
 2020 مـــى    20   1441 رمضـــان   26   1399 مـــاه  ارديبهشـــت   31 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   3000 تومـ ــه+ نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3760  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

4

ران
اي

صاد
اقت

6

معه
جا

5

ش
ورز

7

فوتبال 
پر هيجان ايران 
در 45 روز

شبكه 
فيبر نورى 
در همدان 
گسترش مى يابد

اهداى عضو 
نمادى زيبا 
از انسانيت و 
مهرورزى

... و اينك 
پايان 
مجلس دهم

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

شستا 1200 ميليارد تومان در همدان سرمايه گذارى مى كند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت ميهمان

4

اطالع رسانى 
مختص صداوسيما نيست

 بيــش از يك قرن از انتشــار نشــريات مكتوب 
مى گذرد و با تمام فراز و نشيب هايى كه در اين سال ها 
گريبان مديران و دست اندركاران مطبوعات را گرفته...

يادداشت

2

كرونا فقط براى ما 
نعل وارونه كوبيد

 از ابتــداى آذر مــاه ســال 1398 كــه بنزين در 
كشورمان ســهميه بندى شد، جريان هاى فرصت طلب 

بسيار تالش كردند...

يادداشت

4

نمايندگان منتخب را يارى كنيم
 امــروز چهارشــنبه 31 ارديبهشــت 99، فعاليت 
نمايندگان دوره دهم مجلس شــوراى اسالمى به پايان 
مى رســد و قرار است نمايندگان منتخب دوره يازدهم 

مجلس، چهارشنبه هفته آينده...

يادداشت روز

2

اختيارات مديران را محدود نكنيم!
1- چند وقتى اســت كه 3 عضو در ابتدا ناشناس 
و سپس معرفى شده شوراى شهر همدان، وقت مردم و 
شورا و شــهردارى را با پرسيدن 21 سؤال از شهردار 

كه جواب آن را بهتر از هر كسى مى دانند،گرفته اند...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنين

مديركل محترم نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس استان همدان 

ــاى  ــران و مبن ــت مدي ــى خصل ــت و كاردان دراي
ــق  ــراد الي ــراى نشــاندن اف ــزرگان ب انتخــاب ب

ــر مســند مديريــت اســت. ب
بــا احتــرام بدينوســيله انتصــاب حضرتعالــى در 
ــت  ــك و تهني ــه تبري ــد را صميمان ســمت جدي
ــاف  ــاه الط ــت در پن ــد اس ــوده امي ــرض نم ع
الهــى در راه خدمــت همــواره موفــق و ســربلند 

باشــيد.

t

ون  ه را ا  و ا ا

روزنامه همدان پيام

همكار گرامى

سركــار خانم حميـدى
فقدان اندوهبار مادر گراميتان را صميمانه خدمت 
شما و خانواده محترمتان تسليت و تعزيت عرض 

نموده و از خداوند متعال مغفرت الهى و حشر 
ايشان با اولياى الهى را خواستاريم.

آگهى فروش ملك متعلق به ميدان بار همدان آگهى فروش ملك متعلق به ميدان بار همدان 
يك قطعه زمين به مساحت 16000 مترمربع (4000 متر * 4000 متر) واقع در همدان، 
جاده كرمانشاه، پشــت پليس راه جديد همدان - كرمانشاه، راه روستاى حسين آباد 

عاشورى به قيمت توافقى به فروش مى رسد

تلفن تماس: 08134240727 - 09181115582- 09181112123

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 در ادامه عمليات عمرانى و ساماندهى خيابان قهرمان، 
زيرسازى و آسفالت ريزى اين معبر در روز جارى با هدف 

بهبود ترافيك و رفاه حال شهروندان انجام شد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان عنوان كرد: به منظور 
ارتقاى ســطح ايمنى تــردد و بهبود ترافيــك، عمليات 
ســاماندهى و اصالح هندســى خيابان قهرمان از ابتداى 

سالجارى آغاز شد. 
دهبانى صابر با بيان اينكه اصالح هاى هندسى صحيح در 
معابر شهرى مى تواند بسيارى از مشكالت تردد شهروندان 
را حل كند، عنوان كرد: يكــى از اهدافى كه در مديريت 
ترافيك شــهرى به دنبال آن هســتيم روان ســازى و رفع 
گره هاى ترافيكى اســت كه اين مهم سبب بهبود كيفيت 

زندگى همشهريان عزيز خواهد شد.
مدير فنى شــهردارى منطقه يك همدان با اشاره  به اينكه 
خيابان قهرمان به دليل نبود طراحى مناســب در ســاليان 
گذشــته داراى تداخل و گره هاى ترافيكــى بود، گفت: 
در ابتدا عمليات هدايت آب هاى ســطحى با اســتفاده از 
لوله گذارى و ايجاد كانال هاى زيرزمينى براى جلوگيرى از 
مشــكالت آب گرفتگى اين معبر و هدايت روان  آب ها در 

فصول پربارش انجام شد.
 گلفام ادامه داد در ادامه عمليات ســاخت رفوژ وسط و 
جدولگذارى براى بهســازى و زيباسازى اين معبر انجام 

شــد و با تكميل شــدن پروژه، كاشت فضاى سبز آن نيز 
آغاز مى گردد.

وى ادامــه داد در راســتاى پروژه هاى پياده روســازى و 
استانداردســازى كه در معابر سطح منطقه انجام  مى شود، 
پياده روســازى خيابــان قهرمــان با رعايــت ضوابط و 
استانداردها براى استفاده مناسب تمامى افراد جامعه انجام 

پذيرفت.
گلفام مطرح كرد عمليات زيرســازى خيابان قهرمان نيز 
در روزهاى گذشــته انجام شــده و در صبح روز جارى 
با هماهنگى هاى الزم عمليات آســفالت ريزى اين معبر با 
استفاده از دســتگاه هاى فينيشر و 500 تن آسفالت انجام 

شد.

سامانـدهى و اصالح هندسى خيابان قهـرمـانسامانـدهى و اصالح هندسى خيابان قهـرمـان

غافلگيرى 
مسئوالن 
از گرانى

آيا آمادگى پذيرش 
مسافر داريم؟

استان سردرگم 
براى مديريت 

«مسافران فطر»
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امتحانات دانشگاه برگزار 
مى شود

■ زمان امتحانات دانشگاه بوعلى مشخص نشده اما امتحانات 
دانشگاه آزاد از 24 خرداد تا 13 تير است 
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اختيارات مديران را محدود نكنيم!
 1- چند وقتى است كه 3 عضو در ابتدا ناشناس و سپس معرفى شده 
شوراى شهر همدان، وقت مردم و شورا و شهردارى را با پرسيدن 21 

سؤال از شهردار كه جواب آن را بهتر از هر كسى مى دانند،گرفته اند.
البته مردم به خوبى به موضوع و چرايى پرســش اين سؤال ها در سال 
آخــر به منظور ايجاد فرصت تبليغاتى و انجام تبليغات براى انتخابات 
شــوراها در ســال 1400 آگاهى دارند و مى دانند كه نمى شود برخى 
كم كارى ها و حمايت نكردن ها از مديريت شهرى را با اجراى مراسم 
پرسش و پاســخ و قوى نشان دادن شــورا و ضعيف نمايى شهردار، 

جبران كرد.
2- شورا و شــهردارى با هم قضاوت مى شوند و اگر شهردارى پس 
از 3 ســال فعاليت، ضعيف نشان داده شود نتيجه آن قوى بودن شورا 
نيســت بلكه نتيجه آن ضعف شورايى است كه پس از 3 سال متوجه 

شرايطى شده كه ادعاى آن را دارد.
اين وضعيت نشــان دهنده قوت شهردار نيز هست كه توانسته 3 سال 
شــورايى ضعيف را مديريت كند و كار خــود را انجام دهد، البته در 
همدان اينگونه نيست و شــهردار با رعايت ضوابط و تعامل با شورا 

كار كرده است.
3- نگاهى به فرايند طى شــده در شوراى پنجم همدان براى انتخاب 
شــهردار مشخص مى شود اعضا بيش از آنكه به فكر مديريت شهرى 

باشند به فكر هماهنگى شهردار با خودشان بودند.
آمدن افرادى با پرونده هاى عجيب و قريب تخلف به صحن شــوراى 
شــهر و قرار گرفتن يكى از آنها به عنوان گزينه نهايى كه درنهايت به 
عذرخواهى و كنار رفتــن خود وى از معرفى و انجام اقدامات نهايى 

براى فعاليت وى در شهردارى همدان منجر شد.
انتخاب صوفى در فرايندى انجام شــد كه اعضاى شــوراى شهر از 
گزينه هاى غيربومى و با پرونده تخلف نااميد شــده بودند و با فشــار 
افكار عمومى و بزرگان شهر مجبور به انتخاب صوفى به عنوان شهردار 

شدند.
4- شوراى شهر همدان با اســتقرار صوفى و اقدامات ريز و درشت 
وى در ظاهر حامى وى بوده و در اين 3 سال اقدامات وى را به عنوان 

كارنامه شورا ضبط و با آن دور افتخار زده است.
اين روند در ماه گذشــته و بازگشــايى يكى از معابر گردشــگرى و 
گشــايش گره ترافيكى آن منطقه نيز قابل رصد است كه شورا چگونه 

تعابير و تعاريفى از اين اقدام داشته است.
5- اكثريت اعضاى شــورا شرايط تحريم و مشكالت ناشى از تحريم 
براى شــهردارى ها را درك مى كنند و مى دانند كه در كشور پروژه هاى 

عمرانى به چه شرايط سختى دچار شده اند.
آنها مى دانند كه اگر مديرى در نهادهاى عمومى امروز و در شــرايط 
تحريم بتواند حقوق پرسنل مجموعه را تأمين و به موقع پرداخت كند 
و كارهاى روزانه را مديريت كند، شاهكار كرده است هرچند شهردار 
همدان فراتر از اين حركت كرده و توانســته پروژه ها را نيز با روندى 

قابل قبول در شرايط كرونا و تحريم پيش ببرد.
6- هر مديرى بايد اختيار داشــته باشد كه بر نيروى انسانى و مديران 
مجموعه نظارت داشته باشد و انتخاب و انتصاب مديران با وى باشد. 

شهردارى نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
اينكه تصور شود ســؤال كنندگان به دليل استفاده شهردار از اختيارات 
مديريتى و جابه جايى مديرانى در شــهردارى كه با ســفارش آنها در 
مديريت ها بودند و انتصاب برخى افراد در شــهردارى كه هماهنگى 
بيشترى با شهردار دارند، به دنبال جبران براى شهردار و قدرتنمايى با 
ابزار نظارتى هستند، پذيرفتنى نيست و افكار عمومى اين فرايند را در 

راستاى منافع شخصى ارزيابى خواهد كرد.
7- اقتدار و هماهنگى الزمه مديريت و پيشبرد امور توسط هر مديرى 
اســت و اگر شــورا بخواهد اين اختيارات را در شهردارى با روشى 
قانونى اما با نتيجه گيرى نادرست، محدود كند، اين شهر، شهردارى و 

شورا خواهند بود كه ضرر مى كنند.
بهتر اســت شورا به فرايندى كه سودى به حال مردم تاكنون نداشته و 
تنها مظلوميت شــهردار را به رخ كشيده است، بيش از آنكه زيان هاى 
آن براى شورا بيشتر شــود، خاتمه داده و حمايت تمام و كامل خود 
را از شــهردار در سال آخر فعاليت شورا با دفاع از اقتدار و صيانت از 
اختيارات مديريتى وى به ويژه در موضوع انتصابات و منابع انســانى، 
اعالم كند كه قطعا اين روند بيشتر از فرايند لجوجانه سؤال و... به نفع 

شورا، اعضاى آن و شهر خواهد بود.

كشف جسد جوان البرزى در «تاريك دره» همدان
 جسد يك جوان البرزى پس از چند روز تالش و پيگيرى مأموران انتظامى در منطقه 

«تاريك دره» واقع در مسير همدان - تويسركان كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: چندى پيش يك جوان ساكن استان البرز اقدام 
به ســوار كردن چند مسافر به مقصد شهرستان تويسركان كرد و هنگام بازگشت به محل 
ســكونت با راهنمايى يكى از شــهروندان، جاده تاريك دره را به دليل كوتاهى مسير براى 

بازگشست انتخاب مى كند.
جمشيد باقرى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين جوان هنگام بازگشت در نزديكى شهر 
همدان و در منطقه تاريك دره از مســير اصلى منحرف شده و خودروى او به دره حدود 

150 مترى ســقوط مى كند. وى افزود: ساعت 19روز دوشنبه يكى از شهروندانى هنگام 
عبور از اين محل متوجه خودروى حادثه ديده در انتهاى دره شــده و موضوع را به مركز 

فوريت هاى پليسى اطالع رسانى مى كند.
باقرى بيان كرد: تيمى از مأموران در محل حضور يافته و پس از ســاعت ها تالش جسد 
اين جوان را پيدا مى كنند و ظواهر جسد گوياى اين است كه حدود 30 ساعت از وجود 

آن در اين دره مى گذرد.
وى با بيان اينكه جســد تحويل پزشكى قانونى شــد، ادامه داد: خودروى سمند وى نيز 
به دليل چندين بار غلت خوردن تا رســيدن به انتهاى دره، به طور كامل خســارت ديده و 

تالش ها براى انتقال اين وسيله نقليه به خارج از دره ادامه دارد.
فرمانده انتظامى شهرستان همدان يادآورى كرد: شواهد اوليه گوياى اين است كه اين جوان 

با خودروى ســمند در شغل مسافركشى فعاليت داشته و پس از آخرين نوبت جابه جايى 
مسافر ديگر خبرى از او نمى شود.

باقرى افزود: خانواده اين جوان نيز تماس هاى مكررى با تلفن همراه فرزندشــان گرفته و 
پاسخى دريافت نكرده بودند بنابرين نسبت به تشكيل پرونده و اعالم مفقودى اقدام كردند.
وى در تشريح خبرى ديگر، اظهار كرد: ساعت حوالى يك بامداد روز سه شنبه يك دستگاه 
ســوارى پژو پارس در بلوار ارم شهر همدان با سرعت باال به قسمت پشت يك دستگاه 

مينى بوس برخورد كرد كه سرنشين سوارى پژو جان خود را از دست داد.
باقرى با بيان اينكه دليل بروز اين سانحه در دست بررسى است، افزود: همچنين در مسير 
روســتاى يكن آباد منتهى به جاده غارعليصدر يك دستگاه ام.وى.ام با عابر پياده برخورد 

كرد و منجر به مرگ وى شد.

امتحانات دانشگاه برگزار مى شود
■ زمان امتحانات دانشگاه بوعلى مشخص نشده اما امتحانات دانشگاه آزاد از 24 خرداد تا 13 تير است 

«كمك مومنانه» ادامه دارد
 توزيع 600 بسته  به همت رزمندگان ثارا...

 در ســومين مرحله رزمايش «كمك مؤمنانه» هيأت رزمندگان ثارا... 
همدان 600 بسته غذايى را آماده و بين جامعه هدف توزيع كرد.

آدمى گاهى در خلوت خود به اين مى انديشــد كه به راســتى حكمت 
اين ويروس كرونا چه بود؟ شــايد براى ايــن بود كه ديگر نگوييم در 
كشورهاى پيشــرفته چنين است و ٌچنان و افسوس بخوريم كه چرا ما 
مانند آن ها نيســتيم. شايد هم به اين خاطر است كه نشان دهيم قدرت 
ايمان و اعتقاد به خدا در ايران اســالمى رنگ ديگرى دارد، اينجا آدم ها 

حاضرند به خاطر ديگران هم كه شده از جان خود بگذرند. 
از ســوى ديگر خيلى ها هم نگران بودند كــه رنگ و بوى جبهه ها كم 
شده، اما اين روزها به همان سبك و سياق از خودگذشتگى را مى بينيم، 
جوانانى كه يك دهه پس از پايان جنگ تحميلى تازه پا به دنيا گذاشتند، 

به همان شيوه اين باره به دل كرونا مى زنند.
نام خود را گروه جهادى «شهيد حاج ميرزا محمد سلگى» نهادند، همان 
شــهيدى كه مانده بود، تا مأموريت نيمه تمامى را به پايان برساند. حاج 
ميرزا بايد مى ماند، هرچند پاهايش زودتر به بهشت رسيدند، اما او بايد 
مى ماند تا از روزهاى حماسه و عشق بگويد. به جوانان عصر تكنولوژى 
و ارتباطات بگويد كه آن ها روزها چگونه دل ها كانكت مى شد و حماسه 
را به اشــتراك مى گذاشتند. چگونه محبت فوروارد مى شد و هر كامنت 

چطور ريپالى مى شد.

برنامه عملياتى شهر و شهردارى 
وارد فاز اجرايى شده است

 مرحله دوم برنامه راهبردى عملياتى شــهر و شــهردارى همدان با 
حضور دبيران كارگروه هاى ستاد و مشاور برنامه برگزار شد.

بــه گزارش مديريت ارتباطــات و امور بين الملل شــهردارى همدان؛ 
معاون برنامه ريزى و توســعه سرمايه انسانى شهردار همدان در اين باره 
اظهار كرد: برنامه راهبردى عملياتى شهر و شهردارى همدان بر اساس 
«دســتورالعمل تهيه، تصويب، اجرا و پايش برنامه عمليات نوسازى و 

عمران و اصالحات شهر در چارچوب 9 مرحله تعريف شده است. 
مرتضى حضرت زاده افزود: برنامه چشــم انداز شــهر در افق 20 ساله 
ترسيم مى شود و 4 برنامه عملياتى در ابتداى فازهاى 5 ساله تهيه مى شود 
كه وجه تمايز اين برنامه اين اســت تا ضمــن دريافت نظرات تمامى 
گروه هاى ذى نفع، ذى ربط و ذى نفوذ از جمله شهردارى همدان، شوراى 
اسالمى شهر همدان، دســتگاه هاى اجرايى مشاركت كننده، نخبگان و 
متخصصان شــهر و جامعه مدنى، چشم انداز مورد وفاق همگان تبيين 

شود و بر مبناى چشم انداز، برنامه هاى عملياتى تعريف گردد.
رئيس دبيرخانه تدوين برنامه راهبردى عملياتى شهر و شهردارى همدان 
گفت: اتصال برنامه هاى عملياتى به بودجه هاى سازمانى و اندازه گيرى 
روند پيشــرفت برنامه ها به كمك سازوكار پايش متضمن موفقيت اين 
برنامــه خواهد بود. حضرت زاده ادامــه داد: در اين مرحله و با حضور 
مشاور طرح، گزارشــى از اقدامات صورت گرفته توسط كارگروه هاى 

مختلف و ميزان پيشرفت كار ارائه شد.
معاون شهردار همدان ضمن تأكيد بر تسريع در اكران مرحله دوم طرح، 
بيان كرد: يكى از داليل انتخاب مشــاور؛ تسريع در فرايند انجام طرح 
مى باشــد، زيرا بخش قابل توجهى از طرح بايد از طريق مشاور انجام 
گيــرد. وى افزود: در حوزه هايى كه به داليــل حوادث غيرمترقبه نظير 
شيوع ويروس كرونا، خروجى چندان مناسبى را شاهد نيستيم بايستى با 

همكارى مشاور همسو با كارگروها وقت بيشترى لحاظ شود .

1- اطالع رســانى نادرست درباره آزادسازى ســهام عدالت مردم را 
ســرگردان كرده اســت. گويا مراجعه مردم به بورس و كارگزارى ها 
براى ســؤال درباره ســهام عدالت افزايش يافته اســت. گفتنى است 
اطالع رسانى هاى پرابهام و بى هدف از نواقص اجراى طرح هاى بزرگ 

است كه از شيرينى اجراى آنها براى مردم مى كاهد.
2- انسولين بازهم در همدان كم ياب شده است. گويا كم يابى انسولين 
سبب سرگردانى بيماران نسخه به دست شده است. گفتنى است پيش 
از اين نيز در اين زمينه مشكالتى بروز كرده بود كه براى مدت كوتاهى 

مديريت شد.
3- وزارت نفت براى ادامه خدمت نمايندگانى كه در مجلس يازدهم 
حضور ندارند، جاذبه بيشترى دارد. گويا تفاوت حقوق و مزايا و دارا 
بودن پســت هاى مديريتى بيشــتر، دليل اين رويكرد به وزارت نفت 
است. گفتنى اســت مجلسى ها بارها شــعار همسان سازى پرداخت 
حقوق كاركنان دولــت را داده اند اما جاذبــه وزارت نفت براى آنها 

حكايت از ناكامى در اجراى اين شعار دارد.
4- قيمت برنج خارجى در بازار درحال 2 برابر شدن است. گويا تغيير 
نــوع تخصيص ارز براى واردات برنج از ارز 4 هزار و 200 تومانى به 
ارز نيمايى، دليل اين افزايش قيمت است. گفتنى است برنج ايرانى با 
قيمت 23 تا 30 هزار تومان توسط 3 دهك برخوردار و برنج خارجى 
توسط 7 دهك ديگر جامعه مصرف مى شود كه افزايش قيمت مى تواند 

شرايط تأمين برنج مصرفى براى خانوارها را سخت تر كند.
5-خداحافظى وزرا با نمايندگان مجلس دهم آغاز شــده است. گويا 
وزرا ايــن خداحافظى را با دعوت اعضاى كميســيون هاى تخصصى 
انجام مى دهند. گفتنى اســت مجلس دهم در آخرين روزهاى فعاليت 
خود قرار دارد و مجلس يازدهم 6 خرداد ماه آغاز به كار خواهد كرد.

 تاكنون بسيارى از دانشــگاه ها در استان، 
پايــان كالس هــاى دروس نظــرى و آغاز 
امتحانات خود را اعالم كرده اند اما هنوز نحوه 
برگــزارى امتحانات به صــورت حضورى يا 

مجازى در آن ها مشخص نشده است.
با توجه به تداوم شــرايط ويژه همدان در پى 
شيوع كوويد 19 و متوقف ماندن آموزش هاى 
حضورى در دانشــگاه ها، نيمســال دوم سال 
تحصيلى 98-99 به صورت مجازى اســتمرار 
يافت تا جايى كه شــرايط حاكم، دانشــگاه ها 
و شــوراهاى آموزشــى را بر آن داشــت تا 
درباره نحــوه برگزارى امتحانــات پايان ترم 

تصميم گيرى كنند.
وزارت علوم در اين ميان با صدور ابالغيه اى 
به دانشــگاه ها، اعــالم كرد كــه درصورت 
موافقت ســتاد ملى مبارزه با كرونا، برگزارى 
حضورى امتحانــات را اولويت قرار دهند و 
تأكيد كرد در مناطقى از كشور كه به تشخيص 
مرجع ذى صالح، بيمارى گسترش يافته است 
و منطقه يا استان، در وضعيت فوق العاده قرار 
دارد، دانشگاه ها ناگزير به برگزارى آزمون به 

روش غيرحضورى هستند.
در اين ميــان وزيــر علوم بــراى برگزارى 
امتحانــات نهايى پيشــنهاداتى را مطرح كرد 
كه ارسال ســؤاالت يا برگه امتحان از سوى 
دانشــگاه مبدأ به دانشــگاه محل ســكونت 
دانشــجو، برگزارى آزمون هاى چند گزينه اى 
غيرحضورى در قالب پروتكل مشــخص با 
امنيت كامل، ارزيابى نهايى دانشجو به صورت 
تركيبــى، برگزارى امتحان بــا كمك دوربين 
مبتنى بر وب، به روش مســتقيم و ارائه پاسخ 
بــر روى وايت بورد يا برگه ســفيد از جمله 

آن بود.
در چند روز گذشــته اما بيشــتر دانشگاه هاى 
همــدان زمان آغــاز به كار مجــدد و حتى تا 
حدودى نحوه برگــزارى امتحانات پايان ترم 
خــود را اعــالم كردند، اما هنــوز چگونگى 
برگزارى آن به صورت مجازى و يا حضورى 

را اعالم رسمى نكرده است.
 امتحانات دانشگاه آزاد همدان 

3 هفته اى مى شود
تا اطالع ثانوى تاريخ امتحانات دانشــگاه آزاد 
همدان از 27 خرداد ماه به مدت 3 هفته اعالم 
شــده اســت با اين حال هنــوز نگرانى ها در 
باره شــيوه برگزارى آن وجود دارد و برخى 
براى  را  مجــازى  آموزش هاى  دانشــجويان 
آمادگى آزمون پايان ترم خود كافى نمى دانند.

رضا دانشجوى سال آخر رشته مكانيك است 
و بــه خبرنگار ما از دغدغــه اش براى آزمون 
پايان ترم چنين مى گويد: آموزش هاى مجازى 
كه توسط اساتيد در اين مدت به عنوان پست 
دانشجويان  آموزشى  ســامانه هاى  در  صوتى 
منتشر شــده است اگرچه راه حلى براى عقب 
نمانــدن از آمــوزش دروس مختلف بود اما 
براى تعداد زيادى از دانشجويان كاربردى در 

يادگيرى اصولى نداشت.

وى از تاريــخ اعالم شــده بــراى امتحانات 
دانشــگاه آزاد همــدان گاليه منــد اســت و 
مى گويد: با اينكه وزارت علوم نحوه برگزارى 
امتحانات را در اختيار دانشگاه قرار داده است 
اما مشخص نيست دانشگاه آزاد چه اصرارى 
به برگزارى امتحانات در تاريخ هاى پيشــين 

خود دارد.
مريم نيز يكى از دانشجويان رشته معمارى اين 
دانشگاه اســت و مى گويد: برخى اساتيد تنها 
به ارائه جزوه اكتفا كرده اند و هيچ تدريســى 
ندارنــد و حتــى زحمت ايجاد يــك كانال 
آموزشــى را به خود نداده اند تا اگر ســؤالى 
پيش آمد، بشود با ادمين ارتباط گرفت و رفع 

اشكال كرد.
وى افزود: بســيارى از دروس بــه يكباره و 
در حجم بااليى روى پســت صوتى ســامانه 
دانشــجويان قرار گرفت، چــون تا عيد براى 
برگــزارى كالس هاى آنالين اســاتيد خيلى 
همــكارى نمى كردند و پــس از آن به يكباره 
حجم زيادى از محتواى دروس را بارگذارى 
كردند كه در شــرايط كنونى براى دانشجويان 
مطالعه و اشــرافيت بر موضوعات آن سخت 
اســت و خدا مى داند قرار است امتحانات با 

چه نتيجه اى برگزار شود.
اين شــرايط درحالى است كه رئيس دانشگاه 
آزاد همدان در گفت و گو با همدان پيام گفت: 
امتحانات پايان ترم دانشــگاه آزاد اسالمى بر 
اساس آخرين دســتورالعمل كشورى از 24
خــرداد تا 13 تيــر به مدت 3 هفتــه برگزار 

مى شود.
مرتضى قائمى، با اشــاره به زمــان برگزارى 
امتحانات پايان ترم نيمســال جارى دانشگاه 
آزاد اســالمى، افزود: كالس هاى آموزشــى 
و جبرانى دانشــگاه تا 17 خــرداد به صورت 
مجازى ادامــه خواهد داشــت و پس از آن 
دانشجويان يك هفته براى آماده سازى حضور 

در امتحانات، فرجه خواهند داشت.
وى با بيان اينكه دانشــگاه آزاد اســالمى در 
بازگشايى دانشــگاه و برگزارى كالس ها تابع 

مصوبات ستاد مقابله با كروناست و براساس 
تصميم اين ســتاد عمل مى كنــد، عنوان كرد: 
با توجه به شــرايط ويژه كشور به دليل شيوع 
ويروس كرونا، امتحانات پايان ترم دانشــگاه 
آزاد اسالمى در نيم سال جارى به مدت 3 هفته 
از 24 خــرداد تا 13 تيرمــاه، با رعايت كامل 
پروتكل هاى ابالغى ستاد ملى مقابله با كرونا 

و وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.
وى همچنين درباره امتحانات عملى بيان كرد: 
پس از پايان امتحانات، دروس عملى از قبيل 
آزمايشــگاه و كارگاه  هاى عملى آغاز شده و 
متناســب با اتمام كالس ها، امتحانات توسط 
اســتاد مربوطه اخذ و نمــرات آن در كارنامه 

نيمسال جارى ثبت مى شود.
وى همچنيــن گفت: در مــدت 3 هفته باقى 
 مانــده تا 17 خرداد، كالس هاى آموزشــى و 
جبرانى اســاتيد مقاطع كاردانى و كارشناسى 
كــه به هر دليل موفق بــه برگزارى و تكميل 
كالس هاى خود نشــده اند، به صورت مجازى 
برگــزار مى شــود كــه اين كالس هــا براى 
دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى 
مى تواند به صورت حضورى يا مجازى برگزار 

 شود.
قائمى با اشاره به زمان برگزارى ترم تابستانى 
اين دانشگاه نيز، گفت: ترم تابستانى دانشگاه 
آزاد اسالمى طبق روال هر سال، اما به صورت 
مجــازى برگزار خواهد شــد و ثبت نام آن از 
13 تير و بالفاصله پس از پايان امتحانات ترم 

جارى انجام مى شود.
 دانشجويان بوعلى

مجاز به حذف ترم شدند
در همين راســتا برخى دانشــگاه هاى استان 
از جمله بوعلى ســينا به دليل شرايط به وجود 
آمــده در روند تحصيلى دانشــجويان به آنها 
مجــوز حذف تــرم جــارى را داده اند كه بر 
اساس گفته هاى معاون آموزشى و تحصيالت 
دانشجويان  ســينا  بوعلى  دانشــگاه  تكميلى 
مى تواند بدون درنظر گرفتن تعداد واحدهاى 

باقيمانده 2 درس خود را حذف كند.

دربــاره بازگشــايى  حســن ســارى خانى، 
دانشگاه ها، با تأكيد بر اينكه دانشگاه ها تعطيل 
نشــده و فقط آمــوزش مجــازى جايگزين 
آموزش حضورى شده است، اظهار كرد: براى 
آغاز تدريس حضورى در دانشــگاه ها نياز به 
دســتورالعمل وزارت علــوم داريم كه تا اين 
لحظه چنين خبرى به صورت رسمى براى ما 

منتشر نشده است.
وى دربــاره تغيير تقويم آموزشــى بيان كرد: 
زمان برگزارى امتحانــات از تغييرات تقويم 
آموزشى اســت كه براى تعيين زمان دقيق آن 
منتظر دســتورالعمل وزارتخانه هستيم؛ عالوه 
بر آن شرايط حذف اضطرارى مهيا شده است، 
به طورى كه دانشــجو مى توانــد بدون درنظر 
گرفتن تعداد واحدهاى باقيمانده 2 درس خود 

را حذف كند.
ســارى خانى درباره نحوه برگزارى امتحانات 
مطرح كرد: ارزشيابى مستمر هميشه در قالب 
ميان تــرم و آزمون در هر ترم وجود داشــته 
اســت و اهداف آن جداى از امتحانات پايان 
ترم است و نمى تواند جايگزين مناسبى براى 

آن باشد.
وى ادامه داد: در تالش هســتيم تا حد امكان 
امتحانات به صورت حضورى برگزار شــود، 
زيرا امتحانــات مجازى به زيرســاخت نياز 
دارد و برخى دانشــجويان هم به دليل نداشتن 
امكاناتــى از قبيــل رايانه و اينترنــت، زمينه 

پيوستن به برنامه امتحانى آنالين را ندارند.
وى دربــاره نحوه پرداخت شــهريه توســط 
دانشــجويان روزانــه اى كه ســنوات دارند 
نيــز گفــت: طبــق تصميمى كــه در هيأت 
پرداخت  شــده،  گرفتــه  دانشــگاه  امنــاى 
شــهريه دانشــجويان به صورت ترمى است. 
تصميم گيرى در اين زمينه در حيطه اختيارات 
معاونت آموزشى نيســت اما تعدادى مزاياى 
مالى براى دانشجويان از هيأت امنا درخواست 
داده ايم كه هيأت امنا اواخــر خرداد يا اوايل 
تيرماه با كميسيون مربوطه جلسه برگزار كرده 

و در اين باره تصميم گيرى مى كنند.

مهدى ناصرنژاد »
  از ابتداى آذر ماه سال 1398 كه بنزين 
در كشورمان سهميه بندى شد، جريان هاى 
فرصت طلب بسيار تالش كردند تا به بهانه 
افزايــش قيمت بنزين، فضــاى اقتصادى 
جامعه را ملتهب ســاخته و امواج گرانى 
بــه راه اندازند. در آن مقطع دولت به مردم 
قول داد به هر طريق ممكن مانع تســرى 
قيمت افزايشــى بنزين به ســاير كاالهاى 
پرمصرف باشد و حفظ قيمت هاى پيش از 
طرح بنزين را از بخش هاى دولتى و وابسته 
به دولت آغاز كرد و تقريباً بر اين سياست 
ثابــت قدم بود تا اينكه ناغافل بالى كرونا 
از پشت كوه رســيد و برنامه هاى معمول 
دولت و كارهاى مملكت تحت تأثير فشار 
روزافزون كرونا قرار گرفت و خوابيد! در 
آغاز شيوع كرونا و هجوم قشرهاى مردم 
براى تهيه لوازم و مواد بهداشــتى، طبيعى 
بود كه قيمــت چنين كاالهايــى يكباره 
از فرش بــه عرش برســد و كمبودهاى 
تصنعى هم ايجاد شــود. در همين شرايط 

دولت تمام امكانات و توان و توجه خود 
را براى حفظ ســالمتى مردم و جلوگيرى 
از فاجعه كرونا بــه كار گرفت و معموالً 
در بحبوحه بحــران، هرزآب هاى مخرب 
هم به  راه مى افتد و شارالتان هاى اقتصادى 
جسارت پيدا مى كنند فعاليت هاى مجرمانه 
خــود را از كانال هاى زيرزمينى و پنهان به 
سطح جامعه بكشانند، به خصوص اينكه 
چرخ اقتصاد جامعــه ما هنوز روى كاكل 
واسطه ها و خرده سرمايه دارها مى چرخد 
كه اندوخته هاى راكدى براى چنين مواقع 
و دست به دســت كردن كاالهاى ضرورى 
مــردم دارند. يكــى از دوســتان تعريف 
مى كرد، دختر خانمش را 30 ســال گوشه 
دلش نگهداشته بود و شير پاك خورده اى 
پيدا نمى شــد تا اين عزيز دردانه را شوهر 
بدهد تا اينكه تك سوار قصه ها با كرونا از 
راه رسيد و ما هم سراسيمه به فكر تدارك 
جهيزيه افتاديم و تراژدى آغاز شد! دوستم 
كه در چنين تعريف ها هر شنونده اى را تا 
پايان شــاهنامه با خود مى كشاند، به اينجا 

رســيد كه تا ما آمديم چند قلم جهيزيه از 
انواع لوازم خانگى جور كنيم هر چه ملخ 
بــود از هوا و زمين ســرازير بازار همدان 
شــد و تخم تمام آن چيزهايــى كه الزم 
داشــتيم ملخ ها خوردنــد و به قولى حاال 
ما شــديم پياده و آقايان فروشنده سواره، 
نمايندگى هاى مجاز هم يا مصلحتى تعطيل 
كرده بودند و يا بــه بهانه حفظ و رعايت 
فاصله هاى اجتماعى يا همان فاصله طبقاتى 
اصًال كسى راتحويل نمى گرفتند و نتيجه 
اين شد كه ما مجبور بوديم دانه دانه لوازم 
ضرورى خود را به مغازه داران ســفارش 
دهيم و آنان هم برايمان سناريو تنظيم كنند 
كه از كجا و چگونه جنس را تهيه مى كنند 
تحويــل مى دهند و به ناچــار چند تومنى 
(چند ميليون) بيشــتر دســت شما (يعنى 

دوست ما) را مى گيرد .
اين داستان بخشــى از واقعيت و جريان 
بــازار و اقتصاد جامعه ما به خصوص در 
كرونايى  گرانى هاى  سخت  روزهاى  اين 

است .

معموالً در حــوادث و اپيدمى هاى بزرگ 
كه نقش مردم در مشــاركت ها و حضور 
فعــال در صحنــه مى تواند كارســاز و 
تعيين كننده باشد، دولت ها سعى مى كنند 
ناز مردم را بيشتر بكشند و تعاملى خارج 
از قواعد رســمى و قانونى ايجاد كنند كه 
متأسفانه ممكن است اين توهم به وجود 
آيــد كه جامعه به حال خود رهاســت و 
اين بستگى به فرهنگ عمومى در جامعه 
اســت كه نقش ملــى خــود را چگونه 
ايفا كنند اما متأســفانه در كنــار تمام از 
خودگذشــتيگى هاى مردمى، جريان هاى 
فرصت طلب براى خود عروســى به راه 
مى اندازنــد و موج ســوارى مى كننــد و 
به معناى واقعى تمام راه هاى ممكن جهت 
سوءاســتفاده خود را به آخر مى رســانند 
و فقــط خرابى و زحمت بــراى جامعه 
به جــا مى گذارند. نمونــه چنين وقايع 
در برهــه كنونى و در مــدت كمى كه از 
بحران كرونا در كشورمان شاهد هستيم، 
سير صعودى قيمت ها است كه از سير تا 
پياز را شامل مى شود اما از خودرو و طال 
و ارز و گوشــى همراه و خانه و ملك و 
انواع لوازم برقى و خانگى شــروع شد و 

هر توليد داخلــى در بخش هاى مختلف 
كشــاورزى، دامــدارى، باغــى، صنعتى 
و خدماتى را هم شــامل شــد. و البته كه 
ردپاى واســطه ها در تمام اين معامله هاى 
پنهان و آشــكار معلوم اســت و صداى 
عبور و مرورهاى مشكوك در تمام كوچه 
پس كوچه هاى اقتصادى و بازار سنتى هم 
به گوش مى رســد. در اين وضعيت نكته 
بسيار قابل تأمل تفاوت فاحش جامعه ما 
با اغلب كشورهاى پيشرفته و مشابه است! 
چــرا كرونا با وجود اينكــه اقتصاد تمام 
كشورهاى جهان را خوابانيده و براى اين 
كار روش دوگانه اى در پيش گرفته است. 
يعنى اينكه درحال حاضر بر اثر ركودهاى 
شــديد كرونا در اقتصــاد جهانى، قيمت 
بسيارى از كاالهاى عمومى در كشورهاى 
پيشــرفته اگر كاهش نيافته حداقلش اين 
اســت كه راكد ثابت مانده اســت. مثًال 
در اين مورد قيمت مســكن و ماشين و 
كاالهاى صنعتى اســت كه در دنيا كاهش 
يافته اما در كشــور ما دچار ســير شديد 
صعودى است. اين اتفاق در اروپا و همين 
كشــور همســايه خودمان نيمه اروپايى 
و نيمه آســيايى كامًال مشهود است. البته 

دليل عمده آن هم اين است، ما در كشور 
خودمان به عنوان سرمايه گذار خرد و كالن 
فرق ندارد شغل اصليمان چيست اما همه 
در يك مقطع خاص يا فروشنده مى شويم 
يا خريدار! به همين علت اغلب قيمت ها 
در جامعه ما صعــودى و در مواقعى هم 
كاهش هاى كم محســوس به همان علت 
كه همه فروشنده مى شويم اتفاق مى افتد! 
در خيلى از كشــورها كه تورم و افزايش 
قيمت هاى عمومى نامحسوس مى باشد به 
اين دليل اســت كه هركس فقط به شغل 
اصلى خودش متمركز است و به كارى كه 
تخصص ندارد وارد نمى شــود و فرصت 
نمى كند اندوخته مختصر خود را كه اغلب 
هم دارند، وارد معامله ماشــين و خانه و 
كاال و نخود و لوبيــا كند! يك روزى در 
همين بازار ســرگذر خودمان مشــغول 
خريد بــودم و اتفاقاً دوران ارزانى قيمت 
گوجه فرنگى بود ، جــوان خوش صداى 
گوجه فروش ازم پرســيد، حاج آقا چند 
كيلو؟ گفتم يك كيلو بســم است، جوان 
خمى به ابرو انداخت و شكوه وار گفت، 
حاجى اگه نرخ گوجه امروز باال بود هم 

باز يك كيلو مى بردى؟!

يادداشت 

كرونا فقط براى ما نعل وارونه كوبيد
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فرماندار تويسركان:
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى
 در نانوايى ها جدى گرفته شود

 رعايت بهداشــت، توزيع نان عادالنه، وضع ظاهرى متصديان در 
نانوايى هاى، الزم است كه جدى گرفته شود.

 فرماندار شهرســتان تويسركان با بيان اين مطلب و در بازديد سرزده 
از اين واحدها به منظور رفع مشكالت و وضعيت آرد و نان نانوايى ها، 
وضعيت توزيع نان، سهميه آرد، رعايت بهداشت، كيفيت، قيمت نان 

را مورد بررسى قرارداد.
سيد رسول حسينى ضمن تذكر به تمامى نانوايى ها به رعايت بهداشت 
و توزيع نان به صورت عادالنه در نانوايى ها تأكيد كرد و سپس افزود: 
ارائــه خدمات به مناطق محروم و دورافتــاده جزو وظا يف نهادهاى 

دولتى است و اين حق مردم است كه نيازهايشان را مطالبه كنند.
 صبح امروز با فرماندار اين شهرســتان ديدار و به بيان مشــكالت و 

معضالت موجود در اين روستا پرداختند .
حســينى در ديــدار با تعــدادى از اهالى روســتاهاى بخش مركزى 
شهرســتان تويســركان به بيان اهميت ارائه خدمات مناسب به مردم 
به ويژه اهالى روســتاها كه با امكانات محــدود و كم درحال گذران 
زندگى هســتند، گفت: مديران اين شهرستان خدمات رسانى مطلوب 
به مردم را در دستور كار هميشگى خويش قرار داده اند و همه تالش 
دستگاه هاى دولتى شهرستان تويسركان كاهش دغدغه هاى مردم مناطق 

كمتر برخوردار است.
در اين ديدار، رسيدگى به مشــكالت كشاورزى، دامدارى، بهداشت 
روســتاها، شــيوه مديريت جمع آورى آب هاى سطحى براى استفاده 
در مزارع، از جمله خواســته هايى بود كه مردم روســتاها از فرماندار 

شهرستان تويسركان داشتند.

هوش و ابتكارعمل، نياز روابط عمومى ها
 ابتكار عمل مديران در گرِو روابط عمومى توانمند اداره اســت و 
بايد باهوش ترين و جوان ترين افراد در اين صمت به كار گرفته شوند.

بخشدار مركزى اســدآباد در مراسم تجليل و قدردانى از مدير روابط 
عمومى بخشدارى مركزى اســدآباد به مناسبت هفته ارتباطات روابط 
عمومــى ادامه داد: پيشــرفت و ابتكار عمل همچنيــن به كارگيرى 
فرصت ها براى كيفيت بخشى به فعاليت ها را در گرو توانمندى فردى 

دانست كه به عنوان روابط عمومى در اداره اى فعاليت دارد.
ســليمان نظرى دوست ضمن تبريك اين هفته به تمامى مديران روابط 
عمومى ادامه داد: فعاليت هاى مدير روابط عمومى بخشدارى مركزى 
را مطلوب ارزيابى كرد و گفت امروز در فضاى مجازى اطالع رسانى 
به موقع و طبق قوانين نظام جمهورى اسالمى يكى از ويژگى هاى مدير 

روابط عمومى خوب و موفق است.
 الزم به ذكر است در اين مراسم، با اهداى لوح از زحمات و تالش هاى 
محمدباقر خزاعى مدير روابط عمومى بخشدارى مركزى قدردانى شد.

اختالف خانوادگى در اسدآباد
 موجب قتل داماد شد

 فردى كه اقدام به قتل همسر خواهرش با استفاده از سالح شكارى 
در اسدآباد كرده بود به قتل اعتراف كرد. 

معاون اجتماعى فرمانده انتظامى استان همدان با اعالم اين خبر اظهار 
كرد: روز گذشته همسايه هاى ســاكن در يك محله در شهر اسدآباد 
با شنيدن ســر و صدايى موضوع را به مركز فوريت هاى پليسى 110

اطالع رسانى كردند.
حسين بشرى افزود: مأموران انتظامى پس از حضور در محل يادشده 
با جســد فردى مواجه شدند كه از ناحيه سر و صورت مورد اصابت 
ســالح شــكارى قرار گرفته اســت كه ابتدا عالوه بــر فرضيه قتل، 

خودكشى نيز مطرح بود.
بشرى ادامه داد: پليس كه به چند تن در اين زمينه مظنون بود آنها را به 
مقر انتظامى احضار كرده و پس از بازجويى هاى فنى و پليسى، برادرزن 

مقتول به اين قتل اعتراف كرد.
به گــزارش ايرنا وى با بيان اينكه مقتول 37 ســاله و داراى 3 فرزند 
است، اظهار كرد: طبق بررسى هاى انجام شده اختالف خانوادگى عامل 

بروز اين قتل بوده است.
وى گفت: افــراد ريش ســفيد و ذى نفوذ فاميل نبايــد اجازه بدهند 
يك اختــالف خانوادگى جزئى به قتل يك فرد منجر شــود بلكه با 
كدخدامنشى بايد كدورت ها و اختالف هاى به وجود آمده بين طرفين 

را حل كنند.

 عصر روز گذشته در ابتداى بلوار مدنى به مدت 3 دقيقه با ماشين 
توقف كردم و همســرم براى خريد بــه مغازه رفت درحالى كه خودم 
در ماشــين پشت فرمان بودم، پس از گذشت 2 ساعت پيامى دريافت 
كردم مبنى بر اينكه به دليل توقف در بلوار مدنى 70 هزار تومان جريمه 
شديم! اين چه انصاف و عدالتى است؟ ما براى 10 هزار تومان خريد 
ارزانتر به مغازه هاى حاشــيه شهر مى رويم، در اين وضعيت نابه سامان 
بيمارى و قيمت هاى گزاف بايــد 70 هزار تومان بى خود و بى جهت 
جريمه شــويم؟؟ صداى مــا را لطفا به گــوش راهنمايى و رانندگى 

برسانيد. 
 0918710..97*

 وضعيت مســكن و قيمت هاى بى پايه و اســاس صاحب خانه ها، 
مستأجران و كسانى را كه قصد خريد ملك دارند از لحاظ روانى تحت 
فشار قرار داده است، با وارد شدن سهام مسكن به بورس، اميد داشتيم 
كه خانه ها به قيمت هاى واقعى خود بازگردد اما اوضاع بهتر كه نشــد 
حتى بدتر هم شد. تكليف ما مسكن اولى ها چيست؟ از رسانه ها تقاضا 

داريم اين موضوع را پيگيرى كنند. 
* الف.ر از همدان

كودكان كار را دريابيد...
 شب گذشته حدود ســاعت 12، 2 كودك كار در حوالى خيابان 
پاســتور مظلومانه و آدامس به دســت روى پله هاى يكى از خانه هاى 
اين شــهر خوابيده بودند. بى جا و مكانى اين قشر دردى مضاعف در 
اين شــرايط جامعه است. از دولتمردان و صاحبان قدرت مى خواهيم 
به جاى وعده هــاى پوچ و توخالى كمى هم به فكــر جا و پناه براى 

كودكان كار باشند. 
* عظيمى از همدان

 معضل تردد موتورسواران در پياده راه بوعلى موجب سلب امنيت 
و آرامش مردم است. باوجود نصب بنرهاى عريض در محل به دليل 
بى توجهى و سهل انگارى مديران مربوط، موتورسواران بدون رعايت 
حال عابران پياده در طول و عرض پياده راه جوالن مى دهند و گذشته 
از آلودگى صوتــى، ايمنى مردم را به شــدت به مخاطره مى اندازند. 
فلســفه وجودى اين پياده راه از نامش پيداســت اما شهردارى ديگر 
مثل ســابق اهميتى بــه اين ماجرا نمى دهــد. اميدواريم با اين تذكر 
مديران شــهرى به احترام شهروندان، آرامش نسبى را دوباره به اين 

مكان برگردانند.
* با سپاس، يك شهروند

پلمب يك شركت بازاريابى شبكه اى در نهاوند
ــبكه  ــك ش ــى ي ــد اطالعات ــا رص ــد ب ــتان نهاون ــى شهرس ــس آگاه ــوران پلي  مأم

ــد.  ــايى كردن ــتان شناس ــن شهرس ــاب را در اي بازاري
فرمانــده انتظامــى شهرســتان نهاونــد گفــت: يــك شــركت بازاريابــى شــبكه اى بــدون 

مجــوز توســط مأمــوران پليــس آگاهــى ايــن شهرســتان شناســايى و پلمــب شــد.
ــا رصــد  ــد ب ــتان نهاون ــى شهرس ــس آگاه ــوران پلي ــرد: مأم ــوان ك ــاكى عن ــد س احم
اطالعاتــى يــك شــبكه بازاريــاب را در شهرســتان نهاونــد شناســايى و بــا هماهنگــى 
ــدن و  ــت مع ــده اداره صنع ــى و نماين ــات انتظام ــوران اطالع ــراه مأم ــى به هم قضاي

ــزام شــدند. ــه محــل اع ــراى بررســى موضــوع ب تجــارت ب
ــده، 3  ــق بررســى به عمــل آم ــوران در محــل طب ــزود: پــس از حضــور مأم ســاكى اف
ــز درحــال انجــام  ــد و 53 نفــر ني نفــر خــود را مســئول ايــن شــركت معرفــى كرده ان
فعاليــت حضــور داشــتند كــه مســئوالن شــركت مجــوز قانونــى دربــاره ايــن شــركت 

ــد. ــه نكرده ان ارائ
ــود  ــركت وج ــت ش ــر فعالي ــوزى دال ب ــچ مج ــه هي ــه اينك ــه ب ــا توج ــزود: ب وى اف
نداشــت بــا دســتور مقــام قضايــى ايــن واحــد پلمــب و افــراد مســئول در شــركت بــه 

ــد منتقــل شــدند. پليــس آگاهــى شهرســتان نهاون
بــه گــزارش مهــر وى گفــت: مســئوالن ايــن شــركت شــبكه اى عنــوان كردنــد شــركت 

بازاريابــى تأسيس شــده، بازاريابــى ســينه بــه ســينه بــراى ارائــه كاال يــا خدمــات بــدون 
ــا كمــك  ــه مشــترى ب ــده ب ــى رســاندن مســتقيم كاال از توليدكنن وجــود واســطه، يعن
تبليــغ مشــتريان پيشــين اســت و به عبــارت ديگــر بازاريابــى شــبكه اى يــك محصــول 
خــاص به جــاى تبليغــات رســانه اى توســط مصرف كننــدگان، خــود محصــول تبليــغ 

ــروش مى رســد. ــه ف و ب
ــوز، داراى  ــدون مج ــركت ب ــن ش ــه اي ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك وى خاطرنش
ــت،  ــده اس ــت ش ــى درياف ــم مبالغ ــاخه ه ــرات زيرش ــوده و از نف ــاخه هايى ب زيرش
برخــالف نداشــتن شــاكى تــا ايــن لحظــه، به دليــل فعاليــت غيرقانونــى (بــدون مجــوز) 

ــد. ــى پلمــب ش ــات احتمال ــگيرى از تبع و پيش

آگهي تجديد مناقصه خريد رنگ ترافيكىرنگ ترافيكى

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به خريد رنگ تك جزئى ترافيكى به همراه 
تينر و رنگ سه جزئى با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا از شركتهاى حقوقى و يا توليد كنندگان رنگ 

داراى عالمت تجارى و يا داراى گواهى از وزارت صنعت، معدن و تجارت دعوت به عمل مى آيد اسناد و مدارك مناقصه  را تا مهلت تعيين شده ، تكميل و 
به آدرس همدان، ميدان رسالت ، بلوار واليت، روبرورى كالنترى 15 ، ساختمان معاونت ترافيك، طبقه دوم، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان 

تسليم و رسيد دريافت  نمايند.
ساير شرايط:

 مبلغ تضمين در معامله به  صورت واريز نقدى  به حساب 74081134708383  (930600740801103470838003IR) نزد بانك مهرايران يا ضمانت نامه 
بانكى با اعتبار حداقل سه ماه به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان مى باشد. 

 هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
 بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسليم شود.

 شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول شرايط و تكاليف سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان  مى باشد. 
 چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.

 سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان در رد يا قبول پيشنهاد ها  مختار است.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت شركت برنده: 

 ارائه ضمانت نامه بانكى معادل 10٪  قيمت پيشنهادى به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان
اينترنتى نشانى  از  را  اسناد  يا  و  مراجعه  همدان  شهردارى  ترافيك  و  نقل  و  حمل  سازمان  به  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  مى توانند  متقاضيان   

 http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند. 
 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38215318 -081، سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان تماس حاصل فرمايند. 
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 ■ آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات: 13 /99/03
■ تاريخ بازگشايى پاكات :  99/03/18

■ محل بازگشايى پاكات : شهردارى همدان ، راس ساعت 17

شرايطمبلغ سپرده يا ضمانت نامه شركت در مناقصه (ريال)مقدارموضوع

151/500/000/000 تنرنگ سرد تك جزئى

مشخصات فنى اسناد       1500 ليترتينر 

رنگ سه جزئى
15 تن سفيد
6 تن زرد
4 تن قرمز

1/500/000/000

بيمه نامه البرز و كارت خودرو پرايد به شماره بيمه نامه 4903/15455 
شماره پالك 18-ايران 947س81 شماره موتور 00699447 شماره شاسى 
1412283242960S به نام محمد قرائى فرزند رستم به شماره شناسنامه 

426 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اصالحيـه 

شهردارى همدان

بدينوســيله بــه اطــالع ميرســاند در آگهــى مناقصــه عمومــى مربوط 
بــه واگــذارى پــروژه هــاى عمرانــى شــهردارى همــدان كــه در مورخ 
29 ارديبهشــت در اين نشــريه منتشــر شــده مبلــغ بــرآورد اوليه در 
پــروژه اصــالح شــبكه بــرق انتهــاى بلــوار شــهيد همدانــى و ابتداى 

بلــوار نجفــى، 442/654/416/ 6 صحيــح مى باشــد.

معصومه كمالوند»
كمين  در  كرونايى  بحرانــى  روزهاى   
نهاونــد اســت، با اعــالم وضعيت قرمز 

فاصله اى نيست
ترددهــاى بى مورد و خيابان هاى شــلوغ 
و بى خيال شــدن مردم نســبت به رعايت 
موارد بهداشــتى، اين وضعيت را در كنار 
همجوارى شهرستان نهاوند با شهرهاى در 

موقعيت هشدار تشديد كرده است.
 افزايش جهشى مبتاليان به كرونا و بسترى 
شــدن در بيمارســتان و اعالم هشدار در 
برخى شــهرها و استان هاى اطراف و تردد 
روزانه اين افراد به شهرستان نهاوند هم اين 

خطر را دوچندان كرده است.
 زنان خانه دار بيشــترين آمار مبتال 

در نهاوند 
بنا به آمار و نمودارهاى عنوان شــده بيشترين 
آمــار مبتاليــان در نهاوند مربــوط به زنان 
خانــه دار بوده اســت و همين جاى ســؤال 

بزرگى است.
4 كرونايى در وضعيت حاد

در شرايط فعلى بنا به آمار اعالم شده 12بيمار 
در بيمارستان هستند كه 8 نفر از آنها بسترى 
و 4 بيمار در وضعيت حاد قرار دارند. مراجعه 
ديرهنگام بيمــاران و مبتاليان از داليل ديگر 

اين افزايش و دغدغه ها محسوب مى شود. 
هفته گذشته نيز نهاوند 3 روز بحرانى را پشت 
سر گذاشت و در آســتانه هشدار قرار گرفته 
بود.ســراب ها و اماكن تفريحى شــلوغ شده 
اســت، تعطيالت عيد فطر هم در راه است و 

نگرانى ها را بيشتر كرده است.
 دفاتر معامالت ملكى هم اين روزها 

كم از ديگر اماكن عمومى ندارد
كارگران فصلى كه توسط پيمانكاران به بخش 
خزل انتقال داده مى شــوند و روزانه در تردد 

هستند.
فرماندار نهاوند در ســتاد پيشگيرى، كنترل و 
مقابله با كرونا به مردم هشدار داد تا تجمع ها 

و مراكز خطرساز را كنترل كنند.
مراد ناصرى با بيان اينكه اگر كرونا مديريت 
شــده از توجه مردم نهاوند بــه توصيه هاى 
پزشــكى اســت، اما اگر بى توجه و بى اعتنا 
باشيم، مرگ به واسطه شــهرهاى همجوار و 

موقعيت آنها در كمين شــهروندان نهاوندى 
است. درحال حاضر 2 بيمار كرونايى از يكى 
از شهرهاى همجوار در نهاوند بسترى است.

 بيماران شهرهاى همجوار پذيرفته 
نمى شود

بــه گفته ناصــرى موقعيت نهاونــد به دليل 
مجاورت با 2 استان كرمانشاه و لرستان، قرمز 
پيش بينى شــده بود، زيرا با كمترين فاصله از 

اين مراكز قرار دارد.
بــر همين اســاس ناصرى تأكيــد كرد: جز 
بيماران اورژانســى و تصادفى، هيچ بيمارى 
از شهرهاى اطراف در بيمارستان هاى نهاوند 

پذيرفته نمى شود.
را  اجتماعى  فاصله گــذارى  مردم   

رعايت كنند
وى از مــردم نهاونــد درخواســت كمك و 
همراهــى كرد تا فاصله گــذارى اجتماعى و 
دستورالعمل هاى بهداشتى را رعايت كنند و 

موضوع را جدى تر بگيرند.
 ايستگاه هاى ايست و بازرسى 

فعال شد
ناصــرى بــه اعضــاى ســتاد پيشــگيرى تأكيد 
كــرد: از امــروز سه شــنبه بــه مــدت 2 هفتــه 
ورودى  در  بازرســى  و  ايســت  ايســتگاه 

قلعه قبــاد مســتقر خواهــد شــد، هــالل 
احمــر، پليــس راه و... پــاى كار بياينــد، زيــرا 

ــم. ــى پيــش رو نداري شــرايط خوب
موقعيــت  بــه  تب ســنجى  ايســتگاه هاى 
تعطيــالت عيــد بازگشــته و مجــدد ايســت و 
بازرســى ها در ورودى شــهر فعــال خواهــد 
شــد تــا قــدر عافيــت را بداننــد و تلنگــرى 
ــدار در  ــت هش ــه وضعي ــه ب ــا بلك ــد ت باش

ــد توجــه شــود. شهرســتان نهاون
 نانوايى متخلف بنر زده شود

ناصرى از اتاق اصناف و صنعت و معدن هم 
خواستار بررسى تخلفات نانوايى ها و نصب 
بنر تخلف و پلمب شــد تا به تأمين سالمت 

مردم بى توجهى نشود.
وى تأكيــد كرد: هــر كدام از دســتگاه ها با 
وارد  دارند  مأموريت  وظايف شــان  شناخت 
كار شــوند، بهداشــت هم موظف است كه 

دستگاه ها را حمايت كند.
ناصــرى گفت: اگر بــه دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى هــاى اجتماعــى 
بى توجــه باشــيم، بايد از مــوج دوم كرونا 

استقبال كنيم.
آئين هــاى ختم با شــدت بيشــترى درحال 
برگزارى اســت، در روســتاها اگــر با اين 

جمع هــا در ختم و عروســى و جشــن ها 
برخورد و مديريت نكنند عزل خواهند شد.

 راهكار دهيم
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز در اين نشست 
گفت: نســبت به پيمانكارانى كه سبب تجمع 
كارگران در بخش خزل مى شوند و روزانه در 
تردد هستند اعالم جرم كنيد تا پيگيرى شود.

علــى مختارى در ادامه با بيان اينكه نمى توان 
براى هميشه با قوه قهريه با مراسم هاى مردم 
مقابله كرد، گفــت: بايد يك راهكار و تدبير 

اساسى ارائه دهيم.
وى تأكيد كرد: 2 روز ديگر آئين هاى عروسى 
آغاز مى شــود يا خانواده صاحب عزا در اوج 
ناراحتــى و غصه اســت و نمى شــود گفت 

برگزار نكنيد، بلكه بايد راهكار داد.
به ايــن روال كه مواد ضدعفونــى كننده و 
بهداشتى توســط صاحبان عزا به مردم ارائه 
شود به اجرا و رعايت فاصله گذارى اجتماعى 

تأكيد و مديريت شود.
در اين نشســت از رســانه ها خواسته شد تا 
نسبت به اطالع رسانى و افزايش آگاهى مردم 
نسبت به شيوع كرونا و فاز دوم اقدام كنند و 
از درج آگهى هــاى ترحيم در فضاى مجازى 

ممانعت شود.

طرح تخصصى مركز متالوژى اسدآباد 
راه اندازى مى شود

 طــرح تخصصى مركز متالوژى فنى وحرفه اى اســدآباد به عنوان يكــى از بى نظيرترين مراكز 
متالوژى غرب كشور در 3 ماه آينده راه اندازى مى شود.

معاون عمران و برنامه ريزى فرماندارى شهرستان اسدآباد با اعالم اين خبر افزود: اين طرح توسط 
سرمايه گذار بخش خصوصى و فنى وحرفه اى شهرستان راه اندازى مى شود كه افتتاح و بهره بردارى 

اين مركز ساليانه آموزش 30 تا 40 نفر را به همراه خواهد داشت.
ليال اميدى با بيان اينكه توليدات اين مركز 40 درصد بازار كشــور را تحت پوشــش قرار خواهد 
داد، اظهار كرد: مركز متالوژى فوق براى نخستين بار ريخته گرى فشرده و ريخته گرى سراميك را 

درحال اجرا دارد و در اين رابطه دسته هاى سراميكى كابينت توليد خواهد شد.
اميدى اشــتغال مســتقيم طرح را 20 نفر برشــمرد و يادآور شــد: با توجه به شعار سال به نام 
«جهــش توليد»، طرح تخصصى مركــز متالوژى از نقش مؤثرى در آموزش به همراه اشــتغال 
برخوردار خواهد بود. وى با اشاره به پيشرفت 60 درصدى پروژه خاطرنشان كرد: كارآفرين و 
ســرمايه گذار طرح تاكنون براى پروژه يك ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه صرف كرده و با 
بازاريابى هاى از پيش انجام شــده و سرمايه گذارى طرح، قرار است توليدات اين مركز به خارج 

از كشور نيز صادر شود.

فرماندار در ستادپيشگيرى:

 نهاوند در مرز هشدار است 
به استقبال فاز دوم نرويم

دستگيرى 5 سارق در رزن
4 فقره ســرقت كشف و 5 سارق در شهرستان رزن 

دستگير شدند. 
فرمانده انتظامي شهرســتان رزن با اعالم اين خبر افزود: 
در پي وقوع چند فقره ســرقت در سطح شهرستان رزن 
،پيگيري موضوع در دســتوركار ويژه مأموران انتظامى 
قرار گرفت. على زنگنــه افزود: مأموران كالنتري 11 با 

انجام اقدامات اطالعاتي يك سارق اماكن خصوصي و 
همچنين يك سارق مغازه را شناسايي و دستگير كردند.

 به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان، زنگنه 
در تشريح جزئيات اين خبر گفت: در عمليات ديگري 
2 سارق ادوات كشــاورزي با هوشياري أاموران بخش 
انتظامي ســردرود شناسايي و دستگير شدند و همچنين 

يك سارق موتورسيكلت نيز شناسايي و دستگير شد.

 وى با اشــاره به كشف 4 فقره ســرقت و يك دستگاه 
موتورســيكلت ســرقتي با دســتگيري اين ســارقان 
،خاطرنشــان كرد: هر 5 متهم پس از تشــكيل پرونده 

تحويل مراجع قضايي شدند.
وى در پايــان از مردم خواســت درصورت مشــاهده 
هرگونه موارد مشــكوك، مراتب را به مركز فوريت هاي 

پليسي 110 اطالع دهند.
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اطالع رسانى مختص صداوسيما نيست
على فاضل همدانى»

 بيش از يك قرن از انتشــار 
و  مى گذرد  مكتوب  نشــريات 
با تمام فراز و نشــيب هايى كه 
در اين ســال ها گريبان مديران 
و دســت اندركاران مطبوعــات 
را گرفتــه اما با تمــام توان به 
رسالت خويش كه همانا وظيفه 
اطالع رسانى شفاف و باصداقت 
و دور از غرض ورزى است در 
چشم انداز  اهداف  به  رســيدن 
كشور قدم هاى مؤثرى برداشته اند.

درآن سال هايى كه هنوز راديو و پس از آن تلويزيون پا به عرضه وجود 
نگذاشته بودند، جرايد و مطبوعات يكه تاز عرصه اطالع رسانى بودند 
و بــدون حمايت دولت ها چه پيــش از انقالب و چه پس از پيروزى 

انقالب اسالمى، با تمام توان به رسالت خود عمل مى كردند.
ايــن مطبوعات بودند كه اخبار جنگ هاى جهانى اول و دوم، پيروزى 
متفقين و شكســت آلمان نازى، نهضت تنباكو به رهبرى روحانيت، 
ملى شــدن صنعت نفت با همت بلند محمد مصدق و با حمايت هاى 
آيت ا... كاشــانى، نهضت طاغوت شكن امام خمينى(ره) از 15 خرداد 
1342 تا پيروزى انقالب در21 و22 بهمن ســال 1357 به زعامت و 
رهبرى اين مرد بزرگ را براى دنيا به تصوير كشيدند و همين جرايد و 
مطبوعات بودند كه ماجراى (واتر گيت) را افشا كردند و با افشاى اين 
رسوايى در روزنامه واشنگتن پست در سال 1972 ميالدى به استعفا و 
كناره گيرى ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت اياالت متحده آمريكا 

منجر شد . 
همچنين اخبار سقوط ديوار برلين، جنگ ويتنام، ماجراى مك فارلين، 
افشــاى جنايات امپرياليســت در زندان ابوغريب و افشاى بسيارى 
خبر هاى ديگر در جهان و ايران از جمله افشــاى اختالس هاى كالن، 
حقوق هاى نجومى، اخبار شــفاف و صادق جنگ 8 ساله بين ايران و 
عراق، افشــاى بســيارى از خيانت ها براى ضربه زدن به نظام مقدس 
جمهورى اســالمى، اخبار و افشــاى كودتاهــاى زرد و مخملى مثل 
كودتاى نوژه كه در تيرماه ســال1359 پس مانده هاى نظام شاهنشاهى 
براى براندازى حكومت اســالمى تدارك ديــده بودند، اخبار مربوط 
به حمله نافرجام صحراى طبس كه توســط آمريكاى جنايتكار براى 
آزادسازى گروگان هايى كه در تسخير النه جاسوسى به دام افتاده بودند 
و به نام عمليات پنجه عقاب طراحى و در دوم ارديبهشت سال 1359
به اجر اولى با خواست خدا در صحراى تفتيده طبس زمين گير شد و 
به فرجام نرسيد و در اخبار، اطالع رسانى، آموزش و بسيارى حوادث 
و اتفاقات ديگر در بيــش از 4 دهه پس از پيروزى انقالب و تاكنون 
كه باليى به نام ويروس كرونا يا كوويد19 كه نه تنها ايران عزيزمان را 
در نورديده بلكه گســتره اين اپيدمى به تمام كره خاكى رسيده تالش 

مضاعف كرده است. 
بايد به اطالع مردم صبور، غيور و شــجاع ايران اســالمى و مسئوالن 
باالدســتى دولت گوشزد كرد كه در پيروزى بر اين ويروس منحوس 
و مهار آن و با اطالع رســانى درست و شفاف و آموزش به مردم، اگر 
نشــريات و مطبوعات از صداوسيما بيشــتر تالش نداشته اند در اين 

پيروزى ها كمتر هم سهيم نيستند.
همچنين در اين برهه از زمان كه ويروس كرونا ضربات سهمگينى به 
اقتصاد ملت ها زده اســت به طورى كه برخى صنوف مثل مطبوعات و 
رسانه هاى نوشتارى را نيز زمينگير كرده است، اكنون كه هر روز بيشتر 
از پيش به پيروزى بر كرونا نزديك مى شويم، انصاف نيست كه در اين 
پيروزى بزرگ تالش و ايثار مديران نشريات را كه در كل تاريخ، كمك 

حال دولت ها و ملت ها بوده اند كمرنگ جلوه دهيم.
والسالم

نمايندگان منتخب را يارى كنيم
فيض ا... مظفرپور»

 امروز چهارشنبه 31 ارديبهشت 99، فعاليت نمايندگان دوره دهم 
مجلس شــوراى اســالمى به پايان مى رســد و قرار است نمايندگان 
منتخب دوره يازدهم مجلس، چهارشــنبه هفته آينده، هفتم خرداد كه 
روز تشكيل مجلس است در ساختمان هرمى شكل بهارستان گرد هم 
آيند و ضمن شناختن صندلى هاى سبز خود، فعاليت 4ساله خود را در 

دوره يازدهم مجلس آغاز كنند. 
نكته قابل توجه اين اســت كه تعداد زيادى از نمايندگان مجلس دهم 
در ايــن دوره حضور ندارند و نكتــه مهم ديگر اينكه تعداد زيادى از 
اين منتخبان براى نخستين بار است كه به مجلس راه يافته اند و برخى 
از آنان برخالف اينكه پيش از اين ســمت هاى مختلفى در حوزه هاى 
اجرايى داشــته اند؛ مثال وزير معاون، وزير استاندار و ... بوده اند ولى 

نماينده نبوده اند. 
منتخبان اول و دوم تهران يعنى قاليباف و ميرســليم كه اتفاقا هر 2 نيز 
مدعى رياســت مجلس هســتند، نمونه بارز منتخبان جديد هستند و 
چند وزير دولت هاى ســابق نيز همينطور. در استان همدان نيز 4 تن 
از منتخبان يعنى سرمدى، شهبازى، بيگى نژاد و فالحى براى نخستين 
بار اســت كه به مجلس راه يافته اند، پس اين نمايندگان در سراســر 
كشــور و اســتان، نياز به يارى فكرى دارند كه بايد ضمن استفاده از 
تجربه نمايندگان باســابقه از جمع هاى نخبگانى نيز طلب همفكرى 
كنند؛ حتى از ســاير داوطلبان نمايندگى كه نتوانسته اند به مجلس راه 
يابند و از نمايندگان پيشين كه در اين دوره نيستند، كمك بگيرند تا با 
بهره گيرى از نظرات كارشناســى ديگران با دسته بندى و اولويت بندى 
مشكالت كشور و حوزه انتخابيه خود، با دست پر در مجلس حاضر 
شده و حرفى براى گفتن داشته باشند و اين افراد بايد بدانند كه به گفته 
معصومين(ع) هيچ پشتيبانى مانند مشورت نيست و هر كس استبداد 

رأى ورزد، هالك مى شود. 
اصوال فلسفه تشــكيل مجلس شوراى اســالمى نيز همين است كه 
از خرد جمعى در قانون گذارى اســتفاده شــود پــس بياييم همگى 

نمايندگانمان را يارى دهيم.

تأكيد روحانى بر ضرورت كنترل قيمت ارز 
و جلوگيرى از افزايش نرخ آن

 كنترل قيمت ارز و جلوگيرى از افزايش نرخ آن ضرورت داشــته 
و دقت عمل و هماهنگى دســتگاه هاى اقتصادى و نظام بانكى در اين 

زمينه امرى مهم است.
به گزارش ايسنا، يكصد و سى وهفتمين جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى 
دولت روز گذشــته به رياست رئيس جمهور تشكيل و در اين جلسه 
چند موضوع مهم و تأثيرگذار در بخش جهش توليد و رونق صادرات 

و افزايش درآمدهاى ارزى بررسى و درباره آن تصميم گيرى شد.
در اين جلســه همچنين وزارت خانه هاى نيــرو، ارتباطات و فناورى 
اطالعات و همچنين بانك مركزى موظف شدند موضوع استخراج ارز 
ديجيتال را پيگيرى و برنامه ريزى هاى الزم را در اين زمينه انجام دهند.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت، با توجه به مشكالت 
پديد آمده در اقتصاد جهانى و تأمين ارز، شــيوه بازپرداخت وام هاى 
ارزى سرمايه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملى بررسى و 
مقرر شد در مرحله نخســت براى بازپرداخت وام اين بخش، امهال 
2 ســاله درنظرگرفته شــود و براى حل نهايى مشكالت، موضوع در 

كميسيون هاى تخصصى بررسى و نتيجه آن به دولت ارائه شود.
در بخش ديگرى از اين جلســه ســتاد هماهنگــى اقتصادى دولت، 
گزارشــى از شــيوه هاى درآمد ارزى از طريق صــادرات به تفكيك 
بخش ها،  استان ها و كشورهاى هدف ارائه و پس از بررسى مقرر شد 
به منظور ايجاد هماهنگى هاى الزم و سرعت بخشيدن به فعاليت هاى 
صادراتــى،  بانك مركزى و وزارتخانه هاى صمت و نفت و ســازمان 
برنامه و بودجه به طور مداوم سياست هاى صادراتى و ارزى و تجارى 
را رصــد، موانع را برطرف و تســهيالت الزم را براى صادركنندگان 

پيش بينى كنند.
همچنين تنوع بخشــى به شــيوه هاى واردات و صــادرات و تقويت 

ساختارها و جهت گيرى هاى صادراتى مورد تأكيد قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در اين زمينه تأكيد كرد در 
اختصاص ارز بايد اولويت هاى الزم از جمله كاالهاى اساســى،  دارو، 

 تجهيزات و مواد اوليه موردنياز بخش توليد بايد مدنظر قرار گيرد.

تقويم زمانى انتخابات 1400
 به شوراى نگهبان ارسال شده است

 ســال 1400 در برخى حوزه ها عمًال 4 انتخابات خواهيم داشت و 
انجام مقدمات هر كدام، تقويم خاص خود را دارد كه ما تقويم زمانى 

آن را به شوراى نگهبان فرستاديم.
رئيس ســتاد انتخابات كشور در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در سال 
1400 انتخابات رياســت جمهورى و انتخابات شوراها را به صورت 
همزمان داريم، گفت: عالوه بر آن، 2 انتخابات ميان دوره اى خبرگان و 
انتخابــات مجلس يازدهم را نيز درباره تعدادى از اعضا و نمايندگانى 

كه فوت شده اند، داريم.
جمال عرف عنوان كرد: ما به عنوان قدم  نخست، زمان انتخابات 1400
را براى شوراى نگهبان ارســال كرديم و منتظر پاسخ شوراى نگهبان 
هســتيم. اگر شورا زمان را تأييد كند قاعدتاً عمليات اجرايى بر اساس 
تقويم هر كدام از انتخاباتى كه عرض كردم؛ اعم از رياست جمهورى، 

شوراها، ميان دوره اى مجلس و ميان دوره اى خبرگان بايد آغاز شود.

ترامپ براى كرونا 
تجويز ديگرى كرد

 رئيس مجلس نمايندگان آمريكا در واكنش 
بــه اظهارات رئيس جمهور اين كشــور درباره 
مصرف داروى ضد ماالريا، گفت كه با توجه به 
سن و چاقى بيمارگونه ترامپ، وى با مصرف 

اين دارو سالمتى اش را به خطر مى اندازد.
به گزارش فارس، نانســى پلوســى گفت: او 
رئيس جمهــور اســت و من ترجيــح مى دهم 
دارويى كه از ســوى دانشمندان تأييد نشده را 
مصرف نكند، به ويژه با توجه به گروه سنى وى 
و بگــذار بگوييم گروه وزنى اش. «به اين گروه 

وزنى» چاقى بيمارگونه مى گويند.
دونالــد ترامپ اعالم كــرد كه بــراى مقابله 
بــا ويــروس «كوويــد-19» هــر روز قرص 
هيدروكسى كلوروكين استفاده مى كند. ترامپ به 
خبرنــگاران گفت: وى از يك هفته و نيم پيش 
استفاده از اين قرص را آغاز كرد و از زينك هم 

به عنوان اقدامى پيشگيرانه استفاده مى كند.

جلسات علنى مجلس دهم 
تا ششم خرداد تداوم مى يابد

 عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس 
در تذكرى شفاهى در جلسه علنى روزگذشته 
مجلس گفت كه با توجه به اينكه مجلس دهم 
تا ششم خردادماه وجاهت قانونى دارد، مى توان 
در هفته آينده حداقل 2 روز جلسه برگزار كرد 
تا به طرح ها و لوايحــى كه براى آنان زحمت 

كشيده شده است، رسيدگى كنيم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسينعلى 
حاجى دليگانى افزود: مجلس روز شنبه مى تواند 
جلسه داشته باشــد تا به اين طرح ها رسيدگى 

كنيم.
مســعود پزشكيان كه اداره جلســه علنى را بر 
عهده داشت، در پاسخ به او بيان كرد: هفته آينده 
روزهاى يكشنبه و دوشنبه به مناسبت عيد فطر 
تعطيل است و امكان برگزارى جلسه نيست، اما 
باز هم اين موضوع را در هيأت رئيسه بررسى 

مى كنيم.

اسرائيل از الحاق بخش هاى اشغال شده 
كرانه باخترى خوددارى كند

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا از رژيم صهيونيستى خواست تا از الحاق 
بخش هاى اشغال شده كرانه باخترى خوددارى كند. به گزارش فارس، جوزپ بورل 
در سخنانى گفت: «اتحاديه اروپا تشكيل كابينه جديد اسرائيل را تبريك مى گويد و 
قويا از اسرائيل مى خواهد تا از هرگونه تصميم يكجانبه كه به الحاق سرزمين هاى 
اشغال شده فلسطينى منجر مى شود، خوددارى كند چون اين اقدام بر خالف قوانين 
بين المللى است.» وى چند روز پيش نيز گفته بود كه اتحاديه اروپا هر كارى بتواند 
انجام مى دهد تا به اســرائيل عليه اجراى اين طرح فشار بياورد.  رئيس جمهورى 
آمريكا هشتم بهمن ماه گذشته در نشستى در كاخ سفيد به همراه «بنيامين نتانياهو»، 
نخست وزير رژيم صهيونيستى از طرح معامله قرن خود كه مدعى است براى پايان 

دادن به منازعه فلسطينيان و صهيونيست ها است، رونمايى كرد.

مسكو به همكارى دفاعى با تهران ادامه مى دهد
 از موضع روســيه درباره به پايان رسيدن مهلت تحريم تسليحاتى ايران 
بايد بگويم كه به نظر نمى رســد تالش دولت آمريــكا براى تمديد تحريم 
ايــران كه در 18 ماه اكتبر ســالجارى مهلت آن به پايان خواهد رســيد با 

شود. مواجه  موفقيت 
به گزارش ايسنا، سفير مسكو در تهران اظهار كرد: آمريكا به طرز فاحشى قوانين 
بين المللــى را نقض كرده و تعهداتش را عملى نكرده اســت. حاال هم به دنبال 

تحريك ديگر كشورها براى پيروى از درخواست آن است.
لوان جاگاريان همچنين موضع كشورش در اين باره را بيان كرد و گفت: روسيه 
هيچ مشكلى در برداشته شدن تحريم تسليحاتى نديده و به همكارى دفاعى با 
ايران ادامه مى دهد. اگر ايران درخواســت هاى ويژه اى داشته باشد، به دقت در 

تطابق با هنجارهاى بين المللى مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

آمريكا به اشغال سوريه با نقاب مبارزه 
با تروريسم پايان دهد

 آمريكا بايد به اشــغال سوريه با نقاب مبارزه با تروريسم پايان دهد، جوالن 
بخشى از قلمرو سوريه است و خواهد ماند.

بــه گزارش فارس، ســفير و نماينده دائم ايران در ســازمان ملل متحد گفت: 
نيروهاى خارجى كه دولت ســوريه حضور آنها را غيرقانونى مى داند بايد اين 
كشــور را ترك كنند.  مجيد تخت روانچى در نشست مجازى شوراى امنيت 
ســازمان ملل متحد كه با موضوع سوريه برگزار شد، افزود: من موضع ديرينه 
ايران را بار ديگر تكرار مى كنم كه بحران ســوريه بايد با ابزارهاى سياسى حل 
شود. وى ادامه داد: حاكميت، استقالل سياسى، وحدت و تماميت ارضى سوريه 
بايد كامال مورد احترام باشد و بر اين اساس، تمام نيروهاى خارجى كه حضور 

آنها توسط دولت سوريه مجاز نيست بايد از خاك سوريه خارج شوند.

 مجلس دهم درحالى بــه روزهاى پايانى 
خود نزديك شده اســت كه در طول 4 سال 
گذشــته چالش هاى فراوانــى در خانه ملت 
مشــاهده كرديم؛ به گونه اى كه با گذشت زمان 

انتقادها از عملكرد نمايندگان افزايش يافت.
اين دوره از مجلس در شرايطى شكل گرفت 
كه بيش از يك ســال از دولــت يازدهم باقى 

مانده بود. 
در آن زمــان بــا توجــه به فضاى سياســى 
شكل گرفته در جامعه، مجلس دهم با تركيب 

خاصى كار خود را آغاز كرد.
فراكسيون هاى اميد، واليى و مستقلين تركيب 
سياسى مجلس را تشكيل دادند و اين در حالى 
بود كه وزن اميدى ها قدرى سنگين تر مى نمود.

انتظــار و توقــع افكار عمومى بــرآن بود كه 
مجلس دهــم بتوانــد مطالبــات جامعه در 
ابعاد مختلف سياســى، اجتماعــى، فرهنگى 
و اقتصادى به گونه اى بــرآورده كند كه مردم 

تحول در اين حوزه ها را احساس كنند.
از طرفى انتظار مى رفت بــا توجه به نزديك 

شدن ديدگاه هاى مجلس و دولت به يكديگر، 
شــاهد اتفاقــات خوبى در جامعه باشــيم و 

سياست داخلى و خارجى ما متحول شود.
يك سال پس از شــكل گيرى مجلس دهم 
دولت دوازدهم آغاز شد و اين در شرايطى 
بود كه ســطح انتظارات و توقعات با توجه 
به شــعارهاى دولت تدبير و اميد از يكسو 
و وعده هاى وكالى ملت از ســوى ديگر، 
باال رفتــه بود و نوعى نــگاه اميدوارانه به 
آينــده در اليه هاى مختلف جامعه شــكل 

بود. گرفته 
اما ســير اتفاقات و تحوالت سياسى در سطح 
داخلى و بين المللى شرايط ديگرى را رقم زد و 
موجب شد حتى در تعريف اولويت هاى خود 

تجديدنظر كنيم.
چالش هاى سياسى ناشى از خروج آمريكا از 
برجام و به دنبال آن بازگشت تحريم ها به عالوه 
تحوالت منطقه اى روند تحوالت در جامعه را 

تغيير داد.
در چنين فضا و شرايطى مجلس دهم برخالف 

انتظار نتوانســت اهداف راهبــردى خود را 
به درستى دنبال كند، همچنين گرفتار حواشى 
نيز شد و به مرور انسجام خود را از دست داد.

البته اين به معناى آن نيســت كه مجلس دهم 
عملكردى نداشته است،كما اينكه نمى توان از 
برخــى موفقيت هاى مجلس دهم در تصويب 

طرح ها و لوايح مهم چشم پوشى كرد.
اصوال مــا به دنبال بررســى عملكرد مثبت يا 
منفى مجلس دهم نيستيم، هرچند در اين باره 2 
ديدگاه متفاوت وجود دارد كه تأمل در هريك 

از آن 2 حايز اهميت است.
يك ديــدگاه تأكيد بــر آن دارد كه عملكرد 
نماينــدگان به گونه اى بوده كــه نه تنها چندان 
قابل دفاع نيســت، حتى جايگاه مجلس را نيز 
تحت الشــعاع قرار داده و از رأس امور بودن 

پايين آورده است.
ديدگاه دوم درســت نقطه مقابل آن اســت و 
ضمن دفاع از عملكرد نمايندگان بر اين نكته 
تأكيد دارد كه آنچه سبب چالش ها شده و حتى 
به جايگاه مجلس آســيب زده است، دخالت 

عوامل بيرونى در مجلس و ايجاد مانع در مسير 
فعاليت نمايندگان بوده است.

هرچه هست امروز مجلس دهم با كارنامه اى 
متفــاوت از دوره هاى پيشــين كار خود را به 

پايان مى رساند.
از نــگاه برخى ها انتخابات مجلس يازدهم كه 
اسفندماه سال گذشته با مشاركت نسبتا پايين 
مردم برگزار شد، بى ارتباط با عملكرد مجلس 
دهم نبــود، هرچند فضــاى رقابت ها خيلى 

واقعى نشان نمى داد.
در هرصورت تا امروز فراكسيون هاى مجلس 
دهم گذشته از وزن و جايگاه هركدام، كارنامه 
شــفاف و مشــخصى به افكار عمومى ارائه 

نداده اند. 
در چنين شــرايطى مجلس دهــم به پايان راه 
رســيده و خانه ملت مهيــاى حضور مجلس 
يازدهمى هايى مى شــود كه بخش عمده اى از 
آن را چهره هاى جديدى تشــكيل مى دهد كه 
مشخص نيست با چه رويكردى مسائل جامعه 

را دنبال خواهند كرد.

... و اينك پايان مجلس دهم... و اينك پايان مجلس دهم

خبر

ظرفيت مجلس آينده در 
خدمت بخش فضايى 
كشور خواهد بود
 در ديــدار بــا حاجــى زاده اعــالم كرديــم 
كــه مجلــس آينــده آمــاده اســت از تمامــى 
ظرفيــت خــود بــراى حمايــت از پيشــرفت 

و توســعه صنعــت هوافضــاى كشــور بهــره 
. د بگير

منتخب تهران در مجلس يازدهم در گفت وگو 
با تسنيم، با اشاره به جلسه روزگذشته برخى 
منتخبان مجلس با فرمانده هوافضاى ســپاه 
پاســداران گفت: در اين ديــدار، ما به همراه 
تعداد ديگرى از دوســتان در جريان مراحل 

ســاخت و آماده ســازى ماهواره نظامى نور 
كه به تازگى توســط نيروى هوا فضاى سپاه 
با موفقيت به مدار 425 كيلومترى فرســتاده 

شد، قرار گفتيم.
مجتبى رضاخواه اظهار كرد: ما در اين ديدار 
اعالم كرديم كه مجلس آينده آماده است تا از 
تمامى ظرفيت خود براى حمايت از پيشرفت 

و توسعه صنعت هوافضاى كشور بهره گيرى 
كند. واقعيت اين است كه در سال هاى اخير 
ظرفيت فضايى كشور مورد كم لطفى مسئوالن 
قــرار گرفته و الزم اســت ظرفيت ها در اين 
حوزه هرچه بيشــتر تقويت شود كه طبعا در 
اين راستا نيروى هوافضاى سپاه پاسداران نيز 

از اين موضوع استقبال مى كند

شاهد واگذارى به جاى خصوصى سازى 
در اجراى اصل 44 قانون اساسى هستيم

 اجراى اصل 44 قانون اساســى بيشتر به سمت واگذارى ها سوق 
يافته است، اين درحالى است كه واگذارى ها به صورت رد ديون بوده 

است.
به گزارش ايلنا، رئيس كميســيون ويژه حمايت از توليد ملى مجلس 
در حاشيه نشست علنى روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در جمع 
خبرنگاران گفت: به عنوان مثال با اينكه ساختارســازى خوبى براى 
اجراى اصل 44 صورت گرفت اما اين سياست ها به سمت واگذارى ها 
ســوق يافت، در اين بين واگذارى ها نيز بيشتر به سمت شركت هاى 
بزرگ سوق يافت و در واقع دولت بيشتر نگاه درآمدى به اين موضوع 

داشت، بنابراين به عنوان رد ديون واگذارى ها صورت گرفت.
حميدرضــا فوالدگر افــزود: در اين بين بخــش خصوصى حقيقى 
كمتر به اين موضوع وارد شــد و همچنين فضاســازى براى اشتغال 
جديد و ســرمايه گذارى جديد و بهبود كسب وكار كمتر محقق شد. 
همچنين آسيب شناســى درباره چند واگذارى اخير انجام شد؛ روش 
قيمت گذارى، اهليت ها، انجام ندادن تعهدات پس از واگذارى از جمله 

مسائلى است كه مورد آسيب شناسى قرار گرفت.
وى همچنين تصريح كرد: نتيجه گرفتيم يك ســرى اولويت ها براى 
تحقق جهش توليد بايد درنظر گرفته شــود؛ به عنوان مثال بايد براى 
صنعــت راهبرد ايجاد كرد، همچنين بايــد انگيزه هاى انجام كارهاى 
غيرمولد كاهش يابد تا افراد به ســمت توليــد گام بردارند زيرا هزار 
ميليــارد تومان نقدينگى وجود دارد اما اين ظرفيت به ســمت توليد 

حركت نمى كند، زيرا درگير كارهاى غيرمولد است.
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بهداشتنكتهدانشگاه
 وضعيت دانشجويان شهرهاى قرمز

 معاون آموزشــى وزير علوم درباره آغــاز ترم آينده اينكه با تأخير خواهد بود يا 
خير، توضيح داد و گفت: برگزارى ترم آينده براى دانشجويان جديدالورود از بهمن 

ماه يك گزينه است.
ستاد ملى مقابله با كرونا شرايط حضور دانشجويان در دانشگاه ها را فراهم كرده است 
و دانشــگاه هايى كه اين شرايط را دارند، مى توانند از 17 خرداد پذيراى دانشجويان 
باشــند. به گزارش مهر، على خاكى صديق افزود: اولويت با دانشجويان كارشناسى 
ارشد براى اتمام پژوهش ها و پروژه هاى  عملى است؛ هم اكنون درصد قابل توجهى 
از دانشــگاه ها با آموزش هاى  غيرحضورى درس ها را پيش مى برند و درحال پايان 
مباحث درسى هستند. وى ادامه داد: استمرار آموزش الكترونيكى توصيه نخست به 
دانشگاه ها است اما بخش عمده اى از كار دانشجويان كارشناسى ارشد پژوهش است 
و نياز به حضور در آزمايشــگاه و كارگاه هاى  عملــى دارند كه با توجه به رعايت 

پروتكل هاى  بهداشتى وزارت بهداشت، اين امر امكان پذير خواهد بود.

از ترس تضعيف سيستم ايمنى، كورتون درمانى را 
قطع نكنيد

 در شــرايط اپيدمى كرونا، ديده شــده بيمار به خاطر ترس از وجود كورتون در 
داروهــا كه مى تواند سيســتم ايمنى را ضعيف كند، ميزان مصــرف دارو را كاهش 
مى دهــد، اما اين كاهش، منجر به حمالت بيمارى شــده و بيمــار به ناچار مصرف 
دوزهاى باالتر و حتى داروهاى خوراكى كورتون را آغاز مى كند كه اين خود ريسك 
بيمارى را باالتر مى برد. يك متخصص ريه گفت: مصرف ويتامين ها جز در مواردى 
خاص، تأثيرى در جلوگيرى از ابتالى افراد به ويروس كرونا ندارد، گفت: مردم بايد 
نكات بهداشتى و ايمنى را رعايت كرده و از دستورالعمل هاى بهداشتى پيروى كنند.
به گزارش ايسنا، سامان توانا درباره اقداماتى كه براى پيشگيرى يا كاهش احتمال ابتال 
به بيمارى كوويد-19 بايد انجام دهيم، گفت: در درجه نخست رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى يعنى حفظ فاصله 1/5 تا 2 متر از اهميت زيادى برخوردار است و متأسفانه 

شايد مردم اين روزها نسبت به اين مسأله كمى  بى توجه شده اند.

خطر كرونا براى بيماران قلبى و فشارخونى ها
 معاون دفتر بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت ضمن اشاره به دستاوردهاى 
بسيج ملى كنترل فشارخون باال، در عين حال گفت: مهم است بيماران قلبى و مبتاليان 
فشــارخون باال، در بحران كرونا، كنترل فشارخون خود را جدى بگيرند و با فعاليت 

بدنى متناسب، تغذيه صحيح و... فشارخون مناسبى داشته باشند.
عليرضا مهدوى در گفت و گو با ايسنا، گفت: سال گذشته در بسيج ملى كنترل فشار 
خون باال تعداد زيادى مبتال به فشــارخون باال شناســايى شدند. هدف ما شناسايى 
حدود 1/5 ميليون نفر افرادى بود كه از فشــار خون خود بى اطالع بودند كه در اين 

طرح محقق شد.
وى افــزود: كســانى كــه فشــار خــون باالتــر از 14 روى 90 داشــتند به عنــوان فــرد 
مشــكوك بــه فشــارخون بــاال بررســى شــدند. در كســانى هــم كــه پيــش از ايــن 
ــه يافــت و اگــر  ــد ادام ــود، مراقبت هــاى ممت ــاال مشــخص شــده ب فشــارخون ب

مراقبــت نامرتــب بــود، ممتــد شــد.

وضعيت ارائه خدمات درمانى به 7000 بيمار خاص 
در روزهاى كرونايى

 رئيس اداره امور بيمارى هاى  خاص دانشگاه علوم پزشكى، در ارتباط با روند خدمات درمانى بيماران خاص و صعب العالج در 
روزهاى كرونايى، توضيحاتى ارائه داد.

بــه گــزارش مهــر، حســين عباســى مقــدم، گفــت: در حال حاضــر حــدود 7 هــزار بيمــار خــاص از خدمــات درمانــى دانشــگاه 
علــوم پزشــكى شــهيد بهشــتى بهره منــد مى شــوند كــه بــا شــيوع بيمــارى كوويــد 19 و اختصــاص برخــى بيمارســتان هاى معيــن 
بــه درمــان ايــن بيمــارى، اقدامــات الزم بــراى هدايــت و توزيــع بيمــاران خــاص در مراكــز تحــت پوشــش و ارائــه خدمــات 

كيفــى، مطلــوب و رضايت بخــش انجــام شــد.
وى افزود: كرونا يك بيمارى ويروســى با قابليت واگيرى شديد اســت كه براى افرادى مبتال به بيمارى هاى زمينه اى و خاص خطر 

بيشترى را مى تواند به همراه داشته باشد.

افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى در انتظار تصويب هيأت وزيران
 عضو هيأت امناى ســازمان تأمين اجتماعى با اشــاره به اينكه اعمال افزايش حقوق بازنشستگان در انتظار تصويب هيأت وزيران 

است، گفت: قرار است سهام تعدادى از شركت ها براى همسان سازى حقوق به ما واگذار شود.
اكبر شــوكت در گفت وگو با مهر، درباره درخواست اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى گفت: در جلسه كانون عالى 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى با مدير عامل اين سازمان داشــته درصد افزايش حقوق بازنشستگان مشخص و اين پيشنهاد به هيأت 

وزيران ارسال شده است.
وى افزود: اعمال افزايش حقوق بازنشستگان در انتظار تصويب هيأت دولت است و به محض ابالغ آن را اجرايى مى كنيم.

 شــوكت گفــت: بــر اســاس موافقــت ســازمان برنامــه و بودجــه، قــرار اســت ســهام برخــى شــركت ها بــه تأميــن اجتماعــى واگذار 
ــون همسان ســازى حقــوق بازنشســتگان تأميــن  ــورس را داشــته باشــد. و در ايــن صــورت قان شــود كــه قابليــت عرضــه در ب

اجتماعــى نيــز اجرايــى خواهــد شــد.

مداخله به هنگام، ازآغاز تا انجام
احمد قره خانى*»

 مداخله به هنگام اصطالحى است كه در تشخيص به موقع و ارائه 
خدمات درمانى- توانبخشــى كاربردى اساسى و حياتى براى افراد 

به ويژه نوزادن با شكلى از بيمارى و معلوليت دارد.
 اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه در مجامع بين المللى بهداشــتى 
- درمانى پروتكل هاى منســجم و پيگيرى را براى بهره ورى جهانى 

به ثبت رسانده است. 
وجــود يك نوزاد معلول در خانواده، اثرات روانى ناخواســته اى بر 
والدين مى گذارد كه به واكنش هاى غيرمنطقى و گاهى بى تفاوتى در 
آنها منجر مى شــود تا حدى كه در برخى موارد، پنهان كردن فرزند 

معلول را به همراه خواهد داشت.
ــه تشــخيص  ــد ك ــروى مى كن ــن اصــل پي ــگام از اي ــه به هن مداخل
و درمــان ســريع و به موقــع در ســنين پايين(پيــش از 3 تــا 6

ــول  ــوزاد معل ــد و ن ــدان مى كن ــى را دوچن ــر درمان ــى) اث ماهگ
ــى و  ــه آموزش ــت، وارد جامع ــرى از معلولي ــل تأثيرپذي ــا حداق ب
ــازمان بهزيســتى، وزارت بهداشــت و  ــد شــد. س اجتماعــى خواه
ــزايى را در  ــش به س ــتثنايى نق ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم س

ــد. ــده دارن ــه عه ــگام ب ــه تشــخيص زودهن مرحل
در ايــن اصطــالح، همــكارى و پيگيــرى والديــن و ارجــاع صحيــح 
بــه متخصصــان مربوطــه كــه از آن بــه تيــم درمانــى - توانبخشــى 

ــوردار اســت. ــزايى برخ ــت به س ــود، از اهمي ــرده مى ش ــام ب ن
ــن اينطــور به نظــر مى رســد كــه پــس از تشــخيص وجــود  بنابراي
معلوليــت در فرزنــد، بالفاصلــه مشــاوران متبحــر بايــد قــدم پيــش 

نهــاده و كار بــا والديــن را هرچــه ســريعتر آغــاز كننــد.
به هميــن دليــل به جــرأت مى تــوان گفــت كــه نخســتين گام 
ــاوره  ــت، مش ــخيص معلولي ــس از تش ــاز پ ــى و سرنوشت س حيات
ــان  ــرى درم ــت، همــكارى و پيگي ــرش معلولي ــراى پذي ــن ب والدي
فرزندشــان اســت؛ زيــرا مجــوز ورود بــه خانــواده و كار بــا 
كــودك از ســوى والديــن صــادر مى شــود. همزمــان بــا تشــخيص 
ــم متخصصــان  ــه تي ــدى ارجــاع ب ــن، گام بع ــا والدي و مشــاوره ب

ــوع معلوليــت اســت. ــا ن ــط ب مرتب
به طور مثــال براى معلوليت شــنوايى، متخصصان مربوطه شــامل 
متخصص گوش و حلق و بينى، شنوايى شناس، مشاور، گفتاردرمان، 
مربى ناشنوا، مددكار اجتماعى و ارگان هاى مربوطه كه شامل سازمان 
بهزيستى، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش استثنايى و سازمان 

هالل احمر است.
گام بعدى مداخله به هنگام، درمان جراحى و تجويز وسيله توانبخشى 
و آموزش نحوه به كارگيرى وســيله تجويزشده و درنهايت تشكيل 
جلسات توانبخشى توســط كادر توانبخشى(گفتاردرمان، كاردرمان، 

فيزيوتراپ، شنوايى شناس و ارتوپد فنى) است.
الزم بــه يــادآورى اســت كــه چــون در ايــن مرحلــه ســير درمــان 
طوالنــى بــوده و مســتلزم چنديــن جلســه توانبخشــى مــداوم اســت 
نيــاز بــه صبــر و حوصلــه والديــن و پيگيــرى درمانــى آنهــا دارد و 
اينكــه ايــن جلســات درمانــى مســتلزم صــرف هزينــه اســت كــه 
ــد  ــرورش اســتثنايى مى توانن ارگان هــاى بهزيســتى و آمــوزش و پ

نقــش به ســزايى را در ايــن رابطــه داشــته باشــند.
ــدى و  ــاى رش ــرفت مهارت ه ــان و پيش ــير درم ــردن س ــد ك رص
يادگيــرى كــودك از جملــه مــواردى اســت كــه بايــد توســط تيــم 

توانبخشــى و والديــن دنبــال شــود. 
ذكــر ايــن نكتــه مهــم اســت اســت كــه در تحقيقــات دانشــمندان، 
كودكانــى كــه پيــش از 6 ماهگــى معلوليــت آنهــا تشــخيص داده 
ــى  ــس از 6 ماهگ ــه پ ــى ك ــا كودكان ــاس ب ــت، در قي ــده اس ش
ايــن تشــخيص انجــام شــده اســت، پيشــرفت بهتــرى در كســب 
مهارت هــاى رشــدى و يادگيــرى داشــته اند. يعنــى اينكــه هرچــه 
ــت  ــزان معلولي ــر از مي ــد، صرف نظ ــر باش ــخيص كمت ــن تش س
ــت  ــن وضعي ــالت و همچني ــطح تحصي ــودك و س ــيت ك و جنس
ــر  ــواده، عملكــرد كــودك بهتــر و باالت اقتصــادى و اجتماعــى خان

ــود. خواهــد ب
امروزه برنامــه مداخله خانواده محور يكى از مهم ترين اشــكال در 
مداخله زودهنگام كودك آسيب ديده است و هدف از اجراى برنامه 
خانواده محور صرفا خدمت رسانى به كودكان با نيازهاى ويژه نيست 
بلكه بر پيشــرفت و بررسى نيازهاى ساير اعضاى خانواده نيز تأكيد 

دارد.
در پايان بايد گفت توانمندســازى والدين كودكان معلول، نه با آزاد 
كردن آنان از مســئوليت، بلكه با آگاه سازى ايشان نسبت به واقعيات 
و افزايش قدرت تصميم گيرى مناســب براى خود و خانواده حاصل 

مى شود.
 * رئيس آموزش و پرورش استثنايى
 استان همدان

ايران: اتصال 1500 روستا به شبكه ملى اطالعات
  نگه داريد براى هفته دفاع مقدس افتتاح بشه!!

ايران ورزشى: خليل زاده: چرا انقدر خارجى پرست هستيم؟
 اين هم يه نوع از خود گذشتگيه!!

همشهرى: پيش به سوى خشكسالى 
 باز باران با ترانه رو  بخون وگرنه كرونا مياد سراغتا!!

ابتكار: واردات منهاى انتقال ارز
  كفش بيار ماسك بده!!

تجارت: شهرهاى سفيد با سفره هاى عيد فطر قرمز مى شوند
 مى خواى به جاى سفره طبق بيارن كرونا دورش جا نشه؟؟

خبر ورزشى: مجوز رسمى شروع ليگ فوتبال صادر شد
 با يه بازيكن اضافه تاجدار!!

اطالعات: رئيس جمهور: براى حفظ آينده كشــور بايد به دنبال حزب 
باشيم 

 يعنى مى خواى شكم مردم رو با حزب سير كنى؟؟
جوان: 280 شهر كشور سفيد از كرونا

 كرونا خودش وقت نداره بره اونجاها ولى حواســتون باشــه 
فاميالشو فرستاده!!

كيهان: دولت مى تواند جلوى افزايش قيمت را بگيرد
 با چى بگيره؟ با صداى چى؟ به نفع كى؟

شرق: چرا وزير كشور پس از آبان استيضاح نشد؟
 اين ديگه به صالح ديد كرونا بود!!

شرق: دولت بازار را نجات دهد
  هنوز لباس غواصى دوخته نشده، دارن ماسك مى دوزن!!

ETF جام جم: پشت پرده واگذارى سهام در غالب
 احتماال سهام و كرونا دارن مبادله كاال مى كنن؟؟

تجارت: آرامش به بازارها بر خواهد گشت
 برن فعال ماسك بزنن تا خربزه و خيار درو بشه!! 

آفتاب: جــوان 25 ســاله ايرانى احتمــاال در 70 ســالگى مى تواند 
صاحب خانه شود

 به اين مى گن آرزوى ديرينه!!

دستگيري يك سارق 
با كارت عابر بانك سرقتي

 فرمانده انتظامي شهرســتان همدان، از دستگيري يك سارق كه با 
كارت عابر بانك سرقتي به خريد طال اقدام كرده بود، توسط مأموران 

كالنتري 19 خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبري پليس، جمشــيد باقري، در تشــريح اين 
خبر گفت: مأموران گشــت كالنتري 19 حين گشــت زني در حوزه 
استحفاظي به فردي مشكوك شدند كه در بازرسي بدني از وي، كارت 
عابر بانك، چندين كارت خودرو، موتور ســيكلت و كارت سوخت 
موتور سيكلت كه همگي متعلق به شخص ديگري بود كشف كردند 

و نامبرده به كالنتري منتقل شد.
وي افزود: متهم در بازجويي هاى  فني و پليسي، به بزه انتسابي اعتراف 
كرد و گفت، چند روز پيش آن ها را سرقت كرده و با كارت عابر بانك 
سرقتي، از طالفروشي نيز به مبلغ 10ميليون تومان خريد كرده است و 

طالها اكنون در منزلش است.
اين مقام انتظامي با اشــاره به اين كه در بازرســي از منزل اين سارق، 
تعدادي از اموال مســروقه از جمله: 9 گرم طال شــامل انگشتر، يك 
جفت گوشواره و 2 قطعه ربع سكه بهار آزادي كشف شد، گفت: متهم 

پس از تشكيل پرونده روانه زندان شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان همدان در پايان با اشاره به مطالبه به حق 
مردم عزيز شهرستان براي برخورد مقتدرانه پليس با سارقان و مجرمان 
و قدردانى از تعامل خوب مردم با پليس، از شــهروندان خواســت: 
درصــورت مشــاهده هرگونه موارد مشــكوك، مراتــب را به مركز 

فوريت هاي پليسي 110 اطالع دهند.

دستگيري باند سارقان موتورسيكلت 
در نهاوند 

 فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند، از دستگيري باند 4 نفره سارقان 
موتورسيكلت با تالش مأموران پليس آگاهي اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس، ساكي، در تشريح اين خبر گفت: در پي 
وقوع چند فقره سرقت موتورسيكلت در شهرستان نهاوند، شناسايي 
و دســتگيري سارق يا سارقان در دســتور كار مأموران پليس آگاهي 

شهرستان قرار گرفت.
وي افــزود: بــا اقدمات انتظامــي، اطالعاتي و بررســي هاي فني و 
تخصصي و استفاده از ظرفيت هاي درون و برون سازماني يك باند 4

نفره فعال در امر سرقت موتورسيكلت شناسايى شدند.
اين مقام انتظامي بيان كرد: پس از چند روز تالش شبانه روزي مأموران 
پليس آگاهي شهرســتان با همكاري مأمــوران انتظامي بخش گيان با 
هماهنگي مقام قضائي، متهمان در مخفيگاهشــان دستگير و به پليس 

آگاهي منتقل شدند.
ســاكي گفت: متهمان در بازجويى هــاى  فنى و تخصصى، به 5 فقره 
سرقت موتورســيكلت اعتراف كردند كه با راهنمايي آنان، 5 دستگاه 
موتورسيكلت مسروقه كشف، شاكيان شناســايى و سارقان دستگير 
شــده روانه زندان شــدند. فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند در پايان 
از شــهروندان خواســت: نكات ايمني را درباره حفــظ و نگهداري 
وسيله نقليه و اموال خود را رعايت كنند و هرگونه موارد مشكوك را 

بالفاصله با پليس 110 در ميان بگذارند.

بايد براى طوفان 
اختالالت رفتارى 
پس از طغيان كرونا 
آماده شويم
 در دوران پســاكرونا و بــا فروكش كردن 
ويروس كوويد 19 در كشور، طوفان اختالالت 
رفتارى با توجه به فشارهاى عصبى و روانى كه 

به خانواده ها وارد كرده،  نمايان مى شود.
رئيس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره كشور 
گفت: ورود كرونا به كشور به طور ناگهانى بود 
و متأســفانه با فوت 2 نفر در شهر مقدس قم 
رقم خورد و اين اتفاق سبب شد مسأله كرونا 
در كشور فراگير شــود و در پى آن استرس و 

اضطراب شديد جامعه را فرا گيرد.
محمد حاتمى در گفت وگو با ايرنا با اشاره به 

اقدامات روانشناسان و روانپزشكان در مدت 3 
ماه گذشته  اظهار كرد: اين اضطراب و استرس 
موجب شد نظام روانشناسى كشور با تشكيل 
ســتاد مبارزه با كرونا در استان هاى مختلف، 
 همكاران روانشــناس و روانپزشــكان خود را 
براى آرام بخشــى به ســطح جامعه بسيج كند 
و اين افراد ضرورت داشــت همه به صورت 

داوطلب اين كار را انجام دهند.
وى ادامه داد: خوشبختانه روانشناسان كه حدود 
30 هزار عضو نظام روانشناسى هستند با كمك 
نهادها و مؤسسات از طريق فضاهاى مجازى و 
ابزارهاى نوين مانند واتس آپ، تلفن و سامانه 
4030 با حضــور 700 روانشــناس وارد اين 
عرصه شــدند و به سؤاالت مردم درباره كرونا 
پاسخگو بودند و سامانه هايى كه در شهردارى ها 
وجود داشت از طريق بســته هاى آموزشى و 

رسانه ها نيز در كنار مردم قرار گرفت.

رئيس ســازمان نظام روانشناســى و مشاوره 
كشور افزود: نخستين بار بود كه يك بسيج در 
ميان جامعه روانشناسان و روانپزشكان به طور 
داوطلبانه شــكل گرفت، به گونه اى كه پس از 
اينكه برخى بيماران بهبود مى يافتند و مرخص 
مى شدند، ايجاد گروه هاى داوطلب جهادى در 
كنار بيماران و خانواده هاى آنان ايجاد مى شــد 
و حتى كارشناسان سازمان در كنار افرادى كه 
در رابطه با كرونا عزيزان خود را از دست داده 

بودند، حضور مى يافتند.
وى ادامه داد: همكاران روانشناس در اين مدت 
با كمك دانشــگاه هاى علوم پزشكى، دقيقا در 
كنــار مردم مصيبت ديــده در جاهاى مختلف 
كشور در كنار مردم قرار مى گرفتند و خدمات 
روانشناسى و مشاوره را به اين عده از هموطنان 
ارائه مى دادند و همچنان اين خدمات ادامه دارد.

حاتمى با بيان اينكه براى نخســتين بار بود كه 

بحث سبك زندگى كرونايى از سوى سازمان 
نظام روانشناســى و مشاوره مطرح شد، اظهار 
كرد: در ايــن رابطه معيارها و چگونگى تغيير 
ســبك زندگى قديم و ســبك جديد توسط 
روانشناسان به هموطنان آموزش داده شد و در 
نتيجه از 10 فروردين مــاه تا به امروز با توجه 
به وجود شرايط غيرعادى و همچنين اضطراب 
و استرســى كه مردم را فرا گرفته بود، جامعه 
 به سمت يك آرامش نسبى ســوق داده شد و 

شرايط عادى حكم فرما شد.
رئيس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره افزود: 
به دليل اينكه تعدادى از هموطنان را از دســت 
داده بوديم و اين افراد خانواده هايى داشتند كه 
درگير كرونا بودند، در ســطحى از جامعه اين 
دسته افراد را به عنوان يك انگ اجتماعى طلقى 
مى كردند و اين مسأله فشارى بر اين افراد وارد 

مى كرد.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 امروز، روز جهانى مهربانى هســت و چه 
چيزى باالتر از اهداى زندگى به يك هموطن، 
اعضايــى كه اهدا مى شــود مى تواند فرصت 
دوبــاره اى براى احياى زندگــى فرد ديگرى 

باشد. 
براى فداكارى و از خود گذشــتگى راه هاى 
بســيارى وجــود دارد، شــايد در تصــور 
بســيارى از مردم، اهداى عضو عزيزانشــان 
در راه خوشــبختى و آسايش زندگى ديگران 
ســخت ترين نوع از خودگذشتگى باشد، اما 
از جان عزيز گذشــتن و راضى شدن به مرگ 
عزيزى براى بخشيدن زندگى به فردى ديگر، 

نوع ديگر از خودگذشتگى است. 
هنگامــى  كه از بخشــش ها صحبت مى كنيم 
و  خداپســندانه  اقــدام  يــك  از  ســخن 
انسان دوســتانه اى اســت كه  انجام آن، اميد 
بــه زندگى را در افــراد نيازمند به اين عنصر 
حيات بخش ارتقا مى بخشــد و ســبب بهبود 
روند درمانى آنان مى شــود؛ حيات دوباره اى 
را به يــك فرد بــاز گرداند و سرگذشــت 
خانواده هايى اســت كه با اين اقدام، انسانيت 

را به نمايش گذارند.
مدير عامل انجمن اهــداى عضو همدان در 
گفت وگــو با خبرنــگار ما گفت: مــا داراى 
يكسرى عضو حياتى عضو نسوج هستيم كه 
اين، اعضاى قابل اهــدا از قبيل قلب، ريه ها، 
كبد، روده ها، لوزالمعده و كليه ها است. عالوه 
بــر اين اعضاى برخــى از بافت هاى بدن نيز 

قابل پيوند مى باشند.
عضو حياتى به اين معناست كه در نبود يكى 
از همين اعضا، شــخص دچار مشكل شده و 
زندگى اش به خطر مى افتد و تنها راه درمان آن 

هم پيوند اعضا است.
مجيد حميدى با اشــاره به نســوج قابل اهدا 
گفت: قرنيه، اســتخوان، غضــروف، عروق، 
دريچه هاى قلبى، پوســت، تاندون، ليگامان، 
مغز استخوان  در زمان حيات كه در اين مواقع 
شخص دچار مرگ مغزى شده است و 50 الى 
53 عضو را مى توان از اين شــخص برداشت 
و به شخص مورد نياز اهدا كرد، به طور مثال 
شخصى كه قرنيه آن دچار مشكل شده است، 
مى تواند توسط شــخصى دچار مرگ مغزى 
شــده، پيوند قرينه را انجام دهد و يا شخصى 

كه به طور مادرزادى دچار عارضه پا اســت از 
طريق استخوان شــخص اهداكننده مى تواند 

عمل اهداى عضو انجام دهد.
 روند اهداى عضو 

به چه شكل انجام مى شود
وى در ادامه افزود: ايــن مراكز اهداى عضو 
بيشــتر متمركز بر بيماران مرگ مغزى است؛ 
يعنى بيمارانى كه مغزشان كامًال تخريب شده 
است و هيچگونه سلولى در آن توليد نمى شود 
ولى ســاير اعضاى بدن كامًال صحيح و سالم 

است.
در اين صــورت اين شــخص، كانديد پيوند 
اعضا مى شــوند با توجه به اينكه در كشــور 
شــبكه اى وجود دارد به شــبكه فراهم آورى 
اعضاى پيوند كه مركز مديريت پيوند وزارت 
خانه اين شــاخه از مراكز كه داراى تجهيزات 
كمترى هستند به عنوان واحد شناسايى درنظر 

گرفته شده اند.
حميدى عنــوان كرد: مركــز فراهم آورى و 
شناسايى و ارجاع مرگ مغزى در شاخه اى از 
وزرات بهداشت و درمان است كه در ارتباط 
رضايت از فردى كه دچار مرگ مغزى شــده 
اســت با پزشــك موردنظر و يا تيم مربوطه 
ارتباط برقــرار كند، بر طبــق قانون مصوبه 
همه بيمارســتان ها در سطح كشور موظفند تا 

موارد مرگ مغــزى را بالفاصله به واحد هاى 
فراهــم آورى اعضاى پيونــدى اطالع دهند. 
تأييد مرگ مغــزى و گرفتن رضايت، پس از 
تأييد مرگ مغزى، هماهنگ كنندگان پيوند با 
خانواده بيمار دربــاره اهداى عضو صحبت 
مى كنند و درصــورت موافقت، تيم جراحى 

آگاه مى شوند.
 ارزيابى فرد اهداكننده: فرد اهداكننده از نظر 
بيشــتر بيمارى هاى بدخيم و يا عفونت هاى 

غيرقابل درمان غربالگرى مى شود.
 مراقبت از عضو پيوندى وشناســايى گيرنده 
مناســب، برداشــت و پيوند عضــو يا بافت 
مربوطه، بيمار به اتاق عمل انتقال داده مى شود 
و پس از برداشــت اعضاى پپوندى و نسوج، 
فرد اهداكننده براى مراسم خاك سپارى آماده 

مى شود.
  روش هاى دريافت كارت

 اهداى عضو
مدير عامل انجمن اهداى عضو همدان گفت: 
تمام شهرستان هاى همدان به صورت آنالين و 
اينترنتى به ثبت نام اهداى عضوى مجهز شده 
اســت و همچنين اينكه در مركز همدان يك 
دفتر واقع در خيابان مهديه ساختمان انجمن 
بيماران كليوى تأسيس شده است كه هريك از 
مردم خيرانديش مى توانند با ارائه مشخصات 

خود در اين مراكز ثبت نام كنند.
از جملــه روش هاى دريافــت كارت اهداى 

عضو را ارسال كد ملى به شماره 3432
و يا مراجعه به سايت اهداى عضو به آدرس 
بــراى   http//:hamedan.ehda.ir

دريافت كارت اهداى عضو اعالم كرد.
 اهداى عضو از نظر حكم شرعى

 حميــدى در پايــان يــادآور شــد: طبــق 
فرمايشــات حضرت امام در ابتداى انقالب 
درصورتى كه پيوند، اســباب نجات يك نفر 
از مرگ بشــود به حسب شرع مانع ندارد و 
بســيارى از مراجع تقليد هم اين امر را جايز 
دانسته اند، تمام تالش ها بر اين اساس است 
كه بحث و آگاهى و داشته هاى مردم در اين 
زمينه افزايش يابد و اطالع رسانى با شيو ه هاى 
صحيح انجام شود تا با استقبال و طرز تفكر 

بهترى روبه رو شود.
مدير عامل انجمن بيماران كليوى در اين باره 
نيز بيان كرد: به طور ميانگين هرسال حدود 40

مورد پيوند كليه انجام مى شــود كه در بيشتر 
مواقــع براى انجام پيوند به شــهرهاى ديگر 
انتقال داده مى شوند، در اين زمينه محدوديت 
خاصى وجــود ندارد و تعــداد كمى از اين 
پيوندها مربــوط به افرادى اســت كه دچار 

عارضه مرگ مغزى شده اند.

اهداى عضو 
نمادى زيبا از انسانيت و مهرورزى 

■ ثبت نام اهداى عضو در شهرستان هاى استان اينترنتى شد
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خبر

ــاختمان هاى  ــى و س ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض هي
ــد ســند رســمى  فاق

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1399/2/10هي ــماره 139960326034000085 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
ــادره  ــنامه 1109 ص ــماره شناس ــه ش ــرزا ب ــد مي ــى فرزن ــاالر رحيم ــد س متقاضــي محم
ــت  ــع تح ــاحت 148/04 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــدان در شش از هم
ــرزا  ــداري مع الواســطه از مي ــدان خري ــه بخــش 2 هم ــع در حوم ــالك175/10377 واق پ
ــب در دو  ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل ســاالر رحيمــى محــرز گردي
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

ــد.(م الف 153) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/31

موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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 139960326001000122  مورخ 1399/2/10 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى پرويز 
فرشاد مهر فرزند حاجعلى به شماره شناسنامه 732 صادره از همدان در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 104/59 مترمربع در قسمتى از پالك 22/7 اصلي واقع در حومه بخش سه 
همدان به نشــانى بلوار كاشانى روبروى پارك الله پشت آژانس مسكن منوچهرى خريداري 
از مالك رسمي آقاى محمد شوشترى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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 156)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/31

على زيورى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى دعوت از مجاورين 
ــورخ 96/12/26  ــماره 23164  م ــه ش ــر وكالت نام ــر براب ــر مرادى ف ــم نيلوف ــون خان چ
دفتــر 21 نهاونــد بــه وكالــت از طــرف آقــاى علــى زنگنــه مالــك ششــدانگ پالك هــاى 
ــگ مشــاع از  ــد و ســه دان ــى بخــش يــك نهاون يــك فرعــى و 4 فرعــى از 2468 اصل
ششــدانگ محوطــه 2468 اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگى 
ــن  ــه مجاوري ــن داره نمــوده اســت و متقاضــى مدعــى مى باشــد ك ــوق را از اي ــالك ف پ
ــدارد،  ــن ن ــه مالكي ــى ب ــند و دسترس ــور را نمى شناس ــالك مذك ــاعى پ ــن مش و مالكي
ــول  ــن ط ــى در خصــوص تعيي ــه بخشــنامه هاى ثبت ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب ل
اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى 
مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ 
مى گــردد كــه در روز پنجشــنبه مــورخ 1399/04/12 ســاعت9:00 صبــح در محــل وقــوع 
ملــك واقــع در نهاونــد- خيابــان دو خواهــران روبــروى مدرســه شــهيد بحيرايــى حضور 

يابنــد. 
ــات  ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور مجاوري ــدم حض ــى اســت ع بديه
ــه  ــن روزنام ــد در همي ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ نقشــه بردارى نمى گ

مى گــردد. درج 
(م الف 551)

محمدعلى جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهى سند مالكيت المثنى 
ــدق  ــهود مص ــهادت ش ــرم ش ــه ف ــا ارائ ــد ب ــوان كوليون ــم رض ــه خان ــه اينك ــر ب نظ
ــى از  ــالك 41 فرع ــدانگ پ ــك شش ــد مال ــماره 2 نهاون ــمى ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــر  ــر ثبــت 18883 صفحــه 301 دفت ــد ســند مالكيــت زي ــى بخــش 1 نهاون 3459 اصل
138 بــه ســريال 552917  صــادر و تســليم مالــك گرديــده اســت، اظهــار نمــوده اســت 
بــه علــت جابجايــى مفقــود گرديــده اســت و تقاضــاى ســند مالكيــت المثنــى نمــوده 

اســت.
 لــذا بــه اســتناد مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت 
در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد چنانچــه 
كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتــراض داشــته يــا مدعــى انجــام 
ــود  ــراض خ ــد اعت ــد مى توان ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه و ي معامل
ــن اداره ارســال در  ــه اي ــدت 10 روز ب ــن آگهــى ظــرف م ــخ انتشــار اي ــًا از تاري را كتب
غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مــدت زمــان مقــرر ســند مالكيــت المثنــى صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 554)

محمدعلى جليلوند
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

چرا بورس فعال بازار نخست سرمايه گذارى 
كشور مى ماند؟

 نقدينگى موجود در جامعه از 2 سو به سمت بورس سرازير شده است 
1. نقدينگى خرد(با مبلغ كم و متوسط)

2. نقدينگى بزرگ( با مبالغ باال)
نقدينگى خرد به دليل كاهش قدرت خريد در ساير بازارها وارد بورس 
شده است، شما با يك ميليون تومان نمى توانيد وارد بازار طال و مسكن 
شويد و در بازار ارز نيز يك 100 دالرى هم نمى توانيد خريد كنيد اما 
در بورس مى توانيد عرصه اوليه بخريد، يونيت صندوق بخريد و حتى 
پورتفوى درســت كنيد. حاال اگر بورس صعودى باشــد، براى حفظ 
قدرت خريد پول خود بــاز هم بورس را انتخاب مى كنيد. اين اعداد 
شوخى بودند. اعداد بيش از يك ميليون را تصور كنيد. پول هاى تا 100

ميليون هم در بورس پول كوچك محســوب مى شود. بنابراين با اين 
سايز، نقدينگِى زيادى از تعداد زيادى از افراد در بورس به گردش در 
مى آيد. زير 100 ميليونى ها، اميد و آرزوى بيشــترى دارند، پولى كه تا 
چند ســال پيش توان خريد اتومبيل لوكس و حتى خانه اى كوچك را 

داشت اكنون قيمت يك پرايد است! 
اين پول ها و صاحبانش استرس زيادى را تحمل مى كنند و با توجه به 
كاهش نرخ ســود بانكى و نبود توان خريد مسكن، براى رفع نگرانى 
صاحبانش بورس را مى تواند انتخاب كند. حتى اگر اين پول در بورس 
به 300 الى 400 ميليون تومان هم رسيده باشد با توجه به افزايش نرخ 
بازارهاى مــوازى باز هم قدرت مانور در آن بازارها ندارد و همچنان 
در بــورس خواهد ماند. اين پول ها براى فرار از تورم و حفظ قدرت 

خريد در بورس مى مانند.
دســته دوم پول هاى بزرگ اســت كه اين پول ها به دليل ديگرى در 

بورس حضور دارند؛
تغيير ســود بانكى و رديابى معامالت مســكن و سخت گيرى درباره 
نگهدارى ارز و اننقال پول سبب شده تا پول هاى بزرگ به دنبال جاى 
بهترى باشــند. از پيش مقصد نقدينگى هاى بزرگ به حســاب ساير 
افــراد خانواده و يا ملك اضافى و خــودروى اضافى و خريد وكالتى 
ســاير دارايى ها محدود مى شد اما با شفاف شدن وضعيت حساب ها، 
ديگــر نمى توان پول هاى بزرگ را با روش هاى قديمى نگهدارى و يا 
ســرمايه گذارى كرد. در بورس شــما مى توانيد بدون نگرانى بيش از 
100 ميليارد تومان سبد سهام داشته باشيد و نگران ماليات اضافه و ... 
نباشــيد. تنها در بورس مى توانيد كل دارايى تان را به حساب و به اسم 

خودتان نگهدارى كنيد.
* محسن عباسى

از سوى حضرت آيت ا...خامنه اى
مبلغ فطريه سال 99 اعالم شد

 دفتر مقام معظم رهبرى مبلغ و مقدار فطريه هر نفر براى سال 1399
شمســى(1441 قمرى) را تقريبا 3 كيلو گندم معادل با 10 هزار تومان 

اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، دفتر مقام معظم رهبرى در پاسخ به سؤالى مبلغ فطريه 

سال 1399 را اعالم كرد.
متن اين سؤال و پاسخ دفتر معظم له به اين شرح است:

سؤال: مبلغ و مقدار فطريه براى هر نفر چه مقدار است و چه چيزى بايد 
به عنوان فطريه پرداخت شود؟

جواب: مكلف بايد براى خودش و كســانى كه نان خوار او هســتند به 
ازاى هر نفر يك صاع( تقريبا 3 كيلو) گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا 
برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحقق بدهد و اگر پول يكى از همين ها 

را بدهد كافى است.
(مبلغ زكات فطر براى سال 1399 شمسى مطابق با سال 1441 قمرى، 

بر مبناى قيمت گندم، مبلغ 10 هزار تومان است.)

حركت سينوسى در بازار سكه 
با كاهش قيمت

 طبق اعالم نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر كشور با توجه به اينكه 
سكه، دنباله رو ارز حركت مى كند؛ ديروز به دليل نوسانات نرخ ارز سكه 
تمام بهار طرح جديد، صبح خود را افزايشى نسبت به روز دوشنبه آغاز 

كرد اما از ظهر به بعد، مسير حركت خود را تغيير داد و ارزان تر شد.
محمد كشــتى آراى با بيان اينكه در ابتدا قيمت ســكه و طال در بازار 
ديروز(سه شنبه) نسبت به روز دوشــنبه افزايشى بود اما از ظهر ديروز 
به بعد به دليل نوسانات نرخ ارز و كاهش قيمت آن نسبت به صبح، سكه 

و طال نيز در بازار با قيمت هاى پايين تر معامله شد.
بنابر اعالم وي، طبق آخرين معامالت اديروز در بازار، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادى طرح جديد به 7 ميليون و 540 هزار تومان رسيد 
كه نســبت به روز دوشنبه نشان از كاهش 60 هزار تومانى دارد. اما هر 
قطعه ســكه تمام بهار آزادى طرح قديم نســبت به روز دوشنبه تغيير 

نداشت و همان 7 ميليون و 300 هزار تومان به فروش رسيد.
قيمت هر قطعه نيم سكه 3 ميليون و 900 هزار تومان است كه افزايش 
50 هزار تومانى داشــت. ربع ســكه نيز 70 هزار تومان گران شد و 2 
ميليــون و220 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنين هر قطعه 
ســكه يك گرمى يك ميليون و 80 هزار تومان قيمت داشت كه نسبت 
به روز دوشــنبه 10 هزار تومان گران  شد اما نسبت به صبح سه شنبه كه 
يك ميليون و 100 هزار تومان معامله مى شد، 20 هزار تومان ارزان شد.

شستا 1200 ميليارد تومان در همدان سرمايه گذارى 
مى كند

 معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى همدان گفت: شــركت 
ســرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) با اجراى 5 طرح بزرگ  هزار و 200 ميليارد تومان 

در اين استان سرمايه گذارى مى كند.
ظاهر پورمجاهد در نشســت بررسى طرح هاى ســرمايه گذارى تأمين اجتماعى شستا در 
همدان افزود: در راســتاى اجراى ســند راهبردى و توسعه استان از منابع مختلف مالى و 

اعتبارى براى تأمين سرمايه استفاده مى كنيم.
وى با اشاره به بررسى روند اجراى 5 طرح بزرگ سرمايه گذارى شستا در همدان، اظهار 

كرد: 3 طرح از طرح هاى بررسى شده، مربوط به دامدارى مى شود كه نخستين دامدارى با 
15 درصد پيشرفت در شهرستان درگزين آغاز شده است.

پورمجاهد عنوان كرد: اين طرح در روستاى سنقرآباد از توابع شهرستان درگزين در زمينى 
به مساحت 60 هكتار با سرمايه گذارى 3 هزار ميليارد ريالى ساخته و با اجراى اين طرح 

براى 400 نفر به صورت مستقيم و 700 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود.
وى ادامــه داد: اجراى طرح گازرســانى به اين واحد گاودارى 6 هزار رأســى تا مهرماه 
ســالجارى عملياتى مى شــود. معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
همدان با اشاره به اينكه كمبود منابع آب مهم ترين چالش استان است، گفت: 3 طرح از اين 
طرح هاى با مشكل آب مواجه هستند كه اميدواريم با مديريت در تقسيم آب، مشكل اين 
طرح ها نيز برطرف شــود. در سفر اخير وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همدان، يكى 

از مطالبات اصلى شاهرخى اســتاندار همدان و نمايندگان مردم در خانه ملت از نماينده 
عالى دولت در وزارت كار، هدايت سرمايه هاى شستا به همدان بود كه به دنبال رايزنى هاى 
انجام شده استاندار همدان با مديرعامل شستا، تفاهم نامه اجراى 4 طرح بزرگ در همدان 

با سرمايه گذارى يك هزار ميليارد تومان امضا شد.
همچنين در سفر اخير وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همدان عمليات اجرايى ساخت 

گاودارى 6 هزار رأسى در شهرستان درگزين آغاز شد.
اين طرح در روستاى سنقرآباد از توابع شهرستان درگزين در زمينى به مساحت 60 هكتار 
با سرمايه گذارى 3 هزار ميليارد ريالى ساخته مى شود كه با اجراى اين طرح براى 400 نفر 

به صورت مستقيم و 700 نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود.
سرمايه گذار اين طرح شركت شستا و مجرى آن شركت گلدشت اصفهان است.

غزل اسالمي »
 پــس از گران شــدن 2/5 برابري قيمت 
حبوبات پس از نــوروز، قيمت برنج و مرغ 

هم در 2 هفته اخير باال رفت.
آنطور كه مسئوالن هم در جلسه تنظيم بازار 
روز دوشــنبه تأكيد كرده اند عالوه بر اينكه 
در عرض 2 هفته، 24 درصد به قيمت برنج 
اضافه شده مصرف آن تا 2 برابر نيز باال رفته 
است. طبق آماري كه مديركل غله و خدمات 
بازرگانى استان همدان در جلسه ارائه كرده 
اســت: ميانگين مصرف برنج براى هر فرد 
در مــاه 3 تا 3/5 كيلو و ســاالنه حدود 40 
كيلوگرم است اما اين رقم هم اينك در استان 
همدان به 70 كيلوگرم نزديك شده است كه 
بايد دليل اين امر مبنى بر وجود مشــكل در 

نظام توزيع خرد بررسى و عيب يابى شود.
به گفته مسعود بكايي، يك هزار تن برنج در 
10 روز اخير با حواله اداره صنعت، معدن و 
تجارت در بين 35 نفر توزيع شده است كه 
بايد نحوه توزيع اين ميزان برنج و رســيدن 
آن به دســت مصرف كننده نيز مورد بررسى 

قرار گيرد.
وي گفته اســت: نزديك بــه 3 هزار و 500
تن برنج، 2 ماهه نخســت امسال در همدان 
توزيع شده است كه شــامل 2 هزار و 131
تــن با حواله اداره صمــت و حدود هزار و 
350 تن براى مراكز خيريه و فروشــگاه هاى 

زنجيره اى بوده است.
شــبيه هميــن اتفــاق بــراي مــرغ نيــز افتــاده 
ــزار و  ــو 9 ه ــر كيل اســت. قيمــت آن از ه
ــيده  ــزار و 900 رس ــه 12 ه ــان ب 500 توم
كــه حميدرضــا متيــن رئيــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت افزايــش قيمــت 
ــرده  ــوان ك ــارف عن ــن 2 كاال را غيرمتع اي
ــه افزايــش 10 درصــدي قيمــت اقــالم  و ب
تلويزيــون  درصــدى  فلــزات، 7  گــروه 
و محصــوالت لــوازم خانگــى، افزايــش 

 4 رشــد  خــودرو،  قيمــت  غيرمتعــارف 
درصــدى انــواع گوشــت و افزايــش 30 
قنــد در 28 درصــدى قيمــت شــكر و 
ارديبهشــت نســبت بــه 2 هفتــه پيــش نيــز 

ــت. ــرده اس ــاره ك اش
همه اين افزايش قيمت ها درحالي اســت كه 
قيمت طال از چهارشــنبه گذشته تاكنون نيز 
120 هزار تومــان و دالر حدود هزار تومان 

گران تر شده اند.
آنطور كه مشــخص اســت از ابتداي سال 
تاكنون برخي اقالم مانند حبوبات بيش از 2
برابر شده اند. يعني لپه فله  9 هزار توماني23
هــزار و لوبيا چيتي 13 هــزار توماني به 24
هزار تومان رسيده است. اين درحالي است 
كه حبوبات بســته بندي به نسبت با افزايش 
قيمت بيشتري مواجه شده اند و قيمت 900
گرم آنها تا 40 هزار تومان هم رسيده است!

برنــج در ســال 98 در دوره اي كوتــاه 3 بــار 

گــران شــد و به عنــوان مثــال قيمــت برنــج 
ــزار  ــه 28 ه ــي ب ــزار تومان ــي 13 ه ايران
تومــان رســيد. ضمــن اينكــه بســياري 
مشــاهدات  و  مردمــي  گزارش هــاي  از 
ــه  ــد ك ــان مي ده ــام نش ــگار همدان پي خبرن
همزمــان بــا افزايــش قيمــت برنــج كيفيــت 
اغلــب  كــه  به طــوري  آمــد  پاييــن  آن 
ــي خالــص نيســتند.  ــج ايران كيســه هاي برن
ــد  ــا چن ــي را ب ــج ايران ــداري برن ــي مق يعن
ــي  ــت قاط ــي و بي كيفي ــج خارج ــوع برن ن
ــي در  ــانند. حت ــروش مي رس ــرده و به ف ك
ــج پاكســتاني را  ــواع برن مواقعــي برخــي ان
به جــاي برنــج ايرانــي مي فروشــند و از 
ــوع آن بــوي برنــج ايرانــي  آنجاكــه يــك ن
ــد  ــردم نمي توانن ــياري از م ــد بس را مي ده

ــد. تشــخيص بدهن
حتي گوشــت گوســاله يخي نيز با افزايش 
قيمت مواجه شده است. گوشتي كه تا 2-3

هفتــه پيش با قيمت هر كيلو 40 هزار تومان 
فروخته مي شد اكنون عالوه بر كمياب شدن 
تا 58 هــزار تومان در بازار خرده فروشــي 

عرضه مي شود.
اكنون به نظر مي رســد كــه در نبود نظارت، 
بســياري از كاالهاي اساسي بدون سروصدا 
با افزايش قيمت هاي لجام گســيخته مواجه 
شــده اند. اين درحالي اســت كه نه حقوق 
كارگران و نه حقوق كارمندان با اين تناسب 

افزايش نداشته است.
 با تورم موجود، كه بســياري از اقتصاددانان 
آن را ادامــه دار مطرح كرده و گفته اند ممكن 
اســت شدت تورم تا پايان ســال 99 بيشتر 
شــود، ممكن است قشــر بزرگي از جامعه 
كه تاكنون مي توانسته اند شكم خانواده خود 
را ســير كنند پس از اين با مشكالت جدي 
مواجه شوند و به تعداد فقراي جامعه افزوده 

شود.

 روند صعــودى بازار ارز، ايــن روزها همه را 
نگران كرده است. آنطور كه از گزارش ها برمى آيد، 
در طول 60 روز گذشته از سال جديد، تاكنون نرخ 
دالر 2 هزار و 297 تومان گران شــده و قيمت آن 
از 14 هــزار و 903 تومان به 17 هزار و 200 تومان 
افزايش يافته اســت. اين يعنى رشد 15/4 درصدى 

نرخ دالر.
چنين ميزان افزايشــى براى ارزى كه در 40 روز 
ابتدايى ســال حداقل نوســان خاصى نداشــت، 
براى بســيارى از معامله گران هيجان انگيز است و 
مى تواند زمينه ســاز ورود تقاضــاى جديد آنها به 
بازار شــود؛ اين درحالى است كه دسته ديگرى از 
فعاالن بازار اعتقاد دارند الگوى افزايشــى قيمت 
دالر بــه اين صورت نخواهد بود كــه به يك باره 
از ســطوح مقاومتى عبور كند. به باور اين گروه، 
بازار حتى اگر قرار باشد در مسير افزايشى حركت 
كند، حتما در ميان اين مسير با اصالح هايى مواجه 

خواهد شد.
در اين ميان، برخى معامله گران ســنتى باور دارند، 
در شــرايطى كه بازار نســبت به شــرايط پيشين 
ملتهب تر شــده اســت، بهترين راه اين است كه از 
معامالت كنار نشست و روند بازار را مشاهده كرد. 

از نظر اين گروه نبايد به دنبال ســودهاى زياد بود، 
زيرا ممكن اســت ضررهاى هنگفتى به دنبال داشته 
باشد. گروه ديگرى هم در بازار عنوان مى كنند، در 
شرايط نوســانى بايد در انجام معامله احتياط كرد، 
ولى مى توان هر روز با استفاده از نرخ برابرى درهم 
بــه ريال، انتظار خود براى افزايش يا كاهش قيمت 
دالر در بــازار داخلى را نيز تنظيم و بر اســاس آن 

اقدام به معامله كرد.
 پيش بينى رئيس كل بانك مركزى

 از وضعيت آتى بازار ارز
اما در فضاى رو به صعود بازار ارز، رئيس كل بانك 
مركزى پيش بينى كرده اســت كه ثبات به بازار باز 
خواهد گشــت. عبدالناصر همتى در يادداشتى در 
صفحه شــخصى خود در فضاى مجازى نوشت: 
وضعيت امروز بازارها در اقتصاد كشــورمان حتما 
سخت تر از مرداد و شهريور 97 نيست. در آن روزها 
با آغاز و تشديد تحريم هاى آمريكا، بازارهاى ارز، 
سكه و ساير دارايى ها به شدت به هم ريخت و نرخ 

دالر در بازار به رقم هاى بسيار باال رسيد.
به گفته وى، با مديريت بازارها و تدابيرى كه به كار 
گرفته شــد، با وجود تمامى مشكالت در مدت 2

سال گذشته، ثبات نسبى بازارها در نرخ هاى بسيار 

پايين تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غيرنفتى در اواخر 
سال 98 مثبت شد.

بنــا به باور همتــى، اين روزها نيــز به دليل تداوم 
فشار حداكثرى، شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
3  ماهه بســيارى از فعاليت ها و كاهش قيمت نفت 
و ساير فرآورده هاى نفتى، تهديدات جديد آمريكا، 
انتظارات تورمى را باال برده است. در روزهاى آتى 
پيش بينى هاى بانك مركزى از تورم يكســال آتى و 

تورم هدف اعالم خواهد شد.
وى متذكر شــد: محاســبات و برآوردهــاى اداره 
بررســى هاى اقتصادى بانك بســيار كمتــر از آن 
چيزى است كه در فضاى تبليغاتى مطرح مى شود. 
همانطور كه قبال گفتم شــرايط دشوار است، ليكن 
روند درحال بهبود و قابل مديريت و ثبات نيز قابل 

اعاده است.
 داليل افزايش نرخ ارز در بازار

در اين ميان، اصغر ســميعى، رئيس اســبق كانون 
صرافان در گفت وگو با خبرآنالين درباره وضعيت 
بازار ارز معتقد اســت: بارهــا گفته ايم دليل اصلى 
افزايش قيمت ها از جمله قيمت ارز، در واقع كاهش 
يافتن ارزش پول ملى است كه در اثر باال بودن نرخ 

تورم و بهره، رخ مى دهد.

به گفته وى، تا زمانى كه نرخ تورم در كشــور ما با 
كشورهاى حوزه دالر تفاوت جدى دارد، چاره اى 
نيســت جز اين كه تفاضل 2 نرخ تورم، بر نرخ ارز 

افزوده شود.
وي تصريح كرد: ممكن است چند روزى و يا حتى 
چند ماهى بــه ضرب تزريق بيش از تقاضا، به طور 
مصنوعى، قيمت ها را ثابت نگه داشت، ولى اين كار 
ابتدا براى هميشه عملى نيست، دوم اينكه، اساسى 
و منطقى و صحيح هم نيســت؛ زيرا ســبب جمع 
شدن فنر قيمت شده و انرژى آن ذخيره مى شود و 
در زمانى، با اندك بهانه اى موجب رها شدن فنر و 

جهش قيمت ها مى شود.
سميعى متذكر شــد: كما اينكه بارها اين اتفاق در 
بازار ارز ايــران رخ داده و مهم ترين بار، افزايش 5

برابرى ارز بود كه در سال 97 رخ داد.
وى گفت: دليل اصلى هجوم خريداران در اين زمان 
به بازار ارز را مى توان كاهش شتاب روند صعودى 
قيمت ها در بورس دانســت، چــون همه مى دانيم 
سرمايه از خطر گريزان است و همين كه در بازارى، 
خطر ريزش را احساس كند، به سرعت از آن بازار 

خارج شده و وارد بازارهاى كم خطرتر مى شود.
رئيس اسبق كانون صرافان عنوان كرد: درحال حاضر 

به نظر من بهتريــن روش مبارزه با ســوداگران و 
سودجويان كه به ســوداگرى در بازار ارز مشغول 
هستند، نه روش هاى پليســى بلكه مديريت بازار 
است، يعنى واقعى و واحد شدن نرخ ارز و تعديل 
منظم آن بر اســاس تفاضل نرخ تــورم و بهره در 
كشــور ما و كشــورهاى حوزه دالر از يك طرف، 
و كاهش شديد و به نزديك صفر رساندن نرخ هاى 
بهره و تورم از ســوى ديگر، و البته هدفمندسازى 
يارانه هــا هم از اهم واجبات براى اقتصاد كشــور 

است.
سميعى با اشاره به اظهارات رئيس كل بانك مركزى 
درباره اين كه بــازار ارز به ثبات خواهد رســيد، 
تصريح كرد: ثبات فقط درصورت به نزديك صفر 
رســاندن نرخ هاى بهره و تورم امكان پذير اســت، 
وگرنه ثباتى غيرواقعى و دســتورى و مصنوعى و 

بى دوام خواهد بود.
وى درباره وضعيــت بــازار ارز در روزهاى آتى 
متذكر شد: تا زمانى كه تفاضل نرخ تورم در كشور 
ما و كشورهاى حوزه دالر حدود 36 درصد باشد، 
به طور طبيعى مى بايد روزانه يك در هزار به قيمت 
دالر افزوده شود، و اگر نشود، معنى آن جمع شدن 

فنر قيمت خواهد بود.
رئيس اســبق كانون صرافان گفت: بار ديگر تأكيد 
مى كنم كه درحال حاضــر بزرگ ترين معضل براى 
اقتصاد كشــور، چند نرخى بــودن و غيرواقعى و 
دســتورى بودن قيمت ها اســت، چه براى ارز يا 
بنزيــن، يا اتومبيل و يا هــر كااليى ديگرى، و البته 

مهم ترين آنها ارز است.

شبكه فيبر نورى در همدان گسترش مى يابد
 مديــر مخابرات منطقه همدان گفت: در تالشــيم در كوتاهترين 
زمان تمام نقاط شــهرى و روستايى اســتان همدان را به شبكه فيبر 

نورى متصل كنيم و سرعت اينترنت را باالتر ببريم.
محمدعلى گرزين با بيان اينكه تمام تالش مخابرات اين اســت 
كــه در چارچوب قانون در راه تعالى كشــور تالش كند، اظهار 
كرد: تالش جهادى و بســيجى وار ســبب پيشرفت هاى بى سابقه 
در حوزه مخابرات و اينترنت و ديتا در سال هاى پس از انقالب 

شده است.
وى به فارس گفت: در ايام شــيوع كرونا با تالش و سعى كاركنان و 
نيروهاى متخصص توانسته ايم به خوبى از عهده پشتيبانى مشتركان در 

نقاط مختلف استان برآييم و خدمت رسانى كنيم.
مدير مخابرات منطقه همدان با تأكيد به اينكه فضاى مجازى نياز به 
مديريت و توليد محتوا دارد، گفت: مديريت اين فضا نياز به همكارى 

و هميارى تمام دستگاه ها و نهادهاى فرهنگى دارد.
وى با اشــاره به گسترش چشمگير شــبكه فيبرنورى بيان كرد: در 
تالشــيم تا در كوتاهترين زمان تمام نقاط شهرى و روستايى استان 
همدان را به شبكه فيبر نورى متصل كنيم و سرعت اينترنت را باالتر 

ببريم.
گزرين با بيان اينكه اواخر ســال 98 با اولويت توسعه در برنامه هاى 
ســال 99 و تأكيد بر اصالح و نوسازى شبكه كابل و هوايى نهاوند، 
طرح اصــالح و برگردان كافو 56 نهاونــد در حقيقت يك كافوى 
راهبردى در قلب اين شــهر كليد خورد گفت: با تالش همكاران و 
پيمانكار عمليات تعويض كافو و برگردان آغاز شد و در كوتاه ترين 

زمان ممكن به نتيجه رسيد.
وى بهره مندى از متخصصان بومى و لوازم و تجهيزات ساخت داخل، 
ارتقــاى ظرفيت از يك هزار و 400 زوج بــه 3 هزار و 600 حذف 
كامل PCM، تأمين نياز منطقه تا حداقل 20 سال آينده و انجام اين 

عمليات در زمانى كوتاه  را از محسنات اين طرح برشمرد.

داليل افزايش قيمت دالر از زبان رئيس اسبق كانون صرافان

چرا خريداران به بازار ارز هجوم بردند؟

غافلگيرى مسئوالن از گرانى
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اسكالونى: 
كار كردن با مسى افتخار بزرگى است

 ســرمربى تيم ملى فوتبال آرژانتين اعتراف كــرد كه كار كردن با 
ستاره اى بزرگ مثل مسى افتخارى براى هر مربى است.

به گزارش اسپورت 24، نكته جالب درباره اسكالونى سرمربى 42 ساله 
تيم ملى فوتبال آرژانتين اين است كه او پيش از اين با مسى همبازى 

بوده است و اكنون به عنوان مربى با او كار مى كند.
اسكالونى گفت: شايد بيشترين چيزى كه هر مربى رؤياى آن را داشته 
باشد، كار كردن با مسى است. بسيار خوب است كه رهبرى مانند مسى 
را در تيم خود داشــته باشيد. من فقط مربى مسى نيستم بلكه پيش از 

اين با او همبازى هم بوده ام.
او ادامه داد: با وجود آنكه مسى بازيكنى بزرگ و بى نظير است اما بايد 
همانگونه كه با او رفتار مى كنيد با ديگران هم رفتار كنيد. مسى انگيزه 
زيادى براى درخشــش با تيم ملى فوتبال آرژانتين دارد و اميدوارم كه 

به خواسته هاى خود برسد.

برنامه يوونتوس 
براى پس انداز 25 ميليون يورو

 باشگاه يوونتوس قصد دارد با فروختن 4 بازيكن خود 25 ميليون 
يورو پس انداز كند.

به گزارش آس، جدول دستمزد بازيكنان يوونتوس منتشر شد. گاتزتا 
دلو اسپورت درحالى اين فهرست را منتشر كرد كه كريستيانو رونالدو 
با 31 ميليون يورو صدرنشين است. دى ليخت جوان با دريافت ساليانه 
8 ميليون يورو در جايگاه دوم ديده مى شود. گونسالو ايگواين، ميرالم 

پيانيچ و پائولو ديباال با 7/3 ميليون در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
ويــروس كرونا وضعيت مالى باشــگاه ايتاليايــى را تحت تأثير قرار 
داده اســت و تيم تورينى مى خواهد با فروختن برخى بازيكنان پولى 
پس انداز كند. يوونتوس مى تواند تا ساليانه 25 ميليون يورو پس انداز 
كند. درحال حاضر بازيكنانى همچون پيانيچ، ماتيا د شيليو، ايگواين و 

ربيوت را مى خواهد بفروشد.

پايان قرنطينه 14 روزه رونالدو در تورين
 دوران قرنطينه 2 هفته اى فوق ســتاره پرتغالى يوونتوس به پايان 

رسيد و او به تمرينات گروهى ملحق مى شود.
به گزارش نشــريه «توتو اســپورت» تورين، دوران قرنطينه 14 روزه 

كريستيانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالى يوونتوس به اتمام رسيد.
كريس از روز گذشته به تمرينات گروهى اضافه شد. رونالدو 2 هفته 
پيــش از تعطيالت 2 ماهه به دليل شــيوع كرونــا از پرتغال به ايتاليا 

برگشته بود.
طبق قوانين ايتاليا، هر فرد خارجى به محض ورود به اين كشــور بايد 
براى تأييد سالمتى  خود به مدت 2 هفته در قرنطينه باشد. به همين دليل 

اين ستاره به مدت 14 روز در تورين در قرنطينه به سر برد.
مســابقات سرى آ ايتاليا از اواخر اسفند به حالت تعليق درآمده بود و 

قرار است از تاريخ 14 ژوئن(25 خرداد) از سرگرفته شود.

موافقت با تمرين باشگاه هاى انگليسى 
 باشــگاه هاى انگليســى موافقت خود را براى برپايى تمرينات با 

رعايت فاصله اجتماعى اعالم كردند.
به گزارش ايلنا، باشــگاه هاى انگليســى پس از جلسه به اتفاق آرا به 
توافق رسيدند تا مجموعه اى از پروتكل هاى پزشكى را براى ايمن نگه 
داشتن بازيكنان در برابر شيوع همه گير ويروس كرونا انجام دهند و بر 

اين اساس تمرينات از هفته جارى مجدد آغاز شود.
در اين جلسه تأييد شد كه مراحل بعدى دشوارتر خواهد بود و هنوز 
كارهاى زيادى بايد انجام شــود. ايــن تمرينات بايد با رعايت فاصله 

اجتماعى در گروه هاى كوچك بر پا شود.

تعطيلى ليگ مكزيك بدون معرفى قهرمان
 فدراسيون فوتبال مكزيك اعالم كرد فصل جارى ليگ اين كشور 
پايان يافته تلقى شده و هيچ تيمى به عنوان قهرمان معرفى نخواهد شد.

بر اساس اعالم رسانه هاى مكزيك، در جلسه ويديويى كه بين رئيس 
ســازمان ليگ مكزيك و مديران ارشد فوتبال اين كشور و همچنين 
اسپانســرهاى اصلى اين ليگ برگزار شــد، طرفين درنهايت به اين 
نتيجه رســيدند كه پرونده فصــل Liga MX 2020 را نيمه تمام به 
پايان رسيده تلقى كنند و هيچ تيمى نيز به عنوان قهرمان ليگ معرفى 

نخواهد شد.

 آزمون: 
فقط به زنيت فكر مى كنم

 مهاجم ايرانى زنيت ســن پترزبورگ به شــايعات نقل و انتقاالت 
درباره احتمال حضورش در ناپولى يا اورتون واكنش نشان داد.

بــه گزارش خبرگزارى فارس، آزمون در اين رابطه گفت: نمى خواهم 
بگويم امروز پيشــنهادى از تيمى به من رسيد و فردا پيشنهاد ديگرى 
از تيم ديگرى مى رسد. از آينده صحبتى نمى كنم تا وقتى كه به توافق 
نهايى نرسم. هميشــه شايعات مطرح مى شود ولى من به آنها اهميتى 

نمى دهم.
وى افزود: من يك بازيكن حرفه اى هستم و به كارم ادامه مى دهم. از 
اين پيشنهادها خوشحالم ولى اين اخبار توجه ام را جلب نمى كند. در 
شرايط كنونى فقط به زنيت فكر مى كنم. با اين باشگاه قرارداد دارم و 

صحبت كردن درباره پيشنهادها و آينده غيراخالقى است.
رســانه هاى ايتاليا پيش از اين تماس تلفنى مديران باشــگاه ناپولى با 
زنيت براى جذب آزمون خبر داده بودند اما رئيس باشــگاه زنيت نيز 

اين تماس را تكذيب كرد.

اختتاميه چالش ورزش در خانه در بهار 
 مراســم قرعه كشى چالش ورزش در خانه، در شهر بهار با حضور 
مديركل ورزش و جوانان اســتان برگزار شــد و به 8 نفر به قيد قرعه 

هدايايى تعلق گرفت.
مديركل ورزش و جوانان استان در اين مراسم گفت: ما بيش از هر چيز 
نيازمند جمعيت سالم هستيم و اينكه مردم از سالمت جسمى و روانى 
و اجتماعى كامل برخوردار باشند. اين مسأله در زندگى موفق افراد و 

دستيابى كشور به اهداف تأثير مستقيم دارد.
محسن جهانشــير تصريح كرد: اگر در جامعه پيگير اهدافى مشخص 
هستيم و در حوزه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و علمى 
قله هاى موفقيت را دنبال مى كنيم، در گام نخســت بايد نيروى انسانى 
سالم داشته باشيم. در واقع سالمت چالش جدى براى كشور به حساب 
مى آيد به ويژه كه شاهد شيوع بيمارى هايى مانند كرونا در كشور هستيم.
وى تصريح كرد: در چند ماه اخير با توجه به پيشگيرى از شيوع كرونا 
در كشور شرايط براى ورزش كردن در اماكن ورزشى وجود نداشت و 

در همين راستا برنامه ورزش در خانه در سطح استان اجرا شد.
سرپرست ورزش و جوانان شهرســتان بهار نيز در اين مراسم درباره 
برگزارى چالش ورزش در خانه گفت: باتوجه به شيوع كرونا در كشور 
و مشكالتى كه اين ويروس براى اكثريت جامعه ايجاد كرد، افراد بايد 
زمان زيادى را در منزل سپرى مى كردند و در همين راستا مقرر شد با 
همكارى پايگاه خبرى نشاط شهر، چالش ورزش در خانه برگزار شود.
علــى صفى زاده افــزود: در كنار برگزارى اين چالش در شــهر بهار، 
بخش هــاى اللجين و صالح آباد نيز به برگزارى اين برنامه اقدام كردند 
كه خوشبختانه استقبال خوبى شــد و در مجموعه بيش از 60 نفر در 
شهرســتان بهار با ارسال كليپ، عكس و گيفت در اين چالش شركت 
كردنــد. وى در پايان خاطرنشــان كرد: با توجه بــه تعطيلى فعاليت 
باشگاه هاى ورزشــى شهرستان تا پايان ارديبهشت، همه تالش ما اين 
است كه با استفاده از آموزش هاى مجازى در شبكه هاى اجتماعى، بين 

مردم و ورزش فاصله نيفتد.
در پايان اين مراسم با حضور مديركل ورزش و جوانان استان به نيابت 

از امام رضا(ع) به 8 نفر به قيد قرعه هدايايى تعلق گرفت.

سوم خرداد آغاز رسمى 
تمرين تيم هاى ليگ برتر 

 سرپرست كميته مسابقات ســازمان ليگ از آغاز رسمى تمرينات 
تيم ها از روز ســوم خرداد خبر داد و مدعى شد تيم ها حتى از ابتداى 

خرداد هم مى توانند تمريناتشان را آغاز كنند.
سهيل مهدى درباره زمان آغاز مســابقات اظهار كرد: دوستان از ستاد 
مقابله با كرونا در ورزش با من تماس گرفتند و اعالم كردند با توجه به 
اطالعيه شماره 14 ستاد مقابله با كرونا تمامى تمرينات با تماس بدنى 

كم، مجاز هستند كار خود را آغاز كنند.
وى افزود: تيم ها از ابتداى خرداد مى توانند تمرينات را آغاز كنند و اين 
همان مصداقى اســت كه در اطالعيه ستاد مبارزه با كرونا به آن اشاره 

شده است، يعنى تيم هاى فوتبال هم مجاز به آغاز تمرينات هستند.
سرپرست كميته مسابقات سازمان ليگ كه با برنامه فوتبال برتر صحبت 
مى كرد، گفت: از روز نخست تيم ها مجاز به آغاز تمرينات هستند ولى 
ما امروز اطالعيه خواهيم داد كه تيم ها مى توانند پس از گرفتن تست و 

دريافت مجوزهاى الزم كار خود را آغاز كنند.
وى دربــاره اينكه دقيقا تيم ها از چه روزى كارشــان را آغاز مى كنند، 
عنــوان كرد: طبــق پروتكلى كه ما امروز به باشــگاه ها ابالغ مى كنيم، 
تمرينات تيم ها از روز سوم خرداد رسما آغاز خواهد شد. ساير ليگ ها 

هم به صورت پلكانى جدول بازى هايشان منتشر خواهد شد.
مهــدى درباره اينكه تفاوت تمرينات از روز يكم تا ســوم چيســت، 
گفت: براى روز يكم خرداد مجوز صادر شده اما تيم ها 2 روز فرصت 
دارند تســت كرونا بدهند و اگر تست ها منفى بود مى توانند تمرينات 
خودشان را برگزار كنند. وى با اشاره به برنامه بازى ها گفت: تاريخ آغاز 

بازى هاى ابتدايى را ما امروز اعالم مى كنيم 

ماهنامه اصول بهداشتى ويژه تنيس بازان
 از ســوى كميته آموزش هيأت تنيس اســتان، ماهنامه آموزشــى 

ارديبهشت ماه تنيس منتشر شد.
با توجه به لزوم آموزش و اطالع رسانى درباره روش هاى پيشگيرى از 
بيمارى كرونا در محيط هاى ورزشــى، ماهنامه آموزشى ارديبهشت ماه 
با موضوع اصول بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى ويژه تنيس بازان 

تدوين و در اختيار ورزشكاران اين رشته ورزشى قرار گرفت.
ماهنامه آموزشــى ارديبهشت ماه دربرگيرنده اطالعات كاربردى درباره 
پيش از بازى، رعايت فاصله بين بازيكنان، رفتار صحيح بهداشــتى و 

برنامه ريزى صحيح فعاليت هاى تنيس است.

بودجه 30 ميلياردى وزارت ورزش 
براى حوزه همگانى

 وزارت ورزش براى حوزه همگانى فدراســيون هاى ورزشــى و 
اجراى برنامه آنها در ســالجارى، 30 ميليــارد تومان اعتبار اختصاص 

داده است.
به گزارش مهر، اعتبار تخصيصى وزارت ورزش به فدراسيون ها براى 
حوزه همگانى و فعاليت آنها در اين بخش جدا از حوزه قهرمانى است.
اين اعتبار براى ســالجارى 30 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. 
سال گذشــته هم بودجه مصوب وزارت ورزش براى برنامه همگانى 
فدراسيون هاى ورزشى 30 ميليارد تومان بود كه البته تنها 70 درصد آن 
محقق شد. البته عالوه بر بودجه مستقيمى كه از طرف وزارت ورزش 
و معاونت ورزش همگانى اين وزارتخانه براى فعاليت هاى همگانى در 
فدراسيون ها تعيين شده اســت، رقم حاصل از اعتبارات 0/27 درصد 
ماليات برارزش افزوده هم براى فعاليت هاى همگانى در فدراسيون ها و 

استان ها اختصاص پيدا مى كند.
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پيشخوان
جوكار: 

براى درخشش نام استان بايد تالش كنيم
 جلســه تصميم گيرى براى حضور تيم نوجوانان استان در مسابقات 

كشتى آزاد ليگ نوجوانان منطقه 2 كشور برگزار شد.
عوامل هيأت كشــتى با حضور محمد سلطانى، ســرمربى كشتى آزاد 
نوجوانان استان، مسعود نوروزى مسئول ليگ كشتى استان و مديريت 
جلسه مســعود مصطفى جوكار، مسئول كميته مربيان با مربيان سازنده 
كشتى استان همدان جلسه اى را در راستاى تصميم گيرى حضور همدان 

در ليگ نوجوانان منطقه 2 كشور برگزار كردند. 

نايب رئيس هيأت كشتى استان در اين جلسه با اشاره به اينكه بايد همه 
به دور از جانب دارى براى نام اســتان همدان تالش كنيم، گفت: هدف 
از برگزارى جلســه با حضور مربيان سازنده استان براى تصميم گيرى 
حضور در ليگ ارج نهادن به زحمات ســازندگان كشــتى استان است 
و بــا انجام رأى گيرى از مربيان مقرر گرديد كه اســتان همدان در ليگ 
نوجوانان با يك تيم قدرتمند حاضر شود و تركيب تيم را از آنجايى كه 
در اين رده سنى تغيير وزن زياد در بين كشتى گيران امرى طبيعى است 

بر اساس انتخابى استانى تعيين كنيم.
مسعود مصطفى جوكار در ادامه نظم را اساس كار كشتى استان دانست 
و افزود: تصميمات اتخاذ شده با رأى گيرى از خود مربيان نهايى مى شود 

و هيأت كشــتى تصميمى را در اين راستا بدون هماهنگى مربيان انجام 
نداده و مربيان نيز بايد براى درخشش هرچه بيشتر همدان تمام تالش 

خود را به كار ببندند.
وى در پايان خاطرنشان كرد: فدراسيون اجازه جذب 3 كشتى گير خارج 
از اســتان را به تمام استان ها داده اســت و ما هم از اين 3 سهميه فقط 
در اوزانى استفاده خواهيم كرد كه ضعف داريم. ما فكر خروجى كار و 
تداوم پيشرفت نوجوانان استان هستيم و اولويت مان استفاده صددرصد 
از كشتى گيران بومى استان است، نمى خواهيم حق الناسى در انتخابى ها 

به گردن ما بياييد.

شكست خانگى سنگين 
وردربرمن در بوندسليگا

تيم فوتبــال وردربرمن در ديدار خانگى 
مقابل بايرلوركوزن با شكست سنگين 4 
بر يك مواجه شد. در آخرين ديدار هفته 
باشگاه هاى  فوتبال  ليگ  بيست وششــم 
آلمان، وردربرمــن در خانه خود مقابل 
لوركوزن قــرار گرفــت و درنهايت با 

شكست 4 بر يك روبه رو شد.
هم اكنون بايرن مونيخ با 58، دورتموند با 
54، گالدباخ با 51 و اليپزيگ با 51 امتياز 
در رتبه هاى نخســت تا چهارم جدول 

رده بندى بوندسليگا قرار دارند.

سلتيك قهرمان ليگ 
ناتمام اسكاتلند 

 به دنبال مختومه اعالم شــدن فصل 
فوتبالى در اســكاتلند به دليــل پاندمى 
كرونا، باشگاه ســلتيك به عنوان قهرمان 
فصل 2019 - 2020 معرفى شد.براساس 
بيانيه منتشرشده توســط ليگ حرفه اى 
فوتبال اســكاتلند، به دنبال مشــورت با 
12 باشــگاه حاضر در اين ليگ، هيأت 
اجرايى، ســلتيك را به عنوان قهرمان اين 

فصل اسكاتلند معرفى كرد.
عالوه بر اين، مطابق اين تصميم باشگاه 
هارتس به ليگ دسته پايين تر سقوط كرد.

ميليچ منتظر تماس 
استقاللى ها براى بازگشت 

به ايران
 بازيكن كروات استقالل مى گويد كه 
منتظر است تا مسئوالن اين باشگاه به او 

بگويند كه چه زمانى راهى ايران شود.
با اعالم شدن آغاز مسابقات ورزشى پس 
از پايان يافتن ماه مبارك رمضان، تمرينات 
تيم هاى فوتبال از سر گرفته خواهد شد 
و يكى از مسائل مهم استقالل، بازگشت 
بازيكن كروات آبى پوشان به ايران است 
كه باشــگاه چندى پيش اعالم كرده بود 
قسمت نخست از مطالبات ميليچ از طريق 
امور مالى باشگاه استقالل به حسابى كه از 

سوى او معرفى شده واريز گرديد.
در ايــن رابطه هرويــه ميليچ در آخرين 
اظهارات خود اعالم كرد: درباره بازگشتم 
به ايران و پيوســتن به جمع آبى پوشان، 
منتظرم تا باشگاه اعالم كند كه چه زمانى 

به ايران برمى گردم.

اميد ابراهيمى در 
آستانه ى بازگشت به 

االهلى قطر
 هافبك ايرانى اوپن بلژيك با توجه به 
لغو ليگ اين كشور در آستانه  بازگشت به 

االهلى قطر است.
به گــزارش ايســنا، اميــد ابراهيمى در 
فصل نخست حضورش در االهلى قطر 
عملكرد خوبى از خود نشان داد و يكى 
از بازيكنــان كليدى تيمش بود. با وجود 
آنكه ابراهيمــى در االهلى خوب ظاهر 
شد اما سرمربى تيم تصميم گرفت كه او 
را از فهرســت تيمش خارج كند تا وى 
به صورت قرضى راهى تيم اوپن بلژيك 
شود. حاال باشگاه االهلى قطر قصد دارد 
كه باتوجه به عملكرد خوبى كه ابراهيمى 
در فصل نخســت حضورش در اين تيم 
داشــت بار ديگــر از او در تركيب خود 

بهره بگيرد.

كرونا مجمع عمومى انوك 
را هم به تعويق انداخت

 مجمع عمومى سازمان انوك به دليل 
شــيوع ويروس كرونا در ســال 2020

برگــزار نمى شــود. به گزارش ايســنا، 
مجمع عمومى انجمن كميته ملى المپيك 
كشــورها (ANOC) به دليــل شــيوع 
ويروس كرونا تا ســال 2021 به تعويق 
افتاد. مجمع عمومى انوك قرار بود 25 و 
26 نوامبر 2020 (5 و 6 آذر 99) در سئول 
پايتخت كره جنوبى برگزار شود اما اكنون 
برگزارى آن به ســال 2021 موكول شده 
است. اين نشست سال آينده هم در همان 
سئول برگزار مى شود و تاريخ جديد اعالم 
خواهد شــد. در اين مجمــع نمايندگان 
كميته ملى المپيك كشورها حضور دارند.

 ســرانجام يخ رقابت هاى ليــگ ايران با 
اعالم ســتاد مقابله با كرونــا در ورزش آب 
شــد و حاال مى توان مســابقات ليگ برتر 
فوتبــال ايــران را از 22 خردادماه با رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى آغاز كرد و اين 
يعنى در فاصله 45 روز شــاهد رقابت هاى 

متعددى در سطوح مختلف خواهيم بود.
با توجــه به اينكه پيش از اين، سرپرســت 
كميته مسابقات ليگ فوتبال اعالم كرده بود 
كه براى جلوگيرى از تداخل بين بازى هاى 
داخلى و ليگ قهرمانان آسيا بايد مسابقات تا 
اواسط مردادماه به اتمام برسد، با يك حساب 
سرانگشــتى به اين نتيجه مى رسيم كه از 22 
خــرداد تا 10 مردادماه، روزهاى فشــرده و 
به شدت فوتبالى را پيش رو خواهيم داشت.

72 بازى باقيمانده ليگ برتر در قالب 9 هفته 
به عالوه يك بازى عقب افتاده اســتقالل و 
فوالد بايد در حدود 45 روز مسابقات برگزار 
شــود. در كنار آن بايد ديد تصميم سازمان 
ليگ براى برگزارى مسابقات جام حذفى چه 
خواهد بود. در آنجا هم تا مشــخص شدن 

قهرمان تنها 4 ديدار باقى مانده است.
به طور مشخص نخستين بازى پيش رو بين 
فوالد خوزســتان و اســتقالل تهران است. 
ديدارى كه معوقه است و با انجام شدن آن، 
تعداد بازى همه تيم ها به عدد 21 مى رسد. 
اين مســابقه اگر اتفاق خاصــى رخ ندهد 
در تاريــخ 22 خردادمــاه و در محلى فعال 
نامشــخص اســت به انجام خواهد رسيد؛ 
زيرا وضعيت استان خوزستان درحال حاضر 
قرمز اســت و طبق گفته پيشــين مسئوالن 
قرمز  وضعيت شان  كه  شهرهايى  مسابقات، 

است، نمى توانند ميزبان رقابت ها باشند.
نزديك بودن بازى ها سبب مى شود تا تقريبا 
بيشتر ديدارهاى هر هفته در يك روز برگزار 
شود تا تيم ها ســريع تر بتوانند خودشان را 
براى ديدارهاى بعدى آماده كنند و از شرايط 
برابرى برخوردار باشــند. از طرفى 3 هفته 
پايانى نيز همه رقابت ها بايد همزمان باشد. 
به همين دليل اين احتمال مى رود كه فاصله 

بين هر هفته 4 يا نهايتا 5 روز باشد.
انجام بدون تماشــاگر مسابقات و همچنين 
زمان برگزارى ديدارها كه قطعا به دليل شرايط 
آب و هوايى زير نور به انجام مى رسد، سبب 
مى شــود تا ديگر اجبار و يا ترجيحى براى 
برگزارى مســابقات در روزهاى آخر هفته 
نباشــد و خيلى از ديدارها در ابتدا يا وسط 

هفته انجام خواهد شد.
حتى اگر قرار باشــد تمام بازى ها با فاصله 
4 روز برگزار شــود بازهــم زمانى براى به 
اتمام رســاندن جام حذفى وجود ندارد. با 
درنظــر گرفتن برگزارى هر هفته در فاصله 
4 روز، مســابقات از 22 خردادماه آغاز و 
در تاريخ 27 تيرماه به پايان مى رســد و با 
درنظر گرفتن شرط پايان پذيرفتن مسابقات 
تا انتهاى 10 مردادمــاه، تنها 15 روز براى 
برگــزارى يك ديدار يك چهــارم نهايى، 2 
ديــدار نيمه نهايى و يك بــازى فينال وقت 
باقيست كه بســيار بعيد است. در اين بازه 
زمانى بتــوان جام حذفى را به ســرانجام 
داســتان هاى متعددى را  رساند. كه بازهم 
در پى خواهد داشــت. اگر قرار باشد چنين 
اتفاقى رخ بدهد استقالل به ركورد 11 بازى 

در 45 روز مى رسد.

اگر هم قرار باشد به تناوب مسابقات را هر 
4 و 5 روز برگزار كــرد رقابت ها تا حدود 
اوايل مردادماه ادامه پيدا مى كند و زمانى براى 
برگزارى جام حذفى وجود نخواهد داشت. 
بــه احتمال فــراوان برگــزارى رقابت هاى 
جام حذفى يك دغدغه بســيار جدى براى 
مسئوالن فدراســيون فوتبال ايران است. به 
همين دليل هم سهيل مهدى در مصاحبه هاى 
اخير خود عالقه مند به اين بوده كه مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا در تاريخ 11 مردادماه از 
سر گرفته نشــود و به زمان ديگرى موكول 
شود. اگر چنين اتفاقى رخ بدهد مى توان به 
محض پايان ليگ، در فاصله كمتر از 2 هفته، 
رقابت هاى جام حذفى را نيز به اتمام رساند.
البتــه اگر ليگ قهرمانــان در 11 مرداد آغاز 
شود احتمال اينكه جام حذفى به پس از جام 
باشگاه هاى ليگ قهرمانان موكول خواهد شد 
و ايــن در روند نقــل و انتقاالت آخر فصل 

تأثير نا مطلوبى خواهد گذاشت.
البته نبايد فراموش كــرد همزمان با انجام 
رقابت هاى ليگ برتــر، 8 هفته باقى مانده 
ليــگ آزادگان و 5 هفتــه باقيمانــده ليگ 
دســته دوم نيز بايد برگزار شود. اين يعنى 
برگزارى حــدود 220 مســابقه در زمان 
تقريبى 45 روز درحالى كــه هنوز پرونده 
ليگ دسته سوم هم بســته نشده و در كل 
بيش از 250 مســابقه پيش روى ســازمان 
ليــگ خواهد بــود. بايد منتظــر روزها و 
كشورمان  در  فوتبالى  به شــدت  شب هاى 
باشــيم؛ ايامى كــه به طور ديوانــه وار و با 
ســرعت فراوان مســتطيل ســبز در قرق 

فوتباليست هاى وطنى خواهد بود.

 ورزش عصرگاهى ويژه سالمندان استان 
همدان در رشــته هاى متنوع ســاماندهى و 

راه اندازى مى شود.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
اين مطلب در نشســت شــوراى ساماندهى 
امور سالمندان اظهار كرد: ترويج ورزش در 
بين سالمندان بايد هدفمند صورت بگيرد و 
براين اساس فعاليت هاى ورزشى عصرگاهى 
براى ســالمندان براســاس ظرفيت ها ايجاد 

شود.
محسن جهانشير بيان كرد: امروزه آمار دقيق 
از وضعيت ســالمندان در اختيار دســتگاه 
ورزش قرار نــدارد و انتظــار داريم ضمن 
جمع بندى بانك اطالعاتى موجود، نسبت به 

برنامه ريزى هاى الزم اقدام شود.
اجرايى  دستگاه هاى  مشاركت  خواستار  وى 
در ترويج ورزش ســالمندان شــد و افزود: 
اجرايى  دستگاه هاى  بازنشستگى  كانون هاى 
مى توانند در اين فعاليت ها همكارى داشــته 

باشند.
رئيس هيأت ورزش هاى همگانى همدان نيز 
در اين نشست با تأكيد بر اهميت و ضرورت 
ورزش در دوران ســالمندى گفت: ورزش 

براى ســالمندان بهترين داروى تندرســتى 
است.

هادى سبزوارى افزود: باال رفتن سن همواره 
موجب كم تحركى افراد جامعه مى شــود و 
گرايش آنها را نســبت به اســتفاده از دارو 
باال مى برد امــا پرداختن به ورزش مى تواند 
بهترين جايگزين براى تقويت قواى جسمى 

و سالمت اين افراد شود.
وى افــزود: هيــأت ورزش هــاى همگانى 
استان در راستاى ترويج فرهنگ ورزش در 
بين آحاد جامعــه، توجه ويژه اى به ترويج و 

گسترش ورزش در بين سالمندان دارد.

ســبزوارى خاطرنشــان كــرد: ورزش هاى 
ســاده و ســبك نقش مهمى در ســالمت 
بدن و پيشــگيرى از بيمارى  سالمندان دارد 
و همچنين ســبب از بين رفتن افســردگى 
در آنان مى شــود، بنابرايــن توصيه مى كنيم 
به فعاليت هاى ورزشــى به ويــژه پياده روى 

بپردازند.
وى اظهــار كــرد: ورزش همگانــى براى 
ســالمندان اين امــكان را فراهــم كرده كه 
با انجــام ورزش هاى ســبك بتوانند به طور 
روزانه فعاليت الزم را در راســتاى تندرستى 

و سالمت فردى داشته باشند.

ورزش عصرگاهى سالمندان در همدان 
ساماندهى مى شود

فوتبال پر هيجان ايران 
در 45 روز



Y K

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف  تا كمى ابرى - بارش پراكنده

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

چهارشنبه  31 ارديبهشت ماه 1399  26 رمضان 1441  20 مى 2020  شماره 3760

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               04:31  
خورشيد         06:09                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              20:16

اذان مغرب                   20:35 
نيمه شب شرعي           00:23

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
زدست مو كشيدى باز دامان                                       ز كردارت نبى يك جو پشيمان
روم آخر بدامانى زنم دست                                           كه تا از وى رسد كارم بسامان
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■ حديث:
امام باقر(ع):

پيروان على، ... چون تاريكى شب آنان را فراگيرد، زمين را فرش خود مى سازند و 
پيشانى هايشان را بر خاك مى گذارند. بسيار سجده مى كنند، فراوان اشك مى ريزند، 

فراوان دعا مى كنند و فراوان مى ِگريند..   
الخصال : ص 444 ح 40

چرا ايستگاه پايش كيفى هواى همدان 
راه اندازى نمى شود؟

 معــاون محيط زيســت انســانى اداره كل حفاظــت محيــط زيســت 
اســتان همــدان بــا اعــالم شــاخص هــواى ســالم بــراى شــهر همــدان، 
از دليــل راه انــدازى نشــدن ايســتگاه پايــش كيفــى هــوا ســخن گفــت.
ســيدعادل عربــى در گفت وگــو بــا ايســنا، اعــالم كــرد: بــراى 
ــت  ــبكه اينترن ــه ش ــه اتصــال ب ــاز ب ــامانه ني ــه س اتصــال ايســتگاه ب

ــراى اتصــال ســامانه  ــرات ب ــم كــه مخاب اســت و درخواســت داده اي
ــتگاه  ــد و ايس ــدام مى كن ــده اق ــاى آين ــت در روزه ــبكه اينترن ــه ش ب

ــد شــد. ــامانه متصــل خواه ــه س ب
ــام  ــش انج ــا پي ــش از مدت ه ــتگاه پاي ــال دس ــرد: انتق ــان ك وى بي
شــده و خوشــبختانه مشــكالت بــرق و تلفــن نيــز رفــع شــده اســت.
ــت:  ــدان گف ــواى هم ــراى ه ــالم ب ــاخص س ــالم ش ــا اع ــى ب عرب
ــه  ــتيم ب ــار هس ــوا ناچ ــى ه ــاخص كيف ــد ش ــراى رص ــون ب هم اكن
بيمارســتان بعثــت مراجعــه و از داخــل ايســتگاه اطالعــات را ثبــت 
كنيــم كــه بــه زودى بــا اتصــال ايســتگاه بــه ســامانه مشــاهده وضعيت 

هــوا بــراى همشــهريان امكان پذيــر خواهــد بــود امــا درحال حاضــر 
هــواى همــدان ســالم اســت.

ــتيابى  ــور دس ــدان به منظ ــهر هم ــواى ش ــى ه ــش كيف ــتگاه پاي ايس
ــت ماه 99  ــنبه 11 ارديبهش ــر روز پنجش ــر و جامع ت ــاى دقيق ت داده ه

ــه محوطــه بيمارســتان بعثــت منتقــل شــده اســت. ب
مقــرر بــود روز شــنبه يــا يكشــنبه ايــن هفتــه ايســتگاه پايــش كيفــى 
ــد  ــهروندان بتوانن ــا ش ــود ت ــل ش ــامانه متص ــه س ــدان ب ــواى هم ه
شــاخص كيفيــت هــوا را مشــاهده كننــد كــه ايــن امــر تاكنــون انجــام 

شــده اســت.

سردبير: سميرا معارفى
عكاس: پوريا پاكيزه

بنت الهدا  صفــى،  آزاده  خبرنگاران: 
اكبرى،  شهره  خاكيان،  مهدى  نورى، 

مهناز روزبهانى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام

سوژه از شما، پيگيرى از ما؛
پيگيرى گاليه همدانى ها
 از گرانى گوشت منجمد

 چندى پيش گزارشــى از افزايش قيمت گوشت منجمد در بازار 
همدان منتشر شــد كه در اين گزارش مردم خواستار فروش گوشت 
منجمد با نرخ 40 هزار تومان بودند درحالى كه نرخ مصوب گوشــت 

منجمد 52 هزار تومان است.
ايسنا در راستاى شفاف سازى تفاوت 2 نوع گوشت منجمدى موجود 
در بازار و رســيدگى به گاليه مردم همدان در زمينه كمبود اين نوع 

گوشت گزارشى تهيه كرده است.
مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان در اين باره، با اشاره به افزايش 
قيمت گوشــت منجمد در بازار، گفت: قيمت مصوب گوشت منجمد 

با ارز نيمايى 52 هزار تومان بوده و اجازه افزايش قيمت نمى دهيم.
عليرضا حســن پور در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه با گرانفروشى 
گوشت منجمد برخورد قانونى خواهد شد، تصريح كرد: روز گذشته در 
ستاد تنظيم بازار استان گزارشى كه سازمان صمت ارائه كرد، افزايش 
قيمت گوشت منجمد در برخى قصابى ها به دليل قيمت باالى خريد 

اين واحدها بوده است.
وى يادآور شد: گوشت منجمدى كه توسط شركت پشتيبانى امور دام 
توزيع مى شود، مربوط به سبدهاى حمايتى بوده كه به اقشار كم درآمد 

اختصاص مى يابد و نرخ آن 42 هزار تومان است.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان تأكيد كرد: قيمت مصوب 
گوشت منجمد ارز نيمايى 52 هزار تومان است كه در برخى واحدها 
58 هزار تومان فروخته مى شود و سازمان تعزيرات حكومتى مأموريت 
دارد موضوع را بررســى و با اين افراد برخورد كند. مديركل شــركت 
پشــتيبانى امور دام استان همدان نيز از توزيع 190 تن گوشت قرمز 
منجمد در همدان خبر داد و گفت: از ابتداى ماه مبارك رمضان تاكنون 

190 تن گوشت قرمز منجمد توزيع شده است.
ابوالفضل اينانلو در گفت وگو با ايسنا، درباره كمبود گوشت منجمد در 
بازار، تأكيد كرد: توزيع گوشت و مرغ منجمد براساس تصميمات ستاد 
تنظيم بازار و به تناسب نياز بازار انجام مى شود كه در ايام ماه رمضان 
برنامه توزيع 200 تن گوشــت قرمز در استان را داشته ايم كه تاكنون 

190 تن آن توزيع شده است.
وى با بيان اينكه موجودى استان در زمينه گوشت و مرغ منجمد كافى 
و مناســب است، تصريح كرد: توزيع بيش از حد نبايد صورت بگيرد، 
زيرا وظيفه ستاد تنظيم بازار حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در 

كنار هم است.
وى با تأكيد بر اينكه از لحاظ توزيع گوشــت منجمد جزو استان هاى 
خوب در كشور هستيم، درباره افزايش قيمت گوشت منجمد در بازار 
نيز خاطرنشان كرد: شــركت پشتيبانى امور دام گوشت منجمد را با 
قيمت 38 هزار تومان به عامالن فروش مى فروشد و در فروشگاه ها با 
نرخ 42 هزار تومان فروخته مى شود و اگر افزايش قيمتى در اين زمينه 

وجود دارد، بايد سازمان صمت پاسخگو باشد.
اينانلو با اشاره به افزايش قيمت مرغ گرم در بازار، بيان كرد: با توجه به 
اينكه قيمت مرغ گرم در بازار افزايش يافته و به 12 هزار و 500 تومان 

رسيده، فعًال خريد از مرغداران متوقف شده است.
مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان ادامه داد: مدتى كه قيمت 
مرغ به زير 10 هزار تومان رسيد، شركت پشتيبانى امور دام در راستاى 
حمايت از مرغداران اقدام به خريد مرغ كرده به طورى كه قرارداد خريد 
750 تن مرغ از مرغداران منعقد شد و تاكنون 479 تن مرغ خريدارى 

و وارد سردخانه هاى شده است.
وى اظهار كرد: درحال حاضر قيمت مرغ به تعادل رســيده اســت اما 
درصورتى كه قيمت افزايش پيدا كند و بنابر تصميم ستاد تنظيم بازار 

شركت پشتيبانى امور دام اقدام به توزيع مرغ منجمد مى كند.
رئيس اتحاديه قصابان و آاليش دامى همدان نيز به خبرنگار ايســنا 
گفت: درحال حاضر قيمت گوشت قرمز منجمد در بازار بين 53 تا 58
هزار تومان فروخته مى شود. على اكبر سپهرى وفا با بيان اينكه قيمت 
گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 هزار تومان كاهش داشته 
است، اظهار كرد: درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندى 

مخلوط 90 هزار تومان است.
وى با بيان اينكه قيمت گوشت قرمز نسبت به هفته گذشته 7 درصد 
افزايش داشته اســت، تصريح كرد: به دليل كاهش تقاضاى گوشت و 
افت بازار، كشتار در استان كاهش يافته بنابراين قيمت گوشت قرمز با 

افزايش مواجه شده است.
سپهرى وفا با اشاره به اينكه قيمت هر كيلوگرم گوشت گوساله در بازار 
90 هزار تومان است، خاطرنشان كرد: درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم 

گوسفند زنده 83 تا 86 هزار تومان است.

توليد دستگاه تب سنج غيرتماسى توسط 
محققان همدانى

 مديرعامل شركت پردازش برتر غرب از توليد دستگاه تب سنج 
غيرتماســى توسط محققان اين شركت خبر داد و گفت: با دريافت 
مجوز توليد تجارى روزانه 100 تا 50 تب سنج غيرتماسى در استان 

همدان توليد خواهد شد.
سبحان عبدالملكى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تب سنج 
غيرتماســى در حد نمونه آزمايشــگاهى توليد شــده است، اظهار 
كرد: با توجه به اينكه تمامى تب ســنج هاى غيرتماســى موجود در 
بازار وارداتى بوده و در شــرايط كرونايى نياز جدى به اين محصول 
احســاس مى شد، شــركت پردازش برتر غرب تصميم به توليد اين 

محصول با دانش بومى گرفت.
وى با بيان اينكه توليد تب ســنج غيرتماســى هنوز تجارى سازى 
نشده است، تصريح كرد: اســتقبال خوبى از سوى سرمايه گذاران 
براى توليد انبوه اين محصول صورت گرفته و اميدواريم با دريافت 
مجوزهــاى الزم بتوانيــم به زودى اين محصول را بــه توليد انبوه 

برسانيم.
وى با اشــاره به اينكه خوشــبختانه محققان اين شركت موفق به 
طراحى نمونه اوليه تب سنج غيرتماسى شدند، خاطرنشان كرد: چون 
اين محصول در حوزه تجهيزات پزشــكى است بايد استانداردهاى 
تخصصى گرفته شــود كه درحال حاضر به دنبال دريافت مجوزها و 

استانداردهاى الزم هستيم.
عبدالملكــى با بيان اينكه درصورت كســب مجوزها، اين محصول 
به صورت تجارى نيز توليد خواهد شد، افزود: مشكلى از نظر سرمايه 
وجود ندارد و با دريافت مجوزها سرمايه گذاران از اين طرح استقبال 

خواهند كرد.
مديرعامل شــركت پردازش برتر غرب اظهار كرد: كشورهاى چين 
و تايوان 2 توليدكننده عمده تب ســنج هاى غيرتماســى در جهان 
هســتند كه تب ســنج هاى وارداتى نيز معموالً از چين وارد كشور 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون در هيچ يك از اســتان هاى كشــور 
تب سنج غيرتماســى توليد نشده است، درباره قيمت تمام شده اين 
محصول نيز گفت: قيمت تمام شده تب سنج غيرتماسى بومى ايران 

يك  دوم مشابه خارجى است.
رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان نيز از موفقيت طراحى توليد 
نمونه اوليه دستگاه تب سنج غيرتماسى توسط شركت فناور پردازش 
برتر غرب مســتقر در مركز رشد و نوآورى دانشگاه پيام نور همدان 

خبر داد.
دكتر صفى ا... صفايى گفت: با توجه به اينكه تب سنج هاى غيرتماسى 
موجود در بازار همگى وارداتى و اغلب محصول كشور چين هستند، 
توليد اين محصول در كشور به دست متخصصان داخلى و با دانش 
كامًال بومى از اهميت بااليى برخوردار بوده و گام بلندى در راستاى 

رونق توليد داخلى و جهش توليد است.

 با نزديك شدن به پايان ماه مبارك رمضان، 
آغاز فصل گردشگرى و افزايش احتمالى سفرها 
بيم آغاز موج جديد ويروس كرونا در شهرهايى 
مانند همدان كه هر ســال در فصول خوش آب 
و هوا پذيراى گردشگران بوده است، وجود دارد.
ممكن اســت افزايش مســافرت ها در شرايط 
بحرانى امســال با بى توجهى هموطنان، كاهش 
نگرانى، اســترس و التهاب ويــروس كرونا در 
جامعــه، رعايــت نكــردن نكات بهداشــتى و 
توصيه هــاى پزشــكى و به تنــگ آمدن مردم 
از خانه نشــينى روند صعودى شــيوع كرونا و 
خطرات جدى را براى همدان به همراه داشــته 

باشد.
جلوگيــرى از وضعيت پرخطرى كه احتمال به 
وقوع پيوســتنش دور از ذهن نيســت و بيش 
از هــر چيزى تالش، چاره انديشــى و  مديريت 
مسئوالن استان را مى طلبد تا بتوانند وضعيت 
فعلى همدان را حفــظ و انتقال اين ويروس به 

شهر را مهار كنند.
فرماندار همدان در اين باره به خبرنگار ايســنا 
مى گويد: با توجه به اهتمامى كه همگى بايد در 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا داشته باشيم، 
همچنان سياست در خانه ماندن بهترين راهكار 
براى حفظ سالمت ساير شهروندان و هموطنان 

است.
حسين افشارى ادامه مى دهد: با توجه به اينكه 
شهرستان همدان در وضعيت زرد به سر مى برد 
ما به هيچ وجه ســفر به همدان را به هموطنان 
توصيه نمى كنيم و  توصيه اكيد داريم كه مردم 

همچنان در خانه بمانند.
وى درباره افرادى كه ممكن اســت در روزهاى 
آينده اقدام به سفر كنند، بيان مى كند: امسال 
هيچ گونه خدماتى درباره اســكان مسافران در 
همدان نداريم، عالوه بر اين كالس هاى آموزش 
و پرورش كه يكى از فرصت هاى مناســب براى 
اسكان مسافران است تا پايان خردادماه درگير 
كالس هاى درس هســتند و امــكان اينكه در 

اختيار مسافر قرار داده شوند، وجود ندارد.
افشــارى درباره نصب چادر در اماكن عمومى 
و  پارك هــا اظهار مى كند: امســال در فضاهاى 
عمومى ماننــد پارك ها و تفرجگاه ها ممنوعيت 
نصب چادر داريم و  مقرر شــده اســت شوراى 
شــهر و شــهردارى بر اين امر نظــارت كنند 
و اجــازه نصب چــادر را به مســافران ندهند، 
همچنين از اتراق طوالنى مدت مســافرانى كه 

مانند سال هاى پيش در پارك ها چادر مى زدند، 
اكيداً جلوگيرى خواهد شد.

فرماندار همدان تمامــى اين تمهيدات را براى 
حفظ ســالمت مردم ضرورى مى داند و اضافه 
مى كند: امسال رويكرد ما در خانه ماندن مردم 
و پرهيز از ســفر است و به همين علت آمادگى 

براى پذيرش مسافر را در مركز استان نداريم.
وى دربــاره فعاليــت خانه مســافرها نيز اعالم 
مى كنــد: اين مكان ها ممنوعيــت قانونى براى 
فعاليت دارند و ممكن اســت آلوده باشــند و 
به ســالمت مســافران آســيب بزنند، از طرف 
ديگــر احتمال دارد مســافران آلودگــى را با 
خــود به اين محل ها منتقــل كنند؛ بنابراين با 
خانه مسافرهايى كه فعال باشند، برخورد قاطع 

مى شود.
افشــارى تأكيــد مى كنــد: امســال برخالف 
سال هاى گذشته اهتمام ستاد خدمات سفر بر 
اين است كه مســافران در همدان حضور پيدا 
نكنند تا مانع از شــيوع ويروس كرونا در مركز 

استان باشيم.
رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان نيز درباره 
ورود احتمالــى مســافران در روزهــاى آينده 
به خبرنگار ايســنا مى گويد: بــا توجه به اينكه 
مصوبه اى براى جلوگيرى از ورود مســافران به 
همدان وجود نــدارد، نمى توانيم از ورود آن ها 

جلوگيرى كنيم.
كامــران گردان ادامه مى دهد: ترجيح مى دهيم 

تصميمــات دربــاره كرونا اســتانى باشــد اما 
متأســفانه تمامى تصميمات كشــورى است و 
نمى توانيم همه مواردى كه مد نظرمان اســت 
را انجام دهيم، از طرف ديگر جلوگيرى از ورود 
مســافران به همدان نياز به مصوبــه دارد و با 
توجه به اينكه مصوبه پيشــين رفع شده است، 

ممنوعيتى براى اين كار وجود ندارد.
وى با بيان اينكــه در تعطيالت عيد فطر چادر 
زدن در شــهر همــدان ممنوع اســت، تأكيد 
مى كند: در شــرايط فعلى ســعى مى كنيم از 
اســكان و چــادر زدن مســافرها در پارك ها، 
بوســتان ها و اطراف آن هــا جلوگيرى كنيم و 
ابالغيه جمع آورى چادرها از ســطح شــهر به 

شهردارى داده شده است.
رئيس شــوراى شــهر همدان اضافــه مى كند: 
به منظور آگاه ســازى مــردم بنرهايى مبنى بر 
ممنوعيت نصب چادر در سطح شهر زده خواهد 
شــد و نيروى انتظامى با همكارى شهردارى بر 

اين امر نظارت مى كنند.
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان نيز به 
خبرنگار ايسنا مى گويد: ستاد مركزى خدمات 
سفر كشور در جلسه هفته گذشته درباره نحوه 
فعاليت و چگونگى مديريت سفرهاى كل كشور 
دســتورالعمل هايى را به اداره ميراث فرهنگى 

ابالغ كرده است.
علــى خاكســار ادامــه مى دهــد: طبــق اين 

دســتورالعمل بايــد آمادگــى حداكثرى براى 
ســفرهاى احتمالى تعطيــالت عيد فطر وجود 
داشــته باشد و آن ها را به بهترين نحو مديريت 
كنيم، بر همين اســاس توصيه مى كنيم مردم 
اگر قصد سفر دارند از مراكز اقامتى داراى مجوز 
استفاده كنند، زيرا نظارت كامل بر آن ها انجام 
مى شود و موظف هستند پروتكل هاى بهداشتى 

را رعايت كنند.
وى تصريح مى كند: از آنجاكه دســتورى مبنى 
بر ممنوعيت مســافران به همدان وجود ندارد، 
بايد ضوابط بهداشتى را در مراكز اقامتى رعايت 
كنيم تا از شــيوع ويروس كرونا جلوگيرى شود 
و تالش خواهيم كرد مراكــز اقامتى با ناظران 
اداره ميراث فرهنگى در راســتاى رعايت موارد 
بهداشتى همراه و همگام باشند تا مشكلى براى 

هموطنان به وجود نيايد.
بــه گزارش ايســنا، از صحبت هاى مســئوالن 
اســتان پيداســت يكصدايى در بينشان وجود 
ندارد و دســتورالعملى بــراى ممنوعيت ورود 
مســافران به همدان موجود نيست، شهرى كه 
وضعيت شــيوع كرونا در آن زرد اســت و اين 
يعنى آغاز ســفرها، زنگ خطرى براى بحرانى 
شدن شرايط است. بنابراين مى طلبد مسئوالن 
ســتاد استانى برش داشــته و تصميمى درون 
اســتانى اتخاذ كرده و به حال اوضاعى كه قرار 
است پيش آيد، فكرى كنند تا «دنبال نوش دارو 

بعد از مرگ سهراب» نباشيم.

آيا آمادگى پذيرش مسافر داريم؟

استان سردرگم براى مديريت «مسافران فطر»

سرمايه گذاران بخش خصوصى
 425 ماليرى را شاغل مى كنند

 فرماندار ويژه مالير با اشــاره به اينكه تمامى شــرايط  براى حضور سرمايه گذاران 
در شهرســتان فراهم اســت، گفت: مالير يكى از  شهرســتان هاى پيشــرو در عرصه  

سرمايه گذارى در استان همدان است. 
قــدرت ا... ولدى در جلســه  جذب ســرمايه گذارى شهرســتان مالير كــه با حضور 
ســرمايه گذار بخش خصوصى و مديران دستگاه اجرايى و ادارات ذى ربط برگزار شد، 
يكى از مشــكالت كشــور را بيكارى عنوان كرد و افزود: مى توان با افزايش توليد در 

كشور اشتغال را افزايش داد.
فرمانــدار مالير بيان كرد: مقرر شــده اســت ســرمايه گذارى در بخش هاى مختلف 
جنگل كارى مصنوعى، معادن، دامپرورى و طيور، گلخانه ى هيدروپونيك، بوم گردى و 
دارااليتام با 150 ميليارد تومان هزينه از جانب بخش خصوصى و اشتغالزايى مستقيم 

425 نفر در سال 99 صورت بگيرد.
وى با بيان اينكه فضاى شهرســتان براى حضور سرمايه گذاران آماده است و همكارى 
الزم انجام مى شود، خاطرنشان كرد: در شهرستان ظرفيت بااليى براى سرمايه گذارى 
وجود دارد و اين ظرفيت ها در حوزه هاى مختلف از جمله مبل منبت، انگور، دامپرورى، 

گلخانه، صنعت و ... كامًال مشهود است.
فرماندار مالير با تأكيد بر لزوم حمايت مديران اجرايى از سرمايه گذاران بخش خصوصى، 
گفت: در ديگر موارد نيز مديران موظف هستند جواب استعالم سرمايه گذاران را ظرف 

يك هفته اعالم كنند.

 فرماندار شهرســتان اســدآباد گفت: تمام توان خود 
را براى فراهم شــدن زيرســاخت و اســتقرار امكانات در 
مناطق روســتايى و مهاجرت معكوس به كار مى گيريم و 
از مهاجرت هاى معكوس به روستاهاى شهرستان حمايت 

مى كنيم.
مجيــد درويشــى در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينكه 
درحال حاضر يكى از روســتاهاى خالى از ســكنه اسدآباد 
به نام چشــمه بيد در شهرستان واقع در بخش پيرسلمان 
با فراهم شدن زيرساخت هاى الزم احيا شده است، افزود: 
درحال حاضر جمعى از خانوارهاى روستاى خالى از سكنه 
حسين آباد در بخش مركزى اسدآباد نيز خواستار بازگشت 
بــه ديار خود هســتند كه در اين رابطه تمــام توان خود 
را براى فراهم شــدن زيرســاخت و اســتقرار امكانات در 
مناطق روســتايى و مهاجرت معكوس به كار مى گيريم و 
از مهاجرت هاى معكوس به روستاهاى شهرستان حمايت 

مى كنيم.

وى با بيان اينكه بخشــى از زمين هاى مسكونى روستاى 
حســين آباد به دليل خالى از ســكنه بودن به باغ تبديل 
شده و براى جلوگيرى از تخريب اين باغ ها و تأمين زمين 
مســكونى نيازمند همكارى دستگاه هاى ذى ربط هستيم، 
تصريح كــرد: در همين رابطه براى بازگشــت اهالى اين 
روستا و روند شــتاب مهاجرت معكوس قرار است 7 هزار 
متر از اراضى اين روســتا توســط بنياد مسكن شهرستان 
تفكيك شــود كه در اين راستا به همكارى منابع طبيعى 
نيز براى واگذارى بخشى از زمين از منابع ملى نياز بوده تا 
با فروش اين اراضى به اهالى، ســاخت منازل مسكونى در 

اين روستاى خالى از سكنه آغاز شود.
درويشــى ادامــه داد: درحال حاضر اين روســتا از تمامى 
زيرساخت هاى الزم چون آب، برق و جاده برخوردار بوده 
و داراى كد آبادى اســت و همكارى ادارات و دستگاه هاى 
ذى ربط در بحث تفكيك و واگذارى زمين نقش مؤثرى در 

بازگشت زندگى به اين روستا خواهد داشت.

وى بيان كرد: در بخش پيرســلمان نيز هم اكنون در يك 
روســتاى ديگر به نــام كاظم آباد برخى اهالى خواســتار 
بازگشــت بوده كه كد آبادى گرفته شده و پيگير بررسى 

احياى اين روستا نيز هستيم.
وى با اشــاره به نقش مهم عمران و آبادانى روســتاها در 
مهاجرت معكوس و احياى روســتاهاى خالى از ســكنه 
گفت: امروزه توجه به امكانات و زيرساخت هاى روستايى و 
در كنار آن اشتغال و اقتصاد روستاها موجب آن بوده كه با 
پديده نوظهور مهاجرت معكوس مواجه باشيم كه به قطع 

از اين امر حمايت مى شود.

احياى چند روستاى خالى از سكنه 
اسدآباد


