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كرونا فرهنگ جهانى خود را تحميل مى كند
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى
 معاونت شهرسازى ومعمارى شهردارى همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى سازمان فرهنگى ،اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى 
شهردارى همدان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى شهردارى منطقه چهار همدان

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب شايسته  جنابعالى را به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى 

استانهاى كشور
 تبريك و تهنيت عرض  نموده، براى جنابعالى 
خدمت  جهت  در  روزافزون  توفيق  آرزوى 

رسانى بيشتر به مردم را مسئلت داريم.

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان
 نائب رئيس شوراى عالى 

استان هاى كشور 
را صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض  

مى نماييــم . 
راه  در  الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد 

خدمت ، همواره موفق و مويد باشيد..

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى

 استان هاى كشور
كه بيانگر توانمندى شما مى باشد  را تبريك و 
تهنيت عرض  مى نمائيم اميد است در سايه ايزد 

منان همواره پيروز و سربلند باشيد.

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب شايسته  جنابعالى را به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى 

استانهاى كشور
است  اميد  نموده،  عرض   تهنيت  و  تبريك   
سربلند  و  پيروز  همواره  منان  ايزد  سايه  در 

باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى شهردارى منطقه  يك همدان

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب به جا و شايسته حضرتعالى  به عنوان
 نائب رئيس شوراى عالى 

استان هاى كشور
  كه بيانگر توانمندى شــما مى باشد  را تبريك 
و تهنيــت عرض مى نمائيــم . از خداوند منان 

توفيقات روز افزونتان را خواستاريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حميد بادامى نجات

روابط عمومى شهردارى منطقه  سه همدان

نائب رئيس محترم شوراى اسالمى 
شهر همدان

انتخاب شايسته جنابعالى  به عنوان
 نائب رئيس شوراى عالى

 استان هاى كشور 
 كه بيانگر توانمندى شــما مى باشد  را تبريك و 
تهنيت عرض مى نمائيم اميد است در سايه ايزد منان 

همواره پيروز و سربلند باشيد.
.

اصغر جهانيان -عضو سابق هيات رئيسه شوراى عالى استان ها 
رئيس هيات اتومبيل رانى و موتورسوارى همدان

تبريك و تهنيت

با كمال مسرت  انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
نائب رئيس شوراى عالى استان هاى كشور

كه بيانگر لياقت و شايستگى  شما در صحنه هاى خدمت به نظام و ميهن اسالمى است، به شما و 
مردم شريف استان همدان  صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.  

مطمئنا مديريت اثر بخش و تجارب برجسته جنابعالى، بستر مناسبى براى پيشرفت و توسعه  
استان همدان  فراهم خواهد نمود.

از درگاه حضرت سبحان، تداوم تعالى و توفيق جنابعالى در مسير خدمت مردم واليتمدار  استان  
را مسالت دارم.

جناب آقـاى مهندس حميد بادامى نجات 
نائب رئيس محترم شوراى اسالمى شهر همداننائب رئيس محترم شوراى اسالمى شهر همدان

شت
ددا

نبض مجلس يازدهم يا
در دست نواصولگرايان 

 ســرانجام پس از كش و قوس هاى فراوان 
و در شرايطى كه اصولگرايان تالش كردند كه 
اختالفات درونى خود را با تشكيل فراكسيون 

انقالب اسالمى به حداقل برسانند.
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يادداشت روز
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اداى دين حاجى بابايى
 به مجلس و استان

 1- انتخابــات هيأت رئيســه مجلس 
جذابيت  همدانى ها  اســتان  براى  يازدهم 
ديگرى داشــت، دليل اين جذابيت طرح 
مردم  نماينده  حاجى بابايى،  حميدرضا  نام 
رياست  داوطلب  به عنوان  همدان،  شريف 

مجلس بود...

گزارش همدان پيام 
از وضعيت اين روزهاى رستوران هاى همدان

رستوران هاى باز اما بى رونق

6

8

حاجى بابايى انصراف داد قاليباف به رياست رسيد

رقبا در رأس قوا
■ با انتخاب قاليباف به رياست مجلس 3 رقيب انتخاباتى سال 96 بر صندلى رياست تكيه كردند

مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات استان خبر داد

همدان رتبه ششم 
زيرساخت كشور
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پس از آسفالت تپه باستانى هگمتانه اين بار مسيرميدان ميشان زيرچرخهاى بولدزر رفت

جاده كشى در دامنه الوندجاده كشى در دامنه الوند
■  رسانه هاودوستداداران محيط زيست خواستار پاسخگويى شفافرسانه هاودوستداداران محيط زيست خواستار پاسخگويى شفاف
■ مسئوالن: اظهار نظرهاى دوپهلومسئوالن: اظهار نظرهاى دوپهلو
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اداى دين حاجى بابايى به مجلس و استان
 1- انتخابات هيأت رئيسه مجلس يازدهم براى استان همدانى ها 
جذابيــت ديگرى داشــت، دليل اين جذابيت طــرح نام حميدرضا 
حاجى بابايى، نماينده مردم شريف همدان، به عنوان داوطلب رياست 

مجلس بود.
داوطلبى حاجى بابايى نشاطى اجتماعى را در استان سبب شده بود تا 
همگان بر شايستگى فرزندان همدان بار ديگر افتخار كنند و پس از 
مدت ها بازهم در سطحى ملى نام استان همدان را با فرزند پرافتخار 

خود در رقابتى ملى مشاهده كنند.
2- اصولگرايان در اين دوره از انتخابات هيأت رئيســه مجلس، باز 

هم حركت معكوسى براى رسيدن به وحدت داشتند.
آنها در ابتدا نشست وحدتى بدون قاليباف برگزار كردند و از شروط 
خود براى داوطلب نشدن انتخابات رياست جمهورى براى داوطلبان 
گفتند و در آخر از تمام اين توافقات گذر كرده و پشت سر غايب در 

نشست وحدت قرار گرفتند!
3- رفتار اصولگرايــان در انتخابات درون گروهى در مجلســى كه 
اكثريت آن را در اختيار دارند، نشان داد اصولگرايان هنوز در رسيدن 
به وحدت مشكل دارند و نمى توانند بدون دخالت بزرگان اصولگرا 

به وحدتى ظاهرى دست يابند.
رفتــار اصولگرايان در تعــدد داوطلب، پنجه كشــيدن به صورت 
يكديگر، افشاگرى، بى اخالقى و اقداماتى كه انتظار آن از مجلسى كه 
صفت انقالبى مى خواهد داشته باشد، بسيار بعيد و دور از انتظار بود.

4- در اين ميان حاجى بابايى با انتخاب رفتارى درســت، نشــان داد 
كــه چرا مورد اعتمــاد مردم با فرهنگ و تمــدن همدان در 6 دوره 

انتخابات بوده است.
اخالق مدارى، توجه به فرامين واليت حتى درصورت زيان شخصى، 
رقابــت برادرانه و امتناع از تخريب رقبا و تالش براى معرفى خود، 

ويژگى هاى رفتارى حاجى بابايى در اين دوره از رقابت بود.
5- حضور حاجى بابايى با توجه به تجربه 5 دوره فعاليت پارلمانى، 
يك دوره وزارت و آشنايى با ســاختار خدمت در نظام اسالمى در 
رقابت براى كسب كرسى رياست مجلس نوعى اداى دين به مجلس 

نيز بود.
ايــن اداى دين به مجلــس اصولگرايى بود كــه حاجى بابايى بارها 
به دليــل فعاليت در «جمنا» با القاب ناشايســتى چون پدرخوانده از 

سوى برخى رقباى اصولگرا خطاب شده بود.
اما امروز حاجى بابايى ديگر دينى نسبت به كليت اصولگرايى ندارد 
و مى توانــد اصولگرايــى را بدون اينكه خــود را مديون جمعى يا 

شخصيتى اصولگرا بداند، دنبال كند. 
هرچند اكنون اين اصولگرايان هستند كه به حاجى بابايى دين دارند، 
زيرا در رقابت با برهم زدن ســاختار تعريف شــده، اجازه دادند او 

تخريب شود و با اين تخريب در مواقعى همراهى نيز كردند.
6- حاجى بابايى با داوطلبى در انتخاب رئيس مجلس به مردم استان 
هم اداى دين كرد و نشــان داد در هر شرايطى توسعه استان و طرح 

نام آن را دنبال مى كند.
داوطلبــى حاجى بابايــى و انصراف وى و فعاليت هــاى او به عنوان 
چهره اى شناخته شــده از استان همدان، نام همدان را بيش از گذشته 
بلند خواهد كرد و اين اتفاق سبب توجه به استان به ويژه سرمايه هاى 

انسانى آن در سطح ملى خواهد شد.
7- رفتار تشــكيالتى، واليــى و ارزشــمند حاجى بابايى در رقابت 
براى رياست مجلس، اعالم حضور، رايزنى، پذيرش نظر فراكسيون 
برخالف اقدامات يك طرفه به نفع رقيب و انصراف از داوطلبى، يك 

رفتار معقول و پسنديده است.
اين رفتار شــأن حاجى بابايى به عنوان يك نماينده در ســطح ملى را 
افزايش داد و جايگاه وى در نزد مردم استان را تقويت كرد و اعتماد 

مردم و اصولگرايان به او را افزايش داد.
ايــن رفتار جــاى قدردانى دارد و قطعــا نتيجــه آن افزايش نفوذ 
حاجى بابايى در كشــور به نفع توســعه اســتان و فرزندان اين ديار 

پرافتخار خواهد بود.

بازرسى ويژه قضايى در همدان تشكيل شد
 رئيــس كل دادگســترى همــدان از تشــكيل 11 گــروه بازرســى ويــژه 

ارزشــيابى قضايــى در همــدان خبــر داد.
 محمدرضــا عدالتخــواه در نشســت شــوراى معاونــان دادگســترى 
ــت و  ــى ها پرداخ ــن بازرس ــداف اي ــيوه و اه ــريح ش ــه تش ــدان ب هم
ــاى  ــايى نيروه ــا شناس ــل ارزيابى ه ــن قبي ــداف اي ــى از اه ــزود: يك اف

ــت. ــدان اس ــى هم ــه قضاي ــد مجموع ــر و توانمن ــتعد، مبتك مس
در  كادرســازى  و  مســتعد  افــراد  شناســايى  به دنبــال  افــزود:  وى 

مجموعه هــاى قضايــى اســتان مى تــوان از نيروهــاى خــالق، توانمنــد و 
ــرد. ــتفاده ك ــى اس ــراى تصــدى مناصــب مديريت ــد ب متعه

عدالتخــواه اظهــار كــرد: بــر اســاس برنامه ريزى هــاى صــورت 
ــتادى  ــى و س ــاى قضاي ــعب و واحده ــى ش ــالجارى تمام ــه، س گرفت
اســتان همــدان به صــورت دقيــق و جامــع مــورد بازرســى و ارزيابــى 

قــرار مى گيرنــد.
دربــاره  خواســت  ارزشــيابى  هيأت هــاى  بازرســان  از  عدالتخــواه 
وضعيــت و آمــار زندانيــان هــر شــعبه و حــوزه قضايــى حساســيت الزم 
ــر تناســب  ــده را از نظ ــادر ش ــن ص ــاى تأمي ــند و قراره ــته باش را داش

ــا جــرم و وضعيــت متهــم بررســى و قرارهــاى بازداشــت موقــت را  ب
ــد. ــى كنن ــژه ارزياب ــورت وي به ص

ــعبه را  ــر ش ــه ه ــده ب ــالغ ش ــاى اب ــردن برنامه ه ــق ك ــزان محق وى مي
از ديگــر مــوارد ضــرورى بــراى ارزيابــى عنــوان و بيــان كــرد: شــعب 
ــا را  ــار پرونده ه ــزان آم ــه مي ــه برنامه هــاى ابالغــى راجــع ب ــى ك قضاي
محقــق كــرده يــا بــه آن نزديــك باشــند مــورد تشــويق قــرار مى گيرنــد 
ــد مشــخص  ــز باي ــى برخــى شــعب ني ــدن احتمال ــل عقــب مان و دالي
ــاذ  ــاى الزم اتخ ــزى و تصميم ه ــا برنامه ري ــع آنه ــراى رف ــا ب ــود ت ش

شــود.

پس از آسفالت تپه باستانى هگمتانه اين بار مسيرميدان ميشان زيرچرخهاى بولدزر رفت

جاده كشى در دامنه الوند
■ رسانه هاودوستداداران محيط زيست خواستار پاسخگويى شفاف

■ مسئوالن: اظهار نظرهاى دوپهلو

آغاز به كار قرارگاه رسانه اى شهيدآوينى
در همدان

 معاون واحد برادران اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان 
همدان از آغاز به كار قرارگاه رسانه اى شهيد آوينى در همدان خبر داد.

محمدصالح زارعى در گفت  وگو با فارس با اشاره به آغاز به كار قرارگاه 
رسانه اى شهيدآوينى اظهار كرد: اين قرارگاه با هدف آموزش رسانه و 
ابزار آن به اعضاى اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان آغاز به 

فعاليت كرده است.
وى با اشــاره به لزوم فراگيرى رسانه و ابزارهاى آن براى دانش آموزان 
اظهار كرد: اين قرارگاه با هدف شناسايى و رشد دانش آموزان مستعد و 

عالقه مند به حوزه رسانه تشكيل شده است.
معاون واحد برادران اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان استان 
همدان با بيان اينكه در اين فراخــوان بالغ بر 100 نفر از دانش آموزان 
دختر و پسر از تمام شهرستان ها ثبت نام كردند و آموزش هاى الزم آغاز 
شده اســت، افزود: تاكنون حدود 10 جلسه مجازى قرارگاه رسانه اى 

تشكيل شده است.
وى تصريح كرد: در اين جلسات ابتدا سعى بر اين شد تا دانش آموزان 
اتحاديه بتوانند زمينه مورد عالقه خود را پيدا كنند و ســپس وارد كار 

در آن فضا شوند.
زارعــى ادامه داد: 5 تيم تخصصى قرارگاه شــهيدآوينى را تشــكيل 
مى دهند كه عبارتند از تيم تصويربردارى، نويسندگى، انتشار، تدوين 
و طراحــى كه هر كــدام از اين تيم ها با مربــى مخصوص خود در 
زمينــه تخصصى آن گروه فعاليت كرده و ســعى در ايجاد تخصص 
در دانش آموزان دارنــد تا بتوانند در آينده اى نزديك از اين تخصص 

استفاده كنند.

راه اندازى 300 واحد در دومين 
شهرك صنعتى سفال همدان 

 پس از راه اندازي دومين شهرك صنعتى سفال همدان، حدود 300
واحد توليدي در آن فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى همدان گفت: دومين شهرك 
تخصصى ســفال و چينى آالت بهداشــتى در شــهر اللجين درحال 

آماده سازى براى واگذارى به سفالگران استان است.
محمدرضا بادامى بيان كرد: اين شهرك با وسعت 57 هكتار هم اينك 
در مرحله فراهم ســازى زيرساخت است و تا 2 ماه آينده وارد مراحل 

اجرايى مى شود.
بــه گفته بادامى تاكنون 9 ميليارد تومــان براى تملك و آغاز عمليات 

زيرسازى شهرك جديد سفال هزينه شده است.
مديرعامــل شــركت شــهرك هاى صنعتــى همــدان بــه ايرنــا 
خاطرنشــان كــرد: ايــن شــهرك تــازه تأســيس بــا فاصلــه 2

ــى در شــهر  ــى ســفال فعل ــرى در مجــاورت شــهرك صنعت كيلومت
ــد در  ــرار دارد و دســت كم 300 واحــد توليــدى مى توانن اللجيــن ق

ــوند. ــد ش ــغول تولي ــه مش ــن منطق اي
وى به تشكيل كميته اى با عضويت جمعى از مسئوالن محلى و استانى 
اشاره كرد و افزود: در اين كميته چيستى و چگونگى واگذارى اراضى 
شــهرك جديد به متقاضيان بررســى، اولويت بندى و تصميم گيرى 

مى شود.
ظرفيت شــهرك صنعتى ســفال اللجين به طور صد درصد پر شــده 
اســت و متقاضيان بســيارى در صف واگذارى زمين ارزان قيمت در 

شهرك هاى صنعتى استان براى استقرار واحدهاى خود هستند.
اللجين در سال 1395 به دليل قدمت و تبحر در هنر صنعت سفالگرى 
به عنوان «شــهر جهانى سفال» در يونســكو به ثبت رسيد و اين برند 

جهانى را تاكنون حفظ كرده است.

مهدى ناصرنژاد »
 با شــيوع ويروس كرونا بســيارى از 
تحرك هاى زندگى مردمان جهان به حالت 
تعطيل در آمده اســت. زندگى براى بشر 
عالوه بر فعاليت هاى جارى مانند كســب 
و كار، تحصيــل، مســافرت و خــواب و 
خوراك، شامل آداب و رسوم و مؤلفه هاى 
فرهنگى هم هســت. در واقع انســان به 
دلخوشى هايش زنده است و آداب و رسوم 
به هر مناســبت و به هر شكل غمگنانه يا 
شــادى بخش، بخشــى از زندگى است و 
قطعاً جلوه هايى از رفتارهاى ظاهرى نشأت 
گرفته از خلق و خوى ذاتى انســان است 
كه به هر بهانه اى بروز مى كند و احساسات 

آدمى را به نمايش مى گذارد. 
خنده، گريه و يا هر رفتار احساسى انسان 
همان جلوه و حالت درونى اســت كه به 
اشكال گوناگون ابراز مى شود و هنر نمونه 
بارز حالت هاى درونى انســان است و هر 
هنرمندى به فراخور اســتعداد و يادگيرى 

خود آن را مى ســرايد يا نقاشى مى كند و 
يا با سازى مى نوازد و به صورت هاى ديگر 
جلوه گر مى كند. چنانچه انسان به هر علت 
نتواند احســاس درونى خويــش را بيان 
كند و هر مانع و اجبارى احســاس انسان 
را ســركوب نمايد، نظير همين كرونا كه 
جهان را مانع شــده است، آن وقت است 
كه احساسات خفه شــده در وجود آدمى 
به شكلى خطرناك و پنهان طغيان مى كند 
و به تدريج در جامعه ســبب افسردگى و 
سرخوردگى افراد مى شود. آداب و رسوم 
نيز در فرهنگ ملل جهان مولود احساسات 
بشرى است كه ممكن است متأثر از شرايط 
اقليمى محل زندگى هر ملت و قومى رنگ 
و جاليى ديگر بگيرد. آن زمان ها كه وسايل 
ارتباط جمعى در جهان بسيار محدود بود و 
جمعيت هاى بشرى در نقاط مختلف جهان 
ارتباط كمترى با هم داشتند و حمل و نقل 
زمينى و هوايــى و دريايى هم به راحتى و 
فراوانى جهان امروز نبود، فرهنگ و سنن 

مليت ها نيــز خالص تر بود و مى شــد با 
قاطعيت قضاوت كرد و نظر داد كه ساكنان 
اصلى هر گوشــه از زمين چگونه مردمى 
هستند و چه تربيتى دارند! در همين كشور 
خودمــان كه مجموعه اى از اقوام گوناگون 
اســت، قضاوت ها در خصــوص خلق و 
خــوى كرد و فارس و بلوچ و ترك و لر و 
اصفهانى و همدانى و كاشــانى و تهرانى و 
مازنى و گيلگ بر اساس همان چهارچوب 
و محدوده هاى زيســتى قديم است، و اال 
در عصر ما كه همه ايران به لحاظ گسترش 
ارتباط و جابه جايى شغلى و ضرورت هاى 
ملى با هم درآميخته اند، نمى شود به راحتى 
نظر داد و نسخه پيچيد كه كجايى ها خوبند 
يا كجايى ها متوســط هســتند و يا خداى 
ناكــرده كجايى ها بد و ناســازگار! امروز 
فرهنگ وارداتى و ماهواره اى نيز از همين 
مقوله اســت و مولودش اين مى شود كه 
بسيارى آداب و سنن ملت ها و اقوام فقط 
شباهت هاى مختصرى با اسالف اصيل و 

كهن خود دارد. چه بسا بهره گيرى از ابزار 
و وســايل جديد براى برگزارى و اجراى 
يك ســنت خاص در تغييرات خزنده و 
باشد  تأثيرگذار  كهن  فرهنگ هاى  پيوسته 
و قطعًا اينگونه اســت! از آنجا كه استفاده 
از وســايل جديد الكترونيكى نيز شيوه و 
آموزش خاص خود را مى طلبد، به همان 
نســبت در بلندمدت حال و هوا و رنگ 
و جالى ســنت ها را مدرنيته مى سازد و 
باورهــاى اصيل در ذهنيت ها نســبت به 
جزئيات آداب و رســوم را دچار انحراف 

مى كند.
به هر طريق تا پيش از شــبيخون كرونا، 
مردم كشــورمان با هر بهانــه اى به آداب 
و رســوم اقوامى و ملى خويش دلخوش 
بودند و بارى به هر جهت در جشــن ها 
و عروســى و ســوگوارى ها متوسل به 
عادت هــاى فرهنگــى و ســنت هايمان 
مى شديم و اگرچه در اين سال و ماه هاى 
اخير با برخى زياده روى هاى بى مورد سعى 

داشتيم خودمان را قانع كنيم كه آداب دانيم 
و به سنت آبا و اجدادى خود پايبنديم و 
به آن تعصب داريم! كرونا كه شــبيخون 
زد همه برنامه هــاى فردى و اجتماعى را 
به زور تعطيل كرد و به زورگويان از خود 
و از خــدا بى خبر هم اعــالم كرد، قاعده 
و نظم جهانى چيزى نيســت كه از دست 
هر گاوچرانــى هم برآيــد! قانون كرونا 
برخالف ميل مردم جهان و پيش چشــم 
دولت ها دارد اجرا مى شــود و براى دنيا 
فرهنگ يــك خطى دارد! اما چنين قاعده 
اجبارى شــايد براى ما ايرانيان كه بيشتر 
از مردم جهان ســنت گرا هستيم گران تر 
تمام شــود. در همين چند ماهه، اگرچه 
اغلب مراسم ديد و بازديدها و عروسى و 
وليمه خوران و جشن نامزدى و آئين هاى 
مختلف شادى به علت منع اجتماعات يا 
تعطيلى تاالرهاى پذيرايى برگزار نشــد، 
اما هــر رخداد و حادثه تلخ كه در اختيار 
خودمان نيســت و اينگونه پيشامدها نيز 
براى ما ايرانيان با برگزارى مراسم خاص 
خود همراه است و اغلب هم رنگ و بوى 
مذهبــى دارد. كرونا تا به امروز بيش از 7 

هزار و 600 قربانى از ايران گرفته اســت 
و عالوه بر اين بر اساس آمارهاى جسته 
و گريخته كه از سال 1398 بر جاى مانده 
است، ماهانه به طور ميانگين 25 هزار نفر 
در كشورمان بر اثر كهولت سن، بيمارى ها 
و حــوادث گوناگون دچــار مرگ و مير 
مى شوند كه ما ايرانيان با برگزارى مراسم 
خاص و در شــأن درگذشــتگان خويش 
مى توانيــم بخشــى از آالم و رنج روحى 
از اين حــوادث را تعديــل كنيم. ناديده 
خيلى  بزرگداشت  مراسم  اجبارى  گرفتن 
از عزيزان درگذشــته ما ايرانيــان نه تنها 
قلوب بازماندگان آنان را به درد مى آورد، 
بلكه بى مهرى ناخواسته و بزرگى در حق 
اموات است كه اغلب در غربت و تنهايى 

دنيا را وداع مى كنند.
البته نبايد از نظر دور داشت كه در فرهنگ 
ما ايرانيــان خيلــى زياده روى ها و گاهى 
ناخالصى ها هم ورود پيدا كرده اســت كه 
در چند ماه گذشته در آتش سركش خشك 
و تر كرونا تا حدودى تعديل شده است و 
اين همان توفيق اجبارى است كه از كرونا 

دارد نصيبمان مى شود.

1- تالش براى رمزگشــايى از ســخنان ميرســليم درباره اهداى 65
ميليارد تومان به رئيس يكى از كميسيون هاى مجلس دهم ادامه دارد. 
گويا ميرســليم ادعا كرده اين مبلغ در ازاى خارج كردن طرح تحقيق 
و تفحص يك دســتگاه از دســتور كار مجلس پرداخت شده است. 
گفتنى است هنوز نهادهاى نظارتى واكنشى به اين سوت زنى خاص 

نداشته اند.
2- بالتكليفى بازنشســتگان تأمين اجتماعى دربــاره افزايش حقوق 
ســاالنه ادامه دارد. گويا اين ســازمان و دولت در ماه ســوم سال هم 
نتوانسته اند در اين باره به توافق دست يابند. گفتنى است بازنشستگان 
تأمين اجتماعى خواســتار افزايش 41 درصدى حقوق در ســال 99

هستند.
3- بازداشــت نمايندگان متخلف مجلس دهم آغاز شده است. گويا 
عزيزى كه به 61 ماه حبس به دليل اخالل در بازار خودرو متهم شــده 
بود، براى اجراى حكم بازداشــت شــده اســت. گفتنى است قريب 
يك ســوم نمايندگان مجلس دهم به دليل دارا بودن پرونده هاى تخلف 
عمدتا اقتصادى توسط شــوراى نگهبان در انتخابات مجلس يازدهم 

ردصالحيت شدند.
4- مجمع نمايندگان اســتان در انتخابات هيأت رئيســه بازهم متحد 
نبوده اســت. گويا ايــن مجمع حركتى براى حمايــت از نمايندگان 
كانديداى اســتان براى حضور در هيأت رئيســه نداشته است. گفتنى 
است رقابت هاى بين شهرســتانى در مواردى بسيار پررنگ از سوى 

نمايندگان استان پيگيرى شده و بر تمامى اتفاقات اثر مى گذارد.
5- ســهام متعلق به سهام عدالت در آســتانه فروش از سوى مردم با 
كاهش ارزش مواجه شده است. گويا اين كاهش ارزش به دليل كاهش 
شاخص بورس در روزهاى اخير بوده است. گفتنى است درباره ارزش 

سهام عدالت نظرات متفاوتى ابراز مى شود.

كرونا فرهنگ جهانى خود را تحميل مى كند

 اين روزها باز هم داســتان حمله به الوند 
و زخمى شــدن پيكره آن بر سر زبان ها افتاده 
اســت اتفاقى همچون آســفالت تپه باستانى 
هگمتانه در ســال گذشته كه آن موقع وامروز 
واكنش دوســتداران ميــراث طبيعى و محيط 

زيست و طبيعت را به دنبال داشت.
اين موضــوع كــه در نطق پيش از دســتور 
سيزدهمين صحن شوراى شهر همدان توسط 
رئيس كميسيون فرهنگى، اجتماعى تذكر داده 
شد تلنگرى را به وجود آورد تا رسانه ها براى 
پيگيرى و بررســى آنچه رضوان سلماسى از 
آن به عنوان تهديد طبيعــت الوند ياد مى كند، 
وارد عمل شــوند و درنهايــت در بازديدى با 
حضور فرماندار همدان، مدير كل منابع طبيعى 
و مديريت دهكده گنجنامه از مســير مال روى 
مســطح شده ميشــان روز پنج شــنبه گذشته 

موضوع را بررسى كنند.
رضوان سلماسى با تأكيد بر اينكه در تمام دنيا 
دخالت در كوهســتان را به حداقل رساندند و 
پناهگاه نمى سازند، زيرا طبيعت بكر كوهستان 
نياز مردم اســت، افزود: آيا با تخريب طبيعت 
مى خواهيم گردشــگر را بياوريم ســازه هاى 
انسانى را به او نشان بدهيم! با اين روند در اين 

حوزه نيز موفق نخواهيم شد.
بر همين اساس ناگفته پيداســت كه همدان را 
همگان با نام الوند و سرســبزى ميشان در كنار 
آبشــار جارى گنجنامه مى شناسند كه جذابيت 
بااليى براى كوهنوردان از سراسر كشور و مردم 
همدان براى گذران تعطيالت پايان هفته دارد ولى 
به نظر مى رسد مردم كم كم بايد با اين مناطق زيبا 
و دل انگيز دامنه هاى الوند خداحافظى كنند، زيرا 
گويا با مجوز توســعه گرى پيكره الوند هر روز 

بيش از گذشته تكه تكه مى شود.
اما ماجرا دقيقا چيســت و از كجا آغاز شــده 
اســت؟ اهالى منطقه كه از باغ داران گنجنامه 
به شــمار مى رونــد در تشــريح ايــن ماجرا 
مى گويند: مسير ما رو يكى از جاذبه هاى زيباى 
كوهستان الوند براى عالقه مندان به كوهنوردى 
و گردشــگران طبيعت به شــمار مى رود كه با 
پيچ و خم كوهســتانى خــود لذت خاصى را 
در كوهنوردى ايجاد مى كند اما به نظر مى رسد 
توســط مديريت دهكده گنجنامه اين مســير 
مســطح و به جاده تبديل شده و آنگونه كه به 
مشخص اســت تبديل به مسيرى براى عبور 

برخى خودروها شده است.
 آنــان از اتفاق پيش آمده اظهــار گاليه دارند 
و معتقدند طرح هايى كه به عنوان توســعه در 
تله كابين گنجنامه اجرا مى شود تا حدود زيادى 
طبيعت منطقــه را كه عامل اصلى انگيزه آن ها 
براى خريد باغ در اين منطقه است تحت تأثير 

قرار داده است.
آنــان به خبرنگار ما گفته انــد كه گاليه مند از 
رفتارهاى دوقطبى دستگاه هاى اجرايى هستند، 
زيرا بــراى كوچك ترين اقدامى كه نشــان از 
ساخت وساز در چهارديوارى باغ هايشان داشته 
باشد بايد ميليون ها تومان جريمه به شهردارى 

و منابع طبيعى پرداخــت كنند، درحالى كه در 
دهكده گنجنامه به طور معمول شاهد تغييراتى 
هســتند كه از قضا تيشــه ســنگينى به جان 
طبيعت و دامنه هاى الوند زده است؛ با اين حال 
چندان به چشم مســئوالن نمى آيد و اگر هم 
اعتراضى شود با مجوز توسعه يافتگى استان در 

گردشگرى توجيه اتفاقات رخ داده مى كنند.
اين شرايط درحالى است كه بنا بر گفته رئيس 
هيأت مديره دهكده تفريحى توريستى گنجنامه 
كه در اين داستان انگشت اتهام به سوى او نشانه 
رفته است، هر ساله بخش هايى كه در اثر بارش 
در ســطوح مختلف كوهپايــه الوند نزديك به 
دهكده گنجنامه دچار تغيير مى شود با مجوزى 
كه به اين مركز داده شده است تسطيح مى شود، 
حاال هم بر اساس يك عمل روتين هر ساله اين 
اتفاق صورت گرفته است و  بر اين باور است 
كه به هيچ عنــوان تعرضى به زمين ها كه از آن 
با بى انصافى به عنوان زمين خوارى ياد مى شود 

وجود نداشته است.
اظهارنظرهاى ســعيد ترابيان درحالى است كه 
تعريف عرفى زمين خوارى، تصرف و تصاحب 
غيرقانونى اراضى ملى و دولتى از طريق تغيير 
غيرقانونى كاربرى است بر همين اساس بايد 
گفت در يك نگاه كلى در هر نقطه از كشور از 
همدان گرفته تا تهران و مازندران هر منطقه اى 
كــه داراى آب و هوايى خوش بــراى گذران 
تعطيالت پايان هفته باشــد به شــكلى محلى 

براى بروز تخلف اراضى نيز است.
بر همين اساس است كه بخش خارج از حريم 
مسير كه توسط لودر شركت تله كابين مسطح 
شده است تصرف در اموال عمومى و اراضى 
ملى محسوب مى شود و بايد مطابق با قانون با 

آن برخورد شود.
متأســفانه بنا بر نظرات كارشناسان آنگونه كه 
بايد از ســامانه كاداســتر كه مربوط به منابع 
طبيعى است، استفاده نمى شود و همين اتفاق 
يكــى از مهم ترين خأل ها بــراى ورود برخى 
افــراد در تصاحب زمين هــاى دولتى و ملى 
است اما بر اساس آنچه مدير كل منابع طبيعى 

استان همدان در گفت و گو با همدان پيام مطرح 
كرده اســت اين جاده ماشين رو نيست و فقط 
در زمان وقوع حادثه و بحران قابل اســتفاده و 
آن هم تنها با تردد خودروهاى امدادى اســت 
زيرا درصورت باز بودن مسير براى تردد ديگر 
خودروها، خسارت جبران ناپذيرى به طبيعت 

وارد مى شود .
اسفنديار خزائى با بيان اينكه طبق برآوردهاى 
صورت گرفته، جاده اى در مسير ميشان ايجاد 
نشده بلكه تنها تســطيح مسير پيشين درحال 
انجام است، ادامه داد: وقتى خاك از هم پاشيده 
شود، ممكن اســت با بارندگى شسته شده و 
حركت كند، پس براى اينكــه خاك ها دچار 
فرسايش نشــوند، نياز به فشــردگى دارد كه 
مجموعه تله كابين نيز در اين مسير همين كار 

را انجام مى داده است.
بر اســاس گفته هاى وى قرار است اداره كل 
منابع  طبيعى ميزان خسارتى را كه بدون مجوز 
انجام شــده را منطبق با قانون بند ب ماده 12
قانون افزايش بهره ورى زمين هاى كشاورزى، 
حســاب كند اما جالب است در عين حال كه 
وى به خســارت وارد شــده به حريم منابع 
طبيعى و ملى منطقه اشاره مى كند، معتقد است 
چندان خســارتى هم به كوه وارد نشده است 
و از انجام بررسى هاى بيشتر كارشناسان براى 

جلوگيرى از فرسايش بيشتر سخن مى گويد.
وى افــزود: روز پنج شــنبه، يكــم خردادماه 
مديريت دهكــده گنجنامه با لــودر اقدام به 
تســطيح مسير كرده اســت كه نيروهاى ما به 
محــض اطالع در همان تاريخ از ادامه فعاليت 

لودر به دليل نداشتن مجوز جلوگيرى كردند.
نكته جالــب توجه در اين ماجرا صحبت هاى 
معاون محيط زيست طبيعى اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان همدان  اســت كه در 

گفت و گويى با ايسنا مطرح كرده است.
مهدى صفى خانى گفته اســت: جاده جديدى 
در گنجنامه ساخته نشــده و اقدامات در حد 
بهســازى و ترميم جاده خاكى اســت كه از 
گذشته در منطقه وجود داشته است، بر همين 

اساس طبق مشاهدات و بررسى هاى ميدانى كه 
چهارشنبه 7 خردادماه از منطقه داشتم هرگونه 
ريختن آســفالت در جاده را تكذيب مى كنم. 
بنده امروز شاهد بهســازى در اين جاده بودم 
و نمى توانم رد يا تأييــد كنم كه عرض جاده 
كم يا زياد شــده اســت و قطعاً در اين مورد 

دستگاه هاى متولى بايد پاسخگو باشند.
وى توضيــح مى دهــد: اين جــاده خاكى و 
جيپ رو در گذشته مســيرى براى رسيدن به 
پناهگاه ميدان ميشان بود، همچنين براى انتقال 
مصالح عمرانى از آن اســتفاده مى شد و به طبع 
تعريض مى شــده كــه درحال حاضر درحال 

ترميم و بهسازى است .
صفى خانى اينگونه بهسازى ها را طبيعى مى داند 
و بيان مى كند: با توجه به حجم گردشــگرى 
موجود در منطقه جاده بايد آماده خدمت رسانى 
باشــد و با صحبت هايى كه امروز با مسئوالن 
دهكده گنجنامه داشــتم، مشــخص شد آن ها 
متولى اين اقدام نيستند و اينكه كار چه كسانى 

بوده است نياز به بررسى دقيق دارد. 
وى با اشاره به اينكه هر عملى كه با روح طبيعت 
منافات داشته باشد، مى تواند موجب تخريب آن 
شــود، اظهار مى كند: وقتى جاده اى بهســازى 
مى شود نياز به تردد ماشين آالت دارد و اگر اين 
عمل را تخريب تلقى كنيم، نمى توان آن را انكار 
كرد اما حداقل در منطقه اى كه به شخصه بازديد 

كردم اين اتفاق نيفتاده است.
صفى خانى با تأكيد بــر اينكه اقدامات منطقه 
تنها بهسازى و ترميم جاده گذشته بوده است، 
خاطرنشــان مى كند: بنــده به لحاظ عموميت 
درباره تخريب محيط زيست نظر مى دهم اما 
دربــاره موارد جزئى و مــواد قانونى كه بايد 
جلوى تخريب هاى اين چنينى گرفته شــود، 

دستگاه متولى بايد پاسخگو باشد.
صفى خانى تصريح مى كند: جاده ذكرشده كه 
راه دسترسى قديم بوده است، در اثر بارندگى 
فروردين و ارديبهشت سالجارى آسيب ديده و 
يكى از اقداماتى كه قرار بود انجام شود ترميم 

نقاط صدمه ديده است.
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اتخاذ تصميمات جديد براى كنترل
قيمت مسكن در اسدآباد

 انتخاب تيم كارشناسى براى قيمت گذارى بر روى امالك، اصالح 
بافت فرسوده شــهرى، كاهش هزينه هاى پروانه ساخت و مجوزهاى 
مشــابه از ســمت نهادهاى مربوطــه و صدور مجوز براى ســاخت 
مجتمع هاى مســكونى چندطبقه، 4 موضوع مهم اســت كه به منظور 

كنترل قيمت مسكن در اسدآباد اخذ شده است.
رئيس اداره صمت اســدآباد با بيان مطلب فوق و در نشســتى كه با 
اعضاى اتحاديه امالك برگزار شد، ادامه داد: در اين جلسه مصوب شد 
يك تيم كارشناسى 3 نفره متشكل از نماينده دادگسترى، نماينده نظام 
مهندسى، نماينده اتحاديه با دريافت مبلغ كارشناسى قيمت امالك را 
انجام داده و تمامى بنگاه هاى شهر موظف به تنظيم قراردادها با قيمت 

اعالم شده اين تيم باشند.
رحيم قربانى افزود: در اين جلسه اعضاى اتحاديه به بيان ديدگاه هاى 
خود پرداختند. ارائه اين پيشــنهادات مخالفانى نيز داشت كه با تبادل 
نظريات افراد موافق و مخالف مقرر شــد اين پيشــنهاد توسط اداره 
صمت به شــوراى تأمين منعكس شــده و جزئيات آن تدوين شده و 

پيشنهاد در نهايت تصويب گردد.
واليــى، يكــى از اعضــاى اتحاديــه و موافقــان ايــن ايــده گفــت: بــا 
ــاهد  ــان ش ــرور زم ــا و به م ــهر، مطمئن ــم در ش ــن تصمي ــراى اي اج
ــر  ــام ه ــرا انج ــود؛ زي ــم ب ــگاه داران خواهي ــردم و بن ــى م همراه
حركــت مشــكل در ابتــدا غيرممكــن به نظــر مى آيــد امــا رفته رفتــه 
و بــا انســجام بيشــتر ايــن امــر شــاهد كنتــرل هــرج و مــرج بــازار 

مســكن خواهيــم بــود.
وى افزود: ساالنه بيشتر از 250 مورد ازدواج در اسدآباد اتفاق مى افتد 

كه اين خانواده هاى جديد نياز به مسكن و سرپناه دارند.
محمدخانــى، از اعضاى ديگر اتحاديه نيز ضمن مخالفت با اين طرح 
گفت: اين طرح در اســدآباد قابليت اجرايى ندارد، زيرا ممكن است 

قيمت پيشنهادى به مذاق خريدار يا فروشنده خوش نيايد.
وى خاطرنشــان كرد: پيشنهاد ما ارائه قيمت كارشناسى به تفكيك هر 
منطقه و الزام همه بنگاه ها به رعايت اين قيمت ها و همچنين ممنوعيت 

ثبت معامالت نجومى مسكن در بنگاه ها است.
در اين جلســه همچنين مواردى دباره دريافتى هاى شهردارى در امر 
مسكن عنوان و اعالم شد، دريافتى هاى شهردارى براى ساخت وساز 
زياد بوده و الزم اســت در ارزش ريالــى دريافت مجوزهاى مربوطه 

تجديدنظر شود.
اصالح بافت شــهرى و همچنيــن موافقت با ســاخت مجتمع هاى 
مســكونى بيشــتر از 3 طبقه 2 موضوع ديگرى بود كه در اين جلسه 
مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پيشنهادات تا حصول نتيجه پيگيرى 

شود.

 بلوار مدنى محله آقاجانى بيگ تبديل به پاركينگ عمومى شــده 
اســت. به طورى كه جلوى در پاركينگ هاى منازل از ماشين پر است. 
ما اهالى اين منطقه براى بيرون آوردن ماشــين از پاركينگ با مشــكل 
مواجه هستيم. اگر كار فورى داشته باشيم مجبور هستيم منتظر باشيم 
كه صاحب ماشــين برگردد يا اينكه درنهايت با تاكســى مى رويم. از 

شهردارى تقاضا داريم به اين معضل رسيدگى كند.
اهالى منطقه آقاجانى بيگ

 از منطقه آقاجانى بيگ تا پاساژ شهر آرا باكس زباله وجود ندارد. 
زباله ها يا جلو در منازل رها شده اند يا اهالى اين منطقه مجبور هستند 
تا نزديكى پاساژ شهر آرا زباله ها را با خود حمل كنند. لطفا صداى ما 

را به گوش مسئوالن برسانيد.
م.ج از همدان

 تعداد زباله گردها در كبودراهنگ روزبه روز درحال افزايش است 
لطفاً مســئوالن چاره اى بينديشند و مانع فعاليت اين افراد شوند، زيرا 
جان اين افراد با توجه به شــيوع ويروس كرونا و ديگر بيمارى ها در 

خطر است.
رضايى

ارتباط روابط عمومى با رسانه ها را 
تقويت مى كنيم

 تالش متقابل روابط عمومى مجموعه ها و سازمان هاى اجرايى در رسانه ها عالوه بر 
توليد اخبار مستند، به جريان سازى هاى خبرى مى انجامد. 

مدير روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اســدآباد با حضور در روزنامه همدان پيام 
ضمــن قدردانى از اين مجموعه و با بيان اين مطلب گفت: مهم ترين وظيفه يك روابط 
عمومى پويا و فعال را تالش براى انتشــار فعاليت ها و اهداف ســازمانى از يك ســو و 

برانگيختن توجه عمومى نسبت به عملكرد سازمان يا مجموعه از ديگر سو است.

مهدى ســليمانى ادامــه داد: روابط عمومى هــا مى توانند با انجام فراينــد اطالع يابى، 
پردازش اطالعات و اطالع رسانى،ســازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پياده ســازى 

استراتژى هاى كالن آن يارى كنند.
ســليمانى با تأكيد بر اينكه در صدد هســتيم ارتباط روابط عمومى با رســانه ها را در 
شهرســتان تقويت  كنيم، تشــريح كرد: كســب دانش، مهارت هاى جديد، خالقيت و 
نوآورى در روابط عمومى ســازمان ها بسيار مهم اســت. در عرصه تبادل سريع و آنى 
اطالعات تالش براى اطالع رسانى در مسير اهداف و عملكرد سازمانى به پيشبرد اهداف 

سازمان منجر مى شود. 
وى بــا اشــاره بــه اينكــه بــراى تقويــت ايــن مهــم، روزانــه بــا روابــط عمومــى تمامــى 

ــط  ــن رواب ــل بي ــزود: تعام ــتقيم دارد، اف ــره و مس ــوى چهره به چه ادارات گفت وگ
ــد رابطــه  ــا باي ــط عمومى ه ــرى ضــرورى اســت و رواب ــگاران ام ــا و خبرن عمومى ه
تنگاتنگــى بــا مديــران رســانه و مطبوعــات داشــته باشــند تــا بتواننــد از رســانه بــراى 
پــى بــردن بــه نقــاط ضعــف و قــوت خــود اســتفاده كننــد، اگــر ايــن تعامــل را حفــظ 

كننــد توفيقــات بيشــترى نصيبشــان مى شــود.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه مديرانــى كــه بــا رســانه ها تعامــل نداشــته باشــند به تدريــج 
ــود  ــه از مهم تريــن مالك هايــى اســت كــه نب ــار مى شــوند، تشــريح كــرد: تجرب بركن
ــى  ــرد و خروج ــود كارك ــب مى ش ــى موج ــط عموم ــران رواب ــى مدي ــا در برخ آنه

مناســب نداشــته باشــند.

 مديــركل راه و شهرســازى اســتان همــدان از تأييد 
ثبت نام كنندگان طرح اقدام ملى مســكن در مرحله نخست 
خبر داد و گفت: پيامك براى افراد تأييدشــده ارسال شده 
اســت و براى تكميل پرونده به دفاتر منتخب پيشــخوان 

دولت در استان مراجعه كنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل، داريــوش حســينى 
بيــان كــرد: متقاضيــان تأييدشــده مرحلــه نخســت ثبت نــام 
ــدارك  ــى م ــر علت ــه ه ــه ب ــى مســكن ك ــدام مل ــرح اق ط
ــا در  ــداده و ي ــل ن ــن اداره كل تحوي ــه اي ــاز را ب ــورد ني م
ــد،  ــدام ملــى مســكن بارگــذارى نكرده ان ســامانه طــرح اق
از روز يكشــنبه مــورخ 3 خــرداد تــا اطــالع ثانــوى و 
ــدام  ــرح اق ــامانه ط ــق س ــت پيامــك از طري ــس از درياف پ
ملــى مســكن، مى تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش «پيگيــرى 
نسبت  https:// tem.mrud.ir درخواســت» در ســايت

بــه ايــن امــر اقــدام كننــد.
وى بيان كرد: زمان مراجعه هــر متقاضى براى بارگذارى 
مدارك از طريق پيامك به ايشــان اعالم مى شــود و الزم 

اســت متقاضيان صرفًا مطابق با زمان اعالم شده به سامانه 
مراجعه كرده و به بارگذارى مدارك اقدام كنند.

وى تصريــح كرد: تمامــى متقاضيان ثبت نام شــده در 
مرحلــه دوم ثبت نــام و نيز افرادى كه به دليل شــرايط 
فاصله گذارى اجتماعى ناشى از شيوع كرونا در فاز دوم 
صرفًا كد ملى خود را به ســامانه پيامكى طرح اقدام ملى 
مسكن ارسال كرده اند، براى ثبت نام و بارگذارى مدارك 
از روز سه شنبه مورخ 13 خردادماه تا اطالع ثانوى، مى 
توانند با مراجعه به بخش پيگيرى درخواست در سامانه 
طرح اقدام ملى مســكن نســبت به تكميــل اطالعات 

كنند. اقدام  ثبت نام 
حســينى در پايان خاطرنشــان كرد: زمان بندى ويرايش 
اطالعات ثبت نامى متقاضيان مرحله اول و دوم، زمان بندى 
ثبــت اعتراض به نتايج پااليش متقاضيان مرحله نخســت 
و همچنين زمان بندى بارگذارى مدارك توســط متقاضيان 
تأييدشده در مرحله دوم نيز براى اطالع رسانى الزم، متعاقبًا 

اعالم مى شود.

 حضور مشاوران جوان 
در جلسات آزاد شد!

 كبودرهنگ - خبرنگار همدان پيام: اعضاي گروه مشاوران جوان 
فرمانداري كبودراهنگ به ارائه نظر درمورد مسائل مختلف شهرستان 

پرداختند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در اين جلســه گفت: مشــاوران 
جوان بايــد با اخالص در روند فعاليت گروه، مســأله وحدت، با 
ورود مقتدرانه و كارشناسي به مسائل مختلف حضور فعالى داشته 

باشند.
حجــت ا... مهدوى اظهار كرد: بنده و معاونان و بخشــداران و تمامى 

مديران ادارات خود را عضوي از گروه مشاوران جوان مي دانيم.
وى به برگزارى جلسات مداوم ماهانه و فصلى گروه مشاوران جوان 
با فرماندار و ســاير مديران ادارات شهرســتان اشاره كرد و گفت: در 
اين جلســات نظرات مشاوران جوان براى پيشبرد هرچه بهتر اهداف 

شهرستان مورد بررسى قرار مى گيرد.
مهدوى همچنين از معرفى همه اعضاى مجمع مشاوران به كارگروه ها 
و جلسات مرتبط در شهرستان خبر داد و گفت: تمام اعضاى مشاوران 
جــوان مى توانند از اين پس در جلســات كميته هــا و كارگروه هاى 
تخصصى كه مرتبط هستند شركت كرده و با نگاه مثبت و پرسشگرى، 

روند اداره شهرستان را بهبود بخشند.

فرايند تكميل اطالعات متقاضيان طرح ملى مسكن آغاز شد

 از ســال98 تاكنون 15 سازمان مردم نهاد 
جوانان در فامنين تشكيل شده كه براى بيش 
از 50 نفر شــغل ايجاد كرده اســت. از اين 
تعداد 7 مورد در ســال 98 تأسيس شده و 5

مورد درحال تأسيس است.
فرمانــدار فامنيــن بــا بيان مطلــب فوق و 
درگفت وگــو با همــدان پيام ادامــه داد: از 
سمن هاى روستايى يك مورد به طور رسمى 
ثبــت و 2 مورد درحال ثبت شــدن اســت. 
سمن هاى روســتايى نقش مهمى در توسعه 

پايدار روستاها دارند. 
سيد مجيد شماعى ادامه داد: نخستين سازمان 
مردم نهاد جوانان در روســتا، ســال 98 به نام 
كارآفرينان كوشاى اكله در شهرستان تأسيس 
شد اين ســمن براى20 نفر اشتغالزايى كرده 

است.
شماعى با اشــاره به اينكه تعداد550 برنامه 
فرهنگى و ورزشــى مختلف بــا همكارى 
ســازمان هاى مردم نهاد جوانــان در فامنين 
برگزار شده است، خاطر نشان كرد: در سال 
97 ســمن هاى فامنين از اعتبار 2 ميلياردى 
استان 700 ميليون تومان تسهيالت از بانك 

اميد و كارآفرينى دريافت كردند.
وى بيان كرد: در 3 ماهه نخســت ســال 99
تعــداد 3 ســازمان مردم نهاد در شهرســتان 
راه اندازى شــده است كه نخســتين سازمان 
مردم نهاد روســتايى شهرســتان يكى از اين 

سمن ها است.
وى با اشاره به اينكه بيش از 40 نوع برنامه 
افزود:  است،  شــده  برگزار  سمن ها  توسط 
حضرت  والدت  و  جوانان  روز  جشــنواره 

على اكبر(ع) در سالن شهيد عبدى، نشست 
جوانان با موضوعــات مختلف هر هفته در 
خانه جوان، 20 اردوى فرهنگى ســياحتى 
سمن ها در ســال 98، 10 كارگاه آموزشى 
همســردارى، 2 كارگاه تحكيم خانواده، 2
كارگاه  يك  اعتيــاد،  از  پيشــگيرى  كارگاه 
كنترل اســترس، كارگاه آموزشــى نماز و 
كارگاه آموزشى زندگى عاشورايى از جمله 

است. برنامه ها  اين 
وى بــا بيــان اينكه هدف ســمن ها عالوه 
بر ايجــاد اشــتغال، برگــزارى برنامه هاى 
فرهنگى، گردشــگرى و اجتماعى اســت، 
ادامه داد: همايش پيشــگيرى از آسيب هاى 
اجتماعــى، كارگاه آموزشــى حل مســأله، 

كارگاه آموزشى اخالق در ورزش، قدردانى 
از دختــران جوان در روز دختــر، كارگاه 
آموزشــى ويژه دختران، جشــنواره بزرگ 
يلداى باســتانى، جشن بزرگ عيد غدير در 
پارك ملت، برگزارى مســابقات فرهنگى و 
برگزارى 3 نمايشــگاه(هفته جــوان، هفته 
ازدواج، هفتــه عفاف و حجــاب) از ديگر 
برنامه هاى انجام شده توسط سمن ها است.

شماعى با اشــاره به اينكه طرح «هر روستا، 
يك سمن» در دستوركار است، تشريح كرد: 
ســمن ها درصورت ارائه طــرح و تأييد در 

هيأت نظارت حمايت خواهند شد .
وى ادامــه داد: محفل انس با قرآن، عزادارى 
اربعين توســط سمن ها، پاكســازى طبيعت، 
و  گندزدايــى  در  فعــال  حضــور 
عمومى،  اماكن  و  معابــر  ضدعفونى 
به  مؤمنانه  كمك هــاى  جمــع آورى 
آســيب ديدگان از كرونــا، حضــور 

فعال در غنى ســازى اوقات فراغت در سطح 
شهرســتان با عنوان طرح تابستانه با ورزش 
و همــكارى با طرح هاى جهادى در ســطح 
شهرســتان توســط اين ســازمان مردم نهاد 

صورت گرفته است.
وى با تأكيــد بر اينكه ســمن ها با حضور 
فعال در مســابقات كشورى، 2 عنوان برتر 
را كســب كردنــد، اظهار كــرد: برگزارى 
مســابقات فرهنگى - ورزشــى در بســتر 
فضــاى مجــازى در زمــان شــيوع كرونا 
و كســب رتبــه برتــر اســتان و تجهيز و 
راه اندازى خانــه جوانان فامنيــن از ديگر 

است. سمن ها  افتخارات 
وى در پايــان گفت: الزم به ذكر اســت كه 
10 درصــد ســمن هاى جوانان اســتان در 
فامنين فعاليت دارند كه كســب عنوان برتر 
ستاد ســاماندهى جوانان در سال 98، به اين 

مجموعه اختصاص داده شده است.

فرماندار فامنين خبر داد

طرح هر روستا يك سمن 
در دستور كار است  

■ اشتغالزايى براى بيش از50 نفر با ايجاد سمن ها

رئيس دادگسترى 
و دادستان جديد 

مالير معرفى شدند
 در ادامه سلســله تغييــرات مديريت هــاى قضائى 
شهرستان ها كه مبتنى بر سياست جوان گرايى و استفاده از 
نيروهاى انقالبى و متخصص جوان در سطح دادگسترى 
اســتان همدان درحال انجام اســت، ســعيد احمدى فر 
به عنوان رئيس دادگســترى و مســلم ســلگى به عنوان 

دادستان شهرستان مالير معرفى و منصوب شدند.
رئيــس كل دادگاه هــاي عمومي و انقــالب همدان در 
اين مراســم با اســتناد به آيه قرآن مبني بر اجراي قسط 
و عــدل، گفت: وظيفــه حفاظت و نظــارت بر اجراي 
قانون در جمهوري اســالمي بر عهده قوه قضاييه است 
و شأن تأسيس دادگســتري و قوه قضاييه براي مقابله با 

قانون گريزها است.
حجت االســالم پيرمحمد احمدوند بيان كــرد: يكي از 

وظايفي كه قانون اساســي، قانون هــاي مدني، مجازات 
اسالمي و آئين دادرسي كيفري بر عهده دادستان گذاشته، 
اين اســت كه حافظ بيت المال و حقوق عامه مردم باشد، 

به همين دليل دادستان شمشير عدليه قوه قضاييه است.
امام جمعه مالير نيز در اين آيين با اشاره به نقش و جايگاه 
مهم دستگاه قضايي، بيان كرد: سيستم قضايي پيشاني نظام 
اسالمي اســت و در تداوم نظام بسيار تأثيرگذار است و 

چنانچه در اين زمينه به خوبي رفتار شــود، جايگاه اسالم 
و آينده نظام بيمه مي شــود. به گــزارش روابط عمومى 
كل دادگسترى اســتان همدان، حجت االسالم محمدباقر 
برقــراري نقش و جايگاه قضــات را پس از واليت فقيه 
مهم و اثرگذار برشمرد و افزود: قاضيان نيروهاي كارآمد 
نظام هستند كه بايد به اين منصب و جايگاه خود افتخار 

كرده و همواره درست قضاوت كنند.
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نبض مجلس يازدهم 
در دست نواصولگرايان 

 ســرانجام پــس از كش و قوس هــاى فراوان و در شــرايطى كه 
اصولگرايــان تالش كردنــد كه اختالفات درونى خود را با تشــكيل 
فراكســيون انقالب اسالمى به حداقل برســانند، تكليف هيأت رئيسه 
مجلس يازدهم روشن شد و همانطور كه پيش بينى مى شد، محمدباقر 

قاليباف بر كرسى رياست نشست.
با نگاهى به تركيب هيأت رئيســه مجلس، مى توان گفت اكثريت آن با 
ياران قاليباف و جبهه پايدارى است و سهم 2 طيف اصولگرايان سنتى 

و احمدى نژادى ها بسيار اندك است.
مجلس اصولگرايى كه اكنون آغاز به كار كرده است، به رغم اينكه سعى 
شده با شكل گيرى فراكسيون اكثريت باعنوان انقالب اسالمى يكپارچه 
نشــان داده شود، اما اتفاقا از تنوع خاصى برخوردار است و حداقل 4

شاخه از اصولگرايان در آن ديده مى شود.
اصولگرايان ســنتى كه داعيه پرچم دارى جريان اصولگرايى را دارند، 

بخشى از مجلس يازدهم هستند.
از طرفى تعــداد قابل توجهى از چهره هاى متعلق به دولت هاى نهم و 
دهم معروف به احمدى نژادى ها بر كرسى هاى مجلس جلوس كرده اند.
جبهه پايدارى كه با آب و تاب فراوان وارد عرصه انتخابات شد، اكنون 
حضور پررنگى در مجلس دارد و باالخره چهره هاى نوانديش و منتقد 
در جريان اصولگرايى كه امروزه به نواصولگرايان شهره گشته اند و در 
واقع همان ياران اصلى قاليباف هســتند، به گونه اى بر مجلس يازدهم 
سايه افكنده اند كه به نظر مى آيد تحوالت اصلى خانه ملت را آنها رقم 

خواهند زد.
در جريان انتخابات اســفندماه سال گذشته اختالف ميان اين طيف ها 
كار را به جايى رساند كه حداقل 6 ليست انتخاباتى به نام اصولگرايان 
شــكل گرفت، امــا 2 روز مانده به انتخابات بــا نقش آفرينى برخى 
چهره هاى مؤثر و البته تالش قاليباف كه بخشــى از آن سهم دهى به 
پايدارى ها بود، اصولگرايان كه احســاس خطر كرده بودند، در ظاهر 
اختالفات را كنار گذاشــتند و ليست واحد با محوريت قاليباف ارائه 

كردند.
اختالفات اما در جريان انتخاب هيأت رئيســه بار ديگر نمود پيدا كرد 
و اين بار در حركتى قابل تأمل ياران احمدى نژاد و پايدارى ها به قدرى 
به يكديگر نزديك شدند كه به سمت كانديدايى واحد براى رقابت با 

قاليباف حركت كردند.
ســنتى ها هم بدون توجه به رقابت بين يــاران قاليباف و پايدارى ها و 

احمدى نژادى ها راه خود را رفتند.
درنهايت با برگزارى انتخابات درون فراكســيونى، مشــخص شد كه 
قاليباف دست باالتر را دارد و كانديداى اصلى و مورد حمايت اكثريت 

اصولگرايان است.
نكته قابل تأمل اينكه پس از رأى باالى قاليباف به عنوان رئيس مجلس، 
تركيب هيأت رئيســه به گونه اى شكل گرفت كه سهم پايدارى ها قابل 
توجه بود و برخالف روندى كه پيش از رأى گيرى درون فراكســيون 
حاكم بــود و جبهه پايدارى و ياران احمدى نــژاد در ائتالفى عجيب 
به دنبال حذف قاليباف بودند، اين بار شــاهد قرار گرفتن پايدارى ها در 

كنار قاليباف بوديم.
اين اتفاق درست شبيه همان اتفاقى بود كه در آستانه انتخابات رخ داد 
و در ليســتى كه با محوريت قاليباف شكل گرفت، سهم قابل توجهى 

به پايدارى ها دادند.
حال مجلس يازدهم با اكثريت قاطع اصولگرايان شــكل گرفته است، 
با اين تفاوت كــه در اين مجلس نه چهره هاى ســنتى اصولگرا و نه 
چهره هاى هميشــه منتقد و گاه جنجالى احمدى نژادى ها، بلكه نبض 
مجلس در دست نواصولگرايانى است كه بيشترين نقش و تأثيرگذارى 
را دارنــد و قطعــا تالش خواهند كرد با همراه كــردن ديگر طيف ها، 
معــادالت را به گونه اى رقم بزنند كه مجلــس يازدهم متفاوت از هر 

دوره اى باشد.

لغو معافيت هاى همكارى صلح آميز 
هسته اى و تحريم 2 فرد ايرانى 

 وزير امور خارجه آمريكا در توئيتر شــخصى خود اعالم كرد كه 
معافيت هاى همكارى هســته اى با ايران ذيل برجام را ظرف 60 روز 
لغو كرده و 2 ايرانى مرتبط با برنامه هســته اى كشرورمان را تحريم 

مى كند.
به گزارش فارس، «مايك پامپئو» در اين توئيت ادامه داد: « با تشديد 
[فعاليت هاى] هسته اى ايران مشخص است كه اين همكارى ها بايد 
پايان يابد. تالش هاى بيشتر براى زياده خواهى هسته اى تنها به فشار 
بيشتر بر ايران منجر مى شوند.» وى افزود: « همچنين 2 هدايت كننده 
برنامه غنى ســازى هســته اى ايران را تحريم مى كنم - مجيد آقايى 
و امجد ســازگار. دانشــمندان ايران بايد انتخاب كنند، يا خارج از 
محدوده اشــاعه اى به صورت صلح آميز كار كنند و يا خطر تحريم را 
بپذيرند.»همكارى هاى صلح آميز هســته اى با ايران، يكى از بندهاى 
توافق هسته اى سال 2015 با گروه 1+5 پاست. بر اين اساس، دولت 
آمريكا معافيت هايى را براى برخــى تحريم هاى يكجانبه مربوط به 
صادرات اقالم قابل اســتفاده در برنامه هسته اى به ايران، صادر كرد. 

اين معافيت ها تا پيش از اعالم اخير پامپئو هر بار تمديد شده بود.
2 توييت پى درپى پامپئو ســاعتى پس از آن منتشر شدند كه روزنامه 
آمريكايى واشنگتن پســت گــزارش داد: دولت «دونالــد ترامپ»، 
رئيس جمهــور آمريــكا قصــد دارد معافيت هاى صادرشــده براى 

همكارى هاى صلح آميز هسته  اى با ايران را تمديد نكند. 
 آمريكا مدعى اســت ايران در NPT فقط وظيفه دارد 

ولى حقى ندارد
ديپلمــات ارشــد روس در واكنش به تصميم آمريــكا براى تمديد 
نكردن معافيت هاى هســته اى ايران در صفحه توئيتر خود نوشــت: 
«واضح اســت كه حقوق، همراه با تعهــدات مى آيد و بالعكس. اين 
ارتباط غيرقابل انكار مورد تأييد ديوان عدالت بين المللى اســت. اما 
آمريكا واقعا معتقد است كه مى تواند حقوق خود ذيل قطعنامه 2231
شــوراى امنيت درباره برجام را اجرا كند و به تعهداتش ذيل همان 

قطعنامه بى اعتنا باشد».
ميخائيل اوليانوف با تأكيد بر حق ايران براى داشــتن انرژى هسته اى 
صلح آميز، توضيح داد: «در همين حال، اياالت متحده اصرار دارد كه 
ايران ذيل NPT فقط موظف و ملزم [به اجراى يك سرى اقدامات] 
است اما هيچ حقى براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى آن هم 

برخالف بند چهارم اِن پى تى ندارد».
ايــن نماينــده روســيه در ســازمان هاى بين المللــى مســتقر در 
ــرد:  ــح ك ــكا، تصري ــه آمري ــار دوگان ــن رفت ــاد از اي ــا انتق ــن ب وي
ــه  ــن تالشــى مذبوحان ــه نيســت. اي ــتاندارد دوگان ــط اس ــن فق «اي
ــژه  ــه به وي ــى ك ــى اســت. اقدام ــون بين الملل ــراى بازنويســى قان ب

ــاك اســت». ــاعه خطرن ــدم اش ــراى ع ب
 لغو معافيت هاى همكارى هسته اى ايران اشتباه است

همچنيــن ســناتور روس و معــاون اول كميتــه امــور خارجى شــوراى 
ــوف ضمــن  ــل  اوليان ــارات ميخائي ــرو اظه ــيه در پي ــيون روس فدراس
ــكارى  ــاى هم ــو معافيت ه ــنگتن در لغ ــدام واش ــدن اق ــتباه خوان اش
ــران  ــا ته ــه همــكارى مســكو ب ــر ادام ــران ب ــز هســته اى اي صلح آمي
تأكيــد كــرد. «والديميــر دژابــاروف» پنج شــنبه گذشــته ضمــن تأكيــد 
ــاالت  ــاره گفــت: «اي ــران در اين ب ــا اي ــه همــكارى مســكو ب ــر ادام ب
ــران را  ــت، اي ــذارد و درنهاي ــار مى گ ــت فش ــا را تح ــده، آنه متح

ــد». ــد كن ــك بمــب هســته اى تولي ــا ي ــد ت ــك مى كن تحري

راهبرد فشار اقتصادى و بازدارندگى نظامى 
آمريكا در قبال ايران 

 نماينــده ويژه دولت آمريكا در امور ايران مى گويد راهبرد اين كشــور در 
قبال تهران شامل فشار اقتصادى، انزواى ديپلماتيك و بازدارندگى نظامى است.

به گزارش فــارس، برايان هوك، در يك گفت وگو ادعا كــرد: «رژيم [ايران] با 
بدترين بحران اقتصادى در تاريخ خود مواجه اســت. تحريم هاى دولت ترامپ، 
بزرگ ترين تحريم ها در تاريخ ايران اســت.» وى در رابطه با تالش هاى اياالت 
متحده براى تمديد تحريم هاى تســليحاتى ايران كه اواخر مهرماه آينده به پايان 
مى رسد نيز گفت: «سياست ما اين است كه از هر راه كه شده تحريم تسليحاتى 
ايران را تمديد كنيم». اين ديپلمات آمريكا به حمايت هر 2 حزب اصلى آمريكا از 
تمديد تحريم هاى مزبور اشاره كرد و گفت: «به تازگى حدود 400 عضو مجلس 

نمايندگان از ديپلماسى پامپئو براى تمديد تحريم تسليحاتى حمايت كردند.»

انتصاب الريجانى به مشاورت رهبرى 
و عضويت در مجمع تشخيص مصلحت

 رهبر معظم انقالب اســالمى با صدور حكمى علــى الريجانى را به عنوان 
مشاور رهبرى و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند.

به گزارش ايســنا،  حضرت آيت ا... خامنه اى در اين حكم خطاب به الريجانى 
نوشــتند: نظر به تجارب مفيدى كه جنابعالى در دوران مديريت در بخش هاى 
گوناگون به ويژه در 3 دوره رياســت مجلس شــوراى اسالمى از آن برخوردار 
گشــته ايد، جنابعالى را به مشــاورت رهبرى و عضويت در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام منصوب مى كنم. رهبر معظم انقالب در پايان افزودند: اميد است 

اين مسئوليت در خدمت هدف هاى واالى نظام قرار گيرد.
الريجانى در زمان حضور خود در مجلس هاى هشــتم، نهم و دهم شــوراى 

اسالمى به عنوان رئيس مجلس فعاليت مى كرد.

ارتباط گردش چرخ اقتصاد كشور 
با ميزان رعايت اصول بهداشتى 

 گردش چرخ اقتصاد كشــور با ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى ارتباط 
كاملى دارد، همه بايد براى زندگى با اين ويروس آماده باشــند و سبك زندگى 

را به نوعى براى مقابله دائمى با اين بيمارى تعريف كنيم.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلســه رؤســاى كميته هاى تخصصى 
مقابله با كرونا گفت: بايد تالش كنيم با اصول بهداشــتى تعريف شــده نه تنها 
محدوديت ها به تدريج برداشته شــود، بلكه گشايش ها به گونه اى باشد كه به 
مســير طبيعى زندگى برگرديم. حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى 
افزود: حتى امروز كه به شرايط پيشين تبادالت تجارى با كشورها بازگشته ايم 
در ســايه تعريف پروتكل هاى بهداشتى و رعايت آن از طرف ما و كشورهاى 

ديگر است.

محمد ترابى »
 محمد باقر قاليباف كه نخســتين ســابقه 
اجرايى مهم وى را مى توان فرماندهى نيروى 
انتظامى دانســت، نزديك به 20 ســال است 
كه در عرصه هاى سياســى و اجرايى فعاليت 
مى كند. موفقيت قاليباف در فرماندهى نيروى 
انتظامى را بايد ايجاد و راه اندازى سامانه 110
و دفاتر خدمات دولــت الكترونيك يا پليس 

10+ دانست. 
در مدت تجربه شــخصى خــود از حضور و 
خدمت در ســتاد فرماندهى نيــروى انتظامى 
اســتان همدان، قديمى هاى نيروى انتظامى از 
وى به نيكى يــاد كرده و جايگاه فعلى و نظم 
درونى اين ســازمان نيروى مسلح را دستاورد 

قاليباف مى دانند.
با اين حال پس از شركت در انتخابات رياست 
جمهورى در ســال 1384 آغازى بر شناخته 
شدن وى به عنوان يك چهره سياسى محسوب 

مى شود. 
قاليبــاف كــه به صــورت مســتقل وارد اين 
انتخابات شده بود، با كسب 4/07 ميليون رأى 
باالتر از چهره هايى چون مصطفى معين و على 

الريجانى قرار گرفت.
پس از نخســتين حضور قاليباف در انتخابات 
رياست جمهورى، وى با رأى شوراى اسالمى 
تهران به عنوان شــهردار پايتخت انتخاب و در 
ســال 1388 نيز دوباره با حكم اين شورا در 

سمت خود ابقا شد.
باشــگاه  از  شــده  منتشــر  گــزارش  طبق 
ســال 1387 در  قاليباف  جوان،  خبرنگاران 
برابر با ســال 2008 ميالدى از طرف سايت 
شــهردارى هاى جهــان به عنوان هشــتمين 
شهردار برتر دنيا معرفى شد. در سال 2010
ميالدى، كالنشــهر تهران براى نخستين بار 
در يكى از شــاخص هاى توســعه شــهرى 
مفتخر به كســب رتبه، از يك سازمان معتبر 
بين المللى شــد. تهران در آن سال در حوزه 
حمل ونقــل به عنوان يكى از 5 شــهر برتر 
دنيــا از نظر حمل ونقل از ســوى مؤسســه 
سياســت هاى حمل ونقل و توســعه موسوم 
به ITDP گرديد. همچنين در ســال 2011
ميــالدى و در دهمين اجــالس متروپليس 
جهان)،  پايتخت هاى  و  كالنشهرها  (اتحاديه 
تهران از بين 162 كالنشهر دنيا به عنوان شهر 
برتر جهــان در زمينه ارتقاى كيفيت زندگى 
شــهروندان مورد قدردانى قرار گرفت. اين 
جايــزه كه معتبرترين جايــزه بين المللى در 
زمينه مديريت شــهرى در دنياســت به دليل 
تالش براى ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان 
به ويژه در زمينه توسعه حمل ونقل عمومى و 
بهره گيرى از روش هاى مناسب نظير سامانه 
BRT، دوچرخه هــاى عمومــى و … به 

تهران تعلق گرفت.
قاليباف در ســال 1392 بار ديگر در انتخابات 
رياست جمهورى شــركت كرد. در سال 92
در غياب احمدى نــژاد و يارانش به ويژه پس 
از رد صالحيت رحيم مشايى قاليباف به عنوان 
شــاخص ترين چهــره اصولگرايى شــناخته 
مى شد. البته در اين ميان افرداى چون على اكبر 
واليتى و ســعيد جليلى نيز حضور داشتند كه 
در انتخابات كمتر از قاليباف رأى آورده بودند.

با اين حال در دور ســوم انتخابات رياســت 
جمهورى در ســال 1396 بــا حضور ابراهيم 
رئيســى قاليبــاف به عنــوان چهــره اصلى 
اصولگرايــان به حســاب نمى آمــد. يكى از 
اصلى ترين انتقادات به عملكرد اصولگرايان در 
انتخابات 92، پرهيز كانديداهاى اين حزب از 
ائتالف با يك ديگر بود كه همين امر هم سبب 
شد حســن روحانى با حمايت اصالح طلبان 
با اختالف زياد نســبت به اصولگرايان پيروز 

انتخابات شود.
از اين رو در انتخابات ســال 96 از قاليباف و 
رئيسى انتظار مى رفت براى ماندن در كورس 
رقابت با روحانى بــا يكديگر ائتالف كرده و 
يكى از آن ها به نفــع ديگرى كناره گيرى كند. 
قاليباف به دليل اينكه رئيســى شانس بيشترى 
براى رقابت در انتخابات نسبت به وى داشت 

به نفع رئيسى كناره گيرى كرد. 
پس از كناره گيرى قاليباف از انتخابات رياست 
جمهــورى و زمزمه هايى كــه از گرايش وى 
به سمت مجلس شــوراى اسالمى پيدا كرده، 
گمانه زنى ها بر اساس اينكه قاليباف اينبار براى 
رياســت يك قوه ديگر تالش خواهد كرد به 

گوش مى رسيد.
ماجــراى اختــالف نظر ميــان قاليبــاف با 
ديگــر اصولگرايان زمانى شــكل گرفت كه 
ردصالحيت  عمــده  به صورت  اصالح طلبان 
شده و يا انصراف دادند. از اين رو اصالح طلبان 
كه از ارائه ليســت و سرليســت ناتوان شده 
بودند، دليلى شــد تا طيف هاى اصلوگرا براى 
تصاحــب كرســى هاى بيشــتر در مجلس با 

يكديگر به رقابت بپردازند.
با اين حال 2 طيف اصولگراى تهران با قبول 
اختالف نظر در ميان خود يك ليســت واحد 
ارائه دادند كه نام قاليباف به عنوان سر ليست 

اين ليست، انتخاب شد.
پــس از انتخابــات مجلس، شــيوع ويروس 

كرونا، قرنطيه، دوركارى ادارات و تعطيلى 
مــدارس اخبار مهم روز شــد. با اين حال 
اخبار پيرامون منتخبان مجلس يازدهم، از 
تشكيل جلســات مجازى به منظور رايزنى 
براى رقابــت انتخابات رياســت مجلس 

حكايت داشت.
حميدرضا حاجى بابايى به عنوان اصلى ترين 
رقيــب قاليباف براى نشســتن بر صندلى 
رياست مجلس بود. حاجى بابايى با داشتن 
ســابقه چندين دوره حضــور در مجلس، 
ســابقه وزارت در دولت سابق و رياست 
فراكســيون واليى مجلس براى رياســت 
مجلس يازدهم كه مجلسى تقريباً جوان و 

كم تجربه است، گزينه مناسبى بود. 
ايــن ويژگى هاى حاجى بابايــى در برابر 
نداشتن سابقه حضور در مجلس قاليباف 
انتخاب حاجى بابايــى را به عنوان رئيس 
مجلس يازدهم انتخابى معقوالنه تر جلوه 
مى داد. با اين حال منافع و سياســت هاى 
صورت  ائتالف هاى  بــا  احزاب،  درونى 
گرفته كــه از چند ماه پيــش ازآغاز آن 
رقم خورده بــود، ورق را به نفع قاليباف 

چرخاند.
اصولگرايــان مجلس يازدهم با تشــكيل 
فراكسيون اكثريت انقالب اسالمى تصميم 

به حل مســأله رياســت مجلس در بين خود 
گرفتند. 

بعد از ظهر چهارشنبه گذشته پس از نخستين 
جلســه و افتتاح مجلس يازدهم، با رأى گيرى 
در ميان اعضاى فراكسيون اكثريت مجلس، از 
مجمــوع 240 رأى مأخوذه قاليباف 166 رأى 
و حاجى بابايــى 57 رأى بــه خود اختصاص 
دادند و از اين رو قاليباف با قاطعيت به عنوان 
كانديداى اصلى كميســيون اكثريت انتخاب 

شد.
پنچ شــنبه گذشــته در دومين جلسه مجلس 
شوراى اســالمى طبق توافق انجام شده ميان 
اعضاى فراكســيون اكثريت، حاجى بابايى از 
رقابت انتخاباتى صحن علنى مجلس انصراف 
داد و قاليباف با مجموع 230 رأى از 267 رأى 
ماخوذه از سوى منتخبان مردم رياست يكسال 

بهارستان را برعهده گرفت.

حاجى بابايى انصراف داد قاليباف به رياست رسيد

رقبا در رأس قوا
■ با انتخاب قاليباف به رياست مجلس 3 رقيب انتخاباتى سال 96 بر صندلى رياست تكيه كردند

■ قاليباف رئيس مجلس يازدهم شد
محمدباقر قاليباف با رأى منتخبان مردمى به عنوان رئيس مجلس يازدهم انتخاب 

شد.
به گزارش ايلنا، در جلســه علنى پنجشنبه گذشته (8 خردادماه) مجلس شوراى 
اســالمى، محمدباقر قاليباف 230 رأى از مجموع 267 رأى از ســوى منتخبان 

مردم، رياست يكسال پارلمان را برعهده گرفت.
همچنين ميرسليم با 12 رأى و فريدون عباسى با 17 رأى از رقابت براى رياست 

مجلس يازدهم بازماندند.

همه مردان هيأت رئيسه مجلس يازدهم
 منتخبان مجلس پنج شنبه گذشته در دومين جلسه علنى مجلس يازدهم رئيس و 11 عضو 

هيأت رئيسه مجلس براى سال اول كارى را انتخاب كردند.
به گزارش ايسنا، اميرحسين قاضى زاده هاشمى با 208 رأى و على نيكزاد با 196 رأى منتخبان 
مشهد و اردبيل به عنوان نواب اول و دوم رئيس انتخاب شدند. جز اين 2 نفر، فردى كانديداى 

نايب رئيسى نشده بود.
در ادامه، انتخابات براى تعيين 6 دبير هيأت رئيسه برگزار شد كه سيد ناصر موسوى الرگانى، 
احمد اميرآبادى فراهانى، حسينعلى حاجى دليگانى، روح ا... متفكر آزاد،  على كريمى فيروزجايى 

و سيدمحسن دهنوى تعيين شدند.
منتخبان 3 ناظر را انتخاب كردند كه شــامل محمدحسين فرهنگى، عليرضا سليمى و محسن 

پيرهادى را به عنوان ناظران هيأت رئيسه تعيين كردند.
با تغيير آئين نامه داخلى مجلس هيأت رئيسه موقت تشكيل نمى شود و هيأت رئيسه دايم براى 

يك سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.

كنگره آمريكا 
طرح تحريم چين را تصويب كرد

 مجلــس نمايندگان آمريكا به طرحــى رأى داد كه بر مبناى آن از دولت دونالد ترامپ 
خواسته شده تحريم هايى را عليه چين اعمال كند.

به گزارش فارس، ســركوب اويغورها دليل تصويب اين طرح توســط مجلس نمايندگان 
آمريكا خوانده شده است. اين طرح از پيش در مجلس سناى آمريكا به تصويب رسيده و 

اكنون بايد به كاخ سفيد ارسال شود.
بر اســاس اين گزارش ، پيش بينى شده كه رئيس جمهور آمريكا نيز با امضاى اين طرح آن 

را به قانون بدل كند.

چهارمين نفتكش ايران وارد كارائيب شد
 چهارمين نفتكش از مجموعه ناوگان اعزام ايران به ونزوئال كه حامل 

سوخت براى ونزوئال است به كارائيب رسيد. 
بــه گزارش فــارس، ونزوئال به عنــوان طــرف دريافت كننده اين 
محمولــه درحال انجام اقدامات مقدماتى به منظور توزيع ســوخت 
وارداتى ميان شــهروندانش اســت.  ارتش ونزوئــال نفتكش هاى 
اعزامــى از ايران را پــس از ورود به منطقه انحصــارى ويژه اين 
كشور آمريكايى التين اســكورت كرده است. همچنين به گزارش 
منتشر شــده از خبرگزارى ايسنا، سفير جمهورى اسالمى ايران در 
كاراكاس با اشاره به اين خبر گفت كه 2 كشور ايران و ونزوئال به 

واشنگتن«نه»گفتند. به  جهان  تمام  از  نيابت 
حجت ا... ســلطانى در گفت وگو با يك شبكه گفت: ايران و ونزوئال به 
نيابــت از تمام جهان بر حق خود در تجارت آزاد تأكيد كردند. آمريكا 
نمى تواند به كشــورهاى جهان بگويد كه چــه كارى بايد انجام دهند. 

واشنگتن مجبور شد كه به توافقات بين المللى احترام بگذارد.

انتقاد ميرتاج الدينى نسبت به تعهد نداشتن 
برخى منتخبان به فراكسيون اكثريت

 منتخب مردم تبريز در مجلس شــوراى اســالمى نســبت به تعهد 
نداشتن برخى منتخبان نسبت به فراكسيون اكثريت انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا، ســيد محمدرضا ميرتاج الدينى در تذكرى در جلسه 
علنى پنجشــنبه گذشــته مجلس گفت: طبق ماده 28 آئين نامه داخلى 
مجلــس، نمايندگان بايد شــأن مجلس را رعايت كننــد، ما ديروز در 
فراكسيون اكثريت 3 تا 4 ساعت جلسه داشتيم و خود شما و خيلى از 
نمايندگان هم بوديد، تعهد اخالقى اين بود كه كسانى كه در فراكسيون 
اكثريت كانديدا شدند و رأى نياوردند در صحن به ويژه در مورد رياست 

و نواب رئيس مجلس كانديدا نشوند.
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آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى( نوبت  دوم)

شماره 

مناقصه
موضــــــــــــــوع

شماره فراخوان

در سامانه ستاد
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)

فرآيند ارجاع كار(ريال)
ساعت 
بازگشايى

اجراى خط انتقال ، پمپاژ، تجهيز ، فنس كشى ، ساخت حوضچه شيراالت و ع/111/99
209900700100000526.511.486.7101،325،574،3369نصب سيستم حفاظتى مجتمع چنار عليا شهرستان اسدآباد

اجراى خط انتقال ، پمپاژ، تجهيز ، فنس كشى ، ساخت حوضچه شيراالت و ع/112/99
209900700100000618.676.119.887933.805.9949:30نصب سيستم حفاظتى مجتمع الجنه گنجه شهرستان اسدآباد

ع/113/99
اصالح و بازسازى و توسعه شبكه و استاندارد سازى انشعابات شبكه آب شرب 

روستاهاى شهرستان همدان شامل قاسم آباد - حسن آباد - تفريجان- مجتمع 
آبرسانى سنگستان

209900700100000729.441.716.0651.472.085.80310

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهرست بهاى 
رشته هاى  ابنيه و انتقال و توزيع آب روستايى سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه 
و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/3/7

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

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/3/7 لغايت 1399/3/13 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/3/24 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/3/25 سالن جلسات مناقصه گزار.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر 
شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/24 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 

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

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

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.
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از  يكــى  صنــدوق دار 
رســتوران هاى همدان با 
بيان اينكه مشــترى هاى 
گذشــته  به  نســبت  ما 
نصف شــده اند، مى گويد: 
درحال حاضــر بــراى ما 
هم  مشترى  تعداد  همين 
چند  به  وقتى  است  كافى 
بى درآمدى  و  بيكارى  ماه 
به  هم  بــاز  مى كنيم  فكر 
مشــترى  تعداد  هميــن 

راضى هستيم

خبر

گزارش 

شيب آخر

گردشگرى

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
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توصيه وزارت گردشگرى به مسافران
پس از سفر

 14 روز مراوده نكنيد
 پس از بازگشت از ســفر، 14 روز مراوده هاى 
اجتماعى را محــدود كنيد تا درصورت ناقل بودن، 

افراد آسيب پذير را درگير بيمارى نكنيد.
اين توصيــه وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى به مســافرانى اســت كه با وجود 
همه گيــرى ويروس كرونا، همچنــان نمى توانند از 

سفر رفتن صرف نظر كنند.
به گزارش ايسنا، وزارت بهداشت همچنان از مردم 
مى خواهد ســفر غيرضرورى نداشــته باشند، ولى 

برنامه اى بــراى محدود و يا كنترل كردن ســفرها 
وجود ندارد. طبق گفته مديركل راهدارى مازندران، 
در تعطيالت عيد فطــر 12 ميليون تردد در راه هاى 
استان ثبت شــده كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
گذشته و در شرايط شيوع ويروس كرونا تنها حدود 
6/5 درصد كمتر بوده اســت. در اســتان خراسان 
رضوى نيز با آن كه حرم امام رضا (ع) در تعطيالت 
عيد فطر تعطيــل بود، به گفته فرمانــده پليس راه 
استان، ترددهاى جاده اى 15 درصد افزايش داشته؛ 
هرچند اعالم نشــده اين رشــد در قيــاس با چه 

دوره اى بوده است.
ســفرهاى تعطيالت فطر نگرانى ها را نســبت به 
بازگشــت كرونا در مناطق زرد و ســفيد افزايش 

داده است، چنان كه فرمانده ستاد مقابله با كرونا در 
تهران 2 روز پس از پايان تعطيالت عيد فطر گفت: 
تهران با افزايش نسبى 305 درصدى مبتاليان كرونا 
مواجه شده است. آمارهاى وزارت بهداشت نيز در 
چند روز گذشــته روند نزولى را نشان نمى دهد و 
روزانه حدود 2هزار مبتال به كوويد-19 شناسايى 

مى شوند.
وزارت ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع 
دستى به مســافران توصيه مى كند: پس از بازگشت 
از ســفر، تــا 14 روز مراوده هــاى اجتماعى خود 
(به ويــژه ميهمانى) را محدود كنيــد تا در صورتى 
كه ناقل بدون عالمت هســتيد، افراد آســيب پذير 
درگير بيمارى نشــوند. پروتكل هاى ورود به منزل 

نيز رعايت شــود و تمام لوازم و وســايلى كه وارد 
منزل مى شــود بايد مطابق پروتكل هاى بهداشــتى 

ضدعفونى شود.
ايــن توصيه هــا بــا عنــوان «آموزش هــاى عمومــى ســفر 
ــر مطالعــات آمــوزش  ــا» از ســوى دفت در شــرايط كرون
گردشــگرى بــا همــكارى اتــاق فكــر گردشــگرى آمــاده 
شــده كــه اقداماتــى را بــراى پيــش، در حيــن و پــس از 
ســفر در شــرايط كرونــا يــادآورى مى كنــد؛ اقداماتــى مثل 
همراه داشــتن ماســك، مــواد ضدعفونى كننده، دســتكش 
بهداشــتى، بــه حداقــل رســاندن تماس هــا و حضــور در 
ــاى  ــتوران ها و جايگاه ه ــه رس ــى از جمل ــن عموم اماك
ــا و مجتمع هــاى رفاهــى  ســوخت و اســتفاده از هتل ه

كــه كدهــاى بهداشــتى دريافــت كرده انــد.

فم تور همدان برگزار مى شود
 تبليغات گردشــگرى اولويت نخست برنامه هاى 

اداره كل استان در دوران پساكرونا است. 
معاون گردشگرى همدان با اعالم اين خبر افزود: «يكى 
از روش هاى اثرگذار تبليغات در مقاصد گردشگرى، 
برگزارى تورهاى آشناسازى هدفمند است كه در همه 
مقاصد گردشگرى دنيا، ويژه گروه هاى هدف برگزار 

مى شود.»
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى همدان، على خاكسار اظهار 
كــرد: «همدان به عنوان يكــى از مقاصد مورد عالقه 
هموطنان در اغلب فصول سال، به منظور معرفى هرچه 
بهتر و كسب سهم بيشترى از بازار گردشگران داخلى 
نيازمنــد تبليغات و بازاريابــى متمركز و برنامه ريزى 
شده اســت، يكى از برنامه ها، برگزارى فم تور (تور 
آشناســازى) ويــژه خبرنگاران حوزه گردشــگرى، 
عكاســان، بالگرهــا و آژانس داران فعــال در حوزه 
تورهاى داخلى است كه در دهه نخست تيرماه برگزار 

خواهد شد.»
وى افزود: «در اين فم تــور ظرفيت براى حضور 20 
نفر پيش بينى شده اســت. مهمانان به مدت 5 روز با 

جاذبه هاى گردشگرى استان آشنا خواهند شد.»
خاكســار گفت: «اين افراد در مدت حضور خود در 
همدان و در بازديدى كه از جاذبه هاى تاريخى، طبيعى 
و فرهنگى استان خواهند داشت، به توليد محتوا درباره 

اين جاذبه ها مى پردازند.»

1500 گردشگر از موزه هاى 
استان همدان بازديد كردند

 موزه ها و اماكن تاريخى اســتان همدان در 2 روز 
تعطيالت گذشته هزار و 500 بازديدكننده داشت. 

به گزارش مهر، معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى 
همدان پيش از ظهر چهارشــنبه در جمع خبرنگاران 
در رابطه با آمار گردشگران ورودى به استان همدان در 
ايام تعطيالت عيد فطر گفت: با شيوع بيمارى كرونا و 
به دنبال آن تعطيلى مراكز اقامتى و اماكن و جاذبه هاى 
گردشگرى كشور، فعاليت هاى گردشگرى در همدان 

نيز متوقف شد. 
على خاكسار ادامه داد: ارديبهشت ماه و پس از بهبود 
نسبى شرايط، ســتاد ملى كرونا ترددهاى بين استانى 
را مجــاز اعالم كــرد و فعاليت هاى گردشــگرى به 
صورت محدود آغاز شــد و با ابالغ دستور العمل  ها 
و پروتكل هاى بهداشــتى و اجراى طرح هاى ســفر 
هوشمند و فاصله گذارى اجتماعى بخشى از نگرانى ها 

رفع و سفرهاى بين استانى آغاز شد. 
وى ادامه داد: اســتان همدان به عنوان يكى از مقاصد 
جذاب داخلى در نيمه نخســت ســال مورد توجه 
مسافران و گردشگران داخلى بوده و در تعطيالت عيد 

فطر با موج سفرها مواجه شد. 
خاكســار ادامه داد: از آنجا كه هنوز نگرانى هموطنان 
از شــيوع دوبــاره كرونا و به خطر افتادن ســالمتى 
مردم برطرف نشــده و هشــدارهاى ستاد ملى كرونا 
و وزارت بهداشــت مبنى بر ماندن در خانه اســت، 
در ايام تعطيالت آخر هفته گذشــته و تعطيالت عيد 
فطر استقبال چندانى از سفر نشد و مى توان گفت 50 

درصد ظرفيت گردشگرى استان به كار گرفته شد. 
على خاكســار گفت: موزه ها و اماكن تاريخى استان 
همدان كه از سوم خردادماه بازگشايى شده بودند در 
2 روز تعطيالت هزار و 500 بازديدكننده داشــتند و 
آمار اقامت در اقامتگاه هاى رســمى استان همدان 2 
هزار نفر بود.  وى گفت: مانور بازگشــايى تأسيسات 
گردشگرى در تعطيالت عيد فطر با رعايت حداكثرى 
دستورالعمل ها و پروتكل هاى رسته هاى مرتبط با سفر، 
ايــن نويد را مى دهد كــه در تعطيالت نيمه خرداد با 
بهبود شرايط، شاهد حضور بيشتر هموطنان در استان 

باشيم.

استقبال كم از هتل هاى كشور 
در روزهاى تعطيل

 رئيس جامعه هتل داران ايران از استقبال كم مردم 
از هتل ها و تالش مسئوالن اين اقامتگاه ها براى جلب 

اعتماد مردم خبر داد. 
جمشيد حمزه زاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره وضعيت اين روز هاى هتل هاى كشــور 
گفــت: مردم در روز هاى اخير به ســفر مى روند، اما 
اســتقبال چندانى از هتل ها نشــده البته هر چقدر كه 
پيش مى رويم اعتماد مردم به هتل ها بيشتر مى شود و 
اين طبيعى اســت.  وى بيان كرد: هتلداران با رعايت 
كامل پروتكل ها و الزامات بهداشتى مى توانند اعتماد 
مسافران را جلب كنند. مردم نيز بايد بدانند كه هتل ها 
قابل اعتماد هستند و بهترين مكان براى فراهم كردن 

آرامش مسافران به حساب مى آيند. 
گفتنى است با شيوع گسترده ويروس كرونا و ايجاد 
محدوديت هاى سفر خسارت هاى زيادى به صنعت 
گردشگرى وارد شــد. هتلداران نيز به عنوان بخشى 
از بدنه اين صنعت تا اندازه اى متضرر شــدند. در اين 
ميان ديد مردم نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان تا 
حدودى نسبت به هتل ها تغيير كرد و اعتمادشان به اين 

اقامتگاه هاى گردشگرى كاهش يافت. 

خاطرات يك عدد قربانى «روز مبادا»
ابوعطا »

 عمرى اســت كه بنده هر چى ميگم چربى هاى پك وپهلويم «غم باد» 
اســت هيچ كس قبول نمى كند، حاال مديركل دفتــر بهبود تغذيه وزارت 

بهداشت گفته هرز خورى و ارزان خورى يكى از دليل هاى چاقى است.
دليل هرزخورى افرادى شبيه به بنده فقر نيست بلكه فلسفه اى به نام «روز 
مبادا» اســت، چون از كودكى هر وقت مى رفتم سر يخچال كه يك چيز 
مقوى و داراى ويتامين بخورم والده گرامى از «روز مبادا» احســاس خطر 
مى كرد و مى گفت: يه دونه ميوه بسه، به جاش بهت نون و كره شكر ميدم و 
بدين ترتيب يك چيز مقوى گران با چيزى ارزان اما مضر جايگزين مى شد.

من نمى دام چرا پدر و مادرها با نســل ما اين كار را مى كردند چون با اين 
كارها هزار جور عقده و غده در ما رشد مى كرد و به دليل همين عقده ها 
وقتى جايى آزادمان مى گذاشــتند و مسير را بازمى ديديم بدون ترمز تا ته 
خط مى رفتيم. آدم نخورده اگر جايى اسفند هم دود كنند براى بو كشيدن 
ولع دارد و همين طورى يه دود يه دود به مرحله دودورو دودود مى رسد.

از شــما چه پنهون، ما حتى نمى توانســتيم دل سيرى شامپو سير پشمك 
به ســرمان بزنيم چون والده گرامى با ترازوى الكترونيكى ميزان شامپوى 

مصرفى را پس از هر بار استحمام چك مى كرد.
يكى از خاطرات شــيرين دوران نوجوانى من روز سيزده به درى بود كه 
چندين كيلو شبدر، شنگ، وركواز و آنغوزه را با يك شيشه آبغوره زدم به 
بدن و پس از دقايقى به وضعى رسيدم كه دنيا دور سرم چرخيدن گرفت 
و چشم باز كردم ديدم سر سفره چند تا آدم سفره دار نشسته ام كه بچه ها را 
يا مى خوردند يا مى كشتند كه البته بنده را كشتند و يك هفته دهانم به دليل 
گياهان معطرى كه خورده بودم بويى شبيه به رايحه جوراب غريقى داشت 
كه 2 هفته روى آب مانده و بعد هم كه كشف شده برق سردخانه قطع بوده 
و مقاديرى سدر و كافور رويش ريخته اند، يعنى چطورى بگم دهنم بويى 

بين سگ مرده و پونه كوهى داشت.
االن كه فكرش را مى كنم مى بينم ما واقعاً در شمار دهك هاى ته جدول هم 
نبوديم ولى يه جورى «روز مبادا» را در هارد ديســك ما آپلود كرده بودند 
كــه هر لحظه از زندگى گمان مى كرديم تا كمر فرو رفته ايم توى چيز، تو 
مشكالت، اين دهه هشتاد نودى ها شايد نفهمند كه ما حتى از «زن ملوان 
زبل» هم بدبخت تر بوديم چون يه كاسه ماست و اسفناج اضافه هم به ما 

نمى دادند و مى گفتند: «براى كليه ضرر داره».
حتى در ُجك هاى آن زمان يه پدر و پســر آدم خوار بودند كه در جريان 
شــكار به يك خانم خيلى وجيه و بــاكالس برمى خوردند و پدره رو به 
پســره مى گفت: اين رو نگه مى داريم براى روز مبادا به جاش ...(سانسور 

ويراستار)
ما حتى وقتى قصد ازدواج داشــتيم با فلسفه روز مبادا مواجه شديم چون 
بزرگ ترها مى گفتند: «سيب سرخ مال دست مردمه» كه يعنى از دخترهاى 
خيلى خوشگل همسر انتخاب نكن، به گمانم مى خواستند اضافه زيبايى 

موجود در سطح جامعه را نگاه دارند براى روز مبادا.
اين طورى بود كه بنده بعدها در دوران شــيرين ماه عســل روزى به اتفاق 
عيال آينده عليه ســنت «روز مبادا» شورش كردم و يكى از الكچرى ترين 
كافى شــاپ هاى موجود در آن زمان را برگزيدم و سفارشى خفن دادم كه 
به قاعده يك تپه روى آن خامه و بستنى ريخته بودند و لوله اى شبيه به لوله 
پوليكا به مايعات زير بستنى مى رســيد و من هم پيرو سنت «از نخورده 
بگير بده به خورده» ابتدا با بســتنى روى آن اثر هنرى شروع نكردم، بلكه 
دهان را به لوله پالستيكى گذاشتم و هورتى عميق كشيدم و هات چاكلت 
داغ از زير بســتنى ها به اعماق اثنى عشر و طحالم رفت و تا بناگوشم را 
سوزاند، بعدها وقتى از عيال پرسيدم چرا آن روز نگفتى زير بستنى چيز داغ 
ريخته اند؟ گفت: چون مى خواستم عادت چيزهاى گران خريدن از سرت 

بيفتد و عواقب اين كار يادت بماند براى روز مبادا.

■ دوبيتى باباطاهر 
عيار قلب خالص بوته دونو نواى ناله غم اندوته دونو  
كه قدر سوته دل دلسوته  بوره سوته دالن واهم بناليم  
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■ حديث:
امام صادق(ع):

 درباره اين سخن خداوند عز و جل : «رحمتى را كه خداوند براى مردم بگشايد ، 
بازدارنده اى براى آن نيست» [مقصود از رحمت] دعاست.    
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زهرا زنگنه »
 پيش از كرونا يكى از تفريحات ما ايرانى ها رفتن 
به رســتوران و كافه گردى بود كه شــيوع كرونا اين 

تفريح را نيز مانند بقيه تفريح ها از ما گرفت. 
در شــماره گذشــته روزنامه همدان پيــام به بحث 
رســتوران ها و راه حل هاى پيشــنهادى براى جلب 
اعتماد مردم توســط صاحبان رستوران ها اشاره شد 
و توصيه هايى هم براى استفاده درست از رستوران 

توسط مردم داشتيم. 
اما همه ى اينها از زاويــه ديد ما بود و براى تكميل 
گزارش به سراغ چند رستوران ، كافه، سلف سرويس 
و طباخــى و با صاحبان آنها دربــاره وضعيت اين 

روزهايشان صحبت كرديم.
صاحب يكى از طباخى هاى شــهر همــدان درباره 
وضعيت كار وكاســبى خود مى گويد: نزديك به 3 
ماه است كه درآمدى نداشته و به سختى امرار معاش 

مى كند. 
او در ادامــه توضيح مى دهد: انتظار داشــتيم در اين 
چنــد روز كه آغــاز به كار كرديــم از جانب مردم 
استقبال شود ولى متأســفانه اصال اينگونه نبود. در 
روزهاى پيش از كرونا اين ساعت صبح معموال تمام 
صندلى هاى ما پر از مشترى بود و گاهى چند نفر هم 
در صف منتظر خالى شــدن صندلى بودند اما اكنون 
همانطور كه مى بيند شــايد بيشــتر از 3 نفر در اين 

ساعت روز براى صرف كله پاچه به اينجا نيايند. 
او درباره رعايت موازين بهداشــتى نيز اينگونه بيان 
مى كند: هربار كه هركدام از مشترى ها از مغازه خارج 
مى شود ما كامال همه جا را ضدعفونى مى كنيم چون 
هم سالمتى خودم و همكارم برايم مهم است و هم 
سالمتى افرادى كه براى صرف غذا به اينجا مى آيند. 
صندوق دار يكى از رســتوران هاى همــدان با بيان 
اينكه مشترى هاى ما نسبت به گذشته نصف شده اند، 
مى گويد: درحال حاضر براى ما همين تعداد مشترى 
هم كافى است وقتى به چند ماه بيكارى و بى درآمدى 
فكر مى كنيم باز هم به همين تعداد مشــترى راضى 
هستيم. براى جلب مشــترى خيلى آگهى، تبليغات 
و بنر زديم اما پس از گذشــت چند روز مثل سابق 

استقبال نشده است. 
او درباره رعايت موازين بهداشتى نيز اضافه مى كند: 
در طــول روز 5 بار آشــپزخانه و 2 بار ســالن  را 
ضدعفونى مى كنيم و تمامى پرســنل آشــپزخانه از 

ماسك و دستكش استفاده مى كنند. 
يك رهگذر درباره رفتن به رســتوران مى گويد: به 
هيچ عنوان ريسك نمى كنم و به رستوران نمى روم. 

او ادامــه مى دهد: با وجود اينكه 
بچه ها به شدت در اين چند روز 
تعطيالتى كه گذشــت دوســت 
داشتند به رســتوران بروند ولى 
من حتى به خاطر آنها نيز حاضر 
نشدم كه به رستوران بروم.  يكى 
از كاركنان كافه اى در سطح شهر 
مى گويد: متأســفانه مشترى هاى 
ما به يك ســوم گذشــته كاهش 
پيدا كرده است و كسانى  هم كه 
مى آيند از مشــترى هاى ثابت ما 
هســتند و كمتر در بين آنها فرد 

جديد ديده مى شود. 
مالك يك فست فود معروف در 
همدان نيز در اين باره اينگونه بيان 
مى كند: 60 درصد مشترى هاى ما 
ما  رستوران  بازگشايى  از  مجددا 

اســتقبال كرده اند و پيش بينى من اين اســت كه 20 
درصد ديگر مشــترى هاى ما به پشتوانه اعتمادى كه 
بــه ما دارند در يك ماه آينده مجددا به ما ســفارش 

غذا بدهند. 
او مى گويد: من براى جلب مشترى تبليغى نمى كنم 
و كيفيت غذاهايى تحويل مشترى مى دهم خودش 

تبليغ براى من محسوب مى شود. 
او ادامه مى دهد: در اين مدت كه 
كرونا شيوع پيدا كرده از گوشه و 
كنار مى شنوم كه چند رستوران در 
خيابان مهديه قصد دارند كه ديگر 
فعاليــت نكنند و يكــى ديگر از 
رستوران ها نيز كه در گذشته هم 
در سالن و هم در بيرون به مردم 
خدمات مى داد قصد دارد كه فقط 
بيرون بر باشد، حتى شنيده مى شود 
يكى از كافه هــا كه چند ماهم از 
افتتاح آن نمى گذرد به  دليل شيوع 

كرونا قصد تعطيلى كردن دارد. 
يــك رهگــذر نيز كه خــود را 
محمــدى معرفــى مى كنــد هم 
مى گويد: من يك ســال اســت 
ديگر از غذاى بيرون كمتر استفاده 
مى كنم و شــيوع كرونا دليلى شــد تا ديگر اصال از 

غذاهاى رستوران ها استفاده نكنم. 
يك مرد مســن هــم در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
مى گويد: با توجه به اينكه مــن بيمارى قلبى دارم، 
نمى خواهم با اين اوضاع خطــر كنم و جان خودم 

را به خطر بيندازم. 

يكى از كاركنــان يك بستنى فروشــى  معروف در 
همدان نيز مى گويد: ما 30 ســال اســت كه فعاليت 
كرديم و با برند خود اعتماد مردم را جلب كرديم و 
ديگر نيازى نمى بينيم كه بار ديگر براى جلب اعتماد 
مــردم تالش كنيم. تمام تالش خود را براى رعايت 
موازين بهداشتى به كار مى گيريم و مردم از ما خريد 
مى كنند البته نه مثل ســابق ولى بازهم براى شروع 

راضى كننده است. 
يك دختر جــوان كه خود را زارعى معرفى مى كند، 
درباره اســتفاده از غذاى بيــرون مى گويد: يكى از 
تفريحات مورد عالقه  من رفتن به كافه و رســتوران 
است و نمى توانم بيش از اين به دليل كرونا از تفريحم 
بگذرم، خودم بهداشت را رعايت  مى كنم و اميدوارم 

كه به كرونا مبتال نشوم. 
تمــام مطالب باال ماحصــل گفت وگوى همدان پيام 
بــا مردم و صاحبــان كافه ها و رســتوران ها بود اما 
مشــاهدات خبرنــگار ما چيز ديگــرى را حكايت 
مى كند و شــايد آنقدرى كه بايد موازين بهداشــتى 
توســط رســتوران ها و كافه ها رعايت شود رعايت 
نمى شود و كمتر كسى در اين رستوران ها از ماسك 
يا دستكش استفاده مى كند، موازين بهداشتى بيشتر 
توســط مشترى ها رعايت مى شود و تمام اينها كمى 

نگران كننده است. 

وام 300 ميليونى به فيلم هاى 
خسارت ديده اعطا مى شود

 بــر پايه تفاهم نامه حمايت از مالكان فيلم هاى 
زيان ديــده از كرونا در اكران بهار 99 كه ميان بنياد 
ســينمايى فارابى و صندوق اعتبارى هنر به امضا 
رسيد، وام 300 ميليونى به فيلم هاى خسارت ديده 

اعطا مى شود. 
به گزارش روابط عمومى بنياد سينمايى فارابى، پس 
از اعالم سياست سازمان سينمايى مبنى بر حمايت 
از فيلم هاى متقاضى اكران بهار 1399، صاحبان 21 
فيلم (غير از فيلم هاى دولتى) كه به دليل شــرايط 
پيش آمده در كشــور بابت شيوع بيمارى كرونا و 
تعطيلى سالن هاى ســينما در اكران عيد نوروز و 
عيد فطر، به آنها ضرر و خسارت وارد شده است، 

وام 4 درصدى 300 ميليونى مى گيرند. 
تفاهم نامه تأمين اعتبار صدور اين تسهيالت، بين 
بنياد ســينمايى فارابى و صندوق اعتبارى هنر در 
قالب قرارداد متمم به امضا رسيده است و 21 فيلم 
از سوى بنياد ســينمايى فارابى براى دريافت وام 

معرفى شده اند. 
وام در نظر گرفته شــده بالفاصله پس از تكميل 
پرونده، توســط صندوق كارآفرينى اميد به مالك 

فيلم پرداخت خواهد شد. 

گزارش همدان پيام از وضعيت اين روزهاى رستوران هاى همدان

رستوران هاى باز اما بى رونق

كرونا هاى گردشگرى چه كسانى هستند؟
 يك فعال گردشگرى نسبت به غفلت از كرونا هاى گردشگرى و تأثير 

بلندمدت و مخرب آن ها بر اين صنعت پولساز هشدار داد. 
مدرس و فعال گردشگرى و هتلدارى، به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
ما اين روزها در حالى بحث شيوع ويروس كرونا و اثر آن بر گردشگرى را 
جدى گرفته ايم، كه از ساير عوامل و رفتارهاى مخرب صنعت و جاذبه هاى 

گردشگرى غافليم. 
رضا حســينى افزود: برخى اشــخاص و افكار «كرونا هاى گردشگرى» 
به حســاب مى آيند. برخى افراد توليدكننده زباله هستند و به جاذبه هاى 
گردشــگرى صدمه مى زنند. گران فروشــان كاال هــاى مرتبط به عرصه 
گردشــگرى نيز با رعايت نكردن اصول عدل و انصاف خسارت هايى به 

عرصه گردشگرى مى زنند. 
اين مدرس و فعال گردشــگرى و هتلدارى بيان كرد: در برخى مواقع به 
صورت تك نقطه اى و منطقــه اى اتفاقاتى رخ مى دهد كه تأثيرات خاص 
خود را فقط در مناطق و كشور هاى خاص مى گذارد؛ ولى برخى اتفاقات 
به صورت گسترده تر و بين المللى رخ مى دهند. شيوع ويروس كرونا يكى 
از اين اتفاقات به شــمار مى آيد و وقوع آن تأثير به سزايى روى وضعيت 

گردشگرى جهان گذاشته است. 
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تا 2 روز ديگر پرونده بسته مى شود
تكليف خانوارهاى جامانده از وام يك ميليونى چه شد؟

اقتصـاداقتصـاد

خبر

فناوري

 eghtesad@hamedanpayam.com

خودرو

خبر

نگران طغيان پروانه ها نباشيد!
 يكى از اعضاى هيأت علمى مؤسسه تحقيقات گياه پزشكى گفت: 
بهار پارسال جمعيت پروانه هاى رنگارنگ در بسيارى از مراتع، باغات، 
جنگل ها و مزارع كشور و حتى محيط هاى طبيعى شهرى افزايش يافت 
اما با توجه به كاهش بارندگى هاى امسال و ورود به فصل گرما، تاكنون 
جمعيت آن ها در شهرها مشاهده نشده است. درصورتى كه پروانه ها در 
گرده افشانى گياهان و گل ها نقش مفيد و مؤثرى دارند و حضور آن ها 
در فضاهاى سبز شهرى حتى در جمعيت هاى باال، هيچگونه نگرانى را 

براى شهروندان به دنبال نخواهد داشت.
 هلن عالى پناه در گفت وگو با ايســنا با بيان اينكه پروانه رنگارنگ يا 
پروانه خار (.Vanessa cardui L) نوعى پروانه روز پرواز است 
كه به  راحتى از روى رنگ و طرح بال قابل تشخيص است، اظهار كرد: 
در بهار ســال 1398 جمعيت اين پروانه در بسيارى از مراتع، باغات، 
جنگل ها و مزارع كشــور و حتى محيط هاى طبيعى شــهرى افزايش 
يافت و موجبات نگرانى كشــاورزان و باغداران را فراهم كرد و اين 
پرســش را كه چه عواملى در هجوم جمعيت ايــن پروانه به مناطق 
مختلف كشــور نقش داشته اند و اينكه آيا اين پروانه سبب وارد آمدن 
خسارت به باغات و محصوالت كشــاورزى خواهد شد يا خير، در 

ذهن مردم ايجاد كرد.
وى ادامــه داد: پروانه رنگارنگ با توانايى بســيار باالى مهاجرت، در 
بســيارى از نقاط دنيا انتشار دارد. زمســتان  را در محل اصلى زندگى 
خود كه مناطق گرم است سپرى كرده و در فصول گرم سال به مناطق 
سردســير مهاجرت مى كند. مهاجرت اين پروانه به شــرايط اقليمى 
بســتگى دارد و ممكن است هر سال اتفاق نيفتد. به عنوان مثال برخى 
وقايع مانند بادهاى موســمى و تغييرات آب و هوايى ال نينو ســبب 

مهاجرت اين پروانه ها در مقياس وسيع مى شوند.
عضو هيأت علمى مؤسســه تحقيقات گياه پزشــكى كشور افزود: در 
بســيارى از مواقع مهاجرت اين پروانه ها به دنبال بارندگى هاى سريع، 
به ويژه در نواحى بيابانى صورت مى گيرد. افزايش ميزان بارندگى سبب 
رشــد ميزبان هاى گياهى الروها و افزايش جمعيت پروانه ها شــده و 

به دنبال آن مهاجرت اتفاق مى افتد. 
به گفتــه وى، در ايران نيز مهاجرت اين پروانه در بهار 1398 به دنبال 
بارندگى هاى شديد در اغلب مناطق ايران انجام شد. اين پديده در سال 
1371 با جمعيتى حتى بيشتر از ســال 1398 در مناطق جنوبى ايران 
ديده شده بود و با توجه به كاهش بارندگى هاى سال 1399 نسبت به 
سال گذشــته و ورود به فصل گرما، تاكنون جمعيت آن ها در شهرها 

مشاهده نشده است.
اين متخصص حشره شناسى با بيان اينكه اين پروانه ها در مهاجرت هاى 
كوتاه معموالً در ارتفاع 2 تا 5 مترى سطح زمين پرواز مى كنند و اغلب 
به ماشين ها برخورد كرده و توسط شهروندان مشاهده مى شوند، گفت: 
اما در مهاجرت هــاى طوالنى چون در ارتفاع باال پرواز مى كنند براى 

همه قابل رؤيت نيستند.
عالى پنــاه در ادامه به ميزبان اين پروانه ها اشــاره كرد و گفت: گياهان 
ميزبان الرو اين پروانه در ابتــداى فصل، اغلب گونه هاى متعددى از 
بوته هاى خار متعلق به تيره كاســنيان يا مركبان مانند كنگر، خارپنبه، 
گل گندم، خار مريم، تاتارى، كاســنى، تعدادى از گياهان تيره گزنه و 
گاوزبانيان و در فصل زمســتان گياهانى مانند پنيرك و ختمى هستند. 

الرو اين پروانه ها از بيش از 100 نوع ميزبان گياهى تغذيه مى كند.
وى در پايان گفت: در برخى مناطق جهان در ســال هايى كه مهاجرت 
پروانه ها اتفاق مى افتد، الروهاى پرجمعيت با تغذيه از شــاخ و برگ 
گياهان سويا، كنگر فرنگى و نعناع به اين محصوالت خسارت مى زنند 
و در تمــام نواحى دنيا هنگامى كه خســارت وارده بيش از حد مورد 
انتظار باشد، از روش هايى براى كنترل آن ها استفاده مى شود. اما به طور 
كلى اين پروانه ها در گرده افشانى گياهان و گل ها نقش مفيد و مؤثرى 
دارند و حضور آن ها در فضاهاى ســبز شهرى، حتى در جمعيت هاى 

باال، هيچگونه نگرانى براى شهروندان به دنبال نخواهد داشت.

مصوبه توقف توليد پرايد الزم االجراست
 معاون نظارت بر اجراى اســتاندارد ســازمان ملى استاندارد ايران 
گفــت: تاكنون مصوبــه جديدى براى ادامه توليــد پرايد و پژو 405

صادر نشــده و مصوبه پيشين مبنى بر توقف توليد اين 2 نوع خودرو 
الزم االجراست.

 با افزايــش نجومى قيمت خــودرو در هفته هاى گذشــته، يكى از 
راه حل هايى كه از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) 
مطرح شــد و 20 ارديبهشــت معاون امور صنايــع وزارت صمت از 
بررسى تداوم توليد خودروى پرايد 131 با حضور مراجع تصميم گير 

تا ساماندهى بازار خودرو خبر داده بود، انتقادهايى به دنبال داشت.
با وجود اين وحيد مرندى مقدم، معاون ســازمان ملى اســتاندارد در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه مصوبه شــوراى عالى استاندارد به 
قوت خود باقى است،  اظهار كرد: اين مصوبه براى سازمان استاندارد 
الزم االجراست و تاكنون مصوبه ديگرى هم در اين زمينه صادر نشده 

است.
گفتنى اســت؛ توليد پرايد و پژو 405 در پى تصويب اســتانداردهاى 
هشــتادوپنج گانه خودرو متوقف شد و سال گذشته براساس تصويب 
شوراى عالى استاندارد، مقرر شد كه پرايد از ابتداى مرداد امسال و پژو 

405 از ابتداى خرداد امسال ديگر توليد نشود.
همچنيــن مرندى مقدم در ادامه در پاســخ به اينكه آيا ماســك هاى 
پارچه اى مى توانند جلو ورود ويروس به مجارى تنفســى را بگيرند؟ 
تصريح كرد: اين موضوع در تخصص وزارت بهداشت است، اما گفته 
مى شود هر ماسكى حتى مقنعه بانوان و دستمال كاغذى مى تواند براى 
جلوگيرى از ابتال به ويروس كوويد 19 مفيد باشد، اما ضريب اطمينان 

آن ها متفاوت است.
پس از شــيوع ويروس كرونا ماسك در سراســر جهان تبديل به 
يك مايحتاج روزمره شــد، با وجود اين به جز ماسك هاى 3 اليه 
جراحى، براى ســاير ماسك ها در ســطح بين المللى استانداردى 
وجود ندارد، اما ســازمان ملى اســتاندارد به تازگى اعالم كرد كه 
تهيه اســتاندارد پژوهش محور ماســك در دستور كار سال 1399

قرار گرفته است.

اجراى بندهاى مغفول مانده قانون جديد چك 
در زمان كوتاه ممكن است

 مطابق قانون بانك مركزى مى بايســت در فرصت زمانى يك سال 
پس از ابــالغ قانون جديد چك، در آذرمــاه 98 چك الكترونيك را 

راه اندازى مى كرد اما اين قانون هنوز اجرايى نشده است.
به گزارش مهر، پس از اجرايى شــدن قانون جديد چك در بهمن 
ماه سال 97، چك برگشتى كه تا پيش از آن روند افسارگسيخته اى 
در كشور داشــت به شدت كاهش يافت و براى نخستين بار نسبت 
تعداد چك هاى برگشتى به كل چك هاى مبادله اى تك رقمى شده 
و به 9/7 درصد رســيد كه به نوعى ركورد محســوب مى شد. اين 
روند هنوز هم ادامه دارد و چك برگشــتى نســبت به مدت هاى 
مشــابه پيش از اجرايى شدن قانون جديد چك بسيار كمتر است. 
بــا وجود اين هنــوز اين قانون به صورت كامل اجرايى نشــده و 
بندهاى بســيار مهمــى از آن از جمله چــك الكترونيك و چك 

همچنان مغفول مانده است. موردى 
 اقدامات پيشگيرانه قانون جديد چك سبب كاهش 

چك برگشتى شد
در همين راســتا، محمد صادق امانى كارشناس امور بانكى با اشاره به 
نــو آورى و تأثيرگذارى قانون جديد چــك گفت: قانون جديد چك 
توانست با ابزارهاى پيشــگيرانه از جمله استعالم برخط ميزان اعتبار 
مالى صادركننده چك، عدم صدور دسته چك درصورت وجود چك 
برگشــتى از هر بانكى با استفاده از ســامانه صياد و نيز كاهش زمان 
دادرسى به پرونده هاى چك برگشتى از حدود 2 سال به قريب به 20

روز، ميزان چك برگشتى را كاهش دهد. اقدامى كه سبب شد تا اعتبار 
از دست رفته چك به عنوان يكى از مهم ترين ابزارهاى تبادل مالى در 

اقتصاد كشور، برگردد.
 نبود اراده در بانك مركزى براى تكميل 

قانون جديد چك
اين كارشــناس بانك در ادامه اظهار كرد: با وجود اينكه اجرايى شدن 
قانون جديد چك اثر به ســزايى در كاهش چك برگشــتى و افزايش 
اعتبار آن داشــته اما نهادهاى متولى از جمله بانك مركزى عزم كافى 
براى اجراى كامل آن ندارند. به نظر مى رســد بــا وجود فراهم بودن 
زيرساخت هاى قانونى تنها دليل اجرايى نشدن بندهاى مغفول از جمله 
چــك الكترونيك و چك موردى نبود عــزم و اراده در متولى اصلى 
يعنى بانك مركزى است. اگر نهادهاى متولى اراده ى الزم براى اجراى 
چك الكترونيك و چك موردى را داشــته باشند در بازه زمانى بسيار 

كوتاهى قابل اجرا است.
وى دربــاره بندهاى مغفول مانده نيز گفــت: يكى از بندهاى مغفول 
مانده قانون جديد چك، تبصره 1 ماده 1 اين قانون اســت كه درباره 
راه اندازى چك الكترونيك است. مطابق اين تبصره همه قوانين چك 
كاغذى درباره چك الكترونيك نيز صادق است، بنابراين مشكل قانونى 
وجود ندارد. مطابق قانون بانك مركزى مى بايســت در فرصت زمانى 
يك ســال پس از ابالغ قانون جديد كه در آذرماه 97 صورت گرفت، 
چك الكترونيك را راه اندازى مى كرد كه تاكنون با گذشت حدود 6 ماه 

از فرصت قانونى، هنوز اجرا نشده است.
وى گفت: اجرايى شدن چك الكترونيك تأثيرات به سزايى در كاهش 
سوءاستفاده ها از جمله كاهش جعل چك و نيز سهل الوصول شدن آن 
خواهد داشــت. همچنين سبب كاهش هرچه بيشتر چك برگشتى در 

كشور خواهد شد.

مدير كل استاندارد همدان خبر داد
صدور 12 پروانه تأييد صالحيت مدير كنترل كيفيت 

واحد توليدى در همدان
 مدير كل اســتاندارد استان همدان از صدور 12 پروانه تأييد صالحيت مديران كنترل 

كيفيت واحدهاى توليدى و خدماتى در همدان خبر داد.
محمد مددى از صدور 12 پروانــه جديد تأييد صالحيت مدير كنترل كيفيت واحدهاى 
توليدى و خدماتى زير پوشش استاندارد استان و همچنين تمديد 5 پروانه تأييد صالحيت 

مدير كنترل كيفيت از ابتداى امسال خبر داد.

وى با بيان اينكه مديران كنترل كيفيت با نظارت بر روند توليد كاال نقش مهمى در توليد 
كاالى با كيفيت و استاندارد ايفا مى كنند، به مهر گفت: درحال حاضر 410 نفر مدير كنترل 
كيفيت در همدان مشغول به كار هستند. مددى افزود: در نشست هاى كميته تأييد صالحيت 
علمى و فنى مديران كنترل كيفيت، از ابتداى سالجارى تاكنون صالحيت 12 نفر از مديران 
كنترل كيفيت جديد واحدهاى توليدى و خدماتى زيرپوشش استاندارد استان همدان تأييد 
شده است. وى افزود: از شرايط انتخاب مديران كنترل كيفيت دارا بودن مدرك تحصيلى 
كارشناسى يا باالتر در رشته مرتبط، گذراندن دوره هاى آموزشى مرتبط و قبولى در آزمون 

كتبى به منظور تعيين سطح دانش و مهارت است.
مديركل اســتاندارد استان همدان با بيان اينكه مدت اعتبار پروانه تأييد صالحيت مديران 

كنترل كيفيت از زمان صدور 2 ســال اســت، گفت: از ابتداى ســالجارى تاكنون در اين 
كميته هــا، 5 پروانــه صالحيت مديران كنترل كيفيت واحدهــاى توليدى و خدماتى زير 

پوشش استاندارد استان، تمديد شده است.
وى بيــان كرد: يك واحد توليدى يا خدماتى بــراى اينكه موفق به دريافت پروانه كاربرد 
عالمت استاندارد شود بايد مراحلى را طى كند كه به كارگيرى مدير يا مديران كنترل كيفيت 

در آن واحد توليدى يكى از اين شرايط مهم است.
مددى با بيان اينكه هر واحد توليدى براى هر شيفت كارى خود ملزم به كارگيرى يك نفر 
مدير كنترل كيفيت است، تأكيد كرد: مديران كنترل كيفيت بايد دقيقاً مطابق با شرح وظايف 

اقدامات الزم را انجام دهند.

 4 پروژه  زيرساختى حوزه وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات بــه ارزش 2 هزار و 280
ميليارد تومان روز پنج شــنبه با دستور رياست 
جمهوري از طريق ارتباط ويدئوكنفرانســي با 

استان ها افتتاح شد.
مركز داده اقمارى شماره يك شبكه ملى اطالعات 
به منظور تحقق اهداف سند شبكه ملى اطالعات، 
پروژه  زيرســاخت ابرى شــبكه ملى اطالعات 
با هدف ايجاد خودكفايــى در خدمات ابرى و 
افزايش تاب آورى توليدكنندگان محتواى داخلى 
در برابر تحريم هاى ظالمانــه، طرح حمايت از 
كسب و كارهاى ديجيتالى آسيب ديده از ويروس 
كرونا در ســطح كشور با هدف رفع موانع رشد 
شركت هاى اســتارت آپى و طرح «انتخاب هر 
ايرانى، يك تلويزيون اينترنتى» در سطح كشور با 
هدف رونق اقتصاد بخش توليد محتواى فرهنگ 
ايرانــى و فعاالن هنرى، 4 پــروژه اى بود كه به 

بهره بردارى رسيد.
مديــر كل ارتباطــات و فنــاورى اطالعات 
اســتان همدان پس از پايان مراسم رونمايي از 
طرح هاي پيشران اقتصاد ديجيتال و قطع ارتباط 
ويدئوكنفرانســي، در توضيح اين پروژه ها به 
خبرنــگار همدان پيام گفت: آنچــه براي ارائه 
خدمات به مردم، شــركت ها و ادارات دولتي 
نياز داريم زيرساخت مركز داده است. زيرا آنها 
نيــاز دارند كه اطالعات خود را در جايي امن 

ذخيره كنند كه همين پروژه زيرســاخت ابري 
شــبكه ملي اطالعات مي تواند پاسخگوي اين 

نياز و بسياري نيازهاي ديگر باشد.
مجتبي ســاكي توضيح داد: در طرح شــبكه 
ملي اطالعات (اينترنت) مركز داده اي تعريف 
شــده اســت كه متقاضيــان مي توانند فضاي 
ذخيره سازي سرور و خدمات نرم افزاري را از 

اين مركز دريافت كنند. 
وي ادامه داد: براي استفاده از اين خدمات بايد 
پهناي باند اينترنت كيفيت الزم را داشته باشد.

ســاكي بيان كرد: تلويزيون هــاي اينترنتي نيز 
يكي ديگر از نيازهاي روز جامعه اســت كه با 
گســترش آن خانوارهاي بيشتري مي توانند از 

اين سرويس استفاده كنند.
وي گفــت: براي معرفي طــرح «انتخاب هر 
ايراني يك تلويزيون اينترنتي» يك ماه عضويت 
رايگان به خانواده هايي كه اينترنت ثابت دارند 

ارائه مي شود.
وي در توضيــح پروژه حمايت از كســب و 
كارهــاي اينترنتي هم گفت: قرار اســت 50

هزار شركت در سطح كشــور بسته خدماتي 
50 ميليــون تومانــي دريافت كننــد كه آمار 
شركت هايي كه در اســتان مشمول مي شوند 
را نــدارم و بايد آنها را از ســازمان صنعت و 

معدن بگيريد. 
ساكي گفت: همدان از لحاظ زيرساخت رتبه 

6 كشور را دارد اما از لحاظ استفاده از اينترنت 
رتبه 20 را دارد كه اگر اين روند ادامه داشــته 
باشد ممكن اســت تجهيزات را از همدان به 

استان هاي ديگر منتقل كنند.
به گفته مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات 
اســتان همدان، پهناي باند ورودي استان 320
گيگابايت است كه درحال حاضر 83 گيگابايت 
آن اســتفاده مي شــود و در ايام كرونا با كمي 

افزايش به 95 گيگابايت رسيد.
وي ادامه داد: تاكنون 85 درصد از روستاهاي 
باالي 20 خانوار استان به شبكه ملي اطالعات 

متصل شده اند.
ساكي افزود: درحال حاضر 95 درصد از پوشش 
روستايي تلفن همراه مطلوب است و 96 درصد 

از جاده ها نيز تحت پوشش قرار دارند.

وي ادامــه داد: پروژه هاي در دســت اجرا در 
استان نيز تكميل مسيرهاي شبكه پشتيبان ديتا، 
توســعه فيبر نوري روستايي و  اتصال مدارس 

روستاها به شبكه ملي اطالعات است.
مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات استان 
بيان كرد: هزار و 452 مدرسه روستايي وجود 
دارد كه تاكنون 930 مدرسه به اينترنت وصل 
شده و 376 مورد هم در دست اجرا است. اما 
145 مدرسه باقيمانده در روستاهايي قرار دارند 

كه هنوز به اينترنت متصل نشده اند.
وي گفــت: به اين مدارس مــودم و اينترنت 

رايگان ارائه مي شود.
ســاكي در پايان ســخنانش گفــت: در هفته 
ارتباطات هفته گذشته 159ميليارد تومان پروژه 

افتتاح شد.

چگونه ويديوهاى اينستاگرام را 
دانلود كنيم؟

 بســيارى از كاربــران عالقــه دارنــد ويدئوهــاى موردعالقــه خــود 
ــود  ــى خ ــن، روى گوش ــاى آنالي ــس از تماش ــتاگرام پ را در اينس

دانلــود كننــد.
به گزارش ايسنا، بســيارى از كاربران اينستاگرام تمايل دارند پس از 
تماشــاى آنالين برخى پست هاى ويدئويى، به دانلود و نگهدارى آنها 

در گوشى هوشمند خود بپردازند. 
در اين گزارش كه در وب سايت learn.g۲ آمده است، به كاربران 
نحوه دانلود كردن ويدئوهاى منتشرشده در شبكه اجتماعى اينستاگرام 
بر روى گوشى را مرحله به مرحله آموزش مى دهد. البته كاربران بايد 
توجه داشــته باشــند كه پيش از هر كارى، بايد يك اپليكيشن نظير 
Video Downloader for Instagram را از فروشگاه گوگل 

پلى استور دانلود و بر روى گوشى خود نصب كنند. 
■ مراحل دانلود كردن ويدئوهاى اينســتاگرامى به ترتيب در زير 

آمده است:
1. وارد اپليكيشن اينستاگرام و صفحه كاربرى خود شويد

2. به پست ويديوئى موردنظر خود مراجعه كنيد
3. در قسمت باال سمت راست، بر روى عالمت 3 نقطه ضربه بزنيد

4. در اينجا گزينه كپى لينك (copy link) را بزنيد
5. در ايــن مرحلــه به طور اتوماتيــك و خودكار ويديــوى مربوطه 
دانلــود شــده و در گالرى كاربر در يك پوشــه جداگانــه با عنوان 

InstaDownload ذخيره سازى مى شود.

مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات استان خبر داد

همدان رتبه ششم 
زيرساخت كشور
■ 4 پروژه ملى با دستور رياست جمهورى از طريق 
ويدئو كنفرانس رونمايى شد

 درحالى كــه طبق اعــالم بانك مركزى 
بايد تا پايان ارديبهشــت، پرداختى هاى وام 
يك ميليونى كرونا تمام مى شــد، با تمديد 
مهلــت ثبت نــام براى دريافــت اين وام تا 
10 خرداد از ســوى وزارت كار، تعاون و 
رفاه اجتماعــى، خانوارهاى جامانده بايد تا 
شود،  مشخص  وضعيت شــان  ديگر  روز   2
زيرا پرونده وام يك ميليونى از محل يارانه 

مى شود. بسته 
به گزارش ايسنا، طبق تصميمات دولت، قرار 
شــده براى حمايت از آســيب هاى ويروس 
كرونا، تمامى خانوارهاى يارانه بگير كه تعداد 
آنها به حــدود 23 ميليون خانوار مى رســد، 
مشــمول دريافت وام يك ميليونى شوند و در 
فرايند تعريف شــده آن ها بايد پس از دريافت 
پيامك وزارت ارتباطات درخواســت خود را 

اعالم كنند و با تلفن همراه به نام سرپرســت 
خانوار به شــماره 6369 پيامــك كنند تا بين 

مشموالن قرار گيرند.
عالوه براين، تسهيالت يك ميليونى به صورت 
قرض الحســنه به حســاب يارانــه متقاضيان 
واريز و در 30 ماه با اقســاط 35 هزار تومانى 

بازپرداخت مى شود.
ايــن وام در 2 مرحله كه حــدود 19 هزار و 

400 ميليارد تومان هزينه پرداخت آن بوده، به 
حساب يارانه بگيران واريز شده و مرحله سوم 
آن كه مربوط به خانوارهايى اســت كه به دليل 
شماره  حساب،  مسدودى  همچون  مشكالتى 
حساب اشتباه، سازگار نبودن شماره حساب با 
كد ملى ارسالى، نامعتبر بودن اطالعات معرفى 
شده و ساير خطاها شــرايط واريز براى آن ها 

فراهم نشده است.

همدان رتبه 20 در استفاده از اينترنت دارد كه اگر 
اين روند ادامه داشته باشد ممكن است تجهيزات را به 

استان هاي ديگر منتقل كنند

آگهي مزايده (نوبت سوم) 

جعفر مستوفيان - رئيس شعبه يك همدان 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر دارد ملكيت يك باب مغازه با 
پالك ثبتى شماره 1541/8 واقع در بخش يك همدان (چهارراه خواجه رشيد) را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند:

1- ملكيت ششدانگ يك باب مغازه به متراژ 40/80 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به تاريخ 1398/12/1 از قرار هر 
مترمربع 90/000/000 ريال و به قيمت كل 3/672/000/000 ريال متعلق به شركت سياحتى مرمر به نشانى همدان، چهارراه خواجه رشيد، جنب هتل مرمر و آرايشگاه 

2-ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و بدون سرقفلى به همين صورت واگذار مى گردد.
3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1399/3/25 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى همدان به نشانى همدان، ميدان 

امامزاده عبداله تحويل نمايند . به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/3/27 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده گان 

در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
5-پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و هزينه مزايده 

و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.
6-برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين پيشنهاددهندگان از قيمت پايه كارشناسى ارائه داده باشد.

7-برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين اجتماعى پرداخت نمايند 
و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.

8-بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.
9-مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ندارند.

10-هر يك از شركت  كنندگان در مزايده الزامًا بايد پنج درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه كارگران واريز نمايند، در صورت 
عدم برنده شدن ، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد.

11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر سوم ادامه 
خواهد داشت.

13-متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1399/2/10 لغايت 1399/3/25 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مزايده به واحد اجرائيات شعبه 
يك همدان به نشانى همدان، خيابان بوعلى، سيزده خانه مراجعه و همچنين بازديد از محل نيز در تاريخ هاى 99/3/19 و 99/3/21 از ساعت 9 الى 12 با هماهنگى واحد 

مربوطه صورت مى گيرد.
(م.الف 138)
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

پيام روشن اينتر براى بارسلونا
 باشــگاه اينتر اعالم كرد كه تنها با 111 ميليون يورو كه رقم فسخ 

قرارداد مارتينس است او را به بارسلونا خواهد فروخت.
به گزارش اســكاى اســپورت، الئوتارو مارتينــس مهاجم موردنظر 
بارسلونا در تابستان است كه خبرهاى زيادى درباره حضور اين ستاره 
در آبى انارى ها به گوش مى رسد. اوسليو مدير ورزشى اينتر گفت: تنها 
يك راه براى جدايى الئوتارو از اينتر وجود دارد و آن اينكه بارسلونا و 
يا هر تيم ديگرى رقم فسخ قرارداد اين بازيكن را كه 111 ميليون يورو 
اســت، پرداخت كند. رقم فسخ قرارداد اين بازيكن براى همه روشن 

است و كسى نمى تواند آن را انكار كند.

11 بازيكن يووه در فهرست فروش
 يوونتوس به دنبال تغييرات اساسى در تابستان است و 11 بازيكن 
خــود را در معرض فروش قــرار داده تا بتواند با پول آنها چند چهره 

جديد را جذب كند.
به گزارش توتو اســپورت، يوونتــوس برنامه هاى خاصى براى فصل 

آينده دارد و به دنبال جذب چند ستاره بزرگ در تابستان است.
بحران كرونا و تعطيلى فوتبال ســبب شده اســت تا باشگاه ها ضرر 
اقتصادى زيادى داشته باشــند و به همين خاطر براى جذب بازيكن 
جديد بايد بازيكنانى را فروخت. توتو اسپورت نوشت: يوونتوس 11

بازيكن خود را در فهرست فروش گذاشته تا با پول فروش آنها زمينه 
جذب حداقل 3-2 بازيكن بزرگ را فراهم كند.

پــل پوگبا، ارلينگ هالند، آرتور ملو و حســام عوام (مهاجم ليون) 4
بازيكنى هستند كه در فهرست خريد يوونتوس جاى دارند.

يووه براى جذب اين 4 بازيكــن 11 بازيكن خود از جمله ايگواين، 
پيانيچ، ماتيا پرين، آدرين رابيو و روگانى را در فهرســت فروش قرار 

داده است.

علوى: در اهواز ميزبان استقالليم
 تيم فوتبال فوالدخوزستان معتقد است كه با فروكش كرونا، اين تيم 

در اهواز ميزبان رقبا خواهد بود.
سرپرست تيم فوتبال فوالد خوزستان درباره ميزبانى مسابقات در ليگ  
برتر، گفت: ستاد كروناى استان تالش شبانه روزى مى كند تا وضعيت 
قرمز استان خوزستان به وضعيت مطلوب تبديل شود. با صحبت هايى 
كه انجام شده است، ان شــاءا... تا آن تاريخ وضعيت استان خوزستان 
نيز ســفيد خواهد شد و قطعا اگر مسابقات برگزار شود، در ورزشگاه 

خانگى خود از تيم استقالل پذيرايى مى كنيم. 
ســيد محمد علوى تأكيد كرد: قطعا اگر مسابقات برگزار شود، ما در 

اهواز از تيم استقالل و ديگر حريفان ميزبانى خواهيم كرد. 

چشم دالالن فوتبال پرتغال به ايران
 يك ســايت خبرى اعالم كرد اســتعدادياب هاى پرتغالى پس از 
تجربه موفق مهدى طارمى و مهرداد محمدى در اين كشــور، فوتبال 
ايران را زيرنظر گرفته اند و احتمال انتقال 3 بازيكن ســپاهان به اروپا 

وجود دارد.
به گزارش مهــر، تجربه موفق مهدى طارمــى و مهرداد محمدى در 
نخستين سال حضورشــان در ليگ فوتبال پرتغال موجب شده است 
تا توجه اســتعدادياب هاى پرتغالى به سمت فوتبال ايران جلب شود. 
اين خبرى است كه ســايت «footbola» ايتاليا آن را منتشر كرده و 
مدعى شده اســت حضور لژيونرهاى ايرانى در ليگ پرتغال در آينده 
بيشتر مى شود، به ويژه با رصد تيمى مثل سپاهان و بازيكنانى نظير پيام 

نيازمند، سروش رفيعى و محمد محبى.
اين سايت ايتاليايى نوشت: «بازار فوتبال پرتغال چشم اندازهاى خود 
را روى دنياى پارسى (ايران) قرار داده است و به نظر مى رسد اتفاقات 

ديگرى در آينده براى ايرانى ها قابل پيش بينى باشد.

«ايكاردى» در آستانه توافق با پاريسى ها 
قرار گرفت

 ستاره آرژانتينى تيم فوتبال پارى سن ژرمن كه به صورت قرضى به 
اين تيم پيوسته بود، در آستانه دائمى كردن قرارداد خود با اين باشگاه 

فرانسوى قرار گرفته است.
«مائــورو ايكاردى» آرژانتينى كه يكى از بهترين مهاجمان حال حاضر 
فوتبال جهان محســوب مى شــود، ابتداى فصل جارى و به صورت 
قرضى از اينترميالن راهى پارى سن ژرمن شد و عملكرد درخشانى در 
قهرمان فوتبال فرانسه داشت. قهرمان ليگ فرانسه به دنبال قطعى كردن 
قرارداد ايكاردى اســت و قصد دارد رقمى در حدود 50 ميليون پوند 
بعالوه بندهاى پاداش، به اينتر پيشــنهاد بدهد كه احتماال مورد قبول 

مديران اين باشگاه نيز قرار خواهد گرفت. .

بازى هاى الليگا در تمام روزهاى هفته 
 فدراســيون فوتبال اســپانيا با وجود پيروزى در دعوى حقوقى با 
الليگا بر ســر زمان برگزارى ديدارهــاى باقيمانده الليگا، اجازه داد تا 
به منظور تمام شدن سريع تر فصل كرونازده، ديدارها در تمام روزهاى 
هفته برگزار شــود. يك دادگاه در اسپانيا شكايت الليگا از فدراسيون 
فوتبال اســپانيا را رد كرد؛ نهاد ناظر فوتبال اســپانيا ســال گذشته در 
دســتورى اعالم كرده بــود كه به منظور حفاظــت از منافع هواداران، 
بازى ها تنها در روزهاى آخر هفته ميالدى (شــنبه و يكشنبه) برگزار 
خواهند شد. فدراسيون فوتبال اســپانيا ضمن استقبال از رأى دادگاه 
اعالم كرد كه اگر مقامات ليگ تمايــل دارند تا به منظور اتمام هرچه 
سريع تر فصل، ديدارها را در تمام روزهاى هفته برگزار كنند، برابر اين 

تمايل و خواسته ايستادگى نخواهد كرد.

جابه جايى مديران ورزش در شهرستان ها
ورزش استان در آستانه تحول بزرگ

 ادارات ورزش و جوانــان در شهرســتان ها به عنــوان بازوان اداره 
كل نقش پررنگى در شــكوفايى ورزش اســتان دارند و اين ادارات با 
زيرمجموعه هاى خود كه همان هيأت هاى ورزشــى اســت در تالش 

هستند تا ورزش استان را به جايگاه واقعى خود برسانند.
مديركل ورزش و جوانان استان كه به خوبى به نقش ادارات ورزش و 
جوانان در شهرستان ها واقف است در يك سال گذشته تالش كرده تا 
با مهره چينى در صفحه شــطرنج ورزش بتواند بهترين نتايج را كسب 

كند.
محســن جهانشــير در راســتاى پويا كردن ورزش در شهرستان ها به 
حضور مديران بومى و كارآمد اعتماد راســخ دارد و در اين راستا در 
يك ماه گذشــته 3 اداره ورزش و جوانان در شــهرهاى مالير، نهاوند 
و همــدان را متحول كرده و با معرفى سرپرســت جديد قصد دارد تا 

ورزش را در اين شهرستان ها به سر و سامان برساند.
در شهرســتان نهاوند كه مهد كشتى اســتان است، چند صباحى است 
كه گوش شكســته ها سكان هدايت اين شهرســتان را به عهده دارند. 
پــس از آنكه اداره ورزش مديرى توانمند همچون ســعيد كوليوند را 
كه ســال ها بر ورزش نهاوند رياســت مى كرد را از دســت داد و وى 
به همراه امير عفراطى ديگر گوش شكسته استان، هدايت اداره ورزش و 
جوانان استان البرز را به عهده گرفتند. رياست ورزش نهاوند به مهرداد 
سعدى نژاد، قهرمان كشتى استان رسيد تا اين مدير محجوب و با دانش 

بتواند ورزش نهاوند را سر و سامان ببخشد.
از آنجا كه ســعدى نژاد در مركز استان ساكن بود و در طول هفته بين 
همدان و نهاوند تردد مى كرد مديريت ورزش استان را مجاب كرد كه 
يك مدير بومى را كه در نهاوند سكونت دارد، انتخاب كند و به همين 
منظور به ديگر كشتى گير استان حميدرضا درويشى اعتماد كرد و وى 
را مأمور هدايت ورزش و جوانان نهاوند كرد تا شــايد ورزش نهاوند 

دوباره به روزهاى خوش سال هاى گذشته برسد.
نهاوند از اســتعداد و امكانات بالقوه اى برخوردار است و اگر مديران 
همت كنند اين شهرســتان مى تواند چو نگينى بر تارك ورزش استان 

بدرخشد.
دومين شهرســتانى كه مديريت آن تغيير كرد شهرستان مالير بود اين 
شهرســتان كه داراى ظرفيت خوبى است و مى تواند در ورزش استان 
حرف هاى زيادى براى گفتن داشــته باشد در چند ماه گذشته عملكرد 
خوبى از خود نشان نداد و مدير كل ورزش و جوانان با تغيير مديريت 

اميدوار است كه بتواند ورزش اين شهرستان را سر و سامان بدهد.
در مالير جمال لطيفى نتوانســت رضايت جهانشير را برآورده كند و 
حاال معاون وى حميدرضا ســپهرنيا به رياست ورزش و جوانان اين 

شهرستان منصوب شد.
سپهرنيا از نيروهاى بومى مالير است و به نقاط ضعف و قوت ورزش 
مالير آشــنا اســت و اميد مى رود كه اين شهرستان نيز متحول شده و 

بتواند نقش خود را در ورزش استان به خوبى ايفا كند.
و سرانجام سومين اداره متحول شده اداره تازه تأسيس ورزش و جوانان 

شهرستان همدان است.
رياست ورزش همدان را مليحه براز به عهده داشت. كار اداره شهرستان 
همدان به مراتب ســخت تر از ادارات ديگر است. حضور هيأت هاى 
استانى در مركز استان و تداخل امور ورزش استان و شهرستان از نقاط 

ضعف اين اداره محسوب مى شود.
وقتى مديركل اداره ورزش و جوانان در نشســت خبرى با رســانه ها 
عملكرد اداره ورزش شهرســتان همدان را زير سؤال برد و نارضايتى 
خود را از مديريت براز عنوان كرد، معلوم شــد كه نسخه مديريت اين 
مدير بانو پيچيده شده است و در روزهاى گذشته على رشيدى جانشين 

مليحه براز شد.
رشــيدى كه تجربه مديريت اداره ورزش شهرستان بهار را در كارنامه 
خــود دارد، اميدوار اســت با همكارى هيأت هاى شهرســتانى بتواند 
جايگاه ورزش شهرستان همدان را ارتقا بخشيده و بتواند حق ورزش 
شهرستان همدان را از اســتان بگيرد، با اين تغيير و تحول كه احتماالً 
در روزهاى آينده در ســاير شهرستان ها نيز با آن روبه رو خواهيم شد، 
اميدواريم ورزش اســتان روند رو به رشدى را در پيش بگيرد و استان 

بتواند در سطح كشور و مسابقات بين المللى خوش بدرخشد.
البته مشــكل بزرگ مديران شهرستانى ضعف مالى است كه اميدواريم 
دستگاه ورزش با سياست گذارى، بحران مالى شهرستان ها را برطرف 
كند و ادارات ورزش شهرســتان ها به همراه هيأت هاى ورزش بتوانند 
با تالش و كوشش ورزش اســتان را ارتقا بخشيده و آن را به جايگاه 

واقعى خود برسانند. 
البته هيأت ها و ادارات شهرستان ها با سود بردن از بخش خصوصى و 
خيران، مى توانند مشــكل مالى وزرش را حل كرده و با جذب حاميان 

مالى و اسپانسرها ورزش استان را به روزهاى آفتابى برسانند.
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پيشخوان

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

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي و اراض ثبت

برابــر رأي شــماره 1399/166 مــورخ 1399/02/24 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــر  ــاى على اكب ــي آق ــارض متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ح
ــدآباد در  ــادره از اس ــنامه 13395 ص ــماره شناس ــه ش ــى ب ــاز عل ــد ني ــليمانى جوان فرزن س
ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 116/15 مترمربــع در قســمتى از پــالك 751 
ــا  ــداري ب ــوار شــهيد ســليمانى كوجــه جهــاد4 پــالك 1 خري اصلــي واقــع در اســدآباد بل
واســطه از مالــك رســمي نيازعلــى ســليمانى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ 
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از 
اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 56) ــراض طبــق مق وصــول اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/03/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/25
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  1423 ب ــماره شناس ــروى داراى ش ــيدرضا خس ــاى س آق
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/91/99ح از اي كالس
توضيــح داده كــه شــادروان ســيدمحمدعلى خســروى بــه شــماره شناســنامه  18 در تاريــخ 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1397/10/25 در اقامت
ــا مشــخصات فوق الذكــر  متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-متقاضــى گواهــى حصــر وراثــت ب
پســر متوفــى 2-ســيدحميد خســروى فرزنــد ســيدمحمدعلى بــه شــماره شناســنامه 1131 
ــروى  ــم خس ــيده مري ــى 3-س ــر متوف ــار پس ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد1348 ص متول
فرزنــد ســيدمحمدعلى بــه شــماره شناســنامه 1130 متولــد1344 صــادره از حــوزه 
ــد ســيدمحمدعلى  مركــزى بهــار دختــر متوفــى 4-ســيده پروين الســادات خســروى فرزن
ــى  ــر متوف ــار دخت ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد1341 ص ــنامه 922 متول ــماره شناس ــه ش ب
5-ســيده خديجه الســادات خســروى فرزنــد ســيدمحمدعلى بــه شــماره شناســنامه 1427 
ــادات  ــيده مرضيه الس ــى 6-س ــر  متوف ــار دخت ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد1352 ص متول
خســروى فرزنــد ســيدمحمدعلى بــه شــماره شناســنامه 1456 متولــد1357 صــادره از حوزه 
مركــزى بهــار دختــر متوفــى 7-معصومــه غفــارى فرزنــد ســيدمحمد به شــماره شناســنامه 
2732 متولــد1317 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار همســر متوفــى والغيــر اينــك بــا انجــام 
تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي 
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي  ــا وصيتنامــه از متوفــي ن اعتراضــي دارد و ي

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 110) ــاه تقدي ظــرف يــك م
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهى دعوت به افراز 
ــماره  ــند ش ــره س ــك فق ــر ي ــد براب ــتان نهاون ــتايى شهرس ــاون روس ــون اداره تع چ
ــك بيســتم  ــدار ي ــد مق ــماره 3 نهاون ــناد رســمى ش ــر اس ــورخ 71/06/29  دفت 110211م
ــن  ــهميه زارعي ــروز س ــم مف ــگ و ني ــار دان ــهم چه ــى و هشــت س ــاع از س ــهم مش س
ــد را از آقــاى  ــه چشــمه ماهــى پــالك يــك فرعــى از 6 اصلــى بخــش چهــار نهاون قري
اميرعلــى خزائــى فرزنــد غالمعلــى خريــدارى نمــوده و برابــر نامــه شــماره 12/184/105 
ــى  ــوده و متقاض ــن اداره نم ــور را از اي ــدار مذك ــراز مق ــاى اف ــورخ 1399/02/29 تقاض م
ــه  ــذا ب ــد ل ــور را نمى شناس ــالك مذك ــاعى پ ــن مش ــه مالكي ــه بقي ــد ك ــى مى باش مدع
ــمى  ــناد رس ــراى اس ــه اج ــاده 18 آيين نام ــر م ــراز و براب ــه اف ــاده 3 آيين نام ــتناد م اس
كليــه مالكيــن مشــاعى افــراد حقيقــى و حقوقــى ابــالغ مى گــردد كــه در تاريــخ شــنبه 
99/04/21 ســاعت 9:00 صبــح در محــل وقــوع ملــك واقــع در روســتاى چشــمه ماهــى 

حضــور يابنــد. 
ــردد  ــراز نمى گ ــات اف ــام عملي ــع از انج ــن مان ــور مالكي ــدم حض ــت ع ــى اس بديه
ــراض آن  ــدت اعت ــه درج و م ــن روزنام ــه آگهــى مجــدد باشــد در همي ــاز ب چنانچــه ني

مى باشــد. روز   10
(م الف 563)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

ابراز رضايت دستگاه ورزش استان 
از عملكرد هيأت تيراندازى

 هيــأت تيراندازى اســتان همدان داراى عملكــرد موفقى بوده و 
قهرمانان خوبى را به تيم هاى ملى معرفى كرده  است.

مديــركل ورزش و جوانــان اســتان بــا اعــالم ايــن مطلــب در جلســه 
ويدئوكنفرانــس بــا فدراســيون تيرانــدازى كــه بــا حضــور محمــودى 
ــن  ــكاران اي ــى ورزش ــتان و كادر فن ــدازى اس ــأت تيران ــس هي رئي
رشــته برگــزار شــد، اظهــار كــرد: هيــأت تيراندازى اســتان همــدان از 

هيأت هــاى بســيار خــوب اســتان اســت كــه مى توانــد افــق روشــنى 
را بــراى موفقيــت ترســيم كننــد.

ــان  ــا بيــان اينكــه مه لقــا جامه بزرگــى از قهرمان محســن جهانشــير ب
شايســته ايــن هيــأت هســتند كــه اميدواريــم وى بــا بهبــودى كامــل 
در آينــده اى نه چنــدان دور بــه مياديــن رقابــت بازگردنــد و پرچــم 
پرافتخــار ايــران اســالمى را بــر بلنــداى افتخــار بــه اهتــزاز درآورند.
ــن  ــتان يكــى از بهتري ــأت اس ــس هي ــه رئي ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــداف  ــبرد اه ــا و پيش ــداوم موفقيت ه ــراى ت ــتان ب ــاى اس ظرفيت ه
فدراســيون اســت، گفــت: از ايشــان نيــز درخواســت داريــم حمايت 

و همراهــى خــود را بــا اداره كل ورزش و جوانــان تــداوم ببخشــند.
جهانشــير بــا اشــاره بــه اينكــه اســتان همــدان ظرفيت هــاى نهفتــه اى 
همچــون مه لقــا جامه بزرگــى دارد كــه بايــد بــا برنامه ريــزى مــدون 
ــكوفا  ــتعدادها را ش ــن اس ــب اي ــت هاى مناس ــرى سياس و به كارگي

كنيــم.
جهانشــير افزود: همه رشته هايى كه در اســتان همدان داراى ظرفيت 
هستند بايد حمايت و همراهى شوند، بنابراين ما آمادگى الزم را براى 
تدوين يك برنامه مدون بــراى همراهى و حمايت تمامى هيأت هاى 

ورزشى استان را داريم.

الگوى بزرگ دى ماريا
 ســتاره آرژانتينى پارى ســن ژرمن از 
هم بازى سابق خود در آرژانتين به عنوان 

الگوى خود ياد كرد.
آنخل دى ماريــا با بازيكنان بزرگى مثل 
ليونل مسى و كريستيانو رونالدو هم بازى 
بوده است اما الگوى او هيچ كدام از اين 

2 بازيكن نيستند.
به گــزارش اســپورت، وى عنوان كرد: 
الگوى بزرگ من كيلى گونسالس است 
كه در همان پســت من بازى مى  كند. او 
با پيراهــن تيم ملى فوتبــال آرژانتين و 
چند باشــگاه اروپايى درخشيده است و 
در تيم روزاريو ســنترال يعنى همان تيم 
نخســت من بازى خود را آغاز كرد. من 
خوش شــانس بودم كه پيش از آمدن به 

اروپا با اين بازيكن هم بازى بودم.

گابى به اتلتيكو مادريد 
برمى گردد

 كاپيتان السد قطر با پايان قراردادش در 
فصل جارى به اتلتيكو مادريد برمى گردد 

تا دستيار ديه گو سيمئونه شود.
آلنســوگابى پس از ترك اتلتيكو مادريد 
تصميم گرفت تا راهى ليگ ستارگان قطر 
شود و پيراهن الســد را بر تن كند. اين 
بازيكن اسپانيايى چند فصلى است كه در 
السد بازى مى كند و پس از خداحافظى 
ژاوى بازوبند كاپيتانى اين تيم را بر بازو 

بست.
روزنامه ماركا نوشــت كه گابى پيش از 
آغاز فصل 2020-2021 الســد را ترك 
خواهد كرد و به اتلتيكو مادريد برمى گردد 
تا دستيار ديگو سيمئونه در اين تيم شود.

تيم هاى انگليسى
 مجوز تمرين گرفتند

 تيم هايــى انگليســى كــه تمرينات 
بازيكنان خــود را به صــورت انفرادى 
زيرنظر داشــتند، پس از ايــن مى توانند 

به صورت گروهى تمرين كنند.
به گزارش مهر، درحالى كه تيم هاى حاضر 
در بوندســليگاى آلمان از 2 هفته پيش 
مسابقات خود را از سر گرفته اند، اتحاديه 
فوتبال انگليس روز چهارشنبه به تيم هاى 
حاضر در ليــگ برتر اجازه داد تمرينات 

خود را به صورت گروهى انجام دهند.
اتحاديه فوتبال انگليس البته به مسئوالن 
و مديران تيم ها تأكيد كرده است كه بايد 
سعى كنند تماس بازيكنان با يكديگر را به 
حداقل برسانند و نكات بهداشتى را براى 
حفظ سالمتى بازيكنان و عوامل تيم ها در 

نظر بگيرند.

ليورپول ازجذب ورنر 
منصرف شد

 بر اســاس اعالم رســانه انگليسى، 
قرمزهاى آنفيلــد از مذاكره براى جذب 

تيمو ورنر منصرف شده اند.
به گزارش فارس، تيــم فوتبال ليورپول 
به عنوان يكى از اصلى ترين تيم هايى كه 
خواهــان به خدمت گرفتــن تيمو ورنر 
اســت همواره در رســانه ها مطرح بوده 
اســت. قرمزپوشــان آنفيلد براى جذب 
اين مهاجم ملى پوش آلمانى بسيار تمايل 
دارند اما بند آزادسازى اين بازيكن يكى 
از بزرگ ترين مشــكالت پيش روى اين 

تيم انگليسى است.
ليورپــول مى خواهد بند آزادســازى 50
ميليون پوندى را كاهش دهد اما از طرفى 
اليپزيگ حاضر به پايين آمدن از اين مبلغ 

نيست.

 در نشســت ويدئو كنفرانسى فدراسيون 
تيراندازى با هيأت همدان تأكيد شد كه مه لقا 
جامه بزرگــى هنوز براى حضــور در المپيك 
توكيو شــانس دارد و تأسيس سايت اهداف 
پــروازى در همدان در اولويــت  برنامه هاى 

فدراسيون و هيأت قرار گرفت.
به گزارش تسنيم، نشســت ويدئوكنفرانسى 
رئيس و دبير فدراســيون تيرانــدازى ايران با 
مديركل ورزش و جوانان استان، رئيس هيأت 
تيراندازى همدان و ســاير اعضــاى هيأت، 
مربيان و ورزشــكاران اين رشته المپيكى در 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان همدان 

برگزار شد.
رئيس فدراســيون تيراندازى در اين نشست 
با اشــاره به اينكه با شــيوع كرونا ارتباط با 
از طريق ويدئوكنفرانس  اســتانى  هيأت هاى 
برقرار شــده اســت، اظهار كرد: فدراسيون 
تيرانــدازى ايران كه ســابقه طوالنى حضور 
در المپيــك را دارد، بــراى المپيك توكيو با 
كسب 6 سهميه بيشترين سهميه را در بين 52 
فدراسيون  كشور براى ايران كسب كرده است.
على دادگر افزود: همدان از جمله استان هايى 
است كه در 2 المپيك گذشته هم ورزشكار و 
هم مربى داشــته است و در دوره هاى پيشين 

نيز در المپيك نماينده داشته است.
وى عنــوان كرد: مه لقــا جامه بزرگى 2 دوره 
متوالى در 2 المپيك گذشــته حضور داشت 
و در انتخابــى اخير نيز به دليل مصدوميت در 
ناحيه پا ســهميه نگرفت، اما مدال نقره آسيا 

را كسب كرد.
رئيس فدراســيون تيراندازى كشور با اشاره 
به اينكه كار براى حضــور در المپيك توكيو 
براى جامه بزرگى تمام نشــده اســت، گفت: 
سهميه هاى كسب شده متعلق به كشور است 
نه ورزشكارانى كه آن را كسب كرده اند و اين 
ورزشكار ارزنده تا لحظه اعزام براى حضور 

در كاروان اعزامى شانس دارد.
دادگر تصريح كرد: منيژه كاظمى از همدان در 
سيدنى حضور داشت و سكينه خدابنده لو از 
مربيان مطرح همدانى است كه درحال حاضر 

در تيم ملى بانوان فعاليت دارد.
اين مقام مســئول با قدردانى از رئيس هيأت 
تيراندازى استان همدان تصريح كرد: همدان 
از نظر تأسيس زيرســاخت هاى تيراندازى از 
بهترين هيأت هاى كشــور اســت و بى ترديد 
با اين زيرساخت  ها ســهميه هاى المپيك در 
آينده اى نزديك در دست تيراندازان همدانى 

خواهد بود.
دبير فدراســيون تيراندازى ايــران نيز در اين 

نشســت اظهار كــرد: در ارزيابى هاى انجام 
شده توسط فدراســيون، هيأت استان همدان 
از هيأت هاى برتر كشور است و استعدادهاى 

درخشانى دارد.
رضــا ملك محمدى با اشــاره بــه اينكه در 
استعداديابى مربيان فدراسيون، همدانى بودن 
ورزشكار يك امتياز محسوب مى شود، افزود: 
در بحث حضــور در المپياد اســتعداديابى، 
ميزبانى شايسته از نخستين اردوى استعداديابى 
كشور در 2 بخش پسران و دختران، برگزارى 
دوره هاى آموزشى، پوشش اخبار و مسابقات، 
حضور مستمر در مسابقات قهرمانى كشور و 
حضور 2 تيم در ليگ دســته نخســت بانوان 
و آقايان هيأت همدان عملكرد بســيار خوبى 

داشته است.
وى با اشاره به اينكه رئيس هيأت استان براى 
پيشرفت تيراندازى همدان به ويژه در توسعه 
زيرســاخت ها عملكرد بســيار خوبى داشته  
است، گفت: انتظار داريم ناصر محمودى در 
مجمع انتخاباتى هيأت كه در زمســتان امسال 
برگزار مى شــود حتما شركت كند ؛ زيرا مورد 
حمايت ما و اداره كل ورزش و جوانان استان 

هستند.
دبير فدراســيون تيراندازى ايران با اشــاره به 
اين كه رئيس هيأت تيراندازى اســتان همدان 
همواره از حــق مه لقا جامه بزرگى، ســكينه 
خدابنده لــو و مبينا قربانى بــراى حضور در 
اردوهاى تيــم ملى و مســابقات بين المللى 
دفاع كرده اســت، تأكيد كرد: حضور مستمر، 
منظم و يكدست تيم هاى همدان در مسابقات 
تيراندازى قهرمانى كشــور مثال زدنى است و 
هيأت همدان مى تواند براى هيأت هاى استانى 

كشور يك الگو باشد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان نيز در 
اين نشست با اشاره به اينكه تيراندازى همدان 
يكى از 4 رشــته المپيكى استان است، اظهار 
كرد: هيأت تيرانــدازى از برترين هيأت هاى 
ورزشــى اســتان همدان اســت و با توسعه 
زيرســاخت ها در آينــده اى نزديك مى تواند 

شاكله تيم هاى ملى را تشكيل دهد.
محسن جهانشــير با اشــاره به اينكه رئيس 
هيأت اســتان مورد حمايت اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان است، گفت: براى كمك به 
تأمين تجهيزات مورد نياز تيراندازى اســتان 
طرح هايى را تهيه كرده ايم كه بخشــى از آن 
توســط اداره كل و بخشى توسط فدراسيون 

تأمين شود.
رئيس هيــأت تيراندازى اســتان نيز در اين 
نشســت با اشــاره بــه اينكه تــالش ما در 

هيأت در راســتاى افزايش زيرســاخت هاى 
تيراندازى همدان بوده است، اظهار كرد: براى 
الكترونيكــى كردن ســالن تيراندازى همدان 
400 ميليون هزينه كرديم و 23 خط اين سالن 

الكترونيكى شد.
ناصر محمودى با اشاره به اين كه آمادگى اين 
را داريم كه طبقه دوم اين ســالن را نيز ايجاد 
و به خطــوط الكترونيكى مجهز كنيم، گفت: 
150 ميليــون تومان نيز براى تجهيز ســالن 

دانش آموزى همدان هزينه شده است.
وى با اشــاره بــه اينكه اين ســالن متعلق به 
آمــوزش و پرورش بــود و در بهترين نقطه 
شهر قرار داشــت، اما از آن استفاده نمى شد، 
عنوان كرد: اين سالن درحال حاضر به 7 خط 
الكترونيكى و 3 خــط آماتورى براى تمرين 
نوآموزان تجهيز شده است و اميدواريم براى 
افتتاحيه اين سالن رئيس و دبير فدراسيون به 

همدان سفر كنند.
رئيــس هيأت تيرانــدازى اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه رشــته تيرانــدازى را در همه 
شهرستان هاى اســتان فعال مى كنيم، تصريح 
كرد: سالن شهرستان اسدآباد نيز تكميل شده 
اســت و به زودى ســرمايه گذار اين سالن را 

تجهيز خواهد كرد.
ــدان  ــه هم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــودى ب محم
ــدارد،  ــكلى ن ــاخت ها مش ــث زيرس در بح
گفــت: مشــكل هيــأت همــدان كمبــود 
ســالح اســت و انتظــار داريــم فدراســيون در 

ــد. ــا كمــك كن ــه م ــن بخــش ب اي
وى با اشــاره به اينكه همدان ظرفيت خوبى 
براى ايجاد سايت اهداف پروازى دارد، اظهار 
كرد: ما اين آمادگــى را داريم كه زمين براى 
ايجاد سايت را به صورت رايگان يا نيم بها در 

اختيار سرمايه گذار قرار دهيم.
رئيس هيأت تيراندازى استان با اشاره به اينكه 
طرح هــاى مطالعاتى و توجيهى اين ســايت 
توســط هيأت تهيه شــده و حتى مى توان بر 
روى آن وام گرفت، گفت: با چند سرمايه گذار 
در اين حوزه صحبت شده است، اما هنوز به 

نتيجه قطعى نرسيديم.
مه لقا  ويدئوكنفرانســى،  نشســت  ايــن  در 
جامه بزرگى ملى پوش تيراندازى همدان با 2

دوره حضور در المپيك، ســكينه خدابنده لو، 
مربى همدانى تيــم ملى تيرانــدازى بانوان، 
چهاردولــى نايب رئيس بانــوان، خرمرودى 
نايــب رئيس، حســين كرمى دبيــر و امامى 
خزانه دار هيأت نيز حضور داشتند و به طرح 
ديدگاه هاى خود با رئيس و دبير فدراســيون 

تيراندازى پرداختند.

سايت تيراندازى اهداف پروازى 
در همدان ساخته مى شود
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بهداشتنكتهدانشگاه
نتايج آزمون سراسرى 99

 اواخر شهريور اعالم مى شود
 نتايج آزمون سراسرى 99 اواخر شــهريورماه اعالم مى شود و طبق برنامه ريزى 
انجام شــده، زمــان آغاز به تحصيل پذيرفته شــدگان اين آزمون نيمــه دوم مهرماه 

سالجارى خواهد بود.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى در پاســخ به برخى شــايعه ها مبنى بر احتمال تغيير 
زمان برگزارى آزمون سراســرى كه قرار اســت 31 مردادماه سالجارى برگزار شود، 

تأكيد كرد: تاريخ برگزارى آزمون سراسرى قطعى شده است و تغيير نخواهد كرد.
منصــور غالمى در گفت وگــو با ايرنا افزود: با توجه به زمــان الزم مورد نياز براى 
تصحيح پاسخ نامه ها و انتخاب رشته ها از سوى داوطلبان كه به طور حتم نيازمند يك 

زمان مشخص است، نمى توانيم تغييرى در برگزارى آزمون سراسرى ايجاد كنيم.
وى تصريح كرد: طبق همين برنامه ريزى انجام شده نتايج كنكور 99 درنهايت اواخر 

شهريورماه سالجارى اعالم خواهد شد.

دهانشويه ها ريسك گسترش ويروس كرونا
 را كاهش مى دهند

 بررسى اخير علمى نشــان مى دهد دهانشويه مى تواند مانع از گسترش ويروس 
كرونا شود. به گزارش مهر، طبق برآورد دانشمندان توليد واكسن مؤثر و در دسترس 
همه حداقل 12 تا 18 ماه به طول مى انجامد. از اين رو يافتن شــيوه هاى ساده و قابل 
دسترس براى پيشگيرى از ويروس كوويد 19 بسيار مهم است. ويروس كرونا همانند 
ساير ويروس هاى ديگر، يك ويروس پوشش دار است. بدين معنا كه با كشيده شدن 
بر روى سلول هاى ارگانيزم ميزبان، يك غشاى خارجى ايجاد مى كند. اين غشا امكان 
تكثير مؤثر ويروس را مى دهد. اگر دانشــمندان بتوانند اين پوشــش را از بين ببرند، 
روند گســترش ويروس در ارگانيزم ُكند مى شود. اســتفاده از آب و صابون يا مواد 
ضدعفونى كننده موجب از هم گسيختگى اين پوشش ويروسى مى شود و ويروس 
را نابود مى كند. تحقيق نشــان مى دهد مواد ضدعفونى كننده مى تواند ويروس كرونا 

را از بين ببرد.

نقش مصرف غذاهاى چرب و شيرين 
در ايجاد احساس افسردگى

 به گفته محققان، غذاهاى چرب و مملو از مواد قندى بر هورمون هاى تأثيرگذار 
بر خلق و خو اثر دارند.

به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «مصرف مواد خوراكى 
به شدت تصفيه شــده كه سرشار از مواد قندى هســتند موجب تغييرات سريع در 

قندخون، انسولين و ساير هورمون هاى تنظيم كننده خلقيات و سيرى مى شود.»
اين نوســانات بر كورتيــزول و همچنين كاتكول آمين هاى مرتبط با اســترس نظير 

اپى نفرين تأثير مى گذارد كه مى تواند منجر به پُرخورى شود.
اگرچه پُرخورى موجب ايجاد حس بهتر در فرد مى شود اما تأثير آن، موقتى است.

ايــن روند منجر به مصرف چربى و مواد قندى بيشــترى شــده و در نتيجه چرخه 
پُرخــورى ادامه مى يابد. افراد پس از اين پُرخورى احســاس گناه دارند كه مى تواند 

موجب تشديد افسردگى و ساير اختالالت رفتارى فرد شود.

رعايت اصول بهداشتى الزمه بازگشايى مهدهاى كودك
 نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اعالم در سامانه 4030 درباره 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى براى جلوگيرى از ابتالى كودكان به ويروس كرونا، كه 
الزمه بازگشايى مدارس و مهدهاى كودك  است، خبر داد. عاليه پوردست افزود: دليل 
اينكه گفته مى شود بچه هاى كمتر از 18 يا 9 سال كمتر به كرونا مبتال شده اند اين است 
كه مدارس باز نبوده و از طرفى سيســتم ايمنى بدن آنها نسبت به بزرگساالن مقاوم تر 
است و در برابر بيمارى هاى عفونى مقاومت نسبى دارند و واكنش هاى كمترى نسبت به 
بيمارى هاى عفونى در بدن آنها ايجاد شده و به همين دليل كرونا در بچه ها سبب ايجاد 
عالئم شديد نمى شود. وى ادامه داد: زمانى كه ويروس مى خواهد وارد بدن انسان شود 

نياز به گيرنده دارد كه اين گيرنده ها بيشتر از همه در ريه قرار دارند. 

نحوه برگزارى امتحانات هنرستانى ها تشريح شد
 رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيــت وزارت آموزش و پرورش با اعالم كرد كه 
تكميل فرايند آموزش و ارزشــيابى دروس شايستگى هاى فنى، شاخه فنى وحرفه اى و 
اســتانداردهاى مهارتى كاردانش با اولويت پايه دوازدهم با تصويب شوراى مدرسه و 
هماهنگى اداره به صورت تراكمى و با برنامه ريزى و سازمان دهى هنرآموزان به صورت 

حضورى انجام مى شود.
به گزارش ايسنا، خســرو ساكى با بيان اينكه هنرســتان هاى فنى وحرفه اى به دليل 
وجــود مهارت هاى عملى و وجود پودمان هايى كــه بايد به صورت عملى آموزش 
داده شــوند و به صورت عملى امتحان گرفته شــوند، داراى ارزشــيابى متفاوتى از 

دروس نظرى هستند.

مراسم 14 خرداد در حرم مطهر امام(ره) برگزار نمى شود
  دبير ستاد مركزى بزرگداشت امام خمينى با بيان اينكه روز 14 خرداد در حرم مطهر 
امام(ره) مراسم نداريم، گفت: در مناطق سفيد كشور با هماهنگى دستگاه هاى ذى ربط 
مى توانند مردم را به مساجد دعوت كنند و حداقل مراسمى را در حسينيه ها و مساجد 
داشــته باشند و مردم سخنان رهبرى را اســتماع كنند.به گزارش ايرنا، حجت االسالم 
والمسلمين محمدعلى انصارى با اشاره به شيوع ويروس كرونا گفت: همان گونه كه در 
جلسه گذشته هم اعالم شد، براى احترام به سالمت مردم روز 14 خرداد در حرم مطهر 
امام راحل مراسم نداريم. وى افزود: توليدات فرهنگى ما براى فضاى مجازى به نقطه 
پايانى رســيده و از روز شنبه همه توليدات فرهنگى را در اختيار مردم قرار مى دهيم و 

اميدواريم بتوانيم خالئى كه به وجود آمده را از طريق ديگرى جبران كنيم.

كنترل كرونا در كشورهاى داراى
 جمعيت جوان موفق تر است؟

 يك متخصص طب ســالمندى با تأكيد بر اينكه در 30 سال آينده 
حدود يك ســوم تا يك چهارم جمعيت كشــور را سالمندان تشكيل 
مى دهنــد، گفت: طبيعتا بايد براى مواجهه بــا اين پديده برنامه ريزى 
كنيم؛ زيرا پاندمى كرونا تنها بحران پيش   روى بشر نيست و كشورها 
همواره در معرض بروز بيمارى هاى عفونى و واگيردار هستند كه در 

اين ميان سالمندى يك فاكتور خطر است.
مريم نيك صولت عضو هيأت علمى دانشــگاه علوم پزشكى ايران در 
گفت وگو با ايســنا، ضمن تبيين داليل تفاوت آمارهاى ابتال و مرگ و 
مير ناشــى از ويروس كرونا در كشورهاى با هرم جمعيتى مختلف، با 
اشــاره به افزايش قابل توجه جمعيت ســالمندى كشور در سال هاى 
آينده؛ راهكار و پيشــنهاداتى را براى كاهش تبعات منفى ناشى از اين 

مسأله ارائه كرد.
وى با بيان اينكه ويروس كرونا يك بيمارى عفونى اســت كه ابتالى 
آن به چندين عامل بســتگى دارد، اظهار كرد: با درنظر گرفتن صرف 
متغيرهاى دموگرافيك مثل گروه هاى ســنى يا جنســى و نرخ رشد 
جمعيت، كشــورهاى داراى جمعيت ســالمندى باالتر، بيشتر درگير 
مى شوند، اين در حاليست كه اين پديده فقط به متغيرهاى دموگرافيك 

وابسته نيست.
 چرا سالمندى در كرونا فاكتور خطر است؟

وى با تأكيــد بر اينكه ســالمندى يك فاكتور خطر بــراى ويروس 
كروناســت، تصريح كرد: با افزايش ســن سيستم ايمنى بدن ضعيف 
مى شود، از طرف ديگر معموال افراد باالى 70 سال دچار بيمارى مزمن 
مانند ديابت، فشارخون و بيمارى هاى قلبى عروقى هستند كه منجر به 

افزايش خطر مرگ و مير در آنان مى شود.
 آيا كنتــرل كرونا در كشــورهاى داراى جمعيت جوان 

موفق تر است؟
اين استاد دانشگاه با اشاره به مطالب مطرح شده مبنى بر كنترل سريع تر 
همه گيرى كرونا در كشورهاى جوان، توضيح داد: اينكه گفته مى شود 
در برخى كشــورهاى جوان مانند كشــورهاى جنوب شرقى آسيا از 
جمله پاكستان، شيوع كرونا راحت تر كنترل شده و يا آمار مرگ ومير و 
ابتال در اين كشورها كمتر است، تنها به دليل جوان بودن هرم جمعيتى 
آن ها نيســت بلكه مى تواند به دليل بيماريابى كمتر، ضعف سيســتم 

بهداشتى و موارد ديگر باشد.
وى افزود: به طور مثال كشــور آلمان با وجود دارا بودن هرم جمعيتى 
پيرتــر، در مهار كرونا بســيار موفق عمل كرده كــه دليل آن وجود 
زيرســاخت هاى بهداشتى مناســب و قوى اســت، در مقابل ايتاليا 
مرگ ومير بااليى داشت كه نشان دهنده ضعف زيرساخت هاى بهداشتى 

و درمانى آن است.
 عوامل تأثيرگذار در كنترل سريع تر همه گيرى ها

اين عضو هيأت علمى دانشــگاه با تأكيد بر اينكــه نمى توان تنها به 
فاكتورهاى دموگرافيك جمعيت شناسى اكتفا كرد، گفت: در اين ميان 
چند عامل مهم ديگر از جمله ظرفيت هاى بهداشتى، وجود كيت هاى 
تشخيصى براى انجام تست، آشــنا بودن سيستم بهداشتى به اهميت 
مســأله پيشــگيرى پيش از درمان و تقويت زيرســاخت ها از جمله 
فرهنگ ســازى و ارائه آموزش هاى صحيح و مؤثر به مردم بايد مورد 

توجه و تمركز قرار بگيرد.
 اهميت مسأله فرهنگ سازى
 و ارتقاى سواد سالمت جامعه

وى با تاكيد بر اهميت مســأله فرهنگ سازى و ارتقاى سواد سالمت 
جامعه، عنوان كرد: تحقق اين مســأله به صــورت مقطعى امكان پذير 
نيســت و سال ها بايد براى فرهنگ ســازى و تقويت زيرساخت هاى 
آموزشــى برنامه ريزى شــود؛ به عنوان مثال در كشــور ژاپن به جاى 
روبوسى تعظيم مى كنند، ماسك را راحت تر  پذيرفته و استفاده مى كنند، 
حداقل فاصله يك يا 2 متر را رعايت مى كنند و آموزش هاى مربوط به 
شستن دست و رعايت بهداشت را از دوران ابتدايى ترويج مى كنند؛ يا 
مثال برخى كشورها سياست هاى درستى را همزمان با آغاز همه  گيرى 
پياده كردند، به عنوان نمونه ايرلند هنگام شيوع كرونا با انتشار فراخوان 
يك جمعيت داوطلب براى خريد و تهيه ليست موادغذايى براى افراد 
سالمند تشكيل داد كه نشان دهنده همبستگى مردم براى مقابله بهتر با 

بحران هاست.
 چالش هاى سالمندى كشور در همه گيرى ها

نيك صولت با تبيين وضعيت جمعيتى كشــور، اظهار كرد: جمعيت 
كشور درحال حاضر جوان است اما در 30 سال آينده حدود يك سوم 
تا يك چهارم جمعيت كشــور را سالمندان تشــكيل مى دهند، طبيعتا 
بايد براى مواجهه با اين پديــده برنامه ريزى كنيم، زيرا پاندمى كرونا 
تنها بحران پيش روى بشــر نبوده و كشورها همواره در معرض بروز 
بيمارى هاى عفونى و واگيردار هســتند و در اين ميان سالمندى يك 

فاكتور خطر است.

ابتكار: بمب ساعتى نقدينگى
 حواستون باشه ضامنش از دستتون در نره!!

اسكناس: خوش شانس ها به خودرو مى رسند
 بدشانس ها چى؟! به مسكن مى رسند!!

اقتصادپويا: فروش مترى مسكن در بورس كاال
 بدون شرح!!

وطن امروز: قفل بر مسكن امروز 
 حتما كليدشم گذاشتن تو آب نمك!!

ايران: دوران پيوند و پيروزى 
 روز هاى خوش و خرم تو راهه!! 

جام جم: معيشت در اولويت
 البد مى خوان سايز سبداشونو بزرگ كنن!!

صنعت: نشانه شناسى بازگشت سفته بازان 
 نشونه  گذاشتن گمشون نكنن!!

رويش ملت: مجلس يازدهم وكيل الدوله نيست
 دايه مهربان تر از مادره!!

همشهرى: تكاپوى ديرهنگام 
 بازم سر بزنگاه يادشون افتاده!؟

ايران ورزشى: سه ركورد استثنايى در انتظار سرخ
 بدون شرح!!

همدان پيام: ليگ 2 باز به كما رفت
 با شوك كرونايى دوباره به زمين برمى گرده!! 

آسيا: تمديد مهلت مراجعه مشموالن سهان عدالت به بانك ها
 مثل اين كه سهام عدالت نمى خواد ازمون دل بكنه!!

خراسان: نوبرانه ها زير تيغ گرانى 
 لطفا با احتياط دست بزنيد بهشون!!

دنياى اقتصاد: برندگان ميلياردى ويروس كرونا
  جايزه نوبلشم مال كسيه  كه خودشو قرنطينه كرده!!

همدان پيام: بورس ريزش كند تورم مى شود
  هرچند وقت يك بار پروتئين خونشو چك كنيد!!

همشهرى: شروط جديد پرداخت وام ضد كرونا 
  حتما مى خوان باهاش واكسن ضدكرونا بسازن

ثبت نام كتاب هاى درسى ادامه دارد
 امكان ويرايش اطالعات از ابتداى تيرماه

 ثبت سفارش كتاب هاى درسى دانش آموزان سال تحصيلى 1400-
1399 در پايه هاى دوم تا ششم ابتدايى، هشتم، نهم، يازدهم و دوازدهم 
متوســطه از 24 فروردين ماه آغاز شــده و تا 15 روز ديگر ادامه دارد؛ 
مدارس به شــيوه گروهى و يا دانش آموزان به شيوه انفرادى مى توانند 

در فرصت باقى مانده نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند.
به گزارش ايســنا، دانش آموزان پايه آمادگى تكميلى(پيش دبســتانى 
اســتثنايى)، پايه دوم تا ششــم دوره ابتدايى (عادى و استثنايى)، پايه 
هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پيش حرفه اى استثنايى، دانش آموزان 
پايه يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوســطه (نظرى، فنى وحرفه اى و 
كاردانــش) و فراگيــران پايه يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوســطه 
حرفه اى استثنايى بايد از 24 فروردين تا 23 خردادماه سالجارى اقدام 

به ثبت نام و سفارش كتاب هاى درسى كنند.
ثبت نام كتاب هاى درســى دانش آموزان پايه اول ابتدايى، هفتم و دهم 
متوســطه نيز از هشتم تيرماه آغاز مى شــود و از ابتداى تيرماه امكان 
اصالح ثبت ســفارش كتاب هاى درســى بــراى دانش آموزان فراهم 

خواهد شد.
ثبت نــام از طريــق ورود بــه ســامانه www.irtextbook.ir يا 

www.irtextbook.com انجام مى شود.
طبق اعالم ســازمان پژوهش، با توجه به شرايط پيش  آمده و وضعيت 
فعلى واحدهاى آموزشــى سعى شده از شيوه هاى منعطف براى ثبت 
ســفارش كتاب هاى درسى استفاده شــود. در اين راستا دانش آموزان 
مى توانند از طريق يكى از 2 شيوه فردى يا گروهى نسبت به سفارش 

كتاب هاى درسى اقدام كنند.
در شــيوه فردى والدين دانش آموزان مى توانند با مراجعه به ســامانه 
فروش و توزيع مواد آموزشى بخش سفارش دوره اى دانش آموزان و 
پرداخت الكترونيكى هزينه بســته آموزشى مورد نياز خود را سفارش 

دهند.
ــه  ــناد ب ــامانه س ــق س ــدارس از طري ــران م ــى مدي ــيوه گروه در ش
ــور  ــامانه مذك ــى س ــاى درس ــى كتاب ه ــفارش گروه ــش س بخ
ســفارش  بــه  نســبت  جمعــى  به صــورت  و  كــرده  مراجعــه 
ــفارس  ــت س ــيوه نامه ثب ــد. در ش ــدام مى كنن ــى اق ــاى درس كتاب ه
ــتند  ــف هس ــدارس موظ ــه م ــت ك ــده اس ــى آم ــاى درس كتاب ه
ــواد  ــع م ــروش و توزي ــامانه ف ــه س ــا ورود ب ــريعتر ب ــه س هرچ
ــه ثبــت ســفارش گروهــى كتاب هــاى درســى  آموزشــى، نســبت ب
ــه  ــاى او ب ــا اولي ــوز ي ــاع دانش آم ــدام و از ارج ــوزان اق دانش آم

كننــد. پرهيــز  كافى نت هــا 
ــه پرداخــت  ــف ب ــاً موظ ــوز صرف ــاى دانش آم ــا اولي ــوز ي دانش آم
ــا قيمــت پشــت جلــد (ثبــت شــده  ــر ب هزينــه كتــاب درســى براب
در ســامانه) اســت و دريافــت هرگونــه وجــه اضافــى ممنــوع بــوده 
و پيگــرد قانونــى دارد. قيمــت كتاب هــاى درســى در دوره ابتدايــى 
بــراى پايــه اول 24 هــزار تومــان و بــراى پايــه ششــم ابتدايــى 34

هــزار و 500 تومــان اســت.
قيمــت كتــب در دوره متوســطه اول نيــز از 49 هــزار و 500 تومــان 
ــطه دوم  ــت. در دوره متوس ــر اس ــان متغي ــزار و 500 توم ــا 59 ه ت
به دليــل تكثــر رشــته ها قيمــت كتاب هــاى درســى متفــاوت اســت 
امــا به عنــوان مثــال عمدتــا در شــاخه نظــرى قيمت هــا از 52 هــزار 

تــا 71 هــزار تومــان تعييــن شــده اســت.

قتل «رومينـا»
تلنگرى به جامعه 
و حوزه خانواده
 رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران 
با اشاره به قتل دختر 14 ساله گيالنى توسط 
اجراى  بى توجهى بــه  پدرش، نســبت به 
ماده اى مبنى بر تشكيل «پرونده شخصيت» 
توســط مددكاران اجتماعى در قانون آئين 

دادرسى كيفرى جديد انتقاد كرد.
به گزارش ايســنا، ســيد حســن موسوى 
چلــك در گفت وگويى بــا موضوع تحليل 
ابعاد اجتماعى قتل رومينا با احمد رحيمى، 
نائب رئيس كانون سراسرى مراكز مددكارى 
اجتماعى كشور، با بيان اينكه در اين بحث 
به دنبال مقصر نيســتيم، به اين موضوع كه 
چــرا از منظر اجتماعى حساســيت جامعه 
نســبت به اين اتفــاق باال رفته اســت، از 
آنجايى كه مى دانيم اين اتفاق نه نخســتين 
و نه آخرين اســت، گريــزى زد و گفت: 
اخبارى از اين دســت نه تازگى دارند و نه 
تمام شدنى اســت و ما نمى توانيم آن را به 

صفر برسانيم. 
وى افزود: جرمى در جامعه رخ داده است؛ 

معموالً مردم نسبت به وقوع جرايم واكنش 
نشــان مى دهند. جرمى كه رخ داد قتل بود، 
حتى اگــر قتل غيرعمد هم باشــد، جامعه 
نسبت به آن حساســيت نشان مى دهد، چه 
برســد به اينكه آنچه اتفــاق افتاد قتل عمد 
بود. معموالً افكار عمومى واكنش بيشــتر و 
تندترى نسبت به اين موضوع نشان مى دهد 
كــه اين واكنش هــا طبيعى اســت و مردم 
نمى توانند نســبت به جامعه اى كه زندگى 

مى كنند، بى تفاوت باشند. 
رئيــس انجمن مــددكاران اجتماعى ايرانى 
تصريح كــرد: از منظر اجتماعــى قتلى كه 
اتفاق افتاد، توسط ولى قهرى (نزديك ترين 
فرد بــه اين دختر يعنى پــدرش) به وقوع 
پيوســت. هرچه جلوتر مى رويم شــرايطى 
كه سبب مى شــود افكار عمومى حساسيت 
بيشترى نشــان مى دهند، بيشتر خودش را 
نشان مى دهد، كه چرا اين مقدار واكنش را 

در مدت كوتاه داشته ايم.
موســوى چلك در ادامه با اشاره به روش 
قتل «رومينا» بيــان كرد: آنطور كه در اخبار 
آمده اســت، در ابتدا بحث خفه كردن بود 
كه پدر موفق نشــد اما درنهايت با استفاده 
از داس اتفــاق رخ مى دهد امــا اينكه چه 
اتفاقى مى افتد كه فرد به اين مرحله مى رسد 
كه جرم فجيــع را انجام مى دهــد، طبيعتا 

نيازمند اطالعات ديگر و بررســى وضعيت 
روانشناختى پدر خواهد بود.

اين مددكار اجتماعى ادامه داد: اما موضوع 
بعدى اين اســت كه اين جرم در جايى رخ 
مى دهد كه امن ترين جا براى هر فردى است 
و آن «خانه» است. اين جرم در آرام ترين و 
گرم تريــن كانون رخ مى دهــد. نكته ديگر 
اين اســت كه موضوع به مســائل ناموسى 
برمى گــردد؛ زمانى كه موضــوع به ناموس 
برمى گردد رگ غيرت مــا باد مى كند و در 
اين شرايط آنچه مطرح شد و آنچه اطرافيان 
دختر مطرح مى كنند، اين است كه به نوعى 
بحــث حيثيت، حيا و آبــرو و موضوعات 
مشابه در مسائل ناموسى بيشتر تحت شعاع 
قرار مى گيرد و در چنين شــرايطى معموال 
انتظار اين اســت كه واكنش ها، واكنش هاى 
شديدترى باشــد؛ زيرا اين تلقى در جامعه 
وجود دارد كــه اطرافيان و خانــواده بايد 
واكنشى در شأن كســى كه به هر دليلى از 
طريق مســائل ناموســى آبروى خانواده را 
تحت شــعاع قرار مى دهد، داشته باشد؛ كه 
از منظر بنده اين موضوع درســت نيست و 
باالخره هر فردى ممكن اســت خطا كند و 
راه بازتوانى براى افــراد وجود دارد، حتى 

دين ما نيز راه توبه را باز گذاشته است. 
مؤسس اورژانس اجتماعى در اين رابطه به 

چند موضوع اشــاره كرد و يادآور شد: يك 
موضوع محيط كوچكى است كه اين اتفاق 
در آن رخ داده اســت؛ يعنــى در جايى كه 
مردم يكديگر را مى شناسند و روابط چهره 
به چهره اســت، موضوعى با اين ذهنيت و 
اين برداشت كه ممكن است رابطه اى ايجاد 
شــده باشد زيرا پســر، كودك را چند روز 
در خانه نگه داشــته اســت، بنابراين فشار 
اجتماعى بر روى خانواده ها در محيط هاى 
كوچك بسيار بيشــتر از محيط هاى بزرگ 

است.
موســوى چلك افــزود: اغلــب زمانى كه 
موضــوع به حــوزه ناموس بــاز مى گردد، 
معموالً واكنش ها به شديدترين شكل ممكن 
به وقوع مى پيوندد. اغلب زمانى كه موضوع 
ناموســى مى شود ســعى مى كنند خودشان 
انتقام بگيرند كه راه هاى آن مى تواند متفاوت 
باشد و در اين مورد راهى كه انتخاب شد، 
از بين بردن دخترى بود كه از منظر خانواده 
زمينه اى را فراهــم كرده كه آبروى خانواده 
برود، اگرچه بايد شــرايط داخل خانواده را 
پيش از قتل نيز بررســى كرد؛ اينكه كودك 
در چه شــرايطى زندگى مى كــرد و روابط 
دختر با پدر، مادر و ســاير اطرافيان چگونه 
بوده است كه اين موضوعات مى تواند ابعاد 

اجتماعى را وسيع تر كند.

 اين روزها خيلى هــا اضطراب ابتال به 
ويروس كرونــا را دارند. اضطراب واكنش 
طبيعى به شرايط سخت و تهديدآميز است، 
اما اگر شــديد و طوالنى شود و رنج ايجاد 
كنــد، زندگى را مختــل مى كند. اضطراب 
مى تواند روى سيســتم ايمنــى تأثير منفى 
داشــته باشــد و بدن را در برابر بيمارى ها 
تضعيف كنــد. گاهى نيز اضطراب ســبب 
مثال  بــراى  مى شــود،  ناكارآمد  رفتارهاى 
ممكن است موجب شود مدام اخبار اشتباه 
يا ناخوشــايند را براى هم ارســال كنيم و 
پيام هاى درســت و دستورالعمل هاى علمى 
را نديــده بگيريم. كارهايى كه فرد مبتال به 
اضطراب  چرخه   و  مى دهد  انجام  اضطراب 
خود و ديگران را بيشــتر مى كند كه عبارت 
اســت از جســت وجوى مــداوم خبر در 
نامعتبر.  اجتماعى  شــبكه هاى  رســانه ها و 
بى اطمينانــى و بزرگ نمايــى  خطــرات از 
ويژگى هاى افراد مضطرب است. اشخاصى 
كه از پيــش دچاراختالل اضطراب بيمارى 
و اختالل وسواســى جبرى بوده اند در اين 
شرايط اضطراب بيشترى را تجربه مى كنند.

ويروس كوويد 19 جــان تعداد قابل توجهى 
از مردم جهان را گرفته اســت و خانواده هاى 
بســيارى در غم و اندوه از دست دادن عزيزان 

خود سوگوار هستند.
به گزارش ايسنا، فوت يكى از اعضاى خانواده 
يا دوســتان نزديك مى تواند از مشــكل ترين 
بحران هايى باشــد كه فــرد در زندگى تجربه 
مى كند و آگاهــى از چگونگى مواجهه با اين 
شرايط در بهبود وضعيت روحى و روانى حايز 
اهميت است. صحبت كردن در مورد مرگ با 
دوستان و اطرافيان و ياد كردن از فرد از دست 
رفته مى تواند در رويارويى و درك بهتر آنچه 

رخ داده مفيد باشد.
در مقابل، ناديده گرفتن و پرهيز از مواجهه با 
اين موضوع، به منزوى شدن و اختالل در روند 
مقابله با مشــكالت روانى ناشى از اين اتفاق 

منجر مى شود.

در چنين شــرايطى ممكن اســت فرد با انواع 
مختلفى از احساسات از جمله غم و عصبانيت 
مواجه شــود كه در وهله نخست بايد آنها را 

بپذيرد.
به گفته روانشناســان تمامى اين احساســات 
طبيعى هستند و اين نكته اهميت دارد كه فرد 
بداند چه زمانى دچار اين احساسات مى شود.

معمــوال با گــذر زمان و صحبــت كردن با 
ديگران ايــن اندوه كم رنگ تر مى شــود اما 
درصورتى كه فــرد به دليل وجود اين حاالت 
احســاس استيصال و درماندگى داشته باشد، 
ضرورت دارد با متخصص مشــورت كند تا 
بتواند با مشــكل خود كنار آيد و سريع تر به 
وضعيت عادى بازگردد. همچنين احســاس 
غم و اندوه مى تواند پيامدهايى بر جســم نيز 
داشته باشــد.  داشتن رژيم غذايى مناسب در 
ايــن دوران، ورزش كردن و خواب كافى به 

حفظ سالمت جسم و روان كمك مى كند.
 چگونگــى محافظــت نوجوانان از 
سالمت خود در دوران همه گيرى كرونا

نوجوانى به خودى خود دوران سختى است و 

همه گيرى ويروس كرونا آن را حتى سخت تر 
هم مى كند. با بســته شــدن مــدارس و لغو 
رويدادهاى اجتماعى، بسيارى نوجوانان نه تنها 
برخى از مهم ترين لحظات زندگى خود را از 
دست داده اند، بلكه از فعاليت هاى روزمره اى 
مثل گپ و گفت با دوســتان و شــركت در 
كالس هاى درس هــم دور افتاده اند كه همين 
موضــوع ممكن اســت زمينه افســردگى و 
بى انگيزه بودن در برابر كارهاى مورد عالقه شان 

فراهم كند.
 راهكارهــاى مؤثر در شــرايط پر 
استرس و بحرانى مانند شيوع ويروس 

كرونا 
وقتى با اتفاقات و حــوادث ناگوارى مثل 
ســيل، زلزله، يــا از دســت دادن عزيزى 
روبــه رو مى شــويم، يــا احســاس كنترل 
روى شــرايط نداريــم و اوضــاع برايمان 
مواجهه  مانند  مى شــود،  پيش بينى  غيرقابل 
استرس  دچار  كرونا،  ويروس  همه گيرى  يا 
مى شويم. اســترس گاهى نتيجه يك اتفاق 
مهم و غيرمعمول است و گاهى هم به دليل 

پيش  كوچك  فشــارهاى  شــدن  انباشــته 
مى آيــد. وقتى احســاس مى كنيم شــرايط 
براى مــا غيرقابــل تحمل شــده، قادر به 
مديريت اوضاع نيســتيم و فشــار روى ما 
بسيار زياد اســت، ممكن است در بحران 
باشــيم. هريك از ما به شــكل متفاوتى به 
اســترس و حوادث  ناگوار واكنش نشــان 
مى دهيم. گاهى نشــانه هاى جســمى  مانند 
مشــكل  بدنى،  پراكنده  دردهاى  ســردرد، 
اشتها،  كاهش  خستگى،  احساس  گوارشى، 
بى خوابى پيش مى آيد و گاهى نشــانه هاى 
روانــى رفتــارى مانند احســاس ترس و 
اضطراب، درماندگــى، نااميدى، كرختى و 
شوكه شدن، يا خشــم تجربه مى شود. آنچه 
به ما كمك مى كند با اســترس ها و حوادث 
گفته  «تــاب آورى»  بياييــم،  كنار  ســخت 
مى شــود. «تاب آورى» به اين معنى نيست 
كه تحت تأثير مشــكالت قــرار نمى گيريم 
و ناراحت نمى شــويم، بلكه تعيين مى كند 
چطور با مشكالت كنار بياييم، از آنها گذر 

كنيم و سالمت روان مان را حفظ كنيم.

مردم مضطرب هستند كه آيا كرونا گرفته ند؟

توهم كرونا يا خود كرونا


