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كرونا، مانع شفافيت نشود!
 1- شــيوع كرونا تحوالت بسيارى را 
رقم زد كه بســيارى از آنها مثبت و برخى 
نيز چندان مثبت نيســت.از سهل گيرى ها و 

گسترش دولت الكترونيك...

# من _ ماسك _ مى زنم

گفت وگو با اهالى تئاتر همدان
 درباره وضعيت هنرمندان در ايام كرونازده

خسته ايم
 درمانده و تنها

مريم مقدم »
26 بهمن ورود ناخوشايندش اعالم رسمى 
شــد، حاال ده روز مانده است تا 5 ماهش پر 
شــود، 147 روز جدال نابرابــر ميان مردمانى 
كه داشــتند قرن هاى قرن زندگــى را زندگى 
مى كردند و ويروسى كه از تولدش چند صباح 

نامحسوسى بيشتر نمى گذشت.
تكرارى است اگر بگوييم چگونه كرونا آمد و 
ماندگار شد و همچون وصله ناجور وجودمان 

را چسبيد.
به ناگاه آمد و به ناگاه همه چيز دگرگون شد، 
فعاليت در دنياى واقعى ممنوعه شد و از همان 
روزهاى نخســت، رســانه ديجيتال و فضاى 

مجازى بين روزمرگى ها قد كشيد.
 ويروســى كه همه ابعاد زندگيمان را درگير و 
مــا را از دنياى واقعى جــدا و به دنيايى ديگر 

وارد كرد.
تكاپو در دنياى واقعى كه زير سايه ممنوعيت 
جان باخت، مجازى ها جان گرفت. كميته هاى 
اطالع رسانى براى مبارزه با كرونا تشكيل داديم 
و جلسه پشت جلسه و رســانه ها را به يارى 
دعوت كرديــم اما يك جــاى كار مى لنگيد. 
به مرور زمان و با بررسى نقش كروناستيزى در 
فضاى مجازى بيشتر پى برديم كه فعاليت در 

فضاى مجازى در اين زمينه برنامه مى خواهد.
همه چيز راه مجازى شــدن را پيــدا كرد، از 
اطالع رســانى تا آموزش، ابراز احساســات و 

رفت وآمدها و كسب و كارها و ... .
موجود كوچكى كه حــاال 147 روز از حيات 
رسمى اش بين مردم ايران مى گذرد، با آمدنش، 
خيلى از مراكز را به تعطيلى كشاند. نخستين 
زنــگ تعطيلى در مدارس بــه صدا درآمد و 
مراكز آموزشى شهر ها و بخش هاى مختلف، 
يكى پــس از ديگــرى تعطيل شــدند و 
رستوران ها و سفر رفتن ها به حاشيه رفت. 

اگرچه با تعطيلى مــدارس، دغدغه والدين 
براى شــيوع ويــروس كرونــا در يكى از 
پرخطرترين مراكز آموزشــى كاهش يافت، 
امــا آن روى ســكه، نگرانــى والدين براى 
ادامه تحصيــل دانش آموزان و تعيين تكليف 

سالتحصيلى بود.
كرونا زمانى پا به دنياى ما گذاشــت كه شايد 
بــراى انجام خيلى از تغييــر و تحوالت آماده 
نبوديم، اما با در اختيار داشتن تجهيزات نوينى، 
چون گوشى هاى هوشــمند، تبلت و لب تاپ 
مــا را به دنيايى ديگر براى اســتفاده از فضاى 

مجازى و شبكه هاى اجتماعى وارد كرد.
كارشناسان معتقدند كه فعاليت هاى اجتماعى، 

اقتصــادى و فرهنگى در فضــاى مجازى و 
شــبكه هاى پيام رســان اجتماعى هنگامى كه 
بحران كرونا فضــاى واقعى جامعه را بيمار و 
خلوت كرد است، موجب شد تا يك بار ديگر 
ضرورت تقويت دنياى مجازى مورد تأكيد قرار 

گيرد.
به راستى در روزهاى خلوت كرونايى كه قدم 
زدن معمولى در فضاى عمومى براى انســان 
تهديد محسوب مى شد، فقط ابزارهاى مجازى 
و شــبكه هاى پيام رســان اجتماعى نبودند كه 

سنگينى لحظات قرنطينه را از ياد بردند.
زندگى بدون گوشــى تلفن همراه، اينترنت، 
و  تلويزيون  اجتماعى،  پيام رســان  شبكه هاى 
حتى ابزارهاى مــدرن تكنولوژى در روزهاى 
كرونايى نه تنها غيرقابل تصور و وحشــتناك 
است، بلكه اين امكانات به حقيقت هاى زندگى 

ما تبديل شدند.
از اخبار ابتال و انتقــال زنجيره ويروس كرونا 
گرفته تا دســتورالعمل ها و نكات بهداشــتى 
براى مقابله و پيشگيرى از اين ويروس نيز از 

طريق فضاى مجازى 
مخابره مى شود و 
ديگر  به عبارت 
بــدون فضاى 
شايد  مجازى 
اين  بــه  نتوان 

حتى  ا ر

قوانين را تبيين كرده و سياســت ها را اجرايى 
نمود.

اگر هر سازمان و ارگانى مى خواست در جريان 
بحران كرونا نقشى داشته باشد، فضاى مجازى 
بسترى مناسب فراهم كرده تا بتوان سازوكارها 
را تببين كرده و اقدامات را عملى ســاخت؛ تا 
جايى كه برخى هنرمندان و چهره هاى مشهور 
با اســتفاده از همين فضا توانستند پويش هاى 
اجتماعى را تقويت كرده و پيام هاى خودشان 

را به مخاطبان انتقال دهند.
از فعاالن رســانه تا دانش آموزان و دانشجويان 
گرفته تا برخى فعــاالن اقتصادى و اجتماعى 
همگى از فضــاى مجازى در دوران شــيوع 

ويروس كرونا بهره  بردند و اين اتفاقات موجب 
شد تا بازهم حقيقت هاى مثبت فضاى مجازى 
براى ما آشــكار شود. برخى بر اين باور بودند 
كه اگرچه فضاى مجازى يك تيغ دولبه است؛ 
اما اگر همين ظرفيت فضاى مجازى در اختيار 
نبود، واقعا چگونه مى توانستيم از پس بحران 

كرونا  برآييم؟
در ميان همه فعاليت هــاى اجتماعى، جامعه 
رســانه جهادگونه وارد عمل شــد و اقدامات 
تأثيرگــذار وهدفمندى در فضاى مجازى رقم 

زد. 
راهبر اصلى در روزهاى كرونا، فضاى 

مجازى است
تشكيل جلســه اى با فعاالن رسانه در فضاى 
مجازى از ســوى كميته اطالع رســانى ستاد 
استانى كرونا در همدان فرصتى فراهم كرد تا 
مرورى بر اهميت نقش شــبكه هاى پيام رسان 
براى محتواســازى و اطالع رســانى روزهاى 

كرونايى باشد.
شــبكه هاى اجتماعى براى ما ايرانيان، همانند 
غريبان آشنا هســتند كه اگرچه تمايل نداريم 
به سمت آن ها حركت كنيم، اما ارتباط 
و پيوند ناگسســتنى ما با اين 
ابزارها همچنان ادامه 
در  و  دارد 
از  خيلى 
موارد نيز 
دست نياز 
به سمت آن ها 

دراز مى كنيم.
حتــى در اســتان همدان 
برخى مســئوالن مــا روزهاى پيش 
از كرونا از فضــاى مجازى تصور 
مطلوبى نداشــتند، اما هنگامى كه 
تغيير  شد،  منتشــر  كرونا  ويروس 
رويه داده و از هنرمندان و چهره هاى رسانه اى 
هنرى و فرهنگى خواســتند كه براى تقويت 
پويش هايــى ماننــد #در_خانه_مى مانــم و 
#كرونا_را_شكست_مى دهيم به ميدان آمده 

و از خودشان يك فيلم در فضاى منتشر كنند.
اگرچــه در اين برهه زمانــى، كنش و واكنش 
مردم و مسئوالن در فضاى واقعى ميسر نبود، 
اما اتمسفر اجتماعى در اين روزها دست فضاى 
مجازى بــود و به راحتى مطالبات و كنش ها با 

يكديگر رد و بدل مى شد.
به واقــع اگر فضــاى مجــازى در كار نبود و 
همين چندتا شــبكه پيام رســان اجتماعى نيز 
فيلتر مى شــدند، هرگز اطالعيه ها، هشتگ ها، 

نكات بهداشتى، فيلم هاى آموزشى و خيلى از 
ضرورت ها امكان اجرايى شدن پيدا نمى كرد.

روزهاى كرونايى يكى از شبكه هايى كه مردم 
را راهبرى مى كردند پيام رســان هاى اجتماعى 
بودند، واقعيت اين اســت كه از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا تاكنون، فضاى مجازى به ما ياد 
داد كــه مى توان به صورت اينترنتى به نزديكان 
عيــدى داد، مى تــوان تحصيل كــرد، دانش 
آموخت، گردش رفت و حتى كسب و كار را 
ادامه داد؛ اما متأسفانه اين حقايق به جاى آنكه 
تثبيت شود، به نظر مى رسد با فراز و نشيب روند 
كرونا بدون هدف و در مسيرى نامشخص پيش 

رفت.
كرونا فرصتــى، ضرورت ها و فوايد 

فضاى مجازى 
برخى كارشناسان و فعاالن فضاى مجازى در 
حوزه رسانه بر اين باورند، هرچيزى در اين دنيا 
مى تواند همانند تيغ دولبه عمل كرده و داراى 
معايب و مزايا باشــد، مانند فضاى مجازى! اما 
واقعيت اين است كه ما نمى توانيم از تكنولوژى 
عقب بمانيــم، چون بســيارى از جريان هاى 
سياســى، اقتصادى، فرهنگــى و اجتماعى از 
طريق همين دنياى تكنولوژى و فضاى مجازى 

رقم مى خورند.
با دور شــدن از فضاى مجازى، فرصت هاى 
بســيارى را از دســت مى دهيــم و خيلى از 
بودجه هــاى اقتصــادى، اجتماعى و فرهنگى 
ما بدون اين بســتر از بين رفته يا به كلى هدر 

مى رود.
متأســفانه فراموش كرده ايم كــه برنامه ريزان و 
تصميم گيران مى توانند تأثيرگذار باشند. حتى در 
تأمين محتواى كرونا در فضاى مجازى بى برنانمه 
عمل كرديم و اين مهم را پراكندگى موارد منتشر 
شده ميتواند در 147 روز اخير در فضاى مجازى و 

رسانه هاى كاغذى به اثبات برساند.
متأســفانه بايد گفت ما براى كمتر موضوعى 
برنامــه داريــم و تمام اقدامات ما بر اســاس 
روندهاى زودگذر و دفعه اى انجام مى شــود، 
همانند انتشــار ويروس كرونا كــه ما از روى 
ناچارى مجبور شديم از فضاى مجازى استقبال 
كنيــم و قطعا پــس از مدتى مجــدد آن را به 

فراموشى خواهيم سپرد. 
اگرچه انتشــار ويروس كرونــا و نياز مبرم به 
فضاى مجازى موجب شــد تا بار ديگر زمينه 
آشــتى و پيوند ايرانيان با پيام رسان ها و فضاى 
مجازى برقرار شــود، اما نبود برنامه مدون و 
منسجم موجب مى شود كه درنهايت خود مردم 

از اين موضوع متضرر شوند.

 مدتى است سانسور آمار، اطالعات و حتى 
قيمت ها به عنــوان راهى بــراى ايجاد ثبات و 
آرامش در جامعه پيش گرفته شده است، غافل 
از اينكه اين امر نمى تواند واقعيت را كتمان كند 

و ابزارى براى بهبود و كنترل شرايط باشد.
ارائه اين اطالعات تنها شــفاف كننده وضعيت 
فعلى هســتند و ممكن اســت در برخى موارد 
به عنوان زنگ خطرى براى ضرورت تســريع 
در برنامه ريــزى محســوب شــوند. حــذف 
تشــويش آور  مســير  در  نمى تواند  گزارش ها 
برخى واقعيت هاى اجتماعى و يا اقتصادى تأثير 
بگذارد و تنها پس از يك بازه زمانى مســكوت 
مانده، به بروز شــوك و دســت هاى خالى از 
سياســتگذارى و برنامه ريزى پس از انتشــار 

اطالعات منجر مى شود.
توقف اعالم آمار 

مشكالت را حل نكرد 
نمونه هاى بسيارى از اين موضوع درحال حاضر 
صادق هســتند كه از مصاديــق آن مى توان به 
توقف اعالم آمار «طالق» از سوى سازمان ثبت 
احوال اشــاره كرد آيا اين تصميم گيرى تاكنون 
در كاهش طالق بيــن زوج هاى ايرانى اثرگذار 

بوده است؟!
 از بيــن گفته هــاى مســئوالن و واقعيت هاى 
جامعه مشــخص مى شــود كه اين امر تأثيرى 
در روابط زوج ها نداشته و فاكتور هاى ديگرى 
بر اســتحكام و اســتمرار ارتباطات خانوادگى 
اثرگذار اســت، درحالى كه ارائــه آمار به روز و 
تحليل آن مى توانســت ارائه كننده راهكارهايى 
براى توقف وضعيت هشــدار در اين حوزه و 

ديگر بخش هاى مشابه اجتماعى باشد.
جوالن دالالن در فضاى 

تورم آلود اقتصاد
بخش اقتصادى كشــور نيــز داراى نمونه هاى 
بســيارى از اين سانســورها و عدم شــفافيت 
بوده اســت، اين روزها كه فضــاى تورم آلود 
گرانى و افزايش چشــم گير قيمت ها، درنهايت 
نگرانى بيشتر مردم را رقم زده در مواردى مهم 
و اثرگــذار از ارائه شــفاف قيمت ها ممانعت 
به عمل مى آيد؛ زيرا مســئوالن معتقد هســتند 
اعالم قيمت ها مى تواند به افزايش بيشــتر آنها 
دامن بزند. براى مثال؛ مدتى است در سايت ها 
و اپليكشن هاى خدمت رســان از جمله ديوار، 
شــيپور، باما و . .. قيمت هــاى كاالهايى مانند 

خودرو و مسكن اعالم نمى شود.
پس از ابالغ دســتوراتى مبنى بر حذف قيمت 
پيشنهادى فروشندگان مسكن و خودرو در اين 
فضاها، نوعى ابهام در كشف قيمت ها به وجود 

آمــده، به طورى كه پيدا كردن ارزش واقعى اين 
كاالها صرفا به سليقه دالالن انجام گرفته و خود 

به افزايش بيشتر قيمت ها منتهى شده است.
در گذشــته بر اســاس قيمت هاى پيشــنهادى 
مشــتريان و مصرف كننــدگان واقعى، قيمت ها 
به صورت رقابتى در اين سايت ها اعالم مى شد 
كه به نفع خريداران بود امــا امروز قيمت هاى 
نجومى تابع نظرات دالالن و ســفته بازان بازار 
است و مردم در ميان انتخاب هاى محدودى كه 
در اين حوزه ها دارند در كشف قيمت نيز دچار 

مشكل هستند. 
يك شــهروند كه به دنبال آپارتمان در ســايت 

ديوار بوده است در اين ارتباط مى گويد:
در گذشــته با مرور ســايت هاى آگهى امكان 
پى بــردن به ارزش واقعى يك ملك يا خودرو 
وجود داشــت اما امروز هر كس قيمت دلخواه 
خــود را مى گويد و جايى هم ثبت نمى شــود، 
جالب اينكــه قيمت هاى شــگفت انگيز به نظر 
دالالن بازار خودرو يا مســكن نزديك است و 
هيچ منطقى نــدارد، به عنوان يك خريدار گيج 
شــده ام كه كدام قيمت واقعى و درست است 
و ارزش واقعى كاالهاى درخواســتى با دامنه 
انتخاب محدود مانند خودرو يا مسكن است. 

حذف قيمت ها
نبود شفافيت در معامالت 

بــه گزارش همدان پيام در توضيح درج نشــدن 
قيمت ها در ســايت بامــا آمده اســت: در پى 
ابالغ دســتور حــذف قيمت هاى ثبت شــده از 
سوى كاربران، قيمت  تمامى آگهى هاى خودرو 
در بـامـــا موقتــاً به صورت «توافقــى» نمايش 
داده مى شــود. بـامـــا معتقد است حذف كلى 
قيمــت آگهى ها موجب از بين رفتن شــفافيت 
در فضــاى معامالت بازار خواهد شــد و هيچ 
كمكى به خريدار يا فروشــنده نخواهد كرد. از 

اين رو به دليل افزايش تعداد تماس ها و طوالنى 
شــدن فرايند جست وجوى خودرو پوزش ما را 

بپذيريد.
اين مشكل در موارد ديگر نيز مصداق داشت كه 
تا حدى رفع شده است، به عنوان مثال اكنون نرخ 
دالر و ارز از سوى بانك مركزى اعالم  مى شود 
اما در بازار با نوســانات محدودى توسط دالالن 
معامله مى شود، مى توان اذعان داشت اوضاع در 
اين بخش بهتر است؛ زيرا منبع موثقى براى اعالم 
نــرخ وجود دارد و در بازار ســياه نيز معامالت 

حول و حوش همان نرخ انجام  مى شود. 
اما در زمينه كاالهاى اساسى و مورد نياز خانوار نيز 
اين مشكالت وجود دارد و به ويژه پس از حذف 
ارز دولتى براى واردات اين كاالها قيمت گذارى 

سليقه اى براى نرخ گذارى ها باب شده است.
نكته قابل ذكر اينكه در ســايت ir.124 قيمت 
كاالهاى اساســى و لوازم خانگى براى اطالع 
مصرف كنندگان و حمايت از آنها آورده شده اما 
نوسان قيمت درنظر گرفته شده به حدى وسيع 
اســت كه نمى توان نرخ گــذارى دقيقى براى 
نظارت بر اين كاالها داشــت براى مثال قيمت 
يخچال17 فوت توليد داخل كشور از 5 ميليون 
500 هــزار تا ده ميليون تومان اعالم شــده كه 
فرصت خوبى براى دالالن و سوءاستفاد ه گران 
از اين نرخ گذارى است. درحالى كه اين سايت 
مبناى تشخيص قيمت واقعى كاالها بوده و قرار 

است نظارت بر مبناى آن صورت گيرد.
در نتيجــه بايــد گفت اعــالم نكــردن آمار، 
اطالعــات و قيمت ها مســيرهاى منحرف را 
اصالح نمى كند، بلكه ســبب بروز مشــكالت 
بيشــتر مى شــود؛ بنابرايــن در هــر حيطه اى 
شفافيت و صداقت نشــانگر درايت مسئوالن 
و سياســتگذاران بوده و ثمره آن حل مشكالت 

اجتماعى و اقتصادى خواهد بود.

يته هاى 
ل داديم 
به يارى 
ى لنگيد. 
يزى در 
ليت در 

خواهد.
كرد، از 
ــات و 

ز حيات 
مدنش، 
خستين
رآمد و 
تلف، 
ند و

گرفته تا دســتورالعمل ها و نكات بهداشــتى 
براى مقابله و پيشگيرى از اين ويروس نيز از 

طريق فضاى مجازى 
مخابره مى شود و 
ديگر به عبارت 
بــدون فضاى 
شايد  مجازى 
اين  بــه  نتوان 

حتى ا ر

كرونايى باشد.
شــبكه هاى اجتماعى براى ما ايراني
غريبان آشنا هســتند كه اگرچه تم
به سمت آن ها حركت كنيم

و پيوند ناگسســتنى
ابزارها هم
دار

به س
دراز مى ك
حتــى در اســ
برخى مســئوالن مــا رو
از كرونا از فضــاى مج
مطلوبى نداشــتند، اما ه

147 روز دنياى ممنوعه 

كروناستيزى در فضاى مجازى برنامه مى خواهد 

لزوم مديريت سوگ براى كودكان و نوجوانان

نبود همدلى رنج را تحمل ناپذير مى كند
مواد اوليه مشكل اصلى 
توليدكنندگان ماسك 

در كبودراهنگ 
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 از ابتداى اسفندماه كه شــيوع ويروس كرونا همه 
فعاليت هاى فرهنگى را در كشور تعطيل كرد، تا همين 
امروز كه اگرچه ســالن ها باز شــده اما اجرايى در آن 
وجود ندارد، تئاتــر در بغرنج ترين وضعيت خود قرار 

گرفته اســت. اين وضعيت كه مشخص نيست تا چه 
موقع ادامه خواهد داشت، تأثير مستقيمى بر هنرمندان 
تئاتر، به ويژه آن هايى كه در شــهرهايى مثل همدان از 

تئاتر امرار معاش مى كنند، گذاشته است...

افزايش چشم گير مرگ در همدان

مردم خود مراقب مردم خود مراقب 
جانشان باشندجانشان باشند

دى
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ى ك
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

نكــردن  رعايــت 
دستورالعمل هاي بهداشتي، 
فاصله گــذاري اجتماعي و 
ماسك  نكردن  اســتفاده 
از مهم تريــن علــل اين 
درحالي كه  اســت  مسأله 
اســتفاده  و  فاصله گذاري 
از ماســك در تمــام دنيا 
به عنوان 2 اصل پيشگيري 
مطرح شده و جواب خود را 

پس داده است

كرونا، مانع شفافيت نشود!
 1- شــيوع كرونا تحوالت بســيارى را رقم زد كه بسيارى از آنها 

مثبت و برخى نيز چندان مثبت نيست.
از سهل گيرى ها و گســترش دولت الكترونيك تا پرداخت وام بدون 
تشكيل پرونده و ضامن غير تا پاكى هوا و توجه به خانواده و بازگشت 
به آن و همدلى و كمك هاى مردم به هم از نكات مثبت شــيوع كرونا 

است.
همچنين اقــدام برخى دولت ها براى محدود كردن آزادى ها و حقوق 
مردم، افزايش زباله هاى كرونايى از قبيل ماسك، متوقف نشدن جنگ ها 

از نكات منفى شيوع كرونا بود.
2- كرونا چالش هايى را نيز در حوزه اطالع رسانى ايجاد كرد. بى رغبتى 
بيشتر دولت ها به انتشار آمار واقعى كرونا، عالقه به حل نمايشى بحران 
و ايجاد محدوديت در اطالع رسانى رسانه هاى مستقل و آزاد، نمونه اى 

از اين چالش ها بود.
البته خاصيت برخورد واقع گرايانه با بحران جهانى كرونا و بى خاصيتى 
نمايش حل مشكل در برابر آن، درنهايت چالش در حوزه اطالع رسانى 

را به نفع رسانه هاى واقع گرا سوق داده است.
3- شفافيت در اطالع رســانى در مواقع بحرانى يكى از شاخص هاى 
مهم مديريت بحران اســت و تمامى نظريه پردازان رسانه، بر مديريت 
شفاف اطالع رسانى براى پيشگيرى از رواج شايعات و افزايش آگاهى 

مردم و همراهى آنها در مديريت بحران تأكيد دارند.
اين روند در بيشتر كشــورها لحاظ شده و مديريت بحران با تدوين 
پيوست اطالع رسانى هر بحران به درستى مى داند كه چگونه بايد عمل 
كند و از شــفافيت در اطالع رســانى به نفع رفع بحران و عادى شدن 

شرايط كمك بگيرد.
4- تغييرات رســانه ها و توسعه فضاى مجازى و سرعت انتقال اخبار 
و اطالعات دليل ديگرى بر ضرورت شفافيت در تمام اوقات، به ويژه 

در بحران هاست.
اكنون فضاى مجازى به راحتى هر خبر و اطالع رســانى نادرستى را با 
خبر درست و شفاف به سخره گرفته و ميزان شفافيت هر منبع خبرى 

را مشخص مى كند.
البته اين فضا نياز به سواد هم دارد تا فرد، گرفتار اخبار فيك و جعلى 
نشود و از اين منظر، انتشــار اخبار و عمل بر اساس شفافيت در اين 

حوزه، خود مانعى بر گسترش اخبار جعلى است.
5- شفافيت، مدتى است در كشــور، بسيار طرفدار پيدا كرده و همه 

طرفدار شفافيت شده اند. 
دولت از شــفافيت در بودجه تا شــفافيت در اطالع رســانى را دنبال 
مى كند، هر چند چندان توفيقى به ويژه در انتشار آزاد اطالعات نداشته 
اســت، مجلس به دنبال شــفافيت آراى نمايندگان و شفافيت مالى و 
اقتصادى نمايندگان اســت و ســاير نهادها هم همه طرفدار شفافيت 
شده اند و اين روزها هر مسئولى ژست برتر را در طرفدارى از شفافيت 

و بيان نيكويى آن مى داند.
6- كرونــا و شــرايط اطالع رســانى آن، بــاز هــم رونــدى را 
ــا رســيدن بــه شــفافيت بســيار تــالش  مشــخص كــرد كــه بايــد ت
ــا در حــد طــرح اســت و در عمــل  ــه تنه ــن مقول ــرد و فعــال اي ك

زيــاد پيگيــرى نمى شــود.
مــى تــوان بخشــى از رفتارهــاى مــردم در رعايــت نكــردن 
پروتكل هــا، برگــزارى مراســم و در نتيجــه ازديــاد مبتاليــان و مــرگ 
ــه شــفافيت در اطالع رســانى  ــا را نتيجــه بى توجهــى ب ــر كرون و مي

دانســت.
7- اطالع رســانى شــفاف، مديريت نشــده و آزاد از ضرورت هاى 
حكمرانى مدبرانه در دنياى امروز اســت و اگر مسئولى اين شفافيت 
را به هر بهانه اى محدود كند، در آنجا توفيقات با شك و شبهه همراه 
خواهد شــد، ضمن آنكه نكات منفى نيز بســيار بيشتر از آنچه اعالم 
مى شــود، در افكار عمومى محاســبه خواهد شد و فضاى شايعه داغ 

خواهد بود.
كرونا ادامه دارد و به نوعى جهش هم يافته و تلفات بيشــترى به جا 
مى گذارد، در اين شرايط بهتر است موانع اطالع رسانى شفاف به بهانه 
كرونا برداشــته شــود و گردش آزاد اطالعات گردش مديريت شده 

اطالعات كه تاكنون پاسخ مناسبى نداشته است، جايگزين شود.

ارسال دريافت بيش از 4000 اثر رسانه اى 
در جشنواره «رسانش»

 دبير جشــنواره ملى «رسانش» از دريافت بيش از 4 هزار اثر رسانه اى از دانش آموزان 
كشور خبر داد.

محمدصالح جبارى در گفت وگو با فارس با اشــاره به برگزارى جشــنواره دانش آموزى 
«رسانش» اظهار كرد: جشنواره رسانه هاى دانش آموزى «رسانش» در دومين سال برگزارى 
خــود مورد اقبال دانش آموزان قرار گرفت و آنها بيش از 4 هزار اثر رســانه اى خود را به 

دبيرخانه اين جشنواره ارسال كرده اند.
وى گفت: «رســانش» تنها جشنواره رســانه هاى دانش آموزى در كشور است و به همت 

اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان از سال 1397 كار خود را آغاز كرده است.
دبير جشــنواره ملى «رســانش» تصريح كرد: دومين دوره جشــنواره ملى رســانه هاى 
دانش آموزى با عنوان «رسانش» و با شعار «رسانش خيزش هوشمندانه نوجوان در دنياى 

رسانه» ويژه دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار شد.
وى به قالب هاى جشــنواره اشــاره و بيان كرد: جشــنواره در مقطع متوسطه اول شامل 
نشــريات مكتوب (تك برگى، مجلد)، روزنامه  ديوارى و قطعات صوتى(راديو مدرســه، 
پادكست) برگزار شــد. جبارى ادامه داد: دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم آثار خود 
را در بخش هاى نشــريات مكتوب، نشــريات الكترونيك، اينفوگرافى، روزنامه  ديوارى، 
قطعات صوتى، فضاى مجازى و فيلم و مستند توليد كرده و به دبيرخانه جشنواره مستقر 

در همدان ارسال كردند.

وى گفت: نخستين رسالت «رســانش» ايجاد محملى براى ورود دانش آموزان به فضاى 
رسانه اى است و به نظر مى رسد جشنواره گام هاى خود را در اين زمينه محكم و با موفقيت 

برداشته است.
دبير جشــنواره ملى «رسانش» افزود: با وجود مشكل كرونا و حضور نيافتن دانش آموزان 
در ترم دوم در مدارس اما در بخش هاى مختلف جشــنواره، بيش از 4 هزار اثر توســط 
دانش آموزان توليد شــده كه هم كار داورى را مشــكل كرد و هم از طرفى موجب اميد 

دوچندان ما براى ادامه كار شد.
وى گفت: از تمام دغدغه مندان در حوزه رسانه دعوت مى كنم تا با ورود به اين جشنواره 
و يارى رساندن دبيرخانه كمك كنند تا «رسانش» بتواند به رسالت حقيقى خود عمل كرده 
و دانش آموزان كشور را هر چه قوى تر و غنى تر در اين حوزه آموزش داده و تجهيز كند.

افزايش چشم گير مرگ در همدان

مردم خود مراقب جانشان باشند

350 هكتار به وسعت جنگل هاى همدان 
اضافه شد

 رئيــس منابع طبيعى و آبخيزدارى همــدان از افزايش 350 هكتار 
توســعه جنگل كارى در شهرســتان همدان در سال گذشته و امسال 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، 
شاهرخ شجاعى فر گفت: 350 هكتار توسعه جنگل كارى در شهرستان 

همدان طى پارسال و امسال انجام شده است.
شجاعى فر افزود: پارسال 250 هكتار توسعه در جنگل هاى شهرستان 
همدان را شــاهد بوديم و امســال هم صد هكتار جنگل كارى جديد 

مدنظر است.
وى با بيان اينكه هم اكنون 700 هكتار جنگل دست كاشت در شهرستان 
همدان ايجاد شــده؛ بيان كرد: پارسال 200 هكتار توسعه جنگل كارى 
از محل اعتبارات اســتانى و 50 هكتار جنگل كارى از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملى در شهرستان همدان ممكن شد.
رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان ادامه داد: در جنگل كارى هاى 
انجام شده بيشتر گونه هاى جنگلى و كم آب بر و سازگار با اقليم منطقه 
مانند زالزالك، داغداغان، زرشك، پسته  وحشى، سنجد، توت، كاج و 

سرو و بادامك كاشته شده است.

وضعيت نامناسب بيماران ديابتى همدان

 عضو هيأت رئيســه انجمن ديابت اســتان همــدان از وضعيت 
نامناسب بيماران ديابتى همدان در نبود انسولين خبر داد.

ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارس ب ــا ف ــو ب ــرى در گفت وگ ــد كوث ناهي
ــود  ــام مى ش ــرعت تم ــه به س ــت ك ــورى اس ــولين ط ــش انس پخ
و برخــى بيمــاران نمى تواننــد تهيــه كننــد، گفــت: از طريــق 
معاونــت غــذا و دارو پيگيــر بوديــم تــا انســولين در اختيــار 
ــد  ــود ســخن مى گوين ــز از كمب ــا ني ــا آنه ــرد ام ــرار گي ــاران ق بيم

و علــت را شــركت ها يــا عوامــل ديگــر مى داننــد.
وى با بيان اينكه نماينده يكى از شــركت هاى تهيه انســولين قلمى 
گفته كه هفته آينده به مقدار فراوان اين دارو در كشور توزيع خواهد 
شد و اميدوارم اين اتفاق رخ ،دهد عنوان كرد: بيماران ما نياز روزانه 
به انســولين دارند و نمى توانند صبر كنند تا هفته آينده كه آيا توزيع 

شود يا خير.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه ايــن بيمــاران بايــد پيــش از غــذا انســولين 
ــد،  ــش دهن ــولين را كاه ــداد انس ــد تع ــد و نمى توانن مصــرف كنن
افــزود: گــروه تلگرامــى تشــكيل داده ايــم كــه از طريــق آن بيمــاران 
بــه يكديگــر انســولين قــرض مى دهنــد تــا مشــكل ديگــرى رفــع 

شــود.
كوثرى با بيان اينكه بيماران به افرادى كه نتوانسته اند مشكل خود را 
حل كنند، انسولين قرض مى دهند تا آنها نيز پس از تهيه، قرض خود 
را برگردانند، خاطرنشان كرد: در اين هفته مشكل را به اين نحو حل 

كرده ايم و كسى نتوانسته مسأله را حل كند.
 وى با تأكيد به اينكه فعال خود مشــكل را حــل كرده ايم و دولت 
نتوانســته كارى انجام دهد و حمايتى داشــته باشــد، گفت: اگر به 
بيماران ديابتى انسولين نرسد با مشكالت زيادى مواجه خواهند شد 

و ممكن است حتى به كما بروند.
عضــو هيــأت رئيســه انجمــن ديابــت اســتان همــدان بــا اشــاره بــه 
اينكــه بيمــاران مــدام تمــاس مى گيرنــد و از نبــود انســولين گاليــه 
ــد  ــدان نمى توان ــت هم ــن دياب ــرد: انجم ــان ك ــد، خاطرنش دارن

كارى انجــام دهــد و دســتش در ايــن زمينــه بســته اســت.
ــا بيــان اينكــه متأســفانه تعــدادى از بيمــاران ديابتــى اســتان  وى ب
نيــز بــه ويــروس كرونــا مبتــال شــده اند، بيــان كــرد: البتــه 

ــم. ــاهد نبودي ــا ش ــن آنه ــى را بي ــوارد فوت ــبختانه م خوش
كوثــرى بــا اشــاره بــه اينكــه بيمــاران ديابتــى در معــرض ويــروس 
ــا  ــد، گفــت: ب ــرل نباش ــا كنت ــد آنه ــر قن ــه اگ ــا هســتند، البت كرون
تزريــق نكــردن انســولين، سيســتم ايمنــى بيمــاران ديابتــى ضعيــف 
ــا وجــود دارد كــه اگــر مبتــال  ــه كرون مى شــود و احتمــال ابتــال ب

ــد. ــود مى يابن ــز بهب ــر ني ــوند ديرت ش

1- مشــكل مشاركت نكردن نمايندگان در رأى گيرى ها در مجلس 
يازدهم هم خودنمايى مى كند. گويا يكى از نكات قابل تأمل آخرين 
جلســه علنى مجلس ايــن بود كه 27 نفــر از نمايندگان على رغم 
حضور در صحن بهارســتان، به خود زحمــت ندادند كه به طرح 
تشــكيل كميســيون ويژه حمايت از توليد ملــى حتى رأى ممتنع 

بدهند.
گفتنى اســت تعــدادى از نمايندگان براى حل اين مشــكل طرح 

شفافيت  آراى نمايندگان را ارائه داده اند.
2- ده ميليون نفر ديگر ســهام عدالــت دريافت مى كنند. گويا اين 
اقدام با مصوبه مجلس انجام خواهد شــد. گفتنى است قرار است 
تا پايان سال صد درصد مالكيت سهام عدالت به مردم منتقل  شود.
3- فعاالن برخى صنوف پــس از تعطيلى بر اثر تأثيرات اقتصادى 
كرونا به بازارهاى بورس، دالر و ســكه مهاجــرت مى كنند. گويا 
برخى صنوف مانند آژانس هاى گردشگرى وضعيت مناسبى ندارند 
و تاكنــون 2 هزار و 500 آژانس گردشــگرى در كشــور تعطيل 
شده است. گفتنى است پيش بينى مى شود گردشگرى ورودى كشور 
تا ســال 1400 با ركود كامل مواجه و با باالتر  رفتن شــيب افزايش 

كرونا در ايران، گردشگرى داخلى نيز همچنان راكد بماند.
4- فروشــگاه هاى  زنجيره اى دوران پر رونقــى را تجربه مى كنند. 
گويا در زمان كرونا، حجم خريد از اين مراكز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 80 تا 90 درصد افزايش داشــته است. گفتنى است 
گسترش و رونق فروشــگاه هاى زنجيره اى، ركود اصناف خرد را 

افزايش مى دهد.
5- ســينماگران و منتقدان، واگذارى احتمالى مســئوليت صدور 
مجوز توليد ســريال در شــبكه نمايش خانگى به صدا و سيما را 
پايانى بر جذب مخاطب توســط اين شبكه ارزيابى مى كنند. گويا 
آنها بر اين باورند كه مردم براى ديدن كليشــه هاى صدا و سيمايى 

پول پرداخت نخواهند كرد. 
گفتنى اســت بحث واگــذارى مجوز توليد مجموعه هاى شــبكه 
نمايش خانگى از وزارت ارشــاد به صداوســيما به بهانه افزايش 

كيفيت محصوالت اين شبكه داغ شده است.

 آخرين روزهاي بهمن ســال گذشته بود 
كــه موضوع كرونا بــراي همدانى ها، خيلي 
جــدي و خطرناك شــد و زندگى با ترس 
و وحشــت از ويروس ناشناخته كه با مرگ 

همراه است، اجبارى شد.
حاال با گذشــت بيش از 5 مــاه از حضور 
ويــروس كرونا در اســتان، بــار ديگر اين 
ويــروس اوج گرفته و موجب شــده روند 
شــود،  صعودي  مرگ وميرها  و  بســتري ها 
ظرفيــت  مي شــود،  عنــوان  به طوري كــه 
بيمارســتان هاي  اغلب  در  كرونا  تخت هاي 
همدان، درحال تكميل است و براى پذيرش 
از تخت هاي ساير بخش ها استفاده مى شود، 
تا جايى كه در بخش اورژانس بســيار پيش 
آمده در بسترى موقتى، بيماران كرونايى در 

كنار افراد سالم بسترى شده اند. 
در چنين شــرايطي، علوم پزشــكى استان و 
بر  مدام  ســالمت،  حوزه  دســت اندركاران 
رعايت نكات بهداشــتى تذكر جدى مى هند 
اما آنچه مشــهود به نظر مي رســد، حتى با 
اجبارى شدن استفاده از ماسك، توصيه ها به 

تنهايي كارساز نيستند. 
در واقــع، مردم نبايد تصور كننــد كه با زدن 
ماســك احتمال ابتال به اين ويــروس از بين 
مي رود، براي كنترل و پيشگيري از كرونا بايد 

همه توصيه هاي بهداشتي را رعايت كنند. 
اين شــرايط درحالى است كه با ابتالى بيش 
از  هــزار و 281 مبتــال در همــدان و 225
نفــر قربانى مرگ ناشــى از كرونا، با توجه 
به ركوردزني آمــار مرگ ومير در چند روز 
گذشــته و پرشــدن ظرفيت قابل توجهى از 
بازگشت  از  صحبت  بيمارستاني،  تخت هاي 
محدوديت ها بيشــتر از هر زمان ديگري به 

گوش مي رسد.
225 نفر در همدان 

قربانى شدند
ــت  ــت بهداش ــاى معاون ــر گفته ه ــا ب بن
علوم پزشــكى همــدان در اپيدمي هــاي 
ــه  ــد 19 ك ــل كووي ــده مث ــاد پيش رون ح
ــوژي آن ثابــت نيســت و  رونــد اپيدميول
ــت،  ــر اس ــيار متغي ــان بس ــول زم در ط
بنابرايــن سياســت ها و رويكردهــاي 
پيشــگيرانه، محافظتــي و درمانــي در 
ــاوب  ــاه و متن ــي كوت ــاي زمان دوره ه
ــال  ــا احتم ــوند ت ــاني ش ــه روز رس ب
ــي  ــي اپيدم ــراي خاموش ــت ب موفقي
رونــد  ادامــه  و  يافتــه  افزايــش 
ــر  ــود، در غي ــريع ش ــش آن تس كاه
موفقيت هــا  ايــن  اين صــورت 

ــود. ــد ب ــذرا خواه ــي و گ مقطع
منوچهــر كرمــى در گفت و گــو با 
همدان پيام با اشاره به اجباري شدن 
محيط هاي  در  ماســك  از  استفاده 
پــر  رفت و آمــد و ادارات دولتي ، 
در  به ويژه  ماســك  زدن  گفــت: 
مراكز پرازدحام و مكان هاي ســر 
بســته، مهمتر از هر دستورالعمل 

بهداشتى است.
وي با عنوان اين مطلب كه كرونا 
بيماري تنفســي است كه بيشتر 
از طريــق تنفس هنگام صحبت 
از فــردي به فــرد ديگر منتقل 
مي شود، ادامه داد: در مكان هاي 

خلوت نيازي به استفاده از ماسك نيست، 
اما روند شــيوع بيمارى بســيار باال است، به 
همين دليل شــرايط حال حاضر بيمارستان ها 
در استان، مثل روزهاي نخستى است كه كرونا 
به همدان آمد حتى به مراتب شــدت بســيار 

بيشترى دارد.
وي، خواســتار تشــديد كنترل ها و تعطيلي 
مراكز شــلوغ و پر رفت وآمد شــد و افزود: 
متأســفانه وضعيت كرونا روزبــه روز بدتر 
مي شــود و معتقدم چاره اي نداريم جز اينكه 

به محدوديت ها بازگرديم. 
وى، بــا بيان اينكه بيمارســتان ها از حضور 
بيمــاران كرونايي پر شــده اند، گفت: اغلب 
شــاهد مراجعــات خانوادگي افــراد مبتال 
به كرونا هســتيم، در شــرايط كنوني، تنها 
راهكار مقابله با موج جديد بيماري، رعايت 
واقعي  قرنطينه  و  بهداشتي  دستورالعمل هاي 

بيماران كرونايي است. 
معاونت بهداشت علوم پزشكى با بيان اينكه 
آمار كرونا در روزهاي اخير نشــان مي دهد 

كه روند ابتال به اين بيماري ســير صعودي 
دارد و هر روز بر تعداد مبتاليان و فوتي هاي 
جديد افزوده مي شود، گفت: به نظر مي رسد 
مردم از روزهاي ترس و هراس كرونايي در 
اسفند 98 فاصله گرفته و برخي شهروندان، 
اين بيماري را تمام شــده فــرض مي كنند، 
درحالي كه نه تنهــا كرونا به پايان نرســيده 
است، بلكه دور شدن از رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، وضعيت 

اين بيماري را تشديد شده است.
 افزايش 3 برابرى بسترى 

بيماران كرونايى
در همين راســتا معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــكى گفت: روزانه 20 تا 25 نفر به 
بسترى  بيماران  آمار 

شــده كرونايى در همدان اضافه مى شود كه 
ادامــه يافتن اين روند مى توان به يك بحران 

بزرگ در بخش درمــان و پذيرش بيماران 
منجر شود.

ابراهيــم جليلى از افزايش 3 برابرى پذيرش 
بيمارن كرونايى در بيمارستان هاى استان خبر 
داد و افزود: در ماه هاى نخست بيمارى منجر 
به خردادماه مجموع بيماران بســترى شــده 
حدود 300 نفر بود كه متأســفانه با افزايش 
شدت ســرايت بيمارى در اثر سهل انگارى 
مردم در دستورالعمل هاى بهداشتى اين آمار 

به بيش از 500 نفر رسيده است.
وى با اشــاره به فرسودگي و خستگي كادر 
درمان، تأكيــد كرد: بايد بــا رعايت اصول 
بهداشــتي و درنظــر گرفتــن راهكارهاي 
مناسب، روند ابتال به كرونا را تدريجي كرد، 
زيرا با وجود خســتگي كادر درمان، اگر اين 
كاهش  تصاعــدي  روند 

نظام  و  سيســتم  نكند،  پيدا 
سالمت توان احياي خود از نظر تجهيزاتي و 
نيروي انساني را در استان از دست مي دهد.

وى بــا بررســي داليــل ايجــاد شــرايط 
بحراني در اســتان، گفــت: رعايت نكردن 
فاصله گذاري  بهداشــتي،  دستورالعمل هاي 
اجتماعــي و اســتفاده نكــردن ماســك از 
مهم ترين علل اين مســأله است درحالي كه 
فاصله گذاري و اســتفاده از ماسك در تمام 
دنيا به عنوان 2 اصل پيشگيري مطرح شده و 

جواب خود را پس داده است. 
جليلــى با تأكيد بر اينكــه افراد بايد خروج 
از منــزل در مواقع غيرضــروري را محدود 
كنند، گفت: اگر اين توصيه ها در كنار اصول 
بهداشتي، حفاظتي و فاصله گذاري ها رعايت 
نشــود، به طور قطع درگيري ها و ميزان ابتال 
به صورت تصاعــدي افزايش پيدا مي كند و 

وضعيت حادتر خواهد شد.

وى نســبت بــه افزايش درصــد ابتالهاي 
خانوادگي در يك ماه اخير، هشــدار داد و 
عنوان كرد: براي پيشگيري از انتقال بيماري 
به ســاير اعضاي خانواده، فرد بيمار بايد در 
طول قرنطينه 14 روزه در يك اتاق جداگانه 
از ســاير اعضاي خانواده باشد، درصورت 
امــكان از ســرويس دستشــويي جداگانه 
اســتفاده كند و اگر امــكان آن وجود ندارد 
حتما ســرويس را ضدعفونــي كند. وى با 
تأكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در 
اماكن و مشــاغل پرخطر مانند آرايشگاه ها، 
و  ورزشــي  باشــگاه هاي  و  رســتوران ها 
همچنيــن افزايش نظارت بــر عملكرد اين 
واحدها، گفــت: در تمام دنيــا مردم جزو 
بهترين ناظران بر عملكرد واحدها محسوب 
مي شوند، بنابراين در كنار افزايش نظارت ها 
بهداشت  كارشناسان  سوي  از 

محيط، مــردم نيز بايد 
بــر عملكرد واحدها و اماكــن و اصناف و 
رعايت اصول بهداشتي و پروتكل ها در اين 
واحدها نظارت كنند و تخلفات احتمالي را 

گزارش كنند.
500 و  هــزار  اينكــه   بيــان  بــا  وى 

در  بيمــاران  پذيــرش  بــراى  تخــت 
گرفتــه  درنظــر  اســتان  بيمارســتان هاى 
ــه  ــرد: در زمين ــده اســت، خاطرنشــان ك ش
درمــان بيمــاران بدحــال و مــوارد پيشــرفته 
توفيقــات خوبــي داشــته ايم و در ايــن 
ــتفاده  ــي اس ــات داروي ــي تركيب ــان برخ مي
بــا  اســت  داده  مطلوبــي  پاســخ  شــده 
نكــردن  رعايــت  درصــورت  اين حــال 
امــكان  لحظــه  هــر  بهداشــتى  نــكات 
ــتان ها و جوابگــو  ــت بيمارس ــل ظرفي تكمي
نبــودن پذيــرش بيمــارى وجــود دارد.

همدان جزو استان هايى است كه ويروس 

كرونا را به خوبــى مديريت كرد و آمار و 

ارقام مؤيد تأثير تالش مسئوالن و كاركنان 

زشكى اين استان براى مهار 
دانشگاه علوم پ

كرونا است.

اون آموزشــى وزير بهداشت، درمان و 
مع

آموزش پزشــكى در سفر به همدان گفت:  

جه به باال بودن ميزان ابهامات نسبت 
با تو

به اين ويروس، نمايان شــدن چهره هاى 

جديــد از كرونا و همچنيــن محدوديت 

ر برابــر پيچيدگى آن، وزارت 
دانــش ما د

بهداشت بر روى 3 راهبرد براى پيشگيرى 

از شيوع كرونا متمركز شده است.

على اكبر حق دوســت، با بيــان اينكه اين 

هــا بايــد محلــى و بومى ســازى 
راهبرد

ند، اظهار كرد: رويكرد نخست جدى 
شــو

فتن فاصله اجتماعى، بهداشت فردى و 
گر

شست وشوى مرتب دست ها است و مردم 

را بايد به اين سمت و سو هدايت كرد.

وى ادامــه داد: اختالف نظرهايــى درباره 

درصد پوشش ماســك هاى مورد استفاده 

براى مهــار كرونــا وجــود دارد كه اين 

آمار بيــن 40 تا 75 درصد اســت؛ يعنى 

ماسك هاى زير 40 درصد پوشش، تأثيرى 

گيرى از بروز بيمارى ندارد.
در پيش

اون آموزشــى وزير بهداشت، درمان و 
مع

آموزش پزشــكى ادامه داد: چنانچه توان، 

ظرفيت و مداخــالت صورت گرفته براى 

كنترل بيمارى از يك اندازه كم باشد نه تنها 

گى، فرسودگى و هرز رفتن 
موجب خســت

توان كاركنان اين وزارتخانه مى شود، بلكه 

اثر مثبتى هم در پى ندارد.

حق دوســت راهبرد دوم وزارت بهداشت 

ها به عنوان يكى از عناصر 
را كاهش تجمع 

صاعدى كرونا عنوان كرد و 
اصلى شــيوع ت

گفت: اگر تجمع در يك مكان از 20 نفر به 

30 نفر افزايش يابد خطر ابتال به كرونا تا 3 
برابر بيشتر مى شود.

اون آموزشــى وزيــر بهداشــت، درمــان 
معــ

ــكى يكــى از عوامــل مهــم 
و آمــوزش پزش

ــع  ــتان تجم ــا را در خوزس ــان كرون طغي

برگــزارى  از  بايــد  گفــت:  و  دانســت 

ــع  ــكان تجم ــه م ــف ك ــم هاى مختل مراس

و شــيوع بيمــارى اســت جلوگيــرى كــرد.

خستگى و فرسودگى مردم 
وى اظهار كرد: 

از تداوم اين وضعيت تنها مختص به ايران 

نيســت بلكه اين وضعيت جهانى است؛ با 

وجود اين بايد مراقب بود كه مردم بيش از 

حد از اين وضعيت دچار خستگى نشوند.

حق دوســت ادامــه داد: متوســل شــدن 

تداخــالت  و  مختلــف  داروهــاى  بــه 

ــانى كــه بيمــارى زمينــه اى 
دارويــى در كس

ــد؛  ــادى ايجــاد مى كن ض زي
ــد عــوار دارن

ى درمــان كرونــا نبايــد 
بنابرايــن بــرا

ــرد. ــز ك ــى را تجوي مختلف
ــاى  داروه

وى افزود: افزايش شمار مبتاليان به كرونا 

ها در بيمارستان ها نبايد موجب 
و ازدحام آن

نگرانى و اضطراب شود، بلكه بايد از اين 

وضعيت و فضاى پيش آمده براى ارتقاى 
تجربيات استفاده كرد.

بهداشــت،  وزيــر  آموزشــى  معــاون 

افــزود:  پزشــكى  آمــوزش  و  درمــان 

ــال  ــردن دانشــگاه احتم  ك
ــوت ــراى خل ب

ــه حداقــل  ــاه را ب رودى هــاى مهرم
دارد و

ــه از  ــدى ك ــجويان جدي ــاند و دانش رس

ــوند  ــگاه مى ش ــور وارد دانش  كنك
ــق طري

اه تأخيــر وارد ايــن مراكــز شــوند.
بــا 6 مــ

ادامه داد: همچنين فرايند دانش 
حق دوست 

آموختگى(فارغ التحصيلى) دانشجويانى كه 

در مراحل آخر تحصيل هســتند، تســريع 

مى شود تا بتوان فضاى دانشگاه ها را تا حد 
امكان خلوت تر كرد.

د نوعى برنامه ريزى كرد تا 
وى افزود: بايــ

اگر الزم شد دانشجويان در كالس حاضر 

شــوند اما همه آنها در يــك زمان به يك 

د نشــوند؛ يعنــى هر كدام 2 تا 3 
نقطه وار

هفتــه دروس را حضورى آموزش ديده و 

مابقى را غيرحضورى آموزش ببينند.

دانشجويان ورودى مهر  با 6 ماه تأخير پذيرش مى شوند
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آگهى ابالغ اجرائيه
 پرونده شماره 139804026781000882/1

بدينوســيله به: 1- خانم زهرا غالمى فرزند امين متولد 1370/02/06 داراى شماره ملى 
3920211103 و 2- خانم فرخنــده غالمى فرزند محمد ربيع متولد 1331/02/30 داراى 
شــماره ملى 3933610958 شماره شناســنامه يك و 3-آقاى صفرعلى كرمى فرزند 
قاســمعلى متولد 1329/01/10 داراى شماره ملى 3933587743 به شماره شناسنامه 
10، 4- فاطمه كرمى فرزند ناصر متولد 1392/11/03 داراى شــماره ملى 3921451884 
متعهدين پرونده اجرايى مهريه كالســه 9800936 لــه خانم زهرا غالمى و عليه وراث 
مذكور كه برابر گزارش اداره پست مالير در آدرس متن سند و اعالمى شناخته نگرديده 
ايد،ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 3232-1389/06/20 دفتر رسمى ازدواج 
شماره 11 مالير مبلغ 6/030/000/000 ريال (مبلغ ريالى تعداد 100 عدد سكه طالى تمامى 
بهار آزادى موضوع الزم االجرا) به انضمام 5٪ حقوق دولتى بدهكار مى باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18/19 آيين نامه 
اجرايى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. (م الف 134)
تاريخ انتشار: 1399/04/21

پرى الوندى 
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 

اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي
برابــر رأي شــماره 139960326005000209 مــورخ 1399/04/14 هيــأت اول موضــوع قانون تعيين 
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــى  ــن دهقان ــه بالمعــارض متقاضــي فردي ــات مالكان ــد تصرف ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك نهاون
نيــا بــه شــماره شناســنامه 978 و بــه شــماره ملــى 3962562052 صــادره از نهاونــد فرزنــد 
ــه مســاحت 99/39 مترمربــع قســمتى از  ــاب ســاختمان ب محمــد مــراد از ششــدانگ يــك ب
پــالك باقيمانــده 213 فرعــى از 3871 اصلــي بخــش 1 حــوزه ثبتــى شهرســتان نهاونــد تأييــد 
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــدارد. ل مــى گردد.حقــوق ارتفاقــى ن
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص اس

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف604)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/06

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

 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 139860326006001589 - 1398/11/12 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شيما خدارحمى 
چمى فرزند محمد به شماره شناسنامه 3920051491  صادره از مالير ششدانگ اعيانى 
بانضمام هشتاد و هشت شعير مشاع عرصه يك باب خانه به مساحت 132/92 مترمربع 
قسمتى از پالك 20 اصلى اراضى جعفرآباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك 
رسمى محمود احمدى ماليرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 136)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/05
محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

در كميته برنامه ريزى نهاوند مطرح شد
 بركت نفت از اعتبارات برنامه ريزى رفت
■ 32 ميليارد تومان آخرين اعتبار دولت تدبير شهرستان

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: سال پايانى دولت 
و خــروارى از پروژه هاى نيمه جان از اعتبــارات تخصيص نيافته كه 
مى طلبــد دولت در اين ماه هاى پايانى، عــزم خود را براى اتمام و به 
نتيجه رســاندن پروژه ها به كار گرفته و پرونده را بسته تحويل دولت 

بعدى دهد.
از طرفــى با توجه به شــرايط مالــى، اقتصــادى و افزايش قيمت و 
جهش هاى بازار موجود هم طوالنى شدن پروژه صالح نيست و اتمام 
و بستن پرونده بر بالتكليفى آنها در موقعيت فعلى در ارجحيت است.

 بركت از نفت رفت
اعتبارات در 3 فصل ابالغ شــده است، بر همين اساس اعتبار از محل 
نفت كه پيش از اين خاطرجمعى دســتگاه ها و بيشترين رقم اعتبارى 
كه تخصيص صد درصدى هم بود، ســال گذشته كمترين تخصيص 

اعتبار را داشت.
يــك زمانى اعتبــارات محل نفــت و گاز كمك بزرگى به پيشــبرد 
پروژه هاى شهرســتان بود و به ويژه اينكه تخصيص صد درصدى آن، 
ســرعت و جان تازه اى به خدمات درحال ارائــه و اجرا مى داد اما با 
وضعيت فعلى بازار نفت و تقريبا خارج شــدن اين منبع مهم از سبد 
تأمين اعتبارات، سايه نفت هم بر سفره اعتبارى پروژه ها بى بركت شد.

 تعيين تكليف پروژه هاى دولت تا پايان سال
فرماندار نهاوند در كميته برنامه ريزى شهرســتان گفت: امسال به دليل 
اينكه سال پايانى دولت است، پروژه هاى نيمه تمام باالى 70 درصد كه 
در شهرستان 11 پروژه است، تخصيص صد درصدى خواهند گرفت! 
اين 11پروژه 17 ميليارد براى آن درنظر گرفته شــده تا تعيين تكليف 

و به اتمام برسد.
به گفته مراد ناصرى اين در شــرايطى اســت كــه كل اعتبار توازن 
شهرســتان حدود 20 ميليارد اســت و باقى پروژه ها لنگ مى ماند، از 
جمله شــهردارى ها با توجه به نيازهاى موجود در اين 11 پروژه ديده 

نشده بود كه رقم هايى به آن ها اختصاص داده شد.
 توزيع اعتبارات توازن 

به منظور اجراى برنامه ها و طرح هاى عمرانى نهاوند در سالجارى 31
ميليارد و 596 ميليون تومان بين دســتگاه هاى ادارى شهرستان توزيع 

شد.
ناصرى افزود: اعتبارات شهرستان در 26 فصل و در قالب 174 پروژه 
ابالغ شــده كه بايد مديران دستگاه ها پيگرى هاى الزم را براى اجراى 

طرح هاى خود به عمل آورند.
فرماندار شهرستان نهاوند به منابع تأمين اعتبارات اشاره كرد و گفت: 
اين مبالغ از محل اعتبــارات نفت به ميزان 2 ميليارد تومان، اعتبارات 
متوازن بيش از 19 ميليــارد و 500 ميليون تومان و از محل اعتبارات 

رديف سوم نيز ده ميليارد تومان تأمين شده است.
 الئوديسه با يك ميليارد تعيين تكليف مى شود

ناصرى از پايان پرونده الئوديسه و تعيين تكليف اهالى دوخواهران در 
ســال پايانى دولت خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبار يك ميلياردى 
به الئوديسه، پرونده اين جست وجو را براى هميشه خواهيم بست و 

تعيين تكليف خواهد شد.
همچنين در حوزه گردشگرى بيش از يك ميليارد و 800 ميليون تومان 
براى فارسبان روستاى هدف گردشگرى شهرستان در نظر گرفته شده 
اســت.در نهايت 17 ميليارد و 500 ميليون تومان از اين محل(توازن) 
براى اجراى پروژه نيمه كاره شهرستان با پيشرفت فيزيكى باال در نظر 

گرفته شده است.
فصل ســوم هم در حوزه اســتانى اســت و به همه دستگاه ها رقمى 

اختصاص داده شده است.
 يك ميليارد و صد ميليون براى اتمام پياده راه سعدى

ناصــرى همچنين با بيان اينكه بــراى اتمام پروژه پياده راه ســعدى 
تأكيدهاى بســيارى وجود دارد، گفت: يك ميليارد وصد ميليون براى 
پياده راه قيصريه اختصاص داده شده است تا بلكه اين پروژه شهردارى 

نهاوند تا پايان دولت به اتمام و بهره بردارى برسد.
همچنين براى 3 شهردارى گيان، فيروزان و برزول هم ارقامى از محل 

توازن اختصاص داده شده است.
در نهايت اينكه رقمى كه عنوان شده 15 درصد سهم اعتبارى دستگاه 
خدماتى ادارى شهرستان اســت، مابقى ملى و استانى است كه براى 

جذب پيگيرى خود مديران را مى طلبد. 
به گفته فرماندار نهاوند سال هاى گذشته برخالف شرايط سخت اعتبارى، 
اما برخــى مديران خوب جذب كردند و تالش هاى رضايت بخشــى 
داشــتند. ناصرى در پايــان گفت: پس از انقالب ســخت ترين دوران 

اقتصادى را تجربه مى كنيم، كرونا هم مزيد بر علت شد.

 جلوگيرى از هدررفت آب يكى از دغدغه هاى شهروندان است، 
بنابراين ضمن تشــكر از توجه مديريت خدمات شــهرى در راستاى 
بهبود شرايط محيط زيست شــهرمان، خواهشمنديم موضوع به هدر 
رفتن آب ها توسط ماشين هاى آبيارى فضاى سبز، توسط ناظران فضاى 
ســبز به طور جدى پيگيرى و براى رفع نواقــص اقدامات الزم انجام 

شود.
* م.ك از همدان

 لطفــاً قرنطينه را برگردانيــد. قهوه خانه ها در اين شــرايط محل 
خطرناكى است، مردم به خودى خود رعايت نمى كنند و با حضور در 
مكان هاى عمومى و دورهمى به فكر سالمتى خود و ديگران نيستند! 

مسئوالن به فكر باشيد لطفا!!
* شهروندى از همدان

 لطفا به داد پرستارانى برسيد كه در اين شرايط با حقوق كم و7 ماه 
اضافه كار معوق و 15 ماه كارانه معوق به سختى كار مى كنند.

* شهروندى از همدان

رسانه ها از مسئوالن مطالبه گرى كنند
  از رســانه ها انتظار دارم به جاى پرداختن به حواشى، به دنبال مطالبه گرى از مسئوالن 

براى اجراى طرح هاى خود باشند.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى گفت: همان گونه كه نماينده مردم شهرستان 
بايد پاســخگوى مردم باشد، مســئوالن نيز بايد جوابگو بوده و در هر زمان تلفن  ارباب 

رجوع را پاسخ دهند.
عليرضا شهبازى با مهم خواندن فرهنگ پاسخگويى افزود: اگر نمى توانيم براى مردم كارى 
انجام دهيم الاقل حرفشان را بشنويم؛ زيرا اگر آنها احساس كنند كسى نيست به حرفشان 

گوش دهد موجب بى اعتمادى مى شود.

عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه تمام تالش خود را 
براى پيگيرى و به نتيجه رسيدن برنامه هاى شهرستان به كار گرفته ام، افزود: به طور مستمر 
كارهاى شهرســتان را از طريق مركز پيگيرى مى كنم و از رسانه ها نيز انتظار دارم به جاى 

پرداختن به حواشى، به دنبال مطالبه گرى از مسئوالن براى اجراى طرح هاى خود باشند.
وى به بخشــى از پيگيرى هاى انجام شــده براى باال بردن ضريب اشــتغال در شهرستان 
اشــاره كرد و افزود: در هماهنگى با شركت سرمايه گذارى تأمين اجتماعى مراحل ايجاد 
و راه اندازى گاودارى 6 تا 12 هزار رأســى از ســوى شســتا در دســت اقدام است كه 
درحال حاضر زمين مورد نياز آن معرفى شــده و اميدواريم عمليات اجرايى آن امســال 

آغاز شود.
شــهبازى در گفت وگو با فارس از پيگيرى هاى الزم براى فعال شدن واحدهاى توليدى 

راكد خبر داد و گفت: در بازديدهايى كه از شــهرك صنعتى صورت گرفت، مشــخص 
شــد تعدادى از اين واحدها از جمله شــركت نهاوندلبن غيرفعال هستند كه به دنبال حل 

مشكالت آنها از طريق بانك ها و ساير ادارات هستم.
وى به وضعيت دريافت حقوق از مجلس اشاره كرد و گفت: من به دنبال استفاده از منافع 
نمايندگى نبوده و دغدغه ام كار براى مردم و توسعه شهرستان است؛ بنابراين قصد دارم كه 
حقوق دريافتى نمايندگى خود را در حسابى واريز و پس از چند سال آن را صرف كارهاى 

عام المنفعه كنم؛ اين كار مى تواند به يك فرهنگ تبديل شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى خدمت مخلصانه به مردم را وظيفه 
همه مســئوالن عنوان كرد و افزود: ما همه براى خدمت به مردم آمده ايم و براى اين كار 

بايد از همه فرصت ها استفاده كنيم.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد  مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى ( نوبت اول)
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى 
سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و 
گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 
25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط 

پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد.
الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/21

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب 
و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/04/21 لغايت 1399/04/26 تاپايان وقت ادارى.

* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/05/06 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/05/07 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در 
سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/05/06 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

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

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

در سامانه ستاد
مبلغ 

برآورد(ريال)
مبلغ تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ساخت مخزن 400 متر مكعبى و ع/99/117-1
20990070010000288,135,555,201406,777,7609تجهيز و فنس كشى روستاى چايان

احداث مخزن 500 متر مكعبى ع/99/118-1
209900700100002910,010,438,932500,521,9479:30روستاى بيان و قلعه قباد

احداث مخزن 500 متر مكعبى ع/99/119-1
209900700100003010,010,438,932500,521,94710روستاى جهان آباد

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: كوويد 19 ميهمان ناخوانده اى كه 
جا خوش كرده اســت و گويا قصد رفتن به 
اين زودى ها هم ندارد، بيش از 5 ماه است كه 
وارد ايران شــده و حاال تمام جهان را درگير 
كرده و در اين مدت توانســته اسم و رسمى 

براى خود داشته باشد.
همه ما مى دانيم كه اگر پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گــذارى اجتماعــى رعايت نشــود 
روزبــه روز شــرايط بدتر مى شــود و مدت 
طوالنى بــا اين ويــروس ناشــناخته كه نه 
واكســنى دارد و نه دارويى، بايد براى درمان 
دســت و پنجه نــرم كنيم؛ بنابرايــن با عمل 
بــه توصيه هاى كادر درمانــى، مى توانيم اين 

ويروس منحوس را شكست دهيم.
با توجه به اجبارى شدن ماسك از 15 تيرماه، 
اما در شهرستان كبودارهنگ مى توان گفت كه 
فقط حدود 20 درصد افراد ماســك مى زنند 
و متأســفانه بيشتر آنان نسبت به اين موضوع 
بســيار مهم بى توجه هستند و شايد نمى دانند 
كه اگر پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى را رعايت نكنند، فاجعه اى ســخت 

در انتظارمان خواهد بود.
 مردم بايد براى حفظ سالمتى خود 

ماسك را جدى بگيرند
رئيــس صمــت شهرســتان كبودراهنگ در 
گفت وگــو با همدان پيام اظهــار كرد: ما هيچ 
كمبودى از لحاظ تأمين ماسك براى استفاده 
مردم در شهرستان كبودراهنگ نداريم و مردم 
درصورت نياز به راحتى مى توانند آن را تهيه 

كنند.
على افشار افزود: 4 واحد توليدى كه 3 واحد 
آن در روســتاى كردآباد بخش مركزى و يك 
واحد در روســتاهاى چالو بخش شيرين سو 
اســت روزانه حدود 50 هزار ماســك توليد 
مى كردند و مازاد نياز شهرستان به استان هاى 
همجــوار هم صادر مى شــد ولى متأســفانه 
به دليل كمبود مواد اوليه، توليد ماسك در اين 
شهرستان محدود شــده و به حداقل رسيده 
اســت ولى با اين شــرايط باز هم ما مشكل 
كمبود ماســك نداريم و هر طور شــده نياز 

شهرستان تأمين مى شود. 
وى خاطرنشــان كرد: از لحاظ اشتغال نيز در 
واحدهاى توليدى ماسك براى 50 تا 60 نفر 

اشتغالزايى شده است.
افشــار درباره رعايت نكــردن پروتكل هاى 

بهداشتى برخى فروشگاه ها و مغازه داران بيان 
كرد: با توجه به اينكه زدن ماســك اجبارى 
اســت، ســعى خواهيم كرد با اصنافى كه به 
مسائل بهداشــتى بى توجهى و يا كم توجهى 
مى كنند برخورد كرده و نظارت هاى بيشترى 

داشته باشيم.
يكى از توليدكنندگان ماســك نيز بيان كرد: 
مشــكل اصلى ما تأمين مواد اوليه اســت و 
از مســئوالن تقاضا داريم ما را در تأمين مواد 
اوليه حمايت كنند تا بتوانيم نياز شهرستان را 
برآورده كنيم و توليدات مازاد را به استان هاى 

همجوار صادر كنيم.
حميدى افزود: بزرگ ترين توليدكننده پارچه 
گان در استان همدان قرار دارد و با وجود اين 
توليدكنندگان نبايد مشــكل مواد اوليه داشته 
باشند ولى متأسفانه اين مشكل موجب شده 
كــه توليدات روزانه ما كــه حدود 20 تا 30 
هزار ماسك بود به توليد 5 تا 6 هزار ماسك 

كاهش يابد.
وى ادامه داد: مشــكل ديگــر توليدكنندگان 
ماســك، گرانــى پارچه اســت كــه در اين 
2 مــاه 25 درصــد افزايــش قيمت داشــته 
و توليدكننــدگان مجبــور هســتند به ناچار 
ماســك هايى كه در گذشــته هزار تومان در 
اختيــار مردم قــرار مى دادند، حــدود هزار 
و 500 تومان بفروشــند و بــا توجه به اينكه 
مــردم اين روزها با مشــكالت اقتصادى هم 
مواجه هســتند برخى خانواده ها توان خريد 

ماســك را ندارد و در نهايت استفاده نكردن 
از ماســك و حضور در جامعه بدون ماسك 
ســالمتى آنها را به خطر مى اندازد، اميدواريم 
مســئوالن راهكارهايى براى اين موضوع نيز 

داشته باشند.
و اما مردم كبودراهنگ مى گويند: 

■ قيطاسى جوان 22 ساله اى است كه درباره 
خريد ماســك اين گونه مى گويد: مردم آنقدر 
درگير مسائل و مشكالت اقتصادى هستند كه 
اولويت و دغدغه اصلى آنها تأمين معيشــت 
خانواده است؛ مسئوالن بايد مشكالت مردم 
را دريابند و با شرايط تورم و گرانى و... براى 
استفاده عموم ماســك هاى رايگان در اختيار 
آنان قرار دهند؛ چون بســيارى از خانواده ها 
توان خريد نان شــب را ندارند چه برسد به 

ماسك!!!
■ سادلجى خانم خانه دارى است كه مى گويد: 
من ســعى مى كنم اگر بيــرون كار ضرورى 
نــدارم از خانه خارج نشــوم و وقتى هم كه 
بيرون هســتم حتمًا براى ســالمت خودم و 

خانواده ام از ماسك استفاده مى كنم.
■ احمدى پيرمرد 80 ســاله است و مى گويد: 
متأســفانه گرانى بيــداد مى كنــد و مردم از 
اين وضع ناراضى هســتند، مســئوالن هم يا 
نمى خواهند كارى بكنند يا نمى توانند!! ما يك 
خانواده 5 نفره هستيم و واقعًا تهيه ماسك با 
قيمت باالى هزار تومان برايمان با اين شرايط 

اقتصادى سخت است.
■ زارعــى كارمند يكى از ادارات اســت و 
مى گويــد: زدن ماســك در ادارات اجبارى 
شــده و ما بايد حتمًا از ماسك استفاده كنيم، 
ماســك ها را با هزينه خودمان تهيه مى كنيم 
درصورتى كــه بايــد ادارات ماســك، مواد 
ضدعفونــى كننده و ... را در اختيار كارمندان 

قرار دهند ولى متأسفانه چنين نيست.
در پايــان اميدواريم كه مردم زدن ماســك 
را جدى بگيرند و مســئوالن نيز ماسك هاى 
رايگان در اختيار اقشار كم درآمد قرار دهند 
تا به زودى اين ويروس منحوس ريشــه كن 

شود.

مواد اوليه مشكل اصلى توليدكنندگان 
ماسك در كبودراهنگ 

مطالبه 32 ميلياردى شركت برق از مشتركين 
 مالير-خبرنگار همدان پيام: توزيع برق شهرستان مالير از مطالبه 32 

ميليارد تومانى از مشتركين خود خبرداد.
مدير توزيع برق مالير در جمع خبرنگاران گفت: بيشــترين ميزان اين 

مبلغ در بخش هاى مشتركين خانگى شهرى و روستايى است. 
رضا شيردره، به لزوم وصول اين مطالبات تأكيد كرد و افزود: از آنجايى 
كه ما يك بخش درآمد و هزينه اى هستيم، وصول اين اعتبارات مى تواند 

كمك شايانى در ارائه خدمات به همشريان عزيز كند.
 وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر در ســطح شهرســتان 127 هزار 
مشــترك و 2 هزار و 900 دستگاه پُســت توزيع برق داريم، اظهاركرد: 
جلب رضايتمندى مردم، ارتقا و بهبودبخشى سطح شاخص هاى شركت 
توانير در مالير و تأمين رضايت اعضاى شوراى ادارى و شوراى تأمين 

مالير از اولويت هاى كارى ما در مديريت توزيع برق شهرستان است.
شــيردره با اشاره به اينكه اصالح شــاخص نرخ انرژى توزيع نشده و 
رســاندن آن به مرز 2/2 دقيقه يكى ديگر از برنامه هاى ما در سالجارى 
اســت، گفت: بحث پيك ســازى مديريت مصرف را مجدانه پيگيرى 

مى كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: در اين زمينه طرح ها و بســته هاى تشــويقى و 
حمايتى متعددى از 15 خردادماه تا 15 شــهريورماه براى مشتركين در 
نظر مى گيريم و مشتركانى كه در اين 3 ماه برق كمترى مصرف كنند، از 

اين مزايا بهره مند مى شوند.
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9 نماينده مجلس به كرونا مبتال شدند
 هيــأت رئيســه مجلس بــراى ادامه برگزارى جلســات مجلس 
و كميســيون هاى تخصصى و جلوگيرى از شــيوع كرونا در پارلمان 
تمهيداتــى همچون اســتفاده از مواد ضدعفونى كننــده و الزام همه 
نمايندگان و مراجعان به مجلس به استفاده از ماسك را در نظر گرفته 

است.
به گزارش ايسنا، با شيوع مجدد ويروس كرونا تعداد مبتاليان افزايش 
پيدا كرده كه اين شــامل نمايندگان مجلس هم مى شــود. طبق گفته 
محمدحسين فرهنگى سخنگوى هيأت رئيسه مجلس هفته گذشته از 
حدود صد نماينده مجلس تســت كرونا گرفته شد كه نتيجه برخى از 

آن ها مثبت بود.
طبق اعالم رســمى نمايندگان 9 نفر از آن ها به كرونا مبتال شده اند كه 

اسامى آن ها به شرح زير است:
1- محمدمهدى زاهدى نماينــده كرمان 2- وحيد جالل زاده نماينده 
اروميه 3- عيسى جعفرى نماينده بهار و كبودراهنگ 4- منصور آرامى 
نماينده بندرعباس 5- محمدطال مظلومى نماينده بهبهان 6- سيدمحمد 
موحــد نماينده كهگيلويه و بويراحمد 7-حســينعلى حاجى دليگانى 
نماينده شاهين شهر 8- عليرضا ورناصرى نماينده مسجد سليمان 9- 

حبيب آقاجرى نماينده بندر ماهشهر.

تابع تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا 
در انتخابات پيش  رو هستيم

 محور و اساس برنامه ريزى ما بر 4 مؤلفه آرامش، امنيت، آزادى و 
پيشرفت منطبق است. در برگزارى انتخابات پيش رو، تابع تصميمات 

ملى مقابله با كرونا هستيم.
به گزارش تسنيم، معاون سياسى وزير كشور در نشست مديران ارشد 
وزارت كشــور با اسحاق با اشــاره به كار ويژه امور سياسى وزارت 
كشور، افزود: ساماندهى تحزب و فعاليت تشكل هاى سياسى در قالب 

كميسيون ماده 10 احزاب صورت مى گيرد.
جمال عرف در اين باره گفت: در كشــور حــدود 118 حزب داراى 
مجــوز كه خود را بــا مفاد قانون نحوه فعاليت احــزاب و گروه هاى 
سياســى تطبيق داده اند، درحال فعاليت هستند. اين درحالى است كه 
در نظامات سياســى پيشــرفته، اغلب ده تا 15 حزب به معنى واقعى 

كلمه فعاليت دارند.
وى با تأكيد بر اينكه طبق برنامه دولت براى توسعه فعاليت احزاب در 
كشور در تالش هستيم، افزود: در دولت يازدهم و دوازدهم به سمت 
تســهيل فعاليت هاى حزبى حركت كرديم تا احزاب حضور پر رنگى 

در نظام مديريتى كشور داشته باشد. 
معاون سياســى وزير كشــور اظهار كرد: مســأله انتصابات از ديگر 
حوزه هاى مهم كاركردى معاونت سياســى وزارت كشــور است كه 
در اين عرصه ســعى داريم از رهگذر تعامل ســازنده با ساير نهادها 
به ويژه مجلس شوراى اسالمى با حفظ استقالل دولت، انتصابات را در 
فرماندارى ها و حوزه هاى اجرايى در بخش هاى استاندارى انجام دهيم.

عرف در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به مسأله انتخابات اسفند 
ماه 98 اشاره كرد و گفت: 4 اصل مشاركت، رقابت، امنيت و سالمت 
را به عنــوان اركان انتخابات در كانــون توجه خود و برنامه ريزى ها و 

اقدامات مدنظر داشتيم.
وى در اين باره گفت: در حوزه امنيت و ســالمت كه حوزه تخصصى 
و از وظايف ذاتى وزارت كشــور در بحث برگزارى انتخابات است، 

بهترين عملكرد را در انتخابات سال گذشته داشتيم.
معاون سياســى وزير كشــور اظهار كرد: درباره انتخابات مرحله دوم 
مجلس شوراى اسالمى هم به دليل ويروس كرونا مجبور به تغيير زمان 

شديم و زمان آن را از 29 فروردين به 21 شهريور موكول كرديم.
عرف با اشاره به اينكه براى برگزارى انتخابات در تاريخ 21 شهريور 
هم تابع نظر ســتاد ملى كرونا هستيم، افزود: هر تصميمى كه از سوى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا درباره انتخابات دور دوم مجلس شــوراى 

اسالمى اتخاذ شود، وزارت كشور هم تبعيت خواهد كرد.
وى در پايــان صحبت هاى خود به انتخابات رياســت جمهورى در 
1400 اشاره كرد و گفت: در سال آينده 4 انتخابات رياست جمهورى، 
شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا، ميان دوره اى مجلس و خبرگان را 
داريم كــه از همين اكنون درحال فراهم كردن زمينه ها براى برگزارى 

اين انتخابات ها هستيم.

تكذيب توقيف شناور ايرانى 
حامل سالح توسط آمريكايى ها 

 سخنگوى وزارت امور خارجه ادعاى آمريكايى ها مبنى بر توقيف 
شناور ايرانى حامل سالح به يمن را تكذيب كرد.

ــاى  ــه ادع ــش ب ــوى در واكن ــاس موس ــارس، عب ــزارش ف ــه گ ب
دروغگويــى، اتهام زنــى و  مقامــات در اين بــاره اظهــار كــرد: 
نفرت پراكنــى از عناصــر اصلــى سياســت خارجــى آمريــكا به ويــژه 
ــز  ــكا ني ــه آمري ــر خارج ــارات وزي ــت و اظه ــى اس ــم فعل در رژي

ــت.  ــرد اس ــن رويك ــه از همي ــأت گرفت نش
وى با بى اســاس خواندن اين اتهــام واهى افــزود: آمريكايى ها كه 
احســاس مى كنند براى ادامه محدوديت هاى تسليحاتى كشورمان در 
صحنه بين المللى و شوراى امنيت دستاوردى نداشته اند، تالش مى كنند 
با اتهام زنى و دروغگويى بهانه هايى براى اســتمرار فشار حداكثرى و 

پيشبرد اهداف خبيثانه خود فراهم كنند.
سخنگوى وزارت امور خارجه موسوى با تأكيد بر اين نكته كه آمريكا 
و عربستان سعودى با برقرارى محاصره 5 ساله بر مردم يمن، موجب 
مرگ هزاران نفر به دليل گرســنگى و سوءتغديه شده اند، افزود: اين 2
رژيم به جاى اينكه پاسخگوى جنايت هاى خود در يمن باشند، با ايراد 
اتهام هاى ناروا و بى اساس به سايرين، تالش مى كنند از بار مسئوليت 
و پاســخگويى در قبال اين رفتار خالف انســانى و جنايتكارانه خود 

شانه خالى كنند.

تدوين دستورالعمل هاى دقيق براى برگزارى 
مراسم عزادارى در ماه محرم

 با توجه بــه اختياراتى كه 
به اســتانداران داده شــده بايد 
و  هوشــمندانه  محدوديت ها 
متناســب با علل شيوع در هر 

منطقه اعمال و اجرا شود.
رئيس جمهور  ايلنا،  گزارش  به 
در جلسه رؤســاى كميته هاى 
تخصصى ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا با اشــاره به جايگاه ايران 
از لحاظ ميزان شديد آلودگى در 
ابتداى شــيوع كرونا، اظهار كرد: خوشبختانه با سياستگذارى و اجراى 
دقيق و عملى برنامه هاى طراحى شده و انسجام بخشى و هماهنگ سازى 
تمام بخش ها و دســتگاه هاى كشور و تالش بى وقفه و افتخارآميز كادر 
درمانى توانستيم موج نخست شيوع كرونا را در مراكز استان ها مهار كنيم 

و در ارديبهشت و خردادماه به آرامش نسبى برسيم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه در ماه هاى گذشته 
به سرعت توانستيم در ميان كشورهاى جهان به لحاظ ميزان ابتال و آمار 
قربانيان به رده هاى پايين برســيم، گفت: اقدامات و برنامه ريزى ما در 
اين زمينه موجب تحسين ســازمان بهداشت جهانى شد و بسيارى از 
كشــورهاى جهان خواستار اســتفاده از تجارب ايران در اين مقابله با 
ويروس كرونا شــدند،  اما مهم ترين عامل اين موفقيت بزرگ، همراهى 

و همكارى مردم در اجراى كامل دستورالعمل ها بود.
وى با انتقاد از جدى نگرفتن محدوديت ها و دســتورالعمل ها از سوى 
مردم به ويژه در گردهم آيى هاى دوستانه و محافل گوناگون،  عروسى ها 
و عزاها، آن را عامل اصلى و مهم در شــيوع دوباره در هفته هاى اخير 
خواند و خاطرنشان كرد: در اين موج جديد 2 خطر بزرگ فرسودگى و 
خستگى كادر درمان كشور و باال رفتن تعداد بسترى ها در بيمارستان ها 
و بخش هاى ويژه و تكميل بخش بزرگى از ظرفيت پذيرش بيمارستانى 

است كه نبايد اجازه بدهيم اين وضع ادامه يابد.
رئيس جمهور با اشــاره به برخى گزارش ها مبنى بــر افزايش ابتالى 
تعدادى از پرستاران و پزشكان به كرونا در نقاط مختلف كشور و تأكيد 
بر ضرورت جلوگيرى از اين روند، گفت: كميته اجتماعى-امنيتى ستاد 
مبارزه با كرونا بايد برنامه هايى را براى ممانعت از برگزارى تجمعات و 
محافل گوناگون، به عنوان اصلى ترين عامل شيوع ويروس با دقت اجرا 
كند. روحانى همچنين با اشاره به تجربه موفق برگزارى مراسم شب هاى 
قدر در ماه مبارك رمضان، كميته هاى اجتماعى-امنيتى و درمان را موظف 
كرد با رايزنى و مشورت با دستگاه هاى مرتبط، دستورالعمل هاى دقيق 
و شفاف براى برگزارى مراسم عزادارى و سوگوارى حضرت اباعبدا... 
الحســين(ع)در ماه محرم را طراحى و تدوين كرده و براى تصويب به 

ستاد ملى مبارزه با كرونا ارائه كنند.

مردم منتظر اقدام سريع دولت و مجلس 
براى مسكن هستند

 نايب رئيس مجلس شوراى اســالمى در واكنش به اظهارات اخير 
رئيس جمهور واكنش نشــان داد و اظهار كرد كه آقاى رئيس جمهور از 

اينكه در آخر دولت ياد مسكن افتاديد بسيار متأثر شدم.
به گزارش ايلنا، على نيكزاد در صفحه شــخصى خود در توئيتر درباره 
مســكن و اقدام دولت نوشت: كاش به قانون عمل كرده و شوراى عالى 
مسكن را به صورت مستمر تشكيل مى داديد؛ گفتم به شما اطالعات غلط 
مى دهند اما ...! از فرصت باقيمانده استفاده كنيم. امروز مردم بسيار بسيار 

خوبمان منتظر اقدام سريع دولت و مجلس هستند.

محور اصلى قانونگذارى در عصر پساكرونا 
جلوگيرى از تحريم هاى ظالمانه باشد

 محور اصلى قانونگذارى پارلمان ها در عصر پســاكرونا بايد تدوين 
چارچوب هاى قانونى و جلوگيرى از تحريم هاى ظالمانه باشد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
كشــورمان در نخستين نشست مجمع مجالس آسيايى (APA) درباره 
شــيوع كوويد 19 با هدف همكارى بين المللى و اشتراك تجارب ميان 
اعضاى مجمع مجالس آســيايى، گفت: يكى از موضوعات مهمى كه 
تحت تأثير همه گيرى ويروس كرونا قرار گرفته، مسائل اقتصادى است. 
معتقدم مواجهه اصولى و توســعه گرا با مسائل اقتصادى و تجارى در 
دوران همه گيرى بيمارى كوويد-19 بين كشور ها اهميت زيادى دارد كه 
ضرورت بازنگرى و بازانديشى راهبرد هاى مناسبات بازرگانى و تجارى 

براى بازسازى اقتصاد را ايجاب مى نمايد. 
محمدباقر قاليباف در ادامــه افزود: بدون ترديد، نقش مجالس عضو و 
نحوه تعامل نظام قانونگذاران با چنين مسأله اى، اهميت زيادى دارد. بايد 
«ديپلماسى اقتصادى پارلمانى» و نقش آن را در پيشبرد رونق اقتصادى 
بين اعضاى پارلمان هاى آسيايى، مد نظر قرار داده و از آن حمايت كنيم.

وى همچنين در بخش ديگرى از ســخنانش گفت: با كمال تأسف، در 
شرايط پيچيده امروز، رژيم اشغالگر قدس در ادامه تشديد سياست هاى 
توسعه طلبانه و طرح هاى اشغالگرانه خويش و بدون توّجه به قطعنامه هاى 
سازمان ملل متحد و مخالفت هاى جهانى، درصدد الحاق بخش هايى از 
كرانه باخترى به سرزمين اشغالى فلسطين است كه اين اقدام غيرقانونى، 
تجاوزى جديد به حقوق مسّلم ملت فلسطين خواهد بود كه مى تواند 

منشأ درگيرى و كانون بحران جديد در منطقه گردد. 
رئيس مجلس شوراى اسالمى ايران در پايان اظهار كرد: مجلس شوراى 
اســالمى ضمن حمايت از ملت فلسطين و محكوميت اين نيّات ضِد 
بشرى و غيرمشروع، از مجامع بين المللى و به ويژه مجمع مجالس آسيايى 
مى خواهــد تا در قبال آن، مواضع قاطع اتخاذ كرده و از تمامى ســاز و 
كار هاى پارلمانى براى توقف فورى اقدامات اشغالگرانه و توسعه طلبانه 

رژيم صهيونيستى بهره جويد.

سازمان ملل درباره ترور سردار سليمانى آمريكا 
را محكوم كرد

 گزارشگر ويژه سازمان ملل گزارش خود درباره ترور فرمانده شهيد نيروى 
قدس ســپاه قدس پاسداران انقالب اســالمى ايران را در شوراى حقوق بشر 
سازمان ملل ارائه كرد و كشــورهاى مختلف نيز به اقدام آمريكا واكنش نشان 
دادند. به گــزارش فارس، اَگنس كاالمارد اظهار كرد: «يك مقام دولتى بلندپايه 
ايرانى هدف گرفته شد؛ مقام كشورى كه از حاكميت برخوردار است. عمليات 

ترور سليمانى در درگيرى هاى مسلحانه سابقه نداشته است».
اين مقام ســازمان ملل تأكيد كرد: «اگر فرايند استقرار پهپادها را كنترل نكنيم، 
همگى ما قربانى آن خواهيم بود. شــوراى امنيت بايد معيارها درباره استفاده از 
تسليحات را توسعه دهد. كشورها بايد تيم هايى از كارشناسان براى تعيين اين 

معيارها تشكيل دهند».

انتقاد سفير روسيه از اعمال دوباره تحريم ها 
عليه ايران

 سفير روسيه در واشنگتن با اشاره به خروج آمريكا از توافق هسته اى، تالش 
اخير آن براى به كارگيرى ابزارهاى موجود در اين توافق در راستاى بازگردانى 

تحريم ها عليه ايران را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ايسنا، آناتولى آنتونوف درباره سياست اعمال تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران گفت: متأســفم كه آمريكا تصميم گرفت از برجام خارج شــود. اين يعنى 
آمريكا نمى تواند از سازوكار بازگردانى تحريم ها استفاده كند. وى در ادامه با اشاره 
به اينكه روسيه با اين تصميم مخالفت خواهد كرد، افزود: ما هيچ راه قانونى يا فنى 
براى چنين تصميمى نمى بينيم. دولت آمريكا با نزديك شدن به پايان تاريخ تحريم 
تسليحاتى ايران در ماه اكتبر پيش نويس قطعنامه اى را براى تمديد نامحدود اين 

تحريم عليه ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارئه كرده است. 

ظرفيت بسيارى از بيمارستان ها پر شده است
 درحال حاضر ظرفيت بسيارى از بيمارستان ها پر شده كه ادامه  اين روند كادر 

درمان را فرسوده تر خواهد كرد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پس 
از برداشته شدن محدوديت ها و به دنبال آن كاهش مراقبت ها، افزايش مبتاليان 
و فوتى ها را شاهد هستيم. پس هر عقل سليمى حكم مى كند كه در مواجهه با 
اين ويروس ضمن رعايت مسائل بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى از ماسك 

هم استفاده شود.
مرتضى خاتمى ادامه داد: هنوز ســطح ايمنى جامعه بســيار پايين است و هر 
لحظه امكان طغيان اين بيمارى وجود دارد. ممكن است اين ويروس با سرعت 
بيشترى در جامعه گسترش پيدا كرده و آمار افزايش يابد، بنابراين ما از رسانه ها 

مى خواهيم كه اين موارد را به طور مرتب به مردم گوشزد كنند.

 ايــاالت متحــده آمريكا در چند ســال 
اخيــر خواســته يــا ناخواســته وارد 

چالش هاى متفاوتى شــده اســت 
كه برخى تحليل گــران و فعاالن 
سياســى اين تحوالت را آغاز 
فراينــد تغييــر چينش قدرت 
اين  در جهان مى دانند. عمدتاً 
جمهور  رئيــس  تحليل گران 
فعلى آمريكا را دليل اين مسأله 

مى دانند.
به دليل  آمريــكا  متحده  اياالت 

دونالد  تصميمــات  برخى  اتخاذ 
ترامپ رئيس جمهور فعلى اين كشور 

كه همواره با مخالفت هاى داخلى روبه رو 
بوده، موجب شده است كه در عرصه بين الملل 
روندى رو به انزوا در پيش بگيرد. از يكســو 
از عمده تريــن داليل اين مســأله خروج اين 
كشــور از معاهدات، قرارداد ها و سازمان هاى 
بين المللــى از جمله برجام، شــوراى حقوق 
بشــر و در تازه ترين اقدامــات وى خروج از 
سازمان بهداشــت جهانى، مى توان اشاره كرد 
و از ســوى ديگر ايجاد تنش هــاى اقتصادى 
و سياسى با كشــور هاى متحد و تشديد اين 
تنش ها با كشور هاى رقيب را مى توان به عنوان 
يكى ديگر از داليل رونــد رو به انزواى اين 

كشور اشاره كرد.
 انزواى حقوقى

آغاز انزواى حقوقى اياالت متحده را مى توان 
پس از خروج اين كشــور از برجام دانست. 
معاهده برجام با تمام انتقادات داخلى كه به آن 
وارد مى شود يكى از محكم ترين و متقن ترين 
اسناد در روابط بين الملل است. آخرين جلسه 
شوراى حكام را مى توان تجلى قدرت حقوقى 

اين معاهده دانست. 
البتــه اقدامات ديگر ايــن رئيس جمهور از 
جمله دســتور به شــهادت رســاندن شهيد 
سردار سليمانى توســط نيروهاى آمريكايى 
نيز بر ســرعت روند نزولى اعتبار بين المللى 
اين كشور افزوده است. چندى پيش سازمان 
ملل در امور حقوق بشــر در گزارش اخير 
خود آمريكا را مبنى بر اينكه با به شــهادت 
رســاندن شهيد ســردار ســليمانى، قوانين 

بين المللــى را نقــض كــرده، محكوم كرده 
است. 

 اتحاد عليه رقيب مشترك
اياالت متحده در چند سال اخير همان طور كه در 
باال نيز به آن اشاره شد، روابط خود با كشورهاى 
اروپايى به عنوان متحد و چين و روسيه به عنوان 
رقباى عرصه اقتصادى و سياسى سخت تر كرده 

و به حاشيه كشانده است. 
اگر به اين مسأله با نگاه كلى بنگريم شاهد آن 
هستيم كه روابط ميان روسيه و چين به عنوان 
2 ابرقدرتــى كه در رقابت با آمريكا هســتند 
به همراه كشــورمان ايران به اتحادى قوى در 
بســيارى از زمينه هاى سياسى امنيتى و حتى 

اقتصادى رسيده اند. 
از ســوى ديگر مواجه آمريكا در حل مسائل 
و اختالفــات پيش آمده با متحــدان اروپايى 
خود، سبب شده است كه اين كشور در اتخاذ 
مواضع بين المللى با شــركاى قديمى خود به 

اختالف خوده و از يكديگر فاصله بگيرند.
يك رسانه آمريكايى چندى پيش در گزارشى 
نوشت كه همزمان كه روابط برلين با واشنگتن 
به نزاع كشــيده مى شــود، آلمان نيز به سمت 

چين گرايش پيدا كرده است.
2 روى يك سكه 

با وجــود افزايش قدرت چيــن در معادالت 
بين المللى و روند نزولى آمريكا در اين حيطه، 

مى توان گفت كه چين براى رسيدن به قدرت 
نظامى و اقتصادى آمريكا و از بين  بردن فاصله 
ميان خود راه زيــادى براى رفتن دارد. از اين 
رو معادله عرصه بين الملل كمى پيچيده شــده 
است، زيرا اياالت متحده آمريكا با اتخاذ رويه 
پيش  رو نه ديگر شريك خوبى براى متحدانش 

است و نه قابل اعتماد براى همكارى. 
از اين رو برخى كشــور ها به انتخابات پيش 
روى اين كشور و شكست ترامپ چشم اميد 
دارند. البته بايد گفت كه اين مســأله بيش    از 
همه در تفكرات كشور هاى اروپايى نقش بسته 
است. با اين حال شكست ترامپ در انتخابات 
قابل پيش بينى نخواهد بود. با ايجاد تنش هاى 
داخلى و خارجى در ايــاالت متحده در نظر 
ســنجى ها بايدن با اختالف ده درصد نسبت 
به ترامپ برترى داشــت. با وجود اين در نظر 
ســنجى اخير اين اختالف به 4 درصد كاهش 

يافته است. 
بــا اين حــال در هر صــورت راه پيش روى 
كشورمان در عرصه سياست بين الملل تا پايان 

سال 2020 پيچيده تر از پيش خواهد بود. 
از يــك رو با شكســت ترامــپ در عرصه 
رقابت انتخاباتــى اگر ايران به صورت كامل 
از برجــام خارج نشــده باشــد، درصورت 
پايبنــدى بايدن به وعده هــاى انتخاباتى اش 
براى بازگشــت به معاهدات و سازمان هاى 

بين المللى كه توســط رئيــس دولت فعلى 
از بين رفته اســت، باز راه دشــوار و 
زمان برى پيش روى كشــورمان و 
آمريكا براى بازگشت به برجام 

خواهد بود. 
از ســوى ديگر بــا پيروزى 
انتخابات  در  ترامــپ  مجدد 
و ادامــه رونــد پــر چالش 
عرصــه  بين الملــل امروز، 2 
رونــد را مى تــوان پيش بينى 
كرد. (اين 2 پيش بينى با تصور 
خوش بينانه تريــن و بدبينانه ترين 

حالت انجام شده است)
يك روى ســكه اين مى تواند باشد كه 
معادالت به ســمتى پيش بــرود كه چين با 
اياالت متحده به توازن قوا رسيده و دنيا بار 
ديگر شاهد يار كشى و صف آرايى كشور ها 
در مقابــل هم خواهد بود. درصورت تحقق 
اين روند كشــومان به عنوان يكى از اضالع 
اصلى بلوك شرق خواهد بود و كشور هاى 
روســيه و چين براى افزايش توان نظامى و 
اقتصادى الزم هدف گذارى خواهند كرد. در 
اين صورت باز هم كشور هاى اتحاديه اروپا 
را بايد خاكســترى ديد. البتــه براى تحقيق 
ايــن پيش بينى بررســى فاكتور هاى ديگرى 

هم الزم است.
آنسوى ديگر سكه را مى توان به توافق رسيدن 
چين با آمريكا دانســت؛ زيرا با چين به دنبال 
منافع خود در بازار هاى اقتصادى دنيا مى گردد 
و اختالفات كنونى اين كشور با اياالت متحده 
بيش از هر چيزى جنبه اقتصادى دارد. كشور 
چين برخالف روسيه ريشه اختالفات عميقى 

با آمريكا ندارد. 
اگر اين مسأله تحقق يابد و درصورت پيروزى 
مجدد ترامــپ در انتخابات، اياالت متحده با 
چين به توافق برسد معادالت براى ديپلماسى 
كشورمان سخت تر از حال حاضر خواهد شد. 
اين مسأله محقق است، زيرا به قول وينستون 
چرچيل نخست وزير سال هاى دور بريتانيا در 
دنيا سياســت نه دوست دائمى وجود دارد نه 
دشــمن دائمى، تنها چيزى كه دائمى اســت 

منافع است.

برنامه 
همكارى 25سالـه 
ايران و چين
تيغ يا ابـريشم؟
 برنامه 25ســاله همكارى با چين ابتكارى 
از سوى جمهورى اسالمى ايران است كه در 
راستاى ســرمايه گذارى بلندمدت و راهبردى 
در حوزه هاى مختلف به ويژه اقتصادى تدوين 
شده و درحال تكميل است. برخى در داخل 
و خارج، اين برنامه را موجب سيطره چينى ها 
بر كشــورمان مى دانند و ادعاهاى مختلفى را 
عليه آن مطرح مى ســازند. دستگاه ديپلماسى 
اما شفاف ســازى در اين زمينــه را در پيش 

گرفته است.
به گــزارش ايرنا، اوايل مــاه جارى اظهارات 
ســخنگوى دولت در زمينه برنامه 25 ســاله 
همكارى ميان جمهورى اسالمى ايران و چين 
موجب شــد تا بارديگر ايــن موضوع كانون 
توجه مردم و به طور ويژه سياســيون، اهالى 

اقتصاد و رسانه هاى خارجى قرار گيرد.
نخستين گام ها براى تدوين اين برنامه در سال 
94 برداشــته شــد؛ يعنى زمانى كه مهم ترين 
اسالمى  جمهورى  سياست خارجى  موضوع 
ايــران توافق هســته اى با گــروه 1+5 بود. 
به عبارتى، پروژه توسعه همكارى ها با چين و 
ارتقاى مناسبات با ابرقدرت اقتصادى 2030

زمانى كليد خورد كه دولت «حسن روحانى» 
بيش از هر زمانى در مظان اتهام غربگرايى و 
تالش براى پايه گذارى مناســبات يكسويه با 
اروپايى ها و حتــى آمريكا در روابط خارجى 

قرار داشت.
البته رئيس دولت يازدهم در كوران مذاكرات 
هسته اى و پس از برجام بارها تصريح كرده  بود 

سياست خارجى را در مسير چندجانبه گرايى و 
تعادل در روابط با شــرق و غرب و همچنين 

حسن همجوارى در منطقه پيش خواهد برد.
روحانى هجدهم مهرماه ســال 95 در سفر به 
تايلند براى شــركت در اجالس سران مجمع 
گفت وگوى همكارى هاى آســيا در ديدار با 
معاون رئيس جمهورى چين با تأكيد بر اينكه 
2 كشــور بايد از فرصت هاى پسابرجام براى 
تحقق روابط راهبردى بهره بگيرند و يادآورى 
ضرورت تنظيم جهت گيرى روابط براى تحقق 
برنامــه جامع 25 ســاله همكارى ها، از روند 
گســترش روابط تهران - پكن استقبال كرد 
و گفــت كه اجراى ســريع و كامل توافقات 
فيمابين، به تقويت و توسعه اين همكارى ها 
در چارچوب روابط راهبردى شتاب مى دهد. 

به اين ترتيــب و بر خالف آنچــه امروز به 
مختصات شرايط تحريمى نسبت داده مى شود، 
نگاه راهبردى دولت به سوى شرق و توسعه 
روابط با شــركاى شــرقى به ويــژه چين و 
روســيه معطوف بوده و دستگاه ديپلماسى از 
فرصت هاى عظيم اين همكارى ها غافل نبوده 

است.
در همين حال، دولت روحانى سعى در ايجاد 
چندجانبه گرايى و كسب حداكثرى منافع ملى 
در سطح بين المللى داشته و توازن در ارتباط با 
شرق و غرب از يك سو و نيز مناسبات متعادل 
با قدرت هاى بزرگ و نيز كشورهاى مستقل را 
حوزه سياست خارجى دنبال كرده است؛ يكى 
از نمودهاى اين رويكرد را در قرارداد توسعه 
فاز 11 پارس جنوبى در تيرماه سال 96 شاهد 
بوديم؛ قراردادى كه عــالوه بر طرف ايرانى، 
ابرشــركت فرانســوى توتال در كنار شركت 
ملى نفت چين به كنسرســيوم توسعه پارس 
جنوبى پيوست تا نگاه متوازن دولت به شركا 
و فرصت هاى شرقى و غربى را نمودار سازد.

حــال با شــرايط جديد و ايجــاد تنگناهاى 
تحريمى پيش روى روابط خارجى و حيات 
اقتصادى كشــور، فرصت هاى توسعه روابط 
بــا چين اهميت خود را بيش از پيش نشــان 

مى دهد؛ كشورى كه در سده 21 نقش قدرت 
پيشران را در ميان اقتصادهاى آسيايى برعهده 

گرفته است.
تحليلگران روابط بين الملل از ســال ها پيش 
سده جارى را قرن آسيايى ناميده اند؛ دوره اى 
كه شــاهد چرخش قدرت جهانى از غرب به 
شرق خواهيم بود و اقتصادهاى آسيايى گوى 
ســبقت را از رقباى اروپايى و آمريكايى خود 

خواهند ربود.
بــر اســاس براســاس پيشبينى مؤسســه 
Pricewaterhouse Coopers PwC

، چين در ســال 2030 يعنى ده سال ديگر با 
پيشــى گرفتن از آمريكا در صدر اقتصادهاى 
جهان قرار خواهد گرفت. اژدهاى زرد ده سال 
ديگر با 38 تريليون دالر توليد ناخالص داخلى 
قدرت نخست اقتصادى جهان و آمريكا با 23
تريليون دالر دوميــن قدرت اقتصادى جهان 
خواهد بود. بر اين مبنا اقتصاد آمريكا ده سال 
ديگر تنها 60 درصد اقتصاد چين خواهد بود.

با توجه به اين برآوردها و با وجود چالش هايى 
نظير كرونا كه چين و ديگر اقتصادهاى جهان 
را حتى شــديدتر از اژدهاى زرد درگير خود 
ساخته، چين به ســمت راس سلسله مراتب 

قدرت بين الملل درحال حركت است.
ايجاد بســترهاى همكارى راهبردى با چين 
نه تنها ضرورتى عقالنى در راســتاى اهداف 
و منافع ملى كــه برگ برنده اى براى تنظيم و 
تعادل بخشى به ساير محورهاى روابط خارجى 
اســت.در سال هاى گذشته همواره اين انگاره 
درباره روابط خارجى مطرح شده كه دولت ها 
در تهران در شرايط تنش با كشورهاى اروپايى 
به ســوى تقويت روابط با دولت هاى شرقى 
گام برداشــته اند؛ موضوعى كه از ديد برخى 
ناظران در پايتخت هاى شرقى نيز نوعى بدبينى 
به ســمت و سوى روابط خارجى ما به وجود 

آورده است.
برنامه همــكارى درازمدت بــا چين نه تنها 
اطمينانى دوجانبه ميان تهران و پكن و بسترى 
مناسب جهت ارتقاى سطح روابط و همكارى 

در حوزه هاى مختلف ايجاد مى كند بلكه برگ 
برنده اى ارزشمند جهت چانه زنى با غربى ها در 

اختيار ايران قرار مى دهد.
برنامه همــكارى راهبردى ايــران و چين 
به عنوان ابتكارى از سوى جمهورى اسالمى، 
شــامل يك مقدمه، 8 بنــد و 3 ضميمه كه 
در راســتاى اطالع رسانى دستگاه ديپلماسى 
و پاســخگويى بــه افكار عمومــى، از نظر 
اهالى رسانه گذشــته و در اختيار آنان قرار 
گرفته چشم اندازى در زمينه توسعه تجارت، 
مبــادالت مالى و انرژى، همكارى  در بخش 
بهداشت و سالمت، تبادل استاد و دانشجو، 
تحكيم روابط دفاعى، همكارى هاى هسته اى 
صلح آميــز و ... ارائه مى دهد كــه منافع 2

طرف را تضمين مى كند.
چيــن در ابرراهبرد سياســت خارجى خود 
احياى جاده ابريشم را دنبال مى كند تا درهاى 
اقتصــادش را بيش از پيش به ســوى مقاصد 
جهانى بگشــايد؛ مســيرى كه ايــران در آن 
نقطه اى ژئواســتراتژيك محسوب مى شود و 
گذار جاده ابريشم از خاورميانه و ادامه مسير 
به ســوى اروپا، آفريقا و خاور نزديك اهميت 
ايران به عنوان يك شــريك تجارى مطمئن را 

روزافزون مى سازد.
در ســوى مقابل، چين در ســال هاى گذشته 
و اكنون از مهم ترين كشــورهاى تأمين كننده 
نيازهــاى ايــران در زمينــه كاال، خدمــات، 
فناورى هــاى روز و مشــترى محصــوالت 
انرژى كشورمان محسوب مى شود و كوشيده 
تعهــدات دوجانبه و بين المللــى از جمله در 

توافق هسته اى را به انجام رساند.
مزايــا و واقعيــات روابــط ايــران و چين 
برخالف فضاسازى هايى كه از سوى برخى 
افــراد و جريانات داخلى و نيــز طيفى از 
دولت ها و رســانه ها با اهــداف و اغراض 
گوناگــون صورت مى گيرد و تيغى كه براى 
برنامه 25 ســاله همكارى از رو بســته اند، 
در حكم ابريشــمى گران بها براى 2 كشور 

محسوب مى شود.

2 روى سكه معادالت بين الملل 
درصورت پيروزى مجدد ترامپ
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نوجوانــان  و  كــودكان 
جهان  از  عميقى  شناخت 
معنايى  ايجــاد  و  ندارند 
براى تحمــل رنج در نزد 
هر  است،  پيچيده تر  آنها 
و  سن  با  متناســب  چند 
شناخت  ســطح  و  سال 
كــودكان مى توان مرگ و 
فقدان اطرافيان را به آنها 
شاد  فضايى  داد،  توضيح 
و  ايجاد  برايشان  فعال  و 
كرد  اجرايى  را  تمهيداتى 
كه نســلى آسيب ديده در 
روى  پســاكرونا  فرداى 

دست كشور نماند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

افزايش 800 هزار تومانى حقوق مستمرى بگيران 
تأمين اجتماعى از ابتداى مرداد

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى ضمن اشاره به مصوبه دولت مبنى بر واگذارى 
32 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى به اين سازمان و اجراى همسان سازى 
و افزايش حقوق هاى مستمرى بگيران و بازنشستگان اين سازمان گفت: افزايش 400 تا 
800 هزار تومانى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى به دنبال اجراى همسان سازى، از 

ابتداى مرداد در فيش هاى حقوقى اعمال مى شود.
به گزارش ايســنا، مصطفى ســاالرى اظهار كرد: متناسب ســازى يعنى غير از افزايش 
سنواتى كه در ابتداى سال داشتيم و در خرداد اعمال كرديم، متناسب با ميزان دريافتى 

فعلى افراد بازنشسته و سنوات خدمتشان، افزايش دوباره حقوق داشته باشيم.

اجراى 96 فعاليت در دوره متوسطه
 از سال تحصيلى آينده

 معاون آموزش متوســطه وزير آموزش و پرورش از تربيت معلم چندمهارتى ويژه 
مناطق محروم خبر داد.

به گزارش فارس، عليرضا كمرئى اظهار كرد: كســب شايســتگى در سطوح مختلف 
تحصيلى وجود دارد اما اين شايســتگى دوره متوسطه دوم عميق تر و منجر به اشتغال 
مى شود. وى افزود: هرچند آموزش ابتدايى اهميت ويژه اى در تربيت دانش آموزان دارد 
اما اين موضوع نفى كننده اهميت تربيت در دوره متوســطه اول و دوم نيست؛ بنابراين 
نبايد از اين موضوع غافل شويم. كمرئى تصريح كرد: 29 برنامه و 96 فعاليت در دوره 

متوسطه اول و دوم براى سال تحصيلى آينده در دستور كار قرار دارد.

تغيير رشته كنكورى فرزندان هيأت علمى ممنوع شد
 دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگى اعالم كرد كه به موجب توافق و مصوبه اخير 
وزراى علوم و بهداشت، فرزندان اعضاى هيأت علمى نمى توانند رشته تحصيلى خود 
را تغيير دهند. ســعيدرضا عاملى در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت بررســى 
سهميه فرزندان اعضاى هيأت علمى در شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: بحثى كه 
در اين باره وجود دارد اين اســت كه در اساس اين سهميه محسوب نمى شود، دوستان 
تلقى به سهميه مى كنند. وى افزود: اگر فردى در دانشگاهى در يك رشته اى قبول شود 
ديگر نمى تواند رشته تحصيلى خود را تغيير دهد، از اين رو با مصوبه جديد، فرزندان 
اعضاى هيأت علمى نيز كه پيش از اين، تسهيالتى در اين زمينه داشتند، ديگر نمى توانند 

رشته تحصيلى خود را به دليل اينكه فرزند اعضاى هيأت علمى هستند، تغيير دهند.

اقتصاد: رمز و راز افزايش قيمت در بازار 
 اگه مى خواى كرونا نگيرى رازدار باش!!

آفتاب: شوك قيمتى واردات گوشى همراه به چه كسانى مى رسد؟ 
 بدون شرح!!

تجارت: اما و اگرهاى ارزى به روايت جهانگيرى
  هميشه روايت؟؟ يه بارم نظارت!!

اطالعات: آمار جان باختگان كرونا ركورد زد 
 وقتى تاخت و تاز قيمت ها تو كشــور ركورد داره، چرا كرونا 

عقب بمونه؟؟
ايرنا: نامزد رياست جمهورى 1400 اصالح طلبان كيست 
  حواستون باشه از طرفداران ويروس كرونا نباشه؟؟

تجارت: تور ماليات براى ثروتمندان
 اين تور هميشه مال مردم عاديه، يه بارم دادن به ثروتمندا!!

جوان: كرونا مصرف را كاهش و قيمت را افزايش داد
 اين ويروس قبلنا صرفه جويى بلد بود!!

خراسان: ملخ هاى مهاجم در چند كيلومترى بيرجند
 كرونا دست تنهاست ملخ ها اومدن به كمكش!!

شرق: كرونا ابرقدرت شدن چين را دست نيافتنى تر كرد
  از كرونا ياد بگيريد با مهارت اومده به ميدان!!

همدان پيام: برخورد قاطع دادستان با برگزاركنندگان عزا و عروسى
 خرج عروسى ها رفت تو جيب كرونا!!

تجارت: ماسك سه اليه هيچ وقت مجوز صادرات نداشته است
 استاد جان، بندهاى ماســك تو بورس گير كرده، چرا هوس 

پرواز نداشته باشه؟؟
شهروند: صاحبخانه: اجاره را با يورو يا دالر بده نه ريال

 احتماال ريالم كرونا گرفته؟!
شروع: اعتراف به عقب ماندگى در بخش مسكن

  مردم! صاحبخونه بيرونتون كرد، بريد زير سقف اعتراف!!
اطالعات: اكنون زمان بگومگوهاى سياسى نيست

  زمان حذف مرغ از سفره هاست البته با زدن ماسك!!
ابتكار: كنترل خروج ارز به نام حمايت، به ضرر مردم 

 مردم دارن حقشونو از كرونا مى گيرن!!

مدارس و دانشگاه هاى آزاد و دولتى حوزه 
برگزارى كنكور دكترى 99

 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرد كه دانشگاه هاى 
دولتى، آزاد و پيام نور قسمت اعظم حوزه هاى برگزارى كنكور دكترى 

99 را تشكيل مى دهند.
فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با ايرنا افزود: در برخى اســتان ها از 
ظرفيت آموزش و پرورش هم براى برگزارى كنكور دكترى 99 استفاده 
شــده كه البته تعداد مراكز مربوط به آموزش و پرورش در اين آزمون 
محدود است. سخنگوى ســازمان سنجش آموزش كشور از همكارى 
شــوراى تأمين استان ها و شــبكه بهداشــت حوزه ها براى برگزارى 
كنكورهاى 99 از جمله كنكور دكترى كه 26 تيرماه در 60 شهر كشور 

برگزار مى شود، خبر داد.
كارت ورود به جلســه كنكور دكترى 99 از 23 تيرماه توزيع مى شود؛ 
سازمان سنجش آموزش كشور در هفته اى كه گذشت دستورالعمل هاى 

بهداشتى اين آزمون را منتشر كرد.

ارائه خدمات درمان اعتياد 
با هر نوع بيمه پايه

 معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت، از افزايش شيب 
ارائه خدمات به افراد تحت پوشــش بيمه هــاى پايه براى درمان اعتياد 

خبر داد.
به گزارش مهر، كوروش فرزين گفت: تا ســال 97 رديف هاى اعتبارى 
درمان اعتياد به بيمه سالمت اختصاص يافت، اما در سال 98 اين رديف 

از اعتبارات بيمه سالمت حذف شد.
وى افزود: از اواخر ســال گذشــته با نامه ســتاد مبارزه با موادمخدر 
رايزنى هاى الزم براى اختصاص بودجه انجام شد و پس از پيگيرى هاى 
الزم براى اختصاص 2 رديف اعتبارى، فرايندهاى تدوين دستورالعمل 
و بازنگرى دستورالعمل گذشته درنهايت دستورالعمل جديد سال 1399

ابالغ شد.
فرزين تأكيد كرد: هم اكنون سامانه پابا فعال است و تعداد قابل توجهى 
سند در آن ثبت شده كه مؤيد خدمات ارائه شده به بيمه شدگان است و 

خدمات ثبت شده با شيب قابل توجهى درحال افزايش است.

خواص چاى سبز براى سالمت
 چاى پس از آب، دومين نوشــيدنى شناخته شده در جهان است و 
در ميان انواع مختلف چاى، مصرف چاى سبز به دليل فوايدى كه براى 

سالمت دارد اغلب توصيه مى شود.
به گزارش ايســنا، چاى سبز سرشار از آنتى اكســيدان ها، بدون كالرى 
و حاوى ميزان پايينى از كافئين اســت. اين ويژگى ها چاى ســبز را به 

نوشيدنى مناسبى براى حفظ سالمتى تبديل كرده است.
يكــى از خــواص چاى ســبز كمك بــه افزايش طول عمر اســت. 
آنتى اكسيدان هاى موجود در اين نوشيدنى كمك مى كند تا از اثر استرس 

اكسيداتيو كاسته و بروز نشانه هاى فرسودگى ُكند شوند.
وجود نوعى آنتى اكسيدان موسوم به EGCG در چاى سبز به تسكين 
ناراحتى پوستى كمك مى كند. چاى سبز براى درمان آكنه، پسوريازيس 
و شوره سر گزينه مناسبى است. همچنين چاى سبز بدون كالرى است. 

عطا شعبانى راد »
 ايــن روزها جامعه ما هر چه بيشــتر 
درحــال مواجهه با پديده مرگ و بيمارى 
اســت و از سويى مشكالت اقتصادى نيز 
بر عمق سختى عبور از اين شرايط افزوده، 
افرادى  به هم ريخته،  بسيارى  زندگى هاى 
مشــاغل خود را از دست داده  يا با ركود 
مواجه شــده اند، برنامه ريزى هاى جوانان 
براى آينده دچار اختالل شــده، كسانى از 
بيماران و افراد مسن مجبور به خانه نشينى 
و اســتمرار قرنطينه شده اند و تمام اين ها 
فشــارهايى را بر خانواده ها تحميل كرده 
كه ممكن است به غفلت از شرايط روحى 

كودكان و نوجوانان منجر شود.
كودكان و نوجوانان حساس ترين قشر در 
زمان بروز بحران هاى بزرگ هستند، آن ها 
ممكن اســت درد و رنج خود را به زبان 
نياورند، اما گيرنده هاى حســى قوى ترى 
دارند كه فشــارى را كه بر دوش خانواده 

است با شدت بيشترى درونى مى كند.
از نظر روانشناســان البته نوجوانان حتى 
نسبت به كودكان در معرض خطر بيشترى 
هســتند، حس ناميرايى و غريزه پرقدرت 
بقا كه در شــرايط عادى مــرگ را براى 
آنها بيرونى مى كند در شرايط تعدد مرگ 
دوستان و آشنايان، دچار خدشه مى شود 
و از ايــن نظــر ممكن اســت نوجوانان 
فشــارهاى روانى بزرگ ترى را نسبت به 

كودكان تجربه كنند.
ويكتور فرانكل بــر «اميد» در مقابل رنج 
و مــرگ و شــرايط غيرقابل كنترل تأكيد 
دارد، او در كتاب مشهور خود «انسان در 
جست وجوى معنا» درد و رنج را بهترين 
جلوه گاه تجلى ارزش هاى متعالى وجود 
انســان مى دانــد و ابتال بــه بيمارى هاى 
العــالج و يا قــرار گرفتــن در مصائب 
بزرگ تاريخــى را فرصتى بــراى نقب 
زدن به اليه هاى عميق تر اخالق انســانى 

مى پندارد.
فرانــكل كــه تجربه زنــده مانــدن از 

اردوگاه هاى نازى را داشت به اين جمله 
فرويد انتقاد مى كند كــه «اگر گروهى از 
انسان ها را گرســنه نگاه داريم در نهايت 

همه مانند حيوان رفتار خواهند كرد».
او مى گويد در شــرايط رنج و اســارت 
اردوگاه آلمان نازى همه انســان ها مانند 
حيــوان رفتار نمى كردنــد و بلكه در آن 
شرايط كسانى بودند كه به صبر و مقاومت 
خود معنا مى دادند و همين معنا «اميد» را 

در آن ها زنده نگاه مى داشت.
فرانــكل تأكيــد دارد كــه بســيارى از 
بازمانــدگان اردوگاه هــاى آلمــان نازى 
كسانى هستند كه توانســته اند اميد را در 
خود زنــده نگاه دارند، او توضيح مى دهد 
كه اگر رنج ما معنايى نداشته باشد تحمل 

آن نيز ضرورت نخواهد داشت.
اينكــه واقعــًا فرانكل درســت مى گفته 
يــا فرويد، موضوع بحث ما نيســت كه 
متفاوتى  روان شناختى  تجارب  به هرحال 
هم وجود دارد كه نشــان مى دهد «اميد 
واهى» گاهى مى تواند به نا اميدى بزرگ تر 
منجر شود و يا اســتمرار رنج در مدت 
چند نســل به رنــگ باختــن «معنا» در 
جمعيت كثيرى از انسان ها منجر مى شود، 
با اين وصف مســأله پيــش روى ما اين 
است كه قاطبه ايرانيان اعتقادات معنوى 
و تجارب شــناختى ارزشــمندى دارند 
و شــايد تنها يــادآورى صميمانه برخى 
مســائل در حكم نوعى معنابخشــى به 
رنجى باشد كه به هرحال بيمارى همه گير 

بر جامعه ما تحميل كرده است.
فرانكل مثالى ذكر مى كند از فردى كه در 
نزد او مى آيد تا اندوه فراوان خود از مرگ 
همســرش را درمان كند، فرانكل از وى 
مى پرســد كه اگر به جاى همسرتان شما 
مــرده بوديد وضعيت چگونــه بود؟ مرد 
افسرده به سبب عشقى كه هنوز به همسر 
خــود دارد وضعيت فرضى مرگ خود را 
براى همسرش جانكاه مى پندارد و فرانكل 
در هميــن لحظه مداخله مى كند و به مرد 

افسرده معنايى براى رنجش مى دهد تحت 
اين عنوان كه اگر تو اين رنج را بر دوش 
نمى كشيدى شايد نصيب عشق زندگى و 

همسر محبوبت مى شد.
او البتــه تأكيــد دارد كه فراينــد درمان 
افســردگى بســيار پيچيده تر اســت و با 
تمام ايــن اقدامات همســر آن فرد زنده 
نخواهد شد اما در بســيارى موارد نفس 
اين همدلى مى تواند براى افراد آرام بخش 
باشــد و از آالم آن ها بكاهد، از اين نظر 
است كه در روزهاى مواجهه با همه گيرى 
جهانى به عنوان مثال برخى رسانه ها مانند 
«نيويورك تايمز» نام درگذشــتگان كرونا 
و جمله اى كوچك در وصف شــخصيت 
آنها را چاپ مى كنند تا احساس شراكت 
در غم بازماندگان تسلى بخش آن ها شود 
يا گروه هايــى در شــبكه هاى اجتماعى 
شــكل گرفته كه افراد ذيــل فعاليت هاى 
گروه درمانى رنج و ناراحتى خود از مرگ 
عزيزان و احساساتشــان را به اشــتراك 
بگذارند و بدين نحو كمــى از بار اندوه 

بازماندگان كاسته شود.
مرد  خودكشــى  مانند  خبرهايــى  وقتى 
جــوان در جــاده رودبار پــس از فوت 
همسرش در يكى از بيمارستان هاى سانتر 
كروناى تهران يا خودكشــى زن 35 ساله 
كيانشهرى، خودكشى مادر و پسر ساكن 
در تجريــش پس از مرگ پــدر خانواده 
به ســبب ابتال به كرونا، يا آن ديگرى در 
اردبيل را مى خوانيم پى به ضرورت چنين 

اقداماتى مى بريم.
ارائــه خدمــات روان شــناختى در اين 
روزها اهميــت ويــژه دارد به ويژه آنكه 
مردم امكان ســوگوارى جمعــى ندارند 
و از نظر روان شــناختى حضور جمع كه 
يكى از عوامل كاهش احســاس عزادارى 
و ســوگوارى در افــراد اســت، جز در 
فضــاى مجازى قابل تحقق نيســت و از 
اين منظر حتى شــايد كاســتن از برخى 
محدوديت هــاى اينترنتــى درصــورت 

صالح ديد مســئوالن امنيتى قابل توصيه 
باشد، تكيه كالم بيشتر افرادى كه در اين 
روزها عزيز از دســت داده اند اين است 
كه مظلومانه او را به خاك سپرديم و اين 
احساس بايد در همين روزها رفع گردد تا 

به نسل هاى بعد منتقل نشود.
در اين زمينه حضور روحانيون و داوطلبان 
براى برگزارى آبرومند مراسم كفن و دفن 
كارى ارزنده اســت اما روحانيون داراى 
نفوذ كالم و حتى آزادگان عزيز كه تجارب 
گذراندن روزهاى سخت اسارت را دارند 
مى توانند بخشــى از فرايند «معنادرمانى» 
براى تحمل رنج را بر عهده گرفته و عبور 
از اين شرايط را براى خانواده بازماندگان 

تسهيل كنند.
انكار رنج و درد مردم توســط رســانه ها 
اقدامى به شــدت نادرست است و بدون 
تعــارف تحــت اين شــرايط اســتمرار 
سياســت هاى پيشــين مبنى بر نپرداختن 
به مرگ و ميــر و تمركز بر اخبار جانبى 
مى توانــد اثرات ناخوشــايندى بر جاى 

بگذارد، آنها كه مردند غريبه نبودند، آنها 
خود ما هستيم و رسانه هم از همين مردم 

و جزئى از پيكره اجتماع است.
فرانكل كار و خدمت بى شــائبه، عشــق 
ورزيدن بدون مرز و رنج كشيدن با متانت 
و صبــورى را راهكارهاى عبور از بحران 
مى داند و چه بسا مايه خوشبختى كه ملت 
ايــران انبوهى از تجــارب تاريخى را در 
ذهن جمعى خــود دارد كه براى عبور از 

اين بحران نيز مفيد خواهد بود.
بســيارى از افــرادى كــه فعاليت هــاى 
خيرخواهانه و بى توقع را تجربه كرده اند 
از احساس لذت عميقى سخن مى گويند 
كه در وهله نخست به بروز نوعى شادى 
در درون خود آنها منجر شــده و در واقع 
خود اين افراد سودى بيشتر از كسانى كه 
هدف كمك بوده اند، برده اند مثال آن طلبه 
قمى است كه حتى پس از فوت همسر و 
فرزند خود دست از فعاليت هاى داوطلبانه 
نكشــيد و به طور قطع چنيــن فردى به 

خودكشى فكر نخواهد كرد.
فرانــكل مى گويــد در اردوگاه آلمــان 
نازى خودم را تصــور مى كردم كه كتاب 
روانشناسى اردوگاه آشويتس را مى نويسم 
و تجربه اى دســته اول از پيدا كردن معنا 
در سخت ترين شرايط را به مردمان جهان 
انتقال مى دهم و جالب است كه اين معنا 
و مأموريت شــخصى براى او مفيد واقع 
مى شــود و او از آن شــرايط زنده بيرون 

مى آيد.
بــا تمام اين اوصاف، كودكان و نوجوانان 
شــناخت عميقى از جهان ندارند و ايجاد 
معنايــى بــراى تحمل رنج در نــزد آنها 
پيچيده تر اســت، هر چند متناسب با سن 
و سال و سطح شناخت كودكان مى توان 
مــرگ و فقدان اطرافيان را به آنها توضيح 
داد، فضايى شــاد و فعال برايشان ايجاد 
و تمهيداتــى را اجرايى كرد كه نســلى 
آســيب ديده در فرداى پســاكرونا روى 

دست كشور نماند.

تحت اين شــرايط به واقــع مى توان كار 
طنزپردازان و داستان سرايان به ويژه آنها كه 
در حوزه كودك و نوجوان فعال هستند را 
ارزشــمند و حتى مقدس ارزيابى كرد كه 
اين افراد كمك مى كنند نسل آينده كشور 
در شرايط سخت اقتصادى و بروز مرگ و 

بيمارى، همچنان اميدوار بماند.
به صورت ســاده مى تــوان «معنا درمانى» 
فرانكل را در اين گزاره ساده تعريف كرد 
كه «به جاى آنكه از رنج هاى خود بناليد 
به آن بباليد»، حرفــى كه فرانكل مى زند 
را قرن ها پيش تر فالســفه هم گفته اند كه 
انســان در نهايت بايد بــا رنج هاى خود 
مواجه شود و جالب اينكه در آموزه هاى 
اسالم نيز بارها و بارها مفهوم ابتال براى 
معنابخشى به رنج مطرح شده و مواجهه 
بــا واقعيت بيمارى و مرگ براى پااليش 
روح مدنظر قرار گرفته، بر اين اســاس 
«لقد خلقنا االنسان فى الكبد» شايد تجلى 
همان آموزه هايى باشــد كــه ائمه هدى 
همواره به آن توصيه كرده اند مبنى بر اين 
كه واقعيت مرگ كنار گذاشــته نشود و 
فرد مســلمان همواره آن را در ياد داشته 
باشد كه به يك باره دچار بهت و حيرت 

نشود.
وقتى  منطق الطير  در  نيشــابورى  عطــار 
پرندگان به صــورت  جمعى بــراى پيدا 
كردن ســيمرغ به كوه قاف مى روند و از 
سختى راه و مشكالت مسير دچار هراس 
مى شــوند توســط هدهد آن ها را مورد 
خطاب قــرار مى دهد كه اگر در مســير 
رســيدن بميريم بهتر از مردن در تنگناى 

حقارت و بزدلى است:
مرد چون افتــاد در بحر خطر/ كى خورد 
يــك لقمه هرگز بى جگــر/ راه جان راه 
كمين داران بود/ راه درد و رنج و بيماران 
بــود/ درد مى بايد در اين راه شــگرف/ 
دردهــاى بيكــران و ژرف و ژرف/ هر 
كه طالب مى شــود در راه دوست/ درد و 

رنجى بى كرانه سهم اوست.

 سالروز قيام مردم مشهد عليه كشف 
حجاب در روز 21 تيرماه، به عنوان روز 

عفاف و حجاب نام گذارى شده است.
پايبنــدى بانوان به حجــاب، آنان را در 
رســيدن به مدارج عالــى معنوى كمك 
مى كند و از سقوط به پرتگاه هايى كه در 

سر راه آنان قرار دارد مانع مى شود.
پوشــش و عفاف از آن جهت كه امرى 
فطرى اســت و براى حيــات اجتماعى 
انسان ضرورت دارد، در اديان و مذاهب 
الهى داراى جايگاه خاصى اســت. تمام 
اديان آســمانى، حجاب و پوشش را بر 
زن واجب و الزم شمرده  و جامعه بشرى 
را به ســوى آن فراخوانده اند؛ زيرا لزوم 
پوشــش به طور طبيعى در ذات انسان به 
وديعت نهاده شده و احكام و دستورهاى 
اديان الهى هماهنگ و همســو با فطرت 

انسانى تشريع شده است.
حجاب و پوشــش اســالمى كه يكى از 
اوامر انسان ســاز الهى و نيــز از احكام 

حيات بخش اسالم در زندگى طيبه است، 
منطبق بر فطرت بشــر و مبتنى بر نيازها 
و شرايط روانى او و زمينه ساز پويايى و 

كمال انسانى فرد و جامعه است.
در واقع حجاب و پوشش كه ثمره عفاف 
است، عاملى براى آرامش و دور ماندن 
از عوامل اضطراب زا و در نهايت ايجاد 
رضايت وجدان اســت، زيرا حجاب از 
بســيارى از عوامل ناامنى كه در فكر و 

ذهن است، جلوگيرى مى كند.
ايمنى  كمربند  به عنوان  حجاب   

براى حفظ بنيان خانواده
يك كارشــناس دينى با اشــاره به تأثير 
حجــاب در تحكيم بنيــان خانواده در 
گفت وگــو با همدان  پيــام اين گونه بيان 
كرد: مســأله حجاب به عنــوان يكى از 
مســائل مهم در عرصه ديــن و جامعه 
مطرح شده و دين اسالم حجاب را براى 
بانوان كمربنــد ايمنى براى تحكيم بنيان 

خانواده مى داند.

 از نظر اســالم محدوديت كاميابي هاي 
جنســي به محيط خانوادگي و همسران 
مشــروع، ســبب تحكيم روابــط افراد 
خانــواده و برقراري صميميت كامل بين 
زوجيــن مى شــود، درصورتى كه برخى 
مواقع افــراد با اين تصــور كه حجاب 
مربوط به فضاى خانواده نيســت اما با 
توجه به آمار مركز سالمت كشور نشان 
مى دهد كه 57 درصد طالق هاى قانونى 
كشور به دليل نارضايتى در مسائل جنسى 
اســت كه همه اينها از فضــاى خانواده 
سرچشــمه مى گيرد، اگر به اين مســأله 
توجه كافى نشود ممكن است به فضاى 
جامعه هم كشيده شده و به بنيان خانواده 

آسيب بزند.
 ترويــج بى حيايــى از عوامل 

مخرب در جامعه
اين باره  در  حســينى يمين  ســيدمجتبى 
نيز بيان كــرد: معموال به مــا مى گويند 
در كشــورهاى غربى حجــاب اجبارى 

نيست و چندان هم مسأله حجاب مطرح 
نيست اما با وجود اين از وضعيت خوبى 
برخوردار هســتند، در پاسخ بايد گفت 
مفهوم اصلى حجاب دفــاع از خانواده 
در جامعه اســت؛ بنابراين در جامعه اى 
كــه بى حجابى رخ مى دهــد به كاهش 
عزت نفس افراد منجر مى شود و در اين 
مواقع نخستين ضربه را خانواده خواهد 
ديد كه درنهايت همين امر به كاهش امر 
سفيد  ازدواج  و  همجنس گرايى  ازدواج، 

منجر مى شود.
وى در ادامه افــزود: موضوع اصلى كه 
بايد به آن پرداخــت موضوع بى حيايى 
اســت كه به دنبال بدحجابــى به وجود 

مى آيــد، پيــش از اينكه بــا بى حجابى 
مشكل داشــته باشيم با بى حيايى مشكل 
داريم كه بايد با تربيت صحيح و آموزش 
اصولــى از ترويــج آن ممانعت كرد و 
بايد فضــاى باز علمى در دانشــگا ه ها، 
صداوســيما و ديگر رسانه ها ايجاد شود 
كه به صورت مناظــره و با منطق بتوانيم 
اين مســائل را در بين افراد يك جامعه 

جا بيندازيم.
حســينى يمين در پايــان گفت: مســأله 
حجاب، مسأله نخســت جامعه نيست، 
جامعه بايد همه تالش خود را به سمت 
اولويت هــاى خود ببرد. امروزه تا زمانى 
كه ما نتوانيم شــكم مردم را سير كنيم و 

توانايى تشــكيل يك زندگى مشترك را 
براى جوانانى كه در سن ازدواج هستند، 
فراهم كنيم به تبع آن شــاهد آسيب هاى 

اجتماعى زيان بارى خواهيم بود.
بــدون ترديد هر يك از ما انســان ها در 
زندگى، به دنبال رسيدن به آرامش هستيم 
و تــالش مى كنيم از هر راه ممكن به آن 
دســت يابيم. دين مبين اســالم بهترين 

وسيله براى رسيدن به آرامش است.
حجــاب زنان و مردان كه اســالم به آن 
ســفارش كرده اســت در سالمت روان 
آنان تأثير به ســزايى داشــته و موجب 
مى شــود آنان را از مفاســد ناشــى از 

بى حجابى در امان نگه دارد.

گ براى كودكان و نوجوانان
لزوم مديريت سو

سالمت روانى جامعه 
در گرو شناخت حجاب

نبود همدلى نبود همدلى رنج را تحمل ناپذير مى كندرنج را تحمل ناپذير مى كند
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بازده غيرعادى بورس
 عامل رشد بازارهاى موازى است

 آغــاز بــازده غيرعــادى ســاير بازارهــا از بــورس بــوده و اگــر 
ــى  ــارات تورم ــالك انتظ ــد و م ــه ياب ــادى ادام ــازده غيرع ــن ب اي
ــبه پول  ــل ش ــل تبدي ــى در مقاب ــچ مانع ــود، هي ــرمايه گذاران ش س

ــدارد. ــول وجــود ن ــه پ ب
يك كارشــناس اقتصادى با اشــاره به رشــدهاى عجيب بازارهاى 
كشور، گفت: در تورم نقطه به نقطه، ماهانه ركود افزايش يافته است، 
بايد در زمينه مديريت تورم مســير درستى انتخاب كنيم؛ زيرا تحليل 

نادرست موجب سياست هاى نادرست نيز مى شود.
بــه گزارش مهر، مجيد شــاكرى ادامه داد: وقتى مــوج تورم ايجاد 
مى شود، برخى فكر مى كنند پايه پولى رشد كرده است، درصد رشد 
پايه پولى بايد در تحليل ها مهم باشد و نبايد براى بررسى هاى تورم 

حجم رشد پايه پولى درنظر گرفته شود.
شــاكرى افزود: تورم، حاصل رشد نقدينگى است و رشد پايه پولى، 
عامل تورم نيســت، در 3 ماه گذشــته پايه پولى 8 درصد و رشــد 
نقدينگى 7/5 درصد بوده است، اگر ميزان رشد نقدينگى به 3 فصل 
آينده نيز منتقل شــود، ميزان رشد نقدينگى از سال گذشته نيز كمتر 

خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادى گفت: انتظارات تورمى مردم به طور ناگهانى 
افزايش پيدا كرده اســت كــه دليل آن افزايش نــرخ بهره انتظارى 
سرمايه گذاران است، به همين دليل مردم از زمستان گذشته شبه پول 
خــود را به پول تبديل كردنــد و در بازارهاى دارايى مختلف آن را 

مى چرخانند.
شــاكرى بيان كرد: رونق بــازار بورس بر ســاير دارايى ها نيز تأثير 
گذاشــته است، سياست گذار ابزار الزم براى كنترل آن را دارد و بايد 

از آنها صحيح استفاده كند.
وى ادامه داد: درباره عرضه اوراق، تا 2 ماهه نخست سال 99، دولت 
تقريبًا هيچ عرضه جدى نداشــت، كه بخشى از آن به دليل مقاومت 
برخى اعضاى دولت بوده اســت؛ از 15 خرداد به بعد درخواســت 
اوراق به 17 هزار ميليارد تومان ظرف 3 هفته رسيد، سياستگذار بايد 

از اين ابزارها بدون ترس استفاده كند.
شــاكرى بيان كرد: آغاز بازده غيرعادى ساير بازارها از بورس بوده 
اســت، حتى در بهمن 98 نيز رشد بورس از ساير بازارها بيشتر بوده 
است، اگر اين بازده غيرعادى ادامه پيدا كند و مالك انتظارات تورمى 
ســرمايه گذاران شــود، هيچ مانعى در مقابل تبديل شبه پول به پول 

وجود ندارد اما دولت مى تواند از اين رشد جلوگيرى كند.
وى گفــت: به طور طبيعى همان انتظاراتى كــه در بازارهاى تورمى 
وجود دارد، در بازار ارز نيز هســت، ولى مكانيزم آن با ساير بازارها 
متفاوت اســت، از نيمه بهمن ســال گذشته مشكالتى در عرضه ارز 

پديد آمد و همين عامل موجب بر هم ريختگى بازار ارز شد.
شــاكرى گفت: وزن ارزى ما در بازار بر روى درهم اســت، وقتى 
موضوع كرونا در سال گذشته رخ داد در بحث دريافت حواله درهم 
مشكل ايجاد شد و همين عامل موجب تنش در بازار ارز نيما گشت؛ 
بنابراين مشكل ارز ناشى از حواله است و ربطى به اسكناس ندارد.

كارشــناس اقتصادى پايش افزود: صادركننده ها بايد ارزهاى خود را 
به داخل كشــور بياورند و بيش از 20 ميليارد دالر از ارز حاصل از 
صادرات بازنگشته كه مربوط به سال 97 و 98 بوده است، انتظارات 
تورمى موجب شــده است كه صادر كننده به دليل گران فروختن ارز 

تا زمانى كه مهلت دارد، ارز خود را تحويل ندهد.
وى ادامــه داد: بنابرايــن انتظار داريم هرچه بــه مهلت تحويل ارز 
صادركننده به بانك مركزى نزديك شــويم، قيمت ارز كاهش يابد، 
موضوع ديگر ارزهاى كاالهاى اساســى اســت كه آمريكا در سال 
گذشته با اســتفاده از فضاى امنيتى باز شده بر روى آن فشار آورده 

است.
شاكرى بيان كرد: سفر آقاى همتى به عراق پاسخ به فشارهاى آمريكا 
بود، با اين حال اگر بــازده غيرعادى در يك بازار رخ دهد، بر روى 
ســايرين نيز اثر مى گذارد، سياست گذار مى تواند اين بازده غيرعادى 
را كنتــرل كند، عرضه صندوق هاى پروژه براى ســاخت زير بناهاى 
كشور يكى از راه هاى مهم كنترل بازده غيرعادى بازار بورس است.

خبرى از بورس مسكن نشد!
 بــا وجود اينكه مســئوالن از راه اندازى بورس مســكن، به عنوان 
پنجمين بورس كشور در هفته جارى خبر داده بودند، هفته به انتهاى 

خود رسيد و شاهد تحقق اين وعده نبوديم!
به گزارش ايسنا، دهم تيرماه بود كه على صحرايى، مديرعامل بورس 
تهــران از راه اندازى بورس امالك، مســتغالت و امتيازات خبر داد و 
گفــت: در واقع يك بــورس جديد به عنوان پنجمين بورس كشــور 
راه اندازى خواهد شــد كــه در اين بازار هم زمينــه، هم منابع و هم 
آپارتمان و ملك معامله مى شود. البته اين متفاوت با سهام شركت هاى 

ساختمانى است.
همچنين اعالم شد كه هدف از راه اندازى بورس مسكن اين است كه 

قيمت تمام شده مسكن براى مصرف كننده نهايى كاهش يابد.
در اين راســتا و طبق وعده مسئوالن قرار بود بورس مسكن در هفته 

جارى راه اندازى شود اما اين اتفاق نيفتاد.
بر اين اســاس، آنچه با عنوان بورس مسكن در ماه هاى گذشته مطرح 
شده در واقع صندوق هاى سرمايه گذارى زمين و ساختمان است و با 
بورس امالك و مستغالت كه قرار است عمدتا به فروش دارايى هاى 

مازاد شركت هاى دولتى بپردازد تفاوت دارد.
اين عرضه امالك در واقع در راســتاى قانــون رفع موانع توليد انجام 
مى شود. اين قانون شــركت هاى دولتى تا پايان امسال فرصت دارند 
تــا امالك و دارايى هــاى مازاد خود را به فروش برســانند و در غير 
اين صورت با ماليات هاى ســنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه 
گفته مى شود بانك ها به تكاپو افتاده اند تا دارايى هاى غيرمولد خود را 

به نقدينگى نزديك كنند.
اما صندوق هاى زمين و ساختمان كه از آن به عنوان بورس مسكن ياد 
مى شــود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح كه حاصل همفكرى وزارت 
راه و شهرسازى با سازمان بورس است به عرضه پروژه هاى ساختمانى 
و حمل و نقل در بازار سهام مى پردازد. البته اين فرايند هنوز عملياتى 

نشده و منتظر اصالح آئين نامه از سوى دولت به سر مى برد.
مطابق اين برنامه قرار است نقدينگى ساخت پروژه هاى ساختمانى و 
حمل و نقل از طريق واگذارى برگه هاى سهام به متقاضيان تأمين شود.

طبق مدلى كه وزارت راه و شهرســازى ارائه كرده پروژه ها به صورت 
مترى عرضه خواهد شــد و ظاهراً هر ســهم به عنــوان يك متر مربع 
درنظر گرفته مى شــود. به طور مثال براى واحدى در طبقه چهارم يك 
ساختمان معادل هزار برگه سهام با قيمت مشخص تعيين مى شود. اگر 
فــردى تمام هزار برگه را خريدارى كنــد در پايان پروژه مالك واحد 

مد نظر خواهد بود.

هيچ گونه تسهيالت گمركى به كارت هاى 
بازرگانى مشكوك اعطا نمى شود

 به گفته معاون گمرك طى 13 فقره نامه طبقه بندى شــده، اقدام به 
اعالم مشخصات كارت هاى بازرگانى مشكوك شد.

به نقل از گمرك ايران، مهــرداد جمال ارونقى گفت: همه كارت هاى 
بازرگانى مشكوك در فرايند ترخيص گمرك در مسير قرمز اظهارنامه 
قرار مى گيرند و هيچ گونه تسهيالتى از سوى گمرك به اين كارت هاى 

بازرگانى اعطا نمى شود.
جمال ارونقى با اشــاره به اقدامات گمرك درباره پيگيرى برگشت ارز 
صادراتــى، افزود: با توجه به لزوم توديع تعهــد صادركنندگان براى 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنايت به شائبه افزايش صادرات 
غيرمتعارف توســط برخى صاحبــان كاالهاى صادراتــى و احتمال 
اجاره اى بودن كارت هاى بازرگانى آنها، احصاى شاخص هاى عمومى 
عمليات مشــكوك در رويه صادرات در دستور كار حوزه فنى و امور 
گمركى گمرك ايران قرار گرفته و شــاخص هاى اشاره شده در ده بند 
طى بخشــنامه طبقه بندى شده در دى ماه ســال 97 به همه گمركات 

اجرايى كشور ابالغ شده است.

دستورالعمل تأمين مالى بنگاه هاى اقتصادى 
كوچك و متوسط ابالغ شد

 بانك مركزى «دستورالعمل تأمين مالى بنگاه هاى اقتصادى كوچك 
و متوســط در سال 1399» را با هدف هموارسازى مسير توليد ملى و 

حمايت از بنگاه هاى اقتصادى، به شبكه بانكى كشور ابالغ كرد.
به نقل از روابط عمومى بانك مركزى، براســاس اطالعات دريافتى از 
ســامانه ثبت نام واحدهاى توليدى، آمار عملكرد اجراى اين طرح در 
سال  1398، حاكى از تأمين مالى تعداد 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادى 
كوچك و متوسط با تخصيص مبلغى معادل 544 هزار و 703 ميليارد 

ريال توسط شبكه بانكى است.
پيرو ابالغ دســتورالعمل تأمين مالى بنگاه هاى كوچك و متوسط در 4

سال گذشته و اتخاذ رويكرد مســاعدت مقرراتى، زمينه مناسب ترى 
به   منظور تأمين مالى واحدهاى ياد شــده فراهم شده و عملكرد مزبور 
نشــان از همراهى و اهتمام نظام بانكى در اجراى تاكيدات مقام معظم 
رهبرى و سياست هاى دولت براى حمايت هرچه بيشتر از واحدهاى 
توليدى كوچك و متوسط دارد تا به اين ترتيب امكان هدايت بهينه و 
صحيح منابع مالى موجود در راســتاى بهبود وضعيت اشتغال و رشد 
اقتصادى در كشور فراهم شــود. در سالجارى نيز با توجه به شرايط 
ويژه اقتصادى و اعمال تحريم هاى ظالمانه عليه كشور، بانك مركزى 
براى هموارسازى مسير توليد ملى و حمايت از بنگاه هاى اقتصادى در 
راســتاى تحقق شعار جهش توليد، هدايت نقدينگى جامعه به سمت 
بخش هاى مولد و تأمين مالى توليدكنندگان داخلى و تأمين سرمايه در 

گردش بنگاه هاى اقتصادى را هدفگذارى كرده است.

 با توجه به لغو ممنوعيت واردات تلفن همراه با ارزش 
باالى 300 يورو دليلى براى افزايش قيمت موبايل وجود 
ندارد و قيمت ها بايد به حالت پيش برگردد، بنابراين بهتر 

است شهروندان براى خريد موبايل عجله نكنند.
رئيــس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاى صوتى و 
تصويرى و تلفن همراه و لوازم جانبى با انتقاد از انتشار 
خبر ممنوعيت واردات موبايل هــاى باالى 300 يورو، 
تصريح كرد: اين خبر موجب افزايش قيمت موبايل  شد 
و حتى قيمت برخى تلفن هاى همراه گران قيمت به 50

تا 60 ميليون تومان رسيد.
ابراهيم درستى به ايســنا گفت: عده اى مى خواستند از 

اين شــرايط ســود هنگفتى ببرند. بيش از يك ميليون 
تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشد و مكالمه برقرار 
نشده كه با اعالم اين خبر قيمت آن ها هم افزايش پيدا 
كرد.درستى ضمن قدردانى از مجموعه دولت، وزارت 
صنعت و وزارت ارتباطات براى منتفى اعالم كردن اين 
مصوبه، اظهار كرد: از دســتگاه هاى نظارتى مى خواهيم 
اجازه ندهند عده اى از شرايط سوءاستفاده كنند و گرانى 
را به گردن مغازه داران بياندازد. گرانى با گران فروشــى 
متفاوت اســت و بيشــتر مغازه داران جنــس را گران 
مى خرند، زيرا برخى شــركت ها چند دستگاه پز دارند 
و مغازه داران بايد عالوه بر قيمت شــفاف، يك قيمت 

هم زير ميز بكشند.
رئيــس اتحاديه فروشــندگان دســتگاه هاى صوتى و 
تصويــرى و تلفن همراه و لوازم جانبــى با بيان اينكه 
برخى شركت ها موبايل را فقط در فروشگاه هاى زيرنظر 
خودشان توزيع مى كنند، تصريح كرد: اين مسأله موجب 
وجود اختالف قيمت فاحش در بازار مى شود كه ضرر 
آن به مصرف كننده مى رسد و بدنامى آن براى مغازه دار 

است.
 موبايل نخريد، ارزان مى شود

وى بــا بيان اينكه با وجود لغو اين مصوبه قيمت ها بايد 
كاهش پيدا كند و در اين زمينه بايد نظارت انجام شود، 

تصريح كــرد: دليلى براى افزايش قيمت وجود ندارد و 
به مصرف كنندگان مى گويم براى خريد شــتاب نكنند، 
فروشندگان هم سود عادالنه روى كاال بكشند و به وارد 
كنندگان تذكر مى دهم از شــرايط بحرانى سوءاستفاده 

نكنند.
درســتى در پايان خاطرنشان كرد: شــركت ها مكلف 
هســتند كاالى خود را بين فروشــندگان توزيع كنند، 
تعميركاران و با مشاهده پروانه كسب مطمئن شوند كه 

افراد فروشنده هستند.
به تازگى در روزهاى اخير محدوديت واردات موبايل با 
ارزش باالى 300 يورو كه از سوى انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبى اعالم شــده بود، خبرساز 
شــد، اما امروز اين انجمــن در اطالعيه اى كه با عنوان 
«شفاف سازى  درباره محدوديت واردات موبايل با ارزش 
باالى 300 يورو» منتشر كرده، اعالم كرده كه اين تصميم 
به دليل «محدوديت هــاى اخير ارزى و در جهت تأمين 
حداكثرى نياز موبايل در كشور و كنترل و مديريت بهينه 

واردات تمامى كاالها در كشور صورت گرفته است.»
اما در نهايت روز گذشــته در كميته مشترك ميان بانك 
مركــزى و وزارتخانه هاى صمت و ارتباطات و فناورى 
اطالعات موضوع اعمال ممنوعيت واردات گوشى هاى 

باالى 300 يورو منتفى شد.

جزئيات دريافت وام وديعه مستأجران
 حداكثر متراژ واحد مسكونى مستأجران تهرانى براى برخوردارى از تسهيالت وديعه در 

تهران 75 متر و در ساير شهرها90 مترمربع در نظرگرفته شده است.
به نقل از پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، وزير راه و شهرسازى به بيان جزئياتى از 
تســهيالت كمك هزينه وديعه مسكن پرداخت و افزود: قرار شده است، كميته تأمين منابع 
ستاد ملى مبارزه با كرونا با محوريت بانك مركزى، اقدامات الزم در اين باره را مدنظر قرار 
دهد و بخشى از منابع 75 هزار ميلياردتومانى كه براى مبارزه با كرونا تخصيص داده شده 

است را براى كمك به مستأجران نيازمند در نظر بگيرند.

ــن  ــراى پرداخــت اي ــاى انجام شــده ب ــق تصميم گيرى ه ــزود: مطاب محمــد اســالمى اف
ــا  ــق ب ــد مطاب ــرار دارد باي ــار مســتأجران ق ــه در اختي تســهيالت، واحــد مســكونى ك
الگــوى مســكن باشــد؛ بديــن معنــا كــه بيشــترين متــراژ واحــد مســكونى مســتأجران 
ــن تســهيالت 75 و در ســاير شــهرهاى كشــور 90  ــراى برخــوردارى از اي ــى ب تهران

مترمربــع در نظرگرفتــه شــده اســت.
اســالمى نكته مهم ديگر براى پرداخت اين تسهيالت را وجود قرارداد رسمى اجاره، ميان 
موجر و مستأجر خواند و گفت: اين تسهيالت پس از نهايى شدن به عنوان كمك هزينه وديعه 
مســكن از طريق شــبكه بانكى در اختيار مالكان قرار مى گيرد و مستأجران صرفا كارمزد 

تسهيالت را پرداخت مى كنند.

غزل اسالمي »
 بــا افزايــش قيمــت دالر، خارجي هــا 
محصــوالت ايرانــي را بــا قيمــت كمتري 
مي خرنــد كه موجب كاهش ارزآوري و هدر 

رفتن منابع ملي مي شود.
رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش استان 
همدان گفت: 7 ســال پيش هركيلو كشمش 
را 3 دالر به خارجي ها مي فروختيم اما امروز 
آن را حدود يك دالر مي فروشــيم. چون آنها 
متوجه هســتند كه با باال رفتــن قيمت دالر 
درآمد ريالي ما روبه افزايش اســت؛ بنابراين 
بــا هربار گران شــدن دالر در ايــران قيمت 
پيشــنهادي خــود را كاهش دادنــد و ما هم 
چون مجبور به فروش محصول خود هستيم 

به ناچار پيشنهادشان را پذيرفته ايم. 
منوچهر رضايي توضيــح داد: آن زمان قيمت 
دالر حدود 2 هزار و 900 تومان بود و درآمد 
ريالي ما براي هركيلو كشمش كمتر از 9 هزار 
تومان مي شد و درحال حاضر آن را حدود 30
هزار تومان مي فروشيم اما وقتي دالر كمتري 
وارد كشــور شود يعني سرمايه ها از بين رفته 

است. 
رضايي درباره چرايي اين اتفاق توضيح داد: 
خارجي ها مي دانند كه در ايران قيمت هر دالر 
رو به افزايش اســت و با فروش و صادرات، 
درآمد ريالي ما افزايــش مى يابد؛ بنابراين از 
اين موقعيت اســتفاده مي كننــد و رقم هاي 

پيشنهادي شان را روز به روز كاهش مي دهند.
رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش گفت: 
با اينكه پايين نگه داشــتن قيمت دالر موجب 

كاهش تورم مي شود اما موافِق آن نيستم چون 
وقتي قيمت آن كنترل شود به يك باره جهش 
قيمتي پيدا مي كنــد. چنانچه در كمتر از چند 
هفته قيمت دالر از 16 هزار تومان به 22 هزار 
تومان رسيد و همين موجب افزايش جهشي 
قيمت در بازارهاي ديگر شــد و اين به ضرر 

همه است.
رضايي افزود: قانون هاي يك شبه صادراتي هم 
آســيب زيادي به صادرات زده درصورتي كه 
در شــرايط فعلي بايد به صادركنندگان فشار 

كمتري بياورند.

نيمايــي  ارز  موضــوع  داد:  ادامــه  وي 
ــر  ــا اگ ــرده ام ــدود ك ــدگان را مح صادركنن
را  كشــور  اقتصــاد  مي خواهــد  دولــت 
نجــات بدهــد بايــد دســت صادركننــدگان را 
بــاز بگــذارد و بــراى جهــش در صــادرات از 
آنهــا حمايــت بكنــد. در اين صــورت اســت 
ــت در  ــادرات نف ــراي ص ــي ب ــه جايگزين ك

كشــور ايجــاد مي شــود.
رضايي گفت: سال گذشته 9 دليل نوشتم كه 
قانون ارز نيمايي نبايد بــراي صادركنندگان 
اجرا شــود كه نمايندگان وقــِت مالير آن را 

نزد رئيس كل بانــك مركزي برده و پيگيري 
كردند و بنا شد خودم براي توضيح داليل به 
ايشان مراجعه كنم. تا اينكه با پيگيري ها موفق 
شديم صادرات بخش كشاورزي در سال 99

مشمول ارز نيمايي نباشد.
رضايي در پايان گفت: چشــم انداز مثبتي در 
بخش صادرات سال 99 نمي بينم اما خواهش 
مي كنيــم به پاس احترام به نامگذاري ســال 
تصميم گيرنده  مسئوالن  توليد»،  «جهش  به نام 
اقداماتي انجام بدهند كه در مسير نامگذاري 

سال حركت كنيم.

 دولت هيــچ برنامه اى براى افزايش قيمت 
نان ندارد و تا زمانى كه يارانه پرداخت مى شود 

قيمت نان گران نخواهد شد.
سرپرســت معاونت بازرگانى داخلى وزارت 
صمت گفت: برخالف افزايش خريد تضمينى 
گندم كه به منظور حمايت از كشاورزان انجام 
شده، افزايش قيمتى براى نان در سالجارى در 
نظر گرفته نشده و نرخ نان همان قيمت تعيين 

شده در سال گذشته است.
محمدرضــا كالمى افزود: نرخ خريد تضمينى 
هر كيلوگرم گندم با هزينه هاى جانبى در سال 
99، 2 هزار و 700 تومان تعيين شــده و اين 
درحالى اســت كه مصرف ســاالنه گندم در 
كشور 11 ميليون تن است كه 9/5 ميليون تن 
از آن يارانه اى است و 80 درصد از 9/5 ميليون 

تن گندم يعنى حدود 7/5 تا 8 ميليون تن گندم 
به صورت يارانه اى و با نرخ هر كيلوگرم 665 

تومان در اختيار نانوايى ها قرار مى گيرد.
وى با بيــان اينكه 20 درصــد ديگر از 9/5 
ميليون تن گندم به صورت يارانه اى اما با نرخ 
هر كيلوگــرم 900 تومان در اختيار نانوايى ها 
قرار مى گيرد، به مهر گفت: حدود 80 درصد 
نانوايى ها گندم يارانــه اى با نرخ 665 تومان 
دريافــت مى كننــد كه قيمت تمام شــده هر 
كيلوگرم آرد اين نانوايى ها حدود 850 تومان 
است و 20 درصد الباقى كه گندم با نرخ نيمه 
يارانــه اى 900 تومان به آنهــا تعلق مى گيرد 
قيمت تمام شــده هر كيلوگرم آرد اين دسته 
از نانوايى ها حــدود  هزار و 350 تا  هزار و 
400 تومان اســت؛ بر اين اســاس قيمت هر 

كيسه آرد 40 كيلوگرمى براى نانوايى هايى كه 
آرد يارانه اى (665 تومــان) مى گيرند حدود 
33 تا 35 هزار تومان است و قيمت هر كيسه 
آرد 40 كيلويــى بــراى نانوايى هايى كه آرد 
نيمه يارانه اى 900 تومانى مى گيرند بر اساس 
كيفيت و درصد ســبوس گيرى آن بين 52 تا 

56 هزار تومان است.
كالمى گفت: دولت در ســال 98، 11 هزار 
و 500 ميليــارد تومان يارانــه نان پرداخت 

مى كرد كه بخشــى از آن به صــورت يارانه 
پنهان و بخشــى از آن هــم در قالب يارانه 
نقــدى يعنى هر نفر 5 هزار تومان در هر ماه 
به حساب سرپرســتان خانوار واريز مى شد؛ 
اما با افزايش نرخ خريد تضمينى گندم به هر 
كيلوگرم 2 هــزار و 700 تومان يارانه پنهان 
نان از 11 هزار و 500 ميليارد تومان ســال 
98 بــه 22 هزار ميليارد تومان در ســال 99 

افزايش يافته است.

صادركننده همداني مى گويد

حيف وميل شدن سرمايه ملي 
با افزايش قيمت دالر

دولت برنامه اى براى افزايش 
قيمت نان ندارد

دليل افزايش قيمت گوشت قرمز اعالم شد
 رئيــس اتحاديــه گوشــت 
گوســفندى دليل افزايش قيمت 
گوشت گوســفند را در 2 هفته 
آاليش  قيمــت  كاهش  اخيــر، 
گوســفند، دپــوى دام به دليــل 
نزديكى بــه عيد قربان و خروج 
غيرمجــاز دام از مرزهاى غربى 

كشور دانست.
على اصغر ملكى اظهار كرد: در 2
هفته اخير، گوشت گوسفندى حدود ده هزارتومان افزايش قيمت 
پيدا كرده است و درحال حاضر مغازه دار شقه بدون دنبه گوسفندى 
را حدود 97 تا 99 هزارتومان خريدارى كرده و با ده درصد ســود 
يعنى با قيمت 110 تا 115 هزار تومان به مشتريان عرضه مى كند. 
وى به ايســنا گفــت: به دليل اينكــه عيد قربان پيش رو اســت، 
دامــداران دام را دپو مى كنند. چون تصــور دارند در آن بازار بهتر 
مى توانند دام هايشــان را بفروشند. موضوع ديگر نيز اين است كه 
دام به صورت غيرمجاز از مرزهاى غربى كشور و از شهرستان هاى 
اشنويه و پيرانشهر خارج مى شود. همچنين قيمت آاليش گوشت 
نيز كاهش يافته اســت و تمام ايــن عوامل موجب افزايش قيمت 

ريدگوشت گوسفندى در اين مدت شده است.
نخ

يل 
وبا

م
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 تماشاگران، همواره به عنوان سرمايه هاى اصلى 
فوتبال و ساير ورزش هاى عامه پسند مطرح مى شوند. 
اما نگاهى به پهنه مسابقات داخلى، نشان مى دهد كه 
متوليــان فوتبال، نه تنها از اين ســرمايه هاى بالقوه، 
به درستى استفاده نمى كنند، بلكه با مديريت نادرست، 

زمينه رفتارهاى ناهنجار را در آنان فراهم مى آورند.
به گزارش ايسنا، ورزش به عنوان پديده اى اجتماعى، 
در جوامع مدرن امروز جايگاه خاصى در مطالعات 
انديشمندان علوم مختلف يافته است. ابعاد گوناگون 
اين پديده، آن را از يك امر رقابت انگيز صرف خارج 
ساخته و دامنه آن را به اغلب موضوعات اجتماعى 

پيوند داده است.
در ميان رشته هاى مختلف ورزشى، فوتبال جايگاه 
برترى دارد. از سال 1960 كه فوتبال ديگر به عنوان 
يك ورزش گروهى مطرح نبود و حيات اجتماعى 
يافت، توجه محققان اجتماعى را به خود جلب كرد، 
تا جايى كه فيلسوف مشهور ژان پل سارتر گفته است: 
خصوصيات يــك جامعه را در فوتبال آن كشــور 

جست وجو كنيد.
به گفتــه پژوهشــگران اين حــوزه، تنــوع ابعاد 
مختلف فوتبال به گونه اى اســت كه درحال حاضر 

از آن به عنوان يك صنعت ياد مى شــود و رؤســاى 
فدراسيون هاى كشــورى، قاره اى و جهانى فوتبال 
در رده افراد بانفوذ و قدرتمند سياســى قرار دارند. 
اما اين صنعت پررونق، روى ديگرى هم دارد و آن 
تنش هايى است كه از پيش، حين و پس از مسابقات 
مهيج فوتبال، ميان هــواداران مختلف با يكديگر و 
توسط آشــوب گران يا به اصطالح هوليگان ها رخ 
مى دهد و گاهى موجب بروز حوادث تلخى مى شود.

رقابت هاى ورزشى، ورزشكاران و تماشاگران را در 
وضعيتى هايى قرار مى دهند كه ممكن است قواعد 
و هنجارها و تقسيم كارهاى رايج را به آسانى نقض 
كرده و به رويارويى پرخاش جويانه و خشونت آميز 
روى آورند.در رابطه با اين موضوع مهم كه در كشور 
ما نيز ابعاد گوناگونى پيدا كرده اســت، محققانى از 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز و واحد علوم 
و تحقيقات، پژوهشــى را انجــام داده اند كه در آن، 
پديده هوليگانيســم در بين تماشاگران فوتبال مورد 

تبيين جامعه شناختى واقع شده است.
اين پژوهش جالب از طريق پرسشنامه و با مشاركت 
422 نفر از تماشاگران فوتبال شهر تهران انجام شده 
اســت. طبق يافته هاى اين مطالعه، محيط پيرامون، 

هيجانــات كاذب، امكانــات رفاهى و شــخصيت 
برون گرا بر هوليگانيسم مؤثر هستند و امكان حركت 

به سوى آن را فراهم مى آورند.
اســتاديار  رحمانى خليلى،  احســان  اين بــاره،  در 
جامعه شناسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مركز 
و همكارش در اين تحقيق مى گويند: «2 عامل محيط 
پيرامون و هيجانات كاذب تماشاگران فوتبال به طور 
مستقيم مى تواند هوليگانيسم را در تماشاگران فوتبال 
ايجاد نمايد. همچنين عواملى مثل امكانات رفاهى 
و شخصيت برون گرا به شــكل غيرمستقيم بر اين 

موضوع اثر مى گذارند».
طبــق اين يافته ها، هيجانــات كاذب عالوه بر تأثير 
مستقيم به شكل غيرمستقيم نيز از طريق تأثيرگذارى 
بر محيــط پيرامون بــر ايجاد هوليگانيســم تأثير 
مى گذارند. رحمانى خليلــى و همكارش، با توجه 
بــه نتايجى كه از پژوهش خود به دســت آورده اند، 
پيشــنهاداتى را براى كنترل بيشتر اين موضوع ارائه 

داده اند. به گفته اين محققان:
- ســازمان و نهادهايى كه امــكان تأثيرگذارى بر 
رفتار تماشاگران را دارند يعنى باشگاه هاى ورزشى، 
فدراســيون فوتبال و نظاير اينها، بايد در چارچوب 

ارتباطى متقابل با يكديگر، الگوى رفتارى مناسب به 
نوجوانان و جوانان جامعه به خصوص طرفدار فوتبال 

براى كنترل آن ها ارائه دهند.
- با توجه به اينكه نوجوانان و جوانان به اقتضاى سن 
از نيروى هيجانى بااليى برخوردارند، مجارى تخليه 
انرژى هيجانى الزم براى آنها فراهم شود. براى مثال 
اجراى كنسرت با حضور يكى از خوانندگان محبوب 

مى تواند در اين زمينه مؤثر باشد.
- افزايش امكانات رفاهى موجود در اســتاديوم ها، 
يكى ديگر از كارهاى مهمى اســت كه مى تواند در 

كنترل خشم هواداران مؤثر باشد.
- آموزش به مأمورين انتظامى و برگزارى كالس ها 
و دوره هــاى آموزشــى بــراى كادر حفاظــت از 
اســتاديوم هاى ورزشى براى برخورد به دور از تنش  

با تماشاگران بايد در دستور كار قرار گيرد.
- برنامه ريــزى اصولى براى نحــوه ورود و خروج 
افراد و تماشاگران به استاديوم ورزشى، به طورى كه 
هم شــأن و منزلت افراد حفظ شود و هم كمترين 

تنش و برخورد ايجاد شود.
- فراهم سازى بسترها و زيرساخت هاى مناسب براى 
حضور بانوان در استاديوم ها به شكل منطقى و با طى 
شدن پروسه زمان بر آن و راهكار اصولى و مدون بايد 

مدنظر قرار گيرد. 
اين يافته هاى علمى پژوهشى كه درصورت به كار 
گرفته شدن توسط نهادهاى مرتبط، مى تواند تا حد 
زيادى به آرام و سالم شدن جو استاديوم هاى فوتبال 
بينجامد، در فصل نامه «علوم اجتماعى» وابســته به 

دانشگاه عالمه طباطبائى منتشر شده  است.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بارسلونا سند سقوط اسپانيول 
را امضا كرد

 تيم فوتبال بارســلونا با فتح دربى ايالت كاتالونيا، ســند سقوط 
اسپانيول را امضا كرد.

در دربى ايالت كاتالونيا، بارسلونا در ورزشگاه «نيوكمپ» از اسپانيول 
پذيرايى كرد و در نهايت به برترى يك بر صفر رسيد.

در اين جدال نابرابر بارسا براى افزايش شانس خود براى قهرمانى و 
اسپانيول براى فرار از سقوط محكوم به پيروزى بودند كه در نهايت 

كام بارسايى ها شيرين شد.
بازى درحالى آغاز شــد كه بارســلونا براى حفظ آخرين اميدهاى 
قهرمانى خود بايد به 3 امتياز مى رســيد و اسپانيول قعرجدولى براى 

بقا در الليگا، نياز مبرمى به كسب برترى داشت.
مطابق انتظار روند بازى در اختيار بارســلونا بود، اما ستاره هاى اين 
تيم صاحب موقعيت چندانى براى گلزنى نشــدند. از ســوى ديگر 
بازيكنان اسپانيول با تالش زيادى در پى بسته نگه داشتن دروازه تيم 

خود بوده تا شايد در ضد حمالت بتوانند به بارسلونا ضربه بزنند.
در دقيقه 56 كار تيمى بازيكنان بارسلونا سبب شد تا «لوييس سوارز» 

از فرصت استفاده كرده و تك گل بازى را به نام خود بنويسد.

8 ستاره استقالل در مرز جدايى 
 قرارداد 8 بازيكن شــاخص استقالل در انتهاى فصل به پايان مى 

رسد واين موجب نگرانى هواداران شده است.
روزبه چشمى، فرشــيد اسماعيلى، محمد دانشــگر، فرشيد باقرى، 
على كريمى، داريوش شــجاعيان، مرتضى تبريزى و محسن كريمى 
8 بازيكنى هســتند كه در پايان فصل جارى قراردادشان با استقالل 
به پايان مى رســد. باتوجه به اتفاقات سال هاى گذشته هواداران اين 
تيم نگران اين موضوع هستند كه شاهد خروج بازيكنان كليدى خود 
باشند. يكى از بدشانسى هاى استقالل و احمد سعادتمند پايان يافتن 

قرارداد 8 بازيكن در پايان ليگ برتر نوزدهم است.
بــه گزارش ايلنا، از اين 8 بازيكن حداقل 6 نفر از بازيكنان اصلى و 
شــاخص تيم هستند كه اگر به هر دليل آن ها از استقالل جدا شوند، 
پيدا كردن جانشــين برايشان بسيار ســخت خواهد بود. اين شرايط 
مى طلبد كه مديران باشــگاه و در رأس آن احمد ســعادتمند خيلى 
زود فكرى اساســى براى اين موضوع كند تا اســتقالل در دقيقه  90

غافلگير نشود.

AFC  هفته آينده تكليف ليگ قهرمانان را 
مشخص مى كند

 كنفدراســيون فوتبال آسيا تكليف نهايى ليگ قهرمانان آسيا را تا 
يك هفته ديگر مشخص خواهد كرد.

ليگ قهرمانان آســيا پس از پايان هفته دوم به دليل شــيوع ويروس 
كرونا تعطيل شــد. تاكنون زمان دقيق و نحوه برگزارى و البته كشور 

ميزبان براى ادامه ليگ قهرمانان آسيا مشخص نشده است.
روزنامــه اســتاد الدوحــه در آخريــن شــماره خــود نوشــت: دفتــر 
ــالدى  ــاه مي ــط م ــيا در اواس ــال آس ــيون فوتب ــى كنفدراس اجراي
جــارى تشــكيل جلســه مى دهــد و تكليــف نهايــى ليــگ قهرمانــان 

آســيا را مشــخص خواهــد كــرد.
اين روزنامه قطرى نوشــت: آنچه روشن است اين است كه ادامه 
ليگ قهرمانان آســيا بدون تماشــاگر خواهد بود و چه در غرب 
و چه در شــرق آسيا به ميزبانى يك كشــور برگزار مى شود. اين 
درحالى است كه قرار است براى نخستين بار در قاره آسيا بازى ها 
در مرحلــه حذفى به صورت تك بازى باشــد و حتى ديدار فينال 
هم تك بازى است. طبق اعالم AFC اين بار فينال در غرب آسيا و 
به صورت تك بازى است و اين موجب مى شود شانس تيم هاى غرب 
آســيا براى قهرمانى بيشتر باشد. ايران در فصل جارى ليگ قهرمانان 
آسيا 4 نماينده دارد كه اتفاقا هيچ كدام از آنها عملكرد خوبى از خود 

نشان نداده اند و شانس كمى براى صعود به  دور بعد دارند.

پايان ليگ برتر فوتبال 
از دسترس خارج شد

 لغو بازى هاى اســتقالل و فوالد و عقــب افتادن بازى هاى اين 2 
تيــم در هفته هاى آينده، پايان ليگ و آغاز فصل آتى را از دســترس 

خارج كرده است.
به گزارش ايســنا، اين هفته ديدار 2 تيم فوالد خوزستان و استقالل 
تهران با حريفانشــان به دليل ابتالى چنديــن بازيكن آنها به ويروس 
كرونا لغو شد و تكليفشــان هنوز مشخص نيست. اگر پروتكل هاى 
بهداشــتى اجرا شوند،  اين 2 تيم بايد حداقل 2 هفته در قرنطينه به سر 
برنــد كه به اين ترتيــب چند هفته ليگ را از دســت خواهند داد و 

بازى هايشان معوقه خواهد شد.
اگر چه لغو بازى هاى استقالل و فوالد در نگاه نخست به مثابه عقب 
افتادن فقط چند بازى به نظر مى رسد اما اين اتفاق پيامدهاى سنگينى 
براى فوتبال باشــگاهى ايران به دنبال دارد كه انتهاى آن نامشــخص 
است. طبق اعالم سهيل مهدى، اين 2 تيم به مدت 2 هفته در قرنطينه 
خواهند بود و پس از آن هم چند صباحى براى ريكاورى و به دســت 
آوردن آمادگى خود تمرين مى كنند و آماده مسابقات مى شوند كه در 

بهترين حالت حدود 3 هفته به طول مى انجامد.
تعطيلى مســابقات اين 2 تيم در اين مدت زمان، تبعات سنگينى براى 
ليگ به دنبال دارد كه بــراى درك بهتر اين موضوع به بازى هاى لغو 

شده استقالل و فوالد در ادامه ليگ نگاهى خواهيم داشت:
هفته بيست وسوم(15 تير): پارس جنوبى- استقالل و نساجى- فوالد

هفته بيســت وچهارم(21 تير): اســتقالل- تراكتــور و فوالد - نفت 
مسجد سليمان

هفته بيست وپنجم(26 و 27 تير): پرسپوليس - فوالد و صنعت نفت 
آبادان - استقالل

هفته بيست وششم(2 مرداد): فوالد - ذوب آهن و استقالل - نساجى
هفته بيست وهفتم(7 مرداد): استقالل- سپاهان و گل گهر- فوالد

در واقع پس از هفته بيست وهفتم است كه استقالل و فوالد مى توانند 
به چرخه مســابقات اضافه شــوند و همپاى ســاير تيم ها به رقابت 

بپردازند اما اين اتفاق با مشكالتى روبه رو است.
با توجه به اينكه استقالل و فوالد همانند تيم هاى تراكتور و سپاهان در 
كورس قهرمانى قرار دارند، نياز است همانند فصول گذشته بازى هاى 
2 هفته پايانى ليگ به صورت همزمان برگزار شــود و در اين صورت 
نبايد هيچ تيمى بازى معوقه داشــته باشد. در نتيجه سازمان ليگ پس 
از برگزارى هفته بيست وهشتم، بايد ابتدا به برگزارى بازى هاى معوقه 
اســتقالل و فوالد اقدام كند تا اين 2 تيــم هم 5 بازى معوقه خود را 
انجام دهند و همپاى ســايرين 28 بازى انجام داده باشند و سپس 2

هفته پايانى برگزار شود.
نگاهى به تقويم مســابقات نشان مى دهد كه انجام 8 ديدار در فاصله 
هفتم مرداد تا هفتم شهريور امرى غيرممكن است و اين تيم ها نهايتا 
مى توانند 5 ديدار خود را انجام دهند و باز هم امكان برگزارى 2 هفته 

پايانى مسابقات وجود نخواهد داشت.
ــوند. اردوى  ــاز مى ش ــا آغ ــاى فيف ــز روزه ــهريور ني ــط ش از اواس
تيــم ملــى ايــران بــراى افزايــش آمادگــى خــود بــراى حضــور در 
ــر  ــرورت آن از ه ــه ض ــود ك ــاز مى ش ــى آغ ــام جهان ــى ج انتخاب
ــاى  ــى بخشــى از روزه ــم مل ــتر اســت. در نتيجــه تي ــى بيش رقابت

ــد. ــاص مى ده ــود اختص ــه خ ــهريور را ب ش
پس از اين مســابقات هم ليگ قهرمانان آســيا آغاز خواهد شد كه 4
تيم ايرانى بايد در آن شــركت كنند و حدود چند هفته اى درگير آن 

خواهند بود و مجالى براى ليگ نمى ماند.
با نگاه خوش بينانه به تقويم مسابقات و درصورتى كه هيچ تيم ديگرى 
دچار شيوع گسترده ويروس كرونا نشــود، سازمان ليگ براى اتمام 
ليگ كار دشوارى دارد و به نظر مى رسد اين رقابت ها اواخر شهريور 

يا اوايل مهر به پايان مى رسد.
به جز ايــن، موضوع آغاز فصل جديد فوتبال هم مدنظر اســت كه 
به دليل فشــردگى بازى هاى ملى در مهر و آبان كه همزمان با 4 بازى 
سرنوشت ساز تيم ملى در انتخابى جام جهانى است و تيم ها هم بايد 
مدت زمانى را به اســتراحت بپردازند، آغاز ليگ بيستم به ابتداى آذر 
موكول مى شود كه باز هم سازمان ليگ را در اتمام فصل دچار مشكل 

خواهد كرد.
موضوعــى كــه بيــش از هرچيــزى بــه ذهــن مى رســد ايــن اســت 
ــال و ســازمان ليــگ درحالى كــه مى توانســتند  كــه فدراســيون فوتب
فصــل جــارى را بــا توجــه بــه كاســتى هاى موجــود در زيرســاخت 
فوتبــال ايــران، مختومــه اعــالم كننــد، مبــادرت بــه برگــزارى ادامــه 
ــه را  ــات غيرمترقب ــه اتفاق ــد دامن ــون نمى توانن ــد و اكن فصــل كردن

كاهــش دهنــد.
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پيشخوان
زمان آغاز ليگ دسته دوم اعالم شد

پاس و شهردارى آماده مسابقات هستند
 سازمان ليگ فدراسيون فوتبال ايران برنامه بازى هاى هفته بيست ودوم 

تا بيست وچهارم ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور را اعالم كرد.
اين رقابت ها قرار اســت از روز يكشــنبه 29 تيرماه آغاز شود اما تيم 
شهردارى همدان كه يك ديدار معوقه با شهردارى فومن دارد زودتر از 

ديگر تيم ها به ميدان مى رود. 
شــاگردان هادى گلمحمدى بايد سه شــنبه 24 تير در ورزشگاه سردار 

جنگل رشت ميهمان شهردارى فومن است.
طبق برنامه اعالم شــده در هفته بيست ودوم روز يكشنبه 29 تيرماه تيم 
فوتبــال پاس همدان در اهواز به مصــاف ملى حفارى خواهد رفت و 
شهردارى همدان نيز روز يكشنبه يكم مرداد در ورزشگاه قدس همدان 

از تيم خيبر خرم آباد پذيرايى مى كند.
در هفتــه بيست وســوم يكشــنبه پنجــم مردادمــاه تيــم فوتبــال پــاس 
در ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايــى مريانــج ميزبــان نفــت وگاز 
گچســاران خواهــد بــود و تيــم شــهردارى نيــز چهارشــنبه 8  مردادماه 
ــه ميهمانــى ميــالد مهــر تهــران  در ورزشــگاه عطرســيب باقرشــهر ب

مــى رود.
ــل  ــدان به دلي ــهردارى هم ــال ش ــم فوتب ــت وچهارم تي ــه بيس در هفت
ــد داشــت  ــازى نخواه ــابقات ب ــد خرمشــهر از مس ــرى ارون كناره گي
ــا مــس  ــا ب ولــى تيــم پــاس همــدان راهــى شــهر بابــك مى شــود ت

ايــن شــهر ديــدار كنــد.
سازمان ليگ درحالى برنامه ليگ دسته دوم را اعالم كرده كه با توجه به 
وضعيت قرمز در بيشتر شهرهاى كشور آغاز اين رقابت ها در هاله اى از 
ابهام قرار دارد و ترس تيم ها از ابتال به ويروس كرونا، آنها را براى ادامه 

مسابقات مردد كرده است.

پيروزى آ.اس رم
 مقابل پارما 

 هفته ســى ويكم ســرى A ايتاليا با 
انجام 4 ديدار به صورت همزمان برگزار 
شد كه در مهم ترين اين بازى ها آ.اس رم 
ميزبان پارما بود كه با نتيجه 2 بر يك به 

پيروزى رسيد.
رم با اين برد 51 امتيازى شــد و به رده 

پنجم جدول سرى A صعود كرد.
تيم آتاالنتا 2 بر صفر مقابل ســمپدوريا 
پيروز شــد، بولونيا 2 بر يك در مصاف 
با ساسولو شكست خورد و تورينو 3 بر 

يك برابر برشا به برترى رسيد. 

منصوريان طلبش از 
استقالل را بخشيد

 ســرمربى اسبق استقالل طلب بيش 
از 2 ميليارد تومانى خودش را بخشيد.

بــه گزارش رســانه رســمى باشــگاه 
استقالل، عليرضا منصوريان پيشكسوت 
و مربى پيشــين تيم فوتبال استقالل، با 
حضور در محل باشــگاه استقالل، تمام 
مطالبات خود از ســال هاى 95 و 96 را 

كه بالغ بر 2 ميليارد تومان بود، بخشيد.
باشگاه استقالل به همين دليل از عليرضا 

منصوريان تشكر و قدردانى مى كند.

ايران همچنان
 بر بام فوتسال آسيا

 رده بندى جديد تيم هاى ملى فوتسال 
از سوى سايت معتبر «فوتسال رنكينگ» 
اعالم شــد كه تيم ملــى ايران همچنان 
مانند ماه هاى گذشــته در رتبه نخست 

آسيا قرار دارد.
در اين رده بندى تيم ملى فوتسال ايران 
با كسب هزار و 603 امتياز همچنان در 
جايگاه ششم جهان و نخست آسيا قرار 
دارد و تيم هــاى ملى فوتســال برزيل، 
اســپانيا و آرژانتين رده هاى نخست تا 

سوم جهان را از آن خود كرده اند.

سوارس سومين گلزن 
تاريخ بارسلونا

 مهاجم اروگوئه اى آبى انارى ها پس 
از گلزنــى در ديدار برابر اســپانيول به 
ســومين گلزن تاريخ اين باشگاه تبديل 
شد. به گزارش ايسنا، بارسلونا در ديدار 
برابر اســپانيول توانســت با يك گل به 
پيروزى برسد. تك گل آبى انارى ها را در 
اين ديدار لوئيس سوارس به ثمر رساند.

اين مهاجم اروگوئه اى با گلزنى در اين 
ديــدار يك ركورد به نــام خود به ثبت 
رساند. ســوارس شمار گل هاى خود را 
با پيراهن بارســلونا به عدد 195 رساند 
تا با پشت سرگذاشتن الدسيالو كوباال به 
ســومين گلزن تاريخ آبى انارى ها تبديل 
شود. بهترين گلزن تاريخ بارسلونا ليونل 
مسى است كه توانسته 630 گل به ثمر 

رساند.
پــس از مســى در جايگاه دوم ســزار 
رودريگــز قرار دارد كه توانســته 232
گل به ثمر برساند و سوارس براى قرار 
گرفتن در جايــگاه دوم حداقل بايد 2

فصل ديگر در آبى انارى ها بدرخشد.

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

برابر رأي شــماره 139960326008000032 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى داود محمدى فرزند 
محمود به شماره شناسنامه 3489 صادره از رزن در يك قطعه زمين مزروعي آبى 
به مســاحت 66839/75 مترمربع از پالك 195 اصلي اراضى روســتاى خورونده 
واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبت ملك رزن بخشى از سند شماره 22374 مورخ 
1393/01/23 دفترخانه 1 رزن متعلق به متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف139)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/05

رضا شيرخانى خرم 
ئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

 اگرچه هنــوز زمان دقيق آغاز رقابت هاى 
ليگ برتر كشــتى آزاد كشور مشخص نشده، 
اما مدعيان قهرمانى از هم اكنون درحال تكميل 
تركيب حضورشــان در اين ماراتن جذاب و 
ديدنى هستند و اين زنگ خطرى براى كشتى 

همدان است.
ليــگ برتر كشــتى آزاد كشــورمان به عنوان 
مطرح ترين ليگ در ســطح جهان از اهميت 
بااليى برخوردار اســت و همه ســاله شاهد 
حضور بهترين هاى كشتى المپيك و جهان در 

اين عرصه از مسابقات هستيم.
اســتان همدان نيز در ادوار گذشــته توفيق 
حضــور در اين ميدان بــزرگ جهانى را پيدا 
كرد و سابقه كسب عنوان هاى نايب قهرمانى، 
چندين دوره سومى و چهارمى مسابقات را در 

كارنامه خود دارد.
2 ماه از موافقت قطعى سيدســعيد شاهرخى 
اســتاندار همدان از حضور تيمدارى در ليگ 
برتر كشتى آزاد كشــور سپرى مى شود و در 
اين ميان به نظر مى رسد كه هنوز اقدام اساسى 

صورت نگرفته است.
شــاهرخى در اين باره گفت: اين استان سهم 
بزرگى در افتخارات تاريخ كشتى كشور دارد 
و به نوابغ اين رشته از جمله برادران جوكار، 
گودرزى، ابراهيمى، ســلطانى، رضايى منش، 
مالمير، بيگلربيگى و ســاير پيشكســوتان و 
بزرگان به خود مى بالد. كشــتى همدان حق 
بزرگى بر گردن فدراســيون و جامعه كشتى 
كشور دارد و بايد به دوران اوج خود بازگردد.

وى افزود: كشتى ريشــه تاريخى در ورزش 
همدان دارد و نشان از منش پهلوانى بزرگانى 
دارد كــه تاريخ پرافتخار را براى كشــور در 

ميادين مهم بين المللى رقم زده اند.
اما با گذشت 2 ماه از اين حمايت همه جانبه 
استاندار، هنوز اقدام اساسى از سوى متوليان 
امر در راســتاى ايجاد بســترهاى الزم براى 
حضــور قدرتمند همــدان در ايــن دوره از 

مسابقات صورت نگرفته است.
اين درحاليســت كه اغلب تيم هاى بزرگ و 
مطرح براى حضــور قدرتمند در اين عرصه 
از مســابقات نســبت به يارگيرى و جذب 

كشتى گيران مطرح اقدام كرده اند.
تيم هايى همچون دانشــگاه آزاد، بازار بزرگ 
ايران، ثبت جهانى توس مشهد مدعيان اصلى 
ليگ برتر كشــتى تاكنون نفرات شــاخص و 
عنوان دار را جذب كرده اند تا با خيال آســوده 

به اين مسابقات گام بگذارند.
بــا وجود تأكيد اســتاندار مبنــى بر حضور 
پرقدرت در ليگ برتر كشــتى آزاد كشــور، 
همچنان شرايط براى جذب حامى مالى انجام 
نگرفته و اين درحاليست كه شاهرخى دستور 
الزم را به معاونــان خود مبنى بر تأمين منابع 
مالى با رايزنى صنايع و شــركت هاى توليدى 

به عنوان اسپانسر داشته است.
فرصت ســوزى در شكل گيرى تيم با انتخاب 
كادر فنــى و كشــتى گيران مدنظــر موجب 
مى شود تا نفرات شاخص جذب ساير تيم ها 
شوند و همدان در ماراتن نقل و انتقاالت ناكام 

بماند.
همدان در ادوار گذشته نيز از همين بالتكليفى 
ضربه خــورده و تأخير در شــكل گيرى تيم 
موجب شــد تا نتواند تا پايان مســابقات در 
جنگ با حريفان قدرتمنــد خود به موفقيت 

كامل برسد.
اكنون ملى پوشــان مطرح كشتى جذب ساير 
تيم هــاى قدرتمند شــده اند و اگر همدانى ها 
به دنبال بســتن تيمى مدعى هســتند بايد به 
سراغ كشتى گيران شــاخص غيرملى پوش و 
نوابغ كشتى ساير كشــورها بروند تا حداقل 
بتوانند تعــادل الزم را در اوزان مختلف براى 

شكل گيرى تيمى قدرتمند ايجاد كنند.
همدان به لحاظ مربى در شرايطى خوبى قرار 
دارد و نياز به مربى غيربومى نيست منتهى از 
نظر كشتى گير بدون نفرات شاخص است و 

بايد نسبت به جذب كشــتى گيران مطرح و 
صاحب نام اقدام كند.

قهرمان  نايب  مصطفى جوكار  مسعود  حضور 
المپيك 2004 آتــن با كوله بارى از تجربه در 
كنار حميدرضا يارى به عنــوان نايب رئيس 
هيأت بدون ترديد كمك شايانى به اين رشته 

ورزشى در همدان خواهد داشت.
جوكار كه هم اينك مربى تيم ملى كشتى آزاد 
بزرگساالن كشور است، به خوبى مى تواند به 
يــارى در برنامه ريزى براى حضور قدرتمند 
در ليگ برتر برنامه و مشــاوره بدهد، هرچند 
براســاس قانون عضويت مربيان تيم ملى در 

كادر فنى تيم هاى باشگاهى ممنوع است.
حضور بزرگان و قهرمانان صاحب نام كشتى 
نظير على محمد مالمير از تويســركان، سعيد 
ابراهيمى، داريوش و مسعود كمروند از نهاوند، 
عليرضا مخزنى، محمدحسين سلطانى، عباس 
بيگلربيگى، جمال ميرزايى، مصطفى يونسى نيا 
و مســعود نوروزى از همدان، محمد نظرى، 
ســعيد و صادق گودرزى و جالل لطيفى از 
مالير مى تواند به ارتقاى سطح فنى و مديريتى 
كشتى اســتان براى حضور قدرتمند در ليگ 

برتر كمك شايانى داشته باشد.
انتظار مــى رود تدبير الزم براى شــكل دهى 
تيمــى قدرتمند از اســتان همــدان در اين 
دوره از رقابت هاى ليگ برتر هرچه ســريعتر 
عملياتى شود تا در كورس مدعيان از جذب 

كشتى گيران شاخص عقب نمانيم.
تصميم گيرى  پيچ وخم هــاى  در  گرفتن  قرار 
بدون ترديد نتيجه اى براى كشتى اين استان در 
ليگ برتر نخواهد داشــت و چه بسا با صرف 
هزينه ها، انتظار استاندار و مردمان ديار الوند 

برآورده نشود.
امــروز مهم ترين نياز در ليگ برترى شــدن 
كشــتى همدان اســتفاده از مديريت زمان و 
روشن شــدن تكليف منابع مالى براى جذب 

نفرات شاخص است.

زنگ خطر مدعيان ليگ برتر 
براى كشتى همدان

محققان دانشگاهى مطرح كردند

«تماشاگران فوتبال» سرمايه يا دردسر؟!
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باباطاهر

نگاهى به وضعيت صنايع دستى
از انكار واقعيت تا رسيدن 

به يك راهكار مناسب!
 بايد در حوزه صنايع دســتى به ارائه راهكارهايى براى خروج 
از بحران فعلى پرداخته شــود. در اين راســتا، شايد در كوتاه مدت 
بتوان با استفاده از تجربيات ديگر كشورهاى موفق در زمينه صنايع 
خالق و بومى كردن آن تجربيات، گام هايى در مسير بهبود وضعيت 

موجود برداشت. 
يــك پژوهشــگر صنايع دســتى و مــدرس دانشــگاه دربــاره 
جايــگاه صنايع دســتى و هنرهــاى ســنتى ايــران در جهــان، اظهــار 
ــالق  ــع خ ــعه صناي ــروز توس ــاى ام ــى در دني ــرد: به طوركل ك
و فرهنگــى از رهگــذر مطالعــات علمــى و برنامه ريزى هــاى 

ــد  ــل رون ــن دلي ــه همي ــه و ب ــت صورت گرفت ــر واقعي ــى ب مبتن
تجــارت جهانــى ايــن حوزه هــا در 2 دهــه اخيــر بــا نــرخ رشــد 

ــوده اســت.  ــى همــراه ب مثبت
حجت ا... مرادخانى ادامه داد: در آخرين گزارش كنفرانس تجارت 
و توســعه ملل متحد (آنكتاد) كه در سال 2018 منتشر شد، ارزش 
تجــارت جهانى محصوالت خالق از 208 ميليارد دالر در ســال 
2002 ميــالدى به رقم 509 ميليارد دالر در ســال 2015 رســيده 
است؛ يعنى با نرخ متوسط 7 درصد در اين بازه زمانى رشد داشته 
اســت. با وجود اين تجربيات بين المللى موفق، اما در كشور ما كه 
در زمينه هايى مانند صنايع دستى پيشينه اى درخشان و قابل  مالحظه 
دارد، اقدامــات مبتنى بر واقعيات موجود چندان صورت نمى گيرد 
و در نتيجه برنامه ريزى هاى انجام شــده، به اهداف كيفى و موثرى 

منجر نمى شود. 

ــا  ــا اشــاره بــه ارقــام صــادرات چمدانــى صنايع دســتى و ب وى ب
ــدون هيــچ ســند و دليلــى  ــان اينكــه «ايــن آمارهــا همــواره ب بي
ــرد: در  ــار ك ــوند»، اظه ــرار مى ش ــبه آن تك ــراى روش محاس ب
ــان  ــى مي ــى ناهماهنگى هاي ــه گاه ــت ك ــب اس ــان جال ــن مي اي
ــال، در تاريــخ  ــراى مث ــده مى شــود. ب ــز دي ــران ني گفته هــاى مدي
ــال  ــتى در س ــار صــادرات صنايع دس ــراى آم ــن 99 ب 16 فروردي
ــن  ــه همي ــد ب ــار ش ــالم و اظه ــون دالر اع ــم 289 ميلي 98، رق
ــه  ــته ايم ك ــتى داش ــى صنايع دس ــادرات چمدان ــم ص ــزان ه مي

ــود.  ــون دالر مى ش ــدودا 600 ميلي ــا ح ــوع آنه مجم
ايــن كارشــناس صنايع دســتى در ادامــه اظهــار كــرد: ايــن 
درحالــى اســت كــه در مــورخ 17 ارديبهشــت 99، آمــار صادرات 
ــون دالر اعــالم شــد و  ــع  دســتى كشــور 237 ميلي رســمى صناي
ميــزان صــادرات چمدانــى صنايع دســتى هــم 190 ميليــون دالر؛ 

ــى  ــمى و چمدان ــادرات رس ــا ص ــال 1398 مجموع ــى در س يعن
ــام  ــن ارق ــوده اســت. اي ــون دالر ب ــران 427 ميلي صنايع دســتى اي
متعــارض در ســخنرانى هاى مختلــف تكــرار شــده، بــدون آنكــه 

ــد.  ــدان بپردازن ــتى چن ــروز صنايع دس ــاى ام ــه چالش ه ب
مرادخانــى ادامــه داد: به تازگــى هــم بــا اعــالم 83 پــروژه 
ــه صنايع دســتى  اولويــت دار اقتصــاد مقاومتــى در ســال 1399، ن
ــال  ــته و اص ــت نداش ــن فهرس ــى در اي ــگرى جاي ــه گردش و ن
وزارت خانــه مربــوط در بيــن 19 دســتگاه اجرايــى عضــو ســتاد 
فرماندهــى اقتصــاد مقاومتــى حضــور نــدارد. ايــن فهرســت كــه 
اواخــر ارديبهشــت امســال از ســوى معــاون اول رئيس جمهــورى 
بــه صــورت رســمى ابــالغ شــد، در طــول امســال مــورد حمايــت 
ــرد و از همــه ظرفيت هــاى  ــرار مى گي ــى ق ســتاد اقتصــاد مقاومت
ــه  ــك گرفت ــا كم ــدن آنه ــى ش ــراى اجراي ــور ب ــود در كش موج

مى شــود؛ شــرايطى كــه بيانگــر ايــن واقعيــت اســت كــه 
ــه دور اســت.  صحبت هــا از نيازســنجى واقعيــات ايــن حــوزه ب
ــتى و  ــده صنايع دس ــاره آين ــان درب ــگاه در پاي ــدرس دانش ــن م اي
ــوزه در  ــن ح ــرايط اي ــود ش ــراى بهب ــوان ب ــه مى ت ــى ك راه كارهاي
ــات  ــكار واقعي ــه جــاى ان ــرد: ب ــار ك ــت، اظه ــده در نظــر گرف آين
صنايع دســتى و گردشــگرى الزم اســت كــه بــه ارائــه راه كارهايــى 
ــدت  ــايد در كوتاه م ــى پرداخــت. ش ــران فعل ــروج از بح ــراى خ ب
بتــوان بــا اســتفاده از تجربيــات ديگــر كشــورهاى موفــق در زمينــه 
صنايــع خــالق و بومــى كــردن آن تجربيــات، گام هايــى در مســير 
ــى  ــا اندك ــه ب ــى ك ــت؛ تجربيات ــود برداش ــت موج ــود وضعي بهب
ــاى  ــاالت و متن ه ــه مق ــازى و مطالع ــاى مج جســت وجو در فض
ــا مشــاركت دانشــگاه ها و افــراد  مرتبــط، قابــل دســتيابى بــوده و ب
ــايى از مشــكالت برداشــت.  ــير گره گش ــى در مس متخصــص گام

نام نويسى26 درصد كارگاه هاى 
صنايع دستى براى دريافت وام

 

  بيش از 500 كارگاه توليد صنايع دستى همدان 
مشــمول دريافت وام حمايتى دولت هستند؛ با اين 
حال تنها مشــخصات 137 كارگاه در سامانه «كارا» 
ثبت شــده و مالــكان كارگاه ها به دليل ســود باال 

تمايلى به دريافت تسهيالت ندارند.
به گزارش تســنيم، صنايع دســتى از مشاغل مهم 
آســيب ديده در اثر همه گيرى ويروس كروناســت 
و ايــن زيان در همــدان به عنوان دومين اســتان 

توليدكننده كشور بيشتر احساس شد.
به گفته مالميــر، مديركل ميراث فرهنگى اســتان، 
در همــدان 240 ميليارد تومان خســارت نصيب 
صنعتگران و شــاغالن صنايع دســتى شده است. 
بنابر اعالم دولــت، صاحبان كارگاه ها و واحدهاى 
توليدى صنايع دســتى هم جزو مشاغل كه مشمول 
دريافت تسهيالت حمايتى دولت به شمار مى روند 
مشروط به اينكه نيروهاى خود را پيش از اين بيمه 

كرده باشند.
اين افراد بايد مشــخصات كارگاه و نيروهاى خود 
را در ســامانه «كارا» ثبت كنند تا در صورت تأييد 
به ازاى هر نفر وام 12 ميليونى با ســود 12 درصد 
دريافت كنند. بنابر گفته معاون صنايع دستى اداره كل 
ميراث فرهنگــى همدان 137 توليدى اســتان در 

سامانه كارا نام نويسى كرده اند.
هاشم مظاهرى اظهار كرد: 28 هزار كارگاه توليدى 
و 700 فروشگاه صنايع دستى در همدان وجود دارد 

كه 43 هزار نفر آن ها مشغول به كار بودند. 
وى افــزود: از اين تعداد، مالــكان 25 هزار كارگاه 
به طــور انفــرادى كار مى كنند و از بيــن 3 هزار 
كارگاه جمعى هم 520 مورد واجد شرايط دريافت 

تسهيالت حمايتى دولت هستند.
معاون صنايع دســتى ميراث فرهنگــى همدان بيان 
كرد: از اين تعداد هم 137 مورد با هزار نيروى كار 
بيمه شده در ســامانه «كارا» نام نويسى كرده اند كه 
بيشتر در رشته هاى سفال سازى، بوم گردى، منبت و 

گردشگرى بوده است.
مظاهرى گفــت: به همه صاحبان هــر 520 واحد 
توليــدى به طور تلفنــى براى دريافت تســهيالت 
حمايتى اطالع رســانى كرده ايم، اما تعداد زيادى از 
آن ها تمايلى به دريافــت وام ندارند، زيرا معتقدند 

سود باال و بازپرداخت كوتاه مدت دارد.
وى با اشــاره به ســاير برنامه هــاى حمايتى براى 
شــاغالن صنايع دســتى زيــان ديده بر اثــر كرونا 
اعالم كرد: مقرر شــده بنياد بركت به افراد پشتيبان 
صنايع دستى، تسهيالت 40 ميليون تومانى با كارمزد 
4 درصد اعطا كند و اين وام شامل افرادى مى شود 
كه بــراى افراد جوياى كار در منزل، شــغل ايجاد 

كرده اند.
مظاهرى از معرفى 37 پشــتيبان در اســتان به بنياد 
بركت خبر داد و گفت: بنياد احسان هم بنا دارد در 
هر استان به 500 شاغل صنايع دستى نيازمند، بسته 

معيشتى اهدا كند.
وى اعالم كرد: از طرف ســازمان ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى هم به 11 نفــر از مالكان واحدهاى 
توليــدى، وام  بالعوض براى تعميــر يا راه اندازى 
مجدد كارگاه اعطا شــده كه درمجموع 60 ميليون 

تومان بوده است.

به تنبل بگو كار، نصيحت بشنو
ابوعطا »

 جديداً مد شده كه هر فردى به پول وپله رسيده حتماً بايد به تلويزيون 
بيايد و با بيان خاطراتى از دوران ســماق مكيدن و پياز ســق زدن خود 
به همگان اثبات كند كه مســير دستيابى به موفقيت از تالش و باركشى 
(اصطــالح مؤدبانه همــون كه مى دونيد) شــبانه روز مى گذرد، بعد هم 
يكى  دو بيتى شــعر آبكى تحويل ملت  دهد كه «تا خر نشــوى كوچه 
و بازار نگردى هرگز نشــوى اسب بيابان حقيقت» حاال به ما چه اصًال، 
به هرحال حتماً كسانى هم وجود دارند كه بدون بهره مندى از جيب پدر 

و پدربزرگ و صندوق ذخيره ملى به آالف و اولوف رسيده اند.
از آن طرف تمام كســانى هم كه در گرداب فقر دست وپا مى زنند اصرار 
دارند به شــما اثبات كنند كه روزى برو و بيايى داشته اند و روى سبيل 
شاه نقاره مى زده اند، اما تعدادى افراد نامرد از عوامل فراماسونرى جهانى 
تصميم گرفته اند آن ها را به ســبب خدماتى كه به ملت مى كرده اند كنار 
بگذارند، در ادامه حتماً به جمله اى از پروفســور حســابى يا سميعى يا 
كاپيتان شهبازى هم اشاره خواهند كرد كه «خاورميانه جايى است كه اگر 
بخواهى خانه خودت را آباد كنى بايد خانه ملت را بر سرشــان خراب 
كنى»، در ادامه اين ديالوگ احتماالً با گفتن مصرعى شبيه به اين «فلك به 
مردم نادان دهد زمام كار» حسابى دل شما را مى سوزانند و در پايان هم 
جمله «از اســب افتاديم از اصل نيفتاديم» بهترين و زيباترين پايان بندى 

براى چنين خطابه جان سوزى است.
يك سرى افراد هم وجود دارند كه چون اعتقاد دارند «كار خودشونه» و 
«جهان توسط سه چهار نفر اداره مى شود» منتظر نشسته اند كه «خودشان» 
يعنى همــان «اربابان جهان» پى به مغز شــيطانى و مخوف آنها برده و 
دعوت نامه بنويســند و جنابشــان را به عنوان تحليلگر ارشد مدل هاى 

سيستم اداره جهان استخدام كنند.
درهرصــورت من نمى دانم چه اصرارى وجود دارد كه همه ما ايرانى ها 
بايد ثابت كنيم يا اجدادمان خان و خان زاده بوده اند يا خودمان هســتيم، 
برادر من، خواهر من، خوب كمى عادى بودن هم بد نيست، اصًال بياييد 
همه با هم آدم هاى معمولى باشيم كه همان كارهاى به ظاهر كوچكى كه 

در دست داريم را درست انجام مى دهند.
االن طرف برداشــته 10 ســال تحقيق كرده و كتابى نوشته كه ثابت كند 
«فقر ســبب كاهش پهناى باند ذهن و اشــتباهات مستمر فقرا مى شود» 
خوب كه چى؟ يعنى شــما از آن مسئول اقتصادى ما كه آخرين كتابى 
كه خوانده «كدو قلقله زن» و آخرين شــعرى كه حفظ كرده «تك تِك 
اردك» بــوده انتظار دارى بيايد اين چرت وپرت هاى تو را بخواند؟ مثًال 
مى خواهى ثابت كنى كه آموزش فنى و حرفه اى و تمام برنامه ريزى هاى 
عدالت اجتماعى غلط اســت و به جــاى آن بايد با دادن پول بالعوض، 
ابتــدا ذهن طرف را باز كنند و بعد او را ارتقا دهند؟ زحمت كشــيدى 
جناب نويسنده! خوب اگر ما اين قدر پول داشتيم كه مى داديم به فقرا و 
ولشان مى كرديم بدون هيچ برنامه توانمندسازى و مصيبت ديگرى براى 

خودشان زندگى كنند.
و اما بعد... نه ديگه، اما بعدى نداريم، فقط همين طورى خواســتم با اين 
اصطالح گوگولى «و اما بعد» حالى كنيم، خالص، تجمع نفرماييد، برويد 

سركار و زندگى  خودتان.
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■ حديث:
امام على(ع):

در حقيقت از دارايى تو همان متعّلق به توست كه براى آخرتت پيش فرستى و آنچه پس از 
خود بگذارى از آِن وارث است.. 

 غرر الحكم : 3904.     

 از ابتداى اسفندماه كه شيوع ويروس كرونا 
همه فعاليت هاى فرهنگى را در كشــور تعطيل 
كرد، تا هميــن امروز كه اگرچه ســالن ها باز 
شــده اما اجرايى در آن وجود ندارد، تئاتر در 
بغرنج ترين وضعيت خود قرار گرفته است. اين 
وضعيت كه مشــخص نيست تا چه موقع ادامه 
خواهد داشت، تأثير مستقيمى بر هنرمندان تئاتر، 

به ويژه آن هايى كه در شــهرهايى مثل همدان از 
تئاتر امرار معاش مى كنند، گذاشته است. تا پيش 
از كرونا اگرچه هزينه هاى اجراى تئاتر آنقدر باال 
بود كه همه اهالى اين هنر از وضعشان گله داشته 
باشــند، اما حداقل اجراهايى محدود در همدان 
وجود داشــت و چرخ تئاتر جدى و بزرگسال 
همدان، اگرچه دشوار و به سختى، اما مى چرخيد. 

در وضعيت كنونى چــه آينده اى مى توان براى 
تئاتر همدان متصور بود؟ چند روز پيش بود كه 
«كيانوش بهروزپور» رئيس انجمن تئاتر همدان 
در گفت وگويى درباره وضعيت نه چندان خوب 
هنرمندان همدان هشدار داده بود و از مسئوالن 
خواســته بود كه فكرى به حال اين قشــر از 
هنرمندان كنند. اما كدام مسئوالن و چه كمكى؟ 

اين پرسشى اســت كه با «روح ا... صالحى» و 
«سعيد باغبانى» 2 نفر از هنرمندان تئاتر همدان در 
ميان گذاشتيم. صالحى اعتقاد دارد تئاتر همدان 
نياز به كمك دارد اما «هر پيشــنهاد حمايت و 
كمك هم خارج از اداره ارشــاد است. » سعيد 
باغبانى اما از مسئوالن ارشد استان گله دارد كه 

تئاتر را به رسميت نمى شناسند. 

گفت وگو با اهالى تئاتر همدان، درباره وضعيت هنرمندان در ايام كرونازده

خسته ايم، درمانده و تنها

 زندگى اهالى تئاتر، پس از تعطيلى اجراها چطور مى گذرد؟
 تعدادى از هنرمندان تئاتر، مثل خود من، از اين رشــته ارتزاق مى كنيم و شــغل ديگرى نداريم. ما اين 
روزها در بدترين شرايط مالى و روحى هستيم. روح و روانمان از نبود حمايت و توجه آسيب ديده است. 
تئاتر از اواســط برج ده سال گذشته تعطيل است. نه فقط اهالى تئاتر، كه اين مشكل براى بچه هاى ديگر 
در رشــته هاى هنرى موسيقى، سينما، ادبيات، خوشنويسى و... هم وجود دارد. مى دانم كه آقاى احسانى، 
مديركل اداره ارشــاد اســتان، در تالش اســت كه  به اهالى تئاتر كمك هايى كند اما تا امروز هيچ كمكى 

انجام نشده است. 
 اما چند ماه پيش صحبت از كمك به هنرمندان بود! 

 درست است. چند ماه پيش از ما خواستند كه فرمى پر كنيم تا از نظر مالى حمايتى انجام شود. از اسفندماه 
فرم پر كرده ايم ولى هيچ اتفاقى رخ نداده اســت. بعدا شــنيديم كه قرار است به جاى كمك، به هنرمندان 
وام بدهند. يعنى پولى داده شود و ما را به دولت يا هر نهاد ديگر مقروض كنند. ما چند ماه است متضرر 

شده ايم حاال بايد مقروض هم بشويم؟ 
 مسئوالن استان چطور مى توانند به اهالى تئاتر كمك كنند؟

من از آقاى اســتاندار گله دارم. آيا ما جزو شــهروندان همدان محسوب مى شويم؟ آيا هنرمند اين استان 
هستيم؟ آقايان در اين مدت، شده كه يك بار با تئاترى ها جلسه بگذارند؟ مى دانند ما از كجا كسب درآمد 
مى كنيم؟ چه مشكالتى داريم؟ چطور در روز خبرنگار به دوستان هديه و شام مى دهند و پاى حرف هايشان 
مى نشينند ولى ما حرف نداريم؟ نه فقط تئاترى ها، بلكه بچه هاى سينماى جوان و خطاط و... هم همينطور 
هستند. حميدرضا رضايى مجد (عمو حميد)، شهرام صمدى نيا و حداقل سى چهل نفر ديگر از صحنه نان 

مى خورند. كسى خبر دارد اكنون چطور روزگار مى گذرانند؟ ما واقعا خسته ، درمانده و تنهاييم. 
 حمايت از نظر شما چطور بايد اتفاق بيفتد؟ پيشنهاد مشخصى داريد؟

 ببينيد درآمد اهالى تئاتر از اسپانســر و خريد بليت است. اسپانسر كه خداراشكر در همدان وجود ندارد. 
فقط مى ماند خريد بليت. من اين پيشــنهاد را بارها مطرح كرده ام. ما در استان ده ها اداره و سازمان دولتى 
و غيردولتــى داريم. اگر هــر اداره فقط 50 بليت نيم بها براى هر نمايــش در همدان خريدارى كند و به 
كارمندانش بدهد، هم فرهنگ اين شهر رونق مى گيرد و هم چرخ زندگى بسيارى از هنرمندان مى چرخد. 

مگر ادارات وظيفه فرهنگسازى ندارند؟ يك راهش همين است. 
 در روزهايى كه اجراها تعطيل است چه حمايتى بايد از هنرمندان تئاتر شود؟

 وزارت ارشــاد قرار بود بيمه 3 ماه بهار هنرمندان را پرداخت كند ولى فقط يك ماه آن را پرداخت كرد. 
بقيه اش را چطور تهيه كنيم؟ اصال مگر چند نفر در اســتان شغلشــان تئاتر است؟ از طريق ارشاد مى توان 
اين افراد را شناســايى كرد و فعال، تا اجراها آغاز شود، به آن ها ماهيانه كمك شود تا بتوانند زندگى كنند 
و جواب خانواده شــان را بدهند. خود من چه بايد بگويم به پدر و مادرم كه زندگيشــان به زندگى من 

وابسته است؟

پس از شيوع كرونا و تعطيلى سالن ها چه حمايتى از اهالى تئاتر همدان و در مقياسى 
بزرگتر، كشور انجام شده است؟

 وضعيت تئاتر در اســتان همدان و شهرهاى ديگر تفاوت چشم گيرى با يكديگر ندارد. مشكل اصلى اين 
اســت كه نهادهاى فرهنگى به اين پرسش فكر نمى كنند كه آيا «تئاتر را به عنوان يك شغل قبول دارند يا 
خير؟». ما بيمه داريم اما جز آن هيچ حمايت مالى، شــغلى و عاطفى از بچه هاى تئاتر نمى شــود. پس از 
تعطيلى ســالن ها و اجراها به دليل شيوع ويروس كرونا، ســايتى را معرفى كردند كه اگر هنرمندان دچار 

مشكل بودند به آن مراجعه و ثبت نام كنند. اما كو حمايت و حل مشكل؟ 
 اهالى تئاتر همدان بيش از 300 نفر هســتند. افرادى كه تئاتر شغل اصليشان است، 

اميدى به بهبود اوضاع دارند؟
 تئاتر براى بيشــتر هنرمندان اين رشته در همدان شــغل اصلى است. تا چند روز پيش كه اجراها تعطيل 
بود. بعد هم كه اجازه فعاليت داده شد، پروتكل هاى بهداشتى عمال كار را غيرممكن كرده است. چون هم 
اجراى آن ها بسيار پرهزينه است و هم در اين روزها خانواده ها تمايلى به ديدن نمايش در سالن ها ندارند. 

بنابراين گمان مى كنم تئاتر همدان، حداقل تا پايان امسال، هيچ پويايى نخواهد داشت. 
 در روزهايى كه مردم در همه بخش ها دچار مشكالت فراوان هستند، دولت  چه كمكى 

مى تواند به تئاتر كند؟
 ببينيد تئاتر دو بخش است. يكى نمايش هاى مبتنى بر گيشه است كه شامل نمايش هاى شبانه با بليت هاى 
گران قيمت مى شــود كه خب، خرج خــودش را در مى آورد. اما گروه هاى حرفــه اى، تجربه گرا يا حتى 
گروه هاى آماتورى كه مى خواهند جدى كار كنند، در تمام دنيا جز با حمايت مستقيم دولت ها توان فعاليت 
ندارند. تا پيش از ســال 90 ادارات ارشــاد استانى، هزينه سالن، دكور و تبليغات گروه هاى تئاتر را متقبل 
مى شدند. پس از مدتى قرار شد همه گروه ها زير نظر انجمن هنرهاى نمايشى فعاليت كنند و هزينه ها را 
تهران پرداخت كند. اما هزينه ها بسيار ناچيز بود و در عمل هيچ مشكلى را حل نمى كرد. آخرين دوره اى 
كه اين روش انجام شــد ســال 97 بود و پس از آن ديگر هيچ حمايتى از طرف انجمن هنرهاى نمايشى 

وجود ندارد. 
اما ادارات ارشاد استان ها اعتقاد دارند هر كمكى كه بتوانند براى نجات تئاتر خواهند 

كرد. ولى توانشان بيش از اين نيست. 
 درست است. درحال حاضر سالن براى اجرا به مدت 15 شب از طرف اداره ارشاد به گروه هاى نمايشى 
به صورت رايگان ارائه مى شــود. اما شهردارى ها هيچ كمكى بابت تبليغات نمى كنند. از طرفى بسيارى از 
گروه ها به ســمت اجراى كودك مى روند چون هم اســتقبال بيشترى از آن مى شود و هم ورودى شركت 
در جشــنواره اى مثل جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان چندين برابر جشنواره هاى استانى است. همه اين 
مشكالت سبب شده كه تئاتر بزرگسال همدان نيمه تعطيل باشد. هر پيشنهاد حمايت و كمك هم خارج از 

اداره ارشاد است و در عمل دستمان به جايى نمى رسد. 
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وابسته است؟

مسافران اين روزها كجا اقامت مى كنند؟
 با وجود رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در هتل ها، مسافران اين روزهاى 

كشور هتل رو نيستند و ساير اقامت گاه ها را ترجيح مى دهند. 
طوالنى شــدن همه گيرى ويروس كرونا و رعايت شــيوه هاى جلوگيرى از 
مبتال شدن به آن بسيارى را خسته و كالفه كرده است. ديدبازديدها، سفر و 
گشــت و گذار و حتى استفاده نكردن از ماسك از جمله اين نشانه ها است. 

روز گذشته آمار فوتى ها ناشى از كرونا به 200 نفر رسيد. 
همواره كارشناسان حوزه سالمت مى گويند مسافران مى توانند ناقالن كرونا 
باشند به ويژه مســافرانى كه به سفر مى روند و در اماكنى اقامت مى كنند كه 

هيچ شيوه نامه اى را رعايت نمى كند و نظارتى بر آنها وجود ندارد. 
رئيس جامعه هتل داران كشور با اعالم اين خبر گفت: اين روزها مقصد بيشتر 
افرادى كه به ســفر مى روند استان هاى شمالى كشور است و البته بيشتر اين 
افراد به ويالهايى مى روند كه يا به خودشــان تعلق دارند يا اجاره مى كنند و 

برخى نيز ترجيح مى دهند كمپ بزنند و در چادر اقامت كنند. 
جمشــيد حمزه زاده با بيان اينكه به دليل شــيوع كرونا ضريب اشغال هتل 
حدود 5 درصد است، گفت: مسافران در حالى رفتن به ويالهايى غيرمجاز 
را ترجيح مى دهند كــه اين اماكن هيچ شــيوه نامه اى را رعايت نمى كنند 
و نظارتــى بروى آنها وجود ندارد، درحالى كــه هتل ها موظف به رعايت 
شيوه نامه جلوگيرى از كرونا هستند و نظارت جدى بر عملكرد آنها وجود 

دارد. 
وى درباره خســارات ناشــى از كرونا به هتل ها گفت: از اسفندماه تا پايان 
خردادماه هتل ها 6هزار ميليارد تومان از درآمدشــان را از دســت دادند كه 
خســارت بزرگى است. هتل داران به تســهيالت براى جبران اين خسارات 
نيازمند و چشم به راه تدوين بسته حمايتى ديگرى از سوى دولت هستند. 


