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پايان زندگى در غربت
 سرنوشت كارآفرينان 

همدانى

ميراث گذشتگان، امانت نسل آينده است 

خط و نشان 
طرح تعريض 

براى خانه تاريخى 
همدان

■ خانه اى كه 50 سال پيش مدرسه بود

اين فقـدان دردناك را به خانواده معـزز ايشان اين فقـدان دردناك را به خانواده معـزز ايشان 
جامعه كار آفرينـان و تمامى دوستـداران جامعه كار آفرينـان و تمامى دوستـداران 

ــى   ــم فضل ــد كري ــاج محم ــتاد ح ــىاس ــم فضل ــد كري ــاج محم ــتاد ح اس
تســليت عــرض مى نمائيــم و از درگاه خداونــد تســليت عــرض مى نمائيــم و از درگاه خداونــد 
منــان بــراى آن بزرگمــرد، علــو درجــات و بــراى منــان بــراى آن بزرگمــرد، علــو درجــات و بــراى 
خانــواده محترمشــان صبــر جميــل مســئلت داريم .خانــواده محترمشــان صبــر جميــل مســئلت داريم .

قلب پر مهر بنيانگذار گروه صنعتى گلرنگ 
از تپش ايستاد و روح بلند و آسمانى اش 

به جانب پروردگار عروج كرد.

ون  ه را ا  و ا ا

ی ران  ی دارو سازی  ران   دارو سازی 

صف در همدان پس از بازگشايى

مراكز تعويض پالك زوج و فرد شدند
■ رئيس پليس راهور: تدابير الزم انديشيده شده است
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بازار از همدان گزارش مى دهد

اقتصاد گياهان دارويى 
زمينه ساز اشتغـال پـايدار

صفحه ويژه خبرگزارى ها(بازار همدان)
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پايان زندگى در غربت
 سرنوشت كارآفرينان همدانى

 1- خبر تلخ درگذشت حاج محمدكريم فضلى، كارآفرين بزرگ 
كشور كه اصالتى همدانى (سركانى) داشت، روز گذشته منتشر شد تا 
همدان يكى ديگر از فرزندان توانمند خود را از دست بدهد و مردم و 
كارآفرينان به سوگ بزرگمردى بنشينند كه با كارآفرينى، ايجاد اشتغال 
و شرايط توليد و توزيع عادالنه ثروت به كشور خدمات شايان داشت 

و از افتخارات توليد كشور محسوب مى شد.
فضلى هم پايان زندگى خود را در بيرون از اســتان و غربت نسبت به 
زادگاه گذراند تا سرنوشتى متفاوت نسبت به ديگر كارآفرينان و افراد 

برجسته استان همدان نداشته باشد.
2- چنــدى پيش عالقبنديان هــم اين چنين درگذشــت و رفت تا 
بى مهرى هاى بســيارى كه ديده بود را در خوابى آرام و در ســفر به 
جهــان آخرت فراموش كند و قضاوت نهايــى بين خود و افرادى را 

كه بين او و همدان فاصله انداختند را به محكمه عدل الهى واگذارد.
گويا دور نگه داشــتن افراد توانمند همدانى و راندن آنها از اســتان، 
سرنوشــت محتوم افرادى است كه قدى بلندتر از آسمان ترسيم شده 

براى استان همدان توسط برخى، دارد.
3- مى گويند فضلى 22 هزار كارگر و عالقبنديان هم در همين حدود 
كارگر داشــته اند، اما نكته قابل تأمل اين است كه سرمايه گذارى ها و 
كارآفرينى هاى اين بزرگاِن توليد و كارآفرينى در كشــور، اكثرا دور از 
اســتان همدان بوده و اين 2 در طول فعاليت خيلى سخت به همدان 

براى سرمايه گذارى مى آمدند.
تجربه ناكام مرحوم عالقبنديان در ساخت پتروشيمى و توفيق نيافتن 
مرحوم فضلى براى اجراى طرحى توليدى در همدان و درنهايت انتقال 
آن به استان مجاور و ساخت و تكميل و بهره بردارى بى دردسر از آن، 

حكايت هايى از ناكامى همدان در جذب فرزندان خويش است.
4- ايجاد و بودن شغل، دغدغه جامعه است و اين كارآفرين است كه 

به دغدغه پاسخ داده و شغل ايجاد مى كند.
تصور كنيد اگر از اين حدود 50 هزار شــغلى كه اين 2 كارآفرين در 
كشور ايجاد كرده اند، حداقل 10 هزار شغل آن در همدان بود، وضعيت 

اشتغال و توزيع درآمد در استان چگونه بود.
البته شــغل هايى توسط شــركت هايى زيرمجموعه اين كارآفرينان در 
همدان ايجاد شده اما با توجه به توان آنها و اينكه تمامى اين شغل هاى 
ايجادشده، مى توانســت در همدان ايجاد شود، موضوعى است كه از 

كم لطفى ها در حق اين بزرگان حكايت دارد.
5- در همدان تا دلتان بخواهد تشــكيالت براى جذب سرمايه گذارى 
فعال است و تا دلتان بخواهد از شرايط آماده سرمايه گذارى و ريسك 

پايين آن در استان سخن مى گويند.
در چنين شــرايطى جا دارد به اين ســؤال پاسخ داده شود كه چرا در 
چنين اســتان آماده اى براى كار و سرمايه گذارى، جايى درخور براى 
بزرگ ترين كارآفرينان كشــور كه از قضا همدانى هم هستند، وجود 

نداشته است؟
پاسخ به اين ســؤال مى تواند براى رشد كارآفرينى و اقتصاد استان به 

شرط توجه به آسيب ها كمكى بزرگ باشد.
6- واقعيت اين اســت كه كار در همدان ســخت است و اين سختى 
نه به دليل كار كه به دليل موانع پيش بينى  نشــده اى است كه عزم براى 
برداشتن آنها نياز به رويين تنى و آمادگى براى تالشى طاقت فرسا دارد.

تجربه بزرگ كارآفرينان ايران، مرحومان عالقبنديان و فضلى، حكايت 
از اين دارد كه در همــدان موانع توليد و كارآفرينى را اگر در مرحله 
ابتدايى از سر راه بردارى و به توليد برسى، نبايد تصور كنى كار تمام 
شده اســت و ديگر مانعى رخ نخواهد داد بلكه در زمانى كه احساس 
مى كنى، روند كار به خوبى پيش مى رود، ســوژه مى شوى و آن وقت 

است كه موالنا در توصيف شرايط آن سروده است:
از قضا سركنگبين صفرا فزود/ روغن بادام خشكى مى نمود

و در اينجا تنها مى مانى و همه ســاختارها و افــرادى كه بايد حامى 
كارآفرينى و توليد باشند، مانع شده و با قانونى كه بايد از توليد حمايت 
كند، توليد و كارآفرينى را به مســلخ خواهند برد و اگر قصد دارى از 
آبــروى خود محافظت كنى بايد عطــاى كار در همدان را به لقاى آن 
ببخشى و فرار را بر قرار ترجيح داده و روزى خود را در جاى ديگرى 

پيگيرى كنى.
7- فضلى هم به عالقبنديان پيوســت اما شرايط كار در همدان براى 
كارآفرينان تغيير نكرد، هرچند در اظهارنظر هيچ مشكلى نيست و همه 

چيز آرام و خوب است.
وراث فضلى هم مانند وراث عالقبنديان اگر عالقه به كار در اســتان 
داشته باشــند پس از مدتى به جمع بندى پدر خود خواهند رسيد كه 
براى حفاظت از آبرو و دورى از حاشــيه، بهتر است همدان را براى 
اســتفاده از آب و هواى آن در فصل گرم ســال مدنظر داشته باشند و 

براى كار به استان هاى ديگر بروند.
اين شرايط نيازمند تغيير است وگرنه پايان زندگى در غربت براى ديگر 
كارآفرينان و قد بلند هاى همدانى كه قد همت آنها از آســمان كوتاه 

همدان بلندتر است، تكرار خواهد شد.

مديركل امور مالياتى استان خبر داد:
تمديد مهلت ارسال فهرست معامالت زمستان 98 

و بهار 99
 مديركل امور مالياتى استان همدان از تمديد مهلت ارسال فهرست معامالت فصلى دوره زمستان 

98 و بهار 99 اشخاص مشمول، به ترتيب تا 15 تيرماه و 15 مهرماه سالجارى خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد دلشادى افزود: با عنايت به 
پيشــنهاد پارسا، رئيس كل سازمان امور مالياتى كشــور به وزارت امور اقتصادى و دارايى، مبنى 
بر تمديد مهلت ارســال فهرست معامالت فصلى دوره زمستان 98 و بهار 99 اشخاص مشمول، 

به دليل شــيوع بيمارى كرونا و ضرورت طرح فاصله گذارى و همچنين لزوم حمايت از فعاالن 
اقتصادى در اين شــرايط خاص، عنوان كرد: پيشنهاد سازمان امور مالياتى كشور درنهايت مورد 
موافقت فرهاد دژپســند، وزير امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت و براى اجرا به اين ســازمان 

ابالغ گرديده است.
ــه موجــب مفــاد مــاده 10 آئين نامــه اجرايــى موضــوع تبصــره 3 مــاده  وى  تصريــح كــرد: ب
169 اصالحــى مصــوب1394/4/31، اشــخاص مشــمول ارســال فهرســت معامــالت مكلفنــد 
ــس از  ــم پ ــك ماه وني ــا ي ــه و ت ــى) تهي ــع 3 ماهه(فصل ــالت خــود را در مقاط فهرســت معام
ــى  ــور ماليات ــى ســازمان ام ــق درگاه اينترنت ــر فصــل به صــورت الكترونيكــى از طري ــان ه پاي

كشــور بــراى ســامانه معامــالت ارســال كننــد.

صف در همدان پس از بازگشايى

مراكز تعويض پالك زوج و فرد شدند
■ رئيس پليس راهور: تدابير الزم انديشيده شده است

نقاط كور پوشش شبكه اينترنتى 
در همدان رفع شود

 فرماندار شهرستان همدان خواستار رفع نقاط كور پوشش شبكه 
اينترنتى به منظور بهره مندى حداكثــرى دانش آموزان از آموزش هاى 

مجازى شد.
حســين افشارى در شــوراى آموزش و پرورش شهرستان همدان با 
بيان اينكه افرادى كه وارد نظام تعليم و تربيت كشــور مى شوند بايد 
از صالحيت كافى و شايستگى هاى الزم برخوردار باشند، اظهار كرد: 
شــأن معلم و فرهنگيان بايد در فرايند جذب نيروى انسانى همواره 
مدنظر قرار گيرد و گزينش معلمان نيز به همين منظور اعمال مى شود.

به گزارش فارس وى با بيان اينكه معلم بايد از قشــر فرهيخته باشد، 
تأكيــد كرد: هيچگاه در نظام تعليم و تربيت نبايد زير بار جذب افراد 
ضعيــف و معمولى برويم چون تقويت آمــوزش و پرورش بهترين 

راهكار تربيت خوب فرزندان است.
وى با اشــاره به ارائه خدمات غيرحضورى آموزشى به دانش آموزان 
از طريق شبكه مجازى شاد افزود: پيش از فرا رسيدن زمان آزمون هاى 
اصلى دانش آموزان بايد با آزمون مجازى ميزان اثربخشى آموزش هاى 

مجازى ارائه شده مورد ارزيابى و پايش قرار گيرد.
وى خواستار رفع نقاط كور پوشش شبكه اينترنتى به منظور بهره مندى 
حداكثرى دانش آموزان از آموزش هاى مجازى شد و گفت: طبق اعالم 
آموزش و پرورش تاكنون وعده ارائه اينترنت رايگان به معلمان عملى 

نشده كه اين موضوع بايد مورد توجه و پيگيرى قرار گيرد.
افشــارى با اشــاره به احتمال تداوم وضعيت شيوع ويروس كرونا و 
تعطيلى مدارس افزود: آموزش و پرورش بايد ضمن برآورد نيازهاى 
سخت افزارى و نرم افزارى الزم مشكالت و راهكارهاى پيشنهادى را 
از طريق ســتاد هماهنگى پيشگيرى از شيوع كرونا در استان منعكس 

كند.

واژگونى مينى بوس در همدان
 11 مصدوم داشت

 مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
استان همدان گفت: واژگونى يك دستگاه مينى بوس در مسير رزن به 
همدان و در نزديكى سه راهى قهاوند منجر به مصدوميت 11 نفر شد.

عباس اولياســميع در گفت وگو با ايسنا، درباره واژگونى يك دستگاه 
مينى بوس در ســه راهى قهاوند اظهار كرد: صبح ديروز يك دستگاه 
مينى بوس در مســير محور رزن به همدان و سه راهى قهاوند واژگون 

شده است.
وى بــا بيان اينكه 3 كــد عملياتى اورژانــس كبودراهنگ با 6 نيرو 
بالفاصله پس از اطالع رســانى در محل حادثه حضور يافتند، افزود: 
پس از انجام كمك هــاى اوليه و اقدامات الزم 9 نفر از مصدومان به 

بيمارستان بعثت همدان منتقل شدند.
مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى 
اســتان همدان با بيان اينكه طبق آمار اعالم شده از طرف بيمارستان 
بعثت مصدومان اين حادثه 11 نفر هســتند كه 2 نفر از آنها با ماشين 
شخصى به بيمارستان منتقل شده اند، خاطرنشان كرد: درحال حاضر 9

نفر از اين مصدومان بســترى بوده و 2 نفر از آنها به صورت سرپايى 
درمان شدند.

1- اعالم نشــدن آمار فوت و مواليد اســفند سال گذشته و فروردين 
امســال، دليل شك برخى در اين باره شده است. گويا يكى از اعضاى 
شوراى شهر تهران از ثبت احوال خواسته است اين آمار را منتشر كند. 
گفتنى است تا پيش از اين ماه ها، آمار فوت و مواليد به صورت ماهانه 

از طريق سايت ثبت احوال اعالم مى شده است.
2-نخستين سمينار اســتانداران در سال 99 برگزار مى شود. گويا اين 
سمينار در اواخر اين هفته برگزار خواهد شد. گفتنى است برنامه هاى 
سال 99 محور اصلى اين سمينار 2 روزه با حضور وزير كشور است.

3- كنار رفتن زاكانى از داوطلبى رياســت مجلس به نفع حاجى بابايى 
ارزيابى شــده اســت. گويا رقابت اصلى براى رياســت مجلس بين 

حاجى بابايى و قاليباف درحال شكل گيرى است. 
گفتنى است امكان كنار رفتن قاليباف از رقابت با توجه به شرط ائتالف 
اصولگرايان مبنى بر داوطلب نشــدن فردى كه رئيس مجلس يازدهم 

مى شود، در انتخابات رياست جمهورى 1400 افزايش يافته است.
4- گرانى خودرو كار دالالن عنوان شــده است. گويا اين اقدام براى 
جلب توجه مــردم و خارج نكردن نقدينگى از اين بازار به ســمت 
بورس انجام شــده است. گفتنى اســت بازار خودرو به اذعان فعاالن 

بازار توسط دالالن اداره مى شود.
5- احتمال بازگشــت به محدوديت هاى پيــش از فاصله گذارى در 
برخى اســتان ها شــدت يافته است. گويا خوزســتان براى اين اقدام 
درحال مطالعه است. گفتنى است در اظهارنظرى، فعاليت كولر و بسته 
بودن درها در منازل دليل افزايش مبتاليان در استان هاى جنوبى اعالم 

شده است.

  ويــروس كرونــا كه براى نخســتين بار 
حدود 4 ماه پيش، از شــهر ووهان چين پا به 
دنيا گذاشــت، تا روز گذشته 3 ميليون و 700 
هزار نفر را در بيش از 180 كشور جهان مبتال 

كرده است. 
اكنون كشــور و اســتان ما نيز درگير ويروس 
منحوس كرونا اســت، نيــروى انتظامى نيز با 
آمادگى كامل و با وجود همكارانى پويا، آماده 
هرگونه اقدامــات الزم براى رفع اين ويروس 
در اســتان اســت. خوشــبختانه تاكنون ناجا 
در انجــام مأموريت هاى خــود در اين رابطه، 

عملكرد مطلوبى داشته است.
در همين راستا مراكز تعويض پالك در همدان 
پــس از مدت ها بازگشــايى شــده و در اين 
روزهاى كرونايى، روزهاى كم و بيش شلوغى 
را تجربه مى كنند، به طورى كه شــاهد حضور 

انبوهى از مردم در اين مراكز هستيم.
صف هاى بعضا طوالنــى در اين مراكز گاليه 
مــردم را به همراه دارد اما پليس همدان تالش 
كرده با رعايت پروتكل بهداشتى دغدغه مردم 

را در اين زمينه مرتفع كند.
نيروى انتظامى اعالم كرده است كه تدابير الزم 
انديشيده شده تا از ازدحام در مراكز تعويض 
پالك پيشگيرى شــود، بر اين اساس پذيرش 
افراد بر اساس شــماره هاى زوج و فرد انجام 
مى شــود و عالوه بر آن، افــراد براى گرفتن 

خدمات، نوبت دهى مى شوند.
شــهروندان هم مى گويند: در ايــن روزهاى 
كرونايى، مــردم هجوم آورده و براى تعويض 
پالك صف تشكيل داده اند، اين درحالى است 
كه به دليل كرونا، همين مراكز تعطيل شــد و 
اكنون تمام تقاضا يك جا، بايد پاسخ داده شود. 
بنابراين مى طلبد كه هم پليس و هم مردم موارد 

بهداشتى را در فرايند كار رعايت كنند. 
در هميــن زمينه با رئيس پليــس راهنمايى و 
رانندگى استان همدان گفت وگو كرديم، على 
فكرى معتقد اســت: مراكــز تعويض پالك 
و آزمون هــاى راهنمايــى و رانندگى به دليل 
تجمع زياد افراد جزو نقاط پر ريسك موضوع 
ويروس كرونا محســوب مى شود؛ بنابراين بر 
اســاس پروتكل هاى بهداشــتى تدابير الزمى 
چون رعايــت فاصله اجتماعــى، ضدعفونى 
كردن مركز و خودروها در ســاعات مختلف 
انديشــيده شــده تا از ازدحــام در اين مراكز 

پيشگيرى شود.
 در ادامه متن پرســش و پاسخ اين مصاحبه را 

باهم مى خوانيم.
 مراكز تعويض پــالك در اين ايام 
روزهاى شلوغى را تجربه مى كنند، چه 
تدابيرى انديشيده شده تا فاصله گذارى 
مردم  حضــور  به  توجه  بــا  اجتماعى 

رعايت شود؟
مراكز تعويض پالك و آزمون هاى راهنمايى و 

رانندگى به دليل تجمع زياد افراد جزو نقاط پر 
ريسك محسوب مى شود. 

باتوجه به شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
اين مراكز از 26 اســفند ســال گذشــته با 
فعاليت مراكز  بهداشتى  پروتكل هاى  اجراى 
تعويــض پالك خودروها از روز شــنبه 6

ارديبهشــت از سرگرفته شــد و بر اساس 
تصميم و ابالغ ســتاد ملى كرونــا، نقاطى 
كه از رنگ قرمز به زرد تبديل شــده بودند 

فعاليت خود را آغاز كردند. 
 بر اساس پروتكل هاى بهداشتى، تدابير الزمى 
انديشيده شده تا از ازدحام در مراكز تعويض 
پالك پيشگيرى شود، رعايت فاصله اجتماعى، 
ضدعفونى كــردن مركز و خودروهايى كه در 
ســاعات مختلف وارد مركز مى شوند، به طور 
مرتب در حال انجام اســت؛ همچنين استفاده 
از ماسك و دســتكش براى مراجعه كنندگان 

الزامى ست.
 مــردم از صف هاى طوالنى در اين 
رفع  براى  پليس  دارنــد،  گاليه  مراكز 
مشــكل چه برنامــه اى درنظر گرفته 

است؟ 
و  بهداشــتى  نــكات  رعايــت  به منظــور 
فاصله گذارى هوشمند در راستاى پيشگيرى از 
شيوع كرونا، خدمات تعويض پالك به صورت 
زوج و فرد انجام مى شود. بر اين اساس مالكان 
خودروهايى كه رقم ســمت راست پالك آن ها 
زوج اســت(2،4،6،8) در روزهاى زوج (شنبه، 
دوشنبه، چهارشــنبه) براى دريافت خدمات به 

مركز تعويض پالك مراجعه كنند.
همچنين مالكان آن دســته از خودروهايى كه 

شماره آخر ســمت راست آن ها فرد است(1، 
3،5،7، 9) در روزهاى فرد (يكشــنبه، سه شنبه 
و پنج شــنبه) مى توانند به مركز تعويض پالك 
مراجعه و از خدمات استفاده كنند. داخل مركز 
غرفه ها جداسازى شدند و صندلى ها به صورت 
4 تايــى مقابل غرفه ها قرار گرفته اســت، هر 
غرفه به صورت جداگانه خدمات ارائه مى دهد 
و بيشــتر از 2 نفر شــامل خريدار و فروشنده 

اجازه ورود ندارند.
البته برخــى روزها تعداد ارباب رجوع زياد و 
برخى روزها هم كم است؛ بنابراين براى اينكه 
ازدحامى پيش نيايد تا ســاعت 5 بعد از ظهر 

خدمات ارائه مى دهيم. 
مراكز تعويض پالك ما در بيشتر شهرستان ها 
فعاليت هستند، مشكلى در هيچ يك از مراكز 
استان نداريم تنها در 2 مركز همدان و مالير با 

مراجعه كننده بيشترى مواجه هستيم. 
 فرايند تعويــض پالك چقدر زمان 

مى برد؟
تمام فرايند تعويض پــالك اگر مدارك كامل 
باشد كمتر از نيم يا يك ساعت طول مى كشد.

دغدغــه ما درباره رعايت پروتكل بهداشــتى 
بيشتر از سوى مردم است، چون همكاران بنده 
دائم درحال ارائه خدمات هستند،  حاال عزيزى 
از مردم مراجعه مى كند ممكن است نيم يا يك 
ســاعت كار داشته باشد اما همكاران بنده از 8
صبح تا 5 بعد از ظهر به صورت يكســره براى 
خدمات رسانى حضور دارند، همه موارد مانند 
نظــارت، كنترل و ضدعفونى كــردن مركز و 
بهداشــتى  پروتكل هاى  جزو  كه  موضوعاتى 

است را مدنظر داريم.

البته بــراى مطالعه مراجعه كننــدگان، فرايند 
تعويــض پــالك در قالــب بنــرى در مركز 
اطالع رسانى شده اســت، به دليل اينكه براى 
تعويض پالك، هويت شــخص بايد براى ما 
مشخص شود كه آيا مالك هست يا فروشنده، 
بنابراين الزم است مدارك كامل باشد تا فرايند 

كار طوالنى نشود.
داخل مركز تعويض پالك هم فروش يا عرضه 
ماسك انجام نمى شــود، طبق قانون كسى كه 
مراجعه مى كند بايد موارد بهداشتى را رعايت 

كند. 
وكالت نامه هاى  نپذيرفتن  از  مردم   
خود توســط پليس كه در سال گذشته 
تهيه شــده و اعتبار آن به دليل تعطيلى 
مراكز و نبود امــكان مراجعه، به پايان 
شما  پاسخ  دارند،  گاليه  است،  رسيده 

در اين باره چيست؟
وكالت نامه هايى كه از 26 اسفند تا 6 ارديبهشت 
اگر مهلتشان تمام شده باشــد 40 روز كارى 
مى توانند خدمات دريافت كنند. مشــكلى در 

اين زمينه نيست.
 در پايــان چــه توصيــه اى بــه 
مراجعه كننــدگان بــه مراكز تعويض 

پالك داريد؟ 
تــا حد امكان بدون همــراه به مراكز تعويض 
پــالك مراجعــه كننــد و هنگام اســتفاده از 
دســتگاه هاى كارت خوان و عابر بانك رعايت 

نكات بهداشتى را مدنظر داشته باشند.
توصيه مى شــود افرادى كه نياز ضرورى براى 
تعويض پالك خودرو ندارند، اين اقدام را به 

روزهاى آتى موكول كنند.

■ توصيه پليس به مردم: بدون همراه به مراكز تعويض پالك مراجعه كنيد

همدان پیام در کنار شامست!

 18 ارديبهشــت (هشتم مه) به عنوان روز 
جهانى صليب سرخ و هالل  احمر نام گذارى 
شده است. اين ســازمان بين  المللى با هدف 
تخفيــف آالم انســانى و حفظ و پيشــرفت 
بهداشت عمومى براســاس موافقت نامه ژنو 
در ســال 1864 ميالدى تشــكيل شــد. ژان 
هنرى دونان، امدادگر سوئيســى، در ســال 
ســولفرينو»  از  كتــاب «خاطــره اى   ،1862
منتشــر كرد و خواستار تشكيل جمعيت هاى 
امدادى داوطلب براى تســكين آالم اين گونه 
آسيب ديدگان از جنگ شد و اينگونه بود كه 
تأسيس صليب سرخ براى نخستين بار در دنيا 

پايه گذارى شد.
حاال اين جمعيت در ايران هزاران نفر پرسنل 
دارد و در همــدان نيــز 49 هــزار نفر عضو 
رسمى آن هستند، همان هايى كه وقتى بحران 
آغاز مى شــود، حادثه اى اتفــاق مى افتد خط 
مقدم كمك به هم نوع خود هســتند و از هيچ 
شرايط  واجدان  واكسيناســيون  براى  تالشى 
حج تا همراهى با گرفتــاران مبارزه با كرونا 

و سيل دريغ نمى كنند.

ارتش ســرخ پوش اين ســازمان در اســتان 
همــدان با دامنه اى كه اين بيمارى شــوم در 
جاى جاى اســتان گســترانيد، بيــش از 60 
هزار نفر را معاينه و تب ســنجى كردند و در 
پايگاه هاى هشتگانه خود ارائه خدمت كردند.

در بازى منحوس كرونا نيرو هاى پا در ركاب 
هالل احمر، بار ديگر چون قصه ســيل 98 به 
ميدان آمدند و كوشــيدند تا از بروز هرگونه 
آســيب حداكثرى جلوگيرى شــود؛ در اين 
ميان با كمك هاى مردمى و حمايت هاى اين 
جمعيت، در زمانى كه ماســك و دســتكش 
كاالهاى ناياب داروخانه ها شــده بود، بيش 
از 50 هــزار ماســك در مناطــق محروم و 

كم برخوردار توزيع شد.
در اين ميان صدها پزشك داوطلب نيز براى 
ارائــه خدمات مشــاوره اى و اطالع رســانى 
درباره نحوه مراقبت هــاى فردى و عمومى، 
دعوت بــه همكارى با هــالل  احمر همدان 
شدند تا از آغاز شــيوع ويروس تا به امروز 
بــاالى 10 هــزار نفر از مردم اســتان از اين 

خدمات استفاده كنند.

از طرفى با گســترش موج ويروس ناخوانده 
كه نوروز را بــه كام خيلى از خانواده ها تلخ 
كرد، طبق مصوبه  اســفند 98 ســتاد استانى 
مديريت ويروس كرونا با توجه به شــرايط 
حساسى كه دامنگير همدان شده بود و تردد 
بيش از حد مردم و مسافران در جاده ها، هالل 
احمر در ورودى و خروجى اســتان، پايگاه 
تب سنجى ايجاد كرد و براى كنترل مسافران 
و شناسايى افراد مشكوك به ايجاد پست هاى 
موقت و اجراى طرح تب سنجى و غربالگرى 

اقدام كرد.
 در ايــن راســتا هــالل احمر با اســتقرار 
شبانه روزى به صورت شــيفت بندى از افراد 
آموزش ديده امدادگــران، نجاتگران، اعضاى 
جوانــان و داوطلبان جمعيــت هالل احمر 
استان در هر پست و با به كارگيرى 7 دستگاه 
آمبوالنــس و خــودروى امدادى بــه انجام 

مأموريت پرداخت.
از طرفى نبايد غافل شد كه ارتش سرخ پوش 
هالل احمر همدان براى مبــارزه با كرونا از 
بســيج كمك هاى مردمى براى آسيب ديدگان 

اين بيمارى غافل نشــدند و حتى در مســير 
تشــويق مــردم بــراى ورود به ايــن گروه 

تالش هاى زيادى كردند.
در شرايطى كه بسيارى از مردم درآمدهاى 
معمول خــود را از دســت داده بودند، با 
اين حــال بارديگر بــه جمعيت هالل  احمر 
اعتماد كردند و ما شــاهد كمك هاى بسيار 
خوبــى از اين مســير بوديــم. در اين بين 
خيــران و مؤسســات مردم نهــاد پاى كار 
آمدند و به آن ها مجوز جمع آورى كمك ها 
داده شــد تا واســطه ميان مردم و جمعيت 
هالل احمر باشــند، اين اقدام موجب شــد 
نه تنها  در استان بلكه در سراسر كشور اين 

طرح موفق عمل كند.
بر اين اســاس حاال كه 18 ارديبهشت است 
و سالروز گراميداشت تمام حس هاى زيباى 
اين  نوع دوســتى كه در بدنه هالل احمر ريشه 
زده اســت، بايد گفت ايــن اقدامات مردمى 
انگيزه بخــش ورود حجم بااليى از اقشــار 
مختلــف جامعه و همراهى با ارتش ســرخ 

استان براى مبارزه با هر بحرانى است.

از سوئيس تا هگمتانه

ارتش سرخ پوش هالل احمر كليد امنيت بحران ها
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ايميل

 مردم روســتاهاى شهرستان تويســركان نگران قرار گرفتن اين 
شهرستان روى خط قرمز هســتند و اين موضوع موجب سردرگمى 
و اضطراب در بين مردم شــده است، از مسئوالن مربوطه تقاضامنديم 
روش جدى و پيشــگيرانه براى ايجاد فاصله اجتماعى و اجراى طرح 
در خانه ماندن را همراه با حمايت معيشــتى اعمــال كنند. مردم اين 

شهرستان با شنيدن اين خبر روحيه خود را از دست داده اند.
* اميد ملكى از تويسركان

 مديران شهرســتان سالمت و معيشت مردم را بر كارهاى عمرانى 
ترجيح دهند

با وجود شــيوع بيمارى در شهرستان كبودراهنگ، نياز است مسئوالن 
ارشد شهرستان همه اعتبار و توان خود را براى ايجاد فرهنگ در خانه 
ماندن، تأمين معيشــت مردم و فاصله گذارى اجتماعى به كار گيرند، 
تــا افتتاح يا كلنگ زنى پروژه اين روزها ســالمت مردم مهم تر از كار 

عمرانى و موضوعات سياسى جامعه است.
* جمعى از مردم روستاهاى شهرستان كبودراهنگ

حضور نيروهاى بنياد مسكن 
در روستاها بيشتر مى شود

 پرسنل بنياد مسكن نظارت بيشــترى بر مشكالت مردم در روستاها 
داشــته باشــند؛ زيرا اين روز ها مردم به اندازه كافى نگران معيشت خود 
هســتند. بخشــدار مركزى اســدآباد با بيان اين مطلب و در نشستى كه 
درباره بررســى مشــكالت روســتاييان در رابطه با وام هاى بنيادمسكن 
برگزار شد، افزود: نبايد كمبود نيروى انسانى، بى توجهى ارباب رجوع به 
دستورالعمل هاى بنياد، موجب شود پيشرفت كارها با كندى انجام گيرد.  
سليمان نظرى دوست ادامه داد: از رياست بنياد مسكن درخواست داريم با 
برنامه ريزى مدون و تهيه جدول زمان بندى ناظران و بازرسان بنياد به موقع 

در روستاها حضور يابند.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين:
تالش سازمان هاى مردم نهاد جوانان 

در مقابله با ويروس كرونا
 كانــون مردم نهــاد بانــوان ســرزمين الونــد و آواى ســيره نبــوى 2 ســمن مردمــى 

شهرســتان اقدامــات خوبــى در مبــارزه بــا كرونــا در ســطح شهرســتان داشــتند.
ــه داد:  ــب ادام ــن مطل ــان اي ــا بي ــن ب ــتان فامني ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئي
ــان  ــا در كشــور، وزارت ورزش و جوان ــه شــيوع گســترده ويــروس كرون ــا توجــه ب ب
ــتند. از  ــده داش ــان ناخوان ــن ميهم ــه اي ــدى علي ــدام ج ــاد اق ــازمان هاى مردم نه و س

ــاى  ــكارى هيأت ه ــا هم ــان ب ــا، اداره ورزش و جوان ــروس كرون ــيوع وي ــان ش زم
ورزشــى و ســازمان هاى مردم نهــاد شهرســتان فامنيــن نيــز اقدامــات جــدى از جملــه 
ضدعفونــى كــردن اماكــن و معابــر عمومــى، اماكــن ورزشــى را در دســتور كار قــرار 
ــى و  ــن ورزش ــى اماك ــان را در تعطيل ــتور العمل هاى وزارت ورزش و جوان داده و دس

ــد. ــى كردن ــه اجراي ــگاه ها بالفاصل باش
ــه  ــان اســتان همــدان ب ــى اداره كل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاره 2  ــه در اين ب ــن اينك ــزود: ضم ــو اف ــين قراگوزل ــن، حس ــل از فامني نق
ــى  ــات خوب ــوى، اقدام ــيره نب ــروان س ــد و ره ــرزمين الون ــوان س ــمن بان س
نظيــر راه انــدازى پويش هــاى مردمــى «در خانــه بمانيــم» و برنامه هــاى 

ــد. ــزار كردن ــوع برگ متن
قراگوزلــو ادامــه داد: اطالع رســانى، آمــوزش و برگــزارى مســابقه در بســتر فضــاى 
مجــازى از جملــه برگــزارى مســابقه عكــس، همــكارى در ضدعفونــى كــردن معابــر 
ــع بســته هاى  ــا همــكارى هيأت هــاى ورزشــى، توزي ــه ب شــهرى در چنديــن مرحل
ــن  ــمن ها در اي ــات س ــر اقدام ــد از ديگ ــار كم درآم ــه اقش ــك ب ــتى و كم بهداش

مــدت بــوده اســت.
قراگوزلــو از زحمــات اعضــاى ســمن هاى مربوطــه و تالش هــاى هميشــگى 
آنــان در تمامــى برنامه هــا در طــول ســال قدردانــى و تشــكر كــرد و اقــدام 

ــتود. ــه س ــن برنام ــراى اي ــراى اج ــان را ب ــين برانگيز آن تحس

  توليد بيش از 3 ميليون ماسك 
در مالير

25 كارگاه توليد ماسك و 2 كارگاه توليد 
گان بهداشتى و توليد روزانه 400 ليتر الكل 
با هدف رفع نياز شهرســتان درحال انجام 
است كه به صورت رايگان براى محرومان 
و نيازمندان توزيع مى شود. روزانه 61 هزار 
ماسك از ناحيه سپاه شهرستان توليد شده 
اســت و اين كار تا زمانى كه شهرستان به 
نقطه اشباع برســد ادامه دارد و پس از آن 
روزانه 18 هزار ماسك و هزار و 180 گان 

بهداشتى توليد مى كنند.
بازار بزرگ مبل مالير با تعطيلى كارگاه ها 
به همراه مؤسسه خيريه محمد رسول ا... در 
دوران قرنطينه به توليد ماسك روى آوردند 
و تا پايان قرنطينه 50 هزار ماسك رايگان 
توليد و توزيع كردند. اداره صنعت و معدن 
نيز با تعداد 30 كارگاه مجاز توليد ماسك 
و گان بهداشتى، 2 ميليون ماسك، 2 هزار 
گان بهداشــتى و 3 هزار ليتر الكل تاكنون 
توليد و به اســتان هاى اطــراف از جمله 
كرمانشــاه، مركزى، قم و تهران صادرات 

داشته اند.
  توليد180 هزار ماسك در نهاوند

سپاه و گروه هاى بسيج و جهادى شهرستان 
از ابتداى شــيوع ويروس كرونا و تشكيل 
ستاد در شهرستان با همراهى مردم فعاليت 
خود را براى پيشــگيرى، مقابله و كنترل 
ويروس و تضمين سالمت مردم آغاز كرده 
است، در اين مدت در مجموع بالغ بر 12

كارگاه توليد ماسك در شهرستان فعاليت 
داشــته اســت كه 4 مركــز آن به صورت 
كارگاهى زيرنظر گروه جهادى بقيه ا... بوده 
و ساير مراكز هم به صورت كارگاه خانگى 

فعاليت و توليد داشته اند.
تاكنون توســط گروه جهــادى بقيه ا... در 
مجمــوع 80 هزار ماســك توليد و تعداد 
100 هزار ماسك شــركتى يكبار مصرف 
هم به شهرستان وارد و توزيع شده است، 
كارگاه توليد دســتكش هم زيرنظر بسيج 
دانشــجويى به تازگى آغاز به كار كرده و با 
قابليت توليــد روزانه 5 هزار عدد (2هزار 
و 500 جفــت) دســتكش يكبار مصرف 

درحال فعاليت است.
بحث صادرات ماســك و دســتكش به 
خارج اســتان به صورت چشم گير نيست 
و تعداد كمى اقدام و ارســال شده است، 
همچنين برخى روســتائيان هم به صورت 
خودجــوش اقــدام بــه توليد ماســك 
مى كردند و به بيمارســتان نهاوند تحويل 
مى دادند در بحث اقدامات بهداشــتى و 
تهيه بسته هاى بهداشتى به صورت كلى در 
مناطق مختلف و عمدتا محروم شهرستان 
بالغ بر 800  بســته بهداشتى شامل مواد 
شــوينده، ضدعفونى كننده و ماســك و 
...توزيع شــده اســت. درحال حاضر هم 
كارگاه ها  شهرستان  ظرفيت  اشباع  به دليل 
به صــورت نيمه فعال هســتند و تا پايان 

كرونا برقرار خواهند بود.
 توليد 277 هزار و 350 ماسك 

در اسدآباد

277 هزار ماســك و بيــش از 332 گان 
در شهرســتان توليد شــده است كه از 
اين ميزان حدود 350 ماســك، فيلتردار 
و95n اســت. از اين تعــداد حدود 60
هزار ماســك مــازاد بر نياز شهرســتان 

به تهران ارســال شــده و اين فعاليت ها 
در قالــب 7 گروه رســمى و 40 گروه 
مشــغول  همچنان  مردمى  خودجــوش 
به فعاليت هســتند، همــكاران فرهنگى 
نيــز به توليد هزار و 300 ماســك براى 
دانش آموزانــى كه امتحانات نهايى دارند 
اقــدام كرده انــد. در 10 روز گذشــته 
هيچ گونــه مراجعه كننــده اى در قالــب 
بيمــاران كرونايــى به بيمارســتان هاى 
شهرســتان مراجعه نكرده اند و اكنون در 
وضعيت زرد قرار دارد كه اين وضعيت 
به دليل مشــاركت خوب مردم و نظارت 
بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  بر  مستمر 

است.
 توليد 33260  ماسك در فامنين

درسطح شهرســتان فامنين تعداد7 هزار و 
700 ژل و مــواد ضدعفونى كننده توليد و 
توزيع شــد. با وجود يك كارگاه توليدى، 
تعداد 3 هزار ماســك به روســتاى ويان 
كبودراهنگ ارسال شــد. 2 گروه ويژه در 
شهرســتان آماده خدمت رسانى به مردم و 

مشغول دوخت و دوز هستند.
هزار   84 و  ميليــون  يك  توليد   

و300 ماسك در بهار

تعداد 2 هزار و200 گان توليد و در سطح 
شهرستان و مركز استان توزيع شد. تعداد 
زيادى هم ماسك به اداره صنعت و معدن 
اســتان ارسال شــد كه توســط اين نهاد 
به صورت متمركز مديريت و به شهر هاى 
ديگر ارســال شــد. تعــداد  8 كارگاه در 

روستاى دســتجرد و 2 كارگاه درشهرك 
صنعتى بهاران مشــغول به كار هستند. در 
مجموع در 10 كارگاه 100 هزار ماســك 
از طريق كارگاه هاى خانگى توليد و توزيع 

شد.
  توليد 60 هزار ماسك در رزن 

و درگزين 

20 هزار دستكش در سطح شهرستان توليد 
شــد كه تعداد 4 هزار عدد در بيمارستان 
وليعصر و ســطح شهرســتان توزيع شد. 
25 هزار دســتكش نيز به اسدآباد، مالير، 
كبودراهنــگ و مهاجران توســط قرارگاه 
جهادى ثامن االئمه و ســتاد مردمى ارسال 
شــد، 5 هزار گان در قــروه درگزين در 
روســتاى نظام آباد تهيه، توليد و به تهران 

ارسال شده است.
 توليد 394500  توليد ماسك 

در تويسركان

با آغاز شــيوع ويروس كرونا و با رايزنى 
با اتحاديه خياطان، تعداد 6 واحد خياطى 
آمادگى خود را براى خدمت رسانى اعالم 
كردند كه تا امروز بيش از 390 هزار عدد 
ماســك معمولى و 4 هــزار و 500 عدد 
ماســك فيلتردار و تعداد 600 لباس گان 
توليد شده است و خوشــبختانه با توجه 
به فعاليت واحد هاى توليدى در شهرستان 
از نظر مــواد شــوينده، ضدعفونى كننده، 
وايتكس، پد الكل و دســتكش هيچ گونه 
كمبودى در شهرستان نيست. به طورى كه 
در برخــى توليــدات به شهرســتان هاى 

هم جــوار و حتــى اســتان هاى ديگر هم 
صادرات داريم. در شهرســتان 2 دستگاه 
بى اســتفاده راه اندازى شدند به طورى كه 5 
كارتن دستكش يكبار مصرف توليد شده 
است و باوجود شركت توليدى پد الكلى 
هــم كل داروخانه هاى شهرســتان از اين 

لحاظ بى نياز شده اند.
در مجمــوع تا به امــروز 9 هزار و 312  
لبــاس گان  و 5 ميليــون و 26 هــزار و 
476 ماسك در 8 شهرســتان توليد شده 

اســت. طبق گفتــه صاحب نظرانى كه با 
آنها به مصاحبــه پرداختيم بســيارى از 
ايــن كارگاه هــاى توليدى كــه خالى از 
توليد شــده بودند در ايــن برهه از زمان 
راه اندازى شدند. وجود كروناى منحوس 
با تمامى آورده هاى نحســش، در بعضى 
از توليدات جهش ايجاد كرد. به طورى كه 
مردم با همدلى و همــكارى پابه پاى هم 
براى سالمتى خود و هم وطنانشان تالش 

كردند.

ضايعــه درگذشت  
بزرگمرد كـارآفرين  

صنعت كشور  و بنيان گذار 
گروه صنعتى گلرنگ
فــرزند خطــه 

مردمان سختكوش سركان

را خدمت خـانواده گرانقدرآن مرحوم 
و جامعه كـار آفرينـان كشور 

تسليت عرض مى نماييم.

 استــاد 
حـاج محمد كــريم فضـلى  

كانون كار آفرينان استان همدان

كروناى توليدگر

 مادستانى هاى 
دست به چرخ 
■ شهرستان ها 5  ميليون ماسك بهداشتى و 9 هزار لباس گان توليد كردند

 گروه شهرســتان ها- چند صباحى 
پيش كه براى تهيــه دارو به داروخانه 
مراجعــه و هزينه نســخه را پرداخت 
مى كــردى؛ مابقــى پول ُخــردت را 
چسب  يا  بهداشــتى(جراحى)  ماسك 
زخــم مى دادند. اين موضــوع آنقدر 
رايج شــده بود كه بين مردم به مزاح 
شــهره به اين بود كه داروخانه چى ها 

هم مى دانند زخم هايمان بســيار است 
كه باقى مانده ناچيز پولمان را چســب 
زخم مى دهند. نكته مدنظر اين بود كه 
بيمار ترجيح مى داد هر ريال كه مانده، 
بابتش چســب زخم بگيرد و ماسك را 
ماسك  ريالى  ارزش  هم  نمى خواست. 
ناچيــز (حدود 1000 ريــال) بود هم 
از  پس  اكنون  مى شــد.  يافت  به وفور 

گذشت زمان، همان كاال ابتدا ناياب بود 
و درصورت وجود به ارزشــى حدود 
30 برابر بيشتر به فروش مى رسيد. گذر 
زمانى كه اشــاره شد نه اينكه 30 سال 
يا نيم قرن پيش بوده باشــد بلكه بيشتر 
از 3 ماه يا حدود نيم ســال است. پاى 
كرونا كه به كشور باز شد اين قلم كاال 
ارزش حياتى پيدا كرد. اوايل اسفندماه 

بود كه بــه يكباره تجهيزات دفاعى در 
برابر ويروس كوويد-19 ناياب شــد. 

قيمت هايشان سر به فلك كشيد. 
مدتى نه تنها مردم بلكه كادر درمانى هم 
براى تهيه اين اقالم ضرورى در مضيقه 
بودند. بيمارى حاد تنفسى جان آدم ها 
را نشــانه رفته و قربانى مى گرفت. اما 
در اين بين مردم مادستان دست روى 

دست نگذاشــته و با همتى مضاعف 
دست  و  شــدند  همدلى  عرصه  وارد 
به چرخ شــدند. وجود همين كروناى 
نحسش،  آورده هاى  تمامى  با  منحوس 
كرد.  ايجاد  جهش  توليدات  برخى  در 
زن و مرد مادستان هم گام و با حمايت 
مســئوالن تجهيزات بهداشتى مقابله با 
ويروس از قبيل ماســك و لباس و ... 

را خودشان توليد مى كردند، طورى كه 
عالوه بــر خودكفايــى و تأمين نياز 
شهرها و روستاهاى استان، در پاره اى 
از اوقات به ســاير استان ها نيز صادر 

مى كردند.
 گــزارش همدان پيــام را از تــالش 
مســئوالنه هم اســتانى هاى مهربان در 

دوران كرونايى، در ادامه بخوانيد.

 فرمانــدار كبودراهنــگ در ســتاد 
پيشــگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله با 
ويروس كرونا با اشاره به اينكه شهرستان 
كبودراهنگ تا چندين روز گذشــته جزو 
شهرستان هاى ســفيد در استان بود،گفت: 
اعالم نوار هــاى ســفيد، زرد و قرمز در 
استان ها بر اساس تعداد بسترى هاى افراد 
مشكوك و مبتاليان به ويروس كرونا است 
كه اين وضعيت ماندگار نيست و احتمال 

تغيير دارد.
حجت ا... مهدوى با اشــاره به اينكه همه 
مردم بايد تمامى پروتكل هاى بهداشتى را 
تا شكســت قطعى اين ويروس منحوس 
كرونــا رعايت كنند، گفــت: بنده ضمن 
شهداى  جانفشانى هاى  ايثار و  پاسداشت 
مدافع ســالمت و ارج نهادن به خدمات 
و  درمانى  كادر  پزشــكان،  شــبانه روزى 

ديگر مجاهدان اين عرصه، از همت بلند 
و ســتودنى و همراهى و همكارى ارزنده 
هم شهرســتانى هاى  تك تك  تأثيرگذار  و 
ارجمند در مبارزه با اين ويروس صميمانه 

تشكر و قدردانى مى كنم.
مهدوى در ادامه افزود: سالمت شهروندان 
و مــردم عزيزمان از اولويت هاى اصلى ما 
خادمين ملت است كه با كار شبانه روزى 

در خدمت اين عزيزان هستيم.
 وى در ادامه گفت: از ابتداى شــيوع اين 

ويروس مســئوالن، نيروهاى بهداشــتى 
و درمانــى، امــدادى و گروه هاى جهادى 
و  شــهرها  تمامى  مســتمر  به صــورت 
روســتاهاى شهرســتان كبودراهنــگ را 
گندزدايى و ضد عفونــى كرده اندكه بايد 
ادامه دار باشد و مردم نيز در ايام تعطيالت 
و قرنطينــه همكارى تنگاتنگــى را براى 
مقابله با شــيوع ويروس منحوس كرونا 
داشــته اند . وى همچنين با بيان اينكه در 
طــرح غربالگرى نيز 92/8 درصد از مردم 

شهرستان كبودراهنگ در اين طرح شركت 
كردنــد، خاطرنشــان كرد: چنــد درصد 
باقى مانده نيز به دليل مشكالت زيرساختى 
و دسترسى نداشتن به اينترنت نتوانستند در 
اين طرح ثبت نام كنند.  مهدوى ادامه داد: 
به تمامى بانك ها و ادارات اعالم شده كه 
در راســتاى مقابله با شيوع ويروس كرونا 
وســايل حفاظتى بــراى مراجعه كنندگان 
درنظر بگيرند و در فروشگاه ها و نانوايى ها 
نيز كه احتمال تجمع نسبت به مكان هاى 
ديگر بيشتر است، فاصله گذارى اجتماعى 
را رعايــت كنند . وى خاطرنشــان كرد: 
تاكنــون در تمامى ادارات شهرســتان از 
يك سوم نيروها استفاده شــده كه دوباره 
به ادارات ابالغ مى شــود با اجراى طرح 
دوركارى بــه نحو بهتــرى بتوانيم زنجير 

انتقال اين ويروس را قطع كنيم.

مردم نگران اعالم وضعيت قرمز كرونا 
در شهرستان كبودراهنگ نباشند

حمزه عبدكوندمعاون سياسى ،امنيتى واجتماعى 
و جانشين ستاد مبارزه با كرونا اسدآباد

احسان قنبرى فرماندار بهارعلى مختارى فرمانده سپاه نهاوند

روان بخش نور علِىءى 
مسئول صنعت و معدن تويسركان

سيد على اصغر اوليايى 
رييس سازمان صنعت و معدن فامنين

مجيد حسينى فرمانده حوزه مقاومت بسيج 
حضرت رسول(ص) رزن

كامران زنگنه رييس صنعت و معدن مالير
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آگهي حصر وراثت
آقــاى رضــا مينايــى قيصــر داراى شــماره شناســنامه  2357 بــه شــرح دادخواســت كالســه 111/49/99ش از ايــن 
حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان بيجــاده بهــادرى بــه شــماره 
شناســنامه  3 در تاريــخ 88/6/15 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفيــه 
ــى  ــى ميناي ــه 2-عل ــر پســر متوفي ــا مشــخصات فوق الذك ــت ب ــى حصروراث ــه: 1-متقاضــى گواه منحصــر اســت ب
قيصــر فرزنــد عبدالمحمــد بــه شــماره شناســنامه 816 صــادره از بهــار متولــد1333 پســر متوفيــه 3-محمدرضــا 
ــه  ــر متوفي ــد1340 پس ــار متول ــادره از به ــنامه 1757 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد عبدالمحم ــر فرزن ــى قيص ميناي
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب اين
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفيــه نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 75)
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آگهي حصر وراثت
آقــاى رضــا مينايــى قيصــر داراى شــماره شناســنامه  2357 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 111/50/99ش از ايــن 
حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان عبدالمحمــد مينايــى قيصــر بــه 
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 71/10/3 در اقامت ــنامه  162 در تاري ــماره شناس ش
متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-متقاضــى گواهــى حصروراثــت بــا مشــخصات فوق الذكــر پســر متوفــى 2-علــى مينايــى 
ــا  ــى 3-محمدرض ــر متوف ــد1333 پس ــار متول ــادره از به ــنامه 816 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد عبدالمحم ــر فرزن قيص
مينايــى قيصــر فرزنــد عبدالمحمــد بــه شــماره شناســنامه 1757 صــادره از بهــار متولــد1340 پســر متوفــى 4-بيجــاده 
ــا  ــر اينــك ب ــى و الغي ــد1311 همســر متوف ــار متول ــادره از به ــنامه 3 ص ــماره شناس ــه ش ــاس  ب ــد عب ــادرى فرزن به
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا 
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 76)
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پارل

ايران تخطى از قطعنامه2231 را 
نخواهد پذيرفت

 لغو تحريم تســليحاتى جــزو الينفك برجام اســت، آمريكا و 
كشورهاى ديگر بدانند ايران به هيچ عنوان تخطى از قطع نامه 2231

را نخواهد پذيرفت.
رئيس جمهور روزگذشــته در جلســه هيأت دولت كرد: آمريكا كه 
كًال از برجام خارج شــده و 4 بعالوه يــك هم تا حد زيادى عقب 
كشــيد. ما اكنون حالت متعادلى داريم، هر موقع آنها حاضر شوند به 
تعهدات كامل برجامى عمل كنند ما هم همان روز به تعهدات كامل 

برجامى بر مى گرديم.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى روز گذشته در جلسه 
هيــأت دولت گفت: آمريكا فكر مى كنــد در ماه هاى آينده ما مطابق 
با برجام و قطعنامه 2231 به يك پيروزى بســيار بزرگى مى رســيم 
و كل تحريم هاى تســليحاتى ايران برداشته مى شود. تحريم هايى كه 
سال ها بر ضد ما درست كرده بودند به طور كامل كنار مى رود و ايران 

مى تواند سالح الزم را بخرد و صادر كند. 
وى تصريــح كرد: آمريكايى ها اگر هــم بخواهند كار ديگرى انجام 
دهنــد و مثال تصميم بگيرند كه به برجام برگردند و از اســنپ بك 
استفاده كنند كه ديگر براى آنها برجامى وجود ندارد و براى آنها تمام 
شــده است؛ مگر اينكه آنها دوباره بيايند درخواست بدهند و دوباره 
همــه اعضا بپذيرند و تمام خطاها را جبران كنند و تمام تحريم ها را 

كنار بگذارند كه آن هم شرايط خاصى دارد.
رئيــس جمهور گفت: آنچــه امــروز آمريكايى ها دربــاره تحريم 
تسليحاتى بحث مى كنند، بايد بدانند كه جزو الينفك برجام است و 
اگر تحريم تسليحاتى بخواهد تحت هر عنوان با هر بيان و مكانيزمى 
باز گردد، پاسخ ما همان است كه در نامه به سران در پارگراف آخر 

نوشته ام و آنها مى دانند پاسخ ما چه خواهد بود. 
در نامه اى كه به 1+4 نوشتم در پاراگراف نهايى گفتم، اگر چنين شود 
چنان مى كنيم، آنان مى دانند اگر خطايى كنند چه شكســت تاريخى 

براى آنان خواهد بود.
روحانى اظهار كرد: آمريكا و كشورهاى ديگر بدانند ايران تخطى از 
قطعنامه 2231 را به هيچ وجه نمى پذيرد، ايران حق مســلمش است 
كه به زودى از تحريم هاى تســليحاتى در چارچوب قطعنامه 2231

خارج شــود. ما اگر سالحى بسازيم يا بخريم، اين سالح براى دفاع 
از ملت ها اســت. ســالح ما بنزين بر آتش نيست بلكه آب بر آتش 

است و نمى گذاريم جنگى آغاز شود.

حمايت روسيه از چين در مقابل 
اتهام زنى هاى بى اساس آمريكا

 ســخنگوى رئيس جمهور روســيه ضمن تأكيد بر اهميت روابط 
روسيه با چين، از ترامپ خواست براى ادعاهايش عليه پكن درباره 

منشأ شيوع كرونا مدارك مستند ارائه دهد.
به گزارش فارس، ديميترى پسكوف از رويكرد آمريكا در وارد كردن 
اتهام به چين درباره شــيوع كرونا انتقاد كرد و گفت: به نظر ما حاال 
زمان مناسبى نيست، در بحبوحه بحرانى شديد و بى سابقه، همه چيز 
را گردن سازمان بهداشت جهانى بيندازيم و روز بعد چين را مقصر 

بدانيم. ما با چين رابطه داريم و اين روابط براى ما ارزشمند است.
وى با ادامه يافتن نزاع لفظى بين آمريكا و چين درباره منشــأ شيوع 
كرونا، به شبكه خبرى «سى ان بى سى» آمريكا گفت مسكو نمى تواند 
با واشــنگتن در حمله لفظى عليه پكن همراهــى كند و بر اهميت 

روابط كشورش با چين تأكيد كرد.

آلمان از تداوم استقرار بمب هاى اتمى 
آمريكا در خاك خود خبر داد

 درحالى كــه برخى سياســتمداران آلمانى مخالفت با اســتقرار 
بمب هــاى اتمى آمريكا در خاك آلمان را ابــراز كرده بودند، برلين 
اعالم كرده كه همچنان به مشــاركتش در قابليت بازدارندگى اتمى 

آمريكا و ناتو ادامه مى دهد.
بــه گزارش فارس، آلمان اعالم كرده كــه چتر اتمى آمريكا در قبال 
خود را به عنوان بخشى از تعهدش به بازدارندگى اتمى ناتو مى پذيرد.
ــر  ــرت والت ــف موزنيــش» و «نورب ــه «رال ــى اســت ك ــن در حال اي
بوريانــس» از سوســيال دموكرات هــاى حاضــر در دولــت ائتالفــى 
«آنــگال مــركل» صــدر اعظــم آلمــان در روزهــاى گذشــته خــارج 
شــدن بمب هــاى اتمــى ايــاالت متحــده از كشــور خــود را 

ــد. خواســتار شــده بودن

تجربه مديريت كرونا الگويى براى حل 
ساير بحران ها در كشور است

 تجربه مديريت كرونا در كشور بايد الگويى براى مديريت ساير 
بحران ها و چالش ها نظير سيل و زلزله باشد.

به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، معاون وزير كشور 
در هفدهمين نشســت كميته اجتماعى و انتظامى ستاد ملى مديريت 
بيمــارى كرونا گفت: ظرفيت هاى مردمى بســيار بااليى در كشــور 
وجود دارد كه مى توانيم با ساماندهى مناسب ظرفيت ها، استعداديابى 
دقيق تر و فضا دادن به رشــد خالقيت ها، بخش بزرگى از مشكالت 

عمومى كشور را حل و فصل كنيم.
حســين ذوالفقارى تصريح كرد: بايستى از تجارب به دست آمده در 
عرصه مهار بحران كرونا نهايت اســتفاده را داشته باشيم. هنر ما در 
مديريت بحران ها، برقرارى تعادل ميان امنيت، سالمت و معيشت و 
اقتصاد كشــور اســت. بايد در چنين ايامى نشان دهيم كه مى توان با 
مديريت موفق، بر چالش ها غلبه كرد و در عين حال، رفاه و آسايش 

عمومى مردم را هم فراهم ساخت.

ارسال اقالم درمانى و پزشكى براى مقابله با 
كرونا به آلمان، لبنان و افغانستان

 ايران به نشــانه هم بستگى، به تازگى اقالم درمانى و پزشكى براى مبارزه با 
كرونا را به 3 كشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال كرده است.

به گزارش فارس، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران روز گذشته در صفحه 
توئيترش نوشــت: با توجه به پيشــرفت ايران در كاهش منحنى كوويد-19، 
محمدجواد ظريف وزيــر امور خارجه وعده داده بود كه ايران دســتگاه ها و 
تجهيــزات مرتبط براى مبارزه با ويروس كرونا را به كشــورهاى جهان صادر 

خواهد كرد.
عباس موســوى افزود: ايران همچنان دستگير و يارى گر ملت هاى نيازمند اين 
تجهيزات خواهد بود. به نشانه هم بستگى، ايران به تازگى اقالم درمانى و پزشكى 

را به 3 كشور افغانستان، لبنان و آلمان ارسال كرد.

مصوبه اخير مجلس احراز صالحيت داوطلبان را 
بى خاصيت مى كند

 درحالى كــه ما مدت ها و پيش از برگــزارى انتخابات اخير، درباره اصالح 
قانــون انتخابات فرياد زديم و مطالبه كرديــم، اما مجلس محترم هيچ توجهى 
بــه اين امر نكرد و حاال و در روزهاى پايانــى خود تازه به فكر اصالح قانون 

انتخابات آن هم با اين كيفيت افتاده است.
به گزارش ايسنا، آيت ا... احمد جنتى روزگذشته در جلسه شوراى نگهبان گفت: 
بنده حتى پيش از انتخابات در مذاكره اى كه با رئيس محترم مجلس داشــتم به 
ايشان گفتم كه بايد اصالح قانون انتخابات ناظر به سياست هاى كلى انتخابات 
باشــد، اما متأسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتى با سياست هاى كلى انتخابات 
ندارد بلكــه با هدف بى خاصيت كردن احراز صالحيــت داوطلبان طراحى و 

تصويب شده است.

دهك هاى پايين بدون سهام عدالت
 شناسايى شوند

 وزارت كار براى افرادى از دهك هاى پايين جامعه كه نتوانســته اند ســهام 
عدالت دريافت كنند، فايل جداگانه اى باز كرده، آنها را شناســايى و تالش كند 
تــا به طريقى به اين افراد كمك كند. به گــزارش خانه ملت، نايب رئيس اول 
مجلس شوراى اسالمى روزگذشــته با بيان اينكه در فرصت باقى مانده از دور 
دهم مجلس بعيد است بتوان اقدامى در جهت سهامدار شدن اقشار پايين جامعه 
انجام داد، عنوان كرد: در دور بعدى مجلس شوراى اسالمى مى توان فكرى براى 
اين افراد كرد تا به طريقى از سهام عدالت بهره مند شوند. مسعود پزشكيان بيان 
كرد: دولت بايد براى آن عده اى كه به هر دليل نتوانسته اند ثبت نام كنند، راه حل 
جديدى بينديشد، سهامى كه در گذشته به افراد داده شده را نمى توان اكنون به 

اشخاصى كه نتوانسته اند سهام عدالت دريافت كنند، ارائه كرد.

 به مناســبت هفته كارگــر و پيگيرى 
تحقق شعار ســال (جهش توليد) ارتباط 
تصويــرى از 7 مجموعه توليدى فعال در 
نقاط مختلف كشور با رهبر معظم انقالب 
اسالمى برقرار شد. در اين ارتباط، مديران 
و تعــدادى از كارگــران نمونه واحدهاى 
توليــدى از وضعيت توليد، دســتاوردها، 
واحدهــا  ايــن  مشــكالت  و  مســائل 
گزارش هايى بيان و همچنين راهكارها و 
پيشنهادهايى براى حل اين مسائل و تحقق 

شعار سال مطرح كردند.
به گزارش ايســنا، بخش هايــى از بيانات 
رهبر انقالب اسالمى در اين ديدار به شرح 

زير است:
■ يكــى از نكاتى كه در بــاب كارگران و 

به مناســبت هفته كارگر خوب است روى 
آن تكيه بشــود، مسأله  رعايت حق نيروى 
كار اســت. حقوق طبيعى نيروى كار بايد 
عادالنه،  دســتمزد  يعنى  بشــود.  رعايت 
پرداخــت منظــم و بدون تأخيــر، ثبات 
اشتغال يعنى امنيت شغلى - كه بنده روى 
اين امنيت شغلى هم سال هاى پيش تكيه 
كردم، تأكيد كردم- كه اين يكى از مسائل 

بسيار مهم است.
■ بعضــى از آقايانى كــه صحبت كردند، 
اشــاره كردند كه هيچ نيروى كارى را در 
اين مدت از كار منفك نكردند اين بسيار 
كار خوبى است. بسيار روش خوبى است. 
امنيت شغلى، مسأله  بيمه، مسأله  آموزش، 
بهداشت  مسأله   رفاهى،  خدمات  مســأله  

و درمــان، اينها چيزهايى اســت كه جزو 
حقــوق كارگران اســت و ايــن وظايف 
طبيعــى كارفرماســت. البته اگــر اهتمام 
بيشترى نسبت به كارگر انجام بگيرد - مثل 
اينكه نيازهاى خانواده مورد مراعات قرار 
بگيرد يا آموزش فرزندان يا ازدواج و امثال 
اينها - طبعاً تأثير بيشترى در ارتباط و التيام 
بين كارگر و كارفرما خواهد داشت كه كار 

مبارك و خوبى است.
■ توليــد را مى توان به سيســتم ايمنى و 
دفاعى بدن تشــبيه كرد. اين روزها مسأله 
كرونا هم مطرح است. نقش سيستم دفاعى 
بدن در مواجهه با ويروس ها، ميكروب ها 
و مهاجم هــاى ضدســالمت نقش خيلى 
مهمى است. همين ويروس كرونا بالشك 

وارد خيلى از بدن ها شد، لكن آنها مريض 
نشــدند. چرا؟ به دليل اينكه يك سيســتم 
دفاعى سالم خوبى داشتند، توانست دفاع 

كند و امنيت بدن را تأمين بكند.
■ در اقتصاد كشــور اگر مــا اقتصاد را به 
بدن انسان تشــبيه بكنيم، سيستم دفاعى و 
امنيت بخش اقتصاد عبارت از توليد است. 
يعنى آن چيزى كــه مى تواند ويروس هاى 
مهاجم و ميكروب هاى مهاجم به اقتصاد را 
خنثى بكند و اقتصاد را سالم نگه دارد توليد 

در كشور است.

■ مــا البته اقتصادمــان متأســفانه دچار 
ميكروب ها و ويروس هاى طبيعى متعددى 
مثل  دست سازهم  ويروس هاى  و  اســت 
تحريم و مســأله قيمت نفت هم حوادثى 
هســتند كه به اقتصاد ضربه مى زنند. اگر 
ما توليد خوب و مناســب و شايسته و رو 
به  رشد همواره در كشور داشته باشيم در 
مقابل اين ويروس هــا مى توانيم مقاومت 

بكنيم.
■ يك همــكارى دوجانبــه واقعى ميان 
نيــروى كار و كارفرمــا مى تواند توليد و 

ارزش افزوده را افزايش بدهد.
■ كارگر، مهارت و احســاس مسئوليت و 
دقتــش را افزايش بدهد و كارفرما ســهم 
نيــروى كار را از عوايد بنــگاه اقتصادى 
افزايش بدهد. اين يكى از چيزهايى است 

كه الزم است.
■ ديدم دوســتان از برخــى مصوباتى كه 
نظــرات كارگــر در آنها مالحظه نشــده 
شكايت مى كنند؛ اين مقررات حتماً با نگاه 
عادالنه بايســتى تنظيم بشود و مسئوالن 

بنگاه ها هم به اين نكته توجه بكنند.

گزيده بيانات رهبر انقالب :

توليد، امنيت بخِش اقتصاد 
در برابر ويروس هاى 
مهاجم است

محمد ترابى »
 جريــان چــِپ دهه شــصت از دوم 
خرداد ســال 78 و با روى كار آمدن سيد 
محمد خاتمى عنوان اصالح طلب را براى 
خــود برگزيد و براى قريب 8 ســال در 
رأس قدرت اجرايى و 4 ســال در مسند 
قانونگذارى كشــور(مجلس ششم) قرار 
گرفت و از ســوى ديگر دولت يازدهم و 
دوازهم به رياســت حسن روحانى نيز با 
حمايت برخى چهره هاى اصالح طلب از 
جمله هاشمى رفســنجانى و سيد حسن 

خمينى بر روى كار آمده است.
بــا اين حــال اختالفات دامنــه دار دولت 
روحانى با ســراى حزب اصالح طلب به 
جايى رسيد كه سعيد حجاريان تئورسين 
اصالحــات اعــالم مى كنــد روحانى از 
خودش عبور كرده و به وعده هايش عمل 
نكــرده و در طرف مقابل محمود واعظى 
رئيس دفتر ئيس جمهور در پاســخ به او 
مى گويد، نــه در انتخابــات 96 و نه در 
انتخابات 92 با هيچ جريان سياسى ائتالف 
نكرديم و رئيس جمهور هم از از كســى 

عدول و عبور نكرده است.
سال گذشــته در حواشى پيش آمده حول 
محــور ردصالحيت هــاى گســترده از 
كانديدا هاى اصالح طلب كه تعداد زيادى 
از آن هــا نمايندگان فعلى مجلس دهم نيز 
هســتند و ارائه ندادن ليست انتخاباتى از 
ســوى احزاب اصالح طلب دليلى شد كه 
در انتخابــات 2 اســفندماه، اصولگرايان 
مجلس يازدهم را به سادگى تصاحب كنند 
و بيشــتر در رقابت انتخاباتى با يكديگر 
رقابت داشــته باشــند تا با رقيب حزبى 

ديرينه خود.
اســتان همدان نيز از اين مســأله مستثنا 
نبــوده و شــوراى اصالح طلبان اســتان 
همدان بــا صدور بيانيه اى اعالم كرده بود 
كه «به دليل محدوديت هاى فراوانى كه از 
سوى نهادهاى نظارتى با ردصالحيت هاى 
گســترده اعمال شــد، قــادر بــه ارائه 
ليســت نامزدهاى مــورد حمايت براى 

(البته  نيست  همدان  استان  شهرستان هاى 
در حوزه انتخابيه رزن و درگزين حســن 
لطفــى به عنوان نماينــده منتخب مردمى 

اصالح طلب به مجلس راه يافته است).
از اين رو اصالح طلبــان انتقادات زيادى 
به نحــوه عملكــرد شــوراى نگهبان در 
حــوزه تعييــن صالحيت هــاى انتخاب 
مجلس پيشــرو دارند، تا جايى كه يكشنبه 
نمايندگان مجلس بندهاى 1 الى 6 ماده 28

قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
را اصالح كردنــد كه در يكى از مواد اين 
مصوبه مرجع تشــخيص عــدم التزام به 
اسالم كانديدا ها را مشخص مى كند. البته 
تأييد اين مصوبه توســط شوراى نگهبان 
در هاله اى از ابهام وجود دارد زيرا ســابقا 
در زمان مجلس ششــم كه متشــكل از 
اصالح طلبــان بود نيز شــوراى نگهبان با 
مصوبه اى مشــابه به هميــن مضمون نيز 

مخالفت كرده بود.
با اين حال، برخى بر اين باورند كه عملكرد 
اصالح طلبان دليل اصلى ردصالحيت ها و 
خارج شــدن از گردانه رقابت انتخاباتى 
آنها در كســب كرســى هاى بهارســتان 
است، كه در ميان اين منتقدان تعدادى از 
اصالح طلبان هم نيز وجود دارند كه منتقد 
به نحوه عملكرد اصالح طلبان در چند سال 

اخير هستند.
اخبار منتشرشده پيرامون اصالح طلبان خبر 
از وقوع تحوالتــى در بدنه و ماهيت اين 
حزب مى دهد. اكثريت اصالح طلبان بر سر 
اين مسأله اتفاق نظر دارند كه بايد تحوالت 
و تغييراتــى در اين حزب اتفاق بيفتد و با 
استعفاى موســوى الرى از نايب رئيسى 
اصالح طلبان  سياستگذارى  عالى  شوراى 
گمانه زنى ها از آغاز اين تغييرات را قوى تر 

مى كند.
 خواستاران تغييرات در اصالحات 
تعــدادى از اصالح طلبان كه خواســتار 

تغييرات در اين حزب شده اند:
به نقل از ايسنا، محمدعلى وكيلى نماينده 
با  اسالمى  مجلس شــوراى  اصالح طلب 

بيان اينكه شــوراى عالى سياســتگذارى 
اصالح طلبــان در انتخابات اخير مجلس 
يازدهم مشروعيتش  را از دست داده است، 
گفت: مــا نيازمند رونمايى نســخه اى از 
نئواصالح طلبى هستيم، در غير اين صورت 
نتيجه انتخابات 1400 هــم اصولگرايانه 

خواهد بود.
همچنيــن به گــزارش خبرآنالين، عبدا.. 
ناصرى عضو شــوراى مشــورتى رئيس 
دولت اصالحات اظهار كرد: اصالح طلبان 
بايد ائتالف يا جبهه اى را بايد شكل بدهند 
كه به قول حجاريان بين العباســين باشد. 
چون بى اعتمادى مدنى در حد بااليى قرار 
دارد و جريان سياسى از اين پس نمى تواند 
در ايهام و با كنايه كنشگرى كند، بلكه بايد 
صريح و شفاف و قابل فهم سخن بگويد.

محمدرضا تاجيك، استاد دانشگاه و مشاور 
سابق رئيس دولت اصالحات در گفت و گو 
با مهر گفت: عده اى فهميده اند تا وقتى كه 
خاتمى هســت، امكان جهيدن بر پشت 
مركب و تاختن به سوى كاخ قدرت وجود 
ندارد. پس بايد به نام واسازى و بازسازى 
جريــان اصالحات، بــازى «اصالحات، 
بــدون خاتمى» را راه و جا انداخت. بعيد 
اســت تغييرى كه با حضور اين چهره ها 
محقق نشد، در غيابشان تحقق يابد. نفِس 
كناره گيــرى چنيــن چهره هايى(قائم مقام 
شوراى سياست گذارى) نشان از پيچيدگى 
بــازى قدرت در اين شــورا دارد. صريح 
بگويــم، امــروز «تغيير» اين شــورا در 

«تعطيلى» آن است.
از همين رو عبدالكريم حسين زاده، نايب 
رئيس فراكسيون اميد مجلس با بيان اينكه 
عمر سياسى احزاب اصالح طلب با توجه 
به ظرفيت ها و نيازهــاى موجود به اتمام 
رســيده، بر ضرورت نوسازى سياسى در 
اين زمينه تأكيد كــرده و مى گويد: نوعى 
پدرساالرى كشنده و روابط ناسالم مبتنى 
بر نوچه پرورى و ساير دافعه ها سبب شد 
از احزاب موجــود دورى كنيم و به اين 
نتيجه برســيم كه اين احزاب و نه فعاليت 

حزبــى، اتفاقا از موانــع اصالح طلبى در 
ايران هستند، جريان اصالح طلبى تا «كن 
فيكون» نشود و در چهره ها، احزاب، ايده 
و رويه هــاى آن تغييرات اساســى ايجاد 
نشود ديگر توان نقش آفرينى تأثيرگذار در 

عرصه سياسى كشور را نخواهد داشت.
 جدال بر سر قدرت ميان ياران 

هاشمى با ديگر اصالح طلبان 
ياران هاشــمى در قالب حزب كارگزاران 
ســازندگى در تقابــل جــدى بــا ديگر 
اصالح طلبــان قرار گرفته انــد. مقاله هاى 

روزنامه سازندگى و مصاحبه هاى جنجالى 
كرباسچى، دبيركل حزب سازندگى عليه 
محمد خاتمى و محمدرضا عارف سبب 
شــده كه جدالى ميان «راســت مدرن» و 

«چپ سنتى» بر سر زبان بيفتد.
بــه گزارش آنــا، ياران هاشــمى پس از 
شكســت در انتخابات مجلس يازدهم از 
پايان اصالحات و رهبرى محمد خاتمى 
صحبــت مى كنند يــا اينكــه در يكى از 
آخرين اظهارات، محمد قوچانى، سردبير 
روزنامه سازندگى و عضو شوراى مركزى 
كارگزاران، در نوشته اى عارف را «تنديس 

ســكوت» توصيــف و به طور ويــژه از 
سياست هاى او در رأس فراكسيون اميد و 

شوراى عالى اصالح طلبان انتقاد كرد.
عالوه بــر قوچانى، كرباســچى دبيركل 
حزب كارگزاران نيز در گفت وگو با مهر 
عالوه بر موسوى الرى كه به تازگى به طور 
خودخواسته از سمت نايب رئيسى شوراى 
عالى كناره گرفت، خواســتار اســتعفاى 
عارف از رياســت اين شــورا نيز شــد. 
كرباسچى البته عالوه بر عارف، از خاتمى 
نيز انتقاد كرد و با تأكيد بر اينكه سياست 
كه  خواست  نيســت،  رودربايستى  جاى 
رئيــس دولت اصالحات نيــز از رهبرى 
جبهــه اصالحات كنار برود و شــخص 

ديگرى جايگزين او شود.
به نظر مى رســد كه اختالف اصالح طلبان 
«چپ سنتى» و «راست مدرن» اوج گرفته 
است و احتمال دارد در انتخابات رياست 
جمهورى سال آينده كارگزاران سازندگى 
گزينــه اى مانند جهانگيــرى را به ميدان 
بفرستند و ديگر اصالح طلبان از گزينه هاى 

ديگرى رونمايى كنند.
 فرصتى مناســب براى اصالح 

ساختار احزاب در ايران 
بــا وجــود اختالفاتــى كــه در ميــان 
اصالح طلبان شــكل گرفته اســت اما از 
اتفاقات و حرف هاى پيش آمده از ســمت 
اعضاى اين حــزب مى توان به اين نتيجه 
رســيد كه اصالح طلبان خواســتار تغيير 
هستند و به دليل اينكه اصالح طلبان عمال 
در مجلس يازدهم تأثيرى نخواهند داشت، 
فرصت مناســبى براى بازســازى در اين 

حزب را دارا هستند. 
خواست و فرصت پيش روى اصالح طلبان 
براى بازسازى و تغيير اين حزب مى تواند 
فرصتى باشد كه احزاب در ايران به معناى 
واقعــى و در چهارچوب هاى اصلى خود 
شــكل بگيرند، زيرا با بازسازى و اصالح 
احزاب اصالح طلــب به صورت اصولى، 
ديگــر احزاب رقيب را نيــز وادار به اين 
امر خواهد كرد و چه بسا اين اقدام سبب 

پيشرفت كشور از لحاظ سياسى و تأثير آن 
بر ديگر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.
از اين رو به نقل از فرارو، عضو شــوراى 
مركزى حزب مردم ساالرى در مصاحبه اى 
اظهار كرد: يكى از مشكالت جريان هاى 
سياســى كشــور چه اصالح طلب و چه 
اصولگرا نداشــتن تشــكيالت توانمند و 
گسترده است و وقت آن رسيده كه آن ها 
تشــكيالت خود را به شــكل فعاالنه اى 
تقويت و بازسازى كند تا براى نقش آفرينى 
در عرصه سياست آمادگى بيشترى داشته 
باشند. برخى احزاب تنها يك عنوان دارند 
و فعاليت هاى چندانى نمى كنند و در واقع 
كاركرد هاى الزم خود را انجام نمى دهند؛.

داريوش قنبرى با تأكيد به ايجاد تشكل هاى 
فراگير و ائتالف بين احزاب ادامه داد: يكى 
از ضعف هاى كنونى تعدد بيش از اندازه و 
ناكارآمدى احزاب و درواقع انجام ندادن 
كاركرد هاى حزبى اســت. آنچه رسميت 
پيدا كرده و مورد توجه واقع شــده است 
2 جريان سياسى اصالح طلب و اصول گرا 
است. اگر احزابى كه در 2 جريان سياسى 
در حال فعاليت هستند درهم ادغام شوند 
و تشكل هاى فراگير ايجاد كنند، مى توانند 
به رشــد و توســعه اقتدار سياسى كشور 

كمك كنند.
نماينــده مجلس هشــتم با بيــان اينكه 
بهترين  نيســتند  قدرت  در  اصالح طلبان 
فرصتى براى توسعه كار تشكيالتى است، 
افزود: «خوشبختانه شــرايط كشور براى 
اين كار در دولت آقاى روحانى مهيا شده 
اســت و زمينه هاى الزم و مساعدى براى 
بازســازى احزاب و تشكل ها ايجاد شده 
است. اگرحزب به معناى واقعى كلمه در 
كشور شكل بگيرد احزاب اسمى و فصلى 
هم ترغيب مى شــوند تا بــه اين احزاب 
بپيوندند. در نتيجه جريان هاى سياسى در 
كشور هويت آشكارترى پيدا مى كنند و با 
شناســنامه به فعاليت مى پردازند؛ بنابراين 
قطعاً در جريان سياسى مؤثرتر هم خواهند 

بود.»

پيش  فرصت  و  خواست 
براى  اصالح طلبان  روى 
اين  تغيير  و  بازســازى 
حــزب مى تواند فرصتى 
باشد كه احزاب در ايران 
به معنــاى واقعــى و در 
چهارچوب هاى اصلى خود 

شكل بگيرند

حواشى پيرامون اصالح طلبان پس از شكست در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى

خواست و فرصت اصالحات براى اصالح طلبان
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دارويى  گياهــان  اگــر 
به صــورت گلخانــه اى 
ماده  ميزان  شوند،  توليد 
گياهان  ايــن  در  مؤثره 
كرد،  خواهــد  تغييــر 
گياهانى كه در شــرايط 
طبيعــى و تحت تأثيــر 
رشد  محيطى  تنش هاى 
پيدا مى كننــد، تركيبات 
بيشــترى  مؤثره  مواد  و 

دارند

خبرگزارى هاخبرگزارى ها
 ejtemaei@hamedanpayam.com

مديركل استاندارد استان همدان عنوان كرد
معرفى 38 فروشنده كاالى غيراستاندارد 

به تعزيرات حكومتى استان همدان
  مديركل اســتاندارد اســتان همــدان از معرفــى 38 واحد صنفى 
توزيع كننده كاالى غيراســتاندارد به ادارات تعزيرات حكومتى استان در 

سال گذشته خبر داد.
محمد مددى در گفت وگو با بازار اظهار كرد: ســال گذشته در راستاى 
اجراى طرح «طاها» و بازرسى هاى انجام شده از شبكه توزيع سطح استان 

همدان 38 واحد صنفى متخلف به دليل فروش كاالهاى مشمول مقررات 
استاندارد اجبارى بدون عالمت استاندارد به ادارات تعزيرات حكومتى 
شهرستان هاى همدان، تويسركان، مالير، نهاوند، كبودراهنگ و اسدآباد 

معرفى شدند.
مــددى ادامه داد: تمركــز، توزيع و فروش كاالهاى مشــمول مقررات 
اســتاندارد اجبارى بدون عالمت استاندارد ايران جرم محسوب مى شود 

و مرتكبان به مجازات هاى تعيين شده با حكم دادگاه محكوم مى شوند.
وى با بيان اينكه با اجراى طرح هماهنگ استاندارد (طاها) در سطح بازار 

از كاالهاى ابالغ شده ســازمان ملى استاندارد به فراخور فصل توليد و 
توزيع بازرســى صورت مى گيرد، گفت: با اجراى اين طرح، آموزش و 
اطالع رسانى قوانين و مقررات استاندارد به واحدهاى صنفى و نخريدن 
و نفروختن كاالهاى مشمول استاندارد اجبارى بدون عالمت استاندارد 

انجام شده است.
مددى تأكيد كرد: رويكرد اداره اســتاندارد در مرحله نخســت بازرسى، 
اصالحى و به دور از فضاى جريمه اســت اما درصورت تكرار تخلف، 

واحد صنفى به تعزيرات حكومتى معرفى مى شود.

سرپرست خبرگزاري: پروين 
قادري دانشمند

نام خبرنگاران: اكرم محمدي، آذين 
رضايي

شماره تماس: 09183149040

https://www.tahlilbazaar.com/service/ProvincialEconomy/Hamedan

بقه  ســا
محتــواى  از  اســتفاده 

فعاليت  آغاز  به  مطبوعات  در  خبرگزارى ها 
نزديك  تعامل  بــه  باتوجه  برمى گردد.  وب  فضاى 

رســانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به 
اين تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشــتر قرار است هر روز 

محتواى يكى از خبرگزارى هاى اســتان را در اين صفحه تهيه و 
مهر،  فارس،  ايسنا،  ايرنا،  خبرگزارى هاى  سرپرستى  كنيم.  منتشر 
تسنيم و ســاير همكاران محترم با استقبال از اين فضا ما را در امر 

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

به ايــن عزيزان بوده و مخاطبان گرامــى ضمن آنكه روزنامه 
آمادگى توضيح و پاســخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر 

سرپرستى ها براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس 
بگيرند.

با سپاس، همدان پيام

در گفت وگوى تفصيلى با بازار عنوان شد
آزادسازى سهام عدالت و افزايش 

قدرت مالى خانوارها
■  اختصاص سهام به 1/5 ميليون همدانى

 در هفته گذشــته با مطرح شدن آزادسازى ســهام عدالت سؤاالت 
بسيارى ذهن ســهام داران را درگير كرده كه براى پاسخ به اين سؤاالت 
گفت وگويــى با مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان همدان انجام 
داده ايم. مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان با تأكيد بر اينكه 
ايــن اقدام در حــوزه اقتصاد خرد و كالن آثار خوبــى بر جا مى گذارد و 
صاحبان ســهام عدالت اين اختيار را پيدا مى كنند كه دارايى خود را به 
اشكال ديگر سرمايه تبديل كنند، افزود: اين اقدام موجب افزايش قدرت 

مالى خانوارهاى كم درآمد خواهد شد.
ســيدناصر محمودى با بيان اينكه با پايان يافتن مهلت 10 ساله تسويه 
اقساط سهام عدالت از محل سود ساليانه اين سهام، اطالعات ميزان سهام 
افراد در سامانه سهام عدالت درج شده و در 3 سال گذشته نيز هر يك از 
مشموالنى كه سهام عدالت آنها يك ميليون تومان ارزش دارد به ترتيب 
150، 175 و 205 هزار تومان سود ساليانه اين سهام را از سال 96 تا 98

دريافت كرده اند، گفت: اين ميزان ســود، بسته به ارزش سهام عدالت هر 
يك از مشموالن متغير خواهد بود.

وى با بيان اينكه ارزش سهام عدالت يك ميليون تومانى پس از گذشت 
13 ســال به حدود 13 ميليون و 900 هزار تومان رســيده و به همين 
نسبت ارزش ســهام 532 هزار تومانى نيز 13/9 برابر يعنى 7 ميليون و 
394 هزار تومان شده اســت، گفت: 90 هزار و 822 نفر از مردم استان 
همدان با داشتن برگه سهام عدالت و به دليل ثبت نام نكردن در سامانه و 
يا تأييد شماره حساب شبا نتوانسته اند سود سهام خود را دريافت كنند.

 قانونى براى ثبت نام مجدد سهام عدالت وجود ندارد
مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان با اشاره به اينكه قانونى 
بــراى ثبت نام مجدد ســهام عدالت وجود ندارد زيرا در گذشــته امكان 
ثبت نام مجدد ســهام عدالت از سوى كسانى كه مشمول نيستند، بارها 
توســط اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان به مراكز ذى ربط 
مطرح شده اســت، گفت: تاكنون محمل قانونى براى ثبت نام مشموالن 

جديد ايجاد نشده است.

محمودى با تأكيد بر اينكه شهروندان تا دهم خردادماه سالجارى فرصت 
دارند وضعيت سهام عدالت خود را مشخص كنند، افزود: روش آزادسازى 
ســهام عدالت به 2 صورت مستقيم و غيرمستقيم است و اگر سهامداران 
ســهام عدالت فقط مايل به انتخاب روش آزادســازى به صورت مستقيم 
باشند مى توانند تا دهم خردادماه سال به سامانه الكترونيكى سهام عدالت 
يعنى www.samanese.ir مراجعه كنند و اگر سهامداران مايل به 
استفاده از روش غيرمستقيم براى آزادسازى سهام عدالت خود هستند، 
نيازى به مراجعه به سامانه الكترونيكى سهام عدالت نخواهند داشت زيرا 
اين روش به صورت پيش فرض، براى ســهامداران در نظر گرفته شــده 

است.
وى با بيان اينكه با انتخاب روش ســهام دارى مســتقيم مالكيت سهام 
عدالت به طور مستقيم و بدون هيچ واسطه اى به فرد انتقال مى يابد و پس 
از گذشت 2 ماه، درصورت داشتن كد بورسى اين سهم به پرتفوى (سبد 
سرمايه گذارى) فرد اضافه خواهد شد، گفت: در اين صورت فرد سهام دار 

مى تواند آن را بفروشد و يا به تعداد آن اضافه كند.
محمودى با اشاره به اينكه اگر فرد سهام دار كد بورسى ندارد و قصد دارد 
مديريت اين ســهام را به طور مستقيم برعهده گيرد ابتدا بايد در سامانه 
ســجام ثبت نام كرده و سپس به وب ســايت يكى از كارگزارى ها براى 
دريافت كد بورســى مراجعه و در آنجا پس از ثبت نام احراز هويت شود، 
گفت: درصورت انتخاب آزادسازى به روش غيرمستقيم مالكيت و مديريت 
سهام عدالت فرد از طريق شركت هاى سرمايه گذارى استانى ساماندهى 
مى شود و فرد حق انتقال به غير و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت.

وى بــا بيان اينكه روش مســتقيم براى افرادى كه با بازار بورس آشــنا 
هســتند بسيار خوب اســت، اما براى افرادى كه اطالعات كافى و امكان 
تحليل صورت هاى مالى را ندارند روش غيرمســتقيم بهتر است، گفت: 

شهروندان در زمينه سهام عدالت عجله نكنند.
محمودى گفت: با توجه به اين كه هر فرد تنها يك بار قادر به تعيين روش 
مديريت خواهد بود پيشــنهاد مى كنيم در اين زمينه عجله نكرده و ابتدا 
جوانب امر سنجيده شود. مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان تأكيد 
كرد: اگر فرد در زمينه خريد و فروش سهام در بورس سررشته ندارد و يا 
زمان كافى براى مديريت اين موضوع را ندارد مديريت غيرمستقيم براى 

وى مفيدتر خواهد بود.

گفت وگو

خبر

  وجــود گونه هــاى مختلف گياهــان دارويى اعم از 
پرورشــى و يا خودرو در همــدان اين منطقه را به يكى 
از مهم ترين قطب هاى توليــد اين گياهان تبديل كرده 
به طورى كــه 90 درصد گياه رازيانــه و 60 درصد گياه 

گشنيز كشور در اين استان توليد مى شود.
امروزه حتى با وجود توسعه صنعت داروسازى همچنان 
برخى گياهان دارويى بــراى درمان بيمارى و يا تقويت 
بدن در اولويت اســتفاده مردم قرار دارد، هرچند سابقه 
اســتفاده از اين گياهان در همدان بســى طوالنى است 
تا جايى كه بوعلى ســينا، حكيم و پزشك بزرگ ايرانى 
در كتاب قانون نام بســيارى از گياهان دارويى مختص 

همدان را براى درمان بيمارى ها ذكر كرده است.
گياهانى از جمله بابونه، آويشــن، بومادران، گل كوفته، 
شيرين بيان، گل گاوزبان، نعناع و خاكشير تنها بخشى از 
صدها گونه خودرو گياهان دارويى در همدان هستند و 
در كنار آنها گياهانى مانند سير، موسير، رازيانه، گشنيز، 
ســياه دانه نيز تنها گونه هايى از گياهان دارويى پرورشى 

همدان محسوب مى شوند.
در ميــان 300 و اندى گونه گياهى موردنظر در اســتان 
همدان، برخى شهرستان هاى اين استان در كشت گونه اى 
خاص نمونه هســتند به طورى كــه رتبه هاى برتر توليد 
گشنيز به شهرســتان نهاوند، سير به همدان و رازيانه به 
شهرستان رزن اختصاص دارد كه اين امتياز نشان از وجود 

ظرفيت قوى در اين حوزه در استان همدان دارد.
كارشناسان بخش كشاورزى هم نظر با كارشناسان حوزه 
اقتصادى توجه به ظرفيت هاى گياهان دارويى را بسترى 
براى توســعه اشتغال عنوان مى كنند و معتقدند مى توان 
از اين ظرفيت بى نظير براى ايجاد اشــتغال و رونق كشت 

گياهان دارويى در همدان بهره برد.
 كشت رازيانه در 2 هزار هكتار از اراضى رزن

مدير جهاد كشــاورزى رزن در هميــن  باره در گفت وگو 
با بازار با اشــاره به اينكه در ســطح 2 هزار هكتار اراضى 
شهرستان رازيانه كشت مى شــود، اظهار كرد: بر اساس 
پيش بينى هاى انجام شده 5 هزار تن رازيانه در رزن توليد 

مى شود.
محمود فتحى با اشــاره به اينكه كشت رازيانه در رزن با 
قوت دنبال مى شود و احتمال افزايش كشت وجود دارد، 
ادامه داد: سال گذشته جشنواره اى براى رازيانه برگزار شد 
و برگزارى اين جشنواره در سال جارى هم در برنامه جهاد 

كشاورزى رزن قرار دارد.
وى با اشــاره به اينكه يك واحد بســته بندى رازيانه در 
شهرستان رزن در حال ايجاد است، بيان كرد: واسطه ها و 
دالل ها رازيانه رزن را براى صادرات از كشاورز خريدارى 

مى كنند كه با ايجاد واحد بســته بندى ارزش افزوده اين 
گياه بيشتر خواهد شد.

شهرستان رزن قطب كشت رازيانه است به نحوى كه 90 
درصد رازيانه كشور در اين شهرستان توليد مى شود .

فتحى با اشــاره به اينكه به دنبال ثبــت جهانى رازيانه 
هستيم، افزود: شهرستان رزن قطب كشت رازيانه است 
بــه نحوى كــه 90 درصد رازيانه كشــور در رزن توليد 
مى شــود.وى با بيان اينكه براى كشاورزان درآمد بسيار 
مهم اســت، افزود: يكى از مشكالت كشاورزان در زمان 
برداشــت رازيانه، برداشت به صورت دســتى است زيرا 
قابليت برداشــت با كمباين را نــدارد و همين موضوع 

نيروى كار و هزينه زيادى مى خواهد.
فتحى با اشــاره به اينكه رازيانه گياه پر آب برى نيســت، 
افزود: در 4 روســتاى رزن تمام كشاورزان به كشت گياه 

رازيانه اشتغال دارند.
 وجود 315 گونه گياهى دارويى و صنعتى در 

استان همدان
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى 
همدان نيز با بيان اينكه در كل كشور 8 هزار گونه گياهى 
وجــود دارد، اظهار كرد: از اين تعداد 2 هزار گونه دارويى 
اســت و يا كاربردهاى دارويى، صنعتى، خوراكى و معطر 

دارد.
قاسم اسديان با اشــاره به اينكه در استان همدان هزار و 
658 گونه گياهى وجود دارد، ادامه داد: تقريباً 99 درصد 
گونه هاى گياهى استان همدان را مركز تحقيقات كشاورزى 

استان همدان جمع آورى كرده است. 
وى با اشــاره به اينكه از هزار و 658 
گونه گياهى شناسايى شده در استان 
همدان، 315 گونه گيــاه دارويى و 
صنعتى اســت كه در استان همدان 
وجود دارند، بيــان كرد: اين گياهان 
در اقصى نقاط اســتان همدان اعم 
از ارتفاعات كوهســتان و نقاطى كه 
شخم نشــده و دستكارى در آنها رخ 
نداده، اغلب به صورت مرتع و درصد 
كمى به صورت جنگل هاى پراكنده در 

استان همدان ديده مى شوند.
زير  سطح  هكتار  هزار   20 
كشت گياهان دارويى در استان 

همدان
رئيــس مركز تحقيقــات و آموزش 
كشــاورزى و منابع طبيعى اســتان 

همدان با بيان اينكــه برخى گياهان دارويى در ارتفاعات 
و نقاط صعب العبور و نقاطى با برون زدگى سنگى مانده اند، 
افزود: اين گياهان دارويى قابليت بهره بردارى با ارائه طرح 

بهره بردارى زيرنظر اداره كل منابع طبيعى وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه سطح زير كشت گياهان دارويى در 
اســتان همدان حدود 20 هزار هكتار است، ادامه داد: در 
استان همدان گياهان دارويى مختلفى كه جنبه زراعى و 

يا صنعتى دارد، زير كشت قرار دارند.

اسديان با اشــاره به اينكه حدود 80 
درصد رازيانه كشور در شهرستان رزن 
توليد مى شود، يادآور شد: با توجه به 
شرايط اقليمى و نياز كم به آب در اين 
شهرســتان قابليت استقرار اين گياه 

وجود دارد.
وى در ادامه به نحوه كشت گشنيز در 
شهرستان نهاوند پرداخت و با اشاره به 
اينكه بيش از 60 درصد گشنيز كشور 
در شهرســتان نهاوند توليد مى شود، 
تصريح كرد: شهرســتان هاى رزن و 
نهاوند به صورت تخصصى به اين حوزه 

پرداخته اند.
 معرفى 25 گونه گياه دارويى 

براى پرورش در همدان
اسديان با اشــاره به اينكه در برخى 
امكان  همدان  استان  شهرستان هاى 
كار بــر روى يك گونه گياهى خاص وجــود دارد، ادامه 
داد: مركز تحقيقات استان همدان بيش از 25 تا 20 گونه 
گياهى را مشــخص كرده كه قابليت زراعى، ارزش افزوده 
باال و امكان رشــد گسترده در استان را دارد. وى با اشاره 
به اينكه زمينه كشت گل محمدى نيز به عنوان يك گياه 
مهم فراهم شده است، افزود: در استان همدان حدود 300 

هكتار گل محمدى كشت مى شود.
اسديان با اشــاره به اينكه امكان كشــت گياهى مانند 

زعفران در برخى نقاط اســتان همدان وجود دارد، بيان 
كــرد: در ســطح 200 هكتار از اراضى اســتان همدان 

زعفران كشت مى شود.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى 
همدان در ادامه با اشاره به اينكه امكان كشت نعناع فلفلى، 
بادرنجبويه، آويشــن، اسطخودوس، رزمارينوس، گل گاو 
زبان، مريم گلى، مفراح، گل كوفته، ســر خار گل، كنگر 
فرنگى يا آرتيشيو در استان همدان وجود دارد، ادامه داد: 
همدان با توجه به ارتفاعى كه از سطح دريا دارد، شرايط 
اقليمى خاص، پستى و بلندى مى تواند زمينه رشد بسيارى 

از گياهان را پاى دامنه ها و دشت ها فراهم كند.
اسديان با اشاره به اينكه خوشبختانه اقبال عمومى مردم 
براى كشت گياهان دارويى زياد شده است، تصريح كرد: 
بيشــتر گياهان دارويى به كم آبى و شرايط سخت گرما و 
فصل هاى خشك مقاوم هستند و اين گياهان اغلب يك 
سال كشت مى شود و چندين سال مورد بهره بردارى قرار 
مى گيرد. وى با بيان اينكه مى توان كشت گياهان دارويى 
را بسيار توسعه داد، افزود: در كنار توسعه كشت گياهان 
دارويى مى توان مزارعى به صورت كلكسيون هاى مختلف 
داشت كه بتوان توليدات گياهان، توليدات نشاء گياهان، 
توليدات عرقيات گياهى، اسانس گيرى گياهان و تهيه بذر 

گياهان دارويى را پرورش داد.
 همدان مســتعد ورود تخصصــى به توليد 

گياهان دارويى 
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و منابع طبيعى 
همدان با اشــاره به اينكه استان همدان زمينه و استعداد 
دارد تا در زمينه گياهان دارويى به صورت تخصصى ورود 
پيدا كند، افزود: كارگاه ها و صنايع زيادى مى تواند در اين 

زمينه فعال شود.
اسديان با اشاره به اينكه همدان همچنين در زمينه توسعه 
و صادرات گياهان دارويى به ساير استان ها مى تواند موفق 
باشــد، ادامه داد: شــرايط اقليمى و خاك استان همدان 
مناســب توسعه كشت گياهان دارويى است و با توجه به 
محدوديت منابع آب اســتان نياز آبى گياهان دارويى كم 
اســت. وى در ادامه درباره امكان كشــت گياهان دارويى 
به صورت گلخانه اى تأكيد كرد: امكان كشت برخى گياهان 
دارويى به صورت كشــت گلخانه اى وجود دارد اما يكى از 
عوامل مؤثر در گياهان دارويى براى داشــتن ماده مؤثر و 
اسانس بيشتر و تركيباتى كه موجب دارويى شدن آن ها 

مى شود، تنش هاى محيطى است.
اســديان با اشــاره به اينكه اگر گياهان دارويى به صورت 
گلخانه اى توليد شــوند، ميزان ماده مؤثره در اين گياهان 
تغيير خواهد كرد، افزود: گياهانى كه در شرايط طبيعى و 
تحت تأثير تنش هاى محيطى رشد پيدا مى كنند، تركيبات 

و مواد مؤثره بيشترى دارند.
با اين تفاسير آنچه مسلم است با توجه به ظرفيت استان 
همــدان از نظر اقليم، خاك و تعداد باالى گياهان دارويى 
و صنعتــى مى توان گفت كه اين حــوزه يكى از بهترين 
ظرفيت هاى كشاورزى استان همدان به شمار مى رود زيرا 
در كنار كشــت اين گياهان كه اغلب به صورت روزمره در 
زندگى مردم مورد استفاده قرار مى گيرد، مى توان صنايع 
تبديلى از جمله بســته بندى، عرقيات و اسانس گيرى و...  

ايجاد كرد و در حوزه اشتغالزايى گامى مؤثر برداشت.

بازار از همدان گزارش مى دهد

اقتصاد گياهان دارويى زمينه ساز اشتغال پايدار
 ■ جادوى طبيعت را دريابيم

 مديــركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
همــدان از تخصيص 3 هــزار و 690 ميليارد ريال 
تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايى 

و عشايرى همدان خبر داد.
به گزارش بازار، احمد توصيفيان در نخستين جلسه 
كارگروه اقتصاد، اشتغال و ســرمايه گذارى استان 
همدان در ســالجارى گفت: بر اســاس نتايج طرح 
آمارگيــرى نيروى كار مركز آمار ايران نرخ بيكارى 
اســتان همدان در زمســتان 1398 با كاهش 1/3
درصدى نســبت به فصل زمستان سال 97 به 9/3

درصد رسيده است.
وى با بيــان اينكه مركز آمار ايــران ميانگين نرخ 
بيكارى 4 فصل ســال گذشته اســتان همدان را 
7/4 درصد اعالم كرده اســت، گفت: نرخ مشاركت 
اقتصادى بــا 0/8 درصد افزايش بــه 45/5 درصد 
رســيده و نرخ بيكارى نسبت به سال گذشته 0/9

درصد كاهش نشان مى دهد.
 نرخ بيكارى ســال 97 استان همدان 

8/3 درصد بوده است
توصيفيان با بيان اينكه نرخ بيكارى سال 97 استان 
همدان 8/3 درصد بوده اســت، گفت: بر اين اساس 
اســتان همدان پس از اســتان خراسان جنوبى در 
جايگاه دوم قرار دارد. وى درباره طرح تســهيالت 
اشــتغال پايدار در مناطق روستايى و عشايرى نيز 
گفت: سهم اســتان همدان از 4 مرحله تخصيصى 

مبلغ 3 هزار و 690 ميليارد ريال است.
وى گفت: از اين ميزان بانك كشاورزى يك هزار و 
653 ميليارد ريال، توسعه تعاون 679 ميليارد ريال، 

پست بانك 641 ميليارد ريال و صندوق كارآفرينى 
اميد 717 ميليــارد ريال را تخصيــص داده اند و 
عملكرد اســتان همدان در جذب تسهيالت 4 هزار 
و 346 ميليارد ريال معادل 118 درصد ســهميه با 

پيش بينى اشتغال 6 هزار و 577 نفر بوده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
افزود: بانــك كشــاورزى 131 درصــد، صندوق 
كارآفرينى اميد 121 درصد و بانك توسعه تعاون و 
پست بانك 100 درصد تحقق سهميه را داشتند كه 
اين امر برآيند تعامل و همكارى خوب دستگاه هاى 
اجرايى، كميته هاى فنى اســتانى و شهرســتانى و 
حمايت اســتاندارى و فرماندارى ها در ســال رونق 
توليد بوده و اســتان همدان در ســال رونق توليد 

موفق بوده و مصمم در تحقق جهش توليد است.
بيشــترين طرح هاى اشــتغالزا به رســته هاى دام 
صنعتى، مبلمان و مصنوعات چوبى، صنايع تبديلى، 

پوشاك و گلخانه مرتبط مى شود.

توصيفيان در ادامه ضمن ارائه گزارش تســهيالت 
روســتايى به تفكيك دســتگاهى و شهرســتانى 
اظهاركرد: همــدان ازنظر كيفيت از اســتان هاى 
پيشــرو بوده و با توجه به برگزارى هفتگى جلسات 
كميته فنى استانى و شهرستانى جلسات نظارت با 
محوريت معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
برگــزار و طرح هاى مصوب بر اســاس آئين نامه و 
بخشــنامه هاى مربوطه پيگيرى شــده اســت، به 
طوريكه بيشترين طرح ها به رسته هاى دام صنعتى، 
مبلمان و مصنوعات چوبى، صنايع تبديلى، پوشاك 

و گلخانه مرتبط مى شود.
وى افزود: 97 درصد طرح هاى عقد قرارداد شــده 
طرح هاى ايجادى و توســعه اى و تنها 3 درصد در 
قالب سرمايه در گردش پرداخت شده و طرح هاى 
بسيارى در دست بررسى بانك هاى عامل است كه 
پس از ابالغ اعتبار سال جديد و پرداخت تسهيالت 

به اين طرح ها انجام خواهد شد.

مديركل تعاون،كار و رفاه اجتماعى همدان عنوان كرد
تخصيص 3690 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال پايدار 

در مناطق روستايى و عشايرى همدان

مدير امور طيور جهادكشاورزى همدان:
ظرفيت تونل انجماد كشتارگاه طيور همدان به 40 تن افزايش يافت

  مدير امور طيور سازمان جهادكشاورزى همدان از تجهيز كشتارگاه هاى طيور استان به تونل انجماد خبر داد 
و گفت: ظرفيت تونل انجماد كشتارگاه طيور همدان به 40 تن افزايش يافت.

عليرضا قره گوزلو در گفت وگو با بازار با اشاره به ضرر و زيان ناشى از كرونا به واحدهاى مرغدارى استان همدان 
اظهار كرد: با توجه به پيش بينى مرغداران براى بازار شب عيد در استان همدان 17 درصد بيشتر از سال گذشته 

جوجه ريزى انجام شد اما با شيوع كرونا و از دست رفتن بازارهاى عمده و صادراتى، مرغداران متضرر شدند.
وى با بيان اينكه 3 ميليون قطعه جوجه ريزى براى شــب عيد در اســتان همدان انجام شــده بود، عنوان كرد: 

جوجه ريزى استان همدان زياد نبود بلكه با توجه به وضعيت بازار برنامه ريزى صورت گرفت.
قره گوزلــو اظهــار كرد: دولت در راســتاى كاهش ضرر و زيان مرغــداران در زمينه خريد مــرغ ورود كرد اما 

محدوديت هايى در استان همدان وجود داشت.
وى با اشــاره به اينكه از 6 كشتارگاه موجود در استان تنها 2 كشتارگاه داراى تونل انجماد است، گفت: ظرفيت 

تونل انجماد كشتارگاه همدان به 40 تن و مالير به 20 تن افزايش يافت.
وى با اشاره به پايين بودن ظرفيت انجماد كشتارگاه هاى همدان گفت: طبق برنامه ريزى انجام شده 6 كشتارگاه 

طيور در استان به تونل انجماد مجهز مى شوند تا در مواقع اضطرارى با مشكل مواجه نشويم.
قره گوزلو با تأكيد بر اينكه در بحث پرورش طيور فقط واحدهاى مرغ گوشتى همدان متضرر شدند، ادامه داد: در 

بحث پرورش بوقلمون نيز قيمت كاهش داشته و حاشيه سود اين واحدها كمتر شده است.

رئيس سازمان جهادكشاورزى همدان عنوان كرد
پيش بينى خريد تضمينى 520 هزار تن گندم در استان همدان

  رئيس سازمان جهاد كشاورزى همدان از پيش بينى خريد تضمينى 520 هزار تن گندم كشاورزان اين استان 
با نرخ دولتى خبر داد.

منصور رضوانى جالل در گفت وگو با بازار اظهار كرد: امســال و بر اســاس پيش بينى ها با توجه به وضعيت 
مطلوب بارش ها و اقدامات انجام شده از 410 هزار تن سطح زير كشت گندم آبى و ديم در استان بيش از 750 

هزارتن گندم برداشت شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان افزود: نرخ خريد تضمينى مصوب دولت براى هر كيلوگرم گندم 

2 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه اين قيمت نسبت به نرخ تضمينى سال گذشته 45 درصد افزايش داشته دارد، عنوان كرد: بيش 

از 60 كميسيون خريد گندم در 60 نقطه جغرافيايى استان همدان فعال خواهند شد.
رضوانى جالل همچنين از آغاز طرح سرشــاخه كارى باغ هاى گردو در شهرســتان اسدآباد خبر داد و گفت: 
اسدآباد داراى هزار و 600 هكتار باغ گردو است كه درحال حاضر افزون بر 16 هزار پيوندك براى سرشاخه كارى 

اين باغ ها تهيه و مقرر شده در 50 هكتار از باغ هاى گردو طرح مشاركتى سرشاخه كارى انجام شود.
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه طرح سرشاخه كارى 50 هكتار از باغ هاى گردو 
شهرســتان از يكم ارديبهشت ماه آغاز شــده و به مدت يك ماه ادامه خواهد داشــت، افزود: امسال اين طرح 
به صورت مشاركتى اجرا مى شود و 50 درصد مشاركت از سوى دولت و 50 درصد توسط بهره بردار باغ خواهد 
بود. وى تعداد بهره برداران باغ هاى گردوى شهرستان اسدآباد را 2 هزار نفر برشمرد و اضافه كرد: هزار و 600 

نفر از باغداران گردو متقاضى اجراى طرح سرشاخه كارى باغ هاى خود هستند.
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خبر

عرضه و تقاضاى واقعى، قربانى 
واسطه هاى خرده سرمايه دار

مهدى ناصرنژاد»
 اقتصــاد مبتنى بر عرضــه و تقاضا در جامعه مــا از همان ابتداى 
شــكل گيرى خود روى خشــت كج بنا شده اســت و به همين دليل 
به آســانى و در كوتاه مدت و ميان مدت غيرقابل اصالح مى باشد. يكى 
از علت هاى اصلى نابه سامان بودن قاعده عرضه و تقاضا در جامعه ما، 
اتكا به اقتصاد سنتى است و بديهى است اقتصاد سنتى نه تنها در جامعه 
ما بلكه در هر ناكجاآبادى در يد قدرت واسطه ها است و اين واسطه ها 
هستند كه بدون درنظر گرفتن حقوق و واقعيت زندگى توليدكنندگان 
اصلى و منابع ملى و فقط براى منافع خودشــان مى برند و مى دوزند و 

قيمت تعيين مى كنند. 
مشــكل بزرگ و غيرقابل درمان اقتصاد جامعه ما هميشــه اين بوده 
اســت كه يا بازار در ركود كامل اســت و تمام صاحبان كسب وكار و 
توليدكننده و كارخانه دار، دست روى دست گذاشته و بيكار نشسته اند 
و از زمين و زمان گله مند هســتند و يا اينكه برعكس، يعنى بازار در 
رواج و اوج بده و بســتان ها و به قول اهالى اقتصاد، تقاضا باال است، 
كه در اين صورت واســطه ها وارد كار مى شوند و پول هاى راكد و باد 
كرده در خدمت تقاضاى كاذب قرار مى گيرد و قيمت ها لحظه به لحظه 
باال و باالتر مى رود و به جايى مى رسد كه مصرف كننده واقعى قدرت 
خريد خود را از دســت مى دهد و ســرش اغلب بدون كاله مى ماند. 
به دليل همين علت ها اســت كه مفهوم واقعى عرضه و تقاضا كه بايد 
در خدمت رشــد توليد و يا به عبارتى جهش توليد كه امسال مقيد آن 
هســتيم، هرگز در جامعه ما معنا پيــدا نمى كند، چون تقاضايى كه بر 
اساس ميل و دخالت واسطه ها شكل بگيرد، حتى به چرخه سالم توليد 
و توسعه درســت اقتصادى هم ضربه مى زند و آفت مى رساند چون 
بر اثر تورم ناشــى از چنين شــرايط و باال رفتن غيرمتعارف قيمت ها 
كه زنجيروار به هم مرتبط مى باشــند، مواد اوليه مورد نياز چرخه هاى 
توليــدى را تحت تأثير قرار مى دهد و كارخانــه دار و توليدكننده هيچ 

سودى از تقاضاى واقعى در بازار نخواهد برد!
لوازم خانگى از جمله محصوالتى است كه در جامعه امروز و به لحاظ 
تغييــر الگوهاى خانه دارى در نزد خانواده هــاى رو به تجدد ايرانى با 
تقاضاى بااليى روبه رو اســت و اين كاالها صرف نظر از توليد داخلى 
يــا وارداتى بدون آن هم اينك به يك چالــش اصلى در قدرت توليد 
داخل يا مجازى وارداتى و درنهايت قيمت هاى بسيار باال و كمرشكن، 

تبديل شده است.
در اين خصوص، پس از ماه ها ركــود كلى بازار و به خصوص لوازم 
خانگى به داليل مختلف از جمله كرونا، خبر مى رســد كه اين روزها 
بــازار لوازم خانگى دارد به سراشــيبى تقاضــاى واقعى و در همين 
ارتباط تقاضاى ســاختى و واسطه بازارى مى افتد! گفته مى شود يكى 
از علت هاى اصلى كمبودهاى مصنوعى و افزايش روزانه قيمت لوازم 
خانگى و برقى، شــايعه جهش قريب الوقوع قيمت ارز مى باشــد كه 
خدا كند اينگونه نباشــد. در اين ارتباط به نقل از منبع غيررســمى و 
دست اندركاران خريد و فروش لوازم خانگى از جمله نمايندگى هاى 
مجاز، كارخانه داران درخواســت نمايندگى هــاى فروش براى تأمين 
نياز مشــتريان را مسكوت گذاشته و مثًال در مقابل درخواست يكصد 
دستگاه از هر وسيله مانند لباس شــويى يا ظرف شويى يا اجاق گاز و 
وسيله هاى اينچنينى، بيشتر از 5 دســتگاه براى نمايندگى شهرستانى 
ارسال نمى كند و به همين علت قيمت نامتعارف بسيارى لوازم خانگى 
پرتقاضا در بازار همدان در روزهاى اخير با درصدهاى چشــمگيرى 

باال رفته است. 
نكته قابل تأمل اينجاســت كه چــرا بايد خيلــى از كارخانه داران و 
توليدكنندگان داخلــى كه اين روزها پاســخ اينترنتى تقاضاكنندگان 
و مصرف كننده هــاى واقعى خود را نمى دهند، با شــيوه عملى غلط، 
عرصه  را براى واسطه هاى دســت اول و دوم و چندم باز مى گذارند 
تا راه دسترســى  آســان كاالهاى مورد نياز و پرمصرف براى مردم و 
مصرف كننده هاى واقعى بســته شــود. واقعيت اين است در جامعه 
وارونه و بدون ضابطه اقتصادى ما، توليدكنندگان بيشتر از اينكه مردم 
را بشناسند، به واسطه هاى بازار خرد بها مى دهند، زيرا همين واسطه ها 
هستند كه عامل اصلى ايجاد بازار سياه و كاذب هستند و به هر طريق 
در آب گل آلود است كه ماهى گيران فرصت طلب كار خود را مى كنند! 
و متأســفانه دود چنين بلواى اقتصادى به چشم خدمتگزاران واقعى 
جامعه اقتصادى هم مى رود و شــايد آرمان مقدس جهش توليدى در 

چنين شرايطى تحقق نيابد.

آيا ارزش و قيمت سهام عدالت 
افزايش پيدا مى كند؟

 فــروش فورى و بدون فكر ســهام عدالت در بــورس و دريافت 
نقدينگى آن، موجب محروم شدن افراد از سودآورى و افزايش قيمت 

سهام پرتفوى سهام عدالت در بازه حداقل يك سال آينده، مى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سؤاالتى وجود دارد كه همواره 
ذهن افراد ســهامدار سهام عدالت را درگير كرده است. از جمله اينكه 
چگونه ســهام عدالت خود را بفروشــيم و چرا نفروشيم؟ با توجه به 
ركوردزنى شاخص كل بورس ايران در بهار سال 1399 و احتمال تداوم 
اين روند تا ســال 1400 هجرى شمسى و عبور شاخص كل از كانال 
3 ميليون واحدى، شــاهد افزايش قيمت سهام بيش از 500 شركت در 
بازار بورس ايران ظرف 12 ماه آينده خواهيم بود كه اين موضوع، سبب 
رشد تمام سهام پرتفو ســهام عدالت تا يكسال آينده مى شود. بنابراين 
فروش فورى و بدون فكر سهام عدالت در بورس و دريافت نقدينگى 
آن، موجب محروم شدن افراد از سودآورى و افزايش قيمت سهام پرتفو 

سهام عدالت در بازه حداقل يك سال آينده، مى شود.
اگر ســهام عدالت خود را نگهدارى كنيد، سهام مشمول سهام عدالت 
در ســال هاى آينده، هم افزايش قيمت پيدا مى كند و هم سود نقدى به 
شــما پرداخت مى شود و هم پس از افزايش سرمايه از تجديد ارزيابى 

دارايى هاى پرتفو سهام عدالت، سهم شما افزايش پيدا مى كند. 

قدرت نمايى كرونا در مقابل كارگران
كرونا؛ آغازى بر يك ركود اقتصادى 

در جهان
 يك فعال اقتصــادى با بيان اينكه كرونا آغــازى بر يك ركود 
اقتصادى در جهان اســت، گفت: يكى از پيامدهاى كرونا اين است 
كه در بزرگ ترين قدرت اقتصادى جهان تأثيرات زيادى ايجاد كرده 

و بزرگ ترين نرخ بيكارى در آمريكا حادث شده است.
رحمــان نــادى در نشســت بررســى مشــكالت اقتصــادى ناشــى 
ــود،  ــرده ب ــزار ك ــازى برگ ــورت مج ــنا به ص ــه ايس ــا ك از كرون
ــف  ــاى مختل ــر اقتصاد ه ــا ب ــر كرون ــه تأثي ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
يكســان نيســت، اظهــار كــرد: اقتصادهــاى متكــى بــر گردشــگرى 

ــا داشــتند. ــرات منفــى بيشــترى از بحــث كرون تأثي
نادى با اشــاره به چرخه تأثير كرونا بــر توليدكنندگان، بيان كرد: 
بــا كاهش خريد مردم و به تبع آن كاهــش درآمد واحدهاى خرد 
اقتصادى، اين واحدها نتوانســتند تعهدات مالــى خود را به موقع 
وصول كنند و وجــوه خود را به توليدكننــدگان بازگردانند و در 
نتيجــه منابع درآمدى توليدكنندگان نيز كاهش يافته و كارخانه ها با 
كاهش توليد روبه رو شدند كه اين امر منجر شده ركودى در كسب 

و كارها نهادينه شود.
اين فعال اقتصادى با بيان اينكه متأســفانه در اســتان همدان بيش 
از 9 هزار نفر شــغل خود را از دســت داده اند، يادآور شــد: البته 
تعداد بيكارشدگان از اين آمار بيشتر خواهد بود زيرا عده اى تحت 
پوشــش بيمه نيستند و اين مسائل چالش هايى است كه كرونا براى 

اقتصاد كشور رقم زده است.
دبير اتاق تعاون اســتان همدان تأكيد كــرد: پرداخت وام يك ميليون 
تومانى از طرح هاى كوتاه مدتى است كه البته اين مبلغ فقط تا يك ماه 
مى تواند يك خانواده را حفظ كند و مستأجران و اقشار ضعيف جامعه 

كه درآمدهاى زير 2 ميليون تومان دارند، حتماً آسيب مى بينند.
وى بــا تأكيد بر اينكــه بايد در ميان مدت بر روى شــركت ها كار 
شــود، ادامه داد: در بلندمدت بايد سياســت هاى كالن اقتصادى و 
بســته جامع حمايتى طراحى شود تا بتواند بر چالش هاى اقتصادى 

ايجادشده، موفق شود.

نادى با اشــاره به اينكه دولت درگير تبعــات كوتاه مدت ويروس 
كرونا اســت، يادآور شــد: طرح دولت براى مقابلــه ميان مدت و 
بلندمــدت با كرونا را نديده ايم و منتظر هســتيم كه دولت طرح و 

برنامه خود را ارائه دهد.
اين فعال اقتصادى تأكيد كرد: دولت بسيارى از بنگاه هاى دولتى را 
در بورس عرضه مى كند تا كسرى بودجه را جبران كند اما با انتشار 
اوراق قرضه به نوعــى نقدينگى را افزايــش داده كه در بلندمدت 

موجب تورم وحشتناكى خواهد شد.
 حقوق كارگران تعديل شده هنوز پرداخت نشده است

دبير خانه كارگر همدان نيز در ادامه با اشــاره به تعديل و بيكارى 
بيــش از 9 هزار كارگــر و نيروى كار در همــدان، گفت: حقوق 
كارگران تعديل و بيكارشــده از بابت ويــروس ركرونا هنوز داده 

نشده است و مسئوالن بايد پاسخگو باشند.
ــن  ــنگ زيري ــه س ــران هميش ــه داد: كارگ ــى ادام ــز اصالن چنگي
آســياب بودنــد و در تمامــى ميدان هــا حضــور داشــته و از 
جــان مايــه مى گذارنــد؛ بنابرايــن انتظــار داشــتيم ســازمان 
تأميــن اجتماعــى حداقــل حقــوق را بــه آنهــا پرداخــت مى كــرد 

ــت. ــده اس ــام نش ــن كار انج ــفانه اي ــه متأس در حالى ك
وي با بيان اينكه كسانى كه براى بيمه بيكارى ثبت نام مى شوند بايد 
حتمًا مشمول قانون كار باشــند، خاطرنشان كرد: در استان همدان 
آمــار دقيقى از تعــداد كارگاه هايى كه به دليــل كرونا تعطيل و يا 
غيرفعال شــده اند، وجود ندارد اما براساس اعالم اداره كار بيش از 
13 هــزار نفر كارگر براى دريافــت بيمه بيكارى ثبت نام كردند كه 
پــس از پااليش 9 هزار و 200 نفر مشــمول دريافت بيمه بيكارى 

شناخته شدند.
9393 نفر مشمول دريافت بيمه بيكارى هستند

معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان 
نيز در گفت وگو با ايســنا، از ثبت نام بيش از 9 هزار نفر در سامانه 
بيمه بيكارى خبر داد و گفت: بيش از 13 هزار نفر در ســامانه بيمه 
بيكارى ثبت نام كردند كه از اين تعداد 9 هزار و 393 نفر مشــمول 

دريافت بيمه بيكارى شناخته شدند.
حميدرضا اســالمى با اشاره به اينكه بيشــترين ثبت نام در سامانه 
بيمه بيكارى از سوى واحدهاى خرد و كوچك صنفى بوده است، 
تصريح كرد: بيشــترين مشاغل ثبت نامى در ســامانه بيمه بيكارى 
مربوط به 10 رســته شــغلى كه در دوران كرونا فعاليت نداشتند، 

بوده است.
اســالمى با بيان اينكه افرادى كه به  دليل شــرايط كرونايى بيكار 
شــدند تا پايان ارديبهشت فرصت دارند در ســامانه بيمه بيكارى 
ثبت نام كننــد، ادامه داد: هنوز ابالغيه رســمى درباره تمديد زمان 

ثبت نام بيمه بيكارى به استان ها داده نشده است.
ــام  ــراد ثبت ن ــه اف ــى ب ــوز پرداخت ــه هن ــر اينك ــد ب ــا تأكي وى ب
ــادآور شــد:  ــه اســت، ي ــكارى صــورت نگرفت ــه بي شــده در بيم
ــكارى  ــه بي ــراى بيم ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار ميلي ــت 5 ه دول

ــت. ــه اس ــر گرفت ــا درنظ ــى از كرون ناش

از پس انداز بلندمدت در بانك ها بپرهيزيد
 يك كارشــناس اقتصادى با بيان اينكه آزادســازى ســهام عدالت منجــر به افزايش 
دارايى هاى نقد دارندگان اين سهام و قدرت خريد آن ها مى شود، به مردم توصيه كرد تا در 

اين شرايط از سپرده گذارى پس انداز بلندمدت در بانك ها پرهيز كنند.
كامران ندرى درباره تأثيرات آزادســازى سهام عدالت بر اقتصاد و معيشت مردم، اظهار 
كرد: اين اقدام تغييرى در شيوه مديريت بنگاه ها ايجاد نمى كند، بنابراين، آزادسازى اين 
ســهام به دارندگان آن ها اجازه مى دهد تا آن را در بازار بســته به قيمتى كه در بورس 
پيدا مى كند و با توجه به وضعيت بازار سرمايه، پيش بينى مى شود كه قيمت قابل قبولى 

پيدا كند. در نتيجه اين امر، ميزان دارايى هاى نقد مشــموالن اين نوع سهام افزايش پيدا 
مى كند.

 افزايش قدرت خريد مردم با آزادسازى سهام عدالت 
وى به ايسنا گفت: آزادسازى سهام عدالت به طور موقت مى تواند يك قدرت خريدى را 
بسته به قيمت سهام براى دارندگان اين نوع سهام فراهم كند. اما نمى توان انتظار داشت كه 

آزادسازى اين سهام، مشكالت اقتصادى اكثريت مردم را حل كند.
در ادامــه اين كارشــناس اقتصادى افزود: هر كســى بســته به شــرايط زندگى و 
نيازهايش، تصميم مى گيرد كه از اين ســهام چگونه اســتفاده كند. طبيعتا فردى كه 
بدهكارى زيادى دارد، ســهام خود را خواهد فروخت و به توصيه هاى كارشناســان 

هم توجه نخواهد كرد.
 يك توصيه براى سرمايه گذارى

به گفته اين اســتاد دانشگاه، مســأله مورد توجه در اين زمينه رشد بسيار باالى شاخص 
كل بورس اســت كه بايد تالش شــود تا آن حالت طبيعى و عــادى به خود بگيرد. اگر 
اين صعودهاى پى درپى به ايجاد حباب و تركيدن آن منجر شــود، همه منتفعان اين بازار 

تحت تأثير قرار مى گيرند و ضررهاى زيادى مى بينند.
ندرى در پايان سخنانش با بيان اينكه بورس بدون بهبود وضعيت اقتصادى در حال رشد 
است، خاطرنشان كرد: به مردم توصيه مى كنم كه در اين شرايط سپرده پس انداز بلندمدت 

بانكى نداشته باشند.

 مرحوم محمدكريم فضلى، بنيانگذار گروه 
صنعتى گلرنگ و كارآفرين برتر كشور، متولد 
هفتم ارديبهشت ماه 1311 هجرى شمسى در 
شهر تويسركان(استان همدان) است. وي پس 
از تحمل دوره اى بيمارى ناشــى از كهولت 
سن، سه شنبه شــب 16 فروردين 99 دعوت 

حق را لبيك گفت و به سراى باقى شتافت.
 مرحوم فضلي يكى از كارآفرينان شناخته شده 
و پيشكسوت صنعت كشور است كه نخستين 
فعاليت اقتصادى خــود را در حين تحصيل، 
نزد پدرش كه از بازرگانان خوشــنام و اهل 

فضل منطقه محسوب مى شد، آغاز كرد.
از جمله موفقيت هاى حاج محمد كريم فضلى 
مى توان به صادرات كاال به كشورهاى مختلف 
جهان حتى در روزگار دشــوار تحريم، رونق 

توليد ملى و اعتالى نام ايران اشاره كرد.
همچنين وى مردى خيرانديش و نيكوكار بود 
كه عالوه بر توجه به حوزه صنعت و اشتغال، 
همواره به محرومان توجه داشت. كمك  هاى 
خيرخواهانه او دامنه گســترده اى داشت كه 
از آن جمله مى  توان بــه ايجاد بنياد خيريه و 
تخصيص بخشــى از درآمد گروه به اين بنياد 
در جهت يارى رســانى به مــردم نيازمند و 

مشاركت در امور اجتماعى نام برد.
فضلى  محمدكريــم  زندگينامــه   

بنيانگذار گروه صنعتى گلرنگ
 مرحوم فضلي در ســن حدود 20 ســالگى 
ازدواج كرده و با پذيرفتن مســئوليت تشكيل 
خانواده، براى جست وجوى شرايط مطلوب تر 
و شــناخت بيشــتر از وضعيت شــهرهاى 
مختلف همجــوار، به ديگر شهرســتان هاى 
اســتان همدان ســفر كرد و در شرايط كارى 
مختلف تجربه هاى مؤثرى به دست آورد. وي 
سپس راهى تهران شد. در ابتداى سكونت در 
تهران، مشكالت از هر سو وي را احاطه كرد، 
اما استاد با عزم جزم، مشكالت و موانع اصلى 

را ظرف 3 سال برطرف كرد.
فضلي به فكر افتاد كه تمامى سعى و تالشش 
را صرف كند تا يــك كار توليدى و صنعتى 

بــزرگ را پايه ريــزى كند. پدر ايشــان در 
دوره اى به كار صابون ســازى اشتغال داشته 
و اســتاد نيز از همين بابــت در نوجوانى تا 
حدودى با توليد مواد شــوينده آشــنا شد، 
بنابراين براى آغاز فعاليت توليدى، به همين 
زمينه يعنى صنعت شوينده گرايش پيدا كرد. 
ايشــان پس از جست وجوهاى بسيار با افراد 
و شــركت هايى مرتبط شد كه در اين حوزه 
فعاليت دارند. ســپس خود كارگاه كوچكى 
داير كرد و در مرحله نخســت به ســاخت 
مايــع ظرفشــويى پرداخت كه ايــن امر به 
شكل گسترده تر و منســجم تر در اوايل دهه 
40 صورت گرفــت. مدتى بعــد محصول 
ســفيدكننده را هم اضافه كرد و همين طور 
به ترتيب: پودر لباسشــويى بــه نام «گلرنگ 
ســوپر»، جرم گير، شيشه شــوى و همچنين 
نرم كننده البســه را نيز در سنوات بعد توليد 
كرد و مرتبــًا كار را توســعه داد. اين روند 
ادامه داشــت تا ابتداى دهه 50 كه شــركت 
پاكشو را تأســيس كرد و همچنان با تالش 
بسيار به توســعه فعاليت هاى توليدى ادامه 
داد. پس از انقــالب در دوران دفاع مقدس 
و در سخت ترين شرايط، استاد فضلى عالوه 
بر توليد، كار صــادرات را نيز پى گرفت. در 
آن زمان به دليل شــرايط ويژه دفاع مقدس، 
تعديل نيرو براى بيشــتر شــركت ها امرى 
اجتناب ناپذير بود. ايشــان براى تأمين منابع 
انرژى شــركت، تداوم توليد و اشتغال پايدار 
كاركنــان و به ويژه جلوگيرى از تعديل نيرو، 
دســت به كار صادرات زد و توانســت ارز 
مورد نيــاز را براى توليد تأمين كند و به اين 
ترتيب هم از تعديل نيروها جلوگيرى كرد و 
هم به فعاليت هاى كارآفرينانه و اشتغال زايى 

مولد خود ادامه داد.
درنهايت اين كوشــايى به گسترش و توسعه 
شركت پاكشــو و سپس به تأســيس «گروه 
صنعتــى گلرنگ» منجر شــد كــه فضلى تا 
پيــش از زمان فوتش رياســت هيأت مديره 
اين گروه صنعتى را به عهده داشــت. در اين 

دوره انواع شــامپوها، مايع دستشويى، خمير 
دندان، دســتمال كاغــذى و به عبارتى تقريبًا 
بيشــتر محصوالت بهداشــتى و شــوينده با 
برندهاى مختلفى چون گلرنگ، اوه، سافتلن 
و ... در سطح گســترده و با كيفيت مطلوب 
به بازار كشــور عرضه مى شــد تا امروز كه 
«گروه صنعتــى گلرنگ» يكــى از مهم ترين 
گروه(هلدينگ) هاى توليدى كشور است. اين 
گروه كه شــركت هاى مختلفى چون: پاكشو، 

گلرنگ پخش، گلپخش اول، پديده شــيمى 
نيلى و ... را شــامل مى شود به عنوان يكى از 
پوياترين گروه هاى اقتصادى برآمده از بخش 

خصوصى و باليده از همت مردمى مى باشد.
محمدكريم فضلى و مجموعه اى كه ايشــان 
بنا نهــاد، به دليل يك عمر فعاليت كارآفرينانه 
جوايــز و تقديرنامه هاى بســيارى كســب 
كرده اند. از جمله در سال 1384 لوح برترين 
كارآفرين و كارفرماى نمونه كشور و در سال 
1386 تنديــس طاليى چهارمين جشــنواره 
بين المللــى اقتصــاد ســبز را دريافت كرد؛ 
همچنين براى دومين بار در ســال هاى 83 و 
86 موفق به دريافت گواهينامه رعايت حقوق 

مصرف كنندگان شد.
انتخــاب به عنوان كارآفريــن نمونه از طرف 
وزارت صنايع، دريافت نشان طاليى تحقيق 
و توســعه از ســوى وزير صنايع و معادن، 
دريافت لوح تقدير صادر كننده نمونه كشــور 
و در عرصه مســئوليت هاى اجتماعى انعقاد 
تفاهم نامه حمايت گلرنگ از يونيسف به نفع 
كودكان ايرانى نيز از ديگر افتخارات مرحوم 
فضلي به شــمار مى رود؛ همچنين در سومين 
جشنواره قهرمانان صنعت كه در تاريخ هفتم 
آذرمــاه 1386 برگزار شــد از مقــام فضلى، 
بنيانگذار گروه صنعتى گلرنگ تجليل ويژه اى 

به عمل آمد.

 حــاال تعداد حاضران در بورس به بيش از 
11 ميليون نفر رسيده است. آمارى كه به خوبى 
عطش ســرمايه گذارى در بــورس را به رخ 

مى كشد.
 آخرين آمارهاى ارائه شده نشان مى دهد تعداد 
كســانى كه در سامانه ســجام در فروردين ماه 
امسال ثبت نام كرده اند، نسبت به سال گذشته 

18 برابر شده است .
 بورس به واســطه رشــد قابل توجه بازدهى 
سرمايه در سال گذشته و امسال، حاال به مقصد 
بسيارى از ســرمايه هاى سرگردان تبديل شده 
است. سرمايه هايى كه تا ديروز راه صرافي ها و 
دالر را در پيش مى گرفتند، اما حاال حضور در 

بورس را ترجيح مي دهند.
 در سال گذشته در مجموع 822 هزار سهامدار 
جديد وارد بورس شــده اند كه با اضافه شدن 
اين تعداد ســهامدار، جمعيت كل سهامداران 
بورس به 11 ميليون و 655 هزار نفر رســيده 
است. بازدهى بورس در سال گذشته در حالى 
187 درصد اعالم شد كه ساير بازارهاى مشابه 
بازدهى در محدوده 19 تا 40 درصد داشته اند.

 بورس در معرض خطر؟
 تاخــت و تاز قيمت ها در بازار ســهام ادامه 
دارد و در شــرايطى تعداد تازه واردان به بازار 
ســرمايه درحال افزايش اســت كه بسيارى 
از كارشناسان هشــدار مى دهند كه جمعيت 
تازه وارد آمــاده رويارويى با واقعيات بورس 

نيستند.
يك كارشناس بازار ســرمايه در پاسخ به اين 
ســؤال كه ارزيابى شما از وضعيت فعلى بازار 
ســرمايه چيســت؟ به خبرآنالين گفت: نكته 

مهم اين اســت كه بازار وضعيت عادى ندارد. 
مهم ترين نكتــه اى كه مدنظر ســهامداران و 
تازه واردان به بورس بايد قرار گيرد، اين است.

 ميثم رادپور با اشاره به اينكه واكنش نداشتن 
بازار ســرمايه به اتفاقات سياسى و اقتصادى 
كمى نگران كننده اســت، گفت: در شــرايط 
كنونــى اخبار جــارى تأثيرگــذارى اش را بر 
بورس از دســت داده و هر روز بازار سرمايه 
در حال رســيدن به ركورد تازه اى اســت. در 
حقيقت مثبت نبودن بازار ســرمايه در شرايط 

فعلى غيرعادى تلقى مى شود.
 چرا بورس رشد كرد؟

 وى با اشــاره به اينكه اقبــال مردم به بورس 
در ذات خــود اتفاق خوبى اســت، گفت: به 
هرحال در ســال هاى اخير نــرخ ارز افزايش 
300 درصدى را تجربه كرده و نوعى احساس 
جاماندگى در بازار سرمايه شكل گرفته است، 
از سوى ديگر در شرايط كنونى وضعيت بازار 
تحت تأثير مقررات سختگيرانه بانك مركزى و 
وضع محدوديت هاى جــدى بر نقل و انتقال 

پول از يك سو و محدود شدن دامنه پرداخت 
سود بانكى از سوى ديگر در كنار جدى شدن 
دريافت ماليات از مسكن و سكه و ارز، بخشى 

از سرمايه ها را به بورس كشيد .
 وى تأكيــد كرد اين ها عواملى اســت كه بر 
رشد بورس تأثيرگذار بود اما نگرانى ما اينجا 
متوجه طيفى است كه در عمرش حتى زيان 5

درصدى را تجربه نكرده اما با ورود به بورس 
ممكن است با زيان40 درصدى روبه رو شود.
 اين كارشــناس بازار ســرمايه تأكيد كرد: من 
براى درك بهتر وضعيت براى تازه واردان يك 
مثال را مى زنم، در شرايط كنونى هر فردى يك 
جعبه شــيرينى در دست گرفته و وارد بورس 
شده است تا يك جعبه به عالوه يك شيرينى 
از بورس بــا خود ببرد اما درحقيقت نمى داند 
اينجا بازارى اســت كه شــايد همــان جعبه 
شيرينى يعنى اصل سرمايه را نيز از فرد بگيرد .

 تأثيركانال هاى تلگرامى بر رشــد 
بورس

 وى گفــت: برخى كارشناســان متأســفانه 

تحليل هــاى عجيب و غريب دربــاره داليل 
رشد شــاخص مى گويند درحالى كه واقعا اين 
رشــد ربطى به تورم و اشــتباه بودن فرمول 
قيمت گــذارى و ... ندارد و بى ترديد به محض 
ريزش بــورس اين عده از مواضع خود عقب 

مى نشينند.
 او تأثيــر فضاى مجــازى در رونق بورس را 
نيز بســيار زياد دانســت و گفت: در شرايط 
كنونــى تبليغات ســنگينى در فضاى مجازى 
و كانال هاى تلگرامــى و ... صورت مى گيرد 
كه ســرمايه گذارى در بورس بــازده باال دارد 
درحالى كه بســيارى از اين ســيگنال ها مبناى 
درســت ندارد و ممكن اســت تازه واردان را 
به خطر بيندازد از ايــن رو توصيه حتمى اتكا 
به نظر كارشناســى دقيق و همچنين پرهيز از 

خريد هيجانى و احساسى است .
 انتظار سود غيرعادى

 وى تأكيد كرد: كسانى كه وارد بازار شده اند، 
به قصد سود باالتر از صددرصد و حتى 300

درصد وارد اين بازار شده اند درحالى كه بورس 
دير يا زود واقعيت خود را بازخواهد يافت .

 وى گفــت: مثبت بودن هميشــگى بورس 
اتفاق عــادى و نرمالى نيســت، بورس ما 
درحال حاضر اصال ايســت ندارد، در نتيجه 
يا بايد باال بــرود يا پايين آمده و ريزش را 
بپذيرد از اين رو بايد انتظار كســب ســود 
بــراى تازه واردها انتظــارى منطقى و دقيق 
باشــد تا اگر فاز اصالحى آغاز شــد افراد 

نكنند.  غبن  احساس 
وى تأكيد كرد: اصال قابل پيش بينى نيست كه 

اين رشد تا چه زمانى ادامه خواهد يافت.

گلرنگ 
بى رنگ شد

يك كارشناس بازار سرمايه: بورس در وضعيت غيرعادى است

توصيه هاى مهم به سرمايه گذاران در بورس
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بازگشت يوونتوس به تمرينات 
بدون رونالدو

 يوونتوس تمرينات خود را بدون حضور ســتاره پرتغالى تيمش 
از سر گرفت.

به گزارش ايسنا، پس از اين كه دولت ايتاليا اعالم كرد تيم ها مى توانند 
از ايــن هفته تمرينات خود را به صورت انفرادى آغاز كنند، يوونتوس 
هم از سه شنبه اين كار را انجام داد. حضور دنيله روگانى در نخستين 
تمريــن بانوى پير، قابل توجه بود. او نخســتين بازيكن يوونتوس و 
سرىA بود كه تست كرونايش مثبت اعالم شد. اكنون مدافع ايتاليايى 
بهبود يافته و مى تواند در كنار ديگر هم تيمى هايش حضور داشته باشد. 
كريستيانو رونالدو در نخستين روز تمرينات غايب بود. مهاجم پرتغالى 
كه به تازگى از كشــورش برگشته است تا 2 هفته نمى تواند تيمش را 
همراهــى كند و بايد در قرنطينه بماند. به همين دليل تا آغاز تمرينات 

گروهى در كنار ديگر بازيكنان نخواهد بود. 
مشخص  A با وجود آغاز تمرينات تيم هاى ايتاليايى سرنوشت سرى
نيســت. قرار اســت اواخر مى (اواســط خرداد) درباره اين موضوع 
تصميم گيرى شــود. اگر شرايط امكان پذير نباشد بازى هاى باقى مانده 

برگزار نخواهد شد و ليگ مختومه اعالم مى شود.

قدوس به سوئد برمى گردد؟
 رسانه هاى  سوئدى از احتمال بازگشت سامان قدوس به ليگ اين 

كشور خبر دادند.
به گزارش ايســنا، پس از شيوع ويروس كرونا در قاره اروپا و توقف 
ليگ هاى  مختلف، ليگ فرانســه زودتر از موعد مقرر به پايان رسيد. 
بر اين اســاس خبر بد براى سامان قدوس اين كه تيم او يعنى آميان و 
تولوز به دسته پايين تر سقوط كردند. اين به معناى انتقال سامان قدوس 
به ليگ دســته 2 فرانسه است، ليگى كه بازيكن ايرانى از بازى در آن 

لذت نخواهد برد.
قدوس، فصل كامال نااميدكننده اى داشــت كه حتى به تعليق فيفا نيز 

منجر شد. 

شرط ام باپه براى تمديد قرارداد 
با پارى سن ژرمن

 مهاجم تأثيرگذار و كليدى پارى ســن ژرمن يك شــرط جنجالى 
براى تمديد قرارداد با تيمش دارد.

به گزارش اسپورت 24، كيليان ام باپه از بهترين و آماده ترين بازيكنان 
حال حاضر فوتبال جهان اســت كه مشتريان بزرگ زيادى دارد. ام باپه 
تا ســال 2021 با پارى سن ژرمن قرارداد دارد و اين باشگاه فرانسوى 
سخت به دنبال اين است كه قرارداد ستاره خود را تمديد كند اما ظاهرا 

او چنين قصدى ندارد.
ام باپه بارها به ســتايش از رئال مادريد پرداخته است و نشان داده كه 
دوســت دارد پيراهن كهكشانى ها را برتن كند و البته رئال و هواداران 
اين تيم هم عالقه بســيار زيادى دارند كه اين بازيكن بااســتعداد را 
در تيم خود ببينند و از او به عنوان بهترين جايگزين براى كريســتيانو 

رونالدو ياد مى كنند.

ام باپه تنها در يك صورت حاضر اســت كه قراردادش را با پارى سن 
ژرمــن تمديد كند و آن اينكه در قــرارداد جديدش يك بندى وجود 
داشــته باشــد تا اين اجازه را به او بدهد كه هر وقت خواست راهى 

رئال مادريد شود.

صيادمنش در مسير بازگشت به ايران
 رسانه هاى  تركى از فسخ قرارداد بازيكن جوان ايرانى با فنرباغچه 

تركيه خبر دادند.
به گزارش ايســنا، ا... يار صيادمنش در ابتداى فصل به صورت قرضى 
از فنرباغچه راهى استانبول اسپور شد و در 6 ديدار براى اين تيم يك 
گل به ثمر رســانده است. اين بازيكن در ادامه در تيم استانبول اسپور 

تركيه نيز به ميدان رفت. 
او به ترتيب كار خود را در باشگاه پديده سارى آغاز كرد و در تيم هاى  
ســايپا، استقالل، فنرباغچه و اســتانبول بازى كرد. صيادمنش در اين 
فصل در 12 مســابقه در مجموع يك گل به ثمر رسانده و 568 دقيقه 

در ميدان باقى مانده است.
اين بازيكن جوان ايرانى با اميد زياد راهى فنرباغچه شد ولى نتوانست 
انتظارات را برآورده كند و حال بايد ديد صيادمنش به فوتبال ايران باز 

خواهد گشت يا خير. 

سرنوشت سرىA  اواسط خرداد 
مشخص مى شود

ايتاليا تصميم گيرى خواهد  A اواخر مى  درباره از سرگيرى سرى 
شد.

بــه گزارش آس، وزير ورزش ايتاليا در آخرين مصاحبه خود به زمان 
از سرگيرى بازى هاى باقى مانده سرىA  اشاره كرد وگفت: از چهارم 
مى اجازه داديم تمرين هاى انفرادى انجام شــوند و از هجدهم اين ماه 

تمرينات گروهى برگزار خواهند شد. 
Aاواخر ماه مى (اواســط خرداد) مى توانيم تصميم بگيريم كه سرى

از ســر گرفته خواهد شــد يا نه. بايد كمى صبر كنيم. اگر شرايط 
امكان پذير نباشــد مانند فرانســه تصميم خواهيم گرفت و ليگ را 
مختومه اعالم مى كنيم. با اين حال من دوســت ندارم چنين اتفاقى 

رخ دهد.
Aوينچنزو اســپادافورا در پايان گفت: از ســرگيرى بازى هاى  سرى
من را خوشحال مى كند اما اين اتفاق درحالى رخ خواهد كه سالمتى 

جامعه فوتبال به خطر نيفتد.

كمبود زيرساخت ها و امكانات ورزشى 
درمحروم ترين شهرستان استان 

 برخــالف اينكه باالى 60 
درصد از جمعيت شهرســتان 
فامنيــن، در نقاط روســتايى 
هستند، در اين مناطق با كمبود 
ســاخت هاى  زير  و  امكانات 

ورزشى مواجه هستيم.
رئيــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان فامنين با اعالم اين 
موجود  ظرفيت هاى  به  مطلب 
شهرســتان در بحــث ورزش 
قهرمانى و همگانى اشاره كرد 

و گفت: فامنين با داشتن 62 روستا و آبادى در زيرساخت هاى ورزشى 
با مشــكالتى روبه رو اســت و كمبودهاى زيــادى در زمينه امكانات 
ورزشى دارد، به طورى كه تنها در يك روستاى شهرستان، اداره ورزش 
و جوانان داراى سالن ورزشى است كه نيازمند توجه بيشترى مى باشد.
حسين قراگوزلو با اشاره به اينكه بيش از 60 درصد جمعيت شهرستان 
در مناطق روستايى ساكن هستند، اجراى برنامه هاى ورزشى را در اين 
مناطق، در اولويت دانست و افزود: خوشبختانه سال گذشته با حمايت 
فرماندار شهرســتان، مديركل ورزش و جوانان و هيأت روســتايى و 
عشــايرى استان 13 خانه ورزش روستايى در شهرستان فامنين تجهيز 
و راه اندازى شد. وى گفت: سالن هزار و 500 نفرى به عنوان مهم ترين 
پروژه عمرانى ورزشى شهرستان فامنين در سال گذشته 13 ميليارد 500

ميليون ريال اعتبار مصوب داشته است كه از اين مقدار مبلغ يك ميليارد 
و 280 ميليون ريال تخصيص داده شده است و تكميل اين پروژه مهم 

جزو مطالبات اصلى جوانان و ورزشكاران است.
قراگوزلو ادامه داد: شهرســتان فامنين ســالن ورزشى استاندارد براى 
برگزارى مسابقات ورزشى كه جايگاه تماشاچى داشته باشد، ندارد و 
تنها داراى 2 ســالن ورزشى در شهر و يك سالن ورزشى در روستاى 
اصله از توابع بخش مركزى، دارد كه اين سالن ها نيز با مشكالت زياد 

ازنظر ايمنى و كمبود امكانات ورزشى دست و پنجه نرم مى كنند.
وى ابراز اميدوارى كرد: با تخصيص اين اعتبار قســمتى از اين پروژه 
در سالجارى انجام شود و گامى مهم در راستاى توسعه زيرساخت اين 

شهرستان برداشته شود.
قراگوزلو با اشــاره به كســب رتبه دوم فامنيــن در ارزيابى عملكرد 
ادارات ورزش و جوانان شهرســتان هاى استان و كسب رتبه برتر در 
زمينه طرح ورزش در خانه گفت: برخالف كمبود زيرســاخت ها، در 
برگزارى مســابقات، جشنواره ها و برنامه هاى فرهنگى ورزشى فامنين 
در اســتان پيشتاز بوده و توانسته ايم 15 همايش پياده روى، كوهنوردى 
و دوچرخه سوارى، 6 جشنواره فرهنگى ورزشى و 50 مسابقه ورزشى 
برگزار كنيم. اســتعدادهاى بالقوه ورزشى زيادى در شهرستان وجود 
دارد كه توانســته اند در مســابقات كشورى بدرخشــند، با وجود اين 
استعدادهاى ورزشى، در شهرستان فامنين نيازمند توجه ويژه به بحث 

ورزش قهرمانى و به تبع آن ورزش روستايى و بانوان هستيم.

جلسه هماهنگى مسابقات ليگ فوتبال 
در شهرستان رزن

 جلســه اى درباره پيگيــرى وضعيت چمــن و برنامه ريزى براى 
برگزارى نخستين دوره مسابقات ليگ فوتسال بزرگساالن و همچنين 

فوتبال پايه اين شهرستان برگزار شد.
اعضاى هيأت فوتبال به همراه هادى صفرى، مسئول بسيج ورزشكاران 
اين شهرســتان در محل اداره ورزش و جوانان رزن، جلسه اى درباره 
برنامه ريزى براى برگزارى نخســتين دوره مســابقات ليگ فوتســال 
بزرگساالن و همچنين فوتبال پايه اين شهرستان با مهدى كرمانى رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان رزن برگزار كردند. در اين جلســه 
درباره مســائل مختلفى بحث و تبادل نظر شد و تصميم بر آن شد كه 

پس از ايام كرونايى اين مسابقات به بهترين نحو ممكن برگزار شود.
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پيشخوان

آگهــى تغييــرات شــركت مهديــار فــراس آنيــك ســپهر الونــد شــركت 
ــا مســئوليت محــدود بــه شــماره ثبــت 13885 و شناســه ملــى 14008731876  ب
ــل  ــات ذي ــورخ 1398/10/18 تصميم ــره م ــت مدي ــه هيئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــرات و  ــوارد اعــم از چــك و ســفته ، ب ــه م اتخــاذ شــد : حــق امضــاء مجازدركلي
ــات  ــا همچنيــن مكاتب ــود ، قرارداده اوراق ، اســناد تعهــد آور بانكــى و ديگــر عق
ادارى بــر عهــده آقايــان مرتضــى قنبــرى ( مديــر عامــل و عضــو هيــات مديــره ) 
و مهــدى حياتــى( نايــب رئيــس هيئــت مديــره )"مشــتركا"همراه بــا مهــر شــركت 

معتبرمــى باشــد. اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان همــدان
(834481) 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

آگهي حصر وراثت
آقــاى احمــد حســنى منظــر داراى شــماره شناســنامه  13 بــه شــرح دادخواســت 
كالســه 111/23/99ش از ايــن شــعبه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين 
ــنامه  1  ــماره شناس ــه ش ــنى منظر ب ــط حس ــادروان على اوس ــه ش ــح داده ك توضي
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/5/26 در اقامت در تاري
ــا  ــه: 1- متقاضــى گواهــى حصروراثــت ب حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب
ــد على اوســط  ــادل حســنى منظر فرزن ــى 2-ع ــر پســر متوف مشــخصات فوق الذك
بــه شــماره شناســنامه 55 صــادره از بهــار متولــد 1367 پســر متوفــى 3-تــوكل 
ــادره از  ــنامه 4040012046 ص ــماره شناس ــه ش ــط ب ــد على اوس ــنى منظر فرزن حس
ــه  ــد على اوســط ب ــد 1368 پســر متوفــى 4-شــهال حســنى منظر فرزن ــار متول به
شــماره شناســنامه 473 صــادره از بهــار متولــد 1356 دختــر متوفــى 5-شمســى 
ــار  ــادره از به ــنامه 474 ص ــماره شناس ــه ش ــط ب ــد على اوس ــنى منظر فرزن حس
ــه  ــط ب ــد على اوس ــنى منظر فرزن ــه حس ــى 6-فاطم ــر متوف ــد 1357 دخت متول
ــت  ــى 7-بهج ــر متوف ــد 1361 دخت ــار متول ــادره از به ــنامه 8 ص ــماره شناس ش
ــه شــماره شناســنامه 4040192583 صــادره از  ــد على اوســط ب حســنى منظر فرزن
بهــار متولــد 1372 دختــر متوفــى 8-گلــزار فتحــى فرزنــد رمضانعلــى بــه شــماره 
ــا  شناســنامه 413 صــادره از بهــار متولــد 1336 همســر متوفــى والغيــر. اينــك ب
انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد 
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 71)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

پيشنهاد كانون مربيان براى اتمام ليگ فوتبال
قهرمان در دل فصل آينده مشخص شود

 رئيس كانــون مربيان فوتبال ايران درباره اتمام ليگ فوتبال با ارائه 
طرحى، پيشــنهاد كرد قهرمان ليگ را در مسابقات فصل آينده معرفى 

كنيم.
بيژن ذوالفقارنسب، درباره بيانيه اين كانون اظهار كرد:  نظر همه اعضاى 
هيأت مديره كانون مربيان فوتبال ايران پرسيده شده و همه موافق اين 

طرح هستند.

وى درباره پيشنهاد كانون براى مشخص شدن قهرمان و تيم هاى صعود 
و سقوط كننده بيان كرد:  ما يك راهكار مشخص كرديم؛ 9 هفته به پايان 
اين فصل باقى مانده اســت.  پيشنهاد ما اين است كه امتياز بازى هاى 
فصل آينده براى 9 هفته اين فصل هم درنظر گرفته شود. به طور مثال 
پرســپوليس و پيكان، يك بازى در اين 9 هفته با يكديگر دارند. فصل 
آينده كه آن ها باهم بازى كنند، امتياز آن مســابقه عالوه بر فصل آينده 
براى فصل 99-98 هم درنظر گرفته مى شود. يعنى با يك بازى براى 2

بازى امتياز درنظر گرفته شود تا جدول مسابقات فصل 99-98 پس از 
9 هفته و تيم قهرمان و تيم هاى سقوط كننده مشخص شود. 

داوران فوتبال حق 
مصاحبه ندارند

 داوران طبــق آئين نامه فدراســيون 
فوتبال بــه هيچ عنوان حــق مصاحبه 

ندارند.
رئيس دپارتمان داوران فدراسيون فوتبال 
در اين باره عنوان كرد: همانطور كه توقع 
داريم باشگاه ها درباره داوران و داورى 
حفظ حرمــت كننــد، داوران هم بايد 
قداســت داورى را حفظ كنند. هرگونه 
اظهارنظرى در اين باره شــخصى تلقى 
شــده و مورد تأييــد دپارتمان و كميته 

داوران قرار نخواهد گرفت.
عليرضا سهرابى ادامه داد: بر اين اساس 
تأكيد مى شــود داوران طبــق آئين نامه 
حق مصاحبــه ندارند و چنانچه تخطى 
در اين بــاره صورت گيرد، كميته مطابق 

مقررات عمل مى كند. 

رأى نهايى فيفا به  زودى 
اعالم  مى شود

 براســاس اعــالم وكالى برانكــو 
ايوانكوويــچ، بــا توجه بــه مذاكرات 
انجام شده مابين آنها و كميته انضباطى 
فدراسيون بين المللى فوتبال(فيفا)، رأى 
نهايى در رابطه با پرونده سرمربى اسبق 
به زودى  وى  دســتياران  و  سرخ پوشان 

اعالم خواهد شد.
وكيل برانكو به ايرنا، اعالم كرده بود كه 
مهلت باشگاه پرسپوليس براى پرداخت 
پول مرد كروات و دســتيارانش به پايان 
رســيده اســت و انضباطى فدراسيون 
بين المللى فوتبال(فيفــا)، به زودى رأى 

نهايى خود را اعالم خواهد كرد.

بوندسليگا در انتظار 
چراغ سبز «مركل»

براى  آلمــان  آماده ســازى  به دنبال   
تســهيل محدوديت هــاى قرنطينــه از 
سوى صدراعظم اين كشور، رقابت هاى 
بوندسليگا به احتمال زياد 15 ماه مه(26 
ارديبهشــت ماه) فعاليت خود را از سر 

خواهد گرفت.
به گــزارش رويتــرز، «آنــگال مركل» 
صدراعظم آلمان در جريان يك نشست 
راه دور، كه قرار اســت چهارشنبه هفته 
جارى برگزار شود، مقررات ارائه شده در 
راستاى تحديد شيوع ويروس كرونا را 
تسهيل خواهد كرد.انتظار مى رود وى در 
جريان اين نشســت، چراغ سبز خود را 
به منظور پيگيرى رقابت هاى بوندسليگا 
تحت شروط ســختگيرانه و البته بدون 

حضور تماشاگران نشان بدهد.

باشگاه هاى ورزشى 
همدان مجاز به بازگشايى 

نيستند
 باشگاه هاى ورزشى شهرهاى استان 
مجاز به فعاليت  و بازگشايى نيستند زيرا 
درباره شيوع كرونا در منطقه سفيد قرار 

نداريم.
معاون اداره ورزش و جوانان همدان با 
اعالم اين مطلب به ايرنا گفت: همچنان 
فعاليت هــاى ورزشــى در فضاهــاى 
ورزشى همدان ممنوع است و باشگاه ها 

و ورزشگاه هاى استان تعطيل است.
كاوه صولتــى بيــان كرد: هيــچ يك از 
شــهرهاى همدان در وضعيت ســفيد 
قرار ندارند و هرگز اجــازه فعاليت به 

رشته هاى ورزشى داده نمى شود.
وى گفت: تا زمانى كه شــرايط اســتان 
به وضعيت عادى بازنگردد و از ســوى 
ستاد كرونا تأييد نشود، امكان بازگشايى 

فضاهاى ورزشى وجود ندارد.

سليمان رحيمى»
با آغاز به كار اداره ورزش و جوانان شهرستان 
همدان انتظار داشــتيم امور شهرستان همدان 
به ســرعت پيش بــرود كه متأســفانه مطابق 

انتظارات ما عمل نكردند.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان با بيان 
اين مطلب گفت: در ســال هاى گذشته امور 
شهرستان همدان توسط اداره كل انجام مى شد 
و عمــًال هيچ هيأتى به نام شهرســتان همدان 
وجود نداشــت و ورزش همــدان در قالب 
استانى فعاليت مى كرد و سودى از شهرستان 
نمى برد و شهرستان همدان در دل استان محو 

شده بود.
محسن جهانشير كه در نشست در سه شنبه هاى 
با رسانه با خبرنگاران صحبت مى كرد، افزود: 
هيأت هاى ســاير شهرستان هاى استان مدعى 
بودند كه معطوف شهرستان همدان شده است 

و اين اعتراض به حق و به جايى بود.
وى ادامه داد: از ســال گذشته ما موفق شديم 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان همدان را 
مستقل تشــكيل بدهيم و چارت سازمانى آن 
را نيز تكميل كرديم اما برخالف اين مســائل 
آنطور كه انتظار مى رفت موفق عمل نكرد كه 

اميد است امسال روند خوبى داشته باشد.
جهانشير تصريح كرد: برخى هيأت ها، هيأت 
شهرســتان را تشــكيل داده اند و از اين پس 
هيچ هيأت اســتانى نمى تواند فعاليت هيأت 
شهرستانى را انجام دهد و امسال همه هيأت ها 
را مكلف كرديم كه هيأت شهرستان همدان را 

تشكيل دهند.
وى با انتقــاد از عملكرد اداره ورزش و جوانان 
شهرستان همدان يادآور شد: اگر آنچه ما توقع 
داريم محقق نشود تغيراتى را انجام خواهيم داد.

مديركل ورزش و جوانان با اشاره به طرح هاى 
عمرانى ســال 99 گفت: 103 طرح عمرانى 
نيمه تمام داريم كه اولويت نخست ما اجرا و 

تكميل اين پروژه ها است.
وى افزود: ســال 98 حدود 50 ميليارد تومان 
براى اين طرح ها بودجه داشــتيم كه تنها 20
درصــد آن تخصيــص يافت و بــا توجه به 
هزينه هاى باالى ســاخت و ساز حرف اول و 
آخر را تأمين اعتبار مى زند كه سال گذشته با 

مشكل روبه رو شديم.
جهانشير ادامه داد: امســال نيز اميدواريم كه 
با ســود بردن از تمام ظرفيت هاى قانونى در 

عملكرد  نيمه تمام  پروژه هــاى  كردن  تكميل 
مناسبى داشته باشيم.

وى ابــراز اميــدوارى كرد: كه در ســال 99
مجموعه اداره ورزش و جوانان استان بتواند 
15 پروژه را در ســطح اســتان تكميل و به 

بهره بردارى برسانند.
جهانشــير از افتتاح 5 پــروژه در ماه آينده با 
حضور يك مقام كشــورى خبر داد و گفت: 
زمين چمن عليصدر، مجموعه ورزشى ينگه 
كنــد مالير، زمين چمن روســتاى آبشــينه، 
مجموعه هتــل ونديك همدان و زمين چمن 
روستاى آبرومند درحال تكميل شدن است و 
با فروكش بيمارى كرونا در نخستين فرصت 
نســبت به افتتــاح و بهره بــردارى آنها اقدام 

خواهيم كرد.

وى با اشــاره به ورزشگاه 5 هزار نفرى مالير 
گفت: فاز نخست اين پروژه به اتمام رسيده و 
فاز دوم آن را نيز از تيرماه آغاز خواهيم كرد.

در اين پروژه 20 ميليارد تومان هزينه شــده 
اســت و تا پايان ســال قابليت بهره بردارى 
از زمين چمن مصنوعى و پســت تارتان آن 
وجود دارد و در اين راســتا قول حمايت از 
يك تيم دســته ســومى را به اين شهرستان 

داده ايم.
مرد شماره يك دستگاه ورزش استان از افتتاح 

چند پــروژه در هفته دولت خبر داد و گفت: 
در تالش هستيم، مجموعه بانوان كبودراهنگ، 
زورخانه باستانى نهاوند، زمين چمن روستاى 
ايوك، زمين زرامين سلفا و 3 زمين فوتبال در 
روستاهاى لتگاه و اكنلو و شهر شيرين سو را تا 

پايان سال به چرخه فعاليت برسانيم.
وى همچنين افــزود: اگر اعتبــارات خوب 
جذب شــود حداقل مى توانيم تا پايان سال 3

پروژه ديگر از جملــه زورخانه مريانج را به 
بهره بردارى برسانيم.

جهانشــير به اعتبارات پروژه هــاى نيمه تمام 
اســتان اشــاره كرد و گفت: بــراى تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام نياز به 800 ميليارد تومان 
اعتبار است و تاكنون نيز حدود يكصد ميليارد 

تومان هزينه شده است.
وى با استقبال از حضور كشتى استان در ليگ 
برتر باشگاه هاى كشور گفت: به رشته  كشتى 
نگاه ويژه اى داريم، در يك ســال گذشــته، 
كشتى ارتقاى خوبى در كشور داشت و موفق 
شــد جايگاه پنجم را تصاحب كند و خوب 

مديريت شد.
جهانشــير افزود: تيم دارى در كشــتى جزو 
اولويت ما است و اگر ظرفيتى ايجاد شود كه 
كشتى روند رو به رشدى پيدا كند و به بيراهه 

نرود ما از آن استقبال مى كنيم.
وى به پرداخت بدهى هاى كشــتى اشاره كرد 
و گفت: در ســال هاى گذشــته بدهى زيادى 
داشــتيم كــه آن را پرداختيــم و اگر خوب 
مديريت شود مى توان از ظرفيت كشتى استان 

استفاده مطلوبى داشت.
مديــر كل ورزش و جوانــان دربــاره نحوه 
گزينش كشتى گيران گفت: در فصل نخست 
قرار بر اين شــد كه از 3 كشتى گير خارجى، 
3 كشــتى گير ملى و 8 كشــتى گير استانى در 
تركيب تيم اســتفاده شود و با شناسايى نوابغ 

كشتى استان تيم قدرتمندى خواهيم داشت.
وى در خاتمــه بــه جابه جايى رئيــس اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان نهاوند اشــاره 
كرد و گفت: مهرداد ســعدى نژاد با توجه به 
سكونت  نهاوند  در  نمى توانســت  شرايطش 
داشته باشد و چون سياست ما حذف مديران 
پروازى است از درويشى ديگر چهره كشتى 
در مديريــت ورزش نهاوند اســتفاده كرديم 
كه اميدوارم ورزش اين شهرســتان بيشتر از 

گذشته شكوفا شود.

مسئوالن استان 
پيگير مطالبات 
مالى پــاس 
 مســئوالن اجرايــى اســتان از تيم پاس 
حمايت كامل دارند و اين تيم نگران مطالبات 

مالى باقى مانده خود نباشند.
محســن جهانشــير روز سه شــنبه در جمع 
مديريت و كادر فنى و اجرايى باشــگاه پاس 
درباره مشــكالت مالى اين تيــم با مديركل 

ورزش و جوانان استان ديدار كردند.
در ايــن ديــدار اعضاى تيم پــاس، نگرانى 
خود را بابت مســائل مالى ابراز داشــتند و 
خواهان پيگيرى آن تا پيش از آغاز رســمى 

مسابقات شــدند. مديركل ورزش و جوانان 
همدان در پاســخ به كادر فنى پاس، مبنى بر 
زمــان پرداخت بخش ديگــرى از مطالبات 
مالى بازيكنان گفت: تا هفته آينده شرايط را 
مورد بررسى و پيگيرى قرار مى دهيم و زمان 

مشخصى را تعيين مى كنيم.
جهانشــير افزود: هدف مــا كمك به پاس و 
صعود به ليگ يك اســت و انتظار داريم در 
بازى هــاى باقى مانده نتايج براى صعود پاس 

رقم بخورد.
وى يادآور شد: امسال استاندار، نماينده مردم 
همدان و فامنين در مجلس، دستگاه ورزش و 
ساير مسئوالن اجرايى شهر، ازجمله شهردار، 
از پاس حمايت هاى همه جانبه داشــته اند و 
از ايــن پس نيز اين حمايت ها تداوم خواهد 
داشــت. در اين نشست ســرمربى تيم پاس 

گفت: پاس ســرمايه اصلى فوتبال و ورزش 
همدان به شمار مى رود و موفقيت اين تيم به 

سود آينده فوتبال اين استان است.
على قربانى افزود: بازيكنان و مربيان غيربومى 
روزگارى از ايــن شــهر مى رونــد و انتظار 
داريم مسئوالن حمايت كنند تا استعدادهاى 
بومى اين اســتان بتوانند از پاس به سكوهاى 
موفقيت باالتر برســند. وى با اشاره به اينكه 

براى حضور پــاس در رتبه دوم تالش هاى 
گســترده اى انجام شده اســت و هيچ كس 
منكر حمايت مسئوالن نيست، گفت: توقع ما 
حمايت در اين ديدارهاى باقى مانده و هموار 

كردن صعود پاس است.
قربانى خاطرنشان كرد: صعود پاس به نام فرد 
نوشــته نمى شود و همه در آن سهيم هستند، 

بنابراين نياز به حمايت به موقع داريم.

نارضايتى جهانشير از اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان

بهره بردارى از 15 پروژه ورزشى
در سالجارى

امســال مجموعه بانوان 
زورخانه  كبودراهنــگ، 
زمين  نهاوند،  باســتانى 
ايوك،  روســتاى  چمن 
زراميــن ســفال، لتگاه، 
اكنلو، عليصدر، ينگه كند، 
زمين  آبرومند،  آبشــينه، 
چمن شــهر شيرين سو، 
و  همدان  ونديــك  هتل 
ورزشــگاه 5 هزار نفرى 
بهره بردارى  بــه  مالير 

خواهد رسيد
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برآورد خسارت هزار ميليارد تومانى كرونا 
به اهالى فرهنگ و هنر

 در نشســت اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
با معاون حقوقى، امور مجلس و اســتان ها و معاون توسعه مديريت 
و منابع وزارت خانه، موضوع خســارات وارد شــده ناشى از كرونا 
به هنرمندان و ديگر شــاغالن فرهنگ و هنر مورد بحث و بررســى 

قرار گرفت. 
معاون توســعه مديريت و منابع وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
گفت: پس از فراگيرى كرونا ما هزار ميليارد تومان برآورد خسارت 
در اسفند سال98 و فروردين سالجارى براى فعاالن عرصه فرهنگ و 
هنر داشته ايم و در حال انتشار فراخوانى هستيم تا افراد متضرر بتوانند 

براى دريافت تسهيالت 12 درصدى و معرفى به مراكز ذى ربط اقدام 
كنند. 

به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، الدن 
حيدرى در ابتداى اين نشســت با اشــاره به اينكه وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمى جزو نخستين دستگاه هايى بوده است كه رسته هاى 
فرهنگى را در فهرســت حمايت هاى دولت گنجانده است، افزود: 
مكاتبــات فراوانى را با دســتگا ه هاى مختلف بــراى تعليق، تعويق 

اقساط، پرداخت حق بيمه و... انجام داده ايم. 
وى افــزود: پــس از فراگيرى كرونا ما هزار ميليــارد تومان برآورد 
خسارت در اسفند ســال 98 و فروردين امسال براى فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر داشــته ايم و در حال انتشار فراخوانى هستيم تا افراد 
متضرر بتوانند براى دريافت تسهيالت 12 درصدى و معرفى به مراكز 

ذى ربط اقدام كنند. 

حيدرى در پايان ســخنانش با اشاره درخواست شاغالن بخش هاى 
مختلــف فرهنگى و هنرى مبنــى بر از ســرگيرى فعاليت، گفت: 
شهرهايى كه وضعيت سفيد دارند با رعايت شرايط و ضوابط اعالمى 
فعاليت خود را آغاز كرده اند و در صورت استمرار مشكل كرونا در 
ساير شهرها پروتكل هايى را تدوين كرده ايم تا شاغالن آن بخش ها 

بتوانند برخى فعاليت ها را از سر بگيرند. 
معــاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى وزارت فرهنگ نيز با 
اشاره به گوشه اى از فعاليت هاى گســترده وزارت خانه در دوران 
فراگيــرى كرونــا نظير برگــزارى كتابخوانى مجازى، مســابقات 
قرآنى مجازى، فروش گســترده كتــاب از طريق فضاى مجازى و 
پخش فيلم و همچنين كنســرت هاى آنالين با استفاده از امكانات 
شــبكه هاى مجازى افزود: الزم است دســت اندركاران و مسئوالن 
ذى ربط با اســتفاده مناســب از امكانات در اختيار وزارت خانه در 

زمينه اطالع رسانى و انعكاس وسيع اين فعاليت ها نيز دقت و اقدام 
الزم را مبذول نمايند. 

على اصغر كارانديش با اشــاره به دغدغه مســئوالن وزارت خانه و 
به ويژه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى براى حل مشكالت پيش آمده 
ناشــى از كرونا براى دست اندركاران و شاغالن بخش هاى مختلف 
زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: اميدوارم با حمايت 
مجلس شــوراى اسالمى و دولت بتوانيم با كمترين آسيب به فعاالن 

عرصه فرهنگ و هنر اين دوره را سپرى نماييم. 
عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى نيز در اين جلسه با 
اشــاره به اينكه متولى اصلى فرهنگ و هنر كشور وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى است، افزود: با توجه به اين حقيقت انتظار داريم اين 
وزارت خانه در زمينه جبران خسارات اهالى فرهنگ و هنر گام هاى 
اساســى بردارد و در اقداماتى كه انجام مى دهد جامعيت كارها را در 

نظر بگيرد. 
حجت االســالم مازنى با اشــاره به اين نكته كه بيشتر جامعه هنرى 
كشور از وضع مادى مناســبى برخودار نيستند، افزود: الزم است با 
حفــظ كرامت اين عزيزان به فكر تأمين معاش و رفع مايحتاج اوليه 
شان باشيم، زيرا با تكريم بخش هنر و شادابى آنان مى توان اين نشاط 

را به ساير بخش هاى جامعه گسترش داد. 
همچنين ذوالقدر ديگر عضو كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى 
اســالمى كه در اين نشست حضور داشت با اشاره به دغدغه شديد 
اهالى فرهنگ و هنر از تعطيلى و ركود فعاليت هاى هنرى و فرهنگى 
گفت: الزم اســت برنامه ها و طرح هايى را به ســرانجام رسانيم كه 
عالوه بر جبران بخشى از خســارت هاى وارد شده به آنان تاكنون، 
بتوانيم آســيب هاى اقتصادى ناشى از شــيوع كرونا در آينده را نيز 

كاهش دهيم. 

على اصغر مونسان مطرح كرد؛
تدوين سند توسعه گردشگرى 

با همكارى سازمان جهانى
 نشســت وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى با رئيس و تعدادى از اعضاى كميسيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى عصر دوشنبه 15 

ارديبهشت سالن فجر ارگ آزادى برگزار شد. 
در اين نشســت، وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى با بيان اينكه سند توسعه گردشگرى 
و برنامه اقدام ملى گردشــگرى با همكارى سازمان 
جهانى گردشــگرى و يونســكو تدوين مى شود، 
گفت: خدا را شــاهد مى گيــرم در اين مدت حتى 
يك خواســته غيرمرتبط يا شــخصى از نمايندگان 
نديدم و آنچه از من خواسته شده است، خواسته ها 

و دغدغه هاى مردم است. 
به گزارش مهر، على اصغر مونسان افزود: در ابتداى 
فعاليتم در ســازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى 780 ميليارد تومان كل بودجه ما در 
ســال 96 بود و اكنون به عدد  هزار و 400 ميليارد 
تومان رســيديم، اين در حالى است كه در 2 سال 
اخير شاهد تشــديد تحريم ها بوديم و اين افزايش 
بودجــه مرهون تالش هاى نماينــدگان مجلس نيز 

هست. 
 بوتيك هتل فضاهاى جديد اقامتى هستند

وى ادامــه داد: به جــاى اينكه در يــك ميدان با 
كشورهاى اروپايى رقابت كنيم كه احتمال باخت به 
آن ها را داشــتيم در يك ميدان جديد رقابت كرديم 
و با ايجاد بوتيك هتل ها و بوم گردى فضاهاى جديد 
اقامتى را در كشــور ايجاد كرديــم كه اكنون مورد 
استقبال گردشگران خارجى است. همچنين نزديك 

به 570 هتل در دست ساخت داريم. 
مونسان گفت: 4 اقدام مهم را در دستور كار داريم. 
تدوين ســند توســعه گردشــگرى و برنامه اقدام 
ملى گردشــگرى كه با ســازمان جهان گردشگرى 
و يونســكو در اين زمينه همكارى مى كنيم. تشكيل 
حســاب هاى اقمارى گردشــگرى يكــى ديگر از 
اقدامــات مهــم ماســت، تدوين ســند برند ملى 
گردشگرى نيز اقدام مهم ديگرى است كه از سوى 

اين وزارت خانه در حال انجام است. 
وى ادامــه داد: پس از شــيوع كرونــا نيز اقدامات 
خوبى انجام شد. نخســتين وزارت خانه اى هستيم 
كه مصوبــه اى از دولت درباره بخشــش يا امهال 
اجاره بهاى اماكن متعلق به اين وزارت خانه گرفتيم. 
ضمــن اين كه از 10 رشــته مــورد حمايت دولت 
در تســهيالت حمايتى، 3 رشــته مربــوط به اين 

وزارت خانه است. 

حكايت افشانه كردن الكل بر مورچگان
ابوعطا »

 روزى در عنفوان جوانى چنانكه افتد و دانى، تصميم گرفتيم مقادير 
معتنابهى از حق التحرير خود را به دمب گاو زده، به جهت پيشــگيرى 
از بالى كرون الكحــل ابتياع كنيم، چنانكه قدمــا آورده اند: «روباه را 
پرســيدند در گريختن از ســگ چند حيله دانى؟ گفت از صد فزون 
باشــد اما نيكوتر از همه اين اســت كه من و او را بــا يكديگر اتفاق 

ديدار نيفتد».
بر اين منوال، حكيمان پيل افكن و طوطيان شكرشــكن گفته اند كه مرد 
را بهتر آن باشــد از صد مترى بليه «كرون» بگريزد و قضا را به اتفاق 

در شفاخانه وانگذارد.
القصه حســب مراد، به دواخانه اى رفتيم و مرد دوافروش را گفتيم اى 
طبيب جان، قربان آن ســبيل چرب كرده ات الكحلى به ما عنايت كن 
فزون بر 70 درصد، تو گويى به خواهر و مادر خود الكحل مى فروشى.
طبيب الكحلى منقش به نشــان ســاقه گندم به قيمــت خون پدر در 
اختيارم گذارد كه به ســبب رايحه ناهنجارى كه داشــت چند روزى 
دهان ما را مورد عنايت قرار داد و شك ما برانگيخت كه نكند اين متاع 

پليد آالت لهو لعب و شرب خمر باشد.
قضا را مورچگانى در مطبخ تردد داشــتند كه ما را جان به ســر كرده 

بودند، الكحل بر آنها افشانه كرديم و ديديم آنچه نبايد ديد.
در آن حــال و احوال كه نمى دانم در بيدارى بود يا عالم رويا، يكى از 
مورچگان با هيبتى شيبه به ســلطان گل امير تتل السلطنه عز مقامه، به 
يكى ديگر از موران كه حركاتى داف گونه داشت رو كرده و مى گفت: 

آهاى آهاى من تو رو مى خوام، بخواى نخواى من تو رو مى خوام.
مورچه داف نما چين بر ابرو انداخت و پشت چشم نازك كرد و پاسخ 

داد: من دنبال كسى هستم كه مرا صرفا به خاطر خودم نخواهد.
مورچه اشــبه التتل  گفت: گمان برده اى كه من تو را تنها به خاطر زلف 
مشــكين و چهره عنبرين ات مى خواهم، خير، زهى اشتباه فرموده اى، 
من تو را به ســبب تتببعات وســيع در امر فلســفه و عرفان، غور در 
عالــم ماورا الطبيعه و علم اخالق، به جهت رســيدن به درجات عاليه 
ســلوك، به پاس فعاليت هاى ارزنده در حوزه حقوق بشــر و جايزه 
صلح نوبل، تو را به ســببب مقاالت معتبــر در آى اس آى، اهتمام در 
امر مبارزه با ماالريا و قانقاريا، كشــف واكسن كرونوئيا، تو را به پاس 
پست هاى انديشمندانه ات در اينستاغرام، تو را به احترام جانفشانى در 
يارى رســانى به زلزله زدگان خاور دور و در پاسداشت كرامت انسان 
مى خواهم، مبادا گمان برى كه دلباخته كالبد نفســانى تو هســتم اصال 
و ابدا، تو را به خاطر عطر نان گرم و برفى كه آب مى شــود، تو را به 
جاى همه كســانى كه دوستم نداشته اند، تو را به جاى همه روزگارانى 

كه نزيسته ام، دوست مى دارم.
مخ مورچه داف گونه بدجورى خورد و اشكى چون ُدر غلتان بر گونه 
ژل تزريق كرده وى لغزيد و دســت در دست يكديگر در النگ شات 
رفتن آغازيدند و همانند سكانســى از فيلم «تاكســى درايور» مورچه 
شبيه به تتل السلطنه برگشت و نگاه عاقل اندر سفيهى به من انداخت و 
گفت: مرد حسابى مگه خودت خواهر مادر ندارى نشستى ما رو نگاه 

مى كنى و چرت و پرت مى نويسى؟ بزن به چاك.
ياللعجب از آن احواالت كه بر اثر افشــانه كردن الكحل 70 درصد بر 

ما رفت.
اى چغر بد بدن بدشگون/اى تو دل پير و جوان كرده خون

اى كه شدى مالك احوال ما/سايه تو بر همه اموال ما
صبح كه با ياد تو برخاستيم/ماسك زنان طره بياراستيم
تا خود شب فكر تو شد يار ما/ الكل ما، مايه تيمار ما

■ دوبيتى باباطاهر 
بدل درد غمت باقى هنوزم                                           كسى واقف نبو از درد و سوزم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بار خدايا! هر آينه به تو پناه مى جويم از اين كه در [سايه ]توانگرى ات ، دچار فقر شوم ..
ُمهج الدعوات : 134   

مريم مقدم  »
 جان يك خانه واجــد ارزش تاريخى ديگر در 
همدان در خطر است. خانه اى كه نشانى در فهرست 
ملــى آثار تاريخى ندارد. خانه اى كه در يك محله با 
ســاختار قديمى جاى خوش كرده است و همچنان 
حال هر رهگذرى با ديدنش در حصار درخت هايى 
كه در مقابلش صف كشــيده اند خوش مى شود، اما 
آنچه جان اين خانه را در محوطه «ُچرُچره» شــهر 
همدان به خطر مى انــدازد، قرار گرفتن آن در طرح 
تعريض كوچه اســت و شــايد اگر براى حفظ آن 
ارگان هــاى مربوطه همچون شــهردارى و ميراث 
فرهنگى پــاى كار نيايند بيراه نيســت در آينده اى 
نه چندان دور ديوارهاى اين خانه طعمه تخريب شود. 
اين خانه 50 سال پيش محل تحصيل دانش آموزان 
قديمى همدان بوده است، خانه اى كه به مدرسه مريم 
شهرت داشــت و خاطرات زيادى از دانش آموزان 

آن روزها زير سقف خانه به يادگار مانده است.
خانه هاى تاريخى در معــرض چند تهديد روزگار 
مى گذرانند؛ يا تهديد خارج بودن از فهرســت آثار 
ملــى يا تهديد نبود اعتبار بــراى مرمت و يا تهديد 
خريد و فروش و ساخت و ساز اما در اين ميان واقع 
شدن خانه در ايران تمدن چند هزار ساله دارد، كه هر 
كدام از شهرهاى خود به تنهايى بازگوكننده قدمت 
و تاريخ اين مرز و بوم اســت، همدان به عنوان يكى 
از شــهرهاى تاريخى ايران هم از اين قاعده مستثنى 
نيســت و جدا از وجود سايت تاريخى هگمتانه كه 

خود نمونه اى از تاريخ كشور است.
خانه هاى تاريخى بخشــى از هويت به جاى مانده 

گذشته در اين ديار است 
از آنجا كه بخش قابــل توجهى از بناها در مالكيت 
بخش خصوصى هستند بايد ادعا كرد؛ نگهدارى از 

خانه هاى تاريخى وظيفه مالك است. 
 كوچه هاى قديمى و خانه هاى تاريخى 

تعداد اين خانه ها در همدان كم نيســت، در كوچه 
پس كوچه هاى قديمى كه پا مى گذاريد و با به قدم 
گذاشتن در حريم اين خانه ها مى توان به نوعى حس 
قديمــى بودن، گرما و صميميتى را كه در گذشــته 

داشته است، حس كرد. 
امــا در ســال هاى اخير در همدان شــاهد تخريب 
بناهايــى بوديم كه در ظاهر هر كدام شــايد دليل و 

توجيهى نيز داشته است. 
يكى بــه دليل نبود اعتبار، ديگرى به دليل ثبت ملى 
نبودن و يكى ديگر به بهانه حفظ جان عابران و ... 

در ميان خانه هايى كه به دليل تهديدهايى براى فروش 
يــا خريد در ماه هاى اخير از نگاه رســانه ها به آنها 
پرداخته شده است؛ گذرمان به خانه اى افتاد كه كنج 

يك محله قديمى جا خوش كرده است. 
اين خانه بــه خانه كيوانى شــهرت دارد اطالعات 
محدودى از آن در دســت اســت و تحت مالكيت 
بخش خصوصى است. ساختار و معمارى بنا بيانگر 
آن است كه اين خانه اوايل دوره پهلوى ساخته شده 

است. 
وسعت بنا در حدود 600 متر مربع است و براساس 
مشــخصات نما كاربرى بنا در ابتدا مسكونى نبوده 

است.  ســبك بنا ســبك ملى پهلوى اول است و 
نيم ســتون هاى تزئينى به كار رفتــه در نما متأثر از 
نمادهــاى معمارى كالســيك در تلفيق با نماد هاى 
ايران باستان است.  درمجموع ظواهر امر بيانگر آن 
است كه مشخصات بنا از ويژگى هاى سبك معمارى 
پهلوى اول اســت. جهت گيرى بنا به سمت جنوب 
شرقى است كه كامال با جهت گيرى اقليمى بناهاى 

همدان مطابقت دارد. 
 ابهام در سرنوشت خانه هاى قديمى 

امــا آنچه امروز برخى دوســتداران ميراث فرهنگى 
را نگران مى كند اين اســت كه نكنــد به دليل قرار 
گرفتن ايــن خانه در طرح تعريض به سرنوشــت 
خانه هاى محوطه كبابيان شهر همدان كه به بهانه هاى 

غيرمنطقى طعمه تخريب شدند، دچار شود. 
متأســفانه امروزه آشنايى نداشــتن با آثــار تاريخى 
موجــب دخــل و تصرف هاى انســانى در بناهاى 
بافت هاى تاريخى همدان شده است و اگر بنايى به 

ثبت ملى نرسد اين تهديد جدى تر خواهد شد. 
بناهايى را كه در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده اند 
مى توانيم بــا مالكان آنها در عقد قراردادى مرمت و 

استحكام بخشى كنيم. 
متأســفانه در برخى مواقع خارج از ثبت بودن بنا و 
به تدريج آســيب ديدن آن موجب مى شود مالكان 
بناهــاى واجــد ارزش تاريخى كه خــارج از ثبت 
ملى هســتند بدون هماهنگى بــا ميراث فرهنگى به 
مرمت اقــدام  كنند، درحالى كه بايــد مصالح به كار 
رفته در اصالح بنا با ساختار بناى تاريخى سنخيت 
داشــته باشد و به صورت تخصصى تحت مرمت و 

بازسازى قرار گيرد. 
آنچه مسلم اســت خانه هاى تاريخى ميراث واجد 
ارزش و داشته غنى امروز ما براى آيندگان است كه 
مسئوليت نگهدارى آن بر دوش همه ما خواهد بود 
و سهم بيشتر اين مسئوليت بر شانه هاى شهردارى، 

ميراث فرهنگى و مالكان خانه هاى قديمى است.

هنوز تصميم قطعى براى بازگشايى موزه ها 
گرفته نشده است

 هنــوز تصميم قطعى براى بازگشــايى موزه ها گرفته نشــده، اما با 
رعايت اصول بهداشتى مى توان اين كار را انجام داد. 

مديركل امور موزه هاى كشور با عنوان اين مطلب اظهار كرد: هنوز 
تصميم قطعى درباره بازگشــايى رســمى يا غير رسمى موزه هاى 
كشــور گرفته نشــده اســت، اما به هر حال برخى كشور ها براى 
تكميل شــدن چرخه زندگى براى بازگشــايى موزه هايشان اقدام 
مى كننــد و به نظر من هم با رعايت اصول بهداشــتى مى توان چنين 

كارى را انجام داد. 
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، محمدرضــا كارگر گفت: اگر 
تصميم به بازگشايى موزه ها گرفته شود به طور حتم كاركنان موزه ها به 
اقالم بهداشتى مجهز مى شوند و بازديدكنندگان نيز در جريان بازديد از 

دست زدن به ويترين ها منع مى شوند. 
گفتنــى اســت بــا شــيوع گســترده ويــروس كرونــا بيشــتر كشــورهاى 
جهــان بــراى قطــع زنجيــره شــيوع ايــن ويــروس بــه تعطيــل كــردن 
موقــت موزه هــا اقــدام كرده انــد كــه كشــور مــا نيــز از ايــن قاعــده 

مســتثنى نبــود. 

ميراث گذشتگان، امانت نسل آينده است 

خط و نشان طرح تعريض 
براى خانه تاريخى همدان

■ خانه اى كه 50 سال پيش مدرسه بود

 تأسيسات گردشگرى همدان به مدافعان سالمت كشور با تخفيف ويژه 
خدمات ارائه خواهند داد.

بــه نقل از روابــط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى همــدان، على خاكســار گفت: « با هــدف ارج نهادن به 
فعاليت هاى ارزشــمند و ايثارگرانه كادر بهداشــتى و درمانى كشــور، 
اعم از جامعه پزشكى، پرســتارى، نيروهاى خدماتى و تمامى نيروهاى 
وابســته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــكى كشور، برخى 
از هتل هــاى 3، 4 و 5 ســتاره همدان، متل و مجتمع هاى گردشــگرى 
«غــار عليصدر» و«تله كابين گنجنامه» به صورت داوطلبانه، تســهيالت و 
تخفيف هاى ويژه اى در اختيار اين تالشــگران خط مقدم جبهه سالمت 

درطول سالجارى قرار خواهند داد.»
وى ادامــه داد: «اين موضوع همزمان با سراسركشــور انجام مى شــود و 
تأسيســات گردشــگرى عالقه مند، با ارائه موافقت كتبــى با اين موضوع، 
تســهيالت و خدمات خود را در طول ســال 1399 (تا 20 اسفند ماه) به 
كادر درمان كشــور با تخفيف هاى 50 تا 70 درصــدى ، قرار خواهند داد 
و مدافعان عرصه ســالمت و خانواده هاى درجه يك آنها مى توانند از اين 

خدمان استفاده كنند.»
خاكسار گفت: «استان همدان  پس از مهار ويروس كرونا و  ايجاد آرامش 
نسبى در جامعه و آغاز سفرهاى داخلى با افتخار ميزبان اين عزيزان خواهد 

بود.»

خدمات ويژه تأسيسات گردشگرى 
همدان به مدافعان سالمت كشور


