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توجه به مطالبات
 تفاوت مسئوالن

 1- پس از پايــان انتخابات مجلس كه 
چندان از شور و نشاط الزم هم برخوردار 
نبود و مســئوالن سياسى استان پايين ترين 
ميزان مشــاركت مردم را در اين انتخابات 
ثبت كردند، فضاى سياسى استان آنچنان كه 

پس از هر انتخاباتى مشاهده مى شود...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى آگهـى مـزايده 

هيأت مديره شركت تعاونى توليد روستايى فدك گستر حسام آباد

ــه  ــماره 102 مورخ ــاى ش ــه ه ــب صورتجلس ــه موج ب
 1399/05/19 مورخــه   111 صورتجلســه  و   1398/08/14
اعضــاى محتــرم هيــأت مديــره شــركت تعاونــى توليــد 
روســتايى فدك گســتر حســام آبــاد و مجــوز 733/6602 
مديريــت تعــاون روســتايى اســتان همــدان، اين شــركت 
در نظــر دارد يــك دســتگاه خــودرو پيــكان وانــت مــدل 
ــروش  ــه ف ــده ب ــق مزاي ــوز) را از طري ــه س 1389 (دوگان

رســاند.
 لــذا متقاضيــان تــا چهــارم شــهريور 99 فرصــت دارنــد 
ــه  ــده ب ــركت در مزاي ــودرو و ش ــد خ ــه بازدي ــبت ب نس

ــد. ــه نماين ــر شــركت مراجع دفت

 به مناسبت هفته همدان و بزرگداشت 
شيخ الرئيس بوعلى سينا و روز پزشك، 
ويژه برنامه هاى متعددى برگزار مى شود. 

رئيس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى همدان با اشاره به 
هفته همدان و روز پزشك اظهار كرد: به 
همين مناسبت مراسم ويژه گراميداشت 
روز همدان، زادروز حكيم بوعلى سينا 
و بزرگداشــت روز پزشك و تجليل از 
كادر درمــان در محل آرامــگاه بوعلى 
با حضور مديران و مســئوالن اســتانى 

و شــهر همدان، شــورا و شهردارى و 
رؤســاى دانشــگاه ها و بيمارستان هاى 

همدان برگزار مى شود.
همچنين  افــزود:  وجدى هويدا  روح ا... 
انتشار بنرها و پيام هاى بزرگداشت هفته 
همدان و زادروز شيخ الرئيس بوعلى سينا 
در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 

را در دستور كار داريم. 
رئيس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى همدان با اشاره به 
برپايى مراســم ويژه گراميداشــت روز 

همدان در شهر آفتاب تهران گفت: اين 
مراسم با حضور هنرمندان(ساالر عقيلى)
ســاكت)  (كيوان  و  برجســته  خواننده 
نوازنده و موسيقيدان برگزار خواهد شد.

اين  در  كرد:  خاطرنشــان  وجدى هويدا 
مراســم هموطنان با خودروى خود در 
ســايت پاركينگ مجموعه به تماشــاى 

برنامه خواهند پرداخت.
وى با اشاره به فضاسازى شهر به مناسب 
بزرگداشــت  روز  و  همــدان  هفتــه 
شــيخ الرئيس بوعلى سينا و روز پزشك 

بيان كــرد: نصب ده تختــه بنر حاوى 
پيام هاى گراميداشت روز همدان و روز 
پزشــك در ورودى هــا و ميادين اصلى 

شهر را در دستور كار خود داريم.
رئيس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان عنوان كرد: از 
اين هفته براى معرفى بيشتر شهر همدان 
در حوزه گردشگرى اســتفاده خواهيم 
كرد كه اميدواريم ايــن برنامه ها به طور 
شايســته بتواند بزرگى پايتخت تاريخ و 

تمدن ايران زمين را نمايان كند.

 نايب رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
گفت: شهردارى منطقه يك همدان پروژه سايت 
موزه ميدان امام(ره) را پس از 3 ســال به اتمام 

مى رساند.
حميــد بادامى نجــات در گفت وگو با ايســنا، 
بيــان كرد: مبلغ 5 ميليارد تومــان به اين پروژه 
تخصيص داده شــده است و به محض انتخاب 

پيمانكار ساخت سايت موزه آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه پيش بينى شــده اســت پروژه 
تا دهه فجر به اتمام برســد، توضيح داد: اشتباه 
مديريت شهرى در رابطه با پروژه سايت موزه 
مشــاركت دادن ادارات كل ميــراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشــگرى و راه و شهرسازى 
بود كه سبب زمان بر شدن و تأمين نشدن اعتبار 

الزم شد.
بادامى نجات ادامــه داد: زمان بر شــدن پروژه 
نارضايتــى ايجاد كرد و بنا بــود هزينه را راه و 
شهرســازى از بودجه بازآفرينــى تأمين كند به 
همين دليل در بودجه ساليانه پيش بينى نشده بود.
نايب رئيس شوراى اسالمى همدان خاطرنشان 
كــرد: در نهايت تصميم گرفتيــم هزينه اتمام 
ســاخت ســايت مــوزه را از منابــع داخلى 
شهردارى تأمين كرده و 5 ميليارد تومان به آن 

تخصيص داده شد.

ويژه برنامه هاى هفته همدان برگزار مى شود 

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

هتان هستيم
همرا

نايب رئيس شورا اعالم كرد

پايان بالتكليفى سايت موزه ميدان مركزى همدان

نخستين روز برگزارى 
كنكوركليد خورد

■ نماينده سازمان سنجش آموزش كشور: والدين از تجمع در مقابل 
حوزه هاى امتحانى پرهيز كنند

93 محصول تراريخته در بازار

محصوالت تراريخته درهمدان توليد مي شود
■ نيمي از كالري روزانه مردم از تراريخته ها تأمين مي شود
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ثمره اهميت به معادن همدان ثمره اهميت به معادن همدان 
اشتغالـزايى و فقـرزدايىاشتغالـزايى و فقـرزدايى

مراسم شيرخوارگان حسينى 
نمادين برگزار مى شود
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توجه به مطالبات، تفاوت مسئوالن
 1- پس از پايان انتخابات مجلس كه چندان از شور و نشاط الزم 
هم برخوردار نبود و مسئوالن سياسى استان پايين ترين ميزان مشاركت 
مردم را در اين انتخابات ثبت كردند، فضاى سياســى اســتان آنچنان 
كه پس از هر انتخاباتى مشاهده مى شــود، دچار ركود شد و احزاب 
و تشــكل ها كه بيشــتر فعاليت فصلى دارند به استراحت رفتند تا در 

انتخابات بعدى باز هم فعال شوند.
فعاليت فصلى كه دليلى شده تا احزاب و تشكل ها، اثرگذارى الزم را 
نداشته باشند و بيش از آنكه ســاختارمند و تشكيالتى فعاليت كنند، 

فعاليت هيجانى و به دور از كاركردهاى حزبى بروز دهند.
2- تشكالت دانشــجويى به دليل برخوردارى اعضا از روحيه پاك و 
صاف، صداقت دانشجويى و پيگيرى منافع عمومى و ملى و نداشتن 
منافع شخصى و خاص و رانت و ... در فعاليت ها از صداقت بيشترى 
برخوردار هســتند و به دليل پاك بودن، بدون ترس و با شجاعت تمام 
مطالبــات را مطرح مى كننــد و اعتراضات آنها هــم از همين جنس 

صداقت و دلسوزى و دفاع از منافع ملى و عمومى است.
به همين دليل اســت كه پويايى تشكل هاى دانشــجويى مى تواند به 
پويايى جامعه منجر شــود و جامعه اى پويا، حساس، مطالبه گر و آگاه 

به منافع ايجاد كند.
3- شرط پويايى تشــكل هاى دانشجويى، امكان ايجاد فضاى رقابت 
بين ديدگاه هاى گوناگون در درون نظام در دانشــگاه و امكان فعاليت 

تشكل هاى گوناگون با ديدگاه هاى بعد متضاد در فرعيات است.
اگر اين تشــكل ها بــدون خطگيرى از خارج دانشــگاه و توســط 
افكار دانشــجويى اداره شــود، قطعا نتيجه آن پويايى دانشگاه، نشاط 
دانشجويان و افزايش مشــاركت در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى 
در جامعــه خواهد بود، همچنان كه پيش تــر نيز در مقاطعى اينچنين 

شده است.
4- پــس از انتخابــات، حضــور حميدرضا حاجى بابايــى در جمع 
دانشــجويان را مى توان مهم ترين اتفاق سياسى تشكل محور در استان 

ارزيابى كرد.
اتفاقى كه مى تواند ادامه داشــته باشــد و استان را از حالت خمودگى 
و بى نشــاطى در حوزه هاى سياسى و اجتماعى كه به آن گرفتار آمده 

است، خارج كند.
البته حضور در جمع هاى دانشجويى ديگر و پاسخ به آنها، مى تواند اين 
نشــاط را چندين برابر كرده و مطالبه گرى را نيز در سطح دانشجويان 

گسترش دهد.
5- مســئوالن معموال از حضور در جمع هاى دانشجويى به ويژه وقتى 
پاى مطالبه گرى و پاســخگويى در ميان باشد، ابا دارند يا وقتى حاضر 
مى شــوند كه چيدمان جمع و افراد طرح كننده مطالبات و پرسش ها، 

مديريت شده و در اصطالح بى خطر شوند.
با اين اوصاف حضور حاجى بابايى در اين جمع دانشــجويى و طرح 
بى پرده مطالبات از ســوى دانشجويان و پاسخ هاى صريح وى، اقدام 
مثبتى در مشــخص شدن تفاوت مســئوالن به موضوع مطالبه گرى و 

پاسخگويى است.
6- فارغ از اينكه دانشــجويان از پاسخ هاى حاجى بابايى قانع شوند يا 
نشــوند، اين پاســخ ها زواياى جديدى را از مسائل و موارد در استان 
گشوده و اين جلسه از جلسات خوب مطالبه گرى و پاسخگويى بوده 
است. البته اعالم موضع دانشجويان درباره اين نشست و ميزان تحقق 
اهداف آنها از اين مطالبه گرى، مى تواند راهگشاى نشست هاى بعدى 

و راهنمايى براى مسئوالن پاسخگوى بعدى نيز باشد.
7- عملكرد حاجى بابايى در انتخابات نقد شده و اين عملكرد با رأى 

مردم به نقد گذاشته شده و تأييد شده است.
اما به رغم اين تأييد، بايد توجه داشت كه برخى پاسخ هاى حاجى بابايى 
با توجه به وزن وى در ميان نمايندگان مجلس و تجربه و ســوابق او، 
پذيرفتنى نيســت اينكه نماينده اى با مختصات و تأثيرگذارى و ميزان 
نفوذ حاجى بابايــى در مواردى بگويد، بنده نقشــى در اين موضوع 
نداشتم! آن هم موضوعاتى كه مردم انتظار مداخله و نظارت از نماينده 
دارند، با آنكه صادقانه مطرح شــده اســت، با انتظارات مردم از اين 
شــخصيت همخوانى ندارد و الزم اســت وى در اين موارد در ادامه 

كار تغيير رويه دهد.

وجود 767 بيمار دياليزى در همدان
 درحال حاضر 767 نفر بيمار دياليزى در استان داريم كه 118 نفر از آنها امسال به جمع 

بيماران نيازمند دياليز اضافه شدند و تنها راه درمان اين عزيزان پيوند كليه است.
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى اســتان همدان گفت: افزون بر  هزار و 400 نفر 
در اســتان جزو انجمن حمايت از بيماران كليوى هستند كه از اين تعداد 767 نفر دياليز 
مى شوند و مابقى افرادى هستند كه پيوند كليه انجام داده يا فعًال در مرحله استفاده از دارو 

بوده و دياليز نمى شوند.
ابوالفتح ميرزايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه درحال حاضر 9 مركز دياليز در استان 
داريم كه 2 مركز در همدان قرار دارد و باقى شهرســتان ها به جز شهرستان هاى فامنين و 

درگزين مركز دياليز دارند، ادامه داد: در شهرستان فامنين هم 80 درصد عمليات ساختمانى 
آن انجام شده و كامًال خيرساز است.

ميرزايى با بيان اينكه امكانات امروز پاسخگوى نياز كنونى است، اظهار كرد: خوشبختانه 
امروز از نظر ماشــين آالت دياليز كمبودى نداريم اما اين تعداد فقط نياز امروز را برطرف 

مى كند و ممكن است در آينده به مشكل بخوريم.
وى با اشــاره بــه اينكه انجام دياليز بــراى هيچ بيمارى هزينــه اى ندارد، توضيح 
داد: بــه محض اينكه فرد دچار نارســايى كليوى مى شــود اگــر دفترچه دارد آن 
را تبديــل به دفترچــه بيمارى هاى خاص كرده و اگر دفترچــه ندارد او را بيمه و 
برايــش دفترچــه بيمارى هاى خاص تهيه مى كنيم و خود انجــام دياليز براى بيمار 

ندارد. هزينه اى 

ميرزايى خاطرنشان كرد: مشكل ما در هزينه هاى جانبى اين بيماران است، مريض دياليزى 
بايد مدام از آمپول خون ساز استفاده كند و آزمايش هاى روتين انجام دهد، همچنين بيماران 
پيوندى بايد مادام العمر از داروهاى سركوب كننده سيستم ايمنى استفاده كنند و ما بيشتر 

در تأمين اين هزينه ها فعاليت مى كنيم.
وى با بيان اينكه پيوند كليه تنها راه درمان اين بيماران اســت، توضيح داد: دياليز يك راه 
نگهدارنده است و خون بيمار را تصفيه مى كند و درمان نيست، تنها درمان رهايى از دياليز 
پيوند كليه اســت به طورى كه اگر تمام 767 نفر پيوند انجام ندهند تا آخر عمر بايد دياليز 
شــوند البته همه اين افراد شــرايط پيوند ندارند و درحال حاضر فقط 21 نفر از اين افراد 
آزمايشات و مشــاوره هاى الزم را انجام داده اند و پزشك نيز به عنوان گيرنده كليه آنها را 

تأييد كرده است.

93 محصول تراريخته در بازار

محصوالت تراريخته در همدان 
توليد مي شود

■ نيمي از كالري روزانه مردم از تراريخته ها تأمين مي شود

فك پالك 45 خودروى مزاحم در همدان 
 از ابتداى اجراى طرح توقيف و فك پالك خودروهاى مزاحم 45 

دستگاه خودرو فك پالك شده اند.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان درباره خودروهاى 
مزاحــم بيان كرد: طبق تعريف قانون گذار نقص فنى هر نوع تغيير در 
وضعيت ظاهرى و فنى وسيله نقليه است كه سبب شود در ابتدا ايمنى 
وسيله نقليه كاهش پيدا كند سپس گازهاى آالينده  بيشتر منتشر شود و 

همچنين آلودگى صوتى اش بيش از حد مجاز باشد.
على فكرى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: هــر خودرويى كه اين 
مشخصات را داشــته باشــد برابر قانون بايد توسط پليس راهنمايى 
رانندگى اخذ پالك شده و پالك تعميرى دريافت و به تعميرگاه منتقل 

شود.
فكرى با بيان اينكه درحال حاضر كاهش بســيار شــديد خودروهاى 
آفرود شهرى را شاهد هســتيم، گفت: ساختار خودروهاى مزاحم به 
نحوى تغيير پيدا كرده كه ممكن اســت تصادفات شــديدى رخ دهد 
يا وقتى حجم قدرت موتــور تغيير مى كند موجب افزايش آاليندگى 

صوتى مى شود.
وى ادامه داد: در برخى خودروها اگزوز دســتكارى شده و خودرو با 
صداى ناهنجار آرامش يك  منطقه را به هم مى زند كه البته تعدادشــان 

كم است و اميدواريم بتوانيم اين موارد را نيز به حداقل برسانيم.

افزايش ساعات كارى ادارات امور مالياتى 
 مديركل امور مالياتى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه روز شنبه يكم 
شهريورماه، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى صاحبان مشاغل است، 
از افزايش ساعات كارى ادارات مالياتى در روزهاى باقيمانده مردادماه و 

همچنين روز شنبه يكم شهريورماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان، محمد دلشادى با 
اشاره به اينكه ايام پايانى مواعد تسليم اظهارنامه مالياتى با بيشترين حجم 
مراجعات مؤديان و درخواســت آنان براى دريافت خدمات مختلف از 
ادارات امور مالياتى همراه اســت، دستور افزايش ساعات كارى ادارات 
امور مالياتى سراسر كشور توسط رئيس كل محترم سازمان امور مالياتى 
كشــور، با رعايت مصوبات ســتاد ملى مقابله با كرونا و پروتكل هاى 

بهداشتى در محل كار صادرگرديده است.
بر اين اساس و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤديان محترم مالياتى 
براى انجــام تكاليف قانونى، به ويژه اطالع رســانى و ارائه راهنمايى و 
پاســخگويى الزم در رابطه با تعيين ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده 
100 قانون ماليات هاى مســتقيم وتسليم اظهارنامه مالياتى الكترونيكى 
عملكرد ســال 1398 و نيــز انجام تمامى تكاليــف قانونى محوله در 
مهلت هاى قانونى، ســاعات كارى ادارات كل امور مالياتى در سراسر 
كشــور در روزهاى چهارشــنبه 29 مردادماه و پنجشنبه 30 مردادماه از 
ابتداى وقت ادارى تا ساعت 19 مى باشد. همچنين ساعات كارى ادارات 
مذكــور در روز جمعه 31 مردادماه، از ابتداى وقت ادارى تا ســاعت 
14 و در روز شــنبه يكم شــهريورماه از ابتداى وقت ادارى تا ساعت 

20 مى باشد.
گفتنى است با توجه به اينكه 31 مردادماه كه آخرين مهلت مقرر قانونى 
براى ارائه اظهارنامه مالياتى صاحبان مشاغل در سالجارى است، مصادف 
با روز تعطيل(جمعه) مى باشد، بنابراين براساس قانون، روز شنبه يكم 
شهريورماه، آخرين مهلت قانونى براى ارائه اظهارنامه مالياتى اشخاص 

حقيقى خواهد بود.

850 روستا در استان همدان 
مشمول پرداخت زكات هستند

 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان همدان با اشاره 
به اينكه 850 روســتا در استان همدان مشمول پرداخت زكات هستند، 
گفت: در 4 ماهه امسال 5 ميليارد و 400 ميليون تومان زكات در استان 
همدان جمع آورى  شــده است. غالمرضا صيادزاده در گفت وگو با مهر 
عنوان كرد: شهرستان بهار با 900 ميليون تومان زكات بيشترين پرداخت 
را داشــته اســت. وى با يادآورى اينكه زكات بدن شامل زكات فطره 
و زكات مال شــامل زكات واجب گندم، جو، كشمش، گاو، گوسفند، 
شــتر، طال و نقره است، افزود: زكات مستحبى شامل تمام محصوالت 

كشاورزى، باغات، ميوه و صيفى جات مى شود.

1- مطالبــه برخورد با فســاد در فوتبال با اعــالم رأى پرونده مارك 
ويلموتس سرمربى سابق تيم ملى ايران به يك خواسته عمومى تبديل 
شــده است. گويا در سنگين ترين حكم مالى در تاريخ ورزش كشور، 
ايران بايد رقمى معادل 167 ميليارد تومان به اين ســرمربى بپردازد تا 
دريافتى او رقمى معادل 220 ميليارد تومان براى 2 بازى دوســتانه و 
4 بازى در چارچوب دور نخســت مقدماتــى جام جهانى و 66 روز 
حضور در ايران شود. گفتنى است قرارداد با بازيكنان و مربيان خارجى 
از موارد مفســده در فوتبال است كه به تازگى برخوردهايى با مسببان 

برخى قرا دادها انجام شده اما اين روند فساد همچنان ادامه دارد.
2-مستأجران از وام وديعه مسكن استقبال نكرده اند. گويا تنها بين 30

تا 40 درصد نيازمندان برآوردشده از تسهيالت وديعه  مسكن استقبال 
كرده اند. گفتنى است اطالع رسانى نادرست و رفع نشدن ابهاماتى چون 
خط خوردن نام مســتأجرانى كه ايــن وام را دريافت كنند از وام هاى 
خريد مســكن و مســكن ملى دليل اين ميزان كم استقبال از اين وام 

حمايتى است.
3- قيمت حبوبات ضمن افزايش در فروش به صورت فله و بسته بندى 
نيــز تفاوت زيــادى دارد. گويا تغيير نرخ ارز مرجــع مبناى واردات 
حبوبات از ارز دولتى به ارز نيمايى و مشــكالت تأمين و توليد داخل 
زمينه افزايش قيمت اين محصوالت در بازار خرده فروشــى را فراهم 
كرده اســت. گفتنى است بسته بندى بيشتر اقالم مصرفى مانند مرغ به 
افزايش قيمت معنادار قيمت منجر مى شــود كه نيازمند نظارت بيشتر 

است.
4- برخى مديران استان درصورت تصويب ممنوعيت انتصاب مديران 
داراى تابعيــت مضاعف از مديريت عزل مى شــوند. گويا درصورت 
تصويــب اين طرح انتخاب يا انتصاب اشــخاصى كه خود يا يكى از 
خويشــاوندان درجه اول آنان داراى تابعيت مضاعــف و اموالى در 
خارج باشــند، در ســمت هاى مديريتى ممنوع مى شود. گفتنى است 
ديگر شــرايط درنظر گرفته شــده در اين ممنوعيــت براى مديران و 
خويشاوندان درجه يك، دارا بودن مجوز اقامت بلندمدت بيش از يك 
سال از كشــورهاى خارجى، مالكيت عرصه يا اعيانى در كشورهاى 
خارجى، دارندگان حساب سپرده و سهام در خارج از كشور، عضويت 
در شــركت ها و مؤسسات خارجى و دارندگان صرافى در كشورهاى 

خارجى است.
5- شــوراى شهر تهران هم مجوز افشــاگرى از صداوسيما خواسته 
است. گويا محسن هاشمى خواستار وقت براى افشاگرى درباره 700

ملك شــهردارى كه در اختيار ديگران است، شده است. گفتنى است 
محسن هاشمى نيز همچون فتاح در گمانه زنى ها از داوطلبان انتخابات 

رياست جمهورى 1400 است.

مراسم 
شيرخوارگان 

حسينى نمادين 
برگزار مى شود

 مراســم شــيرخوارگان حســينى امسال 
به صورت نمادين برگزار مى شود.

آهسته آهسته محرم ماه عزادارى ارباب بى كفن 
فرا مى رســد، ماهى كه حب الحســين دليلى 
اســت براى اجتماع همه آزادگان، آنهايى كه 
به دنبال حقيقت هستند و آنها كه دل در گرو 

سيدالشهدا(ع) دارند.
امسال قرار اســت تصويرى ديگر از محرم، 
هيأت هاى مذهبــى، روضه هاى خانگى و در 
مجموع عزادارى ها به جهان مخابره شــود، 
گويا كرونا اين ميهمان ناخوانده كه اين روزها 
حســابى در كشــور ما جا خوش كرده قرار 
اســت محكى بر عملكرد عزاداران حسينى 

باشد.
طبق اعالم ســتاد مقابله بــا كرونا و با توجه 
به شــرايط كرونا امســال برگزارى مراســم 
شــيرخوارگان حسينى به شــكل سال هاى 
گذشته برگزار نمى شود. عزادارى روز تاسوعا 
و عاشورا نيز بدون دســته روى و استفاده از 

سنج و طبل برگزار مى شود.
على اصغر(ع)  حضرت  جهانى  مجمع  رئيس 
در استان همدان با بيان اينكه بر همين اساس 

در مراكز استان ها قرار بر اين است كه برنامه  
به صورت نمادين باشد و از طريق صداوسيما 
و فضاى مجازى پخش شــود، گفت: پويش 
جهانى «توسل به حضرت على اصغر(ع)» در 

اين برنامه گنجانده شده است.
اصغر رســولى در گفت وگو با فارس افزود: 
امســال تيزرهاى تبليغاتى ايــن برنامه به 20

زبان كشــورهاى مختلف تهيه شده و ارسال 
مى شود تا همه براى رفع اين بال و گرفتارى 
به باب الحوائج حضرت على اصغر(ع) توسل 

كنند.
وى با اشاره به اينكه امســال نذرنامه خوانى 
نيز برپا مى شــود، گفت: سخنرانى، مداحى و 
توسل جهانى به حضرت على اصغر(ع) برنامه 

امسال مجمع شيرخوارگان حسينى است.
امســال مراســم ســوم عاشــورا و حركت 
دســتجات عزادارى به سمت ميدان امام(ره) 

برگزار نمى شود.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان نيز 
چندى پيش در كميته اطالع رســانى ســتاد 
مديريت كروناى اســتان همدان با بيان اينكه 
به ايام عزادارى ماه محرم نزديك مى شــويم 
و برگزارى مراســم درخور با حفظ رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى مورد توجه اســت، 
اظهار داشــت: در ســتاد ملى مقابله با كرونا 
و كميته امنيت انتظامى دســتورالعملى براى 
اين منظور لحاظ شــده و كارگروهى به نام 
«كارگروه عزادارى» شــكل گرفته اســت تا 
ضمن تأمين ســالمتى مردم، عزادارى نيز به 

نحو شايسته اى برگزار شود.

حجت االســالم محمدهادى نظيــرى با بيان 
اينكه فرمايشــات مقام معظم رهبرى در روز 
عيد غدير براى ما فصل الخطاب است، افزود: 
ايشان فرمودند به آن دســتورالعمل هايى كه 
ســتاد ملى مقابله با كرونا اعالم كرده پايبندم 

و همه موظفيم مطابق آن عمل كنيم.
نظيرى با اشــاره به اينكه در برگزارى مراسم 
عزادارى هيأت هاى حســينى در ايام محرم 2
حالت تعريف شده اســت، عنوان كرد: اين 
برنامه ها يا بايد در فضاى سرپوشيده و مسقف 
برگزار شــود و يا در فضاى بــاز؛ كه تأكيد 
كرده ايم هر هيأتى فضاى رعايت پروتكل ها 
را ندارد مراســم برگزار نكند كه البته چندين 

هيأت اين موضوع را اعالم كرده اند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان گفت: 
طبــق دســتورالعمل ها اگر مــكان برگزارى 
عزادارى، سرپوشيده و مسقف است ابتدا بايد 
ارتفاع ســقف 6 مترمربع باشد و دوم تهويه 
مناسب داشته باشد؛ ضمن اينكه بايد به تأييد 
كارشناس اداره مركز بهداشت شهرستان نيز 

برسد.
وى بيان كرد: از طرف ديگر برگزارى مراسم 
هيأت بــا رعايت فاصله گذارى اجتماعى بين 
هــر نفر 2 متر و با ظرفيت يك چهارم در نظر 
گرفته شده كه حداكثر زمان برگزارى مراسم 
در فضاى سرپوشيده نيز يك ساعت تعريف 

شده است.
نظيرى با تأكيد به اينكه برنامه سينه زنى نبايد 
به صورت كامل در فضاهاى سربسته برگزار 
شــود، مطرح كرد: اگر هيأتى مراسم خود را 

در فضاى سربسته داراى شرايط الزم برگزار 
كند، فقط مربوط به مراســم منبر اســت نه 

روضه خوانى و سينه زنى.
 عزادارى روز تاسوعا و عاشورا بدون 

دسته روى و استفاده از سنج و طبل
وى با بيان اينكه وقتى مى گوييم 2 ســاعت 
مراسم عزادارى در فضاى باز، ضرورتى ندارد 
2 ساعت باشد و يك ساعت هم كافى است، 
گفت: برگزارى برخى برنامه ها به دليل تجمع 
باال مانند بيت العباس زنجان، نخل گردانى يزد، 
تشــت گذارى اردبيل و مراسم شيرخوارگان 

حسينى ممنوع است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه تشخيص ستاد مقابله با كروناى استان 
اين بود كه مراســم روز ســوم شهادت امام 
حســين(ع) كه در همدان به «سوم عاشورا» 
معروف اســت جزو موارد خاص محسوب 
شود، عنوان كرد: امسال مراسم سوم عاشورا 
و حركت دستجات عزادارى به سمت ميدان 

امام(ره) را نخواهيم داشت.
وى با اشاره به اينكه عزادارى روز تاسوعا و 
عاشورا هم بدون دسته روى برگزار مى شود، 
تصريح كرد: اســتفاده از طبل، سنج و امثال 
آن در دستجات عزادارى ممنوع خواهد شد.

نظيرى با بيان اينكه همــه مردم در عزادارى 
ماه محرم صاحب نذر هستند اما بايد امسال 
به شــيوه متفاوتى ادا شود، گفت: با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا، اداى برخى از نذرها 
به مانند ســال هاى گذشــته با ضوابط اداره 

بهداشت مغايرت دارد.

غزل اسالمي »
 محصــوالت تراريخته بســياري در بازار 
وجود دارد كه مــردم آنها را مصرف مي كنند 
و خبــر از تغييرات ژنتيكــي اين محصوالت 
ندارند. طبق گفته يــك منبع آگاه در همدان، 
93 محصــول تراريخته در بــازار وجود دارد 
كه مردم آنها را نمي شناسند و بسياري از آنها 
را به طور روزانه مصــرف مي كنند. او گفت: 
بســياري از محصوالتي كــه در تصور مردم 
نمي گنجــد تراريخته هســتند از جمله انواع 
پنيرهاي محلــي و كارخانه اي. چون مخمري 
كه براي مايع از آن استفاده مي كنند تراريخته 

و وارداتي است.
محمود تواليى، رئيس انجمن ژنتيك ايران هم 
پيش از اين گفته بود كه نيمي از ســبد كالري 
غذايي ايراني ها از تراريخته ها تأمين مي شود. 
وي تأكيــد كرده بود: 15 ســال اســت مردم 
تراريخته مصرف مى كنند و حدود 90 درصد 
روغن مصرفى كشــور ما وارداتى است كه از 
آرژانتين و برزيل وارد مى شــود و به طور صد 

درصد تراريخته هستند.
در ســال 97 اخبار محصــوالت تراريخته در 
رســانه ها پررنگ و تصاويري از روغن هاي 
موجود در بازار منتشــر شــد كه نشان مي داد 
عمده روغن هاي مصرفي تراريخته هستند. اما 
اكنون اين نوشته از روي توضيحات برچسب 
همه روغن هاي خوراكي حذف شده و آن طور 
كه مشــاهدات ميداني خبرنــگار همدان پيام 
نشــان مي دهد فقــط يكــي از برندها عنوان 
«غيرتراريخته» را بــر روي قوطي هاي روغن 

چسبانده است. 
اما ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكى پيش از اين گفته بود: 
تاكنون فقط 3 محصــول تراژنى يا تراريخته 
شــامل دانه هاى روغنى كلزا، سويا و ذرت در 
ايران مجوز مصرف دارنــد و هيچ محصول 

دســتكارى  فرآورده  يا 
در  ديگرى  شده  ژنتيك 
بازار كشور وجود ندارد.

اين اظهارنظرها درحالي 
اســت كــه برخي هــا 
دربــاره كشــت پنهاني 
محصوالت تراريخته در 
مي كنند.  صحبت  كشور 
طبق بررسي هاي ميداني 
در  همدان پيام،  خبرنگار 
عالوه  نيز  همدان  استان 
محصــوالت  براينكــه 
تراريخته كشت مي شود، 
بر روي ساخت ژن هاي 
محصوالت  براي  جديد 

كشاورزي آشكارا مطالعه مي شود، به طوري كه 
مديــر يك توليدي در بخش كشــاورزي كه 
مركز تحقيقاتي و آزمايشــگاهي هم داشت، 
مي گفت: تمام دنيا را گشــته ام و به تحقيق در 
مورد محصــوالت مختلف در دنيا پرداخته ام. 
انواع دانه هاي اصالح شده را وارد كشور كرده 
و براي كشــت از آنها اســتفاده كرده ام و هم 
سفارش گرفته و به كشاورزان ديگر فروخته ام. 
اما پس از سال ها به اين 
چرا  كه  رســيدم  نتيجه 
بايد اين همــه ارز براي 
محصوالت  كردن  وارد 
اصالح شــده خارجــي 
بپردازيم و خودمان آنها 
از  پس  نكنيم؟  توليد  را 
مدت ها آزمون و خطا به 
ژني از گندم رسيده ام كه 
تغييراتي  با  مي كنم  فكر 
كه در آن داده ام مي توانم 
به يكي از مرغوب ترين 

انواع اين دانه ها برسم اما هنوز تحقيقاتم تمام 
نشده و به مرحله كشت نرسيده است.

 وي مي گفت: متأسفانه واحدهاي توليدي در 
همدان و حتي ايران به دنبال تحقيق و مطالعه 
نيســتند و ما در زمينه ساخت ژن اختصاصي 
محصــوالت كشــاورزي با كمبــود مواجه 
كشورهاي  مانند  بايد  درصورتي كه  هســتيم. 
ديگر محصوالتي مرغــوب و مختص ايران 
بســازيم كه از كشــورهاي ديگر براي خريد 
بــه ما مراجعه كنند. در ســال هاي اخير براي 
اينكه توليد محصوالت باغــي در هر هكتار 
افزايش بيابد برخي باغداران هم درخت هاي 
اصالح ژنتيك شــده را جايگزين درخت هاي 
معمولي مي كننــد، تا هم به توليد بيشــتر و 
هــم به محصوالت باكيفيت تر دســت بيابند. 
چنانچه يكي از باغــداران موفق همداني كه 
از درخت هاي اصالح شده خارجي در سطح 
وســيعي كاشــته و بهره برداري كرده است، 
مي گفت: پس از حذف درخت هاي ســنتي و 
كاشــت درخت هاي اصالح شده در زميني با 

مساحت كوچك، به صورت آزمايشي به نتيجه 
مطلوبي رسيدم. اين درخت ها عالوه بر اينكه 
تا يك ســوم بيشتر از درخت هاي معمولي بار 
مي دهند، به ســموم و آب كمتري نياز دارند. 
محصوالت اين درخت ها ظاهر و كيفيتي بهتر 
دارند كه هم مشــتري داخلي و هم مشــتري 
خارجي طالــب آنها هســتند. وي مي گفت: 
قيمــت نهال آنها باالســت و در چندســال 
گذشــته هرســال به مقدار آنها اضافه كرده و 
بازار صادراتي بهتري به دســت آورده ام. طبق 
اظهارات اين باغدار همداني، كســي نيســت 
كه اين ميوه ها را نپسندد، حتي در كشورهاي 
عربي بدون چون چرا مشــتري آن هستند و 
اصال روي دســت نمي مانند تا در بازار داخل 
عرضه شــوند. اما آن مقداري كه از دســت 
خارج شــده و لكه دار مي شوند را به صورت 
صنايع تبديلي از جمله به شيره و سركه تبديل 

مي كنند.
هرچند كه عــوارض مصرف اين محصوالت 
هنوز ثابت نشــده است اما يك منبع مطلع در 
همدان مي گفت: بدون شــك عوارضي دارد 
كه چنــد دهه آينده اثر آن بر روي انســان ها 
قابل مشــاهده اســت. حاال ممكن است اين 
اثرات بر ظاهر انســان ها تأثير بگذارند و يا بر 
عملكرد بدن اثر داشــته باشند. اما چون تنها 
حدود 20 ســال است كه اين محصوالت در 
دنيا مصرف مي شود و هنوز به طور آشكار بر 
روي نسل هاي آينده تأثيرشان مشخص نشده 

نمي توان اظهارنظر قطعي در اين رابطه كرد.
زهرا عبداللهى رئيس اداره بهبود تغذيه وزارت 
بهداشت هم گفته است: مصرف محصوالت 
تراريخته ممكن اســت در درازمدت ســبب 
تومورهاى  افزايــش  ژنتيــك،  جهش هــاى 

سرطانى و حتى نابارورى شود.
برخي ها هم معتقدند كــه بيمارى هايى نظير 
اوتيســم، آلزايمر و ديابت در 2 دهه اخير در 
ايران رشد چشمگيرى داشته است كه احتماال 
از تأثيرات مصرف مواد غذايي تراريخته است.
به هرحــال با توجه به اينكه هنــوز تأثيرات 
اســتفاده از محصوالت تراريخته مشــخص 
نيســت به نظر مي رســد هر كشوري موظف 
اســت تا اسامي اين محصوالت را منتشر كند 
و برچســب تراريخته و اصالح ژنتيك شــده 
را بــر روي محصوالت درج كنــد تا مردم با 
آگاهي خــوراك روزانه خود را انتخاب كنند؛ 
اين اقدامي است كه در كشور اروپايي سال ها 
درحال انجام است درحالي كه كمتر از نيمي از 

تراريخته ها در اروپا توليد مي شوند. 
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فوت 39 بيمار كرونايى در كبودراهنگ 
 كبودراهنگ-اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: از ابتداى اسفند 
تاكنون آزمايش كرونا 526 نفر از مردم شهرســتان كبودراهنگ مثبت 

اعالم شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ در ستاد پيشگيرى، 
كنتــرل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونــا گفت: يك هزار و 677

بيمار با عالئم حاد تنفســى به بيمارستان و مراكز بهداشتى و درمانى 
شهرســتان كبودراهنگ مراجعه كرده اند كه از اين تعداد آزمايش 526

نفر از شهروندان مثبت اعالم شده است.
على احمدى در ادامه خاطرنشــان كرد: متأســفانه از بيماران مبتال به 
كرونــا 39 نفر جان خود را از دســت داده اند و درحال حاضر 8 بيمار 
مبتال به كرونا نيز در بيمارســتان امام رضا(ع) شهرستان كبودراهنگ 

بسترى هستند.
ــا  ــن جلســه گفــت: ب ــز در اي ــگ ني ــتان كبودراهن ــدار شهرس فرمان
ــزارى  ــراى برگ ــا ب ــى كرون ــتاد مل ــى س ــرايط ابالغ ــه ش ــه ب توج
ــت  ــا رعاي ــين(ع) ب ــام حس ــهيدان ام ــاالر ش ــرور و س ــزاى س ع
پروتكل هــاى بهداشــتى و ايمنــى جمعــى، الزم اســت تمامــى 
مســئوالن هيــأت مذهبــى بــا مراجعــه بــه ســامانه بيــرق، فرم هــا و 
ــزادارى  ــكوه تر ع ــه باش ــر چ ــزارى ه ــراى برگ ــدات الزم را ب تعه

محــرم طبــق شــيوه نامه ها تكميــل كننــد.
حجــت ا... مهدوى افــزود: چندين نقطه از شــهر كبودراهنگ براى 
برگزارى مراســمات در فضاى باز در نظر گرفته شده، كه درصورت 

تخلف از قوانين ستاد ملى كرونا با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
وى همچنين در ادامه با بهداشــت و سالمت مردم در كنار برگزارى 
مراســمات عــزادارى محور فعاليت هيأت ما بــوده و نقش مردم در 

رعايت دستورالعمل ها محسوس و مؤثر است.

بنياد شهيد و شهردارى تا هفته دفاع مقدس 
پروژه فرهنگى را تمام كنند

 يك سال است مصوبه نامگذارى كوچه ها به نام ازادگان روى زمين 
مانده، بنابراين بنياد شــهيد و شــهردارى تا هفته دفاع مقدس فرصت 

دارند اين پروژه فرهنگى را به اتمام برسانند.
فرماندار شهرستان اســدآباد افزود: نامگذارى كوچه ها به نام آزادگان 
كمتريــن كار در قبال ايثارگرى و رنج و مشــفت آزادگان ســرافراز 
به عنوان شهداى زنده است كه همه ما در قبال اين عزيزان وظيفه داريم. 
مجيد درويشــى تصريح كرد: اگر كوچه اى كه آزاده زندگى مى كند به 
نام شهيد نامگذارى شده، شهردارى موظف است مكان هاى ديگرى را 

شناسايى و نامگذارى كنند. 
مدير اجرايى شــوراى هماهنگى حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان همدان نيز گفت: شهرستان ها هم بايد با تالش مضاعف 
و به صورت جهادى و انقالبى دنبال جمع آورى آثار باشند، بيش از 3
ميليون برگ سند از نقش استان در دفاع مقدس جمع آورى شده است.

 خليل الهى تبار تصريح كرد: هم اكنون با تالش شبانه روزى كميته هاى 
زيرمجموعه و شــوراى هماهنگى حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان، 600 اثر فاخر شناسايى شدند كه به زودى به نگارش 

در خواهند امد .
وى گفت: بر اســاس برنامه هاى راهبردى اين شورا مصوب شده كه 
در هر شهرســتان بايــد 5 كتاب در حوزه دفــاع مقدس گردآورى و 
چاپ بشــود كه در مجموع تا پايان سال 100 عنوان كتاب در استان 

به چاپ مى رسد. 
 شــهردارى در حوزه هاى فرهنگى كارهاى بزرگى انجام 

داده است
 شــهردار اسداباد از تكميل المان شــهداى گمنام و محوطه سازى در 
كوتاه ترين زمان ممكن خبر داد و تأكيد كرد. تالش خواهيم كرد جاده 

سالمت و اطراف المان شهدا به موقع طراحى و اجرا شود.
عليرضا فعله گرى همچنين از طراحى و ساخت المان 3 شهيد خلبان 
در ميدان ورودى اســداباد از سمت كنگاور خبر داد و تأكيد كرد. اين 
يك كار فرهنگى بزرگ در راســتاى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت 

خواهد بود.
وى از شناســايى و نامگذارى كوچه ها به نام شهدا خبر داد و گفت. 
نامگذارى كوچه ها و معابر به نام شهدا براى شهردارى افتخار بزرگى 

است.
فعله گرى از نامگذارى 2 خيابان به نام هاى شهداى شاخص شهرستانى 
و كشورى افزود: تالش خواهيم كرد به زودى خيابان و محلى مناسب 
كه هم در شأن اين شهدا باشد و هم در مسير ديد مردم باشد را براى 

نامگذارى مشخص كنيم. 
وى شــهيدان رضايى شهيد 13 ساله و شــهيد شاخص دانش آموزى 
كشور و شهيد الهيارى شهيد شاخص شهرستانى را يكى از ظرفيت هاى 
بزرگ فرهنگى براى نهادينه كردن فرهنگ ايثار و شــهادت در جامعه 
دانســت و تأكيد كرد. شــهدا حق بزرگى بر گردن ما دارند و كميته 
فرهنگى شهردارى در زمينه تكريم خانواده هاى معظم شهدا، ايثارگران 

و آزادگان پيشرو بوده است.

شهردار رزن:
آرامستان رزن مجهز به سردخانه مى شود

 آرامســتان رزن براى نخســتين بار مجهز به سردخانه مى شود كه 
عالوه بر اين، ســرويس بهداشــتى و ديواركشــى آرامستان شهر نيز 

ساماندهى شده است.
شهردار رزن با اشــاره به اينكه با بيان اينكه اقدامات خوبى در حوزه 
عمرانى در شــهر رزن انجام شده است، اظهار كرد: در 5 ماهه نخست 
امســال 38 معبر و كوچه با مبلغ بيش از يك ميليارد تومان بهســازى 
و آسفالت ريزى شــده كه در حدود 4 هزار تن آسفالت تاكنون براى 

عمليات آسفالت ريزى مصرف شده است.
حجــت عليخانى با بيــان اينكه بيــش از 20 خيابــان و كوچه هم 
جدولگذارى شده است، افزود: مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون تومان 

براى جدولگذارى معابر تخصيص داده شده است.
وى ادامه داد: در بحث نظافت شــهر و خدمات شــهرى و مديريت 
پســماند و نخاله ها خدمات خوبى داشته ايم و درحال ساخت واحد 

پسماند جديد هستيم.
عليخانى با اشــاره به اينكه در بحث مالى و ادارى ســاماندهى بسيار 
خوبى داشتيم، خاطرنشان كرد: در حوزه شهرسازى در 5 ماهه امسال 
افزايش صدور پروانه به ميزان 85 درصد بوده كه بســته هاى تشويقى 
شــهردارى و تخفيف ها در مجوز صدور ساخت و ساز سبب اين امر 

شده است.
وى از انجام عمليات پياده راه سازى در شهر خبر داد و گفت: 3 خيابان 
در رزن مطرح شده است كه امسال يك خيابان از ابتداى خيابان ستار 
ابراهيمى تا خيابان زنبق به عنوان نخستين پياده راه رزن ساخته مى شود.

افزايش مراكز مشاوره خانواده 
در استان همدان 

 مراكز مشاوره خانواده ظرفيت مناسبى هستند تا بتوان با استفاده از 
تخصص مشــاوران حوزه روانشناسى و مددكاران اجتماعى نسبت به 
ارتقاى مهارت هاى زندگى در زوجين و آموزش ســبك زندگى اقدام 
مى شود. مراكز مشاوره خانواده در استان همدان با هدف تحكيم بنيان 

خانواده و كاهش طالق افزايش خواهد يافت.
مدير پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى اســتان همدان افزود: با 
تالش هــاى صورت گرفته در دادگســترى اســتان و نيز حوزه هاى 
قضايى با توسعه مراكز مشاوره خانواده شاهد كاهش طالق در استان 

خواهيم بود.
حسين عســگرى ادامه داد: جايگاه خانواده در جامعه ما چه از منظر 
عرفى و چه از منظر دينى از اهميت بااليى برخوردار است همچنين بر 
بحث ازدواج و تشكيل خانواده نيز تأكيد زيادى شده، به همين ميزان 

نيز امر طالق در جامعه نهى شده و ناپسند است.
وى ابراز كرد: مراكز مشاوره خانواده ظرفيت مناسبى هستند تا بتوان با 
استفاده از تخصص مشاوران حوزه روانشناسى و مددكاران اجتماعى 
نســبت به ارتقاى مهارت هاى زندگى در زوجين و آموزش ســبك 

زندگى اقدام گردد.
 عســگرى تأكيد كرد: اقداماتى كه در طول ســال هاى اخير در ارجاع 
دعــاوى خانواده به مراكز مشــاوره خانواده صــورت گرفت به طور 
ميانگين بيش از 20 درصد صلح و سازش را در بين دريافت كنندگان 
خدمات مشــاوره را همراه داشته اســت كه نشان مى دهد توسعه اين 

مراكز توانسته است اثربخشى الزم را داشته باشد.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين:
جذب 100 درصدى

 سهيمه خريد تراكتور
   مديريت جهاد كشــاورزى شهرســتان فامينن گفت: صد درصد 
سهميه تراكتور اختصاص يافته در نيمه نخست سال به اين شهرستان 
را جذب و تحويل متقاضيان نمايد. ايشــان بيان داشــتند درصورت 
اختصاص ســهميه جديد نيــز آمادگى پرداخت تســهيالت را دارا 
مى باشــيم . ضمناً مبلغ 70 هزار ميليون ريال تسهيالت مكانيزاسيون 
تخصيص يافته اين شهرستان بود كه تا اين تاريخ مبلغ 42 هزار و 567
ميليون ريال از اين تسهيالت كه به ميزان 61 درصد سهميه اختصاصى 

مى باشد جذب گرديده است.
وى بيان كرد: درصورت تخصيص ســهميه بيشتر جهت باال رفتن 
ضريب مكانيزاســيون در جهــت جذب آن اقدام خواهد شــد و 
افرادى كــه اقدام به فروش ادوات خريدارى شــده پس از خريد 
بنمايند با هماهنگى بانك كشــاورزى نســبت به برگشــت وام با 
ســود و جريمه آن اقدام خواهد شد و از دريافت كنندگان نيز تعهد 
محضــرى جهت نگهدارى حداقل به مدت 5 ســال اخذ مى گردد 
و درصورت اســتفاده كشاورزان از دســتگاه هاى مناسب كشت به 
روش خاكورزى حفاظتى با آنها مساعدت خواهد شد و كمك هاى 

مناسبى به آنها ارائه مى گردد.
همچنيــن در زمينه كاهش ضايعات و برداشــت غالت و كلزاى اين 
شهرستان 2 اكيپ متشكل از بخش خصوصى و بخش دولتى عمليات 
نظارت بر برداشت و معاينه فنى كمباين ها را به عهده داشته اند و 140

دستگاه از كمباين هاى فعال در برداشت اين شهرستان را بازديد و براى 
آنها كارت معاينه فنى صادر نموده اند.

ضمنا در سال گذشــته 5 هزار و 600 هكتار از اراضى اين شهرستان 
به صورت كم خاكورزى و بى خاكورزى كشت گرديد و در سالجارى 
تمركز طرح كشــاورزى حفاظتــى برروى اراضى آيش و تشــويق 
كشاورزان به رعايت تناوب و كشت محصوالت علوفه اى و حبوبات 
به روش كشت مستقيم در اراضى آيش مى باشد كه از مزاياى اين طرح 

مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- رعايت تناوب غالت و حبوبات 

2- بهره برى از اراضى آيش و انتقال مالى و ...
3- حفظ ساختمان خاك و جلوگيرى از فرسايش و ...

تمام هيأت ها در سايت بيرق ثبت نام كنند
 جلســه هماهنگى و مديريت كرونا شهرســتان درگزين با موضــوع نحوه برگزارى 

مراسمات ايام محرم به رياست على اصغر ناظرى پور فرماندار درگزين برگزار شد.
فرماندار درگزين با اشاره به مصوبات جلسه پيش شهرستان و مصوبات ستاد ملى كروناى 

كشور گفت:
طبق منويات مقام معظم رهبرى كه راه را براى همه روشــن كرده اند تمام برگزاركنندگان 

مراسمات مذهبى ايام محرم و صفر بايد طبق دستورالعمل هاى صادره باشد.
 ناظرى پور افزود: تمام هيأت ها موظف هســتند در سايت بيرق با مشخص كردن زمان، 
مكان و اســامى عوامل اجرايى را پس از ثبت نام مشخص كنند تا مجوز برگزارى مراسم 

به آنان صادر شود، در نهايت ليست هيأت هاى داراى مجوز به دستگاه هاى مربوطه اعالم 
خواهد شد.

 وى افزود طبق مصوبات ســتاد كرونا در ايام محرم به دليل حفظ سالمتى مردم هيأت ها 
اجازه هيأت گردانى(چرخش در داخل شهر) را ندارند و طبق مجوزهاى تبليغات اسالمى 
بايد مراسمات برگزار شود و هيأت هايى ها مجوز ندارند مجاز به برگزارى مراسم نيستند.

 ناظرى پور دربــاره رعايت پروتكل ها گفت: از طرف شــهردارى ها محل هايى كه براى 
عزادارى مشخص شــده ضدعفونى خواهد شد و يا مواد ضدعفونى در اختيار آنان قرار 
خواهد گرفت و تمام شــركت كنندگان با اســتفاده از ماسك و رعايت فاصله اجتماعى و 

بدون پخش نذورات به عزادارى خواهند پرداخت.
 وى افزود: براى ايام محرم آذين بندى و نصب بنر در سطح شهر توسط شهردارى ها انجام 

خواهد شــد و هرگونه تجمع در بهشت منظريه، مزارستان ها و ميدان مدنى ممنوع است 
و هيئات مذهبى فقط در مكان هايى كه مشــخص مى شــود با رعايت و اجراى مصوبات 

عزادارى خواهند كرد.
ناظرى پور درباره برگزارى عزادارى ها در روستاها نيز گفت: در برخى روستاها طبق اعالم 
خودشان امسال به خاطر شرايط كرونا مراسم نخواهند داشت و نظارت در روستاهايى كه 
مراسم برگزار مى شــود، برعهده مسئوالن هيئات مى باشد و تمام مسئوليت ها بر عهده او 
خواهد بود كه شــوراها، دهياران و بخشداران نيز نظارت خواهند داشت و هيچ اغماضى 

قابل قبول نيست.
 وى افزود: مردم شــريف مى توانند نذورات خود را نذر ماسك كنند؛ زيرا توزيع هرنوع 

نذرى ممنوع است.

خبرنگار  حميــدى-  اكرم  كبودراهنگ-   
همدان پيام: يكى از وظايف شوراها انتخاب 
شــهردارى اســت كه يك انتخــاب خوب 
مى تواند در توسعه و پيشرفت شهر بسيار مثمر 
ثمر باشد. متأسفانه شوراى شهر كبودراهنگ 
نتوانســتند به اين وظيفه مهم عمل كنند و با 
انتخاب هاى نادرست بر عقب ماندگى شهر و 

مشكالت بيشتر دامن زدند.
اختالفــات زيادى كه ميان خود شــوراها و 
شــهرداران ســابق بود موجب كــه آنها در 
آستانه انحالل قرار گيرند و از روى ناچارى 
باالخره محمد رهگشــا كــه يكى از اعضاى 
شــوراى نيز بوده را به عنوان شهردار انتخاب 
كنند و ايــن انتخاب درحالى بود كه تك تك 
شوراها مى دانســتند كه رهگشا نمى تواند از 
پس مديريت شــهرى برآيد ولى متأسفانه با 
بى توجهى به اين مسائل رهگشا را برگزيدند 
و باز هم با يك انتخاب غلط مشكالت بيشتر 
و بيشــتر شد تا اينكه رهگشا وقتى كه ديد از 

پس اين مديريت برنمى آيد استعفا كرد.
عقب افتــادن حقــوق پرســنل و كارگران 
زحمتكش شهردارى، نداشتن سابقه مديريت 
و رشــته تحصيلــى مرتبط بــراى مديريت 
شــهرى، ناتوانى شــهردارى در اداره امور، 
نبــود اجراى برخى مصوبــات و... از جمله 
داليلى بود كه موجب استعفاى شهردار شد و 
سكان اين كشتى را بر عهده بهرام جمشيدى 
بســپارد، هر چند كه شــهردارى در آستانه 
ورشكستى است و به نظر مى رسد جمشيدى 
نيز با اين شرايط نتواند كارى از پيش ببرد و 
3 سال از اين دوره از شوراها مى گذرد و دود 
همه اين اختالفات، تك روى ها، انتخاب هاى 
نادرست،... فقط به چشم مردم رفته و آنها از 
اينكه به اين افراد اعتماد كردند و رأى دادند 

اظهار پشيمانى مى كنند.
جمشيدى پنجمين شهردار در پنجمين دوره 
شوراى شــهر كبودراهنگ است و اين دوره 

رو به اتمام اســت و هنوز شوراها در مرحله 
آزمون و خطاى انتخاب شــهردارى به ســر 
مى برد و قطعــًا در اين چند مــاه باقى مانده 
معجــزه اى رخ نخواهــد داد تــا جبران اين 
فرصت هاى از دســت رفته باشد و متأسفانه 
مســئوالن ارشد استان و شهرستان نيز به اين 
موضوع كامًال بى تفاوت بوده اند و ســكوت 

آنها موجب تشديد مشكالت شده است.
■ مردم كبودراهنگ مى گويند:

رضايى: متأسفانه در اين چند سال شهردارى 
و شــوراى شهر بيشــتر درگير اختالفات بين 
خودشان بودند و كار مهمى براى شهر و مردم 
انجام نداند و همين مســأله سبب شد كه باز 
هم كبودراهنگ از توسعه و پيشرفت جا بماند.

بقائى نيز مى گويد: شهردارى كه نتواند حقوق 
پرســنل و كارگر خود را تأمين كند قطعًا از 
پس مديريت شــهرى هم برنمى آيد، رهگشا 
بايد خيلى زودتر از اين مدت كه در ســمت 

شهردارى بود استعفا مى داد.
حســينى نيز مى گويد: از آنجايى كه شوراى 
شهر و شهرداران منتخب در اين دوره هميشه 
با يكديگر اختالف داشــتند هيــچ عملكرد 

مثبتى نداشــتند و بيشتر منافع خودشان را بر 
مشــكالت مردم ترجيح دادنــد و به ضرر و 
زيان مردم كار كردند و ما از انتخاب اين افراد 

به عنوان شورا رضايتى نداريم.
محمدى شــهروند ديگرى است و مى گويد: 
براى مديريت شــهرى يك فــرد باتجربه و 
كاركشــته و تحصيلكرده اين رشته نياز است 
ولى متأسفانه شوراها نتوانستند متحد شوند و 
فردى را انتخاب كنند كه واقعًا دلســوز مردم 

باشد و براى عمران و آبادى شهر بكوشد.
قنبــرى مى گويد: اختالف شــوراها و متحد 
نبودن آنها موجب شد شــهر چند سالى هم 
از توسعه و پيشــرت عقب بماند و عملكرد 
ضعيف شــورا و شــهر نارضايتى همه مردم 
را به دنبال داشــته اســت، اميدوارم مردم در 
دوره هاى بعدى آگاهانه به افرادى رأى دهند 
كه بتوانند در توســعه و پيشرفت شهر قدمى 

بردارند.

 موضوع تأمين مالى ســاخت سد مخزنى 
گريــن و تأسيســات جانبــى آن بــا ورود 
ســرمايه گذارى بخــش خصوصــى محقق 

خواهد شد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
بــا بيان كمى اعتبــارات دولتــى و تأكيد و 
استقبالى كه بر اجراى پروژه ها توسط بخش 
خصوصى از سوى دولت وجود دارد، مطرح 
كرد: تأمين مالى ســاخت اين ســد از طريق 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى پيگيرى و 

اجرايى مى شود.
منصور ســتوده افزود: رايزنى ها و مذاكراتى با 
بانك هاى كشــاورزى، صادرات و تجارت در 
سطح كشور مبنى بر ايجاد كنسرسيوم انجام شده 
اســت كه در اين پروژه شــاهد جذب حداكثر 

سرمايه اى با مبلغ 250 ميليارد تومان باشيم.
وى با اشاره به مشخصات پروژه، يادآور شد: 
اين ســد در نهاوند واقع شــده است و نوع 
سد سنگريزه اى با هسته رسى با حجم تنظيم 
22/1 ميليون متر مكعب و ارتفاع سد از بستر 

رودخانه 56 متراست.
ســتوده مطــرح كــرد: مجــوز فراخــوان 
ســرمايه گذار از بانك كشــاورزى دريافت 
شده اســت و تفاهم نامه اوليه اى نيز با بانك 

كشــاورزى به عنوان عامــل 3 بانك مرتبط، 
منعقد شده است

وى افــزود: فراخوان ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى انجام شــده اســت و حداكثر تا 
پيشنهادات  ارائه  مهلت  شــهريورماه  ســوم 

سرمايه گذاران وجود دارد.
وى تصريح كرد: زمانبندى بازپرداخت اصل 
و ســود تسهيالت مورد نياز بدين گونه است 
كه بازپرداخت اصل وســود تسهيالت 6 ماه 
پس از اتمام سقف تعهدات مالى سرمايه گذار 
پروژه آغاز و در مدت 3 ســال در اقساط 3

ماهه بازپرداخت خواهد شد.

به گــزارش روابــط عمومى شــركت آب 
منطقه اى اســتان همدان، ســتوده با اشاره به 
مراتب تضمين مالى بازپرداخت اصل و سود 
تسهيالت مالى، عنوان كرد: بازپرداخت اصل 
و ســود و تأييد آن توسط سازمان مديريت 
و برنامه ريــزى كشــور و همچنيــن صدور 
ضمانت نامــه، بازپرداخت مطابــق آئين نامه 

اجرايى تضمين خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: مقدار باقيمانده پولى كه 
فعال براى تكميل سد گرين مورد نياز است 

185 ميليارد تومان است.
ســتوده افزود: احتماال اگــر بانك ها به اين 

موضــوع ورود پيدا كنند دولت با ســودى 
معقول حــدود 340 ميليارد تومان را با اصل 
آورده و ســود تســهيالت دولتــى تضمين 

پرداخت خواهد كرد.
وى با بيــان مزاياى انجام پــروژه از طريق 
بخــش خصوصى، گفت: زمانــى كه بخش 
خصوصى عهده دار موضوع مى شود سرعت 
اجــراى پــروژه افزايش پيــدا خواهد كرد 
هزينه هاى  تمام شــده  قيمت  همين طــور  و 
صرف شده براى تحقق و اجراى طرح كاهش 

پيدا خواهد كرد.
وى با اشــاره به تغييراتى كه نسبت به برخى 
مؤلفه هاى ســد به وجود آمــد، گفت: براى 
جلوگيرى از غرق شــدن چشمه گاماسياب 
زير آب مخــزن و جلوگيــرى از فرار آب، 
ارتفــاع، حجم و برخى از مؤلفه ها تغيير پيدا 

كرد.
ــتان  ــه اى اس ــركت آب منطق ــل ش مديرعام
ــد  ــاخت س ــاى س ــان مزاي ــا بي ــدان ب هم
ــن  ــد ضم ــن س ــرد: اي ــوان ك ــن، عن گري
ــه،  ــراى منطق ــگرى ب ــه گردش ــاد جاذب ايج
صنعــت  و  شــرب  آب  تأمين كننــده 
ــم آب  ــوده و در تنظي ــد ب ــتان نهاون شهرس

ــت. ــر اس ــيار مؤث ــز بس ــاورزى ني كش

نذورات محرم 
به كمك هاى مؤمنانه 

اختصاص يابد
 ماه محرم فرصت مناسبى براى كمك به 
محرومين اســت و مردم نذورات خود را به 

سمت كمك هاى مؤمنانه سوق دهند.
امام جمعه نهاوند گفــت: عزادارى هاى ماه 
محرم امســال با رعايت مقررات بهداشتى، 
اســتفاده از ماســك و رعايت فاصله گذارى 

برگزار مى شود.
حجت االســالم والمسلمين عباسعلى مغيثى 

اظهار كرد: هيأت ها و عزاداران بايد دستورات 
بهداشتى را به خوبى اجرا كنند تا عزادارى ها 
به خوبى و با حفط سالمت مردم برگزار شود.

وى افزود: فلسفه عزادارى ها زنده نگه داشتن 
ياد امام حسين(ع) و ياران با وفايش و اعالم 

و اثبات عشق به واليت و اهل بيت است.
وى با بيان اينكه بايد در اين ايام در حد توان 
به فقرا كمك كنيم، گفت: صدقات مستحبى 
و ندورات در اين ماه با توجه به شرايط بايد 
به ســمت كمك هاى مؤمنانه بــراى فقرا و 

نيازمندان سوق پيدا كند.
مغيثى ادامه داد: همانند مراحل گذشته اجراى 
رزمايش كمك مؤمنانه كه توسط سپاه و بسيج 

و با همكارى خيرين و نهادهاى مختلف اجرا 
شــد در ايام  محرم نيز اين رزمايش به كمك 

فقرا خواهد آمد.
وى خاطرنشان كرد: مردم مى توانند نذورات 
و صدقه هاى مستحبى را به محرومين فاميل 
و همسايه هاى نيازمند تقديم كنند كه اين كار 

بسيار سفارش شده است.
امام جمعه نهاوند با بيان اينكه بايد تالش كنيم 
نذورات محرم را به اين ســمت سوق دهيم؛ 
اظهار كرد: هيأت هــا در اين زمينه همكارى 
 كنند يا پول نــذورات يا اقالم خوراكى را به 

دست فقرا برسانند.
مغيثى افزود: در روز عيد غدير مردم نهاوند 

همــت كردنــد و 7 هــزار و 500 غــذا را 
به صورت بهداشتى در مساجد شهرستان تهيه 
كردند و به ياد سردار سلگى توزيع كردند كه 
اقدام خوبى بود و در محرم مى شود انجام داد.

وى در بخش ديگرى از ســخنانش با اشاره 
به شــرايط عــزادارى با توجــه به وضعيت 
كرونايــى گفت: وقت عزادارى ها با توجه به 
دستورالعمل ها كم باشد و اگر در هنگام نماز 

باشد بهتر است.
وى اظهار كرد: هم مى شــود عزادارى كرد و 
هم با رعايت دســتورات بهداشتى سالمت 
مردم به خطر نيفتد كه هيأت ها در اين  زمينه 

بايد همكارى داشته باشند.

پنجمين شهردار در پنجمين 
دوره شوراهاى اسالمى كبودراهنگ

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان:

 بخش خصوصى عهده دار اجراى سد گرين خواهد شد

شــهردارى كــه نتواند 
حقوق پرســنل و كارگر 
قطعاً  كند  تأمين  را  خود 
شهرى  مديريت  پس  از 
رهگشــا  برنمى آيد،  هم 
از  زودتر  خيلــى  بايــد 
اين مدت كه در ســمت 
استعفا  بود  شــهردارى 

مى داد

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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قوه قضاييه نسبت به اتهامات مطرح عليه 
مسئوالن ارشد كشور شفاف سازى كند

 مبارزه با مفاســد اقتصادى بايد بدون اغماض و حاشيه سازى هاى 
سياســى و جناحى انجام شود، مبارزه با فســاد اقتصادى هيچ تضاد 
وتعارضى با فعاليت اقتصادى ســالم و ســرمايه گذارى اقتصادى در 
كشــور ندارد و براى موفقيت در اين زمينه بايد از حاشيه سازى هاى 

سياسى و جناحى پرهيز كرد. 
به گزارش ايســنا، معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى 
مبارزه با مفاســد اقتصادى با اشــاره به گزارش دادســتان عمومى و 
انقالب تهران مبنى بر تشــكيل پرونده هاى مرتبط با جرايم ارزى، بر 
لزوم آسيب شناســى از پرونده ها و تخلفات اقتصادى مشابه به منظور 
انجام اصالحات در فرايندها و رويه ها تأكيد كرد: حتماً بايد با كسانى 
كه در اين شرايط سخت جنگ اقتصادى ارز گرفته اند تا كاالهاى مورد 
نياز مردم را وارد كشور كنند و تخلف كرده اند برخورد شديد قضايى 
شــود تا از يكسو خائنان به ملت مجازات شــوند و مسئوالن ذيربط 
در دســتگاه هاى دولتى نيز با آسيب شناسى و اصالح فرايندها از بروز 

تخلفات مشابه جلوگيرى كنند. 
اســحاق جهانگيرى همچنين با اشــاره به ســخنان نايب رئيس اول 
مجلس شوراى اســالمى درباره ادراك عمومى جامعه از وجود فساد 
در ميان مديران ارشد كشور گفت: درحال حاضر شاهد انتشار اتهامات 
اقتصادى عليه برخى مســئوالن رده باالى كشور در رسانه هاى رسمى 
هستيم كه با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع، انتظار عمومى 
اين اســت كه قوه قضاييه در سريع ترين زمان ممكن نسبت به تعيين 
تكليف اين دست از اتهامات اقدام كند و در مورد اتهامات عنوان شده 
شفاف سازى كند در غير اين صورت شاهد شكل گيرى باورى نادرست 
در افكار عمومى نسبت به عملكرد و سالمت همه مديران ارشد نظام 
خواهيم بود.وى افزود: به نظر ضرورى مى رســد كه قوه قضاييه براى 
پاســخگويى به مطالبه مردم و اقناع افكار عمومى نســبت به متخلف 
بودن مسئوالنى كه متهم شــده اند يا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با 
فوريت و شجاعت شفاف سازى كند؛ زيرا در غير اين صورت سرمايه 

اجتماعى نظام و اعتماد مردم آسيب جدى خواهد ديد.

كميسيون آموزش به دنبال رفاه بيشتر 
دانشجويان 

 سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس با اشاره 
به نشست روزگذشته اعضاى اين كميسيون با مديران عامل صندوق 
رفاه دانشــجويان، از اتخاذ تدابيرى براى ارائه تســهيالت بيشــتر به 

دانشجويان خبر داد.
حجت االســالم احمدحسين فالحى در گفت وگو با خانه ملت اظهار 
كرد: نشســت كميسيون آموزش با حضور مديران عامل صندوق رفاه 
دانشجويان وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى و دانشگاه آزاد اســالمى و معاون امور بانكى و 
بيمــه وزارت امور اقتصادى و دارائى جهت ارائه گزارش و تبادل نظر 

اختصاص داشت.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى ادامه داد: در اين 
نشســت گزارشى از اقدامات چند ســال اخير مديران عامل صندوق 
رفاه به كميســيون ارائه شد كه با پيشنهادات و پرسش هايى از جانب 

نمايندگان مواجه شد.
وى يادآور شــد: يكى از اصلى ترين پيشــنهاداتى كه در اين نشست 
مطرح شــد اين بــود كه منابع صندوق در يكى از بانك هاى كشــور 
ســرمايه گذارى شــود تا از محــل ارزش افزوده آن تســهيالتى به 

دانشجويان پرداخت شود.
سخنگوى كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس تصريح كرد: 
تالش داريم، دانشــجو نيز به جاى پرداخت شهريه از وام دانشجويى 
اســتفاده كند و بازپرداخت آن نيز پس از دوره دانشجويى و در دوره 

فارغ التحصيلى باشد.

محرم بهترين فرصت براى بهره مندى 
از نذر سالمت است

 مردم ايران در مواقع حساس از سنت ها استفاده مى كنند تا شرايط 
زندگانى را سامان  دهند. محرم بهترين فرصت براى بهره مندى از نذر 

سالمت است.
عضو كميســيون اجتماعــى مجلس در گفت وگو با ايســنا در مورد 
ضرورت نذر ســالمت در ايــام محرم اظهار كرد: مــردم ما به لحاظ 
اعتقــادى و ســبقه فرهنگى كه دارنــد، حرم بهتريــن فرصت براى 
بهره مندى از ســرمايه هاى اجتماعى و انسانى است. اين سرمايه، نذر 
سالمت اســت. شور و شعور حســينى بايد به سمت كنترل بيمارى 

سوق پيدا كند.
كيومرث ســرمدى افزود: خيلى ها مى توانند نذر ماســك كنند يا نذر 
بســته هاى بهداشــتى كنند. تشــكل هاى مردم و هيأت هاى مذهبى، 
جمعيت هاى مردم نهاد و همچنين ســازمان تبليغات اســالمى، ارشاد 

اسالمى و مجموعه هاى دولتى مى توانند در اين راستا كمك كنند.
نماينده اســد آباد در مجلس شــوراى اســالمى در پايان در پاسخ به 
اين پرســش كه آيا اگر هزينه اين عزادارى ها صرف ارتقاى وضعيت 
سالمت با فرهنگ عاشورايى منافاتى دارد، گفت: عقيده من اين است 
كه هيچ منافاتى وجود ندارد. زمانى هست كه فرد عالقه دارد به خاطر 
سنت قديمى در خانه اش نذرى بپزد كه پختن آن اشكال خاصى ندارد. 
اين فرد مى تواند نذر خود را به ســمت مسأله سالمت هدايت كند و 

اين هدايت منافاتى با فرهنگ عاشورايى ندارد.

اروپايى ها چندين پيشنهاد به ما دادند كه تا 
روز آخر گفتيم نمى پذيريم

 اروپايى ها تا پيش از ارائه قطعنامه ضد ايرانى آمريكا به شــوراى 
امنيت، چندين پيشــنهاد به ايران داده اند كه مورد پذيرش تهران قرار 

نگرفته است، تا روز آخر گفتيم نمى پذيريم.
بــه گزارش فارس، وزيــر امور خارجه جمهورى اســالمى ايران در 
برنامه اى گفت: وزارت خارجه در 5-4 ســال گذشته خيلى در داخل 
صحبت نكرده، چون ما وظيفه خودمان مى دانيم كه از دســتاوردهاى 
نظام در جامعه بين المللى دفاع كنيم. من هميشه به همكارانم مى گويم 
مــا حقوق نمى گيريم كه از خودمان دفاع كنيم. ما حقوق مى گيريم كه 

از ايران دفاع كنيم.
محمدجــواد ظريــف ادامــه داد: امــا تعــدادى از دوســتان مــا برجــام 
را چنــد بــار كشــتند و دفــن كردنــد و تشــييع جنــازه اش را گرفتنــد، 
ولــى جنــازه برجــام آمريــكا را شكســت داد. اينكــه اروپــا مى گويــد 
ــد،  ــو مى كردن ــن وت ــيه و چي ــه روس ــل اينك ــدادم به دلي ــن رأى ن م
ــه  ــم اينك ــد على رغ ــطين رأى مى دهي ــه فلس ــرا در قطعنام ــس چ پ
مى دانيــد متحدتــان، آمريــكا، وتــو مى كنــد؟ پــس چــرا ايــن دفعــه 

رأى نداديــد؟
وى پاســخ داد: به خاطر اينكه يك واقعيتــى در جامعه بين المللى به 
نام برجام و قطعنامه 2231 وجود دارد كه كشــورها احساس مى كنند 
آمريــكا در برابر اجماع جامعه بين المللى ايســتادگى مى كند و به آن 

رأى منفى دادند.

ترامپ احتماال در دور دوم رياست جمهورى با 
ايران توافق مى كند

 نماينده مســتعفى دولت آمريكا در امور ايران مدعى شــده سياســت هاى 
رئيس جمهور كشورش در قبال ايران موفقيت آميز بوده و او احتماالً در دور دوم 

رياست جمهورى خود با ايران به توافق مى رسد.
به گزارش فارس، «برايان هوك»، در مصاحبه اى درباره سياست فشار حداكثرى 
آمريكا عليه ايران مدعى شــد: «ايران در تاريخ 41 ساله خود با بدترين بحران 

اقتصادى روبه رو بوده است و نايبان اين كشور بسيار تضعيف شده اند. 
وى در ادامه ادعا كرد كه ترامپ سياســت بازدارندگى را عليه ايران بازگردانده 
اســت و گفت: «او (ترامپ)، رئيس جمهورى است كه خط قرمز هاى خود را 
تحميل مى كند و اين مســأله وظيفه من را به عنوان يك ديپلمات بسيار آسان تر 

مى سازد.» 

نقشه راه اقتصادى كشور براى «سال هشتم» 
اعالم مى شود

 رئيس جمهور از تدوين ســند راهبردى «نقشه راه اقتصادى كشور» براى 
ســال هشــتم فعاليت دولت تدبير و اميد خبر داد كــه در هفته دولت اعالم 
خواهد شــد و با اجراى آن حوزه هاى مختلف اقتصــادى براى رونق توليد، 

هم افزا خواهند شد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز گذشته در جلسه 
ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت تصريح كرد: دولت با تدوين اين نقشــه راه 
و هدفگذارى دقيق، براى يكســال پيش رو، به دنبال ايجاد انســجام و حركتى 
نظام مند و يكپارچه سازى منابع مالى همه دستگاه ها در كنار مشاركت حداكثرى 
مردم اســت تا عالوه بر ايجاد آرامش و ثبات، مسير توسعه و پيشرفت كشور 

را هموارتر كند.

پارلمان در برابر طرح سازش امارات و رژيم 
صهيونيستى قرار گيرد

 مجالس كشورهاى اسالمى بايد از تمامى اقدامات و ابتكارات پارلمانى براى 
مخالفت و ممانعت از اين توافق ننگين و اســتيفاى حقوق مسلم فلسطينى ها 
اســتفاده كنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس مجلس در پيامى به 
رؤســاى مجالس كشورهاى اسالمى ضمن محكوم كردن طرح سازش امارات 
با رژيم صهيونيستى، اظهار كرد: بدون شك، تنها اراده ملت فلسطين و مقاومت 

است كه مى تواند به آزادى سرزمين اصلى و تاريخى فلسطين منجر شود.
محمدباقر قاليباف در اين پيام به رؤســاى مجالس كشــورهاى اسالمى، طرح 
ســازش امارات متحده عربى با رژيم صهيونيســتى را موجب تضعيف تمام 
تالش هاى كشورهاى اسالمى، ســازمان همكارى اسالمى (OIC) و اتحاديه 

بين المجالس اسالمى دانست.

 رئيس جمهور آمريكا پس از آنكه نتوانست 
از ســد شــوراى امنيت براى تمديد تحريم 
تسليحاتى ايران عبور كند، قصد دارد يك بار 
ديگر شــوراى امنيت را به مبارزه بطلبد و اين 
بار با تفسيرى دونالد ترامپى از قطعنامه 2231، 
مى خواهد تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران 

را بازگرداند.
آنچه در شوراى امنيت به زودى شاهد خواهيم 
بود، نبرد تفاسير حقوقى و سياسى بين المللى 
ميان كشورهاى طرفدار حفظ برجام و مخالفان 
آن به ويژه آمريكا اســت اما بيش از آن نمايش 
قــدرت و اراده سياســى قدرت هــاى بزرگ 
مقابل يكديگر اســت. اين نمايش، صحنه اى 
اســت براى زورآزمايى قدرت هايى كه داعيه 

سردمدارى جهان را در آينده دارند.
 تالش هاى دولت ترامپ 

براى نابودى برجام
تــا زمانى كــه تحريم هاى يكجانبه و فشــار 
حداكثرى آمريكا در سطوح سياسى، اقتصادى 
و امنيتى عليه ايران در صدر اخبار بود و ترامپ 
با آن شــوى تبليغاتى و سياســى اش را پيش 
مى برد، مسأله حل بود و راه هاى انحرافى براى 
تهديد و فشــار به ايران به شكل افراطى دنبال 
نمى شد، اما همين كه «كفگير ته ديگ خورد» 
و از سويى فشارها براى نتيجه موردنظر ترامپ 
كارساز نشد، او به سراغ حاشيه ، اذيت كردن و 
ايجاد هزينه براى ايران، اعضاى باقى مانده در 

برجام و جامعه بين الملل حركت كرد.
به گزارش منتشرشــده از ايســنا، ترور يكى 
از بلند پايه ترين فرماندهــان نظامى در خاك 
كشــورى ديگر، تهديد و ارعــاب در منطقه 
خليــج فارس و تنگه هرمــز به عنوان يكى از 
مهم تريــن آبراه هاى بين المللى ترانزيت كاال و 
نفت و ايران هراسى و يا كشاندن موضوع ايران 
به دادگاه هاى بين المللى درحالى كه شكست او 
از پيش قابل پيش بينى بود و در گام آخر تالش 
براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران در شوراى 
امنيت كــه طبق برجام و قطعنامــه 2231 در 
مهرماه سالجارى و در سال پنجم اجراى برجام 
پس از حدود 13 ســال لغو مى شود از جمله 
اقدامات قابل توجهى بود كه دونالد ترامپ و 

خارجى اش  سياست  دستگاه 
در 3 سال گذشته براى از بين 
بردن برجام انجام داده است. 
اين درحالى اســت كه طبق 
گزارش منتشرشده از مشرق، 
مديرعامل  نوروزپــور  رضا 
خبرگزارى ايرنــا در توييتى 
در رابطه با  ســورپرايز اكتبر 
ترامپ نوشته بود كه پاتريك 
تروس، سفير اسبق آمريكا در 
قطر نوشــته است كه ترامپ 
بــراى رأى آوردن مجدد به 
ايران حمله مى كند و انتخاب 
آبرامز به همين دليل اســت. 
او مى گويد پمپئــو و آبرامز 

او را متقاعد كرده اند آمريكايى ها هرگز رئيس 
جمهــورِ زمان جنگ را از كاخ ســفيد بيرون 

نمى كنند.
پيش  چالش  ماشــه»  «مكانيسم   

روى شوراى امنيت
دونالد ترامپ براى 2 بار پيش نويس قطعنامه اى 
را با هدف تمديد تحريم تســليحاتى ايران به 
شــوراى امنيت ارائه كرد؛ بار نخست با وتوى 
چين و روسيه رد شــد، بار دوم مفتضحانه تر 
از پيش عالوه بر رأى مخالف پكن و مســكو، 
11 عضــو شــوراى امنيت كه در ميــان آنها 
انگليس، فرانســه و آلمان نيز حاضر بودند به 
اين پيش نويــس رأى ممتنع دادند. پس از اين 
شكســت و با وجود اينكه ترامپ به وضوح 
خود در اقدام عليه برجام و ايران در «تنها»ترين 
وضعيت در جامعه بين الملل است همچنان بر 

تالش هاى كور خود اصرار دارد.
در ادامه اقدامات دســتگاه سياســت خارجى 
آمريكا، ترامپ قصد دارد هفته آينده «اســنپ 
بك» يا مكانيسم ماشه را به بهانه نقض فاحش 
برجام و قطعنامه 2231 با اين استدالل كه ايران 
به تعهدات خود طبق برجام عمل نمى كند و به 
پرتاب ماهواره نظامى اقدام كرده اســت، فعال 
كند. مكانيسم ماشه اشاره به بازگشت خودكار 
تحريم ها دارد كه بايد توسط يكى از طرف هاى 

مشاركت كننده در توافق هسته اى فعال شود. 

به لحــاظ تئوريك تالش آمريــكا براى فعال 
كردن مكانيسم ماشه شايد امكان پذير است اما 
قطعا با مخالفت جدى چين و روســيه و حتى 
كشــورهاى اروپايى و ديگر اعضاى شوراى 
امنيت مواجه خواهد شد؛ زيرا از نظر اروپايى ها 
و چين و روسيه، آمريكا در پى «كشتن» برجام 
است و آنها نمى خواهند اجازه دهند اين اتفاق 
روى دهــد. ادامه روند كنونى آمريكا مى تواند 
به درگيرى بيشــتر چين و روسيه با اين كشور 
بينجامد و در نهايت آمريكا در هدفى كه دنبال 

مى كند موفق نخواهد شد.
برجــام و قطعنامه 2231 در ارائه راهكار براى 
برون رفت از شــرايط فعلى ساكت هستند. هر 
چند كه خروج آمريكا از برجام مسجل است 
اما خروج آن از قطعنامه صراحت حقوقى در 
سطح بين المللى ندارد و آمريكا از اين فضاى 
خالى سعى دارد مداخله كند از سويى در تاريخ 
ســازمان ملل چنين وضعيتى كمتر ديده شده 

است.
 موانع سر راه دولت اياالت متحده 

تاكنون تمامى اعضاى باقى مانده در برجام به 
ادامه اجراى برجام تأكيد كرده اند و اين حمايت 
همه جانبــه  كم ســابقه 

همچنان جريان دارد.
 اتحاديه اروپا به صراحت 
گفته اســت بــا توجه به 
اينكــه آمريــكا به طــور 
يك جانبــه از برجــام در 
شد  خارج   2018 ســال 
و در فعاليت هــاى بعدى 
مربوط بــه برجام حضور 
نيافــت، از ايــن رو اين 
به عنوان  نمى تواند  كشور 
در  مشاركت كننده  كشور 

برجام تلقى شود. 
اعالم  باره  اين  در  روسيه 
كرده است به اشتباه فكر 
مى كند بندهاى 10 و 11 قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت به اين كشور امكان مى دهد به اسنپ بك 
براى احيــاى تحريم هاى شــوراى امنيت در 
مورد ايران متوسل شود. هر 2 بند به صراحت 
مى گويند كه اين اقدام (استفاده از اسنپ بك) 
فقط با كمك مراحل پيش بينى شده در برجام 

ممكن است.
چين نيز در آخريــن موضع گيرى خود اعالم 
كرد كه آمريكا تــالش دارد تا از طريق اعمال 
فشــار بــراى تمديد تحريم هاى تســليحاتى 
شوراى امنيت عليه ايران و تهديد به فعال سازى 
بازگرداندن سريع سازوكار تحريم ها (مكانيسم 

ماشه) بيش از اين برجام را تضعيف كند. 
ايران پس از خروج آمريكا با سياســت صبر 
اســتراتژيك آرام آرام آغاز به كاهش تعهداتش 
ذيل برجام كرد و در نهايت در 5 گام به روند 
فعاليت هاى هســته اى خود پيــش از برجام 
بازگشــت اما اين رفتار ايران با توجه به اجرا 
نشدن تعهدات اقتصادى و سياسى كشورهاى 
باقى مانده در برجــام و با وجود انتقاداتى كه 
اعضاى برجام نسبت به ايران مطرح مى كردند 

به فعال شدن مكانيسم ماشه نينجاميد.
بــا اين حال ســخنگوى كميســيون اصل 90
مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با تسنيم 
درباره پيشنهاد طرح دوفوريتى «خروج خودكار 
از برجام درصورت فعال سازى مكانيسم ماشه» 

خبر داد.
على خضريان درباره مكانيســم ماشه توضيح 
داده بود كه در مكانيســم ماشــه بازگشــت 
تحريم ها، قابل وتو نيست بلكه «عدم بازگشت 
تحريم ها» قابليــت وتو دارد. يعنى رأى گيرى 
براى «بازگشت تحريم ها» انجام نمى شود بلكه 
براى «ادامه تعليق تحريم ها» انجام مى شود كه 
حتى اگر شــورا به آن رأى ندهــد، آمريكا يا 

هر كشــورى كه دارى حق وتو است مى تواند 
راى را وتو كــرده و عمال تحريم ها بازگردند. 
بنابراين بــراى حفظ منافع ملى ضرورت دارد 
تا درصورت انجام چنين اقدامى و با توجه به 
اينكه ادامه حضور ايران در برجام با بازگشت 
قطعنامه هاى شوراى امنيت خالى از هر نفعى 
است، بايد الزام به خروج از برجام را به عنوان 

يك اقدام بازدارنده به تصويب رساند.

براى نابودى برجام، ترامپ حاضر به پرداخت چه  هزينه هايى است؟

اروپاييان دنبال حفظ جايگاه شوراى امنيت 
در برابر يكجانبه گرايى ترامپ
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نيش و نوش

نگاه

اتصال تمام مدارس به سامانه ملى اطالعات 
تا ابتداى شهريور

 وزير آموزش و پرورش يا اعالم اينكه تمام مدارس ما طبق قانون و برنامه تا ابتداى 
شهريور به سامانه ملى اطالعات متصل خواهند شد. 

به گزارش مهر، محســن حاجى ميرزايى اظهار كرد: آموزش وپرورش مهم ترين سرمايه 
جامعه را به عنوان امانت در اختيار گرفته است و آينده مردم در آموزش وپرورش شكل 
مى گيرد. كشــور و نظام نيز آينده خود را در اختيــار آموزش و پرورش قرار مى دهد؛ 

بنابراين نهادى است كه بايد مأموريت ها و وظايف خود را انجام دهد. 
حاجى ميرزايى ادامه داد: اكنون مى توانيم بگوييم در تمام كشــور دسترسى به آموزش 

ميسر است.

مردم نگران كمبود واكسن آنفلوانزا نباشند
 رئيس سازمان غذا و دارو، از تأمين واكسن آنفلوانزا به اندازه نياز كشور خبر داد.

محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با مهر، گفت: مردم از بابت دسترسى به واكسن آنفلوانزا 
نگرانى نداشته باشند، ما به اندازه نياز كشور، براى تأمين اين واكسن اقدام كرده ايم. وى 
ضمن توصيه به مردم براى تهيه واكسن آنفلوانزا از داروخانه ها، افزود: به هيچ عنوان سراغ 
خريدهاى اينترنتى نرويد. شانه ســاز با اعالم اينكه توزيع واكســن آنفلوانزا از ماه آينده 
(شــهريور) آغاز مى شود، ادامه داد: در ابتدا اين واكسن براى گروه هاى در معرض خطر 
و بيماران خاص پيش بينى شــده است. رئيس ســازمان غذا و دارو، با عنوان اين مطلب 
كه امسال براى نخستين بار اميدواريم واكسن توليد داخل در دسترس قرار گيرد، گفت: 
برنامه ريزى ها و پيش بينى هاى الزم انجام شده كه امسال واكسن بيشترى وارد كشور شود.

افراد بدون ماسك جريمه مى شوند
 رئيس سازمان نظام پزشكى بيان كرد كه جامعه پزشكى با برنامه دولت براى جريمه 
افرادى كه ماسك نمى زنند و پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كنند موافق است و 
كميته انتظامى ستاد ملى كرونا و شوراى امنيت ملى درحال تدوين دستورالعمل اجرايى 

اين اقدام است.
محمدرضا ظفرقنــدى در گفت وگو با ايرنا درباره اقدام دولت براى جريمه افرادى كه 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت نمى كنند، افزود: ســازمان نظام پزشكى با اين اقدام 
دولت موافق است. بايد سختگيرى ها براى رعايت پروتكل هاى ابالغى بهداشت كرونا 
اجرا شود، همه امور با نصيحت و توصيه امكان پذير نيست، در دنيا نيز اين پروتكل ها 

را با توصيه اجرا نمى كنند و بايد مكانيزمى عملى براى آن تدوين و اجرا شود.

همدان پيام: كاش كرونا هم زبان مى فهميد
 به نظرم خيلى وقت پيش كرونا اين جمله رو ساخته؟!

ايران: درآمد نفت در سفره مرزنشينان 
  اين همه خوشبختى مردم با همين 45 تومن ها آغاز شد!!
همدان پيام: آغاز اعتبار 22 ميلياردى براى اشتغال روستائيان

 تو روستاها فقط پيرمردا موندن، براى اوناهم يه داس بخريد كافيه!!
شهروند: در دوران كرونا 3 تا 6 ميليون ايرانى بيكار شدند

 برن شركت كرونا استخدام بشن!!
كيهان: ظريف: آمريكا نمى تواند مكانيسم ماشه را اجرا كند

 بله دكترجان! همان طور كه نتونست تحريم رو اعمال كنه؟؟
جام جم: گشت داروغه در نظام مالياتى 

 داروغه ماسك زده يا نه؟؟
همدان پيام: باغ 2 هكتارى گل ها در همدان افتتاح شد

 فعال آدرسشو به كرونا نديد!!
همدان پيام: افتتاح تعدادى از واحد هاى شــهرك صنعتى مبل و منبت 

در حاجى آباد مالير
 حاال تو اين افتتاح روبان دست كرونا بود يا قيچى؟؟ 

همشهرى: واكسن آنفلوآنزا تا چند هفته ديگر 
 بدون شرح!!

آفتاب: مسئوالنى كه فقط دكتر هستند!
 بدون شرح!!

تجارت: بازار طال با كاهش قيمت به استقبال محرم رفت 
  به نظر بهتره راهشو آسفالت كنيد تندتر بره!!

مهر: چين گوى صادرات سير همدان را ربود
 همدانى ها كفش چينى پوشيده بودن به كشتى نرسيدن!!
جام جم: خودرو هاى معيوب كف كارخانه ها بيشتر خواهد شد

 بعد از واكسن كرونا يا قبلش؟؟
شهروند: كاهش مرگ ومير روزانه كرونايى در كشور

 اسفند دود كردن براى اين روزها خوبه!!
رسالت: سكونت 180 تبعه خاجى در البرز

  كاش يه قسمت از خونشونو بدن ايرانيا بشينن!!

كنكورى ها امشب و فردا را چگونه بگذرانند؟
 يك روانشــناس، از داوطلبان خواست شــب آزمون حتما خواب 
خوب و كافى داشــته باشند؛ زيرا اگر شــب كنكور خواب درست و 
مناسبى نداشته باشيم، سبب ايجاد خستگى مى شود و اين خستگى سر 

جلسه آزمون تمركز را از ما مى گيرد.
كنكــور به خودى خــود براى داوطلبــان نفس گير، اضطــراب آور و 
استرس زاســت، زيرا دانش آموزان پس از ماه ها سعى و تالش و مطالعه 
در يك آزمون تعيين كننده و سرنوشت ساز شركت مى كنند و كنكور را 
نقطه آغاز آينده تحصيلى و شغلى خودشان مى دانند، اما امسال ويروس 
كرونا تنش هاى ناشــى از كنكور را براى داوطلبان و خانواده هاى آنها 

دوچندان كرده است.
نيما حقيقى، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه كنكور مانند هر آزمون 
ارزشيابى ديگر بر روى زندگى حال و آينده انسان تأثير مى گذارد، اظهار 
كرد: هر چيزى كه تغيير مهم و بزرگى در زندگى انسان ايجاد كند خواه يا 

ناخواه اضطراب زاست؛ مانند ازدواج، مهاجرت، فرزندآورى و...
وى اضطراب را يك احساس دانست و افزود: احساسات انسان از افكار 
او نشــأت مى گيرد و همين افكار مى تواند اضطراب و اســترس ما را 
تشديد كند. «كنكور را خراب مى كنم»، «از پس كنكور برنمى آيم»، «آينده 
را از دست مى دهم»، «به خاطر كنكور كرونا مى گيرم» و... از جمله افكار 
اضطراب آورى اســت كه اگر اين افكار را داشته باشيم، دچار احساس 

اضطراب و استرس مى شويم.
حقيقى، اضطراب و اســترس را كامال يك امر منفى ندانست و عنوان 
كــرد: اضطراب در حد نرمال و طبيعى كمك كننده و خوب اســت و 
سبب مى شود افراد نسبت به يك موضوع مانند كنكور بى خيال نباشند 
و تالش كنند و دقت و توجه خودشــان را باال ببرند و محيط اطراف 
حواسشــان را پرت نكند، اما اضطراب و اســترس زياد و غيرمنطقى 
موجب مى شود كارايى انسان بسيار كاهش يابد و نتواند از دانسته هاى 

خود استفاده كند.
وى با بيان اينكه اضطراب زياد موجب مى شود داوطلبان به پرسش هاى 
راحت نيز پاسخ غلط بدهند، خاطرنشان كرد: اضطراب و استرس مانند 
سرماخوردگى مسرى است؛ بنابراين داوطلبان پيش از و حين آزمون به 
مكالمه هاى ساير داوطلبان درباره وضعيت خود بى توجه باشند و تنها بر 

روى افكارشان تمركز كنند تا دچار اضطراب نشوند.
اين روانشــناس، اضطراب زياد را عامل ايجــاد نفس هاى كوتاه و تند 
دانســت كه يك حالت تنش زاســت و گفت: داوطلبان سعى كنند سر 
جلسه آزمون نفس هاى خود را عميق و آرام كنند تا اكسيژن بيشترى به 
بدن آنان برسد، زيرا هرچقدر مغز انسان اكسيژن بيشترى دريافت كند، 

راحت تر و سريع تر به مسائل پاسخ مى دهد.
حقيقى، همچنين از داوطلبان خواست شب آزمون حتما خواب خوب 
و كافى داشــته باشند و يادآور شــد: اگر شب كنكور خواب درست و 
مناسبى نداشته باشيم، سبب ايجاد خستگى مى شود و اين خستگى سر 
جلسه آزمون تمركز را از ما مى گيرد و دقت الزم را براى پاسخگويى به 
پرسش ها نخواهيم داشت. خوردن وعده هاى غذايى كامل در روز آزمون 
نيز به رفع خســتگى و از بين رفتن احساس ضعف كمك مى كند، زيرا 

خستگى و ضعف بر روى عملكرد ما اثر منفى مى گذارد.
وى با تأكيد بر لزوم مطالعه پرسش هاى آزمون با دقت و تمركز، عنوان 
كرد: توجهات افراد تحت تأثير شــرايط تغيير مى كند، بنابراين داوطلبان 
ســعى كنند پرسش ها را درســت و دقيق بخوانند تا با دريافت مفهوم، 

پاسخگويى را براى خود راحت تر كنند. 

*فاطمه كاظمى »
 معموال شــهروندان، شــهردارى ها را با شــرح 
وظايفى چون اقدامات عمرانى مى شناســند اما اينكه 
شهردارى يك منطقه در همدان در كنار آسفالت ريزى 
و جدول ســازى و اصــالح پياده رويها بــه اجرا و 
برگــزارى برنامه هاى فرهنگى اقــدام كند و در اين 
زمينه طرح هــا و ايده هايى بدهد كــه پيش تر نمونه 
آن در شــهردارى مناطق ديده نشده، يعنى مدير اين 
منطقه آنقدر خوش فكر است كه به اهميت مسئوليت 
اجتماعى در مديريت شهرى پى برده است. برگزارى 
«پويش نوروز 99؛ نوروز كتاب خوانى» درســت در 
روزهايى كه همه هم و غم مسئوالن اين شهر در خانه 
نگهداشتن شــهروندان به منظور جلوگيرى از شيوع 
كرونا بــود، بهترين برنامه فرهنگى بود كه يك مدير 
مى توانســت در راستاى عمل به مسئوليت اجتماعى 
اجرا كند. با اجراى ايــن برنامه هم هزاران كتاب در 
نوروز بى رمق 99 به فروش رفت و هم شــهروندان 
يك ســرگرمى بزرگ بــراى خانه ماندن داشــتند يا 
اجراى ايده راه اندازى «استديو يك» به عنوان سلسله 
ويدئوهاى كوتاه در فضاى مجازى كه به مســائل و 
مشكالت شهروندان ساكن در منطقه يك مى پردازد، 
شهروندانى كه ذهنشان به مطالب و فيلم هاى كوتاه در 
فضاى مجازى عادت كرده را قانع مى كند مســائل و 
مشكالت و دغدغه هايشان را براى اين برنامه ارسال 
كنند و مطمئن باشند كه پاسخ دريافت خواهند كرد. 
ســاخت مجموعه اى به نام «موشن گرافيك فرهنگ 
شــهروندى» از ديگــر برنامه هاى جالبى اســت كه 
شــهردارى منطقه يك در طول هفته هاى اخير اجرا 
كرده اســت. در اين مجموعه مســائلى مانند حقوق 
شهروندى، مسئوليت  اجتماعى، حفظ محيط زيست 
و درختان، اســتفاده از وســائل حمل و نقل عمومى 
و مانند اين به صورت موشــن گرافى به شــهروندان 
آموزش داده مى شــود و با توجه به شــرايط امروز 
اســتفاده از موشــن گرافى خوش فكــرى خاصــى 
مى طلبد. اهتزاز پرچم امــام رضا(ع) و پرچم مزمين 
به نام اميرالمؤمنيــن(ع) در روز والدت امام رضا(ع) 
و هفتــه واليت نيز توجه شــهردارى منطقه يك به 
اعتقادات مذهبى مردم همدان را نشان مى داد، آن هم 
در روزهايى كه انسان ها به معنويت براى گذر از اين 
روزهاى سخت بيشتر از هر زمان ديگرى نياز دارند؛ 
بنابراين مى توان گفت شــهردارى منطقه يك الگوى 
مديريت شــهرى در پرداختن به مسئوليت اجتماعى 
است. با مســعود دهبانى صابر مدير شهردارى منطقه 
يك همدان به گفت وگو نشســتيم و از تفكرى كه 

پشت برگزارى اين برنامه ها وجود دارد، پرسيديم. 
 در نخستين روزهاى بهار كه بخش زيادى 
از شهر به دليل شيوع كرونا تعطيل شد، پويش 
«نوروز 99؛ نوروز كتابخوانى» را برگزار كرديد 
كه مسئوالن زيادى به اين پويش پيوستند و 
شهروندان هم استقبال زيادى از آن داشتند. 

چه شد كه اين پويش را برگزار كرديد؟ 
پويــش «نوروز 99، نوروز كتابخوانى» با شــعار «در 
خانه مى مانيم» و با هدف مشــاركت همه شهروندان 
در رعايت نكات بهداشتى و افزايش سرانه كتابخوانى 
ايجاد شد كه خوشبختانه استقبال گسترده اى از سوى 

همشهريان نيز در اين پويش صورت گرفت. در ادامه 
با توجه به لزوم در خانه ماندن و همچنين اســتقبال 
گسترده و درخواست هاى شهروندان همدانى مبنى بر 
ادامه اين پويش تصميم بر آن شــد كه اين پويش به 
مدت يك هفته ديگر تمديد شــود. اين پويش براى 
گروه ســنى خاصى درنظر گرفته نشده بود و تمامى 
افراد و اقشار جامعه مى توانستند در آن شركت كنند و 
در انتها نيز به قيد قرعه كشى به آنها هديه اى داده شد. 
همكارى كتابفروشى ها با ما در اين پويش و تعهدى 
كه به اجراى آن داشتند موجب شد بيش از هزار جلد 
كتاب در خانه شهروندان به آنها تحويل داده شود كه 
بيشــتر اين كتاب ها را رده سنى كودكان و نوجوانان 

تشكيل مى داد.

 چنــد هفته اى اســت در فضاى مجازى 
برنامه اى با عنوان «اســتوديو يك» آغاز به 
كار كرده و در آن مشكالت شهروندان منطقه 
يك مطرح و در ادامه رفع مى شود. درباره اين 

برنامه توضيح دهيد.
هدف از راه اندازى اين اســتوديو برقــرارى ارتباط 
بيشتر با همشهريان عزيز، پوشش سريع رويدادها و 
اتفاقات و همچنين تبادل نظر درباره مسائل آموزش 
شهروندى است. الزمه مديريت صحيح در يك شهر، 
همراهى هرچه بيشــتر شهروندان با مديريت شهرى 
است. نبود اطالع رسانى مناسب و ناآشنايى شهروندان 
با خدماتى كه از ســوى شــهردارى ارائه مى شــود، 
موجب مى شــود تعامل ســازنده اى كه در اين بين 
بايســتى وجود داشته باشد، شكل نگيرد. وجود يك 
تعامل سازنده بين مديريت شهرى و شهروندانى كه با 
افكار و عاليق مختلف در يك شهر زندگى مى كنند 
امرى بســيار ضرورى و مهم اســت كه اين تعامل 
مى تواند به برقرارى ارتباط مســتقيم و حل مســائل 
و مشكالت شــهرى بپردازد. هنر ارتباطات ريشه اى 
عميق در فرهنگ ايرانى اســالمى كشــور ما دارد و 
برنامه ريزى و شناخت همه جانبه ظرفيت هايى كه در 
اين زمينه وجود دارد، مى تواند زمينه ساز پلى مستحكم 
ميان مردم و مديريت شهرى باشد كه استفاده از عنصر 
خالقيت جهت توليد محتواى به روز و جديد بسيار 
ضرورى است. با راه اندازى «استوديو يك» عالوه بر 

پوشــش رويدادها و اتفاقاتى كه در سطح منطقه يك 
رخ مى دهد، سعى داريم برنامه هايى به منظور معرفى 
شــهر همــدان، فرهنگ بزرگ اين شــهر و مباحث 
آموزش شهروندى داشــته باشيم و با ايجاد ارتباطى 
مستمر ميان همشهريان عزيز همدانى به پيشرفت هر 

چه بيشتر شهر همدان كمك كنيم.
 با حضــور رئيس كميســيون فرهنگى 
اجتماعى شوراى شــهر از مجموعه موشن 
گرافيك فرهنگ شهروندى رونمايى كرديد. 
با اجراى اين برنامه چه هدفى دنبال مى كنيد؟ 
توسعه پايدار و همه جانبه يك جامعه در گرو آموزش 
مناسب شهروندان آن جامعه است. آموزش شهروندى 
در اثر نياز شــهروندان به وجود مى آيد و با ساخت 
محتواى مناســب و اثربخش مى توان الگوى رفتارى 
مناســبى در زمينه هاى مورد نياز ايجاد كرد. در دنياى 
امروز آموزش هايى موفق هستند كه بتوانند به صورت 
مســتمر و در كوتاه ترين زمان ممكــن مخاطب را 
تحت تأثير قرار داده و موجب اصالح رفتار نامناسب 
او بشوند، استمرار داشتن برنامه هاى مناسب مى تواند 
موجب ايجــاد تغييراتى بزرگ در بلندمدت شــود. 
شــناخت نقاط قوت و ضعف فضاى مجازى بسيار 
مهم اســت و توجه به ظرفيت هايى كه مى تواند در 
جذب مخاطبين مؤثر باشد، نقطه اى كليدى در مباحث 

آموزش شهروندى به شمار مى رود. 
در ســالجارى با توجه به شــيوع ويــروس كرونا 
برنامه هــاى حضــورى كــه در حــوزه آموزش 
شهروندى داشتيم، متوقف شده اند و اين آموزش ها 
از طريق فضاى مجازى و ســاخت موشن گرافيك 
به شهروندان ارائه خواهد شد. با توجه به استقبال 
شهروندان همدانى از اســتوديو يك كه همان طور 
كه گفته شــد يكى از مباحثى كه در اين برنامه به 
آن پرداخته مى شــود مباحث آموزش شــهروندى 
است، مجموعه موشن گرافيك فرهنگ شهروندى 
از اين اســتوديو پخش خواهد شــد. در مجموعه 
موشــن گرافيك فرهنگ شــهروندى ســعى شده 
است تا با ســاخت قسمت هاى حدودا 90 ثانيه اى 
پيام هاى شهروندى را در كوتاه ترين زمان ممكن و 
با بيشترين تأثيرگذارى به شــهروندان ارائه دهيم. 
سعى شده است تا مســائل مختلف شهروندى از 

جمله: حقوق شهروندى، مسئوليت هاى اجتماعى، 
حفظ محيط زيســت و درختان، استفاده از وسائل 
حمل و نقــل عمومى و مانند اين در اين مجموعه 
گنجانده شــود تا شــاهد همراهى هرچه بيشــتر 
شهروندان با مديريت شــهرى در ساخت شهرى 

ايده آل باشيم.
 در روزهايى كه به دليل شيوع كرونا امكان 
دهه  به مناسبت  مذهبى  جشن هاى  برگزارى 
كرامت و هفته واليت وجود نداشــت، اهتزاز 
پرچم امام رضــا(ع) و اميرالمومنين(ع) را در 
برنامه هايتان گنجانديد. چه شــد كه به اين 

فكر افتاديد؟
عيــد غدير خم يكى از بزرگ ترين اعياد مســلمانان 
است. احاديث بســيارى درباره اين عظمت اين عيد 
وجود دارد و در ســالجارى كه مردم درگير ويروس 
كرونا بودنــد الزم بود كه جشــن ها و آذين بندى ها 
به صورت ويژه انجام شــود تا سبب افزايش روحيه 
شــادابى و نشاط در جامعه شــود. توجه به مباحث 
فرهنگى و ارزش هاى دينى در كنار انجام امور عمرانى 
از جايگاه بسزايى برخوردار است. پيش از آغاز ايام 
دهه واليت و امامت به صورت گســترده اى نســبت 
به آذين بندى ســطح منطقه اقدام كرديم تا شهروندان 
بــا گذر از معابر و ميادين شــهر بزرگى اين اعياد را 
احســاس كنند تا بتوانيم روحيه شــادابى و معنويت 
را در جامعــه به بهترين شــكل رواج دهيم. از ديگر 
اقدامات اين منطقه برافراشتن پرچم 150 متر مربعى 
امير المؤمنين(ع) در شــب والدت امام هادى(ع) بود 
كه ضمن رعايت پروتكل هاى بهداشــتى با حضور 
جمعى از مســئوالن و مردم شهر همدان برگزار شد. 
يكى از سنت هاى حسنه كه درباره عيد غدير وجود 
دارد سنت اطعام مؤمنين است كه روايات و احاديث 
بســيارى نيز در اين باب وجود دارد و خوشبختانه با 
همكارى مجموعه شهردارى منطقه يك بيش از هزار 
و 600 غــذا در روز عيد غدير توزيع شــد. از ديگر 
برنامه هاى اين منطقه در شب عيد غدير اجراى مراسم 
نورافشانى و جشن در 14 مسجد و محله سطح منطقه 
يك بود تا تمامى شــهروندان اين منطقه بتوانند اين 

مراسم را مشاهده كنند.
 با اين حســاب به نظر مى رســد توجه 
ويژه اى به مقوله «مســئوليت اجتماعى» در 

دوران مديريتتان داريد...
هنگامــى كه دربــاره مســئوليت اجتماعى صحبت 
مى كنيم، به ارجحيت نفع جمعى به منافع شــخصى 
و ســازمانى اشــاره داريم. اين بدان معناســت كه 
چنانچه مشــاغل بخواهند بر پايه اصــول و قواعد 
مســئوليت پذيرى اجتماعى پيش بروند، بايد در كنار 
هدف خود، به منافع جامعه نيز توجه كنند. مسئوليت 
اجتماعى بدان معنى است كه افراد و شركت ها وظيفه 
دارند به طور كلى در راســتاى حفــظ منافع محيط 
زيستى و بهبود وضعيت جامعه عمل كنند. البته اگر 
بخواهيم اين مقوله را به شركت ها نسبت دهيم، بايد 
CSR از آن با عنوان مسئوليت اجتماعى شركت ها يا

ياد كنيم. ما نيز در شهردارى منطقه يك تالش كرديم 
به ســهم خود مسئوليت اجتماعى را در برابر شهر و 

شهروندان انجام دهيم.

نخستين روز 
برگزارى كنكور 

كليد خورد
■ نماينده سازمان سنجش آموزش 

كشور: والدين از تجمع در مقابل 
حوزه هاى امتحانى پرهيز كنند

 آزمون هــاى كشــورى كــه قرار بــود طبق 
روال ســال هاى گذشــته در تيرماه برگزار شود، 
امســال به دليل شــيوع ويروس كرونــا و لزوم 
حفظ ســالمت مردم به تعويق افتــاد واز همان 
ابتداى شــيوع كرونا كه بــه تعطيلى مدارس و 
لغــو آزمون هــاى آزمايشــى و كالس هاى فوق 
برنامه بســيارى از داوطلبان كنكورى منجر شد 
كه بســيارى از داوطلبان را تحت فشار روحى و 
روانى قرار داد اما پس از كش وقوس هاى فراوان 
در زمان برگزارى كنكور ســرانجام تاريخ دقيق 

برگزارى آزمون كليد خورد.
آزمون سراســرى 99 به عنوان يكــى از مهم ترين 
آزمون ها، امروز در سراسر كشور و در سايه كرونا 

با رقابت بيش از يك ميليون داوطلب آغاز شد.
كنكور سراســرى ســالجارى برخالف سال هاى 
گذشــته كه 2 روزه بود، امســال در 4 روز از 29 

مردادماه تا يكم شــهريورماه برگزار مى شود، اين 
آزمون يك ميليــون و 393 هزار و 233 داوطلب 
دارد كــه در 3 هزار و 300 حوزه فرعى امتحانى، 
773 حــوزه اصلى تعــداد حوزه ها رو به افزايش 

است و 392 شهر اصلى به رقابت مى پردازند.
29775داوطلب كنكور در همدان 

استان همدان با شركت با شركت 29 هزار و 775
داوطلب همزمان با سراســر كشــور و با رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى در 11 حــوزه  مختلف 
امتحانى برگزار مى شود كه از اين تعداد داوطلب، 
16 هــزار و 891 نفــر شــامل 56/73 درصد زن 
و 12 هــزار و 884 نفر شــامل 43/27 درصد از 

شركت كنندگان مرد هستند.
شــهر همدان بــا نزديك به 15 هــزار داوطلب، 
بيشــترين شركت كننده را در اســتان دارد، از اين 
تعداد داوطلــب، 7 هزار و 476 داوطلب دختر و 
پســر در 5 دانشكده دانشــگاه بوعلى سينا در اين 

آزمون شركت مى كنند.
آزمــون عمومــى و اختصاصــى داوطلبان گروه 
آزمايشى هنر در صبح روز چهارشنبه 29 مردادماه، 
داوطلبان گروه هاى آزمايشى علوم رياضى و فنى 
و علوم انسانى در صبح روز پنجشنبه 30 مردادماه، 
داوطلبان گروه آزمايشى علوم تجربى صبح جمعه 
31 مردادماه و داوطلبان گروه آزمايشى زبان هاى 
خارجى صبح روز شنبه يكم شهريورماه در 392
شهرستان و بخش مختلف كشور برگزار مى شود.

در زمان حضور در جلســه آزمون، همراه داشتن 

پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملى 
و يا اصل شناسنامه عكس دار الزامى است

درِ حوزه هاى امتحانى رأس  ســاعت  7:30 صبح 
بسته خواهد شد و فرايند برگزارى آزمون صبح ها 
رأس  ساعت  8:00 آغاز مى شود؛ بنابراين از ورود 
داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه هاى امتحانى 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
 خانواده ها تا حــد امكان كنكورى ها را 

همراهى نكنند
بوعلى  دانشــگاه  در  سنجش  ســازمان  نماينده 
ســينا از همكارى نيروى انتظامى و كارشناسان 
بهداشــت و ســالمت براى جلوگيرى از تجمع 
نكردن والدين داوطلبان هنگام برگزارى آزمون 
سراســرى كنكور خبر داد و گفــت: خانواده ها 
تا حــد امــكان كنكورى ها را همراهــى نكنند 
و درصــورت ضــرورت فقط يك نفــر همراه 
داشــته باشند، امســال به دليل شــرايط خاص 
شــيوع ويروس كرونا، نگران همراهى و تجمع 

هستيم خانواده ها 
 ســيدمهدى مســبوق در رابطــه بــا رعايــت 
پروتكل هاى بهداشــتى در اين آزمــون توضيح 
داد: بحــث تحويل امانات و بازرســى را كه فقط 
با گيت انجام مى دهيم، خارج از ســاختمان حوزه 
درنظر گرفته ايم، خط كشــى هاى الزم انجام شده 
تا داوطلبان با فاصله وارد حوزه شــوند، پذيرايى 
داوطلبان به صورت سلف سرويس است، ماسك 
و پــد الكلى در اختيار داوطلبان قرار مى گيرد، در 

بدو ورود به حوزه 2 دســتگاه استريل گذاشته ايم 
كه داوطلبان به محض ورود دســت هاى خود را 
استريل كرده و در ورودى هر حوزه يك حوضچه 
آب ژاول قرار داديم كــه داوطلبان بايد از داخل 

آن عبور كنند.
وى تصريــح كرد: همه عوامــل اجرايى مجهز به 
ماســك 3 اليه معمولى، دستكش التكس و شيلد 

هستند.
نماينده ســازمان ســنجش كشــور با بيان اينكه 
به خانواده هــا توصيه اكيد مى كنيــم از تجمع و 
مشــايعت داوطلبان پرهيز كنند، تبيين كرد: قرار 
شــده مأموران نيــروى انتظامى و كارشناســان 
بهداشــت و ســالمت با ما بــراى تجمع نكردن 

والدين همكارى كنند.

 داوطلبان مبتال به ويروس در بيمارستان 
سينا آزمون مى دهند

مسبوق در رابطه با داوطلبان مشكوك به كروناويروس 
نيز گفت: افرادى كه خوداظهارى و اعالم كرده اند به 
اين ويروس مبتال هســتند، در بيمارستان سينا از آنها 
آزمون مى گيريم و كسانى كه عالئم دارند و مشكوك 
هستند با تشخيص كارشناسان مربوطه كه در حوزه 
مستقر است، جايى را پيش بينى كرديم كه جدا از ساير 

داوطلبان آزمون دهند.
 زمان اعالم نتايج نهايى كنكور 99

 وى در پايان افزود: بر اســاس اعالم مســئوالن 
سازمان ســنجش آموزش كشــور، نتايج نهايى 
كنكور سراسرى 99، هفته نخست آبان ماه منتشر 

مى شود.

منطقه يك، الگوى مديريت شهرى در پرداختن به مسئوليت اجتماعى
■ شهردارى منطقه يك: اميدواريم شاهد همراهى هرچه بيشتر شهروندان با مديريت شهرى در ساخت شهرى ايده آل باشيم

گزارش ويژه
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  (نوبت دوم) 

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

شركت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات، انجام خدمات متصديان ايستگاه هاى آب و هوا شناسى در محدوده عملكرد 
شركت آب منطقه اى همدان به صورت حجمي، در سال99را به شركت هاي واجد صالحيت كه مورد تاييد سازمان كار و امور اجتماعي  مي باشند واگذار نمايد.

1- مدت اجراي كار: 8 ماه از سال99
2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان بيمه-  تلفن : 9- 8220737 

3(081)  و فاكس: 38247993 (081)  
3- محل اجراي كار : (در سطح استان همدان)

4- برآورد اوليه: 4,930,110,839 ريال (بدون احتساب بيمه و سود)
5-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ  247,000,000 (دويست و چهل و هفت ميليون  ) ريال كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل  با رعايت مفاد 
آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار تسليم و 

همچنين در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بار گذارى شود.
مورخ  123402/ت50659ه  شماره  نامه  (تصويب  دولتى  معامالت  تضمين  نامه  ايين  در  مندرج  فرمت  با  مطابق  كارفرما  بنفع  بانكى  نامه  ضمانت  الف: 

1396/09/22 هيات وزيران )
ب : واريز وجه به حساب سيبا تحت عنوان سپرده آب منطقه اي همدان به شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد 

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حد اقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده وبراي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشدو عالوه برآن ضمانتنامه 

بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى  تنظيم شود.
6- مهلت  و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 99/05/28 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 99/06/03 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir به فروش مى رسد .
7- تصوير گواهينامه صالحيت شركت خدماتي از اداره  كل تعاون كار وامور اجتماعي در كدشماره 4: خدمات عمومى و كدشماره6: امورتاسيسات، در 

پاكت ب الزامى است .
8- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ 700,000 ريال است كه بايد به حساب شماره 4001116404020914 بانك مركزى بنام 

شركت آب منطقه اي همدان واريز و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بار گذارى گردد.
9- تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت در مناقصه  ندارند حداكثر 

تا تاريخ 99/05/26 مي باشد.
10- تاريخ و مهلت تحويل اسناد تكميل شده: شركت كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه را پس از تكميل حداكثر تا پايان وقت ادارى  روز  دو شنبه  
مورخ 99/06/17 در پاكت الك و مهر شده هم  به صورت فيزيكى به دبيرخانه  حراست شركت آب منطقه اي همدان تحويل و هم بصورت الكترونيكى در 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت بار گذارى گردد. 
- تاريخ بازگشايي پاكات : پيشنهادات واصله در ساعت 10 روز سه شنبه  مورخ 99/06/18  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  در كميسيون 

مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است. 
ضمنا هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد .

(م الف 766)

99/05/29

انجام خدمات متصديان ايستگاههاى آب و هوا شناسى در محدوده عملكرد شركت آب منطقه اى همدان به صورت حجمي ، در سال99
شماره 99/2- الف

دان

آگهي اجاره ساختمان (نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان در نظر دارد ساختمان 
ساختمان  جنب  عشقي،  ميرزاده  خيابان  در  واقع  اداري 

بورس (ساختمان حافظ) خود را بصورت اجاره ساليانه از طريق مزايده واگذار 
نمايد. متقاضيان جهت دريافت و تحويل اسناد مزايده حداكثر تا پايان وقت 
اداري روز پنج شنبه مورخ 99/06/12  به دبيرخانه كميسيون معامالت واحد 

همدان مراجعه نمايند.

علت تجمع برخى شهروندان همدانى 
در مقابل فرماندارى

 مدير روابط عمومى فرماندارى شهرستان همدان درباره تجمع در مقابل در 
فرماندارى گفت: تجمع روز دوشنبه تعدادى از شهروندان بابت آسفالت كوچه 

و خيابان بوده كه به فرماندارى مربوط نمى شود.
على بابايى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تعدادى از شــهروندان شهرك 
فرهنگيان با تجمع در جلوى فرماندارى همدان خواســتار آسفالت خيابان و 
كوچه هاى آن منطقه بودند اين درحاليست كه موضوع آسفالت متولى خود را 

دارد و به فرماندارى مربوط نيست.

وى با بيان اينكه اين افراد ســاكنان ساخت و ســازهاى غيرمجاز در انتهاى 
شهرك فرهنگيان بودند، تصريح كرد: اين ساخت و سازهاى غيرمجاز از پيش 
يكسرى خدمات را دريافت كردند و درحال حاضر توقع دارند معابرشان آسفالت 

شود.
بابايى افزود: اين افراد ســاكنان خيابان خرد واقع در بين شهرك فرهنگيان و 
روســتاى على آباد كه به تازگى به همدان الحاق شده است، قرار دارند كه اين 

خيابان در تملك آب و فاضالب است.
وى با بيان اينكه تجمع كنندگان به شــهردارى هدايت شدند، ادامه داد: اين 
امالك معارض آب و فاضالب هســتند كه درحال حاضر درخواست آسفالت و 
شبكه فاضالب دارند. از طرفى متولى آسفالت شهردارى است كه بايد از طريق 

شهردارى اين موضوع پيگيرى شود.
به گزارش ايسنا، براساس استعالمى كه از شركت آب و فاضالب همدان گرفته 
شد، اين معبر محل عبور خط انتقال فاضالب همدان است كه براساس نظرات 

كارشناسان اين حوزه، تردد در آن مانند راه رفتن روى يك بمب اتم است.
در فاضــالب مقدار زيادى گاز متان توليد مى شــود كــه هر لحظه امكان 
انفجار وجود دارد و شــركت آب و فاضالب همدان ســاليان سال است كه 
از مسئوالن امر خواســته جلوى ساخت و سازهاى غيرمجاز اين منطقه را 
بگيرند اما با وجود اين شــاهد رشد ساخت و ســازهاى غيرقانونى در اين 
معبر هستيم كه نه تنها برخالف قوانين شهرسازى بوده بلكه جان ساكنان 

اين منطقه را به خطر مى اندازد.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: احسان محمودي، بنت الهدي نوري، 

مهناز روزبهاني، آزاده صفي، مهديه سليمي
عكاس: پوريا پاكيزه

شماره دفتر: 38380753
شماره نمابر: 38381162

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

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

سرانجام نامعلوم ميدان بار همدان
شهردارى بى خيال است يا شورا؟!

 سال 90 بود كه قهرمانى مطلق، فرماندار وقت همدان از خريد زمين 
براى ميدان ميــوه و تره بار همدان خبر داد و 3 نقطه در حريم شــهر 
همدان با فاصله بسيار مناسب و دسترسى مطلوب درنظر گرفته شد تا 

نيازهاى كالن شهر همدان در اين حوزه را تأمين كند.
2 نقطه در جاده تهران و يك نقطه نيز در جاده مالير درنظر گرفته شد 
كــه پس از ارزيابى همه جوانب، يك نقطه از اين 3 مورد به مســاحت 
50 هكتار براى اين كار خريدارى شد. سال 91، سيدمسعود عسگريان، 
شــهردار وقت همدان از آغاز طراحى پروژه ميدان ميوه و تره بار جديد 

همدان خبر داد.
ســپس در ســال 92، جعفرپور، معاون وقت خدمات شهرى شهردارى 
همــدان اعالم كرد: ميدان بار ميوه و تره بار همدان به عنوان بزرگ ترين 
ميدان بار غرب كشور تا 2 سال آينده با امكانات ويژه در محل جديد در 

مسير آزادراه همدان- تهران ساخته خواهد شد.
همان سال شــهردار وقت اميد داشــت در مدت 24 ماه آينده اجراى 
فاز نخســت غرفه ها را بتوان انجام داد اما در ادامه پيگيرى ها سال 93، 
قديمى، مديرعامل وقت سازمان ميوه و تره شهردارى همدان همچنان 
خبر داد: ميدان بار جديد همدان 3 ســال ديگر به بهره بردارى مى رسد؛ 
يعنى سال 96 بايد ميدان بار جديد به بهره بردارى مى رسيد اما با گذشت 
7 ســال از آغاز عمليات اجرايى اين پروژه چندى پيش شورانشينان از 

تعيين تكليف اين پروژه دم زدند.
 كنسرســيوم نتوانســته انتظارات مديريت شهرى را 

برآورده كند
معاون فنى و عمرانى شهردارى همدان در اين باره در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه در پروژه ميدان ميوه و تره بار همدان كنسرسيوم نتوانسته 
انتظارات مديريت شــهرى را برآورده كند، مطرح كرد: از روند پيشرفت 

فيزيكى پروژه ميدان ميوه و تره بار جديد همدان ناراضى هستيم.
عزيزا... يوســفى با اشــاره به اينكه پروژه ميدان ميــوه و تره بار همدان 
قرارداد بين شــهردارى و كنسرسيوم است، اظهار كرد: در جلساتى كه 
در شــوراى شهر و فرماندارى برگزار شــد، مقرر شد اين پروژه تا پايان 
خردادماه بتواند پيشرفت داشته باشد اما اين كنسرسيوم به تعهدات خود 
عمل نكرد و مجدداً در هفته گذشته در جلسه اى كه با رياست فرماندار 
همدان و اعضاى شــوراى شهر همدان برگزار شــد، مباحث طراحى و 
قيمت بيان و قرار شد كنسرســيوم به تعهدات خود مبنى بر ساخت و 

تسريع در پيشرفت فيزيكى پروژه اقدام كند.
وى با تأكيد بر اينكه اين كنسرســيوم نتوانســته آنچه انتظار مديريت 
شــهرى بوده، برآورده كند، درباره فسخ قرارداد اين پروژه، تصريح كرد: 
اگر مديريت شهرى و استان به اين نتيجه برسد كه اين قرارداد بايد فسخ 

شود، حتماً انجام مى شود.
يوســفى با بيان اينكه پيشــرفت فيزيكى اين پروژه كمتر از ده درصد 
است، ادامه داد: اين درحاليست كه تاكنون بايد حداقل يكى از الين هاى 

غرفه ها آماده مى شد كه متأسفانه محقق نشده است.
اين مقام مســئول يادآور شد: سرمايه گذارى اوليه براساس برآوردى كه 
در ســال 95 صورت گرفته، حــدود 152 ميليارد تومان بوده كه آورده 
ســرمايه گذار 125 ميليارد تومان و آورده شهردارى 42 ميليارد تومان 
اســت اما متأسفانه دچار افزايش نامتعارف هزينه هاى مصالح شديم كه 

به قطع در اين پروژه تأثير خواهد داشت.
 پيشرفت 45 درصدى سايت موزه ميدان امام

معاون فنى و عمرانى شهردارى همدان درباره پروژه سايت موزه ميدان 
امــام خمينى(ره) نيز يادآور شــد: اين پــروژه درحال حاضر 45 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد و اميدواريم تا پايان امسال به بهره بردارى برسد.

وى با اشاره به اينكه مشغول مناقصه براى انتخاب پيمانكار هستيم، بيان 
كرد: متأسفانه 3 جانبه بودن قرارداد اين پروژه موجب شد كارها طوالنى 
شــود اما در نهايت مديريت شــهرى به اين نتيجه رسيده كه از منابع 

داخلى اين پروژه را به اتمام برساند.
يوســفى خاطرنشان كرد: پروژه سايت موزه ميدان امام در قالب قرارداد 
3 جانبه بين راه و شهرســازى، ميراث فرهنگى و شهردارى اجرايى شد 
كــه 2 ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبار از منابع بازآفرينى براى اين 
پروژه تخصيص يافت كه متأسفانه به داليل فنى پروژه دچار مشكل شد 

و قرارداد اوليه با پيمانكار خاتمه يافت.
وى گفت: درحال حاضر مديريت شهرى تصميم گرفته كه پروژه سايت 
موزه ميدان امام را از منابع داخلى به اتمام برســانيم كه هم اكنون 45

درصد پيشرفت دارد و اميدواريم تا پايان سال به بهره بردارى برسد.
معاون فنى و عمرانى شهردارى همدان اعتبار الزم براى اتمام اين پروژه 
را 4/5 ميليارد تومان دانست و افزود: به دليل افزايش بسيار زياد قيمت 

مصالح ممكن است افزايش داشته باشد.
 پيشرفت 83 درصدى پل سردار همدانى

وى از پيشرفت 83 درصدى پل سردار همدانى خبر داد و گفت: از اسفند 
سال گذشته به دنبال خريد كابل براى مدول چپ گرد اين پل هستيم اما 

به دليل مسائل تحريم و كرونا هنوز موفق به خريد نشده ايم.
يوســفى با اشاره به اينكه نظر مشاور بر تهيه كابل خارجى است، افزود: 
20 تا 25 شــهريورماه كابل ها به محل كارگاه وارد و پيش بينى مى شود 
فاز نخست پل سردار همدانى در دهه فجر امسال به بهره بردارى برسد.

وى با تأكيد بر اينكه تالش داريم اين اتفاق در دهه فجر بيفتد، بيان كرد: 
درحال حاضر پروژه فعال است و رمپ ها و پياده روسازى درحال اجراست 
و تالش داريم اين اتفاق بيفتد اما وضعيت اعتبارى مناســب نيست و از 

طرفى كرونا هم مباحث كارگرى را تحت تأثير قرار داده است.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اعتبار اوليه پل سردار همدانى حدود 43

ميليارد تومــان بوده كه با توجه به افزايش قيمت ها تاكنون عملكرد ما 
به صورت نقدى و تهاترى قابل قبول است.

 اتمام پروژه هدايت آب هاى سطحى
معاون فنى و عمرانى شهردارى همدان در بخش ديگرى به اجراى پروژه 
هدايت آب هاى ســطحى در همدان اشــاره كرد و گفت: اين پروژه 95

درصد پيشرفت دارد و تقريباً تمام شده است.
وى يادآور شد: پروژه هدايت آب هاى سطحى يكى از پروژه هاى اثرگذار 
در جمع آورى و جلوگيرى از ســيالب بوده كه بــا بيش از 12 ميليارد 
تومان اعتبار در راســتاى رفع مشــكل آب زدگى و سيالبى شدن بلوار 

شهيد مطهرى، بلوار 9 دى و چمران و رسالت انجام شد.

 بيش از 30 درصد ارزش بازار ســرمايه كشــور 
متعلق به بخش معدن اســت. سهم بخش معدن و 
صنايع معدنى از صادرات غيرنفتى كشور بيش از 32 
درصد است و بيش از 25 درصد اشتغال كشور را به 

خود اختصاص مى دهد.
استان همدان نيز درحال حاضر 283 معدن با ذخيره 
1/8 ميليارد تن ماده معدنى را داراست كه متأسفانه 
به دليل مشكالت و تنگناهاى مختلف بيش از نيمى 
از آنها تعطيل و بالاستفاده هستند. در ميان مشكالت 
فراگير موجود در اين حوزه به مزاحمت هاى محلى، 
مخالفت هاى ســازمان هاى مختلف و ساير فاكتورها 

مى پردازيم.
رئيــس خانه معدن اســتان همــدان در اين باره در 
گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: از جمله مواردى كه 
به بروز مشــكالتى در اين زمينه منجر شــده است، 
مى توان به تعارض قوانين، دستورالعمل ها و مقررات 
مختلف در حوزه معدن، ســبب ايجاد سردرگمى و 
مشكالت متعدد براى مكتشف و بهره بردار اشاره كرد.

رحيم مرتضايى گفت: مسأله كمبود نقدينگى و نبود 
حمايت مالى نظام بانكى از بخش معدن و فشارهاى 
ناشى از اين مســأله، امكان پويايى معدن در جهت 
هماهنگ كردن خود با تحوالت اقتصادى را از معدن 
گرفته است. در كنار اين موضوع با وجود تأكيد مؤكد 
دولت و بانك مركزى قبول نكردن اسناد و پروانه هاى 
معدنى به عنوان وثيقه و تضمين تسهيالت بانكى يكى 
ديگر از مشكالتى است كه در اين زمينه گريبان گير 

صنايع معدنى شده است.
وى مطرح كرد: پرداخت حق االرض پيش از اكتشاف 

و مرحله گواهى كشف تصميم كامًال غيركارشناسى 
اســت؛ زيرا هنوز براى بهره بــردار ذخيره معدنى آن 
محدوده مشخص نيســت و نمى داند سرمايه گذارى 
در آن معدن بازدهى دارد يا خير؟ بنابراين پرداخت 
حق االرض در اين مرحله از معدنكارى اصًال منطقى 

نيست.
وى با اشاره به نبود استراتژى دقيق در ساليان دراز، 
بيــش از 17 بار ادغام و تفكيــك در وزارتخانه هاى 
صنعت، معدن و تجــارت صورت پذيرفت، افزود: هر 
چند در بســيارى از كشورها بخش تجارت همگام و 
در كنار بخش صنعت و معدن قرار دارد اما به تجربه 
ثابت شــد در كشــور ما از زمانى كه وزارت معدن با 
بازرگانى ادغام شده، مشكالت بخش معدن به خوبى 
ديده نشده است، درحالى كه در زمان وزارت معادن و 
فلزات با نگاه تخصصى مشكالت بخش معدن بررسى 

مى شد.
مرتضايى افزود: هرچند زمزمه هايى مبنى بر تغييرات 
در اين وزارتخانه به گوش مى رسد اما به نظر اعضاى 
كميسيون معدن استان حتى درصورت نبود تفكيك 
الزم است اين حوزه را در استان ها با 2 مديركل مجزا 

و زيرنظر يك وزير كار پيش ببرند.
وى موضــوع محيــط زيســت و منابــع طبيعى را 
بسيار مهم دانســت و تأكيد كرد: نبود يك سازمان 
مشاوره اى در اين زمينه سبب شده مسئوالن اين 2 
نهاد مهم موضوع را فقط به صورت ســياه و يا سفيد 
درنظر بگيرند حال آن كه مى توان با نگاهى دقيق تر 
و ارائــه راه حل هم معــدن كارى كرد و هم به حفظ 

محيط زيست انديشيد.

معدن  خانه  رئيس 
همــدان  اســتان 
كرد:  خاطرنشــان 
امــور  واگــذارى 
زيســت  مختلــف 
و  مردم  به  محيطى 
تأسيس شركت هاى 

دانش بنيان براى ارائه مشاوره در اين زمينه مى تواند 
تأثيرات خوبى به همراه داشته باشد.

مرتضايى با بيان اينكــه توجه به 2 موضوع معدن و 
توريسم در استان همدان مى تواند زمينه ساز توسعه 
بيشتر استان باشد، گفت: ژئوتوريسم مى تواند سهم 
مهمــى در كاهش ميــزان فقر نواحــى دورافتاده و 
همچنين روستاها داشته باشد و با گشودن قلمروهاى 
جديد استعداد بالقوه اى براى جذب گردشگر حاصل 

مى كند.
وى ادامــه داد: با توجه به بكر بودن اســتان همدان 
از لحــاظ ميــراث طبيعــى و پديده هــاى جذاب 
طبيعت گردى و پيشــينه بســيار طوالنــى و تنوع 
معدن كارى(به ويــژه معدنكارى فلزى) و اســتخراج 
كانى هاى قيمتى، شناسايى و بها دادن به پديده هاى 
ژئوتوريســمى در اســتان در جهت اشــتغالزايى و 
توســعه اقتصادى در كنــار بهره بــردارى از معادن 
پهنه هاى  درحال حاضر  اســت.  اجتناب ناپذير  امرى 
ژئوتوريســمى متعددى در استان همدان شناسايى 

شده است.
وى با تأكيد براينكه از مجموع بيش از هزار نفر افراد 
تحصيلكرده عضو سازمان نظام مهندسى استان تنها 

250 نفر در بخش معادن درحال فعاليت هســتند، 
اعالم كرد: بهره گيرى نكردن از متخصصان جوان در 
بخش اكتشاف و نبود سازوكار مناسب براى استفاده 
از آنها و نبود تجهيزات و تكنولوژى هاى روز سبب اين 

عقب ماندگى ها شده است.
مرتضايــى يادآور شــد: تا امروز متكى به ســازمان 
زمين شناسى بوده ايم و چنين ظرفيتى را در اختيار 
نداشــته ايم؛ بنابراين پيشنهاد ما براى اشتغالزايى در 
بخش معدن واگذارى بخش عمده اى از اكتشــافات 
كشور به ســازمان هاى نظام مهندسى استان هاست، 
در اين صــورت بخش قابل توجهى از اين ســرزمين 
شناســايى شــده و تعداد قابل توجهى نيــز به كار 

گمارده مى شوند.
وى همچنين با اشاره به اينكه تمامى علوم آموزشى 
در دانشــگاه ها و رشته هاى دانشگاهى و نيز سرفصل 
دروس درحــال تدريــس در مراكز علمــى مربوط 
به دهه هاى گذشــته اســت، گفت: وقت آن رسيده 
كميته اى از صنعتگران، معدن كاران و دانشــگاهيان 
ايــن روال نامأنوس با صنعت و معدن را تغيير دهند؛ 
زيرا جــاى تكنولوژى و بهره گيــرى از علوم روز در 

صنايع و معادن ما خالى است.

مرتضايى با تأكيد بــر اينكه بخش معدن با توجه 
و برنامه ريــزى دقيق مى توانــد نقش مهمى را در 
خاطرنشان  كند،  بازى  فقرزدايى  اســتراتژى هاى 
كرد: بخــش معدن قادر اســت به عنوان محركى 
قوى در توســعه بخش خصوصى مورد اســتفاده 
قرار گيرد. اشــتغال در معادن اشتغال منطقه اى 
اســت و عمًال معادن ايران در نقاط محروم و دور 
از شــهرها و امكانات رفاهى قرار دارند در نتيجه 
اشتغالى كه معادن در اين مناطق ايجاد مى كنند 
عمًال به توازن منطقه اى در كشــور منجر مى شود 
و اگر اين اشــتغال به وجود نيايد، عمًال مهاجرت 
به سمت شهرها و مشكالت اجتماعى و منطقه اى 

به وجود خواهد آمد.
وى در پايــان بيــان كــرد: براســاس برآوردهاى 
كارشناســى يك شغل باالدستى معدنى مى تواند در 
طول زنجيره ارزش خود 17 شغل ايجاد كند وكه از 
اين تعداد 5 شــغل مستقيم و 12 شغل غيرمستقيم 
ايجاد مى كند. هرچند بخش معدن و صنايع معدنى 
ســرمايه بر است اما شــغلى كه ايجاد مى كند بسيار 
پايدار و تخصصى اســت كه ايــن موضوع در اقتصاد 

نقش بسيار مهمى ايفا مى كند.

 برخالف تصــور برخى افراد، نحوه رانندگى 
با اتومبيل بيــش از ظاهر آن مى تواند فرهنگ 
و  ســطح اجتماعى فرد را نمايان ســازد؛ زيرا 
چگونگــى رانندگــى بــا اتومبيــل، به خوبى 
نشان دهنده وجوه  مختلف شخصيتى و رفتارى 

و درك اجتماعى يك انسان است. 
رانندگى در 2 جمله «رعايت قانون و مقررات» 
و «رعايــت حقوق و حريم ديگــران» خالصه 
مى شود. در واقع نحوه رانندگى نمونه اى بارز از 
اخالق اجتماعى اشخاص است؛ زيرا رعايت قانون 
و مقررات، احترام به حقــوق ديگران، افزايش 
آســتانه تحمل فردى در مقابــل محرك هاى 
ترافيكى و ميزان پاكيزگى و ســالمت اتومبيل 
و ايجاد فضاى آرام براى سرنشينان و رانندگان 
ديگر، همگى نمونه هايى از رفتار اجتماعى راننده 
است كه هنگام رانندگى ناخودآگاه از شخصيت 

واقعى او منعكس مى شود.
بنابراين شــهروندانى كه بر رانندگى خود دقت 
و تمركز دارند، «حق تقدم» و «فاصله  قانونى» 
را رعايــت مى كنند و عالوه بــر پاى بندى به 
قوانين و مقــررات، در رانندگى خود «صبور»، 
«خويشــتن دار» و «منصف» هستند، در ديگر 
عرصه ها نيز به همين اندازه «شكيبا»، «متعهد» 
و «مســئوليت پذير» اند و مى شــود روى آنها 
حساب كرد. فرمانده انتظامى شهرستان مالير 
در گفت وگو با ايســنا، به افزايش 11 درصدى 
توقيف خودروهاى متخلف و حادثه ساز نسبت 
به مدت مشــابه در 4 ماهه سال گذشته اشاره 
و خاطرنشان كرد: در سالجارى ميزان برخورد 
قانونى به منظور ارتقاى سطح انضباط ترافيكى با 
تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غيرمجاز، عبور 

از چراغ قرمز و ... افزايش داشته است.
سرهنگ محمدباقر سلگى بيان كرد: امسال در 
بحث تصادفات منجر به فوت درون  شهرى صد 

درصــد، در تصادفات منجر به جرح 34 درصد، 
در زمينه تصادفات خســارتى 46 درصد و در 
تعداد مجروحان تصادفات درون شــهرى 27 

درصد كاهش داشته ايم.
وى به كاهش 63 درصدى تعداد تصادفات فوتى 
برون شهرى اشــاره و اظهار كرد: امسال تعداد 
مجروحــان تصادفات برون شــهرى 9 درصد و 
تعداد متوفيان تصادفات برون شهرى 73 درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته كاهش 

داشته است.
 خطوط عابر پيــاده را رنگ آميزى 

كنيد
يك شــهروند ماليرى نيز به ايسنا گفت: تمام 
خطوط عابر پياده در شــهر مالير ساليان سال 
اســت كه فرســوده شــده و ديگر حتى قابل 
مشاهده نيست، بارها به شهردارى و شور اعالم 
كرده ايم كه خطوط عابر پياده را در خيابان ها و 
معابر مالير رنگ آميزى كنند اما متأسفانه ترتيب 
اثر نداده اند. محمد احمدوند افزود: مشــخص 
نبودن اين خطوط سبب تخلف آشكار رانندگان 
و بروز خطر جانى براى عابران پياده مى شــود، 
رانندگان بدون توجه در حين عبور عابران پياده 
وارد حريم خطوط پياده روها شده و با سرعت 

عبور مى كنند.
وى تصريــح كرد: عابــران پياده در مقايســه 
با خودروها بســيار آسيب پذير هســتند؛ زيرا 
رانندگان خودرو درصــورت برخورد با افراد به 
علت ايمنى خودرو با كمترين آســيب مواجه 
مى شوند اما عابران پياده با كوچكترين تصادف، 

دچار آسيب هاى شديد مى شوند.
اين شهروند ماليرى ادامه داد: اجازه تقدم عبور 
به عابر پياده از روى خطوط ســفيد، از جمله 
آداب شــهروندى به شــمار مى آيد كه موجب 
مى شود عابر پياده بدون دلهره و وحشت عرض 

خيابان را طى كند، از اين رو همواره احترام به عابر پياده را 
يك رفتار انسانى و ضرورى مى دانم و آن را جزو رفتارهاى 

رانندگى خود قرار داده ام.
 ايجاد آلودگى صوتى توسط موتورسواران در 

نيمه هاى شب  
ديگر شهروند ماليرى خانم مســن 60 ساله اى بود كه از 
آلودگى صوتى ايجاد شده توسط موتورسواران در نيمه هاى 
شــب گاليه كرد و گفت: متأســفانه در طول روز و حتى 
نيمه هاى شــب مدام با ويــراژ دادن موتوســواران داخل 
كوچه هاى پايين شهر مواجه هستيم كه هم خطرناك است 

و هم ايجاد مزاحمت مى كند.
اشــرف اقبال پور كه يك فرهنگى بازنشسته است، با بيان 
اينكه بيشتر اين موتورســواران، جوانان و نوجوانان بدون 
كاله كاسكت هســتند كه قوانين راهنمايى و رانندگى را 
رعايت نمى كنند، از والدين خواست تا نظارت بيشترى روى 

فرزندانشان داشته باشند.
وى ادامه داد: متأسفانه در خيابان هاى مالير با خودروهاى 
زيادى مواجه مى شويم كه در پياده روها و يا مقابل تابلوى 
«پارك ممنوع» و يا تابلوى «ايستادن مطلقاً ممنوع» پارك 

شده اند.
اقبال پــور افزود: عمده علت پارك دوبل توســط راننده ها، 
خريد و تأمين نيازهايى است كه گمان مى كنند فقط چند 
دقيقه طول مى كشد اما همين عادت نادرست موجب ايجاد 
ترافيك ســنگين به ويژه در خيابان هاى فرعى مى شود كه 

خطرناك است.
اين فرهنگى بازنشسته ادامه داد: رعايت نكردن حقوق ديگر 
رانندگان و تجاوز به حريم آنها يا ايجاد وحشت و اضطراب 
در بين عابران پياده، نشانه خشونت و بدرفتارى فرد بوده و 

او را شخصى گستاخ معرفى مى كند.
وى تصريح كرد: رعايت نكردن قوانين و مقررات راهنمايى 

و رانندگى، شــخصيت ما را نزد ديگران تضعيف مى كند و 
موجب ترويج فرهنگ غلط رانندگــى در بين اطرافيان و 

اعضاى خانواده مان مى شود.
تحقيقات متعدد نشان مى دهد كه ويژگى هاى شخصيتى 
در رانندگــى پرمخاطره نقــش دارد، با توجه به شــيوع 
رفتارهاى حادثه ســاز رانندگى و رانندگى هاى پرمخاطره 
پيشنهاد مى شود شناسايى رانندگان پرخطر و ارائه مشاوره 
و راهنمايى و آموزش اختصاصى به آنها از طريق مشاوران 
روانشناسى و پليس در دســتور كار قرار گيرد، همچنين 
فضاهاى مناســبى مانند مســابقات اتومبيلرانى، پيست 
موتورســوارى و... براى تخليه انرژى رانندگان هيجان جو 
فراهم شــود؛ زيرا با افزايش اين فضاها مى توان رفتارهاى 
رانندگى پرمخاطره را كم كرد. برخورد شــديدتر و اعمال 
قانون متخلفان نيز سبب كاهش آمار تخلفات راهنمايى و 

رانندگى مى شود.

ثمره اهميت به معادن همدان 
اشتغالزايى و فقرزدايى

فرهنگ رانندگى يا 
رانندگى فرهنگى؟
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15 سالن ورزشى بسيج به زيرساخت هاى 
استان اضافه شد

 15 سالن ورزشى بســيج به زيرساخت هاى ورزش استان همدان 
اضافه شدند تا سرانه ورزش استان افزايش پيدا كند.

مسؤل تربيت بدنى سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان از اضافه شدن 
15 ســالن ورزشى بسيج به زيرساخت هاى ورزش استان همدان خبر 

داد و گفت: آماده همكارى با ورزش و جوانان استان همدان هستيم.
عليرضا كرمى به برنا اظهار كرد: پايگاه هاى مقاومت بســيج در استان 
مى توانند ظرفيت قابل توجهى براى توســعه و گســترش ورزش در 
بين هيأت هاى ورزشــى ايجاد كنند و تمام ظرفيت ورزش بسيج براى 
گسترش اين امر در اختيار ادارات ورزش در سطح استان قرار خواهد 
داد. وى افزود: تغيير ســبك زندگى و گسترش زندگى ماشينى و فقر 
حركتى در بين آحاد جامعه و همچنين شيوع ويروس كرونا سبب ايجاد 
ناراحتى ها و بيمارى مختلف در سطح جامعه شده است و ورزش تنها 
عاملى اســت كه مى تواند به تأمين سالمت افراد و ايجاد شور و نشاط 

در جامعه كمك نمايد.
مسئول تربيت بدنى سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان با اشاره به 
اهميــت ورزش در جامعه كنونى عنوان كرد: ورزش پديده اى اســت 
همگانى كه با گســترش آن مردم و قشــرهاى گوناگون يك جامعه از 
فوايد آن بهره مند مى شوند و با توسعه آن در بين اقشار مختلف جامعه، 

هزينه هاى درمانى و دارويى كاهش مى يابد.
وى با اشــاره به تمايل پايگاه مقاومت بســيج براى گسترش ورزش 
به ويــژه ورزش هاى همگانى و بومى و محلى عنوان كرد: در اســتان 
همــدان بيش از يك هزار پايگاه مقاومــت خواهر و برادر وجود دارد 
كه اســتفاده از ظرفيت آنها مى تواند تحول عظيمى در ورزش اســتان 
همدان ايجاد كند كه اين امر در همكارى برخى هيأت هاى ورزشــى 
مانند دووميدانى، تيراندازى، جودو، كاراته، ووشــو و ورزش همگانى 

صورت گرفته است.
كرمى عنوان كرد: خوشــبختانه با تالش خوب مسئوالن تربيت بدنى 
پايگاه ها و حوزه هاى مقاومت بسيج و همچنين مسئوالن تربيت بدنى 
نواحى و درخواست و استقبال باالى روستاييان توانستيم ورزش هاى 
بومى و محلى، همگانى و پياده روى هاى خانوادگى را در بســيارى از 
روستاهاى اســتان همدان فعال كنيم. وى با اشــاره به تالش ورزش 
بسيج براى استعداديابى در رشته هاى مختلف بيان كرد: از سال 89 در 
رشته هاى جودو، دووميدانى، تيراندازى، كاراته و ووشو فراخوانى هاى 
مختلف اســتعداديابى صورت گرفت كه نتايج آن به كســب عناوين 
مختلف آسيايى، كشورى و استانى توسط ورزشكاران بسيجى همدان 
منجر گرديــد. كرمى در ادامه گفت: برگــزارى كالس ها و دوره هاى 
دانش افزايى، به روز رســانى و ارتقاى داوران و مربيان بسيجى از ديگر 

اقدامات ورزش بسيج در استان بوده است.
وى با اشاره به سالن هاى چند منظوره 9 دى و رزمى صالحين، مطرح 
كرد: درحال حاضر 58 ســالن فرهنگى ورزشى سپاه و بسيج در سطح 
استان همدان وجود دارد و در راستاى ترويج و ترغيب افراد به ورزش 

فعاليت مى كنند.

1

2

3

پيشخوان
جدال باال و پايين ليگ برتر براى سهميه و بقا 

 هفته سى ام و پايانى رقابت هاى ليگ برتر فردا پنجشنبه با انجام 8 ديدار 
همزمان برگزار خواهد شد تا پرونده اين دوره از رقابت ها بسته شود.

تكليف قهرمان ليگ چند هفته اى است كه معلوم شده و در انتهاى جدول 
هم ســقوط شاهين مسجل شده اســت ولى نبرد نايب قهرمانى، سهميه 
آسيايى و يك سهميه سقوط ديگر در هفته پايانى روشن خواهد شد كه 

بازى  هاى هفته پايانى را حساس و سرنوشت ساز كرده است.
سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسياى 2021 كه فصل آينده برگزار مى شود 

2+2 اســت؛ يعنى قهرمان ليگ و قهرمان جام حذفى سهميه مستقيم و 
تيم هاى دوم و سوم ليگ سهميه پلى آف مى گيرند.

 سهميه مستقيم پرسپوليس به واسطه قهرمانى قطعى شده اما ديدارهاى 
استقالل، تراكتور، سپاهان و فوالد مقابل حريفان براى كسب سهميه حياتى 
است.  استقالل تهران و تراكتور تبريز شانس بااليى براى نايب قهرمانى 
و كسب سهمه دارند كه شانس استقاللى ها بيشتر است. استقالل بايد در 
بوشهر به مصاف شاهين بال وپر ريخته برود و تراكتور در تبريز از فوالد 
خوزستان پذيرايى خواهد كرد. اما در انتهاى جدول سقوط شاهين بوشهر 
قطعى شــده اســت و از بين ذوب آهن، گل گهرسيرجان، سايپا، پيكان، 

ماشين سازى تبريز و پارس جنوبى جم نيز يك تيم به دسته نخست سقوط 
خواهد كرد تا فصل آينده 2 تيم مس رفسنجان و آلومينيوم اراك بازى در 

ليگ برتر را تجربه كنند.
در ايــن بين 3 تيم پارس جم، پيكان و ماشين ســازى بيش از ســايرين 
خطر ســقوط را احساس مى كنند. پيكان كارش نسبت به 2 تيم پايين تر 
از خودش سخت تر اســت؛ زيرا برخالف ماشين سازى و پارس جم كه 
به مصاف صنعت نفت و نفت مسجدسليمان بى انگيزه مى روند، شاگردان 
ويســى برابر سپاهانى قرار مى گيرند كه براى كسب سهميه نياز به هر 3

امتياز بازى دارد و اين كار پيكانى ها را سخت مى كند.

اوباميانگ در آرسنال 
ماندنى شد

 ستاره خط حمله تيم فوتبال آرسنال 
براى قراردادى 3 ساله با اين تيم به توافق 
رســيد.«پير امريــك اوباميانگ» مهاجم 
گلزن تيم فوتبال آرســنال با يك قرارداد 
3 ســاله به ارزش 250 پوند در هفته به 
توافق رســيد.ماندن اين بازيكن يكى از 
بزرگ تريــن دغدغه هاى «ميــكل آرتتا» 
سرمربى توپچى ها براى فصل آينده بود.

آرسنالى ها تاكنون توانسته اند با «ويليان» 
به عنوان خريد جديد به توافق برســند و 
او را براى فصل آينده به تيم خود بياورند.
توپچى ها همچنيــن به دنبال تالش براى 
خريــد «گابريل ماگالهــاس» مدافع ليل 

فرانسه هستند.

كريمى
 دربى را از دست داد؟

 هافبك تيم اســتقالل تهران احتماال 
در مسابقه نيمه نهايى جام حذفى غايب 
باشد.على كريمى، هافبك تيم استقالل 
تهران به دليل مصدوميت از ناحيه عضله 
چهارسرران روز گذشــته در نخستين 
آبى پوشــان  تاكتيكى  تمرينى  جلســه 
پيش از بازى مقابل شــاهين شهردارى 
بوشهر غايب بود.با توجه به مصدوميت 
كريمى او به احتمال فراوان بازى هفته 
پايانى ليگ نوزدهم را از دست مى دهد 
و نمى توانــد در بازى خــارج از خانه 
آبى ها را همراهى كند. مصدوميت اين 
بازيكن زمانى نگران كننده مى شــود كه 
استقالل بايد يك هفته ديگر در مسابقه 
نيمــه نهايى جــام حذفى بــه مصاف 

پرسپوليس تهران برود.

چرا زالتان با ميالن 
تمديد نمى كند؟

 بين سران ميالن و زالتان ابراهيموويچ 
بر سر تمديد قرارداد اختالف مالى وجود 
دارد. به گزارش ايلنا، ســران ميالن قصد 
دارند تحت هر شرايطى او را براى فصل 
بعد نيــز حفظ كنند ولى همچنان فاصله  
زيادى ميان دســتمزد درخواستى زالتان 
و رقمى كه باشــگاه ميالن مى خواهد به 
او بپردازد، وجــود دارد؛ با اين حال هر 
2 طرف اطمينــان دارند كه توافق نهايى 

به زودى حاصل خواهد شد.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139960326006000732-1399/05/11 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى ناصر توالئى فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 9  صادره از مالير در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 108/39 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير 
خريدارى از مالك رسمى آقاى قاسمعلى چوبين و غالمعلى چوبين 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 داشــته 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 219)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/13

محمدرضا امينى -  رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهي مزايده (شماره 99/13 )  

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد يك قطعه زمين تجارى  را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير 
واگذار نمايد .

يف
مبلغ سپرده شركت در مزايده مبلغ پايه كارشناسي(ريال)آدرسمتراژ (مترمربع)عنوانرد

(ريال)

يك قطعه زمين تجارى، 1
خيابان جعفر طيار، فاز دو مجتمع 92عادى

13/156/000/000657/800/000تجارى كشاورز به شماره 57

مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و بصورت الك ومهر شده به دستگاه مزايده گزار 
تسليم شود.

الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره  0100827682450 بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري 
شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان(مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.)
پ : اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - خيابان تختى-  جنب بانك قوامين- دبير خانه سازمان عمران  و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان. 
تلفن: 32514444 -081   فكس: 081-32527999 

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ  99/05/29 لغايت ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 99/06/11 مى باشد .
زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ  99/06/12  درمحل شهردارى مركزى همدان مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره 2 : هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .
تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره 4 : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.
تبصره 5: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است .

تبصره 6: شرايط پرداخت: پرداخت بصورت نقدي و همزمان با انعقاد قرارداد بوده و موضوع مزايده با امضاي قرارداد تحويل و به قبض خريدار ميرسد.
تبصره 7 : روي پاكتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره 8 : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز كارى حاضر به انعقاد قرارداد نشود، به نفع سازمان 
عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره 9 : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 10: با توجه به اينكه موضوع مزايده به صورت عادى واگذار مى گردد، قرارداد به منزله سند عادى آن قلمداد و تلقى مى گردد و اين سازمان در قبال 

اخذ سند رسمى و انتقال آن هيچگونه تعهد و وظيفه اى در حال و آينده نداشته و برنده مزايده حق مطالبه آن را ندارد.
تبصره 11 : شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد. ضمناً متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان و 

  http://ets.hamedan.ir  .سازمان عمران و بازآفرينى شهرى به آدرس ذيل موجود مى باشد
تاريخ انتشار آگهي: 99/05/29

(م الف 756)

آگهي مناقصه (شماره 99/12 )  

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

مبلغ سپرده شركت در مناقصه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف و بصورت الك و مهر شده به دستگاه مناقصه 
گزار تسليم شود.

الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 0100827682450 بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري 
شهرداري همدان.

ب : ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان
پ : اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

محل دريافت و تحويل اسناد : همدان – خيابان تختى- جنب بانك قوامين –  دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان. 
تلفن: 32514444 -081     فكس: 081-32527999 

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ (99/05/29) لغايت ساعت 14روز سه شنبه مورخ (99/06/11) مي باشد.
زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه : ساعت  17 روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
تبصره 1 : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

تبصره 2 : هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره 3 : ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره 4 : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شركت نمايند.
تبصره 5: شرايط پرداخت قيمت موضوع مناقصه بصورت زير و محل اعتبارات آن از منابع داخلي مي باشد : 100 ٪ از كل  مبلغ موضوع مناقصه  به صورت 
غير نقدى و تبديل تعهد به امالك موجود سازمان (تجارى ، مسكونى، زمين ...)  از طريق شركت در مزايده مربوط به آن با استناد به ماده 292 قانون مدني 

، بعد از ورود دستگاه ها به محل نصب و با ارائه صورت وضعيت فروشنده و تاييد دستگاه نظارت  
تبصره 6 : روي پاكتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره 7 : مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان 
عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ، بدين نحو عمل 

خواهد شد.
تبصره 8 : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 9: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل 
1- رسيد بانكي وجه مزبور 2- ضمانت نامه بانكي 3- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .
تبصره 10 : شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان به آدرس ذيل موجود مي باشد:
     http://ets.hamedan.ir  

تاريخ انتشار آگهي: 99/05/29
(م الف 755)

   سازمان عمران و باز آفرينى فضاهاي شهري شهرداري همدان ، در نظر دارد خريد , نصب و راه اندازي 4 دستگاه چيلر جهت پروژه       
سينا  را از طريق مناقصه عمومي با شرايط زير خريداري نمايد.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه آدرستعدادعنوانرديف
(ريال)

خريدچيلرهوا خنك با ظرفيت100 تن 1
همدان – ميدان آرامگاه بوعلي سينا مجتمع 4 دستگاهتبريد واقعي اسكرو

3/500/000/000سينا

نصب و راه اندازي چيلرهوا خنك با 2
همدان – ميدان آرامگاه بوعلي سينا مجتمع 4 دستگاهظرفيت100 تن تبريد واقعي اسكرو

100/000/000سينا

 بازگشــايى مدارس فوتبــال در فصل جارى در 
هالــه اى از ابهام قرار دارد و مربيــان اين مدارس و 
مســئوالن فوتبال به دنبال دريافت مجوزهاى الزم از 

ستاد كرونا هستند.
اصرار مربيان پايه مبنى بر بازگشــايى مدارس فوتبال 
هر چند از سوى مسئوالن اجرايى همدان نتيجه بخش 

نبوده اما آنها همچنان به خواسته خود تأكيد دارند.
به گــزارش ايرنا، هرانــدازه كه مربيــان آكادمى و 
مدارس فوتبال همدان به اين مسأله اصرار ورزيده و 
انتقادهاى گسترده اى را همراه با ديدگاه شخصى خود 
ارائه مى دهند اما تاكنون هيأت فوتبال به عنوان مرجع 

صدور مجوز قانونى، تصميم به اجرا نداشته است.
پاسكارى در بازگشايى يا ممنوعيت مطلق در فعاليت 
مدارس فوتبال با توجه به شيوع كرونا سبب شده تا 
مربيان مدارس فوتبال كه تعداد آن ها در سطح استان 
نيز كم نيست، شيوه انتقادى در فضاى مجازى را پيش 

بگيرند.
برخــى از آنهــا با تشــكيل گروه هاى مجــازى در 
شــبكه هاى اجتماعى نه تنها آزادانه به نقطه نظرات و 
حتى زيرســؤال بردن عملكرد دست اندركاران هيأت 
فوتبال را پيش گرفته اند بلكه سعى دارند از اين طريق 

مسءوالن را تحت فشار قرار دهند.
اقدامــى كــه اگرچه تأثيــرى بر مثبت شــدن روند 
رسيدگى به اين خواسته ندارد و به بروز تنش منجر 
مى شود، اما بازتاب دهنده مطالبه آنها در معرض عموم 

به شمار مى رود.
هــر چند در اين بين نيز انتظــار مى رود كه به نكات 
كليدى همراه با راهكار اشاره شود نه اينكه انتقادهاى 
يكسويه ترويج يابد، اگرچه در برخى مواقع همراه با 

تخريب نيز بوده است.
با اين حال برگزارى 2 نشست از سوى هيأت فوتبال 
اســتان به اين جمع بندى رسيد كه پيگيرى الزم براى 

دريافت مجوز صورت بگيرد.

مربيان اميدوارند تا رئيس هيأت فوتبال 
با رايزنى هاى الزم بتواند مسئوالن ستاد 
كرونا را متقاعد بر بازگشــايى مدارس 

فوتبال در عصر كرونا كند.
اين رويه ممنوعيت در فعاليت مدارس فوتبال همدان 
در شرايطى است كه اغلب استان ها مجوز الزم براى 

بازگشايى را صادر كرده اند.
اما اين منع فعاليت فقط براى مدارس فوتبال نيســت 
بلكه رده هاى ســنى پايه نيز حق تمرين و مســابقه 
ندارنــد و با اين اوصاف فوتبال همدان بهترين فصل 

سال را با تعطيلى مطلق درحال سپرى كردن است.
شــرايط آب و هوايى همدان اين ضرورت را ايجاد 
كرده تا در فصول بهار و تابســتان اوج فعاليت هاى 
فوتبالى درون اســتانى به ويژه در رده هاى سنى پايه 
باشد.حاال با گذشت نزديك به 2 ماه از فصل تابستان، 
هنوز مجوزى صادر نشــده تا زمين هاى چمن سطح 
استان همدان خالى از شور و جذابيت فوتبالى باشد.

البته اين وضعيت منجر به اين شده تا اغلب رده هاى 
ســنى پايه در معابر و خيابان هاى ســطح شهر بازى 
گل كوچــك را پياده كنند كه چه بســا خطرآفرين 
نيز هست.بازى در زمين هاى خاكى دست ساخته در 
البه الى كوچه هاى شــهر و آسفالت خيابان ها اگرچه 
انرژى نسل نوجوان و جوان را با بازى فوتبال تخليه 
مى كند اما نظارت نداشــتن بر رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى، آنها را بيش از پيــش در معرض ابتال به 

كرونا قرار مى دهد.
چه بسا با صدور مجوز براى بازگشايى مدارس فوتبال 
و فعاليت دوباره رده هاى سنى پايه، سازماندهى الزم 
براى كنترل وضعيت بهداشــتى نوآموزان و بازيكنان 
بهتر صورت مى گرفــت و حداقل اين امكان وجود 
داشت تا ضمن فرهنگ سازى در رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى براى فرزنــدان، آنهــا را از محيط آلوده 

دورهمى هاى كوچه و محله رهايى جست.

البته در اين بين تصميم گيرنده اصلى ســتاد مقابله با 
كروناى استان است و صدور مجوز فقط بايد با تأييد 

اين نهاد قانونى انجام شود.
رئيس هيأت فوتبال اســتان در واكنش به اين خبرها 
گفت: با تمام توان به دنبال دريافت مجوز آغاز تمرين 
و مسابقات فوتبال دســتگاه ورزش و ستاد كروناى 

استان هستيم.
عباس صوفى افزود: امســال به دليل شيوع ويروس 
كرونا شرايط خاصى در تمام اقصى نقاط كشورحاكم 
شــده و ورزش به عنــوان پرمخاطره ترين فعاليت ها 
به دليــل ايجاد اجتماع بيشــترين تأثيــر را با اعمال 

محدوديت ها و تعطيلى ديده است.
وى افــزود: اجراى دســتورالعمل هاى ســتاد كرونا 
براســاس قانون و تأكيد مســئوالن ارشد كشور بر 

همگان الزامى است و براين اساس بايد عمل كنيم.
رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان با اشــاره به آغاز 
تمرينات پايه اســتان تهران گفت: هفته گذشته ما نيز 
نشستى با رؤساى هيأت هاى فوتبال استان و مديران 
عامــل باشــگاه ها در اين زمينه داشــتيم كه همگان 

مخالف آغاز تمرينات و مسابقات بودند.
وى با بيان اينكه به دنبال خرد جمعى در اين خواسته 
هستيم، بيان كرد مهم ترين هدف سالمت ورزشكاران 
و مردم اســت و بايد با راهكار مناسب به دنبال آغاز 

تمرينات و مسابقات فوتبال باشيم.
صوفى خاطرنشان كرد: درحال حاضر فوتبال تنها در 
ليگ برتر و دسته هاى اول تا سوم با شرايط پروتكل ها 
درحال برگزارى بوده و البته ملزم به گرفتن تســت 
كرونا هســتند كه حتى براى تست كروناى اعضاى 
تيم هاى پاس و شهردارى نمايندگان استان در ليگ 2

كشور نيز با تخفيف 500 هزار تومان براى هر بازيكن 

و مربى هزينه كرده اند كه اين رقم در توان مدارس و 
باشگاه هاى ورزشى نيست.

وى گفت: اگــر به اين نتيجه برســيم كه با رعايت 
پروتكل هــا و موافقت اداره ورزش و ســتاد كرونا 
استان مى توانيم تمرينات فوتبال را آغاز كنيم، مشكلى 
نخواهيم داشــت و به طور قطع هيأت بدون باشگاه 
بى هويت اســت و ما در كنار مربيان و باشگاه  هستيم 
تا بتوانيم مجوز آغاز تمرينات و مســابقات فوتبال را 
بگيريم. در صورت اخذ مجوز هيچ گونه هزينه اجاره 
زمين در ورزشگاه هاى دولتى براى انجام تمرينات از 
باشگاه ها دريافت نمى شود ضمن اينكه ورودى تمام 

تيم هاى پايه را رايگان اعالم مى كنيم.
 معــاون اداره كل ورزش و جوانان همدان نيز گفت: 
آغاز تمرين و مسابقات فوتبال داخل همدان مستلزم 

دريافت مجوز از ستاد كرونا استان است.
عباس قهرمانى افزود: فعاليت رشــته هاى ورزشى با 
شرايط سخت از سوى وزارت ورزش و ستاد كرونا 

همراه است و نمى توان به راحتى مجوز صادر كرد.
وى افــزود: برگــزارى هرگونه رويداد ورزشــى و 
رشته اى اگر از سوى ستاد كرونا تعطيل نباشد بالمانع 

است.
قهرمانى با بيان اينكه تابع مقررات وزارت ورزش و 
ستاد كرونا هستيم، گفت: با اين حال بهتر است هيأت 
فوتبال استان بسته پيشنهادى به ما ارائه دهد و ما اين 
بســته را به ستاد كرونا استان مى دهيم تا بررسى الزم 

صورت گيرد.
وى يــادآور شــد: هم اكنــون نيــز بــا توجه به 
ابالغيه هايى صادره؛ ورزش در فضاى باز و رعايت 
حداقل فاصله و در شهرهايى كه سفيد اعالم شود، 

بالمانع خواهد بود.

بازگشايى
 مدارس فوتبال همدان 

در هاله اى از ابهام
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برگزارى بخش استانى جشنواره فيلم مقاومت
تجليل از برترين ها بر سر مزار 

شهيدسليمانى
 دبير بخش هاى استان هاى جشــنواره بين المللى فيلم مقاومت 
گفت: براى نخستين بار بخش استانى در جشنواره بين المللى فيلم 

مقاومت در 32 استان كشور برگزار مى شود.
به گزارش فارس، انسيه شاه حسينى در نشست هنرمندان فيلمساز 
همدانى به مناســبت شانزدهمين جشنواره بين المللى فيلم مقاومت 
اظهار كرد: پيش از اين بسيجيان استان هاى كشور آثار هنرى خود 
را در بخش بسيجيان جشنواره فيلم مقاومت كه به صورت متمركز 
در تهران برگزار مى شد در بخشى به نام جلوگاه نور ارائه مى دادند 
اما در ســالجارى خالقيتى به كار گرفته شد و همزمان با جشنواره 

در تهران همه استان ها حضور پيدا مى كنند.
وى افزود: آثار فيلمســازان استان از طريق داوران استانى بررسى 
و بهترين فيلمنامه، مســتند، فيلم كوتاه و... انتخاب مى شــود و به 

بهترين  آثار هنرى جوايزى اهدا مى شود.
فيلــم  بين المللــى  جشــنواره  اســتان هاى  بخش هــاى  دبيــر 
ــان  ــتانى منتخب ــه اس ــس از مرحل ــه پ ــان اينك ــا بي ــت ب مقاوم
ــرد:  ــح ك ــد، تصري ــت مى كنن ــور رقاب ــطح كش ــم در س ــا ه ب
ــدس در 32  ــاع مق ــه دف ــام هفت ــاق در اي ــن اتف ــر اي ــالوه ب ع
ــاره  ــه نظ ــر را ب ــاى منتخــب يكديگ ــازان، فيلم ه ــتان فيلمس اس

مى نشــينند و بــه نقــد و بررســى مى پردازنــد.
وى با اشــاره به اينكه در اين ايام ورك شــاپ هم برگزار مى شود 
ادامه داد: مسئوالن جشنواره موظف هستند هر فيلمى كه استان ها 
بخواهند را بــراى آن ها تدارك ديده و منتقــد حرفه اى نيز براى 

بررسى فيلم به استان ها اعزام كنند.
شاه حســينى بــا تأكيــد بــر اينكــه رونــق ايــن برنامه هــا 
بــه همــت مســئوالن و برنامه ريــزان اســتانى بازمى گــردد، 
ــا  ــن برنامه ه ــان اي ــاه و پاي ــس از 6 مهرم ــرد: پ ــان ك خاطرنش
ــاه  ــى آذرم ــان نهاي ــود و منتخب ــاز مى ش ــورى آغ ــت كش رقاب
همزمــان بــا هفتــه بســيج در كرمــان، بــر ســر مــزار شــهيد حــاج 

ــود. ــدا مى ش ــى اه ــز نهاي ــى و جواي ــليمانى معرف ــم س قاس
وى با اشــاره به اينكه قرار نيست آثار و فيلم هاى ساخته شده در 
ميدان جنگ و با ادوات جنگى ســاخته شود، گفت: اگر فيلمساز 
زمــان دفاع مقدس را درك نكرده باشــد هم بــا فرهنگ آن روز 
آشناســت و مى تواند داســتانش را براى مثال در يك كافى شاپ 
بســازد اما فيلم بايد داراى پيام هايى چون گذشــت، حماســه و 

سلطه ستيزى باشد و اين حس را منتقل كند.

دبير بخش هاى استان هاى جشنواره بين المللى فيلم مقاومت اظهار 
كرد: مهم آن اســت كه همگان تالش خود را در زمان شكل گيرى 
اثر به كار گيرند و حتى اگر اثرى ســاخته نشــود روحيه مقاومت 

را منعكس كنند.
وى با اشــاره به اينكه اســتان ها نيز بــراى هنرمندان جوايزى 
اختصاص دهند تا افراد تشويق شــوند كه در اين حوزه بيشتر 
فعاليــت كنند، تصريح كرد: هرچه مســئوالن اســتان و متوليان 
جشــنواره در استان پيگيرتر باشند دستاوردهاى استان نيز بيشتر 

بود. خواهد 
در ادامــه اين جلســه كارگاه تخصصى فيلمســازى برگزارى و 
هنرمندان استانى با مفاهيم تخصصى فيلمسازى آشنا و پرسش هاى 
خود را مطرح كردند. همچنين درباره فيلمســازى در حوزه دفاع 

مقدس به صورت ويژه بحث و تبادل نظر شد.

 درهاى بى نظيرترين باغ گياهان دارويى 
خاورميانه به روى گردشگران گشوده شد

بــاغ گياهان دارويى همدان كه از آن به عنــوان بى نظيرترين باغ گياهان 
دارويى خاورميانه ياد مى شود با داشتن ظرفيت هاى مختلف، درهايش را 

به روى گردشگران و عالقه مندان به طبيعت گشوده است.
در چند روز گذشته بيانيه انتقادى جمعى از فعاالن و دانشجويان حوزه 
گياهان دارويى، طب سنتى،كشاورزى، منابع طبيعى، آبخيزدارى، حوزه 
سالمت و ورزشــكاران اســتان درباره واگذارى يكى از 5 سايت برتر 
ايستگاه تحقيقاتى و آموزشى گياهان دارويى بوعلى سينا به رستوران در 

فضاى مجازى منتشر شد.
به گزارش ايرنا، رئيس مركز تحقيقات كشاورزى همدان و مؤسس باغ 
گياهان دارويى اخبار منتشرشده در فضاى مجازى درباره از بين بردن باغ 
گياهان دارويى و تبديل آن به رستوران را تكذيب و انتشار اخبار كذب 

را ناشى از سودجويى برخى افراد عنوان كرد.
قاســم اســديان افزود: در باغ گياهان دارويى بوعلى ســينا هيچ گونه 
ساخت وسازى انجام نشده و مورد بازديد مراجع ذى صالح قرار گرفته 
است. وى ادامه داد: اين باغ تنها باغ گياهان دارويى در كشور است كه با 
هدف جمع آورى و شناسايى، استقرار و پژوهش در زمينه گياهان دارويى 

در سال 74 آغاز به كار كرد.
رئيس مركز تحقيقات كشــاورزى همدان خاطرنشــان كــرد: اين باغ 
مجموعه اى از گياهان علفى و بوته اى دارويى و معطر، مجموعه درختان 
و درختچه هاى دارويى، گياهان پيــازى و الله ها، مجموعه گلخانه ها و 
محوطه تكثير، استخر گياهان آبزى و بخش هاى فرآورى گياهان دارويى 

است.
اسديان كه خود از اساتيد دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا است، 
ادامه داد: با توجه به اقبال عمومى جامعه از گياهان دارويى، اين مجموعه 
مى تواند توجه دانش آموزان، دانشجويان و محققان علوم گياهى را جلب 
كند و به عنوان يك فضاى مناســب گردشــگرى در استان همدان مورد 

بازديد قرار بگيرد.
وى بيــان كرد: اين باغ هر ســال ميزبان تعداد زيادى از دانشــجويان و 
دانش آموزان عالقه مند به گياهان دارويى است و يكى از اقداماتى كه در 
ســال هاى اخير رخ داده امكان بازديد عموم مردم از باغ گياهان دارويى 
است، به طورى كه در سال هاى گذشــته شايد فقط دانشجويان و دانش 
آموختگان بخش كشاورزى مى توانستند از اين باغ بازديد كنند اما امروز 
شــاهد حضور خانواده ها در اين باغ هســتيم كه خــود گامى مثبت در 
راستاى آشناسازى مردم با انواع گياهان دارويى و نحوه كشت و فرآورى 

گياهان دارويى منطقه همدان است.
اســديان افزود: براى ايجاد رفــاه بازديدكنندگان، فضــاى كوچكى از 
باغ، صندلى هايى در فضاى باز بر روى ســنگفرش ها قرار داده شــد تا 
عالقه مندان بــه اين فضا عالوه بر لذت بردن از گياهان دارويى در كنار 

خانواده چاى بنوشند و غذا صرف كنند. 
رئيس مركز تحقيقات همدان گفت: باغ گياهان دارويى همدان عالوه بر 
تحقيقاتى بودن توانســته سهمى در جذب گردشگر داشته باشد كه اين 
امر مى تواند همدان را به قطب طبيعت گردى در كشور تبديل كند؛ زيرا 

اين ظرفيت تاكنون در اين استان مغفول مانده است.
وى خاطرنشــان كرد: اين باغ نخســتين باغ گياهان دارويى كشــور و 
خاورميانه اســت كه از ســال 75 تاكنون گياهانى به مدت 25 سال در 

آن حفظ شده است.
اسديان افزود: در كشور 8 هزار گونه گياهى وجود دارد كه از اين تعداد 

يك هزار و 658 گونه در استان همدان قرار گرفته است.
وى بــا بيان اينكــه 99 درصد از گياهان اســتان همدان شناســايى و 
جمع آورى شده است، گفت: از مجموع 2 هزار گونه دارويى در كشور 
و 315 گونه دارويى در استان همدان، 250 گونه در باغ گياهان دارويى 
كشت شده است كه مراحل فنولوژى و رشدى گياهان مورد بررسى قرار 

گرفته و طبقه بندى شده اند.
اســديان گفت: باغ گياهان دارويــى همدان در طرح اوليــه، با عنوان 
گردشگرى سالمت و عرضه انواع نوشيدنى ها با گياهان دارويى و گياهان 
دارويى بسته بندى شــده به مردم در اين باغ ديده شده بود كه امروز از 
مســاحت 24 هزار مترمربعى آن 500 مترمربع براى خدمات رســانى به 

عالقه مندان تعبيه شده است.
وى از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان همدان خواست از باغ گياهان 

دارويى بوعلى سينا بازديد كنند.
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■ حديث:
امام سجاد(ع):

بار خدايا! دينم را برايم درست گردان ؛ چرا كه آن ، نگهبان امور من است ، و آخرتم را برايم 
درست گردان ؛ چرا كه آن ، سراى ماندن من و گريزگاه من از همسايگى با فرومايگان است .

البلد األمين : ص 123

 امروز 19 آگوست روز جهانى عكاس است، اما 
اين مناسبت امســال جايگاه متمايزترى براى مرور 
دارد. تأثيــرات نامطلوب كرونــا بر محيط اطراف و 
ســالمت آدم ها در چارچوب قاب دوربين عكاسان 
آنها را نيز در موقعيتى قرار داد كه حاال به امانت داران 

سند تاريخى از روزهاى كرونايى تبديل شوند.
درحال حاضر شايد عكس هاى ثبت شده از ويروس 
كرونــا تنها ثبت يك لحظه باشــد؛ اما بعدها ســند 
تاريخى محســوب مى شــود، زيرا نحــوه زندگى 
انســان ها در ايامى كه مشــكل جهانى وجود داشته 

است را روايت مى كند.
روايت تصويرى از شــيوع ويروس كرونا، شــامل 
بيماران بســترى شــده در بيمارســتان ها، عمليات 
نيروهــاى ويــژه اورژانس و ضدعفونــى فضاهاى 
شهرى را عكاسان مطبوعاتى ثبت كردند كه پابه پاى 
سفيدپوشان كادر درمان، نارنجى پوشان شهردارى و 

سبزپوشــان نهادهاى نظامى در صف نخســت ثبت 
ويروس كرونا ايستادند.

معاون سينماى جوانان استان همدان كه مسئول بخش 
آموزش خانه عكاسان استان هست نيز درباره عكاسى 
در دوران شــيوع كرونا، اظهار كرد: ثبت عكس ها در 
آينده تاريخ را روايت مى كند و عكاسان با عكاسى از 
كرونا روايتى را در تاريخ به ثبت مى رسانند. وضعيتى 
كه براى مردم در اين حوزه به وجود آمده است بايد 
روايت شود، زيرا در تاريخ بى سابقه است و عده اى به 
اين خاطر اين امر را مهم مى دانند كه اين بيمارى تمام 

دنيا را به صورت مشترك درگير كرده است.
وحيد به خوش درباره نقش عكاسان در ثبت ويروس 
كرونا، افــزود: يكى از مهم ترين كارهايى كه در اين 
دوران بايد انجام مى شــد بحث عكاسى از موضوع 
كرونا است؛ عكاسان زيادى اين كار را انجام داده و 
به آن پرداخته اند و به عقيده من ســال هاى بعد ديده 

مى شــود كه عكاسان چه نقش پررنگى در روايت و 
ثبت اين تاريخ داشته اند.

مهدى كلوندى عكاس همدان پيام نيز درباره خطرات 
عكاســى از كرونا، عنــوان كرد: نمى تــوان گفت 
خطرات پروســه عكاسى از موضوع كرونا به اندازه 
كادر درمان خطرناك اســت، اما عكاســان نيز كمتر 
از آنها خطر را درك نمى كنند، براى مثال بســيارى 
از عكاســان از فضاهاى پزشكى و درمانى عكاسى 
كرده اند و اين عكاســى خطراتــى را به دنبال دارد؛ 
ولى اين رسالتى اســت كه هر عكاسى روى دوش 
خود احساس مى كند كه اين احساس عمال موجب 

مى شود عكاسان ريسك اين كار را بپذيرند.
وى ادامه داد: متأســفانه عكاسان اولويت شان بيشتر 
اوقات حفظ جان شان نيست، اگر اولويت آنها حفظ 
جان باشد عكاسى قانون و قواعد پيدا مى كند. بيشتر 
عكاســان براى اينكه از ثبت اين اتفاق جهانى عقب 

نمانند بدون قاعده و قانون خاصى آغاز به عكاســى 
مى كنند؛ منظور من از قوانين حداقل اقداماتى است 

كه عكاسان بايد براى حفظ جانشان انجام دهند.
اين عكاس خبرى افزود: مانعى براى عكاسى از اين 
موضوع نبوده و هميشــه تمام هماهنگى ها به خوبى 
انجام شده است، زيرا بخش هاى درمانى نيز براى ثبت 
اين اتفاق در مراكز درمانى و ديده شــدن تالش هاى 
كادر درمــان هميشــه هم پا بوده اند و خوشــبختانه 

همكارى هاى خوبى صورت گرفته است.
كلوندى درباره جذابيت عكاسى از كرونا، بيان كرد: 
جذابيت اين كار، اين اســت كه عكاسان با عكاسى 
از ايــن موضوع و درگيرى كشــورها با اين بيمارى 
روايتى را بــراى ثبت در تاريخ دارند، عكاس كارى 
تاريخى انجــام مى دهد و با ثبــت لحظه ها، بعدها 
عكس ها ســنديت پيدا كرده و مــورد قضاوت قرار 

مى گيرند.

يك عكاس خبرى ديگر نيز كه در ســطح كشــور 
عكاسى مى كند پيش از اين درباره تجربه عكاسى از 
كرونا، عنوان كرده بود: شايد بسيارى از عكاسان در 
اين دوره تجربه عكاسى جنگ نداشته باشند، ويژگى 
عكاسى جنگ اين است كه هميشه در معرض خطر 
هســتيد؛ عكاسى از بحث كرونا نيز شبيه به عكاسى 
جنگ است با اين تفاوت كه در جنگ جبهه دشمن 
مشخص اســت و مى دانيد كه خطرات كجا شما را 
تهديد مى كند، اما در بحث عكاســى از كرونا جبهه 

مشخص نيست و خطراتش ناپيداست.
وى ابراز عقيده كرد: بــه نظر من همان طور كه اين 
بيمــارى بر ابعاد زيــادى از زندگى انســان ها تأثير 
گذاشــت و زندگى انســان ها را متفاوت كرد، اين 
اتفاق همچنين در عكاســى رخ داد و براى عكاسان 
خبرى تجربه متفاوت و خاصى را نســبت به ديگر 

شرايط رقم زد.

به بهانه 19 آگوست روزجهانى عكاس 

عكاسان ميراث داران 
اسناد تاريخى كرونا

 بانك جهانى در آخرين گزارش خود با اشــاره به 
كوچك تر شدن دامنه اشتغال و درآمد بازار گردشگرى 
به ويژه در كشــورهاى درحال توسعه، براى رهايى از 
بحران ناشــى از كوويد-19و بهبود بازار گردشگرى 
اتخاذ روش هاى ساختارى 3 مرحله اى را به دولت ها 

مطرح كرده است.
بر اساس گزارش بانك جهانى، بازار سفر و گردشگرى 
از نخســتين بخش هايى بود كه به شــدت تحت تأثير 
شيوع ويروس كرونا در سراســر جهان قرار گرفت. 
از مــاه مارس پس از همه گيــرى بيمارى كوويد-19 
تمامــى زنجيره هاى اين بازار شــامل خطوط هوايى، 
شركت هاى اتوبوســرانى و قطار، خطوط كشتيرانى، 
هتل ها، رستوران ها، جاذبه هاى گردشگرى، آژانس هاى 
مســافرتى، توراپراتورها، نهادهاى مســافرتى آنالين 
به شدت آسيب ديده و برخى به حالت تعليق درآمدند. 
اگرچه بســيارى از شــركت هاى بزرگ هواپيمايى و 
مســافرتى در آستانه ورشكســتگى قرار گرفتند، اما 
تأثيــرات بحران كرونا روى شــركت هاى كوچك و 
متوســط كه حدود 80 درصد بخــش جهانگردى و 
مشاغل مرتبط با گردشــگرى را شامل مى شود بسيار 
گســترده تر بــوده و اين بخــش را در معرض خطر 
بيشترى قرار داده است. با توجه به فروپاشى احتمالى 
اين شركت ها، اشتغال ميليون ها نفر در سراسر جهان 
به ويژه جوامع آســيب پذير كه معيشت آنان وابسته به 
گردشگرى اســت تحت تأثير قرار مى گيرد. براساس 
اعالم شــوراى جهانى سفر و گردشگرى تاكنون صد 
ميليون شغل وابســته به بازار گردشگرى در معرض 
خطر قرار گرفته كه به معناى تهديد 30 درصد نيروى 

كار در اين بازار است.

بدون شــك شــيوع ويروس كرونا تأثيرات عميقى 
بر ساختار بازار ســفر و گردشگرى خواهد گذاشت. 
افول تقاضــا، كاهش ذخاير نقدى و نبود دسترســى 
به اعتبارات مالى به تعطيلى بســيارى از شركت هاى 
مســافرتى كوچك تر منجر شــده است. شركت هاى 
بزرگ تر همچون هواپيمايى ملى، تورهاى مسافرتى، 
خطوط كشتيرانى و هتل هاى ملى نيز اگرچه استقامت 
و اعتبارات بيشــترى در برابر بحران دارند، اما باتوجه 
به اينكه شــرايط ســفر و تقاضا در كوتاه مدت بهبود 
نمى يابد، با چالش هاى بســيارى مواجه خواهند شد. 
براى بازيابى بازار گردشــگرى و جذب گردشگر در 
كوتاه مــدت احتمال تخفيف گســترده در بخش هاى 
مختلف توريســتى وجود دارد، امــا در ميان مدت يا 
بلندمدت ممكن اســت به افزايــش قيمت و كاهش 
كيفيت خدمات منجر شــود. در نتيجه بخش سفر و 
گردشــگرى از نظر اشتغال و درآمد نسبت به گذشته 
كوچك تــر خواهد شــد و ايــن روند كاهشــى در 

كشورهاى درحال توسعه بيشتر نمايان خواهد شد.
نبود قطعيت در اقتصاد جهانى يك عامل محدودكننده 
مهم براى بازارهاى اصلى و مقاصد گردشگرى است؛ 
زيرا گســتردگى تأثيرات اقتصادى بر ركود ســفر و 
گردشگرى در مقاصد مختلف با توجه به وابستگى آنها 
به گردشگرى و تاب آورى آنها و همچنين پويايى تقاضا 
در بازارهاى اصلى متفاوت خواهد بود و اين تأثير بر 
كشــورهاى وابسته به گردشگرى همچون كشورهاى 
جزيره كوچك و كشورهاى با درآمد پايين و متوسط 
كه بخش اعظم اشــتغال آن در بخش هاى گردشگرى 
فعالند نمايان تر اســت. تاب آورى مقاصــد در برابر 
بحران بستگى به سياست گذارى ها و عوامل مختلف 

از قبيل سياست هاى محلى، بهداشتى، آمادگى فناورى 
اطالعات و ارتباطات، سياست هاى دولت براى بازار 
گردشگرى و ميزان زيرساخت هاى خدمات توريستى 
دارد. به همين منظور شركت ها در كشورهاى درحال 
توسعه در مقايسه با شــركت هاى كشورهاى توسعه 
يافته آسيب پذيرتر خواهند بود. همچنين كشورهايى 
كــه داراى بازارهاى قدرتمنــد و قابل توجه در زمينه 
گردشگرى داخلى هســتند يا مى توانند «حباب سفر» 
منطقه اى ايجاد كنند نســبت به كشورهايى كه وابسته 
به بازارهاى بين منطقه اى و به ويژه كشــورهاى چين، 

آمريكا و اروپا هستند، سريع تر بهبود خواهند يافت.
دولت ها در پاســخ به بحران همه گيرى كرونا بر بازار 
گردشگرى طيف وســيعى از ابزارها همچون تأمين 
مالــى جهت پرداخت بدهى هــا، كاهش نرخ بارهاى 
نظارتى،كاهــش يــا قطــع ماليات و عــوارض تهيه 
كمك هاى نقدى و يارانه اى و حمايت از اشــتغال و 
آموزش را براى حمايت از شــركت ها در بخش سفر 
و گردشگرى به كار گرفته اند. اين حمايت ها در برخى 
كشــورها به صورت حمايت از بنگاه هاى اقتصادى و 
بخش گردشــگرى بوده و در برخى كشورها به شكل 
مداخالت سياسى در بخش هاى خاص گردشگرى از 
قبيل خدمات غذايى، هتل ها و خطوط هوايى صورت 
گرفته اســت. دولت ها براى جلوگيــرى از پيامدهاى 
ناخواسته اقدامات حمايتى در ميان مدت، بايد تأثير اين 
اقدامات در كوتاه مدت را به صورت دقيق بررسى كنند. 
بررسى هاى بانك جهانى نشان مى دهد كه براى مقابله 
با چالش هاى ناشى از بحران كوويد-19 و تسهيل در 
بهبود بخش گردشــگرى مى توان روش ساختارى 3 
مرحله اى را اتخاذ كرد. باتوجه به تهديد ويروس كرونا 

بر سالمت عمومى در ابتدا ذى نفعان بازار گردشگرى 
بايد بر حمايت از اقدامات بهداشــتى و ايمنى و مالى 
همچون مديريت دقيق بر محدوديت هاى مســافرتى، 
ارائه تخفيف هــاى مالياتى و پرداخت هزينه ها و ارائه 
يارانه براى پيشــگيرى از اخراج كاركنان مشاغل در 
جهت مهار كرونا و كمك به مشــاغل براى مقاومت 
در برابــر بحران متمركز شــوند. در مرحله دوم پس 
از فروكــش كردن بحران، ذى نفعان بايد بر شــناخت 
نحوه تقاضاى مصرف كننــدگان و توليد محصوالت 
و روش هاى جديد مناســب با شرايط پس از بحران 
تمركز كنند. در اين مرحله ذى نفعان مى توانند با انجام 
نظرسنجى به جمع آورى داده هايى از مصرف كنندگان و 
ارائه دهندگان بپردازند و اين امر را از طريق گســترش 
دسترســى ارائه دهنــدگان خدمات گردشــگرى به 
سيستم هاى عامل و ديجيتال، ايجاد انگيزه در آموزش 
و ارتقاى محصوالت انجام دهند. همچنين اين مرحله 
زمان مناسبى براى سرمايه گذارى هاى استراتژيك در 
به روز رسانى محصوالت است تا شرايط براى بازيابى 
گردشگرى در مقاصد به وجود  آيد. مرحله سوم كه زمان 
رشد مجدد تقاضاى سفر و گردشگرى است، ذى نفعان 
بايد به تقويت سياست ها و شيوه هايى بپردازند كه به 

مقاومت و پايدارى اقتصادى و زيســت محيطى منجر 
شود. اين امر با به كارگيرى روش هايى همچون افزايش 
كارآيى، سرمايه گذارى در بخش هاى فراگير و سازگار 
با محيط زيست و مدل هاى گردشگرى مبتنى بر فناورى 
براى تقويت رعايت مقررات و گسترش دسترسى به 
بازار براى شركت هاى كوچك محقق مى شود. مقاصد 
گردشــگرى با انجام اقدامات ساختارى 3 مرحله اى 
مى توانند با ايجاد تأثيرات مثبت و به حداقل رساندن 
پيامدهاى منفى ناشى از بحران كرونا به بازيابى و ايجاد 
شــرايط بهتر بخش سفر و گردشــگرى دست يابند. 
بانك جهانى باتوجه بــه اثرات همه گيرى كوويد-19 
در راستاى دســتيابى به تغييرات ساختارى در بخش 
گردشگرى 5 راهبرد را در پيش گرفته است كه شامل 
افزايش تمركز بر اســتانداردهاى بهداشتى و سالمتى، 
شــناخت چگونگى تغيير در تقاضــا از جمله نقش 
گردشگرى داخلى و منطقه اى، تفسير متغيرهاى تجارى 
باتوجه به ادغام و تغيير ساختار شركت ها، به كارگيرى 
راه حل هــا، نوآورى ها و فناورى هاى مؤثر بر توزيع و 
دسترســى بازار و در نهايت هدايت سرمايه گذارى ها 
در مقصد براى رســيدن به بازار توريســم پايدارتر و 

منعطف تر پس از بحران كرونا مى شود.

بانك جهانى كسب وكارهاى گردشگرى را ويزيت كرد

كرونازدايى از توريسم با 3 حركت

دى
لون
ى ك

هد
س:م

عك
/


