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يادداشت روز
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اصولگرايان دولتى و اميد 
به دولت اصولگرا

1- حسن روحانى تالش داشت در مقام 
رئيس جمهور، دولتى مانند دولت مرحوم 
هاشمى تشــكيل و مديريت كند.از اين رو 
شــعار اعتدال و تبليغ آن به عنوان گفتمان 
ســوم سياسى كشــور را برگزيد تا دولتى 
وراى جناح هــاى موجــود و فراجناحى با 
معتدلين هر 2 جناح تشكيل دهد.2- دولت 
هر آنچه تالش كرد تــا گفتمان اعتدال را 
به عنوان گفتمان سوم سياسى كشور مطرح 
كند، كمتر در اين راه توفيق داشت.امروز و 
پس از 7 سال از فعاليت دولت ديگر كسى 

به گفتمان بودن...

يادداشت

4

انتخابات آمريكا و ايالت هاى 
آبى، قرمز و بنفش

 بار ديگر به انتخابــات آمريكا نزديك 
مى شــويم، انتخاباتــى كــه نه تنهــا براى 
مــردم آمريكا بلكــه با توجه بــه قدرت 
سياســى و نظامى و اقتصادى اين كشــور 
و تأثيرگذاريــش بر مردم سرتاســر جهان 
همواره جذاب و مهم بوده اســت و هر 4
ســال يك بار بسيارى از دولت ها و ملت ها 
چه آنهايى كه به نوعى متحد اياالت متحده 
محسوب مى شوند، چه آنهايى كه در واقع 
دشمن و رقيب نخســتين قدرت سياسى، 

اقتصادى جهان هستند...

# 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
تقدير و تشكر

  دالورى

چو بيمار ازشفا سرمست گردد         طبيب از جام شادى مست گردد
خدا شافى و اين خود افتخاريست     كه طبيبى با خدا همدست گردد

جناب آقاى دكتر 

محمود غلياف 
فوق تخصص كليه و مجارى ادرارى

بدينوســيله از زحمــات بــى دريــغ جنابعالــى در امــر بهبــودى 
ــات روز  ــته و توفيق ــكر را داش ــر و تش ــال تقدي ــب كم اينجان
افــزون جنابعالــى و خانــواده محترمتــان را از خداونــد متعــال 

خواهــان و خواســتارم.
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# منـ  ماسكـ  مى زنم

مديرعامل شركت آب منطقه اى خبر داد

سرمايه گذارى بخش خصوصى 
براى آبرسانى در همدان 

هنر چرم زنده ماند؛ استاد چرم رفت 
■كيف دست دوز اميدعلى را رسانه اى كرد

28 خرداد 1400  زمان انتخابات رياست جمهورى تعيين شد

برگزارى3 انتخابات 
همزمان درهمدان

■ كانديدا هاى انتخابات ميان دوره مجلس بايد 6 ماه پيش از انتخابات استعفا كنند
4
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 اطمينان خاطرآموزش و پرورش به خانواده ها
بازگشايى مدارس با رعايت پروتكل هاى بهداشتى خواهد بود
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اصولگرايان دولتى و اميد 
به دولت اصولگرا

 1- حســن روحانى تالش داشت در مقام رئيس جمهور، دولتى 
مانند دولت مرحوم هاشمى تشكيل و مديريت كند.

از اين رو شــعار اعتدال و تبليغ آن به عنوان گفتمان ســوم سياسى 
كشــور را برگزيد تا دولتى وراى جناح هاى موجود و فراجناحى با 

معتدلين هر 2 جناح تشكيل دهد.
2- دولــت هر آنچه تالش كرد تا گفتمان اعتدال را به عنوان گفتمان 

سوم سياسى كشور مطرح كند، كمتر در اين راه توفيق داشت.
امروز و پس از 7 سال از فعاليت دولت ديگر كسى به گفتمان بودن 
اعتدال باور ندارد و همه بر روش بودن آن تأكيد دارند و اين روش 
را راهى براى همفكرى بخشى از فعاالن 2 جناح براى عبور از بحران 

در مقاطعى مفيد بدانند.
3- با آنكه دولت اعتدالى بنا داشــت با به كارگيرى معتدلين 2 جناح، 
راه اعتدال را جايگزين فعاليت هاى آنها در 2 جناح سياســى كند، اما 

اين اتفاق رخ نداد.
جدايــى اصالح طلبان از دولت با اعتراض به فاصله گرفتن دولت از 
شــعارها و ناكارآمدى در تحقق وعده ها در كنار ورود اصولگرايان 
بدون تغيير در رفتار و حتــى حمايت زبانى از دولت به اميد بقا در 
دولت آينده كه با خط فكرى اصولگرا پيش بينى مى شود، تأييدى بر 
دنبال نكردن اعتدال از ســوى فعاالن جذب شده از هر 2 جناح در 

دولت فراجناحى بوده است.
4- دولت در عمل نتوانســت شــعار فراجناحى را به دليل نبود باور 
فعاالن سياســى به اعتدال به عنوان گفتمان پياده سازى كند و اگر در 
آغــار، دولت را مى شــد به دليل پررنگ بــودن اصالح طلبان در آن، 
اصالح طلب دانست، اكنون با فاصله گرفتن اصالح طلبان از دولت و 
پر رنگ شدن حضور اصولگرايان، مواضع دولت نيز به اصولگرايان 

نزديك تر است و در مواقعى اعتدالى در مواضع ديده نمى شود.
البته بايد توجه داشــت كه اصولگرايان به رغم اين مواضع اين دولت 

را از خود نمى دانند و مخالف سرسخت اين دولت هستند.
5- ورود اصولگرايان به دولت روحانى 2 بخش داشته است، بخشى 
كــه با حمايت از حســن روحانى در انتخابات به نــام اصولگرايان 
معتــدل حامى روحانى، پس از پيروزى وارد دولت شــدند و زاويه 
خود با اصولگرايان ديگر مخالف روحانى را از ابتدا مشخص كردند.
بخشــى ديگــر با آنكه اصولگرا هســتند بــا رايزنى و اســتفاده از 
فرصت هاى دوســتى، باندى و فاميلى و... به عنوان مدير وارد دولت 

شده و براى اين دولت با جان و دل كار كرده اند.
اين بخش دوم ســابقه مديريت در دولــت اصولگراى احمدى نژاد 
حتى در پست هاى سياسى را نيز داشته و نشان داده اند چنان مديران 
توانمندى هستند كه مى توانند سياست هاى 2 دولت متضاد و مخالف 

را به عنوان مدير سياسى پيش برده و مديريت كنند!
6- اكنون دســته دوم كه تاكنون تأييدى بر دولت از آنان ديده نشده، 
اميــد دارند به عنوان اصولگرا مورد توجه دولــت بعد قرار گرفته و 
همچنان به عنــوان مدير در دولت بعد هم مراحل رشــد و ارتقا را 

ادامه دهند.
دســته اى از مديران اينچنينى در استان از هم اكنون ارسال سيگنال به 
اصولگرايــان به ويژه جبهه پايدارى مبنى بر همراهى با آنها و رايزنى 
براى مديريت هاى دولت بعد را آغاز كرده اند و بسيار به اين اقدامات 

اميدوار هستند.
7- هفته دولت زمان مناســبى است تا مديريت ارشد استان و مردم 
ميزان همراهى و پذيرش سياست اعتدالى دولت از سوى مديران را 

مشخص و مشاهده كند.
بر اين اســاس، دفاع از عملكرد دولت و سياســت هاى آن در هفته 
دولت با اطالع رسانى از عملكرد و گزارش به مردم، راهكار مناسبى 
براى سنجش وفادارى مديران به دولت اعتدالى و همچنين سنجشى 
بــراى اصولگرايان از ميزان تعهد مديران در كار اســت تا در آينده، 
مديــران بى تعهــد و فرصت طلب در دولت احتمالــى آنها صاحب 

جايگاه و اعتبار نشوند.

880 زندانى در همدان مشمول عفو شدند
 880 زندانى در ده ماهه گذشــته مشــمول عفو شدند، درحالى كه اين آمار در ده سال 

گذشته 550 نفر بوده است.
رئيس كل دادگسترى همدان در ديدار با استاندار همدان به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت 
گفت: عيد غديرخم سال گذشته يك نفر مشمول عفو شده بود اما امسال به 230 نفر رسيد.

محمدرضا عدالتخواه افزود: سياست دادگسترى همدان بر حبس زدايى، بخشش و ارفاق 
كســانى كه اصالح شــدند، بازاجتماعى و اصالح زندانيان و تغيير تفكر سركوب گرايانه 
متمركز شــده است. وى گفت: 11 ماه گذشته 107 مسئول در دادگسترى كل استان تغيير 

كردند كه مهم ترين آنها تغيير رؤساى دادگسترى 8 شهرستان بوده است.

عدالتخواه افزود: در انتصاب مسئوالن دادگسترى، رويكرد برنامه تحولى رئيس قوه قضاييه 
مبتنــى بر گام دوم انقالب كه جوانگرايى، اســتفاده از توان افــراد متعهد، كاردان، داراى 

سالمت اخالقى و مالى و روحيه انقالبى است، مورد توجه بوده است.
وى  تصريح كرد: يكى از خألهاى مديريت در دادگسترى، حاضر و ساكن نبودن رؤسا در 
محل بود كه در انتصاب هاى جديد اين مؤلفه ها مورد توجه قرار گرفت و هم اينك رؤساى 

دادگسترى در دادستان ها در محل خدمت سكونت دارند.
رئيس كل دادگســترى همــدان افزود: تركيب خوبى با حضور امــام جمعه، فرمانداران، 
نيروهاى انتظامى و امنيتى برقرار شده و موجب افزايش حس امنيت در مردم شده است.

عدالتخواه با بيان اينكه باال بودن ورودى پرونده هاى قضايى اتقان آرا را با مشــكل مواجه 
كرده بــود، گفت: يك قاضى به جاى ماهانه صد پرونده بايــد 317 پرونده را در دادگاه 

تجديدنظر رسيدگى مى كرد؛ بنابراين در اين شرايط نمى توان انتظار كيفيت گرايى داشت.
وى ادامه داد: در اين راستا با بهره گيرى از ظرفيت و نيروى انسانى موجود ساختار را تغيير 
داده و شعب تجديدنظر از 11 به 17 شعبه، دادگاه حقوقى از ده به 14 شعبه، دادگاه كيفرى 

«يك» از يك به 2 شعبه و دادگاه كيفرى «2» هم از 9 به 12 شعبه ارتقا و افزايش يافت.
رئيس كل دادگسترى همدان با بيان اينكه از ساختمان هاى زيرمجموعه دادگسترى به نحو 
مطلوب استفاده شد، افزود: با اقدام هاى انجام شده، از متراكم كردن مردم در ساختمان هاى 

كوچك و محل هاى نامناسب جلوگيرى شد.
عدالتخواه اظهار كرد: دادگاه خانواده در مكانى نامناســب براى تردد خانواده قرار داشت 
كــه با تغيير محل اين دادگاه زمينه را براى خدمت رســانى بهتر و صرفه جويى ماهانه 25 

ميليون تومان فراهم كرديم.

 اطمينان خاطرآموزش و پرورش به خانواده ها

بازگشايى مدارس
با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى خواهد بود

شناسايى 25 واحد توليدكننده محصوالت 
غيراستاندارد در همدان

25 واحد توليدكننده محصوالت غيراستاندارد در استان شناسايى 
و پرونده اين متخلفان براى رســيدگى به مراجع قضايى معرفى شده 

است.
مديركل اســتاندارد همدان اظهار كرد: ايــن واحدهاى توليدكننده از 
شهريور پارسال تاكنون توسط بازرســان سازمان استاندارد شناسايى 
شــده اند و براى 18 نفر از آنها رأى كيفرى و مالى صادر شده و بقيه 

در دست بررسى است.  
محمــد مددى در گفت وگو با ايرنا بــا بيان اينكه مديران اين واحدها 
بــدون دريافت پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد بــه توليد و عرضه 
كاال اقدام كرده اند، گفت: اين كار جرم محســوب شــده و در قانون 

مجازات هاى سختى براى اين موضوع تدوين شده است. 
مديركل اســتاندارد همــدان اســتفاده از كاالى باكيفيت را از حقوق 
مصرف كنندگان دانســت و تأكيد كرد: صنايع اســتان ملزم به رعايت 

استاندارد و توليد محصول باكيفيت و بى عيب و نقص هستند. 
مددى افزود: متقاضيان مجوز بهره بردارى توليد كاال يا خدمات مكلف 
هســتند همزمان بــراى دريافت مجوز بهره بــردارى و پروانه كاربرد 

عالمت استاندارد، اقدام كنند. 
وى خاطرنشــان كــرد: در راســتاى حفــظ ســالمت و ايمنــى 
مصرف كننــده، توليدكننــدگان متخلــف تــا زمانــى كــه پروانــه 
ــود و  ــف مى ش ــان متوق ــدات آن ــد تولي ــت نكنن ــتاندارد درياف اس
ــه  ــى ب ــارت وارده احتمال ــازات، خس ــل مج ــر تحم ــد عالوه ب باي

مصرف كننــده را هــم جبــران كننــد. 
در سالجارى 17 محصول به سبد كاالهاى استاندارد همدان اضافه شد 

و شمار اين محصوالت در استان به 670 قلم رسيد.

استفاده از لوازم آرايشى قاچاق 
در برخى آرايشگاه هاى همدان

 با توجه به استفاده از لوازم آرايشى قاچاق، غيربهداشتى و فاسد 
در برخى آرايشگاه هاى زنانه، تشديد بازرسى به منظور برخورد با اين 

قبيل تخلف ها آغاز شده است.
مدير نظارت بر غذا و محصوالت آرايشى و بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــكى اســتان همدان اظهار كرد: نظارت معاونت غذا و دارو بر 
نحوه عرضه محصوالت آرايشــى و بهداشتى در سطح بازار موجب 
كاهش اقالم غيربهداشتى در ســطح عرضه شده، مگر اينكه افرادى 
به صورت زيرزمينى يا در پســتوى مغــازه و محلى مخفى به عرضه 
لوازم آرايشى بهداشتى بدون مجوز اقدام كنند كه اين افراد هم بسيار 

كم و محدود هستند.
محمــد كاظم زاده در گفت وگو با ايرنا گفت: ديده مى شــود گاهى، 
تشديد نظارت ها بر نحوه عرضه محصوالت آرايشى و بهداشتى در 
ســطح بازار موجب هدايت لوازم قاچاق و تاريخ مصرف گذشته به 
سمت آرايشگاه هاى زنانه شده و اين به دليل بى توجهى مراجعه كننده 

به نوع لوازم آرايشى مصرفى است. 
وى از مراجعه كنندگان به آرايشگاه هاى زنانه خواست هنگام استفاده 
از رنگ مو، كرم و ديگر اقالم آرايشى در آرايشگاه زنانه، از آرايشگر 
درباره كيفيت مواد مصرفــى، تاريخ توليد و انقضا و مجوزدار بودن 

آن پرسش كنند.
كاظــم زاده ادامه داد: درحال حاضر فضاى مجازى نيز به محلى براى 
عرضه مواد غيربهداشــتى تبديل شده و افرادى با راه اندازى گروه ها 
و كانال هايى در شــبكه هاى اجتماعى به عرضه محصوالت بهداشتى 
و آرايشــى بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
اقدام مى كنند. وى افزود: افراد متخلف با تبليغات دروغين و عرضه 
محصــول با قيمت هايــى پايين تر از بازار به علــت ورود از مبادى 
غيررســمى، به فروش محصول به صورت اينترنتــى اقدم كرده و با 

استفاده از پُست، براى افراد ارسال مى كنند.
مدير نظارت بر غذا و محصوالت آرايشى و بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى استان همدان، مداخله در امور درمانى در مكان هايى همچون 
آرايشگاه را تخلف دانســت و افزود: استفاده از دستگاه هاى زيبايى 

كارى تخصصى است و بايد توسط پزشك انجام شود.
كاظــم زاده افــزود: فضاى مجــازى كانونــى براى مداخلــه افراد 
غيرمتخصص در امور درمانى و تبليغ درمان مواردى همچون چاقى، 
الغرى، افزايش قد، فروش داروهاى تقلبى و مكمل هاى بدون مجوز 
شــده اســت؛ بنابراين مردم بايد بدانند خريد هرگونه دارو و مكمل 

بايد تنها از داروخانه ها انجام شود.

1- دولتى هــا باز هم خدماتى كه ارائه مى دهند را گران كرده اند. گويا 
قيمت آزمون آيلتس توســط سازمان سنجش به بهانه باال رفتن قيمت 
دالر، افزايش داشته است. گفتنى است قيمت آزمون آيلتس كه متعلق 
به كشور استراليا است از سوى سازمان سنجش، 4 ميليون و 550 هزار 

تومان اعالم شده است.
2- داوطلبان احتمالى انتخابات ميان دوره اى مجلس در حوزه انتخابيه 
بهار و كبودراهنگ كه شــخصيت حقوقى دارند، براى اســتعفا آماده 
مى شــوند. گويا ســتاد انتخابات كشور در 8 شــهريورماه با صدور 
اطالعيه اى، چگونگى فرايند استعفاى افرادى كه بايد از مشاغل خود 
براى حضور در انتخابات اســتعفا كننــد را اعالم خواهد كرد. گفتنى 
است در ســال 1400 در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ انتخابات 
ميان دوره اى مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا برگزار خواهد شد.
3- وزارت كشور خواستار تعيين شرط مدرك تحصيلى براى انتخابات 
رياست جمهورى است. گويا اين وزارتخانه در اينكه براى انتخابات 
مجلس نياز به مدرك كارشناسى ارشد است اما براى انتخابات رياست 
جمهورى تنها سواد خواندن و نوشــتن نياز است! انتقاد كرده است. 
گفتنى است وزارت كشور نبود شاخص مدرك تحصيلى را دليلى بر 
ثبت نام هاى خارج از عرف و هزينه ســازى براى كشور، ارزيابى كرده 

است.
4- پــس از چند ماه از پايان انتخابات مجلس يازدهم، شــيوع كرونا 
به عنوان عاملى مؤثر در كاهش مشاركت مردم در اين انتخابات اعالم 
شده است. گويا در زمان برگزارى كه آغاز مشاهده كرونا در ايران بود، 
به اين عامل توجه الزم از سوى نهادهاى برگزارى نشده است. گفتنى 
است با اين اوصاف كرونا و ميزان تأثير آن بر انتخابات از شاخص هاى 

مهم انتخابات 1400 خواهد بود.
5- توجه بــه ويژگى هاى روانى و اختصاصى مــردم براى مديريت 
اعتراضــات، مورد توجه دســتگاه هاى مســئول قرار گرفته اســت. 
گويا اين مهم پس از اعتراضات بنزينى ســال 98 بيشــتر مورد توجه 
براى تصميم گيرى ها قرار گرفته اســت. گفتنى اســت نكته اى كه در 
تصميم گيرى براى مديريت اعتراضات مورد توجه قرار گرفته اســت، 
كوتاه بودن فاصله بين اعتراض و به خشونت كشيده شدن اعتراض ها 

است كه به روانشناسى و سطح تحمل مردم مرتبط است.

 كمتر از 11 روز به آغاز سال تحصيلى 
جديد زمان باقى مانده اســت، و قرار شده 
بر اساس شــيوه نامه بازگشايى مدارس از 
از 15 آموزش وپــرورش  وزارت  ســوى 

شود  آغاز  جديد  تحصيلى  ســال  شهريور 
اما همچنان دامنه ويروس كرونا در همدان 
هر روز گســترده تر مى شود و همين عامل 
سبب شــده تا خانواده ها نسبت به حضور 
فرزندان خود در مدارس احســاس خطر 

كنند.
برخى از والدين دانش اموزان در گفت و گو 
با خبرنگار ما از بازگشايى مدارس در نيمه 
شهريور ابراز نگرانى كردند و معتقدند كه 
در تمام مدتى كه كرونا در استان گسترش 
يافته اســت آنان اجازه خــروج فرزندان 
خود از منازل را محــدود كرده اند و حتى 
از ثبت نــام كودكان خــود در كالس هاى 
آموزشــى اوقــات فراغــت در تابســتان 
خوددارى كردند و حاال معترض هســتند 
كه با شــرايط موجود دغدغه آنان براى در 
خطر بودن ســالمت دانش آموزان همچنان 

پابرجاست.
در همين راســتا مدير كل آموزش و پرورش 
تصريح  همدان پيام  با  گفت و گو  در  همدان 
كــرد: اگرچه مقرر شــده اســت در 15
شهريور مدارس بازگشايى شود، اما تالش 
ما بر اين است كه چند اصل مهم را رعايت 

كنيم كه مهم ترين آن سالمتى است، به ويژه 
در دانش آموزانى كه نياز به مراقبت دارند. 
پس هــر تصميمي كه مي گيريم، به رعايت 

سالمت آنها توجه ويژه مى شود.
 محمــد پــورداوود بــا بيان اينكــه وقفه 
آموزش بــا اختالت زيادي همراه اســت 
و نابرابــري ايجاد مي كند و ممكن اســت 
بــه تــرك تحصيل منجــر شــود، افزود: 
حضوري  آموزش  جايگزيــن  چيزي  هيچ 
نخواهد شــد، به ويژه بــراى دانش آموزان 
ابتدايــى و بر همين اســاس چون با يك 
وضعيــت غيرمطمئن روبه رو هســتيم، 3

حالت را در نظر گرفتيم. 
وى ادامه داد: حالت نخست، حالتي است 
كه دانش آموزان مي توانند سر كالس بروند 
و مشــكلي نيســت، حالت دوم اينكه سر 
كالس مــي توانند بروند اما نه هر تعدادي 
و بــر اســاس پروتكل وزارت بهداشــت 
اســت كه در اين حالــت ورود و خروج 
دانش آموزان نيز متفاوت اســت، اگر تعداد 
دانش آموزان از ظرفيت كالس بيشتر بود به 
روزهاي زوج و فرد تقسيم مي كنيم؛ يعني 
برخي آموزش ها الزامي بايد حضوري طي 
شود و مابقي از طريق سامانه «شاد» است.

يكى از اتفاقات جديد در ســال تحصيلى 
پيش رو كه در شيوه نامه بازگشايى مدارس 
آمــده، لغو تعطيلى پنجشــنبه ها و آموزش 

دروس به شــكل حضورى يــا مجازى به 
دانش آموزان است. 

وى ادامــه داد: طبق همين دســتورالعمل، 
گروه بندى  به نحــوى  دانش آمــوزان  بايد 
شــوند كه فاصله اجتماعى مورد تأكيد در 
شود؛  رعايت  بهداشــتى  دستورالعمل هاى 
همچنيــن دانش آموزانى كــه در يك روز 
در كالس نيســتند، بايد به نحوى مديريت 
شوند كه مشــغول به انجام كارهاى مرتبط 

با برنامه درسى خود باشند. 
همــدان  آموزش و پــرورش  مديــر كل 
تأكيد كرد: مدير مدرســه موظف اســت 
دانش آمــوزان و نوآموزان هــر كالس را 
بــا توجــه بــه مســاحت كالس و تعداد 
دانش آمــوز و نوآموز به گونه اى توزيع كند 
كه حفظ حداقل فاصله مورد انتظار مطابق 

پروتكل هاى بهداشتى امكان پذير باشد. 
پــورداوود همچنيــن افــزود: كالس هاى 
درســى كم جمعيــت و كالس هاى درس 
چندپايــه به نحوى كه مغاير با پروتكل هاى 
بهداشــتى نباشــد، با تمــام دانش آموزان 
تشــكيل و آمــوزش حضورى بــه روال 

معمول برگزار شود.
وى بــا بيــان اينكــه 
و  مــداوم  حضــور 
تمام  و  مديــر  فعــال 
همــكاران در شــبكه 
دانش آموزى  آموزش 
بخشى  به عنوان  شــاد 
از محيط كار ضرورى 
بيان  است،  شده  اعالم 
مدرســه  كادر  كــرد: 
شناســايى،  مســئول 
آمــوزش  ثبت نــام، 
تمــام  نگهداشــت  و 
دانش آموزان مدرسه و 

عضويت آنها در شبكه شاد هستند. 
وى با بيان اينكه ســامانه شاد براى انجام 
فعاليت هــا و تكاليف درســى نوآموزان يا 
دانش آموزان با نظارت و هدايت والدين و 
ارائه بازخورد توســط معلمان آنها استفاده 
مى شــود، گفت: در بحث آموزش مجازى 
هــم وزارت آموزش و پــرورش همچنان 
دانش آموزى(شاد)  آموزش  شبكه  بر  تأكيد 
دارد و آن را تنهــا بســتر در كالس هــاى 
اينترنتــى معرفــى و حضــور معلمــان و 
را  ديگر  پلت فرم هــاى  در  دانش آمــوزان 

ممنوع اعالم كرده است.
مديــركل آمــوزش و پــرورش اســتان 
همــدان همچنين از درخشــش فرهنگيان 
و دانش آموزان اســتان در مرحله كشورى 
مســابقات قرآن و معارف اسالمى خبر داد 
و گفت: فرهنگيان و دانش آموزان اســتان 
موفق به كســب 12 رتبه برتر كشورى در 
سى وهشتمين دوره مسابقات قرآن، نماز و 

عترت شدند.
از  دوره  ايــن  در  افــزود:  پــورداود 
مســابقات كــه به صــورت مجــازى در 
2 بخــش پژوهشــى و آوايــى برگــزار 
ــه  ــا كســب ده رتب شــد، اســتان همــدان ب
كشــورى توســط دانش آمــوزان و 2 رتبــه 
توســط فرهنگيــان، خــوش درخشــيد.

اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مديــركل 
ــراى برگــزارى  خاطرنشــان كــرد: تــالش ب
ــع  ــريع مناب ــع س ــالم و توزي ــوب، اع مطل
ــى،  ــال تحصيل ــا س ــان ب ــابقات همزم مس
مجــرب  اســاتيد  و  داوران  از  اســتفاده 
دانش آمــوزان،  آمــوزش  جهــت  قــرآن 
برگــزارى دوره هــاى تخصصــى و قدردانــى 
ــاى  ــه برنامه ه ــر، از جمل ــاى برت از رتبه ه
ــم و تربيــت اســتان در ســال  دســتگاه تعلي

ــت. ــوده اس ــته ب ــى گذش تحصيل

 كرونا در حاشــيه شــهر همدان، درست 
مانند ســيلى جان فرسا است كه به يكباره در 
موجى ســنگين تعداد زيادى از شهروندان را 
قربانى مى كند، براى ساكنان حاشيه و مناطق 
محروم همــدان صحبــت از فاصله گذارى 

اجتماعى چيزى در حد يك شوخى است.
غروب هــا و نيمه  روز حجــم جمعيتى اين 
مناطق و هجوم حضور كــودكان در بلوار ها 
و كوچه پس كوچه هاى آن جــاى تأمل دارد، 
جمعيتى متشــكل از كارگران روزمزد كه زير 
پوشــش هيچ بيمه اى نيستند، زنان سرپرست 
خانوار و روستاييانى كه از بد روزگار مجبور به 
مهاجرت به شهر و دست كشيدن از زمين هاى 
خود شــده اند و در حالت عادى هم شــرايط 
اقتصادى، زندگى شان را فلج كرده چه رسد به 

هجوم كرونا كه حاال امانشان را بريده است.
اين ســناريو ســبب شده اســت تا از منظر 
سالمتى، حاشيه شهرها به دليل تراكم جمعيتى 
باال، براى كرونا ميدانى براى جوالن بيشــتر 

باشد.
در همين راســتا معــاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشكى ابن سيناى همدان با بيان اينكه 
قســمت هاى حاشيه نشــين همــدان نكات 
بهداشتى را به خوبى رعايت نمى كنند، گفت: 
پس از بررســى هاى الزم، مشــخص شد كه 
بيشتر بيماران بســترى مبتال به كرونا ساكن 

مناطق حاشيه شهر هستند.
ابراهيم جليلــى در گفت وگو با ايســنا، در 

تشــريح وضعيت استان همدان در ايام شيوع 
كروناويــروس اظهار كرد: از ابتداى شــيوع 
ويــروس كرونا تاكنون ده هــزار و 55 بيمار 
داراى عالئم و مشــكوك به بيمارســتان ها 
مراجعه كردند كه از اين تعداد تست 3 هزار 

و 484 نفر مثبت گزارش شده است.
وى با اشــاره به روند افزايشى ابتال به كرونا 
در پايــان تيرمــاه و ابتداى مردادمــاه افزود: 
بــا اعمــال محدوديت در اســتان همدان و 
افزايش همــكارى شــهروندان همدانى در 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى روند ابتال به 
اين بيمارى متعادل شــده و ثبات پيدا كرده، 
همچنين تعداد بيماران بسترى از 650 نفر به 

307 نفر رسيده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن 
ســينا با بيان اينكــه 48 درصــد از بيماران 
مبتال بــه كرونا در همــدان زن و 52 درصد 
آنها مرد هســتند، افزود: 70 درصد مبتاليان 
به اين بيمارى شهرنشــين و 30 درصد آنها 
روستانشين هستند و آمار مبتاليان در شهرها 

به دليل ارتباطات گسترده بيشتر است.
جليلى با بيان اينكه از ابتداى شيوع كرونا بيش 
از 400 شهروند همدانى در اثر ابتال به كرونا 
جان خود را از دست دادند، خاطرنشان كرد: 
به طور ميانگين در هر 24 ساعت 3 هزار نفر 
به مراكز درمانى استان همدان مراجعه كردند 
كــه از اين تعداد بيــش از 500 نفر مراجعان 
ســرپايى و برخــى ديگــر داراى عالئم و 

مشكوك به كرونا بودند.
وى با بيــان اينكه تاكنــون 470 نفر از كادر 
درمان همدان به ويروس كرونا مبتال شده اند، 
اظهار كرد: تاكنون 50 پزشــك، 278 پرستار، 
31 نفر از كادر آزمايشــگاه، 15 ماما، 9 نفر از 
كادر راديولوژى و 87 نفر از اعضاى پشتيبانى 
و خدماتى بيمارستان ها به ويروس كرونا مبتال 
شده اند كه خوشــبختانه مورد فوتى گزارش 

نشده و بيشتر آنها رو به بهبود هستند.
وى با بيــان اينكه درحال حاضــر 22 نفر از 
شــهروندان همدانى مبتال بــه كرونا بدحال 
هســتند، تصريح كرد: بيمارستان هاى استان 
با مشــكل افت اكســيژن مواجه بودند كه 4 
دستگاه اكسيژن ساز خريدارى شد و 2 دستگاه 
اكسيژن ســاز ديگر نيز بــه زودى خريدارى 
مى شــود تا ديگر در اين زمينه مشــكلى در 

بيمارستان ها وجود نداشته باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
با بيان اينكه داروى رمدسيوير براساس تعداد 
بيماران بدحال بين تمام بيمارستان هاى استان 
همدان توزيع شده است، اعالم كرد: از لحاظ 
تجهيزات درمانى و دارويى، مشــكلى براى 
درمان بيمــاران مبتال به كرونــا كمبودى در 

همدان وجود ندارد.
وى با بيان اينكه در تمام بيمارستان هاى استان 
همدان يك بخش براى بيماران مبتال به كرونا 
ايزوله و آماده ســازى شده است، اعالم كرد: 
همدان  سيناى  بيمارســتان  ديگر  بخش هاى 

تخليه و اين بيمارستان فقط به درمان بيماران 
كرونايى اختصاص داده شده است، همچنين 
700 تخت براى بيماران مبتال به كرونا آماده 
شده و درصورت لزوم از آنها استفاده مى شود.

بر همين اساس معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشكى همدان به همدان پيام گفت: با توجه به 
شيوع كرونا و با وجود توصيه هاى بهداشتى 
كه به وفور در اين زمينه از ســوى مســئوالن 
گوشــزد مى شود، متأســفانه هنوز در مناطق 
حاشيه شهر شاهد برگزارى مراسم عروسى يا 
عزادارى با حجم بااليى از جمعيت هستيم و 
همچنان به ما خبر مى رسد كه اين گونه مراسم 
در بيشتر محله هاى اين مناطق و در منازل هم 

برگزار مى شود. 
منوچهر كرمــى با بيان اينكــه پيگيرى هايى 
از ســوى دادگاه قضايى، نيــروى انتظامى و 
علوم پزشــكى و ديگر ارگان هاى مربوطه در 
اين موارد صــورت مى گيرد و برخوردهايى 
هم مى شــود، افزود: در برخورد با بانيان اين 
مراســم معموال پس از بازداشت تعهد گرفته 
مى شود كه تا پايان مهار كرونا ديگر مراسمى 
از قبيل برگزار نكنند، البته بايد در اين باره يك 
عزم ملى براى سالم سازى و فرهنگ سازى در 

حاشيه شهرها انجام شود.
وى تأكيد كرد: بر اساس آخرين آمار موجود، 
در همــدان بيش از 3 هزار نفر به كرونا مبتال 
شده اند و شــمار قربانيان به 500 نفر نزديك 

شده است.

حاشيه شهر قلمرو حكمرانى كرونا

سيد محمدمهدى 
طاها طاهرىشيخ االسالمى

محمد خلوجينى يوسف تركاشوند

عمادالدين صابونى

زهرا ابراهيم خانى

فائزه صادقى

زينب مرادى صامت

احسان بيات

ياسين پورغياسيان

سجاد قراباغى

سهيل هاشمى
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توسعه حمل ونقل ايمن، روان و ارزان 

 شهناز كرمى- خبرنگار همدان پيام: روكش آسفالت همدان- تهران 
در محدوده ايســتگاه راديويى به طول 2 كيلومتر، نصب نيوجرســى 
ميانه راه، اصالح دور و شــيار لرزان در منطقــه پيچ زندان همدان و 
در شهرســتان ها پروژه هاى اجرايــى اداره كل راهدارى و حمل ونقل 

جاده اى استان در دست اقدام است.
مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان در نشستى گزارشى، 
افتتاح و بهره بردارى بســيارى از پروژه هاى اين ســازمان در استان را 
ارائه داد و گفت: در شهرستان مالير ساخت مجتمع خدماتى-رفاهى 
بين راهى شامل جايگاه سوخت خدمات خودرويى، سرويس بهداشتى 
و پاركينگ به نام روميه به بهره بردارى خواهد رسيد، همچنين مجتمع 
گرين و سپنتا 2 از ديگر مجتمع هاى خدماتى-رفاهى مالير هستند كه 

مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
مصطفى پناهنده گفت: در محدوده شهرســتان اســدآباد اجراى 5/5
كيلومتر روكش آسفالت گرم در محور اسدآباد- كنگاور و بهره بردارى 
از مجتمع خدماتى-رفاهى نگين دشــت موسى آباد و جدى امين پور 
در بزرگراه كنگاور به اســدآباد و خدمات روستايى به روستاهاى اين 

شهرستان (اسدآباد) در دست اقدام است.
در نهاونــد نيز مجتمع بــاران جايگاه گاز و بنزيــن و گازوئيل مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. روكش آســفالت محور نهاوند- نورآباد كه 
يكى از دغدغه هاى مردم اين شهرســتان بود بــه طول 4 كيلومتر در 

دست اقدام است.
روكش آســفالت گرم محدوده سراوك به طول 2 كيلومتر را خواهيم 
داشت. محور تهران ويان تقاطع آزادراه و تجرك به طول 7 كيلومتر در 

شهرستان فامنين نيز انجام شده است.
همچنين در شهرســتان بهار روكش آسفالت محور اللجين- لتگاه و 
اللجين-طاهرلو را به بهره بردارى رســانده ايم و ايمن سازى پيچ لتگاه 
از اقدامات ديگر در اين شهرســتان بوده است، عمليات بازسازى پل 

اشتران نيز در تويسركان به اتمام رسيده و آماده بهره بردارى است.
تقاطع دســتجرد در كبودراهنگ و تعريض پيچ و نصب نيوجرســى 
ميانه راه و نصب روشــنايى در محور ويان- كبودراهنگ اصالح و به 

بهره بردارى رسيده است.
پــل عابر پيــاده در محور كوريجــان به طول 60 متر در شهرســتان 

كبودراهنگ نيز به بهره بردارى خواهد رسيد.
بهره بردارى از دومين پل عابر پياده در محدوده پادگان قهرمان همدان 
به طــول 40 متر و در كل بهره بــردارى از 6 مجتمع خدماتى رفاهى 
بين راهى روميه- گرين، سپنتا 2، نگين دشت موسى آباد، جدى امين 
پــور و باران نهاونــد خبر داد و گفت: اميد اســت در انجام وظايف 
خود و با جذب اعتبارات بيشــتر بتوانيم خدمات بهتر و بيشترى را به 

همشهريان و مردم ارائه دهيم.
پناهنده در ادامه افزود: 3 سامانه ثبت تخلف عبور و مرور و تأسيسات 
ITS در شهرســتان هاى فامنين- همــدان و نهاوند را به بهره بردارى 

خواهيم رساند.
مديــركل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى اســتان همــدان در ادامــه 
ــازى  ــازمان در بهس ــرد س ــه سياســت و رويك ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــردد  ــراى ت ــا ب ــه راه ه ــت روي ــور و تقوي ــى كش ــاى مواصالت راه ه
هرچــه بهتــر هم اســتانى هاى عزيــز بــا توجــه بــه موقعيــت 
جغرافيايــى اســتان همــدان در دســت اقــدام اســت. 220 كيلومتــر از 
راه هــاى اســتان بايــد اصــالح روكــش و مناسب ســازى شــود كــه از 
ايــن مقــدار 16 كيلومتــر در دســت كار قــرار گرفتــه و 12/3 كيلومتر 

ــانده ايم. ــام رس ــه اتم را ب
همچنين 64 كيلومتر روكش ماســه آسفالتى در دستور كار بوده است 
كه 44/5 كيلومتر آن انجام شده است، 30 كيلومتر از اليه حفاظتى 151

كيلومتر راه هاى اســتان لكه گيرى شده است و 52 كيلومتر درزگيرى 
انجام گرفت است.

پناهنده از شناســايى 70 نقطه حادثه خيز در استان خبر داد و گفت: از 
اين مناطق 3 نقطه را اصالح و 2 نقطه را ايمن سازى كرده ايم و ده نقطه 
نيز در دست اقدام است و 13 نقطه را نيز در برنامه هاى آينده سازمان 
در دستور كار قرار خواهيم داد، 53 نقطه درحال حاضر در دست اقدام 
است و17 نقطه هم به 16 ميليارد اعتبار نياز دارد كه به محض دريافت 

و جذب اعتبارات انجام مى شود.

افتتاح و كلنگ زنى 43 پروژه عمرانى 
اسدآباد در هفته دولت

43 پروژه عمرانى در شهرســتان اسدآباد در هفته دولت افتتاح و 
كلنگ زنى خواهد شد كه از اين تعداد 41 پروژه قابل افتتاح و 2 پروژه 

قابل كلنگ زنى است.
فرماندار شهرستان اسدآباد در نشست خبرى كه به مناسبت گراميداشت 
هفته دولت و به صورت مجازى برگزار شد، گفت: 43 پروژه عمرانى 
در زمينه هــاى مختلفى چــون مخابــرات، برق، كشــاورزى، گاز، 
حمل ونقل، خدمات شهرى و انرژى با اعتبارى افزون بر 231 ميليارد 
و 386 ميليــون تومان در هفته دولت افتتاح و يا عمليات اجرايى آنها 

آغاز خواهد شد.
مجيد درويشــى ســاخت جايگاه و خريد دســتگاه MRI با اعتبار 
58 ميليارد ريال با اشــتغالزايى ده نفر و بهســازى روستايى با اعتبار 
128 هــزار و 80 ميليارد تومان را از جمله پروژه هاى شــاخص قابل 
افتتاح اين شهرســتان در هفته دولت برشمرد و افزود: مركز خدمات 
جامع ســالمت شهر اســدآباد، 2 مجتمع خدمات رفاهى، بازسازط و 
مقاوم سازى 808 واحد روستايى از ديگر طرح هايى است كه در هفته 

جارى به بهره بردارى مى رسند.
وى در ادامــه از اختصاص 40 ميليــارد بودجه براى تكميل كنارگذر 
شهرستان اسدآباد و افتتاح طرح تا پايان سالجارى خبر داد و تصريح 
كرد: پروژه كنارگذر اســدآباد با پيشرفت فيزيكى 98 درصد در بخش 
جاده، معبر و پيشــرفت 90 درصدى در ابنيه، پل و ساير مختصات و 
مســائل ترافيكى بوده كه با پيگيرى استاندار و نماينده مردم شهرستان 
در خانه ملت در مالقات با رئيس سازمان برنامه و بودجه 40 ميليارد 
بودجه به اين طرح مهم و محرك شهرســتان اختصاص يافته و توافق 

شده كه اميدواريم اين اعتبار به زودى ابالغ شود.
درويشــى همچنين بــا بيان اينكه بــراى تكميــل و بهره بردارى 
كتابخانه اســتاندارد اسدآباد به عنوان يكى از ديگر پروژه هاى مهم 
شهرســتان به اعتبارى افزون بر 9 ميليارد نياز است، گفت: در اين 
مالقات موافقت اختصاص مبلــغ 5 ميليارد تومان نيز اعتبار براى 
اين طرح با پيگيرى اســتاندار و نماينده شهرســتان اخذ شده كه 
به طــور قطع با اين اقدام اين پروژه چندين ســاله پس از مدت ها 

دوباره فعال خواهد شد.
فرماندار اســدآباد پروژه ســد نعمت آباد، كنارگذر، استخر فرهنگيان، 
كانون فرهنگى تربيتى ريحانه، مجموعه ورزشــى بانوان، مدرســه 3

كالسه شهيد سعيدى و 3 كالسه يادگار امام، استخر مجموعه ورزشى 
آزادى، تعريض محور داشــبالغ و پســاب تصفيه خانــه را از جمله 
پروژه هاى باالى 50 درصد شهرستان برشمرد و بيان كرد: درحال حاضر 
ســد نعمت آباد تكميل شده و آماده افتتاح بوده كه به زودى با حضور 

يكى از مقامات كشورى به بهره بردارى خواهد رسيد.

ساخت مجتمع موقوفه مبل و منبت مالير آغاز شد
 همزمان با هفته دولت، عمليات ســاخت طرح تجارى مهر (هايپرماركت) و مجتمع 

موقوفه مبل و منبت سيفيه مالير با برآورد هزينه 45 ميليارد تومان آغاز شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه همدان اظهار كرد: پروژه تجارى مجتمع مبل و منبت سيفيه 
در زمينى به مســاحت عرصه 6 هزار مترمربع و اعيــان 15 هزار مترمربع از محل درآمد 

موقوفه شادروان سيف الدوله ساخته خواهد شد.
حجت االسالم رضا حاجى زين العابدينى برآورد هزينه اوليه براى ساخت اين مجتمع را 30 
ميليارد تومان از محل درآمد موقوفه شادروان سيف الدوله عنوان و بيان كرد: با بهره بردارى 

از اين طرح براى 60 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مى شود.

وى افزود: اين طرح در راستاى ايجاد اشتغال، توليد و توسعه موقوفات اجرا مى شود و با 
اجراى آن 3 هــزار نفر در طول مدت زمان اجراى مجتمع مبل و منبت به صورت روزانه 
اشــتغال مستقيم ايجاد خواهد شــد. زين العابدينى ادامه داد: با توجه به ضرورت نگرش 
آمايشى به موضوع توسعه و عمران موقوفات، ايجاد زمينه الزم از ظرفيت هاى اين منطقه 
در راســتاى اهداف كالن توسعه ملى و همچنين تقويت زيرساخت شهرى منطقه شهرك 

وليعصر(عج) مالير و توسعه بازار مبل مالير اجرا مى شود.
وى دربــاره پروژه تجارى مهر(هايپر ماركت) نيز گفــت: اين طرح با برآورد هزينه اوليه 
15 ميليارد تومان در منطقه مسكن مهر مالير از محل درآمد موقوفه شادروان سيف الدوله 
ســاخته و 24 ماهه به بهره بردارى مى رسد. مديركل اوقاف و امور خيريه همدان مساحت 
ايــن طرح را به متراژ عرصه 6 هزار مترمربع و با اعيان 5 هزار مترمربع عنوان و بيان كرد: 

در طول اجراى اين طرح 700 نفر مستقيم به صورت روزانه مشغول به كار مى شوند و پس 
از بهره بردارى براى 20 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.

مديركل اوقاف و امور خيريه همدان گفت: اين طرح با هدف تقويت زيرســاخت شهرى 
منطقه مســكن مهر و تأمين ســرانه تجارى براى رفاه شــهروندان ماليرى در اين منطقه 

ساخته مى شود.
حجت االسالم حاجى زين العابدينى با اشاره به فرا رسيدن ايام محرم اظهار كرد: در اين ايام 
بسته هاى غذايى براى خانواده هاى نيازمند و نوشت ابزار براى دانش آموزان بى بضاعت از 

محل عوايد موقوفات تهيه و در سطح استان توزيع مى شود.
وى افزود: 2 هزار بسته مواد غذايى براى خانواده هاى بى بضاعت تهيه شده كه ارزش هر 

بسته حدود 400 هزار تومان است و در ايام دهه محرم در سطح استان توزيع مى شود.

آگهـي مزايـده

شركت فراپل جم

ــى  ــهرك صنعت ــع در ش ــم (واق ــل ج ــركت فراپ ش
ويــان) در نظــر دارد 4 دســتگاه مخــزن 30/000 ليتــرى 
ــروش  ــه ف ــل ب ــرح ذي ــه ش ــده ب ــق مزاي را از طري

ــاند. برس
مشخصات:

1-ظرفيت 30/000 ليتر 
2-جنس: كربن استيل st 37 ، ضخامت ورق مورد استفاده: 

mm6
cm450:ارتفاع مفيد ،cm295 3-ابعاد: قطر

4-اتصاالت: منهول 18 اينچ روى بدنه 1 عدد و روى سقف 
1 عدد 

5-ساير اتصاالت شامل ورودى و خروجى، دريچه بازديد 
و ونت مخزن 

شرايط مزايده:
1- فروش به صورت نقدى مى باشد.

2-قيمت فروش به قيمت روز بازار محاسبه مى گردد.
 09191644631 موبايل  شماره  با  هماهنگى  3-جهت 

تماس حاصل فرمائيد.

هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان نهاوند
آگهى  انتخابات نوبت اول هيات مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان مرغ وتخم مرغ وموادپروتئينى

نقى كاكـاوند - رئيس هيات اجرايى انتخابات

خرده فروشى انواع گوشت قرمز-خرده فروشى مرغ،ماهى وتخم مرغ-عمده فروشى انواع گوشت سفيد-خرده فروشى پرنده هاى 
زينتى (قنارى وغيره)-خرده فروشى ماهى آكواريوم وملزومات آكواريوم-نمايندگى فروش دام وطيورزنده-خرده فروشى انواع گوشت 

وموادپروتئينى

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد با 
در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت10:30 الي12:00 روز دوشنبه مورخ99/06/17 جهت 
شركت در انتخابات هيات مديره اتحاديه شخصا به نشانى اتاق اصناف واقع در خيابان  آزادگان كوچه مالرضا مراجعه و هيات مديره مورد 
نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر 

بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند .

رسول كريم زاده اله ياركريم زادهبهمن ظفرى داود جوزا

مهدى  كوليوند

قاسم عسگرى

فرهنگ كيانى

سجادكاويانى

عيدى ارغش

محمدرضا كوليوندمحمدكريم زاده

محمدامين فلك الدين

اسامى داوطلبين هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

الزم به ذكر است براساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن راى ممنوع مى باشد

 تأمين و حفاظت از منابع آب در استان 
از جمله رويكرد هاى شركت آب منطقه اى 
همدان محســوب مى شــود. اين شركت 
تالش كرده تا با تعادل بخشــى در راستاى 

بهبود منابع آب زيرزمينى گام بردارد.
به اعتقاد مديرعامل شــركت آب منطقه اى 
همدان، مشــاركت بخــش خصوصى در 
اجراى پروژه ها مؤثــر بوده، به طورى كه از 
ابتــداى فعاليت دولت تدبير و اميد تاكنون 
 هــزار و 800 ميليارد تومــان اعتبار براى 
اجراى طرح هاى آبرســانى در اين استان 

سرمايه گذارى شده است.
منصور ســتوده روز گذشــته در نشست 
مجازى، گزارشى از اقدامات دولت تدبير 
و اميد در اســتان همدان در راستاى تأمين 

و حفاظــت از منابــع آب و زيرســاخت ها و 
دســتاوردهاى وزارت نيرو در سطح كشور و 

استان ارائه داد.
ســتوده از مطلوب نبــودن وضعيت بارش در 
استان سخن هم گفت و به اين نكته اشاره كرد: 
ميانگين بارش در اســتان تقريبا 340 ميليمتر 
در سال است. در ســالجارى نيز 460 ميليمتر 
بارندگى داشتيم اما با توجه به اينكه سال گذشته 
سال پربارشى بود امســال حدود 24 درصد با 

كاهش بارندگى مواجه هستيم.
البته نسبت به ميانگين بلندمدت استان در بازه 
50 ســال گذشــته حدود 32 درصد افزايش 

بارندگى داشتيم.
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان، 
در استان حدود ده سد در دست مطالعه و اجرا 
است كه ظرفيت آنها تقريبا حدود 126 ميليون 
مترمكعب است و درحال حاضر 76 درصد اين 

سدها پر است.
ســتوده در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار 
همدان پيام مبنى بر اينكه از ســد تالوار به عنوان 
بزرگ ترين پروژه صنعت آب غرب كشور نام 
برده مى شود، چرا اين پروژه با يك قفل 30 ساله 
مواجه شده است؟ توضيح داد: طرح انتقال آب 
از ســد تالوار به همدان به طول 140 كيلومتر 

و 63 درصد پيشرفت در دست ساخت است.
اين طرح از مصوبات سفر مقام معظم رهبرى 
در سال 1383 به همدان محسوب مى شود كه 
ساالنه صد ميليارد تومان اعتبار براى پيشبرد آن 
نياز است؛ اين طرح به دليل تأمين نشدن به موقع 

اعتبارات تاكنون تكميل نشده است.
وى با اشاره به اينكه استفاده از پساب تصفيه شده 
فاضالب يكى از اقدامات مهم صورت گرفته در 
استان است، بيان كرد: نيروگاه برق شهيد مفتح 
20 حلقه چاه با ظرفيت برداشــت 15 ميليون 
مترمكعب در ســال داشت كه با انتقال خط 40 

كيلومترى انتقال آب از تصفيه خانه همدان، اين 
چاه ها پلمب شدند.

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان ادامه داد: 
اكنون براى كاركرد صد درصدى توليد برق در 
نيروگاه، ساالنه ده ميليون مترمكعب آب از اين 

تصفيه خانه به آن منتقل مى شود.
ســتوده افزود: 630 هزار مترمكعب نيز از اين 
تصفيه خانه به پتروشــيمى هگمتانه اختصاص 
يافته كه خط انتقال آن به طول 11 كيلومتر اجرا 

شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: 3 ميليــون مترمكعب 
نيز مجوز انتقال پســاب تصفيه شده فاضالب 
همدان نيز براى منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد 
تخصيص يافته اســت كــه اميدواريم موجب 

شكوفايى منطقه و شهرستان فامنين شود.
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى همدان 
افزود: درحال حاضــر 3 ميليون مترمكعب نيز 
مجوز اختصاص آب به صنايع كوچك استان 

اختصاص يافته است.
وى درباره پروژه هاى هفته دولت اين شــركت 
هم توضيح داد: طرح هاى حوزه آبرســانى در 
هفته دولت پراكنده است و بيشتر اين طرح ها با 
سرمايه گذارى باال در «پويش الف_ب_ايران» 

بهره بردارى مى شود.
سد گرين نيز با مشاركت بانك هاى كشاورزى، 
تجارت و صادرات و با ســرمايه گذارى 250
ميليارد تومان در دســت ســاخت اســت، 
آبرســانى به همدان هم با سرمايه گذارى 50
ميليارد تومانى قرارگاه خاتم االنبيا و همچنين 
تصفيه خانه مالير با اعتبار 40 ميليارد تومان از 

ديگر طرح ها است.
ستوده ادامه داد: تصفيه خانه شهرستان تويسركان 
نيــز با اعتبار 22 ميليارد و 500 ميليون تومان با 
مشاركت بخش خصوصى و به صورت بى.او.
تى، اجرا شده و اكنون 65 درصد پيشرفت دارد.

همچنين در اين ســال ها ســدهاى ســرابى 
تويســركان، كالن مالير، نعمت آباد اسدآباد، و 
شــنجور رزن با هدف حفظ محيط زيست و 
تأمين حق آبه هاى كشــاورزى بــه بهره بردارى 
رســيد.  وى اظهار كرد: گنجايش ذخيره آب 
در همــدان 92 ميليون متر مكعــب بود كه با 
بهره بردارى از اين ســدها اين ظرفيت به 126

ميليون متر مكعب افزايش يافت.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: 3

تصفيه خانه با ظرفيت هزار و 650 ليتر در ثانيه 
در استان فعال بود كه اكنون اين تعداد به 6 عدد 
و ظرفيت 6هــزار و 125 ليتر در ثانيه افزايش 

يافته است.
وى افزود: ســدهاى اكباتان، آبشــينه، كالن، 
نعمت آباد و شيرين ســو به عنوان سدهاى قابل 
ســرمايه گذارى براى توســعه گردشگرى به 

سرمايه گذاران معرفى شده اند.

ســتوده با اشــاره به اينكــه در بخش 
تعادل بخشــى كارهاى خوبى در استان 
انجام شده، بيان كرد: در اين مدت بخش 
زيــادى از رودخانه هاى مهم اســتان كه 
از سيالب آســيب ديده بودند، اليروبى 

شدند.
وى افزود: در 7 ســال گذشــته نزديك 
به 132 كيلومتر از رودخانه هاى اســتان 
اليروبــى شــدند و تعــداد 143 مورد 
رپرگذارى(نشــانه گذارى) بــراى حفظ 

حريم آنها انجام شده است.
ســتوده نصب كنتورهاى هوشمند را از 
مهم ترين برنامه هاى اين شركت دانست و 
بيان كرد: تا به امروز 4 هزار و 980 كنتور 
هوشــمند آب بر روى چاه هاى اســتان 
نصب شده است كه بر اساس آن 35 درصد اين 

چاه ها به كنتور مجهز شده اند.
وى تأكيد كرد: از ابتداى ســال 1393 كه طرح 
حفظ آب هاى زيرزمينى آغاز شــد، 4 هزار و 
328 چــاه غيرمجاز با دســتور حكم قضايى 
پر شــده اند كه بر اين اســاس نزديك به 283 
ميليون مترمكعب در مصرف آب هاى زيرزمينى 

صرفه جويى شد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با اشاره 
به اينكه در مجموع طول اين چاه ها 150 هزار 
متر تخمين زده مى شــود، گفت: دستگاه هاى 
اندازه گيرى به صورت ماهانه ســطح آب هاى 
زيرزمينى را كنترل مى كنند كه آمار نشان مى دهد 
در برخى از دشــت ها پايين آمدن آب متوقف 
شــده و در برخى دشــت ها همچون نهاوند و 
اسدآباد ســطح آب زيرزمينى افزايش يافته كه 

حاصل طرح تعادل بخشى است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى خبر داد

سرمايه گذارى بخش خصوصى 
براى آبرسانى در همدان 

■ انتقال پساب تصفيه خانه فاضالب به پتروشيمى «هگمتانه» و «جهان آباد»
■ سال آبى كم بارشى داريم

افتتاح مدرسه 9 كالسه روستايى 
در شهرستان بهار

 مدرســه 9 كالسه روستاى «روان» در شهرستان بهار با اعتبارى بالغ 
بر يك ميليارد و 130 ميليون تومان در نخستين روز از هفته دولت افتتاح 

و به بهره بردارى رسيد.
مديركل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس استان همدان با بيان اينكه 
براى ساخت و مقاوم سازى آن اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 130 ميليون 
تومان هزينه شــده است، گفت: اين مدرســه با 9 كالس درس و 359 

مترمربع زيربنا بهره بردارى شد.
محمدحسين مرادى در گفت وگو با فارس و با اهميت به اجراى طرح 
«آجر به آجر» ســازمان نوســازى، توســعه و تجهيز مدارس بيان كرد: 
هركســى مى تواند با كمترين مبلغ در اين طرح شــركت و در امر مهم 

مدرسه سازى سهيم باشد.
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انتخابات آمريكا و ايالت هاى 
آبى، قرمز و بنفش

 بار ديگر به انتخابات آمريكا نزديك مى شــويم، انتخاباتى كه نه تنها 
براى مردم آمريكا بلكه با توجه به قدرت سياســى و نظامى و اقتصادى 
اين كشــور و تأثيرگذاريش بر مردم سرتاســر جهان همواره جذاب و 
مهم بوده اســت و هر 4 سال يك بار بسيارى از دولت ها و ملت ها چه 
آنهايى كه به نوعى متحد اياالت متحده محسوب مى شوند، چه آنهايى 
كه در واقع دشمن و رقيب نخســتين قدرت سياسى، اقتصادى جهان 
هستند، مى نشــينند تا ببينند تا سكان هدايت اين كشور به دست كدام 
يك از نامزدهاى حزب دموكرات يا جمهوريخواه مى افتد. ه چند امسال 
تا حدودى اين رقابت دوقطبــى تحت تأثير ويروس منحوس كرونا و 
همچنين قتل جرج فلويد و پيامدهاى آن قرار گرفته است اما هنوز هم 
ميليون ها نفر در سراسر دنيا منتظرند تا ببينند ترامپ ماندنى مى شود يا 

رفتنى.
اما براى اينكه درك و تحليل درســت ترى از رقابت ماه نوامبر ترامپ 
جمهوريخواه و جوبايدن دموكرات داشــته باشيم، بد نيست كه بدانيد 
در انتخابات آمريكا برخالف بســيارى از كشورهاى دنيا مجموع آراى 
نامزدها در سراسر كشور به هيچ وجه اهميت ندارند. شاهد اين مدعا نيز 
انتخابات هاى ســال هاى 2000 تا 2016 است كه در آنها مجموع آراى 
ال گور و هيالرى از مجموع آراى جرج بوش و ترامپ بيشــتر بود؛ اما 
اين نامزدهاى جمهوريخواه بودند كه راهى كاخ ســفيد شدند و دست 
نامزدهاى دموكرات هرگز به كليد كاخ سفيد نرسيد. اما سازوكار خاص 
انتخابات اياالت متحده بدين گونه اســت كه به هر ايالت اين كشور با 
توجه به جمعيتش تعداد آراى الكترال تخصيص پيدا مى كند؛ مثًال ايالتى 
پرجمعيت چون كاليفرنيا صاحب 55 رأى الكترال مى شود و ايالت هاى 
كم جمعيتى چون مونتانا و نيوهمپشاير فقط صاحب 3 يا 4 رأى الكترال 
مى شوند كه مجموع اين آراى الكترال در سطح كشور به 538 مى رسد.

حــال هر نامزدى در هــر ايالتى ولو با اختالف چنــد ده يا چند صد 
رأى پيروز شــود، آراى الكترال آن ايالت را چه كم و چه زياد به خود 
اختصاص مى دهد و اگر مجموع آراى الكترالش به 270 از 538 برســد 

يه طور رسمى رئيس جمهور آمريكاست.
امــا در ايــن بين برخــى ايالت ها بــه ايالت هــاى قرمز(رنگ حزب 
جمهوريخواه) معروف هستند؛ يعنى ايالت هايى كه در بيشتر انتخابات 
رأى شان را به نفع نامزد جمهوريخواهان به صندوق مى ريزند كه اگر مبنا 
را 5 انتخابات آخر قرار دهيم، تعداد اين ايالت ها به عدد 22 مى رســد 
ولى ايالت هاى آبى(رنگ حزب دموكرات) يعنى ايالت هايى كه به طور 
سنتى به دموكرات ها رأى مى دهند بر همين مبنا تعدادشان به 16 ايالت 
مى رسد، 12 ايالت ديگر هم به ايالت هاى بنفش، خاكسترى يا چرخشى 
مشهور هســتند؛ يعنى دقيقاً مشخص نيســت كه به دموكرات ها رأى 

مى دهند يا جمهوريخواهان.
در نگاه نخســت شايد اين طور به نظر برسد كه با توجه به تعداد باالتر 
ايالت هاى جمهوريخواه كار آنها براى پيروزى در انتخابات باالتر باشد 
اما اين طور نيست؛ چون در بين ايالت هاى آبى ايالت هاى پرجمعيت ترى 
به چشــم مى خورد، ايالت هايــى چون كاليفرنيا بــا 55 رأى الكترال و 
نيويورك با 29 رأى الكترال از جمله اياالتى هستند كه همواره و به طور 
قاطــع به دموكرات ها رأى مى دهند، در نتيجــه و با وجود تعداد كمتر 
ايالت هاى دموكراتيك آنها در هر انتخاباتى حداقل 196 رأى الكترال در 
سبد خود دارند ولى جمعيت كمتر و در نتيجه آراى الكترال كمتر اياالت 
قرمز سبب شده است حداقل آراى جمهوريخواهان 180 رأى الكترال 
باشد اما رقابت اصلى در اياالت بنفش است، جايى كه 162 رأى الكترال 
توزيع مى شود و هر كانديد دموكرات يا جمهوريخواه نيك مى داند براى 
رسيدن به كاخ سفيد بايد رأى نخست اين اياالت را به دست آورد و به 
همين اساس ســعى مى كنند بيشتر همايش هاى انتخاباتيشان را در اين 

شهر برگزار كنند.
اياالتى كه از لحاظ جغرافيايى بيشترشــان در ميانه شرقى آمريكا واقع 
هســتند. اياالتى چون ايووا و اينديانا و اوهايو از آن جمله هستند، البته 
اياالتــى چون نوادا و كلــرادو و نيومكزيكو نيز از جمله اياالت رقابتى 
محسوب مى شــوند كه در نيمه غربى آمريكا واقع شــده اند اما شايد 
بنفش ترين ايالت آمريكا فلوريدا باشد ايالتى كه به صورت يك شبه جزيره 
در جنوب شرقى ترين نقطه آمريكا واقع شده و 29 رأى الكترال دارد كه 
از اين حيث پس از كاليفرنيا و تگزاس به همراه نيويورك در جايگاه سوم 
قرار دارد. جالب است بدانيد اگر باز هم مبنا را انتخابات سال 2000 به 
بعد قرار دهيم هيچ كانديدايى نتوانسته بدون پيروزى در فلوريدا راهى 

كاخ سفيد شود.
شــايد علت تغيير ايالــت خانگى ترامپ از نيويورك بــه فلوريدا نيز 
پيروزى در اين ايالت سرنوشت ساز باشد. حال بايد منتظر شد و ديد كه 
ايالت هاى چرخشى در نوامبر 2020 به كدام يك مى چرخند به سمت 
ترامپ يا به سمت بايدن؟ آيا اين اياالت همچون اياالت غربى و شمال 
شرقى به رنگ آبى درمى آيند يا رنگ قرمز ايالت هاى مركزى آمريكا به 

خود مى گيرند؟
* محمد حسينى مهر

تغيير عملكرد نمايندگان 
با ريلگذارى هاى غلط

 متأســفانه در سال هاى گذشــته ريلگذارى هاى غلط موجب تغيير 
وظايف نمايندگان از قانونگذارى و نظارت بر حســن اجراى قانون به 

مسائل ديگر شده است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى، با حضور 
در بيمارســتان بعثت ضمن تبريك روز پزشــك، گفت: در اين روزها 
كه كشور درگير ويروس منحوس كرونا است، اين پزشكان هستند كه 
با كارها و اقدامات جهــادى به مقابله با اين ويروس پرداخته و مدافع 
سالمت مردم هستند. حجت االســالم احمدحسين فالحى با اشاره به 
مشكالت بيمارستان ها، تصريح كرد: حضور ميدانى نمايندگان در بين 

مردم براى احصاى مشكالت و پيگيرى در راستاى رفع آنها است.

سيگنال مثبت مجلس براى بورس
 در اليحه دولت دريافت ماليات از بازار سرمايه و سپرده هاى بانكى 

نيز وجود داشت كه اعضاى كميسيون با اين بخش مخالفت كردند.
 عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با تسنيم، 
با اشاره به بررسى طرح ماليات بر عايدى سرمايه در اين كميسيون اظهار 
كرد: در جلسه اخير كميسيون اقتصادى، كليات طرح ماليات بر عايدى 
ســرمايه تصويب و مقرر شد در جلسات بعدى جزئيات طرح مذكور 
بررســى شود و پس از تصويب آن طرح براى ارزيابى در جلسه علنى 

تقديم هيأت رئيسه شود.
محسن عليزاده در تشريح جزئيات بخشى از طرح دولت اظهار كرد: در 
اين طرح در مرحله نخست ماليات بر عايدى سرمايه با تمركز بر امالك 
و مســتغالت است و در مرحله بعد ســكه، طال و ارز نيز به آن اضافه 
مى شود. وى در تشريح يكى از فوايد طرح مذكور بيان كرد: اجراى دقيق 
و درست اين طرح جلوى افزايش بى رويه قيمت ها را در بازار مسكن، 

ارز، طال و سكه خواهد گرفت.
نماينده مردم سپيدان در مجلس تصريح كرد: يكى از محورهاى مربوط 
به اصالح ساختار بودجه بحث اصالح نظام مالياتى است كه ضرورتى 
است راه هاى جديدى براى درآمدهاى مالياتى ايجاد شود كه تصويب و 

اجراى طرح ماليات بر عايدى سرمايه يكى از مهم ترين آنهاست.

سفر گروسى ارتباطى با مكانيسم ماشه ندارد
 ســفر مدير كل آژانــس بين المللى انرژى اتمى به تهــران هيچ ارتباطى با 
موضوع مكانيســم ماشه ندارد. البته مكانيسم ماشه اصطالح نادرستى است كه 

آمريكايى ها باب كرده اند. آنها (آمريكايى ها) شرايط بدى دارند.
وزير امور خارجه كشــورمان روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: ما هيچ گاه 
به دنبال دســتيابى به سالح هاى هســته اى نبوده و نيســتيم و از نظر اعتقادى 
استراتژيك و مالحظات راهبردى به اين سمت حركت نكرده ايم و اين موضوع 

را (سالح هاى هسته اى) به ضرر كشور مى دانيم.
محمدجواد ظريف همچنين در ارتباط با روند وضعيت پول هاى بلوكه شــده 
ايران در كره جنوبى اظهار كرد: دولت كره، موظف است كه آزادسازى پول هاى 
بلوكه شده ايران را انجام دهد. ما اين موضوع را از مسيرهاى مختلف از جمله 

مذاكره دنبال مى كنيم و پيگيرى اين مسأله از مسيرهاى حقوقى نيز باز است.

مردم فساد، رانت خوارى و ناهنجارى ها را اعالم كنند
 راهبرد قوه قضاييه، مشاركت جويى از مردم براى اجراى عدالت است، مردم 
وقتى فســاد، رانت خوارى و ناهنجارى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را 

مى بينند تذكر دهند و اعالم كنند.
به گزارش روابط عمومى قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه در جلسه شوراى عالى 
اين قوه بيان كرد: احساس مسئوليت اجتماعى و امر به معروف و نهى از منكر 

ضامن اجراى عدالت و قانون در جامعه است.
آيت ا... سيدابراهيم رئيسى افزود: مسئوالن و دستگاه هاى ادارى هم بايد روحيه 

نقدپذيرى داشته باشند هم حامى آمران به معروف و ناهيان از منكر باشند.
وى در اين جلسه همچنين پيرو تأكيد رهبر انقالب، به سازمان بازرسى دستور 
داد روند راه اندازى و اتصال سامانه هاى اطالعات اقتصادى شفافيت ساز توسط 

دستگاه هاى اجرايى را نظارت، پيگيرى و گزارش ارائه كند.

اگر شهيد سليمانى نبود داعش به قلب اروپا مى رسيد
 ترامپ متوجه شــده كه فشارهاى حداكثرى عليه ايران نتيجه اى نداشته، در 

ماه هاى آتى و سال آينده وضعيت اقتصادى ايران به مراتب بهتر خواهد شد.
به گزارش ايســنا، رئيس مجلس شــوراى اسالمى روز گذشــته در ديدار با 
ماركوس اليتنر سفير سوئيس در تهران با بيان اينكه هرچند كشورهاى اروپايى 
تحت تأثير فشارهاى آمريكا هستند اما بايد سياست مستقلى را در پيش بگيرند 
و جايگاه سوئيس به دليل سياست هاى مستقل و بى طرف استثنا است، تصريح 
كرد: ما در كنار گســترش رابطه با آسيا، عالقه مند به توسعه روابط اقتصادى با 
كشورهاى اروپايى مستقل هستيم. محمدباقر قاليباف با اشاره به اينكه اگر شهيد 
سليمانى نبود داعش به قلب اروپا مى رسيد، گفت: مردم ايران در برابر جنايت 
ترامپ در به شهادت رساندن قهرمان مبارزه با تروريسم، شهيدسليمانى، تجليل 

و عكس العمل مناسبى نشان دادند.

 ماه گذشــته بود، تعدادى از نمايندگان مجلس 
استيضاح بيژن زنگنه وزير نفت را در مجلس كليد 
زدند. خام فروشى نفت يكى از محورهاى استيضاح 
وزير نفت عنوان شده و استيضاح كنندگان معتقدند 
جلوگيــرى از خام فروشــى و توســعه صنايــع 
پايين دســتى نفت ســبب رشــد اقتصادى، ايجاد 
اشــتغال و درنهايت جهش توليد مى شود، اما بيژن 

زنگنه نتوانسته انتظارات را تاكنون برآورده كند.
طبق گزارش منتشرشده از فارس، بخشى از طرح 

استيضاح بيژن زنگنه به شرح زير است:
- انعقاد قرارداد توســعه فاز يازدهم پارس جنوبى 
با توتال فرانسه(افشــاى اطالعــات حياتى مناطق 
مشــترك ايران و قطــر براى قطرى هــا، طراحى 
فازبندى پارس جنوبى با در نظر گرفتن منافع قطر، 
خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جريمه و...)

- عدم تحصيل 35 ميليارد دالر درآمد با وضعيت 
نامناسب توسعه بزرگ ترين ميدان نقتى دنيا(حفر 
نكردن حتى يك چــاه در دوره وزارت زنگنه در 
دولــت يازدهم و دوازدهم در ميدان نفتى آزادگان 

كه بين ايران و عراق مشترك است)
- وابســتگى بخش ارزى كشور به تعداد معدودى 

از شبكه كارگزارى و ريسك هاى مربوطه
- نبود برنامه مناسب براى فروش و بازاريابى نفت 
در دوره تحريم هاى ظالمانه آمريكا در مقايســه با 
دوره تحريم هاى سال 91 و 92(حتى نبود تعامل با 

كشورهاى متحد)
- ســوزاندن ســاالنه ده ميليون تــن LPG در 
خطــوط لوله طبيعى و فلرها و خســارت چندين 
و چنــد ميليــارد دالرى بــه كشــور، درحالى كه 
مى توان با اســتفاده از اين ســوخت در بخشى از 
نــاوگان حمل ونقل عمومى عالوه بر جلوگيرى از 
هدررفت اين سوخت باارزش، با صادرات بنزين 
معادل آزادشده درآمد ارزى دولت را افزايش داد.

- غفلت از بازار صادراتى گاز منطقه به طورى كه 
درحال حاضر ايران در آســتانه حذف از بازارهاى 

تركيه، عراق، پاكســتان و عمان اســت و فرصت 
صادرات گاز تركمنســتان به ساير كشورها را نيز 

از دست داده است. 
به طور كلــى به رغم جايگاه مناســب ايران براى 
تبديل شدن به هاب گازى منطقه، بى تدبيرى هاى 
وزارت نفت سبب منزوى شدن ايران در بازار گاز 

منطقه شده است.
- حذف ســهميه بندى بنزيــن و اصرار بر حذف 
CNG كارت ســوخت و كم توجهى به توســعه

بدون توجيه كارشناسى
- معطل نگه داشتن پروژه هاى مهم نفتى و گازى 
مانند تكميل فاز 11 پارس جنوبى به دليل احتمال 

بازگشت شركت هاى غربى
- تخريب روابط نفتى با كشــورهاى شرقى داراى 
روابط اســتراتژيك با ايران به ويژه پس از امضاى 

برجام
- كم كارى در زمينه توســعه بــازار گاز صادراتى 

ايران در قاره آسيا
- انتصــاب افراد حاشــيه دار و بدون ســابقه در 
پست هاى كليدى وزارت نفت به جاى استفاده از 

مختصصان باسابقه صنعت نفت
- استفاده از نيروهاى غيرمتخصص و ناكارآمد در 

اداره شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس
- اصرار بر تغيير چشــمگير اســاس نامه صندوق 

بازنشستگى نفت به رغم تبعات گسترده آن
با اين حال هفته گذشته برخى خبرگزارى ها اعالم 
دادند كه تعداد 114 از نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى در نامه اى به آيت ا... ابراهيم رئيسى رئيس 
قوه قضاييه، حجت االســالم والمســلمين حسن 
روحانــى رئيس جمهورى و محمدباقــر قاليباف 
رئيس مجلس شوراى اســالمى مخالفت خود را 
با ادامــه وزارت بيژن نامدارزنگنه در وزارت نفت 

اعالم كردند. 
 چرا مخالفان زنگنه به جاى اســتيضاح 

نامه نگارى مى كنند؟!

نويسندگان در اين نامه 5 بندى به مواردى از جمله 
واگذارى توســعه فاز 11 پارس جنوبى به توتال، 
دفاع از خام فروشــى، مخالفت با تبديل نفت خام 
به صدهــا فآاورده نفتى به بهانــه مقرون به صرفه 
نبودن تأســيس پااليشگاه، پرونده كرسنت، حذف 
كارت سوخت و آنچه عدم اجراى قرارداد گازى با 
پاكستان خوانده شده، اشاره كرده و در پايان نتيجه 
گرفته اند بيژن نامدارزنگنه «با هر انگيزه اى به دنبال 
وادار كردن نظام و كشــور به تن دادن به خواسته 
غربى ها و آمريكايى ها بوده است» و «بنابراين ادامه 
تحمل ايشــان به هيچ وجه به صالح كشور به نظر 

نمى رسد.»
درحالــى اين اقدام نامتعــارف در قبال يك وزير 
انجام شــده كه قانون ابزارهاى مشــخص پرسش 
و اســتيضاح را در اختيار نمايندگان مجلس قرار 
داده و اگر باسابقه ترين وزير جمهورى اسالمى اين 
قدر «غيرقابل تحمل» است، مى توانند به راحتى از 

ابزارهاى قانونى تعيين شده استفاده كنند.
بــه نظر مى رســد نااميدى از همــراه كردن ديگر 
نمايندگان در اســتيضاح، تجربه هاى پيشين زنگنه 
در اقناع مجلس و نيز برداشــت مخالفت مقام هاى 
عالى نظام با اســتيضاح و تضعيف دولت، برخى 
نمايندگان را به نامه نگارى و اقدامات رســانه اى و 

روانى، به جاى روش هاى قانونى واداشته است.
22 تيرمــاه پس از برخى اقدامــات تند و تيز 40

روز نخســت مجلس كنونى، از جمله برخوردى 
كه با ظريف انجام شــد، رهبر انقالب به صراحت 
بــه مجلس تذكر دادند كه روابط آنها با دولتمردان 
بايد هم با قانون منطبق باشــد، هم با شرع». ايشان 
پرســش و تفّحص و امثال اينهــا را كه در قانون 
آمــده، حق نمايندگان دانســتند و تأكيد كردند: « 
اما توهين نه، دشــنام نه، نسبِت بدون علم نه؛ اينها 
حق شما نيســت و برخى از آنها حرام شرعى هم 
است و جايز نيست؛ انســان به وزير مثًال توهين 
كند يا دشنام بدهد يا تهمتى بزند، اين مطلقاً جايز 

نيست.» طبق توصيه رهبرى، 
«برخــورد احساســى نبايد 
كــرد، برخــورد غيرمنطقى 
نبايد كــرد؛ برخورد متين، 
خردمندانــه، قابل توجيه، 

ولو قوى.»
صرفنظر از روشــن بودن 
پاسخ بســيارى از نكاتى 
كــه در نامه 45 نماينده 
آمده، به نظر مى رســد 

قاليباف  و  رئيســى 
نيز با وجــود آنكه 
از نظــر سياســى 
با زنگنه همســو 
مى دانند  نيستند، 

در شرايط خطير كنونى، سكان وزارت نفت كشور 
را نمى توان واگذار كرد. از اين رو نتيجه جلســه 
حكميت احتمالى ميان نماينــدگان و وزير تقريبا 
مشخص است.از ســوى ديگر جاى يك پرسش 
باقى مى ماند، آن هم اين است كه آيا نمايندگان كه 
زنگنه را متهم كرده اند «به دنبال وادار كردن نظام و 
كشور به تن دادن به خواسته غربى ها و آمريكايى ها 
بوده» مستدل و شرعى است؟ آيا اين مسأله دقيقا 

مصداق نهى رهبر معظم انقالب نيست؟
 مغايرت قرارداد اوراق ســلف نفتى با 

قانون بودجه 99
رئيس كميســيون برنامــه، بودجه و محاســبات 
مجلس شــوراى اســالمى ابتداى هفته در نامه اى 
خطاب به بيژن زنگنه وزير نفت و فرهاد دژپسند 
وزير اقتصاد، خواســتار همكارى ايشان با ديوان 
محاســبات به منظور رفع مشكالت فروش سلف 

نفتى شد. 
به گزارش تســنيم، حميدرضــا حاجى بابايى در 
اين نامه  بيان كرد: پيرو جلســه مورخ 25 مردادماه 
1399 كميســيون برنامه و بودجه و محاســبات 

مجلس درباره بررسى قرارداد اوراق سلف موازى 
اســتاندارد نفت خام بدين وسيله اشعار مى دارد با 
عنايت به ابهامــات و مغايرت هاى اين قرارداد با 
بنــد الف تبصره 5 قانون بودجه ســال 1399 كل 
كشــور الزم اســت با هماهنگى ديوان محاسبات 
ايرادات مطرح شده در جلسه مذكور اصالح و در 
چارچوب قوانين مربوطه و اوراق موضوع بند الف 

تبصره ماده 5 عمل گردد.
اين درحالى اســت كه چند روز پيش وزير نفت 
با بيان اينكه نــگاه مجلس در طرح فروش اوراق 
سلف نفتى كمك به وزارت نفت است، گفته بود 
كه در جلسه مشــترك ديوان محاسبات، وزارت 
نفت، ســازمان بورس و اوراق بهادار و كميسيون 
برنامه و بودجه بررســى و حل خواهد شد، زيرا 

قرار نيست كار خالف قانونى انجام شود. 
«ســلف نفتى» قراردادى اســت كه بر اساس آن 
شركت ملى نفت ايران يا شركت هاى تابعه، مقدار 
معينى نفت خام را بر اســاس مشخصات قرارداد 
سلف، در برابر بهاى نقد، به فروش مى رساند تا در 

سررسيد مشخص به خريدار تحويل دهد.

28خــرداد 1400 را زمــان برگزارى 
انتخابات رياســت جمهورى و شــوراها و 
و  اســالمى  شــوراى  مجلس  ميان دوره اى 
خبرگان رهبرى اعالم شــده اســت. با اين 
تفاسير اســتان همدان نيز 3 انتخابات پيش 

روى خواهد داشت.
رئيس ستاد انتخابات كشــور با اعالم نظر 
موافق شــوراى نگهبان در ايــن زمينه در 
نشســت خبرى روز گذشــته به مناســبت 
هفته دولت، اظهار كرد: در شــرايط خاص 
بين المللــى قــرار داريــم و آمريكايى هــا 
پــس از خــروج غيرقانونــى از برجام و 
اعمــال تحريم هــا، به اين نتيجه رســيدند 
كه دستاوردى نداشــتند و اكنون در آستانه 
انتخابات رياست جمهورى آمريكا، ترامپ 
دنبال كشاندن برجام به شوراى امنيت است. 
در اين بين وحدت، انســجام و همبستگى 
موجب حفظ كشــور شده اســت و من از 
فعاالن سياســى و احزاب و همه مسئوالن 
مى خواهم اين انسجام را حفظ كنند. رهبرى 
هم ديروز نقشه راه را تعيين كردند و دولت 

در همين مسير حركت مى كند.
بــه گزارش ايســنا، جمال عرف با اشــاره 
به وظايف حوزه سياســى وزارت كشــور، 
ادامه داد: مهم تريــن فعاليت در اين حوزه، 
ســاماندهى فضاى حزبى در كشــور بود. 
كميســيون ماده 10 احــزاب وظيفه تطبيق 
شرايط احزاب با قانون جديد احزاب را بر 
عهده داشت و 118حزب خود را با شرايط 
قانون انطباق داده انــد. خانه احزاب هم در 
اين ايام راه اندازى شده و شعب استانى هم 

در 18 استان فعاليت مى كنند.
معاون سياسى وزير كشور در ادامه با اشاره 
بــه تأخير در برگــزارى دور دوم انتخابات 
مجلس يازدهم به دليل شيوع ويروس كرونا 
، اظهــار كرد: انتخابات در 21 شــهريور با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 11 حوزه 
در 9 استان برگزار مى شــود. پروتكل هاى 

بهداشتى ابالغ شده و بر اين اساس تبليغات 
ميدانى در اين انتخابات نخواهيم داشــت  و 
از فضاى مجازى و صداوســيماى استان ها 
اســتفاده خواهد شــد. نامزدهاى انتخابات 
براى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توجيه 
مى شوند؛ زيرا سالمت مردم براى ما اهميت 

دارد.
عــرف در ادامه افزود: از 8 شــهريور زنگ 
انتخابــات ميــان دوره اى مجلــس يازدهم 
به صدا درمى آيد و كســى كه قصد حضور 
در اين انتخابــات را دارد، بايد 6 ماه پيش 
از انتخابات اســتعفا كنــد. تقويم انتخابات 
رياست جمهورى از اســفند آغاز مى شود. 
رياســت  انتخابــات   4  ،1400 ســال  در 
جمهورى، شــوراها، ميــان دوره اى مجلس 
شــوراى اســالمى و خبــرگان رهبرى را 

خواهيم داشت.
وى در ادامه تأكيد كرد: دولت هيچ برنامه اى 
براى تقسيمات استانى ندارد بلكه ارتقاها در 

درون استان ها انجام مى شود.
رئيس ستاد انتخابات كشــور با بيان اينكه 

جمهورى  رياست  انتخابات  برگزارى  براى 
نگاه بدبينانه نسبت به شرايط كرونايى داشته 
باشــيم، گفت: از وزارت خارجه خواستيم 
تا پروتكل هاى بهداشتى انتخابات در كشور 
روســيه و كره جنوبى را در اختيار ما قرار 
دهند كه اين پروتكل هــا در اختيار ما قرار 
گرفت. ما بايد براســاس مقررات و قوانين 
شــرايط را براى برگزارى انتخابات فراهم 

كنيم.
عرف همچنيــن ادامه داد: اصــالح قانون 
انتخابات يك ضرورت اســت؛ زيرا شرايط 
ثبت نــام در انتخابات رياســت جمهورى 
خيلى آزاد اســت. كميســيون شــوراهاى 
مجلس اصالح قانون انتخابات را در دستور 
كار قرار داده است و اميدواريم به انتخابات 
ســال آينده برســد. اليحه جامع انتخابات 
مى توانســت مشــكالت را حل كند كه در 

مجلس دهم تصويب نشد.
وى همچنيــن بــا بيــان اينكــه برگزارى 
انتخابات الكترونيك در دستور كار وزارت 
كشور قرار دارد، گفت: شوراى نگهبان هم 

نسبت به اصل موضوع مشــكلى ندارد اما 
درباره صنــدوق آراى الكترونيكى به داليل 
فنى ابهام و پرســش دارد. قرار شد كه كار 
كارشناســى انجام شــود و قسمت فناورى 
وزارت كشور و شوراى نگهبان در يكى دو 
ماه موضــوع را حل كننــد. رئيس جمهور 
هــم تأكيد دارد كه موضــوع به جمع بندى 
برسد. نظر وزير كشور اين است كه شوراى 
نگهبان صندوق ها را سفارش دهد. ما دنبال 
اين هستيم كه فرايند حضور مردم در شعب 
به حداقل برسد كه پس از موافقت شوراى 

نگهبان، آن را اعالم مى كنيم.
ــخ  ــور در پاس ــر كش ــى وزي ــاون سياس مع
ــدارى  ــال جانب ــاره احتم ــه پرسشــى درب ب
ــرد:  ــان ك ــات، خاطرنش ــت در انتخاب دول
و  روشــن  را  همــه  تكليــف  رهبــرى 
پايانــى،  ســال  در  را  دولــت  وظايــف 
و  قانونمــدارى  كردنــد.  مشــخص 
ــا در وزارت  ــراى م ــل ب ــى 2 اص بى طرف
مجــرى  به عنــوان  مــا  اســت.  كشــور 
انتخابــات وظيفــه برگــزارى انتخاباتــى 
ســالم، امــن، رقابتــى و بــا مشــاركت بــاال 
ــا ايــن مســير را  را داريــم. اگــر عوامــل م
ــا آنهــا برخــورد مى شــود  ــد، ب طــى نكردن
زيــرا دولــت آبــروى خــود را بــراى يــك 
فــرد نمى گــذارد. مــا هيــچ قــول و قــرارى 
ــردم  ــع رأى م ــم و تاب ــس نداري ــا هيچ ك ب

ــتيم. هس
عرف درباره استيضاح وزير كشور، تصريح 
كــرد: در مجلس دهــم و يازدهم موضوع 
اســتيضاح مطرح اســت. وزير و معاونان 
به مجلــس رفته و توضيحــات الزم را به 
نمايندگان داده اند. من نمى خواهم كسى را 
متهم كنــم اما برخى موضوعات انگيزه هاى 
ديگــرى دارد و اگــر وزارت كشــور بــا 
درخواســتى مثال درباره فرماندارى كســى 
مخالفت كند، اســتيضاح مطرح مى شود. به 

هر حال وزير آمادگى پاسخگويى را دارد.

پيگيرى طرح استيضاح زنگنه همچنان ادامه دارد

چرا تازه واردان مجلس نامه نگارى مى كنند؟

روابط ايران و ونزوئال به هيچ كشور ثالثى 
مربوط نمى شود

 درباره تجارت ايران و ونزوئال بســيارى دوســت دارند بدانند ما 
چگونه مبادالت را انجام مى دهيم. ولى بدانيد كه منافع ملت ايران «قران 
قران» حفظ مى شود و همه اين مبادالت در چارچوب منافع ملت ايران 

انجام مى شود. 
ســخنگوى جديد وزارت خارجه روز گذشــته در نخســتين نشست 
ســخنگويى خود در پاســخ به پرسشــى درباره گزارش منتشرشده از 
ســوى ســفارت ايران در ونزوئال درباره تجارت ايــران با ونزوئال و 
اينكه گفته مى شــود، نفت داده ايم و ميوه گرفته ايم، عنوان كرد:  روابط 
ايران و ونزوئال مبتنى بر منافع و اصول سياســت خارجى ايران و منافع 
دوجانبه است. روابط 2 كشور مربوط به هيچ كشور ثالثى نمى شود و در 
سال هاى گذشته قوام يافته و البته به دليل استقالل رأى هر 2 كشور مورد 

هجمه آمريكا قرار گرفته است.

طبق توصيه رهبرى، 
رد احساســى نبايد 
رخــورد غيرمنطقى 
رد؛ برخورد متين، 
ــه، قابل توجيه، 

«
از روشــن بودن 
ــيارى از نكاتى 
نماينده  نامه 45
نظر مى رســد 

م ح

قاليباف  و 
جــود آنكه 
سياســى 
همســو 

28 خرداد 1400  زمان انتخابات رياست جمهورى تعيين شد

برگزارى3 انتخابات همزمان درهمدان
■ كانديدا هاى انتخابات ميان دوره مجلس بايد 6 ماه پيش از انتخابات استعفا كنند
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نگاه

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

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

برابر رأي شماره 139960326001000635 مورخ 1399/05/29 هيأت اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملــك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاى احمد مرادى مقامى فرزند 
محرمعلى به شماره شناســنامه 10492 صادره از همدان در ششــدانگ عرصه يك باب خانه به 
مساحت 140/62 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 15/13 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان، 
به نشانى بلوار شهيد رجايى، خيابان ســتاره، روبروى تابلوسازى مهران خريداري از وراث مالك 
رسمي آقاى ســيدعلى رجائى رضوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 815)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/20

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــورخ 1399/05/28 هي ــماره 139960326034000544 م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان – ناحيــه دو تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي 
خانــم كبــرى مبــارز خــواه فرزنــد محمدعلــى بــه شــماره شناســنامه 396 صــادره از همــدان 
در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 192/60 مترمربــع تحــت پــالك 9/2366 واقــع در حومــه 
دو همــدان خريــداري از مالــك رســمي شــهردارى منطقــه چهــار برابــر قــرارداد واگــذارى 
شــماره 4/2836 مورخــه 1384/03/09 محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت  مراتــب در دو نوبــت ب
بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  ــه اي ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب اولي
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 820)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/19

موسى حنيفه - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

عزادارى در فضاهاى سربسته ممنوع است
 معاون كل وزارت بهداشــت با بيان اينكه تنهــا 2 درصد بهبوديافتگان كرونا براى 
اهداى پالســما اقدام كرده اند، ايام محرم را فرصتى مناســب براى نذر خون و پالسما 
عنوان كرد و گفت: به اين منظور ســامانه نوبت دهى اينترنتى در ســازمان انتقال خون 

برقرار است.
به گزارش ايســنا، ايرج حريرچى با تأكيــد بر اينكه يكى از موضوعات مهم در محرم 
امسال موضوع نذر خون اســت، گفت: ذخاير خونى كشور در وضعيت مناسبى قرار 
دارد، اما بايد افزايش يابد. محرم امسال زمان مناسبى براى اهداى خون و به ويژه هداى 
پالسما است. در برآوردهاى پيشين، ما تصور مى كرديم حدود ده درصد بهبوديافتگان 

كرونا، اقدام به اهداى پالسما كنند.

افزايش 15 درصدى دريافتى مستمرى بگيران 
از محل دريافت يارانه

 رئيس سازمان بهزيستى كشور از افزايش 15 درصدى دريافتى مستمرى بگيران از محل 
دريافت يارانه خبر داد. به گزارش مهر، وحيد قبادى دانا گفت: با مساعدت سازمان برنامه 
و بودجه و هدفمندى يارانه ها در هفته دولت مبلغ مســتمرى پرداختى براى مددجويان 
ســازمان بهزيستى از محل هدفمندى يارانه افزايش يافت و پرداختى آنها براى ماه مرداد 
15 درصد رشد داشته كه روى كارت بانكى آنها شارژ شد.بر اين اساس براى خانواده هاى 
تك نفره محل دريافتى شــان از محل هدفمندى به 125 هزار تومان، براى خانواده هاى 2 
نفره به 248 هزار تومان، براى خانواده هاى 3 نفره به 332 هزار تومان، براى خانواده هاى 4 
نفره به 442 هزار تومان و براى خانواده هاى 5 نفره به 479 هزار تومان افزايش پيدا كرد.

روستاييان چگونه از خدمات بيمه اى سرپايى 
استفاده كنند

 معاون بيمه خدمات ســالمت سازمان بيمه سالمت، شــرايط استفاده از خدمات 
بيمه اى سرپايى پزشك عمومى براى بيمه شدگان روستايى را تشريح كرد.

به گزارش مهر، كوروش فرزين، در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا قانون استفاده 
نوزاد از دفترچه مادر در اســتان ها حذف شده است، گفت: اجراى اين قانون به قوت 
خود باقى اســت، اگر پدر و مادرى پيش از تولد كودك داراى پوشــش بيمه اى باشند 
و كودك در بدو تولد تا يك ماه نخســت نياز به خدمات بســترى پيدا كند؛ مى تواند 
از دفترچه مادر اســتفاده كند، اما براى خدمات ســرپايى بدون شك بايد دفترچه بيمه 

دريافت كند و آن نيز بايد هماهنگ با صندوق بيمه اى پدر و مادر باشد.

چگونه فرد موفقى شويم؟
 حتمًا بســيارى از شــما نيز در طول زندگى خود، اين پرسش را 
داشــته  ايد كه راهكارهاى موفقيت چيســت و چگونه مى توان به آن 
دســت يافت و اصوالً چرا براى برخى از ما موفق بودن و موفق شدن 

دشوار و پيچيده است؟ 
براى پاســخ به اين پرســش بايد بدانيد كه آنچــه موجب موفقيت 
مى شــود، نه شانس اســت و نه اتفاق؛ بلكه اين شــما هستيد كه با 
مجموعــه اى از انتخاب هايتان در طول زمــان، تصميم مى گيريد كه 
فردى موفق يا ناموفق باشــيد. براى دستيابى به آن هم هيچ راهكار 
جادويى يا خارق العاده اى وجود ندارد. به طور كلى چند عامل اصلى 
وجود دارد كه به شــما كمك مى كند با تمركز بــر آنها به موفقيت 
دســت يابيد. عواملى كه اگر هر يك از شــما به هر ميزانى كه به آن 
دقــت كنيد و از انرژى درونى خود بر آنها ســرمايه گذارى كنيد، به 

همان ميزان هم شما را به موفقيت نزديك مى كند.
در اين نوشتار، به طور مختصر به اين عوامل اشاره مى شود: 

 تغيير رفتار
ــود  ــتنى خ ــرايط ناخواس ــل ش ــه تحم ــوم ب ــردى محك ــچ ف هي
ــد  ــما بخواهي ــدم نخســت ش ــه در ق ــت ك ــا كافى اس نيســت. تنه
ــد.  ــر كني ــود تجديدنظ ــى خ ــدل ذهن ــى و م ــبك زندگ ــه در س ك
ــردادن و تغييركــردن را در زندگــى  ــد كــه وقتــى تغيي ــد دي خواهي
ــى  ــابه پيشــين را در زندگ ــج مش ــر نتاي ــد، ديگ ــال كني ــود اعم خ
ــردى  ــاى ف ــج فعاليت ه ــى نتاي ــد. وقت ــت نمى آوري ــود به دس خ
ــه  ــت ك ــانده اس ــه رس ــن نتيج ــه اي ــما را ب ــان، ش و اجتماعى ت
ــت آن  ــتيد، وق ــى هس ــق و ناراض ــردى ناموف ــد ف ــاس كني احس
ــرا  ــد؛ زي ــار خــود ايجــاد كني رســيده اســت كــه تغييراتــى در رفت
نتايــج ناموفــق شــما در زندگــى حاصــل مجموعــه  اى از شــرايط 
ــه  ــه و در هم ــا هميش ــت. محدوديت ه ــوده اس ــما ب ــار ش و رفت
ــد،  ــر دهي ــى خــود را تغيي ــاى ذهن ــد. ورودى ه ــا حضــور دارن ج
ــاردى،  ــان باشــيد. دارن ه ــاى زندگيت ــر خروجى ه ــا شــاهد تغيي ت
نويســنده آمريكايــى، معتقــد اســت تنهــا مانــع افــراد بــراى رســيدن 
بــه موفقيــت رفتــار آنهاســت؛ بنابرايــن وقتــى بتوانيــد رفتارتــان را 
ــارى منظمــى  ــم رفت ــه ريت ــار را ب ــر رفت ــن تغيي ــد و اي ــر دهي تغيي

ــيد. ــزرگ مى رس ــش ب ــه تكان ــدى ب ــس از چن ــد، پ ــل كني تبدي
 هدف گذارى

بايد بدانيد هدفتان از تغيير چيســت و چرا اهدافتان بى نتيجه مانده 
است. وقتى پرسشگرى صادقانه اى در درون خود به راه مى  اندازيد، 
تحليل درست ترى از داليل ناكارآمدى خود به دست مى آوريد و بهتر 
متوجه مى شويد كدام جنبه از زندگى تان را ناموفق و دوست نداشتنى 
مى دانيد و چرا؟ پاســخ به پرســش هايى از اين دست به شما كمك 
مى كند تا به درســتى براى خود ارزش گــذارى و هدف گذارى كنيد. 
پــس از تعيين هــدف بزرگ و كلى خود مى توانيــد آن هدف را به 
پازل هاى كوچكى تقسيم كنيد. هرچه هدف شما جزئى و خرد شود 

بهتر و بيشتر مى توانيد به آن دست يابيد.
 برنامه ريزى

اكنون، به برنامه اى نياز داريد كه بتواند شما را در رسيدن به اهدافتان 
پشــتيبانى كند. درواقع برنامه براى شــما حكم نقشــه راه رسيدن 
بــه موفقيت را دارد. پس آن را درســت طراحــى كنيد. با تمركز بر 
ويژگى هاى شخصيتى خود نقايص خود را در اجراى برنامه بيابيد و 
آن را تقويت كنيد. خرده عادت هاى جديدى در برنامه خود بگنجانيد. 
اين كار به شــما كمك مى كند تا برنامه متنوعى داشته باشيد؛ برنامه 
شما انعطاف پذيرى بيشترى داشته باشد و هر جا الزم بود بتوانيد آن 

را بازنگرى يا تغيير دهيد.
 ثبت و پيگيرى اهداف

دفترچــه اى براى ثبــت و پيگيرى اهدافتان تــدارك ببينيد و با تهيه 
چك ليســتى در آن، كارهاى خود را به طورجدى پيگيرى كنيد. اين 
كار كمك مى كند تا اهداف و برنامه هاى ذهنى و نامرئى شما شكلى 
ملموس و محسوس داشته باشد. وقتى برنامه هايتان را در ذهن داشته 
باشيد، قابليت اجرايى شدن كمترى خواهند داشت. با ثبت اهداف بر 

روى كاغذ، به آنها شكل عينى ترى مى بخشيد.
 استمرار

هيچ وقت فراموش نكنيد براى كسب نهايى نتايج تغيير بايد استمرار 
و تداوم رفتارى داشته باشــيد. براى همين است كه هميشه يكى از 
ويژگى هاى بارز افراد موفق، اراده آنها بوده است. اراده سوخت اوليه 

شما در به كارگيرى موتور حركت و پيشرفت شما به شمار مى رود.
 انگيزه

اجــازه ندهيــد مســير رســيدن بــه اهدافتــان خشــك و كســالت بار 
باشــد. هــر وقــت احســاس كرديــد كــه در برابــر موانــع موفقيــت 
ــزه  ــد انگي ــه مى تواني ــتى ك ــكل درس ــر ش ــه ه ــد، ب ــم  آورده اي ك
خــود را افزايــش دهيــد؛ زيــرا انگيــزه و هيجــان بــه شــما كمــك 
ــس  ــود. پ ــيرين ش ــت ش ــه موفقي ــيدن ب ــه ســختى رس ــد ك مى كن

انگيــزه خــود را تــازه نگــه داريــد و نگذاريــد فروكــش كنــد.
 تصميم گيرى

ــر  ــه و ه ــر لحظ ــما در ه ــه ش ــيد ك ــته باش ــر داش ــه در نظ هميش
مكانــى درحــال انتخــاب و تصميــم هســتيد. بــراى كســب موفقيت، 
بســيار مهــم اســت كــه تصميمــات شــما چگونــه و بــر چه اساســى 
ــه  ــد ب ــت باش ــى و درس ــما منطق ــاى ش ــه انتخاب ه ــد. هرچ باش
همــان ميــزان بــه نتيجــه درســتى از آن مى رســيد؛ پــس الزم اســت 
ــا  ــند ت ــده باش ــدى ش ــما اولويت بن ــاى ش ــه انتخاب ه ــه هميش ك

بتوانيــد درســت تصميــم بگيريــد.
همان طور كه متوجه شديد تركيب اين عوامل در گذر زمان، شما را 
به فرد موفق يا شكست خورده تبديل مى كند. اختيار تمام اين عوامل 
به دســت شماست. اين شما هســتيد كه با توجه به محدوديت ها و 
تالش هــاى فردى خود تصميم مى گيريد بــراى خود چه انتخاب و 

آينده اى ترتيب دهيد. 
* بيتا قمرى
محتوانويس، ويراستار

ابرار: مراقبت نكنيم موج سوم كرونا مى آيد 
 با چى مياد، چى چى مياره، با صداى چى؟؟

اقتصاد: علت گرانى اين روز هاى قطعات خودرو چيست؟
 ماسك زدن فروشنده ها موجب شده!!

سياست روز: عملكرد دولت تدبير و اميد در ايستگاه هفتم 
 صندلى هاى ايستگاه رو بردن جا نيست بشينه!!
شرق: زنان در كليدى ترين سمت هاى كابينه بايدن

 كال زنان با هر وسيله اى براى مشكالت كليد مى سازن!!
آفتاب: تركيه با يك درصد منابع ايران عروسى مى گيرد و پايكوبى مى كند!!

 عروسى كرونايى يا واقعى؟؟
اعتماد: تحليلى بر رونمايى از خبر خوش اردوغان
  تو هفته دولت اردوغان هم افتتاح مى كنه!!

افكار: چرخ توسعه در اين شرايط سخت، هم مى چرخد
 پس علت خالى شــدن ســفره ها به خاطــر چرخيدن زيادى 

چرخ هاست؟!
تجارت: اقتصاد را معطل تحوالت خارجى نكنيد

 فعال كه گوشه سفره معيشت به دالر گره خورده!!
شهروند: 105 كارخانه كنسرو ماهى تعطيل شد

 ماهى ها در بورس!!
اطالعات: نگران شيوع توأمان آنفلوانزا و كرونا در پاييز هستيم

 ولى احتماال كرونا آنفلوانزا رو به عنوان ويروس قبول نداره و 
تحويلش نمى گيره!!

آفتاب: مجرى: از قيمت ها خبر داريد؟ نوبخت، خير؟
 تنظيم قيمت وظيفه دولت نيســت وظيفه مردمه كه  هر مقدار 

بود، بپردازن!!
شهروند: 10 هزار تهرانى به خاطر كرونا فوت كردند

 كرونا تصميم داره غرور پايتخت نشين ها رو بشكنه!!
ايران: مانور شروع سال تحصيلى به صورت مجازى برگزار مى شود

 بدون شرح!!
تجارت: سهامداران بر سر دوراهى

 فعال كرونا تو اين دوراهى عوارضى زده !!

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم)  

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

  شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست اداره عمران به شماره 99/1/02/5652 مورخ 99/04/12 پروژه ادامه اجراي پياده راه سعدي شامل : اجراي 
كف  فرش، اجراي بتن مصلح زير كف فرش ها و مطابق فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق آگهي مناقصه عمومي و ثبت نام در سامانه ستاد به آدرس
setadiran.ir به شركت هاي واجد صالحيت و داراي حداقل گريد 5 ابنيه كه مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان باشد و با شرايط ذيل 

واگذار نمايد:

■ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
■ متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره عمران شهرداري مراجعه نمايند.

■ متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 واريز پايان وقت اداري مورخ 99/06/18 تحويل 
دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه 

ماه باشد استفاده نمايند و همچنين در سامانه ستاد بارگزاري نمايند.
■ اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
■  كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مي باشد.

■ به اين پروژه تعديل تعلق نمي گيرد.
■  متقاضياني مي توانند شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرار داد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز قرار داد 

از (منابع داخلي و استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده اعالم نمي گردد.
■  كليه هزينه هاي احتمالي ، هزينه چاپ آگهي و ... بر عهده برنده مي باشد.

■  سقف پروژه تا 25٪ قابل افزايش و كاهش مي باشد.
■  متقاضيان مي بايست از مورخ 1399/05/27 لغايت 1399/06/04 در سامانه ستاد اسناد را دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1399/06/18 اسناد 

را بصورت فايل پي دي اف در سامانه بارگذاري نمايند.
■  متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه ، صالحيت شركت ، اساسنامه شركت ، آخرين تغييرات شركت را در سامانه ستاد به صورت پي دي اف بارگذاري 

نمايند . همچنين فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه به صورت پي دي اف بارگذاري نمايند .
■ كميسيون عالي معامالت مورخ 99/06/19 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و برنده 

اعالم مي گردد./.ف  (م الف 666)
آگهي چاپ نوبت اول: 99/05/27
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/06/04 

گريد شركتمبلغ سپرده شركت در مناقصهاعتبار اوليهشرح پروژهرديف

ادامه اجراى پروژه پياده راه سعدى شامل: 1
اجراى انواع كف فرش ، اجراى بتن مصلح 
زير كف فرش ها مطابق فهرست بهاء ابنيه 

سال 99 بدون تعديل

حداقل 5  ابنيه850/000/000 ريال16/406/650/077 ريال

 «مجلســنامه غم» نام اثرى پژوهشى است 
كه تاريخ تعزيه در كهن ديار همدان را از عصر 
صفويه تا قاجــار و پهلوى واكاوى مى كند و 
كيفيت اين آئين را در شهرهاى مختلف استان 
شــرح مى دهد؛ حــوزه هنرى ايــن كتاب را 

به تازگى منتشر كرد.
پيشــينه عزادارى مذهبى در همدان را بايد در 
عصر صفويه جســت و جو كرد. اين سنت در 
عهــد قاجار نيز تداوم داشــت؛ ولى در زمان 

پهلوى ممنوع شد.
درحال حاضــر تعزيه در دهه نخســت محرم 
در همدان اجرا مى شــود كه 9 روز نخســت 
به مجالس ياران شــاخص امام حســين(ع) 
اختصاص مى يابد و سرانجام در روز عاشورا 
تعزيه امام و نحوه به شهادت رسيدن ايشان به 

نمايش درمى آيد.
تعزيه خوانى در همدان به 2 شــيوه مرســوم 
است؛ يكى «تعزيه ميدانى» در مكانى ثابت و 

ديگرى «تعزيه سيار» يا گذربه گذر.
تعزيــه ميدانى يا ثابت مرســوم ترين شــيوه 
تعزيه خوانى در ايران و همدان است و معموال 
در ابتداى روزهاى نخست محرم و سپس پس 
از ســوم شهادت امام حسين(ع) و يارانش در 
طول روزهاى متمادى از ابتداى محرم به اجرا 

درمى آيد.
اجراها معموال بعداز ظهر آغاز مى شــود و تا 

پيش از غروب آفتاب به پايان مى رسد.
 ايــن نوع تعزيــه معمــوال در ميدانچه هاى 
محالت و فضاهاى باز اجرا مى شــود. محل 
اجــرا به شــكل دايره اســت و تماشــاگران 
گرداگرد صحنه مدور حلقه مى زنند، البته اگر 
در محل هاى سرپوشــيده اجرا شود، سكويى 

دايره اى شكل نيز تدارك ديده مى شود.
همه گفت وگوهاى تعزيه ميدانى منظوم است 
و به 2 گونه موسيقايى- آوازى و شعرخوانى 
بدون موســيقى خوانده مى شود. اوليا شعرها 
را با آواز آهنگين و در دســتگاه هاى موسيقى 
مى خوانند و اشــقيا يا مخالف بدون آهنگ يا 

آواز.
ديگر اجــراى تعزيه در ايــران «تعزيه خوانى 
سيار» است اين نوع تعزيه خوانى در همدان به 
تعزيه گذر به گذر شهرت دارد و در مريانج و 

برخى شهرهاى استان اجرا مى شود.
اجراى نمايش هاى سيار و كارناوالى از گذشته 
و در برخى مناطق جهان و در بيشــتر مناطق 

كشور مرســوم بوده است و 
در هر منطقه بــا نام و عنوان 

خاصى از آن سخن مى رود.
تعزيه سيار در همدان با عنوان 
تعزيه گذربه گذر در شيراز با 
نام تعزيه عبورى، در شوشتر 
با نام تعزيه خيابانى و در اراك 
با عنوان تعزيه بازار شــناخته 
مى شــود؛ اما شيوه اجراى آن 
در مناطــق مختلــف تفاوت 

چندانى ندارد.
از آنجــا كه انواع نقش ها اعم 
از زن و مــرد و كــودك و 
گذربه گذر  تعزيه  در  نوجوان 
يا ســيار حضور دارند و در 
طول مسير به صورت پياده و 

سواره از ابتدا تا انتهاى بازار حركت مى كنند، 
اين نوع تعزيه شباهت بسيارى به كاروان امام 

حسين(ع) دارد.
در واقع اين شــيوه تعزيه خوانى شبيه ســازى 
كاروان امام حسين (ع) است؛ چون ورود امام 
به كربال و همچنين خروج اهل بيت ايشان از 
آنجا هر 2 به صورت كاروانى بود و اجراى اين 
شــيوه تعزيه خوانى درست به منزله نمايش و 

شبيه سازى كاروان حسينى است.
در اين شيوه تعزيه خوانى گروه ها و كوپه هاى 
تعزيه، بخشى از تعزيه را براى عده اى از مردم 

كه در طرفين خيابان به 
اجرا  ايســتاده اند  تماشا 
مى كنند  حركت  و  كرده 
و همان قســمت را كه 
چند دقيقــه پيش براى 
كرده  اجرا  تماشــاچيان 
براى  دوبــاره  بودنــد، 
تماشاچيان ديگرى اجرا 
مى كننــد ايــن روند تا 
انتهاى مســيرهاى مورد 

نظر ادامه مى يابد.
سپيده  از  شــبيه خوانان 
دمــان در هيأت هــا يا 
مى شوند.  جمع  مساجد 
و  كجاوه ها  شتر،  اسب، 
تمامى وســايل حركتى 
كه در حكم وســايل صحنه هســتند از شب 
پيش آماده مى شود و جونان به تزئين و بستن 
بار و بنه الزم به اســب ها و شترها مى پردازند 
و شــبيه خوانان نقش هاى اوليا و اشقيا پس از 
پوشــيدن لباس و زره و كالهخود به تمرين 
طومارهاى دست نوشته خود مشغول مى شوند 

و در موعد مقرر به حركت درمى آيند.
تماشــاگران تعزيــه گذربه گذر در 2 ســوى 
خيابان مى ايســتند و گروه هــاى تعزيه خوان 
بخش هــاى مختلف به خــود را غالبا درحال 

حركت و لحظاتى ايستاده اجرا مى كنند.

يكى از نكات جالب توجــه اين گونه تعزيه، 
اين اســت كه تماشاگران ثابت و شبيه خوانان 

و تعزيه گردان ها متحرك و سيارند.
گروه نخســت، پيش واقعه خوان ها هستند كه 
در بين نخســتين جماعت ايستاده در 2 سوى 
خيابان پيش واقعه را مى خوانند و سپس گروه 
موســيقى قطعه اى در قالــب «َچمرى» اجرا 

مى كند.
شــبيه خوان ها حركت مى كننــد پس از قطع 
موســيقى كه نقش فاصلــه صحنه ها را بازى 
مى كنــد، گــروه اولياخوان هــا مى آيند و به 
خواندن و اجراى روايت مى پردازند؛ ســپس 
موســيقى مجددا اجرا مى شود و نقش فاصله 
صحنه ها را بازى مى كنــد و پس از آن گروه 
اشــقيا و به هميــن ترتيــب گروه هاى ديگر 
از مقابــل تماشــاگران مى گذرنــد و به اجرا 

مى پردازند.
ادامه تاريخ تعزيه در ديار همدان را مى توانيد 
در «مجلس نامه غم» بخوانيد كه به تازگى روانه 

بازار كتاب شده است.
پژوهش و تأليف اين اثر را اســماعيل مجللى 
عهده دار بود و توســط حوزه هنرى همدان با 

شمارگان هزار و صد  نسخه چاپ شد.
اين كتاب به تاريخ تعزيه در كهن ديار همدان 
اختصــاص دارد و كيفيت اجــراى آن را در 
شــهرهاى استان شــرح داده و دربردارنده 3
مجلس فارسى و 2 مجلس تعزيه تركى است.

آغاز ثبت نام پذيرش بدون آزمون
 كاردانى و كارشناسى ناپيوسته از 11 شهريور

 فرصت مجدد و ســوم ثبت نام و انتخاب رشــته براى شركت در 
رشــته هاى پذيرش بر اســاس ســوابق تحصيلى يا معدل كل ديپلم 
دوره هــاى كاردانى نظام جديد دانشــگاه فنى وحرفه اى و مؤسســات 
آموزش عالى غيردولتى- غيرانتفاعى سال 99 از سه شنبه 11 شهريورماه 

آغاز مى شود و تا جمعه 14 شهريورماه ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، داوطلبان درصورتى كه در زمان مقرر مرحله نخســت 
از 11 تا 21 خــرداد و زمان مقرر مرحله دوم 18 تا 22 تيرماه موفق به 
ثبت  نام نشــده  اند، براى پذيرش در اين رشته  هاى بدون آزمون از تاريخ 
يادشــده به سايت سازمان سنجش آموزش كشــور به نشانى اينترنتى 

مراجعه كنند. www.sanjesh.org
ــام  ــى نظ ــته هاى كاردان ــون رش ــا آزم ــاى ب ــزارى دوره ه ــان برگ زم
ــه 14 ــا روز جمع ــه اى و غيردولتى ه ــگاه هاى فنى وحرف ــد دانش جدي
شــهريورماه و همزمــان بــا آزمــون كاردانــى بــه كارشناســى ناپيوســته 

اســت.

«مجلسنامه غم»
 مرورى بر تاريخ تعزيه در همدان

شــيوه  ايــن  واقــع  در 
شبيه سازى  تعزيه خوانى 
كاروان امام حســين (ع) 
اســت؛ چون ورود امام به 
خروج  همچنين  و  كربــال 
اهل بيت ايشــان از آنجا 
هر 2 به صــورت كاروانى 
شــيوه  اين  اجراى  و  بود 
به  درســت  تعزيه خوانى 
منزله نمايش و شبيه سازى 

كاروان حسينى است
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اشتغال

آگهي حصر وراثت
خانم ثريا الماســى ورمله داراى شماره شناســنامه  3310175618 به شرح دادخواست به كالسه 
111/9900456ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
پوريا محمدى به شماره شناسنامه  496075554 در تاريخ 99/04/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-ســانيا محمدى به شماره شناسنامه 
3310508498 دختر متوفى، 2-ملوك چهرى به شماره شناسنامه 9 مادر متوفى، 3- ثريا الماسى 
ورمله به شماره شناســنامه 3310175618 همسر دائمى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 155)
حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

نگاه خيره بورس به دالر
 در هفته منتهى به 24 مردادماه بازارهاى مختلف شاهد نوسانات 
شــديد و گاهى كاهشــى بودند كه فعاالن اقتصادى را دچار بهت و 
ســرگردانى كرد؛ به طورى كه قيمت دالر و ســكه تنها در يك روز 

به ترتيب 8/9- و 10- درصد ريزش كرد.
روند اصالحى بازار سرمايه نيز كه از حدود 3 هفته پيش آغاز شده، 
ادامه يافت. عامل اصلى اين التهابات، اخبار منتشرشــده از ســوى 
دولت درباره گشايش اقتصادى و خلف وعده درباره عرضه صندوق 

سرمايه گذارى قابل معامله دارا دوم است.
قيمت دالر و ســكه در هفته منتهى به 31 مرداد دچار نوســان شد؛ 
به طورى كه در نخستين روز معامله بهاى اين 2 دارايى كاهش 1/4- 
درصــدى را به ثبت رســاند اما در ادامه هفتــه اين روند به صورت 
نوســانى تغيير يافت. مهم ترين دليل اين افت قيمت موافقت نكردن 
شــوراى امنيت ســازمان ملل متحد با تمديد تحريم هاى تسليحاتى 

عليه ايران بوده است.
افزايش نرخ ارز در هفته گذشــته به 22 هزار و 990 تومان رسيد كه 
بازارساز با نزديك كردن قيمت خود به بازار مانع افزايش بيشتر بهاى 
اين دارايى و تقاضاى ســفته بازى آن شد و درنهايت هفته معامالتى 
منتهــى به 31 مردادماه در نرخ 22 هزار و 750 تومانى دالر به پايان 
رســيد. قيمت سكه نيز در هفته گذشته مطابق معمول روندى مشابه 
دالر طى كرد. درحالى كه روز سه شــنبه بهاى جهانى هر اونس طال 
نســبت به روز گذشــته با افزايش 1/1 درصدى را به ثبت رســاند، 

قيمت سكه در اين روز به تبعيت از دالر افت كرد.
در كل هفته گذشــته بهاى اين دارايى 3/4 درصد افزايش يافت، هر 
چند اين افزايش با نوســان مواجه بود. بهاى هر اونس طالى جهانى 
در هفته منتهى به 21 آگوســت نوسان زيادى داشته، به طورى كه تنها 
در 2 روز متوالى افزايش 1/1 درصدى و سپس كاهش 3/4- درصدى 
و در كل هفته كاهش 0/2- درصدى از خود نشــان داده اســت. از 
جمله مهم ترين علل اين نوسان شديد در طول يك هفته مى توان به 
افزايش انتظارات از سياســت هاى محرك اقتصادى، احتمال توافق 
تجارى چيــن و آمريكا و ادامه سياســت هاى بانك هاى مركزى در 
پاييــن ماندن نرخ هاى بهره اشــاره كرد. به گفتــه برخى تحليگران 
بازارساز در پى كاهش نوسان دالر بوده تا به يكباره با عرضه سنگين 
ارز، منجر به افت شديد قيمت ها شود. از سوى ديگر بازار ملتهب و 
برونگراى ايران تحت تأثير كوچك ترين اتفاقات سياسى و بين المللى 
قرار داشته و هر خبرى مبنى بر افزايش شدت تحريم ها و فعال شدن 
مكانيزم ماشه بر روند افزايشى نرخ ارز و به دنبال آن سكه تأثيرگذار 

خواهد بود.
بازار ســرمايه كه بيشــتر از دارايى هاى ديگر تحت تأثير اخبار قرار 
گرفته در دومين هفته متوالى (منتهى به 31 مرداد) رشــد منفى را به 
ثبت رسانده است. در نخستين روز كارى بورس شاخص كل سهام 
كاهش 3/7- درصدى به ثبت رساند. اين شاخص كه در هفته منتهى 
بــه 24 مرداد افت 2/9- درصــدى را تجربه كرده بود در هفته اخير 
بــا كاهش 11- درصدى از يك ميليون و 975 هزار به يك ميليون و 
572 هزار رسيد. فروش سهام عدالت توسط شركت هاى كارگزارى، 
كاهش نرخ ارز، دخالــت حقوقى ها در بازار، حضور غيرحرفه اى ها 
در بازار كه با كوچك ترين اصالح وارد صف فروش مى شوند، اخبار 
متناقضى كه اعتماد مردم را به بازار ســرمايه از بين مى برد، از جمله 
داليل افت تاريخى شــاخص ســهام در هفته گذشــته است. بيشتر 
تحليلگران اين اصالح را به دليل رشــد شديد شاخص بورس در 4

ماهه نخست امسال طبيعى مى دانند.
بهاى نفت اوپك، برنت و خام آمريكا در هفته منتهى به 21 آگوست 
0/9، 0/6- و 1/7 درصد تغيير يافته اســت. در ابتداى هفته گذشته 
بــا ادامه كاهش تعداد دكل هاى حفارى در آمريكا و افزايش واردات 
چين به افزايش اندك بهاى نفت منجر شــد. اما در ادامه هفته تعليق 
مذاكرات تجارى آمريكا و چيــن و افزايش نگرانى ها از تأثير ركود 
اقتصادى و شــيوع گسترده  تر ويروس كرونا كاهش بهاى نفت را در 
پى داشــت. اگرچه بازار نفت در هفته گذشــته نوسان چندانى را از 
خود نشــان نداد اما به نظر مى رســد نگرانى  هاى مرتبط با تقاضا در 

هفته هاى آتى بيشترين تأثير را بر قيمت نفت خواهد داشت.
شاخص دالر در هفته منتهى به 21 آگوست نيز با پيش بينى بسته هاى 
محرك اقتصادى، ادامه سياســت هاى انبســاطى و تنش هاى سياسى 

آمريكا و چين بار ديگر كاهش يافت. 
اين عوامل بــه اضافه انتظار افزايش بهاى جهانــى طال در افزايش 
قيمت بيت كوين نيز مؤثر بوده اســت. با عبور نرخ اين ارز ديجيتال 
از 11 هزار و 500 دالر ديد مثبتى مبنى بر ادامه اين روند افزايشــى 

در بين معامله گران ايجاد شده است.
* جمال رزاقى

تصميم گيرى درباره دستمزد 1400 كار 
هركسى نيست!

 رئيــس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران معتقد اســت اگر 
دستمزد در نيمه دوم سال بازنگرى شود تأثير مثبتى در جلسات پايان 
ســال شوراى عالى كار خواهد داشــت و مذاكرات دستمزد 1400 در 

انتهاى سال با كمترين فشار و مناقشه اى همراه خواهد بود.
ناصر چمنى در گفت وگو با ايســنا، بازنگرى مزد را ضرورى دانست 
و گفت: اگرچه به طور رسمى از وزارت كار موضوع بازنگرى مزد را 
نشــنيده ايم ولى اين بحث از طرف سازمان بازرسى كل مطرح شد و 
برخى رسانه ها در فضاى مجازى به آن پرداختند، با اين حال معتقديم 
بازنگرى دســتمزد در 6 ماهه دوم ســال الزم است و بايد اين مسأله 

يكبار براى هميشه تعيين تكليف شود.
وى ادامه داد: در ســال هاى گذشته ديديم كه وقتى دستمزد را به اين 
دليل كــه تورم ايجاد مى كند، زير نرخ تــورم تصويب كرديم باز هم 
قدرت خريد جامعه كارگرى كاهش يافت. امســال نيز قدرت خريد 
كارگــران 2 بار تنزل يافت يكى با گران شــدن ارز و ديگرى افزايش 
هزينه هاى مســكن و مواد خوراكى كه سبب شــد معيشت كارگران 

به شدت آسيب ببيند.
نماينده كارگران در شــوراى عالى كار با بيــان اينكه كارگران نيمى از 
جمعيت كشور را تشــكيل مى دهند و اگر به اين مسأله واقف باشيم 
بايد براى دستمزد 1400 چاره اساسى بينديشيم، گفت: در وضعيتى كه 
چه بخواهيم چه نخواهيم تورم و افزايش هزينه ها را شاهد هستيم اگر 
دستمزد را عاقالنه و منطقى مشخص كنيم باز هم تأثيرى در روند تورم 
ايجاد نخواهد كرد، بنابراين بايد از حاال به فكر دســتمزد ســال آينده 

جامعه كارگرى باشيم و به اين مطالبه اساسى توجه كنيم.
 تأكيد بر لزوم بازنگرى دستمزد در نيمه دوم سال 

به گفته چمنى اگر بازنگرى دســتمزد در نيمه دوم سال صورت گيرد، 
تعيين دستمزد سال 1400 در انتهاى سال با كمترين فشار و مناقشه اى 
همراه خواهد بود و حواشــى و مسائلى كه در جريان دستمزد امسال 

به وجود آمد، تكرار نخواهد شد.
وى بــا بيان اينكــه تصميم گيرى درباره دســتمزد 1400 كار هر 
كســى نيســت، اظهار كرد: اگر دولت پاى ميز مذاكره بنشــنيد و 
دســتمزد را در نيمه دوم سال افزايش بدهد، به قطع تأثير مثبتى در 
جلسات شوراى عالى كار در انتهاى سال خواهد داشت و از فشار 
مذاكرات مزد خارج خواهيم شــد ولى اگر امســال هم مثل سال 
گذشــته تا دقيقه 90 بمانيم و مذاكرات را به عيد سال بعد موكول 
كنيم حواشى و مشــكالتى كه در تعيين دستمزد 1399 داشتيم را 

بود. خواهيم  شاهد 

همه بانك هاى نظامى در بانك سپه ادغام شدند 
 پيش از ايــن 2 بانك مهر اقتصاد و حكمت ايرانيان به عنــوان بانك هاى نظامى در 
بانك ســپه ادغام شدند و اكنون نيز با اعالم رئيس كل بانك مركزى مبنى براينكه ادغام 
رسمى 3 بانك (قوامين، انصار و مؤسسه اعتبارى كوثر) ديگر نيز انجام شده و ففط ارائه 
خدمات آنها به مشــتريان با تابلوهاى بانك سپه، باقى مانده است؛ بنابراين، پروژه ادغام 

بانك هاى وابسته به نيروهاى مسلح به ايستگاه پايانى رسيد. 
به گزارش ايسنا، پروژه ادغام بانك هاى وابسته به نيروهاى مسلح در بانك سپه، از بيش 
از يك سال پيش كليد خورد و در اين مدت اقدامات مقدماتى آن درحال انجام بود كه 

در پى آن ادغام بانك هاى انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و مؤسسه مالى و 
اعتبارى كوثر در بانك سپه از ماه هاى پايانى سال 1397 آغاز شد و در سال گذشته نيز، 

در تابلوى اين بانك ها عبارت وابسته به بانك سپه درج شد.
رئيــس كل بانــك مركــزى در ابتــداى خــرداد امســال، وعــده ادغــام 2 بانــك حكمــت 
ايرانيــان و مهــر اقتصــاد رادر ده روز داده بــود كــه ايــن امــر 12 روزه نهايــى شــد و 
بــا احتســاب وعــده آقــاى رئيــس كل بــراى ادغــام مؤسســه اعتبــارى كوثــر تــا پايــان 
ــا  ايــن مــاه، پرونــده ادغــام بانك هــاى نظامــى در بانــك ســپه بــه نيمــه رســيده و ب
ــده  ــن)، پرون ــده ديگــر (انصــار و قوامي ــام 2 بانــك باقــى مان ــن تكليــف و ادغ تعيي

ــراى هميشــه بســته مى شــود. ــى ب ــاى نظام ــام بانك ه ادغ

با اين حساب، طبق جديدترين اظهارات همتى ادغام رسمى بانك هاى انصار و قوانين و 
مؤسسه اعتبارى كوثر انجام شده است اما هنوز ارائه خدمات آنها به مشتريان با تابلوى 
بانك سپه نهايى نشــده كه پس از اتمام بررسى ها و داورى ها نهايى مى شود و به بانك 

سپه مى پيوندند.
ــيده و 4  ــان رس ــه پاي ــلح ب ــاى مس ــه نيروه ــته ب ــاى وابس ــام بانك ه ــن، ادغ بنابراي
بانــك انصــار، قواميــن، حكمــت ايرانيــان، مهــر اقتصــاد و مؤسســه مالــى و اعتبــارى 
ــام  ــام ادغ ــا اتم ــن، ب ــام شــده اند. همچني ــك ســپه به طــور رســمى ادغ ــر در بان كوث
ــك گام  ــى، ي ــام بانك ــالح نظ ــاى اص ــى از برنامه ه ــوان يك ــى به عن ــاى نظام بانك ه

مؤثــر در اصــالح نظــام بانكــى برداشــته شــده اســت.

آگهـي مزايـده (نوبت دوم)  

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

شماره 
قطعه

مساحت پالك 
(مترمربع)

شماره پالك 
ثبتي

كاربري 
ملك

قيمت بر اساس نظريه 
كارشناس رسمي 

دادگستري ( به ريال)

مبلغ سپرده 
شركت در مزايده 

( به ريال)

آدرس

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/070/025/00053/501/250مسكونيعادي10194/55
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي11200
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/116/000/00055/800/000مسكونيعادي13186
سرچشمه

خيابان 18 مترى ايثارگران – 3/024/450/000151/222/500مسكونىعادى183/3-
خيابان پارك

بلوار معلم – ر وبرى مخابر ات20/058/300/0001/002/915/000تجارى235/9816/1076-

شهرداري فيروزان قصد دارد تعداد 5 قطعه زمين با كاربري هاي تجاري و مسكوني  مطابق جدول ذيل از طريق مزايده عمومى و سامانه 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس اينترنتى setadiran.ir  به فروش برساند . 

تاريخ بازديد  از سايت 99/06/04 لغايت 99/06/15

توجه : متقاضيان  محترم مى توانند با مراجعه به سايت setadiran.ir   به كليه اطالعات دسترسى پيدا كنند.
(م الف 825)

كارت دانشجويى به نام ياسر آماده فرزند طاهر به شماره ملى 
4810284859 و شماره دانشجويى 9512714135 رشته دبيرى 

علوم اجتماعى از دانشگاه فرهنگيان شهيد مقصودى همدان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 درحالى كه قرار بود كمك وديعه مسكن 
تا پايان مردادماه به حســاب متقاضيان واريز 
شــود اما وزارت راه و شهرســازى و بانك 
مركزى به عنوان متوليان اين امر پرداخت اين 
كمك به مســتأجران را بين خود پاسكارى 
مى كنند و از آماده نبودن سازمان مقابل خود 

مى گويند. 
هفتــه پيش هم مديــركل راه وشهرســازي 
اســتان همدان به خبرنگار همدان پيام گفت: 
ثبت نام ها انجام شده و مشخص است كه به 
چه افرادي و با چه شــرايطي اين تسهيالت 

پرداخت مي شود.
داريوش حسيني ادامه داد: همه سازوكارها و 
منابع هم مشخص شده و منتظر ابالغ هستيم 

كه به زودي اين اتفاق مي افتد.
امــا با توجه به اخباري كــه در 3 هفته اخير 
منتشر شــده، قرار بود تا پايان مردادماه اين 
وام به حســاب متقاضيان واريز شود، تاكنون 
واريز نشده و وزارت راه وشهرسازى و بانك 
مركزى به عنــوان متوليان اين امر تنها به اين 
استناد مى كنند كه آمادگى الزم را براى اجراى 
طرح كمك وديعه مســكن دارند اما بانك ها 
مى گويند كه هنوز دسترسى كامل بانك هاى 
عامــل به ســامانه وزارت راه وشهرســازى 
به عنوان متولــى ثبت نام، كنتــرل و پااليش 
متقاضيان فراهم نشــده اســت تا بانك هاى 
عامــل آمادگى بتوانند از طريق شــعب و يا 
سرپرستى بانك ها نسبت به اعطاى تسهيالت 

اقدام كنند.
همچنين، مسئوالن وزارت راه وشهرسازى نيز 
اعالم كرده اند كــه 15 بانك پرداخت وديعه 
مسكن را برعهده گرفته اند و اسامى متقاضيان 
بــه آنها اعالم شــده كه تا ايــن هفته وديعه 
مسكن پرداخت مى شود اما با گذشت 4 روز 
فعال خبرى از واريز كمك وديعه مســكن به 

متقاضيان نشده است. 

در اين زمينــه، همتى نيز گفتــه كه يكى از 
تالش هاى مهم بانك مركزى در اين روزها، 
اعطاى وام وديعه مســكن اســت كه هنوز 
وزارت راه وشهرســازى ســامانه مربوط را 
به بانك ها متصل نكرده و ســهميه هر بانك 
مشخص شده اســت و آنها در انتظار اتصال 

وزارت راه وشهرسازى هستند. 
بنابرايــن، پرداخــت كمك وديعه مســكن 
همچنــان در مرحلــه پاســكارى مانده و 2
ســازمان مربوطه در اين زمينه سازمان مقابل 
خود را مسئول تأخير در پرداخت اين كمك 

به مستأجران مى دانند. 
كمك وديعه مســكن طرحى است كه دولت 
براى حمايت از مستأجران درنظر گرفته و با 
وجود انتقاداتى كه از سوى برخى كارشناسان 
مبنى براينكه با وجــود تورم باال در اقتصاد، 
وديعه مســكن نمى تواند كمك قابل توجهى 

به اين قشر كند، به آن وارد شد، سرانجام به 
مرحله پرداخت نزديك شد.

مبلغ پرداختى به متقاضيان اين وام به ترتيب 
در تهران، كالنشهرها (همدان) و در شهرهاى 
كوچكتر معــادل 50، 30 و 15 ميليون تومان 
است كه 20 هزار ميليارد تومان به اين طرح 
اختصاص يافته و نرخ بازپرداخت اين كمك 
13 درصد است. همچنين، طبق گفته همتى، 
رئيس كل بانك مركزى، كســانى كه توانايى 
پرداخت اصل و ســود وام به صورت ماهانه 
را داشته باشند، مى توانند با انتخاب خود اين 
وام را با اقســاط 30 ماهه و نرخ 12 درصد 

دريافت كنند.
گروهى از مســتأجران در اولويت پرداخت 
كمك وديعه مسكن هســتند كه شامل افراد 
تازه ازدواج كرده، كسانى كه 3 فرزند و بيشتر 
دارند، خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد 

امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى مى شوند. 
عالوه براين، مستأجران حتمًا بايد اجاره نامه 
داراى كدرهگيرى و شــرايط وام ساماندهى 
را هم داشــته باشــند؛ يعنى وام يا امكانات 
يارانــه اى از طرف دولــت در بخش زمين 
يــا مســكن نگرفته باشــند و صاحب ملك 
نباشند و از ســال 84 هيچ گونه سابقه خريد 
و فروش ملك نداشــته باشند. ضمن اين كه 
بايد سرپرســت خانوار باشند و شهرى را كه 
تقاضا مى كنند در آن 5 ســال سابقه سكونت 
داشته باشند و همه اين مؤلفه ها بايد مستند و 

در سايت قابل بارگذارى باشند.
براى پرداخت وديعه مسكن ابتدا بايد وزارت 
راه وشهرســازى اطالعات متقاضيان ثبت نام 
كرده در سايت مربوطه را در اختيار بانك ها 
ذى ربــط قرار بدهد تا بانك ها به واريز مبلغ 

تعيين شده اقدام كنند. 

 اجراى دقيق سياست هاى ابالغى اصل 44 قانون 
اساســى و مديريت اقتصادى با نگاه كارشناســانه 
فعاالن  درخواســت  مهم ترين  خصوصــى  بخش 

اقتصادى از دولت است.
رئيس اتحاديــه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور 
ايران گفت: براساس سياســت هاى كلى اصل 44
قانون اساســى مديريت اقتصــادى بايد به بخش 
خصوصى واگذار شــود و دولــت صرفا به وظيفه 

سياست گذارى و نظارتى در اين عرصه بپردازد.
ابوالحســن خليلى افزود: اجراى نادرست اصل 44

قانون اساسى و واگذارى هاى غيراصولى بنگاه هاى 
دولتــى به افراد بدون صالحيت موجب شــد تا از 
يكسو بنگاه هاى واگذارشــده و نيروى انسانى اين 

واحدها با چالش هاى جدى مواجه شوند و از سوى 
ديگر نگرش عموم مردم به خصوصى سازى منفى 
شود، درحالى كه معضالت ايجادشده براى بنگاه هاى 
اقتصادى واگذارشــده ناشــى از خصوصى سازى 
نيست، بلكه آنها امروز با تبعات منفى واگذارى هاى 

غيركارشناسانه مواجه شده اند.
خليلى با اشــاره به مشــكالتى كه اقتصاد كشــور 
به دليل تبعات تحريم ها با آن مواجه شــده اســت، 
بيان كــرد: بخش خصوصى همواره بازوى اجرايى 
توانمندى براى دولت و كشور در دور زدن و عبور 
از تحريم ها بوده است و تمامى تالش خود را به كار 
برده تا كمترين فشــار اقتصادى به كشــور و مردم 

تحميل شود.

بنا بر اعالم روابط عمومــى اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاى دام و طيور ايران وى تصريح كرد: بخش 
خصوصى از تمامى ابزارهايــى كه در اختيار دارد 
براى بهبود شرايط اقتصادى و چرخاندن چرخ هاى 
بخش توليــد، توزيع و خدمات اســتفاده مى كند 
ولى مســأله اساسى اين است كه تصميم گيرى هاى 
يك شــبه، غيركارشناســانه و غيرتخصصى كه در 
بخش دولتى و بــدون اســتفاده از نظرات بخش 
خصوصى اتخاذ مى شــود موجب شده تا از يكسو 
مسير فعاليت هاى اقتصادى تسهيل نشود و از سوى 
ديگر فعاالن اقتصادى كه با اعتبار و ســرمايه خود 
به كمك دولت آمده اند متحمل زيان هاى بســيارى 

شوند.

رئيس اتحاديــه واردكنندگان نهاده هاى دام و طيور 
ايران خاطرنشــان كرد: اگر دولتمردان نســبت به 
توانمنــدى بخــش خصوصى باورپذيرى داشــته 
باشد و تصميم سازى هاى خود را بر مبناى نظرات 
تشكل ها، انجمن ها و بخش خصوصى انجام دهد 
بدون ترديد اقتصاد ســريع تر از مشكالتى كه با آن 

مواجه است، عبور خواهد كرد.

خليلى تأكيد كرد: نظرات بخش خصوصى همواره 
منطبق بر واقعيت اســت؛ زيرا آنها در ميدان عمل 
هستند و فراز و نشيب هاى يك فعاليت اقتصادى و 
تبعات برخى تصميم گيرى ها را با تمام وجود درك 
كرده و مى داننــد؛ بنابراين اگر از ظرفيت آنها براى 
سياستگذارى هاى كالن اقتصادى استفاده شود بدون 

ترديد تصميات صحيح ترى اتخاذ مى شود.

پرداخت كمك وديعه مسكن 
به پاسكارى رسيد 

اقتصاد را با نگاه كارشناسانه بخش خصوصى 
مديريت كنيد

افزايش 30 ميليونى 
مونتاژى ها! 

اتومبيل  نمايشگاه داران  اتحاديه  رئيس   
از ثبات قيمت خودرو هاى داخلى نســبت 
به 2 هفته گذشته خبر داد و گفت: در اين 
ميــان مونتاژى هــا و وارداتى ها با افزايش 

قيمت رو به رو بودند.
سعيد مؤتمنى در گفت و گو با اقتصادآنالين 
از ادامه ركــود در بازار خودرو خبر داد و 
اظهار كرد: خريد و فروش خودرو همچنان 
راكد است و باتوجه به آرامش نسبى بازار 
ارز، قيمت خودروهاى داخلى نســبت به 
2 هفته گذشــته تغيير چندانــى نكرده اما 

مونتاژى ها و وارداتى ها گران شده  است.
وى افــزود: قيمت خودرو هــاى وارداتى 
خودرو هاســت  اين  دارنــدگان  دســت 

و از آنجــا كــه واردات نداريــم و تعداد 
خودرو هاى خارجى كم شــده، نوســان 
آنها منطقى اســت؛ اما قيمت خودرو هاى 
مونتاژى به دليل عرضه ناكافى نسبت به 2
هفته پيش حــدود 20 تا 30 ميليون تومان 
گران شــده، درحالى كه ايــن بازار قابليت 

كنترل داشت.
ؤوتمنــى عرضه ناكافــى را عامل ديگر 
التهاب بازار خودر و عنوان كرد و گفت: 
بازار  در  موجــود  خــودروى  همچنان 
كمتر از تعــداد نياز اســت و به همين 
حاضر  درحــال  خودرو  قيمــت  خاطر 
مى شــود،  تعيين  آن  دارندگان  توســط 
درحالى كــه اگر عرضه را بيشــتر كنيم 
هم فاصله قيمت خــودرو بين كارخانه 
و بازار كم مى شــود و هم شاهد كاهش 

قيمت در بازار آزاد خواهيم بود.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي 

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326002000156 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقاى ســيداحمد 
ــگ در  ــادره از كبودراهن ــنامه 3361 ص ــماره شناس ــه ش ــيدمحمد ب ــد س ــوى فرزن موس
يــك واحــد گاودارى بــه مســاحت 5000 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 238 
اصلــي واقــع در روســتاى دســتجرد بخــش 4 حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ خريــدارى 
از مالكيــن رســمى آقايــان ســيدمحمد و سيدحســين موســوى محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 123)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/04

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــوع  ــأت اول موض ــورخ 1399/05/20 هي ــماره 139960326005000357 م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
ــارض  ــه بالمع ــات مالكان ــد تصرف ــك نهاون ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
متقاضــي آقــاى وحيــد معتمدى فــر فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 2267 و بــه 
شــماره ملــى 3962574921 صــادره از نهاونــد ششــدانگ در يــك بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 154/25 مترمربــع قســمتى از پــالك شــماره 3754 و 5 فرعــى از 3754 اصلــي 
ــداري از مهــدى ســاكى واقــع در درب شــيخ  ــد خري واقــع در بخــش يــك ثبــت نهاون
ــه مــورد تقاضــا  محــرز  ــه متقاضــى نســبت ب ــدارد تصرفــات مالكان حقــوق ارتفاقــى ن
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.  از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 676)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/19

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

ابالغ اجرائيه چك 
بدينوســيله بــه خانــم فرشــته ســلگى نــام پــدر: حجــت اهللا تاريــخ تولــد: 1366/07/22 
شــماره ملــى: 3962659013 شــماره شناســنامه 119 بــه نشــانى نهاونــد، شــهرك شــهيد 
ــى  ــاى عل ــه آق ــردد ك ــى گ ــالغ م ــه اول، 6599143594 اب ــوك 7، كوچ ــدرى، بل حي
كوليونــد نــام پــدر: مــراد تاريــخ تولــد: 1357/01/01 شــماره ملــى: 3961273529 شــماره 
شناســنامه: 788 بــه اســناد چــك شــماره 1704/090238/33 بــه مبلــغ 150,000,000 ريال 
ــغ  ــول مبل ــت وص ــال جه ــغ 140,000,000 ري ــه مبل ــماره 1704/090237/47 ب و چــك ش
290,000,000 ريــال (دويســت و نــود ميليــون ريــال) موضــوع الزم االجــرا بــه انضمــام ٪5 
حقــوق دولتــى طبــق مقــررات عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه 
كالســه 9900322 در اداره ثبــت اســناد و امــالك نهاونــد واحــد اجــرا تشــكيل شــده كــه 
طبــق گــزارش مــورخ 1399/05/19 مأمــور اداره پســت، آدرس شــما شناســايى نگرديــده 
و كليــه اوراق عينــاً اعــاده گرديــده، لــذا بنــا بــه تقاضــاى بســتانكار بــه شــماره وارده 
ــاد  ــرا، مف ــه اج ــن نام ــاده 18 آيي ــق م ــورخ 1399/05/21 طب 139905026785001595 م
ــى  ــى آگه ــار محل ــاى كثيراالنتش ــه ه ــى از روزنام ــه در يك ــك مرتب ــط ي ــه فق اجرائي
مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ محســوب 
مــى گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى طبــق 

مقــررات جريــان خواهــد يافــت.
(م الف 679)

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند
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دان تان  رس ا اری  ر
افتتاح و كلنگ زنى 94 طرح با 804 ميليارد 

تومان در همدان
 فرمانــدار همدان از افتتاح و كلنگ زنــى 94 طرح با 804 ميليارد 

تومان اعتبار همزمان با هفته دولت در همدان خبر داد.
حســين افشــارى در گفت وگو با فارس در همدان ضمن گراميداشت 
هفته دولت با اشــاره به افتتاح و كلنگ زنى 94 طرح با 804 ميليارد 
تومان در شهرستان همدان اظهار كرد: تعداد پروژه هاى قابل افتتاح 64

طرح اســت.وى از آغاز عمليات اجراى 30 طرح با 557 ميليارد تومان 

اعتبار خبر داد و گفت: اين طرح ها شامل 10 طرح كشاورزى، 9 طرح 
گازرسانى، 16 طرح توزيع برق، چهار طرح در بخش خدمات درمانى، 

سه طرح در بنياد مسكن و سه طرح در بخش صنعتى است.
فرماندار شهرســتان همدان با اشاره به اينكه در هفته دولت بهسازى 
431 واحد مسكونى روستايى افتتاح مى شود گفت: همچنين بازسازى 

715 واحد روستايى 9 كالسه بازسازى شده نيز افتتاح مى شود.
وى بــا بيــان اينكه دو بخــش ICU در بيمارســتان هاى فاطميه و 
فرشچيان افتتاح خواهد شد گفت: سومين بخش دياليز در بيمارستان 

بهشتى و اورژانس بيمارستان سينا نيز به بهره بردارى مى رسد.

افشارى با اشاره به اينكه در بخش صنعتى نيز طرح توليد كابينت هاى 
پالستيكى با اشتغالزايى 105 نفر و طرح توليدى مخازن استيل افتتاح 
خواهد شــد گفت: در بخش كشــاورزى نيز طرح هاى آبيارى، احداث 
گلخانه، پرورش ميش، بره، گوســاله و مرغ گوشــتى به بهره بردارى 

مى رسد و افتتاح سردخانه 3 هزار تنى در يكن آباد نيز انجام مى شود.
وى از افتتاح ســاختمان اداره بيمه ســالمت استان در هشت طبقه با 
سه طبقه پاركينگ خبر داد و با بيان اينكه ساختمان عمليات ستادى 
گازرســانى كلنگ زنى مى شــود گفت: عمليات اجرايــى 200 واحد 

مسكونى طرح اقدام ملى مسكن در اين هفته آغاز مى شود.

ثبت نام در «سپند»، شرط فعاليت رانندگان سرويس 
مدارس

آغاز ثبت نام چند روز آينده
 مدير معاونت تاكسيرانى ســازمان شهردارى همدان با بيان اينكه 
شــرط فعاليت رانندگان ســرويس مدارس همدان ثبت نام در سامانه 

سپند است  از آغاز ثبت نام در چند روز آينده خبر داد.
ميالد كريمى در گفت وگو با فارس در همدان، با اشاره به اينكه فعاليت 
رانندگان ســرويس مدارس در ســالجارى منوط به ثبت نام در سامانه 
ســپند است، اظهار كرد: اعالم شده كه ثبت نام در اين سامانه اجبارى 

است و رانندگان بايد اين كار را انجام دهند.
وى با اشــاره به اينكه در اين راستا شــركت هاى مورد تأييد سازمان 
تاكسيرانى به تهران معرفى شــده اند، گفت: سال هاى پيش رانندگان 
ســرويس مدارس در اپليكيشــن هاى شــركت هاى مربوطه ثبت نام 
مى كردنــد و نظر ما ادامه اين روند بود اما اتحاديه اصرار دارد كه حتما 

كار در سامانه سپند انجام شود.
مدير معاونت تاكســيرانى ســازمان شــهردارى همدان با بيان اينكه 
جلســه اى را در اين باره در تهران برگزار كرديم و از فردا شــرايط الزم 
براى ثبت  نام فراهم مى شــود، افزود: از روز آينده اطالع رسانى خواهيم 
كرد كه رانندگان ســرويس مدارس ثبت نام خود را در ســامانه سپند 

انجام دهند تا در سهميه سوخت به مشكل برنخورند.
وى در پاسخ به اينكه پيش بينى مى كنيد امسال چه تعداد از رانندگان 
سرويس مدارســل فعاليت كنند؟ گفت: نمى دانيم روند به چه صورت 
خواهد بود چون ســال گذشته وضعيت خوبى را به دليل بيمارى كرونا 

شاهد نبوديم و اختالف هايى بين رانندگان و خانواده ها به وجود آمد.
كريمى با اشاره به اينكه از بهمن ماه سال گذشته مدارس تعطيل شد و 
اختالف بين رانندگان سرويس مدارس و خانواده ها نسبت به پرداخت 
كرايه بود، افزود: رانندگان اصرار داشتند كرايه روزهاى تعطيل پرداخت 
شــود و خانواده مى گفتند كه چون خدماتى ارائه نشده اين كار انجام 

نمى دهند.
وى با بيان اينكه درنهايت قرار شد تا اسفندماه كرايه نصف را پرداخت 
كنند و بقيه را هــم نپردازند كه اين امر موجب ضرر و زيان رانندگان 
شد، اظهار كرد: امسال نيز نحوه حضور دانش آموزان در مدارس مبهم 

است.

ممنوعيت توزيع نذورات در همدان
 رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان از ممنوعيت توزيع نذورات 
در همدان خبر داد و هدف از اين اقدام در شــرايط كرونايى را تأمين 
سالمت مردم دانست و گفت: فعاليت بازرسان مركز بهداشت و اعمال 

كنترل در اين زمينه تقويت مى شود.
محمد خيرانديش در گفت وگو با فارس در همدان با اشاره به ممنوعيت 
پخش نذورات در همدان اظهار كرد: طبق پروتكل هاى وزارت بهداشت 
توزيع نذورات در پيشــگيرى از شيوع كرونا ممنوع است و ما نيز تابع 

اجراى آن هستيم.
وى بــا بيان اينكه نذورات بايد به صورت جيره خشــك و اقالم غذايى 
غيرآماده باشد، گفت: پخش شــربت، چاى و مواد غذايى گرم در بين 

مردم ممنوع است.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با اشــاره اينكه نبايد توزيع 
نذورات مانند سال هاى گذشته باشد كه مردم نيز تجمع كنند، افزود: با 
شيوع كرونا كمك هاى معيشتى توسط نهادهاى مختلف بين نيازمندان 

انجام شده كه مى توان نذورات ماه محرم را هم به اين سمت برد.
وى در پاســخ به اينكه گفته مى شود در برخى مناطق اقدام به پخش 
شــربت، چاى و... مى كنند، افزود: شــايد اين اقدام از سوى هيأت هاى 
حسينى و تكايا نباشد چون مسئول برگزارى مراسم عزادارى تبليغات 

اسالمى است كه اين موارد را به آنها گوشزد كرده اند.
خيرانديش با تأكيد بر اينكه پخش نكردن نذورات بايد رعايت شــود و 
ما نيز ناظر هســتيم و كنترل الزم را خواهيم داشت، افزود: اگر جايى 
اقدام به پخش نذورات كننــد آنها را متقاعد خواهيم كرد كه اين كار 

را انجام ندهند.
وى از مردم خواست درصورت مشاهده توزيع شربت، چاى و... به شماره 
190 اطالع دهند تا برخورد الزم صورت گيرد، افزود: شــايد برخى در 
خارج از چارچوب و نه در قالب هيأت  رســمى اقدام به پخش نذورات 

كنند كه اين موارد نيز بايد حتما به ما اطالع داده شود.
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان با بيان اينكه در بسيارى از 
ايــن موارد اين اتفاقات از روى ناآگاهى بــوده و با تذكر مى توان آن را 
رفع كرد، گفت: هيأت هاى مذهبى با سازمان تبليغات اسالمى و ستاد 
مقابله با كرونا هماهنگ هســتند و در زمينه ممنوعيت توزيع نذورات 

همراهى كامل را دارند.
وى جلوگيرى از پخش نذورات در شــرايط كرونايى را به منظور تأمين 
ســالمت مردم دانســت و از تقويت فعاليت بازرسان مركز بهداشت و 

اعمال كنترل در اين زمينه خبر داد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 كرونــا بى امان بر صنعت گردشــگرى مى تازد و 
بزرگ تريــن غار آبى جهان مســتثنا از اين وضعيت 
نيســت، ضربات مهلكى كه مــردم خطه عليصدر را 
نيز با مشــكالت جدى اقتصادى مواجه كرده است، 
هرچند اين روزها غار عليصدر عزم خود را جزم كرده 
همچنان چراغ گردشگرى را روشن نگاه دارد، آن هم 

با رعايت 18 بند بهداشتى.
به گزارش فارس،  غار عليصــدر بزرگ ترين غار آبى 
جهان هر ســاله ميزبان حضور هزاران گردشــگر و 
مسافر از اقصى نقاط جهان بوده و پذيراى گردشگرانى 
است كه دل در گرو شــگفتى هاى بى نظير اين غار 
سحرآميز دارند اما كرونا اين ذره منحوس به اين غار 
محبوس در دل كوه و قنديل هاى 5 ميليون ساله اش 
هم رحم نكرده و گردشــگران ايرانــى و خارجى را 
به رغم ميل باطنى خود از ســفر بــه اين غار رازآلود 

باز داشته است.
امسال به واسطه شيوع كرونا عليصدر خالى از همهمه 
و قهقهه گردشگران بود، گويى سكوت بى بديل داخل 
غار به كل محوطه عليصدر ســرايت كرده و شــور و 

شوق زندگى به سكوت حزن انگيز بدل شده است.
همه ساله فروردين و ارديبهشت ماه ده ها هزار مسافر 
در گروه هاى سنى مختلف از كوچك تا بزرگ در غار 
عليصدر حيرت زده از قدرت اليتناهى خداوند بودند، 
درحالى كه امســال حتى يك نفر در اين بازه زمانى 
به ويــژه تعطيالت نوروز از اين غار تاالبى ايران و آبى 

جهان بازديد نكرده است.
به گفته مديرعامل شركت سياحتى عليصدر در 5 ماه 
اخير با كاهش 90 درصدى بازديدكننده از غار مواجه 
بوده اند، به طورى كه آمار 370 هزار نفر بازديدكننده 
غار در سال گذشته به 37 هزار نفر رسيده، از همين 
رو درآمد شــركت نيز به ميزان چشمگيرى كاهش 
يافته كه نشــان دهنده ضربه مهلك كرونا بر پيكره 

گردشگرى است.
مهدى مجيدى معتقد است در تمام اين مدت تالش 
شده شغل هاى موجود در عليصدر حفظ شوند حتى 
اگر الزم باشــد به منظور تأمين حقــوق كاركنان از 
منابع ديگرى اســتفاده كنند و آنچه مورد توجه قرار 

گرفته كاهش صدمات اقتصادى به كارگران است.
كرونا همان ذره بى مقدار در روســتاى عليصدر هم 
تأثير ســوء بر جاى گذاشته؛ زيرا اغلب اهالى درآمد 
خود را از بســتر گردشــگرى اين محدوده كســب 
مى كردند و ممنوعيت ها و لغو مســافرت ها متأثر از 
ويروس كرونا معيشت مردمان اين خطه را با چالش 

جدى مواجه كرده است.
تعدادى زيادى از اهالى روســتاى عليصدر مشغول 
فروش ســوغات در بازارچه هاى مجاور غار هستند و 
يا منازلشــان را در اختيار مسافران قرار داده و اجاره 
دريافت مى كنند كه بر اثر تعطيلى غار، كســب وكار 

اهالى هم تعطيل شده است.
البتــه از خردادماه ســالجارى طبق مصوبه ســتاد 
استانى مقابله با كرونا غار عليصدر نيز همچون ديگر 
مجتمع هاى گردشگرى، تفريحى و توريستى براساس 

پروتكل هاى بهداشتى 18 بندى بازگشايى شد.
بدان معنــا كه ورود بــه داخل غار بدون ماســك 
امكان پذيــر نيســت، در ســالن انتظــار چيدمان 

صندلى ها با درنظر گرفتن فاصله اجتماعى اســت و 
بازديدكنندگان طبق زمان بندى مشــخص وارد غار 
مى شــوند، به طورى كه زمان حضور مســافران براى 
ورود بــه داخل غار در بليت درج شــده تا از تجمع 
جلوگيرى شــود و در قايق نيز هر خانواده به صورت 

مجزا از اين غار اعجاب آور بازديد مى كنند.
ناگفته نماند كاركنان غار عليصدر نســبت به رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى  توجه الزم را به خرج مى دهند 
و حتى بازديدكنندگان هم نســبت به رعايت نكات 
بهداشــتى دغدغه مند هستند و كاركنان بزرگ ترين 
غار آبى جهان را در ايفاى اين اصول يارى مى رسانند.

تقاضاى گردشــگر به رونق گردشگرى مى انجامد از 
همين رو حضور گردشــگران در غار عليصدر رونق 
گردشــگرى در استان را رقم خواهد زد به ويژه اينكه 
اغلب اهالى روســتاى عليصدر مشــاغلى وابسته به 
گردشــگرى دارند و يا در مجموعه عليصدر شــاغل 
هستند؛ بنابراين حضور هر چند محدود گردشگران از 
خواب عميق صنعت گردشگرى در استان جلوگيرى 
مى كند، همچنين لطمــات اقتصادى كه گريبان گر 

كاركنان و كارگران است تا حدودى رفع مى شود.
مــا هم به منظور بازديد از نادرترين غار جهان دل به 
جاده زده و راهى عليصدر مى شويم تا عالوه بر بازديد 
از ايــن غار اعجاب آور و حس آيــه (أََفلَْم يَنُظُروا إِلَى 
ــَماءِ َفْوَقُهْم َكْيَف بََنْيَناَهــا َوَزيَّنَّاَها) رعايت موارد  السَّ
بهداشتى در مجموعه عليصدر را بررسى و خبر خوش 

را به مخاطبان اعالم كنيم.
اكنون ديگر وقت آن رسيده تا با پرسش از مسافران 
و گردشــگران ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در مجموعه عليصدر راســتى آزمايى شــود، در كنار 
خانواده هايى كه در سالن انتظار نشستند قرار گرفتيم 

و با آنها همسفر و هم سخن شديم.
پس از ضدعفونى كف كفش هاى مســافران نوبت به 
تب سنجى مى رســد، پس از طى اين مرحله و البته 
تأكيد بر داشتن ماســك وارد غار شديم، خانواده ها 
به صورت مجزا و با فاصله وارد غار مى شدند و مسير 

قايق رانى را آغاز مى كردند.
گردشــگرى كه از تهران آمده و براى نخســتين بار 
مقصد سفر خود را همدان و غار عليصدر انتخاب كرده  
است، مى گويد: بســيار غار جذاب و شگفت انگيزى 
است، ضمن اينكه تمام موارد بهداشتى از تب سنجى 
تا فاصله گذارى رعايت مى شــود و همه چيز خيلى 

خوب بود.
مسافر ديگرى كه بازهم از تهران راهى پايتخت تاريخ 
و تمدن ايران شــده، مى گويد: با تحقيق از ســايت 
شركت عليصدر متوجه شــدم تمام نكات بهداشتى 
براى ورود به غار الزامى است؛ بنابراين تصميم گرفتم 
به اين غار آبى ســفر كنم و لذت ببرم، البته در طول 
ســفر راهنمايان مجموعه تأكيد داشــتند كه حتما 
ماسك داشته باشيم و در نهايت پيشنهاد مى كنم با 
رعايت اصول بهداشتى از نادرترين غار جهان بازديد 

كنند.
در طول قايق رانى با مسافران زيادى همكالم شديم 
كه همگى با ابراز رضايت از رعايت نكات بهداشتى از 
ســفر به داخل غار لذت بردند، در ميان گردشگران 
زوج جوان اراكى كه براى ماه عســل، ســفر به غار 
عليصــدر را انتخاب كــرده بودنــد، مى گويند: در 
ايــن دوران كرونايى ازدواج كرديم و چون شــرايط 
برگزارى جشن عروســى مهيا نبود تصميم گرفتيم 
ســفر كوتاهى به غار عليصدر داشــته باشيم، البته 
تمام اصول بهداشــتى كامل رعايت شد و خطرى از 
لحاظ بيمارى مســافران را تهديد نمى كند، در بدو 
ورود براى جلوگيرى از انتقال بيمارى جليقه نجات 

هم داده نشد.
پس از گفت وگو با گردشــگران و بازگشت از اين غار 
پررمز و راز با پرســنل مجموعــه عليصدر هم كالم 
مى شــويم و از چند و چون تأثيــرات اجتناب ناپذير 

ويروس كرونا پرسش مى كنيم.
محمد اسماعيل سعيديان از كارشناسان غار عليصدر 
با بيان اينكه اين غار قدرتمندترين برند گردشگرى 
غرب كشور است، اظهار مى كند: شيوع كرونا از حيث 
اقتصادى تأثير سوء در جامعه بر جاى گذاشته است، 
اگرچه بيشــترين خسارت متوجه بخش گردشگرى 
شده و مجتمع عليصدر نيز از اين اتفاق مستثنا نبود.

وى به آمار بازديدكنندگان در سال هاى گذشته اشاره 
مى كند و مى افزايد: ســال هاى گذشته در اين پيك 
زمانى روزانه 4 تا 5 هزار گردشــگر داخلى و خارجى 
از غار شــگفت انگيز عليصدر بازديد مى كردند حتى 

برخى روزها غار ميزبان 12 هزار گردشگر بود.
ســعيديان در ادامه از تعداد گردشگران در تابستان 
امســال مى گويد: درحال حاضر پس از بازگشايى غار 
عليصــدر در روزهاى معمولى بيــن صد تا 150 نفر 
بازديدكننده و در تعطيالت پايان هفته شايد اين رقم 

به 400 نفر برسد.
وى با بيان اينكه اين تعداد بازديدكننده نســبت به 
سال هاى گذشــته كاهش چشمگيرى داشته است، 
ادامه مى دهد: بيشتر اهالى عليصدر مشاغل مستقيم 
و غيرمستقيم با گردشگرى و غار عليصدر دارند و با 

كاهش تعداد مسافران بسيار متضرر شده اند.
ايــن كارشــناس مى افزايد: اغلب بهره بــرداران اين 
مجتمع از نظر اقتصادى دچار چالش شدند و كسب 

و كار در اين مجموعه به طور كلى راكد است.
وى با تأكيد بر اينكه معلوم نيســت تــا كى بايد با 
كرونا زندگــى كنيم؛ بنابراين بايد نحوه زيســت با 
آن را بياموزيم، يادآور مى شــود: رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى همچون زدن ماسك، انجام تب سنجى و 
گندزدايى محيط توسط كاركنان صورت مى گيرد و 

نكات بهداشتى مداوم به مسافران گوشزد مى شود.
سعيديان با اشــاره به اينكه رعايت موارد بهداشتى 
عالوه بر ســالمت گردشــگران ســالمت پرسنل را 
تضمين مى كند، مى افزايد: خوشــبختانه مسافران از 
نكات بهداشــتى به خوبى استقبال مى كنند حتى در 
زمان بازديد و مراحل قايق رانى؛ زيرا در پروتكل هاى 
بهداشتى زدن ماســك و رعايت فاصله اجتماعى در 

تمام طول مسير بازديد تأكيد شده است.
مهدى  فرازى مقدم پرسنل شركت سياحتى عليصدر 
به شيوع ويروس كرونا و تاأيرات مخرب آن در صنعت 
گردشگرى اشاره مى كند و مى گويد: شركت عليصدر 
در قالب يك ابتكار با ايجاد امكانات محدود به توليد 
ماسك اقدام كرده تا عالوه بر پرسنل به گردشگران 

نيز در گيشه بليت ماسك رايگان اعطا شود.
وى در ادامه مى افزيد: اين ابتكار عمل عالوه بر ترويج 
اســتفاده از ماسك بين گردشــگران و كاركنان، از 

تعديل نيروى كار نيز جلوگيرى مى كند.
اين پرسنل مجتمع عليصدر با اشاره به اينكه پس از 
بازگشايى غار توليد ماسك آغاز شد، يادآور مى شود: 
6 نفر از كاركنان مجتمع به طور مســتقيم مشغول 
دوخت ماســك هســتند و روزانه بين 400 تا 500

عدد ماسك به صورت شيفتى توليد مى شود.
 وى ادامــه مى دهد: پيش از شــيوع كرونا و كاهش 
شديد مسافر بنده راهنماى مسير ويژه غار بودم كه 

درحال حاضر مشغول دوخت ماسك هستم.
فرازى مقــدم اضافه مى كند: ابتداى امر در اين حوزه 

آموزش هاى الزم توسط شركت انجام شد و تعدادى 
از پرسنل مســتعد آماده دوخت ماسك شدند، اين 
ماسك ها بين كاركنان شركت و گردشگران به صورت 

رايگان توزيع مى شود.
على عنايتى ماهر مسئول گلخانه مجتمع عليصدر با 
تأكيد بر اينكه در پى كاهش درآمد شركت اقدامات 
خالقانه اى مبتنى بــر حفظ وضعيت موجود صورت 
گرفته اســت، مى گويد: در سال هاى گذشته فضاى 
ســبز محوطه مجموعه عليصدر به بخش خصوصى 

واگذار شده بود.
وى با اشــاره به اينكه امســال با وجود بحران كرونا 
و شــرايط خاص اقتصادى مديريت فضاى ســبز به 
پرسنل عليصدر محول شــده است، يادآور مى شود: 
35 نفر از كاركنان مجتمع كه در گذشته در قسمت 
قايق رانى فعاليــت مى كردند، درحال حاضر در حوزه 
فضاى سبز و توليد ارقام گل و گياه مشغول هستند.

مســئول گلخانه مجتمع عليصدر در ادامه از تدبير 
مجموعه عليصدر به منظور جلوگيرى از تعديل نيرو 
قدردانى مى كند و مى افزايد: پرسنل فعال در داخل 
غار به علت كاهش تعداد گردشــگران دچار ضرر و 
زيان مالى مى شدند كه با اين اقدام مؤثر كاركنان در 

حوزه ديگرى مشغول به كار شدند.
وى بــه توليــد گل داخل مجموعه اشــاره مى كند 
و مى گويــد: تالش شــده گل هايى كه در گذشــته 
خريدارى مى شد امروز در فضايى مسقف توليد شود 
تا عــالوه بر ايجاد اشــتغال در هزينه هاى جارى به 

نحوى صرفه جويى به عمل آيد.
عنايتى ماهر بيان مى كند: فضاى سبز در مجتمع هاى 
گردشگرى و توريســتى از اهميت خاصى برخوردار 
اســت از همين رو در تالش هســتيم از فضاى سبز 
موجود حفاظت شــود تا گردشگران پس از ورود به 

اين مجموعه لذت ببرند.
 مردم روســتاى عليصدر بيش از اين تاب و توان 
ركود اقتصادى را ندارند و همچنان چشــم انتظار 
مســافرانى هســتند كه با ماســك به ســرزمين 
شــگفتى ها ســفر كنند و گره كــور درآمد آنها را 
بگشايند، از همين رو با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى مى توان به غار عليصدر سفر كرد و عالوه 
بر تقويت روحيه آدمى، اقتصاد متأثر از گردشگرى 

را نيز تقويت كرد.

غارى كه چراغ گردشگرى را روشن نگاه داشت

 ثبت خاطره با پروتكل 

يكصد واحد صنفى شهرك بنكداران 
همدان آماده شده است

 تكميـل 
يكصد واحد ديگر

 مديرعامل شــركت شهرك هاى صنعتى همدان 
بــا بيان اينكه تاكنون يكصد واحد صنفى شــهرك 
بنكــداران به طور كامل آماده شــده و حدود يكصد 
واحــد ديگــر درحال تكميل اســت، گفــت: همه 
زيرســاخت هاى الزم براى اين واحدها فراهم شده 
و پس از نصب انشعابات و پياده روسازى تا دهه فجر 

آماده تحويل خواهد بود.
به گزارش فارس از همدان، محمدرضا بادامى درباره 
پروژه درحال ســاخت شهرك بوعلى 2 اظهار كرد: 
اين شهرك صنعتى با عنايت به موقعيت جغرافيايى 
در مجاورت شهر جورقان و طرح ساماندهى اصناف 
براى ساخت شهرك صنفى و انتقال برخى از اصناف 

مدنظر قرار گرفت.
وى افزود: اين طرح در 3 فاز براى استقرار واحدهاى 
صنفى بنكداران مواد غذايى، لوازم خانگى و ســاير 
اصناف پيش بينى شــده كه فاز نخست آن ساخت 
400 واحــد صنفى ويــژه بنكــداران و انتقال اين 

واحدها از بافت بازار همدان به اين مجموعه است.
مديرعامل شــركت شــهرك هاى صنعتى اســتان 

همدان با اشــاره بــه اينكه تاكنــون يكصد واحد 
صنفــى اين شــهرك به طور كامل آمــاده و حدود 
يكصد واحد ديگر درحال تكميل است، افزود: همه 
زيرساخت هاى الزم براى اين واحدها فراهم شده و 
پس از نصب انشــعابات و پياده روسازى تا دهه فجر 

آماده تحويل خواهد بود.
معاون امور اقتصادى استاندارى همدان نيز با بيان 

شــهرك هاى  شــركت  اينكه 
در  اســت  موظــف  صنعتــى 
زمانبندى مشــخص واحدها را 
تكميل و تحويــل بهره برداران 
كنــد، تصريح كــرد: با عنايت 
به اعالم آمادگى مديران عامل 
شــركت هاى خدمات رسان در 
اين جلســه مقرر شد تا پايان 
آبان ماه ســالجارى انشــعابات 
ايــن  واحدهــاى  چهارگانــه 

مجموعه واگذار گردد.
كرد:  تأكيد  پورمجاهــد  ظاهر 
واحدهــاى صنفــى در ايــن 
افراد  اختيار  در  بايد  شــهرك 
واجد شــرايط و فعــاالن اين 
اين  و  گيــرد  قــرار  اصنــاف 
واگذارى به نحوى باشــد كه از 
بحث واســطه گرى و واگذارى 

چند واحد به يك فرد و سودآورى از خريد و فروش 
آن جلوگيرى شود.

وى افزود: شــركت شــهرك هاى صنعتــى درباره 
استقرار شــعب بانكى و ديگر خدمات عمومى مورد 

نياز اين شهرك نيز در اسرع وقت اقدام كند.
فرماندار شهرستان همدان نيز با عنايت به موقعيت 
اين شــهرك يادآور شــد: دسترســى مطلوب اين 

شــهرك به راه اصلى و راه آهن از جمله مزيت هاى 
اين شــهرك اســت كه مى تواند بــا تمركززدايى 
به عنوان بارانداز توزيع كاال در غرب كشــور مطرح 

باشد.
حسين افشارى با اشاره به محدوديت ها و مشكالت 
ترافيكى به ويژه بــراى برخى از اصناف در محدوده 
بازار همدان افزود: شــهرك بنكدارى با امكان تردد 

خودروها بدون مشكالت ترافيكى پيش بينى شده و 
بايد مركزى فعال در توزيع كاال باشــد و تبديل به 

انبار كاال نشود.
وى با اشــاره به مزيت ديگر مجاورت اين شــهرك 
با فرودگاه و شــهر جورقان اظهار كرد: در راستاى 
تأميــن امنيت اين شــهرك تدابيــر الزم از طريق 

شوراى تأمين شهرستان اتخاذ خواهد شد.
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دهيار روستاى ارزانفود:
فاز نخست شهرزيرزمينى 
ارزانفود آماده افتتاح است

 فاز نخست شهر زيرزمينى ارزانفود آماده افتتاح 
بوده و زيرساخت هاى الزم براى بازديد گردشگران 
فراهم شده اما متأسفانه به دليل شيوع كرونا افتتاح اين 

فاز عقب افتاده است.
دهيار ارزانفود در تشــريح ظرفيت ها و مشــكالت 
روســتاى ارزانفود از توابع بخش مركزى شهرستان 
همــدان، اظهار كــرد: روســتاى ارزانفــود در 17 
كيلومترى جنوب غربــى بخش مركزى همدان واقع 
است، اين روستا به دليل قرار گرفتن در دامنه كوه هاى 
سمت جنوب غربى كوهســتان الوند از مناظر بسيار 
زيبايى برخوردار است كه از سمت غرب به كوه هاى 
كاله قاضى و ساوج بالغ(به زبان محلى سرخ بالغ) و 
از سمت شــرق به روستاى تركمان و كوه قره داغ و 
از سمت جنوب به روستاى تكمه داش ختم مى شود.
عباس حســنى با بيان اينكه اهالى روستاى ارزانفود 
به زبان تركى، كردى و لك صحبت مى كنند، افزود: 
2 هزار و 800 نفر ســاكن روستاى ارزانفود هستند 
و شغل مردم اين روستا كشــاورزى، گردوكارى و 

دامپرورى است.
دهيار روســتاى ارزانفود با بيان اينكه اين روستا از 
لحاظ تاريخى بســيار غنى اســت، خاطرنشان كرد: 
يك قلعه قديمى داراى حمام و خزينه در روســتاى 
ارزانفود قرار دارد كه متعلق به 500 سال پيش است.

وى با اشــاره بــه وجود يك اقامتــگاه بومگردى 
در روســتاى ارزانفــود، اعالم كرد: فاز نخســت 
شــهر زيرزمينى ارزانفــود آماده افتتــاح بوده و 
زيرســاخت هاى الزم بــراى بازديد گردشــگران 
فراهم شده اما متأسفانه به دليل شيوع كرونا افتتاح 

اين فاز عقب افتاده است.
حسنى با بيان اينكه يكسرى سنگ نوشته نيز همزمان 
با شــهر زمينى ارزانفود كشف شــده است، گفت: 
روســتاى ارزانفود منطقه سرســبز و خنكى است 
و گردشــگران مى توانند از طبيعت بكر روســتا نيز 

استفاده كنند.
وى با بيان اينكه بهســازى خيابان ها و معابر بايد در 
روستاى ارزانفود انجام شود، ادامه داد: سالن ورزشى 
اين روستا 2 سال است كه نيمه كاره باقى مانده و هر 
ساله اعتبار كمى به اين سالن اختصاص داده مى شود.
وى با بيان اينكه اين روســتا دبســتان و راهنمايى 
دخترانه و پسرانه دارد و دانش آموزان براى تحصيل 
در مقطع دبيرستان به سنگســتان يا مالير مى روند، 
گفت: روســتاى ارزانفود مســتعد كارهاى كوچك 

زودبازده روستايى است.
دهيــار ارزانفــود در پايان با بيــان اينكه مهاجرت 
معكوس در اين روســتا انجام شــده است، يادآور 
شــد: قالى بافى، جوراب بافى، خياطى و سبدبافى از 

صنايع دستى اين روستا است.

تأخير در راه اندازى بازار ديجيتالى توريسم به پايان مى رسد؟
راه مجازى جذب توريست

 پيــش از شــيوع ويروس كرونا بــا توجه به تحقيقاتى كه توســط 
وزارت گردشــگرى صورت گرفته بود، مشــخص شــد براى جذب 
بيشــتر توريست هاى خارجى 14 ابزار در بازاريابى ديجيتال را كه جزو 
پرمصرف ترين ابزارهاى تبليغات ديجيتالى در ميان كشورهاى پيشرفته 
در اين حوزه محسوب مى شوند شناسايى كرده و استفاده از اين ابزارها 

را در دستور كار خود قرار داده است. 
يكى از مباحــث تأثيرگذار در جذب گردشــگر خارجى اســتفاده از 
بازاريابى ديجيتال اســت كه در دوران كرونا مى توان از آنها استفاده كرد 
و با معرفى مناسب ايران آن را در ليست مقاصد گردشگران خارجى در 

دوران پساكرونا قرار دهند.
در واقع مى توان از شرايط ايجاد شده به دليل شيوع ويروس كرونا استفاده 
كرده و با حضــور در فضاى مجازى جذب گردشــگر را براى دوران 

پساكرونا آغاز كنيم. 
در اين راســتا استفاده از تمامى ابزارها و فعاليت ها در راستاى بازاريابى 
محصوالت و خدمات در بســتر ديجيتال مانند وب، اينترنت، موبايل يا 
ســاير ابزارهاى ديجيتال الزامى اســت. در واقع از اين فرصت مى توان 
اســتفاده كرد و به توليد محتوا در حوزه گردشــگرى پرداخت. در اين 
عرصه 14 ابــزار بازاريابى ديجيتال پرمصرف در صنعت گردشــگرى 
شناســايى شــده اند كه اغلب كشورهاى پيشــران در اين حوزه از آنها 

استفاده مى كنند.
 اين ابزار شامل بازاريابى توسط موتورهاى جست وجو، بهينه سازى براى 
موتورهاى جســت وجو، بازاريابى محتوا، بازاريابى درونگرا، بازاريابى 
شبكه هاى اجتماعى و اســتراتژى محتوا است؛ همچنين عالوه بر اينها 
تبليغات براســاس كليك، اينفلوئنســر ماركتينگ، تبليغات بنرى، ايميل 
ماركتينگ، بازاريابى موبايلى، بازاريابــى از طريق همكارى در فروش، 
توليد محتوا و بازاريابى سريالى ديجيتال نيز از جمله ابزارهاى بازاريابى 

ديجيتال محسوب مى شود.
 يكى از عوامل مهم در حوزه فضاى ديجيتال ويدئو ماركتينگ ها هستند؛ 
زيرا آمارها نشــان مى دهد كه اين نوع تبليغات بيشترين تأثيرگذارى را 
روى مخاطبان و در زمينه هاى مختلف كسب و كار و آموزش و... دارد. 

ويدئو ماركتينگ عالوه  بر اينكه موجب تعامل بيشــتر كاربران مى شود 
موجب برند ســازى و اعتماد بيشتر به برند شــما نيز خواهد شد و اگر 
محتواهاى خوب و باكيفيت باشد، موضع فيلم را منحصر به فرد مى كند. 
اين نوع از تبليغات تأثير فوق العاده مهم و كاربردى در افزايش مخاطب 

نيز دارد.
 بنابراين ويدئو ماركتينگ كمك قابل توجهى به كسب و كار چه در فضاى 
وب و چه در فضاى شــبكه هاى اجتماعى مى كند؛ زيرا قابليت آپلود در 
هر فضايى را دارد و تأثيرگذارى آن نســبت به ساير ابزارهاى تبليغاتى 
بيشــتر است، همچنين براى كاربران موبايل ويدئو نيز اين نوع تبليغات 

جذاب تر است. 
گوگل به عنوان يك شــبكه بزرگ جهانى عالقه خاصى به ويدئو دارد و 
اين براهميت اين موضوع اضافه مى كند و چون اســتفاده از آن آسان و 
جذاب اســت كاربران تنبل بيشترين استقبال را از آن مى كنند، در حوزه 
كســب و كار نيز به راحتى مى تواند مخاطبان را به مشــترى تبديل كند. 
اســتفاده از مصاحبه يا مقاله جهت معرفى محصولى خاص را بازاريابى 
محتوا مى گويند كه به واســطه آن مى توان مشتريان بالقوه را بدون فشار 
براى خريد، جــذب و درگير كرد، زيرا با قراردادن اطالعات به صورت 

لحظه اى و سريع مشترى جذب مى كند. 
در اين نوع بازار عالوه بر متن از فيلم ويدئويى نيز اســتفاده مى شود و 
در آن تعهدى وجود ندارد كه محتواى مورد اســتفاده براى بازاريابى به 
شكل رايگان عرضه شــود، بلكه هزينه دار بودن آن يك انتخاب است، 
همچنين در بازاريابى محتوا از پادكســت ها هم مى توان اســتفاده كرد. 
بازاريابــى محتوا يكى از پررونق ترين نــوع تبليغات در فضاى مجازى 
محســوب مى شــود كه هزينه پايين نشــر محتوا، افزايش دسترسى به 
اينترنت و استفاده از كامپيوتر و موبايل، افزايش سهم مشترى در فرايند 
تصميم گيرى و خريد و افزايش هزينه رســانه هاى سنتى از جمله داليل 

رونق گرفتن اين سبك بازاريابى است. 
پس از لغو رواديد براى گردشگران چينى؛ هنگ كنگ و ماكائو براى ورود 
به ايران و با توجه به ضرورت معرفى و تبليغ ايران در فضاى مجازى آن 
كشور، دفتر بازاريابى و تبليغات معاونت گردشگرى وزارت گردشگرى 
بروشورى كه در آن محتواى گردشگرى به زبان چينى است تهيه و روى 
ســايت ويزيت ايران بارگذارى كرده است. در اين محتواى توليد شده 
محصول بازار گردشگرى 9 استان اصفهان، فارس، يزد، كرمان، مركزى، 
سمنان، قزوين، تهران و البرز به عنوان مقصد گردشگران چينى مشخص 

شده است.
يكــى ديگــر از راه هاى تبليغــات در فضاى مجازى كــه تأثيرگذارى 
قابل توجهى دارد اســتفاده از اينفلوئنســر - افرادى كه در شــبكه هاى 
اجتماعى محبوبيــت و فالوورهاى زياد دارند - اســت و مى توانيم در 
دوران كرونا از سفرهاى پيشين آنها نيز براى جذب گردشگرى استفاده 
كنيم؛ زيرا مخاطبــان اعتماد زيادى به اينفلوئنســرها دارند و همچنين 
بازاريابــى دهان به دهان يكى از روش هاى مؤثر در بازاريابى محســوب 

مى شود. 
طبق دسته بندى ها اينفلوئنسرها به چند دسته اينفلوئنسر مدل، اينفلوئنسر 
غذا، اينفلوئنسر سرگرمى و اينفلوئنسر سفر تقسيم بندى شده و فعال كردن 
آنها جهت رونق بخشــى بــازار گردشــگرى در دســتور كار وزارت 

گردشگرى قرار گرفته است.

■ دوبيتى باباطاهر 
يكى برزيگرك ناالن درين دشت                                 بخون ديدگان آالله مى كشت

همى كشت و همى گفت اى دريغا                    ببايد كشت و هشت و رفت ازين دشت
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■ حديث:
امام حسين(ع):

خدعه (و مهلت دادن) خدا به بنده آن است كه نعمت فراوان ومستمر به او رساند و 
سپاسگزارى را از او بگيرد.          
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مريم مقدم »
 همه ســاله در هفته دولت روز چهارم شهريور 
به روز كارمنــد اختصاص مى يابد. اين روز بيش از 
آنكه از جهت فرمايشى و شعارى حائز اهميت باشد، 
فرصت مناسبى براى تبيين جايگاه و رفع مشكالت 

و بازنگرى شرايط كارى كارمندان است. 
با شــيوع كرونا در ســال 1399، فــاز جديدى در 
نــوع فعاليت كارى كارمندان نيز ايجاد شــد و واژه 
دوركارى براى آنها بيشــتر معنــا يافت، در اين ايام 
تأكيــد بر محدوديت تردد و تجمع، در كنار تعطيلى 
و محدود كردن فعاليت بنگاه هاى اقتصادى، حضور 
كاركنــان در محل كار نيز تغيير كرد، به اين صورت 
كه در فروردين ماه 1399 يك سوم كارمندان در محل 

كار خود حاضر مى شدند و مابقى دوركار بودند.
اما به تدريج اين شــيوه تغيير كرد و در ادامه با رفع 
برخى محدوديت ها دوســوم كارمندان به محل كار 
خود بازگشــتند و مابقى از طريــق دوركارى و يا 
استفاده از مرخصى به صورت نوبت بندى از حضور 
در محل كار معاف شــدند و در عين حال ســاعت 

كارى نيز به 7:30 تا 14:30 تغيير كرد.
اين شرايط در سيســتم كارى كارمندان نوع تازه اى 
از حضــور در محل كار و ارتبــاط با ارباب رجوع 

رقم را زد.
به تدريج با افزايش پرشتاب مبتاليان و جانباختگان، 
دوركارى حداقل اقدام براى كاهش خطرات كارى 
كارمندان شــناخته شــد اما در اين ميان ايرادات و 
پرسش هاى متعددى براى اين قشر و مديرانشان پيش 
آمد كه موجــب بهره مندى از برخى تكنولوژى هاى 
مجازى و تعريف نيازهايى براى پيشــرفت در اين 

زمينه شد. 
از زمان شــيوع ويروس كرونا به اقتضاى مصوبات 
ســتاد ملى مبارزه بــا اين بيمارى، ميــزان حضور 
كارمنــدان در محــل كار متغير شــد امــا به لطف 
پيشرفت هاى بى شــمار فناورى، نحوه كار در دنياى 
امروزى تغييرات زيادى كرد كه اين خود نقطه عطفى 

براى جامعه كارمندى محسوب مى شد. 
پيــش از ايــن اتفــاق، شــركت هاى مختلف در 
سراســر جهان به طور مــداوم از گزينه هاى كارى 
انعطاف پذيرتر؛ از قبيل دوركارى استفاده مى كردند 
اما در ايران اين مهــم آنچنان ملموس نبود و كرونا 
موجــب شــد دوركارى در ادارات و بخش هــاى 
خصوصى  متعدد در مقاطع زمانى مختلف در ســال 
1399 تجربه شــود، به اين ترتيب در تاريخ كارى 
كارمندان به دليل شــيوع ويروس كروناى ناخوانده 

دوركارى هم تجربه شد.
امكان دوركارى از خانه و منعطف بودن ساعات كار 
يكى از مطلوب ترين مزاياى شغلى است كه حاال با 
شــرايط موجود كرونايى به راحتى مديران مى توانند 

آن را در اختيار كارمندان قرار دهند.
كارمندان نســل هزاره با بقيه نسل ها تفاوت دارند. 
نســل هزاره درحال حاضر بزرگ ترين نيروى كار و 
در نتيجه بزرگ ترين نيروى كار از راه دور اســت. 
چرا كه نه؟ نسل هزاره فرزند تكنولوژى اى است كه 
محرك تغيير در هنجارهاى اجتماعى و فرهنگ كار 

در سراسر جهان است.
ويژگى مشــترك كاركنان و كارمندان نســل هزاره، 

صرف نظر از درك باالى تكنولــوژى و مهارت در 
اســتفاده از آن، اين اســت كه فقط بــراى دريافت 
دســتمزد كار نمى كنند و مى خواهند براى شــركتى 
كار كنند كه اهداف آن همســو با اهداف خودشان 
اســت و به تدريج درحال نزديك شدن به خواسته 
خود هســتند. از اين نظر مشاركت مستمر در ايجاد 
ارزش هاى شركت يكى از خواسته هاى اصلى نسل 

هزاره است. 
دوركارى بــراى كارمندان به معنــاى انجام كارها و 
وظايف بدون نيــاز به حضور فيزيكى در محل كار 

است.
با پيشــرفت تكنولوژى ها جديــد در دنياى امروز، 
صاحبــان كســب وكار و كارفرمايــان از امكانات 
انعطاف پذير و آسان براى بهبود و سرعت بخشيدن 
به كارها اســتفاده مى كنند كه دوركارى يكى از آنها 

است.
كارمندان در دوركارى مى توانند در خانه يا هر جاى 
ديگر به انجام كارهاى خود بدون رفتن به شــركت 

يا اداره بپردازند.
اكنون كه تجربه دوركارى در حوزه كارى كارمندان 
تعريف شد، بد نيســت به روش هايى بينديشيم كه 
دوركارى را تسهيل و عملكرد آن را تقويت مى كند: 

ارتباط مداوم:
عــدم برقرارى ارتباط مناســب مى توانــد يكى از 
بزرگ ترين موانع در راه موفقيت دوركارى باشــد. 
از طريق رســانه هاى اجتماعى با كارمندانتان ارتباط 
مستمر داشته باشيد و عملكرد آنان را ارزيابى كنيد. 
ضمن اينكه اين ارتباط مستمر موجب تقويت اعتماد 
و ايجاد پيوندهاى شخصى ميان شما و كارمند شود.

به روز رسانى هاى منظم:
نيازى به نظــارت بر فعاليت كارمنــدان از راه دور 
به صورت 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز نيست. 
اما اين ايده خوبى اســت كه هر از چندگاهى چك 
كنيد تا پيشــرفت آنها را رديابى كرده و را در مسير 
نگه داريد. در دســترس بودن در اينجا مهم اســت، 

بنابراين اطمينــان حاصل كنيد كه افــراد هر زمان 
كه نياز به بازخورد يا پشــتيبانى شما داشته باشند، 

مى توانند با شما ارتباط بگيرند.
 همكارى و مشاركت باال

پيگيــرى تمام افــرادى كــه دوركارى مى كنند كار 
ساده اى نيست. خوشبختانه، بســيارى از ابزارهاى 
عالى مديريت پروژه وجود دارد كه به شــما كمك 

مى كند تيم خود را منظم و كارآمد نگه داريد.
ممكن است فكر كنيد كه تبديل شدن به يك كارمند 
از راه دور آسان است: شما همان كار هميشگى را در 
خانه انجام مى دهيد. متأسفانه، اين مفهوم كار ساده اى 
نيست. دوركارى به مهارت هاى مختلفى نياز دارد كه 

در ادامه به آنها اشاره خواهد شد: 
 مهارت حل مسأله

كارمندانى كه دوركارى مى كننــد ارتباط كمترى با 
همكارانشان در محيط كار دارند. همين امر موجب 
مى شــود مسائل معمول در محيط كار برايشان كمى 
چالش برانگيزتر باشــد. به همين دليل مهارت هاى 
حل مســأله براى چنين افرادى حياتى اســت؛ زيرا 
ســعى مى كنند خودشان مشــكالت را حل كرده و 

شرايط را ساماندهى كنند.
 مهارت هاى فنى

معموال كارمندانــى كه دوركارى مى كننــد بايد از 
مهارت هاى فنى مناسبى برخوردار باشند؛ زيرا بيشتر 
وظايفشــان مبتنى بر فناورى اطالعات و پلتفرم هاى 
مربوط به آن اســت. البته كه سازمان ها تيم پشتيبانى  
IT را بــراى اين افراد تدارك مى بينند اما دانش پايه 

براى اين افراد امرى الزامى است.
 مهارت هاى ارتباطى

هنگام كار حضورى در دفتر كار، شــما مى توانيد از 
ارتباطات غيركالمى بهره مند شــويد. به عنوان مثال 
اگر كســى بگويد «باشــه، انجامش مى دهم»، شما 
مى توانيــد از حالت چهره و زبان بدن ميزان جديت 
ايــن صحبت را حدس بزنيد امــا در دوركارى اين 
نشانه هاى غيركالمى وجود ندارد. به عنوان كارمندى 

كــه دوركارى مى كنــد يا كارمنــدى دارد كه از راه 
دور كار مى كند، شــما بايــد بتوانيد در همه زمان ها 
به درســتى با ديگران ارتباط برقرار كنيد. اگر نتوانيد 
اين كار را انجام دهيد، بسيارى از اعضاى تيم خود را 
در ابهام رها مى كنيد و آنها را مجبور به حدس زدن و 
فرضيات مى كنيد. وقتى مى خواهيد يك تيم قدرتمند 
را حفظ كنيد، بايد مهارت هاى ارتباطى قدرتمندترى 

داشته باشيد.
 مهارت هاى مديريت زمان

نكته جالب درباره دوركارى اين است كه شما كنترل 
كامل برنامه خود را در دســت داريد؛ بنابراين بايد 
مديريت زمان داشته باشيد. شما 5 بعداز ظهر تعطيل 
نمى شويد و اينجاست كه مرز بين كار و زندگى تان 
مبهم مى شــود. به عنوان كسى كه دوركارى مى كند 
بايد بتوانيد كنترل زمان و برنامه خود را در دســت 
بگيريد. اين ممكن اســت بسيار ساده به نظر برسد، 
اما مستلزم اين است كه شما به بسيارى از برنامه هاى 
جانبى «نه» بگوييد و اين كار ســختى اســت. اگر 
نمى توانيد اين كار را انجام دهيد، ممكن اســت كه 

دوركارى براى شما مناسب نباشد.
 مهارت هاى همكارى و مشاركت

دوركارى در بيشــتر اوقات، نيازمند كار به صورت 
مســتقل است اما اين بدان معنى نيست كه شما تنها 
هستيد. احتماالً شما بخشى از تيم بزرگترى هستيد 
كه هدف مشتركى دارند. به عنوان يك عضو تيم، بايد 
بتوانيد با هم تيمى هاى خود همكارى و مشــاركت 
داشته باشيد. مشاركت و كار تيمى به خلق ايده، حل 
مسأله و تحكيم روابط كمك مى كند. اگر مى توانيد به 
راحتى با ديگران همكارى كنيد، شما ظرفيت اين را 
داريد كه دوركارى كنيد و در عين حال فرايند تيمى 

را تسهيل نماييد.
در نهايت اينكه، كاركنان شادتر، با تعلق خاطر بيشتر، 
بهبود عملكرد و مزاياى چشــمگير مالى ارزش اين 
را دارد كه بخواهيد در اين چشــم انداز شــغلى كه 

به سرعت درحال تغيير است، سهمى داشته باشيد.

مصوبه اى كه دولت نتوانست اجرا كند اما 

كرونا به دوركارى كارمندان معنا بخشيد

هنر چرم زنده ماند
 استاد چرم رفت 

■كيف دست دوز اميدعلى را رسانه اى كرد 
 محــال اســت از ريشــه و بــن هنــر چرم و 
هنرمنــدان چرم دوز در همدان را بشناســيد و با نام 
اميدعلي كاظمــي هنرمند پيشكســوتى كه تا به حال 
زمينه ســاز حضور توليدكنندگان بسياري در عرصه 

مصنوعات چرمي استان بوده غريبه باشيد. 
هنرمندانــى كه نام آنها تا هميشــه در حافظه تاريخ 
خواهد ماند، به سند ماندگارى براى پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين تبديل خواهند شد چه زمينى باشند 

و چه مسافر آسمان! 
روز گذشــته اميدعلى كاظمى هنرمنــد همدانى و 
پيشكسوت چرم در سن 87 سالگى دارفانى را وداع 
گفت و اين فقدان جامعه هنرمندان صنايع دســتى را 

در استان متأثر كرد.
 وقتي به دنيا آمد13 روز از نخســتين ماه تابســتان 
ســال 1312 مي گذشــت، پدرش كه صاحبعلي نام 
داشت، نام او را اميدعلي گذاشت. 8 سال داشت كه 
متفقين به ايران حمله كردند، پدرش نيز دار فاني را 
وداع گفته بود و سرپرستي خانواده به عهده او بود. 
در همان ســن از قريه لك خدابنده از توابع بهار به 

همدان مهاجرت كرد.
اين گونــه شــد كــه در محله اي موســوم به پل 
مراد مســكن گزيد. عكاســي آفتــاب در كوچه 
ذوالرياســتين بــه نظر جاي خوبي براي كســب 
درآمد بود، يكســال را به شاگردي در عكاسيش 
گذرانــد از آنجا كه در عكاســى هيچ فني به او 
آموخته نمى شــد و او كودكي تشنه آموختن بود؛ 

بنابراين آنجا را ترك كرد.
آن روزها كــه فرصتى براى گفت وگو برايمان پيش 
آمــد، مى گفت: روزى از بازار ســنتي همدان عبور 
مي كردم، چشمم به زين اسب و پوست هاي آويخته 

افتاد. جويا شدم، هنر سنتي سراجي بود. 
پس از كمى پرس وجو دريافت اين دست ساخته هاى 

چرم ريشه در شغل ديرينه در همدان دارد.
از آن پس اســتاد كاظــم به نژاد او را به شــاگردي 
سراجي در سراي گلشــن پذيرفت(آن روزها سال 
1326بود )، استاد مردي مهربان و مذهبي بود. وقتى 
از اســتاد به نژاد حرف مى زد او را اين گونه وصف 
مى كرد كه استاد همچون پدري به من توجه داشت 
و هرچه از سراجي و چرم مي دانست به من آموخت 

و من نيز مشتاقانه آموختم.
سال 1328 يعنى 2 سال بعد نزد استاد محمدحسين 
ســراچي مى رود، 6 سال شاگردي اســتاد را انجام 
مى دهد، در اين مدت فعاليت سياســي نيز داشــته 
است. 28 مرداد 1332 در تظاهرات خياباني شركت 

داشــته و در پخش اعالميه هــاي انقالبي فعال بوده 
است.

آن  روزها به شــهر كرمانشاه ســفر مى كند، شاگرد 
اســتادكاري ماهــر به نام علي اشــرف پورمحمدآقا 
مى شــود. در ســال 1342 به همدان بازمى گردد و 
انبارى اجاره مى كند و به طور مســتقل با ســاخت 
وسايل سواركارى آغاز به كار مى كند و در همان سال 

تشكيل خانواده مى دهد. 
دست ســازهاى ظريف، كارهاي جديد و خالقيت، 

چيزهايي بود كه در اين زمينه كسب مى كند. 
از خاطــرات آن روزها اين گونــه مى گفت: روزى 
جوانى به مغازه مراجعه كرد، من با نخ سياه و سفيد 
روى چرم گلدوزى مى كردم، آن جوان كيفى به من 
سفارش داد و گفت حاشيه كيفم را با همين نخ سياه 

و سفيد گلدوزى كنيد.
او هم دست به كار مى شــود و سفارش را انجام 
مى دهــد. اين ســفارش به آغــاز  فصل جديدى 
در كار تبديل مى شــود. از آن پــس افراد زيادى 
بــه مغازه مراجعه و همان مدل كيف را ســفارش 

مى دهند.
بعدها برايش اســتقبال از آن كار سفارشــى سؤال 
مى شــود و با تحقيــق پى مى برد كــه آن جوان در 
تلويزيون كار مى كرده اســت و آن كيف دست دوز 
در يك بر نامه تلويزيونى به مخاطبان نشان داده شده 
است و اين گونه اين اتفاق براى كار او تبليغى رايگان 

شده بود. 
هميشه مى گفت براى آن آقا هر كجا هست آرزوى 

خوشى و تندرستى دارم. 
و اين گونه مى شــود كــه از آن زمان بــه بعد او به 
كار هنرى و صنايع دســتى با چرم عالقه مند شــده 
و صنايع دســتى مصنوعــات چرمــى در همدان را 

پايه گذارى مى كند.
پس از نيم قرن تالش بيش از ده ها اســتادكار سراج 
پرورش داد و افتخار مي كرد كه در زنده نگه داشتن 
هنر و صنعتي ديرينه در شهر همدان نقش آفرين بوده 

است.
مردى كه شــاگردان بســيارى را پرورش داد تا هنر 
چــرم در همدان نميرد. هنر چرم زنــده ماند اما او 
درحالى كه 87 بهار را به عمر ديده بود روز گذشــته 

چشم از جهان فرو بست. 
 در بيــن هنرهاى گره خورده بــه نام همدان، رونق 
صنعت چرم ســازي از قدمتي زياد برخوردار است، 
به طوري كه به وفور انواع كاال ها و مصنوعات چرمي، 
در گوشه گوشــه زندگي مردم اين ديار و شهر هاي 

هم جوار ديده مي شود. 


