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ايران خواهان 
ميزبانى جام 
ملت ها شد

خانه سماوات 
آگهى شد

مادستان 
غرق در درياى 
مهربانى

توصيه مى كنيم 
همچنان مردم 
در خانه بمانند
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شوراى پنجم حلقه وصل مردم و مسئوالن بود؟
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت ميهمان
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چرا و چگونه 
معلمان را گرامى بداريم

 ضمن گراميداشت سالروز شهادت استاد مرتضى 
مطهرى، روز معلم را خدمت تمامى معلمان (استادان) 

گرامى تبريك عرض كرده و ...

يادداشت

2

در دنياى نابرابر كارگر و كارفرما 
بايد نه سيخ بسوزد و نه كباب

 به پاس ذره اى از زحمــات بى دريغ زنان و مردان 
كارگر در ســنگرهاى توليدى و اقتصادى ايران عزيز، 

يازدهم ارديبهشت ماه كه با روز...

يادداشت

4

كرونا فرصتى براى جهش توليد
 مقام معظم رهبرى امســال را سال «جهش توليد» 
نامگذارى كردند، همچنان كه سال گذشته به اسم «رونق 
توليد» بود. بــا نگاهى به نامگذارى ده سال گذشــته، 
متوجه مى شويم كه معظم له براى تمامى سال هاى يك 

دهه اخير شعار اقتصادى برگزيده اند...

يادداشت روز

2

بورس داغ، سوزنده نشود
1- يكى از شاخص هاى اقتصاد ايران حجم باالى 
نقدينگى سرگردان است، نقدينگى كه به جاى اينكه در 
خدمت توليد باشد، ســرگردان در بين بازارها و برهم 
زننده هر بازارى است كه به آن وارد شود. اين نقدينگى 

دليلى شده تا داللى و سفته بازى...

t

انا هللا وانا اليه راجعون 

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مديركل دامپزشكى 

استان همدان
درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض 
مى نمائيم و از خداوند منان براى آن عزيز از دست رفته غفران 

الهى و براى جنابعالى صبر جزيل مسئلت داريم.

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان
در غم از دست دادن عزيزان صبرى مى خواهد عظيم درگذشت پدر 
گراميتان را خدمت جنابعالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

از درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم آمرزش و براى بازماندگان صبر و 
سالمتى مسألت مى نمائيم.

مديريت فروشگاه هاى زنجيره اى  وين ماركت 
منطقه همدان ،لرستان،كردستان

شركت تعاونى كشاورزى دامداران 
شهرستان مالير 

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل 

دامپزشكى استان همدان
بدينوسيله درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما 

و خانواده محترم تسليت عرض مى نمائيم.
براى بازماندگان  صبرجميل و براى آن عزيز سفركرده مغفرت و 

رحمت الهى خواستاريم.

t

بازگشت همه به سوى اوست

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل 

دامپزشكى استان همدان
تسليت واژه كوچكى است در مقابل غم بزرگ شما ،درگذشت 

پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات و براى جنابعالى 

و بازماندگان صبر و سالمتى مسألت مى نمائيم.

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاونى گاوداران 
صنعتى تالشگر استان همدان

مجتمع كشتارگاهى ستاره طيور فيروزان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

على بهـادرى

روزنامه همدان پيام

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان
 دادستان محترم  

عمومى وانقالب شهرستان تويسركان
 تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.

اميد است در سايه ايزد منان همواره پيروز و 
سربلند باشد 

ضمــن گراميداشــت يــاد و خاطــره شــهيد مرتضــى 
ــر  ــم ب ــه معل ــيدن هفت ــرا رس ــرى ف مطه
ــداكار و ايثارگــر ايــن ســرزمين  تمامــى معلمــان ف
ــالى  ــدن س ــا گذران ــا ب ــام محدوديت ه ــا تم ــه ب ك
ــه جــان  ــاليان ســختى ها را ب ــر س ــاوت از ديگ متف
ــوزان  ــراى دانش آم ــدوزى را ب ــد و دانش ان خريدن

ــاد. ــد مباركب ــه دادن ادام
روابط عمومى اداره آموزش و پرورش منطقه اللجينروابط عمومى اداره آموزش و پرورش منطقه اللجين

معلمى عشق است

ور با ی  ی و  عد ه  و   

ت ی ا د یات ز تکار ما  ی ا د یات ز کار ما 
چشمه ساِر زالل زندگى با كار جال و روشنى مى يابد و كارگران، پيشگامان 

اين حياِت بديع و نشاط آفرينند

روز جهانى كار و كارگر مبارك بادروز جهانى كار و كارگر مبارك باد

 باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشــتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و منتشر 
كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
محتواى صفحه 6 امروز توسط خبرگزارى  بازار همدان تهيه شده است.

6

صفحه ويژه خبرگزارى ها
6

معلمان از دغدغه هاى 
شادشان مى گويند

گم شدن 
عدالت اجتماعى 

در شاد
■ گراميداشت مجازى معلمان

چاله بيكارى 
عميق تر شد

■ اوج گيرى مشكالت معيشتى كارگران در همدان
■ 9200 متقاضى چشم انتظار بيمه بيكارى
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بورس داغ، سوزنده نشود
 1- يكــى از شــاخص هاى اقتصاد ايران حجم بــاالى نقدينگى 
ســرگردان اســت، نقدينگى كه به جاى اينكه در خدمت توليد باشد، 
ســرگردان در بيــن بازارها و برهم زننده هر بازارى اســت كه به آن 

وارد شود.
اين نقدينگى دليلى شــده تا داللى و ســفته بازى به روشى سودده در 
اقتصاد تبديل و بسيارى از مردم را گرفتار كسب درآمد با اين روش ها 

كند.
2- بســيارى بر اين باور بودند كه اگر اين نقدينگى كه تنها با هجوم 
بــه بازارها هــر روز بازارى را دچار تالطم و حبــاب مى كند، اگر از 
راه درســت به كمك توليــد بيايد، اقتصاد از دالل محورى به ســمت 

توليدمحورى خواهد رفت.
بهترين راهكارى كه براى كمك به توليد با رصد اقدامات انجام شده در 
ديگر كشورها ارائه شده، سپرده گذارى بانكى به شرط دورى بانك ها از 

سفته بازى و داللى و خريد سهام بورس است.
3- بانك ها نشــان داده اند كه با ســپرده ها در زمان هايى كه بازارى با 
تالطم مواجه مى شــود يا در آنجا نقش آفرين بوده اند يا مى روند و با 

سفته بازى و داللى، آن بازار را متالطم تر مى كنند.
اســناد مداخله بانك ها در بازار طــال و ارز و ملك و ... همه گواه بر 
انحراف از به كارگيرى توان و ســپرده ها در راه درست يعنى ايجاد يا 
حمايت از توليد اســت، البته اين وضعيت با نظارت هاى اعمال شده 

بسيار تغيير كرده اما عالقه بانك ها همچنان تغييرى نكرده است.
4- كاهش ســود بانكى، نظارت بر خريد و فروش ارز، ريسك باالى 
بــازار طال و نظارت بر بازارهاى ديگــر در كنار اقدامات ديگر دولت 
براى سوددهى بورس به مردم و آغاز فروش سهام شركت هاى بزرگ 
دولتى در بورس، از جمله مواردى اســت كه بــورس را جايى براى 
جمع آورى نقدينگى جامعه با ســود باال براى خريداران سهام تبديل 

كرده است.
اين روند نشان مى دهد، سال 99 سال متفاوتى براى بورس و توليد كشور 

خواهد بود و نقدينگى جامعه در مسير درست خود قرار گرفته است.
5- رويكرد مردم به بورس دليلى شده تا مردم به سمِت آوردن سرمايه 
بيشــتر براى فعاليت در بورس برونــد و اين اتفاق دليلى بر هجوم به 
طالفروشــى، ارزفروشــى، مسكن فروشــى، خودرو فروشى و ديگر 
كاالهايى شــده كه به غلط و در فضاى داللــى اقتصاد ايران به عنوان 
ســرمايه و كاالى مناسب براى ســرمايه گذارى و سودآورى راحت 

معرفى شده بودند.
اكنون بيشتر مردم با هجوم به دفاتر پيشخوان دولت و تهيه كدبورسى 
و تأييــد هويــت اقتصادى با نقدكردن ســرمايه هاى بــازار داللى و 
واســطه گرى، اين نقدينگى را در بازار ســالم بورس سرمايه گذارى 
مى كنند كه اين اتفاق مباركى براى اقتصاد اســت؛ زيرا كمك خواهد 
كرد داللى و سفته بازى كاهش بسيار يابد و بازارها روند طبيعى خود 

را داشته باشند.
6- رويكرد مردم به بورس براى ســود است و اگر اين سود حاصل 
نشــود، بازگشــت به رفتارهاى اقتصادى گذشــته و واسطه گرى و 

سفته بازى، بازگشتى منطقى خواهد بود.
اكنون هنر مديران بورس و شركت هايى كه سهام آنها در بورس عرضه 
مى شود، بايد اين باشد كه اين اتفاق رخ ندهد و مردم با سرمايه گذارى 

آگاهانه، زيان نديده و از بورس زده نشوند.
7- توصيه رئيس سازمان بورس به مردم مبنى بر اينكه «اگرچه آمدن به 
بازار سرمايه كار پسنديده اى است، اما تقاضاى من از مردم اين است 
از خريد و فروش مســتقيم در بازار بورس پرهيز كنند و در اين باره از 
افراد مجوزدار و شناسنامه دار مشاوره بگيرند. البته سرمايه گذار مسئول 
تصميمات خود اســت؛ بنابراين سرمايه گذار بايد دقت كند و با قبول 
مســئوليت به ســرمايه گذارى اقدام كند» هرچند توصيه خوبى است 
اما كافى نيســت و اكنون بايد با راهكارهــاى بهتر و حتى آموزش از 
طريق تلويزيون به مردم شــرايط اين بازار مهم مالى براى تازه واردان 

را آموزش داد.
اگر بورس داغ امروز با افت شــاخص ها به صورتى شديد مواجه شود 
كه معموال در بازار بورس امكان آن هست، اين اقتصاد ايران است كه 
به دليــل خروج مردم از بورس و روى آوردن به رفتارهاى نادرســت 
سرمايه گذارى هاى كاذب گذشته، ضربه بزرگى خواهد زد و سوزاننده 

خواهد شد.
در استان نيز متوليان بورس و اقتصاد استان مى توانند با برنامه ريزى هم 
از رويكرد مردم به بورس براى كمك به توليد اســتان با ايجاد شرايط 
ارائه ســهام توليدى ها در بورس استفاده كنند و هم با آموزش بيشتر، 

توضيح و تبيين و مشاوره به حفظ شرايط خوب بورس كمك كنند.

دستگيرى اراذل اوباش در حصار مطهرى
كشف بيش از 3 هزار قلم كاالى قاچاق

در همدان
 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشــف 2 هــزار و 876 عدد لوازم 
آشپزخانه و 37 دستگاه لوازم برقى آرايشى قاچاق و بدون مجوز در استان 

خبر داد.
بخشــعلى كامرانى صالح گفت: مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس 
آگاهى استان همدان حين كنترل خودروهاى عبورى در ايست و بازرسى 

شهيد زارعى به يك دستگاه ســوارى سمند كه از سمت شهرهاى غرب 
كشور به همدان در حال حركت بود، مشكوك مى شوند.

ــتور ايســت  ــه دس ــى ب ــا بى توجه ــودرو ب ــن خ ــده اي ــزود: رانن وى اف
پليــس و افزايــش ســرعت پــس از برخــورد بــا يــك دســتگاه ســوارى 
پــژو عبــورى و ايــراد خســارت بــه آن متــوارى شــد كــه بــا به كارگيــرى 
شــگردهاى پليســى و اســتفاده از قانــون به كارگيــرى ســالح ايــن 

ــده و سرنشــينان آن دســتگير شــدند. خــودرو توقيــف و رانن
ــى و  ــوازم خانگ ــودرو ل ــن خ ــى از اي ــوران در بازرس ــزود: مأم وى اف
لــوازم برقــى، آرايشــى قاچــاق را كشــف و ضبــط كردنــد و خــودروى 

توقيفــى بــه پاركينــگ منتقــل و پرونــده متهمــان در تعزيــرات حكومتــى 
در حــال رســيدگى اســت.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان نيز از دستگيرى اراذل اوباشى كه شامگاه 
سه شــنبه در محوريت گنجنامه ســعى در اخاذى از زن و شوهرى جوان 

داشتند، خبر داد.
جمشــيد باقرى افزود: در تعقيب و گريزى كه بين نيروى انتظامى با اين 
اشــرار پديد آمد در نهايت در نزديكى حصار مطهرى دســتگير شدند و 
پرونده قضايى آنها تشــكيل و به مراجع ذى صالح براى رسيدگى ارسال 

شده است.

همكارى كسبه بازار محوطه سرگذر، 
رضايت بخش اما نيازمند مشاركت بيشتر

 مدير منطقه 3 شهردارى همدان درحاشيه بازديد از نحوه اجراى 
طرح دفع زباله و رهانكردن ضايعات ميوه و تره بار ســرگذر گفت: 
خوشبختانه بيشتر كسبه در اين زمينه همكارى خوبى داشته و موارد 

مطرح شده را رعايت مى كنند.
محمدرضا فيضى منش ادامه داد: در سال گذشته پس از بازديدهاى 
ميدانى كارشناســان منطقه و دريافت حجم كثيرى از گزارش هاى 
مردمى مبنى بر رها كردن پســماند در معبر ســرگذر توسط برخى 
كســبه در اقدام مشــترك با نيروى انتظامى، اداره پيشگيرى و رفع 
تخلفات شهرى شهردارى و مساعدت مقام قضايى تعدادى ابالغيه 
به خاطيان بهداشــتى سرگذر ابالغ شــد كه امروز شاهد همكارى 
حداكثرى كسبه هستيم كه جاى تشكر دارد، اما متأسفانه درصد كمى 
از كســبه بدون توجه به رعايت حقوق شــهروندى و پروتكل هاى 
بهداشــتى كمــاكان زباله ها را در معبر رها مى كننــد كه با تذكرات 
مأموران شــهرداري ملزم به تمكين و رعايت مســائل بهداشتي در 
فرصت تعيين شــده گرديدند كه در غير اينصورت شهردارى منطقه 
3 مجددا توســط اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات براى اين كسبه 
اخطاريه كتبى صادر خواهد كرد و تالش براين اســت كه كســبه 
خاطى به جمــع آورى زباله اقدام كنند و همكارى الزم را داشــته 
باشند، لكن در صورت ادامه همكارى و اصرار بر تخلف برابر قانون 
با اين افراد برخورد خواهد شــد، زيرا اولويت اصلى ما سالمت و 

رضايت شهروندان است.

مهدى ناصرنژاد »
  به پــاس ذره اى از زحمــات بى دريغ زنان و 
مردان كارگر در ســنگرهاى توليــدى و اقتصادى 
ايران عزيز، يازدهم ارديبهشت ماه كه با روز جهانى 
كارگر همزمان مى باشد، در كشور ما نيز روز كارگر 
نامگذارى شده است، قشر كارگر در هر جامعه اى 
سرباز جبهه هاى اقتصادى براى كشور و ملت خود 
محسوب مى شود و اگرچه در بسيارى از كشورهاى 
پيشــرفته و صنعتى نه براى برداشــتن بار سنگين 
نيازهاى جامعه، بلكه به منظور پايين آوردن بسيارى 
هزينه هاى جانبى توليد، ماشين و انواع دستگاه هاى 
«رپوت» جاى انســان را گرفته اســت، وليكن به 
داليل فنــى و خالقيت هــاى بشــرى، هنوز هم 
كيفيت محصوالتى كه با دخالت مســتقيم كارگران 
به دست مردم مى رســد، به طور محسوس باالتر و 
قابل اطمينان تر مى باشــد. شايد به همين دليل است 

كــه روزگارى و در حــول و حوش جنگ جهانى 
دوم صنايع كشــورهايى نظير آلمان و انگلستان با 
بيشترين نيروى كار، حرف اول را در جهان مى زد، 
اما با جايگزين ســاختن تدريجى ماشــين آالت و 
دســتگاه هاى عظيم فرمان بر در كارخانجات بزرگ 
صنعتى در اين گونه كشورهاى اروپايى، محصوالت 
توليدى بسيارى از كشورهاى آسياى شرقى و حتى 
برخى كشورهاى اروپاى شرقى و معدود كشورهاى 
پيشــرفته آمريكاى التين نيز فرصت پيدا كردند تا 
با محصوالت با حســن سابقه اروپايى رقابت كنند 
و بازاريابــى جهانــى را بين خود تقســيم نمايند. 
اگرچه بيشترين ســرمايه گذارى دهه هاى اخير در 
ايران نيز براى توســعه بخش صنعت بيشتر از هر 
زمانــى معطــوف بــه آوردن تكنولوژى هاى روز 
جهانــى اســت و دخالت انســان در طراحى ها و 
توليد مســتقيم به تدريج تعديل مى شود. وليكن در 

وهله اول توسعه صنعت در ايران نيازمند نيروهاى 
انســانى كارآمد، آموزش ديده و تحصيلكرده است. 
عالوه بر اين زنجيره صنعت در ايران فاقد حلقه اى 
به نام مراكز غنى شــده پژوهشى و تحقيقاتى براى 
توليد تكنولوژى مدرن و به روز مى باشد و مادام كه 
دانشگاه هاى ما با هدف راه اندازى مراكز پژوهشى 
و تحقيقاتى، توان علمــى خود را باال نبرند، چراغ 
صنايع مادر نيز در كشــورمان كم ســو خواهد بود! 
و به همين دليل چنانچه نمودارهاى رشــد صنعت 
در ايران رو به باال باشــد، جمعيــت كارگرى نيز 
حاالحاالها رو به فزونى و زايش خواهد بود و اين 
فرايندسازى هم به اما و اگرهاى بسيار بستگى دارد!

يكى از الزمه هاى توسعه صنعت و حركت به سمت 
و ســوى استقرار صنايع اصلى و مادر در جامعه ما 
در قــدم اول اصالح قوانين كار و كارگرى اســت 
و به موازات آن بايد قشــر كارگر ايرانى به منزلت 
و جايگاه واقعى خود برســد! واقعيت اين است كه 
اتحاديه هاى كارگرى در كشــور مــا چندان به راه 
و رســم احقاق حقوق كارگران آشــنا نيست و يا 
نگاه مسئوالنه و دلســوزانه اى براى عملى ساختن 

اهداف و آرمان كانون هــاى كارگرى وجود ندارد. 
البتــه به اين واقعيت نيز بايد توجه داشــت كه در 
شــرايط نيم بند اقتصادى و تحريم هاى غيرانسانى 
و غيرقانونى آمريكايى ها عليه كشــورمان كه به تبع 
ناگزيــر آن واحدهاى بــزرگ و كوچك كارگرى 
در كشــورمان به زحمت روى پاى خود هســتند، 
هيــچ قانون و آئين نامه كامل و بدون عيب و نقص 
كارگرى قابل اجرا نيســت و مشكالت صاحبان و 
كارفرمايان بخش توليــد و صنعت نيز بايد در اين 

شرايط دشوار ديده شود.
در اين بــاره بايــد اذعان داشــت، حــق كارگر و 
انسان  هاى زحمت كش در شرايط سخت و دشوار 
كار و توليد معــادن و ذوب آهن و فوالد و هزاران 
كارگاه بــزرگ و كوچك توليــدى كه كارگران آن 
مشــمول قانون و مشاغل سخت و زيان آور هستند 
فقط در جوامعى قابل دفاع مى باشد كه درگير نرخ 
باالى بيكارى نباشــند و امنيت كافى براى اشتغال 

پايدار وجود داشته باشد!
در شــرايط فعلى اغلب نيروهاى كار در جامعه ما 
با وجود برخوردارى از مدارك تحصيالت عاليه و 

دانشگاهى اما از روى ناچارى و نياز مادى و روانى 
به سخت ترين مشــاغل تن مى دهند و بسيارى نيز 
با وجود حتى حدود 10 ســال سابقه كار مداوم به 
حقوق زير قانون كار رضايت مى دهند و از بسيارى 
مزاياى قانونى كه در قوانين فعلى كار در كشورمان 
براى كارگران لحاظ شــده است، محروم هستند و 
از بيــم اخراج و بيكارى، دهــان اعتراض خود را 

بسته اند. 
قطعًا مسئوالن نهادهاى كارگرى و مديران اجرائى 
در ارتبــاط با حقوق كارگران به تمام مشــكالت 
و نواقص و تبعيض ها و قانون شــكنى ها از سوى 
بسيارى كارفرمايان فرصت طلب آگاهى و اشراف 
كامــل دارند، ولى خوب چــه كار مى توان كرد، 
كارفرمايان هم مشــكالت خاص خود را دارند و 
اغلب واحدهاى توليدى و كار و كســب خويش 
را بــه زحمت روى پا نگه داشــته اند و در چنين 
شــرايطى بايد اجازه داد صاحــب كار و كارفرما 
حرف اول را بزنــد و آن مصداق معروف ايرانى 
هم براى چنين مواقع اســت كه «كارى كنيم تا نه 

سيخ بسوزد و نه كباب»!

1- توزيع كمك هاى مردمى بــه خانواده هاى محروم در برخى نقاط 
كشور با انتقاداتى مواجه شده است. گويا حضور جمعى مسئوالن براى 
اهداى كمك، عكس و تصويربردارى تبليغاتى و رعايت نكردن شأن 
محرومان و فاصله گذارى اجتماعى دليل اصلى اين انتقادات اســت. 
گفتنى است در استان همدان مديريت توزيع كمك هاى مردمى خوب 

بوده و دچار تبليغات و... نشده است.
2- ســينماداران به ادامه فعاليت با روش سينما پاركينگ فكر مى كنند. 
گويا اين روش در چند كشور براى خروج سينما از ركود با موفقيت 
اجرا شده است. گفتنى اســت پيش از اين نمايش اينترنتى و فروش 
بليت نيز در ايران براى اكران فيلم هاى در نوبت اكران به اجرا درآمده 

است.
3- فاتحه خوانــان راه ورود بــه فضــاى مجــازى را يافته اند. گويا 
فاتحه خوانان كه با تعطيلى مراسم ترحيم در راه فعاليت و كسب درآمد 
با مشــكل مواجه شده بودند، اكنون با برگزارى مراسم ترحيم مجازى 
از فعاليت در اين فضا راضى هســتند. گفتنى است درآمد اين افراد در 
فضاى مجازى رشد نيز داشته و براى يك ربع فاتحه خوانى از يكصد 

تا 250 هزار تومان دريافتى دارند.
4- دست فروشــان با فروش اقالم مقابله با كرونا بازگشــته اند. گويا 
فروش ماسك و دســتكش و الكل نيازى به بساط كردن ندارد و اين 
موضوع به دست فروشــان كمك بســيارى كرده است. گفتنى است 
دست فروشان از قشرهاى زيان ديده از شيوع كرونا محسوب مى شوند.
5- دريافت ماليات از خانه هاى خالى از ســكنه جدى تر شده است. 
گويا ســامانه شناسايى اين نوع خانه ها به ســازمان مالياتى ارائه شده 
است. گفتنى است اين اقدام براى پيشگيرى از احتكار مسكن و عرضه 
نكردن آن براى حفظ قيمت كاذب، انجام خواهد شد و انتظار مى رود 

در واقعى سازى قيمت مسكن مؤثر باشد.

 پس از شيوع كرونا مدارس هم مانند ديگر 
اماكن پرجمعيت و آن هايــى كه تردد بااليى 
داشــتند تعطيل شــد، اما در ايــن بين نه تنها 
آموزش دانش آموزان به فراموشى سپرده نشد، 
بلكه كــم نبودند معلمانى كه مجبور شــدند 
قرنطينه را بشــكنند و براى گرفتن كليپ هاى 
ضبط شــده آموزشى به مدارس خود مراجعه 

كنند. 
ضبط ويديويى كالس هاى آموزشــى در كنار 
پخــش دروس مختلــف از صدا و ســيما و 
اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى از جمله 
اقداماتى بود كه معلمان همدانى چون ســاير 
همكاران خود در سراســر كشور در شرايط 
پيك كرونا از آن براى آموزش بهره جستند. 

در كنار اين اتفاق راه اندازى ســامانه شــاد، 
كه بــا محوريت آمــوزش توســط وزارت 
آموزش وپــرورش فعاليت مى كنــد يكى از 
مهم تريــن و پركاربردترين فضاهاى مجازى 

آموزشى است. 
بنابر گفته مديران مدارس همدان كه مهم ترين 
كاربران اين سامانه هســتند؛ براى استفاده از 
اين نرم افزار بايد يكى از برنامه هاى سروش، 
بله، آى گپ يا روبيكا نصب شــده باشــد تا 
دانش آموزان بتوانند به راحتى وارد اين سامانه 
شــوند.  با اينكه در همدان بيش از 21 هزار 
و 850 معلــم رســمى و هــزار و 200 نفر 
حق التدريس، سربازمعلم و قراردادى فعاليت 
دارند، اما تعداد زيــادى از آنها از اتفاقى كه 
براى آموزش دانش آموزان متأثر از كرونا پيش 

آمده ابراز گاليمندى دارند. 
پروانه كــه معلم پايه ســوم ابتدايى در يكى 
از مدارس دخترانه دولتى در همدان اســت، 
مى گويد: متأســفانه گاهى تصميماتى اجرايى 
مى شود كه با حقيقت فاصله دارد، در سامانه 
«شــاد» هم اين اتفاق تا حــدود زيادى افتاده 
است، درحالى كه تعداد زيادى از دانش آموزان 
مدارس دولتى در مناطق حاشــيه اى شــهر و 
كم برخوردار زندگى مى كنند و حتى دسترسى 
به اينترنت ندارند، قرار اســت با چه عدالتى 
نسبت به آن گروه از دانش آموزان كه شرايط 
استفاده از «شاد» برايشان مقدور است آزمون 

داده و سنجيده شوند؟
وى مى گويد: در اين سامانه تمامى اطالعات 
مديران، معلمان و دانش آموزان منتشر مى شود 
كه بايد از ســامانه «ســناد» به «شــاد» منتقل 
شــود و ناخودآگاه در اختيار پيام رســان هاى 
داخلى كه نياز به نصب آن براى اســتفاده از 
شــاد وجود دارد قرار مى گيرد كه بر خالف 

قانون است. 
وى مى افزايــد: هنوز با اينكه گفته مى شــود 
تعداد زيادى از مدارس به اين ســامانه وارد 
شــده اند، اما معلمان زيادى وجود دارند كه 
كد احــراز هويت آنان هنوز فعال نشــده و 
نمى توانند وارد سامانه شــوند از طرفى آنها 
هم كه وارد سامانه شــده اند با مشكل كندى 
عملكرد مواجه اند و اين ضريب آموزشــى را 

براى تعليم دانش آموزان پايين مى آورد. 
ليال نيز كه در پايه متوسطه تدريس دارد، چنين 

مى گويد: انتظار مى رفت ســامانه شاد كه قرار 
است در سراسر كشــور فعاليت كند كيفيت 
و عملكرد باالتــرى با چيزى كه امروز از آن 
استفاده مى شود، داشته باشد نه فضايى كه در 
آن امكان تبادل اطالعات بين دانش آموزان با 

يكديگر و با معلم وجود ندارد. 
وى مى افزايــد: تعــدادى از دانش آموزان من 
امكان ورود به ســامانه شــاد را ندارند براى 
همين داوطلبانه به منازلشــان مى روم و سعى 
مى كنم مباحث آموزشــى را برايشان تدريس 
كنم، اما مگر واقعا چقــدر توان بين معلمان 

براى انجام چنين كارى وجود دارد؟ 
 گراميداشت مجازى روز معلم

بر اين اســاس مديركل آمــوزش و پرورش 
مناســبت  بــه  همــدان 
معلم  هفته  گراميداشــت 
تعطيلى  به  توجه  با  گفت: 
به منظــور  و  مــدارس 
شــيوع  از  پيشــگيرى 
ويــروس كرونا، امســال 
برنامه هــاى هفته معلم به 
استان  در  مجازى  صورت 

برگزار مى شود.
محمــد پورداود بــا بيان 
معلــم  كرامــت  اينكــه 
علمى  مرجــع  به عنــوان 
از  جامعه  در  اخالقــى  و 
اولويت هاى اصلى دستگاه 
تعليــم و تربيت اســت، 
گفــت: در شــرايط فعلى 
پيشگيرى  به دليل  مدارس 

از شــيوع گســترده ويروس كرونــا تعطيل 
هســتند، در اين شرايط شاهد همت و تالش 
بيشــتر معلمان فرهيختــه در تعليم و تربيت 
فرزنــدان اين مرز و بوم به صورت مجازى و 

غيرحضورى هستيم.
وى عنوان كرد: امروز همان طور كه پزشكان، 
پرســتاران و ســاير اعضاى كادر درمانى در 
خط مقدم مبارزه با بيمارى كرونا قرار دارند، 
فعاالن عرصــه تعليم و تربيت به ويژه معلمان 

به عنــوان جهادگران آموزشــى نيز جلوه هاى 
زيبايــى از ايثــار و فــداكارى را به نمايش 

گذاشته اند.
اين شرايط در حالى است كه معاون متوسطه 
آموزش وپــرورش همــدان از ثبت نــام صد 
درصدى مدارس همدان در اين ســامانه خبر 
مى دهد و مى گويد: در اســتان همدان 3 هزار 
و 200 مدرســه وجود دارد كه 2 هزار و 502

مورد از آنها عضو ســامانه «شاد» هستند و آن 
تعدادى هم كه از نظــر عددى تفاوت دارند 
به عنــوان مــدارس ضميمه در «شــاد» وارد 
شده اند كه بر اين اساس 100 درصد مدارس 
همدان در پايه متوسطه فعال در سامانه «شاد» 
هستند.  نعمت ا... بحيرايى با بيان اينكه بيش 
از 99 درصــد دبيران عضو 
اين ســامانه شده اند، عنوان 
كرد: تاكنون 5 هزار و 373
متوسطه  پايه  درسى  كالس 
در اين ســامانه از اســتان 
همدان تشــكيل شده است 
كــه 48 هزار معلــم در آن 

فعال است. 
ابتدايى  آمــوزش  معــاون 
آموزش وپرورش همدان نيز 
در گفت وگــو با همدان پيام 
گفت: به دنبال ايجاد فضايى 
مطمئن بوديم كه بتوان بر آن 
خوشبختانه  كه  كرد  نظارت 
سامانه «شاد» اين فرصت را 

ايجاد كرده است. 
ياســر نانكلــى افــزود: بر 
اســاس آخرين آمار، بيــش از 90 درصد از 
كاربران در پايه ابتدايى كه بايد در اين سامانه 
ثبت نام كنند، تاكنون موفق به استفاده و ورود 
به اين ســامانه شــده اند كه به نظر مى رسد با 
مرتفع شدن برخى اشكاالتى كه در روزهاى 
اخير داشــت تا چند روز آينده ظرفيت صد 
درصدى پايه ابتدايــى موفق به نصب برنامه 

«شاد» شوند. 
وى همچنيــن تأكيد كرد: تاكنــون 7 هزار و 

223 كالس ابتدايى در اين سامانه براى استان 
همدان فعال شده است كه شامل هزار و 569

مدرسه است. 
نانكلــى همچنيــن درباره گاليــه معلمان از 
بارگذارى مطالب در اين ســامانه اظهار كرد: 
تمــام تــالش وزارت آموزش وپرورش رفع 
مشكالت پيش بينى نشده و احتمالى است كه 
ممكن است اين سامانه دارا باشد، با اين حال 
به توجه و جديت بيشــترى از جانب معلمان 
و دانش آموزان نياز اســت تا بتوانيم اين وقفه 
پيش آمــده در روند تحصيلى را به  وســيله 
سامانه «شــاد» برطرف كنيم. معاون آموزش 
ابتدايــى آموزش وپرورش همــدان افزود: با 
تشكيل ستاد ويژه براى روز معلم، برنامه هايى 
به منظور تكريم فرهنگيان پيش بينى شد كه در 
گام نخست 3 تن از معلمان فعال در ناحيه 2
همدان، مالير و يك معلم در بخش سردرود 
رزن بر اساس شــاخص هايى پيش بينى شده 
به عنوان معلمان نمونه كشورى معرفى شدند.

وى با بيــان اينكــه برنامه هــاى هفته معلم 
از روز جمعــه آغاز شــده و بــراى هر روز 
عنوانى انتخاب شــده اســت، افزود: نواختن 
زنــگ ســپاس، انعــكاس پيــام تلويزيونى 
رهبر معظم انقالب، ديدار ويدئوكنفرانســى 
مسئوالن و معلمان استان با رئيس  جمهورى، 
رئيس مجلس شــوراى اســالمى و ارتباط و 
گفت وگوى مســئوالن آمــوزش و پرورش 
همــدان و نمايندگان معلمان با وزير آموزش 
 و پرورش به  صورت ويدئو كنفرانس از جمله 

برنامه هاى اين هفته است.
معــاون آموزش ابتدايى آمــوزش و پرورش 
استان همدان ادامه داد: تجليل از خانواده هاى 
معظم شهداى مدافع حرم، شهداى فرهنگى، 
جانبــازان و ايثارگران به صــورت مجازى، 
تكريــم معلمانــى كه در زمان شــيوع كرونا 
در فضاى مجازى فعاليــت قابل مالحظه اى 
در زمينه آموزش داشــتند و تكريم نيروهاى 
خدماتى فعال و وظيفه شــناس دستگاه تعليم 
و تربيت به عنوان «معلم يار» براى نخستين بار 

در سطح كشور صورت مى گيرد.

در دنياى نابرابر كارگر و كارفرما 
بايد نه سيخ بسوزد و نه كباب

تاكنون 7 هــزار و 223 
اين  در  ابتدايــى  كالس 
اســتان  براى  ســامانه 
است  شده  فعال  همدان 
و 569 هزار  شــامل  كه 

مدرسه است

يادداشت 

جشنواره كتابخوانى رضوى از بركات وجود 
امام رضا(ع) در ايران است

 حضــور امام رضا(ع) در ايران همواره مايه بركت و ترويج علم بوده 
كه نمونه بارز آن برگزارى جشنواره كتابخوانى رضوى است.

رئيس فراكسيون واليى مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با فارس با 
بيان اينكه انســان در زندگى نياز به الگو براى پيشرفت دارد، اظهار كرد: 
پيامبر اكرم(ص) و عترت پاك او به عنوان بهترين اســوه و الگو، كانون 
حيات سعادتمند بشرى هســتند، به طورى كه همه مى توانند با تأسى به 

سيره اين بزرگواران زندگانى موفقى داشته باشند.
حميدرضا حاجى بابايى افزود: آنچه در زندگى امام رضا(ع) مى تواند يك 
الگو براى انســان باشــد، فراگيرى همه جانبه سيره ايشان است كه به ما 

برنامه اى جامع و عملى براى سعادت در اين دنيا و آخرت مى دهد.
نماينده مــردم همدان و فامنين در خانه ملت تأكيد كرد: امام رضا(ع) را 
عالم آل محمد مى خوانند، بنابراين بايد در تك تك جمالت ايشان دقيق 

شد و از آن ها بهره برد.
وى ادامه داد: جشــنواره كتابخوانى رضوى اين فرصت را مى دهد تا ما 
بتوانيــم از زبان امام رضا(ع) مبانى دينى و توحيدى را بشــنويم و آن را 

به كار ببنديم.

معلمان از دغدغه هاى شادشان مى گويند

گم شدن عدالت اجتماعى در شاد
■ گراميداشت مجازى معلمان
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سرپرست جديد اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى كبودراهنگ معرفى شد

 كبودراهنــگ خبرنگار همدان پيام: با حضــور مديركل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى استان در كبودراهنگ، ناصر قره باغى رئيس فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اين شهرستان توديع و فتح ا... ضابطى به عنوان سرپرست 

جديد اين اداره معرفى شد.
فتح ا... ضابطى بيش از 20 سال ســابقه خدمت دارد و در سال هاى 
گذشــته معاون فرهنگ و ارشــاد اسالمى كردســتان، رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســدآباد، مالير و مسئول امور ادارى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان بودند و به مدت حدود 10 سال 
نيز به عنوان رئيس فرهنگ و ارشــاد اســالمى بهار بــود كه اين بار 
هم به عنوان سرپرست فرهنگ ارشــاد اسالمى كبودراهنگ مشغول 
خدمت خواهد شــد و ناصر قره باغى رئيس ســابق فرهنگ و ارشاد 
اســالمى كبودراهنگ براى ادامه خدمت خود در اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان حضور خواهد داشت.
فرماندار كبودراهنگ در مراسم توديع و معارفه رئيس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى كبودراهنگ گفت: استان همدان و شهرستان كبودراهنگ 
در حوزه فرهنگ و تمدن حرف هايى براى گفتن داشــته و دارد و اين 
شهرستان، شهرى مذهبى و واليت مدار و با سابقه درخشان در حوزه 

جبهه و شهادت است.
حجت ا... مهدوى خاطرنشــان كرد: فرهنگ و ارشــاد اسالمى به دليل 
داشــتن كلمه «اسالمى» مسئوليت ســنگينى در فرهنگ سازى دارد و 

مديران اين اداره بايد وزين و با تجربه باشند.
در پايان پس از برگزارى مراســم توديع و معارفه، مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان و هيأت همراه با امام جمعه اين شهر ديدار كردند.

دادستان نهاوند:
دستگيرى 10 اراذل و اوباش و فروشندگان 

مواد مخدر در نهاوند
 با گذشــت يــك هفته از معارفــه و آغاز به كار دادســتان جديد 
نهاوند،10 اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر كه مخل امنيت و 

آرامش در سراب گاماسياب و شهر نهاوند مى شده اند، دستگر شدند.
دادســتان نهاوند با اشاره به ديدار هفته جارى با ائمه جمعه نهاوند و 
طرح مشكالت موجود در اين باره، اين اقدام را به عنوان مطالبه جدى 
امام جمعه شهر نهاوند عنوان كرد و گفت: اين اراذل پس از دستگيرى 

روانه زندان شدند.
عباس آزادبخت بــا تأكيد بر اينكه دســتگيرى اراذل و اوباش براى 
برقرارى امنيت، آرامش و نظم در شهر با جديت و قدرت ادامه دارد، 
تصريــح كرد: ما با اراذل اوباش و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومى 
مردم و همچنين فروشــندگان مواد تعارف و چشم پوشــى نخواهيم 

داشت و در نخستين اقدام برخورد جدى با آن ها خواهد شد.

 مديران شــهرى همدان بــه كارهاى روزمره عــادت كرده اند و 
برنامه هاى سازنده را به طور صورى انجام مى دهند. سه شنبه هاى بدون 
خودرو در همدان تقريبا فراموش شــده است. گويا مديران همدانى 
اســتقبال خوبى از اين حركت نداشته اند. البته شيوع كرونا نيز در اين 

موضوع مؤثر بوده است. 
جمعى از فعاالن سمن هاى همدان

  صــف طوالنى در يكى از فروشــگاه هاى كبودرآهنگ براى 
تهيه برنج

مــردم همچنان براى تهيه مايحتاج خــود در بازار صف هاى طوالنى 
ايجاد مى كنند و اين موضوع بايد توسط مديران شهرى مورد نظارت 
قرار بگيــرد. باوجود اين ازدحام ها كرونا از بين نمى رود. مســئوالن 

چاره اى بينديشند. 
مجتبى كلوندى از كبودر آهنگ

 معضل مهاجرت در روســتاها حل نشده است، بيشترين دليل آن 
تعطيلى كشاورزى و خالى ماندن مدارس نوساخت در روستاها هست 
كه آســيب زيان بارى به بودجه كشــور و بيت المال وارد مى كند. نياز 
است استاندار هر استانى براى پيشگيرى از مهاجرت مردم از روستاها 

برنامه اى سازنده طراحى كند.
اســتان همدان از جمله استان هايى است كه مهاجرات هر روز در آن 
افزايش مى يابد و مسئوالن با موضوع مقاوم سازى مهاجرت معكوس 
را تبليغ مى كنند درحالى كه اينگونه نيســت، صاحبان همين خانه هاى 
نوســاخت نيز در شهرها ســاكن هســتند. در كنار اين موضوع نيز 
خانه هاى مخروبه رها شده در روستاها مكان تجمع حيوانات وحشى، 
سگ ها، فروشــندگان موادمخدر و معتادان شده است؛ مديران ارشد 

استان چاره اى بينديشند. 
جمعى از دهياران شهرستان هاى همدان

2 فضاى آموزشى اسدآباد آماده اجراى طرح 
تجارى سازى 

 درحال حاضر در شهرستان اسدآباد 10 فضاى آموزشى براى تجارى سازى وجود دارد 
كه فعًال از اين تعداد مدارس و فضاهاى آموزشى، مجتمع خليج فارس و آموزشگاه مهديه 

در سالجارى آماده تجارى سازى و تغيير كاربرى هستند. 
مدير اداره آموزش و پرورش شهرســتان اســدآباد با بيان اينكه ســند 8 مورد از پرونده 
فضاهاى آموزشى نيز براى تغيير كاربرى در آينده آماده خواهد بود، افزود: طبق قانون سال 
97 و 98، آموزش و پرورش درصورتى كه داراى فضايى باشــد، مى تواند نسبت به تغيير 

كاربرى بخشــى از امالك فضاى آموزشى خود به تجارى با حفظ فضاى آموزشى امالك 
اقدام كند و از پرداخت تمامى عوارض و هزينه ها معاف خواهد بود.

غالمرضا همايى لطيف تغيير كاربــرى برخى امالك آموزش و پرورش به تجارى را يك 
اقدام بزرگ در راســتاى كاهش وابستگى آموزش و پرورش به اعتبارات دولتى دانست و 
تصريح كرد: با تغيير كاربرى و تجارى سازى بخشى از امالك فضاهاى آموزشى، آموزش 
و پرورش به درآمد پايدار رســيده و قادر خواهد بود با درآمد اختصاصى خود از اين راه 
نسبت به نوسازى و ساخت مدارس به ويژه در سطح مدارس روستايى و محروم به راحتى 

و بدون دغدغه كمبود اعتبارات، اقدام كند.
همايى لطيف خاطرنشان كرد: درصورت موافقت شهردارى و شوراى شهر از 2 ماه آينده 

عمليات اجرايى تجارى سازى 2 آموزشگاه شهرستان آغاز مى شود.
وى در ادامه با اشاره به مشكل 19 ساله تعاونى مسكن فرهنگيان شهرستان با 600 نفر عضو 
و در گفت وگو با ايرنا افزود: با بررسى و تأييد استحكام زمين توسط كارشناسان امر از 30 
هكتار زمين درنظر گرفته شده براى فرهنگيان 5 هكتار آن تحويل تعاونى مسكن فرهنگيان 
داده خواهد شد كه با اين اقدام مشكل 19 ساله فرهنگيان عضو اين تعاونى مرتفع مى شود. 
همايى لطيف يكى از رويكردهاى آموزش و پرورش شهرستان را حذف مدارس فرسوده 
برشمرد و گفت: درحال حاضر شهرستان اسدآباد داراى 12 مدرسه روستايى فرسوده است 
كه در همين راستا سال گذشته 3 مدرسه روستايى حذف و تخريب شدند و در دهه فجر 

عمليات اجرايى ساخت اين مدارس آغاز شد.

كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

شماره تماس: 38279011 و 09226404490

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

با با 3030 درصد  درصد 
تخفيف ويژهتخفيف ويژه

رئيس آموزش و پرورش نهاوند 
در پاسخ به دانش آموزان بدون گوشى و اينترنت

بسته هاى آموزشى كاغذى ارائه مى دهيم
معصومه كمالوند »

  وحشــت از شــيوع كرونا فضاهاى آموزشى را مورد 
هدف قرار داد و دليل تعطيلى كالس هاى درس دانشــگاه 
و فضاهاى آموزشــى كشور شــد و تا حدودى هم سختى 
كار را در بحث آموزش دوچندان كرد. در حقيقت آموزش 
و پرورشى از ابتداى ســال تحصيلى جارى با بحران هاى 
مختلفى از آلودگى هوا، ســرما، آنفوالنزا و درنهايت كرونا 
مواجه بوده است، كه به تبع آن تعطيلى كالس هاى آموزشى 
را به دنبال داشــته است و همين شــرايط براى جبران اين 
تعطيــالت و دور ماندن دانش آمــوزان از فضاى تعليم و 
تربيت، سبب شــد تا اين نهاد آموزشى و معلم ها روزهاى 
پركارى را بگذرانند و همچنان هم پيش رو داشــته باشند. 
با اعالم تعطيلى مــدارس، قرارى بر تعطيلى آموزش نبود؛ 

از شبكه هاى سراســرى، آموزش و راديو و شبكه هاى استانى راهكارى براى ادامه كالس هاى آموزشى 
مطرح و اجرايى شد. اما به دليل دغدغه خانواده ها براى حضور فرزندان شان در فضاى مجازى و اينترنت و 
آسيب هايى كه متوجه دانش آموزان مى شد، تصميم بر راه اندازى شبكه شاد و سيستمى مستقل و بومى شد.

الزمه اين كار خريد گوشى همراه اندرويد براى دانش آموزان از جانب خانواده ها بود. هرچند اين روزها با 
ترافيك و حجم قابل توجه حضور خانواده ها به اجبار جا نماندن فرزندان شان از تحصيل در مراكز عرضه 
گوشى همراه مواجه هستيم اما بازهم تعدادى از دانش آموزان به دليل نداشتن بضاعت مالى، نتوانسته اند از 

آموزش ها در فضاى مجازى و شبكه شاد بهره اى ببرند.
هزينه تهيه گوشى اندرويد ارتقايافته براى هر دانش آموز از 2 ميليون و 500 هزار تومان آغاز مى شود و از 
طرفى هم همه خانواده ها توانايى تأمين اين شرايط را براى فرزندشان ندارند و گاهى هم اينترنت در برخى 

روستاهاى شهرستان نياز به تقويت و راه اندازى دارد كه اين پروسه هم زمان بر خواهد بود.
در اين ميان باز نماندن دانش آموزان از تحصيل و كالس هاى آموزشى، موضوع مهمى است كه ضرورت 

توجه به آن تأكيد و مطالبه جدى خانواده ها و بخش آموزش محسوب مى شود.
 آموزش تعطيل نيست، راهكار داريم

رئيس آموزش و پرورش نهاوند در پاسخ به اين شرايط گفت: كالس هاى درس به واسطه ويروس كرونا 
و با هدف تأمين سالمت دانش آموزان و خانواده ها تعطيل شده است، اما آموزش تعطيل نشد.

محمدحسين دارايى تصريح كرد: كالس هاى آموزشى از طريق شبكه هاى تلويزيونى استانى و راديويى در 
حال برگزارى است. دارايى با بيان اينكه سيستم شبكه شاد با امنيت بيشتر و رفع دغدغه خانواده ها به دليل 
حضور فرزندان شان در فضاى مجازى راه اندازى شده است، گفت: باتوجه به مشكل اينترنت و نداشتن 
گوشــى اندرويد ارتقايافته از جانب برخى دانش آموزان، مقرر شــده نرم افزار سى دى هايى تكثير شود و 

درصورتى كه دستگاه سى دى هم نداشته باشند، بسته هاى آموزشى درنظر گرفته شود.
همچنين تهيه و توزيع بســته هاى آموزشى در قالب بسته هاى كاغذى از محل كمك هاى مؤمنانه توسط 

گروه هاى جهادى از پيشنهادات قابل اجرا در اين زمينه است.
دارايى گفت: خانواده دانش آموزان نگران نباشــند، تمام تالش آموزش و پرورش در كاهش مشــكالت 
خانواده و تســهيل دسترســى دانش آموزان به محيط هاى آموزشــى مجازى و جا نماندن از تحصيل در 

كوتاه ترين زمان است.
 با كمبود 280 معلم مواجه هستيم

رئيس آموزش و پرورش نهاوند در ادامه با بيان اينكه با كمبود حضور 280 معلم براى ساماندهى مدارس 
مواجه هستيم، افزود: اما در تالشيم سال تحصيلى آينده كالس بدون معلم نداشته باشيم.

به گفته دارائى 192 دانش آموز 6 تا 11 ســال از ســواد محروم هستند كه 119 نفر آنها جذب و 73 نفر 
به دليل مشــكالت اقتصادى، ازدواج زودهنگام دختران، معلوليت جسمى، حركتى، ذهنى و... از تحصيل 

بازمانده اند.

 گروه شهرســتان: كرونا آمد و بوى 
مهربانى آورد. جهانى كرونازده، غمگين 
به نظاره ورود ويروس به دنيايشــان و 
آنچه بر سرشــان آورده، نشسته است. 
موج بى مهرى اين متجاوز به ســرزمين 
تاريخ و تمدن ايران زمين هم رســيد و 
بسيارى از خانواده ها را داغدار كرد؛ اما 
همدلى ســيل گونه مردمان اين ديار اين 
موج را بلعيد. مادستانى ها، هر كس در 
حد بضاعتش، قطــره اى از محبت خود 
را در دريــاى مهربانــى ريخت. مردم 
شهرها و روســتاهاى استان همدان يك 
ســر خروشــيدند و به يارى هم نوعان 
بى بضاعت و اقشار آسيب پذير از كرونا 
شــتافتند تا آن ها بدانند تنها نيســتند و 
اميدها به زندگى ادامــه دارد. با آمدن 
ماه خــوب خدا اين امواج خروشــان 
اوج گرفت و همشــهريان خود را بيش 
از پيش موظف به مســاعدت دانسته و 
با اقدامات خداپســندانه، عطوفتشان را 
تراوش مى كنند. گوشــه اى از زحمات 
مردم مادستان را در اين زمينه مى خوانيد.
نيازمندان  مايحتــاج  تأميــن   
شباب المهدى  جهادى  گروه  توسط 

در فامنين
بيشتر جوانانى كه در صدر هيأت ها بودند 
پويش هاى  در  مركــزى  هســته  به عنوان 
مردمــى عمــل كردند و زيرشــاخه ها را 

مديريت مى كردند. به طورى كه در فامنين از 
شروع ماه مبارك رمضان 500 بسته غذايى 
در سطح شهرستان و در روستاهايى مانند 
فيض آباد، حاجى آباد، اصله و تجرك بيش 
از 400 بسته غذايى به صورت خودجوش 
توسط خيران بين مردم توزيع شد. توزيع 
ســبدهاى غذايى همچنان در فامنين ادامه 
دارد. رســيدگى به بيش از 750 خانوار در 

طول سال هدف اصلى اين گروه است.
  سمن ياوران زندگى نو به كمك 
شهرستان  بى بضاعت  خانواده هاى 

مالير شتافتند
در اين اقدام ارزشــى و خداپسندانه كه به 
مناسبت ماه پرخير و بركت رمضان انجام 
گرفت، ســازمان مردم نهاد «ياوران زندگى 
نو» 70 بســته حمايتى غذايى و بهداشتى 
شهرستان  بى بضاعت  در بين خانواده هاى 
مالير و روســتاهاى اطــراف توزيع كرد. 
متولى اين كار، خيــران تهرانى و ماليرى 
هستند كه با ارائه بسته هاى حمايتى شامل 
برنــج، روغــن، رب، قند، شــكر، چاى، 
ماكارونــى، ســويا، نمك، رشــته پلويى، 
مرغ، گوشت و بسته بهداشتى شامل مايع 
ظرفشــويى و پودر لباسشــويى به كمك 
مردم بى بضاعت شــتافتند. براى تهيه اين 
بسته ها از ســوى خيران مبلغ 17 ميليون 
تومان هزينه شــده اســت. با شناسايى 2

هزار نيازمند در ماليــر كمك هاى نقدى 

و غيرنقدى مردم جمع آورى مى شــود و 
باهماهنگى ســپاه در 3 مرحله، در ابتداى 
مــاه مبارك رمضان، نيمــه رمضان و عيد 
سعيد فطر اين كمك ها بين جامعه هدف و 
افرادى كه شناسايى شده اند توزيع مى شود. 
مرحله نخســت اين طــرح در ابتداى ماه 
مبارك رمضان با توزيع 2 هزار بســته به 

ارزش 300 هزار تومان انجام شده است.
 مواسات و همدلى مؤمنانه 

در جورقان
مردم شــهر جورقــان با تهيه بســته هاى 
معيشتى به يارى همشــهريان آسيب ديده 
ازكرونا و بى بضاعت مى شتابند تا با حفظ 
شأن آســيب ديدگان اين معضل به آسيب 

اجتماعى تبديل نشود. 
مــردم شــهر جورقــان نيــز بــا وجود 
محروميت ها يى كه در اين منطقه هســت، 
طرح مواســات مؤمنانه را به زيبايى اجرا 
كرده انــد و خيران با تهيه 102 عدد مرغ و 
23 بسته گوشت و 100 كيلو برنج ايرانى و 
4 حلب پنير 17 كيلويى و 150 عدد كارت 
صد هزار تومانى بين اقشار آسيب ديده از 
كرونا توزيع كردنــد. در ادامه اجراى اين 
طرح، متمكنان اين منطقه تعداد 100 بسته 
معيشت، هربسته به ارزش 200 هزارتومان 
تهيــه و در بين نيازمندان شــهر جورقان 
توزيع كردند و اين كمك ها همچنان ادامه 

دارد.

معيشتى  بســته  توزيع 2500   
ضيافت همدلى در كبودراهنگ

هزار و 400 بسته معيشتى در مرحله نخست 
بين آسيب ديدگان از ويروس كرونا توزيع 
شــد. مراحل بعدى اين طــرح تا پايان ماه 
مبارك رمضان ادامه دارد و در نهايت 2 هزار 
و 500 بســته معيشتى نيز در بين خانوارها 
توزيع خواهد شد. مردم كبودراهنگ براى 
اجراى رزمايش كمــك مؤمنانه و همدلى 
800 ميليون ريال كمك كرده اند. در اجراى 
رزمايش كمك مؤمنانه هزار و 800 خانوار 
در شهرستان شناسايى شــده اند كه در ماه 
دريافت  معيشتى  بسته هاى  رمضان  مبارك 
مى كنند؛ همچنين با حمايت مردم و خيران 
هر تعداد كه به اين بسته ها افزوده شود در 
بين خانواده هاى آسيب ديده از كرونا توزيع 

مى شود.
 راه اندازى پويش 

«صاحب خانه خوب» در بهار
طلبه هاى جهادى با راه اندازى پويش «من 
مســتأجرم را كمك مى كنم» در شهرستان 
بهــار و رايزنى بــا صاحب خانه ها موفق 
شــدند رضايت آنهــا را براى بخشــش 

اجاره بهاى خود كسب كنند. در اين پويش 
50 مســتأجر كه بضاعت مالى نداشــتند 
از پرداخــت اجاره معاف شــدند. هيأت 
علمدار، هيأت موســى بن جعفر و هيأت 
جوانان عاشــورايى كه در اللجين به مردم 
خدمت رســانى مى كند، به تهيه وســايل 
بهداشتى براى تاكســى داران بيمارستان ها 
و مشاغلى كه بيشــتر در معرض بيمارى 

هستند، اقدام كردند.
در  مهربانى  بســته هاى  توزيع   

رزن و درگزين
960 بسته حمايتى و معيشتى به ارزش هر 
بســته 500 هزار تومان در بخش سردرود 
اين شهرســتان توزيع شــده است و در 
مرحله نخســت ضيافــت همدلى هزار و 
600 بســته غذايى كه 700 بسته به همت 
ســپاه و900 بســته با كمك پويش هاى 
مردمى در بين مردم رزن و درگزين توزيع 

شده اســت. تاكنون 4 هزار نفر نيازمند در 
سطح شهرستان شناسايى شده است.

در  مؤمنانه  كمــك  رزمايــش   
آستان شاهزاده محمد نهاوند

در آســتانه ماه مبارك رمضان حدود 500
خانوار نيازمند توســط آســتان شاهزاده 
محمد شناسايى  شــده است كه بسته هاى 
غذايــى را دريافت مى كننــد. در مرحله 
نخســت رزمايش كمك هاى مؤمنانه بيش 
از هزار بســته مواد غذايــى به ارزش هر 
بســته بيش از 300 هزار تومان و شــامل 
مرغ، گوشــت، برنج، روغن ماكارونى و 
ساير اقالم توسط سپاه و بسيج نهاوند بين 
نيازمندان شهرســتان توزيع شد. همچنين 
در چندين مرحله جمع آورى كمك براى 
كرونا  ويروس  از  آسيب ديده  خانواده هاى 
در آستان مقدس شاهزاده محمد و على(ع) 

انجام شده است.

مادستان 
غرق در درياى مهربانى
■ سيل همدلى موج كرونا را بلعيد
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كرونا فرصتى براى جهش توليد
فيض ا... مظفرپور»

 مقام معظم رهبرى امســال را ســال «جهش توليــد» نامگذارى 
كردند، همچنان كه ســال گذشته به اســم «رونق توليد» بود. با نگاهى 
به نامگذارى ده سال گذشته، متوجه مى شويم كه معظم له براى تمامى 
سال هاى يك دهه اخير شعار اقتصادى برگزيده اند كه نشان  از اهميت 

موضوع اقتصاد براى كشور بوده است.
 عالوه   براين، اين نامگذارى هاى پى درپى نشان دهنده وجود مشكالت 
اقتصادى در كشــور است. بحمدا... كشــور در زمينه هاى مختلف از 
جمله سياســى، امنيتى و نظامى در شــرايط بســيار خوبى قرا ر دارد 
و توانســته به موفقيت هاى زيادى دســت يابد كه آخرين نمونه آن، 
پرتاب ماهواره نظامى «نور» به وسيله سپاه پاسداران است، موفقيت هاى 
ديگرى نيز در شرايط سخت تحريم هاى اعمال شده از طرف دشمنان، 
محقق شده اســت درحالى كه كشورهاى مدعى در برابر بحران كرونا 
كمــر خم كرده و اين ويروس كوچك آنها را به زمين زده اســت، اما 
مدافعان سالمت كشور در حال شكست كرونا و انجام اقدامات بزرگ 
براى مهار اين بحران جهانى هستند و اين موفقيت ها در سايه يكدلى 
و يكرنگى مسئوالن و قشرهاى مختلف مردم باهم و شركت همه جانبه 

نهادهاى مختلف از جمله نيروهاى مسلح به دست آمده است.
 حــال بايد با اســتفاده از اين تجربه بزرگ كــه ويروس كوچك در 
اختيار ما گذاشــته اســت همانگونه كه رهبر معظم انقالب فرمودند، 
ايــن تهديد را به فرصت تبديل كنيم و در جهت رونق و جهش توليد 
به كار ببريم؛ كرونا اگرچه به بخشــى از اقتصاد كشــور آسيب زده و 
عده اى را بيكار كرده و تعدادى از كسب وكارها را به تعطيلى كشانده 
ولى در بخش هاى ديگر توليد فرصت هاى جديدى ايجاد كرده است 
كه مى توان به رونق كســب و كارهاى دانش بنيان و اينترنتى اشاره كرد. 
همانطور كه رئيس جمهور نيز به موضوع اشــاره كرده و خواســتار 
فعاليت هرچه بيشــتر اين بخش در روزگار پساكرونا شد و گسترش 

اين فعاليت ها گامى ارزشمند در رونق و جهش توليد خواهد شد.
 ان شاء ا...

وزير دفاع كره جنوبى: «كيم» در حال اداره 
امور كره شمالى است

 وزيــر دفاع كره جنوبــى مى گويد كه هيچ تحــرك غيرعادى در 
كره شــمالى شناسايى نشده و كيم به صورت عادى در حال اداره امور 

اين كشور است. 
به گزارش فارس، جئونگ كيونگ دوو در واكنش به شايعات مربوط 
به وضعيت سالمتى «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى گفت كه هيچ 
تحرك غيرمعمولى در كره شــمالى شناسايى نشده است. وى در عين 

حال تأكيد كرد كه غيبت كيم از انظار عمومى چيز جديدى نيست. 

تحريم ها بماند يا متوقف شود، آمريكا 
به زودى منكوب خواهد شد

 ايران ســرافراز، در  تحريم، صدام را شكست و در تحريم به فضا 
راه يافــت، تحريم ها بماند يا متوقف شــود، آمريكا به زودى منكوب 

خواهد شد
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مصطفى ميرسليم منتخب مردم 
تهران در يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى در توييتى نوشت: 
ترامپ با همه رندى اش تازه فهميده  برجام چه گنج تَكرار نشدنى براى 
آمريكا بود! ايران ســرافراز، در  تحريم، صدام را شكست، در تحريم، 
به دانش هســته اى مجهز شد و در تحريم، به فضا راه يافت. تحريم ها 
بماند يا متوقف شود، آمريكا به زودى منكوب مستضعفان خواهد شد. 

رايزنى تلفنى ظريف با اشرف غنى و عبدا... عبدا...
 در ادامه تالش هاى ايران براى كمك به تثبيت شــرايط سياســى كشــور 
افغانستان به منظور آغاز مذاكرات بين االفغانى، وزير امور خارجه ايران و محمد 
اشــرف غنى و عبدا... عبدا... تلفنى گفت وگو كردنــد.  به گزارش فارس، در 
اين تماس هاى تلفنى محمدجــواد ظريف درباره آخرين رايزنى هاى منطقه اى 
و بين المللى خود درباره افغانســتان، روابط دو جانبه و مبارزه با شــيوع كرونا 
گفت وگو كرد.  ظريف به تازگى نيز تلفنى با اين دو مقام افغانســتان گفت وگو 
كــرده بود.  وزير امــور خارجه ايران همچنين با تعــدادى از همتايان خود از 
جمله وزراى خارجه روســيه، چين، تركيه، هند و قطر درباره اوضاع افغانستان 
به رايزنى پرداخته بود و از ســوى ديگر طاهريان فرد، نماينده ويژه وزير امور 
خارجه ايران در امور افغانســتان به تازگى به همراه هيأتى سفرى به افغانستان 

داشت و با برخى مقامات و شخصيت هاى سياسى اين كشور گفت وگو كرد. 

توصيه مى كنيم همچنان مردم در خانه بمانند
 از رهبرى به دليل موافقت با پيشــنهاد دولت درباره آزادسازى و ساماندهى 

سهام عدالت تشكر مى كنم. 
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه هيأت دولت گفت: به دليل 
روشن نبودن پايان ويروس كرونا، بايد خود را براى كار، علم، دانش، تحقيقات 
در جامعــه آماده كنيم؛ بنابراين فرض كه اين ويــروس براى مدتى كنار مردم 
هست، كسى نمى داند پايان اين ويروس كى خواهد بود. همه دستورالعمل هاى 
پزشــكى را بايد رعايت كنيم. اكنون هم مى گوييم براى غير ضرورت، مردم در 
خانه بمانند ولى براى كار ضرورى از خانه خارج شــويد و در كوتاه ترين زمان 
به منزل برگرديد.  حسن روحانى خاطرنشان كرد: منطقه سفيد به معناى رعايت 
نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى نيست، در مناطق سفيد بايد دستورالعمل هاى 

پزشكى بيشتر رعايت شود. 

تأكيد بر لزوم تجديدنظر در نظام 
خصوصى سازى

 سازمان بازرسى كل كشور مأموريت دارد نهايتاً ظرف 10 روز با همفكرى 
كارگران و شــوراى عالى كار گزارش جامعى از نظام مسائل و مشكالت حوزه 

كارگرى تهيه كند.  
به گزارش رسانه قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه كه در آستانه روز كارگر ميزبان 
اصحاب توليد و فعاالن كارگرى بود، اظهار كرد: كارگران به  عنوان ســرمايه و 
محور اصلى جهش توليد در كشور هستند و سخن گفتن از رونق توليد بدون 

توجه به كارگر و حقوق كارگران بى معناست. 
آيت  ا... ابراهيم رئيســى گفت: بر لزوم پرهيز شــركت هاى بزرگ دولتى و 
دســتگاه هاى ادارى متصل به قدرت از رقابت بــا بخش خصوصى تأكيد 

مى كنم. 
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دان تان  ا

محمد ترابى »
 پس از حــدود يك دهــه گفت و گو 
درباره فعاليت هاى هســته اى توســط تيم 
محمدجواد  رياست  به  ايران  مذاكره كننده 
ظريف، وزير امور خارجه با اعضاى گروه 
1+5 توافق هســته اى انجام شد و توسط 
شوراى امنيت به عنوان قطعنامه 2231 در 
تاريخ 29 تير ماه 1394 تصويب شد. طبق 
اين قطعنامه، قطعنامه هاى پيشــين شوراى 
امنيت كه به موجب آن ها تحريم هايى در 
رابطه با موضوع هسته اى عليه ايران وضع 

شده بود، ملغى شد. 
پس از تغيير دولت در اياالت متحده آمريكا 
و خــروج دونالد ترامپ رئيس جمهور اين 
كشــور از برجام، آمريكا همواره در تالش 
است كه مانع از انجام معامالت ايران با ساير 
كشورها شود و از اين رو سياستى به عنوان 
سياست فشار حداكثرى را عليه ايران اتخاذ 

كرده است. 
سياست فشــار حداكثرى  آمريكا عليه ملت 
ايران هر روز ابعاد تازه اى پيدا مى كند.  رژيم 
ترامــپ با ايجاد مجموعه اى با عنوان برنامه 
اقدام عليه ايران و تبديل ســفارت خانه هاى 
اين رژيم در سراســر جهان به ســتادهاى 
ايــن كارزار از هيچ اقدامى عليه ملت ايران 

فروگذار نكرده است. 
وجه اصلى اين سياســت فشــار اقتصادى 
عليه ايران بوده اســت، به طورى كه با اعمال 
سياست «ناگزيرسازى» بين انتخاب همكارى 
بــا ايران و يا همكارى با آمريكا، و تهديد و 
ارعاب شركت ها و كشورهاى همكار ايران، 

آنها را از همكارى با تهران منع مى كند. 
قطع صــادرات نفت ايــران، جلوگيرى از 
دسترســى ايران به شبكه معامالت بانكى و 
پولى، به راه انداختن تب ايران هراسى ناشى 
از پايان محدوديت تحريم تسليحاتى ايران 
بخش هايى از اين سياست فشار حداكثرى 
بوده اســت.  ماجرا از جايى شروع شد كه 
خبرگزارى آسوشيتدپرس در مرداد ماه سال 
گذشته گزارش داده بود كه وزارت خارجه 
آمريكا با انتشار بخشى از يك «نظر حقوقى» 
مدعى اســت كه به رغم خروج واشنگتن از 
برجام، اين كشــور همچنان حق استفاده از 

مكانيسم ماشه را دارد. 
مكانيسم ماشه توســط آمريكا در بحبوحه 
افزايــش تحريم هاى آمريكا عليــه ايران و 
كاهش گام به گام بخشــى از تعهدات ايران 
ذيل برجام در پاسخ به كم كارى كشورهاى 
اروپايــى در برابــر تعهداتشــان در توافق 

هسته اى نيز مطرح شده بود. 
با اين حال پس از گام پنجم كاهش تعهدات 
ايران و فعال شــدن مكانيسم ماشه از سوى 
متحدان اروپايى، پرتاب نخســتين ماهواره 

نظامى ايران و اينكه حدود 5 ماه ديگر يعنى 
در اكتبر 2020 براساس يكى از موارد توافق 
برجــام تحريم هاى تســليحاتى ايران پايان 
مى پذيرد، بار ديگر خبر ها حاكى از آن است 
كه اياالت متحده آمريكا در پى اســتفاده از 

مكانيسم ماشه عليه ايران بر آمده است. 
روزنامــه نيويورك تايمز روز دوشــنبه در 
گزارشــى با اشــاره به اظهارات اخير وزير 
خارجه آمريكا در زمينه تمديد تحريم هاى 
تســليحاتى ايران نوشت: «مايك پامپئو» در 
حال تدوين يك اســتدالل حقوقى اســت 
كه براســاس آن واشنگتن همچنان يكى از 
مشاركت كنندگان توافق هسته اى ايران است؛ 
توافقى كه «دونالد ترامپ» در سال 2018 از 
آن خارج شده و آن را بدترين توافق تاريخ 

آمريكا خوانده است. 
اين روزنامه آمريكايى در ادامه مى نويسد كه 
اين اقدام بخشــى از استراتژى پيچيده فشار 
به شــوراى امنيت سازمان ملل براى تمديد 
محدوديت هاى تسليحاتى سازمان ملل عليه 
ايران يا اعمال تحريم هاى بسيار سختگيرانه 
است و پامپئو براى تحقق اين مسأله طرحى 
را تدوين كرده اســت كه اگــر با موافقت 
متحدان اروپايى واشنگتن روبه رو شود، طبق 
آن آمريكا ذاتا يكى از شــركت كنندگان در 
برجام تلقى خواهد شد و هدف آن استفاده از 
تهديد مكانيسم ماشه است كه مى تواند همه 
تحريم هاى پيــش از امضاى برجام را عليه 
ايران مجددا اعمــال كند و اگر تحريم هاى 
تسليحاتى در شــوراى امنيت تمديد نشود 
واشــنگتن از اين حق ادعايى خود به عنوان 

يكى از طرف هاى توافق استفاده كند. 
نيويورك تايمز در ادامه نوشت: هر تالشى 
براى تجديد محدوديت هاى تسليحاتى عليه 
ايران مطمئنا بــا مخالفت علنى يا غيرعلنى 
روسيه و چين در سازمان ملل مواجه خواهد 
شد.  براساس اين گزارش، روس ها پيش از 
اين به همتايان اروپايى خود تأكيد كرده اند 
كه مشــتاقانه منتظر آغاز فروش تسليحات 

متعارف به ايران هستند. 
نيويورك تايمز در ادامــه به نقل از «وندى 
شرمن» مذاكره كننده ارشد آمريكا در دولت 
«بــاراك اوباما» نوشــت: روســيه و چين 
هرگز يــك تحريم تســليحاتى عليه ايران 
را نمى خواهند و فقط ممكن اســت با يك 

تمديد كوتاه مدت موافقت كنند. 
ايــن روزنامــه آمريكايى نوشــت كه يك 
ديپلمات اروپايى كه نخواســته نامش فاش 
شــود اين اســتراتژى دولت آمريكا را رد 
و تأكيــد كرد كه عبــارات موجود در متن 
برجام بسيار فراتر از چارچوب هاى استدالل 

آنهاست. 
به گزارش ايرنا، وزير امور خارجه در همان 

روز در صفحه توئيتر خود نوشت: «2 سال 
پيش، مايك پامپئو،وزيــر خارجه آمريكا و 
رئيســش اعالم كردند كه مشاركت آمريكا 
در برجام را متوقف مى كنند، با اين اميد كه 
كارزار فشــار حداكثرى آنها ايران را به زانو 

درخواهد آورد.» 
محمدجواد ظريف در ادامه ضمن اشاره به 
شكست كارزار موسوم به فشار حداكثرى و 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران، توضيح داد: «به 
روياپردازى خاتمه دهيد، ملت ايران هميشه 

خود براى سرنوشتش تصميم مى گيرد». 
از سوى ديگر خبرگزارى رويترز در گزارشى 
به نقل از يك مقام  آمريكايى كه خواســت 
نامش فاش نشود، گفت كه واشنگتن راهبرد 
خود را براى تمديد تحريم هاى تسليحاتى 
ســازمان ملل عليه ايران با بريتانيا، فرانسه و  
آلمان كه از اعضاى شوراى امنيت و همچنين 
طرفين برجام هســتند، به اشتراك گذاشته 
اســت.  طبق گزارش رويترز، ديپلمات هاى 
سازمان ملل مى گويند كه اين پيش نويس در 
اختيار 11 عضو باقى مانده شوراى امنيت از 

جمله روسيه و چين قرار داده نشده است. 
به گــزارش فارس، يكــى از ديپلمات هاى 
شوراى امنيت كه خواست نامش فاش نشود 
نيز درباره ايــن قطعنامه تمديد تحريم هاى 
تســليحاتى ايران پيش بينى كــرد: در همان 
ابتــداى ورود (به شــوراى امنيت) متوقف 

خواهد شد. 
طبق گــزارش رويترز، يــك قطعنامه براى 
تصويب به 9 رأى مثبت نياز دارد و 5 عضو 
دائم شــوراى امنيت (روسيه، چين، اياالت 
متحده آمريكا، بريتانيا و فرانسه) نيز به هيچ 
عنوان نبايد آن را وتــو كنند، اما بنابر گفته 
گرفتن  براى  احتماالً  واشنگتن  ديپلمات ها، 

مجوز روسيه و چين براى تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى ايران با مشكل مواجه خواهد شد. 
طبق ايــن گزارش، درصورتى كه شــوراى 
امنيت، تحريم هاى تسليحاتى ايران را تمديد 
نكند، گام بعدى در طرح آمريكا تالش براى 
فعال سازى «مكانيسم ماشه» براى بازگرداندن 
تمامى تحريم هاى ســازمان ملل عليه ايران 
است كه شــامل تحريم هاى تسليحاتى نيز 
مى شود.  به گزارش فارس، جروزالم پست 
روزنامه صهيونيســتى در گزارشى نوشت: 
در نهايت تحريم هاى تسليحاتى به شوراى 
امنيت مــى رود، جايى كه آمريكا (چه توافق 
باشــد يا نباشد) يك صندلى در اختيار دارد 
و تحريم هاى يكجانبه آمريكا هم به تنهايى 
عليه ايران مؤثر است. با اين حال، حفره هاى 
زيادى در كمپين فشار حداكثرى آمريكا عليه 
ايران وجود دارد. چين و روســيه و برخى 
كشورهاى كليدى ديگر مطابق با تحريم هاى 
ســازمان ملل اقدام مى كنند و اگر تحريم ها 
پايان يابد، بايد انتظار داشت كه آنها تعامالت 
تجارى خود را با ايــران باال ببرند. بندهاى 
اصلــى غروب در برجام ســال هاى 2023، 
2025 و 2030 هستند، اما مهلت اكتبر 2020

يك جنگ كليدى با تبعات زياد است و اصال 
مشخص نيست كه آمريكا مى تواند اثرگذار 

باشد يا نه. 
 جزئيــات جديــد از قطعنامــه 
تمديد  بــراى  آمريكا  پيشــنهادى 

تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران

يك رســانه آمريكايى روزگذشته جزئيات 
تــازه اى از قطعنامه پيشــنهادى آمريكا در 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى تمديد 
تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران منتشر كرده 

است. 
بــه گــزارش خبــر آناليــن، خبرگزارى 
آسوشيتدپرس نوشــته اياالت متحده روز 
سه شنبه پيش نويس اين قطعنامه را ميان شمار 
محدودى از اعضاى شــوراى امنيت توزيع 
كرده است. اين پيش نويس خواستار تمديد 
تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران براى مدت 

نامعلوم است. 
مقام هــاى دولتى، رئيس جمهــور آمريكا و 
ديپلمات هاى سازمان ملل متحد بدون افشاى 
نام به آسوشيتدپرس گفته اند واشنگتن قصد 
دارد از اتمام تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران 
طبق مفاد قطعنامه فعلى صادرشده براى تأييد 

برجام (قطعنامه 2231) جلوگيرى كند. 
مقام هاى آمريكايى گفته اند هدف دولت اين 
كشور اين است كه اين قطعنامه را در ماه مى 
(ارديبهشت ماه) به رأى بگذارد كه «استونى» 
رياســت دوره اى شوراى امنيت را بر عهده 
مى گيرد. اســتونى عضو ناتــو و از متحدان 

نزديك آمريكا است. 
رفع تحريم هاى مربوط به تسليحات متعارف 
جزو مفاد توافق هسته اى برجام نيست، اما 
طرف هاى برجــام وعده داده اند در صورت 
پايبندى ايران به اين توافق، اين تحريم ها در 

اكتبر 2020 منقضى خواهند شد. 

مقام هــاى دولت آمريكا ادعــا كرده اند از 
آنجا كه ايــران ديگر به مفــاد اين توافق 
پايبند نيست واشــنگتن مى تواند اعضاى 
شوراى امنيت را براى تمديد اين تحريم ها 

عليه ايران متقاعد كند. 
با اين حال، آسوشيتدپرس نوشته تالش براى 
تمديد اين تحريم ها با مخالفت روســيه و 
چين كه اعضاى دائم شوراى امنيت هستند، 
روبه رو خواهد شــد. مسكو و پكن گفته اند 
خواســتار از ســرگيرى فروش سالح هاى 

متعارف به ايران هستند. 
روسيه نسبت به چين مواضع صريح ترى در 
مخالفت بــا تمديد اين تحريم ها عليه ايران 
گرفتــه و ضمن انتقاد از خــروج آمريكا از 
توافق هســته اى، تالش اين كشور براى به 
رأى گذاشتن اين موضوع در شوراى امنيت 

را محكوم كرده است. 
به گزارش ايسنا، روزگذشته اليزابت وارن 
سناتور و كانديداى رياست  جمهورى در 
انتخابات 2020 آمريكا درباره تالش اخير 
وزير امور خارجه اين كشــور براى ارائه 
اين طــرح در صفحه توييترش نوشــت: 
ممنوعيــت بين المللــى تســليحاتى عليه 
ايران در ماه اكتبر به پايان مى رسد. دولت 
آمريكا براى تمديد اين تحريم تسليحاتى 
ناگهان استدالل مى كند كه آمريكا عضوى 
از توافقى اســت كه از آن خارج شد. اين 
هيچ معنايى نــدارد. تصميمــت را بگير 

مايك پمپئو. 

واكنش ها به گزارش نيويورك تايمز مبنى بر طرح برجامى پامپئو براى 
تصويب قطعنامه تسليحاتى عليه ايران

تالش آمريكا براى اثبات عضويت 
در توافقى كه از آن خارج شده است
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توزيع ماسك و دستكش در داروخانه ها آغاز شد
 مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشــكى ســازمان غذا و دارو از آغاز توزيع ماسك 3 اليه، انواع ماسك پارچه اى و دستكش 

يكبار مصرف در داروخانه ها خبر داد.
به گزارش ايرنا، ســيد حســين صفوى افزود: با توجه به افزايش ظرفيت توليد ماسك و دســتكش در كشور و تأمين مناسب انواع 

ملزومات حفاظتى مورد نياز مراكز درمانى و كادرپزشكى، توزيع انواع ماسك و دستكش در داروخانه ها آغاز شد.
وى با بيان اينكه تا پيش از شيوع بيمارى كرونا توليد ماسك در كشور بين 120 تا 150 هزار عدد بودگفت: خوشبختانه امروز ظرفيت 

روزانه توليد ماسك صنعتى در كشور به 2 ميليون رسيده و رو به افزايش است.
وى گفت:  از اين پس مردم مى توانند ماســك مورد نياز خود را از داروخانه هاى سراســر كشور با اطمينان خاطر از كيفيت و كارآيى 

آنها تهيه كنند.

آغاز واريز وام يك ميليون تومانى بيش از 2 ميليون خانوار 
 ســخنگوى تســهيالت حمايتى كرونا از آغاز ثبت نام 2 ميليون و 266 هزار و 263 خانــوار يارانه بگير در تاريخ يكم تا هفتم 
ارديبهشــت ماه براى دريافت وام يك ميليون تومانى از طريق ارســال پيامك و فرايند واريز تســهيالت اين افراد از روز پنج شنبه 

خبر داد.
حســين ميرزايى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از يكم تا هفتم ارديبهشت ماه در مجموع تعداد پيامك هاى معتبر كه حاوى كدملى 
سرپرســت خانوار بوده و با سيمكارتى كه به نام سرپرست خانوار است به سرشماره 6369 ارسال شده است، 2 ميليون و 266 هزار 

و 263 مورد است.
وى ادامه داد: طبق توافق انجام شــده، بانك ها از 24 ســاعت پس از دريافت اطالعات از ســازمان هدفمندى يارانه ها، فرايند واريز 

تسيهالت يك ميليون تومانى به حساب يارانه سرپرستان خانوار را آغاز خواهند كرد.

«چرا و چگونه معلمان را گرامى بداريم»
 ضمــن گراميداشــت ســالروز 
مطهرى،  مرتضى  اســتاد  شــهادت 
روز معلــم را خدمت تمامى معلمان 
(استادان) گرامى تبريك عرض كرده 
و ســالمتى، آرامش و آسايش، براى 

ايشان آرزو مى    كنم. 
به بهانه ى گراميداشت هفته آموزش 
و روز معلــم بيان نكات زير شــايد 

خالى از لطف نباشد. 
1- ريشــه ى تمامــى موفقيت هــا، 

شكســت ها، ناكامى ها، معضالت و مشكالت در عرصه هاى مختلف 
علمى، فنــاورى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياســى و امنيتى، 
توجــه و يا بى توجهــى به امر آموزش صحيح اســت. آموزش هاى 
رسمى، آكادميك و اجتماعى (غيررســمى) هردو بايد جدى گرفته 

شوند. 
وقتــى در عرصه آموزش هــاى علمى اســتانداردهاى الزم رعايت 
شــود، يقينا توفيق رفيق راه خواهد بود. اگر اســتاندارد هاى علمى 
رعايت نشــود، همه ى امور به هم مى    ريزد. در عرصه اجتماعى نيز، 
اگــر آموزش صحيح براى هر حرفه و امرى انجام نشــود، عالوه بر 
مشــكالت اجتماعى، مشكالت فرهنگى، اقتصادى، سياسى و امنيتى 
هم بروز مى    كنــد. همانگونه كه براى دريافت گواهينامه راهنمايى و 
رانندگى آموزش و آشنايى با قوانين و مقررات مربوط و موفقيت در 
آزمون هاى كتبى و شفاهى ضرورى است. به عنوان تنها يك مصداق 
اجتماعى، چرا براى تشــكيل زندگى مشــترك زوجين، همين شيوه 
اعمال نشــود. چند درصد از طالق زوجين حاصل نداشــتن دانش 

الزم، براى زندگى مشترك است. 
آيا نبايد براى دريافت جواز هر كســب و حرفــه اى، آموزش الزم 
را ديــد و آزمــون مربوطه را با موفقيت گذرانــد. آموزش مقررات 
شهروندى براى حضور مؤثر، قانون مدار، اخالق مدار و فرهنگ مدار 
فــرد، در اجتماع ضرورى بوده و يقينا از بروز مشــكالت اجتماعى 

هزينه برمى    كاهد. 
2- نقش آموزش در توســعه منابع انســانى بر كسى پوشيده نيست. 
در نتيجه بايد براى آن برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
تدوين، تصويب و اجرا كرد. ما بايد بدانيم كه تافته جدا بافته از دنيا 
نيســتيم و با مطالعات تطبيقى فراملى، از تجربيات موفق عرصه هاى 

مختلف ديگر كشورها، استفاده كرده و آنرا بومى كنيم. 
ــهروندان  ــى ش ــاور عموم ــور و ب ــه گانه ى كش ــواى س ــر ق 3- اگ
پيش نيــاز  را  جامع االطــراف  و  هدفمنــد  آمــوزش  جامعــه، 
خود به خــود  آنوقــت  بداننــد،  عرصــه اى  هــر  در  موفقيــت 
قــدر مى    بيننــد و بــر صــدر مى    نشــينند». آنوقــت  «معلمــان 
ــود و حقــوق نجومــى  حقــوق نجومى بگيــران معلمــان خواهنــد ب
مفهومــش مثبــت مى    شــود. آنوقــت هزينــه بــراى آمــوزش و 
معلــم ســرمايه گذارى مؤثــر بــراى آينــده تلقــى مى    گــردد و 
ــى  ــى تلق ــش مصرف ــوزش و پژوه ــى آم ــاى متول وزارت خانه ه
ــدن  ــم ش ــه آرزوى معل ــراد جامع ــن اف ــگاه نخبه تري ــود. آن  نمى ش

ــت.  ــد داش را خواهن
4- راهكارهــاى قــدر ديــدن و بــر صــدر نشســتن معلمــان 
چيســت؟ چــرا جــرأت اصــالح شــيوه غلــط گذشــته را نداريــم؟ 
تنهــا راهــكار مناســب در شــرايط فعلــى كشــور، اســتقالل مالــى 
وزارت خانه هــاى متولــى آمــوزش و پژوهــش اســت. ارائــه 
ــور در  ــاى مذك ــراى وزارت خانه ه ــى ب ــتقالل مال ــى اس چگونگ
ايــن مجــال  نمى گنجــد. نگارنــده پيــش از ايــن در قالــب مقالــه اى، 
طــرح مذكــور را ارائــه كــرده اســت. در صــورت عملياتــى شــدن 
طــرح اســتقالل مالــى، وزارت خانه هــاى متولــى آمــوزش و 
ــد شــد.  ــاى كشــور خواهن ــن وزارت خانه ه پژوهــش، ثروتمندتري
ــت  ــراى حماي ــخت افزارى الزم ب ــزارى و س ــتر نرم اف ــت بس آنوق
ــدور  ــع آن معلمــان (اســتادان) مق ــه تب ــوزش و ب ــه از آم همه جانب

ــد شــد.  و ميســر خواه
ــا  ــد خانواده ه ــن الزم، باي ــال قواني ــازى و اعم ــا فرهنگ س 5- ب
و شــهروندان جامعــه، ســهم و ســرانه مالــى آمــوزش را، در ســبد 

اقتصــادى زندگــى خويــش لحــاظ كننــد. 
در پايــان ذكــر مجــدد ايــن نكتــه الزم اســت، كــه توســعه منابــع 
ــت.  ــور اس ــه كش ــدار و همه جانب ــعه پاي ــاز توس ــانى پيش ني انس
بــدون ترديــد، شــاه كليد توســعه منابــع انســانى، در دســتان 
توانمنــد معلمــان (اســتادان) كشــور اســت. هــرگاه «معلمــان قــدر 
ديدنــد و بــر صــدر نشســتند»، ســرعت و جهــت پيشــرفت جامعــه 

ــى اســت.  ــران و ايران شايســته ى تمــدن اي

تجارت: كوتاه كردن دست دالالن اولويتى جهت توليد
 اون كدوم شاهه كه مى خواد دست اين ميتى كومان رو كوتاه كنه؟!

اعتماد: ويروس كرونا چه نسبتى با جهانى شدن دارد؟
 به فيلم دور دنيا در 80 روز خيلى عالقه مند شده!!

ابتكار: جراحى دردناك حذف پرايد 
 بدون شرح!!

جام جم: ماسك روى صورت مسأله 
 احتماال ماسك جايگزين آچارفرانسه بشه!!

افكار: خواب بازار مسكن تا پايان خرداد ادامه دارد
 بنگاه ها تو صف قرنطينه رفتن!!

خراسان: مرز بين روانشناسان و كاسبان روان 
 كرونا رشته هاى اقتصادى تدريس مى كنه!!

رسالت: 14 تصميم كرونا
  جراحى پرايد، جراحى مسكن، ايجاد رشته هاى تحصيلى جديد!!

آفتاب اقتصادى: سمت و سوى اين روزهاى بازار مسكن
 ديوار يه سمتش ريخته !!

همدان پيام: همدان آماده پالسمادرمانى بيماران كرونا
 ديگه نگيد كرونا بَده، داره علم همدان رو تكون مى ده!!

شرق: 60 شهرستان در وضعيت قرمز كرونا هستند 
  نكنه كرو نا داره با ترامپ رقابت مى كنه؟!

اصالحات: گرانى كمر مردم را شكست 
 اين يكى ديگه نه به ترامپ ربط داره نه به كرونا!!

قدس: ايران در حوزه درمان كرونا جلوتر از دنيا حركت مى كند
 ايران پرايدو داره كه هيچ ماشينى بهش نمى رسه!!

كيهان: شرايط اقتصادى كشــور عادى نيست از پرداختن حقوق هاى 
نجومى خوددارى كنيد

 قدرت اين كار بايد از چين بياد متأسفانه تو ايران نيست!!
آفتاب: گاف وايتكس ترامپ را ساقط مى كند

 خدارو شكر اين يكى ديگه به گرونى تو ايران ربط نداره!!
همدان پيام: چك هاى برگشتى در 2 ماه كرونايى

 اى ويروس متخصص همه رشته ها رو خوندى!!

جامعه پزشكى و پرستارى 
در مقابله با كرونا 100 

شهيد تقديم كرد
 مدير هماهنگى ســتاد ملى كرونا با بيان 
اينكه جامعه پزشــكى و پرستارى در مبارزه 
و مقابله همه جانبه با كرونا سربلند بيرون آمد 
و براى نجات و ســالمت مردم 100 شهيد 

تقديم كرد.
نصرا... فتحيــان در گفت وگو با ايرنا، افزود: 
6 نقطــه قوت در كشــور داريم كه شــامل 
داشــتن رهبرى خردمند و شــجاع و جامع، 
داشتن مردمى هوشمند و قانون پذير، داشتن 
نظام ســالمت قدرتمند و يكپارچه در حوزه 
بهداشت، درمان، امداد و آموزش و پژوهش 

و بســيج قدرتمند، صداوســيما و نيروهاى 
مسلح كه تمام قد براى آگاهى مردم و خدمات 
علمى و تحقيقاتى به مردم به ميدان آمدند و 

خدمات بزرگى ارائه كردند.
وى گفت: از روز نخست همه دستگاه هايى 
كه الزم بود بــراى مقابله با كرونا حمايت و 
پشتيبانى كنند به ميدان آمدند، نيروهاى مسلح 
قرارگاه امام رضا(ع) را تشكيل دادند و نقش 
بزرگى را ايفا كردند. سازمان هاى مردم نهاد و 
نيروهاى جهادى هر كدام نقش كم نظيرى در 
مقابلــه با اين بيمارى ايفا كردند. اين بيمارى 
بسيار خطرناك است كه هنوز ابعاد پنهان آن 

بيش از ابعاد آشكار آن است.
مدير هماهنگى ستاد ملى كرونا افزود: بيش 
از 20 هزار كادر پزشكى و بيش از 100 هزار 

پرستار در كشــور كار بزرگى در اين مبارزه 
كردند. جامعه پزشــكى يك بــار ديگر رو 
ســفيد شــد و با تمام توان در خدمت مردم 
بودند. بيش از 100 شــهيد تقديــم اين راه 
كردند و براى نجات و سربلندى ايران و در 
مجموع بيش از 150 هزار نيروى بهداشــتى 
در 64 دانشگاه علوم پزشكى اين خدمات را 

مديريت كردند.
فتحيان گفت: هنوز هيچ داروى قطعى براى 
اين بيمارى وجود نــدارد. مراكز تحقيقاتى 
زيادى در دنيا براى توليد واكســن و داروى 
بيمارى كوويد-19 مشــغول كار هستند. در 
كشــور ما هم اين تالش هــا در حال انجام 
اســت. در اين 69 روزى كه در كشــور ما 
درحال مبارزه با اين ويروس هســتيم، همه 

كادر بهداشــتى- درمانــى و محققان در اين 
بســيج و مبارزه در تالش بودند و به وظيفه 

خود عمل كردند.
وى افزود: اين بيمارى اركان جهان را از نظر 
سياسى، امنيتى، روانشناختى و اقتصادى نشانه 
رفته است و مردم ايران در اين مدت خوب 
عمل كردند و بايد به همه مردم در كشور اداى 
احترام كنيم. البته عده اى از مردم هم بودند كه 
نافرمانى كردند كه تعدادشــان كم بود، نقطه 
قوت ما نظام سالمت قدرتمندى است كه در 
40 سال گذشته پايه ريزى شده است، به همين 
دليل توانستيم برنامه غربالگرى گسترده اى را 
براى بيش از 70 ميليون نفر اجرا و بيماران و 
مبتاليان را از هم جدا كنيم به همين دليل فشار 

از بيمارستان ها كم شد.

بادهاى خورشيدى بسيار داغ تر از آن  چيزى 
هستند كه فكرش را مى كنيم!

 ســياره ما به طور مداوم در معرض بادهاى خورشيدى قرار دارد. 
اما موضوع عجيبى كه درباره آن ها وجود دارد اين اســت كه هنگام 
رســيدن به زمين، بسيار گرم تر از آن چيزى هستند كه انتظار مى رود. 

حاال يك مطالعه جديد علت اين پديده را كشف كرده است.
ما مى دانيم كه ذرات تشكيل دهنده پالسماى خورشيد، با پخش شدن 
در فضا به تدريج ســرد مى شوند؛ اما مسأله اينجاست كه دماى آن ها 

خيلى كندتر از پيش بينى مدل ها كاهش مى يابد.
Stas Boldyrev، فيزيك دان دانشــگاه ويسكانســين مى گويد: 
دانشمندان از زمان كشف بادهاى خورشيدى در سال 1959 مشغول 
مطالعه آن ها هســتند، اما ايــن جريان پالســما داراى ويژگى هاى 
زيادى اســت كه هنوز به خوبى شناخته نشــده اند. محققان در ابتدا 
فكر مى كردند كه بادهاى خورشــيدى با دور شــدن از اين ســتاره 
به سرعت ســرد خواهند شــد، اما اندازه گيرى هاى ماهواره اى نشان 
مى دهند كه دماى آن ها هنگام رســيدن به زمين، 10 برابر بيشــتر از 

مقدار موردانتظار است.
بولديريف و فيزيك دانان براى مطالعه حركت پالســما، از تجهيزات 
آزمايشــگاهى خاصى اســتفاده كردند و حاال فكر مى كنند كه علت 
گرم تر بودن بادهاى خوشيدى، الكترون هاى محبوس شده اى هستند 

كه نمى توانند از چنگ خورشيد فرار كنند.
فرض كنونى اين است كه پروسه پخش بادهاى خورشيدى در فضا، 
از قوانين آدياباتيك تبعيــت مى كند. اين قوانين مى گويند كه انرژى 
گرمايى نمى تواند به يك سيستم اضافه يا از آن حذف شود؛ بنابراين 
جايى براى خارج يا وارد شدن انرژى به داخل جريان ذرات وجود 

ندارد.
اما موضوعى كه اغلب به آن توجه نمى شــود اين اســت كه حركت 
يك الكترون به سمت بيرون خورشيد، به هيچ وجه حركت ساده اى 
نيســت، بلكه مســيرهاى پرپيچ وخمــى را در بين خطــوط ميدان   
مغناطيســى گسترده اطراف ستاره طى مى كند. اين آشفتگى حركتى، 
فرصت خوبى را براى انتقال حرارت به جلو يا عقب فراهم مى كند.
الكترون هــا به دليــل جرم كوچكى كــه دارند، نســبت به يون هاى 
ســنگين تر، فرصت بهترى براى پرتاب به ســمت جلوتر اتمســفر 
خورشــيد دارند و اين كار سبب مى شود ابر بزرگى از ذرات مثبت، 

در پشت سر آن ها باقى بماند.
امــا درنهايــت، افزايش جاذبه بيــن بارهاى مخالــف، حركت اين 
الكترون هــاى ســيال را كند مى كند و آن ها را به ســمت عقب هل 
مى دهد؛ يعنى جايى كه دوباره تحت تأثير خطوط ميدان  مغناطيســى 

خورشيد قرار مى گيرند.
بولديريــف و فيزيك دانان معتقدند: ايــن الكترون ها وقتى دوباره به 
سمت خورشيد باز مى گردند، به خاطر نيروى الكتريكى جذب كننده 
خورشيد، ديگر نمى توانند از آن فرار كنند. بنابراين، آن ها به صورت 
توپ پينك پونگ بــه عقب و جلو حركت مى كنند و توده بزرگى از 

الكترون هاى محبوس شده را به وجود مى آورند
ــا در  ــه م ــه و آنچ ــين آين ــج ماش ــن نتاي ــق را بي ــن تطاب ــود اي وج
فضــا مى بينيــم، نشــان مى دهــد كــه شــايد پديده هــاى خورشــيدى 
ديگــرى نيــز وجــود داشــته باشــند كه بتــوان آن هــا را بــا اســتفاده از 

ايــن روش، مــورد مطالعــه قــرار داد.
* شركت توان ديد آتى استان همدان

محمدعلى زلفى گل 
 استاد دانشكده شيمى 

دانشگاه بوعلى سينا، همدان

مريم مقدم  »
 32 ماه از روى كار آمدن پنجمين شــوراى 
اســالمى شــهر همدان مى گذرد. 12 شهريور 
ســال 1396 به طور رســمى اعضاى منتخب 
شوراى اســالمى شهر راهى ساختمان شوراى 
شهر شــدند تا يكى پس از ديگرى با تشكيل 
كميسيون هاى مختلف و گرفتن مسئوليت هاى 
مشــخص به عنوان نمايندگان مردم شــهر بر 
عملكرد مسئوالن شهرى نظارت كنند و به نقلى 

«آن كنند كه آن به»!
 در دوره انتخابات پنجم شوراى اسالمى شهر، 
ارائه ليست اميد دامان اين انتخابات را گرفت و 
در آخرين روزها اقبال انتخاب اعضاى ليست 
اميد، تركيب شــوراى اسالمى شهر را در دوره 
پنجم نســبت به دوره گذشــته تغيير داد. اما 
تصميم گيرى ها پس از آغاز به كار، يك دســت 
بودن طيــف سياســى و همگرايى ها چندان 
مشــهود نبود، آنچه مشهود است اين است كه 
نمايندگان پارلمان شهرى همدان در مسير حلقه 

وصل مردم و مسئوالن نقش آفرينى مى كنند.
شوراى اسالمى شهر، پارلمان محلى در سطح 
شهرهاست كه نمايندگان آن، توسط مردم همان 
شهر انتخاب مى شوند. اين پارلمان كه نشانگر 
وجود مردم ســاالرى دينى در كشورمان است، 
براى افزايش مشــاركت مردم در اداره شهرها 
شــكل گرفته كه انتخاب شــهردار و تصويب 
بودجه و نظارت بر عملكرد شهردارى ها جزو 

اصلى ترين وظايف آن است.
 شهردار نخستين خروجى از تقسيم 

شوراى پنجم
در قدم نخست شوراى شهر موظف به انتخاب 

يك مدير شهرى در جايگاه شهردار است.
در ماده 10 شــرح وظايف شوراى شهر آمده 
است، شورا بايد بالفاصله پس از رسميت يافتن 

به انتخاب شهردار اقدام كند.
شــوراى شــهر قدرت تعيين و بركنار كردن 
شــهردار را دارد. تعيين شهردارى در شهرهاى 
بزرگ يكى از وظايف بحث برانگيز شوراهاى 

شهرها است.
شهردارها نه تنها يكى از ثروتمندترين نهادهاى 
خارج از دولت را در هر شهر رهبرى مى كنند. 
بلكه به صورت سنتى جايگاهى هم در سياست 

پيدا مى كنند.
نخسين چالش شوراى پنجم در همدان، انتخاب 
شهردار بود، اگرچه انتخاب شهردار پيش از آغاز 
دوره پنجم شوراى شهر از اولويت هاى اعضاى 
اين شــورا بود اما اين مهم تا 6 ماه دستخوش 
حواشــى متعدد بود. منتخبان مردم در شوراى 
پنجم به رســانه ها گفتند يك ليست 35 نفره 
از گزينه هاى بومى و غيربومى درحال بررسى 
است و اين بررســى  ماه ها به طول انجاميد تا 
آنكه عباس صوفى گزينه منتخب شورايى هاى 

پنجم شد.
اين انتخاب از نگاه قريب به اتفاق تحليل گران 
به ضعف شــورا در به اجماع رسيدن در يك 

انتخاب گره خورد.
در همان ماه هاى نخست، تحليل ها به اين سمت 
و سوى رفت كه شــوراى پنجم با آن طرح و 
برنامه در گزينش شهردارى از ميان كانديداهايى 
كــه هر كدام بــراى خود وزنه اى محســوب 
مى شــدند، توقعات مردم را آنچنان باال برد كه 
در بدو فعاليت شهردارى همه انتظار تحوالت 
ســاختارى را در مديريت شــهر مى كشيدند. 
امــا پس از آغاز به كار شــهردارى تقريبا روال 
مديريت شــهر همچون گذشته پيش رفت و 
اتفاق شاخصى در شهر رخ نداد اما به اندازه اى 
حواشى نيز از بدنه شوراى پنجم و شهردارى به 

دور بود كه اين خود جاى خرسندى داشت.

 قطار نامــوزون پروژه هاى ناتمام 
شهرى 

درحالى كه اعضاى شــوراى شهر بارها عنوان 
كردند تكميــل پروژه هاى نيمه تمــام بايد در 
اولويت برنامه هاى شهردار باشد اما اين مهم نيز 
كمتر اتفاق افتاد، جاى دورى نمى رويم. به يك 
يا 2 پروژه ناتمام كه روى دست شهر سنگينى 
مى كند گريزى مى زنيــم، يكى از اين پروژه ها 
«تقاطع غيرهمســطح شهيد همدانى» است كه 
قرار بود در مدت 36 ماه پس از افتتاح به پايان 
برسد اما همچنان روند ُكند كار پس از 4 سال 

ادامه دارد.
پروژه عقيم مانده ديگر بوســتان 103 هكتارى 
واليت در منطقه حيدره اســت كه قرار بود از 
حيدره تا مســير سايت دانشگاه بوعلى سينا و 
نيــز باغ هاى قديمى فخر آباد ادامه يابد كه هيچ 

خبرى از آن نشد.
پروژه ديگر كه براى مردم بيشتر ملموس است، 
پياده راه ميدان مركزى شهر است كه موزه شدن 
آن همچنان ابهام بزرگى را با خود به همراه دارد.

درحالى كه هنوز تعريف و اجراى پيوست هاى 
فرهنگى پياده راه هاى بوعلــى و اكباتان عقيم 
مانده بود، پياده راه ســازى در ميــدان مركزى 
همــدان در دســتور كار قرار گرفــت. به نظر 
مى رسيد شــوراى پنجم بيش از آنكه در تأمل 
براى مديريت پروژه هاى ناتمــام قدم بردارد، 
دنبال تعريف پروژه هاى جديد است. حال اگر 
اتالف وقت دامان تكميل پروژه را بگيرد مسأله 
مهمى نيست، مهم اين است حتى اگر 10 سال 
ديگر هم تكميل آن طول بكشد، شورايى ها و 
مردم دوره هاى آينده بگويند اينها يادگار شوراى 

پنجم است.
در اين ميان الزم است به پروژه پياده راه سازى 
بلوار ارم هم گريزى بزنيم؛ پروژه اى كه اگر تمام 
و كمال مورد مطالعه كارشناسانه قرار مى گرفت 
و به اجرا در مى آمد، مى توانست نويدبخش يك 
موفقيت بزرگ باشد اما سيماى فعلى بلوار ارم 
بيانگر يك بهسازى و دســتكارى در ساختار 
است و هنوز پيوست هاى بسيار فرهنگى در آن 
از قلم افتاده است و كار به گونه اى از نيمه هاى 

راه، راه گم كرد.
در كنار اين كم و كاســتى ها آذرماه 1398 بود 
كه صحن شــورا ميدان نقد شــهردار به دليل 
سهل انگارى و بى توجهى مديريت شهرى در 

پرونده 36 هكتار عالقبنديان شد.
اين پروژه كه در حد فاصل بلوار عالقبنديان تا 
امامزاده خضر همدان قرار گرفته است به دليل 
نبود مديريت شــهرى 500 خانوار را به گفته 

اعضاى شوراى شهر درگير كرده است.

به هر ترتيــب كم و كاســتى هاى نظارت بر 
مديريت شــهرى همدان همچنان رســانه اى 

مى شد كه موارد ديگر نيز رخ نمايان كرد.
 پل هاى سرگردان

ايجــاد پل هاى عابر پياده مكانيــزه و غيرقابل 
استفاده ماندن آنها از ديگر انتظاراتى بود كه به 
نبود نظارت دقيق شوراى پنجم بر رفع نقايص 

آنها برمى گشت.
نقص پل هاى مكانيزه عابر پياده در ماه هاى اخير 
صــداى مــردم را درآورد و حتى در تازه ترين 
اتفاق تلخ به دليل غيرفعال بودن پله هاى برقى 
و آسانسور يكى از پل ها جان يك عابر پياده را 
تهديد كرد. اين اتفاقات درحالى رقم خورد كه 
مى توانست با نظارت شوراى پنجم به عملكرد 

پيمانكار پروژه ها مديريت شود اما نشد.
 سامانه جامع شفافيت 

راه اندازى ســامانه جامع شــفافيت شهردارى 
همدان و آغاز شفافيت پايه و اساس مديريت 
شيشــه اى از جمله موارد حايز اهميت شوراى 

پنجم بود.
بر اساس شــواهد تجربى و مستندات علمى، 
شفاف سازى يكى از مهم ترين و اثرگذارترين 
روش هــاى مقابله با رانت و فســاد اســت؛ 
به گونه اى كه تحقيقات متعــددى رابطه مثبت 
بين كاهش فســاد و افزايش شفافيت با حفظ 
و افزايش سرمايه اجتماعى را نشان داده است.

در اين زمينه نايب رئيس شوراى شهر همدان 
عنوان كرده بود: نمى توان بدون زمينه ســازى 
براى تحقق شفافيت و پاســخگويى، به دنبال 
رسيدن به توسعه بود، كما اينكه يكى از اصول 
مهم در حكمروايى شــهرى موضوع شفافيت 
است، شفافيت پايه و اساس مديريت شيشه اى 

است.
شوراهاى شهر به عنوان نهاد سياست گذار و ناظر 
و شهردارى ها به عنوان نهاد مجرى و عملياتى، 
هر كدام در شــفافيت بــراى قانون گذارى و 
فرآيندها و پاسخگويى اقدامات و سياست هاى 
خود وظايفى بر عهده دارند، اين شــفافيت در 
حوزه اداره شــهرها از چنان اهميتى برخوردار 
اســت كه همگان بايد با درك آن، در راستاى 
تحقق و نهادينه ســازى هنجارهاى آن گام هاى 

اساسى بردارند.
 سامانه مصوبات شورا

بــراى نخســتين بار در كشــور بــا هــدف 
شفاف سازى، سامانه مصوبات شورا راه اندازى 

شد تا در دسترس عموم مردم قرار گيرد.
اين ســامانه با نرم افزار بومى و در 3 مرحله با 
شــهردارى همدان  فناورى  سازمان  همكارى 
طراحى شد. ســامانه مصوبات شورا شامل 3

بخش مديريت جلســه ها، پيگيرى و شفافيت 
مصوبات است و در دسترس عموم مردم قرار 

گرفت.
انتشار مصوبات در راســتاى رويكرد شوراى 
پنجم همدان پيرامون شفاف ســازى است كه 

به طور قطع مورد استقبال همگان قرار گرفت.
 مهم ترين حواشى شوراى پنجم

از مهم ترين حواشــى شوراى پنجم مى توان به 
جايگزينى گياه شــناس و غيبت مولوى اشاره 

كرد.
 ابراهيم مولوي ســخنگوى شــوراى شــهر 
و رئيــس مركــز مطالعــات و پژوهش هاى 
شــورا، پانزدهم مهرماه 1397 و در ششمين 
صحن شــوراي شــهر همدان در سال دوم، 
متن درخواســت مرخصي يك ماهه خود را 

تحويل داد كه در صحن شورا قرائت شد.
اعضاي شــوراي شــهر همدان نيز درنهايت 
موافقت خود را با مرخصي يك ماهه نامبرده 
اعالم كردند و مقرر شــد در اين مدت، اين 
عضو به عنــوان رئيس و ســخنگو و حميد 
بادامي نجات به عنــوان نايب رئيس و رئيس 

مركز مطالعات وظايف خود را دنبال كنند.
اما اين عضو شــوراي شهر همدان در مرحله 
بعدي، مرخصي يك ماهــه خود را به مدت 
يــك ماه ديگر تمديد كرد؛ مهلتي كه هفدهم 

آذرماه سالجاري به پايان رسيد.
غيبت مولوي ســبب شــد تا با تشــخيص 
عضو  گياه شــناس  جواد  همدان،  فرمانداري 

علي البدل جايگزين وي شود.
اما با حواشــى متعدد مولــوي با حضور در 
شوراي اسالمي شهر همدان مدارك پزشكي 
خود را ارائه داد تا ضمن ارسال به فرمانداري 
همدان، نســبت به تعيين تكليف كميته حل 
اختالف اقدام شــود. پس از آن هم بار ديگر 
مولوى به جايگاه خود بازگشــت اما رد پاى 
حواشــى اين رفت وآمد بر پيشــانى شوراى 

پنجم ماند. 
گفتنى است، شوراى شهر مى تواند با تصويب 
بودجه، طرح ها و لوايح ســرمايه گذارى در 
توسعه همه جانبه شــهر گام اساسى برداشته 
و نقش آفرينى كنــد. مطمئنا عملكرد خوب 
شــوراى شــهرها در تاريخ ثبت مى شود، از 
سوى ديگر ضعف شــورا و گاهى تخلفات 
آن ها به ايجاد حس بدبينى در جامعه نسبت 
به شــوراها و متزلزل كردن جايگاه آن منجر 
مى شــود. اميد آنكه ماه هاى پايانى شــوراى 
پنجم به گونه اى سپرى شود كه شوراى ششم 
بــا جديت و برنامه مدون ترى پاى كار آيد و 

از عملكرد شوراى گذشته به نيكى ياد كند.

آنچه از پارلمان شهرى همدان در دقايق پايانى به  جا مى ماند 

شوراى پنجم حلقه وصل مردم و مسئوالن بود؟

دانشجويان نگران وضعيت خوابگاه 
در دوره امتحانات نباشند

 با توجه به شــيوع كرونا و تعطيلى دانشــگاه ها، دانشجويان نبايد 
نگران وضعيت اسكان خود در دوره امتحانات پايان ترم باشند. رئيس 
دانشگاه تربيت مدرس گفت: براى پيشگيرى از شيوع بيمارى كرونا در 
ميان دانشجويان، راهكارهاى مختلف براى امتحانات در دست بررسى 

است كه در زمان مقتضى اعالم مى شود. 
محمدتقى احمدى در گفت وگو با ايرنا، يادآور شد: برنامه ريزى پايان 
ترم به نحوى اســت كه دانشــجويان كمتر از خوابگاه ها استفاده كنند. 
زمان بندى حضور آنان براى امتحانات پايان  ترم نيز به گونه اى خواهد 
بود كه كمترين همزمانى را در دانشــگاه داشته و هزينه هاى اضافى به 

دانشجويان و خانواده آنان تحميل نشود. 
وى افزود: دانشــگاه در بازگشــايى خوابگاه ها در تــرم آينده نيز از 
تحقيقات كميته ديده بانى كوويد-19 كه در ماه هاى اخير تشكيل شده 
و رصد، اطالع رسانى و راهكارهاى ملى و جهانى را در زمينه هاى متأثر 

از اين اپيدمى انجام مى دهد، استفاده خواهد كرد.
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بسترى كه زمينه ساز اشتغال است
كشت گلخانه اى راهكارى براى جهش توليد
■  تملك 163 هكتار زمين براى ساخت گلخانه  در همدان

 اشــتغالزايى در بخش كشــاورزى نسبت به ســاير صنايع و 
بخش هاى ادارى بســيار ســريع تر و كم هزينه تر است و از همين 
رو نقش به ســزايى در ايجاد اشــتغال پايدار دارد و در اين ميان 
كارشناسان حوزه كشاورزى معتقدند ايجاد گلخانه ها از عوامل مهم 
افزايش توليد، اشتغال و جلوگيرى از مهاجرت به ويژه از روستا به 

شهر و يكى از مؤلفه هاى اثرگذار در توسعه است. 
كشت گلخانه اى بستر مناسبى براى افزايش ميزان اشتغال در بخش 
كشاورزى اســت و بهره برداران با اين روش مى توانند با عرضه 
محصول با كيفيت خود به بازارهاى داخلى و خارجى، درآمد خود 
را افزايش دهنــد، كمااينكه اين روش يكى از بهترين روش هايى 
است كه امكان مديريت درست نهاده هاى كشاورزى را فراهم كرده 

و محدوديت هاى موجود را تا حد زيادى رفع مى كند. 
به گزارش بازار، گذشــته از اثر قابــل توجه اين بخش در رونق 
اشتغال با توجه به شعار سال كه جهش توليد نام گذارى شده شايد 
بتوان آن را ظرفيتى براى تحقق اين شــعار برشــمرد، زيرا رونق 
اقتصاد با فعاليت هاى جهادكشــاورزى حاصل مى شود و امسال 
بهترين فرصت براى افزايش توليد در ســال جهش توليد است، 
كمااينكه ظرفيت مناسبى در اين بخش در استان همدان وجود دارد 

كه نبايد آن را ناديده گرفت. 
در همين راســتا، محمد خدادادى، مديرعامل شركت شهرك هاى 
كشاورزى استان همدان وضعيت توسعه كشت گلخانه اي در استان 
همدان را مورد بحث قرار داده و به بررسى ظرفيت هاى اين بخش 

پرداخته است. 
  به عنوان نخستين سؤال گزارشــى از اقدامات انجام 

شده در سال گذشته را ارائه دهيد. 
ســال گذشــته 163 هكتار اراضى براى ساخت مجتمع گلخانه اى در 
اســتان همدان تملك و كار ســاخت و تكميل زير ساخت آنها انجام 
شده اســت، به طورى كه شهرك گلخانه اى عمان 90 درصد و شهرك 
گلخانه اى نهاوند 50 درصد پيشــرفت فيزيكى زيرســاخت داشته و 

شهرك گلخانه اى گنبد نيز در بستن حال قرارداد زير ساخت است. 
 واگذارى شهرك گنبد از چه زمانى آغاز خواهد شد؟

در رابطه با شهرك هاى كشاورزى آماده واگذارى بايد گفت كه امسال 
تكميل زير ساخت مجتمع 68 هكتارى گنبد شهرستان مالير در دست 
انجام است و تجديد مناقصه آن در روزنامه ايران به چاپ رسيده و در 

سامانه تدارك الكترونيك دولت هم بارگذارى شده است. 
همچنيــن مذاكرات با شــركت هاى خدمات رســان بــرق و گاز نيز 
براى خدمات رســانى تا در مجتمع گلخانه اى گنبد انجام شــده است 
و شــبكه هاى داخل مجتمع گنبد نيز از ســوى شــركت شهرك هاى 

كشاورزى اجرايى شده كه انجام خواهد شد. 
درحال حاضر 50 درصد واحدهاى مجتمع گلخانه اى گنبد واگذار شده 
و 50 درصد باقى مانده نيز در فراخوانى واگذار خواهد شد به نحوى 
كه از متقاضيان ثبت نام مى شود و تا پايان ارديبهشت ماه كار واگذارى 

50 درصد باقى مانده انجام خواهد شد. 
 وضعيت ساخت مجتمع گلخانه اى «پيمان دست» به كجا 

رسيده است؟
يكــى از اقدامات مهم و كم نظير اســتان همدان انجــام همزمان كار 
واگذارى و ساخت واحدهاى گلخانه اى با تكميل زيرساخت ها است، 
زيرا در كل كشور ابتدا زيرساخت شهرك هاى گلخانه اى تكميل و سال 
آينده واگذارى انجام مى شود اما در همدان اين اقدامات همزمان است.

ساخت مجتمع گلخانه اى «پيمان دشــت» در شهرستان مالير اجرايى 
شــده و اين مجتمع نيز 50 هكتار وســعت دارد كه اقدامات ساخت 

زيرساخت اين مجتمع به زودى آغاز خواهد شد. 
همچنين واگذارى تمام واحدهاى مجتمــع علمدار نهاوند نيز انجام 
و واحدهــاى ايــن مجتمع به متقاضيــان ســرمايه گذارى گلخانه و 

فارغ التحصيالن رشته كشاورزى واگذار شده است. 
 تسهيالت پرداختى به متقاضيان براى ساخت گلخانه به 

چه صورت بوده است؟
در زمينه تســهيالت پرداختى براى ســاخت گلخانه سال گذشته 11

واحد در مجتمع گلخانه اى عمان شهرستان درگزين، مجتمع گلخانه اى 
فرسفج شهرستان تويســركان و مجتمع گلخانه اى پرديس شهرستان 

اسدآباد از تسهيالت گلخانه اى سامانه «سيتا» استفاده كردند. 
همچنين درحال حاضر 10 پرونده آماده دريافت تســهيالت در بانك 
كشاورزى وجود دارد كه تسهيالت اين 10 پرونده به مبلغ 137 ميليارد 

ريال است. 
 تسهيالت موردنياز متقاضيان ساخت گلخانه چه زمانى 

پرداخت مى شود؟
تعدادى متقاضى براى دريافت تســهيالت ســاخت گلخانه در استان 
همدان متقاضى هســتند، اما دستورالعمل پرداخت تسهيالت در سال 
جديد هنوز اعالم نشده و پس از دريافت دستورالعمل در هفته جارى 

متقاضيان به بانك معرفى مى شوند. 

مديركل راه آهن غرب كشور:
عمليات انتقال ايستگاه قطار همدان به داخل 

شهر در حال انجام است
 مديركل راه آهن غرب كشور با بيان اينكه پروژه انتقال ايستگاه قطار 
همدان به داخل شهر در حال انجام است، گفت: پيمانكار در حال انجام 

كار بوده و طرف قرارداد پيمانكار نيز شركت ساخت است. 
به گزارش بازار؛ خردادماه سال گذشته وزير راه و شهرسازى در بازديد 
از راه آهن همدان از انتقال ايستگاه راه آهن به داخل شهر و همجوارى آن 
با ترمينال مسافربرى و فرودگاه خبر داد و مهمترين اقدام در زمينه تكميل 

راه آهن همدان را انجام اين مهم به منظور ســهولت در دسترســى مردم 
دانست. اكنون حدود يك سال از اين بازديد و دستور مبنى بر جابه جايى 
ايســتگاه راه آهن همدان مى گذرد، ولى هنوز اين مهم محقق نشده است 
و از طرفى با توجه به شــرايط موجود و متوقف شدن فعاليت بسيارى 
از پيمانكاران به دليل شيوع كرونا مشخص نيست، انتقال ايستگاه راه آهن 
همدان به داخل شهر چه زمانى محقق خواهد شد كه به منظور اطالع از 
چگونگى وضعيت پروژه راه آهن همدان و روند اجراى انتقال ايستگاه با 

مديركل راه آهن غرب كشور گفت وگو كرديم. 
ســيد ســعيد ابراهيم نژاد درباره وضعيت حركت قطــار همدان در اين 
روزها، اظهار كرد: با توجه به شــرايط كرونايى و اعمال محدوديت ها، 

قطار مسافرى همدان تا پايان ارديبهشت ماه فعال نخواهد بود. 
وى در رابطه با انتقال ايستگاه قطار همدان به داخل شهر نيز گفت: پروژه 
انتقال ايستگاه قطار همدان به داخل شهر طبق تصميمات گرفته شده در 

حال انجام است. 
ابراهيم نژاد بيان كرد: پيمانكار در حــال انجام كار بوده و طرف قرارداد 

پيمانكار نيز شركت ساخت است. 
مديركل راه آهن غرب كشــور درباره تأمين اعتبار مــورد نياز به منظور 
تكميل پروژه انتقال ايســتگاه به داخل شهر نيز بيان كرد: با توجه به عقد 
قرارداد با شــركت ساخت اطالعات الزم درباره اعتبار موردنياز و ميزان 

محقق شده پروژه در اختيار اين شركت است. 

خبرگزاري بازار
سرپرست خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

نام خبرنگاران: اكرم محمدي، آذين 
رضايي

شماره تماس: 09183149040

https://www.tahlilbazaar.com/service/ProvincialEconomy/Hamedan

از  اســتفاده  سابقه 
محتــواى خبرگزارى ها در مطبوعات 

به آغاز فعاليت فضاى وب برمى گردد. باتوجه به 
تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج 

نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشتر قرار است هر 
روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى اســتان را در اين صفحه تهيه و 

منتشر كنيم. سرپرســتى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم 
و ســاير همكاران محترم با استقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى 

يارى خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 

اين عزيزان بوده و مخاطبــان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى 
توضيح و پاسخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 

براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

 ايــن روزها كه ويروس منحوس كرونا همچنان 
در كشــور جوالن مى دهد و قصد ترك شــهرها و 
اســتان هاى ايران را ندارد، كارگــران بيش از ديگر 

اقشار زير فشار مشكالت قد خم مى كنند. 
كارگرانــى كه در پى همه گيــرى ويروس كرونا در 
استان همدان شــغل خود را از دست داده اند و در 
اين ميان كارگران كارگاه هاى توليدى كوچك بيشتر 
در رنج هســتند، زيرا به اجبار بــه كارهاى روزمزد 
رو آورده اند و به اميد دريافت بيمه بيكارى روزگار 

مى گذرانند. 
گذشــته از شــرايط ســختى كه خانواده هاى اين 
كارگران متحمل مى شوند مشاهده كارگران فصلى و 
روزمزد كه حتى در محل كار آنها ابتدايى ترين نكات 
بهداشتى براى دورى از ابتال به كرونا لحاظ نمى شود، 
نيز جاى تأمل دارد كمااينكه صحبت هايشان نيز قابل 

تأمل است. 
على، پيمانكارى است كه يكى از پروژه هاى شهرى 
همدان را در دست دارد و به طور ميانگين روزانه 5 

كارگر براى او كار مى كنند. 
وى در گفت وگو با بازار با بيان اينكه ما هم مى دانيم 
كارگران فصلى شرايط مالى خوبى ندارند، اما ما هم 
براى ســاخت و تحويل اين پروژه ها پول محدودى 
از كارفرما مى گيريم ضمن اينكه دستگاه هاى دولتى 
معموالً پول پيمانكاران را زودتر از اســفند هر سال 
پرداخت نمى كننــد، گفت: اگر كارفرما با ما قرارداد 
بهترى ببندد و يا به موقــع پول هايى كه براى پروژه 
هزينــه مى كنيم را بپردازد قطعاً ما هم پول بهترى به 
كارگران مى دهيم و شــرايط بيمه اى و ايمنى بهترى 

براى آنها ايجاد مى كنيم. 
على با بيان اينكه اگر ما دريافتى مناسبى داشته باشيم 
كفش و لباس و دســتكش ايمن هم براى كارگران 
مى خريــم يا اينكه پرداختى بهتــر و راحت ترى به 
آنها خواهيم داشــت، گفت: به هر حال هر پيمانكار 
به شــرايط دريافتى خود از كارفرما توجه مى كند و 

دستمزد كارگر را پرداخت مى كند. 

اين پيمانكار همدانى ادامه داد: من از نزديك شرايط 
زندگى كارگران روزمزد و يا حتى بنا و اوســتاها را 
مى بينم و سعى مى كنم تا جايى كه مى توانم دستمزد 
آنها را به موقع بدهم، اما واقعاً توان پرداختمان بيشتر 

از اين نيست. 
كارگر روزمزدى كه براى همين پيمانكار كار مى كرد 
هم گفت: روزى 90 هزار تومان دســتمزد مى گيرم، 
اما معلوم نيست فردا هم بخواهند كه اينجا كار كنم 
يا خير؛كارگرانى كه مثل مــن روزمزد كار مى كنند 
مشكل مالى زيادى دارند؛ حاال من با چند نفر اوستا 
و بنا كار مى كنم كه خيلى از روزها سركار هستم و 
اغلب مواقع روزى 80 يا 90 هزار تومان مى گيرم، اما 
نه بيمه دارم و نه با اين درآمد مى توانم خرج مدرسه 

دو فرزندم را بدهم. 
وى ادامه داد: من نه درآمــد زيادى دارم؛ نه امنيت 
شــغلى دارم و نه آينده مالى خوبى دارم كه مطمئن 
باشــم وقتى توان كار كردنم پاييــن مى آيد بيمه اى 
دارم كه حقوق بازنشستگى بگيرم؛ امثال من فقط به 
امروزشان فكر مى كنند و هيچ اميدى ندارند كه حتمًا 
فردا هم ســركار مى روند و پولى براى خانواده شان 

مى برند. 
كارگر يكى از شــركت هاى مواد غذايى همدان نيز 
گفت: من 8 ســال ســابقه كار و 6 سال سابقه بيمه 
دارم و هر ســال قرارداد يك ساله بسته ايم و خيلى 
مواقع حتى اميدوار نبوده ام كه كارفرما تا پايان سال 

مرا نگه مى دارد يا خير. 
وى كه از 15 اســفند به دليل شيوع كرونا بيكار شده 
افزود: يك كارگر وضع مالى خوبى ندارد كه پس از 
بيــكارى تازه چند ماه هم منتظر بماند كه دولت چه 

زمانى بخواهد بيمه بيكارى را پرداخت كند. 
وى ادامه داد: من تا عيد از جيب خرج كردم و پس 
از آن طالى همســرم را فروختــم؛ ما كه زن و بچه 
داريم از حقــوق كارگرى نمى توانيم پولى پس انداز 
كنيم كــه در اين مواقع آن را خــرج كنيم و دولت 
بايد شرايط كارگران را درك كند و به داد آنها برسد 

مگــر ما چقــدر حقوق 
مى گرفتيــم كــه 3 يا 4 
ماه هم صبر كنيم تا بيمه 

بيكارى بگيريم؟
رئيس  زمينه  هميــن  در 
خانه كارگر استان همدان 
گفت: از ابتداى اسفندماه 

با شيوع بيمارى كرونا نخستين بخشى كه بيشترين 
آسيب را ديد عرصه اقتصاد بود. 

چنگيــز اصالنــى با بيــان اينكه پــس از اجراى 
قانون فاصله گذارى اجتماعــى جمع هاى گروهى 
و كارگاه هــاى توليــدى، خدماتــى و صنعتى كه 
در آنها كارگران با فاصله بســيار كــم از هم قرار 
مى گرفتند تعطيل شــد، گفت: اين مســأله موجب 
كاهــش فعاليت ها و در پى آن كاهش توليد شــد 
كه واحدهاى كوچك توليدى در اين زمينه بيشــتر 

متضرر شدند. 
وى با بيان اينكه متأســفانه همواره اگر رخ دادى در 
كشور صورت گيرد يا ســيل، زلزله و حتى تحريم 
اتفاق بيفتد نخستين آســيب هاى آن متوجه نيروى 
كار مى شود، زيرا در كشور ايران هنوز به آن مرحله 
دســت نيافته ايم كه در اين مواقع بــراى تمام افراد 
مبلغى براى گذران زندگى واريز شود، گفت: لحاظ 
كردن بيمه بيكارى از زمان جنگ به تصويب رسيد، 

اما هنوز هم به صورت دقيق اجرايى نمى شود. 
 برنامــه و بودجه خــواب جديدى براى 

كارگران ديده است
رئيس خانه كارگر استان همدان با بيان اينكه از روزى 
كه بيمارى كرونا چرخه توليد را به چالش كشاند تا 
ايــن لحظه حتى يك نفر هم يــك ريال بابت بيمه 
بيكارى دريافت نكرده است و اين موضوع كشورى 
اســت، گفت: از نظر قانون بايد در بيمه بيكارى 80 
درصــد آخرين حقوق فرد در مدت بيكارى به وى 
پرداخت شود اما گويا شــرايط در روزهاى كنونى 
متفاوت بوده و برنامه و بودجه خواب جديدى براى 

كارگران ديده است. 
وى با بيان اينكه عنوان شده سازمان برنامه و بودجه 
تنها 55 درصد بيمه بيكارى را به دليل آنچه متقاضى 
زياد و كمبود بودجه ذكر شده پرداخت خواهد كرد، 
گفت: در اســتان همدان پس از پااليش هاى انجام 
شــده از افراد متقاضى 9 هزار و 200 نفر مســتحق 
دريافت بيمه بيكارى شدند، اما تا اين لحظه رقمى به 

آنها پرداخت نشده است. 
اصالنى با بيان اينكه دولــت بارها تأكيد كرده بيمه 
بيكارى پرداخت مى شــود ولى هنوز خبرى نيست، 
گفت: هفته كارگر فرصتى است تا مشكالت صنفى 
كارگران به گوش مســئوالن برســد و در اين هفته 

توجه به قشر كارگر را خواستاريم. 
رئيس خانه كارگر استان همدان به دستمزد كارگران 
نيز اشــاره كرد و با بيان اينكه دستمزد كارگران كه 
بايد پيش از پايان ســال ابالغ مى شد در سال جديد 
و فروردين ماه اعالم شــد، گفــت: بايد با توجه به 
مشكالت كارشناسى شده دستمزد واقعى به كارگر 

پرداخت شود. 
 اقتصاد كشــور اگر لطمــه خورده نبايد 

هزينه آن را كارگران پرداخت كنند
وى با بيان اينكه كارگران نجيب ترين اقشار هستند 
و در تمام ميدان ها وارد فعاليت شــده اند و حداقل 
بايد به نجابت كارگران احترام گذاشت، اظهار كرد: 
اقتصاد كشــور اگر لطمه خــورده نبايد هزينه آن را 

كارگران پرداخت كنند. 
رئيس خانه كارگر اســتان همدان بــا بيان اينكه در 
ايــن ايام كه بيمارى كرونا همه جهان را تحت تأثير 

قرار داده كارگران بيشــتر در فشــار هستند، زيرا نه 
دستمزد واقعى به آنها داده مى شود و نه بيمه بيكارى 
به درستى براى آنها اجرا مى شود، گفت: بايد اختيار 
در پرداخت بيمه بيكارى به اســتان ها داده شــود تا 
موضوع مديريت شود و حق به حقدار برسد، زيرا از 

راه دور نمى توان اين جريان را كنترل كرد. 
وى با اشاره به اينكه برخى كارخانه دارها مى خواهند 
از اين فرصت اســتفاده كنند كه بايد واقعيت گفته 
شود، اظهار كرد: متأسفانه از اسفند ماه تاكنون به قشر 
كارگر مبلغى پرداخت نشــده درحالى كه اين اقشار 

براى گذران زندگى نيازمند منابع مالى هستند. 
اصالنى با بيان اينكه كارگران همچنان اميدوار هستند 
كه هرچه زودتر پرداخت بيمه بيكارى آغاز شــود، 
اظهار كرد: برخى كارگــران در روزهاى كنونى در 
حــال فعاليت به صورت روزمزد هســتند تا خرج 
زندگى خود را داشــته باشــند و برخى ديگر نيز از 
پس انداز خود خرج مى كنند، اما بخشى ديگر مجبور 

به فروش اموال خود براى گذران زندگى شده اند. 
رئيس خانه كارگر اســتان همدان بــا بيان اينكه در 
اســتان همدان 248 هزار نفر جمعيت كارگر شاغل 
در بخــش صنعت هاى اقتصادى، تفريحى، خدماتى 
و ساير بخش ها وجود دارد، گفت: 53 هزار نفر نيز 

در استان همدان مستمرى بگير و بازنشسته هستند. 
ناگفته پيداست كه ميهمان ناميمون كرونا مشكالت 
بزرگــى ايجاد كرده اما در اين ميان نبايد از توجه به 
قشــر كارگر غافل شد و بايد خودمان را موظف به 
حمايت از جامعه كارگرى بدانيم و در قبال اين قشر 

دغدغه مند باشيم.

چاله بيكارى عميق تر شد
■ اوج گيرى مشكالت معيشتى كارگران در همدان

■ 9200 متقاضى چشم انتظار بيمه بيكارى

منتخب مردم همدان در مجلس يازدهم:
پروژه منطقه ويژه اقتصادى «جهان آباد» 

معطل مانده است
 ■ لزوم تأمين آب و برق منطقه

منتخب مردم همدان و فامنين در مجلس يازدهم با بيان اينكه پروژه منطقه ويژه اقتصادى 
«جهان آباد» سال هاست بر زمين مانده، گفت: تأمين آب و برق اين منطقه مشكل دارد و در 

صورت تأمين آن ها، محروميت در منطقه رفع خواهد شد. 
به اعتقاد احمدحسين فالحى نمايندگان ملت بايد مطالبه گرى خود از مسئوالن و مديران 
را شفاف كنند كه بر همين اساس و از آنجا كه جريان بازديدهاى وى از چند مجموعه و 

منطقه محروم همدان بوده اين گفت وگو شكل گرفته است. 
 توجه به توســعه مناطق محروم را با توجه به وضعيت اعتبارات چگونه 

مى بينيد؟
مشكالت اســتان همدان در بخش هاى مختلف وجود دارد و با توجه به وضعيت تحريم ها 
و به ويژه بودجه، وضعيت اعتبارات خوب و مناســب نيست و برخى منابع درآمدى بودجه 
حاصل نخواهد شد و بحث بودجه اى امسال بسيار مشكل تر است. بخشى از وظيفه نمايندگان 
مجلس به عنوان منتخبان مردم انتقال مشكالت جامعه به مسئوالن و رفع آنها است كه در اين 
ميان وضعيت محروميت موجود در شهرســتان فامنين قابل توجه اســت، زيرا ايجاد نكردن 
زيرســاخت ها در اين منطقه موجب مهاجرت شده و بيش از 20 هزار نفر مهاجرت گزارش 
شده اســت، اما اگر به گونه اى اقدام شــود كه مهاجرت معكوس شكل گيرد بارى از دوش 
شهرســتان همدان برداشته خواهد شــد.  به گزارش بازار، اگر در يك روستا شاهد ساخت 
فضاى آموزشى، درمانگاه و تأمين ساير زيرساخت ها باشيم قطعا از مهاجرت روستاييان به شهر 
جلوگيرى شده و شاهد مهاجرت معكوس خواهيم بود و انگيزه سرمايه گذاران را در روستاها 

افزايش داده و اشتغال روستايى ايجاد خواهد كرد. 
  آيا اقدامات انجام شده براى ايجاد اشتغال موفق بوده است؟

برخى طرح ها دستور وزارت خانه دارد، اما در استان همدان معطل مانده و پيگيرى نشده است 
كه بايد در رفع مشكالت استانى تالش كرده و با توجه به وضعيت اقتصادى در زمينه ايجاد 

اشتغال براى جوانان در راستاى جهش توليد قدم برداشت. 
گاهى شرايط اضطرار اقتضا مى كند براى حل مشكالت برخى قوانين دست و پاگير اصالح و 
يا كنار گذاشته شود كمااينكه بايد اقداماتى انجام دهيم كه شعار سال محقق شده و مشكالت 
احتمالى در آينده رفع شود.  اگر با سياست گذارى صحيح، زيرساخت هاى مورد نياز اجراى 
طرح هاى اقتصادى و عمرانى در نقاط مختلف شهرى و روستايى فراهم شود توسعه اشتغال 

را نيز شاهد خواهيم بود. 
 عنــوان كرده بوديد كه نيروگاه مفتح بايد جمع آورى شــود چه راهكارى 

براى جايگزينى آن داريد؟
ايجاد نيروگاه هاى خورشــيدى و ســرمايه گذارى و ورود مردم به ايــن عرصه راهى براى 
درآمدزايى و توليد برق پاك اســت و بايد در اين باره فرهنگ سازى شود تا به مرور نيروگاه 
شهيد مفتح را جمع كنيم. بيشتر شكايات منطقه از نيروگاه شهيد مفتح است و مردم فامنين، 
روستاهاى كبودرآهنگ و حتى ساوه نيز به فعاليت نيروگاه برق مفتح اعتراض دارند و ما هم 
مى دانيم چاره اى جز مدارا نيست، اما در صورت تحقق ايجاد نيروگاه هاى خورشيدى در سطح 

باال اين مشكل با جمع آورى نيروگاه شهيد مفتح حل خواهد شد. 
مشكالتى كه نيروگاه هاى برق ايجاد كرده اند قابل توجه است و اين مسأله را در استان همدان 
نيز شاهديم، زيرا با ايجاد نيروگاه ها آنها در دشت هاى سرسبز، خشك شدن اين دشت ها رقم 

خورده و حتى خطر ايجاد فروچاله نيز وجود دارد كه موضوعى نگران كننده است. 

گفت وگو

گفت وگو

 معدوم سازى هزاران جوجه يك روزه 
آن هم درســالى كه شــعار «جهش توليد» 
مطرح است با راهبردهاى ملى همخوانى 
نــدارد و بيش از پيش ضعف هاى صنعت 
مرغدارى را نمايان كرده حال آن كه با تأمين 
به موقع نهاده ها تحقق «جهش توليد» ممكن 

خواهد شد. 
اواخر فروردين ماه سالجارى انتشار فيلم 
معدوم سازى جوجه هاى يك روزه در يكى 
از شهرهاى شمالى كشور با توجيه كمبود 
نهاده هاى طيور موجب التهاب احساسات 
جامعه شــد و بازتاب هــاى متعددى را 

دربرداشت. 
كارشناسان شيوع بيمارى كرونا و كاهش 
تقاضــا براى مصرف گوشــت مــرغ از 
يك ســو و تعطيلى مراكز گردشگرپذير، 
هتل ها و رســتوران ها كــه از عمده ترين 
مصرف كنندگان گوشــت مرغ محسوب 
مى شدند را از ســوى ديگر در اين زمينه 
مؤثر عنــوان كرده و معتقد هســتند اين 
عوامل بحران را به سمتى كشاند كه مرگ 

جوجه هاى يك روزه رقم بخورد. 
حساســيت ايجاد شده در كشور و به تبع 
آن استان همدان و جريحه دار شدن افكار 
عمومى خبرنگار بازار را بر آن داشــت تا 
وضعيت جوجه ريــزى و تأمين نهاده هاى 
مورد نياز در استان همدان را در گفت وگو 
با مســئوالن و دست اندركاران اين بخش 

جويا شود. 
 شرايط نامناســب آب و هواى 

همدان براى جوجه كشى
مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزى 
اســتان همــدان در هميــن خصوص با 
بيان اينكه خوشــبختانه در استان همدان 
معدوم ســازى جوجه يك روزه رخ نداد، 
گفت: جوجه كشى در استان همدان محدود 
است و فقط يك فرم جوجه كشى در اين 
استان و آن هم به صورت قراردادى انجام 

مى شود و از اين جهت شاهد معدوم سازى 
جوجه يك روزه در همدان نبوديم. 

عليرضا قراگوزلــو با بيان اينكه اســتان 
همدان از نظر آب وهوايى شــرايطى دارد 
كه براى جوجه كشى مناسب نيست، گفت: 
جوجه كشى ها بيشتر در استان هاى شمالى 

كشور انجام مى شود. 
وى با بيان اينكه طبــق برآوردها عواملى 
همچون جوجه ريزى باال و مصرف پايين 
گوشــت مرغ در بين مــردم در ماه هاى 
گذشته و از دست دادن بازار عمده خريد 
گوشــت مرغ از ســوى رســتوران داران 
به دليل شــيوع كرونا به ضــرر و زيان 37

درصدى مرغداران منجر شد، معدوم سازى 
جوجه هــاى يــك روزه را يك حركت 
غيراخالقى برشــمرد. وى بــا بيان اينكه 
مسائلى پشت پرده اين موضوع در جريان 
بود، درباره اقدام دولت براى جبران ضرر 
مرغداران تصريح كرد: دولت درحال حاضر 
در حــال خريد تضمينى مرغ از مرغداران 
براى تأمين نهاده هاى طيور در آينده است 
تــا با انجماد مرغ هاى خريدارى شــده از 
توليدكنندگان حمايت الزم را انجام دهد. 

مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزى 
همــدان با بيان اينكه واحد جوجه كشــى 
اســتان به صورت قراردادى كار مى كند و 
بر همين اســاس امكان وقوع مشكلى كه 

فروردين ماه امســال براى معدوم ســازى 
جوجه هــاى يك روزه رخ داد در اســتان 
همدان وجود ندارد، گفــت: فرد قرارداد 
مى بنــدد و طبق همان قرارداد جوجه ها را 
تحويل مى گيرد و اگر شــرايط نامناسب 
باشد جوجه ريزى انجام نمى شود، زيرا به 

مسأله ضرر و زيان آن آگاه خواهد بود. 
 توزيــع 78 هــزار تــن انواع 

نهاده هاى دامى در استان همدان
مدير ســازمان تعاون روســتايى اســتان 
همــدان درباره توزيع نهاده هــا به توزيع 
78 هزار تن انــواع نهاده هاى دامى در 12

ماهه سال گذشــته در استان اشاره كرد و 
گفــت: تعاونى هاى تخصصــى دامداران 
و مرغداران نســبت به تأميــن و توزيع 
نهاده هاى دامى مورد نياز بهره برداران بخش 
كشاورزى اقدام مى كنند. مجيد مسلمى راد 
انواع نهاده هاى دامى توزيع شده را شامل 
ذرت، جو، كنجاله سويا و سبوس برشمرد 
و گفــت: فرآيند توزيــع نهاده هاى دامى 
بر اســاس به كارگيرى تــوان و امكانات 
اتحاديه هاى تخصصى از جمله تشكل هاى 
دام داران و مرغ داران اســتان براى جذب 

سهميه هاى تخصيصى است. 
 دست دالالن و واسطه ها را كوتاه 

مى كنيم
مدير ســازمان تعاون روســتايى اســتان 

همدان حمايت از توليدكنندگان و تأمين 
امنيت غذايى و تنظيم بــازار را از اهداف 
توزيع نهاده هاى دامى برشــمرد و عنوان 
كرد: توزيــع اين مقدار نهاده هاى دامى در 
راســتاى حمايت از دام داران، تنظيم بازار 
و تثبيت قيمت نهاده هاى دامى و به منظور 
كوتاه كردن دست دالالن و واسطه ها انجام 

شده است. 
براى  فرصتى  كشاورزى  بخش   

تحقق شعار سال
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز با تأكيد بر اينكــه توجه به 
ظرفيت هاى بخش كشاورزى فرصتى براى 
تحقق شعار سال فراهم كرده است، گفت: 
مى توان با برنامه ريزى صحيح جهش توليد 

را در بخش كشاورزى سرعت بخشيد. 
امير خجســته كه نايب رئيسى كميسيون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى را عهده دار 
است درباره  معدوم سازى جوجه هاى يك 
روزه عنوان كرد: معدوم سازى جوجه هاى 
يك روزه موجب خدشــه دار شدن اذهان 
عمومى شــد و بر همين اساس دولت و 
دســتگاه قضايى با افــراد خاطى برخورد 

خواهند كرد. 
وى معدوم سازى جوجه هاى يك روزه را 
اقدامى نامتناســب دانست و با بيان اينكه 
برخورد با مشــكل كمبود مرغ در ماه هاى 
آينده دور از ذهن نيست، گفت: كميسيون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى پيگيرى 
معدوم ســازى جوجه هاى يك روزه را در 
برنامه قرار داده است تا ديگر چنين اتفاقاتى 

رخ ندهد. 
درست است كه معدوم سازى جوجه هاى 
يك روزه در اســتان همدان رخ نداده اما 
به هرحال اين اتفاق رقم خورده و به تنش 
عاطفى در سطح جامعه منجر شده كه اگر 
به تحليل هاى كارشناسان توجه شود ديگر 

شاهد اين گونه اتفاقات نخواهيم بود. 

گزارش خبرگزارى بازار همدان به بهانه كشتار جوجه هاى يك روزه

ضعف صنعت مرغدارى نمايان شد
 ■ تأمين به موقع نهاده ها الزمه تحقق «جهش توليد»
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خبر فوتبال ايران و جهان
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تالش بزرگان اروپا براى جذب آالبا
 باشــگاه هاى بزرگ اروپايى در تالش براى جــذب «داويد آالبا» 

مدافع اتريشى تيم فوتبال بايرن مونيخ هستند.
قرارداد آالبا و بايرن مونيخ ســال 2021 به اتمام مى رسد و به احتمال 
فراوان وى قرارداد جديدى با قهرمان فوتبال آلمان امضا نخواهد كرد 

و چالش جديدى را در ذهن دارد.
هم اكنون رئال مادريد، بارسلونا و چلسى باشگاه هاى بزرگى هستند كه 

مذاكرات خود را براى جذب اين مدافع آغاز كرده اند.
رئال و بارســلونا با توجه به شــرايط سنى مارســلو و يوردى آلبا كه 
به ســال هاى پايانى فوتبال خود نزديك شده اند، نياز مبرمى به جذب 

بازيكنى در سطح جهانى در اين پست دارند.

حضور«استراماچونى» در ايران تكذيب شد
 سخنگوى فدراسيون فوتبال شــايعات مذاكره اين نهاد با «آندره آ 

استراماچونى» را تكذيب كرد.
 اميرمهدى علوى امروز درباره شايعه تماس از سوى فدراسيون فوتبال 
با استراماچونى گفت: هيچ تماسى از سوى مقامات فدراسيون فوتبال 
ايران با اســتراماچونى برقرار نشده و وجود نداشته است. اين مبحث 
قطعا شايعه بوده و به عنوان مبحثى به دور از واقعيت تكذيب مى شود.

وى افزود: بر اين اســاس، دراگان اسكوچيچ، سرمربى تيم ملى ايران 
اســت و هرگونه گمانه زنى درباره تماس فدراســيون با مربيان ديگر 

به طور رسمى تكذيب مى شود.
روز گذشــته دى ماريتزيو، خبرنگار مشهور ايتاليايى در سايت خبرى 
خود مدعى شد آندره استراماچونى، سرمربى پيشين استقالل گزينه تيم 
ملى ايران است و فدراسيون كشورمان وارد مذاكرات با اين سرمربى 

ايتاليايى شده است تا جانشين اسكوچيچ شود.
پيش از اين نيز شــايعاتى مبنى بر حضور «گابريــل كالدرون» روى 

نيمكت تيم ملى ايران شنيده مى شد.

دى بروين به دنبال شكستن ركورد آنرى
 هافبك بلژيكى منچسترســيتى عنوان كرد كه دوست دارد ركورد 

تعداد پاس گل تيرى آنرى را در ليگ برتر انگليس بشكند.
به گزارش ســاكرنت، كوين دى بروين هافبك بلژيكى منچسترسيتى 
تاكنون 16 پاس گل براى تيمش ثبت كرده اســت. ركورد بيشــترين 
پاس گل در يك فصل ليگ برتر انگليس به تيرى آنرى تعلق دارد كه 

توانست 20 پاس گل در يك فصل ثبت كند.
كوين دى بروين كه در ولفســبورگ توانســت ركــورد پاس گل در 
بوندســليگا را در يك فصل براى خود ثبت كند، گفت: خيلى دوست 
دارم به ركورد آنرى برســم. وقتى آنــرى در تيم ملى بلژيك بود به او 
گفتم كه مى خواهم ركورد تو را بشــكنم. پس از ثبت ركورد پاس گل 
در بوندسليگا، خيلى خوب است اگر بتوانم در ليگ برتر انگليس هم 

اين ركورد را داشته باشم.

ضرب االجل يوفا براى ليگ هاى فوتبال اروپا
 يوفا براى اعضايش ضرب االجلى تعيين كرد تا تصميم نهايى خود 

را درباره ليگ هاى فوتبال اروپا بگيرند.
نشــريه «ســان» انگليس خبر داد اتحاديه فوتبــال اروپا(يوفا) به 55
عضوخود نامه اى ارســال كرد و به آنها اعالم كرد كه براى ازسرگيرى 

يا لغو مسابقات ليگ هاى فوتبالشان تا 25 مى(5 خرداد) زمان دارند.
يوفا با اين ضرب االجلش براى اعضاى خود به آنها مهلتى تقريبا يك 
ماهــه داده تا تكليف ليگ هاى فوتبال داخلى خــود را در اين مدت 
تعيين كند.فدراســيون هاى فوتبال هلند و فرانسه از جمله عضوهاى 
يوفا هســتند كه پيش از اين اعالم كردند مسابقات ليگشان را به دليل 

ويروس كرونا لغو كردند.

دنيا براى آغاز مسابقات فوتبال آماده نيست
 رئيس كميته پزشكى فدراســيون بين المللى فوتبال تأكيد كرد كه 
شرايط براى آغاز مسابقات فوتبال با توجه به ادامه بيمارى كرونا آماده 

نيست.
به گزارش مهر، هفته هاست كه مسابقات فوتبال در كشورهاى مختلف 
به دليل شيوع ويروس كرونا تعطيل شده و خسارت هاى سنگين مالى 
به باشگاه ها و تيم هاى مختلف وارد كرده است. همين امر سبب شده 
تا برخى كشــورها تصميم بگيرند ليگ فوتبال خود را به زودى از سر 
بگيرند. اين در حالى است كه به گفته رئيس كميته پزشكى فدراسيون 

بين المللى فوتبال، دنيا هنوز براى آغاز دوباره مسابقات آماده نيست.
ميشل دهوگ با تأكيد بر اين موضوع گفت: مسابقات فوتبال بايد زمانى 
از سر گرفته شود كه تماس فيزيكى برقرار كردن بازيكنان مجاز باشد 
و مشكلى براى سالمتى آنها ايجاد نكند. فوتبال ورزشى درگيرانه است 

و حتماً داراى تماس فيزيكى خواهد بود.
رئيس كميته پزشــكى فدراســيون جهانى فوتبال ادامه داد: اگر يك 
بازيكن به كرونا مبتال شود شرايط كل تيم بهم مى ريزد و بايد كل تيم 
را قرنطينه كرد. در شرايط فعلى مسأله پول نيست، بلكه مرگ و زندگى 

انسان ها در ميان است.

كرونا زخم هاى كهنه ورزش همدان 
را تازه كرد

 شــيوع ويروس كرونــا و تعطيلــى باشــگاه ها، زخم هاى كهنه 
ورزش را تازه كرده و گاليه هاى گســترده مالكان باشگاه ها، مربيان 

و ورزشكاران را به همراه داشته است. 
ســايه شوم كرونا نه تنها فعاليت باشــگاه هاى ورزشى را مختل كرده 
اســت، بلكه روزهاى پُرغصه را نصيب مربيانــى كرده كه به دور از 
هرگونه امنيت شــغلى، چشــم به فعاليت مجدد ميادين ورزشــى و 

بازگشت به كار دارند. 
تداوم تعطيلى باشگاه هاى ورزشــى، بيكارى مربيان و محدود شدن 
فعاليت ورزشكاران همچون زخمى دردناك سر باز كرده و اعتراض 
آنها را در شــبكه هاى اجتماعى و حتى حضورى در دستگاه ورزش 
ســبب شده است.  ماجرا از آنجا آغاز شد كه اسفندماه به دليل شيوع 
كرونا فعاليت باشــگاه هاى ورزشــى ممنوع اعالم شد منتهى همين 
مسأله موجب خانه نشينى مربيان درست در روزهاى پايانى سال، بهم 
ريختن برنامه تمرينى ورزشكاران و ضرر و زيان مالى به باشگاه داران 

شد. 
مربيانــى كه همواره بزرگترين دغدغه آنهــا برخوردار نبودن از بيمه 
تأمين اجتماعى و شرايط امنيت كارى در فعاليتى است كه همچنان در 

رديف شغل محسوب نمى شود. 
حقوق بســيار ناچيز براى مربيانى كه بســيارى از ســاعات روز را 
در باشــگاه هايى كه اغلب هم مدرن و از اســتانداردهاى بين المللى 

برخوردار نيستند، به آموزش مى پردازند. 
تعرفه هاى ناچيز براى حقوق ساعتى مربيان، نداشتن بيمه، به كارگيرى 
آنها به صــورت قراردادهاى روزمزد و موقــت، برخوردار نبودن از 
طرح هاى تشــويقى و تحت اختيار قرار گرفتــن مدل تصميم گيرى 
مديران باشــگاه ها براى همكارى از مهمترين مشــكالت اين قشــر 

زحمت كش به شمار مى رود. 
حاال با تعطيلى باشــگاه ها آنها نيز متضرر شده اند و در خانه ماندن را 

تا آغاز دوباره انتظار مى كشند. 
 خانه نشينى و نبود امنيت شغلى

برخــى مربيــان همدانى در اين بــاره مى گويند: بيــكارى مربيان و 
خانه نشــينى بدون هيچگونه حقوق و حمايت الزم رنج درمان نشده 

اين قشر به شمار مى رود. 
بــه گفته آنان، با تعطيلى شــدن فعاليت هاى ورزشــى، هيچ يك از 
مديران و صاحبان باشــگاه هاى خصوصى به ويژه در رشته هايى نظير 
بدنســازى، پرورش اندام، آمادگى جسمانى، ايروبيك، تى ار ايكس 
و ســاير رشته هاى تناسب اندام حاضر به پرداختن حقوق و دستمزد 

نيستند. 
حتى برخى باشــگاه ها همزمان با اين تصميم گيــرى، حقوق معوقه 
مربيان خود را پرداخت نكرده و تعطيلى و نداشتن درآمد پايان سال 

را بهانه قرار داده اند. 
 بيكارى و نداشــتن درآمد براى مربيانى كه در باشگاه هاى خصوصى 
فعاليت مى كنند، آزاردهنده اســت. همين مسأله سبب شده تا مربيان 
به سمت دوره هاى تمرينى خصوصى براى ورزشكاران گرايش پيدا 

كنند. 
شــيوه كارى آنها در اين وضعيت فعلى به گونه اى اســت كه تمرين 
ورزشــكار را در منزل خود يا فرد متقاضى انجام مى دهند و يا اينكه 
به صورت زيرزمينى و تعداد كم به تمرين در باشگاه ها مى پردازند. 

البته هســتند مربيانى كه در اين شــرايط تمرين شاگردان خود را از 
طريق شبكه هاى مجازى و به صورت برخط (آنالين) زيرنظر گرفته 

و اينگونه به كسب درآمد دل بسته اند. 
حضور در منزل ورزشــكار نيز اقدام مربيان در اين روزهاى كرونايى 
براى كســب درآمد اســت و با چند وزنه و برنامه سبك سعى دارند 
شــاگردان خود را به لحاظ تناسب اندام حفظ كنند، اما آينده فعاليت 
كارى مربيــان ورزشــى بخش خصوصــى همچنان مبهــم و بدون 
اميدوارى اســت. مربيانى كه اغلب 14 ساعت در روز را به صورت 
مســتمر در باشگاه ها سرپوشيده سپرى مى كنند به اميد آنكه فردا بهتر 

از ديروز براى آنها رقم بخورد. 
نبود صنف و يا اتحاديه براى اين دســته از مربيان ورزشــى نيز خأل 
بزرگ محســوب شــده و نمى توانند دغدغه هاى خود را از مجراى 

رسمى و يكپارچه پيگيرى كنند. 
هر چند هســتند مربيانى كه با در اختيار گرفتن شاگردان خصوصى 
دســتمزد خود را افزايش داده و دســت كم از اين طريق درآمد الزم 

را كسب مى كنند. 
شــوق جوانان به ويژه بانوان براى تناســب اندام بهتر موجب شده 
تا به گرفتن ســانس هاى خصوصى زير نظر مربيان باتجربه ترغيب 

شوند. 
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پيشخوان

آگهى دعوت از مجاورين 
پــالك  ششــدانگ  مالــك  فلك الديــن  ابراهيــم  آقــاى  چــون 
2334اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى 
ــى  ــوده و متقاض ــن اداره نم ــوق را از اي ــالك ف ــود از پ ــهم االرث خ س
ــور را  ــالك ذك ــاعى پ ــن مش ــن و مالكي ــه مجاوري ــد ك ــى مى باش مدع
ــد  ــه اســتناد ك ــذا ب ــدارد، ل ــن ن ــه مالكي نمى شناســند و دسترســى ب
914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول اضــالع 
و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه 
ــه مالكيــن مجــاور  ــه كلي ــاد اســناد رســمى الزم االجــرا ب ــى مف اجراي
ــورخ  ــنبه م ــه در روز چهارش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف پ
ــدان  ــد، مي ــوع در نهاون ــل وق ــح در مح ــاعت9:00 صب 1399/4/18 س
ــد بديهــى اســت  ــالك 175 حضــور يابن ــز پ ــه كوچــه كامبي ــاى قلع پ
ــات  ــع از انجــام عملي ــن مشــاعى مان ــن و مالكي عــدم حضــور مجاوري
ــد در  ــدد باش ــى مج ــه آگه ــاز ب ــه ني ــردد چنانچ ــه بردارى نمى گ نقش

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام همي
(م الف515)

جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

ايران خواهان ميزبانى جام ملت ها شد
 فدراسيون فوتبال ايران خواهان ميزبانى جام ملت هاى آسيا در سال 

2027 شد.
درحالى كه حدود 7 سال تا برگزارى نوزدهمين دوره جام ملت هاى آسيا 
باقى مانده است، اما تعيين ميزبان احتماال سال آينده در يكى از جلسات 
كنفدراســيون فوتبال آسيا انجام خواهد شد. در همين رابطه فدراسيون 
فوتبال ايران نيز با ارســال نامه اى، آمادگى خود را براى ميزبانى در اين 

رقابت ها اعالم كرد.

از فدراسيون خبر رســيده كه ايران يك بار ديگر براى كسب ميزبانى 
خيز برداشــته است و مى خواهد در ســال 2027 ميزبان بهترين هاى 
فوتبال آسيا باشد. اگرچه همه مى دانيم درخواست ميزبانى بدون شك 
نخستين قدم در اين راه محســوب مى شود، اما بايد توجه داشت كه 
مسير رسيدن به چنين موقعيتى بسيار چالش  برانگيز و سخت خواهد 

بود.
ايران تاكنون 2 بار ميزبانى جام ملت هاى آســيا را بر عهده داشــته؛ در 
ســال هاى 1968 و 1976 كه هر دو بار با قهرمانى تيم ملى ايران پايان 

يافتند. 

يك رسانه عربستانى از چند كشــور جديد براى نامزدى ميزبانى جام 
ملت هاى آسيا 2027 رونمايى كرد.

نشريه «الشرق االوسط» عربستان در گزارشى به رقابت قطر با عربستان 
براى كسب ميزبانى مسابقات جام ملت هاى آسيا 2027 پرداخت.

اين رسانه سعودى از نامزدهاى جديدى براى ميزبانى از اين تورنمنت 
آسيايى خبر داد. اردن، عراق و ازبكستان گزينه هاى جديد براى ميزبانى 

از جام ملت هاى آسيا 2027 هستند.
فدراســيون فوتبال كشورمان نيز رســما براى ميزبانى از مسابقات جام 

ملت هاى آسيا 2027 كانديد شد.

آزمايش كروناى ديباال 
براى چهارمين بار 

مثبت شد
 مهاجم يوونتوس براى چهارمين بار 
آزمايش داد و مشــخص شــد هنوز به 

كوويد 19 مبتال است.
به نقل از آس، پائولو ديباالى 26 ســاله 
دوباره آزمايــش كرونايش مثبت اعالم 
شــد. خوســپ پدررول، مجرى برنامه 
«ال چيرينگيتــو د خوگونس» اعالم كرد 
در آزمايــش جديد مهاجــم يوونتوس 
مشخص شد اين بازيكن هنوز كوويد 19 
دارد.  ديباال بيســت و يكم مارس اعالم 
كرد كه خود و نامــزدش به كرونا مبتال 
شده اند. مهاجم آرژانتينى كه كامال بدون 
عالئم اســت به قرنطينه خانگى خود در 

تورين ادامه خواهد داد. 

اعالم تاريخ برگزارى 
مسابقات هندبال انتخابى 

المپيك
 فدراســيون جهانــى هندبــال زمان 
برگزارى مسابقات انتخابى المپيك را كه 
به دليل شــيوع كرونا به تعويق افتاده بود، 

مشخص كرد.
فدراسيون جهانى هندبال تصميم گرفت 
انتخابى  مســابقات  برگــزارى  زمان  تا 
المپيك را كه به دليل همه گيرى كرونا به 

تعويق افتاده بود، اعالم كند. 
پيش از اين قرار بود اين مســابقات در 
كشورهاى نروژ، فرانسه و آلمان و از 17
تــا 19 آوريل 2020 (29 تا 31 فروردين 
99) برگزار شــود اكنون اين رقابت ها از 
12 تا 14 مارس 2021 (22 تا 24 اسفند 
99) در همان كشورها برگزار خواهد شد.

مجامع انتخاباتى برگزار 
مى شود

 با تأييــد معاون وزارت بهداشــت، 
مجامع عادى و انتخاباتى برگزار مى شوند.

در نشســت ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
كــه در محــل وزارت ورزش و جوانان 
برگزار شــد، اعالم شد: مجامع عادى و 
انتخاباتى با رعايت پروتكل هاى پزشكى 
و با اعالم نظر مساعد حريرچى، معاون 
وزير بهداشت و درمان و پزشكى برگزار 

خواهد شد.
اين جلسات در اماكن بزرگتر و با رعايت 
تمامى موازين بهداشــتى برگزار خواهد 

شد.

دولت فرانسه ليگ فوتبال 
اين كشور را لغو كرد

 دولــت فرانســه اجــازه نمى دهد 
بازى هاى باقى مانده اين فصل ليگ يك 

فوتبال برگزار شود.
به گزارش ايسنا، دولت فرانسه مى خواهد 
رقابت هــاى فوتبال در اين كشــور را تا 
ماه آگوســت به تعويق بيندازد. به دليل 
وزير  فيليپ، نخست  ادوارد  درخواست 
فرانســه فصل جارى ليگ هاى يك و 2

فوتبال اين كشور لغو شد. 
سازمان ليگ فرانسه در ماه مى با فدراسيون 
فوتبال اين كشور جلسه خواهند داشت تا 
تيم هاى سقوط و صعود كرده و همچنين 
ســهميه ليگ هاى اروپايى را مشــخص 

كنند.

واتفورد از فوتبال فرانسه، 
هافبك گرفت

 باشــگاه واتفورد انگليس از فوتبال 
فرانسه بازيكن به خدمت گرفت.

در روزهاى كرونايى، باشــگاه واتفورد 
بازيكنى جديد اســتخدام كرد تا قدمى 

براى تقويت كادر بازيكنانش بردارد.
با اعالم مجله فرانس فوتبال، تيم انگليسى 
ســراغ پاپ گويو هافبك 21 ســاله تيم 
لوهاور رفت. ايــن بازيكن تكنيكى كه 
تابســتان قراردادش به اتمام مى رســد، 
به عنوان بازيكن آزاد راهى جزيره خواهد 

شد.
واتفورد در كنار اين خريد، جذب حداقل 
2 بازيكــن را نيز در دســتور كار دارد. 
سران باشگاه قصد دارند براى خط دفاع، 

بازيكنان جديدى استخدام كنند.

پروانه بهداشتى ساخت خيارشور تخميرى به شماره 
52/11367 محصول شركت آرياشور هگمتانه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سليمان رحيمى »
 رقابت هــاى فوتبال دســته دوم قهرمانى 
باشــگاه هاى كشــور جــام آزادگان تا هفته 
بيســت و يكم برگزار شــد و سپس به دليل 
شيوع ويروس كرونا ادامه اين رقابت ها لغو 

و به زمان پس از كرونا موكول شد. 
شــيوع كوويد 19 سراسر دنيا را در نورديد و 
تمام رويدادهاى ورزشى را به تعطيلى كشاند 
و فوتبال ايران نيز همچون ديگر مجامع دنيا در 
تعطيالت به سر مى برد و هنوز كسى نمى داند 

كه تكليف مسابقات چه خواهد شد. 
ــالمتى  ــظ س ــراى حف ــورها ب ــى كش برخ
ورزشــكار تصميــم گرفتنــد تــا بــدون تعيين 
قهرمانــى پرونــده رقابت هــاى ايــن فصــل را 
ببندنــد تــا بــا فــراغ بــال بــراى ليــگ فصــل 

ــد.  ــزى كنن ــده برنامه ري آين
كشــورهايى چون هلند، آرژانتين و فرانسه 
به طور قطع ليگ هاى خــود را بدون معرفى 
قهرمان و تيم هاى سقوط كننده تعطيل كردند. 
اما ساير نقاط جهان هنوز به دنبال آن هستند 
تا فرصتى پيدا كــرده و رقابت هاى خود را 
دنبال كنند، فدراســيون جهانــى فوتبال فيفا 
تصميم گيرى دربــاره ليگ هاى داخلى را به 
خود كشــورها واگذار كرده است و با توجه 
به گســتردگى اين ويروس منحوس احتمال 
اينكه بيشــتر كشورها ليگ را نيمه تمام اعالم 

كنند، زياد است. 
فدراسيون فوتبال كشــورمان درصدد است 
تا ســتاد مبارزه با كرونا را مجاب به صدور 
مجــوز براى ادامه مســابقات كند و اميدوار 
اســت با نرمش اين ســتاد بتواند ليگ را به 

سرانجام برساند. 
روز گذشــته ستاد مبارزه با كرونا در وزارت 
ورزش تشكيل جلســه داد كه خروجى اين 
جلســه اميد را براى دنبال كردن مســابقات 
كم رنــگ و بر حفــظ فاصلــه اجتماعى در 

ورزش تأكيد كرد. 

در فوتبال دســته دوم كشور و در گروه دوم 
ايــن رقابت تيم فوتبال پــاس همدان بخت 
بااليى براى صعود دارد و پاسى ها اميدوارند 
با ادامه ليگ بتوانند با كســب نتايج الزم به 
ليگ دســته يك صعود كنند و آرزوى چند 
ساله فوتبال دوستان همدانى را برآورده كنند. 
تمريــن تيم ها تعطيــل اســت و بازيكنان 
به تنهايــى در حال تمريــن و حفظ آمادگى 

هستند. 
اگر ليگ نيمه تمام باقى بماند آنگاه فدراسيون 
بايــد درباره صعود و ســقوط تيم ها تصميم 
بگيــرد، اما در صورت تــداوم ليگ بايد تيم 
صعودكننــده در زمين سرنوشــت خود را 

مشخص كند. 
دو،  ليــگ  در  اســتان  نماينــده  ديگــر 
ــرار  ــه جــدول ق شــهردارى همــدان در ميان
ــدارد و  ــقوط ن ــود و س ــانس صع دارد و ش
تــداوم ليــگ يــا تعطيلــى مســابقات برايــش 

نمى كنــد.  فرقــى 
ــازات موجــب  ــروه دوم نزديكــى امتي در گ
شــده اســت كــه بيــش از 10 تيــم شــانس 
صعــود داشــته باشــند و 5 هفتــه باقــى 
و  حســاس  بازى هــاى  انجــام  و  مانــده 
ــان و  ــت قهرم ــد سرنوش رو در  رو مى توان
ــد،  ــخص كن ــده را مش ــاى صعودكنن تيم ه
ــاز  ــا 42 امتي ــدى چــوكا ب در جــدول رده بن
ــا 36  ــاس همــدان ب صدرنشــين اســت و پ
ــاز در تعقيــب نماينــده تالــش اســت و  امتي
ــر  ــاى ديگ ــه تيم ه ــبت ب ــم نس ــن دو تي اي

ــد.  ــود دارن ــراى صع ــى ب بخــت باالي
امــا تيم هاى شــهردارى ماهشــهر با 30 و 
شهردارى بم و شــهردارى بندرعباس با 29 
امتياز نيز چشــم به بازى هــاى باقى مانده و 
نتايج حاصله دوخته اند، تا بلكه اميدهايشان 
براى صعود بارور شــود. فشردگى مسابقات 
و نزديكى امتيازات حتى تيم هاى مس شــهر 
بابك، نفت و گاز گچساران، شهداى بابلسر، 

ايران جوان بوشهر، ســردار بوكان و شهداى 
رزكان كرج را اميدوار نگه داشته اند تا شايد 
فرجى شــود و بتوانند رتبه هــاى بهترى را 

كسب كرده و شانس صعود پيدا كنند. 
اگر مسابقات دنبال شود نتايج بازى هاى رو 
در رو و 6 امتياز بسيار سرنوشت ساز خواهد 

بود. 
تيم چوكاى تالش پيشــتاز رقابت ها ابتدا به 
ميهمانى شهردارى ماهشهر مى رود و سپس 
در هفته بيســت و چهارم در گچســاران به 
مصاف نفت و گاز اين شــهر مى رود چوكا 
در هفته بيســت و پنجم ديدارى حساس و 
سرنوشت ســاز با پاس خواهد داشت، هر 3 
ديــدار رو در روى چــوكا در خانه حريفان 
است و اين شانس پاس را افزايش مى دهد. 

تيم پاس همدان ابتدا در هفته بيست و سوم 
ميزبان نفت و گاز گچســاران خواهد بود و 
ســپس راهى شهر بابك مى شــود تا با مس 
ديدار كند و ســپس در همدان پذيراى چوكا 
خواهد بود. 3 ديدار حساس و سرنوشت ساز 
پاس پياپى انجام مى شــود و كسب امتياز در 
اين 3 ديدار مى تواند سرنوشت صعود پاس 

را مشخص كند. 
پــاس دو ديدار خارج از خانه نيز دارد؛ ابتدا 
با آغاز مسابقات بايد در اهواز با ملى حفارى 
ديــدار كند و در آخرين بــازى فصل نيز در 
بوكان به مصاف ســردار اين شــهر خواهد 

رفت. 
كادر فنى پاس با دوركارى تمرينات بازيكنان 
پاس را زير نظر دارد و اميدوار است با آغاز 
مسابقات و حمايت مســئوالن بتواند نتايج 

الزم را براى صعود مستقيم كسب كند. 
آنطور كه از شــواهد به نظر مى رسد احتمال 
اينكه رقابت ها دنبال شــود بعيد اســت و با 
توجه به گستردگى ويروس كوويد19، ستاد 
مبارزه با كرونا بعيد اســت اجــازه فعاليت 

ورزشى را صادر كند. 

8 تيم در كورس قهرمانى ليگ دسته دوم

چوكاى تالش، پاس همدان 
بخت نخست صعود

 ملى پوش سابق همدانى مدعى است كه 
كشتى همدان با حضور در ليگ احيا مى شود
ملى پــوش ســابق و قهرمان كشــتى آزاد 
جام جهانــى 2012 باكو با اعالم اين مطلب 
بــه ايرنا گفت: حضور در ليگ بدون ترديد 
داشته هاى ورزش كشتى همدان را در سطح 

كشور احيا مى كند. 
محمدحسين ســلطانى اظهار كرد: حضور 
در ايــن مســابقات بهتريــن فرصت براى 
كشــتى گيران بومى همدان است تا بتوانند 
داشــته هاى فنى خود را در باالترين سطح 

به نمايش بگذارند. 
وى افزود: بازگشــت همدان به ليگ كشتى 
كشور يكى از مطالبه هاى اصلى كشتى گيران 
همدانى به شــمار مــى رود و اميــدوارم با 
حمايت مسئوالن و جذب اسپانسر اين مهم 

رقم بخورد. 
ســلطانى با اشــاره بــه اينكه بســيارى از 
كشتى گيران مســتعد با حضور و درخشش 
در ليگ شكوفا مى شوند، گفت: حضور در 
اين مســابقات توجــه كادر فنى تيم ملى به 

ظرفيت هاى كشــتى همدان را 
نيز جلب مى كند. 

ســابق  ملى پــوش  ايــن 
كشــتى بــا تمجيــد از حمايــت 
شــاهرخى،  سيدســعيد 
گفــت:  همــدان  اســتاندار 
حمايــت مســئوالن و در رأس 
آنهــا اســتاندار فرصــت بســيار 
مهمــى بــراى كشــتى همــدان 
در  درخشــش  و  رشــد  و 
ــه  ــى و بازگشــت ب ــطح مل س

اســت.  اوج  روزهــاى 
وى يادآور شد: بازگشت كشتى 
استان به سطح يك كشور دور 

از دســترس نيســت و نياز به برنامه ريزى 
مدون دارد. 

ســلطانى افــزود: برايــن اســاس حضــور در 
ــراى  ــى كشــتى همــدان ب ــاز اصل ليــگ ني
قــرار گرفتــن در مســير موفقيــت اســت كه 
ــئوالن،  ــت مس ــا حماي ــد ب ــه باي ــن روي اي
ــزى الزم  ــى و برنامه ري ــع مال ــن مناب تأمي

انجــام شــود. 
وى خاطرنشــان كــرد: كشــتى همــدان 
ظرفيت هاى بالقوه اى دارد و با همگرايى و 
همدلى مى توان كشتى همدان را به روزهاى 

اوج خود بازگرداند. 
اين روزها زمزمه بازگشــت همدان به ليگ 

كشتى به گوش مى رسد. 

كشتى همدان با حضور در ليگ احيا مى شود
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باباطاهر

آينده گردشگرى در دوران پساكرونا

 آينده گردشــگرى در پى شــيوع ويروس كرونا با محدوديت هايى 
مواجه اســت كه ايــن محدوديت ها اهميت رعايــت كدهاى اخالقى 
گردشــگرى را دوچندان مى كنند، بنابراين نياز اســت كدهاى اخالقى 

جديدى تدوين شود.  
مجيد فرهادى يونكى نگارنده اين مطلب در نوشته خود، از گردشگرى 
جايگزين صحبت كرده و درباره محدوديت هاى آينده گردشــگرى و 

كدهاى اخالقى جديد مطالبى را بيان كرده است. 
مشروح متن اين  يادداشت در ادامه مى آيد:

ويــروس كرونا كه اين روزها جامعه جهانــى را درگير خود كرده، تنها 
يك بيمارى نيست بلكه پديده اى اســت كه نوع نگرش و روابط را در 

آينــده اى نزديك تغيير مى دهد. كوويد 19 اقتصــاد دنيا را دچار ركود 
شــديد كرده و تقريباً تمام صنايع را تحت تأثير خود قرار داده اســت؛ 
ازجملــه اين صنايع كه به شــدت تحت تأثير كوويــد 19 قرار گرفته 
گردشگرى اســت، صنعتى كه اساس و پايه آن، روابط متقابل انسان ها 

با يكديگر است. 
به گزارش مهر، از اين رو سؤاالت زيادى در ذهن افراد شكل گرفته كه 
آينده صنعت گردشــگرى چگونه خواهد شد؟ آيا صنعت گردشگرى 
بايد همچنان متوقف باشــد؟ آيا مردم مانند گذشته سفر خواهند كرد؟ 
بله! مردم دوباره به سفر مى روند و گردشگرى متوقف نخواهد شد. ولى 
ماهيت ســفرها متفاوت از گذشته خواهد شد، سفرهاى انفرادى رونق 
مى گيرد و اين ميان متأسفانه برخى شركت هاى گردشگرى براى هميشه 
ورشكست خواهند شــد و درنتيجه نيچ ماركت هاى جديد (بازارهاى 
كوچك موضوعى جديد) در گردشــگرى شكل گرفته و رشد خواهند 

كرد. 
درصورتى كه فعاالن صنعت گردشــگرى بخواهنــد در اين بازار و در 
چنين شرايطى موفق باشند، بايد به سمت گردشگرى جايگزين حركت 
كرده و از گردشگرى انبوه خوددارى كنند، زيرا اين نوع گردشگرى بازار 

خود را از دست خواهد داد. 
درحقيقت، آينده گردشــگرى با محدوديت هايى مواجه است كه اين 
محدوديت ها اهميت رعايت كدهاى اخالقى گردشگرى را دوچندان 
مى كند، بنابراين نياز اســت كه كدهاى اخالقى جديدى تدوين شود. 
كدهايى كه بيانگر رعايت توصيه هاى بهداشتى از سمت گردشگر در 
ارتباط با كوويد 19 در پيش از ســفر و حين ســفر است و همچنين 
رعايت اصول ايمنى در مقاصد گردشــگرى، نظير چگونگى رعايت 
فاصله هــا در جاذبه هاى گردشــگرى يا رعايت اصول بهداشــتى در 
اقامتگاه هاى گردشــگرى ازسوى فعاالن گردشــگرى و همچنين در 

زمان ســفر چگونگى رســيدن به مقصد يعنى حمل و نقل سفر بايد 
مورد اهميت واقع شود در اين شرايط با آموزش اين دستورالعمل ها به 
گردشــگران و تالش براى رعايت آن ها قدمى بزرگ در احيا صنعت 

گردشگرى برداشته مى شود. 
نكتــه پايانى اينكه در اين  دوران الزم اســت نــوع ديدگاه جامعه 
ميزبان به گردشــگرانى كه از كشــورهاى ديگر به كشورمان سفر 
مى كنند، همچنان مانند گذشــته صميمانه باشد، به ويژه كشورهايى 
كه گردشــگرانى با بضاعت كمترى دارنــد و مردم با تصور اين كه 
چنين گردشــگرانى ممكن اســت بيمار باشــند موجب آزار آن ها 
شــوند، بنابراين ضرورى اســت با آموزش هــاى اصولى و بنيادى 
مردم كشــورمان را نســبت به شــرايط پيش رو آگاه تر ســازيم و 
همچنان با آغوشــى باز پذيراى گردشگران باشيم و فرهنگ اصيل 

كنيم.  حفظ  را  ايرانى  ميهمان نوازى 

رسم و رسوم روزه دارى از ابتدا 
تا انتهاى ماه رمضان

 ماه پربركت رمضــان يكى از مهمترين ماه هاى 
قمرى براى مســلمانان جهان به شــمار مى رود و 
آداب و رسوم ماه هاى قمرى در ايران و كشورهاى 

اسالمى يكسان است.
يك كارشناس ارشــد ايران شناسى درباره آداب و 
رســوم ماه مبارك رمضان اظهار كرد: در هر منطقه 
بــا توجه به تنوع قوميت و اقليم تفاوت هاى اندكى 
در آداب و رســوم اين ماه وجود دارد، در همدان 
 معموالً آئين هاى ســنتى در روســتاها بيشتر انجام 

مى شده و در برخى مناطق هنوز هم پابرجاست.
به گزارش ايسنا، فريبا نعمتى با اشاره به اينكه غذاها 
و  نذورات ماه رمضان بســته بــه منطقه ها متفاوت 
است، خاطرنشان كرد: مثًال از شيرينى هاى مرسوم 
ماه رمضان در همدان «حلوازرده» اســت كه به دليل 
مقوى بودن از آن استفاده مى كنند يا نوشيدنى  مردم 

اين منطقه شربت «شيره انگور» است.
وى ادامه داد: در روزگار گذشته اهالى روستاها در 
آســتانه ماه رمضان چند طالب از قم مى آوردند كه 
هم احكام شــرعى را بياموزند و هم امام جماعت 
مســجد داشته باشند، طالب ميهمان نيز يك ماه در 

منزل كدخداى روستا اسكان داشتند.
نعمتــى افزود: پيش از ماه رمضان متولى  مســاجد 
و امام زاده هــا اين مكان ها را براى اســتقبال از ماه 
ميهمانى خدا آماده مى كردند و با شعارهاى مذهبى 
زينت مى دادند، كســانى كه بيشتر مقيد بودند يك 
روز پيش از ماه رمضان روزه مى گرفتند، زيرا اعتقاد 
داشتند در اين ماه بيشتر به خدا نزديك مى شوند كه 

البته اين رسوم هنوز هم پابرجاست.
نعمتى با اشــاره به اينكه در گذشــته مردم ســعى 
مى كردند حتمــًا نمازهاى پنج گانه را در مســجد 
بخوانند، گفت: زمانى كه هنوز ساعت در دسترس 
مردم نبــود جارچى  زمان ســحر و افطار را اعالم 
مى كــرد كه در روســتاهاى كوچك به پشــت بام 
مى رفت، با صداى بلند سحرخوانى مى كرد و مردم 

را به بيدارى فرامى خواند.
ميراث فرهنگى،  كل  اداره  مردم شناســى  كارشناس 
صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان ادامه داد: 
جارچى در محله هاى بزرگتر به كوچه ها مى رفت و 
مردم را خبردار مى كرد، گاهى اوقات هم جارچى ها 
2 نفــر بودند كه يك نفــر از آنها براى مطلع كردن 

مردم در خانه ها را مى زد.
نعمتــى تصريح كرد: اگر در روســتا يــا منطقه اى 
ســحرخوان يا چاوش خوان نبود مــردم از صداى 
خروس مى فهميدند كه وقت سحرى و  اذان است، 
معمــوالً خروس تا وقت اذان صبح 3 بار مى خواند 
و بــار اول و دوم نشــان دهنده اين بــود كه وقت 
خوردن ســحرى است و ســومين بار زمان اذان را 

اعالم مى كرد. 
وى در ادامــه به اهميت شــب هاى قــدر در بين 
مسلمانان اشــاره كرد و يادآور شد: همه مردم اين 
3 شــب را مهمترين شب هاى ماه رمضان مى دانند، 
به مســاجد مى روند، شب زنده دارى مى كنند، دعاى 
جوشــن كبير مى خوانند و باور دارنــد كه در اين 
شــب ها مقدرات آنها نوشــته مى شــود همچنين 
معتقدنــد در شــب هاى قدر امــام زمان(عج) پاى 

مقدرات آن ها را امضا مى كند.
نعمتى با بيان اينكه معموال كســانى كه نذرى دارند 
در ماه هاى قمرى بــه اداى دين مى پردازند، يادآور 
شد: مردم در ماه رمضان نذورات خود مانند خرما، 
آش، حلــوا و حليم را بين مــردم پخش مى كنند و 
بيشــتر ترجيح مى دهند در 3 شــب قدر اين اتفاق 

بيفتد.
اين كارشــناس مردم شناسى صله رحم را از بهترين 
اتفاق هاى ماه رمضان دانســت و خاطرنشــان كرد: 
بزرگترها سعى مى كنند سفره هاى افطارى پهن  كنند و 
كوچكترها را دور اين سفره پر بركت گردهم آورند.

وى از عيد فطر به عنوان بزرگترين عيد مسلمانان ياد 
كــرد و گفت: روزه داران ماه رمضان معتقدند پس از 
يك ماه روزه دارى خداونــد پاداش آن ها را در عيد 
فطر مى دهد به همين دليل غســل روز عيد را انجام 
مى دهنــد و نماز عيد فطر را بــه صورت جماعت 
برگزار مى كنند. نعمتى افــزود: بانوان روز عيد فطر 
غذاى خوبى براى خانواده خود مى پزند، مردم مانند 
عيد نوروز به ديدن يكديگر مى روند همچنين در اين 
روز به ديدار كســانى كه عزادار هستند، مى روند تا 
آنها را از عزا دربياورند و براى نوعروسان نيز عيدانه 
مى برند كه البته برخــى از اين  موارد در زمان قديم 

بيشتر رواج داشته است.
وى با اشــاره به اينكه يك مــاه روزه دارى تأثيرات 
جســمى و روحى بزرگــى روى افــراد روزه  دار 
مى گذارد و برايشــان پربركت است، اظهار كرد: اين 
ماه مبارك موجب همدلى و  همبســتگى بين مردم 
مى شود و با دادن نذورات و افطارى از هم دلجويى 

مى كنند.
نعمتى در پايان بيان كرد: روزه داران ترجيح مى دهند 
پس از يك ماه روزه دارى در نخستين روز پس از ماه 
رمضان غذاى ســاده اى مانند آش ترش بخورند كه 
اگر معده شان بر اثر روزه گرفتن صفراوى شده، براى 

بدنشان مفيد باشد.

مونسان خبر داد
رشد 39 درصدى بودجه وزارت 

ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
در سال 99

 وزيــر ميراث فرهنگــى جزئيــات اعتبار ســتاد مركــزى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دســتى در قانون بودجه سال 99

را تشريح كرد. 
وزيــر ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى گفــت: مجموع 
اعتبــارات ســتاد مركــزى وزارت ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى و دستگاه هاى وابسته در قانون بودجه سال 99، 15 هزار 
و 326 ميليارد ريال بوده كه نسبت به اعتبارات ابالغى بودجه سال 98

رشد 39 درصدى داشته است. 
على اصغر مونســان گفت: در قانون بودجه سال 99 مجموع اعتبارات 
هزينه اى، تملك دارايى هاى ســرمايه اى و عمرانى اين وزارت خانه و 
دستگاه هاى وابســته بالغ بر 15 هزار و 326 ميليارد ريال بوده كه اين 

رقم در ابالغ سال 98 حدود 11 هزار و 20 ميليارد ريال است. 
وى افزود: قانون بودجه 99 كل كشــور مانند ســنوات گذشته پس از 
جمع بندى الزم توسط ســازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب در 
هيأت دولت در قالب اليحه بودجه در اسفند 98 تقديم مجلس شوراى 

اسالمى شد. 
مونسان تصريح كرد: روح حاكم بر اين اليحه به داليل شرايط تحريمى 
و شرايط خاص اقتصادى و از طرفى ضرورت تأمين معيشت و تنظيم 
نياز هاى مــردم يكى از مباحث مهمى بود كه دولت با آن روبه رو بود. 
يكى از پايه هاى اصلى درآمد دولت از ســنوات گذشــته درآمد هاى 
فروش نفت بوده كه خوشبختانه در 3 سال گذشته دولت تالش كرده 
است تا سهم بســيار كمى از منابع قابل اتكا به خودش را از اين منبع 
تأمين كند، از طرف ديگر كاهش شــديد قيمت نفت موجب شده كه 

اين سياست الزام آور شود. 

وزير ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى بيان كرد: در 
مجمــوع از ظرفيت اعتبــار 649 هزارميليارد تومــان منابع بودجه 
عمومى دولت، 571 هزارميليارد تومان به سهم منابع عمومى دولت 
و 78 هزار و 700 ميليارد تومان نيز به درآمد هاى اختصاصى دولت 

دارد.  اختصاص 
وى افزود: بودجه اساســًا پيش بينى درآمدهاست. درآمد هاى دولت در 
3 بخش اساســى طبقه بندى شده اســت. بخش نخست؛ درآمدهاست 
كه شــامل درآمد هــاى مالياتى، گمركى، تعرفه هــا و مصاديقى از اين 
جنس مى شــود و يك بخش ديگر بحث واگذارى تملك دارايى هاى 
سرمايه اى مانند فروش نفت، ميعانات گازى و... است. همچنين بخش 
ديگر واگذارى دارايى مالى شامل فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه 

و انتشار اسنادى از اين قبيل است. 
مونســان اظهار كرد: مصارف بودجه عمومى كشور در بخش هزينه اى 
بالغ بر 436 هزارميليارد تومان از سهم 571 هزارميليارد تومان است. 

وى افزود: بودجه هزينه اى شــامل پرداخت هاى معيشــتى، هدفمندى 
يارانه ها، بازپرداخت ســود هزينه هاى اســناد خزانه و... اســت، اما با 
وجــود محدوديت هايى كه وجود دارد، اعتبــارات عمرانى حدود 88

هزارميليارد تومان تخصيص پيدا كرده است. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى با اشــاره به اينكه 
سياست هاى دولت در بحث معيشت مردم كمك به اقتصاد خانوار هاى 
بى بضاعت، رفع فقر، توجه به توليد و ايجاد زيرســاخت ها و... است، 
اظهار كرد: وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى هم مانند 
تمام وزارت خانه هــا اعتبارات آن به دو بخــش هزينه اى و اعتبارات 
تملك دارايى هاى ســرمايه اى تقسيم مى شــود. در بودجه سال 99 با 
وجود محدوديت هاى مالى كه دولت داشــت وزارت خانه توانســت 
شــرايط خوبى را در بودجه هزينه اى و عمرانى مديريت كند و شاهد 
رشــد براى مجموعه طرح هاى عمرانى مختلف و رديف هاى بودجه 

هزينه اى تحصيل كند و در متن قانون قرار دهد. 
وى افزود: بدون شك اين بودجه با تالش هاى بى وقفه وزارت خانه با 
همراهى نمايندگان و فراكســيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمى 
تحقق پيدا كرد و قطعا دولت به شــكل ويــژه از اين بودجه حمايت 

كرده است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
دلم دور است و احوالش ندونم                                كسى خواهد كه پيغامش رسونم
خداوندا ز مرگم مهلتى ده                                            كه ديدارى بديدارش رسونم

■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنّيت، عدالت و رفاه.
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 هفده ساعت پيش در يكى از سايت هاى فروش 
آنالين، يك آگهى عجيب تحت عنوان «فروش خانه 
وياليى با نماى ســنتى» منتشر شد كه نشان مى دهد 
خانه هايى با قدمتى چند صدســاله، همچنان اســير 
ندانم كارى هــا و بى توجهى هاى مالــكان و نظارت 
نكردن مسئوالن شده اند؛ اتفاقى كه به معناى تماشاى 
ويرانى است و حاوى پيامى غم انگيز براى آيندگان. 
2 روز پيش در يكى از ســايت هاى فروش آنالين 
آگهى عجيبــى تحت عنوان «فروش خانه وياليى با 
نماى ســنتى» منتشر شد. عكس هاى انتشار يافته در 
اين آگهى نشان از بنايى باارزش اما بدون نشان ملى 
در سطح شهر همدان داشت كه در غفلت مسئوالن 

امر به حراج گذاشته شد. 
اين نخســتين بار نيست كه يك بناى تاريخى طعمه 
ساخت و ساز يا خريد و فروش در همدان مى شود، 
دســت آخر هم مزد رســانه براى سهم خواهى هاى 
منطقى مى شود انتقاد مالكان و متوليان امور، اما به واقع 
در تمــام دنيا براى حفظ خانه هاى قديمى كه قدمت 
و تاريخ كشورشان را نشــان مى دهد تالش فراوانى 
مى شود، اما متأســفانه اين موضوع در برخى شهرها 
گاه دســتخوش امورى مى شــود كه نتيجه آن افتادن 
بولدوزرهاى برخى سودجويان به جان اين خانه هاى 
قديمى و تاريخى براى تخريب و تبديل اين خانه ها 
به برج ها و خانه هاى چندطبقه است كه هر كدامشان 

نشان از تاريخ و معمارى يك دوره دارد. 
به گزارش فارس، حاال جاى تأســف اســت كه در 
غفلت ميراث فرهنگى همــدان، خانه واجد ارزش 
و قجرى «ســماوات» به آگهى براى فروش در يك 

سايت آنالين تبديل شده است. 
عجيب ترين بخش ماجرا آنجاست كه در دسته بندى 
آگهى هاى اين ســايت «خانه تاريخى ســماوات» 
در رديف خانه و ويال با نماى ســنتى آمده و ســال 
ســاخت اين عمارت 560 متر پيش از 1370 مطرح 
شده اســت، در صورتى كه تاريخ عمارت به پايان 

قاجار و پهلوى نخست بازمى گردد. 
خانه باغ وياليى كه امروز براى فروش حواله شــده 
ميراثى است كه تا ســاعاتى ديگر شايد با ثبت يك 
امضا زير يك قرارداد به يك معامله فروش و سپس 

هم طعمه ساخت و ساز تبديل شود. 
تاريخ هر كشورى، سرمايه ارزشمند و گران بهايى است 
كه مى توان با پاسداشت و گراميداشت آن، حلقه اتصال 
نسل ها را به يكديگر پردوام تر كرده و به آن افتخار كرد. 
هر ملتى كه تاريخ خود را چه زشت و چه زيبا، به باد 
فراموشى بســپارد، در حقيقت براى خود هيچ هويتى 
قائل نيســت و در عرصه رقابت با ملل ديگر، نخواهد 
توانست شناسنامه قابل عرضه اى ارائه كند و ديرينگى 

فرهنگ و تمدن خويش را مطرح كند. 
تمام حــوداث، اتفاقات، آثار و ابنيــه اى كه مربوط 
به تاريخ يك ملت اســت بايــد به دقت حفاظت و 

نگهدارى شــده و در حافظه تاريخى تمام انسان ها 
ثبت و ضبط شود، زيرا همه اين موارد چه آنهايى كه 
گوياى تلخ ترين روزگاران و منفورترين چهره هاى 
تاريخى يك جامعه بوده و چه آنهايى كه خاطره اى 
شــيرين و به يادماندنى براى آحاد ملت ها به ارمغان 
آورده اســت همه و همه، بخشى از مجموعه تاريخ 
آن ملت محســوب مى شوند كه براى پند، عبرت و 
يا الگو گرفتن براى ساخت آينده اى بهتر بايد مورد 
توجه جدى مسئوالن، روشنفكران و هنرمندان قرار 

گيرد. 
پس از تخريب خانه هاى ثبت شــده و واجد ارزش 
تاريخــى در همدان حاال نوبت بــه «خانه تاريخى 
سماوات» رسيده است، «خانه سماوات» كه برخالف 
تاريخى بودن و شــاخص بــودن معمارى اش حتى 
اقبال ورود به آثار ملى را هم تا امروز نداشــته حاال 

براى فروش آگهى شده است. 
ايــن خانه در خيابان بوعلى شــهر همدان در محله 
آقاجانى بيگ، كوچه ســماوات واقع شــده است. 
هرچند اطالعاتى از زمان ســاخت اين بنا در دست 
نيست، اما بر اساس شواهد و مدارك موجود به نظر 
مى رســد بنا در اواخر دوره قاجــار و اوايل پهلوى 
ساخته شده اســت. مالك اين بنا فردى به نام آقاى 

سماوات بوده است. 
در كتابخانه هاى قديمى همدان كه يكى از مستندات 
معتبر اســتان در اين زمينه اســت آمده كه براساس 
گونه شناسى صورت گرفته در فصل دوم، اين خانه 
از حيث كالبدى جزو بناهاى گونه التقاطى است. با 
توجه به نحوه اســتقرار فضاها كه در جبهه شمالى 
بنــا قرار گرفته انــد اين بنا جزو بناهــاى يك طرفه 
اســت. جهت گيرى آن نيز به ســمت جنوب با 28
درجه چرخش به ســمت شــرق است كه مطابق با 
جهت گيرى مطلوب اقليمى در شــهر همدان است. 
راه ورود به بنا از جبهه جنوب شرقى است و مستقيمًا 
به داخل حياط باز مى شــود. ساختمان و قسمتى از 
حياط به داليل اقليمى از معبر پايين تر است و زمين 
مانند يك عايق حرارتى اطراف ساختمان را احاطه 
كــرده و از تبادل حرارت بين ســاختمان و محيط 

جلوگيرى مى كند. 
همانطــور كه در فصل دوم درباره ويژگى هاى گونه 
التقاطى بيان شد، بناهاى اين گونه، التقاطى از گونه 
درونگــراى قاجارى و برخى مشــخصه هاى گونه 
برونگراى پهلوى اســت. طبقه همكف (سيزان) كه 
به دليل شــرايط اقليمى داراى سقف كوتاه تر نسبت 
به طبقات و مربوط به فضاهاى خدماتى اســت، در 
جبهه شــمال غربى قرار دارد و از ويژگى هاى گونه 

قاجارى است. 
در اين بنا جابه جايى محــل پله از تختگاه به طنبى 
(مركز بنا) و شكل گيرى بالكن و پديده بالكن سازى 
از خصوصيات الگوى برونگراى پهلوى است كه با 

الگوى خانه هاى قاجارى تركيب شده است. در اين 
بنا اتاق هاى مرســوم 3 درى به 2 درى تبديل شده اند 
و 5 درى نيز به 3 درى تغيير يافته اســت، اين الگو از 

اواخر دوره قاجار مرسوم شده است. 
همدان به دليل داشــتن خانه ها و ابنيه واجد ارزش 
تاريخى متعــدد در دل خود به عنوان پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران زمين نــام گرفت، اين ديار داراى آثار 
ارزشمند متعدد تاريخى است كه شايد به دليل تعدد 
ابنيه سيماى بصرى تكرارى را به همگان عرضه كرده 
اســت كه اينگونه و عموماً مــورد بى مهرى متوليان 
امور قرار گرفته و گاه سايه سنگين اهمال كارى هاى 
غيركارشناســى و غيرمسئوالنه، موجب نابودى و يا 
بى ارزشى آثار گرانقدر تاريخى در آن شده كه نمونه 
بارز آن از بين رفتن خانه هاى قديمى چمن كبابيان و 

تخريب عمارت جنانى و... است. 
خانه هايى كه با وجود قدمتى چند صدساله همچنان 
اســير ندانم كارى هــا و بى توجهى هــاى مالكان و 
نظارت نكردن مســئوالن است، تماشاى اين ويرانى 

كه حاوى پيام غم انگيزى براى آيندگان اســت حاال 
ديگر كامال مشهود است و اين مهم آنچنان غم انگيز 
و مالل آور است كه روح در كالبد آدمى را بى اختيار 
به تالطم مى انــدازد، اما غم انگيزترين حالت ممكن 
سر درآوردن مشخصات يك بناى باارزش تاريخى 
از يك سايت خريد و فروش است آيا نمى توان ادعا 
كرد حافظان ميراث تاريخى همدان در خواب غفلت 

هستند؟
البتــه ناگفته نماند خريــد و فروش آن دســته از 
خانه هــاى تاريخى كه ثبت ملى نشــده به خودى 
خود مانعى ندارد، اما داســتان اينجاست كه مالكان 
از ثبت نكردن خانه هاى تاريخى سوءاستفاده كرده و 
نسبت به فروش آن و ايجاد ساختمان هاى جديد به 
جاى اين خانه ها كه هويت تاريخى من و شماست 
اقدام مى كنند، پس ميراث فرهنگى بايد در اين زمينه 
پاسخگو باشــد كه چرا به ثبت به موقع اين خانه ها 
اقدام نمى كند تا شاهد هر تصميمى درباره سرنوشت 

آنها نباشيم؟

«خانه تاريخى سماوات» به زودى ثبت ملى مى شود«خانه تاريخى سماوات» به زودى ثبت ملى مى شود
 پــس از انعكاس خبر خانه ســماوات؛ معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى همدان در واكنش به اين خبر گفت: «خانه تاريخى سماوات» به زودى در فهرست آثار ملى ايران 

ثبت مى شود.
معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى همدان درباره انتشار اخبارى در 
فضاى مجازى ديوار مبنى بر فروش اين بنا اظهار كرد: خانه سماوات در خيابان بوعلى كوچه شهيد نيلى واقع 

شده و جزو بناهاى باارزش تاريخى استان همدان است.
وى با بيان اينكه پرونده ثبت اين بنا در دســت اقدام است و به محض آماده شدن براى ثبت به تهران ارسال 
خواهد شد، تصريح كرد: مالكان بنا با مراجعه به اداره كل اطالع يافتند كه حق فروش ملك خود را دارند، ولى 

اجازه تخريب ندارند و به هيچ عنوان اجازه تخريب به آن داده نمى شود.
احمد ترابى بيان كرد: عالوه بر اينكه خود بنا داراى ارزش تاريخى است با توجه به قرارگيرى در بافت تاريخى 

و حريم خانه ضرابى و آرامگاه بوعلى، محدوديت ارتفاع داشته و اجازه ساخت وساز به آن داده نمى شود.
وى تأكيد كرد: در صورت معامله ملك، صاحب جديد ملك نيز به هيچ عنوان اجازه تخريب و ساخت و ساز 

اين بنا را نخواهد داشت و صرفاً موظف به حفظ و نگهدارى بنا است.

چوب حراج بر يك برگ تاريخ همدان

«خانه سماوات» 
آگهى شد

ايرالين هاى خارجى پول 
بليت مسافران ايرانى را 
به طوركامل برمى گردانند

 اگرچــه ايرالين هــاى خارجى تابــع قوانين 
ياتا هســتند، اما با آنها براى اســترداد وجه بليت 
بدون كســر هزينه لغو به مسافران ايرانى به توافق 

رسيده ايم. 
سخنگوى ســازمان هواپيمايى كشورى گفت: بر 
اساس مطالعات انجام شده 400 ميليارد تومان پول 
مردم در اختيار ايرالين ها است و بخش زيادى از 

اين مبلغ هم در اختيار هتل هاى داخلى و خارجى 
قرار دارد و مردم نمى توانند پول هايشــان را پس 
بگيرند و از سوى ديگر هم دفاتر هواپيمايى توان 

پرداخت اين مبالغ را ندارند. 
رئيــس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرى و 
گردشگرى در يك برنامه تلويزيونى در شبكه خبر 
از در اختيار ايرالين ها بــودن 400 ميليارد تومان 
پــول بليت مردم و عدم اســترداد آنها در پى لغو 
پروازهــاى داخلى و خارجى با شــيوع ويروس 

كرونا، از سوى شركت هاى هواپيمايى خبر داد. 
به گفته حرمــت ا... رفيعى، حدود 4 ماه اســت كه 
پول هايى از مســافران براى فــروش بليت دريافت 

شده و با وجود آنكه در حساب ايرالين هاى خارجى 
مبالغ ســنگينى وجود دارد، اما به نظر مى رسد آنان 
قصد بازگرداندن اين پول ها را ندارند و آن ها در اين 
مدت با پول مردم بازى و كاســبى كرده اند و مردم 
مبالغ سنگينى را براى انجام سفر، ماه ها پيش پرداخت 
كرده بودند، اما به دليل شــرايط كرونا بسيارى از اين 
سفرها لغو شده اســت و اين ايرالين هاى خارجى 

قصد بازگرداندن اين مبالغ را ندارند. 
تســويه  داخلى،  ايرالين هاى  اغلــب   

كرده اند
دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايــى هم در اين 
زمينه اعالم كرد: شركت هاى هواپيمايى داخلى با 

وجود آنكه با كمبود نقدينگى مواجه بودند تالش 
كردند، نســبت به پرداخت پول بليت مسافر اقدام 
كنند. در اين راســتا اغلب شركت هاى هواپيمايى 
داخلى نســبت به اســترداد پول بليت پروازها به 

آژانس ها اقدام كردند. 
مقصــود اسعدى ســامانى ادامــه داد: آژانس هاى 
طرف قرارداد با شركت هاى هواپيمايى به صورت 
دوره اى 15 روزه تا يــك ماهه فروش خود را با 
بنابراين  مى كنند،  تســويه  هواپيمايى  شركت هاى 
هميشــه مبلغــى پول مربــوط به شــركت هاى 
هواپيمايى پيش آژانس ها هســت كه از اين محل 

مى توانند نسبت به استرداد بليت، اقدام كنند. 


