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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

قدر خودتان را بدانيد!
 1- ايران را سرزمين مردم نجيب معنى 
كرده اند و اين نــام را برگرفته از آريايى ها 
مى داننــد. اما توصيف مردم ايــران تنها با 
صفت نجابت، توصيف كاملى نخواهد بود 
و برگ برگ تاريخ به ويــژه تاريخ معاصر 

گواهى بر رشادت ها، اتحاد...
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انا هللا وانا اليه راجعون 

t

انا هللا وانا اليه راجعون 

t

بازگشت همه به سوى اوست

t

بازگشت همه به سوى اوست

t

انا هللا وانا اليه راجعون 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على دولو 

هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت تعاونى 
كشاورزى دامداران شهرستان اسدآباد

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سمت  در  حضرتعالى  شايسته  انتصاب  احترام  با 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و 
از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقاى مهندس 
را  تشكر  و  تقدير  كمال  تصدى  زمان  در  نظرپور 
داريم اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و سربلند باشيد.

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان
در غم از دست دادن عزيزان به سوگ نشستن صبرى ميخواهد 

عظيم ، براى شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى و براى آن 
عزيز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهى را خواستاريم .

جناب آقاى 

دكتر محمـود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان
درگذشت پدر بزرگوارتان  چنان سنگين و جانسوز است كه به 
دشوارى به باور مى نشيند، ولى در برابر تقدير حضرت پروردگار 
چاره اى جز تسليم و رضا نيست.اين ماتم جانگداز را به خانواده 

محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده 
و براى آن عزيز سفركرده علو درجات طلب مى نمائيم.  

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان
در غم از دست دادن عزيزان به سوگ نشستن صبرى ميخواهد 

عظيم ، براى شما و خانواده محترمتان صبر و شكيبايى و براى آن 
عزيز درگذشته غفران و رحمت واسعه الهى را خواستاريم .

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان
مشيت الهى بـر ايـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگى را خـزانـى 
آفـرينش  فلسفـه  تفسير  بارزترين   ، اين  و  بنشيند  انتظار  بـه  ماتمزده 

درفـراخـناى بـى كران هـستى و يـگانه راز جـاودانگى اوسـت.
شما  خدمت  را  وارده  مصيبت  قلب  صميم  از  دانيم  مى  الزم  خود  بر  لذا 

تسليت عرض نمائيم.

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

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

غفران الهى و براى جنابعالى صبر جزيل مسئلت داريم.

شركت  تعاونى خوراك آفرين ( سكالو 1)

كشتارگاه صنعتى دام غروب طاليى

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان  شركت عصــرانــه

مديريت كشتارگاه زاگــرس دام نهاوند 
( بـرادران پيـرزادى) ی ھارراه  ی،  قا یابان طا ی:  یشا ھارراه  ی،  قا یابان طا ی:  شا

نيمه شباذان مغرب غروب آفتاب اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح تاريخ قمرى تاريخ روز 
20:1500:29 19:56 13:14 06:32 05:02 1 رمضان 1399/2/6 شنبه 

20:1600:29 19:57 13:14 06:31 05:00 2 رمضان 1399/2/7 يكشنبه 
20:1700:29 19:58 13:14 06:30 04:59 3 رمضان 1399/2/8 دوشنبه 
20:1800:28 19:59 13:13 06:28 04:58 4 رمضان 1399/2/9 سه شنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:27 04:56 5 رمضان 1399/2/10 چهارشنبه 
20:1900:28 20:00 13:13 06:26 04:55 6 رمضان 1399/2/11 پنجشنبه 

20:2000:27 20:01 13:13 06:25 04:53 7 رمضان 1399/2/12 جمعه 
20:2100:27 20:02 13:13 06:24 04:52 8 رمضان 1399/2/13 شنبه 

20:2200:27 20:03 13:13 06:23 04:51 9 رمضان 1399/2/14 يكشنبه 
20:2300:27 20:04 13:13 06:22 04:49 10 رمضان 1399/2/15 دوشنبه 
20:2400:26 20:04 13:13 06:21 04:48 11 رمضان 1399/2/16 سه شنبه 
20:2500:26 20:05 13:13 06:20 04:47 12 رمضان 1399/2/17 چهارشنبه 
20:2500:26 20:06 13:12 06:19 04:46 13 رمضان 1399/2/18 پنجشنبه 

20:2600:26 20:07 13:12 06:18 04:44 14 رمضان 1399/2/19 جمعه 
20:2700:25 20:08 13:12 06:18 04:43 15 رمضان 1399/2/20 شنبه 

20:2800:25 20:08 13:12 06:17 04:42 16 رمضان 1399/2/21 يكشنبه 
20:2900:25 20:09 13:12 06:16 04:41 17 رمضان 1399/2/22 دوشنبه 
20:3000:25 20:10 13:12 06:15 04:39 18 رمضان 1399/2/23 سه شنبه 
20:3000:25 20:11 13:12 06:14 04:38 19 رمضان 1399/2/24 چهارشنبه 
20:3100:24 20:12 13:12 06:13 04:37 20 رمضان 1399/2/25 پنجشنبه 

20:3200:24 20:12 13:12 06:13 04:36 21 رمضان 1399/2/26 جمعه 
20:3300:24 20:13 13:12 06:12 04:35 22 رمضان 1399/2/27 شنبه 

20:3400:24 20:14 13:12 06:11 04:34 23 رمضان 1399/2/28 يكشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:11 04:33 24 رمضان 1399/2/29 دوشنبه 
20:3500:24 20:15 13:12 06:10 04:32 25 رمضان 1399/2/30 سه شنبه 
20:3600:24 20:16 13:13 06:09 04:31 26 رمضان 1399/2/31 چهارشنبه 
20:3700:23 20:17 13:13 06:09 04:30 27 رمضان 1399/3/1 پنجشنبه 

20:3800:23 20:18 13:13 06:08 04:29 28 رمضان 1399/3/2 جمعه 
20:3800:23 20:18 13:13 06:07 04:28 29 رمضان 1399/3/3 شنبه 

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

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

6

صفحه ويژه خبرگزارى ها

150 تجهيزات 
با ارزش 
به موزه 

كوهنوردى 
استان اهدا شد

انتقال خون مى گويد منتظر دستورالعمل هاى الزم هستيم

همدان آماده پالسما درمانى بيماران كرونا
مردم از شوراها مى خواهند

چاله هاى مديريت شهرى 
را پُر كنيد

■ شورا موتور محرك توسعه شهرى

شت
ددا

كرونا اگر بماند راه و رسم يا
عاشقى را عوض مى كند

 تجربه نشان داده است كه پس از هر حادثه 
بزرگ و كشدارى در حيات بشرى، نگاه جديدى 

به سازوكارهاى اجتماعى شكل مى گيرد.

5

3

موزه مفاخر كوهنوردى همدان در سالن سنگنوردى فرهاد در بلوار شاهدموزه مفاخر كوهنوردى همدان در سالن سنگنوردى فرهاد در بلوار شاهد
عكس:روابط عمومى هيأت كوهنوردىعكس:روابط عمومى هيأت كوهنوردى
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عمليات اجرايى بلوار شهيد فهميده انجام شد
 عمليات زيرســازى و آسفالت 
بلوار شهيد فهميده پس از تخريب 
و خاكبردارى ســاختمان به سرعت 

انجام مى شود.
همدان  شهردارى  يك  منطقه  مدير 
با بيان اينكه هدف اصلى از تملك 
و بازگشــايى معبــر بلوار شــهيد 
فهميده، تســهيل تــردد و عبور و 
مرور شــهروندان است،عنوان كرد: 
درحال حاضــر عمليــات تخريب 

ساختمان 350 ميليارد ريالى كه داراى 33 واحد مسكونى و تجارى بود 
به پايان رســيده است و با افزايش تعداد ماشين آالت سعى داريم تا در 

كمترين زمان ممكن عمليات خاكبردارى را پايان دهيم.
مسعود دهبانى گفت: تعريض بلوار شهيد فهميده نخستين اقدام براى 
روان ســازى ترافيك اين منطقه است، به زودى بازگشايى ديگرى براى 
تســهيل تردد شهروندان عزيز همدانى در خيابان پرستار و معبر پارك 
آكسايا انجام  مى شود كه هم اكنون عمليات زيرسازى آن در حال انجام 
اســت و با طرح مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شــده است ان شاءا... 
ديگر شاهد ترافيك در محدوده بلوار شهيد فهميده و چهارراه پژوهش 
نخواهيم بود. وى بيان كرد: عمليات زيرســازى و آســفالت اين معبر 
پس از خاكبردارى كامل ساختمان به سرعت انجام مى شود و نسبت به 
زيباسازى اين بلوار كه معبرى مهم براى دسترسى به مراكز دانشگاهى 

و گردشگرى است اقدام مى شود.

يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

قدر خودتان را بدانيد!
 1- ايران را سرزمين مردم نجيب معنى كرده اند و اين نام را برگرفته 

از آريايى ها مى دانند. 
اما توصيف مردم ايران تنها با صفت نجابت، توصيف كاملى نخواهد 
بــود و برگ برگ تاريخ به ويژه تاريخ معاصر گواهى بر رشــادت ها، 

اتحاد، ايثار، فداكارى و همدلى مردم غيور و عزتمند ايران است. 
2- برخى نظريه پردازان سياســى مفهوم ملت را مفهومى ارزشمند كه 
تشــكيل آن نيازمند شــاخص هاى ديگرى نيز هست، مى دانند و اين 
مفهوم را براى مردم هر جامعه اســتفاده نمى كنند و در استفاده از اين 

واژه دقت بسيار دارند. 
با اين حال و با هر تعريف و شــاخصى ملت در ايران شكل گرفته و 
ملــت ايران با اتحاد، همدلى، اقتدار و غرور ملى در راه دفاع از منافع، 

امنيت و ارزش هاى ملى تالش مى كنند. 
3- شكل گيرى واژه ملت در هر جامعه اى دليلى است تا مردم بر منافع 
و شــاخص هاى مشترك رسيده و در دفاع از مشتركات از هيچ كارى 
كوتاهى نكرده و حتى براى دفاع و ارتقا وضعيت آنها ايثار و فداكارى 

نيز داشته باشند. 
جغرافيــا، تاريخ، زبان و ادبيــات، اقتصاد و قــدرت نظامى معموال 
اشــتراكات يك ملت را تشكيل مى دهند و اقوام و گروه ها با توجه به 
اين اشــتراكات ملت را تشكيل و براى حفظ و ارتقا مشتركات تالش 

مى كنند. 
4- ملت ايران مشــتركات ديگرى نيز دارد كه مهمترين آنها مذهب و 
دين مشترك بيشتر ايرانيان است كه مبنايى براى تشكيل دولت و نظام 
جمهورى اسالمى شده است.  در واقع مفهوم دولت-ملت كه مفهوم 
گسترده ترى اســت در ايران با اتكاى بيشــتر به وجه مذهب و دين 

مشترك شكل گرفته و كارآمد نيز بوده است. 
5- ملــت ايــران در همدلى با هم و در اوج اتحاد تاريخ ســازى هاى 

بسيارى داشته اند. 
حماسه هاى انقالب اسالمى، دفاع مقدس، دفاع از حرم و پيشرفت هاى 
علمى به ويژه در حوزه فضا و موشكى و نظامى، حماسه هايى است كه 

تاريخ و مردم جهان هرگز فراموش نخواهند كرد. 
ملــت ايران در جهان به عنوان ملتى بلندهمت و بااراده كه هيچ مانعى 
در راه پيشرفت را برنمى تابند و سرنوشت خود را خود تعيين مى كنند، 

شناخته مى شوند. 
6- كرونا تصوير تأييدى ديگرى از همت بلند، اراده واال و توانمندى 
بســيار ملت ايران با همدلى و اتحاد و كمك مؤمنانه به جهان مخابره 

كرد. 
ملت ايران ثابت كرد كه در مبــارزه با كرونا همچون ديگر برهه هاى 
حســاس تاريخى بــا اتحاد خود پيروز اســت و هيــچ مانعى چون 

تحريم هاى ظالمانه هم نمى تواند مانع توفيق اين ملت شود. 
ســهم زيادى از وضعيت بهتر ايران در مقابله با كرونا به دليل همدلى 
مردم در كمك به يكديگر و كاســتن از فشــارهاى محدوديت هاى 

اقتصادى كرونايى است. 
7- ملت ايران ملت قدرشناســى است و قدر تمام كسانى كه به ميهن 
و اســالم خدمت كرده يا مى كنند را مى داند، اما اين ملت بايد قدردان 

خود هم باشد. 
قدردان درك عالى از شرايط، اقدام به موقع و درست و پاسخگويى به 
فراخوان هــاى بزرگ ملى و مذهبى همچون كمك مؤمنانه كه ملت از 

عمل به آن تا به اينجا هم بسيار سربلند بيرون آمده است. 

توسعه برنامه هاى حوزه قرآن، نماز و عترت از 
اولويت هاى اصلى آموزش و پرورش است

 توســعه برنامه هاى حوزه قرآن، نماز و عترت از اولويت هاى اصلى دســتگاه تعليم و 
تربيت استان است.

به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش اســتان، مديركل 
آموزش و پرورش اســتان همدان در جلسه ستاد اقامه نماز و بنياد مهدويت استان كه با 
حضور نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان برگزار شد، با بيان اينكه رويكرد 
اصلــى آموزش و پرورش اســتان، تقدم تربيت بر تعليم اســت، اظهار كرد: برنامه هاى 
مختلفى در طول ســال تحصيلى با موضوع نماز، قرآن و عترت در مدارس اســتان به 

اجرا در آمده است.
محمد پورداوود با اشاره به كسب رتبه برتر كشوردر حوزه ترويج فرهنگ نماز و تقويت 
نماز در مدارس توســط آموزش و پرورش اســتان، گفت: حضور ائمه محترم جمعه در 

مدارس تأثير فراوانى در توسعه فرهنگ نماز در بين دانش آموزان داشته است.
وى با بيان اين كه نماز جماعت مدارس استان با حضور 400 امام جماعت روحانى و هزار 
امام جماعت ديگر اقامه شده است، خاطرنشان كرد: طرح امين از جمله طرح هاى موفقى 

است كه در بيش از 150 مدرسه استان اجرا شده است.
پورداوود در ادامه با اشــاره به اين كه برنامه هاى حوزه پرورشــى و فرهنگى در شرايط 
فعلى با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و به صورت مجازى اجرا مى شــود، گفت: طرح 
هر خانه يك دارالقــران، بارگذارى روزانه يك جزء قرآن به صورت فايل صوتى به همراه 

شرح و تفسير يكى از آيات شاخص قرآن، بارگذارى احكام روزه دارى، بارگذارى روزانه 
ضرب المثل هاى قرآنى، طرح حفظ جزء ســى ام قرآن كريم با شــعار هر روز يك صفحه 

قرآن با يادگيرى در فضاى مجازى از جمله اين برنامه ها بوده است.
وى اجــراى خوانش قصه هاى قرآنى و طرح مصباح الهــدى را كه مربوط به زندگى 
ائمه اطهار(ع) اســت، از ديگر برنامه هاى پرورشــى و فرهنگى خواند و تصريح كرد: 
برگزارى مســابقه بزرگ هنر با حضور خانواده ها، ضبط صداى تالوت دانش آموزان، 
برگزارى مسابقه اذان به صورت ضبط صدا و ارسال توسط دانش آموزان، اجراى پويش 
يــك زنگ يك زندگى، اجراى طرح جشــن تكليف خانگى ويــژه دانش آموزانى كه 
امســال به سن تكليف رســيده اند از ديگر برنامه ها و طرح هايى است كه اجراى آنها 

همچنان ادامه دارد.

انتقال خون مى گويد 
منتظر دستورالعمل هاى الزم هستيم

همدان آماده 
پالسما درمانى
بيماران كرونـا

اعالم آمادگى2 هزار بسيجى براى پرستارى 
از بيماران كرونا در همدان

2 هزار بســيجى گردان هاى امام حســين(ع) براى خدمت رسانى 
در بيمارســتان ها و پرستارى از بيماران كرونايى در اين استان ثبت نام 
كردند كه حدود 600  نفر از آنها آموزش هاى الزم را براى حضور در 

بيمارستان ها فرا گرفتند.
 فرمانده تيپ انصارالحســين(ع) اســتان همدان با تشريح مهمترين 
اقدامات تيپ انصارالحسين(ع) همدان در زمينه مقابله با شيوع كرونا و 
رزمايش كمك مؤمنانه اظهار كرد: از روزهاى نخست شيوع بيمارى در 
كشور، قرارگاه پدافند زيستى در اين يگان تشكيل شد و تا امروز در 3

مرحله رزمايش پدافند زيستى، سراسر شهرهاى استان و برخى نقاط 
روستايى معين شده با بهره مندى از 80 دستگاه خودروهاى تخصصى 

ضدعفونى شده است.
به گزارش ايرنا، ولى بهاريان افزود: بسيجيان 11 گردان امام حسين(ع) 
در اين اســتان به طور شــبانه روزى و داوطلبانه در ضدعفونى معابر 
شــهرى و روستايى مشاركت داشــته و تا امروز بيش از 3 هزار بسته 
بهداشتى و حدود 120 هزار ماسك توسط بسيجيان گردان ها بين مردم 

مناطق محروم توزيع شده است.
وى افزود: بســيجيان گردان امام حســين(ع) اسدآباد، مالير و بهار با 
راه اندازى كارگاه توليد ماســك، تاكنون بيش از 60 هزار عدد ماسك 

توليد و در اختيار مردم قرار دادند.
بهاريــان با تأكيد بر اينكــه هيچ مورد قطعى ابتال بــه كرونا در تيپ 
انصارالحســين(ع) همدان گزارش نشده اســت، بيان كرد: اقدامات 
پيشــگيرانه و فعاليت هاى اين يگان در مقابله با شيوع كرونا در سطح 

استان تا پايان يافتن كامل اين بيمارى در همدان ادامه دارد.
فرمانده تيپ انصارالحسين(ع) استان همدان درباره طرح كمك مؤمنانه 
گفت: گردان هاى امام حسين(ع) در شهرستان ها، ضمن اينكه تا امروز 
حدود 20 ميليون تومان به قرارگاه امام حسن مجتبى(ع) كمك نقدى 
كردند، متولى جمــع آورى كمك هاى مؤمنانه نقدى و غيرنقدى مردم 
شهرستان ها هستند و اين كمك ها پس از تجميع در قرارگاه استان، بين 

نيازمندان توزيع مى شود.

روز شورا و چالش هايى كه بايد 
بازخوانى شود 

 نهم ارديبهشت ماه به نام روز شورا نام گذارى شده تا فرصتى باشد 
بــراى بازخوانى جايگاه يكــى از مردمى ترين نهادهاى اجتماعى كه 
براســاس قانون اساسى كشــورمان نقش مهمى در پيشبرد اهداف و 

برنامه هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى شهر و روستا دارد.
شــوراهاى اســالمى به مثابه پارلمان هاى كوچك شهرى و روستايى 
هستند كه هم شكل گيرى آنها به نوعى تجلى عينى مردم ساالرى دينى 
اســت و هم با توجه به شأن و جايگاه تعريف شده براى شوراها در 
قانون اساســى و البته باالتر از آن مبناى دينى و مذهبى آن، بسيارى 
از امور شــهرى و روســتايى در حيطه وظايف و اختيارات اعضاى 

شوراها است.
بر اين اســاس شــوراها از ظرفيت بااليى برخوردار هستند؛ زيرا از 
يكســو با توجه به پشــتوانه قوى مردمى و از ســوى ديگر به دليل 
وظايف و اختيارات اعضاى شورا، قدرت تأثيرگذارى اين نهاد مهم 
اجتماعى باالست و مى تواند بسيارى از گره ها را باز كند و در هموار 

كردن مسير توسعه شهرى و روستايى نقش ايفا كند.
نكته قابل توجهى كه شــايد كمتر از حد انتظار به آن پرداخته شده و 
مناسبت روز شــورا فرصتى براى يادآورى آن است، ميزان توجه به 
جايگاه شــوراهاى شهر و روستا و چگونگى استفاده از ظرفيت هاى 

ارزشمند اين نهاد براى توسعه و پيشرفت است.
موضوع نخســت به نوع نگاه ها و رفتارها به شوراها برمى گردد كه 
بيشــتر متوجه نهادهاى باالدستى است و بحث دوم به نوع عملكرد 
اعضاى شورا مربوط مى شــود كه بايد گزارش آن به افكار عمومى 

ارائه شود.
البته شايد اعضاى شــورا در اين ايام بخواهند گزارش هايى به مردم 
ارائــه دهند كه در جاى خود داراى اهميت اســت، اما مهم تر از آن 
ميزان استفاده از ظرفيتى است كه در اختيار دارند و اينكه بتوانند گام 

مهمى براى توسعه شهرى و يا روستايى بردارند.
به هرحال روز شــورا فرصتى بــراى قدردانى از زحمات اعضاى 
شــوراهاى اسالمى شــهر و روســتا و بازخوانى نقش و جايگاه 
ايــن نهاد مهم اجتماعى و البته پرداختن به چالش هايى اســت كه 
به لحاظ بهره مندى جامعه از دســتاوردهاى شوراها داراى اهميت 

زيادى است.

1- سه شــنبه هاى بدون خودرو در همدان تقريبا فراموش شده است. 
گويا مديران همدانى اســتقبال خوبى از اين حركت نداشته اند. گفتنى 

است شيوع كرونا نيز در اين موضوع مؤثر بوده است.
2- پيشــنهاد ارائه ســهام تيم فوتبال پاس در بورس درحال بررسى 
اســت. گويا اين اقدام براى خصوصى ســازى كامل باشگاه و كاستن 
از هزينه هاى دولتى بسيار، براى اين تيم است. گفتنى است هزينه هاى 
پاس امكان رشد ديگر رشته هاى ورزشى استان را به دليل نبود يا كمبود 

منابع سلب كرده است.
3- برنامه مشــخصى در استان براى اســتفاده از رويكرد مثبت مردم 
به بورس ديده نمى شــود. گويا برخى استان ها در شناسايى واحد هاى 
توليدى براى ارائه ســهام آنها در بورس موفق تر عمل كرده اند. گفتنى 
اســت به كارگيرى نقدينگى در جامعه به نفع توليد از كاركردهاى مهم 

بورس است.
4- بازگشايى برخى صنوف با تبليغات برگرفته از ايام كرونايى همراه 
بوده است. گويا آرايشگاهى در پايتخت به كاركنان خود لقب مدافعان 
زيبايى داده و تبليغات كرده اســت! گفتنى است آرايشگاه ها به شرط 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى فعاليت خود را از سر گرفته اند.
5-ماسك هم به هداياى مراسم و برنامه ها اضافه شده است. گويا بنا بر 
مراســم نوع ماسك هديه نيز فرق مى كند. گفتنى است تأثير كرونا در 

سبك زندگى مردم و مسئوالن موضوعى غيرقابل انكار است.

 حاال با منحنى كه كرونا در كشور به خود 
گرفته، مبارزه با اين ويروس تمام اســتان ها را 
با يكديگر متحد كرده اســت، ده ها دانشگاه، 
آزمايشگاه و مؤسسات تحقيقاتى در تكاپوى 
دريافت روشى براى درمان و يا تهيه واكسنى 
هســتند تا بتوانند راه مبارزه بــا اين بيمارى 

ناشناخته را پيدا كنند.
اما هنوز كوويد 19 نه تنها در كشــور ما بلكه 
در تمام جهــان درمان اختصاصــى ندارد بر 
اين اســاس تا گرفتن واكسن براى درمان آن، 
خطوط پزشكى ناگزيرند مسيرى براى درمان 
بيمارى پيدا كنند كه به دستگاه ايمنى بدن در 

مبارزه با ويروس كمك كند.
يكى از ايــن اين روش ها تزريق پالســماى 
خون به بدن بيماران است، روشى كه پزشكان 
اميدوارند به وســيله آن بتوانند بــدن بيمار را 
در مقابل ايــن ويروس مقــاوم كنند اگرچه 
پالســمادرمانى براى بهبود بيمارى روشــى 
ناشــناخته و جديدى نيســت اما تنها برخى 
اســتان ها ازجمله اصفهان، ايــالم، قم، تهران، 
اردبيــل، خراســان رضوى و همــدان مجوز 

استفاده از آن را دارند.
در همين راســتا مدير كل انتقال خون اســتان 
همــدان در گفت و گو با همدان پيام گفت: اين 
روش يــك كار تحقيقاتى در كشــور اســت 
كــه انتظار مى رود با كمك بيمــاران كرونايى 

بهبوديافتــه، بتواند به كمك سيســتم ايمنى 
بيماران تازه مبتالشده به ويروس بيايد.

افشين محمدى افزود: اين طرح در بيمارستان 
مسيح دانشــورى تهران آغاز شده و در استان 
همدان نيز نامه نگارى هاى الزم با دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سيناى همدان براى صدور مجوز، 
اختصاص فضاى ايزولــه و تأمين تجهيزات 
موردنياز بــراى دريافت پالســما از بيماران 

بهبوديافته انجام شده است.
وى تأكيد كرد: درحال حاضر با توجه به اينكه 
احتمال شــيوع مجدد بيمــارى و اوج گرفتن 
اپيدمى داده مى شــود، علوم پزشــكى اســتان 
همدان اعــالم آمادگى كرده اســت و منتظر 
دســتورالعمل هاى اجرايــى آن در همدان از 

سوى وزارت بهداشت هستيم.
وى با بيــان اينكه پالســمادرمانى به اهداى 
پالسما توســط بهبوديافتگان كوويد 19 نياز 
دارد، گفت: ساختار پالسمادرمانى به اين شكل 
است كه وقتى كسى به بيمارى ويروسى مبتال 
شده و بهبود مى يابد، بدن آن فرد در برابر عامل 
بيمارى آنتى بادى توليد مى كند و در نتيجه فرد 

در برابر بيمارى مصون مى شود.
وى تشريح كرد: پالسماى بيماران بهبوديافته 
در هفته ســوم تا چهارم پس از ابتال، عارى از 
ويروس مى شــود و سرشار از آنتى بادى است 
كه اين آنتى بادى با دســتگاه پالسما فرزيس 

از بــدن آنها خارج مى شــود، بر اين اســاس 
آنتى بادى خارج شــده از بيمــار بهبوديافته با 
پالسماى افرادى كه در بخش  ICU قرار دارند 
و وضعيت مناسبى ندارند جايگزين مى شود و 
سيســتم ايمنى بدن با كمك اين آنتى بادى به 
جنگ ويروس مى رود و وضعيت ريوى را از 

مرحله بحرانى خارج مى كند.
محمــدى با بيان اينكه درواقــع نمى توان اين 
روش را به طــور قطعى و اختصاصى به عنوان 
اقدام مؤثر درمانى بــراى مبتاليان به ويروس 
كرونــاى جديد دانســت، افــزود: همان طور 
كــه روش هاى مختلف بــراى درمان بيمارى 
كوويد 19 در جهان در حال بررســى است، 
پالســمادرمانى هــم يكــى از اقدامات مورد 

تحقيق محسوب مى شود.
وى كم خونــى و ضعف بدنــى را موضوعى 
كامال بى ارتباط با اهداى پالسما عنوان كرد و 
توضيح داد: دستگاه جداسازى پالسما از خون 
مجهز به 2 خط مجزا است، به طورى كه از يك 
طــرف خون از بدن فرد خارج مى شــود و از 
طرف ديگر پالسماى خون جداسازى مى شود 

و مجددا خون به بدن اهداكننده برمى گردد.
وى تأكيدكرد: درواقع به هيچ عنوان حجم قابل 
توجهى از خون در زمان اهداى پالسما از بدن 
خارج نمى شــود، بلكه صرفا پالسماى خون 
جداسازى مى شود و تمام پروسه اهدا زيرنظر 

پزشك متخصص انجام خواهد شد.
محمدى با بيان اينكه تمام اصول بهداشتى در 
اهداى خون رعايت مى شود، عنوان كرد: افراد 
پس از مطالعه شــرايط اهداى خون و اطمينان 
از ســالمت خود، وارد ســازمان انتقال خون 
مى شوند و درصورتى كه داراى عالئم بيمارى 

باشند، خون گيرى انجام نخواهد شد.
معاون بهداشت علوم پزشــكى همدان نيز در 
اين باره با بيان اينكه طرح پالسمادرمانى براى 
گروه هاى حساس جامعه توسط دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان آماده اجراســت، گفت: اين 
طرح براى رصد بيشتر سرايت پذيرى بيمارى 
كرونا در دستور كار دانشــگاه علوم پزشكى 

همدان قرار گرفته است.
منوچهر كرمى درباره آخرين اقدامات معاونت 
بهداشتى دانشــگاه در مقابله با شيوع ويروس 
كرونا اظهار كرد: در زمينه اقداماتى كه مربوط 
به دانشــگاه در مقابله و پيشگيرى از ويروس 
كرونا است، تصميم گيرى شده اما هنوز مراحل 

اجرايى اين طرح در استان آغاز نشده است.
وى با اشــاره به اينكه بيمــاران بهبوديافته كه 
داوطلب اهداى پالســما هســتند در همدان 
شناسايى شده است، عنوان كرد: افراد داوطلب 
بايد با حساســيت بيشــترى انتخاب شوند و 
مصرف دارويى آنها بررســى شــود تا خداى 
ناكرده پالسماى اهدايى مشكلى نداشته باشد.

شهناز كرمى  »
 شورا، نهادى برآمده از قرآن كريم و فرهنگ 
اسالمى و بدون شك تجلى اراده مردم در تعيين 
سرنوشت خويش و حضور جدى تر ايشان در 
عرصه هاى عمرانى، اجتماعى و فرهنگى است. 
اعضاى شوراى اسالمى شهر جورقان خداوند 
متعال را شاكر است كه در پنجمين دوره فعاليت 
خود با حســن اعتماد توفيق حضور در عرصه 
خدمــت به شــهروندان عزيز جورقــان را در 
جايگاه خادمى پيدا كرده اســت و با تمام قوا و 
همــدل و همگام در كنار يكديگر با بهره گيرى 
از تخصص و تجربه خاضعانه براى پيشــبرد 

همه جانبه شهر تالش مى كند.
مجيد قره باغى، شهردار جورقان عملكرد شورا و 

شهردارى را چنين عنوان كرد:
1- پيگيــرى مجدانه بحث فاضالب شــهرى 
جورقان در كنار نمايندگان مردم در خانه ملت 
به جهت تداوم حفارى خط نوارى مسير تعيين 
فاضالب در داخل شهر جورقان در محورهاى 
فرعى و اصلى كه با نشست هاى مختلف اصلى 
هم طبق توافق نامه در سالجارى معمول خواهد 

شد. 
2- حضور در دفتر وزير بهداشت و درمان سابق 
دولت در معيت نماينده مجلس شوراى اسالمى 
دكتر خجســته براى پيگيرى شبانه روزى شدن 
درمانگاه شهر جورقان و دريافت دستور از وزير 
و ابالغ به مديران استان و شهرستان همدان براى 

اجرا و پيگيرى 
3- پيگيرى و تالش و همكارى با شــهردار در 
راستاى پياده روسازى تمامى معابر اصلى شهر 

جورقان 
4- نظــارت و پيگيرى و تالش در راســتاى 
بازگشــايى معابر در نقاط مختلف شهرى در 

معيت شهردار 
5- پيگيرى مستمر براى تحقق اهداف شهردارى 
در عملكرد عمرانى شهردارى در 9 ماه نخست 

سال 98 با اعتبار 34 ميليارد ريال 
6- پيگيرى، نظارت و همكارى با شــهردارى 
بــراى اصالح هندســى و ســاماندهى محور 

همدان- تهران 

7- نظارت و پيگيرى درباره اجراى پروژه بلوار 
آيت ا... رحمانى 

8- اتخاذ تصميم و برنامه ريزى با شــهردارى 
محترم براى عمليات آســفالت ريزى در معابر 
اصلى و فرعى و كوچه هاى مختلف در ســطح 

شهر جورقان 
9- ساخت فضاى سبز پارك محله اى مادر در 
شهر جورقان و نظارت بر كف سازى، ساخت 

آبنما، ديواركشى و نصب چراغ هاى روشنايى 
10- تــالش و پيگيرى درجهت بسترســازى 
براى اجراى عمليــات ترافيكى و راهنمايى و 
ارائه نظر بر نحوه نصب استوانه هاى ارتجاعى، 
جداكننده ها، هدايت كننده ها و ترافيكى به لحاظ 
مكانى (اجراى عمليات ترافيكى در معابر شهر 

جورقان)
11- نظارت بر اجراى پروژه  يادمان شــهداى 

گمنام 
12- اجراى مســيل براى آب هاى سطحى به 

مساحت 130 متر 
13- تعريض و بازگشــايى معابر و پوشــش 

كانال هاى فاضالب شهرى 
14- تالش و پيگيــرى درباره ايجاد طرح هاى 

درآمدزايى شهردارى 
15- مساعدت در واگذارى زمين براى ساخت 
استخر سر پوشيده به مساحت هزار و 200 متر 
16- پيگيرى براى ســاخت سالن كشتى شهر 

جورقان 
17- تخفيــف عوارض در اجــراى طرح رفع 

موانع توليد و ايجاد اشتغال 
18- مساعدت با تفكيك اراضى 

19- همكارى با دفتر امام جمعه شهر جورقان 
بابت مساعدت هاى مالى براى امورات فرهنگى 

20-تعيين حسابرس براى عملكرد شهردارى 
21- اعمــال تخفيــف بدهى شــهروندان به 

شهردارى 
ستاد  شده  انجام  اقدامات  گزارش   

مقابله با كرونا شهر جورقان 
1- تشــكيل ستاد مردمى مقابله با كرونا و ارائه 

شرح وظايف به اعضاى ستاد 
2- راه اندازى كارگاه توليد ماســك با حمايت 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر از اوايل اسفند 
ماه و توليد 30 هزار ماسك در روز 

3- شناســايى خيريــن و دريافت كمك هاى 
مردمى براى تهيه ملزومات مورد نياز از قبيل 

مواد ضدعفونى، ماسك، دستكش و... 
4- برگزارى جلســات ســتاد مقابله با كرونا 
به صــورت هفتگى با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى با حضور مديران و مسئوالن ادارات 
و نهادهاى دولتى شــهر، فرمانــده كالنترى، 
پايگاه هاى مقاومت بسيج، هيأت امناى مساجد، 
سمن هاى فعال و اعضاى ستاد مقابله با كرونا 
5- آموزش و اطالع رسانى نكات بهداشتى و 
پيشگيرى از طريق بروشور و فضاى مجازى 
6- راه اندازى ايســتگاه ايست و بازرسى در 
ورودى شهر براى كنترل تردد افراد غيربومى 
با همت بســيجيان و اعضاى ســتاد مردمى 

مقابله با كرونا 
7-  حضور در سوپرماركت ها، ميوه فروشى، 
نانوايى و قصابى هاى موجود در شهر و ارائه 
نكات الزم دربــاره برخورد با مشــتريان و 

ادارات جورقان 
8- برگزارى پويــش در خانه مى مانيم براى 

تشويق مردم براى حضور در منزل 
9- گندزدايى سطح شهر و محالت به صورت 
روزانه با مشاركت شهردارى و اعضاى ستاد 

مقابله با كرونا 
10- انجام مانور بزرگ دفاع زيستى در سطح 

شهر با مشاركت سپاه همدان 
11- معرفى و حضور ده نفر از شــهروندان 
براى شركت در دوره آموزشى اصول و فنون 
پرستارى در قرارگاه امام رضا(ع) سپاه همدان 
12- مســدود كردن مسيرهاى فرعى ورودى 
شــهر از قبيل كوى امام حسن مجتبى(ع) و 

كوى شهيد صادقى 
13- توزيع بيش از 300 بســته مواد غذايى 
در بين افراد بى بضاعــت و كم درآمد به ويژه 
خانواده هاى بدون درآمد ناشــى از كرونا در 

3 مرحله با مشاركت خيرين (ذبح 4 گوسفند 
و ارائه بســته مواد غذايى شامل مرغ، برنج، 
ماكارونى، ســويا، لوبيا، قند، شكر، رب، مايع 

دستشويى و...)
14- مسدود كردن ورودى پارك الغدير شهر 
براى حضورنداشتن افراد غيربومى (مسافران)

15- تشويق مردم براى شركت در پويش در 
خانه مى مانيم به ويژه در روز 13 فروردين 

16- توزيــع بســته هاى بهداشــتى در بين  
محلول  شــامل  جورقانى  خانوارهاى  تمامى 

ضدعفونى، ماسك و دستكش)
17- لغو مراسم ختم، تعطيل نبودن شهردارى 

و شورا حتى روز سيزده  نوروز 
18- راه انــدازى پويش براى دعوت از مردم 
براى مشــاركت در تهيه مــواد غذايى براى 
خانواده هــاى نيازمند به دســتور مقام معظم 

رهبرى 
 اعضاى شوراى اسالمى دوره پنجم 

شهر جورقان 
1- حاج حشــمت ا... احمدى: رئيس شوراى 
اســالمى شــهر جورقان، نايب رئيس شوراى 
اســالمى شهرستان همدان و مسئول كميسيون 

فرهنگى اجتماعى شهر جورقان 
2- محمد حسينعلى بيگى، نايب رئيس شوراى 
اسالمى شهر جورقان، مسئول كميسيون حقوقى 
و برنامه و بودجه شــوراى اســالمى شــهر و 

سخنگوى شوراى اسالمى 
3- امير حسينعلى بيگى، عضو شوراى اسالمى 
شهر جورقان، مسئول كميسيون عمران و فنى 
شــوراى اسالمى شــهر و مســئول امور مالى 

شوراى اسالمى 
4- هادى شــكرى، عضو شوراى اسالمى شهر 
شورا  كشــاورزى  كميسيون  مسئول  جورقان، 

اسالمى شهر 
5- غالمرضا الياسى: عضو شوراى اسالمى شهر 
جورقان، مسئول كميســيون ورزش و جوانان 

شوراى اسالمى شهر 

گزارش شهردار 
و شوراى شهر جورقان  

در روز شورا
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ايميل

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى:
در مسير رفع موانع توليد 

با كسى تعارفى نداريم 
 سحريوســفى- خبرنگار همدان پيام: در راســتاى تحقق شعار سال 
براى ايجاد جهش توليد، تسريع و تسهيل توليد و رفع موانع موجود بر 
سر راه توليد از اولويت هاى مسئوالن استانى و شهرستانى است، بر اين 
اساس نشست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان مالير با حضور 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندارى همدان و 25
مدير استانى و 30 مدير شهرســتانى در فرماندارى مالير برگزار شد تا 
مســائل و مشكالت موجود در حوزه كشاورزى شهرستان بررسى شود 
و تصميمات مقتضى در اين باره اتخاذ شــود. در اين نشست به مسائل 
و مشكالت 7 طرح شهرك گلخانه 68 هكتارى گنبد، گلخانه حرم آباد، 
شهرك دامپرورى كرتيل آباد، گاودارى 6 هزار رأسى مالرد شير، گاودارى 
4 هزار رأسى شــركت پگاه و طرح فراز بررسى شد و تصميمات الزم 
گرفته شد تا با تعيين برنامه زمانبندى مشخص اين موانع برطرف شوند. 

 كلنگ زدن راحت است، اگر مسائل شفاف نشود 
زير سؤال مى رويم

گلخانه 68 هكتارى گنبد كه در دهه فجر 98 كلنگ زنى شد از 42 واحد 
تشكيل شده است كه 31 واحد آن عقد قرارداد نشده است، زمان بندى 
براى واگذارى واحدهاى واگذار نشــده، راه دسترسى شهرك، ساخت 
شبكه آب، برق و گاز، صدور و انتقال سند تك برگ به مالكان، اعطاى 
تسهيالت مورد نياز توسط بانك كشــاورزى از جمله مسائلى بود كه 
بررسى شد.  در اين نشست، 9 كيلومتر شبكه برق با اعتبارى در حدود 
6 ميليــارد تومان و يك كيلومتر خط گاز با اعتبارى بالغ بر 2/5 ميليارد 
برآورد شد و براى رفع مشكل آب تا 15 خرداد ماه زمان تعيين شد، اما 
درباره راه دسترسى مقرر شد با توجه به وجود دو راه دسترسى، راهى كه 

صرفه بيشترى داشته باشد، انتخاب شود. 
طرح ديگرى كه در اين ســتاد بررسى شد شهرك دامپرورى كرتيل آباد 
بود، اين شــهرك كه در سال 85 كلنگ زنى شده است شامل 66 واحد 
مى شود كه 7 واحد آن سال گذشــته واگذار شده است، اما سند آن به 
ســرمايه گذاران تحويل داده نشده است. بنابر اظهارات نظام دامپزشكى 
همدان متقاضيان پروانه بهره بردارى نگرفتند و تشكيل تعاونى نداده اند، 
اما اين درحالى است كه يكى از سرمايه گذاران كه مديرعامل تعاونى نيز 
هست معترض اين موضوع بود كه پروانه بهره بردارى گرفته است، اما 
آن را تمديد نمى كنند و به رغم تشــكيل شركت تعاونى روند انجام كار 

به صورت پاسكارى انجام مى شود و به نتيجه نمى رسد. 
پورمجاهد با ابراز گاليه از دامپزشــكى و جهاد كشــاورزى كه مصوبه 
ســال گذشــته را اجرا نكرده اند، تأكيد كرد: مصوبات ســتاد تسهيل 

الزم االجراست، اما از سال گذشته تا به حال اتفاقى نيفتاده است. 
پورمجاهــد با تأكيد براينكه ظرف 10 روز آينــده بايد واحدها واگذار 
شوند، افزود: نبايد كار امروز را به فردا موكول كنيم، بايد تسهيل گر باشيم، 
در اين مسير هيچ تعارفى با كسى نداريم و اگر بدانم كوتاهى شده است 

به مديريت استان اعالم مى كنم و برخوردها جدى خواهد بود. 
 كمبود منابع آب يكى از موانع اصلى توسعه در استان 

گاودارى هاى 6 هزار رأسى شركت شستا و 4 هزار رأسى پگاه طرح هاى 
ديگرى بودند كه درباره مشكالت آن ها بحث و گفت وگو شد، گاودارى 
شركت شستا از 80 هكتار زمين مورد نياز 60 هكتار آن اختصاص يافته 

است اما براى آغاز عمليات اجرايى نياز به دو حلقه چاه دارد. 
درباره شهرك گلخانه اى حرم آباد نيز مقرر شد دستگاه هاى مربوطه ظرف 
كمترين مدت مشكل صدور سند مالكيت سرمايه گذاران را برطرف كنند، 
همچنين در رابطه با طرح فراز با توجه به اينكه اعطاى تسهيالت بانكى 
از محل اعتبارات صندوق توســعه ملى و اشــتغال پايدار روستايى در 
اولويت نيست، در صورت تأمين اعتبار تسهيالت به متقاضيان پرداخت 
خواهد شد و در راستاى ارتقا و بهبود كيفيت محصول و اجراى موارد 
فنى مورد نياز، پژوهشــكده انگور و جهاد كشــاورزى ملزم به اجراى 

برنامه هاى مورد نياز شدند .

 به فكر دستفروشان هم باشيد
لطفا خبرگزارى ها خبرى مبنى بر بازگشايى بازارهاى روز درج كنند. 
دستفروشــى شغل نيست؟ در اين ايام هزينه معيشت مان را چگونه به 
دســت بياوريم؟ دولت از خانواده ها مى خواهد فرزندان زيادى داشته 

باشند، با اين اوضاع اقتصادى دهك پايين، نسلى باقى نمى ماند.
جمعى از دستفروشان روز بازار همدان

 
 ســال گذشــته وام ازدواج دريافت كردم. كارت يارانه به نام يكى 
از ضامن ها اســت. چند روز پيش كه وام 1 ميليونى واريز شد كارت 
من غيرفعال شــد . امروز بانك صادرات يك قسط را از همان وام يك 
ميليونى از حســاب من كم كرد. اين است حمايت از قشر آسيب پذير 

جامعه 
1141***09018

 طبق گفته معاونت وزارت بهداشــت كشــور اســامى شهرها با 
وضعيت سفيد اعالم مى شــود. مگر مردم موش آزمايشگاهى هستند 
كه وضعيت ســفيد اعالم كنند و مراكز شلوغ را باز كنند. پس از اينكه 
يك نفر آلوده موجب آلودگى يك جمع شــد دوبــاره قرنطينه را از 
ســرمى گيرند ؟؟!! آيا اين درست است به مردم اعتماد حبابى بدهند و 

دوباره شيوع ويروس اوج بگيرد؟ مردم به اندازه كافى نگرانى دارند.
اسماعيل خزايى از همدان 

شهروندانى كه براى زيباسازى شهر بكوشند
 تشويق مى شوند

 شهردار شيرين سو از معافيت صد درصدى پرداخت عوارض سطح شهرى شهروندانى 
كه ساختمان خود را نماسازى مى كنند، خبر داد و گفت: نياز شهروندان و سيماى شهر و به 
وجود آمدن هويت شهرى حلقه هاى به هم تنيده و جدا نشدنى هستند كه هريك ديگرى 
را تكميل و پشتيبانى مى كند و بى توجهى به هر كدام از آنها آسيب جدى را در به وجود 

آمدن سيماى نامناسب شهر خواهد داشت. 
ســيد مصطفى موســوى با تأكيد بر حفظ هويت مكان و بهره گيرى از معمارى ايرانى و 
اسالمى در شهرســازى افزود: رعايت اصول فنى و زيباسازى بصرى ساختمان، دو اصل 

مهم در ســاخت و ساز است و شهردارى شيرين ســو ضمن نظارت بر استحكام ابنيه به 
شهروندانى كه براى نماسازى ساختمان اقدام مى كنند، امتيازات تشويقى در نظر مى گيرد.

 وى با اشاره به نقش مبلمان شهرى در زيباسازى بيان كرد: مبلمان شهرى به مجموعه اى 
از عناصرى گفته مى شود كه در شهر، خيابان و در كل فضاى باز نصب شده اند و استفاده 
عمومى دارند، امروزه شــهردارى ها عالوه بر امر خدمات رســانى، وظيفه حفظ هويت و 
زيبايى سيماى شهرى را نيز عهده دار هستند.موسوى با تأكيد بر نقش نماى ساختمان در 
زيباسازى شهرى بيان كرد: موضوع هويت در معمارى و شهرسازى اهميت ويژه اى دارد 

و اين انعكاس دهنده فرهنگ، آداب و رسوم جامعه است.
وى افــزود: در بين بخش ها و فضاهاى معمارى، نماى ســاختمان به عنوان خارجى ترين 
پوســته و خالق نماى شهرى و تعريف كننده هويت فضاى شهر است كه بيشترين ارتباط 

را با فضاى بيرون و مردم دارد. شــهردار شيرين ســو خاطرنشــان كرد: با توجه به روابط 
فعاليت هاى انســان با فرهنگ، شهر بسترى اســت كه در آن فرهنگ از طريق فعاليت ها 
و ارتباطات انســانى به جريان درمى آيد و نماى ســاختمان يكى از مهمترين فاكتورهاى 
هويت بخشى به فضا ها است. موسوى ادامه داد: نماى ساختمان يكى از عناصرى است كه 
در ارتقاى كيفيت فضاى شــهر و آرامش شهروندان تأثير زيادى دارد از اين رو شهردارى 
شيرين ســو تصميم دارد مطابق تعرفه مصوب خود به منظور تشــويق مــردم و افزايش 
مشــاركت عمومى شهروندان براى زيبايى شــهر چنانچه مالكان امالك واقع در محدوده 
قانونى شــهر پس از اتمام عمليات ســاختمانى، نسبت به تكميل نماى ساختمان خود بر 
اســاس الگوى پيشنهادى شــهردارى اقدام كنند و از جايزه خوش حسابى به ميزان 100 

درصد عوارض سطح شهرى ملك خود بهره مند شوند.

 برخى مشكالت شوراى نهاوند از زمان 
بلديه بوده است

شوراى شــهر نهاوند در دوره هاى پيش، روزگارى 
بيشــترين حاشيه ها را داشت و فرصت هاى توسعه 
شــهر را با تغييرهاى مدام در مديريت شــهرى و 
اختالف سليقه ها در دوران اقتصادى شهر سوزاند. 
اما همه عملكرد شوراها منفى و فرصت طلبانه نبود، 
گاهى مشــاركت اعضاى شــورا در صحن شورا، 
ارتباط با رســانه ها و مطالبه گرى از شــهردار باال 
بود و همين ســبب تحسين آنها از سوى مردم هم 
مى شد. اما به دوره هاى اخير كه برمى گرديم به ويژه 
دوره پنجم، حاشــيه ها تقريبا صفر شد، در حقيقت 
شورا و شــهردارى با همان يك گزينه نخست كه 
پيشــنهاد و تأييد شد به روال عادى كار ادامه داد و 
اين نقطه مثبت ماجرا بود. اما حضور شورا به گفته 
مردم به عنوان شــهروندان در ميان مردم كمرنگ تر 
شد، شــايد در كلنگ زنى ها، افتتاح پروژه هايى كه 
به ندرت انجام مى شــد و گاهى هــم فعاليت هاى 
سياسى اجتماعى برخى اعضا و درنهايت جلسات 
شورا، آن هم بدون حضور رسانه ها و پشت درهاى 
بســته بوده اســت. مطالبات مردم همچنان بسيار 
است و گاهى هم فسيل شــده، اما شورا مى گويد 
از عملكردش راضى اســت، از انتخاب شهردار تا 
خروجى هايى كه به واسطه انتخاب محمد حسين پور 
در شهر شاهد آن بوده است، از اقدامات عمرانى كه 
در حال اجرا است تا موضوعات فرهنگى كه معتقد 
است جاى كار بيشترى دارد اما به لحاظ نوع كار در 
حد پروژه هاى خدماتى عمرانى به چشم نمى آيد و 

الزمه اش كار فرهنگى و گذشت زمان است.
 شــورا معتقــد اســت كــم كارى نكــرده و بــا توجه 
بــه شــرايط و زمــان در حــق مــردم و شــهروندان 
كوتاهــى نشــده اســت. رئيــس و ســخنگوى 
ــا در 2 دروه  ــه تقريب ــد، ك ــهر نهاون ــوراى ش ش
اخيــر به عنــوان ســردمدار رياســت در شــورا 
مســئوليت داشــته، معتقــد اســت در انتخــاب 
شــهردار فرصــت آزمــون و خطــا نداشــته و 
ــه آنهــا در  انتخــاب حســين پور كمــك بزرگــى ب
پيشــبرد اهــداف توســعه اى در شــهر بــوده اســت.
عبدالعلى ملكى بودجــه 98 را بيش از 33 ميليارد 
اعــالم مى كند كه بيش از اين رقم يعنى 34 ميليارد 
محقق شده است اما بخشى از اين بودجه در قالب 
حقوق و مزاياى كاركنان شهردارى كه تقريبا ماهانه 
ميانگين يك ميليارد و 300 ميليون تومان و ساالنه 
ميانگين حدود 15 ميليارد و600 هزار تومان است، 

هزينه مى شود.
وى درباره اقدامات و برنامه هاى شــوراى شــهر 
نهاونــد مى گويــد: از تالش بــراى ايجاد پرديس 
ســينمايى كه برخالف آمادگى كامل، اداره ارشاد 
همــكارى الزم را نكرد و با مانع تراشــى ها آن را 
تعطيل كرد، تا مستقل شدن 2 سازمان آتش نشانى و 

تاكسيرانى از شهردارى.
ملكى ســابقه وجود برخى مشــكالت شهرى و 
مطالبــات مردم را از زمانى مى داند كه شــهردارى 
همان بلديه سابق بوده است. اين درحالى است كه 
چاله هاى خيابانى و وصله دوزى معابر و بلوارهاى 
شــهرى از مبتدى ترين و شايد عمده ترين مطالبات 

شهروندان باشد.
درحال حاضــر  نهاونــد  آســفالت  كارخانــه   
ــر  ــه تعبي ــت و ب ــل نيس ــى تعطي ــه ملك ــه گفت ب
كــه  شــهر  خيابان هــاى  وصلــه كارى  وى، 
ــى  ــهرى ناش ــر ش ــه معاب ــارت ها ب ــتر خس بيش
و  اســت  فاضــالب  و  آب  حفارى هــاى  از 
ــا پاســخگوى آســفالت  ــى آبف هزينه هــاى پرداخت
ــاعد  ــى و مس ــس از بارندگ ــا پ ــهر نيســت، ام ش
ــد  ــر خواهن ــفالت آن را از س ــرايط، آس ــدن ش ش

ــت. گرف

وى با اعالم اينكه شــهردارى مجوز ســنگ معدن 
كوهى در جوار كارخانه آسفالت گرفته است، گفت: 
به دليل اينكه شــهردارى توان مالى فعال كردن اين 
موقعيت را ندارد و احتماال با مشاركت سرمايه گذار 
فعال شود، اما براى تأمين منابع درآمدى شهردارى 

فرصت خوبى محسوب مى شود.
ملكى در پاســخ به طرح ناتمام خيابان پيروزى كه 
قرار بود با تعريــض اين خيابان به نتيجه موردنظر 
در كنتــرل ترافيك شــهر برســد، اما در شــرايط 
فعلى اين خيابان تعريض شــد و بخش زيادى از 
بزرگ ترين پياده راه شــهر به اين خيابان وصله شد 
و هزينه هاى بســيارى نيز بــراى اجراى آن صرف 
شد اما بخش عمده كار نيمه تمام ماند و در شرايط 
فعلى به پاركينگى براى مراجعه كنندگان شهردارى 
و بانك هــاى مجاور خيابان تبديل شــده اســت، 
گفت: مغازه هاى اطراف اين خيابان كه بايد توسط 
شهردارى تملك شود، تجارى و هزينه تملك آن ها 
خيلى باالست و تمايلى به معبرگشايى نداريم؛ زيرا 
بضاعت مالى شهردارى در همين اندازه بود و بايد 

از راهكار جايگزين استفاده كرد.
اما موضوع ديگر ترافيك سرســام آور شــهرى در 
نهاوند است كه ملكى از تصويب طرح ساماندهى 
مطالعات ترافيكى شــهر نهاوند خبر مى دهد كه در 
آن انتخاب مســير جايگزين، ساخت پاركينگ و... 

مطالعه شده است. 

 نبود مديريت يكپارچه شــهرى يكى از 
مشكالت پيش رو در راه پيشرفت رزن

بــا توجه به وضعيــت اقتصادى كشــور و مردم، 
محروميــت منطقــه، كمبــود اعتبــارات دولتى 
شهردارى ها، نبود حمايت الزم از جايگاه شوراها، 
نبود مديريت يكپارچه شهرى و نبود درآمد پايدار، 
بنابراين شهردارى هاى شهر هاى كوچكى مثل رزن 
بايد با درآمد و امكانات حداقلى خدمات رسانى به 
شهروندان را انجام دهند. كه اين شرايط موجب كند 
شــدن و پايين آمدن ميزان خدمات رسانى مطلوب 
مى شــود. هدف اين شورا داشتن شــهرى آرام، با 
نشــاط و با امكانات حداقلى از جمله فضاى سبز 
مناســب، امكانات تفريحى، حمل و نقل و ... براى 
شهروندان اســت كه البته انجام و يا تكميل برخى 
از اين پروژه ها نياز به حضور ســرمايه گذاران و يا 

حمايت هاى دولتى دارد. 
احمد طاهرى، رئيس شــوراى قــروه درگزين نيز 
مجموعه شــوراى دوره پنجــم رزن را تركيبى از 
جوانان مى دانــد و مى گويد: پيگيرى مجدانه طرح 
فاضالب شــهرى، توزيع عادالنه امكانات رفاهى 
خدماتى و پروژه هاى عمرانى در تمام نقاط شــهر 
(نگاه ويژه به توسعه نقاطى كه تاكنون كمتر توجه 
شده، جنوب شهر)شهرك ها، مسكن مهر و توسعه 
فضاهاى سبز خدماتى و تفريحى در اولويت است. 
بافت فرسوده شــهر رزن و نبود پارك اختصاصى 
بانوان دغدغه اصلى مردم اســت، اعضاى شوراى 
شــهر در اين باره مى گويند: تالش براى نوسازى و 
بازســازى بافت فرسوده شهر به ويژه بازار وليعصر 
و پيشــرفت فيزيكى 85 درصدى پارك بانوان در 

حال اجرا است. 
تالش و پيگيرى توســعه محدوده شــهر و فراهم 
كردن بســتر مناســب به دليل مهاجرت معكوس، 
تالش براى ايجاد درآمد پايدار براى شــهردارى و 
تالش در راستاى افزايش نشاط اجتماعى در دستور 

كار است.

 تعلــق عــوارض آاليندگى به شــهر 
مهم ترين مطالبه مردم فامنين

چند صباحى اســت كه مــردم فامنين بــا دود و 
آالينده هايى كه از نيروگاه مفتح متصاعد مى شــود 

دســت و پنجه نرم مى كنند، 
روســتاى روعــان يكى از 
روســتاهاى فامنين است كه 
هميشه ابرى از آلودگى را در 

آسمان خود دارد.
 به گفته مــردم اين منطقه، 
در فصل زمستان، اين منطقه 
همانند شــهر تهــران آلوده 
اســت. حدود 9 سال است 
كه مردم اين شــهر خواستار 
هستند.  كارگاهى  شــهرك 
اين شــهر از هرنــوع كارخانه يــا كارگاه توليدى 
محروم است. مردم مى خواهند با داشتن اين كارگاه 

كسب وكار نو راه بيندازند. 
رئيس شــوراى شــهر فامنين در اين باره مى گويد: 
ظرف 2 سال گذشته پيگيرى هاى زيادى از سمت 
شورا براى حل مطالبات مردم كه يكى از مطالبات 
شهردارى نيز مى باشد، انجام شده است كه مسئوالن 
استان به ما قول ســاخت كارگاه و تعلق عوارض 

شهردارى را در سال جديد داده  اند.
علــى رضايى جاويدان نداشــتن بضاعــت مالى 
شهردارى را عامل اصلى انجام نشدن برخى پروژه ها 
اعالم مى كند اما شــوراى شهر با وجود مشكالت، 
همچنان پيگير ساخت كارخانه بازيافت زباله براى 
6 شهرســتان اطراف با مركزيت فامنين است. يكى 
از عمده ترين مشكالت مردم ساخت وساز و پروانه 
آتش نشانى،  نوسازى،  ساليانه  عوارض  ساختمانى، 
ســاخت خيابان و كوچه است اما در فامنين مردم 
هنوز بــه نرخ هاى ســال 96 عــوارض پرداخت 

مى كنند.
رضايى جاويدان تســهيل ارائه پروانه ساختمانى را 
از اقدامات مهم شــورا بيان مى كند و مى گويد: در 
مدت يكســال (ســال 97) 5 برابر 2 سال گذشته 

ســاختمانى  پروانــه  صــدور 
داشته  ايم، سطل ها و باكس هاى 
زبالــه در 2 ســال گذشــته به 
اندازه 20 ســال گذشته به شهر 
اضافه شــد. جهادى كار كردن 
با  كامل  هماهنگى  و  شــهردار 
اعضاى شــوراى شــهر سبب 
پيشرفت شهر شــده است، در 
مردمى  مراجعات  گذشته  ادوار 
به شوراى شــهر زياد بوده اما 
در اين دوره 2 ســاله مراجعات 

تقريباً به صفر رسيده است. 
تعويق  دليل  رضايى جاويــدان 
پروژه ســاخت ميدان وحدت 
را كه قرار بود از لحاظ ظاهرى 
به ميدان نقــش جهان اصفهان 
شــبيه باشــد را كمبود بودجه 

اعالم مى كند و مى گويد شــهردارى به شدت متكى 
به بودجه ها و هداياى مالى دولتى بود و از 3 ســال 
پيش بودجه ها قطع شده و شهرهاى كوچكى مانند 
فامنين تا چند ماه تعويق حقوق داشــتند؛ بنابراين 
اگر بتوانيم مجوزهاى الزم را از اســتان بگيريم و 
درآمد پايدار براى شــهر ايجاد كنيم مشكل خاصى 
نخواهيم داشــت، مشكل اصلى شــوراى اسالمى 
شــهر نبود درآمد پايدار در شهر است، نظام بخشى 
به سيستم شهردارى در اولويت شوراى شهر است 
و برنامه سازى يا نظام بخشى به اين سيستم همچنان 

در دستور كار قرار دارد. 
شــهردار فامنين نيز با بيان اينكه كم كارى نكرديم، 
مى گويد: در ســالجارى 8  هزار تن آسفالت ريزى 
انجام مى شــود، در ســال94-96، 24 توافق انجام 
شــده است اما ما اين توافقات را در 2 سال به 124

رسانديم.
بيشترين ايرادات به شهردارى فامنين و ادارات، اين 
اســت كه درصد معابر خاكى و معابر شكل نگرفته 
زياد است و درصد تحقق طرح جامع تفصيلى اين 

شهر كم است.
اسماعيل ســليمى در اين باره مى گويد: از 5 محله 
خاكى 3 تاى آنها آسفالت شده است. ادامه آسفالت 
خيابان ها در دستوركار اســت، هرچند بسيارى از 
معابر خاكى با بيس و ماســه ريزى از ايجاد گل و 

الى در آن جلوگيرى كنيم.
 در 40 ســال گذشته 2 پارك در شهر وجود داشته 
اما در 2 ســال اخير هر ســال 2 پارك به اين شهر 

اضافه شده است. پيشرفت فيزيكى 90 درصد پارك 
ورودى فامنين طرح اجاره غرفه ها به  دستفروشان، 
تملك بزرگ ترين اراضى در ســالجارى در بلوار 
كميســيون دولتــى و امام رضا آزاد مى شــوند كه 
10 هكتار اســت. در 2 سال گذشــته 16 كيلومتر 
جدول گذارى و 5 هزار متر آســفالت گذارى انجام 

شده است.

 شوراى شهر مالير دچار روزمرگى 
شده  است

از ديدگاه مردم، عملكرد شوراى شهر مالير چندان 
مطلوب نيست و نمره قابل قبولى به آن نمى دهند. 
نحوه انتخاب، طرح ســؤال و موضوع مطرح شده 
استيضاح شــهردار و ابقاى او در اين سمت براى 
اذهان عمومى در هاله اى از ابهام است، پروژه هاى 
نيمه تمامى كــه كم كم دچار فرســايش و نابودى 
شــده اند، مزيد برعلتى اســت كه معتقدند شوراى 
دوره پنجــم فقط بــه روزمرگى و گــذران وقت 
مشغول شده اند و آنچه در سطح شهر مشهود است، 
كارنامه قابل قبولى از شورا و شهردارى را به نمايش 

نمى گذارد.
حسين احمدى يكى از اعضاى شوراى شهر مالير 
به عملكرد شورا انتقاد مى كند و مى گويد: عملكرد 
آن  را مثبت ارزيابى نمى كنم؛  زيرا مردم بايد ببينند 
شورا فالن برنامه را ارائه كرده و آن اجرا شده است. 
بزرگ ترين چالش شورا سلب قدرت تصميم گيرى 
از اعضاى شورا است. اعضاى شورا استقالل امضا 

ندارند و تحت تأثير اشخاص ثالث قرار مى گيرند.
احمدى راه حــل اين معضل را در مســتقل بودن 
اعضا، واقع گرايى، وحدت و همدلى ارزيابى مى كند 
و مى گويد: شــورا در قبال مردم مســئول هستند، 
شخص مهم نيست بلكه شــهر و آبادى شهر مهم 
است كه متأسفانه شــوراى مالير اين گونه نيستند. 
اين جفاى در حق مردم اســت 
كه در شورا بنشينى و به قانون و 

حقوق مردم توجه نكنى.
درآمد ناشــى از تفكيك اراضى 
براى شــهردارى مى تواند بسيار 
باال باشــد، درســت است تورم 
افزايش يافته اســت اما در كنار 
آن عوارض نيز افزايش داشــته 
است و دريافت عوارض ساليانه 
و عوارض نوســازى از راه هاى 
كسب درآمد شهردارى محسوب 
مى شود. شهردارى بايد بستر الزم 
را فراهم كند و با فرهنگ سازى 
مــردم را به پرداخــت عوارض 
ترغيب كند. وقتى مردم عوارض 
پرداخــت كنند امــا در عوض 
نكنند،  دريافت  خاصى  خدمات 
دلســرد مى شــوند؛ يكى ديگر از مشكالت مردم 
آسفالت و معابرشهرى است كه احمدى در اين باره 
مى گويد: اين گاليه مندى هميشــه وجود دارد اما 
آسفالت ريختن و ترميم خيابان ها زمان خاصى دارد 

كه با توجه به شرايط انجام مى شود.

  در انتظار ســال عمرانــى خوب براى 
اسدآباد

2 ساليســت كه با روى كار آمدن شهردار جوان، 
حال وهواى شهر كمى تغيير كرده، مردم مى گويند 
به مطالباتمان بهتر پاســخ داده مى شــود اما هنوز 
خواسته هايى دارند كه انتظار دارند اعضاى شوراى 
شهر آن ها را برطرف كند. آسفالت ريزى كوچه ها 
جدول گــذارى محــالت پايين شــهر، آســفالت 
كمربندى شهدا از مطالبات مردم شهرستان اسدآباد 
اســت. شــهرك هايى امثال جانبازان و فرهنگيان 
فضاى ســبز كافى ندارند و مســكن مهرهايى كه 
چندين سال است تأســيس شده اند بدون فضاى 
ســبز جا خشــك كرده اند؛ مردم چنديســت كه 
خواســتار تاكســى هاى بيشتر به ســمت شهرك 

جانبازان و خزايى هستند.
حمدا... مرادى رئيس شــوراى شــهر اسدآباد در 
اين باره مى گويد: امســال در همه نقاط شهر به طور 
متوازن عمران و آبادى بيش از پيش برقرار مى كنيم. 
ســال گذشــته به دليل سردى هوا آســفالت ريزى 
كمترى انجام شــد اما امســال مردم اسدآباد منتظر 

سال عمرانى خوبى باشند.

مرادى بودجه امسال شهردارى را 34 ميليارد تومان 
اعالم مى كنــد و پيش بينى مى كنــد كه 75 درصد 

مطالبات محقق شود.
درباره مشــكل نبود تاكسى ها مى گويد: هر تاكسى 
كه از حالت عمومى به تاكسى تبديل شده است از 
سمت تاكسيرانى با مشخص شدن مسير مشخص 
مسافر سوار مى كند و تمام خيابان ها هم داراى خط 
تاكســى هستند اما اين مســير هاى يادشده به دليل 
شــلوغ بودن زود پر مى شــوند و بايد تاكسى هاى 

بيشترى برايشان درنظر گرفته شود.
 مرادى از افتتاح بزرگ ترين كارگاه توليد موزاييك 
و جدول گذارى ياد مى كند و مى گويد مردم نگران 
جدول گذارى ها نباشــند امســال بخش زيادى از 
جدول گذارى ها را به صورت خودكفا در شهر انجام 

مى دهيم.

 شــوراهاى كبودراهنــگ مى خواهند تا 
پايان دوره پنجم سنگ تمام بگذارند!

شــوراهاى اسالمى دوره پنجم شــهر كبودراهنگ 
شــهريور 96 پاى كار آمدند ولى متأســفانه هنوز 

نتوانسته اند انتظارات مردم را برآورده كنند.
ارديبهشــت ســال 96 بود كه مــردم كبودراهنگ 
همزمان با سراســر كشــور و انتخابات رياســت 
جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا به پاى 
صندوق هاى رأى آمدند تا بتوانند سرنوشت كشور 

و شهر خود را رقم بزنند.
ايــن انتخابات يكــى از مهم تريــن انتخاباتى بود 
كه مى توانســت گره گشاى بســيارى از مسائل و 
مشــكالت مردم باشــد، صرف نظــر از انتخابات 
رياســت جمهورى كه قرار بود همه مــردم ايران 
اســالمى در انتخابات يك فرد نقش داشته باشند و 
كبودراهنگى ها نيز از اين قاعده مســتثنى نبودند و 
در تالش بودند كه فردى اصلح به عنوان رياســت 

جمهورى انتخاب شود.
مــردم كبودراهنــگ در ايــن شــرايط همزمــان 
مى خواســتند كه 5 نفر را به عنوان شوراى اسالمى 
شهر انتخاب كنند تا شايد اين افراد تازه نفس بتوانند 
در 4 سال خميره شهر را دگرگون كنند و نام سنگين 
محروميت را از دوش شــهر كبودراهنگ بردارند و 
مسائل و مشــكالت مردم شهر اولويت اصلى آنها 
باشــد. باألخره انتخابات به پايان رســيد، پس از  
كــش و قوس هاى فراوان، مشــكالت شــوراها با 
شــهرداران برگزيــده كه تعداد آنها بــه 4 نفر هم 
مى رســيد آغاز شد و شوراها كه در آستانه انحالل 
قــرار گرفتند از بطــن خود محمد رهگشــا را با 
بيشــترين آرا به عنوان شهردار كبودراهنگ انتخاب 
كردند و محسن صفرى يكى از اعضاى على البدل 

شورا به جمع شوراهاى شهر آمد.
انتظــار مى رفت كه بــا انتخاب رهگشــا به  عنوان 
شهردار و حضور محســن صفرى در بين شوراها 
وضعيت بهترى در اين بين حاكم شود ولى متأسفانه 
چنين نشــد و اختالفات  همچنان ادامه داشــت و 
شوراها مى خواستند هريك نظر خود را به يكديگر 

تحميل كنند.
اين درحالى اســت كه در چندمــاه اخير خبرهاى 
خوبى از ســوى شوراها به گوش مى رسد و گويى 
اتحاد نسبى ميان آنها برقرار شده و شوراها تازه به 
فكر افتاده اند كه تا پايان دوره پنجم يعنى شــهريور 
1400 بتوانند آســتينى براى مردم شــهر باال بزنند 
و فرصت هاى ازدســت رفتــه را در اين چند ماه 

باقى مانده جبران كنند و سنگ تمام بگذارند.
و حــال بايد منتظر شــد و ديد كه آيــا معجزه اى 
رخ خواهد داد و شــوراها مى توانند بار ســنگين 

عقب ماندگى را از دوش شهر بردارند يا خير!
ناگفتــه  نماند كــه در تماس مكــرر با رئيس 
شــوراى شهر موفق شــديم كه وضعيت شورا 
از زبان وى جويا شــويم و اگر شــوراى شهر 
عملكــرد مطلوبــى و يا دفاعــى دارند حاضر 
هستيم در يادداشت ها و گزارش هاى بعدى در 

كنيم. چاپ  همدان پيام 
در نهايــت اينكه انتظار مى رفــت و مى رود پيش 
از تعريــف پــروژه جديد آن هم با دســت خالى 
شهردارى، پروژه ها و اقداماتى كه سابق آغاز شده و 
نيمه تمام مانده است به اتمام برسد، تا پس از پايان 
دوره خدمت شورا و شهردارى، خروجى مشخصى 
ارائه شــود و بارى از كارهاى ناتمام روى دســت 

مديريت  شهرى باقى نماند.

مردم از شوراها مى خواهند

چاله هاى مديريت شهرى 
را پُر كنيد

■ شورا موتور محرك توسعه شهرى

گروه شهرســتان: شرايط ورود به اين عرصه زياد هم سخت 
نيســت. حداقل گذر از خوان هاى آن به تناسب از گذر به 

صحن مجلس شوراى اسالمى كمى سهل تر است. 
تحصيالت آنچنانى نمى خواهد و ســابقه كار اجرايى هم 
الزم ندارد اما نكته حائز اهميت اين است كه با رأى مردم 
انتخاب مى شــوند و «ميزان رأى ملت اســت» نيز حجت 
ماست. شــوراهاى اسالمى شهر و روستا از ديگر نمادهاى 
مردم ساالرى دينى در جمهورى اسالمى ايران است. جايگاه 
اين نهاد در حدى اســت كه مبناى شــكل گيرى آن از آيه 
قرآني «و شــاور هم في االمر» بوده كه در آن درس بزرگي 

به حكومت اســالمي داده مي شــود كه بايد در كارها از 
شــور و مشــورت بهره برد. اين نهاد، پل ارتباطى مردم با 
مديريت شهرى اســت و گره زيادى از كار اربابان رجوع 
در زمينه هاى مختلف مى گشايد. مديريت شهرى و هرآنچه 
در حوزه اختيارات آن است، زير ذره بين شوراييان فعاليت 
مى كنند و در كارها از ايشان مشورت مى گيرند. همدان پيام 
به مناسبت 9 ارديبهشــت، روز ملى شوراها با چند تن از 
اعضاى شوراهاى اســالمى مادستان گپ و گفتى داشته و 
چند و چون مديريت شــهرى را در شهرهايشان جويا شده 

است كه در ادامه مى خوانيم:

در نهايــت اينكــه انتظار 
مى رفــت و مى رود پيش از 
آن هم  جديد  پروژه  تعريف 
با دســت خالى شهردارى، 
پروژه هــا و اقداماتــى كه 
سابق آغاز شده و نيمه تمام 
مانده است به اتمام برسد، 
تا پس از پايان دوره خدمت 
خروجى  شهردارى،  و  شورا 
مشخصى ارائه شود و بارى 
از كارهــاى ناتمــام روى 
شهرى  مديريت   دســت 

باقى نماند
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اجرائيه
مشخصات محكوم عليه: مرضيه فرجى مجهول المكان 

مشخصات محكوم له: فرزانه نورى فرزند رضا به نشانى: همدان، اعتماديه، بلوار بهاران، كوچه عدالت پالك 10 طبقه اول 
محكوم به 

بــه موجــب رأى شــماره 911703 تاريــخ 92/5/28 شــعبه 112 شــوراى حــل اختــالف كــه قطعيــت يافتــه اســت، محكــوم عليــه محكــوم اســت بــه حضــور در 
ــام خواهــان و پرداخــت مبلــغ 45,000 ريــال  ــه ن ــران 51 ب ــه شــماره انتظامــى 222ب32 اي يكــى از دفاتــر اســناد رســمى و تنظيــم ســند خــودرو پرايــد ب

ــف 141) ــبه مى گردد.(م ال ــكام محاس ــراى اح ــط اج ــه توس ــى ك ــر دولت ــام نيم عش ــه انضم ــى ب ــه دادرس هزين
رئيس شعبه 112 شوراى حل اختالف همدان 

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون آقــاى اميــر قياســى مالــك ششــدانگ پــالك چهــار فرعــى از 1858 
اصلــى بخــش يــك نهاونــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى ســهم االرث 
ــد  ــى مى باش ــوده و متقاضــى مدع ــن اداره نم ــوق را از اي ــالك ف ــود از پ خ
كــه مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى پــالك مذكــور را نمى شناســند و 

ــدارد. ــن ن ــه مالكي دسترســى ب
ــوص  ــى در خص ــنامه هاى ثبت ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب  ل
ــن  ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ــول اضــالع و مســاحت دار ك ــن ط تعيي
ــه  ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام م
ــنبه  ــه در روز ش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف ــاور پ ــن مج مالكي
ــن  ــان گلش ــد خياب ــوع در نهاون ــل وق ــاعت 9  در مح ــورخ1399/4/7 س م
انتهــاى كوچــه تيســفون جنــب نانوايــى ســنگكى عمرايــى حضــور يابنــد  
بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى مانــع از انجــام 
ــه آگهــى مجــدد باشــد  ــاز ب عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه ني

ــردد. ــه درج مى گ ــن روزنام در همي
(م الف 511)

محمد على جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى هاشمى داراى شماره شناسنامه  4 به شرح دادخواست كالسه 38/99/112 از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نوروز هاشمى به شماره 
شناســنامه  1636 در تاريخ 1330 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

متوفى/متوفيه منحصر است 
1- برجعلى هاشمى فرزند نوروز متولد 1303 شماره شناسنامه 1636 فرزند متوفى 2-نيم تاج هاشمى 
فرزند عرب متولد 1273 متولد 1634 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 63)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي  حل اختالف اللجين
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غيبت رهبر كره شمالى احتماال 
براى دورى از ابتال به كرونا است

 وزير ارشــد كــره جنوبى احتمال داد كه رهبر كره شــمالى براى 
اجتناب از مبتال شــدن به ويــروس كرونا، در انظــار عمومى ظاهر 
نمى شــود. به گزارش فارس، كيم يئون چول روزگذشته گفت احتمال 
دارد «كيم جونگ اون» رهبر كره شــمالى به دليل نگرانى ها از شــيوع 
ويروس «كوويد19»، در مراســم ســالروز تولد بنيان گذار اين كشور 
شــركت نكند. وى در ســخنرانى در پارلمان كره جنوبى، توضيح داد 
به رغم اينكه پيونگ يانگ گفته ويروس كرونا به كره شــمالى سرايت 
نكرده اما به دليل تدابير سفت وســختى كه براى اجتناب از شيوع اين 
ويروس در پيش گرفته اند، غيبت اين كيم چندان هم غيرعادى نيست.

به دنبال اعمال جريمه هايى عليه چين 
به دليل شيوع كرونا هستيم

 رئيس جمهور آمريكا در كنفرانس خبرى در كاخ ســفيد گفت كه 
اين كشور به دنبال اعمال جريمه هايى عليه چين به دليل شيوع ويروس 

كرونا است.
به گزارش فارس، دونالــد ترامپ افزود: هنوز مبلغ نهايى كه از چين 
به دليل شــيوع ويروس كرونا خواهيم گرفت را مشخص نكرده ايم اما 
چيزى را كه خواهيم گرفت بســيار بيشتر از آن چيزى است كه آلمان 

درصدد دستيابى به آن است.

ظريف و الوروف طرح آمريكا درباره برجام 
را غيرعملى دانستند

 وزراى امور خارجه ايران و روسيه طرح تازه آمريكا درباره برجام 
را مردود و غيرعملى دانستند

به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف و سرگئى الورف روزگذشته در 
گفت وگويى تلفنى درباره آخرين تحوالت سياســى در افغانســتان و 
تالش ها براى آشتى و تفاهم سياسى در اين كشور گفت وگو و تبادل 
نظر كردند.طرفيــن همچنين درباره طرح متوهمانه تازه آمريكا درباره 

برجام رايزنى و آنرا مردود و غير عملى ارزيابى كردند.

منتظر گزارش مكتوب بانك مركزى 
درباره ارز دولتى هستيم

 گزارش تفريغ بودجه 97 در كميته محاســبات عمومى كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس و موضوع ارز 4 هزار و 200 تومانى با حضور 
مسئوالن مربوط بررسى شــد و قرار است كه گزارش مكتوب بانك 

مركزى در اين باره به كميته ارائه شود.
رئيس كميته محاســبات عمومى كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: احتمال دارد از تاريخ تحرير گزارش تا 
امروز قسمتى از ايفانشدن تعهد واريز شده باشد يا برخى كاالها وارد 
شده باشــد و به دليل نقص مدارك به عنوان كاال در جريان اظهار در 
گمرك باقى مانده باشــد و يا اينكه بخشى از آن مربوط به خدمات و 
مباحث ديگر باشد محمد حسينى افزود: آنچه بر اساس گزارش ديوان 
محاسبات عنوان شــد، عدد بزرگى ارز از ابتداى سال 97 وجود دارد 
كه به تعهدات مربوطه به آن عمل نشده و كاالهاى مورد نياز به كشور 

وارد نشده و همچنان باقيست.

شوراى نگهبان تا زمان تأييد اعتبارنامه ها 
مهلت ابطال انتخابات را دارد

 به گزارش ايرنا، شــوراى نگهبان تا زمان تأييــد اعتبارنامه ها مهلت ابطال 
انتخابات را دارد، اگر گزارش خالفى نســبت به اســناد به وجود بيايد، شوراى 
نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعالم مى گيرد، در رابطه با مدرك 

تحصيلى هم رأى وزارت علوم براى ما حجت خواهد بود.
سخنگوى شــوراى نگهبان گفت: اسناد رسمى به جهت قانونى بودن، خود به 
خود داراى اعتبار هســتند و وقتى فردى براى انتخابات ثبت نام مى كند احراز 
اســناد اوليه در آغاز، برعهده هيأت هاى اجرايى فرماندارى ها و وزارت كشور 
است. عباسعلى كدخدايى ادامه داد: اگر گزارش خالفى نسبت به اسناد به وجود 
بيايد، شوراى نگهبان از ســازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعالم مى گيرد، 
در رابطه با مدرك تحصيلى هم رأى وزارت علوم براى ما حجت خواهد بود.

تهديد آمريكا در خليج فارس توخالى است
ــه  ــت، به طورى ك ــرده اس ــر ك ــا تغيي ــس از كرون ــكا پ ــت آمري  وضعي
ــا  ــا كرون ــارزه ب ــراى پوشــاندن ضعــف خــود در مب مقامــات ايــن كشــور ب
ــى  ــد توخال ــه آن تهدي ــن نمون ــه آخري ــد ك ــى مى زنن ــر اقدام ــه ه دســت ب

ــود. ــارس ب ــج ف ــران در خلي ــناورهاى اي ش
يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با ايسنا 
گفت: آمريكا به دليل خارج شــدن از برجام ديگر نمى توانســت عليه ايران در 

موضوع برجام و بحث موشكى به شوراى امنيت شكايت كند. 
شــهروز برزگــر افــزود: بــه هميــن دليــل دســت بــه شــيطنت ها و تحريــك 
كشــورهاى اروپايــى مى زنــد تــا اقدامــى را انجــام دهــد كــه ايــن اتفــاق هــم 
رخ نــداده اســت در هميــن شــرايط دولــت آمريــكا توانايــى مديريــت بحــران 

كرونــا را در كشــورش نــدارد. 

ضرورت عرضه بيشتر سهام شركت ها و 
بنگاه هاى بزرگ در بورس

 رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت، لزوم صرفه جويى 
همه دســتگاه هاى دولتى و نيز ضرورت فروش اموال و امالك مازاد دستگاه ها 

را مورد تأكيد قرار داد.
 به گزارش ايســنا،  حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در اين جلسه 
همچنين با اشاره به افزايش مشاركت عمومى در بازار بورس، خواستار عرضه 

بيشتر سهام شركت ها و بنگاه هاى بزرگ در بورس شد.
وى با تأكيد بر حمايت بيشــتر از حوزه توليد و صنعت، اظهار كرد: در شرايط 
كنونى تأمين ارز براى كاالهاى اساســى به ويژه دارو و نيازمندى هاى اساســى 
مردم و بخش توليد ضرورت دارد كه مسئوالن مربوط بايد با جديت اين امور 

را پيگيرى كنند.

آگهي مزايده (نوبت اول) 

جعفر مستوفيان - رئيس شعبه يك همدان 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر 
دارد مالكيت يك باب مغازه با پالك ثبتى شماره 1541/8 واقع در بخش يك همدان (چهارراه خواجه رشيد) را به شرح ذيل از طريق مزايده 

عمومى به فروش برساند:
1-ششدانگ مالكيت يك باب مغازه به متراژ 40/80 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به 
تاريخ 1398/12/1 از قرار هر مترمربع 90/000/000 ريال و به قيمت كل 3/672/000/000 ريال متعلق به شركت سياحتى مرمر به نشانى همدان، 

چهارراه خواجه رشيد، جنب هتل مرمر و آرايشگاه 
2-ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و بدون سرقفلى به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1399/3/25 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى 
همدان به نشانى همدان، ميدان امامزاده عبداله تحويل نمايند . به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/3/27 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد 

حضور پيشنهاد دهنده گان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
5-پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و 

عوارض شهردارى و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.
6-برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين پيشنهاددهندگان از قيمت پايه كارشناسى ارائه داده باشد.

7-برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين 
اجتماعى پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.

8-بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.
9-مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم 

يا غيرمستقيم ندارند.
بايد پنج درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه  10-هر يك از شركت  كنندگان در مزايده الزاماً 
كارگران واريز نمايند، در صورت عدم برنده شدن ، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها 

عودت مى گردد.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به 

اين صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
13-متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1399/2/10 لغايت 1399/3/25 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مزايده 
به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان، خيابان بوعلى، سيزده خانه مراجعه و همچنين بازديد از محل نيز در تاريخ هاى 99/3/19 

و 99/3/21 از ساعت 9 الى 12 با هماهنگى واحد مربوطه صورت مى گيرد.
(م.الف 138)

پروانه بهداشتى تاسيس و بهره بردارى شركت آروين پالست 
هكمتانه با شماره 12769 و تاريخ صدور 1395/03/12 و شماره 

ثبتى 2557-34-16-پ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى پويان پناهى فرزند حسن پاشا به شماره 
شناسنامه 3240091917 رشته شيمى صادره از دانشگاه بوعلى به 
شماره دانشجويى 6914133002 مقطع دكترى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

محمد ترابى »
 خليج پــارس در جنوب و بين ايران و 
شبه جزيره عربستان واقع شده و به درياى 
عمان از طريق تنگه هرمز وصل مى شــود. 
كشــورهاى ايران، عمان، عراق، عربستان 
سعودى، كويت، امارات متحده عربى، قطر 
و بحرين در كنــار خليج فارس قرار دارند. 
طول آن از دهانه اروندرود در شمال غربى 
تا تنگه هرمز در جنوب شــرقى ادامه دارد. 
خليج پارس پس از خليج مكزيك و خليج 
هادسون سومين خليج بزرگ جهان به شمار 

مى آيد. 
خليج پارس به غير از امكان صيد مرواريد و 
ماهى براى صيادان، به دليل وجود مخازن 
و ميدان هاى وسيع نفتى و همچنين به دليل 
اينكه از طريق تنگه هرمز به درياى عمان و 
اقيانوس هند ارتباط دارد و امكان تجارت 
از طريق آب هاى آزاد را براى كشــور هاى 
خاورميانه و به ويژه كشورهاى حاشيه  اين 
خليج فراهم آورده است، اهميت بااليى از 

نظر استراتژيكى و تجارى دارد. 
همين امر موجب شــده است كه در كنار 
موهبت هايى كه براى كشورهاى همجوار 
خود به ارمغان آورده است از ديرباز چشم 
طمع كشــور هاى قدرتمند در جهان را به 

سمت خود جلب كند. 
 دليل نام گذارى 10 ادريبهشــت 

به نام روز خليج پارس 
امروز دهم ارديبهشــت به عنوان روز ملى 
خليج پارس گرامى داشــته مى شود، زيرا 
نيروهاى پرتغالى از 21 تا 30 آوريل 1622

ميالدى و قريب 400 ســال پيش سواحل 
جنوب ايران را پس از 117 سال حضور و 
اشغال ترك كردند. برخى 21 و برخى 30
آوريل آورده اند، اما روند 9 روزه درست تر 

است. 
بــه گزارش عصــر ايران، شــاه عباس در 
عهد صفويه و در ســال 1621 هرمز را از 
چنــگ پرتغالى ها درآورد و ســال پس از 
آن در آوريل 1622 و در پى رشــادت هاى 
لشكريان ايران به فرماندهى «امامقلى خان» 

خليج پارس را ترك كردند. 
شــوراى عالــى انقالب فرهنگــى نيز در 

سال هاى اخير بر پاية همين تاريخچه دهم 
ارديبهشت را به عنوان روز ملى خليج فارس 

نام گذارى كرده است. 
بر اســاس نوشــته هاى مورخــان يونانى 
(هرودوت، گزنفون و اســترابن) يونانيان 
نخســتين مردمانى بودند كه بــه اين دريا 

«پارس» يا «پارسه» گفتند. 
با اين حال اين اقدام شوراى عالى انقالب 
فرهنگى در پى آن انجام شد كه جنجال بر 
ســر نام خليج فارس در سال هاى اخير به 

داليل سياسى شدت گرفته است. 
اماراتى هــا، كويتى هــا و عربســتانى ها از 
قافله ســاالران اين جريان هستند، آن ها به 
داليل سياسى براى مقابله با ايران و به رخ 
كشيدن اختالفاتشان بر سر جزاير سه گانه 
از نام جعلى خليج (عربى) استفاده مى كنند. 
 پس از ملى شــدن نفت ايران و خلع يد از 
شركت هاى انگليسى و قطع روابط ايران و 
انگليس ابتدا نماينده سياسى انگليسى مقيم 
بحرين از ســال 1329 (1950 م. ) عبارت 
ساحل عربى را براى منطقه جغرافيايى بخش 
جنوبى خليج فارس كه متعلق به عرب هاى 
تحت الحمايه انگليس بود مرسوم ساخت و 
سپس به مرور كلمه خليج عربى را جايگزين 
آن ساخت و سپس اين نام را به كل خليج 

پارس تعميم داد. 
اين در حالى اســت كه تا اوايل دهه 1960

دربــاره نام خليج پارس هيچگونه بحث و 
جدلى در ميان نبوده است و در تمام منابع 
اروپايى، آسيايى و آمريكايى، دانشنامه ها و 
نقشــه هاى جغرافيايى اين كشورها خليج 

پارس به همين نام ياد شده است. 
اصطالح «خليج عربى» براى نخســتين بار 
در دوره تحت سرپرســتى شيخ نشين هاى 
خليج فارس توســط كارگزاران انگليس و 
به طــور ويژه از طرف يكــى از نمايندگان 
سياسى انگليسى مقيم در خليج پارس به نام 
رودريــك اوون در كتابى به نام حباب هاى 
طاليى درباره خليج عربى در ســال 1958

نوشــت «من در تمام كتب و نقشــه هاى 
جغرافيايى نامى غير از خليج پارس نديده 
بودم ولى در چند ســال اقامت در سواحل 
خليج پــارس (بحرين) متوجه شــدم كه 

ساكنان ساحل عرب هستند، بنابراين ادب 
حكم مى كند كه اين خليج را عربى بناميم. 

 تنش ها در خليج پارس
همانطور كه گفته شد خليج پارس به لحاظ 
موقعيت استراتژيك و منابع طبيعى سرشار 
آن، از دوران گذشــته تــا به امــروز مورد 
توجه دولت ها و ملت ها بوده و بسيارى از 
سالطين و پادشاهان از همان زمان هاى كهن 

به موقعيت اقتصادى آن نظر داشته اند. 
به گزارش مركز مطالعــات خليج پارس، 
در طــول تاريخ ايران نيز اســتعمارگرانى 
سودجو ديده مى شــوند كه براى به دست 
آوردن موقعيــت در خليج پارس، همواره 
در كشمكش بودند. در دوره قاجار بيش از 
هر زمان ديگر خليج پارس مورد تاخت وتاز 
كشورهاى اســتعمارى قرار گرفت؛ به ويژه 
استعمار انگلســتان كه خود را فرمانرواى 
خليج پارس مى دانست و بى تدبيرى شاهان 
قاجار ميــدان را براى حضور نامشــروع 

انگليس، فرانسه و روسيه هموار ساخت. 
حضور بيگانگان در ايران و كسب منافع تا 
پايان جنگ جهانى دوم ادامه داشت تا اينكه 
بار ديگر ايران پهلوى با پشتوانه آمريكا بر 
خليج فارس چيره شــد و با تقويت نيروى 
دريايى خود، اداره خليج فارس را به دست 
گرفت. در سال هاى گذشته همواره اياالت 
متحــده آمريكا با حضور خود در منطقه و 
خليج فــارس تالش در دخالــت در امور 
داخلى كشورهاى اين حوزه را داشته است 
و با دخالت در امور داخلى كشور هاى اين 
حوزه موجب ايجــاد تنش و درگيرى هاى 

سياسى و نظامى شده است. 
27 فرورديــن (5 آوريل 2020) ســازمان 
سنتكام (فرماندهى نيروهاى اياالت متحده 
آمريــكا در منطقه) در بيانيه اى ادعا كرد كه 
11 شناور ايرانى براى شناورهاى آمريكايى 

ايجاد مزاحمت كرده اند. 
ســنتكام در بيانيــه خود ادعا كــرده بود، 
كشــتى هاى آمريكايى كه در حال عمليات 
مشــترك با بالگردهاى آپاچى در آب هاى 
بين المللى خليج پارس بوده اند كه مورد آزار 

قايق هاى ايرانى قرار گرفتند. 
به گــزارش روابط عمومى ســپاه، نيروى 

دريايى سپاه در پى بيانيه ناوگان پنجم نيروى 
دريايى آمريكا در منطقه و متعاقباً ادعاهاى 
مقامات اين كشــور درباره ايجاد مزاحمت 
11 قايق ســپاه براى ناوهاى آمريكايى در 

شمال خليج فارس اطالعيه اى منتشر كرد. 
در ايــن اطالعيــه با هاليــوودى خواندن 
روايــت تروريســت هاى آمريكايى تأكيد 
كرد به آمريكايى ها توصيه مى كنيم مقررات 
بين المللى و پروتكل هاى دريانوردى را در 
خليج فارس و درياى عمــان تمكين و از 
جعلى  روايت هاى  و  ماجراجويى  هرگونه 
پرهيز كننــد.  به گزارش فــارس، دونالد 
ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا در واكنش 
به ادعاى آزار كشتى هاى آمريكايى توسط 
ايران در توييتى نوشت: «به نيروى دريايى 
اياالت متحده دســتور داده ام به سمت هر 
قايق  (هاى) ايرانى كه قصد مزاحمت براى 
كشتى هاى ما را در دريا دارند، شليك و آنها 
را ســاقط كنند.  اين توييت ضد ايرانى با 
واكنش فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى مواجه شد و وى چهارم ارديبهشت 

لفاظى رئيس جمهور آمريكا را جواب داد. 
حســين ســالمى با يادآورى اين نكته كه 
آمريكايى هــا رفتارهاى ما را در گذشــته 
تجربه كرده اند و آن عبرت ها كافى اســت 
تــا اين حقايق را دريافــت كنند، گفت: ما 
نيز به واحدهاى نظامــى خودمان در دريا 
دستور داديم كه اگر شناور يا واحد جنگى 
از نيروهــاى دريايى ارتش آمريكا بخواهد 
امنيت كشتى هاى غيرجنگى و يا شناورهاى 
رزمــى ما را مورد مخاطره قــرار دهد، آن 
شناور و يا واحد نظامى را مورد هدف قرار 

بدهند. 
به گزارش ايسنا، معاون وزير امور خارجه 
روسيه 6 ارديبهشت پس از توييت دونالد 
ترامپ و فرمانده كل ســپاه درباره فعاليت 
قايق هاى ســپاه گفــت: روســيه درباره 
تهديدهاى آمريــكا عليه ايران در بحبوحه 
تنش هاى خليج پارس نگران است و از هر 

دو طرف مى خواهد كه خويشتن دارى كنند. 
سرگئى ريابكوف همچنين در اين راستا بيان 
كرد كه آمريكا به شيوه خود و با تهديد ايران 
به حمله در خليج پارس، حقش براى دفاع 

از خود را تفسير مى كند. 

 آيا آمريكايى ها در حال برنامه ريزى 
براى درگيرى نظامى با ايران هستند؟

عضو ارشــد گــروه بين المللــى بحران 
 (International Crisis Group)
روزگذشــته در گفت وگو بــا ايرنا درباره 
تنش اخير نظامى نيروى دريايى بين ايران 
و آمريكا در خليج پارس و داليل آن گفت: 
تالش هاى دولت ترامپ براى بازگرداندن 
محدوديت هاى تســليحاتى ايران تفســير 
فرامتنى از برجام است، آنها قصد دارند از 
حقى كه انصراف داده اند براى بازگرداندن 

تحريم هاى سازمان ملل استفاده كنند. 
على واعظ ادامــه داد: مانور دريايى آمريكا 
ويژگى هاى خاصى داشت؛ براى نخستين 
بار پس از عمليات 1367 كه درگيرى نظامى 
مستقيم بين ايران و آمريكا در خليج پارس 
پيش آمد، نيروهاى وابسته به نيروى دريايى، 
ارتــش و نيروى هوايى بــا هم يك مانور 
مشترك برگزار كردند كه به طور ويژه به نظر 
مى آمد براى مقابله با قايق هاى تندروى سپاه 

پاسداران طراحى شده بود. 
وى افزود: از همين رو مى شــد آن را يك 
اقدام تحريك آميز تلقى كرد و به نظر مى آيد 
اقدام قايقهاى سپاه هم واكنشى به اين مانور 

بود كه به تهديد آمريكا به منهدم كردن اين 
قايق ها و پاسخ متقابل ايران منجر شد. 

تحليلگر مسائل ايران و آمريكا با بيان اينكه 
اين بخشى از بازدارندگى است كه آمريكا 
به دنبال ايجاد آن است، گفت: به اين قصد 
كه جلوى هرگونه اقدام تالفى جويانه توسط 
ايران را در مقابله با سياست فشار حداكثرى 
آمريكا بگيرد. هم ترور ســردار ســليمانى 
و هم اقداماتى از قبيــل اين مانور دريايى، 
براى اينكه به قــول مقامات دولت ترامپ 
بازدارندگى آمريكا را در منطقه احيا كنند، 

طراحى شدند. 
واعظ يادآور شــد: زمانى كــه در عراق 
حمــالت راكتــى انجام مى شــود كه به 
گروه هاى نزديك به ايران منصوب مى كنند 
يا اينكه در خليج فارس قايق هاى ســپاه 
بــا نيروهاى آمريكايى دچــار اصطكاك 
مى شوند، اين مفهوم بازدارندگى تضعيف 
مى شود و دولت ترامپ در داخل از طرف 
نيروهــاى تندرو مورد انتقاد قرار مى گيرد 
كه در مقابل ايران با ضعف عمل مى كند. 

وى افزود: حتى منتقــدان ترامپ خواهند 
گفت كه او شــرايطى را بــه وجود آورده 
اســت كه ايران كه پيشتر در پايبندى كامل 
به تعهدات هســته اى بــود و از اقدامات 
تحريك آميــز در منطقه اجتنــاب مى كرد، 
امروز به دليل سياست ترامپ، در شرايطى 
قرار گرفته است كه به اين اقدامات دست 
مى زند، بنابراين فشار داخلى به روى دولت 
ترامپ افزايش مى يابــد تا همچنان از اين 
نردبان تقابلى باال برود و ســطح تنش ها را 

افزايش دهد. 
اين كارشناس گروه بين المللى بحران ادامه 
داد: خطر اين است كه اين موضوع از دست 
خارج شود و در نهايت دو طرف بر خالف 
ميــل باطنى كه به نظر مى آيد بر اجتناب از 
جنگ قرار دارد، به ســمتى پيش بروند كه 
خواســته يا ناخواســته وارد يك درگيرى 

نظامى شوند. 

امروز به نام خليج  هميشه پارس است

خاطرات تلخ خليج پارس 
از حضور بيگانگان
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جزئيات جديد ترميم رتبه بندى معلمان
 معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش از اعمال فوق العاده 
ويــژه براى معلمان و يا ترميم رتبه بندى و صدور احكام جديد براى معلمان، جزئيات 

جديدى اعالم كرد.
 به گزارش ايســنا، على الهيار تركمن گفت: طبق مصوبــه قانونى براى آموزش ياران 
و آموزش دهنده هــا بايد آزمون ورودى برگزار كنيم كه درصورت قبولى به دانشــگاه 
فرهنگيان معرفى شــوند. قرار بود آزمون فروردين ماه باشــد كه به دليل شرايط خاص 
كشور ميسر نشد و هدفگذارى ما خردادماه است، مگر آنكه مصوبات ستاد كرونا كار را 
طور ديگرى رقم بزند. اين درحالى است كه 25 هزار مجوز استخدامى براى اين گروه 

دريافت شده است.

شناسايى 500 هزار خانوار نيازمند آسيب ديده از كرونا
 رئيس كميته امداد ضمن اعالم جزئيات اقدامات مقابله با كرونا، از شناسايى 500 هزار 
خانواده  نيازمند كه كرونا در معيشــت آنان تأثيرگذار بوده و ارائه ليســت آنان به وزارت 
رفاه، خبر داد. ســيد مرتضى بختيارى در گفت وگو با مهر، به اقدامات كميته امداد براى 
مقابله با شــيوع ويروس كرونا در ميان خانواده هاى تحت حمايت اشــاره كرد و گفت: 
تشكيل ستاد پيشــگيرى و مقابله با كرونا در سطح ستاد مركزى و استان ها، هماهنگ و 
همسو با سياست ها و برنامه هاى ابالغى ستاد ملى مديريت مبارزه با كرونا، اطالع رسانى 
به مددجويان درباره پيشگيرى از بيمارى در قالب پروتكل هاى ابالغى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى، تخصيص و واريز مبلغ 95 ميليارد تومان براى تهيه بسته هاى 

پيشگيرانه از بيمارى كرونا در بين مددجويان از جمله اين برنامه ها بوده است.

افزايش ابتالى تاكسيرانان به بيمارى كرونا
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور بر اساس آخرين آمار اعالم شده 
از سوى سازمان  تاكســيرانى، از افرايش تعداد تاكســيرانان مبتال به بيمارى كرونا در 
كشور به 400 نفر خبر داد.مرتضى ضامنى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: با توجه به 
پروتكل گام دوم مبارزه با ويروس كرونا، مصوب وزارت بهداشت درباره طرح الزامات 
فاصله گذارى اجتماعى و ســالمت محيط كار در ناوگان تاكســيرانى شــهرى كشور، 
رانندگان تاكســى همكارى بسيار مطلوبى در رابطه با سوار كردن حداكثر 3 مسافر در 
تاكسى خود داشته اند.وى افزود: در حوزه حمل ونقل با كاهش 70 درصدى مسافرگيرى 
و به تبع كاهش درآمد مواجه هستيم، بر اساس پروتكل هاى وزارت بهداشت در حوزه 

تاكسى يك نفر مسافر كم شده، يعنى 25 درصد از درآمد تاكسى را كاسته ايم.

كرونا اگر بماند 
راه و رسم عاشقى را عوض مى كند

مهدى ناصرنژاد »
 تجربه نشــان داده است كه پس از هر حادثه بزرگ و كشدارى در 
حيات بشرى، نگاه جديدى به سازوكارهاى اجتماعى شكل مى گيرد 
و فرهنگ عمومى نيز به تناســب زمان و مكان هر دوره اى از زندگى 
ملت ها دچار تغيير مى شــود كه اين تغييرات حتى ممكن است خيلى 

محسوس و به صورت يك جهش بزرگ باشد.
 عالوه بر ايــن تأثيرپذيرى فرهنگ عمومى در يك جامعه بر اثر يك 
رويداد بزرگ، ممكن اســت در حوزه هاى مختلف متفاوت باشــد و 
بستگى به اين دارد كه قشــرهاى فكرى يك ملت به چه حوزه هايى 
گرايش داشته باشند و به چه مقوله هايى اهميت بدهند. قطعاً چنانچه 
مطالعات جامعه شناســى دقيق و علمى در برش 50 ســاله از تاريخ 
معاصــر ايران انجام بگيرد و به خصوص بــر رويدادهاى بزرگ نظير 
انقالب اســالمى، جنگ تحميلى و جريان هاى سياسى 4 دهه اخير از 
تاريخ كشــورمان تأمل شود، به نتايج شــگرف و شگفتى از تغييرات 
نگرشى به ارزش هاى زندگى، باورهاى دينى خلق و خوى اجتماعى، 
اهميت دادن به تحصيالت عاليه، رنگ پذيرى هاى فرهنگى و متأسفانه 
رويگردانى از بسيارى سنت هاى بومى و تعلق خاطرهاى ملى مى رسيم 
كه در مجموع و در يك قضاوت تعصب آميز براى مردمى با ريشه هاى 

تاريخى پرافتخار و اعتقادات انسان ساز دينى نااميدكننده است. 
در واقــع مى توان چنين تصور كرد كه ما در تاريخ معاصر خويش كه 
به شدت دنبال پيشرفت و فاصله گرفتن از جهل و خرافه هاى سياسى، 
جبران عقــب ماندگى هاى صنعتى و پر كردن خأل دانشــى بوده ايم، 
بسيارى از ارزش ها را به قيمت از دست دادن و فدا كردن ارزش هاى 
مغفول مانــده در فرهنگ پربار پيشــينيان و ادبيــات گهربار ايرانى و 

بنيان هاى محكم خانوادگى به دست آورده ايم!
اگــر بخواهيم بــراى تمام موضوع هايى كه مطرح شــد يك مصداق 
سطحى و بســيار مشــهود بياوريم، خيلى راحت مى توان اشاره كرد 
كه تجمل گرايى و اهميت دادن به ارزش هاى مادى، كوچك شــمردن 
گنجينه هاى گران ســنگ ملى و زيبايى هاى اقليمى كشور خودمان در 
برابر زرق و برق هاى تصنعى كشورهاى تازه توريستى شده، دلبستن 
بــه ريخت و پاش هاى تلقينى براى خودنمايى نزد اشــخاص تازه به 
دوران رسيده و ايجاد بازار سياه رقابت براى رونمايى از اشياى يكبار 
مصرف و مد روز، ناديده گرفتن حقوق ديگران در برابر زياده خواهى 
و طمع ورزى هاى خود، زير پا گذاشتن منش هاى امانت دارى و رعايت 
عدالت و انصاف در كسب وكار و تقلب در ساخت (از واژه توليد در 
اين نوشتار اســتفاده نمى كنيم، چون لفظ توليد بسيار مقدس و براى 
هر ملت و كشورى موجب افتخار و مباهات مى باشد) بسيارى كاالها 
و مايحتاج عمومى و خالصه اينكه گرايش شــديد به دنياپرســتى و 
دستيابى به تجمالت بى مصرف زندگى، از مصداق هاى بارز تغييرات 
ارزشــى و فرهنگى و بينشى در دنياى امروز برخى آدم هاى جامعه ما 
در برشى از تاريخ معاصر مى باشد! ناگفته و نانوشته نماند كه تمام اين 
مقدمه را آورديم تا بگوييم، بالى كرونا و طوالنى شــدن نسبى آن در 
جامعه ما هم در نوع خود مى رود تا بســيارى از معيارهاى زندگى و 

اجتماعى را بهم بريزد!
همين مقوله فاصله اجتماعى اگرچه براى نجات جان همنوعان ايرانى 
است و در مواردى نيز خوشبختانه بسيار جدى تر و اصولى تر از ديگر 
جوامع اروپايى و آسيايى و آمريكايى به كار گرفته مى شود، اما مى رود 
تا جدى جدى به فاصله هاى اجتماعــى ماندگار در بين خانواده هاى 
ايرانى از نوع فاميل و بستگان بسيار نزديك نزديك و دور و دورترها 
بينجامد، راســتش اين روزها از هركس گله مى كنى كه فالنى، عزيزم، 
فرزندم، برادرم، خواهرم هيچ خبرى ازت نيســت، يك پاسخ آماده و 
تمرين شــده در آستين دارد، كه مى ترسم ســرى به شما بزنم، خداى 
ناكرده مريض بشويد! نمى گوييم، باباجان اين كرونا كه با يك تماس 
كوچك تلفنى قابل سرايت نيست! پاسخ دوم را از آستين ديگرش در 
مى آورد كه، آخر تلفنى چه فايده دارد، اجازه بدهيد شر اين كرونا كنده 
شود، آن وقت حســابى مى آييم ديدار شما و چندتا بوس آبدار از آن 

سر و صورتتان مى گيريم!
تــا اينجاى ماجراى كرونايى همه حق دارند كه كروناترس باشــند، اما 
اين چه ترس و چه كروناستيزى است كه اين روزها بى هيچ محابايى و 
بدون كمترين پوشش ضدكرونايى در هر كجاى شلوغ و پر رفت وآمد 
نظير بازارچه ها، مراكز خريد (فقط براى ســر و گوش به آب دادن) و 
گردشــگاه ها ظاهر مى شويم، اما همه اش مواظب هستيم اگر آشنايى و 
فاميلى را از دور مشاهده كرديم، سريعاً راهمان را كج كنيم كه نكند كرونا 
بگيريم! جاى نگرانى است اگر اين كرونا همينطورى ادامه دهد، دير يا 

زود راه و رسم آدمى و عاشقى را هم عوض مى كند!

جام جم: ترامپ در خليج فارس به دنبال چيست؟
 شايد دلش ماهى مى خواد؟!

ابتكار: يازدهمى ها در مسير بهارستان 
 همكار جديدشونم مى برن؟

تجارت: سوداگران در بازار خودرو ويراژ مى دهند
 تند مى رن كه كرونا بازار رو ازشون نگيره!!
همدان پيام: ورزش در خانه براى بانوان خانه دار 

 مسابقه دو از كنار ظرفشويى تا سر گاز!!
اعتماد: رشد حبابى بورس بزرگترين خطر اقتصاد 

  بدون شرح!!
جام جم: جاى خالى ستاد مبارزه با گرانى خودرو

 از ترس ويروس در ستاد رو بستن !!
جوان: كرونا به سرمربيان تيم هاى ملى رسيد

 هوس ورزش كرده!!
همدان پيام: ناوگان شهرى با اتوبوس هاى جديد

 چه عيدى بزرگى، ولى تو جيب كسى جا نمى شه !!
رسالت: كروناى ناشناخته 

 قيافه اصليش مونده زير ماسك!!
شهروند:30 پيشنهاد براى پيشگيرى از پيامدهاى اقتصادى كرونا 

  ســخت مى گيرى؟ كرونا همه پيامدهــا رو با يه حركت حل 
مى كنه!!

آفتاب: ماسك زدن در اتوبوس و مترو اجبارى شد
  مگه بده مردم باكالس بشن؟

همدان: حجم وسيعى از پسماندهاى حاشيه راه هاى مالير، همدان و بهار
 كروناى كارآفرين!!

قدس: بازار مرغ مى لنگد 
 چند وقتيه ميهمان چينى نداره !!

رسالت: زور فوالد به كرونا نرسيد 
 معلومه سياست جناب كرونا رو دست كم گرفتى!!

كسب وكار: نرخ سود تسهيالت كم مى شود  
  قلك ها رو احيا كنيد!!

آغاز امتحانات نهايى دانش آموزان 
 از 10 يا 17 خرداد

 براى پايه دوازدهم طبق روال هر سال، آخر ارديبهشت پايان سال 
تحصيلــى خواهد بود و پس از تعطيالت عيد فطر، امتحانات از 10 يا 
17 خرداد آغاز و تا يك هفته از تير ادامه خواهد داشت؛ كنكور نيز 20

روز پس از آخرين امتحان نهايى برگزار مى شود. 
وزير آمــوزش و پرورش اظهار كرد: پــس از ورود بيمارى كرونا و 
تعطيلى مدارس، آموزش و پرورش، بايد تكليف آموزش را مشخص 
مى كرد.  به گزارش فارس، محسن حاجى ميرزايى افزود: اگر تعطيلى 
كوتاه مدت باشد، نظام آموزشى خيلى دچار اشكال نمى شود، اما چون 
به واســطه اين بيمارى فراگير، تعطيالت طول كشيد و ما بايد كارى 
مى كرديم، بنابراين ابتدا به ســراغ ارائه آموزش ها از طريق تلويزيون و 
همچنين ارائه آموزش ها در فضاى مجازى پيام رسان ها رفتيم و نهايتا 

به ايجاد شبكه آموزشى دانش آموزان (شاد) اقدام كرديم. 
وى گفت: راه اندازى شــبكه آموزشــى با اين حجم و گستردگى كه 
قرار اســت 15 ميليون دانش آموز را پوشــش دهد در اين زمان كوتاه 
بسيار ســخت و نيازمند تالش مضاعف است، بنابراين با تالش هاى 
شــبانه روزى كه بدون وقفه در 2 ماه اخير انجام شــد، سعى ما براين 

است تا برخى مشكالت كامال رفع شود. 
حاجى ميرزايى استقبال دانش آموزان و فرهنگيان را از اين شبكه بسيار 
خــوب اعالم و عنوان كرد: يكى از اهداف اصلى ما از ايجاد شــبكه 
شاد، مصون سازى فرايند آموزشى كشور در برابر بحران هايى است كه 
موجب تعطيلى مدارس مى شود؛ البته در اين فرصت كم سعى كرديم 

اين شبكه به آموزش هاى سال تحصيلى جارى برسد. 
وزير آمــوزش و پرورش هدف اصلى ايجاد اين شــبكه را آموزش 
دانش آموزان دانســت و ادامــه داد: در مناطق كم جمعيت و دورافتاده 
كه دانش آموزان با مشكالت ناشى از امكانات فضاى مجازى روبه رو 
هستند، آموزش ها را از طريق راهبران آموزشى پيش برديم و حتى در 
برخى مناطق كم جمعيت، آموزش حضورى در فضاى باز و با چينش 

پراكنده دانش آموز انجام مى شود. 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على دولو 

مدير عامل و اعضاى هيأت مديره  تعاونى كشاورزى 
مرغداران مرغ تخم گذار استان همدان 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد مسلمى راد

مديرعامل و اعضاى هيأت مديره تعاونى كشاورزى 
مرغداران مرغ تخم گذار استان همدان 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر عليرضا قره گوزلو 

مديرعامل و اعضاى هيأت مديره تعاونى كشاورزى 
مرغداران مرغ تخم گذار استان همدان 

معاونت محترم بهبود توليدات دامى 
سازمان جهاد كشاورزى استان همدان

سمت  در  حضرتعالى  شايسته  انتصاب  احترام  با 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و 
از زحمات و خدمات دلسوزانه جناب آقاى مهندس 
را  تشكر  و  تقدير  كمال  تصدى  زمان  در  نظرپور 
داريم اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و سربلند باشيد.

مدير سازمان تعاون روستايى 
استان همدان 

مجموعه  هر  مديران  توانمندى  و  كارآمدى 
پيشرفت و آبادانى جامعه را رقم خواهد زد.

انتصاب شايسته حضرتعالى كه نشان از درايت و 
توانمندى كارى جنابعالى دارد را صميمانه تبريك 
الطاف  سايه  در  است  اميد  نموده  عرض  تهنيت  و 

الهى در راه خدمت موفق و سربلند باشيد.

مديريت طيور و زنبور عسل 
سازمان جهاد كشاورزى 

استان همدان 
با احترام انتصاب شايسته جنابعالى در سمت 
عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  جديد 
نموده اميد است در پناه الطاف الهى در راه 

خدمت همواره موفق و مويد باشيد .

t

انا هللا وانا اليه راجعون 

جناب آقاى 

دكتر محمود رضا رسولى 
مدير كل محترم 

دامپزشكى استان همدان 
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض 
مى كنيم و از خداوند متعال براى آن مرحوم مغفرت و آرامش و براى شما 

و خانواده محترم صبر و اجر مسألت مى نماييم.

مدير عامل و اعضاى هيأت مديره تعاونى كشاورزى مرغداران 
مرغ تخم گذار استان همدان

شكوفه رنجبر»
 چند هفته اى اســت جامعه وكالت و قوه 
قضاييه بر ســر تهيه و تنظيم آئين نامه جديد 
براي قانون استقالل كانون وكالى دادگسترى 
در كش وقوس به سر مى برند، در همين راستا 
و با هدف روشــن شدن زواياى مختلف اين 
آئين نامه با توجه به فراخوانى كه قوه قضاييه 
براى كانون هاى وكالى كل كشور صادر كرده 
اســت، رئيس كانون وكالى اســتان همدان 
گفت: پيش نويس عنوان شده كه فراخوان آن 
به تازگى توسط قوه قضاييه منتشر شده است 
با به خطر انداختن اســتقالل اين نهاد مدنى، 
سبب شده تا مصونيت وكيل در مقام دفاع با 

تهديد جدي مواجه شود.
ســعيد آيينه وند دربــاره تاريخ ابــالغ اين 
فراخــوان عنوان كــرد: نهم اســفندماه 98
در روزهايى كه كشــور دســتخوش مبارزه 
با ويروس ناشــناخته كرونا بــود، معاونت 
حقوقى قــوه قضاييه در نامه اى به كانون هاى 
وكال با قيد فوريت دربــاره كليات موردنظر 
كه پيشنهاد آن در پيش نويس آئين نامه لحاظ 
شده بود از كانون هاى وكالى سراسر كشور 
نظرخواهى كرد، درنتيجه در تاريخ 10 اسفند 
در جلســه اى كه رؤساى كانون هاى 25 گانه 
كشور در آن شركت داشتند، آثار سوء و دور 
از انتظارى كه به موجب اين فراخوان ســبب 
اختالل در اســتقالل وكال مى شد به بررسى 

گذاشته شد.
وى افزود: تمامى رؤساى كانون ها نامه اى را 
در تاريخ 14 اسفند منتشــر كردند كه شرح 
چگونگــى وضع ايــن آيين نامه را بررســى 
مى كرد و درســت 2 هفته پــس از آن يعنى 
28 اسفندماه، قوه قضاييه پيش نويس آئين نامه 
جديد را بــه اتحاديه سراســري كانون هاي 
وكالي دادگســتري ايــران ابــالغ كــرد تا 

نظرخواهى كلى درباره فراخوان انجام پذيرد.
آيينه وند به ماده 22 اليحه قانونى اســتقالل 
كانون وكال مصوب 1333/12/25 اشاره كرد 
كه تدوين و پيشنهاد آئين نامه براي اين قانون 
را صراحتاً در اختيار كانــون وكال قرار داده 
و هدف قانونگذار هم حفظ اســتقالل كانون 
وكال و تفكيك اقدامات نهاد محاكمه كننده و 
نهاد دفاع كننده بوده است كه اصلي عقاليي و 
از مفروضات تمامي نظام هاي حقوقي مترقي 

جهان است. 
وي بــا تأكيد بــر اينكه اگر نيــاز به اصالح 
آئين نامــه باشــد، ايــن مهم توســط خود 
كانون هــاي وكال اتفــاق خواهــد افتاد و به 
قوه قضاييه اعالم خواهد شــد، عنوان كرد: با 
وجود نظــرات تعاملى كه در بين كانون هاي 
وكال با قوه قضاييه وجود دارد اما محتويات 
اين فراخوان برخالف قانون است و استقالل 

وكال را زير سؤال مى برد.
رئيــس كانون وكالى دادگســترى اســتان 
همدان بــا بيان اينكه دفاع امــرى پيچيده و 
تخصصى اســت، گفــت: وقتــى در دادگاه 
يك طرف مرجع محاكمــه و مجازات كننده 
و طرف ديگر شهروندى اســت كه توانايى 
دفاع نــدارد، در چنين حالتى حق بهره مندى 
از وكيــل كه پشــتيبان قانونى در دادرســى 
منصفانه داشــته باشد، ضرورى است اما اين 
وكيل بايد استقاللش به رسميت شناخته شود 
تا بر اين شــعار كه وكالت و قضاوت 2 بال 
فرشــته عدالت اند، جامه عمل پوشانده شود. 
در همين راستا كانون هاى وكالى دادگسترى 
به عنــوان نهاد متولى حرفــه وكالت، بايد از 
اســتقالل الزم در ايجاد وظيفه ذاتيشــان كه 
همانا دفاع از حقوق شهروندان در چارچوب 

قانون است، برخوردار شوند.
آيينه وند به سابقه اين اقدام قوه قضاييه اشاره 

كرد و افزود: اين پيش نويس با اندكي تغيير، 
همان پيشنويســي است كه در 99 ماده  و در 
ســال 1388 در زمان رياست مرحوم آيت ا... 
شــاهرودي بر قوه قضاييه، ارائه شده بود كه 
همان موقع منتفي گرديد، اكنون شاهد هستيم 
دوباره تهيه و تنظيم شــده و مورد بحث قرار 

گرفته است.
وى افــزود: طبق مــاده 22 اليحــه قانونى 
اســتقالل كانون وكال، كانون هــا با رعايت 
مقــررات اين قانون، آئين نامــه  مربوط به آن 
را شامل موضوعاتي از قبيل انتخاب اعضاي 
هيــأت مديره و طرز رســيدگى به تخلفات 
وكال، نوع تخلفات و مجــازات آنها، ترفيع، 
كارآموزى و صدور پروانــه وكالت و ديگر 
موضوعات، در مدت 2 ماه از تاريخ تصويب 
اين قانون يعنى سال 1333 تنظيم كرده و پس 
از تصويب وزير دادگســترى به اجرا گذاشته 
شده است؛ بنابراين فرايند تهيه آئين نامه براي 
اين قانون در گذشــته انجــام گرفته و طرح 
مجدد آن بدون تشخيص ضرورت اصالح از 

سوي كانون ها، قانوني نيست.
وى عنــوان كــرد: وجود يك نهاد مســتقل 
غيرسياســى با 67 سال سابقه، هيچ مانعى را 
براى حكومت ها و دولت هــاى وقت ايجاد 
نكرده اســت كه حاال اســتقالل آنها در اين 
آئين نامه زير ســؤال برده شود، بر اين اساس 
خالى از لطف نيســت، گفته شود به پشتوانه 
همين استقالل و جايگاه بين المللى كانون ها 
بود كه ســبب شــد تا در چند سال گذشته 
بيش از 5 ميليارد دالر از دارايى هاى كشور از 
طريق محاكم بين المللى توسط وكالى ايرانى 

به نفع كشور استرداد شود.
آيينه ونــد افزود: ركن رســيدگى عادالنه در 
پرونده هــاى قضايى، وجود وكيل مســتقل 
اســت؛ بر اين اســاس با توجه بــه قوانين 

عنوان شــده درباره اســتقالل وكال اگر اين 
استقالل نســبى كه هنوز وجود دارد از بين 
برود، ركن رســيدگى عادالنه تحت تأثير قرار 
مى گيرد؛ بنابراين اجــازه حضور در محاكم 
بين المللى از وكاليى كه مستقل نخواهند بود، 
گرفته مى شود و اين به وجاهت نظام حقوقي 
و دستگاه قضايي كشور در سطح بين المللي 

نيز ضربه سنگينى وارد خواهد كرد.
وى با اشــاره به اينكــه كانون هاي وكال از 
مواضع رئيــس قوه قضاييــه و رويكردى 
كه در مبارزه با فســاد در پيــش گرفته اند 
حمايــت همه  جانبه كــرده و خواهند كرد، 
گفــت: نهاد وكالت در ميدان عمل همراه و 
هم مســير با قوه قضاييه در مبارزه با فساد، 
گام برداشــته و از هيچ كمــك و همراهى 
دريغ نخواهد كرد اما اين مهم زمانى محقق 
مى شــود كه كانون هاى وكال استقالل خود 

را محفوظ بدارند.
آيينه ونــد همچنين تأكيد كرد: از 2 دهه پيش 
تاكنون كانون هاى وكالى دادگسترى همواره 
تمايــل خويــش را بر همــكارى با مجلس 
شوراى اســالمى در اصالح مقررات وكالت 
اعــالم كرده اند امــا به نتيجه دلخــواه منجر 
نشده است، بر اين اســاس پيشنهاد مى شود 
كارگروهى متشــكل از رؤســاى كانون هاى 
وكالي سراسر كشــور و كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس شــوراي اسالمي به منظور 
بررســي مقررات وكالت تشكيل شود و پس 
از بررسى، تغييرات الزم لحاظ شده و سپس 
به قوه محترم قضاييه اعالم شــود تا چنانچه 
اين قوه بــا مندرجات پيشــنهادى مخالفتى 
داشــت مجدد به كارگروه بازگردانده شود تا 
خود نهاد وكالت بارديگر خطاها را اصالح و 
براى تصويب نهايى به قوه محترم قضاييه و 

مقننه كشور ارسال كند.

آئين نامه پيشنهادى قوه قضاييه 
قانونى نيست

استقالل وكال
 ركن اصلى 
دادرسى عادالنه

چك هاى برگشتى 
داروخانه ها 
در 2 ماه كرونايى
 نايب رئيس انجمن داروســازان ايران 
با بيان اينكــه داروخانه ها از نظر اقتصادى 
تحت فشــار هســتند، گفــت: چك هاى 
برگشــتى داروخانه ها رو به صعود است و 
در ماه هاى اســفند و فروردين ركوردى را 

در اين زمينه داشتيم. 
ســيدعلى فاطمى در گفت وگو با ايســنا، با 
اشــاره به تضعيف توان اقتصادى داروخانه ها 
در بحران كرونا، گفت: يك تصور اشــتباهى 
كه به وجود آمده اين اســت كــه از آنجايى 
كه داروخانه هــا در دوران قرنطينه باز بودند، 
احتماال درآمدشــان دچار آسيب نشده است. 

درحالى كــه برعكــس اســت. به طورى كه 
بسيارى از مشــاغل زمانى كه مشاهده كردند 
كه درآمد كافى ندارند، توانســتند ببندند، اما 
داروخانه ها در ايــام اوج اپيدمى كرونا كه با 
قرنطينه هم مواجه بوديــم، مجبور بودند كه 
داروخانه هايشان را باز نگه دارند، درحالى كه 

چيز زيادى براى عرضه نداشتند. 
وى افزود: در دوران قرنطينه مطب ها بســته 
بودنــد و بر هميــن اســاس دارويى تجويز 
نمى شــد كه قرار باشد نسخه اى پيچيده شود 
و داروخانه گردش مالى داشــته باشــد. در 
عين حال در هفته هاى ابتدايى شــيوع كرونا 
كه در نيمه اول و دوم اســفند ماه بود، الكل 
و مواد ضدعفونى كننده هم در دســترس نبود 
و داروخانه ها از فــروش اين مواد و فروش 

ماسك و دستكش هم منع شدند. 
فاطمى ادامه داد: اين موضوع ســبب شد كه 

داروخانه فقط براى فروش داروهاى معمولى 
و داروهــاى اورژانســى مردم بــاز بمانند و 
نســخه اى براى پيچيدن نبود و در عين حال 
كاالهاى حفاظتــى در برابر كرونا را هم براى 
عرضه در اختيــار نداشــتند. بنابراين عمال 
داروخانه ها مجبور بودنــد نزديك دو ماه را 
بدون اينكه درآمدى داشــته باشند، باز باشند 
تا مردم ســرگردان نشوند و بتوانند داروهاى 

اورژانسى مورد نيازشان را تأمين كنند. 
وى با بيان اينكه اين شــرايط فشار زيادى به 
داروخانه هــا وارد كرد، گفــت: با وجود اين 
شــرايط، هزينه هاى ثابت داروخانه ها پابرجا 
بود. هزينه هايى مانند اجاره محل، هزينه هاى 
پرسنلى و... وجود داشت. از طرفى داروخانه ها 
برخالف فروشگاه هاى معمولى بايد مسئول 
فنى داشــته باشــند كه حقــوق مى گيرد و 
كاركنانى بايد در داروخانه حاضر باشــند، اما 

درآمد چندانى وجود نداشت. بر همين اساس 
در اســفند و فروردين ماه داروخانه ها از نظر 

اقتصادى واقعا تحت فشار بودند. 
نايب رئيس انجمن داروســازان ايران با بيان 
اينكه بر همين اســاس اكنون شــاهديم كه 
اقتصاد داروخانه ها بسيار ضعيف تر شده است، 
اظهار كرد: تصور مى شــود كه داروخانه ها از 
دوران قرنطينه آســيب نديدنــد. درحالى كه 
آســيب داروخانه ها بيش از مشاغلى بوده كه 
در دوران قرنطينه تعطيــل بوده اند. بر همين 
اساس بسيارى از داروخانه ها تعداد چك هاى 
برگشتى شان افزايش يافته است. شركت هاى 
پخش، آمــارى را از داروخانه هايى كه چك 
برگشــتى دارند، ارائه مى دهند و مى بينيم كه 
چك هاى برگشــتى داروخانه ها رو به صعود 
است و در ماه هاى اسفند و فروردين ركوردى 

را در اين زمينه داشتيم. 
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توليد بيش از 90 درصد لباس هاى بيمارستانى همدان توسط بانوان
 مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى همدان از توليد بيش از 90 درصد پوشاك بيمارستانى و ماسك 

مورد نياز استان براى مقابله با كروناويروس توسط بانوان خبر داد. 
ربيعه على محمدى در بازديد از كارگاه توليد ماسك و لباس بيمارستانى جهاددانشگاهى همدان، با تأكيد بر اينكه 
بايد از اين پس به سمت مشاغل خانگى برويم، خاطرنشان كرد: بايد همه اعضاى خانواده يك مهارت را ياد بگيرند 

و با يكديگر كار كنند و فرهنگ كار در خانواده ها نهادينه شود. 
به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه با اين طرح در كل خانواده فرهنگ كار ايجاد مى شود، بيان كرد: اگر هر خانه 

يك توليدى شود، كارخانه داران از هزينه هاى سربار صرفه جويى مى كنند و سيستم ترافيكى بسيار سبك مى شود. 
على محمدى از كارخانه داران و صاحبان كار و توليد اســتان همدان خواســت درصورتى كه محصوالتشان امكان 
مونتاژ در خانه دارد، يك محله را به عنوان پايلوت انتخاب كرده و در منزل توليد كنند تا از اين طريق از بســيارى 

از هزينه هاى جانبى توليد كاسته شود. 
وى با اشاره به اينكه 90 درصد پوشاك بيمارستانى و ماسك مورد نياز استان توسط بانوان توليد مى شود، تأكيد كرد: 
هميشه زنان در فعاليت هاى اجتماعى رتبه نخست را دارند و اين موضوع به دليل حس نوع دوستى و حمايتگرى كه 

در خلقت زنان نهادينه شده، بوده است، بنابراين در مسائل اجتماعى زنان قوى تر وارد مى شوند. 
سازمان تجارى سازى و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهى همدان از ايام پس از عيد كارگاه توليد لباس كادر 
درمان بيمارســتانى را به سفارش معاونت غذاوداروى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با ظرفيت توليد روزانه 200
دســت لباس كادر درمان و اشــتغال 12 تن از زنان سرپرست خانوار راه اندازى كرد و به صورت هفتگى سفارش 
توليد مى پذيرد. البته در ايام نوروز نيز جهاددانشــگاهى به توليد ماســك اقدام كرد اما به دليل اشباع شدن بازار، به 

سمت توليد لباس كادر درمان گرايش يافت و بسته به نياز بيمارستان ها به توليد اقدام مى كند. 

با احتياط زيبا شويد
معاوضه سالمتى با زيبايى!

 از نخستين مشاغلى كه به دليل احتمال شيوع كرونا ناچار به تعطيلى بود، صنف آرايشگران و سالن هاى زيبايى 
بود. در اســتان همدان نيز اتاق اصناف در ابالغيه اى به اتحاديه آرايشگران، خواستار تعطيلى واحدها شد و تمامى 

آرايشگاه هايى كه مبلغى را به عنوان پيش پرداخت گرفته بودند را ملزم به بازگرداندن وجوه كرد. 
از تاريخ 25 اسفند 98 تمامى آرايشگاه ها در همدان تعطيل شدند و اتاق اصناف اعالم كرد با واحدهاى متخلف در 
صورت بازگشــايى برخورد خواهد شد كه در همدان اين واحد صنفى به منظور جلوگيرى از شيوع بيمارى كامًال 
تعطيل شــد. هر چند بودند كســانى كه مخفيانه تا نيمه شب آرايشگاه هاى خود را باز كرده و فعاليت مى كردند يا 
با تماس تلفنى به محل كارشــان مى رفتند تا كار مشــترى هاى ثابتشــان را راه بيندازند و آنها را از دست ندهند يا 
براى امرار معاش به خانه هايشــان مى رفتند. حاال از روز شــنبه بازگشايى آرايشگاه ها و درج كد بهداشتى بر روى 
شيشه هايشان خودنمايى مى كند و برايمان ســؤال پيش آمده آيا ستاد كرونا اجازه بازگشايى اين واحدها را صادر 

كرده است؟ 
رئيس اتاق اصناف همدان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: ستاد ملى مقابله با ويروس كرونا براى تصميم گيرى در 
زمينه بازگشايى آرايشگاه ها از اتاق اصناف نظرسنجى كرده و در استان همدان اعالم آمادگى براى بازگشايى در اين 
نظرســنجى ثبت شده است.  حسين محرابى تصريح كرد: بازگشايى آرايشگاه ها روز شنبه در ستاد مقابله با كرونا 

مطرح شد و با موافقت ستاد آرايشگاه ها از روز يكشنبه 7 ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كردند. 
وى بــا تأكيد بر رعايت اصول بهداشــتى در انجام امور آرايش و پيرايش در ســالن هاى زيبايى بيان كرد: از روز 
بازگشايى نظارت شــديدى براى رعايت تمام پروتكل هاى بهداشتى در سالن هاى زيبايى آغاز شده و ريزفعاليت 

آنها زيرنظر اتاق اصناف است. 
حال به سراغ تعدادى از آرايشگران مى رويم تا نظرات آنها را در اين زمينه جويا شويم كه چند نكته قابل توجه بود. 
«حميد»، آرايشگر مردانه اى واقع در مركز شهر است كه تعطيلى براى رعايت بهداشت و جلوگيرى از شيوع بيمارى 
را امرى ضرورى دانســت و گفت: هر چند ما روزانه تمام تجهيزات خــود را ضدعفونى مى كنيم، اما حضور در 
آرايشگاه خود تهديدى براى سالمتى ما و مشتريان بود.  وى با گاليه از بى توجهى مسئوالن در ادامه روند تعطيلى 
خاطرنشان كرد: ما براى سالمت مردم آرايشگاه را تعطيل كرديم و صاحب مغازه اجاره 2 ماه را بخشيد، اما پرداخت 
اجاره بهاى منزل بزرگ ترين دغدغه ما شده و مجبورم براى سير كردن شكم خانواده ام به منزل مشتريان رفته و امور 

پيرايش آنها را انجام دهم، غافل از آنكه تمام اين مدت يك پيگيرى از سوى اتحاديه براى امرار معاش نداشتيم. 
به سراغ سالن زيبايى زنانه اى رفتيم و مسئول اين واحد گفت: ما براى بازار داغ شب عيد خود مقدار زيادى مواد 
اوليه تهيه كرده بوديم و براى تهيه آنها مجبور به پرداخت وجوه سنگين و يا چك شده بوديم، حال با كلى بدهى 

و چك هاى برگشتى در بازار دست و پنجه نرم مى كنيم. 

روزه داران روزهاى كرونايى غذاهاى 
پرچرب نخورند

 در روزهاى ماه رمضــان كرونايى نبايد در وعده هاى غذايى 
گوشت، دوغ شــيرين، چاى پررنگ و غذاهاى پرچرب استفاده 

كرد. 
يك كارشــناس تغذيه اظهار كرد: اگــر افطارى را به عنوان وعده 
صبحانــه تلقــى كنيم، يكــى از وعده هاى غذايى مهــم در ايام 

روزه دارى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
آرزو كاوه اى با بيان اينكه بهتر است افراد روزه دار پس از صرف 
يك افطارى ساده، شام سبك بخورند، افزود: در وعده هاى غذايى 
بايد از غذاهاى كم چرب و كم نمك استفاده كرد و با مصرف ميوه 
و مايعات براى جبران كم آبى و حفظ سالمت و ايمنى بدن برآمد. 
وى با تأكيد بر مصرف سبزى و ساالد در وعده افطار، يادآور شد: 
مصرف ميوه در فاصله زمانى افطار تا سحر به عنوان منبع خوبى از 

ويتامين و تقويت كننده سيستم ايمنى بدن توصيه مى شود. 
كاوه اى با بيان اينكه ســبزى ها و ميوه ها داراى مقادير كافى فيبر 
و آهن بوده و موجب پيشــگيرى از ابتال به كوويد 19 مى شــود، 
افزود: مصرف زياد قند، نمك و چربى موجب تحريك و تضعيف 

سيستم ايمنى بدن مى شود. 
اين كارشناس تغذيه به ايســنا گفت: مصرف موادغذايى شيرين 
در وعده سحر توصيه نمى شود، زيرا مواد غذايى شيرين موجب 
تحريك انســولين و ورود ســريع قند خون به داخل سلول ها و 
در نهايت اُفت قندخون شــده و موجب گرسنه شدن زودهنگام 

شخص مى شود. 
وى با اشاره به جايگزين شيرينى جات، تأكيد كرد: افراد روزه دار 
بهتر است به جاى شيرينى جات از خرما استفاده كنند، زيرا خرما 
جزو ميوه جات بوده و داراى مقدارى فيبر و آهن است و قندخون 

را هم كنترل مى كند. 
فرشــيد نجفى، خواننده خوش صدا و جوان 22 ســاله مريانجى 
مى گويد: چند ســالى است به صورت جدى حرفه خوانندگى را 
در مضامين دفاع مقدس و انقالب دنبال مى كنم. دانشجوى رشته 
حقوق هســتم و حدود 6 سال اســت به حرفه خوانندگى روى 
آورده ام. از زمان آغاز فعاليتم به عنوان خواننده 16 قطعه با محتواى 
دفاع مقدس، شهدا و انقالب منتشر كرده و در مسابقات كشورى  
رتبه نخســت در بين تك خوانان كشور و در مسابقات تواشيح و 

همخوانى رتبه برتر كسب كرده ام. 
نجفى با بيان اينكه عالوه بر حرفه خوانندگى در مراسمات مذهبى 
نيــز مداحى مى كنم، اظهار مى كند: چــه در خوانندگى و چه در 
مداحى هدف در اصل انتقال لذت يا شــادى مردم اســت، اينكه 

مردم از يك اثر لذت ببرند براى من كافى است. 
وى مى گويد: تمامى اثرهاى منتشر شده ام حاوى محتويات ارزشى 
انقالبــى و مضامين دفاع مقدس مانند فرزندان ايران، ســربازان 
آسمان، مردان شيرافكن، سنگر خونين و جمعه هاى انتظار است، 
اما در بين اين آثار قطعه  «ســردار دل ها» ويژه شــهيد سليمانى، 
«علمدار غيرت» با مضمون دالورى هــاى حضرت عباس(ع) و 
«عيد شيعيان» با موضوع عيد غدير با استقبال بيشترى روبه رو شد. 
احمد لطفيان، متولد ســال 58 و از پرسنل نيروى انتظامى همدان 
كه چندين سال است با تالش و پشتكار صحنه هاى نمايش خود 
را با عطر و بوى شــهدا به تصوير مى كشد، با بيان اينكه نخستين 
نمايش خود را با كمك معلمم در سن 14 سالگى به صحنه تئاتر 
بردم، اظهار مى كند: نمايش صحنه اى «َعَلم ِعلم» نخستين نمايشى 
بود كه در ســن كم كارگردانى كردم، ســپس دومين كار خود با 
عنوان «در قلمرو اسارت» را به مدت 30 دقيقه در صحنه نمايش 
يكى از ســلول هاى اسيران ايرانى و بخشى از جانفشانى اسراء به 

تصوير كشيدم. 
وى افزود: با تالش زياد هر سال به عنوان نماينده شهر مريانج در 
جشنواره هاى دانش آموزى مقام نخست تا سوم را كسب مى كردم 
كه نمايش هايى چون طالى ســفيد، هرچــه خوار آيد، روزى به 
كار آيد و نمايش لحظه هاى آسمانى جزو تئاترهايى بود كه بنده 

كارگردانى، بازيگردانى يا بازيگرى آن را برعهده داشتم. 
مجتبى نائينى نقاش 31 ســاله مريانجى كه استعدادى خودجوش 
و عجيب در نقاشــى دارد نيز تصريح مى كند: از كودكى عالقه اى 
شــديد به نقاشــى داشــتم اما به دليل حرف هاى دلســردكننده 
اطرافيان كه نقاشــى براى تو نان و آب نمى شــود، اين هنر را به 
صورت تفريحى دنبال كردم و با مدرك كارشناســى حسابدارى 
فارغ التحصيل شــدم، اما عالقه ام به اين حرفــه در نهايت مرا به 
ســمتى كشاند كه از سال 96 نقاشى حرفه اى را با نگاهى انقالبى 

و ارزشى آغاز كردم. 
وى به ايســنا بيان مى كند: تاكنون پرتره هــاى زيادى از تصاوير 
مقام معظم رهبرى، شــهداى مدافع حرم و دفاع مقدس همچون 
ســردار همدانى و سردار سليمانى كشيده ام، همچنين در يكى از 
نمايشــگاه هاى نقاشى گروهى در تهران پرتره بنده از مقام معظم 

رهبرى و سپهبد سليمانى بسيار مورد استقبال قرار گرفت. 
نائينى با اشاره به اينكه مجوز آموزش نقاشى به هنرجو را كسب 
كــرده ام، اظهار مى كند: آموزش نقاشــى را به صورت حضورى 
و مجازى به هنرجوهايى از سراســر كشــور دارم، حتى يكى از 
هنرجوهايم در نيشابور با حمايت يكى از دستگاه ها از نمايشگاه 
عكس خود رونمايى و پس از آن پيشنهاد كار نيز دريافت كرد، اما 

در همدان شاهد چنين حمايت هايى نيستيم. 

 همكارى نكردن مطب ها و كلينيك هاى مالير 
براى بى خطرسازى پسماندهاى عفونى

پس از گذشــت چند ســال از اجراى طرح بى خطرســازى زباله ها و 
پســماندهاى عفونى و پزشــكى و پيگيرى هاى انجام شده، مطب هاى 
ماليرى حاضر به انجام همكارى با محيط زيســت و سازمان پسماند 

براى بى خطرسازى پسماندها نيستند. 
معاون محيط زيســت انســانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همدان با اشاره به خطرناك بودن جداسازى نكردن پسماندهاى عفونى 

در مطب ها بيان كرد: صحت سنجى از بى خطرسازى پسماندهاى عفونى 
و زباله هاى پزشــكى و انجام آزمايش هاى مربوط به صورت فصلى و 

دوره اى انجام مى شود. 
سيدعادل عربى با تأكيد بر آموزش منشى مطب ها درباره نحوه تفكيك 
و بســته بندى زباله ها و پســماندهاى عفونى گفت: عمده پسماندهاى 
عفونى مطب ها مربوط به شهرســتان هاى همدان، نهاوند و مالير بوده 

و بى خطرسازى اين پسماندها در نهاوند و همدان انجام شده است. 
به گزارش ايســنا، عربى با بيان اينكه با همكارى دانشگاه علوم پزشكى 
و سازمان پسماند با يك شركت فعال در زمينه بى خطرسازى زباله هاى 

پزشكى تفاهم نامه اى منعقد شــد تا اين شركت به مطب هاى همدانى 
بــراى دفع زباله هاى عفونى كمك كند، افــزود: هيچ كدام از مطب ها و 
كلينيك هاى مالير حاضر به همكارى و انعقاد قرارداد با اين شــركت 
نبودند و به اين بهانه پســماندهاى عفونى را بــه صورت غيرمجاز به 

شهردارى ها تحويل مى دهند. 
وى در پايان با اشــاره به شرايط كنونى جامعه و شيوع كرونا بيان كرد: 
همكارى نكردن مطب هاى ماليرى در زمينه بى خطرسازى پسماندهاى 
عفونى در شرايط امروزى موجب گسترش شيوع ويروس كرونا خواهد 

شد. 

سردبير: سميرا معارفى
پورعبــدا...،  ســمانه  خبرنگاران: 
بنت الهدا نورى، آزاده صفى، نرگس 
باستان، زهرا قاسمى نيما، مبينا شكرى

شماره تماس: 38380753

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

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

 در روزهاى پايانى اســفند سال 98 بود كه با 
اوج گرفتن شيوع كرونا در كشور، بانك مركزى با 
صدور بخش نامه اى با عنوان ممنوعيت پرداخت و 
دريافت پول نقد در شــعب بانكى كشور به كمك 
كنترل شــيوع اين ويروس از طريق نقل و انتقال 

اسكناس آمد. 
همانطور كه مى دانيد اســكناس يكى از شايع ترين 
راه هاى انتقال ويروس اســت كــه بانك ها به منظور 
كنترل شيوع كرونا و در راستاى حفظ سالمت مردم 
و كاركنان بانك هــا از پرداخت و دريافت پول نقد 
خوددارى كردند، حتى پرداخت اسكناس نو كه در 
ايام پايانى هر ســال توزيع مى شــد به دليل شرايط 
كرونايى ممنوع شــد و بانك ها براى جلوگيرى از 
شيوع اين ويروس منحوس اقدامات مختلفى از قبيل 
ضدعفونى كردن محيط بانك ها، نصب دستگاه هاى 
خودگردان و گذاشتن دستكش در كنار دستگاه هاى 

خودپرداز انجام دادند. 
خواســته تمامى بانك ها در ايــن روزهاى كرونايى 
از مردم اين بود كه به ســمت بانكدارى الكترونيك 
بروند و با اپليكيشــن ها و نــرم افزارهاى مختلف 
امــورات بانكى خود را انجــام داده و از مراجعه به 

شعب بانك ها خوددارى كنند. 
شــايد يكى از جنبه هاى مثبت كرونا در كشــور ما 
عملياتى شدن دولت الكترونيك و به ويژه بانكدارى 
الكترونيك باشــد به طورى كه با شيوع اين ويروس 
اغلب ادارات و سازمان ها خدمات الكترونيك خود 
را گسترده تر كرده و از مردم خواستند به اجبار هم كه 
شده به سمت استفاده از خدمات الكترونيك بروند و 

كمتر در مراكز خدماتى حضور يابند. 
حال با پشــت سر گذاشتن آن دوران بحرانى، امروز 
كه بيشتر ادارات و سازمان ها فعاليت عادى خود را 
از ســرگرفته اند، برخى مــردم بنابر نياز و ضرورت 
حضور فيزيكــى، در ادارات و بانك ها رفت و آمد 
مى كننــد و به دنبال نقد كردن چك ها، سروســامان 
دادن به حســاب هاى بانكى و واريــز وجه نقد به 
حســاب هاى خود هســتند، اما وقتى وارد شــعب 
برخى بانك ها مى شــوند، مى بينند كه متصدى بانك 
از دريافت و پرداخت وجه نقــد به آنها خوددارى 
مى كند، اين درحالى است كه براساس دستورالعمل 
بانك مركزى تمامى شعب بانكى موظف به پرداخت 
و دريافت پول نقد از مردم و مشتريان خود هستند. 
دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى استان همدان 
با تأكيد بــر اينكه تمام بانك ها موظف هســتند با 
رعايــت پروتكل هاى ابالغى پول نقــد دريافت و 
پرداخت كنند، گفت: براســاس سقف هاى اعالمى 
و پروتكل هاى ابالغ شــده تمامى شعب بانك هاى 
اســتان موظف هستند پرداخت و دريافت وجه نقد 

داشته باشند. 
محمد طوماســى درباره نقد نشدن چك هاى بانكى 
توســط برخى بانك هاى اســتان، اظهار كرد: شعب 
بانكى موطف هستند پرداخت وجه نقد داشته باشند 

و بايد چك مشترى را پاس كنند. 
وى بــا تأكيد بر اينكه اگر بانكى از مشــتريان وجه 
نقد دريافت نكند، خالف مقررات عمل كرده است، 
تصريح كرد: هيچ منعى بــراى دريافت و پرداخت 
وجه نقد وجود ندارد، امــا همواره توصيه مى كنيم 

مردم از خدمات بانكدارى الكترونيك استفاده كنند. 
طوماســى با اشــاره به اينكه هر بانكى براســاس 
سياســت ها و بودجه هاى خود دستگاه خودگردان 
و نرم افزارهايــى را خريــدارى مى كنــد، ادامه داد: 
دســتگاه خودگردان دريافت وجه نقد را آسان كرده 
به طورى كــه نيازى به وجود اپراتور نبوده و در واقع 
خودپرداز و خوددريافت است كه درحال حاضر 15

دستگاه خودگردان در شعب بانك ملى نصب شده و 
در آينده نزديك روبه افزايش است. 

دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى استان با تأكيد 
بر اســتفاده از خدمات غيرحضورى بانك ها، افزود: 
طرح فاصله گذارى در شــعب بانك هاى استان اجرا 
شــده و تمامى پروتكل هاى بهداشتى اجرايى شده 

است. 
وى درباره وضعيت چك هاى برگشــتى در همدان 
گفت: براســاس مصوبه ســتاد مبــارزه با ويروس  
كرونا استان همدان به تمام بانك ها ابالغ شده كه از 
برگشت زدن چك هاى مشتريان تا پايان ارديبهشت 
خوددارى كنند كه اين موضوع درحال اجراســت و 

موردى برخالف آن تاكنون گزارش نشده است. 
بنابر گزارشات واصله از سوى همشهريان درحالى كه 
تمام بانك هــا به دريافت و پرداخت وجه نقد اقدام 
مى كنند، اما بانك رســالت با نصب اطالعيه اى مبنى 
بر اينكه «نخستين بانكدارى تمام الكترونيك هستيم، 
نه پول نقد مى گيريم نه مى دهيم» از راه انداختن كار 
بانكى مشــتريان ســرباز مى زند و حتى چك ها را 

وصول نمى كند. 
مدير امور شعب بانك قرض الحسنه رسالت همدان 

با بيان اينكه وقتى ابزارهاى پرداخت جوابگوى نياز 
مشتريان است، پول نقد معنا ندارد، اعالم كرد: بانك 
رسالت براساس دستورالعملى كه از تهران داده شده 
اســت، حق پرداخت و دريافت وجه نقد مشتريان 

را ندارد. 
حميد فرهمند با اشاره به اينكه بانكدارى الكترونيك 
اعالم مى كند كه پول نقد رد و بدل نشود، افزود: اين 
ســختگيرى ها به دليل حفظ سالمت و جان مردم و 
كاركنان بانك هاست، زيرا پول نقد موجب افزايش 

انتشار ويروس  كرونا مى شود. 
وى در گفت وگــو با ايســنا، با تأكيد بــر اينكه ما 
نمى خواهيم اين ويروس شــيوع پيدا كند، تصريح 
كرد: با دريافت و پرداخت پول نقد از مشــترى هر 
روزه اين ويروس بيشــتر مى شود و ما نمى خواهيم 
جان همكارانمان و مشــترى ها به خطر بيفتد و اين 
تصميمى اســت كه مديريت ارشد بانك اعالم كرده 

است. 
فرهمند درباره اينكه دستورالعمل جديد نظام بانكى 
اين اســت كه پول نقد پرداخت شود، گفت: براى 
اينكه به مشترى پول نقد بدهيم بايد نقدينگى داشته 
باشيم، اما خزانه به ما پول نقد نمى دهد ضمن اينكه 
بيشــتر بانك هاى خصوصى همدان همين روال را 

دارند. 

وى با تأكيــد بر اينكه بانكى كه ابــزار پرداخت و 
دريافــت الكترونيــك دارد، وجه نقــد دريافت و 
پرداخت نمى كند، افزود: افق 1400 بانك رســالت 
بانكدارى بدون شعبه است بدين ترتيب كه مشترى 
بدون مراجعه به بانك حســاب باز كرده، تسهيالت 

دريافت كرده و وجه نقد جابه جا كند. 
مدير امور شعب بانك قرض الحسنه رسالت همدان 
درباره اينكه آيا بانك رســالت تمام زيرساخت هاى 
بانكدارى الكترونيك را داراســت كه از دريافت و 
پرداخت وجه نقد امتناع مى ورزد؟ گفت: ابزارهاى 
بانكدارى الكترونيك را نداريم، اما از مشــترى پول 

نقد نمى گيريم. 
بنابر گفته فرهمند، بيشتر بانك هاى خصوصى استان 
از دريافــت و پرداخت وجه نقد خوددارى مى كنند 
و اين موضوع فقط منحصر به بانك قرض الحســنه 

رسالت نيست. 
برخى مشاغل و كسب و كارها همچون مغازه داران، 
تاكســيداران، پزشــكان بدون دســتگاه كارتخوان، 
كارگــران و... با پول نقد ســروكار دارند و مجبور 
هســتند براى واريز پول به بانــك مراجعه كنند، اما 
برخى شعب بانك ها با اشاره به ممنوعيت رد و بدل 
پول از سوى ستاد كرونا و ارجاع مردم به بانكدارى 

الكترونيك، از دريافت پول امتناع مى ورزند. 

پرسه معتادان 
در خيابان ها

 همزمان با شــيوع ويروس كرونا در سطح 
اســتان، مراكز كمپ ترك اعتياد خصوصى و 
دولتى تعطيل شده است و متأسفانه اين روزها 
حضــور معتادان متجاهر در پل هاى عابر پياده 

و كوچه و خيابان بيشتر به چشم مى خورد. 
حتى ماندن افراد در خانه ســبب شده برخى 
كــه اعتياد بــه موادمخدر داشــتند و خانواده 
از آن مطلــع نبودند، از خانه فرارى شــده و 
كارتن خوابى را ترجيــح دهند، البته بعضى از 
ايــن افراد گرمخانه را محلــى امن براى خود 

تلقى كرده و به آنجا پناه مى برند. 
برخى هم خون ســاير اعضاى خانواده را در 
شيشــه كرده و اگر خانواده درآمدى داشــته 
باشــد صرف موادش مى كند و خانواده را در 
رنج و عذاب قرار مى دهد. اين روزها هستند 
خانواده هايــى كه رفتن كرونــا را فقط براى 
بازگشــايى مركز ترك اعتياد و بردن يكى از 

اعضاى خانواده خود به آنجا آرزو دارند. 
رئيس پليــس مبارزه بــا موادمخدر اســتان 
همــدان در اين باره گفت: منتظــر ابالغيه و 

دســتورالعمل هاى كشــورى بــراى پذيرش 
معتــادان متجاهر هســتيم تا آنهــا را پس از 

غربالگرى در كمپ ماده 16 بپذيريم. 
محمدتقى حاجيلو در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: كمپ هــاى ترك اعتياد بخش خصوصى 
(ماده 15) در ســطح اســتان در ايام شــيوع 
ويــروس كرونا تعطيل بوده و به محض ابالغ 
دســتورالعمل هاى الزم از كشــور اين مراكز 

فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. 
وى افزود: كمــپ موضوع ماده 16 كه مكانى 
دولتى بوده و توسط شوراى هماهنگى مبارزه 
با موادمخدر، اســتاندارى و بهريســتى اداره 
مى شود نيز در اين ايام پذيرش جديد نداشته 
و فقــط معتادانــى كه از پيــش در اين كمپ 

پذيرش شده بودند را نگهدارى مى كند. 
حاجيلو با اشــاره به وجــود تنها يك كمپ 
موضــوع ماده 16 در اســتان تأكيد كرد: قرار 
اســت تا كمپ ديگرى با همكارى ســپاه و 
بســيج در شهرســتان نهاوند بــراى معتادان 
متجاهر ســاخته شــود، هر چند مركز همدان 

ظرفيت نگهدارى بااليى دارد. 
وى با بيان اينكه خوشــبختانه تعداد معتادان 
متجاهر همدان كمتر از ســاير استان ها است، 
يادآور شــد: معتــادان كارتن خوابى كه جا و 

مكانى براى زندگى ندارند و كسى سرپرستى 
اين افراد را نمى پذيرد، در اين كمپ نگهدارى 
مى شــوند. مدير خدمات شــهرى شهردارى 
همــدان نيــز از افزايــش مراجعه كنندگان به 
گرمخانــه همدان پــس از شــيوع ويروس 
كرونا خبــر داد و تعطيلى مراكــز نگهدارى 
معتادان متجاهــر و ممنوعيت جمع آورى آنها 
از ســطح شهر را يكى از داليل افزايش تعداد 

مراجعه كنندگان به گرمخانه همدان دانست. 
حسين خانجانى در تشريح وضعيت گرمخانه 
مردان و فعال بودن آن در ايام شيوع ويروس 
كرونا اظهار كرد: از ابتداى اســفندماه ســال 
گذشته تاكنون 20 نفر به تعداد مراجعه كنندگان 

به گرمخانه همدان افزوده شده است. 
وى با بيان اينكه طبق سرشــمارى 76 نفر در 
گرمخانه همدان ســاكن هســتند، خاطرنشان 
كــرد: گرمخانه همــدان در فصل زمســتان 
60 مراجعه كننــده دارد كــه در اين ايام تعداد 

مراجعات افزايش پيدا كرده است. 
خانجانى گفت: مددجويــان پيش از ورود به 
گرمخانه موظف هســتند ابتدا استحمام كرده 
ســپس لباس هاى خود را درون كيســه هاى 
مخصوص گذاشته و به گرمخانه تحويل دهند 

و لباس هاى تميز دريافت كنند. 

 مســئول گروه جهادى شهيد چيت سازيان 
همدان با بيان اينكه از 10 اســفندماه سال 98

با 2 گــروه در امر ضدعفونى كــردن معابر، 
محالت، فروشگاه ها، پمپ بنزين ها، بازار و... 
فعاليت مى كنيم، گفت: با شيوع ويروس كرونا 
تصميم گرفتيم با اجــراى طرحى تردد را در 

سطح شهر كاهش دهيم. 
اميــر حيدرى اعالم كرد: با اطالع رســانى در 
برخى محله ها و فضاى مجازى مقرر شــد از 
15 اســفندماه 98 خريد منازل افراد ساكن در 
مناطق شــكريه، هنرســتان، كمال آباد، مهديه، 
ركنى تا سعيديه را كامًال بهداشتى انجام  دهيم. 
وى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه در 
ابتدا به دليل بى اعتمادى خانواده ها استقبال كم 
بود، تصريح كرد: خوشــبختانه پس از جلب 
اعتماد مردم روزانه 50 تا 60 ســفارش تلفنى 
و يــا از طريق فضاى مجازى دريافت كرده و 
به صورت رايگان به در منازل ارســال مى شد 
كه البته هم اكنون با بازگشــايى صنوف و بازار 

تعداد كمتر شده است. 
از  خريدهــا  عمومــًا  داد:  ادامــه  حيــدرى 

فروشــگاه هايى كــه تخفيف داشــتند انجام 
مى گرفــت و پــس از تحويل بــه متقاضيان 
در منزل، هزينه خريد با اســتفاده از دســتگاه 
كارت خوان همراه و رعايت قوانين بهداشــتى 

گرفته مى شد. 
در  طــرح  ايــن  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
اســتان هايى ماننــد ســنندج، شــهركرد و ايــالم 
نيــز اجرايــى شــده اســت، افــزود: متأســفانه 
ــه  ــانى ب ــع از خدمات رس ــيله مان ــود وس كمب
ديگــر نقــاط شــهر همــدان شــده اســت، امــا 

ــهيد  ــادى ش ــروه جه ــر گ ــون عالوه ب هم اكن
شــهرك   دو  پايگاه هــاى  چيت ســازيان، 
مدنــى و  فرهنگيــان نيــز بــه مــردم ايــن 

مى كننــد.  خدمت رســانى  مناطــق 
حيــدرى بــا يــادآورى اينكــه بيشــترين 
استقبال كنندگان از اين طرح سالمندان، بيماران 
قلبى، عروقى و ريوى هستند، گفت: در حوزه 
استحفاظى ذكر شده اين افراد شناسايى شدند 
و اجراى طــرح را به آن ها اطــالع داديم كه 

خوشبخانه با استقبال روبه رو شد. 

از  اســتفاده  سابقه 
محتــواى خبرگزارى ها در مطبوعات 

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

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

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

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

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

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

سرگردانى مردم 
براى واريز پول و وصول چك

خريد مايحتاج همدانى ها 
توسط گروه جهادى شهيد چيت سازيان
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5 خرداد شروع فوتبال جمهورى چك 
 رقابت هاى ليگ فوتبال در كشــور جمهــورى چك از 5 خرداد 

ازسرگرفته مى شود.
به گزارش تلگراف، مســابقات فوتبال قهرمانى چك بايد انجام شود. 
براساس وب سايت رسمى اين مسابقات، ازسرگيرى ليگ برتر و ليگ 
دســته دوم جمهورى چك از روز 5 خرداد تعيين شــده است. قرار 
است تيم ها به زودى تمرينات خودشان را براى آغاز رقابت هاى ليگ 

انجام دهند.
ســران ليگ فوتبال چك با همكارى وزارت بهداشت مجموعه اى از 
اقدامات را انجــام مى دهند كه به بازيكنان فوتبــال كمك كنند تا به 
تمرينــات بروند و براى بازى ها آماده شــوند. در عين حال، ليگ بايد 

منتظر رضايت بيشتر باشگاه ها در همه بخش ها باشد.
دوسان ســووبودا، رئيس فدراســيون فوتبال ابراز اميدوارى كرد كه 
رضايت باشگاه ها به دست بيايد و قهرمانى در زمين تكميل شود و نه 
در ميزگرد. در مسابقات قهرمانى جمهورى چك 24 هفته بازى انجام 
شد. مقام نخســت با 58 امتياز در اختيار اسالوياپراگ قرار دارد و در 

رده دوم ويكتوريا قرار گرفته است.

رأى نهايى بازى پرسپوليس و سپاهان 
اعالم شد

 كميته اســتيناف فدراسيون فوتبال رأى بازى پرسپوليس و سپاهان 
را اعالم كرد و تصميم كميته انضباطى در برنده بودن سرخپوشــان را 

تأييد كرد.
پس از آنكه تيم فوتبال ســپاهان در ديدار برگشــت ليگ برتر فوتبال 
مقابل پرسپوليس در زمين چمن ورزشگاه نقش جهان اصفهان حاضر 
نشد، كميته انضباطى فدراسيون فوتبال اين بازى را 3 بر صفر به سود 
پرسپوليس اعالم كرد. باشگاه سپاهان در پى اعالم اين رأى، به كميته 

استيناف شكايت كرد و خواهان تغيير نتيجه و يا تكرار بازى شد.
سرانجام كميته استيناف فدراسيون فوتبال رأى خود را در اين ارتباط 
اعالم كرد كه براســاس آن نتيجه بازى 3 بر صفر به سود سرخپوشان 
مورد تأييد قرار گرفت. همچنين جريمه 150 ميليون تومانى باشــگاه 
ســپاهان پابرجا باقى ماند اما محروميتى كه براى تماشاگران اين تيم 

درنظر گرفته شده بود، بخشيده شد.

تعويض هاى فوتبال از 3 به 5 افزايش 
مى يابد

 فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) پيشنهاد داد كه درصورت ادامه 
مسابقات پس از تعديل شرايط ناشى از شيوع ويروس كرونا، تيم هاى 
فوتبال به طور موقت به جاى 3 تعويض، اجازه اســتفاده از 5 تعويض 

را داشته باشند.
فيفا اعالم كرده كه اين پيشــنهاد بدين منظور مطرح شــده است كه 
درصورت فراهم شــدن شــرايط ادامه فصول فوتبال پس از تعديل 
بحران ناشى از پاندمى كوويد-19، باشگاه ها بتوانند در تراكم احتمالى 

ديدارها از پس رقابت ها برآمده و به نوعى به آنها كمك شده باشد.
فيفا با ارسال ايميلى به رويترز اعالم كرد كه اين پيشنهاد بايد به تأييد 
ايفاب (IFAB - تنها نهاد قانونگذار فوتبال) رسيده و مسئول گرفتن 
تصميم نهايى با ســازمان دهندگان مسابقات است. در اين ايميل آمده 
اســت: به هر تيم اين امكان داده خواهد شــد تا در جريان ديدارها، 
حداكثر 5 تعويض انجام دهد و احتمال اعطاى حق انجام يك تعويض 
ديگر درصورت كشيده شدن بازى به وقت هاى اضافى نيز وجود دارد. 

فرانسه خواهان بازى 
با تيم فوتسال ايران شد

 فرانســوى ها در پاسخ به درخواســت ايران براى بازى دوستانه با 
تيم ملى فوتســال ايران، خواســتار بازى با تيم فوتسال زير 20 سال 
ايران شدند. رئيس كميته فوتسال ايران از مذاكره با فرانسوى ها براى 
برگزارى بازى دوستانه با تيم ملى فوتسال ايران خبر داد و گفت: تيم 
اروپايى اعالم كرده به شــرطى حاضر به برگــزارى بازى با تيم ملى 
فوتســال ايران است كه زمينه برگزارى بازى با تيم زير 20 سال ايران 

نيز فراهم شود.
فرانسه كه در رديف تيم هاى درجه يك فوتسال اروپا نيست، به تازگى 
ســرمايه گذارى ويژه اى در اين رشته انجام داده و با توجه به شناختى 
كه از قدرت فوتســال ايران، چه در رده پايه و چه بزرگســاالن دارد 
خواســتار برگزارى بازى تيم هاى پايه اين كشــور با تيم زير 20 سال 

ايران هم شده است.

پاسور واليبال ايران لژيونر شد
 پاســور تيم ملى واليبال ايــران به تيم گرينيــارد مازيك بلژيك 

پيوست.
قهرمان ليگ بلژيك به طور رسمى خبر بستن قرارداد با جواد كريمى 

را به مدت 2 سال اعالم كرد.
باشگاه گرينيارد مازيك 17 بار قهرمان ليگ، 14 بار قهرمان جام حذفى 
و 13 بار قهرمان سوپركاپ بلژيك شده است. اين تيم در اين فصل هم 
صدرنشين ليگ بلژيك بود اما اين مسابقات به دليل گسترش ويروس 

كرونا متوقف و گرينيارد به عنوان قهرمان معرفى شد.
گرينيــارد فصل آينده در ليگ قهرمانــان اروپا هم به ميدان مى رود و 
به اين ترتيب كريمى چهارمين بازيكن ايرانى پس از سعيد معروف، 
ميــالد عبادى پور و امير غفور خواهــد بود كه در اين رقابت ها بازى 

مى كند.

ستاد مقابله با كرونا به زودى براى 
مسابقات تصميم  مى گيرد

 قرار است ستاد مقابله با كرونا در سريع ترين زمان ممكن گزارش 
خود را براى ازســرگيرى فعاليت هاى ورزشى به ستاد ملى مبارزه با 

كرونا ارائه كند.
سرپرست مسابقات ســازمان ليگ فوتبال ايران درباره حضورش در 
جلسه ســتاد مبارزه با كرونا در ورزش اظهار كرد: جلسه به موضوع 
رسيدگى به بحث ازسرگيرى فعاليت هاى ورزشى در فدراسيون هاى 
مختلف اختصاص داشت كه بنده به نمايندگى از سازمان ليگ فوتبال 
در اين نشســت حاضر شــدم. نمايندگانى از ســاير فدراسيون هاى 

ورزشى هم در اين جلسه حضور داشتند.
ســهيل مهدى افزود: در اين نشســت حاضران بحث ازســرگيرى 
فعاليت هاى ورزشــى را از همه جهات با توجه به شــرايط موجود 
بررســى كردند و درنهايت مقرر گرديد كه ســتاد مقابله با كرونا در 
ورزش در ســريع ترين زمــان ممكن گزارش خــود را براى گرفتن 
تصميم نهايى براى از ســرگيرى فعاليت هاى ورزشــى به ستاد ملى 
مبارزه با كرونا ارائه كند و در اين ستاد ملى در اين باره تصميم گيرى 

خواهد شد.

استقالل قيد بودروف را زد
 بودروف در مدت 4 ماه حضور در استقالل حتى يك دالر هم از 

قرارداد  125 دالرى خود را دريافت نكرد.
به گزارش ايلنا، بودروف بازيكنى اســت كه در نيم فصل دوم با نظر 
مســتقيم فرهاد مجيدى با اســتقالل قرارداد امضا كــرد اما در مدت 
حضورش در جمع آبى پوشان اثرگذارى زيادى در اين تيم نداشت و 
كمتــر فرصت بازى پيدا كرد. بودروف اما در مدت 4 ماه حضور در 
اســتقالل حتى يك دالر هم از قرارداد  125 دالرى خود را دريافت 
نكرد و به همين دليل پس از تعطيلى ليگ به مديران اين باشگاه اعالم 

كرد به ايران برنخواهد گشت.
در ابتداى انتشــار اين خبر تحركاتى از ســوى باشگاه استقالل براى 
منصرف كردن بودروف انجام شــد اما ظاهراً مديران اين باشگاه هم 
قيــد اين بازيكن را زده اند و قصد دارند با پرداخت پول به دياباته و 

ميليچ آنها را راضى به بازگشت به ايران كنند.

ليگ تعطيل شود كسى راضى به دريافت 
پول نيست

 سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان مى گويد اگر بازى ها برگزار 
نشود قطعًا كسى راضى نيست تا پولى دريافت كند.

سرمربى تيم فوالد خوزستان گفت: من براى حفظ سالمتى بازيكنان 
و همه اهالى فوتبال درخواست كردم كه بازى ها متوقف شود، چون 
ســالمتى براى ما مهم ترين مسأله اســت و اگر سالمتى از بين برود 

ديگر جبران پذير نيست.
جواد نكونام افزود: هميشــه گفته ام اگر قرار باشد كارى انجام بدهيم 
بايد از ته دل باشــد. اگر بازى برگزار نشود قطعًا كسى راضى نيست 

تا پولى دريافت كند.
وى ادامه داد: از لحــاظ فنى هيچ ايرادى براى برگزارى ليگ برتر تا 
تيرماه وجود ندارد، ولى بايد به فكر بازيكن ها هم باشــيم. بازيكن ها 
بيشترين آسيب را از اين مسأله مى بينند. اگر قرار باشد هر 3 يا 4 روز 
يك بار بازى كنيم و ســپس بالفاصله ليگ بعدى شروع شود، اغلب 
بازيكن هاى ما با مشــكل مواجه مى شــوند و من حاضر نيستم براى 

فصل آينده روى بازيكنى كه مصدوم شده است حساب كنم.
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پيشخوان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 1398603260010011053  مورخ 1398/12/19هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه 1 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى محمد ميرزايى 
فرزند شعبانعلى به شماره شناســنامه 9976 صادره از همدان در ششدانگ اعيانى يك باب 
مغازه به مســاحت 61/71 مترمربع قســمتى از پالك 15/73 اصلي واقع در حومه بخش سه 
همدان به نشــانى ميدان بار ازادى باالتر از بانك كشاورزى خريداري از مالك رسمي آقايان 
حسين و احمد دست پيمان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 18)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/10

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139960326001000003  مــورخ 1399/1/23هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك همدان- ناحيــه يك تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضي آقاى روح ا... 
رمضانلونيا فرزند على به شــماره شناسنامه 1482 صادره از همدان در يك باب مغازه (جهت 
الحاق به پالك 13/1258) به مساحت 9/06 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلى واقع در حومه 
بخش سه همدان به نشانى شهرك وليعصر ايستگاه دوم نبش كوچه يازدهم خريدارى از مالك 
رسمى على غفورى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 20)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/10

على زيورى 
رئيس ثبت اسناد و امالك

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139860326005000936 مورخ 1398/12/8 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي عباس خزايى فرزند حيدر به شــماره 
شناسنامه 60 و به شــماره ملى 3960334664  صادره از نهاوند ششدانگ  يك قطعه زمين 
مزروعي آبيزار به مساحت 165000 مترمربع قسمتى از پالك شماره 42 فرعى از يك اصلي واقع 
در  بخش چهار ثبت نهاوند واقع در تپه يزدان با حقابه طبق مقررات قانون توزيع عادالنه آب 
از نهر كنگاور كهنه حقوق ارتفاقى ندارد خريداري از مالك رسمي كوچك محسنى تصرفات 
مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 501)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/25
محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
ــه  ــرح دادخواســت كالس ــه ش ــنامه  4 ب ــماره شناس ــمى داراى ش ــدى هاش ــاى مه آق
ــن  ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 771/98ش112ح از اي
توضيــح داده كــه شــادروان برجعلــى هاشــمى بــه شــماره شناســنامه  1636 در تاريــخ 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1380/7/1 در اقامت

ــه: ــه منحصــر اســت ب متوفى/متوفي
 1-مهدى هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه4 متولد1348 فرزند متوفى 

2-رمضان هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه6842 متولد1345 فرزند متوفى 
3-نادر هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه9196 متولد1355 فرزند متوفى 

4-اصلى هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه5562 متولد1332 فرزند متوفى
5-صفيه هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه6841 متولد1343 فرزند متوفى 
6-زهرا هاشمى فرزند برجعلى به شماره شناسنامه7689 متولد1349 فرزند متوفى 

ــد1358  ــه شــماره شناســنامه9197 متول ــد برجعلــى ب 7-فاطمــه زهــرا هاشــمى فرزن
فرزنــد متوفــى 

8-ام البنيــن بختيــارى فرزنــد زيادعلــى بــه شــماره شناســنامه5 متولــد1215 همســر 
ــت  ــور را در يــك نوب ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات ــى اينــك ب متوف
ــزد او  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي آگه
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 64)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف
 اللجين

5 استان كانديداى ميزبانى جام 
باشگاه هاى كشتى آزاد

 پس از مســجل شدن ميزبانى ســنندج از پيكارهاى كشتى فرنگى 
باشگاه هاى جهان، 5 استان نيز درخواست خود را براى ميزبانى از جام 

باشگاه هاى كشتى آزاد جهان اعالم كردند.
رئيس سازمان ليگ فدراسيون كشــتى با اعالم اين خبر به ايرنا گفت: 
تاكنون اســتان هاى خراسان شمالى، خراسان جنوبى، آذربايجان غربى، 
مازندران و همدان براى برگزارى جام باشــگاه هاى كشــتى آزاد جهان 

اعــالم آمادگى كرده اند. عبدالمهدى نصيــرزاده اظهار كرد: هر كدام از 
استان ها كه بتوانند شرايط استانداردى بهتر براى برگزارى پيكارها مهيا 
كنند و حاميان مالى بهترى داشته باشند، شانس زيادى براى ميزبانى اين 

پيكارها خواهند داشت.
هفته گذشته نصيرزاده در ديدار با استاندار همدان رسما ميزبانى همدان 
را دريافت كرد و از نزديك زيرساخت هاى كشتى استان را بررسى كرد.

به زودى فدراسيون كشــتى ميزبان اين رقابت ها را اعالم خواهد كرد و 
با توجه به رابطه خوب هيأت كشــتى استان با رئيس فدراسيون كشتى 

شانس همدان بيش از ساير استان ها است.

بوندسليگا 
در آستانه ورشكستگى

 رئيس باشــگاه بوروســيا دورتموند 
هشدار داد كه اگر دولت آلمان اجازه ادامه 
ليگ را در ماه آينده ندهد، بوندســليگا 

ورشكست مى شود.
رئيس اجرايى باشگاه بوروسيا دورتموند 
با اعالم اين مطلب گفــت: به صراحت 
بگويم نجات بوندسليگا بستگى به ادامه 
فصــل دارد. اگر در ماه هــاى پيش رو، 
فصل ادامه پيدا نكند بوندســليگا به كلى 

ورشكست مى شود.
هانس يواخيم واتســكه ادامــه داد: بايد 
فصل در هر شرايطى به پايان برسد در غير 
اين صورت ديگر خبرى از بوندســليگا 

نخواهد بود.

بدبينى اتحاديه پزشكان 
ژاپن به برگزارى المپيك 

در سال 2021
 درصورتى كه تا ســال آينــده توليد 
واكســن كرونا بــه توليد انبوه نرســد، 
برگزارى بازى هاى المپيك خيلى دشوار 

است.
به گزارش رويترز، رئيس انجمن پزشكى 
ژاپن گفت: ميزبانى بازى هاى المپيك در 
سال آينده براى توكيو دشوار خواهد بود، 
مگر اين كه واكسن مؤثرى عليه ويروس 

كرونا وجود داشته باشد.
يوشيتا يوكوكورا گفت: من نمى گويم كه 
ژاپن بايد يا نبايد ميزبان المپيك باشد، اما 

انجام اين كار دشوار خواهد بود.
تأخير يك ساله بازى هاى المپيك 2020

كه ماه گذشته اعالم شد، ضربه بزرگى به 
ژاپن زد كه از پيش 13 ميليارد دالر براى 

تهيه اين رويداد هزينه كرده بود. 

انصارى فرد در السيليه 
ماندنى شد

 مدير باشــگاه السيليه قطر اعالم كرد 
مهاجــم ايرانى اين تيــم در فصل آينده 

ماندنى خواهد شد.
محمد المــرى، مدير اجرايى باشــگاه 
الســيليه در جديدتريــن مصاحبه خود 
تكليــف لژيونرهاى اين تيــم در فصل 
آينده را مشخص كرد.المرى در مصاحبه 
با نشــريه «الوطن» قطر گفــت: مبارك 
بوصوفه مراكشــى و محمــد ابورزيق 
اردنى از تيم جدا مى شوند. قرارداد نذير 
بلحاج الجزايرى را تمديد مى كنيم. كريم 
انصارى فرد، لژيونر ايرانى و كارا، لژيونر 
سنگالى نيز در فصل آينده با ما خواهند 
بــود. انصارى فرد فصل گذشــته از تيم 
ناتينگهام فارست انگليس با قراردادى 2

ساله به تيم السيليه قطر پيوسته بود.

تأثير مالى تعويق المپيك 
بررسى مى شود

 يك آژانــس بازاريابى قرار اســت 
به دليل  تحميل شــده  اضافى  هزينه هاى 
تعويــق بازى هاى المپيك توكيو را مورد 
بررســى قرار دهد. به گــزارش فارس، 
آژانــس بازاريابــى توكيــو 2020 قرار 
اســت تأثير تعويق بازى هاى المپيك و 
پارالمپيــك را در «موقعيت مالى تلفيقى 
و نتايج عملياتى تلفيقى» خود براى سال 
مالى 2020 ارزيابى كند. اين شركت در 
بيانيه اى اعالم كرد به دنبال آن اســت كه 
پيش بينى هزينه هاى اضافــى مالى را به 
محض تشخيص تأثير تأخير يك ساله بر 

روى بازى ها و بحران كرونا اعالم كند.

 تاكنون 150 عدد تجهيزات، اثر و تصاوير 
قديمى با ارزش و نفيس تاريخ كوهنوردان به 

موزه كوهنوردى استان اهدا شده است.
رئيس هيأت كوهنوردى اســتان با اعالم اين 
خبر به ايرنا گفت: وســايل نخســتين صعود 
ايرانيــان به قله 8 هزار مترى در ســال 55 و 
نخســتين صعود اورست در ســال 77 جزو 
اثرهــاى نفيس اهدايى به اين موزه به شــمار 

مى روند.
عليرضا گوهرى اظهار كرد: قدمت وســايل و 

آثار اهداشــده به اين موزه از ســال 1330 به 
بعد اســت و عمده آن شامل پوشاك، كفش، 
كوله پشــتى، لوازم فنى، تجهيزات مسيريابى، 
چراغ هــاى خوراك پزى، گــزارش برنامه ها، 
اسناد، عكس و كتاب است. تاكنون اين موزه 
در فضاى يكصد متر مربع ايجاد شده و آماده 
بهره بردارى است. وى بيان كرد: هم اينك نيز 
تجهيزات  جمع آورى  براى  الزم  پيگيرى هاى 
باارزش ادامــه دارد و به طور قطع نفيس ترين 

موزه كشور را راه اندازى مى كنيم.

گوهرى زمــان بهره بــردارى از ايــن موزه 
كوهنوردى را تيرماه امســال دانست و گفت: 
پــس از قطع زنجيره كرونــا، موزه با حضور 
مسئوالن كشورى و استانى راه اندازى مى شود.
وى افزود: راه اندازى ايــن موزه به طور قطع 
در رونق گردشــگرى ورزشى همدان كمك 
شــايانى خواهد داشت به ويژه اينكه قدمت و 
مفاخر كوهنوردى همدان آوازه جهانيان است.
اين موزه مى تواند گنجينــه ماندگار از آثار و 

تصاوير تاريخى كوهنوردى همدان باشد.

 دانيال پورايران بدون ترديد در فصل جارى 
فوتبال دسته دوم كشور يكى از پديده هاى تيم 
پاس همدان بود و بازى هاى قابل قبولى ارائه 
داد. هرچند اين هافبك جنگنده و بلندقامت، 
امسال به دليل مصدوميت فرصت كمترى براى 
حضــور در ميادين پيدا كرد اما هربار كه وارد 
ميدان شــد، اثربخش بود و در موفقيت پاس 

سهم به سزايى داشت.
پورايران درباره تعطيــالت كرونايى و نحوه 
تمرين به سايت باشگاه گفت: طبق برنامه ريزي 
كه كادر فني در اختيار بچه ها گذاشته تمرين 
مي كنيم. متأســفانه با شيوع اين ويروس، هم 
بازيكنان از شــرايط آرماني خود خارج شدند 
هم اينكه پس از اين تعطيالت گويا قرار است 
بازي ها فشرده برگزار شود و متأسفانه احتمال 

مصدوميت بازيكنان باال است.
وى درباره شــانس پاس براى صعود به ليگ 
يك افزود: قطعا با راهنمايى كادر فني ازجمله 

احمد جمشــيديان و علــي قرباني و تالش 
بازيكنان تيم و حمايت مسئوالن استان امسال 

سال صعود پاس به ليگ يك است.
هافبك پاس ادمه داد: بازي هاي سختي پيش 
رو داريم، ازجملــه ديدار با چوكاي مدعي و 
ملي حفاري در اهواز كه براى فرار از سقوط 
مى جنگند كار ســختى داريــم اما با حمايت 
هواداران و تالش بازيكنــان نتايج دلخواه را 

كسب خواهيم كرد.
وى افــزود:  در ابتداى فصل كه به تيم اضافه 
شدم شرايطم خيلي خوب بود اما مصدوميت 
بــدي به ســراغم آمد تا نيم فصل نخســت 
نتوانســتم به تيم كمك كنم ولى از نيم فصل 
دوم كــه به تركيب پاس اضافه شــدم خدا را 
شــكر عملكرد خوبى داشتم. پورايران درباره 
شانس تيم ها براى صعود گفت: پاس و چوكا 
از بخت بيشــترى براى صعود برخوردارند و 
بــه احتمال زياد ما و چــوكا صعود مى كنيم. 

البته برخى تيم ها همچون شهردارى ماهشهر 
جدي تريــن تعقيب كننــده پاس محســوب 
مى شود. وى با ابراز رضايت از عملكرد خود 
تصريح كرد: مى توانستم بيشتر در اختيار تيم 
باشــم اما مصدوميت اجازه نداد كامل باشم و 
اميدوارم با درخشش در پاس بتوانم به سطح 

باالى فوتبال كشور راه يابم.

352 باشگاه ورزشى 
استان تسهيالت بانكى 

دريافت مى كنند
 مدارك 352 باشــگاه فعال ورزشى در 
سطح استان براى دريافت تسهيالت بانكى 

ارسال شد.
مســئول امــور باشــگاه هاى اداره ورزش 
و جوانــان اســتان با اعالم ايــن مطلب به 
ايرنا گفت: در ليست ارســالى باشگاه هاى 

بدنسازى و آمادگى جسمانى بيشترين سهم 
را دارند.

محمدتقى رحيمى اظهار كرد: در همين راستا 
دولت تسهيالت مناســبى را مصوب كرده، 
به طورى كه به ميزان كاركنان هر باشــگاه  و 
حق بيمه اى كه پرداخت مى كنند، تا ســقف 
16 ميليون تومان براى 3 ماه اسفند، فروردين 
و ارديبهشت وام 12 درصد تعلق مى گيرد كه 
8 ميليون براى حقوق و 8 ميليون براى هزينه 

باشگاه ها خواهد بود. 

وى بيان كرد: براساس اعالم وزارت ورزش، 
ميزان تنفس اين تسهيالت براى باشگاه هاى 
خصوصى 4 ماه و مــدت پرداخت آن را 2
ســال عنوان كرد و زمان ارائه آن در 7  تا 10

روز آينده انجام مى شود.
رحيمى خاطرنشــان كرد: مديريت دستگاه 
ورزش اســتان همواره تأكيــد بر حمايت 
همه جانبه از باشگاه هاى ورزشى دارد و در 
طول سال نيز بســته هاى حمايتى براى آنها 

درنظر گرفته ايم.

150 تجهيزات با ارزش 
به موزه كوهنوردى استان اهدا شد

هافبك پاس: 

شانس بااليى براى صعود داريم
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هشدار جدى درباره تصوير گردشگرى 
همدان در دوران پساكرونا

 به محض اينكه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
پايان كرونا را اعالم كند 12 تور آشناسازى خبرنگاران، عكاس ها، 

مستندسازان و اينفلوئنسرها برگزار مى شود. 
معاون گردشــگرى همدان با عنوان اين مطلب گفت: اين افراد از 
12 كشــور هدف گردشگرى براى تبليغ به ايران مى آيند و همدان 

نيز در اين زمينه در حال مدون كردن برنامه هاى مرتبط است.
على خاكســار گفت: برگزارى 12 نشســت « بــى تو بى» بين 
آژانس هــاى ايرانــى و 12 كشــور هدف از ديگــر برنامه هاى 
وزارت ميــراث فرهنگى براى بازپس گرفتن بازار گردشــگرى 
ايران در پســاكرونا اســت و قطع به يقين همدان در اين زمينه 

نقش به سزايى دارد.
وى گفت: 4 هفته فرهنگى ايران هم در كشــورهاى آلمان، تركيه، 
جمهــورى آذربايجان و هندوســتان پس از پايــان كرونا برگزار 
مى شــود كه در اين زمينه همدان برنامه هاى خود را به وزارتخانه 

ارائه خواهد كرد.
خاكســارعنوان كــرد : هندوســتان، عراق ، كــره، ژاپن و برخى 
كشورهاى اروپايى از جمله كشــورهاى هدف گردشگرى استان 

همدان از سوى وزارتخانه گردشگرى مشخص شده اند.
معاون گردشــگرى تأكيد كرد: حاال ســؤال اين است، با تبليغات 
منفــى درباره كرونا چطور در دوران پســاكرونا باز هم همدان را 
به عنوان مقصد گردشــگرى در بازارهاى داخلى و خارجى تبليغ 

كرده و اعتماد گردشگران را جذب كنيم؟
خاكســار درباره چالش تأثير منفى انتشــار اخبار ناگوار كرونايى 

روى صنعت گردشگرى گفت: در ماه هاى اخير كه ويروس كرونا 
وارد ايران شــده و اخبار بسيارى تصوير گردشگرى را مخدوش 
كرد تا حدودى فعاالن گردشــگرى غافل از اين شدند كه چند ماه 
ديگر كرونا از بين مى رود و همدان دوباره مى خواهد در بازارهاى 

ملى و بين المللى حضور پيدا كند.
وى گفت: ما بايد به اين موضوع فكر كنيم كه پس از كرونا چطور 

مى خواهيم گردشگر جذب كنيم؟
خاكســار در ادامــه گفت: از امــروز انتظار مــى رود كه تصوير 
گردشــگرى با تبليغات منطقى بتواند همدان را به جايگاه پس از 

رويدادهاى همدان 2018 باز گرداند. 
وى گفت: بايد رعايت اصول و اســتانداردهاى بهداشت، امنيت و 
هتل و … برند مقصد را در ذهن گردشــگر شكل  دهيم. در اين 
زمينه الزم اســت متوليان گردشگرى مدتى را با مطالعه در فضاى 

تبليغات گردشگرى ورود كنند. 
معــاون گردشــگرى همــدان ادامــه داد: كشــورهاى ديگــر اگرچــه 
بــا كرونــا درگيــر هســتند امــا روى ايــن موضــوع تأكيــد و تبليــغ 
ــا  ــز هســتند و ي ــردن مراك ــى ك ــه درحــال ضدعفون ــد ك مى كنن
ــا چطــور  ــا اينكــه هواپيماه ــد و ي ــى را مى دهن چــه آموزش هاي
ــم  ــام ه ــر كارى را انج ــى اگ ــا حت ــوند. آنه ــى مى ش ضدعفون
ــا  ــد ت ــره كنن ــا مخاب ــه دني ــد آن را ب ــى مى توانن ــد به خوب ندهن
تصويــر آن مقصــد از ذهــن گردشــگران پــس از كرونــا مخدوش 
نشــود. چــون بــراى آنهــا حفــظ برنــد مهــم اســت مــا نيــز بايــد 
حــاال بــراى برگردانــدن تصويــر درســت از همــدان در فضــاى 

ــر اصــول بهداشــتى برنامه ريــزى كنيــم. گردشــگرى منطبــق ب
وى تصريح كرد: اگر فعاالن گردشــگرى همدان از همين حاال 
به انتشــار عكس ها و معرفى همــدان واقعى و قدرت ايران در 

مبارزه با كرونا نپردازند، ســال ها بايد وقــت و هزينه بگذاريم 
تا اين تصوير را از ذهن گردشــگران پاك كنيم و ســپس براى 

جذب آنها اقدام شود. 
وى همچنين گفت: گردشگرى مى تواند عامل شيوع بيمارى كرونا 
باشد، اما مهم تر از آن، رعايت نكات بهداشتى است، زيرا بيمارى 
كرونا در بسيارى از كشورها كه مراودات بيشترى با چين داشتند، 

به اندازه ايران شيوع پيدا نكرده است.
طبــق پيش بينــى ســازمان جهانى گردشــگرى ســازمان ملل 
(UNWTO) محدوديت هاى ناشــى از شيوع بيمارى كرونا كه 
براى سفرها درنظر گرفته شده، موجب شده است در همه كشورها 
ميزان سفرهاى بين المللى در ســال 2020 در مقايسه با آمار سال 
گذشته نزول شديد داشته باشــد كه گفته مى شود با زيان 290 تا 

440 ميليارد دالرى براى اين صنعت همراه خواهد بود.

ديوار كوتاه گردشگرى
 هم مقصر و هم قربانى؟

 پروازهــا و بليت هــاى لغوشــده، هتل هــا و مهمان ســراهايى كه 
خلوت ترين روزهاى خود را مى گذرانند، كسب وكارهاى محلى كه ديگر 
مشــترى ندارند، همه پيغام آور ضرر بزرگى هســتند. طبق گزارش هاى 
سازمان جهانى گردشگرى و شوراى جهانى سفر (WTTC)، در سالى 
كه قرار بود رونق مشاغل و كارآفرينى در صنعت گردشگرى و هتلدارى 
جهــان رخ دهد، با ظهور ويروس كرونا، 50 ميليون شــغل در صنعت 
گردشــگرى در معرض نابودى قرار گرفته است. اين آمار نشان مى دهد 
تا مدت هاى طوالنى (حداقل تا ژانويه 2021) گردشگرى بين المللى در 
بن بست خواهد بود و مرزهاى كشورها براى عبور گردشگران بين المللى 

بسته خواهد ماند.
خطر كرونا جدى اســت، ســالمت امروز و فــرداِى اقتصاد را تهديد 
مى كنــد. در اين شــرايط برخى توريســم و گردشــگرى را يكى از 
عوامل  مهم گســترش اين ويروس اعالم كرده اند. بر اســاس اين نظر 
در كشــورهايى كه توريسم قوى ترى داشــتند، آمار مبتاليان بيش از 
ديگر كشورهاســت.  رئيس هيأت مديره كانــون انجمن هاى صنفى 
كارگرى راهنمايان گردشــگرى سراسر كشور درباره تأثير گردشگرى 
بر شــيوع كرونا به ايرناپالس توضيح داد: رفت وآمد مى تواند بر شيوع 
اين بيمارى تأثير داشته باشــد، اما ديگر مسائل را نبايد فراموش كنيم 
كه مهم ترين آنها، رعايت نكردن توصيه ها و دستورالعمل هاى بهداشتى 
بود. اين ويروس مى تواند از طرق مختلف و حتى با بسته پستى منتقل 
شــود. يك ســفر تجارى به كشــور ديگر مى تواند موجب انتقال اين 
ويروس شود. متأسفانه شايد ديوار گردشگرى كوتاه است و به راحتى 
اين صنعت را مقصر مى كنند و مى گويند كه رواج اين بيمارى به واسطه 

گردشگرى بيشتر بود.
به گفته محســن حاجى سعيد، بايد توجه كرد كه عدد و رقم گردشگرى 
در كشور ما بسيار كمتر از كشورهايى بود كه شيوع كرونا در آنها كنترل 

شده است، اين نكته فرضيه ارتباط گردشگرى با كرونا را رد مى كند.
 دستورالعمل هاى بهداشتى را به درستى انجام نداديم

عضو سابق هيأت مديره فدراسيون جهانى راهنمايان گردشگرى، با تأكيد 
بر اينكه درباره مســأله اى با اين اهميت بايد به صورت علمى گفت وگو 
شود، بيان كرد: عدد و رقم گردشگرى ما بسيار پايين است، وقتى كرونا 
در كشــور ما گســترش پيدا كرد، يعنى دســتورالعمل هاى بهداشتى را 
به درستى رعايت نكرديم. فكر كرديم ما مستثنى هستيم. وقتى اين مسأله 
در دنيا مطرح شد، برخى مردم رعايت كردند؛ يعنى دست به صورتشان 
نزدند و فاصله اجتماعى را رعايت كردند. فارغ از اينها، هنوز يك سرى 
از مسائل گنگ وجود دارد، زيرا در برخى كشورها كه رفت وآمد و تردد 
آنها با چين بيش از كشــورهاى ديگر بود، وضعيتشــان نسبت به ديگر 

كشورها بهتر است.
 محدوديت تردد، به ساختار اقتصادى آسيب مى زند

بــه گفته حاجى ســعيد در بررســى جدى تــر گردشــگرى، بايد ديد 
محدوديت هاى تردد، چه آسيب هايى به ساختار اقتصاد كشورها مى زند، 
وى توضيح داد: ما فقط گردشــگرى را به عــدد توليد ناخالص ملى و 
تأثير مستقيم گردشگرى به اقتصاد منوط كرده بوديم، يعنى گردشگرى 
را صرفاً در ارزآورى خالصه كــرده بوديم، اما اكنون كه محدوديت بر 
سفر و تردد حاكم شده است، مى بينيم گردشگرى چه تأثير عجيب ترى 
بر اقتصاد داشــته اســت. تقريباً 50 درصد افراد، بخشى از درآمد خود 
را به دليل كرونا از دســت داده اند كه بخشــى از آن به محدوديت هاى 
تردد و گردشگرى باز مى گردد. بر اثر محدوديت تردد كه براى محدود 
كردن گردشگرى اتفاق افتاد، شــاهد كاهش جدى سفرهايى بوديم كه 
حتى به دليل تجارى انجام مى شــد، حتى بخشــى از سفر تجارى هم به 

گردشگرى اختصاص داده مى شد.
وى باور به نظريه تأثير گردشگرى بر شيوع كرونا را اشتباهى استراتژيك 
خوانــد و توضيح داد: حتى شــاهد بودم صحبت از اين اســت كه آيا 
ســرمايه گذارى در گردشگرى درســت بود؟ صنعتى كه به اين راحتى 
آســيب مى بيند؟ مشخصاً چنين سرمايه گذارى درست است. بسيارى از 
كشورها هزينه اى كه براى كنترل بحران كرونا خرج مى كنند پيش از اين، 
از راه گردشگرى به دســت آورده اند، ده ها ميليارد ارز خارجى به دست 
آورده اند و اكنون مى توانند با يكى 2 ميليارد دالر، كشورشان را از بحران 
كرونا خارج كنند. اينها تحليل هاى ســطحى اســت كه در جامعه اتفاق 

مى افتد و بهتر است عميق تر به آن توجه كنيم.
 نقش گردشگرى در انتشار ويروس كرونا كمرنگ است

حاجى سعيد با تأكيد به اينكه نقش گردشگرى در انتشار ويروس كرونا 
كمرنگ است، از كشورهاى اروپايى ياد كرد كه شيوع بيمارى كرونا در 

آنها به اندازه ايران نبود، درحالى كه مراودات بيشترى با چينى ها داشتند.
وى گفــت: طبيعتاً رفت وآمد مى تواند بر انتقال بيمارى اثرگذار باشــد؛ 
اما رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى اهميت بااليى دارد. همچنين 
شــايد نكاتى هنوز براى ما مبهم اســت مانند اينكه چرا اين بيمارى در 
كشورهايى كه همســايه چين بودند و حتى كشورهايى كه بهداشت را 

كمتر از ايران رعايت مى كنند، كمتر از ايران شيوع پيدا كرده  است؟ 

■ دوبيتى باباطاهر 
كمند عنبرين تار ته وينم خوش آنساعت كه ديدار ته وينم  
نوينه خرمى هرگز دل مو                                         مگر آن دم كه رخسار ته وينم

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ماه رمضان ، ماهى است كه خداوند ، روزه آن را بر شما واجب ساخت . پس هر كس آن را 
از روى ايمان و به اميد پاداش الهى روزه بدارد ، از گناهانش بيرون مى آيد ، همچون روزى 

كه مادرش او را زاده است .   
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 جشنواره هاى سراسرى شعر طنز، كاريكاتور و استندآپ كمدى 
با موضوع كرونا به صورت مجازى در همدان برگزار خواهد شد. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با عنوان اين مطلب 
گفت: برنامه هاى كالن و برنامه هاى روزمره اداره كل از لحاظ كيفى 

نسبت به سال هاى گذشته رشد داشته اند.
احمدرضا احســانى روز گذشــته در نشســت خبرى خود در 
اينستاگرام با بيان اينكه در ســال گذشته شاخص ها و وظايف 
در همه حوزه هاى اين دســتگاه با پيشرفت كمى و كيفى مواجه 
بوده اســت، درباره تغيير چارت در اين دســتگاه، يادآور شد: 
در جايگاه هــاى مختلف مديريتى، براى ارتقاى شــاخص ها و 
پيشــبرد امور، تغييرات انجام مى شــود و بازخورد و نتيجه كار 
در اين موضوع مورد اهميت اســت؛ سعى شده، جابه جايى در 
بين نيروهاى متخصص انجام شــود و فردى خارج از اداره كل 

وارد مجموعه نشود.
احسانى با بيان اينكه اين تغييرات تا يك يا 2 ماه آينده ادامه خواهد 
داشت، خاطرنشان كرد: جلسات تخصصى برنامه ريزى برنامه هاى 
كالن فرهنگى و هنرى ســال 99 از اسفندماه سال گذشته برگزار 
شده و به دنبال اين هستيم كه امسال برنامه هاى جديدى را در كنار 

برنامه هاى روتين اجرا كنيم.
 ســعدى خوانى، حافظ پژوهى و مسابقات كتابخوانى 

درحال حاضر به صورت مجازى برگزار مى شود
وى درباره اقدامات مجموعه هاى فرهنگى در ايام شــيوع كرونا، 
اظهار كرد: ســعدى خوانى، حافظ پژوهى و مســابقات كتابخوانى 

درحال حاضر به صورت مجازى برگزار مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان با اشــاره به 
نورافشــانى در 7 نقطه شــهر و حضور 12 گروه سرود در مناطق 
مسكونى شهر همدان به مناسبت ميالد امام زمان(عج)، خاطرنشان 
كرد: جشنواره سراسرى شــعر طنز، جشنواره استندآپ كمدى و 
جشــنواره كاريكاتور با موضوع كرونا پيش بينى شــده است كه 

جزئيات آن به زودى اعالم خواهد شد.
وى با بيان اينكه فرهنگ و هنر نبايد تعطيل شــود، گفت: انجمن 
نمايش، موسيقى و خوشنويسى در حال توليد آثار براى انتشار در 

فضاى مجازى هستند.
احســانى با بيان اينكه كتاب هاى ديجيتال سبب شده كه چاپ و 
فروش كتاب كاهش يابد، اظهــار كرد: گرانى كاغذ يكى ديگر از 
داليل كاهش انتشــار كتاب در سال گذشــته نسبت به سال هاى 

پيشين است.
وى با بيان اينكه در طول اين مدت سعى شد از انتشار اخبار كذب 
جلوگيرى شود، خاطرنشان كرد: كميته فرهنگى طرح فاصله گذارى 
اجتماعى استان همدان نسبت به ساير استان ها وضعيت مناسبى در 

انتشار اخبار مرتبط با كرونا و فرهنگ سازى در اين زمينه داشت.
احســانى افزود: در اين ايام در 3 حوزه اطالع رســانى، آموزش و 
سرگرمى، توليد محتوا انجام شد و در صفحه كميته فرهنگى طرح 

فاصله گذارى اجتماعى منتشر شد.
 برگزارى نخســتين كنســرت مجازى با همكارى 

انجمن موسيقى
وى با بيان اينكه نخستين كنسرت مجازى استان با همكارى انجمن 
موسيقى در اسفندماه برگزار شــد، گفت: فعاليت آموزشگاه هاى 
موسيقى با رعايت پروتكل بهداشتى از ابتداى ارديبهشت ماه آغاز 
شده و 2 گروه نيز در حال تمرين هستند كه كنسرت اين 2 گروه 

تا پيش از شب هاى قدر اجرا مى شود.
احســانى به خســارات كرونا به مجموعه هاى فرهنگى اشاره و 
تصريح كرد: ميزان خســارات وارده، به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اعالم  شده و پيگيرى ها براى حمايت از اصحاب فرهنگ 
و هنر استان ادامه دارد تا بتوان بخشى از ضرر و زيان مجموعه ها 

را جبران كرد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان با بيان اينكه 
جشــنواره تئاتر اســتانى، فســتيوال عروسكى، جشــنواره تئاتر 
عاشورايى و جشــنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان در سال 
99 پيش بينى شده است، خاطرنشان كرد: فراخوان جشنواره تئاتر 
اســتانى آماده بود كه با توجه به شيوع كرونا، منتظر هستيم شرايط 
فراخوان تسهيل شود اما در مجموع به احتمال زياد اين جشنواره 

پس از ايام محرم و صفر برگزار خواهد شد.
احســانى با بيان اينكه برنامه هاى ويژه قرآنى كه قابليت انتشــار 
در حوزه فضاى مجازى را داشــته باشــند، به زودى اعالم خواهد 
شد، اظهار كرد: در اين زمينه گروه هاى متعددى در سراسر استان 

مشغول به فعاليت هستند.
وى با بيان اينكه در تالش هستيم جلسات شوراى فرهنگ عمومى 
استان در سالجارى به طور منظم برگزار شود، گفت: كميته هايى در 
اين زمينه تشكيل شد و اميدواريم بتوانيم از برنامه هاى تخصصى 

اين كميته ها براى پيشبرد امور فرهنگى استان استفاده كنيم.
 برگزارى نمايشــگاه سراســرى كتاب در مهر يا 

آبان ماه
وى از برگزارى نمايشگاه سراسرى كتاب در مهر يا آبان ماه امسال 
خبــر داد و افزود: اميدواريم شــرايط عادى شــود و بتوانيم اين 

نمايشگاه را در همدان برگزار كنيم.
مديــركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اســتان همــدان گفت: 
تفاهم نامه هايى در بخش هاى مختلف فرهنگى در شهرســتان هاى 
استان در حال انعقاد اســت و اميدواريم شاهد اتفاقات خوبى در 
بخش فرهنگى استان باشيم و عدالت فرهنگى در تمام شهرستان ها 

محقق شود.
وى همچنين تصريح كرد: مجتمع هاى فرهنگى، هنرى شهرستان ها 
خانه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه است و اين مجتمع ها همواره 

ميزبان هنرمندان خواهند بود.
احســانى با بيان اينكه اســتان همدان آمادگى برگزارى جشنواره 
دوساالنه آيات مصور را در ســال گذشته اعالم كرد، يادآور شد: 
آثار متعددى به اين جشنواره ارسال شده و با رفع برخى مشكالت 
در اين زمينه، آمادگى برگزارى پرقدرت جشنواره در استان همدان 

وجود دارد.

 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان با اشاره 
به ايجاد درآمدهاى پايدار و تالش براى كســب 
درآمدهــاى كوششــى با اســتفاده حداكثرى از 
ظرفيت هاى قانونــى از توجه ويژه به بازآفرينى 
محــالت، توانمندســازى مناطق محروم شــهر 
همــدان و توزيع عادالنه منابــع در تمام مناطق 

خبر داد.
كامران گردان در نشست مجازى به مناسبت روز 
شــورا، با بيان اينكه نمايندگان پارلمان شــهرى 
همدان در مســير حلقه وصل مردم و مسئوالن 

نقش آفرينــى مى كنند، اظهار كرد: اكنون كه 5 دوره شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا را پشت سر مى گذاريم، فراز و نشيب هاى 
حاكــم بر اين نهال رو به رشــد و بالندگى آن بيش از هميشــه 

نمايان شده است.
وى يكى از مهم ترين اهداف شــورا را پيشبرد سريع برنامه هاى 
اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشــتى، آموزشــى و ساير امور 
رفاهى برشــمرد، افزود: اين امور با همــكارى مردم و نخبگان 

همدان امكان پذير خواهد بود.
گردان ادامه داد: به طور قطع كار و تالش بى منت در نهاد شــورا 
با اساســى ترين نيازهاى شــهروندان مرتبط بوده و بهترين شيوه 

مردم ساالرى در اين نهاد، تحقق يافته است.
وى با اشــاره به اينكه سامانه جامع شــفافيت شهردارى همدان 
راه اندازى شــده است، گفت: شــفافيت پايه و اساس مديريت 

شيشه اى است.
گردان با تأكيد بر اينكه امروزه ارتقا و تقويت سرمايه اجتماعى از 
مهم ترين الزامات و پيش نيازهاى رشد و توسعه پايدار و متوازن 
در هر جامعه اى محسوب مى شود، بيان كرد: در اين ميان عواملى 
همچون گســترش و نهادينه شدن فســاد و رانت نه تنها موجب 
ناكارآمدى و كاهش كيفيت اســتانداردهاى زندگى شــهروندان 
مى شود بلكه به واسطه از بين بردن اعتماد مردم، تضعيف سرمايه 
اجتماعى را به دنبال دارد. وى با بيان اينكه امسال به دنبال اجرايى 
كردن و پياده سازى شــكل گيرى شهردارى الكترونيك در حوزه 
شهرسازى هســتيم، تصريح كرد: ضرورت استفاده از روش هاى 
نوين مانند شــهردارى الكترونيك، مواهبــى چون كاهش زمان 
اتالف شده شــهروندان در ترافيك، عرضه بهتر خدمات، توزيع 
عادالنه تر امكانات، كاهش آلودگى محيط زيست، افزايش اشتغال 

و بهبود مديريت پايدار شهرى را به همراه دارد.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان با تأكيد بر اينكه اولويت 
اجراى پروژه هاى شــهرى بايد با نگــرش به عدالت اجتماعى و 
پروژه هاى نيمه تمام باشد، خاطرنشــان كرد: طرح هاى بزرگ و 

زمان بر شــهرى بــا اعتبارات 
به گونه اى  بايد  پيش بينى شــده 
خاتمه يابد كــه در طول عمر 
بهره بردارى  قابــل  آن  مفيــد 

اصولى باشد.
وى افزود: انتظــار مى رود در 
مختلف  مراحل  طرح هــا  اين 
مطالعاتــى بــا محوريت فنى، 
و  اقتصــادى  اجتماعــى، 
ضوابط  طبق  زيســت محيطى 
و اســتانداردهاى رسمى انجام 
و عمليــات اجرايــى آن طبق 
مشــخصات فنــى و در مدت 

زمان معين مشخص شود.
گردان با اشاره به اينكه امروزه 
هر  ســرمايه  عمــده  بخــش 
كشور به ويژه كشــورهاى در حال توسعه به 
پروژه هــاى عمرانى و زيربنايى آن اختصاص 
دارد، ادامــه داد: رويكردهاى نوين توســعه 
شهرى امروز به كيفيت فضايى و انسان محور 
پروژه هاى شــهرى و ترافيكى توجه بيشترى 
دارد، شــهردارى همدان هم در ايجاد پياده راه 

مركز شهر چنين ديدگاهى را دنبال مى كند.
وى با تأكيــد بر پيگيرى جدى امور شــورا 
در راســتاى حفظ حقوق شهروندان همدانى، 
گفت: تالش بر اين اســت بتوانيم بى عيب و 
نقص و با درنظرگرفتن تمام شاخص هاى كارشناسى، مشكالت 

شهر و شهروندان برطرف شود.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان تصريح كرد: اعضاى شوراى 
شــهر به عنوان نمايندگان مــردم، حامى حقوق شــهروندان در 

شهردارى و سازمان هاى متبوع و شهرى هستند.
وى گفــت: ايجــاد درآمدهاى پايــدار و تالش براى كســب 
درآمدهاى كوششــى با استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى قانونى، 
توجه ويژه به بازآفرينى محالت، توانمندســازى مناطق محروم 
شهر همدان و توزيع عادالنه منابع در تمام مناطق و اهتمام ويژه 
به ساماندهى ورودى هاى شهر از سياست هاى كلى شوراى پنجم 
در ســال گذشــته بوده اســت. گردان در ادامه به توجه ويژه به 
مســائل فرهنگى و درنظر گرفتن رويكرد انسان محور در اجراى 
پروژه هاى شهرى و الزام به تهيه پيوست هاى فرهنگى، اجتماعى، 
اقتصادى و زيســت محيطى در اجراى طرح هاى شــهردارى نيز 

جزو سياست هاى شوراى شهر همدان در سال 98 اشاره كرد.
وى تصريح كرد: شوراى شــهر به ويژه در حوزه هاى   تخصصى 
با هدف حمايت از ســرمايه گذاران و امور سرمايه گذارى و نيز 
شناسايى و فراهم كردن بســترهاى سرمايه گذارى و گردشگرى 
در راستاى ايجاد درآمد پايدار براى حوزه مديريت شهرى، پيش 

مى رود.
گردان با تأكيد بر اينكه مديريت شــهرى، ابزارى براى توســعه 
پايدار فرهنگى و اجتماعى اســت، افزود: گســترش فعاليت و 
كاركرد فرهنگى مديريت شــهرى با هدف آگاه ســازى عمومى، 
افزايش فرهنگ شهرنشينى و گسترش روحيه شهروندمدارى از 

ضرورت هاى اجتناب ناپذير است.
وى در پايان گفت: مديريت  شــهرى در فرآيند تحول و توســعه 
شــهرى نه فقط در ابعاد اقتصادى و عمرانى شهر، بلكه با تغيير 
و تحوالت پرشــتاب اجتماعى و گســترش جمعيت شهرنشينى 
بايد به بعد فرهنگى، معنوى و زيباشــناختى آن نيز توجه ويژه اى 

داشته باشد.

مديركل ارشاد در نشست اينستاگرامى:

كنسرت ها را 
مجازى برگزار مى كنيم

توانمندسازى محالت محروم
در اولويت شورا است

روزى كه به همدان
برق آمد

 پيش از پيوســتن همدان به شــبكه سراسرى 
برق، در ســال 1310 نخســتين مولد برق شــهر 
همدان با سوخت هيزمى و قدرت توليد 40 كيلو 
وات، توسط شــخص خيرى به نام ناصرالممالك 
شــريفى، در خيابان بوعلى كوچــه عبدل نصب 

شده بود. ســپس در سال 1314 با استفاده از آب 
استخر تپه، 2 دستگاه توربين برق آبى زيمنس نيز 
با قدرت نامى 500 كيلو وات آمپر، ولتاژ خروجى 
6/6 كيلــو وات و هزار دور در دقيقه، در شــيب 
تند ضلع غربى تپه عباس آباد، در ارتفاع 80 مترى 
نصب شــده بود كه برق مصرفى شهر همدان را 
تأمين مى كرد و بهره بردارى از آنها تا ســال 1351 

نيز ادامه داشت.
ــر،  ــاى دســتگاه هاى فوق الذك از ســال 1377، بقاي
تداعى كننــده يــاد آن روزهــا و يكــى از آثــار 

ــر  ــن اث ــت. اي ــوى اس ــران در دوره پهل ــى اي مل
ــا شــماره ثبــت 11950  در تاريــخ 5 تيــر 1384 ب
ــل  ــرق همــدان تبدي ــوزه ب ــه م پــس از مرمــت ب
شــده اســت و تحــت حفاظــت ســازمان ميــراث 
مــوزه  به صــورت  و  گرفتــه  قــرار  فرهنگــى 
ــد  ــرض دي ــاد در مع ــه عباس آب ــى در تپ كوچك
ــراى  عمــوم گذاشــته شــده اســت. عالقه منــدان ب
ــد همــه روزه صبح هــا از ســاعت  ــد مى توانن بازدي
ــن  ــا 18 از اي ــا از 15 ت ــد از ظهره ــا 12 و بع 9 ت

ــد. ــدن كنن ــه دي گنجين


