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هنوز نباخته ايم!
 وقتى كرونا آغاز شــد، شعار كرونا را 
شكست مى دهيم بر گوشه تلويزيون نقش 
بســت و حركاتى احساسى براى شكست 
كرونا آغاز شــد، پس از مدتى اين شعار 
اصالح شــد و نكته كليدى به يارى خدا، 

به آن اضافه شد...

# من _ ماسك _ مى زنم

  وقتى ميراث استان متولى حفظ و نگهدارى ندارد

يادگارى  بى فرهنگى بر پيشانى ميراث فرهنگى 
■  دخترى كه سنگ هاى اطراف آبشار را با دفتر نقاشى اشتباه گرفت، يك وندال است

t

ون  ه را ا  و ا ا

مجتبـى فيض الهـى

درگذشت نماينده خدوم و پرتالش مردم 
بهار و كبودرآهنگ جناب آقاى مرحوم 

عيسى جعفـرى 
موجب تأسف و تأثر گرديد.

ــدان  ــه فق  ضمــن عــرض تســليت ضايع
ــه مــردم شــريف شهرســتان هاى  ايشــان ب
ــواده  ــژه خان ــه وي بهــار و كبودراهنــگ، ب
گرانقــدر، بــراى آن خدمتگــزار فقيــد علــو 

ــر و اجــر از  ــدگان صب ــراى بازمان درجــات و رحمــت واســعه الهــى و ب
ــم. ــألت مى نماي ــال مس ــد متع درگاه خداون

t

ون  ه را ا  و ا ا

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ

درگذشت جناب آقاى 

عيسى جعفـرى
در  بهار  و  كبودراهنگ  مردم  نماينده   
و  تأثر  موجب  اسالمى  شوراى  مجلس 

تأسف شد.
مردمدار  و  فرهنگى  چهره  اين  فقدان   
و  شريف  نجيب،  مردم  به  را  كبودرآهنگ 
همچنين به خانواده داغدار و ساير بستگان 
تسليت عرض مى نماييم و از درگاه حضرت 
سبحان (جل و اعالء) براى آن مرحوم غفران 

و رحمت واسعه و براى بازماندگان، صبر و اجر مسألت مى نمايم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و اصحاب فرهنگ و هنر 
شهرستان كبودراهنگ

درگذشت برادر گرامى جناب آقاى

حاج عيسى جعفرى
 نماينده مردم شــريف بهار و كبودراهنگ 
در دوره يازدهم مجلس شــوراى اسالمى 

موجب تأثر و تأسف شد.
ــالش، دلســوز و  ــره پرت ــن چه ــدان اي فق
مردمــى را بــه خانــواده داغــدار و تمامــى 
ــهيدپرور  ــب و ش ــردم نجي ــتگان و م بس
ــم،  ــرض مى نمايي ــليت ع ــتان تس شهرس
از درگاه خداونــد متعــال بــراى آن مرحوم 

غفــران و رحمــت واســعه و بــراى بازمانــدگان، صبــر و اجــر مســألت داريم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

روابط عمومى و امور بين الملل شركت سياحتى عليصدر

درگذشت نماينده خدوم و پرتالش مردم بهار و كبودراهنگ 

جناب آقاى مرحوم عيسى جعفـرى 
موجب تأسف و تأثر گرديد.

 ضمن عرض تسليت ضايعه فقدان ايشان به مردم شريف شهرستان هاى 
بهار و كبودراهنگ، به ويژه خانواده گرانقدر، براى آن خدمت گزار فقيد علو درجات و 

رحمت واسعه الهى و براى بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال 
مسألت مى نماييم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان و شهرستان هاى 
بهـار و كبودراهنگ

درگذشت مرحوم 

عيسى جعفـرى 
نماينده محتــرم بهار و كبودراهنگ موجب 

تأثر و تأسف شد 
ضمن عرض تســليت فقدان آن فقيد سعيد 
بــه مردم محتــرم شهرســتان هاى بهار و 
كبودراهنگ، به ويژه خانواده گرانقدر براى 

روان پاك ايشان علو درجات و براى بازماندگان معزز از درگاه حضرت حق 
صبر جميل و اجر جزيل مسألت مى نماييم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

مديريت و كاركنان آموزش و پرورش
 شهرستان كبودراهنگ

درگذشت برادر گرامى جناب آقاى 

حاج عيسى جعفرى
 نماينده مردم شريف بهار و كبودراهنگ 
اسالمى  شوراى  مجلس  يازدهم  دوره  در 

موجب تأثر و تأسف شد.
فقدان اين چهره پرتالش، دلسوز و مردمدار 
را به خانواده داغدار و تمامى بســتگان و 
مردم نجيب و شــهيدپرور شهرهاى بهار و 

كبودراهنگ تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم غفران 
و رحمت واسعه و براى بازماندگان، صبر و اجر مسألت مى نمائيم.

t

ون  ه را ا  و ا ا

مجموعه كارخانجات آريانا هكمتانه (هادى سرام مرواريد و هادى 
سرام البرز) - مديرعامل مجموعه (سيدمجتبى طباطبايى)

درگذشت جناب آقاى مرحوم 

عيسى جعفرى 
نماينده محترم بهار و كبودراهنگ 

ــدان آن  ــليت فق ــرض تس ــن ع ضم
ــريف  ــردم ش ــه م ــعيد ب ــد س فقي
ــگ،  ــار و كبودراهن ــتان هاى به شهرس
ــان را از  ــواده محترمش ــژه خان ــه وي ب

ــرى  ــرت الهــى و صب ــراى آن مرحــوم مغف ــد ســبحان ب درگاه خداون
ــم. ــألت داري ــدگان مس ــراى بازمان ــل ب جزي

«بقا مختص ذات اوست»

t

ون  ه را ا  و ا ا

دهيارى، شوراهاى اسالمى و اهالى روستاى قبـاق تپه

بدينوسيله درگذشت 

عيسى جعفرى
مــردم  محتــرم  نماينــده 
بهــار  شهرســتان هاى  شــريف 
باعــث  كــه  را  كبودراهنــگ  و 
ــد،  ــگان ش ــر هم ــى و تأث ناراحت
ايــن  شــريف  مــردم  خدمــت 
ــواده  ــتان ها و باالخــص خان شهرس

مى نمائيــم.  عــرض  تســليت  مرحــوم  آن  محتــرم 

" كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجالل و االكرام "

همدان پیام در کنار شامست!
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زنـان
 نيمى از مبتاليان كرونا 

در استان
جلسه حل چالش مسكن نهاوند با 8 مصوبه پايان يافت

قيمت مسكن در نهاوند 
كنترل مى شود

باغ شهر همدان 
در محاصره 

ساخت وسازهاى 
غيرمجاز
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خبر

رعايت  همدان  استان  در 
86 درصدى پروتكل هاى 
بهداشتى با بى توجهى به 
20 درصد رسيده بود كه 
درحال حاضر به 62 درصد 
رســيده كه البته يكى از 
داليل اين رعايت ها ترس 
از مرگ هاى رخ داده است

هنوز نباخته ايم!
 وقتى كرونا آغاز شــد، شعار كرونا را شكست مى دهيم بر گوشه 
تلويزيون نقش بست و حركاتى احساسى براى شكست كرونا آغاز 
شد، پس از مدتى اين شعار اصالح شد و نكته كليدى به يارى خدا، 

به آن اضافه شد.
پــس از اوج گيرى كرونا در فروردين و مهار آن در ارديبهشــت، به 
نظر احساس شــد كه كرونا را شكست داده ايم و اكنون مى توانيم با 
كرونا يك همزيستى مسالمت آميز داشته باشيم، اما اوج گيرى مجدد 
مبتاليان و فوتى ها، نشــان داد زود دســت از مقابله و مبارزه با اين 
ويروس ناشــناخته كه هر روز روشى نو براى ضربه زدن به بشريت 

در پيش مى گيرد، كشيده ايم.
زمانــى كاهش فوتى هــا به عددى 2 رقمى و كاهــش مبتاليان، اين 
احســاس را ايجاد كرده بود كه ديگر كرونا مهار شده و ما مى توانيم 
تجربيات خود را به كشورهاى جهان صادر كنيم تا آنها نيز با استفاده 

از اين شيوه ها، بر كرونا فائق آيند.
با اين حس وزير بهداشت از تماس كشورهاى اروپايى براى دريافت 
راهكار ســخن مى گفــت و مردم هم كرونا را تمام شــده تلقى و به 
رفتارهاى عادى روى آوردند تا اكنون به وضعيت امروز و بازگشت 
به آمار 3 رقمى فوتى هاى روزانه برســيم و بدترين شرايط كرونايى 

كشور را تجربه كنيم.
باور كنيد كرونا بحران ســيل و زلزله و ديگر بحران هاى تجربه شده 
نيست كه بگوييم با پيگيرى مســئوالن بر بحران فائق آمديم و همه 

هم قبول كنند و سيل و زلزله و... هم بپذيرند و بروند رد كارشان!
كرونا، اجازه حركت نمايشى نمى دهد و نتيجه حركت نمايشى براى 
مهار اين بحران وضعيتى اســت كه امروز كشور در آن گرفتار آمده 
اســت و همه راه ها به بيمارســتان و كادر درمانى ختم مى شــود تا 
خطر فرســايش پزشكان و كادر درمان، هشــدار اين روزهاى همه 

دغدغه مندان باشد.
كرونا يك واقعيت است، دشمنى است كه به هيچ كس رحم نمى كند 

و بشريت را هدف قرار داده است.
ــا محدوديــت در  ــروس ب ــن وي ــه اي ــم ك ــا مى داني ــى، تنه وقت
ارتباطــات و رعايــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى تــا حــدود 
ــان  ــراى صيانــت از جــان هم وطن ــد ب ــرل مى شــود باي ــادى كنت زي
و  آســيب ها  كنتــرل  و  كشــور  ســرمايه  مهم تريــن  به عنــوان 
ــا  ــه و ب ــاز يافت ــى ايــن بيمــارى، خــود را ب هزينه هــاى بســيار مال
ــانده، از  ــا رس ــه اينج ــور را ب ــه كش ــرايطى ك ــوزى از ش درس آم
ــزرگ  ــروزى ب ــك پي ــا، ي ــر كرون ــروز در براب ــند ام ــرايط ناپس ش

ــازيم. بس
ما هنوز از كرونا شكســت نخورده ايم، كرونا صعودى شــده، چون 
تصور شد تمام شده و مى توان مسافرت رفت، عزا و عروسى گرفت 
و دورهمى هــا را برقــرار كرد، حاال كه اين تصور نادرســت از كار 
درآمده و برگزارى مراســم عزا و عروســى ممنوع شده است، الزم 

است براى مديريت مسافرت نيز فكرى نو انديشيده شود.
 اينكه اعالم مى شــود همدان در مواقعى بيش از ده درصد جمعيت 
خود پذيراى مســافر عمدتا از اســتان هاى با وضعيــت قرمز بوده، 

نكته اى است كه بايد تدبير شود.
اگر همه مردم اســتان دســتورالعمل ها را رعايت كنند اما مسافران 
به ويژه از استان هاى با وضعيت قرمز، همچنان راحت به استان رفت 
و آمد داشته باشــند، تمام نتايج احتياط مردم استان را بر باد خواهد 

داد.
در اين زمينه نپذيرفتن مســافر از اســتان هاى قرمز كمترين انتظارى 
است كه مى رود وگرنه كرونا در همدان، جوالن پيروزمندانه خواهد 

داد.

نماز جماعت در 5 شهر همدان اقامه نمى شود
 اقامه نماز فرادى در مساجد بالمانع است

 مسئول مركز رسيدگى به امور مساجد استان همدان با بيان اينكه وضعيت شهرستان هاى 
همدان، نهاوند، تويســركان، بهار و مالير قرمز اعالم شده اســت، از برگزار نشدن نماز 

جماعت در اين شهرستان ها خبرداد.
به گزارش فارس حجت االســالم محمد عبدا...پور در جمع خبرنگاران با اشاره به شيوع 
ويروس كرونا در استان همدان، اظهار كرد: با توجه به تأكيد رهبر معظم انقالب بر رعايت 
توصيه ها و دســتورالعمل هاى پيشــگيرى از كرونا و طبق دستور عقل و شرع الزم است 

اقدامات پيشگيرانه اى در محدوده مساجد اعمال شود.
وى افزود: بر اين اســاس و بنا بر مصوبه ستاد استانى مقابله با كرونا براى حفظ سالمتى 
مردم، محدوديت هايى از روز گذشــته تا پايان هفته براى اجرا در مســاجد به متوليان امر 

اعالم شده است.
مســئول مركز رسيدگى به امور مساجد استان همدان با بيان اينكه وضعيت شهرستان هاى 
همدان، نهاوند، تويســركان، بهار و مالير قرمز اعالم شده است، گفت: نماز جماعت در 

شهرستان هايى كه وضعيت آنها قرمز اعالم شده است، در اين مدت برگزار نخواهد شد.
وى تصريح كرد: در اين شــهرها در مساجد در ابتداى وقت شرعى به مدت 30 دقيقه باز 
خواهد بود و نمازگزاران مى توانند با رعايت موارد بهداشــتى به صورت فرادى نماز خود 

را اقامه كنند.
عبدا...پور با اشــاره به پخش اذان در 3 وعده از مساجد، تأكيد كرد: نظارت بر موارد فوق 

از وظايف امام جماعت و اعضاى هيأت امناى مساجد خواهد بود.
وى ادامه داد: محدوديت هاى اعالم شده فقط در تاريخ ذكر شده قابل اجراست و پس از 

اين تاريخ نيز تصميمات جديد از طريق منابع رسمى به اطالع خواهد رسيد.
مسئول مركز رسيدگى به امور مساجد استان همدان با بيان اينكه اقامه نماز در مساجد ديگر 
شهرستان ها با رعايت مســائل بهداشتى و با نظارت ائمه جماعات و هيأت امنا، به قوت 
خود باقى است، گفت: رعايت دستورالعمل هاى وزارت بهداشت و توصيه نامه هاى مركز 

رسيدگى به امور مساجد الزامى است.

زنان؛ نيمى از مبتاليان كرونا در استان
■ همدان تا رعايت 86 درصد پروتكل هاى بهداشتى فاصله دارد

كشف ماسك قاچاق در همدان

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشــف بيش از 91 هزار عدد 
ماسك N95 و اقالم بهداشتى به ارزش 5 ميليارد ريال خبر داد.

بخشعلى كامرانى صالح اظهار كرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز پليس امنيت اقتصادى اســتان همــدان حين كنترل خودروهاى 
عبورى در ايســت و بازرسى شــهيد زارعى به يك دستگاه كاميون 
ترانزيتى كه از يكى از استان هاى مجاور به مقصد تهران درحال حركت 

بود، مشكوك شده و آن را براى بررسى متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى هاى اوليه از كاميون مشخص شد خودرو حامل 
ماســك اســت و راننده كه مدارك قانونى به همراه نداشت با خودرو 

حامل اموال مكشوفه به اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز منتقل شد.
فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: پس از تخليه و شمارش از اين 
كاميون، 91 هزار و 860 عدد ماســك فيلتر دار N95 و 2 هزار و 590

البسه بيمارستانى و روپوش جراحى كشف شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، وى در پايان با اشــاره به اينكه ارزش 
محموله كشف شده برابر نظر كارشناسان 5 ميليارد ريال ارزيابى شده 
اســت، خاطرنشان كرد: در اين راستا پرونده قضايى تشكيل شد و در 

تعزيرات حكومتى درحال رسيدگى است.

اين بار حادثه  كرونا خبر هم مى كند
مهدى ناصرنژاد»

 در تمام مدتى كه ويروس كرونا جهان را گرفته اســت هر روز خبر 
مرگ صدها نفر بر اثر ابتالى به ويروس كرونا از كوشه و كنار جهان منتشر 
مى شود كه در بين قربانيان اين بالى منحوس نام چهره هاى سرشناسى هم 
از دنياى سياست و علم و هنر و خدمت گزاران به جوامع انسانى به چشم 
مى خورد. در كشور خودمان نيز كه تا اين تاريخ(24تيرماه 1399) حدود 
13هزار نفر از هموطنان عزيز جان شــيرين خود را به دليل ابتال به كرونا 
از دســت داده اند، عالوه بر بهترين و شــريف ترين انسان هايى كه عضو 
فداكار جامعه پزشكى و پرستارى بوده اند ، خدمت گزاران حوزه هاى هنر و 
فرهنگ و سياست و اجرايى هم هستند كه به دليل حضور در عرصه هاى 
كار و انجام وظيفه قربانى شــدند و تازه ترين آن مرحوم عيسى جعفرى 
يكى از مديران بى ادعا و خوش سابقه استان است كه چند دوره نمايندگى 
مجلس شــوراى اســالمى از حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ را نيز در 
كارنامه خود دارد و دوشنبه همين هفته بود كه سرانجام پس از چند روز 

مقاومت برابر كرونا تاب نياورد وجان به جان آفرين تسليم كرد.
جاى دارد تا در اين فرصت به نمايندگى از مؤسسه پيام رسانه و روزنامه 
همدان پيام اين ضايعه بزرگ را به مردم شــريف شهرســتان هاى بهار و 
كبودراهنگ كه نماينده سخت كوش و دلسوز خود در مجلس يازدهم را 
از دســت داده اند و هچنين خانواده معزز آن انسان خدمت گزار و فداكار 

تسليت بگوييم.
حال در چنين شرايطى از تاخت وتاز ويروس كرونا و به رغم هشدار هاى 
مكرر جامعه پزشكى كشورمان از باالترين مسئول آن تا زحمت كشان اين 
حوزه پيشتاز در مبارزه با ويروس مرگبار كرونا نسبت به خطر گسترش 
اين ويروس مســرى، چگونه است كه برخى هموطنان كه تعدادشان هم 
كم نيست، چنين وضعيت اسفبارى را باور ندارند و علناً مقابل دوربين هاى 
گزارشگران تلويزيونى كه مى پرسند، چرا ماسك استفاده نمى كنى؟ اقرار 

مى كنند كه (من) به ويروس كرونا اعتقاد ندارم!
بايد از اين دســته هموطنان و همشهريان بى اعتنا و سهل انگار و بدبين و 
هنجارشكن كه هيچ حريم و حقوق شهروندى ديگران و آداب هم زيستى 
اجتماعى را نمى شناسند و نمى دانند، سؤال كرد، پس شما چه را باور داريد 

و به چه معتقد هستيد!؟ 
بايد به اين دســته از جماعــت خودبزرگ بين گفت، به خداوندى خدا 
هميشه مرگ فقط براى همسايه نيست و اين شتر مقابل در هر خانه اى 
خواهد نشســت! بايد به اينان گفت و پرســيد آيا با واژه «حادثه خبر 
نمى كند» آشنا هستيد؟ و آيا تاكنون در زندگى خود خداى ناكرده حادثه 
تلخى را تجربه كرده ايد؟ و اگر كه چنين تجربه اى نداريد كه خدا را صد 
هزار مرتبه شــكر! و اگر حتى تجربه اى كوچك و خاطره اى كم رنگ از 
آن در ذهنتان باقى است، پس بايد بدانيد كه حادثه همواره در كمين هر 
كسى هست و ويروس كرونا نيز كه در اين شرايط جهانى سايه به سايه 
و در كنار ماســت و با ما زندگى مى كند و جوامع انسانى ناگزير بايد با 
احتياط كامل از كنار كرونا عبور كنند، عين خود حادثه است كه واقعيت 
دارد؛ بنابراين هرآن ممكن اســت در ازدحام جامعه خود با كرونا تنه به 
تنه شويم و به زمين بيفتيم! آرى كرونا در اين تعامل اجبارى همان حادثه 
و خطرى است كه اگر اعتنا نكنيم و بى احتياط باشيم، هرآن ممكن است 
اتفاق بيفتد! مثل حادثه واژگونى يك خودرو يا حادثه سقوط از پرتگاه، 
يا حادثه سكندرى خوردن و ضربه مغزى شدن و يا خطرى خيلى بيشتر 
و جدى تر و دور از ذهن و فرقى هم ندارد رستم دستان باشى يا انسانى 
پير و ناتوان، ويروس كرونا اگر يقه هر كســى را ناغافل بچسبد، خيلى 
قوى تر از اســفنديار و هركول و آشيل است. بياييد باور داشته باشيم و 
حداقل با اســتفاده از يك ماسك ســاده بر رخسار خود نشان دهيم كه 
انسان هاى واقع بينى هستيم و دچار غرور و موضع گيرى هاى احساسى 

و غيرعقاليى نمى شويم!

1- قانون انتخابات مجلس براى پااليش ثبت نام ها اصالح مى شــود. 
گويا اين اصالح، تقاضاى شــوراى نگهبان از مجلس است. گفتنى 
است شوراى نگهبان اعالم كرده وقتى 16 هزار نفر براى 290 كرسى 
ثبت نام مى كنند؛ يعنى اينكه اين ابزار موجود براى بررسى ها، كارآمد 
نيست و در 50 تا 70 روز بررسى صالحيت 16 هزار نفر، كار سختى 

است و بايد ثبت نام ها پااليش شود.
2- جدال توئيترى مشاوران رؤساى قوه مجريه و مقننه وارد مرحله 
جديدى شــده اســت. گويا دفاع از جايگاه رئيس در حوزه اقتصاد 
موضوع اين جدال ها اســت. گفتنى است دفاع يك مشاور از اعالم 
رئيس مجلس بر اجراى برنامه اقتصادى و تأكيد ديگرى بر فرماندهى 
رئيس جمهور در حوزه اقتصاد، اين جدال ها را ادامه دار كرده است.

3- فرهنگســتان زبان و ادب فارســى به انتخاب نام «كوييك» براى 
خودرويى توليد داخل اعتراض كرده است. گويا فرهنگستان اين نام 
را فارسى نمى داند. گفتنى است توجيه مسئوالن شركت خودروساز، 
اين اســت كه كوييك نام روستايى در مســير كرمانشاه ـ روانسر و 

نامى ايرانى است. 
4- صادركنندگان براى تمديد مهلت بازگشت ارز به تكاپو افتاده اند. 
گويا اين تكاپو در شرايطى است كه كمتر از يك هفته تا پايان مهلت 
صادركنندگان براى بازگشــت ارزهاى صادراتى باقى مانده اســت. 
گفتنى اســت فعاالن اين حوزه در تالش هستند تا از بانك مركزى 
تا مهرماه براى بازگشــت ارز مهلت بگيرند تا افزوده شدن تقاضاى 
صادركنندگان به بازار ارز براى انجــام تعهدات، قيمت ارز را بيش 

از اين افزايش ندهد.
5- سينماها به زودى دوباره تعطيل مى شوند. گويا افزايش مبتاليان به 
كرونا و مرگ ومير در اثر ابتال به كرونا، دليل تمايل نداشــتن مردم به 
حضور و كاهش فروش بليت و شكســت بازگشايى سينماها است. 
گفتنى اســت ستاد ملى كرونا و سازمان ســينمايى كشور پس از 4 
ماه تعطيلى، ســينماها را با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و با 50 
درصد ظرفيــت از ابتداى تيرماه باز كرده  بودند اما اين بازگشــايى 

موفق نبوده است.
 
 

 آمار جانباختــگان كرونا در همدان حاال از 
مرز 250 نفر هم فراتر رفته است و كارشناسان 
بهداشتى از افزايش ابتالى خانوادگى به كرونا و 
تعداد مرگ وميرهاى ناشى از اين ويروس ابراز 

نگرانى مى كنند.
با اين حال معاون وزير بهداشــت با حضور در 
ستاد استانى مقابله با كرونا در همدان اين استان 
را موفق در كنترل بيمارى و مقابله با آن مى داند.
به گزارش ايرنا، ايرج حريرچى با بيان اينكه 51 
طغيان بيمارى در شهرســتان هاى مختلف رخ 
داده اما كنترل شده كه اين نشانه موفقيت است، 
گفت: فارس، بوشــهر، همــدان و كهكيلويه و 
بويراحمد در زمينه كنترل ويروس كرونا خوب 
عمل كردند و با همراهى مردم و مسئوالن اين 

موفقيت حاصل شده است.
وى با بيــان اينكه 46 درصد مبتاليان اســتان 
همدان زنان خانه دار هستند كه يا قربانى مواجهه 
از بيرون بوده اند يا در دورهمى و عروســى و 
مراسم عزا شركت كرده اند، گفت: اين آمار قابل 

توجه است.
حريرچى با يادآورى اينكه 446 نفر از پرســنل 
كادر درمان و ســالمت استان همدان نيز به اين 
بيمارى مبتال شده اند كه بيشترين مواجهه را با 
مبتاليان به كرونا دارند، گفت: اين آمار نسبت 
به جامعه 15 هزار نفرى اســت و قدردان اين 
همه فداكارى هســتيم، كمــا اينكه مقام معظم 
رهبرى نيز در هر ســخنرانى خود كه حتى به 
موضوع كرونا نيز مرتبط نيست حداقل يك بار 

به زحمات پرسنل درمان اشاره دارند.
وى بــا بيان اينكه درحال حاضر نگرانى درباره 
اســتان هايى اســت كه موفق عمل كرده اند، 
زيرا در اين اســتان ها موارد ابتال كم بوده و به 
محض كوچك ترين اشــتباه ويروس كار خود 
را مى كند، گفــت: در حال حاضر در دقيقه 20 
تا 30 بازى فوتبال هستيم كه اگر بازى را برده 
بدانيم ممكن اســت ببازيم و سرنوشت بازى 

عوض شود.
معاون كل وزارت بهداشــت بــا بيان اينكه در 

ابتال  موارد  كه  استان هايى 
به ويروس كرونا كم است، 
سطح ايمنى نيز كم است و 
از اين نظر نگران هستيم، 
گفت: اگر مقاومت 5 ماهه 
در مقابــل ايــن ويروس 
را ادامه دهيــم و آن را به 
كشــف واكســن و دارو 
متصل كنيم موفقيت نهايى 

خواهد شد.
حريرچــى با بيــان اينكه 
نبايــد اجــازه دهيم مردم 
خسته شــوند، اظهار كرد: 
در اســتان همدان رعايت 

86 درصدى پروتكل هاى بهداشتى با بى توجهى 
به 20 درصد رســيده بود كه درحال حاضر به 
62 درصد رســيده كه البته يكــى از داليل اين 

رعايت ها ترس از مرگ هاى رخ داده است.
معاون كل وزارت بهداشــت با بيان اينكه طبق 

آمــارى از كشــور در يــك 
عروســى 300 نفر و در يك 
مراسم عزادارى هزار نفر و در 
يك مركــز خريد 220 نفر به 
شده اند،  مبتال  كرونا  ويروس 
داريم  درخواســت  افــزود: 
پذيرش مســافر به همدان به 
حداقل ممكن برسد، زيرا در 
درصد  ده  از  بيــش  مقاطعى 
مسافر وارد استان همدان شده 

است.
وى بــا بيان اينكه كســانى 
كه به مســافرت مى روند از 
وضعيت  استان هاى  ساكنان 
قرمز شــيوع كرونا هســتند و به استان هايى 
كه وضعيت بهترى دارند مســافرت مى كنند، 
گفت: در ايــن زمينه همدان در انتخاب هاى 

نخست قرار دارد.
وى با بيان اينكه ما متوجه صنعت گردشگرى و 

منافع استان ها هستيم اما همين موضوع مى تواند 
مانند يك بمب ســاعتى عمل كند و استان را 
تحت تأثيــر قرار دهد، گفت: طبق بررســى ها 
كمتر از 15 درصد درگيرى ها در مبتاليان به اين 

بيمارى تماس هاى شغلى بوده است.
معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه سالمت 
مردم و مقابله با ويروس و تأمين معيشت مردم 
براى ما مهم است، گفت افكار عمومى بيشتر به 
ســمت تعطيلى كنكور، حمل و نقل و مواردى 
از اين قبيل مى رود درحالى كه در استان همدان 
تنها 8 درصد موارد درگيرى ناشى از مواجهات 

شغلى بوده است.
اين شــرايط درحالى اســت كه مستند بر آمار 
علوم پزشــكى همدان تاكنون بيش از 2 هزار و 
300 نفر مبتال به كرونا شــده اند و 260 نفر نيز 
جان خود را از دســت داده اند، بر همين اساس 
محدوديت هــاى اجتماعى بار ديگر به اســتان 
بازگشته و بســيارى از صنوف را تعطيل كرده 

است.

 مســئول دفتــر نمايندگى ولــى فقيه در 
ســپاه ناحيه همدان تأكيد دارد كه مسئوالن و 
دست اندركاران، فضاى مجازى را كه تبديل به 
فضاى ولنگارى شده هرچه زودتر كنترل كنند؛ 
زيرا دشمنان و معاندان نظام درحال نابود كردن 
ريشه دين، عفاف و حجاب از اين طريق هستند.

حجت االسالم عبدى، اظهار كرد: به استناد نص 
قــرآن كريم حجاب از ضروريــات دين مبين 

اسالم است.
وى افــزود: اســالم طرفدار پرده نشــينى زنان 
نيست؛ اســالم مى خواهد زن در حضور مردان 
اجنبى بدن خود را بپوشاند بدون اينكه مجبور 

باشــد از اجتماع كناره گيرى كند. مسئول دفتر 
نمايندگى ولى فقيه در سپاه ناحيه همدان ابراز 
كــرد: مخالفان ايــن اصل بــراى توجيه آن به 
سفسطه هاى فروانى دست مى زنند اما تالش آنها 
بيهوده است. وى ادامه داد: آنچه تمدن جديد بر 
ســر نهاد خانواده، روابط زن و مرد و در تكامل 
كلى تر بر ســر انسانيت انســان ها آورده است، 
ضرورت اين اصل حكيمانه اســالمى را نشان 
مى دهد و اين نشانه در واقع بيانگر كرامت انسان 

و كرامت زن مسلمان است.
وى ادامــه داد: حجــاب بــراى مهــار كردن 
قدرتمندترين غريزه انسان ها است و با مراعات 

آن، سالمت روانى جامعه حفظ مى شود.
مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه ناحيه 
همدان افزود: بنا بــر گواهى متون تاريخى در 
بيشتر اقوام و ملل، حجاب در ميان زنان معمول 
بوده هر چند گاهى با اعمال سليقه هايى تشديد 
و تخفيف يافته است، اما هيچ گاه به طور كامل 
از بين نرفته اســت اما مهمتر از حجاب، عفاف 
و حيا است كه به هر مرد و زن مسلمانى توصيه 
شده آن را داشته باشــند. وى گفت: عفاف در 
كنار حيا 2 عنصر به هم پيوســته اند كه خداوند 
آن را در وجود تمام انسان ها نهادينه كرده است 
و هر فردى كه مى خواهد مســير رستگارى و 

كمال معنوى را بپيمايد در گام نخست بايد اين 
خصلت هاى نيكو را داشته باشد؛ زيرا وجود اين 
2 عنصر به هر فردى تعالى روحى و عزت نفس 
مى بخشــد و در مقابل، هر مقدار از اين عناصر 
در انســان كاهش يابد، موجب تنزل روحى و 

شخصيتى وى مى شود.
عبدى خاطرنشــان كرد: مسئوالن وظيفه دارند 
يكــى از اولويت هاى خــود را پرداختن به امر 
عفاف و حجاب قرار دهند و همچنين از رسانه 
ملــى نيز انتظار مى رود بــا توليد برنامه هاى پر 
محتوا و ارزشى، در ترويج اين موضوع كه يكى 
از ضروريات مسلم دين است، مؤثر واقع شود.

هدايت تحصيلى 
دانش آموزان پايه 
نهم همدان آغاز شد

 هدايــت تحصيلى دانش آمــوزان پايه نهم 
همدان براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا 

از اين هفته به صورت غيرحضورى آغاز شد.
مديركل آمــوزش و پرورش همــدان گفت: 
هدايــت تحصيلى بيش از 21 هزار دانش آموز 
پايه نهم براى ســال تحصيلــى 1399-1400
به صورت غيرحضورى و الكترونيكى درحال 

انجام است.
محمد پــورداود در گفت وگو بــا ايرنا افزود: 
هدايــت تحصيلى فرايندى اســت كه از پايه 
هفتم دوره اول متوسطه آغاز مى شود و در پايه 
نهم به نتيجه مى رســد، اين فرايند با راهبرى 
كميتــه هدايت تحصيلــى اداره كل، مناطق و 

دبيرستان هاى دوره اول اجرا مى شود.
پورداود با اشــاره به انجــام هدايت تحصيلى 
پــس از اعــالم نتايــج امتحانات خــرداد، 
عنوان كــرد: 65 درصد ايــن روند مربوط به 

بررسى هاى مشــاوره اى شامل نظرهاى دبيران 
دروس(10 امتيــاز)، دانش آموزان (10 امتياز)، 
والدين(5 امتياز)، نتايج آزمون هاى مشاوره اى 
توانايــى و رغبت(هر كــدام 15 امتياز) و نظر 
مشاور(10امتياز) اســت كه آزمون ها در طول 
ســال تحصيلى و پيش از كرونــا به صورت 
مجــازى برگزار و نتايج آنها و نظرات مربوطه 

در سامانه همگام ثبت شده است.
وى افــزود: 35 درصد امتياز هدايت تحصيلى 
مربوط به عملكرد تحصيلى دانش آموزان شامل 
تخصصى  دروس  نمرات  حدنصاب  كســب 
پايانى خرداد، كســب حداقل ميانگين دروس 
تخصصى در پايه هاى هفتم و هشتم با ضريب 
يك و پايه نهم با ضريب 3 و تمامى نمره هاى 
دوره اول متوســطه بــا ضرايــب اختصاصى 
شــاخه ها و رشــته هاى تحصيلى براســاس 

نمره هاى پايانى نوبت دوم خرداد است.
مديــركل آموزش و پرورش همــدان بيان كرد: 
براى پيشــگيرى از شــيوع ويــروس كرونا، 
امســال فــرم هدايــت تحصيلــى به صورت 
غيرحضــورى ارائه شــد و دانش آمــوزان پايه 
نهم بــراى دريافت فرم 6 و 7 هدايت تحصيلى 
الزم اســت از امروز به سامانه همگام به نشانى

www.hamgam.medu.ir مراجعه كنند.
وى ادامه داد: تمامى اين اطالعات در ســامانه 
همگام بارگذارى شده و دانش آموزان مى توانند 
بدون حضور در مدرســه و با مراجعه به اين 
سامانه فرم هاى شــماره 6 نمون برگ هدايت 
تحصيلى و شــماره 7 نمون برگ ســوابق و 
اولويت ثبت نام در رشــته تحصيلى، مدرســه 
و ظرفيــت منطقه را دريافــت كنند؛ همچنين 
اطالعات از طريق همين ســامانه به مدرســه 
مقصد منتقل مى شــود. وى اظهار كرد: امسال 
در شــاخه نظرى بــراى رشــته هاى رياضى 
فيزيــك، علوم و معارف اســالمى و شــاخه 
كاردانش(رشــته هاى زمينه صنعت، خدمات، 
كشاورزى و هنر) اولويت «الف» درنظر گرفته 
شــده و دانش آموزان بر اســاس فــرم 7 اگر 
حدنصاب نمره را براى ورود به رشته موردنظر 
كسب كرده باشند، مى توانند بدون محدوديت 
و اعمال ظرفيت منطقه در اين رشته ها تحصيل 

كنند.
مديركل آموزش و پرورش همدان گفت: براى 
شاخه فنى و حرفه اى(رشته هاى زمينه صنعت، 
خدمات، كشاورزى و هنر) و در شاخه نظرى 
براى رشته هاى علوم تجربى و ادبيات و علوم 

انســانى اولويت «الــف» و «ب» درنظر گرفته 
شده است به اين معنا كه دانش آموزان عالوه بر 
كسب حدنصاب نمره هر رشته براساس رتبه و 
ظرفيت منطقه به اين 2 گروه تقسيم مى شوند.

وى افــزود: براين اســاس دانش آموزانى كه 
حدنصاب نمره كتبى اين رشــته ها يا زمينه ها 
را كســب كردنــد بايــد منتظر بماننــد ابتدا 
دانش آمــوزان با اولويت «الــف» ثبت نام كنند 
و اگر ظرفيت خالى باقــى ماند، دانش آموزان 

اولويت «ب» نيز ثبت نام كنند.
پورداود بيان كــرد: اگر در فرم 7 دانش آموزى 
براى رشــته تحصيلى هاشور زده شده باشد به 
اين معناست كه عملكرد و سوابق تحصيلى او 
به گونه اى نبوده كه بتواند در آن رشته تحصيل 
كند، اين دانش آمــوز مى تواند با توجه به فرم 
6 (بررســى هاى مشــاوره اى) بهترين انتخاب 
را در رشــته و زمينه اى كه امتياز كســب كرده 
متناسب با اولويت «الف» يا «ب» انتخاب كند 
يا به او فرصت داده مى شــود در آزمون تعيين 
رشته مجدد در شهريورماه شركت كند و اگر از 
لحاظ علمى شايستگى هاى الزم را كسب كرد 
و درصورت خالى بودن ظرفيت در آن رشــته 

تحصيل كند.

رسانه ملى برنامه پرمحتوا و ارزشى توليد كند
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برخوردهاى عشيره  اى 
عامل افزايش كرونا در اسدآباد

 بيشــترين دليــل ابتــال بــه كرونــا در اســدآباد از آغــاز همه گيــرى 
ــزارى و حضــور در مراســم جشــن و  ــون برگ ــروس تاكن ــن وي اي
ــى ايــن شهرســتان  ــه اهال ــرا در ايــن زمين ــوده اســت؛ زي ســوگ ب
برخــورد عشــيره  اى دارنــد. 52 بيمــار در مراســم ها بــه كرونــا مبتــال 
ــزار  ــى برگ ــم ها به صــورت زيرزمين ــن مراس ــب اي ــه اغل ــدند ك ش
ــت  ــدآباد رعاي ــا در اس ــه كرون ــال ب ــر ابت ــل ديگ ــود و دلي مى ش

نكــردن فاصلــه اجتماعــى اســت.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد در جلســه اعضاى ستاد 
اســتانى مقابله با كرونا در همدان با اشــاره به اينكه دانشكده علوم 
پزشكى اسدآباد براى ضدعفونى و گندزدايى اماكن و محالت براى 
پيشــگيرى از شيوع كرونا از پهپاد استفاده كرده است، بيان كرد: پس 
از اعالم هشدار بهداشــت جهانى در زمينه احتمال شيوع كرونا، در 
نخستين نشست اعضاى كارگروه سالمت امنيت غذايى توصيه هاى 

الزم ارائه و 3 سناريو تعريف و 2 نقاهتگاه نيز آماده و تجهيز شد.
بهنام رضا مخصوصى با بيان اينكه بيمارستان اسدآباد آرايش كرونايى 
به خــود گرفت، افزود: برخى عمل ها در ايــن زمان محدود يا لغو 
و براى پيشــگيرى از بار مراجعه به بيمارســتان ها مراكز 16 ساعته 

راه اندازى و فعال شد.
وى ادامه داد: سياســت هاى وزارت بهداشت شناسايى بيماران پيش 
از ورود به بيمارســتان و بدحال شــدن بود كه در اين راستا دستگاه 
«اسكرين» در اسدآباد راه اندازى شد و 500 نيروى بسيج در اين باره 

آموزش ديدند.
مخصوصى افزود: 25 خط تلفن براى ارائه مشــاوره به مردم و پاسخ 
به پرسش ها فعال شد و 99/5 درصد مردم اين شهرستان غربالگرى 
شدند كه اين فعاليت ها موجب  شناسايى و درمان بيمار پيش از ورود 

به بيمارستان شد.
وى گفــت: 87 درصد مردم اين شهرســتان فاصله گذارى اجتماعى 
را رعايــت مى كردنــد كه اين رقم به 15 درصــد كاهش يافت و با 
تغيير وضعيت اســدآباد مجدد اين رقم سير صعودى و رو به بهبود 

پيدا كرد.
مخصوصى اظهار كرد: هم اينك 30 درصد تخت هاى بيمارستان هاى 
اين شهرســتان به بيماران كرونايى اختصاص يافته كه از اين ميزان 

ضريب اشغال تخت هاى كرونايى 52 درصد است.
فرماندار نهاوند نيز در اين ارتباط ويدئوكنفرانســى گفت: شهرستان 
200 هــزار نفرى نهاوند هم اينك با كمترين امكانات با اين ويروس 

دست و پنجه نرم مى كند. 
مراد ناصرى افزود: ويروس كرونا آرامش را از مردم اين شهرســتان 
سلب نكرده، بلكه نبود حتى يك متخصص عفونى در نهاوند به يك 

معضل تبديل شده است.
وى افــزود: يك متخصص در اين شهرســتان خدمات ارائه مى كرد 
كه به دليل طرحى بودن فعاليت وى، يك ماه اســت كه از شهرستان 
خارج شده است؛ بنابراين درخواست مى شود يك متخصص عفونى 

به نهاوند اختصاص يابد.
فرماندار نهاوند ادامه داد: اين شهرســتان داراى يك دستگاه سى.تى 
اسكن با ســابقه 15 سال عمر است كه انتظار مى رود دستگاه جديد 

اختصاص يابد.
ــاط  ــن ارتب ــز در اي ــگ ني ــدار كبودراهن ــدوى فرمان حجــت ا... مه
ــتان  ــك بيمارس ــتن ي ــا داش ــتان ب ــن شهرس ــت: اي ــى گف ويدئوي
87 تخــت خوابــى مصــوب، دســتگاه «سى.تى.اســكن» نــدارد كــه 
ــتگاه را  ــن دس ــوان اي ــان مى ت ــارد توم ــا 5 ميلي ــا اختصــاص 3 ت ب

ــرد. ــدارى ك خري
ــراى  ــاز ب ــتگاه اكسيژن س ــن دس ــز گفــت: تأمي ــر ني ــدار مالي فرمان
ــت  ــات ،اس ــزو ضروري ــر ج ــين(ع) مالي ــام حس ــتان ام بيمارس
ــردارى از اورژانــس 25 تخــت خوابــى  همچنيــن تكميــل و بهره ب

ــاز دارد. ــار ني ــان اعتب ــارد توم ــتان 8 ميلي ــن بيمارس اي
سى.تى.اســكن  دســتگاه  اينكــه  بيــان  بــا  ولــدى  قــدرت ا... 
ــى رود  ــد م ــرد: امي ــان ك ــت، بي ــوده اس ــر فرس ــتان مالي بيمارس
طلــب كادر درمانــى كــه چنديــن مــاه بــه تأخيــر افتــاده بــه زودى 

ــود. ــت ش پرداخ
دادستان عمومى انقالب مركز اســتان همدان نيز گفت: دادسراهاى 
همدان به كرونا آلوده شــده اســت و كاركنان در شــعب آن به اين 
بيمارى مبتال شده اند كه براى پيشگيرى از شيوع ويروس به مدت 3

هفته دادسرا تعطيل شد.
حســن خانجانى افزود: عرضه قليان يكى از مشــكالتى اســت كه 
نيروهاى امنيتى، اجتماعى و شــهردارى ها درگير آن هســتند و اميد 

مى رود سياست مشخصى در اين زمينه پيش بينى شود.
وى توضيح داد: نيروهاى مســئول به جمع آورى قليان اقدام كرده اند 
امــا افراد بالفاصله قليان مورد نياز را از محل ديگرى تأمين مى كنند، 
بر اين اســاس نيازمند اتخاذ تدبير و سياستى براى برخورد ريشه  اى 

با اين موضوع هستيم.
بر اساس اعالم سيما سادات الرى سخنگوى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى، 259 هزار و 652 نفر تا 23 تير 99 در كشــور 
به طور قطعى به ويروس كرونا مبتال شــده اند و با فوت 203 نفر در 
24 ساعت گذشته، شــمار جان باختگان كرونا در كشور به 13 هزار 

و 32 نفر رسيده است.

آغاز سنجش 800 نوآموز اسدآبادى
 پايگاه سنجش سالمت مدرسه شهيد فهميده با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى در حال سنجش سالمت 800 نوآموز است.
مدير اداره آموزش و پرورش اســدآباد تعداد كالس اولى هاى ســال 
تحصيلى جديد شهرستان را  هزار و 800 نفر برشمرد و گفت: ازاين 
تعــداد نوآموز آماده ورود به كالس اول، تعداد هزار نفر در تابســتان 

سال گذشته در بدو ورود به پيش دبستانى سنجش سالمت شده اند.
حســين عســگرى مهرور با بيان اينكه متولدين نيمه دوم 92 و نيمه 
نخســت 93 در برنامه ســنجش كودكان بدو ورود به دبستان شركت 
مى كننــد و مالك حضور و ثبت نام در دبســتان منوط به ارائه تأييديه 
سنجش و فرم خالصه معاينات و ارزيابى سالمت نوآموزان به مدرسه 
اســت، تصريح كرد: اجراى اين طرح كمك قابل توجهى به شناسايى 
ناتوانى ها، اختالالت حسى، حركتى و رفتارى، سنجش عملكرد قلب 
گوش و بينايى دانش آموزان و هدايت دانش آموزان كم توان به مدارس 

دانش آموزان استثنايى را به عهده دارد. 
وى در گفت وگو با ايســنا اظهار كــرد: كمك به بهبود كيفى آموزش 
و پــرورش، تعيين ويژگى هاى نوآموزان از لحاظ هوش و اســتعداد 
و تشخيص به موقع مشكالت جســمى و روحى در كودكان از ديگر 

اهداف اجراى اين طرح به شمار مى رود.

ساخت مدرسه 2 كالسه خير در سرله
 رزن- خبرنــگار همــدان پيــام: تــا آغــاز ســال تحصيلــى جديــد، 
مدرســه 2 كالســه خيـّـرى راه انــدازى خواهــد شــد و بــا راه انــدازى 
ــتا  ــن روس ــى در اي ــاى آموزش ــود فض ــكل كمب ــه زودى مش آن ب

ــود. ــرف مى ش برط
مدير آموزش و پرورش منطقه سردرود در بازديد از آغاز روند ساخت 
مدرســه 2 كالسه خيرى در ســرله گفت: اين مدرسه با 75 مترمربع 
زيربنا در قالب 2 كالس و با اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد ريال ســاخته و 

در اختيار دانش آموزان اين روستا قرار خواهد گرفت.
 ايوب نشاطى بهزاد افزود: با پيگيرى هاى انجام شده در صدد ساخت 
2 مدرسه ديگر در روستاهاى مالبداغ و اورته قميش هستيم تا مشكل 

فضاى آموزشى اين روستاها نيز برطرف گردد.
وى اظهار كرد: الحاق 2 كالس به مدرســه شهيد قدوسى چهاربالغ 
به صورت خيرى با اعتبار حــدود 80 ميليون تومان تا ابتداى مهر 99

انجام خواهد شد.
نشــاطى به تجهيز مدارس توسط خيرين اشــاره كرد و افزود: توزيع 
حدود 200ميليون تجهيزات شــامل ميز و صندلى، تابلو، كمد و ميز 

مديريت، كامپيوتر، براى مدارس انجام شده است.

تقويت پوشش شبكه تلفن همراه 
در روستا هاى نهاوند

 آنتن هــاى همراه «BTS»  براى پوشــش بهتر تلفــن همراه در 
روستاى رزينى و عشوند شهرستان نهاوند نصب مى شوند.

 مدير شــركت مخابرات منطقه همدان گفت: با توجه به قرارگرفتن 
بخش وســيعى از استان همدان در مناطق كوهستانى، گاهى در برخى 
نقــاط، نبود پوشــش و آنتن دهى تلفن همراه و يــا ضعف در حوزه 

اينترنت همراه مشاهده مى شود كه درصدد رفع آن بوديم.
محمدعلى گرزين بيان كرد: از آنجا كه رفع اين نقاط ضعف از اهداف 
مخابرات منطقه همدان اســت، در برنامه اى مدون، اين نقاط به تدريج 

شناسايى و با نصب تجهيزات، به زير پوشش آنتن مى روند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وى گفــت: در تازه ترين اقدام 
همكاران حوزه توســعه ارتباطات ســيار، بانصــب BTS پرقدرت 
در روستاى عشــوند از توابع شهرســتان نهاوند، ضمن رفع مشكل 
آنتن دهى، اينترنت همراه نيز به G 3 ارتقا يافته و در دسترس مشتركان 

قرار گرفته است.
گرزين بيــان كرد: با نصب دكل بلند پايه تيز در روســتاى رزينى از 
توابع بخش خزل شهرســتان نهاوند، ضمن تقويت آنتن دهى در اين 
منطقه، اينترنت نيز به كيفيت ٣G رســيده و در دسترس همگان قرار 

گرفته است.

گسترش مشاغل زودبازده 
در دستور كار مجلس

 گســترش مشــاغل زودبازده در قالب كارگاه هاى كوچك با جديت 
پيگيرى مى شود.

 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر لزوم گسترش 
مشاغل زودبازده در كشــور گفت: صد رصد موافق گسترش شغل هاى 
زودبازده در قالب كارگاه هاى كوچك هستيم و اين مسأله به صورت جدى 

در مجلس پيگيرى مى شود.
كيومرث ســرمدى با اشــاره به طرح سد نعمت آباد اســدآباد بيان كرد: 

طرح هاى بزرگى مثل سدنعمت آباد در شهرستان از سال ها پيش كلنگ زنى 
شده اند كه ضروريست تعيين تكليف شوند.

وى گفت: بر اســاس پيگيرى ها و پاسخ مجريان طرح سدنعمت آباد در 
سالجارى به طور كامل به بهره بردارى مى رسد.

ســرمدى با اشاره به نشســت با مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد، بيان 
كرد: در اين جلســه طرح هاى زودبازده اشــتغال مانند صندوق هاى ُخرد 
كه شامل اشــتغال هاى خانگى و كوچك با اهداى تسهيالت است مورد 

بحث قرار گرفت.
وى با اشــاره به ديدار نمايندگان با رهبرمعظم انقالب گفت: توصيه مقام 
معظم رهبرى به اينكه «خوب بودن يك هنر اســت و خوب ماندن هنرى 

بزرگتر» حتما در ذهن ما خواهد ماند و ان شــاءا... كه عامل به اين توصيه 
ايشان باشيم.

سرمدى گفت: اينكه ايشان مجلس يازدهم را از قوى ترين مجالس پس از 
انقالب توصيف مى كنند، وظيفه ما را سنگين تر مى كند.

ســرمدى در ادامه بيان كرد: تأكيد ايشان بر وجود و لزوم حل مشكالت 
موجود، توصيه به خالص كردن نيت براى خدمت به مردم، تأكيد و توجه 
به معيشــت مردم براى ما بسيار مهم است و چراغ راه نمايندگان خواهد 
بود. وى بيان كرد: بر مبناى فرمايشات رهبر معظم انقالب، تعاملى سازنده 
مبتنى بر استفاده منطقى از ابزار هاى مجلس همراه با مطالبه گرى با دولت 

محترم خواهيم داشت.

 كبودراهنگ-اكــرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيــام: پيكر مرحوم عيســى جعفرى 
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى كه چندى پيش به ويروس 
كرونا مبتال شــده بود، با رعايت پروتكل هاى 
در  اجتماعــى  فاصله گــذارى  و  بهداشــتى 
كبودراهنگ  داق داق آباد  روســتاى  زادگاهش 

تشييع و تدفين شد.
امام جمعه كبودراهنگ با حضور در اين مراسم 
اظهار كرد: عيسى جعفرى نماينده منتخب بهار 
و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اســالمى، 
نماينده اى خدوم، دلسوز و متعهد بود و امروز 
كه ما اين عزيز ســفر كرده را بر اثر ويروس 
منحوس كرونا از دســت داديم بسيار متأثر و 

اندوهناك هستيم.
حجت االســالم نقى باقرى افزود: از خداوند 
متعال بــراى خانــواده اين مرحــوم صبر و 
شكيبايى مســألت داريم، اميدواريم روح اين 

مرحوم شاد و قرين رحمت الهى قرار گيرد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنــگ نيز در اين 
مراســم گفت: در ضايعه فقــدان نماينده اى 
خــدوم، تمــام شهرســتان به ويــژه مردمان 
زادگاهش در روستاى داق داق آباد سوگوارند. 
حجــت ا... مهدوى خاطرنشــان كرد: مرحوم 
عيسى جعفرى شــخصيتى مردمدار، متعهد و 
دلســوز بود كه در مجلس هشتم در راستاى 
پيگيرى مطالبات و مشــكالت مردم، خدمات 
فراوانى براى توســعه و پيشرفت 2 شهرستان 
بهار و كبودراهنگ به مردم عرضه داشــت و 
براى حضور در مجلس يازدهم نيز برنامه ها و 
اهداف بسيار خوبى داشت كه متأسفانه با مبتال 
شدن به اين ويروس منحوس از بين ما رفت.
وى تأكيــد كــرد: هيچ گونه مراســمى در 2
شهرستان بهار و كبودراهنگ براى اين نماينده 
فقيــد برگزار نخواهــد شــد و اميدواريم با 

رعايت فاصله گذارى اجتماعى و پروتكل هاى 
بهداشــتى بتوانيم با كمــك يكديگر ويروس 
كرونا را شكســت دهيم و مجــدداً وضعيت 
به زودى به حالت عادى برگردد و همه مردم با 

صحت و سالمتى به زندگى خود ادامه دهند.
 گفت وگو با مردم داق داق آباد 

وثيقى، يكى از اهالى داق داق آباد اســت كه 
در مراســم تدفين و تشييع نماينده مردم بهار 
و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اســالمى 
شــركت كرده بود به خبرنــگار همدان پيام 
گفت: عيســى جعفرى شــخصيتى بزرگ و 
مردمدار بود، با شنيدن خبر فوت اين مرحوم 
بسيار ناراحت شديم. برنامه هاى بسيار خوبى 
براى مجلس يازدهم داشت كه متأسفانه اجل 

امانش نداد.
■ يكــى ديگر از اهالــى داق داق آباد درحالى 

كه اشــك از چشــمانش جارى بود و بعض 
گلويــش را مى فشــرد گفت: حاج عيســى 
جعفرى نماينده اى خدمتگزار و دلســوز مردم 
بود و هميشه سعى مى كرد از حقوق مردم دفاع 
كند و افتخارى بــراى اهالى داق داق آباد بود، 
اميــدوارم خداوند به خانواده وى صبر دهد تا 

بتوانند اين ضايعه دردناك را تحمل كنند.
■ جوان داق داق آبادى درحالى كه پيراهن سياه 
بر تن كرده بود، گفت: مرحوم جعفرى نسبت 
فاميلى با بنده نداشــت ولى آنقدر شخصيت 
بزرگ و مردمى داشت كه وظيفه خود دانستم 
با رعايت تمام پروتكل هاى بهداشتى در مراسم 

وى شركت كنم.
■ پيرمــرد حدوداً 70 ســاله اى كــه كمى آن 
طرف تر از آرامستان روستاى داق داق آباد تنها 
نشسته بود و آرام آرام اشك مى ريخت، گفت: 

عيسى جعفرى شخصيت بزرگى داشت ولى 
هميشــه خود را خدمتگزار مردم مى دانست، 
هنگامى كه فرماندار بود يا در مجلس هشــتم 
نماينده ما بود براى اين منطقه بســيار زحمت 
كشــيد ولى متأســفانه اين ويــروس اجازه 
برگزارى يك مراســمى كه درخور شأن وى 
باشــد، نداد. اميدوارم با شهدا محشور شود و 

خداوند به خانواده اش صبر عنايت كند.
نيــاز به يادآورى اســت كه مرحوم عيســى 
جعفرى در دوره هشــتم مجلس هم از حوزه 
بهار و كبودراهنگ نماينده مجلس شــوراى 
اســالمى بود و در دوره يازدهم هم توانست 
مجــددا رأى اعتماد مــردم را در اين حوزه 
انتخابيه كســب كند و در حوزه هشتم عضو 
كميسيون كشاورزى و در دوره يازدهم نيز به 

عضويت برنامه و بودجه درآيد.

 با وجود شــيوع گسترده ويروس كرونا متأسفانه بيشتر مغازه داران 
و حتى فروشــگاه هاى بزرگ پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى را رعايت نمى كنند، از مسئوالن مربوطه درخواست داريم كه 

نظارت بيشترى داشته باشند؛ زيرا جان مردم در خطر است.
* محمودى از كبودراهنگ

 معلمان حق التدريســى بيش از 4 ماه اســت كــه حق و حقوقى 
دريافت نكردند. آبان ماه سال گذشته مسئوالن به ما قول استخدامى را 
دادند اما با وجود شرايط كرونا و بيكارى چندماهه، هيچ حق و حقوقى 

براى ما درنظر نگرفتند. از مسئوالن مربوطه تقاضاى رسيدگى داريم.
* شهروندى از همدان

 خطاب به مســئوالن: خانه گران شد! نمى توانيم تا آخر عمر خانه 
بخريم، مرغ كه گران است اكنون چندماه است مرغ نخورده ايم، قيمت 

گوشت هم كه سرسام آور است. لطفا چاره  اى بينديشيد!
* شهروندى از همدان

 نهاوند- معصومه كمالوند- خبرنگار 
همدان پيام: نرخ هاى نجومى و سربااليى 
رفتــن قيمت مســكن واجــاره بها و 
چالش هاى پيش رو براى شهروندان در 
چند مــاه اخير و جوالن دالالن و تبديل 
شــدن حوزه مســكن به حياط خلوت 
سرمايه گذارى، دست مردم را در اوضاع 
كرونايى و اقتصــاد بيمارى كه به تبع آن 

دامن گير مردم شده است را بست.
نبود نرخ تعريف شــده و نداشتن متولى 
براى قيمت گــذارى منطقه  اى و ضعف 
در نظارت هم ايــن ميان به جوالن اين 

وضعيت و نابه سامانى ها دامن زد.
در نهايت كار به تشكيل كارگروه تعيين 
نــرخ و نظارت بر اجاره بهاى مســكن 

شهرســتان نهاوند رسيد تا با حضور دادستان، 
برخى اعضــاى شــوراى تأميــن و مديران 
بخشدارى  ســالن  در  ذى ربط  دســتگاه هاى 
مركزى نهاوند به 8 مصوبه به عنوان دســتاورد 

اجرايى دست يابند.
در نهايــت اين 8 مصوبه به عنــوان خروجى 
عنوان شد كه ضرورت اجراى آن مورد تأكيد 
قرار گرفت تا بلكه بارى از دوش مســكن و 

نرخ بيراهه رفته اجاره بها در نهاوند بردارد.
نشستى كه خروجى اميدواركننده  اى داشت و 
مى شــود گفت باالخره به حوزه مسكن ورود 
جدى شــد و حاال بايد براى اجراى آن منتظر 

ماند و اميدوار بود.
 تعيين تكليف اتحاديه مشــاورين 

امالك 
گام نخست اتحاديه 700 نفرى مشاورين امالك 
بــا برگزارى انتخابات تعيين تكليف شــد و با 
انتخاب 5 نفر به عنوان هيأت مديره، پس از توقف 

چند وقته به چرخه فعاليت جدى بازگشت.
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند، 
با اشــاره به اهميت پيگيرى و بررسى داليل 
افزايــش اجاره بها در نهاونــد و جلوگيرى از 
فشــار مضاعف به اجاره نشــين ها اظهار كرد: 

اجاره بها عمدتا ناشى از افزايش قيمت واحد 
مســكونى، نرخ تورم عمومى و ميزان تقاضا 

براى اجاره واحد مسكونى اتفاق مى افتد.
عبــاس آزادبخت افزود: براى كنترل اجاره  بها 
بايد با ارائه طرح و برنامه منسجم ورود كرد و 
با توجه به فرارسيدن فصل تابستان و افزايش 
تقاضا براى جابه جايى، ضمن رعايت حقوق 
اجتماعى بايد اقدام الزم در اين باره انجام شود.
گرانى  داليل  از  امالك  مشــاوران   

مسكن
وى يكى از عوامل اصلى گرانى اجاره مسكن 
را برخى مشاوران امالك دانست و تأكيد كرد: 
با تعيين ارزش واقعى مسكن، كنترل سوداگرى 
قيمت ملك با ماليات، ســاماندهى و نظارت 
بيشتر بر مشاورين امالك، مى توان از افزايش 
غيراصولى بهاى مســكن در شهرستان نهاوند 

پيشگيرى كرد.
 هشدار براى مسكن هاى خالى 

در نهاوند
در ادامه اين نشســت يك مقام امنيتى در جلسه 
كارگــروه تعيين نرخ و نظارت بــر اجاره بهاى 
مسكن شهرستان نهاوند هشــدار داد و گفت: 
در نهاوند هزار خانه خالى وجود دارد، كه نه به 

مستأجر داده مى شود و نه مالياتى از آنها دريافت 
مى شــود! كه تعيين تكليف اين امالك مى تواند 

مشكالت زيادى از مستأجران را حل كند. 
 نرخ تمام شــده مسكن در نهاوند 

3/5 ميليون نه بيشتر
امالك  مشــاورين  صنــف  اتحاديه  رئيــس 
شهرســتان نهاوند نيز در اين نشست گفت: با 
اطمينان اعالم مى كنم نرخ تمام شده آپارتمان 
با بهترين مصالح و زمين در بهترين نقطه شهر 

بيشتر از 3/5 ميليون تومان نيست.
ــن  ــد اي ــده نباي ــزود: بن ــان اف ــا جهاني رض
ســخن را بگويــم چــون ممكــن اســت 
بســيارى از همــكاران و انبوه ســازان نســبت 
ــه  ــد و گالي ــرده بگيرن ــخن خ ــن س ــه اي ب
كننــد ولــى ايــن موضــوع واقعيــت اســت كه 
ــكن  ــرخ مس ــطه ها ن ــفانه دالالن و واس متأس
را حبابــى و غيرواقعــى جلــوه مى دهنــد.

 ضرورت ضميمه قرارداد پيشين به 
جديد

از جملــه مصوبــات اين نشســت اين گونه 
عنوان شــد كه دفاترى كه به ثبت عقد، تمديد 
اجاره براى مســتأجر اقدام مى كنند بايد حتما 
قرارداد پيشــين پيوست قرارداد جديد باشد و 

و  سيستمى  به صورت  امكان  درصورت 
با كد رهگيرى ثبت گردد.

 نرخ اجــاره و رهن منطقه  اى 
باشد

همچنيــن نرخ اجاره بهــا و رهن براى 
واحدهاى اجاره رفته در ســال جديد و 
قراردادهاى تمديد از ســال گذشــته بر 
اســاس نرخ همان منطقه در شهرستان 
حداكثر تا 15 درصــد مجاز به افزايش 
اجاره بها هســتند و درصورت تخلف 
و مشــاهده، گزارش تخلف دفتر ثبت 
امــالك خاطى به تعزيــرات حكومتى 
معرفى و درصورت تكرار تخلف نسبت 
به پلمب توســط اداره اماكــن نيروى 

انتظامى اقدام شود.
 سقف افزايش اجاره 15 درصد

براى اجــاره واحدهاى آماده در ســالجارى، 
قيمت همان منطقه در ســال گذشته به عالوه 
حداكثر تا 15 درصد ميزان مجاز براى افزايش 

نرخ اجاره هستند.
 قراردادها راستى آزمايى مى شوند

همچنيــن آمــار قراردادهاى اجــاره رفته و 
ثبت شــده به صورت هفتگى به اداره صمت 
گزارش و اداره مذكور نسبت به راستى آزمايى 
قراردادهاى منعقد شده اقدام و موارد تخلف را 

به تعزيرات حكومتى اعالم كند.
 اخطار براى بدون پروانه ها

 درباره واحدهاى بدون پروانه هم بر اســاس 
ماده 28 قانون نظــام صنفى اخطار واحدهاى 

بدون پروانه كسب اعالم شود.
 تشكيل تيم نظارت
 براى برخورد قانونى

گشــت مشــترك با حضور اداره صمت،اتاق 
اصناف، تعزيــرات حكومتى، نماينده اتحاديه 
و نماينــده اداره اماكن نيــروى انتظامى براى 
برخــورد قانونى با واحدهــاى متخلف دفاتر 
مشــاوره امالك از همه دفاتر بازرسى و موارد 

تخلف را به اداره تعزيرات گزارش دهند.

پيكر نماينده مردم بهار و كبودراهنگ 
در زادگاهش آرام گرفت

جلسه حل چالش مسكن نهاوند با 8 مصوبه پايان يافت

قيمت مسكن در نهاوند كنترل مى شود
■ دادستان نهاوند: كنترل اجاره بها برنامه منسجم مى خواهد
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تعاملى كه نبايد خدشه دار شود 
 تعامــل و هم افزايى قــوا از جمله توصيه هــاى رهبر انقالب به 
نماينــدگان مجلس يازدهم در ســخنرانى اخير ايشــان براى اهالى 
بهارســتان بود كه در اين زمينه معظم له تصريح داشتند كه نقشه كلى 
تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرايى و قوه قضاييه به اين گونه است 
كه آنها بايد مصوبات مجلــس را به صورت دقيق و كامل اجرا كنند 
و هيچ گونه تعللى در اين زمينه جايز نيســت و اين تعامل از جانب 
مجلــس نيز بايد به اين گونه باشــد كه در مصوبــات، ظرفيت ها و 

واقعيت هاى كشور درنظر گرفته شود.
ايشــان همچنين بــا تأكيد بر روابــط شــرعى و قانونمند مجلس 
بــا دولتمردان، گفتند كه توهين و دشــنام و نســبِت بدون علم به 
دولتمردان به هيچ وجه جايز نيســت و برخى از اين نسبت ها حرام 

شرعى است.
اين ســخنان نشــان مى دهد كه تعامل منطقى و سازنده مجلس و 
دولت در عين حفظ استقالل قوا، ضرورتى اجتناب ناپذير است كه 

در شرايط كنونى بيش از پيش احساس مى شود.
به عبارتى تأكيد رهبرى بر چنين تعاملى بيانگر نوعى نگاه راهبردى 
مبتنى بر منافع ملى اســت كه قواى ســه گانه بايد از آن برخوردار 

باشند.
در شــرايط امروز كه كشــور با چالش هاى متعددى در حوزه هاى 
سياست داخلى و خارجى مواجه است، همكارى و تعامل قوا براى 
اســتفاده از ظرفيت هاى موجود در جهت رفع مشكالت و سرعت 

بخشيدن به روند توسعه از اهميت خاصى برخوردار است.
امروز ديگر مجالى براى حركت هاى احساسى، غيرمنطقى و چالش 
برانگيز نيست و مسائل كالن و راهبردى را نمى توان براساس منافع 
جناحى دنبال كرد، بلكه اساس كار منافع ملى و كيان نظام است كه 

در هر كنشى بايد محور و مدار حركت ما باشد.
اتفاقا در شــرايط كنونى بيش از پيش بايد به سمت وفاق و همدلى 
حركت كنيم و هريك از قوا ضمن حفظ اســتقالل و انجام وظايف 
قانونى خود، نهايت همكارى و تعامل را با ديگر قوا داشــته باشد.

نكته ديگر اين كه خانه ملت جاى دشنام و تهمت نيست و انتقادها 
و اعتراض ها بايد با رعايت اخالق و چهارچوب ها همراه شود. 

صد البته كه نقد ســازنده همراه بــا رعايت اصول اخالقى و حفظ 
شــأن افراد پرخير و بركت اســت و نتايج مثبتى را به دنبال خواهد 
داشــت، اما خارج شــدن از اين حدود و چهارچوب ها نه تنها نقد 
نيست بلكه رفتن به ســمت تخريب و تضعيف است كه برخالف 

منافع ملى خواهد بود.
مجلــس و دولت در ســايه يك تعامل ســازنده و متقابل گام هاى 
مهمى را مى توانند براى توســعه و آبادانى بردارند، مشروط بر آن 
كه از افراط و تفريط پرهيز شــود و مبنــاى كار فقط و فقط منافع 

مردم و نظام باشد.

برجام نتوانست انتظارات اقتصادى مردم را 
برآورده كند

 برجــام به دليل پايبند نبــودن آمريكا به آن، نتوانســت انتظارات 
اقتصادى مردم را برآورده كند اما هنوز ارزش يادآورى و توجه به عنوان 

يك ابتكار همه جانبه را دارد.
به گزارش مهر، ســخنگوى دولت در نشســت خبرى گفت: برجام 
كاركرد خودش را به واسطه تحريم هاى ظالمانه اى كه ترامپ و دار و 
دســته او براى فروپاشى ايران اتخاذ كردند براى مردم ما از دست داد 

و برخى نيز راه قضاوت غيرمنصفانه را در اين باره در پيش گرفتند.
على ربيعى در اين رابطه در ادامه افزود: آمريكايى ها نگذاشتند مردم ما 
از فوايد اقتصادى برجام بهره مند شوند و خودشان نيز دچار خسارت 
زيادى شــدند. اين توافق نشان داد تمام تبليغاتى كه بيش از يك دهه 
درباره فعاليت غيرصلح آميز هســته اى ايران گوش جهان را كر كرده 

بود بى اعتبار است.

دولت هنوز «اليحه اصالح ساختار بودجه» را 
به مجلس ارائه نكرده است

 دولت تا امروز اليحه  اصالح ساختار بودجه را به مجلس ارائه نكرده 
اما ما در كميته اصالح ساختار بودجه كار خود را آغاز كرده ايم.

رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس روزگذشته در 
گفت  وگو با خانه ملت، با اشاره به تأكيد رئيس مجلس بر اصالح ساختار 
بودجه براى ايجاد رونق اقتصادى در كشور در ديدار با مقام معظم رهبرى 
گفت: ما ناگزير به اصالح ســاختار بودجه هستيم و مسلماً اقدام آسانى 
نيست و ديگر كميسيون هاى تخصصى هم در اين مسير بايد كمك كنند.

حميدرضــا حاجى بابايــى در ادامه افزود: كميســيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با تشكيل كميته اصالح ساختار بودجه به اين موضوع 
ورود كرده اما براى انجام اقدامات اساســى تر در انتظار ارســال اليحه 

اصالح ساختار بودجه از سوى دولت به مجلس هستيم.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس ضمن انتقاد از نوبخت رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه به دليل ارســال نكردن اليحه اصالح ساختار 
بودجه به مجلس برخالف اعالم پيشــين اظهار كــرد: دولت تا امروز 
اليحه اى را به صورت رسمى درباره تعريف ساختار بودجه به ما تحويل 
نداده، تنها يك پيش نويس آن هم به صورت غيررسمى به كميسيون برنامه 

و بودجه ارائه كرده است.
وى تأكيد كرد: در جريان اصالح ســاختار بودجه بايد بخشى از قانون 
برنامه و بودجه تغيير كند و ماليات ها، هزينه ها، منابع، صادرات، واردات، 

قاچاق كاال و شركت هاى دولتى ضمن بازبينى، تعريف مجدد شوند.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه بودجه 
ما ظرفيت پاسخگويى به هزينه ها و مديريت اقتصادى كشور را ندارد، 
گفت: نبود شفافيت، مشخص نبودن منابع و مصارف و نبود هماهنگى با 

اسناد باالدستى از اشكاالت بودجه ساالنه كشور است. 

دستورالعمل مجدد
 براى اعطاى مرخصى به زندانيان

 چهارشنبه گذشته دســتورالعمل مجددى براى اعطاى مرخصى به 
زندانيان صادر و به واحدهاى قضايى و زندان ها ابالغ شد.

به گزارش ايســنا، سخنگوى قوه قضاييه در نشست خبرى امروز خود 
با خبرنگاران گفت: مرخصى مجدد رياســت قوه بــه زندانيان با موج 
دوم كرونا را داريم و براساس تصميم قوه قضاييه در چهارشنبه گذشته 
دســتورالعمل مجددى براى اعطاى مرخصى بــه زندانيان صادر و به 

واحدهاى قضايى و زندان ها ابالغ شد.
غالمحسين اسماعيلى ادامه داد: اجراى قانون كاهش مجازات حبس را 
داشتيم كه جزو قوانين مصوب مجلس پيشين بود و اين قانون در بسيارى 
جرايم، مجازات حبس را كاهش داده و ابالغ شده تا پرونده زندانيانى كه 
مشمول آن هستند مورد نظر قرار گيرد و اعالم شده در گام نخست همه 
واجدين شرايط قانون از طريق سامانه استخراج شوند و در گام نخست 

به مرخصى روند تا پرونده شان مورد بررسى قرار گيرد.
وى در ادامه افزود: اقدام ديگر استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس 
از ناحيه همكارانمان هســتيم كه به كاهش جمعيت و سالمت زندانيان 

كمك كرده است.
ســخنگوى قوه قضاييه در پايان افزود: در هزاران جلســه دادگاهى كه 
در كشور برگزار مى شود، جلسات مهم دانه درشت هاى اقتصادى كشور 
درحال رســيدگى است. شعبه ويژه ديگر مفاسد اقتصادى درحال تهيه 
مقدمات پرونده پتروشيمى هســتند كه تعدادى جلسه از پيش برگزار 
شــده و هفته آينده آخرين جلسه مربوط به پرونده پتروشيمى در شعبه 
4 ويژه دادگاه مفاســد اقتصادى برگزار مى شود. بدون تعارف با مفاسد 
برخــورد مى كنيم و هم مردم و هم رســانه ها مواظبت كنند كه در دام 

توطئه دشمن نيفتند.

درخواست از اتحاديه اروپا براى بازداشتن 
تل آويو از طرح اشغال

 وزراى خارجه 11 كشور اروپايى در نامه اى به مسئول سياست خارجى اين 
اتحاديه، ابراز نگرانى كردند كه زمان براى تدوين گزينه هاى واكنش به تل آويو 

درصورت اجراى طرح اشغال كرانه باخترى رو به اتمام است.
به گزارش فارس، اين نامه توســط وزراى خارجه فرانسه، ايتاليا، هلند، ايرلند، 
بلژيك، لوكزامبورگ، ســوئد، دانمارك، فنالند، پرتغال و مالت نوشته و براى 

«جوزپ بورل» مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ارسال شده است.
اين ديپلمات هاى ارشد اروپايى ابتدا از بورل خواستند كه در ديدارى غيررسمى 
با آنها در تاريخ 15 مى، واكنش هاى اتحاديه اروپا به طرح اشــغال را مشخص 
كند و سپس جزئيات سند واكنش هايى كه پيش از اين فراهم كرده را در اختيار 

آنها قرار دهد.

اداره كشور با كمترين اتكا به نفت
 آمريكايى ها انتظار داشتند چندى پس از آغاز تحريم ها، اقتصاد كشور متوقف 
شود، اما امروز توانسته ايم با برنامه ريزى و اتكا به اقتصاد بدون نفت، كشور را اداره 
كنيــم كه اين قدرت نمايى و پيروزى بزرگى براى ملت ايران در جنگ اقتصادى 
است.  رئيس جمهورى روزگذشــته در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت 
تأميــن نيازهاى ضرورى مردم و توليدكننــدگان را از اولويت هاى دولت عنوان 
كرد و با تأكيد بر تالش همه جانبه مسئوالن در اين زمينه گفت: قطعا دستگاه هاى 
مرتبط بايد با همكارى نهادهاى نظارتى، قيمت ها را كنترل و از نوسانات مقطعى 
و بدون دليل جلوگيرى كنند. حجت االسالم  والسملمين حسن روحانى در ادامه 
افزود: با توجه به موجودى چشمگير كاال در گمركات كشور، موضوع ترخيص 
هرچه سريعتر كاالهاى اساسى مورد نياز مردم و نيازهاى اوليه واحدهاى توليدى 

از گمركات مورد بررسى قرار گرفت و تصميماتى اتخاذ شد.

تقويت ديپلماسى دفاعى 
در دستور كار وزارت دفاع است

 وزير دفاع در جلســه كميســيون امنيت ملى مجلس بر ضرورت تقويت 
ديپلماسى دفاعى و افزايش تعامالت ايران با كشورهاى دوست، تأكيد كرد.

سخنگوى كميســيون امنيت ملى مجلس شوراى اســالمى در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به جلسه روزگذشته اين كميسيون، گفت: امير حاتمى وزير 
دفاع و پشتيبانى نيرو هاى مسلح در اين جلسه به ارائه راهبرد هاى نيرو هاى مسلح و 
وزارت دفاع براى تقويت توان دفاعى كشور پرداخت كه از جمله راهبرد هاى نيرو هاى 
مســلح و وزارت دفاع و پشتيبانى نيرو هاى مسلح، حفظ و تقويت توان بازدارندگى 
فعال كشور است.ابوالفضل عمويى در ادامه افزود: حاتمى به موضوع همكارى هاى 
دفاعى كشورمان و تقويت ديپلماسى دفاعى و موضوع تعامالت حوزه دفاعى كشور با 

كشور هاى همسايه و دوست همچون چين و روسيه مورد بررسى قرار گرفت.

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول ) 

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 306/ش/5/م مورخ 99/03/25 پاركينگ عمومى خيابان سعدى (ملك سابق راستان) را از 
طريق نشر آگهى مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد خود را حداكثر تا 
پايان وقت ادارى روز شنبه 99/05/04 به همراه 5٪ مبلغ كل برآورد به صورت نقد (به حساب 10/2767836/1 بانك رسالت) يا اسناد خزانه يا 
ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى 
اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى ارسال نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با 
شماره مستقيم 32226061-081 تماس حاصل نمايند و يا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سايت malayer.ir و يا 

سامانه تداركات دولت دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- قيمت پايه اجاره پاركينگ فوق به مساحتى تقريبى 3400 مترمربع و قيمت ماهيانه 85/000/000 ريال و به همراه 500/000/000 ريال پيش 
پرداخت مى باشد.

2- مدت اجاره پاركينگ از تاريخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
3- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/05/04 مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات 

مختار است.
4- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم 
واگذار مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

8- تاريخ بازگشايى پاكت ها واصله در مورخ يكشنبه 99/05/05 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائى مى باشد.

10- شركت كنندگان مى بايست اصل پاكت الف (تضمين) را به دبيرخانه ارسال و ساير مدارك را (پاكت ب و ج) را به صورت الكترونيك و از طريق 
سامانه تداركات الكترونيك دولت ارسال نمايد. 

(م الف 132)

تاريخ 99/04/18

 حدود ده روز پيــش در گفت وگوى 
ويدئوكنفرانســى كه با وزير خارجه چين 
داشتم، به آنها اطالع دادم كه ما آماده براى 

نهايى كردن پيش نويس هستيم.
بــه گــزارش ايلنــا، وزير امــور خارجه 
كشــورمان پس از شــركت در نشســت 
اسالمى  شوراى  مجلس  صنايع  كميسيون 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دوستان در 
كميسيون پرسش هاى خوبى مطرح كردند، 
پيشــنهادات و تذكرات خوبى از ســوى 
دوستان ارائه شد و پس از ارائه  توضيحات، 
رئيس كميسيون پيشنهاد داد كه يك كميته 
كارى بين بخش اقتصــادى وزارت امور 
خارجــه به مســئوليت معاونت اقتصادى 
وزارت خارجه و اين كميســيون – براى 
تشويق صادرات و اينكه بتوانيم مسير كمك 
به صــادرات غيرنفتى را بازتر كنيم و مانع 
را برطرف كنيم- تشكيل شود و كميسيون 
نيز از نظر قانون گــذارى و ريل گذارى در 
ايــن حوزه به وزارت امور خارجه و ديگر 

دستگاه هاى مربوطه كمك كند.
محمدجواد ظريف همچنين به جلسه روز 

يكشــنبه خود با اعضاى كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى 
اسالمى اشاره كرد و گفت: در اين جلسه 
بحث هاى خوبى انجام شد. اميدواريم اين 
تعامــل و همكارى بين مجلس شــوراى 
اسالمى و وزارت امور خارجه ادامه پيدا 

كند.
وى درباره روند پيگيرى تصويب ســند 
جامع همكارى 25 ســاله ايــران و چين 
گفت: در اســفندماه چينى ها پيش نويس 
خود را بر مبناى پيش نويســى كه ما تهيه 
كرده بوديم ارائه كردند و ما درحال حاضر 
درحــال بررســى و نهايى كــردن اين 2

پيش نويس هستيم تا به يك توافق برسيم. 
حدود ده روز پيش در گفت وگوى ويدئو 
كنفرانسى كه با وزير خارجه چين داشتم 
به آنها اطالع دادم كه ما براى نهايى كردن 

پيش نويس آماده مذاكره هستيم.
وزير امور خارجه كشورمان افزود: زمانى 
كه اين متن نهايى شــود و مورد توافق 2
طرف قرار بگيرد در مراجع قانونى نيز به 

تصويب خواهد رسيد.

■ روحانى را استيضاح نمى كنيم
 ولى پرسش در دستور كار مجلس قرار دارد

 بــا صحبت هايــى كه 
از  پــس  جلســات  در 
فرمايشــات مقام معظم 
مطرح  امروز  تا  رهبرى 
شده پرســش از رئيس 
جمهور منتفى نشده، اما 
استيضاح وى از دستور 

كار خارج شده است.
كميسيون  ســخنگوى 
آمــوزش و تحقيقــات 
مجلس روزگذشــته در گفت وگو با آنا، با تأكيد بر اينكه طبق 
فرمايش مقام معظم رهبرى دولت بايد وظايف خود را تا روز 
آخــر انجام دهد و مجلس هم بايد به وظايف خود عمل كند، 
گفت: مجلس ضمن اينكه حق پرسش و تفحص از بدنه دولت 
را دارد، اما يكســرى شرايط مانند حفظ حرمت ها را هم بايد 

درنظر بگيرد.
حجت الســالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه به طبع وظيفه 
مجلــس قانون گــذارى و نظارت اســت و در حيطه نظارتى 
تالش خواهد كرد كه دولت در مســير قانونى خود كار انجام 
دهد، افــزود: طبق گزارش رئيس مجلــس برنامه هايى براى 
كارآمدســازى مجلس و دولت در دستور كار است از اين رو 

آينده بهترى پيش رو قرار دارد.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس با اشــاره به اينكه 
پرســش از رئيس جمهور با 200 امضــا آماده طرح در صحن 
علنى مجلس است، گفت: بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار 
نمايندگان مجلس نافى پرسش هاى نماينده ها از رئيس جمهور 

نيست.
 دلجويى كميسيون امنيت ملى از ظريف 

در ابتداى هفته كه ظريف در جلســه كميسيون امنيت 
ملى مجلس حضور يافت با او صحبت و دلجويى شد.

عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس 
در گفت وگــو با اعتمادآنالين گفــت: تعامل با قوا، بحث 
نظارتى مجلس و سياست هاى كالن در يك سال باقى مانده 
دولت، همه از موضوعات مهم به شــمار مى رود. خط مشى 
و استراتژى مجلس يازدهم بر اساس بيانات رهبرى شكل 

خواهد گرفت.
فداحســين مالكى درباره بيانات رهبرى مبنى بر توهين و 
هتك حرمت نكردن بــه وزرا گفت: نبايد به وزرا توهينى 
صورت گيرد. قطعا پس از بيانات رهبرى رفتار نمايندگان با 
دولت تغيير مى كند و طبق گفته رهبرى عمل خواهيم كرد. 
توهين و حركت هاى احساســى، زيبنده مجلس نيست و 

مجلس نبايد به چنين موضوعاتى ورود كند. 
وى درباره استيضاح رئيس جمهور گفت: موضوع پرسش 
از رئيس جمهور با اســتيضاح متفاوت اســت، پرسش از 
رئيس جمهور انجام مى شــود اما استيضاح رئيس جمهور را 
مصلحــت نظام نمى دانم. در فرمايشــات رهبرى تعامل با 
دولت مطرح شــد. اميدوارم پــس از صحبت هاى رهبرى 

شاهد چنين رفتارهايى از نمايندگان نباشيم.

به چينى ها اطالع دادم كه براى 
انجام مذاكره نهايى آماده هستيم

توصيه هاى رهبر انقالب به نمايندگان مجلس؛ آبى بر آتش استيضاح روحانى بود

آتش بس ميان بهارستان و پاستور؟

 با توجه به اينكه پرســش از رئيس جمهور هم در مجلس 
طرح شده اســت، به صورت منطقى پرسش براى پاسخگويى 
به مجلس و مردم بايد يك امر عادى شــمرده شــود كه بدون 
چالش و تهمت و بداخالقى مســير آن طى شود، اما استيضاح 
هميشــه پس از پرسش است و بســتگى دارد به اينكه جواب 
قانع كننده باشد يا نباشد و سپس هم بر اساس سخنان رهبرى 

آيا به مصلحت مردم است يا خير.
روز يكشنبه رهبر انقالب در سخنان خود با نمايندگان مجلس 
بــر تعامل با دولت و كار كردن دولت تــا آخرين روز كارى 
تأكيــد كردند. اين درحالى اســت كه چنــد روز پيش از آن، 
جواد نيك بين نماينده مجلــس در توئيتر خود از جمع آورى 
امضا بــراى ارائه طرح بى كفايتى رئيس جمهور خبر داده بود. 
وى در صفحه توييترش نوشته بود: «بر اساس اصل 89 قانون 
اساســى و ماده 229 قانون آئين نامه داخلى  مجلس شــوراى 
اســالمى ما نمايندگان ملت شريف ايران به 18 دليل خواستار 
طرح  استيضاح و اعالم بى كفايتى رئيس جمهور جناب حسن 

روحانى مى باشيم.»
اين طرح پس از نامه رؤســاى كميسيون ها به مجلس و طرح 
پرســش از رئيس جمهور درحال پيگيرى بود كه رهبر انقالب 
در سخنان روز يكشنبه خود به صورت شفاف مخالفت خود را 
با استيضاح رئيس جمهور مطرح كردند و گفتند: «اعتقاد راسخ 
دارم كه دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند 
و پــس از پايان دوره قانونى خــود، امانت را با ارائه صورت 

وضعيت، به دولت بعدى تحويل دهند.»
ايشــان همچين افزودند: «مــردم از مجلــس و 2 قوه ديگر 
انتظــار بيان حق و پيگيرى آن را دارند و به شــدت با مجادله 
و گريبان گيرى و تشــنج ميان قوا مخالف هستند و همه بدانند 
فضاى منازعه در رئوس دســتگاه ها براى افكار عمومى زيان 

بخش و ناراحت كننده است.»
ايــن درحالى بود كه جــواد نيك بين پيشــتر در گفت وگو با 
فرارو، با تأكيد بر اينكه حرف بيشــترى در اين باره جز آنچه 
در خبرگزارى ها آمده اســت، ندارد، گفتــه بود: اين طرح در 
مراحل اوليه اســت و يكشنبه يا سه شــنبه به بلوغ مى رسد و 
اگر امكان داشته باشد رئيس جمهور را به مجلس مى كشانيم. 
وى همچنين شرايط موجود را شرايط مناسبى براى طرح اين 
موضوع دانســته و اين طرح را در شــرايط فعلى كمك كننده 

ناميده بود.
 پرســش از رئيس جمهور امرى عادى اســت 

استيضاح نه!
ســلمان ذاكر يكى ديگر از نمايندگان مجلــس در اين باره با 
تأكيد بر سخنان رهبر انقالب اظهار كرد: حال و هواى مجلس 
پس از اتمام جلســه حول ســخنان رهبرى شكل گرفته بود. 
يك گروه مى گفتند مقام معظم رهبرى كلمه پرسش و تحقيق 
و تفحص را اســم بردند و مى گفتند اســتيضاح نبايد صورت 
بگيرد. عده اى مى گفتند ايشان فرمودند نظارت را بايد هميشه 
داشته باشيد، ريلگذارى و نظارت مجلس مهم است و دولت 

بايد به مصوبات مجلس مو به مو عمل كند.
وى در ادامه افزود: دولت بايد پاســخگوى عملكرد خودش، 
گرانى ها، مســكن، معيشــت و هم مشــكالتى كه در ازدواج 
جوانان وجود دارد و ساير مشــكالتى كه رهبر انقالب براى 
مردم شــمردند، باشــد. پرســش را خودمان هم امضا كرديم 
و مطالبه گر هســتيم كــه رئيس جمهور بيايد و شــفاف تر به 

پرسش ها پاسخ بدهد.
همچنين ذاكر افزود: بيشــتر از 80 نفر موافق طرح بى كفايتى 

رئيس جمهور هستند.
 بايد از كنار اين گونه طرح ها گذشت

با آنكه ذاكر از وجود بيش از 80 نماينده موافق طرح بى كفايتى 
رئيس جمهور ســخن مى گويد، اما ناصر ايمانــى در اين باره 
گفــت: طرح بى كفايتى رئيس جمهــور در مجلس به صورت 
جدى مطرح نيســت. اين را يك نماينده گفته اســت و بعيد 
مى دانم امضاى كافى براى آن جمع شــود و احتمالش بسيار 
ضعيف اســت. همچنين زمينه اى نيز براى طــرح بى كفايتى 
رئيس جمهور در مجلس وجــود ندارد. اين نظر يك نماينده 
است و بايد از كنارش گذشــت. اين معنايى ندارد جز اينكه 

يك نماينده نظر خودش را گفته است.
 زمينه قانونى

پيگيرى اين طرح درصورتى است كه تاكنون جز در نخستين 
دوره مجلس شوراى اسالمى چنين امرى سابقه نداشته است. 
از لحــاظ قانونى نيز طبــق بند دوم اصل 89 قانون اساســى 
درصورتى كه   حداقل  يك ســوم  از نمايندگان  مجلس  شوراى  
اسالمى  رئيس  جمهور را در مقام  اجراى  وظايف  مديريت  قوه  

مجريه  و اداره  امور اجرايى  كشــور مورد استيضاح  قرار دهند، 
رئيــس  جمهور بايد ظرف  مدت  يــك  ماه  پس  از طرح  آن  در 
مجلس  حاضر شــود و در باره   مسائل  مطرح شده  توضيحات  
كافــى  بدهد. درصورتى كه  پس  از بيانــات  نمايندگان  مخالف  
و موافق  و پاســخ  رئيس  جمهور، دو ســوم  كل  نمايندگان  به  
بى كفايتى  رئيس  جمهــور رأى  دادند، مراتب  براى اجراى  بند 
ده  اصل  يكصدودهم  به  اطالع  مقام  رهبرى  مى  رسد. بر اساس 
بند ده اصل 110 قانون اساسى، رهبرى پس از رأى مجلس به 
بى كفايتــى رئيس جمهور اختيار عزل رئيس جمهور را دارد و 

در واقع مصوبه مجلس را بايد تأييد كند.

ضرورت برخورد قاطع وزارت خارجه 
در قبال رفتار كره جنوبى

 ايران همواره بازار خوبــى براى محصوالت كره اى بوده و با توجه 
به رفتارهاى يك جانبه اين كشور و اقدامات در بلوكه كردن پول ايران، 
مى  طلبد مسئوالن وزارت خارجه برخوردى قاطع با اين امر داشته باشند.

عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلــس در گفت وگو با عصر 
همدان؛ با اشاره به اقدامات كشور كره جنوبى در بلوكه كردن پول ايران 
و خوددارى تحويل پول به بهانــه تحريم هاى آمريكا اظهار كرد: ايران 
بازار خوبى براى محصوالت كره اى است و توقع چنين رفتارى از كره 

نمى رود.
هادى بيگى نژاد افزود: برگشــت پول يكى از مشــكالت كشور ما در 
سال هاى گذشته بود و ما در فروش و صادرات محصوالت مختلف از 
جمله نفت با اين مشــكل روبه رو بوديم و در اين دوره از مجلس بايد 

تصميمى مشخص براى آن اتخاذ شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: دريافت 
كاالهاى مورد نياز كشــور و حذف دالر 2 راهكار كارشناسان براى اين 

مشكل است.
ــه راهكارهايــى بــراى رفــع محدوديت هــاى بانكــى  ــا اشــاره ب وى ب
ــر در  ــاى ديگ ــتفاده از ارزه ــلطه دالر و اس ــتن س ــا شكس ــت: ب گف
معامــالت مختلــف مى  تــوان محدوديت هــاى بانكــى را برطــرف كــرد 
و محصــوالت كشــور را به راحتــى بــه فــروش رســانده و پــول آنهــا 
را دريافــت كنيــم. عضــو هيــأت رئيســه كميســيون انــرژى در مجلس 
شــوراى اســالمى تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه ســيطره دالر آمريــكا 
در معامــالت جهانــى هــر كســى در هــر نقطــه از دنيــا بخواهــد دالر 
را جابه جــا كنــد بايــد از خزانــه دارى آمريــكا مجــوز بگيــرد كــه ايــن 

آســيبى بــزرگ اســت.
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 پرداخت وام 4 ميليونى به 500 هزار بازنشسته تأمين اجتماعى
 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از تخصيص 2 هزارميليارد تومان براى ارائه تسهيالت به بازنشستگان خبر داد و گفت: امسال 

به 500 هزار نفر وام 4 ميليون تومانى پرداخت مى شود.
مصطفى ســاالرى، در گفت وگو با مهر، گفت: در سال گذشته مجموع اعتباراتى كه براى پرداخت وام به بازنشستگان درنظر گرفته 
شــد 200 ميليارد تومان بود اما امســال پيش بينى و تأمين اعتبار كرديم كه اين مبلغ ده برابر سود يعنى به 2 هزار ميليارد تومان اعتبار 

افزايش پيدا كند.
وى افزود: البته افزايش اعتبار به اين معنى نيســت كه اگر فردى سال گذشته 3 ميليون تومان مى گرفت، امسال 30 ميليون تومان وام 
دريافت مى كند بلكه بر اســاس پيشــنهاد كانون بازنشستگان تأمين اجتماعى مبلغ وام به 4 ميليون تومان افزايش پيدا مى كند و تعداد 

نفراتى كه تسهيالت مى گيرند نيز بيشتر مى شود.

نحوه آموزش ترم آينده دانشگاه هاى علوم پزشكى اعالم شد
 معاون آموزشــى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با تأكيد بر اينكه ترم آينده دانشگاه هاى علوم پزشكى به صورت تلفيقى 

(مجازى- حضورى) برگزار خواهد شد، گفت: كالس هاى آموزشى از 15 شهريور آغاز مى شود. 
به گزارش فارس، على اكبر حق دوســت با تأكيد بر اينكه ترم آينده دانشگاه هاى علوم پزشكى به صورت تلفيقى (مجازى-حضورى) 
برگزار خواهد شــد، گفت: كالس هاى آموزشى از 15 شهريور آغاز مى شود و دانشجويان جديدالورود نيز با تأخير حدود 2 هفته اى 

كالس هاى درس خود را آغاز خواهند كرد.
وى اظهار كرد: ما سناريوهاى مختلفى را براى ترم تحصيلى آينده طراحى كرديم و بر اين اساس به اين نتيجه رسيديم كه ترم آينده نيز 
بايد تلفيقى از آموزش حضورى و تركيبى باشد. به همين دليل دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در تالش هستند زمينه را براى ارائه 

اين نوع آموزش (تركيبى) آماده كنند تا اگر مشكلى ايجاد شد بتوانند آموزش هاى مجازى را بهتر از ترم جارى ارائه دهند

جلوگيرى از فروپاشى 
خانواده  زنان سرپرست خانوار به دليل فقر

 مديركل دفتر توانمندســازى زنان و خانواده ســازمان بهزيستى 
كشــور از اجراى برنامه «مراقبت از خانواده» براى زنان سرپرســت 
خانوار بــراى جلوگيرى از فروپاشــى خانواده آنهــا به دليل فقر و 

مشكالت اجتماعى خبر داد.
فاطمه عباســى در گفت وگو با ايسنا،  با بيان اينكه تا پيش از اين در 
سازمان بهزيستى كشور برنامه كاهش فقر قابليتى اجرا مى شد، گفت: 
اين برنامه از امسال ارتقا پيدا كرده و با رويكرد «مددكارى جامعه اى» 

 براى كاهش فقر برگزار مى شود.
وى دربــاره نحوه اجــراى طرح مذكور افزود: اين طرح براســاس 
همــكارى بــا كلينيك هاى مــددكارى انجام مى شــود، به طورى كه 
مددكاران بين مردم و به ويژه زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش 
بهزيستى كه در محالت آسيب پذير هستند مى روند و مورد به مورد 

آنها را نيازسنجى مى كنند.
مديركل دفتر توانمندسازى زنان و خانواده سازمان بهزيستى كشور با 
بيان اينكه پس از اين مرحله برنامه هاى الزم  تدوين مى شود، تصريح 
كرد: براى اين زنان سرپرســت خانوار برنامه مداخله اى اجرا خواهد 

شد. اين طرح به تازگى آغاز شده است.
عباســى در ادامه به طرح مراقبت از خانواده اشاره كرد و گفت: اين 
طــرح در تالش اســت تا كارى كند كه خانــواده به دليل فقر از هم 
پاشيده نشود. مشكالت اين خانواده ها ناشى از فقر يا مسائل ديگرى 
هســتند كه بايد پيش از تبديل شــدن به يك آسيب اجتماعى مورد 

توجه قرار گيرد.
وى درباره طرح مراقبت از خانواده توضيح داد: زير مجموعه اين طرح 
تمام بســته هاى حمايتى تعريف شده است تا خانواده زنان سرپرست 
خانوار ســالم و مؤثر باقى بماند. دليل توجه به اين موضوع اين است 
كه اگر از يك زن سرپرســت خانوار به خوبى حمايت نشود در آينده 
ممكن است تبديل به يك فرد آسيب ديده اجتماعى شود، حتى كودك 

اين خانواده ها به سادگى ممكن است تبديل به يك  كودك كار شود.
به گفته عباســى، در مجموع 250 هزار خانوار زن سرپرست شامل 
4 گروه زنان داراى همسر متوفى، زنان مطلقه، زنان داراى همسر از 
كارافتاده و دختران و زنان خود سرپرســت تحت پوشش بهزيستى 

هستند و طرح براى نخستين بار از امسال اجرا مى شود.

استمرار سنجش دانش آموزان تا 15 شهريور
 سنجش در مناطق عشايرى، زلزله زده 

و سيل زده رايگان است
 رئيس ســازمان آموزش وپرورش استثنايى كشور از رايگان بودن 

سنجش دانش آموزان مناطق عشايرى، سيل زده و زلزله زده خبر داد.
به گزارش ايســنا، سيدجواد حسينى، اظهار كرد: اين غربالگرى كه از 
ســال 73 با پوشش 1/5 درصدى نوآموزان آغاز شد امروز اين آمار به 

97/96 درصد افزايش يافته است.
وى با اشاره به دغدغه خانواده ها در خصوص سالمت نوآموزان افزود: 
هرچند در ســالجارى هدف گذارى ما پوشش 99 درصدى است اما 
اجراى اين طرح همراه با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى خواهد.

حســينى از وجــود اتاق انتظــار در پايگاه هاى ســنجش خبر داد و 
خاطرنشــان كرد: زمان ســنجش را از 15 دقيقه به30 دقيقه افزايش 
داديم. در پايگاه هاى ما 44 نفر روزانه پذيرش مى شــدند كه اكنون20

نفر پذيرش مى شوند.

ماسك از هر واكسنى 
براى پيشگيرى از كرونا مؤثرتر است

 رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى بيان كرد:  ماسك از هر واكسنى براى پيشگيرى از 
ابتال به بيمارى كوويد19 مؤثرتر اســت و تا 95 درصد از ابتال به اين 

بيمارى جلوگيرى مى كند.
كيانوش جهانپــور در گفت وگو با ايرنا افزود: راه هاى پيشــگيرى از 
بيمارى كوويــد 19 در همه دنيا چيزى به جز شست وشــوى مداوم 
دســت با آب و صابون، پرهيز از حضور در اجتماعات غيرضرورى، 
فاصله گذارى فيزيكى دقيق و مهم ترين آنها استفاده همگانى از ماسك 

به ويژه در هنگام حضور در اماكن عمومى نيست.
وى گفت: هنوز واكســن بيمارى كوويد19 توليد نشده اما حتى اگر 
هم توليد شود مانند واكسن آنفلوانزا اثربخشى آن نسبى است. در دنيا 
هر سال عده زيادى واكسن آنفلوانزا را تزريق مى كنند كه ممكن است 
40 تا حداكثر 50 درصد مصونيت نسبى موقت براى افراد ايجاد كند.

استفاده از داروى آسم براى درمان آلزايمر
salbutamol مطالعات آزمايشگاهى نشان مى دهد داروى آسم 

از تشــكيل گره هاى پروتئين فيبروز كه نشانه بيمارى آلزايمر هستند 
پيشگيرى مى كند.

به گزارش مهر اين بيمارى، يك اختالل نورولوژيكى اســت كه مرگ 
ســلول هاى مغزى منجر به زوال پيشــرونده حافظه و زوال شناختى 

مى شود.
درحالى كه درمان هــاى دارويى فعلى به كاهش عالئم بيمارى آلزايمر 
كمك كرده و كيفيت زندگى فرد را بهبود مى بخشند اما نه روند بيمارى 

را ُكند مى كنند و نه آن را درمان مى نمايند.
در ســلول هاى ســالم مغز، پروتئين هاى تاو به تثبيت شــبكه داخلى 
لوله هاى ميكروســكوپى يا «ميكروتوبول ها» كمــك مى كند كه مواد 

مغذى و ساير مولكول ها را به سلول هاى عصبى منتقل مى كنند.
در بيمــارى آلزايمر، ايــن مولكول هاى تائــو از ميكروتوبول ها جدا 
مى شوند و براى تشــكيل گره ها به هم مى چسبند. به نوبه خود، اين 

حالت، شبكه حمل و نقل ميكروتوبول را مختل مى كنند.

ابتالى 4 نيروى عملياتى اورژانس همدان 
به كرونا

 مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
اســتان همدان با بيان اينكه 4 نفــر از نيروهــاى عملياتى اورژانس 
شهرســتان همدان به كرونا مبتال شده اند،گفت: دليل ابتالى نيروهاى 
عملياتى و كادر درمان كمبود وسايل تجهيزاتى و حفاظتى نبوده، بلكه 

تعداد و ارتباط زياد با افراد مبتال به ويروس كروناست.
عباس اولياسميع در گفت وگو با ايسنا، از آماده باش مركز فوريت هاى 
پزشكى براى مقابله با موج دوم شيوع ويروس كرونا خبر داد و اظهار 
كرد: با توجــه به اوج گرفتن مجدد ويروس كرونا در اســتان حجم 

مأموريت ها و تماس با سامانه 115 افزايش يافته است.
وى درباره تعداد افرادى كه در اورژانس همدان به كرونا مبتال شده اند، 
افزود: در مجموع 108 نيروى عملياتى در شهرســتان همدان مشغول 

فعاليت هستند كه از اين تعداد 4 نفر به كرونا مبتال شده اند.
مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى 
اســتان همدان با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون هيچ گونه فوت ناشى 
از كرونــا در بيــن نيروهاى عملياتــى اورژانس همدان ثبت نشــده 
اســت، عنوان كرد: 350 نيروى عملياتى در كل استان همدان درحال 

خدمت رسانى هستند.
اولياســميع با بيان اينكه اورژانس همدان از لحاظ وســايل حفاظت 
فردى در مضيقه نيست و نيروهاى عملياتى از شيلد، لباس مخصوص، 
ماســك و دستكش اســتفاده مى كنند، خاطرنشــان كرد: دليل ابتالى 
نيروهاى عملياتى و كادر درمان كمبود وســايل تجهيزاتى و حفاظتى 

نبوده بلكه تعداد و ارتباط زياد با افراد مبتال به ويروس كرونا است.
وى با بيان اينكه رعايت نكردن نكات بهداشــتى توسط مردم موجب 
آسيب به خود افراد و كادر درمان مى شود، اعالم كرد: ابتالى پزشكان 
و پرســتاران و نيروهاى عملياتى اورژانس به ويروس كرونا موجب 
آســيب به بخش درمان كشور شــده و بحران بزرگى ايجاد مى شود؛ 

بنابراين مردم بايد دستورالعمل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى 
اســتان همدان با بيان اينكه اســتفاده از ماســك يكى از روش هاى 
پيشگيرى از ابتال به كروناست اما استفاده از ماسك نيز نياز به رعايت 
خاصى دارد، گفت: دســت آلوده نبايد با ماسك تماس پيدا كند؛ زيرا 

درصورت تماس ماسك به عامل آسيب تبديل مى شود.
اولياسميع با تأكيد بر رعايت فاصله هاى اجتماعى افزود: تمام وسايلى كه 
از بيرون خريدارى مى شود را بايد آلوده بدانيم و حتما ضدعفونى كنيم، 
همچنين وسايل بهداشتى مانند ماسك و دستكش نبايد در معابر رها شوند.
وى بيان كرد: فعال وظيفه ما رعايت كردن پروتكل هاى بهداشتى است 

و بايد از تجمعات غيرضرورى و عروسى و عزا پرهيز شود.

اصالحات: رئيس جمهور بعدى اصولگرا نيست تندرو است
  خيال داره سرعت بگيره از كرونا جا نمونه!!

جوان: مجلس گام اول ساماندهى مسكن را برداشت
  مراقب باشه تو گام بعدى پاش به آجرگير نكنه!!

اطالعات: رونمايى از تنديس على نصيريان در موزه سينمايى ايران
 اين هم حل يكى از مشكالت معيشت مردم؟!

همدان پيام: قطار شهرى همدان امسال وارد فاز اجرايى مى شود
 كرايه سنگين تاكسى نديد قطار مياد خربزه با خيار مياد!!
خراسان: دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود را انجام دهند

 انجام ميدن، دارن ســود مبلغ حمايت كرونا از مردم رو جمع 
مى كنن!!

همدان پيام: زنگ خطر نيرو و تخت بيمارستان در استان 
 يه زنگ به زنگ هاى استان اضافه شد ولى تو مدرسه نيست!!

شرق: اصالح طلبان بر سر دوراهى
 بدون شرح!!

اصالحات: گرما و عقرب بالى جان سيل زدگان هرمزگان
  اوج خوشبختى در اوج كرونا!!

شــهروند: دولت و مجلس هر چه ســريع تر به وضع معيشت مردم 
رسيدگى كنند

 دارن رسيدگى مى كنن از پرواز مرغ آغاز كردن!!
كيهان: رد پاى كرونا بر مجسمه هاى سراسر جهان

  براى همينه كه ماسك گرون شده!!
همدان پيام: تابستان كرونايى را چگونه مى گذرانيد

 در انديشه پساكرونا هستيم كه آيا قيافه هاى فاميل يادمون بمونه 
يا نه؟ و آيا مثل مردان آنجلوس در داخل شهر دستگيرمان مى كنن؟؟ 

اعتماد: با يك تصميم مى توانيم از برجام خارج شويم 
 در پساكرونا يا پس از فاسد شدن نوشدارو؟!

همشهرى: سيل تابستان، غافلگيرى چند استان
  كرونا استعدادهاى شعرى رو كشف كرد!!

همدان پيام: كشف 150 كيلوگرم گوشت فاسد مرغ و بوقلمون در همدان
 اونا از ترس كرونا فرار كردن ته يخچال!!

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
آگهى تغييرات شركت سامانه ترسيم راه گستر شركت سهامى خاص به شماره ثبت 13156 
و شناسه ملى 14007342866 به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1399/03/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت از آدرس قبل به آدرس جديد در : استان همدان، 
شهرســتان همدان، بخش مركزى، شــهر همدان، محله كوى پرديس، خيابان 18 مترى 
پرديس، خيابان پرديس، پالك 30، طبقه همكف كد پســتى 6515984499 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
(914522) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

 روانپزشــك كودكان و نوجوانان با بيان 
اينكــه دوره نوجوانى و بلوغ بــا تغييراتى 
همــراه اســت و والدين بايد بــه نيازهاى 
فرزنــدان خود در ايــن دوره توجه جدى 

كنند.
 مهشيد رابطيان در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در مرحلــه  گذار رشــد فيزيكــى و روانى 
كودكى بــه جوانى، والدين بايــد راه هاى 
برقرارى ارتباط بهتر با فرزند نوجوان خود 
را درنظــر گرفته و از عاليق و نيازهاى آنان 

در اين سنين كامًال آگاهى داشته باشند. 
وى گفــت: در اين دوره نخســتين هدف 
نوجوان به دست آوردن استقالل است. فرد 
نوجوان معموالً مى خواهد با يافتن عاليق و 
كارهاى جديد به نحوى مســتقل بودن خود 
را به اثبات برســاند. از طرفــى والدين در 
مواجهه با عاليق ناآشــناى نوجوان، ممكن 
اســت تصميــم بگيرند كــه از آن انتقاد يا 
به سادگى از پاســخگويى به نيازهاى فرزند 

خود چشم پوشى كنند كه موجب دور شدن 
آنان از يكديگر مى شود.

اين روانپزشك متخصص كودك و نوجوان 
تصريح كرد: در مقابل، پدر و مادر مى تواند 
درباره درخواست هاى فرزند نوجوان خود 
پرســش  كند تا بيشــتر درباره آن موضوع 
اطالعات كســب كــرده و به ايــن ترتيب 
شناخت تفاوت سليقه نه تنها به روشى براى 
نزديكى بيشتر به هم بلكه موجب باال رفتن 

عزت  نفس نوجوان خواهد شد.
رابطيان با بيان اينكه در دوره نوجوانى والدين 
تالش كنند از تخريب شخصيت فرزند خود 
در زمان مشاجرات خانوادگى اجتناب كنند، 
اظهار كرد: گاهى انتقاد از يك حركت اشتباه 
جوان و حتى محكوم  كــردن به جاى اينكه 
انگيزه اى براى تغيير ايجاد كند موجب افزايش 
حالت دفاعى آن فرد در برابر والدين مى شود 

تا بتواند از درد اتهام وارده بكاهد.
وى گفت: اگر پدر و مــادر از كارى كه از 

فرزند نوجوان ســرزده يا انتخابى كه كرده 
ناراحت هســتند، فقط دربــاره آن موضوع 
و به طور خاص دربــاره همان كار صحبت 
كننــد، انتقاد به طور كلــى و در مورد همه 
كارها، نه تنها آن را، بلكــه همه افراد را در 

حالت دفاعى قرار مى دهد.
اين روانپزشــك كودكان و نوجوانان با بيان 
اينكه فرد نوجوان در اين سن دوست دارد 
هميشــه توضيح دهد، صحبت كند و ابراز 
عقيده كنــد، افزود: همين مــوارد موجب 
ارتباط و شناخت بيشتر از نوجوان مى شود، 
چنانچه پــدر و مادر وقت و حوصله بحث 
ندارنــد، نخواهند توانســت از مســائل و 
نيازهاى آن مطلع شوند. از اين رو از فرزند 

و حتى پذيرش دوستان آن دور مى شوند.
رابطيــان تصريح كرد: والديــن توجه كنند 
بخــش از هويــت اجتماعى فرزندانشــان 
در همراهــى آنهــا بــا دوســتان از جمله 
همكالسى هاى شــكل مى گيرد. از دوستان 

فرزند نوجوان خود بايد استقبال كرد تا در 
كنار و با نظــارت خانواده، دنياى اجتماعى 

مستقل ايجاد و به يكديگر نزديكتر شد.
وى تأكيد كرد: براى شنيدن سخنان كودك 
و نوجوان بايد وقت گذاشت. شنيدن بخشى 
از ارتباط برقرار كردن است و والدين خسته 
از كار هيــچ گاه ارتباط صحيحى با فرزندان 
با  مى خواهيد  چنانچــه  داشــت.  نخواهند 
نوجــوان خود ارتباط برقــرار كنيد، ضمن 
ايجاد زمينه براى گفت وگو به صحبت هاى 

آن گوش دهيد.
اين روانپزشــك كودكان و نوجوانان گفت: 
توجه بيش از اندازه به كارهاى نامناســب 
نوجوانان موجب مى شــود كه فرد باور كند 
كه او چيزى جــز مجموعه اى از رفتارهاى 
اشــتباه نيست. از اين رو چنانچه همواره از 
كارهاى خــارج از عرف آن انتقادى داريد، 
براى انجــام كارهاى خوب او را تشــويق 

كنيد.

 نيــر احمــدى - خبرنگار همــدان پيام:  
همزمان بــا 25 تيرمــاه روز تأمين اجتماعى 
مدير كل تأمين اجتماعى استان همدان اظهار 
كرد: درحال حاضر بيــش از 763 هزار نفر از 
جمعيت استان معادل 44 درصد جمعيت آن 

زيرپوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند.
مديركل تأمين اجتماعى استان همدان گفت: 
از مجموع 763 هزار نفر از افراد تحت پوشش 
تأمين اجتماعى استان همدان 242 هزار و 80 
نفر بيمه شــده اصلى و 54 هــزار و 838 نفر 

مستمرى بگير هستند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل تأمين 
اجتماعى اســتان همدان، اسمعيل نبوى بيان 
كرد: بخش بيمه اى تأمين اجتماعى اســتان با 
13 شــعبه اصلى، 11 شعبه اقمارى و 4 شعبه 
كارگزارى رســمى در استان همدان به جامعه 

هدف خدمت مى كند.
وي اظهار كرد: درحال حاضر 40 هزار و 854 
كارگاه فعــال و نيمه فعال زيرپوشــش تأمين 

اجتماعى استان هستند.
مديركل تأميــن اجتماعى اســتان همدان با 
اشــاره به اينكه استان همدان داراى 13 شعبه 
ثابت، 5 شــعبه كارگزارى و11 شعبه اقمارى 
است كه به بيمه شدگان اســتان همدان ارائه 
خدمات مى كنند، خاطرنشــان كرد:  بيشــتر 
شهرستان هاى اســتان داراى يك شعبه ثابت 
هستند، اين شعب در مجموع استانى به بيش 
از 70 درصد جمعيت شهرى استان كه تحت 
پوشش ســازمان تأمين اجتماعى هستند بيش 
از 19 نوع خدمت شــامل تعهدات بلندمدت 

وكوتاه مدت ارائه مى كنند.
 نبوى بيان كرد:  بيشــتر خدمات سازمان در 
غيرحضورى  و  الكترونيكــى  خدمات  قالب 
قابل دســترس است و بيمه شــدگان استان 
مى توانند بدون مراجعه حضورى به شــعب 
اين سازمان در ســطح استان از اين خدمات 
غيرحضورى كه در ســايت سازمان به نشانى 
www.tamin.ir بازگذارى شــده بهره مند 

شوند.
 وى گفت: سازمان تأمين اجتماعى گام اساسى 
در ارائه خدمات غيرحضورى و الكترونيكى 
برداشته كه در گام نخست حذف اعتبار دفاتر 
درمانى و جايگزينى آن با اســتحقاق درمان 
اســت كه از طريق كد دســتورى 1420#* 

مى توان از اين قابليت استفاده كرد.
نبــوى در ادامه تأكيــد كــرد: فرايند تمديد 
اعتبــار دفترچه هاى تأمين اجتماعى از ابتداى 
خردادماه حذف شــده است وروش استعالم 

استحقاق درمان جايگزين آن شده است 
وى اظهار داشــت: در اقدامات اخير سازمان 
در راســتاى توســعه خدمات غيرحضورى 
با هدف تســهيل در ارائه خدمات ســالمت 
به بيمه شــدگان، فرايند درج و تمديد اعتبار 

دفترچه هاى درمانى حذف شد.
وى افزود: بــر همين مبنا از ابتــداى خرداد 
امســال ديگر نيــازى به مراجعــه حضورى 
بيمه شــدگان به شــعب تأميــن اجتماعى و 

كارگزارى هاى رســمى وشعب اقمارى براى 
تمديد اعتبار دفترچه هاى درمانى نيســت و 
استعالم اســتحقاق درمان جايگزين آن شده 

است.
مديركل تأمين اجتماعى استان همدان تصريح 
كرد: در اين راســتا 6 روش جايگزين معرفى 
شده كه استفاده از نسخه وب و ورود به سايت

https://medical.tamin.ir با وارد كردن 
كد ملى است و نسخه هاى اپليكيشن موبايلى 

نيز از اين دست اقدامات است.
وى عنــوان كرد: پزشــكان و همــه مراكز 
ســالمت طــرف قــرارداد براى اســتعالم 
اســتحقاق درمــان مراجعه كننــدگان خود 
كنند،  اســتفاده  روش ها  ايــن  از  مى توانند 
همچنيــن بيمه شــدگان هم با اســتفاده از 
يكــى از روش هاى مذكور از اعتبار دفترچه 

درمانى خود مطلع خواهند شد.
نبوى گفت: روش هاى جايگزين اســتحقاق 
درمان در دسترس اســت و متقاضيان اطالع 
از اســتحقاق درمان مى توانند از اين روش ها 

استفاده كنند.
مديــركل تأميــن اجتماعى اســتان همدان 
خاطرنشــان كــرد: اســتفاده از اپليكيشــن 
ســايت بــه  ورود  طريــق  از  موبايــل 
 https://pwa.tamin.ir با اســكن باركد 
دفترچه يا ورود كد ملى همچنين اســتفاده از 
كد دستورى #1420*4* همچنين با استفاده 
از كد دستورى #1666*بدون نياز به اينترنت 
با انتخاب گزينه هاى مربوطه با ورود كد ملى 

استعالم هاى بيمه اى را رؤيت كنند.
مديركل تأمين اجتماعى استان همدان افزود: 
پيش بينى مى شود در ســالجارى با معرفى 6 
روش جايگزين حجــم مراجعه حضورى به 
شعب سازمان تأمين اجتماعى و كارگزارى ها 

به طور چشم گيرى كاهش يابد.
نبوى گفت: استفاده از روش هاى مذكور سبب 
كاهش تردد، كاهــش هزينه ها، كاهش حجم 
ترافيكى و صرفه جويى در زمان خواهد شــد 
و بيمه شدگان سازمان مى توانند با يكى از اين 

روش ها از استحقاق درمان خود مطلع شوند. 
در ادامــه گــزارش، مديرعامــل ســازمان 
تأمين اجتماعى نيز در جلســه اى با رؤساى 
كانون هــاى بازنشســتگان تأميــن اجتماعى 
سراســر كشــور اظهار كرد: با متناسب سازى 
حقوق بازنشستگان، دريافتى افراد داراى 30 
سال ســابقه بيمه پردازى كمتر از 2 ميليون و 

750 هزار تومان نخواهد بود.
مصطفى ساالرى با بيان اينكه متناسب سازى 
حقوق بازنشســتگان اولويت نخست ما در 
ســازمان تأمين اجتماعى اســت، افزود: از 
زمان آغاز به كار در سازمان تأمين اجتماعى 
و بر اساس تأكيد رياست محترم جمهورى 
متناسب ســازى حقوق بازنشستگان و بهبود 
معيشــت اين عزيزان را به عنــوان اولويت 
نخســت و مهم ترين تكليف سازمان تأمين 
اجتماعــى پيگيــرى كرديم و بــا همكارى 
همه جانبــه تمامى دســتگاه ها در روزهاى 
اخير به تصويب نهايى هيأت وزيران رسيده 

و از ماه آينده اجرايى مى شود.
وى دربــاره نحــوه اجراى متناسب ســازى 
حقوق بازنشســتگان نيز گفت: درباره نحوه 
اجرا جلسات متعددى با اعضاى كانون عالى 
بازنشستگان داشــته ايم و از بين سناريو هاى 
مختلف با نظر نهايى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى سناريويى كه مورد حمايت و تأكيد 
نمايندگان كانون عالى بازنشســتگان اســت، 

مبناى عمل قرار گرفت.
وى ادامه داد: با اجراى متناسب سازى حقوق 
بازنشستگان، حقوق حداقل بگيرانى كه داراى 
30 سال سابقه بيمه پردازى هستند به 2 ميليون 
و 750 هزار تومان و حقوق افرادى كه داراى 
35 سال سابقه بيمه پردازى هستند نيز كمتر از 

3 ميليون تومان نخواهد بود.
ســاالرى احياى اعتبــار دفترچه هاى تأمين 
اجتماعــى از طريق پرداخت مطالبات معوق 
مراكــز درمانى طــرف قــرارداد را از ديگر 
اولويت هاى اين ســازمان برشمرد و اظهار 
كرد: در سال گذشته پرداخت مطالبات مراكز 

درمانــى حدود 18 ماه به تعويق افتاده بود و 
ده هزار ميليارد تومان به بيمارستان ها و مراكز 
دولتى و 6 هزار ميليــارد تومان نيز به مراكز 
درمانى خصوصى و غيردولتى بدهى داشتيم 
و امروز اين مشكالت را پشت سر گذاشته ايم 
و هيچ گونه بدهى رسيدگى شــده اى به مراكز 
درمانى طرف قرارداد نداريم و پرداخت ها به 
مراكز طرف قرارداد حتى پيش از اتمام مهلت 

قانونى انجام مى شود.
وى تحــول ديجيتــال و ارتقــاى خدمات 
اولويت هــاى  ديگــر  از  را  غيرحضــورى 
كارى اين ســازمان برشمرد و گفت: كاهش 
مراجعــات حضــورى مردم به شــعب و 
كارگزارى هــاى تأمين اجتماعــى مهمترين 
هــدف مــا در تحــول ديجيتال اســت و 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان 
ســالجارى حدود 75 درصــد از مراجعات 
حضورى مــردم به شــعب و كارگزارى ها 

كاهش خواهد يافت.
ســاالرى گفــت: 40 درصــد از مراجعات 
حضورى با منتفى شدن درج تاريخ اعتبار در 
دفترچه ها و بهره بردارى از سامانه هاى استعالم 
اعتبار دفترچه ها حذف شده و با حذف كامل 
دفترچه ها و اســتفاده از سامانه نسخه نويسى 
الكترونيكى 17 درصد ديگر از مراجعات نيز 

كاهش مى يابد.
وى ادامــه داد: بــا بهره بــردارى از ســاير 
ســامانه هاى خدمات غيرحضورى نيز انتظار 
داريم كه تا پايان سال 75 درصد از مراجعات 

حضورى كاهش يابد.
ســاالرى با اشــاره به خواســته شــركاى 
اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى براى تحقق 
ســه جانبه گرايى در اين ســازمان، گفت: در 
زمينه ســه جانبه گرايى پيشنهادى براى احياى 
شــوراى عالى تأميــن اجتماعى در دســتور 
كار دولــت قــرار دارد و اميدواريم با تكميل 
فرايند هاى قانونى، در آينده نزديك به صورت 
اليحــه از جانب دولت به مجلس شــوراى 

اسالمى ارسال شود.

763هزار نفر از جمعيت استان 
زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى هستند

والدين به نياز فرزندان در دوران بلوغ توجه كنند

گزارش ويژه
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آگهي مناقصه عمومي(نوبت دوم)

 محمد حسين پور -   شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت 

و گريدار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

*  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
*  پيمانكاران مي بايست مبلغ 380/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى واريز 

و فيش واريز در سامانه ستاد و به صورت فايل PDF بارگذارى نموده و همچنين فيش را در داخل پاكت الف قرار داده و تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*  كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
-  كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*  متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري ازمورخ 99/04/17 لغايت 99/04/24 درسامانه ثبت نام نمايند وتا پايان وقت اداري مورخ 99/05/05 درسامانه ستاد 
بصورت فايل PDF اسناد را بارگذاري نمايند.

*  قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.
*  پيمانكاراني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 

قرارداد ( از منابع داخلي و منابع استاني ) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
*  كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/05/06 ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
*  پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF  بارگذاري نمايند.

*  سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
*  پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بار گذاري نمايند./غ (م الف 599)

آگهي چاپ نوبت اول: 99/04/17
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/04/25    

مبلغ برآورد قيمت شرحرديف
پايه

مبلغ سپرده گريد
شركت  در  
مزايده(ريال)

توضيحات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل 1
كه شامل:تخريب انواع قطعات 

بتنى قديمى،جداول اجراى جدول 
سنگى،اجراى كف پوش سنگى مطابق 

فهرست بهاء ابنيه و شبكه توزيع آب سال 
بدون تعديل99

 7/395/438/874
ريال

380/000/000 حداقل 5 ابنيه
ريال

متقاضيان مى بايست 
جهت شركت در 
مناقصه از طريق 

سايت ستاد شركت 
نمايند

همدانى ها تخم مرغ را 500 تومان 
گران تر مى خرند!

 تقريبــاً از 2 هفته پيش هر شــهروند همدانى بــراى خريد يك عدد 
تخم مرغ  هزار و 200 تومان هزينه مى پردازد اين درحاليســت كه رئيس 
اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اعالم 
كرد: هر عدد تخم مرغ در بازار همدان 700 تومان عرضه مى شود و هر شانه 

تخم مرغ بين 17 تا 21 هزار تومان به فروش مى رسد.
داريوش صفارى در گفت وگو با ايســنا، با بيــان اينكه قيمت هر كيلو 

تخم مرغ براى مصرف كننده 11 هزار تومان اســت، تأكيد كرد: قيمت 
تخــم مرغ نيز به دليل صادرات افزايش داشــت كه بــا توجه به اينكه 
صــادرات اين كاال ممنوع شــده و در مراكز مختلف توزيع وجود دارد، 
قيمت ها شكســته شــد، به طورى كه درحال حاضر قيمت هر كيلو تخم 
مرغ به 9 هزار و 500 تومان رســيده اســت.وى بــا تأكيد بر اينكه از 
ســال گذشــته به فروشندگان ابالغ شــده كه تخم مرغ بايد به صورت 
كيلويى عرضه شــود، يادآور شد: متأســفانه در همدان همچنان تخم 

مرغ به صورت شانه اى به فروش مى رسد.
صفارى در ادامه با بيان اينكه افزايش قيمت شــكر به دليل افزايش قيمت 

چغندرقند و هزينه هاى جانبى توليد بوده است، گفت: قيمت شكر مصارف 
خانگى در بسته هاى 900 گرمى 7 هزار و 500 تومان شده است.

وى اظهار كرد: قيمت هر كيلوگرم شكر مصارف خانگى در درب كارخانه 6 
هزار و 300 تومان بوده و قيمت مصرف كننده در بسته هاى 900 گرمى از 

5 هزار و 400 تومان به 7 هزار و 500 تومان افزايش يافته است.
رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
با بيان اينكه شــكر مصارف صنف و صنعت نيز در كارخانه 6 هزار و 700 
تومان نرخ گذارى شده است، افزود: قيمت مصرف كننده براى اين نوع شكر 

7 هزار و 400 تومان است.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: بنت الهــدي نوري  نرگس 

باستان، سحر سلماني، شهره اكبري
عكاس: پوريا پاكيزه

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

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

فعاليت 40 كارگاه كيف دوزى 
در دورترين نقطه رزن

 رئيــس اداره بهزيســتى شهرســتان رزن از فعاليــت 40 كارگاه 
كيف دوزى در شهرســتان رزن خبرداد و گفــت: 40 كارگاه كيف دوزى 

در دورترين نقطه رزن فعاليت دارند.
اسماعيل رستم خانى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به بازديد خود از اين 
كارگاه ها در هفته بهزيســتى، اظهار كرد: روستاى ساريجلو در دورترين 
نقطه شهرســتان رزن قرار دارد و 40 كارگاه كيف دوزى در اين روســتا 

درحال فعاليت هستند.
وى در بازديــد از يكى از ايــن كارگاه ها كه مبلــغ 50 ميليون تومان 
تســهيالت از محل اشتغال پايدار روستايى پرداخت شده است، تصريح 
كــرد: در اين كارگاه كيف دوزى 5 نفر به طور مســتقيم و 2 نفر به طور 

غيرمستقيم مشغول به كار هستند.
 رستم خانى با بيان اينكه توليد اين كارگاه در شرايط عادى ماهيانه هزار 
عدد ولى در شرايط كرونايى به 500 عدد رسيده است، خاطرنشان كرد: 
به دليل شرايط كرونايى و بسته بودن بازار، مواد اوليه به سختى از تهران 

تهيه و توليدات به شهرهاى همدان و تهران ارسال مى شود.
 رئيس اداره بهزيســتى شهرستان رزن يكى از اصول سازمان را بازتوانى 
خانواده هــا دانســت و گفت: بيــش از 5 ميليارد تومان از تســهيالت 
قرض الحسنه اشــتغال به 148 نفر از مددجويان تحت پوشش در سال 

گذشته پرداخت شده است.
وى خاطرنشــان كرد: در اين راســتا بــراى اســتقالل و بازتوانى افراد 
بهبوديافتــه نيــز از تســهيالت اشــتغال در ســال 98 بــه 52 نفر از 
بهبوديافتگان از محل تبصره 16 و اشــتغال پايدار روســتايى پرداخت 

شده است.
 رئيــس اداره بهزيســتى اظهاركــرد: در ســالجارى نيــز بر اســاس 
دستورالعمل هاى ســازمان و همانند سال گذشــته واجدين شرايط از 
تســهيالت قرض الحسنه برخوردار مى شوند كه تاكنون 4 ميليارد تومان 

تسهيالت به اين شهرستان تخصيص داده شده است.

سرپرست محيط زيست شهرستان اسدآباد
طرح مديريتى منطقه حفاظت شده آلموبالغ 

درحال بررسى است

 سرپرســت محيط زيست شهرستان اســدآباد گفت: مطالعه و طرح 
مديريتى منطقه حفاظت شــده آلموبالغ يكى از جمله برنامه هاى سند 
راهبردى 3 ســاله اســتان در برش شهرســتانى براى محيط زيســت 
شهرســتان اســدآباد بوده كه مشاور طرح انتخاب شــده و مطالعه آن 

درحال بررسى است.
مجيد اســكندرى در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: در پروژه هاى مصوب 
ســال 98 اعتبارى افزون بر 20 ميليون تومان به مطالعه و اجراى طرح 
مديريتى منطقه حفاظت شده آلموبالغ اعتبار مصوب شد كه اين اعتبار 
تخصيص يافته و درحال حاضر مطالعه طرح براى اجرا در دســت بررسى 

قرار دارد.
وى بــا بيــان اينكــه در ايــن طــرح مطالعاتــى ماننــد منطقــه 
حفاظت شــده خانگرمــز و لشــگردر ماليــر به عنــوان يــك طــرح 
و  جانــورى  گونه هــاى  گردشــگرى،  زمينه هــاى  تمامــى  جامــع 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــود، اف ــه مى ش ــر گرفت ــع آب ... درنظ ــى، مناب گياه
ــع و  ــز مرات ــدگان و ني ــات و پرن ــف حيوان ــه وجــود گونه هــاى مختل ب
پوشــش گياهــى غنــى منطقــه حفاظت شــده آلموبــالغ ايــن منطقــه 
در ســال 85 به عنــوان منطقــه شــكار ممنــوع اعــالم شــده و در ســال 
ــه  ــار ب ــزار و 738 هكت ــاحت 7 ه ــه مس ــه ب ــن منطق ــطح اي 89 س

ــت. ــه اس ــا يافت ــده ارتق ــه حفاظت ش منطق
اسكندرى در ادامه با اشــاره آزادسازى حريم تاالب پيرسلمان به عنوان 
يكى ديگر از برنامه هاى درنظر گرفته شــده در ســند راهبردى 3 ساله 
براى محيط زيست اسدآباد، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه اين طرح 
مرتبط با محيط زيســت نيست اداره كل محيط زيست استان مكاتبات 
و درخواســت الزم براى واگذارى طرح فوق به آب منطقه اى همدان را 

داشته كه منتظر پاسخ هستيم.
وى در رابطه با وضعيت تاالب پيرســلمان نيز گفت: درحال حاضر تاالب 
پيرســلمان به عنوان يكى از تاالب هاى طبيعى و زنده استان همدان از 

وضعيت آبى خوبى برخوردار است.

 همدان شهرى است كه از گذشته هاى 
دور به باغ شــهر معروف بود، به طورى كه 
دورتادور اين شهر كوچك را باغ ها سرسبز 
احاطه كــرده بود، به ويژه جنوب و جنوب 
شرق و غرب اين شــهر يعنى دامنه هاى 
الوند، از گنجنامه گرفته تا دره مرادبيگ، 
پرديــس و اعتماديــه و از دره عباس آباد 
تا طبيعت زيباى حيــدره همواره با انبوه 
درختان سرســبز و باغ ها ميوه پوشــيده 

شده بود.
اين روزها حال اين باغ شــهر خوب نيست 
و فقط لقب باغ شهر را يدك مى كشد؛ زيرا 
شاهد از دســت رفتن باغ ها به دست برخى 
مردم بى رحم هســتيم كه به درختانى كه 
سال هاى سال رشــد كرده و قد كشيده اند 
رحم نكرده و به بى رحمانه ترين راه ها از بين 
مى برنــد و جاى درختان را به عمارت هايى 
با تيرآهن و بتن مى دهند. باغ بديع الحكما 
در جاده دره مردابيگ و باغ هاى زيبا و بكر 
كوى محمديه اين روزها با سوزاند و خشك 
كردن درختانشــان به منطقه مســكونى 
تبديل شده اند و با قواره بندى توسط بخش 

خصوصى و دولتى به واحدهاى مســكونى 
و عمارت هايى خوش رنــگ و لعاب تبديل 

شده اند.
باغ هــاى پرديس و جاده حيــدره در يك 
بخش به ويالهاى لوكس و ميلياردى و يك 
بخش ديگر مجتمع علمى تبديل شــده اند 
و باغ هــاى كوى محمديه توســط يكى از 
ارگان ها قطعه بندى شده و به كاركنان اين 
نهاد واگذار شــده و درحال خيابان كشى و 

ساخت وساز است.
امروز همدان ريه هاى خود را از دست داده و 
به زودى شاهد به شماره افتادن نفس هايش 
خواهيم بود و با وجود برخوردهاى قضايى 
با ساخت وســازهاى غيرمجاز در باغ ها اما 
همچنان شاهد قطع و قلع و قمع درختان 

توسط برخى سودجويان هستيم.
 حفاظت از باغ ها با برخورد 

با دانه درشت ها 
فرماندار همــدان با بيــان اينكه تخلفات 
زيــادى در اين حوزه وجود دارد، از تخريب 
2 ويــالى بــزرگ در همدان خبــرداد و 
گفت: بــراى حفاظت از باغ هــا و ريه هاى 

شــهر عوامل مرتبط به سراغ دانه درشت ها 
رفته اند، به طورى كه 2 ويالى بزرگ با رأى 

كميسيون ماده 100 تخريب شد.
حســين افشــارى تصريــح كــرد: حجم 
پرونده هايى كه از طريق مراجع قضايى در 
رابطه با ساخت وسازهاى غيرمجاز در باغ ها 
تشــكيل مى شود نسبت به سنوات گذشته 

رشد چشمگيرى داشته است.
وى با اشاره به قلع و قمع هفتگى سازه هاى 
غيرمجــاز در همدان، اظهــار كرد: بناهاى 
غيرمجــازى كــه به دليــل زياده خواهى و 
تنوع طلبى افرادى كه بيش از ضوابط تعيين 
شده ساخت وســاز انجام داده اند به صورت 

هفتگى قلع و قمع مى شوند.
وى تصريح كرد: كار بســيار شايسته كه در 
هفته گذشته انجام شد تخريب ساخت وساز 

و ويالهاى غيرمجــاز در بلوار ارم بود كه با 
حكم قضايى صورت گرفت و عوامل مرتبط 

به سراغ دانه درشت ها رفته اند.
افشــارى با بيــان اينكه به طور متوســط 
هفته اى ده تــا 15 واحد غيرمجاز در باغ ها 
همدان تخريب مى شود، ادامه داد: همچنين 
70 هزار متر مربــع از زمين هاى دولت كه 
در تصرف افرادى در جوار دانشگاه پيام نور 

بود آزاد شد.
فرماندار همدان با تأكيد بر اينكه حاكميت 
در حفاظت از باغ ها محكم ايســتاده است، 
تصريح كرد: قــدرى موج تخريبات كاهش 

يافته اما تخلف همچنان وجود دارد.
 تخريب 80 ساخت وساز غيرمجاز 

در باغات
مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان نيز 

از تخريب 80 مورد ساخت وساز غيرمجاز در 
سالجارى خبرداد و گفت: از ابتداى سال تا 
كنون 80 مورد ساخت وســاز غيرمجاز در 
باغ هاى شهرستان همدان قلع و قمع شده 

است.
قديمى با اشــاره به اينكه سال گذشته 45 
مورد ساخت وســاز غيرمجــاز در باغ هاى 
همدان تخريب شــد، اظهاركرد: بيشترين 
ساخت وســازهاى غيرمجــاز در باغ هــاى 
همدان، روســتاهاى حيدره، رباط شورين، 
حاجى آباد، چشــين، ابرو و چشمه قصابان 

بوده است.
تخريــب  رونــد  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ساخت وسازهاى غيرمجاز در باغ هاى همدان 
ادامه دارد، تصريح كرد: امسال برنامه داريم 
تا پايان سال تمام ساخت وسازهاى غيرمجاز 

را تخريب شــده و روند ساخت وسازها در 
باغ ها به شدت كنترل شود.

مديرجهاد كشــاورزى شهرستان همدان 
با تأكيد بر فرهنگســازى در زمينه مقابله 
با ساخت وســازهاى غيرمجــاز در باغات، 
افزود: در راســتاى فرهنگســازى مقابله 
با ساخت وســازهاى غيرمجــاز در باغ ها 
برنامه كامل آموزشى آغاز شده است و با 
بخشداران براى استفاده از توان الگوهاى 
محلى مكاتبه شده و كليپ هاى آموزشى 
زيــادى در اين زمينه در فضاى مجازى و 

تلويزيون پخش شده است.
قديمى خاطرنشان كرد: مردم مى توانند با 
سامانه 131 ساخت وســازهاى غيرمجاز را 
به حفاظت از امور اراضى جهاد كشــاورزى 

گزارش كنند.

باغ شهر همدان 
در محاصره 

ساخت وسازهاى 
غيرمجاز

 فرمانــدار همــدان با بيــان اينكه اين 
شهرســتان براساس شاخص هاى دانشگاه 
علوم پزشكى در وضعيت قرمز قرار دارد، 
گفت: تعداد بســترى بيماران كرونايى در 

همدان همچنان افزايش دارد.
 حســين افشــارى در گفت وگو با ايسنا، 
اظهاركــرد: با توجه به تصميمات ســتاد 
شهرســتان  در  محدوديــت  كرونــا 12 
همدان اعمال شــده كه از روز گذشــته 
اكيپ هاى عملياتى بازرســى هاى خود را 
آغاز كرده اند به طورى كه دســتگاه هايى از 
جملــه اتحاديه ها، اتاق اصناف، ســازمان 
صنعــت و معدن وبانك ملــى كه وظيفه 
نظارت بر اعمال محدوديت ها را دارند در 
زيرمجموعه قرارگاه زيستى حضور دارند.

وى با بيان اينكه بازرســى ها در روزهاى 
اخير نشان داده اعمال محدوديت ها اثرات 
خوبى داشته است، تصريح كرد: پيش بينى 
مى شــود در ده روز آينده ميــزان ابتال به 
ويروس كرونا در شهرستان همدان كاهش 

يابد.
وى بــا تأكيــد بركاهش تعــداد بيماران 
بســترى و فوتى ها درصورت اســتمرار 
روند رعايت فاصله گذارى و اســتفاده از 
ماسك، خاطرنشان كرد: اگر شرايط قرمز 
در شهرســتان همدان تــداوم يابد اعمال 
محدوديت هــا همچنان اســتمرار خواهد 
داشت اما با بازديد ميدانى كه از سطح شهر 
همدان و حاشــيه شهر داشتم خوشبختانه 

غالب مردم رعايت مى كردند.
فرمانــدار همدان با بيان اينكه براســاس 
نظر متخصصان بيمارى هاى عفونى اگر 2

فرد همزمان از ماسك استفاده كنند انتقال 
ويروس كرونــا بيش از 85 درصد كاهش 
خواهد يافــت، افزود: كاركنان و نيروهاى 
همه دستگاه هاى دولتى و عمومى مكلف 
هستند از ماسك استفاده كنند و همچنين 
مراجعان اين ادارات نيز مكلف به استفاده 

از ماسك هستند.
افشــارى با اشــاره به اينكه در بازرســى 
قرارگاه زيستى از برخى ادارات، بانك ها و 

شهردارى ها تذكراتى داده شده و تا حدود 
زيادى رعايت شــده است، اظهاركرد: باغ 
رســتوران ها و تاالرهــاى پذيرايى براى 
گرفتن مراســم ها تأكيد مى كند هر واحد 
كه به صورت مكرر مصوبات ســتاد كرونا 
را رعايــت نكند به مــدت طوالنى پلمب 
خواهد شــد و هيچ گذشتى در اين رابطه 

نخواهيم داشت.
وى بــا بيان اينكه تعــدادى از واحدهاى 
متخلف در شهرســتان همدان پلمب شده 
اســت، ادامه داد: 4 تاالر بزرگ و 2 واحد 
باغ رســتوران و تاالر در محــور امامزاده 

محسن تعطيل شدند.
در  مراســمات  برگــزارى  دربــاره  وى 
باغ هاى خصوصى و مراسمات زيرزمينى 
خاطرنشان كرد: در اين گونه مراسمات نيز 

با دستور دادستان ورود پيدا مى كنيم.
فرمانــدار همدان با بيــان اينكه حمل و 
نقل عمومى طبق دســتورات پيشين ستاد 
مقابله با كرونا اجرا خواهد، يادآور شــد: 
مراسم عروسى و عزا و دورهمى ها دليل 
افزايش ميزان شــيوع كرونا ويروس در 
جامعه اعالم شده است و در حمل و نقل 
عمومى دســتورات پيشين ستاد همچنان 

ادامه دارد.
افشــارى با اشــاره به اينكــه محدوديت 
قانونى براى جلوگيــرى از ورود مردم به 
پارك ها و تفرجگاه ها اعالم نشــده است، 
افزود: با توجه به حضور پرشمار مردم در 
بلوار ارم و پارك ها تأكيد بر اين است كه 
همه مردم ماسك داشته باشند و فاصله را 

رعايت كنند.
وى بــا بيــان اينكه مطب هاى پزشــكان 
به ويــژه متخصصان زنان و زايمان يكى از 
مكان هاى شــلوغ و پرتجمع شهر همدان 
شناســايى شــده اســت، گفت: روزانه 
از حضــور پرشــمار بانــوان در مطب ها 
گزارش مى شود كه اين موضوع بر خالف 
پروتكل هاى امضاشــده توســط پزشكان 
است و بايد نسبت به رعايت فاصله گذارى 

در مطب ها اقدام شود.

فرماندارهمدان خبرداد
پيش بينى كاهش ابتال به كرونا 
در ده روز آينده با رعايت مردم
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A  بازگشت اينتر به رتبه دوم سرى
 تيم فوتبال اينتر با برترى خانگى مقابل تورينو، پس از مدت ها به 

جايگاه دوم جدول سرى  A بازگشت.
در ديدار پايانى هفته ســى ويكم ليگ باشــگاه هاى ايتاليا، تيم اينتر در 
ورزشــگاه «سن سيرو» از تورينو پذيرايى كرد و 3 بر يك برنده شد تا 

پس از هفته ها، رتبه دوم جدول را از التزيو پس بگيرد.
اينتر با اين پيروزى 68 امتيازى شد و با تفاضل بهتر نسبت به التزيو در 

رتبه دوم قرار گرفت و تورينو هم 34 امتيازى باقى ماند.
هم اكنون يوونتوس با 76 امتياز، صدرنشين مسابقات است.

نبرد ايرانى هاى ليگ پرتغال برنده نداشت
 ديــدار تيم هاى ماريتيمو و ريوآوه در حضــور بازيكنان ايرانى با 

تساوى بدون گل همراه شد.
در ادامه ليگ برتر باشــگاه هاى پرتغال، ماريتيمو بــا دروازه بانى امير 
عابدزاده از ريوآوه كه مهدى طارمى را در خط حمله داشــت ميزبانى 

كرد كه اين بازى با تساوى صفر بر صفر به اتمام رسيد.
طارمى 90 دقيقه در خط حمله تيمش تالش كرد تا روند گلزنى هاى 
اخيرش را تداوم بخشد اما در اين امر موفق نبود. طارمى در اين فصل 
ليگ پرتغال، 14 گل براى تيمش به ارمغان آورده اســت. عابدزاده هم 

در طرف مقابل به خوبى از دروازه تيمش حراست كرد.
ريوآوه با تســاوى در اين ديدار به امتياز 51 رسيد و در جايگاه پنجم 

باقى ماند و ماريتيمو هم 38 امتيازى شد.
هم اكنون پورتو با 76 امتياز صدرنشــين مطلق ليگ پرتغال اســت و 

فاصله اندكى با قهرمانى دارد.

پيشنهاد جديد منچسترسيتى به گوارديوال
 باشگاه منچسترسيتى پس از حضور در ليگ قهرمانان اروپا به دنبال 

نگه داشتن پپ گوارديوال در تيم است.
دادگاه عالى ورزش رأى خود را درباره پرونده نقض مالى از ســوى 
باشــگاه منچسترسيتى را اعالم كرد و بر اين اساس محروميت باشگاه 

انگليسى از حضور در ليگ قهرمانان اروپا لغو شد.
باشــگاه منچسترسيتى پس از اين اتفاق خيلى زود دست به كار شد و 
پيشنهاد جديد و چند ساله اى را به پپ گوارديوال ارائه داد تا به شايعات 

حضور اين مربى در يوونتوس پايان دهد.
در چند مــاه اخير اخبار زيادى از احتمال پيوســتن پپ گوارديوال به 
يوونتوس منتشــر شده است، اين درحالى اســت كه اين مربى براى 
فصل آينده نيز با منچسترســيتى قرارداد دارد و سران سيتى كه دوست 
ندارند مربى موفق خود را از دست بدهند، پيشنهاد جديد 5 ساله اى را 
به پپ گوارديوال ارائه دادند و وكيل گوارديوال درحال بررسى آن است.

ديدار دوستانه تيم ملى 
فوتبال عراق و فلسطين

 حريف ايران در انتخابى جام جهانى 2022 قطر در ديدارى دوستانه 
در اربيل به مصاف فلسطين مى رود.

تيم ملى فوتبال عراق يكى از حريفــان ايران در انتخابى جام جهانى 
2022 قطر است. عراق با 11 امتياز در صدر جدول رده بندى گروهى 
قرار دارد كه تيم هاى بحرين، ايــران، هنگ كنگ و كامبوج هم در آن 

جاى دارند.
فدراســيون فوتبال عــراق براى آمادگى هر چه بيشــتر اين تيم براى 
حضور در دور برگشــت 3 ديدار دوســتانه را براى شاگردان كاتانچ 

در نظر گرفت.
پيش از اين برگزارى ديدار دوســتانه برابر عمان و سوريه قطعى شد 
و اين بار هم فدراســيون فوتبال عراق با فلسطين براى برگزارى ديدار 

دوستانه به توافق نهايى رسيد.
قرار اســت كه ديدار دوســتانه برابر فلســطين در ورزشگاه فرانسوا 

حريرى در شهر اربيل در كردستان عراق برگزار شود.

اخبار كوتاه از اردوى پاس
قرارداد پاسى ها به 60 درصد رسيد

 اميــر عظيمى مديرعامل جديد پــاس به وعده خود عمل كرد و با 
پرداخت 15درصد از قرارداد بازيكنان، ميزان دريافتى پاســى ها را به 

60 درصد رساند.
نماينده باشــگاه پاس و هيأت فوتبال با حضور در بانك فيش واريزى 

بازيكنان را پرداخت كردند.

ارتش سبز براى صعود خيز برداشت
 حضور ناگهانى امير عظيمى در تمرين پاســى ها در شرايطى رقم 
خــورد كه وى به وعــده خود مبنى بر پرداخت درصــدى از قرارداد 
بازيكنان عمل كرد تا شوق اين ديدار در مستطيل سبز دوچندان شود.

عظيمى همراه با مدير رســانه باشگاه در تمرين شاگردان على قربانى 
حاضر شد و از نزديك نظاره گر عملكرد سربازان پاس شد.

على قربانى ســرمربى پــاس نيز پس از پايان تمريــن بازيكنان را در 
گوشــه اى از زمين جمع كرد و ضمن خوش آمدگويى به امير عظيمى، 
مراتب ســپاس خود و شاگردانش را بابت پرداختى به بازيكنان اعالم 

كرد.
عظيمى دســتور تأمين مايحتاج ضرورى تيم را صادر كرد و بالفاصله 

خريدارى و به باشگاه انتقال يافت.
البســه تيم و توپ مورد نياز نيز ظرف روزهاى آينده تأمين و به كادر 

فنى واگذار مى شود.
در تمرين پاســى ها امير عظيمى دقايقى با علــى قربانى به گفت وگو 

پرداخت. 

پاسى ها تست كرونا مى دهند
 دومين تســت pcr بازيكنان، كادر فنى و عوامل تيم فوتبال پاس 

همدان در يكى دو روز آينده انجام مى شود.
هماهنگى الزم درباره انجام اين تست صورت گرفته است.

خبر خــوش اينكه امير خدامرادى هافبــك توانمند و خالق پاس به 
تمرينات بازگشت.

خدامرادى مدتى مصدوم بود و امروز همراه سايرين تمرين كرد.
امين كاشــفى همچنان از مصدوميت رنج مى بــرد و اميدواريم هرچه 

سريعتر درمان شود.

نخستين دوره غيرحضورى مربيگرى در استان
 برابر با مصوبات ســتاد اســتانى مبارزه با كرونا و تأكيد مديركل ورزش و جوانان 
درباره حفظ ســالمتى تمامى ورزشكاران در كنار جلوگيرى از اتالف وقت و تأخير در 
امور اجرايى، هيأت انجمن هاى ورزشى استان همدان به برگزارى نخستين دوره تئورى 

مربيگرى درجه 3 به صورت غير حضورى (آنالين) اقدام كرد.
دبير هيأت انجمن هاى ورزشــى اســتان همدان ضمن قدردانــى از همكارى معاونت 
ورزشــى و همچنين كارشناسان آموزش اداره كل اســتان درباره برگزارى دوره تئورى 
مربيگــرى به صــورت مجــازى از فراهم آوردن زيرســاخت هاى الزم بــراى ثبت نام 

غيرحضورى، برگزارى كالس ها، تعامل با مخاطبان، اجراى آزمون و ســاير امور مربوط 
به دوره هاى كوتاه مدت مربيگرى و دانش افزايى خبر داد.

حســين خورشــيد كوكبيان بــا ابراز اميــدوارى دربــاره جلب رضايــت حداكثرى 
شركت كنندگان و مدرسان، آمادگى خود را براى تأمين زيرساخت هاى الزم و همكارى 
با ساير هيأت هاى ورزشــى جهت برگزارى دوره هاى آموزشى به صورت آنالين اعالم 
و تأكيد كرد با توجه به شــرايط حاكم بر كشــور و افزايش چشــم گير آمار مبتاليان به 
ويروس كرونا، همه ارگان ها و نهادها مى بايست ضمن رعايت تمامى قوانين و مقررات، 
بســتر بهره مندى از زيرساخت هاى دولت الكترونيك را فراهم كرده تا به سهم خود، تا 

حدودى از گسترش اين وضعيت ممانعت به عمل آوريم.

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص ويــرا بــرودت رايــا درتاريــخ 1399/02/30 به شــماره ثبــت 14142 بــه شناســه ملــى 14009154651 ثبت و امضــا ذيــل دفاترتكميل 
گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :1) خريــد و فــروش كاالهــاى مجــاز ، صــادرات ، واردات ، خدمات 
بازرگانــى و تجــارت ) طراحــى ، نظــارت فنــى و اجــراى تعميــر و نگهــدارى تاسيســات و زيــر ســاختهاى شــهرى و روســتايى ، پمپــاژ آب و سيســتم هــاى آبيــارى 
نويــن و ايجــاد تاسيســات كشــاورزى و صنعتــى ، تاسيســات سرمايشــى و گرمايشــى، تهويــه مطبــوع، سيســتم هــاى اعــالم و اطفــا حريــق مســكونى و صنعتــى 
، آسانســورهاى برقــى و هيدورليكــى ،پلــه برقــى ، كانوايرهــا ،پيــاده رو هــاى متحــرك ، جرثقيــل هــا و ليفتراكهــا ، تلــه كابيــن ، زمينهــاى بــازى و شــهر بــازى 
، شــبكه هــاى توزيــع وسيســتم هــاى بــرق فشــارقوى ، متوســط و ضعيــف و شــبكه توزيــع گاز فشــار قــوى و ضعيــف ســاختمانها و محوطــه هــاى مســكونى و 
صنعتــى ، پــروژه هــاى مربــوط بــه تاسيســات مكانيكــى و برقــى و تاسيســات شــبكه هــاى آب و فاضــالب وايســتگا هــاى پمپــاژ و تصفيــه خانــه هــا و تاسيســات 
برقــى ســاختمانها و كارخانجــات صنعتــى و نيــرو گاه هــا و پااليشــگاه هــا ، نســوز كارى ، تعميــرات و نگهــدارى كارخانجــات، طراحــى و ســاخت انواع ســاختمانهاى 
ادارى ، تجــارى ، مســكونى و بــرج هــا ) انجــام كليــه فعاليــت هــاى ســاختمانى بهينــه ســازى و مقــاوم ســازى، اجــراى فونداســيون هــاى صنعتــى و غيــر صنعتى، 
اجــراى دكوراســيون داخلــى و خارجــى ســاختمان ) انجــام كليــه فعاليــت هــاى طراحــى و مهندســى ، تاميــن و ســاخت و نصــب ســازه و تجهيــزات صنعتــى و 
اجــراى كليــه امــور پيمانــكارى در زمينــه هــاى فلــزى و بتنــى( كنتــرل و بازرســى هــاى فنــى در چارچــوب قوانيــن اســتاندارهاى ايــران و جهــان در زمينــه هاى 
ايمنــى مجموعــه هــاى ســاخت و نصــب و ادوارى ســازه هــاى فلــزى ســاختمانى و صنعتــى ، تجهيــزات تحــت فشــار ، ســازه هــا و تجهيــزات دريائــى ، جايــگاه 
هــاى ســوخت ، كپســول هــاى آتــش نشــانى ، و تجهيــزات اطفــا حريــق ، تجهيــزات برقــى و مكانيكــى ســاختمان هــا و بــرج هــاى تجــارى مســكونى ، صنعتــى 
و ادارى ، قطعــات خــودرو ، خطــوط لولــه و لولــه كشــى، خوردگــى فلــزات ، تجهيــزات مربــوط بــه راه و ترابــرى و صنايــع پزشــكى ، غذايــى ، كشــاورزى ،آب ، 
بــرق و مخابــرات ) تاميــن نيــروى انســانى پــروژه هــا و انجــام پيمــان مديريتــى و مشــاوره اى پــروژه هــاى صنعتــى ، ســاختمانى و ادارى ، ارائــه خدمــات فنــى و 
مهندســى نقشــه بــردارى ، ژئــو تكنيــك و ژئوفيزيكــى( خدمــات پشــتيبانى و بهــره بــردارى و مديريــت پــروژه و مديريــت پيمــان و نظــارت فنــى عاليــه ، برنامــه 
ريــزى و كنتــرل پــروژه ) اخــذ و اعطــاى نمايندگــى هــاى شــركتهاى معتبــر داخلــى و خارجــى ، اخــذ تســهيالت بانكــى ريالــى و ارزى از بانكهــا و موسســات 
مالــى ، شــركت در مناقصــات و مزايــدات دولتــى و خصوصــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت 
بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه هنرســتان ، كوچــه ســنبل ، كوچــه شــهيد 
عبدالرضــا راهــدار ، پــالك 14 ، طبقــه منفــى 1 كدپســتى 6516753634 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10,000,000 ريــال نقــدى منقســم 
بــه 100 ســهم 100,000 ريالــى تعــداد 100 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 3,500,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 99/2602 /125 مــورخ 
 1399/02/22 نــزد بانــك پاســارگاد شــعبه مهديــه بــا كــد 2602 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره 
آقــاى محمــد اميــن غالميــان بــه شــماره ملــى 1756829012 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى محمــد طاهــر رســتگارى بــه 
شــماره ملــى 3875479394 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى ســيد ســجاد جعفــرى بــه شــماره ملــى 4032184828 و بــه ســمت 
مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از 
قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا عقــود اســالمى بــا امضــاء مشــترك مديــر عامــل و رئيــس هيئــت مديــره و درغيــاب رئيــس بــا امضــا نايــب رئيــس 
همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد همچنيــن اوراق و نامــه هــاى عــادى بــا امضــا مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر خواهــد بــود اختيــارات 
مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى مجتبــى شــعبانپور بــه شــماره ملــى 3873436787 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالى 
خانــم مرضيــه ثوابــكار بــه شــماره ملــى 3875163362 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيام جهــت درج 

آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
(914520) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

 آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 
9900571

ــد  ــخ تول ــدر يوســف، تاري ــام پ ــى، ن ــاى حســين عظيم ــه آق ــيله ب بدينوس
1369/05/19، شــماره ملــى3860218468 ، شــماره شناســنامه: 3860218468  
ــواه  ــن خ ــزه زري ــه پايي ــود ك ــالغ مى ش ــاد اب ــن آب ــانى: همدان،يك ــه نش ب
ــه  ــند ازدواج ب ــتناد س ــه اس ــال ب ــغ 9/292/800/000 ري ــول مبل ــت وص جه
شــماره 519 مــورخ 1392/07/01 عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده و پرونــده 
ــه  ــا توجــه ب ــه كالســه 9900571 در ايــن اداره تشــكيل شــده و ب اجرايــى ب
اينكــه در محــل حضــور نداشــته ايــد و ابــالغ واقعــى ميســر نگرديــده لــذا 
ــر تقاضــاى بســتانكار طبــق مــاده 18 آيين نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه  بنــا ب
ــى  ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش ــى از روزنامه ه ــه در يك ــك مرتب ــط ي فق
مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ 
ــد،  ــدام ننمايي ــود اق ــى خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــى گردد،نس ــوب م محس

عمليــات اجرايــى جريــان خواهــد يافــت. 
(م الف 533)

تاريخ انتشار: 1399/04/25
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان

 جالل حدادى 

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

برابــر رأي شــماره 139960326006000458 مــورخ 1399/03/27 هيــأت اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــد ثب ــتقر در واح ــمي مس رس
ــنامه 123  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد محمدرض ــه فرزن ــدى زندي ــاى مه ــى آق متقاض
ــه مســاحت  ــازه تجــارى ب ــه و مغ ــاب خان ــر در ششــدانگ يــك ب صــادره از مالي
ــع در  ــاد واق ــت آب ــي اراضــى دول ــالك يــك اصل ــع قســمتى از  پ 78/27 مترمرب
بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى محمدعلــى رهــام محــرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظرف 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 144)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/05/09

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

ابالغيه
آقاى على شاهسوند بغدادى 

در موضــوع پرونــده كالســه فــوق لــه زهــرا جاللونــد و عليــه شــما و پيــرو اجرائيه 
ــر  ــتانكار و براب ــت بس ــق درخواس ــردد طب ــى گ ــار م ــيله اخط ــالى بدينوس ارس
آيين نامــه الحــاق يــك تبصــره بــه مــاده 1082 قانــون مدنــى ميــزان وجــه نقــد 
ــه ازدواج  ــى در دفترخان ــماره 4835 تنظيم ــه ش ــند نكاحي ــدرج در س ــه من مهري
شــماره 44 شــهر نهاونــد بــه مبلــغ 43/696/800/000 ريــال محاســبه گرديــد كــه 

ــف 611) ــردد.  (م ال ــالغ مى گ ــه شــما اب ــن وســيله ب ــب بدي مرات
محمدعلى جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

كارت دانشجويى نويد اصغرى فرزند مجيد به شماره ملى 
4052036311 رشته معمارى موسسه عمران و توسعه به شماره 

دانشجويى 8815035092 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 مســئول هماهنگى امور بانوان اداره كل 
ورزش و جوانان استان همدان از اختصاص 
64 فضاى ورزشــى روباز در بوســتان هاى 
همدان به ورزش بانــوان خبر داد و گفت: 
درحال حاضر 14 فضاى ورزشــى روباز در 

همدان آماده بهره بردارى است.
معصومه پيردهقان با اشاره به اينكه شوراى 
ورزش همگانى استان همدان داراى 5 كميته 
تخصصــى در موضوعات مختلف اســت، 
گفت: يكى از اين كميته ها، كميته تخصصى 
توســعه ورزش همگانى بانوان در اســتان 
همدان است كه داراى شرح وظايف مختلف 

در حوزه امور بانوان است.
و  ســالمت  اهميــت  بــه  ادامــه  در  وى 
تندرســتى بانــوان شــاغل و خانــه دار اســتان 
بــراى پــرورش جامعــه اى پويــا اشــاره كــرد 
و گفــت: نيمــى از جمعيــت كشــور را زنــان 
تشــكيل مى دهنــد و از آنجــا كــه ســالمت 
روح، روان و جســم موجبــات آرامــش 
ــت  ــراى تربي ــتر ب ــه بيش ــر چ ــز ه و تمرك
فرزندانــى هم تــراز بــا ســبك زندگــى 
ايرانى-اســالمى را فراهــم مــى آورد كميتــه 
تخصصــى توســعه ورزش بانــوان اداره كل 
ورزش و جوانــان اســتان بــا همــكارى 
ــتاندارى  ــوان اس ــور بان ــر ام ــركل دفت مدي
كارشناســان  تــوان  از  بهره گيــرى  بــا  و 

ــراى توجــه هرچــه  مختلــف برنامه هايــى ب
بيشــتر بــه بانــوان اســتان تدويــن و درحــال 

ــى شــدن اســت. عمليات
دهقان در ادامه گفت: در نخستين جلسه اى 
كه در استاندارى همدان به رياست مديركل 
امور بانوان استاندارى برگزار شد موضوعات 
تخصصى  دوره هــاى  برگــزارى  در  مهمى 
مربيگرى ورزش همگانى براى ورزشكاران 

مستعد و بررسى ظرفيت هاى موجود استان 
و شهرســتان همدان درباره تعداد فضاهاى 
روباز در پارك ها مطرح شد كه خوشبختانه 

درحال عملياتى شدن است.
وى تصريــح كرد: همــدان داراى 64 محله 
شــهرى اســت كه با توجه بــه مصوبات 
نخســتين جلســه اين كميته مقرر شد اين 
فضاها با ايجاد شرايط مناسب براى ورزش 

بانوان درنظر گرفته شود. 
پيردهقان با اشــاره به بازديد صورت گرفته 
از فضاهاى موجود شــهر همــدان به همراه 
مديركل دفتر امور بانوان استاندارى همدان، 
كارشناســان ورزشى و شــهردارى، گفت: 
درحال حاضر 14 فضاى ورزشــى روباز در 
همدان وجود دارد كه ظرفيت استفاده بانوان 

را دارا است.

ساخت 3 سالن تخصصى در همدان
 رئيس اداره ورزش و جوانان همدان با اعالم اين مطلب از پيگيرى تأمين اعتبار براى ساخت 

3 سالن تخصصى در مجموعه ورزشى شهيد شمسى پور در همدان خبر داد.
على رشــيدى در جمع خبرنگاران با اشــاره به فعاليت 26 هيأت ورزشى در شهرستان همدان 
اظهار كرد: اميدواريم در آينده نزديك با همراهى مســئوالن شهرستان ساير هيأت هاى ورزشى 

استان را در همدان فعال كنيم.
وى خواســتار جذب اعتبار از سوى مســئوالن براى ارتقاى جايگاه ورزش همدان شد و تأكيد 
كرد: درحال پيگيرى تأمين اعتبار براى ســاخت 3 ســالن تخصصى در مجموعه ورزشى شهيد 

شمسى پور هستيم.

رنكينگ داوران جودو در سال 98 اعالم شد
 يوســف غالمى از همدان در رنكينگ داوران درجه ملى از ســوى كميته داوران فدراسيون 

جودو جزو داوران برتركشور شد.
طبق تصميم كميته داوران، داوران درجه ملى و برخى درجات پايين تر كه در ابتداى سال 98 در 
ســمينار داورى سراسرى كميته داوران شركت كرده و از سوى هيأت جودو استان محل اقامت 
خود تأييد شده بودند، رتبه بندى شدند و يوسف غالمى از همدان در رنكينگ داوران درجه ملى 

از سوى كميته داوران فدراسيون جودو برتر شد.
الزم به ذكر است برخى داوران به دليل محدوديت تعداد مسابقات و همچنين تعدد داوران موفق 

به سنجش در اين طرح نشده اند.

64 فضاى ورزشى به بانوان استان 
اختصاص يافت

سمينار آنالين 
باشگاه هاى تنيس كشور

 نخستين سمينار ويژه مسئوالن و مديران 
باشگاه هاى تنيس كشــور به صورت آنالين 

برگزار  شد.
نخستين سمينار آشــنايى مسئوالن و مديران 
باشگاه هاى تنيس كشور با اصول بهداشتى در 
دوران شيوع ويروس كرونا به صورت آنالين 

برگزار شد.
بــا هماهنگى به عمل آمده از ســوى هيأت 
تنيس اســتان، بهاره ضيغميان به نمايندگى 
از طرف هيأت در اين سمينار شركت كرد. 
بر اســاس برنامه ريزى سمينار هاى مشابهى 
ويژه بازيكنــان و مربيان نيز برگزار خواهد 

شد.

سرپرست هيأت 
بوكس استان همدان 

منصوب شد
 در حكمى از ســوى رياست فدراسيون 
بوكس كشــور، ســعيد دهقانى آزاد به سمت 
سرپرست هيأت بوكس استان همدان منصوب 
شد. با پيشــنهاد مديركل ورزش و جوانان و 
با موافقت و حكم رئيس فدراســيون بوكس 
كشور، سعيد دهقانى آزاد به سمت سرپرست 

هيأت بوكس استان همدان منصوب شد.
اميد مــى رود با حضور دهقانى در رأس هرم 
هيأت بوكس مشكالت پرشمار اهالى رينگ 
برطرف شــود و آرامش دوبــاره به بوكس 

برگردد.

با رأى كميته انضباطى فدراسيون فوتبال
بازى استقالل با پارس جنوبى تكرار مى شود
 كميته انضباطى فدراسيون فوتبال به تكرار بازى استقالل تهران برابر پارس جنوبى حكم داد.

ديدار تيم هاى پارس جنوبى جم و استقالل تهران و فوالد برابر نساجى قائم شهر در هفته 23 ليگ 
برتر كه قرار بود در ورزشگاه هاى تختى جم و وطنى قائم شهر برگزار شود، به دليل حضور نيافتن 

تيم هاى استقالل و فوالد به دليل داشتن بازيكنان(مبتال به كوويد19) برگزار نشد.
پس از بررسى از سوى كميته انضباطى و ساير قراين و مقررات موجود در پرونده فوق، حضور پيدا 
نكردن تيم استقالل موجه اعالم شد و بنا به ماده 63 مقررات انضباطى مصوب سال 1397، حكم بر 
تكرار اين 2 بازى صادر شد(اين آرا ظرف مدت يك هفته در كميته استيناف قابل تجديدنظر است).

وزنه بردار ماليرى درگذشت
 مهــدى نبى اللهــى وزنه بــردار نــام آور ماليــرى و دارنــده 3
مــدال طــالى پيشكســوتان جهــان دار فانــى را وداع گفــت: مهــدى 
نبى اللهــى متولــد 1354 ماليــر بــود كــه پله هــاى ترقــى را در 
شهرســتان طــى كــرد و توانســت در مســابقات ورزشــى نيروهــاى 

مســلح كشــور برســكوى نخســت بايســتد.
ــره را  ــان نق ــم نش ــور ه ــاالن كش ــابقات بزرگس ــى در مس نبى الله

ــرد. كســب ك
ــال هاى 2012 ــزار، در س ــدرك كارشناســى نرم اف ــتن م ــا داش وى ب
اوكرايــن، 2013 مالــزى، 2014 نخجــوان موفــق شــد مــدال طــالى 

پيشكســوتان جهــان را بــه گــردن بياويــزد.
ايــن ورزشــكار بااخــالق و مردمــى ماليــر در مســابقات 2014 كاپ 

اخــالق مســابقات را هــم بــه خــود اختصــاص داده بــود.
گــروه ورزش همدان پيــام در گذشــت ايــن قهرمــان ماليــرى را بــه 

جامعــه ورزش ماليــر و خانــواده ايشــان تســليت مى گويــد.
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باباطاهر

«كد ملى شما واجد شرايط نيست»
 يك هفته از آغاز ثبت نام مشاغل بدون بيمه در سامانه «كارا» براى 
دريافت تسهيالت حمايتى كرونا مى گذرد اما هنوز جمع بزرگى از 
اين مشــاغل كه شــامل 12 هزار راهنماى گردشگرى، 2 هزار فعال 
بوم گردى و حدود 30 هزار هنرمند صنايع دســتى مى شــود، موفق 

نشده اند در سامانه وزارت كار ثبت نام كنند.
به گزارش ايســنا، بيشــتر اين مشاغل كه با شــيوع ويروس كرونا 
بيكار شــده اند و پيش بينى مى شــود با محدود شدن سفرها بيكارى 
بلندمدت ترى را به نســبت ساير مشــاغل تجربه كنند، از 16 تيرماه 
هنوز موفق به ثبت اطالعات در سامانه كارا نشده اند. پيامى كه بيشتر 
آن ها دريافت كرده اند اين بوده اســت: «كد ملى شما واجد شرايط 

نيست.»

منتج به اين شــد كه اطالعــات گروه بدون بيمه در اين ســامانه 
به درســتى ثبت نشــده بود و داده هاى مربوط به كدملى و شماره 
تماس ها معتبر نبود. معاونت گردشــگرى نيز از روز پنجشــنبه به 
اصالح اين اطالعات برآمد و به مشــاغل گردشگرى اطالع داد كه 
براى ثبت نام در ســامانه كارا تا روز شنبه (21 تيرماه) منتظر بمانند. 
بيشــتر راهنمايان گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى همچنان اين 
پيــام را از ســامانه كارا دريافت مى كنند كه «كد ملى شــما واجد 
شرايط نيســت». برخى هنرمندان صنايع دستى نيز اطالع دادند كه 
معاونت صنايع دستى فهرســتى از اطالعات 28 هزار هنرمند را به 
وزارت كار براى دريافت تســهيالت حمايتى كرونا داده است كه 
تعداد اسامى تكرارى در آن قابل توجه بوده، درحالى كه نام برخى 
هنرمندان در اين فهرست از قلم افتاده است. همچنين گفته مى شود 
اســامى برخى هنرمندان كه بيمه قاليبافان را دارند در اين فهرست 

ثبت نشده است. 
راهنمايان و هنرمندانى كه بيمه دارند نيز براى ثبت اطالعات خود در 
گزينه «خويش فرما» با مشكل مواجهند. اين گزينه مختص مشاغلى 
است كه بيمه اختيارى دارند درحالى كه بيمه راهنمايان گردشگرى و 
هنرمندان صنايع دستى از نوع اجبارى است، براى همين اين گروه در 

ثبت اطالعات با مشكل مواجه شده اند. 
فعــاالن اين حــوزه همچنين پرســيده اند چرا اســامى راهنمايان 
گردشــگرى، بوم گردى هــا و هنرمنــدان صنايع دســتى را وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى بــه وزارت كار داده 
كــه به شــائبه از قلم افتادن برخى اســامى از اين فهرســت، دامن 
زده شــود. منصورى ـ معاون توســعه كارآفرينى و اشتغال ـ اما در 
پاســخ به اين پرســش گفته كه براى شناسايى مشاغل بدون بيمه با 
وزارت خانه ها و دســتگاه هاى مربوطه از جملــه صنعت، معدن و 

تجــارت، ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، ورزش و 
جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمى، راه و شهرسازى، كشور، آموزش و 
پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى، جهاد كشاورزى، تعاون، فنى و 
حرفه  اى و بهزيستى كشور، هماهنگى الزم انجام شده كه بيش از يك 
ميليون و 500 هزار نفر از شاغالن شناسايى و احراز شده اند و تاكنون 

براى 580 هزار نفر از آنها پيامك ارسال شده است.
وزيــر تعــاون، كار و رفاه اجتماعى هم پس از آن كه گزارشــى از 
نارســايى ها و نواقص ســامانه كارا دريافت كــرده، گفته كه همه 
دســتگاه هاى اجرايى بايد خــود را متولى ارتباط با مخاطبانشــان 
بدانند. هر دســتگاه براى ثبت نام مراجعان به سامانه كارا و دريافت 
تســهيالت ويژه كرونايى بايد در ظرف زمانى مشخص به مخاطبان 

خود اطالع رسانى كند. 
 محمد شريعتمدارى پاسخگويى به شكايات گزارش شده از سامانه 

كارا را ضرورى دانســته و تأكيد كرده اســت: كسانى كه در سامانه 
كارا با مشكالتى مواجه مى شوند بايد هرچه سريع تر در جريان حل 
مشــكل خود قرار بگيرند و مسأله رفع مشــكل مغايرت كدملى و 

شماره كارگاهى و ... بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
شــريعتمدارى اين سخنان را روز يكشــنبه (22 تيرماه) در سومين 
نشســت «كميته راهبرى اجراى دستورالعمل اعطاى تسهيالت ويژه 
كرونا» مطرح كرد اما بنابر گفته هاى راهنمايان گردشگرى و هنرمندان 
صنايع دستى، مشكالت اين سامانه كماكان ادامه دارد و بسيارى هنوز 

موفق نشده اند اطالعات و تقاضاى وام خود را ثبت كنند.
مهلت ثبت نام مشــاغل بدون بيمه كه از حدود يك هفته پيش آغاز 
شده بود، يك هفته ديگر تمام مى شود. هرچند كه وزير كار پيشنهاد 
كرده اين زمان تمديد شــود. تسهيالتى كه براى اين گروه از مشاغل 

درنظر گرفته شده 6 ميليون تومان با نرخ 12 درصد است. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
برگزارى جشنواره هاى همدان 
در انتظار فروكش كرونا است

 جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك و نوجوان و 
جشنواره مطبوعات غرب كشور 2 رويداد مهم استان 
به شــمار مى رود كه برگــزارى آنها منوط به فروكش 

بحران كرونا است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان اظهار كرد: 
بيست وهفتمين جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان و نخستين جشنواره مطبوعات غرب كشور 
را در تقويــم فرهنگ و هنر همدان براى ســالجارى 
برنامه ريزى كرده ايم كه به دليل بحران كرونا معلق مانده 

است.
احمدرضا احسانى افزود: سال گذشته ميزبان بيست 
و ششمين دوره جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و 
نوجوان بوديم و همدان با ســابقه 20 ساله در اجراى 

اين رويداد امسال نيز آمادگى ميزبانى دارد.
وى گفت: همدان تفاهم نامه اى 5 ســاله براى ميزبانى 
اين جشــنواره با مركز هنرهاى نمايشى امضا كرده و 
امسال آخرين دوره آن اســت كه بايد دوباره تمديد 

شود.
احســانى با اشــاره به بحران كرونا كه دامنگير همه 
مناطق كشور و جهان شده افزود: سال گذشته پذيراى 
گروه هاى نمايشــى از 9 كشور جهان بوديم و امسال 
شرايط ايجاب مى كند كه از بخش بين الملل صرف نظر 
و فقط بخش ملى را با رعايت پروتكل ها برگزار كنيم.
وى خاطرنشان كرد: همدان آمادگى ميزبانى بيست و 
هفتمين دوره جشــنواره را دارد اما تابع سياست هاى 
ســتاد ملى كرونا است و هر تصميمى كه براى ساير 
رويدادهاى فرهنگى و هنرى گرفته شــود مشــمول 

برنامه هاى همدان نيز مى شود. 
به گفته احســانى اطالعيه اى از سوى مركز هنرهاى 
نمايشى مبنى بر انتخاب جايگزين براى جشنواره تئاتر 
منتشر شد، اما هنوز به تصويب نرسيده و قطعى نشده 

است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى همدان جشنواره 
مطبوعات غرب كشور را از برنامه هاى پيش بينى شده 
در سالجارى ذكر كرد و گفت: اين رويداد نيز به دليل 
شــيوع بيمارى كرونا معلق مانده است و اگر شرايط 

عادى شود اين رويداد را اجرا مى كنيم. 
وى جشــنواره مطبوعات را از خواســته هاى جامعه 
رسانه اى استان دانست و افزود: همدان ظرفيت غنى و 
قوى در زمينه رسانه هاى مجازى و مكتوب دارد و اين 

رويداد به تقويت مطبوعات كمك مى كند. 
احسانى يادآورى كرد: برنامه هاى جشن روز خبرنگار 
نيز تابع شــرايط حاكم بر فضاى استان برنامه ريزى و 
اجرا مى شــود تا سالمت خبرنگاران و فعاالن عرصه 
خبر حفظ شود و بيش از اين شاهد گسترش ويروس 

كرونا نباشيم. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همــدان گفت: 
بى ترديد برنامه هفته خبرنگار امسال با سال هاى گذشته 
تفاوت هايى دارد اما تاكنون برنامه راهپيمايى خبرنگاران 
و چاپ تمبر يادبود قطعى شده و برنامه هاى ديگرى با 
حفظ رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله اجتماعى 

در حال تدوين است كه اعالم مى شود. 
وى با اشاره به برگزارى چند كنسرت موسيقى مجازى 
از اسفند سال گذشته تا پايان ارديبهشت ماه سالجارى 
گفت: اهالى موسيقى با تدارك اين برنامه ها سهم خود 
را در ايام كرونا براى شادى و نشاط مردم ادا كردند و 
در حال برنامه ريزى براى اجراى كنسرت هاى ديگرى 

هستند.
احسانى افزود: كرونا نه تنها بخش فرهنگ بلكه همه 
بخش هاى اقتصادى، سياسى و صنعت را تحت تأثير 
قرار داده اما برنامه هاى فرهنگ و هنر تعطيل نشده و 

فقط تغيير شكل داده است. 
مديــركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همــدان به 
جشنواره هاى شعر طنز، كاريكاتور و استندآپ كمدى 
با موضوع كرونا در فضاى مجازى اشاره كرد و گفـت: 
اين رويدادها با همــكارى انجمن هاى هنرى و ادبى 
به صورت ملى تدوين و اجرا شــده است تا متكى به 
رويدادهاى فيزيكى نباشيم و مهارت بهره گيرى از بستر 

مجازى را هم تجربه كنيم. 

بازگشت اشيا تاريخى ايرانى تا پايان تيرماه

 40 شــىء و لوح تاريخى ايران در سفارت ايران در وين قرار دارد. 
مديركل حقوقى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
گفت: اشــيا تاريخى ايرانى تا پايان تيرماه جارى به ايران بازگشت داده 

مى شود. 
ســال گذشته پليس اينترپل اتريش با پليس ايران تماس گرفت و اطالع 
داد تعــدادى آثار تاريخــى كه متعلق به فردى ايرانــى بود در صندوق 
امانات بانكى در اتريش پيدا شــده است. داستان از اين قرار بود به دنبال 
تعميراتى كه در آن بانك انجام شده، به همه  مالكان صندوق امانات خود 
اعــالم مى كنند تا صندوق ها را براى انجــام اقدامات مورد نياز تحويل 
دهند، احتماال فردِ مالك در آن زمان در اتريش حضور نداشــته و آن ها 
مجبورشده اند تا خود صندوق امانات را باز كنند و با اين وضعيت مواجه 
شده اند. طبق توضيحاتشان اين صندوق متعلق به يك تبعه ايرانى ساكن 

در اتريش است كه هويت وى نيز مشخص است.
به گزارش ايرنا، ســرانجام جمعه 20 تير، نماينده ايران در اتريش اعالم 
كرد بر اساس يك معاضدت قضائى بين دو كشور و با همكارى اينترپل 
اتريش و پليس بين الملل كشورمان اين آثار با تشريفات قانونى به نماينده 

كشورمان در اتريش تحويل داده شد.
معاون حقوقى وزارت خانه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
گفت: از زمان اعالمِ كشِف اين آثار در صندوق امانات در كشور اتريش 
پيگيِر وضعيت آن ها بوديم و اداره كل روابط امور بين الملل قوه قضاييه 
و بازپــرس پرونده همكارى زيادى با ما در اين زمينه داشــت تا زودتر 
به نتيجه برســيم، در واقع در اين موضوع تعامل و هماهنگى خوب بين 
دستگاهى ـ وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى (اداره 
كل حقوقى وزارتخانه)، قوه قضاييه (اداره كل روابط بين الملل) و ناجا 
(اينترپل)ـ  ســبب شد تا استرداد آثار در كمترين زمان و با مطمئن ترين 

روش انجام شود.
ابراهيم شقاقى در ادامه با تأكيد اينكه هم اكنون آثار در سفارت ايران در 
وين نگهدارى مى شــود، گفت: اين آثار تحويل سفير ايران در وين قرار 
دارد و تــا تا پايان ماه به ايران بازگردانده مى شــود ولى موضوع مهم و 
اساسى تعيين اصالت آثار است و نمى توان تا پيش از ارزيابى كارشناسان 

درباره اصالت اين آثار نظرى داد.
وى گفــت: اصالت يا عــدم اصالت آثارى تحويل داده شــده به ايران، 
پس از ورود به ايران از ســوى كارشناسان ميراث فرهنگى وزارت خانه 
بررسى مى شود. تاكنون نيز بر اساس تصاويِر ارسال شده از سوى پليس 
اتريش كارشناســان ميراث فرهنگى اعــالم كرده اند كه در تعلق آن ها به 
ايران شــكى ندارند، اما اعالمِ اصالت را منوط به بررسى آثار به صورت 
مستقيم و كامل دانسته اند. وى افزود: با صحبت هايى كه با آقاى طالبيان 
معاونت ميراث فرهنگى وزارت خانه انجام دادم به اين نتيجه رســيديم 
تعيين اصالت آثار كار سخت و زمان برى نيست و كارشناسان مى توانند 

در عرض يك روز اصالت اين آثار تشخيص دهند.
وى با بيان اين كه ميراث فرهنگى براى بازگشت اين آثار درخواست داده 
تا آن ها از طريق مسير ديپلماتيك به ايران فرستاده شوند، توضيح مى دهد: 
با توجه به تحريم ها، در اين زمينه مشــكل داشتيم، اما از سوى ديگر در 
گذشته يك تجربه  خوب براى بازگشت سر سرباز هخامنشى داشتيم كه 
با تحويل آن به نمايندگى ايران در آمريكا، آن اثر تاريخى مستقيم توسط 

رئيس جمهور به كشور برگردانده شد.
وى دربــاره مالك صندوق گفت: آن صندوق متعلق به مردى ميانســال 
اســت كه هم اكنون به قيد وثيقه آزاد است و قرار است وى مداركى كه 

مدعى بر مالكيت آثار را دارد در اختيار دادگاه قرار دهد. 

■ دوبيتى باباطاهر 
تير عشقت بجانم روته تر بى زخور اين چهره ات افروته تر بى  
ز مو يارا كه اختر سوته تر بى مرا اختر بود خال سياهت  
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■ حديث:
امام صادق(ع):

 زمين از حّجتى دانا در آن، خالى نمى ماند. جز اين، زمين را اصالح نمى كند و مردم جز با 
آن، اصالح نمى شوند.   
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مريم مقدم  »
 يك آبشار، يك دامنه يكپارچه از الوند و 2 كتيبه 
به جا مانده از هخامنشيان مجموعه اى ناب است كه 
تنها كتيبه هاى ميراث ملى اســت و الباقى حريم اين 

اثر است. 
فيلمى كه پس از انتشار در كانال تلگرام همدان پيام 
و صفحات اينســتاگرام، نه تنها دوســتداران ميراث 
فرهنگى بلكه عموم مــردم را متأثر كرد و بار ديگر 

خطرات ونداليسم را گوشزد نمود.
در اين ويديو دخترى با اسپرى رنگ مشغول نوشتن 
جمالت متعددى به يادگارى روى سنگ هاى اطراف 

آبشار و نزديكى كتيبه هاى گنجنامه است.
اين اتفاق درحالى رقم مى خورد كه عده اى هم دور 
و اطراف اين دختر شاهد ماجرا بودند اما بيشتر آنها 

تنها تماشاچى بودند و تذكرى نمى دادند. 
گويا اين دختر و پســرى كه كنارش ايستاده است 
سنگ هاى دامنه الوند را با دفتر نقاشى اشتباه گرفته 
بودنــد و از تاريخ تــا جمله و ... هرچه دل شــان 

خواست نوشتند.
بازنشــر اين ويديو در صفحات مجازى قلب مردم 
و دوســت داران ميراث فرهنگى را لرزاند و اين را 
به راحتى مى تــوان از پيام هاى زير ايــن ويديو كه 
همدان پيام و ديگر منتشركنندگان در فضاى مجازى 

پست كرده اند، متوجه شد. 
آنچه در حوالى آبشــار گنجنامه و در آن فيلم چند 
ثانيــه اى رخ داد اتفاق تلخى بود و نشــانگر نحوه 
برخورد افراد با ميراث طبيعى و فرهنگى يك تمدن 
بــود. هنوز ردپاى به جا مانده از چنين رفتارهايى كه 
مربوط به دهه هاى پيش است در همدان وجود دارد 
و نمونه اين تصوير در دهانه غار سراب قابل رؤيت 

است.
ايــن اتفاقــات بار ديگــر آتش ســوزى عمدى يا 
غيرعمدى در محوطه اســتر مردخــاى و تخريب 
عمــدى عمارت هاى تاريخى در همــدان را يادآور 
مى شــود و اين نگرانى را ايجــاد مى كند كه چنين 

اتفاقاتى بازهم تكرار  خواهد شد. 
زمانى كه يك بناى تاريخى به ثبت ملى يا بين المللى 
مى رســد وظيفه اى را براى ميــراث فرهنگى ايجاد 
مى كنــد تا صحت و ســالمت آن را محافظت كند 
اما گنجنامه تافته جدا بافته اســت؛ زيرا مجموعه اى 
از ميراث تاريخى، طبيعى و فرهنگى است و همين 

مجموعه بودن كار دستش داده است.
سال هاســت ميراث فرهنگى ادعــا مى كند كتيبه و 
حفاظت از آن را برعهده دارد و شهردارى مى گويد 
حافــظ اطراف و طبيعت آن اســت، اين پارادوكس 
رفتارى موجب شــده اســت رفت و آمد به منطقه 
گنجنامه كه ظاهرا هم براى آن از يكى دو سال اخير 
گيت ورودى ايجاد شده است اما مورد بهره بردارى 
جدى قرار نگرفته اســت و ظاهرا اين منطقه بدون 
نظارت است و اصال بعيد نيست آدم هاى بى فرهنگ  
فردا و پس فردايى با ســطل رنگ و تيشــه ســراغ 

يادگارى هايشان  تا  بروند  كتيبه ها 
را بر آن ماندگار كنند. 

در اينكه ناهنجارى رفتارى برخى 
مــردم جامعه كه فرهنــگ را به 
اتفاق  اين  دليل  مى گيرند،  سخره 
است شكى نيســت، اما به راستى 
نقش مســئوالن شهرى چيست؟ 
وقتى تخريب و تهديد بالى جان 
ميراث مانــدگار يا حتى طبيعت 

مى شود آنها كجا هستند؟ 
 بســيارى از افراد بــا ديدن اين 
به  احتمــاالً  ويديوهايى  چنيــن 
مى افتند.  «ونداليســم»  پديده  ياد 
پديده اى كه با عبارت هايى چون 
«تخريب كنترل نشــده اشيا و آثار 
فرهنگى باارزش يا اموال عمومى 
كه يك ناهنجــارى اجتماعى به 

حســاب مى آيد» تعريف مى شــود. ونداليسم يك 
بــزه كارى اجتماعى اســت كه روانشناســان آن را 
عكس العملى خصمانه و واكنشى كينه توزانه نسبت 
به برخى فشارها، تحميل ها، ناماليمات، اجحاف ها 

و شكست ها تحليل مى كنند.
وندال هــا و تخريب گران در ايران ســابقه طوالنى 
دارنــد، مردم همــدان به خوبى بــا تخريب ميراث 
فرهنگى آشــنا هســتند، در همين سال هاى معاصر 
اين مردم اتفاقاتى نظيــر تخريب خانه هاى قديمى 
در محلــه كبابيان و تخريب خانه هــاى جنانى و ... 
را شاهد بودند. شهروندان همدانى حتى ديده اند كه 
چگونه برخى مالكان در جهت منافع خود آب را به 
جان بناهــاى تاريخى انداخته و با اين كلك يك بنا 
را تخريب مى كنند. مردم همدان از بين رفتن منطقه 

قديمى جوالن و تبديل شدن آن 
به خانه هــاى آپارتمانى جديد را 
تجربه كرده اند، اما نقاشــى روى 
ســنگ هاى حوالى كتيبه و آبشار 
گنجنامــه در روز روشــن اتفاق 

جديدى است.
 پليــس را در حفاظت از 
ميراث فرهنگى درگير كنيد

ناهنجارى هايى،  و  رفتارها  چنين 
آنقــدر تأمل برانگيز هســتند كه 
انتشار  ابتدايى  لحظات  همان  در 
ويديو هــاى رفتــارى در فضاى 
بســيار  واكنش هــاى  مجــازى 
نشــان  اين ها  به  نســبت  تندى 
داده مى شــود. انجام چنين كارى 
درست در قلب طبيعت ارزشمند 
در پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين بايد تلنگرى به دست اندركاران فرهنگى شهر و 

كشور در جهت فرهنگسازى بزند.
تأثير ايــن فيلم و فضايى كه پس از انتشــار آن در 
مجامع گردشــگرى ايجاد شــد، در راستاى انجام 

راهكارهاى پيشگيرانه بسيار مؤثر خواهد بود. 
اينكه حضور ناظران بر رفتارهاى اجتماعى مردم در 
اين منطقه با عنوان منطقه گردشــگرى تعريف شده 
است شكى نيست اما هنگام رخداد چنين اتفاقى آنها 

كجا بودند؟ 
اينكه چرا در راســتاى حفاظت از ميراث طبيعى و 
فرهنگى هيچ اقدامى نمى شــود، بســيار قابل تأمل 
اســت. ميراث فرهنگى و باالتــر از ميراث جهانى 
متعلق به تمام مردم جهان است و ريشه تمدنى يك 
مملكت در آن نهفته؛ بنابراين وظيفه هر شــهروندى 

حفاظت و يا تالش براى حفاظت آن است. وزارت 
ميراث فرهنگى بايد تالش كند تا پليس گردشگرى و 
ارتقاى فرهنگ رفتارى مردم را در برنامه هاى جدى 

خود براى حفاظت از آثار تاريخى درگير سازد.
 آمــوزش و پــرورش هــم در ايــن 

سهل انگارى سهيم است
همواره در شعارها گفته شده كه اقدامات پيشگيرانه 
مهم تر از هر اقدام ديگرى اســت، در مسأله ميراث 
فرهنگى هم اين سخن بسيار درست به نظر مى رسد، 
اگر هر شهروند اهميت، شكنندگى و حساسيت اين 
ميراث را درك كند ديگر هيچ گاه پل ها را نمى خراشد 
و كاشــى هاى صفــوى را دروازه نمى كند. آموزش 
مهم ترين اصل در پيشگيرى است و بايد از درجات 

پايين در مدارس آغاز شود.
تا زمانــى كه آموزش درباره ميــراث فرهنگى و يا 
هر موضوع ديگرى در جامعه وجود نداشــته باشد، 
تالش هاى پليــس و نيروهاى يگان حفاظت ميراث 
فرهنگى بيهوده خواهد بود. در رأس هرم آموزشــى 
كشور آموزش و پرورش قرار دارد، ارگانى كه بايد 
از كالس هــاى درس تاريخ و جغرافيا درباره ميراث 
فرهنگى به كودكان اين مملكت آموزش دهد و آن 
را بــا بازديد از اين بناها بپروراند تا ديگر وندالى در 

جامعه رشد نكند.
ونداليسم اگرچه به بزرگ ترين معضل براى مديريت 
شــهرى و ميراث فرهنگى تبديل شده، اما راه درمان 
و پيشگيرى از آن بسيار ساده است. مقصر اصلى اين 
جريان دخترى نيست كه سنگ هاى اطراف آبشار را 
با دفتر نقاشى اشتباه گرفته، بلكه آن جريان مديريتى 
كشور اســت كه نتوانســته اهميت اين داشته هاى 
تاريخــى و فرهنگى و زيبايى هــاى آن را به جامعه 

گوشزد كند.

جشنواره قصه گويى 
كودكان روستايى و عشاير 
در همدان كليد خورد
 ارســال اثر به نخستين  جشــنواره قصه گويى كودكان روستايى و 
عشــاير با عنوان «قصه گوى صبا» با هدف ترويج فرهنگ قصه گويى 

و ارتقاى دانش اقتصادى كودكان روستايى و عشاير همزمان با سراسر 
كشور در همدان آغاز شد.

به گزارش ايرنا، مدير صندوق بيمه اجتماعى روســتايى و عشايرى 
همــدان گفت: همزمان با شــيوع موج دوم كرونــا، صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روســتاييان و عشاير، با هدف پُركردن اوقات 
فراغت كودكان روستايى و عشاير و نيز تقويت مهارت قصه گويى، 
گردآورى داســتان هاى بومى، قصه هاى محلى و فولكلور، نخستين 
جشــنواره قصه گويى كودكان روســتايى و عشاير را در دستور كار 

قرار داده است.

وى اظهار كرد: افزايش دانش اقتصادى و آشــنايى با مفهوم پس انداز 
و تقويت روحيه آينده نگرى در كودكان از ديگر اهداف اين  جشنواره 

است.
وى اظهــار كــرد: تمــام كــودكان 5 تــا 12 ســال روســتايى و عشــاير 
مى تواننــد بــراى شــركت در اين جشــنواره، يكــى از قصه هــاى 
بومــى محــل زندگــى خــود، يــا قصــه خيالــى خــود بــا محوريــت 
ــن  ــن تلف ــه روى دوربي ــى» را روب ــك جادوي ــك «قل ــخصيت ي ش
همــراه تعريــف و ويديــوى ضبــط شــده را بــه دبيرخانــه جشــنواره 

ارســال كننــد. 

 وقتى ميراث استان متولى حفظ و نگهدارى ندارد

يادگارى  بى فرهنگى 
بر پيشانى ميراث فرهنگى 

■  دخترى كه سنگ هاى اطراف آبشار را با دفتر نقاشى اشتباه گرفت، يك وندال است

بدون  منطقه  اين  ظاهرا 
نظــارت اســت و اصال 
آدم هاى  نيســت  بعيد 
مريض،  و  بى فرهنــگ 
فــردا و پــس فردايى 
تيشه  و  رنگ  ســطل  با 
ســراغ كتيبه ها بروند تا 
بر  را  يادگارى هايشــان 

آن ماندگار كنند


