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پدافند غيرعامل 
باز هم مهم شد!

 1- در ايــران معمــول اين اســت كه 
وقوع  از  پــس  پيشــگيرى  راهكارهــاى 
حادثــه اى اهميت پيــدا مى كنــد و همه 
مى گوينــد اگر چنين و چنان مى شــد اين 
حادثه، خســارت جانى و مالى نداشــت. 
البته اين جداى از مواردى است كه كار به 
طبيعت نسبت داده مى شود و كارى هم در 
برابر طبيعت نمى توان انجام داد! 2- بحران 
در ايران موضوعى پذيرفته شــده است و 
اگر بحران طبيعــى رخ ندهد، بحران هاى 

دست ساز رونمايى مى شود...

يادداشت

4

ضرورت استفاده از 
روش هاى خالقانه در برپايى 

آئين هاى ويژه محرم 
  نحوه برگــزارى آئين هاى ويژه ماه 
محرم و شهادت سرور و ساالر شهيدان 
است  مباحثى  جمله  از  حســين(ع)  امام 
كه در جلســات اخير ســتاد ملى مقابله 
با كرونا مطــرح و تصميماتى نيز در اين 
زمينه اتخاذ شــده اســت. البته مصوبات 
اين ســتاد و تصميماتى كــه با توجه به 
شرايط اضطرارى امســال گرفته شده يا 
احتماال اتخاذ خواهد شد، موضوع بحث 

نيست... ما 

# من _ ماسك _ مى زنم

ــه  ــبت ب ــر دارد نس ــان در نظ ــهام ايراني ــر س ــركت گوه ش
ــد و  ــراد توانمن ــوت از اف ــا دع ــود ب ــى خ ــل كادر مال تكمي
ــا كارشناســى ارشــد از  ــى كارشناســى ي ــدرك تحصيل داراى م
دانشــگاه هاى معتبــر در محــل كارخانــه صنايــع تبديلــى الونــد 
ــدان  ــگاه هم ــتاى لت ــب روس ــين آباد،جن ــاده حس ــع در ج واق

ــد.  ــدام نماي اق
لذا  از متقاضيان دعوت مى شود رزومه خود را به آدرس پست الكترونيكى
 Hrm@payawm.ir و khodai@payawm.ir ارسال نمايند.
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هنرمندان همدانى ونداليسم را روى آنتن بردند 

جان شما و # جان_ميراث

يادداشت

عملكرد اقتصادى ويروس كرونا در تمام دنيا 
با ايران فرق دارد 

مهدى ناصرنژاد»
  معمــوالً در هر برهه از تاريخ كه بيمارى ويروســى خاصى در كشــورها اپيدمى 
مى شود يا دنيا را هم آلوده مى سازد، عالوه بر تهديد سالمتى جوامع و به وجود آوردن 
مرگ وميرهاى انسانى، اثرات مخرب اقتصادى فراوانى نيز برجاى مى گذارد. پى آمد هاى 
اجتماعى و اقتصادى بيمارى هاى همه گير بسته به مدت پايدارى آن شدت و ضعف دارد 
و كيفيت آمادگى كشــورها و مردم نيز در اين شدت و ضعف اثرگذار است كه در هر 

زمان و مكان قابل بررسى و آسيب شناسى خواهد بود. 
متأســفانه همه گيرى ويروس كرونا در جهان برخالف تصورات و پيش بينى هاى حتى 
علمى و كارشناســى بسيار طوالنى مدت شــد و هنوز هم به رغم گذشت حدود 8 ماه 
از اعالم آلودگى دنيا به كرونا، چيزى مشــخص نيست و كمتر آينده روشنى براى اين 
ويروس نحس و بد قلق قابل تصور مى باشد. فعًال كه كرونا دنيا را خوابانده است و هر 
چند دولت ها در تمام كشورها اعالم كرده اند براى عبور از پل لغزنده و تهديدكننده كرونا 
مجبور هستند مماشات كنند و جان و نان مردمان خود را از اين پل عبور دهند تا بلكه 
شرايط اقتصادى ترميم شود و بتوانند كشورشان را هم روى پا نگه دارند اما به نظر مى آيد 
كوچك ترين غفلتى در مقابل كرونا براى كســب نان به قيمت جان تمام خواهد شد و 
وضعيت را بدتر خواهد كرد و به همين دليل است كه موتور اقتصادى جهان قادر نيست 
خوب گرم شــود و به حركت پرشتابى كه پيش از شبيخون كرونا داشت برسد. با اين 
حال هر دولت و هر ملتى براى امرار معاش حداقلى خود به اين نتيجه رسيده است كه با 
كرونا زندگى كند و اين مار در آستين را به گونه اى كم جان كند تا بلكه از نيش زهرآگين 
آن در امان بماند و قطعا اين شرايط كج دار و مريز هم بستگى به نوع تعامل خود مردم با 
كرونا دارد كه اين موضوع در مدار اين يادداشت نيست و ما امروز مى خواهيم بگوييم كه 

چرا عملكرد اقتصادى كرونا در تمام دنيا با كشورمان فرق مى كند؟! 
البته در چنين بحثى موضوع ارزهاى عمده و ســير صعودى قيمت جهانى طال جداى 
از ارزش گذارى هاى تصاعدى و كاذب براى بســيارى از كاالهاى ســبك و سنگين در 
جامعه ما مى باشــد به اين معنى كه چرا در اين وضعيت اقتصادى كرونا و ركود شديد، 
قيمت مسكن، خودرو و همه كاالهاى خانگى و پوشاك و اجناس تجمالتى در دنيا سير 
نزولى دارد و حراجى ها براى برقرارى آف هاى قيمتى با هم رقابت و مسابقه گذاشته اند 
اما اين تراژدى اقتصادى دقيقاً در ايران ما برعكس و به قول دوســتمان (چاواشه) است 
و اين تراژدى جهانى براى ما تبديل به يك فرصت طاليى و كسب در آمد بيشتر شده 
است؟! در اين ارتباط از منابع غيررسمى اما موثق خبر مى رسد كه قيمت اين گونه كاال ها 
در كشورهاى آمريكايى و اروپايى و عربى به دليل كسادى بازار با افت هايى تا 50 درصد 
روبه روســت درحالى كه كه هم اينك موضوع ســير صعودى هر قيمتى در جامعه ما به 
معماى بزرگى تبديل شــده است كه كمتر اقتصاددان نخبه اى قادر به تحليل درست آن 
مى باشــد! همين هفته گذشته بود كه قيمت جديد و كرونايى يك قلم از توليدات ايران 

خودرو با افزايش حدود 45 ميليونى در رسانه ها اعالم شد! 
يا قيمت انواع كاالهاى خانگى توليد داخلى در گرماگرم مشــكالت كرونايى و در عين 
حالى كه مشتريان چندانى هم در بازار نمى چرخند، آن چنان دچار تورم داده شده است! 
كه به ندرت مصرف كننده ناگزيرى توان دست كردن به جيب خود را دارد!. نوشتيم اين 
مار و پله بازى اقتصادى در آنور دنيا و اينور دنيا كه ما باشــيم درحالى اتفاق مى افتد كه 
همه كشورها متأثر از افزايش قيمت جهانى طال ويا افزايش قيمت ارز هاى معتبر هستند، 
وليكن اين درد مزمن در جامعه اقتصادى ما هميشه هست كه هرچيزى به هم ربط داده 
مى شود. ولى در دنيا اين چنين نيست و هر كااليى مشترى نداشته باشد درصد، درصد 
آف مى خورد. البته ما نمى گوييم اين شرايط درست يا به سود جوامع ديگر است و هيچ 
انســان عاقلى همان طور كه دوست ندارد افزايش قيمت كاذب در جامعه خود را شاهد 
باشــد، كاهش قيمت كاذب هم خوب نيست و نشــانه اقتصاد بيمار در هر كجا است! 

همدان پیام در کنار شامست!پرسش اينجاست كه كرونا اين وسط چه كاره است و چرا دوگانه عمل مى كند؟!

 مردم با رعايت مقررات بهداشتى، ضمن 
تسريع در عبور از موج دوم كرونا، مانع بروز 

موج جديد شوند.
رئيس جمهور در جلسه كميته هاى تخصصى 
ســتاد ملى مقابله با كرونا گفت: برابر همه 
قرائن و شواهد علمى موجود، اجراى دقيق و 
صحيح پروتكل هاى بهداشتى، تنها راه مبارزه 

قطعى با شيوع ويروس كرونا است.
به گزارش مهر، حجت االســالم والمسلمين 
حسن روحانى در تشريح روند تدوين تضامين 
الزم بــراى اجراى دقيق دســتورالعمل هاى 
بهداشتى اظهار كرد: ستاد ملى كرونا با بررسى 
دقيق درباره فاصله گذارى هوشمند اجتماعى، 
دستورالعمل هاى الزم براى تضمين هم زمان 
سالمت مردم به بهترين نحو، در كنار تأمين 
شرايط مناســب براى تداوم زندگى عادى و 
برقرارى فعاليت هاى اقتصادى و معيشــتى 

مردم را تدوين كرده است.
روحانــى افــزود: در اين راســتا هر جا كه 
احســاس مى شد ســبك زندگى مردم بايد 
تغيير كند، موضوع در يــك روند اقناعى با 
اطالع رسانى و آگاهى بخشى براى مردم تبيين 
شد و در عين حال دستورالعمل هاى الزم به 
دقت و منطبق با استانداردهاى توصيه شده از 
سوى متخصصان و مجامع جهانى تدوين و 

در اختيار مردم قرار گرفت.
رئيــس جمهور بــا بيان اينكه قــدم بعدى، 
نظــارت بر حســن اجــراى پروتكل هاى 
بهداشتى اســت، تصريح كرد: دولت در اين 
زمينــه نيز در 3 بخش مجزا برنامه ريزى هاى 
الزم را انجام داده اســت. بخش نخســت 
برنامه ريزى كميته هــاى درمان و اجتماعى-
امنيتى ســتاد مقابله با كرونا بــراى ادارات 
و دســتگاه هاى اجرايــى و دولتى، تدوين و 
ابالغ دســتورالعمل هاى بهداشتى و تعريف 
و تعييــن ضمانت هاى الزم براى اجراى اين 

دستورالعمل ها بوده است.
روحانى ادامه داد: بر اين اساس دستگاه هاى 

دولتــى و اجرايى موظف شــدند هرگونه 
تخلف از اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى 
را به عنوان تخلف ادارى تلقى كرده و با اين 
تخلفات همانند جرايم ادارى برخورد كنند. 
البته بــا توجه به ارزيابى هــا و نظارت هاى 
انجام شــده، مجموعــه ادارات و كارمندان 
دولت جزو بخش هايى شناســايى شــده اند 
كه باالتريــن ميزان رعايــت پروتكل ها در 
آنها انجام شده و اميدواريم گزارش هايى كه 
در برخى دســتگاه ها از رعايت نكردن دقيق 
اين دستورالعمل ها وجود دارد نيز به سرعت 

تصحيح و برطرف شود.
رئيس جمهــور تصريح كــرد: بخش دوم 
صنوف و كسب و كارهاى غيردولتى هستند 
كــه در اين حــوزه هم كميته هــاى درمان، 
اجتماعى-امنيتــى و اقتصــادى ســتاد ملى 
مقابله با كرونا، جلســاتى با اصناف برگزار 
كرده و دستورالعمل هاى منطبق و الزم براى 
هر رســته از كســب و كارها را تدوين و به 
آنها ابالغ كرده اند. همچنين نحوه نظارت و 
ضمانت هاى اجراى اين دســتورالعمل ها در 
قالب تذكر يا درصــورت ضرورت توقف 

فعاليت صنــوف و واحدهاى متخلف نيز به 
صنوف مختلف ابالغ شده است.

روحانى با تأكيد بر اينكه مســئوليت حسن 
اجرا و رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى 
در رسته هاى مختلف فعاليت هاى اقتصادى، 
در وهله نخســت بر عهــده خود صنوف و 
واحدهاى اقتصادى اســت، خاطرنشان كرد: 
مسئول اجراى اين پروتكل ها اصناف هستند 
و ســتاد ملى كرونا صحت رعايت آنها را از 

خود اصناف مطالبه مى كند.
رئيس جمهور بخش سوم را حوزه عمومى و 
مردمى عنوان كرد و گفت: در اين حوزه نيز 
پروتكل هاى بهداشتى به شكل كامًال گسترده، 
فراگير و اقناعى از طريق رســانه ها و فضاى 
مجازى و به ويژه رسانه ملى اطالع رسانى شد 
و فرهنگ سازى و آگاهى بخشى براى مردم به 

شكل مستمر ادامه دارد.
روحانــى تأكيــد كــرد: اجــرا و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در اين بخش بايد با 
نگاهى واقع بينانه تضمين شوند به شكلى كه 
براى تخطى از دســتورالعمل هاى بهداشتى 
در حوزه عمومــى و مردمى جرايمى تعيين 

شود كه در عمل قابل اجرا و به رعايت اين 
مقررات منجر شود.

رئيــس جمهــور با اشــاره به اينكــه ارائه 
نكردن خدمات به متخلفــان مى تواند جزو 
جرايم اوليه در نظر گرفته شــود، افزود: البته 
باالترين ضامن و ناظر بر اجراى پروتكل هاى 
بهداشتى خود مردم هستند كه بايد نسبت به 
سالمت يكديگر حساسيت و مراقبت الزم را 
به عمل بياورند و همديگر را به رعايت اين 

دستورالعمل ها ترغيب كنند.
روحانى در بخش ديگرى از ســخنان خود، 
با اشــاره به فرا رســيدن ماه محرم، درباره 
آئين هاى ســوگوارى در اين ايام اظهار كرد: 
بــا عنايت به اقتضائات جامعــه دينى ايران، 
امكان و نحوه برگزارى مراسم هاى عزادارى، 
به شكل منطقى از سوى كميته هاى مختلف 
ستاد ملى مقابله با كرونا طراحى شده است 
و از ايــن مرحله به بعد آنچه مهم اســت، 
مســئوليت پذيرى برگزاركنندگان و متوليان 

مراسم ها و مراعات خود مردم است.
رئيــس جمهور تصريح كــرد: مجدداً تأكيد 
مى كنم كه امســال متوليان مراسم عزادارى 
حضرت اباعبدالحســين(ع) فقط مســئول 
برگزارى شــكوهمند اين مراسم ها نيستند، 
بلكه در ابتدا مســئول صيانت از ســالمت 
و جان عاشــقان و عالقه منــدان به خاندان 
پيامبر(ص)، امام حسين(ع) و ياران باوفايش 

هستند.
روحانــى تأكيد كرد: انتظار از دســتگاه هاى 
مرتبط با برگزارى مراســم سوگوارى محرم 
اين است كه تا فرصت باقيمانده، ابتكارات و 
نوآورى هاى شان را براى برگزارى آئين هاى 
پروتكل هــاى  چارچــوب  در  عــزادارى، 
بهداشتى به اطالع مردم برسانند تا اين آئين ها 
با كمترين تجمع و عمدتاً در فضاى مجازى، 
به شكلى متفاوت كه ســبب عدم تجمع و 
احتمال ســرايت بيمارى مى شــود، برگزار 

شوند.

روحانى در جلسه كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا:

مردم با رعايت مقررات بهداشتى، مانع بروز موج جديد شوند
فعاليت بيش از 60 هزار واحد صنفى 

در استان همدان
 رئيس كميســيون بازرسى و نظارت اتاق اصناف ايران از فعاليت 
بيش از 60 هزار واحد صنفى در رسته هاى مختلف در استان همدان 

خبر داد.
موسى الرضا غفاريان اظهار كرد: از ابتداى سال تاكنون در استان همدان 
از واحدهاى صنفى 35 هزار و 846 مورد بازرسى با 413 مورد گشت 
مشــترك انجام گرفته و 903 پرونده تخلف بــه تعزيرات حكومتى 
معرفى شده و  هزار و 234 مورد شكايت مردمى صورت گرفته است.

رئيس اتاق اصناف شهرستان اسدآباد در گفت وگو با ايسنا، در ادامه با 
اشــاره به فعاليت 120 واحد بنگاه امالك در سطح شهرستان اسدآباد 
خاطرنشــان كرد: از ابتداى سال تاكنون با نظارت هاى انجام گرفته از 
بنگاه هاى امالك شهرســتان، 4 مورد از بنگاه ها به دليل نداشتن پروانه 
كسب جمع آورى و 12 مورد نيز پيگير گرفتن پروانه كسب واحد بنگاه 

امالك خود شده اند.
غفاريان همچنين تعداد آرايشگاه هاى زنانه اين شهرستان را 180 واحد 
برشمرد و تصريح كرد: با توجه به دستورات ستاد كرونا شيوه نامه ها و 
پروتكل بهداشتى توسط آرايشگاه ها رعايت شده و نظارت هاى الزم 
از آرايشگاه ها به ويژه آرايشگاه هاى زنانه توسط اتاق اصناف به صورت 
مســتمر انجام مى گيرد كه تاكنون در اين زمينه 4 مورد آرايشگاه زنانه 

به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى پلمب شده است.
وى همچنين با اشاره به برخى شكايات مردمى و نارضايتى در رابطه 
با نمايشــگاه هاى اتومبيل سطح شهرستان گفت: برخى نمايشگاه هاى 
اتومبيل اســدآباد، خودروهاى خود را در پياده رو پارك مى كردند كه 
اين امر موجب سد معبر و نارضايتى بسيارى از مردم شده بود كه در 
اين راستا اخطار الزم به اين نمايشگاه ها داده شده و درصورت تكرار 

با اين موارد برخورد مى شود.
غفاريان ادامه داد: با توجه بــه بحث كرونا و ممنوعيت برگزارى هر 
گونه مراســمات جشن و عروســى، به گل فروشى ها، رستوران ها و 
آرايشــگاه هاى درحال فعاليت شهرســتان تذكرات الزم در رابطه با 

خوددارى از عدم پذيرش مشترى مراسمات داده شده است. 
وى در ادامه با بيان اينكه توســط اتاق اصناف شهرســتان در 4 ماهه 
ابتــداى ســال 10 هزار مورد بازرســى، 114 مورد فــرم گزارش به 
تعزيرات، 143 مــورد اخطار، 71 مورد شــكايات مردمى، 48 مورد 
گشــت مشــترك با ادارات مختلف، 32 مورد دريافت پروانه كسب، 
110 مورد تمديد پروانه كســب و 5 مورد تجديد پروانه انجام گرفته 
اســت، خاطرنشان كرد: در بازرســى هاى انجام شده تعداد 36 واحد 
صنفى به دليل نداشــتن پروانه كسب و يا رعايت نكردن پروتكل هاى 

بهداشتى پلمب شده است.
رئيس اتاق اصناف شهرســتان اســدآباد در پايان بيان كرد: شهرستان 
اســدآباد داراى 3 هزار و صد واحد صنفى در قالب 17 اتحاديه است 
كه از اين تعداد 2 هزار و 760 واحد فعال بوده و فعالسازى مابقى در 

دست اقدام قرار دارد.

حجت االسالم 
احمدحسين فالحى:

فضاى 
محافظه كارى بر 

عملكرد مسئوالن 
اثر گذاشته است

حسينى بيدار در بازديد از همدان پيام مطرح كرد

آماده اصالح فاضالب 
كارخانه هاى جاده تهران هستيم

مديركل آموزش و پرورش استان
 با اشاره به برگزارى كالس هاى مجازى

144 روستاى همدان 
بدون اينترنت است 

8

6

3



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  19 مردادماه 1399  شماره 3822

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

پدافند غيرعامل باز هم مهم شد!
 1- در ايران معمول اين اســت كه راهكارهاى پيشــگيرى پس از 
وقوع حادثه اى اهميت پيدا مى كند و همه مى گويند اگر چنين و چنان 

مى شد اين حادثه، خسارت جانى و مالى نداشت.
البته اين جداى از مواردى است كه كار به طبيعت نسبت داده مى شود 

و كارى هم در برابر طبيعت نمى توان انجام داد!
2- بحران در ايران موضوعى پذيرفته شده است و اگر بحران طبيعى 
رخ ندهد، بحران هاى دست ســاز رونمايى مى شود و اگر آن هم نشد 
بحران هــاى حوزه هاى ديگر همچون اقتصاد و اجتماع در جامعه رخ 

مى دهند تا روزى بدون بحران در ايران نباشد.
مــردم ايران به زندگى در بحران عــادت كرده اند و افرادى نيز از اين 
شــرايط براى رســيدن به القابى چون مرد بحران و ... استفاده كرده و 

مى كنند.
3- بحران زلزله، ســيل و ديگر بحران هاى طبيعى در ايران نشان داد 
كه چندان راهكارى براى كاســتن از خسارات اين بحران ها تا پيش از 
بروز بحران انديشــيده نشده و پس از وقوع بحران، استفاده از اصول 
ايمن سازى ساختمان ها در برابر زلزله، اليروبى رودخانه ها و احترام به 

حريم رودخانه ها، حفاظت از جنگل و... اهميت يافته است.
كارهايى كــه اگر پيش از بروز بحران مى شــد، قطعا اين باليا يا رخ 
نمى داد يا با هزينه بســيار كمترى اتفاق مى افتــاد و تبديل به بحران 

نمى شد.
4- مديريــت بحران در ايران بيشــتر تاكنون واكنشــى بوده و كمتر 
پيشــگيرى در آن اهميت داشته اســت، البته چند سالى است كه اين 
وضعيت كم كم درحال تغيير اســت و اقدامات پيشگيرانه از خسارت 

اتفاق هاى چون سيل كاسته است.
اما همچنان در مواردى چون آتش سوزى جنگل ها و مراتع، كارى جز 
دعا از كسى برنمى آيد و مديرانى هم يافت مى شوند كه اين اتفاقات را 

طبيعى و الزم ارزيابى مى كنند.
5- چند ســالى اســت كه موضوع پدافند غيرعامل نيز براى افزايش 
قدرت دفاعى در برابر حوادث و بحران هاى زندگى جديد در كشــور 

مطرح و در قالب سازمان و تشكيالتى مسائل آن پيگيرى مى شود.
معمــوال آنچه در اين حــوزه تاكنون بيشــتر نمود داشــته تاكيد بر 
فرهنگ ســازى و پذيرش ضــرورت پدافند غير عامل بــوده كه البته 

سرعت آن نيز كم بوده است.
6- پس از شــيوع كرونا به عنــوان بيمارى تنفســى و احتمال اقدام 
بيولوژيكى در اين ارتباط، پدافند غيرعامل اهميت يافت و بر وظايف 

آن براى ايجاد پدافند در اين حوزه هاى زيستى در كشور تأكيد شد.
اما با مانور بهداشتى ها كه گويى كرونا را فرصتى براى حل مشكالت 
دپو شــده چند ساله در وزارت بهداشت از كارانه ها گرفته تا استخدام 
و تجهيزات و... مى بينند، پدافند غيرعامل باز به حاشــيه رفت تا اينكه 
انفجار بيروت باز ضرورت پدافند غيرعامل را براى زندگى ايمن انسان 

يادآورى كرد.
7- حادثه بيروت نشان داد كه اگر پدافند غيرعامل در لبنان در جانمايى 
و نگهدارى مواد شــيمايى با استانداردهاى خاص خود عمل مى كرد، 

اين اتفاق رخ نمى داد و جهان اكنون در شوك اين حادثه تلخ نبود.
اين حادثه درس عبرتى اســت تا باز هم ضرورت پدافند غيرعامل و 
كارهاى نكرده در اين حوزه يادآورى شــود و شــرايط پيشگيرى از 
حوادث مشــابه در اين حوزه و حوزه هاى ديگر با پدافند غيرعامل در 

استان و كشور ايجاد شود.

توزيع 300 سرى لوازم منزل بين سيل زدگان همدانى
 همزمان با دهه واليت 300 سرى لوازم خانگى شامل يخچال، اجاق گاز و فرش در بين سيل زدگان اين استان و زوج هاى همدانى توزيع شد.

مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) همدان گفت: به دنبال بروز سيل فروردين سال گذشته سپاه همدان ساخت منزل سيل زدگان را در دستور كار 
قرار داد و هم اينك با تكميل اين بناها تأمين لوازم ضرورى منزل از جمله يخچال، فرش و اجاق گاز را هم دنبال كرد.

على قراباغى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين 300 سرى لوازم براى سيل زدگان اين استان پيش بينى شده بود اما برخى خانواده ها به دليل داشتن اين لوازم 
آنها را قبول نكرده و خواستار اهداى آن به ديگر افراد شدند. وى ادامه داد: هر چند جهيزيه پيش بينى شده براى زوج هاى جوان 14 قلم است اما با وجود اين 

اقالم مازاد پيش بينى شده براى سيل زدگان بين زوج هاى جوان توزيع شده و مابقى اقالم مورد نياز براى زندگى را خانواده ها تأمين مى كنند.
قراباغى افزود: توزيع 200 سرى لوازم منزل توسط سپاه همدان از ماه آينده آغاز مى شود و عالوه بر اين 2 هزار بسته نوشت افزار نيز توزيع شده است.

وى گفت: توزيع ده هزار بسته معيشى شامل برنج، گوشت مرغ و روغن هر يك به ارزش 300 هزار تومان آغاز و بخشى از آن نيز تاكنون در شهرستان هاى 
همدان و فامنين توزيع شده و ساير شهرستان ها نيز درحال توزيع است.

رقابت بيش از 8 هزار داوطلب كنكور كارشناسى ارشد در همدان
 8 هزار و 755 داوطلب كنكور كارشناســى ارشد باهم رقابت كردند. اين آزمون در 4 حوزه امتحانى برگزار 

شد.
نماينده تام االختيار ســازمان ســنجش در دانشگاه بوعلى ســينا با اشــاره به برگزارى آزمون ورودى دوره هاى 
كارشناسى ارشد سال 99 در همدان، اظهار كرد: اين آزمون در 133 كدرشته در صبح روزهاى پنجشنبه شانزدهم، 

جمعه هفدهم و شنبه هجدهم مرداد همزمان با سراسر كشور در استان همدان برگزار شد.
ســيدمهدى مسبوق در گفت وگو با فارس بيان كرد: در آزمون ورودى دوره هاى كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 
99، 14 هزار و 293 داوطلب شركت كردند كه از اين تعداد 6 هزار و 893 نفر زن و 7 هزار و 400 نفر مرد بودند.
وى ادامه داد: آزمون ارشد در 6 گروه آموزشى علوم انسانى، علوم پايه، فنى و مهندسى، كشاورزى و منابع طبيعى 
و دامپزشكى در 133 كد رشته امتحانى در سطح استان در شهرهاى همدان، مالير و نهاوند به رقابت پرداختند.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان:

رسانه ها فارغ از 
سختى ها حقايق را 

بازگو كنند

دشمن به شدت براى نااميد كردن مردم 
ورود پيدا كرده است

ســپاه  فرمانــده  جانشــين    
انصارالحسين (ع) استان همدان با 
بيان اينكه برخى در پى نااميد كردن 
مردم هســتند و دشــمن به شدت 
ورود پيدا كرده است، گفت: نبايد 

به اخبار جعلى دامن زد.
مهدى فرجى در مراســم رزمايش 
كمك هــاى مؤمنانــه در همــدان 
با اشــاره به شــهداى فرهنگى و 
دانش آموز اظهار كرد: انتظار ما از آموزش و پرورش به حق اســت و 

آموزش و پرورش به حق ورود پيدا مى كند.
وى افزود: با توجه به مشــكالتى كه خــود فرهنگيان دارند، مقدارى 
از حقــوق خود را براى كمك مؤمنانه اختصاص مى دهند كه بســيار 

ارزشمند است.
جانشــين فرمانــده ســپاه انصارالحســين(ع) همــدان بــا بيــان اينكــه 
ــژه اى  ــگاه وي ــدان جاي ــتان هم ــژه در اس ــرورش به وي ــوزش و پ آم
ــگام و  ــه هم ــدان مجموع ــرورش هم ــوزش و پ ــت: آم دارد، گف

هماهنگــى هســتند.
وى با اشــاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در نيمه شعبان مبنى بر 
رزمايش كمك مؤمنانه گفت: ما در كشــور خود آن طور كه بايد قدر 
رهبر را نمى دانيم درحالى كه در كشورهاى ديگر خأل وجود واليت به 

وضوح مشخص است.
فرجى با بيان اينكه با ورود مردم و اجراى رزمايش كمك مؤمنانه نقشه 
شوم دشمن نقش برآب شد، عنوان كرد: اين رزمايش در ايام محرم و 

صفر نيز با توزيع بسته هاى معيشتى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه در شــرايط ويژه كرونايى دشــمن همه جانبه ورود 
پيدا كرده است و در ماســك هم تحريم هستيم، اظهار كرد: در شهر 
همدان حداقل در2مركز ماسك n95 دانش بنيان توسط بسيجيان توليد 

مى شود.

اشتغال معتادان بهبوديافته 
بايد در اولويت باشد

 مسأله اشتغال يكى از اولويت هاى مراقبت پس از خروج معتادان 
بوده كه اگر براى آن برنامه اى نداشــته باشيم موجب خسارت زيادى 

در جامعه خواهد شد.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم استان در 
چهارمين شوراى پيشگيرى از وقوع جرم با محوريت پيگيرى عملياتى 
شدن آئين نامه مراقبت و خروج معتادان موضوع ماده 16 قانون مبارزه 
با مواد مخدر اظهار كرد: امروزه اعتياد به يك معضل اساســى فردى  ـ  
اجتماعى در جامعه تبديل شده و اقشار مختلفى به ويژه جوانان به آن 
گرايش پيدا كرده اند و تبعات زيادى به ساختار جامعه وارد شده است.

عباس نجفى با اشاره به اينكه تحمل شرايط يك فرد معتاد در خانواده 
از وجود يك بيمار صعب العالج در جامعه به مراتب سخت تر است، 
افزود: اعتياد عالوه بر آسيب هاى جسمى و روانى شديدى كه به خود 
فرد معتاد وارد مى كند آثار زيان بارترى در خانواده و جامعه دارد به ويژه 
در حوزه اشتغال كه اغلب معتادان توان كارى خود را از دست مى دهند 

و ديگر بهره ورى الزم را نخواهند داشت.
به گزارش فارس، سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى همدان بزرگ ترين مشكل معتادان را بيكارى و نبود 
اشــتغال و كسب درآمد دانســت و گفت: اگر به اعتياد به عنوان يك 
بيمارى نگاه كنيم مانند تمام بيمارى هاى ديگر اگر تحت كنترل نباشد 
مشكالت زيادى را ايجاد خواهد كرد حتى اگر فرد ترك هم كرده باشد 

دوباره ممكن است بيمارى عود كند.
وى با اشــاره به حضور معتادان در مراكز نگهدارى، درمان و كاهش 
آســيب معتادان موضوع ماده 16 و 15 قانون مبارزه با مواد مخدر بيان 
كرد: مراقبت پس از خروج معتادان بسيار با اهميت است و اگر براى 
آن برنامه اى نداشــته باشيم موجب خسارت زيادى به جامعه خواهد 
شــد، در بحث ترك اعتياد هر بخش مانند يك تكه پازل است كه اگر 

هر كدام كار خود را به درستى انجام ندهند كامل نخواهد شد.
نجفى خاطرنشان كرد: اغلب معتادان پس از بهبودى با مشكل بيكارى 
مواجه مى شــوند و اگر اين مســأله به درستى حل نشــود عالوه بر 
آسيب هاى شخصيتى متعددى كه به فرد وارد مى شود با بحران مالى و 

در نهايت بازگشت مجدد به اعتياد روبه رو خواهد شد.
وى افزود: براى اشتغال معتادان بهبوديافته بايد تمام دستگاه مرتبط پاى 

كار بيايند تا از اين راه بتوانيم كمترين آسيب را داشته باشيم.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
همدان افزود: در اصالحيه قانون موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد 
مخــدر، معتادان را بيمارى مى دانند كه بايد به ســمت درمان هدايت 
شــوند به همين دليل در اصالحيه قانون مذكــور در ماده 2 بندهاى 
12گانه اى براى دستگاه هاى مربوطه اعالم مى كنند كه اشتغال، آموزش 

و حرفه آموزى در آن از اولويت بااليى برخوردار است.
وى با اشــاره به اينكــه اجراى اين قانون با هــدف ايجاد يك حلقه 
اتصال بين دستگاه هاســت خاطرنشان كرد: دســتگاه هاى مربوطه و 
بخش خصوصى ظرفيت خود را به دســتگاه هاى مجرى اعالم كنند، 
همچنين اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه احتمال عود و بازگشت 

بهبوديافتگان به دام مواد مخدر وجود دارد.
نجفى بيان كرد: ممكن اســت رفتارهاى پرخطرى از خود نيز نشان 
دهند بــه همين دليل بايد در به كارگيرى ايــن افراد در بخش هاى 
اصلى دستگاه ادارى و در ارتباط نزديك با ارباب رجوع خوددارى 

كرد.
وى گفت: تمام افراد معتاد پيش از اعتياد داراى شغل و حرفه اى بودند 
به همين دليل بايد اين ظرفيت ها و توانايى هاى آنها را شناسايى كرده تا 

پس از بهبودشان از حرفه و ظرفيت خود شخص بهره ببريم.

1- سخت گيرى در حضور و غياب به نمايندگان مجلس رسيد. گويا 
قرار اســت گزارش حضور، غياب، مأموريت هاى داخلى و خارجى 
تمام نمايندگان هر ماه توســط هيأت رئيسه منتشر شود. گفتنى است 
انتشــار اين گزارش هاى ماهانه و شــفافيت در اين حوزه، استقبال از 

طرح شفافيت آرا ارزيابى مى شود.
2- انفجــار بيروت، پدافند غيرعامل در كشــور را دوباره در معرض 
توجه قرار داده اســت. گويا تا حادثه اى رخ ندهــد، اين نوع پدافند 
چندان جدى گرفته نشــود. گفتنى است خروج تأسيسات پرخطر از 
شــهرها، جانمايى و پروتكل هاى نگهدارى از مواد شيميايى در حوزه 

پدافند غيرعامل نياز به بازبينى و عمل دارد.
3- افزايش قيمت دالر بازار فرش ايران اعم از دســتباف و ماشينى را 
با ركود مواجه كرده است. گويا جهش نرخ ارز، تحريم  و به تازگى هم 
كرونا بازارهاى صادراتى ايران را كم و كمتر كرده است. گفتنى است 
قيمت الياف در پى افزايش نرخ دالر صد تا 150 درصدى رشد داشته 
كه سبب شده قيمت فرش ماشينى هم 30 تا 40 درصد گران تر شود.

4- حاشيه نشــينى براى عاقبت 2 اصولگراى شاخص پيش بينى شده 
است. گويا اين حاشيه نشينى به دليل اعتراض نادران و توكلى به عملكرد 
اصولگرايان به ويژه در مجلس و طرد آنها از سوى اصولگرايان عنوان 
شــده است. گفتنى است پيش ازاين نيز اصولگرايانى چون مطهرى با 

اصرار بر اعتراض و انتقاد از اين جناح جدا و كنار گذاشته شده اند.
5- واريز فروش سهام عدالت براى فروشندگان بسيار ناچيز و داراى 
ابهام اســت. گويا در موردى 3 هزار و 500 تومان براى سهام عدالت 
واريز شــده و اين روند براى مردم رضايت بخش نيست. گفتنى است 
در سبد ســهام عدالت 49 شــركت حضور دارند كه 36 شركت آن 
بورســى هستند و 13 شــركت آن در بازار سرمايه حضور ندارند؛ اما 
از 36 شــركت بورسى ارزش سهام برخى از آنها زير صد هزار تومان 

است.

 اتحاديه نانوايى همدان يكى از اتحاديه هايى 
بود كه در روزهاى كرونايى در كنار مردم بود و 
على رغم خطراتى كه اعضاى اين صنف را نيز 
مانند بقيه تهديد مى كرد پاى تنور بودند و نان 

مردم را تأمين مى كردند.
در همين راســتا  بــراى پيگيرى وضعيت اين 
روزهــاى اعضاى اين صنف، با رئيس اتحاديه 

صنف نانوايان همدان گفت وگو  كرديم.
رئيس اتحاديه نانوايان همدان تعداد واحدهاى 
صنفى نانوايى را در ســطح شهرستان همدان، 
قهاوند و بخش مركزى و روستاها، 585 مورد 
اعالم كرد و گفت: 20 درصد اين اعضا آزادپز 

و 80 درصد يارانه اى پخت مى كنند.
ابوذر گل محمــدى درباره قيمت نان بيان كرد: 
پس از چند سال در تاريخ 8 اسفندماه 98 قيمت 
نان اعالم شد كه اين قيمت خيلى كمتر از انتظار 

ما بود.
وى در ادامــه افزود: از زمانــى كه قيمت نان 
اعالم شد حدود 150 درصد خمير مايه افزايش 
قيمت داشته و در 2 مرحله بيمه نانواها نيز گران 
شد و در كنار اين موارد ملزومات و تجهيزات 
نانوايى نيز افزايش قيمت چشم گيرى داشته و 
وضعيت مالى نانواها به چالش كشــيده شده 

است.
گل محمــدى افزايش قيمــت را عاملى براى 
كاهش كيفيــت و وزن نان دانســت و گفت: 
طبق بازديد هايى كه تاكنون از نانوايى ها داشتيم 

كم فروشــى براى پوشش هزينه در بين برخى 
نانوايى ها مشهود است.

وى درباره نحوه برخورد اتحاديه با كم فروشى 
در بيــن نانوايى ها گفت: با توجه به جريمه اى 
كه تعزيــرات حكومتى مطرح كرده اســت، 
كم فروشــى و رعايت نكردن مسائل بهداشتى 
سبب قطع ســهميه آرد مى شود كه در مرحله 
نخســت 20 درصد، در مرحله دوم 50 درصد 
اعمال مى شــود و اگر نانوا بى توجهى كند در 

مرحله سوم مجوز كسب آن ابطال مى شود.
وى دربــاره رعايــت بهداشــت در روزهاى 
كرونايى نيز گفت: نانوايى ها يكى از مكان هايى 

هستند كه به لحاظ شلوغى و جمعيت، پرخطر 
هستند. در همين راســتا تمام نانوايى هايى كه 
كارتخوان نداشــتند به آنها كارتخوان داده شد 
و نانواها براى سالمت خودشان هم كه شده از 
مواد ضدعفونى كننده و ماسك و كاله استفاده 

مى كنند.
رئيس اتحاديه نانوايى هاى همدان با اشــاره به 
اينكه تهيه اقالم بهداشــتى براى اين صنف با 
توجه به درآمد كمى كه دارند دشــوار است، 
بيان كرد: تاكنــون هيچ ارگان دولتى حتى يك 
ليتر ماده ضدعفونى كننده در اختيار نانواها قرار 
نداده است، درحالى كه نانواها يكى از مكان هاى 
حساس است و از طرفى استخدام يك نيروى 
جديد براى دريافت پول براى نانواها يك هزينه 
اضافى است كه با توجه به درآمدى كه دارند، 

نمى توانند از عهده آن بربيايند.
گل محمدى با بيــان اينكه برخى پروتكل هاى 
تعريف شــده براى نانواها قابل اجرا نيســت، 
گفت: اســتفاده از دســتكش بــراى نانواها 
امكان پذيــر نيســت چون در كنــار حرارت 
دستكش مى سوزد و در نانوايى گاز مونوكسيد 
كربن توليد مى شــود و زمانــى كه نانوا نان را 
داخل تنــور مى گذارد گاز مونوكســيد كربن 
به صــورت نانوا مى خورد و پس از چندين بار 

ممكن است منجر به خفگى شود.
وى همچنين از ســازمان غذا و دارو و سازمان 
صنعت و معــدن تقاضاى كمك بــراى تهيه 
اقالم بهداشــتى براى صنف نانوايى ها كرد و 
ادامه داد: تاكنون 12 نانوايى در همدان به دليل 
رعايت نكردن فاصله گذارى اجتماعى توســط 

مردم پلمب شده است.
گل محمــدى نان هايــى كه در منــازل توليد 
مى شــوند و در اختيار مردم قرار مى گيرند را 

غيرمجاز دانســت و افزود: هيچ گونه نظارتى 
روى اين نان ها نمى شــود و مردم بدون توجه 

از آنها خريدارى مى كنند.
رئيس اتحاديه صنف نانوايى هاى همدان با بيان 
اينكه صدور پروانه كسب براى هر نوع نان در 
سطح كشور ممنوع اســت، تصريح كرد: سال 
گذشته براى بازسازى نانوايى هاى فرسوده 25 
ميليون وام بــا كارمزد 15 درصد درنظر گرفته 

شد كه استقبالى نشد.
گل محمدى با بيــان اينكه اگر قيمت ها واقعى 
شــوند مشــكالت نانواها و كيفيت نان حل 
مى شــود، گفت: نانواها با توجــه به اينكه 14 
ســاعت كار مى كنند ولى حداقل حقوق قانون 
كار را هم نمى گيرند نه حق مسكن دارند و نه 
حق فرزند و همين سبب شده شرايط زندگى 

براى آنان سخت شود.
سامان دهى  بايد  خانگى  نان پزهاى   

شوند
رئيس اتاق اصناف همدان نيز درباره نان پزهاى 
خانگى اظهار كرد: اتاق اصناف براى توزيع نان 
در سوپرماركت ها طرحى در نظر گرفته است 
كه سوپرماركت ها را موظف كند فقط  نان هايى 
كه كد شناسايى و پروانه بهداشت دارند، توزيع 
كنند، در غير اين صورت با ســوپرماركت هاى 

خاطى برخورد مى شود.
حســين محرابى با بيان اينكــه تمام آردهاى 
قاچاق به مصرف نان پزهاى خانگى مى رسد، 
بيان كرد: 250 واحد نان پزى خانگى داريم و 
بايد يك مساعدت بين اتحاديه خوار و بار و 
اتحاديه نانواها باشــد تا بتوان اين نان پزهاى 
خانگى را سامان دهى كرد كه با تحقق اين امر 
به مقدار چشــم گيرى قاچاق آرد نيز كاهش 

پيدا مى كند.

 ممكن اســت بى مهرى هاى بســيارى به 
رسانه ها شود اما آنچه سبب دوام و ماندگارى 
اصحاب رسانه مى شــود مراجعه به الگوهاى 

ماندگار است.
فرمانده ســپاه انصار الحسين(ع) استان با بيان 
اين مطلب در مراسم گراميداشت روز خبرنگار 
گفت: از رسانه ها مى خواهيم فارغ از سختى ها 
حقايق را بازگو كنند حتى اگر برايشان مشكلى 

به وجود آيد.
به اعتقاد مظاهر مجيدى كار اصحاب رسانه جزو 
سخت ترين مشاغل است؛ زيرا همانند رزمندگان 

در صف نخست مبارزات قرار دارند.
وى به اين نكته هم اشــاره كرد كه مشكالت 
خبرنگاران را در شوراى تأمين مطرح مى كنيم 

و مى خواهيم مرتفع شود.
مجيدى ادامه داد: امروز آسيب هايى در كشور 
و در اســتان ما وجود دارد؛ يعنى ما در استان 
تهديدات و يا فرصت هايى داريم كه بايد آنها 
را شناخته و بيان كنيم تا مسئوالن نيز از وجود 

آنها آگاه شوند.
وى با اشــاره به اينكه در فضاى رســانه نيز 
اگر تمسك به واليت داشــته باشيم آن وقت 
مشكالت برطرف مى شود، گفت: ممكن است 
بى مهرى هاى بسيارى به رسانه ها شود اما آنچه 
سبب دوام و ماندگارى شما مى شود مراجعه به 

الگوهاى ماندگار است.

مجيــدى تاريخ ســازى و 
ثبــت و نــگارش وقايع را 
از جملــه وظايــف خطير 
رســانه ها برشمرد و عنوان 
كرد: رسانه ها در اين جريان 
در صف نخست قرار دارند 
همان   طور كه ديديم، در 41

ســال گذشــته تمام وقايع 
تلخ و شيرين رخ داده براى 
انقالب اسالمى، توسط آنها 

ثبت و ضبط شده است.
فرمانده سپاه همدان افزود: 
كار اصحاب رســانه جزو 
سخت ترين مشاغل است؛ 
در  رزمندگان  همانند  زيرا 
مبارزات  نخســت  صف 

قرار دارند.
مجيــدى با قدردانى از اصحاب رســانه براى 
اطالع رســانى در دوران كرونا و تبيين رعايت 
نكات بهداشــتى و ديگر مســائل براى مردم 
ابراز كرد: ما اگر در باقى عرصه هاى اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و سياســى نيز مشكالت 
را شــناخته و موضوعات را براى مردم تبيين 
و تبديل به گفتمان كنيــم آن وقت مى توانيم 

بسيارى از مشكالت را برطرف كنيم.
فرمانده سپاه همدان گفت: ايجاد تفرقه در جبهه 

مقاومت و افزايش مشكالت 
در منطقه خاورميانه از جمله 
راهبردهــاى جديد ســران 
آمريكاســت؛ زيرا آنها براى 
و  انتخابــات  در  پيــروزى 
كاهش فشــار افكار عمومى 

برخود نيازمند آن هستند.
وى با اشاره به اينكه امسال 
دفــاع مقــدس 40 ســاله 
مى شــود اما به دليل شــيوع 
نمى توانيم  كرونــا  ويروس 
آن طــور كه بايد بــراى اين 
از  افزود:  كنيم،  كار  موضوع 
اصحاب رســانه مى خواهيم 
هر هفتــه بــا درج مطلبى 
درباره مســائل دوران دفاع 
مقدس ما را يــارى كنند تا 

حق اين مطلب نيز ادا شود.
 سپاه بايد مدافع مطبوعات 

حق گو باشد
مدير مسئول روزنامه كيهان همدان نيز با اشاره 
به اينكه ســپاه بايد مدافــع مطبوعات حق گو 
باشد، گفت: ما اصحاب رســانه انتظار داريم 
سپاه پاسداران اســالمى از حرف حق در اين 

جامعه و رسانه ها دفاع كند.
غالمرضا فريدونــى افزود: از نظر رهبر معظم 

انقالب نقد و نظارت، اطالع رســانى شفاف و 
تبادل اخبار از جمله وظايف رسانه ها است.

وى با بيان اينكه داشــتن سابقه در مطبوعات 
چندان مهم نيســت، گفــت: كار كردن براى 
مردم و براى تحكيم مبانى انقالب اســالمى، 
حق گويى و حق طلبى و توجه به درد هاى مردم 

وظيفه اصحاب رسانه است.
در ادامه مســئول بســيج رسانه ســپاه انصار 
الحسين(ع) نيز گفت: خبرنگاران در سال هاى 
گذشــته با حضــور در جامعه و امســال در 
روزهاى كرونايى با حضور در بيمارســتان ها 

وظايف خود را به درستى انجام دادند.
عبــاس محرمى اظهار كــرد: خبرنگاران هيچ 
وقــت از وظيفه اجتماعى خود غافل نبودند و 
با جسارت كامل در عرصه اطالع رسانى تالش 

مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه خبرنــگاران از وظايف 
اجتماعى خــود جداى از حــوزه خبر غافل 
نبودنــد، افــزود: يكى از اقدامــات اجتماعى 
برجسته قشــر خبرى استان كمك به زندانيان 

بى بضاعت و آزاد كردن آنها بود.
محرمى يكى ديگر از اقدامات اصحاب رسانه 
استان را مشاركت در كمك مؤمنانه عنوان كرد 
و گفت: اصحاب رسانه صد هزار قرص نان و 
چند صد بســته كمك مؤمنانه در ايام كرونا به 

نيازمندان توزيع كردند.

گرماى تموز در 
همدان فروكش كرد

 با پايان فعاليت توده هواى گرم در آسمان 
همدان، گرماى تموز در مناطق مختلف اين 

استان كاهش يافت.

كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان 
گفــت: بــر اســاس بررســى نقشــه هاى 
ــتان  ــاط اس ــتر نق ــمان بيش ــواره اى، آس ماه
ــا قســمتى  ــده، صــاف ت ــاعت آين در 72 س
ابــرى، همــراه بــا غبــار محلــى و وزش بــاد 

مى شــود. پيش بينــى 

محمدحسن باقرى شــكيب در گفت وگو با 
ايرنا افزود: در روزهاى آينده ســرعت وزش 
باد در ساعت هاى بعدازظهر در نقاط مختلف 

استان افزايش مى يابد.
وى با اشاره به كاهش دماى هوا در چند روز 
گذشــته، ادامه داد: از ميانه هفته آينده دماى 

نقاط مختلف اســتان بين يك تــا 3 درجه 
سانتى گراد افزايش مى يابد.

كارشناس اداره كل هواشناسى همدان افزود: با 
گرم شدن دماى هوا، دماى برخى نقاط استان 
در چند روز گذشته به 40 درجه سانتى گراد 

باالى صفر نيز رسيد.

رئيس اتحاديه نانوايان همدان:

تهيه اقالم بهداشتـى معضل 
نانوايى هـاى همدان شده است

عرصه هــاى  در  اگــر 
اجتماعــى،  اقتصــادى، 
سياســى  و  فرهنگــى 
و  شــناخته  را  مشكالت 
مردم  براى  را  موضوعات 
تبيين و تبديل به گفتمان 
مى توانيم  وقت  آن  كنيم 
بســيارى از مشكالت را 

برطرف كنيم

نانواها بــا توجه به اينكه 
14 ســاعت كار مى كنند 
قانون  حقوق  حداقل  ولى 
كار را هــم نمى گيرند نه 
حق مسكن دارند و نه حق 
فرزند و همين سبب شده 
شرايط زندگى براى آنان 

سخت شود
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توزيع بيش از 50 سرويس لوازم خانگى 
دركبودراهنگ

 كبودراهنگ- خبرنــگار همدان پيام چهارميــن مرحله رزمايش 
كمك هاى مؤمنانه سپاه ناحيه كبودراهنگ با توزيع بيش از 50 سرويس 

لوازم خانگى برگزار گرديد.
فرمانده ســپاه ناحيه كبودراهنگ با اشاره به فرمان مقام معظم رهبرى 
مبنى بر برگزارى رزمايش كمك هاى مؤمنانه و كمك به خانواده هاى 
نيازمند و آسيبديده از كرونا گفت: در 3 مرحله نخست اين رزمايش 
در شهرســتان كبودراهنگ با محوريت پايگاه هاى مقاومت بســيج و 
همــكارى خيرين، ائمه جمعه و جماعات، مســئوالن و هيأت امناى 
مساجد حدود 3 هزار و 500 بسته معيشتى در بين خانواده هاى نيازمند 

توزيع شد .
محمــود بداغى افزود: عالوه بر اين 3 هزار و 500 بســته، 2 هزار و 
500 بســته معيشتى نيز به صورت خودجوش و مردمى توسط نهادها، 
ارگان ها، هيئات مذهبى و... بين خانواده هاى نيازمند توزيع شده است.
وى گفــت: امروز در مرحله چهــارم از اين رزمايــش، بيش از 50

ســرويس لوازم خانگى با اعتبارى بالغ بر 2 ميليــارد و 500 ميليون 
ريال از طريق قرارگاه محروميت زدايى سپاه و خيرين بين خانواده هاى 

نيازمند توزيع مى شود.
بداغى خاطرنشــان كرد: در ادامه اين رزمايش نيز با لطف خداوند 
در دهه نخســت ماه محرم با ياد ســيد و ســاالر شهيدان حضرت 
اباعبدا... الحســين(ع) تعداد هزار بسته معيشتى در سطح شهرستان 

توزيع خواهد شد.

هزار بسته معيشتى در دهه امامت و واليت 
در مالير توزيع شد

  جانشــين فرمانده ســپاه ناحيه مالير ضمن تبريك اعياد قربان و 
غدير و دهه امامت و واليت اظهار كرد: در دهه امامت و واليت سپاه 
ناحيه مالير در ايام كرونا در راســتاى كمك به اقشــار آسيب پذير و 
كم برخوردار اقدامات متعددى انجام داده است و اين برنامه ها همچنان 

ادامه خواهد داشت.
على اصغر فارسى گفت: به مناسبت اعياد مبارك هزار بسته معيشتى در 
قالب كمك هاى مؤمنانه هر بسته شامل برنج، مرغ، ماكارونى، روغن، 
رب و حبوبات و بالغ بر 300 هزار تومان در ســطح شهرستان مالير 

تهيه شد.
وى در گفت وگو با خبرگزارى بسيج افزود: به همين مناسبت به همت 
حوزه هاى بســيج خواهران و برادران جوكار نيــز اهداى كمك هاى 

معيشتى در گلزار شهداى جوكار برگزار مى شود.
فارسى با اشــاره به برگزارى رزمايش سامن در مسجد المهدى بيان 
كرد: 5 رأس گوســفند در عيد قربان ذبح شده كه در قالب 500 بسته 

قربانى به ارزش 22 ميليون تومان در بين محرومين توزيع شد.
وى در ادامه افزود : تهيه و توزيع 30 بســته لــوازم تحرير در حوزه 

دانش آموزى جوكار از ديگر كمك هاى سپاه ناحيه مالير بوده است.
جانشــين فرمانده سپاه ناحيه مالير در پايان تصريح كرد: همچنين 71 
سرى اقالم سيل زدگان شامل يخچال، فرش و اجاق گاز به ارزش 25 
ميليون تومان كه 2 ميليون و 200 هزار تومان را متقاضى داده و مابقى 
از طريق قرارگاه محروميت زدايى سپاه و بسيج سازندگى پرداخت شده 

كه در ايام دهه امامت و واليت اهدا شد.

رهاسازى گوزن در بند در اسدآباد
 يك رأس گوزن در بند در سطح يكى از روستاهاى تابعه شهرستان 

اسدآباد رها و فرد خاطى نيز دستگيرشد.
فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر 
اينكه فردى در سطح يكى از روســتاهاى تابعه شهرستان اسدآباد به 
نگهدارى غيرمجاز يك رأس گوزن از نوع نژاد شــمالى حفاظت شده 
در داخل دامدارى خود اقدام مى كند، رســيدگى به موضوع در دستور 

مأموران پليس آگاهى قرار گرفت.
افشــين يارى اظهار كرد: پس از اطمينان از صحت موضوع، مأموران 
پليس آگاهى شهرســتان ضمن هماهنگى با مرجع قضايى به آدرس 
اعالمى اعزام شدند و ضمن كشف اين گوزن دربند، دامدار خاطى را 

به مقر انتظامى منتقل كردند.
بــه گزارش پايگاه خبرى پليس، وى در پايان با اشــاره به اينكه برابر 
نظريه كارشناســان ارزش ريالى اين گوزن حفاظت شــده در معرض 
انقراض، 2 ميليارد و 700 ميليون ريال برآورد شــده است، گفت: در 
اجراى دستور مقام قضايى اين حيوان براى بازگردان به دامن طبيعت، 

تحويل اداره محيط زيست شهرستان شد.

 كيفيت نان به ويژه نان سنگك در شهر كبودراهنگ اصال مطلوب 
نيســت. از مسؤالن مربوطه تقاضا داريم رسيدگى و نظارت بيشترى 

داشته باشند.
* رضايى از كبودراهنگ

 تــاالب شيرين ســو به عنوان يك مكان تفريحى و گردشــگرى 
متأســفانه هيچ امكاناتى ندارد. از مســئوالن تقاضامنديم با افزايش 

امكانات، براى رونق بيشتر گردشگرى اين منطقه اقدام كنند.
* زارعى

 برخــى دستفروشــان در خيابان هــاى شــهر همدان ماســك 
مى فروشند و اصًال معلوم نيست كه اين ماسك ها بهداشتى هستند يا 
نه، از مســئوالن مربوطه تقاضامنديم به اين گونه مسائل هم در شهر 
توجه داشته باشند؛ زيرا ماســك هاى غيربهداشتى مى توانند موجب 

بيمارى هاى مختلف ديگر هم باشند.
* رسولى

  ايستگاه دوچرخه ســوارى روبه روى دانشگاه بوعلى سينا بيش 
از يك ســال است كه بدون دليل بسته اســت. دوچرخه سوارى در 
روزهاى تابســتان تفريح ســالمى براى جوانان است. به جاى اينكه 
ايســتگاه ها و پياده راه هاى مختص دوچرخه سوارى را افزايش دهند، 
همان يك ايســتگاه را هم مى بندند. لطفًا ايــن موضوع را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
* آروين از همدان

 چند روزى است كه ساكنان منطقه پشت پارك فامنين با معضل 
قطعى آب مواجه هســتند، از مســئوالن تقاضا داريم به اين موضوع 

رسيدگى كنند.
* شهروندى از فامنين

 لطفا بگوش مسئوالن و مردم برسانيد!
شب گذشــته فرزندانم را به پارك سپيده بردم. اوضاع خوب بود 
و همه از بزرگ و كوچك ماســك زده بودند. پس از يك ساعت 
خانــواده 4 نفره جنوبى درحالى كه باهــم عربى حرف مى زدند و 
مردانشــان هم دشداشه پوشــيده بودند، به آنجا آمدند. هيچ كدام 
ماســك نداشــتند و فرزندانشــان مدام به بچه هاى ديگر نزديك 
مى شدند. فورا از پارك خارج شديم و به سمت بستنى فروشى در 
بلوار بعثت رفتيم. يك خانــواده جنوبى ديگر آمدند، به طورى كه 
بچه هايشــان حتى كفش هم نداشــتند! به همه جا دست مى زدند. 
پرسشم از مسئوالن اســتان اين است آيا بايد صبر كنيم تا همدان 
هم مثل خوزســتان تبديل به وضعيت قرمز شود؟ چرا نه تذكرى 

هست و نه مانعى براى ورود مسافران؟؟
* م.م از همدان

اتمام حجت دادستان نهاوند 
براى صاحبخانه ها و بنگاه هاى امالك

 بــا توجــه بــه فرارســيدن فصــل تابســتان و افزايــش تقاضــا بــراى 
جابه جايــى، ضمــن رعايــت حقــوق اجتماعــى تمامــى مالــكان خانــه 
و بنگاه هــاى امــالك شهرســتان بايــد طبــق مصوبــه كارگــروه تعييــن 
ــش از 15  ــتان بي ــكن شهرس ــاى مس ــاره به ــر اج ــارت ب ــرخ و نظ ن

درصــد افزايــش اجــاره بهــا اعمــال نكننــد.
 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان نهاوند بيان كرد: طبق مصوبه 

جلســه كارگروه تعيين نرخ و نظارت بر اجاره بهاى مسكن شهرستان 
نهاوند كه در نيمه تيرماه جارى برگزار شــد، درباره افزايش اجاره بهاى 
مسكن مقررشد كه با توجه به اجاره نامه سال گذشته 15 درصد افزايش 
نرخ داشته باشند و درصورت رعايت نكردن هريك از موارد مطروحه 
توســط مشــاوران امالك و مالكان، ضمن تأييد موضوع از طرف اداره 
صمــت، اداره اماكن نيــروى انتظامى ارجاع و نســبت به پلمب دفاتر 

اقدام شود.
عباس آزادبخت تأكيد كرد: در راســتاى حمايت از مستأجران و كنترل 
نرخ اجاره بهاى مســكن در شهرســتان چنانچه اجاره بهاى ملكى در 

قرارداد بيش از 15 درصد نســبت به سال گذشته افزايش داشته باشد، 
مستأجران مى توانند با در دست داشتن قرارداد قديم و جديد و معرفى 
نام و مشخصات بنگاه، به اداره صمت شهرستان يا پليس اماكن مراجعه 

و نسبت به تخلف صورت گرفته شكايت كنند.
دادستان عمومى و انقالب نهاوند افزود: مالك خانه چنانچه قصد اجاره 
دادن منزل به اجاره نشــين سابق را نداشته و فرد جديدى را در ملكش 
ساكن كند نيز بايد اين مؤلفه را رعايت كند، يعنى افزايش تا 15 درصد 
با تغيبر مســتأجر تغييرى نمى يابد، در غير اين صــورت طبق قانون با 

متخلفان برخورد قضايى صورت مى گيرد

متن آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرايى كالسه 9900001 موضوع سند رهنى شماره 82760 مورخ 1393/6/29 
دفتر اسناد رسمى شــماره 14 كبودراهنگ اســتان همدان جهت وصول مبلغ 2869200000 
ريال موضوع الزم االجرا و خســارت تأخير الى يوم الوصول پرونده اجرايى كالسه 9900001 له 
بانك كشــاورزى (شعبه كبودراهنگ) عليه رحم خدا ســيف فرزند محمد نبى به شماره ملى 
3960181175 و شماره شناسنامه 18100 و شركت سبز پويان زاگرس مبادرت به صدور اجراييه 
نموده است اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده است سپس به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه 
برابر نظر كارشناس رسمى دادگســترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل 
مى باشــد پالك ثبتى 594 فرعى از 439 فرعى از 3 اصلى استان همدان كه برابر نامه شماره 
99/ن/419 مورخ 99/2/11 اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند به مساحت 300 مترمربع ملكى رحم 

خدا سيف ثبت و سند مالكيت صادر گرديده و محدود است به حدود:
شماالً: به طول 12 متر پى است به خيابان 10 مترى 

شرقاً: به طول 25 متر پى به پى پالك 595
جنوباً: به طول 12 متر پى به پى پالك 627

غرباً: 25 متر پى به پى پالك 593
و بنا به نظر كارشناس رســمى دادگسترى واقع در نهاوند فرماندارى كوچه فرهنگ 4 شرقى 
پالك 74 پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1399/06/05 در اداره ثبت 
نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و... تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً 
وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(م الف 646)
تاريخ انتشار آگهى: 1399/05/19

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد  و امالك نهاوند 

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

برابــر رأي شــماره 139960326006000618 مــورخ 1399/4/25 هيــأت اول موضــوع 
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــارض  ــه و بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل رســمي مســتقر در واحــد ثب
ــنامه 1628  و  ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد رحي ــات فرزن ــدر بي ــاى صف متقاضــى آق
ــد  ــك واح ــگ ي ــش دان ــر در ش ــادره از مالي ــى 3930456613 ص ــماره مل ش
ــع در  ــي واق ــالك 63اصل ــع قســمتى از پ ــه مســاحت 2750 مترمرب ــدارى ب دام
روســتاى بابلقانــى بخــش 5 ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى موســى عليــارى 

ــده اســت.   بابلقانــى محــرز گردي
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ل
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت 
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف  دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــه مراجــع  ــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 181)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/03

محمدرضا امينى
 رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

برابــر رأي شــماره 139960326034000424 مورخــه 1399/04/28 هيــأت موضــوع قانــون 
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
ــه بالمعــارض  ــات مالكان در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرف
ــادره  ــنامه 655 ص ــماره شناس ــه ش ــا ب ــد رض ــان فرزن ــدى تركم ــاى مه ــي آق متقاض
ــالك  ــع تحــت پ ــه مســاحت 220 مترمرب ــه ب ــاب خان ــك ب ــدان در ششــدانگ ي از هم
175/10404 واقــع در حومــه بخــش 2 همــدان خريــداري مــع الواســطه از حســين متيــن 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالكيــت  15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
ــه  ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف  ــاه اعتــراض خــود را ب مــدت دو م
مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس ــد. بديه ــم نماين تقدي

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 627)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/19

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  6479599705 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــه بهرام معصوم
كالســه 112/9900202ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان ابراهيــم ناصــرى بــه شــماره شناســنامه  6479599071 در 
تاريــخ 1398/11/28 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 
ــه شــماره  ــد ابراهيــم ب ــه: 1-جليــل ناصــرى فرزن آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت ب
ــادل  ــى 2-ع ــر متوف ــدان پس ــادره از هم ــد1368 ص ــنامه 3860107798 متول شناس
ــادره  ــد1383 ص ــنامه 6470092561 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهي ــرى فرزن ناص
ــماره  ــه ش ــم ب ــد ابراهي ــرى فرزن ــه ناص ــى 3-عاطف ــر متوف ــخور پس ــراء و پيش از ش
ــى  ــر متوف ــخور دخت ــراء و پيش ــادره از ش ــد1376 ص ــنامه 6470078931 متول شناس
ــد1371  ــنامه 6470006620 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب ــد ابراهي ــرى فرزن ــه ناص 4-فاطم
ــالمعلى   ــد اس ــى فرزن ــه بهرام ــى 5-معصوم ــر متوف ــخور دخت ــراء و پيش ــادره از ش ص
ــد1351 صــادره از شــراء و پيشــخور همســر متوفــى  ــه شــماره شناســنامه 1119 متول ب
ــه شــماره شناســنامه 2 متولــد1318 صــادره از شــراء  6-اصغــر ناصــرى فرزنــد اكبــر ب
و پيشــخور پــدر متوفــى 7-فاطمــه يوســفى فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 
ــا انجــام تشــريفات  9 متولــد1325 صــادره از شــراء و پيشــخور مــادر متوفــى اينــك ب
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي ظــرف يــك م
(م الف 137)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهي حصر وراثت
آقــاى رضــا ولــى پــور داراى شــماره شناســنامه  4040024729 بــه شــرح 
دادخواســت كالســه 308/99 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده 
و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان فرحنــاز پرچمــى دليــر به شــماره شناســنامه  
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 99/5/1 در اقامت 7917 در تاري
ــد  ــور فرزن ــى پ ــا ول ــه: 1-رض ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
بهــروز بــه شــماره شناســنامه4040024729 فرزنــد متوفــى 2-مرضيــه ولــى پــور 
فرزنــد بهــروز بــه شــماره شناســنامه3033 فرزنــد متوفــى 3-فاطمــه ولــى پــور 
ــور  ــى پ ــروز ول ــى 4-به ــد متوف ــه شــماره شناســنامه1301 فرزن ــروز ب ــد به فرزن
فرزنــد بهــروز بــه شــماره شناســنامه4577 فرزنــد متوفــى 5-فيــروز ولــى پــور 
ــا  ــك ب ــى اين ــد متوف ــنامه4040197828 فرزن ــماره شناس ــه ش ــروز ب ــد به فرزن
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد 
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. 
(م الف 258) 

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف
 اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى ستار غفارى لطف داراى شماره شناسنامه  18 به شرح دادخواست كالسه 310/99 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نيمتاج حياتى 
به شماره شناســنامه  8 در تاريخ 95/5/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1-نازنين احمدى فرزند غفار به شماره شناسنامه 
1028 فرزند متوفى 2-زينت غفارى لطف فرزند غفار به شناسنامه 1341 فرزند متوفى 3-ستار 
غفارى لطف فرزند غفار به شناســنامه 18 فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 259) 
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

كارت پرسنلى محمدرضا پورش همدانى فرزند ناصر به شماره 
ملى 3874487334 شركت فرودگاه ها و ناوبرى كشور (فرودگاه 

همدان) به شماره پرسنلى 20403000953 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 در 144 روســتاى اســتان زير 20 خانوار 
زندگى مى كنند و بدون بستر اينترنت هستند، 
از آنجايــى كه كالس هايشــان فقط يك يا 2 
دانش آموز دارد، تدريس براى آنها به صورت 

حضورى انجام مى شود.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با 
اعالم اينكه استان همدان در بحث برنامه شاد، 
جزو استان هاى برتر كشــور است، بيان كرد: 
به عنوان نخستين استان آموزش در صداوسيما 
را نيز بــراى دانش آموزان آغــاز كرديم. صد 
درصد مديران، 80 درصد دانش آموزان، و 98
درصد معلمان ما از برنامه شاد استفاده مى كنند.

محمد پورداود با بيان اينكه بيش از 90 درصد 
دانش آمــوزان در مدارس ثبت نــام كرده اند، 
توضيــح داد: اين اطمينــان را مى دهيم تمام 
بسترها براى آموزش دانش آموزان فراهم شده 
و اگر دانش آموزان امكانات پيوستن به آموزش 
مجازى را ندارند در تالش هســتيم مشكالت 
آنها رفع شود و ســال تحصيلى پرنشاطى را 

خواهيم داشت.
وى بيان كرد: 144 روستا در استان وجود دارد 
كه زير 20 خانوار در آنجا زندگى مى كنند، اين 
روستاها بستر اينترنت ندارند و از آنجايى كه 
كالس هايشــان فقط يك يا 2 دانش آموز دارد، 
تدريس براى آنهــا به صورت حضورى انجام 

مى شود.
پــورداود با اعالم اينكه 3 ســناريو براى آغاز 
سال تحصيلى آينده درنظر داريم، مطرح كرد: 

درصورتى كه وضعيت ســفيد باشد كالس ها 
حضورى برگزار خواهد شد، اگر كرونا از بين 
نرفته باشــد كالس ها به صورت مجازى ادامه 
داده خواهد شد و يك برنامه سومى نيز برگزار 
كه احتمــال آن قوى تر اســت، در آن برنامه 
كالس ها از 15 شــهريور آغــاز و تعطيالت 
پنجشنبه ها نيز لغو مى شود. در وضعيت قرمز 
كالس ها مجــازى، در وضعيت زرد كالس ها 
نوبتى و در وضعيت سفيد كالس ها مانند مهر 

98 حضورى خواهد بود.
وى در ادامــه با بيان اينكه آموزش و پرورش 
اســتان در بســتر تعاملى كه داشــته توانسته 
موفقيت هايى كسب كند، توضيح داد: نخستين 
اولويت ما كرامت معلمان اســت، مى خواهيم 
كرامتشــان در صدر قرار گيــرد و هيچ كدام 
رنجشى نداشــته باشــند؛ بنابراين در تالش 
هستيم اقامتگاه هاى ورزشى، رفاهى و تفريحى 
را براى همكارانمان توســعه دهيم و از زمان 
آغاز فعاليت در اين جايگاه، پروژه ساخت ده 
استخر را كليد زديم كه 2 استخر به بهره بردارى 
رسيده و مابقى آنها نيز در آستانه افتتاح است.

وى در گفت وگو با ايســنا ادامــه داد: تالش 
و  دانش آمــوزى  اردوگاه هــاى  مى كنيــم 
درمانگاه هــاى فرهنگيان را توســعه دهيم و 
پرداختــى همكارانمان را بــه حد قابل قبولى 

برسانيم.
وى در رابطــه با موفقيت هاى اداره آموزش و 
پرورش استان در ســال گذشته، بيان كرد: ما 

توانستيم رتبه نخســت در شوراى آموزش و 
پرورش كشور را كسب كنيم و در اجالس 28 
نماز رتبه نخست اقامه نماز در مدارس را ميان 

كل دستگاه ها به دست آورديم.
پــورداود ادامه داد: رتبه نخســت پوشــش 
تحصيلى و آموزش از راه دور، رتبه نخســت 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، رتبه نخست 
راهيان نــور، رتبــه دوم طرح شــهيد بهنام 
محمدى و رتبه ســوم در پــروژه مهر نتيجه 

فعاليت همكاران ما بود.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان تبيين 
كرد: توانســتيم امتحانات نهايــى را نيز بدون 
مشكل برگزار كنيم و در حوزه سوادآموزى نيز 
يك درصد از ميانگين كشــورى كه 95 است، 

باالتر هستيم.
وى افــزود: در بخــش دانش آمــوزان نيز ما 
موفقيت هاى زيادى كســب كرديم، ده ســال 
بود كه در اســتان همدان رتبه زير ده نداشتيم 
اما ســال گذشته خانم موسوى از مدرسه آمنه 
توانست رتبه 4 كنكور را كسب كند. او حافظ 
قرآن نيز است و تربيت تمام ساحتى آموزش 

و پرورش در وى شكل گرفته است.
وى در ادامــه با تبريــك روز خبرنگار اظهار 
كرد: خبرنگاران و معلمان، 2 عنصر در جامعه 
هســتند كه فعال و اثرگذارند و كار آنها داراى 
قرب و منزلت است، آنها عنصر آگاهى بخشى 
جامعه هســتند و تالش مى كنند مشــكالت 
جامعه حل شود تا توسعه و تعالى شكل بگيرد.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان ادامه 
داد: معلمان و اصحاب رســانه هر 2 از قلمى 
اســتفاده مى كنند كه خدا به آن قسم خورده و 
انسان هاى مهمى هســتند كه زدودن جهل و 

آگاهى بخشى جامعه را انجام مى دهند.
وى با اعالم اينكه استفاده از ظرفيت رسانه ها 
يكى از ابزارهايى است كه در دستگاه عريض 
و طويل آمــوزش و پرورش از آن اســتفاده 
مى شود، توضيح داد: اگر مسئوالن از رسانه ها 
استفاده كنند دستاورد عظيمى به دست خواهند 
آورد. تعاملى كه بين دستگاه ها و رسانه ها بايد 
وجود داشته باشد، مى تواند حالوت بزرگى را 
به دنبال بياورد. اگر رســانه اى انتقاد هم داشته 
باشــد بنده آن را به ديده منت مى پذيرم؛ زيرا 
معتقــدم تفكر از 5 مرحلــه جامعيت، تعمق، 
انتقادپذيرى  و  انعطاف پذيــرى  كنجــكاوى، 
تشكيل مى شود و اگر كســى به تفكر اعتقاد 
داشــته باشــد، انعطاف پذير و انتقادپذير هم 

است.
پورداود با اشاره به اينكه خبرنگاران مشكالت 
زيادى دارند، حق و حقوق آنها ناچيز اســت 
اما نهايت تالش و ايثارگــرى را دارند، ادامه 
داد: از تمامى اصحاب رســانه كه با آموزش 
و پرورش در ارتباط و تعامل هســتند تشكر 
مى كنم و خود را عضــو كوچكى از خانواده 
بزرگ رسانه مى دانم و هميشه ارادت خودم را 
ابالغ كردم و از خدا مى خواهم نعمت سالمتى 

را به شما ارزانى بدارد.

بوستان سيفيه 
با نرده هاى فلزى 

ايمن سازى مى شود
 در راستاى ارتقاى امنيت و جلوگيرى از 
تردد موتورسواران، طرح حصاركشى پيرامون 
بوســتان تاريخى ســيفيه با نرده هاى فلزى 
در دست اقدام اســت. رئيس سازمان سيما، 
منظر و فضاى ســبز شهرى شهردارى مالير 
از اجراى طرح ايمن ســازى بوستان تاريخى 
ســيفيه خبر داد و گفت: يكى از دغدغه هاى 
جدى شهروندان هنگام ورود به بوستان هاى 
شهر، تردد موتورسيكلت ســواران است كه 
سبب ايجاد ناامنى در اين مكان هاى عمومى 

شده است. 
مهــدى بهرامــى با اشــاره به اينكــه تردد 
موتورســواران آرامــش شــهروندان را بهم 
مى ريزد و گاهى حــوادث ناگوارى به وجود 
مى آورد، هدف از اجراى اين طرح را ممانعت 
از تردد موتورسواران، كاهش جرايم، افزايش 

احســاس امنيت مردم و پاك سازى سيماى 
بوستان هاى شهر به ويژه بوستان تاريخى سيفيه 

از كجروى ها و نابهنجارى ها برشمرد.
وى اهميت فضاى ســبز شــهرى در حيات 
شــهر و پايدارى آن و تأثير فيزيكى، طبيعى 
و اجتماعى آن در سيســتم شــهرى را امرى 
انكارناپذير دانســت و تأكيد كرد: بوستان ها 
بايد يكى از امن ترين مكان هاى شهرى براى 

استفاده شهروندان باشد.

كشف 32 فقره 
سرقت در همدان

32 فقره سرقت و همچنين باند سارقان، 
اماكن سرقت و يك دستگاه خودرو مسروقه 

در استان همدان كشف شد.
رئيس پليس آگاهى استان همدان گفت: در پى 
وقوع چند فقره سرقت از باغات و كارگاه هاى 
شهرســتان همدان با اين شيوه كه سارقان در 
يك گروه 3 نفره با يك دســتگاه پيكان وانت 
با تخريب قفل در ورودى به سرقت وسايلى 
از قبيل آهن آالت، كــف كش، موتور برق و 
در و پنجره اقدام مى كردند، بررســى موضوع 
به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان مبارزه 

با سرقت پليس آگاهى استان قرار گرفت.
على اســدبيگى افزود: با اقدامات اطالعاتى 
و به كارگيرى شــگردهاى پليسى، يكى از 
سارقان ســابقه دار در اين زمينه شناسايى و 
درحالى كه يك تن سير را سرقت كرده و در 

داخل حياط خود درحال تقسيم آن بود، در 
يك عمليات غافلگيرانه دستگير و از وى يك 
دستگاه خودرو پژو 206 سرقتى كشف شد.

وى ادامه داد: متهم در بازجويى ها و تحقيقات 
فنى و با مشاهده مستندات و داليل و مدارك 
موجود به 32 فقره سرقت اماكن خصوصى 
به ارزش تقريبى يك ميليارد و 600 ميليون 
ريال با همدستى 2 نفر از دوستانش اعتراف 
كرد.اســدبيگى با اشاره به اينكه با راهنمايى 
سارق دســتگير شده همدســتانش نيز در 
2 عمليات جداگانه دســتگير شــدند، بيان 
كرد: تمامى محل هاى سرقت و مالباختگان 
شناسايى و پرونده به دادسرا ارسال و متهمان 

از آن طريق روانه زندان شدند.
وى در پايــان گفــت: اســتفاده از نگهبان، 
بى تفاوت نبودن نســبت به رفت و آمد هاى 
مشكوك در اماكن خصوصى، گزارش موارد 
مشكوك و اســتفاده از سيستم هاى حفاظتى 
فيزيكى و امنيتى، سبب كاهش سرقت اماكن 

و باغات مى شود.

مديركل آموزش و پرورش استان 
با اشاره به برگزارى كالس هاى مجازى

144 روستاى 
همدان بدون 
اينترنت است 
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محمد ترابى »
نخستين  فالحى  احمدحسين  حجت االسالم   
تجربه حضور در مجلس شوراى اسالمى را در 
همدان  نماينده  داشــت.  خواهد  خود  كارنامه 
و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با سابقه 
حضور در هيأت علمى دانشگاه پيام نور همدان 
و فعاليت هــاى مرتبــط در زمينه هاى تدريس 
و آموزش، با عضويت در كميســيون آموزش 
و تحقيقــات مجلس، به عنوان ســخنگوى اين 

كميسيون برگزيده شد.
وى كه اصل كار خود را بر اساس گفتمان سازى 
مى داند، همــواره بر ايجاد نــگاه گفتمانى در 
جامعه براى تحقق اهداف انقالب تأكيد مى كند.

رئيس فراكسيون جبهه مقاومت و آزادى قدس 
مجلس، هدف مجلس از تشكيل فراكسيون هاى 
انقالب اســالمى، جبهه مقاومــت، گام دوم و 
دانش بنيان را تحقق بيانيه  گام دوم انقالب اعالم 

مى كند.
وى نظارت كردن بر عملكرد مسئوالن را يكى 
از رســالت هاى مطبوعات و رسانه ها دانسته و 
معقد اســت كه فضاى محافظه كارى حاكم بر 
شــهر، عملكرد مسئوالن شهرســتان همدان را 

پايين آورده است.
فالحى با طرح پرسشــى مبنى بر اينكه چرا با 
از  مســئوالن  برخى  تعريف  و  رضايت  وجود 
عملكرد خود، از هزار نقطه محروم در كشور 2 

نقطه تنها در شهرستان همدان است؟ اين مسأله 
را شايد كســى نداد، ولى 18 روستا در فامنين 
هنوز آب آشــاميدنى ندارند و با تانكر برايشان 
آب مى برند. با توجه به اين كاســتى ها مى توان 
به اين نتيجه رسيد كه اين مشكالت رصد نشده 
و هنوز هم نمى شود. فســاد هاى ادارى كه در 

برخى قسمت ها وجود دارد بايد پيگيرى شود.
نماينــده همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اسالمى براى تسهيل امور رسيدگى به وظايف 
نمايندگى خود كه در 2 بخش مجلس و استان 
اســت و جلوگيرى از تداخــل اين وظايف با 
يكديگر از 16 كارگروه تخصصى در حوزه هاى 
مختلف به همراه تعدادى از كارشناســان بهره 

گرفته است.
وى توانســته با ســاير نمايندگان در مجلس 
شوراى اسالمى ارتباطات خوبى برقرار كرده و 
در بحث منطقه اى، با استان هاى همجوار مانند 
كردســتان و كرمانشاه براى رســيدن به منافع 

مشترك استانى در تعامل بوده است.
فالحى روزخبرنــگار را بهانه اى قرار داد تا با 
حضور در دفتر همدان پيــام، بيانگر اين مهم 
باشد كه او فضا و تعامل با رسانه ها را به خوبى 
مى شناسد. اين حضور مى تواند نويددهنده آغاز 
دوباره و متفاوتى براى تعامل هرچه بيشتر ميان 

نمايندگان مجلس با رسانه باشد.
رئيس فراكسيون جبهه مقاومت و آزادى قدس 

مجلس، ضمن تبريك روز خبرنگار و قدردانى 
از زحمات اصحاب رســانه، در رابطه با اين 
فراكسيون گفت:  فراكسيون جبهه مقاومت پس 
گسترده ترين  اسالمى  انقالب  فراكسيون-   – از 
فراكســيون حال حاضر مجلس به شمار مى آيد 
در مجلس پيگير مباحثى همچون گرانى مسكن 
و طــرح دوفوريتى كه در اين بــاره تصويب 
شد(دريافت ماليات بر خانه هاى خالى)، پرسش 
از مسئوالن از جمله پرسش از رئيس جمهور و 

وزرا در مجلس و... هستيم.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراى اســالمى در رابطه با برگزارى كنكور 
99 تشريح كرد: طبق آخرين تصميمات اتخاذ 
شده، قرار شــد كه كنكور با نظارت 8 نفر از 
اعضاى كميسيون هاى مجلس(كميسيون آموزش 
و تحقيقات، كميســيون بهداشــت و درمان، 
كميســيون فرهنگى)، 5  و  كمسيون اجتماعى 
نفر از وزارت بهداشت برگزار شود. در همين 
رابطه 2 نشست برگزار شد كه يك نشست آن با 
حضور وزراى بهداشت، علوم و ورزش بود كه 
قرار بر اين شد كه از ورزشگاه ها براى برگزارى 

كنكور استفاده شود.

فالحى در ادامه با بيان اينكه نظارت، رســالت 
رســانه ها براى جلوگيرى از فســاد اســت، 
افزود: متأســفانه اجراى اصل 44 در استان با 
مشكالتى مواجه بوده است. به طور مثال خيلى 
از شركت هايى كه در استان واگذار شده است، 
با مشــكالتى همراه بوده كه متأسفانه موجب 
بيكارى هزارن كارگر در ســطح اســتان شده 
اســت. البته توانستيم جلوى تعدادى از آنها را 

با كمك كارشناسان بگيريم.
وى ادامــه داد: مهم ترين ابزار ما براى برخورد 
با مفاسد، ديوان محاسبات است. به مديران در 
اســتان گفته ايم كه درصورت تخلف در وحله 
نخســت به آنان تذكر خواهيم داد. با اين حال 
اگر مديران در نوع رويكرد خود اصالحى انجام 
ندهند در وهله آخر طرح پرســش از وزير و 
پرســش از عملكرد مديران را در دستور كار 

قرار خواهيم داد. 
نماينده همدان در مجلس شــوراى اسالمى در 
رابطه با مديران اســتان گفــت: براى ما مالك 
مديران جناح سياســى آنان نيست، در مسأله 
خدمت به مردم از هر طيف و جناحى باشد از 
آن حمايت مى كنيم. براى ما جناح مهم نيست و 

مالك ما خدمت به مردم است. 
فالحى با بيان اينكه برخى از مسائلى كه پيگير 
آنها هســتيم در هفته هاى آتــى به ثمر خواهد 
رسيد و در رابطه با مســائل درحال پيگيرى، 
گفت: يكى از مهم تريــن دغدغه هايى كه پس 
از انتخابــات پيگير آن بوده ايم، مســأله ايجاد 
اشتغال براى جوانان، احياى شركت هاى تعطيل 
شده و پشــتيبانى از آنها براى احيا  و استفاده 
از ظرفيت اين شــركت ها و توجه به مؤسسات 
و پژوهش هاى دانش بنيان است كه سهم استان 
در علوم دانش بنيان پاييــن بود و از همين رو 
در  همدان  اســتان  كشورى  رتبه بندى هاى  در 

رده هاى آخر قرار دارد.
وى در ادامه افزود: راه نجات اقتصاد كشــور 
دانش بنيان  پژوهش هاى  و  شــركت ها  بر  تكيه 
است، اين دانش به طور مستقيم وارد بنگاه هاى 

تجارى بر خالف نفت و گاز مى شود. 
اگر اكنون در كشور 6 هزار شركت دانش بنيان 
داريــم بايد اين عدد را به 65 هزار شــركت  

برسانيم.
در ادامــه فالحى به پرســش هاى خبرنگاران 

همدان پيام پاسخ داد كه در ادامه مى خوانيد:

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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 در برگزارى كنكور دكترى شــاهد آن 
بوديم كه پروتكل هاى بهداشتى در ابتدا و 
حين برگزارى آزمون به خوبى رعايت شده 
بود، اما پس از اتمام آزمون شاهد ازدحام 
پروتكل هاى  نكــردن  رعايت  و  داوطلبان 
كنكور  برگزارى  براى  آيا  بوديم،  بهداشتى 
سراسرى تدابيرى در اين زمينه اتخاذ شده 

است؟
داوطلبان موظفند كه چند نكته را رعايت كنند؛ 1. 
هنگام رفتن به حوزه آزمون 2. موقع نشســتن سر 
جلســه و حين برگزارى آزمون 3. پس از آزمون و 
در حين مسير بازگشت از جلسه 4. تجمع نكردن 
جلــوى ورودى هاى حوزه هاى برگــزارى آزمون 
اســت؛ در نهايــت اينكه خانواده هــا به هيچ وجه 

داوطبان را همراهى نكنند.
اين مســائل از طــرف وزارت بهداشــت نظارت 
خواهد شــد. خانواده ها نگران نباشــند، قرار شده 
اســت در فضاى صد نفرى تنها 20 نفر را مستقر 
كنند و از همين رو از فضاى ورزشگاه ها نيز استفاده 

 خواهد شد.
استان  نمايندگان  مجمع  تصميمات  آيا   
براى نمايندگان معين بهار و كبودراهنگ از 

طرف هيأت رئيسه مجلس تأييد شد؟
مجمع نمايندگان استان در اين رابطه تصميم گرفته 
و به هيأت رئيسه ابالغ كردند، اما هنوز اين مسأله 
تأييد و نهايى نشده است. نمايندگان مجمع به دليل 
گســتردگى اين حوزه انتخاباتى، پيشنهاد دادند كه 
2 نماينــده به عنــوان نمايندگان معيــن اين حوزه 
انتخاب شوند كه اين مسأله براى هيأت رئيسه مبهم 
بوده و قرار شــد يكشنبه (امروز) در جلسه اى اين 
مسأله بررسى شــده تا معين حوز ه انتخاباتى بهار 
و كبودراهنگ با 2 يا با يك نماينده مشخص شود.

2 نماينده انتخاب شده از سوى مجمع 
نمايندگان استان براى شهرستان هاى بهار 

و كبودراهنگ چه كسانى بودند؟
در جلســه مربوطه 3 تن از نماينــدگان براى اين 
منصب اعــالم آمادگى كردند و ســايرين به دليل 
مشغله كارى ونبود زمان كافى داوطلب نشدند. بنده 
و آقايان آزاديخواه و لطفى اعالم آمادگى كرديم كه 
بــا رأى گيرى در ميان اعضاى مجمع، بنده به عنوان 
نماينده معين شهرســتان بهار و آقــاى آزاديخواه 
به عنوان نماينده معين شهرستان كبودراهنگ انتخاب 

شديم.
 نظر شــما در رابطه با طرح شــفافيت 

آراى نمايندگان در مجلس چيست؟
شــفافيت آراى نماينــدگان كــه در مجلس اعالم 
وصول شــده، اعالم رأى الكترونيك نمايندگان در 

مجلس است و ديگر رأى ها نظير گلدانى را شامل 
نمى شود. 

 يكى از ايرادات وارده به طرح شفافيت 
آرا اين اســت كه نماينــدگان مجلس كه 
به عنوان كارشناســان و متخصصان امور، 
وارد مجلس مى شوند در برابر عوام مردم 
كــه از تخصص الزم برخوردار نيســتند، 
قضاوت خواهند شــد و اين مسأله موجب 
مى شــود كــه نمايندگان مجلــس براى 
جلب رضايت عموم مردم غيركارشــناس 
در مســائل مطرح شــده، ســطحى تر و 

غيرتخصصى تر عمل كنند. نظر 
شما در اين رابطه چيست؟

يكــى از آفت هــاى حــال حاضر 
مجلس، هميــن بحث رضايت مندى 
عــوام جامعه اســت كه بــه تعبير 
شــما ايشــان را افراد غيرمتخصص 
مى خوانيــد. هــر دقيقــه از صحن 
علنى مجلس شــما دقــت كنيد كه 
چه ميزان براى مملكت هزينه  در بر 
دارد. اگر بــه نطق هاى مجلس دقت 
 كنيد بيشــتر آنها با حواشــى زيادى 
همراه اســت؛ زيرا خيلى از آنها در 
دستور نبوده و غيركارشناسانه است. 
برخى نمايندگان ســعى مى كنند در 
همه  زمينه ها اظهار نظــر كنند؛ زيرا 
مى خواهند خود را به موكالن حوزه 
انتخاباتى خود پرتالش نشــان دهند 
و اين افــراد به ميــزان اثرگذارى و 
در دســتور بودن نطق خود اهميتى 
نمى دهند. اين مسأله (عوام گرايى) در 
مجلس تبديل به آفت شــده است و 

اين مسأله بايد اصالح شود. 
با اين حال شــاهد اين هســتيم كه 
برخى نماينــدگان در رابطه با همه 
مسائل نطق نكرده، و همواره درحال 
انجام كار تخصصــى در حوزه هاى 
تخصصى و سركشــى و نظارت بر 

دستگاه هاى ذى ربط هستند.
 بــه نظر بنــده در اين قســمت از 
مجلس بايد شفافيت صورت بگيرد. 
منظور اين اســت كه صاحب نظران 
نمايندگان  نطق هاى  كارشناســان  و 
مجلس را مــورد ارزيابى قرار دهند. 
ارزيابى كنند كه يك نماينده در سال 
چند نطق سالم، چند نطق اضطرارى 
و چند تذكر داشــته اســت و از اين 

مجموع چه تعداد اثرگــذار بوده و به منظور جلب 
رضايت عوام و تفكرات پوپوليستى نبوده است.

 آيا اين مسأله در پرسش از وزير امور 
خارجه در مجلس شوراى اسالمى نيز اتفاق 
افتاد؟ زيرا برخى نمايندگان از وى درباره با 

مسائل اقتصادى پرسش پرسيدند؟
اتفاقاً بايد بگويم كه يكى از رســالت هاى سياست 
خارجى بحث اقتصادى اســت. برخى كشور ها در 
حوزه سياست خارجى خود از 50-40 كارشناس 
مســائل اقتصادى بهره مى برند. در ده سال گذشته 

سياست خارجه در بحث مسائل اقتصادى ضعيف 
عمل كرده است. اكنون شاهد اين هستيم كه كشور 
با بيشتر كشور هاى همجوار خود دچار چالش شده 
است و اين مسأله نشان دهنده ضعف وزارت امور 

خارجه كشور است.

ضرورت استفاده از روش هاى خالقانه در 
برپايى آئين هاى ويژه محرم 

  نحوه برگزارى آئين هاى ويژه ماه محرم و شــهادت ســرور 
و ساالر شــهيدان امام حســين(ع) از جمله مباحثى است كه در 
جلســات اخير ســتاد ملى مقابله با كرونا مطرح و تصميماتى نيز 

در اين زمينه اتخاذ شده است.
البتــه مصوبــات اين ســتاد و تصميماتى كه با توجه به شــرايط 
اضطرارى امسال گرفته شده يا احتماال اتخاذ خواهد شد، موضوع 
بحث ما نيســت، اما نوع نگاه به اين موضوع بسيار مهم به ويژه از 

بعد سياســى و رسانه اى از اهميت خاصى برخوردار است.
در يكى دو هفته اخير شــاهد بوديم كه هم در فضاى سياســى و 
هم رســانه اى ديدگاه ها و نظراتى مطرح و هر كس از ظن خود به 

بود. پرداخته  مسأله اى  چنين 
فصل مشــترك تمام اين مباحث 2 نكته مهم و اساسى است، يكى 
اهميت مراســم و آئين هاى ويژه محرم كه از محورهاى اعتقادى 
مســلمانان به ويژه شيعيان است و ديگرى اهميت مسائل بهداشتى 
كــه رعايت آنها از جهــات مختلف از جمله دســتورات دينى و 

مذهبى الزم و ضرورى است.
در اهميت برنامه هاى محرم به ويژه تاســوعا و عاشورا همين بس 
كه وقتى در اهداف مقدس حركت امام حســين(ع) دقت مى كنيم، 
متوجه مى شــويم كه مســأله احيا و نجات اســالم اهميت بااليى 

دارد.  
نــگاه راهبــردى به بحث عاشــورا و قيــام حضــرت اباعبدا... 
الحســين(ع) بيانگر آن اســت كه اين حركــت تاريخى با حيات 

اسالم و آينده مسلمانان گره خورده است.
گذشــته از مســائل عاطفى، عشــق و دلدادگى به امام حسين(ع) 
ريشــه در اعتقاد و آرمانى دارد كه سرنوشــت جهان اسالم به آن 

دارد. بستگى 
بر اســاس چنين نگاهى اســت كه برپايى آئين هاى ويژه محرم از 

است. برخوردار  مضاعفى  اهميت 
بر همين اســاس است كه در آرمان هاى انقالب اسالمى ما آموزه هاى 
دينى و مذهبى مبنا بودند و تاســوعا و عاشورا از جايگاه ويژه اى در 

حركت انقالبى مردم ايران برخوردار بوده است.
از ســوى ديگر سالمتى افراد بر اســاس دستورات دينى كه حفظ 
جان و حيات را به عنوان يك اهم مطرح كرده اســت و حتى گاه 
مى تــوان واجبى را بــه خاطر آن، به طور موقــت متوقف كرد، از 
جملــه ضرورت هايى اســت كه همواره و براى هميشــه بايد مد 

باشد. نظر 
جمع بين اين 2 مقوله به نوع نگاه ما به آن بســتگى دارد و شيوه 
منطقــى در توجه به شــعائر مذهبى و برپايــى آئين هاى ويژه در 

مناســبت ها با حفظ سالمتى و توجه به نكات بهداشتى است.
البتــه نگاه هــاى افراط گونه و تفريط گونــه در پرداختن به اين 2

موضوع با چالش جدى مواجه شدند و حتى به بن بست رسيدند، 
اما امت اســالمى نه بر اساس چنين نگاه هاى اشــتباه، بلكه مبتنى 
بر عقايد ناب و خالص خود كه ريشــه در عشق به اهل بيت(ع) 
دارد، راه منطقــى و عقالنــى را مــى رود و كارى خواهد كرد كه 
ضمن رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى، با استفاده از شيوه هاى 

متفاوت آئين هاى ويژه محرم نيز برگزار گردد.
 از طرفى رســانه هاى بيگانه و عمدتا معاند نيز در هفته هاى اخير 
تالش كردند موضوع محــرم را به عنوان يك چالش جدى جلوه 
دهنــد، درحالى كه واقعيت جارى در فضــاى جامعه چيز ديگرى 
است و مردم با هوشيارى و هوشــمندى برنامه هاى ويژه اين ماه 
را پيش خواهند برد؛ به  گونه اى كه هم بزرگداشــت قيام حســينى 

صورت گيرد و هم ســالمتى عزاداران حسينى حفظ شود.  
در اين ميان اســتفاده از روش هاى ابتكارى و خالقانه كه متناسب 
با شرايط موجود باشد و به تحقق اهداف ما در بزرگداشت محرم 

كمك كند بسيار حائز اهميت است.

مخالفت چين با قطعنامه آمريكايى تمديد تحريم 
تسليحاتى ايران

 ســخنگوى وزارت امــور خارجه چين گفت كه كشــورش با پيش نويس 
قطعنامه ارائه شده از سوى آمريكا براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران مخالف 

است.
به گزارش ايســنا، وانگ ونبين اعالم كرد كه اين كشور از پيش نويس قطعنامه 
ارائه شــده از ســوى آمريكا براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران تا بيش از ماه 

اكتبر حمايت نمى كند.
وانگ در يك كنفرانس مطبوعاتى در اين باره گفت: ما با اعمال فشــار از سوى 
آمريكا براى تمديد تحريم تســليحاتى ايران در شــوراى امنيت سازمان ملل 
مخالفيم. تمامى ملزومات قطعنامه 2231(قطعنامه مرتبط با توافق هسته اى ايران) 

از جمله مقررات تحريم تسليحاتى كامال اجرا شده اند. 

تسليحات هسته اى آمريكا و اسرائيل منطقه را 
تهديد مى كند

 وزير خارجه جمهورى اسالمى ايران با انتشار پيامى توئيترى تصريح كرد: 
امروز تسليحات اتمى آمريكا و اسرائيل منطقه ما را تهديد مى كند.

به گزارش ايرنا، «محمد جواد ظريف» دراين پيام كه در ســالگرد حمله اتمى 
آمريكا به هيروشيما نوشته،  افزوده است: 75 سال پيش در چنين روزى اياالت 
متحده بدنامى تبديل شدن به نخستين و تنها استفاده كننده از تسليحات هسته اى 

را براى خود رقم زد و اين كار عليه بى گناهان انجام شد.
در ادامه توييت ظريف آمده اســت: امروز تســليحات هسته اى آمريكا و رژيم 

اسرائيل منطقه ما را تهديد مى كند.
وزير خارجه ايران در اين پيام تصريح كرده، بايد مدت ها پيش از اين به كابوس 

هسته اى و دكترين ديوانه وار «نابودى حتمى متقابل» پايان داده مى شد.

اينترنت رايگان در اختيار خبرنگاران قرار گيرد
 رئيس جمهورى به وزير ارتباطات دستور داد: مانند سال هاى گذشته، امسال 
هم به مناسبت روز خبرنگار هديه اى تقديم خبرنگاران شود و اينترنت رايگان 
در اختيار خبرنگاران قرار گيرد. حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى به 
خبرنگارانى كه جان عزيز خود را از دســت دادند و همچنين خبرنگارانى كه 
در اين ايام مبارزه با كرونا جان خود را از دســت داده اند درود مى فرســتيم. به 
گزارش ايسنا وى گفت: دشمنان به دنبال گرفتن نشاط ما و مأيوس كردن مردم 
هستند اما خبرنگاران و رسانه هاى داخلى رسالتى سنگينى دارند و ايجاد اميد و 
اعتماد و نشاط در جامعه است كه سرمايه اجتماعى براى جامعه و آينده كشور 
است. روحانى گفت: روزهاى سختى را مى گذرانيم و فشار دشمنان بر ما بسيار 
سنگين است، در كنار كرونا تحريم را داريم در كنار تحريم، تحريف و تهديد را 

داريم، در اين زمينه رسانه ها و خبرنگاران مى توانند نقش داشته باشد.

آگهـى منـاقصه

شهردارى منطقه2 همدان 

شهردارى منطقه 2 همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير ، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از 
پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ 99/5/19  تا 99/5/29  به آدرس : همدان، خيابان تختى 

مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه2  از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10روز خواهد بود . 
( پايان وقت ادارى29 /99/5 )

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 
عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدى كه ميبايستى به شماره 
حساب IR 150600740501103331333002 شهردارى منطقه 2همدان نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران  واريز گردد ميباشد. 

4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. بديهى 
است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد . 

5- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد . 
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد . 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار ميباشد . 
8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامال تى شهردارى ميباشد .
9-تضمين افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

* بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 
آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهاى عمومى شهردارى منطقه 2 همدان مى باشد.
11- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/5/29 ساعت 17 واقع در  شهردارى مركزى خواهد بود .(حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)
13- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نماييد ،ضمنا جهت اطالع از ساير شرايط تكميلى به اسناد مناقصه مراجعه گردد.

14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير ميباشد . 

(م الف 704)

مبلغ برآورد اوليهنام پروژهرديف
 (ريال)

مبلغ تضمين شركت در مدت پيمان
مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين انجام تعهدات رتبه پيمانكار 
(ريال)

ساماندهى پياده رو كندرو بلوار 1
مطهرى

حداقل پايه 5  حقوقى 6765/000/000 ماه15/300/000/000
رشته  ابنيه

پنج درصد كل مبلغ پيمان

تهيه و اجراى آسفالت با دستگاه 2
فينيشرسطح منطقه دو

حداقل پايه 5  حقوقى رشته 61/500/000/000 ماه29/700/000/000
راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

تهيه و اجراى آسفالت  دستى 3
سطح منطقه دو

حداقل پايه 5  حقوقى رشته 6360/000/000 ماه7/200/000/000
راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

دور بعدى مذاكرات سقوط هواپيماى 
اوكراينى مهرماه برگزار مى شود

 معــاون حقوقى و امــور بين الملل وزارت امــور خارجه از 
برگزارى دور آتــى مذاكرات با طرف اوكراينى، درباره ســانحه 
ســقوط هواپيماى اين كشــور در نيمه دوم مهرماه در تهران خبر 
داد و گفت: مبناى پرداخت غرامت در اين باره اســناد بين المللى 
اســت كه نســبت به آن تعهد داريم و سعى مى كنيم از عرف هم 

فاصله نگيريم.
محســن بهاروند در گفت وگو با ايرنــا، درباره آخرين پيگيرى ها 
پيرامون ســانحه ســقوط هواپيماى اوكراينــى و فرايند خوانش 
جعبه هاى ســياه در فرانســه گفــت: جعبه هاى ســياه هواپيماى 
اوكراينى در فرانسه و در حضور نماينده كشورهايى كه به نحوى 
در اين موضوع دخيل بودند، انجام و بر اساس آن تحليل هم ارائه 
و صورتجلسه شد و همكاران سازمان هواپيمايى كشورى اينها را 

با خودشان به ايران برگرداندند.
وى بــا بيان اينكه جزئيات اندكى باقى مانده كه به زودى گزارش 
نهايى آن منتشــر مى شــود، اظهار داشــت: اين گزارش به اطالع 
ســازمان بين المللى هواپيمايى (ايكائو) و همچنين مردم خودمان 
خواهد رسيد. در نهايت، توصيه هايى در اين گزارش خواهد آمد 

كه چگونه از تكرار چنين حوادثى جلوگيرى كنيم.
وى افــزود: به دليل شــيوع كرونا و برخى مســائل حقوقى، اين 
ديدارها مقدارى با تأخير مواجه شده بود كه تا حدودى مسائل را 
در ديدار با همكاران اوكراينى برطرف كرديم و قرار شــد در نيمه 
نخســت ماه اكتبر -حدود نيمه دوم مهرماه- جلســات در تهران 

ادامه پيدا كند.

حجت االسالم احمدحسين فالحى:

فضاى محافظه كارى 
برعملكرد مسئوالن 

اثر گذاشته است
لزوم ايجاد نگاه گفتمانى در جامعه براى تحقق اهداف انقالب

كنكور با نظارت هاى دقيقى برگزار مى شود، خانوادها نگران نباشند

واگذارى برخى شركت ها در استان سبب بيكار شدن هزاران كارگر شده است

نماينده معين بهار و كبودراهنگ يكشنبه مشخص مى شود

يكى از آفت هاى حال حاضر مجلس عوام گرايى برخى نمايندگان است
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خبر

نتيجه اوليه آزمون كارشناسى ارشد 
دهه دوم شهريور اعالم مى شود

 رئيس ســازمان سنجش آ موزش كشــور، از اعالم نتايج اوليه 
آزمون كارشناسى ارشد  در دهه دوم شهريورماه خبر داد.

به گزارش فارس، ابراهيــم خدايى گفت: داوطلبان آزمون ورودى 
مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1399 تعداد 694 هزار و 417
نفر اســت كه اين تعداد نسبت به سال گذشته كه 655 هزار و 432
نفر بودند، تعداد 38 هزار و 985 نفر افزايش داشــته اســت و 50

درصد از داوطلبان زن و 50 درصد داوطلبان مرد هستند.
وى افــزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و الــزام تمهيدات 
بهداشتى براى برگزارى آزمون ها، تعداد حوزه هاى برگزارى آزمون 
ورودى مقطع كارشناســى ارشد ناپيوسته سال 1399 از 164 حوزه 
بــه 236 حوزه افزايش يافته كه به ترتيب عوامل اجرايى آزمون نيز 

40 درصد اضافه شده اند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

تأمين جهيزيه نوعروسان يتيم كميته امداد و بهزيستى
 رئيس بنياد مستضعفان از تأمين ده هزار سرى جهيزيه براى نوعروسان يتيم زير پوشش 
كميته امداد و بهزيستى خبر داد و گفت: روند توزيع آن از امروز آغاز و تا پايان هفته آينده به 
اتمام خواهد رسيد. به گزارش مهر، سيدپرويز فتاح، اظهار كرد: با توجه به اينكه در ماه هاى 
اخير به دليل شيوع كرونا و همچنين تورم، شرايط براى بسيارى از خانواده ها سخت شده و 
اقشار ضعيف فشار مضاعفى را متحمل شده اند، بنياد مستضعفان سعى كرده تا با اقدامات 
حمايتى متنوع خود، از اين فشار اقتصادى بر خانواده ها بكاهد.وى افزود: همچنين با توجه 
به اين شرايط سخت كه سبب شده بسيارى از اقشار ضعيف با مشكالت معيشتى مواجه 
باشند، بنياد مستضعفان همزمان با عيد غدير و عيد واليت، تصميم گرفت تا تأمين جهيزيه 

دختران ايتام سراسر كشور كه زير پوشش كميته امداد و بهزيستى هستند را عهده دار شود.

برنامه وزارت بهداشت براى كرونا در پاييز و زمستان
 معاون درمان وزارت بهداشــت، به تشــريح برنامه ايــن وزارتخانه براى روزهاى 

كرونايى در پاييز و زمستان پرداخت.
قاســم جان بابايى گفت: ظرفيت ما محدود اســت و هيچ كس نمى تواند ادعا كند هيچ 
مشكلى نخواهيم داشت. وى افزود: همه موارد به ميزان مراجعات ما بستگى دارد. اگر 

ميزان مراجعات بيش از ظرفيت ما باشد، مازاد ظرفيت خواهيم داشت.
به گزارش مهر، جان بابايى ادامه داد: برنامه ما اين اســت كه 13 هزار تخت بيمارستانى 

را در يك سال راه اندازى كنيم كه 50 درصد آن در چند ماه آينده راه اندازى مى شود.
وى افــزود: بنا داريم 25 تا 30 درصد ظرفيت تخت هاى كشــور را نگه داريم تا اگر 

اتفاقاتى مانند كرونا و آنفلوانزا يا همزمانى اين 2 بيمارى رخ داد، آماده باشيم.

منابع انسانى مورد نياز آموزش و پرورش 
در سال تحصيلى جديد چگونه تأمين مى شود؟

 معاون برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آمــوزش و پرورش بيان كرد كه منابع 
انسانى مورد نياز براى سال تحصيلى جديد عالوه بر معلمان رسمى و پيمانى از طرق 
مختلفى با عناوين حق التدريس شــاغالن، حق التدريس آزاد، خريد خدمات آموزشى، 
سرباز معلمان، نيروهاى بازنشسته و ساعات تدريس معاونان مدارس تأمين خواهد شد.
به گــزارش فارس، على الهيارتركمن اظهار كرد: همواره مديريت منابع انســانى يكى از 
مهم ترين برنامه هاى وزارت آموزش و پرورش بوده و هست كه در سال هاى اخير به دليل 
افزايش جمعيت دانش آموزى و حجم باالى بازنشستگى نيروى انسانى اميدواريم با هدايت 
مدبرانه وزير آموزش و پرورش و حمايت هاى بى دريغ دولت به بهترين وجه مديريت شود.

 سينما به عنوان صنعتى جذاب و مخاطب پسند 
در كل دنيا از محبوبيت خاصى برخوردار است و 
مى تواند در مقوله هاى مختلف فرهنگى، سياســى، 

اجتماعى و اقتصادى تأثير بگذارد. 
حرفه خبرنگار يكى از سوژه هايى است كه هميشه 
در سينماى خارج از كشورمان، نگاه قابل توجهى 
به آن شده، فيلم هاى ماندگارى همچون همشهرى 
كين، نفوذى، مرم عليه لرى فلينت، تقريباً مشهور، 
شــب بخير و موفق باشــيد، كاپونى، خبرگزارى، 
افشــاگرى، شــبكه، تك خال در حفره، زودپاك، 
پســت و همه مردان رئيس جمهورى از اين دسته 
هســتند. حرفه خبرنگارى پر اســت از سوژه هاى 
جذاب، قابل تأمل، ديدنى و تأثيرگذار و ســختى 
حرفه آن به همه ثابت شــده تا جايى كه گاهى به 
كشتن و شهادت اين قشــر نيز ختم مى شود. پس 
مى توان از آن به عنــوان موضوعى مهم براى توليد 

يك فيلم سينمايى خوب استفاده كرد.
صنعت سينما هميشه به دنبال مخاطب و جذابيت، 
ســرگرمى و خلق هيجان بوده اســت، فيلمساز و 
خبرنگار هر 2 در اين بســترها بــا اتكا به عناصر 
به ويژه آگاهى رســانى به مخاطب، اهداف شــان را 
دنبال مى كنند، نگاهى به آثار كالســيك و معاصر 
سينماى جهان فهرستى بالغ بر ده ها فيلم درخشان و 
ماندگار با محوريت خبرنگاران و روزنامه نگاران را 
پيش روى ما قرار مى دهد كه موفق شده اند جوايز 
بسيارى از جمله اســكار و ديگر رخدادهاى مهم 

سينمايى را ازآن خود كنند.
1-نخستين فيلمى كه به خبرنگاران كرمانشاهى در 
اين هفته پيشنهاد مى كنم ببينند، «تك خال در حفره» 
Ace به كارگردانى، «بيلى وايلدر»  in the Hole
ساخته شده در سال 1951 است. كرك داگالس در 
اين فيلم به نقش روزنامه نگارى بدبين و ورشكسته 
ظاهر شــده كه قصد دارد به حرفه پيشين خود در 
روزنامه اى بزرگ برگردد. وايلدر داستان خود را از 

2 رويداد واقعى الهام گرفته و يكى از آنها به اعطاى 
جايزه پوليتزر به روزنامه نگار مورد نظر منتهى شده 
بود. «تك خال در حفره» جايزه بهترين كارگردانى 
را از جشــنواره ونيز گرفت و نامزد دريافت جايزه 
اســكار بهترين فيلمنامه شــد. تك خال در حفره، 
خبرنــگارى الكلى به نام «چــاك» (داگالس)، در 
اليوكركى نيومكزيكو كار مى كند و انتظار فرصتى را 
مى كشد تا موفقيت گذشته خود را بار ديگر بازيابد. 
به زودى مردى (بنديك) در معدن ســنگ گرفتار 
مى آيد و «چاك» متوجه مى شــود كه فرصت مورد 
نظرش را به دســت آورده، گروه هاى نجات قادرند 
مرد نگون بخت را ظرف چند ساعت نجات بدهند، 
امــا «چاك» خبرنگار، ترتيبى مى دهد تا عمليات از 
مسيرى طوالنى و ســخت طى شود. با تبليغ او از 
سراسر كشــور مردم كنجكاو و جوياى هيجان در 
كنار خبرنــگار خود را به محل مى رســانند و در 
يك كارناوال بزرگ شــركت مى كنند. اين بخشى 
از داســتان فيلمى به كارگردانى بيلى وايلدر بزرگ 
اســت. درامى دقيق كه نقطه عطفى در فيلم هاى با 

موضوع ژورناليسم است.
La Dolce «2-دومين فيلــم «زندگى شــيرين

Vita)) بــه كارگردانى، فدريكــو فلينى محصول 
1960 است. شاهكار استاد سينماى ايتاليا كه جايزه 
نخل طاليى جشــنواره كن را هم ازآن خود كرد، 
ســاختارى اپيزوديك دارد. شامل يك مقدمه، يك 
ميان پرده، يك پايان بندى و 7 اپيزود (اپيزود سوم به 
3 قسمت تقسيم شده است). «مارچلو ماسترويانى» 
و «آنيتا اكبرگ» بازى دارند. شــايد بهترين صحنه 
مشــاجره يك زوج درون خودرو را خلق كرده اند. 
«زندگى شيرين» يك هفته از زندگى روزنامه نگار 
نشــريه هاى شــايعه پرداز رم را روايت مى كند كه 
در جست وجوى خوشــبختى به هر گوشه سرك 

مى كشد.
The Day) «3-«روزى كه زميــن آتش گرفت

كارگــردان،   (the Earth Caught Fire
وال گت نويســنده: ولــف مانكوويتز، وال گت 
بازيگران، لئومك كرن، جنت موترو، ادوارد جاده 
نى اشرسون سال 1961 فيلمى در گونه هاى علمى 
خيالــى و فاجعه كه جايــگاه بريتانيا را به تصوير 
كشــيد، روزنامه نگارى را در تاريخ ســينما حفظ 
كرده است. اين فيلم داســتان گزارشگر روزنامه 
خيالى ديلى اكســپرس را به تصوير مى كشــد كه 
درمى يابد آزمايش هاى هسته اى شوروى و آمريكا 
بــر آب و هواى كره زمين تأثير گذاشــته و زمين 
را به خورشــيد نزديك تر كرده است. نكته جالب 
هزينه 200 هــزار پوندى بــراى توليد يك فيلم 

علمى خيالى است!
4-به گواه بسيارى از منتقدان سينماى جهان يكى 
از بهترين فيلم هايى كه بــا محوريت خبرنگاران 
All) «ســاخته شــده «تمام مردان رئيس جمهور
the) محصــول 1976 President's Men

بــه كارگردانى «آلن جى پاكوال» اســت. اين فيلم 
درباره تقلب انتخاباتى اســت كه در زمان ريچارد 
نيكســون را از رياســت جمهورى آمريكا در پى 
داشــت. اين فيلم نامزد 8 جايزه اســكار بود كه 
4 جايزه آن را دريافت كرد. داســتان اين فيلم بر 
اساس ماجراى واقعى نوشــته شده، ماجرايى كه 
در 17 ژوئن 1972 در دوره رياســت جمهورى 
دريچارد نيكسون از ستاد فرماندهى دموكرات ها 
و واشنگتن با دستگيرى 5 سارق با وسايل مدرن 
اســتراق ســمع آغاز مى شــود و با ورود «باب 
وودوارد» (رابرت و ردفورد) گزارشــگر تازه كار 
واشــنگتن پســت و «كارل برنســتاين» (داستين 
هافمن) گزارشگر پرانرژى و پيگير روزنامه وارد 
مرحله تازه اى مى شود، بازيگران «رابرت ردفورد- 
گولدمن،  ويليــام  نويســنده:  هافمن-  داســتين 
كارگردان آلن جى پاكوال».  از فيلم هاى قديمى تر 
مى توان به «منشــى همه كاره او» بــه كارگردانى 

«هــاوارد هاكس» اشــاره كرد «والتــر برنز» يك 
روزنامه نگار حرفه اى اســت و زن ســابق او كه 
همكار او بوده تصميم مى گيرد پيش او برگردد تا 
خبر نامــزدى اش را با مردى به نام «بروس» به او 
بدهد ولى اين برگشت مصادف مى شود با زمانى 
كه روزنامه درگير يك خبر داغ مى شود و والتر از 
اين موضوع اســتفاده مى كند تا ازدواج را به هم 
بزند و همين قضيه ماجراهاى خنده دار فراوانى در 

فيلم به وجود مى آورد.
6-فيلم «همشهرى كين» به كارگردانى «ورسن ولز» 
يكى ديگر از آثار شــاخص در اين زمينه و درباره 
زندگى چارلز فاستركين غول ثروتمند روزنامه دار 

است.
Foreign) خارجــى»  7-«خبرنــگار 
Correspondent) بــه كارگردانــى «آلفــرد 
هيچكاك» است داستان خبرنگار جنايى آمريكايى، 
«جانى جونز» پيش از جنگ جهانى دوم به اروپاى 
غربى فرســتاده مى شــود تا اخبارى از ماجراهاى 
سياسى آن منطقه به دست آورد. او با استيون فيشر 
رئيس يك سازمان صلح جهانى آشنا شده و درگير 

يك توطئه بين المللى مى شود.
8-فيلم «شــبكه» به كارگردانى «ســيدنى لوست» 
داستان تشكيالت يك شبكه تلويزيونى را روايت 
مى كند و به تأثيرات تلويزيون در جامعه و نقد نظام 

سرمايه دارى آمريكا مى پردازد. 
9-فيلم «ميدان كشتار» به كارگردانى «رولند جافى» 
داستان خبرنگار نيويورك تايمز را بازگو مى كند كه 
او را مخفيانه به شــهرى مى برنــد و در كنار ديگر 
روزنامه نــگاران خارجى به يــك اردوگاه جنگلى 
منتقل شده و شاهد اعدام عده اى از اسيران هستند.
Broadcast) «10- فيلــم «اخبــار تلويزيــون

News) به كارگردانى «جيمزال» نگاهى عميق به 
كسب و كار خبررسانى دارد.

Good «11-فيلم «شــب بخير و موفق باشــيد
Night, and)) بــه كارگردانى  Good Luck
«جرج كلونى» درباره گزارشگر شبكه سى.بى.اس و 
كشمكش هاى او با «جوزف مكارتى» سناتور ايالت 

ويسكانسين را در سال 1953 را روايت مى كند.

12- فيلم «اسپايت اليت» (Spotlit) به كارگردانى 
«توماس مك كارتى» در اين فيلم بازيگرانى همچون 
مارك روفالو، مايكل كيتون، ريچل مك آدامز، جان 
اسلترى، استنلى توچى، ليو شرايبر و بيلى كروداپ 
ايفاى نقش مى كنند. اين فيلم به روايت داستان يكى 
از قديمى ترين گروه هاى روزنامه نگارى بوســتون 
گلوپ به نام روزنامه نگار اسپات اليت از روزنامه 
بوســتون گلوپ مى پردازد. آنهــا از كودك آزارى 
در يك كليســاى كاتوليك در ماساچوست آمريكا 
روايت برداشــتند و در ســال 2003 برنده جايزه 
پوليتزر خدمت به عموم شــدند. اسپايت اليت در 
هشتادوهشــتمين دوره جوايز اســكار در 6 رشته 
مختلف نامزد شــد كه در اين بين توانست جايزه 
بهتريــن فيلــم و بهترين فيلم نامه غيراقتباســى را 
دريافت كند. اين فيلم در هفتادودومين جشــنواره 

فيلم ونيز به نمايش درآمد.
The) به كارگردانى  post) «13-فيلــم «پســت
«استيون اسپيلبرگ» است كه به پنهان كارى 4 رئيس 
جمهور ايالت متحده آمريكا مى پردازد، نخســتين 
رئيس زن واشنگتن پســت و سردبير اين روزنامه 
وارد نبردى بى ســابقه بين خبرگزارى ها و ســران 
دولتى مى شــوند تا اسناد مهمى از پنتاگون را افشا 

كنند.
14- در ژانــر كمــدى هم از اين دســت فيلم ها 
بســيار اســت كه نمونه بارز آن فيلم «مصاحبه» به 
 (The lnterview) «كارگردانى «اوان گلدبرگ
اســت كه در سال 2014 اكران شــد. داستان فيلم 
درباره خبرنگارى اســت كه پس از گذاشتن يك 
قرار مصاحبه با «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى 
توسط سازمان ســيا آموزش مى بيند تا او را ترور 
كنند. اين فيلم مورد انتقاد شــديد كره شمالى قرار 
گرفت و به انتشــار بيانيه اى توسط كميسيون دفاع 
ملى كره شمالى در محكوم كردن اين فيلم و دولت 
آمريكا منجر شد. حتى كمپانى سونى پيكجرز مورد 
حمله وســيع هكرها قرار گرفت و در نهايت فيلم 
با محدوديت اكــران روبه رو و در برخى نقاط دنيا 

نمايش آن لغو شد.
* منبع: نقد حال

جام جم: زور كرونا به كشاورزى نرسيد
 داس كرونا كند شده!!

همدان پيام: طرح مجلس براى يارانه 40 ليتر بنزين به شــهروندان به 
كجا رسيد 

 احتماال مونده تو راه پله مجلس؟!
جوان: قاليباف: كثرت طرح هاى ناپخته آسيب مجلس است

 خيلى ها با همين طرح ها رفتن مجلس بعد دكتر شدن!! 
تجارت: اعطاى جايزه به مؤديانى كه ماليات را زودتر پرداخت كنند

  حاال ماسك مى دن يا دستكش؟؟
رسالت: آب خوش از گلوى اهوازى ها پايين نمى رود

 چون كه پيش از آب خوردن از كرونا اجازه نمى گيرن؟؟
همشهرى: موافقت مشــروط وزارت بهداشت با جريمه مالى افرادى 

كه ماسك نمى زنند
 پول َودِه ماسك نزن !!

شروع: فضاى كسب وكار در انتظار تحركات نويدبخش دولت
 دولت نويد مى دهد بازم كليد مى دهد؟!

همدان پيام: آشفتگى در فرايند پخش گوشت مرغ در همدان
 مرغ ها دارن تو بازار قايم باشك بازى مى كنن!!

ابرار اقتصادى: دالربازى به قيمت ميوه هم رسيد
 مراقب باشيد ميوه هاى دالرى به معده آسيب مى زنه!!

اعتماد: بازگشت خزنده كوپن به بازار 
 اين هم يك تكنيك عقب گرد!! 

ايران: حبابى شدن جامعه محصول دوره كروناست
 كاله كرونا بر سر بازار!!

تجارت: كم فروشى بنزين در جايگاه هاى سوخت صحت ندارد
  درسته باك ماشينا كرونا گرفتن پر نمى شن!! 

جام جم: ســود 10 ميليارد دالرى مردم در فوالد به جيب افراد خاص 
مى رود

 احتماال افراد معمولى جيب ندارن؟!
شرق: آذرى جهرمى: اپرتورها گران فروشى كرده اند

 احتماال وزيرشون رفته بوده كنار دريا دستاشو بشوره!!

بازديد نماينده رئيس جمعيت هالل احمر
 از استان

 در راستاى ســاماندهى امور استان ها و بررسى مشكالت و موانع 
موجود، نمايندگان رئيس جمعيت هالل احمر از استان ها بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر اســتان، گفت: اين امر 
در اســتان همدان توسط خســرو رحمانى معاون آموزش و پژوهش 
جمعيت هالل احمر كشــور و به نمايندگى از كريم همتى رئيس اين 

جمعيت انجام گرفت.
مقصود شعبانى  با تشريح اقدامات اين سفر افزود: در نخستين روز از 
اين سفر، رحمانى در بدو ورود از پايگاه امدادونجات بين شهرى غرب 
كشور و انبار پشتيبانى امداد و نجات بازديد كردند و در ادامه با حضور 
در دفتر نماينده محترم ولى فقيه دراستان و امام جمعه همدان، با ايشان 

ديدار و گفت وگو كردند.
 شعبانى خاطرنشان كرد: بازديداز داروخانه، درمانگاه، فيزيوتراپى، كار 
درمانــى و مركز ارتوپدى و فنى از ديگر برنامه هاى رحمانى و هأيت 

همراه در اين سفر بود.
 مدير روابط عمومى جمعيت هالل احمر اســتان گفت: در ادامه اين 
ســفر خانه هالل روستاى امزاجرد و جورقان افتتاح شد و از جمعيت 

هالل احمر شهرستان هاى همدان و بهار نيز بازديد شد.
وى خاطرنشان كرد: رحمانى در جلسه شوراى معاونان حضور پيدا كرد 
و در برنامه پايانى نيز از مركز علمى كاربردى هالل احمر همدان، پايگاه 

امدادونجات كوهستانى دشت ميشان در ارتفاعات الوند بازديد كرد.

خبرنگاران اين 14 فيلم را ببينند

نيلوفر بهرمندنژاد»
 هرگز فكرش را نمى كرديم روزى برسد 
كه يك ويروس ميكروســكوپى تمام جهان 
را از پــا بينــدازد. هم اكنــون، تقريبا تمامى 
كشــور هاى جهان با آن دســت بــه گريبان 
هســتند و اغلب كسب وكارها، دورهمى هاى 
خانوادگى، مجالس عروسى و عزا و... تعطيل 
شده است كه همين امر خسارت هاى جبران 
ناپذيرى در اقصــى نقاط جهان به بار آورده 

است. 
ــا، ظاهــر آدم هــا  ــروس كرون ــا شــيوع وي  ب
هــم شــكل جديــدى بــه خــود گرفتــه 
جــزوى  شــيلد  و  دســتكش  ماســك،  و 
ــت از  ــده اس ــردم ش ــى م ــش دائم از پوش
ــه  ــبت ب ــز نس ــيت ها ني ــن رو حساس همي
ــت،  ــه اس ــش يافت ــتى افزاي ــادات بهداش ع
حفــظ  دســت ها،  مكــرر  شست وشــوى 
ــب  ــه موج ــه و هم ــى هم ــه اجتماع فاصل
ــن  ــرى در بي ــى فك ــاد نوع ــواس ايج وس

ــت. ــده اس ــراد ش اف
حميــد يكى از بيمــاران كرونايى اســت 
كــه در يكى از خيابان هــاى همدان مغازه 
عطــارى دارد. او در گفت وگو با خبرنگار 
ما مى گويد: من حدود ده ســال اســت كه 
در اين مغازه مشــغول كار هســتم و انواع 
عرقيــات و گياهــان دارويــى را به مردم 
تجويــز مى كنم، در ابتداى ارديبهشــت ماه 
بود كه يك خانم مســن وارد مغازه ام شد، 
درحالى كــه ســرفه هاى شــديدى مى كرد 
از من دارويــى براى درمان ســرفه هايش 
خواست و گفت كه حساسيت فصلى است 

و چيز خاصى نيست.
 پــس از 3 روز دچــار حالــت تهــوع و 
سردردهاى شديدى شدم كه گمان مى كردم 
مســموم شــده ام و پس از گذشت 2 روز به 
يكى از پزشــكان متخصــص مراجعه كردم. 
با انجام تســت كرونا متوجه شدم كه به اين 
ويروس مبتال شده ام و حدود 2 هفته، شرايط 
سخت و بحرانى را سپرى كردم. اصًال اميدى 
به زنده ماندن نداشتم و در يك طبقه جداگانه 
به دور از فرزند و همســرم در قرنطينه كامل 

به سر مى بردم.
او در ادامه اضافه مى كند: بيشترين نگرانى من 
اين بود كه فرزند 2 ســاله ام به اين ويروس 

دورى  و  نشــود  مبتــال 
از خانــواده ام نيــز برايم 

دردناك بود.
 اكنون باز هم نشانه هايى 
از عالئــم آن بيمارى در 
من وجــود دارد و گاهى 
اوقــات احســاس تنگى 
از  ولــى  مى كنم  نفــس 
زمانى كــه به اين بيمارى 
تمــام  شــده ام،  مبتــال 
را  بهداشتى  پروتكل هاى 
رعايت مى كنــم و اجازه 
كه  مشترى هايى  به  ورود 
دستكش  و  ماسك  بدون 
هســتند را نمى دهم و در 
آخر مى خواهم بگويم كه 
كرونا از آن چيزى كه فكر 

مى كنيم به ما نزديك تر است و اگر بخواهيم 
نســبت به رعايت بهداشت بى تفاوت باشيم 
حاالحاال بايد ميزبان ايــن ميهمان ناخوانده 

باشيم.
راضيه كــه در يكى از مطب هــاى واقع در 
ســاختمان پزشكان مشــغول فعاليت است، 
گفــت وگوى خــود را با مــا اين گونه آغاز 
مى كند، به دليل مشكالت مالى و اقتصادى كه 

دارم، 2 شيفت در درمانگاه 
و مطب كار مى كنم، در اين 
شرايط ســخت كرونايى با 
افــراد مختلفــى در تماس 
هستم، ولى متأسفانه شرايط 
ايجــاب مى كند كــه تمام 

وقت سر كار باشم.
احتمال مى دهم در تماس با 
يكى از بيماران كرونايى كه 
براى ويزيت به مطب آمده 
بود، مبتال شدم اما خدا رو 
درصد  با  بيمارى  اين  شكر 
كرد  بروز  مــن  در  كمترى 
و پس از گذشــت ده روز 
يافتم. متأسفانه  كامال بهبود 
اين ويروس از من به پدرم 
منتقل شــد و پدرم به دليل 
كهولت ســن توانايى مبارزه با اين بيمارى را 
نداشــت و چند روز پس از ابتال در گذشت. 
خودم را مقصــر اصلى مرگ او مى دانم زيرا 
اگر به دليل مشــكالت مالى نبــود در خانه 
مى ماندم و شايد حاال پدرم هم در قيد حيات 

بود.
حاال عالوه بر شــرايط بــد اقتصاديم، نبود 
پدرم هم اضافه شــده و مشكالت زندگى ام 

دوچنــدان شــده اســت، از تمامــى مردم 
مى خواهم اين ويروس را جدى بگيرند و به 

فكرجان خودشان و عزيزانشان باشند.
يكــى ديگر از افرادى كــه تمايلى به معرفى 
خود نداشــت، از شرايط شغلى همسرش كه 
به صورت روزمزد در يكى از ســاختمان هاى 
شهر كار مى كند، مى گويد: معيشت زندگى ما 
از طريق همين حقوق روزانه تأمين مى شود؛ 
هر چند با آغاز شيوع اين بيمارى كسب وكار 
زندگى ما هم مختل شــد و گاهى روزهايى 
بود كه فقط از طريــق يارانه ماهيانه، زندگى 

خود را مى گذرانديم. 
در هفته نخست تيرماه بود كه با بروز عالئم 
تنگى نفس مشــخص شد كه همسرم به اين 
ويروس مبتال شده است. به دليل ضعيف بودن 
سيســتم ايمنى بدن، دوره درمان آن طوالنى 
شــد و همين امر موجب شد كه كارش را از 
دست بدهد و اكنون توانايى گذشته را براى 
كار كردن ندارد؛ واقعًا نمى دانم با اين شرايط 
اقتصــادى و بيكارى همســرم و با 2 فرزند 

دم بخت، چگونه روزگار خود را بچرخانيم.
هزينه هــاى سرســام آور دارو از يك طرف، 
خــرج و مخــارج زندگى از طرفــى ديگر، 
شــرايط را براى من و خانواده ام ســخت و 

طاقت فرسا كرده است. 

مراقبت هاى تغذيه اى بيماران كرونايى 
در دوران باردارى و شيردهى

 مــادران بــاردار و شــيرده كــه بــه ويــروس كرونــا مبتــال 
ــوپ  ــل س ــوپ ها مث ــون س ــى چ ــرف مايعات ــد مص ــده اند، باي ش

مــرغ و آب ميوه هــا را افزايــش دهنــد.
بــه گــزارش مهــر، دفتــر بهبــود تغذيــه وزارت بهداشــت در مطلبــى 
دربــاره مراقبت هــاى تغذيــه اى مــادران بــاردار و شــيرده در دوران 
ــاردار و شــيردهى كــه  بيمــارى كوويــد 19 اعــالم كــرد: مــادران ب
ــدار  ــه مق ــدن ب ــد آب ب ــده اند باي ــال ش ــا مبت ــروس كرون ــه وي ب
كافــى تأميــن شــود و مصــرف مايعاتــى مثــل ســوپ و آب ميوه هــا 

را افزايــش دهنــد.
ــود،  ــتفاده ش ــاد اس ــات زي ــا دفع ــم ب ــى كم حج ــاى غذاي وعده ه
ــروز اســهال، از وعده هــاى غذايــى ســبك  همچنيــن درصــورت ب
و كم حجــم اســتفاده شــود و از غذاهــاى خيلــى داغ و خيلــى ســرد 

و پرچــرب پرهيــز شــود.
ــود.  ــوددارى ش ــير از مصــرف آن خ ــل ش ــدم تحم درصــورت ع
ــى  ــى ميوه هاي ــد اســت ول ــوز مفي ــى همچــون ســيب و م ميوه هاي

مثــل هلــو و انجيــر مصــرف نشــود.

سرماخوردگى عادى به حفاظت 
در مقابل كوويد 19 كمك مى كند

 محققــان معتقدنــد افــرادى كــه به تازگــى دچــار ســرماخوردگى 
ــان ممكــن اســت  ــتم ايمنى ش ــلول هاىT سيس ــده اند س ــادى ش ع
ويــروس كرونــا را تشــخيص داده و بــه مقابلــه بــا آن كمــك كنــد.
به گزارش مهر، سرپرســت تيــم تحقيق در اين بــاره مى گويد: «ما 
درحال حاضر مى توانيم اثبات كنيم كه در برخى افراد حافظه از پيش 
موجود ســلول T عليه ويروس هاى ســرماخوردگى عادى مى تواند 
ويــروس كرونا عامــل بيمارى كوويد 19 را شناســايى كند و حتى 

ساختارهاى مولكولى دقيق را تشخيص مى دهد.
وى در ادامــه مى افزايــد: ايــن مســأله مى توانــد توضيح دهنــده 
ايــن مطلــب باشــد كــه چــرا برخــى افــراد دچــار عالئــم خفيــف 

ــده اند. ــارى ش ــن بيم اي
ــه  ــت ك ــى زود اس ــوز خيل ــه هن ــد ك ــد مى كن ــه تأكي وى در ادام
ــد 19 ــريع كووي ــودى س ــه بهب ــى ب ــلول ايمن ــه س ــم حافظ بگويي

كمــك مى كنــد.

كرونا سبك جديدى از زندگى را آموخت

بودن  ضعيــف  به دليــل 
دوره  بدن،  ايمنى  سيستم 
درمان آن طوالنى شــد و 
همين امر موجب شــد كه 
كارش را از دســت بدهد 
و اكنون توانايى گذشــته 
را بــراى كار كردن ندارد؛ 
اين  با  نمى دانــم  واقعــاً 
شرايط اقتصادى و بيكارى 
همســرم و بــا 2 فرزند 
روزگار  چگونه  دم بخــت، 

خود را بچرخانيم
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دو پيش شرط كنترل قيمت ها
 گفته اند: بنده خدايى، جوالدوزى در دست گرفته بود و گاهى آن را 
به بدن خود فرو مى كرد، خوب دردش مى آمد و جيغش بلند مى شــد، 
ولى همين كه درد آرام مى شــد، بار ديگر از سر نو جوالدوز را به خود 

مى زد و باز جيغ مى كشيد.
كســى به او رســيد و گفت: آخر اين چه كارى است؟ چرا به خودت 
جوالــدوز مى زنى، تو كه مى بينى چــه دردى دارد، چرا باز هم اين كار 

را تكرار مى كنى؟ 
گفــت: آخر تو نمى دانى، وقتــى ديگر جوالدوز نمى زنــم و درد آرام 

مى شود، چقدر لذت مى برم.
البته اين بگويم كه اين داستان هيچ ربطى به باال رفتن هاى افسارگسيخته 
قيمت ارز در زمان هايى، و ســپس پايين آوردن اندكى از آن به ضرب 

تزريق و تبليغ در يك زمان ديگر ندارد.
هيچ گاه در شــرايطى كه نرخ تورم در كشــور ما بيــش از ده برابر در 
كشــورهاى حوزه دالر است، نبايد از باال رفتن قيمت ارز تعجب كرد، 
ولى در موقع ريزش مى شــود پرسش كرد كه چه اتفاق مثبتى افتاده كه 
قيمت ها رو به پايين حركت كرده اســت؟ و وقتى هيچ دليلى علمى و 
اقتصادى براى ريزش قيمت ها مشاهده نشود، و باز هم قيمت ها ريزشى 
مى شــود، معلوم مى شود كه مساله دستورى و مصنوعى است و تجربه 

نشان داده كه قيمت هاى مصنوعى و دستورى پايدار نخواهد بود.
دليل باال رفتن قيمت ارز و ســاير قيمت ها، در واقع پايين آمدن ارزش 
تومان يعنى پول ملى است. وقتى از ارزش ريال كاسته مى شود، به طبع 
قيمت كاالهاى طرف مقابل به طور متوســط افزايش مى يابد. يعنى اگر 
فرض كنيم ارزش تومان نصف شــود، همان طــور كه بارها اين اتفاق 
افتاده، به طور متوسط مى بايد قيمت همه كاالها از جمله ارز، طال، زمين، 
مسكن، اتومبيل، ســهام در بورس و ... 2 برابر شود، ولى ممكن است 
برخى از اين كاالها در مقطعى از زمان كمتر و برخى بيشــتر از 2 برابر 
رشد نشان دهد، ولى به هر حال معدل افزايش قيمت آنها مى بايد مساوى 
با مقدار كاهش ارزش پول ملى باشد، ممكن است پرسش شود اصوال 
دليل كاهش ارزش پول ملى در كشــور چيست؟ جواب همان جواب 
سرراســت و ساده و هميشگى اســت و آن اينكه باال بودن نرخ تورم 
ســبب كاهش ارزش پول ملى مى شود، اينكه كنترل تورم يا ايجاد تورم 
دست كيست؟ بايد عرض كنم كه فقط در دست دولت ها است، چون 
اختيار چاپ اسكناس و خلق پول با دادن بهره هاى باال فقط با بانك هاى 
مركزى اســت، تأكيد مى كنم مردم هيچ نقشى در ايجاد تورم ندارند و 
گران فروشــى هاى موردى يا احيانا تقلب و كم فروشى ربطى به ايجاد 
تورم ندارد.  اينكه آيا دولت توانايى كنترل باال رفتن قيمت ها را دارد يا 
نه؟ به نظر حقير صد درصد توانايى دارد، ولى 2 پيش شرط مهم آن، اراده 
و جرأت است. راه آن هم همان طور كه عرض كردم، پايين آوردن و به 
نزديك به صفر رساندن نرخ تورم است و پيرو آن نرخ بهره است و پيامد 
مبارك اين 2 كار هم رونق صادرات و كم شدن واردات و ايجاد اشتغال 
و كاهش نرخ بيكارى خواهد بود، و تا وقتى اين تصميم گرفته و اجرا 
نشــود و اين روند ادامه داشته باشد، نتيجه اش همين است كه مى بينيم. 
يعنى گرانى بيشتر و اگر به اين وضعيت، خدايى نكرده بى اعتمادى مردم 

به پول ملى هم اضافه شود، آنگاه فاجعه اى رخ خواهد داد.
* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

افزايش قيمت طال تهديد جدى براى دالر آمريكاست
 اقتصاددانان بر اين باورند كه افزايش شديد قيمت طال كه از 2 هزار دالر در هر اونس 
عبور كرده تهديدى جدى براى دالر است كه آن را به افتادن سنگ از پرتگاه تعبير كرده اند.

به گزارش فارس، پتر شــف تحليلگر اقتصادى، گفت: قيمت طال به نقطه عطف تاريخى 
خود رسيده و براى نخستين بار از 2 هزار دالر در هر اونس عبور كرده است. بيشتر مردم 

واقعا نمى دانند كه اين رشد عجيب چه باليى سر دالر آمريكا خواهد آورد.
اين تحليل گر اقتصادى گفته است: در واقع طال تنها سرمايه اى است كه به دليل نرخ بهره 
منفى حباب ندارد. اما تنها چيزى كه سبب تعجب اين تحليلگر درباره افزايش قيمت فلز 

زرد به بيش از 2 هزار دالر شده اين است كه چرا اين اتفاق زودتر نيفتاده است.
بر اساس اعالم اقتصاددانان، افزايش قيمت طال نشان مى دهد كه دالر آمريكا تحت فشار 
است. دالر اكنون روى آتش است، اما اين مسأله دالر به بازارهاى مالى و كل اقتصاد تسرى 

مى يابد و متأسفانه بسيارى از مردم از اين موضوع مطلع نيستند.
شف خاطرنشان مى كند: بحران دالر جدى است و قيمت طال مانند افتادن سنگى در دره 

رو به كاهش خواهد بود. زمانى كه قيمت طال همچنان رو به باالست.
به گفته اين اقتصاددان، هر چه قيمت طال صعودى مى شود سرمايه گذارى ها به اين سمت 
مى رود و دالر بيشــتر زير فشــار قرار خواهد گرفت؛ بنابرايــن از آنجايى كه آينده طال 

درخشان است دالر بيشتر به سمت سقوط خواهد رفت.

بخشنامه جديد وزارت اقتصاد 
درباره سهام عدالت

 معاون امور بانكى وزارت اقتصاد، در بخشنامه اى، تمامى بانك ها را 
موظف كرد، اطالع رسانى الزم را درباره پذيرش سهام عدالت به عنوان 

وثيقه صدور كارت اعتبارى انجام دهند.
به گزارش خبرانالين، اين بخشنامه به مديران عامل 17 بانك دولتى، غير 
دولتى، شركت دولتى پست بانك و مؤسسات اعتبارى ابالغ شده است.

در اين بخشــنامه آمده اســت: پيرو تأكيدات رئيــس جمهور محترم، 
برنامه هاى دولت تدبير و اميد، مصوبه شوراى عالى بورس و بخشنامه 
مورخ 12 خرداد 1399 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در رابطه 
با «اعطاى تســهيالت خرد به مردم به پشتوانه توثيق سهام عدالت» و با 
توجه به هماهنگى هاى به عمل آمده با شــركت سپرده گذارى مركزى 
اوراق بهادار و تســويه وجوه، مقتضى است اقدامات الزم در اين باره به 
عمل آمده و موضوع صدور كارت اعتبارى به پشتوانه سهام عدالت از 

طريق مقتضى به مشتريان اطالع رسانى شود.

عرضه بورسى هلدينگ هاى 
صندوق ذخيره فرهنگيان

 وزير آموزش و پرورش گفت: زمينه عرضه هلدينگ هاى مهم وابسته 
به صندوق ذخيره فرهنگيان در بورس فراهم خواهد شد تا زمينه مداخله 
بيشتر فرهنگيان فراهم شود. محســن حاجى ميرزايى به تسنيم گفت: 
ارتقاى معيشت فرهنگيان و تضمين آينده آنها در دوران بازنشستگى از 

دغدغه ها و مأموريت هاى مهم آموزش و پرورش است.
وى با اشــاره به اينكه از تالش دولت براى ارتقاى معيشت فرهنگيان 
تشــكر مى كنيم، افزود: 25 ســال پيش به حكم قانون، صندوق ذخيره 
فرهنگيان ايجاد شــد كه ماهانه يك تا 5 درصد از حقوق فرهنگيان در 
اينجا پس انداز مى شود و دولت هم مكلف است معادل آن سرمايه اى در 
صندوق قرار دهد، در مجموع با اين سرمايه ها، تشكيالت اقتصادى شكل 
گرفته است كه سود حاصل از فعاليت صندوق در دوره بازنشستگى به 

فرهنگيان بازنشسته تعلق مى گيرد و به بهبود معيشت كمك مى كند.

آگهـي مزايـده (نوبت اول)  

سازمان تأمين اجتماعى مالير

سازمان تامين اجتماعى شعبه مالير به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تامين اجتماعى مصوب 1355 در 
نظر دارد ملكيت 16 باب آپارتمان با پالك هاى ثبتى شماره  28 لغايت 43 فرعى از 263 اصلى  واقع در مالير- خيابان شهدا - ميدان زنديه - كوچه شهيد 

منصور احمدى پور را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومى به فروش برساند :
شش دانگ 16 واحد آپارتمان با كاربرى  تجارى با  قيمت پايه از قرار هر متر مربع 50/000/000 ريال متعلق به شهردارى مالير به شرح ذيل :

ملك دراجاره و رهن نمى باشد و به همين  صورت واگذار مى گردد. 
شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ  1399/06/31  به واحد حراست اداره كل تامين اجتماعى 
همدان به نشانى همدان- ميدان امامزاده عبداهللا تحويل نمايند. به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 پيشنهادات رسيده راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان همدان باز و قرائت خواهد شد حضور 

پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد .
پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب ،برق ،تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك مصرف و مكالمه ، بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 

هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده مى باشد.
برنده مزايده  شخصى است كه باالترين قيمت را در بين پيشنهاد دهندگان از قيمت پايه كارشناسى ارائه داده باشد.

برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقدأ و يا توسط چك بانكى( رمزدار، تضمينى ،و يا بين بانكى) در وجه سازمان تامين اجتماعى 
پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز ،مورد مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط واگذار ميشود .

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

ندارند.
 هر يك از شركت كنندگان در مزايده الزاماً مى بايست 5 درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111340031  نزد بانك رفاه كارگران واريز 

نمايند .در صورت برنده نشدن ، مبالغ واريزى بابت تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها عودت مى گردد .
چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفرات بعدى قرارداد منعقد خواهد شد.

 متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1399/05/19 لغايت 1399/06/30 در ساعات ادارى جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مزايده به واحد 
اجرائيات سازمان تامين اجتماعى شعبه مالير به نشانى مالير- ميدان امام حسين مراجعه و همچنين بازديد از محل نيزدر روزهاى شنبه هرهفته  از تاريخ 

1399/06/01 لغايت 1399/06/30از ساعت 10 الى 12 با هماهنگى واحد مربوطه صورت مى گيرد.
(م الف        ) 

                                                                                                        

متراژ طبقهقطعهفرعىپالك اصلىرديف
83,36سه12632826
43,11سه22632927
51,52سه32633028
61,85سه42633129
49,72سه52633230
50,14سه62633331
69,27سه72633432
74,27سه82633533
83,26چهار92633634
43,01چهار102633735
51,42چهار112633836
61,75چهار122633937
49,62چهار132634038
50,04چهار142634139
69,17چهار152634240
74,17چهار162634341

آگهي مزايده (مرحله دوم) دوباب مغازه تجارى  عرصه و اعيان وقف

اداره اوقاف  و امورخيريه شهرستان مالير

استان  آب وفاضالب  شــركت  مديرعامل   
همدان به مناسبت روز خبرنگار با هيأت همراه 

از روزنامه همدان پيام بازديد كرد.
 سيدهادي حســيني بيدار در اين ديدار درباره 
ابهام آلوده كردن آب رودخانه گنجنامه با نفت 
گفت: اين موضــوع به آب منطقه اي و محيط 
زيســت مربوط اســت و در حوزه كاري ما 
نمي گنجد، اما به عنوان يك شهروند مسئول كه 
مدتي بود از اين آلودگي ها خبر داشــتم ولى 
نمي توانســتم ريشــه و مقصر آن را پيدا كنم 
كه قبل از آن شــبيه همين اتفاق در رودخانه 
عباس آباد افتاد كه سر بزنگاه در محل حضور 
داشتم و متوجه شدم اين آلودگي با نفت پساب 
يكي از مراكز گردشگري مستقر در اين منطقه 
اســت كه زير بار نمى رفت ولى با تيم امنيتي 
تماس گرفتم و آنها پيگيرى هاى الزم را انجام 

دادند. 
وي در پاسخ به پرســش ديگري درباره بوي 
فاضالب در ورودي شهر از جورقان تا شهرك 
فرهنگيــان، هم گفت: احســاس مي كنم اين 
برداشت اشتباه اســت كه صورت گرفته، اگر 
هركسي بيايد از تصفيه خانه بازديد كند متوجه 
مي شود كه هيچ گونه بوي فاضالبي وجود ندارد 
و خروجي آب ايــن تصفيه خانه به اندازه آب 
آشاميدني پاكيزه است. اين بو مربوط به پساب 
چند كارخانه از جمله كيوان، خوش نوش، چند 
كارخانه ديگر و گمرك است كه بارها به آنها 
گفته ايم ما آمادگي ايجاد تصفيه خانه براي اين 
پســاب ها را داريم و آنها هم در راه اندازي آن 
مشــاركت كنند اما هنوز كسي براي همكاري 

اعالم آمادگي نكرده است.
وي دربــاره نگراني ها براي قطعي آب همدان 
هم گفــت: با اينكه با شــدت گرفتن گرما و 
شــيوع كرونا، مصرف آب باال رفته و بيش از 
ظرفيت توليد اســت اما به دليل تخصص تيم 
اين شركت هنوز اجازه نداده ايم آب شهر قطع 

شود. 
حســيني بيدار ادامه داد: بسياري از شهروندان 

مي گويند آبي كه در ســدها ذخيره شــده كم 
نيست و نبايد با كمبود آب مواجه شويم. اين 
درست است اما مســأله ظرفيت توليد آب تا 
هزار و 700 ليتر در ثانيه است كه در اين مدت 
اغلب مواقع تا هــزار و 800 ليتر در ثانيه آب 
مصرف شــده است، يعني ما 150 ليتر در ثانيه 
كمبود آب داشته ايم. اما همكارانم در شركت 
مديريت كرده و تاكنون نگذاشــته اند مشكلي 
پيش بيايد ولي اگر اين روند ادامه داشته باشد 

ما را با مشكل مواجه مي كند.
اســتان  آب وفاضالب  شــركت  مديرعامل 
همدان درباره آخرين اقدامات شركت براي 
توسعه تصفيه خانه در همدان گفت: ظرفيت 
توليد در تصفيه خانه اكباتان 400 ليتر در ثانيه 
اســت كه صد ليتر هم به آن اضافه كرديم و 

تا ده روز آينده برداشت آن آغاز مي شود.
وي درباره اقدامات اين شركت براي كنترل 
شيوع كرونا هم گفت: 22 خدمت به صورت 
الكترونيكى در سامانه آبفا ارائه مى شود، كه 
يكي از آنها اين است كه مشتركان مى توانند 
از طريق «شناسه قبض» و «رمز رايانه» مندرج 

درصورت حســاب هاى آب بها وارد ســامانه 
خدمات الكترونيك شوند.

مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
اظهار كرد: خدمات قابل ارائه براى مشتركين 
در ســامانه خدمات الكترونيك شركت آبفاى 
همــدان واگذارى انشــعاب آب و فاضالب، 
مشــاهده ســوابق، امكان پرداخــت آنالين 
صورتحساب، صورتحســاب مياندوره، تغيير 
مشــخصات، اعالم كاركرد كنتور و بررســى 
صورتحســاب از جمله خدمــات قابل ارائه 

به صورت الكترونيكى است.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه از طريق سيســتم 
الكترونيكــى امكان پرداخــت آنالين قبوض 
آب بها وجــود دارد، گفــت: مزيت پرداخت 
آب بها به نسبت پرداخت از طريق شناسه قبض 
و پرداخت اين است كه مبلغ پرداختى در همان 
لحظه پرداخت، به حساب مشترك منظور شده 
و از مانده بدهى مشترك كسر خواهد شد كه 
تمامى اين خدمات بــدون دريافت كارمزد از 

مشتركين انجام مى شود.

حسينى بيدار در بازديد از همدان پيام مطرح كرد

آماده اصالح فاضالب 
كارخانه هاى جاده تهران هستيم

با توجه به اينكه اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير  در نظر دارد دوباب مغازه  تجارى (عرصه و اعيان وقف ) از رقبات  موقوفه 
سيف الدوله را از طريق آگهى مزايده  به اجاره واگذار نمايد ، بدينوسيله  ليست مغازه هاى  موردنظر با قيمت كارشناسى شده 
بشرح ذيل اعالم مى گردد لذا متقاضيان مى توانند از روز يكشنبه مورخ 99/05/19 لغايت  پايان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ  
99/06/05 به غير از ايام تعطيل جهت شركت در مزايده به واحد اجارات اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير واقع در بلوار شهيد 

بهشتى جنب درياچه كوثر مراجعه و يا جهت كسب اطالعات  بيشتر با شماره تلفن هاى 33345560و 33345510 تماس حاصل فرمايند .
شرايط مزايده

1-پيشنهاد دهنده (متقاضي ) مي بايست مبلغ 10٪ اجاره يكساله قيمت پايه تعيين شده را به صورت چك تضمين شده بانك سپه  تهيه و چك مربوطه را 
ضميمه برگ پيشنهاد چاپى مخصوص در پاكت الك و مهر شده قرارداده و تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 به دبيرخانه اداره اوقاف و 

امورخيريه تحويل و رسيد دريافت نمايد .
2- برنده مزايده مي بايست بابت تخليه مورد اجاره و ضرر و زيان احتمالي  2  فقره چك جديد (صياد )به ارزش تقريبى ملك مورد تقاضا به همراه پرينت 
حساب (يكماهه) و بابت  ضمانت پرداخت  اجاره  مبلغ  50٪ اجاره يكساله قيمت پيشنهادى بصورت وثيقه نزد موجر(موقوفه سيف الدوله به توليت اداره اوقاف 
و امور خيريه) قرارداده كه در صورت ورود خسارت  يا ضرر و زيان يا عدم پرداخت اجاره  جارى و معوقه موجر حق وصول و برداشت چكها و ضمانتها را دارد.
3- برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت  10 روز كارى  پس از برگزارى كميسيون مزايده نسبت به تحويل كليه اسناد و مدارك و تضمينات قيد شده 
جهت عقد قرارداداجاره اقدام نمايد درغير اينصورت پس از گذشت مهلت مذكور و عدم اقدام ، سپرده نفر اول به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدى با حفظ 

ترتيب ، در صورتى تنظيم قرارداد اجاره خواهد شد كه با مبلغ پيشنهادى باالتر از قيمت پايه كارشناسى شده  حاضر به تنظيم اجاره نامه باشند.
4- اداره اوقاف و امورخيريه در خصوص پرداخت هزينه آبونمان (آب ، برق  ، گاز و تلفن) دارايى ، شهردارى  ، تخليه چاه و شارژ ساختمان  هيچگونه مسئوليتي 

نداشته و كًال برعهده برنده مزايده مي باشد. 
5- برنده مزايده ملزم به قبول و رعايت كليه شروط سند اجاره تنظيمي اداره اوقاف مي باشد .

6- افراد ممنوع المعامله حق شركت در آگهي مزايده را ندارند و در صورت شركت به تقاضاي آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7-برگ پيشنهاد قيمت بايد بصورت خوانا،دقيق و بدون خط خوردگى تكميل گردد لذا به پيشنهادهاي مخدوش ، مبهم و يا فاقد فيش پرداختي و يا تقاضاهاي 

خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8- برنده مزايده كه با آن سند اجاره تنظيم خواهد شد حق واگذاري مورد اجاره را كًال يا جزاً بدون موافقت كتبي و قبلي موجر به هيچ نحوي از انحاء به غير 

ندارد و در صورت تخلف قرارداد اجاره يكطرفه فسخ  و ملك مورد اجاره تخليه  خواهد شد .
9- پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه از قبيل نشر آگهي(روزنامه ، چاپ و نصب بنر)  ، كارشناسي  و... با برنده مزايده خواهد بود .

10- متقاضيان مي بايست پس از بازديد و رويت كامل و با علم و اطالع از اوضاع و احوال محل، موقعيت واحد هاي  مورد تقاضا  و وضع موجود نسبت به ارائه 
پيشنهاد اقدام نمايند لذا داوطلبان مي توانند تا پايان وقت ادارى مورخ 99/06/05 روزهاي شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه رأس ساعت 12 در محل اداره حاضر 

و به اتفاق نماينده اوقاف از واحدهاي مورد آگهي بازديد نمايند.
11- مستأجر موظف است در مورد اجاره  شئونات اسالمى را  رعايت نمايد  .

12-كميسيون مزايده فوق رأس ساعت 12 ظهر  روز پنجشنبه  مورخ 99/06/06 در محل اداره برگزار خواهد شد .
13- مدت قرارداد اجاره يكسال كامل شمسى از تاريخ تحويل مورد اجاره به مستأجر مى باشد كه در صورت 1)خوش حسابى 2) رضايت كامل از وضعيت 
مستأجر در مورد اجاره 3)رضايت ديگرهمسايگان 4)پرداخت حق شارژساختمان  5) عدم آسيب به مورد اجاره و تأييد كميسيون امالك اداره شهرستان ، 
برابرنظر كارشناس رسمى دادگسترى به نرخ عادله خواهد بود و درصورت صدور دستورالعمل جديد از طرف سازمان اوقاف برابر شروط دستورالعمل صادره 

جديد عمل خواهدشد . 
14-  اداره اوقاف در رد يا قبول هريك از پيشنهادات رسيده مختار است . بديهي است ارائه پيشنهادات متقاضي به منزله قبول اختيار و تكليف دستگاه 

مزايده گذار نخواهد بود . (م الف193)
مغازه هاى تجارى عرصه و اعيان وقف

مساحت رديف
تقريبي(مترمربع )

شماره 
مغازه 

قيمت پايه مزايده اجاره آدرسموقعيت
ماهيانه به تومان 

1/100/000مالير- دور ميدان جهادبر ميدانچهار192

دو برشش257
مالير- دور ميدان جهاد -  يك بر 
950/000به خيابان آزاده يك بر به ميدان جهاد
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خبرگزارىخبرگزارى

 varzesh@hamedanpayam.com

 عزادارى هاى محرم بايد بر اساس 
دستورالعمل هاى ستاد مقابله با كرونا انجام 

شود
 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: اگر قرار باشد در محرم 
امسال مراسمى برگزار شود بايد بر اساس دستورالعمل هاى ستاد كرونا 
و رعايت تمامى دستورالعمل ها و پروتكل هاى بهداشتى اين كار صورت 

گيرد.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، حجت االســالم والمســلمين 

حبيب ا... شــعبانى در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
همدان، با بيان اينكه امروز با فضايى مواجهيم كه دشــمن بســيارى از 
توفيقات بزرگ كشور را زير سؤال مى برد، اظهار كرد: كار شما در شوراى 
هماهنگى مصداق آيه «فذكرهم به ايام ا...» اســت خصوصا براى نســل 

جديد و جوان كه با وقايع گذشته آشنايى ندارند.
وى افزود: يكى از اين مشــكالت، مشــكل مربوط به صوت است كه در 
مراســم هاى مختلف ســبب ايجاد گله مندى در بين مردم مى شود و لذا 

اميدوارم براى هميشه اين مشكل از بين برود.
وى مشكل دوم در مراســم هاى همدان را در انعكاس رسانه اى تجمع ها 

دانســت و گفت: جمعيتى كه در مراسم شــهيد سليمانى و يا 22 بهمن 
با آن شــرايط سخت جوى وجود داشــت، با وجود آنكه بيشتر از مناطق 
ديگر بود اما در ســطح ملى آن طور كه بايد منعكس نشد به همين دليل 
رسانه ها بايد توجه داشته باشند مراسم مناطق مختلف را كامل و آن طور 

كه شايسته است پوشش دهند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيان اينكه در مراسم هاى مذهبى 
نيز نيازمند يك تجمع بزرگ هيأت هاى حســينى هســتيم، مطرح كرد: 
شــوراى هماهنگى مى تواند با مديريت فضا، تجمــع بزرگى را با حضور 

تمامى هيأت ها در همدان رهبرى كند.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى
 اميرحسين اذكايى، محمد حسامى

 رقيه وحدتيان، سميه مظاهرى
شماره تماس: 08132660364

خبـرخبر

علت ابتالى 44 درصد از بيماران مبتال به 
كرونا در همدان مراودات خانوادگى است

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: علت ابتالى 44 درصد 
از بيماران به كرونا مربوط به ارتباطات خانوادگى گزارش شده است.

 رشيد حيدرى مقدم در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار 
كرد: در ماه گذشته شاهد افزايش چشمگير آمار موارد مثبت كرونا و 

بسترى بيماران تنفسى و مشكوك در بيمارستان هاى استان بوديم.
وى بــا بيان اينكــه رفت وآمدهاى خانوادگــى و برگزارى مجالس 
عروســى و ترحيم به عنوان علت اصلى افزايش آمار مبتاليان كرونا 
در اســتان گزارش شده اســت، تصريح كرد: ابتالى 44 درصد از 
بيماران مبتال به كرونا در اســتان بر اثر ارتباطات خانوادگى بوده 
و 33 درصد نيز به خاطر شــركت در مراسم هاى عروسى، ترحيم و 

دورهمى ها بوده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان با تأكيد بر اينكه از 15 تير ماه 
استفاده از ماســك در اماكن عمومى و خدمات رسان اجبارى اعالم 
شــده است، ابراز كرد: خوشبختانه بيش از 70 درصد از مردم همدان 

در بيرون از منزل از ماسك استفاده مى كنند.
حيدرى مقــدم با تأكيد بر اينكه با 3 راهكار مهم رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى، رعايت پروتكل هاى بهداشتى و استفاده از ماسك مى توان 
از ابتال به كرونا پيشگيرى كرد، اظهار كرد: هنوز هيچ واكسن و درمان 

قطعى براى كرونا ساخته نشده است.
وى بــا بيــان اينكــه 520 بيمــار مبتال و مشــكوك بــه كرونا در 
بيمارســتان هاى استان بسترى هســتند، گفت: وضعيت هيچ يك از 
شهرستان هاى استان سفيد نيســت و شهرستان هاى همدان، مالير، 

كبودراهنگ، بهار و تويسركان در حالت قرمز كرونا هستند.

 رئيــس اتحاديه كيــف و كفش همدان با 
بيــان اينكه 120 توليدكننــده فعال كيف و 
كفش چــرم در همدان فعاليــت مى كردند، 
گفت: كرونا ســبب تعطيلــى 80 درصد اين 

توليدى ها شده است.
احمد گازرانى در گفت وگو با تســنيم، اظهار 
كرد: ضرر و زيان هاى ناشــى از كرونا صنعت 
كيــف و كفش چرم در كل كشــور را ضعيف 
كرده و صنعت چرم استان نيز تحت تأثير اين 

بيمارى قرار گرفته است.
ــته  ــال هاى گذش ــه در س ــان اينك ــا بي وى ب
محصــوالت  همــدان  توليدكننده هــاى 
چرمــى خــود را بــه كشــورهايى ماننــد 
عــراق، روســيه، افغانســتان و مناطــق ديگــر 
صــادر مى كردنــد، تصريــح كــرد: امــا از 
ــكل  ــا مش ــادرات ب ــا ص ــيوع كرون ــان ش زم

ــت. ــده اس ــه ش مواج
رئيس اتحاديه كيف وكفــش همدان با تأكيد 
بــر اينكــه به دنبــال از ســرگيرى صادرات 
به كشــور هاى ديگر هســتيم، اظهــار كرد: 
وقتــى ميزان تقاضا كاهش يابد بدون شــك 
توليدكننــده هم مجبور به كاهــش توليد و 

تعديل نيرو مى شوند.
هيچ گونــه  اينكــه  بيــان  بــا  گازرانــى 
توليدكننده هــاى  دســت  بــه  تســهيالتى 
متضــرر از كرونــا نرســيده اســت، ابــراز 

ــى  ــرايط حام ــن ش ــد در اي ــت باي ــرد: دول ك
توليدكننده هــا باشــد تــا هيــچ كارگاهــى بــه 

تعطيلــى كشــيده نشــود.
وى با اشــاره به اينكه برخى تسهيالت براى 
توليدكننده ها اعالم شــده اما شرايط ثبت نام 
آن ســخت اســت، تصريح كرد: بانك ها هم 
در زمينه پرداخت وام و تســهيالت همكارى 

نمى كنند.

همدان  كيف وكفــش  اتحاديه  رئيــس 
با بيــان اينكه بيــش از 80 درصد از 
همدان  بــازار  در  موجــود  كفش هاى 
مربوط به توليدى هاى اســتان اســت، 

گفت: افزايــش هزينه هاى توليد، حقوق 
و دســتمزد و مواد اوليه ســبب گرانى 30 

درصدى انواع كفش نســبت به سال گذشته 
شده است

سنجش سالمت جسمانى و تحصيلى 
نوآموزان بدون نوبت گيرى الكترونيكى 

امكان پذير نيست

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان گفت: ســنجش سالمت 
جســمانى و تحصيلى نوآموزان همدانى بدون ثبت در سامانه نوبت دهى 

الكترونيكى امكان پذير نيست.
محمد پورداود در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: با توجه به شيوع كرونا و 
به منظور پيشگيرى از ابتالى دانش آموزان به كرونا، انجام سنجش سالمت 
جسمانى و تحصيلى نوآموزان فقط از طريق سامانه نوبت دهى الكترونيكى 

امكان پذير است.
وى با بيــان اينكه مديران مدارس عمليات نوبت گيرى براى ســنجش 
دانش آموزان را انجام مى دهند، تصريح كرد: هر دانش آموز بر اساس نوبت 

خود در روز و ساعت مشخصى در پايگاه هاى سنجش حاضر مى شوند.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان افزود: تاكنــون ده هزار نفر از 
نوآموزان استان در پايگاه هاى سنجش سالمت و آمادگى تحصيلى مورد 
ارزيابى قرار گرفتند و اطالعات 14 هزار نو آموز نيز درسامانه نوبت دهى 
ثبت شده است. پورداود با تأكيد بر اينكه 7 پايگاه سنجش ازماه گذشته 
درحال خدمات رســانى به دانش آموزان بدو ورود به دبستان است، ابراز 
كرد: تمامى پروتكل هاى بهداشتى مطابق با دستور ستاد مبارزه با كرونا 

در پايگاه ها اجرا مى شود.
وى افزود: بازرســان ما و اداره بهداشــت به صورت مستمر بر نحوه انجام 
كار در پايگاه هاى سنجش و رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى نظارت دارند. مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان تصريح 
كرد: با توجه به خطرات ناشــى از كرونا، فعال ارجاعات غيرضرورى مانند 

خدمات غيراورژانسى دندانپزشكى انجام نمى شود.

كرونا توليدى هاى چرم همدان را 
به تعطيلى كشاند

آگهـي مزايـده (مرحله اول) واحد هاى تجارى و مسكونى عرصه و اعيان وقف

 اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير

   ليست واحدها  ى مسكونى و تجارى
قيمت پايه مزايده  اجاره بهاء  ماهيانه آدرسپاركينگكاربرى واحدطبقهمساحت تقريبيرديف

به نرخ عادله روز به تومان
900/000خيابان شهيد  رستگار مومنى – پاساژفدك -تجارى20همكف 2320
400/000ميدان قائم –جنب تاالر باران -تجارى 28همكف2436
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باران نداردمسكونى 1اول2594
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 4اول2680
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 5اول2787
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 6اول2891
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 7اول2980
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 8اول3087
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 9اول3191
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 10اول3280
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 11اول3387
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى 12اول3491
550/000ميدان قائم – جنب تاالر باراننداردمسكونى14اول35125
700/000شهرك وليعصر –بلوك L  - بازارچه اوقاف نداردمسكونى 3615811
700/000شهرك وليعصر –بلوك L  - بازارچه اوقافنداردمسكونى 3715812
700/000شهرك وليعصر –بلوك L  - بازارچه اوقافنداردمسكونى 3815013
700/000شهرك وليعصر –بلوك L  - بازارچه اوقافنداردمسكونى 3915014
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4087118
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4191119
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4280123
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4387124
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4491125
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4580126
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4687127
500/000ميدان قائم –بلوار مرزداران –جنب تاالر باران نداردمسكونى 4791128

                                                                                         

با توجه به اينكه اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان مالير  
در نظر دارد تعدادى از واحدهاى مسكونى و تجارى (عرصه 
و اعيان وقف ) از رقبات  موقوفات  را از طريق آگهى مزايده 
به اجاره واگذار نمايد ، بدينوسيله  ليست واحدهاى موردنظر 
لذا  گردد  مى  اعالم  ذيل  بشرح  شده  كارشناسى  قيمت  با 
متقاضيان مى توانند از روز يكشنبه مورخ 99/05/19 لغايت  
پايان وقت ادارى روز چهارشنبه  مورخ  99/06/05 به غير از 
اداره  اجارات  واحد  به  مزايده  در  شركت  جهت  تعطيل  ايام 
شهيد  بلوار  در  واقع  مالير  شهرستان  امورخيريه  و  اوقاف 
بهشتى جنب درياچه كوثر مراجعه و يا جهت كسب اطالعات  
بيشتر با شماره تلفن هاى 33345560و 33345510 تماس 

حاصل فرمايند .

شرايط مزايده
1-پيشنهاد دهنده (متقاضي ) مي بايست مبلغ 10٪ اجاره 
تضمين  چك  صورت  به  را  شده  تعيين  پايه  قيمت  يكساله 

شده بانك سپه  تهيه و چك مربوطه را ضميمه برگ پيشنهاد 
چاپى مخصوص در پاكت الك و مهر شده قرارداده و تا پايان 
دبيرخانه  به   99/06/05 مورخ  چهارشنبه  روز  اداري  وقت 

اداره اوقاف و امورخيريه تحويل و رسيد دريافت نمايد .
2- برنده مزايده مي بايست بابت تخليه مورد اجاره و ضرر و 
زيان احتمالي  2  فقره چك جديد (صياد )به ارزش تقريبى 
ملك مورد تقاضا به همراه پرينت حساب (يكماهه) و بابت  
قيمت  يكساله  اجاره  مبلغ  ٪50  اجاره   پرداخت   ضمانت 
الدوله  سيف  موجر(موقوفه  نزد  وثيقه  بصورت  پيشنهادى 
به توليت اداره اوقاف و امور خيريه) قرارداده كه در صورت 
ورود خسارت  يا ضرر و زيان يا عدم پرداخت اجاره  جارى و 

معوقه موجر حق وصول و برداشت چكها و ضمانتها را دارد.
روز   10 مدت   ظرف  حداكثر  بايست  مي  مزايده  برنده   -3
تحويل  به  نسبت  مزايده  كميسيون  برگزارى  از  پس  كارى  
عقد  جهت  شده  قيد  تضمينات  و  مدارك  و  اسناد  كليه 
گذشت  از  پس  اينصورت  درغير  نمايد  اقدام  قرارداداجاره 

مهلت مذكور و عدم اقدام ، سپرده نفر اول به نفع موقوفه 
تنظيم  صورتى  در   ، ترتيب  حفظ  با  بعدى  نفرات  با  و  ضبط 
باالتر  پيشنهادى  مبلغ  با  كه  شد  خواهد  اجاره  قرارداد 
ازقيمت كارشناسى شده  حاضر به تنظيم اجاره نامه باشند.

هزينه  پرداخت  خصوص  در  امورخيريه  و  اوقاف  اداره   -4
آبونمان (آب ، برق  ، گاز و تلفن) دارايى ، شهردارى  ، تخليه 
كًال  و  نداشته  مسئوليتي  هيچگونه  ساختمان   شارژ  و  چاه 

برعهده برنده مزايده مي باشد. 
5- برنده مزايده ملزم به قبول و رعايت كليه شروط سند 

اجاره تنظيمي اداره اوقاف مي باشد .
را  مزايده  آگهي  در  شركت  حق  المعامله  ممنوع  افراد   -6
داده  اثر  ترتيب  آن  تقاضاي  به  شركت  صورت  در  و  ندارند 

نخواهد شد.
7-برگ پيشنهاد قيمت بايد بصورت خوانا،دقيق و بدون خط 
خوردگى تكميل گردد لذا به پيشنهادهاي مخدوش ، مبهم 
و يا فاقد فيش پرداختي و يا تقاضاهاي خارج از موعد مقرر 

ترتيب اثر داده نخواهد شد .
شد  خواهد  تنظيم  اجاره  سند  آن  با  كه  مزايده  برنده   -8
بدون موافقت كتبي  حق واگذاري مورد اجاره را كًال يا جزاً 
و قبلي موجر به هيچ نحوي از انحاء به غير ندارد و در صورت 
تخلف قرارداد اجاره يكطرفه فسخ  و ملك مورد اجاره تخليه  

خواهد شد .
نشر  قبيل  از  متعلقه  هاي  هزينه  كليه  پرداخت   -9
آگهي(روزنامه ، چاپ و نصب بنر)  ، كارشناسي  و... با برنده 

مزايده خواهد بود .
كامل  رويت  و  بازديد  از  پس  بايست  مي  متقاضيان   -10
واحد  موقعيت   ، محل  احوال  و  اوضاع  از  اطالع  و  علم  با  و 
پيشنهاد  ارائه  به  نسبت  موجود   وضع  و  تقاضا  مورد  هاي  
ادارى  وقت  پايان  تا  توانند  مي  داوطلبان  لذا  نمايند  اقدام 
روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 روزهاي شنبه ، دوشنبه و 
چهارشنبه رأس ساعت 12 در محل اداره حاضر و به اتفاق 

نماينده اوقاف از واحدهاي مورد آگهي بازديد نمايند.

مورد  در  است  موظف  مستأجر   -11
اجاره  شئونات اسالمى را  رعايت نمايد.

روز  ظهر    12 ساعت  رأس  فوق  مزايده  12-كميسيون 
پنجشنبه  مورخ 99/06/06 در محل اداره برگزار خواهد شد .

تاريخ  از  شمسى  كامل  يكسال  اجاره  قرارداد  مدت   -13
تحويل مورد اجاره به مستأجر مى باشد كه در صورت 1)خوش 
حسابى 2) رضايت كامل از وضعيت مستأجر در مورد اجاره 
شارژساختمان   حق  ديگرهمسايگان 4)پرداخت  3)رضايت 
5) عدم آسيب به مورد اجاره و تأييد كميسيون امالك اداره 
نرخ  به  دادگسترى  رسمى  كارشناس  برابرنظر   ، شهرستان 
عادله   خواهد بود و درصورت صدور دستورالعمل جديد از 
طرف سازمان اوقاف برابر شروط دستورالعمل صادره جديد 

عمل خواهدشد . 
14-  اداره اوقاف در رد يا قبول هريك از پيشنهادات رسيده 
مختار است . بديهي است ارائه پيشنهادات متقاضي به منزله 

قبول اختيار و تكليف دستگاه مزايده گذار نخواهد بود . 

ليست واحدها ى مسكونى و تجارى 
مساحت رديف

قيمت پايه مزايده  اجاره بهاء  آدرسپاركينگكاربرى واحدطبقهتقريبي
ماهيانه به نرخ عادله روز به تومان

605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اول نداردمسكونى 1همكف 185
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولندارد مسكونى28512
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولنداردمسكونى 38513
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولدارد مسكونى48524
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولدارد مسكونى58525
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولنداردمسكونى6همكف 685
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولندارد مسكونى78517
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولداردمسكونى88518
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولدارد مسكونى98529
605/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولدارد مسكونى 1085210
1/000/000خيابان شهيد رجايى – نرسيده به اداره استانداردندارد مسكونى119211
850/000خيابان شهيد رجايى – نرسيده به اداره استانداردندارد مسكونى128512
600/000خيابان قائم مقام  - مجتمع احسان دارد مسكونى136535
500/000بلوار جانبازان – بعداز بريدگى اولندارد مسكونى 148825
300/000ميدان جهاد- جنب مدرسه اخترمدنى -تجارى 4همكف 1530
300/000ميدان جهاد- جنب مدرسه اخترمدنى-تجارى 5همكف 1625
350/000ميدان جهاد- جنب مدرسه اخترمدنى-تجارى 7همكف1738
400/000ميدان جهاد –جنب تاالر ياس -تجارى 10همكف 1812
400/000ميدان جهاد –جنب تاالر ياس-تجارى 13همكف 1912
400/000خيابان صفرخانيان – جنب  تكيه  ابواالفضل (ع)ندارد مسكونى 1اول 2060
500/000خيابان صفرخانيان – جنب حسينيه ابواالفضل (ع) -تجارى 4همكف 2136
320/000خيابان شهيد  رستگار مومنى – پاساژفدك-سوئيت تجارى 6سوم 2242

(م الف194)
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درصد  كارفرما 3  سال   هاست 
حق بيمه بيكارى را مى پردازد 
بحرانى  شــرايط  در  ولــى 
ايــن روز  ها بــراى پرداخت 
بيمه بيــكارى همكارى الزم 
نشــد. اكنون كه روز سخت 
هتل هاست، ســازمان تأمين 
اجتماعــى بايد همكارى كند 
بيمه  طريق  از  ســال  يك  و 
بيكارى، نيروى انسانى هتل   ها 
را  حقوقشان  و  كند  تغذيه  را 

بپردازد.

خبر

گزارش 

گردشگري
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باباطاهر

عمره از سرگرفته مى شود؟
 عربســتان برنامه ريزى براى ازســرگيرى عمره را كه به دنبال 

شيوع ويروس كرونا متوقف شده بود، آغاز كرد.
به گزارش ايســنا، رسانه هاى عربســتان به نقل از وزارت حج 
و عمره اين كشــور اعالم كردند برنامه ريزى براى ازســرگيرى 
عمره پس از پايان موفقيت آميز حج 2020 و با الگوگيرى از آن، 
مطابق با پروتكل هاى بهداشــتى، آغاز شــده است. معاون وزير 
حج و عمره عربستان گفته است اين وزارتخانه به زودى مقدمات 

مربوط به فصل آينده عمره را آغاز مى كند.
عربستان همزمان با شــيوع ويروس كرونا، پروازهاى بين المللى 
را متوقــف كــرد، مرزهايش را به روى اتباع خارجى بســت و 

عمــره را تعطيل كرد. اين اقدام در شــرايطى صورت گرفت كه 
نفت عربســتان با افت شديد قيمت روبه رو شده و اين كشور با 
تنگناى اقتصادى مواجه بود. عربســتان هر سال از مراسم حج و 
عمره كه ميليون   ها نفر به آن سفر مى كنند، 12 ميليارد دالر درآمد 
كســب مى كرد. برنامه بلندپروازانه دولت عربستان اين است كه 
درآمد اين كشور را از زيارت و گردشگرى تا سال 2022 به 150

ميليارد دالر برســاند، براى همين پروژه هتل سازى گسترده اى را 
در اطراف كعبه اجرا كرد و اميد داشــت با اقامت در هتل هايى با 

منظره كعبه، درآمد خوبى به دست آورد.
با وجود اين، عربســتان تصميم گرفت براى جلوگيرى از شيوع 
ويروس كرونا، عمره را لغو و از منافع اقتصادى آن چشم پوشــى 
كند و حج را با جمعيتى محدود از بين ساكنان اين كشور برگزار 

كند.
عمره برخالف حج، يك عمل داوطلبانه و مستحبى است كه هر 
سال ميليون   ها نفر از 188 كشور در آن شركت مى كنند. در فاصله 
ســال هاى 2017-2018 بيش از 6/7 ميليون مسلمان براى عمره 

به عربستان سفر كردند.
عمره يك نســخه كوتاه شــده از حج اســت كه زائران در زمان 
محدودترى اعمال آن را انجــام مى دهند. برگزارى آن به لحاظ 
زمانى محدوديت ندارد و فقط در ايام حج تمتع برگزار نمى شود. 
با  وجود اين حدود 43 درصد از مســلمانان ترجيح مى دهند در 

ماه هاى رجب، شعبان و ماه رمضان عمره را به جا آورند.
ايران تا ســال 1394 ســاالنه در عمره حضور داشت اما پس از 
بى حرمتــى به 2 نوجوان ايرانى در فرودگاه جده، عمره را تعليق 

كرد. ســال 1398 همزمان با مذاكرات حج، اعالم شد مقام هاى 
حج ايران و عربســتان درباره برگشــت زائران ايرانى به عمره، 
جدى تــر گفت وگو كرده اند. ايران عالوه بر اجراى حكم اشــد 
مجــازات براى 2 مأمــور خاطى فرودگاه جده، 3 شــرط براى 
عربســتان گذاشــت؛ تضمين عزت و كرامــت و امنيت زائران 
ايرانى، حضور مســئوالن كنســولى جمهورى اسالمى ايران در 
زمان عمره در عربستان و لغو قوانين سختگيرانه براى ورود اتباع 
عربســتانى به ايران كه رئيس ســازمان حج و زيارت كشورمان 
گفت: عربستان 2 شرط نخســت ايران را پذيرفته و شرط سوم 
درحال بررســى اســت. اما در نهايت، با شيوع ويروس كرونا و 
تصميم عربســتان به تعليق عمره و محدود كردن حج، مذاكرات 

2 كشور متوقف شد.

شكل گيرى مثلت زاگرس نشينان براى 
اشتراك گذارى ظرفيت هاى گردشگرى

 رئيس كميســيون ســرمايه گذارى شوراى شــهر همدان از امضاى 
توافقنامه همكارى مشترك گردشگرى توسط شهرداران همدان،كرمانشاه 
و سنندج خبر داد و گفت: ظرفيت هاى گردشگرى اين 3 شهر به اشتراك 

گذاشته مى شود.
حسين قراباغى با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همكارى شهرداران شهرهاى 
همدان، كرمانشاه و ســنندج با محوريت ايجاد مسير گردشگرى تاريخ 
و تمدن ايران؛ گفت: ســال گذشــته مبحث مســير گردشگرى غرب 
كشــور با محوريت بهره گيرى از ظرفيت هاى گردشــگرى موجود در 
كميســيون تخصصى اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان مطرح شــد كه مورد حمايت اعضاى شــورا قــرار گرفت؛ از 
اين  رو دبيرخانه مشــترك 3 شهر شــكل گرفت و ضمن پيگيرى هاى 
صورت گرفته، مقرر شد توافق نامه اى در بحث بهره گيرى از ظرفيت هاى 

گردشگرى داشته باشيم.
وى افزود: در نشســت زاگرس نشينان به ميزبانى شهردارى كرمانشاه با 
همراهى تعدادى از اعضاى شوراى شهر همدان، رؤساى كميسيون هاى 
تخصصى گردشــگرى شوراها، شــهرداران، معاونان مدير ارشد استان 
كرمانشــاه و با حضور دبيركل كميسيون ملى يونسكو براى ثبت مسير 
گردشــگرى به عنوان 3 شهر خالق موســيقى، خوراك و صنايع دستى 

به منظور توسعه گردشگرى شهرى، تفاهم نامه امضا شد.
قراباغى ادامه داد: اين طرح با امضاى توافق نامه بين شــهرداران به صورت 
رسمى آغاز و مقرر شد در برنامه عملياتى 6 ماهه، مقدمات كار در 2 بخش 

كرونازيستى و پساكرونا به منظور پايه گذارى اين مسير، پيگيرى شود.
وى با تأكيد بر اينكه ثبت مســير گردشــگرى رويداد مهمى اســت كه 
موجب مى شــود غرب كشور مورد توجه گردشگران قرار گيرد؛ گفت: 
ارتقا و رونق صنعت گردشــگرى يكــى از مهم ترين مباحث در حوزه 

اقتصادى و جذب سرمايه گذار و گردشگر است.
رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان 
ايجاد كريدور گردشگرى غرب كشور را رويداد مهمى برشمرد و افزود: 
اين مهم تأثير به سزايى در ارتقاى صنعت گردشگرى شهرى براى همدان 
به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين و همچنين شهرهاى سنندج 

و كرمانشاه خواهد داشت.
قراباغى همچنين گفــت: در اين تفاهمنامه تبــادل فضاهاى تبليغاتى، 
برگزارى ديدارهاى مشــترك و احياى منطقه گردشــگرى غرب كشور 
توســط همدان، كرمانشاه و ســنندج پيش بينى شــده كه اميدواريم با 

هم افزايى و همگرايى از اين ظرفيت بالقوه و بالفعل بهره مند شويم.
وى برگزارى كارگاه هاى آموزشــى يونســكو در منطقه غرب كشور، 
لزوم برندســازى، تمركز بر برنامه هاى مرتبط با نوروز و جاده ابريشم، 
ايجاد جاذبه هاى ويژه و اســتفاده از ظرفيت هاى مشترك 3 شهر غرب 
كشور، تعريف زنجيره تجارى سازى و شناسايى بازارهاى هدف فعاالن 

گردشگرى را از جمله مفاد تفاهمنامه اعالم كرد.

■ دوبيتى باباطاهر 
دلى همچون دل ناالن مو نه                                       غمى همچون غم هجران مو نه
اگر دريا اگر ابر بهاران                                                       حريف ديده ى گريان مو نه
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■ حديث:
امام صادق(ع):

بدان كه هر كس در راه طاعت خدا خرج نكند، به خرج كردن در راه معصيت خداوند عّز و جّل 
گرفتار شود و هر كه در راه رفع نياز دوست خدا قدم برندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نياز 

دشمن خداوند عّز و جّل گرفتار آيد.        
بحار األنوار : 96 / 130 / 57.

آگهى مناقصه اجراي 
محوطه  سازى پروژه 

61 واحدى مهر 
تويسركان

هيات تعاوني مسكن كارگران تالشگر الوند استان همدان

ــد اســتان  ــران تالشــگر الون ــى مســكن كارگ تعاون
ــه اجــراي محوطــه  همــدان در نظــر دارد نســبت ب
ســازى پــروژه 61 واحــدى مهــر تويســركان اقــدام 

نمايــد. 
ــراى شــركت در مناقصــه  ــذا در صــورت تمايــل ب ل
جهــت دريافــت اســناد مناقصــه بــا شــماره تلفــن 
هــاى 38345546 و 38345185 داخلــى 5 تمــاس 

حاصــل نماييــد . 
مــدت زمــان شــركت در مناقصــه تــا تاريــخ 

باشــد. مــى   99/05/23

مريم مقدم »
 نامش را «جان شما و جان ميراث» گذاشتند و آن 
را هشتگ كردند براى درخواسِت حفاظت از ميراث 
فرهنگى از مــردم، با موضوع ونداليســم (تخريب 
كنترل نشــده آثار تاريخى) در برنامــه  پربيننده عصر 

جديد.
ونداليسم تازه ترين عبارتى است كه مخاطبان همدان 
پيــام در هفته هــاى اخير آن را در قالــب تصاوير و 
گزارشــات روزنامه كه برگرفته از آسيب هاى عمدى 
در برخى آثار تاريخى همدان بود با آن روبه رو شدند. 
هرجا تاريخ حرف اول را مى زند البته ونداليســم و 
ردپاى آســيب به ميراث تاريخــى در آنجا غيرقابل 
انكار است و اين همان دغدغه ايست كه گروه خالق 
به نگار را با كارى متفاوت و حمايت ميراث فرهنگى 
و رهنمودهاى اســاتيد در برنامــه عصر جديد روى 

آنتن برد.
 به نگار از همدان تا عصر جديد 

 گروه هنرى به نگار از همدان راهى شــدند تا روى 
آنتن ملى با برنامه پرمخاطب عصر جديد طرحى نو 

دراندازند. 
عليرضا به رقم پايه گذار اين گروه از 16 ســال پيش 
اســت. او زاده اللجين و ساكن همدان است. شهرى 
كه تاريخ و تمدن در آن حرف اول را مى زند. ردپاى 
آثار تاريخى در همدان آنقدر غنى است كه حاال مردم 
ايــن ديار با ارزش حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى 

به خوبى آشنا هستند. 
روز پيش از اجراى برنامه به نگارى ها،  چند ساعت از انتشار 
پسِت جديِد برنامه «عصر جديد» در اينستاگرام نگذشته 
بــود كه بيش از 43 هزار نفــر آن را ديده و در صفحات 
خود به اشتراك گذاشته اند و دل خوشند به اجراى خوب 
و تأثيرگذارى كه بين خبرهاى نه چندان دلخوش كننده اين 

روزهاى ميراث فرهنگى به چشم ديده اند.
در توضيــح اين پســت مربوط به گــروه «به نگار» 
در نخستين اجراى قسمت ششــم از دور دوم اين 
برنامه، نوشته شده اســت: «نمايش ِگلى از فرهنگ 
و بى فرهنگــى با اين پيام دغدغه مند: «جان شــما و 

جان ميراث».

شــايد هم اتفاقاِت يكى دو سال گذشــته  در ميراث 
فرهنگــى اين گروه هنرمند را بــه اجراى چنين كار 
تأثيرگذارى كه قبيح بودن ونداليسم را به رخ مى كشد، 
وادار كرده تا دســت به اجراى اين كار هنرى با ِگل 

بزند.
  ديــواره اى از ِگل  با طــرح و نقش هاى 

متفاوت
آنچه در برنامه ديده شد تا هميشه در خاطره ها ماند.

گروه كار خود را آغاز مى كند، ديواره اى از ِگل  با طرح 
و نقش هــاى متفاوتى از چند بنــاى تاريخى به مرور 
شــكل مى گيرد و در كنار آن طرحى با كاشــى هاى 
قديمى جان مى گيرد. از ســوى ديگر درست پشِت 

ديواره اى كه ايــن گروه درحال كارند، تصاويرى نيز 
از يادگارى نويسى هايى كه روى بناهاى تاريخى خود 
به مرور به يك تاريخ زنده تبديل شده اند، نشان داده 
مى شــود كه به طور دائم مورد سرزنش داوران عصر 

جديد قرار مى گيرد.
احســان عليخانــى، مجــرى ايــن برنامــه، بــه 
يادگارى نويسى   ها اشاره مى كند و مى گويد: «يادگارى 
نوشتن برخى هموطنان خوش نمك و متأسفانه به طور 
جــدى بى فرهنگ را مى بينيم. چــه جذابيتى دارد كه 
روى ديواره هاى تخت جمشيد بنويسيد «داوود 001» 
و اين همان آدمى اســت كه در پشــِت درِ سرويس 

بهداشتى بين راهى نيز همين كار را تكرار مى كند.»
با مطرح شدن اين صحبت ها، امين حيايى، بازيگر و 
يكى از داوران اين برنامه استعداديابى، اين پيشنهاد را 
مطرح مى كند: «راه حل آن خيلى ســاده است، كافى 
است در كنار بناهاى تاريخى، يك ديوار را تعبيه كنند 
و هر كس قصد نوشــتن يــادگارى دارد، به صورت 
جداگانه روى اين ديوار بنويسد. اين كار براى مردم 

جذاب است و قطعا بيننده خود را نيز دارد.»
عليخانى بار ديگر تأكيد مى كند: «اين كار توهين آميز 
است، يك اتفاق ناراحت كننده است؛ براى چه تاريخ 
(حضور يادگارنويس در بناى تاريخى) مى نويســد، 
(اين كار) براى چه كســى اهميت دارد كه شما چه 

زمانى تخت جمشيد را ديده ايد؟»
تابلو درحال تكميل اســت، از ســوى ديگر كودكى 

كه احتماال نمادى از نســِل آينده  اين سرزمين است 
نظاره گر ســاخت بنا  ها و از سوى ديگر فردى است 
كــه براى گرفتن عكس ســلفى از در و ديوار بنا باال 
مى رود و دور از چشم ديگران يكى از كاشى هاى بنا 

را سرقت مى كند.
در ادامه نيز تصاوير بيشــترى از آثارى كه درگير اين 
آسيب شــده اند از سى وسه پل اصفهان گرفته تا كاخ 
گلستان و ديگر محوطه ها و بناهاى تاريخى به نمايش 

درمى آيد.
سرانجام بدون هيچ اعتراض يا نظِر منفى، هر 4 داور 
(رؤيا نونهالى، آريا عظيمى نژاد، بشير حسينى و امين 
حيايى) رأى ســفيد خود را به ايــن اجرا مى دهند و 
مى ايســتند و گروه به نگار را براى اجراى ايده اشــان 
تشــويق مى كنند. در پايان نيز گروه با بنرى كوچك 
كه روى آن نوشــته شــده «#جان_ميراث» مردم را 
به حفاظت از بناهاى تاريخى با انتشــار اين هشتگ 
در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى و رسانه ها 

تشويق مى كنند.
برنامه تمام مى شــود و ســيل عظيمى از كامنت هاى 
تأثيرگذار و مثبت به ســوى پست به اشتراك گذاشته 
شده در صفحه عصر جديد و ميراث فرهنگى همدان 
سرازير مى شود؛ كامنت هايى كه برگرفته از احساسات 
پاك مردم تاريخ دوست ايران زمين بود و قطع به يقين 
تأثير فرهنگى مثبت اين برنامه تا ابد در حافظه رسانه 

باقى مى ماند. 

 نشست مشترك كميســيون اقتصادى مجلس با 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
و جمعــى از نمايندگان بخــش خصوصى درحالى 
برگزار شــد كه ميزان خســارت واردشده از كوويد 
19 به صنعت گردشــگرى و صنايع دستى 70 هزار 
ميليارد ريال اعالم شد. هتلداران نيز با انتقاد از بسته 
حمايتى كرونا نسبت به بيكارى 75 هزار نفر شاغل 

هشدار دادند.
موضوع اين نشست «بررسى آخرين وضعيت اقتصاد 
گردشــگرى» بود. ولى تيمورى ـ معاون گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
ـ از ميزان رشــد گردشــگرى در توليــد ناخالص 
ملى، اشــتغال و صادرات از ابتداى دولت دوازدهم 
تاكنون گزارش آمارى داد و سپس اعالم كرد: ميزان 
خسارت ناشى از كرونا در حوزه هاى گردشگرى و 

صنايع دستى به 70 هزار ميليارد ريال رسيده است.
جمشــيد حمزه زادهـ  رئيس جامعــه هتلداران ايران 
هم كه در جلســه كميسون اقتصادى حضور داشت، 
به مشكالتى كه بر اثر شــيوع كرونا متوجه صنعت 
هتلدارى كشــور شــده است، اشــاره كرد و گفت: 
حدود 75 هزار نفر به طور مستقيم در هتل   ها و مراكز 
اقامتى كشــور كار مى كنند كه اشتغال آنها در خطر 
قرار گرفته است. از سويى هتل هاى ايران از اسفندماه 

سال گذشته تا پايان تيرماه امسال 
7 هزار و 400 ميليون تومان درآمد 
از دست داده اند. متأسفانه ضريب 
اشــغال هتل هاى كشــور زير 5 
درصد اســت و خيلى از هتل   ها 
يــا تعطيل و يا با ركودى شــديد 
روبه رو شــده اند. تعداد زيادى از 
كاركنان هتل   ها يا تعديل شــده اند 
يا در آســتانه تعديل قــرار دارند، 
اين سبب شده هتلداران نيروهاى 

كارآمد را از دست بدهند.
حمزه زاده به بسته  حمايتى دولت 
در دوران كرونا اشاره كرد و افزود: 
اين بسته براى برون رفت صنعت 
هتلدارى و گردشــگرى كشــور 
از مشــكالت به وجودآمده، تأثير 
چندانى نــدارد. ما اين موضوع را 

در جلســات مختلف چه با رئيس جمهور و چه با 
وزرا مطرح كرديم و گفتيم كه چون صنعت هتلدارى 
صد درصد آســيب ديده، اين بسته حمايتى تأثيرى 
ندارد. ضمن اينكه خود اين بســته هم به طور كامل 
اجرا نشــده اســت. به عنوان مثال مى تــوان به بيمه 
كاركنان اشــاره كرد. خيلى از كاركنان تاكنون پولى 

نگرفته انــد و خيلى از آنهايى كه 
بيكار شــده اند حاال با ســازمان 

تأمين اجتماعى درگير هستند.
وى ادامه داد: مســأله بخشودگى 
هزينــه حامل هاى انــرژى اصال 
محقق نشــد. وزارت نيرو نه تنها 
اصال در زمينه بخشودگى هزينه 
آب، بــرق و گاز  همكارى نكرد، 
بلكه شاهد بوديم در دوره امهال 
از  خيلى  براى  بدهى   ها  پرداخت 
هتل   ها اخطار پلمــب آمد. حاال 
هم اوضــاع به همــان صورت 
يكى  برق  مثال  به عنوان  اســت. 
از هتل هاى پنج ستاره در تبريز به 
خاطر يك روز تأخير در پرداخت 
قطع شد. خيلى از هتل   ها اخطار 
پلمــب را دريافــت كرده اند و 
فشار  ها بر آنها مضاعف شده است. در چنين شرايطى 
پيداســت كه وام 12 درصدى كه به ازاى هر نفر 16 
ميليون تومان در نظر گرفته شــده اســت، نمى تواند 
چاره ســاز باشــد. ما بار  ها به اين وضعيت اعتراض 
كرديم و خواستار راهكارهاى بهتر و راهگشاتر شديم 

اما متأسفانه پاسخى دريافت نكرديم.

حمزه زاده به تجربه خالقانه صنعت هتلدارى فرانسه 
پس از كرونا اشــاره كرد و افزود: فرانســه به دنبال 
سياســت تحريك تقاضــاى ســفر، به تازگى اعالم 
كرد براى شركت ها، مشــاغل و كسب وكارهايى كه 
در شــرايط فعلى در سفرهايشــان از هتل هاى اين 
كشور اســتفاده كنند، 30 درصد معافيت مالياتى در 
نظر مى گيرد. چنين ابتكارهايى مى تواند در كشور ما 
هم مورد توجه قرار بگيــرد. رئيس جامعه هتلداران 
ايران درخواســت كرد صدور مجوز براى تأســيس 
ميهمانسراى دولتى متوقف شــود و ميهمانسراهاى 
دولتى موجود هم به بخش خصوصى واگذار شــود 
و افــزود: فعاليت اين اقامتگاه   ها در شــرايط كنونى، 
دشوارى كارِ هتل   ها و اقامتگاه هاى بخش خصوصى 

را دوچندان كرده است.
 پرداخت تسهيالت با سود 8 درصد

نايب رئيس جامعه هتلداران ايران نيز پيشنهاد تشكيل 
صندوق حمايت از گردشگرى را مطرح كرد و ادامه 
داد: پرداخت تسهيالت با سود 8 درصد مثل وام هاى 
روســتايى خواسته مهم فعاالن صنعت گردشگرى و 
هتلداران كشــور است. تسهيالتى از صندوق توسعه 
ملى با بازپرداخت 7 ســاله مى تواند در اختيار هتل   ها 
قرار گيرد. پيشــنهاد ما اين است كه اين وام در ازاى 

هر اتاق 50 ميليون تومان باشد.

شهرام شيروانى همچنين پيشــنهاد كرد وزارت كار 
و تأمين اجتماعى يك ســال به كاركنان هتل   ها بيمه 
بيكارى پرداخت كند و در ادامه گفت: سال   هاســت 
كارفرما 3 درصد حق بيمه بيكارى را مى پردازد ولى 
در شــرايط بحرانى اين روز  هــا همكارى الزم براى 
پرداخت بيمه بيكارى نشــد. اكنون كه روز ســخت 
هتل هاست، ســازمان تأمين اجتماعى بايد همكارى 
كند و يك سال از طريق بيمه بيكارى، نيروى انسانى 

هتل   ها را تغذيه كند و حقوقشان را بپردازد.
شيروانى ادامه داد: دولت اعالم كرده بود براى دوره 
3 ماه كرونا، يك ميليون و 500 هزار تومان بابت هر 
نيروى انسانى مى پردازد. از اين مبلغ وعده داده شده، 
بعضى   هــا 800 هزار تومان، بعضى   هــا يك ميليون 
تومان، در نهايت بعضى   ها يك ميليون و هزار تومان 
دريافت كردند كه آن هم با تأخير پرداخت شــد. ما 
تقاضاى پرداخت الباقى حقوق را از ســازمان تأمين 

اجتماعى و يا هر دستگاه مربوطه ديگر داريم.
شهرام شــيروانى افزود: مقرر شــد مجلس شوراى 
اســالمى در بحث ماليات و بيمه بخش گردشگرى 
و صنايع دســتى هر چه سريع تر مشــكالت را رفع 
كند. قرار شــد وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى گزارش هايــى از وضعيت فعلى 3 
بخش كه به دليل شــيوع ويروس كرونا آسيب ديدند 
به كميســيون اقتصادى مجلس ارائه كند و ما هر چه 

سريع تر در اين زمينه اقدام كنيم.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
چهارشنبه گذشته نيز جلسه اى با كميسيون فرهنگى 
مجلس داشت كه ضمن تشريح سند راهبردى توسعه 
گردشگرى، قرار شد اين وزارتخانه در نامه اى به اين 

كميسيون انتظارات حمايتى خود را مطرح كند.

هنرمندان همدانى ونداليسم را روى آنتن بردند 

«جان شما 
و # جان_ميراث»

 نايب رئيس جامعه هتلداران ايران پيشنهاد داد

 تشكيل صندوق حمايت از گردشگرى
■ 70 هزار ميليارد ريال خسارت كرونا به گردشگرى و صنايع دستى ايران


