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رفتار منطقى حاجى بابايى 
در مجلس

 1- قرار گرفتــن حاجى بابايى در بين 
داوطلبان رياست مجلس و همچنين توافق 
بيشتر فراكسيون هاى نوبنياد مجلس يازدهم 
بر رياســت وى، از پيش از انتخابات قابل 

پيش بينى بود...

آگهى مزايده واگذارى غرف فروشگاه هاى زنجيره اى اتكا
در راستاى سياست هاى شركت فروشگاه هاى زنجيره اى اتكا در جهت ارائه خدمات 

خرسندساز به خانواده هاى محترم نيروهاى مسلح و عموم مشتريان در قالب مزايده در 
فروشگاه هاى استان از صنوف و كسبه «افراد حقيقى و حقوقى» و شركت هاى توليدى 

دعوت به همكارى مى نمايد.

غرف عبارتند از:
غرفــه قصابــى، مــرغ گــرم و بســته بنــدى، لبنــى و پروتئينــى، آجيــل 
و خشــكبار، غرفــه فرهنگــى و لــوازم التحريــر، غذاخــورى، ماهــى فلــه، 

بســته بنــدى گوشــت گــرم و ......
مقاضيــان مــى تواننــد جهــت اطالعــات بيشــتر و بازديــد از محــل بــه مديريــت فروشــگاه مراجعــه نماينــد 

مهلــت شــركت در مزايــده از 6 خــرداد تــا 16 خردادمــاه مــى باشــد.
آدرس فروشگاه مركزى: ميدان باباطاهر، اتكا 

تلفن: 081-34225970
هزينه آگهى به عهده برنده مزايده بوده و اتكا در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار است.

شركت فروشگاه هاى زنجيره اى اتكا

آگهى مناقصه 

تعاونى مسكن كارگران تالشگر الوند استان همدان 

بــا توجــه بــه اينكــه تعاونــى مســكن كارگــران تالشــگر الونــد 
اســتان همــدان در نظــر دارد نســبت بــه محوطــه ســازى پروژه 

96 واحــدى خــود اقــدام نمايــد.
ــوت  ــى دع ــا حقوق ــى ي ــخصى حقيق ــكاران ش ــه پيمان  از كلي
ــا شــماره  بعمــل مــى آيــد جهــت دريافــت اســناد مناقصــه ب
09181076479 تمــاس حاصــل نمــوده و يــا بــه آدرس همــدان، 
ــارك  ــروى پ ــى، روب ــهيد چراغ ــان ش ــتى، خياب ــهرك بهش ش
ورزش، مجتمــع 96 واحــدى فــاز يــك بهشــتى جهــت بازديــد و 

دريافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماينــد.
حداكثــر زمــان تحويــل قيمت پيشــنهادى تــا تاريــخ 99/03/12 

ــد. مى باش
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در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

تعطيالت فطر مردم منتظر مسئوالن نماندند

سفرهاى پرخطر درسايه ناهماهنگى مديريت كرونا

رنج هاى پساكروناى 
بيماران 

مردم از 
بهبوديافتگان 
كرونا فرارى اند

امروز پارلمان دهم صندلى ها را ترك مى كنند

پايان مجلس منفعل!
■ مجمع نمايندگان استان در دوره يازدهم منسجم حركت كند
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سرقت ريل
 دليل حادثه قطار همدان

■ گفته مى شود راه آهن همدان به دليل نداشتن راه بان بارها مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفته است

شت
ددا

انتخاب حاجى بابايى يا
به نفع مجلس و كشور است

ــت و در  ــار مى رف ــه انتظ ــه ك   همان گون
ــى  ــام پيش بين ــين همدان پي ــاى پيش تحليل ه

شــده بــود...
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رفتار منطقى حاجى بابايى در مجلس
 1- قرار گرفتن حاجى بابايى در بين داوطلبان رياســت مجلس و 
همچنين توافق بيشتر فراكسيون هاى نوبنياد مجلس يازدهم بر رياست 

وى، از پيش از انتخابات قابل پيش بينى بود. 
چه آنكه وى هم سابقه كار اجرايى در باالترين سطح، وزارت را داشت 
و هم حضــور فعال چندين دوره اى در مجلــس از وى يك نماينده 
باتجربه، قوى، تأثيرگذار و كاربلد ساخته است كه هم به كار اجرا آشنا 
است و هم مناسبات تصميم گيرى و تصميم سازى در نظام جمهورى 

اسالمى را به خوبى بلد است. 
2- پيش بينى مى شــد كه در ايــن دوره حاجى بابايى براى رســيدن 
راحت تر به كرسى رياســت مجلس با توافق ائتالف اصولگرايان در 
ليســت تهران اين ائتالف قرار گرفته و از تهران به مجلس راه يابد تا 
بتواند با پشتوانه ليست مهم تهران در تحوالت ابتدايى مجلس، هدف 

اصلى ائتالف را پيش ببرد. 
امــا حاجى بابايى ايــن روش را نپذيرفت و به همــدان آمد و مانند 
يك رقيب در انتخابات فعاليت ســالم انجام داد و براى بار ششــم با 
اعتماد مردم همدان نماينده اى از اســتان همدان شد تا اين مردم را در 

دستاوردهاى شكوفايى سرمايه انسانى استان شريك كند. 
3- حاجى بابايى همانگونه كه در انتخابات مانند يك رقيب تمام عيار 
عمل كرد در مجلس نيز از تن دادن به رقابت براى رياســت مجلس 

ابايى نداشت و رقابتى سالم را با تمام داوطلبان رياست آغاز كرد. 
با آنكه از شــانس وى اين دوره مجلس بيشــترين داوطلب را براى 
رياســت داشت اما اين رفتار منطقى حاجى بابايى بود كه وى را پيروز 
رايزنى ها و ائتالف ها و اتحادها كرد تا امروز از باالترين شــانس براى 

رياست مجلس برخوردار باشد. 
4- بــا آنكه برخى درون و برون مجلس تالش كردند حاجى بابايى را 
وارد حاشــيه كنند اما وى در يك فضاى منطقى به ســمت جلو پيش 

رفت و درگير حاشيه نشد. 
در اين راه عوامل ايجاد جنگ روانى به نفع دولت تالش كردند رقيب 
حاجى بابايى، قاليباف را مورد هجمــه قرار دهند تا با يك كار روانى 
آراى نمايندگان در دفاع از مظلوميت او در پشت قاليباف قرار گرفته و 
حاجى بابايى از گردونه رقابت پيش از رأى گيرى حذف شود اما رفتار 
هوشــمندانه حاجى بابايى اين تاكتيك دولتى ها را خنثى كرد و آنها در 

پيشبرد اين تاكتيك موفق نبودند. 
5- حاجى بابايــى اكنون حمايــت نمايندگان مــورد حمايت جبهه 
پايدارى، ائتالف اصولگرايان، فراكســيون زاگرس نشينان و فراكسيون 

مهم انقالب اسالمى را براى رياست مجلس يازدهم به همراه دارد. 
در اين شــرايط رقيب وى به آرا 40 نماينده مستقل و اصالح طلب و 
اصولگرايان بى تعهد به ائتالف دلبســته اســت و اگر شرايط به همين 
منوال پيش برود، مى توان قاليباف را رهبر فراكسيون اقليت مجلس در 

آينده پس از انتخاب رئيس مجلس دانست. 
6- حاجى بابايى تاكنون نشان داده راه و رسم سياست ورزى پارلمانى 
را مى دانــد و مى تواند در شــرايطى كه رســانه هاى طرفدار رقيب با 
خبرســازى حتى نام وى را به عنوان شانس رياست مجلس سانسور 
مى كردنــد، بازى را به نفع ائتالف و مــردم تغيير دهد و گزينه اصلى 
رياســت باشد.  وى همچنين ثابت كرده براى تقويت جايگاه مجلس 
در گام دوم انقالب با برنامه وارد ميدان شده و اين تقويت در راستاى 

منافع نظام و مردم خواهد بود. 
7- روند طى شــده نشــان مى دهد، اگر اتفاق غيرمنتظره رخ ندهد، 
حاجى بابايــى رئيس مجلس يازدهم خواهد بــود و در آغاز گام دوم 
انقالب، همچون گام نخســت يك همدانى رياســت يكى از قوا را 
برعهده خواهد گرفت با اين تفاوت كه منطق و كاربردى حاجى بابايى 
براى همدان توسعه و براى كشور اقتدار و پيشرفت را به دنبال خواهد 

داشت. 
پــس انتظــار مى رود نماينــدگان مجلــس همچنان كــه تاكنون در 
نظرســنجى ها رأى به تجربه، صداقت، كاربلدى، توانمندى، انقالبى، 
واليى و مردمى بودن، امتحان پس داده و در صحنه بودن، رأى داده اند 
و حاجى بابايــى را به گزينه اصلى رياســت مجلــس يازدهم تبديل 
كرده انــد، در روز رأى گيرى نيز گرفتار حاشــيه و تاكتيك هاى جنگ 
روانــى تيم هاى فعال درون و برون مجلس قــرار نگرفته و با رأى به 
حاجى بابايى گام نخست مجلس در گام دوم انقالب را محكم بردارند. 

برخورد قاطع با اوباش و به هم زنندگان امنيت
 رئيس كل دادگسترى استان همدان از برخورد تكان دهنده قانون با تمام اراذل و اوباش 

و مخدوش كنندگان امنيت روانى جامعه خبر داد.
به گزارش فارس، جلســه شوراى قضايى اســتان همدان با حضور رئيس كل دادگسترى 
اســتان و ديگر اعضاى اين شــورا با موضوع بررســى و تبادل مسائل مختلف قضايى و 

اجتماعى برگزار و تصميمات الزم اتخاذ و مصوب شد.
رئيس كل دادگســترى استان همدان در اين جلسه با اشاره به برخى اقدامات توسعه مدار 
در ســاختار مجموعه هاى قضايى از جمله افزايش شعب حقوقى از 10 شعبه به 14 شعبه 

و افزايش دادگاه هاى تجديدنظر از 11 شــعبه به 17 شــعبه در ماه هاى اخير اظهار كرد: 
انجام كار جهادى در مجموعه هاى قضايى مســتلزم اســتفاده از نيروهاى خالق، جوان و 

انقالبى است.
محمدرضا عدالتخواه از انجام بيش از 90 تغيير در ســمت ها و پســت هاى قضايى در 
اســتان از جمله تعدادى از رؤســاى دادگسترى و دادســتان هاى شهرستان خبر داد و 
افزود: ضرورت استمرار سياست قضايى حبس زدايى در قبال محكومان جرايم غيرمهم 

و خرد است.
وى گفت: مجموعه ضابطان از قبيل نيروى انتظامى و ساير مراجع امنيتى موظفند با دقت و 
سرعت الزم تمام مرتكبان به ارعاب و قدرت نمايى در فضاى مجازى و واقعى را شناسايى 

و به دادسراها معرفى كنند تا با آنها برخورد قاطع و قانونى صورت بگيرد.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان تأكيد كرد: تمام اراذل و اوباش و مخدوش كنندگان 

امنيت روانى جامعه شناسايى و با چهره سخت قانون مواجه خواهند شد.
وى دربــاره ضــرورت رفع موانع توليد در اســتان گفت: طبق برنامه ريزى انجام شــده 
به صورت منظم و مســتمر از واحدهاى توليدى و كارخانجات اســتان به ترتيب اولويت 

بازديد خواهد شد.
عدالتخواه خاطرنشان كرد: در همين راستا ضمن ارزيابى از وضعيت و مشكالت موجود 
تدابير الزم در راستاى رفع موانع توليد و تحقق سياست هاى ابالغى مقام معظم رهبرى در 

اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى اتخاذ و اجرا خواهد شد.

سرقت ريل
 دليل حادثه قطار همدان

■ گفته مى شود راه آهن همدان به دليل نداشتن راه بان بارها مورد دستبرد سارقان قرار گرفته است

جشن الفبا براى كالس اولى هاى همدان 
برگزار شد

 جشن الفبا با همكارى آموزش و پرورش استان و صدا و سيماى 
مركز همدان براى كالس اولى ها برگزار شد.

به گزارش مهر، در اين جشــن كه جمعــى از معلمان دوره ابتدايى و 
دانش آموزان كالس اولى حضور داشــتند، برنامه هاى شاد و مفرح به 

اجرا درآمد.
معاون برنامه ريزى و توســعه منابع آموزش و پرورش استان همدان 
گفت: معلمان عزيز و سخت كوش به ويژه در پايه اول ابتدايى زحمات 
بسيارى را در شرايط كرونايى متحمل شدند تا تعطيلى مدارس سبب 

وقفه در تعليم و تربيت دانش آموزان نشود.
ياســر نانكلى برگزارى جشن الفبا را از برنامه هاى مهم دستگاه تعليم 
و تربيت خواند و عنوان كرد: برگزارى اين جشــن در شــبكه استانى 
ســيماى همدان اقدام ارزشــمندى است كه با اســتقبال خانواده ها و 

دانش آموزان مواجه شد.
وى گفت: جشن الفبا برنامه مهمى است كه هم موجب ايجاد روحيه 
نشــاط در دانش آموزان شــده و هم نوعى ارج نهــادن به تالش هاى 

معلمان به حساب مى آيد.

دشمن با تمام امكانات خرمشهر را اشغال كرد
 آزادسازى خرمشهر كار خدا بود

 فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان معتقد است دشمن با 
تمام امكانات خرمشــهر را اشغال كرد و آمده بود كه بماند، بر همين 
اساس است كه وقتى امام فرمودند كه «خرمشهر را خدا آزاد كرد» در 

واقع هم كار بشر نبود كه بتواند از عهده اين كار برآيد.
مظاهر مجيدى در گفت و گو با فارس به مناســبت سالروز آزادسازى 
خرمشــهر اظهار كرد: عمليات بيت المقدس در ســال 61، پس از 3

عمليات اصلى مانند ثامن االئمه، طريق القدس و فتح المبين انجام شــد 
كه در تاريخ دفاع مقدس يك عمليات بى نظير است.

وى با اشــاره به اينكه وضعيت خرمشهر به شكلى بود كه نياز به يك 
عمليات فنى حساب شده داشتيم، افزود: خداوند متعال كمك كرد و 

چگونگى انجام اين عمليات را در ذهن فرماندهان قرار داد.
مجيدى با بيان اينكه خرمشــهر يكى از شهرهاى نزديك به مرز عراق 
اســت كه يك مثلث آبى شــامل كارون، كرخــه و هورالعظيم آن را 
فراگرفته و از طرف خشكى نيز به عراق متصل است، ادامه داد: وقتى 
ارتش بعثى به دنبال گرفتن خرمشــهر بود، نيروهاى نظامى ايرانى در 
اين شــهر به جز اندك نيروى ارتش، سپاه و مردمى وجود نداشت كه 
به عنوان مرزدار فعاليت مى كردند و عــراق با آنكه تمام توان خود را 

صرف كرد تا خرمشهر را اشغال كند، 34 روز به طول انجاميد.
وى با بيان اينكه پس از تسخير خرمشهر بعثى ها روى ديوارهاى شهر 
نوشتند «ما آمديم كه بمانيم» خاطرنشان كرد: 575 روز ارتش عراق در 
خرمشــهر بودند و تمام امكانات الزم را براى آنكه خرمشهر را ايران 

جدا كنند، فراهم كرده بودند.
مجيدى با اشــاره به اينكه عراق از مثلث آبــى به عنوان دژ دفاعى و 
رده هاى پدافندى كه ايجاد كرده بودند، اســتفاده مى كرد، گفت: وقتى 
ارتش عراق وارد خرمشهر شد داراى 3 لشگر پياده، زرهى و مكانيزه 

مستقر بود و زمانى كه ما حمله كرديم با اين3 لشگر مواجه بوديم.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان با اشاره به اينكه وقتى امام 
فرمودند كه «خرمشــهر را خدا آزاد كرد» در واقع هم كار بشر نبود كه 
بتواند از عهده اين كار برآيد، افزود: از استان همدان 2 گردان عمليات 
انجام داد و شــهداى بزرگوارى چون محمود شــهبازى فرمانده سپاه 
همدان را تقديم انقالب و اســالم كــرد و در آن عمليات رزمندگانى 
چون شــهيدخوش لفظ و شــهيد همدانى نيز حضور داشتند كه كار 

اطالعات عمليات را انجام مى دادند.
وى با بيان اينكه شــهيد شهبازى همزمان كه فرمانده سپاه همدان بود، 
جانشين لشگر27 محمدرسول ا... بود، تصريح كرد: اين شهيد روز دوم 
خرداد در شــلمچه به شهادت رسيد و در مجموع يك حماسه در اين 
منطقه خلق شد. مجيدى ادامه داد: ما مى توانيم آن حماسه تاريخى را 
بازتعريف كنيم و بينيم كه نســل امروز هم همان راه را در پيش گرفته 
است كه نمونه آن دفاع از حرم بود كه نسل هاى امروزى از پدر و مادر 

رضايت نامه  مى آوردند كه راهى دفاع از حرم شوند.
وى با بيان اينكه در ســيل، زلزله و كرونا هم ديديم كه نسل امروز كه 
پا در مســير شهدا گذاشــته اند، علم را در دست گرفتند و كار را آغاز 
كردند، خاطرنشــان كرد: براى آن ها فــرق نمى كند كه در كدام حوزه 

باشد، بلكه هدف اين است كه مسير انقالبى و شهادت را طى كنند.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان با اشاره به اينكه نسل 
چهارمى ها هم در اين مسير گام برداشند، گفت: اين وظيفه ما مسئوالن 
اســت كه بتوانيم زواياى دفاع مقدس را بــراى همگان بازگو كنيم و 
قطعاً اين مسير براى ما هويدا خواهد بود. وى اظهار كرد: شهيد حاج 
ميرزامحمد سلگى كه خداوند به او عنايت كرد كه بماند تا كتاب «آب 
هرگز نمى ميرد»، متولد شود؛ الگويى براى ديگران است كه مى توان از 

سيره ايشان براى تشريح دفاع مقدس بهره برد.

1- اتحاد داوطلبان رياســت مجلس به نفع حاجى بابايى شكل گرفته 
است. گويا جمعى از داوطلبان پس از نشستى تصميم به كناره گيرى به 
نفع حاجى بابايى و حمايت از وى با همه توان گرفته اند. گفتنى است 
با اين اتحاد وضعيت حاجى بابايى نسبت به قاليباف در شرايط بهترى 

قرار گرفته است.
2- حمايت رســانه ملى از رقيب حاجى بابايى براى رياست مجلس 
همچنان ادامه دارد. گويا پخش مســتقيم ســخنرانى هاى وى در اين 
روزها به منظور تأثيرگذارى بر رأى نمايندگان، بخشى از اين حمايت 
اســت. گفتنى است صدا و سيما به گونه اى عمل مى كند كه گويا فقط 
نماينده هاى تهران، نماينده هســتند و بايد در پخش زنده و برنامه ها 

مدنظر باشند!
3- واردكنندگان برنج از چالش تغيير نوع ارز ترخيصى براى واردات 
رهايى نيافته انــد، گويا  تخصيص ارز نيمايى قطره چكانى و با توقف 
همراه بوده است. گفتنى است تداوم اين وضعيت مى تواند بازار برنج 

را با تالطم بيشتر همراه كند.
4- شوراى شــهر همدان به دنبال توجيه حضور مديران غيربومى در 
همدان است. گويا طرح اعطاى شهروند افتخارى به كسانى كه 3 سال 
در همدان زندگى كرده اند به اين منظور تهيه و بررسى مى شود. گفتنى 
است افزودن تبصره و استثنا كردن مديرانى كه مجبور البته با شوق به 

حضور بوده اند، مى تواند اين ابهام را رفع كند.
5- خانه هاى 35 مترى در تهران توســط شــهردارى ساخته مى شود. 
گويــا طرح ســاخت خانه هاى كم متــراژ و كوچك اندازه از ســوى 
شهردارى تهران به وزارت كشور ارائه شده است. گفتنى است هدف 
از ســاخت اين خانه ها، ايجاد سرپناه براى كاستن از تعداد مستأجران 
و حاشيه نشــينى در تهران اســت كــه مى تواند الگويــى براى ديگر 

شهردارى ها نيز باشد.

 شيوع كرونا هرگونه فعاليت ريلى و هوايى 
را در تمام دنيا تحت تأثير قرار داده اســت، به 
همين دليل حركت قطار مسير 2 سويه همدان 
- مشهد كه از اسفند سال گذشته لغو شده بود، 
باالخره بــا فروكش كردن موج ويروس كرونا 
در برخــى نقاط، مجدد اين قطار حركت خود 

را از غروب روز شنبه از سرگرفت.
 اين قطار با ظرفيت 320 نفرى و با كوپه هاى 
4 و در برخــى روزها 6 نفره، مســافران را تا 
پيش از سايه سوم كرونا از همدان به مشهد و 
بالعكس جابه جا مى كرد و حاال هم قرار بود تا 
با كاهش موارد ابتال باز هم موجى از عاشقان 

ثامن الحجج را به ديدار يار رساند.
قطار همدان- مشهد، جمعه از ساعت 18:30

دقيقه همدان را به مقصد مشــهد ترك كرد و 
بى خبر از اينكه شــامگاهى شوم در انتظارش 
است از ذوق زيارت بى تاب كوه ها و دشت ها 
را مى بلعيد تا اينكه شــامگاه شنبه، در حوالى 
10 كيلومترى پرند از ريل خارج شــد و بنا بر 
مســتندات موجود اين اتفاقى حوالى ساعت 
22:50 رخ داد و تاكنــون 40 مصدوم خود بر 

جاى گذاشته است.
بر اســاس خبرهاى منتشر شــده و مستند بر 
گزارشــات افراد عينى در اين حادثه 3 واگن 
از قطار جدا شده اند و همچنان بررسى ها براى 

دريافت علت دقيق حادثه ادامه دارد.
اين شــرايط درحالى است كه بنا بر گفته هاى 
يــك منبع آگاه خط همدان از نخســتين روز 
افتتاح ريلى خود تاكنون همواره خطر خروج 

از ريل را در كمين خود دارد.
ــه  ــدار ك ــن ميهمان ــاى اي ــر صحبت ه ــا ب بن
پيــش از ايــن در خطــوط ريلــى همــدان بــه 

مشــهد فعــال بــوده اســت، همــواره موضــوع 
ســرقت پيچ و مهره هــا از ريــل در همــدان 
ــل  ــز دلي ــون ني ــوده و هم اكن ــز ب چالش برانگي
ــده شــدن برخــى  ــن خــروج دزدي ــى اي اصل

خطــوط ريلــى گــزارش شــده اســت.
وى افــزود: متأســفانه بــا اينكــه يكى از 
نيروهاى مؤثر در راه آهن ها افرادى هســتند 
كه چك مســير ريلى را بــر عهده دارند و 
و  ندارد  وجــود  مى شــوند  خوانده  راه بان 
همين موضوع سبب شــده تا نظارت دقيق 
و چك يابى مشــكل از خطوط ريلى همدان 

با مشكل همراه شود.
در همين راســتا سرپرست ســازمان امداد و 
نجات هالل احمر از درمان سرپايى مصدومان 
حادثه خروج قطار از ريــل در نزديكى جاده 

قديم پرند - زير پل رودخانه شور خبر داد.

به گزارش مشرق، مهدى ولى پور گفت:  ساعت 
22:50 امشــب در پى خــروج قطار همدانـ  
مشهد از ريل حوالى 10 كيلومترى پرند (استان 
تهران) 2 تيــم ارزياب هالل احمــر اعزام و 
تاكنون 40 نفر آسيب ديده سرپايى مداوا شدند.
وى افــزود: اين قطار 45 مســافر و 15 خدمه 
داشــت كه يكى از واگن ها از خط خارج و 2

واگن واژگون شده است.
به گفته وى، اين حادثه 5 مصدوم داشته است 
و مصدومان ســرپايى درمان شــدند بر همين 
اســاس 4 تيم امدادى از هــالل احمر با 15

نجاتگر به محل حادثه اعزام شدند.
بنا بر اطالعات ميدانى خبرنگار ما و مستندات 
منابع آگاه درحال حاضر مديريت خطوط ريلى 
همدان به مشهد به مديريت مشهد سپرده شده 
اســت و رانندگان لوكوموتيو نيز از اهالى قم 

هستند اين درحالى اســت كه همدان چندى 
پيش به عنوان مركز راه آهن غرب كشور معرفى 
شــد و همين اتفاق سبب شد تا در همسايگى 
اين استان، كرمانشــاه واكنش هايى نشان داده 
شــود تا جايى كه براى گرفتن امتياز مركزيت 
غرب اين 2 استان را در يك مسير رقابتى قرار 

داد.
حاال اما به نظر مى رسد با وجود ظرفيت باالى 
همدان در مديريت راه آهن كه سبب شد بنا بر 
هزار و يك دليل همدان را مركز راه آهن غرب 
كشور معرفى كند اما مديريت خطوط ريلى آن 
به شركت هاى غير بومى سپرده شده است كه 
متأســفانه با آنچه حادثه همدان-  مشهد نشان 
مى دهد چندان با نظارت دقيق انجام نمى شود 
و نبود نيروهاى راه بان گويا چندان به چشــم 

نمى آيد.

 ليســت  كارگاه هاى مشمول امهال حق بيمه 
سهم كارفرما از سوى ســازمان تأمين اجتماعى 

منتشر شد.
پيرو دســتور رياســت جمهورى و تصميمات 
اتخاذشده در ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت 
بخشى از فعاليت ها و كارگاه هاى مشمول قانون 
تأمين اجتماعى كه تحت تأثير شيوع بيمارى كرونا 
قرار گرفته و موجب ركود فعاليت هاى آنها شده 
بود مشمول امهال حق بيمه اسفند 98، فروردين 
و ارديبهشت 99 ســهم كارفرما (20٪) است و 
كارفرمايان اين گونه كارگاه ها پس از اتمام دوره 
ياد شــده مى توانند نسبت به تعيين تكليف حق 
بيمه معوق شــده ســهم كارفرما براى ماه هاى 
مذكور از مرداد ماه با تقسيط نسبت به پرداخت 

آن تا پايان سال اقدام كنند.
طبق اعالم مديركل تأمين اجتماعي اســتان 
همدان، ليســت كارگاه هاى مشمول به شرح 

ذيل است: 
1- مراكز توليــد و توزيع غذاهاى آماده اعم از 
رســتوان ها، بوفه ها، طباخى، تاالرهاى پذيرايى، 

قهوه خانه ها، اغذيه فروشى ها 
2- مراكز مربوط به گردشــگرى شامل هتل ها، 
هتــل آپارتمان هــا، مجتمع هــاى جهانگردى 

و گردشــگرى، ميهمانپذيرهــا، ميهمانســراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها ، مراكز بوم گردى، مراكز 

اقامتى، پذيرايى، تفريحى و خدماتى بين راهى  
3-  حمل و نقل عمومى مســافر درون شــهرى 
و برون شــهرى اعم از هوايى، جاده اى، ريلى و 

دريايى 
4- دفاتر خدمات مسافرتى و گردشگرى 

5- توليد و توزيع پوشاك 
6- توليد و توزيع كيف و كفش 

7- مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادى، بستنى 
و آبميوه 

8- مراكز و مجتمع هاى ورزشى و تفريحى 
9- مراكز و مجتمع هاى فرهنگى و آموزشى 

10-مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستى 
11- كتاب فروشى ها، انتشاراتى ها، مراكز توزيع 

كتاب و مدارس غيرانتفاعى 
12- موزه هــا، دفاتــر زيارتــى، باشــگاه هاى 
ورزشــى و تفريحى، مراكز هنرى و رســانه اى، 
مؤسســات خصوصى داراى پروانه بهره بردارى 
از وزارت بهداشــت ، درمان و آموزش پزشكى 
كــه در حوزه هــاى درمانى و تشــخيصى اعم 
از آزمايشــگاهى و پاراكلينيكى فعال هســتند، 
سالن هاى  آرايشگاه ها،  رانندگى،  آموزشگاه هاى 

زيبايى و گرمابه ها 
اســمعيل نبوى افزود: با 
شــيوع كرونا در اسفند 
مــاه پيش بينى كرديم در 
يك  تعطيلى  صــورت 
سرى از كارگاه ها احتمال 

بيكار شدن پرسنل آنها خواهد بود كه اين موضوع 
با مصداق و مستندات شركت سياحتى عليصدر 
همدان به ستاد مركزى منعكس شد و درنهايت 
موضوع در ســتاد ملى مديريت بيمارى كرونا و 
تخصيص اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملى 
مطرح و براى شناسايى بيكاران مشمول از طريق 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى ســامانه اى 
براى ثبت نام مشموالن طراحى و افرادى كه ناشى 
از بيمارى كرونا در اين سامانه ثبت نام كرده بودند 
از طريق وزارت مذكور و سازمان تأمين اجتماعى 
پااليش و مشموالن دريافت مقررى بيمه بيكارى 
مشخص كه اين موضوع مستلزم تأمين منابع مالى 

از محل منابع صندوق توسعه ملى است.
مديــركل تأميــن اجتماعــى اســتان همــدان ادامه 
داد: درحال حاضــر از ســوى وزارت تعــاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى بــا توجــه بــه تخصيــص 
اعتبــار بــراى مشــموالن پيامــك ارســال شــده 

كــه مشــموالن بــا مراجعــه بــه ســايت مذكــور 
نســبت بــه ثبــت شــماره حســاب بانكــى خود 
ــد كــرد و پــس از آن  ــدام خواهن در ســامانه اق
ــت  ــموالن پرداخ ــكارى مش ــه بي ــررى بيم مق

خواهــد شــد .
نبوى در پاســخ به سؤالى مبنى بر اينكه پيش از 
اعالم آخرين فهرست كارگاه هاى مشمول امهال 
حق بيمه ســهم كارفرما اگر چنانچه كارگاهى 
نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارفرما اقدام 
كرده باشــد تكليف آن كارگاه چه مى شــود ؟ 
توضيح داد ممكن است برخى كارگاه ها تا پيش 
از اعالم آخرين فهرســت كارگاه هاى مشمول 
امهال حق بيمه ســهم كارفرما به پرداخت حق 
بيمه اقدام كرده باشــند حق بيمه پرداختى جزو 
طلب اين كارگاه ها محســوب شده و براى حق 
بيمه ماه هاى آينده كارگران آن كارگاه محاســبه 

خواهد شد.

 بنــا بر گفته مدير معاونت تاكســيرانى و 
حمل و نقل بار و كاالى شــهردارى همدان 
براى افزايش مجدد نرخ كرايه هاى تاكسيرانى 
همدان موضوع در كارگروه تنظيم بازار مطرح 
شــده است و در اين زمينه استاندارى و ستاد 

تنظيم بازار تصميم گيرنده هستند.
ميالد كريمى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره 
به اينكه افزايش نرخ كرايه هاى تاكســيرانى 
در همدان نسبت به ســاير استان ها بيشترين 
افزايش قيمت را داشــته است، ادامه داد: بايد 
توجه كرد كه نرخ پايه كرايه هاى تاكســيرانى 
همدان از ســاير استان ها پايين تر بوده و براى 

جبران آن مجبور به افزايش بيشــتر اين نرخ 
بوديــم به طورى كــه افزايــش 30 درصدى 

كرايه ها اعمال شده است.
وى بــا بيــان اينكــه هزينه هــاى جــارى 
تاكســى داران نيــز افزايــش پيــدا كــرده 
اســت و ايــن افزايــش قيمت هــا جوابگــوى 
ــرد:  ــان ك ــت، خاطرنش ــا نيس ــارج آنه مخ
از  نيــز  كرايه هــا  قيمــت  افزايــش  ايــن 
طــرف ديگــر بــه مــردم، به ويــژه افــراد 
ــن  ــى آورد؛ بنابراي ــار م ــه فش ــف جامع ضعي
تــالش مى كنيــم تــا بتوانيــم تعادلــى در 
قيمــت كرايه هــا ايجــاد كنيــم تــا نظــر 

مــردم و تاكســى داران جلــب شــود؛ بنابرايــن 
قيمــت  افزايــش  مشــاهده  درصــورت 
ــرد متخلــف  ــا ف ــى به طــور قطــع ب غيرقانون

ــرد. ــم ك ــورد خواهي برخ
كريمى با اشــاره به توزيع 300 بسته معيشتى 
در ميان آن دســت از تاكسى دارانى كه در ايام 
كرونا نتوانســتند درآمدى كسب كنند، مطرح 
كرد: ارزش هر بسته حدود 350 هزار تومان 
اســت كه اين اقدام با كمك ســتاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) صورت گرفته است، 
همچنين 400 وام 2 ميليونى قرض الحسنه در 
ميان 300 نفر از تاكســى داران و 100 نفر از 

رانندگان اتوبوسرانى با كمك بنياد مستضعفان 
و اتحاديه تاكسيرانى كل كشور توزيع شد.

اين درحالى است كه مدير معاونت تاكسيرانى 
و حمل و نقل بار و كاالى شهردارى همدان 
29 ارديبهشــت ماه گفتــه بود كــه در حوزه 
تاكســيرانى با افزايــش 30 درصدى كرايه ها 
موافقــت نشــد و قرار شــد اين طــرح با 
اصالحاتى و با افزايش 35 درصدى در هفته 
آينده در ســتاد تنظيم بازار به تصويب برسد، 
در واقع نرخ فعلى كرايه تاكســى با توجه به 
تغييرى كــه در طرح افزايش نــرخ كرايه ها 

ايجاد شد، هنوز تغييرى نكرده است.

پايين بودن نرخ پايه كرايه هاى تاكسيرانى همدان جبران شد

ليست  كارگاه هاى مشمول امهال حق بيمه 
سهم كارفرما
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ايميل

 از مأموران پليس راه شيرين ســو كه در حد فاصل بين شيرين سو 
و كبودراهنــگ زحمت جريمه كردن را مى كشــند خواهشــمنديم 
جوانمردانه جريمه كنيد. بر اساس چه سند و مدرك و تخلفى جريمه 
مى كنيد؟ اين چه راه و رســمى است كه پيش گرفته ايد؟ شما موظفيد 
به هــر خودرويى كه تخلف كرد دســتور ايســت داده و خودرو را 
طبق مقــررات اعمال قانون كنيد، نه اينكه تا از كنار خودرو پليس رد 
مى شوى چندســاعت بعد يك پيامك جريمه برايت بيايد. بهتر است 

عدالت و انصاف را سرلوحه كار خويش قرار دهيد.
يك شهروند

 از شهردارى تقاضا داريم همانطور كه در روزهاى نخست كرونا 
خيابان ها و معابر را ضدعفونى مى كردند، در اين روزها كه تقريبا تمام 
اماكن بازگشايى شده اند، بيشتر از پيش اين كار را انجام دهند، در هاى 
منازل، ايســتگاه هاى اتوبوس، عابربانك ها و امثال اين مكان ها نياز به 

ضدعفونى و نظارت بيشتر دارند.
با تشكر شهروندى از همدان

 كافيســت كه در يك روز خلوت بــه خيابان ها مراجعه كنيد، 
مى بينيد كه خيلى از زباله هاى بهداشتى در معابر رها شده اند. باد، 
زباله هاى بهداشــتى از جمله ماسك و دســتكش را به اين طرف 
و آن طــرف مى برد، لطفا به فكر خودتان نيســتيد به فكر پاكبانان 

باشيد. زحمتكش 
س.ق از همدان

سمن ياوران زندگى نو  در مالير80 بسته 
حمايتى توزيع كردند

 دراقدامى ارزشمند در ماه پرخير و بركت رمضان، سازمان مردم نهاد 
ياوران زندگى نو، 70 بســته حمايتى بــه ارزش 17 ميليون تومان و 
به مناسبت شــب هاى قدر ده بسته حمايتى غذايى به ارزش 6 ميليون 
تومان بين خانواده هاى بى بضاعت شهرستان مالير و روستاهاى اطراف 

آن توزيع كرد. 
دبير سمن ياوران زندگى نو با بيان مطالب فوق اظهار كرد: با كمك ها 
و مســاعدت هاى خيران ماليــرى و تهرانى در آســتانه روزهاى ماه 
مبارك رمضان 70 بســته حمايتى بــه ارزش 17 ميليون تومان و نيز 
به مناسبت گراميداشت شب هاى قدر 10 بسته حمايتى بين خانواده هاى 
كم برخوردار اين شهرستان و روستاهاى بخش هاى تابعه توزيع شد. 

فهيمه خلجى همچنين افزود: يك رأس گوســفند نيز از سوى خيران 
ماليرى اين ســازمان ذبح شد كه گوشــت آن به تعداد 30 بسته يك 
كيلويى تقســيم و بين 30 خانوار بى بضاعت شهرستان و روستاهاى 

تابعه توزيع شد.
 خلجى ضمن تشــكر از خيرانى كه در اين اقدام خداپسندانه شركت 
كردند، درباره محتويات بسته هاى حمايتى در شب هاى قدر گفت: اين 
بسته ها شامل برنج، روغن، مرغ، ماكارونى، رب، رشته پلويى وعدس 

بود. 
شــايان ذكر است براى تهيه بســته هاى حمايتى مبلغ 6 ميليون تومان 
از ســوى خيران ماليرى اين سازمان هزينه شــده است و از ابتداى 
شــيوع بيمارى كرونا و ماه مبارك رمضان ســمن ياوران زندگى نو با 
توزيع مرتب بسته هاى حمايتى غذايى و بهداشتى در بين خانواده هاى 

كم برخوردار موجباب شادى اين خانواده ها را فراهم كرد.

فرماندار نهاوند:
اختصاص يك سوم اعتبارات بازسازى 

خسارت سيل در استان همدان به نهاوند 
4 هزار واحد روستايى و شــهرى شهرستان نهاوند در سيل سال 

گذشته آسيب ديد.
  فرماندار نهاوند با اعالم خبر فوق و در شــوراى ادارى شهرســتان 
نهاوند با آرزوى موفقيت براى منتخب مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اســالمى و قدردانى از همراهى و زحمات نماينده پيشين مردم افزود: 
شهرستان نهاوند در مجلس به برخى اقدامات انجام شده اشاره كرد و 
گفت: مديران با همراهى مردم بحران ســيل سال گذشته را به فرصت 

تبديل كردند.
مراد ناصرى با بيان اينكه بيش از 4 هزار واحد روســتايى و شــهرى 
بر اثر وقوع ســيل در نهاوند آسيب ديد، گفت: وقتى يك سوم اعتبار 
مقاوم سازى اختصاص يافته به اســتان همدان وارد شهرستان نهاوند 
مى شود يعنى نهاوند در مســير توسعه قرار دارد هرچند تا رسيدن به 

آنچه بايد باشيم فاصله زياد است.
ناصرى با اشــاره به برگزارى انتخابات مجلس در اســفندماه ســال 
گذشــته نيز گفت: در انتخابات سربلند بيرون آمديم و هيچ شكست 
خورده اى نداشتيم، زيرا هر عزيزى شركت كرد، سبب شد برگ زرينى 
به افتخارات نهاوند اضافه شود. وى با بيان اينكه هنوز از ايام برگزارى 
انتخابــات بيرون نرفته بوديم كه به بحران كرونا وارد شــديم، گفت: 
مردم شهرستان نهاوند در مديريت ويروس كرونا خوب ظاهر شدند.

فرماندار نهاوند با بيان اينكه در مقوله گردشگرى با وجود همه كارهاى 
انجام شده به اندازه 40 ســال كار باقى مانده است، خواستار توجه به 
ظرفيت هاى موجود اين شهرســتان شــد و گفت: تقاضاى داير شدن 
نمايندگــى اداره غله از معاون وزير صنعت، معدن و تجارت صورت 

گرفته است.

امسال 72 نفر در رزن شاغل شدند
 تعهد ايجاد اشتغال و ثبت در سامانه براى اداره صمت در سالجارى تعداد 289 نفر 

است، كه در 2 ماهه گذشته براى 72 نفر اشتغالزايى صورت گرفته است. 
ــان اينكــه، درصــورت  ــا بي ــر اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان رزن ب مدي
بــاز شــدن ســامانه كارا و ابــالغ دســتورالعمل تســهيالت توســعه پايــدار روســتايى و 
ــرد:  ــان اطالع رســانى خواهــد شــد، خاطرنشــان ك ــراى متقاضي ــر ب تســهيالت فراگي
بــراى واحدهــاى موزائيك ســازى و قطعــات الســتيكى نيــز درصــورت تأييــد امســال 

تســهيالت كم بهــره تعلــق خواهــد گرفــت.

محمد سهيلى خاطرنشان كرد: با وجود متقاضيان ثبت شده در اداره در رسته هاى مشاغل 
خانگى و پشــتيبان هاى سرى دوزى، فرش دســتباف و سنتى، كيف دوزى و ... به دليل 

وجود ويروس كرونا تاكنون دستورالعمل تسهيالت ابالغ نشده است.
ســهيلى با بيان اينكه در سال 98 و 99 واحد توليدى كه مشكلى داشته باشد و منجر به 
تعطيلى شود، نداشــته ايم، گفت: از طريق پيگيرى هاى فرماندار و هماهنگى استاندار و 
مسئوالن استان امسال آزادسازى سوله هاى در تصرف بانك ها شهرك صنعتى در دستور 
كار قرار گرفته و فرايند آزادســازى 3 سوله امكان پذير شده تا به سرمايه گذاران جديد 

واگذار شود و مابقى نيز در دست بررسى و اقدام است.
ســهيلى در گفت وگو با ايســنا و با اشــاره به فرآورى محصوالت معدنى يادآور شد: 

محصوالت معدنى در 3 واحد شــركت سيمان هگمتان و شركت سيمان اسپندار اكباتان 
و واحد توليدى آهك فرآورى مى شــود و فرآورى محصوالت لبنى شــير نيز در واحد 

توليدى بينا رزن انجام مى گيرد.
ــا،  ــاى در تصــرف بانك ه ــه جــز واحده ــى ب ــان اينكــه در شــهرك صنعت ــا بي وى ب
ســوله خالــى وجــود نــدارد، ادامــه داد: واحــد توليــدى الونــد گســتر رزن توليــد نمك 
تنهــا واحــد داراى تجهيــزات كامــل اســت كــه به دليــل مشــكالت و بدهــى بانكــى 

تعطيــل و قابــل احيــا اســت.
وى خاطرنشان كرد: در 2 ماهه سالجارى تعداد 6 مورد جواز تأسيس با پيش بينى اشتغال 

66 نفر و با سرمايه گذارى 11 ميليارد و 130 ميليون تومان صادر شده است.

 شايد اسكناس هاى آلوده
همه چيز از رفتن به بانك آغاز شــد، پول زيادى به همراه داشتم. 
طبق عادت وقت شمارش پول ها دستم را به زبان مى زدم. كارى 
كه در روزهاى اوج گرفتن بيمارى ناشناخته جديد، سم مهلكى 
اســت براى ابتالى زودهنگام و ناگهانى. البته اين را بعداً متوجه 
شــدم كه ويــروس كار خودش را كرده بود و در بررســى ها و 
پرس وجوهاى پزشــكى به اين نتيجه رسيدند كه اسكناس هاى 

آلوده مرا قربانى ابتال به كرونا كرده بود.
اين جمالت را مردى 35 ســاله ســاكن شهرســتان اسدآباد در 
گفت وگويى تلفنى مى گويد. تلفنش را با هماهنگى بهداشت پيدا 
كرده بودم. او كه از بى توجهى خود ســخت پشــيمان است، با 
كشيدن آهى از ته دل، ادامه مى دهد: به 48 ساعت نكشيد كه همه 
چيز در درونم زير و رو شــد. دچار تب و لرز شديد و دل دردِ 
سختى شدم. در قفسه ســينه ام درد شديدى را حس مى كردم و 

بعدش سر درد هم چاشنى دردهايم شده بود.
به گفته او عاليم اوليه بيمارى در17 اسفندماه 98 برايش مشخص 
مى شود و نخستين بار وقتى به بيمارستان مراجعه مى كند كه ديگر 
توانايى ايســتادن بر روى دو پاهايش را نداشته است. با مراجعه 
به پزشــك با اين تشخيص كه دچار ســرماخوردگى معمولى 
شده اســت، راهى خانه اش مى كنند، اما پس از گذشت 5 روز كه 
درد امانش را بريده بود، بازهم به بيمارســتان مراجعه مى كند و 

گرفتن سى.تى.اسكن عفونت ريه هايش را برمال مى كند.
بيمار بهبوديافته اســدآبادى اضافه مى كند: 10 روز در بيمارستان 
بسترى بودم، ســرفه هايم شديدتر و بدنم بى حس شده بود. فكر 
و خيالم اين بود كه چرا منى كه ظاهراً به شــدت بهداشت فردى 
را رعايــت مى كردم، اين گونه در دام بيمــارى كرونا افتادم. منى 
كه حتى وقتى مادربزرگم مبتال شــد، تنها عضو خانواده بودم كه 
احتياط كــردم و به ديدنش نرفتم؛ چرا با يك لحظه غفلت جان 

خود و خانواده را به خطر انداختم.
 رفتار پرستار اميدوارم كرد

وقتى از او درباره دوران بســترى در بيمارســتان مى پرســم از 

پرســتارى صحبت مى كند كه با وجود اينكه خودش مبتال بود 
و حال چندان خوبى نداشت اما روزانه به طور مرتب به مريضان 
بخش كرونا رســيدگى مى كرد. اين پرستار و رفتارهايش به طور 
عجيبى در دلم اميد به وجــود آورد و گويى به ناجى من تبديل 
شده بود. پس از بهبودى شرايط جسمى، بيش از 14 روز در يك 
اتاق مجزا در خانه قرنطينه بودم و همسرم هم تنها كسى بود كه با 

رعايت فاصله و استفاده از ماسك با من در تماس بود.
بيمار بهبوديافته كه شغل آزاد دارد، ادامه مى دهد: دلم لك زده بود 
براى در آغوش كشيدن 2 فرزند يك و 6 ساله ام. آنها به دليل سن 
پايين و درك نكردن عوارض و حواشــى بيمارى، سختشان بود 
كه پدرشــان را در چنين وضعى مى ديدند. بارها و در طول روز 
دوست داشتند كه به سمتم بيايند و مرا ببوسند ولى هرچند برايم 
سخت بود، مانعشان مى شديم و تنها دورادور حق نگاه كردن به 

يكديگر را داشتيم. 
وى در پايان با اشــاره به بازگشــتش به كار پس از گذشت 40 
روز، از برخورد سرد و همراه با ترس همكارانش گاليه مى كند و 
مى گويد: پس از بازگشت به كار اطرافيان و همكاران درحالى از 
من دورى مى كردند كه دوران نقاهت و واگيردارى را تمام كرده 
بودم. با اين حال، اما با گذشــت 2 مــاه از اين بيمارى، همچنان 
فاصله اجتماعى را بيشــتر از گذشته، مسائل بهداشتى را رعايت 

مى كنم.
 بعد دو ماه همكارانم از من مى ترسند

كارمندى از شهرســتان فامنين يكى ديگر از كسانى است كه به 
درخواست مصاحبه تلفنى من پاســخ مثبت مى دهد. او از يك 
ســرما خوردگى قديمى مى گويد كه به دليل هشدارها نسبت به 
اينكه حداالمكان به بيمارستان نبايد مراجعه كرد، سعى داشته كه 

با درمان خانگى بيماريش بهبود پيدا كند. 
وى مى گويد: اوايل اســفند ماه با احســاس درد در ناحيه شكم 
مواجه شدم. سعى كردم بدون رفتن به بيمارستان خودم را درمان 
كنم اما در اواخر همين ماه بدن درد و بى اشتهايى پاى مرا چندين 
بار به بيمارســتان باز كرد و هر بار هم با اين جمله كه مشــكل 

خانه  بــه  نــدارى  خاصى 
بر مى گشــتم. در نهايت آخرين روز سال و در آستانه نوروز در 
يكى از بيمارســتان هاى همدان آزمايش كروناى من مثبت اعالم 
شد. با شنيدن اين خبر، فقط به خانواده و نزديكانم فكر مى كردم. 
هرچنــد از دنياى اطرافم و زمانى كــه در حال گذر بود چيزى 
متوجه نمى شــدم و بدنم ديگر توان و رمقى نداشــت. از طرفى 
اين فكر و خيال كه نكند اطرافيانم نيز مبتال شده باشند، بيش از 
خود بيمارى آزارم مى داد. حتى از پوشش ظاهرى پرستاران و آن 
لباسهاى مخصوص و سرتاپايشان نيز ترسيده بودم. به نظر خودم 
عامــل اصلى ابتاليم به كرونا را رفت و آمد زياد به بيمارســتان 

براى درمان مى دانم.
اما اين كارمنــد فامنينى، از رفتار و واكنش مــردم به بيماريش 
دل چركين اســت. جورى كه ايــن ناراحتى را در لحن صدايش 
مى توان احساس كرد. او حتى ترجيح مى دهد با گذشت دو ماه از 

بيمارى، هنوز در جمع حاضر نشود.
او اضافــه مى كند: نكته اى كه از حــركات و رفتار مردم متوجه 
شــدم اين اســت كه فكر مى كنند فردى كه بهبود يافته، مجدداً 
ناقل اســت. حتى با ديدن بازخوردهاى مردم، برايم اين موضوع 
ثابت شده كه احساس مى كنند هر قسمتى از بدنم حتى لباسم به 
ميز، ماشــين يا به اشياء داخل مغازه اى بخورد، آن را به ويروس 
آلوده مى كند. حتى شايد باورش سخت باشد؛ اما بعضى از مردم 
بيماران كرونا را خالفكار تصور مى كنند. در حالى كه اين بيمارى 
هم مانند آنفوالنزاست و در ابتالى آن كسى مقصر نيست و بعد 
از بهبــودى و قرنطينه بدن فرد مبتال پاك مى شــود. چرا كه طى 
مراحل دو و شــش هفته اى مجدداً از بيمار بهبود يافته سى.تى.

اسكن گرفته مى شود.

 پرستارى كه همكارانش با او سرسنگين اند
ديگر بيمار رهايافته از كوويد-19 خود از كادر درمان و پرســتار 
جوانى است ساكن يكى از شهرهاى شمالى استان. پس از اطمينان 
از اينكه نام ونشان او محفوظ مى ماند و پس از چند بار پيگيرى 

به  حاضــر 
مصاحبه مى شود. او مســئو ل بخشى است كه بيماران كرونايى 

در آنجا بسترى مى شوند.
 اين پرســتار مى گويد: اواسط اسفند ماه بود كه با بسترى شدن 
بيماران كرونايى بيشــترين مواجهه را با آن ها داشتم ورفته رفته، 
عاليم بيمارى در من آشكار شد. باشروع اولين عاليم برخالف 
پيگيرى، براى انجام تســت كرونا، آنها همچنان معتقد بودند كه 
سرما خوردگى مقطعى دارم و چون هزينه انجام تست باالست، 
بايد تا رفع بيمارى تحمل كنم. با اين حال، فقط چندين بار به من 

سرم تزريق شد تا به اصطالح خوب شوم.
وى با وجودى كه خودش يك آســيب ديده واقعى اســت اما 
خودرا مقصر استرس هاى پدر ومادر مسنش مى داند و مى گويد: 
اگر آنها مبتال مى شــدند، من حتى ممكن بود باليى ســر خودم 
بياورم. من تمام مدتــى كه مريض بودم و عاليمى از بيمارى را 
داشــتم، به سر كار مى رفتم. سرانجام 11 روز از عيد گذشته بود 

تست كرونايم مثبت اعالم شد.
(خودم را در يك طبقه از خانه قرنطينه كردم. حتى اجازه نمى دادم، 

مادرم تا دم در اتاق بيايد، چرا كه از ابتاليشان ترس داشتم)
اين پرســتار جــوان كه انــگار از رفتار قبل و بعــد از بيمارى 
همكارانش، گاليه مند است، ادامه مى دهد: وقتى كه براى سى.تى.

اسكن به بيمارســتان رفتم با رفتارها و سؤاالت عجيبى از قبيل 
اينكه چرا برگشتى بيمارســتان و خانه نمانده اى مواجه شدم و 
برايــم دردناك بود كه مرا با مردم عادى كه شــايد اهل رعايت 

نبودند، يكسان قضاوت مى كردند.
 مردم عادى به خاطر عدم رعايت مبتال شــدند اما من صرفاً به 
خاطر فداكارى و خدمت به همان مردم به ويروس آلوده شــده 
بودم. حتى از لحاظ روحى چنان اذيت شــدم كه يك هفته اول 
بازگشــتم به كار، دايم گريه مى كردم، جورى كه هنوز هم عاليم 
افسردگى در من وجود دارد. با اين حال تنها خواسته ام از مسئوالن 

و مردم، حمايت از كادر درمان است.

سپيده راشدى »
 كرونا اينك واژه اى نام آشنا و مشترك در فرهنگ لغات و محاوره همه ساكنان كره زمين شده  است. شايد كشورهاى 
جهان هيچ وقت همزمان با چنين هجمه اى از بيمارى مواجه نشده  بودند. همه گيرى هايى كه ردى از آنها در كتب تاريخى 
بر جا مانده اســت، با چنين سرعتى از شرق تا غرب را به ســيطره خويش درنياورده بودند. نحوه مواجهه بشر و به ويژه 
ايرانيان با اين بيمارى در روزها و ماه هاى اوليه، توأم با رد و انكار و كوچك شــمارى بود. اما كم كم مشــخص شــد كه 
ســرعت و پنهان كارى كرونا اگر دست كم گرفته  شود، بحران اجتماعى و سياسى آن بيشتر از خود مرگ و مير بشر را به 

چالش خواهد كشيد.
با تجميع اطالعاتى كه به اشتراك گذاشته شد، رفته رفته راه براى مقابله و مهار بيمارى باز شد. كادر درمان استان ما نيز از 
اين رهگذر به تجاربى جديد دست يافت. اما بيمارى و واهمه از واگيرى آن، چنان جامعه را در شوك فرو برده  بود كه 
نگاه به بيماران مبتال به كوويد-19 با ترس و لرز همراه شده بود. به گونه اى كه در حين و پس از دوره نقاهت نيز با ترديد 

و ترس ناشى از جهل نسبت به بيمارى، وظايف انسانى و اجتماعى نيز در حال فراموشى بود.
هرچند با كند شدن موج نخست كرونا و تجربه هاى شناختى جديد درباره عوامل ايجاد، واگيرى و گسترش كوويد-19، 
آگاهى جمعى نسبت به آن قابل مقايسه با روزها و ماه هاى نخستين نيست، اما بنا به اظهار برخى از مبتالياِن بهبود  يافته، 

نگاه جامعه در حالت ترس و اتهام تا طرد و نپذيرفتِن آنان، در نوسان است.
امرى كه ما را برآن داشــت كه تلفنى با چند تن از آنان در شهرســتان هاى اســتان، گفت وگو كنيم و مشكالتشــان را با 
خوانندگان و هم استانى ها به اشتراك بگذاريم. با اين اميدوارى كه طرح و ايضاح چنين مباحثى در آگاهى رسانى به جامعه 

و در مديريت اجتماعى بحران كرونا مؤثر واقع شود.

جامعه شناس چه مى گويد؟
■ از آنجايى كه جامعه جهانى به صورت عام و كشور ما به صورت خاص براى نخستين بار است كه با چنين ويروس 
همه گيرى مواجه شده اســت؛ به طورى كه از آن با عنوان پاندمى ياد مى شــود، طبيعتاً تبعات دردناكى براى فرد مبتال 
به همراه دارد. همانطور كه در متن گزارش هم به تبعات بيمارى شــامل افسردگى، طرد شدن از جامعه، منزوى شدن، 
افكار منفى و وسواس هاى فكرى و عملى است، به گونه اى كه هر 3 بيمار بهبوديافته از اينكه نام و نشانشان ذكر شود، 

بيمناك بودند.
در اين زمينه نظر 2 كارشناس در حوزه جامعه شناسى و روان شناسى را جويا شديم تا از دريچه نگاهى علمى مشكالت 

اين گونه بيماران را بيشتر دريابيم و درك درست ترى از پسا بيمارِى كرونا داشته باشيم.

 تجربه ناقص علم و رفتار نامتعارف مردم
به دليل دهشتناك بودن نوع واگيرى و سرعت انتقال اين ويروس ، پذيرش اين امر كه كسى كه بهبود يافته، نمى تواند 
به ما آســيب بزند براى جامعه سخت اســت. از اين شرايط در مكاتب اجتماعى با عنوان برچسب زنى يا ليبلينگ ياد 

مى شــود. گروهى از جامعه كه جزو اقليت به شــمار مى روند، از سمت اكثريت 
مردم برچســب مى خورند. مردم هويت آنها را مســتقل از هويت خود مى دانند. 
گاهى اين گروه از اقليت هم اين هويت را مى پذيرند و به آن افتخار مى كنند؛ مثل 
گروهى از اراذل و اوباش. اين بدين معنى است كه اين دسته از افراد هميشه هم 

با سرخوردگى مواجه نيستند.

 پساكرونايى در كار نيست، با بيمارى كنار بياييم
يك جامعه شناس در گفت وگو با همدان پيام و با بيان اين مطلب مى گويد: تناقض 
در اخبار منتشرشــده و ادعاهايى مبنى بر ســاخت واكســن از سوى بسيارى از 
كشورها كه هيچ كدام اثبات نشد، لرزان بودن علم و زانو زدن آن در برابر ويروس 

را اثبات كرد. 
برچسب ناقل بودن بهبوديافتگان از كرونا، ماحصل پمپاژ خبرهاى متناقض و دركنار آن تكثير منابع خبرى بود. در واقع 

يك واقعيت وارونه در اذهان عموم ايجاد كرد.
حسين رضايى با بيان اينكه محافظت از جان مقوله مهمى است كه موجب مى شود مردم در اينگونه موارد كمتر ريسك 
كنند، ادامه مى دهد: البته پاك كردن اين برچسب نياز به گذشت زمان دارد كه مردم به اين باور برسند كه فرد بهبوديافته 
خطرناك نيســت و همانند گذشته مى توانند با امثال او همزيستى داشته باشــند. اعتماد اجتماعى يك مؤلفه در كنار 
مشــاركت اجتماعى است. مؤلفه دوم در اين قشر از جامعه از بين مى رود و انزواطلبى را پيشه مى گيرند. علم ناباورى 
در آنها ايجاد مى شود و گاهى به سمت خرافه ها مى روند و افراد فرصت طلب نيز دست به شايعه مى زنند و در نتيجه 

اعتماد اجتماعى كاهش مى يابد.
رضايى با اشــاره به اينكه كرونا با ما خواهد بود و ما جهان پســا كرونا نخواهيم  داشت، مى گويد: البته اين يك فرضيه 
اســت كه قابليت رد يا پذيرش دارد. اما شــدت كشندگى كرونا كاهش پيدا مى كند و در آن زمان مشاركت اجتماعى 
و اعتماد اجتماعى به عنوان 2 بال ســرمايه اجتماعى فرســايش پيدا مى كنند كه اين فرســايش جامعه را با بسيارى از 

آسيب هاى ريز و درشت مواجه مى كند. همچنان فضاى مجازى عرصه جوالن تمام بشريت باقى خواهد ماند.

رسانه ها براى پساكرونا 
آموزش دهند

■ كسانى كه به بيمارى هاى خاص مانند كرونا مبتال مى شوند، در كنار 
بيمارى بار هيجانى و عاطفى منفى ســنگينى را تحمل مى كنند. يكى 
از داليل افكار منفى اين اســت كه هر روز شــاهد آمارهايى هســتيم 
كه از جهان ارائه مى شــود. افرادى كه در دوران نقاهت به سر مى برند 

خود را جزو ايــن آمار مى بينند. 
طبيعى است كه به نخستين چيزى 
كه فكــر مى كنند مرگ اســت. 
برجسته شــدن هر روزِ موضوع 
كرونا، عامل اصلى استرس است 
اما الزامى نيســت كه با پيگيرى 
آمار و ارقام شــرايط را بحرانى تر 
كنيم. بهتر است با بروز خالقيت 
استرس را در خود كاهش دهيم..

حــوزه  در  متخصــص  يــك 
روان شناسى بالينى با بيان مطالب 
فــوق ادامه مى دهد: بســيارى از 

افراد پس از بهبود يافتن، عالئم افســردگى و دلتنگى را بروز مى دهند. 
راه حل اين است كه با كمك از مشاوران، مطالعه و استفاده از تكنولوژى 
روز، افــكار مثبت را در ذهن خــود مرور كنند. به طور مثال تا پيش از 
كرونا عالقه به انجام هر كارى داشــتند، همــان را پياده كنند. ذهن ما 
گذرگاه افكار اســت، مهم اين اســت كه اجازه ندهيم افكار منفى در 

آن توقف كند.
اميرحســين ياورى با تأكيد بر اينكه مهم ترين عامل طرد شــدن اين 
افراد از ســمت جامعه كه يك بخش فرا فرهنگى است، مكانيسم حفظ 
سالمتى در انسان است؛ مى  گويد: افرادى كه به بيمارى دچار شدند و 
يا اينكه بهبود يافتند، بايد اين واقعيت را بپذيرند كه مردم جامعه با خودِ 
وجودى اين افراد مشكلى ندارند؛ بلكه نگران بروز اتفاقاتى هستند كه 

بد اطالع رسانى شده است.
 آموزش هاى منســجم رســانه ها و به ويژه صدا و ســيما و كانال هاى 
مجازى مهم ترين عامل در تعديل اين موضوع هســتند؛ منوط به اينكه 
صرفاً اطالعات درست را منتشر كنند نه اخبار با حجم زياد و متفاوت؛ 

كه بيشتر عامل سردرگمى مردم شود.

آزمايش كرونا 
بايد هوشمند باشد

■ طبق پروتكل، بيمارى كه مراجعه 
نشانه هايى(انديكاســيون)  مى كند 
دارد كه با توجه به ميزان حاد بودن 
آنها، براى انجام آزمايشــات اوليه 
درنهايت  و  ســاده  گرافى  خونى، 
مى شــود.  اقدام  سى.تى.اســكن 
غيرطبيعى  آزمايــش  نتيجــه  اگر 
باشد يا شــك بالينى وجود داشته 
باشــد، به مراكز تشخيص و تست 
اين  مى شــوند.  داده  ارجاع  كرونا 
موضوع كــه هركس بــا عالمت 

ســرماخوردگى مراجعه كند و بالفاصله تست كرونا دهد اوالً هزينه بر 
است، دوماً هوشمندانه و نتيجه بخش نيست. 

رياست دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد با اشاره به موارد فوق و در 
پاســخ به بهبوديافتگانى كه از نزديكان آنها تست گرفته نشد، اظهار 
كرد: افرادى كه براساس اصول جداسازى شدند و انجام تست براى 
آنهــا ضرورى بود؛ فورا تحت آزمايش و تســت كرونا قرار گرفتند. 
در 2 مرحله غربالگرى بيماران جداسازى شدند و خانواده هاى افراد 
مبتــال نيز به صورت پايش مجدد و مكرر از طرف نيروى بهداشــت 
صبح و بعداز ظهر بررســى و تب سنجى مى شوند. با كمترين عاليم 
و درصورت لزوم به مراكز 16 ســاعته براى انجام تست ارجاع داده 

مى شوند.
بهنام رضا مخصوصى با بيان اينكه 18تا21 درصد از افراد كرونا مثبت 
در كل كشور، خانواده هايشــان نيز مبتال بودند، تشريح كرد: دانشگاه 
علوم پزشكى اسدآباد نزديك به 99/5 درصد در هر 2 مرحله بيماريابى 
با رتبه 4 كشــورى و همچنين درزمينه پيگيرى رتبه دوم كشــورى را 
كسب كرده است. از روزهاى نخســت، بيماريابى فعال در شهرستان 
انجام شــد به طورى كه بيماران را پيش از اينكه در شرايط حاد مراجعه 
كنند از دل خانه ها بيرون كشيديم. برخالف اينكه 3 سناريو براى مراكز 
درمان بيماران كرونايى درنظــر گرفته بوديم اما هرگز اين تخت ها پر 
نشــد و با رعايت حفاظت اصول فردى، هيچ بيمارى در بيمارســتان 

مبتال نشد.

رنج هاى پساكروناى بيماران رنج هاى پساكروناى بيماران 

مردم از بهبوديافتگان كرونا فرارى اندمردم از بهبوديافتگان كرونا فرارى اند
■ يك جامعه شناس: مردم با هجمه اى از اطالعات ضدونقيض مواجه هستند، بهبوديافتگان درك كنند

■ يك روانشناس بالينى: ترميم روان به هم ريخته آنها زمان مى برد 

 پساكرونايى در كار نيست با بيمارى كنار بياييم
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نتانياهو براى اشغال كرانه باخترى
 تاريخ اعالم كرد

 نخست وزير رژيم صهيونيستى براى اشغال بخش هاى جديدى از 
كرانه باخترى تاريخ اعالم كرد.

طبق گزارش منتشر شده از فارس، بنيامين نتانياهو مدعى شده «الحاق» 
بخش هاى جديدى از كرانه باخترى به فلسطين اشغالى روز 1 جوالى 
(مصادف با 11 تيرماه) انجام خواهد شــد. او گفت اين تاريخ، تغيير 

نخواهد كرد. 
در پى تصميم رژيم صهيونيســتى براى اشغال يك سوم كرانه باخترى 
در چارچوب طرح موســوم به «معامله قرن»، موجى از مخالفت ها و 

احساسات ضد صهيونيستى در منطقه و جهان به وجود آمده است.

بدون تشكيل احزاب قوى دموكراسى 
در كشور پا نمى گيرد

 هميشه دود اختالفات سياســى به چشم مردم رفته است و آنچه 
امروز بايد در اولويت كشــور و دغدغه احزاب باشد، بحث معيشت 

مردم و مسأله اشتغال است.
عضو فراكسيون اميد مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به اولويت هاى كشور در شــرايط كنونى و نقش احزاب و 
جريان هاى سياســى، بيان كرد: متأســفانه ما در ايران به جاى داشتن 
چندين حزب قوى داراى حزبك هايى هستيم كه چندين نفر دور هم 
جمع شده و يك حزب تشكيل مى دهند كه توانايى انجام كارهاى مهم 

و برداشتن گام هاى بلند ندارند.
شهاب الدين بيمقدار در ادامه اظهار كرد: براى برون رفت از مشكالت 
كشور بايد چند حزب قوى در كشور تشكيل شود كه تكيه آن بر مردم 
باشد. آنگاه مى توانند راه هاى درستى براى حل مشكالت كشور تبيين 
كنند. حزب ها نبايد با تكيه بر قدرت شــكل بگيرند بلكه بايد همراه 

مردم بوده و دغدغه مردم را در سر داشته باشند.
وى تصريح كرد: اين حزب هايى كه در آســتانه انتخابات پا گرفته 
و صرفــا به دنبال تزريق افرادى به قدرت هســتند آفت به شــمار 
مى روند. ما بايد احزابى داشــته باشــيم كه قــوى كار كنند و در 
آســتانه انتخابات افراد مخلص، پيگيــر و كاربلد خود را معرفى 
كرده و از آنان حمايت كنند. دغدغه احزاب بايد حل مشــكالت 
مردم باشــد. دموكراسى در كشــور پا نمى گيرد مگر آنكه احزاب 

قوى در كشور شكل بگيرد.
عضو فراكســيون اميد مجلس شوراى اســالمى در ادامه تأكيد كرد: 
به افرادى كه در تكاپوى نشســتن بر صندلى رياست و هيأت رئيسه 
مجلس يازدهم هســتند توصيــه مى كنم همانند مجلــس دهم كه 3
فراكسيون دغدغه مردم را در سر داشتند، مشكالت مردم را در اولويت 

قرار داده و وفاق ملى و تعامل با جهان توجه داشته باشند.

انتخاب حاجى بابايى 
به نفع مجلس و كشور است

فيض ا... مظفر پور»
  همان گونه كه انتظار مى رفت و در تحليل هاى پيشــين همدان پيام 
پيش بينى شــده بود، ســرانجام گزينه اصلى رياست مجلس از طرف 
ائتالف 4 نفره وزراى احمدى نژاد و ميرســليم معرفى شــد و توئيت 
امروز حاجى بابايى نشــان مى دهد كه نيكزاد و حســينى به نفع وى از 
صحنه رقابت رياســت مجلس كنار رفته اند، اگرچه هنوز مشــخص 
نيست ميرســليم عضو ديگر ائتالف 4 نفره، چه تصميمى براى ادامه 
رقابت خواهد گرفت ولى اگر فرض را بر رقابت 3 نفره حاجى بابايى 
ميرســليم و قاليباف بگذاريم، معادله رقابت به نفع حاجى بابايى پيش 
مى رود؛ زيرا رقيب  تأثيرگذارى چون نيكزاد كه در بين اصولگريان و 
مديران احمدى نژاد از محبوبيت ويژه اى برخوردار اســت به نفع وى 
كنار كشــيد، همچنين مغز اقتصادى اين مديران. شمس الدين حسينى 
حاضر شد به نفع حاجى بابايى كنار رود، فردى كه در استان هاى شمالى 
نيــز نفوذ قابل توجهى دارد. همانگونه كه نيكزاد در بين آذرى زبان ها 
نيز ا ز محبوبيت ويژه اى برخوردار بوده و رأى آنها را نيز با خود دارد 
به هرحال تا اينجاى كار شــرايط به نفع حاجى بابايى پيش رفته و وى 
فاصله بسيار كمى تا رسيدن به صندلى رياست مجلس يازدهم دارد و 
اگر ميرســليم نيز در ادامه حاضر به حمايت از وى شود حاجى بابايى 
به فينال اين رقابت به همراه قاليباف راه يافته اســت، البته ممكن است 
3 ضلعى شــدن رقابت بين اين 3 نفر نيز به نفع حاجى بابايى باشد و 
درصورت 2 مرحله اى شــدن انتخاب رئيس مجلس در مرحله دوم، 
ميرسليم به نفع حاجى بابايى كنار رود آنچه مسلم است و بدون تعصب 
بايد اذعان كرد امتيازات حاجى بابايى در بين همه گزينه هاى رياست 
بيشــتر و تجربه وى براى اداره مجلس مثــال زدنى از 6 دوره تجربه 
نمايندگى گرفته تا حضور در هيأت رئيســه و رياســت فراكســيون 
فرهنگيان كه بيش از يك دهه اســت ادامه دارد، رياســت فراكسيون 
واليى مجلس دهم رياســت بر كمسيون تلفيق برنامه ششم و حضور 
در كميسيون هاى مهمى چون سياست خارجى و امنيت ملى اقتصادى 
و بر نامــه و بودجه مجلس عالوه بر تجربه فــراوان در مجلس يك 
دوره حضــور وى در دولت دهم احمدى نژاد به عنوان وزير آموزش 
و پرورش از حاجى بابايى يك شــخصيت ملى ســاخته است كه اين 
شــخصيت ملى خود براى رياســت يكى از قواى جمهورى اسالمى 
ايران كه اتفاقاً به فرموده امام خمينى(ره) در رأس امور اســت، آماده 
كرده اســت. حال ضمن احترام به ســاير رقبــاى حاجى بابايى كه از 
شخصيت هاى برجسته نظام است، اعالم مى كنيم انتخاب حاجى بابايى 

به رياست مجلس به نفع مجلس و كشور است.

انتقاد ديپلمات روس از ديكته هاى ضدايرانى 
به آژانس

 آژانس، ســازمانى مستقل است. هيأت رئيسه و اعضاى آن خودشان درباره 
چگونگى ادامه روند تصميم گيرى خواهند كرد.

به گزارش فارس، نماينده روســيه در ســازمان هاى بين المللى در اين توئيت 
نوشــت: مخالفان برجام خواســتار «تجديد ائتالف فشار بر تهران» هستند. در 
جديدترين مقاله آن ها در (نشــريه آمريكايى) نيوزويك سعى كردند به آژانس 
بين المللــى انرژى اتمى بياموزند كه چه كارهايــى را «بايد» و چه كارهايى را 

«مى تواند» انجام دهد.
«ميخائيل اوليانوف» در توئيتى ديگر نوشــت: هدف برجام بازگرداندن اعتماد 
به طور خاص به ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى ايران است. اين توافق چنين 

هدفى را برآورده مى كند. هيچ نشانى از بعد نظامى پيدا نشده است. 

توسعه و تكميل دولت الكترونيك و فضاى مجازى 
براى مردم حايز اهميت است

 رئيس جمهور توسعه دولت الكترونيك را در كشور حايز اهميت دانست و 
بر لزوم اهتمام در راستاى تكميل هرچه سريعتر اين امكان در كشور تأكيد كرد.

به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى روزگذشته در 
گفت وگو بــا محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات 
گفت: مردم در شــرايطى كه كشــور با بيمارى كرونا مواجــه بود، به خوبى از 
مزيت هــا و امكانات مرتبط با دولت الكترونيك و توســعه فضاى مجازى در 
امورات خود مطلع شده و از آن استفاده كردند.وى با بيان اينكه توسعه فضاى 
مجازى كمك شــايانى به انجام فعاليت هاى بخش هاى مختلف به ويژه حوزه 
آموزش و پرورش و آموزش عالى در ماه هاى اخير داشــته است، بر ضرورت 
تالش در راستاى توسعه بيش از پيش اين بخش در همه نقاط كشور تأكيد كرد.

مجلس دهم عملكرد قابل قبولى
 در حوزه تقنينى و نظارتى دارد

 مجلس دهم با 3 فراكســيون تمام تالش خود را به كار گرفت تا در حوزه 
قانون گذارى و نظارتى گام هاى جدى و مؤثرى بردارد.رئيس كميســيون امور 
داخلى كشــور و شــوراهاى مجلس در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به عملكرد 
مجلس دهم بيان كرد: برخالف اينكه شــاهد هستيم خيلى از افراد در خارج از 
مجلس شوراى اسالمى و ســاير نهادها عملكرد مجلس دهم را ضعيف تلقى 
مى كنند، اما از نظر بنده مجلس دهم عملكرد قوى اى داشــته و قوانين مؤثر و 
نظارت جدى در اين مجلس تحقق يافته است.محمدجواد كوليوند در خطاب 
به نمايندگان دوره يازدهم تأكيد كرد: از نظر بنده بحث معيشــت، اشــتغال و 
اقتصاد كه توليد را در بر مى گيرد بايد به طور جدى در مجلس يازدهم دنبال شده 
و نمايندگان به دنبال تصويب قوانين مؤثر و نظارت جدى در اين حوزه باشند.

 روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان

تصويــر نــوزاد دختــر 
لحــاظ  از  روزه  يــك 
جســمى ســالم و احتمــاال 
متولــد 25 آذر 98 كــه 
ــوه اى  ــوى قه ــل  پت داخ
ــفيد     ــلوار س ــا كاله و ش ب
از  يكــى  در  كاموائــى 
شــهر   هــاى  خيابــان 
ماليــر  رهــا گرديــده 
مامــوران  توســط  و 
كالنتــرى 11 ماليــر هنگام 
گشــت زنــى  پيــدا شــده 
ــائى والدين  جهــت شناس
ــود. ــى ش ــر م وى منتش

 از افــراد مطلــع درخواســت دارد در مــدت زمــان يــك هفتــه 
پــس از انتشــار ايــن آگهــى بــا شــماره 08138243611 
ــرت  ــيرخوارگاه عت ــتقيم ش ــماره مس ــا ش ــى 534 ي داخل

ــف 203) ــد.  (م ال ــل فرماين ــاس حاص 08138227086 تم

اطالعيه

خالصه آگهى مزايده به شماره  به شماره 153352153352//9999 مورخه  مورخه 0303//0303//13991399

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همداناداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان در نظر دارد يك واحد آپارتمان واقع در  در نظر دارد يك واحد آپارتمان واقع در 
پرديس، پرديس، 2424 مترى سروستان، خيابان ميالد، ساختمان قائم،واحد مترى سروستان، خيابان ميالد، ساختمان قائم،واحد22  را از طريق مزايده   را از طريق مزايده 

به اجاره واگذار نمايد.به اجاره واگذار نمايد.
ادارى  ساعات  از  يكى  در  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  مى  اجاره  متقاضيان  ادارى   ساعات  از  يكى  در  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  توانند  مى  اجاره  متقاضيان   
حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ 2020//0303//13991399 به اداره اوقاف به نشانى: بلوار مدنى، اول محوطه آقاجانى  به اداره اوقاف به نشانى: بلوار مدنى، اول محوطه آقاجانى 

بيگ مراجعه يا با شماره بيگ مراجعه يا با شماره 3253309132533091--081081 تماس حاصل فرمايند.  تماس حاصل فرمايند. (م الف (م الف 309309))

  امروز آخرين روز فعاليت مجلس دهم اســت 
و از فردا دوره جديد مجلس آغاز مى شود تا فصل 
ديگرى از فعاليت هاى پارلمان در كشــورمان رقم 

بخورد.
گذشــته از عملكرد خوب يا ضعيف مجلس دهم، 
اين دوره به لحاظ تركيب سياســى شرايط خاصى 

داشت و رقابت طيف هاى سياسى معنادارتر بود.
سه فراكســيون اميد، اصولگرايان و مستقلين نماد 
3 نــوع تفكر و ديــدگاه بودند كــه در خانه ملت 
برنامه ها را پيش بردند و با ارتباط فكرى زمينه ساز 

تصميمات مهمى شدند.
بــا اين حال مجلس دهــم در برهه هايى آنگونه كه 

انتظار مى رفت، نتوانست مطالبات افكار عمومى را 
به نحو مطلوب پاسخگو باشد.

 در سطح اســتان نيز مجمع نمايندگان اين 4 سال 
را به گونه اى پشت ســر گذاشت كه ابتدا و انتهايش 
كامال متفاوت بود و برخالف آنچه در آغاز فعاليت 
به افكار عمومى ارائه شــد، در عرصه عمل مسير 

ديگرى را رفتند.
نكته قابل تأمل اينكــه از ظرفيت مجمع آنطور كه 
انتظار مى رفت، اســتفاده نشد و با اينكه هر يك از 
نمايندگان در انجام وظايف قانونى و پيگيرى مسائل 
حوزه انتخابيه و حتى استان تالش هايى داشتند، اما 
انسجام الزم براى پرداختن به اين مسائل در مجمع 

نمايندگان ديده نشد. 
 حال اگر تركيب مجمــع را نگاه كنيم، با توجه به 
كليت مجلس و البته تجربه اســتان هاى موفق، بايد 
گفت كه بهتر از اينها مى شــد عمل كرد و حركت 
مجمع نمايندگان استان بايد اثربخش تر مى شد. اين 
درحالى است كه ما بيشتر حالت تك روى نمايندگان 
را ديديم و كار تيمى و جمعى آنها در قالب مجمع 

استانى نمود زيادى نداشت.
اكثريــت بــا اصولگرايان بود؛ به گونــه اى كه از 9
نماينده فقط 2 نفر اصالح طلب بودند، اما حركت ها 
و رفتارها به شكلى بود كه انگار درون اين اكثريت 
نيز يك اكثريت و اقليت ديگرى وجود داشــت و 

همين سبب شد تا انسجام مجمع نمايندگان استان 
شكننده نشان دهد.

حــال در دوره يازدهــم تغييــرات محسوســى 
ايجــاد شــده اســت؛ 5 چهــره جديــد يعنــى 
كيومــرث ســرمدى از اســدآباد، عيســى جعفرى از 
كبودراهنــگ، هــادى بيگى نــژاد از ماليــر، عليرضــا 
ــى از  ــين فالح ــد و احمدحس ــهبازى از نهاون ش
همــدان جايگزيــن اكبــر رنجبــرزاده، محمدعلــى 
پورمختــار، محمدكاظمــى، حســن بهرام نيــا و 
ــى،  اميرخجســته شــده اند. حميدرضــا حاجى باباي
حســن لطفــى، محمدمهــدى مفتــح و احــد 
آزاديخــواه نيــز دوبــاره انتخــاب شــده اند تــا 

ــد.  ــه دهن ــت را ادام ــه مل ــت در خان مســير خدم
به لحاظ تركيب سياسى تقريبا شرايط مجمع پيشين 
حكمفرماست؛ زيرا اصولگرايان اكثريت را دارند و 

اصالح طلبان در اقليت هستند.
آنچــه البته مهم اســت شــكل گيرى انســجام و 
يكپارچگى ميان نمايندگان بر مبناى مســائل كالن 

و اولويت هاى اصلى استان است.
بر اين اســاس انتظــار مى رود نمايندگان اســتان 
در مجلس يازدهــم فراتــر از پيگيرى هاى فردى 
و پرداختــن به حوزه انتخابيه خود، نگاه وســيع و 
باالترى داشــته باشــند و با حركت جمعى، مسير 

توسعه استان را هموار كنند.

امروز 
پارلمان دهم صندلى ها را ترك مى كنند

پايان مجلس منفعل!
■ مجمع نمايندگان استان در دوره يازدهم منسجم حركت كند
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 پاسخ تعرض احتمالى كارائيب در خليج فارس
از آنجايى كه اقــدام به تحركات نظامى آمريكا عليه كشــتى هاى نفتكش ايران هيچ 
پوشــش قانونى ندارد و اقدامات پيشــين آمريكا درباره تحريم هــاى يكجانبه عليه 
كشورمان هم نيز از مشــروعيت بين المللى برخودار نيست، درصورت اجرايى شدن 
تهديد واشــنگتن در مورد حمله به كشــتى هاى ايران در دريــاى كارائيب، احتماالً 
تهــران بــه اجراى يك اقدام دريايــى روى آورده، تا جايى كه تبديــل به يك اقدام 

شود. نظامى 
با وجود اين، كشورمان تالش مى كند از راه قانونى براى جلوگيرى از تعرض آمريكا به 
كشتى هاى خود وارد شــود و در همين مورد محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران به 

دبيركل سازمان ملل نامه اى اعتراض آميز نوشت.
از اين رو مى تــوان نتيجه گرفت كه درصورت هرگونه اتفاقــى تهران منتظر تصميم 
ســازمان ملل دربــاره اين موضوع مى ماند تــا پس از آن ، به اقدامــات متقابل عليه 

آمريكا دست زند.
از آنجايى كه خليج فارس و تنگه هرمز منطقه اســتراتژيك نفتى براى آمريكا و متحدانش 
محســوب مى شــود، اياالت متحده آمريكا درصورت هرگونه اقــدام عليه نفتكش هاى 
ايرانى در خليج فارس پاســخ خواهد گرفت. بر همين اساس، در پاسخ به هدف گرفته 
شــدن كشــتى هاى تجارى ايران در كارائيب توســط آمريكا، عبور و مرور كشتى هاى 

تجارى آمريكا از اين تنگه ممنوع مى شود.

وضعيت 5 نفتكش ايرانى حامل فرآورده هاى نفتى در راه 
■ رئيس جمهورى كوبا: زنده باد همبستگى ميان مردم

 ونزوئال به عنوان يك كشــور داراى منابع نفتى به چند دليل، نيازمند 
واردات بنزين شده اســت. يكى از داليل نياز اين كشور به اين فرآورده 
نفتى تحريم هــاى اياالت متحد آمريكا به دليل اختالف با دولت كشــور 
ونزوئال است. پس از اقدام كشورمان به ارسال 5 نفتكش حامل بنزين به 

مقصد ونزوئال، شاهد واكنش مقامات آمريكا نسبت به اين مسأله بوديم.
از اين رو تنش ميان ايران و آمريكا بار ديگر اوج گرفته است، به اين دليل 
كه واشــنگتن حركت تجارت دريايى ايران به سمت ونزوئال را تجاوز از 
تحريم ها خوانده و تهديد به هدف گرفتن نفت كش هاى ايرانى كرده است. 
از ايــن رو تهران هم تهديد كرده اســت درصورتى كه آمريكا متعرض به 

كشتى هاى كشورمان شود، پاسخ محكمى به آن مى دهد.
با وجود اين طبق گزارش منتشرشده از ايرنا، مركز رديابى تانكر تركز در 
پيامى توئيترى خبر داد كه نفتكش ايرانى فورچون كه در اواسط ماه مارس 
(اسفند- فروردين) در بندر شهيد رجايى با 43 ميليون ليتر بنزين بارگيرى 
شده بود، دوشنبه (5 خرداد ماه) در اسكله 2 در پااليشگاه ال پاليتو ونزوئال 

واقع در غرب پايتخت كاراكاس لنگر انداخته است.
بنابر اين گزارش، تصاوير ماهواره اى عمليات پهلو گرفتن اين كشــتى با 
همراهى 2 قايق يدك كش ونزوئاليى به منظور اطمينان يافتن از رســيدن 
ايمن اين نفتكش به منطقه انحصارى اقتصادى ونزوئال را دقايقى پس از 

نيمه شب به وقت محلى در اين بندر را نشان مى دهد. 
همچنين روزگذشــته دومين كشــتى نيز كه فارست نام دارد پس از پهلو 
گرفتن نفتكش نخست وارد آب هاى ونزوئال شده است كه به احتمال زياد 
تا امروز در سواحل اين كشور پهلو گرفته است. قرار است اين نفت كش ها 
به نام هاى «فورچون»، «فارســت»، «فاكســون»، «پتونيــا» و «كالول»، در 
مجموع بيش از 1/5 ميليون بشــكه بنزين را از ايران به اين كشور حمل 
كنند. رئيس جمهور ونزوئال پيش از اين در حساب توئيترى خود با تشكر 
از ايران براى ارسال بنزين به اين كشور با انتشار تصاويرى از كشتى ايرانى 

Fortune حامل بنزين، نوشــت: «پايان ماه رمضان براى ما ورود كشتى
را به ارمغان آورد؛ نشــانه اى از همبســتگى ميان مردم جمهورى اسالمى 
ايران و ونزوئال. در جايى كه كشــورهاى امپرياليســتى مى خواهند با زور 
احــكام خود را تحميل كنند، فقط برادرى مى تواند مردمان آزاد را نجات 

دهد. متشكرم ايران.»
نيكوالس مادورو تأكيد كرد: كاراكاس و تهران هر 2 خواهان صلح هستند. 

ما حق داريم آزادانه تجارت كنيم.
به گزارش تســنيم، رئيس جمهورى كوبا با انتشار توئيت شخصى خود 
در واكنش به ورود نخســتين نفتكش حامل ســوخت ايران به آب هاى 
ونزوئال، اقدام ايران را به معنى شكســته شدن محاصره «غيرقابل قبول و 

جنايتكارانه اى» خواند كه اياالت متحده به ونزوئال تحميل كرده است.
ميگل داياز همچنين با هشــتگ «زنده باد همبستگى ميان مردم» بر حفظ 

همبستگى به ويژه در مقابل آمريكا تأكيد كرد.

 ورود نفتكش ايرانى به ونزوئال، بينى ترامپ و دولت آمريكا را به خاك ماليد
يك روزنامه الكترونيكى با تمجيد از اقدام ايران در ارســال فرآورده هاى نفتى به ونزوئال، اين 

اقدام را بزرگ ترين شكست براى استكبار آمريكا قلمداد كرد.
طبق گزارش منتشرشــده از فارس، روزنامه الكترونيكى «رأى اليوم»، گزارش داد: «نمى دانيم 
احساس دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه پيگير رسيدن نخستين نفتكش ايرانى به يكى 
از بندرگاه هاى ونزوئالست، چيست؟ اقدامى كه چالش قوى براى تهديدهاى وى و شكست 
محاصره ظالمانه اى اســت كه به ونزوئال تحميل كرده، ولى خوب مى دانيم كه احســاس فرد 

شكست خورده خوارشده را دارد.»
رأى اليوم با بيان اينكه اقدام تهران، حمايت از ونزوئال و ملت و رئيس جمهور اين كشــور و 
شكست محاصره آمريكاست، تأكيد كرد، تفاوت اساسى بين ايران و آمريكا اين است كه تهران 
فرآورده  نفتى به يك ملت محاصره شده فرستاده كه سران آن، «نه» بزرگى به تالش هاى آمريكا 
براى به زانو درآوردن كشور خود گفته اند، ولى آمريكا نيروهاى مزدور خود را براى سرنگونى 
«نيكوالس مادورو» رئيس جمهور منتخب ونزوئال فرستاده تا يكى از مزدوران خود را در رأس 

هرم قدرت اين كشور قرار دهد.
به گزارش اين روزنامه، رئيس جمهور متكبر و زورگوى آمريكا به خوبى پى برده است كه ايران 
هر تهديدى كرده، آن را عملى كرده است و مى داند زمانى كه حسن روحانى رئيس جمهورى 
اســالمى ايران، به دولت آمريكا نسبت به هرگونه مزاحمت براى نفتكش هاى ايرانى، هشدار 
داد، پاسخ ويرانگرى به هر گونه اقدام آمريكا خواهد داد؛ نه در درياى كارائيب، بلكه در خليج 

فارس كه صدها كشتى آمريكايى در آن حضور دارند.
بنا بر اين گزارش، يك سال پيش، زمانى كه نيروى دريايى انگليس نفتكش ايرانى را كه عازم 
ســوريه بود، در تنگه جبل الطارق توقيف كرد، قايق هاى ايرانى، يك نفتكش انگليســى را در 
خليج فارس، توقيف و آن را در برابر ديدگان كشــتى هاى جنگــى آمريكايى تفتيش كردند. 
كشــتى هاى آمريكايى حتى براى جلوگيرى از توقيف نفتكش انگليسى، جرأت نكردند وارد 
عمل شــوند و ترامپ نيز اعالم كرد كه ناوگان آمريكا، فقط از كشــتى هاى آمريكايى حمايت 
مى كند. اين اظهارنظر ترامپ، ســيلى محكمى براى هم پيمانان انگليسى وى بود كه به دستور 

دولت آمريكا، نفتكش ايران را ربوده بودند.
رأى اليوم در ادامه مى نويســد، سياســت تحريم آمريكا، در ونزوئال، ايران و سوريه شكست 
خورده و به زودى اين سياســت عليه چين و روســيه هم شكســت خواهد خورد؛ زيرا اين 
سياست، نشانگر قلدرى استكبار غرب است، ولى ديگر كارآيى خود را از دست داده و سبب 
شــده كه همه جهان عليه اين سياست متحد شــوند؛ مسأله اى كه ضربات مهلكى بر هژمونى 

آمريكا وارد كرده و بر تنفر ساير ملت ها از آمريكا افزوده است.
به گزارش اين روزنامه، اين همبستگى «شجاعانه ايران با دوست و همپيمان ونزوئاليى نشان 
مى دهد كه كشورهايى وجود دارند كه از تهديدهاى آمريكا نمى ترسند و براى دفاع از دوستان 

و هم پيمانان خود و كرامت آنان آماده مقابله نظامى هستند.
در پايان اين گزارش تأكيد شــد، اين يك لحظه تاريخى است كه «بينى ترامپ و دولتش را به 
خاك ماليد و به ملت هايى كه در محاصره آمريكا قرار دارند، نشان مى دهد كه كشورى وجود 
دارد كه به تحريم ها نه بگويد و با شــجاعت و مردانگى در برابر آن ايستادگى كند. ونزوئال و 
كشورهاى مقاومت با ساير كشورهايى كه به ديكته هاى تحقيرآميز ترامپ تن مى دهند و صدها 

ميليارد دالر با خوارى به وى مى دهند، تفاوت دارد».
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نيش و نوش

فعال همه مشاغل بازگشايى نمى شوند
 معاون كل وزارت بهداشــت با بيان اينكه همه مشاغل فعال بازگشايى نمى شوند، 

گفت: سياست ما حداكثر بازگشايى ها براى تأمين اقتصاد و معيشت مردم است.
به گزارش ايسنا، ايرج حريرچى با اشاره به بازگشايى هاى انجام شده، تأكيد كرد: همه 
مشاغل فعال بازگشايى نمى شوند و سياست ما حداكثر بازگشايى ها براى تأمين اقتصاد 

و معيشت مردم است.
وى با بيان اينكه همه مشــاغل و اصناف براى فعاليت بايد به سامانه وزارت بهداشت  
salamat.gov.ir وارد شــوند و باركد مخصوص خــود را دريافت كنند، افزود: 
تاكنون 86 درصــد اصناف اين باركد را دريافت و پروتكل هــاى مربوطه را دريافت 

كرده اند. اصناف پس از دريافت پروتكل ها، مجاز به بازگشايى هستند.

سقط جنين مكرر ريسك ديابت را افزايش مى دهد
 مطالعه جديد نشان مى دهد هر چقدر تعداد باردارى هاى از دست رفته بيشتر باشد، 
ريسك ابتال به ديابت افزايش خواهد يافت.  به گزارش مهر، نتايج نشان داد در مقايسه 
با زنانى كه هرگز سقط جنين نداشتند، زنانى كه يك، 2 يا 3 بار سقط جنين داشتند به 
ترتيب 18، 38 و 71 درصد بيشتر با ريسك ابتال به ديابت نوع2 مواجه بودند. سرپرست 
تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «ناراحتى روانى ناشــى از دست دادن باردارى موجب 
آغاز تغييراتى در سبك زندگى مى شود كه شاخص توده بدنى و در نتيجه ريسك ابتال 
به ديابت نوع2 را افزايش مى دهد.» به گفته محققان، ارتباط بين ســقط جنين و ابتال به 
ديابت نوع2 تنها از طريق چاقى قابل توضيح نيست. بلكه اين ارتباط مى تواند ناشى از 

فاكتورهاى مشترك ايمونولوژيك و متابوليكى باشد.

241هزار نفر مشمول مقررى بيمه بيكارى 
به واسطه شيوع ويروس كرونا شدند

 حــدود 241 هــزار نفــر از مشــموالن مقــررى بيمــه بيــكارى را بــراى مــاه اســفند 
ــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال  ســال 98 به همــراه شــماره حســاب تهيــه و ب

شــده اســت.
به گزارش فارس، مديركل امور بيمه شــدگان سازمان تأمين اجتماعى گفت: سازمان 
تأميــن اجتماعى وظيفه پااليش اطالعات افرادى كه در ســامانه بيمه بيكارى وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى ثبت نام كرده اند را داشــته اســت و زمان پرداخت و ميزان 
مبلغ مقررى بيمه بيكارى بر عهده ســازمان تأمين اجتماعى نيست و تحقق آن مستلزم 

اخذ مصوبه از ستاد ملى كرونا است.

وسواس، محصول اضطراب كرونا
 تداوم اضطراب ناشى از ابتال به ويروس كرونا در درازمدت منجر به 

بروز وسواس هاى فكرى و عملى در افراد مى شود.
يك روانشــناس گفت: با بروز ويروس كرونا در كشور شهروندان به 2

گروه اصلى طبقه بندى شدند. گروه نخست با پذيرش اين رويداد اصول 
پزشــكى را رعايت و گروه دوم با انكار حقيقت ضرورت رعايت اين 

اصول (همچون قرنطينه خانگى) را ناديده گرفتند.
مهدى عســكرى پور در گفت وگو با ايرنا اظهار كــرد: افزود: با تداوم 
اين بحران، تعطيلى كسب وكارها، مراكز علمى - آموزشى و همچنين 
مباحث رسانه هاى جمعى نظير راديو و تلويزيون و فضاى مجازى جامعه 
به مرحله پذيرش رسيد و بنابراين رعايت اصول بهداشتى نيز منسجم 

شد.
عسكرى پور تصريح كرد: با اعالم كاهش شيوع بيمارى و آمار مرگ و 
مير اما كشور از منظر روانى آرام و با رفع برخى محدوديت ها همچون 

ممنوعيت جاده ها رعايت نكردن اصول بهداشتى كاهش يافت.
اين مدرس درباره شــيوع مجدد ويروس كرونا عنوان كرد: بازگشايى 
برخى اماكن عمومى و ادارات شــايد از منظر روحى و روانى جامعه را 
آرام سازد، اما كشور در وضعيت سفيد قرار نگرفته است؛ بنابراين رعايت 
اصول پزشكى با كاهش برخى محدوديت ها نبايد كاهش يابد؛ در غير 

اين صورت كشور با موج دوم بيمارى روبه رو مى شود.
به گفته عســكرى پور شــيوع مجدد اين بيمارى به ويژه براى اقشــار 
آســيب ديده همچون بازماندگان قربانيان كرونا بى شك با اضطراب و 
نگرانى بيشــترى همراه خواهد بود و كاهــش و رفع اين اضطراب نيز 
مستلزم راهكارهاى روانشناختى از طريق برگزارى جلسه هاى مشاوره 

آنالين و حضورى است.
وى افزود: درواقع با شناسايى اقشــار آسيب ديده (بازماندگان قربانيان 
كرونا، مبتاليان و...) و حمايت هاى روانى نظام پزشكى مى توان با موج 

دوم كرونا ويروس مقابله كرد.
علل اصلى مراجعه به مراكز مشاوره در دوران شيوع كرونا چيست؟

اين كارشــناس در ادامه درباره علل اصلى مراجعه به مراكز مشاوره نيز 
در دوران شيوع اين بيمارى اظهار كرد: براساس آمار 2 اختالل اساسى 
اضطراب و وسواس در مراجعان مراكز مشاوره بيش از ديگر آسيب هاى 

روحى به چشم مى خورد.
وى افزود: درواقع اضطراب و وحشــت ناشى از ابتال به ويروس سبب 
افراط در شست وشــو، قرنطينه خانگى و قطــع ارتباطات و تعامالت 
اجتماعى مى شود و تداوم اين مســأله خلق افسرده را براى آدمى رقم 

مى زند.

فاصله فيزيكى بله، فاصله اجتماعى نه
 مهاجر بودن ســاكنان برخى مناطق ضعيــف و كم برخوردار نبايد 
بهانــه اى براى رفع تكليف و بى توجهى به حل معضالت آنها باشــد، 
درحالى كــه همه مردم براى كمك بايد بــدون درنظر گرفتن هيچ مرز، 

قوميت و محدوديتى كنار هم قرار بگيرند.
از ابتداى شــيوع كرونا در كشور بسيارى از ســازمان هاى مردم نهاد و 
خيريه ها با مشــاركت مردم و خيران در ميدان حاضر شده و در تالش 

هستند تا بارى از دوش خانواده هاى نيازمند و كم برخوردار بردارند.
در اين ميان اما از راه رســيدن ماه مبارك رمضان به جريان كمك هاى 
مردمى دامن زد. با اين حال به گفته خيلى از مديران و كارشناســان اين 
نهادهاى مردمى، به دليل كرونا و فاصله اجتماعى ميان مردم، از شــدت 

كمك هاى مردمى كم شده است.
 به گــزارش ايرنا، در همين رابطه مهــرداد توحيدى عضو داوطلب و 
قديمى جمعيت طلوع بى نشــان ها معتقد است در طول اين دوران كه 
سايه ويروس كرونا در سراسر دنيا حاكم شده، با رعايت فاصله فيزيكى 
بايد مردم همبســتگى داشته و فاصله اجتماعى خود را كم كنند و كنار 

هم باشند.
وى در گفت وگو با ايرنا و با اشاره به توزيع بسته هاى بهداشتى و ارزاق 
توسط جمعيت طلوع بى نشان ها از اواخر سال گذشته تاكنون، تصريح 
كرد: ايــن روزها بحث كرونا نه در ايران بلكه در سراســر دنيا فاصله 
اجتماعى انسان ها را كمتر كرده است. به همين دليل جمعيت طلوع كه در 
زمينه كارتن خوابى و اعتياد فعاليت دارد، معتقد است بيشتر شدن فاصله 
اجتماعى سبب كم شدن همبستگى مردم مى شود كه پيامد آن مى تواند به 

معضالتى از جمله اعتياد، كارتن خوابى و... دامن بزند.
توحيدى ادامه داد: اين درحاليست كه بايد فاصله فيزيكى را افزايش دهيم 
اما از فاصله اجتماعى كم كنيم و اين شعار طلوع در اين شرايط خاص 
است. عضو جمعيت طلوع خاطرنشان كرد: در مناطق حاشيه و گرفتار 
آسيب و در ميان خانواده هاى ضعيف و كم برخوردار كه طرد اجتماعى 
شامل آنها است، فاصله اجتماعى مى تواند مشكالت و معضالت آنها را 
دوچندان كرده و بيش از پيش ناديده گرفته شوند. به ويژه كه خيلى از آنها 
مهاجر هستند، اوراق هويتى يا كارت تردد ندارند، در مدارس به راحتى 
ثبت نام نمى شوند و... ، اين درحاليست كه برخى نهادها هنگام كمك به 
اقشار آسيب ديده كدملى مى خواهند و همين موضوع جامعه هدف آنها 
را به افراد ايرانى يا داراى شناسنامه و اوراق هويتى محدود مى كند. يعنى 
افرادى كه داراى اين شرايط نباشند از فهرست كمك ها حذف مى شوند 

و اين بسيار غم انگيز است.
وى با بيان اينكه جمعيت طلوع براى كمك به اقشار آسيب ديده مرزى 
درنظر نمى گيرد، ادامه داد: از نظر مــا بين خانواده هاى كم برخوردار و 
ضعيف ايرانى و افراد مهاجر هيچ فرقى نيست و در ارائه هرگونه كمكى 
نبايد مرزى درنظر بگيريم. در واقع شــعار ما اين است كه براى كمك 

بدون درنظر گرفتن هيچ مرز و محدوديتى مردم بايد كنار هم باشند.
توحيدى افزود: بيشــتر به دنبال اين هســتيم كه از كرونا اميد و آگاهى 
بسازيم. يعنى كرونا تبديل به مفهوم و بهانه اى براى كنار هم بودن شود. 
مرزهاى سياسى و قوميتى را برداريم و به كسى برچسب و قوميت نزنيم 
زيرا در برابر اين مسأله موجودى به نام «انسان» قرار دارد و هدف ما اين 
است كه افرادى كه كمتر ديده شده و در معرض انواع آسيب ها هستند 

را شناسايى و حمايت كنيم.

همشهرى: چالش بيكاران تازه وارد
 كرونا چه با سليقه  است همه گل ها رو با سبزه آراست!!

شهروند: ظرفيت 7 ميليون ماسك در سال
  رنگ سال هم براش مشخص كنيد تا با لباس ها ِست بشه!!

ابتكار: زنگ پايان مجلس دهم
  اين هم از بهارستان كرونايى!!

مردم ساالرى: هزينه باالى پايتخت نشينى
 كرونا نگران نباش اين يكى ديگه به جيب تهرانيا ربط داره!!

ايران: نفت در پساكرونا چه جايگاهى خواهد داشت
 احتماال تو فرآورده هاش مواد كرونايى اضافه كنه!! 

تجارت: زنجيره بروكراسى بر پاى كسب و كار
 نكنه كليد كارآفرينى دولت گم شده؟؟

جوان: نطق آخر رئيس مجلس دهم، مظلوم بوديم
 بدون شرح!!

شرق: كنايه بنزينى رقباى قاليباف به الريجانى
 شاخ روى شاخ كرونا!!

آفتاب: 14 هزار تن هندوانه ايرانى در تركيه فاسد شد
 ويتامين سرخ به سرنوشت كالرى سفيد جوجه ها پيوست!!

كيهان: اسرائيل از كرونا بدتر است
  دقيقا! چون فعال هيچ گونه ماســك و دستكشى براش دوخته 

نشده!!
اطالعات: جزئيات امتحانات دانش آموزان اعالم شد

  حرف نزن، ننويس، دور شو، نمره بگير؟!
جام جم: سراب خصوصى سازى

 مردم هر ســال با يه قانون رؤيايى مشغول مى شن، اين هم يه 
نوع اشتغالزاييه!!

مردم ساالرى: ميزان كشندگى كرونا تغيير نكرده است
 كرونا نمى خواد پيش پرايد كم بياره؟!

تجارت: فرش قرمز براى كارآفرينان
 كارآفرينان عوام يا خواص؟؟

جوان: بحران جمعيت در بحران كرونا
 اين هم از شانس كرونا!!
شرق: سه پيام رمضان امسال

 كرونا جمعيتش رو سوار پرايد كرد!!
شهروند: خط توليد شيلد و ماسك سه اليه راه اندازى شد

 براى عروسى ها مدل ماسك سفارش بديد!! 
اصالحات: دولت نبايد بين كارمندان و كارگران تبعيض قائل شود

  درسته، چون هر دوشون هم ماسك دارن هم دستكش!!
همشهرى: اصابت كرونا به شاخص اعتماد بازار 

 نگران نباش نوك پيكانشو ضدعفونى كرده!!

آگهـى مناقصـه

شهردارى منطقه2 همدان  

 شهردارى منطقه 2 همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير ، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. 
لذا از پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ 99/03/06  تا 99/03/17  به آدرس : همدان، 

خيابان تختى مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه2  از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10روز خواهد بود . ( پايان 
وقت ادارى99/3/17)

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 
عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدى كه ميبايستى به شماره 
حساب IR 150600740501103331333002 شهردارى منطقه 2همدان نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران  واريز گردد ميباشد. 

4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 
بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد . 

5- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد . 
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد . 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار ميباشد . 
8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامال تى شهردارى ميباشد .
9-تضمين افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

* بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 
آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهاى عمومى شهردارى منطقه 2 همدان مى باشد.
11- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/3/18 ساعت 17 واقع در  شهردارى مركزى خواهد بود .(حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع 
است)

13- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نماييد ،ضمنا جهت اطالع از ساير شرايط تكميلى به اسناد مناقصه مراجعه 
گردد.

14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير ميباشد . 
(م الف 296)

مبلغ برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين شركت مدت پيمان
در مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين انجام تعهدات رتبه پيمانكار
(ريال)

پنج درصد كل مبلغ پيمانحداقل پايه 4  حقوقى رشته  ابنيه5900/000/000 ماه17/950/000/000اجراى پياده راه بوعلى (ضلع شرقى)1
تراش آسفالت- خريد وحمل و اجراى 2

آسفالت با دستگاه فينيشردرسطح 
منطقه2

حداقل پايه 5  حقوقى 81/547/000/000 ماه30/935/000/000
رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

تراش آسفالت- خريد وحمل و اجراى 3
آسفالت با دستگاه فينيشردرسطح 

منطقه2

حداقل پايه 5  حقوقى81/744/000/000 ماه34/870/000/000
 رشته راه و ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

حداقل پايه 5  حقوقى 6237/800/000 ماه4/755/000/000تهيه آسفالت منطقه 42
رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

حداقل پايه 5  حقوقى8527/000/000 ماه10/540/000/000تهيه، حمل و اجراى دستى آسفالت5
 رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

حداقل پايه 5  حقوقى 6360/000/000 ماه7/200/000/000تهيه، حمل و اجراى دستى آسفالت6
رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

 عيد فطر امســال به دليل شيوع ويروس 
كرونا برخالف ســال هاى گذشــته به دليل 
رعايت نــكات بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى درمكان هاى بزرگترى مانند مصلى 
همدان برگزار نشــد و فقط در يك ســرى 
از اماكن مذهبى شــامل حسينيه ها، مساجد 
محالت و مكان هايى كــه داراى فضاى باز 
برگزار  خاصى  محدوديت هــاى  با  بوده اند 

شد. 
همچنين در مســاجد سراســر كشــور، به 
اســتثناى استان هاى شــديداً درگير و ساير 
مصاديقى كه ســتاد ملى مقابله با كرونا، يا 
كميته هاى اســتانى، متشــكل از نمايندگان 
ولى فقيه، اســتانداران و دانشگاه هاى علوم 

پزشكى تعيين خواهد نمود، برگزار شد. 
نماز عيد ســعيد فطر به امامت نماينده ولى 
فقيه در استان همدان با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى در مســجد جامع همدان برگزار 

شد. 
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان توجه به 
امداد الهى و پاى كار بودن مسئوالن و مردم 
در عرصه مقابلــه با كرونا را 2 ويژگى مهم 
اين روزهاى جامعه برشــمرد و گفت: نگاه 
مردم به نصرت الهى ســبب شد بسترهاى 

رشد در بالها براى آنها فراهم شود. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم  والمسلمين 
حبيب ا... شعبانى در خطبه هاى نماز عيد فطر 
با تشريح حديثى از امام على(ع) درباره عيد 
اظهار كرد: به فرموده اميرالمؤمنين(ع)  فطر 
عيد سعيد فطر براى مؤمنين شبيه ترين روز 

به قيامت است. 
وى با بيان اينكه عيد ســعيد فطر بشــارتى 
براى روزه داران و آمرزيده شدن آنها است، 
ابراز كــرد: آن هايى كه ســختى اين ماه را 
تحمل كرده و روزه گرفتند، گناهانشــان از 
سوى خداوند متعال بخشــيده مى شود اما 
آن هايى كه بدون عذر شــرعى حرمت اين 
ماه را نگه نداشــته و روزه خــوارى كردند 

بدهكار خداى متعال هستند. 
امــام جمعه همــدان تصريح كــرد: احكام 
شرعى وضع  شده اند تا عملى شوند بنابراين 
كســانى كه به عمد از روزه گرفتن ســرباز 
زده اند بايد بداننــد براى هر روز، 60 روزه 
قضا به خداى متعــال بدهكارند و بايد آن 

را ادا كنند. 
وى ماه رمضان را فرصتى مغتنم براى ترك 
محرمــات و بندگــى كردن خــداى متعال 
دانســت و عنوان كرد: اين ماه فرصتى بود 
تا نشــان دهد انسان مى تواند دست به ترك 

محرمات بزند. 
شــعبانى تصريح كرد: اگرچــه ماه رمضان 
تمام شــد اما اهداف آن  كه همان تقوا است 
ادامه دارد، زيرا بندگى انسان در برابر خداى 
متعــال و وظايف او در برابــر قادر بى همتا 

بى پايان است. 
وى با اشــاره به اينكه توجه به شرعيات و 
حالل و حرام دين تمام  شــدنى نيست، ابراز 
كرد: اميدوارم به بركت اين ماه عزيز ظرفيت 
بزرگى در انســان ايجاد شده باشد تا بتواند 

اين مسير بندگى را ادامه دهد. 
نماينده ولى فقيه با اشــاره به ســالگرد فتح 
خرمشــهر نيز عنوان كرد: جملــه امام(ره) 
درباره فتح خرمشــهر به اين معنى است كه 
تمام پيروزى ها و عنايات از ســوى خداى 

متعال شكل مى گيرد والغير. 
وى با تأكيد بر اينكه باور خدا خرمشــهر را 
آزاد كرد نگاه توحيدى اســت كه مسئوالن 
بايد در مديريت و سياست خود آن را بيش 
از گذشــته مورد توجه و دقت قرار دهند، 
گفت: اين نــگاه توحيدى در تمام عرصه ها 
مى تواند مشگل گشا باشد پس بايد از سوى 

جامعه به ويژه مسئوالن تقويت شود. 
امــام  جمعه همدان درباره مســأله كرونا و 
موفقيت هاى جمهورى اســالمى در عرصه 
مقابلــه با اين ويروس ابراز كرد: اگرچه اين 
واقعه براى ملت ايران بســيار تلخ و ناگوار 
بود اما ســبب شد با همت مسئوالن و مردم 

موفقيت هايى به دست آيد. 
شــعبانى با قدردانــى از گروه هاى مردمى 
به ويژه جريان مذهبــى و انقالبى افزود: در 
عرصه مقابله با كرونا مردم از خود فرهنگ 
بسيار بااليى نشــان دادند و تالش بسيارى 
براى مهار اين بيمارى كردند كه جاى تشكر 

دارد. 
شعبانى با تأكيد بر اينكه ملت ايران در بخش 
رزمايش مؤمنانه خوش درخشيد و شگفتى 
آفريد مطرح كرد: كمك هاى مردمى پس از 
سخنان رهبرى پيرامون مواسات چند برابر 
شد كه نشان دهنده توجه آنها به مستضعفان 

جامعه و مسأله مهم نوع دوستى بود. 

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان توجه به 
ظرفيت هاى مردمى و اســتفاده از گروه هاى 
مردمى براى رفع مشــكالت كشــور را از 
جمله وظايف آينده مســئوالن دانســت و 
تأكيــد كرد: با اســتفاده از ايــن ظرفيت ها 
در بخــش اجتماعى و اقتصــادى مى توان 

مشكالت جامعه را برطرف كرد. 
وى با بيان اينكه پاى كار بودن مردم ســبب 
موفقيت جمهورى اسالمى در عرصه مقابله 
با كرونا شــده است، افزود: پس از عبور از 
ايجاد  كارگاه هاى  از  مى توانيم  بحران كرونا 
شده براى توليد ماســك و لوازم بهداشتى 
براى توليد ديگر محصوالت و رونق چرخه 

اقتصادى استفاده كنيم. 
 برگزارى نمــاز عيد فطر بر بام و 

حياط مساجد استان همدان
دبير ستاد اقامه نماز استان همدان در اين  باره 
نيز گفت: امســال نماز عيد ســعيد فطر با 
توجه به شــيوع ويــروس كرونا در فضاى 

باز و با رعايت موادر بهداشتى برگزار شد. 
حسنى حلم،  ســيدمرتضى  حجت االســالم 
در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت: نماز عيد سعيد فطر ساعت به امامت 
نماينده  شــعبانى  حجت االسالم والمسلمين 
ولى فقيه در استان همدان در حياط مسجد 

جامع شهر همدان برگزار شد. 
وى افزود: امسال نماز عيد سعيد فطر به دليل 
رعايــت نكات بهداشــتى و فاصله گذارى 

اجتماعى در مصلى همدان برگزار نشد. 
دبير ســتاد اقامه نماز اســتان همدان با بيان 
اينكــه در اين ايــام و با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا برگزارى نماز عيد سعيد فطر 
به مســاجد محالت به ويژه مساجد داراى 

فضاى باز سوق داده شده است، افزود: 
نماز عيد فطر در 170 مســجد استان و در 
300 روستاى اســتان كه خانه عالم دارند، 
با حضور روحانيان مســتقر و طرح هجرت 

برپا شد. 

نماز عيد فطر در مسجد جامع با رعايت موازين بهداشتى برگزار شد

تجربه فطر متفاوت

 يك روان درمانگر معقتد است، سالمت 
جسمى بدون سالمت روانى فرد كه جامعه را 

مى سازد، قابل تعريف نيست.
بهار ابريشــمى درگفت وگو بــا ايرنا گفت: 
سالمت و بهداشــت روانى هر فرد، چنانچه 
بيشتر از سالمت جســمانى اهميت نداشته 
باشد حداقل به همان اندازه مهم و قابل توجه 
است. فرد برخوردار از سالمت روانى، توانايى 
احترام به خود را دارد، مى تواند توانايى هايش 
را در حــد واقعــى و همان طور كه هســت 
قلمداد كند، دوستى و احترام ديگران را جلب 
كند، نيازهاى زندگى شــخصى اش را تأمين 
و از اعتمــاد به نفس باال و روحيه ايى شــاد 
برخوردار باشد. وى با بيان اينكه روانشناسان 
حوزه سالمت روان معتقد هستند كه قابليت 
برقرارى ارتباط هماهنگ و موزون با ديگران، 
تغيير و اصالح محيط فردى و اجتماعى و حل 
تضادها و تمايالت شخصى به طور منطقى و 
عادالنه و مناســب را به دنبال خواهد داشت، 
افزود: سالمت انسان بدون سالمت روانى فرد 

كه جامعه را مى سازد، قابل تعريف نيست.
ابريشــمى تصريح كرد: اين درحالى ست كه 
اختالالت روان پزشكى برعكس بيمارى هاى 
جسمى عالوه بر بيمار، افراد خانواده و جامعه 

را نيز تحت تأثير قــرار مى دهد و درصورت 
نبود درمــان و تداوم، موجب كاهش بازدهى 
و توانايى، اخراج از محيط كار و خسارت هاى 

مادى فراوان مى شود.
ايــن روان درمانگر با اشــاره به ضرب المثل 
«قدر عافيت كسى داند كه به مصيبتى گرفتار 
آيد»،  افزود: انسان  تا زمانى كه احساس رفاه و 
بى دردى مى كند از رنج و غم ديگران خبرى 
نــدارد و هنگامى كه ناخوشــى و بيمارى به 
سراغ فرد يا افراد آمد، آن زمان است كه قدر 
سالمت جسمى و يا حتى سالمت روان خود 

را خواهد درك كرد.
ابريشمى با بيان اينكه اكنون كه خطر ابتال به 
بيمارى كوويد 19 تقريبا همه جا شايع شده 
بايد به دور از ترس و فرافكنى به توصيه هاى 
پزشكى به ديد دستورى نگاه كرد، گفت: فرد 
يا افرادى كه تا پيش از اين دچار مشكل و يا 
ناخواسته درگير درد و رنج جسمى و روانى 
شــده اند به اين توصيه ها كامال اشراف داشته 
و به هشدارهاى بهداشتى توجه خواهند كرد 
و در مقابل افرادى كه از توصيه هاى پزشكى 
به سادگى گذر مى كنند،  در زمانى كه به بيمارى 
دچار شــدند قدر ســالمتى خود را بيشتر از 

ديگران درمى يابند.
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دان تان  رس ا اری  ر
غار عليصدر با رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشتى ميزبان مسافران است
 غار عليصدر به عنوان بزرگ ترين غار آبى جهان با قابليت قايقرانى 

با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ميزبان گردشگران است. 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر در گفت و گو با فارس با اشاره به 
ميزبانى غار عليصدر از گردشگران اظهار كرد: اين غار پس از بازگشايى 
مجدد از ابتداى خرداد تا عصر روز دوشــنبه 4 خرداد، ميزبان 3 هزار 

مسافر بود كه بدون كوچك ترين مشكلى از غار عليصدر بازديد كردند. 
مهدى مجيدى افزود: با تالش شــبانه روزى پرسنل شركت عليصدر 
و حمايت فرماندارى كبودراهنگ و مركز بهداشــت اين شهرســتان 
نظارت دقيق بر اجراى پروتكل هاى بهداشــتى در مجموعه عليصدر 
اتفاق افتاده و در اين راســتا مردم روســتاى عليصدر و مسافران نيز 

بسيار ما را يارى رساندند. 
وى با بيان اينكه غار عليصدر يكى از بى نظيرترين غارهاى آبى جهان 
است، گفت: حفظ ســالمت مردم اولويت اصلى اين مجموعه است و 

براى اين مهم از هيچ كوششى فروگذار نخواهيم بود. 
مجيــدى با اشــاره به آغاز بــه كار فعاليت هاى مجتمــع عباس آباد 
(بام همدان) افزود: تالش شــده تا در اين مجتمع به ويژه رســتوران 
و ســوئيت هاى اقامتى تمام پروتكل هاى بهداشــتى رعايت شــود و 
اميدواريم مســافران و گردشــگران عزيز از خدمات اين مجتمع نيز 
استفاده كنند. وى از ايرانيان و مردم استان همدان خواست در هنگام 
بازديــد از غار عليصدر و مجتمع عباس آبــاد (بام همدان)، در رعايت 

نكات بهداشتى دقت الزم را به عمل آورند. 

تعطيلى 3 ساله 
تبديل وضعيت نيروهاى شهردارى همدان

 3 سال اســت كه وزارت اقتصاد كشور مجوز تبديل وضعيت 
نيروها را در شهردارى ها صادر نكرده است. 

رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور مالى شوراى شهر همدان 
در گفت وگو فارس در همدان نسبت به تبديل وضعيت نيروهايى 
از شــهردارى همدان اظهار كرد: شــهردارى اعــالم مى كند كه 
برخى فعاليت هاى خارج از مجموعه ادارى را به شركت  خدماتى 
نيروى انســانى واگذار مى كند و در اين راستا نيز مجوزهاى الزم 
از استاندارى و شوراى شهر از باب تأمين حقوق و مزايا در بودجه 

سنواتى صادر مى شود. 
ســيد مســعود عســگريان با بيان اينكه اين همكارى با شركت 
مربوطه از لحاظ قانون بالاشــكال است، عنوان كرد: اگر شركت 
مربوطه برنده مناقصه شود با شرايط موجود و از طريق اين نيروها 

خدمات را به مجموعه شهردارى ارائه مى دهد. 
عســگريان عنوان كرد: چون عمده اقدامات بيرون از مجموعه و 
سيستم ادارى است از نظر قانونى منعى ندارد اما اگر اين نيروها 
بخواهند در مجموعه ادارى كار كنند بايد فرايند گزينش و تبديل 

وضعيت از شركتى به پيمانى طى شود. 
وى درباره جذب نيروهاى ليســانس و فوق ليسانس در كارهايى 
كه شايد تصور شود مدرك ديپلم هم براى آن كافى است، گفت: 
اين روزها داشتن تحصيالت مهم است و حتى براى كارگرى هم 

حداقل بايد ديپلم داشت. 
وى خاطرنشان كرد: درحال حاضر در عرف جامعه كمترين مدرك 
تحصيلى فوق ديپلم و ليســانس است؛ ما به هيچ وجه كارگر در 
مجموعه شهردارى در پست هاى پرسنلى نداريم و همه پست هاى 
شهردارى پست هاى كارمندى هستند و برون سپارى نيز به نوعى 
نشأت گرفته از مجوزها و قابليت هاى جذب نيروى انسانى مرتبط 
با كار اســت.    رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور مالى 
شوراى شهر همدان در پاســخ به اينكه برخى نيروها به صورت 
حجمى و شركتى با روند گزينشى سخت به كار گرفته مى شوند، 
آيا تبديل وضعيت و اســتخدام آنها در برنامه خواهد بود يا خير 
بيان كرد: ما تابع ضوابط سازمان امور استخدامى كشور و وزارت 

كشور هستيم. 
وى خاطرنشــان كرد: تا مادامى كه فرد قبول كرده مى تواند در 
قالب نيروهاى شركتى زير پوشش شهردارى فعاليت كند و بعد با 

وجود شرايط استخدامى در آن آزمون نيز شركت كند. 
عســگريان با تأكيد به اينكه 3 ســال اســت وزير اقتصاد كشور 
هيچگونه مجوز تبديل وضعيت را صادر نكرده اســت، گفت: اگر 
اين امكان فراهم باشد اين نوع نيروهاى شركتى هم مى توانند در 
آزمون هاى استخدامى شركت كنند تنها با اين تفاوت كه در اين 
مدت به عنوان نيروى شركتى بوده اند شايد از طريق سازمان هاى 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور امتيازى براى آنها قائل شوند. 

وى ادامه داد: هر سال اينطور هم بوده و امتيازى قائل شده اند اما 
3 سال است كه تبديل وضعيتى نداريم و آزمونى هم برگزار نشده 
و عمده نيروهاى شهردارى نيز در قالب شركت هاى خدمات رسان 
فعاليت كرده اند.   رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور مالى 
شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه قراردادهاى نيروى شركتى 
تضمينى ندارد كه شــهردارى بخواهد افرادى را تبديل وضعيت 
كند و آن در واقع يك مرحله ورود به شــهردارى اســت، تأكيد 
كرد: از ابتداى فعاليت افراد اين مسأله به آنها اعالم مى شود كه به 

عنوان نيروهاى حجمى شركتى كار كنند. 
وى بيان كرد: اگر وزارت كشــور مجوز جذب را دهد اين نيروها 
نيز مى توانند در آزمون ها با شرايط مساوى شركت كنند فقط ايام 
كاركرد آنها با شــركت هاى نيروى انسانى ممكن است امتيازى 
باشــد و خدمات آنها ناديده گرفته نشــود اما حجمى كار كردن 
در شركت ها تضمينى براى ورود همه آنها در مجموعه شهردارى 

نيست. 

تمركز هنرمندان در سال «جهش توليد» 
بر توليد آثار فاخر باشد

 سرپرست گروه موسيقى سنتى «همراز» مالير با بيان اينكه تمركز 
هنرمندان در ســال «جهش توليد» بر توليد آثار فاخر باشد، برگزارى 
كنســرت آنالين يا مجازى را يك حركت حمايت گرايانه ســمپاتيك 

دانست كه در صنعت موسيقى به معناى واقعى كلمه جايى ندارد. 
گروه موســيقى ســنتى «همراز» مالير از جملــه گروه هاى فعال و 
موفق ســال هاى اخير اين شهر و استان همدان است كه اين روزها 
به رغــم تعطيلى فعاليت هاى عمومى به دليل شــيوع ويروس كرونا، 
همچنان دســت از برنامه ريــزى و فعاليت هايش نكشــيده و ضمن 
رعايت نكات بهداشــتى سعى در آماده سازى و پيگيرى فعاليت هاى 

هنرى خود دارند. 
مختصرى از گفت وگو با «رضا قدسى» سرپرست اين گروه را در ادامه 

مى خوانيد. 
 فارس: در ابتدا مختصرى از برنامه ها و فعاليت هاى سال 

گذشته گروه خود بفرماييد. 
گروه موســيقى «همراز» فعاليت رسمى خودش را از سال 1382 آغاز 
و تاكنون به اجراهاى متعدد در قالب كنســرت هاى داخلى و خارجى، 
جشنواره هاى ملى و منطقه اى و ضبط آثار گروه در قالب آلبوم پرداخته 
و هنرمندان بسيارى را به جامعه موسيقى معرفى كرده است. در سال 
گذشــته هم به دنبال فعاليت هاى مســتمر گروه، اجراى 2 كنســرت 
مردادمــاه در مالير و آبان ماه در تهران و نيز انجام اقدامات اوليه درباره 

ضبط آلبوم جديد از جمله فعاليت هاى اين گروه بوده است. 
فارس: از شرايط و وضعيت خود و گروه همراز در اين ايام كرونا بگوييد. 
بنــده هم به همت اعضــاى همراه و همدل گروه همــراز، در اين ايام 
قرنطينه و كرونا كماكان به فعاليت و تمرينات منســجم و برنامه ريزى 
براى كنســرت ها و حضور در جشنواره هاى آينده و ضبط آلبوم جديد 
خود ادامــه مى دهم، با رايزنى و هماهنگى هاى صورت گرفته برگزارى 
كنســرت در يكى از كشورهاى همســايه (كه به دليل قطعى نشدن از 
ذكر نام آن خوددارى مى كنم) در ســالجارى از برنامه هاى پيش روى 

گروه «همراز» است
فارس: بحران كرونا و شــرايط موجود چه پيامدها و تأثيراتى در حوزه 

موسيقى مى تواند داشته باشد؟
متأسفانه به دنبال بحران جهانى ناشــى از شيوع ويروس كرونا فرآيند 
توليد و عرضــه محصوالت موســيقيايى و نظام اقتصادى موســيقى 
دستخوش شــرايط نابه سامان و پيچيده اى شــد و تمام فعاليت ها به 
حالــت تعليق درآمد كه تاكنون نيــز ادامه دارد و صدالبته كه پيش از 
هر منفعت و دســتاوردى اين سالمتى مردم است كه به شدت بايد در 

اولويت صيانت باشد. 
با توجه به اينكه شيوع ويروس كرونا يك غافلگيرى محض در جهان بود 
كه هيچ كشــورى آمادگى ميزبانى آن را نداشت فعًال بايد سياست هاى 
كوتاه مــدت به كمك صنايع فرهنگى و هنرى آســيب پذير بيايد و به 
اعتقاد من نقطه شــروع اين حمايت ها طبيعتاً آموزشگاه هاى موسيقى 

و صنايع جانبى هستند كه از اجراى زنده موسيقى نيز بازمانده اند. 
به نظر من ضرورت دارد تا دولت با بسته هاى معيشتى كارشناسى شده 
به كمك بخش خصوصى فعال در حوزه موسيقى بيايد. در اين شرايط 
ســخت اليه هاى آسيب پذير موسيقى از جمله ناشران و آموزشگاه هاى 
كوچك موسيقى ديگر قادر به ادامه مسير نيستند پس بهتر است عالوه 
بر مواردى كه به آن اشــاره كردم شرايط و تسهيالت ديگرى همچون 
تعويق هزينه آبونمان هايى چون برق، گاز، تلفن و مواردى از اين دست 
نيز برنامه ريزى هايى شود تا در آينده و با سپرى شدن اين بحران شاهد 

دوام و بقاى فعاليت اين قشر آسيب پذير باشيم. 
فارس: چه راهكارهايى را براى حل اين مشكالت پيشنهاد مى دهيد؟

در اين اوضاع كمك بازوهاى اجرايى كشور است كه بايد تالش زيادى 
براى از هم نپاشــيدن صنايع هنرى كنند و تــا جايى كه بنده اطالع 
دارم به تازگى نيز جلســاتى در مجمع جهانى يونسكو به شكل آنالين 
برگزار شد تا بتوانند بر اساس صحبت ها و پيشنهادها به روش روشنى 
براى كمك به صنايع فرهنگى هنرى دنيا از جمله موســيقى كارهايى 
را انجام داد. آنچه در اين جلسات تقريباً مورد موافقت همه قرار گرفت 
موضوع وام و تســهيالت بانكى با نرخ كارمزد يا ســود اندك يا صفر و 
ضرورت كمك هاى حمايتى در برگزارى كنســرت هاى آنالين بود، زيرا 
طبق آخرين آمارى كه به لحاظ مخاطب اســتخراج شده ما شاهد افت 

70 درصدى مخاطب در تمام دنيا بوديم. 
 فارس: نظر شما در مورد برگزارى جشنواره و كنسرت ها 

با استفاده از ظرفيت هاى فضاى مجازى چيست؟
بايد پذيرفت كه برگزارى كنسرت آنالين يا مجازى عمدتاً يك حركت 
حمايت گرايانه ســمپاتيك است كه اصًال در صنعت موسيقى به معناى 
واقعى كلمه جايى نداشــته و نمى توانــد در بعد تجارى چه در ايران و 
چه در كشــورهاى ديگر روى آن حساب باز كرد يعنى اين برنامه ها به 
جز اينكه يك حركت حمايتى ارزشــمند اســت به هيچ وجه خروجى 

صنعتى ندارد. 
البته آنچه مى تواند جزو وظايف دولت در اين شرايط قرار گيرد حمايت 
از معلمان و اســتادان حوزه موسيقى اســت كه با تعطيلى كارگاه ها و 
مراكز آموزشــى مختلف عمًال معيشت خود را از دست داده اند. ما بايد 
اين نكته را هم بپذيريم كه اكنون زيرساخت هاى ما در حوزه اينترنت 
و ماجراهايى از اين دست به قوت كشورهاى پيشرفته نيست كه بتوانيم 
با اتكا به آن در مســير آموزش آنالين موســيقى نيز فعال باشيم كما 
اينكه آموزش و پرورش ما هم نمى تواند به طور كامل در يك ســاختار 

درست و اصولى تأمين كننده آموزش آنالين باشد. 
 فارس: باتوجه به عنوان «جهش توليد» براى سالجارى 
آيا از نظر شــما در حوزه هنرى هم نياز به تحقق اين شعار 
داريم و وظايف مســووالن فرهنگــى و جامعه هنرى براى 

تحقق شعار سال كدامند. 
در سالى كه از سوى مقام معظم رهبرى به نام جهش توليد مزين شده 
به موازات حمايت ها و پشــتيبانى هاى دولت و بســته هاى تشويقى و 
همت فعاالن حوزه موســيقى مى توان به سمت توليد بيشتر آثار فاخر 
موســيقى و ارائه و عرضه آن در عرصه هــاى ملى و بين المللى و رونق 
جايگاه اقتصاد در حوزه موســيقى پيش رفــت و انگيزه فعاليت و باال 

بردن روحيه شادى و نشاط در جامعه را جهش بخشيد. 

استانهاهمدان صنعتى     خبرگزارى فارساستانهاهمدان شيرخشــك  كارخانه هاى  وجود   
و صــادرات اين محصول موجــب دلگرمى و 
اميدوارى دامداران اســت، زيرا افزايش توليد 
اين صنعت افزايش توليــدات دامداران را در 
پى دارد، اگرچه در يك سال گذشته صادرات 
اين محصول ممنوع شده و دامداران با كاهش 
بى رويــه قيمت شــير توليدى مــازاد روبه رو 

بوده اند. 
صادرات شيرخشــك در سال 97 تا اسفندماه 
98 ممنوع اعالم شــد درحالى كه اين صنعت 
به عنوان يك ظرفيت مناسب براى جلوگيرى 
از خام فروشى توليدات داخل به شمار مى رود، 
حال سؤال اينجاست چرا نبايد از ظرفيت هاى 
موجود بهره مند شــويم و مواد اوليه مازاد را 
فــرآورى كــرده و در قالب بســته بندى هاى 

مطلوب به بازارهاى جهانى عرضه كنيم؟
مازاد توليد شــير دامداران در كشور با قيمت 
بسيار كم خريدارى مى شود و اين موضوع به 
ضرر و زيان دامدار اســت درحالى كه توسعه 
واحدهاى شــير خشك صنعتى و صادرات در 
اين حوزه نگرانى براى توليد مازاد شير را رفع 

مى كند. 
درحال حاضر در كشــور ظرفيت توليد 200

هزار تن شير خشك صنعتى وجود دارد، اما از 
اين ميزان در بهترين حالت حدود 100 هزار 
تن توليد مى شــود به عبارت ديگر با استفاده 
از ايــن ظرفيت مى تــوان در كوتاه ترين بازه 
زمانى، دامداران و توليدكنندگان شير خشك 
صنعتى را تشــويق به افزايش توليد و توسعه 
واحــد صنعتى كــرد، همچنين اشــتغالزايى 

چشمگيرى در اين حوزه ايجاد شود. 
اگرچه سياســت كالن و كلــى براى صادرات 
اين محصول تعريف نشده و به طور معمول به 
صورت مقطعى برخورد مى شود، سياست هاى 
انقباضى و انبســاطى دولت در اين حوزه بازار 
صادراتى را تحت شعاع قرار مى دهد، بنابراين 
شرايط صادرات نيز به مراتب سخت تر مى شود 
مگر اينكه با قيمت مناســب بــه بازار هدف 

عرضه شود. 
به منظور اهميت شــير خشــك صنعتى در 
صنعت دامپرورى كشــور به سراغ يك دامدار 
باســابقه و واحد توليدكننده شــير خشــك 
صنعتى در همدان رفتيم كه اين گفت وگو را 

با هم بخوانيم. 
دامــدار باســابقه همدانــى اظهــار مى كند: 
درحال حاضر 22 نفر به صورت مســتقيم در 
گاودارى بــا ظرفيت  هزار رأس مشــغول به 
كار هســتند البته تمام تجهيزات موجود در 
گاودارى مكانيزه اســت در غيــر اين صورت 
تعداد بيشــترى اشتغالزايى مســتقيم ايجاد 

مى شد. 
عباس حاصلــى درباره مشــكالت واحدهاى 
دامدارى توضيح مى دهد: قيمت شير توليدى 
درحال حاضر بــه ازاى هر ليتر 3 هزار و 400

تومان تمام مى شــود درحالى كــه اين ميزان 
شير به قيمت 2 هزار و 600 تومان به فروش 
مى رســد ناگفته نماند دامــداران نمى توانند 
قيمــت را تعييــن كنند بلكــه در اين زمينه 
اغلب كارخانه داران با توجه به شــرايط خريد 

مى كنند. 
قيمت شــير توليدى درحال حاضــر به ازاى 
هر ليتر 3 هزار و 400 تومان تمام مى شــود، 
در حالى كه اين ميزان شير به قيمت 2 هزار و 

600 تومان به فروش مى رسد.
اين دامدار باســابقه به افزايش قيمت خوراك 
دام اشاره مى كند و ادامه مى دهد: خوراك دام 
نيز افزايش قيمت داشــته به طورى كه پيش 
از ســال جديد ســويا 2 هزار و 500 تومان 
خريدارى مى شــد درحالى كه اين مبلغ امروز 

به 5 هزار تومان رسيده، ذرت هم  هزار و 350
تومان بود كه امروز اين مبلغ به 2 هزار و 460

تومان رسيده است. 
وى بيان مى كند: درحال حاضر سويا به ميزان 
كافى در بازار نيســت اگرچه مقدارى سويا از 
جهاد كشــاورزى به دامداران تعلق گرفت اما 
اين ميزان جوابگو نيست و نياز گاودارى ها را 

برآورده نمى كند. 
حاصلى درباره توســعه فعاليت دامدارى هاى 
صنعتى مى گويد: درحال حاضر شــير توليدى 
به قيمــت تمام شــده خريدارى نمىشــود، 
درحالى كه اگر بازار كشــش داشــته باشد و 
قيمت محصول مناسب خريدارى شود دامدار 
هدفمند به سوى توســعه و افزايش توليدات 

خود پيش خواهد رفت. 
ايــن دامدار فعــال به اهميت صنعت شــير 
خشك اشاره مى كند و مى افزايد: صنعت شير 
خشك براى دامداران نعمتى بزرگ است اگر 
اين صنعت نبود مازاد توليد شــير روى دست 
توليدكننده مى ماند و گروه كارخانجات لبنى 

ميزان مازاد شير را خريدارى نمى كردند. 
وى با تأكيد بر اينكه صنعت شير خشك ناجى 
دامداران به ويژه در شــرايط بحران و كاهش 
تقاضاى شير در بازار محسوب مى شود، ادامه 
مى دهد: اگر دولت پشــتيبان دامداران باشد 
و با قيمت مناســب خريد انجام شــود قطعا 
دامداران هم ترغيب مى شــوند توليدات خود 

را افزايش دهند. 
وى با اشــاره به اينكه شــير خشك صنعتى 
به شــمار  دامداران  براى  اميدوارى  بزرگترين 
مــى رود، اظهار مى كند: افزايش توليد شــير 
خشــك نگرانى براى به فروش نرفتن شــير 

دامدار را از بين مى برد. 
اين دامدار باســابقه همدانــى ادامه مى دهد: 
پشتيبانى از دامداران و خريدارى شير توليدى 
آنها بهترين امتياز براى اين قشر است و تدام 
حضور آنها را در عرصه توليد تضمين مى كند. 
وى تأكيد مى كند: پيش از رواج صنعت شــير 
خشك نيز دامداران با مشكالتى چون نبودن 
فروش  توليــدات خود مواجــه بودند به ويژه 

توليدات شــير مازاد در اســتان؛ امــا با ورود 
اين صنعــت عالوه بر افزايش خريد شــير از 
گاودارى ها مدت زمان نگهدارى شــير نيز در 

اين صنعت به مراتب افزايش يافت. 
حاصلى با بيان اينكه شــير در بازه زمانى 24
ساعت فاسد شده و از بين مى رود، مى افزايد: 
فرآورى به شــيوه  شير خشــك صنعتى اين 
مدت زمان را افزايش مى دهد بنابراين ريسك 
توليد شــير كاهش مى يابــد و اين مهم براى 

دامداران مهم است. 
ايــن فعال عرصه دامدارى با اشــاره به اينكه 
دولت بايد حمايت هــاى الزم براى ماندگارى 
دامداران را مدنظر داشته باشد، بيان مى كند: 
درحال حاضر از حــدود 420 واحد گاودارى 
صنعتى در اســتان حــدود 200 واحد فعال 
هســتند و مابقى از رده توليد خارج شدند، از 
همين رو همت مسئوالن به منظور حمايت و 

افزايش توليد شير خشك ضرورى است. 
وى از لــزوم حمايت دولت در شــرايط فعلى 
يــاد مى كند و مى گويد: دولــت بايد تدبيرى 
بينديشــد و آســتين باال بزند تــا واحدهاى 
صنعتــى و دامدارى ها از بين نروند از ســوى 
ديگر كارخانه ها طالب و خريدار شير توليدى 
دامداران باشــند تا اين چرخــه اقتصادى از 

حركت باز نايستد. 
حاصلــى بــا بيــان اينكــه شــير خشــكى 
موجــب  مى شــود  توليــد  شــير  از  كــه 
پشــتيبانى  به عنــوان  و  دامــدار  دلگرمــى 
قــوى به شــمار مــى رود، اظهــار مى كنــد: 
در صــورت افزايــش توليــد شيرخشــك فضــا 
بــراى افزايــش توليــد شــير ايجــاد و دامــدار 
از وجــود بــازار مطمئــن مى شــود و هــر 
زمــان كــه كارخانجــات لبنــى شــير توليــدى 
ــراى خريــد  ــد بســترى ب ــدارى نكردن را خري
ــود دارد.  ــك وج ــير خش ــد ش ــير و تولي ش
مديــر كارخانه توليد شــير خشــك صنعتى 
در ايــن باره اظهار مى كند: به طوركلى شــير 
24 ســاعت زمان نگهــدارى دارد در حالى كه 
فرآورى آن به صورت شــير خشك صنعتى با 
بسته بندى مناســب تا 2 سال قابل نگهدارى 

است. 
على ابدى به اهميت شــير خشــك صنعتى 
اشاره مى كند و مى گويد: خام فروشى كمترين 
ســود را به كشور مى رســاند بنابراين بايد از 
ظرفيت هــاى موجــود براى صنايــع تبديلى 
بهره مند شــويم و مواد اوليه مازاد را در قالب 
بســته بندى هاى مطلوب به بازارهاى جهانى 

عرضه كنيم. 
وى با بيــان اينكه ممنوعيت صادرات شــير 
خشــك از سياســت هاى دولت براى تنظيم 
قيمت شــير در بازار است، اضافه مى كند: هر 
زمان كه در شــرايط مختلف توليد شــير كم 
باشد و يا قيمت اين محصول افزايش پيدا كند 

دولت صادرات را كنترل مى كند. 
مدير اين واحــد صنعتى با تأكيد بر اينكه هر 
زمان كه مازاد توليد شــير وجود داشته باشد 
صادرات ســهميه بندى و يا باز مى شود، ادامه 
مى دهد: مــازاد توليد بايد بــه ارزش افزوده 

تبديل شود. 
وى با اشــاره به كشورهاى اطراف مثل عراق، 
پاكســتان و افغانســتان كه بســتر مناسبى 
براى صــادرات اين صنعت اســت، مى افزايد: 
سياســت هاى انقباضى و انبساطى دولت در 
اين حوزه بازار صادراتى را تحت شــعاع قرار 
مى دهد و ثبات در بازار وجود ندارد، بنابراين 
شرايط صادرات نيز به مراتب سخت تر مى شود 
مگر اينكه با قيمت مناســب بــه بازار هدف 

عرضه شود. 
ابدى با بيان اينكه يك سياســت كلى و كالن 
در اين زمينه وجود نــدارد، بيان مى كند: در 
صورت امكان صادرات شــير خشك صنعتى 
دامدار هم با افزايش توليدات محصول خود به 
اهداف مد نظرش مى رسد درحالى كه در اين 

حوزه معموال مقطعى برخورد مى شود. 
وى در ادامه با اشــاره به اينكه درحال حاضر 
شركت رزن دشت در زمينه توليد شير خشك 
بين 30 تا 40 درصد ظرفيت فعاليت مى كند، 
مى گويد: شير خشك صنعتى به عنوان صنعت 
مكمل اســت كه در بازارهاى پرفراز و نشيب 

مى تواند سرپا بماند. 

هيأت رئيسه مجلس بايد پاكدست 
باشند

مديريت رئيس مجلس 
بايد قلبى باشد

 نه براساس منيت
 منتخــب مردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
يازدهم پاكدســتى هيأت رئيسه و رئيس مجلس را 
از ويژگى هاى مهــم خواند و گفت: مديريت رئيس 

مجلس بايد قلبى باشد نه براساس منيت. 
عيســى جعفرى در گفت وگو با فارس در همدان با 
اشــاره به معيارهاى انتخاب رئيس مجلس و هيأت 
رئيسه آن اظهار كرد: مردم انتظار دارند كه مجلس 
دوره يازدهم مجلس در تراز انقالب باشد و بتواند در 
ابعاد داخلى و خارجى در مسير تحقق اهداف مردم 

و نظام حركت كند. 
وى بيان كرد: اگر مجلس در تراز مردم و نظام نباشد 
قطعا نمى تواند خود را كه برخواسته از بطن جامعه 
انقالبى اســت و با همين شــعار نيز به جلو آمده و 

مردم نيز به آن اعتماد كرده اند، بچرخاند. 

منتخب مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس يازدهم 
خاطرنشــان كرد: همه كســانى كه مى خواهند در 
هيأت رئيسه كانديدا شوند بايد حداقل ويژگى وقف 
خود را براى خدمت مردم به منظور ايجاد اشــتغال، 
جهش توليد و دفــاع از آرمان  هايى نظام و انقالب 

داشته باشند. 
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى 
اسالمى تأكيد كرد: اگر اين افراد داراى ويژگى هاى 
مورد نظر باشند مجلس حتما به آنها رأى خواهد داد 
در غير اين صورت ممكن است اقبالى به رأى دادن 

به آنها نشان داده نشود. 
جعفرى گفــت: اينكــه در رأس مجلــس افرادى 

قبول  قابل  نباشــند  پاكدســت 
نيســت چــون نماينــده اى كه 
پاكدست نيست در انجام نظارت 

دچار مشكل مى شود. 
وى بــا بيان اينكه مــا 2 موضوع 
را از مجلــس انتظــار داريم يكى 
قانون گذارى خوب و ديگرى نظارت 
بر اجراى درست قانون افزود: 80 تا 
90 درصد عمده مشكالت به حوزه 
نظارتى مجلس برمى گردد و تنها 10 تا 20 درصد به 

حوزه قانون گذارى مربوط مى شود. 
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس يازدهم 
خاطرنشــان  كرد: نمى توان از فردى كه دست  آلوده 
دارد انتظار نظارت داشت زيرا هيچ وقت نمى  توان با 

دستمال كثيف شيشه اى را پاك كرد. 
وى با بيان اينكه مجلــس، دولت و قوه قضائيه هر 
كدام به عنوان قواى مســتقل بنا نيســت كه باهم 
درگير شــوند، گفت: هركدام از اينها قرار است كار 
خود را انجام دهند كه در اين صورت به اهداف مورد 

نظر خواهيم رسيد. 

نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس يازدهم 
در ايــن زمينه مثالى زد و بيان كرد: ممكن اســت 
مسئولى گزارش خوبى از ميزان اشتغالزايى بدهد اما 
من نماينده نمى توانم بپذيرم كه آمار درســت باشد 
چون در بطن جامعه مى بينم كه خود را نشان نداده 
در نتيجــه به عنوان نماينده مــردم؛ وزراى مربوطه 
را بازخواســت مى كنم و توضيح مى خواهم كه اين 

موضوع نبايد نبود تعامل با دولت تلقى شود. 
وى افزود: معتقدم تعامل در آماده كردن ريل براى 
حركت رو به جلوست و اجازه ندهيم دولت از افراد 
ناتوان براى حركت ريــل از نقطه اى به نقطه ديگر 
استفاده كند چون اگر دولت نتواند قطار ما را حركت 
دهد و من ســكوت كنــم و دم نزنم به وظيفه خود 

عمل نكرده ام. 
جعفرى با بيان اينكه هيأت رئيسه مجلس بايد تعامل 
داشته و شجاع و پاكدست باشد و بتواند نظارت خود 
را به خوبى انجام دهد،  خاطرنشــان كرد: اگر هيأت 
رئيســه پاكدست نباشد ممكن اســت ديگران از او 
سوءاستفاده كنند؛ وقتى نماينده اى پاكدست نباشد 
همه او را به شيوه اى راضى نگه  مى دارند و اين يعنى 

حق ميليون ها مردم ضايع مى شود. 
منتخب مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس يازدهم 
بيان كرد: اينطور نيســت كه من به عنوان نماينده 
منطقه محروم بهار و كبودراهنگ انتخاب شدم كه 
براى گرفتن رأى مردم در هر روســتا حضور يافته 
بــودم و حال بزرگ و كوچك وقتــى مرا در جايى 
مى بينند مى گويند ايشان نماينده ماست، تفاوتى با 

كسى كه از تهران انتخاب شده، داشته باشم. 
جعفرى افزود: اگر كســى باال نشســت و منيت و 
تكبر داشــت در آينده شكست خواهد خورد چون 
مجلس هر ســال انتخاب دارد و افرادى كه امسال 
رأى داده اند ديگر سال بعد به وى رأى نخواهند داد. 
منتخب مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس يازدهم 
با بيان اينكه معتقــدم اين دوره نيز رئيس مجلس 
با رأى بااليى انتخاب مى شــود، بيان كرد: در حوزه 
داخلى، مجلس يازدهم داراى فراكســيون نيروهاى 
انقالبى بااليى اســت و تقريبا 240 كرســى دارد؛ 
قطعا اين فراكسيون مردمى نيروهاى انقالب در روز 
اصلى رأى گيرى در صحن علنى كانديداى واحدى 

را خواهند داشت.

بازار شير تو شير دامداران

 شيرخشك و 
چشمان تر توليدكننده!
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بوريسوف 
جام حذفى را با 5 هزار هوادار جشن گرفت

 همزمان با ادامه مقاومت مردم بالروس برابر كرونا و تداوم اتخاذ 
«نكردن» تدابير پيشــگيرانه و انجام مسابقات با حضور تماشاگر، تيم 
بِيت بوريســوف با گل لحظه آخرى خود برابر دينامو برشــت، جام 
حذفــى بالروس را مقابل 5 هزار هوادار حاضر در ورزشــگاه باالى 

سر برد.
«زاخار وولكوف» تك گل بازى را در ثانيه هاى پايانى وقت هاى اضافى 

به ثمر رساند.
بوريســوف صدرنشين ليگ برتر بالروس است؛ تنها ليگ اروپايى كه 
به دنبال تعليق فوتبال در اقصى نقاط قاره ســبز به دليل پاندمى كرونا، 

هرگز تعليق نشد و به كار خود ادامه داد.

چرا اينتر نتوانست با مسى 
قرارداد امضا كند؟

 باشگاه اينتر قصد داشت با ســتاره بارسلونا قرارداد امضا كند اما 
مهاجم آرژانتينى با اين انتقال موافقت نكرد.

به گزارش بى ســاكر، اينتر هميشه دوست داشته است با ليونل مسى 
قرارداد امضا كند. در موقعيت هاى مختلف ســتاره آرژانتينى با باشگاه 
ايتاليايى مرتبط بوده اســت. با اين حال مهاجم بارسلونا هرگز نوكمپ 
را ترك نكرد. يك ماه پيش هم مســى مجبور شد شايعه پيوستنش به 

اينتر را رد كند.
اينتر در ســال 2008 در تالش بود انتقال ستاره آرژانتينى ممكن شود. 
ماركو برانكا، مدير ورزشــى باشگاه ايتاليايى اظهار كرد: بله ما در اين 
مسير بوديم اما مســى نمى خواست بارسا را ترك كند. او از بودن در 
اين تيم راضى بود. جنبه اقتصادى هميشــه در اولويت نيســت. همه 

چيز پول نيست.

احتمال از سرگيرى الليگا با يك داربى
 پس از اظهارات پدرو ســانچس، نخست وزير اسپانيا در رابطه با 
امكان آغاز الليگا از هفتــه دوم ژوئن (نوزدهم خرداد) خاوير تباس، 
رئيــس الليگا هم در اين رابطه گفت: بايد ديد تمرينات تيم ها چگونه 
پيش مى رود. احتمال دارد يازدهم ژوئن يعنى پنجشــنبه (22 خرداد) 
يك بازى در الليگا داشــته باشيم. ما مشتاق هستيم تا اين ديدار را در 
يك روز خاص برگزار كنيم و به نوعى يك گراميداشــت هم خواهد 
بود. احتمال دارد پنجشــنبه يازدهم ژوئن ســويا و رئال بتيس داربى 

جنوب اسپانيا را برگزار كنند.
رئيس الليــگا در پايان گفت: قطعا ادامه بازى هــاى اين فصل الليگا 

برگزار خواهد شد.

راهكار PSG براى قهرمانى در ليگ قهرمانان
 پارى سن ژرمن براى زنده نگه داشتن شانس خود براى قهرمانى 

در ليگ قهرمانان اروپا به دنبال حفظ ستاره هاى خط حمله اش است.
پارى سن ژرمن در فصل جارى ليگ قهرمانان اروپا عملكرد خوبى از 

خود نشان داده است.
تيم پاريســى توانست در يك هشــتم نهايى با شكست دورتموند در 

مجموع 2 ديدار رفت و برگشت به جمع 8 تيم راه پيدا كند.
خبرگزارى فرانسه اعالم كرد كه مثلث سرشناس خط حمله پارى سن 
ژرمن مشتريان زيادى پيدا كرده اند و باشگاه درصورت فروش آنها پول 
زيادى به دســت خواهد آورد، با اين حال چون هدف اصلى قهرمانى 
در ليگ قهرمانان اروپا است نه امباپه و نه نيمار و ايكاردى حداقل در 

تابستان سالجارى جدا نخواهند شد.

اعالم 2 تاريخ براى آغاز مجدد 
A رقابت هاى فوتبال سرى

 وزير ورزش ايتاليا 2 تاريخ را براى آغاز مجدد رقابت هاى ســرى 
آ اعالم كرد.

به گزارش فارس، وينچنزو اسپادافورا وزير ورزش كشور ايتاليا تأييد كرد 
كه رقابت هاى سرى آ ممكن است از تاريخ 13 ژوئن(24 خردادماه) يا 
20 ژوئن(31 خردادماه) از سر گرفته شود و اين درحالى است كه ممكن 

است كه پخش تلويزيونى آن ها به صورت رايگان باشد.
ايتاليا درحال حاضر به خوبى در فاز دوم مهار ويروس كرونا قرار دارد و 
ميزان مرگ و مير و موارد جديد روزانه به شــدت نزولى شده و كاهش 

داشته است.

قوانين مسابقات انتخابى كشتى استان 
 در جلســه كميته فنى با حضور اعضاى اين كميته، مسعود مصطفى 
جوكار نظام نامه فنى را با توجه به قوانين فدراســيون كشتى جمهورى 
اسالمى ايران به اعضاى كميته ابالغ كرد كه درنهايت پس از تأييد اعضاى 

كميته به تصويب رسيد.
در همين راســتا عبدا... كاظمى روشــن رئيس و سخنگوى كميته فنى 

مصوبات اين نشست را به شرح زير عنوان كرد:
حضور كشــتى گيران اســتان كه در ميادين ملى و بين المللى سال فنى 
صاحب عنوان شــده اند در انتخابى هاى اوپن استان الزامى نيست و اين 
كشــتى گيران در مرحله نهايى انتخابى درون اردويى با نفرات اول و دوم 
انتخابى مى دهند. قهرمان شدن در مسابقات انتخابى استان ملزم حضور در 
مسابقات برون استانى نيست، بايد نظر كادر فنى و سرمربيان را در حضور 
منظم اردوها و رعايت نكات اخالقى ضمن كسب نتيجه مطلوب و عنوان 

در ساير مسابقات جلب كنند.
اگر در برخى اوزان كشتى گيران در مسابقات انتخابى و برون استانى نتيجه 
مطلوب را كســب نكنند و نظر مربيان را جلب نكنند، بين كشتى گيران 
مدنظر انتخابى برگزار مى گردد و هركشتى گيرى كه از 3 مسابقه 2 كشتى 

را برنده باشد، بازهم نظر كادر فنى مالك اعزام كشتى گير مى باشد.
در مســابقات قهرمانى كشور با توجه به مجوز فدراسيون اگر استان 10 
ســهميه داشته باشــد و در اوزانى كه ضعيف باشيم و اميد مدال نباشند 
كشتى گير اعزام نمى شود و در عوض در اوزانى كه چند كشتى گير خوب 
براى كســب مدال داشته باشيم چند كشتى گير اضافه تر در يك يا چند 

وزن اعزام مى شود.
سرمربى هر رده سنى با انتخاب فقط يك دستيار از مربيان سازنده سطح 
اســتان با تأييد از سوى كميته فنى با مالك فنى، اخالقى، داشتن كارت 
مربى گــرى مجاز، منظم مى تواند فعاليت كند و عملكرد دســتيارهايى 
كه به صورت چرخشى به مسابقات برون اســتانى اعزام مى شود، مورد 
بررســى قرار خواهد گرفت تا از عدالت و ايجاد انگيزه در بين مربيان 
چشم پوشى نشود. درصورت درخواست فدراسيون براى معرفى مربى 
استان در اردوهاى تيم ملى كشتى در همه رده هاى سنى، اولويت با مربيان 
ســازنده اى است كه بيشترين شاگرد و عملكرد مثبت را داشته است كه 

بايد مورد تأييد كادر فنى و رئيس هيأت كشتى استان باشد.
هيچ مربى و سرمربى حق كم كردن وزن كشتى گيران پايه 17 تا 20 سال 
را ندارد و درصورت مشاهده اينچنين موارد هيأت كشتى استان برخورد 
قاطع خواهد كرد. با توجه به اساســنامه فوق الذكر درصورت سر وزن 
نرسيدن كشــتى گيران در رده هاى سنى مختلف با كشتى گير و مربى و 

سرپرست برخورد قانونى خواهد شد.
با توجه به انجام مسابقات متعدد كه توسط كميته فنى برنامه ريزى شده 

است همه مسابقات براى كشتى گيران امتيازبندى خواهد شد.
اوپن 100 امتياز - انتخابى استان 150 امتياز- انتخابى نهايى 200 امتياز

كسب مقام در مسابقات كشورى(امقام نخست 300 امتياز،دوم 250 امتياز 
و سوم 200 امتياز

كسب مجوز تا رده هشتم از 120 تا 150 امتياز
انتخابى مرحله نخست تيم ملى يا انتخابى جام تختى 500 امتياز

كسب مجوز در جام تختى و انتخابى مرحله نهايى تيم ملى 800 امتياز
كسب مقام نخست تا سوم جام تختى 600 تا 1000 امتياز

گلمحمدى: 
تا لحظه آخر براى صعود تالش مى كنيم

 تيم شهردارى همدان همچنان بر روى كاغذ شانس صعود به پلى اف 
را دارد

سرمربى تيم فوتبال شهردارى با اعالم اين مطلب به مهر گفت: تيم فوتبال 
شــهردارى همدان براى صعود به ليگ دسته دوم و قرار گرفتن در رده 
دوم و حضور در پلى آف شــانس دارد و بازيكنان مان تا لحظه آخر براى 
اين هدف تــالش خواهند كرد. هادى گل محمدى افزود: به دليل دورى 
چندين ماهه از مسابقات به طور قطع شرايط ادامه مسابقات با وجود آنكه 
همچنان ترس از اين ويروس در تمامى بازيكنان و عوامل فوتبال وجود 

دارد سخت بوده و آمادگى بازيكنان كاهش پيدا كرده است.
وى گفت: ما يك هفته زودتر از ســاير تيم ها به دليل ديدار معوقه اى كه 
برابر شهردارى فومن داريم مسابقات را آغاز خواهيم كرد و طبق اعالم 
فدراسيون بازى معوقه ما 5 تيرماه برگزار مى شود. همچنان بر روى كاغذ 
تيم فوتبال شهردارى همدان براى صعود به ليگ دسته دوم و قرار گرفتن 
در رده دوم و حضور در پلى آف شانس دارد و بازيكنان مان تا لحظه آخر 

براى اين هدف تالش خواهند كرد.
گل محمدى عنوان كرد: يكى از جذابيت هاى فوتبال وجود تماشــاگران 
اســت اما به دليل وجود اين ويروس شاهد هســتيم كه تا اطالع ثانوى 
مســابقات فوتبال بدون تماشــاگر برگزار خواهد شــد و اين موضوع 

جذابيت ها را كاهش داده است.
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پيشخوان

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــماره  ــر رأي ش ــمي براب ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
139960326009000007 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن 
تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى ابوالقاســم عبــدى فرزنــد ســيف اله بــه 
شــماره شناســنامه 4196 صــادره از فامنيــن در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 321/42 
مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 99 اصلــي در اراضــى ماماهــان بخــش 5 حــوزه 
ثبــت ملــك همــدان شهرســتان فامنيــن خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى آقــاى 

اكبــر رســتمى محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 15)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف 
ــماره  ــر رأي ش ــمي براب ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول/دوم موض ــورخ 1398/01/124هي 139960326034000017  م
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــه 2 تصرف ــدان منطق ــك هم ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت واح
متقاضــي محســن مومنــى  فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 367 صــادره از همــدان 
در ششــدانگ يــك كارگاه بــه مســاحت 411/31 مترمربــع تحــت پــالك 11/2059 واقــع 
ــان  ــى و رحم ــع الواســطه  از مهــدى كوريجان ــداري م ــدان خري ــه بخــش 2 هم در حوم
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل شــيريان محــرز گردي
بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

ــد.(م الف 52) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 همدان

آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 
9601188

بدينوســيله بــه ســعيد شــيرازى، نــام پــدر محمــد، تاريــخ تولــد 1357/04/01 ، شــماره 
ملــى 3861574543  ، شــماره شناســنامه 3861574543 ، ابــالغ مــى گــردد كــه خانــم 
ــند ازدواج  ــه موجــب س ــار آزادى ب ــام به ــكه تم ــدد س ــداد 460 ع ــوروزى تع ــم ن اعظ
شــماره 2947- 1384/07/04 عليــه شــما اجراييــه صــادره نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه 
كالســه فــوق در ايــن اداره تشــكيل شــده و امــكان ابــالغ بــه شــما بــه نشــانى همــدان، 

مريانــج، خيابــان چمــران شــكوفه 2 پ 32 فراهــم نگرديــد. 
ــاد  ــه اجــرا مف ــاده 18 و 19 آييــن نام ــر تقاضــاى وكيــل بســتانكار طبــق م ــا ب ــذا بن ل
اجرائيــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامــه كثيراالنتشــار محلــى آگهــى مــى شــود 
و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ شــده محســوب مــى 
ــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان  گــردد، نســبت ب

خواهــد يافــت.
(م الف 310)

تاريخ انتشار: 03/06/ 1399

جالل حدادى 
 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان

آگهى حصروراثت
آقاى ساالر مرادى داراى شناسنامه 2 به شرح دادخواست به كالسه 111/74/99 ش از اين حوزه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس مرادى به شماره 
شناسنامه 43  در تاريخ 1389/08/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن متوفى منحصر است به :  1- متفاضى گواهى حصروراثت با مشخصات فوق الذكر پدر 
متوفى والغير.  اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور رادر يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
(م الف 105)

رئيس حوزه 111  شوراى حل اختالف صالح آباد 

سال 99 ورزش محالت گسترش مى يابد
 در ســال 99 با سياســت گذارى جديد و تغيير ســاختار در تعداد 

رشته هاى ورزشى و گسترش ورزش محالت برگزار مى شود.
رئيس ورزش محــالت همدان با اعالم اين مطلب گفت: نخســتين 
هدف مان بــراى ورزش محالت برگزارى هرچه ســريع تر اختتاميه 
ورزش محالت سال 98 و اهداى جوايز به تيم هاى برتر اين رقابت ها 
است؛ در سال گذشته رشته هاى فوتبال در 3 رده بزرگساالن، جوانان 
و نوجوانان، كشــتى، بســكتبال 3 نفره، دارت و هندبال توسط كميته 
ورزش محالت برگزار شــد كه متأســفانه در ســال 98 شيوع كرونا 

موجب شــد تا نتوانيم در اسفندماه اين اختتاميه را برگزار كنيم و تا به 
امروز هم اين مسأله ما را با مشكل مواجه كرده است و شايد به اهداى 
جوايز تنها بســنده كنيم تا از تجمع بيشــتر جلوگيرى و اين موضوع 

بستگى به شرايط پيش روى ما دارد.
سعيد پناه آبادى افزود: در هفته آينده با حضور شوراى سياستگذارى 
ورزش محــالت جلســه برنامه ريزى براى ســال جديــد را برگزار 
خواهيم كرد. در اين جلسه اهداف ورزش محالت و تعداد رشته ها و 
محله هاى درگير را مشخص خواهيم كرد و ظرف هفته آينده اعضاى 
كميته ورزش محالت به ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزش معرفى 

خواهند شد.

وى با بيان اينكه طبق پيش بينى ها امســال بيش از 10 هزار شــهروند 
همدانــى از ورزش محالت اســتقبال خواهند كرد، بيان كرد: امســال 
گسترش رشته هاى ورزشــى و درگير كردن تمامى مناطق شهر همدان 
مدنظر اســت و از اين رو انتظار داريم بودجه ورزش محالت افزايش 

چشمگيرى داشته باشد.
پنــاه آبــادى عنــوان كــرد: بــا تأكيــدات رئيــس كميســيون فرهنگــى، 
ــگاه يكســان  ــاره ن اجتماعــى و ورزشــى شــوراى شــهر همــدان درب
ــوان امســال در برنامه ريزى هايــى كــه انجــام  ــه ورزش آقايــان و بان ب
شــده اســت، به دنبــال آن هســتيم كــه ورزش بانــوان نيــز در محــالت 

شــكل بگيــرد.

چراغ سبز دولت بريتانيا 
به ليگ برتر جزيره

 دولت بريتانيا مجوز تمرين گروهى 
در انگليس را صادر كرد تا ليگ برتر يك 

قدم به آغاز دوباره نزديك شود.
دولــت بريتانيــا به تيم هــاى ليگ برتر 
انگليس چراغ سبزى براى تمرين گروهى 

را صادر كرد.
از هفته پيش باشــگاه هاى انگليس تنها 
مى توانســتند به صــورت محــدود و با 

گروه هاى كوچك تمرين كنند.
حاال با وجود تمرينات گروهى تيم هاى 
ليگ برتــر گمانه زنى هايى از آغاز دوباره 
جزيره از يك ماه آينده به گوش مى رسد.

تاكنــون تنها بونــدس ليگاى آلمان آغاز 
به كار كرده و الليــگا نيز از 19 خرداد از 

سر گرفته مى شود.

مذاكره يوونتوس 
با بارسلونا

 يوونتوس قصد دارد تا با بارسلونا بر 
تعويض ستاره هاى جوان و آينده دار خود 

مذاكره كند.
به گزارش فارس، باشــگاه يوونتوس در 
سايه مذاكره پيانيچ، ســمدو،  آرتور ملو 
و ويدال قصد دارد تا با بارســلونا درباره 
ستاره هاى جوان و آينده دار خود مذاكره 

كند.
بيانكونرى مى خواهد زمينه معاوضه «كالى 
ســنه»، مهاجم آينده دار 18 ساله خود را 
با «خاوير امبويامبا»، ســتاره با اســتعداد 

بارسلونا را فراهم كند.
مدافع 18 ساله بارسلونا قصد ترك الماسيا 
و نيوكمپ را كرده و از سوى بسيارى از 

تيم هاى بزرگ پيشنهاد گرفته است.

دومين تست كرونا 
فوالدى ها انجام شد

 اعضــاى تيم فوالدخوزســتان براى 
 PCR دومين بار در اردوى تهران تست

انجام دادند.
بــا هماهنگــى و نظارت پزشــك تيم 
بزرگســاالن فوالد خوزستان از تمامى 
 PCR بازيكنان و اعضاى تيم تســت
ازنواحــى نازوفارينكس (بينى و حلق) 
در محل هتــل تيــم در اردوى تهران 

انجام شد.
 PCR هفته گذشــته اوليــن آزمايش
از تمامــى اعضاى تيم گرفته شــده بود 
كه خوشــبختانه تمامى تســت ها منفى 
اعالم شــد. حال پس از گذشت 5 روز 
از نخستين آزمايش طبق پروتكل، براى 
دومين بار از اعضاى تيم آزمايش گرفته 

شد.

آرسنال در صف 
خريداران كوتينيو

 ميكل آرتتا قصد دارد تا ستاره برزيلى 
بارسلونا را دوباره به انگليس آورد.

به گزارش فارس، باشگاه آرسنال تصميم 
گرفته تا براى خريــد فيليپه كوتينيو در 

تابستان امسال تالش كند.
بــا اتمام قرارداد قرضى كوتينيو در بايرن 
مونيخ وى به بارسلونا بازمى گردد. گرچه 
كيكه ستين از ستاره برزيلى خود تعريف 
و تمجيد كرد و از تغيير پســت او براى 
فصل آينده ســخن گفت ولــى به نظر 
مى رسد باشگاه اسپانيايى عالقه چندانى 

براى نگه داشتن او ندارد.
بايرن مونيخ نيز عالقه چندانى براى ماندن 
كوتينيو ندارد و ستاره برزيلى تنها از ليگ 

برتر پيشنهاد دارد.

مجمع عمومي عادي و فوق العاده

انجمن صنفي كارفرمايى شركتهاي آبياري استان همدان  

بدينوسيله از كليه اعضاى محترم انجمن صنفي كارفرمايى شركتهاي آبياري استان همدان دعوت 
مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده روز دوشنبه مورخه 99/04/02 راس ساعت 10 
صبح در محل: جاده دره مراد بيگ- پشت برج تنديس- باغ شخصي آقاي ميرزاجاني حضور يابند.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي:
■  تجديد انتخابات هيئت مديره و بازرسان
■ گزارش عملكرد هيئت مديره و بازرسان

دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده
■ تصويب اصالحات در خصوص ماده 25 اساسنامه

 تيــم فوتبال شــهردارى همــدان از 11 
خردادماه تمرينات خود را براى آماده ســازى 
و كســب امتياز در بازى هاى باقى مانده آغاز 
خواهد كرد تا بار ديگر شاهد بازگشت هيجان 

به فوتبال ديار هگمتانه باشيم.
به گــزارش مهر: در يك اتفــاق باورنكردنى 
پرهيجان ترين رشــته ورزشى با يك ويروس 
به نام كرونا تعطيل شــد و اين ويروس بيشتر 
و  سياســى  فرهنگى،  اجتماعى،  فعاليت هاى 
ورزشــى دنيا را تحت تأثير قــرار داد و حتى 

برخى را به تعطيلى كشاند.
براى مخاطبان هميشگى فوتبال، اين وضعيت 
بســيار ســخت و غيرقابل تحمــل بود كه 
چندين ماه را به دور از تماشــاى يك مسابقه 
فوتبال ســپرى كنند؛ بنابرايــن در اين مدت 
فوتبال دوستان رقابت هاى نوستالژى دهه هاى 

گذشته را به تماشا نشستند.
پس از چندماه كم كم شــاهد روشــن شدن 
چراغ اين رشــته ورزشــى در دنيا هســتيم، 
بوندس ليگاى آلمان نخســتين ليگى بود كه 
مســابقات خود را آغاز كرد و به زودى ساير 
ليگ هــاى معتبر دنيا از جمله الليگا اســپانيا، 
ســرى آ ايتاليا و ليگ جزيــره انگليس آغاز 

خواهند شد.
در ايــران نيز طبق اعالم فدراســيون فوتبال 
تمرينات تيم ها آغاز شــده و ليگ دسته دوم 
فوتبال كشور نيز از 11 خردادماه تمرينات و 
از دهم تيرماه مسابقات خود را آغاز خواهد 

كرد.
همدان نيز با داشتن تيم هاى پاس و شهردارى 
همــدان در ليگ دســته دوم فوتبال كشــور 
بى صبرانــه منتظر آغاز مســابقات در تيرماه 
خواهــد بود، كه بايد شــاهد تمرينات 2 تيم 
پاس و شهردارى باشيم تا خود را براى ادامه 
حضور قدرتمند در ليگ دســته دوم فوتبال 

كشور آماده كنند.
تيم فوتبال شهردارى يكى از تيم هاى همدانى 
حاضر در ليگ دسته دوم فوتبال كشور در اين 
فصل با 70 درصد تغييرات نســبت به فصل 
گذشته قدم به رقابت هاى اين فصل گذاشت؛ 
همچنين يكى از نــكات قابل توجه اين تيم 
ميانگين ســنى بازيكنان آن بود كه نسبت به 
فصل گذشــته از 30 سال به 24 سال كاهش 
پيدا كرد و هادى گل محمدى ســرمربى تيم 
فوتبال شهردارى همدان تيم جوانى را راهى 

اين دوره از مسابقات كرد.

با توجه به شعار بومى گرايى مديران شهردارى 
امسال 80 درصد بازيكنان اين تيم بومى شدند 
و تنهــا از 20 درصد بازيكن غيربومى در اين 

تيم استفاده شد.
تيم فوتبال شــهردارى همــدان در نيم فصل 
نخســت مســابقات، عملكرد مثبتى از خود 
به نمايش گذاشت و با انجام 13 بازى و كسب 
5 پيروزى، 6 تساوى و 2 شكست با 21 امتياز 
و تفاضــل گل بهتر در رده چهــارم جدول 

رده بندى گروه الف قرار گرفت،
اما در نيم فصــل دوم اين فصل، تيم فوتبال 
شــهردارى همدان دچار فراز و نشيب هاى 
زيادى شد و مصدوميت بازيكنان و تقويت 
نشــدن تيم در تعطيالت نيم فصل، در كنار 
ســوت هاى اشــتباه داوران در چنــد بازى 
سبب شــد تا اين تيم از كورس قهرمانى جا 
بماند. البتــه در روى كاغذ هنوز تيم فوتبال 
شــهردارى اندك شانســى براى حضور در 

پلى آف دارد.
تمرينات اين تيم پس از انجام تست كروناى 
بازيكنــان و اعالم آن به فدراســيون فوتبال، 
طبق رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى از 11

خردادماه آغاز خواهد شد.

 مسئول كميته آموزش هيأت كشتى استان 
درباره عملكرد اين كميته در سال 98 گفت:

در ســال 98 بر اســاس تأكيدى كه هيأت بر 
آموزش در كشــتى داشتند ما هم سعى مان بر 
اين بود كه به بهترين نحو ممكن وظيفه محوله 
را انجام بدهيم و 7 كالس شــامل؛ دوپينگ، 
بدنســازى، كشــتى و چندين كالس عملى 
برگزار كرديم كه متأســفانه با شيوع ويروس 

كرونا ادامه فعاليت ها متوقف شد.
مجتبى خسروى افزود: ما زيرنظر انستيتوى 
كشــتى ايران هســتيم كه تاكنــون درگير 
برنامه هاى چرخه انتخابى بوده اند و گفته اند 
كه ســال 99 بحــث آمــوزش را در همه 
استان ها بايد علمى تر و گسترده تر و يكسان 
باشــد و برنامه ما در سال 99 بر اين اساس 
اســت كه از اســاتيد خودمان در اردوهاى 
تيم ملى و مياديــن جهانى كه رزومه موفقى 

داشته اند، استفاده كنيم.
وى ادامه داد: به هيأت كشــتى استان پيشنهاد 
تشكيل كميته بازرسى و بازديدرا ارائه كرديم 
تا در طول سال از كالس هاى تمرينى بازديد 
به عمل بياورند و عملكرد مربيان را در راستاى 

گذراندن دوره ها مورد بازديد قرار بدهند.
خسروى با اشــاره به شيوع ويروس كرونا 
افزود: آموزش، بحث بســيار گســترده اى 
اســت كه در دوره هاى گذشته پيشنهادات 
زيــادى را در هميــن راســتا بــه رئيس 
انستيتوى پيشين فدراسيون داديم كه اعالم 
كرده انــد برنامه هــاى جديدى بــراى اين 
كميته در استان ها دارند و بدون هماهنگى 

ايشان كارى را آغاز نكنيم.
وى دربــاره اولويــت كميتــه آمــوزش در 
ســال جديــد گفــت: كشــتى فرنگــى و 
كشــتى بانــوان را در دســتور كار داريــم كــه 

ان شــاءا... در بحــث آمــوزش آنهــا را فعــال 
ــت دارم  ــان درخواس ــه مربي ــم و از هم كني
بحــث آمــوزش را جــدى بگيرنــد و بــه علم 
ــم  ــا بتواني ــد ت ــا روى بياورن روز كشــتى دني
ــى  ــى المپيك ــتان يعن ــى اس ــدف اصل ــه ه ب

ــيم. شــدن برس

رئيس كميته آموزش هيأت كشتى: 
در سال 98 چندين كالس آموزشى برگزار كرديم

آغاز تمرينات شهردارى همدان 
از 11 خرداد
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باباطاهر

موزه ها پيش از بازگشايى 
به آزمون و خطا نياز دارند

 پيــش از بازگشــايى كامــل موزه هــا، ايــن فضاهــا 
ــا  ــا ب ــتند ت ــا هس ــون و خط ــرى آزم ــد يكس نيازمن
ــا در شــرايط  مشــكالت ناشــى از بازگشــايى موزه ه
فعلــى آشــنا شــده و بــا آن آگاهــى در رفــع آن 

ــم. ــدم برداري مشــكالت ق
رئيس ايكوم ايران با تأكيد بر اينكه مهم ترين اصل در 
آغــاز فعاليت مجدد موزه ها؛ حفاظت از آثار، حفاظت 
از سالمتى كارمندان موزه و مخاطبان است، به پروتكل 
تهيه شده توســط پژوهشكده حفاظت و مرمت اشاره 
مى كند كه اداره كل موزه ها با تبديل آن به يك پروتكل 

اجرايى، آن را به موزه ها ابالغ كرده است.
به گزارش ايســنا، احمــد محيــط طباطبايى اجراى 
پروتكل تأييد شــده در موزه ها را امرى اجتناب ناپذير 
مى داند و با اشــاره به اينكه هر موزه موظف به تهيه ى 
يك پروتــكل اجرايى اختصاصى براى فضاى موزه اى 
خود نيز هســت، ادامه مى دهد: براساس تجربه اى كه 
در اين روزها از اروپا و آســيا براى بازگشايى موزه ها 
داشته ايم، بايد از زماِن اعالمِ باز كردن موزه ها، هر موزه 
دســت كم 15 روز براى آمادگــى خود و مخاطب اش 
زمــان بگذارد تا بــا نهادينه كردن پروتــكل و ديدِن 
آموزش هاى الزم، موزه ها در بهترين شــرايط فعاليت 

خود را آغاز كنند.
وى بــا اشــاره بــه اعــالم زمــاِن بازگشــايى ادارات در 

ــون  ــه اكن ــور ك ــد: همان ط ــار مى كن 10 خــرداد، اظه
ــاز فعاليــت  ــراى آغ ــى ب ــه ى زمان ــك فاصل ــا ي ب
ــه  ــت ك ــه داش ــد توج ــد، باي ــرف مى زنن ادارات ح
ــد  ــى دارن ــه زمان ــه فاصل ــاز ب ــز ني ــا ني ــا موزه ه قطع
تــا بــه صــورت پلكانــى فعاليــت خــود را آغــاز كنند. 
به عنــوان مثــال يــك مجموعــه ى تاريخــى، نخســت 
ــردم و  ــار م ــا رفت ــد، ب ــاز كن ــا را ب ــك فض ــد ي باي
ــراى فعاليــت ديگــر  كارمنــدان آشــنا شــود و بعــد ب
بخش هــاى مــوزه اى برنامه ريــزى كــرده و حتــى 
ــا را  ــر فضاه ــل، ديگ ــه ى كام ــس از كســب تجرب پ

ــد. فعــال كن
رئيس ايكوم ايران با اشاره به برخى مفاد اين پروتكل، 
بيان مى كند: مخاطبان مــوزه اى بليت ورودى خود را 

بايد به صــورت آنالين و نه حضورى، خريدارى كنند 
كــه انجام هر كدام از اين كارهــا، نيازمند تمهيدات و 

اطالع رسانى مناسب خود است.
وى مى گويد: اكنون مردم با خبر بازگشــايى موزه ها 
مواجه شــده اند و قطعا در اين شــرايط تمايل شان 
براى بازديد از موزه ها بيشــتر شــده است، بنابراين 
بايــد براى هرچــه بهتر انجام شــدن اين هدف كه 
كشــور به شــرايط عادى خــود برگــردد، همه ى 
تجربه هــاى علمى بين المللى و داخلى را به دســت 
آورده باشــيم تا با نهادينه شــدن آن، عالوه بر آغاز 
مجــدد بازديدها، بتوانيــم به بهترين نحــو از آثار 

كنيم. حفاظت  تاريخى 
وى با تأكيد بر اينكــه امكان ضدعفونى كردن بناها و 

آثــار تاريخى در موزه ها وجود نــدارد، ادامه مى دهد: 
طبق قرارها و درخواست هاى مطرح شده براى تأمين 
تسهيالت بهداشتى براى كارمندان و مخاطبان موزه اى، 
بايد ماسك، دســتكش و پاپوش براى هر موزه تامين 

شود.
محيــط طباطبايى ادامه مى دهد: حتى در صورت لزوم 
انجامِ بازگشايى فوق العاده و سريِع موزه ها، به 2 هفته 
زمان نياز داريم تا خود را آماده كرده و با نهادينه كردن 
پروتكل هاى بهداشتى، موزه ها را به صورت پلكانى باز 
كنيم. درواقع با اين كار آزمون و خطا در موزه ها انجام 
مى شــود كه مى تواند ما را در آشنا شدن با مشكالت 
ناشــى از بازگشايى موزه ها كمك كند تا در يك دوره 

زمانى مشخص، در رفع آن مشكالت اقدام شود.

ترسيمى از جهان پساكرونا

 روزى در مســتندات تاريخ به جــا خواهد ماند 
كــه ايرانى ها يكديگر را در آغوش مى كشــيدند، به 
همديگر هنگام ســالم و عليك دســت مى دادند و 

يكديگر مى بوسيدند. 
ايرانى هــا عيدها به ديد و بازديــد مى رفتند و براى 
مناسبت هايى همچون اعياد بزرگ و سيزده بدر و ... 

دورهمى راه مى انداختند.
 اين ها روايات تغيير يافته از فرهنگ ايران در 

سال هاى سال دورتر خواهد شد؟ 
شكى در اين نيست كه با آمدن كرونا شكل زندگى 
مردم تغيير كرد. همچون ديگر اســتان ها در همدان 
نيز تعامــالت اجتماعى جاى خــود را به تنهايى و 
گوشه نشينى داد و يكباره استان هايى نظير همدان كه 
تازه به رديف مقاصد گردشــگرى دست پيدا كرده 
بودند و مدتى بود در زمان هاى پيك ســفر مملو از 
مسافر بودند، تا روزها و ماه ها خيابان هايشان خالى 

از هر مسافر خواهد شد.
همدانى هــا كه تنها چنــد هفته تا آغاز ســال نو و 
جشن نوروزى فرصت داشتند،  يكباره متوجه شدند 
خبرى از جشن و ديد  و  بازديد نيست و حتى براى 
حفظ ســالمتى بايد از خريد شيرينى هاى سنتى عيد 
بپرهيزند. همه  چيز شــكل و حال  و  هوايش عوض 
شــد. عيد بود  و ديد  و  بازديــدش اما مردم در خانه 

ماندند.
 لباس هــاى نويشــان را در گنجه نگه داشــتند و با 
تماس تصويرى به يكديگر عيــد را تبريك گفتند. 
همدانى ها كه اصوال اهل دست دادن و آغوش گرفتن 
و ديده بوســى هســتند، حتى تا لحظه نگارش اين 
گزارش از در آغوش  گرفتن عزيزانشان منع شده اند. 

 همدان پس از كرونا احتماال با همدان پيش از 
آن در تمامى جنبه ها متفاوت خواهد بود. 

همين روزهــا كه كاوش هاى فصل بيســت و دوم 
هگمتانه آغاز شده اســت با خود مى انديشيدم پس 
از ســال ها كه از همدان كرونا زده زمــان بگذرد و 
باستان شناسان و تاريخ نگاران از راه برسند در زمينه 

اين روزهاى فرهنگيمان چه خواهند نوشت.
هرچه باشــد بايد اين واقعيت را بپذيريم كه همدان 

پس از كرونا هرگز مثل گذشته آن نخواهد بود.
 مطابــق آنچــه تاريــخ روايــت مى كنــد، پس از 
همه گيرى هاى بــزرگ، اتفاقات زيادى در اســتان 
همچون ديگر مناطــق دنيا افتاده و اين همه گيرى ها 
تأثيرات بســيارى در زندگى اجتماعــى، اقتصادى 
و سياســى مردم داشــته اســت. مردمى كه با رنج 
از دســت دادن جمعى روبه رو هستند و براى  ماه هاى 
طوالنى در تنهايى زندگى كردند و داستان روزهاى 
كرونازده شان در قرن هاى آتى خواندنى خواهد بود.

خوشگال بايد بخندن
ابوعطا »

 بعضى اوقات فكر مى كنــم واقعاً چند دهه اى اضافى عمر كرده ام و 
به هيچ وجــه نمى توانم اوضاع واحوال دنيــاى جديد را هضم كنم، يعنى 
ديگر نمى فهمم در اين دنيا چه خبر است، به قول پرفسور سليمى واقعًا 
ديگه اين دنيا به درد نمى خوره، بعضى پســران سينه ستبر و رستم وش 
مملكت با ســبيل هايى تاب داده و ريشى رنگ زده به هيبت كاهنان معبد 
آمون، كالج نيمدار مى پوشــند با جوراب هاى گل دار صورتى درحالى كه 
آدامس نازنازى با مارك قلب به هم تعارف مى كنند از كنارت مى گذرند 
و تــو مى مانى با خاطرات پشــمك حاج غالمرضا و ســوهان برادران 
شــيرعلى قصاب و بستنى اصغر ســبيل، واقعاً چه شد كه «از مرد بايد 
پولدار باشه كچل و بداخالق»، رسيديم به «خوشگال بايد برقصن» چرا 
فقط خوشگال؟ اين عدالت است؟ يعنى زشت ها و نخراشيده هايى مثل ما 

جمع كنيم بريم؟ من كه جيك و جيك مى كنم برات بذارم برم؟
آخه داداش من آن هيبت مردانه عليا را باور كنيم يا آبشار نياگاراى عرق 
كه از فاق كوتاه پشــت شلوار به سمت سفلى روان است؟ چرا اين كار 
را با ما مى كنيــد؟ آدم نمى تواند يك لقمه غذا كنار خيابان بخورد چون 
هميشه يكى از اين رستم هاى فاق كوتاه درحال پنچرگيرى پيدا مى شود 

كه «بك گراند» وى انسان را به ياد پوزيشن مبال مى اندازد.
باور كنيد تا به حال صدبار به خودم گفته ام ، عزيز من، تو نيز اگر خفتى 
به كه در پوســتين خلق افتى، دنيا عوض شده، تو قاچ قارپوز خودت را 
بچسب، جوان ها حق دارند به اقتضاى سن همه چيز را خودشان تجربه 

كنند، تو حساب كار خودت را بكن، بيوين برات ميشه؟!
در همان حال كه دارم با خودم كنار مى آيم و ســعى مى كنم آن پارچ و 
ليوان هاى قرمز پالســتيكى را فراموش كنم، باز يك مســأله جديد رخ 
مى دهد و اعصاب و روانم را درمى نوردد، طرف ليســت نوشته وسايل 
موردنياز ســربازى كور بشم اگر دروغ بگويم، در ليست مورد اشاره به 
اقالمى از قبيل كرم ضد آفتاب بى رنگ و رنگ پوست، پودر بچه، دستمال 
مرطوب، قرص جوشــان، ليف پشتى، عسل تيوبى و ... برمى خوريد، يا 
للعجب، دنيا واقعاً عوض شده و ما خواب بوديم، بنده كه با مبلغ 7 هزار 
تومان (معادل 700 هزار قران جديد) به خدمت اجبارى رفتم، به مدت 
چند ماه در كســوت خيّر مدرسه ساز پول تلفن و پودر شربت بچه ها را 
حساب مى كردم اما يك روز كه فرمانده گروهان تصميم گرفت آسفالت 
داغ جنوب را از طريق اســافل اعضاى ما خشــك كند، آن قدر به پشت 
غلت زدم و بشين پاشوى كامل رفتم كه سياه چاله اى به قاعده لوگوى اپل 
بر قسمت تحتانى شلوارم ايجاد شــد و باقى مانده صندوق امور خيريه 
هم از ســياهچاله موصوف رفت آنجا كه مرحوم دانيل اورتگا رفت، باز 
خدا رحم كرد كه نصيحت ابوى را گوش كردم و زيرشــلوار محكمى 
زير شلوار كادر پوشيدم وگرنه با غم انگيزترين حالت ته ران چه كنم؟

در آن روزهايــى كه ما دهــه بوقى ها براى حفظ تتمــه آبروى مردان 
مى جنگيديم، حتى تهيه آب و غذا هم نبردى براى بقا محسوب مى شد، 
چنانكه گروهان بغل دســتى كه آسايشگاهشان چند كيلومترى به محل 
تخليــه يخ صبحگاهــى نزديك تر بود همواره آب خنك داشــتند و در 
عوض عوامل نفوذى گروهان ما به عنوان سرآشپز و «كمك سيب زمينى 
پوست كن ارشــد» ديگ هاى ســر پُر و مملو از ته ديگ را از در پشتى 
آشــپزخانه ابتدا به آسايشگاه ما مى فرستادند و پس از دريافت ماليات و 

كسر ارزش افزوده، امر خطير اطعام ديگر گروهان ها انجام مى پذيرفت.
حــاال كار دنيا به جايى رســيده كه پودر بچه توصيه مى كنيد؟ وااســفا، 
وامصيبتا، كرونا بيا منو بخور (البته قبلش بذار برم چاق بشــم چله بشم 
بعد ميام تو منو بخور... ببخشــيد اين قدر دلخورم كه چرت وپرت ميگم 
اين مال داســتان كدوى قلقله زن بود) چنين ليستى براى خدمت وظيفه، 
حتى آقاى گوجا از وزارت بهداشــت را هم دچار رعشه مى كند، واقعًا 
چطور شــد كه اين طور شــد؟ آخه چرا فقط خوشگال بايد برقصن؟ ما 

آدم نيستيم؟

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

شگفتا و شگفتا از كسى كه سراى جاودانگى را قبول دارد و با اين حال براى سراى فريب 
(دنيا) مى كوشد!   
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مريم مقدم  »
 تعطيــالت عيد فطر امســال پــس از روزهاى 
كرونايى و ممنوعيت هــا و پرخطر بودن هايش مثل 
گل زدن در دقيقه 90 از راه رسيد. پالك هاى غيربومى 
در سطح خيابان هاى شهر و ترافيك هاى شبانه مناطق 
گردشگرى نشان دهنده اين مهم بود كه همدان هم از 
غافله انتخاب مقصد سفر توسط گردشگران فرارى 

از قرنطينه جان سالم به در نبرده است. 
 عصر چهارشــنبه حجــم زيــادى از خانوارها كه 
در تعطيالت عيــد نوروز موارد ايمنــى مربوط به 
جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا را رعايت كرده 
بودند، راهى ســفر شــدند. البته نوع اطالع رسانى 
دولت درباره كرونا نيز بر اين خانوارها كه به صورت 
داوطلبانه از سفر در تعطيالت عيد نوروز خوددارى 
كردند تأثير قابل توجهى داشته است، زيرا دولت به 
صراحت اعالم كرد: «خانوارهايى كه قصد ســفر و 
ورود به شهرهاى ديگر را دارند جان خود را به خطر 
مى اندازند.» عالوه بر آن در كنار اين اطالع رســانى و 
صراحــت، دولت اقدامات ديگر همچون ممنوعيت 
سفرهاى بين استانى و تعيين جرايم سنگين را انجام 
داد كه همين عوامل موجب شــد شهروندان ايرانى 
در ســفر نرفتن خوش بدرخشند. اما اين بار از يك 
سو دولتى ها در روزهاى گذشته درباره مخاطره سفر 
در تعطيالت عيد فطر ســكوت كردند و از ســوى 
ديگر چراغ سبز مســئوالن گردشگرى موجب شد 
جاده هاى منتهى به دو استان توريستى با حجم زياد 

مواجه شوند. 
با وجود اينكه شــيوع ويــروس كرونا همچنان در 
جهان و ايران ادامه دارد اما اغلب گردشگران داخلى 
بيشــتر از اين نتوانستند به شعار «در خانه مى مانيم» 
پايبند بمانند و از آســتانه آغاز تعطيالت به مناسبت 

عيد فطر راهى سفر شدند. 
 ترافيك جاده اى و تعطيالت پس از كرونا

خبرهاى مربوط به ترافيك هاى جاده اى مهر تأييدى 
بر اين امر است. زيرا براساس اعالم مركز اطالعات 
و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا از شــامگاه روز 
چهارشــنبه جاده هايى كه به مقاصــد جذاب براى 
گردشگرى منتهى مى شوند داراى ترافيك سنگين و 

نيمه سنگين بوده اند. 
تردد و ترافيك سنگين در جاده هاى شمالى هم خود 
مزيد بر علت شد تا شاهد شكسته شدن حصارهاى 
تنهايى مردمى باشــيم كه حاال در تصوراتشان كرونا 

محو شده بود.
در واقع در گذشــته در دوران تعطيالت عيد نوروز 
و تعطيالت موردى مناســب ســفر، شــاهد چنين 
ترافيكى در جاده هاى منتهى به شــهرهاى گردشگر 
پذير بوده ايم. اين امر هميشه در تعطيالت عادى رخ 
مى داد درصورتى كه مسئوالن وزارت بهداشت اعالم 
كرده انــد كه تعطيلى عيد فطر امســال يك تعطيلى 
عادى نيست، زيرا تك تك شهروندان ايرانى در خطر 
ابتال به كرونا قرار دارند و حتى توصيه اكيد بر سفر 

نرفتن توريست هاى داخلى دارند. 
با اين حال مســئوالن حوزه گردشــگرى در دولت 
متفاوت از توصيه و هشــدار مقامات بهداشــتى و 
ســتاد مبارزه با كرونا از هماهنگى و آمادگى كامل 
همــه مراكز اقامتى و خدمات گردشــگرى در تك 
تك اســتان ها خبر داده اند كه همين اطالعات نشان 
مى دهد كه هيچ محدوديت و مانعى براى ســفر در 

تعطيالت عيد فطر وجود ندارد. 
در واقع نه ممنوعيت هاى تردد بين استانى و نه حتى 
تعطيلى مراكز اقامتى شــبيه آنچه در عيد اجرا شــد 
وجود نــدارد، بنابراين زمانى كــه در تعطيالت عيد 
نوروز اعالم شــد كه هيچ يك از مراكــز اقامتى در 
استان ها خدمات ارائه نمى دهند مسافران حتى اگر با 
هر ترفندى مى توانستند ممنوعيت تردد را پشت سر 

گذاشته و سفر كنند چون جايى براى سكونت وجود 
نداشت از سفر منصرف مى شــدند. در واقع چنين 
حجمى از سفر به سمت شهرهاى شمالى حاكى از 
آن اســت كه گويا قرنطينه به پايان رســيده و مردم 

نسبت به شيوع ويروس كرونا بى اعتنا شده اند. 
على اصغــر مونســان وزيــر ميــراث فرهنگــى، 
چهارشــنبه  روز  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
 گذشــته كــه آغــاز تعطيــالت پايــان رمضــان 
بــود؛ عنــوان كــرد: تمامــى مراكــز اقامتــى شــامل 
ــگرى در  ــى و گردش ــاى پذيراي ــا، واحده هتل ه
ــاره  ــت دوب ــروع فعالي ــراى ش ــور ب ــر كش سراس
خــود در ســايت وزارت بهداشــت ثبت نــام و 
پروتكل هــاى بهداشــتى را دريافــت كرده انــد، 
بنابرايــن همــه تأسيســات گردشــگرى كــه وزارت 
ــرده  ــا را ســفيد اعــالم ك بهداشــت وضعيــت آنه
ــه  ــراى خدمات رســانى ب اســت آمادگــى كامــل ب
ــر را  ــد فط ــالت عي ــى در تعطي ــافران احتمال مس
ــراث  ــايت وزارت مي ــر آن در س ــد. عالوه ب دارن
ــت  ــگرى صحب ــتى و گردش ــى، صنايع دس فرهنگ
از گردشــگرى هوشــمندانه، مســئوالنه و حرفــه اى 
شــده اســت. در هميــن راســتا ســتاد ملــى مبــارزه 
ــول  ــه در ط ــت ك ــرده اس ــالم ك ــا اع ــا كرون ب
ايــن مــدت همــه پروتكل هــاى بهداشــتى و 

ــد  ــرح ش ــى مط ــاد جهان ــه در ابع ــى ك توصيه هاي
ــگرى  ــات گردش ــه تأسيس ــه هم ــور ب را در كش
ابــالغ كرده ايــم. تمامــى ايــن امــور حاكــى از آن 
ــات ســفر  ــدگان خدم ــه همــه عرضه كنن اســت ك
ــى  ــگران داخل ــه گردش ــات ب ــه خدم ــاده ارائ آم
ــرج حريرچــى معــاون  ــا ايــن حــال اي هســتند. ب
ــرد:  ــالم ك ــته اع ــت روز گذش كل وزارت بهداش
ســفر بــه مناطــق ســفيد كرونايــى هــم خطرنــاك 
اســت. اصلــى تريــن عامــل شــيوع بيشــتر كرونــا، 
افزايــش تعــد اد تمــاس افــراد بــا ديگــران اســت 
ــم  ــش مى كن ــان خواه ــه هموطن ــن از هم بنابراي
ــرا  ــد، زي ــرورى نرون ــفرهاى غيرض ــه س ــه ب ك
ســفر بــه مناطــق قرمــز ســبب مى شــود خودمــان 
بــه خطــر بيفتيــم و ســفر بــه مناطــق ســفيد ســبب 

ــد. ــر بيفتن ــه خط ــهرها ب ــردم آن ش ــود م مى ش
 خبرهاى ضد و نقيض با تصميمات 

دقيقه نودى 
در همــدان هــم خبرهــاى ضــد و نقيــض از 
تصميم گيرى هاى غيرمنســجم در رســانه ها منتشر 
شــد؛ در فضاى مجازى و برخــى خبرگزارى ها به 
نقل از فرماندار همدان عنوان شد: پذيرش مسافران 
در تعطيالت عيد فطر به همدان ممنوع شد. در اين 
اخبار آمده بود به تمام هتل ها و مراكز مســافرپذير 
ابالغ شده است كه از پذيرش مسافر جلوگيرى شود. 
اما ســاعاتى بعد اين خبر تكذيب شــد و از سوى 
ديگر سازمان متولى گردشــگر و برخى تأسيسات 
ديگر گردشگرى اعالم كردند همه اماكن گردشگرى 

استان همدان فعاليت خود را آغاز كردند.
در همين زمينه خبرى از معاون علوم پزشكى استان 
در برخى رسانه ها منتشر شد مبنى بر اينكه وضعيت 
همه شهرستان هاى اســتان زرد است و ورود براى 
مسافران تهرانى، لرستانى و خوزستانى ممنوع است. 
اما كارشناسان و برنامه ريزان در ستاد مقابله با كرونا 
در سطح كشور بر اين باور بودند كه انجام سفرهاى 
جديــد خطر ابتــالى جديد به ويــروس كرونا را 
افزايش خواهد داد و اين امر در شــرايطى كه هيچ 
دليل علمى مبنى بــر تضعيف ويروس كرونا وجود 

ندارد، خطرناك است. 
اگرچه رعايت بهداشت و همراهى خوب مردم سبب 
كاهش ابتال به كرونا در همدان با يك شــيب ماليم 
شد اما كمتر شهرستانى در استان به شرايط مطلوب 
بازگشــت رو به بهبود رفتن شرايط كه نيازمند ادامه 
همراهى مردم بومى براى شكست زنجيره كرونا بود 

حاال به تلنگر تعطيالت عيد فطر متزلزل شد.
بررســى هاى اخبار رسانه ها و انتشــار جداول آمار 
كرونا در اســتان ها نشــان مى دهــد، درحال حاضر 
وضعيت ابتال به ويروس كرونــا در همدان چندان 
هم مطلوب نيست زيرا براساس اعالم آمار متوليان 
امور درمانى و بهداشتى شهرهاى همدان همچنان در 

شرايط زرد هستند. 
ميراث فرهنگــى،  وزارت  گردشــگرى  معــاون 
صنايع دســتى و گردشــگرى نيــز در ايــن باره به 
رسانه ها عنوان كرد: هدف اصلى وزارت گردشگرى 
ازسرگيرى كسب وكارهاى فعال در بازار گردشگرى 
اســت كه در كنار آن ســالمت مردم را نيز در نظر 
گرفته ايــم، بنابراين بــراى اينكه بتوانيــم همزمان 
روى هردوى اين امور تمركــز كنيم اعالم كرده ايم 
گردشــگران داخلى سفر كنند اما با رعايت پروتكل 
سفر هوشمند تا با اين روش هم فعاالن گردشگرى 
كسب درآمد كنند و هم عالقه مندان با سالمتى كامل 

به سفر بروند. 
ولــى تيمورى افزود: از 2 هفته گذشــته و پيش از 
عيد فطر مردم از قرنطينه خارج شــده و سفرهاى 
يك روزه مى روند و ما به عنوان وزارت گردشگرى 
وظيفه سفر مردم و تأمين و ارائه خدمات ايمنى به 
آنها را بر عهــده داريم، بنابراين براى جلوگيرى از 
دالالنى كه مراكز اقامتــى و تفريحى را با نرخ هاى 
باال و بهداشــت پايين در اختيار گردشــگران قرار 
مى دهند اعالم كرديم با رعايت پروتكل هوشــمند 

سفر صورت پذيرد.
همچنين در شــرايط كنونى ما به عنــوان متوليان 
حوزه گردشــگرى بايد معيشت فعاالن اين حوزه 
را نيز بــه همراه ســالمت گردشــگران داخلى 
همزمان حركــت دهيم. زيرا در غير اين صورت 
بحران سالمت فعلى را به سمت بحران اقتصادى 
و اجتماعى هدايت كرده و اغلب كسب وكارهاى 
بازار گردشگرى را از دســت خواهيم داد، زيرا 
اغلب فعاالن اين حوزه درهمين چند ماه شــيوع 
ويروس كرونا از نظر معيشــتى آسيب هاى جدى 

خورده اند. 
وى تأكيد كرد: با وجود اينكه شــرايط فعاالن حوزه 
گردشگرى طور ديگرى ايجاب مى كرد با اين حال 
وزارت خانه گردشــگرى همسو با شــعار «درخانه 
مى مانيم» حركت كــرد. درصورتى كه مصوبه اى از 
سوى دولت و ستاد مبارزه با كرونا مبتنى بر تعطيلى 

مراكز گردشگرى وجود نداشت. 

تعطيالت فطر مردم منتظر مسئوالن نماندند

سفرهاى پرخطر 
در سايه ناهماهنگى مديريت كرونا

بازگشايى اماكن گردشگرى همدان
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى

 با توجه به تعطيالت عيدفطر و اســتقبال گردشــگران براى سفر به 
اين استان بر اســاس مصوبه پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، هتل ها، 

مهمانسراها و مراكز اقامتى و گردشگرى اين استان بازگشايى شدند.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى همدان با اشاره به 
اينكه گردشــگران تعطيالت عيد فطر مديريت مى شوند، افزود: موزه ها، 
اماكن گردشــگرى و تفرجگاه هــاى تفريحى همدان از ســوم خرداد 
بازگشايى شده است و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى براى پيشگيرى 

از شيوع ويروس جديد كرونا آماده پذيرايى از گردشگران هستند.
على مالمير اظهار كرد: براساس آمار رسمى، هزار و 200 مسافر در مراكز 

اقامتى و هتل هاى استان، اسكان يافتند.
وى بيان كرد: 22 اقامتگاه  بومگردى استان نيز با رعايت نكات بهداشتى 
براى پيشگيرى از شيوع ويروس جديد كرونا آماده ميزبانى از گردشگران 
هستند. مالميرعنوان كرد: در چند روز اخير گردشگران از آرامگاه بوعلى 

سينا، باباطاهر و غار عليصدر استقبال مناسبى داشته اند.

بانوى بازيگر ايران درگذشت

 صديقــه كيانفر بازيگر ســينما، تلويزيون و تئاتر 
ايران بر اثر سكته قلبى درگذشت.

صديقــه كيانفر 20 بهمن 1311 در آبادان به دنيا آمد، 
در ســال 1336 وقتى 25 ســاله و دانش آموز سال 
آخر مدرسه شبانه روزى در آبادان بود به دليل صداى 
رسايى كه داشت توسط معلمش به راديو برده شد. در 
كنار فعاليت راديويى كنار استادش بازيگرى تئاتر را 
نيز آموخت و در سال 1339 با گرفتن حكم انتقالى از 

شركت نفت آبادان به تهران مهاجرت كرد.
در ســال 1339 عضو گروه نمايشى باشگاه جوانان 
تهران شــد تا اينكه به عنوان كارگــردان با بچه هاى 

دانشگاه تهران شروع به همكارى كرد.
وى در طــول عمر هنــرى خود در آثار ســينمايى 
متعــددى از جمله «هامون»، «آپارتمان شــماره 13»، 
«مأموريت آقاى شــادى»، «همســر» و «من زمين را 

دوست دارم» ايفاى نقش كرده بود.
«بچه هاى كوچه دوستى» هنگامه مفيد، «همه بچه هاى 
من» مرضيه برومند، «بى گناهان» احمد امينى، «ميوه 
ممنوعه» حسن فتحى و «رسم عاشقى» سعيد سلطانى 
نيز از جملــه مجموعه هاى تلويزيونى هســتند كه 

صديقه كيانفر در آن ها به ايفاى نقش پرداخته بود.
حضور در نمايش هاى «درياچه پنهان» مسعود دلخواه 
و «هاياليت» سوسن پرور از جمله تجربيات تئاترى 

زنده ياد كيانفر بودند.


