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كاش قدر بدانيم
 امسال ماه مبارك رمضان تفاوتى اساسى با سال هاى گذشته دارد 

و آن بسته بودن مساجد و اماكن متبركه به روى روزه داران بود. 
ماه رمضان ماه رونق مســاجد و مكان هاى مذهبى اســت نمازهاى 
جماعت باشــكوه و حضور گســترده مؤمنان روزه دار در 3 نوبت، 
سفره هاى ساده افطار تشكيل محافل و مجالس قرآنى در بهار قرآن، 
ســخنرانى هاى مذهبى و برنامه هاى كمك هــاى مؤمنانه و ... و اوج 
اين مراسم مذهبى برگزارى مراسم احياى شب هاى مقدس قدر بود، 
شــبى كه از هزار ماه برتر است. امســال اگر چه با تأكيد مقام معظم 
رهبرى به ســتاد مبارزه با كرونا بر اهميت دعا در اين شب ها، مقرر 
شد به صورت محدود اين مراسم با رعايت مقررات بهداشتى به مدت 
2 ســاعت برگزار شود ولى محدوديت ها همچنان وجود دارد، شايد 
اين تلنگرى باشــد كه قدر مراســم شــب قدر كه لحظه هاى آن نيز 
غنيمت است را بيشتر بدانيم. در احاديث آمده كه 2 نعمت است كه 
انســان قدر آن ها را كمتر مى شناسد، يكى امنيت و ديگرى سالمتى 
اســت؛ امسال با شيوع كرونا بيشتر متوجه اين 2 نعمت شديم و قدر 

آن  2 را بيشتر خواهيم دانست. 
ســالمتى و امنيت نعمت هاى مهمى هســتند كه اســتفاده از ساير 
نعمت ها را نيز تأمين مى كنند، چنانكه امســال متوجه شديم كه حتى 
شــركت در مراســم مذهبى به سالمتى ما بســتگى دارد و به همت 
مدافعان امنيت و ســربازان وطن از نعمت امنيت كامل برخورداريم 
و به همت مدافعان ســالمت كشــور در آينده نزديك اين ويروس 
منحوس را شكســت داده و از نعمت سالمت كامل همانند گذشته 

برخوردار خواهيم شد ان شاء ا... . 
نكته اى نويســنده را بيش از پيش به تأسف وا مى دارد اين است كه 
عالوه بر آنكه مانند بســيارى از هموطنان عزيز از نعمت حضور در 
نمازهاى جمعه و جماعات مســاجد محروم شــديم از توفيق تهيه 
گزارش از مســاجد شهرمان نيز محروم هستيم. هر ساله به دستور و 
تشــويق مديران همدان پيام و دبير محترم تحريريه خواهر گرانقدرم 
خانم چهاردولى به گزارش از فعاليت هاى مساجد شهر مى پرداختيم 
ولى امســال از اين توفيق محروميم، دلم نه تنها براى مســاجد بلكه 
براى گزارش هايم نيز تنگ شــده است. يادش به خير مرحوم آيت ا... 
جابرى همدانى، امام جماعت مسجد حاج خدا كرم در خيابان شهدا، 
يادش به خير مرحوم آيت ا... مســلم اســدى در مسجد حاج احمد 
خيابان شــريعتى؛ اين 2 بزرگوار از علماى بزرگ شهرمان بودند كه 
ســوژه گزارش هاى رمضانى ما بودند و پشت سرشان نماز خوانديم 
و ازســخنان اخالقى آنها بهره برديم و مخاطبان روزنامه نيز بهره مند 

شده اند. 
يادش به خير مسجد شــهرك مدرس و روحانى جوانى كه سخرانى 
مى كرد و بعدها امام جمعه شد، يادش به خير مسجد توحيد مجيدآباد 
كه روحانى آنجا 40 ســال مداوم نماز جماعت مى خواند، حاج آقا 
حســين زاده كه با مــردم آن محل خانه يكى اســت و يادش به خير 
مسجد شريف الملك در خيابان بين النهرين و مرحوم حاج آقا مروج 
آن روحانى وارسته كه برخالف مشكالت جسمى تا آخرين لحظات 
عمر از نماز جماعت غافل نشد و يادش به خير مسجد امام رضا(ع) 
در خيابان ميرزاده عشقى و سخنر انى هاى شيواى مرحوم حاج شيخ 
فخرالدين راحمى پدر شهيدى كه در كمال سادگى زندگى مى گذراند 
و كتاب و مطالعه رفيق شــفيقش بود و يادش به خير مســجد مهديه 
يادگار شــهيد بزرگوار آيت ا... مدنى و يادش به خير مسجد آيت ا... 
آخوند مال على در بلوار علويان و يادش به خير مسجد آيت ا... نجفى 
كوالنج و مسجد آيت ا... تألهى جوالن؛ دلم براى همه شما تنگ شده 

ان شاء ا... پس از رفع كرونا به خدمت شما خواهيم رسيد.

مساجد و اماكن مذهبى همدان آماده برگزارى مراسم شب هاى قدر
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 

شرط اصلى برگزارى مراسمات مذهبى
 برگــزارى مراســم شــب قــدر باتوجــه بــه اعــالم رســمى ســتاد مبــارزه بــا كرونــا 
ــاز  ــى روب ــن مذهب ــل مشــخص و اماك ــت فواص ــا رعاي ــاجد ب ــت در مس ــرار اس ق
برگــزار شــود، در هميــن راســتا مديــركل تبليغــات اســالمى اســتان همــدان از مهيــا 
شــدن 190 مســجد بــراى برپايــى ايــن مراســم پــر فيــض مذهبــى بــا رعايــت قواعــد 

بهداشــتى خبــرداد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــام ب ــا همدان پي ــو ب ــرى در گفت وگ ــادى نظي ــد ه ــالم محم حجت االس
ــا مبنــى بــر برگــزارى مراســم ليله القــدر در مســاجد  تصميــم جديــد ســتاد ملــى كرون
سراســر كشــور عنــوان كــرد: مســاجدى كــه تــوان مهيــا كــردن شــرايط بــراى بازگشــايى 
را دارنــد، بررســى شــده اســت و بــا اينكــه 190 مســجد مهيــاى ايــن مراســم هســتند امــا 
در صــدد هســتيم در همــدان تعــداد مســاجد افزايــش پيــدا كنــد؛ زيــرا هرچــه تعــداد 

مســاجد بيشــتر شــود توجــه و تمركــز جمعيتــى شكســته خواهــد شــد.
ــت:  ــود، گف ــامل مى ش ــهرى را ش ــاجد ش ــا مس ــار تنه ــن آم ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
ــورد اســت  ــزار و 300 م ــدان ه ــتان هم ــهرى اس ــاجد ش ــداد مس ــر تع درحال حاض
كــه البتــه برخــى از آنهــا فعــال نيســتند امــا در فضــاى شــهرى هــزار و 300 مســجد 

ســاخته شــده اســت.
ــاى  ــزارى برنامه ه ــراى برگ ــداد مســاجد ب ــال افزايــش تع ــان اينكــه احتم ــا بي وى ب
شــب هاى قــدر وجــود دارد و بايــد شــرايط الزم مهيــا شــود، گفــت: مســاجد بايــد 
ــه  ــد ك ــا كنن ــه اى مهي ــات كار را به گون ــد و مقدم ــته باش ــوى داش ــى ق ــم اجراي تي

ــود. ــت ش ــى رعاي ــذارى اجتماع فاصله گ
نظيــرى بــا بيــان اينكــه شــايد بســيارى از مســاجد اســتان همــدان ايــن ويژگى هــا را 
نداشــته باشــند و فراهــم كــردن شــرايط در آنهــا دشــوار باشــد، گفــت: نماينــده شــبكه 
بهداشــت بايــد شــرايط را بــراى بازگشــايى مســاجد تأييــد كنــد، كمــا اينكــه وظيفــه 

بازرســى و تأييــد وضعيــت مســاجد بــه دانشگاه علوم پزشــكى ســپرده شــده اســت.

27 ارديبهشت مدارس بازگشايى مى شوند

حضور اختيارى دانش آموزان 
در مدرسه

■ مدير كل آموزش و پروش: تمامى دستورالعمل هاى بهداشتى رعايت خواهد شد

ادامه دار بودن طرح هاى آبخيزدارى 
در استان همدان 

طبيعــى  منابــع  مديــركل   
وآبخيــزدارى اســتان همــدان از 
پروژه هــاى  اجــراى  اســتمرار 

آبخيزدارى در استان خبر داد.
اســفنديار خزائى اظهــار كرد: با 
اقدامــات خــوب و مؤثــرى كه 
در حوزه هــاى آبخيز شهرســتان 
همدان و ديگــر حوزه هاى آبخيز 
شده  انجام  اســتان  شهرستان هاى 
اســت، اين اقدامات اثربخشــى مطلوبى در مهار ســيالب و تغذيه 
ســفره هاى آب هاى زيرزمينى داشته و توانسته تهديد سيالب ها را به 

فرصت تبديل كند.
وى در ادامه افزود: خوشــبختانه در 2 سال اخير با دستور مقام معظم 
رهبرى از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى اعتبارات ويژه اى براى 
طرح هاى آبخيزدارى اختصــاص يافته و اقدامات درخور توجهى در 
سطح حوزه هاى آبخيز استان انجام شده كه اين اقدامات شامل عمليات 
مكانيكى(سازه اى)، بيومكانيكى و بيولوژيكى بوده كه در پى بارش هاى 
صورت گرفته 2 ســال اخير، اين اقدامات اثربخشى مثبت خود را در 

مهار سيالب به خوبى نشان داده اند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان با بيان اينكه پروژه هاى 
آبخيزدارى و آبخواندارى عالوه بر كنترل ســيل، رســوب و كاهش 
فرســايش خاك، موجب تقويت منابع آب زيرزمينى و بهبود پوشش 
گياهى و نهايتاً موجب رونق كسب وكار و جهش توليد مى شود، گفت: 
امسال نيز تداوم اجراى اين گونه پروژه ها را كه در حفظ منابع پايه آب 

و خاك مؤثرند  در دستور كار داريم.

ماجراجويان اقتصادى بيكار نيستند
مهدى ناصر نژاد»

 ايــن روزها بازهم هياهوهــاى تازه اى در فضــاى ملتهب اقتصاد 
كشورمان ايجاد شده است و قيمت بسيارى كاالهاى به ظاهر سرمايه اى 
از كنترل دولت خارج شــده اســت. به نظر مى آيد يكبار ديگر دســت 
ماجراجويان كاسب مآب در ميان باشد و سرمايه هاى هرچند كوچك اما 
سرگردان به كار افتاده است. در چنين هياهويى اگرچه شرايط اقتصادى 
كشورمان در سال و ماه هاى اخير، هم به لحاظ تحريم هاى دشمن و هم 
به لحاظ محدوديت هاى شــديدى كه بيمارى جهانى كرونا آوار كرده، 
بسيار شكننده شده است، اما اغلب گرانى ها و سير صعودى قيمت ها نه 
به تعطيلى و ركود كسب وكارهاى عمومى ارتباط دارد و نه صددرصد به 

تحريم ها مربوط مى شود!
مثًال ســال گذشــته در چنين ايامى كه قيمت ارزها و نوعا دالر، بدون 
هيچ كنترلى ســر به فلك كشيد. مى گفتند چون مسافرت هاى خارجى 
زياد است و مســافران گذرنامه دار بازار ارز را شلوغ كرده اند قيمت ها 
باال كشيده اســت يا اينكه اگر قيمت لوازم خانگى و كاالهاى پرتقاضا 
با افزايش قيمت روبه روست به خاطر ارزبرى زياد است كه بايد صرف 
واردات محصول يا مواد اوليه موردنياز كارخانجات بشــود! ازســويى 
هم كارخانه هاى خودروســازى به علت همين وضعيت ارز و قطعات 
صنعتى، روال نسبتا عادى عرضه و تقاضاى خودروى داخلى را از غلتك 
خارج ســاختند و قيمت ها سرسام آور كشــيد باال و ميل به اوج گيرى 
خود را همچنان حفظ كرد تا به غايله هفته هاى اخير منجر شد! درتمام 
مدت يكسال اخير موج ســواران تحريم و اين آخرى ها چهارپاسواران 
كرونايى دايم با دولت و معدود جريان هاى سالم اقتصادى كشور درحال 
مچ اندازى بودند وليكن از حق نبايد گذشت كه سربارهاى كرونا بسيار 
بد بارتر از بار اصلى است و عوارض و عواقب كرونا نه تنها براى دولت 
ايران بلكه براى دولت هاى جهان كمرشــكن است و در اين شرايط كه 
كاروكســب ها تقريباً تعطيل اســت. فعاليت كارخانجات هم اگر تق و 
توقى باشــد به لحاظ كرونا محدودتر اســت. كارگران فصلى و قرارداد 
موقت بيشتر از هميشه بيكارند، الزام هاى بى اثرسازى ويروس كرونا در 
دستگاه هاى اجرايى، هزينه هاى بسيار مضاعفى بر دولت تحميل مى كند 
و از همه مهمتر مسافرت هاى خارجى هموطنان هم كه كن لم يكن مانده 
است و خالصه اينكه هر ناشناس و شست وشوى مغزى داده شده اى هم 
با عينك تيره از بيرون به كشور و مردم ما نگاه كند، تصور مى كند با يك 
مردم فقير طرف است، اما هيچ معلوم نيست وقتى جو مسموم افزايش 
قيمت در جامعه به وجود مى آيد، اين ســرمايه هاى نه چندان درشت اما 
سرگردان چگونه از بانك هاى خانگى و پستوى انبارخرابه واسطه هاى 
شــبه بازارى بيرون مى آيد و روغن به چرخ قيمت هاى كاذب و حبابى 
مى رسد! مگر سال گذشته كه دولت به هزار تدبير و تغيير وزير و مدير 
و رئيس و قلع و قمع ســالطين ارز و سكه و سوله هاى احتكار، موفق 
شــد قيمت هاى باد شــده را وادار به عقب نشينى كند، همين خرده ريز 
فروش ها كه امروز دالر و ســكه مى خرند، نبودند كه روزهاى مديدى 

مقابل صرافى هاى سراسر كشور در صف فروشنده ها قرار داشتند!؟
اكنون نيز شــرايط اقتصادى كشور و اين به هم ريختگى بازار ارز و طال و 
خودرو و كاالهايى كه مى شــود در تعدادهاى كم يا زياد خريد و به اميد 
بازارى داغ نگه داشت!، با تمام مشكالت ناگزير خود، فقط با كنترل بيشتر 
قابل اصالح و آفت زدايى است. مشكل ديگر فضاى اقتصادى جامعه ما اين 
است چون پاى درآمدزايى و پس اندازهايى براى روز مبادا در ميان باشد، 
فرقى ندارد چكاره باشــى! خانه دارى يا ادارى، شــاغلى يا بازنشسته و از 
كارافتاده، در چنين جامعه و اقتصادى وقتى حرف از خريدن و نگاه داشتن 
است، همه مى شوند خريدار و بازار را به هم مى ريزند و به قول دوستمان 
(مى شويانند) و وقتى هم حرف از فروختن است، همه مى شوند فروشنده 
و اين بار بازار را مى خوابانند! و نتيجه همين مى شود كه آتشى برپا مى شود 
و دودى برمى خيزد وچشــم همه را مى سوزاند وحرف آخر اينكه وقتى 
اينگونه شــد، دنبال علت و مقصر نگرديد، چون نه مقصر اصلى شناخته 

مى شود و نه چيزى به چيزى ارتباط دارد!

1- برگزارى نماز عيد فطر هنوز تعيين تكليف نشــده اســت. گفته 
مى شــود پس از تعطيلى مســاجد به دليل پيشــگيرى از شيوع كرونا 
تصميم گيرى براى برگزارى نمــاز فطر به روزهاى پايانى ماه رمضان 

موكول شده است.
گويا برخى استان ها خواستار تصميم گيرى اين موضوع از سوى ستاد 

ملى مقابله با كرونا شده اند.
2- هشدارها به روند صعودى ابتال به كرونا افزايش يافته است. گفته 
مى شود پس از آغاز فعاليت كسب وكارها و اجراى طرح فاصله گذارى 
اجتماعى، آمار مبتاليان در اســتان هاى مختلف روند افزايشى داشته 
اســت. گويا اين اســتان ها تصميم به اجراى دوباره تعطيلى مراكز و 
اماكن گرفته اند. گفتنى اســت 2 شهر استان همدان هفته گذشته وارد 

گروه قرمز شده بودند.
3- اختالف بر سر رياست مجلس افزايش يافته است. مدعيان رياست 
بر قوه مقننه همديگر را به تالش براى رســيدن به رياست جمهورى 
متهم كرده اند. گفتنى اســت چند كانديداى رياســت مجلس سابقه 
كانديداتورى رياســت جمهورى را در كارنامــه خود دارند كه با اين 
اوصاف شانس كانديداهاى بدون ســابقه سوداى رياست جمهورى 

افزايش مى يابد.
4- انتصاب مديران همدانى در اســتان هاى مركزنشين افزايش يافته 
اســت. گفته مى شــود پس از انتصاب چند مدير از استان همدان در 
پســت هاى مختلف در استان هاى البرز و تهران، ظرفيت همدان براى 
مديرپرورى پررنگ تر شده است. گويا فضا ندادن به مديران بومى در 

همدان از داليل انتصابات خارج استانى تحليل مى شود.

 با پايان محدوديت ها و بازگشــايى ادارات 
و كســب و كارها با فروكش كردن موج شيوع 
كرونا در كشور، حاال نوبت به مدارس رسيده 
است، به طورى كه خبر رسمى بازگشايى آن ها 

از تاريخ 27 ارديبهشت ماه اعالم شده است.
پيــش از اين هم، يعنى در يك هفته گذشــته 
گمانه زنى ها براى باز شــدن مدارس و برخى 
دانشــگاه ها در بين مسئوالن قوت گرفته بود، 
تا جايى كه 20 ارديبهشــت ماه معاون آموزشى 
وزير بهداشــت و رئيس كميته اپيدميولوژى 
ستاد ملى كرونا درباره زمان آغاز به كار مجدد 
مــدارس گفته بود، اگر وضعيت اپيدمى كرونا 
به همين منوال پيش رود و روز به روز روند آن 
كاهنده شود احتمال بازگشايى مدارس پس از 

ماه رمضان وجود دارد.
على اكبر حق دوست تأكيد دارد: اگر ستاد ملى 
مبــارزه با كرونا به اين جمع بندى برســد كه 
موج بيمارى فروكش كرده اســت، دانشگاه ها 

را هدفمند و با برنامه ريزى باز خواهد كرد.
امــا نكتــه قابل تأمل در اين زمينــه نگرانى و 
تشويشى است كه پس از اعالم تاريخ بازگشايى 
در بين خانواده ها افتاده است، بر اساس آخرين 
اظهارنظــر مدير كل آموزش و پرورش اســتان 
همدان اين بازگشــايى به هيچ عنوان به معناى 
حضور رسمى دانش آموزان در مدارس نيست 
و تنها تالش شــده اســت فضايى ايجاد شود 
كه برخــى دانش آموزان كه ممكن اســت در 
آموزش هاى مجازى با اشكاالتى مواجه شوند 
براى رفع اشــكاالت درسى خود به مدارس و 

معلمان مراجعه كنند.
 والدين نگرانى 

بازگشايى مدارس نباشند
در همين راســتا مديــر كل آموزش و پرورش 
اســتان همــدان در گفت و گو بــا همدان پيام 
تأكيد كرد: خانواده ها به هيچ وجه نگران تاريخ 
اعالم شده براى بازگشايى مدارس نباشند زيرا 
دليل اصلى بازگشايى در 27 ارديبهشت ماه تنها 
متمركز به رفع اشكاالت درسى پيش آمده براى 
دانش آموزان اســت و هيچ گونه اجبارى براى 
حضور دانش آمــوزان در مدارس و طى كردن 
ساعت خاصى آموزش براى پايه هاى مختلف 

تحصيلى وجود ندارد.
شــدن  باز  افزود:  همچنين  محمد پورداوود 
مدارس در شــرايط فعلى بيشــتر به منظور 
ساماندهى مدارس، معلمان و مديران است 
تا فضاى تحصيلى براى برگزارى امتحانات 
پايان ســال آماده شــود، البته هنوز تعيين 
تكليف مشــخصى درباره نحــوه برگزارى 
امتحانــات به ويژه در دوره متوســطه اعالم 
نشــده اســت اما درصــورت اعــالم هر 
استان  آموزش وپرورش  جديد  تصميم گيرى 
همدان شــرايط و ضوابــط برگزارى آن را 

كرد. خواهد  اطالع رسانى 
وى همچنين در ارتباط با نگرانى برخى والدين 
از شرايط ارزشــيابى و قبولى دانش آموزان در 
پايان ســال گفت: امتحانات پايــه ابتدايى كه 
به طور كامل منتفى شده و بر اساس ارزشيابى 
خوب، بد، متوســط و عالى در طول ســال، 
معلمان نمــره اممتحانى بــراى دانش آموزان 
لحاظ مى شــود و بــراى دانش آموزان ســال 
دوازدهم كــه امتحانات نهايــى دارند نيز بر 
اساس تصميم گيرى وزارت آموزش و پرورش 
از تاريــخ 17 خردادماه و به صورت حضورى 

امتحانات پايان سال برگزار مى شود.
وى همچنيــن در ارتباط با نحوه ثبت نام براى 
آغاز ســال تحصيلــى جديد نيز بيــان كرد: 
هنوز دستورالعمل مشخصى از سوى وزارت 
آموزش و پرورش در اين باره ابالغ نشده است.

اين شــرايط درحالى اســت كه تعــدادى از 
دانشــگاه هاى اســتان همــدان زمــان پايان 
كالس هــاى دروس نظرى و آغــاز امتحانات 
خود را اعالم كرده اند اما هنوز نحوه برگزارى 
امتحانات به صورت حضــورى يا مجازى در 

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

تصميم گيرى كنند.
 تاريخ دقيقى براى 

امتحانات دانشگاهى اعالم نشده است
در همين راســتا معاون آموزشى و تحصيالت 

تكميلى دانشگاه بوعلى سينا گفت: در شرايط 
فعلى برگزارى امتحانات پايان ترم كه قرار بود 
از پايان خردادماه آغاز شــود به دليل نامساعد 

بودن شرايط به تعويق افتاده است.
حسن سارى خانى با بيان اينكه اگر ستاد ملى 
كرونا با برگزارى حضورى امتحانات پايان ترم 
دانشگاه ها مخالفتى نكند، امتحانات به صورت 
حضورى برگزار خواهد شــد، عنــوان كرد: 
تنها مرجع تصميم گيرى در زمينه بازگشــايى 
دانشگاه ها ســتاد ملى مبارزه با كرونا است و 
اين اطمينان وجود دارد كه تا شــرايط مساعد 
و ايمن حاصل نشود، دانشــگاه ها بازگشايى 

نخواهند شد.
وى افزود: اعالم زمان دقيق برگزارى امتحانات 
پايــان ترم به دليــل غيرقابــل پيش بينى بودن 
ويروس كرونا از طرف دانشــگاه وجود ندارد 

اما زمان هاى احتمالى در دست بررسى است.
ســارى خانى ادامــه داد: به منظــور رعايت 
اصول بهداشتى، جداســازى امتحانات پايان 
ترم مقاطع كارشناســى از كارشناســى ارشد 
و دكتــرى مى تواند در جلوگيرى از شــيوع 
اين ويروس مؤثر باشــد، همچنين برگزارى 
امتحانــات در بازه زمانى مــدت دار و ايجاد 
فاصلــه زمانى در بين امتحانــات از مواردى 
هســتند كه به پيشگيرى از شــيوع احتمالى 

ويروس كرونا منجر مى شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه دانشــگاه هاى منطقه 4
به دنبال راه حلى براى برگزارى امتحانات پايان 
ترم دانشجويان در شــهرهاى محل سكونت 
دانشجويان خود هستند، گفت: تدابير الزم در 
زمينه برگزارى امتحانات پايان ترم دانشجويانى 
كه در شــهرهاى منطقه 4 ســاكن هستند، در 
دســت اقدام و هماهنگى است كه درصورت 

تحقق در امر پيشگيرى بسيار مؤثر خواهد بود 
دانشجويان  براى  خوابگاه ها  بازگشــايى  زيرا 

غيربومى پرخطر است.
ســارى خانى با اشــاره بــه اينكــه برگزارى 
كالس هاى حضورى تنها يك جلســه خواهد 
بود، خاطرنشــان كرد: براى دروس تئورى و 
عملى يك جلســه براى رفع اشــكال پيش از 
برگزارى امتحانات پايان ترم پيش بينى شــده 
اســت، همچنين باقى مانده مباحث آن دست 
از كالس هــاى عملــى كه امــكان برگزارى 
مجــازى آنها وجود نداشــته نيز بــا رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشتى به صورت حضورى 
در پيش از زمان برگزارى امتحانات پايان ترم 

تشكيل خواهند شد.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بوعلى سينا با اشــاره به اينكه براى رفاه حال 
دانشــجويان بازه زمانى حــذف اضطرارى را 
افزايش داده ايم، يادآور شــد: دانشــجويان در 
اين بازه مى توانند تا 2 درس را حذف كنند در 
ضمن شرايطى را فراهم كرديم كه درصورت 
بروز مشكل، دانشجو بتواند پيش از امتحان آن 
درس مربوطه را حذف كند و امكان مساعدت 
از طريق كميسيون موارد خاص در اين زمينه 

وجود دارد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه بى اثر كــردن ترم 
وجود  دانشــگاه ها  آئين نامه  در  تحصيلــى 
ندارد، گفت: بى اثر كردن ترم يا بى اثر كردن 
دانشــگاه ها  قانون  در  احتمالى  مشــروطى 
نيســت و اصــًال امــكان تحقــق چنيــن 
موضوعــى نيز وجود ندارد و دانشــجويان 
تنها مى توانند با توجه به شــرايط كنونى از 
طريق كميسيون موارد خاص به حذف ترم 

جارى خود اقدام كنند.

 به تازگــى خبرى از رئيــس پليس راهور 
ناجا منتشــر شده اســت كه به حذف جريمه 
و كروكى هاى كاغذى در نيمه نخســت سال 
1399 مى پردازد و از الكترونيكى شدن آن خبر 

مى دهد.
بر همين اساس در مرحله نخست كروكى هاى 
سازشى را تحت شبكه، اجرايى مى كند كه در 
اين سيســتم مختصــات اطالعات به صورت 
دقيق در اختيار پليس قرار مى گيرد و همچنين 
از كروكى هاى تقلبــى و كالهبردارى در اين 
بخش جلوگيرى مى شــود و صحت بخشى 
كه در اين زمينه وجود دارد بســيار بيشتر از 
كروكى هاى دستى و زمان بر است كه با تأمين 
تجهيــزات موردنياز جريمــه و كروكى هاى 
الكترونيكى تا نيمه نخســت امســال اجرايى 

مى شود.
در همين راستا رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
اســتان همدان درباره اجرايى شــدن حذف 
جريمــه و كروكى هاى كاغذى كــه قرار بود 

اسفند ســال 1398 انجام شود، گفت: يكى از 
برنامه هايى كه به صورت جدى در پليس راهور 
عالوه بر برنامه هايى از جمله كاهش تصادفات، 
مديريــت صحيــح ترافيك و ارائــه خدمات 
مطلوب، انجام مى شــود، تحول سيستمى در 
حوزه هوشمندسازى پليس در اين بخش است 
كه البته اقدامات گسترده اى در اين حوزه انجام 

شده است.

على فكــرى در گفت و گو بــا همدان پيام در 
توضيــح بيشــتر درباره خبر حــذف جريمه 
و كروكى هــاى كاغــذى، عنوان كــرد: هنوز 
دســتورالعمل اجرايى و جزئيات بيشــتر اين 
طرح به استان ها اعالم نشده است اما اجرايى 
شدن اين طرح قطعى شده است؛ بر اين اساس 
با انجام آن مى توان بــه صحت كار و كاهش 
هزينه هاى دولت و مردم منجر شد كه اين اقدام 

از موضوعات جدى پليس است.
ايــن مقام انتظامــى افزود: درصــد زيادى از 
نيرو هاى پليــس راهور در اســتان همدان و 
پليس راه از دست افزارهاى هوشمند استفاده 
مى كنند كه از طريق اين دست افزارها نسبت به 
وضعيت راننده و وسيله نقليه مطلع مى شوند؛ 
بر اين اساس در صدد هستيم دست افزار هاى 
مأموران راهــور تا پايان امســال100 درصد 

مى شود.
وى تأكيد كرد: از طريق دست افزارها مى توان 
بيمه خودروها را چك كرد و از معتبر بودن آن 
مطمئن شد، البته اطالعات ديگرى نيز از جمله 
مسروقه يا توقيفى بودن خودرو نيز در اختيار 

افسر پليس راهور قرار مى گيرد.
فكــرى بيان كرد: در تمام نقاط اســتان حجم 
بيشــتر جريمه ها با سيستم دســت افزار انجام 
مى شــود، هرچند با پانچ دستى نيز پيامك به 
هموطنان ارسال مى شــود اما دست افزارهاى 

پليس بالفاصله جريمه ها را ارسال مى كند.

دست افزار هاى مأموران راهور تا پايان سال 100 درصد مى شود

حذف جريمه و كروكى هاى كاغذى در نيمه نخست سال 99
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معدن  صنعت،  سازمان  رييس   
داراى  استان  اين  گفت:  همدان  وتجارت 
مواد  اين  كه  است  معدنى  ماده  نوع   30
سرمايه گذارى  براى  خوبى  ظرفيت هاى 

هستند.
اعضاى  نشست  در  متين  رضا  حميد 
اظهار  همدان  استان  گذارى  سرمايه  ستاد 
مواد  بخش  در  گذارى  سرمايه  داشت: 
و  كربن  فروسليس  نظير  همدان  معدنى 
به  را  بااليى  آورى  ارز  تنها  نه  آلومينيوم 
دنبال دارد بلكه موجب تقويت صاردات 

مى شود.
آجر  جمله  از  نسوزها  انواع  وجود  وى 
نسوز، كولر گازى و خانگى، آهن اسفنجى 
كه تكميل كننده گندله و كنسانتره هستند، 
برقى  قطعات  پوشاك،  چرم،  مبلمان، 
را  سنگين  خودروى  الستيك  و  خودرو 
از ديگر ظرفيت هاى سرمايه گذارى بخش 

صنعت و معدن اين استان برشمرد.
سال  همدان  گفت:  متين  ايرنا  گزارش  به 
گذشته به عنوان دبير ميز فرش و چوب 
شيوع  از  ناشى  بحران  اما  شد  انتخاب 
ويروس كرونا موجب بروز ركود در اين 

حوزه شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رييس 
براى  ظرفيت   20 اينكه  بيان  با  همدان 
اين  صنعت  بخش  در  گذارى  سرمايه 
اساس  بر  افزود:  دارد  وجود  استان 
گذارى  سرمايه  گرفته  صورت  مطالعات 
در اين بخش از جمله انواع الكتروموتور، 
ارز  و  سود  حاشيه  كمپرستورها  و  پمپ 

آورى بااليى دارد.
همدان  دارايى  و  اقتصادى  امور  مديركل 
فعال  فرايند  گفت:  جلسه  اين  در  نيز 
سازى پنجره واحد سرمايه گذارى استان، 
صالحيت  واجد  نمايندگان  استقرار 
و  مركز  اين  در  اجرايى  هاى  دستگاه 
سرمايه  هاى  طرح  بر  مستمر  نظارت 

گذارى خارجى در حال انجام است.
ناصر محمودى بيان كرد: تدوين و به روز 
رسانى نرم افزار تحت اندرويد مركز به 2 
زبان فارسى و انگليسى، تشكيل كارگروه 
برگزارى  گذارى،  سرمايه  مالى  تامين 
شوراى  با  تخصصى  نشست  و  جلسات 
راه  و  كشور  خارج  مقيم  ايرانيان  عالى 
از  شده  ياد  شوراى  مشاوره  ميز  اندازى 
سرمايه  خدمات  مركز  هاى  اقدام  اهم 

گذارى در سال گذشته است.
سرمايه  خدمات  مركز  اينكه  بيان  با  وى 
فعاليت  جديد  رويكرد  با  امسال  گذارى 
هاى  فرصت  تمامى  كرد:  اضافه  كند  مى 
سرمايه گذارى به خاطر صرفه جويى در 

وقت و هزينه مراجعه كنندگان به صورت 
داده  قرار  آنها  اختيار  در  (آنالين)  برخط 

مى شود.
همدان  دارايى  و  اقتصادى  امور  مديركل 
شركت  به  اقدام  مركز  اين  داد:  ادامه 
مشترك  اتاق  با  تخصصى  نشست  در 
و  فرصت ها  ارائه  جهت  آلمان  و  ايران 
اولويت هاى سرمايه گذارى استان همدان 
گذارى  سرمايه  ستاد  احياى  همچنين 
استان و تشكيل 11 جلسه جهت بررسى 
كرده  گذاران  سرمايه  مشكالت  حل  و 

است.
گذارى  سرمايه  كميته  تشكيل  محمودى، 
از  متشكل  استان  گذارى  سرمايه  ستاد 
كارشناسان خبره حوزه سرمايه گذارى و 
با  مذاكره  و  تخصصى  نشست  برگزارى 
تركيه (شركت  كشور  از  گذارانى  سرمايه 
ابتاش) جهت ساخت باغ ويال را از ديگر 

اقدام هاى صورت گرفته برشمرد.
هاى  رايزنى  و  مذاكرات  گفت:  وى 
منظور  به  گذاران  سرمايه  با  متعددى 
صادرات فرش دستباف همدان به خارج 
حال  عين  در  گرفت  صورت  كشور  از 
و  اوقاف  كل  اداره  حضور  با  نشستى  در 
امور خيريه نسبت به دريافت و تخصيص 
سرمايه  امر  به  استان  موقوفه  اراضى 

گذارى رايزنى شد.
همدان  دارايى  و  اقتصادى  امور  مديركل 
سرمايه  با  اوليه  مذاكره  و  پيگيرى  افزود: 
پنج  هتل  ساخت  منظور  به  بحرينى  گذار 
از  و  گرفت  صورت  همدان  در  ستاره 
نماينده سرمايه گذار آلمانى براى مذاكره 
آنژيوپالستى  و  آنژيوگرافى  توليد  امر  در 

در استان دعوت به عمل آمد.
محمودى اظهار داشت: به دنبال رايزنى با 
به  مربوط  مشكل  اسپانيايى  گذار  سرمايه 
در  ايليا»  پاك  «آذران  خورشيدى  نيروگاه 
رابطه با تغيير كاربرى اراضى مربوطه در 

رزن پيگيرى شد.
هاى  پانسمان  توليد  طرح  پيگيرى  وى 
گذار  سرمايه  مشاركت  با  كلسيم  آلژنيك 
انگليسى، مذاكره اوليه با سرمايه گذارانى 
گذارى  سرمايه  براى  روسيه  و  چين  از 
طرح  پيگيرى  كلسيم،  كربنات  توليد  در 
در  مهاجران  شهردارى  گذارى  سرمايه 
بحث احداث و راه انداى شهرك صنعتى 
پيگيرى  و  شوريجات  و  ترشيجات 
به  سلگى  دكتر  پزشكى  آزمايشگاه  طرح 
از  يكى  در  سالمت  گردشگرى  صورت 
فعاليت  مهمترين  از  را  روستايى  مناطق 
هاى صورت گرفته توسط مركز خدمات 

سرمايه گذارى دانست.

از  مالير  شهرستان  كشاورزى  جهاد  مدير   
خسارت 53 ميليارد تومانى تگرگ به باغات 

مالير طى چند روز گذشته خبر داد.
در  فارس  با  گفت وگو  در  اميرى  على مروت 
چند  در  تگرگ  بارش هاى  كرد:  اظهار  مالير 
روز گذشته 53 ميليارد تومان به باغات مالير 

خسارت وارد كرد.
از  هكتار   270 و  يك هزار  اينكه  بيان  با  وى 
ديده  خسارت  تگرگ  از  شهرستان  باغات  
گردو،  درختان  و  انگور  باغات  گفت:  است 
بادام، آلبالو، گيالس و هلو در بخش مركزى و 

زند خسارت ديدند.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان مالير بيشترين 
خسارت به باغات انگور را ميزان 840 هكتار 
برآورد  اينكه  بيان  با  و  دانست  درصد   70 با 
خسارت 42 ميليارد تومان است افزود: سطح 

خسارت در باغات گردو به ميزان 60 درصد 
با 260 هكتار، باغات بادام يكصد هكتار با 50 
درصد   50 با  هلو  باغات  و  خسارت  درصد 

خسارت در 35 هكتار بوده است.
وى با بيان اينكه 35 هكتار از باغات زردآلو 
خسارت  درصد   50 تگرگ  بارش  اثر  بر  نيز 
ديده است تصريح كرد: اين خسارت در ساير 

محصوالت نيز كمتر بوده است.
اميرى با بيان اينكه بيمه محصوالت كشاورزى 
جهاد  مسووالن  تاكيدات  مهمترين  از  يكى 
كشاورزى به كشاورزان است گفت: متاسفانه 

كشاورزان كمتر به اين بحث توجه دارند.
وى با بيان اينكه جهاد كشاورزى به جد پيگير 
مسائل و مشكالت باغداران است اظهار كرد: 
در صورت حمايت دولت ما نيز اقدام الزم را 

براى رفع مشكل انجام خواهيم داد.

تگرگ به باغات مالير 53 ميليارد تومان خسارت زدهمدان 30 نوع ماده معدنى براى سرمايه گذارى دارد
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2 فوريت طرح مقابله با اقدامات رژيم 
صهيونيستى تصويب شد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 2 فوريت طرح مقابله با اقدامات 
خصمانه رژيم صهيونيستى عليه صلح و امنيت منطقه اى و بين المللى 

را تصويب كردند.
به گزارش مهر، على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در اين باره، گفت: كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى هرچه سريع تر اين طرح را بررسى كند تا در 

ابتداى هفته آينده در دستور كار صحن علنى مجلس قرار گيرد.

نخستين جلسه فراكسيون گام دوم انقالب 
در مجلس يازدهم برگزار شد

 نخستين جلسه فراكسيون گام دوم مجلس يازدهم با حضور هيأت 
مؤسس اين فراكسيون در محل مجتمع سرچشمه و با حضور جمعى 

از منتخبان مجلس يازدهم برگزار شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در ابتداى اين جلســه محسن 
زنگنه گفت: تقريباً بيشتر اين جمع مجلس اولى هستند؛ مجلس يكى 
از جا هاى حساسى است كه يك سوم مشكالت و مسائل كشور در آن 

خالصه مى شود.
منتخــب مردم تربت حيدريــه در مجلس يازدهم با اشــاره به اينكه 
اين مجلس، نخستين مجلسى اســت كه پس از بيانيه گام دوم شكل 
مى گيرد، گفت: چون اين بيانيه قرار است مانيفست كشور در ادامه راه 
باشــد، ما اين فراكســيون را گام دوم نام نهاديم؛ از طرفى اين نگرانى 
وجود داشــت كه بيانيه گام دوم هم تبديل به يك مشرب سياسى در 
كنار مشرب هاى سياسى ديگر شود، همچنان كه رسانه ها اصرار دارند 

كه اين بيانيه را به يك جريان سياسى منتسب كنند.

با پول پاشى نمى توان از توليد حمايت كرد
 برخى سياستگذاران تصور مى كنند با پول پاشى و تصويب قوانين 
متعدد مى تــوان از توليد داخلى حمايت كرد كه اين باور براى تحقق 

«جهش توليد» بايد تغيير كند.
به گزارش تســنيم، سرپرســت مركز پژوهش هاى مجلس در جلسه 
روزگذشــته مجلس، در گزارش اين مركز درباره جهش توليد با بيان 
اينكه سازمان برنامه و بودجه كارگروهى ويژه براى تحقق شعار سال 
تشكيل داده، اظهار كرد: در همه اين كشورها دولت در فرايند صنعتى 
شــدن و علمى شدن توليد نقش داشته است و از سوى ديگر در همه 
اين كشــورها براى دســتيابى به اهداف مذكور حمايت هاى مالى و 

تعرفه اى در دستور كار قرار گرفته است.
محمد قاسمى با بيان اينكه كيفيت محصوالت توليدى ما گاهى خوب 
نيست، گفت: در ذهن سياســتگذاران ايرانى باورهاى نادرستى براى 
حمايت از توليد شــكل گرفته كه بايد ايــن باورهاى غلط تغيير كند 
كه يكى از اين باورهاى اشــتباه آن است كه اين افراد تصور مى كنند 
كه توليد به معناى پول پاشــى و تصويب قوانين متعدد است اما با اين 

اقدامات نمى توان گامى براى حمايت از توليد برداشت.

هيچ مذاكره اى با آمريكا در ميان نيست

 وزير امــور خارجه ايران با بيان اينكه هيــچ مذاكره اى با آمريكا 
در ميان نيســت، گفت: دولت كنونى آمريكا به جاى بهانه تراشى، بايد 

رفتارش را اصالح كند.
به گزارش فارس، محمدجــواد ظريف در گفت وگويى با خبرنگاران 
پس از حضورش در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
درباره مذاكره با آمريكا تصريح كرد: هيچ مذاكره اى در ميان نيست و 
آمريكايى ها نشــان دادند نمى شود به مذاكراتشان و نتيجه مذاكراتشان 

اعتماد كرد.

حمايت جمعى وزيران از مصوبات دولت 
ضرورت مضاعف است

ــه  ــاره ب ــا اش ــى ب ــالمى در توئيت ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن  وزي
تأكيــد رئيــس جمهــورى بــر حمايــت جمعــى وزيــران از مصوبــات 
ــت  ــات دول ــران از مصوب ــى وزي ــت جمع ــت: حماي ــت، نوش دول

ضــرورت مضاعــف اســت.
به گزارش ايرنا، عباس صالحى در اين توئيت نوشت: رئيس جمهور در 
جلسه اخير دولت بر حمايت جمعى وزيران از مصوبات دولت تأكيد 
داشــت. اگر وزيران اين حميت را نداشته باشند، برخى مديران خيلى 

زود به جابه جايى زنبيل ها مى پردازند.

فرانسه خواستار پاسخى قاطعانه به طرح 
غيرقانونى الحاق كرانه باخترى شد

 3 ديپلمات اروپايى اعالم كردند كه فرانسه از اتحاديه اروپا درخواست كرده 
اســت كه رژيم صهيونيستى را درصورت پيشبرد طرح غيرقانونى الحاق كرانه 

باخترى، با پاسخى محكم و قاطعانه تهديد كند.
به گزارش فارس، «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى اعالم كرده 
كه بحث ها و مذاكرات كابينه درباره الحاق كرانه باخترى و دره اردن به اراضى 

اشغالى در ماه ژوئيه (اواخر تيرماه و اوايل مردادماه) آغاز خواهد شد.
اين ديپلمات هاى اروپايى ادامه دادند كه نمايندگان بلژيك، ايرلند و لوكزامبورگ 
نيز درخواســت كرده اند كه در جلسه روز جمعه اتحاديه اروپا، درباره احتمال 
وضع تحريم هاى اقتصادى عليه رژيم صهيونيســتى درصورت پيشــبرد طرح 

الحاق كرانه باخترى، بحث  ها و گفت وگوهايى صورت گيرد.

جدالى سخت بر سر تحريم هاى تسليحاتى ايران 
پيش رو است

 نماينده دائم روســيه در ســازمان هاى بين المللى مستقر در وين با اشاره به 
تالش هاى آمريكا و متحدانش در شوراى امنيت سازمل ملل براى تمديد تحريم 

تسليحاتى عليه ايران نوشت، جدالى سخت در شوراى امنيت پيش روست.
بــه گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در توئيتى درباره تالش هاى آمريكا براى 
تمديد تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران نوشت: پس از تصويب قطعنامه2231 
شــوراى امنيت در سال 2015 تحريم هاى مربوط به تحويل تانك، خودروهاى 
زرهى، توپخانه، هواپيما، بالگرد، كشتى و موشك به ايران عمًال لغو شده است.

وى در ادامه نوشت: «محدوديت هاى كنونى درباره عرضه 7 جنگ افزار به ايران 
از 18 اكتبر (27 مهر) امســال منقضى مى شود، اما اياالت متحده با تمام وجود 

سعى در تمديد آن دارد.

صاحبان سهام براى برداشت پول، وكالت نامه 
فروش به بانك ها ارائه دهند 

 يكصد و سى وپنجمين جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت برگزار شد و 
برخى موضوعات مهم اقتصادى كشور بررسى و به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه روزگذشته به رياست رئيس جمهور برگزار 
شد، گزارشى از آخرين وضعيت تأمين كاالهاى اساسى در سالجارى به اطالع 

اعضا رسيد.
در اين گزارش براساس تأكيد حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى مبنى بر 
تسهيل در فرايند آسان سازى شيوه واگذارى براى سهامداران، مقرر شد مطابق 
برنامه اعالم شده سازمان خصوصى ســازى، صاحبان سهام با انتخاب يكى از 
بانك ها و مراجعــه به آن ضمن ارائه وكالت نامه فروش بتوانند در موعد اعالم 

شده پول برداشت كنند.

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

ــون تعييــن تكليــف  ــأت موضــوع قان ــر رأي شــماره 139960326009000004 هي براب
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــى  ــارض  متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــك فامني ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــك  ــنامه 742 در ي ــماره شناس ــه ش ــين ب ــد محمدحس ــى فرزن ــرا صفائ ــم زه خان
ــالك 104  ــروز و مجــزى شــده از پ ــع مف ــه مســاحت 256/91 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
ــداري  ــع در  شــهر فامنيــن بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــك همــدان  خري اصلــي واق
ــده اســت.  ــرز گردي ــى بشــيرى مح ــاى محمدعل ــك رســمي آق ــه واســطه از مال ب
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
ــت متقاضــي  ــند مالكي ــه صــدور س ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــود، در صورت مي ش
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 
ــي  ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ــك م ي
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

ــد شــد. ــادر خواه ــت ص ــررات ســند مالكي ــق مق ــراض طب اعت
(م الف 18)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/24

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326009000006 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــى 
ــه و بالمعــارض متقاضــى آقــاى مهــدى  حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكان
رفيعــى فرزنــد احمدعلــى بــه شــماره شناســنامه 2210 صــادره از فيض آبــاد در يــك 
ــزى  ــروز و مج ــع مف ــاحت 48955/24 مترمرب ــه مس ــى ب ــي آب ــن مزروع ــه زمي قطع
شــده از پــالك 102 اصلــي واقــع در روســتاى فيض آبــاد بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــك 
همــدان شهرســتان فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي آقــاى احمــد علــى رفيعــى 
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 
ــه  ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف 
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــورت انقضــاي م ــي اســت در ص ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 20)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/02/24

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

 دوشنبه 22 ارديبهشت حوالى ساعت 
5 بعد از ظهر بود كه خبرى مبنى بر اينكه 
رئيس جمهور با صدور حكمى، حســين 
مدرس خيابانــى را به عنوان سرپرســت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب 
كرد. اخبــار مبنى بــر عــزل و انتصاب 
دولت  وزراى  به ويژه  كشــورى  مسئوالن 
همواره جزو اخبــار مورد توجه اصحاب 
رســانه و عالقه منــدان و فعــاالن حوزه 
سياسى بوده است؛ با اين حال خبر انتصاب 
مدرس خيابانى به عنوان سرپرست وزارت 
صمت به دليل اينكه خبرى از بركنارى رضا 
رحمانى وزير ســابق صمت نبود، توجه 
و تعجــب عالقه مندان به حوزه سياســى 
را به خود برانگيخت و موجب اين شــد 
كه چندين ســؤال پيرامون اين انتصاب در 

ذهن ها شكل بگيرد:
1- رضــا رحمانى كه بود و چرا توســط 

رئيس جمهور كنار گذاشته شد؟
2- مدرس خيابانى كيســت و روحانى از 

وى چه خواسته اى دارد؟
3- رحمانى كى متوجه عزل خود شد؟

4- واكنش بهارستانى ها به خبر عزل وزير 
سابق صمت؟

 رضا رحمانى كه بود و چرا توسط 
رئيس جمهور كنار گذاشته شد؟

از جمله سوابق اجرايى رحمانى سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت 
دوازدهم، قائم  مقامــى در وزارت صمت 
و نماينده مــردم تبريز در دوره هاى هفتم، 
هشتم و نهم مجلس شــوراى اسالمى را 

مى توان برشمرد.
پيرامون  شــكل گرفته  گمانه زنى هــاى  از 
حواشى بركنارى رحمانى از سمت وزارت 
صمت، بايد گفت: يكى از داليل بركنارى 
«رضا رحمانــى» از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اين اســت كه گفته مى شــود، 
رئيس جمهور مدت هاســت به دنبال كنار 
گذاشــتن وى بوده است، اما با فشار يكى 
از فراكسيون هاى قوميتى مجلس نتوانسته 
به چنين اقدامى دســت بزنــد. حاال به هم 
از  مختلف  بازارهــاى  وضعيت  ريختگى 
جمله سر به فلك كشيدن قيمت خودرو كه 
منجر به ايجاد مشــكالت در ديگر بازارها 

شده و حتى مجلســى ها هم از استيضاح 
وزير صمت ســخن گفته بودند، كه سبب 
شد «حسن روحانى» دست به اقدام نهايى 

و بركنارى رحمانى بزند.
برخى هم تصويب نشدن تشكيل وزارت 
بازرگانى توســط مجلــس و رد چند باره 
آن را دليل تصميم رئيس جمهور مبنى بر 
بركنارى وزير صنعــت، معدن و تجارت 
مى دانند و معتقدند كه اين موضوع موجب 
شده است تا روحانى نسبت به انجام اين 

تغيير در وزارت صمت اقدام كند.
عده اى هم گزارش اخير وزير بركنارشده 
صنعت، معدن و تجارت به يكى از سران 
قوا را دليــل ناراحتى رئيــس جمهور از 
گزارشــى كه بايد ابتدا به استماع و تأييد 
وى مى رسيد و سپس به قوه ديگرى ارجاع 
داده مى شــد مى دانند و تأكيد دارد كه اين 
اقدام يك كار غيرحرفه اى خوانده شده و 
منجر به صدور دســتور بركنارى رحمانى 

شده است.
 مــدرس خيابانــى كيســت و 
روحانى از وى چه خواسته اى دارد؟

مدرس خيابانى حدود 17 سال در وزارت 
قائم مقام  مســئوليت هايى،  در  بازرگانــى 
مديركل  داخلــى،  بازرگانــى  معاونــت 
برنامه ريــزى وزارت بازرگانى، مدير كل 
تأميــن و توزيع كاال، مدير كل دفتر تنظيم 
بازار و هيــأت مديره شــركت بازرگانى 

دولتى ايران حضور داشته است.
در اين زمينه، دنياى اقتصاد در تحليلى وى 
را بوروكرات منضبطى دانسته كه تخصص 
اصلى او تنظيم بازار اســت. سياســتى كه 
دولت در ســال هاى اخير به شــدت به آن 
تمايل پيدا كرده و عالقه مند به كنترل قيمت 

از اين مسير است.
رئيس جمهــور در حكــم صــادره براى 
سرپرســت جديد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت 5 ماموريت را درنظر گرفته است كه 
در اين باره مى توان گفت 4 مأموريت ابعاد 
كالن دارد و يك مأموريت به صورت خاص 
به بازار خــودرو اختصاص يافته اســت. 
مأموريت هاى واگذارى به مدرس خيابانى 
شــامل «مديريت بــازار و تأمين كاالهاى 
اساسى»، «ساماندهى قيمت خودرو»، «رفع 

موانع توليد و تعميق ساخت داخل»، «كمك 
به توسعه صادرات غيرنفتى» و «بهبود فضاى 

كسب و كار» است.
 رحمانى كى متوجه 

عزل خود شد؟
در اين زمينه تابناك عنوان كرده است كه، 
عزل رحمانى زمانى منتشــر شده كه حتى 
معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت از 
بركنارى او و تعيين سرپرســت براى اين 
وزارتخانه توســط رئيــس جمهور اطالع 
نداشــته اند و بر اســاس اخبار منتشرشده 
در برخى سايت ها، وى در جلسه اسحاق 
رئيس جمهور  اول  معــاون  جهانگيــرى، 
باعنوان فعــال كردن فعاليت هاى اقتصادى 
در كشورهاى همسايه حضور داشته و در 
اين جلســه قائم مقام رحمانى كه از قضا 
اكنون سرپرست اين وزاتخانه نيز است در 

اين جلسه همراه وى بوده است.
 واكنش بهارستانى ها 

به خبر عزل وزير سابق صمت؟
واكنــش نمايندگان مجلــس دهم به خبر 
بركنــارى رحمانــى و انتصــاب مدرس 
خيابانى به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت در نوع خود جالب بوده 

است.
در اين زمينه تســنيم، خبرى بر اين مبنى 
منتشــر كرد كه احمــد اميرآبادى فراهانى 
عضو هيأت  رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
با انتشار يادداشتى در صفحه شخصى اش 
در فضــاى مجازى نوشــت: «مردم عزيز 
بدانند آقــاى روحانى به دليل مشــكالت 
شــما و يا قيمت خــودرو، آقاى رحمانى 
وزير صنعت را بركنار نكرد. چهارشنبه به 
رحمانى ابالغ شــد اگر مجلس به وزارت 
و  واردات  وزارت  بازرگانى(بخوانيــد 
رانت خوارى) رأى ندهد بايد استعفا دهيد، 
وزير هم اســتعفا را نپذيرفته و بركنار شد. 

على بركت ا...».
همچنين به گزارش ايرنا، نماينده محالت 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: بركنارى 
رحمانــى عجيب بــود، اگر اســتيضاح 
مصلحت نيســت، عزل وزيــر صمت در 

شرايط كنونى چه مصلحتى داشت.
عليرضا ســليمى در جلســه روزگذشته 

مجلس در تذكــرى گفت: رئيس جمهور 
بايد به جاى توبيخ آقــاى رحمانى به دليل 
رايزنــى نكردن ايشــان بــراى موافقت 
نماينــدگان با تفكيــك وزارت بازرگانى، 
ايشــان را به دليل افزايش افسارگســيخته 

قيمت ها توبيخ مى كرد.
اين درحالى است كه رئيس كميته سياسى 
فراكســيون اميد مجلــس در گفت وگو با 
ايســنا عزل وزير صنعت از سوى رئيس 
جمهور را ارزشــمند دانست و گفت كه 
اين اقدام فاصلــه مردم و دولت را كاهش 
مى دهد. جالل ميرزايى در ادامه افزود: اين 
حركت مى تواند به بهبود سرمايه اجتماعى 
دولت كمك كنــد. همچنين اين اقدام در 
كنار اقدامات دولت براى مقابله با شــيوع 
كرونا مى تواند به كاهش فاصله بين مردم و 

دولت كمك كند.
وى افزود: اين قابل قبول نيست كه دولت 
اليحه تشــكيل وزارت بازرگانى را بياورد 
و از طرفــى عده اى در دولــت عليه اين 
اليحه بســيج شــوند؛ اين امر نشان دهنده 
ناهماهنگى در بدنه دولت اســت و سبب 
مى شود انســجام دولت آســيب ببيند و 
موجب افول سرمايه اجتماعى دولت شود.

 يك گام 
تا از حد نصاب افتادن دولت 

كابينه روحانى 19 وزير دارد، بركنارى رضا 
رحمانى، هشــتمين تغيير در هيأت وزيران 
بوده است. طبق قانون اساسى (اصل 136) 
اگر نيمى از اين تعداد در طول دوره 4 ساله 
دستخوش تغيير از جمله استعفا،  استيضاح 
و يا بركنارى شــود، رئيس جمهور بايد از 
مجلس براى كل هيأت وزيران رأى اعتماد 
بگيرد. از اين رو درصورتى كه يك ونيم وزير 
ديگر به هر دليلى از صندلى خود كنار روند 
رئيس جمهــور مطابق قانون بايد براى رأى 
اعتماد به كل كابينه دوازدهم به مجلس برود.
در همين زمينه در گزارش منتشــر شده 
از تســنيم، تغييــرات از ابتــداى دولت 
دوازدهم تاكنون بدين گونه بوده اســت:  
1. سيدمحمد بطحايى آموزش و پرورش 
(اســتعفا)، 2. مســعود كرباســيان وزير 
امور اقتصادى و دارايى (اســتيضاح) 3. 
سيدحســن قاضى زاده وزير بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشــكى (اســتعفا) 4. 
على ربيعــى وزير تعــاون، كار و امور 
آخوندى  عباس   .5 اجتماعى (استيضاح) 
وزير راه و شهرســازى (اســتيضاح) 6. 
محمد شريعتمدارى وزير صنعت، معدن 

و تجارت (اســتعفا)، 7. محمود حجتى 
وزير جهاد كشاورزى (استعفا) و 8. رضا 
مهم ترين  جمله  از  رحمانى (بركنــارى) 
جابه جايى هــا يا بركنارى هــا در دولت 

روحانى بوده است.

حواشى انتصاب مدرس خيابانى به عنوان سرپرست وزارت صمت 

رحمانى: واعظى مرا تهديد 
به بركنارى كرده بود 

■ دولت دوازدهم تنها يك گام براى افتادن از حدنصاب فاصله دارد

ضرورت توسعه زيرساخت هاى 
الكترونيكى بورس

 ضرورت افزايش توســعه زيرســاخت هاى الكترونيكى بورس ضرورت دارد و مسئوالن 
كارهايــى در اين بــاره انجــام داده اند تا ظرفيت براى كســانى كه مى خواهنــد با هزينه كم 

سرمايه گذارى كنند، توسعه پيدا كند.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم شاهين شهر در جلسه علنى روزگذشته مجلس در تذكر شفاهى 
خطاب به رئيس مجلس شوراى اســالمى گفت: زيرساخت هاى بورس در گذشته 80 هزار 
بوده كه در چند سال اخير به 180 هزار نفر افزايش پيدا كرده اما هم اكنون 2 ميليون نفر درحال 
ثبت معامله هستند. زيرساخت هاى بورس ازنظر الكترونيك بايد توسعه پيدا كند كه در آينده 

با آزادسازى سهام عدالت دچار مشكل نشويم.
على الريجانى در پاســخ به اين گفته حســينعلى حاجى دليگانى اظهار كرد: نكته شــما 
درست اســت، مســئوالن فكرهايى در اين باره كرده اند كه ظرفيت را ارتقا بدهند؛ زيرا 
خيلــى افــراد مى خواهند با 2 يا 3 ميليون ســهام خرد بخرنــد و بتوانند در اين حوزه 

كنند سرمايه گذارى 

 نامه رحمانى به رئيس جمهور در واكنش به عزل از سرپرســتى وزارت 
صمت

طبق خبر منتشرشــده از دنياى اقتصاد، رحمانى در همان روز دوشنبه در واكنش به خبر 
انتصاب مدرس به عنوان سرپرست وزارت صمت در نامه اى به روحانى نوشت: با سالم 
و آرزوى قبولى طاعات و عبادات، حتما مستحضريد در تاريخ 17/ 2/ 1399 جناب آقاى 
واعظــى با اينجانب تماس گرفته و تهديد كردند درصورت رأى نياوردن طرح تشــكيل 
وزارت بازرگانى در مجلس شــوراى اســالمى، شما بركنار خواهيد شد و الزم است در 
اين فرصت با البى، نمايندگان به ويژه نمايندگان آذرى زبان را قانع و براى اين طرح رأى 

بگيريد. 
وى در ادامه اظهار كرد: بنده هم عرض كردم مجلس كه زيرنظر بنده نيست و بنده مشكلى 
با موضوع ندارم. امروز 22/ 2/ 1399 كه اينجانب در جلســه توسعه صادرات دفتر معاون 
اول محترم حضور داشــتم مجدد جناب آقاى واعظى تماس گرفتند و اعالم كردند استعفا 
بدهم. به استحضار مى رسانم اينجانب حجت شرعى براى استعفا نمى بينم و كماكان مثل 19 
ماه و ساليان گذشته با تمام توان آماده خدمتگزارى بوده و به ويژه در شرايط سخت كشور 
و تجربيات گرانبهايى كه اندوخته ام كماكان آماده فداكارى و خدمتگزارى شــبانه  روزى به 

مردم عزيزمان هستم. 
وزير سابق صمت در دولت دوازدهم در پايان نوشت كه در هرحال هر تصميمى بگيريد 
براى اينجانب محترم اســت و كماكان خود را خدمتگزار كوچك و عاشــق ملت بزرگ 

ايران و سرباز واليت مى دانم.

 پاسخ دفتر رئيس جمهورى به نامه رحمانى
بــا اين حال روابط عمومى دفتر رئيس جمهورى با صــدور جوابيه اى در واكنش به نامه 
وزير ســابق صنعت، معدن و تجارت خطاب به مردم نوشت: ابتدا به هيچ وجه از جناب 
آقاى رحمانى خواســته نشده از اليحه دولت حمايت كنند، بلكه تأكيد شده از فعاليت ها 
و رايزنى هاى فشــرده 3 نفر از نزديكان شــان- كه درصورت لزوم نام آنها اعالم خواهد 
شد - در مجلس و رسانه ها عليه اليحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنين از طرف 
رئيس جمهورى به ايشــان گوشزد شــد كه تداوم اين روند، تخلف است و قطعاً با اين 

تخلف برخورد خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى روابط عمومى دفتر رئيس جمهور، اين جوابيه مى افزايد: 
دوم، امروز نيز بر خالف آنچه ادعا شده، از ايشان خواسته نشده استعفا كنند، بلكه تصميم 
رئيس جمهورى براى جايگزينى به ايشــان اطالع رسانى و از وى درباره نحوه اعالم اين 
خبر اســتمزاج شد كه درخواست مالقات حضورى داشتند و نهايتاً نامه مذكور را منتشر 

كردند.
در ايــن جوابيــه آمــده اســت: در پايــان الزم به ذكر اســت كه داليــل تصميم 
رئيس جمهــورى بــه تغيير در وزارت صنعت، معدن و تجارت نــه فقط منحصر به 
تالش وزير ســابق براى رد اليحــه دولت در مجلس، كه مربــوط به موارد متعدد 
ديگرى نيز بود كه افكار عمومى، فعاالن اقتصادى، صاحبان كســب وكار و تجارت 
به خوبى از آن آگاهند. درضمن اين تصميم اگرچه به دليل برآورده نشــدن انتظارات 
رئيس جمهــورى اتخاذ شــده اما نافى تالش هــاى مجموعه همــكاران وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت در ماه هاى گذشــته در مقابله بــا تحريم ها و هميارى در 

مبارزه با كرونا نيســت و دولت قدردان اين تالش هاست.

مجلس يازدهم فكر نكند 
با گفتمان فعلى اش مسائل را حل مى كند

 با موضوعات احساسى برخورد نكنيد؛ فكر نكنيد با گفتمانى كه هم اكنون داريد مسائل حل مى شود. يكى از اشكاالت اساسى در 
توسعه نيافتن كشور، نگاه كوتاه مدتى بود كه در دهه اخير از جانب مسئوالن شكل گرفت و نتيجه اين برنامه ها وضعيت آزاردهنده امروز 
اســت. به گزارش ايســنا، يك عضو نمايندگان واليى مجلس دهم در جلسه مجلس با بيان اينكه «3 توصيه به دولت، مردم و منتخبان 
مجلس يازدهم دارم» اظهار كرد: در سال 1392، 500 هزار ميليارد نقدينگى داشتيم كه امروز 4 برابر شده است. افزايش نقدينگى يعنى 

بى اعتبار شدن فرهنگ توليد و كار خالق است. نتيجه اش همين فضاى داللى و واسطه گرى است كه جاى خالقيت را گرفته است.
على گلمرادى ادامه داد: احساسى با موضوع برخورد نكنيد، فكر نكنيد با گفتمانى كه پيش از ورود به مجلس شوراى اسالمى داشتيد 
و داريم مســائل حل مى شود. مسائل كشور براساس فهم، درك، عقالنيت، همگرايى و همبستگى حل مى شود. از تجارب نمايندگان 

استفاده كنيد.

ادامه بيكارى ناشى از شيوع كرونا زندگى را براى كارگران روزمزد مشكل 
كرده است

 شيوع اين ويروس بسيارى از كسب وكارها را دچار مشكل كرده و ادامه آن زندگى را براى كارگران روزمزد مشكل كرده است.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون اجتماعى مجلس در جلسه روزگذشته مجلس گفت: ويروس كرونا در گام نخست سالمتى انسان ها 

و در گام دوم اشتغال را هدف قرار داده است. به گونه اى كه آمار بيكارى به عنوان معضل جدى پس از كرونا افزايش يافته است.
محمدرضا بادامچى افزود: دوره نخست همه گيرى كرونا ماه ها به طول مى انجامد و ممكن است شرايط بدتر شود. بنابراين ادامه بيكارى 

زندگى را براى گروه هاى آسيب پذير و كارگران روزمزد مشكل كرده است.
وى همچنين با اشاره به برخى مشكالت پيش روى كشور به مسائلى همچون تضعيف حوزه قانونگذارى توسط ساير نهادها و مراجع 
و تورم افسارگسيخته كه ناشى از تحميل خودتحريمى به مردم ايران به دليل تصويب نشدن پيوستن به كنوانسيون هاى ايجادشده اشاره 

كرد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبر

بهداشتنكتهدانشگاه
81 درصد بودجه سال 99 دانشگاه ها به حقوق و مزايا 

اختصاص مى يابد
 معاون ادارى مالى وزارت علــوم با بيان اينكه حدود 81 درصد بودجه مصوب 
سال 99 به دانشگاه ها پرداخت شود، اين مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزايا تعلق 
مى گيرد، گفت: مسئوليت اجتماعى دانشگاه ها در توسعه كشور، مسئوليتى همه جانبه 
است و تمامى ابعاد سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را در بر مى گيرد. بنابراين 
توجه به درآمدزايى در آموزش عالى بايد به گونه اى باشد كه از توجه به ساير وجوه 

غفلت نشود.
به گزارش وزارت علوم، محمدتقى نظرپور، با بيان اينكه در بيشتر دانشگاه هاى برتر 
جهان، كماكان بخش عمده اى از هزينه هاى دانشگاهى به طرق مختلف، از بودجه هاى 
دولتى تأمين مى شود، اظهار كرد: نبايد انتظار داشت راهكارهاى پيشنهادى با روندى 
كه بايد در بلندمدت طى شود به سمتى جهت گيرى شود كه دانشگاه ها را به طور كلى 

از بودجه هاى دولتى مستغنى سازد.

تأثير داروى كاهنده كلسترول بر بهبود تركيب 
باكترى هاى روده چاق ها

 افراد چاق تحت درمان با داروهاى كاهش دهنده كلسترول، نه تنها داراى كلسترول 
بد LDL كمترى هستند، بلكه الگوى باكترى هاى روده اى سالمى هم دارند.

به گزارش مهر، ميكروبيوم هاى روده انســان متشــكل از هــزاران ميليارد باكترى، 
قارچ و ويروس اســت كه چندين نوع تركيب ميكروبى تأثيرگذار بر سيستم ايمنى، 

نوروبيولوژى و متابوليسم انسان را بر عهده دارند.
از ســال ها پيش مشخص شده است كه نبود توازن در تركيب ميكروب هاى روده با 
بروز انواع اختالل هاى مزمن انســانى نظير چاقى، ديابت، التهاب روده، افســردگى، 
شيزوفرنى، اوتيسم و پاركينسون مرتبط است. همچنين رژيم غذايى ناسالم و مصرف 
برخى داروها، مثل خنثى كننده هاى اسيد معده، با اختالل بيشتر جوامع ميكروبى روده 

مرتبط است.
از پيش مشخص شده بود كه باكترى هاى روده افراد چاق متفاوت از افراد الغر است.

ارتباط از دست دادن شنوايى و آلزايمر
 صوت داراى قدرت تحريك مغز است، به همين دليل است كه ناشنوايى احتماال 

تأثير شديدى بر سالمت دارد.
به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيق در اين باره مى گويد: از دست دادن شنوايى با 
زوال شناختى مرتبط است، اگرچه انجام تحقيقات بيشترى در اين زمينه براى تعيين 
ميزان اين رابطه نياز اســت. افراد مبتال به ناشــنوايى خفيف تقريباً دوبرابر با ريسك 
ابتال به زوال عقل در مقايسه با افراد داراى شنوايى عادى روبه رو بودند. افراد مبتال به 
ناشــنوايى با شدت متوسط 3 برابر با ريسك زوال شناختى و افراد مبتال به ناشنوايى 

شديد 5 برابر با اين ريسك مواجه بودند.
زوال عقل به داليل مختلفى نظير مشكالت عروقى، فساد عصبى و ايمنى عصبى ايجاد 

مى شود كه هر يك تأثير متفاوتى بر مغز دارند.
يك نظريه اين است كه رابطه بين زوال عقل و ناشنوايى به اين دليل است كه زوال 

عقل موجب بروز برخى مشكالت تأثيرگذار بر توانايى شنوايى مى شود.

خودروهاى بدون معاينه فنى جريمه مى شوند
 مديرعامــل اتحاديه ســازمان هاى حمل و نقل همگانى كشــور بــا اعالم اينكه 
خودروهايى كه بدون معاينه فنى هستند، روزى 50 هزار تومان جريمه مى شوند، اظهار 
كرد: تا 15 ارديبهشــت ماه خودروهاى بدون معاينه فنى جريمه نمى شدند ولى از 16 
ارديبهشــت خودروهاى بدون معاينه فنى روزى 50 هزار تومان از سوى پليس جريمه 
مى شــوند. سعيد قيصردر گفت وگو با فارس بيان كرد: درحال حاضر 624 مركز معاينه 
فنى در كشور فعال است كه مى توانند افراد داراى شرايط نسبت به دريافت برگه معاينه 

فنى اقدام كنند.
قيصر گفت: 4 ميليون خودرو به خودروهاى مشمول معاينه فنى در كشور اضافه شدند 

كه تاكنون تعدادى از آنها نسبت به دريافت معاينه فنى اقدام كرده اند.

كداميك از خدمات ماماها تحت پوشش بيمه است
 معاون بيمه و خدمات سازمان بيمه سالمت درباره پوشش بيمه اى خدمات مامايى 
اعالم كرد كه فعال ويزيت مامايى در تعهد ســازمان بيمه ســالمت قرار ندارد، اما در 
سنوات گذشته طرح پوشش ويزيت و خدمات مامايى به صورت آزمايشى در 3 استان 

كشور به شكل پايلوت انجام شد كه با استقبال چندانى مواجه نشد. 
كورش فرزين در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: در حال حاضر اطالعات بيش از 38 هزار 
ماما به سامانه شركاى كارى سازمان منتقل شده است و نسخ تجويزى آنها كه بيش از 
130 قلم داروى در تعهد و خدمات روتين پاراكلينيك است، از طريق موسسات قابل 
ارائه است. وى تصريح كرد: بر اساس اين پروتكل تمامى موارد تجويزى اعم از تجويز 

ماما يا پزشك نبايد از سقف تعداد قابل ارائه به بيمه شده، بيشتر باشد.

 احتمال برگزارى حضورى امتحانات پايه نهم
 وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه مدارس منحصرا براى رفع اشكال و پاسخ به 
سؤاالت دانش آموزان بازگشايى مى شود، گفت: در برگزارى آزمون حضورى، مدارس 

متناسب با شرايط تصميم مى گيرند.
به گزارش فارس، محسن حاجى ميرزايى افزود: زمانى كه تعطيالت سراسرى مدارس 
بر اثر شــيوع ويروس كرونا از ابتداى اســفند 98 آغاز شد، حدود 70 درصد محتواى 
آموزشــى به صورت حضورى ارائه شده بود؛ بنابراين بايد براى ادامه فرايند آموزشى و 

ارائه آموزش هاى30 درصد محتواى باقيمانده تدبيرى مى انديشيديم.
وى تصريح كرد: براى اين موضوع روش هاى مختلفى را در دســتوركار قرار داديم و تمام 

محتواى باقيمانده از طريق تلويزيون و فضاى مجازى به دانش آموزان آموزش داده شد.

چگونه با كرونا زندگى كنيم؟
 يك متخصص عفونى و عضو هيأت علمى دانشــگاه با تأكيد بر 
اينكه شرايط آب و هوايى و گرماى هوا تأثيرى بر كاهش خطر ابتال 
به كرونا ندارد، گفت: در هركجا كه اصول بهداشتى و فاصله گذارى 

فيزيكى رعايت نشود، احتمال ابتال به كوويد-19 وجود دارد.
محمدرضــا صالحى در گفت وگو با ايســنا، دربــاره وضعيت بروز 
و شــيوع كرونا در كشــور، گفت: برخالف اينكــه محدوديت هاى 
اجتماعى تا حدى كاهش پيدا كرده اســت، امــا مردم بايد همچنان 
مسائل بهداشتى فردى و اجتماعى و فاصله گذارى فيزيكى را رعايت 
كننــد؛ زيرا شــرايط از جهت احتمال ابتال به كرونــا تغييرى نكرده 
است. به هرحال بايد توجه كرد كه انتهاى اپيدمى مشخص نيست و 
نمى توان به صورت مادام العمر مردم را در خانه نگه  داشــت و كارها 
را لغو كرد، اما بايد به ســمتى رويم كه بــا رعايت احتياط و اصول 
بهداشــتى به جامعه بازگرديم. زندگى با كرونا به اين معنى است كه 
قواعد بهداشــتى را رعايت كرده و احتياط كنيم، اما از طرفى ترس 
و وحشــت بيش از اندازه و اينكه زندگى و كارمان را فلج كنيم هم 

درست نيست.
وى افزود: مهم ترين نكاتى كه بايد رعايت شــود، بارها و بارها گفته 
شده اســت. ابتدا افراد پرخطر اعم از كسانى كه سن باالى 50 سال 
دارند، مبتاليان به فشــار خون،  نارســايى كليــه، بيمارى هاى قلبى، 
كسانى كه ســابقه ابتال به ســرطان دارند و ... بايد تا حد امكان در 
خانه بمانند و ترجيحا حداقل رفت وآمد را به بيرون از خانه داشــته 
باشــند. نكته دوم شست وشوى مرتب دســت ها است كه بايد حتما 
و حتى بيش از گذشــته رعايت شــود و مورد توجه قرار گيرد. زيرا 
اين ويروس تا مدت ها بر روى سطوح مى ماند و كوچكترين تماس 

سطحى مى تواند ويروس را منتقل كند.
صالحى ادامه داد: در عين حال اگر مردم در مراكز عمومى، وســايل 
حمل ونقل عمومى و ... حاضر مى شوند، حتما از ماسك استفاده كنند 
تا هم از ســايرين بيمارى را نگيرند و هم اگر احيانا بدون عالمت به 

كوويد-19 مبتال بودند، بيمارى را به ديگران منتقل نكنند.
اين متخصص عفونى درباره احتمال بروز موج دوم كرونا در كشور، 
اظهار كرد: اين احتمال خيلى مطرح شده است و حداقل سيستم هاى 
اپيدميولوژى و افراد خبــره در اين حوزه تصور مى كنند كه احتماال 
موج دومى را نه تنهــا در تهران، بلكه در هر جاى ديگرى كه اصول 

بهداشتى و فاصله گذارى را رعايت نكنند،  خواهيم داشت.
وى درباره وضعيت مراجعات و بسترى ها در بيمارستان ها، گفت: تا 
هفته گذشته وضعيت مراجعات و بيماران بسترى كاهش چشمگيرى 
پيدا كرده بود، اما از اواخر هفته پيش تا يكى دو روز گذشــته شاهد 
افزايش مختصرى هستيم و اين نگرانى وجود دارد كه ممكن است، 

اين افزايش ناشى از بروز موج دوم باشد.
صالحى با بيان اينكه شرايط آب و هوايى و اقليمى تأثيرى در شيوع 
و بروز ويروس كرونا ندارد، گفت: برخى شــهرها سفيد بوده اند كه 
به دليل رعايت نكردن نكات بهداشــتى و احتياط ها به سمت زرد يا 
قرمز پيش رفته اند. اينطور نيســت كه بگوييــم گرماى هوا بر روى 
ابتال يا عدم ابتالى افراد تأثيرگذار اســت، بلكه در هركجا كه قواعد 
بهداشــتى و فاصله گذارى فيزيكى رعايت نشــود، احتمال ابتال به 

كوويد-19 وجود دارد.
وى درباره ميزان ماندگارى ويروس بر روى سطوح گفت: بايد توجه 
كرد كه قطرات تنفســى حاوى ويروس هســتند كه بر روى سطوح 
مختلف مى نشــينند و تا زمانيكه خوب خشــك نشــوند، مى توانند 
ويــروس را در خود زنده نگه دارند؛ به طورى كه گفته مى شــود بر 
روى ســطوح استيل قطرات تنفسى حاوى ويروس حتى تا 10 روز 
هم مى تواند باقى مانده و خشك نشوند. بنابراين مردم ضمن اينكه به 
زندگى طبيعى بازمى گردند،  كماكان مسائل بهداشتى و فاصله گذارى 

را رعايت كنند.

ورود بيمار به مراكز فيزيوتراپى 
بدون ماسك ممنوع است

 رئيس انجمن علمى فيزيوتراپى ايران با اعالم اينكه ورود بيمار و 
همراه او به مراكز فيزيوتراپى سطح كشور بدون ماسك ممنوع است، 
گفت: با توجه به كنترل نســبى شــيوع بيمارى كوويد 19 در سطح 
كشــور و بررسى تمامى مســائل حفاظتى و بهداشتى، تصميم گرفته 
شــد فعاليت مراكز فيزيوتراپى كه در برخى استان ها در فروردين ماه 

متوقف شده بود، دوباره آغاز شود.
به گــزارش ايرنا، احمد مــؤذن زاده ادامه داد: اكنــون همه مراكز 
فيزيوتراپى در ســطح كشــور آماده ارائه خدمت به مردم بر اساس 
اصول ابالغى معاونت بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

هستند. پزشكى 
وى در عين حال رعايت نكات بهداشــتى را مــورد تأكيد قرار داد و 
گفــت: با توجه به اينكه بيمارى كوويد 19 كامال ريشــه كن نشــده، 
توصيه مى كنيم كه براى افرادى كه بيمارى هاى مزمن و ناتوان كننده اى 
دارند حتى االمكان خدمات موردنيــاز آنها در قالب آموزش، ورزش 
و توانبخشــى و فيزيوتراپــى از راه دور صورت گيــرد و از مراجعه 

حضورى تا كنترل كامل اين پاندمى پرهيز كنند.
موذن زاده افزود: درباره ســاير بيمارانى كه مراجعه كننده به بخش هاى 
فيزيوتراپى هستند، الزم است حتمًا از ماسك استفاده كنند، زيرا ورود 
بيمار و همراه او به مراكز فيزيوتراپى سطح كشور بدون ماسك ممنوع 
اســت. وى گفت: همچنين الزم اســت بيمار از لوازم شخصى شامل 
ملحفه، پد الكترود، حوله و ... اســتفاده كند تا احتمال انتقال هرگونه 

آلودگى منتفى شود.
رئيس انجمن علمــى فيزيوتراپى ايران ادامــه داد: آموزش هاى الزم 
و گايدالين مناســب براى ارائه نحوه خدمات فيزيوتراپى در شرايط 
پاندمــى كرونا تهيه شــده و به تمامى مراكز ابالغ شــده تا خدمات 
فيزيوتراپــى به صورت كامــًال ايمن و مطمئن به بيمــاران ارجمند و 

هموطنان عزيز ارائه گردد.

آرمان ملى:كرونا كاميابى ملى مى آورد؟
 با كرونا شيرين كام باشيد!!

آفتاب اقتصادى: سيل بيكارى در انتظار ايران
 بگين غريق نجات ها خودشونو آماده كنن!!

ابتكار: مشق هاى شب امتحانى مجلس
 قهوه بخوريد تا خوابتون نبره!!
آفتاب: شنيدن صداى مردم اما دير

 بدون شرح!!
اسكناس: هيجان آفت بازار سرمايه

 حتما يادشون رفته سم پاشى كنن!!
اقتصادپويا: بازار سكه در بورس، سكه شد

 شير يا خط؟!
امروز: حضور دانش آموزان در مدارس اجبارى نيست

 چون كه ديگه فلك كردن رو برداشتن!! 
ايران: مزيت هاى حذف «صفرها» از پول ملى

 پول ملى ام كرونا گرفته!!
تجارت: دوشنبه سرنوشت ساز صنعت خودرو

 بدون شرح!!
جام جم: تقلب آنالين

 اينم از فوايد تكنولوژى جديده ديگه!!
جوان:پرايد وزير را پياده كرد

 ميخواسته بزنه بغل يه چرت بزنه!!
آسيا: تبادل زندانيان چه آمريكايى چه غير آمريكايى

 باهم دارن مبادله كاال به كاال مى كنن!!
همدان پيام: كرونا 230 ميليارد به صنايع دستى همدان خسارت زد 

 از بس دستاشونو با الكل شستن!!
همشهرى: سال توسعه پياده راه ها

 سالى كه نكوست از بهارش پيداست!!

رعايت اصول بهداشتى تاكسى ها 
روزانه 15 هزار تومان هزينه دارد

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى شهرى كشور با بيان اينكه رانندگان 
تاكسى براى رعايت اصول بهداشتى اعالم شده از سوى وزارت بهداشت 
و ستاد مقابله با كرونا، براى تهيه يك جفت دستكش و يك عدد ماسك 
و محلول ضدعفونى كننده روزانه بايد 15 هزار تومان هزينه كنند، افزود: 
بر اساس اصولى كه از سوى وزارت بهداشت و ستاد كرونا اعالم شده 
است هر خودرو تاكسى بايد 3 مسافر را سوار كند و اين دستوارالعمل 

نيز ابالغ شده است.
مرتض ضامنــى در گفت وگو با ايرنا، ادامه داد: رانندگان تاكســى هم 
موظف هســتند بر اساس اين پروتكل 3 مســافر را در خوروى خود 
سوار كنند و در اين زمينه نيز بازرسان تاكسيرانى فعال هستند و هرگونه 
شكايتى كه به شهردارى ها در اين باره مطرح شود رسيدگى خواهد شد.

وى تأكيد كرد: آنچه در زمينه رعايت اين اصول مهم اســت، مشاركت 
مردم اســت، مردم بايد در اين زمينه همكارى داشته باشند و بيش از 3

نفر سوار تاكسى نشوند.
ضامنــى ادامــه داد: اما بايد توجه داشــت كه رانندگان تاكســى ها از 
اقشارآسيب پذير در زمان شيوع ويروس كرونا هستند و عالوه بر اينكه 
در معرض ابتالى اين ويروس قرار دارند، با سوار شدن 3 مسافر بخشى 
از درآمد آنها نيز كاهش مى يابد، آنچه مهم است اين است كه اين كاهش 
درآمد بايد از طريقى جبران شود، شايد يكى از روش ها اعطاى مبالغى 
در قالب يارانه است كه امكان اجراى آن شايد دشوار باشد و روش ديگر 
تأمين كرايه يك نفر مسافر حذف شده از طريق ديگران مسافران است.

وى درباره استفاده از كاور يا پوشش نايلونى در تاكسى ها براى محافظت 
بيشــتر نيز گفت: فرايند نصب اين نوع كاور در شهرهاى مختلف آغاز 
شده، اما به دليل اينكه توليد و تأمين منابع مالى آن محدود است، فرايند 

نصب آن متناسب با اين 2 مالحظه در حد توان اجرا مى شود.
مدير عامل اتحاديه تاكســيرانى شهرى كشور گفت: اما آنچه مهم است 
اين اســت كه استفاده از ماسك و دستكش و محلول ضد عفونى كننده 
هميشــگى اســت، توليد و توزيع آنها بايد استمرار داشته باشد و منابع 
مالى آن نيز تأمين شود و تأمين آنها از توان رانندگان تاكسى و حتى در 
بسيارى از شهرها از توان شهردارى ها نيز خارج است و نياز است كه در 

اين باره حمايت شوند.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 شب قدر، يكى از شــب هاى ماه رمضان 
است، شــبى كه از هزار ماه برتر است، شب 
نزول قــرآن، تقدير امور و بخشــش گناهان 
است. شــب قدر بزرگ ترين ســند امامت و 
تداوم آن در طول زمان است. شب زنده داران 
بايد تالش كنند تا غفران الهى در اين شــب 

شامل حالشان گردد.
شــب قدر به اين دليل قدر ناميده شــده كه 
جميع مقدرات بندگان در تمام ســال، در آن 
شــب تعيين مى شــود. گواه اين معنى سوره 
دخان اســت كه مى فرمايد: ما اين كتاب مبين 
را در شبى پر بركت نازل كرديم، و ما همواره 
انذاركننده بوده ايم، در آن شب كه هر امرى بر 
طبق حكمت خداوند تنظيم و تعيين مى گردد.
قرآن ماه رمضان را ماه بسيار باعظمتى ناميده 
اســت و خداوند شب قدر را در اين ماه قرار 
داده اســت به همين دليل مى توانيم عظمت و 
بزرگى ماه رمضان و شــب قدر را بهتر درك 
كنيم، بر همين اســاس اســالم، قرآن كريم و 
روايت خاندان اهل بيت راه  هايى را به ما نشان 
داده اند كه بيشــتر به مقام و منزلت  اين شب 

پى ببريم.
يكى از اســاتيد حــوزه علميه همــدان در 
گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام در رابطه با 
فضيلت اين شــب و برنامه هايى كه براى آن 
درنظر گرفته مى شود، بيان كرد: طبق روايات 
ما، هرسال شب قدر، يكى از شب هاى نوزدهم 
يا بيست ويكم و به احتمال زيادتر بيست وسوم 
ماه مبارك رمضان است و به طور كلى مى توان 
گفت كه شب قدر يك شب است و در پاسخ 
به اين كه چرا مسلمانان 3 شب را به مناجات 

خدا و راز و نيــاز مى پردازند، مى توان گفت 
به اين دليل اســت كه در اين 3 شــب راز و 
نياز بيشترى را با خداى متعال داشته باشيم و 
رنگ بيشترى از شــب قدر را در اين 3 شب 
به خود ببينيم، به همين دليل همه ساله جمعيت 
فراوانى در كنــار حرم حضرت امام رضا(ع)، 
حرم حضرت معصومه(س)، مســاجد بزرگ 

شهر و روستايى گرد هم مى آيند.
محمد جوادى در ادامــه نيز افزود: برنامه هاى 
جوشــن كبير  خوانى، دعــاى مجيرخوانى و 
نمازهاى قضا هرساله در اين شب باعظمت در 
اماكن عمومى  برگزار مى شود و در پايان مراسم 
قرآن به ســر مى گيرند و خود را براى دورى از 
گناه و پاك ســازى آماده مى كنند، ولى امسال 

به دليل شــيوع ويروس كرونــا، فاصله گذارى  
اجتماعــى براى پيشــگيرى از ايــن ويروس 
عملى شــده است، با وجود اينكه مثل هرسال 
نمى توانيم در كنار يكديگر باشــيم و از پخش 
كردن برخى نذورات در اين شــب ها محروم 
هستيم ولى اميدوارم با رعايت نكات بهداشتى 

شب قدر سال هاى آينده را كنار هم بگذرانيم.
وى گفــت: درصورتى كه مســاجد و اماكن 
مذهبى بخواهنــد برنامه  ويــژه اى را در اين 
شب ها برگزار كنند حتما بايد با رعايت اصول 
بهداشتى باشــد، اگرچه ممكن است ارتباط 
مردمى با يكديگر در اين شــب ها كاهش پيدا 
كند اما ارتباط انسان با خدايش در اين شب ها 
قوى تر مى شود، در چنين شبى كه شب وعده 

استجابت دعا اســت همه  ما بايد با اميدى به 
ســمت خدا دست دراز كنيم و از او بخواهيم 
گرفتارى هاى كشــور عزيز ما برطرف شود و 
شــفاى تمام بيماران را اعم از بيمارانى كه در 
قرنطينه به ســر مى برند و از شب زنده دارى و 
عبادت با خداى متعال محروم هستند، طلب 

كنيم.
جوادى درباره پيشــينه شب قدر گفت: قرآن 
پيــش از شــهادت اميرالمؤمنين در ســنين 
نوجوانى بر پيامبر نازل شده است، اما شهادت 
حضرت على(ع) در اين شــب موجب شده 
است كه همه  ما در كنار يا ا... گفتن و مناجات 
كردن به عزادارى اميرالمؤمنين در شب هاى با 

عظمت بپردازيم.

 يكــى از كشــورهاى موفــق در زمينه 
آموزش هاى مهارتى، كشــور آلمان است. با 
عقد تفاهمنامه تــالش مى كنيم از تجربيات 
آنهــا اســتفاده كنيم و ســهمى را كه براى 
آموزش هــاى مهارتى تعيين شــده اســت 
را به دســت آوريــم. هدف اين اســت كه 
آموزش هاى مهارتــى را در همدان تقويت 

كنيم.
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى همدان 
در مراسم قدردانى از مدرسان نمونه مراكز 
آمــوزش علمــى كاربردى اســتان همدان 
كه با حضــور محمد حســين اميد، رئيس 
دانشــگاه جامع علمى كاربــردى از طريق 
ويدئوكنفرانــس برگزار شــد، بــا بيان اين 
مطلب ادامه داد: در برنامه 5 ســاله ششــم 
كشــور ســهم آموزش مهارتى حدود 30

درصد آموزش عالى كشــور تعيين شــده 
است و اين درحالى است  كه هنوز به سهم 

15 درصد هم نرسيده ايم.
به گزارش روابــط عمومى، محمود تعجبى 
ضمن قدردانى  از زحمات مدرسان استان، 
نقش معلم را نقش انسان ســازى دانست و 
افزود: دانشــجويان و نسل جديد از لحاظ 
طرز تفكر با يكى دو دهه گذشــته بســيار 
متفاوت هســتند و عالوه بر اين، ســرعت 

تغييرات نيز در جهان شــگفت انگيز است. 
انديشــمندان پيش بينى مى كنند تغييراتى كه 
در 30 ســال آينده رخ خواهد داد، برابر با 
200 ســال گذشته اســت. پس طول عمر 
دانش كم شــده و اين ضــرورت را ايجاد 
مى كند كه مدرســان دانشگاه دائم معلومات 

خود را به روز رسانى كنند. 
رئيــس دانشــگاه جامع علمــى كاربردى 
نيزخاطرنشــان كرد: مدرســان ما عالوه بر 
اينكه بايد از لحاظ علمى به روز باشند، بايد 
در اخــالق و منش معلمى هم در جايگاهى 

قرار بگيرند كه الگوى دانشجويان باشند.
محمدحســين اميد بــا بيان اينكه تا ســال 

گذشــته بيش از 93 هزار مدرس با دانشگاه 
همكارى مى كردنــد، ادامه داد: هيچكدام از 
اين افراد در هيــچ جايگاهى مورد ارزيابى 
دقيق قرار نگرفته بودنــد. در بين اين افراد 
هم مدرســان متخصص و با اخالق وجود 
داشــت و هم افرادى كه از صالحيت الزم 
برخوردار نبودند و اين موضوع سبب شده 
بود كه ارزش گذارى اين دانشگاه رتبه پائينى 
داشته باشد اما اكنون حدود 32 هزار مدرس 
با دانشگاه همكارى مى كنند و به ازاى هر 3

مدرس يك نفر باقيمانده است. يعنى حدود 
دو سوم از مدرسان به دليل ناتوانى علمى در 
ارزيابى ها مورد تأييد قــرار نگرفته اند و يا 

اينكه خودشــان از ادامــه تدريس انصراف 
داده اند.

اميد ادامه داد: نظام نظارتى دانشــگاه جامع 
علمى كاربردى تداوم خواهد داشــت و هر 
زمان احســاس كرديم مدرســى صالحيت 
الزم را ندارد از او عذرخواهى خواهيم كرد.

وى گفت: آزمون هاى متمركز دانشــگاه از 
ســال گذشته آغاز شــده اند و در سال هاى 
آينده از نظر تعداد، بيشتر خواهند شد و اگر 
دانشــجويى در آزمون متمركز موفق نشود 

نخستين مسئوليت متوجه مدرس است.
وى با اشــاره به اينكه پــس از همه گيرى 
كرونا ، دنيا به ســمت آموزش هاى مجازى 
حركت كرد و كشــورهايى كه زيرساخت 
مناسب داشتند توانســتند آموزش خود را 
ادامه بدهند، تشريح كرد: در دانشگاه جامع 
علمى كاربردى برخالف اينكه آمادگى اوليه 
نداشــتيم ولى چون ظرفيت و زيرســاخت 
وجــود داشــت، در كمتــر از 2 هفته و در 
تعطيــالت نوروز بســترى را فراهم كرديم 
كه نســبت به خيلى از دانشگاه هاى كشور 

عملكرد بهترى دارد.
در ادامه اين مراسم از 7 مدرس نمونه مراكز 
آمــوزش علمى كاربردى بــا اهداى لوح و 

هديه قدردانى به عمل آمد.

شب قدر 
فرصتى دوباره براى پاكسازى آينه دل

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى همدان:
آموزش هاى مهارتى را تقويت مى كنيم
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خبرگزار ى هاخبرگزار ى ها
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برخورد قاطع پليس همدان 
با كارتن به دست ها

 معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان همدان اعالم كرد: پليس 
با كارتن به دست هايى كه در ورودى و ميادين شهر براى جذب مسافران 

تبليغ مى كنند، برخورد مى كند.
حســين بشرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: از هفته گذشته اداره 
نظــارت بر اماكن عمومى از دادســتان همدان مبنى بــر اينكه كارتن 
به دســت هاى سطح شهر اجازه فعاليت ندارند دستورى دريافت كرد كه 

درحال اجرا است.

وى با اشــاره به اينكه كارتن به دســت ها به صــورت غيرقانونى و بدون 
مجوز فعال هستند، اظهار كرد: ممنوعيت فعاليت كارتن به دست ها علل 
متعددى دارد كه از جمله مهم ترين آنها شيوع ويروس كرونا و نپذيرفتن 

مسافر در شرايط فعلى است.
ــه  ــافرهايى ك ــراى خانه مس ــت ها ب ــن به دس ــه داد: كارت ــرى ادام بش
ــه  ــى در اينگون ــد و گاه ــى مى كنن ــتند، بازارياب ــوز هس ــدون مج ب
خانه مســافرها موضوعاتــى اتفــاق مى افتــد كــه ســبب نگرانــى 
ــه پليــس و  ــه ب ــن رابط ــز در اي ــى ني ــده و گزارش هاي ــهروندان ش ش

ــده اســت. ــالم ش ــى اع ــتگاه قضاي دس

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان همــدان با تأكيد بر اينكه 
درحال حاضر پليس با كارتن به دســت هاى فعال در سطح شهر برخورد 
قاطع مى كند، گفت: از اين افراد در مقر انتظامى تعهد گرفته مى شود و 
اگر به فعاليت خود ادامه دهند با تشكيل پرونده به مقام قضايى تحويل 

داده خواهند شد.
بشرى در پايان با بيان اينكه در چند روز اخير در مقر انتظامى از تعدادى 
از كارتن به دســت ها تعهد گرفته شده است، تصريح كرد: درحال حاضر 
آمارى از اين افراد نداريم اما خوشبختانه در 4 روز اخير فعاليتى از آنها 

در سطح شهر مشاهده نمى شود.

 خبرگزاري ايسنا
مديرمسئول ايسنا: اكبر اسدى

سردبير: سميرا معارفى
مهدى  نورى،  بنت الهــدا  خبرنگاران: 

خاكيان، آزاده صفى، 
شماره تماس: 38380753

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

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

بقه  سا
استفاده از محتواى خبرگزارى ها 

در مطبوعــات بــه آغاز فعاليــت فضاى وب 
برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 

و مطبوعــات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 

استان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با ســپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 
ايــن عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمــن آنكه روزنامه آمادگى 

توضيح و پاســخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 
براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.

با سپاس، همدان پيام

هواى همدان سالم است
 معاون محيط انســانى اداره كل حفاظت محيط زيســت استان 
همدان اعالم كرد: هواى همدان درحال حاضر در شرايط سالم قرار دارد 
و آلودگى فعلى تنها مربوط به ذرات گردوغبار بوده و به صورت مقطعى 

و به دليل وزش تندباد در روزهاى گذشته بوده است.
سيدعادل عربى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وزش تندباد در روزهاى 
گذشته مطرح كرد: با توجه به گرم شدن هوا، جريان باد در اثر تغييرات 
دمايــى به وجود مى آيد و اين وزش ها موجب خيزش گردوغبار در هوا 
شــده كه محلى بوده و در اين ايام كه هوا درحال گرم شــدن هست، 

طبيعى است.
وى ادامه داد: اين مســأله موجب ناسالم شدن شاخص كيفى هواى 2
شهر نهاوند و مالير در 24 ساعت روز يكشنبه شد و هواى همدان نيز 
با رصد دســتگاه هاى پرتابل كنترل نيز براى گروه هاى حساس ناسالم 

بوده است.
عربى بيان كرد: هواى شــهرهاى نهاوند، مالير، كبودراهنگ و اسدآباد 
به صورت لحظه اى پاك هستند و در 24 ساعت روز دوشنبه شاخص 
كيفيت هواى نهاوند و مالير در وضعيت سالم و كبودراهنگ و اسدآباد 
در وضعيت پاك قرار داشت. وى با اشاره به انتقال ايستگاه پايش كيفى 
هوا از ميدان مفتح به بيمارستان بعثت شهر همدان گفت: درحال حاضر 
تنها يك ايســتگاه وجود دارد و نمى توان با آن براى كل شهر تصميم 
گرفت اما برابر مصوبه كارگروه مقابله با آلودگى هواى استان كه زمستان 
گذشــته برگزار شد، تصميم بر آن شد كه معيار سنجش اين ايستگاه 
تنها جريان ترافيكى نباشــد و در نقطه اى مستقر شود كه از تأثيرات 
ترافيكى، منطقه مسكونى و خلوت بودن منطقه برخوردار باشد. عربى 
خاطرنشان كرد: با بازديدهاى ميدانى، نمونه بردارى و بررسى هايى كه 
مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، هواشناسى، كاركنان و 
هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى انجام شد، بيمارستان بعثت منتخب 
شد كه دليل اين انتخاب، جامعيت اين مكان است به طورى كه به دليل 
وجــود بلوار در كنار آن تأثير ترافيكى را داراســت، نزديك به منطقه 
مســكونى بوده و امنيت آن نيز برقرار است. وى درباره انتقال ايستگاه 
پايش كيفــى هوا نيز گفت: 2 هفته پيش انتقال ايســتگاه به كمك 
دانشگاه علوم پزشكى، آبفا، سازمان مديريت بحران و شهردارى صورت 
گرفت كه مشكل برق و تلفن داشتيم كه امروز مشكل تلفن رفع شد و 
درحال حاضر مسأله اتصال به اينترنت در حال پيگيرى است كه به طور 
قطع تا روز شنبه و يا يكشنبه ايستگاه به سامانه متصل خواهد شد و 
شهروندان مى توانند شاخص كيفيت هوا را مشاهده كنند. معاون محيط 
انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان درباره آالينده ها 
اعالم كرد: درحال حاضر تمام شاخص ها در پايين ترين حالت قرار دارند 
و در شهر همدان از اسفندماه كه هوا به سمت گرما مى رود، اگر آلودگى 
باشد مربوط به ذرات گردوغبار است و در زمستان نيز آلودگى مربوط 
به ذرات 2/5 ميكرومتر اســت كه مربوط به احتراق وسايل نقليه است 
CO ازون و ،NOX ،SOكه خوشبختانه در زمينه آلودگى گازها، ٢

هيچ گاه مشكل نداشته ايم و اين ذرات در حد استاندارد بوده اند.

سرنوشت پسماندهاى عفونى 
بيمارستان هاى تأمين اجتماعى همدان

 مطابق اصل 50 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حفاظت 
از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى آينده بايد در آن حيات 
اجتماعى رو به رشــدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى شده و 
از اين رو تمامى فعاليت هايى كه موجب آلودگى محيط زيســت يا 

تخريب غيرقابل جبران آن شود، ممنوع بوده است.
براى تحقق اين اصل و به منظور حفظ محيط زيســت كشــور از 
آثار زيان بار پســماندها و مديريت بهينه آنها، تمامى وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسسات و نهادهاى دولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى 
موظف به رعايت قانون مديريت پسماندها و آئين نامه هاى مربوطه 

هستند.
يكى از مهم ترين آاليندهاى محيط زيســت پسماندها هستند كه 
در اين قانون، پسماندها به چند دسته از جمله پسماندهاى عادى، 

صنعتى، كشاورزى، پزشكى يا بيمارستانى و ... تقسيم مى شود.
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اســفند سال 86، ضوابط و روش هاى مديريت اجرايى پسماندهاى 
پزشكى و پسماندهاى وابسته را تصويب كرد كه مطابق اين ضوابط 
پسماندهاى پزشكى ويژه به  تمامى پسماندهاى عفونى و زيان آور 
ناشــى از بيمارستان ها، مراكز بهداشــتى، درمانى، آزمايشگاه هاى 
تشخيص طبى و ساير مراكز مشابه كه به دليل باال بودن حداقل يكى 
از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيمارى زايى، قابليت انفجار يا 
اشتغال ، خورندگى و مشابه آن كه به مراقبت ويژه(مديريت خاص) 

نياز دارند، گفته مى شود.
مهم ترين و بيشترين حجم اين نوع پسماندها مربوط به پسماندهاى 
عفونى و تيز و برنده است و توليدكنندگان اين نوع پسماندها مكلف 
هستند پســماندهاى توليدى خود را به درستى در مبدأ تفكيك، 

جمع آورى و بى خطرسازى كنند.
با توجه به اهميت موضوع نشستى با كارشناس متخصص بهداشت 
ســتاد مديريت درمان تأمين اجتماعى استان همدان داشتيم تا از 
نحوه بى خطرسازى پسماندهاى عفونى بيمارستان ها و درمانگاه هاى 

تأمين اجتماعى استان همدان مطلع شويم.
كارشناس متخصص بهداشــت تأمين اجتماعى استان همدان در 
اين باره در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه بى خطرسازى پسماند 
در بيمارســتان هاى تأمين اجتماعى استان انجام مى شود، مطرح 
كرد: روزانه 400 كيلوگرم پسماند عفونى در بيمارستان هاى تأمين 

اجتماعى همدان بى خطرسازى مى شوند.
محمدرضا ســرواحمدى گفت: مديريت درمــان تأمين اجتماعى 
استان همدان به لحاظ احترام به حقوق محيط زيست و رعايت مفاد 
قانونى در اين زمينه، تمام اقدامات الزم در فرايند جمع آورى تا دفن 
بهداشتى پسماندها را به دقت مورد توجه قرار داده است به طورى كه 
درحال حاضر تمامى پسماندهاى عفونى، تيز و برنده و شيميايى-

دارويــى در مراكز درمانــى تابعه مديريت درمان اســتان همدان 
مطابق آئين نامه مربوطه به تفكيك در كيسه ها و سطل هاى با رنگ 
مشخص و ظروف مقاوم سفتى باكس جمع آورى و بى خطرسازى 

مى شود.
وى تصريح كرد: در بيمارســتان آتيه همدان و بيمارســتان دكتر 
غرضى مالير واحد بى خطرســازى و امحا پسماند داير است و هر 
يك از اين واحدها مجهز به دستگاه هاى اتوكالو با حجم باال بوده كه 
پرسنل آموزش ديده اين واحدها، پسماندهاى عفونى و تيز و برنده 
را با اســتفاده از اين تجهيزات بىخطر كرده و در واقع به پسماند 

عادى تبديل مى كنند.
ســرواحمدى تأكيد كرد: در اين بيمارستان ها روزانه بين 300 تا 
400 كيلوگرم پســماند عفونى بى خطرسازى شــده و براى دفن 
بهداشتى همراه پسماندهاى عادى تحويل مراكز ذى صالح مى شود.

كارشناس متخصص بهداشــت تأمين اجتماعى استان همدان با 
اشــاره به نحوه بى خطرسازى پســماند، اظهار كرد: دستگاه هاى 
بى خطرسازى پسماند نصب شده در بيمارستان هاى تابعه با حجم 
بيش از 2 هــزار ليتر و از نوع اتوكالو بوده كه با ايجاد بخار در دما 
و فشــار باال سبب غيرفعال شدن عوامل بيمارى زا در پسماند شده 
و پســماند خارج شده از دستگاه بدون خطر بيمارى زايى و محيط 

زيستى بوده و مى توان آن را به عنوان پسماند عادى تلقى كرد.
وى ادامــه داد: اين روش از روش هــاى نوين و با قابليت اطمينان 
باال براى بى خطرسازى پســماند محسوب شده و صحت عملكرد 
اين دســتگاه ها توسط آزمون هاى فيزيكى از نظر دما و فشار بخار، 
آزمون شيميايى و آزمون ميكروبى توسط آزمايشگاه معتمد محيط 
زيست به طور مداوم پايش مى شود به طورى كه با نمونه گيرى مداوم 
از پسماند بى خطرســازى شده توسط آزمايشــگاه بيمارستان ها 
و آزمايشــگاه معتمد محيط زيســت صحت فرآينــد مورد تأييد 
قرار مى گيرد. ســرواحمدى درباره پسماند واحدهاى سرپايى نيز 
خاطرنشان كرد: در واحدهاى درمانى سرپايى حجم پسماند توليدى 
بسيار كم اســت؛ بنابراين مديريت درمان استان به عقد قرارداد با 
شركت صاحب صالحيت و داراى مجوز بى خطرسازى پسماندهاى 
عفونى به منظور بى خطرسازى و امحا پسماندها در اين واحدها اقدام 
كرده است كه با تحويل پسماندها به اين شركت و پرداخت هزينه 

بى خطرسازى، اين كار توسط شركت انجام مى گيرد.
وى يادآور شد: در اين واحدها نيز همانند بيمارستان ها پسماندهاى 
عفونى و تيز و برنده به تفكيك در كيســه ها و سطل هاى با رنگ 
مشخص و ظروف مقاوم سفتى باكس جمع آورى شده و در مخازن 
مربوطه در اتاقك هاى نگهدارى موقت پسماند قرار گرفته و روزانه 
تحويل شــركت طرف قرارداد براى بى خطرسازى و دفع بهداشتى 

مى شود.
كارشناس متخصص بهداشت تأمين اجتماعى استان همدان درباره 
بى خطرســازى پسماندهاى شيميايى نيز گفت: اين پسماندها كه 
شــامل داروهاى تاريخ گذشــته، داروها و سرم هاى كامل مصرف 
نشده، دماسنج هاى جيوه اى و باقيمانده مواد شيميايى مورد استفاده 
در آزمايشــگاه ها، باطرى ها و ... هســتند، به منظور بى خطرسازى 

تحويل شركت هاى داراى مجوز در اين زمينه مى شود.

 معاون اشــتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان با بيان اينكه احتمال 
دارد نرخ بيكارى اســتان در بهار امسال يك 
تا 2 درصد افزايش يابــد، گفت: نرخ بيكارى 
اســتان تحت تأثير از كرونا شايد به 10 درصد 

برسد.
مصطفى قربان فــر در گفت وگو با ايســنا، با 
اشاره به اينكه اشتغال استان بيشتر در بخش 
كشاورزى اســت، اظهار كرد: همدان به دليل 
اينكه اســتان گردشــگرى نيســت، چندان 
تحت تأثير كرونا قرار نگرفته و به نظر نمى رسد 
نرخ بيكارى فصل بهار را تحت تأثير قرار دهد.

وى بــا تأكيد بر اينكه ممكن اســت 2 درصد 
به نرخ بيكارى بهار افزوده شود، تصريح كرد: 
بيشــترين آســيبى كه كرونا به اشتغال وارد 
كرده، در بخش گردشــگرى است اما بيشتر 
مشاغل استان همدان صنوف، صنايع كوچك 
و كشاورزى هستند كه خيلى در نرخ بيكارى 

تأثيرى ندارند.
قربان فــر در پاســخ به اينكه آيــا ثبت نام 9
هزار نفر براى بيمه بيــكارى در نرخ بيكارى 
اســتان تأثيرگذار اســت؟ گفت: 9 هزار نفر 
بيكار نشــده اند، بلكه برخــى از اين كارگران 
درحال فعاليت هســتند امــا به دليل رعايت 
فاصله گــذارى اجتماعى به صورت يك روز در 
ميــان كار مى كنند به همين دليل كارفرما به 
بيمه بيكارى معرفى مى كند تا نصف حقوق را 

دولت پرداخت كند.
معاون اشــتغال اداره كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان با اشاره به اينكه با 
ثبت 9 هزار بيمه بيكارى در اســتان به آمار 

بيكاران اضافه نمى شــود، افزود: بســيارى از 
صنــوف فقط يك ماه تعطيــل بوده اند ضمن 
اينكه هفته آينده مشخص مى شود چه تعداد 

به كار خود بازگشته اند.
وى با بيان اينكه 30 درصد از اشــتغال استان 
در بخش كشــاورزى اســت، يادآور شــد: در 
ماه هاى آينــده فعاليت در بخش مســكن و 
كشــاورزى در استان همدان بيشتر مى شود و 
به طور قطع اين موضوع بر نرخ بيكارى استان 

تأثيرى نخواهد داشت.
قربان فر با اشاره به اينكه اگر وضعيت افرادى 
كه از بيمه بيكارى اســتفاده مى كنند تا پايان 
سال ادامه يابد بيكارى به حساب مى آيد، بيان 
كرد: در اســتان همدان تعديل نيروى زيادى 

صورت نگرفته اســت و حتى هتل ها نيروهاى 
خود را حفظ كرده اند و حقوقشان را پرداخت 

مى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلى متقاضى 
كار بيشتر اســت، اظهار كرد: اين وضعيت در 
نرخ مشاركت تأثيرى ندارد و فقط تأثير جزيى 

در نرخ بيكارى فصل بهار خواهد داشت.
قربان فر با بيان اينكه نرخ مشاركت اقتصادى 
استان در سال گذشته وضعيت خوبى داشت، 
اعالم كرد: نرخ مشــاركت اســتان همدان در 
سال گذشته 45/5 درصد بوده درحالى كه نرخ 

مشاركت كشور 43 درصد بوده است.
وى با اشــاره بــه اينكه براســاس آمار مركز 
آمار، اســتان همدان در ســال گذشته جزو 

5 اســتان داراى كمترين نــرخ بيكارى بوده 
است، خاطرنشان كرد: استان همدان در سال 
گذشته پس از خراسان جنوبى داراى كمترين 
نرخ بيكارى بوده به طورى كه نرخ بيكارى سال 

98 اين استان 7/3 گزارش شده است.
معاون اشــتغال اداره كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان افزود: نرخ بيكارى 
اســتان در بهار سال گذشــته 6/1 بوده است 
و امسال به دليل شرايط كرونايى كه در كشور 

حاكم شده احتمال دارد به 10 درصد برسد.
وى بــا بيان اينكه نرخ بيكارى 4 فصل ســال 
گذشــته 7/3 درصد بوده اســت، گفت: نرخ 
بيكارى تابستان، پاييز و زمستان سال گذشته 

به ترتيب 5/3، 8/6 و 9/3 درصد بوده است.

كارگران فصلى 
مشمول بيمه 
بيكارى مى شوند

 دبيرخانه كارگر اســتان همــدان با بيان 
اينكه تك تك كارگران فصلى مشــمول قانون 
كار هســتند، گفت: براســاس آمــار تأمين 
اجتماعى در ســال گذشته 248 هزار نفر در 
همدان بيمه شــدند كه دوسوم اين كارگران 
فصلى هستند كه حتماً مشمول بيمه بيكارى 

مى شوند.
چنگيز اصالنى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه تمامى افرادى كه در بنگاه هاى خدماتى، 
كشــاورزى، صنعتى، توليدى، فضاى ســبز 
شهرى و مســافربرى فعاليت دارند مشمول 
قانون كار هستند، اظهار كرد: تك تك كارگران 

فصلى مشــمول قانون كار هستند و براساس 
ماده 148 قانون كار بايد توســط كارفرمايان 

بيمه شوند.
وى با تأكيد بــر اينكه كارفرمايان فصلى بايد 
كارگران خــود را بيمه كننــد، تصريح كرد: 
براساس ماده 36 قانون تأمين اجتماعى ماهانه 
7 درصد از كارگر، 20 درصد از كارفرما بابت 
بازنشســتگى كارگر و 3 درصد به عنوان حق 
بيمه بيــكارى در مجموع 30 درصد بابت هر 

كارگر به سازمان تأمين اجتماعى واريز شود.
اصالنى با اشــاره به اينكه تمــام كارفرمايان 
بايد تا پايان هر ماه ليســت كارگران خود را 
بــه تأمين اجتماعى ارائه دهند، بيان كرد: هر 
اتفاقى كه براى كارگرانى كه توســط كارفرما 
بيمه هستند، مى افتد بايد به طور 100 درصد 

بيمه بيكارى دريافت كنند.
دبير خانه كارگر استان همدان در ادامه بيان 
كرد: كارگران فصلى كه خودشــان با عنوان 

خويش فرما حــق بيمه پرداخــت مى كنند، 
مشمول بيمه بيكارى نمى شوند.

وى بــا بيان اينكــه كاگران ســاختمانى نيز 
مشمول بيمه اجبارى هستند، گفت: كارگران 
ســاختمانى از جمله نقاش ســاختمان كه از 
ســازمان فنى وحرفه اى كد شناســايى دارند، 
با ارائه اين كد به تأمين اجتماعى، مشــمول 
بيمه خواهنــد بود و كارفرمايان هر ماه 16/8
درصد بابت كارگران پرداخت مى كنند و بيمه 

بيكارى نيز به آنها تعلق مى گيرد.
اصالنــى بــا تأكيــد بــر اينكه دوســوم از 
بيمه شــدگان ســال 98 فصلى هستند و در 
بخش هاى خدمات، كشاورزى و ساختمانى 
فعاليت دارند، خاطرنشــان كــرد: اين افراد 

حتماً مشمول بيمه بيكارى هستند.
وى درباره كارگران روزمزد نيز يادآور شــد: 
هر كســى يك روز در قالب كارگر كار كند 
بايد توســط كارفرما بيمه شود كه متأسفانه 

ايــن اقدام صــورت نمى گيرد امــا كارگران 
روزمــزدى كه در ساختمان ســازى فعاليت 
مى كننــد، بايــد در هنگام دريافــت پروانه 

ساختمانى بيمه شوند.
اصالنــى افــزود: در بخش كشــاورزى نيز 
كارگــران روزمزدى كــه با عنــوان راننده 
ماشين آالت كشاورزى و مرغدارى ها مشغول 
به كار هســتند، كارفرما 2 ماه فرصت دارد 
كه 10 درصد حق بيمه به ســازمان تأمين 
اجتماعــى پرداخت كند تا مشــمول بيمه 

بيكارى شوند.
وى درباره كمك هاى معيشــتى به كارگرانى 
كه شــغل خود را به واســطه كرونا از دست 
داده اند نيز گفت: خانه كارگر افراد زيادى را 
سراغ دارد كه با كمترين حقوق و در مضيقه 
زندگى مى كنند اما تاكنون كسى براى كمك 
به كارگــران به ما مراجعه نكرده تا اين افراد 

را معرفى كنيم.

معاون اداره كار استان خبر داد

احتمال افزايش نرخ بيكارى همدان 
به 10 درصد

هفت بهله پرنده شكارى بهبود يافته و تيمار شده 
شاهى،  عقاب  يك  سرطاليى،  عقاب  دو  شامل  كه 
طى  از  پس  دليجه  بهله  يك  و  سارگپه  بهله  سه 
كردن دوران نقاهت توسط اداره كل محيط زيست 
شنبه 20 ارديبهشت ماه در دامنه كوه الوند همدان 

رهاسازى و به دامن طبيعت بازگردانده شدند

عكس: پوريا پاكيزه

رهاسازى رهاسازى 
پرندگان پرندگان 
شكارى شكارى 
در همداندر همدان
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زيان سنگين تيم هاى ليگ جزيره 
 با وجود ادامه يافتن رقابت هاى ليگ برتر انگليس، تيم هاى اين ليگ 

300 ميليون پوند ضرر مالى خواهند داشت.
به گزارش تلگراف ، باشــگاه هاى ليگ برتر انگليس حتى اگر فصل را 
تمام كنند بيش از 300 ميليون پوند از دست مى دهند؛ به گفته اين منبع، 
تيم ها بايــد از 300 ميليون پوند تا 350 ميليون پوند(434 ميليون دالر) 
به اسپانســرها برگردانند، زيرا آنها به دليل شيوع ويروس كرونا، شرايط 
قــرارداد را براى نمايش بازى ها نقض كردند. به ويژه، آنها نتوانســتند 

مهلت هاى الزم براى نشان دادن بازى ها را رعايت كنند.
اگر فصل پخش به اتمام نرســد، بايد باشــگاه ها حــدود 800 ميليون 
پوند(990 ميليون دالر) برگردانند كه رقمى بســيار سنگين خواهد بود 

و به همين دليل تيم ها مصمم به ادامه رقابت هاى فصل جارى هستند.

ضرر يكصد ميليون دالرى باشگاه هاى آلمان
 تيم هاى حاضر در بوندسليگا و ليگ دسته يك آلمان به دليل برگزارى 
ادامه بازى ها بدون تماشاگر، ممكن است كه 100 ميليون دالر زيان كنند.

به گزارش كيكر، سرانجام پس از كش و قوس هاى فراوان، دولت آلمان 
با برگزارى ادامه رقابت هاى بوندســليگا و ليگ دســته يك اين كشور 

موافقت كرد.
ادامه رقابت هاى بوندســليگا و ليگ دســته يك آلمــان بدون حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد و اين موجب مى شود تا نزديك به 100

ميليون دالر خسارت به باشگاه وارد شود.
طبق گزارش كيكر تيم هاى بوندســليگا به دليل برگزارى 9 بازى پايانى 
فصل بدون حضور تماشــاگران 69 ميليون دالر و تيم هاى ليگ دسته 

نخست هم 22 ميليون دالر زيان خواهند كرد.
البته كيكر نوشت كه باشــگاه ها از تماشاگران خود خواسته اند كه پول 
بليت هايى را كه براى ادامه بازى ها تا پايان فصل پرداخت كرده اند بازپس 
نگيرند تا آنها بتوانند اين دوران بحرانى را پشت ســر بگذارند و به نظر 
مى رسد كه هواداران در اين مورد با باشگاه هاى محبوب خود همكارى 

داشته باشند تا متحمل اين زيان بزرگ نشوند.
يكى از اصلى ترين داليلى كه سبب شد تا فصل فوتبالى در بوندسليگا 
نيمه كاره رها نشود همين زيان هاى زيادى است كه باشگاه ها درصورت 

لغو ليگ با آن مواجه خواهند شد.
با برگزارى ادامه بوندســليگا و ليگ دسته نخست، باشگاه ها مى توانند 
امتياز پخش تلويزيونى بازى ها را از اسپانســرها دريافت كنند و به اين 
ترتيب بخش زيادى از بدهى هاى خود به بازيكنان را پرداخت خواهند 

كرد در غير اين صورت بيشتر آنها ورشكست خواهند شد.

فيفا با پيشنهاد AFC موافقت كرد
 يك روزنامه قطرى اعالم كرد فيفا با درخواست كنفدراسيون فوتبال 

آسيا براى زمان بندى مسابقات تيم هاى ملى موافقت كرده است.
روزنامه اســتاد الدوحه قطر درباره سرنوشت مسابقات فوتبال در قاره 
آسيا نوشت: «فدراسيون فوتبال قطر در جلسه كنفدراسيون فوتبال آسيا با 
فدراسيون هاى ملى كه در تاريخ 15 ژوئن (26 خرداد) برگزار مى شود، 
شركت خواهد داشــت تا سرنوشت مسابقات قاره اى كه از اواسط ماه 
مارچ به دليل ويروس كرونا متوقف شده است، مشخص شود؛ به ويژه 
رقابت هاى انتخابى جام جهانــى 2022 قطر و انتخابى جام ملت هاى 

2023 آسيا در كنار مسابقات ليگ قهرمانان 2020 آسيا.
كميته هاى كارى كنفدراسيون فوتبال آسيا به نشست ها و جلسات خود 
ادامه مى دهند به ويژه كميته اضطرارى كــه پس از آغاز ويروس كرونا 
تشكيل شد. به عالوه كميته مسابقات براى تعيين سناريوهاى نهايى 2

رقابت؛ هم رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا و هم مسابقات كاپ آسيا 
پيش از آنكه آنها را به فدراســيون هاى محلى در جلسه ماه آينده خود 

ارائه بدهد.»
استاد الدوحه همچنين پيش بينى كرد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا پاسخ 
فيفا را درباره پيشــنهاداتش در ارتباط با بازى هاى معوقه انتخابى جام 
جهانــى 2022 و برگزارى آن در ماه هــاى اكتبر و نوامبر دريافت كرده 
است: «ماه سپتامبر براى آماده سازى تيم ها پيش از اتمام مسابقات انتخابى 
جام جهانى درنظر گرفته شده است و همچنين فدراسيون هاى كشورها 
اجازه دارند مسابقات خود را كه از ماه مارس تعطيل شده، برگزار كنند. 

پيش بينى مى شود فيفا با اين درخواست موافقت كرده باشد.»
اين روزنامه قطرى همچنين با اشــاره به طرح برگزارى ليگ قهرمانان 
آسيا به صورت متمركز ادامه داد: «به نظر مى رسد AFC به حل و فصل 
مشكل برگزارى مسابقات ليگ قهرمانان نزديك شده است و بازى هاى 
شرق و غرب قاره را در يك كشور برگزار كند و يا بازى هاى هر گروه 

در يك كشور برگزار شود. 

تويسركان آماده ميزبانى از اردوها و 
مسابقات ورزشى است

 شهرستان اسداباد با برخوردارى از امكانات طبيعى و سخت افزارى 
مى تواند يك گزينه مناســب براى برگزارى اردوها و مسابقات معتبر 

ورزشى در سطح تيم هاى ملى و كشور باشد.
رئيس اداره ورزش و جوانان تويســركان بــا اعالم اين مطلب به ايرنا 
گفت: تويسركان از اقليم و آب و هوايى دلپذير و پاك برخوردار است 
و جاذبه ها و چشم اندازهاى طبيعى آن مى تواند يكى از مزيت هاى ويژه 

براى ميزبانى از مسابقات ورزشى باشد.
على حقيقى بيان كرد: اين شهرســتان از خوابگاه ورزشــى با ظرفيت 
پذيــرش قابل قبــول و امكانــات و تجهيزات بدن ســازى به منظور 
آماده ســازى تيم هاى مختلف ورزشى در رشــته هاى متنوع برخوردار 
اســت و ســرانه قابل قبول و باالتر از ميانگين اســتانى تويسركان از 
فضاهاى ورزشى نيز يكى از امتيازهاى اين شهرستان به حساب مى آيد.
وى افزود: ميزبانى تويســركان از اردوها و مســابقات متنوع ورزشى 
عالوه بر ايجاد شــور و نشاط عمومى، زمينه ساز معرفى بيش از پيش 
اين شهرستان به عنوان بهشــت غرب ايران زمين و به دنبال آن پويايى 

گردشگرى و اقتصاد اين شهرستان است.
حقيقى با اشاره به اينكه تويسركان در سال هاى اخير ميزبان رويدادها 
و مســابقات مهم و معتبر ملى بوده، خاطرنشان كرد: برگزارى مرحله 
نهايى ليگ دوچرخه سوارى كشور، مسابقات ليگ برتر كبدى كشور و 
مسابقات انتخابى تيم ملى فوتسال زير 15 سال ايران، مسابقات مرحله 
نهايى ســپك تاكرا كه برخى از آنها بيشتر از يك بار برگزار شده اند از 

نمونه هاى ميزبانى تويسركان به شمار مى روند.
وى متذكر شــد: عالوه بر اين، شهرســتان تويســركان در رشته هاى 
مختلف ورزشى مانند كبدى، گلبال، ورزش هاى رزمى، سپك تاكرا و 
كشتى از استعدادهاى خوبى برخوردار است و حرف هاى زيادى براى 

گفتن در سطح ملى دارد.

ساخت ورزشگاه جام جهانى 2022 
از زباله هاى صنعتى

 قرار است استاديوم 40 هزار نفرى ابو عبود قطر، يكى  از ميزبان هاى 
جام جهانى 2022 از طريق زباله هاى تفكيك شده صنعتى ساخته شود.
به گزارش ايسنا، كار در ورزشگاه راس ابو عبود كه عمدتاً از زباله هاى 
صنعتى ساخته شده است، با سرعت زياد درحال انجام است و يكى از 
8 ورزشگاه پيشنهادى جام جهانى 2022 فيفا است. كميته عالى تحويل 
و ميراث (SC)، كه كميته ســازماندهى محلى اين مســابقات است، 
درحال ســاخت تنها 8 استاديوم براى اين مسابقات است. كار بر روى 
8 ورزشگاه جام جهانى قطر و پروژه هاى بزرگ مرتبط با اين مسابقات 

برخالف شيوع ويروس همه گير كرونا ادامه دارد.
ورزشگاه راس ابو عبود قرار است مسابقات مرحله يك چهارم نهايى را 
ميزبانى كند. تاكنون 923 كانتينر از 949 كانتينز زباله هاى صنعتى مورد 

نياز براى ساخت آن به محل استاديوم تحويل داده شده است.
پس از پايان مســابقات، اســتاديوم 40 هزار ظرفيتــى كامًال تخريب 
مى شــود و قطعات آن به تيم هاى ورزشــى در قطر و خارج از كشور 
تبديل مى شود.  از بين 8 ورزشگاه پيشنهادى جام جهانى، كار در يك 
استاديوم ورزشگاه بين المللى خليفه درحال حاضر كامل است، درحالى 
كه شــوراى عالى قول داده است 2 ســال پيش از آغاز مسابقات جام 

جهانى، محل هاى باقى مانده را تحويل دهد.
جام جهانى فيفا 2022 به دليل اختالف دماى تابستان در كشور كوچك 
خاورميانه در زمســتان برگزار مى شود. به اين ترتيب، جام جهانى فيفا 

قطر 2022، از 21 نوامبر تا 18 دسامبر برگزار مى شود.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
آقــاى على اصغــر طاهــرى نيــاكان داراى شــماره شناســنامه  639 بــه شــرح 
ــت  ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 75/99/112 از اي ــه كالس دادخواســت ب
ــماره  ــه ش ــاكان ب ــرى ني ــر طاه ــادروان اكب ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/01/18 در اقامت ــنامه  10 در تاري شناس
ــاكان  ــرى ني ــر طاه ــى اصغ ــه: 1-عل ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
ــرى  ــى 2-جعف ــد متوف ــنامه639 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1359 ب ــر متول ــد اكب فرزن
ــى  ــد متوف ــه شــماره شناســنامه5 فرزن ــد 1361 ب ــر متول ــد اكب ــاكان فرزن ــرى ني طاه
ــنامه88  ــماره شناس ــه ش ــد 1365 ب ــر متول ــد اكب ــاكان فرزن ــرى ني ــد طاه 3-احم
ــماره  ــه ش ــد 1354 ب ــر متول ــد اكب ــاكان فرزن ــرى ني ــه طاه ــى 4-فاطم ــد متوف فرزن
شناســنامه517 فرزنــد متوفــى 5-اكــرم طاهــرى نيــاكان فرزنــد اكبــر متولــد 1357 بــه 
شــماره شناســنامه570 فرزنــد متوفــى 6-اعظــم طاهــرى نيــاكان فرزنــد اكبــر متولــد 
ــى  ــه خداويس ــى 7-پروان ــد متوف ــنامه4040038495 فرزن ــماره شناس ــه ش 1368 ب
ــا  ــى اينــك ب ــنامه241 همســر متوف ــماره شناس ــه ش ــد 1348 ب ــد عيســى متول فرزن
ــد  ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش انج
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ نخســتين آگه
(م الف 85)
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آگهي فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه آقــاى ســعيد رزم پــوش برابــر وكالتنامــه شــماره 36873-
1393/07/10 دفتــر 3 اســدآباد بــا وكالــت از طــرف مالــك جعفــر محمدخانــى 
ــر  ــدق دفت ــي مص ــهاديه محل ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــم ب ــد هاش فرزن
اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــي هســتند كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
ــى از 16  ــالك 181 فرع ــان مســكونى تحــت پ ــاب آپارتم ــك ب ششــدانگ ي
فرعــى از 1578  اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان 
ــه مســاحت ششــدانگ 64  كــه ذيــل ثبــت 21192 دفتــر 132 صفحــه  181 ب
مترمربــع بــه شــماره چاپــى  789968 ج93 بــه نــام جعفــر محمدخانى ســند 
مالكيــت اوليــه بــه دليــل جابجايــى مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند 
المثنــى را نمــوده اســت برابر ســند رهنــى شــماره 6437 مــورخ 1392/03/21 
دفتــر 102 اســدآباد در قبــال مبلــغ 505/797/523 ريــال نــزد بانــك مســكن 

ــد.  ــن مى باش در ره
ــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت  ل
ــه  ــام معامل ــي انج ــس مدع ــر ك ــا ه ــود ت ــي مي ش ــيله آگه ــن وس بدي
ــن  ــار اي ــخ انتش ــد از تاري ــود باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج و ي
ــالك شهرســتان  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــدت ده روز ب آگهــي طــي م
ــند  ــا س ــت و ي ــند مالكي ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم ــدآباد مراجع اس
ــا  ــورت انقض ــد در ص ــليم نماي ــود را تس ــي خ ــي كتب ــه اعتراض معامل
مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض 
ــام  ــه ن ــي ب ــند المثن ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالكي ــل س ــه اص چنانچ

ــد.  ــد ش ــليم خواه ــادر و تس ــي ص متقاض
(م الف 47)

كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي فقدان سند مالكيت 
ــهاديه  ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــنى ب ــى حس ــاى امامعل ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
محلــي مصــدق دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــي هســتند كــه يــك 
جلــد ســند مالكيــت شــش دانــگ يكبــاب ســاختمان بــه مســاحت دويســت 
ــالك 19 فرعــى مجــزى شــده  ــع پ ــم مترمرب ــع و ســه ده ــزده مترمرب و پان
ــل  ــه ذي ــدان ك ــش هم ــش ش ــدآباد بخ ــتان اس ــى در شهرس از 1852 اصل
ــام  ــه ن ــى 791567 ب ــماره چاپ ــه ش ــر 293  ب ــت 42018 صفحــه315 دفت ثب
آقــاى امامعلــى حســنى صــادر و تســليم شــده، در هنــگام جابجايــى مفقــود 

ــده اســت. گردي
ــون ثبــت  ــه مــاده 120 آيين نامــه قان ــه اســتناد تبصــره الحاقــي ب ــذا ب  ل
ــا  ــا هــر كــس مدعــي انجــام معاملــه ي بديــن وســيله آگهــي مي شــود ت
ــن  ــار اي ــخ انتش ــد از تاري ــى باش ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س وج
ــتان  ــالك شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــدت ده روز ب ــي م ــي ط آگه
ــند  ــا س ــت و ي ــند مالكي ــل س ــه اص ــن ارائ ــه و ضم ــدآباد مراجع اس
معاملــه اعتراضــي كتبــي خــود را تســليم نمايــد در صــورت انقضــا مــدت 
واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل 
ــادر و  ــام متقاضــي ص ــه ن ــي ب ــند المثن ــه نشــود س ــت ارائ ــند مالكي س

ــد شــد.  تســليم خواه
(م الف 48)

كامران متقى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقــاى فرامــرز نــادرى داراى شــماره شناســنامه  2632 بــه شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 111/66/99 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان خانــم اميــدى بــه شــماره شناســنامه  
32 در تاريــخ 1397/08/05 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه 
ــى  ــى گواه ــه: 1- متقاض ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ورث
ــادرى  ــدى ن ــى 2-مه ــر متوف ــر پس ــخصات فوق الذك ــا مش ــت ب حصروراث
ــد 1366  ــار متول ــادره از به ــنامه293 ص ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد عليرض فرزن
پســر متوفــى 3-فاطمــه نــادرى فرزنــد عليرضا بــه شــماره شناســنامه3225 
ــد  ــادرى فرزن ــر ن ــى 4-قدم خي ــر متوف ــد 1360 دخت ــار متول ــادره از به ص
ــر  ــد 1346 دخت ــار متول ــادره از به ــنامه2019 ص ــماره شناس ــه ش ــا ب عليرض
متوفــى 5-پــرى نــادرى فرزنــد عليرضــا بــه شــماره شناســنامه 2018 صــادره 
ــا انجــام تشــريفات  ــر. اينــك ب ــى والغي ــر متوف ــد 1345 دخت ــار متول از به
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد  ــاه تقدي نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

شــد. (م الــف 84)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى صفرى داراى شماره شناســنامه  10315 به شرح دادخواست به كالسه 68/99/112 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم صفرى به شماره شناسنامه  3970 در تاريخ 97/06/23 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-مهدى صفرى فرزند ابراهيم متولد1351 به شماره 
شناسنامه 10315 فرزند متوفى 2-منوچهر صفرى فرزند ابراهيم متولد1352 به شماره شناسنامه 10674 فرزند متوفى 3-هادى 
صفرى فرزند ابراهيم متولد1353 به شماره شناسنامه 10675 فرزند متوفى 4-مهرى صفرى فرزند ابراهيم متولد1345 به شماره 
شناسنامه 8865 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.(م الف 86)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

احتمال آغاز مسابقات ليگ فوتبال
 از اواخر خرداد

 آغاز تمرينات تيم هاى فوتبال از اواخر ارديبهشــت يا اوايل خرداد 
و همينطور آغاز مســبقات از اواخر خرداد، يكى از فرضيات ستاد ملى 

مقابله با كرونا براى آغاز فوتبال است.
به گزارش ايسنا، معاون كل وزير بهداشت درباره زمان انجام فعاليت هاى 
ورزشــى مانند فوتبال گفت: جلسه اى با حضور معاون وزير ورزش و 
رئيس فدراسيون پزشكى ورزشــى داشتيم و برنامه بوندس ليگا، سرى 

A و الليگا را بررســى كرديم. با توجه به وجود 9 بازى از فصل جارى 
و احتســاب 3 هفته تمرين، مى توان در يك بازه 9 هفته اى مسابقات را 

برگزار كرد. 
ايرج حريرچى، ادامه داد: اكنــون موضوع ليگ قهرمانان و فصل آينده 
مسابقات و بازى هاى ملى هم مطرح است. مهم ترين موضوع، سالمت 
بازيكنان و مربيان اســت. در اين زمينه محدوديت هايى وجود دارد كه 
به طور مثال نمى توانيم براى مدتى هواداران را در ورزشگاه داشته باشيم.

وى درباره زمان احتمالى آغاز مســابقات گفــت: يكى از فرضيات ما 
اين اســت كه تمرينات از اواخر ارديبهشــت يا اوايل خرداد آغاز شود 

و پــس از 3 هفته تمرين، مســابقات را آغــاز و در اواخر مرداد تمام 
كنيم. يكى از فرضيات هم اين است كه شايد امكان برگزارى مسابقات 
وجود نداشته باشد. حريرچى با اشاره به محدوديت هاى احتمالى براى 
آغاز تمرينــات تيم ها از جمله حفظ فاصله گذارى، گفت: با وجود اين 
در هنگام مســابقات، اين موضوع اجتماب ناپذير است و بازيكنان بايد 
به طور تمام عيار بازى كنند. در هنگام مســابقه محدوديت هايى درباره 
شــادى گل لحاظ خواهيم كرد. وى تأكيد كرد كه در شــرايط كنونى 
امكان برگزارى مســابقاتى مانند كاراته، كشــتى و ... كه نيازمند تماس 

ورزشكاران با همديگر است، وجود ندارد.

آقاى گل پرتغال در 
تيررس يونايتد

 منچســتريونايتد براى تقويت خط 
حملــه خود به دنبال بــه خدمت گرفتن 

آقاى گل ليگ پرتغال است.
به گزارش ســاكرنت، منچســتريونايتد 
عالقه زيــادى به مهاجــم بنفيكا يعنى 
كارلوس وينيســيوس دارد كــه در اين 
فصل با عملكرد خوب خود موجب شده 
است تا تيم هاى زيادى خواهان او باشند. 
درخشــش اين بازيكن سبب شده است 
تا قيمت او به 100 ميليون يورو برسد و 
بايد ديد يونايتد حاضر است چنين رقمى 
را به تيم بازيكن ساز بنفيكا پرداخت كند 
يا خير. اين بازيكن 25 ســاله برزيلى در 
اين فصل 36 بازى را در همه مســابقات 
انجام داد ، 20 گل به ثمر رســاند و 12 
پاس گل داد. وينيســيوس بهترين گلزن 

ليگ پرتغال است.

اوزيل با آرسنال تمديد 
نمى كند

 مسوت اوزيل قصد ندارد قراردادش 
را با آرسنال تمديد كند

به گزارش تايمز، مسوت اوزيل هافبك 
آرســنال پس از اتمام قراردادش اين تيم 
را ترك خواهد كرد. براين اساس قرارداد 
اوزيل با توپچى ها تا تابستان سال 2021 
اعتبار دارد و طبق گفته اركوت سوگوت 
نماينده اوزيل، اين قرارداد تمديد نخواهد 
شــد. نماينده و مديربرنامه هاى مسوت 
اوزيل گفت: قرارداد مســوت در ســال 
آينده منقضى مى شــود. هيچ تغييرى در 
اين زمينه ايجاد نخواهد شــد. آنچه در 
انتظار ما در آينده است رفتن او از آرسنال 
خواهد بود، او درباره احتمال رفتن اوزيل 
به فنرباغچه گفت: من نمى توانم درباره 

عالقه فنرباغچه چيزى بگويم.

چراغ سبز دولت انگليس 
براى ادامه ليگ جزيره 

انگليس،  دولــت  تأييد  براســاس   
كشــور  اين  در  ورزشــى  رقابت هاى 
از جملــه ليگ برتر جزيــره مى توانند 
از ابتــداى ژوئــن و پشــت درهــاى 
بســته فعاليت خود را از ســر بگيرند. 
ليگ جزيره در نشســت خود را براى 
رقابت ها  ســرگيرى  از  تاريــخ  تعيين 
تــالش مى كند و بزرگ تريــن مانع بر 
سر پيگيرى مســابقات، تمايل نداشتن 
تيم هاى در منطقه ســقوط براى بازى 
كــردن در زمين بى طرف اســت؛ زيرا 
چنيــن اتفاقى در عمل بخــت آنان را 
براى كســب 3 امتياز ارزشمند خانگى 
از آنان مى ربايد. با توجه به ضرب االجل 
يوفا به ليگ هاى سرتاسر اروپا براى ارائه 
برنامه هاى خود به منظور ادامه مسابقات 
داخلى، ليگ برتر انگليــس تأكيد كرده 
است كه همچنان بر تمايل خود مبنى بر 

اتمام رقابت ها متحد است.

 مجمــع انتخاباتــى هيأت كبدى اســتان 
همدان با حضــور مديركل ورزش و جوانان 
اســتان و رئيس فدراســيون كبدى كشور و 
اعضــاى مجمع هيأت كبدى اســتان برگزار 
شد و سيد مصطفى موسوى با كسب اعتماد 
مجمع به عنوان رئيس هيأت كبدى استان در 

يك پروسه 4 ساله انتخاب شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
اين مجمع خواهان فعال شــدن ظرفيت هاى 

ورزش كبدى در استان همدان شد.
محسن جهانشير اظهار كرد: امروز همه ما بايد 
براى اعتالى ورزش استان همدان به هر نحو 

ممكن از ظرفيت هاى موجود استفاده كنيم.
وى گفــت: هيأت كبدى اســتان با توجه به 
سابقه درخشــان فعاليت، بايد همه آنچه در 
 توان اســت را به كار گيرد تــا موفقيت هايى 
بيش از پيش براى استان همدان حاصل شود.

فدراسيون  قدردانى از رياست  جهانشــير با 
كبدى و رئيس ســابق اين هيأت در اســتان، 
افــزود: قطعــا اگــر همراهــى و همكارى 
فدراســيون با اســتان نبــود و رئيس هيأت 
استان با ســرلوحه قرار دادن وفاق و همدلى 
عمل تالش نمى كرد، امروز جايگاه اســتان 
همــدان در حوزه هاى مربيگــرى، داورى و 

ورزشكاران به اين سطح نمى رسيد.
وى با بيان اينكه اميدواريم اين مهم در آينده 
با هــدف ارتقاى جايگاه فعلى دنبال شــود، 
گفت: 10 شهرستان اســتان همدان هركدام 
داراى ظرفيت هــاى خاص خود هســتند كه 

بايد با وفاق و همدلى با سكان دارى رياست 
جديد هيأت كبدى اســتان اين استعداد ها در 
2 بخــش همگانى، حرفه اى و قهرمانى دنبال 

شود.
جهانشــير با اشــاره به عزم و همدلى مجمع 
انتخابات هيأت كبدى اســتان همدان، گفت: 
سيد مصطفى موسوى به عنوان رئيس جديد 
هيأت، بــا توجه به اعتمــاد اكثريت مجمع، 
مسئوليت ســنگينى عهده دار خواهد بود كه 
اهداف موردنظر  رســيدن به  براى  اميدوارم 
بيش از پيش حمايت هاى خود را تداوم دهد.
در ادامه رئيس فدراســيون كبدى جمهورى 
اســالمى ايران ضمن قدردانى از حمايت هاى 
همه جانبه مديركل ورزش و جوانان اســتان 
همدان از رشــته كبــدى و همچنين اتحاد و 
همدلى اعضاى هيأت كبدى اســتان همدان، 
اظهار كرد: موفقيت هــاى حاصله تا به امروز 
مرهون زحمات محمود كوثرى رئيس ســابق 
هيأت كبدى استان با همراهى همه جانبه شما 

بوده است.
عباس اورســجى با اشــاره به ظرفيت استان 
همدان در رشــته كبدى، گفت: خوشبختانه 
اســتان همدان در بحث مربيگرى و داورى 
كبدى در دنيــا حرف هاى زيادى براى گفتن 
دارد، بنابراين اين ظرفيت بايد توسعه يابد و 
كبدى همدان از تك قطبى بودن نيز خارج و 
به شهرستان هاى ديگر استان نيز صادر شود.

وى تصريــح كــرد: نيروى جوانــى توام با 
بهره گيرى از تجارب پيشكســوتان و بزرگان 

اين رشــته در اســتان همســو با فدراسيون 
مى توانــد اهداف ترسيم شــده را به موفقيت 
برســاند و در فدراســيون كبدى استراتژى 
خوبى در حوزه برنامه هاى داخلى و خارجى 

تدوين شده است.
اورســجى گفت: قرار است كميته بين المللى 
فدراســيون يك كارگروه تخصصى تشكيل 
دهد تا در حوزه اعزام مربى، كســب كرسى 
در فدراسيون و كميته هاى جهانى و يا آسيايى 

موفق تر از پيش عمل كنيم.
وى نــگاه ويژه وزارت ورزش، فدراســيون 
كبدى و اداره كل ورزش و جوانان اســتان ها 
را عامل موفقيت اين رشــته عنــوان كرد و 
گفت: اميدواريم با مشــورت و خرد جمعى 
در حوزه هاى مختلف بتواينم به آنچه هدف 

قرار داده ايم، دست يابيم.
گفتنى است در اين مجمع از ميان 5 كانديداى 
حاضر جليل اصالنى، حميد رحيمى و ناصر 
قيطاســى پيش از آغاز رأى گيــرى انصراف 
دادند و سيد مجتبى مجتبايى و سيد مصطفى 
موســوى براى انتخاب رياست هيأت با هم 
رقابت كردند كه پس از شــمارش آرا، ســيد 
مصطفى موسوى با كسب 10 رأى از مجموع 
13 رأى مأخوذه، به عنوان رئيس هيأت كبدى 
اســتان همدان به مدت 4 ســال معرفى و از 
زحمات محمــود كوثرى رئيس ســابق اين 

هيأت قدردانى شد.
موسوى هم اكنون شهردار شهر شيرين سو از 

توابع شهرستان كبودراهنگ است.

تدوين اصول 
تعيين تكليف فوتبال

 نمايندگان ســتاد مقابله با كرونا در ورزش در نشســتى با 
معاون وزارت بهداشت، پروتكل  تدوين شده براى فوتبال و از 

سرگيرى فعاليت ها در اين رشته را ارائه مى كنند.
ســتاد مقابله با كرونا در ورزش كه همزمان با ســتاد مركزى 

مبارزه با كرونا و با حضور مشترك نمايندگان وزارت ورزش و 
كميته ملى المپيك تشكيل و آغاز به كار كرد، با بررسى وضعيت 
بحران كرونا در شــهرهاى مختلف پروتكلى ويژه بازگشايى 
اماكن ورزشى و از ســرگيرى فعاليت هاى ورزشى را تدوين 

كرده است.
اين پروتــكل كه به صــورت عمومى و در بــر گيرنده تمام 

رشته هاست، تأييديه وزارت ورزش را هم گرفته است.
همچنين پروتكلى ويژه فوتبال تدوين شده و دستورالعمل هاى 

قابــل توجهى براى اين رشــته و بازگشــت به حالت عادى 
فعاليت هاى آن را مشخص كرده است. اين دستورالعمل ها ويژه 
فوتبال است و براى از سرگيرى احتمالى برنامه ها و فعاليت ها 

در اين رشته مالك عمل قرار خواهد گرفت.
قرار اســت در نشستى كه ميان نمايندگان ستاد مقابله با كرونا 
در ورزش با حريرچى معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى برگزار مى شود، اين قواعد ارائه شود تا تأييديه ستاد 

مركزى مقابله با كرونا در كشور را هم بگيرد.

سيد مجيد موسوى رئيس هيأت كبدى استان شد

شهـردار شيـرين سو 
رئيس هيأت استان
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باباطاهر

تقدير متفاوت طراحان مد از كادر درمان
اصفهانى ها با پارچه قلمكار 

ماسك طراحى كردند
 اينروزهــا كــه كرونا همــه حوزه هــاى مرتبط به 
گردشگرى و صنايع دستى را درگير كرده است خالقيت 
هنرمندان حرف نخســت را مى زند. اين مهم مى تواند از 
سوى هنرمندان همدانى هم مورد توجه قرار گيرد تا در 

اين زمينه طرح نو دراندازند. 
«هنرمندان اصفهانى همزمان با روز پرســتار به طراحى 
ماســك هايى برگرفته از هنر ايرانى و به صورت نمادين 
اقدام كردند تا با قدردانى از كادر درمانى كشور، بخشى 
از ماسك ها را نيز به شهرهاى خواهرخوانده اصفهان در 

دنيا بفرستند. »
يكى از اعضاى تيم طراح ماســك و مدير موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان، در گفت وگو با ايسنا، با اعالم اين خبر، 
درباره  اين اقدام توضيح مى دهد:  به دنبال شيوع ويروس 
كرونا در ايران و جهان، برخى اقدامات اجرايى توســط 
هنرمندان در حوزه هاى مختلِف ادبيات، سينما يا موسيقى 
و تجســمى، با هدف ثبت در تاريخ و كمك به شرايط 
حاكم در جامعه انجام شد. متوليان شهرى اصفهان نيز در 
طرحى جديد قصد دارند در روز پرستار از كادر درمانى 

كشور و البته دنيا قدردانى كنند. 
مهدى تميزى با بيان اين كه شــهردارى اصفهان در كنار 
خدمات بهســازى براى شــهروندان اصفهان به تازگى 
طرحى هنرمندانه را اجرا كرده كه به نوعى مى توان از آن 

به عنوان يك اثر در حوزه صنايع خالق و صنايع دســتى 
نام برد، اظهار مى كند: اين اثر از يك سو براى پيشگيرى 
از شيوع ويروس كرونا مفيد خواهد بود و از سوى ديگر 
به ترويج يكى از صنايع دستى نام دار اصفهان در دنيا نيز 

كمك مى كند. 
تميزى با اشاره به اينكه ماســك تهيه شده توسط گروه 
هنرى اصفهان با پارچه قلمكار است و با يك ُمهر ويژه  
قلمكارى شده، مى افزايد: ُمهر تهيه شده برگرفته از نشان 
اصفهان «برج قوس» اســت كه تصوير آن نيز بر سردر 

بازار قيصريه ميدان نقش جهان نقش بسته است. 
وى با بيان اين كه اين اثر هنرى توســط يك كارگروه در 
حوزه مد و لباس به سرپرســتى دالرا خدايى و با اجراى 
معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان طراحى و اجرا شده 

و در ســطح ملى و بين المللى توزيع مى شود، مى گويد: 
همزمان با روز پرســتار (23 ارديبهشــت) طرح اصلى 
رونمايــى و به صورت نمادين بخش زيــادى از آن به 
جامعه پزشكى و پرســتارى در بيمارستان هاى اصفهان 

اهدا مى شود. 
به گفتــه  مدير موزه هنرهاى معاصر اصفهان، بخشــى 
از ماسك هاى تهيه شــده نيز به 13 شهِر خواهرخوانده 
اصفهــان ماننــد «شــيان» در چيــن، «كواالالمپور» و 
«فرايبورگ» در آلمان فرســتاده مى شــود. همچنين بر 
اســاس برنامه ريزى هاى انجام شده و درصورت امكان، 
تعدادى از ماســك هاى طراحى شــده بــه چند نقطه 
فرهنگى دنيا مانند ســازمان ملل و وزارت بهداشــت 

جهانى ارسال مى شود. 

محدوديت هاى مسافرتى در دنيا 
همچنان باقى است

 با توجه به جديدترين گزارش «ســازمان جهانى 
بهداشــت» محدوديت هاى مسافرتى در 100 درصد 
از كشــورها همچنان باقى اســت و 72 درصد نيز 
مرزهايشــان را به طــور كامل به روى گردشــگران 

بين المللى بسته اند. 
به گزارش ايسنا، « سازمان جهانى بهداشت» از زمان 
اعالم شــيوع ويروس «كوويــد 19» به عنوان بحران 
ســالمت جهانى توسط ســازمان جهانى بهداشت، 
ســازمان جهانــى گردشــگرى(WHO) اقدامات 

كشورهاى مختلف را پيگيرى كرده است. 
بر اساس اين گزارش، از 217 مقصد در جهان، 156 
مقصد به طور كامل پذيرش گردشگران بين المللى را 

متوقف كرده اند. 
 مدت اجــراى محدوديت هاى مســافرتى در يك 
چهــارم از اين تعداد مقصدهــاى جهانى به 3 ماه و 
در 40 درصــد از اين مقاصد به دســت كم يك ماه 

رسيده است. 
براســاس اين گزارش كه در تاريــخ يازدهم «مى» 
منتشــر شــده اســت، تاكنون هيچ يك از كشورها 
محدوديت هاى مســافرتى كه در ابتــدا تعيين كرده  

بودند كاهش نداده و يا به پايان نرسانده است. 
83 درصــد از مقاصد گردشــگرى در اروپا به طور 
كامل مرزهايشــان را به روى گردشگران بين المللى 
بسته اند. در قاره آمريكا، اين آمار 80 درصد، در آسيا 
و اقيانوســيه اين آمار 70 درصد، در خاورميانه اين 
آمــار 62 درصد و در آفريقا 57 درصد اعالم شــده 

است. 
«زوراب پولوليكا شــويلى» دبير كل سازمان جهانى 
گردشــگرى بيان كرد:« حوزه گردشگرى در دورانى 
كه كشــورها و مــردم در قرنطينه به ســر مى بردند 
بيشــترين خســارت را در بين حوزه هاى مختلف 

متحمل شد.»
به اين ترتيب سازمان جهانى گردشگرى از مقامات 
كشــورهاى مختلف مى خواهد تا زمانى كه كاهش 
محدوديت هاى مسافرتى بى خطر باشد، مدبرانه براى 

اين هدف با يكديگر همكارى كنند. 
به گفته «زوراب پولوليكا شويلى»، گردشگرى منبع 
درآمــد ميليون ها نفر به ويژه در كشــورهاى درحال 
توسعه به شــمار مى رود. آغاز دوباره گردشگرى در 
جهان مى تواند شــغل هاى بسيارى را نجات دهد، از 
زندگى بســيارى از افــراد محافظت كند و به حوزه 

گردشگرى امكان بقا دهد. 

اگر قرار به بازگشايى موزه ها باشد 
 اگر قرار به بازگشــايى مجدد موزه ها باشــد، نيازمند تكميل و ابالغ 
پروتكل تهيه شده از سوى پژوهشــكده حفاظت و مرمت هستيم، تا بر 
اساس رفتارهاى آموزشى، با موزه ها و مخاطبان رفتار كنيم. اين مهم مورد 

تأكيد رئيس ايكوم ايران است. 
فعاليت دوباره موزه ها از مدتى پيش و پس از آغاز صحبت هايى مبنى بر 
كاهش آمار مبتاليان به كرونا ويروس بار ديگر بر سر زبان ها افتاد، هرچند 
شايعه ها مبناى بازگشــايى مجدد مكان هاى تاريخى مانند موزه ها كه در 
فهرســت مشــاغل و مكان هاى پرخطر از نظر انتقال كرونا ويروس قرار 

گرفته اند، نيست. 
براساس صحبت هايى كه گاهى مطرح مى شود، به نظر مى رسد تمايالت و 
نگاه ها فقط به سمت باز شدن موزه هاست، آن هم در شرايطى كه اگر موزه 
هم باز شود نه خبرى از گردشگر خارجى هست و نه از برگزارى تورها و 
در اين شرايط بُعد اقتصادى بى معنا مى شود چون اگر قرار باشد گروه هاى 
انفرادى هم در حد 5 نفر بازديد داشته باشند، دليل اصرارها براى باز شدن 

فضاهاى تاريخى مشخص نيست. 
هرچند برخى شنيده ها و بر اساس صحبت هايى كه معاون ميراث فرهنگى 
وزارت خانه ميراث فرهنگــى در پخش زنده صحبت هايش با موزه داران 
داشت از احتمال انجام رايزنى هايى براى حذف دست كم برخى موزه ها از 

ليست مكان ها و مشاغل پرخطر حرف مى زد. 
رئيس كميته ملى موزه هاى ايران (ايكوم) در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر 
لزوم توجه به مواردى خاص براى بازگشايى موزه ها، مى گويد: انجمن هاى 
مختلف موزه دارى و نهادهاى مرتبط با موزه در سراسر دنيا مانند ايكوم سى 
در تالش هســتند تا با تهيه و تكميل پروتكل هايى در صورت لزوم براى 

بازگشايى موزه ها استفاده كنند. 
احمد محيط طباطبايى با اشــاره به تهيه  و ارائه ى پروتكل هايى از سوى 
چند موزه در پكِن چين و برليِن آلمان، براى بازگشايى يك يا چند موزه، 
اظهار مى كند: بايد به اين نكته توجه داشــت كه امكان ضد عفونى كردن 
آثار تاريخى با موادى مانند الكل و ســاير موارد گندزدايى و ضدعفونى 
شونده وجود ندارد، چون قطعا آن ها تأثيرگذارى منفى روى آثار تاريخى 
دارند، حال اگر قرار باشــد اين اقدام را موزه هاى سرپوشيده انجام دهيم، 

وضعيت بدتر است. 
وى ادامه مى دهد: شايد بتوانيم فضاى نقاطى مانند مترو، سينما و تئاتر را 
براى ورود افراد جديد در هر نوبت آماده كنيم، اما اين كار به شــكل كلى 
در موزه ها امكان پذير نيســت و بايد از همان ابتدا نسبت به سالمت كامل 

افرادى كه به موزه ها وارد مى شوند اطمينان حاصل كنيم. 
وى با تأكيد بر اين كه فضاى موزه اى مانند فضاى تئاتر، ســينما يا مدرسه 
نيست، بلكه تلفيقى از همه ى آن هاست، مى افزايد: به دليل قرار گرفتن تعداد 
زياد افراد در كنار هم و در فضاهاى سربســته و با هدف رعايت فاصله ى 
اجتماعى، مدارس هنوز بازگشــايى نمى شــوند. حال بايد فكر كرد كه 
پيچيدگى هاى موزه به عنوان يك مكان آموزشى و گردشگرِى توامان، خطِر 
بيشــترى از مكان هاى ديگر دارد و به همين دليل قطعا بايد اولويت آخر 
براى بازگشايى باشد تا اين فضاها به حالت طبيعى و نرمال خود درآيند. 

وى با اشــاره به نبود هيچ گردشــگر داخلى و خارجى براى حضور در 
موزه ها و حتى برگزار نشدن تور توسط نهادها و دستگاه هاى مختلف مانند 
آموزش و پرورش، اظهار مى كند: در اين شرايط هيچ بازديدى به صورت 
گروهى و تور برگزار نمى شــود، اگر هم قرار بر انجام بازديدى باشد به 

صورت سازماندهى نشده، انفرادى يا اختيارى خواهد بود. 
رئيس ايكوم ايران با تأكيد بر لزوم در دستور كار قرار گرفتن پروتكل هاى 
مشخص براى كارمندان موزه ها پيش از باز شدن اين فضاها و پروتكل هايى 
كه پس از باز شــدن فضاهاى موزه اى را در دســتور كار دارند، مى گويد: 
بايد آموزش به كارمندان پيش از باز شــدن موزه ها و تعيين مسير حركت 
درســت پس از باز شدن موزه ها مانند رعايت فاصله گذارى اجتماعى در 

اين پروتكل ها مدنظر باشند. 
احمــد محيط طباطبايى خريد و فرش بليت مــوزه به صورت آنالين و 
استفاده از شبكه هاى مجازى از يك سو و از سوى ديگر استفاده از ماسك، 
دستكش و پاپوش جديد براى ورود به موزه و سنجش دماى بدن مخاطبان 
موزه اى را از نخستين موارد قابل توجه در ورود بازديدكنندگان به موزه ها 
مى داند و مى گويد: كشــورهايى مانند آلمان و چين در پروتكل هاى خود 
نخست به اين نكته توجه مى كنند كه شخص درخواست دهنده براى بازديد 
موزه بر اساس خوداظهارى كه در سايت هاى آن كشور داشته به ويروس 
كرونا مبتال نشده باشد. اين در حالى است كه ما در كشور چنين اقدامى را 

به صورت كلى براى همه مردم نداريم. 
محيط طباطبايى با تأكيد بــر اينكه بحران كرونا، مانند هر بحران ديگرى 
كه براى بشــر ايجاد مى شود، خالقيت و مواردى را به وجود مى آورد كه 
مى تواند راهگشاى زندگى بشر براى آينده باشــد. ادامه مى دهد: امروزه 
با اســتفاده از فضاى مجازى، امكانى هست كه بازديدهاى غيرحضورى 
حرفه اى را براى موزه ها دنبال كنيم و به جايى برســيم كه فرد در فضاى 
خانه و حتى از شــهرِ ديگرى بتواند از يك موزه و فضاى تاريخى ديدن 
كرده و در عين حال ورودى خود را پرداخت كند و به صورت زنده و به 

شكل تعاملى بازديد خود را انجام دهد.

■ دوبيتى باباطاهر 
به آب ديدكان كشتى برانم تو خود گفتى كه مو مالح مانم  
درين درياى بى پايان بمانم همى ترسم كه كشتى غرق وابو  
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■ حديث:
امام رضا (ع):

ماه رمضان... در آن، شب قدر است كه از هزار ماه بهتر است. در آن شب، هر كار حكمت آميزى 
فيصله داده مى شود و آن، آغاز سال است و هر خير و شر، يا زيان و سود، يا روزى و يا اََجلى كه 

در آن سال خواهد بود، در آن شب مقّدر مى شود. از اين رو، «شب قدر» ناميده شده است.  
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زهرا زنگنه »
■ مالــك بنــا بــا مشــاور ذى صــالح بــراى 

مرمــت بنــا قــرارداد منعقــد كنــد
ــا  ــه مالــك داده مى شــود ت ■ تســهيالتى ب

بنــا احيــا شــود.
ــه  ــت ارائ ــراى مرم ــك طرحــى را ب ■ مال
ــى  ــراث فرهنگ ــد مي ــس از تأيي ــد و پ كن

ــود. ــاز ش ــى آغ ــات اجراي عملي

 اينها مصوباتى اســت كه در جلسات مختلف 
بــراى نجــات عمارت 80 ســاله جنانى توســط 

مسئوالن مرتبط اتخاذ شده است.
آنچه جاى ســؤال مى گذارد اين اســت كه هنوز 
حيــات جنانى بــه تلنگرى بند اســت و پيگيرى 

تصميمات در دست پيگيرى است.
اگــر به عقــب برگرديم با توجه بــه پيگيرى هاى 
سازمان ميراث فرهنگى وقت از سال هاى گذشته و 
بازديد متوليان امر از اين بنا، به صراحت گفته شد 
كه عمارت جنانى بايد در فهرســت آثار ملى ثبت 
شده و قابل حفاظت باشد كه در اين راستا كارهاى 

حفاظتى و ثبت اثر نيز انجام شده است.
پيش از آن نيز آسيب هايى به اين 
بنا با هدف افزايش فضا وارد شد 
كه با ورود ميــراث فرهنگى اين 

اقدامات متوقف شد.
پس از اينكه عمــارت جنانى در 
سال 97 ثبت ملى شد همه بر اين 
باور بودند كه اين عمارت تاريخى 

از تخريب در امان خواهد ماند.
اما شــرايط به گونه اى رقم خورد 
كــه وضعيت كنونى بنا مناســب 
نيســت و در تازه تريــن اتفاق در 
نوروز 99 با تخريب ضلع شرقى 
اين عمارت راه بر ســاكنان كوچه 
جنبى آن بسته شد و مشكالتى را 

براى آنها ايجاد كرد.
اين نكته حايز اهميت اســت كه 

طرح مرمت ايــن بنا عالوه بر 
تاريخى  بنــاى  حفظ  به  اينكه 
كه  افرادى  براى  مى شود  منجر 
در آن خيابان تردد مى كنند نيز 

رفع خطر مى شود.
 با بررســى كه توســط ميراث 
فرهنگــى انجام شــده اســت 
بيشترين آسيب به ضلع شرقى 
و پشت بام اين بنا واردشده كه 
بــه ورود آب به داخل عمارت 
و افزايش تخريب بنا منجر شده 

است.
و  رسانه  پيگيرى هاى  خروجى 
جلسات  تشكيل  به  كارشناسان 
متعدد منجر شد تا براى مرمت 
اين بنا چاره اى پيدا شــود و از 

تصميم گيران حوزه شــهرى و ميــراث فرهنگى از 
تخريب آن جلوگيرى كنند.

نتايج جلسات اينگونه شد كه على جواهرى، مالك 
بناى جنانى يك طرح احيا براى مرمت بنا ارائه كند 
تا پس از به تأييد رسيدن ميراث فرهنگى مرمت بنا 

با نظارت آنها انجام شود .
در ارتباط با تصميماتى كه در جلسات مصوب شد، 
معاون ميراث فرهنگى استان همدان در گفت وگو با 
همدان پيام اعالم كرد كه به رغم تمام نامهربانى هايى 
كه با اين بنا شده است براى جلوگيرى از تخريب 
بيشــتر قسمت خارجى توسط شهردارى و قسمت 
داخلى توسط ميراث فرهنگى استحكام بخشى شده 

است. 
احمد ترابــى درباره تســهيالتى الزم براى مرمت 
عمــارت جنانى بيــان كرد: تســهيالت در مرحله 
تكميل مدارك است و تا هفته آينده نتيجه مشخص 

مى شود.
وى با بيان اينكه قراردادى مابين مالك بنا و مشاور 
طرح منعقد شده است، تا يك طرح براى مرمت بنا 
ارائه شــود، گفت: با توافقى كه با مالك بنا صورت 
گرفته مقرر شــد كه يك طرح اضطرارى توســط 
مالك و يك طرح توســط مشــاور مرمت بنا ارائه 
شود كه طرح اضطرارى درحال انجام است و طرح 

مرمت نيز پس از طرح اضطرارى ارائه مى شود.
ترابــى بيان كرد: پس از ارائه طرح مرمت توســط 
مالك يك فرصت 10 روزه الزم اســت تا پاســخ 
طرح مرمت داده شــده و مالك موظف است كه با 

نظارت ميراث فرهنگى مرمت را آغاز كند.
كوتاه سخن آنكه نحوه مرمت ضلع شرقى عمارت 
جنانى به صورت كامل توضيح داده شده است، اما 
تصميم مشخص اين است كه وظيفه مرمت اين بنا 

برعهده مالك است.

حيات جنانى همچنان به تلنگرى بند است 

تقسيم وظيفه مرمت جنانى در جلسات 
■ ميراث نظارت مى كند، مالك و مشاور طرح مى دهند

 وضعيــت توليد و فروش صنايع دســتى به ويژه 
در ميان توليدكنندگان روســتايى كه پيش از شيوع 
ويروس كرونا هم چندان قابــل قبول نبود، حاال با 
كاهش شــديد فروش هاى پايان سال 98 و تعطيلى 
تمامى نمايشــگاه هاى نوروزى صنايع دستى بيش از 
پيش كساد شده و بســيارى از فعاالن اين حوزه را 

درگير مشكالت معيشتى كرده است. 
با تعطيل شــدن بســيارى مشــاغل و اصناف براى 
جلوگيرى از شــيوع هرچه بيشــتر ويروس كرونا 
در كشــور، مشــكالت معيشــتى و ترس از بيكار 
شــدن هم به دغدغه هاى مردمى اضافه شده است. 
قشــر عظيم هنرمندان و صنعت گران صنايع دســتى 
و به ويــژه آنهايى كه در روســتاها مشــغول به كار 
بودنــد نيز از اين جمله اند كه بيــكارى آنها در اين 
روزهــاى كرونايى براى برخى فعــاالن اين حوزه 
دغدغه آفرين شده است. در اين ميان آنچه در شرايط 
فعلى مهم اســت و بارها نيز از ســوى كارشناسان 
حوزه صنايع دســتى مورد تاكيد قرار گرفته اســت، 
لزوم رسيدگى معاونت صنايع دســتى به هنرمندان 

و به ويژه آن دســته از هنرمندان روســتايى اســت 
كه به صورت مســتقل در كارگاه ها يا خانه هايشــان 
مشــغول به كار بوده اند. در همين راستا نايب رئيس 
انجمن صادركنندگان صنايع دســتى درباره وضعيت 
اين  روزهاى صنايع دســتى، اظهار كرد: به طور كلى 
بازار صنايع دستى در سال هاى اخير به دليلى شرايط 
حاكــم بر اقتصاد همانند تورم بــاال، افزايش  قيمت 
مواد اوليه، محدوديت هاى بانك مركزى براى ورود 
برخى مواد اوليه، سياســت هاى ارزى و... وضعيت 
بدى داشــت. در مجموع بازار صنايع دستى دچار 
ركود بود و صنايع دســتى جايگاه چندان خوبى در 
سبد خريد خانواده ها نداشــت؛ اين درحالى است 
كه صنايع دســتى براى ميليون ها هنرمند، صنعتگر و 

توليدكننده  منبع درآمد اصلى محسوب مى شود. 
مهدى اعلمى ادامه داد: با شــيوع ويروس كرونا در 
كشور وضعيت بازار صنايع دســتى بدتر از گذشته 
شــد. توليدكننده هايى كــه براى بــازار داخل كاال 
توليد مى كردند با تعطيلى بازارچه ها و فروشــگاه ها 
نتوانســتند محصوالتشــان را به فروش برسانند و 

انبوهى از كاال روى دستشــان باقى مانده است. آن 
دسته از افرادى هم كه براى بازار خارجى محصول 
توليد كرده  بودند، با بســته شــدن مرزها به مشكل 
برخوردند. اعلمى خاطرنشان كرد: درست است كه 
شــيوع ويروس كرونا يك مشكل جهانى است، اما 
برخى دولت ها در قبال مشــاغلى همچون توليد و 
فروش صنايع دستى مسئوالنه تر عمل كردند؛ البته ما 
تشكل هاى صنايع دستى نيز در اين مدت به صورت 
مجازى جلســاتى برگزار كرديم، نامــه اى به آقاى 
جهانگيرى نوشــتيم و در آن درخواست كرديم كه 
كمك هاى فورى به توليدكننده هاى اين حوزه شود؛ 
چراكه در اين مدت نه تنها توليدكننده ها نتوانســتند 
كاالهايشان را به فروش برسانند، بلكه ديگر قادر به 

توليد مجدد نيز نيستند. 
نايب رئيــس انجمن صادركنندگان صنايع دســتى 
افزود: يكى از پيشــنهادهاى مطرح شده در اين نامه 
به طور مشــخص اين بود كه دولت بيمه كارفرمايان 
توليدكننده هاى صنايع دستى را به مدت 6 ماه ببخشد 
و براى چندين ماه حقوق كارگرها را پرداخت كند 

تا كارفرماها مجبور به اخراج آنها نشوند. همين طور 
پرداخت  وام هاى قرض الحسنه يا كم بهره (4 درصد) 
از ديگر پيشنهادهاى اين نامه بود؛ اما متأسفانه هيچ 

عكس العملى به اين نامه نشان داده نشد. 
اعلمى با تأكيــد بر اينكــه «اراده اى براى كمك به 
صنايع دســتى وجود ندارد»، اظهار كــرد: اين يك 
موضوع ملى اســت. ما منابع مالى زيادى داريم كه 
اگر الزم باشــد مى توانند كمــك كنند. اين درحالى 
اســت كه نه تنها جواب نامه ما داده نشد، بلكه فقط 
پيشــنهاد دادند كه وام هاى اندكى را براى كارگاه ها 
و نيروهايشــان در نظر گرفته شــود؛ آن هم با بهره 

12 درصد! اين ميزان درصد فقط به معنى مقروض 
شدن دوباره واحد توليدى است. وى يادآور شد: در 
حالى به حوزه صنايع دســتى بى توجهى مى شود كه 
ميليون ها نفر در اين حوزه مشغول به كار هستند. در 
شرايط فعلى اگر دولت كمك جدى به صنايع دستى 
نكند، فاجعه جدى در اين حوزه رخ مى دهد و اين 
در حالى است كه تاكنون صدايى از وزارت ميراث 
فرهنگى در اين زمينه شــنيده نشــده است. اينكه 
سازمان ميرا ث فرهنگى وضعيت بد كنونى را تشريح 
كنند و همراه توليدكننده ها و هنرمندان باشد، حداقل 
انتظارى است كه مى توان از اين وزارت خانه داشت. 

نويسندگان زن در رقابت براى بهترين روايت سال
 فهرســت نامزدهاى نهايى دريافت جايزه «گلس بل 2020» (Glass Bell Award) در حالى اعالم شد كه 

هر 6 نامزد از نويسندگان زن هستند.
به گزارش بوك ســلر، رمان دختر، زن، ديگرى اثر برناردين اواريســتو از برندگان جايزه بوكر 2019 كه داســتان 
زندگى چند نســل از زنان سياهپوســت را در جامعه بريتانيا روايت مى كند و رمان تخيلى درياى بى ستاره از ارين 
مورگن استرن كه با فانتزى مسحوركننده خود به فهرست پرفروش ترين هاى داستانى نيوريوك تايمز راه يافت، از 
نامزدهاى نهايى دريافت اين جايزه هســتند. خواهر من، قاتل زنجيره اى از اوينكان بريثويت، خون و شكر اثر لورا 
شپرد رابينسون، گمشده ها از آنيتا فرانك و ديزى جونز و 6 نفر از تيلور جنكينز ريد از ديگر رمان هايى هستند كه 
به رقابت نهايى جايزه گلس بل راه يافتند. جايزه گلس بل از سال 2017 هر ساله به بهترين روايت داستان در تمام 
ژانرها از رمان هاى عاشقانه گرفته تا داستان هاى تاريخى و ادبى اهدا مى شود. به نويسنده منتخب عالوه بر 2 هزار 
پوند پول نقد، به مناســبت عنوان اين جايزه، يك شيشه زنگوله اى دست ساز نيز اعطا مى شود. برنده نهايى جايزه 

امسال روز دوم ژوييه (12 تير) اعالم خواهد شد.

با توافقى كه با مالك بنا 
شد  مقرر  گرفته  صورت 
اضطرارى  طرح  يك  كه 
توسط مالك و يك طرح 
مرمت  مشــاور  توسط 
بنا ارائه شــود كه طرح 
انجام  درحال  اضطرارى 
نيز  مرمت  طرح  و  است 
اضطرارى  طرح  از  پس 

ارائه مى شود

كارى نكنيد 
وضعيت صنايع دستى فاجعه آميز مى شود
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