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ون  ه را ا  و ا ا

روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان همدان

خادم الحسين،  على اكبـر شاهمردى راد 
رئيس جمعيت هالل احمر فامنين  دعوت حق را لبيك گفت.

ان همدان

بي ر ق و ن

شــاهمردى راد هنــگام بازگشــت از محــل كار، دچــار 
ايســت قلبــى شــد و جــان بــه جــان آفرين تســليم 

كرده اســت.
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــى جمعي ــط عموم رواب
همــدان ضمــن عــرض تســليت بــه خانــواده 
مرحــوم ايــن مصيبــت را  بــه خانــواده هــالل احمــر 
تســليت عــرض نمــوده و آرزوى صبــر جزيــل بــراى 

بازمانــدگان دارد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مسعـود وفـائى زاده
بخشدار محترم بخش جوكار

بــا احتــرام انتصــاب شايســته حضرتعالــى در ســمت جديــد كــه نشــان از تعهــد و كارآمــدى شــما 
دارد را صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده اميــد اســت در پنــاه ايــزد متعــال در راه خدمــت 

در ايــن عرصــه موفــق و ســربلند باشــيد.

دهيارى  و اهالى روستاى طجر

t

ِ َو إِنَّا إِلَيِْه راِجُعوَن» الَِّذيَن إِذا أَصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة قالُوا إِنَّا ِهللاَّ

 درگذشت مرحوم مغفور جناب آقاى على اكبـر شاهمردى راد 
رئيس اداره هالل احمر شهرستان پس از مدت ها تحمل بيمارى قلبى موجب تألم و تأثر فراوان اينجانب شد.

آن مرحوم از نيروهاى برجسته، متدين و انقالبى بود كه در مسئوليت هاى گوناگونى كه در دستگاه هالل احمر بر عهده داشت، منشأ خدمات بسيار و مؤثرى براى نظام بود.
اينجانب ضمن عرض تسليت اين ضايعه به خانواده مكرم آن فقيد سعيد و همكاران دستگاه ، براى آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و حشر با مواليد ماه رمضان و براى 

فرمانـدارى شهرستان فـامنينبازماندگان، صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 
كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
تهيه شده است. محتواى صفحه 5 امروز توسط خبرگزارى فارس همدان

6

صفحه ويژه خبرگزارى ها

21 پرسش اعضاى ناشناس ازشهردار
■ شهردار همدان: پاسخ ها را رسانه اى خواهم كرد 

هيچ نقطه  استان  از كرونا در امان نيست

همدان سبز 
روى موج قرمز
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صداقت شرط تداوم خدمتياد

 1- با پايان يافتن روز شــوراها، شــوراى 
شهر همدان وارد مرحله ارتباطى و تعامالتى و 
شرايط جديدى با شهردار همدان شد. شرايطى 
كه احساس نزديكى زمان پايان يافتن فعاليت 

شوراها و تالش براى ايجاد تداوم...

2

بازار مسكن همدان بى در و پيكراست

مستأجـران
در تب و تاب
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

صداقت شرط تداوم خدمت
 1- با پايان يافتن روز شــوراها، شوراى شهر همدان وارد مرحله 

ارتباطى و تعامالتى و شرايط جديدى با شهردار همدان شد.
 شــرايطى كه احســاس نزديكى زمان پايان يافتن فعاليت شوراها و 
تالش براى ايجاد تداوم خدمت در شــورا، دليل اصلى شــكل گيرى 

آن است.
2- سال آينده انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهورى 
برگزار خواهد شد و اكثر افراد حاضر در شوراها معموال براى انتخاب 
مجدد از ســوى مردم و حضور مجدد در صندلى شورا در انتخابات 

حضور فعاالنه دارند.
انتخابات شوراها با داوطلبان بسيار و در برخى مناطق با ويژگى قومى 
و قبيله اى، تأثير خود را بر انتخابات رياســت جمهورى نيز دارد و بر 
شــور انتخابات مى افزايد، هرچند برخى همزمانى انتخاباتى محلى با 

انتخاباتى ملى را اقدامى پرآسيب ارزيابى مى كنند.
3- فارغ از تأثير انتخابات رياســت جمهورى بر انتخابات شــوراها، 
اعضاى شــوراى شهرها در سال آخر بسته به عملكرد خود در 3 سال 

گذشته براى رأى آورى مجدد رفتار متفاوتى بروز مى دهند.
اگر اين عملكرد قابل قبول باشــد با طيب خاطر به بيان آن پرداخته و 
شهردار و انتخاب خود را بهترين انتخاب مى دانند و شورا را شورايى 
با عملكردهاى دســت نيافتنى معرفى مى كنند و تبليغات انتخاباتى و 

يارگيرى هاى خود را انجام مى دهند.
اما اگر احســاس كنند كه عملكرد آنهــا تداوم حضور آنها را تضمين 
نمى كند، روى به اقدامات از ديد خود تسريع كننده براى جلب توجه 

مردم و ايجاد شرايط بهتر براى حضور در انتخابات مى كنند.
4- روند طى شــده در شوراها تاكنون در استان حكايت از رفتارهاى 
عجيب و غريبى دارد كه شــوراها در شــرايط پيش از انتخابات و با 
پيش بينى تأثير منفى عملكرد بر رأى خود، انجام داده اند و اين رفتارها 
نه تنها عملكردى براى آنها به همراه نداشــته بلكه با ايجاد حاشيه كل 
فعاليت هاى آنها را به حاشــيه برده و انتخابات را براى آنها به ميدانى 

سخت تبديل كرده است.
درگيرى با شهردار، استيضاح بى موقع، ناتوانى در انتخاب جايگزين و 
اقداماتى از اين دست اتفاقاتى است كه تاكنون تجربه شده و هيچ يك 

به نفع اعضاى شوراها براى تضمين تداوم خدمت نبوده است.
5- از شــوراى شهر همدان خبر مى رسد كه اين شورا نظارت خود را 

بر شهردارى با طرح سؤال ها و جلسات چالشى بيشتر كرده است.
اين رفتار بســيارى را نگران اقدامات احتمالى شــورا در سال آخر با 
فرض برداشت نداشــتن عملكرد و ايجاد چالش و حاشيه با شهردار 

بدون توجه به تجربيات قبلى كرده است.
6- شــوراى پنجم همدان حاشيه كم نداشته است، از داوطلب كردن 
افراد پرحاشــيه و پرونده دار براى شــهردارى و تأثيرپذيرى از تلفن 
به دســتان تا رأى به عزل عضو و رفت و برگشــت عضوى اصلى با 
عضو على البدل از جمله حواشى آن بوده است و اين شورا ديگر تاب 

حاشيه اى ديگر در قالب چالش با شهردار را ندارد.
اين شــهردار در يك فرايند طوالنى و به گفته اعضا با وسواس خاص 
انتخاب شده است و چالش با وى در مرحله نخست، زير سؤال بردن 

عملكرد شورا در انتخاب شهردار خواهد بود.
7- شهردارى و شوراى شــهر همدان در شرايط تحريم و كرونا و... 
عملكرد بدى ارائه نداده اند و اين عملكرد در اين شــرايط در مواقعى 

فراتر از انتظار هم بوده است.
درك اين موضوع ضرورتى اســت تا شــورا در دام ايجاد حاشــيه و 
چالش با شهردار با تحليل نادرست نارضايتى كلى از عملكرد نيفتد و 
صادقانه با مردم از شرايط سخت كارى و عملكردى كه در اين شرايط 

داشته اند، سخن بگويند.
مردم به صداقت بها مى دهند و اگر مطلبى با صداقت بيان شود به دل 

مردم مى نشيند و با گوينده همراهى مى كنند.
پس از تجربه دوره هاى پيش اســتفاده كنيد و به جاى حاشيه سازى و 
تظاهر بر نظارت شــديد و درگيرى با شــهردار و ... رفتار صادقانه با 
مردمى كه از سياست بازى خسته هستند را انتخاب كنيد تا مبادا براى 

شهر و استان و شهروندان حاشيه سازى كنيد.

كسب رتبه برتر فرماندهى همدان
 دليل 60 درصد از ســرقت خودروها و وســايل داخل آن، نبــود پاركينگ براى قرار 
دادن وسيله نقليه است، درحالى كه مى توان با ايجاد پاركينگ اين سرقت ها را تا حد قابل 

توجهى كاهش داد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: شهرداران زمين هاى خالى، سطح شهر را با كشيدن 
يك حصار امن براى پارك وسيله نقليه مهيا كنند تا شهروندان با اطمينان خاطر خودرو را 

به اين مكان ها منتقل و پارك كنند.
بخشــعلى كامرانى صالح افزود: براى مقابله با ســرقت، نشست هاى تخصصى با حضور 
مديران آب و فاضالب، توزيع نيروى برق، گاز و شــهردارى برگزار شد؛ براى مثال براى 

كاهش ســرقت برق، از مديران اين مجموعه درخواســت شــد تا از سيم ها و كابل هاى 
خودنگهدار و زيرزمينى استفاده كنند.

وى بيان كرد: ســرقت هاى خرد با آزادى زندانيان در 2 ماهه گذشته رو به افزايش بوده و 
هم اينك 90 درصد سرقت ها توسط اين افراد انجام مى شود زيرا معتقدند دوباره به زندان 
بازنمى گردند. كامرانى صالح ادامه داد: همدان يكى از استان هاى پيشتار در زمينه نبود معتاد 
متجاهر در سطح شهر بود كه به دليل شيوع كرونا، در دستگيرى اين افراد وقفه ايجاد شد 

اما دوباره جمع آورى اين افراد از سر گرفته شد.
كامرانى صالح بيان كرد: ناآرامى هايى در جريان شيوع ويروس كرونا در زندان شهر همدان 
رخ داد كه با ورود به موقع شــوراى تأمين و برگزارى جلســه در زندان، اين موضوع به 

چالش تبديل نشده و با كمترين هزينه براى نظام، مديريت شد.

وى ادامه داد: با توجه به ضرورت مديريت خانه مسافر و كارتن به دست ها براى پيشگيرى 
از شــيوع كرونا اقدام هايى انجام شد، هرچند برخى به جوسازى در فضاى مجازى اقدام 

كردند كه با متخلفان نيز برخوردهاى الزم انجام شد.
فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: پليس براى كنترل تردد خودروها در مبادى ورودى 
و خروجى اســتان و غربالگرى توان زيادى گذاشــت، با هدايت خودرهاى غيربومى به 
خارج از استان همچنين اعمال قانون متخلفان وضعيت مطلوبى را در اين زمينه پشت سر 

گذاشتيم.
كامرانى صالح كسب رتبه برتر فرماندهى همدان در بين 32 فرمانده ناجا، كشف حدود 6 
تن موادمخدر، ارائه 200 هزار خدمت شــامل صدور گواهينامه، گذرنامه، تعويض پالك، 

اعزام 6 هزار مشمول به خدمت سربازى را از ديگر توفيقات برشمرد.
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همدانى ها از 4 ميليارد تومان تخفيف 
شهردارى بهره مند شدند

 شهروندان همدانى در دوره شيوع ويروس كرونا از 4 ميليارد تومان 
تخفيف از حوزه هاى مختلف درآمدى مديريت شهرى بهره مند شدند 
كه اين تخفيف ها در بخش هاى مختلف درآمدزايى شهردارى به مردم 

تعلق گرفت.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان گفت: همچنين در راستاى حمايت 
از خانواده هاى آســيب ديده در دوره شيوع كرونا، 10 درصد از حقوق 
3 ماهه كاركنان شهردارى بر مبناى رضايت آنان در بهار امسال در اين 

بخش هزينه شد.
به گزارش ايرنا، كامران گردان با اشــاره به بازگشــايى هتل ها و مراكز 
پرخطــر نيز گفت: انتظار ما رعايت طــرح فاصله گذارى اجتماعى در 

اين مكان ها است.
وى افزود: اگر مردم نسبت به رعايت فاصله اجتماعى و بهداشت فردى 
و عمومى بى تفاوت باشــند، به طور قطع شــيوع ويروس كرونا بازهم 

شدت خواهد گرفت.
وى با اشــاره به جمع بندى شورا از عملكرد شهردارى مناطق در روند 
اجراى طرح هاى عمرانى ســطح شــهر گفت: در بازديد از طرح هاى 
شــاخص مديريت  شــهرى همدان در مناطق چهارگانه، روند اجرايى 

اقدامات شهرى مطلوب بوده است.
گردان افزود: با توجه به بحران اقتصادى موجود، مديريت شهرى 
در پيشــرفت فيزيكى طرح هــاى عمرانى شــهر عملكرد مطلوب 
داشته اســت و شــهرداران مناطق به خوبى در روند اجرايى امور 

شهرى تالش دارند.

تهيه 4000 بسته معيشتى 
براى آسيب ديدگان كرونا در همدان

ــدارك  ــدان از ت ــه هم ــور خيري ــاف و ام ــى اوق ــاون فرهنگ  مع
ــا  ــيب ديده از كرون ــاى آس ــن خانواده ه ــتى بي ــته معيش ــزار بس 4 ه
خبــر داد و گفــت: ايــن بســته ها از محــل درآمــد موقوفــات اســتان 

ــود. ــع مى ش ــه و توزي تهي
حجت االســالم ســيد علــى حســينى در گفت وگــو بــا ايرنــا اظهــار 
ــى  كــرد: ايــن بســته هاى معيشــتى در قالــب طــرح ضيافــت همدل
بيــن خانواده هــاى آســيب ديده از كرونــا در شــهرهاى ماليــر، 

ــود. ــع مى ش ــدان توزي ــدآباد و هم اس
وى افــزود: طــرح ضيافــت همدلــى در راســتاى عمــل بــه فراميــن 
ــه در  ــش مؤمنان ــراى رزماي ــر اج ــى ب ــالب مبن ــم انق ــر معظ رهب

ــت.  ــده اس ــزى ش ــتان برنامه ري ــر اس سراس
ــدان گفــت: قيمــت  ــه هم ــور خيري ــاف و ام ــاون فرهنگــى اوق مع
ــان اســت و در  ــزار توم ــا 300 ه ــن 250 ت ــته معيشــتى بي ــر بس ه
تهيــه ايــن بســته ها از مــواد غذايــى خشــك و فاسدنشــدنى اســتفاده 

شــده اســت.

1- طرفداران 2 داوطلب رياســت مجلس به تخريب انتخاباتى روى 
آورده اند. گويا در اين تخريب ها مــوارد خارج از عرف فعاليت هاى 
انتخاباتى براى رياست مجلس به عنوان تخلف در رنگ مطرح مى شود. 
گفتنى اســت اين نوع تخريب ها بين طرفداران قاليباف و ميرسليم در 

آخرين انتخابات رياست جمهورى نيز رخ داده بود.
2- مودم اتصال به اينترنت روزبه روز درحال گران شــدن است. گويا 
افزايش تقاضا در بازار و انحصار واردات آن، دليل اين گرانى اســت. 
گفتنى اســت اســتفاده همگانى از فضاى مجازى به ويژه در آموزش، 
برگزارى كنفرانس ها و اقدامات ادارى، دليل افزايش خريد مودم توسط 

مردم است.
3- يك تئوريســين اصالح طلب از آغاز دوران پسااصالحات سخن 
گفته اســت. گويا وى فعاليت بر محور فعاليت هاى مدنى را مشخصه 
اين دوران ذكر كرده اســت. گفتنى است اين سخن با شرط پذيرش 
پايان اصالحات به شــكل فعلى و با محوريت فعاليت هاى سياسى و 

قدرت طلبى عنوان شده است.
4- فــروش برخــى كاالهــاى اساســى بــا قيمــت آزاد انجــام خواهــد 
ــج  ــكر و برن ــد و ش ــت قن ــازى قيم ــازار، آزادس ــا در ب ــد. گوي ش
خارجــى مطــرح اســت. گفتنــى اســت هنــوز ايــن آزادســازى قيمت 

اعــالم نشــده اســت.
5- رويكرد مردم به بورس و كالس هاى آموزش بورس، مؤسســات 
آموزشى را افزايش داده است. گويا بيشتر اين كالس ها آنالين برگزار 
مى شود. گفتنى است ورود افراد بدون اطالع و آموزش الزم به بورس 
ســبب بروز نگرانى هايى از ســرخوردگى پس از هدر دادن سرمايه 

به دليل ناآشنايى با بورس شده است.

 از جلســه ســتاد ملى كرونا كه در اواخر 
فرودين مــاه برگزار شــد تــا به امــروز كه 
ارديبهشت به نيمه رسيده است، چيزى حدود 
22 روز گذشته و در اين مدت همدان بار ها در 

بازى كرونا رنگ عوض كرده است.
براى نخســتين بار كه وضعيت منحنى اپيدمى 
كرونا از وزرات بهداشت منتشر شد و استان ها 
را به 3 بخش با ميزان بروز باال، متوسط و كم 
دسته بندى كرد، همدان ســبز رنگ شد تا در 
ميان استان هايى با موارد ابتالى كم قرار گيرد 
اما حاال ســومين مرحلــه ارزيابى اين اپيدمى 
منتشــر شــده و رنگ ســرخ در آن بر پيكره 
همدان خودنمايى مى كند؛ يعنى خطر شــيوع 

باال بيخ گوش استان قرار گرفته است.
جالــب آنكه در اين ميان كمتــر از چند روز 
گذشــته، همدان جزو استان هايى گزارش شد 
كه تنها يك نقطه ســفيد به معناى صفر شدن 
مــوارد ابتال و مرگ دارد و آن هم شهرســتان 
فامنين بود. درست يكى از چند شهرستانى كه 
در اواخر اسفند 98 تردد هاى غيربومى ها در آن 
سبب شده بود تا فامنين يكى از نقاط مؤثر در 
شيوع ويروس كرونا در همدان گزارش شود.

بنا بر اعالم علوم پزشــكى تاكنون در همدان 
بيش از 800 نفر به ويروس كرونا مبتال شده اند 
و بيش از 84 نفر جان خود را از دست داده اند، 
اين شرايط درحالى است كه از 23 فروردين ماه 
تاكنون كه بازگشايى كسبه و برخى مشاغل در 
دســتوركار قرار گرفته است بارها متخصصان 
عفونى و تحليلگران اجتماعى هشــدار آغاز 

موج جديد را داده بودند.
با اينكه كاهش موارد جديد ابتال به كرونا براى 
14 روز و بازگشــت به شرايط پيش از بحران 
در استان جزو شــرايط اين بازگشايى بود اما 
با رعايت نكردن اين دســتورالعمل  ريســك 
بااليى متوجه همدان شــد كه حاال آژير قرمز 
رنگ شيوع مجدد در همدان را به صدا درآورده 

است.
شــواهد ميدانى بيانگر آن اســت كــه ميزان 

محدوديت هــا كــه در قالب 
فاصله گــذارى اجتماعى از آن 
شهرستان هاى  در  مى شود  ياد 
مختلف همدان يكسان نيست 
و همين عامل ســبب شــده 
موارد  كاهش  سرعت  تا  است 
ابتــال در هيچ يــك از نقاط 

استان با ديگرى برابر نباشد و حتى در برخى 
شهرستان ها از جمله كبودراهنگ و تويسركان 
افزايــش ابتال به كرونا به قدرى باال رود كه در 
يك بازخورد كلى از وضعيت اين بيمارى شوم 
در اســتان، همدان را در بين استان هاى قرمز 
رنگ با درصد باالى احتمال شــيوع مجدد و 

بدون هيچ نقطه سفيدى قرار دهد.
بر اساس آمارهاى منتشرشده از علوم پزشكى 
همدان از زمان آغاز نخستين نشانه هاى بيمارى 
در استان، شهرستان هاى نهاوند، فامنين و رزن 
از جمله نقاطــى بودند كه نگرانى ســرايت 
باال در آن ها احساس مى شــد و پس از آن ها 
تويسركان نيز از جمله اين مناطق بود كه ترس 
از گســترش بيمارى در آن ها بيشــتر از ساير 

شهرستان ها به چشم مى خورد.
با روندى كه كرونا در همدان به خود گرفت، 
بر اســاس اخبار منتشرشــده، پــس از پايين 
آمدن موج نخســت بيمارى، يعنى در اواخر 

فرودين ماه مسئوالن از تريبون هاى خبرى خود 
بارها و به كرات اعالم كردند كه بحران كرونا 
ديگر متوجه همدان نيســت و اســتان به يك 
ثبات مشــخص در منحنى اپيدمى كوويد 19 

رسيده است!
اين شــرايط درحالى اســت كــه متخصصان 
بازگشــايى  معتقدند  واگيــر دار  بيمارى هاى 
زودهنــگام و بدون برنامه ريزى يك اشــتباه 
بزرگ اســت كه آســيب ســنگينى به روند 
كنترل بيمارى در همدان وارد خواهد كرد كه 
شوربختانه با ادامه اين اقدام به مرگ هاى بيشتر 

منجر خواهد شد.
در هميــن راســتا يك پژوهشــگر مســائل 
اجتماعــى در گفت و گو با خبرنــگار ما آغاز 
فعاليت هاى اجتماعى را مشــروط بر يك ماه 
كاهش مســتمر موارد جديد ابتال دانســت و 
گفت: همزمان با كشــف الگوهاى شيوع ابتال 
به  ويروس كرونا در بيــن گروه هاى مختلف 

جامعه، كسب وكارها مى توانند بر فعاليت خود 
بيفزاينــد و اين به معناى آغاز حضور مردم در 
مغازه ها و رستوران هاســت اما به نظر مى رسد 

درحال حاضر همدان اين شرايط را ندارد.
وى كه به داليل مختلف خواســتار حفظ نام 
خود بود، افزود: مى تــوان به گردهمايى هاى 
كوچــك اجازه برگــزارى داد و فعاليت ها را 
آغاز كرد اما بايد در اين مرحله نيز حفظ تدابير 
حفاظتى از جمله فاصله گــذارى اجتماعى و 
ضدعفونى كردن مســتمر مكان ها را ضرورى 
دانســت، متأســفانه درحال حاضر شرايط در 
همدان طورى به نظر مى رســد كه گويى پايان 
بيمارى اعالم شــده و زندگى به روال پيش از 

كرونا بازگشته است.
وى با بيان اينكه در مواجهه با بحران، مهم ترين 
راهكار غلبه آگاهى است، عنوان كرد: يكى از 
مهم ترين فاكتورهايى كه ســبب كنترل شيوع 
بيمارى مى شــود، ارزيابــى و آگاهى از نحوه 
حيات ويروس در نقاط مختلف اســتان است 

كه متأسفانه خيلى كم به آن توجه شده است.
وى در تحليــل وضعيت هــاى مختلفــى كه 
كرونا در اســتان هاى كشــور به خود گرفته 
اســت نيز بيان كرد: در برخى شهرستان هاى 
همــدان به داليــل مختلف از جمله شــيوه 
زندگى و آداب و رســوم خاصــى كه دارند 
نمى تواند  اجتماعى  محدوديت هــاى  اعمال 
نتيجه مثبت زيادى داشــته باشــد به همين 
دليل ســختگيرى هاى اجــراى فاصله گذارى 
اجتماعى به طور متفاوتى انجام شــده است و 
همين عاملى اســت تا روند منحنى كرونا در 

نقاط مختلف همدان متفاوت باشد.

 رئيس شــوراي اسالمي شــهر همدان با اشاره 
به بازديد از پروژه هاي ســطح منطقه 3 شــهرداري 
همدان، از انســجام و ســرعت قابل توجه همراه با 
كيفيت در انجام پروژه ها خبر داد و اين شــهرداري 
را نماد سرعت در خدمت به شهروندان عنوان كرد.

 كامران گردان، با اشاره به سرعت اجرايي پروژه هاي 
جاري و انجام شــده در ســطح اين منطقه، عنوان 
كرد: به رغم وجود ركود اقتصادى درســطح جامعه 
شــهردارى منطقه 3 توانسته نســبت به تأمين منابع 
مالى و پرداخت صورت وضعيت پيمان هاى عمرانى 

منطقه را داشته باشد.
گردان پرداخت حقوق و جلب رضايت كاركنان را 
نيز در اجــراي موفقيت آميز پروژه ها و ايجاد انگيزه 

بيشتر براي آن ها مؤثرخواند.
وي با بيان برخي اقدامات انجام شده در سطح منطقه 

و اشاره به جايگاه فضاي سبز در سالمت شهروندان، 
گفت: در اين موضوع هم شهرداري منطقه 3 توانسته 
از گستره و افزايش سرانه فضاي سبز مورد توجهي 

برخوردار باشد.
گردان با اشــاره به وظايف فرهنگي و اجتماعي كه 
در شــهرداري ها تعريف شده اســت، عنوان كرد: 
شــهرداري منطقه 3 با توجه بــه برنامه ريزي براى 
اوقات فراغت شهروندان و انجام امور مرتبط در اين 
حوزه، چندين پــارك را در نقاط مختلف منطقه از 

جمله شهرك مدني ايجاد كرده است.
ايجاد اين پارك ها مي تواند در راستاي افزايش سرانه 
فضاي سبز، سالمت شهروندان و برنامه ريزي براي 
اوقات فراغت شــهروندان محترم و عمل به يكي از 
وظايف فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شهرداري ها 

باشد.

گردان با اشــاره به اجــراي پروژه هايي كه مي تواند 
سالمت شهروندان را به صورت خاص مورد توجه 
قرار دهد، گفت: شهرداري منطقه 3 توانسته است در 
اين حوزه نيز به خوبي و مؤثر عمل كند و با سرعتي 
مطلــوب پروژه هايي مرتبط بــه ورزش همگاني و 

محالت را انجام دهد.
وي با اشــاره به جديت و استمرار در پيگيري مدير 
منطقه 3 شهردارى همدان، مطرح كرد: پيگيري هاي 
مستمر مدير منطقه 3 از داليل سرعت مقبول اجراي 
پروژه ها است.رئيس شوراي اسالمي شهر همدان با 
اشاره به اينكه شــهرداري منطقه 3 همدان، توانسته 
اســت اجراي پروژه هاي تأثيرگذار و تعيين كننده اي 
را محقق كند، ابراز كرد: پروژه بلوار شــهيد همداني 
و فرودگاه ســابق با كيفيت و سرعت خوبي درحال 
انجام است، همينطور در مقوله تعويض معبر پروژه 
مذكور، روند انتقال مغازه ها و بازگشايى معابر را نيز 

به خوبي مديريت كرده اند.
 بهره بــرداري از پــروژه تعريض بلوار 
ســالجاري  خردادماه  در  همداني  ســردار 

ساخت سالن كسب وكار و سالن ورزشي
شــهردار منطقه 3 همدان با اشــاره بــه پروژه هاي 
انجام شده و درحال انجام در سطح منطقه، از پروژه 
تعريض بلوار ســردار همداني ياد كرد و افزود: اين 
پروژه در بلوار 5 كيلومتري ســردار همداني با هزار 
و 500 متر مســاحت توسط پيمانكار طاق زادبوم به 
مديريت آقاي انصاري درحال انجام است و مبلغي 
بالغ بر 2 ميليارد و 600 ميليون تومان از پيشرفتي 35

درصدي همراه بوده اســت و در خردادماه جاري به 
بهره برداري خواهد رسيد.

فيضي منش با اشــاره به برخي ديگــر از پروژه هاي 
مطــرح در اين منطقه عنوان كرد: ســاخت كندرو، 
روبــه روي پارك شــهروند نيز از 8 هــزار و 800

مترمربع مســاحت برخوردار است كه توسط اورام 
فراز غرب درحال انجام است. اين پروژه با اعتباري 
بــه ميزان يك ميليــارد و 600 ميليون تومان محقق 

خواهد شد.
وي بــا اشــاره بــه ديواركشــي رودخانه پشــت 
فرهنگسراي واليت(فاز3) عنوان كرد: اين پروژه با 
مبلغ يك ميليارد و 900 ميليون تومان، در فاصله اي 
2 كيلومتري از ميدان امام حســين تــا بزرگراه امام 

خميني(ره) درحال انجام است.
اين پروژه با مســاحت340 متر، طول مسير200 متر 
با پيماني7 ماهه از پيشــرفت فيزيكي 60 درصدي 

برخوردار است.
وي در ادامه افزود: ســاخت سالن كسب وكار جنب 
فرهنگســراي واليت نيز از ديگر پروژه هاي درحال 
انجام است كه توســط آذين بناي غرب در پيماني 
7 ماهه با مبلغ 2 ميليــارد و 500 ميليون تومان و با 

متراژي 500 متري درحال انجام است.
مدير منطقه 3 شهردارى همدان با اشاره به زيرسازي 

و جدول گــذاري معبر 35 متري بلوار غدير(خضر) 
عنــوان كرد: اين پــروژه با مبلغ 2 ميليــارد و 900

ميليــون تومان، بــا پيماني 8 ماهه، بــه پيمانكاري 
كاراساز درحال انجام اســت. اين پروژه به طول 2
كيلومتر از ميدان امام حسين(ع) تا بزرگراه حضرت 
امام خميني(ره) را شــامل مي شود و از پيشرفتي30

درصدي برخوردار بوده است.
فيضي منش از ساخت ســالن ورزشي فرهنگسراي 
واليت ياد كرد و افزود: اين پيمان با مبلغ 2 ميليارد 
و 300 ميليون تومان در بازه زماني 8 ماهه توســط 
كاراساز ســهامي خاص در مساحت 960 مترمربع 
درحال انجام اســت و داراي پيشرفتي 20 درصدي 

بوده است.
وي ادامــه پوشــش رودخانه فجر را نيــز از ديگر 
پروژه هــاي درحــال اجرا نــام برد و گفــت: اين 
پيمــان با اعتباري بالغ بر 2 ميليــارد و 200 ميليون 
تومان در پيماني 8 ماهه توســط بنا توســعه آسيا با 
مســاحت800 مترمربع در متراژي 350 متري و حد 
فاصــل 4 كيلومتري بيمارســتان تأمين اجتماعي و 
گراچقا درحال انجام اســت. اين پروژه از پيشرفتي 

35 درصدي برخوردار بوده است.

رئيس شوراي اسالمي شهر همدان در بازديد از پروژه هاي سطح منطقه 3، تاكيد كرد

شهرداري منطقه 3، نماد سرعت در خدمت است
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فاز دوم مرمت حمام تاريخى حاج آقا تراب 
نهاوند پايان يافت 

 كار مرمت حمام تاريخى حاج آقا تراب شهرستان نهاوند با اجراى 
فاز دوم و با اعتبار 300 ميليون تومان پايان يافت.

رئيس اداره ميراث فرهنگى و گردشــگرى نهاوند بــا بيان اينكه فاز 
دوم مرمت اين مكان در بخش جداره هاى داخلى شــامل تزئينات و 
آهك برى كه ســخت ترين قسمت كار اســت، انجام شده، گفت: كار 
مرمت فاز دوم زيرنظر كارشناسان مربوطه مدت 5 ماه به طول انجاميد. 
حسن جانجان ادامه داد: فار نخست مرمت حمام حاج آقا تراب شامل 
مرمت جداره هاى خارجى و  تعمير پشــت بام در تابستان و پائيز سال 
گذشــته انجام گرفت كه در مجموع بــراى هر 2 مرحله 300 ميليون 

تومان هزينه شده است.
جانجان با بيان اينكه تعطيالت موزه ها و مراكز گردشــگرى به منظور 
پيشــگيرى از ويروس كرونا فرصت خوبى براى مرمت آثار تاريخى 
بود، افزود: درحال حاضر كار نور پردازى داخل  حمام نيز درحال انجام 
است كه پس  از اتمام  آن به طور رسمى مورد بهره بردارى قرار خواهد 
گرفت و موزه مردم شناسى در فضايى جالب آماده بازديد گردشگران 

خواهد شد.
وى از مرمت اوليه حمام گلشن اين شهر خبر داد و گفت: حمام گلشن 
يكى از بناهاى قديمى و تقريبا مخروبه بود كه چندين ســال است در 
فهرست آثار باستانى شهرستان به ثبت رسيده و درنظر است به مكانى 

گردشگرى تبديل شود.
وى در  گفت وگو با فارس تأكيد كرد: به منظور اينكه ســرمايه گذار در 
اجراى طرح به مشــاركت رغبت داشته باشد از سوى ميراث فرهنگى 

150 ميليون تومان براى تعميرات اوليه آن هزينه شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نهاوند با اشاره 
به مزايــاى مرمت اين مكان افزود: با مرمت اين مكان عالوه بر اينكه 
يك فضاى گردشگرى به مراكز توريستى نهاوند اضافه شد از تخريب 

آن نيز جلوگيرى به عمل آمد. 
وى در پايان از مرمت پــل تاريخى نهاوند خبر داد و افزود: به منظور 
مرمت بخشى از پل "الغه" كه از پل هاى تاريخى شهرستان است و در 
اثر ســيل سال گذشته بخشى از كناره آن دچار آسيب ديدگى شده بود 

مبلغ 50 ميليون تومان هزينه شد.

تجهيز400 هكتار زمين زراعى در فامنين 
به آبيارى نوين

 در راســتاى حفظ و صيانت 
از منابع آبى در سال گذشته 400 
هكتــار از مزارع كشــاورزان به 
ســامانه هاى نوين آبيارى تجهيز 
شده است، در ســال زراعى نيز 
ســهميه 400 هكتار براى تجهيز 
مزارع به سامانه هاى نوين آبيارى 

درنظر گرفته شده است.
شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير 
فامنين در مصاحبه با همدان پيام 
و با اعالم اين خبر بيان كرد: مقدمات تجهيز اراضى به سيســتم نوين 
آبيارى آغاز شــده است و حدود 100 هكتار از اين مزارع كشاورزى 

در حال آغاز به كار است.
ــراى  ــال ب ــون ري ــزار و130 ميلي ــزود: 7 ه ــى دلشــاد اف جعفركاويان
ــه  ــت ك ــده اس ــص داده ش ــات تخصي ــت 13 قن ــى و مرم اليروب
ــه و درحــال انتخــاب  ــوات انجــام گرفت ــن قن ــرآورد اي ــون ب هم اكن
ــون  ــزار و 540 ميلي ــه 5 ه ــت ك ــر اس ــه ذك ــت. الزم ب پيمانكاراس
ــيل  ــه در س ــزارع ك ــن م ــاى بي ــت جاده ه ــراى مرم ــز ب ــال ني ري
ــد تخصيــص داده شــده اســت كــه  فرورديــن 98 خســارت ديده ان

ــت. ــكار اس ــاب پيمان ــال انتخ ــز درح ــا ني ــن پروژه ه اي
كاويانى دلشــاد ادامــه داد: هم اكنــون اليروبــى و مرمــت قنــات 
ــام  ــال انج ــال درح ــون ري ــزار ميلي ــار ه ــا اعتب ــاو ب ــالق و ازن قش
ــا اعتبــار 2 هــزار  اســت و اليروبــى و مرمــت قنــات راســتگويان ب
ميليــون ريــال انتخــاب پيمانــكار انجــام گرفتــه و بــه زودى عمليــات 

ــاز خواهــد شــد. اجــراى آن آغ
وى گفــت: قابــل ذكــر اســت در ســال 98 از اعتبــارت ملــى مبلــغ 7
هــزار ميليــون در تعــداد 7 قنــات در روســتاهاى طمــه چــى، قلعــه 
جــوق، قزلحصــار، كنيــزان، كلــه ســر، دهلــق و آجرلــو اليروبــى و 
ــد 100 درصــد  ــه تعه ــه ب ــه اســت ك ــوات انجــام گرفت مرمــت قن
ــوات در  ــى قن ــر اليروب ــى 2/5 كيلومت ــاله يعن ــردى 3 س ــند راهب س

ــم.  ــت يافته اي ــال 98 دس س

 متأسفانه بيشتر آرايشگاه هاى مردانه در كبودراهنگ موارد بهداشتى 
جلوگيرى از شــيوع ويروس كرونا را رعايت نمى كنند و از ماسك و 
دستكش نيز استفاده نمى كنند، لطفا مســئوالن نظارت بيشترى داشته 

باشند.
*محمودى

 بدون بازگشــايى مساجد هم مى شــود روزه گرفت، دليل اصرار 
مديران بر بازگشايى مساجد مناســب اين روز ها نيست. با بازگشايى 
مســاجد شيوع كرونا افزايش مى يابد و آســيب و زيان آن عايد مردم 
مى شــود. از مســئوالن عاجزانه تقاضا داريم از اين تصميم صرف نظر 

كنند تا شاهد موج بعدى نباشيم. 
*جمعى از دانشجويان شهرستان تويسركان

 چند وقتى هست بر اثر بارش باران قسمتى از 12مترى غفارى از 
سمت چهارراه تختى از بين رفته و چاله خيلى بدى ايجاد شده است، 
از نيروهاى عمرانى شهردارى تقاضامنديم به اين محل مراجعه كنند و 

از نزديك شاهد اين مشكل باشند.
*رضا قوچانى از همدان

كشف 17 فقره سرقت در كبودراهنگ 

 فرمانده انتظامي شهرســتان كبودراهنگ، از دستگيري 7 سارق و 
كشف 17 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

 مجيد گلى در تشــريح اين خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
اماكن خصوصى در شهرســتان كبودراهنگ، مأمــوران كالنترى 11
بررســى موضوع را در دســتور كار قرار دادند.وى در ادامه گفت: با 
اقدامات خاص پليســي و اطالعاتى در يك اقدام غافلگيرانه 6 متهم 
شناسايي و دستگير شدند كه پس از انتقال به مقر انتظامى در تحقيقات 
و بازجويي هاي تخصصي، به 16 فقره سرقت اماكن خصوصى، لوازم 
و ادوات كشاورزى و آبيارى، لوازم و محتويات داخل خودرو اعتراف 
كردنــد.  گلى افزود: در مأموريتي ديگر، مأموران پليس آگاهى ضمن 
بررسى پالك هاى خودروهاى عبورى در محور اصلى، موفق به كشف 

يك دستگاه خودرو سرقتى و دستگيرى 1 نفر سارق شدند.
وى خاطرنشان كرد: اموال مسروقه به مالباختگان تحويل و متهمان با 

تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان كبودراهنگ در پايان با اشــاره به اهميت 
مشاركت هاي عمومي در امر پيشگيري از سرقت به شهروندان توصيه 
كــرد: با رعايت نكات ايمني همچون نصب دوربين هاي مداربســته، 
استفاده از قفل و درهاي محكم و مطمئن، نگه  نداشتن پول نقد و طال 
و جواهر در منزل و... نســبت به ارتقاى ضريب امنيت منازل، مغازه و 
اماكن خصوصي تالش كنند و هرگونه موارد مشكوك را بالفاصله از 

طريق تلفن تماس110به پليس گزارش دهند.

 32 هزار معلم حق التدريس استخدام 
رسمى مى شوند

 فاطمه كوكبى جالل -خبرنگار همدان پيام:  عضو كميســيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شــوراى اســالمى از تصويب طرح 
استفســاريه قانون اســتخدام معلمان حق التدريس با موافقت 156 
نماينده خبر داد و گفت: روز گذشــته در نشســت علنى مجلس 
شــوراى اســالمى براى تأمين نظر شــوراى نگهبان به اصالحات 
اعمال شده در طرح استفساريه قانون تعيين تكليف استخدام معلمان 

حق التدريس موافقت كردند.

احمد الشــكى در گفت وگــو با همدان پيام و با بيــان اينكه طرح 
استفســاريه خود به تنهايى نمى تواند قانون را توسعه دهد، گفت: 
استفساريه بايد بر مبناى قانون پيشين صورت بگيرد كه اگر نياز به 
شفافيت دارد، بايد انجام شود كه اين مهم در طرح استفساريه قانون 

استخدام معلمان حق التدريس انجام شده است.
الشكى در پاسخ به اينكه طرح استخدام شامل چه كسانى مى شود، 
گفت: 32 هزار نفر از نيروهايى كه پيش از ســال 91 با آموزش و 
پرورش همكارى داشتند از جمله نيروهاى خريد خدمات آموزشى، 
حق التدريسى غيرمستمر و پيش دبستانى كه در قانون فوق الذكر كه 
با آموزش و پرورش همكارى داشــته و حقوق خود را از ســرانه 

مدارس و مشاركت هاى مردمى دريافت كرده اند، مشمول استخدام 
رســمى مى شوند. وى با تأكيد بر اينكه مشموالن اين طرح بايد در 
دانشــگاه فرهنگيان دوره يك ساله را ســپرى كنند، گفت: پس از 
گذراندن دوره يك ساله در دانشگاه فرهنگيان و كسب نمره قبولى 
در آزمون پايانى تا پايان برنامه ششم توسعه اين نيروها به استخدام 

رسمى آموزش و پرورش در مى آيند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى درباره 
نيروهاى نهضتى گفــت: براى تعيين تكليف نيروهاى نهضتى يك 
قانون ديگرى بايد تصويب شــود كه اميدواريم در مجلس يازدهم 

محقق شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326007001370 مورخه 1398/11/28 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم فردوس فرهادى 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 14724 صادره از بهار در شش دانگ يك باب ساختمان 
تجارى- مسكونى در حال احداث به مساحت 213/27 مترمربع قسمتي از پالك 11003 
فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواســطه از مالك 
رســمى آقاى لطف اله غيبى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف23)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/16

هادى يونسى عطوف
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326034000085 مورخه 1399/2/10هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محمد 
ساالر رحيمى فرزند ميرزا به شماره شناسنامه 1109 صادره از همدان در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 148/04 مترمربع تحت پالك175/10377 واقع در حومه بخش 2 
همدان خريداري مع الواسطه از ميرزا ساالر رحيمى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 153)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي مزايده عمومى نوبت اول 

مديريت موسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ايثار 

نام و نشانى مزايده گزار: 
موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار استان همدان به نشانى انتهاى بلوار ارم جنب استخر شهداى غواص 

موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار 
نوع كيفيت خدمات (موضوع مزايده)

برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه ورزشى شامل استخر- سرپوشيده- سالن چند منظوره ورزشى- سالن بدنسازى و پينگ پنگ 
نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده 

مبلغ 1/200/000/000 (يك ميليارد و دويست ميليون) ريال كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط يا رسيد واريز 
نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانك دى، به نام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار قابل واريز در كليه شعب 

بانك دى ارائه گردد.
توضيحات:

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار در نظر دارد مجموعه ورزشى شهداى غواص استان همدان (شامل استخر، سالن چند 
منظوره، بدنسازى و پينگ پنگ) را از طريق مزايده عمومى و براى مدت 2 سال را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت جهت 

بهره بردارى واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلى 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در 

سامانه تاريخ 1399/2/18 و شماره درج در سامانه 5099093116000001 مى باشد.
محل تحويل پاكت هاى مربوطه به يكى از دو نشانى ذيل:

تهران-  خيابان طالقانى خيابان موسوى شمالى خيابان بر فروشان پالك 20
همدان-  انتهاى بلوار ارم، جنب استخر شهداى غواص موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934

واگذارى بهره بردارى از مجموعه ورزشى شهداى غواص موسسه ايثار

چك 112 ميليون تومانى تحويل صاحبش داده شد
 فرمانده انتظامى شهرســتان تويسركان از يافتن چك 112 ميليون و 500 هزار تومانى توسط يكى از 
مأموران راهور اين شهرستان و برگرداندن آن به صاحبش خبر داد و گفت: «مهران الوندى» حوالى خيابان 
باهنر شهرستان تويسركان يك برگ چك به مبلغ 112 ميليون و 500 هزار تومان پيدا مى كند كه پس از 

يك ساعت هيچ شخصى براى دريافت آن مراجعه نمى كند.
وى گفت: اين مأمور وظيفه شناس برگ چك مذكور را به بازرسى تحويل مى دهد تا با پيدا شدن صاحب 
چك و اثبات مالكيت آن، به او تحويل داده شود. محمد معصومى در گفت وگو با مهر بيان كرد: شناسايى 
مالك چك در دســتور كار مأموران بازرسى پليس تويسركان قرار مى گيرد و ضمن شناسايى مالك آن، 
از نامبرده براى تحويل چك دعوت شــد. وى افزود: صاحب چك 112 ميليونى به بازرســى فرماندهى 

انتظامى شهرستان تويسركان مراجعه كرد و چك موصوف به او بازگردانده شد.

اكرم چهاردولى »
 در ابتــدا الزم اســت بــراى اطــالع 
خوانندگان و مردم فهيم همدان بيان شود كه 
انتخاب عباس صوفى در اواخر سال 1396 
و پس از كش و قوس هاى فراوان در شــورا 
و با آن اجمــاع، نويددهنده روزهاى خوبى 

براى شهر همدان بود.
ورود جدى و مصمم وى به حل معضالت 
ترافيكــى، تعريــض خيابان هاى ســعيديه 
باال و پايين، گشايش بســيارى از معابر كه 
ســال ها الينحل مانده بــود، ترميم معابر در 
بسيارى از محالت پايين شهر، رسيدگى به 
كاربرى هاى معوق مانده در ســاليان گذشته 
از جمله خيابان ذوالفقار، ســاخت پارك ها 
و اصالح بســيارى ديگر از پروژه ها، آن هم 
مقارن با ركــود اقتصادى و  كمبود اعتبارات 
ملى، حاكى از انتخاب درســت و شايســته 

شورا بود.
اما به هرحال رسم معمول در شوراها چنين 
اســت كه چالش هايى خواسته يا ناخواسته 
بين شهردار و اعضاى شورا به وجود مى آيد. 
اينكه چرا اين سؤاالت در دوره 4 ساله شورا 
و به تدريج رســانه اى نمى شود، خود سؤال 
ديگرى است كه در وقتش بايد بدان پرداخته 
شود اما در روزهاى گذشته طرح 21 سؤال 
در صحن شــورا سبب شد تا رسانه ها به آن 

ورود پيدا كنند.
همدان پيام نيز پس از آنكه شهردار، رسانه اى 
كــردن پاســخش را اعالم كــرد، عالوه بر 
مصاحبــه بــا رئيس شــورا بــا وى نيز به 
گفت وگو نشست كه در پى خواهيد خواند.

حــال ســؤاالت چند تــن ناشــناس مانده 
اعضاى شــورا را به انضمام برخى پرسش ها 
و ابهام هايى كــه در اذهان مردم وجود دارد 

دسته بندى مى كنيم. 
■ اما پيش از ورود به بحث، اين ســؤال از 
جانب مردم مطرح است كه آيا اين سؤاالت 
يكبــاره در ذهن شــورائيان ايجاد شــده يا 
پروسه اى طوالنى بوده كه تاكنون شورا بدان 

ورود پيدا نمى كرده است؟
ــل  ــوزه عم ــت ح ــن اس ــه ممك 2- چگون
ــكار و خالقيت هــاى  ــكان ابت شــهردار و ام
ــاى  ــا بخشــنامه و مصوبه ه ــردى وى را ب ف
ــار و آزادى  ــن اختي ــره زد؟ بي ــويه گ يكس
عمــل شــهردار بــا اصــرار برخــى اعضــاى 
شــورا بــراى پيگيــرى مصوبــات چــه 

ــود؟ ــاد مى ش ــكالتى ايج مش
3- آيا شــهردار صرفا تداركاتچى و مجرى 
شوراست يا اينكه مى تواند در برخى موارد 
در تقــدم و تأخر اولويت هــا نظر خود را 

اعمال كند؟
4- سؤال مهم ديگر اينكه چه نوع رابطه اى 
بين شــورا و شــهردار مى تواند راهگشا و 
هم افزا باشــد و آيــا تجربه ادوار گذشــته 

شــوراها حاكى از آن نيست كه چالش هاى 
بسيارى در حوزه عمل شهرداران پديد آمده 

است؟
در ادامه ســؤاالت چند عضو شورا را در 3
بخش عمده دســته بندى مى كنيم تا پاسخ به 

آن سهل تر باشد:
ابتدا آنكه چــرا برخى اقدامات شــهردار با 
مصوبات و اولويت بندى هاى شــورا منافات 
دارد(از جمله: ســاخت ســايت موزه ميدان 
امام، پروژه غير هم ســطح غديــر، تأخير در 
پاركينگ آقاجانى بيگ، نخريدن ديتا ســنتر 

و ...)
دوم اينكــه چرا اعتبارات جذب نشــده در 
جاى ديگر خرج شــده است(مانند: تعطيلى 
پروژه ســينا و ضرر 3 ميليارد تومانى بابت 
تأخير از ســازمان عمران، واگذارى امالك 
شــهردارى، دليل پرداخت نشدن 5 درصد 
نوسازى  عوارض  از  آموزش وپرورش  سهم 
پياده راه سازى  پروژه  اجراى  دستاوردهاى  و 
بلــوار ارم در نوع عملكــرد پيش و پس از 

اجرايش در آن محل).
شــهردار(از جمله:  نظارتــى  ســوم بحث 
ساخت وساز هاى غيرمجاز، مخالفت شوراى 
شــهر با الحاق روستاهاى ســه گانه به شهر 
همدان، به كارگيرى نيروى شهردارى خارج 
از ضوابــط ادارى، هزينه هاى انجام شــده و 
دليل افزايــش هزينه كرد دربــاره برگزارى 

همايش جهانى راه ابريشم و...)
بــا وجــود آنكه كامــران گــردان در يك 
گفت وگو با خبرنگار ما از ناشــناس ماندن 
سؤال كنندگان سخن گفت اما شهردار معتقد 
است براى رساندن ســؤاالت به استيضاح، 
حداقــل بــه رأى 4 نفر نياز اســت. با اين 
تفاسير هنوز مشخص نيست آيا اين سؤاالت 

تلنگرى بــه عملكرد شــهردار در روزهاى 
آينده اســت و يا ســرآغاز چالشــى جديد 
در ســازوكار مالى و ادارى بين شــهردار و 
اعضايى از شوراست كه اكنون گويا به عنوان 
وكيل مردم مطالبــات بازمانده آن ها را بيان 

مى كنند.
 به سؤاالت پاسخ مى دهم

شــهردار همدان در اين باره اينگونه توضيح 
داد: در مهلــت قانونى و به صورت شــفاف 
به تمامى ســؤاالت 3  نفر از اعضاى شوراى 
اسالمى شهر همدن پاسخ خواهم داد و اين 
جوابيه در مطبوعات به اطالع شــهروندان 

عزيز خواهد رسيد. 
عباس صوفى با بيان اينكه پرسش از شهردار 
حق قانونى شورا است، مى گويد: چند نكته 
در ايــن زمينه قابل تأمل اســت، ابتدا اينكه 
ازنظر دوســتان تأخير در اجراى پروژه ها و 
درنتيجه ضرر 80 ميليارد تومانى شــهردارى 
به شــهر همدان با توجه به نوسانات شديد 
اقتصادى از ســال 97 تاكنون و اين موضوع 
را به گردن شهردارى انداختن به عقيده من 
قابل تأمل اســت، درحالى كه مردم خودشان 
بهتريــن قضــاوت را در اين بــاره خواهند 

داشت.
دوم اينكــه آيــا طرح ايــن موضوعات در 
اين زمان نشان از دلســوزى است؟ افتخار 
من و مجموعه مديران شــهردارى، رضايت 
مردم و اجــراى پروژه هاى اثرگذار در نقاط 
مختلف شهر است، بنابراين فشار ها يا برخى 
اقدامات نمى تواند مجموعه مديران و پرسنل 
خدوم شهردارى را از خدمت به شهروندان 

دلسرد كند.
وى در ادامه مى افزايــد: از اكثريت اعضاى 
محترم شوراى اسالمى شهر كه بدون توجه 

به شرايط بد اقتصادى و شرايط به وجود آمده 
ناشــى از شيوع ويروس كرونا،  به دنبال كار 
و تالش براى توســعه شهر و رضايت مندى 

مردم هستند، تشكر مى كنم. 
صوفــى مى گويد: اعضاى شــورا هميشــه 
مى توانند ســؤال كنند اما سؤالى كه موجب 
استيضاح شــهردار مى شود بايد تعداد اعضا 

حداقل 4 نفر باشد.
■ رئيــس شــوراى شــهر همــدان هــم در ايــن 
زمينــه مى گويــد: بــر اســاس مــاده 83 قانــون 
ــر عضــو  ــهرداران ه ــاب ش ــورا ها و انتخ ش
ــد در  ــا مى توانن ــدادى از اعض ــا تع ــورا ي ش
هــر زمانــى اگــر ســؤالى از شــهردار داشــته 
باشــند، مطــرح كننــد و شــهردار بــر اســاس 
ــخ  ــرف 10 روز پاس ــد ظ ــون باي ــن قان همي

الزم را بــه اعضــا بدهــد.
شــدند  قانــع  شــورا  اعضــاى  اگــر 
ــدند  ــم نش ــع ه ــود، قان ــرى مى ش رأى گي
اســتيضاح  بحــث  و  داد  نخواهنــد  رأى 
ــه  ــا توج ــا ب ــود ام ــرح مى ش ــهردار مط ش
بــه اينكــه برخــى ســؤاالت ممكــن اســت 
ــخ  ــهردار پاس ــط ش ــازه 10 روزه توس در ب
داده شــود امــكان دارد مســأله حــل و 

ــود.  ــل ش فص
گــردان مى گويد: حق هر كــدام از اعضاى 
شــوراها است كه به صورت شفاهى يا كتبى 
از شــهردار ســؤال كنند، البته بايد موارد از 
پيش به صورت شفاهى به شهردار گفته شود 
اما اكنون كتبــى مطرح گرديد مورد خاصى 

هم نيست، حل وفصل مى شود.
وى از اعالم اســامى ســؤال كنندگان امتناع 
مى كنــد و مى افزايد: اســامى به دليل اينكه 
نام ها محفوظ هســت رســانه اى نمى شود، 

چون ممكن است به افراد اضافه شود.

21 پرسش اعضاى ناشناس از شهردار
■ شهردار همدان: پاسخ ها را رسانه اى خواهم كرد 
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مرجع تشخيص مسائل امنيتى 
وزارت اطالعات است

 مرجع تشــخيص مسائل امنيتى و مســائل مرتبط با اين موضوع، 
وزارت اطالعات اســت و يك رسانه نمى تواند براساس گزارش هاى 

خود چيزى را به كسى در اين زمينه منتسب كند.
 به گزارش ايســنا، سخنگوى وزارت امور خارجه در نشست خود با 
خبرنگاران اعالم كرد: ديپلمات هاى خارجى كه در تهران براى انجام 
وظيفه مستقر مى شوند، بايد تابع قوانين جمهورى اسالمى ايران باشند 
و براى كار ديپلماتيك آمده باشــند و در اين چارچوب فعاليت كنند، 
اگر خالف اين موضوع اتفاق بيفتد، وزارت اطالعات به عنوان مسئول 
اين امر به اين موضوع رسيدگى مى كند و گزارش هاى رسانه اى مبناى 

فعاليت ما در اينگونه مسائل نيست.
عباس موســوى در پاسخ به اين ســؤال كه به تازگى آقاى شمخانى 
دبير شــوراى عالى امنيت ملى در توئيتى با اشــاره به تالش آمريكا 
براى تمديد تحريم هاى تســليحاتى ايران در قطعنامه 2231 شوراى 
امنيــت اعالم كرده كه اگر اين تحريم ها تمديد شــود ايران از برجام 
خارج مى شــود، اظهار كرد: آنچه از ســوى ايشان مطرح شده مهم و 
دقيق است، همانطور كه پيش از اين اشاره كرديم، برجام دستاوردهاى 
مختلفى در زمينه هاى مختلف داشته و آمريكايى ها سعى كردند كه با 
خروج خود از برجام به اين دستاوردها ضربه بزنند و مانع تحقق اين 

دستاوردها شوند.
وى در ادامه نشست خبرى خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سؤال 
كه درباره اصرار آمريكا مبنى بر تمديد تحريم هاى تســليحاتى ايران 
در قطعنامه 2231 شــوراى امنيت ســازمان ملل تاكنون كشورهايى 
چون فرانســه و روسيه موضع گيرى كردند ولى به نظر مى رسد ديگر 
شركاى برجامى ايران از جمله چين، آلمان و انگليس در اين ارتباط 
موضع گيــرى نكردند و آيا ايران درباره ايــن موضوع با آنها رايزنى 
داشته اســت؟ تصريح كرد: ما در رايزنى نزديك با شركاى برجامى 
خود هســتيم و اين رايزنى هــا را از پيش با توجه به ســروصداى 
آمريكايى هــا و پيش از اين كه به موعد مقرر نزديك شــويم، آغاز 

كرديم.

به تحقيق و تفحص حوادث آبان ماه 
رسيدگى شود

 بايــد تحقيق و تفحص درباره امالك نجومــى تهران و همچنين 
حوادث آبان ماه در كميســيون هاى تخصصــى مجلس تعيين تكليف 

شود.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در تذكر شفاهى جلسه روزگذشته 
مجلس گفت: اگر قرار است در اين 4-3 هفته كه گذشت كميسيون ها 
فعاليت نداشته باشــند و تعطيل باشند اين را اعالم كنند، اما اگر قرار 

است كه فعاليت داشته باشد بايد به روند كارى خود ادامه بدهد.
مصطفــى كواكبيان افزود: طرح تحقيــق و تفحص از حوادث پس از 
افزايش قيمت بنزين و مســائل آبان ماه مدتى اســت كه در كميسيون 
شوراها مطرح است اما جلسه اى در اين كميسيون برگزار نمى شود كه 

به ما بگويند نتيجه چه شد؟

توسل آمريكا به قطعنامه 2231 توهين است
 نماينده كشورمان در سازمان هاى بين المللى در ژنو راهكار آمريكا 
براى متوســل شدن به قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل را 

مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ايسنا، اسماعيل بقايى درباره تالش اخير دولت آمريكا براى 
استفاده از قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل در راستاى اعمال 
فشــار براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران در 2 پيام توئيترى نوشت: 
اين كه آمريكا به قطعنامه 2231 شــوراى امنيت متوســل شده است، 
تمســخر و توهين به اصول حاكم بر روابط بين المللى است. «طرفى 
كه تعهدات خــود را رد كرده و آن را اجرا نكند، نمى توان حقوقى را 
كه مدعى آن از اين ارتباط اســت را به رسميت شناخت» (كميسيون 

بين المللى قضات، 1971).
بقايى در ادامه اظهار كرد: آمريكا بايد به دليل رفتار زورگويانه و الگوى 
تكرارى سوءاســتفاده اش از شوراى امنيت ســازمان ملل و تحريك 
تصميم هاى آن پاسخگو دانسته شــود و مسئوليت بپذيرد و نبايد آن 

را راضى و جسور كرد.

مقابله با تأثيرات كرونا بدون عزم مشترك 
و همبستگى جهانى امكان پذير نيست

 كرونا تأثيرات زيادى را در حوزه هاى مختلف همچون گردشگرى 
و كاهش قيمت نفت گذاشــته است، مقابله با اين تأثيرات بدون عزم 

مشترك و همبستگى جهانى امكان پذير نيست.
به گزارش ايرنا، يك عضو كميسيون امنيت ملى مجلس در نطق ميان 
دستور جلسه مجلس گفت: شيوع ويروس كرونا بسيارى از معادالت 
اقتصادى و اجتماعى را در سطح بين الملل تغيير داد. در محافل سياسى 
و علمى دنيا از مسئوليت و يا قصور برخى كشورها و ميزان كارآمدى 
سازمان گفته مى شود. نه تنها از مناسبات بين المللى پساكرونا صحبت 
مى شود بلكه از حقوق بين الملل پساكرونا نيز گمانه زنى هايى مى شود.

على نجفى خوشــرودى افزود: در اين شرايط و در اين بحران برخى 
كشورها همچون آمريكا سعى داشتند براى مقاصد سياسى خود عليه 
كشــورهايى مانند ايران از شرايط سوءاســتفاده كنند كه با انتقادهاى 
بين المللى مواجه شــدند. مقابله با تأثيرات ويــروس كرونا همچون 
كاهش قيمت نفت مشــكالت به وجود آمده در حوزه گردشــگرى و 

لغو پروازها بدون ارز مشترك و همبستگى جهانى امكان پذير نيست.

جنگ عراق بدترين تصميم تاريخمان بود
 رئيس جمهور آمريكا در مصاحبــه اى تصميم «جرج دبليو بوش» 
براى آغاز جنگ ســال 2003 عليه عــراق را «بدترين تصميم تاريخ 
اياالت متحده آمريكا» خواند. و به هزينه كرد چند تريليون دالر تاخت.

به گزارش فارس، دونالد ترامپ گفت: «من وارث يك وضعيت درهم 
برهم و آشــفته شــدم اما دولت من واقعا عملكرد فوق العادى داشته 
است. ارتش ما واقعا وضع افتضاحى داشت و واقعا همه چيز افتضاح 

بود. ببينيد آنها در خاورميانه چه كرده بودند.»
وى ادامه داد: «خوب اگر بخواهيم در قبال(مواضع و سياســت آمريكا 
در قبال) خاورميانه منصف باشــيم، من وقتى به دولت پيشــين نگاه 
مى كنم اين را مى بينم كه(ورود آمريكا به جنگ عراق) به تنهايى بدترين 

تصميم اتخاذ شده در تاريخ اين كشور بوده است».

دولت تدبيرى براى دريافت سهام عدالت 
توسط همه مردم فراهم كند

 بايد دولت درباره كسانى كه مستحق دريافت سهام عدالت هستند 
و نتوانســتند آن را دريافت كنند، فكرى كنــد چون تبعيض به وجود 

آمده است.
به گزارش ايســنا، يك عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس 
در جلســه روزگذشــته مجلــس اظهار كــرد: طبق آمار ســازمان 
خصوصى سازى 52 ميليون نفر از جمعيت ايران داراى سهام عدالت 
هستند و طبق آمار تعاونى هاى سهام عدالت اين ميزان ثبت نام كننده 

49 ميليون نفر است.
حســينعلى حاجى دليگانى افزود: ما كارى به اختالف آمار نداريم اما 
دولت در سال 96 اليحه اى را به مجلس براى سامان پيدا كردن سهام 
عدالت ارائه كرد كه كميســيون اقتصادى به دليل تعدد طرح ها فرصت 
بررسى آن را پيدا نكرد درنهايت به تازگى دولت از مقام معظم رهبرى 
اجازه آزادسازى سهام را گرفت. وى افزود: در اين وضعيت تبعيضى 
به وجود آمده مبنى بر اينكه عده اى كه داراى شــرايط گرفتن ســهام 
عدالت بوده و نتوانستند ثبت نام كنند از گرفتن سهام عدالت جا ماندند.
 اين شامل كسانى مى شود كه اكنون هم شرايط ثبت نام دارند اما عمال 
امكانش فراهم نيســت. به همين دليل الزم است براى باقى مردم براى 

گرفتن سهام عدالت تدبيرى شود.

هيچ كشورى حق دخالت در تعامالت ايران و 
ونزوئال ندارد

 درباره نحوه واكنش و گزينه هــاى مختلفى كه در اختيار داريم با توجه به 
روندهايى كه داريم تصميم مى گيريم، تصميمى درباره خروج ايران از برجام در 

راستاى تمديد مجدد تحريم هاى تسليحاتى نداريم.
به گزارش ايســنا، سخنگوى دولت در نشســت خبرى گفت: روابط ايران و 
ونزوئال يك رابطه قانونى بوده و بر مبناى توافق 2 دولت شــكل گرفته اســت 
و به هيچ كشــور ثالثى ارتباط ندارد. قطعا نقض برجام توســط شوراى امنيت 

غيرقابل تحمل است.
على ربيعى گفت: كشــورهاى ثالث و به ويژه آمريكا روى اين خبر فضاسازى 
رسانه اى ايجاد مى كنند، اما بايد بدانند كه نه آمريكا و نه هيچ كشور ثالثى حق 

دخالت ندارد.

مقام روس ادعاى برجامى آمريكا را 
«شوخى زشت» خواند

 نماينده روسيه در سازمان هاى بين المللى در وين از طرح ضدايرانى آمريكا 
در شوراى امنيت سازمان ملل براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران به شدت انتقاد 
كــرد. به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در تازه ترين اظهارنظر درباره تالش 
آمريكا در شوراى امنيت سازمان ملل به منظور تمديد تحريم تسليحاتى سازمان 
ملل با ادعاى اينكه واشــنگتن «مشاركت كننده برجام» است، در پيامى توئيترى 
نوشــت: «وقتى نخستين بار شــنيدم كه اياالت متحده درنظر دارد به منظور از 
بين بردن توافق(هسته اى) ايران، خود را مشاركت كننده برجام اعالم كند، فكر 
كردم كه اين يك شــوخى زشت بود. البته ثابت شد كه اقدامى زشت است اما 
شــوخى نيست و حاال يك سياست رســمى(آمريكا) است. براى بدبينى هيچ 

حدى وجود ندارد.»

موافقت مجلس با كليات اليحه حذف 
4 صفر از پول ملى

  بررسى اليحه اصالح قانون پولى و بانكى كشور در دستور كار جلسه علنى 
روز گذشــته مجلس شوراى اسالمى قرار داشــت. به گزارش ايرنا، در جريان 
بررســى كليات اين اليحه 3 نماينده به عنوان موافق و 3 نماينده به عنوان مخالف 
صحبــت كردند و درنهايت پس از اظهــار رئيس كل بانك مركزى و اعالم نظر 
كميســيون اقتصادى به عنوان موافق تصويب كليات، مجلس شوراى اسالمى با 
كليــات اين اليحه موافقت كرد. على ربيعى ســخنگوى دولت از بحث دوباره 
درباره موضوع حذف 4 صفر از پول ملى و تبديل واحد پولى كشــور از «ريال» 
به «تومان» در مجلس شــوراى اسالمى در حساب خود در توئيتر نوشت: «مردم 
به تومان صحبت و مراكز رسمى به ريال ثبت مى كنند. حتى تومان مى نويسيم و 
تومن مى گوييم. حذف 4 صفر يك كار الزم براى ساده كردن روابط مالى است.»

محمد ترابى  »
 مجلس دهم كه روزهاى پايانى كار خود را 
سپرى مى كند در اواخر فروردين ماه كه كليات 
طرح اصــالح قانون انتخابــات و الحاق يك 
تبصره به آن را تصويب كرده بود، روز يكشنبه 
14 ارديبهشــت ماه به صورت جزئى و ماده به 
ماده اين قانون را مورد بررســى قرار داد و پس 
از تصويب نهايى براى تأييد به شوراى نگهبان 

ارسال شد.
اين اقدام نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در پى ردصالحيت هايى كه از ســوى شوراى 
نگهبان در انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
انجام شــده بود، صــورت گرفته اســت. در 
انتخابات اسفندماه سال گذشته مجلس شاهد 
ايــن بوديم كه تعــداد زيــادى از نمايندگان 
حال حاضر مجلــس و همچنيــن چهره هاى 
شناخته شده كه بيشــتر از طيف اصالح طلبان 
بودند، ردصالحيت  شــده بودنــد. نمايندگان 
موافق اين طرح بــر اين باورند كه با تصويب 
اين اصالحيه زمينه ساز اصالح برخى كاستى ها 
مانند اعمال نظر شخصى به جاى اعمال قانون، 
شتاب در احراز صالحيت به دليل فرصت كوتاه 
بررسى، تضييع حق نامزدها به دليل گزارش هاى 
مغرضانه و درنهايت خدشه به اعتماد مردم به 

دليل ردصالحيت نامزدهاى انتخابات باشد.
 جزئياتى از آنچه نمايندگان تصويب 

كردند
نماينــدگان مجلس مواد طــرح اصالح قانون 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى، رياست 
جمهورى و شــوراهاى شهر و روستا را مورد 
بررسى و تصويب قرار دادند كه مهم ترين مواد 
تصويبى اين طرح و اصالح هاى صورت گرفته 

به شكل خالصه بدين شرح است.
ماده 2 طرح اصالح قانون انتخابات، ماده 3 قانون 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى را به شرح زير 

اصالح كــرد: «نظارت بر 
شوراى  مجلس  انتخابات 
اســالمى به عهده شوراى 
نگهبان است، اين نظارت 
اســتصوابى است و شامل 
مراحل اجرايى انتخابات از 
جمله تأييد و ردصالحيت 
نامزدهــا طبق مــواد اين 
انتخابــات  قانون(قانــون 
متن  مى شــود.»  مجلس) 
ابتدايــى مــاده 3 قانــون 
انتخابــات به اين شــرح 
انتخابات  بر  «نظارت  بود: 
مجلس به عهده شــوراى 
نگهبان است، اين نظارت 
عــام و در تمام مراحل در 

همه امور مربوط به انتخابات جارى است».
ماده 4 طرح اصالح قانون انتخابات، بندهاى 1

تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى را اصالح و بخش نخســت شرايط 
انتخاب كنندگان و انتخاب شــوندگان آن را به 
ترتيب 1- تابعيت كشــور جمهورى اسالمى 
ايران، 2-ابــراز وفادارى به قانون اساســى و 
اصــل واليت فقيه، 3- اعتمــاد و التزام عملى 
به اســالم تغيير داد. پيــش از اصالح اين ماده 
انتخاب شوندگان  و  انتخاب كنندگان  شــرايط 
به اين ترتيب بــود: 1-اعتقاد و التزام عملى به 
اسالم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران، 
2 - تابعيت كشور جمهورى اسالمى ايران، 3- 
ابراز وفادارى به قانون اساســى و اصل مترقى 

واليت مطلقه فقيه.
بر اســاس تبصره ماده 4 طــرح اصالح قانون 
انتخابات اعتقاد نداشــتن داوطلب به اسالم با 
اقرار او و عدم التزام عملى داوطلب به اســالم 
با حكم قطعى دادگاه صالح مبنى بر فساد مالى 
يا اخالقى وى به اثبات مى رسد. همچنين بنابر 
پيشنهاد «غالمرضا كاتب» و تصويب نمايندگان 
مالك رســيدگى شــوراى نگهبان براى تعيين 
صالحيت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است 
و گزارش هاى خارج از مراجع چهارگانه قابل 

استناد و عمل نيست.
به نقــل از ايرنا، على مطهــرى نماينده تهران 
به عنوان يكى از منتقدان رويه شــوراى نگهبان 
در موضوع نظارت استصوابى پس از تصويب 
اصالح قانــون آن، در نطقى گفــت: «نظارت 
استصوابى يعنى آنكه براساس اسناد و مدارك 

انجام شود اما امروز نظارت دل بخواهى و گزافى 
است كه به كشور آسيب مى زند به همين دليل 
مــا در انتهاى اين ماده قيد «طبق مواد قانون» را 
اضافه كرديم چون نظارت اســتصوابى امرى 
بدون مرز نيست بلكه بايد در چارچوب قانون 

باشد.
به نقل از تســنيم، ســخنگوى شوراى نگهبان 
در بهمن ماه سال گذشــته و پيش از انتخابات 
مجلس در نشستى در پاسخ به انتقاد هاى انجام 
شــده درباره ردصالحيت هــاى كانديداهاى 
مجلس به ويژه در زمينه عدم التزام به اســالم 
گفته بــود: بايد نماينــدگان، قانون مجلس را 
عوض كننــد اما از اين جهــت گفته اند عدم 
التزام به اسالم يعنى به مفهوم اين نيست كه فرد 
مسلمان نباشد بلكه يعنى فرد يكى از واجبات 
را رعايت نكرده اســت. افراد مسلمان ممكن 
است مرتكب تخلفى شوند، 
بر اساس تبصره ماده 4 طرح 
اصالح قانون انتخابات اعتقاد 
نداشتن داوطلب به اسالم با 
اقــرار او و عدم التزام عملى 
داوطلب به اســالم با حكم 
قطعى دادگاه صالح مبنى بر 
فســاد مالى يا اخالقى وى 
به اثبات مى رســد مثًال اگر 
فرد مسلمان مرتكب سرقتى 
شود، اين فرد مسلمان است 
و سوءاستفاده از مال ديگرى 
من  ديگرى  مال  تصاحب  و 

غير حق كرده است.
عباسعلى كدخدايى در ادامه 
گفتــه بود: آيا فــردى را كه 
سارق است مى گوييد غيرمسلمان؟ خير او عدم 
التزام به يكى از احكام اســالمى را داشته است 

كه در بحث صالحيت ها همين طور است.
 جدال پيش روى مجلس با شــوراى 
نگهبان بر سر تغيير قانون عدم التزام 

به اسالم 
نماينــدگان اگرچــه متعرض اصــل نظارت 
استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات نشدند 
امــا با انجام تغييــرات در قالب تصويب مواد 
«طــرح الحاق يك تبصره بــه قانون انتخابات 
رياســت جمهورى، شوراها و مجلس شوراى 
اســالمى»، تصويب كردند كه شوراى نگهبان 
بررسى صالحيت نامزدها را تنها بايد از مراجع 
چهارگانه استعالم كند و عدم التزام كانديداها 
به اســالم حتما بايد در دادگاه صالحه به اثبات 
برسد. اين درحالى اســت كه به نقل از پايگاه 
مركز اسناد انقالب اسالمى، نمايندگان مجلس 
ششم نخستين بند اليحه تغيير قانون انتخابات، 
يعنى حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان 
را به بحث گذاشتند و پس از سخنان مخالف و 

موافق به تصويب رسيد.
بــا اين حال در اوايل ســال 1382 اليحه  تغيير 
قانون انتخابات مجلس، توسط شوراى نگهبان 
با تأكيد بر اينكه اين اليحه در 39 مورد خالف 
قانون اساسى و در 7 مورد خالف شرع است، 

رد شد.
از ايــن رو با اينكه از نحوه عملكرد شــوراى 
نگهبان نســبت بــه دامنــه ردصالحيت هاى 
انتخابات مجلس پيــش رو، انتقادات فراوانى 
شده است، به 2 دليل احتمال مخالفت شوراى 

نگهبان بــا اين قانون را محتمل تر مى كند: ابتدا 
به دليل ســابقه شــوراى نگهبان در مخالفت با 
اصالح قانون نظارت اســتصوابى اين شورا بر 

انتخابات.
همچنين به دليل رو به پايان بودن عمر مجلس 
دهــم و آغــاز كار مجلس يازدهــم. مجلس 
يازدهــم كه از اصولگرايانى تشــكيل شــده 

اســت كه برخى از آن ها شانس حضور خود 
را در بهارســتان، مديون قانون حاكم بر تعيين 
صالحيت هاى شوراى نگهبان و رد صالحيت 
مى دانند،  اصالح طلبان  كانديداهــاى  اكثريت 
غالبا طبيعى اســت كه با قوانين فعلى نظارت 
شــوراى نگهبان بر انتخابات مخالفتى نداشته 

باشند.

اقدام 60 نماينده رد صالحيت شده مجلس دهم در انتخابات اسفند 98 

قانون ردصالحيت ها 
اصالح شد
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بهداشتنكتهدانشگاه
مجوز 244 رشته محل جديد در دانشگاه فنى وحرفه اى 

صادر شد
 رئيس دانشــگاه فنى وحرفه اى از دريافت مجوز 244 رشته محل جديد در مقاطع 
كاردانى و كارشناســى ناپيوسته اين دانشگاه خبر داد. به گزارش مهر، ابراهيم صالحى 
عمران، افزود: مطابق مأموريت هاى تعريف شــده دانشــگاه براى كارآفرينى و اشتغال 
جوانان و برنامه عملياتى معاونت آموزشــى، ساماندهى رشته هاى داير در دانشكده ها 
و آموزشكده هاى فنى وحرفه اى سراسر كشور در دستور كار قرار گرفت و با موافقت 
دفتر گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، تعداد 143رشته محل 
جديد كاردانى و 101 رشته محل جديد كارشناسى ناپيوسته درمجموع 244 رشته محل 
به رشته محل هاى داير دانشگاه فنى وحرفه اى براى سال تحصيلى 1400-1399 اضافه 
شــد. وى در ادامه گفت: فارغ التحصيالن اين دانشــگاه به جاى استخدام در نهادهاى 
دولتى وارد بخش هاى صنعت، خدمات و كشــاورزى خواهند شد، تقويت حوزه هاى 

خوداشتغالى و كارآفرينى از جمله رسالت هاى فارغ التحصيالن اين دانشگاه است.

چرا مصرف مايعات براى سالمتى ضرورى  است؟
 بســيارى از افراد نمى دانند كه بدنشــان دچار كمبود آب شده و معموال به اين 
موضــوع توجهى ندارند؛ اما بدن مى داند چه زمان به مايعات بيشــترى نياز دارد و 

به همين دليل احساس تشنگى به وجود مى آيد.
به گزارش ايسنا، سردرد، احساس خستگى و تيره شدن رنگ ادرار و موارد ديگر از 
جمله عالئم كم آبى بدن هستند. به گفته كارشناسان بهداشت، مصرف ميانگين 2 ليتر 

آب در روز براى بدن مفيد است.
ميزان آب الزم براى بدن به چند عامل مانند سن، جنسيت، ميزان فعاليت بدنى، وزن 

و حتى محل زندگى فرد بستگى دارد.
همچنين حفظ رطوبت بدن مانع از بروز برخى مشــكالت و بيمارى هاى جســمى 

مى شود كه كمك به پيشگيرى از يبوست و تشكيل سنگ كليه مى كند.
زندگى در محيط گرم و مرطوب ســبب مى شــود تا بدن بيشتر دچار تعريق شود و 

به همين دليل بدن بيش از ميزان ميانگين به رطوبت نياز دارد.

بيماران سكته مغزى درمان را رها نكنند
 رئيس انجمن سكته مغزى ايران با بيان اينكه متأسفانه در اين روزها شمار زيادى 
از بيماران سكته مغزى از مراجعه به مراكز درمانى خواسته يا ناخواسته، چشم پوشى 
كرده اند و اين امر ســبب افزايش چشــمگير عوارض و ناتوانى هاى ناشى از سكته 

مغزى در اين بيماران شده است.
بــه گــزارش گــروه فــارس، مســعود مهرپــور اظهــار كــرد انجمن ســكته مغــزى در 
ــاد كشــور، تمــام تــالش خــود را در  ــار ديگــر انجمن هــاى علمــى و مردم نه كن
ايــن دوران ســخت و پرالتهــاب بيمــارى كرونــا بــه كار گرفتــه اســت تــا ســالمت 

بيمــاران برقــرار شــود.
وى ادامه داد: با توجه به گزارشات نگران كننده احتماال كرونا در افزايش سكته مغزى 
به ويژه در افراد جوان نقش دارد. اما خوشبختانه به همت وزارت بهداشت و انجمن 
سكته مغزى در 3 ســال اخير پيشرفت شايانى در درمان بيماران سكته مغزى انجام 

شده است.

ارتباط مصرف مواد ضدعفونى كننده و اگزماى پوستى
 متخصص طب سنتى، به اگزماى پوستى به دليل استفاده زياد و نادرست از مواد ضدعفونى كننده اشاره و راهكارهايى براى بهبود 

پوست عنوان كرد.
عليرضا يارقلى، در گفت وگو با مهر، گفت: اگر نسبت مناسب مواد ضدعفونى كننده با آب، رعايت و از مواد رقيق استفاده شود مشكلى 

براى پوست ايجاد نمى شود.
وى افزود: پس از اينكه مشكل پوستى براى افراد ايجاد شد، مى توانند از انواع چرب كننده ها مانند روغن زيتون و روغن بادام استفاده 

كنند.
يارقلى تأكيد كرد: همچنين درصورتى كه وضعيت پوســت دست خوب نيست نيز مى توانند براى 2 روز از پمادهاى حاوى كورتون 
استفاده و پس از گذشت اين زمان از پمادهاى حاوى نرم كننده و يا ترميم كننده ها كه هزينه زيادى نيز ندارند و در داروخانه ها موجود 

است، استفاده كنند.

توزيع بسته هاى معيشتى سمن ها بين 240 هزار خانوار محروم
 مديركل مشاركت هاى اجتماعى وزارت ورزش و جوانان از پخش بسته هاى معيشتى سازمان هاى مردم نهاد سمن ها در ماه رمضان 

كه 240 هزار خانوار محروم را در سراسر كشور پوشش مى دهد، خبر داد.
ســجاد سالك در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: پيش از آغاز ماه رمضان يك رزمايش باعنوان همت جوانانه -كمك مؤمنانه از طرف 

سمن ها مورد توجه قرار گرفت.
وى افزود: براساس اين رزمايش در 31 استان كشور براى كمك به محرومان و نيازمندان پويش همدلى سراسرى آغاز و 20 روز پيش 

از آغاز ماه رمضان به جمع آورى اقالم نقدى و غيرنقدى اقدام شد.
ســالك ادامــه داد: ســمن ها بــا مشــاركت خيــران در خانه هــاى جــوان به عنــوان محــل جمــع آورى كمك هــا بــا اعــالم شــماره 
ــه مناطــق محــروم  ــرى را به منظــور رســيدگى ب حســاب و دريافــت كمك هــاى نقــدى و كاالهــاى معيشــتى ســازماندهى مؤث

آغــاز كردنــد.

كرونا و آسيب هاى فضاى مجازى 
براى كودكان

 يك اســتاد علم اطالعات و دانش شناســى ضمن بيــان اينكه با 
همه گيرى كرونا مردم به يكباره مجبور شــده اند كه از فضاى مجازى 
به عنــوان عاملى براى انجام امــور اجتماعى، ارتباطــى، اقتصادى و 
آموزشــى بهره ببرند، خطراتى كه كودكان را در فضاى مجازى تهديد 

مى كند را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، محمد حسن زاده با تأكيد بر اينكه بيمارى كوويد-19

از خانواده بيمارى هاى كرونا اســت كه به واســطه شيوع بى سابقه و 
همه گيرى جهانى آن به تنهايى نام كرونا را به يدك مى كشد، گفت: اين 
بيمارى، شئونات مختلف زندگى بشر و حتى كره زمين را تحت تأثير 
خود قرار داده اســت. خانه نشينى مردم در بيشــتر كشورهاى جهان 
موجب تغيير جدى در تعامالت و روى آوردن هرچه بيشــتر مردم به 
فضاى مجازى شده است. هرچند مردم از پيش با فضاى مجازى آشنا 
بوده اند، اما، با همه گيرى كرونا به يكباره مجبور شــده اند كه از فضاى 
مجازى به عنوان عاملى براى انجام امور اجتماعى، ارتباطى، اقتصادى 

و آموزشى بهره ببرند.
وى با اشــاره به اينكه فضاى مجازى و بســترهاى تبادل الكترونيكى 
كمك شــايانى به تداوم زندگى شهروندان كرده است، افزود: در كنار 
همه اين امكانات و موهبت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات و فضاى 
مجازى، تهديدهايى نيز در كمين شــهروندان قرار دارد كه الزم است 
از آنها غافل نباشيم و با ارائه آموزش هاى مناسب و رعايت نكات فنى 

ايمنى، زمينه هاى بروز آسيب هاى فردى و ا جتماعى را از بين ببريم.
اين اســتاد علم اطالعات و دانش شناسى به تهديدهايى كه به صورت 
ويژه متوجه كودكان اســت، اشــاره و بيان كرد: اين تهديدها اهميت 
بااليى دارند و تنها محدود به اين قشــر نبوده و به قشر بزرگساالن نيز 

سرايت مى كنند.
 كودكان و مسائلى كه در دوران كرونا با آن مواجه اند

حســن زاده در ادامه درباره ويژگى هاى كودكان توضيحاتى ارائه داد و 
افزود: تعريف دقيــق دوران كودكى در متون تخصصى مربوطه محل 
اختالف است، اما از محكمات آنها مى توان دريافت كه كودكى از سن 
3 سالگى آغاز و تا 12 سالگى ادامه پيدا مى كند. برخى متون آن را به 
2 دوره 3 تا 6 سالگى(كودكى نخست) و 6 تا 12 سالگى(كودكى دوم) 
تقسيم مى كنند. ويژگى هاى اين 2 گروه به لحاظ شناختى و رفتارى با 

يكديگر تفاوت جدى دارند.
به گفته وى، كسانى كه در دوره كودكى نخست قرار دارند، معموال در 
سنينى هستند كه تحت كنترل والدين هستند و به ندرت وارد فضاهاى 
عمومى دردسرســاز و همچنين فضاى مجازى مى شــوند؛ در دوره 
كرونا نيــز اين گروه از كودكان فرصتى يافته انــد كه از مهدكودك ها 
و مراكز مشــابه به فضــاى گرم خانواده نقل مكان كنند و بيشــتر به 
بازى و ســرگرمى رفتارى از سوى والدين و اعضاى خانواده مشغول 
هستند. (هرچند ممكن است بخشى از آنها هم به بازى هاى رايانه اى و 
گوشى هاى هوشمند عالقه مند باشند، اما ازآنجايى كه قدرت تمييزشان 
هنوز به صورت كامل شــكل نگرفته، آســيب هايى كه اشاره مى شود 

متوجه آنها نيست
اين اســتاد علم اطالعات و دانش شناسى با تأكيد بر اينكه كودكان در 
سنين 6 تا 12 ســالگى چند ويژگى برجسته دارند كه حساس بودن، 
اين دوره از زندگى آنها را چندين برابر مى كند، تصريح كرد: كودكان 
در اين ســنين، در ســن مدرســه قرار دارند و با توجه به شيوع اين 
بيمارى به ناچار وارد شبكه مجازى شده و از محمل هاى الكترونيكى 
براى ارتباطات در فضاى مجازى بهره مى برند؛ كودكان 6 تا 12 ســاله 
به لحاظ شناختى، بسيار كنجكاو و عالقه مند هستند كه از همه چيز سر 
در بياورند، ميل به دوستى و دوست يابى در اين سنين بسيار باالست. 

در عين حال كودكان بسيار زودباور هستند.
حسن زاده عالوه بر اين موارد، ويژگى هايى مانند نزديك شدن به سن 
بلوغ و مختصات رفتارى منطبق با ســنين بلوغ در بين كودكان به ويژه 
در ســنين نزديك به نوجوانى را بسيار برجسته دانست؛ ويژگى هايى 

مانند زودرنج بودن، اضطراب و... .
وى ادامــه داد: آنچه در اين بحث مورد توجه قرار گرفته، نگاه رفتار 
اطالعاتى اســت و اينكه ورود كودكان بــه فضاى مجازى در دوره 
كرونــا به صورت طبيعى اتفاق نيفتاده و بــه يكباره و بدون آموزش 
انجام شــده اســت. درصورتى كه به ظرايف حضور اين قشــر در 
فضاى مجازى توجه نكنيم، ممكن است آسيب هاى روحى، روانى، 
اجتماعى و اقتصادى غيرقابل جبرانى به بار بياورد كه ســاليان سال، 
افــراد، خانواده هــا و جامعه را درگير كند. نكته مهــم در اين زمينه 
توجه به ويژگى هاى رفتار اطالعاتى كودكان و رفع نقايص از طريق 
آموزش و همراهى اســت. رفتار اطالعاتى به مجموعه اى از رفتارها 
گفته مى شــود كه افــراد براى به دســت آوردن اطالعات براى رفع 
نيازهاى اطالعاتى خود بروز مى دهند. اين رفتارها در 2 دســته ذاتى 

و اكتسابى دسته بندى مى شود.

شــرق: واكنش و تصميمات رئيس جمهور در حوادث 7 ســال اخير 
چه بود 

  على بركت ا... !!
همدان پيام: ثبت 6 اثر فرهنگى- تاريخى در فهرست آثار ملى ابالغ شد

 براى امضاى كرونا هم جا بذاريد!!
ايران ورزشى: تبعيض يعنى برانكو 4 سال بماند استراماچونى نيم فصل

 شانس هم كرونايى شد!!
همدان پيام: خطر كرونا در نهاوند رفع نشده است

  كرونا فرصته نه خطر!!
ايرنا: جوالن سودجويان مربى نما در دوران كرونا

 اين هم از تقويت زيرساخت هاى اقتصادى در ورزش!!
ايرنا: مرغ ها دان ندارند

 دانشون  رو دادن صاحبشون ببره بورس بفروشه!!
تجارت: ابهام در اثربخشى بيمه بيكارى 

 اعتماد به دولت آلوده به ويروس شد!!
آفتاب: كمك معيشتى دولت يك چهارم هزينه جارى يك خانواده است 

 معيشت به سفره نرسيد!!
تسنيم: پرداخت به هنگام حقوق كارگران و بازنشستگان

 حقيقى يا مجازى؟!
اطالعات: آماده انتقال تجربيات مقابله با كرونا در كشورهاى منطقه 

 صادرات تخصص كرونايى!!
همدان پيام: دهكده ورزشى محالت همدان نقطه سر خط 

 بايد يه طرح چندبار اجرا بشــه كه پول تو صندوق بيت المال 
كپك نزنه!!

جام جم: ماسك اجبارى شد 
 چه رنگى؟ مدل جديد يا قديم؟

آفتاب اقتصادى: به دليل شيوع كرونا هزار كارمند يك شركت تاكسى 
آنالين اخراج مى شوند

  كارگاه توليدى ماسك استخدام داره جا نمونن!!
همدان پيام: قباى رياست بر تن حاجى بابايى باتجربه يا قاليباف پرشور

 هركى توان جنگيدن با ويرس رو داره!!

تمديد مهلت تسهيالت خريد براى 
بازنشستگان از فروشگاه هاى رفاه

 معاون توســعه و مديريت منابع صندوق بازنشستگى كشورى از 
تمديد مهلت اســتفاده از تسهيالت خريد از فروشگاه هاى رفاه تا 27

ارديبهشت ماه خبر داد.
به گزارش ايرنا، فتح ا... شــعبانى افزود: پيش از اين، مرحله نخســت 
طرح يارى با ارائه تســهيالت يــك ميليون و 200 هــزار تومانى با 
كارمزد 2 درصد براى خريد انواع كاال از فروشــگاه هاى رفاه تا هفتم 
ارديبهشــت ماه تمديد شــده بود كه با تفاهم 3 جانبــه بين صندوق 
بازنشستگى، بانك صادرات و فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه اين مرحله 

تا 27 ارديبهشت ماه دوباره تمديد شد.
وى با بيان اينكه طرح يارى بازنشستگان كشورى از 7 اسفند سال 98

آغاز شــد و قرار بود مرحله نخســت آن براى رفاه حال بازنشستگان 
و كمك به خريدهاى نوروزى تا هفتم فروردين ســال 99 ادامه يابد، 
اظهار كرد: با توجه به شــرايط كشور در آن دوره زمانى و نبود امكان 
مراجعه بسيارى از بازنشستگان متقاضى به فروشگاه هاى رفاه، ارائه اين 

تسهيالت به مدت يك ماه تا هفتم ارديبهشت ماه تمديد شد.
شعبانى گفت: تمديد امكان اســتفاده از تسهيالت طرح يارى به دليل 
اســتمرار شــرايط مقابله با بيمــارى كرونا و محافظت از ســالمت 
بازنشستگان بوده است، تصريح كرد: درخواست هاى مكررى از سوى 
بازنشســتگان زير پوشِش صندوق براى تمديد دوباره مرحله نخست 
اين طرح وجود دارد، اما به دليل اينكه صندوق بازنشستگى در نظر دارد 
تا دوره هاى بعدى اين طرح را نيز در زمان بندى پيش بينى شــده اجرا 
كند، امكان تمديد مرحله نخست طرح يارى بيش از 27 ارديبهشت ماه 
وجود ندارد. معاون توســعه و مديريت منابع صندوق بازنشســتگى 
كشــورى افزود: بازنشســتگانى كه تا امروز موفق به استفاده از اعتبار 
تســهيالت يك ميليون و 200 هزار تومانى نشــده اند حداكثر تا 27

ارديبهشت ماه امكان بهره مندى از اين تسهيالت را خواهند داشت.
وى گفت: بر اساس برنامه ريزى انجام  شده، دوره جديد طرح يارى از 

ابتداى شهريورماه 99 اجرايى خواهد شد.
شــعبانى تأكيد كرد: با توجه به تغييــرات زمانى و تمديد طرح تا 27
ارديبهشت ماه، مقرر شــده تا اعتبار مصرفى در 4 قسط و به ترتيب از 
حقوق ماه هاى ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد بازنشستگان كسر شود.

آگهى دعوت از مجاورين 
ــى  ــالك 1098 اصل ــدانگ پ ــك شش ــرى مال ــرخ طاه ــم ماه ــون خان چ
بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى ســهم االرث خــود 
از پــالك فــوق را از ايــن اداره نمــوده اســت و متقاضــى مدعــى مى باشــد 
ــه مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى پــالك مذكــور را نمى شناســند  ك
ــه  ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي ــى ب و دسترس
ــول اضــالع و مســاحت دار  ــن ط ــى در خصــوص تعيي بخشــنامه هاى ثبت
ــاد  ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ك
اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر 
ــاعت9  ــورخ 1399/5/9 س ــنبه م ــخ پنجش ــه درتاري ــردد ك ــالغ مى گ اب
صبــح در محــل وقــوع در نهاونــد خيابــان دو خواهــران كوچــه امامــزاده 
مهــدى حضــور يابنــد بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن 
ــه  ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ ــات نقش ــام عملي ــع از انج ــاعى مان مش

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ني
(م الف 527)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

موج نخست 
اپيدمى كرونا 
خرداد فروكش 
مى كند
 رئيــس اداره بيمارى هــاى واگير وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى  درباره 
موج نخســت اپيدمى ويــروس كرونا كه از 
اســفند آغاز شــده اســت، خردادماه امسال 
فروكــش مى كند اما تابســتان موارد تك گير 
دارد و موج دوم همه گيــرى اين بيمارى در 

فصل پاييز آغاز مى شود، توضيح داد.
حســين عرفانى در گفت وگو بــا ايرنا افزود: 
ويروس كرونا در 2 يا 3 هفته گذشــته روند 
نزولى و رو به كنترل داشــته، هرچند به طور 
كامل خاموش نشده است. پيش بينى اين است 
كه پس از كنترل نســبى و فروكش كردن اين 
بيمارى با حركت به ســمت خردادماه، موارد 
اين بيمارى به صورت تك گير در جامعه اتفاق 

بيفتد اما كامال ريشه كن نمى شود.
وى گفت: موج نخســت كرونــا در ايران از 

ابتداى اسفند آغاز شد و هنوز ادامه دارد، البته 
ممكن اســت در اين مدت شــاهد نوساناتى 
در اپيدمى كوويد 19 باشــيم اما اين نوسانات 
به معناى موج بيمارى نيست و انتظار اين است 
كه موج دوم كرونا را در پاييز امسال و با سرد 

شدن شاهد باشيم.
رئيس اداره بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت 
افــزود: در واقع رفتارهــاى ويروس كرونا تا 
حدود زيادى شــبيه ويروس آنفلوانزاست و 
از نظر سرايت و عاليم تا حدود زيادى شبيه 

آنفلوانزاست و مشابهت هاى زيادى دارند.
وى ادامه داد: در روزهاى اخير شاهد كاهش 
موارد بيمــارى كوويد 19 و ابتال به ويروس 
كرونا در كشــور هســتيم. پيش بينى وزارت 
بهداشت اين است كه اين روند كاهشى ادامه 
پيدا مى كند و انتظار داريم موج نخست كرونا 
در خردادماه امســال تا حدود زيادى تحت 
كنترل درآيد و فروكش كند اما اين به معناى 
ريشه كنى بيمارى نيست و موارد تك گير و 
پراكنده اين بيمارى وجود خواهد داشــت تا 
اين موج نخست دست خود را به موج دوم 
بيمارى در پاييز بدهد و در پاييز دوباره شاهد 

اپيدمى و همه گيرى فصلى آن خواهيم بود.

عرفانى گفت: در اين شــرايط به مردم توصيه 
مى شود كه نكات بهداشــتى و پيشگيرانه را 
حتما در تابســتان و ماه هــاى آينده همچنان 
رعايت كنند چون ويروس كوويد-19 به طور 

كامل خاموش نمى شود.
وى افــزود: برآورد وزارت بهداشــت اين 
است، همان طور كه هر سال در فصل پاييز 
و آبان يا آذر شــاهد بروز و افزايش موارد 
بيمارى آنفلوانزا هستيم و موارد آنفلوانزاى 
فصلــى افزايش پيدا مى كنــد. انتظار داريم 
مــوج دوم اپيدمى كرونــا را در فصل پاييز 

شاهد باشيم.
وزارت  واگيــر  بيمارى هــاى  اداره  رئيــس 
بهداشت گفت: ويروس كرونا مانند آنفلوانزا 
جزو انواع ويروس سرمادوســت اســت كه 
در فصل ســرد ســال بيشتر شــايع مى شود. 
اين ويروس ها در ســرماى هوا هم مقاومت 
محيطى بيشــترى دارند و هم چرخش انتقال 

آنها راحت تر انجام مى شود.
عرفانى گفت: ايــن ويروس ها در فصل گرم 
سال به طور كلى از بين نمى روند و مواردى از 
ابتال به ويروس كرونا، آنفلوانزا يا انواع ديگر 
ســرماخوردگى در فصل گرما و تابستان نيز 

ديده مى شود اما موارد آن بسيار كمتر است.
وى ادامه داد: بر اين اساس و با اين پيش بينى، 
وزارت بهداشت براى موج دوم كرونا در پاييز 
درحال تدارك است و از اكنون تأمين امكانات 
تشخيصى و بهداشــتى و اقدامات پيشگيرانه 
بــراى آن ايام آغاز شــده اســت. امكانات 
حفاظتــى و درمانى براى موارد ســرپايى و 
بسترى و نيز مراقبت و كنترل در همه جنبه ها 
تقويت مى شــود تا با آمادگى مناسب و نسبتا 
كامل در پاييز بتوانيم با موج بعدى اين بيمارى 

برخورد كنيم.
وزارت  واگيــر  بيمارى هــاى  اداره  رئيــس 
بهداشت گفت: فروكش كردن اين بيمارى در 
تابســتان به رفتار مردم هم بستگى دارد. اگر 
رفتار مــردم و مراقبت هاى عمومى در جامعه 
مثل يكى دو ماه اخير باشــد، اميدواريم كه با 
گرم شدن هوا از خرداد و در تابستان اپيدمى 

كرونا در كشور فروكش كند.
عرفانى افزود: شرط نخست و اساسى كنترل 
كرونا همكارى مردم، شــرط دوم هماهنگى 
بين بخشى است و شرط ســوم تقويت نظام 
سالمت و تأمين امكانات بهداشتى و درمانى 

است. 

نيلوفر بهر مند »
 همدان پيام - مشــخص نبــودن جايگاه 
حرفه اى مامايى سبب شده تا مخاطرات زيادى 
متوجه اين قشــر از زنان شود، رشته و شغلى 
كه در فاكتور زمان هرقدر از عمر آن گذشــته 
انگار به جاى پيشــرفت در يك حركت درجا 

زده است.
نداشتن دانشكده مســتقل، نبود مجوز براى 
تجويز هاى تخصصى از جمله سونوگرافى در 
كنار امنيت پايين شــغلى و اشباع شدن بازار 
كار اين رشــته تحصيلى سبب شده تا مامايى 
نه تنها در استان همدان بلكه در سراسر كشور 

با چالش هايى همراه باشد.
مســتند بر اظهار نظرات كارشــناس مسئول 
اداره مامايــى معاونت درمان علوم پزشــكى 
همدان، مشكلى كه اين روزها اين قشر را در 
معرض آســيب پذيرى شغلى قرار داده است، 
برهم خــوردن توازن عرضه و تقاضا اســت 
به طورى كه درحال حاضر جامعه مامايى استان 
همدان ظرفيت پذيرش ساالنه تنها 20 ماما را 
دارد و مابقى افراد تحصيلكرده اين رشــته در 

يك پيك پرچالش بيكارى به سر مى برند.
اعظم على شــيرزاد همچنين از بيكارى بيش 
از 400 ماما در همدان اظهار تأســف مى كند 
و معتقد اســت با اينكــه درحال حاضر بيش 
از 700 مامــا در مراكز درمانى و بهداشــتى 
همدان مشــغول به فعاليت هستند اما بيكارى 
بيش از اندازه فارغ التحصيل هاى اين رشته از 
مشكالت اساسى پيش روى دانش آموختگان 

مامايى است.
وى بر اين باور اســت، اشــتغال و ضريب 
جذب اين گروه از پرســنل درمانى در مراكز 
دولتى بسيار تحت تأثير شــرايط قرار گرفته 
و ســبب شده تا نصف بيشــتر اين افراد در 
بهترين حالت ممكن جــذب مراكز درمانى 
خصوصى شوند و شــوربختانه اگر موفق به 
اين اقدام نشــوند مجبور به پيوستن به گروه 
بيكاران مى شــوند؛ زيرا با شرايط اقتصادى 

موجود تأســيس مطب و يا مركز مشــاوره 
مامايى براى دانش آموختگان اين رشته خارج 

از تصور است.
 اهميت حرفه مامايى در جامعه

يكى از كارشناســان مامايــى در گفت  وگو با 
خبرنگار ما، بيان كرد: هدف من از انتخاب اين 
شغل سخت، عشــق و عالقه زياد به نوزادان 
بود اما با گذشت زمان افكارم گسترده شد و با 
علم و آگاهى بيشتر اين رشته را انتخاب كردم، 
رشته مامايى به طور كلى مهم و ارزشمنداست 
كه از آغاز زندگى انســان و كره خاكى مفهوم 

پيدا كــرده و از قديم باعنوان 
عاميانه «قابله» شــناخته شده 
اســت و از زمانى كه خلقت 
يك  حضــور  بوده،  انســان 
نفر به عنوان مشــاور در كنار 
مادر در هنــگام زايمان براى 
تســكين درد الزم بوده است 
كه در سال هاى بعد با تأسيس 
دانشگاه هاى مامايى اين رشته 

گسترش پيدا كرده است.
تأثيرمراقبت هــاى   
دركاهــش  مامايــى 

مرگ ومير مادران
ارائه  افــزود:  ايرانپــور  مينا 
مراقبت هاى مامايى با كيفيت 
باال و تالش در بهبود مستمر 

آن، عامــل مهمى  در كاهش مرگ ومير مادران 
اســت، با توجه به اينكه در گذشــته به دليل 
خونريزى هاى شــديد در اثــر زايمان، مرگ 
مــادران آمــار بااليى داشــت و همين امر به 
متالشى شدن بسيارى از خانواده ها و محروم 
شــدن نوزاد از نعمت مادر در همان روزهاى 
آغازين زندگى اش منجر مى شد. زيرا از قديم، 
عده اي از زنان بودند كه به دليل تجربه بســيار 
و اطالع  از داروهــاي گياهي و تأثيرات آنها، 
به زنــان ديگر كمك مي كردند تا وضع حمل 

آسان تر و ايمن تري داشته باشند.

وى كه در مركز مشاوره 
و مامايى مهــر به عنوان 
مامــاى همــراه فعاليت 
بيشــترين  گفت:  دارد، 
خواسته ما از مادران اين 
است كه مراقب سالمتى 
خودشــان  بــارورى  و 
از  به طورى كه  باشــند، 
3 ماه پيــش از باردارى 
به مراكز مشــاوره براى 
تنظيم يــك برنامه ريزى 
تا  كنند،  مراجعــه  دقيق 
غيرقانونى  سقط هاى  از 
كه عوارض  خطرناكى بر 
روى مادر و جنين دارد، 

پيشگيرى شود.
ايرانپور افزود: زايمان كه يك تجربه حساس 
براى هر خانمى  اســت در برخى خانم ها يك 
جريان طبيعى و آســان و در برخى با مشكل 
انجام خواهد شــد، اما در هــر 2 مورد، نياز 
به مراقبت هاى خاصى اســت. مادر بايد پيش 
از باردارى، در طــول دوران باردارى، هنگام 
زايمــان و پس از زايمــان زيرنظــر ماما يا 

متخصص زنان و زايمان باشد.
 بيشترين درخواســت يك ماما از 

مسئوالن 
وى در ادامــه بيــان كــرد: مــن به عنــوان 

ــت دارم  ــئوالن درخواس ــا از مس ــك مام ي
كــه امنيــت شــغلى مامــا را بهبــود بخشــند 
و بــا توجــه بــه اينكــه نقــاط مشــتركى بيــن 
ــود  ــان وج ــكان زن ــيارى از پزش ــا و بس م
ــا در  ــر مام ــه قش ــترى ب ــه بيش دارد، توج
ــا و  ــش مزاي ــتخدامى و افزاي ــت اس وضعي
ــا  ــن اســاس ب ــر اي ــود، ب ــا ش ــوق آن ه حق
افزايــش جمعيــت زنــان بــاردار در بســيارى 
ــه رو  ــا روب ــود مام ــا كمب ــتان ها ب از شهرس
هســتيم و بيشــتر مرا قبت هــاى بــاردارى 
بــر عهــده  بهــورزان اســت؛ بــه هميــن دليــل 
خواهشــمندم كــه نقــش مامــا را در جامعــه 

به ويــژه در همــدان پررنگ تــر كننــد.
ايرانپور در پايان با اشاره به اقداماتى كه براى 
بحران كرونا در همدان انجام شــده اســت، 
اظهار كرد: در دوران بحرانى كرونا از طريق 
«سامانه ســيب» مربوط به وزارت بهداشت 
ســالمت مادران غربالگرى شــد و نكات و 
آموزش هاى بهداشــتى كه مربوط به بيمارى 
كرونا بود به آن ها آموزش داده شد، در همين 
راستا بروز هرگونه عالئم، فرد باردار بررسى 
بيمارى  نشــانه هاى  مشــاهده  درصورت  و 
به بيمارســتان ارجاع داده مى شد؛ همچنين 
براى كاهش تردد مادران در زمان اوج شيوع 
كرونا تعــداد ويزيت هاى مراقبت هاى دوران 
باردارى از 8 جلســه به 4 جلسه كاهش پيدا 

كرده است.

ساالنه 20 نفر ماما جذب مى شود

بزرگ ترين مشكل 
بيكارى!

ارائه مراقبت هاى مامايى 
با كيفيت بــاال و تالش 
آن،  مســتمر  بهبود  در 
عامــل مهمى  در كاهش 
مرگ ومير مادران است
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آغاز مرحله دوم رزمايش «كمك مؤمنانه» 
با محوريت مساجد در همدان

 فرمانده ســپاه ناحيه همدان از آغاز مرحله دوم رزمايش «كمك 
مؤمنانه» با محوريت مساجد در همدان خبر داد.

علــى بقايــى در گفت وگــو بــا فــارس بــا اشــاره بــه برگــزارى مرحلــه 
دوم رزمايــش كمــك مؤمنانــه اظهــار كــرد: پــس از فرمايــش مقــام 
ــد و  ــاى كار آمدن ــوش پ ــدان خودج ــردم هم ــرى، م ــم رهب معظ
ــى(ع) در  ــام حســن مجتب ــه ام ــات و كمــك مؤمنان ــرارگاه مواس ق

همــدان شــكل گرفــت.
وى با اشــاره به اينكــه با كمك همه بخش هــا، گروه هاى مردمى و 
مجموعه هاى پاى كار 5 هزار بسته حمايتى در مرحله نخست توزيع 
شد، افزود: 3 هزار بسته حمايتى توسط سپاه و 2 هزار بسته از طريق 

كمك هاى مردمى توزيع شد.
ــه  ــان ب ــزار توم ــز 300 ه ــدان از واري ــه هم ــپاه ناحي ــده س فرمان
ــت:  ــر داد و گف ــدان خب ــى در هم ــر فصل ــزار كارگ ــاب يك ه حس
ــر  ــاى ديگ ــداد و مجموعه ه ــه ام ــكارى كميت ــا هم ــدام ب ــن اق اي

ــت. ــورت گرف ص
وى خاطرنشــان كرد: بــه 2 هزار نفــر از كارگران طــرف قرارداد، 
زباله گردها و افراد زيرپوشــش مديريت خدمات شــهرى شهردارى 

توسط اين سازمان بن خريد اهدا شد.
بقايى با بيان اينكه نماينده ولى فقيه در استان 300 نفر از مستأجران 
نيازمند را در اســتان شناســايى و بســته حمايتى نقدى 200 هزار 
تومانى به آنها اهدا كرد، گفت: خوشبختانه در مرحله نخست اقدامات 

خوبى انجام شد.
وى با اشــاره به مرحلــه دوم اين رزمايش گفــت: در مرحله دوم با 
محوريت مساجد محله به محله اقالم معيشتى بين نيازمندان توزيع 

خواهد شد.
فرمانــده ســپاه ناحيــه همــدان در پايان گفــت: شــماره كارت 
6037997599032266 و شــماره 0151725172008 نزد بانك 
ملى به حساب ستاد مردمى خدمتگزاران اربعين استان آماده دريافت 

كمك مردم است.

 مســكن در همدان از يك كاالى اساســى و نياز 
اوليه به كااليى براى ســرمايه گذارى بدل شده و اين 
موضوع خود دليلى مضاعف بر افزايش بى رويه قيمت 
است، وقت آن رسيده است كه مسئوالن از الك خود 
خارج شوند زيرا اين معضل اندكى ديگر به فاجعه اى 
در ايــن دوره از تاريخ بدل خواهد شــد، زيرا با اين 
روند ديگر مستأجران نه تنها خواب خريد خانه را هم 

نخواهند ديد بلكه بايد كم كم چادر بزنند!
به گزارش فارس، من خريدار شــدم و او مســتأجر، 
هــر دو با نقابى زديم به دل ماجرا، من شــدم همان 
خريدارى كه با هزار و يك قرض و قوله و اين درو آن 
در زدن و البتــه فروش 2 تكه طاليى كه به يادگار از 
عروسى ام باقى مانده بود، عزم جزم كرده تا سرپناهى 
به مثابــه قفس در طبقات بااليــى آپارتمانى نزديك 

النه هاى كالغ محله دست و پا كنم.
همكارم شد همان مستأجرى كه با دستمزدى كمتر 
از حداقل كار مجبور است بيش از نيمى از حقوقش 
را دو دستى تقديم صاحبخانه كند، امروز آمده بوديم 
تا منت موجران و صاحبان امالك را بكشــيم، شايد 
حس انسان دوستى آنها را بيدار كنيم تا مبلغى ناچيز 

از بهاى اجاره اش بكاهد.
مــن هم كه نقش خريدار آپارتمان به دلم نشســته 
بود با جــان و دل دم از تخفيــف و بنى آدم اعضاى 

يكديگرند مى زدم.
نشستيم روى صندلى بنگاه يك محله كامال معمولى، 
يعنى نه باالى شــهر و نه پايين شهر، شبيه صندلى 
داغ اســت و رفته رفته با حركت هاى پى درپى عقربه 

ساعت داغ تر هم مى شود.
از قيمت خريد پرسيدم، هرچه بيشتر جواب شنيدم، 
با حســاب سرانگشــتى فهميدم با قرض گرفتن و 
فروش همان 2 تكه طال و صدالبته كمك پدر و مادرم 
شــايد پنجره اى از يك آپارتمان چندسال ساخت با 
منظره آپارتمان روبه رويى را بتوانم تملك كنم، خوب 

است! باالخره كاچى به از هيچى!
در اين ميان نگاهم به همكارم افتاد، كارشــناس او 
متفاوت و قســمت تنظيم مبايعه نامه خريد و اجاره 

جداگانه بود.
با شنيدن قيمت هاى اجاره رنگ به رخسارش نماند 
و زير لب خداى عزوجل را شكر مى كرد كه در نقش 
فرو رفته و اين حقيقت زندگى اش نيست و البته دعا 
به جان پدر و مادرى كه ســقفى دارند و 35 ســالى 

مى شود در كنار آنها سر بر بالين مى نهد.
قيمت اجاره آپارتمان هاى 50 مترى ســر از ميليون 
زده و پول پيش هم كه داســتانى جداگانه دارد، در 
گذشته نه چندان دور، آرزوى جوانان خريد خانه بود 
كه با همــت و صرفه جويى و اندكى تدبير امور مالى 
در چند سال نخست زندگى محقق مىشد اما امروز 
تهيه وديعه آپارتمانى از جنس سيمان و آهن با همان 

پول خريد آشيانه يكى شده و آرزوى جوانان است.
مظنه بازار را به دست آورديم، بنابراين نقاب از چهره 
برداشــتيم و حس مطالبه گرى در ما غليان كرد، با 
ارائه كارت خبرنگارى و علم دوربين ها، شديم همان 
خبرنگارانــى كه خريد و اجاره واحدى در بازار فعلى 

حتى به مخيله شان هم خطور نمى كند.

 يخبندان بازار مسكن
كارشناس مشــاور امالك كه همانند يك كارشناس 
اقتصادى در پيچ وخم بازار خبره شده بود در اين باره 
مى گويد: متأسفانه قيمت آپارتمان و زمين به صورت 
ناهنجار افزايش پيدا كرده و آپارتمان هاى 20 ســال 
ســاخت در محوطه آرامگاه بوعلى با مبلغ مترى 7
ميليون و500 هزار تومان هم قيمت گذارى مى شود.

آقاى سميعى ادامه مى دهد: درحال حاضر قيمت خانه 
ساعتى شده و صاحبان امالك در فواصل كوتاه قيمت 
موردنظر خود را تغيير مى دهند، اين افزايش قيمت 
بى رويه اســت كه نشــان از نگرانى براى جايگزينى 

واحد مسكونى دارد.
او با اشاره به اينكه ازنظر قيمتى در بازار ناامنى وجود 
دارد، مى گويد: در 2 ماه منتهى به پايان سال گذشته، 
قدرت خريد واحد مسكونى در همدان به صفر رسيده 

و يخبندان بازار ملك را در اين ماه ها تجربه كرديم.
به گفته اين كارشناس امالك، كرونا هم تير خالص 
وضعيت بازار ملك بود و ركود بى ســابقه اى در بازار 
حاكم كرده اســت، انتظار داشــتيم در سال جديد 
معامالت خريد و فروش رونق بگيرد و تعادل نســبى 
در بازار ايجاد شود، متأسفانه افزايش قيمت مواد اوليه 
ســاخت از جمله ســيمان و آهن سبب رشد جديد 

قيمت ملك شده است.
تصور ما بر اين اســت كــه افزايش قيمت ملك يك 
حبــاب و به يك نقطه ختم خواهد شــد اما تاكنون 
اين حباب شكسته نشده و روزبه روز قيمت ها در حال 

افزايش است.
او همچنيــن درباره بــازار اجــاره مى افزايد: عرف 
مشاوران امالك براى قيمت اجاره واحدهاى مسكونى 
يك پنجم ارزش ملك است، درحالى كه در اين دوران 
اجاره دهنده ها مبلغ بيشترى دريافت و به عنوان يكى 
از رديف هاى تأمين هزينه هاى جارى خود حســاب 

مى كنند.
سميعى معتقد است مســتأجران ناچار هستند اين 
مبالغ سنگين اجاره را پرداخت كنند و با همين روند، 
روزى خواهد رسيد كه مستأجران چادر بزنند، به طور 
مثال يك آپارتمــان 68 مترى با امكانات معمولى و 
چند سال ســاخت را به قيمت 30 ميليون وديعه و 
يك  ميليون و 100 هزار تومان اجاره درنظر گرفتند.

افزايش قيمت ملك در همدان گريبان مســتأجران 
را گرفته و رفته رفته براى تأمين مسكن با مشكالت 

بسيار جدى روبه رو خواهند شد.
به گفته اين كارشناس امالك برخى مشتريان قيمت 
فــروش و اجاره ملك خود را بر اســاس قيمت دالر 
و طال تعييــن مى كنند و به محــض افزايش قيمت 
ارز، قيمت ملك و به تبــع آن اجاره نيز افزايش پيدا 

مى كند.
درحال حاضر به مــوازات قيمت طال، قيمت زمين و 
آپارتمــان درحال افزايش اســت به طورى كه قيمت 
زمين در محوطه پاستور، بين النهرين و كوالنج بين 

12 تا 15 ميليون تومان ارزيابى مى شود.
او ادامــه مى دهد: قاعدتاً قيمت امالك بايد توســط 
مشاوران امالك و كارشناسان تعيين شود درحالى كه 
صاحبان امالك خودشــان قيمت گذارى مى كنند و 

متأسفانه قيمت واحد و 
منطقه  اى وجود ندارد.

ساخت وســاز  صنعت 
صنعت هاى  از  يكــى 
پويا در كشور محسوب 
مى شــود و بيــش از 
و  مستقيم  شغل   هزار 
غيرمستقيم در فرآيند 
ساخت وســاز درگيــر 
تحت تأثير  كه  هستند 
نابه ســامان  اوضــاع 

شرايط اقتصادى قرار گرفته است.
 هنوز قيمت مسكن درحال افزايش است

آنچه با مشــورت از كارشناســان و رصــد ميدانى 
دريافتيم، مســكن در همدان از يك كاالى اساسى و 
نياز اوليه انسان ها به كااليى براى حفظ سرمايه افراد 
به منظور ايجاد سرمايه گذارى بدل شده و اين موضوع 

خود دليلى مضاعف بر افزايش بى رويه قيمت است.
در ابتــداى افزايــش قيمت ارز، بــدون وقفه قيمت 
ملك پس از يك دوره ركود افزايش يافت و عالوه بر 
بازار طال و دالر، راهى شــد براى معامله هاى كاذب و 

سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت و بلندمدت.
دالالن، بازار مسكن را راهى دانستند براى سوداگرى 
و كســب ســودهاى آنچنانــى به طورى كــه ارزان 
مى خريدنــد و گرا  ن تر از قيمت منطقــه به فروش 
مى  رســانند و ســاعتى قيمت ها درحال تغيير بود، 
چه بسا خانواده هايى كه قربانى اين سوداگرى شدند و 

خانه و كاشانه خود را از دست دادند.
به نظــر مى رســد افــراد ســودجو هم نقــش قابل 
مالحظه اى در ايــن گرانى بازى مى كنند و صاحبان 
امالك به منظور جايگزينى ملك خود قيمت را تا حد 

امكان باال اعالم مى كنند.
امروز پس از گذشــت 2 ســال هنوز قيمت مسكن 
درحال افزايش است و وارد فاز ركود افزايشى شده و 
شهروندان همدانى ديگر جرأت خريد و فروش ندارند 
و تصميم تعويض و ارتقاى آپارتمان خود را به تعويق 
مى اندازند، شايد اوضاع بهبود يابد اما متأسفانه نشانى 

از بهبودى شرايط ديده نمى شود.
 مستأجران قربانى بزرگ افزايش قيمت 

مسكن
هربار كه كارشناســان اعالم مى كننــد بيش از اين 
قيمت مسكن در همدان افزايش نمى يابد دوباره موج 
گرانى دامن ملك را در همدان مى گيرد، به تازگى هم 
با افزايش دوباره طال و ارز يك شوك جديد به قيمت 

خانه وارد شد.
در ايــن ميان مســتأجران قربانى اصلى اين رشــد 
فزاينده هستند و اجاره امسال آنها با سال پيش قابل 
قياس نيست، گويى آپارتمان را به قصرى بدل كرده 
باشــند و دوباره مورد اجاره قرار دهند، درحال حاضر 
اجــاره آپارتمانى با متراژ 80 متر معادل يك  ميليون 
تا 2 ميليون وابســته به ميزان وديعه از سوى مالكان 

طلب مى شود.
برخى شهروندان معتقد هســتند مسئوالن بايد در 
نرخ گذارى اين بازار مداخله كنند و قيمت منطقه اى 

بر اســاس مواد ســاخت و قيمت زمين در مناطق 
مختلف را تعيين كنند و برخى ديگر بازاريان بر اين 
باور هســتند كه مداخله دولت در بازار نتيجه خوبى 

به همراه ندارد و بازار را براى بازاريان رها كنند.
ناگفته پيداســت ديگر زمان آزمــون و خطا و يا رها 
كردن اوضاع پيش آمده نيست و مسئوالن بايد براى 
به تعادل رســاندن قيمت ملك در همدان اقداماتى 
انجام دهند پيش از آنكــه كار از كار بگذرد و مردم 

آواره كوچه و خيابان شوند.
قيمــت در ســطح شــهر همــدان بــه 3 دســته 
ــت  ــده و قيم ــدل ش ــين ب ــه و پايين نش ــاال، ميان ب
آپارتمــان در محله هــاى پاييــن بيــن 5 تــا 7
ــا 12 ــهر 8 ت ــه ش ــان، محــدوده ميان ــون توم ميلي

ميليــون و بــاالى شــهر گاهــى هــر متــر آپارتمــان 
ــود. ــه مى ش ــان معامل ــون توم ــا 20 ميلي ت
 خريد خانه آرزويى براى جوانان

شــهروند همدانى كــه شــغل آزاد دارد و درآمدش 
كفاف يك زندگى را نمى دهد، درباره گرانى مســكن 
مى گويد: نيمى از حقوق خود را صرف اجاره ماهيانه 
مى كنم و هرسال بايد وسايل خانه را با هزينه فراوان 
جابه جا كنم، از طرفى پولــى اضافه نخواهد آمد كه 

پس انداز كنم.
شــوقيان ادامه مى دهد: به خريد خانه فكر نمى كنم 
چون با توجه به درآمدم و افزايش چند برابرى قيمت 
خانه، امكان خريد براى من وجود ندارد، اگر قيمت ها 
مناســب باشد اقشار ضعيف هم مى توانند از امكانات 
موجود استفاده كنند و شرمنده خانواده خود نمانند.

او اضافه مى كند: مسئوالن خودشان همه در جريان 
امــور و تورم هســتند و از درد دل مردم خبر دارند، 
احتيــاج به توضيح نيســت، امــروز آرزوى جوانان 

تشكيل زندگى و تهيه خانه و كاشانه است.
شهروند ميانسال ديگرى كه آپارتمان 40 مترى از آن 
خــود دارد، مى گويد: نه توان خريد آپارتمان بزرگتر 
دارم و نــه مى توانم بازار فعلى مســكن را پيش بينى 

كنمك زيرا قيمت منطقه اى و ثبات وجود ندارد.
او ادامه مى دهد: جوانانى كه ابتداى زندگى هســتند 
و درآمد چندانى ندارند، نمى توانند سرپناهى داشته 
باشند، بنابراين مسئوالن امر بايد وام هاى بلندمدت با 

نرخ سود كم در اختيار آنها قرار دهند.
در پايــان هــم اضافه مى كنــد: مســكن به عنوان 
نخستين دغدغه انسان محسوب مىشود و بايد براى 
وضعيت به وجود آمده يك فكر اساسى انجام شود تا 

مستأجران هم بتوانند سقفى براى خود تهيه كنند.

بانوى جوان شــاغلى با بيان اينكه مسكن در همدان 
به عنوان منبع درآمد عده معدودى قرار گرفته است، 
مى گويد: دالالنى هم كه بين فروشندگان و خريداران 
قــرار مى گيرند، بر قيمت هــا مى افزايند و عمال يك 
ســوداگرى بزرگ اســت كه موجب خرد شدن كمر 

قشر متوسط به پايين مى شود.
او ادامه مى دهد: متأسفانه قيمت مسكن وارد فازى از 
گرانى شده كه به هيچ عنوان قابل پيش بينى نيست، 
شهروندان هم به ناچار با سودهاى باال وام هاى كالن 
چندســاله تهيه مى كنند تا بتوانند ســقفى داشته 

باشند.
بانوى جوان متأهل ديگرى به همراه فرزند كوچكش 
اظهار مى كنــد: براى آغاز زندگى به دنبال مســكن 
بوديم امــا با پولى كه آماده كرده بوديم امكان اجاره 
وجود نداشت و متأسفانه به سختى با اجاره بهاى باال 

خانه اجاره كرديم.
او ادامه مى دهد: با مشقت و مشكالت فراوان پيش از 
گرانى آپارتمانى خريدارى كرديم اما ساليان سال بايد 
با سودهاى باال قســط بپردازيم، مسئوالن در حوزه 
بانك ها نظارت بيشترى به خرج دهند و ميزان سود 

تسهيالت را با نرخ كمتر درنظر بگيرند.
اين بانوى همدانى مى گويد: به نظرم اگر همه پشتيبان 
همديگر باشيم به مراتب بهتر از آن است كه روبه روى 
هم قرار بگيريم صرفا براى افزايش اموال و دارايى ها.

در طــول رصد ميدانى تمام هم و غمــم اين بود تا 
مسئوالن را از عمق فاجعه قيمت مسكن باخبر سازم، 
چطور مى شود كه آپارتمانى در 2 سال گذشته مترى 
2 ميليون تومان و امروز متــرى 11 ميليون تومان 
معامله شــود، به عبارت ديگر آپارتمان 80 مترى از 
160 ميليون تومان به 880 ميليون تومان رســيده، 
تنها نتيجه اى كه از اين معادالت مى توان گرفت اين 
اســت كه امروز حال و روز اصحاب كهف را به خوبى 

درك مى كنم.
به نظرم وقت آن رسيده مسئوالن از الك خود خارج 
شــوند و كمتر خود را بى توجه نشان دهند زيرا اين 
معضل اندكى ديگر به فاجعه اى در اين دوره از تاريخ 
بدل خواهد شد و بى شك نيازمند چاره انديشى است.
قطعا آيندگان از اين برگ تاريخ به خوبى ياد نخواهند 
كرد و بى توجهى به مســكن به عنوان نخستين نياز 
انســان در عصر حاضر زخمى جانكاه است كه پيكر 
مردم همدان را نشــانه رفته و با گذشت بيشتر زمان 
و افزايش بيشــتر قيمت مســكن اين زخم عميق تر 

مى شود.

بازار مسكن همدان بى در و پيكراست

مستأجران در تب و تاب
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دان تان  رس ا اری  ر
عشاير هنگام ورود به نهاوند 

تست غربالگرى مى شوند
 با آغاز كوچ عشــاير از مناطق جنوب به نهاوند و ديگر مناطق 
اســتان كار غربالگرى خانوارهاى عشاير واردشده به اين شهرستان 

انجام مى شود.
رئيس مركز امور عشايرى نهاوند گفت: كوچ عشاير از مناطق استان 
خوزستان به اين شهرستان از روز يكشنبه آغاز شده كه تاكنون بيش 

از 150 خانوار در سامانه هاى عشايرى نهاوند مستقر شده اند.
ابوالقاســم بنى هاشمى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در راستاى 
اجــراى پروتكل هــاى بهداشــتى به منظور پيشــگيرى از كرونا با 
هماهنگى شبكه بهداشت از خانوارهايى كه در سامانه هاى عشايرى 
مستقر شده اند تست گيرى و تب سنجى  به عمل آمده كه خوشبختانه 

نمونه مشكوكى در بين آنها وجود نداشت.
وى گفــت: با توجه به اينكه كار ورود عشــاير به اين شهرســتان 

به صورت تدريجى اســت و احتماال تا پايان ارديبهشــت به طول 
خواهد انجاميد، در مبادى ورودى عشاير تيم غربالگرى مستقر شده 

و يا پس از استقرار آنها در مراتع به تب سنجى اقدام مى كنند.
وى با بيان اينكه عشاير ساير  مناطق استان از نهاوند عبور مى كنند، 
گفت: عشــاير مناطق تويسركان و همدان براى استقرار در مراتع از 
نهاوند عبور مى كنند، بنابراين خط سير آنها به گونه اى تعيين شده كه 

وارد شهر نشده و مشكالتى را در عبور و مرور ايجاد كنند.

محتــواى  از  اســتفاده  ســابقه 
خبرگزارى ها در مطبوعات به آغاز فعاليت فضاى 

وب برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 
و مطبوعــات به منظور ارج نهادن به ايــن تعامل و ايجاد فضاى 

همكارى بيشتر قرار اســت هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 
اســتان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به اين 

عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى توضيح و 
پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها براى پيگيرى 

محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

آغاز تحويل دارو 
به دِر منازل بيماران مزمن همدان

ــاز طــرح  ــن اجتماعــى اســتان همــدان از آغ ــان تأمي ــر درم  مدي
ــازمان  ــش س ــن زيرپوش ــاران مزم ــازل بيم ــه دِر من ــل دارو ب تحوي
ــا  ــارى كرون ــيوع بيم ــرى از ش ــور جلوگي ــى به منظ ــن اجتماع تأمي

ــر داد. خب
ــل  ــرح تحوي ــاز ط ــارس از آغ ــا ف ــو ب ــرى در گفت وگ ــا صف عليرض
دارو بــه دِر منــازل بيمــاران مزمــن اســتان خبــر داد و اظهــار كــرد: 
ــر  ــن زي ــاران مزم ــهيل در دسترســى بيم ــدف تس ــا ه ــرح ب ــن ط اي
پوشــش ســازمان تأميــن اجتماعــى بــه دارو و نيــز كاهــش ترددهــاى 

ــت. ــا صــورت گرف ــرى از شــيوع كرون ــا در جلوگي غيرضــرورى آنه
ــه دِر  ــى 2 ماهــه بيمــاران ب ــه اينكــه ســهميه داروي ــا اشــاره ب وى ب
منــزل آنهــا تحويــل داده شــد، گفــت: ايــن طــرح بــراى نخســتين بــار 
در اســتان آغــاز شــده و بيمــاران مزمنــى كــه مرتــب و در ســال هاى 
ــى ســرپايى و بســترى تأميــن اجتماعــى  ــز درمان ــه مراك متمــادى ب
مراجعــه و داراى پرونــده هســتند، زيــر پوشــش توزيــع دارو و تحويــل 

ــد. ــرار مى گيرن ــه در منــزل ق اقــالم دارويــى ب
مديــر درمــان تأميــن اجتماعــى اســتان همــدان بــا تأكيــد بــر اينكــه 
ــارى  ــل داشــتن بيم ــن به دلي ــاران مزم ــى از بيم ــل توجه ــداد قاب تع
زمينــه اى و ســن بــاال جــزو گروهــاى پرخطــر در مواجهــه بــا بيمــارى 
COVID١٩ هســتند گفــت: مهمتريــن پيــام ايــن طــرح بــه 

ــد» اســت. ــه بماني ــن «در خان ــده مزم ــاران داراى پرون بيم
وى گفــت: در ايــن طــرح، پزشــك مركــز درمانــى بــر اســاس اطالعات 
ــا درج  ــاران ب ــاى بيم ــد و داروه ــز دارو مى كن ــن تجوي ــاران مزم بيم
ــازل  ــه دِرمن ــگان ب ــًال راي ــورت كام ــرف، به ص ــوه مص ــزان و نح مي

ــود. ــال مى ش ارس

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 كرونا بيشترين ضرر را به جامعه كارگرى به ويژه كارگران خدماتى 
كه ارتباط بيشــترى با مردم دارند، وارد كرد و بسيارى از آنها شغل 

خود را از دست داده اند.
به گزارش فارس، دبير خانه كارگر اســتان همدان گفت: هر ســاله 
ابتداى ماه مه مصادف با 12 ارديبهشــت روز جهانى كارگر اســت و 
براى اين قشر زحمت كش جشن مختصرى برگزار مى كنند و تا سال 
آينده فراموش مى شوند، اما امســال به دليل ويروس منحوس كرونا 
همان جشن را هم نگرفتند، ويروسى كه بر مشكالت كارگران افزود 
و برخــى از آنها را با چالش هاى جدى براى تأمين معيشــت خود 

روبه رو كرد.
 با شــيوع و گســترش هرچه بيشــتر اين ويروس كارگران به ويژه 
كارگران خدماتى دوران ســخت ترى را تجربــه كردند و كار خود را 
از دست دادند، مســئوالن طبق قوانين كار بايد بيمه بيكارى 3 ماه 

گذشته را به كارگران پرداخت كنند.
در اين زمينه اقداماتى همچون راه اندازى ســامانه ثبت دريافت بيمه 
بيكارى انجام شــده و تعــدادى از كارگران مشــمول دريافت بيمه 
بيكارى شناسايى شدند اما در اين ميان دغدغه كارگران اين است كه 
معتقدند مسئوالن در پى تهيه و تنظيم آئين نامه اى هستند كه حق 

مسلم آنها را از اين امكان كاهش دهند.
چنگيز اصالنى در اين باره با بيان اينكه، آنچه در 3 ماه گذشــته رخ 
داده به مانند اتفاقاتى چون تحريم ها مشكالتى براى كارگران استان 
همدان ايجاد كرده اســت، اظهار كرد: شيوع ويروس كرونا مشكالت 
توليد را تشــديد كرد به ويژه اينكه در بخش خدمات تعطيلى كامل 

به وجود آورد.
وى افــزود: در قانون آمده اتفاق هاى غيرارادى كه توليد و خدمات را 
مختل كند از محل حق بيمــه اى كه كارفرما به عنوان بيمه بيكارى 

پرداخت مى كند، بايد براى كارگران بيمه بيكارى واريز شود.
وى با اشــاره به اينكه اين مبلغ از محــل 5 هزار ميليارد تومانى كه 
دولت اختصاص داده بايد پرداخت شود، تصريح كرد: تاكنون و پس 
از گذشت 3 ماه 660 هزار نفر در كشور شناسايى شده اند كه مشمول 
دريافت اين حق بيمه مى شوند، اين تعداد در استان همدان 13 هزار 

نفر بود كه پس از پااليش به 9 هزار و 200 نفر رسيده است.
اصالنى ادامــه داد: درحال حاضر تصميم گيران بنا دارند كه آئين نامه 
اجرايى را صادر كنند درحالى كه اين اقدام خالف قانون است، زيرا در 
اصل قانون آئين نامه را ايجاد مى كند و اقدام درستى نيست، از همين 

رو تاكنون ريالى به كارگران پرداخت نشده است.
وى خاطر نشان كرد: از 30 سال پيش در خالل 8 سال دفاع مقدس 
كه شهرك هاى صنعتى اراك بمباران شد، دولت قانونى به مجلس برد 
كه بر اساس «ماده 7 بند الف» كارگرانى كه به صورت غيرارادى شغل 

خود را از دست مى دهند، از بيمه بيكارى استفاده كنند.
اصالنى با بيان اينكه بر اين اســاس 80 درصد آخرين حقوق كارگر 
بيمه شــده، بايد به كارگر بيكار پرداخت شــود، اين ملبغ حدود 16

ميليون ريال مى شود، گفت: متأسفانه امروز بنا دارند 55 درصد اين 
مبلغ را پرداخت كنند تا به همه مشــموالن حقوق پرداخت شــود، 

اگرچه اين اقدام خالف قانون جارى بيمه بيكارى در كشور است.
وى با اشاره به اينكه بر اساس قانون ميزان پرداختى و مدت زمان در 

قانون، براى افراد مجرد و متأهل مشخص شده است، تصريح كرد: اما 
به دليل محدوديت هاى بودجه به دنبال كاهش سهمى هستند كه در 

قانون ديده شده است.
دبير خانه كارگر اســتان همدان با اشــاره به اينكه درحال حاضر در 
بخش توليد مى توان با حفظ پروتكل هاى بهداشتى فعاليت ها را ادامه 
داد اما با شــرايط موجود امكان ادامــه كار در بخش خدمات وجود 
ندارد، اظهار كرد: بنابراين در اين شــرايط بسيارى از كارگران به ويژه 
در بخش خدمات با مشــكل مواجه شدند و عده اى با قرض گرفتن و 

حتى فروختن وسايل خانه اين روزها را سپرى كردند.
وى تأكيد كرد: كرونا بيشــترين ضرر را به جامعــه كارگرى به ويژه 
كارگران خدماتى كه ارتباط بيشترى با مردم دارند، وارد كرد و شغل 

خود را از دست دادند.
اصالنــى با بيان اينكه در هفته آينــده از دولتمردان تقاضا داريم كه 
بيمــه بيكارى را محقق كنند، افــزود: اميدواريم كه بيمه بيكارى به 
دست 9 هزار و 200 نفر برسد تا بتوانند حداقل زندگى بخور و نمير 

را داشته باشند تا پس از آن شاهد ريشه كنى اين بيمارى باشيم.
وى با بيان اينكه در پاسخ به پيگيرى ها در اين زمينه مسئوالن گفتند 
كه اين مسأله به صورت متمركز در مركز كشور دنبال مى شود، ادامه 
داد: اين درحالى اســت كه در استان، مديريت كالن توسط استاندار 
اعمال مى شود، دستگا ه هاى اجرايى چون تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

استان وجود دارد و بايد قانون اعمال شود.
دبير خانه كارگر استان همدان خاطرنشان كرد: تقاضاى ما اين است 
كه قانون بيمه بيكارى براى افرادى كه شامل مى شود، اعمال شود و 

به دنبال آئين نامه مبنى بر كاهش حقوق نباشند.
وى در ادامه به ميزان حقوق و دســتمزد كارگران در ســال جديد 
اشــاره كرد و گفت: مــاده 41 قانون كار دســتمزد كارگران بايد به 
نسبت تورمى كه توسط بانك مركزى اعالم شده است تعيين شود و 
نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر بايد حداقل حقوق كار را مشخص 

كنند.
اصالنى اظهار كرد: بر اساس مبلغى كه به عنوان خط فقر تعيين شده، 
كارگــر بايد 4 ميليون و 937 هــزار تومان حقوق بگيرد، اگرچه اين 

مبلغ رويايى است و امكان پرداخت وجود ندارد.
وى با بيان اينكه حقوق ماهيانه كارگران در مجلس 2 ميليون و 800

هزار تومان اعالم شد، افزود: ما اعتراض خود را به صورت مسالمت آميز 
به نمايندگان مجلس اعالم كرديم و نمايندگان كارگرى نيز از امضاى 

صورتجلسه خوددارى كردند.
دبير خانه كارگر استان همدان با اشاره به اينكه ما به دنبال گفت و گو 
هستيم و اميدواريم متوليان پاى ميز مذاكره بنشينند، تصريح كرد: 
اگر موفق نشويم، در ديوان عالى كشور شكايت خواهيم كرد تا دولت 

و كارفرما را به قانون بازگرداند.
وى با بيان اينكه دولت و كارفرما صورتجلسه تعيين حداقل حقوق را 
مشخص كردند، ادامه داد: درحال حاضر نيز يك  ميليون و 800 هزار 
تومان حقوق را قبول نداريم چون بر اســاس هيچ منطقى پذيرفتنى 
نيست. اصالنى خاطرنشان كرد: در سالى كه مقام معظم رهبرى آن 
را «جهش توليد» ناميدنــد و همگى مى دانند كه ابزار جهش توليد 
كارگران هستند، دولت بايد به شرافت كارگرى و نيروى يدى احترام 
بگذارد و اگر مى خواهند تأكيدات مقام معظم رهبرى محقق شــود، 

بايد كارگران را مدنظر قرار دهند.
وى در پايان ســخنانش گفت: نيروى كار و ابزار براى تحقق شــعار 
سال بايد فراهم شــود و دولت توجه خود را به جاى بيرون به داخل 

معطوف كند.

كارگران قربانى بزرگ كرونا

بيكارى 9200 نفر در همدان
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

باشگاه هاى ايرانى چقدر از فيفا طلب دارند؟
 مبلغ قابــل توجهى از حضور بازيكنان تيم ملــى فوتبال در جام 
جهانى نصيب باشگاه ها مى شد، اما شكايت هاى متعدد حساب برخى 

از آنها را به صفر و زير صفر مى رساند.
به گزارش تسنيم، حضور تيم ملى فوتبال ايران در جام جهانى 2018
روســيه نه تنها فقط براى تيم ملى، بلكه براى باشگاه ها نيز پاداشى را 
به دنبال داشت. از حضور بازيكنان هر تيم در جام جهانى مبلغى نصيب 
باشگاه ها مى شود. مجموع پول باشگاه هاى ايرانى نزد فيفا 2/2 ميليون 

دالر بود كه به حساب باشگاه ها نيامده است.
تحريم ها دليل اصلى منتقل نكردن اين مبلغ به حساب باشگاه ها است. 
با وجود اينكه مبلغ 2/2 ميليون دالر مى توانســت مانند ســپرده اى در 
بانك همچنان نزد فيفا باقى بماند و باشگاه ها در فرصتى مناسبى يا از 
راهى مطمئن به اين پول برسند، اما شكايت هاى متعدد و پرونده هاى 

بين المللى در حال از بين بردن آن است.

پيشنهاد اغواكننده تيم ليگ برترى 
به مهاجم استقالل

 يكى از تيم هاى ليگ برترى با ارائه پيشنهادى قابل توجه، خواهان 
به خدمت گرفتن مهاجم تيم فوتبال استقالل تهران شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، شنيده مى شود تيم متمول ليگ 
برترى كه به شدت خواهان جذب دياباته در نقل و انتقاالت تابستانى 
است، به اين بازيكن پيشنهادى 750 هزار دالرى داده است كه امكان 

دارد آينده او را دستخوش تغيير كند. 
دياباته يكى از كليدى ترين بازيكنان اســتقالل در فصل جارى بوده و 
فرهاد مجيدى از مســئوالن باشگاه استقالل درخواست كرده هر طور 

شده اين بازيكن را براى فصل آينده حفظ كنند.
درنهايت بايد ديد شايعات مبنى بر جدايى دياباته به كجا خواهد رسيد 

و مهاجم گلزن آبى ها فصل آينده در كدام تيم توپ خواهد زد. 

 CAS اعتراض فدراسيون فوتبال ايران به
 فدراسيون فوتبال ايران توضيحاتى را درباره پرونده سرمربى سابق 

تيم ملى ارائه كرد.
مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران درباره انتشار مباحث مربوط به پرونده 
سرمربى اسبق تيم ملى فوتبال بزرگساالن(كارلوس كى روش) كه نزد 

فيفا مفتوح است، اعالم كردند:
اواخر اســفند 1398 رأى كميتــه وضعيت فيفا دربــاره نامبرده به 
فدراســيون فوتبال ايران واصل شــد و متعاقب آن تقاضاى گراندز 
رأى(ارائه داليل صدور رأى) از ســوى فدراسيون در مهلت قانونى 
به فيفا ارسال شــد. اكنون با توجه به دريافت گراندز رأى، اعتراض 
فدراســيون فوتبال ايران در موعد مقرر بــه دادگاه حكميت ورزش 

(CAS) ارسال خواهد شد.

قطر با مجهزترين كمپ ها آماده ميزبانى 
از تيم ها است

 مديــر پروژه آماده ســازى جام جهانى 2022 اعــالم كرد، قطر با 
مجهزترين كمپ ها آماده ميزبانى از تيم ها است.

به گزارش نشريه «الشرق» قطر، كميته برگزارى مسابقات جام جهانى 
2022 اعــالم كرد كمپ هــاى تمرينى براى تيم هــاى حاضر در اين 

رقابت ها آماده شده است.
كميته برگزارى مسابقات جام جهانى به دنبال اين است تا اين كمپ ها 
را با معيارهاى باالى فيفا آماده كند. اين كمپ ها شــامل 2 زمين چمن 
هســتند. يك ســاختمان مجهز به رختكن، مكان كنفرانس خبرى و 

وسايل الزم براى تيم ها است.
 مى توانيم با اطمينان بگوييم مجهزترين كمپ ها آماده ميزبانى از تيم ها 

هستند.

حضور ايران در سيد سوم و چهارم آسيا
 قرعه كشــى مرحله نهايى رقابت هاى فوتبال قهرمانى نوجوانان و 

جوانان آسيا روز 26 خرداد برگزار خواهد شد.
به گزارش ايســنا، طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آســيا تغييرى در 
برنامه برگزارى مسابقات فوتبال قهرمانى نوجوانان و جوانان آسيا در 

كشورهاى بحرين و ازبكستان صورت نمى گيرد.
مســابقات نوجوانان(زير 16ســال) قهرمانى آســيا در بحرين از 26 

شهريور تا 12 مهر 1399
مســابقات جوانان(زير 19سال) قهرمانى آسيا در ازبكستان از 23 مهر 

تا 10 آبان 1399
البته با ادامه بررسى شرايط، چنانچه هرگونه تغيير احتمالى نياز باشد به 

اطالع فدراسيون ها خواهيم رساند.
باتوجه به رنكينگ تيم ها در پايان مسابقات قهرمانى آسيا دوره گذشته 
در ســال 2018، سيدبندى تيم هاى نوجوانان و جوانان براى مسابقات 
امسال انجام شد كه تيم هاى نوجوانان ايران در سيد سوم و جوانان در 

سيد چهارم قرار گرفتند.
*سيدبندى تيم ها در مسابقات نوجوانان 

سيد نخست.............................  بحرين، ژاپن، تاجيكستان، كره جنوبى
.....................................  استراليا، كره شمالى، اندونزى، عمان سيد دوم
....................................................  هند، ايران، يمن، عربستان سيد سوم
سيد چهارم............................................  چين، ازبكستان، قطر، امارات

سيدبندى مسابقات جوانان 
سيد نخست................  ازبكستان (ميزبان)، عربستان، كره جنوبى، قطر
......................................  ژاپن، تاجيكستان، استراليا، اندونزى سيد دوم
................................................  مالزى، عراق، ويتنام، كامبوج سيد سوم
سيد چهارم...............................................  ايران، يمن، بحرين، الئوس

چرا باشگاه هاى ورزشى دنيا از كرونا 
آسيب ديدند اما ايرانى ها نه!

 وقتى زيرســاخت درآمدزايى ورزش را نداشته باشيد، در دوران 
بحران نيز تأثيــر چندانى نخواهيد ديد واين دليــل بر تأثيرناپذيرى 
اقتصادى تيم هاى ورزشى ايران در بحران شيوع ويروس كرونا است.

ورزش ايران را نمى توان با هيچ يك از كشــورهاى توســعه يافته در 
ورزش و حتى با كشورهاى آسيايى و همسايگان نزديك خود ازنظر 
اقتصادى مقايســه كرد و بايد اذعان كنيم كه زيرساخت هاى الزم در 
ورزش ايران وجود ندارد و به هيچ وجه با ساختار درآمدزايى مواجه 

نيستيم و مبالغ كسب در حوزه ورزش بسيار اندك هستند.
كشورهاى توســعه يافته در ورزش دنيا از منابع درآمدى مختلفى از 
جمله حق پخش تلويزيونى، فعاليت شــبكه هاى خصوصى، فروش 
پيراهن و نمادهاى باشــگاه، بليت فروشــى و مواردى از اين دست 
برخوردار هســتند، اما آيــا در ورزش ايران حق پخش تلويزيونى به 
باشگاه هاى ورزشــى تعلق مى گيرد؟ آيا با مقوله بليت فروشى واقعى 
روبه رو هســتيم؟ آيا باشــگاه ها از فروش پيراهــن و نمادهاى خود 

درآمدزايى دارند؟
درآمدهاى باشــگاه هاى ايرانى از محل حــق پخش تلويزيونى صفر 
اســت و در ســاير زمينه ها نظير بليت فروشى و يا فروش پيراهن نيز 
با مبالغ اندكى روبه رو هســتند، بنابراين وقتى چنين مسائلى را كنار 
يكديگر قــرار داده و ارزيابى مى كنيم به اين نتيجه دســت مى يابيم 
ورزش در ايران برخالف كشــورهاى دنيا پولساز نيست و در برهه 
زمانى كنونى كه به دليل شــيوع ويروس كرونا اقتصاد باشــگاه هاى 
ورزشــى در دنيا با چالش جدى مواجه و منابع درآمدى آنها متوقف 
شده است، تيم هاى باشگاهى در ورزش ايران بدون تغيير چندان در 

شرايط اقتصادى پيش آمده كار خود را دنبال مى كند.
دليل تأثير نداشتن شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد باشگاه هاى ورزشى 
ايران ناشى از نبود زيرساخت هاى الزم درآمدى و نيز درآمدزا نبودن 
ورزش در كشــور است، در كشور ما صرفا منبع درآمدى به تبليغات 
محيطى دور زمين و يا بليت فروشــى محدود مى شــود كه در برهه 
زمانى كنونى درآمدهاى حاصله از اين طريق نيز متوقف شــده است 
و بايد بدانيم كه اعداد و ارقام در اين رابطه چندان نيســت و ورزش 

ايران در مجموع درآمد خاصى ندارد.
شــرايط اقتصاد در ورزش ايران همانند وضعيت فروش نفت كشور 
در دوران تحريم اســت، كشــورهاى توليدكننده نفت در دنيا به دليل 
شيوع ويروس كرونا با مشكالت جدى مواجه شدند اما در اين برهه 
زمانى شــرايط براى كشور ما در اين حوزه تغيير چندانى نكرد، زيرا 
از پيش با پديده تحريم ها روبه رو شــده بوديم، بنابراين شاهد اتفاقى 
مشــابه در اين حوزه هســتيم به اين دليل كه درآمدهاى ما در حوزه 
نفت نيز محدود شده بود و در حوزه اقتصاد ورزش هم به دليل اين كه 
از پيش درآمدزايى نداشــتيم با شــيوع ويروس كرونا تغيير چندانى 

ايجاد نشده است.
ــه  ــا هفت ــود را ت ــل خ ــاى فص ــا بليت ه ــزرگ دني ــگاه هاى ب باش
ــرار  ــه ق ــد ك ــور كني ــال تص ــد، ح ــرده بودن ــروش ك ــر پيش ف آخ
شــيوع  به دليــل  تماشــاگر  حضــور  بــدون  رقابت هــا  اســت 
ــد  ــبه كني ــد و محاس ــان بروي ــال شــود، خودت ــا دنب ــروس كرون وي
ــت و  ــد رف ــگاه ها خواه ــب باش ــى از جي ــغ هنگفت ــه مبال ــه چ ك
اقتصــاد آن هــا تــا چــه حــد دســتخوش چالــش مى شــود امــا آيــا 
ــى  ــت  فروش ــو بلي ــكنى از لغ ــيب كمرش ــى آس ــگاه هاى ايران باش

ديده انــد؟
ورزش ايــران نه درآمدى از محل حق پخش تلويزيونى وجود دارد، 
نه قانون كپى رايت در راســتاى پيراهن فروشى رعايت مى شود و نه 
قيمت بليت ها واقعى اســت، شــايد تنها چالش اقتصادى در ورزش 
ايران مربوط به تبليغات محيطى و اسپانســرهاى باشــگاه ها باشد كه 

اين ارقام نيز باال نيست.
ورزش ايــران از ابتــدا ســنگ بناى مناســب اقتصــادى نداشــت و بــر 
مبنــاى ســود و زيــان نبــوده اســت، هيــچ فعاليــت تجــارى بــدون 
لحــاظ ســود و زيــان تشــكيل نمى شــود و ايــن يــك قانــون اســت 
كــه متأســفانه در ورزش ايــران لحــاظ نشــده و صنعــت ورزش در 
كشــور مــا درآمــدزا نيســت و هيــچ توجيــه اقتصــادى نيــز بــراى 

بخــش خصوصــى وجــود نــدارد.
رويه اقتصادى در ورزش ايران مســتهلك شــده و ديگر نمى توان با 
اين روش فعاليت ها را ادامه داد، دولت بايد دستش را از سر ورزش 
بردارد و دست از تزريق هاى غيرمستقيم مالى بكشد زيرا با روش در 
پيش گرفته شده حتى اگر تعدادى باشگاه خصوصى نيز ريسك باالى 
اقتصادى را بپذيرند و قصد فعاليت در ورزش ايران را داشــته باشند 
پــس از مدتى با چالش مالى مواجه شــده و در ادامه  حيات خود به 

مشكل بر مى خورند. 
* منصور قنبر زاده
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پيشخوان

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326034001657 مورخه 1398/12/21 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حــوزه ثبت ملك همدان منطقه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
محرمعلى يارى فرزند رجبعلى به شــماره شناســنامه 2 صادره از كبودراهنگ در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 143 مترمربع پالك1/12217 واقع در همدان حومه 
بخش 2 خريداري مع الواســطه از خانم فاطمه اميدى شريف محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 31)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/16
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139860326007001372 مورخه 1398/11/28 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم رقيه نورى 
فرزند يحيى به شــماره شناسنامه 13192 صادره از بهار در اعيانى چهار دانگ مشاع 
از شــش دانگ يك باب ساختمان به مساحت 157/15 مترمربع پالك 11015 فرعى از 
1451 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى با قولنامه عادى 
از الياس واثقى مزين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 30)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/16
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139860326007001459 مورخه 1398/12/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى خانم رحيمه نعمتى 
فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 12384 صادره از بهار در اعيانى شش دانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 326/74 مترمربع پالك 11023 فرعى از 1431 فرعى از 139 
اصلى واقع در بهار بخش چهار همــدان خريدارى با قولنامه عادى از غالمرضا بهارى 
وغيره  محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد.(م الف 34)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/2

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/16
هادى يونسى عطوف، رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

باشگاه پاس 
 به طور رسمى بازگشايى مى شود

 بــا پيگيرى ها انجام شــده از ســوى محمدمظهرى، سرپرســت 
مديرعاملى باشــگاه پاس و قول محســن جهانشير، مديركل ورزش و 
جوانان استان همدان؛ ساختمان ادارى و خوابگاه باشگاه از امروز به طور 

رسمى بازگشايى مى شود.
مديركل ورزش و جوانان استان نسبت به آماده سازى خوابگاه بازيكنان 

دستورات الزم را صادر كرد.
با پيگرى هاى مظهرى، مقرر شد كادر فنى تيم امشب به همدان سفر كنند 

تا برنامه ريزى الزم براى آغاز دور جديد تمرينات با رعايت پروتكل ها 
بهداشتى آغاز شود.

دور جديد تمرين تيم نيز قرار است از شنبه آينده آغاز شود.
سرپرست باشــگاه پاس ابراز اميدوارى كرد كه مسئوالن اجرايى استان 

حمايت الزم و به موقع را داشته باشند تا پاس به ليگ يك صعود كند.
مظهــرى افزود: تيم پــاس در يك قدمى صعود تاريخــى قرار دارد و 

اميدواريم اين مهم امسال با حمايت مسئوالن انجام شود.
وى افزود: در فصل جارى بخش اعظمى از بدهى ها با حداقل پرداختى 
به طلبكاران تسويه شده و مابقى بدهى باقى مانده نيز با رقم ناچيز قابل 

تسويه شدن است.

سرخابى ها به دنبال صيد 
ستاره سپاهان

 مدافع چپ ســپاهان ممكن اســت 
فصل آينده سر از سرخابى هاى پايتخت 
در بياورد.سعيد آقايى، مدافع چپ سپاهان 
كه قراردادش در پايان فصل با اين تيم به 
پايان مى رسد، عالوه بر اينكه مذاكراتى با 
اين باشگاه براى تمديد قراردادش داشته، 
پيشنهاداتى از 3 تيم داخلى هم به دستش 
رسيده كه سرخابى هاى پايتخت هم در 
آن حضور دارند.پرسپوليس با بازگشت 
محمد نادرى بــه كورتريك بلژيك در 
پســت دفاع چپ نياز به بازيكن دارد و 
اســتقالل هم به احتمال زياد بايد به فكر 
جذب جانشين ميليچ باشد و از همين رو 
هر 2 باشگاه به دنبال جذب مدافع چپ 
سپاهان هستند. آقايى در نيم فصل هم تا 
يك قدمى استقاللى شدن پيش رفت ولى 

درنهايت در سپاهان ماندنى شد.

بودروف از استقالل 
جدا شد

 با اعالم اسماعيل خليل زاده بودروف 
از تيم استقالل جدا شد.

نيكوالى بودروف كه در نيم فصل دوم به 
جمع آبى پوشان پيوسته بود با مشكالتى 

در تيم استقالل روبه رو شد.
با اعالم اسماعيل خليل زاده، عضو هيأت 
مديره باشگاه اســتقالل، اين بازيكن از 
جمع آبى پوشان جدا شده است تا تمركز 
اصلى باشــگاه روى 2 بازيكن خارجى 

ديگر تيم يعنى ميليچ و دياباته باشد.

ليگ فوتبال عراق در 
آستانه لغو كامل؟

 يك خبرنگار عراقى مدعى شد ليگ 
فوتبال اين كشــور به دليل كرونا تعطيل 
مى شود.به گزارش فارس، حيدر محمد، 
خبرنگار مشهور عراقى مدعى شد به دليل 
وضعيت بد شــيوع كرونا در اين كشور 
فدراســيون فوتبال عراق قصد لغو ادامه 
مسابقات ليگ را دارد.اين خبرنگار عراقى 
اعالم كرد كه تا چند روز آينده اين حكم 
به صورت رســمى اعالم مى شــود. اين 
تصميم فدراســيون براى حفظ سالمت 
هــواداران و اهالى ورزش گرفته شــده 
است. ليگ فوتبال عراق در اين فصل 2 
بار به حالت تعليق درآمد. بار نخست در 
اعتراضات مردم به دولت به حالت تعليق 
درآمد ولى اين بار به دليل شــيوع كرونا 
تعطيل شد و به نظر با طوالنى شدن مدت 

تعويق اتمام بازى ها دور از انتظار است.

برنامه تمرين اينتر 
مشخص شد

 باشــگاه اينترميالن ايتاليــا برنامه از 
سرگيرى تمريناتش را اعالم كرد.

باشــگاه اينتر اعالم كرد تمام بازيكنانش 
براى ازســرگيرى تمرينات گروهى در 
روزهاى آينده آمادگــى دارند. در بيانيه 
اين باشــگاه آمده اســت: بازيكنان اينتر 
مى توانند به صــورت داوطلبانه در مركز 
تمرين «ســانينگ» حضــور پيدا كنند تا 
به صورت انفرادى تمرين كنند. برنامه هاى 
تمريــن گروهى نيز بالفاصلــه پس از 

هماهنگى هاى الزم ابالغ مى شود.
سرى A ايتاليا در اواخر اسفند 98 به دليل 
شــيوع ويروس كرونا بــه حالت تعليق 
درآمد. وزارت ورزش اين كشــور اعالم 
كــرد تيم ها مى توانند بــا رعايت نكات 

بهداشتى تمرينات خود را از سربگيرند.

 رقابت هاى فوتبال در كشورمان همچنان 
تعطيل اســت و تيم هاى فوتبال در دستجات 
مختلف در سردرگمى به سر مى برند و زمان 

آغاز رقابت ها در هاله اى از ابهام قرار دارد.
در روزهــاى گذشــته شــايعاتى مبنى بر از 
ســرگيرى رقابت هــاى فوتبال باشــگاهى 
از ابتــداى خــرداد و آغاز تمرينــات از 15

ارديبهشت وجود داشت و فدراسيون فوتبال 
خوشــبين بود كه ستاد مبارزه با كرونا مجوز 
الزم بــراى آغاز رقابت هــا را صادر كند كه 

چنين نشد.
ســتاد مبارزه با كرونا بخشى از فعاليت هاى 
ورزشى را آزاد كرد و برخى ورزشگاه ها نيز 
با رعايت فاصله اجتماعى مى توانند فعاليت 
خود را آغــاز كنند اما فوتبــال همچنان در 
قرنطينه اســت و هنوز زمان رسمى آغاز اين 

رشته مشخص نيست.
ــا  ــت فوتبالى ه ــراى فعالي ــرايط ب ــوز ش هن
بيشــتر  آنكــه  به رغــم  و  نشــده  فراهــم 
ــروز  ــه از ام ــد ك ــدوار بودن ــگاه ها امي باش
فعاليــت خــود را آغــاز كننــد و بــراى 
انجــام  را  تمرينــات  خــود  آماده ســازى 
ــا  ــند و ت ــر باش ــد منتظ ــال باي ــد، فع دهن
پايــان مــاه مبــارك رمضــان هيــچ مجــوزى 
ــه  ــن رابط ــد؛ در همي ــد ش ــادر نخواه ص
ــت،  ــالمت وزارت بهداش ــز س ــاون مرك مع
آب پاكــى را روى دســت ســازمان ليــگ و 
اهالــى فوتبــال ريخــت و عنــوان كــرد كــه 
تــا 7 خردادمــاه هيــچ تصميمــى بــراى آغــاز 
تمرينــات و مســابقات گرفتــه نخواهــد 

شــد.

محسن فرهادى عنوان كرد: قرار بر اين است 
پس از 7 خردادماه بازنگرى و كارشناســى 
شــود و آنگاه تصميم درباره آن گرفته شود 
اما هيچ تصميمى هنوز اتخاذ نشــده است و 
تا پس از ماه رمضان اين اتفاق نخواهد افتاد.

با درنظر گرفتن اظهــارات فرهادى، تكليف 
برگزارى ليگ فعًال معلوم نيســت و تا وقتى 
جلسه بررسى ستاد مبارزه ملى با كرونا براى 
بررسى موضوع تشكيل نشده، برگزارى ليگ 

و تمرينات فوتبال ممنوع است.
ــاى  ــايى مكان ه ــت از بازگش ــى صحب وقت
ــاى  ــه ورزش ه ــوط ب ــد، مرب ــى ش ورزش
مناطــق  و  بــاز  فضــاى  در  نفــره  تــك 
اصطــالح  بــه  كــه  اســت  كم خطــرى 

مى شــوند. ناميــده  ســفيد  مناطــق 
قرار اســت وزارت بهداشــت گزارشى از 
آخرين وضعيت شــيوع كرونــا در تاريخ 7
خردادماه ارائه دهد و ســپس موضوع آغاز 

تمرينات فوتبال مورد بررسى قرار بگيرد.
هنوز معلوم نيســت آيا 7 خرداد ستاد مبارزه 
ملى با كرونا مجوز فعاليت فوتبال را خواهد 
داد يا نه، اما آنچه روشــن اســت اين است 
كه فعــًال مجوزى براى فعاليت فوتبال صادر 
نشده اســت و سازمان ليگ و باشگاه ها بايد 
تا 7 خردادماه همچنان در بالتكليفى به ســر 

ببرند.
حــال با شــرايط موجود آغــاز رقابت هاى 
فوتبال باشــگاهى پيــش از مردادماه به طور 
قطع آغاز نخواهد شــد و احتماالً فدراسيون 
فوتبال گزينه هاى ديگر را مورد بررسى قرار 

خواهد داد.

14 باشــگاه ليــگ برتــرى بــا ارســال نامــه بــه 
ســازمان ليــگ خواهــان نيمه تمــام مانــدن ليگ 
ــت  ــپوليس و صنع ــا پرس ــدند و تنه ــر ش برت
ــا  ــتند ب ــا هس ــه رقابت ه ــان ادام ــت خواه نف
توجــه بــه اينكــه تــا پيــش از مــرداد برگــزارى 
مســابقات غيرممكــن اســت و زمان از دســت 
ــد  ــال نمى توان ــيون فوتب ــه اســت. فدراس رفت
ــرداد  ــرا در م ــرد؛ زي ــان بب ــه پاي ــگ را ب لي
ــيا در  ــان آس ــگ قهرمان ــه لي ــهريور ادام و ش
ــا نزديــك شــدن  ــن ب پيــش اســت و همچني
بــه زمــان نقــل و انتقــاالت فرصــت چندانــى 

ــدارد. ــراى ادامــه ليــگ وجــود ن ب
در ماه هاى مهــر و آبان نيــز مقدماتى جام 
جهانى 2022 را در پيش داريم و آغاز فصل 
آينــده ليگ نيز با توجه به تراكم مســابقات 
در فصل آينده دست فدراســيون فوتبال را 
بسته است و در روزهاى آينده سازمان ليگ 
و فدراســيون موضع خود را اعالم خواهند 
كرد و احتماالً تعطيلى ليگ و نيمه كاره ماندن 
مســابقات در دســتور كار مسئوالن ورزش 

كشور خواهد بود.
تعطيلى فوتبال مختص كشــورمان نيست و 
كل جهــان با اين تعطيلى روبه رو شــده اند؛ 
چند كشور مانند فرانســه، هلند و آرژانتين 
پرونده مســابقات خود را بســته اند و مابقى 
كشورها نيز در بالتكليفى به سر مى برند تا با 
فروكش كردن كرونا، مسابقات خود را دنبال 
كنند اما آنطور كه مشخص است اين بيمارى 
به اين زودى قصد كوچ ندارد و احتمال اينكه 
ديگر كشــورها نيز ليگ هاى خود را تعطيل 

كنند زياد است.

اقدام جديد 
AFC براى 
ليگ قهرمانان
 كنفدراسيون فوتبال آسيا درحال بررسى 
پيشــنهاد جديدى است تا تمام بازى ها ليگ 
قهرمانان را به صورت تك بازى و به صورت 

متمركز برگزار كند.
نشريه «االتحاد» امارات خبر داد پس از اعالم 
شــيخ ســلمان، رئيس AFC بررسى ها و 
گفت وگوها براى ازسرگيرى مسابقات ليگ 

قهرمانان آسيا 2020 ادامه دارد.
يــك منبــع رســمى خبــر داد فشــارها روى 
كنفدراســيون فوتبــال آســيا زيــاد شــده تــا 

بقيــه بازى هــا را به صــورت تك بــازى 
ــا  ــه بازى ه ــه اى ب ــا لطم ــد ت ــزار كن برگ
به ويــژه  نشــود.  وارد  داخلــى  ليگ هــا 
ــيارى  ــيا بس ــرب آس ــه غ ــه در منطق اينك
از فدراســيون ها اعــالم كردنــد از مــاه 
ليگشــان  بازى هــاى  آگوســت(مرداد) 
را از ســر مى گيرنــد كــه ســبب شــده 
ــورت  ــنهاد به ص ــن پيش ــه اي ــا AFC ب ت

ــد. ــر كن جــدى فك
برگــزارى بازى ها به صــورت متمركز به 
ميزبانى يك كشــور در اين پيشنهاد جديد 
عــالوه بر بازى هــا مرحله گروهــى، براى 
بازى ها مراحل آينده نيز اجرايى شود؛ يعنى 
ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آســيا 2020
به صورت تك بازى و بدون برگزارى بازى ها 
رفت و برگشت در يك كشور برگزار شود.

كنفدراســيون فوتبــال آســيا از برگزارى 
مســابقات مرحله گروهــى در ابتداى ماه 
آگوست(11 تا 17 مرداد) به صورت متمركز 
در يك كشــور استقبال كرده اســت. البته 
شرط برگزارى بازى ها به صورت متمركز و 
تك بازى مشروط به آمادگى باشگاه ها فوتبال 

حاضر در اين مسابقات است.
بنا به اين سيســتم جديد قرار شــده بازى 
رفت و برگشــت لغو شــده و تمام بازى ها 
به صورت تك بــازى به ميزبانى كشــورى 
بى طرف يــا دخيل در ايــن بازى ها برگزار 
شــود. با سيســتم جديد بازى هاى مرحله 
گروهى در ماه آگوست(مرداد) و بازى هاى 
مرحله يك چهارم در ماه سپتامبر(شهريور) و 
بازى هاى مرحله نيمه نهايى در ماه اكتبر(مهر) 

برگزار شود.

فوتبال همچنان تعطيل است
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باباطاهر

تعطيلى و خسارت بى سابقه سينماها
 زمانى كه ويروس كرونا گسترش يافت تقريبا در تمامى كشورها 
مسئوالن بهداشتى مردم را از قرارگيرى در محل هاى شلوغ و پرتردد 
منع كردند، سينماها هم با توجه به اينكه يك مكان سربسته و شلوغ 
هستند از جمله اماكنى بودند كه خيلى سريع و از همان ابتدا دستور 
تعطيلى  آنها صادر شد. اين امر نه تنها در ايران بلكه در كشورهايى كه 

درگير ويروس كرونا شدند، تصويب شد.
ــا مى گــذرد و  اكنــون بيــش از 2 مــاه اســت كــه از شــيوع كرون
ســينماها همچنــان تعطيــل هســتند، البتــه بــراى ســينماها پيــش 
از ايــن هــم روزهــاى تعطيــل زيــاد بــود و بــه داليــل مختلــف 
ــدند و از  ــل مى ش ــوم (ع) تعطي ــه معص ــهادت ائم ــه ش از جمل
ــى 3  ــب تعطيل ــا موج ــش از كرون ــه پي ــا ك ــن رخداده تازه تري

ــليمانى  ــردار س ــهادت س ــه ش ــوان ب ــد مى ت ــينماها ش روزه س
ــود و  اشــاره كــرد، امــا ايــن تعطيلــى يــك تعطيلــى بى ســابقه ب

ــه ايــن صنعــت وارد كــرد. ــاد ب خســارتى بســيار زي
حال تقريبا 70 روز اســت كه هيچ فيلمى رنگ پرده ى سينما را به 
خود نديده است و فيلم بردارى بسيارى از فيلم ها هم به دليل كرونا 

نيمه تمام باقى مانده است.
ــى  ــايى برخ ــر بازگش ــى ب ــى مبن ــار خبرهاي ــه و كن ــا از گوش ام
ســينماها در دنيــا بــه گــوش مى رســد، جمهــورى چــك و نــروژ 
نخســتين كشــورهايى بودنــد كــه تاريخــى بــراى افتتــاح مجــدد 
ســينماهاى خــود تعييــن كردنــد. يكــى ديگــر از كشــورها آمريــكا 
اســت كــه احتمــال مــى رود بــه زودى برخــى ســينماهاى خــود را 

بازگشــايى كنــد البتــه بــا شــرايط خــاص.
در ايــران  هــم بــا توجــه بــه خســارت بى ســابقه اى كــه بــه ايــن 

صنعــت وارد شــده، دولــت از كمك هايــى بــه ســينماها صحبــت 
كــرده اســت و در ايــن بيــن راه حــل اكــران اينترنتــى و نمايــش 
فيلــم در شــبكه نمايــش خانگــى مطــرح شــده اســت كــه تاكنــون 
چنــد نفــر از ســينماگران اجــازه اكــران اينترنتــى فيلم هــاى خــود 

را داده انــد.
در ايران هم پس از جلســه اى كه برگزار شــده است مقرر شد در 
صورتى كه دستور بازگشايى سينماها اعالم شود، سينماها مى توانند 
فعاليت خود را داوطلبانه آغاز كنند و همه ملزم به بازگشايى نيستند 
و همچنين كمك هزينه اى براى تهيه اقالم بهداشــتى نيز به سينماها 

داده مى شود.
باتوجــه به پروتكلى كه از جانب وزارت بهداشــت تعيين شــده 
ضوابطى براى بازگشــايى ســينماها درنظر گرفته  شده است كه به 

شرح زير است؛

1) سينماها تا عادى شدن شرايط بايد 40 درصد ظرفيت خود بليت 
بفروشند.

2) نحوه قرار گيرى مردم در صندلى به صورت 2 در ميان باشد.
3) استفاده از ماسك و دستكش براى كاركنان سينما الزامى است.

4) هنگام ورود و خروج افراد به ســينما بايد فاصله ايمنى رعايت 
شود.

5) گندزدايى روزانه سينماها براساس پروتكل وزارت بهداشت
6) پخش تيزر تبليغاتى درباره كرونا توسط سينماها

7) چك كردن افراد پيش از ورود به سينما مثل تب سنجى و ...
8) بوفه ها نمى توانند مواد غذايى را به صورت فله به فروش برسانند.

9) ضدعفونــى تمامــى مكان ها مورد اســتفاده مراجعه كنندگان به 
صورت مرتب

10) در دسترس بودن مواد ضدعفونى كننده براى مراجعه كنندگان

در نشست معاون گردشگرى كشور با رؤساى
 تشكل ها و صنوف

روند بازگشايى تدريجى تأسيسات گردشگرى 
بررسى شد

 معاون گردشگرى كشور در نشستى با رؤساى صنوف و تشكل هاى 
تخصصى صنعت گردشــگرى كشور ضمن بررســى الگوى توصيه اى 
سازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) با محوريت حمايت از صنعت 
گردشگرى در پى انتشار ويروس كوويد – 19، روند بازگشايى تدريجى 

تأسيسات گردشگرى را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
به گزارش ميراث آريا و به نقل از مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، ولى تيمورى يكشنبه 14 
ارديبهشت ماه در نشستى با رؤسا و نمايندگان تشكل ها، صنوف و فعاالن 
بخش خصوصى صنعت گردشگرى كشور با اشاره به ابالغ اخير ستاد ملى 
مديريت كرونا مبنى بر بازگشــايى مسيرهاى رفت وآمد فى مابين استان ها 
و شهرســتان هاى كشــور و نيز ضرورت پرهيز از سفرهاى غيرضرورى 
به منظور پيشگيرى از شــيوع بيمارى كرونا، بر اتفاق نظر جمعى خانواده 
صنعت گردشــگرى كشور به منظور تحقق ســفر هوشمند و بازگشايى 

تدريجى تأسيسات گردشگرى تأكيد كرد.
وى ضمن دريافت نظرات و بررســى آمادگى هــر يك از صنوف براى 
ارائه خدمات محدود، هوشــمند و ضابطه مند بــراى ارائه پروتكل مورد 
توافق جمعى، افزود: «نياز است در فرآيند بازگشايى تدريجى، بخش هاى 
مربوط به حوزه صنعت گردشــگرى از جمله واحدهاى اقامتى، پذيرايى، 
دفاتر خدمات مسافرتى، بوم گردى ها و... تعامل هوشمندانه سفر با رعايت 

الزامات بهداشتى و سالمت به طور جدى لحاظ شود.»
معاون گردشگرى كشور تصريح كرد: «با توجه به ماهيت اين نشست كه 
كارشناسى و تخصصى به شــمار مى آيد، بهره مندى از الگوى توصيه اى 
ســازمان جهانى گردشگرى (UNWTO) با عنوان "حمايت از مشاغل 
و اقتصاد از طريق سفر و گردشگرى" در قالب فراخوانى بين المللى براى 
"اقــدام براى كاهش اثرات اقتصادى و اجتماعى كوويد – 19 و تســريع 
بهبود" كه با همكارى 217 كشور از جمله جمهورى اسالمى ايران و نيز 
12 ســازمان بين المللى در قالب 3 رويكرد كلى تهيه شده است، مى تواند 
نقشه راهى مطمئن براى برداشتن گام هاى اصولى در شرايط بحران پيش 
رو منطبق با الگوى بين المللى و دســتاوردهاى وبينارهاى اخير با سازمان 

جهانى گردشگرى باشد.»
وى با بيان اينكه بررسى نقشه راه بين المللى مذكور موقعيت يابى شفافى 
از وضعيت كنونى صنعت گردشگرى كشور، اقدامات انجام شده و تدابير 
آينده ارائه مى كند، تصريح كرد: بررسى 3 بخش اصلى الگوى مذكور شامل 
«مديريت بحران و كاهش اثرات»، «ايجاد محرك ها و تسريع در بهبودى» 
و نيز «آماده شــدن براى آينده» نشان دهنده اين است كه هم اكنون صنعت 
گردشــگرى كشور در مرز باريكى از بخش هاى 2 و 3 قرار گرفته است، 
به گونه اى كه با اقدامات انجام شــده شامل گنجاندن گردشگرى در رسته 
مشاغل آسيب ديده از كرونا، امهال پرداخت اقساط، ماليات، عوارض و ... 
تالش براى تسريع در بهبودى در حال تحقق است و از سويى ديگر بايد 
با رصد مستقيم شرايط، مسيرى به سوى تسهيل سازى سفرهاى هوشمند و 

بازگشايى تدريجى تأسيسات گردشگرى گشود.
تيمورى ادامه داد: توصيه هاى سازمان جهانى گردشگرى بر مبناى اصول 
«حمايت از گردشگرى، حمايت از مشاغل و معيشت» و نيز «گردشگرى 
داراى ظرفيت اثبات شده براى بازگشــت سريع و هدايت بازيابى ساير 
بخش ها» است تا بر اساس آن توصيه هايى شامل «مديريت بحران و كاهش 
اثرات»، «ايجاد محرك ها و تسريع در بازيابى بهبود» و نيز آماده شدن براى 

فردا ارائه شود.
وى همچنين با اشاره به اينكه در شرايط كنونى با توجه به پيش آمد فرصت 
بازبينى اين حوزه، تأكيد ويژه بر توســعه پايدار و نيز تقويت بســترهاى 
گردشــگرى مجازى بر رويكرد پيش رو شــده اســت، تصريح كرد: در 
شــرايط مهم پســاكرونا كه در قالب «آماده شدن براى آينده» مطرح شده 
است، از اهميت كميت در سفر در سطح بين الملل كاسته مى شود و جاى 
آن را كيفيــت خدمات منطبق با اصول ســالمت پر خواهد كرد و تأكيد 
عمده و رقابت روى ارائه خدمات استاندارد بهداشتى براى متقاعد كردن 
مشترى خواهد بود. معاون گردشگرى كشور همچنين تهيه سازوكار ورود 
صنعت گردشگرى به ساختار مديريت بحران كشور را نيز يكى ديگر از 
دســتاوردهاى حاصل از تغيير نگاه در شــرايط پساكرونا اعالم كرد تا بر 
اساس آن همانند وقوع بالياى طبيعى همچون سيل و زلزله، اين صنعت 

نيز به پروتكل حمايتى در شرايط بحران تجهيز شود.
وى در ادامه تغيير نگاه، ايجاد تنوع در محصوالت گردشــگرى و نيز 
تنوع در نوع ســفر را نيز از ســاير پنجره هاى گشوده شده در ساختار 
پساكرونا معرفى كرد تا بر اساس ساختار اجرايى سفر هوشمند و ايجاد 
خالقيت در محصوالت شــايد سفرها نيز به  سوى سفرهاى خانوادگى 

(FIT) پيش رود.
تيمورى پرداخت تسهيالت به فعاالن صنعت گردشگرى كشور را حداكثر 
ظرفيت حمايتى دولت مطرح كرد و تأكيد كرد: آنچه ما به دنبال آن هستيم 
تهيه بســته تشويقى براى اين حوزه است تا با تجميع خدمات هوشمند، 

امكان بهره مندى خانواده ها از سفر و گردشگرى فراهم شود.

■ دوبيتى باباطاهر 
كه گريان در ته سنگ مزارم از آن دلخسته و سينه فگارم  
سرا پا شور دارم شر ندارم بواجندم كه ته شورى ندارى  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

برترين زنان اهل بهشت، خديجه ُدختر ُخَويِلد، فاطمه دختر محّمد، مريم دختر عمران و 
آسيه دختر ُمزاحم ( همسر فرعون) هستند.
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خسرو محمدى »
 امروزه شورين يك روستا در پيرامون شهر همدان 
و تقريبا در شــرق شــهر قرار دارد اما روزگارى در 

دوران قاجار يك مركز حكومتى مهم بوده است. 
نام شــورين با نام امير افخم شــورينى گره خورده، 
فردى كه در تاريخ معاصر همدان بســيار تأثيرگذار 
بود، اما در دوران ما شــورين با يك عنوان ديگر هم 
شــناخته مى شــد كه البته در اين روزها اثرى از آن 
شــهرت باقى نمانده. ســاخت مواد آتش زا يكى از 

صنايع كهن در شورين است.
 اين گفتــار مى خواهد به روند ايجاد، تكامل و زوال 
اين صنعــت كهن بپردازد كه بــه دليل بى توجهى و 
شناخت نداشــتن از يك فرصــت فوق العاده ى ايجاد 
اشــتغال به يك تهديد تبديل شــد و در پايان از بين 
رفــت. خيلى ها به ياد دارند كــه همزمان با پايان هر 
سال وســايل آتش زايى كه در شــورين توليد شده 
بود به طور غيررســمى روانه بازار همدان مى شد و 
نوجوانــان و جوانان آنهــا را مى خريدند و با آنها به 

استقبال نوروز مى رفتند.
اگرچه آن مــواد آتش زا گاهى حادثه مى آفريد اما هر 
چه بود يك محصول به شــمار مى آمد و براى برخى 
از اهالــى شــورين درآمدزا بود. اما چه شــد كه آن 
صنعت نابود شــد؟ چرا آن توانمندى مهم صنعتى كه 
اتفاقا مشــترى هم داشت تبديل به يك صنعت بومى 

اشتغال زا و ايمن نشد؟ 
همانطور كه گفته شد قلعه بزرگ اميرافخم در شورين 
بــود و داراى قورخانه، انبار مهمــات و مواد آتش زا 

بود، به همين دليل باروت در شورين تقريبا زياد بود 
ضمن اينكه مراســم سال نو و برخى جشن ها هم در 
آنجا برگزار مى شد كه چاشنى آن آتش بازى بود. اين 
دليل اصلى تقويت صنعت ســاخت مواد آتش زا در 

همدان و شورين بود. 
داســتان از اين قرار بود كه برخى اهالى شــورين در 
ســاخت محصوالت آتــش زا مهارت داشــتند، آنها 
مــوادى را با هم تركيب مى كردنــد و از تركيب آنها 
عمدتــا 3 محصول با نام هاى فشفشــه، ترقه و كوزه 
جنــى توليد مى كردند كه اتفاقا برخى شــان بســيار 
خوب مى سوختند. همه  فرآيند توليد در خانه ها انجام 
مى شــد و هركس با توجه بــه مهارتش محصولى با 
كيفيت مختلف توليد مى كــرد. در دوران پهلوى هم 
كمابيش به همان منوال مواد آتش زا در شورين توليد 
مى شد، اما در دوران ما محصوالت آن صنعت كم كم 
تبديــل به  يك معضل جدى شــد، زيرا برخى كوزه  
جنى هاى بزرگ مى ســاختند و موجــب انفجارهاى 

مهيب مى شدند.
تنها كارى كه مســئوالن هر زمان بايد انجام مى دادند 
آن بود كــه توانمندى اهالى شــورين را به صورت 
ايمــن، علمــى و اصولى در همانجا ســازماندهى و 
ســاماندهى مى كردند تا ضمن از بين رفتن خطرات 
آن تبديل به يك فرصت شــغلى براى اهالى شورين 
شود. شــايد هنوز هم فرصت باشد تا با ساخت يك 
سوله كوچك توليد مواد آتش زا و توليد محصوالت 
بومى مقدمات ســاخت يك كارخانه بزرگ را براى 

آينده فراهم كرد.  

كرونا خانواده بزرگى از ويروس ها 
 كروناويروس ها خانــواده بزرگى از ويروس ها 
هســتند كه طيفى از عفونت هاى تنفسى خفيف از 
سرماخوردگى معمولى تا شديد مثل سارس، مرس 
كرونا ويــروس و در ماه هاى اخيــر كرونا ويروس 
جديد را شامل مى شوند .كرونا ويروس جديد طيفى 
از عالئم بالينى خفيف تا شــديد را سبب مى شود و 
عالئم بيمارى شــامل ناراحتى تنفسى، تب، سرفه و 
عوارض نادرى مثل پنومونى، ســندرم حاد و شديد 

تنفسى (SARI)، نارسايى كليوى را دربر مى گيرد.
دوره كمون بيمارى: دوره كمون بيمارى حداكثر 14 

روز( 11-2) روز و متوسط آن 5 روز است.
موارد مشــكوك بيمارى شامل كســانى مى شود كه 
عالئم بيمارى و ســابقه مسافرت به مناطق آلوده را 

داشته باشند. 
درحال حاضر واكسن و دارويى براى بيمارى وجود 

ندارد و درمان هــاى حمايتى براى بيمــاران انجام 
مى شــود. مهمترين اصل در پيشــگيرى از بيمارى 
شامل شست وشوى مرتب دست ها با آب و صابون، 
پوشــاندن دهان و بينى در هنگان عطســه وسرفه با 
دســتمال و خميدگى آرنج و انداختن دســتمال در 
ســطل زبالــه درب دار، پختن كامــل فرآورده هاى 
دامى از قبيل گوشــت وتخم مرغ و... تماس نداشتن 
با بيماران مشــكوك وتأييد شده، روبوسى نكردن و 
دســت ندادن در زمان شــيوع بيمارى، اســتراحت 
بيماران در منزل و حضورنداشــتن آنها در محل كار 
و مجمع عمومى، اجتنــاب از انداختن آب دهان و 
بينى در معابر عمومى، جداســازى بيمار در منزل و 
بيمارستان، جداسازى وسايل غذاخورى و شخصى 
و البسه بيماران، ضد عفونى سرويس هاى بهداشتى 

عمومى وخصوصى و...

 دفتــر اقتصــاد فرهنگ و هنر معاونت توســعه 
مديريت و منابع وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
در اطالعيه اى، فراخوان دريافت اطالعات صاحبان 
مشاغل فرهنگى، هنرى و رسانه اى متقاضى دريافت 
حمايت دولتى براى جبران خسارت كرونا را منتشر 

كرد.
به گزارش مركــز روابط عمومى و اطالع رســانى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، با توجه به ضرورت 
ارائــه اطالعات صاحبان مشــاغل فرهنگى، هنرى 
و رسانه اى آســيب ديده در بحران كرونا به وزارت 
كار، رفــاه و تأميــن اجتماعى، بــراى بهره مندى از 
بسته هاى حمايتى دولت، صاحبان مشاغل فرهنگى، 
هنرى و رســانه اى متقاضى دريافت حمايت دولتى 
براى جبران خســارت كرونا مى توانند با مراجعه به 
درگاه اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

درخواست خود را ثبت كنند.
بر اساس اين فراخوان رسته  هاى مشاغل عبارتند از: 
فرهنگى، هنرى، رسانه اى و توليد محتواى ديجيتال

زمان مراجعه و ثبت درخواست در سامانه به تفكيك 

رسته:
اشــخاص  فعاليت  هاى  رشــته  نمونه   

حقيقى در هر رسته عبارتند از:
■ رسته فرهنگى

 نشــر، چــاپ، ادبيات، قــرآن و عتــرت، عرضه 
محصــوالت فرهنگى، زيارتى، ديگــر فعاليت هاى 

مرتبط
■ رسته هنرى

سينما، موسيقى، هنرهاى تجسمى، تئاتر و هنرهاى 
نمايشــى، هنرهــاى ســنتى، مد و لبــاس، عرضه 

محصوالت هنرى، ديگر فعاليت  هاى مرتبط
■ رسته رسانه اى و توليد محتواى ديجيتال

عكاســى  و  طراحى  خبرنگارى،  روزنامه  نــگارى، 
مطبوعاتــى، توليــد محتــواى ديجيتــال، عرضه 
محصوالت رسانه اى، عرضه محصوالت فرهنگى و 

هنرى ديجيتال، ديگر فعاليت  هاى مرتبط
 نمونه   واحدهاى كسب و كار فعال 

در هر رسته:
■  رسته فرهنگى 

انتشارات، كتاب فروشى، موسسه فرهنگى و هنرى، 
مجتمع فرهنگى و هنرى، موسســه قرآن و عترت، 
چاپخانه و واحدهاى وابسته، فروشگاه فرهنگى، كافه 
كتاب، مراكز مهارت آموزى زبان هاى خارجى، دفاتر 
خدمات زيارتى، فروشــگاه هاى عرضه محصوالت 
فرهنگــى، مراكز پخش و توزيــع كتاب و كاالهاى 

فرهنگى، ديگر كسب و كار هاى مرتبط
■ رسته هنرى

ــاى آزاد  ــرى، گروه  ه ــوره هن ــك منظ ــه ت  موسس
ــاى  ــر، بازى  ه ــيقى، تئات ــينمايى، موس ــرى (س هن
ــيار،  ــينما س ــينما، س نمايشــى و ...)، ســالن هاى س
اســتوديوهاى صــوت و تصويــر، مــزون (خانــه مــد 
ــگاه  ــاخانه، فروش ــر، تماش ــالن تئات ــاس)، س و لب
ــرى،  ــگاه آزاد هن ــرى، آموزش ــار هن ــه آث و بازارچ
نگارخانــه، كافــه گالــرى، كارگاه توليــد آثــار هنرى 
ــع و  ــتان آزاد، توزي ــفالگرى و...)، هنرس ــد س (مانن
پخــش فيلــم، ديگــر كســب و كار هــاى مرتبــط

■ رسته رسانه اى و توليد محتواى ديجيتال

ــر  ــال، ناش ــركت فرهنگــى ديجيت ــا ش ــه ي  موسس
ديجيتــال، مراكــز تكثيــر حامل  هــاى ديجيتــال، 
اســتوديوهاى صــوت و تصويــر، پيام رســان و 
ــرى،  ــگاه خب ــزارى و پاي ــى، خبرگ ــبكه اجتماع ش
موسســه مطبوعاتــى و رســانه اى، كيوســك فــروش 
مطبوعــات، دفتــر روزنامــه و نشــريات، مركــز 
ــتى و  ــر سرپرس ــريات، دفت ــع نش ــش و توزي پخ
نمايندگــى مطبوعــات، كانــون آگهــى و تبليغــات، 
شــنيدارى،  و  ديــدارى  آثــار  برخــط  پلتفــرم 
فرهنگــى  محصــوالت  عرضــه  فروشــگاه هاى 
ــد و  ــوآورى تولي ــتابدهى و ن ــز ش ــال، مراك ديجيت
نشــر ديجيتــال، گيــم نــت، ناشــر بــازى، شــركت 
پخــش و توزيــع بازى هــاى رايانــه اى، مركــز 
ــك،  ــهربازى الكتروني ــه  اى، ش ــازى رايان ــه ب عرض

ــط ــاى مرتب ــب و كار ه ــر كس ديگ
راهنماى ثبت نام صاحبان مشــاغل فرهنگى، هنرى 
و رســانه  اى متقاضى دريافت حمايت دولتى براى 

جبران خسارت كرونا به شيوه زير است:
ــن  ــماره تلف ــى و ش ــد مل ــا درج ك ــام ب ■ ثبت  ن
ــت. ــر اس ــى امكان پذي ــى متقاض ــراه اختصاص هم

■ پــس از ثبت نــام فــرم اطالعــات اشــخاص 
حقيقــى و واحــد كســب و كار را بــر اســاس رســته 

فعاليــت و رشــته فعاليــت بايــد تكميــل كنيــد.
■ افــراد حقيقــى كــه بــه صــورت خويش  فرمــا و يا 
بــراى مراكــز فرهنگــى، هنــرى و رســانه  اى بــدون 

قــرارداد اســتخدامى پيــش از شــيوع بيمــارى كرونا 
ــخاص  ــه اش ــاب گزين ــا انتخ ــتند ب ــت داش فعالي
حقيقــى پــس از ثبت نــام و ورود بــه ســامانه، فــرم 

مخصــوص اشــخاص حقيقــى را تكميــل كننــد.
■ مديــران كســب و كارهاى فرهنگــى، هنرى و 
رســانه اى داراى صاحب امتياز حقيقى يا حقوقى، 
با انتخاب گزينه واحد كسب و كار فرم مخصوص 

اشخاص حقوقى را تكميل كنند.
■ اطالعــات الزم دربــاره رســته كســب و كارهــاى 
فراخــوان  در  رســانه اى  و  هنــرى  فرهنگــى، 
"ثبت نــام صاحبــان مشــاغل فرهنگــى، هنــرى 
ــى  ــت دولت ــت حماي ــى درياف ــانه  اى متقاض و رس
ــت. ــده اس ــا" آم ــارت كرون ــران خس ــراى جب ب

- اطالعاتــى كــه درج شــان در فــرم ثبت نــام 
ــا عالمــت * مشــخص شــده اند. ــى اســت ب الزام

 فرآيند ثبت درخواست متقاضيان:
1) مراجعــه بــه ســامانه و ثبــت كــد ملــى و شــمراه 

همراهــى كــه متعلــق بــه همــان كــد ملــى اســت.
ــام شــمراه همــراه  ــا ن ــرى ب ــام كارب 2) دريافــت ن

ــامانه ــور اختصاصــى از س ــز عب متقاضــى و رم
ــا نــام كاربــرى و كلمــه رمــز  3) ورود بــه ســامانه ب

عبــور
4) تكميــل فــرم اشــخاص حقيقــى و يــا حقوقــى 
بــر مبنــاى نــوع فعاليــت كــه در ســامانه ارائه شــده 

ست. ا

صنعت فراموش شده شورينصنعت فراموش شده شورين

فراخوان ثبت اطالعات صاحبان 
كسب و كارهاى فرهنگ، هنر و رسانه متضرر

 از كرونا اعالم شد
تاريخنوع رسته

99/2/16 و 99/2/17هنرى
99/2/18 و 99/2/19فرهنگى

رسانه اى و توليد محتواى 
ديجيتال

99/2/20 و 99/2/21


