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اقتصـاد در كشور ما 
يك چالش عمومى است 

 ســاختار اقتصادى در جامعه ايران فرم 
مخصــوص به خود دارد و اين فرم نهادينه 

شده است...

تبريك و تهنيت
 جناب آقاى دكتـر

حميد رضا حاجى بابايى

روابط عمومى شهردارى منطقه 4 همدان

انتخاب جنابعالى به عنوان
رياست كميسيون تلفيق 
برنامه و بودجه مجلس 

شوراى اسالمى
را تبريك و تهنيت عرض نموده ،اميد 
است در سايه ايزد متعال همواره پيروز 

و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جناب آقاى دكتر

حميد رضا حاجى بابايى

هيات ورزش هاى همگانى استان همدان

انتخاب جنابعالى به عنوان 
رياست كميسيون تلفيق 
برنامه و بودجه مجلس 

شوراى اسالمى
 را تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم ، 
موفقيت و سربلندى شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داريم.

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

محمـد رمضـانى
رئيس محترم شعب بيمه آسيا در استان همدان
سيد محمد مهـدى جليلى صـدر
 رئيس محترم بيمه آسيا شعبه شهيد مدنى 

شركت خدمات بيمه اى آتيه آفرينان معراج اميد

بدينوســيله انتخــاب شايســته شــما بزرگــواران را صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض 
مــى نمائيــم و موفقيــت و ســربلندى شــما را از درگاه خداونــد منــان مســئلت داريــم.

 شوراى اسالمى شهر همدان تسلط خوبى 
بر رويدادهاى شــهرى و حقوق شهروندى 
دارد و اعضاى آن با شور و انگيزه پيگير حل 

مشكالت هستند.
رئيس كل دادگسترى استان به مناسبت هفته 
قوه قضاييه اعضاى شــوراى اســالمى شهر 
همدان با رئيس كل دادگسترى استان همدان 

ديدار كردند.
محمدرضا عدالتخواه در ايــن ديدار با بيان 
اينكه در شوراى شــهر همدان خمودگى و 
بى انگيزگى نيســت، گفت: شوراى اسالمى 
شــهر همدان تســلط خوبى بر رويدادهاى 
شهرى و حقوق شهروندى دارد و اعضاى آن 
با شور و انگيزه پيگير حل مشكالت هستند.

وى اظهــار كرد: ســالمت محور بــودن در 
شوراهاى اســالمى يك شرط مهم است كه 
در همدان اين مسأله به دليل وجود نيروهاى 

ارزشى و اصيل حفظ شده است.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان افزود: 
اقدامات اخير دســتگاه قضايــى در ده ماهه 
گذشته در اين استان به طور عمده با پيوست 
فرهنگى روبه رو بوده اســت، تــا جايى كه 
نام ساختمان پيشين دادگســترى به سردار 
شهيد همدانى، ساختمان جديد به نام شهيد 
انقالب  دادگاه هاى  ساختمان هاى  سليمانى، 
به نام شــهيد ميرزامحمدسلگى و ساختمان 
دادسرا به شهيد محمد بروجردى تغيير يافته 

است.

عدالتخواه با اشــاره به عفو 541 زندانى در 
همدان بــا پيگيرى هاى شــبانه روزى چند 
ماهه اخير مجموعه دســتگاه قضايى استان، 
تصريح كرد: نحوه آزادى اين زندانيان نيز با 
پيوســت فرهنگى همراه بود تا جايى كه اين 
عفوخوردگان با برنامه اى هماهنگ شــده با 
عنوان «بازگشــت به زندگى» در گلزار شهدا 
حضور يافتند و با قرائت ميثاق نامه اى، ورود 
مجدد به زندگى خود را با نام و ياد شــهدا 

آغاز كردند.
وى تشــكيل ستاد تأليف قلوب و 450 هزار 
ساعت مجازات جايگزين حبس با رويكرد 
حبس زدايى را زمينه ساز كسب عنوان نخست 
استان همدان در زمينه صلح و ساز در كشور 

برشمرد.
 رئيس كل دادگســترى استان همدان گفت: 
افزايش تعــداد دادگاه هاى تجديدنظر از 11

شــعبه به 17 شــعبه و دادگاه هاى حقوقى 

ما ده شــعبه به 14 شــعبه، هم سبب شده تا 
رسيدگى به پرونده هاى مختلف سريعتر و با 

كيفيت ترانجام شود.
وى همچنيــن با تأكيــد بر اينكــه بايد از 
حقوق كودكان و نوجوانــان حمايت كرد، 
افزود: با توجه به اينكه شــعبه ويژه اطفال و 
نوجوانان در اســتان همدان وجود نداشت، 
با پيگيرى هاى انجام شده خوشبختانه سى ام 
فروردين ماه ســالجارى با تشكيل اين شعبه 
موافقت شده اســت و به دنبال آن هستيم تا 
مجتمعــى هم با همين عنوان با حضور چند 
روانشناس، مشــاور و قاضى تربيت شده در 

زمينه مسائل كودكان ايجاد شود.
رئيس كل دادگســترى استان همدان گفت: 
خوشــبختانه قانــون حمايــت از اطفال و 
نوجوانان هم تصويب شــده و يك نمونه از 
اين قوانين آن است كه فروش سيگار به افراد 

زير 18 سال جرم است.

روح ا... صالحى »
 به گفته رئيس ســازمان فرهنگــى و هنرى 
 12 درحال حاضر  همدان،  شــهردارى  اجتماعى 
شــوراى محله در سطح شــهر همدان مشغول 
فعاليت هســتند و تا پايان تابســتان نيز همدان 
شاهد شوراى اجتماعى خواهند بود. اين شوراى 
محالت كه بومى سازى شــده، طرحى است كه 
در مشــهد اجرا شــده و مى خواهد با مشاركت 
اجتماعــى بحــث نخبه يابــى و الگوســازى را 

پياده سازى كنند.
بماند اينكه آيا خود كالنشــهر مشــهد توانسته 
در اجراى اين طــرح موفق عمل كند و تأثيرات 
اجتماعى آن چقدر ملموس است؟ زيرا تمام اين 
پروسه در رگ ساختار ادارى در جريان است و 
تهش به محكم كارى دايره لغات مديران شــهرى 

مى انجامد.
دايــره لغــات به مجموعــه كلمــات كليدى و 
كه  برمى گردد  مختلــف  تخصص هاى  پركاربرد 
دانستن اين كلمات به نوعى پيش نياز ورود به آن 
شغل به حســاب مى آيد. هرچه اين لغات بتواند 
بهتر و ســليس تر مفهوم موردنظر را منتقل كند و 
طرف مقابل نيز قادر به رمزگشايى باشد، مى تواند 
در وقت و هزينه صرفه جويــى كند و ارتباط را 

بُعد ببخشد.
حــال ايــن كــه دايــره لغــات و واژگانــى مديران 
شــهرى نشــان دهنده ميــزان آرمان گرايــى و 
ــن  ــدر اي ــر چق ــى آنهاســت. ه زيســت اتوپياي
ــرايط  ــد، از ش ــدود باش ــك و مح ــره كوچ داي
ــهر  ــه ش ــن و ريش ــق در ب ــوب و كم رم نامطل
ــه  ــبيه ب ــا ش ــد كليد ه ــرا ك ــت دارد؛ زي حكاي

ــيار  ــراد بس ــت اف ــى در هداي ــوى راهنماي تابل
مؤثــر عمــل مى كنــد. واژه مشــاركت اجتماعــى 
ــر  ــس ه ــه در پ ــات اســت ك از آن دســت كلم
ــت  ــش اينجاس ــود و پرس ــرح مى ش ــرح مط ط
ايــن واژه چقــدر توانســته اســت شــكل و 

ــرد؟! ــودش بگي ــه خ ــى ب ــمايل ارتباط ش
اين ميزان مشاركت اجتماعى كه مدنظر طرح هاى 
اجتماعى در 2 دهه گذشــته اســت اگر اجرا و 
پياده مى شــدند، قطعا مى بايست ميزان عملكرد 
و رضايت مندى از حــد مطلوب هم عبور كرده 

باشد.
اين مشاركت اجتماعى چيزى شبيه به رمان صد 
سال تنهايى گارســيا ماركز و برنده نوبل ادبيات 
شده اســت. ماركز روســتايى به نام ماكوندو را 
ترسيم مى كند كه شخصيت هايش دچار فراموشى 
و نسيان هستند و نام اشــيا و... را از ياد برده اند 
.آنها روى هر وســيله كاربردش را نوشــته اند تا 
با مراجعه به آن دچار مشــكل نشوند. مثًال اينكه 
«اين گاو است، بايد هر روز شيرش را بدوشيم تا 

شيرقهوه بخوريم»
همــه مى دانيم به واســطه شــرايط و تحوالت 
اجتماعى، محالت كاركــرد چنددهه پيش خود 
را از دســت داده انــد. حاال اگرچه شــايد هنوز 
ايــن ميدانچه ها پر رونق هســتند اما در محالت 
تازه ســاز، اين كاركرد كًال از ميان برداشته شده 
اســت و در چند چمن و ميدانچــه باقى مانده 
هم بيشــتر شــاهد كاركرد اقتصادى شان هستيم. 
هايپرماركت هــا و ... نقش گفت وگوى اجتماعى 

و گرد هم نشستن را در خود حل كرده است.
پير بورديو، نظريه پــرداز حوزه اجتماعى عبارت 

«عــادت واره» را مطرح كرد، چيــزى كه به جاى 
مشــاركت اجتماعى، نياز اســت كه ســازمان 
فرهنگــى، هنرى و اجتماعى شــهردارى همدان 
آن را در دســتور كار خود قرار دهد تا به نتيجه 
مطلوب دست پيدا كند و نياز نباشد به سندهاى 

باالدست و مشابه تكيه كند.
عادت واره ميزان توانايــى و آمادگى افراد را در 
مســير يادگيرى نشــان مى دهد. در واقع نوعى 
تخصص و مجهز شــدن و پيش نيــاز افراد براى 
ورود بــه اجتماع تلقى مى شــود. ايــن توانايى 
عكس العمل و واكنش به موقعيت هاى اجتماعى 

را با كاركرد و شيوه هاى مختلف نشان مى دهد.
اين همه پرخــاش و بى نظمى اجتماعى (اعم از 
زباله ريختن، حضور موتورسوارها در پياده روى 
بوعلى و رعايت نكردن فاصله اجتماعى) بايد با 
عادت واره حل شود نه با واژه مشاركت اجتماعى 
و نكته مهم ماجرا جايى اســت كه اين نســخه 

برآمده از جامعه نيست.
مثلثى را درنظر بگيريد، در فعاليت هاى اجتماعى 
و نهادهاى اجتماع محور نبايد دستورى و از رأس 
به قاعده رفتــار كرد، بلكه بايد از قاعده به رأس 
فعاليت ها و مفاهيم را تعريف كرد. اينكه مديرى 
در چهارچوب اتاقش نسخه يك شهر با فرهنگ 
و متقضيات متفاوت را به اصطالح بومى ســازى 
نمايــد و براى شــهرى ديگر ديكتــه كند، قطعا 

جوابگو نخواهد بود.
مشــاركت اجتماعى بدون درنظــر گرفتن عامل 
احساس كه بن مايه عادت واره است، قطعا اجازه 
تحقق خواست و آرمانگرايى را نمى دهد و حال 
مديران شــهرى مى خواهنــد از دل اين جريان 

نخبه يابى و الگوســازى را بيرون بكشــند. حال 
نمى دانند كه اين جريان در مسير گفت وگو اتفاق 
مى افتد نه در مشاركت صرف اجتماعى كه نقشى 

دستورى دارد تا عادت واره.
در مركز شــهر برلين يك اتاق كوچك بازرسى 
هست كه به «چك پوينت چارلى» معروف است 
و معروفيت گردشگرى آن براى همين است كه 
در جنگ جهانى دوم وقتى كسى مى خواست از 
گذرگاه عبور كند برايش توضيح مى دادند كه چه 
بخشــى را ترك مى كند و وارد چه بخشى ديگر 
مى شــود. گفت وگويى كه به تصميم مهم زندگى 

فرد ختم مى شد، بماند يا برود.
بهتريــن راه حل ايجاد ايــن عادت واره ها تكيه به 
چك پوينت هايى است كه با محوريت گفت وگو 
نقش اجتماعى نظام آموزشى را عملياتى مى كند. 
چك پوينت شايد يك اتاق نگهبانى كوچك باشد 
و قابليت اجرا نداشته باشد اما راه اندازى كمپين ها 
مى تواند مشاركت اجتماعى را به يك عادت تبديل 
كند. كمپين ها در مسير گفت وگو براى قانع كردن 
افراد به انجام يك كار و تغيير رفتار جزئى، توانايى 

و آمادگى افراد را ارتقا مى دهند.
 كمپينــى مثــل «از خودمــان آغــاز كنيــم» قطعــا 
ــع  ــى را رف ــار اجتماع ــات رفت ــد جزئي مى توان
ــزرگ  ــكالت ب ــم مش ــد نيســت بداني ــد و ب كن
روى شــانه هاى هميــن چيزهــاى پيــش پــا 
ــز  ــدون پُ ــوان ب ــت و مى ت ــته اس ــاده نشس افت
دادن رســانه اى، كاركــرد چمــن و ميدانچه هــاى 
ــرد و  ــال ك ــا دنب ــب كمپين ه ــى را در قال قديم
ســپس بــه شــورايارى ها و شــوراى محــالت و 

ســازمان هاى مردم نهــاد فكــر كــرد.

مشاركت اجتماعى و صد سال تنهـايى راه اندازى شعبه ويژه كودكان و نوجوانان 
در دادگسترى همدان

فاز نخست با 600 ميليارد اعتبار 12 ماهه 
تحويل مى شود

گام نخست شستا 
براى توسعه نهاوند

■ شستا در راه بورس

گام هاى نهايى 
پروژه 

بلوار ارم
■ اجراى پليمرى 
روكش آسفالت

استوارسازى پيوندهاى اجتماعى اصل مهم پيشگيرى است

لزوم تقويت ديپلماسى عمومى 
دستگاه قضايى

آمار به كمك بودجه استان خواهد آمد يا نماينده ها؟

سرانه بودجه هر همدانى 
كمتر از400 هزار تومان درسال
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 1- رئيــس جمهور در هفته گذشــته در 
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باز هم گاليه از سكوت!
 1- رئيس جمهور در هفته گذشــته در ديدارى كه با اســتانداران 
به صورت حضورى داشــت باز هم از ســكوت مديران دولت و بيان 

نكردن خدمات، اقدامات و عملكرد دولت گاليه كرد.
اين گاليه از ســكوت مديران و بى توجهى به اطالع رسانى، بار اولى 
نيست كه از سوى رئيس جمهور مطرح مى شود و همواره اين گاليه 
و انتقاد از ســوى رئيس جمهور و معاون اول و معاونان و مشــاوران 
وى مطرح بوده اســت و البته كارى هم براى آن نشده و فقط مطرح 

شده است.
2- برخى منتقدان دولت گاليه از اطالع رسانى نشدن عملكرد دولت 
را تاكتيك اين دولت مى دانند و بر اين باورند كه دولت با مانورى كه 
درباره نداشتن تريبون، رسانه و ارائه نشدن عملكرد خود مى دهد، در 
واقع به دنبال اين اســت كه اين مهم را القا كند كه كار زيادى توســط 

دولت انجام شده اما اطالع رسانى نمى شود.
اين منتقدان مى گويند، دولت در پيشــبرد ايــن تاكتيك موفق بوده و 
توانسته در شرايطى كه كارى براى ارائه ندارد، خود را پركار و داراى 

عملكرد و محروم از اطالع رسانى نشان دهد.
3- چه اين نظر منتقدان را بپذيريم چه نظر رئيس جمهور را، واقعيت 
آن اســت كه مديران دولت در اطالع رسانى و ارتباط با رسانه ها نمره 

قابل قبولى دريافت نمى كنند.
به بيان ديگر اطالع رســانى در اين دولت بســيار غريب است و اگر 
هزينه اى هم در اين زمينه مى شــود، به دليل نگاه غيرتخصصى و قرار 

گرفتن طرح عملكرد دولت در حاشيه، هدررفت بيت المال است.
4- رئيس جمهور عالوه بر انتقاد از ســكوت مديران دولت، نگرانى 
ديگرى هم بروز داده و آن مســتند نشدن خدمات نظام در پايان قرن 

است.
در ســال 1400 قرن جديد آغاز مى شود و بررسى وضعيت ايران در 
قرن گذشــته مى تواند در ورود و حركت بهتر از گذشته به قرن جديد 

راهگشا باشد.
همچنين مستندسازى عملكرد 43 سال استقرار نظام جمهورى اسالمى 
در قرن گذشــته مى توانــد، مردم را اميدوار و اعتمــاد آنها را به نظام 

افزايش دهد.
5-انتظار رئيس جمهور از مديران براى مستندسازى عملكرد نظام در 

قرن گذشته و بيان آن، به نظر قابل تحقق نباشد.
زيرا مديرانى كه در بيان خدمات دولت مســتقر ســكوت پيشه كرده 
و انتقــاد رئيس جمهور را بــه جان خريده اند، بعيد اســت حوصله 
جمع آورى مســتندات اقدامات انجام شده در دولت هاى پيش و بيان 

آنها براى مردم را داشته باشند.
6- رئيس جمهور به خوبى مى داند كه به زودى فضاى كشــور بيش از 
گذشــته انتخاباتى خواهد شــد و مديران هم بخت خود را با فعاليت 

انتخاباتى براى تداوم مديريت در دولت بعدى آزمايش خواهند كرد.
به تعبيرى ديگر به زودى مديــران، ديگر خود را متعهد به اين دولت 
نمى دانند و تعهدات جديد را با داوطلبى كه شانس وى را براى تشكيل 

دولت آينده بيشتر مى دانند، ايجاد خواهند كرد.
در چنيــن شــرايطى، مديرانى كه در اوج تعهد به دولت مســتقر در 
اطالع رسانى عملكرد، سكوت اختيار كردند، بعيد است به عنوان سفير 
حقيقت به دفاع از دولتى بپردازند كــه محبوبيت چندانى اين روزها 

ندارد و آينده خود را با دفاع از دولت گره بزنند.
7- گاليه رئيس جمهور به نظر فرصتى براى عملياتى شــدن نداشــته 

باشد و بيشتر توصيه اى براى دولت بعدى است.
 وضعيت اين دولت در اطالع رســانى مى تواند به عنوان يك آســيب 
جدى، مورد توجه دولت  بعدى باشد و آن دولت  با تقويت ساختارهاى 
اطالع رسانى، به كارگيرى متخصصان و روش هاى حرفه اى و ارتباط با 
رســانه هاى مستقل و اعتماد به رســانه ها در كنار استفاده از نيروهاى 
متعهد و وفادار به دولــت در مديريت ها به ويژه مديريت هاى مرتبط 
با اطالع رســانى، اين وضعيت را ســامان دهد و با كارى ساختارى و 
حرفه اى و موظف كردن مديران به ارائه عملكرد و ارتباط بهتر با مردم 

و بيان حقيقت، امكان سكوت مديران و گاليه از آن را سلب كند.

همدان آزمونه شهر دوستدار كودك شد
 معاون معمارى و شهرسازى شهردارى همدان از نامگذارى همدان به عنوان آزمونه 

شهر دوستدار كودك خبر داد.
به گزارش ايرنا، امير فتحيان نسب در جمع خبرنگاران اظهار كرد: كميته ملى شهر 

دوستدار كودك بر اساس ارزيابى هاى دقيق از ظرفيت هاى همدان، اين شهر را به عنوان 
يكى از شهرهاى آزمونه شهر دوستدار كودك در ايران انتخاب كرد.

وى بيان كرد: تأمين خدمات شهروندى مناسب مختص رده سنى كودكان يكى از 
مهم ترين شاخص هاى ارزيابى كميته ملى شهر دوستدار كودك است و شهردارى بر 

اين اساس نسبت به تحقق اين مهم اقدام كرد. فتحيان نسب خاطرنشان كرد: همچنين در 
هر بخش از خدمات ارائه شده شهردارى در سطح شهر، پيوست خدمت به كودكان نيز 

لحاظ شده است. وى افزود: به عنوان مثال در جانمايى مبلمان شهرى، همواره سازه هايى 
با ابعاد مناسب براى قشر كودك درنظر گرفته مى شود.

فتحيان نسب طراحى و تجهيز اتاق مادر و كودك در مساحت 70 مترمربع در پارك هاى 
اميركبير، نرگس و شكريه، طراحى پارك دوستدار كودك در كوى اميركبير به وسعت 
8 هزار و 700 مترمربع و طراحى و تجهيز خانه بازى مادر و كودك در محدوده كوى 

شهيد مدنى را از جمله اقدام هاى انجام شده در راستاى تحقق اهداف شهر دوستدار 
كودك در همدان برشمرد.

وى افزود: در ماه هاى اخير برگزارى نشست هاى تخصصى با حضور اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، مديران شهرى، استادان دانشگاهى و فعاالن حقوق كودك نيز در دستور 

كار قرار گرفت.
فتحيان نسب خاطرنشان كرد: اجراى مسابقات «شهرى كه من دوست دارم» با هدف 

مشاركت كودكان در حوزه مديريت شهرى در رده هاى سنى مختلف، ايجاد گذر كودك 
در كوى شهيد مدرس، كوى جوالن، فرهنگسراى شهيد مدنى و كوى خضر، برپايى 

نمايشگاه تخصصى كودك و راه اندازى غرفه شهر دوستدار كودك با هدف معرفى طرح 
و تبيين اهداف موردنظر به خانواده ها و كودكان از ديگر اقدام هاى انجام شده در ماه هاى 

گذشته و پيش از شيوع كرونا بود.

گام هاى نهايى پروژه بلوار ارم

 اجراى پليمرى روكش آسفالت 

25 پايگاه سنجش براى نوآموزان همدانى 
پيش بينى شد

25 پايگاه ســنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى ثابت و 
ســيار براى نوآموزان اين استان پيش بينى شده و از 21 تيرماه فعاليت 

خود را آغاز مى كند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 30 هزار نوآموز امسال 
زير پوشــش اين طرح قرار مى گيرند و خانواده ها تا پايان شهريورماه 

فرصت دارند با نوآموزان خود به اين پايگاه ها مراجعه كنند.
محمد پورداود در نشســت ســتاد اجرايى برنامه ســنجش سالمت 
جسمانى و آمادگى تحصيلى، با اشاره به اهميت اجراى برنامه سنجش 
نوآمــوزان افزود: اين كار بــزرگ در جاى دهى صحيــح نوآموز در 
نظام آموزشــى و تأثير آن در پيشرفت تحصيلى و پيشگيرى از بروز 

مشكالت در آينده بسيار مؤثر است. 
وى بــا تأكيد بر ضــرورت رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشــتى و 
اطالع رســانى دقيق براى حضــور به موقع نوآمــوزان در پايگاه هاى 
سنجش سالمت گفت: نوبت دهى به نوآموزان به گونه اى نجام خواهد 

شد كه از ازدحام جمعيت در پايگاه ها جلوگيرى شود.
وى افــزود: فضــاى پايگاه ها از لحــاظ رعايت نكات بهداشــتى و 
ضدعفونى بودن آن براى سنجش دانش آموزان مورد بررسى و ارزيابى 

قرار خواهد گرفت.
در ســال تحصيلى گذشــته حدود 287 هزار دانش آموز در بيش از 2

هزار و 500 مدرسه همدان تحصيل مى كنند.

اقتصـاد در كشور ما 
يك چالش عمومى 
است 

مهدى ناصرنژاد»
 ســاختار اقتصادى در جامعــه ايران فرم 
مخصوص به خود دارد و اين فرم نهادينه شده 
هرگز با قالب هاى رايج اقتصادى در كشورهاى 
مترقى و درحال توســعه قابل مقايسه نيست 
و ســازگارى كارآمد و پايدار ندارد، حال اگر 
موانع پرقدرت رشــد اقتصــادى به ويژه در 4
دهه اخير را هم نظير جنگ و حوادث بى شمار 
قهرى و تحريم هاى بين المللى را هم به فرهنگ 
و بســيارى عادت هاى مصلحتى در ســاختار 
اقتصــاد ايرانى اضافه كنيــم، نتيجه اش همين 
مى شود كه متأسفانه جامعه امروز ما شاهد آن 
مى باشد. اشكال اصلى ساختار اقتصادى جامعه 
ما اين اســت كه كمتر با معادله هاى دقيق علم 
اقتصاد همخوانــى دارد و عمدتاً با معيارهاى 
پوســيده سنتى مديريت مى شــود. در واقع و 
در جايى كه دولت هاى اخير در ايران ســعى 
دارند به داليل گوناگــون اهرم هاى اقتصادى 
را دســت بخش هــاى غيردولتى بســپارند، 
صاحبان پول وسرمايه هاى سرگردان به جاى 
اينكه راه هــاى درآمدزايى بيشــتر براى خود 
را در پياده ســاختن طرح هاى مولد واشتغالزا 
جســت وجو كنند، به داد وستدهاى واسطه اى 
روى مى آورند و همين داد ستد هاى واسطه اى 

كه به تدريج راه سرمايه گذارى هاى توليدى را 
هم مى بندد و مزيد بر تمام علت ها در افزايش 
بيكارى ها در جامعه مى شوند و نمونه بارز آن 
خروج ســاليانه ميليارد ها دالر ارز از كشــور 
براى واردات غيرقانونى و قاچاق كاال اســت 
كه چه ضربه هاى كشــنده اى بــر منابع ملى و 
ســرمايه هاى بالقوه از جمله نيروهاى انسانى 
تحصيلكرده كشــورمان وارد مى ســازد. حاال 
تصور اينكه چه ســرمايه هاى عظيمى از منابع 
ملى فقط براى همين يــك قلم، يعنى تربيت 
نيروى انســانى و اداره مراكــز آموزش عالى 
صرف شده است، هر انسان عاقل و دلسوزى 
را ديوانــه مى كنــد. قانون گريــزى در بدنــه 
ســاختار اقتصادى نيز يكى از آفت هاى اصلى 
و بازدانــده در حركت رو به جلوى جامعه ما 
در حوزه كسب و كار و توليد است. نمونه اى 
براى اين ادعــا همين بس كه رئيس جمهورى 
كشــورمان در جلسه هيأت دولت به هر زبانى 
از صاحبان مجوزهاى كســب و كار صادرات 
و واردات كــه در فرآيند هاى قانونى براى كار 
خود مجوز دريافت كرده اند، بخواهد ارزهاى 
حاصل از صادرات كاال كــه عمده آن هم ارز 
دولتى است به كشور بازگردانند. حاال باز هم 
تصور اينكه صادرات كاال كه به ظاهر بايد براى 
كشور سودآورى و نويد پيشرفت داشته باشد 
به چه بهاى سنگينى براى مردم و كشور تمام 
شده اســت، آن هم حيرت آور و عذاب دهنده 
است، چون اوالً عناصر اقتصادى قانون گريز با 
ترفند هاى شيادانه از ذخاير ارزى كشور كه با 

زحمت و جنگ روانى با دشمنان حاصل شده 
است، سوءاســتفاده مى كنند، دوم اينكه وقتى 
سهم عمده اى از يك كاالى داخلى به صادرات 
اختصاص داده مى شود، قيمت داخلى آن كاال 
به شدت در بازار مصرف داخل باال رفته و اين 
قشــرهاى مردم كم درآمد و ضعيف خودمان 
هستند كه بايد تاوان گرانى آن را تحمل كنند. 
و امــا چالش بــزرگ و بســيار تأثيرگذار در 
اقتصاد ايران كه ريشــه در فرهنگ همه اقوام 
ايرانى دارد، نــوع نگرش مردم به دارايى و در 
كنار آن تغييرات سريع در مصرف گرايى است 
كــه به خصوص در چند دهــه اخير و پس از 
جنگ تحميلى بســيار مشهود مى باشد. چنين 
نگرشــى در اوضاع ناثبات اقتصادى ماه هاى 
اخير اثــرات تخريبى خود را نمايان ســاخته 
است. اينكه قشــرهاى مردم با هر ميزان توان 
خريد و سرمايه گذارى هاى غيرمولد به خريد 
و پس انداز طال و ارز و با ســرمايه گذارى هاى 
باالتر يعنى خانه و ملك روى آورده اند، بيانگر 
نوعى آينده نگرى يكسوگرايانه است، غافل از 
اينكــه چنين رفتارهاى روزمبادايى اســت كه 
سبب باال رفتن قيمت ها و ارزش كاذب ملك و 
طال و تاحدودى هم ارزهاى خارجى مى شود، 
و اال با يك دست چيزى را به ظاهر با سود باال 
بفروشى با دست ديگر چيزى را با قيمت چند 
برابر ارزش واقعى بخرى، چه سودى براى دنيا 
وآخرت خواهد داشت. با وجود اين و با ادامه 
چنين وضعيتى، حركت هاى ايضايى دولت ها 
هم ترمز ماشين خراب اقتصادى در جامعه ما 

را نخواهد كشيد.
اخيــرا در جايى بين چند تن از همشــهريان 
عزيز همدانى بحــث گرانى هاى روز در ميان 
بود. يكى از همين همشهريان با بيان بسيار حق 
به جانبى مى گفت: مستأجر من گله مند بود كه 
چرا اجاره بهاى خانه را كه ســال پيش هم در 
اختيار ما بوده است، يكباره نزديك به دوبرابر 
مطالبه مى كنى، من هم به او جواب دادم، مگر 
اطالع ندارى من يك دختر دانشجو و دم بخت 
در خانه دارم، بايد مخارج دانشگاه و شهريه و 

ازدواج احتمالى او را تأمين كنم؟! 
آيا چنين ديدگاهــى در فرهنگ اقتصادى ما 
يــك فاجعه نيســت؟ اگر قرار باشــد هزينه 
تحصيالت فرزنــد يك خانواده بــا افزايش 
قيمت هــا و اجــاره خانه و ملــك و چنين 
امكاناتى فراهم شود؛ بنابراين آن دسته از خيل 
خانواده هايى كه بيشــتر از يك فرزند محصل 
و دانشــجو دارند و صاحب هيچ گونه ملك 
و خانه اضافى هم براى اجاره دادن نيســتند، 
چه چاره اى كنند درحالى كه خود دولت هم 
مى داند شهريه مدارس غيردولتى و دانشگاه ها 
چه مخارج كمرشــكنى بر خانواده ها تحميل 
مى كند. قطعًا اصالح اين چالش هاى اساســى 
در ســاختارهاى اجتماعى و فرهنگى كشور 
تنهــا با توصيه هاى اخالقى و دعوت از مالك 
و ســرمايه دار و صاحب خدمت به گذشت و 
ارفاق و رضايت خداوندى اصالح نمى شود و 
راهكارهاى قانونى و صالبت در اجراى قانون 

را مى طلبد!

1- نايب رئيس مجلس هم به رياســت جمهورى فكر مى كند. گويا 
نيكزاد قصد داوطلبى در انتخابات رياســت جمهورى 1400را دارد. 
گفتنى اســت با اين اوصاف داوطلبانى كه از مجلس شــانس خود را 
در انتخابات رياســت جمهورى امتحان خواهند كرد، افزايش مى يابد 
و ممكن اســت انتخابات رياســت جمهورى تبديل بــه رقابتى بين 

مجلسى ها شود.
2- انجمن صنفى روزنامه نگاران وزارت فرهنگ و ارشــاد را به رها 
كردن مطبوعــات و حمايت نكردن عمدى متهم كرده اســت. گويا 
به دنبال اخراج روزنامه نگاران از ســوى رســانه ها و بيكارى آنها اين 
انجمن بيانيــه اى صادر و اين انتقادات را مطرح كرده اســت. گفتنى 
است در هفته گذشته چند روزنامه مستقل كشور به دليل آنچه ناتوانى 
در پرداخت حقوق عنوان كرده اند، بيشــتر خبرنگاران خود را اخراج 

كرده اند.
3- برخى دانشگاه ها از فرصت كرونا براى قطع همكارى با تعدادى از 
اعضاى هيأت علمى دانشــگاه بهره برده اند. گويا در اين ايام، دانشگاه 
آزاد با 50 درصد اساتيد نيمه وقت اين دانشگاه همكارى خود را پايان 
داده اســت. گفتنى اســت اين اقدام با عنوان ساماندهى فراخوان هاى 

جذب اساتيد، انجام شده است.
4- شــوراى شهر تبريز به فكر برندســازى هاى جديد و ايجاد جاذبه 
جديد گردشــگرى با انتقال مقبره مشاهير تبريزى به اين شهر است. 
گويا اين شورا درخواست انتقال مقبره پروين اعتصامى از قم به تبريز 
را داده است. گفتنى است در اين زمينه در همدان نيز چند سال پيش با 

ايجاد پاركى، مقبره برخى مشاهير تسطيح و ناپديد شد!
5- برخى شركت هاى لبنى قيمت محصوالت خود را افزايش داده اند. 
گويا اين افزايش در محصوالتى مانند پنير و بســتنى 50 تا60 درصد 
بوده است. گفتنى اســت هنوز سازمان حمايت قيمت جديدى براى 

محصوالت لبنى و شير خام اعالم نكرده است.

 معــاون بهداشــت علوم پزشــكى همــدان 
بــر ضــرورت اســتفاده از ماســك و اجبــاري 
ــات، اماكــن سربســته و  شــدن آن در تجمع
فضاهــاي حمــل و نقــل عمومــي همچنــان 
تأكيــد دارد و وضعيــت تخت هــاي بســتري 
ويــژه كرونــا در بيمارســتان  ها را بــا شــرايط 
ــالم  ــاال اع ــب اشــغال ب ــا ضري ــده ب پيش آم

مى كنــد.
منوچهر كرمى، تعــداد مبتاليان همدان را تا 
روز پنج شــنبه هزار و 536 نفر اعالم كرد و 

افزود: از اين بين، 154 نفر قربانى مرگ شدند 
و بــا افزايش روزانه بــاالى 30 مورد مبتال، 
تخت هاى بيمارســتانى درحال حاضر اشغال 

بااليى دارد.
وى رعايت فاصله امــن اجتماعى در كنار 
را  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى  به  توجه 
مهم تريــن راه براى قطع زنجيره ســرايت 
دانســت و عنوان كــرد: مهم ترين نكته اي 
كــه ما با آن روبه رو هســتيم، بازگشــايي  
مشــاغل، اصناف و مباحث مرتبط با رونق 

اقتصادي اســت؛ درحال حاضر كارشناسان 
دنيا اين اصــل را پذيرفته اند كه نمي توان 
به مدت طوالنــي همه مشــاغل را تعطيل 
كرد، اين موضوع شدني نيست هم از نظر 
روال عادي زندگي و هم از نظر اقتصادي، 
اجتماعــي، روحي و رواني؛ بنابراين راهي 
كه همه كارشناســان دنيا به آن رســيده اند 
و مــا نيــز آن را پيش گرفته ايم، اســتفاده 
از ماســك و رعايت فاصله امن اجتماعى 
اســت كه براي اطمينان از منتقل نشــدن 

بيمــاري و قطع زنجيره ويروس، بايد همه 
آن را جدي بگيرند.

وي در پاسخ به اينكه با شيوع بيمارى ممكن 
است دوباره ماسك كمياب شود، توضيح داد: 
هر نوع ماسكي مي تواند سبب كاهش انتقال 
بيماري شود، يك پارچه ســاده يا چند اليه 
دستمال كاغذي و پوشــاندن دهان و بيني با 
آن مي تواند بسيار كمك كننده باشد؛ بنابراين 
نيازي نيســت سراغ ماســك هاي پيچيده و 
گران برويم، يك پارچــه معمولي با قابليت 
شست وشــو، اتو و ضدعفوني كردن ممكن 
است كمك كننده باشد، مي توان اين ماسك  ها 

را در خانه تهيه كرد.

 بلوار ارم يكى از مناطق گردشــگرى براى 
محسوب  گردشگران  و  همدانى  شــهروندان 
مى شــود. اين معبر كه در رينگ ســوم شهر 
همدان قرار دارد، داراى 2 ورودى و خروجى 
از خيابان هاى ســعيديه و شهيد فهميده است. 
در راســتاى تحقق شهر انسان محور، عمليات 
پياده روسازى، بهسازى و زيباسازى اين بلوار با 
رعايت تمامى استانداردهاى موجود در حوزه 
پياده رو انجام شــد و خوشبختانه هم اكنون نيز 
با استقبال گسترده شهروندان همدانى روبه رو 

شده است.
شــهردار همــدان با حضور در محــل پروژه 
ســاماندهى بلوار ارم دربــاره اجراى عمليات 
روكش آســفالت مســير جنوبى ايــن بلوار 
گردشــگرى، اظهار كرد: سال گذشته و براى 
نخســتين بار در كشــور اســتفاده از فناورى 
آســفالت پليمرى در دســتور كار شهردارى 
همدان قرار گرفت و مســير شمالى بلوار ارم 

به صورت كامل آسفالت شد.
صوفى با اشاره به اينكه طول بلوار ارم همدان 
2 هزار و 200 متر است، عنوان كرد: عمليات 
روكش آســفالت الين جنوبى اين معبر كه 20

هزار مترمربع مســاحت دارد، از ابتداى تيرماه 
آغاز شــده است و با اســتفاده از 3 هزار تن 
آســفالت در مدت 5 روز تحويل شهروندان 

خوب همدانى شد.
مدير منطقه يك با بيان اينكه براى نخستين بار 
در كشور از فناورى آسفالت پليمرى در اجراى 
اين پروژه استفاده شــده است، مطرح كرد: با 
توجه به بهبود چسبندگى بين قير و سنگدانه، 
كيفيت آســفالت به طرز چشــم گيرى بهبود 
مى يابد و با روســازى مناسب مى توان ضمن 
افزايش عمر آسفالت هزينه هاى نگهدارى آن 
را كاهش داده و موجب ايمنى بيشتر اين معبر 

شد.
مسعود دهبانى صابر گفت: اين نوع آسفالت با 
ســازگارى باال با آب و هواى همدان طراحى 

شده است و از ويژگى هاى آن مى توان به تغيير 
شكل ندادن آسفالت در بلندمدت، چسبندگى 
بيشــتر، مقاومت مناســب در برابــر تغيير و 
حركت، انعطــاف در برابر تغييرات دمايى و... 

اشاره كرد.
وى با اشــاره به اينكه يكى از خواســته هاى 
اصلى شهروندان همدانى رسيدگى به آسفالت 
معابر و خيابان ها است، مطرح كرد: در بودجه 
ســالجارى 240 ميليارد ريال براى همين امر 
درنظر گرفته شده است كه روزانه و به صورت 
همزمان 4 اكيپ آسفالت ريزى شامل 2 اكيپ با 
استفاده از دستگاه فينيشر و 2 اكيپ دستى اين 

عمليات را انجام مى دهند.
دهبانى صابــر گفــت: 4 هزار تن آســفالت 
براى اجراى عمليــات روكش بلوار ارم تهيه 
و استفاده شده اســت و از ابتداى سالجارى 
بــاالى 15 هزار تن عمليات آســفالت ريزى 
در ســطح منطقــه اجرا شــده اســت كه از 

مهم ترين اين معابر مى توان به آسفالت ريزى 
خيابان قهرمــان در بلوار بعثت، ميدان جهاد، 
بلوار شــهيد زمانى، كــوى خاتم و كوى دره 
مرادبيگ، بلوار شــهيد اســالميان، سعيديه، 
كمال آباد، خيابان بســيج، بلوار شهيد فهميده 
«پشت بيمارســتان بوعلى»، محله سبد بافان 
و پارك الله، خيابان ميرزاد عشــقى، خيابان 
جواديه، خيابان شــريعتى، بلوار بعثت، بلوار 
شهيد احمدى روشن، بلوار سعيديه شمالى و 

جنوبى، خيابان هنرستان و ... اشاره كرد.
مدير منطقه يك شهردارى همدان خاطرنشان 
كرد: يكى از ديگر مواردى كه تأثير به ســزايى 
در تســهيل عبــور و مرور شــهروندان دارد، 
عمليات هاى تملك و بازگشــايى معابر است 
كه از ابتداى سالجارى اقدامات مناسبى در اين 

زمينه انجام شده است،
 وى ادامه داد از ابتداى ســالجارى عمليات 
تملــك و تعريــض بلوار شــهيد فهميده با 

هزينه اى 350 ميليارد ريالى آغاز شــد تا در 
ترافيك  روان سازى  شــاهد  نخست  مرحله 
باشــيم و هم اكنون نيز با تملــك معبر بين 
خيابان پرستار و فرشــچيان كه با هزينه اى 
110 ميليــارد ريالــى انجام شــده اســت، 
شــاهد كاهش ترافيك و تسهيل شدن تردد 
عمليات  همچنين  بــود.  خواهيم  خودروها 
زيرســازى و آســفالت ريزى ايــن معبر با 
هزينه اى ده ميليارد ريالى در هفته گذشــته 

به پايان رسيد.
دهبانى صابــر گفت: از ديگر اقداماتى كه براى 
كاهش بار ترافيكى در سطح منطقه يك براى 
ســالجارى درنظر گرفته شده است، عمليات 
اجراى پاركينگ هاى عمومى است كه بودجه اى 
110 ميليارد ريالى به خود اختصاص داده است 
و از مهم ترين ايــن پروژه ها مى توان به پروژه 
پاركينگ عمومى تاالر قرآن و محدوده خيابان 

شريعتى اشاره كرد.

يادداشت 

مرگ 154 همدانـى با كرونـا

سايه كرونا بر جاده هاى همدان
 بنا بر گفته هاى رئيس پليس راه استان همدان، تداوم موج شيوع كرونا 
و هشدار مسئوالن، موجب خلوت شدن جاده ها و كاهش مسافرت ها 

شده است.
رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنــا بيان كرد: همه گيرى كرونا موجب 
كاهش شمار مسافرت ها در نوروز 99 شد اما در خردادماه امسال شمار 

مسافرت ها نسبت به خرداد سال گذشته 15 درصد رشد داشت.
وى بيان كرد: اما با ورود به تيرماه، دوباره شاهد روند نزولى مسافرت ها 
و كاهش حجم ترافيك در مسيرهاى برون شهرى بوديم كه اميد مى رود 
اين وضعيت همچنان حفظ شود. رئيس پليس راه استان همدان گفت: 
در چند روز اخير شاهد يك سانحه فوتى در محور آورزمان بوديم كه 
بر اثر برخورد رخ به رخ يك دستگاه پيكان با كاميون، راننده پيكان در 
دم جان باخت.  عزيزى ادامه داد: انحراف به چپ پيكان به دليل خستگى 
و خواب آلودگى راننده، عامل بروز اين سانحه فوتى در محور آورزمان 
بوده اســت. وى گفت: محور آورزمان نهاوند يكى از حادثه خيزترين 
مسيرهاى برون شهرى اين استان به شمار مى رود كه هر ساله 15 تا 20

نفر در اين مسير جان خود را از دست مى دهند.
پليس راه استان همدان بيان كرد: 4 بانده كردن اين مسير در دستور كار 
اداره راه سازى قرار گرفته كه اجراى اين طرح در حوزه نهاوند به اتمام 

رسيده و در حوزه مالير همچنان در دست اجرا است.

ساخت وسازهاى غيرمجاز
 تخريب مى شوند

 مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان از پابرجا 
بودن طرح تخريب ساخت وســازهاى غيرمجاز در مناطق حومه شهر 

همدان خبر داد.
محمدعلى گلشــن در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: در ادامه اجراى اين 
طرح ضمن شناسايى 12 اقدام غيرقانونى در مناطق روستاى چشين و 
ابرو در حاشــيه شرقى شــهر همدان، نسبت به تخريب و رفع تخلف 

اقدام شده است.
وى بيــان كرد: عوامل ايــن مديريت به همراه نيــروى انتظامى، جهاد 
كشــاورزى و مسكن و شهرسازى با دريافت حكم دادستانى نسبت به 

تخريب ساخت وسازهاى غيرقانونى در اين 2 روستا اقدام كردند.
گلشن افزود: ساخت  و سازهاى غيرقانونى در روستاهاى چشين و ابرو 
شــامل تغيير كاربرى، ساخت بنا، ديواركشى و ساير مواردى بود كه به 

طبعيت آسيب مى زد.
مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان يادآور شد: 
ســاخت وسازهاى انجام شده نه تنها به تخريب باغ ها و فضاى سبز 
اين 2 روستا منجر شــده، بلكه موجب تضييع حقوق بيت المال نيز 

شده بود.
وى افزود: هرگونه اقدام در ســاخت و ساز باغ ها از قبيل فنس كشى، 
كرت بندى، تراس بندى، تعميرات و نوسازى، تعميرات جزيى و اساسى، 
ترميم ديوار و ديواركشى، ساخت و مرمت بنا، نصب آالچيق و سايه بان، 
ساخت انبارى و سرويس بهداشتى، ساخت اتاق كارگرى و خانه باغى 
نياز به مجوز دارد و شــهروندان بايد به شهردارى منطقه خود مراجعه 

كنند.
گلشن با اشــاره به اينكه سامانه 137 همدان آماده گزارش هاى مردمى 
از ساخت و سازهاى غيرمجاز است، گفت: هم اينك طرح گشت زنى 
پليس ســاختمان ويژه باغ هاى منطقه دره مرادبيگ و سيلوار آغاز شده 
است و سامانه 137 به صورت شبانه روز آماده دريافت هرگونه تخلف 

خواهد بود.
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تبليغات اسالمى كبودراهنگ 
به آسيب ديدگان كرونا كمك كرد

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار همدان پيام: ســازمان 
تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ 53 ميليون و 600 هزار تومان 

بين آسيب ديدگان كرونا كارت هديه 200 هزار تومانى توزيع كرد.
رئيس تبليغات اســالمى شهرســتان كبودراهنگ در نشست خبرى 
به مناسبت روز تبليغ و اطالع رسانى دينى با خبرنگاران اين شهرستان 
اظهــار كرد: بيش از 148 نفر نيز در ســامانه ثبت نام كرده بودند كه    
120 نفر واجد شــرايط بودند. حدود 36 ميليــون تومان براى اين 
120 نفر آســيب ديده از كرونا از طريق ســازمان تبليغات اســالمى 

كبودراهنگ كمك شد.
حجت االسالم ابوالحســن كيهانى افزود: با توجه به شرايط كرونايى 
ماه مبارك امسال، ارسال مبلغ به روستاها به دليل رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى نداشتيم؛ بنابراين فضاى مجازى را گسترش داديم. در اين 
3 شــب قدر، ده هزار ماسك، 5 هزار دســتكش و تعدادى محلول 
ضدعفونى در مســاجد توزيع شد همچنين مراسم شب هاى قدر در 
55 مسجد در شهرســتان برگزار شد و 60 مسجد نيز نماز عيد فطر 
برگزار كردند؛ در مجموع 15 هزار ماسك و ده هزار دستكش و صد 
عدد محلول ضدعفونى كننده بين مساجد در ايام ماه مبارك رمضان 

و هنگام برگزارى نماز عيد سعيد فطر توزيع شد.

فرمانده انتظامى بهار:
مصالحه 88 درصدى 

پرونده هاى ارجاعى در بهار

88 درصد از پرونده هاى ارجاع شده به دواير مشاوره و مددكارى 
سطح استان در شهرستان بهار از ابتداى سالجارى تاكنون به مصالحه 

انجاميده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار با اشــاره به اقدامات و فعاليت هاى 
پليــس در حــوزه مأموريت واحدهاى مشــاوره و مــددكارى در 
كالنترى ها، گفت: از آنجايى كه موضوع بهداشــت روانى با كارآيى 
فــردى و اجتماعى افراد و در كنار آن پيشــرفت علمى و اقتصادى 
جامعه گــره خــورده و بســيار داراى اهميت اســت، اقدامات و 
فعاليت هاى انتظامى در حوزه مأموريت هاى مختلف و مراكز مشاوره 

در كالنترى ها نيز بسيار مهم و ضرورى است.
بزرگعلى نورى عنوان كرد: نيروى انتظامى با رويكرد جامعه محورى 
و استفاده از علوم اجتماعى، روان شناسى و تربيتى گام هاى مهمى در 
كاهش پرونده هاى قضايى و جرايم برداشته و در مراحل رسيدگى به 
پرونده هاى ارجاعى به كالنترى، عالوه بر رعايت رازدارى كامل، با 

ريشه يابى مشكالت مشاوره هاى هاى الزم را نيز ارائه مى كند.
وى ادامه داد: در 3 ماهه نخســت سالجارى در مقايسه با مدت مشابه 
سال  گذشته، بيش از 88 درصد پرونده هاى ارجاعى به دواير مشاوره 
كالنترى هاى شهرســتان بهار به مصالحه رســيده و پليس با رويكرد 
جامعه محورى و به كارگيرى مشاوران و مددكاران مجرب و متخصص 
توانسته گام هاى مؤثرى در كاهش پرونده هاى قضايى و جرايم بردارد.

نــورى افزود: بيشــتر پرونده هاى ارجاع شــده به دايره مشــاوره و 
مددكارى كالنترى هاى شهرســتان بهار شــامل اختالفات زناشويى، 
اجتماعــى، حقوقى و نزاع و درگيرى بوده كه با تالش كارشناســان 
مشاوره و مددكاران كالنترى ها با چندين جلسه پيگيرى و رسيدگى 

منجر به مصالحه شده است.
نورى گفت: واحدهاى مشــاوره كالنترى به طور روزانه پاســخگوى 
پرســش ها و مشكالت شــهروندان در حوزه خانوادگى، حقوقى و 
آسيب هاى اجتماعى هســتند و مردم مى توانند همه روزه در ساعات 

ادارى به اين واحد مراجعه و از خدمات رايگان آن بهره مند شوند.
به گزارش مهر، وى همچنين به كشــفيات روز گذشــته اشاره كرد 
و گفت: مأموران يــگان امداد انتظامى شهرســتان بهار حين كنترل 
خودروهــاى عبورى در محور ســنندج - همدان به يك دســتگاه 

كاميون مشكوك و آن را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از اين كاميون 60 رأس گوســفند قاچاق و 
بدون مجوز كشــف و يك متهم در اين باره پس از تشــكيل پرونده 

تحويل مرجع قضايى شد.
وى با اشــاره به اينكه كارشناسان ارزش اين محموله را بيش از يك 
ميليارد و 300 ميليون ريال برآورد كردند، اظهار داشت: از شهروندان 
در خواست مى شود هر گونه اخبار و اطالعات مربوط به قاچاق را با 

مركز فوريت هاى پليسى 110 در ميان بگذارند.

 بر قيمت هاى ملك در روســتاها نظارتى وجود ندارد و هر مالكى 
به دلخواه قيمت مى دهد. در اين روزهاى بى برنامگى اقتصاد كشــور، 
گرانى مسكن به روستا ها نيز رسيده است. از مديران استان تقاضامنديم 
برنامه اى به دهياران داده شــود تا بر قيمت مســكن و ملك مديريت 

واقعى صورت گيرد.
* م.ه از كبودراهنگ

 لطفا مديران راه و شهرســازى كبودراهنگ و اســتان براى يك بار 
هم كه شده از راه عليصدر به همدان بازديد كنند و يك تصميم نهايى 
براى حل مشكل اين مسير بگيرند؛ زيرا پستى و بلندى ها در اين مسير 
به قدرى زياد است كه خود مسئوالن اگر يك مرتبه در اين مسير تردد 

كنند، ديگر از اين مسير عبور نمى كنند!!!
* جمعى از رانندگانى كه هر روز در اين مسير تردد دارند

 مســئوالن بايد قدردان كرونا باشــند؛ زيرا هرگونه مشكل و كم 
وكاســتى در مديران و دست اندركاران كشور را به كرونا ربط مى دهند 
و در جواب هرگونه مشكالت اقتصادى مى گويند كرونا اوج گرفت و 

وضعيت قرمز ايجاد كرد!!!!
* دانشجويى از روستا ُگَزل ابدال

 تحقق اهداف برنامه سوادآموزى
در بهار 

 برنامه هاى نهضت ســوادآموزى در شهرســتان بهــار در دوره هاى 
تحكيم، انتقال و آموزش رايانه صد درصد محقق شده است. 

بخشــدار مركزى شهرستان بهار در جلسه شوراى ســوادآموزى كه با 
حضور مسئول سوادآموزى شهرستان و دهياران بخش مركزى در محل 
سالن جلسات فرماندارى تشكيل شــد، گفت: در دوره سوادآموزى از 
تعداد 225 نفر سهميه تعيين شده در مجموع 237 نفر( تحقق بيش از صد 

درصد) تحت آموزش بودند.
 محمدرضا شــفيعى ادامه داد: از 237 نفر كــه تحت آموزش نهضت 
سوادآموزى بودند در دوره تحكيم 125 نفر، در دوره انتقال 80 نفر و در 

دوره رايانه 30 نفر اعالم شده است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان بهار، وى ضمن قدردانى 
از اقدامــات و همكارى هــاى انجام شــده در رابطه با ارتقاى ســطح 
سوادآموزى و ريشه كنى بى ســوادى در سطح بخش به ويژه همكارى 
و تعامل دهياران، اعضاى شــوراى اسالمى روستاها و مديريت آموزش 
و پرورش شهرســتان افزود: مركز يادگيرى محلى در آينده نزديك در 
شهرستان بهار خبر افتتاح مى شــود، به طورى كه در اين مركز، آموزش 
مهارت هاى مختلف حرفه اى و شغلى از جمله خياطى، ميناكارى، سفال، 

توليد ماسك و ... ارائه خواهد شد.

افتتاح پيش كنگره ملى تبليغ در كبودراهنگ
 كبودراهنــگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: پيش كنگره ملى 

تبليغ همايش فعاالن تبليغى شهرستان كبودراهنگ افتتاح شد.
فرماندار كبودراهنگ در آئين مراسم افتتاح پيش كنگره ملى تبليغ اظهار 
كرد: تبليغات و اطالع رسانى يكى از مسائل بسيار مهمى است كه نبايد 
به سادگى از آن گذشت؛ بنابراين كنگره تبليغ بايد به نحو احسن با وجود 
مردم واليت مدار و انقالبى شهرستان كبودراهنگ انجام شود و ما هم در 

اين زمينه از هيچ كمكى دريغ نخواهيم كرد.
حجت ا... مهدوى افزود: امروز در مقابل ما اپراتورى رسانه اى قرار گرفته 
و BBC آمريكا و صهيونيست در مقابل كشور جمهورى اسالمى هستند 
و در مقابل تبليغات دينى ما تبليغات گوناگون نامناسب و نامتعارفى دارند.

وى گفت: ما بايد آموزه هاى دينى را با رهبرى مقام معظم رهبرى، عميق 
و ژرف ادامه دهيم تا نســل جوان انقالبى و تفكر واليى بيشــتر شود؛ 
بنابراين براى تقويت و تداركات دينى نبايد از هيچ كارى دريغ كنيم، زيرا 

هميشه كشور ما انقالب اسالمى است.
فرماندار كبودراهنگ در ادامه با توجه به قرمز بودن وضعيت شهرستان 
در بحث كرونا تأكيد كرد: تمام مراسمات عروسى و عزادارى و تجمعات 
و... بايد لغو شــود و با برپا كنندگان مراسمات برخورد خواهيم كرد. در 
بحث برپايى نماز جماعت در مســاجد نيز بايد با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى باشد كه بحمدا... در مساجد تمام پروتكل هاى بهداشتى رعايت 

مى شود.
رئيس تبليغات اســالمى شهرستان كبودراهنگ نيز در اين مراسم اظهار 
كرد: ما در بحث تغســيل متوفيان كرونايى 4 خانم و 4 آقا داريم كه در 
سطح كشــور نيز در اين زمينه حرفى براى گفتن داريم: زيرا در برخى 
استان ها و شهرستان ها شنيده شده كه متوفيان كرونايى بدون غسل دفن 
شده اند اين نشان از واليت مدارى و انقالبى بودن مردم كبودراهنگ است.

ابوالحســن كيهانى اظهار كرد: در كنگره ملى تبليغ هيأت انديشه ورز 
15 هيأت خواهران و 15 هيأت برادران فعاليت مى كنند كه مســائل 
و مشــكالت را ريشه يابى مى كنند و راهكارهاى عملى ارائه مى دهند 
و بــا توجه به اينكه كنگره ملى تبليغ ســال آينــده در تهران برگزار 
مى شــود، اميدواريم در اين يك ســال قدم هاى خوبى در زمينه تبليغ 

برداشته شود.
وى در ادامه افزود: در ايام شــب قدر ده هزار ماسك و 7 هزار دستكش 
بين شركت كنندگان در مراسم توزيع شد و در زمينه رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى و در اين زمينه رتبه نخست استانى را داريم.

بيماران كرونايى سرپايى در مالير افزايش يافت
 تعداد بيماران ســرپايى مبتال به كرونا در بيمارســتان غرضى شهرســتان مالير روند 

افزايشى دارد.
مدير بيمارســتان غرضى شهرســتان مالير در ديدار با خبرنگار همدان پيام گفت: به طور 
ميانگين روزانه 8 نفر مورد مشــكوك به بيمارستان مراجعه مى كند كه از اين تعداد 5 نفر 

به صورت سرپايى معاينه و در خانه قرنطينه مى شوند.
حسين كارخانه با تأكيد براينكه از ابتداى شيوع بيمارى 15 نفر در بيمارستان غرضى فوت 
كرده اند، افزود: هم اكنون 23 نفر در بخش مربوط به بيماران كرونايى بسترى هستند و ده 

نفر از كادر درمان و پرسنل ادارى نيز به ويروس كرونا مبتال شده اند.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون در بيمارســتان غرضى 3 مورد پالسمادرمانى انجام شده 
است، ادامه داد: شيوه مبارزه عليه بيمارى ها با استفاده از آنتى بادى پالسماى خون، روش 
تازه اى نيســت و حتى در برابر بيمارى هايى مثل ســارس، مرس و ابوال هم از اين روش 
استفاده شده اســت و ما همچنان منتظر هستيم تا ببينيم شيوه پالسمادرمانى نتيجه بخش 

است يا خير. 
كارخانه گفت: 3 بخش در بيمارســتان غرضى مالير مســئول رسيدگى به ويروس كرونا 
هستند. بيماران مشــكوك به كرونا پس از آزمايش و سى تى اسكن در اورژانس بسترى 

مى شوند. يك بخش 30 تخته مربوط به كروناست كه هم اكنون 16 نفر بسترى هستند.

وى با بيان اينكه تعداد بيماران كرونايى بدحال كه نياز اســت حتما بسترى شوند كاهش 
پيدا كرده اســت، گفت: تعداد مراجعه كنندگانى كه مشكوك به كرونا هستند افزايش پيدا 

كرده است. 
كارخانه با بيان اينكه از زمان اعالم رســمى شيوع كرونا تاكنون 300 بيمار كرونايى 
در بيمارستان غرضى بســترى شده و15 نفر نيز فوت كرده اند، افزود: درحال حاضر 
در بيمارســتان غرضــى مالير يك مــورد بيمار بدحال و 2 مــورد در ICU وجود 
دارد. پيــش از عيد تعداد مراجعه كننــدگان بيماران كرونايى بدحال بيشــتر بود اما 
درحال حاضر تعداد كرونايى هايى با حال بهتر اما با تعداد بيشــتر، نسبت به پيش از 

عيد افزايش يافته است.

 دوميــن معــدن ذخاير ســنگ 
دولوميت جهان در نهاوند

دومين معدن ذخاير ســنگ دولوميت جهان 
پس از كشور كانادا در شهرستان نهاوند قرار 

دارد.
اين ذخاير در صنايع هواپيماسازى، كاشى و 
شيشه سازى، سنگ هاى تزيينى و ساختمانى 
كاربــرد دارد و به دليل تنــوع و مرغوبيت، 
اين ســنگ رتبه نخســت جهان را به خود 

اختصاص داده است.
معــدن ســنگ دولوميت نهاوند بيشــتر در 
كوه هاى آردوشــان نهاوند واقع است كه در 
نــوع خود به دليل مرغوبيت در جهان حرف 

اول را مى زند.
ســرمايه گذار  چنديــن  ايــن  از  پيــش 
ــر كار  ــال هاى اخي بخــش خصوصــى در س
ــن  ــت را از چندي ــنگ دولومي ــت س برداش
نهاونــد  آردوشــان  كوه هــاى  در  معــدن 
آغــاز كرده انــد و پــس از اســتخراج از 
ــد  ــز در چن ــاى ري ــدن به صــورت دانه ه مع
ــى  ــركت هاى كاش ــراى ش ــاده و ب ــوع آم ن
خام فروشــى  به صــورت  شيشه ســازى  و 
نبــود  به دليــل  امــا  مى كردنــد.  ارســال 
ــنگ  ــن س ــران، اي ــا در اي ــاورى روز دني فن
ــوا و  ــع ه ــه در صناي ــمند ك ــى ارزش معدن
فضــا و ســاخت بدنــه هواپيمــا كاربــرد دارد، 
بايــد به صــورت خــام و بــا قيمــت كــم بــه 

كشــورهاى خارجــى صــادر مى شــد.
هفته گذشــته آئين كلنگ زنى آغاز عمليات 
ســاخت پروژه فــرآورى دولوميت نهاوند 
با حضور جمعــى از مديران و مســئوالن 
شهرستان در ســالن اجتماعات مجتمع امام 

خمينى(ره) برگزار شد.
اكنون شركت شستا در كل كشور 289 پروژه 
با 37 هــزار ميليارد تومان ســرمايه گذارى 

درحال اجرا دارد.
 سهام جديد شستا در راه بورس

تأمين  ســرمايه گذارى  شــركت  مديرعامل 
اجتماعى (شســتا) در آئين كلنگ زنى آغاز 
عمليات ســاخت پروژه «فرآورى دولوميت 
نهاوند» گفت: در كل كشــور 289 پروژه با 
37 هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى درحال 
اجرا اســت و حدود ده درصد سهام شستا 

وارد بازار ســرمايه شــده و با برنامه ريزى 
انجام شــده و به زودى 2 درصد ديگر وارد 

بورس مى شود.
محمد رضوانى فــر با بيان اينكــه عمليات 
اجرايــى پروژه معــدن دولوميــت نهاوند 
اشــتغالزايى خوبى دارد و ســرمايه گذارى 
اين طرح 60 ميليــارد تومان و تكميل كننده 
زنجيره و تأمين كننــده فرآورده هاى ما براى 
مواد نســوز اســت، گفت: عمليات اجرايى 
پــروژه معــدن دولوميت نهاونــد يكى از 
كاالهاى اســتراتژيك در صنايع فلزى است 

كه ارزش افزوده زيادى خواهد داشت.
3 پروژه مهم شســتا براى استان 

همدان
به گفته رضوانى فر جز پــروژه گاودارى 6
هزار رأسى در شهر رزن كه عمليات اجرايى 
آن از پيــش آغاز شــده، 3 پروژه مهم ديگر 
براى اســتان نهايى شده اســت و عمليات 
اجرايى 2 يا 3 پروژه گاودارى 6 هزار رأسى 
نيز در استان به زودى آغاز مى شود كه اعتبار 

هر طرح بيش از 200 ميليارد تومان است.
 دولوميت دوچشــمه بهترين نوع 

دولوميت است

شركت فرآورده هاى نسوز ايران، با وسعت 
16/5 هكتار، مدرن ترين شركت نسوز ايران 
است كه به عنوان صنايع سبز استان اصفهان 

در زيباشهر شناخته شده است.
ايران  نسوز  فرآورده هاى  شركت  مديرعامل 
در اين آئين با بيان اينكه صنايع نسوز ايران 
قديمى ترين شركت فعال ايران است، گفت: 
برخالف شــرايط ســخت اقتصادى، تالش 

مى كنيم خدمات ماندگارى ارائه دهيم.
ــر  ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــى ب ــعيد لقمان س
ــش،  ــرز اتري ــركت م ــات ش ــاس مطالع اس
همــدان  اســتان  دوچشــمه  دولوميــت 
ــر  ــت، خاط ــت اس ــوع دولومي ــن ن بهتري
ــار  ــا اعتب ــت ب ــاز نخس ــرد: در ف ــان ك نش
600 ميليــارد ريــال، توليــد صــد هــزار تــن 
كلســينه در ســال و 14ماهــه انجــام خواهــد 
شــد، كــه قــرار اســت بــراى 70 نفــر 
به صــورت مســتقيم ايجــاد اشــتغال شــود.

 صنايع معدنى جايگزين نفت
مديرعامل شــركت صــدر تأميــن، واحد 

حمايت كننــده اجــراى اين پــروژه نيز در 
ادامه با بيان اينكه اســتان همدان هشــتمين 
استان معدنى كشــور و دومين استان داراى 
ظرفيت دولوميت اســت، صنايع معدنى را 
بهترين جايگزيــن نفت عنوان كرد و گفت: 
60 درصــد ارز صادراتى از اين محل تأمين 

مى شود.
غالمرضا سليمانى با بيان اينكه اغلب معادن 
ما در مناطق محروم قــرار دارد، گفت: اين 
پروژه هــا براى توســعه ايــن مناطق كمك 

بزرگى است.
وى با اشــاره به اينكه از هر 8 هزار ميليارد 
دالر گردش مالــى، حدود30 درصد مربوط 
به معدن است و طبق گزارش وال استريت، 
نفت، گاز، چوب، معدن و… از ثروت هاى 
بزرگ جهان محســوب مى شــوند كه ايران 
پنجمين كشــور در جهان با 68 ماده معدنى 

است.
ســرمايه گذارى  آمــاده  نهاوند   

شركت شستا است 

نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى 
هــم ورود شســتا بــه بــورس را يكى از 
افتخارات شــركت شســتا بنا بــه فرموده 
رهبر معظــم انقالب عنوان كــرد و گفت: 
شهرســتان  توليدى  چغندر  درحال حاضــر 
نهاوند نيــاز كارخانجات كشــور را تأمين 
مى كنند و اين درحالى است كه كشاورزان ما 
در فصل برداشت مشكالت فراوانى همچون 
حمل و نقل، كاهش عيار چغندر و پرداخت 
نشدن به موقع مطالبات را متحمل مى شوند.

عليرضا شــهبازى گفــت: بــا رايزنى هاى 
انجام شــده با توجه به اينكه شــركت شستا 
زمينه ســرمايه گذارى و ايجاد 3 گاودارى 6

هزار رأسى در استان همدان را برنامه ريزى 
كرده اســت كه يك گاودارى 6 هزار رأسى 

در شهرستان نهاوند ايجاد مى كند.

 ظرفيت سرمايه اى نهاوند 
در صنايع، معادن و كشاورزى 

فرمانــدار نهاونــد نيــز گفت: شهرســتان 
نهاوند از نظر منابع براى توســعه تجارت و 
سرمايه گذارى بســيار بى نظير است؛ زيرا به 

4 نقطه مرزى كشور دسترسى آسان دارد.
مــراد ناصــرى با اشــاره بــه ظرفيت كوه 
آردوشان نهاوند كه با همه سرمايه دولوميت 
خود بهترين شــاهدى براى توسعه نهاوند 
اســت، گفت: كوه اردوشان براى يك مقطع 
صد ساله، ميليون ها دالر دولوميت در دامان 

خود پرورش داده است.
وى با بيان اينكه نهاوند تنها در حوزه صنعت 
و معدن فرصت ســرمايه گذارى ندارد، بلكه 
در بخش هاى ديگر نيز زمينه سرمايه گذارى 
دارد، گفت: در شهرستان نهاوند 9 كارخانه 
فرآورده هاى لبنى وجود دارد كه 3 كارخانه 
بــه داليلى به تملك بانك درآمده و ظرفيت 
ايــن تعداد 146 تــن مواد لبنى اســت اما 
درحال حاضر با ظرفيت حداقلى 91 تن شير 
كار مى شــود و 55 هزار تن نياز شهرستان 
از ساير شهرستان ها تأمين مى شود. فرماندار 
نهاوند با بيان اينكه درحال حاضر سطح زير 
كشت يونجه در شهرستان نهاوند 3 هزار و 
200 هكتار اســت، گفت: در مجموع 185

هزار تن علوفه دامى به صورت ســاالنه در 
نهاوند توليد مى شود كه حدود 48 هزار تن 

از آن يونجه است.
وى با طرح اين پرســش كه آيا توليد بيش 
از 90 هزار تن شــير با حداقــل ظرفيت 
و 185 هــزار تن علوفه خشــك، بهترين 
توجيه براى اجراى 2 طرح 5 هزار رأســى 
گاو شــيرى در نهاوند نيست؟ عنوان كرد: 
توليد  ميزان  باغــى،  محصوالت  حوزه  در 
نهاوند 145 هزار تن است كه از اين ميزان 
65 هزار تن از بهترين نوع سيب كشور در 
اين شهرســتان توليد مى شود و اين امتياز 
بهتريــن فرصت براى ايجاد صنايع تبديلى 

در نهاوند است.
مــرادى تأكيــد كــرد: ســرمايه گذارى در 
شهرستان نهاوند در كمترين زمان با حمايت 
اســتاندار و همكارى ساير مسئوالن جواب 

مى دهد.

فاز نخست با 600 ميليارد اعتبار 12 ماهه تحويل مى شود

گام نخست شستا براى توسعه نهاوند
■ شستا در راه بورس

تمهيدات 
شهردارى مالير
 با اوج گيرى كرونا
 بــا اوج گيرى مجدد كرونا، شــهردار مالير 
در راستاى پيشــگيرى و كنترل بيشتر آلودگى 
محيطى، اقدامات ويژه اى را در دستور كار قرار 

داد.
حسين بابايى با بيان اينكه شيوع مجدد ويروس 

كرونــا از چنــد روز پيش آغاز شــده و تعداد 
مبتاليان افزايش يافته است، گفت: اين امر نياز 
بيشتر به محلول پاشى و ضدعفونى كردن شهر 
را مى طلبد و تمام پرسنل شهردارى بايد با تمام 

امكانات در اين امر كوشا باشند.
وى بيان كرد: سازمان حمل و نقل مسافر و بار 
نسبت به ضدعفونى كردن وسايل نقليه عمومى، 
تاكسى ها و اتوبوس ها اقدام كرده اند، تاكسى ها 
ملزم هستند حداكثر 3 نفر مسافر داشته باشند، 
كرايه آنها سرشكن شده و افزايش جزيى دارد.

بابايى در ادامه از بسته شدن مجدد ورودى هاى 

آرامستان بهشت هاجر خبر داد و گفت: با توجه 
به اينكه برگزارى مجالس ترحيم در مســاجد 
ممنوع است، تعدادى از بســتگان اموات، اين 
مراســم را در آرامستان بهشــت هاجر برگزار 
مى كردند كه ســبب تجمع افراد شده و احتمال 
ســرايت ويروس كرونا را افزايــش مى داد اما 
برابر مصوبه ســتاد هماهنگى مقابله با كروناى 
شهرســتان مالير، از ابتداى تيرماه سالجارى در 
ورودى آرامستان بهشت هاجر بسته و از تجمع 

افراد جلوگيرى به عمل مى آيد.
وى همچنين از افزايش محلول پاشى در سطح 

معابر و مبلمان شــهرى خبر داد و افزود: تمام 
سرويس هاى بهداشتى بوستان ها، وسايل بازى 
كودكان و مبلمان بوستان ها روزانه با آب ژاول 

چندين بار ضدعفونى مى گردد.
شــهردار در پايــان، يكى از بهتريــن راه هاى 
جلوگيرى از سرايت ويروس كرونا را استفاده از 
ماسك عنوان كرد و افزود: براى حفظ سالمت 
كاركنــان شــهردارى از ابتداى تيرمــاه تمامى 
مراجعان ملزم به استفاده از ماسك هستند و از 
ورود افراد بدون ماسك به شهردارى خوددارى 

مى شود.

 هفته گذشــته مراســم كلنگ زنى 
آغاز عمليات ســاخت پروژه فرآورى 

دولوميت نهاوند برگزار شد.
اين پروژه قرار اســت بــا همكارى 
شركت شستا و صنايع نسوز ايران در 
نهاوند در فاز نخســت با اعتبار 600
ميليارد ريال راه اندازى شود؛ براى اين 
پروژه  توليد صد هزار تن كلسينه در 
ســال با توجه به زمان بندى 14ماهه و 
تعهد تحويل 12ماهه پيش بينى شــده 

است.
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تأخير روزانه 540,000 ريال) به انضمام 5� حقوق دولتى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9900103 در اداره ثبت اسناد 
و امالك نهاوند واحد اجرا تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1366/03/06 مأمور اداره پست آدرس متعهدين: حسين كوليوند و ليال كيانى و فاطمه كوليوند و 
منوچهر چگنى شناسايى نگرديده و كليه اوراق عينا اعاده گرديده اند. لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى طبق مقررات جريان خواهد يافت.(م الف588)
محمدعلى جليلوند

 رئيس اداره اسناد و امالك نهاوند 

آگهى تاسيس و تغييرات شركت
تاســيس موسســه غيــر تجــارى ســازمان نظــام پزشــكى شهرســتان همــدان درتاريــخ 1399/04/04 بــه شــماره ثبــت 1010  بــه شناســه ملــى 14009232773 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميل 

گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد.
ــى  و  ــتورالعمل هاى  تبليغات ــم  دس ــكى  ، ب : تنظي ــور پزش ــا ام ــط  ب ــاى  مرتب ــا و آئين نامه ه ــا، تصويب نامه ه ــح ، طرحه ــن  لواي ــه  و تدوي ــورتى  در تهي ــر مش ــف  : اظهارنظ ــوع ) ال 1- موض
آگهى هــاى  داروئــى  و مــواد خوراكــى  و آشــاميدنى  و آرايشــى  و بهداشــتى  و امــور پزشــكى  و اعــالم  بــه  مراجــع  ذى ربط(تبصــره : ســازمان  نظــام  پزشــكى  موظــف  اســت  حداكثــر ظــرف  
مــدت  پانــزده  روز از تاريــخ  وصــول  اســتعالميه ، نظــر خــود را بــه  مراجــع  ذى ربــط  اعــالم  نمايــد ج  : تدويــن  و تصويــب  مقــررات  و ضوابــط  خــاص  صنفــى  مربــوط  بــه  اســتاندارد كــردن  
ــون  در راســتاى   ــن  قان ــداوم  اعضــاء موضــوع  اي ــا و سرنســخه هاى  موسســات  پزشــكى  و پزشــكان  شــاغل  حــرف  پزشــكى  و وابســته  پزشــكى،. د: اجــراى  برنامه هــاى  آمــوزش  م تابلوه
قانــون  آمــوزش  مــداوم  جامعــه  پزشــكى  بــا مجــوز وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكى،  ه: صــادر نمــودن  كارت  عضويــت  بــراى  اعضــاء ســازمان  موضــوع  ايــن  قانــون ، و: رســيدگى  
ــه  عنــوان   ــم  پزشــكى  ب ــم  عمومــى  را نداشــته  باشــند، ز: - اظهارنظــر كارشناســى  در مــورد جرائ ــه  تخلفــات  صنفــى  و حرفــه اى  شــاغلين  حــرف  پزشــكى  كــه  عنــوان  جرائ انتظامــى  ب
مرجــع  رســمى  بــه  دادگاههــا و دادســراها، ح: همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در جهــت  رســيدگى  بــه  تخلفــات  غيرصنفــى  و جرائــم  شــاغلين  بــه  حــرف  پزشــكى  و وابســته  بــه  پزشــكى  و 
اظهارنظرهــاى  كارشناســى  مشــورتى  در ايــن  رابطــه  بــا مراجــع  ذى ربــط ، ط: همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در جهــت  حفــظ  احتــرام  و شــؤون  پزشــكى  در جامعــه ، ى: همــكارى  بــا مراجــع  
ذى ربــط  در جهــت  گســترش  فعاليت هــاى  علمــى  و تحقيقاتــى  و انتشــارات  پزشــكى ، ك: اظهارنظــر و مشــاركت  فعــال  بــه  هنــگام  تعييــن  يــا تجديدنظــر در تعرفه هــاى  خدمــات  بهداشــتى  
و درمانــى  بخــش  دولتــى  و تعييــن  تعرفه هــا در بخــش  غيردولتــى  براســاس  ضوابــط  بنــد (8) مــاده  (1) قانــون  بيمــه  همگانــى  خدمــات  درمانــى  كشــور مصــوب  1373/08/03 و همــكارى  بــا 
مراجــع  ذى صــالح  در اجــراى  آن ، (تبصــره  :درصــد تعهــد ســازمانهاى  بيمه گــر در قبــال  تعرفه هــاى  فــوق  توســط  شــورايعالى  بيمــه  خدمــات  درمانــى  همــه  ســاله  تعييــن  خواهــد شــد)، 
ل:  اظهارنظــر و مشــاركت  فعــال  در تعييــن  و يــا تجديدنظــر در ميــزان  ماليــات  و عــوارض  مشــاغل  موسســات  و شــاغالن  حــرف  پزشــكى  و همــكارى  بــا مراجــع  ذى صــالح  در وصــول  آن ،  م: 
ــه   ــز پاراكلينيــك  در بخــش  خصوصــى ، ن: صــدور پروان ــى  و بهداشــتى  و ديگــر مراك ــا، مؤسســات  درمان ــورد مطب ه ــى  درم ــا و دســتورالعمل هاى  نظارت ــن  آئين نامه ه مشــاركت  در تدوي
اشــتغال  مطب هــاى  پزشــكى  و حــرف  وابســته  و تمديــد آنهــا و مشــاركت  در صــدور پروانــه  مؤسســات  پزشــكى  براســاس  مقــررات  و ضوابــط  وزارت  بهداشــت ، درمــان  و آمــوزش  پزشــكى ، 
ــيابى  و  ــاى  ارزش ــن  آئين نامه ه ــكارى  در تدوي ــى ، ر: هم ــى  و غيردولت ــگاههاى  دولت ــت  دانش ــن  ظرفي ــاركت  در تعيي ــگاهها و مش ــزى  دانش ــوراهاى  گســترش  و برنامه ري ــت  در ش ق: عضوي
مشــاركت  در اجــراى  آن  بــراى  مراكــز درمانــى  و بيمارســتانى ، ش: كمــك  بــه  رفــع  مشــكالت  رفاهــى  و مالــى  شــاغالن  حــرف  پزشــكى  كم درآمــد و خســارت  ديــده  ازطريــق  صنــدوق  تعــاون  
و رفــاه ، ت: همــكارى  بــا مراجــع  ذيربــط  در ارائــه  خدمــات  امــدادى ، بهداشــتى  و درمانــى  بــه  هنــگام  بــروز حــوادث  و ســوانح  غيــر مترقبــه  از طريــق  تشــويق  و بســيج  اعضــاء ســازمان ، 
ــؤوليت ها،  ــه  مس ــام  كلي ــكى ، ف: انج ــروه  پزش ــالن  گ ــتغال  فارغ التحصي ــت  اش ــاركت  در جه ــكارى  و مش ــكى .، ع: هم ــروه  پزش ــى  گ ــاى  آموزش ــن  برنامه ه ــال  در تدوي ــاركت  فع س: مش
وظايــف  و اختياراتــى  كــه  تاكنــون  در قوانيــن  مختلــف  از ســوى  مجلــس  شــوراى  اســالمى  بــه  ســازمان  نظــام  پزشــكى  جمهــورى  اســالمى  ايــران  محــول  گرديــده  اســت  . ثبــت موضــوع 
فعاليــت مذكور،بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط، 2- مــدت فعاليــت موسســه : از تاريــخ ثبــت بــه 
مــدت نامحــدود، 3- مركــز اصلــى: اســتان همــدان، شهرســتان همــدان، بخــش مركــزى، شــهر همــدان، محلــه خواجــه رشــيد،كوچه شــهيد پيمــان فاميــل گوهريــان، بلــوار خواجــه 
رشــيد همدانــى، پــالك 0 ، ســاختمان اكباتــان، طبقــه ســوم، واحــد 7 كدپســتى 6516665353 ،4- اوليــن مديــران : آقايــان و خانمهــا عليرضــا مدركيــان باكدملــى 3874627918 بــه 
ســمت رئيــس هيئــت مديــره و رئيــس ســازمان نظــام پزشــكى، ســياوش جهانشــاهى باكدملــى 1699302431 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره و قائــم مقــام ســازمان، محمدرضــا 
افخمــى تابــان باكدملــى 1818242516 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره و معــاون انتظامــى ســازمان، اميرحســين جنابــى باكدملــى 3874635805 بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره و معــاون 
توســعه مديريــت و منابــع، و اميــر درخشــان فــر باكدملــى 0383591279 و اميــر بهــارى فــر باكدملــى 1819617173 و فريبــا كرامــت باكدملــى 2269178653 و اعظــم تشــكرى باكدملــى 
3872556101 و آتوســا طاهــرى باكدملــى 3873404109 و مرتضــى مجيــدى باكدملــى 3873420465 و راميــن كهايــى باكدملــى 3874412180 و اميرحســين يزدى باكدملــى 3874508625 
و مهــدى ســحرخيزان همدانيــان باكدملــى 3874865665 و علــى احســان صالــح بــه شــماره ملــى 3960220847 و علــى حيــدرى باكدملــى 4199635165 و حجــت راديــن مهــر باكدملــى 
ــد، 5- دارنــدگان حــق امضــاء :كليــه اوراق عــادى وادارى  ــراى مــدت 4 ســال انتخــاب گرديدن 5059909387 و عليرضــا زمانــى باكدملــى 6179145903 همگــى اعضــاى هيــات مديــره ب
واســناد بهــادار وتعهــدآور ســازمان از قبيــل چــك، ســفته، بــروات وقراردادهــاى اســالمى بــا 3 امضــاء، امضــاى آقــاى اميرحســين جنابــى بــر روى كليــه اوراق بهادارثابــت واز 2 امضــاى 
آقايــان عليرضــا مدركيــان وســياوش جهانشــاهى يكــى از آنهــا همــراه بــا مهرســازمان معتبــر مــى باشــد، 6- اختيــارات مديرعامــل : طبــق اساســنامه ، 7- روزنامــه همــدان پيــام جهــت 
درج آگهــى هــاى ســازمان انتخــاب گرديــد. بــه اســتناد مجــوز شــماره 36938/40/100/398 مــورخ 1398/10/07 ســازمان نظــام پزشــكى جمهــورى اســالمى ايــران آگهــى گرديــده اســت.

(892715) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان
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براى توسعه صنعت دفاعى منتظر اجازه دولت هاى مستكبر نيستيم
 وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح درمراسمى از افزوده شدن 3 فروند هواپيماى جت جنگنده پيشرفته به ارتش جمهورى اسالمى 

خبر داد.
به گزارش مهر، حاتمى در اين مراســم با اشــاره به تحركات نظام سياسى آمريكا براى فشــار به نهادهاى بين المللى براى تمديد 
تحريم تســليحاتى ايران اسالمى گفت: مســئوالن آمريكايى فراموش كرده اند ايران اســالمى كه در سايه تحريم هاى 40 ساله و 
فشــارهاى سياســى و نظامى توانسته است از نظر قدرت نظامى به باالترين ســطح از بازدارندگى برسد و قطعا براى پيشرفت و 

توســعه صنعت دفاعى خود منتظر اجازه دولت هاى مســتكبر و زورگو همچون آمريكا نخواهد ماند.

ايران و ونزوئال در مقابله با تحريم هاى آمريكا ثابت قدم هستند
 سخنگوى وزارت امور خارجه ايران به تحريم ناخدايان 5 كشتى ايرانى كه به ونزوئال سوخت تحويل داده بودند توسط اياالت متحده 

واكنش نشان داد.
بــه گــزارش فــارس، عبــاس موســوى در صفحــه خــود در شــبكه اجتماعــى توئيتــر نوشــت: «اقــدام عاجزانــه آمريــكا عليــه اشــخاص 
ايرانــى - شــبيه آنچــه توســط وزيــر امــور خارجــه پامپئــو كــه به عنــوان وزيــر نفــرت هــم شــناخته مى شــود، اعــالم شــد - تنهــا 
نشــان گر شكســت ســخت آن چيــزى اســت كــه «فشــار حداكثــرى» خوانــده مى شــود. به رغــم فشــار آمريــكا، ايــران و ونزوئــال در 

ــا تحريم هــاى غيرقانونــى آمريــكا ثابت قــدم هســتند.» مقابلــه ب

جز آمريكا كسى از «حقيقت هولناك» نقض 
تعهدات ايران اطالع ندارد

 نماينده دائم روسيه در سازمان هاى بين المللى مستقر در وين ضمن انتقاد از 
ادعاهاى مقام هاى آمريكا عليه ايران درباره نقض پيمان «ان .پى .تى»، تأكيد كرد 

كه واشنگتن با نفرت عليه ايران پروپاگاندا راه انداخته است.
بــه گزارش فارس، «ميخائيل اوليانوف» در پيامى كنايه آميز خطاب به مقام هاى 
آمريكايى كه در صفحه توئيتر خود منتشــر كرد. نوشــت: «برخى كارشناسان 
آمريكايى با جديت مدعى مى شــوند كه ايران «كامًال تعهداتش در قبال ان.پى.

تى را نقض كرده است». پس چرا باقى جهان از جمله آژانس بين المللى انرژى 
اتمى و شــوراى حكام از اين «حقيقت» هولناك اطالعى ندارند؟ در حقيقت، 
نفرت و مشــاور بد براى «كارشناسان» است و تبليغات منفى هيچ محدوديتى 

ندارد».

قانون انتخابات رياست جمهورى
 امسال اصالح مى شود

 قانون انتخابات رياست جمهورى، مجلس شوراى اسالمى و شوراها داراى 
اشكاالت متعددى است و بر اين اساس، اصالح قانون انتخابات از اولويت هاى 

اصلى ما براى پيگيرى در كميسيون امور داخلى كشور و شوراها است.
رئيس كميســيون امور داخلى كشور و شوراهاى مجلس در گفت وگو با مهر، 
درباره اصالح قانون انتخابات، اظهار كرد: امسال كميسيون با همكارى وزرات 
كشور و شوراى نگهبان اصالح قانون انتخابات شوراها و رياست جمهورى را 

در دستور كار خود قرار خواهد داد.
محمدصالح جوكار افزود: اصالح قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى هم 
براى ما داراى اهميت بســيار زيادى است كه قطعاً پس از برگزارى انتخابات 

1400، اين قانون را هم اصالح خواهيم كرد.

براى تحقق جهش توليد از ورود استارتاپ هاى 
ايرانى به بورس حمايت شود

 يكى از راه هاى تحقق اهداف سال جهش توليد را حمايت از ورود شركت هاى 
استارتاپ هاى ايرانى در بورس است و اين اتفاق بسيار مؤثرى در توسعه اقتصادى 
كشور خواهد بود. به گزارش ايسنا، عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس شوارى اسالمى در توضيح راهكارهاى تحقق اهداف سال «جهش توليد» 
گفت: با ورود شركت هاى استارتاپ به بورس عالوه بر كاهش محروميت ها، زمينه 
اشتغال زايى نيز فراهم شده و مى توان در راستاى كاهش معضل بيكارى حركت 
كرد. احد آزادى خواه گفت: پيوند ناگسستنى زندگى مردم با استارت آپ ها، ورود 
آنها به بورس را ضرورى مى كند به همين دليل بايد با حمايت از اين شــركت ها 
زمينه بهره بردارى از ظرفيت نهفته آن ها را فراهم كرد، شركت هايى نو پا كه گاهى 

مردم اطالع جامع و كاملى از ظرفيت آن ها ندارند.

همان طور كه شاهد آن هســتيم «بودجه استانى 
بــه ازاى هر فرد» در اســتان همدان نســبت به 
اســتان هاى همجوار غربى كمتر  است. مطابق با 
قانون دولت مكلف اســت ســاالنه 3 درصد از 
منابع بودجه عمومى را براى اســتفاده متوازن از 
امكانات كشــور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض 
و ارتقاى سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق 
پيشــرفت و عدالت در قالب رديف مشــخص 
تحت همين عنوان تعيين كنــد. مطابق با قانون 
ســهم هر اســتان براساس شــاخص هاى نرخ 
بيكارى، آب شرب شهرى و روستايى، آموزش 
و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازى روستاها، 
راه و زيرساخت هاى جاده ها، سرانه هاى عمران 

شهرى و درآمد شهردارى ها مشخص مى شود. 
ارديبهشت امســال مدير كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان در كارگروه اشــتغال 
ميانگين نرخ بيكارى اين استان در 4 فصل سال 
گذشــته را 7/4 درصد اعالم كرد كه بنا به گفته 
استاندار همدان، نرخ بيكارى استان در بهار سال 

گذشته 6/1 درصد بوده و مديركل كار اين نرخ 
را در زمستان سال 98، 9/3 درصد دانست. بنا به 
گفته مديركل كار، همدان پس از استان خراسان 

جنوبى در جايگاه دوم قرار دارد.
از سوى ديگر با ارائه سند راهبردى استان توسط 
مســئوالن قرار شــد ســاالنه 20 هزار شغل در 
استان همدان ايجاد شــود تا نرخ بيكارى استان 
در پايــان اين برنامه به 7/1 درصد برســد. اگر 
مبناى ايجاد اشــتغال جديد در استان ها آمارهاى 
بيمه شدگان ســازمان تأمين اجتماعى باشد، بايد 
گفت بنابر اعالم مديركل سازمان تأمين اجتماعى 
استان در سال گذشــته در استان همدان 9 هزار 
و 79 بيمه شــده جديد به ثبت رسيده است، البته 
همان طور كه همــه مى دانيد برخى افراد به بيمه 
خوداختيارى اقدام مى كنند كه به معناى شــاغل 
بودن فرد نيســت و فقط بــراى برخوردارى از 
مزاياى بازنشستگى اقدام به اين نوع بيمه مى كند. 
اين درحالى اســت كه مديركل كار استان اعالم 
كرده در ســال 98، 4 هزار و 694 نفر اشــتغال 

در بخش مســكن و تعداد 20 هزار و 753 نفر 
در بخش غيرمسكن توسط ســاير دستگاه هاى 
اجرايى بخش هاى مختلف اقتصادى ايجاد شده 

است.
پرسشــى كه در اين بخش به وجود مى آيد، اين 
اســت كه آيا 20 هزار شــغلى كه ايجاد شــده، 
بدون پوشــش بيمه بوده اســت؟ درست است 
كه اشتغال ايجاد شــده الزمًا تحت پوشش بيمه 
تأميــن اجتماعى نبوده اما بيشــترين پوشــش 
تأميــن اجتماعى مربوط به صنــوف و كارگاه ها 
و واحدهاى توليدى اســت كه در واقع نمادى 
از اشــتغالزايى هستند؛ بنابراين بهتر نيست براى 
شــفاف شدن آمارها اعالم شود كه دقيقًا اين 20
هزار نفر در كدام بخش ها مشغول به كار شده اند؟

براســاس جمعيت نيــروى آماده به كار اســتان 
همدان اگر در 2 ســال گذشته در استان همدان 
ســاالنه 20 هزار شــغل ايجاد مى كرديم، اكنون 

جمعيت بيكارى در استان وجود نداشت.
از ســوى ديگــر عملكــرد نمايندگان اســتان 

همــدان براى تأثيــر در افزايش بودجه اســتان 
رضايت بخش نبوده  اســت. دولــت در مرحله 
نخســت با كمك دســتگاه هاى اجرايى بودجه 
را تهيه مى كند. ســند بودجه در ســازمان برنامه 
و بودجه نهايى مى شــود و سپس اليحه بودجه 
در هيــأت وزيــران تصويــب و تقديم مجلس 
مى شود. در مرحله دوم، اليحه بودجه در مجلس 
در كمســيون هاى تخصصى بررســى سپس در 
كميسيون تلفيق بودجه تصويب شده و سپس در 
صحن علنى بررســى مى شود. با اين حال در اين 
ميان عضويت نمايندگان در كميسيون بودجه و 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز در اختصاص 
بودجه به اســتان هاى حوزه انتخابيه نمايندگان 

بى تأثير نيست.
با اين حال انتظار مى رود كه بودجه استان نسبت 
به هر فرد با حضور حاجى بابايى به عنوان رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه و ديگــر نمايندگان 
اســتان در اين كميسيون شــكل واقعى گرفته و 

بهبود پيدا كند.

محمدترابى »
 ارديبهشــت ماه امســال يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اســالمى كار خود را آغاز 
كرده است. استان همدان با تفكيك 7 حوزه 
انتخاباتى داراى 9 كرسى در بهارستان است. 
از ايــن رو با آغاز مجلــس يازدهم مى توان 
گفت كه 99 بار كرسى هاى مجلس شوراى 
اســالمى با حضور نمايندگان استان پر شده 

است. 
بــا اين حــال در پيــرو گزارش پنجشــنبه  
گذشــته روزنامــه همدان پيــام در هميــن 
صفحه(شــماره3785) اين 99 كرسى متعلق 
به استان همدان توســط 61 نفر از منتخبان 

محمد مهدى   اســت.  شده  تصاحب  مردمى 
 مفتح، نماينده مردم تويسركان و حميدرضا 
حاجى بابايــى نماينده مردم همدان و فامنين 
هركــدام با احتســاب حضــور در مجلس 
يازدهم بــه ترتيب بــا 7 و 6 دوره حضور 
در مجلس شوراى اســالمى، بيشترين آمار 
حضــور در مجلس را در ميــان نمايندگان 

استان همدان دارند. 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى بر اساس 
يكسرى امتيازات از جمله مدرك تحصيلى، 
ســوابق اجرايى، ســابقه نمايندگى و سابقه 
عضويت در كميســيون ها بــه عضويت در 

كميســيون هاى تخصصى مجلس درمى آيند 
و بــا انتخابات رئيس، نايــب رئيس ، دبير و 

سخنگو را از ميان خود برمى گزينند.
اعضاى هر كميســيون هر سال انتخاب شده 
و از اين حيث قابل تغيير اســت، از اين رو 
كميســيون ها  اين  رئيســه  هيأت  انتخابات 
نيز پس از تعيين مجدد اعضاى كميســيون 
برگــزار مى شــود. در مجمــوع نمايندگان 
استان همدان در مجلس شوراى اسالمى ده 
رئيس و 17 عضو هيأت رئيسه كميسيون ها 
مختلف بوده اند كــه در اين ميان محمدباقر 
بهرامى، نماينده مردم اســدآباد با حضور در 

3 دوره مجلس شوراى اســالمى با 3 دوره 
رياســت و يك دوره عضويــت در هيأت 
رئيسه كميســيون ها از اين حيث نسبت به 
ديگر نمايندگان استان برترى دارد. (بهرامى 
در مجلس هفتم رياست 2 كميسيون تدوين 
آئين نامه داخلى مجلس و كميسيون مشترك 
اليح مديريت خدمات كشــورى را برعهده 
داشــت) مجلس يازدهم شــوراى اسالمى 
داراى 9 كميسيون تخصصى است با اين حال 
اين كميسيون ها از نخســتين دوره مجلس 
شوراى اســالمى پس از انقالب تا به امروز 
گاهى تغيير كرده اســت. بــا درنظر نگرفتن 

استثناهايى كه ســبب حضور نيافتن برخى 
نمايندگان در كميســيون ها شده است(مانند 
پيوســتن حاجى بابايــى بــه بدنــه دولت 
احمدى نژاد در مجلس هشتم) و حضور يك 
نماينده در 2 كميســيون، مى توان گفت كه 
نمايندگان اســتان همدان در 369 كميسيون 
مجلس شوراى اسالمى حضور داشته اند. البته 
اين مســأله از پيش هم در اين گزارش آمده 
است كه در هر دوره مجلس شوراى اسالمى 
4 مرتبــه اعضــاى كميســيون هاى انتخاب 

مى شود.

همان طور كه شاهد آن هستيم، نمايندگان استان همدان بيشترين حضور را در كميسيون برنامه و بودجه 
داشــته اند. در اين ميان مفتح و حاجى بابايى به ترتيب بيشترين سابقه حضور را در اين كميسيون دارند. 
محمد مهــدى مفتــح 2 دوره به عنوان نماينده مردم رزن و 3 دوره به عنوان نماينده مردم تويســركان در 
مجلس شوراى اسالمى در كميسيون برنامه و بودجه عضو بوده و چندين دوره در سمت سخنگوى اين 

كميسيون فعاليت كرده است.
نمايندگان مجلس يازدهم استان نيز از اين مسأله مستثنا نبوده و شاهد آن هستيم كه در اين دوره 4 نماينده 
استان در كميسيون برنامه و بودجه عضو بوده و حاجى بابايى نماينده مردم همدان رياست اين كميسيون 
را برعهده دارد. از اين رو فرصت را مغتنم شمرده و به بررسى آمار و ارقام بودجه استان همدان با استان ها 
همجوار مى پردازيم تا ميزان تأثيرگذارى حضور نمايندگان استان را در كميسيون برنامه و بودجه مجلس 

شوراى اسالمى را بررسى كنيم.

آمار به كمك بودجه استان خواهد آمد يا نماينده ها؟

سرانه بودجه هر همدانى 
كمتر از 400 هزار تومان درسال

عضويت نمايندگان استان همدان در كميسيون هاي مجلس شوراي اسلالمي
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يادداشت

اعتبار و سهميه وام شهريه دانشگاه ها 
در سالجارى ارتقا يافت

 رئيــس صندوق رفاه دانشــجويان از ارتقاى اعتبار و ســهميه 
دانشــگاه ها براى وام شــهريه خبر داد و گفت: امسال 2 بار سقف 

اعتبار و سهميه وام شهريه دانشگاه ها ارتقاى يافت.
ناصــر مطيعــى در گفــت و گــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه پرداخــت 
ــاه  ــدوق رف ــت: صن ــى گف ــارى تحصيل ــال ج ــهريه در س وام ش
دانشــجويان تــرم گذشــته بــه تمــام درخواســت هاى وام شــهريه 
دانشــجويان پاســخ داده اســت و متقاضى وام شــهريه اى نداشــتيم 

كــه وام بــه آن پرداخــت نشــده باشــد.
وى ادامــه داد: هرســال بــراى دانشــگاه ها ســقف اعتبــار وام 
شــهريه مشــخص مى شــود ولــى امســال 2 مرتبــه در فرورديــن و 
ارديبهشــت مــاه ســقف اعتبــار و ســهميه وام شــهريه دانشــگاه ها 
بــه دليــل شــرايط موجــود ارتقــا يافــت. بــه گونــه اى كه تعــدادى 
از دانشــگاه ها نتوانســتند تمــام آن ســقف اعتبــار را جــذب كننــد 

چــون تمــام متقاضيــان را پاســخ داده بودنــد.

آگهى سند مالكيت المثنى
ــه  ــد عبدالعلــى ب ــه اينكــه آقــاى محمــد اســماعيل ســلگى فرزن نظــر ب
شــماره ملــى 3962037489 بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق دفتــر 
ــگ  ــار دان ــدار چه ــوده مق ــار نم ــد اظه ــماره 52 نهاون ــناد رســمى ش اس
مشــاع از ششــدانگ پــالك 11 فرعــى از 3016 اصلــى بخــش يــك ثبــت 
نهاونــد كــه در دو جلــد ســند مالكيــت دفترچــه اى دو دانگــى ذيــل ثبــت 
26259 و 28388 صفحــات 115 و 137 دفاتــر جلــد 170 و 186 بــه شــماره 
ــف 82 صــادر  ــف 82 و 507821 ســرى ال ســريال هــاى 598610 ســرى ال
ــده  ــود گردي ــال مفق ــل و انتق ــت نق ــه عل ــده و ب ــك گردي ــليم مال و تس
ــذا بــه اســتناد  تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت. ل
مــاده 120 آييــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب بــه شــرح فــوق يــك نوبــت 
در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت عمــوم آگهــى مــى گــردد. لذا 
چنانچــه كســى نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى اعتراض داشــته 
ــزد  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــزد خــود او ب ــه ن ــا مدعــى انجــام معامل ي
خــود مــى باشــد مــى توانــد اعتــراض خــود را كتبــاً از تاريــخ انتشــار ايــن 
ــن صــورت  ــر اي ــن اداره ارســال در غي ــه اي آگهــى ظــرف مــدت 10 روز ب
ــد  ــادر خواه ــى ص ــت المثن ــند مالكي ــرر س ــان مق ــس از گذشــت زم و پ

شــد.(م الــف 590)
محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

ارتباط مصرف سيگار و قليان با سرطان هاى شايع
 در زنان

 استعمال سيگار و قليان توسط زنان افزايش ابتال به سرطان سينه را در آنها افزايش 
مى دهد.

مهرى قدوسى، آنكولوژيست(سرطان شناس) در گفت وگو با ايرنا افزود: سرطان سينه 
از شايع ترين سرطان زنان در دنيا و دليل عمده مرگ آنها است و نقش سيگار و قليان 

در بروز اين سرطان ثابت شده است.
وى اظهــار كرد: عالوه بر دخانيات، داروهاى ضد افســردگى، هورمون درمانى، آنتى 
بيوتيك ها و داروهاى بيمارى قلبى مى توانند در درد ســينه نقش داشته و خطر ابتال به 
سرطان را افزايش دهند، زنان بايد بدون مشورت پزشك اين داروها را مصرف نكنند.

97 درصد خون هاى اهدايى به فرآورده هاى خونى 
تبديل مى شوند

 سخنگوى سازمان انتقال خون اعالم كرد كه ايران با تبديل بيش از 97 درصد خون هاى 
اهدايى به فرآورده هاى خونى در رده كشورهايى با درآمد باال در اين زمينه قرار دارد. بشير 
حاجى بيگى در گفت وگو با ايرنا افزود: بيش از 85 درصد از خون هاى كامل اهدايى در سطح 
جهان تبديل به فرآورده هاى خونى مى شوند و اين نرخ در كشورهاى عضو منطقه مديترانه 
شرقى 65 درصد است و اكنون بيشترين ميزان اهداى خون در منطقه مديترانه شرقى متعلق 
به ايران است. وى ادامه داد: به طورى كه از 9 ميليون و 900 هزار واحد خون اهدايى در اين 
منطقه بيش از 2 ميليون و صد هزار واحد خون در كشور ما اهدا مى شود و همچنين شاخص 

اهداى خون نسبت به هزار نفر جمعيت در ايران 25 در هزار نفر جمعيت است.

ارزيابى مستمر مانع تقلب در امتحانات مجازى مى شود
 معاون آموزشــى وزير علوم، تحقيقات و فناورى بيان كرد كه ارزيابى مســتمر از 
دانشــجويان در طول نيمســال تحصيلى، مانع بروز تقلب در امتحانات مجازى پايان 

نيمسال مى شود.
علــى خاكى صديق در گفت وگو با ايرنا، درباره كاهش تقلب هاى مجازى در امتحانات 
پايان ترم جارى دانشجويان تأكيد كرد: بر اساس دستورالعملى كه از فروردين در قالب 
نامه اى به دانشگاه ها ارســال كرديم، ارزيابى در دوره آموزش الكترونيكى بايد مستمر 
باشــد. وى اظهار كرد: به اين معنا كه اســتاد در طول ترم بايد دانشجو را مرتب تحت 
ارزيابى داشــته باشــد كه اين امر از طريق پروژه، تمرين و برنامه هاى شفاهى در طول 

ترم ميسر مى شود.

سخنى با كريمان
فيض ا... مظفرپور»

ــا  ــالد ب ــا مي ــت ب ــادف اس ــه مص ــده ك ــاه ذيقع ــداى م  از ابت
ســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه(س) كــه به حــق كريمــه اهــل 
ــام رضــا(ع)  ــعادت ام ــا س ــالد ب ــا مي ــد ت ــب گرفته ان ــت(ع) لق بي
ــواده اى  ــه خان ــه ب ــه اى ك ــد. ده ــذارى كرده ان ــت نامگ ــه كرام ده
كريــم متعلــق اســت و امــام حســن(ع) نيــز كريــم اهــل بيــت(ع) 
ــوره  ــات اول س ــد در آي ــه خداون ــى ك ــد، توصيف ــب گرفته ان لق
ــت؛  ــر اس ــل آورده بى نظي ــواده به عم ــن خان ــر، از اي ــه ده مبارك
بارهــا و بارهــا بايــد ايــن آيــات را بخوانيــم و در آنهــا تدبــر كنيــم، 
اگرچــه داســتان ايــن آيــات دربــاره روزه گرفتــن امــام علــى(ع)، 
ــين(ع)  ــام حس ــن و ام ــام حس ــرا(س)، ام ــه زه ــرت فاطم حض
اســت ولــى ايــن خصوصيــات در ذريــه و به ويــژه فرزنــدان 

ــود. ــامل مى ش ــج) را ش ــا حضــرت مهدى(ع ــان ت ــوم آن معص
 ايــن خاندان به طور كلى خاندان كرم هســتند وروايت هاى زيادى 
در تاريخ اســالم از كرامت و كريمى آن بزرگواران نقل شده اســت 
كه خارج از حوصله اين مقال اســت و اما ولى نعمتمان امام هشــتم 
على ابن موســى الرضا(ع) افتخار ما ايرانى ها و خواهر بزرگوارشــان 

حضرت معصومه(س) مصداق هاى اعال و اتم كرامتند. 
داشــتن اين الگوهاى كرامت مسئوليت مسلمانان و شيعيان و به ويژه 
ما ايرانيان را در تمسك و پيروى از آن بزرگواران دوچندان مى كند. 
دهه كرامت فرصتى اســت تا ضمن آشــنايى بيشتر با رفتار و گفتار 
اين كريمان، خود نيز از اهل كرامت باشيم و كريم آن گونه كه حافظ 

شيرين سخن گفته است:
 بر اين رواق زبرجد نوشته اند به زر / كه جز نكويى اهل كرم نخواهد 
ماند. امســال در شــرايطى در دهه كرامت قــرار گرفته ايم كه به دليل 
شــيوع ويروس منحوس كرونا در جهان و كشورمان تعداد زيادى از 
انســان ها و به ويژه تعدادى از هموطنان عزيــز جان خود را از داده و 
تعداد بيشترى نيز از شــرايط كرونايى آسيب جانى و مالى ديده اند و 
به همين دليل در طول ماه هاى گذشته كمك هاى مؤمنانه مردم خير به 
خانواده هاى آســيب ديده برقرار بوده و دهه كرامت مى تواند اوج اين 

كمك هاى مؤمنانه باشد. 
همكارى آســتان قدس رضوى و مردم نيكوكار كشورمان جلوه هاى 
زيبايــى از همدلى و محبت كريمانه را به نمايش گذاشــته اند كه در 
دنيا بى نظير اســت و مى تواند الگوى اسالمى براى ساير مسلمانان و 
مردم  آزاده جهان باشــد تا با دســتگيرى از هم، از اين شرايط سخت 

كرونايى عبور كنند.

تجارت: سقوط آزاد قيمت دالر در راه است
  وسيله نقليه اش مهمه، هوايى يا زمينى؟؟ 

اعتماد: مقايسه قيمت ها با متوسط هزينه درآمد خانواده ها 
 نيازه تو توليدى هاى ماسك نقاب خجالت هم بدوزن!!

ايرنا: برجام قربانى زياده خواهى دوسويه شد
 خدا پدر مسئوالن كشــور رو بيامرزه كه تو اين يه قلم كرونا 

رو مقصر ندونستن!!
ابرار اقتصادى: مرغ از سفره ها پريد 

 نه اينكه داره پرواز ياد مى گيره، خوشحاله!!
اقتصاد: موج گرانى مسكن به روستاها رسيد

 احتماال با هواپيما رفته كه به  روستاها هم رسيده!!
همدان پيام: چالش حمل و نقل عمومى با اوج گيرى كرونا

 ويروس به اين مظلومى كسى تا حاال ديده؟؟
اطالعات: 9 استان در اوج شيوع كرونا 

  به كرونا بگيد حداقل يكى يكى به استان ها سفر كنه!!
ابرار اقتصادى: رشد نقدينگى سرگردان دليل اصلى گرانى ها 

 جناب كرونا بهانه ها رو هم الكچرى كرد!!
ايران: موج سوارى روى گرفتارى هاى مردم

 تازه قايقش رو هم با درخت هاى باغ مردم ساختن!!
تجارت: آمريكايى ها ميز مذاكره را شكستن

 حتما ميزشون شيشه اى بوده!!
ــن  ــن م ــا رفت ــور ب ــس جمه ــتان: رئي ــتاندار خوزس ــام جــم: اس ج

ــت ــف اس مخال
 احتماال شما روش مذاكره با كرونا رو بلدى؟!

جوان: بازگشت محدوديت كرونا به 7 استان
  سفرهاى استانى كرونا پروازى شده؟؟

خراسان: واكنش روحانى به ادعاى مذاكره ترامپ
 اختالط سياستمداران هم ويروسى شده!!

رســالت: آيا مجلس يازدهم مى تواند انتظار افكار عمومى را برآورده 
سازد

  اجازه بده جواب كنكورش بياد!!

دانش آموزان ميان پايه به صورت 
سيستماتيك به پايه بعد منتقل مى شوند

 مديركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به شــكايات آموزش و 
پرورش اعالم كردكه دانش آموزان ميان پايه نيازى به مراجعه حضورى 
ندارند و مى توانند از طريق مدرسه به صورت سيستماتيك به پايه بعدى 

منتقل شوند.
به گزارش مهر، زهرا مظفر نظــارت بر فرايند ثبت نام و احقاق حقوق 
والديــن و دانش آموزان را از مهم ترين وظايــف اداره ارزيابى عملكرد 
برشــمرد و گفت: آغاز فرايند ثبت نام از اول تيرماه براى متوسطه دوره 
اول، مردادماه براى متوســطه دوره دوم و هفته دوم خرداد براى ابتدايى 

انجام مى شود.
وى از نوبت بندى دانش آموزان براى ثبت نام خبر داد و افزود: از ازدحام 
اوليا در مدارس جلوگيرى مى شود و شرايط ثبت نام بايد سهل و آسان 
باشد. از والدين هم مى خواهيم بر امر ثبت نام نظارت كنند؛ لذا هرگونه 

مصاحبه و اخذ هزينه به جز بيمه و كتاب ممنوع است.
مديركل ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به شكايات با بيان اينكه اوليا 
بايد براســاس محدوده بندى مدارس براى ثبت نام مراجعه كنند، افزود: 

مدارس بايد رعايت محدوده بندى را اجرايى كنند.
مظفر با اشاره به فعال بودن سامانه ثبت شكايت براى اوليا گفت: برخى 
خانواده ها اعالم كردند كه مدرســه نزديك محل سكونت در محدوده 

موردنظر قرار نگرفته كه راهكارى بدين منظور انديشيده شده است.
وى افــزود: قانــون اولويت ثبت نام را بــه خانواده هايى مى دهد كه در 
نزديك ترين محل ســكونت به مدرسه هستند كه اگر در محدوده قرار 
نگرفتند، بايد به ستادهاى مستقر در مدارس مراجعه و با ارائه مستندات 
منزل خــود، نامه مكتوبى را دريافت و در نزديك ترين مدرســه محل 

سكونت ثبت نام كنند.
مظفر بابيان اين توصيه كه دانش آموزان ابتدايى از سرويس استفاده نكنند 
و لذا رعايت محدوده بندى بســيار اهميت دارد، گفت: اگر والدين در 
ثبت نام فرزندانشــان دچار مشكل شدند و شكايتى مبنى براخذ وجه يا 
رعايت نكردن محدوده ثبت نام دارند، شكايت خود را از طريق سامانه 

مندرج در صفحه اصلى سايت وزارت آموزش وپرورش ثبت كنند.

عطا شعبانى راد »
 اِصالُح ذاتِ البَين به معناى آشتى و سازش 
دادن مردم، نيكو كردن رابطه بد ميان اشخاص 
و گروه ها و استوارسازى پيوندهاى اجتماعى و 

فردى است.
آيــات متعددى در قرآن ذيــل واژه هايى مانند 
صلح، تأليف قلوب، ســلم و توفيــق به بيان 
اهميت و ضــرورت اصالح ذات بين پرداخته 

است.
اهميت اصــالح ذات البين تــا بدان جا مدنظر 
شارع دين بوده كه حتى مواردى مانند شكستن 
ســوگند و دروغ درصورت وجود مصلحتى 
باالتر، از نوعى تخفيف و اباحه برخوردار شده 

است.
توســط  ذات البيــن  اصــالح  گذشــته،  در 
ريش ســفيدان و بزرگان محلى و قومى انجام 
مى شــد اما اكنون بخش بزرگى از اين امور به 
شــوراهاى حل اختالف واگذار شده؛ يعنى در 
مواردى كه نياز بــه برخورد حاكميتى و قاطع 
نبوده، ميانجيگرى و ايجاد مصالحه در اولويت 

قرار گرفته است.
با اين وصف دســتگاه قضايى كــه مبناى آن 
احكام شرع مبين اسالم است در درجه نخست 
حكم بزرگتر و پدرى دلسوز را دارد كه سعى 
مى كند بدون برخورد قهرى، صلح و ســازش 
را بين افراد برقرار ســازد مگر در مواردى كه 
ضرر جانى و مالى به شخص يا اشخاص، لزوم 
برخورد جدى و جارى ساختن حدود الهى را 

الزامى سازد.
اصــالح ذات البين كه همواره مدنظر شــارع 
دين بوده فرهنگ مجازات جايگزين حبس را 
نهادينه كرد تا حتى شاكيان پرونده هم تقاضا و 

اصرار بر زندانى كردن مجرم را نداشته باشند.
حبس زدايى از دوران تصدى آيت ا... شاهرودى 
بر قوه قضاييه مطرح شــد اما اســتان همدان 
معموال در ادوار گذشــته يكى از استان هاى پر 
زندانى محســوب مى شده، روندى كه دستگاه 
قضايى اســتان درصدد اصــالح آن برآمده و 
به گفته مســئوالن در يكســال گذشــته 450

هزار ســاعت مجازات جايگزيــن حبس از 
نوع خدمات عمومى رايگان از جمله كاشــت 
درخت، پاكسازى محيط زيست و فعاليت در 

شهردارى اجرايى شده است.
به گفته رئيس كل دادگســترى استان همدان 
اين مجموعه در ده ماه گذشته با اجراى قانون 
مجازات جايگزين حبس از تحمل 2 هزار ماه 
زندان توسط محكومان جلوگيرى كرده و اين 
امر به معناى ممانعت از فشار بر 2 هزار خانوار 
و پيشگيرى از آسيب هاى گسترده تر اجتماعى 

است.
مجازات هاى جايگزين  استان  قضايى  دستگاه 
را شــامل مجرمان خطرناك و اشرار نمى داند 
و تأكيــد دارد جرم پرونده افرادى كه مجازات 
جايگزين حبس شــامل آنها شده در مواردى 
از قبيل توهيــن، تهديد، تُمرد در مقابل مأمور، 
پيش فروش آپارتمان بدون تنظيــم قرارداد و 
رعايت نكردن بهداشت و مسائلى از اين دست 

بوده است.
درحال حاضر براى كاهش آمار زندانيان، ستاد 
تأليف قلوب در زندان همدان راه اندازى شده و 
همچنين كميته مصلحين متشكل از افراد حاضر 
در هر صنف و اجتماع شــكايت افراد را پيش 
از تبديل شدن به پرونده قضايى بررسى و رفع 

مى كنند، در كنار آن كميته معتذرين نيز متشكل 
از شــاكى و متشاكى و با مسئوليت دادستان ها 
براى اصالح ذات البين مدنظر قرار گرفته و در 
مواردى كه به عنوان مثال توهينى صورت گرفته 
باشد، طرفين در كميته حضور يافته و متهم از 

شاكى عذرخواهى مى كند.
همچنيــن در رويكرد جديــد، كاهش اطاله 
دادرســى در راســتاى جلب رضايت مردم و 
تالش در راستاى بسترسازى اقتصاد مقاومتى و 
جهش توليد مدنظر دستگاه قضايى استان قرار 

گرفته است.
دستگاه قضايى اســتان در راستاى پيشگيرى 
از وقــوع جــرم اقداماتى از قبيــل راه اندازى 
سامانه هاى الكترونيكى براى گزارش تخلفات 

اقتصــادى و ادارى را مدنظر 
قرار داده و سالم سازى دستگاه 
قضايى از درون و بيرون مورد 
توجه اين مجموعه قرار گرفته 

است.
با تمــام اين اوصــاف به نظر 
مى رســد كه نوعــى ضعف 
ديپلماسى عمومى همچنان در 
مجموعه هــاى قضايى وجود 
دارد، چنانكــه امروزه مردم در 
فضــاى مجــازى بخش هايى 
گزينش شده از شيوه قضاوت 
برخــى قضــات غيرايرانــى 

را تماشــا مى كنند كه مبتنى بر احساســات و 
بخشش، جريمه متخلفى را حذف كرده يا حكم 
به پرداخت كمك مالى به وى مى دهند آگاهان 
امر قضا مى دانند كه صرف وجود هيأت منصفه 
يا گزارشات رسانه اى به معناى اجراى تمام عيار 
عدالت قضايى نيســت كه در بســيارى موارد 
مصالحه بين وكيل و دادســتان بر سر مجازات 
تواقفى، كاريكاتورى از عدالت است كه فرياد 
عدالت خواهان جهان از وضعيت قضايى برخى 
كشــورهاى غربى را در پى داشــته، اما به نظر 
مى رسد كه برخى در دستگاه قضايى ما، اصل 
برخوردارى از «هيمنه» و ترساننده بودن براى 
مجرمان را آنقدر بســط داده اند كه به تضعيف 
ارتباطات عمومى مجموعه هاى قضايى با مردم 

منجر شده است.
خبرهايــى دروغ و منبعث از اطالعات ناقص 
در سطح جامعه و شبكه هاى اجتماعى منتشر 
مى شــود و توضيحات دقيق و كاملى از سوى 

دســتگاه قضايى ارائه نمى شود كه فالن فردى 
كه در رسانه هاى غيررسمى با تمركز بر عنوان 
«جوان» يا «دانشجو» و... مجازات مى شود فالن 
جرايــم را انجام داده كــه ارتباطى با جوانى يا 

عنوان اجتماعى وى ندارد.
گاه فاصلــه بيــن رخ دادن جرمــى كه اذهان 
عمومى را خدشــه دار مى كند با زمان مجازات 
آنقــدر طوالنى مى شــود كه اجــراى احكام 
مجازات قابليــت بازدارندگى خود را در منظر 

افكار عمومى از دست مى دهد.
از همين ســنخ، به كارگيرى اصطالحات ثقيل 
و دور از ذهن از قبيل «خيار غبن»، «تســبيت»، 
«تسليط»، «تصرف عدوانى»، «متشاكى عليه» و 
... يــا بايد در حد مقدور بــه زبان امروز مردم 
كوچه و بازار كه جامعه 
قضايى  دســتگاه  هدف 
هســتند، تغيير كند يا از 
طريق سخنگويانى جوان 
و خوش ســخن بــراى 
تبيين  و  تشــريح  مردم 

شود.
دســتگاه قضايــى بــه 
دارد  نياز  ســخنگويانى 
و به دور  ساده  خيلى  كه 
از اصطالحــات فنى در 
برخــى موارد بــه مردم 
توضيح دهنــد كه فالن 
فرد به ســبب كارگر بودن، يا فكــر كردن، يا 
نوشتن مجازات نمى شــود بلكه وى دقيقا در 
فالن جا، فالن لطمه را متوجه كشور ساخته و 

از فالن حقوق هم برخوردار است.
دستگاه قضايى به نوعى ديپلماسى عمومى نياز 
دارد كــه پيش از رخ دادن برخى مســائل در 
صراحت تمام اما ساده و قابل فهم توضيح دهد 
كه ما در فالن موارد ورود خواهيم كرد و اجازه 
سوءاستفاده مالى نمى دهيم پس از انديشه خطا 

منصرف شويد.
چنين ديپلماســى عمومى درصــورت وجود 
مى توانســت به مثابــه اهرمــى بازدارنده در 
بسيارى از مشــكالت بروزكرده، به نفع خاتمه 
دادن بلواهايى مثل تأخير در پرداخت حقوق، 
واگذارى ها، تخلف هــاى اقتصادى و امثالهم 
تمام شود و درنهايت اصالح ذات البين به معناى 
استوارســازى پيوندهاى اجتماعى و فردى را 

محقق سازد.

خبرنگاران حوزه هاى قضايى در بسيارى موارد 
از نزديــك برخى پرونده هــا را دنبال مى كنند 
و به چشــم خود مى بينند كه فالن فرد كه در 
رســانه هاى بيگانه جوانى مظلــوم جلوه داده 
مى شود سر كسى را در كمال قساوت گوش تا 
گوش بريده اما انبوه شهات رسانه هاى بيگانه در 
عموم اين موارد بى پاسخ باقى مانده و رسانه ها 
نيز چندان مجاز به ورود به اين مسائل نيستند 
كه نتيجه باقى ماندن ابهام در اذهان عمومى و 
تبديل آن به يك گپ اجتماعى با قابليت بدل 

شدن به حفره امنيتى خواهد بود.
به طور قطع لزوم حفظ آبروى افراد، پوشش هاى 
رسانه اى در مسائل قضايى را با محدوديت هايى 
مواجه مى سازد اما از سويى شايد تنها مسئوالنى 
كه از قوانين آگاه بوده و مى توانند با دستان باز 
به پاسخگويى به خبرنگاران بپردازند مسئوالن 
قضايى هســتند، اگر مســئوالن ديگر گاه از 
پاســخگويى تلفنى كه رفع ســريع شبهات و 
هدايت رسانه به جهت صحيح را رقم مى زند 
به خبرنگاران به سبب امكان شيطنت رسانه هاى 
بيگانه پرهيز دارند، مسئولى كه خود متولى امر 
قضــا و آگاه بر همه جوانب اســت، چرا بايد 
از پاســخگويى به خبرنگار استنكاف بورزد به 
فرض آنكه ســوى ديگر خط تلفن جاسوسى 
نشسته باشد، فرد پاسخگو اگر كار خود را دقيق 
بلد باشد نه تنها امكانى براى سوءاستفاده ايجاد 
نمى كند كه حتــى تريبونى از پول بيگانه براى 

بيان واقعيت نيز فراچنگ مى آورد.
دستگاه قضايى بايد بسيار سريعتر از ديگران در 
فضاى مجازى حركت كرده و محتوى به روز و 
جوان پسند توليد كند و اجازه مانور بيگانگان در 
پرونده هايى مانند «رومينا» يا ساير موارد مشهور 

ديگر را ندهد.
به هــر روى امر قضــا پيچيدگى هايى دارد و 
اجراى عدالــت به مذاق همگان خوشــايند 
نيســت و از اين جهت در پايان اين متن بايد 
به همه مديــران و كاركنان دســتگاه قضايى 
استان خداقوت گفته با زبانى ساده و به دور از 
تعارفات كالمى بگوييم كه ما مى دانيم اجراى 
بى تنازع عدالت بســيار سخت و پيچيده است 
اما در عين حال واقف هستيم كه اگر زحمات 
دســتگاه قضايى نبود چه بسا مجرمان و اشرار 
فرو بردن لقمــه اى نان به دهــان، در فضايى 
آسوده كنار خانواده را بدل به رؤيايى ناممكن 

مى ساختند.

دهه كرامت نمادى 
از مهر و وفاى كم نظير 

يك خواهر
 به مقام معنوى برادر

 دهه كرامت، دهه نخست ماه ذى العقده است 
كــه آغاز آن با والدت حضــرت معصومه(س) و 
پايانش بــا والدت حضرت ابوالحســن على بن 
موســى الرضا(ع) رقم مى خورد. اين دهه يادآور 
بســيارى از مطالب عالى و مفاهيم بلند، ســازنده 
و ارزشمند است. دهه كرامت يادآور لطيف ترين 
عالئق و مهر و وفاى كم نظير يك خواهر نسبت به 

مقام شامخ و معنوى برادر است.
اين خواهــر و برادر ارتباط بســيار خوبى با هم 

داشــتند، در سال 200 هجرى قمرى امام رضا(ع) 
به ايران آمد و به  مرو خراســان راهى شــد و اين 
راه طوالنى را از اهواز تا به قم و خراســان و مرو 
قدم برداشــت و بذر شيعه گرى با اخالق و بيان و 

حركاتش در اين مسير پاشيد.
فاطمــه  خواهــرش  ه.ق   201 ســال  در 
معصومــه(س) بــراى ديــدار بــا بــرادر بــه 
ــه آن  ــى ك ــرد و راه ــت ك ــران حرك ــرف اي ط
ــا  ــه داد ت ــود را ادام ــه ب ــر گرفت حضــرت در ب
حقايــق و فرهنــگ اســالم را در ايــران اســالمى 
ــيد در  ــاوه رس ــه س ــه ب ــى ك ــد. زمان ــده كن زن
ــم  ــه ق ــن را ب ــود م ــد و فرم ــار ش ــا بيم آنج
ــدن آن  ــم از آم ــردم ق ــه م ــى ك ــد، زمان ببري
حضــرت باخبــر شــدند، اهالــى قــم از جملــه 
ــى اســتقبال  ــه گرم ــه خــزرج از ايشــان ب طايف
ــه در بســتر  ــد. ايشــان پــس از 17 روز ك كردن

ــرو بســت و  ــان ف ــده از جه ــود، دي ــارى ب بيم
ــرادرش را در مــرو خراســان  توفيــق زيــارت ب
حضــرت  جنــازه  نتيجــه  در  نكــرد،  پيــدا 
معصومــه(س) در بابــالن قــم بــه خــاك ســپرده 

شــد.
ــا  ــه در گفت وگــو ب يكــى از اســاتيد حــوزه علمي
ــده  ــه كرامــت تداعى كنن ــا گفــت: ده ــگار م خبرن
ــزرگ و  ــان ب ــن زن ــت و اراده آهني ــزم و قاطعي ع

ــان اســت. ــدر جه ــام و گرانق ــوان واالمق بان
ــگ  ــا در فرهن ــه م ــازنده اى ك ــم س ــام مفاهي تم
ــن دهــه تداعــى مى شــوند؛  ــم در اي اســالمى داري
زيــرا حــرم حضــرت معصومــه(س) و امــام 
رضــا(ع) كانــون دعــا و قــرآن و نيايــش و ... اســت 
و بــه هميــن دليــل يــك زيارت نامــه در بــراى ايــن 

ــب داده شــده اســت. ــوار ترتي ــوى بزرگ بان
حجت االسالم والمسلمين محمد جوادى در ادامه 

افــزود: دهه كرامت يادآور تمام خوبى ها و جمال 
انسانى است كه به معناى بزرگوارى است و اصل 
كرامت در روايات ائمه معصوم(ع) مالك ديندارى 
انسان ها شــناخته مى شود، كرامت اين 2 بزرگوار 
نه فقط به قم و مشــهد و نه فقط به جهان اسالم 
بلكه كرامت اين خواهر و برادر به جهان بشريت 

رسيده و هنوز هم سرازير است.
 وى با اشــاره به ارتباطى كه بين كرامت و ســيره 
رضوى وجود دارد در اين بــاره نيز بيان كرد: برادر 
بزرگوارش امام رضا(ع) هنوز پا به دنيا نگذاشته بود 
كه روزى امام كاظم در ســنين كودكى در كنار امام 
صادق(ع) بود شخصى از او پرسيد اين پسر كيست؟
 امام صادق در پاســخ گفت: فرزند من اســت و 
نامش موسى اســت،  از او عالم آل محمد به دنيا 
خواهد آمد كه منظور ايشان از عالم آل محمد همان 
حضرت رضا(ع) است كه پيش از به دنيا آمدن آن، 

امام صادق(ع) خبر آمدنش را داد.
 جوادى عنوان كرد: فضائل اخالقى امام رضا(ع) 
از نــگاه بــزرگان شــيعه، همانند ديگــر امامان 
معصوم(ع)، دارنده تمام كماالت و فضايل اخالق 
انسانى در مرتبه اعلى است و به گفته آنان، او آن 
چنان در قّله شكوهمند كمال و فضيلت قرار دارد 
كه نه تنها دوستان و پيروانش او را ستوده اند، بلكه 
دشمنان كينه توز و سرسخت هم به مدح و ستايش 

او پرداخته اند.
اين اســتاد دانشگاه در پايان به سيره اجتماعى آن 
حضرت اشــاره كرد و گفت: يكى ديگر از ابعاد 
ســيره آن حضرت، ســيره اجتماعى است كه در 
اين بــاره مى تــوان به 2 اصل تواضــع، فروتنى و 
ضرورت توجه و عنايت به زيردستان و همچنين 
مواســات، همدردى و غافل نبــودن از جامعه را 

عنوان كرد.

استوارسازى پيوندهاى اجتماعى اصل مهم پيشگيرى است

لزوم تقويت ديپلماسى عمومى 
دستگاه قضايى

اســتان  قضايى  دســتگاه 
از  پيشــگيرى  راســتاى  در 
وقــوع جــرم اقداماتــى از 
قبيل راه اندازى ســامانه هاى 
گزارش  بــراى  الكترونيكى 
را  ادارى  و  اقتصادى  تخلفات 
مدنظر قرار داده و سالم سازى 
دســتگاه قضايــى از درون 
اين  توجه  مــورد  بيــرون  و 

مجموعه قرار گرفته است
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قيمت هر كيلو مرغ گرم 15 هزار تومان
 هر شانه تخم مرغ 28 هزار تومان

 رئيــس اتحاديه مــرغ و ماهى همدان با بيــان اينكه قيمت مرغ در 
روزهاى اخير نوســان داشت، گفت: درحال حاضر قيمت هر كيلو گرم 

مرغ در بازار 15 هزار تومان تعيين شده است.
جواد عاشورى با بيان اينكه قيمت هر كيلو مرغ گرم در بازار مصرف كننده 
15 هزار تومان تصويب شده است، اظهار كرد: قيمت گذارى بيش از اين 

مبلغ تخلف محسوب مى شود.
وى با اشاره به اينكه درحال حاضر مرغ گرم همدان با قيمت 14 هزار و 
500 تومان به واحدهاى صنفى عرضه مى شود به فارس گفت: بازرسان 
اتحاديــه به منظور جلوگيرى از تخلف همه روزه در 2 شــيفت صبح و 
بعدازظهــر بازار را رصد مى كنند. وى با اشــاره به اينكه مردم هر نوع 
گرانفروشى باالتر از نرخ مصوب را از طريق سامانه 124 اطالع رسانى 
كنند، تصريح كرد: درحال حاضر كمبودى در زمينه عرضه اين كاال وجود 

ندارد و روزانه بيش از 70 تن مرغ گرم در همدان عرضه مى شود.
 عاشــورى در پايان به دليل شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى تاالرها و 
ميهمانى ها از كاهش تقاضاى اين كاال خبر داد و خاطرنشان كرد: قيمت 
هر شانه تخم مرغ نيز از 18 هزار تومان به 28 هزار تومان افزايش يافته 

است.

كمك وديعه اجاره مسكن 
شنبه تصويب مى شود

 معاون وزير راه و شهرسازى گفت: امروز (شنبه) در ستاد ملى مبارزه 
با كرونا كمك وديعه اجاره به اقشار كم درآمد تصويب مى شود؛ رقم آن 

فعال مشخص نيست، اما قطعاً بالعوض نخواهد بود.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: وزارت راه و 
شهرسازى براى كمك به اقشار اجاره نشين، بسته اى را به دولت پيشنهاد 
داده كه روز شــنبه در ســتاد ملى مبارزه با كرونا تصويب و به سرعت 
عملياتى مى شــود. وى افزود: در اين زمينه قرار اســت مبلغى به عنوان 
كمك وديعه اجاره بــه خانوارهاى كم درآمد پرداخت شــود كه هنوز 

جزئيات آن مشخص نيست اما قطعاً بالعوض نخواهد بود.
معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه دستگاه هاى متعددى در اين باره 
نظر مى دهند و دولت  به جمع بندى مى رسد، گفت: اين موضوع يكى از 
موارد كوتاه مدتى است كه براى ساماندهى به بازار مسكن در دستور كار 
دولت قرار دارد. محمودزاده خاطرنشان كرد: در بخش اجاره همچنين 
بحث مسكن استيجارى را به عنوان يك سياست براى كنترل بازار اجاره 
پيگيرى مى كنيم. در اين زمينه اصالح آئين نامه را به شــهردارى ابالغ و 
اعالم آمادگى كرده ايم. قرار اســت آنها نيز طرح خود را بفرستند و در 

جلسه اى درباره آن تصميم گيرى كنيم.

پديده «نوسان» 
در بورس چه زمانى 
خطرساز مى شود؟
 هر اتفاقى در بازار ســرمايه خــارج از اراده 3 
گروه نيست: بازيگران و فعاالن حقيقى (سهامداران 
خرد) بازار گردانان(ســهامداران بزرگ حقوقى) و 

سياستگذار(دولت و سازمان بورس).
حال بايــد ديد كه اين 3 گروه چــه اندازه ظرفيت 
تأثيرگــذارى بر حركت شــاخص و تغيير در دامنه 
قيمت هــا را دارند و پديده موج گونه نوســان هاى 
لحظه اى كه اكنون دســت به گريبان بازار اســت از 
اراده و نقش كدام از يك از 3 گروه ناشى مى شود؟

1- در روزهــاى گذشــته، محافــل اقتصــادى و 
كارشناســان بازار به صورت مكــرر درباره تأثيرات 
پــاره اى رفتارهاى منفى ســهامداران خرد ســخن 
گفتند و يكى از دغدغه هاى جدى ســرمايه گذاران 
بــازار، جّوزدگى و هيجانى عمل كــردن اين گروه 
از سهامداران نوپا بود كه به دليل ناآشنايى نسبت به 
ويژگى ها و منطق معامالت بورس، به محض ســبز 

شدن شاخص به صف هاى فروش هجوم مى برند.
پيامد رفتار شــتابزده اين گــروه، عمدتاً به صورت 
«التهــاب موج گونه» در بازار بروز مى كند و بيشــتر 
تحليلگــران به عنوان يك اتفــاق زودگذر و «آفت 

مقطعى »به آن مى نگرند.
2- گروه دوم يعنى حقوقى ها و سهامداران بزرگ، در 
گذشته بازيگر بالمنازع بازار بودند اما پس از ميليونى 
شدن جمعيت سهامداران خرده پا، قدرت انحصارى 
اين گروه شكســته شده است. در قصه نوسان اخير 
بازار، آنها بيشتر نقش تماشاچى را داشتند؛ زيرا آنها 
«اســتراتژى معامالت» خود را «بلندمدت» مى چينند 
و بر همين اســاس، حقوقى ها از نوسانات روزمره 

چندان ضرر نمى كنند و  اى بسا سود هم مى برند. 
3- حال مى ماند نقش عامل سوم يعنى سياستگذار. 
دولت در مقام سياســتگذار بازار، مسئوليت خطير 
در حفظ تعادل و هدايت ســكان بازار سرمايه دارد. 
در ســال جديد و با «فصل نوين تحول» در بورس، 
دولت از جهات مختلف سرنوشت اقتصادى خود را 

به اين بازار گره زده است.
در اســاس تحولى كه در بازار سرمايه از آن سخن 
مى گوييم 2 ســر دارد؛ يك رشــته آن بــه مردم و 

شهروندان ختم مى شود كه با انتقال سرمايه و دارايى 
خويش، وزن بازار ســرمايه را به اوج رسانده اند و 
رشــته ديگر اين تحول، در دســتان دولت است كه 
با يك اســتراتژى اعالم شده و مشخص، بورس را 
تكيه گاه اقتصادى و «منبع تأمين نياز مالى» بنگاه هاى 

توليدى قرار داده است.
در يك كالم دولت دوازدهم به صورت تمام قد وارد 
بازار شــده اســت و راه چاره «ركود بزرگ دوران 
تحريــم و كرونــا»را در دســتان معجزه گر بورس 

مى جويد.
از شواهد مختلف نيز پيداست كه طراحى اين تحول 
در دست عضو كهنه كار سازمان برنامه، فرهاد دژپسند 
اســت. وزير اقتصــاد در اجراى اســتراتژى دولت 
روحانى براى تبديل بورس از «بازار حرفه اى ها» به 
«عرصه اى براى عامه مردم»، دست به تغيير مديريت 
ســازمان زد و «شاپور محمدى» را كه مخالف طرح 
جديد دولتى ها بود، كنار گذاشت و رشته مديريت را 

به «حسن قاليباف اصل» سپرد.
«استراتژى تحول دولت» براى بازار بورس در 2 ماه 
اخير به صورت گام به گام پياده شــد. در رأس اين 
طرح، ســهام عدالت قرار دارد كه چند وزارتخانه و 

سيستم بانكى با بسيج همه جانبه توانستند ميليون ها 
شهروند را به بازار سرمايه بكشانند.

مراحــل ديگــر اين اســتراتژى نيز عرضه ســهام 
شــركت هاى بزرگ(كــه ارزش آن در بودجــه 99 
61هزار ميليارد پيش بينى شــده) و نيز فروش سهام 
صندوق هــاى ETF بود كه يكــى پس از ديگرى 

درحال عملياتى شدن است.
2 اتفاق، «ورود ســهام عدالت و عرضه سهام بزرگ 
دولتى» هر چند در يك ماه اخير، شــوك سنگين بر 
بازار وارد كرد و ســبب صف هاى طوالنى فروش 
در بازار شــد، اما درنهايت اثرات منفى آن فروكش 
كرد و تا به اينجا سازمان بورس و مديران اقتصادى 
و بانكى دولت كارنامه اى قابل قبول از خود برجاى 

گذاشته اند.
اما چنان كه اشــاره شــد، پديده نوسان لحظه اى و 
مالل آور روزهاى اخير از يكسو از رفتار سهامداران 
نوپا ناشى مى شود و بخش ديگر به صورت هوشمند 

به تصميم هاى سياستگذاران برمى گردد.
آنچه مســلم اســت، دولتمــردان همــواره در پى 
چاره جويــى بــراى مســأله مهم و غامضــى به نام 
«نقدينگى» هستند. حجم نقدينگى در بازار سرمايه 

طبق گزارش رئيس سازمان بورس به مجلس، اكنون 
به رقم شگفت انگيز 5 هزار ميليارد رسيده است

نكته قابل تأمل اين اســت كه در منطق علم اقتصاد، 
عامل نقدينگى، درصورت هدايت به ســمت بخش 
توليد و صنايع مولد، مى تواند نقش «موتور محرك 
رشــد اقتصادى» را ايفا كند امــا درصورت فقدان 
اســتراتژى و راهبرى درست خود به مانع بزرگ و 

عامل اختالل در بازار تبديل مى شود.
به نظر مى آيد سياســتگذاران بازار، در اين برهه راه 
مهار نقدينگى را در تزريق نوعى «نوسان هوشمند و 
هدايت شده» به بازار ديده اند. نوسانى كه در روزهاى 
اخير سبب گسست «ارتباط منطقى حركت شاخص 

با دامنه قيمت ها» شد.
دغدغه جدى آنجا است كه سرخوردگى سهامداران 
نوپا به دليل نداشتن تجربه و شناخت، اقدام به خريد 
و فروش نوســانى مى كنند و اين حركت موجب از 
دست رفتن سرمايه آنها و درنهايت به تحليل رفتن 
نقدينگى منجر خواهد شد. بى شك دود سرخوردگى 
سهامداران نوپا در بلندمدت به چشم دولت و اقتصاد 

كشور وارد مى شود. 
* سيدحميدرضا علوى- تحليلگر بازار سرمايه

ديك ميليون ماسك در همدان دپو شد
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره به بى ميلى 
مردم اين اســتان براى استفاده از ماســك گفت: كاهش مصرف اين 
كاالى بهداشــتى موجب دپوى بيش از يك ميليون ماسك در انبارهاى 

همدان شده است.
حميدرضا متين اظهار كرد: كمرنگ شدن حساسيت همدانى ها به اين 
بيمارى و اقبال كم مردم براى استفاده از ماسك، تعادل عرضه و تقاضا 
را در بازار همدان بر هــم زده و توليدكنندگان از اين اوضاع ناراضى 

هستند.
وى به ايرنا گفت: ماسك توليد شده در استان خريدارى ندارد و كسب 

و كار فعاالن اين عرصه با ركود مواجه شده است.
ــك در  ــد ماس ــراى تولي ــوز ب ــدور 30 مج ــه ص ــاره ب ــا اش ــن ب متي
اســتان گفــت: از ايــن تعــداد 18 واحــد توليدى ماســك دســت دوز و 
4 واحــد اتوماتيــك فعــال هســتند. وى خاطرنشــان كــرد: مجوزهــاى 
ــا  ــدادى از آنه ــود و تع ــده ب ــادر ش ــت ص ــده به صــورت موق يادش
كســادى بــازار را تــاب نيــاورده و از چرخــه توليــد خــارج شــده اند. 
ــه  ــراى فــروش توليــدات همــدان ب ــه گفتــه متيــن، رايزنى هايــى ب ب

مناطــق ديگــر كشــور انجــام شــده امــا بــا اين حــال افــزون بــر يــك 
ميليــون ماســك در اســتان انبــار شــده اســت.

رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت همدان يــادآورى كرد: 
درحال حاضر مردم ماســك هاى توليدشــده به صــورت اتوماتيك با 
ضميمه گواهى بهداشت را ترجيح مى دهند و ماسك هاى انبارشده در 

استان از نوع دست دوز است.
متين گفت: هر چند پارچه اســتفاده شده در ماسك هاى دست دوز از 
نوع مرغوب و چند اليه اســت كه مورد تأييد دانشگاه علوم پزشكى و 

زير نظارت آنها توليد مى شود.

آگهى مزايده فروش فوق العاده امالك و مستغالت 
كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

(مزايده شماره دو امداد استان همدان)- نوبت دوم 

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود را 
به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط بدون دريافت كارمزد در معرض فروش و اجاره قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند 
براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 99/04/02 لغايت 99/04/12  
همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 31449332-081 و تلفن همراه 

09188082400 نسبت به بازديد از امالك مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته 
امداد امام خمينى(ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

3- متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در 
داخل تمامى اسناد مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء 

و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
3- فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4- پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت 
www.emdadimam.ir قابل رويت و دريافت است، الزامى مى باشد.

5- متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6- حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف 

آنان نخواهد بود.
7- مذكورا توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در 

مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8- دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط 

به حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
9- در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به 

وى عودت داده خواهد شد.
10- ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/04/12 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز شنبه 
مورخه 1399/04/14 رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار فلسطين، 
جنب باغ ايرانيان، روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول 

شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
يادآورى: كاربرى كليه امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده و بازديد از كليه امالك الزاميست.

توضيح: كليه هزينه هاى انتقال سند (دارايى و شهردارى و...) بر عهده خريدار بوده و فروشنده مسئوليتى در قبال آن نخواهد داشت. 
(م الف 440)

مساحت اعيان مساحت عرصهآدرسشهررديف
(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى
سند 

شرايط 
پرداخت 

قيت پايه (ريال)

همدان1
5٪ مالكيت، 30 
باب مغازه گاراژ 

قصابان فاقد 
سند و داراى 
برگ وكالتى

5٪ از 2800
-

خدماتى ساختمان 
ملك داراى ساختمان 

خدماتى بر اساس 
طرح تفصيلى 

شهردارى 5٪ از 2800 
مترمربع عرصه متعلق 

به امداد است 

فاقد سند و 
داراى برگ 
وكالتى

50٪ نقد و 
مابقى در 
اقساط 12 

ماهه

2/800/000/000

يك شركت معتبر راهسازى در نظر دارد كليه يا بخشى از عمليات خاكبردارى، خاكريزى، ابنيه فنى و حمل عمليات خاكى را مطابق 
احجام جدول ذيل به صورت پيمانكارى واگذار نمايد. از پيمانكاران واجد شرايط جهت ارائه قيمت دعوت به عمل مى آيد.

آدرس كارگاه: همدان،اللجين،ابتداى روستاى گنج تپه  

آگهـى منـاقصـه

حجم عملياتواحدعمليات
400,000مترمكعبخاكبردارى ترانشه

200,000مترمكعبخاكريزى
27,000مترمكعببتن ريزى
39,000مترمربعقالب بندى
680تنآرماتور بندى

شركت عمران قدس رضوى

 تلفن تماس:

 08134555108
09155570852 

آگهى مزايده 

فيض اله اسدپور - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نهاوند 

اداره اوقاف شهرستان نهاوند قصد دارد يك باب مغازه تجارى به مساحت 21 مترمربع 
مربوط به موقوفه شكرا... شعبانى و شمس الدين سيف واقع در خيابان 17 شهريور، 
بلوار امام حسين، باالتر از نانوايى بربرى را با اجاره پايه ماهيانه مبلغ 6/350/000 ريال و 
وديعه 20/000/000 ريال از تاريخ 99/04/04 الى 99/04/19 از طريق مزايده به اجاره واگذار 
نمايد. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره اوقاف و امور خيريه 

واقع در خيابان كمربندى يا با شماره تلفن 08133233358 تماس حاصل فرمايند.
(م الف591)

آگهي مزايده

اداره آموزش و پرورش منطقه گل تپه

اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه گل تپــه در نظــر دارد فضاهاى 
ــدارس دولتــى خــود را جهــت تشــكيل كالس هــاى  ــازاد م م
ــق  ــى 1399/1400 از طري ــال تحصيل ــتانى در س ــش دبس پي
مزايــده بــه موسســات واجــد صالحيــت و داراى مجــوز 
تاســيس و راه انــدازى پيــش دبســتانى غيــر دولتــى با شــرايط 

ــد. ــذار نماي ذيــل واگ
ــى  ــه داراى مجــوز فعاليــت م ــى ك 1- فقــط موسســات حقوق

ــد. ــده شــركت نماين ــد در مزاي باشــند مــى توانن
ــه  ــه ب ــوى اداره منطق ــها از س ــاز كالس ــورد ني ــان م 2- مربي

ــد. ــى گردن ــى م ــده معرف ــده مزاي برن
3- ميــزان ســپرده شــركت در مزايــده مبلــغ 30,000,000 ريــال 

مــى باشــد كــه توســط متقاضــى توديــع خواهــد گرديــد.
4- - پرداخــت هزينــه هــاى مربــوط بــه كارشناســى و انتشــار 

آگهــى بــه عهــده برنــده مزايــده مــى باشــد.
5- مهلــت دريافــت اســناد جهــت شــركت در مزايــده از تاريخ 

انتشــار آگهــى بــه مــدت 8 روز كارى  مــى باشــد.
از متقاضيــان درخواســت مــى گــردد جهــت كســب اطالعــات 
ــه كارشناســى  ــده ب و اخــذ مــدارك و آگاهــى از شــرايط مزاي
حقوقــى اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه گل تپــه مراجعــه و يا 

بــا شــماره 35328384-081  تمــاس حاصــل نماينــد. 
(م الف 78)

اطالعيه
مجمع عمومى عادى ساليانه انجمن علمى 

تاريخ همدان
 (تاريخ انتشار: 99/04/07)

انجمن علمى تاريخ همدان

(شماره ثبت 197 / شناسه ملى:10820011570)
پيوسته»دعوت  «اعضاى  از  اساسنامه،    10 ماده  از   1 تبصره  مطابق  احتراماَ 
بهداشتى)  پروتكل هاى  رعايت  (با  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  در  مى شود 

شركت نمايند.
* دستور جلسه:

1- انتخاب 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل شوراى اجرائى(مطابق 
تبصره 1 از ماده 11 و ماده 12 اساسنامه).

2- انتخاب 2 نفر بازرس اصلى و 1 نفر بازرس على البدل(مطابق تبصره 1 از ماده 
11 اساسنامه). 

3- تعيين ميزان حق عضويت سال 99 (مطابق تبصره 4 از ماده 11 اساسنامه).
زمان: يكشنبه مورخ 22 /99/4  از ساعت 17  تا  19

مكان: همدان- خيابان طالقانى- چهارراه اميركبير- سالن مسلميان 

 مديرعامل شــركت برق همدان گفت: 
ســرانه مصرف برق خانگى در اين استان 
به صورت ساالنه به هزار و 896 كيلووات 
رسيده كه نسبت به سال گذشته 2 درصد 

افزايش داشته است.
شــيرزاد جمشــيدى در جمع خبرنگاران 
افزود: از 15 خرداد با افزايش دما، افزايش 
مصرف برق اســتان آغاز شده و پيك بار 
مصرف از 677 مگاوات در ســال گذشته 
به 694 مگاوات در سالجارى رسيده است.
به گزارش ايرنا، جمشيدى عنوان كرد: برق 
توليدشده در 5 تعرفه كشاورزى، خانگى، 
عمومى، صنعتى و ساير موارد (تجارى) به 

مردم عرضه مى شود.
وى افزود: زمان پيك كشــورى از ساعت 

12 تا 17 و زمان پيك استانى از ساعت 20
تا 24 اســت كه انتظار داريم مردم در اين 

ساعت ها مصرف خود را مديريت كنند.
مديرعامل شــركت برق همــدان افزود: 
مديريت مصــرف در ادارات از تأكيدات 
اســتاندار همدان اســت كه بر اساس آن 
ادارات بايد در ســاعت هاى پيك، مصرف 

خود را ده درصد كاهش دهند.
وى گفت: مشتركان خانگى اگر از ابتداى 
خرداد تا پايان شــهريور مصرف خود را 

كاهش دهند مشمول تخفيف مى شوند.
جمشيدى با اشاره به اينكه از مهرماه سال 
گذشــته قبض هاى كاغــذى به طور كامل 
حذف شده اند، اظهار كرد: از بيش از 597

هزار مشترك نزديك به 573 هزار مشترك 

الگوى مصرف را رعايت كرده اند.
وى ادامــه داد: از ايــن تعــداد 310 هزار 
مشترك مشمول تخفيف شده اند و نزديك 
به 110 ميليون تومــان پاداش تخفيف در 
پرداخــت قبض برق به آن ها اهدا شــده 
است. مديرعامل شــركت برق همدان با 
بيان اينكه 22 هزار مشــترك پرمصرف در 
استان داريم، افزود: 3 ميليارد و450 ميليون 
تومان پاداش تخفيف به همه مشتركان داده 
شده كه نزديك به 2 ميليارد و 500 ميليون 
تومــان از اين ميزان متعلق به مشــتركان 

كشاورزى است.
وى تأكيد كرد: 6 نيروگاه خورشيدى و 4

نيروگاه سى.اچ.بى با ظرفيت 60 مگاوات 
در سطح استان فعال هستند كه اين ميزان 

نســبت به ســال 97 نزديك به 50 درصد 
افزايش داشته است.

جمشــيدى بيان كــرد: 38 مشــترك از 
نيروگاه هاى خورشيدى خانگى با ظرفيت 
5 كيلــو وات اســتفاده مى كننــد كه برق 

توليدى مازاد آن ها خريدارى مى شود.
وى گفــت: الگــوى مصــرف بــرق در 

ســاعت هاى عادى براى هر مشترك 200
كيلو وات و در روزهاى اوج بار 300 كيلو 

وات تعيين شده است.
جمشــيدى با بيان اينكه تلفات شبكه برق 
و تاسيسات در استان 10/2 درصد است، 
افزود: نزديك بــه 4 درصد پيك مصرف 

برق در اين استان افزايش داشته است.

وى افزود: فروش برق در سال 98 نزديك 
به 4/5 درصد افزايش داشــته اســت كه 

بخش زياد آن مربوط به صنعت است.
مدير عامل شــركت برق همــدان افزود: 
مطالبات سال 1398 نزديك به 110 ميليارد 
تومان است كه بيشــترين آن به ادارات و 

صنعت مربوط مى شود.

مصرف ساالنه برق در همدان 
2 درصد افزايش يافت

نگاه 
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انگيزه باالى بازيكنان تيم شهردارى
 در تمرينات 

 بازيكنان تيم فوتبال شهردارى 
همــدان با انگيزه باال در تمرينات 
به دنبــال حضــور قدرتمنــد در 
مســابقات ليگ دسته دوم فوتبال 

كشور هستند.
ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى 
با اشــاره به آمادگى بازيكنان تيم 
اظهار  همدان  شــهردارى  فوتبال 
كرد: از 20 خردادماه با اعالم زمان 

آغاز تمرينات ليگ دســته دوم فوتبال كشور پس از انجام تست هاى 
كرونا، تمرينات تيم فوتبال شــهردارى همدان را آغاز كرده ايم. هادى 
گل محمــدى افــزود: بازيكنان پس از دورى چنديــن ماهه از فضاى 
تمرينى با انگيزه بســيار باال در تمرينات حاضر هستند و با قدرت تا 

امروز اين تمرينات پيگيرى مى شود.
وى با اشــاره به آمادگى مطلوب بازيكنان گفت: با قدرت و انگيزه باال 
در چند بازى باقى مانده از مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال كشور حاضر 

مى شويم تا حداكثر امتيازات را در اين مسابقات كسب كنيم.
گل محمدى عنوان كــرد: با توجه به يك بازى معوقه و 3 امتياز ديدار 
برابر اروند خرمشهر مى توانيم بگوييم بر روى كاغذ شانس كمى براى 
حضور در پلى آف خواهيم داشت به همين دليل تا سوت پايان آخرين 

ديدارمان خواهيم جنگيد.
وى با اشاره به برگزارى ديدارهاى تداركاتى بيان كرد: چندين مسابقه 
را در اين مدت با تيم هاى ســطح استان براى قرار گرفتن بازيكنان در 

فضاى مسابقه برگزار كرده ايم.
سرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان عنوان كرد: به دليل اينكه بازى 
معوقه ما پيش از آغاز تمامى مســابقات ليگ دسته دوم برگزار خواهد 
شــد بايد با تمام توان و هرچه زودتر بازيكنــان را به آمادگى بااليى 
برسانيم و اميدواريم در پايان فصل اگر هم نتوانستيم به پلى آف صعود 

كنيم در جايگاه خوبى قرار بگيريم.

تجليل از دختران تكواندوكار بهار به مناسبت روز دختر 
 مراســم تجليل از دختران تكواندوكاران شهرســتان بهار به مناسبت والدت حضرت 

معصومه(ع) و روز دختربرگزار شد.
تيم تكواندو بهار كه با بهره گيرى از بازيكنان و كادر فنى بومى در ليگ برتر تكواندو شركت 

كرده بود توانست عنوان ششمى اين رقابت ها را كسب كند.
به مناســبت والدت حضرت معصومه(ع) و روز دختر از اعضا و مربى تيم تكواندو بهار 

تجليل شد.
سرپرســت ورزش و جوانان بهار در اين مراســم با تأكيد بر اينكه دختران بايد با تأسي از 

رفتار بزرگان مؤمنه ديني براي شــكوفايي خود تالش كنند، گفت: انسان براي شكوفايي 
خود بايد با موانع مبارزه كند و از كسي انتظاري نداشته باشد.

عليرضا صفى زاده بيان كرد: يكي از مهم ترين درس هايي كه مي توانيم از خاندان عصمت و 
طهارت(ع) بگيريم اين است كه پاك زيستن را از آنها بياموزيم.

وى با اشــاره به اينكه بانوان و دختران بايد در برنامه ها و فعاليت هاي اجتماعي حضوري 
پررنگ و قوي داشــته باشــند، افزود: تيم تكواندو بهار با تالش و همت شما توانست در 
ليگ برتر عنوان ششــمى را كسب كند كه اين نشــان از ظرفيت باالى دختران بهارى در 

ورزش دارد.
در پايان اين مراسم ده نفر از دختران تكواندوكار بهارى با اعطاي هدايا تجليل شدند.

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و به درخواستها و مداركي كه غير از سامانه مذكور ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : يك سال شمسى از تاريخ 1399/05/01 لغايت 1400/04/31  مي باشد .
مدارك و مستندات مورد نياز : 

■ بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در زمينه حمل و نقل و يا پروانه كسب از صنف و يا اتحاديه مربوطه
■ بارگذاري گواهي و يا مجوز سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور 

■ بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
■ بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

■  بارگذاري  تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه 
آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

■ بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
■ بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 3 
مورد) (توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه اول قرارداد ،  صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفين قرارداد كافيست 

(اصل يا برابر اصل شده بصورت رنگي))
(مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
■ بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
■تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده         شركت 

كننده در مناقصه مي باشد 
- در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد 

بود .   
■ ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل يك شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .

تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  (داخلي 189 – 126 ) -  شماره فاكس 08138275010                                 
  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/04 
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/07

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد 
از سامانه ستاد

مهلت بارگذاري اسناد 
در سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي
پاكتها

تأمين سرويس اياب 
و ذهاب كاركنان 

انبارهاي نفت منطقه 
و مركز سوختگيري 
هواپيمايي همدان

14/426/305/202721/315/260

از تاريخ 99/04/04 

لغايت

99/04/11 

تا ساعت 14 روز  
شنبه 

مورخ 99/04/21

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/04/18

  در سالن جلسات ستاد 
منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز يكشنبه 

مورخ 99/04/22

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه 
هيئت محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 
بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و 

تا تاريخ 99/07/21)

(نوبت دوم)

آگهـى فراخـوان مناقصه  ( نوبت دوم) 

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان

مبلغ برآورد اوليهحجم عمليات( m3 )شهرستانموضوع پروژهرديف
( ريال )

مدت اجرا  
( ماه)

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه 
( ريال )

رتبه و پايه پيمانكار
بندهاى خشكه 

چين
بندهاى مالتىبندهاى گابيونى

احداث بندهاى 1
رسوبگير در حوزه 
قهورد-كلوچه

حداقل 5 15002000180018,296,207,2216920,000,000كبودراهنگ
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 2
رسوبگير در حوزه 

گل خندان

حداقل 5 5001000200012,731,352,0526640,000,000فامنين
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 3
رسوبگير در حوزه 

كالن پاتپه

حداقل 5 500500200010,928,950,2216550,000,000مالير
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 4
رسوبگير در حوزه 

شهرستانه

حداقل 5 25009,900,454,4966500,000,000ــــــتويسركان
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 5
رسوبگير در حوزه 

گلپرآباد

حداقل 5 20009,145,097,9385460,000,000ـــ500مالير
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 6
رسوبگير در حوزه 

شيالندر

حداقل 5 20008,665,878,5296434,000,000ـــ300اسدآباد
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 7
رسوبگير در حوزه 

باشقورتاران

حداقل 5 145011002008,485,068,1456425,000,000كبودراهنگ
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 8
رسوبگير در حوزه 

نعمت آباد

حداقل 5 7,347,857,4625368,000,000ـــ2000ـــاسدآباد
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 9
رسوبگير در حوزه 

گونلو 

حداقل 5 15007,289,406,6455365,000,000ـــ500رزن
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 10
رسوبگير در حوزه 

مرغ آباد

حداقل 5 50050010007,018,017,5035351,000,000فامنين
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 11
رسوبگير در حوزه 

جعفرآباد

حداقل 5 50050010007,000,870,3555351,000,000بهار
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 12
رسوبگير در حوزه 

كنجوران 

حداقل 5 6,203,016,0444312,000,000ـــ5551295تويسركان
كشاورزى يا آب

احداث بندهاى 13
رسوبگير در حوزه 

طجرعلوى

حداقل 5 5005005005,031,942,1694252,000,000مالير
كشاورزى يا آب

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومى احداث بندهاى رسوبگير طبق جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/04/04 مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14/15 مورخ 1399/04/08

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 14/15  مورخ 1399/04/18
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 8:00  مورخ 399/04/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: همدان -  بلوار فلسطين- اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان- امور قراردادها  تلفن 08134222288

آگهى نوبت اول :1399/04/04 - آگهى نوبت دوم : 1399/04/07
(م الف 455)

سليمان رحيمى»
 بيش از يك دهه از حضور تيم پرافتخار 
پاس در همدان مى گذرد، حضورى كه با 
ســر و صداى فــراوان شــكل گرفت و 
قهرمان آســيا براى ادامــه حيات، منطقه 
خوش آب و هواى همدان را انتخاب كرد 
و با شــور و حال وصف ناپذيرى به ديار 
همدان  اسباب كشــى كرد و در  هگمتانه 

مسكن گزيد.
ابتدا از اين تيم اســتقبال خوبى شد و تمام 
مردم و متوليان استان اين حضور را به فال 
نيك گرفتند و براى سرپرســتى و حمايت 
از اين بچه ســرراهى شعارهاى جذاب و 

حماسى سر دادند.
تيم سوم پايتخت و قهرمان آسيا كه ديگر 
نفس كشيدن در تهران بزرگ برايش ممكن 
نبــود و هيچ حامى و طرفدارى نداشــت 
براى جلوگيرى از فروپاشى و دچار شدن 
به سرنوشــت تيم هايى چون بانك ملى، 
تجــارت، تهران جوان، وحــدت، اكباتان 
و... سرپرستى همدانى ها را قبول كرد و به 

شهداى گرانقدر همدان هبه شد.
تيم پاس كه در همدان مى توانســت جانى 
دوباره بگيــرد و افتخارات خود را تجديد 

كند، به دليل نداشــتن تجربه تيم دارى در 
ســطح بــاال و روزمرگى متوليان اســتان 
از مســير منحرف و روزبــه روز نحيف و 
نحيف تر شــد و به يك باره از قله افتخار 
تا انتهاى ليگ هاى كشور دسته سوم سقوط 

كرد.
در اين چند سال مسئوالن استان برخالف 
تالش زيادى كه بــراى حفظ و نگهدارى 
پاس داشــتند اما به دليل ناآگاهى و برخى 
مسائل نتوانستند موفق باشند و هر روز بر 

بار مشكالت اين تيم اضافه شد.
پاس وقتى ضعيف شد، دايه هاى مهربان تر 
از مادر به ياد گمشــده خــود افتادند و از 
هر تريبونى براى بازگرداندن پاس به تهران 
استفاده كردند كه تا امروز نيز آنها به سنگ 
خورده و با حمايت مسئوالن استان از پاس 
راه به جايى نبردند. اين پيشكســوتان كه 
پس از يك دهه بــه ياد پاس افتادند زمان 

انتقال كجا بودند تا مانع از آن شوند.
امــا اين روزهــا اخبار ناخوشــايندى از 
اردوى پاس به گوش مى رسد، تهرانى ها 
موفق به كســب موافقت وزير ورزش به 
پس گيرى پاس شــده اند و گويا مسئوالن 
اســتان نيز مثل سابق پاشــنه كشيده در 

ركاب پاس نيستند و با توجه به بار مالى 
باال و بدهى هاى انبوه، احساس خستگى 
مى كنند و بى ميل نيســتند كه آبرومندانه 

پاس را از سر خود باز كنند.
دستگاه ورزش استان در تازه ترين واكنش 
به اين هجمه مى گويد: ادامه حيات پاس 
به شــكل كنونى غيرممكن است و بايد 
چاره اى انديشيد. حال كه وزارت ورزش 
و پيشكســوتان پاس سابق تالش خود را 
براى بازگرداندن پاس به تهران 2 چندان 
كرده اند مديركل ورزش و جوانان طرحى 
را ارائه داده اســت كه اگر به اجرا برسد 
تــا حدودى مى تواند از مشــكالت پاس 

بكاهد.
محسن جهانشير اعتقاد دارد كه خانه اصلى 
پاس نيــروى انتظامى اســت و در تالش 
هستيم تا اين نيرو را براى تيم دارى مجدد 

ترغيب كنيم.
با توجه به نزديكى ورزشگاه مفتح به مقر 
يگان ويژه نيروى انتظامى، دستگاه ورزش 
در طــرح خود بر اين باور اســت كه اين 
مجموعه را در اختيار نيروى انتظامى قرار 
دهد تا اين نيرو بتواند در حفظ و نگهدارى 
آن تــالش كنند و با حمايت مالى از پاس 

اين تيم را زير چتر حمايتى خود قرار دهد.
وى يكــى از شــروط اين واگــذارى را 

ماندگارى پاس در همدان و غيرقابل انتقال 
دادن آن دانست كه اميدوار است با اجرايى 
شدن اين طرح و موافقت نيروى انتظامى 

پاس از سردرگمى نجات پيدا كند.
اينكــه پاس چرا و چگونه به اين وضعيت 
رســيد، بحث ديگرى را مى طلبد كه جاى 
آن در اين مقوله نيست اما بايد بپذيريم كه 
اگر تيم خوب مديريت مى شد و بر ريخت 
و پاش ها نظارت داشــتيم به اين مصيبت 
گرفتار نمى شــديم و مى توانستيم حداقل 

اين تيم را از دستجات باال نگه داريم. 
تيم فوتبال پــاس درحال حاضر از مدعيان 
صعود به دسته اول است و اگر در 5 ديدار 
باقى مانده به خوبى حمايت مادى و روحى 
شود، مى توان آرزوى چند ساله همدانى ها 
را برآورده كند و دوباره به ســطح نخست 

فوتبال كشور نزديك شود.
به هرحال شــاخك هاى انتقــال پاس به 

تهران قوى شــده و تالش گســترده اى 
مى كنند اما مســئوالن استان بايد هوشيار 
باشــند و فريــب بازى هاى سياســى را 
نخورند، پاس به شهداى گرانقدر همدان 
هبه شده اســت و هيچ مســئولى اجازه 
صدور خروج تيــم از همدان را ندارد و 
بايد براى حل مشــكالت پيش روى اين 

تيم چاره انديشى شود.
بهتر اســت تا پايــان ليگ صبــر كنيم و 
ســپس با فراغ بال و سود بردن از نظرات 
كارشناســى اهالى فوتبال درباره آينده اين 

تيم تصميم بگيريم.
بايد براى پاس راه هاى درآمدزايى تعريف 
كنيــم و اين تيــم را از تزريق بودجه هاى 
غيرمســتقيم دولتــى بى نياز كنيــم و از 
اسپانسرها بخواهيم كه هزينه تيم دارى را 
تقبل كنند تا پــاس بتواند دوباره به راحتى 

نفس بكشد.

پـاس 
از همدان مى رود

پــاس  فوتبــال  تيــم 
مدعيان  از  درحال حاضــر 
است  اول  دسته  به  صعود 
و اگر در 5 ديدار باقى مانده 
به خوبــى حمايــت مادى 
مى توان  شــود،  روحى  و 
آرزوى چند ساله همدانى ها 
دوباره  و  كنــد  برآورده  را 
به ســطح نخست فوتبال 

كشور نزديك شود
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باباطاهر

بازسازى گردشگرى ايران 
زودتر از پيش بينى ها اتفاق افتاد

 يكى از خصوصيات صنعت گردشگرى اين است كه خيلى زود بازسازى 
و ترميم مى شود، خوشبختانه اين مهم در ايران زودتر از پيش بينى ها اتفاق 
افتاد و با آغاز ســفرهاى داخلى، شاهد رونق مجدد صنعت گردشگرى در 

ايران هستيم.
به گزارش ميراث آريا، وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با بيان 
اين مطلب و اشــاره به تأثير كرونا بر صنعت گردشگرى، تصريح كرد: «با 
شيوع كرونا يكى از بخش هايى كه در دنيا آسيب ديد، گردشگرى است كه 
در كشور ما نيز اين اتفاق روى داد. در روزهاى پايانى سال و آغاز سال نو، 
به دليل شــيوع ويروس كرونا، سفرها متوقف شد و صنعت گردشگرى نيز 

دچار آسيب شد.»

 رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى در اماكن اقامتى
على اصغر مونسان افزود: «با اين حال با برنامه ريزى هايى كه انجام شد زودتر 
از پيش بينى ها، اين صنعت در داخل كشور بازسازى خود را آغاز كرد و با 
كمك ها و حمايت هاى رئيس جمهورى و نيز مجوزهاى الزم از سوى ستاد 
ملى مقابله با كرونا، شاهد آغاز سفرهاى داخلى بوديم كه توانست بخشى از 

آسيب هاى اين صنعت در تعطيالت نوروز را جبران كند.»
وى گفت: «تنها در 2 تعطيلى خرداد، شــاهد ثبت 4 ميليون نفر شب اقامت 
در كشور بوديم. آنچه اهميت دارد اين است كه سفر با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى انجام شــود، در همين زمينه دستورالعمل هاى بسيار خوبى براى 
اماكن اقامتى ابالغ شده و اين اماكن كامًال ايمن هستند و تمام پروتكل هاى 

بهداشتى در آن ها رعايت مى شود.»
مونسان افزود: «آنچه در تشديد ابتالى به كرونا تأثيرگذار است، اجتماعات 
است. بيشتر گاليه وزارت بهداشت نيز از اجتماعات است. درحالى كه اگر 

در سفر تمام پروتكل هاى بهداشتى رعايت شود و از حضور در اجتماعات 
خوددارى شود، مشكلى پيش نخواهد آمد، ضمن اينكه تمام اماكن اقامتى 
ما پروتكل هاى بهداشــتى را به طور دقيق و كامل رعايت مى كنند و تحت 

نظارت هستند.»
 ورود 8 ميليون گردشگر خارجى در 10 ماهه سال 98

مونسان عنوان كرد: «سال گذشته تا پيش از شيوع كرونا، 8 ميليون گردشگر 
خارجى وارد كشور شدند كه نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اكنون 
گردشگرى داخلى در كشور با رعايت تمام پروتكل هاى بهداشتى آغاز شده 
اســت، از مردادماه با برنامه ريزى هايى كه انجام شده، مجدداً شاهد حضور 

گردشگران خارجى به كشور خواهيم بود.»
وى در ادامه به سال جهش توليد و نقش اين وزارت خانه در رابطه با شعار 
سال اشــاره كرد و افزود: «دو بخش گردشگرى و نيز صنايع دستى در اين 
وزارت خانه در ايجاد اشــتغال تأثيرگذار هستند، زيرا با عددهاى كوچك 

ســرمايه گذارى مى توان در اين حوزه ها شــغل ايجاد كرد. به طور حتم با 
تقويت ســفرها و افزايش ورود گردشگران خارجى شاهد افزايش فروش 

صنايع دستى نيز خواهيم بود.»
 استقبال جوانان از محصوالت گردشگرى جديد در ايران

وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى همچنين درباره تركيب 
ســنى گردشگران ورودى به كشــور و حضور گردشگران خارجى مسن 
نيز گفت: «بخش قابل توجهى از گردشــگران در بيشتر كشورهاى دنيا را 
بازنشسته ها تشكيل مى دهند كه فرصت بيشترى براى سفر دارند در ايران نيز 
با توجه به اينكه تمركز ما روى گردشگرى فرهنگى و تاريخى است شاهد 
حضور گردشگران بازنشسته هســتيم؛ با اين حال با تغيير در محصوالت 
گردشگرى مانند بوتيك هتل ها، اكوتوريسم و ... شاهد تغيير در تركيب سنى 
گردشــگران ورودى به كشور هستيم و محصوالت جديد گردشگرى در 

ايران مورد توجه گردشگران جوان نيز قرار گرفته است.

اجراى طرح پاكسازى اسكان 
غيرمجاز در تپه پيساى همدان

 طرح پاكســازى اسكان غيرمجاز در محوطه تپه 
پيساى اين شــهر با هماهنگى دادستانى و همكارى 

عوامل انتظامى همدان اجرا شد. 
مدير منطقه 4 شهردارى همدان در جريان اجراى اين 
طرح اظهار كرد: هرگونه اسكان غيرمجاز و رفتارهاى 
خارج از عرف در مناطق شــهرى با برخورد قانونى 
مواجه مى شــود و براين اساس توانستيم اين منطقه 

آلوده و پرخطر را پاكسازى كنيم. 
مجيد يوسفى نويد بيان كرد: حفظ سالمت جامعه و 
شهروندان يكى از مهمترين وظايف مديريت شهرى 
است و در منطقه تپه پيسا عده اى با شرايط نامناسب 
اقدام به ســكونت كردند كه نسبت به پاكسازى اين 

منطقه اقدام شد. 
يوسفى نويد خاطرنشان كرد: تپه پيسا يكى از مناطق 
پرخطر در شهر همدان محسوب مى  شود كه به تازگى 
شاهد اسكان غيرمجاز عده اى از عشاير در اين منطقه 
بوديم كه مشــكالت عديده اى را براى شهروندان از 

لحاظ بهداشتى رقم زده بود. 
وى با بيان اينكه در اين منطقه شاهد تخريب فضاى 
سبز و ســيما و منظر شهرى نيز هســتيم، گفت: با 
پيگيرى هــاى شــهردارى منطقه 4 و بــا هماهنگى 
صورت گرفته با دادستان همدان و تعامل و همكارى 
نيروى انتظامى اين تپه در چند مرحله پاك سازى شد. 
يوسفى نويد ضمن قدردانى از همراهى و مشاركت 
مناسب شهروندان در پيشبرد اهداف و توسعه منطقه 
4 گفت: از شهروندان درخواست كرده ايم نسبت به 
تخريب سيما، منظر و فضاى سبز منطقه حساسيت 
بيشترى داشــته و در صورت مشاهده هرگونه رفتار 
هنجارشكنانه و اقدام غيرقانونى، مراتب را از طريق 

سامانه 137 شهردارى همدان اطالع رسانى كنند. 
براساس اعالم محققان تاريخ، تپه قديمى و باستانى 
پيسا نخستين سكونتگاه همدانى ها بوده و در تاريخ 
30 خرداد 1377 با شماره ثبت 2023 به  عنوان يكى 

از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است. 
با اين حال ســاماندهى و تغيير وضعيت اين منطقه 
هنوز تعيين تكليف نشــده و همچنان محل زندگى 

معتادان و توزيع كنندگان مواد است. 

معاون ميراث فرهنگى همدان:
اقامتگاه بوم گردى 

در بافت تاريخى شهر همدان 
ايجاد مى شود

 اقامتگاه بوم گردى در بافت تاريخى شهر همدان 
ايجاد مى شود. معاون ميراث فرهنگى همدان با بيان 
اين مطلب گفت: ايــن خانه تاريخى با هماهنگى و 
نظــارت اداره ميراث فرهنگى و با ســرمايه گذارى 

بخش خصوصى مرمت مى شود. 
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى همدان،احمد ترابى گفت: اين بنا در 
محدوده بافت تاريخى شهر همدان در خيابان فرعى 
باباطاهر با قدمت حدود 150 ســال ساخته شده و 
توسط مالك با اعتبار بيش از 4 هزار ميليون ريال در 

حال مرمت است. 
ترابى گفت: بــا توجه به اينكه ايــن بنا در يكى از 
محله هاى قديمى ساخته شده داراى ظرفيت مطلوبى 

براى ايجاد اقامتگاه بوم گردى است. 
وى ادامــه داد: اين بنــا در 2 طبقه با نماى آجرى و 
ايــوان و تزئينات گچ برى  ســاخته و تا كنون بيش 
از 80 درصــد بنا مرمت شــده و با تجهيز و تكميل 
مى تواند در هر شبانه روز حداقل 50 نفر گردشگر را 

در خود اسكان دهد. 

دبير كميته گردشگرى و فضاهاى ورزشى 
ستاد كرونا خبر داد

تمديد مهلت ثبت نام واحدهاى گردشگرى
 براى دريافت وام

 مهلت ثبت نام واحدهاى بسيار آسيب ديده از ويروس كرونا از جمله 
كســب و كارهاى گردشگرى و صنايع دستى در ســامانه «كارا» تا پايان 

تيرماه تمديد شد. 
معاون گردشــگرى كشور گفت: آن دســته از واحدهاى گردشگرى از 
جمله مراكز اقامتى، دفاتر خدمات مسافرتى، مراكز پذيرايى و... كه جزو 
رســته هاى شغلى بسيار آســيب ديده از ويروس كرونا قرار گرفته اند و 
تاكنــون براى دريافت وام حمايتى 12 درصدى دولت، موفق به ثبت نام 
در سامانه «كارا» وزارت كار نشده اند، به موجب مصوبه كارگروه بررسى 
آثار و تبعات اقتصادى شــيوع بيمارى كرونا تا پايان تيرماه مهلت دارند 

نسبت به اين امر اقدام فورى انجام دهند. 
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى، ولى تيمورى با تأكيد بر اينكه در پى شيوع 
ويروس كرونا و متضرر شــدن همه بخش هاى اقتصادى كشور و ثبت 
تعداد باالى كســب وكارهاى آسيب ديده، 13 گروه شغلى براى دريافت 
حمايت هاى دولت تعيين شدند، يادآور شد: از اين تعداد 3 گروه شغلى 

مربوط به حوزه گردشگرى و صنايع دستى است. 
وى افزود: ســازوكار اجرايى مربوط به ثبت نام كسب وكارهايى كه كد 
بيمه كارگاهى ندارند، نظير بخشى از اقامتگاه هاى بوم گردى، راهنمايان 
گردشگرى و هنرمندان صنايع دستى در آستانه نهايى شدن است و به طور 

قطع ظرف هفته آينده اعالم و ثبت نام آغاز خواهد شد. 

معاون صنايع دستى خبر داد
برنامه هدفدار براى گسترش بازارهاى 

تخصصى برخط صنايع دستى

 در حال حاضر حدود 80 وب  ســايت رســمى در 19 استان و بيش 
از 300 بستر غيررســمى انحصارى فروش محصوالت صنايع دستى از 
طريق بخش هاى غيردولتى ايجاد و شناسايى شده كه نشانه اى از برنامه 

هدف دار براى گسترش بازار آنالين (برخط) است. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت ميراث فرهنگى، معاون صنايع دستى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در نشست هم انديشى 
ســايت هاى تجارت الكترونيك فعال در حوزه صنايع دستى با اشاره به 
ســال جهش توليد، گفت: صنايع دســتى و هنرهاى سنتى با بيش از 2 
ميليون نفر كه در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند عينى ترين بخش 

توليد در حوزه فرهنگ محسوب مى شود. 
پويا محموديان به جايگاه نخســت ايران در ثبت شــهرها و روستاهاى 
جهانى اشــاره كرد و افزود: قطعاً انتظــارات در حوزه تجارت نوين از 
كشــورى كه در چنين رتبه اى ايستاده، زياد است و ما اميدواريم الگوى 

خوبى براى ساير كشورها كه رقباى ما هستند، باشيم. 
وى با اشاره به حركت نمادين مقام معظم رهبرى در چيدمان مكان هاى 
سخنرانى و استفاده از صنايع دستى، بيان كرد: اين حركت از سوى ايشان 
اهميت اين حوزه را صدچندان كرد و فرهنگ اســتفاده از صنايع دستى 

در كشور را ارتقا داد. 
با شــيوع كرونا متأســفانه ما موفق به برگزارى نمايشــگاه ها نشديم و 
صادرات نيز متوقف شد. فعاالن حوزه متحمل ضررهاى زيادى شدند كه 
از همان ابتدا حوزه فضاى مجازى و گسترش بازارهاى تخصصى آنالين 
حوزه صنايع دســتى به عنوان راهكارى مؤثــر در اولويت هاى معاونت 

صنايع دستى و جزو برنامه هاى هدفدار قرار گرفت. 
 شناسايى 80 وب سايت رسمى در كشور

معاون صنايع دســتى با اشاره به اين موضوع كه پس از سال ها توانستيم 
از شيوه سنتى عبور كرده و به سمت فضاى الكترونيك و برخط برويم، 
افزود: درحال حاضر حدود 80 وب سايت رسمى در 19 استان و بيش از 
300 بستر غيررسمى انحصارى فروش محصوالت صنايع دستى از طريق 
بخش هاى غيردولتى ايجاد و شناسايى كرده ايم كه قطعاً آمار غيررسمى 
بيش از اين اســت. همه تالش ما شناسايى، ســاماندهى، هدف گذارى 
و جهت دهى منطقى در اســتفاده از فضاى مجازى به نفع صنايع دستى 

كشور است. 

■ دوبيتى باباطاهر 
پى مرگ نكويان گل نرويى                                  دگر رويى نه رنگش بى نه بويى
بجز بدنامى و بى آبرويى ز خود رو هيچ حاصل برنخيزد  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر زنى كه به دارايى خود بر شوهرش مّنت نهد و بگويد : «تو از ثروت من مى خورى» ، 
اگر تمام آن ثروت را هم در راه خدا صدقه بدهد ، خداوند از او نمى پذيرد ، مگر آن كه 

شوهرش از او راضى شود ..     
مكارم األخالق : ج 1 ص 441 ح 1517

زهرا زنگنه »
 تعطيلى اماكن و تمامــى فعاليت  هاى اقتصادى 
تنها نتيجه شــيوع كرونا نبود، عروسى هايى كه لغو 
شده و خاكسپارى هايى كه به شكل غريبانه برگزار 

مى شود نيز از نتايج شيوع اين ويروس بود.
خانواده هاى ايرانى از خانواده هايى هستند كه رسم 
و رســومات براى آنها جايگاه ويــژه اى دارد ولى 
كرونــا كه آمد خانواده ها را مجبــور كرد تا از اين 
رسوم دســت بكشند و بســيارى از مراسماتى كه 
هميشه در با شكوه ترين حالت ممكن برگزار مى شد 
را تبديل به مراســم هايى كرد كه در خلوت ترين و 

غريبانه ترين حالت ممكن برگزار مى شود.
عروس ها روزهاى زيادى منتظر برگزارى مراســم 
خود بودند و با هزاران شــوق و ذوق برنامه براى 
شبى مى چيدند كه مى توانست بهترين شب زندگى 
آنها باشــد اما وقتى پاى صحبت اين افراد نشستم 
متوجه شدم كه بيشتر آنها از اين وضعيت ناراحت 

و غمگين هستند.
رويا عروسى است كه در سال 97 عقد كرده و پس 
از اينكه كلى براى مراسم ازدواج خود برنامه چيده 
بود تمام برنامه هايش به دليل فوت پدر همســرش 

به هم ريخته است.
او مى گويد: پس از اينكه سالگرد فوت پدر همسرم 
گذشت برنامه براى نوروز 99 چيده بوديم كه كرونا 

همه  نقشه هاى من را نقش بر آب كرد.
او از وضعيت موجود گاليه مند اســت و مى گويد: 
ديگــر مراســم ازدواج نمى گيرم و بيشــتر از اين 
نمى توانــم بالتكليف بمانم، قرار اســت كه با يك 

شام خانوادگى كوچك راهى خانه  خودم شوم.
بهناز عروس ديگرى اســت كه شــهريور 98 عقد 
كرده اســت و مى گويد نزديك به 9 ماه اســت كه 
عقد كردم و خانواده هاى هردوى ما به عقد طوالنى 
اعتقادى ندارند ولى من دوست داشتم با برگزارى 

يك مراسم باشكوه به خانه خودم بروم.
او بيان مى كند: دوست دارم بيشتر منتظر بمانم و با 
برگزارى مراسم به خانه خودم بروم ولى چون هيچ 
پيش بينــى از تاريخ پايان كرونا ندارم و از طرفى از 
سمت خانواده تحت فشارم بدون برگزارى مراسم 

زندگى مشتركم را آغاز مى كنم.
فاطمــه نيز دربــاره مراســم ازدواجــش اينگونه 
اظهارنظر مى كند: چند شــب پيش مراســمى را در 
خانــه براى آغاز زندگى مشــترك برگزار كرديم و 
تعداد زيادى ميهمان نيز براى اين مراســم دعوت 
كرديم اما دوســوم ميهمان هاى ما تلفنى گفتند كه 
در مراسم ما شركت نمى كنند و يك سوم باقى مانده 
در واقع اعضاى خانواده خودم و همســرم بودند و 

اين گونه مراسم ما در خلوت ترين 
حالت ممكن برگزار شد.

كرونا عالوه بر ســبك زندگى بر 
احساسات مردم نيز تأثير گذاشت، 
آنها  از  هميشــه  كه  مراســم هايى 
به عنــوان شــادى و قشــنگ ترين 
شــب ها ياد مى شد حاال با حسرت 
از آنها ياد مى شــود؛ عروس هايى 
كه بى صبرانه منتظر پوشيدن لباس 
عروس و آغاز زندگى مشترك در 
كنار دوست، آشــنا و فاميل بودند 
حاال به تنهايى زندگى خود را آغاز 

مى كنند.
از سوى ديگر بايد به افرادى نگاه 
كــرد كــه در غريبانه ترين حالت 
رفتند؛  عزيزانشــان  بين  از  ممكن 
حيدرعلى نام پدر خانواده اى است 

كه چند روز پيش در اثر نارســايى كليوى دار فانى 
را وداع گفت. دختر ايــن خانواده از مرگ غريبانه 
پدر خود به شــدت ناراحت است و مى گويد: پدرم 
چندين سال بود كه در غم و شادى دوست و آشنا 
شركت مى كرد اما حاال خودش در تنهايى به خاك 

سپرده شده است.
علــى نيز داماد يك خانواده همدانى اســت كه در 
اثر ســكته قلبى فوت كرده است، افراد اين خانواده 

از طرفى غصــه دختر خود را 
مى خورند و از طرفى ناراحت 
اين هســتند كه براى اين غم و 
نمى توانند  خــود  داماد  يادبود 
مراســمى برگــزار كنند و اين 
روزها كه نياز دارند كسى كنار 
آنها باشد تا با همدردى ذره اى 
آنها را تســلى دهــد به خاطر 

كرونا از آن محروم هستند.
مــرگ عزيــزان هميشــه تلخ 
و غم انگيــز بــوده و حاال كه 
خانواده هــا مجبورند به تنهايى 
عزيــزان خــود را بــه خاك 
بســپارند اين تلخى بيشتر هم 
مى شــود چون كسى نيست كه 
در اين روزها كنار آنها باشد و 
مجبورند بــه تنهايى با اين غم 

سر كنند.
برگزارى مراسم ها در تاالرها و رستوران ها خطرات 
خاص خود را بــه همراه دارد، زيــرا تجمع افراد 
بدون رعايت فاصله اجتماعــى از داليل مهم ابتال 
به اين ويروس اســت. تاالرها و رستوران هايى نيز 
در همدان به دليل رعايت نكردن پروتكل بهداشتى 
تعطيــل شــدند و برخى از آنها نيــز اخطار پلمب 
گرفته اند. محمد خيرانديش، رئيس مركز بهداشت 

شهرســتان همدان درباره تاالرها و رســتوران هاى 
همــدان گفت: از اوايل خردادماه 520 مورد اخطار 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و 15 مورد اخطار 
براى پلمب در راســتاى مصوبات ستاد پيگيرى از 

كرونا به رستوران  ها داده شده است. 
رئيس اتحاديه تاال رها و رســتوران هاى همدان نيز 
درباره برگزارى مراســم در تاالرها و رســتوران ها 
ابــراز كرد: افرادى كــه براى برگزارى مراســم با 
تاالرها قرارداد بســته اند، تاالرهــا به دليل اينكه در 
اين مدت نتوانســتند درآمدى كسب كنند احتماال 
توانايى برگرداندن مبلغ بيعانه را ندارند و كسانى كه 
مراسم آنها به دليل كرونا لغو شده است با هماهنگى 
مى تواننــد مراسمشــان را در تاالرى كــه قرارداد 

بسته اند، برگزار كنند.
ــا  ــرد: تاالره ــالم ك ــن اع ــى همچني ناصــر قره باغ
ظرفيــت  درصــد   50 بــا  پنجشــنبه  روز  از 
فعاليــت خــود را آغــاز كــرد ه انــد و افــرادى 
ــود  ــم خ ــد مراس ــد دارن ــر قص ــه درحال حاض ك
را برگــزار كننــد بــا مراجعــه بــه بهداشــت و 
ــف  ــا نص ــتى و ب ــاى بهداش ــت پروتكل ه درياف

ظرفيــت مى تواننــد مراســم برگــزار كننــد.
رســتوران هاى  پلمــب  دربــاره  همچنيــن  وى 
همــدان گفــت: 6 رســتوران و كافى شــاپ پلمــب 
ــا  ــان آنه ــه صاحب ــدى ك ــا تعه ــه ب ــود ك ــده ب ش

داده انــد فــك پلمــب شــده اند.

تخفيف فصلى خريد 
كتاب براى عالقه مندان 
به كتاب خوانى
 تخفيف فصلى براى خريــد كتاب پيش بينى 
شــده تا عالقه مندان بتوانند به ســمت مطالعه و 

كتاب سوق يابند. 
بــه گــزارش فــارس، معــاون فرهنگــى اداره كل 
ــان  ــا بي ــدان ب ــالمى هم ــاد اس ــگ و ارش فرهن
اينكــه توســعه و اشــاعه فرهنــگ كتاب خوانــى 
همــواره در دســتور كار اداره ارشــاد اســت، 
اظهــار كــرد: بــر ايــن اســاس هــر ســال عــالوه 
بــر نمايشــگاه سراســرى كتــاب نمايشــگاه هاى 
برگــزار  نيــز  ديگــرى  عمومــى  و  اســتانى 
ــاب  ــه و كت ــگ مطالع ــوان فرهن ــا بت مى شــود ت

را وارد خانواده هــا كــرد. 
مجيد فروتــن بيان كرد: در هر فصلى از ســال 
تخفيــف ويــژه اى بــراى خواننــدگان كتاب 

اختصاص مى يابد به طورى كه كتاب فروشى ها با 
20 درصد تخفيف فروش دارند تا بتوان فرهنگ 

كتاب خوانى را گسترش داد. 
وى طرح بازديد و خريد كتاب از فروشگاه ها كه 
طرحى از ســوى وزارت ارشاد است را نيز براى 
افزايــش خريد كتاب عنوان كرد و افزود: در اين 
طرح عالقه مندان به خريد كتاب مى توانند خريد 
كنند كه براى كتاب كودكان تخفيف بيشترى در 

نظر گرفته مى شود. 
از  حمايــت  بــراى  كــرد:  تصريــح  فروتــن 
نشــر  تازه هــاى  بتواننــد  كــه  انتشــاراتى ها 
ــده و  ــن ش ــذ تأمي ــز كاغ ــد، ني ــش دهن را افزاي
به دليــل شــيوع كرونــا در ليســت حمايتــى 

وزارت ارشــاد نيــز قــرار گرفته انــد. 
وى در پايان گفت: در افزايش سطح كتاب خوانى 
همه نهادهاى فرهنگى به ويژه نهاد كتابخانه هاى 
عمومى دخيل هســتند، به طورى كــه با افزايش 
عضوگيــرى مى تواننــد موجب افزايش ســطح 

مطالعه شود. 

عليرضا راهب 
از دنيا رفت
 هيــوالى عجيبى بــود مرگ، وحشــتى در 

دوردست 
دايه ام مى گفت: يا از ديوار شكســته مى آيد، يا از 

پارگى لباس نفوذ مى كند، يا...
چهره نداشت، رد پا نداشــت، بار اول كه جنازه 

ديدم، احساسش كردم
عليرضا راهب در ســن 53سالگى در پى ابتال به 
كرونا درگذشت. مراد عباسپور، شاعر و از دوستان 
نزديك عليرضا راهب با پاسخ دادن به تلفن همراه 
اين شاعر گفت: عليرضا راهب حوالى ساعت سه 
بامداد پنج شــنبه، پنجم تيرماه در بيمارستان  آتيه 
تهران از دنيا رفت. البته او به كرونا مبتال شده بود، 

ولى علت درگذشتش ايست قلبى بود. 
به گــزارش ايســنا، وى ســپس بيان كــرد: با 
هماهنگى هاى انجام شــده بــا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى در حال انجام است، مراسم تشييع 

عليرضا راهب برگزار شد.
عليرضا راهب، شاعر و ترانه سرا متولد سال 1346 
در تهــران بود. او دانش آموخته رشــته حقوق از 
دانشگاه تبريز بود. راهب شعر را از سال هاى دهه 

60 آغاز كرد.
 او يك دوره ده ساله در شهر تبريز سكونت داشت 
و اين فرصت مناسبى بود تا زبان و ادبيات تركى 
را بياموزد. «دو اســتكان عرق چهل گياه» و «عشق 
پاره وقت» مجموعه شعرهاى به جامانده از عليرضا 
راهب هســتند كه حضور پررنگى در انجمن هاى 
ادبى و جلســه هاى شعر داشــت و انجمن ادبى 

«ونداد» را مديريت مى كرد.

تاالرها با نصف ظرفيت فعالند

ســبك  بر  عالوه  كرونا 
احساســات  بر  زندگى 
گذاشت،  تأثير  نيز  مردم 
هميشه  كه  مراسم هايى 
از آنها به عنوان شادى و 
ياد  شب ها  قشنگ ترين 
مى شد حاال با حسرت از 

آنها ياد مى شود؛


