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تسهيالت 
كرونايى به 
باشگاه هاى 
ورزشى همدان 
پرداخت مى شود

شهردارى ها 
در توسعه صنعت 
گردشگرى نقش 
بى بديلى دارند 

تعزيرات 
هوشمندانه 
به پرونده مختلفان 
اقتصادى و صنعتى 
بپردازد

صادرات همدان 
30 ميليون و
 74 هزار دالر 
ارزآورى داشت
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گام هاى بلند شهردارى ها 
در گام دوم انقالب

 1- نخستين روز شهردارى و دهيارى ها 
در نخســتين ســال از گام دوم انقالب يا 
هفته اى كه معموال براى اين مناسبت برگزار 
خواهد شــد، يادآور اقدامــات، تالش ها، 
خدمات و آسيب هايى است كه شهردارى ها 
و دهيارى هــا در دهــه نخســت انقالب 
انقــالب،  دوم  گام  در  داشته اند.بى شــك 
شهردارى ها با مطالعه و بررسى اين روند و 
رفع آسيب ها بايد گام هاى بلندى بردارند و 
در اين راه مجلس و دولت مى توانند نقش 

تأثيرگذارى داشته باشند...

گزارش

3

عمارت منصورى ماليـر 
به دنبال سرپناه

 نزديك به يك دهه اســت كه عمارت 
تاريخى منصــورى، بنايى به جــا مانده از 
دوران قاجــار، پس از خروج از فهرســت 
آثار ملى كشور در بالتكليفى به سر مى برد 
و تاريخ ماندگار مالير همچنان از سســت 
شدن پايه هاى مستحكم آن واهمه دارد. از 
بلوار تاريخى سيفيه با درختان سر به فلك 
كشــيده اش كه مى گذرى، خانه منصورى 
در دل ايــن همه زيبايــى جا خوش كرده، 
عمارتــى متعلق بــه مرحــوم عبدالصمد 
منصورى با 2 هزار و 850 مترمربع مساحت 

كه طبقه نخست آن ...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس رضا هادى ذاكر

شوراى اسالمى شهر دمق

شهردار ساعى شهر دمق 
چهاردهــم تيرمــاه روز شــهردار را خدمــت جنابعالــى و پرســنل شــهردارى تبريــك عــرض مى نماييــم 
ايــن روز فرصــت  مغتنمــى اســت تــا قــدر دان تالش هــاى خالصانــه و شــبانه روزى مجموعــه محترم 

ــهردارى باشيم. ش
از خداونــد منــان بــراى شــما شــهردار ســخت كــوش عاقبــت بخيــرى آرزومنديــم همــواره موفــق 

و ســربلند باشــيد.

 جناب آقاي مهندس متيـن تبريك و تهنيت

روابط عمومى نمايشگاه هاى بين المللى استان همدان

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
فرا رسيدن هفته صنعت و معدن را خدمت حضرتعالى و تمامى همكاران و تالشگران عرصه صنعت استان همدان 

تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است با همدلى و همكارى مسئولين شاهد رونق اقتصادى استان باشيم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

رضـا پـاشـايى

از طرف اهالى  قدرشناس روستاى غينرجه

ی باد ا یار  روز د

روز دهيار را خدمت جنابعالى تبريك عرض نموده و از زحمات 
و خدمات ارزشمند و صادقانه جنابعالى در امور عمران و آبادانى 
روستايى  مسكن  بازسازى  در  اعتبار  بيشترين  جذب  و  روستا 

تقدير و تشكر مى نماييم.

دهيار محترم روستاى غينرجه

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

جليل صادقى 

شوراى اسالمى و اهالى روستاى بابانظر

ی باد ا یار  روز د

روز دهيار
 را خدمت جنابعالى 

تبريك عرض نموده 
و از زحمات و خدمات 
ارزشمند شما نسبت 

به آبادانى هر چه 
بهتر روستاى بابانظر 

تقدير و تشكر 
مى نماييم.

دهيار محترم روستاى بابانظر 

روابط عمومى شهردارى منطقه يك همدان

روابط عمومى شهردارى منطقه 3 همدان روابط عمومى شهردارى منطقه 4 همدان

روابط عمومى شهردارى 
منطقه 2 همدان

به مناسبت روز قلم

قلم زن نكودار قلم زن نكودار 
و شمشير زنو شمشير زن

pcr شيوع بيشتر كرونا در حاشيه هزينه سرسام آور تست

شوك 600 هزار تومانى 
براى تست كرونا

به همت شهردارى براى تسهيل در پرداخت كرايه تاكسى 
محقق مى شود

اسدآباد دومين شهر
باركدخوان كشور

■ شهردار از كمبود نيرو براى اداره شهرمى گويد 
■ خيابان فرهنگ پياده راه مى شود
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

گام هاى بلند شهردارى ها در گام دوم انقالب
 1- نخســتين روز شهردارى و دهيارى ها در نخستين سال از گام 
دوم انقالب يا هفته اى كه معموال براى اين مناسبت برگزار خواهد شد، 
يادآور اقدامات، تالش ها، خدمات و آسيب هايى است كه شهردارى ها 

و دهيارى ها در دهه نخست انقالب داشته اند.
بى شك در گام دوم انقالب، شهردارى ها با مطالعه و بررسى اين روند 
و رفع آســيب ها بايد گام هاى بلنــدى بردارند و در اين راه مجلس و 

دولت مى توانند نقش تأثيرگذارى داشته باشند.
2- آنچه اكنون در شــهردارى ها و دهيارى ها مشــهود اســت نسبت 
ناهمخــوان انتظارات براى ارائه خدمات با تــوان قانونى و اختيارات 

شهردارى هاست.
هر دولتى با نگاهى شهردارى ها را به پيش برده است و معموال هم نگاه 
از باال مانع افزايش توان شــهردارى ها و دهيارى ها است و اين روند 
دليلى شــده تا شهردارى ها و دهيارى ها همواره با بيشترين شكايت و 

اعتراض مردمى مواجه باشند.
3- از شهردارها و دهيارى ها انتظار است كه خدمات متنوع و در ابعاد 
وســيع و معتنابهى چون؛ حفظ محيط زيســت، بهداشت و سالمت، 
مديريت بحران، بهبود ســيما و منظر، ارتقا و سامان بخشى وضعيت 
كالبدى- فيزيكى ســكونتگاه ها، مديريت پسماند، مديريت ايمنى و 
آتش نشانى، مسائل و برنامه هاى فرهنگى- اجتماعى و... را ارائه دهند.

همچنين نقش مؤثر و ارزنده اى در آســايش، امنيت، ســالمت روانى 
و اجتماعى، نهادينه ســازى فرهنگ مشــاركت و رضايتمندى مردم و 
دستيابى به شاخصه هاى يك سكونتگاه سالم، زيبا، توسعه يافته و پويا 

ايفا كنند.
4- تحوالت جديد جامعه و توجه به اقتصاد نيز موجب شده انتظارات 
از دهيارى ها و شهردارى ها افزايش يابد چنان كه وزير كشور در پيامى 
مى نويسد: «از شــهرداران و دهياران خدوم و عزيز نيز انتظار مى رود 
بــا تالش مجاهدانه و مؤثر و با ارتقاى دانش و بينش خود به ويژه در 
حوزه كارآفرينى و فن آفرينى و خلق ثروت از قابليت ها و ظرفيت هاى 
محلى- ملى، براى تحقق توسعه، عمران و آبادانى بيش از پيش شهرها 

و روستاها گام هاى اساسى بردارند.»
مجمــوع اين انتظارات نشــان مى دهد، شــهردارى ها و دهيارى ها با 
انبوهى از انتظارات دولتى ها و مردمى مواجه هستند كه قضاوت درباره 

عملكرد آنها را سهل و ممتنع كرده است.
5- شهردار اسبق تهران در بيان وضعيت نگاه ها به عملكرد شهردارى ها 

از ضرب المثلى كمك گرفته است. 
قاليبــاف در زمان مديريت شــهردارى تهران در مراســمى گفته بود: 
«داســتان ما آن ضرب المثل ايرانى شده است كه فردى همراه پسرش 
با االغى در هواى گرم تابســتان به مقصدى مى رفتند كه وقتى پســر 
سوار شد و پدر به دنبالش بود، رهگذرى گفت: چرا پسر جوان سوار 
شده؛ درحالى كه پدر پير پياده مى رود، وقتى كه پدر بر االغ سوار شد، 
رهگذر بعدى به او گفت: خوب نيست كه پدر در هواى گرم بر روى 
االغ بنشــيند و پســر جوان و ضعيف پياده برود. پس از اين سخنان 
رهگذران، پدر و پســر بر روى االغ ســوار شدند كه رهگذر ديگرى 
گفت: در اين هواى گرم انصاف نيســت 2 نفر ســوار حيوان بى زبان 
شــوند كه سپس پدر و پســر پياده و االغ هم بدون ســواره ماند كه 
رهگذرى گفت: عقل هم چيز خوبى است؛ سواره هست و اين 2 نفر 
پياده مى روند. حاال نگاه برخى نســبت به عملكرد شهردارى حكايت 

همين ضرب المثل است»
6- كار در شهردارى و دهيارى سخت بود، با آمدن شوراها سخت تر هم 
شده است و شوراها بنا به داليلى چون نداشتن اختيار مديريت شهرى 
براى پاسخگويى به انتظارات و آسيب هايى چون نگاه منفعت طلبانه به 
جايگاه، به جاى شــوراى شهر تبديل به شوراى شهردارى مى شوند و 
به جاى تصميم گيرى براى مديريت شــهرى به تصميم گيرى در درون 
شــهردارى ها از عــزل و انتصابات گرفته تا دخالت در اســتخدام ها 
بپردازند. اين اقدام دليلى شــده تا هدف كوچك ســازى دولت هم با 
بســط و گسترش شهردارى ها و مازاد نيرو در آنها و كمبود هميشگى 

اعتبار محقق نشود.
7- شــهردارى ها و دهيارى هــا در گام دوم انقــالب بــراى ايجاد 
رضايتمندى بيشتر و توانايى ارائه خدمات، حفاظت از شهر و اراضى 
شهرى و باغات و محيط زيست و... نيازمند تقويت و رسيدن به اقتدار 

در مديريت شهرى هستند.
شــايد قانون مديريت شهرى و درآمد پايدار شــهردارى ها بتواند به 
شــهردارى ها كمك كند اما رفع آسيب هاى ناشى از عملكرد شوراها 
در ارائــه خدمات شــهردارى ها و دهيارى ها در كنار حمايت مجلس 
و دولت از شــهردارى ها مى تواند زندگى در شهرها و روستاها را به 
زندگى بانشاط و كيفيت بيشتر با رضايتمندى بيشتر از شهردارى ها و 

دهيارى ها ارتقا دهد.

مديركل سياسى و انتخابات استاندارى همدان:
توزيع آگهى هاى دولتى بين نشريات 

عادالنه باشد
 توزيع آگهى هاى دولتى بين نشريات بايد عادالنه و بر اساس قوانين و 

ابالغيه معاون اول رياست جمهورى انجام شود.
مديركل سياســى و انتخابات اســتاندارى همدان گفت: همه دســتگاه ها 
موظفند آگهى هاى خود را براى توزيع مناســب و عادالنه بين نشــريات 
استان، به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى، ارسال و از واگذارى مستقيم 

به نشريات خوددارى كنند.
ابوالقاسم الماســى، در جلسه شوراى اطالع رسانى اســتان اظهار كرد: با 
توجه به فرصت باقيمانده تا هفته خبرنگار، خانه مطبوعات استان با كمك 
رسانه ها و دســتگاه هاى ذى ربط برنامه هاى مختلفى در پاسداشت مقام و 

جايگاه خبرنگاران برنامه ريزى كنند.
وى ادامه داد: رسانه ها و خبرنگاران كه پايه و ركن اساسى رسانه ها هستند، 
سهم و نقش بى بديل و تعيين كننده اى در تمام معادالت فرهنگى، اجتماعى 
و سياسى دارند و مى توانند حركت جامعه را به سمت پيشرفت و توسعه 

تسهيل كنند.

الماســى افزود: خبرنگاران در تمام شــئون جامعه تأثيرگذار هستند و در 
تمام فراز و نشيب ها در كنار كارگزاران نظام، به پيشرفت  و توسعه جامعه 
كمك مى كنند، بنابراين شايسته است در هفته خبرنگار، جايگاه بلند آنان 

مورد تكريم قرار گيرد.
وى گفت: در هفته خبرنگار به خبرنگاران شهرســتان ها نيز توجه جدى 

شود و برنامه هاى اين هفته صرفا متمركز در مركز استان نباشد.
الماســى اظهار كرد: بــراى اجراى برنامه هاى هفته خبرنگار تقســيم كار 
مناســبى انجام شــود تا همه دســتگاه ها براى تجليل از مقــام خبرنگار 

برنامه هاى مناسبى اجرا كنند.

به مناسبت روز شهردارى و دهيارى 

شهردارى ها در توسعه صنعت گردشگرى 
نقش بى بديلى دارند 

كلينيك انتظامى همدان بهره بردارى شد
 ســاختمان  كلينيك امام حسن مجتبى (ع) انتظامى استان همدان با 

حضور امام جمعه، استاندار و جمعى از مسئوالن بهره بردارى شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان در اين آئين با بيان اينكه متولى اجراى 
اين طرح بنياد تعاون بود، افزود: اجراى اين كلينيك از ســال 91 آغاز 
شــد ولى با توجه به بروز مشــكالت تا ســال 95 كمتر از ده درصد 

پيشرفت فيزيكى داشت.
بخشــعلى كامرانى صالح افزود: اين طرح از ســال 96 دوباره شتاب 
گرفت و در جريان اجراى طرح تغييراتى ايجاد شــد و هم اينك اين 
كلينيك در زمينى به مســاحت 2 هــزار و 400 متر در 5 طبقه و هر 
طبقه 630 متر ســاخته شده اســت. وى ادامه داد: اين كلينيك داراى 
بخش هايى نظير درمانگاه تخصصى، داروخانه، آزمايشگاه تخصصى 
و عدم اعتياد و دندانپزشكى است و كميسيون پزشكى داخل سازمان 
نيز اينجا انجام مى شود. كامرانى صالح گفت: معاونت درمان و بهداشت 
انتظامى همدان پس از شــيوع ويروس كرونا، 19 جلســه در قرارگاه 

براى مقابله با كرونا برگزار كرده است.

نوزادى با وزن 500 گرم در همدان متولد شد
 نوزاد 24 هفته اى نارس با وزن 500 گرم در همدان متولد شــد كه 

به زودى به آغوش خانواده سپرده مى شود.
به گزارش روابط عمومى مركز آموزشى درمانى فاطميه، فوق تخصص 
نوزادان گفت: نوزادى با ســن باردارى 24 هفته در بيمارستان فاطميه 
چشــم به جهان گشــود كه با توجه نارس بودن نوزاد، تمامى اقدامات 

تخصصى از همان ثانيه هاى ابتدايى براى ادامه حيات وى آغاز شد.
بهناز بصيرى، قابليت زنده ماندن نوزادان نارس را يك چالش مهم براى 
پزشــكان زنان و نوزادان عنوان كرد كه مى تواند در تصميم گيرى نحوه 

زايمان و ارزيابى مراقبت هاى پس از تولد تأثير بگذارد.
رئيس بخش مراقبت هاى ويژه نوزادان مشــكالت تنفسى، آسفيكسى، 
آنومالــى مادرزادى، كامل نشــدن قلب، مغز و عفونت هــا را از علل 
مستعدكننده مرگ نوزادان نارس شمرد و گفت: در سن باردارى كم تر 
از 25 تا 26 هفته احتمال زنده ماندن در شــرايط كنونى تقريباً ده تا 15

درصد است.
وى گفت: خوشبختانه نوزاد 500 گرمى 24 هفته اى درحال حاضر وابسته 

به اكسيژن نيست و تغذيه با شير را تحمل مى كند.
بصيــرى با ابراز اميدوارى مبنى بــر اينكه با همين روند درمان و بهبود 
به زودى نوزاد به آغوش مادر ســپرده شــود، گفت: اين موفقيت براى 
نخستين بار در اين مركز رخ نداده و نوزادى با اين شرايط كه در گذشته 
در اين مركز متولد شــده و تحت درمان قرار گرفته بود درحال حاضر 

كالس چهارم است.
وى در پايان از پيشرفت خدمات تخصصى نوزادان و امكانات بخش هاى 
مراقبت هاى ويژه نوزادان ابراز رضايتمندى كرد و گفت: آمار زنده ماندن 

نوزادان نارس در كشور را رو به افزايش دانست.

صدور 16 پروانه كاربرد عالمت استاندارد 
در همدان 

 مديركل استاندارد استان همدان از صدور 16 پروانه كاربرد عالمت 
استاندارد براى فرآورده هاى توليدى استان از ابتداى سالجارى خبر داد.

محمد مددى اظهــار كرد: از 16 پروانه صادر شــده براى محصوالت 
واحدهاى توليدى اســتان، تعداد 15 پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد 

اجبارى و يك پروانه كاربرد عالمت استاندارد تشويقى بوده است.
وى افزود: اين پروانهها براى فرآورده هاى صنايع غذايى و كشــاورزى، 
ســاختمانى و معدنى، خودرو و نيروى محركه و بسته بندى و سلولزى 
صادر شــده است. مديركل اســتاندارد همدان تصريح كرد: با توجه به 
تأكيد مقام معظم رهبرى درباره تحقق اقتصاد مقاومتى، برنامه ســازمان 
ملى استاندارد ايران پوشش استاندارد و ترويج آن براى همه محصوالت 
داخلى اعم از كاال و خدمات اســت و در راســتاى ســند جامع نظام 
استانداردســازى، تحول رويكردى دارد و به جاى تقسيم استانداردها به 
اجبارى و اختيارى، به ســمت جارى كردن رويكرد «هر محصول يك 
پيوست استاندارد» در حركت است. وى ادامه داد: اين رويكرد يك الزام 
سياستى به موجب بند 24 سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتى است و 
مطالبه استاندارد به صورت ملى مطرح و نظام خوداظهارى و خودكنترلى 

در شبكه توليد و توزيع نهادينه مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه رعايت استاندارد پيش نياز جهش توليد است، گفت: 
توليد استاندارد و باكيفيت اصل مهمى در توسعه بازار محصوالت است 

و رونق فضاى اقتصادى و توسعه صادرات را به همراه دارد.
مددى بيان كرد: توليد كاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد 
اجبارى، بدون دريافت پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران و يا تأييديه 
آن، جرم محسوب مى شود و مرتكبان به مجازات هاى تعيين شده با حكم 

دادگاه محكوم مى شوند.

1- رقابت براى رياســت ديوان محاســبات داغ شــده اســت. گويا 
گزينه هاى رياســت براى ارائــه و دفاع از برنامه هــا در اين هفته در 
كميسيون برنامه و بودجه حاضر و گزينه نهايى توسط حاجى بابايى به 
هيأت رئيسه براى طرح در صحن علنى معرفى مى شود. گفتنى است 
مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف ا... فروزنده، اسدا... عباسى، گزينه هاى 

رياست ديوان محاسبات هستند.
2- شهر جديد كرمانشاه زودتر از شهر جديد همدان ساخته مى شود. 
گويا يك ســال پس از تصويب تأسيس اين شهر، مطالعات آن آغاز و 
اكنون 3 محل براى ساخت آن جانمايى شده است. گفتنى است شهر 
جديد همدان پس از مطالعات بســيار و جانمايى به مرحله ســاخت 

نزديك نشد.
3- كمپين شنبه هاى بدون پسماند در همدان نيز اجرا خواهد شد. گويا 
در اين كمپين زباله هاى خشك در طول يك هفته در منازل جمع آورى 
و شنبه ها به سازمان مديريت پسماند واگذار خواهد شد. گفتنى است 
هدف اين كمپين فرهنگ ســازى تفكيك زباله و جمع آورى پسماند 

توسط شهروندان است.
4- بانك ها ديگر نمى توانند تسهيالت را بلوكه كنند. گويا بانك مركزى 
بلوكه كردن بخشى از تسهيالت اعطايى توسط بانك ها در قالب انواع 
سپرده ها را ممنوع كرده است. گفتنى است معموال بخشنامه ها ديرتر به 

بانك ها مى رسند و بانك ها كار خود را مى كنند.
5- داوطلبان محيط زيســت با ورود مجلس از حمايت بيشــترى در 
حوادث و اتفاقات برخوردار مى شــوند. گويا اكنون باالترين حمايت 
از اين افراد حمايت به عنوان فداكار خدمت اســت. گفتنى است اين 
حمايت اكنون بر اساس ماده 20 قانون مديريت بحران انجام مى شود 
كه چندان با فداكارى و ايثار داوطلبان در مواقعى چون آتش ســوزى 

جنگل ها همخوانى ندارد.

  روز چهاردهم تيرماه براى نخســتين بار، 
تحــت عنوان «روز شــهردارى و دهيارى» در 

سالنامه رسمى كشور درج شد. 
اين مناســبت بهانه اى ســت براى آنكه نقش 
شــهردارى ها در حوزه هــاى متعــدد از نگاه 

كارشناسى بررسى شود. 
درباره نقش شــهردارى ها در توســعه صنعت 
توريســم و گردشــگرى مى تــوان گفــت، 
شــهردارى ها تا حدودى و بــا اندكى اغراق 
مؤثرترين واحد در امر ايجاد زيرســاخت هاى 
گردشــگرى، ترويج و توســعه آن مى توانند، 

باشند. 
 امروزه گردشگرى به صورت يكى از مهمترين 
نيروهاى محركه توسعه اقتصادى در بسيارى از 

كشورهاى جهان درآمده است. 
در رونق اين صنعت عــالوه بر طبيعت زيبا 
و متنــوع، آداب و رســوم، پشــينه تاريخى 
و فرهنگ كشــورها عوامــل مهمى همچون 
افزايــش اوقــات فراغت و افزايــش درآمد 
خانوارها بيش از نيازهاى زندگى آنان دخالت 

داشته است. 
اهميت صنعت گردشــگرى امروزه به حدى 
است كه به عنوان بزرگ ترين صنعت خدماتى 
جهان درآمده و ساالنه ميليون ها نفر گردشگر 
در سرتاســر جهان با انگيزه هاى گوناگون در 
حال جابه جايى و ســفر مى باشند و مهمترين 
فضاهايــى كه در ميــان مقصد هاى گوناگون 
مــورد توجه و بازديد گردشــگران داخلى و 

خارجى قرار مى گيرند، شهرها مى باشند. 
جذاب ترين  ديربــاز  از  شــهرى  فضاهــاى 
فضاها را تشــكيل مى داده اند، زيرا شهرها از 
پيشرفته ترين و كامل ترين قرارگاه هاى انسان 
محســوب مى شــوند و در بردارنــده مراكز 
مهم اقتصادى، علمى، تفريحى، پزشــكى و... 
هستند و افزون بر اين ها از جاذبه هاى طبيعى 

و تاريخى نيز برخوردارند. 
جايگاه ســازمان هاى محلى در امر توســعه 
گردشگرى بسيار مهم است، عملكرد هريك 
از بخش هــاى مختلــف اين ســازمان ها در 
پيشرفت امور مربوط به فعاليت هاى توريسم 
شــهرى مؤثر است و شــهردارى ها به عنوان 
سازمانى مردمى با مسئوليت مديريت خدمات 
شــهرى، نقش كليــدى در توســعه صنعت 
توريســم شــهرى ايفا مى نمايد. شهردارى ها 
به ســبب مردمى بودن و در راستاى مديريت 
و ارائه خدمات مناسب شهرى، نقشى به سزا 
و مؤثر در امر توســعه توريســم و ايجاد و 
گســترش اماكــن توريســتى و فعاليت هاى 

وابسته به آن دارد. 
بــا نگاهى به شــرح وظايف شــهردارى ها 
مى تــوان دريافت كه در بندهــاى 1، 2، 25، 
26 و 27 از ماده 55 وظايفى در شهردارى ها 
مشخص شده است كه مى تواند كمك شايانى 

در راستاى توسعه توريسم باشد. 
بــدون شــك بــا توجه بــه برخــوردارى 
شهردارى ها و اهرم مديريت شهرى، اين امر 
قطعًا محقق خواهد شــد. از طرف ديگر بند 
22 ماده 55 شــهردارى ها، تشــريك مساعى 
با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باســتانى شهر 

و ســاختمان هاى عمومى شــهر و مســاجد 
و... را بــه صورت مســتقيم يكى از وظايف 
شهردارى ها اعالم مى دارد. بنابراين شهردارى 
تا حدودى و با اندكى اغراق مؤثرترين واحد 
در امر ايجاد زيرســاخت هاى گردشــگرى، 

ترويج و توسعه آن مى تواند باشد. 
 ايجاد فضاهاى شهرى بر اساس فعاليت هاى 
جديــد و تأكيــد بــر توســعه فعاليت هاى 
گردشــگرى و ايجاد جاذبه هاى بيشتر براى 
ماندگارى مسافران همراه با توسعه هسته هاى 
كار و فعاليت با هدف توســعه موزون شهر و 
پيوند كار و ســكونت در تمام منطقه شهرى 
و ايجاد يــك نظام چند هســته اى، انعكاس 
تجربه ها و درس هاى نظرى و عملى اســت 
كه از كالن شــهرها و شهرهاى جهان مى توان 

آموخت و به كار گرفت. 
ايجاد و توســعه انواع مراكــز اقامتى مدرن، 
فضاهاى تفريحى و سرگرمى، فضاهاى خريد 
بزرگ شــهرى، موزه ها و مراكــز فرهنگى و 
هنرى به ويژه فرهنــگ و هنر بومى با هدف 
توســعه گردشــگرى موجب بهره مند شدن 
ساكنان شــهر و گردشگران شــهرى از اين 
خدمــات خواهد بود نگارنــده اين مقاله در 
جملــه پايانى ايــن ديدگاه معتقد اســت تا 
زمانى كه همه دســتگاه ها با نگاه فرا حوزه اى 
دســت به دســت هم نداده و در بخش هاى 
مختلف مديريت معقــول و منطقى به انجام 
نرسد، ما نمى توانيم روند توسعه اى پايدار در 

صنعت توريسم متصور باشيم. 
وجود جاذبه هاى طبيعى، تاريخى و فرهنگى، 
شــهرها را به يكى از مقاصــد مهم و پردرآمد 
گردشــگرى تبديل كرده اســت. اگرچه شايد 
به نظر برسد كه مديريت شهرى وظيفه مستقيمى 
در زمينه توسعه گردشگرى ندارد، اما ابزارهاى 
توانمندى در اختيــار دارد كه به كارگيرى آنها 
براى توســعه گردشــگرى يك شهر ضرورى 
اســت؛ توســعه اى كه اگر به صورت پايدار و 
متعادل محقق شود اشتغال زايى، افزايش درآمد 
و به تبــع آن افزايش كيفيت زندگــى را براى 

شهروندان نيز به ارمغان خواهد آورد. 
به باور كارشناســان، «فراهم كردن بســترهاى 

تسهيالت  «ارائه  گردشــگرى»،  پايدار  توسعه 
گردشــگر»،  اســكان  و  اقامــت  زمينــه  در 
«حفاظــت از بافت هاى قديمــى و تاريخى با 
كنترل ساخت وســاز»، «بازاريابى و برندسازى 
و  «تجهيــز  شــهرها»،  بــراى  گردشــگرى 
مناسب سازى فضاهاى گردشــگرى» و «ارائه 
تسهيالت در زمينه جابه جايى و حمل و نقل» از 
مهم ترين وظايف مديريت شهرى براى توسعه 
گردشگرى شهرها است. در همين حال، چندى 
پيش بود كه محمد محب خدايى، معاون جديد 
گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى نيز در تشــريح برنامه هاى خود 
اجراى طرح «شــهر گردشــگر» را مهم ترين 
آنهــا خواند كه به موجــب آن رويه مديريت 
شهرى، در راســتاى بهره بردارى حداكثرى از 
ظرفيت هاى اقتصادى شــهر، از رويكرد صرفا 
گردشگرى  جامعه  نگرش  به  شــهروندمحور 
داخلى و خارجى در جهت ايجاد درآمد پايدار 

شهرى تغيير خواهد كرد. 
 نقش مديريت شهرى

كارشناســان و فعاالن گردشــگرى، با توسعه 
توريســم در شــهرها، پيامدهايــى در عرصه 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و زيست محيطى 
بروز پيدا خواهد كرد كــه هركدام آثار مثبت 
و منفى خودشــان را دارند. براى ايجاد تعادل 
ميان جنبه هاى مختلف توسعه گردشگرى در 
يك شــهر، به گونه اى كه پيامدهاى مثبت آن 
بيشــتر از آثار منفى آن باشــد، به برنامه ريزى 
و اتخاذ سياســت هاى مديريتى منســجم نياز 
اســت. هرچند مديريت شــهرى در ايران كه 
نهاد شوراى اسالمى شهر و روستا و شهردارى 
مهم ترين و مرتبط ترين آنها با جامعه شــهرى 
است، از منظر قانونى وظيفه روشن و مستقيمى 
در رابطه با گردشگرى ندارد، اما از ظرفيت و 
توانمندى بسيار بااليى در جهت توسعه پايدار 
گردشگرى شــهرى برخوردار است. ايجاد و 
توسعه زيرســاخت هاى الزم، ارائه تسهيالت 
در زمينه ايجاد مراكز اقامتى، ارائه تســهيالت 
در زمينــه جابه جايــى، حمل و نقل و حفاظت 
از بافت هــاى قديمــى و تاريخى بــا كنترل 
ساخت وســاز از جمله مواردى هستند كه در 

حيطه وظايف مديريت شــهرى قرار داشته و 
عملى كردن صحيح آنها مى تواند تأثيرى جدى 

در توسعه گردشگرى شهرى داشته باشد. 
بازاريابــى نقش مهمى در توجه گردشــگران 
به يك شــهر و توســعه گردشــگرى آن ايفا 
نشــان  صورت گرفته  پژوهش هــاى  مى كند. 
مى دهد از جمله قابليت هاى مديريت شهرى، 
اطالع رســانى و تبليغات مؤثر است. تبليغ در 
رابطه با جاذبه هاى گردشــگرى شــهر و ارائه 
تسهيالتى همچون بروشورهاى تبليغاتى، ايجاد 
پايگاه اينترنتى و تبليغات تلويزيونى و راديويى، 
بدون شــك افزايش توجه گردشــگران را به 
جاذبه هاى گردشــگرى آن شهر در پى خواهد 
داشت. از ديگر اقدامات موثر مديريت شهرى، 
تجهيز و مناسب ســازى فضاهاى گردشگرى 
است. بخشــى از فضاهاى تفريحى و فراغتى 
ايجاد شــده از سوى شــهردارى ها، مى تواند 
قابليت اســتفاده براى گردشگران داشته باشد 
و در عين حال، كيفيت زندگى ســاكنان را نيز 

افزايش دهد. 
 رسالت اصلى؛ بسترسازى

يك استاد دانشــگاه با بيان اينكه درك ناقصى از 
مديريت شــهرى در امر گردشــگرى در ايران 
وجود دارد، گفت: «توسعه گردشگرى و تقويت 
گردشگرى شهرى يكى از وظايف ذاتى مديريت 
شهرى اســت. دورانى بود كه مديريت شهرى 
نگاهى به مسأله گردشگرى نداشت و توجه خود 
را تنها معطوف به مسائل داخلى شهر مى كرد اما 
اكنون آن دوران گذشته و تحقق توسعه گردشگرى 
شــهر، از وظايــف و اهداف اصلــى مجموعه 
مديريت شهرى اســت كه بيش از هرچيزى در 
زمينه بسترسازى نمود پيدا مى كند.» تقى رهنمايى 
افزود: «شهر تنها يك سكونتگاه و محل خريد و 
فروش نيست، شهر ها حافظه تاريخى بشريت 
هستند. بسيارى از رخدادهاى تاريخى جهان در 
شــهرها به وقوع پيوسته است. بشريت تمامى 
تراوشــات فكرى و هنرى خود را در شهرها 
پيــاده كرده و بنابرايــن از جنبه هاى معمارى، 
شهرســازى، تاريخى و اجتماعى هر شهر يك 
ميراث فرهنگــى بوده كه توانايى فعال ســازى 

اقتصاد گردشگرى خود را دارد.»

 دبير ســتاد مردمى غدير استان همدان از 
برگزارى مراسم عيد غدير در 15 شب در بلوار 
ارم خبر داد و گفت: در اين راستا به مدت 15

شب توسط 15 هيأت در فضاى باز تاالر قرآن 
و مركز همايش هاى همدان جشــن عيد غدير 

برگزار خواهد شد.
مهدى صلواتيان در نشست شوراياران محالت 
شــهر همدان، اظهار كرد: درصــدد برگزارى 
باشــكوه و گسترده جشن عيد غدير نسبت به 
سنوات گذشته هســتيم؛ بنابراين ستاد مردمى 
غديــر با 9 كميته شــامل علمــى، محتوايى، 
فضاسازى شهرى، رســانه و فضاى مجازى، 
پشتيبانى و خيرين، خدمات اجتماعى، اطعام و 
افطار، مراسمات، جشنواره و مسابقات، كودك 

و نوجوان تشكيل شد.

وى با بيــان اينكه نصب 3 پرچم بر ســر در 
مغازه ها و منازل در سراســر محالت شــهر 
مهم ترين اقدامى اســت كه ستاد مردمى غدير 
اســتان همدان پيگيرى مى كند و محالت در 
تحقق اين امر نقش اساســى دارند، اظهاركرد: 
تالش بر اين است كه پرچم ها با هزينه نازل در 
اختيار مردم قرار گيرد كه درصورت تحقق اين 
طرح، شــاهد ايجاد فضايى به صورت بصرى 
در ســطح شــهر خواهيم بود كه همه افراد را 
متوجه غدير و عظمت واليت اميرالمؤمنين(ع) 

خواهد كرد.
دبيــر ســتاد مردمى غديــر اســتان همدان 
خاطرنشان كرد: برگزارى جلسات با معتمدان 
محالت، ائمه مســاجد و هيأت هاى مذهبى، 
كمك شــايانى به ستاد براى نشــر پيام غدير 

مى كند؛ زيرا مســاجد در محالت داراى نقش 
مؤثرى هستند.

وى يادآور شد: به دنبال اطعام و افطار  جمعى 
نيستيم بلكه بايد اعطاى اطعام توسط خانواده ها 
به همسايه خود به مناسبت جشن عيد غدير در 

سطح شهر فرهنگ سازى شود.
صلواتيان با اشــاره به تشكيل كميته خدمات 
اجتماعــى مطرح كرد: ارائــه رايگان خدمات 
اجتماعى به مردم شامل حضور پزشك، مشاور 
خانواده و مشاور حقوقى به مناسبت عيد غدير 
در محالت توسط اين كميته انجام خواهد شد.

وى افــزود: كميتــه مراســمات متشــكل از 
هيأت هاى حسينى عضو جامعه ايمانى مشعر، 
هيأت رزمندگان ثارا... همدان و كانون بســيج 
مداحان است و مقرر شد اين هيأت هاى عالوه 

بر برگزارى جشــن عيد غدير آذين بندى ويژه 
مساجد در محالت را بر عهده بگيرند.

دبير ستاد مردمى غدير استان همدان بيان كرد: 
چاپ تمامى بنر و آذين بندى ها با شعار «امامت 
تنها صراط مســتقيم الهى» انجام خواهد شد 
و به دنبال برگزارى جشــن ويژه در بلوار ارم 
هستيم كه در اين راستا به مدت 15 شب توسط 
15 هيــأت در فضاى باز تــاالر قرآن و مركز 
همايش هاى همدان جشــن عيد غدير برگزار 
خواهد شد. وى با بيان اينكه حضور علما در 
مســاجد و جشــن ها و ارائه منبرهاى مفيد از 
ديگر برنامه هاى ستاد است، گفت: راهپيمايى 
5 هزار نفرى خانواده هاى همدانى در روز عيد 
غدير برنامه ديگرى است كه با كمك اعضاى 

ستاد برگزار خواهد شد.

برگزارى 15 شب جشن غدير توسط 15 هيأت در تاالر قرآن همدان
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خبر

هم اكنون با كمبود نيروى 
و  هستيم  مواجه  انسانى 
از  مجوزى  آن  رفع  براى 
شــوراى ادارى دريافت 

نكرديم

خبر

  ضرورت صيانت از حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس

 فرماندار بهار در سومين جلســه شوراى هماهنگى حفظ آثار و 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس گفت: ثبت و نشر و حفظ ارزش هاى 
دفاع مقدس يكى از وظايف بســيار مهم نسل گذشته و نسل جديد 
است؛ زيرا ايثار و از خودگذشتگى رزمندگان 8 سال دفاع مقدس را 

مى توان درس بزرگى در تاريخ كشور برشمرد.
احســان قنبرى با اشاره به جايگاه بسيار ارزشمند موزه دفاع مقدس 
استان خاطرنشان كرد: باغ موزه دفاع مقدس يكى از اماكن مقدس و 
گنجينه بزرگ 8 سال دفاع مقدس است و با حضور و بازديد از اين 
مــوزه، مى توان نمونه اى از اردوى راهيان نور را در اين مكان تجربه 

و احساس كرد.
در ادامه مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان با 
بيان اينكه مردان و زنان واليتمدار شهرســتان بهار در سال هاى دفاع 
مقــدس نقش و جايگاه ويژه اى در دفاع از ميهن عزيزمان داشــتند، 
افزودنــد: در دوران نبرد حق عليه باطل، از شهرســتان بهار مردان 
بزرگى در جبهه ها حضور داشــتند و شــجاعت و ازخودگذشتگى 

رزمندگان اين منطقه زبانزد همگان بود.
مهــدى ظفرى افزود: امروز مســئوليت و وظيفه مــا در برابر خون 
شهيدان بيشتر از هميشه است و قطعا با خدمت به مردم و تالش در 
حفظ نظام و پيشرفت كشور مى توان راه شهيدان و ايثارگران 8 سال 

دفاع مقدس را ادامه داد.
 وى به وظايف كميته هاى شــوراى هماهنگى حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس شهرستان بهار اشار كرد و افزود: با تشكيل 
7 كميته در اين شــورا، بايد ضمن حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفــاع مقدس، با برنامه ريــزى و هدفگذارى، بــا الگوبردارى از 
فرهنگ ايثار و شــهادت، اين فرهنگ را در جامعه به ويژه در ميان 
نســل جوان نهادينه كرده تا بتوانيم در مقابل توطئه هاى دشــمنان 
ايســتادگى كنيم. در پايان اين جلســه نيز اعضاى شــورا از موزه 

دفاع مقدس بازديد كردند.

دستگيرى 11 سارق در اسدآباد
 فرمانده انتظامى شهرســتان اسدآباد از دســتگيرى 11 سارق و 
كشــف 7 فقره انواع سرقت در 48 ساعت گذشته در اين شهرستان 

خبر داد.
به گزارش مهر، افشين يارى اظهار كرد: با تشديد اقدامات پيشگيرانه، 
اجرايى كردن راهكارهاى قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنين كنترل 

مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان اسدآباد اجرا شد.
وى افــزود: در نتيجه اجراى اين طرح با انجام اقدامات اطالعاتى و 
شگردهاى خاص پليســى 11 سارق دستگير و 7 فقره انواع سرقت 
شــامل سرقت احشام، كابل و سيم برق و همچنين اماكن خصوصى 

كشف شد.
يارى با تشــريح ديگر عملكرد رده هاى تابعــه در اين مدت، عنوان 
كــرد: در اين مدت، عالوه بر كشــف مقاديرى انــواع موادمخدر و 
دســتگيرى 30 معتاد و خرده فروش موادمخــدر، 7 نفر جلبى و 14
نفر به دليل ارتكاب ســاير جرايم، 19 دستگاه وسايل نقليه مزاحم و 

متخلف نيز توقيف و روانه پاركينگ شد.

كشف 4 دستگاه خودروى احتكارشده 
در فامنين

 فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين از كشــف 4 دستگاه خودرو 
احتكارشده در اين شهرستان خبر داد.

على حســن حيدرى اظهار كــرد: مأموران پليس آگاهــى و امنيت 
عمومى شهرســتان فامنين در اجراى طرح تشــديد مبارزه با قاچاق 
كاال و احتــكار خودروهــاى صفركيلومتر و شناســايى محتكران با 
كسب خبرى مبنى بر نگهدارى تعدادى خودرو توسط فردى در اين 
شهرســتان، با هماهنگى قضايى براى بازرسى محل موردنظر اعزام 

شدند.
وى تصريح كرد: مأموران در بازرســى از نقاط مختلف شهرستان، 4
دســتگاه انواع خودرو پرايد و تيبا كه همگى متعلق به فرد موردنظر 

بود را كشف كردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان فامنين با بيان اينكه كارشناســان ارزش 
خودروهاى احتكارشــده را حدود 3 ميليــارد و 500 ريال برآورد 
كردند، گفت: يك متهم ديگر نيز در اين باره شناســايى و دستگيرى 

وى در دستور كار قرار دارد.

كشف 9 تن مرغ قاچاق 
در شهرستان مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از كشــف 9 تن مرغ قاچاق و 
بدون مجوز در اين شهرستان خبر داد.

ــش  ــى بخ ــگاه انتظام ــوران پاس ــت: مأم ــلگى گف ــر س محمدباق
ــرل محورهــاى مواصالتــى منتهــى  ــا كنت ــر ب ــد شهرســتان مالي زن
بــه شهرســتان بــه 3 دســتگاه كاميونــت خــاور مشــكوك و آنهــا را 

ــد. ــف كردن ــراى بررســى متوق ب
وى افزود: در بازرســى از ايــن خودروها 9 تن مرغ قاچاق و بدون 
مجوز كه ارزش آنها برابر نظر كارشناسان يك ميليارد و 500 ميليون 
ريال برآورد شــده، كشــف و 3 متهم در اين باره با تشكيل پرونده 

تحويل مرجع قضايى شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير گفت: برخــورد قانونى و قاطعانه 
بــا قاچاق فرآورده هاى دامى و طيور با جديت تمام در دســتور كار 
پليس آگاهى شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست مى شود 
هرگونه موارد مشــابه و مشــكوك به تردد كاالى قاچاق را به مركز 

فوريت هاى پليسى 110 اطالع دهند.

آرايشگاه هاى نهاوند حق پذيرش عروس ندارند
 دادستان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند اعالم كرد كه آرايشگاه هاى زنانه نهاوند تا 
اطالع ثانوى حق پذيرش عروس، گل فروشى ها حق تزئين خودروى عروس و آتليه هاى 

سطح شهر حق هيچ گونه فعاليتى براى فيلمبردارى مراسم عروسى ندارند.
عباس آزادبخت مطرح كرد: درصورت اعالم ســتاد مقابله با ويروس كرونا در شهرستان 
يا گزارش شــبكه بهداشت و اداره صمت مبنى بر تأثير آئين هاى عروسى و عزا در تهديد 
ســالمت جامعه، دادستانى ورود كرده و با برگزاركنندگان اين مراسم طبق قانون برخورد 

مى كند.
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند تأكيد كرد: دادستانى در زمينه حفظ سالمت 

شــهروندان با كســى تعارف ندارد و درصورت لزوم با عوامل برگزارى مراسم برخورد 
قضايى انجام مى شــود. وى با توجه به شيوع كرونا و اعالم وضعيت هشدار در شهرستان 
و جلوگيرى از هرگونه تجمع، اظهار كرد: برخى افراد در مراســم هاى جشــن و عروسى 
ارزش هاى اسالمى را رعايت نكرده و با راه انداختن كاروان هاى عروسى، تجمع و ايجاد 
سروصدا و استفاده از اُرگ و آالت موسيقى تا پاسى از شب در معابر و خيابان هاى شهر 
سبب سلب آسايش و آرامش عمومى و ناراحتى ديگران مى شوند كه قطعاً با اين گونه افراد 

برخورد قانونى صورت مى گيرد.
آزادبخت تصريح كرد: آرايشــگاه هاى زنانه نهاوند تــا اطالع ثانوى حق پذيرش عروس 
ندارند و گل فروشــى ها نيز حق تزئين خودروى عروس و آتليه هاى ســطح شــهر حق 

هيچ گونه فعاليتى براى فيلمبردارى مراسم عروسى نخواهند داشت.

وى در ادامــه بيان كــرد: برخى تاالرها و فروشــگاه هاى بزرگ و اصنــاف نيز به عنوان 
تهديدكننده ســالمت عمومى شناخته شده اند كه درصورت اعالم شبكه بهداشت و اداره 

صمت با متوليان آنها برخورد مى شود.
دادستان نهاوند تصريح كرد: افرادى كه با بى توجهى و رعايت نكردن مسائل بهداشتى به 
شــيوع ويروس كرونا در منجر شهرستان شوند و سالمت جامعه را تهديد كنند، مشمول 

جرم تهديد عليه بهداشت عمومى مى شوند و با برخورد قضايى مواجه خواهند شد.
وى در پايان گفت: اگر چه اولويت اصلى در بحث مهار و مقابله با شيوع ويروس كرونا 
مسائل پيشگيرانه است و بايد در اين زمينه بيش از پيش اطالع رسانى و فرهنگ سازى شود 
اما چنانچه برخى افراد با بى توجهى و غفلت، به تهديد عليه بهداشت عمومى منجر شوند، 

مورد پيگرد قانونى قرار مى گيرند.

پايدارشهردارى  درآمدزايى  براى   
چه برنامه اى داريد؟

توســعه پايدارشــهرى بيش از هــر زمان 
ديگرى براى كشــورهاى درحال توســعه 
اهميت به سزايى دارد كه به دنبال آن درآمد 
پايــدار شــهردارى ايجاد مى شــود.افتتاح 
شــهر خودرو واقــع در ميــدان جانبازان، 
يكى از راهكارهــاى ايجاد درآمد پايداردر 
شهراسدآباد است. مجموعه شهر خودرو در 
59 غرفه 50 مترى با تمركز بر ســامان دهى 
بصرى ســيما و منظر شهرى افتتاح خواهد 

شد.
مجموعه شهر خودرو با تجهيزاتى همچون 
كارواش و فــروش قطعات خودرو به ارائه 
خدمات به مشتريان خواهد پرداخت، كه با 
راه اندازى شهر ماشين تعميرگاه ها از سطح 

شهر جمع آورى مى شوند.
شهر  سمت  به  شهردارى  حركت   

الكترونيك را در دستور كار داريد؟
طبق قرارداد با يك شركت دانش بنيان مبنى 
بر پرداخت الكترونيك كرايه هاى تاكســى 
درصدد هســتيم امكانات روز را وارد شهر 
كنيم تا از ترددهاى بى مورد در ســطح شهر 
به ويژه از آلودگى هوا و ترافيك جلوگيرى 
شهر  به عنوان  اســدآباد  به طوريكه  شــود. 
دوم در ايران به دســتگاه باركدخوان براى 
تاكسى ها مجهز مى شــود، براى شهروندان 
كارت شــهروندى صــادر مى شــود. اگر 
شــهروندان در اين زمينه حسابشان خوب 

كار كند، بانك به آنها وام مى دهد. 
ســاخت  از  جلوگيــرى  بــراى   
چه  شــهرى  بى رويــه  وســاز هاى 

برنامه اى داريد؟
رعايت اصول ساخت وساز زمينه ساز توسعه 

و  عمران   ، زيرســاخت ها 
آباداني شهراست. و تمامي 
عمراني،  ازجملــه  زمينه ها 
اقتصادي، فرهنگي، سياسي 
و تاريخــي را دربردارد. 6 
اجرايى  واحد  كه  است  ماه 
و  جدى تــر  شــهردارى 
به صورت يك واحد مستقل 
هــم در بحث ســاختمان 
و هم ســد معبــر فعاليت 

كرده و امالكى كه تخلفات ســاختمانى در 
آنها صورت مى گيرد را شناســايى مى كند. 
هماهنگــى و جديــت بيــن واحدهــاى 
شهردارى در زمينه ساخت وسازهاى جديد 

بيشتر شده است.
 درهمين راستا90 باب ملك كه در سال هاى 
گذشته ساخته شده بود پس از شناسايى و 

متراژ به كميسيون ماده 3 
ارجاع داده شد. 

بازآفرينــى  محــدوده 
شــهرى در اسدآباد 212 
ادارات  كه  هكتاراســت 
عضــو ســتاد بازآفرينى 
هستند  موظف  شــهرى 
اعتبــارات  درصــد   30
در  را  خــود  ســاالنه 
بازآفرينى  هدف  محالت 
محالت  كننــد.  هزينــه 
مركزى شهر، بافت بازار، 
بافت فرسوده و محالت 
محــروم در طرح جامع 
به  شــهرى  بازآفرينــى 
محــالت كارآمدى براى 
تبديل  مــردم  اســتفاده 

مى شوند.
  بــه چند مــورد از 
كارهــاى  مهم تريــن 
زيربنايى كه در ســطح 
شهر انجام شده است، 

اشاره كنيد؟
همزمان با كارهاى روبنايى، 
كارهاى زيربنايى زيادى نيز 
بحث  در  است.  شده  انجام 
فاضالب شهرى با همكارى 
اداره آب براى اجراى شبكه فاضالب هزار 
و 81 انشــعاب فاضالب در محله محمود 

بيگى انجام شده است. 
پارك بــا هنر، رضوان و محمــود بيگى با 
مشــكل آبرســانى مواجه بود و بــا تانكر 
آبرسانى مى شــد اما اكنون مشكل آبرسانى 
به اين پارك ها رفع شــده است. در بيشتر 
پيش  اصلى  خيابان هــاى 
از اينكه روكش آســفالت 
انجام شــود، انشعاب هاى 
فاضالب نصب مى شــود. 
بازآفرينــى  ســتاد  در 
نيزپياده راه سازى  شــهرى 
پياده راه  و  فرهنگ  خيابان 
ســالمت را در دستور كار 
داده ايم،پارك  قــرار  خود 
خزايى  شــهيد  ســيدان، 
به صــورت  ابوريحــان  و 
در  محلــه اى  پارك هــاى 
دســت ســاخت است. با 
جهت  نيــز  مالك  چنــد 
اجراى طرح عقب نشــينى 
در بازارچه هــاى ميــوه و 
تره بار در محله حيدرَوَرند، 

آب انبار و محله ميدان به توافق رسيديم.
شــهربا  مركــزى  بافــت  ســامان دهى 
احــداث حمــام نيلوفــردر دســتور كار 
اســت و ورودى شــهر نيــز از ســمت 
توافــق  بــا  خاكريــز  محلــه  و  ســنقر 
ــود. ــايى مى ش ــازه بازگش ــب 4 مغ تخري
 در دستور كار خود الحاق روستاها 

به شهر را داريد؟
روستاى شــمس آباد به عنوان تنها روستاى 
در حريم شــهرمعرفى شد و در طرح جامع 
شهرى مصوب شــد كه اين روستا از شهر 

جداست و دهيار مستقل دارد. 
خوشــبختانه هم اكنون روســتاى واقع در 

حريم شهر وجود ندارد.
مشكل  بزرگ ترين  درحال حاضر    

شهردارى چيست؟ 
در 3 سال گذشته60 نفر از نيروهاى ادارى 
و خدمات شــهرى در شــهردارى اسدآباد 

بازنشست شدند. 
هم اكنــون بــا كمبــود نيــروى انســانى 
مواجــه هســتيم و بــراى رفــع آن مجــوزى 
از شــوراى ادارى دريافــت نكرديــم. نبــود 
منابــع مالــى نيــز يكــى ازبزرگ تريــن 
مشــكل شــهردارى اســت، رشــد جمعيــت 
و افزايــش مهاجــرت از روســتا ها، بــه 
توســعه فيزيكــى شــهر و افزايــش ناگهانــى 
شــهرك ها منجــر شــد. ايــن درحالــى 
ــه  ــى جوابگــوى ارائ ــع مال اســت كــه مناب

ــت. ــات نيس خدم
شــهردارى  ســطح انتظــارات مــردم از 
مشــاركت  اســت.  يافتــه  افزايــش 
عــوارض  پرداخــت  در  شــهروندان 
نوســازى موجــب افزايــش راندمــان كارى 

شــد. خواهــد  شــهردارى 

عمارت 
منصورى ماليـر 
به دنبال سرپناه
 نزديك به يك دهه اســت كه عمارت تاريخى 
منصورى، بنايى به جا مانــده از دوران قاجار، پس 
از خروج از فهرست آثار ملى كشور در بالتكليفى 
به ســر مى برد و تاريخ مانــدگار مالير همچنان از 

سست شدن پايه هاى مستحكم آن واهمه دارد.
از بلــوار تاريخى ســيفيه با درختان ســر به فلك 
كشــيده اش كه مى گذرى، خانــه منصورى در دل 
اين همه زيبايى جا خوش كــرده، عمارتى متعلق 
به مرحوم عبدالصمد منصــورى با 2 هزار و 850
مترمربع مســاحت كه طبقه نخست آن با طاق هاى 
ضربى و خشتى در اواخر دوران قاجار و طبقه دوم 
در عصر پهلوى ساخته شد و شهرى با بيش از 340

اثر تاريخى و جاذبه طبيعى، در ساليان متمادى اين 
گنجينه بى نظير تاريخى را حفظ و حراســت كرده 

است.
بــه دنبــال حفظ و نگهــدارى عمــارت تاريخى 
منصورى، اين بنا در يازدهم دى ماه ســال 1380 با 
شــماره 4 هزار و 691 در فهرست آثار ملى كشور 
به ثبت رســيد، اما در ســال 1390 به دليل تعلل در 
تملك اين ملك، با پيگيــرى وراث و حكم ديوان 

عدالت ادارى پس از يك دهه اين اثر از فهرســت 
آثار ملى خارج شــد، اقدامى كه براى دوست داران 
تاريخ اين شــهر دردناك بود و مى رفت تا آينده اى 
مبهم را براى خانه منصورى رقم بزند و يا شــايد 
برج هاى سر به فلك كشيده جايگزين تكه اى به جا 

مانده از تاريخ قاجار شود.
گمانه زنى هاى زيادى براى حفظ اين بناى تاريخى 
از زمان خروج آن از فهرســت آثار ملى كشــور و 
حتى اقدام وراث براى فروش اين عمارت صورت 
گرفت، اقدامى كه بازتاب گســترده اى داشت و تا 
به امروز تكليف مشخصى براى عمارت منصورى 

احراز نشده است. 
عمــارت منصــورى 15 ورثــه دارد و تاكنــون 
پيگيرى هــاى زيــادى از طريــق وزارت ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى، شهردارى 
مالير و راه و شهرســازى اين شهرســتان براى 
تملــك اين ملك انجام شــد كه هنــوز به نتيجه 
نرســيده اســت، اين درحاليســت كه بــه گفته 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اين 
شهرســتان، عمارت منصــورى به دليل خروج از 
فهرســت آثار ملى، از حيطه اختيــار آنها خارج 
است و توانايى تملك اين بنا را ندارد، درحالى كه 
در سال هاى گذشته مكاتبات زيادى براى تملك 
خانه منصورى انجام شــد، امــا به داليل مختلفى 
همچون تأمين نشدن اعتبار، توافق نكردن وراث 
و تعــدد وراث، اين وزارت خانــه هنوز موفق به 

خريدارى اين ملك نشده است.

 خروج عمارت منصورى 
از فهرست آثار ملى

با اين اوصاف عمــارت منصورى پس از حدود 2
دهه دست به دست شــدن، امروز در انتظار تصميم 
مســئوالن و موافقت وراث اســت تا بتواند تاريخ 

گم شده خود را بازسازى و مرمت كند.
اينجا حاال نقش شهردارى مالير پررنگ شد، نقطه 
اميدى كه بار ديگــر پايه هاى عمارت منصورى را 
محكــم كرد و پــس از كش و قوس هــاى فراوان 
مســئوالن مربوطه را دور هم جمــع كرد تا خيال 
عمارت تاريخى منصورى را براى هميشــه راحت 

كند.
طبــق اعــالم ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى ماليــر در ســال هاى گذشــته با 
پيگيرى هاى انجام شــده توســط ميراث فرهنگى، 
شــهردارى، نمايندگان مجلس و ديگر دستگاه هاى 
مرتبط، همچنان بــراى تملك اين ملك بين وراث 

اختالف نظر وجود دارد.
اما ابراهيم جليلى همچنان بر اين امر تأكيد دارد كه 
خانه منصورى يك اثر مهم تاريخى اســت و بايد 

حفظ شود.
وى ثبــت مجــدد بنا، مرمت و تملــك ملك را 3

موضوع مهم حال حاضر عمارت منصورى عنوان 
كــرده و آمادگى ميراث فرهنگى را براى پيگيرى و 
همكارى الزم در راســتاى تحقــق اين 3 امر مهم 

اعالم كرد.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشــگرى ماليــر مرمت اين بنــا را در اولويت 
دانســت و گفــت: در ســال هاى 86 و 87 خانه 
منصورى با اعتبارى افزون بر يكصد ميليون تومان 
مرمت و بازسازى شــد، درحالى كه پس از خروج 
اين اثر از فهرســت آثار ملى كشور در سال 1380، 
از حيطه ميراث فرهنگى خارج شده و اجازه مرمت 

نداريم.
 عمارت منصورى مرمت مى خواهد

جليلى با بيان اينكه در ســال هاى گذشته با اجازه 
دادســتان مالير مرمت جزيى در اين بنا انجام شد، 
ابراز اميدوارى كرد: چنانچه شــهردارى مالير اين 
عمارت را تملك كند، مى تــوان براى ثبت ملى و 

مرمت اين بنا اقدام كرد.
وى همچنين خواستار اختصاص اعتبار براى مرمت 
بخشى از بام عمارت منصورى در سالجارى و پيش 
از آغاز بارش ها شد و بيان كرد: به تازگى با پيگيرى 
شوراى اسالمى شهر و شــهردارى مالير توافقات 
اوليه با وراث انجام شــده اســت كه اميدواريم به 

نتيجه مطلوب برسد.
پيش تر با رايزنى هاى شــوراى اســالمى شــهر و 
شــهردارى مالير با وراث عمارت منصورى، مقرر 
شد اين ملك با 12 قطعه زمين متعلق به شهردارى 
معاوضه شــود و توافق هاى اوليه اى نيز بين طرفين 
انجام شــد. در اين باره رئيس شوراى اسالمى شهر 
مالير معتقد اســت كه ســال ها خانه منصورى در 
تملك ميراث فرهنگى بوده و نتوانســته اين بناى 
تاريخى را تملك كند، با وجود اين شوراى اسالمى 

شــهر و شهردارى مالير مصمم به تملك اين ملك 
است. جليل كوليوند اظهار كرد: در اين راستا سال 
97 وراث ملك منصورى را به شوراى اسالمى شهر 
دعوت كرديم و توافق شد 12 قطعه ملك به ارزش 
4 ميليــارد تومان در ازاى واگذارى ملك منصورى 

به وراث داده شود.
وى ادامه داد: بــا اين توافق واگذارى 5/5 دانگ از 
عمارت منصورى انجام شــد و مابقى ملك هنوز 

توافق نشده است.
مشــكل اما در واگذارى اين قطعات به وراث اين 
اســت كه طبق گفته رئيس شــوراى اسالمى شهر 
مالير بخشــى از زمين هايى كه قرار است به وراث 
داده شــود، در تملك راه و شهرســازى اســت و 
چنانچه اين زمين ها تملك شود، مشكل حل خواهد 

شد و مرمت نيز انجام مى گيرد.
 شهردارى مالك آينده عمارت منصورى

كوليوند ادامه داد: اين مشــكل را حتى با استاندار 
همدان در ميان گذاشــته ايم و وى دستور پيگيرى 

الزم تا حصول نتيجه قطعى را داده است.
طبق ادعاى راه و شهرســازى شهرســتان. مشكل 
عمده در واگذارى بخشــى از ايــن زمين ها، قطعه 
زمينى در انتهاى خيابان سعدى است كه به گفته آنها 
آب انبار اســت و بايد نقشه كامل اين زمين توسط 
شهردارى به اداره كل راه و شهرسازى همدان ارائه 
و كارشناســى هاى الزم انجام شود و بالفاصله پس 
از ارائه نقشه كامل زمين، كار واگذارى انجام خواهد 

شد.

به همت شهردارى براى تسهيل در پرداخت كرايه تاكسى محقق مى شود

اسدآباد دومين شهر باركدخوان كشور
■ شهردار از كمبود نيرو براى اداره شهرمى گويد                     ■ خيابان فرهنگ پياده راه مى شود

■ توسعه ورودى شهر از سمت سنقر و خاكريز                ■ فاز اول شهرك خودرويى اسدآباد افتتاح مى شود             

سپيده راشدى »
 شهرهاى امروزى به عنوان 

پيچيده ترين مصنوع دست بشر 
نيازمند مديريتى تحول يافته براى 
رفاه و آسايش بيشتر شهروندان 

است. در رأس اين مديريت، 
شهردارى نقش مهمى در موفقيت و 
برنامه ها و طرح هاى توسعه شهرى 

بر عهده دارد. اسدآباد به عنوان 
يكى از شهرهاى كوچك استان 
چشم انداز توسعه وسيعى پيش 

رو داشته كه همدان پيام وضعيت 
كنونى و چگونگى ترسيم اين افق و 
موانع سر مسير را از زبان شهردار 
جوان عليرضا فعله گرى جويا شده 

است كه در ادامه مى خوانيد:

آفت زدايى فضاى سبز شيرين سو 
آغاز شد

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: شــهردار شيرين سو از آغاز 
سم پاشــى و آفت زدايى تابســتانه درختان و فضاى ســبز شــهرى 

شيرين سو خبر داد.
ســيدمصطفى موسوى با اشــاره به آغاز سم پاشى درختان و فضاى 
سبز اين شــهر اظهاركرد: واحد فضاى سبز شهردارى شيرين سو در 
تداوم برنامه هاى نگهدارى ســطوح و فضاى سبز شهرى، سم پاشى 
تابســتانه را با هدف مقابله و مبارزه با آفات درختان و فضاى ســبز 

آغاز كرده است.
وى با تأكيد بر رعايت اســتاندارد و موارد ايمنى در هنگام سم پاشى 
افزود: عمليات سم پاشــى با رعايت اصول فنى و غلظت كمينه سم 

توسط اكيپ هاى شهردارى انجام خواهد شد.
موسوى عمليات سم پاشــى را با هدف مبارزه با آفات نباتى، مقابله 
با شته ها و جلوگيرى از انتقال بيمارى هاى ويروسى و گياهى عنوان 

كرد.
وى ضمــن درخواســت از شــهروندان براى همــكارى با عوامل 
شهردارى بيان كرد: از شــهروندان عزيز خواهشمنديم با اكيپ هاى 
شهردارى همكارى كرده و از باز گذاشتن در و پنجره در محيط هاى 

سم پاشى خوددارى كنند.
شــهردار شيرين ســو در پايان با اشــاره به اهميت حفظ و توسعه 
فضاى ســبز شــهرى خاطرنشــان كرد: از ويژگى هاى شهر شاداب 
و زيســت پذير وجود درخت و فضاى سبز اســت و همين طور از 
فاكتورهاى مهم شــهر انسان محور بودن و توجه مديريت شهرى به 
نگهدارى از فضاى سبز موجود و توسعه آن از ضروريات شهرسازى 

است.

11ميليارد اعتبار براى تكميل مجتمع هاى 
آبرسانى رزن و درگزين

 رزن-  خبرنگار همدان پيام: نماينده شهرستان هاى رزن و درگزين 
به همراه بخشــدار شــاهنجرين با وزير نيرو براى تكميل مجتمع هاى 

آبرسانى رزن و درگزين ديدار و گفت وگو كردند.
حســن لطفى در اين باره از اختصــاص 11 ميليارد تومان اعتبار براى 
تكميل 3 مجتمع هاى آبرســانى خبر داد و گفت: با مســاعدت وزير 
نيرو مجتمع هاى آبرســانى گونلو، نينــج و قايش با 11 ميليارد تومان 

تأمين اعتبار شد.
ــى رزن  ــهرك صنعت ــرق ش ــكل ب ــع مش ــرى و رف ــه پيگي ــى ب لطف
اشــاره كــرد و گفــت: بــرق شــهرك صنعتــى رزن 9 مگابايــت اســت 
كــه بــا تأميــن اعتبــار حــدود 20 ميليــارد تومانــى بــه 20 مگابايــت 

خواهــد رســيد.
وى به برداشت آب از منابع زيرزمينى توسط استان هاى مجاور اشاره 
كرد و افزود: استان هاى مركزى، قزوين و زنجان كه با شهرستان هاى 
رزن و درگزين مخزن زيرزمينى مشــترك دارد بــا محدوديت هايى 
روبه روست كه مقرر شد با دستور وزير نيرو، فرايند آن با مديران كل 

3 استان بررسى و محدوديت ها آزاد شود.
نماينده رزن و درگزين اظهار كرد: مشكالت ادارات برق مورد بررسى 
قرار گرفت و مقرر شــد مشكالت اين حوزه را استان پيگيرى و حل 

كند.

گزارش ويژه
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تأمين نيازمندى هاى مالى واحدهاى توليدى 
با تقويت بورس

 بايســتى تأمين مالى واحدهاى توليــدى را به جاى بازار و بانك 
از بازار ســرمايه به دست آوريم، بايد ســعى كنيم با تقويت بورس، 
نيازمندى هاى واحدهاى توليدى بــه منابع مالى و اعتبارى را فراهم 

كنيم.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خبرگزارى حوزه، درباره احتمــال وجود حباب در بورس اظهار 
كرد: بورس بايد فقط در اختيار توليد قرار گيرد. اينكه با اســتفاده از 
سرمايه هاى موجود در بورس بايستى تأمين مالى واحدهاى توليدى 
را به جاى بازار و بانك از محل بازار ســرمايه به دســت آوريم، بايد 
سعى كنيم با تقويت بورس نيازمندى هاى واحدهاى توليدى به منابع 

مالى و اعتبارى را فراهم كنيم.
ــا  ــه بانك ه ــود آنك ــا وج ــرد: ب ــح ك ــح، تصري ــدى مفت محمدمه
ظرفيــت خــود را بــراى حمايــت و پشــتيبانى واحدهــاى توليــدى 
دارد، امــا ظرفيــت خــوب بــورس هم بايــد در اختيــار توليد باشــد. 
ــى واحدهــاى ســرمايه گذارى از  ــن مال ــه تأمي ــم ك ــد كارى كني باي
ــدى  ــاى تولي ــا واحده ــد ت ــرمايه باش ــازار س ــورس و ب ــق ب طري

بتواننــد كارهــاى خــود را پيــش ببرنــد.
نماينــده مردم تويســركان در مجلــس افزود:  اگر قرار اســت يك 
كارخانه اى ايجاد شــود، بهتر است ســهام آن در بورس عرضه شده 
و مردم آن ســهام را خريدارى كنند و اگر كارخانه بتواند با استفاده 
از پول مردم و عرضه ســهام كار خود را پيش ببرد، به جاى آنكه از 
بانك وام و تســهيالت بگيرد و يا اينكه از هر 2 مســير منابع مالى و 
اعتبارى اش را تأمين كند، مدل تناسبى خوبى را براى تأمين منابعش 

عملياتى كرده است كه مى تواند تأثير زيادى داشته باشد.

نبايد مبارزه با فساد را سياسى كنيم
 نبايد مبارزه با فساد را سياسى كنيم، فرقى بين بروز فساد در هيچ 

دولتى نيست و بايد با تمام مفسدان برخورد شود.
عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: امروز برخى عوامل نفوذ كه بســيارى از آنها وابســته به 
رژيم ســابق و يا مرتبط با آنها هستند، براى بى اعتماد كردن مردم به 
انقالب شبكه نفوذ راه انداخته اند و با ايجاد فسادهاى معنادار در بدنه 

مديريتى كشور قصد تضعيف انقالب را دارند.
حجت االســالم احد آزاديخواه، با بيان اينكه بايد جلوى اين عوامل 
گرفته شده و فعاليت آنها به صورت جدى در نطفه خفه شوند، گفت: 
فرقى بين بروز فســاد در هيچ دولتى نيســت و بايد با تمام مفسدان 
در هر دولتى برخورد شــود، فســاد در هر دولتى باشــد بايد دست 

مفسد قطع شود.
 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به اينكه 
اشــكال فعلى اين است كه برخى مبارزه با فساد را سياسى كرده  اند، 
گفت: تا زمانى كه فســاد سياسى باشــد ما نمى  توانيم با فساد مبارزه 
كنيم. نخســتين كار مجلس اين اســت كه تذكر الزم را به نهادها و 

وزارتخانه ها دهد و نظارت خود را هم بر آنها داشته باشد.
وى با بيان اينكه پرسش، اســتيضاح، تذكر، تحقيق و تفحص امرى 
مهــم بــراى نمايندگان مجلس اســت گفت: بايــد از درگاه ديوان 
محاسبات، كميسيون اصل 90 و ساير ابزارهاى نظارتى استفاده كرده 
و پس از شناســايى مفسدان و عوامل فساد بدون هيچ مالحظه اى از 

ابزارهاى نظارتى خود براى دفع فساد استفاده شود.

شفافيت آراى نمايندگان ضرورى است
 نمايندگان نبايد در حوزه فسادســتيزى صرفا از تريبون مجلس 

شعار دهند و بايد از اين حالت به مرحله عمل تغيير كنند.
عضو كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با مهر 
گفت: ما بايد بدانيم كه مردم از گفتن حرف مبارزه با فســاد خســته 
شده اند و انتظار دارند مجلس يازدهم مانند قوه قضاييه به شعارهاى 
خويش فعليت ببخشــد و بدانيم كه اگر در مبارزه با فساد صرفًا در 

مرحله حرف بمانيم، قطعًا در فساد ايجاد شده سهيم خواهيم بود.
هــادى بيگى نژاد افزود: نمايندگان ملت بايد بدانند فسادســتيزى از 
اركان و مشــخصه هاى يك مجلس انقالبى است؛ بنابراين نمى توان 

حرف از انقالبى گرى زد و بدان عمل نكرد.
نماينــده مردم مالير در مجلس در ادامه افــزود: پس انتظار مى رود 
نمايندگان مجلس يازدهم كه فسادســتيزى را در ســولوحه كارهاى 
خــود قرار داده اند، تمام امور را به صورت شــفاف و عينى به اطالع 
مردم برسانند كه نخستين نماد آن از سوى نمايندگان شفافيت آراى 

آنان در مجلس است.

مجوز جذب 24 هزار نفر
 درحال حاضر آموزش و پرورش با كمبود 140 هزار معلم مواجه 

است كه مجوز جذب 24 هزار نفر را گرفته است.
بــه گزارش فارس، نماينــده مردم همدان و فامنيــن در مجلس در 
اين باره اظهار كرد: فعال درباره معلمان مدارس غيرانتفاعى در مجلس 
بحث و تبادل نظر نشده و بنده به عنوان سخنگوى كميسيون آموزش 

و تحقيقات مأمورم آنچه در اين كمسيون بوده را گزارش كنم.
حجت االســالم احمدحســين فالحى بيان كرد: آنچه در كميسيون 
آموزش و تحقيقات در هفته گذشته مورد بحث قرار گرفته، موضوع 
آموزشــياران نهضت سواد آموزى بوده و فعال درباره معلمان مدارس 

غيرانتفاعى موضوعى مطرح نشده است.
وى با اشــاره به اينكه فعال درباره مدارس غيرانتفاعى در كميسيون 
آموزش و تحقيقات ورود نداشتيم، افزود: در اين باره نظرى هم ابراز 
نكرده ايم چون ممكن اســت به تدريج آموزش و پرورش اين افراد 

را جذب كند..

كنايه عراقچى 
به مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى

 معاون سياسى وزير امورخارجه ايران به مالقات رافائل گروسى، 
مديركل آژانس اتمى با برايان هــوك، نماينده ويژه آمريكا در امور 

ايران واكنش نشان داد.
به گزارش ايلنا، عباس عراقچى در واكنش به ديدار مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى با نماينده ويژه آمريكا در امور ايران، به كنايه 
خطاب به گروســى نوشت: بهتر اســت هم فاصله اجتماعى و هم 

فاصله سياسى خود را حفظ كنيد...!
عراقچى همچنيــن 2 اصل بى طرفى و حرفه اى گرى در آژانس را به 

گروسى يادآورى كرده است.

تعهد ايران، روسيه و تركيه به استقالل و 
تماميت ارضى سوريه

 رؤســاى جمهورى اسالمى ايران، فدراسيون روسيه و جمهورى 
تركيه در يك بيانيه مشترك بر تعهد قوى خود به حاكميت ، استقالل، 
وحدت و تماميــت ارضى جمهورى عربى ســوريه و همچنين به 

اهداف و اصول منشور ملل متحد تأكيد كردند.
بــه گــزارش تســنيم، حجت االســالم والمســلمين حســن روحانــى، 
والديميــر پوتيــن و رجــب طيــب اردوغــان در ايــن بيانيــه مشــترك 
كــه در نشســت مجــازى ســران رونــد آســتانه در 14 بنــد تدويــن 
ــا تأكيــد بــر اينكــه منازعــه ســوريه هيــچ راه حــل  شــده اســت، ب
نظامــى نداشــته و تنهــا از طريــق رونــد سياســى ســورى ـ ســورى 
ــوراى  ــه 2254 ش ــق قطعنام ــل وف ــازمان مل ــهيل گرى س ــا تس ب
ــزم  ــود، ع ــد ب ــل و فصــل خواه ــل ح ــل قاب ــازمان مل ــت س امني
ــا  ــه ب ــاى جدايى طلبان ــتور كاره ــا دس ــه ب ــراى مقابل ــود را ب خ
ــز  ــوريه و ني ــى س ــت ارض ــت و تمامي ــف حاكمي ــدف تضعي ه

ــد. ــراز كردن ــد امنيــت ملــى كشــورهاى همســايه اب تهدي

اقدامات دستگاه قضايى 
در مبارزه با فساد رسانه اى شود

 ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى، پرهيز از افراط 
و تفريــط و تمركز بر اجراى صحيح قانــون را از مؤلفه هاى مثبت 
گســترش عدالت برشــمرد و گفت: بايد اقدامات دســتگاه قضايى 
رسانه اى شــود تا تالش مخالفان بين المللى جمهورى اسالمى نتايج 

موردنظر را نداشته باشد.
محمدحسين فرهنگى در گفت وگو با ايرنا درباره بيانات رهبر معظم 
انقــالب در ارتبــاط تصويرى با رئيس و مســئوالن عالى قضايى و 
همچنين رؤساى كل دادگســترى هاى سراسر كشور اظهار كرد: قوه 
قضاييــه در دوره جديــد كارى خود موفق عمل كرده و ما شــاهد 
اتفاقات مثبتى در دســتگاه قضا در بُعد سالم ســازى اين دستگاه و 

برخورد با فساد بوده ايم.
ســخنگوى هيأت رئيســه مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه 
رســانه هاى معاند ســعى دارند اقدامات قوه قضاييه را خالف واقع 
جلوه دهند، يادآور شد: هرگونه پرهيز از افراط و تفريط و تمركز بر 
اجراى صحيح قانون از مؤلفه هاى مثبتى است كه در فرايند گسترش 
عدالت مؤثر است؛ بنابراين بايد اقدامات دستگاه قضا رسانه اى شود 
تا تالش مخالفان بين المللى جمهورى اســالمى نتايج مورد نظر آنها 

را نداشته باشد.

مقابله با فساد 
نبايد جبهه اى و جناحى شود

 يك نماينده سابق مجلس خواستار آسيب شناسى فساد در كشور 
توسط مجمع عقال شد.

ــرد: يكــى از  ــار ك ــنا،  اظه ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ جــالل ميرزاي
ــه رو  ــا آن روب ــد ب ــى مى توان ــام سياس ــر نظ ــه ه ــى ك چالش هاي
ــاد  ــا ســطحى از فس ــا ب ــه نظام ه ــاد اســت. هم ــود، بحــث فس ش
روبــه رو هســتند. برخــى كشــورها تغيراتــى در امــور كشــوردارى 
ــا فســاد مبــارزه كننــد. در  خــود دادنــد كــه به لحــاظ ســاختارى ب
ــه  ــى ك ــاد برخــالف تالش هاي ــده فس ــا پدي ــارزه ب ــا مب ــور م كش
شــده و همچنيــن خواســت مقــام معظــم رهبــرى و اراده رؤســاى 

ــوده اســت. ــوا در پيشــگيرى از وقــوع فســاد موفــق نب ق
وى ادامه داد: اين عدم موفقيت در ريشــه كن كردن فساد در ساليان 
گذشته موجب بدبينى مردم به مسئوالن شده است. در هر دوره اى با 
روى كار آمدن هر گروه و جناح سياسى گفته شده كه مى خواهند با 
فساد مبارزه كنند. در خود قوه مجريه هم با ايجاد دولت الكترونيك 
تالش هايى در اين حوزه شــده اســت؛ اما حقيقت آن اســت كه تا 

ريشه كن كردن فساد فاصله زيادى داريم.
اين نماينده ســابق مجلس گفت: پرونده هاى اخير در قوه قضاييه با 
وجود اينكه اتفاق خوبى اســت اما نااميدى را ميان مردم بيشتر كرده 
آن ها اين پرسش را مطرح مى كنند كه چرا اصال اين فسادها در سطح 

كالن كشور وجود دارد.
وى افــزود: اقدامــات آقــاى رئيســى اقدامــات ارزشــمندى اســت، امــا 
ــه اين صــورت باشــد كــه از پيــش  ــد ب تبليغــات ايــن اقدامــات نباي
تالشــى نشــده اســت و تنهــا پرچــم دار مبــارزه بــا فســاد ايــن قــوه 
اســت. ضمــن اينكــه ايــن اقدامــات شايســته قدردانــى اســت، بايــد 
توجهــه كنيــم مقابلــه بــا فســاد نبايد جبهــه اى و جناحى شــود. فســاد 
چــپ و راســت نمى شناســد. مقابلــه بــا ايــن پديــده كــه مشــكالتى 
بيــن دولــت بــه عنــوان عــام و ملــت ايجــاد كــرده بايــد منجــر بــه 

نتيجــه اى شــود كــه بگوييــم فســاد ريشــه كن شــده اســت.
ميرزايــى در پايان تصريح كرد: بايد در يك مجمع و تشــكلى عقال 
بنشــينند و فساد در كشورمان را آسيب شناســى كنند تا ببينند ايراد 

كار كجاست.

گزينه نظامى روى ميز آمريكايى ها كپك زده است
 سياست اصولى جمهورى اسالمى ايران در بخش نظامى كامال مشخص و 

ماهيت اين برنامه ها كامال دفاعى است.
سخنگوى وزارت امور خارجه كشــورمان در واكنش به اظهارات نماينده ويژه 
آمريكا گفــت: برايان هوك همزمان با تالش مذبوحانه براى توجيه بى اســاس 
موضوع تمديد محدوديت هاى تسليحاتى، از گزينه نظامى درباره ايران صحبت 
مى كند؛ گزينه نظامى روى ميز آمريكايى ها گزينه كپك زده اى است كه سال هاست 
روى ميز رؤســاى جمهور متوهــم آمريكا خاك مى خورد.به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، عباس موســوى افزود: مادامى كــه مقامات آمريكا هر چند 
به گزاف از روى ميز بودن گزينه نظامى عليه ملت ايران سخن مى گويند و خروج 
خود از منطقــه را به تأخير مى اندازند، جمهورى اســالمى ايران از هيچ تالش 
مشروعى براى تقويت بنيه نظامى خود با تكيه بر توان داخلى دريغ نخواهد كرد.

حادثه نيروگاه نطنز آلودگى ايجاد نكرده است
 سخنگوى سازمان انرژى اتمى از وقوع يك حادثه  در يكى از سوله هاى در 

دست ساخت در محوطه باز سايت نطنز خبر داد.
به گزارش ايســنا، بهروز كمالونــدى در اين باره اظهار كرد: بامداد پنج شــنبه 
گذشته به  دنبال وقوع حادثه اى كه چگونگى آن در دست بررسى است، يكى از 

سوله هاى در دست ساخت در محوطه باز سايت نطنز دچار آسيب شد.
وى افزود: اين رخداد هيچ گونه تلفات جانى نداشــته و لطمه اى به فعاليت هاى 

جارى اين مجموعه نيز وارد نكرده است.
كمالونــدى گفــت: از نظر احتمال ايجــاد آلودگى نيز با توجــه به غيرفعال 
بودن مجموعه ذكرشــده جاى هيچ گونه نگرانى نيســت و هم اكنون تيم هاى 
كارشناسى ســازمان در محل وقوع حادثه حاضر و مشغول بررسى علل اين 

واقعه هستند.

آمريكايى ها چاره اى جز كوتاه آمدن و پذيرش 
منافع ايران ندارد

 جمهورى اســالمى ايران از منافعش كوتاه نيامده و تحت فشار جو روانى 
حاضر نمى شــود منافع را فدا كند، بنابراين آمريكايى ها جز كوتاه آمدن جلوى 

كشور ما چاره ديگرى ندارند.
نايب رئيس كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با 
ايسنا گفت: ما تعهدات مان را نقدا پرداخت كرديم اما مطالبات مان را به صورت 
نسيه گرفته و تاكنون هم عمال نتايج برجام براى ايران اجرايى نشده است. آنچه 

باقى مانده جنازه اى از برجام است.
عباس مقتدايى افــزود: در مقطع خاص فعلى منافع ملى جمهورى اســالمى 
ايــران اقتضا مى كند كه روش برخورد ما متفاوت شــده و مطالبه جدى ترى از 

كشورهاى اروپايى و غربى داشته باشيم.

 مجلس يازدهم در شــرايطى وارد دومين 
ماه از فعاليت خود شــده است كه هنوز در 
مســير اصلى تصميم گيــرى و وضع قوانين 
نشــده و نمايندگان مردم به ويژه چهره هاى 
تــازه وارد آرام آرام خود را با جو خانه ملت 
تطبيق مى دهند تا وظايف خود را دنبال كنند.

طبيعى اســت كه نماينــدگان در يكى دو ماه 
نخســت چنين روندى را پشت سر بگذارند؛ 
كمــا اينكــه تاكنــون بحث هيأت رئيســه، 
اعتبارنامه هــا، شــكل گيرى كميســيون ها و 
مباحثى از اين دســت در مجلس دنبال شده 
است تا نمايندگان بتوانند در چهارچوب هاى 
قانونــى و تعريف شــده، بــه وظايف خود 

بپردازند.
با اين حــال نكته حايز اهميــت در آغاز راه 
مجلس، نگاه راهبردى و داشــتن استراتژى 
براى توســعه و پيشرفت اســت كه با توجه 
به ظرفيت هاى مجلس و وظايف و اختيارات 

نمايندگان بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين مهم در سطح اســتان و در قالب مجمع 
اســتانى نمايندگان نيز مطرح است و انتظار 
مى رود نمايندگان اســتان بــا چنين نگاهى 

مسائل را دنبال كنند.
بر اين اســاس هر يــك از نمايندگان نه تنها 
نبايد محدود به حوزه انتخابيه خود شــوند، 
بلكه عالوه بر پيگيرى هايى كه در اين سطح 
دارند و براى حل مشــكالت حوزه انتخابيه 
تالش مى كنند، فراتر از آن بايد نگاه استانى و 
حتى ملى داشته باشند و هدفگذارى خود را 

توسعه استان قرار دهند.
اين رسالت بر اســاس قانون اساسى نيز مبنا 

دارد؛ زيــرا هر نماينــده در مقابل تمام ملت 
مســئوليت دارد؛ بنابراين پرداختن به مسائل 
استان با نگاه ملى يكى از انتظاراتى است كه 

مردم از نمايندگان دارند.
 از طرفى استفاده از ظرفيت مجمع نمايندگان 
استان براى حل مسائل و مشكالت حوزه هاى 
مختلف و تعامل و هم فكرى مسئوالن اجرايى 
و نمايندگان را براى تسريع در حركت استان 
به سمت توسعه و پيشرفت يك امر ضرورى 
است كه هم نمايندگان و هم مديران اجرايى 

بايد به آن اهتمام ورزند.
امروز مديران ارشــد اســتان بر حركت در 

مســيرى تأكيد دارند كه در سند توسعه آمده 
شده اســت، ضمن اينكه محورهاى توسعه 
اســتان با توجه به ظرفيت هاى موجود كامال 

مشخص و تعريف شده است.
با اين اوصاف ما بايد شاهد اجراى برنامه هاى 
ريز و درشــت در جهت عملياتى كردن سند 
توسعه استان باشــيم و هر آنچه روى كاغذ 
آمده و مورد تأكيد قرار گرفته است، عملياتى 

شود.
از مجمع نمايندگان استان انتظار مى رود با نگاه 
راهبردى به توسعه استان، منسجم و هماهنگ 
در اين مســير حركت كنــد و تحقق اهداف 

موردنظر را با برنامه محورى پيگيرى كند.
در كنار وجود چنين نگاه و رويكردى كه هم 
مديران اجرايى و هم نمايندگان بايد داشــته 
باشــند، تعامل و همكارى ميــان آنها نيز از 

اهميت بااليى برخوردار است.
مردم انتظار دارند مجلســى هاى استان به دور 
از حاشــيه ها با هر ســليقه و روشى مبناى 
حركت خود را توسعه استان قرار دهند و در 
ارتباط خود با مديــران به گونه اى عمل كنند 

كه منافع مردم تأمين شود.
در چنين شــرايطى مى توان از تحقق اهداف 

سخن گفت و به آينده استان اميدوار شد.

مجمع نمايندگان استان و انتظارات 

 در آســتانه ورود به ششمين سال امضاى 
توافق نامــه برجام، شــواهد نشــان مى دهد 
كه كاخ ســفيد نه ياراى نابودى اين سند را 
دارد و نه تــوان تحمل آن را. همين واقعيت 
آشــكار اين روزها فرصتى براى نگاه دوباره 
اما منصفانه به برجام و تيم ديپلماســى تدبير 
و اميد اســت كه در تنظيم اين ســند بر سر 
هر نوع زياده خواهــى احتمالى مانعى جدى 

تراشيدند.
به گزارش ايرنا، شــامگاه سه شــنبه گذشته، 
نشست شــوراى امنيت ســازمان ملل متحد 
برگزار شــد تا آمريكا گام آخر پروســه اى 
را كــه از 3 ماه پيش كليــد زده بود، بردارد 
و كشــورهاى عضو شوراى امنيت را مجاب 
به پذيــرش تمديد تحريم هاى تســليحاتى 
عليه جمهورى اســالمى كنــد. 31 خردادماه 
ســالجارى و ده روز پيــش از برگزارى اين 
نشســت، آژانس بين المللى انــرژى اتمى با 
القــاى آمريكا قطعنامه اى صــادر و از ايران 
خواست اجازه بازرسى از 2 نقطه مورد ادعاى 
آژانس را بدهد. كاخ ســفيد پيش از اين هم 
تالش كرده بود تا «آنتونيو گوترش» دبيركل 
ســازمان ملل را متقاعد كند تــا در گزارش 
خود به اعضا، موشــك هاى استفاده شده در 
حمله به تأسيســات نفتى آرامكو عربستان را 

داراى منشــأ ايرانى معرفى كند. روز سه شنبه 
هــم منتظر روى خوش شــوراى امنيت بود 
تا پيش نويــس قطعنامه اى را عليــه ايران به 
تصويب برســاند كه اظهارات قاطبه اعضا در 
حمايــت از برجام، اين ســناريو را تا به اين 
جاى كار ناتمام و واشنگتن را ناكام گذاشت.

در توضيــح اينكه چرا جامعــه جهانى به اين 
راحتى و تاكنــون تســليم زياده خواهى هاى 
آمريكا نشــده و اين كشــور تاكنون نتوانسته 
كشورهاى حاضر در برجام را به سوى انحالل 
كامل اين سند و تمديد تحريم هاى تسليحاتى 
هدايت كنــد؛ مى توان عوامل و داليلى مطرح 
كــرد اما به نظر مى رســد بندهــا و بنيان هاى 
برنامه جامع اقدام مشــترك خود از يكسو و 
تدبير و اقدامات تيم ديپلماسى وزارت خارجه 
از ســوى ديگر ايــن توافــق بين المللى را از 
دست درازى هاى سياســى و حقوقى «دونالد 
ترامــپ» رئيــس جمهورى آمريــكا، با تمام 

تالش هايش حراست كرده است.
در آســتانه ورود به ششمين ســال امضاى 
توافق نامه برجام و با وجود تمام دلواپسى ها 
و آيــات يأس خوانــده شــده در داخل و 
تكاپوى آمريكا و رژيم صهيونيستى در خارج 
براى نابودى اين ســند، هنوز هم بندهاى آن 
مى توانند براى حفاظت از حقوق مردم ايران 

كارســاز باشند. حجت االســالم والمسلمين 
«حســن روحانــى» رئيس جمهــورى روز 
گذشته در جلسه هيأت دولت و در توصيف 
كارشــكنى هاى آمريكا گفــت: «آمريكايى ها 
3/5 سال است كه تالش مى كنند براى اينكه 
برجام را بشــكنند، اما پس از 3/5 ســال باز 
هم وقتى شوراى امنيت سازمان ملل تشكيل 
مى شــود، غير از خود آنها، 14 عضو ديگر از 
برجام و از قطعنامه 2231 حمايت مى كنند.»

ســند برجام به بيــش از يك دهه مناقشــه 
هســته اى جهــان با ايــران پايــان داد، حق 
غنى ســازى هســته اى را براى اين محفوظ 
اعالم كرد، تحريم هــا و قطعنامه هاى 6گانه 
عليه جمهورى اسالمى را ملغى و زمينه هاى 
بهبود رابطه اقتصادى بــا دنيا را فراهم كرد. 
بســيارى از توطئه هاى ايران هراســانه رژيم 
صهيونيستى و حاشيه نشين هاى خليج فارس 
را نقش برآب كرد و ثبات نسبى اقتصادى و 
معيشتى براى مردم به ارمغان آورد. توصيف 
تك تك دســتاوردهاى برجــام مجال ديگر 
و مختــص به خــود مى طلبد امــا آنچه اين 
روزها آمريكا را ناتوان از تهديد جديد كرده 
اســت، امنيت بين المللى اســت كه در سايه 
برجــام به وجود آمــده و از منظر آن ها ايران 
در قالب اين توافق ديگر كشــور تهديد كننده 

صلح جهانى نيســت. اروپا و چين، روسيه و 
ديگر كشورهاى جهان نمى توانند اين گزاره 

را به راحتى ناديده بگيرند.
شــايد بــه همين دليل اســت كــه روزنامه 
نيويورك تايمز در شــماره ديــروز خود و 
پس از نشست شــوراى امنيت سازمان ملل 
با اشاره به اينكه اين پيشنهاد آمريكا نتيجه اى 
جز شكست در شــوراى امنيت سازمان ملل 
نداشــته، اذعان مى كند كه مقاومت در برابر 
درخواســت پامپئو نه فقط از جانب رقبايى 
همچــون چين و روســيه، بلكه از ســوى 
متحدان مهم واشــنگتن، بيانگر انزواى رو به 
گســترش و تأثير رو به افول آمريكا اســت. 
اين نشست، مثالى واضح از انزواى واشنگتن 
درباره مســأله ايران و همچنيــن مثالى براى 
شكســت آمريكا در 2 سال گذشته در زمينه 
قانع كردن ديگر اعضاى توافق هســته اى به 

پشتيبانى از رويكردش بود.»
ترامپ در 18 ارديبهشت 97 نتوانست برجام 
و بهره مندى ايــران از آن را تحمل كند و به 
همين دليل به صــورت يكجانبه از آن خارج 
شد. در 3 سال گذشته هم با تمام توان كوشيد 
اين توافق را نابود كند اما دســت كم تاكنون 
موفق به اين كار نشــده و نتوانســته اســت 

مكانيسم ماشه را فعال كند.

آمريكا نه توان تحمل دارد نه ياراى نابودى!

 رئيــس جمهور بــر ضــرورت پرهيز از 
موجب  كه  غيرضــرورى  تجمعات  برگزارى 

افزايش شيوع كرونا است تاكيد كرد.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى، 
در جلسه رؤســاى كميته هاى تخصصى ستاد 
ملى مبارزه با كرونا با انتقاد از رعايت نشــدن 
فاصله گــذارى نســبى در حمــل و نقل هاى 
عمومى، اين موضــوع را عامل ديگر افزايش 
تعداد مبتاليان عنوان كرد و از مسئوالن كميته 
اجتماعى- امنيتى خواســت نظارت و مراقبت 

خود را در اين باره تشديد كنند.
به گــزارش مهر، رئيس جمهور با اســتناد به 
گزارش هاى كميته آموزش ســتاد ملى مبارزه 
بــا كرونــا و ارزيابى هاى متخصصــان، دليل 

افزايش شــمار مبتاليان و قرار گرفتن برخى 
شــهرها در وضعيت قرمز را برپايى تجمع ها 
و مراسم هايى نظير ميهمانى ها، عروسى و عزا 
برشمرد و گفت: رعايت نشدن اصول بهداشتى 
و دســتورالعمل هاى پيشــگيرى در محيط ها 
و مكان هايى كــه از ابتدا دربــاره ممانعت از 
برگزارى آنها هشدار داده شده بود، عامل بروز 
اين مشكل است.روحانى تأكيد كرد: با توجه 
به گزارش ارائه شده از سوى كميته اجتماعى - 
امنيتى و بررسى هاى دقيق، مقرر شد در مناطق 
با وضعيت هشــدار يا قرمــز محدوديت هاى 

جديد به شكل كامًال هوشمند اعمال شود.
رئيس جمهور تأكيد كرد: مردم شــريف مطلع 
باشــند كه با توجه به تجارب به دســت آمده 

در ماه هــاى اخير، قرار نيســت محدوديت ها 
به شــكل كلى و وســيع برقرار باشد و اعمال 
محدوديت هاى جديد منطبــق بر محيط هاى 
شناسايى شــده و مبتنى بر روش هاى مؤثر در 
افزايش ابتال و شيوع بيمارى است كه براساس 
اين مصوبه به اســتانداران اختيارات الزم براى 
شهرســتان هاى قرمز آن استان واگذار خواهد 
شــد.روحانى در پى گزارش كميته بهداشتى 
درباره وضعيت كادر پزشكى كشور و نيروى 
انسانى فعال در حوزه بهداشت و درمان، گفت: 
مردم بزرگوار ايران متوجه باشــند بار سنگينى 
بــراى درمان بيمارى و مراقبــت و نگهدارى 
بيماران بدحال بر دوش كادر درمانى كشــور 
است. رئيس جمهور هشدار داد: رعايت نشدن 

شمار  افزايش  و  بهداشــتى  دستورالعمل هاى 
مبتاليان، كادر درمانى كشــور را دچار فشــار 
كارى و فرسايش جسمى و روحى مى كند و به 
انگيزه آنان كه تاكنون با ايثار و فداكارى فعاليت 
كرده اند لطمه جدى وارد خواهد كرد و ما نبايد 

بگذاريم چنين اتفاقى رخ دهد.
رئيــس جمهور در اين جلســه بــا تأكيد بر 
اينكه همه دســتگاه هاى دولتى و محيط هايى 
كه كارمنــدان دولــت در آن فعاليت مى كنند 
دســتورالعمل ها  رعايت  پيشــتاز  مى بايست 
باشند، گفت: تمامى وزارت خانه ها موظف به 
ارائه برنامه جامع ســازگارى با كرونا به كميته 
اجتماعى - امنيتى هســتند تا در ســتاد ملى 

بررسى و تصويب شود.

روحانى در جلسه رؤساى كميته هاى تخصصى ستاد ملى مبارزه با كرونا:

پرهيز از تجمعات غيرضرورى ضرورى است
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بهداشتنكتهدانشگاه
دانشجويان علوم پزشكى بيمه تأمين اجتماعى مى شوند

 مدير كل دانشــجويى وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام بيمه سالمت دستياران و 
دانشجويان دكتراى تخصصى دانشگاه هاى علوم پزشكى خبر داد و گفت: دانشجويان 
دوره دستيارى و دكتراى تخصصى phd مى توانند با مراجعه به پرتال صندوق رفاه 
دانشجويان وزارت بهداشت، ثبت نام خود را براى داشتن بيمه سالمت نهايى كرده، 
تا در اســرع وقت اطالعات به دست آمده در اختيار سازمان بيمه سالمت ايران براى 

صدور دفترچه براى اين دسته از دانشجويان قرار گيرد.
به گزارش ايســنا، مهندس رحمــان خدابنده لو ضمن بيان اين مطلب به تشــريح 
phd چگونگى اجرايى شدن بيمه سالمت دستياران و دانشجويان دكتراى تخصصى
پرداخت و گفت: برگزارى جلسات مكرر با دبيران شوراى مركزى شوراهاى صنفى 
دانشــجويان و دبيران شوراى مركزى شوراهاى صنفى دستياران و phd به ما كمك 
كرد تا بتوانيم از نزديك در جريان مشكالت دانشجويان قرار گرفته و در مسير رفع 

اين مشكالت اقدام كنيم.

زايمان زودرس افزايش خطر بيمارى قلبى را
 براى مادر به همراه دارد

 مطالعه جديد نشــان مى دهد زنانى كه زايمان زودهنگام داشته اند به مرور زمان با 
ريسك باالتر بيمارى قلبى مواجه هستند.

به گزارش مهر، محققان معتقدند پزشــكان بايد در زمــان ارزيابى احتمال بيمارى 
قلبى زنان، ســابقه زايمان آنها را نيز درنظر بگيرند. سرپرست تيم تحقيق، در اين باره 
مى گويد: «زايمان زودهنگام بايد به عنوان يك فاكتور پرخطر مســتقل بيمارى قلبى 

ايسكميك در طول زندگى درنظر گرفته شود.»
مطالعه نشــان داد زنانى كه زايمان زودهنگام داشــتند (هفته 34 تا 36 باردارى) در 
مقايسه با زنانى كه پس از اتمام باردارى كامل زايمان كرده بودند، در ده  سال پس از 

زايمان، 2 برابر بيشتر با خطر بيمارى قلبى ايسكميك روبه رو بودند.
همچنيــن زنانى كه بين هفته هاى 22 تا 27 زايمان كرده بودند 4 برابر بيشــتر با اين 

ريسك روبه رو بودند.

داروهاى كلسترول 
خطر مرگ كوويد 19 را كاهش مى دهند

 محققان دريافتند داروهاى استاتين كه براى كاهش كلسترول مصرف مى شوند به 
كاهش نرخ مرگ و مير بيماران كوويد 19 بسترى شده در بيمارستان كمك مى كنند.

به گزارش مهر، مطالعات حيوانى نشان مى دهد داروهاى استاتين مى توانند واكنش هاى 
ســلول هاى ايمنى را بهبود بخشند، التهاب را كاهش داده و روند پيشرفت آسيب به 

ريه ها را ُكند كنند، اگرچه هنوز تأثير اين دارو بر روى انسان مشخص نيست.
يك مطالعه ديگر هم نشان مى دهد كه مصرف داروى استاتين با كاهش نياز به دستگاه 
تنفس ونتيالتور، پذيرش در بخش مراقبت هاى ويژه و بروز سندروم حاد تنفسى در 

بيماران كوويد 19 مرتبط است.
بعالوه افراد مصرف كننده اســتاتين در مقايســه با افرادى كه ايــن دارو را مصرف 
نمى كنند داراى ميزان كمتر عالئم بيولوژيكى التهاب هســتند كه نشــان مى دهد اين 

داروها مى توانند از پيشرفت بيمارى در بيماران پيشگيرى كنند.

واريز مابه التفاوت ريالى سهميه اعتبارى سوخت 
خردادماه خودروهاى حمل و نقل عمومى

 مدير عامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور اعالم كرد كه مابه التفاوت ريالى 
سهميه اعتبارى سوخت خردادماه 512 هزار خودروى حمل و نقل عمومى، واريز شد.

به گزارش ايســنا، مرتضى ضامنى گفت: مابه التفاوت ريالى سهميه اعتبارى سوخت 
خردادمــاه 512 هزار خــودروى حمل و نقل عمومى با كاربــرى مختلف از جمله 
آژانس تاكسى تلفنى (زيرنظر شهردارى ها و صنفى)، تاكسى هاى اينترنتى، تاكسى هاى 
فرودگاهى و ويژه، تاكســى هاى شــهرهاى بــدون جايگاه CNG، تاكســى هاى 
برون شــهرى، ناوگان تحت پوشش آرامســتان ها، پيك موتورى و راهبران آموزشى 

و پرورش واريز شد.

آموزش و پرورش به دنبال اصالح محتواى 
دروس ابتدايى

 وزيــر آموزش و پرورش با اشــاره به اينكه افكار كوتــاه، اهداف بزرگ را محقق 
نمى كند، گفت: كار در ابتدايى خطير و پرمسئوليت است و درك مشترك بايد تا سطوح 

پايين يك مجموعه توسعه يابد.
به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى در گردهمايى مشترك مديران كل آموزش و 
پرورش و معاونان آموزش ابتدايى اســتان ها كه از طريق ويدئوكنفرانس برگزار شــد، 
اظهار كرد: اين يك جلســه عادى نيست بلكه جلسه اى استراتژيك و راهبردى است؛ 
زيرا در آن جهت گيرى ها براى حركت جدى و اساسى در دوره ابتدايى بررسى مى شود، 

بنابراين همه همكاران بايد با تمام وجود حضور داشته باشند.

احتمال كاهش تعداد پرسش هاى كنكور 
درصورت تشديد كرونا

 عضو كميســيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس اعالم كرد كه ســناريوهاى 
مختلفــى درباره نحوه برگزارى كنكور وجــود دارد كه لغو يا كوتاه كردن زمان آزمون 
براى حفظ ســالمت داوطلبان از جمله اين سناريوها اســت. به گزارش مهر ، مهدى 
اسماعيلى با تأكيد بر اينكه برگزارى كنكور سراسرى، ارشد و دكترى بستگى به شرايطى 
دارد كه با آن مواجه خواهيم شد، اظهار كرد: در نخستين نشست كميسيون آموزش در 
هفته آتى به اين موضوع پرداخته و با حضور مسئوالن اجرايى در اين باره تصميم گيرى 
خواهد شد. وى ادامه داد: قطعا درصورت تشديد شيوع ويروس به هيچ عنوان نمى توان 

كنكور را به صورت عادى برگزار كرد و سناريوهاى مختلف را بايد بررسى كرد.

تبعات فرسودگى والدين براى فرزندان
 طبــق تحقيقات به عمل آمــده، زمانى كه فرســودگى والدين به 
فرسودگى شغلى منجر مى شود، پيامدهاى مضرى هم براى والدين و 

هم براى كودكان ايجاد مى كند.
روانشــناس بالينى گفت: بــا بيان اينكه فرســودگى والدين مى تواند 
عواقب جدى براى خانواده ها داشــته باشد،  افزود:  همواره فرسودگى 
والدين،  ضمن تشديد عوامل استرس زا، با بى توجهى و خشونت شامل 
پرخاشگرى كالمى و جسمى مانند ســيلى زدن كه بيشتر كودكان را 

نشانه مى رود،  همراه خواهد بود.
پريســا رحمتى در گفت وگو با ايرنا گفت: برابر پروتكل هاى تشكيل 
خانواده، فرزندپرورى با مســئوليت همراه است و مطمئنا كار آسانى 
نيســت و زمانى كه اضطراب و نگرانى از جمله اختالالت استرس زا 
در اين رابطه مزمن مى شــود، اين  رويه مى تواند به فرسودگى والدين 

تبديل شود.
اين متخصص روان درمانگر اظهار كــرد:  والدينى كه از توانايى خود 
مطمئن نيستند اين ناتوانى ضمن ايجاد فرسودگى شديد شغلى، زمينه 
را بــراى جدايى آنها از فرزندان آماده خواهد كرد و از طرفى اين نوع 
فرسودگى مى تواند پيامدهاى مضر و منفى هم براى والدين و هم براى 
كودك،  از جمله افزايش بى توجهى والدين،  آسيب ها و افكارى درباره 

فرار را به دنبال داشته باشد.
 راهكار درمان

وى بــا بيان اينكه تحقيقات نشــان داده هر چقدر كــه والدين براى 
جلوگيرى از خستگى بر توانمندى خود بيافزايند،  براى كودكان مفيد 
است،  افزود: از آنجا كه فرسودگى والدين سبب به وجود آمدن شرم و 
گناه و در ادامه منجر به انزواى عاطفى آنان خواهد شد از اين رو گروه 
 درمانى بســيار مؤثر است، زيرا در اين روش والدين متوجه مى شوند 

كه تنها نيستند و با هم براى بهتر شدن تالش مى كنند.
رحمتى تصريح كرد: در گروه درمانــى، متخصصان روان درمانگر به 
والدين مى آموزند كه چگونه در برابر مشكالت اجتماعى، كمال گرايى 
و حمايــت نكردن والديــن از يكديگر ايســتادگى كننــد. والدين 
مهارت هاى تنظيم احساسات، مديريت استرس و راهكارهاى مؤثر در 

تربيت فرزند را در گروه  درمانى آموزش مى بينند.

آغاز پرداخت وام قرض الحسنه 
رهن و اجاره مسكن به مددجويان

 رئيس كميته امداد از آغاز مراحل پرداخت وام قرض الحسنه رهن 
مسكن به مددجويان خبر داد و گفت: 150 ميليارد تومان اعتبار براى 
كمك به تأمين هزينه هاى رهن و اجاره مســكن مددجويان پيش بينى 

شده است.
به گزارش ايســنا، سيدمرتضى بختيارى با اشاره به افزايش هزينه هاى 
رهن و اجاره مســكن به ويژه براى اقشــار محروم جامعه افزود: يكى 
از نگرانى هــاى كميته امداد در ماه هاى اخيــر موضوع رهن و اجاره 
مسكن مددجويان بوده كه بار ســنگينى بر دوش اين خانواده هاست 
كه در همين خصوص مكاتباتى با رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه 
داشته ايم و كميته اى هم به همين منظور تعيين شده و پيگيرى ها ادامه 

دارد.
وى ادامه داد: مذاكراتى هم با بنياد مســتضعفان و ستاد اجرايى فرمان 
امام در همين مورد انجام شد و در نخستين گام، رئيس بنياد مستضعفان 
مبلغ 150 ميليارد تومان براى كمك به تأمين هزينه هاى رهن و اجاره 

مسكن مددجويان كميته امداد و بهزيستى اختصاص داد.
رئيــس كميته امداد تأكيد كرد: صد ميليــارد تومان از اين مبلغ متعلق 
به مددجويــان امداد و 50 ميليارد تومان براى مددجويان بهزيســتى 

پيش بينى شده است.
بختيارى با بيان اينكه اين مبالغ از طريق صندوق قرض الحســنه امداد 
واليت به صورت وام در اختيار نيازمندان قرار مى گيرد، خاطرنشــان 
كرد: كميته امداد نيــز 50 ميليارد تومان به همين منظور درنظر گرفته 
و جمع مبلغ وام قرض الحســنه پرداختى به مددجويان براى كمك به 

هزينه هاى رهن و مسكن به 150 ميليارد تومان رسيده است.
وى ســقف وام مددجويان براى رهن مســكن در كالنشهرها را 20
ميليــون تومان عنوان كرد و گفت: مددجويان براســاس شــهر محل 
ســكونت در 3 سطح دسته بندى شــده اند كه در هر سطح متناسب با 
هزينه هاى رهن و مسكن شهرستان، رقم پرداختى تسهيالت متفاوت 

است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى كميته امداد، رئيس كميته امداد با بيان 
اينكه پرداخت اين تســهيالت وارد فاز اجرايى شــده است، افزود: 
مى دانيم كه اين رقم پاسخگوى ميزان افزايش هزينه هاى رهن و اجاره 
نيست؛ بنابراين از صاحبخانه ها تقاضا داريم در اين شرايط اقتصادى و 
تورم افسارگسيخته، يار و ياور هموطنان خود باشند تا به اميد خدا از 

اين روزهاى سخت عبور كنيم.

اطالعات: واكسن ايرانى كرونا به زودى روى انسان آزمايش مى شود 
 روزهاى خوش در راه است!!

تجارت: 15 روز ديگر آمار كرونا بدتر خواهد شد 
  مگه با كرونا جلسه داشتيد؟؟

ايران: دولت با تحريم ها و كرونا بجنگد يا شايعه ها
  خواهشا پيش از جنگ ماسك بزنه!!

بهار: همه ايران تهران نيست اهواز را دريابيد 
 گِله ها رو بذاريد براى بعد كرونا!!

تجارت: چهار مأموريت وزارت صمت در سال جهش توليد
  جهش كرونا، كاهش اقتصاد، افزايش بال، على بركت ا... !!!

جام جم: بازگشت به قرنطينه؟
 اين هم از عالقه به ويروس!!

همدان پيام: استقبال كم همدانى ها در روز هاى ابتدايى بازگشايى سينما
 فعال دارن ماسك مى دوزن!!

ايرنا: جلسه امروز روحانى، اردوغان و پوتين در رابطه با سوريه
 پس بايد 3 مدل ماسك بزنن!!

شروع: كمبودى براى توليد مرغ و گوشت نداريم
 مرغ ها خودشون كم آوردن!!

 جوان: كناره گيرى ترامپ از انتخابات جدى شد
 اين هم از لجبازى با كرونا!!

شهروند: سبقت بورس از بازار ارز و سكه 
 امسال كال سال سبقته!!

خراسان: صورت حساب كرونا چقدر است 
 كرونا سرش شلوغه ماشين حسابشو گم كرده!!

رسالت: سنگ بزرگ نشانه نزدنه
 اون مال پيش از كرونا بود!!

شرق: واكسن ايرانى كرونا در راه است
 البته اگه تو راه به پست دالل ها نخوره!!

شــرق: نماينده دادستان: مى گويند طبرى دستور بسته شدن پرونده را 
داده است

 پس مى تونه شاخ كرونا رو هم بشكنه؟؟

حضور مردم در فضاهاى بسته
 عامل شيوع كرونا

 رئيس اداره مراقبت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى معتقد است كه ميزان حساسيت مردم نسبت به كرونا 
در هفته هاى اخير كاهش يافته درحالى كه بايد درك درست و به دور 

از افراط و تفريطى درباره كرونا داشته باشند.
حسين عرفانى در گفت  وگو با ايرنا درباره مهم ترين داليل افزايش ابتال 
به ويروس كرونا در كشور در روزهاى اخير افزود: در كشور پهناورى 
مثل ايران، همه استان هاى كشور شــرايط يكسانى از نظر همه گيرى 
كوويد 19 نداشــته اند و الزم است با توجه به شرايط و وضعيت هر 

منطقه درباره اقدامات كنترل همه گيرى، تصميم گيرى و اقدام شود.
وى ادامه داد: به عنوان مثال در نهم تيرماه، استان هاى تهران، خوزستان، 
آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى، خراســان رضوى، هرمزگان و 
سيستان و بلوچستان تعداد مرگ قابل توجهى نسبت به ساير استان ها 
داشتند؛ بنابراين در دامنه افزايشى موج نخست بيمارى، استان هايى كه 
سير افزايشى دارند نسبت به اسفند و فروردين تعدادشان بيشتر است.

عرفانى افزود: كليد اصلى كنترل بيمارى واگير، حفظ فاصله اجتماعى، 
اســتفاده از ماســك و رعايت رفتارهاى مربوط به بهداشت تنفس و 

دست است كه بايد توسط مردم رعايت شود.
رئيس اداره مراقبت بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت گفت: درست 
اين است كه مردم نترسند و از طرفى بيخيال هم نباشند و درك درستى 
نسبت به خطر داشته و رفتارى به دور از افراط و تفريط داشته باشند.

كسب رتبه برتر
 سازمان دانش آموزى همدان در كشور

 رئيس ســازمان دانش آموزى همدان از كسب رتبه ممتاز كشورى 
توسط اين سازمان در سال 98 خبر داد.

رضا ميرزايى در گفت وگو با پانا گفت: بر اســاس نامه شماره 29528
از سوى سازمان مديريت بحران كشور در اجراى موفق بيست ويكمين 
مانور سراسرى زلزله و ايمنى مدارس با شعار «مدرسه ايمن - جامعه 
تاب آور» سازمان دانش آموز استان همدان با توجه به بهترين عملكرد 

شايسته دريافت امتياز ممتاز شد.
وى افــزود: با توجــه به برگزارى مانــور در 8 آذر، با هماهنگى هاى 
انجام شده سازمان دانش آموزى با اداره كل مديريت بحران استاندارى 
همدان، فرماندارى، شــهردارى، صدا و ســيما، فوريت هاى پزشكى، 
آتش نشــانى و نيــروى انتظامى به مدت حدود 2 مــاه در مدارس به 
دانش آمــوزان، آموزش هاى تخصصى در موضــوع پناه گيرى امن و 

خروج مطمئن در هنگام وقوع زلزله ارائه شد.
همچنين همزمان به كادر آموزشى مدارس و خانواده هاى آنها و مردم 

محله هاى اطراف مدارس آموزش هاى تخصصى ارائه شد.
ميرزايى ضمن قدردانى از مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
كه در اين باره تالش بسيارى داشتند، گفت: هدف ما آموزش واقعى به 
جامعه هدف بود و از انجام كارهاى صورى پرهيز شــد. در اين 2 ماه 
بيش از 20 جلسه هماهنگى با ارگان هاى ذى ربط برگزار شد و در روز 
مانور، دانش آموزان، معلمان، خانواده هاى دانش آموزان و مردم محله در 
مدرسه نمادين فروغ حاضر شده و با حضور مديركل محترم آموزش 
و پرورش اســتان، مديركل محترم مديريت بحران و همه مســئوالن 

ذى ربط، مانور با موفقيت برگزار شد.

 چندماهى از پاندمى كرونا در دنيا مى گذرد 
و انتظار براى بار بســتن اين ميهمان ناخوانده 
به سرانجامى نرســيده است. هر چند در ابتدا 
سياستگذاران برخى كشورها منكر همه گيرى و 
مخاطرات ويروس كوويد 19 بودند كه اپيدمى 
قابل توجه آن، جز قبول وضعيت قرمز و يافتن 
راهكارى براى جلوگيرى از تلفات انســانى 
بيشتر باقى نگذاشت اما هنوز هم دانشمندان در 
توسعه يافته ترين كشور ها نيز از دستيابى به دارو 
و واكســن مورد تأييد براى مهار اين بيمارى 

عاجز مانده اند. 
در كشــور ما نيز با برگزارى جلسات متعدد و 
صدور دستورالعمل ها براى جلوگيرى از شيوع 
كرونا برنامه ريزى شد اما درنهايت با توجه به 
خســارات قابل توجه اين وضعيت به اقتصاد 
كشور و معيشت مردم شعار فعاليت «آرى» اما 
تجمع و ترددهاى غيرضرورى «نه» جايگزين 
تدابير ديگــر از جمله ادامه قرنطينه و رعايت 

فاصله اجتماعى شد.
متأســفانه درحال حاضر پس از گذشت چند 
هفته و گذشــت تعطيالتى محدود همچنين 
بر اســاس گفته وزيــر بهداشــت و درمان، 
عادى ســازى ويروس كرونا، آمار مبتاليان به 

اين بيمارى خيز شديدترى برداشته است.
 هر ده دقيقه يك فوتى كرونا 

در كشور 
بر اســاس اعالم رســمى وزارت بهداشت و 
درمان آمار مبتاليان به كرونا در اين بازه زمانى 
(تا سيزدهم تيرماه) نفر رسيده است بر اساس 
اين آمار هر ده دقيقه يك ايرانى به دليل ابتال به 

كرونا مى ميرد.
ســخنگوى وزارت بهداشــت گفته است: در 
24 ساعت گذشته بر اساس معيارهاى قطعى 
تشخيصى، 2 هزار و 536 بيمار جديد مبتال به 
كوويد19 در كشور شناسايى شد كه يك هزار 

و 461 مورد بسترى شدند.
وى يادآور شــد: مجموع بيمــاران كوويد19
در كشــور به 225 هزار و 205 نفر رســيده و 
متأســفانه در طول 24 ســاعت گذشته، 162
بيمار جان خود را از دست داده اند و مجموع 
جان باختگان اين بيمارى در كشور به ده هزار 

و 670 نفر رسيده است. 
 افزايش شديد مبتاليان كرونا 

در يك ماه گذشته در همدان 
همچنين بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشكى 
و خدمات درمانى استان همدان آمار مبتاليان 
در همدان از ابتداى شــيوع كرونا ويروس در 
كشــور، تاكنون هــزار و 734 همدانى كرونا 
گرفته اند كه از اين ميان بيش از 600 مورد در 

يك ماه اخير مبتال شده اند.
معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان مى گويد: تعداد موارد قطعى ابتال 
به ويروس كرونا در اســتان هزار و 734 نفر 

بوده و 168 نفر نيز متأسفانه فوت كرده اند.
درحال حاضر  مى دهــد:  ادامه  كرمى  منوچهر 
افراد مشــكوك به ابتال نيز 459 نفر هستند كه 
از اين تعداد 152 مورد قطعاً به ويروس كرونا 

مبتال هستند.
وى گفــت: روند شــيوع اين ويــروس در 
شهرستان هاى همدان، مالير و نهاوند بيشتر از 

ساير شهرستان ها است.
 آيا آمار مبتاليان قابل استناد است؟

براى بررســى آمار دقيق مبتاليان ابتدا بايد به 
اين موضوع پرداخت كه اگر فردى مشكوك و 

يا نگران ابتال به اين ويروس باشد بايد به كجا 
مراجعه كند و چگونه از مبتال نشدن به بيمارى 
مطمئن شــود؛ زيرا 80 درصد افراد مى توانند 
بدون هيچ عالمتى ناقل اين بيمارى باشــند و 
بدون اينكه خود بدانند درحال انتقال كرونا به 

ديگران بوده و بيمارى را گسترش دهند.
يكى از كاركنان دستگاه هاى اجرايى همدان در 
اين ارتباط بــه خبرنگار همدان پيام مى گويد: 

چند روزى است متوجه شديم 
نتيجه تســت كروناى يكى از 
همكاران جوان ما مثبت شده 
است، با توجه به تردد ايشان 
در محل كار و رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى، همه 
كاركنــان نگران ابتــال به اين 

ويروس هستيم.
وى ادامــه داد: بــا هماهنگى 
مدير مجموعــه، مكاتبه اى با 
دســتگاه متولى بــراى انجام 
غربالگــرى و تســت كرونا 
انجام شــد كه در پاسخ گفته 
تست  اين  انجام  امكان  شــد 
براى همه وجود ندارد و صرفا 
افراد داراى عاليم مى توانند با 
مراجعه بــه درمانگاه ديباج و 

درصورت تأييد پزشك تست را انجام دهند.
وى ادامه داد: با توجه به اين موضوع ما كماكان 
در محل كار حضور داريم كه با توجه به زمان 
نهان اين بيمارى نگرانى ابتالى ما، خانواده ها و 

ارباب رجوع در اين دستگاه وجود دارد.
قطعا يك دســتگاه اجرايى داراى چارچوب 
منظم ادارى است و افزايش تعداد مبتاليان قابل 
رصد اســت؛ بنابراين اين احتمال براى ابتالى 
يك فرد بــازارى و درگيرى تعداد بيشــترى 
بــه اين ويروس وجود دارد، زيرا مشــكل در 
بى عالئم بودن درصــد قابل توجه مبتاليان و 
استعداد انتقال شديد اين ويروس به گفته وزير 
بهداشت و درمان شــترگاوپلنگ است؛ زيرا 

مى تواند گاز بگيرد و لگد و شاخ بزند.
در ادامه به ســراغ افراد بدون عالمتى كه تنها 
به دليل اجبار به تــردد و امرار معاش هر روز 
با افراد بسيارى ارتباط دارند مى رويم، افرادى 
كه به دليل وجود يك خويشاوند داراى بيمارى 

زمينه اى، نگران ابتال به اين بيمارى هستند.
 به گفته مســئوالن بهداشت و درمان، اين فرد 
نمى تواند از مســير دولتى و به صورت رايگان 

تست ابتال به ويروس كرونا را انجام دهد، براى 
اين افراد راهكار ديگرى اتخاذ شده است.

 شوك 600 هزار تومانى 
يك منبــع آگاه در گفت وگو با همدان پيام از 
انجام تست تشخيص كرونا براى عموم توسط 
2 آزمايشگاه خصوصى در سطح همدان خبر 
داد و گفت: اين آزمايشگاه ها كيت هاى وارداتى 
را تهيــه كرده و براى افــرادى كه نگران ابتال 
هستند تســت را اتجام 

مى دهند. 
خبرنگار  پيگيــرى  بــا 
همدان پيام متوجه هزينه 
شديم؛  تست  اين  انجام 
به گفتــه متصدى يكى 
آزمايشــگاه هاى  اين  از 
انجام  هزينه  خصوصى، 
براى  كرونا   pcr تست 
افراد 600 هــزار تومان 
است. وى گفت: 2 نوع 
تســت به صورت تست 
خون كه تنها بيانگر فعال 
شدن سيستم ايمنى بدن، 
كه ممكن است به خاطر 
هر نوع بيمارى باشد، با 
هزينه 69 هزار تومان و 
تســت اصلى با عنوان pcr كه بيانگر قطعى 
ابتال به ويروس اســت در آزمايشگاه با هزينه 
600 هزار تومان انجام مى شود. وى در پاسخ 
به وجود تعهد بيمه بــراى جبران هزينه ها آن 

را رد كرد. 
هزينه 600 هزار تومان براى گرفتن نمونه از 
افرادى كــه امكان ابتال به هر دليلى مى دهند 
و نبود پوشــش بيمه قطعا ســبب اســتقبال 
نشــدن از انجام تست مى شود كه در نهايت 
آمار تعداد مبتاليــان را كاهش مى دهد. اين 
درحالى است كه ديگر كشورها نمونه گيرى 
منظــم از احاد مــردم را براى بــراى تعيين 
وضعيت پيشــرفت يا پس رفت اين بيمارى 

لحاظ كرده اند.
  انجام تست كرونا ضرورت ندارد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى همدان، 
انجام تســت تخصصى تشــخيص كرونا را 
ضرورى نمى داند و مى گويد: معاينات بالينى 
مانند مراقبت سطح اكسيژن خون، اسكن ريه و 
تب براى تشخيص اوليه ابتال به ويروس كرونا 

انجام مى شود.

وى انجام تســت براى گروه هاى مختلف از 
جمله گروه هاى خطر را بى فايده دانســت و 
گفت: اگر اين تســت را امروز انجام دهيم و 
نتيجه منفى باشــد، ممكن اســت پس از يك 
ســاعت به اين ويروس مبتال شــود؛ بنابراين 
انجام مراقبت و رعايت نكات بهداشتى بيشتر 

از تست براى اين افراد مورد نياز است.
وى با اشــاره به درصد باالى افــراد مبتال اما 
بدون عالمت در ويروس كرونا، اين موضوع 
را دليلى براى رعايت عموم افراد عنوان كرد و 
گفت: همه افراد در مكان هاى عمومى بايد از 

ماسك استفاده كنند.
وى با اشــاره به هزينه هــاى قابل توجه انجام 
تســت كرونا افــزود: به دليــل واردات اين 
كيت هاى تشــخيصى و همچنين نبود پوشش 
بيمه ها اســتفاده از آن براى تشــخيص نهايى 

بيمارى انجام مى شود.
 كاركنان بهداشــت و درمان امكان 

تست ندارند 
محدوديت در انجام تست كرونا مختص عموم 
مردم  نيست و بر اساس اطالعيه روابط عمومى 
مركز بهداشت شهرستان همدان پيرو مصوبه 
كميته پيشــگيرى، مراقبت و كنترل كوويد 19

مــورخ 8 تيرماه 99 با عنايــت به محدوديت 
كيت هــاى تشــخيصى بيمــارى موصوف، 
نمونه گيــرى از همكاران بدون انديكاســيون 
مقدور نبوده و بر اين اساس به درخواست هاى 
همكاران محترم خــارج از مفاد پروتكل هاى 

ابالغى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تســت تشــخيصى كرونا زنجيره 

انتقال را كند مى كند 
به گفته يك پزشك متخصص انجام تست ابتال 
به كرونا براى افرادى كه عالمت كمترى دارند 
يا بى عالمت هســتند، مى تواند روند پيشرفت 
بيمــارى را كنترل كند؛ اين امــر به ويژه براى 

اطرافيان بيمار مبتال به كرونا ضرورى است.
وى ادامه مى دهد: كند شــدن زنجيره انتقال از 
پيامدهاى انجام تست كرونا براى افراد نگرانى 

كه احتمال ابتال مى دهند، خواهد بود. 
وى با بيان اينكه آمار ارائه شــده قابليت استناد 
ندارد و تعداد مبتاليان بســيار بيشــتر است، 
گفت: پيشنهاد مى شــود راهكارى براى انجام 
تست رايگان كرونا با توجه به گروه بندى هاى 
مختلف جامعه ارائه شود تا ضمن  نمونه گيرى 
دقيق تر، راهى براى جلوگيرى از پيشرفت اين 

بيمارى در كشور اتخاذ شود.

pcr شيوع بيشتر كرونا در حاشيه هزينه سرسام آور تست

شوك 600 هزار تومانى 
براى تست كرونا

بــه گفته يك پزشــك 
انجــام  متخصــص 
تســت ابتال بــه كرونا 
كــه  افــرادى  بــراى 
دارند  كمتــرى  عالمت 
هســتند،  بى عالمت  يا 
پيشرفت  روند  مى تواند 
كند؛  كنترل  را  بيمــارى 
براى  به ويــژه  امر  اين 
به  مبتال  بيمار  اطرافيان 

كرونا ضرورى است
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سركه ارزان نخوريد!
 يك توليدكننده ســركه از استفاده از اســيد استيك توليد شده در 
صنايع پتروشيمى در برخى واحدهاى زيرپله اى و كوچك خبر داد كه 
به دليل داشتن فلزات سنگين سرطان زا است و به خريداران هشدار داد 
كه به دنبال سركه هاى ارزان نباشند؛ زيرا عموما تفاوت قيمت سركه هاى 

تقلبى و اصلى 2 هزار تا 3 هزار تومان است.
نام آور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در فرايند سنتى با تخمير انواع 
ميوه و تبديل آن به الكل، در نهايت الكل تبديل به اســيد مى شود كه 
همان سركه است. به عبارت ديگر قند تبديل به الكل و الكل تبديل به 
سركه مى شود، اما در فرايند صنعتى يا توليد سركه تقطيرى كه در بازار 
مرسوم است، الكل كه مستقيم از گلوكز، نشاسته ذرت يا مالس چغندر 
گرفته شده، در مقابل باكترى، هوا و دما به اسيد يا سركه تبديل مى شود.

اما به گفته وى، برخى شــركت هاى ســودجو از اســيد استيك توليد 
شــده در صنايع پتروشيمى استفاده مى كنند كه داراى فلزات سنگين و 
سرطان زا اســت كه توليدكنندگان آن را با آب رقيق و در بازار عرضه 

مى كنند.
نــام آور با بيان اينكه اين واحدها عمدتــاً به صورت زيرپله اى و بدون 
مجوز و برخى واحدهاى كوچك فعاليت مى كنند، تصريح كرد: وزارت 
بهداشــت و سازمان ملى اســتاندارد درصورت اطالع با آنها برخورد 
مى كننــد، اما چون اين واحدها عمدتا بــدون مجوز فعاليت  مى كنند، 

نظارتى بر كار آن ها صورت نمى گيرد.
وى  تصريح كرد: امكان تشــخيص اين ســركه ها براى مصرف كننده 
وجــود ندارد و خريداران هم معموال به دنبال قيمت پايين تر هســتند؛ 
اما شهروندان بايد توجه كنند عموماً در بازار فاصله قيمتى 2 تا 3 هزار 
تومانى بين ســركه هاى اصلى و تقلبى وجود دارد. البته توليدكنندگان 
مجوزدار ده تا 15 درصد ســود مى برند، اما واحدهاى توليدى تقلبى 

ممكن است تا 400 درصد هم سود دريافت كنند.
اين توليدكننده با بيان اينكه عمدتاً اين واحدهاى تقلبى در قم، شــهر 
رى و ورامين فعاليت مى كنند، گفت: هر سال در 3 تا 4 ماه پر مصرف 
اين محصول كه از تير و مرداد آغاز مى شــود، چند برند با توليد تقلبى 
سركه سهمى از بازار را مى گيرند و سال آينده با برندهاى جديد دوباره 

وارد بازار مى شوند.
 سازمان ملى استاندارد چه مى گويد؟

براى كســب اطالعات بيشتر و اطمينان از اطالع بيشــتر از ابعاد اين 
تخلف موضوع را با سازمان ملى استاندارد مطرح كرديم كه اين سازمان 
در پاســخ به ايسنا اعالم كرد: سركه مشمول اجراى مقررات استاندارد 
اجبارى اســت؛ بنابراين توليد، تمركز، توزيع و فروش اين كاال بدون 
عالمت اســتاندارد ممنوع بوده و درصورت مشــاهده كاالهاى بدون 
عالمت و يا باكيفيت پايين تر از استاندارد، كاالهاى مربوطه توقيف و با 
متخلف مطابق با مفاد بند جرائم و مجازات هاى قانون تقويت و توسعه 

نظام استاندارد برخورد خواهد شد.
يكى از تقلبات رايج در صنعت سركه سازى، رقيق سازى اسيد استيك 
خوراكى و يا صنعتى با آب تا رسيدن به اسيديته مطلوب سركه است، 
به همين منظور براى پيشــگيرى از تقلب در استاندارد توليد سركه از 

اسيد استيك خوراكى و يا صنعتى ممنوع است.

مديركل امور مالياتى استان همدان خبر داد
تمديد مهلت پرداخت ماليات مشاغل 

خودرويى تا پايان مردادماه
 مهلــت پرداخت ماليات 
1398 سال  عملكرد  مقطوع 
صاحبان مشــاغل خودرويى 
تا پايان مردادماه ســالجارى 

تمديد شد.
مالياتــى  امــور  مديــركل 
اســتان همدان با اشــاره به 
از  صــادره  دســتورالعمل 
ســوى رئيس كل ســازمان 
امور مالياتى كشــور، مهلت 

پرداخــت ماليــات مقطوع عملكرد ســال 1398 صاحبان مشــاغل 
خودرويى را كه براساس مصوبات هفدهمين جلسه ستاد ملى مديريت 
كرونا و به استناد دستورالعمل پيشين اين سازمان، 31 خردادماه 1399

اعالم شده بود، به مدت 2 ماه تمديد كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد 
دلشــادى افزود: صاحبان مشــاغل خودرويى تا پايان مردادماه براى 
پرداخت ماليات مقطوع عملكرد سال 1398 مهلت دارند و درصورت 
پرداخت نكردن ماليات در مهلت تعيين شده، مشمول جريمه موضوع 
ماده 190 قانون ماليات هاى مســتقيم مصوب 1366 و اصالحيه هاى 

بعدى آن هستند.

مشموالن سهام عدالت براى ديدن 
سبد سهام شان چكار كنند؟

 امــكان ويرايش اطالعات براى مشــموالن ســهام عدالت ديگر 
وجــود ندارد.  WWW.SAMANESE.IR در درگاه اينترنتــى
ايــن درحالى اســت كه ايــن افراد بــراى ورود بــه درگاه اينترنتى
ذكر شــده و ديدن سبد خود، بايد شــماره همراهشان به نام خودشان 
باشد. در اين راستا معاون شركت سپرده گذارى مركزى و تسويه وجوه 

توضيحاتى ارائه كرد.
عليرضا ماهيار در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه شــماره تلفن 
همراه فرد بايد با كد ملى فرد مطابقت داشته باشد، اظهار كرد: چنانچه 
مطابقت نداشــته باشد، زمانى كه مى خواهند وارد درگاه اينترنتى فوق 
بشوند، اين ســامانه از آن ها مى خواهد شــماره جديد كه با كد ملى 

مطابقت دارد را اعالم كنند.
وى ادامه داد: پس از آنكه افراد شماره را وارد مى كنند، سيستم استعالم 
مى گيرد و پس از 24 ســاعت، اگر جواب استعالم مثبت باشد، به فرد 
اطالع رســانى مى شود كه مشكل برطرف شد و پس از اين مى تواند با 

شماره جديد وارد سامانه شود. 
در اين راســتا و در طول 3 هفته اخير، يك ميليون و 300 هزار نفر 
شماره همراه خود را تغيير داده اند. البته متقاضيان مى توانند با تماس 
با شــماره 1569 مشــكالت خود را مطرح كرده و سؤاالت خود را 

بپرسند.
بر اســاس اين گزارش، فقط آن دسته از مشموالن سهام عدالت مى توانند 
WWW.SAHAMEDALAT.IR پرتفوى خود را در درگاه اينترنتى

مشاهده كنند كه پيش از اين روش مستقيم را براى مديريت سهام خود 
انتخاب كرده  باشند.

بخشنامه جديد استخدام رسمى دولت ابالغ شد
 رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان ادارى و استخدامى در بخشنامه مشترك 
به تمام دستگاه هاى اجرايى، دستورالعمل به كار گيرى و استخدام نيروى انسانى را ابالغ كردند.

به گزارش تسنيم، در اين بخشنامه تصريح شده است كه با عنايت به اينكه بر اساس بند (ب) 
تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 كل كشور، تمام اختيارات دستگاه هاى اجرايى موضوع 
ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كشور كه اعتبارات هزينه اى خود را از محل قانون مذكور 
و پيوســت هاى آن دريافت مى كنند و داراى مقررات خاص ادارى و استخدامى هستند، به 
اســتثاى دستگاه هايى كه به حكم قانون اساســى مقررات خاص دارند، درباره استخدام و 

به كارگيرى نيروى انسانى در سال 1399 موقوف االجرا شده و هر گونه استخدام و به كارگيرى 
نيروى انسانى در تمام دستگاه هاى مشمول تنها بر اساس مجوز صادره از سوى سازمان ادارى 
و اســتخدامى كشور و دريافت تأييديه تأمين اعتبار از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور 

مبنى بر پيش بينى بار مالى در قانون است.
بر اســاس اين بخشنامه، دســتگاه هاى اجرايى مشمول موظف هســتند كه در چارچوب 
ســاختار سازمانى مصوب و بر پايه شاخص ها و استاندارد هاى نيروى انسانى و درصورت 
تعيين شــاخص ها و در راستاى استفاده بهينه از نيرو هاى موجود، در گام نخست نسبت به 
سامان دهى و ظرفيت سازى نيروى انسانى خود اقدام كنند و سپس درصورت كمبود نيروى 
انسانى، تقاضاى جذب نيروى انسانى مورد نياز جديد خود را به سازمان ارسال تا با رعايت 

قوانين و مقررات مربوط نســبت به بررسى و صدور مجوز تأمين نيروى انسانى مورد نياز 
اقدام شود.

اين بخشنامه تصريح مى كند كه دستگاه هاى اجرايى مشمول موظف هستند كه پس از صدور 
مجوز استخدام يا به كارگيرى نيروى انسانى از سوى سازمان، نست به دريافت تأييديه تأمين 

اعتبار الزم از سوى سازمان برنامه و بودجه كشور، اقدام كنند.
همين بخشــنامه تأكيد مى كند كه استخدام در دســتگاه هاى اجرايى پس از دريافت مجوز 
استخدام و تأييديه تأمين اعتبار، از طريق تنظيم و انتشار آگهى استخدام بر اساس پست هاى 
بالتصدى، در چارچوب ضوابط و درنظر گرفتن سهميه استخدامى ايثارگران و معلوالن و از 

طريق آزمون فراگير كه توسط سازمان برنامه ريزى مى گردد، صورت مى پذيرد.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى 
  نوبت اول

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

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/14

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب 
و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/04/14 لغايت 1399/04/19 تاپايان وقت ادارى.

*آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/04/30 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/04/31 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در 
سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/04/30 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

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

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

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

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

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد
مبلغ تضمين شركت 

در فرآيند ارجاع 
كار(ريال)

ساعت بازگشايى

209900700100002210,761,657,879538,082,8949تجهيز، فنس كشى و نصب سيستم حفاظتى مجتمع جنت آباد شهرستان اسدآبادع/99/114-1

اجراى خط انتقال، اصالح شبكه، فنس كشى، نصب شيرآالت، ساخت حوضچه و ساخت اتاقك ع/99/115-1
209900700100002322,266,040,6391,113,302,0329:30كلرزنى مجتمع آبرسانى تخت شهرستان رزن 

209900700100002413,081,418,106654,070,90510اجراى شبكه داخلى آب شرب روستاى تفريجان مجتمع سنگستان شهرستان همدان ع/99/116-1

شركت آب و فاضالب استان همدان

 امروزه بايد ســازمان تعزيرات هوشمندانه 
به پرونده مختلفان اقتصادى و صنعتى بپردازد 
تا كسى بيهوده متضرر نشود؛ زيرا هميشه يك 

سوى ضرر شهروندان هستند.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از تخلفات سازمان 
تعزيــرات حكومتى كشــور در آئين تكريم و 
معارفه مديــركل تعزيرات حكومتى اســتان 
همدان، اظهار كرد: راهبرد اساســى ســازمان 
تعزيرات داشتن هنر تســهيلگرى بوده و نياز 
اين زمان به افرادى است كه هنر قضايى و شبه 

قضايى داشته باشند.
محمد بارانى با بيان  اينكه بايد به گونه اى عمل 
كنيم كه در اســتان همدان مانع توليد و رونق 
اشتغال نشويم، افزود: كسب و كارهاى مختلف 
از آبان ماه سال گذشته اوضاع خوبى نداشته و 
در اواخر بهمن با شــيوع ويــروس كرونا مهر 
تأييدى بر كســب و كار نامناسب زده شد و ما 
نبايد بر محور خشك مالحظات قانونى حركت 

كرده و آنها را بيشتر متضرر كنيم.
معاون اجتماعى و پيشگيرى از تخلفات سازمان 
تعزيرات حكومتى كشــور با اشاره به اينكه در 
همدان مانند ســاير اســتان ها بايد تصميمات 
براساس مصلحت استان، با خردجمعى همراه با 
احترام به سرمايه اجتماعى اتخاذ شود، ادامه داد: 
موقعيت كشور و استان بايد در صدور رأى و 
رسيدگى هاى تعزيراتى لحاظ شود و تصميماتى 
اتخاذ نشود كه توليد، اشتغال و كسب و كار را 

تهديد كند. 
وى خاطرنشــان كرد: هدف اين سازمان تنها 
برخورد با چند متخلف نيســت، هدف متعالى 
ســازمان رونق كسب و كار است و در شرايط 
كنونى رونق گردشگرى و بنگاه هاى اقتصادى 
همان حمايت از مالكيــت فكرى بوده و بايد 
راهبرد مبارزه به راهبرد تسهيلگرى تبديل شود.
بارانى با اشاره به اينكه بايد مداخالت تبديل به 
برچسب زنى نشود به گونه اى كه اگر صنعتگرى 
ده ها سال درحال خدمت است با يك پرونده، 
كســب و كار وى تعطيل نشود، تصريح كرد: 
در كنــار توليــد، بــر توزيع و مصــرف بايد 
نظارت باشــد اما به جاى ذره بين برداشتن بايد 
قلم هدايت را در دســت گرفته تا عادالنه ترين 
توزيع، درســت ترين توليد و هوشمندانه ترين 

مصرف را داشته باشيم.
وى پيروى از افكار انقالبى را راهبرد مبتنى بر 
قانون دانست و گفت: ذهن تسهيلگر و هوشمند 
كه درك درستى از وضعيت كنونى جامعه داشته 

باشد، از صفات مدير نظارتى است.
 آمادگى مبارزه با قاچاق 

با هر نوع رنگ و لعابش را داريم
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان نيز تأكيد 

كرد: آمادگــى الزم براى مبارزه بــا قاچاق با 
هرگونــه رنگ و لعابش را در اســتان همدان 

داريم.
محمدرضا عدالتخواه مطرح كرد: بحث رويكرد 
پيشــگيرانه در رابطه با تخلفات صنفى وجود 
دارد امــا اگر تخلفات پيگيرى نشــود موجب 

ايجاد آشفته بازار كنونى خواهد شد.
وى  تصريح كرد: بخشى از مشكالت اقتصادى 
بازار امروز مربوط به تحريم اســت و بخشى 
ديگر به سوءمديريت برمى گردد اما اگر به دنبال 
ثبات در كشــور در حوزه اقتصادى هســتيم 
بايد توليداتى فراتر از نياز جامعه داشته باشيم 
تا با صادرات به ســاير كشورها از اين بحران 

اقتصادى عبور كنيم.
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه 
امروز با وجود ويروس كرونا نياز كشور تأمين 
شده اســت، اعالم كرد: بايد در راستاى تحقق 
«جهش توليد» در بخش هاى مختلف با جديت 

برخورد شود تا مشكالت خرد نيز حل شود.
وى تصريح كرد: امروز يكى از خطرات جدى 
كه مانع رشد توليد داخلى است، پديده قاچاق 
است و سازمان تعزيرات حكومتى وظايف در 
اين زمينه مهمــى دارد، هر چند قوانين در اين 
زمينــه ابهاماتى دارد كه بايد برطرف شــود تا 

تسهيلگرى معنا يابد.
عدالتخواه ادامه داد: قاچــاق در هر نوع براى 
فعال اقتصادى، مصرف كننده و چرخه مصرف 
مضر اســت و بايد با توجه و دقت از وقوع آن 
جلوگيرى شــود عالوه بر آن از اعمال نفوذها 
و رنگ و لعاب هايش جلوگيرى به عمل آيد و 
بايد مردم هم به اين موضوع توجه داشته باشند.

معاون امور اقتصادى استاندارى همدان نيز در 

اين آئين نگاه مســئوالن اســتان را در راستاى 
گره گشايى و خدمت به مردم دانست و گفت: 
امروز مشكالت اقتصادى بسيارى گريبان مردم 
را گرفتــه و در اين زمينه در حوزه تنظيم بازار 

بايد جدى تر عمل شود.
ظاهر پورمجاهــد، مديريت انقالبى و جهادى 
را حلقــه مفقوده اقتصاد امروز اعالم و تصريح 
كــرد: بايد ببينيم چه اتفاقى افتاده كه در بحران 
افزايش قيمت هــا عده اى به دنبال احتكار اقالم 

اساسى هستند.
معاون اســتاندار همــدان در پايان مطرح كرد: 
خودكنترلى و احكام جامعه دينى بايد در بازار 
پررنگ تر شود و اگر حاكميت در بازار منصفانه 

باشد، مشكالت از بين مى رود.
مديركل سابق تعزيرات حكومتى استان همدان 
هم خاطرنشــان كرد: اســتان همدان مردمى 
باهوش، دانا و آينده نگر داشــته و نيازمند مدير 

منعطف است.
عليرضا حسن پور ادامه داد: بازار همدان يكى از 
منصف ترين بازاريان ايران را دارد، به گونه اى كه 
در زمان بروز مشــكل، بازاريان خود مشكل را 

حل كرده و شرايط را سامان داده اند.
وى افزود: موفقيت و حل مشكل در زمان مقرر 
در استان همدان با هماهنگى و همراهى اتفاق 
افتاده و همراهى حوزه قضايى و اجرايى در اين 

استان زبانزد است.
مديركل جديــد تعزيرات حكومتى اســتان 
همدان نيز در آئين معارفه خود، مديريت در 
اين حوزه را رسالت سنگينى دانست و گفت: 
در شــرايط كنونى و نارضايتى مردم تنها راه 
عالج سرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف و 
استفاده از افراد باتقوا در پست هاى سازمانى 

است.
داريوش جودكى، برخورد با دانه درشت ها را 
مهم ترين برنامه خود در اســتان همدان اعالم 
و تصريح كــرد: در تحقق برنامه كارى خود با 
كسى تعارفى نداشته و تعامل با اصناف همدان 

نيز در اين زمينه بسيار مهم خواهد بود.
وى  در پايان اظهار كرد: مى خواهيم خادم خوبى 
براى مردم باشــيم نه خائن! و در همين راستا 
تقوا را سرلوحه كار خود قرار خواهيم داد: زيرا 
تقوا ترمز انســان بوده و انسان متقى هم منظم 
بوده و هم عملكردى مبتنى بر دستورات الهى 

دارد.
به گزارش ايسنا، در حكمى از سوى سازمان 
زحمات  از  كشــور،  حكومتــى  تعزيــرات 
تعزيرات  سابق  مديركل  حسن پور»  «عليرضا 
حكومتى استان همدان قدردانى به عمل آمد و 
«داريــوش جودكى» به عنوان مديركل جديد 

معرفى شد.

 صادرات فصل بهار از گمرك اســتان به 
166 هزار و 224 تُن رســيد كه 30 ميليون و 

74 هزار دالر براى استان ارزآورى داشت.
رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان گفت: در 3 ماهه نخســت سالجارى 
صادرات در بخش پتروشيمى و مواد شيميايى 
14 ميليون و 753 هزار دالر بوده اســت كه 

سهم 49 درصد از صادرات استان را دارد.
حميدرضا متين خاطرنشــان كــرد: وازلين 
غيربهداشــتى و بهداشتى با 390 هزار دالر از 
اقالم مهم اين بخش به كشــورهاى مختلف 

صادر شده است.
وى به ســهم 22 درصدى صنعت در ســبد 
صادراتى استان اشاره كرد و افزود: صادرات 
اين بخش 6 ميليون و 707 هزار دالر و وزن 
107 هزار و 240 تن بوده كه كلينگر خاكسترى 

مهم ترين اين كاالها به شمار مى رود.
متين ادامه داد: موتور كولر آبى، شيرخشــك 
صنعتى و سيمان ســفيد از ديگر اقالم عمده 

محصوالت صادراتى صنعتى هستند.
وى افزود: صــادرات در بخش معدن يك 
ميليون و 548 هزار دالر اســت كه ســهم 
5/5 درصدى از ميزان صادرات اســتان را 

به خود اختصاص داده است و فرو سيليس 
با صادرات يك ميليــون و 544 هزار دالر 
سومين كاال عمده صادراتى استان محسوب 

مى شود.
وى در گفت وگــو بــا ايرنا و بــا بيان اينكه 
محصوالت كشاورزى اســتان با صادرات 7

ميليون و 65 هزار دالر ســهم 23/5 درصدى 
در سبد صادراتى استان دارد، گفت: اين دسته 
شامل 12 قلم محصول است كه مهم ترين آن 

كشمش تيزابى و انگورى است.
متين يادآورى كــرد: واردات كاال از گمرك 
همــدان نيز در اين مــدت 4 ميليون و 290

هزار دالر به وزن 984 تن بود كه از اين ميزان 
34 درصــد كاالى مصرفى، 42 درصد كاالى 
واسطه اى و 24 درصد مربوط به خطوط توليد 

است.
وى اظهار كرد: در مجموع 58 قلم كاال در 3

ماهه ابتداى سالجارى از گمرك استان همدان 
به 23 كشور جهان صادر شده است. 

تراز تجارى اســتان نيز با بيش از 25 ميليون 
و 784 هــزار دالر مثبت اعالم شــد و حجم 
مبادالت تجارى همدان در بهار امسال بيش از 

34 ميليون 364 هزار دالر بود.

معاون اجتماعى و پيشگيرى از تخلفات سازمان تعزيرات حكومتى:

تعزيرات هوشمندانه 
به پرونده مختلفان اقتصادى و صنعتى بپردازد

■ رئيس كل دادگسترى همدان: آمادگى مبارزه با قاچاق با هر نوع رنگ و لعابش را داريم

صادرات همدان 30 ميليون و
 74 هزار دالر ارزآورى داشت

دبير كميسيون حقوقى كانون بانك ها عنوان كرد
كدام سپرده مى تواند وثيقه بانكى شود؟

 با توجه به بخشنامه جديد بانك مركزى مبنى بر اينكه بلوكه كردن 
بخشى از تسهيالت اعطايى به مشتريان در قالب انواع سپرده ها ممنوع 
اســت و تنها در صورت تعلق گرفتن سود على الحساب به آن سپرده، 
بخشى از تسهيالت اعطايى را به صورت وثيقه نقدى و در قالب سپرده 
بپذيرند، دبير كميسيون حقوقى بانك ها و موسسات اعتبارى ضمن نقد و 
بررسى اين اقدام بانك مركزى، توضيحاتى درباره معنى سپرده مسدوى 
و اينكــه چرا مى توان از آن به عنوان يكى از ضمانت هاى معتبر بانك ها 

استفاده كرد، ارائه كرد.
بانك مركزى در جديدترين بخشنامه خود بانك ها و موسسات اعتبارى 
را ملزم به مسدود كردن سپرده هاى بانكى را به عنوان يكى از وثايق قابل 
قبول براى تسهيالت بانكى كرده كه اين امر مشروط به توافق بين بانك 

و صاحبان سپرده است.
در اين زمينه دبير كميســيون حقوقى بانك ها و موسسات اعتبارى در 
پاســخ به اينكه چگونه مى توان از سپرده هاى مسدودى به عنوان يكى 
از تضمين هــاى معتبر بانك ها اســتفاده كرد؟ توضيــح داد: موجودى 
حساب هاى بانكى افراد چه حساب سپرده سرمايه گذارى ارزى يا ريالى 
باشــد و چه سپرده حساب قرض الحســنه، حساب جارى يا حساب 
سرمايه گذارى باشــد، متعلق به دارنده حســاب يا دارندگان حساب 

مشترك است.
على نظافتيان افزود: با اين حق مالكانه، بانك ها از نظر قانونى مجاز نيستند 
تا حساب يا موجودى حساب را مسدود كنند يا به ديگرى انتقال دهند 
مگر با رضايت و توافق با دارنده يا دارندگان حساب، در اختيار داشتن 
مجوز قانونى، حكم و دســتور مقامات قضايى و تعزيراتى و يا مراجع 

ثبتى و مالياتى باشد.
نظافتيان ادامه داد: با وجود حق شرعى و قانونى صاحبان حساب بانكى، 
آنان مى توانند به بانك ها اجازه دهند كه از سپرده هاى بانكى شان به عنوان 
وثيقه تسهيالت بانكى استفاده كنند اما چگونه اين اتفاق عملى مى شود؟ 
در جواب اين پرسش بايد گفت كه از نظر بانكى مكانيزم اين كار بسيار 
ساده است، بانك با موافقت صاحب حساب، سپرده را مسدود و غير قابل 
برداشت مى كند و سپرده مسدود مى شود و وثيقه تسهيالتى مى شود كه به 
صاحب سپرده يا شخصى ديگر پرداخت مى شود. در اين حالت صاحب 
سپرده حق برداشت از حساب سپرده خود را از دست مى دهد تا زمانى 

كه تسهيالت باز پرداخت و مطالبات بانك به طور كامل پرداخت شود.
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هيأت كبدى استان در 2 بخش
 همگانى و قهرمانى فعاليت مى كند

 رئيــس هيأت كبدى اســتان همــدان در نشســت صميمى با 
ملى پوشــان، مربيان و داوران كبدى كبودراهنگ گفت: كبدى كاران 
شهرستان كبودراهنگ افتخار ورزش استان و كشور هستند و بارها با 

حداقل امكانات براى كشور افتخارآفرينى كرده اند.
سيدمصطفى موسوى با اشاره به تعداد باالى ملى پوشان اين شهرستان 
گفت روند خوبى را در رشد كبدى در شهرستان شاهد بوديم و الزم 

است اين روند با كار بيشتر و فعاليت هدفمند ادامه يابد.
وى در ادامه با تأكيد بر توســعه اين رشته ورزشى در كل شهرستان 
گفت: انتظار مى رود ورزش كبدى در تمام شهرستان معرفى شود و 

استعدادهاى برتر شناسايى شوند.
موسوى از آغاز آموزش كبدى بانوان در كبودراهنگ ابراز اميدوارى 
كــرد و گفت: انتظــار داريم در دوره جديد مديريت كبدى شــاهد 
فعاليت بيشــتر بانوان و حضور مقتدرانه ايشان در مسابقات مختلف 

باشيم.
رئيس هيأت كبدى اســتان در ادامه بــه اهميت معرفى ظرفيت هاى 
كبدى در ميان مردم و مسئوالن پرداخت و گفت: در سال هاى گذشته 
تبليغات خوبى از كبدى انجام نشــده و يكى از داليل جذب نشدن 

اسپانسر در اين رشته ورزشى نيز مى تواند همين موضوع باشد.
موســوى با تأكيد بر لزوم همگانى كردن ورزش كبدى در اســتان 
افــزود: در دوره جديد مديريت كبدى برنامه هاى هيأت در 2 بخش 
همگانى و قهرمانى برنامه ريزى شــده اســت و بعد همگانى هيأت 

پشتوانه خوبى براى قهرمان پرورى است
 وى با مهم خواندن اســتعداديابى دانش آموزان در مدارس ادامه داد: 
تيم پايه كبدى پشتوانه تيم بزرگســاالن است و اگر به استعداديابى 
نونهاالن و نوجوانان  كبدى توجه نداشــته باشيم محكوم به تضعيف 
هستيم؛ بنابراين همكارى با مدارس و دانشگاه ها امرى الزم و مورد 

تأكيد است.
موسوى، مربيان و داوران را سرمايه هاى هيأت دانست و با اشاره به 
لزوم توسعه كمى و كيفى اين بخش افزود: براى تقويت مربيگرى و 
داورى، كارگاه هاى بازآموزى برگزار مى شود و برگزارى كالس هاى 

مربيگرى و داورى نيز در دستور كار هيأت قرار دارد.
 كبدى ورزش نخست شهرستان كبودراهنگ

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان كبودراهنگ نيز در اين جلسه 
ضمن خيرمقــدم به رئيس هيأت كبدى اســتان و تيم همراه گفت: 
كبدى شهرســتان افتخارات زيادى را براى كشــور به ارمغان آورده 

است، در حد توان از كبدى شهرستان حمايت مى كنيم.
فرهاد شــكرى با اشــاره بــه ظرفيت هاى كبدى شهرســتان گفت: 
اميدواريم مســئوالن به اين رشــته پرافتخار ورزشى توجه بيشترى 

كنند.
وى در پاســخ به پرسش ورزشــكاران درباره ادامه تمرينات گفت: 
بازگشــايى سالن ها با نظر ستاد كرونا است و به محض صدور مجوز 
ســالن هاى ورزشــى با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى بازگشايى 

خواهند شد.
در پايــان از زحمات ناصر قيطاســى، رئيس پيشــين هيأت كبدى 
شهرســتان قدردانى و امين شــيخى زاده، رئيس جديد هيأت كبدى 

شهرستان كبودراهنگ معرفى شد.

برخى ورزش ها قد كودكان را كوتاه مى كند؟
 مدير گروه فيزيولوژى پژوهشگاه تربيت بدنى و علوم ورزشى 
درباره تأثير مثبت و منفى ورزش بر رشد قدى كودكان و نوجوانان 

توضيح داد.
هادى روحانى در گفت وگو با ايســنا، در پاســخ به اينكه از سوى 
برخى افراد مطرح مى شــود رشته هاى ورزشــى نظير بسكتبال و 
واليبال در رشــد قدى كودكان مؤثر بــوده و بالعكس ورزش هايى 
نظير ژيمناســتيك، بدنسازى، فوتبال و... تأثير منفى در رشد طولى 
كودكان دارد، اظهار كرد: به طور كلى ورزش در سطح عادى نه تنها 
مانع رشــد قدى كودكان نمى شود بلكه ســبب تحريك صفحات 
رشــد و استخوان ها شده و با تحريك هورمون  رشد كه براى رشد 

كودكان نياز است به رشد طولى كمك مى كند.
 عواملى كه بر رشد قدى كودكان تأثير منفى دارد

وى ادامــه داد: ايــن طرز تفكر كــه اگر كودكان وزنــه بزنند و يا 
ورزش هاى پرشــى انجام دهند، موجب كوتاه شــدن قد كودكان 
مى شــود، صحت ندارد و چنين طرز تفكرى اشتباه است و تاكنون 
مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين مسأله اى را تأييد نمى كنند.

اين عضو هيأت علمى پژوهشــگاه تربيت بدنى و علوم ورزشى با 
اشــاره به اينكه ورزش در شرايطى كه در ســطح قهرمانى نباشد 
و به صورت ســنگين انجام نشود، براى رشــد قدى كودكان مضر 
نخواهد بود، تأكيد كرد: تحقيقات نشان داده است، تنها مسأله اى كه 
رشد قدى كودكان و نوجوانان را به مخاطره مى اندازد، ورزش هايى 
اســت كه در آن كودك يا نوجوان مجبور است كاهش وزن داشته 
باشــد و اگر مجبور شــود يا تالش كند كه وزن خود را به رژيم 
غذايــى و يا برخى داروها كاهش دهد قطعا براى رشــد قدى اش 

مضر خواهد بود.
 ژيمناستيك رشد قدى را محدود مى كند؟

روحانى با اشــاره به اينكه عموما خانواده ها، كودكان را در ســنين 
پايين راهى رشــته ورزشــى ژيمناســتيك مى كنند، گفت: ورزش 
ژيمناســتيك درصورتى كه عادى دنبال شــود براى كودكان مضر 
نخواهد بود اما اگر كودك و يا نوجوانى تالش كند براى شــركت 
در مســابقه وزنش را با روش هاى مختلف نظيــر رژيم غذايى يا 
برخى داروها كاهش دهد و از اين طريق بتواند حركات ورزشــى 
مورد نظر را انجام دهد قطعا بر رشــد قدى وى تأثير منفى خواهد 

گذاشت.
وى با اشاره به اينكه در دوران كودكى و نوجوانى تمام سيستم هاى 
بدنى كودك درحال رشد است و هر كدام از اين اجزا در يك بازه  
زمانى به اوج مى رسد، خاطرنشــان كرد: به طور مثال استقامت در 
يك بازه سنى، سرعت در يك بازه سنى و قدرت در يك بازه سنى 
به اوج مى رســد و اگر كودكان نخواهند در سطح قهرمانى ورزش 
موردنظــر خود را دنبال كنند بايد برخى رشــته ها به طور خاص و 
مجزا بررســى شود كه آيا تأثير منفى بر رشد قدى كودكان خواهد 

داشت يا خير؟
 فوتبال بر رشد قدى كودك تأثير دارد؟

مدير گروه فيزيولوژى ورزشــى پژوهشــگاه تربيت بدنى و علوم 
ورزشــى، بــا تأكيد بر اينكه تأثير اصلى بر رشــد قــدى كودكان 
ناشــى از محدوديت هــاى غذايى و مصرفى برخــى داروها براى 
كاهش وزن اســت،  عنوان كرد: به طور مثال رشته فوتبال هيچ گونه 
مشــكلى براى رشــد قدى كودكان ايجاد نخواهد كرد، حتى رشته 
وزنه بــردارى نيز براى كودكان و نوجوانان رشــد قدى را به خطر 
نمى اندازد اما اگر در رشــته اى نظير وزنه بردارى بر اثر فشــار زياد 
و تمرينات غضروف هاى مفاصل ســاييده شود شاهد تأثير منفى بر 
رشد قدى كودكان خواهيم بود، درحالى كه حتى اگر رشته اى نظير 
وزنه بردارى در سطح و فشــار عادى دنبال شود آسيبى براى رشد 

كودكان و نوجوانان نخواهد داشت.
روحانى با اشــاره به ورزش هايى كه در آن ها ضربه به مفاصل وجود 
دارد، گفت: اگر فشــار اين ضربات در سطح عادى و بدون فشار باشد 

براى رشد استخوان ها و صفحات رشد محرك خوبى خواهد بود.
 واليبال و بسكتبال عامل رشد قدى هستند؟

وى افــزود: بايد ظرفيت هاى ژنتيكى كــودكان و نوجوانان جهت 
حضور در رشته هاى ورزشــى مختلف بررسى شود. برخى چنين 
تصور اشتباهى را دارند كه رشته هايى نظير واليبال يا بسكتبال سبب 
رشــد قدى كودكان و نوجوانان مى شــود كه اين طرز تفكر اشتباه 
اســت و به نوعى عموما افراد بلند قد براى رشته اى نظير واليبال و 
بسكتبال استعداديابى شده اند و به طور مثال در اين رابطه مى توان به 
ليبروها در رشته  ورزشى واليبال اشاره كرد كه عموما كوتاه قامت تر 

از ساير واليباليست ها هستند.

آگهي حصر وراثت
آقــاى جمشــيد عميــد الفــت داراى شــماره شناســنامه  424 بــه شــرح دادخواســت 
ــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده  ــه كالســه 212/99/ش112ح از اي ب
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان نبــى الــه عميــد الفــت  بــه شــماره شناســنامه  
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/03/26 در اقامت 196 در تاري

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
1-ايــرج عميــد الفــت فرزنــد نبــى الــه متولــد 1357/06/02 كــد ملــى 4051135357 
ــد 1355/03/02  ــه متول ــى ال ــد نب ــت فرزن ــد الف ــيد عمي ــى، 2-جمش ــد متوف فرزن
ــه  ــد نبــى ال ــد متوفــى، 3-قاســم عميــد الفــت فرزن كــد ملــى 4051135276 فرزن
متولــد 1364/01/28 كــد ملــى 4052070224 فرزنــد متوفــى، 4-شــهال عميــد الفــت 
ــى،  ــد متوف ــى 4051134857 فرزن ــد مل ــد 1353/05/30 ك ــه متول ــى ال ــد نب فرزن
5-طــال عميــد الفــت فرزنــد نبــى الــه متولــد 1348/12/11 كــد ملــى 4051133990 
ــد  ــد 1370/01/10 ك ــه متول ــى ال ــد نب ــت فرزن ــد الف ــال عمي ــى، 6-لي ــد متوف فرزن
ملــى 4040127110 فرزنــد متوفــى، 7-طاهــره عميــد الفــت فرزنــد نبــى الــه متولــد 
ــورى  ــعادتى ن ــى س ــى، 8-چين ــد متوف ــى 4051135365 فرزن ــد مل 1358/12/03 ك
ــى.  ــر متوف ــى 4051133079 همس ــد مل ــد 1328/08/04 ك ــى متول ــد حاجيعل فرزن
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي  اينــك ب
ــزد او باشــد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت مي نماي
ــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر  از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

خواهــد شــد. 
(م الف 188)

رئيس حوزه شماره  شوراي حل اختالف اللجين

تسهيالت كرونايى به باشگاه هاى ورزشى همدان 
پرداخت مى شود

 باشــگاه هاى اين اســتان كه در دوران تعطيلى فعاليت ورزشى متحمل خسارت مالى 
شده اند، تسهيالت بانكى دريافت مىكنند.

به گزارش ايرنا، معاون توســعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان همدان در گفت وگو با 
ايرنا با بيان اينكه تاكنون 45 باشگاه ورزشى در سطح استان شرايط دريافت اين تسهيالت 
هستند، افزود: هم اكنون 4 باشگاه ورزشــى در صف دريافت تسهيالت قرار گرفته اند و 

شرط پرداخت اين وام بيمه بودن مربيان و اعضاى فعال در هر باشگاه است.
عباس قهرمانى خاطرنشان كرد: به ازاى هر فرد بيمه شده در باشگاه هاى ورزشى 16 ميليون 

تومان تســهيالت بانكى ارائه مى شود و هر باشــگاهى كه اين شرايط را دارد، به دستگاه 
ورزش استان مراجعه كند.

وى با تأكيد بر اجراى دســتورالعمل ستاد كرونا گفت: رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 
باشــگاه هاى ورزشى اين استان الزامى اســت و بازرسى هاى مستمر از نحوه فعاليت اين 

مكان ها ادامه دارد.
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان همدان اظهار كرد: تاكنون ابتال به ويروس 
كرونا در سطح باشگاه هاى ورزشــى همدان گزارش نشده است با اين حال باشگاه داران 

ملزم به رعايت موارد بهداشتى هستند.
قهرمانى بيان كرد: تنها ابتال به كرونا مربوط به چند بازيكن و مربى باشــگاه فوتبال پاس 
بود كه تحت درمان قرار گرفته و اكنون با ســالمت كامل در تمرين آماده ســازى اين تيم 

شركت دارند. وى خاطرنشان كرد: از ابتداى هفته جارى نيز استفاده از ماسك در تمامى 
اداره هاى ورزش و هيأت هاى ورزشى سطح استان همدان الزامى شد و هيچ فردى بدون 

ماسك اجازه ورود ندارد.
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان همدان يادآور شد: دستگاه ورزش متولى 
ســالمت جامعه است و براين اساس بايد با اجراى دقيق پروتكل هاى بهداشتى در مقابله 

با كرونا، الگو باشيم.
قهرمانى پيرامون برگزارى المپياد ورزش شــهروندى همــدان گفت: حتى برگزارى اين 

المپياد نيازمند نظر كارشناسى و براساس قوانين ستاد مقابله با كرونا است.
وى با تأكيد بر اينكه حوزه ورزش به دليل ازدحام جمعيتى يكى از كانون هاى شيوع كرونا 

به شمار مى رود، گفت: نظارت دقيق در نحوه فعاليت ها وجود دارد.

آگهى مزايده اجاره زمين كشاورزى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى رزن

دانشگاه آزاد اسالمى رزن در نظر دارد زمين زراعى به مساحت 
پليس  از  بعد   ) قزوين  به  رزن   5 كيلومتر  در  واقع  هكتار   10/5
پايه  قيمت  با  ذيصالح  متقاضيان  به  اجاره  طريق  از  را  رزن)  راه 

كارشناسى واگذار نمايد.
متقاضيان مى توانند جهت دريافت فرم پيشنهاد قيمت در ساعت 
ادارى به دانشگاه آزاد اسالمى رزن مراجعه و جهت كسب اطالعات 

بيشتر با شماره تلفن 08136226828  تماس حاصل نمايند.. 
* مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهى به مدت 10 روز 

مى باشد. 
* هزينه انتشار آگهى در روزنامه و ساير هزينه ها به عهده برنده 

مزايده است. 
آدرس: رزن، بلوار امام خمينى(ره)، خيابان انديشه، دانشگاه آزاد 

اسالمى رزن 

آگهي مزايده نوبت اول 
يــك شــركت پيمانــكارى در نظــر دارد اقــالم زيــر را از طريــق 

مزايــده بفــروش برســاند.        
ــر و  ــول 7 مت ــه  ط ــى ب ــوالدى آهن ــرق ف ــر ب ــداد 40 تي 1- تع

ــر ــانتى مت ــر 18 س قط
2- كابل آلومنيومى با متراژ تقريبى4500 متر

از كليــه متقاضيــان واجــد شــرايط دعــوت مــى شــود جهــت 
دريافــت اســناد مزايــده و بازديــد ظــرف مــدت 4 روز از تاريــخ 
ــر 6  ــدان، كيلومت ــانى : هم ــه نش ــى 99/04/19 ب 99/04/16 ال
جــاده تهــران ، جــاده زنــدان الونــد – تصفيــه خانــه فاضــالب 

همــدان مراجعــه نماينــد.
تلفن هماهنگى جهت بازديد: 

آقاى فتاحى   09182806769   و 09183536769

پيــرو آگهــي شــماره 06-99 نوبــت اول مــورخ 99/04/04 ، نوبــت 
دوم مــورخ 99/04/07 منتشــره در روزنامــه همــدان پيــام مراتب 

بشــرح ذيــل اعــالم مــي گــردد :  
تهيــه و تحويــل فيزيكــي پاكــت الــف تــا آخريــن مهلــت تحويل 
پيشــنهادها (مهلــت بارگــذارى اســناد در ســامانه ســتاد ايــران) 
ــركت  ــب ش ــينا ، جن ــي س ــگاه بوعل ــدان ، آرام ــه آدرس هم ب
مخابــرات اســتان ، شــركت پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقه 

همــدان (دبيرخانــه كميســيون مناقصــات) الزامــي اســت . 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/10
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/14

1399 .1647

نوبت دوم

اتحاد يونايتدى ها براى بازگشت به اوج
محمدترابى»

 منچســتر يونايتد يكى از اصلى ترين و 
پرطرفدارتريــن تيم هاى حال حاضر فوتبال 
جهان به شــمار مى رود. در سال 1902، نام 
اين باشگاه به منچستر يونايتد تغيير يافت و 
در سال 1910، ورزشگاه الدترافورد به عنوان 
ورزشــگاه خانگى اين تيم انتخاب شــد. 
منچستر يونايتد با لقب شياطين سرخ(به دليل 
عالمت پرچم اين باشگاه) در ميان هواداران 

فوتبال شناخته مى شود. 
اين تيم انگليسى نخستين دوران طاليى خود 
را با ســرمربيگرى مت بازبى تجربه كرده 
اســت و در سال 1968 با اين مربى به عنوان 
نخستين تيم انگليسى در ليگ قهرمانان اروپا 
به قهرمانى رسيد. اين اتفاق ده سال پس از 
حادثه مونيخ رخ داد. در اين حادثه 8 تن از 
بازيكنان تيم فوتبال منچستريونايتد جان خود 

را از دست دادند.
البته در آن دوره منچســتريونايتد از مثلث 
مقدس ســر بابى چارلتون، جرج بســت و 
دنيــس الو بهره مند بود. اگــر از طرفداران 
تصاوير مجسمه اين  فوتبال باشــيد، حتماً 
مثلث مقدس را كه به عنــوان معروف ترين 
در  جلو  مى آيد  به حساب  ورزشى  مجلسمه 

ورودى ورزشگاه الدترافورد ديده ايد.
 سر الكس

زمانى كه سكان كشتى شياطين سرخ به دست 
ســر الكس فرگوســن در ســال 1986 افتاد، 
انگليــس و دنياى فوتبال مدرن شــاهد ظهور 
تيمى از شهر منچستر شدند كه تاكنون عنوان 
پرافتخارترين تيم انگلستان را بر دوش مى كشد. 
اين مربى انگليســى اسكاتلندى نه تنها در ميان 
هوادارن منچستريونايتد بلكه در ميان هواداران 
فوتبال از احتــرام و محبوبيت ويژه برخوردار 

است. 
با اين حــال از محبوبيت اين مربــى در ميان 
هوادارن منچستريونايتد مى توان گفت كه حتى 
آخرين آدامس جويده شده  اين مربى در موزه 
اين باشــگاه نگهدارى مى شود. بازكنان بزرگ 
دنياى فوتبال ماننــد بكهام و رونالدو همچنان 
وى را رئيــس خطاب مى كننــد. ديويد بكهام 
كاپيتان اسبق تيم ملى انگليس در رابطه با شبى 
كه ســر الكس فرگوسن به دليل بد بازى كردن 
اين بازيكن مقابل تيم آرســنال با شوت كردن 
كفشــى صورت وى را زخم كــرده بود، گفته 
است: آن شــب فهميدم رئيس چه شوت هاى 

دقيقى داشته است.
سر الكس توانسته بود بازيكنان بزرگى ازجلمه 
اريك كانتونا، رايان گيگز، ديويد بكهام، روى 
كين، پل اســكولز، كريســتيانو رونالدو، پيتر 
اشــمايكل و وين رونى را به دنيــاى فوتبال 
معرفى كند. وى تا ســال 2013 سرمربى اين 
تيم منچسترى بود و در سال آخر حضور خود 
در منچستر توانست آخرين قهرمانى اين تيم را 

ليگ برتر انگليس بگيرد.

منچستر يونايتد پس از بازنشستگى اين سرمربى 
و اتمام دوران طاليى سر الكس فرگوسن تا به 
امروز نتوانســته است به روز هاى اوج حضور 

اين مربى بازگردد.
 افتخارات

منچستر يونايتد با داشــتن 20 عنوان قهرمانى 
در ليگ برتــر، 5 قهرمانى در جام اتحاديه، 12
قهرمانى در جام حذفى،21 قهرمانى در ســوپر 
جام انگلســتان، يك قهرمانى در ليگ اروپا و 
همچنين 3 عنوان قهرمانــى در ليگ قهرمانان 
اروپا يكى از پرافتخارترين باشگاه هاى فوتبال 
جهان به شــمار مى آيد. آن ها تنها تيم انگليسى 
هستند كه توانســتند در فصل 99- 1998 هر 
3 جــام ليگ برتر، جام حذفى و ليگ قهرمانان 
اروپا (سه گانه) را به دست آورند. در فصل 17- 
2016، با قهرمانــى در ليگ اروپا(به مربيگرى 
خوزه مورينيو)، آن ها جــزو 5 تيمى در اروپا 
شــدند كه در تمامى رقابت هــاى يوفا به مقام 
قهرمانى رسيده اســت. همچنين آن ها به تنها 
باشگاه انگليسى تبديل شدند كه توانسته اند در 
تمامى رقابت هايى كه در آن شركت كرده اند، به 

مقام قهرمانى برسند. 
 دوران پسا سر الكس

پس از اينكه سر الكس خبر از بازنشستگى خود 
را اعالم كــرد، حراس افول تيم در دل مديران 
و هواداران افتاد. به پيشــنهاد خود سر الكس 
يك سرمربى اسكاتلندى ديگر پا به الدترافورد 
گذاشــت. دوويد مويس كه تا آن روز ســابقه 
حضور در تيم بزرگى را نداشت از همان ابتدا 
مورد ترديد بود. وى كه با همان بازيكنانى كه 
سر الكس با آنها توانســته بود به قهرمانى در 
ليگ جزيره برسد، در نهايت توانست منچستر 
را در جايگاه 7 در جدول ليگ انگليس برساند. 
طبق آمار يكى از بازى هاى منچســتر در زمان 
اين مربــى، بازيكنان نزديك به 87 ســانتر به 
سمت دروازه تيم حريف ارسال كرده بودند كه 
درنهايت در آن بازى شكســت خورده بودند. 

خلع تاكتيكى اين مربى، مســئوالن باشــگاه 
را مجبــور كرد تا رايان گيگز كــه در آن زمان 
به عنوان بازيكن در منچستر حضور داشت را 
به عنوان مربى-بازيكن بــر رأس هدايت تيم 

قرار دهد.
لوئى فــان خال هلندى كــه در دنياى فوتبال 
چهره شناخته شده اى بود نيز نتوانست گره اى 
از مشكالت تيم منچســتر را باز كند. با ورود 
ژوزه مورينيو به شــهر منچستر، كمى اميد  در 
دل هواداران منچستر افتاد. با اين حال كه آقاى 
خاص در سال نخســت توانست منچستر را 
قهرمان ليگ اروپا كرده و سهميه ليگ قهرمانان 
را به دســت بياورد، و در سال دوم منچستر به 
جايگاه دومى در ليگ انگليس بســنده كرد. با 
اين حال مورينيو كه كًال مربى پرحاشيه اى است 
با اختالفاتى كه با بازيكنان منچســتر به وجود 
آورده بود، ســبب شــده بود كه بســيارى از 
بازيكنان كليدى منچســتر خواستار جدايى از 
تيم باشــند و وضعيت تيم نيز در ســال سوم 

حضور اين مربى اصًال خوب نبود.
 خيزى براى بازگشت

در نهايت اخــراج آقاى خاص و ورود خاص 
مربى بى تجربه اى كه قبًال بازيكن منچستر بود 
نتيجه تصميم گليزر هــاى آمريكايى (مديران 

منچستريونايتد) بود.
البته از اين موضوع نيز نبايد گذشت كه وضع 
بازيكن گيرى در منچســتر نسبت به انتظارات 
هواداران اين تيم مثبت ارزيابى نمى شود؛ زيرا 
پس از فرگوسن، تعدادى از بازيكنان سرشناس 
دنياى فوتبال در اين تيم به بن بســت رسيده و 
ســير نزولى پيمودند. با اين حال مى توان روند 
حركتى منچســتر را با اوله گونر سولشير مثبت 

تلقى كرد.
سولشير كه توانسته است دوره حضور خود تيم 
را كمى از حاشيه دور كرده و به نسبت با خريد 
چند بازيكن خوب به خطوط تيم نظم ببخشد. 
خريد بازيكنان نه چندان مطرحى همچون وان 
بيساكا و هرى مك گوآير در سال هاى گذشته 
خط دفاعيه تيم را نظم بخشيده است و امسال 
نيز با آوردن بازيكنانى همچون ايگالو و برونو 
فرناندز خط ميانــه و هجوم خود را نيز بهبود 
بخشــيده  است. سولشير نشــان داده است كه 
توانايى شكوفايى اســتعداد بازيكنان را دارد، 
زيرا بازيكنانى همچون مك تومانى و رشفورد 
به آمادگى كامــل و كيفيت الزم رســيده اند. 
سولشير با دور كردن تيم از حاشيه و تالش در 
راستاى اتحاد و يك پارچگى تيم توانسته است 

محبوبيت نسبى در ميان هواداران منچستر پيدا 
كند. اتحاد (united) كه در روى ســكو هاى 
الدترافورد همچنان فرياد آن زده مى شود(شعار 
معروف هواداران منچســتر) مى تواند شياطين 

سرخ را به جايگاه اصلى خود بازگرداند.
منچســتر يونايتد كه اكنون در جايگان پنجم 
در ليگ جزيره اســت شانس حضور در ليگ 
قهرمانان زيادى دارد. با محروميت منچسترسيتى 
از حضور در ليگ قهرمانان كه اكنون در جايگاه 
دوم در جدول است، سهميه ليگ قهرمانان در 
ليگ جزيره نيز به تيم پنجم مى رســد. پس از 
باخت چلسى در هفته گذشته فاصله منچستر 
با تيم سوم جدول تنها 3 امتياز است. منچستر 
كــه از 6 بــازى باقيمانده در ليــگ 5 بازى با 
تيم هايى دارد كه از رده 12 پايين تر هســتند و 
تنها بازى آخر خود را با لسترســيتى(تيم سوم 

جدول) دارد.
بازگشت پوگبا از مسدوميت، هماهنگ شدن 
وى با فرناندز در خــط ميانه و خبر از تالش 
بــراى خريد چنــد بازيكن خــوب همچون 
گريزمان(بارســلونا) و سانچو(دورتمند) نويد 

خوب  بــراى روز هــاى  را  رو  پيــش 
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خوب  بــراى رروز هــاى  را  رو  پيــش 
تيم مى رساند. ههواداران اين 

همدان از سرمايه گذارى 
در حوزه ورزش
 استقبال مى كند

 باشــگاه اســتقالل تهران براى ايجاد كمپ فوتبال 
مرحوم ناصر حجازى در اين استان تمايل دارد و ما نيز 

موافق اين تصميم هستيم.
مديــركل ورزش و جوانان همدان در گفت وگو با ايرنا 

اظهار كرد: 2 استان همدان و مازندران براى ايجاد اين 
كمپ فوتبال مدنظر باشگاه استقالل تهران هستند و ما 
نيز آماده همكارى هستيم. محسن جهانشير با بيان اينكه 
از هرگونه ســرمايه گذارى در حوزه ورزش اســتقبال 
مى كنيم، ادامه داد: هم اكنون نيز يكى از سرمايه گذاران 
تمايــل به ايجاد كمــپ تمرينى و مســابقه اى فوتبال 
ســاحلى در اين اســتان دارد و رايزنــى در اين زمنيه 
درحــال انجام اســت. وى در ادامه بيــان كرد: احمد 
ســعادتمند، مديرعامل باشگاه استقالل سال ها پيش در 

دستگاه ورزش شهرســتان نهاوند فعاليت داشته است 
و به خوبى اين اســتان را مى شناسد. مديركل ورزش و 
جوانان همدان خاطرنشــان كرد: تماس هايى از سوى 
مديرعامل باشگاه اســتقالل تهران درباره تشكيل اين 
كمپ داشته ايم و منتظر اقدام بعدى اين باشگاه هستيم. 
جهانشير تأســيس كمپ مرحوم حجازى در همدان را 
مؤثر دانست و گفت: اين كمپ مى تواند در استعداديابى 
فوتبال ســكوى پرتاب نخبه هاى استان همدان باشد، 

ضمن اينكه از امكانات آن نيز مى شود استفاده كرد.



 بر تمركززدايى برنامه هاى فرهنگى و هنرى و استفاده بهينه از 
توان مؤسسه ها و انجمن ها بايد توجه شود.

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان با عنوان اين مطلب 
گفــت: اجراى برخى رويدادها و فعاليت هاى اســتان به بخش 

خصوصى واگذار مى شود. 
احمدرضا احسانى در نشســتى با مديران مؤسسه هاى فرهنگى 
اظهار كرد: فعاليت 16 مؤسســه فرهنگى در اين استان ظرفيت 
بسيار خوبى اســت كه بايد به بهترين شكل از آنها بهره بردارى 
شود.  وى افزود: با توجه به ميل و رغبت مؤسسه ها براى اجراى 
برنامه هاى مختلف فرهنگى و هنرى، تالش و رايزنى هاى الزم را 

براى واگذارى امور به بخش خصوصى انجام  مى دهيم. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان با اشاره به كاركردهاى 
مؤسسه هاى فرهنگى تك منظوره و چندمنظوره گفت: اين مراكز 
اســتعداد و ظرفيت هاى قوى هســتند كه با همه تــوان از آنها 

حمايت مى كنيم. 
احسانى گفت: اين مراكز با مشكالتى هم مواجه هستند كه براى 

رسيدگى و رفع آنها از هيچ كمكى دريغ نمى كنيم. 
پرداخــت ماليات با توجه بــه معافيت رســته هاى فرهنگى و 
درآمدزايى اندك از مسائل و گرفتارى هاى مراكز فرهنگى همدان 

بود كه در اين نشست به آن پرداخته شد. 
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باباطاهر

براساس گزارش مركز پژوهش هاى مجلس
ورود وزارت ميراث فرهنگى به 

خانه مسافرها فسادزا است
 مركز پژوهش هاى مجلس درباره خانه مســافرها گزارشى تهيه 
و در آن نوشــته كه  ورود شــركت مادرتخصصــى ايرانگردى در 
خانه مســافرها از نظر قانونى ابهــام دارد ورود وزارت خانه ميراث 

فرهنگى نيز به آن فسادزا است. 
به گزارش مهر، معاونت پژوهش هــاى اجتماعى و فرهنگى مركز 
پژوهش هاى مجلس به بررســى وضعيت خانه مســافرها در سند 

گردشگرى ايران پرداخته است. 
در بخشى از اين گزارش كه توسط شهاب طاليى شكرى، مصطفى 
عامره (عضو انديشــكده سياســتگذارى اميركبيــر) تهيه و تدوين 

شــده است، آمده: بر اســاس آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت 
ميراث فرهنگى در سال 97 بيش از 37 درصد از گردشگران داخلى 
در اقامتگاه هاى موقت (كمپ، كانكس و چادر) اقامت داشته اند و 
كمتر از 5 درصد از آنهــا در هتل ها و اقامتگاه هاى عمومى اقامت 
داشته اند كه اين شواهد وضعيت موجود بخش اقامت و ضرورت 

بررسى خانه مسافرها را بيان مى كند. 
در بخــش ديگــرى از اين گــزارش، ارزيابى عملكــرد وزارت 
ميراث فرهنگــى از جهت مداخله و ورود مؤثر اين وزارت به حل 
مسأله خانه مســافرها از 2 بُعد مورد بررسى قرار گرفته است. بُعد 
اول تدوين دســتورالعمل صدور مجوز براى فعاليت خانه مسافرها 
اســت. توضيح اينكه از طريق تدوين يك دستورالعمل، شرايط و 
ضوابط الزم براى صدور مجوز به خانه هاى قابل اجاره ارائه شــده 
است و صاحبان خانه ها براى اينكه بتوانند خانه هاى خود را اجاره 

دهند، بايد با رعايت ضوابط اين دســتورالعمل، به كســب مجوز 
فعاليت از وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى 
اجــاره خانه خود اقدام كنند؛ امرى كه بــا توجه به پراكندگى اين 
خانه ها در سراسر كشــور و تنوع خانه هاى اجاره اى بسيار مشكل 

است. 
بُعــد دوم، اجراى اين دســتورالعمل و مديريت شــركت مادر 
تخصصــى ايرانگردى و جهانگردى بوده اســت. شــركتى در 
ليست واگذارى ســازمان خصوصى ســازى بر مبناى اصل 44

قانون اساســى و سياست هاى كلى آن است كه هم از توانمندى 
و امكان اجرايى كافى براى اين كار برخوردار نبوده و هم ورود 
اين شــركت به اين موضوع از نظر قانونى داراى ابهام و مشكل 
اســت. نكته ديگر اينكه ورود وزارت خانــه به اين موضوع، از 
اين زاويه فسادزا بوده و مى تواند سبب بروز چالش هاى ديگرى 

شود. 
به طور كلى مى توان گفت تعريف نكردن ســازوكار مناسب براى 
مداخله مؤثر و ساماندهى خانه مســافرها، مهم ترين مسأله موجود 
در بحث اقامت گردشــگرى در كشور اســت. در فعاليت وزارت 
ميراث فرهنگى از ســال 94 تاكنون براى ساماندهى خانه مسافرها 
و كســب و كارهاى وابســته به آن، از ميان 300 هزار خانه فعال، 
تنها براى 20 هزار واحد مجوز خانه مســافر صادر شــده اســت. 
استقبال نكردن صاحبان خانه مسافرها از فرآيندهاى كسب مجوز به 
نوعى به شكست طرح ساماندهى و مديريت خانه مسافر منجر شد. 
به طورى كه اكنون مجوزهاى موجود براى فعاليت سايت هاى اجاره 
خانه مسافر شامل مجوز بند «ب»، مجوز نماد الكترونيكى كسب و 

كارهاى اينترنتى و مجوز شامد است. 
در بخش ديگرى از اين گزارش، مطالعه تطبيقى ســايت هاى موفق 

جهانى نيز انجام شده و درباره هر كدام توضيحاتى داده شده است. 
عالوه بر اين، در بخش ديگر اين گزارش هم مهم ترين مزيت هاى 
ســايت هاى اجاره اماكن اقامتى آورده شده است؛ از جمله عرضه 
اتاق هاى ارزان قيمت براى قشــر متوســط و پايين جامعه، گردش 
مالى اقامتگاه هاى اجاره اى، تأمين امنيت كشور و مسافران، افزايش 
درآمدهاى عمومى دولت، اشتغالزايى و درآمدزايى مناطق نوظهور، 
ارائــه خدمات اقامتــى در ايام پرتراكم، پايين آمــدن هزينه اجاره 

هتل ها و ذى نفع شدن زنجيره تأمين صنعت گردشگرى. 
در بخــش مربوط به ذى نفعان مرتبط با فعاليت خانه مســافرها نيز 
از وزارت ميراث فرهنگــى، پليس نظارت بر اماكن عمومى، جامعه 
هتلداران، مسافران، گردشگران، صاحب خانه مسافرها و سايت هاى 
اجاره ذكر شــده است. ذى نفعان ثانويه نيز ســازمان امور مالياتى، 
شهردارى ها، وزارت نيرو و اتحاديه مشاوران امالك اعالم شده اند.

سيروس گرجستانى درگذشت

 ســيروس گرجســتانى هنرمند تئاتر، ســينما و 
تلويزيون پنجشــنبه گذشــته در ســن 77 سالگى 

درگذشت.
اين بازيگر كه از چهارشنبه شب به دليل بيمارى قلبى 
در بيمارستانى در تهران بسترى شده بود،  صبح روز 
پنجشنبه بر اثر سكته قلبى با زندگى خاكى وداع كرد.
از جمله سريال هاى وى مى توان به همكارى با رضا 
عطاران در «متهم گريخت» و همچنين ســريال هاى 

«زن بابا» و «گاوصندوق» اشاره كرد.
وى همچنين اين شب ها در سريال «شاهرگ» كه به 

فضاى دهه 60 مى پردازد، بازى كرد.

مديركل كتابخانه هاى عمومى استان 
مطرح كرد

شركت بيش از 33 هزار همدانى 
در جشنواره كتابخوانى رضوى

 بيش از 33 هزار نفر در استان همدان در جشنواره 
كتابخوانى رضوى شركت كرده اند. 

مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در جلسه 
انجمن كتابخانه هاى عمومى و كميته نهضت مطالعه 
مفيد شهرســتان رزن، با اشــاره به برگزارى دهمين 
دوره جشــنواره كتابخوانى رضوى با هدف اشــاعه 
و ترويــج فرهنگ كتابخوانــى و مطالعه مفيد اظهار 
كرد: بيش از 33 هزار نفر در اســتان همدان در اين 

جشنواره شركت كرده اند. 
عاطفــه زارعى ادامــه داد: دهمين دوره جشــنواره 
كتابخوانى رضــوى در قالــب كتابخوانى مجازى، 
داســتانك نويســى، نمايش خالق و نقاشــى در 3
بخش فردى، گروهى يا خانواده به شيوه الكترونيكى 
برگزار مى شــود.  وى خاطرنشان كرد: در شهرستان 
رزن هم بيش از 3 هزار و 600 نفر در اين جشنواره 
شركت كرده اند كه تا پايان تيرماه فرصت شركت در 

جشنواره وجود دارد. 
مديــركل كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان از 
شــهرداران خواســت با پرداخت 0/5 درصد حق 
كتابخانه هاى عمومى اين نهــاد فرهنگى را در ارائه 

خدمات رسانى مطلوب تر يارى كنند. 
وى از بهره بردارى 4 باب كتابخانه عمومى در استان 
همدان خبر داد و گفت: امســال 4 باب كتابخانه در 
حوزه توســعه فضا و ايجاد كتابخانه به بهره بردارى 

خواهد رسيد. 
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باب كتابخانه فعال است كه با بهره بردارى از 4 باب 
كتابخانه، تعــداد كتابخانه هاى اســتان به 120 باب 
افزايش خواهد يافت.  فرماندار شهرســتان رزن هم 
با اشــاره به اينكه كتــاب و كتابخوانى به عنوان پايه 
فعاليت هــاى فرهنگى در جامعه از اهميت بســيار 
بااليى برخوردار است، گفت: اين امر نيازمند توجه 
جدى تمامى دستگاه هاى دولتى به اين مقوله است. 

سيدرضا سالمتى تعداد كتابخانه هاى فعال شهرستان 
رزن را 7 باب عنوان كرد و يادآور شد: از اين تعداد 
3 باب شهرى، 3 باب روستايى و يك باب مشاركتى 
است.  وى ادامه داد: در 4 روستاى با جمعيت باالى 
اين شهرســتان امكان ايجاد كتابخانه وجود دارد كه 
در تالش هستيم با مشاركت خيرين در اين روستاها 

كتابخانه ايجاد شود. 
فرماندار شهرستان رزن اظهار كرد: موضوع سهم 0/5
درصد كتابخانه ها نيز بــا پايبندى به قانون و تعامل 

شهردارى و اداره كتابخانه ها بهتر حل خواهد شد. 
ســالمتى در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به شيوع 
ويــروس كرونا و مراجعه نكردن بــه كتابخانه ها و 
ترويج كتابخوانى سايت ها و كتاب هاى الكترونيكى 

در اختيار مخاطبان قرار گرفت. 

آن خوشگل تودل برو چيز خوبى بود 
حتى بى پلو

ابوعطا»
 خالئــق چــرا اين قــدر ســخت مى گيريــن؟ يــه لقمــه ويــروس 
هســت دورهــم مى زنيــم بــه بــدن، قانقاريــا كــه نيســت كروناســت 
(بــا لــب غنچــه بخوانيــد) همان طــور كــه مســئوالن عزيــز و لذيــذ 
گفته انــد، آمارهــا نشــان مى دهــد كــه كرونــا (بــا تلفــظ غنچــه اى) 
ــت  ــخت تر اس ــرماخوردگى س ــى) از س ــط كم ــى (فق ــًا كم تقريب
تــازه ماســك هــم بــا نــرخ دولتــى به وفــور كــف خيابــان موجــود 

اســت و بــا ايــن اوصــاف ديگــر اگــر بگيريــد خودتــان مقصريــد.
دولت دستور داده مردم رعايت كنند و در اجتماعات به هم نچسبند 
تا خيلى زود يعنى از همين شــنبه كرونا هم مثل بقيه مشكالت تمام 
شــود و برود پى كارش، ديديد كه دســتور دادند قيمت مرغ پايين 
بكشد كشيد، دستور دادند قيمت اجاره باال نرود به طرفه العينى كشيد 
پايين، تازه قرار شده كد رهگيرى هم مثل ماسك الزامى شود و بعد 
بر اســاس آن به كســانى كه كد رهگيرى دارند وام بدهند، مطمئن 
باشــيد مثل وام هاى ديگر در كمال عدالت توزيع مى شود و حق به 

حق دار مى رسد.
 حاال شــما اگر نمى توانى چند صد هزار تومان پول اضافه به بنگاه 
بدهى و خســارت ماليات صاحب خانه و هزينه كافى نت و ســاير 
مــوارد را تأمين كنى ديگه مقصر خودتــى، بعد هم اصًال نيازى به 
سامانه صحت سنجى كدهاى ره گيرى صورى نيست، خودت بايد 
آن قدر درايت داشــته باشــى كه از رنگ هاى هولوگرام تشخيص 
بدهــى اين كــد ره گيرى كه به تــو داده اند مربوط بــه خانه عمه 
پسرخاله صاب بنگاه اســت يا اينكه به درستى و بر اساس كدپستى 
ســامانه يكپارچه نشــانى هاى ايران به منزل اســتيجارى  زيبايت 
تعلق گرفته بعد هم در مجموع چون دولت دســتور داده كســى را 
بلند نكنند، هيچ بنى بشرى نمى تواند شما را بلند كند مگر خودتان 
بخواهيد بلند شــويد كه بلند كنند و از آن خانه هاى بيش از 25 متر 
كه جناب وزير گفته بهره مند شويد كه خوب ديگر انتخاب خودتان 

است و مى توانيد بلند شويد.
ــوان  ــر لي ــرا نيمه پ ــد؟ چ ــخت مى گيري ــدر س ــرا اين ق در كل چ
ــتان  ــن تابس ــه، از اي ــه؟ بش ــع ميش ــرق قط ــد؟ آب و ب را نمى بيني
زيبــا لــذت ببريــد، مگــر نشــنيده ايد كــه «تابســتان جــان اســت»، 

ــا پوســت گاز زد». ــد ب «تابســتان را باي
ــم كــه شــاعر  ــا هــم مى داني ــد م ــاره مــرغ هــم ســخت نگيري درب
ــى  ــود حت ــى ب ــز خوب ــگل تودل برو/چي ــًا آن خوش ــوده «واقع فرم
بى پلــو» امــا انســان اگــر مــرغ هــم نخــورد زنــده مى مانــد 
ــه  ــا، قواعــد فاصل ــن وضعيــت كرون ــه در اي چــه ارزشــى دارد ك
اجتماعــى را زيــر پــا مى گذاريــد و روى ضربدرهــاى قرمــز 
اتوبــوس و متــرو مى نشــينيد كــه برويــد در صــف بايســتيد و مــرغ 
بگيريــد؟ به جــاى مــرغ، تخمــش را بخوريــد آن كــه ديگــر گــران 
نشــده، اصــًال تخمــش را املــت كنيــد بخوريــد و بعــد بــا رؤيــت 
تخــم مــرغ بــه يــاد خــود مــرغ بســراييد «الهــى مــن فــداى لنــگ 
و رونت/فــداى ســينه و تخــم گرونــت/ بگــو بــا نــرخ بااليــى كــه 

ــتخونت»؟ ــر اس ــه ب ــتم ميرس دارى/دو دس
وقتــى املــت نازنيــن را بــا گوجه هــاى ارزان ســر كوچــه اون بنــده 
خــدا ميــل فرموديــد بياييــد همــه بــا هــم شــعر شــاعر گران قــدر 
ــو  ــد: «ت ــه مى فرماي ــراييم ك ــز بس ــئوالن عزي ــه مس ــاب ب را خط
ــى تى» ام  ــواب «س ــى/ ج ــو جونم ــه ت ــى، هميش ــى خونم آمبول
تويــى، تســت بيوپســى ام تويــى/ پيروكســيكام مــن شــدى، ديويــد 
بــكام مــن شــدى/ ســالباتومال مــن بيــا، رو دوش و كــول مــن بيــا/ 
آموكســى ســيلين مــن، آمــى تريپتيليــن مــن/ كــه ويــل دورانــت 

مــن تويــى، اكســپكتورانت مــن تويــى».
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■ حديث:
امام رض(ع):

به واسطه خردهاست كه اعتقاد به خدا حاصل مى شود . .  
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عطا شعبانى راد»
 اين روزها عنوان «نويسنده» بر صدر توضيحات 
صفحه شــخصى بســيارى از فعاالن عرصه مجازى 
ديده مى شــود كه به يــك تعبيــر و از زاويه ظهور 
و بــروز فناورى هــاى جديــد ارتباطى و توســعه 
روزنامه نگاران»  «شــهروند  و   « «شهروند خبرنگاران 

شايد صحيح باشد. 
به هرحال افراد مى توانند در صفحات شــخصى خود 
از احواالت يوميه بنويسند، نسبت به مطلبى واكنش 
نشان دهند يا بر پيشانى عكسى شرحى بنگارند، سؤال 
اين است كه آيا «نويسندگى» و «قلم» به معناى اصيل 
و اجتماعى آن زير خروارها «ترا بايت» قلم فرســايى 

شخصى دفن خواهد شد؟
براى پاســخ به اين بحث بايد توجــه كرد كه تمام 
آنچه تحت عنوان تاريخ تمدن و علم مطرح مى شود 
حاصل يافته هاى ذهنى نســل هاى مختلف انســان 
اســت كه مبتنى بر آزموده ها و يافته هاى گذشتگان، 
برساخته هاى جديد را بر يافته هاى پيشين استوار كرده 
و به قول فالســفه بر دوش متفكران قبلى ايستاده اند 
تا چشم انداز وسيع ترى از هستى را پيش روى خود 
ببينند و مســيرهاى بهترى براى عبور از كوره  راه هاى 

حيات انسانى بيابند. 
بســيارى از يافته هاى ذهنى مــا در ابتدا تخيالت و 
ايده هايى خام بوده اند كه در قالب كلمات يا صناعات 
هنرى، تجسمى خام پيداكرده و بعد به تدريج تبديل به 

گفتمان هايى عينى شده اند. 
بزرگ ترين ساخته هاى معمارى انسان را در نظر آوريد 
كه ابتدا طراحى هايى ساده هستند و همان طراحى ها 
هم به يُمن وجود ابزار ارتباطى به نام «زبان» و كلمات 
قراردادى كه كنشــگران آن حوزه ابداع كرده اند، در 
گيرودار شارش و انباشت ايده ها و واژگان خلق شده 
و درنهايت به صورت سازه هاى معمارى امكان بروز 

و ظهور يافته اند. 
تفكرات انســان زاييده زبان و كلمات هســتند و هر 
واژه نوپديد ذيل ساختار جمله، امكان خلق مفهومى 
جديد را براى ما فراهم مى آورد، چنانكه به عنوان مثال 
«جيمز جويس» نويسنده ايرلندى مى گويد: از كنكاش 
در واژگان و ابداع ساختارهاى جديد، مفاهيم جديد 
خلق مى شــود كه خود به مثابه ايده هايى براى خلق 
روش هاى جديد و پيدايش رســومات، فرهنگ ها و 

تمدن هاى نوين هستند. 
شايد ازاين روست كه «َعَلّم بالقلم» در قرآن مطرح شده 
و «ما يسطرون» در نسبت با كارويژه قلم در بازگشايى 

افق هاى جديد مورد اشارت قرار گرفته است. 
نكته نغز ســعدى شــيرازى كه در عنوان اين مطلب 
درج شــد، مبنى بر لزوم هم ارز پنداشــتن اهل قلم با 

لشــكريان، آن زمان درك مى شــود كه پيش زمينه و 
نوع نگاه متفكران دوران شكوه تمدن ايرانى-اسالمى 
به مقوله قلــم را در نظر آوريم و در مقام مثال توجه 
كنيم كه اصطالح «قلمى چون سيف ذواليزن» در نزد 
قدما كاربرد بسيار داشته و داللت بر جهانگشايى قلم 
و انديشــه دارد چنانكه بسيار بيشتر از كشورگشايان 
ايرانــى، نــام رازى و بوعلــى و خيام و ســعدى و 
موالناســت كه فتوحات فكــرى و فرهنگى را براى 

ايرانيان به ارمغان آورده است. 
موالنا جالل الدين در جايى وظيفه «لشكرى مردان» را 
حراست از مرزها در غياب نگاه ناظران و فرماندهان 
مى داند و مى گويد: «پاس دارد قلعه را از دشــمنان / 
قلعه نفروشــد به مال بيكران / غايب از شه در كنار 

ثغرها / همچو حاضر او نگه دارد وفا.»
مى توان فرض كرد كه اگر قلم همپاى شمشير تلقى 
شــده و در اهميت پاسداشــت آن از «قلم در كف 
دشــمن» و «مجاهده به قلم» سخن رفته، وظيفه فرد 
قلم به دست نيز حفظ و حراســت از داشته هاى يك 
ملت و تالش براى توسعه و تعالى آن به نفع صلح و 
آرامش بشــريت، در غياب اجبار و ادبار ارباب زر و 

زور و تزوير است. 
با اين وصف خيلى ســاده مى توان گفت كه «قلم» به 
معنــاى اصيل آن هرگز نخواهد مــرد و بلكه ارزش 
راستين آن در روزگار اعوجاج انديشه ها بيشتر آشكار 

مى شود. 
قلم زن شــريف دغدغه مند اســت و دمى از سوداى 
آموختن و آموزاندن غافل نمى شود به مصداق آن كه 
گفته شده: « اندر اين ره مى تراش و مى خراش / تا دم 

آخر دمى فارغ مباش.»
قلم زن شريف نخستين منتقد و مالمتگر خود است 
و هرلحظه خود را در محضر خالق خالقه اى مى داند 
كه وديعه خالقيت را به وى امانت داده، عين القضات 
همدانى به بهترين وجه اين دغدغه درونى را وصف 
كرده آنجا كه مى گويد: «نمى دانم اين كه مى نويسم راه 
سعادت است يا شــقاوت و حقا كه نمى دانم اين كه 

نبشتم طاعت است يا معصيت.» 
ابوالفضل بيهقى در همين زمينه به زيبايى بيان كرده:« 
مرد آنگاه شود كه نبشتن گيرد و بداند كه پهناى كار 
چيســت و همو باز مى گويد: «هيچ نبشته اى نيست 
كه به يك بار خواندن نيارزد» و اين ســخن رهنمونى 
به اهميت پُرخوانى براى ســرريز شــدن دانسته ها و 

نويساندن آنهاست. 
اگرچــه امــروز در دنيــاى مجــازى نگارنده هاى 
«اول شــخص» به وفور يافت مى شود اما هنوز هم  دم 
آتشين از عملداران عزلت نشينى برمى خيزد كه به مدد 
عمرى تجربه آموزى در خلوت و جلوت، راوى سوم 

شخص روايت ها مى شــوند، روايت هايى كه اگر در 
گذر زمان سنگ محك خورند و صيقل بيابند، تبديل 
به «الگوواره هايى» براى زيست بهتر انسانى خواهند 

شد. 
چنين است كه بار ديگر تأكيد مى كنيم، «نويسندگى» 
در معنــاى امرى خالقه، از كارگاه هاى ســرى دوزى 
فنون نويســندگى و دوره هاى آموزش «صفر تا صد» 
روايتگرى حاصل نمى شود، در اين كارگاه ها به افراد 
مى آموزند كه چگونه مقدمه، پى رنگ و روايت خود 
را شكل دهند، ادله گرد آورند، موضوع را پيش ببرند 
و پايان بندى دلپذيرى براى كار فراهم آورند اما نوشتن 
به مثابه زيســتن و نويســندگى در مقام يك دغدغه 
هميشگى، آموختنى نيست كه مشاهده گران مى توانند 
شاخصه هاى فيل را به مخاطبان توضيح دهند اما تنها با 
بزرگ شدن به قدر فيل مى توان دنيا را از ارتفاع چشم 

وى نگريست. 
نوشتن به واقع ســبكى از زندگى است و عوارض و 
مزاياى خود را دارد، نوشــتن برخالف تصور عموم، 
شغلى تمام وقت و مستلزم ممارست بسيار است كه 

عموماً پاداشى معادل خود نمى يابد. 
نويسندگان بسيارى در ژرفاى بى پايان كلمات فرورفته 
و ديگر بيرون نيامده اند، چنانكه موالنا مى گويد: «پس 
بدان اين اصل را اى اصل جو/ هر كه را درد است او 
برده اســت بو/ هر كه او بيدارتر پر دردتر/ هر كه او 

آگاه تر رخ زردتر». 
از دست دادن توانايى برقرارى ارتباطات اجتماعى مؤثر 
تا افســردگى و بى خوابى و روان نژندى، هشدارهاى 
محتمل نويسندگى جدى هستند، بااين حال نويسندگى 

همه اين نيست كه لذت نيز دارد. 

نوشــتن آن چنان كه روانشناســان مى گويند يكى از 
شــيوه هاى كاهش استرس اســت، نوشتن احساس 
تمام عيــار بلوغ و آفرينندگــى و خالقيت را در فرد 
متبلور مى سازد، نوشتن وقتى اثرى بر اجتماع بگذارد، 
روش نادرستى را تصحيح يا مشكلى را گوشزد كند، 
حس بيكرانى از لذت و سرشــارى را براى نويسنده 
به ارمغان مى آورد، حســى خداگونه و از آن ســنخ 
كه نفحات قدســى در وجود محدود انسانى به تاللو 

درآيد. 
نويســندگان بــزرگ به مانند ســتارگان هنرى در 
معرض ديد عموم هســتند و اين در معرض نگاه 
ديگران بودن و عيان شــدن مكنونات قلبى، حسى 
از نا امنى و خلوت نداشــتن را بــا خود به ارمغان 
مى آورد و اين چنين اســت كه كسانى از اهل قلم 
به شــدت از آدم ها مى گريخته اند و نويســندگانى 
ديگر دائمًا در ســفر بوده اند تا بتوانند بار ديگر آن 

حس گمنامى و خلوت ابتداى كار را بازيابند. 
در مثِل ساير «مداد العلماء» افضل فضيلت ها شماره 
شــده تا بدان جا كــه بــزرگان «فيض مندى» قلم 
خود را مســتحضر به هدايت غيب مى دانســته اند 
و هرلحظــه آماده بوده اند با كنــار گذاردن غرور، 
بر خطاهاى خود قلم حذف بكشــند و ســر خود 
پايين بياورند تا انديشه هاى زائد از آن بيرون بريزد، 
سعدى شيرازى در اين باره مى سرايد: «گر بخوانى 
پادشــاهى ور برانى بنده ايم/ راى ما سودى ندارد 
تا نباشــد راى تو / ما قلم در ســر كشيديم اختيار 
خويــش را / نفــس ما قربان توســت و رخت ما 

يغماى تو.» 
خدايا آنى و كمتر از آنى ما را به خود وامگذار!

■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
برگزارى برخى رويدادهاى فرهنگى همدان

 به بخش خصوصى واگذار مى شود

كتاب جديد محمود دولت آبادى 
در راه است

 كتاب جديدى از محمود دولت آبادى با عنوان «اســب ها اســب ها از كنار 
يكديگر» منتشر مى شود. 

به گزارش ايســنا، نشــر چشــمه در صفحه خود اعالم كرده است، اين رمان 
به زودى منتشر خواهد شد. 

در بخشى از اين كتاب آمده است: «ذهن آدميزاد در هر دوره اى از عمر به چندتا 
گير و گره دچار مى شود كه مى خواهد آن گير و گره ها را باز كند. 

تا به حال ذهن تو در جايى، روى مورد خاصى قفل نكرده؟ شايد قفل كرده و 
تو متوجهش نبودى، محل نگذاشتى!»

«كليدر»، «جاى خالى سلوچ»، «ســلوك»، «بنى آدم» «ميم و آن ديگران»، «قطره 
محال انديش»، «اين گفت و ســخن ها»، «روزگار سپرى شده مردم سالخورده»، 
«ســر زلف عروسان سخن»، «طريق بسمل شــدن» و «عبور از خود» برخى از 

ديگر كتاب هاى محمود دولت آبادى هستند. 

به مناسبت روز قلم

قلم زن نكودار 
و شمشير زن


