال مردم به دنيا اومدن كه تاوان آسايش مسئوالن رو بدن!!

كيهان: شيخك هاى دست نشانده آمريكا در خليج فارس به گوشمالى 
نياز دارند

  آدرسشونو به كرونا تلگرام كنيد!!
مــردم ســاالرى: در برجام بازى مجموع صفر را به ســود براى همه 

تبديل كرديم 
 بدون شرح!!

همدان پيام: رئيس كمسيون برنامه و بودجه مجلس: تا پايان سال به 7
دهك سبد كاال تعلق خواهد گرفت 

 غير دهك ها روزه بگيرن!!
همشهرى: قطار مترو در ايستگاه توليد داخلى 

 الى مصالِِحش مواد ضدعفونى هم كار كنيد!!
اطالعات: رايزنى سران 3 قوه براى بهبود معيشت

 حاال خود سبد معيشت رو مى دن يا عكسشو مى كشن؟؟
تجارت: ورود بهارستان به بازار آشفته خودرو

 كال اين بهارستان حال و هواى بهارى تو سرشه!!

واقعه مباهله
على حيدرى»

 در ســال نهم هجرت واقعه اى در تاريخ اســالم رخ داد كه يكى 
از مهم ترين رخدادهاى صدر اســالم قلمداد مى شود. در قرآن كريم 

مى خوانيم:
َك فيِه مِْن بَْعِد ما جاَءَك مَِن الْعِْلِم َفُقْل تَعالَْوا نَْدُع أَبْناَءنا َو  «َفَمْن َحاجَّ
أَبْناَءُكْم َو نِساَءنا َو نِساَءُكْم َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسُكْم ثُمَّ نَبْتَهِْل َفنَْجَعْل لَْعنََت 
ِ َعَلى الْكاذِبيَن» (آل عمران،61) (هرگاه پس از علم و دانشــى كه  اهللاَّ
(درباره مســيح) به تو رسيده، (باز) كســانى با تو به محاّجه و ستيز 
برخيزند، به آن ها بگو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شــما 
هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان 
خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود؛ آنگاه 

مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم ). 
اين آيه به نهمين ســال هجرت پيامبــر بزرگ(ص)به مدينه مربوط 
مى شــود. اين سال به نام «عام الوفود» (سال هيأت ها) معروف است؛ 
زيرا در آن، مردم از نقاط مختلف جزيره عربى به صورت هيأت ها و 
دسته هايى به خدمت رسول اكرم مى آمدند و اظهار ارادت مى كردند؛ 
در مقطعى كه خداوند پيام اســالم را رفعت بخشــيده و مسلمانان 
را بر دشــمنان دين، پيروز كرده بود. ازجملــه اين هيأت ها، هيأت 
نصاراى نجران يمن بود كه از 60 تن تشــكيل مى شد. پيامبر اسالم 
به نصرانى هاى نجران خوشــامد گفت و ورود هيأت آن ها را گرامى 

داشت. 
پــس از آنكه اعضاى هيأت نجران در جايگاه خود اســتقرار يافتند. 
پيامبر اســالم با دليل كوبنــده و منطق صحيــح در مورد صفات و 
خصوصيات عيسى(ع) با هيأت نجران به مناظره پرداخت؛ اّما وقتى 
آنان به دشمنى خود همچنان پاى فشردند، او سخن خويش را با آنان 
قطــع كرد و به مناظره پايــان داد و آنان را به مباهله فراخواند؛ يعنى 
بر دروغ گو لعنت فرســتند تا ابطال مدعاى شخص فريبكار روشن 
شــود. قرار شــد در روز موعود براى انجام مباهله به صحرا روند. 
پيامبر(ص) درحالى كه رداى ســياه رنگ و نادوخته اى دربرداشــت، 
بيرون آمد. حسين(ع) را در بغل گرفته بود و دست حسن(ع) را نيز 
در دست داشــت و فاطمه(س) و على(ع) در پشت سرش حركت 

مى كردند. پيامبر مى فرمود: «وقتى دعا كردم، آمين بگوييد».
رئيس دينى هيأت نجران گفت: اى نصارا! من چهره هايى را مى بينم 
كــه اگر از خدا بخواهند كوهــى را از جايش بركند و به جاى ديگر 
منتقل سازد، اين كار را خواهد كرد. بنابراين، مباهله نكنيد كه هالك 
مى شويد. آنگاه گفت: اى ابوالقاســم! نظريه ما بر اين قرارگرفته كه 

با تو مباهله نكنيم. 
پيامبر فرمود: «پس اسالم بياوريد». آنان امتناع ورزيدند. آنگاه پيامبر 
با آنان بــه پرداختن جزيه مصالحه كرد. هيأت، شكســت خورده و 
سرافكنده بازگشت، درحالى كه جامه ناكامى و سرافكندگى را پشت 
ســر خود مى كشــيد. پس  از اين مباهله، بسيارى از افرادى كه تا آن 
لحظه ايمان نياورده بودند، ايمان آوردند و ايمان مؤمنان نيز افزايش 

يافت.
ماجــراى مباهله هــم اثبات كننده نبوت حضــرت پيامبر اكرم(ص) 
است و هم فضيلتى بس بزرگ براى امير مؤمنان على(ع) و اهل بيت 
عصمــت و طهارت(ع)، زيرا بنا بر آيه مذكور، امام على(ع) به عنوان 

نفس و جان پيامبر اكرم(ص) لحاظ شده است.
* منبع
تفسير الكاشف، محمدجواد مغنيه

نيلوفر بهرمندنژاد  »
 روز شــنبه 4 مردادمــاه در مراســمى با 
حضور سورنا ستارى معاون علمى و فناورى 
رئيــس جمهور و هيأت همراه، شــتابدهنده 
نوآوران اكباتان به صورت رسمى افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد. 
در اين مراســم پيمان صالحى معاون نوآورى 
و تجارى ســازى فناورى، اسماعيل قادرى فر 
رئيس مركز توســعه فناورى هــاى راهبردى 
معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، 
ظاهــر پورمجاهــد معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندار همدان و محسن مرادى 
رئيــس پارك علم و فناورى اســتان همدان، 

سورنا ستارى را همراهى مى كردند.
شــركت كنتــرل گاز اكباتان بــا حمايت و 
همكارى پارك علم و فناورى همدان به منظور 
رشد و توسعه اســتارت آپ ها و آمادگى آنها 
براى جذب سرمايه گذار و تشكيل شخصيت 
حقوقى مستقل و همچنين پذيرش و حمايت 
ايده هاى نوآورانه، به راه اندازى اين شتابدهنده 
اقدام كــرده و پذيراى طرح هــا و ايده هاى 
نوآورانه در زمينه هاى مختلف صنعتى است و 
هم اكنون 5 تيم استارت آپى در اين شتابدهنده 

مستقر هستند.
شركت كنترل گاز اكباتان(سهامى عام) اكنون 
به عنوان يكــى از بزرگ ترين توليدكنندگان 
تجهيــزات ايمنى، تنظيــم و اندازه گيرى گاز 
شهرى در ايران و خاورميانه مطرح است. در 
راستاى تحقق اهداف و برنامه هاى كالن ملى 
در ايجاد و توسعه شبكه گازرسانى سراسرى، 
با هدف خودكفايى و قطع وابســتگى كشور 
در زمينه تجهيزات مورد نياز شركت ملى گاز 
ايران، شركت هاى گاز استانى و مشتركان گاز 
طبيعى، از ســال 1362 با طراحى و ساخت 
رگوالتــور گاز شــهرى پا به عرصــه توليد 

تجهيزات صنايع نفت و گاز گذاشت.
اين شــركت با تكيه بــر تجربيات، نيروهاى 
متخصص و امكانات خود توانســته اســت 
دســتاوردهاى ارزشــمندى در بومى سازى، 
نوآورى، توســعه و بهبود مستمر تجهيزات و 
قطعات صنعت نفت و گاز براى پاسخگويى 

به انتظارات و نيازهاى داخلى به دست آورد.
ايــن كارخانه بزرگ بــا مديريت محمدرضا 
جعفرى در ســال 1363 فعاليت خود را آغاز 

كرده است
 معرفى شتابدهنده نوآوران اكباتان
مديرعامــل شــركت كنتــرل گاز اكباتان در 
گفت وگو بــا همدان پيام درباره ســاختار و 
عملكرد شــتابدهنده بيان كرد: شتابدهنده ها 
ســاختارى حمايت محور هســتند كه براى 
رشد و توسعه اســتارت آپ ها و آمادگى آنها 
براى جذب سرمايه گذار و تشكيل شخصيت 
حقوقى مستقل فعاليت مى كنند. شتابدهنده ها 
معموالً توسط يك شركت خصوصى تأسيس 
مى شــوند و مى توانند مالك بخشى از سهام 
اســتارت آپ ها يا شــركت هاى زيرمجموعه 

خود باشند.
 محمدرضــا جعفرى افزود: شــركت كنترل 
گاز اكباتان، توليدكننــده و صادركننده انواع 
تجهيــزات ايمنى، تنظيــم و اندازه گيرى گاز 
شــهرى، از جمله واحدهاى صنعتى پيشرو 
استان همدان است كه با همكارى پارك علم 
و فناورى همدان به راه اندازى يك شتابدهنده 
تخصصى با عنوان شتابدهنده نوآوران اكباتان 
اقدام كرده است. اين شــتابدهنده در حوزه 
انرژى به ويــژه در صنايع مرتبط با نفت، گاز 
و آب و ســاير حوزه  هــاى علمى و صنعتى 
به شناســايى و جذب ايده هاى كسب و كار 

نوآوارنه اقدام كرده است.
فضاى كار اشــتراكى اين شــتابدهنده، 200
متر مربع اســت كه در داخل محوطه شركت 
كنترل گاز اكباتــان قرار دارد و درحال حاضر 
5 اســتارت آپ در اين شــتابدهنده مستقر و 
از حمايت هــاى مالى، فنى و مشــاوره اى آن 

برخوردار هستند.
وى در ادامــه گفــت: اين شــركت كنتور و 

رگالتور گاز براى شــركت ملــى گاز ايران 
توليد مى كند و با اعمال مديريت صحيح جزو 
3 شركت برتر كشور هستيم كه 85 درصد نياز 

كشور را تأمين مى كنيم.
اين شركت وابســته به صنعت نفت است و 
درحال حاضر براى هزار نفر اشــتغالزايى به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم كرده و در توليد 
برخى قطعات خودروســازى نيز فعال است. 
همچنيــن درپوش موتور نيز قطعه موتور كم 
كرير براى شركت سايپا را با رقم روزانه بين 
800 تا هزار عدد توليد مى كنيم كه بزرگ ترين 

تيراژ توليدى كشور است.
مدير عامل شركت گاز اكباتان افزود: ما با اين 
پيش فرض شتاب دهنده را ايجاد كرديم كه در 
آينده نزديك كار نيروى انسانى متخصص و با 

ارزش بيشتر مورد توجه باشد.
جعفرى عنوان كرد:شــايد يكــى از معدود 
شركت هايى هســتيم كه در اقتصاد مقاومتى 
كمترين وابستگى به خارج از كشور را داريم. 
در ســال هاى اخير هم كار منحصر به فردى 
انجام داديم، كار توليد كنتورهاى گاز هوشمند 
بوده و پايه پروتكل NB_IOT است كه اين 
كار در كشور مطمئناً منحصر به فرد بوده است.

مديرعامل شركت كنترل گاز اكباتان نيز بيان 
كرد: ما به عنوان نخســتين شركت در كشور 
هستيم كه ديافراگم گاز را خودمان مى سازيم 
و به مدت 4-3 سال است كه در واقع كارهاى 
پانچ، مونتاژ ديافراگم انجام مى دهيم و حدود 
يك سال اســت كه روى خود ديافراگم كار 
مى كنيــم. ديافراگم در واقع قلــب كنتور به 
حســاب مى آيد كه كار آن انتقال نيروى گاز 
و نهايتا سنجش گاز است و درحال حاضر در 
تالش هســتيم كه پارچه مربوطه به ديافراگم 

را توليد كنيم.
وى در پايان اشــاره كــرد: در آينده نزديك 
نخستين نمونه پايلوت هزار دستگاهى را در 
شهرك مدرس و شهرك الوند نصب مى كنيم 

كه توســط حمل كننده ايرانســل برقرار شده 
است و از طريق سيستم هاى تلفن همراه اين 
اطالعات جابه جا مى شــود و اميد داريم كه 
بتوانيم نخســتين پايلوت كشور را راه اندازى 

كنيم.
هرچند حدود ده نمونــه از همين پايلوت ها 
در دفتر مركزى ايرانسل واقع در اتوبان همت 

نصب شده است.

 شتابدهنده نوآوران اكباتان
(تحت پوشش شركت كنترل گاز اكباتان 

و پارك علم و فناورى همدان)
فراخــوان نيازهــاى فناورانــه و اعالم 

حوزه هاى مورد پذيرش 
نيازهاى فناورانه

 (مورد حمايت ويژه شتابدهنده)
- طراحى و ساخت دستگاه سونيك نازل 
- انتخاب و شناســايى مواد و ســاخت 
تجهيزات مصرفى سيســتم پاشش رنگ 

پودرى 
مكانيكى  اصالح كننده  بايمتال  ساخت   -

دماى كنتور 
- طراحى و ساخت كنتور آب التراسونيك 

- توليد پارچه ديافراگم كنتور گاز 
- ساخت قطعات باكالينى كنتورهاى گاز 

G6 به باال 
حوزه هاى كلى مورد پذيرش 

شتابدهنده
- طراحى و توليد تجهيزات پزشكى مانند 

ونتيالتور 
- توليد لوازم خانگى 

- فناورى هاى مرتبط با اندازه گيرى انرژى
- فناورى هاى مرتبط با بازيافت انرژى

- ســاير فناورى هاى حوزه صنعت آب، 
برق، گاز 

ارائه درخواســت پذيرش و حمايت از 
www.hstp.ir طريق سايت

مديرعامل شركت كنترل گاز اكباتان:

توليد كنتور گاز هوشمند 
جزو كارهاى منحصر به فرد شركت است

اســتان همدان با همكارى 
پارك علم و فناورى همدان 
به راه اندازى يك شتابدهنده 
عنــوان  بــا  تخصصــى 
اكباتان  نوآوران  شتابدهنده 
اين  اســت.  كرده  اقــدام 
انرژى  حوزه  در  شتابدهنده 
مرتبط  صنايع  در  به ويــژه 
با نفت، گاز و آب و ســاير 
حوزه  هاى علمى و صنعتى به 
ايده هاى  جذب  و  شناسايى 
اقدام  نوآوارنه  كار  و  كسب 

كرده است

كنكور سراسرى با 
رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى برگزار مى شود
 كنكور سراسرى ســال 1399 بر اساس 
مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا در روزهاى 
چهارشــنبه 29 مرداد، پنجشــنبه 30 مرداد، 

جمعه 31 مردادماه و شــنبه يكم شهريورماه 
برگزار مى شود.

به گزارش مهر، ســازمان ســنجش آموزش 
كشور اعالم كرد: آزمون سراسرى سال 1399 
بر اســاس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا در 
روزهاى چهارشــنبه 29، پنجشنبه 30، جمعه 
31 مردادماه و شنبه يكم شهريورماه در سراسر 
كشور با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 

مصوب، با برنامه ريزى و همكارى دستگاه هاى 
كشورى و لشگرى برگزار خواهد شد.

ســازمان سنجش آموزش كشور با دعوت از 
تمامى اصحاب رســانه و مسئوالن در جهت 
ايجاد فضــاى آرامش بخش براى داوطلبان و 
خانواده هــاى آنها و مســاعدت در پرهيز از 
ايجاد فضاى تنــش زا اطمينان دارد برگزارى 
آزمون سراســرى بار ديگر عرصه بروز نماد 

همدلى خواهد شد.
از داوطلبــان درخواســت مى شــود براى 
كســب اطالعات الزم دربــاره آزمون و به 
جهت داشتن آرامش و اطمينان الزم، ضمن 
بى توجهى به منابع خبرى غيررسمى، اخبار 
آزمون را تنها از طريق سايت سازمان سنجش 
 (www.sanjesh.org) كشور  آموزش 

پيگيرى كنند.
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بخش خصوصى از شفاف سازى 
استقبال مى كند

 در ماه هاى اخير و با افزايــش نرخ ارز، نظرات زيادى در اين باره 
ارائه شده است.

دولــت بخش خصوصــى را خطاب قرار مى دهد كــه ارز حاصل از 
صادرات را وارد سيســتم اقتصادى كشــور نكرده است و با كاهش 
عرضه در سامانه نيما توسط بخش خصوصى و افزايش تقاضا در بازار 
سبب افزايش نرخ دالر شده اســت. اين عدد تا رقم باورنكردنى 25
هزار تومان رسيده است كه رسيدن اين عدد در هيچ يك از دولت هاى 
گذشــته سابقه نداشته است. نبايد از حق گذشت كه اين افزايش نرخ 
ارز در كشور داليل زيادى از قبيل سياسى و اقتصادى و حتى ميهمان 

ناخوانده اين روزهاى دنيا، كرونا ارتباط دارد.
اما به نظر مى رســد سّكان دار ساختمان شيشــه اى ميرداماد در انتهاى 
ســال 98 بايد متوجه افزايش نرخ ارز در ســال 99 مى شد. زمانى كه 
بانك مركزى ســرگرم نوسان گيرى با نرخ دالر و ساير ارزها بود و با 
افزايش نرخ دالر و كاهش آن در زمان كوتاه از نوسان ايجادشده سود 

مى گرفت، بايد تمهيدات الزم را پيش بينى مى كرد.
از وظايف بانك مركزى اين اســت كه مانع افزايش نرخ ارز در كشور 
شود و بايد ثبات نســبى ايجاد كند تا صادركننده و واردكننده با فراغ 
بال به وظيفه اصلى خود كه به كار انداختن موتور اقتصادى كشــور و 

جهش توليد است، بپردازد.
بانك مركزى به عنــوان متولى بازار پولى- مالى كشــور بايد جلوى 
ســفته بازى و عدم تقاضاى مولد را مى گرفت، چون در زمان ويروس 
كرونا كه مرز كشورها بســته بود، ما با كاهش تقاضاى واقعى به دليل 
بسته بودن مرزها روبه رو بوديم. در آن زمان صادرات و واردات بسيار 
محدود بود و حتى كشورها مرزهاى خود را به روى مسافران نيز بسته 
بودند و تقاضا براى ارز مســافرتى كه در پايان هر سال ايجاد مى شد، 

وجود نداشت.
در ابتداى سال 99 بانك مركزى در نظر غيركارشناسى پيش بينى كرده 
بود نرخ تورم در ســالجارى 22 درصد با دايره نوسان 2 درصد است 
كه اين موضوع در هيچ كجاى دنيا مرسوم نيست. جناب همتى پس از 
گذشت 5 ماه از سال به اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيده است 
و به احتمال قريب به يقين نخواهد رسيد، چون اهداف بانك مركزى با 

عملكردش به هيچ وجه همخوانى ندارد.
دولــت در انتهاى تيرماه امســال ضرب االجل اعــالم كرد كه تمامى 
صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصاد كنند 
و در هفته اول مرداد ماه نرخ ارز كاهش نسبى داشته كه به نظر مى آيد 
دليلى اقتصادى پشت آن نبوده، اما مجددا نرخ دالر افزايش يافته است.

اتاق بازرگانى در پايشــى كه از كارت هاى بازرگانى فعاالن اقتصادى 
انجــام داد، اعــالم كرد از 27 ميليارد دالر ارزى كه صادر شــده و به 
سيستم اقتصادى كشور بازنگشته، فقط 2/5 ميليارد دالر آن براى بخش 
خصوصى بوده و مابقى آن براى بخش دولتى و يا خصولتى هاست كه 
بايد وارد سيستم نيما مى شد، ولى اين كار هنوز صورت نگرفته است.
بخش خصوصى هيچ ترســى از افشــاى نام افــرادى كه ارز حاصل 
از صــادرات را به سيســتم وارد نكرده اند، ندارد و از شفاف ســازى 
در اين زمينه اســتقبال مى كند. به نظر مى آيــد دولت بايد با ديده باز 
ببيند چه شخص يا اشــخاصى از پول بيت المال براى منافع شخصى 
خود سوءاســتفاده مى كنند و با معرفى اين افراد به قوه قضائيه، بساط 
ســودجويان را جمع كرده و اين تنش به وجود آمده را در بازار پولى- 
مالى كشور از بين ببرد و ارز در اختيار كسانى قرار دهند كه سبب رشد 
و شكوفايى اقتصاد مى گردند؛ نه سودجويانى كه منافع ملى را به منافع 

شخص ترجيح مى دهند.
* سعيد اشتياقى

وزير اقتصاد: 
دارايى دوم در 5 شهريورماه عرضه 

مى شود
 وزير امور اقتصاد و دارايى پس از حضور در كميسيون كشاورزى، 
آب و منابع طبيعى، گفت: در جلسه كميسيون مسائل اقتصادى حوزه 
كشاورزى مورد بررسى قرار گرفت كه تأمين مالى يكى از محورهاى 
آن بود؛ براساس گزارش ارائه شــده حدود 95 درصد از تسهيالت 
بخش كشــاورزى اختصاص يافته اســت، بانك ها در شرايط برابر، 

توجه ويژه اى به بخش كشاورزى داشته باشند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپســند واريز نشــدن پول افرادى كه 
ســهام عدالت خود را به فروش رســانده اند را غيرممكن دانست و 
ادامه داد: صاحبان سهام عدالت 2 گروه هستند؛ افرادى كه سهام خود 
را آزاد كرده اند كه حــدود 19 ميليون نفر بوده و مى توانند از طريق 
كارگزارى ها و بانك ها نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند، گروه 

نخست هستند.
 مردم تأخير در واريز پول ســهام عدالت را به وزارت 

اقتصاد اطالع دهند

وزيــر امور اقتصاد و دارايى درباره داليــل تأخير در واريز پول 
فروش ســهام عدالت، توضيح داد: فروش سهام عدالت مراحلى 
دارد؛ ســفارش، فروختن، تســويه و پرداخت، بــه همين دليل 
زمان بر اســت اما زمان آن نبايد غيرمعمول باشــد، اگر اين زمان 
غيرمعمول اســت مردم با روابط عمومــى وزارت اقتصاد تماس 
بگيرند تا بــا پيگيرى از تضييع حقوق دارندگان ســهام عدالت 

شود. جلوگيرى 
عضو كابينه دوازدهم درباره عرضه دارايى دوم، تصريح كرد: نخستين 

چهارشنبه شهريورماه (5 شهريور) دارايى دوم عرضه مى شود.

اجراى خط انتقال آب مهاجران به شماره ع/99/164
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى خط انتقال آب مهاجران با برآورد اوليه 
7/421/631/343 ريال بر اساس فهرست بهاى شبكه توزيع آب سال 1399 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25 ٪ مبلغ برآورد مناقصه و تحويل 
موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 
5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى 
پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2099007001000044 انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.
  تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/05/23

  هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

  مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/05/23 لغايت 1399/05/30 تا پايان وقت ادارى.
  آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/06/10 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

  تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/06/11 ساعت 9:30 سالن جلسات مناقصه گزار.
  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 371/081/567 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف 
ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه ،مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/06/10 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، 

پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصه و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى 

غزل اسالمي»
 هنوز اصل مطلب خبــري كه آقاي روحاني با 
عنوان «گشــايش اقتصادي» مطرح كرده مشخص 
نيســت امــا گمانه زني ها اين اســت كــه دولت 
مي خواهد اوراق پيش فروش نفت به مردم بفروشد. 
يادداشــت روز گذشــته همتــي در توئيترش هم 
تأييدي بر اين گمانه زني ها بود. آن طور كه او گفته: 
«تأمين مالى ســالم كسرى بودجه دولت، 4 راه حل 
بيشــتر ندارد؛ كاهش هزينه ها، افزايش درآمدهاى 
مالياتى، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق 
بدهى يا پيش فروش كاالهايى نظير نفت در شرايط 
تحريمى. طرح فروش اوراق ريالى سلف نفتى كه 
عمًال فروش قطعى است و تحويل آن 2 سال ديگر 
خواهــد بود، 2 ويژگــى دارد؛ انتظارات تورمى را 
مديريت مى كند و همچنين نسبت به اوراق قرضه، 
كم هزينه تر و قابل مديريت تر است و همزمان سود 
بيشــترى نيز براى دارنده اين اوراق دارد». بنابراين 
توضيحات رئيس كل بانك مركزي بر اين اســاس 
است كه عمال خبر خوش دولت براي مردم همين 

پيش فروش نفت به مردم است. 

به ظاهر دولت در اين طرح با هدف تأمين نقدينگي 
موردنياز و تأمين كســري بودجه، تا ســقف 200
ميليون بشــكه نفت در بورس پيش فروش مي كند و 
انتظــار دارد كه با اين ميزان پيش فروش حدود 190
هزار ميليارد تومان منابع بر پايه قيمت روز به دست 
بياورد. اين بدان معناست كه دولت اين چشم انداز را 
مي بيند كه در طول 2 سال آينده، وضعيت درآمدهاي 
ارزي تغيير خواهد كرد؛ يعني متعهد خواهد شد كه 
گشايشي در اين زمينه در شــرف وقوع است. اين 
درحالي است كه اين گشايش در درآمدهاي ارزي، 
يا بايد از مجراي مذاكره بگذرد يا اينكه توان فروش 
نفت ايران به كشــورهايي همچــون چين افزايش 
قابل توجهــي يابــد، در غير اين صــورت، پذيرش 
قيمت هاي فعلي نفت، براي مردم مي تواند ســخت 

باشد. 
در ايــن طرح قيمت نفــت و دالر مهم ترين عناصر 
هستند؛ چون دولت بر پايه قيمت زمان پيش فروش، 
نــرخ دالر و نفت را درنظر مي گيرد. اما اين نفت در 
آينده به دســت خريداران مي رسد و به طبع بر مبناي 
دالر و قيمت نفت آن زمان ارزش گذاري مي شــود 

و اگــر قيمت نفت 
زمــان  در  دالر  و 
احتماال  كه  تحويل، 
پس از 2 سال باشد، 
به هر دليلي پايين تر 
از نــرخ زمان خريد 
خريــداران  باشــد 

متضرر مي شوند.
ضمن اينكه مردم در دولت دوازدهم ذهنيت خيلي 
خوبــي از تصميمات شــبانه دولــت ندارند و در 
واكنش هاي مردم و به ويژه فعاالن اقتصادي به چنين 
خبري، نوعي نگراني وجود دارد؛ دليل آن هم در 2

نكته اســت؛ دولت به واسطه اقدامات خود در چند 
دوره گذشته در بخش اقتصادي از جمله ارز 4 هزار 
و 200 تومانــي و افزايــش و 2 نرخي كردن قيمت 
بنزين، اعتماد عمومي مردم را نســبت به تصميمات 
اقتصادي از دست داده و مردم را نسبت به اين گونه 

خبرها خوش بين نكرده است. 
يك زماني ســكه در بازار 1/5 ميليــون تومان بود، 
در آن دوره دولــت طرحي را به مردم پيشــنهاد داد 

كه مي توانســتند از بازار ســكه نخرند و با دريافت 
تخفيف 20 درصدي ســكه را از دولت پيش خريد 
كننــد، دولت هم اعالم كــرد كه هيــچ مالياتي از 
خريداران سكه دريافت نخواهد كرد. اما در نهايت 
مردم را وادار به پرداخت ماليات كرد و برخي ها نيز 
به واســطه نوع اجراي طرح توانستند از طريق رانت 
به پيش خريد سكه هاي بيشتري دست بيابند كه مخل 

اقتصادي و رانت خوار ناميده شدند.
در نهايــت اگر فرض كنيم اين طــرح به تصويب 
دولت و مجلس رســيده و به اجرا دربيايد، مردم هم 
ارز و ســكه هاي خود را به ميان آورده و در اختيار 
دولت قرار بدهند؛ اين خبر خوب براي دولت است 

نه مردم.
نكته نهايي اينكه؛ بســيار شنيده مي شود كه مردم 
حــدود 30 ميليــارد دالر در منــازل دارند و يا 
مجمــوع طالهاي موجود در منــازل فالن مقدار 
تن اســت، اما اين صحبت ها چندان واقعي به نظر 
نمي رســند. چون قســمت زيادي از اين ارز و 
طالهاي خانگــي در مدت اخير به فروش رفته  و 
اگر دولت چنين برنامه اي در دســت دارد، بهتر 
اســت كه با احتياط و ابعاد كــم آغاز كند؛ چون 
ممكن اســت معلوم شود كه جامعه فقيرتر از آني 
است كه مسئوالن مي پندارند و موجبات ناراحتي 

بشود. جديدي 

گشايش اقتصادى 
براي مردم يا دولت؟

 نحــوه زمان بندى مراجعه مشــموالن دريافت 
تسهيالت وديعه مسكن به بانك ها و مدارك مورد 

نياز اعالم شد.
پرداخت اين وام از روز چهارشــنبه 22 مردادماه 
آغاز شده و سقف تسهيالت اعطايى در تهران 50، 
كالنشهرها(از جمله همدان) 30 و ساير شهرها 15

ميليون تومان است.
پرداخت تسهيالت وديعه مسكن يا بر اساس آنچه 
شوراى فقهى بانك مركزى اعالم كرده «تسهيالت 
مرابحه خريد كاال و خدمات»، مختص مستأجران 
اســت و زمان بندى ثبت نــام متقاضيان از 4 مرداد 
آغاز شــد و تا 9 مرداد امكان ارسال پيامك وجود 
داشــت. همچنين افرادى كه پيامك ثبت نام ارسال 
كرده بودند تا 20 مرداد فرصت داشتند با مراجعه 
به ســامانه وزارت راه و شهرسازى مدارك خود 
را بارگذارى كننــد؛ بنابراين درحال حاضر ثبت نام 
براى دريافت اين تسهيالت به پايان رسيده و ديگر 

امكان ثبت نام وجود ندارد.
متقاضيان دريافت تســهيالت وديعه مسكن بايد 

شــرايط مندرج در مــاده يك آئين نامــه اجرايى 
قانون ســاماندهى و حمايت از توليد مســكن را 
داشــته باشند كه شامل ســبز بودن فرم «ج» آنها، 
نداشتن سابقه مالكيت از سال 84 به بعد و متأهل 
يا سرپرست خانوار بودن است ولى داشتن سابقه 
سكونت 5 سال در شهر مورد تقاضا براى دريافت 

اين تسهيالت حذف شده است.
اعتبار در نظر گرفته شــده براى پرداخت تسهيالت 
وديعه مسكن 20 هزار ميليارد تومان از منابع مالى 
اختصاص يافته به ســتاد ملى مقابله با كرونا است 
كه 5 گروه از مستأجران مشمول دريافت اين وام 
هستند كه شــامل كارگران، حقوق بگيران ثابت با 
اولويت ازدواج هاى سال 99 و خانوارهاى 5 نفره 
و باالتر، خانوارهاى زير پوشش كميته امداد، افراد 
زير پوشش سازمان بهزيســتى و زنان سرپرست 

خانواده مى شود.
 چه مداركى براى ضمانت وام الزم است؟

ضمانت بانكى الزم براى دريافت اين تســهيالت 
گواهى كســر حقوقى، گواهى استفاده از مستمرى 

نهادهاى حمايتى، ســهام عدالــت و در غير اين 
صورت چك و ســفته اعالم شده است. متقاضيان 
دريافت اين تســهيالت بايــد حداقل يك فقره از 
اين موارد ذكر شــده را دارا باشند اما اگر هيچ يك 
از موارد فوق شــامل گواهى هاى كسر از حقوق، 
مســتمرى بگيرى يا ســهام عدالت نداشته باشند 
درباره تسهيالت 30 و 50 ميليون تومانى بايد يك 
ضامــن اعالم كنند و براى تســهيالت 15 ميليون 
تومانى نيازى به ضامن نيســت و با چك و سفته 
مى توانند اين تســهيالت را دريافت كنند. بانك ها 
نيز موظف به مطالبه ضمانت اين تسهيالت فقط بر 
اســاس اعالم ستاد ملى كرونا هستند و نبايد بيش 
از آنچه اين ستاد اعالم كرده مطالبه ضمانت كنند.

تعيين گروه هــاى هدف بر عهــده وزارت راه و 
شهرســازى اســت و اين وزارتخانه مســئوليت 
ثبت نــام، كنترل، پااليــش و در نهايــت معرفى 
متقاضيــان به بانك هاى عامــل را بر عهده دارد و 
متقاضيان بايد منتظر اطالعيه هاى بعدى وزارت راه 

و شهرسازى باشند.

متقاضيان به تدريج به شبكه بانكى معرفى مى شوند 
تا بــدون ايجاد ازدحــام در بانك و بــا رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى فرايندهاى ادارى مربوطه 

انجام شود.
محسوب  كالنشــهر  شــهرها،  كدام   

مى شوند؟
مستأجران تهرانى 50 ميليون تومان، مستأجران 7

كالنشهر همدان، كرج، شيراز، اصفهان، تبريز، قم 
و مشهد مشمول تســهيالت 30 ميليون تومانى و 
مستأجران در ساير شــهرها 15 ميليون تومان وام 

دريافت مى كنند.
در 2 روش متقاضيــان اين تســهيالت مى توانند 
وام دريافتى را به بانــك بازگردانند كه در روش 
نخست، بازپرداخت تســهيالت يك ساله با نرخ 
ســود 13 درصد و فقط بازپرداخت سود آن است 
كه در 12 قســط 542 هــزار تومانى براى وام 50

ميليونى، 325 هــزار تومانى براى وام 30 ميليونى 
و 162 هزار تومانى بــراى وام 15 ميليون تومانى 
اســت؛ در پايان سال اصل تســهيالت به صورت 

كامل به بانك برگردانده مى شود.
در روش دوم بازپرداخت 3 ســاله با نرخ سود 12
درصد و اقســاط 36 ماهه است كه براى وام 50
ميليونى، متقاضى بايــد ماهانه يك ميليون و 660
هزار تومــان، وام 30 ميليونى، 996 هزار تومان و 
براى وام 15 ميليون تومانــى 498 هزار تومان به 

بانك اقساط بدهد.

شرايط  واجدين  از  نخست  گروه  براى   
پيامك ارسال شد

افرادي كه ديروز (چهارشنبه) مى توانستند به بانك 
مراجعه كنند، كسانى بوده اند كه نتيجه پااليش آنها 
مثبت بوده اســت و وزارت راه و شهرسازى براى 
آنها پيامكى مبنى بر مراجعه به شعبه بانكى كه در 
هنگام بارگذارى مدارك در سامانه مربوطه، اعالم 

كرده اند، ارسال مى كند.
آن دسته از متقاضيانى كه نتيجه پااليش آنها منفى 
اســت، مى توانند اعتراض كنند اما هنوز سازوكار 
اعتراض تدوين نشده كه در اسرع وقت به اطالع 

متقاضيان و ثبت نام كنندگان خواهد رسيد.
بر اســاس اعالم بانــك مركــزى، 15 بانك و 2
مؤسســه اعتبارى وظيفه اعطاى تسهيالت وديعه 

مسكن را بر عهده دارند.
 چه مداركى بايد به بانك ارائه شود؟

مدارك الزم براى ارائه به بانك اصل كارت ملى، اصل 
شناســنامه، قرارداد اجاره نامه رسمى 4 مرداد به بعد 
همراه با كد رهگيرى، گواهى كسر از حقوق يا سهام 
عدالت يا مستمرى بگيرى به همراه شماره حساب يارانه 
متقاضى است و در غير اين صورت مستأجر مشمول 

دريافت اين تسهيالت بايد سفته ارائه دهد.
متــراژ واحدهاى اجاره اى مشــمول دريافت اين 
تســهيالت در شــهر تهران بايد كمتر از 75 متر و 
در ساير شهرها و كالنشهرها كمتر از 90 متر مربع 

باشد.

پرداخت وام وديعه مسكن آغاز شد 

مستأجران وام 30 ميليوني مى گيرند
■ وام وديعه مسكن فقط به اجاره نامه هاى 4 مرداد به بعد داده مى شود

  در شرايط اقتصادى فعلى، دانستن هر 
راهــكار مفيدى كه بــه كاهش هزينه هاى 
خانوار منجر شود، ضرورى است. يكى از 
ايــن هزينه ها، هزينه برق مصرفى در طول 
تابستان است كه معموال به دليل مصرف برق 
باالى انواع كولر مى تواند فشــار زيادى به 
بودجه خانواده وارد كند. براى اينكه بتوانيد 
اين هزينه را به حداقــل كاهش دهيد، ده 
راهكار طاليى اين مقاله را از دست ندهيد.

 اهميت محل نصب كولر
بيشترين مدل كولرهايى كه در تابستان هاى 
كشور ما مورد استفاده قرار مى گيرد؛ كولر 
آبى و كولر گازى يا اســپليت است. نكته 
مهمــى كه مى تواند به كاهش مصرف برق 
هر دوى اين كولرها منجر شود، محل نصب 

كولر آبى و كندانسور اسپليت است.
  انتخاب ظرفيت كولر بر اساس متراژ خانه

پيش از خريــد كولر آبى يــا كولر گازى 
(اســپليت) به متراژى كه قرار است كولر 
آن را خنك كند توجه داشــته باشيد. اگر 
فضايى كه قصد خنــك كردنش را داريد، 
كوچــك اســت مى توانيد از انــواع كولر 
اســپليت كوچك يا كولر پرتابل اســتفاده 
كنيد كه نسبت به مدل هاى معمولى قيمت 

پايين ترى دارد. 
  محل نصب اســپليت و قرارگيرى 

دريچه
بــراى اينكه بتوانيد مصرف برق كولر را به 
كمترين مقدار ممكن برســانيد، مهم است 
كه به محل نصب اسپليت يا كولر گازى و 

همچنين قرار گيرى دريچه هاى كانال كولر 
آبى دقت داشته باشيد.

محل قــرار دادن مبلمان راحتى را با توجه 
به محــل دريچه هاى كولر در نظر بگيريد. 
اين اقدام شبيه اقدام الزم براى اسپليت است 
و نمى گذارد براى ايجاد سرمايش بيشتر از 

دكمه تند كولر استفاده كنيد.
  زمانى براى خاموشى كولرها

درحالى كــه در تمام طــول روز مى توانيد 
از دماى مناســب كولر براى خنك كردن 
منزل استفاده كنيد، شب هايى كه هوا كمى 
خنك تر اســت، كولر را خاموش كنيد و با 
كمك گرفتن از انواع پنكه، مثل پنكه سقفى 
يا پنكه ايستاده، هواى خنك باقى مانده از 

روز را به گردش درآوريد.
 خاموش كردن موقع ترك منزل

درست است كه وقتى از هواى گرم بيرون 
وارد خانه مى شــويد، دوست داريد هوايى 
خنك را نفس بكشيد؛ اما اين كار موجب 
مى شــود چندين ســاعت متوالى سيستم 
سرمايشى شما از برق استفاده كند و خانه را 

براى هيچ كس خنك نگه دارد. 
 پوشاندن درزها و پنجره ها

به خاطر داشــته باشيد هرچه فضاى داخل 
خانه گرم تر باشد، برق بيشترى صرف ايجاد 
سرمايش آن خواهد شد؛ به همين دليل بهتر 
است تمركزتان را روى نگه داشتن هواى 
خنــك در داخل منزل و عــدم خروج آن 
بگذاريد. براى اين كار چند راهكار وجود 

دارد:

با اســتفاده از درزگير، تمام درزهاى در و 
پنجره ها را بپوشــانيد تا هواى خنك راهى 

براى خروج پيدا نكند.
ديوارهــا را عايق بندى كنيــد. عايق بندى 
ديوارها منجر مى شــود هواى گرم داخل 
نيايد و هواى سرد هم از خانه بيرون نرود.

اگر بتوانيد براى پنجره ها ســايه بان نصب 
كنيد، جلوى ورود گرماى زياد ناشى از نور 

خورشيد در تابستان را خواهيد گرفت.
در ساعت هاى گرم روز پرده ها را بكشيد و 
به آفتاب اجازه ايجاد گرمايش بيشتر ندهيد.

 توجه به برچسب انرژى كولر
براى اينكه در پايــان ماه با قبض برقى كه 
اعداد نجومى روى آن نقش بسته اند مواجه 
نشويد، پيش از خريد دستگاه سرمايشى به 

2 نكته اساسى دقت داشته باشيد:
حتما به برچسب انرژى كولر دقت كنيد و 
سراغ محصوالتى برويد كه روى برچسب 
آنها حروف A يا نهايتا B نوشته شده باشد. 
اين حروف تضمين كننــده كاركرد خوب 

كولر در ازاى دريافت برق كمتر است.
چه بــراى خريد كولر گازى يا اســپليت 
به عنوان وسيله سرمايشى و چه براى خريد 
انواع پكيج گرمايشى سراغ محصوالتى از 
برندهاى شــناخته شده برويد كه ضمانت 
پس از فروش و نمايندگى هاى معتبر دارند. 

 كاهش استفاده از وسايل گرمازا
بــراى اينكه كولرتــان را مجبور به تالش 
بيشتر براى خنك كردن فضاى منزل نكنيد، 
سعى كنيد از وســايلى كه ايجاد حرارت 

مى كنند كمتر استفاده كنيد و اين استفاده را 
به ساعت هاى خنك شــب و پس از اوج 

مصرف موكول كنيد.
اجاق گاز و پخت و پز روى آن، اتو كردن 
لباس ها، استفاده از ماشين لباسشويى و حتى 
ظرفشويى همگى حرارتى را توليد مى كنند 
كه به گرم شدن خانه و در نتيجه باال رفتن 
برق مصرفى كولر بــراى خنك كردن هوا 

منجر خواهد شد. 
كولرى متناسب با محيط جغرافيايى

بهتر اســت پيش از خريــد كولر حتما به 
محيطى كه در آن زندگى مى كنيد و آب و 
هواى آن دقت داشته باشيد. معموال توصيه 
مى شــود از كولر گازى براى خنك كردن 
منازل موجــود در مناطق گرم و مرطوب، 
مثل مناطق ساحلى استفاده شود؛ درحالى كه 
استفاده از كولر آبى در مناطق گرم و خشك 

منطقى به نظر مى رسد. 
 كاهش طول كانال كشى

زمانى كه قصد داريــد كانال هاى كولر را 
نصب كنيد، ســعى كنيد طــول آنها را به 
حداقــل كاهش دهيد. هرچــه طول تونل 
بيشتر باشد، برق بيشــترى براى رساندن 
هواى خنك به داخل منزل مصرف خواهد 
شد و بالعكس. عالوه بر اين كار سعى كنيد 
فيلتر كولر گازى را به موقع تميز يا تعويض 
كنيد و براى كولر آبى هم به جاى پوشــال 
از پدهاى سلولزى كمك بگيريد. هر دوى 
ايــن موارد به كاهش مصــرف برق منجر 

خواهد شد.

10روش براى كاهش هزينه برق مصرفى كولر در تابستان
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 رئيس جديد هيأت فوتبال شهرســتان 
مالير در نخســتين جلســه خود با مديران 
باشگاه هاى خصوصى از آينده اى روشن در 

فوتبال و فوتسال اين شهرستان خبر داد.
ــال شهرســتان  ــأت فوتب ــد هي رئيــس جدي
چالش هــا،  برســى  هــدف  بــا  ماليــر 
باشــگاه هاى  مشــكالت  و  مســائل 
ايــن  فوتســال  و  فوتبــال  خصوصــى 
را  خــود  جلســه  نخســتين  شهرســتان 
بــا مديــران ايــن باشــگاه ها در ســالن 
ــرد. ــزار ك ــى برگ جلســات اســتاديوم تخت
مهدى يوســف وند ضمن گراميداشت دهه 

امامــت و واليــت از 
زحمــات و تالش هاى 
رياست  كتابى  ســعيد 
هيــأت  ايــن  اســبق 
تشــكر كرد و گفت: با 
تجربيات  از  اســتفاده 
عزيــز  پيشكســوتان 
داوران  و  مربيــان  و 
ورزشــى  رشــته  اين 
برنامه هايى را براى رفع 
مسائل و مشــكالت فوتبال و فوتسال اين 
شهرســتان تنظيم خواهيم كــرد تا به لطف 
خداوند چالش ها، مســائل و مشكالت را 
يكى پــس از ديگرى از پيش رو برداريم و 
با اتحاد، همدلــى و همفكرى هم آينده اى 
روشــن را براى فوتبال اين شهرستان رقم 

بزنيم.
حاضران در جلســه نيز هر كــدام به بيان 
راهكارها، نكطه نظرات و پيشنهادات خود 
در هر چه بهتر شدن فعاليت هاى اين هيأت 

و باشگاه ها پرداختند.
در پايــان اين جلســه و بــا رأى حاضران 

فرامرز خاكســار به عنوان نماينده باشگاه ها 
بــراى حضور در جلســه مشــترك هيأت 
فوتبال و اداره كل ورزش و جوانان اســتان 

همدان انتخاب و معرفى شدند.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

صعود مدعيان به يك چهارم نهايى ليگ اروپا
 تيم هاى اينتر ميالن، منچســتر يونايتد، سه ويا و شاختار با پيروزى 

مقابل حريفان خود راهى مرحله نيمه نهايى ليگ اروپا شدند.
مرحله يك چهارم نهايى پيكارهاى ليگ اروپا با انجام 4 بازى در آلمان 
دنبال شــد، اينترميالن در ورزشگاه دوســلدورف مقابل بايرلوركوزن 
آلمان با نتيجه 2 بر يك پيروز شد و به نيمه نهايى اين رقابت ها صعود 

كرد.
در ديگر ديدار تيم منچستر يونايتد در ديدار مقابل كپنهاگن دانمارك 
به ســختى و پس از 120 دقيقه به پيروزى رســيد و راهى نيمه نهايى 

ليگ اروپا شد.
تيم ســه ويا با تكل گل «لوكاس اوكامپــوس» هافبك آرژانتينى خود 
با حســاب يك بر صفــر وولورهمپتون را مغلوب كــرد و به مرحله 
نيمه پايانى صعود كرد و شاختاردونتسك اوكراين مقابل بازل سوئيس 
به برترى 4 بر يك دســت يافت تا صعود آسانى به نيمه نهايى داشته 

باشد.
با ايــن اوصاف در مرحله نيمه نهايى، اينتر ايتاليا با شــاختار اوكراين 
و منچستريونايتد انگليس با سه ويا اسپانيا مصاف مى دهند. بازى هاى 

نيمه نهايى روزهاى يكشنبه و دوشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.
به دليل شــيوع ويــروس كرونا و بــا تصميم اتحاديه فوتبــال اروپا، 
ديدارهــاى يك چهارم نهايى، نيمه نهايى و فينال به صورت تك بازى و 

متمركز در آلمان پيگيرى مى شود.

تيم دارى استقالل در ليگ كشتى آزاد
 باشــگاه اســتقالل تهران براى حضور در ليگ برتر كشتى، اعالم 

آمادگى كرد.
برهمين اســاس روز گذشته جلســه اى با حضور «احمد سعادتمند» 
مديرعامل باشگاه استقالل و عبدالمهدى نصيرزاده رئيس سازمان ليگ 
فدراسيون كشتى برگزار شد تا حضور نماينده باشگاه استقالل در ليگ 

برتر كشتى آزاد نهايى شود.
به نظر مى رســد پس از نهايى شــدن حضور تيم اســتقالل در ليگ 
كشــتى آزاد باشگاه هاى كشور، رضا يزدانى دارنده 4 مدال طال و برنز 
پيكارهاى جهانى، سرمربى آبى پوشان در ليگ كشتى را برعهده داشته 

باشد.
زمان نقل و انتقال و ثبت قراردادها پيش از اين تا ابتداى مردادماه بود 

كه به دليل شيوع ويروس كرونا اين زمان تمديد شد.

محمدى به ليگ جزيره نزديك تر شد
 تيم فوتبال وســت برومويچ نيز به جمع مشتريان ميالد محمدى 
پيوست. به گزارش ايرنا، ميالد محمدى مدافع ملى پوش كشورمان كه 
در تيم خنت بلژيك بازى مى كند، عالوه بر پيشــنهاد تيم ليدزيونايتد، 

توانسته نگاه تيم فوتبال وست برومويچ را نيز به خود جلب كند.
ليدزيونايتد و وست برومويچ در اين فصل از چمپيونشيپ انگليس به 
ليگ برتر صعود كرده انــد و براى حضور در رقابت هاى فصل 2020

- 2021 آماده مى شوند 
اين ملى پوش 26 ســاله در تابستان گذشــته به خنت بلژيك پيوست 
و توانســت عملكرد خوبى در سمت چپ خط دفاعى اين تيم داشته 
باشد. هزينه انتقال محمدى به تيم جديد، 6/3 ميليون پوند اعالم شده 

است. 

3 گزينه روى ميز بارسلونا 
براى جانشينى ستين

 نشريه «اسپورت» كاتالونيا در جديدترين خبرخود 3 گزينه اصلى 
سران بارسلونا براى جانشينى ستين در فصل آينده را معرفى كرد.

اگر سران باشگاه بارســلونا تصميم به بركنارى ستين در فصل آينده 
بگيرند، 3 گزينه روى ميز آبى انارى ها وجود دارد. مائوريسو پوچتينو، 

مارسلو گاياردو و گارسيا پيمنتا 3 گزينه بارسلونا هستند.
ســتين در فصل گذشته نتوانســت در رقابت با رئال براى فتح الليگا 
موفق ظاهر شــود و در نهايت تسليم شــد تا شاگردان زيدان قهرمان 

الليگا شوند. همچنين در جام حذفى اسپانيا نيز ناكام ماند.
تنهــا رقابتى كه اكنون بارســلونا در آن حضــور دارد ليگ قهرمانان 
اروپا است. كاتاالن ها قرار اســت جمعه در يك ديدارى حساس در 

يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا به مصاف بايرن مونيخ بروند.

الكازت در آستانه انتقال به اتلتيكو مادريد
 درصورت تمديد قرارداد 
اوباميانگ با آرسنال ، الكساندر 
الكازت مهاجم فرانسوى اين 
اتلتيكومادريد  راهــى  تيــم 

خواهد شد.
به گزارش ايلنا، درصورتى كه 
آرسنال موفق شود قرارداد پير 
خط  ستاره  اوباميانگ  امريك 
حملــه خــود را تمديد كند 
در آن صورت به الكســاندر 
الكازت ديگر مهاجم اين تيم 

فرصت خواهد داد تا به باشگاهى ديگر منتقل شود.
بر اساس اعالم ديلى ميل نظر باشگاه آرسنال انتقال الكازت به اتلتيكو 

است و براى اين انتقال مبلغ 30 ميليون پوند درنظر گرفته است.
الكازت در ســال 2017 هم تا يك قدمى پيوســتن به اتلتيكو پيش 
رفتــه اما در آن زمان ممنوعيت اتلتيكــو از حضور در بازار نقل و 
انتقاالت توســط يوفا ســبب شــد الكازت نتواند به تيم مادريدى 

ملحق شود.

زمين رنج پركتيس گلف در همدان 
ساخته مى شود

 هيأت گلف استان همدان با دانشگاه علوم پزشكى درباره ساخت 
زمين رنج پركتيس گلف رايزنى مى كند.

رئيس هيأت گلف اســتان و معاون توسعه و پشتيبانى دانشگاه علوم 
پزشــكى از فضاى دانشگاه براى ســاخت زمين رنج پركتيس گلف 

بازديد كردند .
على اصغر ســالوند رئيس هيأت گلف و فريبرز نياستى معاون توسعه 
و پشتيبانى دانشگاه علوم پزشكى از زمين هاى دانشگاه براى ساخت 

زمين رنج پركتيس گلف بازديد به عمل آوردند .
ســالوند اظهار كرد: در پى عقد تفاهم نامه همكارى دوجانبه فى مابين 
هيأت گلف همدان و دانشــگاه علوم پزشــكى با توجه به ظرفيت ها 
و نياز هاى دانشگاه علوم پزشــكى به اين نتيجه رسيديم كه قطعه اى 
از فضاى دانشــگاه علوم پزشكى را براى ساخت زمين رنج پركتيس 

گلف بازسازى كنيم.
وى ادامه داد: توافق هاى اوليه در اين باره انجام شــده و هيأت گلف 
و دانشــگاه علوم پزشــكى پس از طى مراحل ادارى و تأمين بودجه 
به زودى به بازسازى قطعه اى از زمين دانشگاه براى ساخت زمين رنج 

پركتيس اقدام خواهند كرد.
ســالوند تصريح كرد: نياز به داشــتن زمين گلــف در همدان كامال 
احســاس مى شود و ســاخت اين زمين تمرينى به يقين تأثير بسزايى 
در جذب كاركنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى خواهد داشت 
و مربيــان مجرب هيأت گلف با به كار گرفتن تمامى امكانات موجود 

بازيكنان مطرح و شاخصى پرورش خواهند داد .
وى در ادامه افزود: از ديگر برنامه هاى پيشــنهادى هيأت گلف، ارائه 
دروس تئورى و عملى ورزش گلف و رشته هاى زير مجموعه آن به 
دانشجويان دانشگاه است و هيأت گلف استان با تمام توان و امكانات 

خود دانشگاه علوم پزشكى را در اين راستا همراهى مى كند .

جدال سرخابى ها در قالب جام حذفى
 برگزارى جام حذفى به مرحله حســاس خود رسيده است و هر 
4 تيم حاضر در نيمه نهايى براى رســيدن به جام قهرمانى انگيزه هاى 

متفاوت دارند.
رقابت هاى جــام حذفى باشــگاه هاى ايران در مرحلــه نيمه نهايى 
قرعه كشى شد و 2 تيم استقالل و پرسپوليس در اين مرحله به مصاف 
هم مى روند و تراكتور تبريز نيز ميزبان نفت مســجد سليمان خواهد 
بود. اين رقابت ها 4 و 5 شهريور در تهران و تبريز برگزار خواهد شد.

شايد به نظر برســد نفت مسجدسليمان نسبت به ساير تيم ها شانس 
كمترى براى قهرمانى در جام حذفى دارد، به ويژه اينكه بايد در تبريز 
به مصاف تراكتور برود. با اين حال جام حذفى جام شگفتى هاست و 

نمى توان تيم شهر نخستين ها را هم دست كم گرفت. 
از ســويى ديگر تراكتــور در فصلــى پرفراز و نشــيب مى خواهد 
هوادارانش را خوشــحال كند و دســِت پُر فصل را به پايان برساند، 
آن هم فصلى كه دوســت نداشت به اتمام برسد! قرمزپوشان تبريزى 

تا رسيدن به فينال مسير هموارترى نسبت به 2 تيم پايتخت دارد.
ديگر مســابقه نيمه نهايى جام حذفى كه حتى از فينال هم جذاب تر و 

پرمخاطب تر خواهد بود. 
ــى  ــد و حت ــام مى دانن ــى ج ــال اصل ــابقه را فين ــن مس ــى اي برخ
ممكــن اســت برخــى معتقــد باشــند قهرمــان جــام حذفــى از ايــن 
ــل پيش بينــى نيســت.  ــال قاب ــا فوتب ــرون خواهــد آمــد ام ــازى بي ب
حتــى در فصــول گذشــته تيم هايــى مثــل خونــه بــه خونــه بابــل از 

ــال رســيده اند. ــه فين دســته يــك هــم ب
اگــر پرســپوليس بتواند قهرمان جــام حذفى شــود در آن صورت 
سرخپوشــان پايتخت 2 جام ديگر هم خواهند برد؛ يكى جام حذفى 
و ديگرى جام سوپرجام اســت. در آئين نامه مسابقات سازمان ليگ 
درج شــد از اين پس هر تيمى كــه همزمان قهرمان ليگ برتر و جام 
حذفى شــود، به طور اتوماتيك قهرمان ســوپرجام هم خواهد شد و 

ديگر مسابقه اى به اين عنوان برگزار نخواهد شد.
 از سويى ديگر اســتقالل خود را مدعى اصلى قهرمانى جام حذفى 
مى داند و پس از شكســت دادن ســپاهان، مجيد نامجومطلق اعالم 
كرد بازيكنان استقالل شايســته كسب يك جام قهرمانى هستند. اگر 
اســتقالل به قهرمانى برسد در آن صورت يك دربى جذاب ديگر در 
پايتخت را شــاهد خواهيم بود و پيش از آغاز فصل آينده مســابقه 
ســوپرجام بين 2 تيم استقالل( قهرمان حذفى) و پرسپوليس(قهرمان 

ليگ برتر) برگزار مى شود.
به اين ترتيب هيجان در فوتبال باشــگاهى حداقل تا 5 شهريور ادامه 

خواهد داشت.
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پيشخوان

ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى 
بدينوسيله به متعهدين:

- ميالد شهبازى، نام پدر: حسن، تاريخ تولد: 1372/11/12 ، شماره ملى 3950432183 ، شماره 
شناسنامه: 3950432183 به نشانى: نهاوند، خيابان گلشن، خيابان نواب، كوچه سيداحمد 

-محمدسعيد شهبازى، نام پدر: محمود، تاريخ تولد: 1346/07/01 ، شماره ملى: 3961762015 
، شــماره شناسنامه: 643 به نشانى: نهاوند، شــهرك طالقانى، كوچه شركت گاز، پالك 14-

6591811111
ابــالغ مى گردد كه بانك كشــاورزى نهاوند تاريــخ ايجاد: 1359/06/22 ، شناســه ملى: 
10100830184 به نشــانى: نهاوند، روبروى پارك شــهر به اســتناد قرارداد بانكى به شماره 
852934009 مورخ 1396/09/13 جهت وصول مبلغ 168,052,792 ريال موضوع الزم االجرا 
و خســارت تأخير الى يوم الوصول (اصل طلب 134,432,160 ريال، سود 10,754,572 ريال، 
خسارت تأخير تأديه 22,866,060 ريال و خسارت تأخير روزانه 47,733 ريال) به انضمام ٪5 
حقوق دولتى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9900298 
در اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند واحد اجرا تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/05/09 
مأمور ابالغ اداره پست، آدرس متعهدين ميالد شــهبازى و محمد سعيد شهبازى شناسايى 
نگرديده و كليه اوراق عيناً اعاده گرديده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى طبق مقررات جريان خواهد يافت. (م الف 
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انتخابى جام جهانى فوتبال در آسيا 
به تعويق افتاد

ــام  ــى ج ــاى مقدمات ــه  ديداره ــيا برنام ــال آس ــيون فوتب  كنفدراس
ــرار داد و  ــر ق ــتخوش تغيي ــر دس ــار ديگ ــر را ب ــى 2022 قط جهان
ــق  ــه تعوي ــال ب ــا را يكس ــن ديداره ــدى اي ــه بع ــزارى مرحل برگ

ــت. انداخ
ــيايى موجــب  ــان و كشــورهاى آس ــا در جه ــروس كرون ــيوع وي ش
شــد تــا برگــزارى مســابقات انتخابــى جــام جهانــى هــم دســتخوش 

ــيون  ــمى كنفدراس ــالم رس ــق اع ــال طب ــا اين ح ــود. ب ــرات ش تغيي
فوتبــال آســيا، برگــزارى مرحلــه بعــدى مســابقات مقدماتــى 
ــن  ــيا 2023 چي ــاى آس ــام ملت ه ــر و ج ــى 2022 قط ــام جهان ج

ــاد. ــق افت ــه تعوي ــال ب ــك س ــمى ي ــورت رس به ص
كنفدراســيون فوتبــال آســيا به صــورت رســمى اعــالم كــرد كــه بــا 
ــا  ــترك فيف ــم مش ــق تصمي ــا، طب ــروس كرون ــيوع وي ــه ش ــه ب توج
ــر  ــا قط ــى فيف ــام جهان ــى ج ــى مقدمات و AFC، مســابقات مقدمات
ــن  ــش از اي ــه پي ــن ك ــيا در چي ــاى 2023 آس ــام ملت ه 2022 و ج
ــه  ــزار شــود، ب ــر امســال برگ ــر و نوامب ــود در ماه هــاى اكتب ــرار ب ق

ــده 2021 موكــول شــد. ســال آين
AFC  در اين بــاره نوشــت: با هدف حفظ ســالمتى و ايمنى همه 
ورزشــكاران، فيفا و كنفدراسيون فوتبال آســيا براى نظارت دقيق از 
اوضاع منطقه در زمان شــيوع ويروس كرونا به زودى تاريخ هاى دقيق 

اين مسابقات را اعالم خواهد كرد.
تيم ملى كشورمان در مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 با تيم هاى 
عراق، بحرين،هنگ كنگ و كامبوج هم گروه اســت و با 2 شكســت 
مقابــل عراق و بحرين شــرايط خوبى در جدول نــدارد و در تمامى 

ديدارهاى باقيمانده محكوم به پيروزى است.

دعوت از 2 بانوى همدانى 
به تيم ملى مهارت هاى 

فردى
 دو تــن از بانوان اســتان همدان به 
اردوى انتخابى تيم ملى بسكتبال مهارت 

هاى فردى دعوت شدند.
فاطيما اميــرى از شهرســتان همدان و 
زهرا ســلگى از شهرستان نهاوند نفرات 
دعوت شــده به اين اردو هســتند. هر 
دوى ايــن بازيكنان ســال گذشــته در 
ليگ هــاى نوجوانان و جوانان كشــور 
حضور داشــته و عملكرد خوبى از خود 
به نمايش گذاشــتند. اين اردو به منظور 
انتخاب نفرات تيم ملى براى شركت در 
مسابقات آسيايى برگزار مى شود. الزم به 
ذكر است با توجه به شيوع ويروس كرونا 
و تصميم فيبا، مسابقات آسيايى به صورت 

مهارت هاى انفرادى برگزار خواهد شد.

ماليرى ها در شطرنج 
آنالين كشور خوش 

درخشيدند
 ماليرى ها قهرمانى و نايب قهرمانى 
سومين دوره مسابقات آنالين شطرنج زير 

18 سال آزاد كشور را كسب كردند.
اميرحســين نوروزى و ابوالفضل زنديه 
ورزشكاران خوش آتيه ماليرى عناوين 
قهرمانى و نايب قهرمانى ســومين دوره 
مسابقات آنالين شطرنج زير18 سال آزاد 

كشور را ازآن خود كردند.
اين دوره از مســابقات با شــركت 24 
شطرنج باز در 5 دور به روش سوئيسى 
به ميزبانى هيأت شــطرنج شهرســتان 
بندرلنگــه برگــزار شــد . در پايان اين 
مسابقات اميرحسين نوروزى با كسب 5 
امتياز و ابوالفضل زنديه با كسب 4 امتياز 
از شهرســتان مالير مقام هاى قهرمانى و 
نايب قهرمانى اين دوره از مســابقات را 

ازآن خود كردند .

بام ايران زير پاى 
كوهنوردان ماليرى

 كوهنــوردان ماليرى با صعود به قله 
دماوند بــام ايران زمين دهــه امامت و 
واليت و عيد سعيد غدير خم را گرامى 

داشتند.
در برنامه اى از پيش تعيين شده كوهنوردان 
ماليرى بــا هماهنگى هيأت كوهنوردى 
شهرســتان مالير با صعود به قله 5 هزار 
و 610 مترى دماوند دهه امامت و واليت 

و عيد سعيد غدير خم را گرامى داشتند.
تعداد 16 نفــر از كوهنوردان ماليرى در 
اين برنامه فرهنگى ورزشى شركت كرده 
و پس از طى كردن مســيرى با شــرايط 
جوى نامســاعد همراه با بارش برف و 
سرماى زير صفر درجه با مدد جستن از 
موالى خود امير مؤمنان على(ع) با افتخار 
بــر بلنداى بام ايران قلــه 5 هزار و 610 
مترى دماوند ايستادند و پرچم پرافتخار 

كشورمان را به اهتزاز درآوردند.

ستاره آژاكس در ليست 
خريد آرسنال

 ســتاره هلندى تيم فوتبــال آژاكس 
در ليست خريد ســرمربى توپچى هاى 
لندن قــرار گرفت. به گزارش نشــريه 
ســان، «ميكل آرتتا» سرمربى تيم فوتبال 
آرسنال مى خواهد براى تقويت تيم خود، 
«كوئينســى پرومس» وينگر 28 ساله تيم 

فوتبال آژاكس را به لندن بياورد.
اين انتقال براى توپچى هاى لندن حدود 

25 ميليون پوند هزينه دارد.

 دو تيــم پاس همدان و چــوكاى تالش 
امشــب در بازى حســاس و سرنوشت ساز 
ليگ دسته دوم مقابل هم صف آرايى مى كنند.
هفته بيست وپنجم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشــور امشب به طور 
همزمان در شــهرهاى مختلف دنبال مى شود 
و در حســاس ترين بازى هفته 2 تيم مدعى 
پاس همدان و چوكاى تالش مقابل هم قرار 
مى گيرند. سبزپوشــان پاس درحالى ميزبان 
چوكاى صدرنشين هســتند كه هفته گذشته 
فرصت رســيدن به صدر جدول را از دست 
دادند و امشب در ديدار خانگى در ورزشگاه 
شهيد حاج بابايى مريانج با اميدهاى كم رنگى 

مقابل حريف قدرتمند خود قرار مى گيرند.
هر 2 تيم در هفته بيســت وچهارم با شكست 
تلخى روبه رو شدند و حاال چوكا با اختالف 
4 امتيازى نسبت به پاس بخت اول صعود به 

دسته نخست رقابت ها است.
شاگردان فرشــاد پيوس حتى با يك تساوى 
نيز در بازى امشــب مى توانند جشن صعود 
خود را در همدان برپا كنند و امشــب با يك 

بازى بسته به دنبال حداقل امتياز هستند.
امــا پاس كه هفته گذشــته شــانس صعود 
مستقيم خود را كم رنگ كرد، امشب محكوم 
به برد اســت تــا اميدهايش بارور شــود و 
سرنوشــت صعود را به هفته پايانى بكشاند، 
پاســى ها نه تنها در اين بــازى 3 امتياز كامل 
را مى خواهنــد بلكه هفته آينده نيز با غلبه بر 
ســردار بوكان كامياب نخواهند شد و منتظر 
لغزش چوكا در ديدار خانگى با شــهردارى 
بندرعباس خواهند بود تا بلكه بندرنشــينان 

راه صعود مستقيم پاس را هموار كنند.
اما بازى امشب از حساسيت بااليى برخوردار 
است و شاگردان على قربانى بدون توجه به 
جدول تنها به پيروزى فكر مى كنند تا اقتدار 
خود را نشان دهند. پاســى كه هفته گذشته 
به دليــل ابتال بازيكنانش بــه ويروس كرونا 

نتوانســت از چند بازيكن اصلى خود سود 
ببــرد و در يك بازى ضعيف مســابقه را به 
مس شــهر بابك واگذار كرد در بازى امشب 
با تمام توان قدم به ميدان خواهد گذاشــت 
تــا در آخرين بازى خانگى خود و در غياب 
هوادارانش به پيروزى شــيرينى دست پيدا 

كند.
هم اكنون حضور پاس در پلى اف قطعى است 
اما براى صعود مستقيم راه پر پيچ و خمى را 
پيش رو دارد و بايد منتظر بود تا ببينيم بازى 

امشب چگونه رقم خواهد خورد.
اين بازى به نوعى جدال سرخابى هاى سابق 
نيز محســوب مى شــود در تيم چوكا فرشاد 
پيوس مهاجم اسبق پرسپوليس روى نيمكت 
مربيگرى است و در نيمكت پاس نيز احمد 
جمشــيديان مدير فنى و بهمن طهماســبى 
مربى از استقاللى هاى ســابق قرار دارند كه 

حساسيت بازى را دوچندان مى كند.
شــرايط 2 تيم طورى اســت كه نتايج ديگر 
بازى ها در سرنوشت آنها جايى ندارد و تمام 
هوش و حواس بازيكنان و كادر فنى به درون 
زمين اســت. اين بازى حكم مرگ و زندگى 
را دارد و پاســى ها دوست ندارند حريف در 

جلوى چشمان آنها جشن صعود بگيرد.
در ســاير ديدارهاى امروز شــهداى بابلسر 
شهردارى  است  ماهشــهر  شهردارى  ميزبان 
بندرعباس از نفت و گاز گچساران پذيرايى 
مى كند. مس شهر بابك پذيراى سردار بوكان 
خواهد بود. ايران جوان بوشــهر راهى اهواز 
مى شــود تا با ملى حفارى اين شهركه در لبه 
پرتــگاه قرار دارد بازى كند. شــهردارى بم 
ميزبان نفت اميديه است و در انتهاى جدول 
نيز يك ديدار 6 امتيازى برگزار مى شــود و 
بعثت كرمانشــاه كه در قعر جدول قرار دارد 
پذيراى شهداى رزكان كرج كه در يك قدمى 
سقوط قرار دارد، اســت. تيم بازنده در اين 
بازى قطعًا به ليگ دسته سوم سقوط خواهد 

كرد و تيم برنده نيز اميدهايش تا هفته پايانى 
باقى خواهد ماند.

اما رقابت هاى هفته بيســت وپنجم در گروه 
نخســت اين رقابت ها روز گذشته دنبال شد 
و در حســاس ترين بازى 2 تيم مدعى خيبر 
خرم آباد و استقالل مالثانى به تساوى بدون 
گل دست يافتند. شهردارى آستارا يكى ديگر 
از مدعيان صعود در خانه پذيراى شهردارى 
همــدان بود. در اين بازى شــاگردان هادى 
گلمحمدى 3 بر يك بازى را واگذار كردند. 
شــهردارى همدان در اين بازى تشــريفاتى 
انگيــزه چندانــى بــراى بازى نداشــت اما 
بندرنشينان آســتارا براى آنكه همچنان اميد 
صعود داشته باشند با قدرت ظاهر شدند و با 
كسب اين پيروزى و توقف خيبر با 49 امتياز 
به همراه نماينده اســتان لرســتان صدرنشين 

شدند.
شــهيد قندى يزد كه تــا 2 هفته پيش مدعى 
اصلى صعود بــود در ادامه روند ناكامى هاى 
خود اين هفته نيز مقابل ديگر مدعى صعود، 
فــوالد نوين اهواز تن به شكســت 2-4 داد 
تا عمًال شانسى براى صعود حتى به پلى اف 
نداشته باشند، فوالد نوين با اين پيروزى 48

امتيازى شدند و در پله سوم قرار گرفتند.
در ســاير بازى ها ميالد تهــران 3 بر 2 مس 
نويــن كرمان را با شكســت بدرقه كرد اميد 
گنــاوه و اترك بجنورد بدون گل مســاوى 
كردند و اواالن مهاباد نيز 4 بر 2 شــهردارى 

فومن را شكست داد.
در جدول گروه نخســت خيبــر خرم آباد و 
شهردارى بندر آستارا با 49 امتياز صدرنشين 
هستند و فوالد نوين با 48 و استقالل مالثانى 
بــا 46 امتياز در رده بعــدى قرار دارند و در 
هفته پايانى سرنوشــت تيم هاى صعودكننده 
مشخص خواهد شــد در انتهاى جدول نيز 
ســقوط 2 تيم اروند خرمشــهر و شهردارى 

فومن قطعى شده است.

امشب پاس- چوكا 
در بازى سرنوشت 

آينده اى روشن در انتظار فوتبال و فوتسال مالير

آگهي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي حوزه ثبتى تويسركان 

نظر بــه اينكه هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد ســند رسمي مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك تويســركان به موجب رأى شماره 
139960326004000357 مــورخ 1399/04/11 تصرفــات مفــروزى و مالكانــه آقاى على 
رضا شمســعلى فرزند يارمراد به شــماره ملى 39794961552 متقاضى پرونده كالســه 
1398114426004000087 در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 136/68 مترمربع 
قسمتي از پالك 3540 اصلي واقع بخش 1 تويسركان،خيابان مدرس سبزوارى،كوچه ساحل 
خريدارى مع الواســطه از يار مراد شمسعلى محرز گرديده است. لذا مفاد رأى باستناد ماده 3 
قانون و ماده 3 آيين قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز در اين روزنامه آگهي مي گردد، 
در صورتي كه شــخص يا اشخاص ذينفع به رأى صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار 
اين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويســركان تسليم و رسيد عرض حال جهت 
ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمناً معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به مراجع قضايي دادخواســت تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند. در غير 
اينصورت متقاضى مى تواند گواهى عدم دادخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم 
نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه خواهد داد 

ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد. (م الف 257)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/23
سيروس قلى زاده 
  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان
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استفاده از هواپيماهاى برقى به ديوار كرونا 
برخورد كرد

تعليق برنامه پروازهاى سبز
 بنا بر اعالم نشــريه اكونوميست خطوط هوايى جهان فرصتى 
براى بيرون آمدن از بحران ناشــى از ويروس كرونا و ســبزتر 
شــدن زمين دارند كه اين امر نيازمند حضور دولت ها در جهت 
كاهش قدرت بســيارى از عوامل تأثيرگــذار در صنعت هوايى 
است. اما شــيوع كرونا به تأخير افتادن استفاده غول هاى هوايى 
از هواپيماهــاى برقى منجر شــده و برنامه پروازهاى ســبز را 

درآورده است.  تعليق  به  درحال حاضر 
صدمات ناشــى از بيمارى كوويد-19 بر صنعت حمل ونقل هوايى 
آنچنان گسترده است كه آسمان اين صنعت را كه زمانى مسير عبور 

هواپيماهاى غول پيكر و مسافرانى از سراسر دنيا بوده و منبع درآمد 
با سودهاى كالن براى شركت هاى هواپيمايى و ايجاد اشتغال افراد 

بسيارى بود، اينك از هواپيما خالى كرده است.
باوجود اينكه انتظار مى رفت در سال 2020 حدود 5 ميليارد مسافر 
(توريست و غيرتوريســت) از سفرهاى هوايى اســتفاده كنند، با 
همه گيرى ويروس كرونا در جهان اين رقم به نصف خواهد رسيد 
و احتمال بازگشــت اين صنعت به پيش از كرونا دســت كم براى 
ســال 2024 برآورد شده است. با بازگشــت صنعت هواپيمايى به 
پيش از كرونا، اين صنعت اولويت دوگانه مستحكم تر كردن اقتصاد 
و افزايش پروازها را با اســتفاده از پشــتيبانى عوامل تأثيرگذار در 

صنعت هوايى مدنظر دارد.
ايــن امر مى توانــد صنعت هوايى را با مشــكالتى روبه رو كند كه 
مهم ترين آن انتشــار گاز دى اكســيدكربن  است. شيوع كرونا منجر 

بــه كاهش چشــمگير پروازها و در نتيجه كاهــش توليد گازهاى 
گلخانه اى و كاهش زباله هاى بســيار آلوده شــده است اما احياى 
مجــدد پروازها و افزايش آن به منظور جبران خســارت هاى وارده 
منجــر به افزايش گازهاى گلخانه اى و زباله هاى بيشــتر مى شــود 
و باتوجه به فشــارهاى مالى گســترده صنعت هوايى جهان براى 
دفع زباله در آينده، جهان با مشــكالتى مواجه است. به اين منظور 
ســازمان هاى حمل ونقل هوايى در چند ســال گذشــته و پيش از 
كرونا براى شــركت هاى هواپيماســازى مقرراتى را براى ساخت 
هواپيماهــاى پاك تدوين كرده اند. خطــوط هوايى جهان همچون 
بوئينگ و ايرباس به منظور حفظ شــهرت خود و تسريع سفرهاى 
هوايى به برنامه ريزى نســل بعدى هواپيماهاى سبز و پاك به منظور 

جلوگيرى از گرم تر شدن زمين اقدام كرده اند. 
باتوجــه به اينكه منابــع مالى اين صنعت با افزايــش هواپيماها و 

پروازها تأمين مى شــود ســرمايه گذارى گســترده و گام هاى بلند 
براى فناورى نوين جهت پروازهاى بدون انتشار گاز كربن چندان 
امكان پذير نيست؛ زيرا تنها 30 شركت هوايى يعنى يك سوم خطوط 
هوايى جهان پيش از بروز بحران سودآور بودند و حتى كمك هاى 
مالــى دولت ها و ســازمان ها همچنان نمى تواند بــر ناكامى ديگر 
شــركت ها در جبران خسارت ها اثرگذار باشــد و امكان پرداخت 
كمك هاى مالى بيشتر براى ايجاد شرايط سبز پروازها وجود ندارد. 
شــركت هواپيمايى لوفت هانزا با پرداخت 9/8 ميليارد دالر امكان 
خريد 80 هواپيما با ســوخت مناسب را دارد اما اين شركت بزرگ 
هواپيمايى براى حفظ جايگاه خود به مبالغى بســيار بيشــتر براى 

خريد هواپيماهاى بيشتر نياز دارد. 
شركت هواپيمايى فرانسه نيز با ارائه 1/5 ميليارد يورو امكان توسعه 
هواپيماها با انتشــار صفر گازهاى آالينده را فراهم كرده اســت و 

شركت هاى هواپيمايى را موظف مى كند براى مسيرهاى كوتاه تر و 
بين شهرى در فرانســه خدمات دهى به صورت زمينى باشد و پرواز 
نكنند. خطوط هوايى آمريكا نيز با دريافت يارانه حدود 25 ميليارد 
دالر از دولت درصدد رســيدن به مسير ســبز در آسمان ها برآمده 
اســت. با شيوع ويروس كرونا امكان اســتفاده از اين هواپيماها به 
تاخير افتاد.باتوجه به اينكه اين صنعت در ركود بى ســابقه اى به سر 
مى برد توســعه هواپيماهاى سبز با ســرعت بسيار كمى امكان پذير 
خواهــد بود. شــركت ايرباس توســعه اين هواپيماها با اســتفاده 
از ســوخت هاى تجديدپذيــر برق يا هيدروژن را تا ســال 2023 
هدف گذارى كرده بود اما تحقق آن درصورتى امكان پذير است كه 
غول هاى هواپيماسازى جهان اين اطمينان را به دست آورند كه اگر 
قصد سرمايه گذارى در ساخت هواپيماهاى پاك را داشته باشند از 

رونق بازار برخوردار خواهند شد.

مژدگانى براى يابنده سنگ پاى گمشده
ابوعطا »

 خوب اين روزها ما هم مثل خيلى ها دچار ســرماخوردگى روحى 
شديم و طنزمون نمياد، بنابراين گفتيم چند تايى خبر را با هم بخوانيم و 
چند تا تيكه هم بيندازيم تا بلكه جگر شما هم خنك شود و بعد با دلى 

آرام به ادامه زندگى بپردازيد.
يكم: بنده هنوز به حكمت اين مســأله پى نبرده ام كه چرا تمام شــهرها 
و اســتان ها فكر مى كنند خودشان از هرگونه بيمارى پاك و منزه هستند 
و هر ويروس و آلودگى كه هســت از طريق ديگــران وارد منطقه آنها 
مى شــود، بايد به اين عزيزان گفت: «داداش دارى اشتباه مى زنى»، باور 
كن اون قضايا مربوط به روزهاى ابتداى كرونا بود، در شرايط فعلى همه 
شــهرها و اســتان ها كم يا زياد از كروناى مرغوب فرد اعلى برخوردار 
شده اند و حتى توان صادرات هم دارند، ديگر بحث ترسيدن از واردات 

كرونا ما به ازايى ندارد.
دوم: آقاى پورابراهيمى رئيس كميســيون اقتصادى مجلس همين چند 
شب پيش در تلويزيون گفت 20 ميليون نفر اشتباه سهام عدالت گرفته اند 
و 20 ميليون نفر هم كه بايد مى گرفته اند نگرفته اند با اين حســاب اگر 
كودكان و غيرمشــموالن را كنار بگذاريم، به طور سرانگشــتى فقط 3 يا 
4 هزار نفرى درســت و به جا سهام گرفته اند و البته اين قبيل اشتباهات 
چيزى نيست، حتماً مى دانيد كه مسئوالن بركنار نمى شوند بلكه از شكلى 
به شــكل ديگر تغيير حالت مى دهند، اين بندگان خدا چون چند دهه از 
اين سمت به آن سمت نقل مكان مى كنند و كل ايام عمر را از اين جلسه 
به آن جلسه مى روند، ديگر خيلى از تغييرات جامعه خبر ندارند و گمان 
مى كنند هنوز دهه 50 است و كل مردم يا اداره جاتى هستند يا مغازه دارند 
يا در كارخانه و زمين كشــاورزى مشغول اند و اقشار غير از اين موارد 
اگرچه با عناوين پرطمطراق بخش خصوصى و ... خطاب مى شوند اما 
جايى را ندارند كه متولى آنها باشــد و البته مقصر هم خودشان هستند 
آدم عاقل يا بايد كارمند باشد يا كارگر يا بيكار مستمرى بگير، قبول كنيد 
كه بخش خصوصى اصًال يه جورى است حتى اسمش هم مفسده انگيز 
است و انسان را ياد مسائل خصوصى و بى تربيتى مى اندازد، انتظار نداريد 

كه مسئوالن عزيز به مسائل خصوصى شما هم رسيدگى كنند؟!
ســوم: آقاى فتاح آمد نشست در تلويزيون و خيلى قشنگ تمام ملك و 
امالكى كه در اختيار دستگاه هاى مختلف است را افشا كرد و رفت، البته 
اين امر به نفس خود بد نيســت ولى واقعاً پس از دهه 70 كه رســانه ها 
تبديل به حزب شدند گويا در سال هاى آينده قرار است رسانه ها مجرى 
و قانونگذار و ناظر و عدليه هم باشــند، چون همه مســئوالن دولت و 
مجلس و كارشناسان و... به طور مستمر در رسانه ها درحال انتقاد، افشا، 
اتهام، اكتشــاف و انداختن تقصير بر گردن ديگران هســتند، كاش اين 
وسط كسى هم پيدا شــود يك مقدارى از تقصيرات را بر گردن بگيرد 
البته انتظار عذرخواهى يا خداى ناكرده فعل قبيح استعفا به سبك ژاپن و 
كره جنوبى نداريم اما حداقل خوب است مثًال مجلس و دولت يا منابع 
طبيعى و اوقاف يا محيط زيســت و صنعت و معدن يا بنياد مستضعفان 
و ســاير ادارات غيرمستضعف، بنشينند با هم توافق كنند به اين صورت 
كه ما اون انتقادى كه شــما قرار اســت مطرح كنى را پيگيرى مى كنيم 
شــما هم آن نقايصى كه قرار اســت بر ســر ما چماق كنى را فعًال در 
جعبه نگاه دار تا خودمان كار را درست كنيم اين طورى هم از حجم كار 
رسانه ها كاسته مى شود و هم در اين بين گوش شيطان كر شايد سودى 

هم به مردم برسد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هر چه را كه با چشم خود ديدى و دلت آن را خواست، براى خدا قرار ده، كه اين است 
تجارت آخرت؛ زيرا خداى متعال مى فرمايد : «آنچه نزد شماست تمام مى شود و آنچه نزد 

خداست ماندنى است»
مكارم األخالق : 2 / 357 / 2660

 فعاالن گردشگرى همدان با حضور نمايندگان 
مجلس صبح روز شــنبه 25 مردادماه در نشســتى 
راهكار ها و آسيب شناسى گردشگرى در روزهاى 

كرونايى را بررسى مى كنند.
به گزارش همدان پيام، اين نشســت توسط كميته 
گردشگرى مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
اسالمى شــهر همدان با حضور رؤساى اصناف و 
فعاالن گردشــگرى در مركــز همايش هاى قرآنى 

همدان برگزار مى شود.
بر اساس آمار ميراث فرهنگى استان همدان، شيوع 
ويروس كرونــا 26 ميليارد تومان به تأسيســات 

گردشگرى استان خسارت وارد كرده است.
اگرچه هنوز بــراى ارزيابى كامل تأثيرات كرونا و 
بحران جهان بر روى صنعت توريســم خيلى زود 
است اما مشخص است كه ميليون ها شغل وابسته 
به اين صنعت در خطر نابودى هستند. در اين ميان 
همدان هم بى نصيب نيســت و آسيب كرونازدگى 
گردشگرى مشهود است. شواهد موجود بيانگر آن 
اســت كه حدود 80 درصد از كســب و كارهاى 
مرتبط با گردشــگرى، كوچك و متوســط هستند 
و اين گردشــگرى همواره براى اشتغالزايى براى 
زنان، جوانان و جمعيت شهرى و روستايى پيشتاز 

بوده است.
اجــراى پروژه هــا در راســتاى رونق و توســعه 
گردشــگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دســتى در 
شهرستان هاى اســتان همدان از جمله برنامه هاى 
ميراث فرهنگى در ســال 99 به شــمار مى رود كه 
در همين راســتا توجه جدى و اساســى بر جلب 
حمايت مســئوالن و نيز نمايندگان مردم منطقه در 

مجلس شوراى اسالمى است.
اما آنچه مورد سؤال است اين نكته خواهد بود كه 
در مجلس يازدهم چه اقداماتى در راستاى توسعه 

گردشگرى مى تواند انجام شود؟
در پاســخ به اين پرســش برخى نماينــدگان از 
شــهرهاى متعدد به رســانه ها عنوان كرده اند، در 
راســتاى رونق صنعت گردشــگرى در كشور با 
توجه به ظرفيت ها و قابليت هايى كه در اين حوزه 
وجود دارد، تشكيل فراكسيون قوى گردشگرى در 
مجلس شوراى اسالمى با جديت پيگيرى مى شود.

آنچــه مســلم اســت، پيش نويس تشــكيل اين 
فراكســيون تهيه شــده و در جلســه بــا مجمع 
نمايندگان شمالغرب كشــور اين مهم مطرح و با 
اخذ موافقت در راســتاى تشــكيل اين فراكسيون 
براى بهره مندى از ظرفيت هاى گردشگرى موجود 
اقدام مى شــود. تشكيل اين فراكسيون مى تواند در 
راســتاى رونق گردشــگرى در همدان نيز نقش 
بســزايى ايفا كند؛ زيرا اين مهــم قدرت چانه زنى 
با مســئوالن را افزايش داده و سبب رونق صنعت 

گردشگرى در منطقه خواهد شد.

اما با توجه به نقــش و اهميت فعاليت هاى حوزه 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، الزم 
اســت نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى 
براى جــذب اعتبارات ملى به ايــن حوزه برنامه  

مشخصى داشته باشند.
تالش براى جــذب اعتبارات ملــى براى اجراى 
پروژه هــاى ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دستى از برنامه هاى مورد پيگيرى در مجلس 

يازدهم است. 
رونق اين حوزه تأثير مســتقيمى بر رونق توليد و 

افزايش اشــتغال دارد و بايد مــورد حمايت قرار 
گيرد. 

با توجــه به حواشــى كــه كرونا بــراى فعاالن 
گردشگرى ايجاد كرد نبايد از نقش گردشگرى در 
راســتاى تحقق شعار سال و ميزان تأثيرگذارى آن 

غافل شد.
با توجه به شعار ســال تعيين شده از سوى مقام 
معظــم رهبرى مبنــى بر جهش توليــد، صنعت 
گردشــگرى مى توانــد نقــش تعيين كننده اى در 
تحقق اين شعار داشته باشد. صنعت گردشگرى 
از صنايع پرســود در جهان به شــمار مى رود و 
رونق ايــن بخش در افزايش توليد ناخالص ملى 
نقش اساسى داشــته و مى تواند زمينه ساز توسعه 
كشور شــود. با بهره بردارى از ظرفيت هاى اين 
حــوزه مى توان زمينه براى توســعه اقتصادى را 
فراهم آورد كــه نمونه موفق برخوردارى از اين 
ظرفيت هــا را مى توان در برخى كشــورها نظير 

مالزى و تركيه مشاهده كرد. 
از آنجا كه شــهرهاى اســتان همدان ظرفيت ها و 
قابليت هاى بااليى در بخش گردشــگرى دارد كه 
نيازمند معرفى و شناســاندن و نيــز بهره بردارى 
مناســب از آنهاســت مى توان ايــن مهم را جدى 

انگاشت.
 با بهره بردارى از ظرفيت هاى اين حوزه در همدان 
درصورت جــذب اعتبار الزم بــراى پروژه هاى 
گردشگرى مى توان همدان را به يكى از قطب هاى 

مهم گردشگرى در كشور تبديل كرد.
براى توســعه بهره ورى از فرصت گردشگرى در 
استان الزم اســت هرگونه سرمايه گذارى واقعى و 
مؤثر بخش خصوصى در راستاى رونق گردشگرى 
در شهرستان هاى اســتان همدان نيازمند حمايت 

هستند. 
اميــد آنكه پــس از برگــزارى نشســت فعاالن 
گردشــگرى با نمايندگان مردم همدان در مجلس 
شوراى اسالمى ورود اين نمايندگان به فراكسيون 
و كميسيون هاى مرتبط به گردشگرى جدى تلقى 
شــود تا بتوان به واســطه نفوذ و تأثيرگذارى آنها 
شاهد اعمال راهكارهايى كارآمد در مسير دستيابى 

به توسعه گردشگرى باشيم 

در نشست راهكار ها و آسيب شناسى گردشگرى در روزهاى كرونا 

فعاالن گردشگرى 
دست به دامن مجلس شدند

چكش حراِج 
بومگردى ها بلند شد
 نايــب رئيس جامعــه اقامتگاه هــاى بوم گردى 
ايران با انتقاد از شــيوه حمايت از كسب و كارهاى 
به ويژه كوچِك گردشگرى و بى توجهى به نظرهاى 
مشورتى تشكل هاى خصوصى، گفت: تعداد زيادى 
از اقامتگاه هاى بومگردى در آستانه تعطيلِى كامل و 
فروش قرار گرفته اند، اتفاق ناخوشايندى كه بعدها 

صداى آن بلند مى شود.
اكبر رضوانيان به ايســنا گفت: در چندماه گذشــته 
جلسات مختلفى با مسئوالن وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى داشتيم. اعضاى جامعه 
اقامتگاه هاى بومگــردى در اوج كرونا از كاشــان، 
اصفهان و خراسان رضوى به تهران آمدند تا در اين 
جلسات مشورتى شــركت كنند. چند جلسه درباره 
نحوه حمايت ها از گردشــگرى در بحــران كرونا، 
معوقــات بانكى و امهال قبــوض انرژى و تحريك 
تقاضا برگزار شد. ما هر بار مى آمديم كه درمانى براى 
درد اقامتگاه هاى بوم گردى پيدا كنيم. مدام هم تأكيد 
مى كرديم اينقدر با بوم گردى ها آمارى برخورد نكنيد، 

ولى گوش شنوايى وجود ندارد.
وى ادامه داد: اين همه به جلسات دعوت مى شويم 
نمى دانيم چه نقشى داريم؛ طرِف مشورت هستيم 
و نظراتمــان در تصميم گيرى هــا اثرگذار اســت 
يا فقط قرار اســت در جلســات حضور داشــته 
باشيم. اين همه حرف زديم و به نحوه حمايت ها 
اعتراض كرديم و پيشــنهاد داديم، آخر هم تصميم 
خــود را اجرا كردند. چندبار درخواســت كرديم 
جلسه مشــترك با وزارت كار بگذارند تا سيستم 
پرداخت تسهيالت جبرانى خسارت كرونا، اصالح 
شــود، چون معتقديم بســته حمايتى و تهسيالت 
فعلى بدون هرگونه اثرگذارى اســت. با اين وضع 

نمى دانيم در جلســات وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى شركت كنيم يا نكنيم، 
وقتى نتيجه ملموسى را شاهد نبوده ايم و نظراتمان 

لحاظ نشده است.
وى اشــاره اى به مشــكالت ثبت اين تشكل كرد و 
افزود: جامعه حرفه اى اقامتگاه هاى بومگردى با مجوز 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
تشكيل شده اســت، ولى 2 سال طول كشيد تا ثبت 
شركت شود، چون تعريف نشده بود! تا پيش از ثبت 
هم امكان تفويض اختيار وجود نداشت و در مقابل 
براى اعضاى جامعه هم نمى توانســتيم كارى انجام 
دهيم. حتى عضوگيرى ساده هم نمى توانستيم انجام 

دهيم.
نائب رئيس جامعه اقامتگاه هاى بوم گردى در ادامه با 
اشاره به حمايت هاى جبرانى خسارت كرونا، اظهار 
كــرد: هنوز نمى دانم اين تســهيالت را يك كمدى 
تلخ بدانيم يا يك تراژدى. چند جلســه گذاشتيم كه 
اين تسهيالت براى بيمه محورها شايد مناسب باشد 
ولى براى اقامتگاه هاى بومگردى چون خانواده محور 
هستند، قابليت اجرا ندارد. بوم گردى ها ممكن است 
براى ده تا 15 نفر شــغل ايجاد كنند ولى همه آنها از 

اعضاى يك خانواده باشند.
 بارها درباره اينكه زواياى بوم گردى در تســهيالت 
حمايتى كرونا مشــخص شود، جلســه داشتيم. در 
همان جلسات هم مشــخص شد 3 گروه بدون كد 
كارگاهى بيمه وجود دارند؛ اقامتگاه هاى بوم گردى، 
هنرمندان صنايع دستى و راهنمايان گردشگرى. درباره 
بوم گردى ها قرار شد مبناى پرداخت تسهيالت تعداد 
اتاق ها باشد. اين پيشنهاد مصوب شد. بين وزارت كار 
و گردشــگرى هم تفاهم شد اما موقع اجرا با فاجعه 

روبه رو شديم.
رضوانيــان افزود: هــر اقامتگاهى كه درخواســت 
تسهيالت مى كرد، فقط يك نفر حساب مى شد. قرار 
بود 12 ميليــون تومان وام بدهند كه در روز ثبت نام 

در سامانه كارا متوجه شديم مبلغ وام 6 ميليون تومان 
شــده است. يعنى هر اقامتگاه بوم گردى كه ده تا 15 
نيروى كار داشــت فقط 6 ميليون تومان مى توانست 
وام بگيــرد. با كارشــناس وزارتخانه هــاى كار و 
گردشــگرى صحبت كرديم، متأسفانه هدف گذارى 
و مصوبات اوليه به فراموشــى سپرده شده بود. قرار 
بود خسارت هاى كرونا جبران شود، اما چگونه قرار 
است اين كار را انجام دهند وقتى شيوه اجرا به سمت 
ديگرى رفته است. احساس ما اين است كه اين وام 
داده مى شــود تا يك منتى هم بر ســر گردشگرى و 
كسب و كارهاى آن گذاشته شود. با اين رويه صنعت 
گردشگرى بدهكارتر مى شود، درحالى كه هيچ كمكى 

هم به آن نشده است.
وى ادامه داد: متأسفانه هيچ دستگاه اقتصادى و بانكى 
در اين مدت از صنعت گردشــگرى حمايت نكرد. 
هيچ يك از پرداخت هاى وام و ماليات به تعويق نيفتاد 
و وزارت نيــرو هم تمام قبوض را به موقع دريافت 
كرد، اگر هزينه آب و برق را نمى داديم سريع اخطار 

قطع مى فرستاد.
وى افزود: گردشــگرى با بحران مواجه اســت اما 
مهمتر از آن، مشــاركت نداشتن و دلسوزى نكردن 
دستگاه هاى ديگر است. فراكسيون گردشگرى يك 
جلسه با تشكل هاى خصوصى بگذارد تا حرف ها و 

پيشنهادهاى ما را بشنود. 
خواسته ما به تأخير انداختن معوقات وام، ماليات و 
قبوض به مدت يك ســال بود، توقع بااليى است؟ 
نمى گوييم اصال نمى دهيم، فقــط مى خواهيم زمان 
بيشترى به ما داده شــود. آن 3 ماهى كه براى امهال 
ماليات و قبوض انرژى درنظر گرفتند اشــتباه بود، 
چون داستان ركود گردشگرى با كرونا آغاز نشد، به 
پيش از آن و زمــان گرانى بنزين برمى گردد. بخش 
گردشگرى به ويژه كسب و كارهاى كوچك فرصت 
نفس كشيدن نداشتند، چطورى ماليات، قبض آب و 

برق و اقساط وام را بدهند.

معاون گردشگرى همدان: 
آزمون گردشگرى در همدان برگزار مى شود 

 معاون گردشــگرى همدان از صدور مجوز ستاد ملى مقابله با كرونا 
براى برگزارى آزمون گردشگرى خبر داد.

على خاكسار با اشاره به اهميت برگزارى آزمون گردشگرى، اظهار كرد: 
اين آزمون با مجوز ستاد ملى مقابله با كرونا، 24 مرداد جارى در همدان 

و مراكز ديگر استان ها برگزار خواهد شد. 
در آزمون گردشــگرى 157 نفرهمدانى از 6 هــزار و 16 داوطلب، 24 
مردادماه با دريافت مجوز از ســتاد ملى مقابله با كرونا و با رعايت تمام 

دستورالعمل هاى بهداشتى شركت مى كنند.
وى ادامــه داد: در همــدان بــراى برگــزارى ايــن آزمــون، يــك مركــز 
ــزار  ــر برگ ــح و عص ــت صب ــون در 2 نوب ــن آزم ــده و اي ــن ش تعيي

خواهــد شــد.
خاكسار يادآورشد: آزمون رشته هاى راهنماى ايران گردى و جهان گردى، 
راهنماى طبيعت گردى، راهنماى زمين گردشــگرى و مديريت فنى در 
نوبت صبح و آزمون رشته هاى مديريت تأسيسات گردشگرى، مديريت 
فنى طرح تطبيق و كارشناس ارزيابى طرح تطبيق در نوبت عصر برگزار 

مى شود.
 پيــش از ايــن در پى درخواســت  داوطلبان مبنى بــر تعويق زمان 
آزمون ها به دليل شــيوع ويروس كرونا، زمان آزمون جامع دوره هاى 
كوتاه مدت گردشــگرى كه قرار بود در 16 اســفند 98 برگزار شود، 

به تعويق افتاد.  


