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اهتمام نماينده ولى فقيه
 به اتمام طرح هاى نيمه تمام 

استان
 1- در ايــران يكى از اصــول مهم در 
رعايت  زمانبندى،  يعنــى  پروژه ها  اجراى 
نمى شــود و اين مهم دليلى شــده تا پايان 
بيشــتر طرح ها و پروژه ها داراى يك پايان 

باز باشد...

# من _ ماسك _ مى زنم

راه دريافت تسهيالت كرونا براى فعاالن گردشگرى ناهموار است

ُكماى گردشگرى با تداوم كرونا 

 در مرگبارتريــن روز هاى كرونايى 
همدان، در هيچ  نقطه  شــهر  نشــانى از 
ترس از ابتال و مرگ ديده نمى شــود، 
در بازار و ميدان مركزى همدان، جاى 
سوزن انداختن نيست و عصرهاى اين 

شهر ديدن دارد!
اتوبوس هــا در هر خط سرويســى تا 
ظرفيت ممكن مســافر ســوار مى كنند 
تا جايى كــه به دليل شــلوغى، برخى 
مســافران بيــن درهاى اتوبــوس گير 
مى افتنــد و ده ها نفر بدون ماســك هر 
روز از تمام اتوبوس هاى شــهر استفاده 

غيرمجاز مى كنند.
 در اين شرايط ركوردزنى دوباره كرونا، 
موجب تعجب هيچ كسى نشده است در 
اين مدت 240 نفــر جان باخته ا ند و 2 
هزار و 242 بيمار شناسايى شده است 
و همدان در چنين شرايطي در وضعيت 
هشدار كرونايي قرار دارد. طبق شواهد 
موجــود همدان مــدت زمانى طوالني 
است كه در وضعيت قرمز قرار گرفته و 
در روزهاي گذشته نيز مسئوالن درباره 
اوج گرفتن بيماري به شــدت هشــدار 

داده اند. 
حاال بســيارى از كارشناسان بهداشتى 
و متخصصــان عفونى بر اين باورند كه 
ســتاد مقابله با كرونا بايد محدوديت ها 
را به اســتان برگرداند و حتي با شدت 

بيشتري محدوديت ها را اعمال كند.
  هشــدار، ظرفيت بسياري از 

بيمارستان ها پر شده است
مقابــل  در  را  گوش هايشــان  مــردم 
هشــدارها گرفته اند و ظاهــرا در ميان 
جدال معيشت و ســالمتى، اولويت را 
فعاليت هاي اقتصادي و نان مي دانند، اما 
مدام در شــبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي از تعطيل شدن كسب و كارها و 

زدن ماسك صحبت مي كنند.
در اين ميان اما مسئوالن علوم پزشكى از 
پرشدن تخت هاي بيمارستاني در استان 
ابــراز نگراني شــديد كرده اند و معتقد 
هســتند كه ادامه  اين روند قواي كادر 
درمان را فرسوده تر خواهد كرد تا جايى 
كه اگر فرصت بازتواني و شــيفت هاي 

آرام تر را به كادر درمان ندهيم آنها هم 
دهند،  ارائه  مفيدي  خدمات  نمي توانند 
نتيجه افزايش مرگ و مير، اســتهالك 
كادر درمان و ايجاد مشــكالت فراواني 
خواهد بود به همين دليل است كه بيش 
از هر زمانى اين مردم هســتند كه بايد 
به خودشان كمك كنند؛ بنابراين تأكيد 
ويژه شده اســت كه نكات بهداشتي و 
اســتفاده از ماســك در بين شهروندان 

رعايت شود.
به نظر مى رسد كه با طوالني شدن شيوع 
كرونا در همدان تعداد زيادي از مديران 
دستگاه هاى اجرايى، پزشكان، پرستاران 
و ديگر كاركنان مراكز بهداشتي درماني 
به اين ويروس مبتال شده اند و به همين 
دليل به ارائــه خدمــات درماني قادر 
نيستند به همين دليل است كه بايد حتي 
به صورت گــذرا تدابيري درنظر گرفته 
شود كه با كاهش آمار بيماران؛ فرصتي 
براي نفس تــازه كردن تيم هاي درماني 
و راه حلى جدى براى شكست زنجيره 

انتقال در همدان درنظر گرفته شود.
 اعمال محدوديت هاي جديد

حــاال در تازه تريــن تصميم گيرى هاى 
ستاد كرونا مقرر شــده است به منظور 
پيشگيرى از شيوع كرونا در مناطق قرمز 
نهاوند  تويسركان،  مالير،  همدان،  نظير 
و منطقه نارنجى بهار، برخى مشاغل و 
فعاليت  ها از روز شنبه به مدت يك هفته 

تعطيل شوند.
از طرفى با توجه بــه اينكه 80 درصد 
عوامــل بروز اين بيمــارى تجمع هاى 
مختلف از جمله مراســم عروسى، عزا 

و ســمينارهايى كه جمعيت زيادى در 
آن شــركت مى كنند، مقرر شد به طور 
كامل تعطيل شوند و تيم هاى بازرسى به 
اين محل  ها مراجعه كنند تا درصورت 
مواجهه با افرادى كه به برگزارى مراسم 
برخالف مصوبه ستاد ملى اقدام مى كنند 
براى حفظ ســالمتى مردم با اين قشر 

افراد برخورد شود.
همچنين محدوديت هايى براى فعاليت 
و  شــبانه روزى  مدارس  دانشــگاه ها، 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى پيش بينى 
شده اســت و اين مجموعه  ها به همراه 
زبان سراها در اين هفته مجاز به فعاليت 
نيســتند تــا جايى كه آموزشــگاه  ها و 
كتابخانه ها، اســتخرهاى سرپوشــيده، 
ســينما، تئاتر و مراكز مشابه فرهنگى، 
موزه  هــا و بــاغ موزه هــا، تاالرهــاى 
آرايشگاه هاى  و  زيبايى  سالن  پذيرايى، 
زنانه به عنوان عامل شيوع اين ويروس 
تا روز شنبه هفته آينده بايد فعاليت خود 

را تعطيل كنند.
همچنين فعاليتى در مساجد مصالها و 
آيين نماز جمعه در اين شهرســتان  ها 
نخواهيم داشــت و برگــزارى هرگونه 
مراســم و اجتماعات فرهنگى، مذهبى، 

همايش  ها ممنوع است.
در  به ويــژه  ورزشــى  باشــگاه هاى 
رشــته هايى كــه ارتبــاط نزديك بين 
ورزشــكاران وجود دارد نظير كشتى، 
كاراته و جودو تعطيل هستند و كافه ها، 
كلى  به طور  چاى خانه  ها  و  قهوه خانه  ها 

در اين هفته اجازه فعاليت ندارند.
محدوديتى نيز در بلوار ارم شهر همدان 

ايجاد شــده است و شــهروندان مجاز 
بــه نشســتن در داخل فضاى ســبز و 
مكان هاى پيش بينى شــده در اين بلوار 

نيستند و فقط اجازه پياده روى دارند.
در نهايــت نيــز مقرر شــده اســت 
ارائه  محــل  خدمات،  ارائه دهنــدگان 
خدمــات و گيرندگان خدمات نيز بايد 
شيوه نامه هاى بهداشتى از جمله رعايت 
از  اســتفاده  اجتماعى،  فاصله گــذارى 
ماســك و شست وشوى دســت  ها را 

جدى بگيرند.
 تجمعــات خانوادگــى عامل 

اصلى قتل هاى كرونايى
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان نيز گفت: به منظور پيشگيرى و 
قطع زنجيره انتقــال ويروس كرونا در 
ترددهاى  از  بايد  شــهروندان  اجتماع، 
اجتماعى  محيط هاى  در  غيرضــرورى 

خوددارى كنند.
منوچهر كرمى بيان كرد: براى رســيدن 
به شرايط پايدار در استان نيازمند وفاق 
همگانى و عمل به مسئوليت اجتماعى 
در 3 حيطه مراودات اقتصادى، اجتماعى 
و خريد امن، استفاده از ماسك و تالش 
براى اقنــاع اطرافيان به زدن ماســك، 

اجتناب از هرگونه تجمع هستيم.
وى افــزود: در اين راســتا بايد بدانيم 
كه بــازار و مراكز خريــد محل تفريح 
و ســرگرمى نيســت؛ بنابراين بايد تا 
حد امــكان از حضــور در اين اماكن 
خوددارى كرده و تنها در موارد نياز به 
تهيه مــواد غذايى يا خدمات درمانى و 
حضور در محل كار و تحصيل از خانه 

خارج شويم.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان ادامــه داد: همچنيــن بــراى 
پيشگيرى از شيوع كرونا بايد از حضور 
جمعــى در مغازه ها، ســوپرماركت ها، 
مطب پزشكان و مراكز خريد خوددارى 
و اقالم مورد نياز خانواده را به صورت 

هفتگى خريدارى كرد.
كرمــى اظهار كرد: براى پيشــگيرى و 
قطع زنجيره انتقــال ويروس كرونا در 
اجتمــاع، افراد تنها درصــورت نياز و 
بروز مشــكالت حاد بــراى درمان به 
بيمارســتان ها، مطب  ها و مراكز درمانى 

مراجعه كنند.
نوبت دهى  و  برنامه ريزى  خواستار  وى 
براى خريــد هفتگى اقالم مــورد نياز 
مكرر  مراجعــه  از  پرهيــز  خانــواده، 
بــه آرايشــگاه، مغــازه، رســتوران و 
كافى شاپ ها شــد و افزود: شهروندان 
شست وشوى مكرر و صحيح دست  ها 

را از ياد نبرند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان توصيــه كرد: هم اســتانى  ها با 
اســتفاده از ماســك در تمامى اماكن 
عمومى به حفظ سالمت خود و ديگران 
كمك كنند، در عين حال داخل اتومبيل، 
اتوبوس، تاكسى و تمامى وسايل نقليه 
براى تهويه و جريان هــوا پنجره هاى 

مقابل هم را باز بگذارند.
كرمى با بيان اينكه ســالمت خانواده و 
همشهريان در گرو رفتارهاى بهداشتى 
ما اســت، افزود: شــهروندان بازى و 
تفريح در شــهربازى، گيم نت و سالن 
ورزشــى را به پــس از فروكش كردن 

اپيدمى كرونا موكول كنند.
وى خواســتار خــوددارى مــردم از 
برگزارى از هر نوع ميهمانى براى حفظ 
ســالمتى يكديگر شد و گفت: عيادت 
از بيمــاران به صورت تلفنى و از طريق 
فضــاى مجازى انجام شــود و رعايت 
دست كم فاصله يك ونيم مترى در همه 
اجتماعــات از جمله صنــف نانوايى، 
مطب پزشــكان، مركز تهيه مواد غذايى 

و صف اتوبوس ضرورى است.

شب فيروزه اى
 از «غار عليصدر» 
روى آنتن مى رود 

 «شــب فيــروزهاى» يــك برنامــه تركيبــى زنــده 
از گــروه اجتماعــى شــبكه 5 ســيما اســت كــه بــا 
همــكارى ســيماى اســتان ها روى آنتــن مــى رود و 

حــاال ميهمــان اســتان همــدان اســت.
شــهاب عباســى بازيگــر ســريال هاى زيــر آســمان 
ــدار و اميــد جهــان  ــازار و دارا و ن ــده ب شــهر، خن
ــان شــب گذشــته برنامــه «شــب  ــده، ميهمان خوانن

فيــروزه اى» بودنــد.
همچنيــن امشــب 22 تيرمــاه ميهمانــان ايــن برنامــه 
مريــم خدارحمــى بازيگــر ســريال دختــرم نرگــس 

و اميــر تاجيــك خواننــده اســت.
ــه داراى بخش هــاى مختلفــى همچــون  ايــن برنام
دعــوت از هنرمنــدان و خواننــدگان، گــزارش 
معرفــى  گردشــگرى،  و  ديدنــى  مكان هــاى  از 
 ... و  برنامــه،  ميــان  اقتصــادى،  ظرفيت هــاى 
ــت بوم  ــع زيس ــروزه اى» در واق ــب  في ــت. «ش اس
فرهنگــى، تاريخــى و تفريحــى كشــور را بــه 
تصويــر مى كشــد و به  طــور همزمــان نگاهــى 
ــگرى  ــادى و گردش ــاى اقتص ــه ظرفيت ه ــم ب ه

دارد. اســتان ها  ايــن 
ــاه  ــنبه 21 و 22 تيرم ــنبه و يكش ــه ش ــن برنام اي
1399 از ســاعت 22 بــا اجــراى اميــر جوشــقانى از 
شــبكه 5 ســيما و شــبكه همــدان پخــش مى شــود.
تهيه كنندگــى  بــا  فيــروزه اى»  «شــب  برنامــه 
مشــترك على اكبــر ذاكــرى و علــى حيــدرى؛ 
كارى از گــروه اجتماعــى شــبكه 5 سيماســت 
ــن  ــتان  ها روى آنت ــيماى اس ــكارى س ــا هم ــه ب ك

ــى رود. م
ــه اســتان هاى  ــا ســفر ب ايــن برنامــه از ســال 94 ب
مختلــف كشــور روى آنتــن شــبكه 5 ســيما رفتــه 

اســت.

پلمب 50 مركز عرضه قليان در همدان
 ابتال به كرونا با مصرف قليان
 مسئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا از پلمب 50

مركز عرضه قليان در استان همدان خبر داد و گفت: درحال حاضر هيچ 
مركز عرضه قليان در شهر همدان وجود ندارد.

همچنين مسئول كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با اشاره 
به تعطيلى قليان سراها در استان براى كنترل شيوع ويروس كرونا اظهار 
كرد: اســفندماه گذشته با شــيوع كرونا به تعطيلى تمام قليان سراها  در 

استان اقدام كرديم.
مهدى خدابخشــى در گفت وگو با فارس با بيــان اينكه عده اى از افراد 
داوطلبانه به تعطيلى واحدهاى خــود اقدام كردند و برخى نيز با حكم 
قضايى، گفت: تا اواسط ارديبهشــت ماه اين رويه ادامه داشت و شاهد 
فعاليت هيچ قليان سرايى در اســتان نبوديم اما با برداشتن محدودها در 
پايان ارديبهشــت و اوايل خردادماه دوباره تعدادى از اين مراكز فعاليت 

كردند.
وى با اشــاره به اينكه در گام دوم اجراى محدوديت هاى كرونا پس 
از ماه رمضان متأســفانه شــاهد عرضه قليان در برخى مراكز بوديم، 
گفت: در اين راســتا با حكم دادستانى، مسئوالن قضايى شهرستان ها 
و نيــروى انتظامى مجدد بازديدها را در برنامه گنجانديم و هرگاه نيز 
گزارشــى مبنى بر عرضه قليان بــود بالفاصله ورود كرده و به پلمب 

مراكز اقدام كرده ايم.
خدابخشــى با بيان اينكه متأســفانه از ابتداى خردادماه تا هفته گذشته 
بالغ بر 50 قليان سرا باز شــده بودند كه اقدام به پلمب كرديم و ادوات 
موجود ضبط شد، افزود: عده اى در جاده حيدره و گنجنامه دستفروشى 

مى كردند كه با حكم قضايى ابزار و لوازم آنها ضبط شد.
وى با اشاره به اينكه در تعدادى از شهرستان ها مراكز عرضه قليان فعاليت 
داشتند كه پلمب شدند، خاطرنشان كرد: در مسير گنجنامه، عباس آباد و 
حتى داخل شــهر همدان مراكز غيرقانونى عرضه قليان مجدد با كاهش 
محدوديت ها فعال شده بودند كه آنها را نيز پلمب كرديم هرچند به دليل 

كرونا مردم كمتر از اين مراكز استقبال مى كردند.
وى بيان كرد: خوشــبختانه درحال حاضر هيــچ مركز عرضه قليانى در 
استان وجود ندارد و به محض مشاهده نيز نيروى انتظامى، دادگسترى و 
همكاران بهداشت سريع اقدام به پلمب مى كنند، اخطار بحرانى مى دهند 

و 24 ساعته اين مراكز تعطيل مى شوند.
وى افزود: شــايد بتــوان به طور كامل مراكز عرضه قليان را در اســتان 
جمع آورى كرد اما متأســفانه خانواده هايى قليان مصرف مى كنند و اين 

موضوع به خود آنها برمى گردد كه وضعيت را مديريت كنند.
خدابخشى با اشاره به اينكه گاهى عده اى در مقابل تذكر نيروى انتظامى 
و مسئوالن بهداشت در بوستان ها مقاومت نشان مى دهند درحالى كه آنها 
نگران سالمتى اين گونه افراد هســتند، افزود: مسئوالن استان در حوزه 
كنترل مصرف قليان و جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا پاى كار هستند 
و كنتــرل مى كنند اما مى طلبد مردم هم كمك كنند چون وضعيت واقعا 

بحرانى است.

پرسه قاتل 240 نفرى در تجمعات خانوادگى 

بازگشت همدان به محدوديت ها تا يك هفته آينده
■ اينجا مردم با كرونا بيگانه اند

■ برخورد جدى با برگزاركنندگان عزا و عروسى

مرغدارى سميعى
درجنگ با موش ها

نفس تنگى حيات 
زير آوارضايعات در گفت وگوى اعضاى شوراى شهر اللجين

 با همدان پيام مطرح شد
استان، اللجين را حمايت كند

به جاى اعتراض مانع الحاق هاى بعدى شويد

اعتراض امروز 
نتيجه سكوت ديروز
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خبر ويژه

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

حمله موش هــا و ميدان 
جنگ ضايعــات كه حاال 
حريم قانونى 250 مترى 
مرغدارى را تصرف كرده 
است گام به نابودى اين 
از  به روز  اما  قديمى  واحد 
منظر تكنولوژى، برداشته 

است

اهتمام نماينده ولى فقيه
 به اتمام طرح هاى نيمه تمام استان

 1- در ايران يكى از اصول مهم در اجراى پروژه ها يعنى زمانبندى، 
رعايت نمى شود و اين مهم دليلى شده تا پايان بيشتر طرح ها و پروژه ها 
داراى يك پايان باز باشــد كه هيچ كس از چگونگى پايان و زمان آن 

آگاه نيست.
ايــن وضعيت دليلى شــده تا پروژه هــاى نيمه تمام دولتــى، بانكى، 
خصوصى و خصولتى در كشــور به يك معضل تبديل شــود و هر 
دولتى راهكارى از قبيل واگذارى و تشــويق و ... براى پايان دادن به 

اين معضل جست وجو كند.
2- بر اساس يافته هاى جديد علم مديريت پروژه، عمليات ساخت و 
توليد بايد در كوتاه ترين زمان انجام شود تا سود توليد افزايش و امكان 

رقابت با رقبا نيز حفظ شود.
با اين نگاه اكنون پروژه ها در بازه هاى زمانى كه براى ايرانى ها قابل باور 
نيســت در دنيا اجرا مى شوند، ساختن هتل هاى بزرگ در يك هفته يا 
ساختن بيمارستان بزرگ در ده روز يا انتقال خط توليد به كشتى و اجرا 
و توليد سفارش در كشتى در طول مسير و تحويل سفارش در مقصد 
با حذف زمان توليد تا صادرات، از روش هايى اســت كه كشورهاى 

پيشرفته براى مديريت پروژه به لحاظ زمانى از آن بهره مى گيرند.
3- در بخــش دولتى مديران معموال عالقه اى بــه واگذارى پروژه ها 
ندارند و حاضرند ســال ها يك پروژه ناقص را مشاهده كنند و نتوانند 
آن را تكميل كنند اما اين پروژه در ليست داشته هاى اداره آنها باشد و 

به بخش خصوصى منتقل نشود.
آنچه هم در عمل در واگذارى ها اتفاق افتاده بيانگر تداوم اين تاكتيك 

در مديران دولتى و بى عالقه بودن به واگذارى است.
4- خصوصى سازى در ايران آلوده به فساد شده و به جز ايجاد مشكل 

براى كارگران، مديران و اقتصاد كشور كمتر سودى داشته است.
در بســيارى از خصوصى سازى هاى انجام شده آنچه فعال شده بخش 
خصوصى ســالم نبوده و يا بخش خصولتى رشــد كرده و يا فســاد 

دامن گير واحدى يا پروژه اى فعال شده و آن را زمين گير كرده است.
5- معموال فعاالن بخش خصوصى در ايران بدون مشــاركت با بانك 

نمى توانند فعاليت اقتصادى كنند.
مشــاركتى كه در بيشــتر مواقع به دليل قوانين غيــر انعطاف بانكى و 
مقرراتى كه بانك ها را در هر شــرايطى صاحب سود مى داند، به زيان 
بخش خصوصى و تبديل كننده اين بخش به پول نقد كن بانك ها است.

6- بســيارى از پروژه هاى بخش خصوصى در استان همدان به دليل 
مشــاركت با بانك ها و اختالفاتى كه بروز كرده، طوالنى شــده و در 
درصدهاى گوناگونى از پيشــرفت، متوقف شــده و ملقب به پروژه  
نيمه تمام شــده اند. وضعيتى كه مدتى اســت تمام قوا براى خروج از 
آن تالش مى كنند و بانك هــا را از تملك پروژه ها و واحدها بر حذر 
داشــته و به دنبال فعال كردن هرچه بيشتر بخش خصوصى با حمايت 

همه جانبه از آن در امر توليد هستند.
7- ورود و اهتمام حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى، نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان بــه موضوع مهم واحدها و 
پروژه هاى نيمه تمام بخش خصوصى همچون واحد دامدارى بزرگ در 
كبودراهنگ كه ده سال در مرحله نزديك بهره بردارى به دليل اختالف 
با بانك متوقف مانده اســت، بســيار ارزشمند است و الزم است اين 
ورود و اهتمام با همراهى بانك ها و بخش خصوصى، مديران اجرايى 
اســتان و حمايت قضايى از تصميمات اتخاذ شده كه با درنظر گرفتن 
منافع مردم، صيانت از بيت المال و جهش توليد، گرفته مى شود، همراه 
شود تا با افزايش توليد و اشــتغال، شرايط صيانت از فرهنگ و دين 

در استان بهتر شود.

25 مركز غربالگرى ويروس كرونا در استان همدان 
فعال است

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان از تعداد 25 مركز غربالگرى ويروس كرونا در استان 
همدان خبر داد كه تاكنون تعداد 8 هزار و 5 نمونه گيرى انجام داده اند.

به گزارش مهر، رشــيد حيدرى مقــدم با بيان اينكه در كالن منطقه 3 اســتان هاى همدان، 
كرمانشاه، كردستان، ايالم و دانشكده اسدآباد وجود دارند، اظهار كرد: استان هاى كرمانشاه، 
ايالم، كردستان در وضعيت قرمز و استان همدان در مرز هشدار قرار دارد و روند مرگ و مير 
افزايشى است. وى همچنين درباره وضعيت نمونه گيرى، مبتال شدن و فوت بر حسب ماه در 
سال 98 و 99، ويژگى هاى پايه بيماران بسترى مبتال به كوويد 19 يادآور شد: شمال استان 

همدان از نظر كرونا وضعيت بهترى دارد و شهرستان هاى همدان، نهاوند، مالير و تويسركان 
در وضعيت قرمز قرار دارند.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان  عنوان كرد: تعداد 25 مركز غربالگرى در استان 
همدان وجود دارد و تاكنون تعداد 8 هزار و 5 نمونه گيرى انجام شــده و بيشترين آمار 
مرگ و مير در جمعيت باالى 60 ســال است.وى با ابراز خرسندى از اينكه بروز مرگ 
در كاركنان دانشــگاه علوم پزشكى همدان وجود نداشته است، گفت: مراكز 16 ساعته 
در سراســر اســتان همدان خدمات خوبى به مردم ارائه مى دهند.بازگشايى ها، گردش 
غيرمعقول جمعيت و تردد خارج استانى به داخل استان از عوامل افزايش آمار مبتاليان 

به كرونا در همدان است
حيدرى مقدم بازگشايى ها، گردش غيرمعقول جمعيت و تردد خارج استانى به داخل استان 

را از عوامل افزايش آمار مبتاليان به كرونا عنوان كرد و گفت: همدان از نظر ثبت اطالعات 
صنوف در سامانه وضعيت خوبى دارد.

حيدرى مقــدم با بيان اينكه در بخش خصوصى و دولتى حدود 3 هزار و 200 تخت وجود 
دارد، گفت: از روزهاى آغازين مواجهه با كرونا در استان همدان برنامه ريزى براى 700 تخت 
در مرحله  نخست، يك هزار و 500 تخت در مرحله دوم و 2 هزار و 400 تخت در مرحله 

سوم درنظر گرفته شد كه هنوز از برنامه نخست عبور نكرده ايم.
وى درباره حوزه فناورى اقدامات مهم انجام شــده براى ايجاد خط توليد ماسك سه اليه و 
n توليد روزانه 40 هزار عدد،  توليد روزانه 60 هزار عدد ماسك، ايجاد خط توليد ماسك95
توليد دســتگاه اولتراسونيك به منظور توليد انواع ماسك و توليد دستگاه الكتروريسى براى 

توليد الياف نانو، ايجاد خط توليد لباس هاى محافظتى و توليد ماسك هاى نانو را برشمرد.

مرغدارى سميعى درجنگ با موش ها

نفس تنگى حيات زيرآوارضايعات

همدان به ُخنكى مى گرايد
 كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان بــا اشــاره بــه فعاليــت 
ــته  ــد روز گذش ــتان در چن ــن اس ــمان اي ــده در آس ــاى پراكن ابره
معتقــد اســت دمــاى هــواى بيشــتر نقــاط تــا ميانــه هفتــه جــارى 
ــك  ــوا ُخن ــد و ه ــانتى گراد كاهــش مى ياب ــا 4 درجــه س ــن 2 ت بي

مى شــود.
ــر  ــزود: ب ــا اف ــا ايرن ــو ب ــكيب در گفت وگ ــن باقرى ش محمدحس
اســاس بررســى نقشــه هاى ماهــواره اى هواشناســى، آســمان 
بيشــتر نقــاط اســتان امــروز، صــاف تــا قســمتى ابــرى، همــراه بــا 
ــاد در ســاعت هاى عصرگاهــى و  ــر و ســرعت وزش ب افزايــش اب

ــود. ــى مى ش ــاران پيش بين ــره اى ب ــارش قط ب
ــاعت هاى  ــاد در س ــرعت وزش ب ــش س ــرد: افزاي ــار ك وى اظه
بعدازظهــر موجــب ايجــاد گــرد و خــاك و غبــار محلــى مى شــود.
باقرى شــكيب عنــوان كــرد: ميــزان بــارش بــاران در نقــاط 
ــف  ــب كثي ــتر موج ــت و بيش ــدك اس ــيار ان ــتان بس ــف اس مختل

مى شــود. خودروهــا  شــدن 
وى افزود: در پى ابرناكى موقت آسمان همدان، دماى بيشتر نقاط استان 

تا روز سه شنبه كاهش، و پس از آن روندى افزايشى دارد.
آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پســتى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، 

پر برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

شايعه پراكنان عليه خجسته 
گرفتار قانون شدند

 پس از تخريب گســترده شــخصيت امير خجســته در روند 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى، با پيگيرى هاى 
واحد حقوقى دفتر امير خجسته، افرادى كه به صورت سازمان يافته و 
هدايت شده به تخريب امير خجسته با نشر اكاذيب و شايعه پراكنى 
اقدام كرده بودند، گرفتار قانون شده و به حبس هاى طوالنى محكوم 

شده اند.
گويــا اين افراد براى فرار از محكوميــت و رفتن به زندان، مراتب 
عذرخواهى و اقرار صريح خود را به نشر اكاذيب سازمان يافته، بيان 
كرده اند تا بتوانند رضايت وى را به دســت آورند تا شايد 2 سال از 

عمر خود را در زندان سپرى نكنند.
گفتنى است بر اســاس مستندات رســيده و احكام صادره از قوه 
قضاييه تعدادى از افرادى كه به قصد تخريب امير خجسته نماينده 
ســابق مجلس همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى به نشر 
 اكاذيب به صورت غيرمســتند و غيرقانونى همراه با هتك حرمت و 
توهين و افترا و تهديد اقدام كرده بودند، به حبس هاى طوالنى مدت 
2 ســال و 74 ضربه شــالق محكوم كرده اند كه تعدادى از اين آرا 
قطعيتيافته و در شرف اجراى حكم و همچنان تعدادى از پرونده ها 

نيز درحال رسيدگى و در مراجع قضايى مفتوح است.
در اين ارتباط در آينده نزديك اطالع رســانى بيشترى انجام خواهد 

شد. اجراى مخازن زيرزمينى مكانيزه زباله
 براى نخستين بار در همدان

 مخازن زير زمينى مكانيزه زباله با 2 ورودى براى تفكيك زباله هاى 
خشك و تر براى نخستين بار در شهر همدان در 4 نقطه از سطح منطقه 

يك اجرا شد.
مدير منطقه يك شهردارى همدان با اشاره به اجراى مخازن زيرزمينى 
مكانيــزه زباله عنوان كرد: همواره اســتفاده از مخازن قديمى زباله در 
نقاط پرتردد شهر داراى چالش هاى بسيارى بوده است كه مى توان به 
ايجاد آلودگى محيطى و بصرى، دسترســى به زباله هاى داخل مخزن 

و... اشاره كرد.
مســعود دهبانى صابر گفت: يكى از اهداف مجموعه شهردارى منطقه 
يك استقبال شهروندان از مباحث آموزش شهروندى است كه مى توان 
به موضوع تفكيك زباله هاى خشك و تر اشاره كرد، به همين دليل در 
تمامى مخازن زيرزمينى مكانيزه ورودى هاى جداگانه براى تفكيك اين 

2 نوع زباله درنظر گرفته شده است. 
معاونت خدمات شــهرى منطقه نيز با بيان اينكه اســتفاده از مخازن 
زيرزمينى زباله موجب مى شــود تا هرچه بيشــتر بتوانيم از فضاهاى 
موجود در ســطح زمين استفاده كنيم، مطرح كرد: ظرفيت اين مخازن 
1/5 متر مكعب است كه چندين برابر مخازن كنونى است و با اجراى 
آنها مى توان هزينه هاى حمل و انتقال زباله را تا حد چشمگيرى كاهش 

داد.
صادقى همچنين با اشاره به اينكه جمع آورى زباله از ساعت 21 آغاز 
مى گــردد، عنوان كرد: تناژ زباله در ســطح منطقه يك حدود صد تن 
است كه درحال حاضر 22خودروى حمل زباله به همراه 220 نفر نيرو 
به صورت شــبانه روزى مشغول جمع آورى آنها هستند، از شهروندان 
عزيــز همدانى تقاضا داريم براى همكارى هرچه بيشــتر با مديريت 

شهرى ساعت 21 را فراموش نكنند.

1- تبليغات متفاوت قاليباف براى انتخابات رياســت جمهورى آغاز 
شده است. گويا در اين نوع تبليغات اعضاى ستاد وى از خصوصيات 
مثبت قاليباف به بهانه انتخابات سخن مى گويند. گفتنى است طاليى، 
عضو سابق شوراى شهر تهران در پاسخ به پرسشى درباره مطرح شدن 
حضور قاليباف در انتخابات آينده سعى كرده او را تكليف گرا معرفى 
كند و گفته است؛  از هم اكنون نمى توانيم بگوييم كه قاليباف مى آيد يا 
نه، بلكه بايد ببينيم چه تكليفى برعهده او خواهند گذاشــت، آيا اين 
تكليف حضور در انتخابات اســت يا عدم حضور! در آينده مشخص 

خواهد شد.
2-محمــود احمدى نــژاد باز هم تابوشــكنى داشــته اســت. گويا 
اظهارنظرهاى جديــد محمود احمدى نژاد دربــاره چهره هاى هنرى 
از شــجريان تا گلشــيفته فراهانى تا خوانندگان لس آنجلســى كه در 
گفت وگويى تصويرى منتشرشــده، بازتاب هاى فراوانى در شبكه هاى 
اجتماعــى پيدا كرده اســت. گفتنى اســت بســيارى ايــن اقدامات 
احمدى نژاد را در راستاى تبليغات انتخابات رياست جمهورى 1400

ارزيابى مى كنند.
3- انسولين قلمى در كشور باز هم كمياب شده است. گويا مشكالت 
واردات از حمل و نقل تا تأمين ارز، دليل اين مشكل عنوان شده است. 
گفتنى است كمبود يا نبود داروهاى مورد نياز بيماران خاص از جمله 

نتايج تحريم هاى ظالمانه است.
4- برخى استانداران دســتور بر داير شدن بيمارستان صحرايى براى 
پاسخ به نياز درمانى مبتاليان كرونا داده اند. گويا روند شيوع ويروس 
كرونا در اين اســتان ها به شــدت رو به افزايش اســت. گفتنى است 

بيمارستان صحرايى معموال توسط نيروهاى مسلح داير مى شود.
5- تأمين واكســن آنفلوانزا در ســالجارى درحــال تبديل به دغدغه 
خانواده ها اســت. گويا تأكيد پزشكان بر اســتفاده از اين واكسن در 
سالجارى با توجه به شــيوع كرونا و آنفوالنزا و شرايط بازار دارويى 
كشــور دليل اين دغدغه است. گفتنى است وزارت بهداشت مى تواند 
با تأمين اين دارو و اجراى واكسيناســيون آن در خانه هاى بهداشت از 

كمبود، قاچاق، احتكار و بازار سياه اين واكسن پيشگيرى كند.

 قصــه موش هايــى كه حاال بــالى جان 
مرغ هاى سميعى شــده است اگر چه دردناك 
اما جاى پرسش اساســى دارد كه واقعاً نقش 
مســئوالن ذى ربط در كجاى اين داستان قرار 

دارد؟!
پس از عبور از ميدان كربالى مريانج، درست 
در خيابانى كه منتهى به روســتاى انصاراالمام 
مى شــود حجم سرســام آور ضايعات، حيات 
زميــن را با خطر جدى نابــودى همراه كرده 

است.
مزارعى كه زمانى تاكســتان هاى انگور شهر را 
در آغوش خود جاى داده بود حاال از سنگينى 
زباله و ضايعات و تراكم ســوله هاى تفكيك 
ضايعات شــهر، كمرش خم شــده و روزگار 
به ســختى ســر مى كند. با اين حال در مقابله 
تمام قد ضايعــات موش ها و بازيافت هاى دپو 
شــده با زندگى در هميــن خيابانى كه ديگر 
بوى مرگ طبيعت مى دهد، مرغدارى سميعى 
سعى دارد حيات، بقا و زندگى را با پس زدن 

موج هاى دردناك آهنين ضايعات فرياد زند.
اين مركز كه ظرفيــت 90 هزارى توليد را در 
متراژى بالغ بر 8 هكتار و 8 ســالن دارد مدت 
50 سال اســت كه در توليد تخم مرغ همدان 

يكى از نقش هاى اصلى را ايفا كرده است.
برادران سميعى مى گويند: درحال حاضر واحد 
تــوان توليد 70 هزار تخم مــرغ را به صورت 
روزانــه دارد اما حمله موش ها و ميدان جنگ 
ضايعــات كه حاال حريــم قانونى 250 مترى 
مرغدارى را تصرف كرده است گام به نابودى 
اين واحد قديمى اما به روز از منظر تكنولوژى، 

برداشته است. 
حسين و حسن ســميعى2  برادرى هستند 
كــه ســال ها پيــش خــون دل خوردند و 
بــا تجربه و الگــو قرار دادن كشــورهاى 
توســعه يافته چون هلند و آلمان مرغدارى 
خود را تأسيس كردند، آنها مرغ ها را بدون 
هيچ مواد زائدى پــرورش مى دهند و دقيقا 
بــه همين دليل كيفيت تخم مرغ هاى توليدى 
اين واحد يكى از بهترين ها در عرصه تخم 

مرغ همدان است.
آنها به همدان پيام از سختى هاى اين 50 سال 
مى گويند و مى افزاينــد: مركز ما قديمى ترين 
مرغــدارى همدان اســت كه حــاال به دليل 
بى توجهى مســئوالن محصور در ضايعات و 

نخاله هاى شهر شده است.
آنها معتقدند با كمترين ميزان مصرف دارو و به 
پشــتوانه علم و تجربه 50 ساله سعى در توليد 
تخم مرغ با كيفيــت و ارگانيك دارند و بدون 
اينكــه در آب خورى و دان خــورى هيچ گونه 
دســتى دخالت داشته باشد، آب و دانه مرغ ها 

به صورت تمام مكانيزه تأمين مى شود.

حسين سميعى مى گويد: در مرغدارى سميعى 
بهترين دانه با محاســبات دقيق و باكيفيت در 
آســياب هميــن مرغدارى و تحــت نظارت 
دقيق توليد مى شود و عامل مهم كيفيت باالى 

تخم مرغ اين مرغدارى است.
حســن ســميعى مى افزايد: از ابتداى جاده 
تا انتهاى آن تنها يك مجــوز تغيير كاربرى 
رســمى از زمين كشاورزى به سوله تفكيك 
ضايعات وجــود دارد و مابقى ســوله ها و 
مكان هايى كه ضايعات ذخيره مى كنند بدون 
هيچ مجوزى زمين هاى كشــاورزى را تغيير 

كاربرى داده اند.
برادران ســميعى تأكيد دارند كــه زمين ها را 
دولــت به كشــاورزان براى توســعه صنعت 
كشاورزى واگذار كرد اما متأسفانه پس از چند 
سال اين زمين ها توسط كشاورزان فروخته شد 

و حاال قلمرو ضايعات و نخاله ها شده است.
آنها با بيــان اينكه در زمان 
بارش و باد، گالويز شدن 
فاجعه  ضايعات  با  طبيعت 
مى- مــى آورد  بــار  بــه 

و  فضوالت  شيرابه  گويند: 
زمين هاى  وارد  ضايعــات 
و  مى شــود  كشــاورزى 
محيط زيســت را به شدت 
از  مى دهد  قرار  تحت تأثير 
طرفــى مراكزى كــه زباله 
را بازيافــت مى كننــد، به 
اقدام  نايلون ها  ســوزاندن 
مى كنند كه اين عمل سبب 
ايجاد سرب و پخش آن در 
هوا مى شــود و سرب هاى 
اصلى  عامل  آمده  به وجود 

بيمارى ها و ســرطان هستند. حجم موش هاى 
دفع شده در 3 روز متوالى سم گذارى شاهدى 

قوى براى آلودگى بيش از حد منطقه است.
ســال هاى زيادى از عمر مرغدارى ســميعى 
مى گذرد و اين 2 برادر با ايجاد فضاى ســبز و 
كاشت 700 اصله درخت كه عمر آنها بيش از 
45 سال است در اين واحد توليدى سعى دارند 
در جنگ تن بــه تن زباله و طبيعت، حيات و 
بقــاى واحد توليدى ارزشــمند خود را حفظ 
كنند. بر همين اســاس براى حفظ اين حيات 
كه نه تنها مرغدارى ســميعى را با خطر مرگ 
روبه رو كرده، بلكه گلوى طبيعت را در منطقه 
فشرده است، تدبير و مديريت ويژه مسئوالن را 

بيش از پيش مى طلبد. 
ايــن 2  بــرادر مدت 2 ســال اســت كه با 
مراجعــه مكرر به مراجــع ذى صالح و طرح 
شــكايت خواســتار رعايت فاصله و حريم 
قانونى واحد خود هســتند 
نگرفته انــد.  نتيجــه اى  و 
زباله ها و تشــك هاى آلوده 
واحد  ايــن  ديوار هاى  بــه 
توليدى تكيه داده شــده اند 
براى  زيادى  پيشنهادهاى  و 
فروش اين واحد سرسبز و 
مولد براى تبديل آن به مركز 
ضايعات  و  زبالــه  تفكيك 
دريافــت كرده اند اما اين 2

پيــر كاردان و تحصيلكرده 
به خوبــى مى داننــد ارزش 
معنوى يــك واحد توليدى 
حجم  و  عظمــت  ايــن  با 
توليد كه در سال هاى سخت 
جنگ و بمبــاران هم از پا 

ننشســته و در كنار اهدا ماهيانه به جبهه هاى 
نبرد، 70 درصد تخم مرغ همدان را تأمين كرده 
اســت، تا به كجاســت. اين 2 برادر با پشتى 
خميــده و قلب هايى بزرگ، با عشــق در اين 
واحد توليدى و سرسبز قدم مى زنند و همچون 
2 ســرباز قديمى از دسترنج 50 ساله خود در 

جبهه توليد دفاع مى كنند.
اكنون پرسش اين است آيا اين واحد توليدى 
بزرگ ارزش حمايت شدن را از سوى مسئوالن 
امر در سال تالش براى رونق توليد را ندارد؟؟ 
چرا اين 2 توليدكننده باتجربه به جاى نوآورى 
و تفكر كه بارها موجب ايجاد شيوه هاى نو و 
دستگاه هاى دست ساز بجاى وارد كردن مشابه 
خارجى شده-اند، اكنون بايد توان فكرى خود 
را معطوف دور كردن زباله هاى پشــت ديوار 
كننــد؟ آيا اين مصداق هرز رفتن توان و تفكر 
توليدكننده نيست؟؟ و آيا اين امر وظيفه ايشان 
اســت؟؟ قطعا مى توان با ايجاد امنيت محيطى 
و رفع فشــار هاى اين چنينى گامى در حمايت 
بزرگ تريــن واحــد توليد تخم مــرغ همدان 

برداشت.
گفتنى است خانواده سميعى خدمات ارزنده اى 
براى همدان به جا گذاشــته اند كه از جمله آن 
اهداى ساختمان كميته امداد در ابتداى خيابان 
باباطاهر و دور ميدان اصلى شــهر براى مركز 
درمانى زيرنظر كميته امــداد امام خمينى(ره) 

است.
همچنين 11 درمانگاه وقف سميعى در همدان 
كه از منشــأهاى خدمات سالمت و بهداشت به 
مردم اين استان است، وقوفات خانواده اى است 
كه حاال سعى دارد قديمى ترين مرغدارى همدان 
را با چنگ و دندان از حجم آوار آهن و ضايعات، 

موش و نخاله ها نجات دهند.

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى با عصر در كميته برنامه ريزى 
شهرســتان همدان از حــدود 50 پروژه ملى 
در همدان كه نياز بــه كمك و حمايت دارد 
خبــر داد و تأكيد كرد كه مديــران ذى ربط 
دستگاه هاى اجرايى پيگير باشند تا به سرانجام 

برسد.
حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه افزايش 
رضايتمنــدى مردم بايد هــدف همه مديران 
باشد، افزود: همه ما مسئوليت سنگينى برعهده 
داريم كه اگر در دوران مســئوليت عادى كار 

كنيم، گناهكاريم.
وى اشــاره به اينكه راه آهن همــدان مالير 
و همــدان ســنندج بايد هرچه ســريعتر به 
بهره بردارى برسد، يادآور شد: راه هاى اصلى 
همــدان به اســتان هاى مجــاور از وضعيت 
مطلوبى برخوردار اســت و محور همدان به 
اســتان مركزى از طريق قهاونــد نيز درحال 
اجراســت كه مســير همدان را به قم كاهش 

مى دهد.
وى بــا بيان اينكه ارتقاى چنــد راه فرعى از 
جمله محورهاى ســياه كمر بــه راهجرد و 
محورهــاى گردشــگرى امامزاده محســن، 
ســد اكباتان و ابرو درحــال پيگيرى و انجام 
اســت، افزود: مطالعات قطار شهرى همدان 
نيز به ســرعت درحال انجام است و در آينده 
نزديك عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد.

حاجى بابايى بــا بيان اينكه امروز همدان يك 
انقالب فناورى درحال شــكل گيرى اســت، 
اظهار كرد: با فعاليت دانشگاه صنعتى، پارك 
علم و فناورى و منطقه مبتنى بر فناورى هاى 
برتر شــاهد پيشــرفت قابل توجه شركتهاى 
دانــش بنيان و فراهم بــودن زمينه كار براى 

جوانان نخبه هستيم.
وى از بهره بردارى پتروشــيمى هگمتانه در 
مهرماه ســالجارى خبرداد و افزود: همزمان 
2 مــوزه درحال ســاخت داريم كه با جذب 
اعتبــارات ملى بايد ايــن موزه ها هم هرچه 

سريعتر تكميل و به بهره بردارى برسد.
نماينده مــردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى ساخت بيمارســتان هزار 
تختخوابى در همدان را فرصتى كم نظير براى 
استان دانست و گفت: گاودارى 6 هزار رأسى 
نيز با سرمايه گذارى 300 ميليارد تومانى شستا 

در همدان درحال تأسيس است.
فرماندار شهرســتان همدان نيــز گفت: 60
ميليــارد تومــان اعتبار بــراى 256 طرح در 

شهرستان همدان توزيع شد.
حســين افشــارى از اختصاص 59 ميليارد 
و 200 ميليــون تومــان اعتبــار اســتانى به 
دســتگاه هاى اجرايى براى تكميل و اجراى 
256 طرح در سطح شهرستان همدان خبر داد.

وى گفت: 142 ميليارد و يكصد ميليون تومان 
اعتبار براى 268 طرح در اعتبارات ســالجارى 

براى تكميل و اجراى طرح ها و پروژه هاى سطح 
شهرستان از 5 محل پيش بينى و ابالغ شده است.

فرماندار شهرستان همدان افزود: از اين ميزان 
59 ميليــارد و 200 ميليــون تومان اعتبارات 
ابالغ شــده از منابع اســتانى است كه شامل 
27 ميليارد و 283 ميليون تومان اعتبار تملك 
دارايى ها، 1/5 ميليارد تومان از محل 3 درصد 
نفت و گاز و 30 ميليارد و 414 ميليون تومان 

اعتبار متوازن است.
وى با بيان اينكه الزامــات قانونى بودجه در 
توزيع اعتبــارات مدنظر قرار گرفته اســت، 
تصريح كرد: رويكــرد ما در توزيع اعتبارات 
اولويت دادن به طرح هاى مردم محور بوده كه 
از پيشرفت فيزيكى بيشترى برخوردار بوده تا 

سريعتر به بهره بردارى برسد.
افشارى افزود: از محل منابع ماليات بر ارزش 

افــزوده نيز حدود 13 ميليــارد تومان اعتبار 
ابالغ شــده كــه 12 ميليــارد و 908 ميليون 
تومــان مربوط به ورزش هاى همگانى و يك 
ميليارد و 76 ميليون تومان مربوط به ورزش 

دانش آموزى است.
وى ادامــه داد: در جابه جايــى اعتبارات بين 
فصول تعيين شــده محدوديت قانونى داريم 
و مديران بايد پيگيــر تخصيص اعتبارات و 

اجراى سريعتر پروژهاى مربوطه باشند.
فرماندار شهرســتان همدان با اشاره به اينكه 
ميزان تحقق تعهد اشتغال در شهرستان همدان 
در 3 ماهه سالجارى 113 درصد بوده است، 
عنوان كرد: ميزان تعهد اشــتغال شهرستان در 
ســالجارى يك هزار و 574 مــورد پيش بينى 
شــده كه در 3 ماهه نخســت امســال براى 
يك هزار و 772 نفر اشتغال ايجاد شده است.

وى با بيــان اينكه از اين تعــداد يك هزار و 
350 نفر بيمه شــده اجبارى جديد هســتند، 
افزود: در اين راستا دستگاه هاى اجرايى زمينه 
اشــتغالزايى را بــراى ورود و فعاليت بخش 
خصوصــى فراهم كرده اند و در شهرســتان 
همدان ايجاد مشــاغل پايدار را هدفگذارى 

كرديم.
افشــارى افزود: 43 هزار دانشــجو در مراكز 
آموزش عالى مركز استان تحصيل مى كنند كه 
در كنار هيأت هاى علمى و اســاتيد دانشگاه 

يك ظرفيت قابل توجه در همدان است.

اجراى بيش از 50 پروژه ملى در همدان 
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اما هم اكنــون چند هزار 
كارگر هر روز بايد مسير 
نامناسب حســام آباد را 
فروشندگان  و  كنند  طى 
ماه  چندين  كه  ســفال 
ويروس  شيوع  به واسطه 
نداشــته اند،  فــروش 
با بســته شــدن مسير 
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پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

نبود متخصص عفونى
 در روزهاى كرونايى در نهاوند

 وجود متخصص عفونى براى درمان بهتر بيماران در هر شهرســتان 
الزم اســت امــا در مدت 3 ماه گذشــته كه شهرســتان نهاوند با نبود 
متخصص عفونى مواجه شده، اين وظيفه به متخصصان داخلى سپرده 
شده و به بهترين شكل ممكن در خدمت رسانى به بيماران عمل كرده اند.

دبير قرارگاه زيستى مقابله با كروناى شهرستان نهاوند با بيان اينكه نبود 
متخصص عفونى خللــى در روند درمان بيماران كرونايى ايجاد نكرده 
است، گفت: طبق بررســى ها، با توجه به فعاليت 5 پزشك متخصص 

داخلى در شهرستان، مشكل خاصى در اين زمينه نداريم.
على مختارى با اشاره به اينكه متخصص عفونى شهرستان پس از اتمام 
طرح مقررى خود، تقريباً 2 ســال بيشتر هم در نهاوند حضور داشت، 
افزود: وى 3 ماه پيش به دليل عضويت در هيأت علمى بيمارستان بقيه ا...

(عج) به تهران مهاجرت كرد.
فرمانده ســپاه نهاوند تأكيد كرد: با توجه به وجود پروتكل درمانى كه 
به طور از طريق وزارت بهداشت به-روز رسانى و اطالع رسانى مى شود، 
در درمان ويــورس كرونا همه گروه هاى تخصصى پزشــكى و حتى 
پزشــكان عمومى توانايى درمان را دارند و ضمن اينكه اگر متخصص 
عفونى وجود داشــته باشد، بهتر است اما نبود ايشان هم ضرر جانى يا 

آسيبى به درمان بيماران وارد نمى كند.
مختارى اظهار كرد: خوشــبختانه از زمان شيوع كروناويروس تاكنون 
روند درمان هيچ بيمار كرونايى به-دليل نبود امكانات بيمارستانى اعم 
از پزشــك، تخت بســترى، دارو و ... متوقف يا ُكند نشده و درحال-

حاضر حتى ظرفيت ارائــه خدمات به حدود 5 برابر ميزان كنونى مهيا 
است. وى در گفت وگو با ايسنا افزود: شبكه بهداشت و درمان نهاوند با 
استعانت از خداوند متعال و كمك مسئوالن استان و شهرستان با قوت 
و قدرت درحال خدمت رسانى به بيماران با تمام امكانات بوده و است 
و تا ريشه كن كردن كامل اين ويروس خدمات خود را ادامه خواهد داد.

مختارى خاطرنشــان كرد: با وجود وضعيت قرمز شهرستان و افزايش 
آمار مبتاليان نســبت به روزهاى ابتدايى شيوع اين ويروس و بسترى 
بيشتر بيماران در بيمارستان ها، اين روزها شاهد مجاهدت شبانه-روزى 

مجموعه كادر درمانى هستيم. 
وى از مردم درخواست كرد: با توجه به شيوع موج دوم كرونا با رعايت 
كامل دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله اجتماعى خطر شيوع بيشتر را 
كاهش دهند و از ماسك در مكان هاى عمومى و فضاى آزاد استفاده كنند 
و شستن مداوم دست ها و برگزار نكردن اجتماعات و مراسم جشن و 

ترحيم را سرلوحه خود قرار دهند.
مختارى از مديران ادارات نيز خواســت كه به اين موضوع حساسيت 
بيشترى داشته باشند و نسبت به رعايت پروتكل ها و مصوبات قرارگاه 

زيستى در حوزه مديريت خود اهتمام بيشترى ورزند.
وى يادآور شد: مجموعه سپاه و بسيج با تمام ظرفيت آمادگى خود را در 
راستاى مقابله با شيوع كرونا اعالم مى دارد و در هفته آينده ضدعفونى 

معابر و سطوع پرتردد توسط بسيجيان مجددا آغاز خواهد شد. 

تكميل 10 منزل مددجويى در مالير
 ده منزل مسكونى مددجويان ساخته شده توسط گروه هاى جهادى 

در مالير تكميل شد.
فرمانده ســپاه ناحيــه ماليرگفت: عالوه برحضــور تكميل ده منزل 
مددجويى در مالير، كاروان شميم كرامت در بيمارستان ها و قدردانى 
از 40 نفر از مدافعان ســالمت و كادر درمانى از ديگر برنامه هايى بود 

كه در دهه كرامت برگزار شد.
سيدجواد حسينى گفت: توزيع ماسك، بسته هاى بهداشتى، بسته هاى 
فرهنگى با نام شهدا، اجراى سرود و... نيز از برنامه هاى كاروان شميم 

كرامت بود كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
وى با اشــاره به شيوع ويروس كرونا ادامه داد: با توجه به تصميمات 
گرفته در جلسه زيستى ســپاه ناحيه مالير، ضدعفونى معابر و اماكن 

عمومى و ارتقاى نقاهتگاه ايجادشده در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش فارس، حسينى با اشاره به اعزام نيروهاى بسيج دانشجويى 
داراى تخصص پرســتارى براى همكارى با اداره بهداشــت و درمان 
بيان كرد: نظارت بر ادارات در راستاى رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و ســازماندهى و راه اندازى گروه هاى جهــادى براى رفع آلودگى نيز 

درحال اجرا است.
حســينى با بيان اينكه به ازاى هر پايگاه يك گروه جهادى مشــغول 
فعاليــت در عرصه هاى مختلف براى كمك به مردم هســتند، افزود: 
از ظرفيت تمام گروه هاى جهادى براى آموزش بهداشــت عمومى از 

طريق فضاى مجازى استفاده مى شود.
وى گفت: با كمــك اداره صنعت، معدن و تجارت كارگاه هاى توليد 
ماسك با توجه به موج دوم كرونا كه در راه است، براى توليد ماسك 

بيشتر احيا مى شود.
وى با اشــاره به اجــراى رزمايش همدلى و كمك هــاى مؤمنانه در 
شهرســتان مالير تصريح كرد: قرارگاه مشاركت هاى مردمى نيز براى 

اجراى مراحل بعدى كمك هاى مؤمنانه فعال مى شود.
وى گفت: در راســتاى محروميت زدايى و كمك به اقشار آسيب پذير 
جامعــه فعاليت هاى جهادى از قبيــل تهيه لوازم التحريــر، جهيزيه، 
جمع آورى محصوالت كشاورزى افرادى كه مشكالت دارند، مرمت 
منــازل محرومان و مددجويان، تأميــن داروى مورد نظر محرومان و 

لوازم بهداشتى در راستاى مبارزه با ويروس كرونا انجام شده است.
وى بــا بيان اينكه فعاليت گروه هاى جهادى با هدف محروميت زدايى 
و خدمات رســانى به مردم است، خاطرنشان كرد: در همه زمينه ها هر 
كجا كه نياز باشــد و مردم كمك بخواهنــد، گروه هاى جهادى ورود 

پيدا مى كنند.
فرمانده ســپاه ناحيه مالير اظهار كرد: ســاخت ده منزل مســكونى 
مددجويان به همت گروه هاى جهادى، خيرين و بســيج ســازندگى 
تكميل شــده كه با اعالم وضعيت ســفيد در شهرستان آيين افتتاحيه 

آنها برگزار مى شود.

  ما مردم روســتا هاى كبودراهنگ از تصميمات مســئوالن براى 
حذف ســگ ها از خيابان ها و معابر، از شهردار و دهيارى هاى سطح 
شهرستان، كمال تشكر را داريم؛ زيرا اين امر موجب آسايش مردم و 

حفظ سالمت بهداشتى و روانى جامعه شده است.
* جمعى از مردم روستا هاى شهرستان كبودراهنگ

 مجالس عروسى در برخى روستا ها همچنان برقرار است
با وجود ممنوع بودن مراسمات عروسى توسط فرماندار كبودراهنگ، 
همچنان عروسى ها در روســتا ها برگزار مى شود و در برخى مناطق 

نيروهاى انتظامى نسبت به اين موضوع بى اعتنا هستند.
از فرماندار شهرســتان كبودراهنگ تقاضامنديم نظارت ها را افزايش 

دهند.
* محمد توكلى از كبودراهنگ

 نياز اســت در روســتا ها و شــهر هاى كوچك نيز مانند مراكز 
استان ها پايگاه هاى توزيع ماسك و لوازم ضدعفونى با قيمت مناسب 
فعال شــود، زيرا با اين گرانى ها مردم روســتا ها توان تهيه ماسك با 

قيمتى كه در مغازه ها وجود دارد را ندارند.
* الهام گودرزى از بخش گل تپه

500 واحد مسكونى سهم تويسركان از طرح اقدام ملى 
مسكن

 500 واحد مسكونى سهميه شهرستان ازطرح اقدام ملى مسكن است كه از اين تعداد 
300 واحد مربوط به اين شهر و200 مسكن نيز در سركان ساخته مى شود.

فرماندار تويســركان اظهار كرد: 2 قطعه زمين به متراژ يك هزار و 878 متر و يك هزار و 
537 متر در شهرك قائم(عج) تويسركان براى ساخت واحدهاى مسكونى در قالب طرح 

اقدام ملى مسكن درنظر گرفته شده است.
سيدرســول حسينى بيان كرد: همچنين در سركان به عنوان يكى از شهرهاى زير 25 هزار 

نفر جمعيت در شهرســتان تويسركان، 7 هزار مترمربع زمين براى اجراى طرح اقدام ملى 
مسكن درنظر گرفته شده است. وى در گفت وگو با ايرنا افزود: در مجموع 787 متقاضى 
مســكن در شهر تويســركان ثبت نام كرده اند كه فرم ويژه 390 نفر از آنها تأييد و مدارك 

72 نفر بر روى سامانه ويژه طرح اقدام ملى مسكن بارگيرى و احراز هويت شده است.
وى گفت: در شهر سركان نيز 221 متقاضى ثبت نام كرده اند كه فرم ويژه 108 نفر از آنها 

تأييد شده و 23 نفر بر روى سامانه ويژه اين طرح بارگذارى و احراز هويت شده اند.
وى خاطرنشــان كرد: با زمين هايى كه درحال حاضر در 2 شــهر تويســركان و ســركان 
براى اجراى طرح اقدام ملى مســكن درنظر گرفته شده مى توان 105 واحد مسكونى در 

تويسركان و 120 واحد مسكونى در شهر سركان ساخت.

به گفته مديركل راه و شهرســازى همدان، در مجموع براى ساخت 3 هزار و 536 واحد 
مســكونى در اين استان برنامه ريزى شده اســت كه درصورت اختصاص زمين، اين آمار 

افزايش مى يابد.
بر اساس سرشمارى سال 1395 همدان با وسعت نزديك به 20 هزار كيلومتر مربع، حدود 
يك ميليون و 750 هزار تن جمعيت دارد و تراكم نسبى 88 نفر در هر كيلومتر مربع، استان 

همدان را در رديف يكى از پرتراكم ترين استان هاى كشور قرار داده است.
در قالب طرح اقدام ملى مســكن قرار اســت 400 هزار واحد مسكونى در نقاط مختلف 
كشور شــامل 200 هزار واحد در شهرهاى جديد، صد هزار واحد در بافت هاى فرسوده 

شهرى و صد هزار واحد در شهرهاى كوچك ساخته  شود.

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان تجديد  مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى ( نوبت دوم)
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى 
سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و 
گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 
25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط 

پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد.
الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/21

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب 
و فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/04/21 لغايت 1399/04/26 تاپايان وقت ادارى.

* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/05/06 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/05/07 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در 
سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/05/06 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir   درج شده است.

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

در سامانه ستاد
مبلغ 

برآورد(ريال)
مبلغ تضمين 

شركت در فرآيند 
ارجاع كار(ريال)

ساعت 
بازگشايى

ساخت مخزن 400 متر مكعبى و ع/99/117-1
20990070010000288,135,555,201406,777,7609تجهيز و فنس كشى روستاى چايان

احداث مخزن 500 متر مكعبى ع/99/118-1
209900700100002910,010,438,932500,521,9479:30روستاى بيان و قلعه قباد

احداث مخزن 500 متر مكعبى ع/99/119-1
209900700100003010,010,438,932500,521,94710روستاى جهان آباد

فعال شدن 2 مركز خريد گندم 
در اسدآباد

 به زودى 2 مركز خريد جديد گندم در 2 دهســتان و 2 روســتاى 
شهرستان اسدآباد فعال مى شوند.

فرمانــدار اســدآباد ظرفيــت خالــى انبارهــا و ســيلوهاى ذخيــره گنــدم 
ــر  ــزود: درحال حاض ــرد و اف ــالم ك ــن اع ــزار ت ــدآباد را 90 ه اس
كارخانــه آرد، ســيلوى ظفــرى و تعاونــى روســتايى موســى آباد 
به عنــوان مراكــز خريــدارى گنــدم درحــال خريــدارى گنــدم 
توليــدى شهرســتان بــوده كــه بــه زودى 2 مركــز خريــد گنــدم ديگــر 
نيــز در دهســتان چهاردولــى و كليايــى روســتاهاى حســن آباد امــام 

ــود. ــال مى ش ــفلى فع ــالن س و طوي
مجيد درويشــى گفت: تاكنــون 16 هزارتن از گنــدم توليدى مازاد 
كشــاورزان اســدآبادى توســط مراكز خريد تحويل گرفته شــده كه 
پيش بينى مى شــود اين ميزان مازاد توليد گندم تحويلى به مراكز خريد 

تا پايان برداشت محصول به 45 هزار تن برسد. 
وى اظهار كرد: بيش از 18هزار هكتار از مزارع امســال شهرســتان به 
كشت گندم ديم و آبى اختصاص داشته كه براساس پيش بينى ها از اين 

ميزان سطح 65 هزار تن گندم برداشت خواهد شد.

سپيده راشدى »
 بيش از 4 ســال اســت كــه از نامگذارى 
شهرســتان اللجين به عنوان كوچك ترين شهر 
جهانى ســفال مى گذرد، عنوان پرآوازه اى كه 
قرار بود صادرات ســفال را بيش از پيش احيا 
كند و زمينه ساز توسعه گردشگرى در استان و 
توجه به صنايع دستى شود و مردم نيز در انتظار 
ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم و ارزآورى 
هنرصنعت سفالگرى و سراميك اللجين براى 
كشور بودند اما درحال حاضر تنها در حد يك 
نام و شــعار باقى مانــده و در عمل هيچ گونه 

حمايت خاصى از اين شهر نمى شود.
در اين بــاره رئيس شــوراى شــهر اللجين به 
همدان پيــام گفت: قطعا وجــود ظرفيت هاى 
بى نظير موجود منجر شــد كه اللجين به عنوان 
شهر جهانى سفال انتخاب شود اما متأسفانه از 
شهر جهانى سفال تنها يك عنوان براى اللجين 
باقى مانده و از هيچ ارگان استانى و شهرستانى 

حمايت نشده است.
جواد حســينقلى پور افزود: متأسفانه قصور و 
كم لطفى مســئوالن موجب شد كه هيچ كدام از 
معيارهاى شهر جهانى سفال در اللجين رعايت 
نشــود. تنها كمكى كه به اين شــهر شد 500 
ميليون تومان اوراق از طرف مدير كل سازمان 
ميراث فرهنگى استان همدان براى زيرساخت 

معابر بود.
وى با تأكيد بر اينكه اللجين در زمينه تبليغات 
تلويزيونى نيز ضعيف است، ادامه داد: اگر هم 
در صداوســيما تبليغاتى انجام شده، با هزينه 
شهر و شهردارى بوده و عمال كمكى از سمت 

مسئوالن دريافت نشده است.
حسينقلى پور با اشــاره به معضل تأمين خاك 
ســفالگرى گفت: اصلى ترين ماده ســفالگرى 
خاك اســت كه هم اكنون شهر جهانى سفال با 
كمبود آن دســت و پنجه نرم مى كند. برداشت 
بى حســاب و كتاب خــاك از زمين هاى بين 
اللجين و دســتجرد(ازجمله براى توليد آجر) 

موجب كمبود اين عنصر اساسى شده است.
وى از مسئوالن ذى ربط تقاضا كرد كه براى رفع 
اين مشكل جدى، چاره انديشى كنند و گفت: 
همچنان كه خــاك چينى(كائولن) كارگاه هاى 
توليد سراميك، از مناطق ديگر كشور به اللجين 
وارد مى شود، خاك سفالگرى را هم مى توان از 

مناطق ديگر تأمين كرد.
حســينقلى پور در ادامــه به توقــف صادرات 
ســفال در اللجين تأكيد كرد و گفت: يكى از 
علل عمده توقف صادرات حذف مشوق هاى 
صادرات است كه در دولت پيش اتفاق افتاد و 
همچنين مشــكالتى كه در زمينه ارز بر سر راه 

صادركنندگان وجود دارد.
وى افزود: هنوز پس از گذشــت چند ســال، 
حتى دبيرخانه شــهر جهانى سفال كه قرار بود 
اعضاى اين دبيرخانه امــور مربوط به جهانى 
مانــدن اللجين را پيگيرى كند هــم راه اندازى 

نشده است. 
وى ادامه داد: از ديگر مشــكالت شهر اللجين 
بحث وقف 2 دانگ امالك شهر و توقف تبديل 
به احسن امالك اللجين و انباشت انبوه ضايعات 
سفال و سراميك در اطراف شهر به ويژه حاشيه 
رودخانه فصلى قورى چاى است كه كسى اين 

فاجعه را چنان كه بايد، جدى نمى گيرد.
 مسدود شدن مسير اللجين به بهار 

مزيد بر علت شد
حســينقلى پور با اشاره به مســدود شدن يك 
هفته اى جاده اللجين- بهــار اظهار كرد: عبور 
خط راه آهن مسلماً به نفع ساكنان شهرستان بهار 

و به ويژه اللجين خواهد بود 
اما پيش از اجراى اين طرح 
الزم بود از چند ماه پيش با 
موازات  به  فرعى  راه  ايجاد 
جاده دينارآباد- گنج تپه از 
براى  كه  عظيمى  دردســر 
مردم منطقه و مســافران و 
شده،  درســت  كشاورزان 
جلوگيــرى مى شــد. امــا 
هم اكنــون چند هزار كارگر 
هر روز بايد مسير نامناسب 
كنند  طــى  را  حســام آباد 
و فروشــندگان ســفال كه 
شيوع  به واسطه  ماه  چندين 
ويروس فروش نداشته  اند، با 

بسته شدن مسير اللجين - بهار واقعاً مستأصل 
شدند.

■ در ادامه اعضاى شوراى شهر به بيان اقدامات 
انجام شده شوراى پنجم پرداختند.

يكى از اعضاى شوراى شهر اللجين گفت: در 
صدد ساخت ترمينال خارج از شهر در اللجين 
هستيم كه اين مهم در راستاى اصالح و توسعه 

ناوگان برون و درون شهرى انجام خواهد شد.
على اكبــر طالع رادى گفت: بــا توجه به اينكه 
يك ســوم اللجيــن موقوفــه اســت زمين را 
شهردارى در اختيار اوقاف قرار داده و ساخت 

ترمينال نيز بر عهده اوقاف است.
وى با بيان اينكه تكميل ساخت موزه سفال به 
اعتبار نياز دارد، ادامه داد: ميراث فرهنگى استان 
قول تخصيص اعتبــار 500 ميليون تومانى را 
براى تكميل موزه سفال داده بود، اميدوار هستيم 
كه به اين موضوع هرچه سريعتر رسيدگى شود.

 تغيير كاربرى ميهمانخانه 
به فرهنگسراى بانوان

يكى ديگر از اعضاى شــوراى شــهر اللجين 
گفت: شــوراى دوره پنجم اللجين فعاليت و 
زيباسازى عادالنه در سطح شهر، افزايش سرانه 
بانوان، احقاق حقوق بانوان و مادران تاكيد داشته 
داشته است؛ زيرا نيمى از افراد اين شهر را بانوان 

تشكيل مى دهند.
مرتضى صبــورى گفــت: پارك بانــوان كه 
به صورت غيررسمى درحال بهره بردارى است، 
فرهنگسراى بانوان كه در قالب ميهمانخانه از آن 
استفاده مى شــد وهم اكنون با تغيير كاربرى به 
محل فعاليت هاى، اجتماعى و فرهنگى بانوان 
تبديل شــده اســت، از عمده ترين فعاليت ها 

درزمينه اهيمت به بانوان بوده است.

تخفيف 25  ارائــه   
پرداخت  براى  درصدى 

عوارض شهردارى
از ديگــر اعضاى شــوراى 
گزارش  بيان  به  شهراللجين 
فعاليت هاى شهردارى از سال 
گذشــته تاكنون اشاره كرد و 
گفــت: پيگيــرى پروژهاى 
نيمه تمــام از جملــه كانون 
پرورش فكرى كــودكان و 
نوجوانــان در دســتور كار 
است،  بوده  پنجم  شــوراى 
به طورى كه چندين سال است 
شهردارى زمينى در اختيار اين 
كانون قرار داده ولى متأسفانه 
به صــورت نيمه تمام باقى مانــده بود و با كمك 
اعضاى شوراى شــهر از بهمن ماه سال گذشته 

تكميل و به ثمر نشسته است.

ليال اكبرى عنوان كرد: شــهروندان مى توانند با 
پرداخت عوارض تــا آخر تيرماه از 25 درصد 

تخفيف عوارض برخوردار شوند.
وى اظهار كرد: مهم ترين ويژگى شوراى پنجم 
شــهر اللجين همكارى و همدلى با شهردارى 
بوده كه بيانگر كارنامه قابل قبول و درخشــان 

شوراى شهر و شهردارى است.
اكبرى گفت: توقف بيش از 30 ســاله توسعه 
شــبكه فاضالب و اصالح نكردن شــبكه آب 
شــرب شــهرى در چندين دهه اخير يكى از 

مشكالت اساسى است.
وى تشــريح كرد: 25 تــا 30 درصد مردم از 
شــبكه فاضالب بهره مند هســتند.70 تا 75 
درصــد مــردم همچنان از چاه هــاى جذبى 
اســتفاده مى كنند. تمام تالش ما در شوراى 
پنجم اين اســت كه با تعريف بودجه آبفاى 
استان براى اين معضل، شبكه فاضالب را در 

شهر اللجين توسعه دهيم.

در گفت وگوى اعضاى شوراى شهر اللجين با همدان پيام مطرح شد

استان، اللجين را حمايت كند
■ رئيس شوراى شهر اللجين: شهر جهانى سفال تنها يك عنوان است

■ كمبود خاك معضل بزرگ براى سفال اللجين
■ از يك هفته گذشته مسير الجين - بهار مسدود است

87بيمارقطعى كرونايى 
در رزن و درگزين 
 رزن- خبرنگار همدان پيام تعداد بيماران 
مبتال شده به ويروس كوويد 19 از ابتدا شيوع 
تاكنون در شهرســتان هاى رزن درگزين 374 
نفر با تشــخيص بالينى و مشكوك شناسايى 

شده است.
منوچهر كرمى معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان در گفت وگو با همدان پيام 
عنوان كرد: ابتال به كرونا در تمامى گروه هاى 
ســنى وجود دارد و در حال حاضر 87 بيمار 
كرونايــى قطعى در شهرســتان هاى رزن و 

درگزين وجود دارد. مدير شــبكه بهداشت 
و درمان شهرســتان رزن با بيان اينكه تعداد 
موارد مبتاليان به كرونا در ســردرود بيشتر 
است، گفت: سردرود در ابتداى شيوع كرونا 
وضعيت مطلوبى نســبت به رزن و درگزين 
داشــته اســت كه متأســفانه درحال حاضر 

بيشترين مبتاليان نسبت به جمعيت را دارد.
مجيد موانيه ئى تنها راه پيشگيرى از ويروس 
كرونا را شست وشوى مداوم دست، استفاده 
از ماسك و فاصله گذارى اجتماعى دانست 
و خاطرنشان كرد: مردم بايد كرونا را جدى 
بگيرند و پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت 

كنند.
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بهارستان

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

برابــر رأي شــماره 139960326006000485-1399/04/01 هيــأت اول موضــوع قانــون 
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي تعيي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
متقاضــى آقــاى داود بيگلــرى فرزنــد فضــل اهللا بــه شــماره شناســنامه 652 صادره 
از ماليــر در ششــدانگ اعيانــى يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 147/05 مترمربــع 
قســمتي از پــالك 2043 اصلــي واقــع در بخــش يــك ماليــر مالــك رســمى برابــر 
ــاف و  ــماره 446131261992271225 - 1399/02/27 اداره اوق ــاره ش ــرارداد اج ق
امــور خيريــه ماليــر محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت 
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ب
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره 
تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.(م الــف 139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/06

محمدرضا امينى
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله به آقاى على شاهسوند بغدادى، نام پدر: نبى اهللا، تاريخ تولد: 1372/01/15، شماره ملى:3920364007 و شماره شناسنامه:3920364007 به نشانى:مالير،30 مترى 
تاجوك، ابالغ مى گردد خانم زهرا جاللوند، نام پدر: غالمرضا، تاريخ تولد: 1378/11/12،شماره ملى: 3920781732 و شماره شناسنامه:3920781732 به نشانى: مالير،ميدان 
17 شــهريور به موجب پرونده اجرايى كالسه 9900013 تشكيلى در اجراى ثبت نهاوند موضوع سند ازدواج شماره 4835 مورخ 1397/08/24 دفتر ازدواج شماره 44 نهاوند 
جهت وصول 578 عدد ســكه تمام بهار آزادى طرح جديد مندرج در سند فوق مبادرت به صدور اجرائيه نموده است و چون برابر گزارش مأمور ابالغ آدرس شما شناسايى 
نگرديده،لذا برابر درخواست بستانكار و طبق ماده 18 آيين ماده اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب يك نوبت در جرايد كثير االنتشار منتشر مى گردد چنانچه ظرف 

مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.
(م الف 602)

تاريخ انتشار: 99/04/22
محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند
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امروز ظريف درباره قرارداد ايران و چين 
به مجلس توضيح مى دهد

 يك عضو هيأت رئيســه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شــوراى اسالمى از حضور وزير خارجه در جلسه امروز اين 

كميسيون خبر داد.
يعقوب رضازاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى از آقاى ظريف براى 

حضور در مجلس دعوت كرده است.
بــه گفته وى، قرار اســت وزير امور خارجه در اين جلســه موضوع 
قطعنامه شــوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ى برجام 

سند همكارى 25 ساله با چين به حادثه نطنز توضيح دهد.
هفته پيش على اكبر صالحى رئيس ســازمان انرژى اتمى نيز در جلسه 

كميسيون امنيت ملى درباره  حادثه نطنز توضيحاتى ارائه كرد.

هيچ  رايزنى براى انتخابات رياست 
جمهورى با شورا به عمل نيامده است

 براى كســانى كه فوت مى كنند، انتخابات ميان دوره اى بايد برگزار 
شــود، انتخابات ميان دوره اى از پيش به طور مستقل برگزار مى شد اما 
سال هاســت به موجب قانون با نخســتين انتخابات سراسرى برگزار 
مى شود، بر همين اســاس بايد با انتخابات رياست جمهورى برگزار 

شود.
به گزارش ايلنا، سخنگوى شــوراى نگهبان در نشست خبرى اظهار 
كرد: هنــوز از مجلس يازدهــم مصوبه اى دريافــت نكرديم و همه 
مصوبات امروز مربوط به مجلس دهم اســت. حدود 3 هزار و 346
مصوبه از مجلس شوراى اسالمى در ادوار مختلف دريافت كرده ايم اما 
4 هزار  و 800 بار از ســوى شورا اعالم نظر شده است؛ 2هزار و 214

اليحه بوده و  هزار و 132 طرح بوده تقريبا 1/0 مورد مغايرت شــرع 
و قانون قرار گرفته است.

عباســعلى كدخدايى درباره فوت 2 نماينده و رد اعتبارنامه و مدارك 
تحصيلى 2 نماينده ديگر و راهكار شوراى نگهبان در اين باره، گفت: 
ما 2 مرحله انتخابات پس از انتخابات سراسرى داريم كه به آن مرحله 
دوم گفته مى شود 2 دو هفته پس از انتخابات سراسرى برگزار مى شود 
اما اين بار به دليل شرايط كرونايى در شهريور قرار است برگزار شود و 

اگر اتفاق خاصى رخ ندهد، در شهريور برگزار خواهد شد.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره رد اعتبارنامه تاجگردون و هجمه هاى 
وارد شده به شوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان يك مرحله رسيدگى 
است و براساس قوانين و  مقررات بررسى را انجام مى دهد و رسيدگى 
مى شــود، رســيدگى به اعتبارنامه نيز مرحله ديگرى اســت كه اينها 
ارتباطى به يكديگر ندارد؛ اين كار در مجلس گذشــته نيز اتفاق افتاده 
است و تاكنون 20 مورد داشته ايم كه مواردى در شوراى نگهبان تأييد 
شــده و مجلس به اعتبارنامه رأى الزم را نداده و اتفاق خاصى نيست 
كه انجام شــده اما هجمه ها مثل بقيه هجمه هايى است كه به شوراى 
نگهبان وارد مى شــود، برخى هجمه ها از روى كينه و برخى هجمه ها 
از روى نادانى اســت و اميدواريم دوستان نادان هم به خودشان بيايند 

و توجه كنند كه هجمه هايشان به شوراى نگهبان چه آسيبى مى زند.
كدخدايى درباره فيلتر اينستاگرام نيز گفت: بايد نسبت به همه مصوبات 
زمانى اعالم نظر كرد كه در مجلس تصويب شود و به دست ما برسد.

وى درباره رايزنى احمدى نژاد با شوراى نگهبان براى انتخابات رياست 
جمهورى ســال آينده اظهار كرد: هيچ گونه رايزنى با شوراى نگهبان 
براى انتخابات رياســت جمهورى به عمل نيامده اســت و اين اخبار 
تكذيب مى شود. نســبت به صالحيت افراد همان طور كه در مجلس 
براى هر دوره اظهارنظر مى كنيم براى انتخابات رياست جمهورى هم 
در زمان خودش اظهارنظر مى كنيم و بايد موضوع بررسى شود و امكان 

بررسى هم وجود دارد و نظر شورا در زمان خودش اعالم مى شود.
كدخدايى افزود: تبليغات انتخابات رياست جمهورى ممنوع است و 
اگر جايى خطايى صورت گيرد، بايد تذكر داد اما اين گفت وگوهايى 

كه انجام مى شود، عرفا تبليغ نيست.

مفتح: 
از سرمايه هاى در بورس براى بهبود اشتغال 

استفاده كنيم
 بايد سعى كنيم با تقويت بورس نيازمندى هاى واحدهاى توليدى به 

منابع مالى و اعتبارى واحدهاى توليدى را فراهم كنيم.
سخنگوى كميسيون برنامه و محاسبات مجلس در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: با اســتفاده از سرمايه هاى موجود در بورس بايد تأمين مالى 
واحدهاى توليدى را به جاى بازار و بانك از محل بازار سرمايه به دست 
آوريم. محمدمهدى مفتح گفت:  بايد كارى كنيم كه تأمين مالى واحدهاى 
سرمايه گذارى از طريق بورس و بازار سرمايه باشد تا واحدهاى توليدى 

بتوانند كارهاى خود را پيش ببرند.
وى تصريح كرد: اگر كارخانه بتواند با استفاده از پول مردم و عرضه سهام 
كار خود را پيش ببرد و در كنار آن بتواند از تسهيالت بانكى هم استفاده 

كند نيازهاى نقدينگى اش تأمين خواهد شد. 
نماينده تويسركان در مجلس افزود:  اگر قرار است يك كارخانه اى ايجاد 
شود بهتر اســت سهام آن در بورس عرضه شــده و مردم آن سهام را 

خريدارى كنند.

فالحى:
تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان 

در مجلس كليد خورد
 صندوق ذخيــره فرهنگيان حدود 36 شــركت زيرمجموعه دارد، 
يكى از محورهاى تحقيق و تفحص نيز همين شركت ها هستند كه بايد 

مشخص شود چه ميزان درآمد و هزينه كرد دارند.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با تسنيم 
از كليد خوردن طرح تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در 
مجلس خبر داد و گفت: در شــرايط فعلى بحث نخست بر سر تعيين 
تكليف پول هايى اســت كه از اين صندوق در گذشته برداشت شده و 
بازنگشته است و موضوع دوم پرداخت نشدن حق دولت به اين صندوق 
است. حجت االســالم احمدحســين فالحى با بيان اينكه طبق قانون 
صندوق، فرهنگيان بايد حق السهم 5 درصدى پرداخت كنند و دولت نيز 
سهم 5 درصدى واريز كند، افزود: متأسفانه دولت بيشتر تعهدات خود به 

صندوق ذخيره فرهنگيان را اجرايى نكرده است.
نماينده همــدان در مجلس تصريح كرد: گزارش هايــى دال بر وقوع 
تخلفات در صندوق ذخيره فرهنگيان به دست نمايندگان رسيده است كه 

بر اساس اين مستندات تحقيق و تفحص را كليد زده ايم.

شوراى امنيت قطعنامه روسيه درباره سوريه را 
رد كرد

 پــس از آنكه روســيه و چين يك قطعنامه ناقض حاكميت ســوريه را در 
شوراى امنيت وتو كردند اين شورا قطعنامه ديگرى از روسيه را رد كرد.

به گزارش فارس، اين شــورا طرح روســيه را با 4 رأى موافق، 7 رأى مخالف 
و 4 رأى ممتنع رد كرده اســت. قطعنامه جارى شــوراى امنيت براى ارســال 
كمك هاى بشردوســتانه به سوريه از طريق مرزهاى تركيه تا روز جمعه اعتبار 
دارد اين چهارمين بار است كه رأى  گيرى بر سر طرح هاى مختلف براى تمديد 
قطعنامه حاوى سازوكار ارسال كمك هاى بين المللى از طريق تركيه به سوريه 

به شكست منجر مى شود. 
روسيه مى گويد وضعيت در ســوريه در سال هاى گذشته تغيير زيادى كرده و 

بخش زيادى از خاك اين كشور اكنون تحت كنترل دولت است.

طرح مجلس براى اجرا نكردن داوطلبانه 
پروتكل الحاقى 

 نايب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از آماده شدن 
طرح اين كميسيون براى عدم اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى خبر داد.

نايب رئيس كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با 
تســنيم، اظهار كرد: طرح توقف اجراى داوطلبانــه پروتكل الحاقى به صورت 
فوريت دار تنظيم شده كه براساس آن اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى متوقف 

خواهد شد ضمن اينكه دولت هم ملزم به توقف اجراى داوطلبانه آن است.
عباس مقتدايى با بيان اينكه اين طرح در پاسخ به زياده طلبى هاى اروپا و آمريكا 
تهيه شده كه نمايندگان زيادى آن را امضا كرده اند، تصريح كرد: مقدمه توجيهى 
اين طرح نوشــته شده است، البته درباره ماده واحده و مواد مربوط با اين طرح 

در صحن علنى تصميم گيرى خواهد شد.

ابراز نگرانى برايان هوك از روابط تقويت شده 
ايران و ونزوئال

 نماينــده ويژه آمريكا در امور ايران دربــاره تقويت روابط دوجانبه ايران و 
ونزوئال ابراز نگرانى كرد. به گزارش ايســنا، برايان هوك با اشــاره به تقويت 
همكارى ها ميان ايران و ونزوئال گفت: وقتى به روابط تازه تقويت شــده ميان 

ايران و ونزوئال در نيمكره خودمان نگاه مى كنيم، بسيار نگران مى شويم.
وى در ادامه اظهار كرد: ما مصمم هستيم اطمينان حاصل كنيم كه اين ارتباط به 

شكل جديدى از بى ثباتى در نيم كره ما تبديل نشود. 
عالوه بر اين، نماينده ويژه آمريكا در امور ونزوئال درباره روابط اين 2 كشــور 

مدعى شد كه مانند اين است «2 كشور طرد شده يكديگر را پيدا كنند». 
اليوت آبرامز در ادامه مدعى شد كه ونزوئال نمى تواند بنزين بخرد و ايران بنزين 

فراوانى دارد كه مى خواهد در ازاى دريافت طال از ونزوئال، آن را بفروشد.

آگهـي مزايـده

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان 

سازمان حمل  و نقل و ترافيك شهرداري همدان در نظر دارد در راستاى اجراى مصوبه هيئت مديره سازمان،  نسبت به اجاره ى پاركينگ كيش از طريق برگزارى 
مزايده، به شركت هاى حقوقى (كه موضوع فعاليت شركت : خدماتى، تامين نيروى انسانى باشد. ) اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت 
شركت در مزايده،  اسناد تكميل شده را تا مهلت تعيين شده (به شرح ذيل)  به نشانى: همدان- ميدان رسالت - بلوار واليت - روبروى كالنترى 15- ساختمان 

ترافيك- طبقه دوم-  سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان تحويل و  رسيد  دريافت نمايند.   
اينترنتى نشانى  از  را  اسناد  يا  و  مراجعه  همدان  شهردارى  ترافيك  و  نقل  و  حمل  سازمان  به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  مى توانند  متقاضيان   *

 http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند. 
* بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسليم شود.

* شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول شرايط و تكاليف سازمان حمل و نقل و ترافيك  مى باشد. 
* چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.

* سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار است .
* برنده مكلف است 2 ماه اجاره پيشنهادى  خود را هنگام تحويل تضمين قرارداد، به حساب سازمان حمل و نقل و ترافيك واريز نمايد. 

* ميزان تضمين قرارداد جهت شركت برنده: 
 ارائه ضمانت نامه بانكى تحت عنوان حسن انجام تعهدات معادل 9  ماه اجاره ى پيشنهادى به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 9- 38215317  تماس حاصل نماييد.
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5030/000/00045/000/000خيابان باباطاهر، كوچه جراحاناجاره پاركينگ كيش
آخرين مهلت اخذ و  قبول پيشنهادات: پايان وقت ادارى مورخ 99/05/01
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آگهى مزايده عمومى

شركت معدن كار باختر

شــركت معــدن كار باختــر در نظــر دارد روغــن ســوخته 
ــدان  ــتان هم ــود در اس ــاى خ ــام واحده ــود در تم موج
ــى و ســنگ شــكن ســورچه)و كردســتان  ــدن باباعل (مع
ــق  ــى) را از طري ــدن گالل ــار و مع ــهرك بيج ــدن ش (مع

ــاند. ــروش برس ــه ف ــى ب ــده عموم مزاي
ــان خواهشــمند اســت جهــت اعــالم قيمــت    از متقاضي
بــا شــماره تلفــن هــاى 09183189823 - 08138370235 
ــاه  ــر م ــخ 23 لغايــت 30 تي ــا از تاري (داخلى4)تمــاس و ي
ــدان  ــه آدرس هم ــنهادى ب ــت پيش ــالم قيم ــت اع جه
ــد  ــك صــادرات كوچــه توحي ــه جنــب بان ــان مهدي خياب
ــه  ــت مراجع ــمت راس ــان درب اول س ــت كياني ــن بس ب

ــد . نماين

 شــما در مجلس كميسيون انرژى 
انتخابتان  دليــل  كرده ايد،  انتخاب  را 
چيست و در اين كميسيون چه اهدافى 

را دنبال مى كنيد؟
به لحــاظ برخوردارى ايــران از منابع فراوان 
انرژى كميســيون انرژى در كنار كميســيون 
صنايع اهميــت راهبردى و اقتصادى ويژه اى 
براى كشور دارد، اگر در اين حوزه برنامه ريزى 
و ســرمايه گذارى درستى انجام دهيم، عالوه 
بر صرفه جويى مى توانيم مشترى هاى زيادى 
از اين كانال به دست بياوريم. قصد دارم براى 
كميســيون محتوا توليد كنم و مجموعه گاز، 
نفت  آب و بــرق را در ريــل قانونگذارى 
قرار دهم  هدفم جلوگيرى از خام فروشــى 
اســت؛ زيرا با اين اقدام نفت بــه كااليى با 
ارزش افزوده تبديل مى شــود در اين صورت 
صنايع تبديلى رشد پيدا مى كند، اشتغال ايجاد 
مى شود و سطح علمى كشور باال مى رود در 
اين چارچوب با افــراد زيادى در كانال هاى 
مختلف از وزارتخانه، ســازمان بازرسى كل 
كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز 
پژوهش هــاى مجلــس و ... ارتباط گرفته و 
جلســه برگزار كرديم تا تمامى اطالعات را 
دســته بندى و از تمام ظرفيت هاى كشور در 

اين مسير استفاده كنيم.
 دليل انتقاد شــما به مديريت وزير 
نفت چيست و در اين باره چه برنامه اى 

داريد؟
به مديريت وزير نفت در ســال هاى گذشته 
دو2 ايراد وارد است؛ نخســت اينكه زنگنه 
به شــدت با خام فروشى موافق است و ديگر 
اينكه كشورهاى همسايه را جدى نمى گيرد و 
به آنها توجهى ندارد. اگر زنگنه با تركمنستان 
برخــورد بــدى نمى كرد و تكريمــى كه از 
شركت توتال به جا آورد را براى تركمنستان 

انجام مى داد، محكــوم به پرداخت 2 ميليارد 
دالر جريمــه نمى شــديم، زنگنه كشــور را 
پرهزينه اداره كرده است، درست نبود كارت 
ســوخت را حذف كند دوبــاره برگرداند و 
ســپس عنوان كند كه حذف نكــردم، مردم 
استفاده نكردند. نمايندگان نمى توانند به اين 
قراراست  باشــند،  بى تفاوت  مديريت  نحوه 
وزيــر نفت به پرســش هاى نماينــدگان در 
كميســيون توضيح دهد و درصــورت قانع 

نشدن كار به استيضاح مى رسد.
 شما يكى از نمايندگانى هستيد كه 
طرح پرسش از رئيس جمهور را امضا 
كرده ايد، دليل امضاى شــما چه بوده 

است؟ 
و  اقتصــادى  مشــكالت  دربــاره  دولــت 
نيست،  پاسخگو  افسارگســيخته  قيمت هاى 
گــزارش مى دهد اما به خواســته ها توجهى 
ندارد و براى ساماندهى اين وضعيت آشفته 
اقدامى نمى كند. راه هــاى ميانبر زيادى براى 
انجام كارهاى عمرانى وجود دارد اما روحانى 
به ايــن موضوع بى توجه اســت و همراهى 
خواســته هاى  به  دولت  بى توجهى  نمى كند. 
مــردم درباره نمايندگان نيــز صدق مى كند، 
برداشت بنده از مجموعه دولت اين است كه 
نگاه متكبرانه اى به نمايندگان دارد، روحانى 
بايد در مقابل اين نارضايتــى، نمايندگان را 

دعوت مى كرد و توضيحات الزم را مى داد.
عبــارت «خجالت  با  شــما  نطق   
خوبى  اجتماعى  بازخورد  نمى كشــى» 
داشت، چه شد كه اين نطق را عنوان 

كرديد؟ 
به وزير كشــور گفتــم مردم تحت فشــار 
اقتصــادى قرار دارنــد و از وضعيت گرانى، 
دالر، خــودرو و مســكن ناراحتنــد، ايــن 
ناراحتى ممكن اســت ناامنــى ايجاد كند و 

مســئوليت اين ناامنى متوجه شماست. براى 
ايجاد آرامش و اعتمــاد در بين مردم حاضر 
شويد و به اســتاندار، فرماندار و ... بخشنامه 
كنيد كه در بين مردم بنشينند از مشكالتشان 
بپرســند و هر كارى كه از دستشان برآمد را 
انجام دهند اما وزير كشــور در جواب گفت: 
گران شــدن پرايد چه ربطى بــه من دارد؟! 
معتقدم واقعًا مســئوالن خجالت نمى كشند! 
چطور كنار بســته هاى حمايتى مى ايستيم و 
عكس يــادگارى مى گيريم اما پاى حرف دل 

محرومان نمى نشينيم!
 داليــل رد اعتبارنامــه تاجگردون 
نمايندگان  سوى  از  گچساران  نماينده 

چه بود؟
دربــاره تاجگــردون اتهاماتى مطــرح بود، 
مــوارد اتهام به شــوراى نگهبــان در 2نامه 
ارسال شد كه شــوراى نگهبان تأكيد كرد از 
برخى اتهامات آگاهى داشــته و با لحاظ آنها 
صالحيتش را تأييد كرده اســت اما از برخى 
آگاهى نداشته، نامه اى نيز به طور محرمانه از 
نهادهاى امنيتى دريافت شد كه تأييد مى كرد 
تاجگردون شــبكه اى شكل داده كه افراد اين 
شبكه داراى فساد مالى و ارتباط با منافقان و 
معاندان هســتند در نتيجه بيشتر نمايندگان با 

نظر به اين اتهامات اعتبارنامه را نپذيرفتند.
 راه برون رفــت از بحــران فعلى 
چيســت و مجلس چه نقشى مى تواند 

داشته باشد؟ 
نخســتين راه مســأله كنتــرل و كاهش نرخ 
ارز اســت با ايــن اقدام، آرامــش به جامعه 
باز مى گردد. به عنوان مثال درباره مســكن با 
همكارى و مشــاركت گروه هاى مختلف از 
وزرات مســكن، بانك مركزى، بانك مسكن 
و... بســته كاملى كه تمامى مــوارد مؤثر در 
آن احصا شده اســت را آماده كرديم اما تنها 

خأل اين بســته كنترل نرخ ارز اســت براى 
حل معضل مســكن، پيش نويس مســكن را 
چكش كارى كرده و قرار است روز يكشنبه با 
2 فوريت از كانال كميسيون عمران به صحن 

مجلس برود.
 نظر شــما درباره برجام چيست؟ 
آيا بايد شرايط ســخت تر را بپذيريم 
يا اينكه به مذاكره و راه حل ديپلماسى 

فكر كرد؟ 
البته كه برجامى وجود ندارد و مفهوم مذاكره 
در مســائل بين الملل به اين معنى اســت كه 
از چيــزى كوتاه بيايم تــا در مقابل امتيازى 
دريافت كنيم. آمريكا مى گويد برنامه هسته اى 
را كامــًال تعطيل كنيم و ســپس مذاكره كنيم 
اما در واقع راضى نمى شــود چيزى بدهيم تا 
امتيازى بگيريم، آن ها مى خواهند همه چيز ما 
را بگيرند. بايد دربــاره اين موضوع به مردم 
توضيــح داد مذاكره هــم دردى از ما درمان 

نمى كند. 
 عملكرد اســتاندار و مديران ارشد 
اقتصاد،  اشــتغال،  زمينه  در  را  استان 
كرونا و ... چطــور ارزيابى مى كنيد؟ و 
كالم آخر اينكه چه انتظارى از مديران 

داريد؟ 
از مســئوالن اســتان انتظار دارم شــرايط را 
به عنوان شــرايط فوق العــاده درك كنند و با 
توجه به اين شــرايط برنامه ريزى و مديريت 
كنند؛ همچنين انتظار دارم به ميان مردم بروند 
و آن هــا را آرام كنند، البته جــا دارد از آنها 
به دليل تمامى زحماتى كه مى كشــند تشكر 
كنم امــا به اين حال از آنهــا گله مندم كه در 
بيــن مردم نمى روند و اعتمــاد آنها را جلب 
نمى دهد  جواب  روششان  مى بينند  نمى كنند، 
اما روششان را تغيير نمى دهند و مانند شرايط 

غيرعادى عمل نمى كنند.

سحر يوسفى »
 هــادى بيگى نژاد منتخب مردم مالير در يازدهمين دوره 
مجلس شــوراى اسالمى به عنوان دبير كميسيون انرژى كار 

خود را در مجلس آغاز كرده است. 
وى از زمان انتخاب به پريايى نشست ها و جلسات متعدد با 

اقشار مختلف مردم پرداخته و معتقد است با خرد جمعى بهتر 
مى توان مسائل و مشكالت را حل كرد. عضو هيأت رئيسه 
كميسيون انرژى مجلس فسادستيزى را مهم ترين مشخصه 
يك مجلس انقالبى مى داند و اعتقاد دارد شفافيت در مبارزه با 
فساد مؤثر خواهد بود. بر اين اساس از همان ابتداى انتخاب، 

تمام امور خود را به طور شــفاف به اطالع مردم مى رساند. 
بيگى نژاد همواره معترض وضعيت نابه سامان اقتصادى است 
و مى گويد در اين شرايط بايد مانند شرايط غيرعادى برخورد 
كرد و راه هاى ميان بر و اضطرارى را براى حل مســائل پيدا 
كرد. گفت وگويى با وى انجام داديم كه در ادامه مى خوانيد: 

ترور سردار سليمانى مصداق بارز 
تروريسم دولتى آمريكا است

 ترور وحشيانه شهيد سليمانى، قهرمان مبارزه با تروريسم در منطقه 
به هنگام سفر رســمى در عراق مصداق بارز تروريسم دولتى و نقض 
فاحش اصول اساســى حقوق بين الملل اســت كه مســئوليت كيفرى 

مرتكبين اين جنايت را در بر خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، نماينده دائم ايران در ســازمان ملل متحد در نشست 
مجازى مبارزه با تروريسم سركوب وحشيانه مردم فلسطين را بدترين 
نوع تروريسم معرفى كرد و گفت: تنها مسير مبارزه با تروريسم تقويت 
چند جانبه گرايى از طريق افزايش همكارى بين المللى و پاسخ جمعى 
به تروريسم اســت. مجيد تخت روانچى رهيافت هاى يكجانبه گرايانه 
را مهم ترين چالش برخورد با تروريســم بين المللى برشمرد و افزود: 
اقدامات يكجانبه قهرآميز مانع دسترســى بــه ابزارهاى ضرورى براى 
پاســخى جمعى به تروريسم مى شــود و تالش هاى بين المللى در اين 
زمينــه را تضعيف مى كند. وى اقدامات قهرآميــز آمريكا عليه ايران را 
خشونت ساختارى در نقض حقوق بشر، حق توسعه و حق حيات مردم 
ايران و مصداق بارز تروريســم و در ابعاد بزرگتر، تروريسم اقتصادى 
دانست كه به صورت عامدانه مردم عادى را هدف قرار داده و موجبات 

صدمات بسيارى شده است.

هادى بيگى نژاد :

دولت در مقابل 
مشكالت كشور 
 پاسخگو نيست
■ دولت نگاه متكبرانه اى به نمايندگان دارد
■ مسئوالن واقعاً خجالت نمى كشند
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خبر

زنان در 2 محدوده سن باردارى خدمات مراقبتى 
از وزارت بهداشت دريافت مى كنند 

 مديركل ســالمت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يكى از 
وظايف اين وزارتخانه را مراقبت از باردارى و بارورى سالم مادران عنوان كرد و گفت: بر اساس 
محاسبه ميزان بارورى، زنانى كه در 2 محدوه سنى 10 تا 54 و 15 تا 49 باردار شوند از خدمات 
مراقبتى وزارت بهداشت برخوردار خواهند شد. سيدحامد بركاتى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
حفاظت از سالمت زنان در دوران بارورى و ارائه خدمات به آنان در دوران باردارى، زايمان و 
سالمت زنان پس از زايمان از جمله وظايف مهم وزارت بهداشت است.وى ادامه داد: وزارت 
بهداشت توصيه اى درباره باردارى در سنين خيلى پايين يا خيلى باال ندارد اما هر زنى كه در اين 

سنين باردار شود، وزارت بهداشت وظيفه دارد از سالمت او حفاظت كند. 

بهره مندى 98 درصد جمعيت كشور از خدمات درمانى 
تأمين اجتماعى

 ســازمان تأمين اجتماعى در گزارشى اعالم كرد كه 98 درصد از جمعيت كل كشور از 
خدمات درمانى اين ســازمان بهره مند مى شــوند. به گزارش ايرنا، اين سازمان مهم ترين و 
گسترده ترين متولى بخش بيمه هاى اجتماعى و درمانى است كه قشر وسيعى از جامعه را از 
خدمات بيمه اى و درمانى بهرمند مى كند. به عنوان مثال بخش درمان سازمان تأمين اجتماعى 
در عرصه بازار سالمت به عنوان بزرگ ترين خريدار و دومين توليدكننده درمان پس از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است كه ارائه خدمات درمانى را از سال 1369 با تصويب 
قانون الزام و بهره گيرى از امكانات مراكز درمانى ملكى و عقد قرارداد و خريدارى خدمات از 

مراكز درمانى طرف قرارداد انجام و در اين باره نقش مهمى برعهده دارد.

واردات 5 برابرى واكسن آنفلوانزا در سالجارى
 رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه امسال 5 برابر سال گذشته واكسن آنفلوانزا تأمين 
خواهيم كرد، گفت: اگر بتوانيم امسال توليد داخلى اين واكسن را هم به عرضه برسانيم، 
اصال هيچ نگرانى براى أامين آن نخواهيم داشــت. محمدرضا شانه ساز در گفت وگو با 
ايسنا، درباره وضعيت تأمين واكسن آنفلوانزا براى پاييز سالجارى، گفت: پيش بينى كرده ايم 
كه واكسن آنفلوانزا را به ميزان 4 تا 5 برابر سال گذشته تأمين كنيم. منتها بحث و تمركز 
اصلى مان بر اين است كه هر چه زودتر واكسن آنفلوانزاى توليد داخلى وارد بازار شود. 
وى افزود: اميدواريم اين واكسن بتواند براى امسال در كشور توليد شود. توليدكننده اعالم 
كرده كه مى توانند واكسن را براى امسال به بازار عرضه كنند، به نظر مى آيد كه نبايد مشكل 

خاصى براى توليد داخلى واكسن آنفلوانزا وجود داشته باشد.

هيچ مسأله مهمى نداريم 
اال مشكالتى كه مى سازند

مهدى ناصرنژاد»
 روزها وشــب ها درپى هم مى آينــد و مى روند و در نظام زندگى 
هركس به كارى مشــغول است و درگير مشكل خود مى باشد. كار و 
دغدغه و مشغوليات هر انسان در هر گوشه از دنيا، بخشى براى خود 
است و بخشــى هم در ارتباط با ساز وكارهاى اجتماعى و جامعه اى 
مشــترك كه همه در آن يا سود مى برند و يا ضرر مى كنند! اما قاعدتًا 
اين فقط مشكالت كلى و اجتماعى است كه اكثراً در آن سهيم هستند، 
اما اگر سودى باشد كمتر به اشتراك گذاشته مى شود و هركس زرنگ 

باشد براى خودش گل مى چيند.
به همين علت هركس در حريم زندگى وكار وكســب خود از صبح تا 
شب مدارى تكرارى و البد را مى چرخد و در تالش است چرخ زندگى 
را پيش ببرد تا اين دور عمر در جايى به آخر برســد و نوبت به نوبت، 
تسمه چرخ گردون به گرده كسى ديگر بيفتد. در اين گردش گردون و 
ولوله زندگى ها است كه قيد و بند عادت ها ما را دنبال خود مى كشاند و 
چنانچه هر جا چنين قيد و بندى قطع شود، انگيزه ها نيز يا نمى ماند و يا 
به نوعى تغيير ماهيت مى دهد و اينجاست كه برخى آدم ها طغيان مى كنند 
و طغيان ها يا در بستر صحيحى قرار مى گيرد و عالوه بر سود شخصى 
جامعه هم از آن منتفع مى شود وليكن اگر طغيان آدمى در بستر ويرانى 
پيش رود، سرانجام آن نه چيزى از شخص مى ماند و نه بدعت درستى 
براى ديگران شكل خواهد گرفت كه اين عين ناهنجارى هاى اجتماعى 
است و ماهيت ناهنجارى همان تخريب و ايجاد آشفتگى هاى روانى و 
به هم ريختگى هاى اجتماعى در همه ابعاد و بخش هاســت. در اين معنا 
مصداق چنين است كه قاعدتاً در هر خاستگاه انسانى و اجتماعى، ساز 
وكارهاى آن بايد براســاس رفرم ها وانتخابات قانونى و رسمى باشد و 
الزمه آن هم تعهد عمومى به قوانين و تأســى از خطوط نظم و ترتيب 
است و اكثريت جمعيت يك كشور را شامل مى شود و خروجى آن نيز 
همان جنب وجوش و هيجان و انگيزه يك ملت براى زندگى خانوادگى 
و بهره مندى از زيرســاخت هاى رفاه اجتماعى است، اما دريغ و حسرتا 
كه هرگز اين چنين نيســت و مى بينم كه برخالف جهت حركت آب، 
قدرت جريان ســازى ها دست اقليت ها اســت، اقليتى كه به هر ترتيب 
اهرم هاى اثرســازى ها را براى خود فراهــم آورده اند! ببينيد، وقتى مثال 
در بازار اقتصادى يك جامعه قيمت كااليى خاص باال يا پايين مى شود، 
امواجى كه درپى آن شــكل مى گيــرد، دامن اكثريت قريب به اتفاق آن 
جامعه را تر مى كند، حال چه مردمى به طور مســتقيم مصرف كننده آن 
كاال باشــند و يا اكثريتى هم نباشــند، درحالى كه مى دانيم اين تغييرات 
و امواج آن توســط قشرى معدود راه افتاده است، مثل قيمت طال وارز 
و مســكن و خودرو و لوازم سنگين خانگى كه شايد در واقع معدودى 
خاص ضرورتاً مصرف كننده روزانه آن هستند اما اكثريتى تماشاكننده 

بايد تاوان موج گرانى هاى ناشى از آن را تحمل كنند. 
نوعاً، قيمت طال هفته ها بود كه در كشــور سير صعودى داشت و از 
گرمى حدود 500 هزار تومان اوايل ســالجارى به گرمى حدود 950
هزار تومان در روزهاى اخير افزايش يافت! در تمام مدت سير صعودى 
قيمت طال اقليت معدودى خريدار و فروشنده آن بودند اما گرانى طال 
خيلى قيمت ها را هم دنبال خود كشــانيد و باال برد و مردم بى گناه هم 
تاوان آن را دادند. همين طال امروز 16 تيرماه خبر رسيد كه در قيمت 
به شدت افت كرده و در مسير نزولى قرار گرفت، حال پى آمد آن چه 
خواهد بود، روزهاى آينده معلوم مى شود! اما مسأله اين است، چنين 
كاالهاى مهم و تأثيرگذار و بدون مشــترى به چه دليلى بى هيچ مانعى 
گران مى شــود وخرابى به بار مى آورد و باز هم به چه دليلى ســريعًا 
به عقب برمى گردد و خرابى هــا را باقى مى گذارد؟! گيريم كه بخش 
كوچكى از گران شــدن شوك آور طال در بازار داخلى كشور ناشى از 
افزايش قيمت جهانى اين فلز باشد وليكن سؤال اينجا است كه كجاى 

بازار طالى ما جهانى است كه متأثر از نوسانات جهانى باشد؟!
متأسفانه چنين مشــكالتى كه تعداد آنهم كم نيست از همان مسائلى 
اســت كه ما نداريم و دنبال گرفتارى هاى خودمان هستيم اما برايمان 

مى سازند و چون آيينه دق پيش رويمان مى گيرند!

مردم ساالرى: احتمال بازگشت محدوديت هاى كرونايى 
 ميهمان نوازى تابستانه مردم آغاز شده!!

تجارت: 4 ميليون خانوار در صف دريافت وام كرونا 
 اين هم مشغوليت جديد!!

جام جم: آقازاده عليه آقازادگى 
 كرونا پول آقازاده ها رو ويروسى كرد!!

جوان: مجلس گام نخست ضد فساد را از خود آغاز كرد
 كرونا به بهارستان هم شوك نظارت وارد كرد!! 

ايسنا: تازه وارد هاى مجلس در صف احضار رئيس جمهور
 رئيس جمهور رفته كليد صندوقچه ماسك رو پيدا كنه!!

خراسان: فروش موادمخدر توسط كودكان شيك پوش 
 اين دفعه پُز عالى با جيب هاى پُر!!

خبر ورزشى: شجاع: در تبريز براى ما فرش قرمز پهن نكرده اند 
 به فكر رنگ ديگه اى هستن،  قرمزش كروناييه هر دقيقه تغيير مى كنه!!

رسالت: پشت پرده بازى موبايل
 چشِم اپراتور ها را بايد بست، به عقب بايد رفت!!

 جام جم: سؤاالت بى جواب مردم در هياهوى سؤال از رئيس جمهور
 هنوز سؤال نپرسيد دكتر درساشو نخونده!!

اصالحات: مردم از مسكن دار شدن توسط دولت نااميد هستند
  قراره طرح اميدبخشى مجازى افتتاح شود، على  بركت ا... !!

مردم ساالرى: پرسپوليس 1000 امتيازى مى شود
 بقيه امتيازشونو دادن به كرونا؟؟

ايران ورزشى: نبرد ماشين سازى با پرسپوليس با دستانى نسبتا خالى
  دستاشون پُره ولى توپشون كرونايى شده!!

همشهرى: توجه ديرهنگام به مسكن
  نوش دارو دست كرونا بوده دير رسونده!!

اصالحات: اصالح طلبان 2 دســته هســتند، طرفــداران الريجانى و 
هواداران سيدحسن خمينى 

  از نفرات تيم كرونا هم يارگيرى كنن!!
شهروند: پايتخت يك هفته تعطيل شد

 بدون شرح!!

كاهش 75 درصدى مرگ ومير در همدان
 بر اثر گازگرفتگى

قانونى  پزشــكى  مديركل   
كاهــش  از  همــدان  اســتان 
مرگ وميــر  درصــدى   75
بر اثــر مســموميت بــا گاز 
مونواكســيدكربن در همــدان 

خبر داد.
آرتين كمالى با اشــاره به اينكه 
در 3 ماهه امسال يك زن به دليل 
مونواكسيدكربن  با  مسموميت 
جان خود را از دست داد، اظهار 

كرد: در مدت مشابه سال گذشته نيز 3 زن و يك مرد بر اثر استنشاق گاز 
مونوكسيدكربن فوت كردند.

وى از كاهــش 75 درصــدى مرگ وميــر بــر اثر مســموميت با گاز 
مونواكســيدكربن خبر داد و گفت: در مجموع در سال گذشته 21 نفر 

شامل 6 زن و 15 مرد با اين گاز جان خود را از دست دادند.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان تصريح كرد: مرگ بر اثر استنشاق 
مونواكسيدكربن در سال 98 نسبت به سال 97، 29 درصد كاهش داشته 

است.
وى گفت: مسموميت با مونواكسيدكربن به وسيله انواع وسايل گازسوز 
از جمله بخارى، آبگرمكن، پيك نيك و حتى زغال ايجاد مى شــود كه 
اغلب در زمســتان شاهد اين اتفاق هستيم و مرگ بر اثر گازگرفتگى را 

«مرگ خاموش» مى نامند.
كمالى با بيان اينكه عالئم گازگرفتگى مانند سرماخوردگى شامل سردرد، 
ســرگيجه و سوزش چشم است، تأكيد كرد: مونواكسيدكربن در مقادير 
ppm مى تواند سبب  كمتر از ۵٠ppm خطرى ندارد و بين 50 تا 100

ايجاد عوارض نورولوژيك شود.
وى افزود: اين گاز در مقادير بيشــتر از 100ppm خطر مرگ داشته و 
در مقادير باالتر از ٢٠٠٠ppm نيز ســبب مرگ فورى يعنى در كمتر 

از 2 دقيقه مى شود.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان با تأكيد بر لزوم استفاده از وسايل 
گرمايشى استاندارد در پيشگيرى از اين مسموميت اظهار كرد: درصورت 
استفاده از وسايل گرمايشى مانند بخارى و شومينه، نبايد تمامى روزنه هاى 
جريان هوا در منزل و به ويژه اتاق خواب مسدود شود. وى ادامه داد: از 
نصب آبگرمكن در حمام، روشن كردن شعله هاى اجاق گاز در آشپزخانه 

براى گرم نگه داشتن محيط داخل خانه، جدا خوددارى شود.
كمالى گفت: كوچك بودن سايز مجراى خروجى و لوله كشى مشترك 
شومينه براى چند واحد، موجب برگشت دود از شومينه روشن طبقات 

پايين به داخل شومينه خاموش طبقات باالتر مى گردد.
وى افزود: انتهاى تمام دودكش ها بايد حداقل يك متر از ســطح بام و 
يك متر از ديوار جانبى بام فاصله داشــته و داراى كالهك مخصوص 

به شكل H باشد.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان با بيان اينكه دودكش و اتصاالت 
آن بايد از جنس مقاوم و بدون هيچ گونه منفذ يا نشــتى در سرتاسر آن 
باشــد، تأكيد كرد: شــيب لوله هاى افقى در داخل واحدها بايد مثبت و 
روبه بــاال و ارتفاع عمودى لوله در بيرون حداقل 3 برابر طول افقى آن 
بوده و قطر لوله دودكش مساوى يا بزرگتر از قطر لوله خروجى دستگاه 

گازسوز باشد.

 همه گيــرى ويــروس كرونــا، قرنطينه 
خانگــى و محدوديت فعاليت  هاى درســى 
و تفريحــى كــودكان و نوجوانــان موجب 
دسترسى آســان آنها به فضاى مجازى براى 
دريافت مطالب آموزشى شده و والدين بايد 
مراقب باشند اين فرصت به تهديد، بحران و 

چالش تبديل نشود.
امروزه اســتفاده از فضاى مجازى به بخشى 
از زندگى روزمره اغلب افراد تبديل شــده 
است و با سرعت پيشرفت در دنياى كنونى، 
فضاى مجازى از جمله شبكه هاى اجتماعى 
و نرم افزارهــاى پيام رســان مزاياى متعددى 

به همراه دارند.
افزايــش اعتمــاد اجتماعــى و مشــاركت 
اعضا، خوشــحال تر شــدن افراد، آســانتر 
خودمقاوم  حــس  ايجاد  ارتباطات،  شــدن 
بــودن و رضايــت روانــى بــا امكان پذير 
كردن اشــتراك گذارى را مى توان بخشى از 
مزيت هاى بهره گيرى از شبكه هاى اجتماعى 

دانست.
اما نبود قانون مدارى و استفاده بى رويه از آن 
مشــكالت و اثرات مخربى نيز در پى دارد؛ 
زيرا اينترنت ابزار قدرتمندى اســت كه هم 
مى تواند موجب رشــد علمــى، فرهنگى و 
تعليم و آمــوزش در بيــن نوجوانان و هم 
موجب بروز فســادهاى فكــرى و رفتارى 

شود.
مدير ســالمت روانى، اجتماعــى و اعتياد 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان در اين باره به ايرنا گفت: قشر كودك 
و نوجوان انرژى و ظرفيت هاى زيادى دارند 
و به دليــل محرك هاى محيطــى و اجتماعى 
سطح هوشــيارى آنها نيز باال است؛ بنابراين 
نمى توان با محدوديت، محروميت و كنترل 
ســخت گيرانه آن ها را از اســتفاده از فضاى 
مجازى دور كرد؛ زيرا استفاده نكردن از اين 

فضا بسيار دشوار است.
مهتا سنگستانى به بيان آثار مخرب شبكه هاى 
اجتماعى بر كودكان و نوجوانان در سن بلوغ 
پرداخت و افزود: تأثير شبكه هاى اجتماعى 
بــر نوجوانان و افراد در ســن بلوغ، به دليل 
اينكه از يك طرف، گروهى آســيب پذيرند 
و از طرف ديگر جزو پرتعدادترين كاربران 
شبكه هاى اجتماعى هستند، اهميت ويژه اى 

دارد.
مدير ســالمت روانى، اجتماعــى و اعتياد 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان افزود: اگرچه اســتفاده از شبكه هاى 
اجتماعــى نقشــى اساســى در گســترش 
ارتباطات اجتماعــى و آموختن مهارت هاى 
ارتباطــى دارد امــا از عواقب و خطرات آن 

نمى توان چشم پوشى كرد.
سنگســتانى بيان كرد: نوجوانان به دليل نبود 

خودمراقبتى و نيز آســيب پذيرى بيشــتر در 
برابر فشــارهاى روانى با مشكالت بيشترى 
و  اجتماعــى  شــبكه هاى  از  اســتفاده  در 
مواجه  پيام رسان  كارافزارهاى(اپليكيشــن) 
خواهند شــد و اين مشــكالت تهديدهايى 
واقعى هستند كه به دليل سرعت و گستردگى 
انتشــار مطالــب در فضاى مجــازى مانند 

بيمارى هاى ويروسى، همه گير مى شوند.
رايــج  مشــكالت  وى 
شــبكه هاى  از  اســتفاده 
اجتماعــى را عــالوه بر 
مانند  جسمى  آسيب هاى 
و  كم تحركــى  چاقــى، 
تغييــر شــيوه زندگى كه 
ناشــى از استفاده بى رويه 
از اين شــبكه ها اســت، 
شــامل قــرار گرفتن در 
معرض زورگويى مجازى 

دانست.
روانى،  ســالمت  مديــر 
اجتماعى و اعتياد معاونت 
علوم  دانشگاه  بهداشــتى 
توضيح  همدان  پزشــكى 
مجازى  زورگويــى  داد: 
پرخاشگرانه  رفتار  نوعى 
وسيعى  طيف  كه  اســت 
دارد كــه شــامل تهديد 

كــردن، ارســال پيام هــاى ناخوشــايند يا 
غيراخالقى، انتشــار مطالب شــخصى افراد 
بدون اجازه(نقض حريم شــخصى)، توهين 

به قوميت و نژاد و ... است.
سنگســتانى ادامه داد: اگرچه به طور معمول 
هويت فرد زورگو فاش مى  شــود اما به دليل 
احتمال ناشناس ماندن، برخى افراد به راحتى 

به اين عمل نادرست اقدام مى كنند.

استفاده نامحدود از اينترنت موجب از دست 
رفتن فرصت و زمان و افت تحصيلى به دليل 
كاهش تمركز بر فعاليت هاى پُر اهميت مانند 

انجام تكاليف درسى مى شود.
وى افزايش احتمال بروز اختالالت روانى از 
جمله افسردگى، اضطراب، اختالالت خواب، 
اقــدام به خودكشــى را از تأثيرهاى مخرب 
فضاى مجازى دانســت و گفت: اســتفاده 
نامحــدود از اينترنــت و 
از دســت رفتــن فرصت 
و زمــان براى شــكوفايى 
تحصيلى  افــت  موجــب 
بر  تمركز  كاهــش  به دليل 
فعاليت هــاى پُــر اهميت 
ماننــد تكاليف درســى و 
تحليل استعدادهاى درونى 

مى شود.
روانى،  ســالمت  مديــر 
اجتماعى و اعتياد معاونت 
علوم  دانشــگاه  بهداشتى 
پزشــكى همــدان درباره 
راهكارهاى مقابله با اثرات 
منفى استفاده از شبكه هاى 
نظارت  گفــت:  اجتماعى 
والدين بــر رفتار كودكان 
تهديدهاى  نوجوانــان،  و 
را  مجــازى  شــبكه هاى 
مى تواند بــه فرصت تبديل كنــد؛ بنابراين 
والديــن بايد ابتــدا مراقب رفتــار خود در 
اســتفاده از تلفن همراه و حضور در فضاى 

مجازى باشند.
سنگســتانى افــزود: والديــن بــه فرزندان 
آموزش هــاى الزم را ارائه داده تا از ســنين 
پاييــن رفتارهاى درســت در آنهــا تبديل 
به عــادت شــود و صحبت كــردن درباره 

شــبكه  هاى اجتماعى و نحوه استفاده از آن 
بهترين راه براى پيشگيرى از به وجود آمدن 

هر گونه خطر براى فرزندان است.
وى ادامه داد: صحبت كردن در اين زمينه به 
فرزندان مى آموزد كه چگونه در شــبكه هاى 
اجتماعى صحبت و با ديگران ارتباط برقرار 
كنند، چه رفتارهايى در شبكه هاى اجتماعى 
خطرناك است، انتشار اطالعات شخصى در 
شبكه هاى اجتماعى چه خطراتى در پى دارد.

سنگســتانى افزود: فرزندان بايد ياد بگيرند 
كــه هرگونه رفتــار نامتعارف و زشــت را 
به ســرعت با والدين خود در ميان بگذارند 
يا در برابر افرادى كه اطالعات شخصى آنها 
را مى خواهد چگونه رفتار كنند، همچنين نام 
كاربرى خود را در اختيار ديگران نگذاشته و 

از ارتباط گيرى با افراد ناشناس پرهيز كنند.
با توجه به افزايش ميزان اســتفاده از فضاى 
مجــازى به دنبال شــيوع كرونــا و تعطيلى 
مدارس، آموزش و پرورش همدان نيز براى 
تبديل ايــن ظرفيت به فرصت آموزش وارد 
ميدان شــد و محتواهاى آمــوزش مجازى، 
به صــورت فايل هــاى تصويــرى و صوتى 
براى دوره هاى مختلف تحصيلى در مدارس 

همدان توليد كرد.
به گفتــه مديركل آموزش و پرورش همدان 
اين محتوا توســط هنرآموزان هنرستان هاى 
فنــى و حرفــه اى اســتان بــراى آموزش 
دانش آموزان، از شــبكه 4 و شــبكه 7 سيما 

توليد مى شود.
ــام  ــه از تم ــان اينك ــا بي ــورداود ب ــد پ محم
ظرفيت هــا و امكانــات اســتان بــراى توســعه 
آموزش هــاى مجــازى اســتفاده شــده اســت، 
افــزود: امــروز بــه همــت همــكاران فرهنگــى 
از وقفــه تحصيلــى دانش آمــوزان جلوگيــرى 

شــده و آمــوزش همچنــان جريــان دارد. 

 انسان جزو جدايي ناپذير محيط زيست است، 
اگر محيط زيست سامانه اي تعريف شود كه انسان، 
طبيعت و فرهنگ، عناصر تشكيل دهنده آن باشند، 
بررسي ويژگي هاي اين 3 عنصر آشكار مي سازد كه 
انســان با زندگي در كره خاكي مي تواند از طريق 
مصرف، بدون مديريت منابع طبيعي(تجديدپذير و 
تجديدناپذير) رابطه خود بــا 2 عنصر ديگر را بر 
هم بزند و در مجموع به محيط زيســت خسارت 
وارد كند. محتواى آموزش به شــهروندان، به ويژه 
دانش آموزان و همه اقشار جامعه ، چگونگى حفظ 

محيط زيست است. 
آموزش غيررســمى محيط زيســت در كشور ما 
سابقه اى طوالنى دارد. سابقه آموزش رسمى محيط 
زيســت نيز چندان كوتاه نيســت. اگرچه مى توان 
اثرهــاى آموزش محيط زيســت را در نخســتين 
برنامه هاى درســى كشــورمان يافت، اما در واقع 
آموزش محيط زيست به معناى امروزى خود بيش 
از 3 دهه عمــر ندارد. در اين مــدت تالش هايى 
بــراى وارد كردن موضوع هاى محيط زيســتى در 
برنامه هاى رسمى كشور انجام يافت و موضوع هاى 

محيط زيســتى در درس هايى مانند علوم تجربى، 
جغرافيا، شــيمى و زيست شناســى گنجانده شد. 
به دليل منســجم نبودن اين موضوع ها و ناكاربردى 
و رويكردهاى اصولى در اين باره، هنوز تا رسيدن 
به آموزش رسمى قابل قبول محيط زيست در ايران 
راه زيادى مانده است؛ زيرا زمانى كه دانش آموزان 
در مدرســه هســتند، بيش از برنامه درسى رسمى 
ياد مى گيرند. آنها همچنيــن هنجارهاي فرهنگى، 
ارزش ها و رفتار را از معلمان، كاركنان غيرآموزشى، 
ديگر دانش آموزان و همچنيــن از محيط پيرامون 
خــود ياد مى گيرنــد. دانش آموزان تفــاوت آنچه 
مى آموزنــد و آنچه در اطــراف آنها رخ مى دهد را 

به سرعت متوجه مى شوند.
واژه هــاي آموزش محيط زيســت و يادگيري كه 
به تازگى بــه مباحث آموزش و پــرورش اضافه 
شده اند به طور كامل در سياستگذارى ها و عملكرد 
آموزشــى تعبيه نشده اند و هنوز در مرحله ابتدايى 
قرار دارند. امروزه بحث آموزش محيط زيست در 
كتاب هاي درسى كشورمان به صورت ميان رشته اي 
به كار رفته اســت و تجســم آن رويكرد جامعى 

دارد كه مى توانــد يك حوزه محتوايى، يك مكان 
تجمع گردآوري دانش و اطالعات به دســت آمده 
از طيف وســيعى از رشته هاي علوم، علوم انسانى 
و هنر باشد كه غالباً به 3 نوع از آن اشاره مى شود: 
آموزش درباره محيط زيســت، آموزش از طريق 
محيط زيســت، آمــوزش براي محيط زيســت. 
نحوه عرضه يا نشــان دادن محيط به يادگيرندگان 
در مراحــل گوناگــون طول عمرشــان، حوزه اى 
مشكل براي مربيان و اســاتيد به حساب مى آيد. 
پرسش هاى آموزشى، فنى، نحوه آموزش و نحوه 
يادگيــري دربــاره محيط اغلب بــا ارائه مباحث 
محيطى حل نشدنى و غيرشــفافى كه كمتر مورد 

توجه قرار گرفته اند، همراه است.
واژه آموزش زيســت محيطى از 2 واژه آموزش و 
محيط زيست تشكيل شــده است. محيط زيست 
چنين تعريف شده است: مجموع كل همه شرايط 
و تأثيــرات مؤثر بــر زندگى و رشــد و آموزش 
شــكل دهى مطلوب نگرش ها، معيارها، موجودات 
زنــده مهارت ها، درك و عاليق نســبت به محيط 
زيست است، به شــكلى كه از آن حفاظت كرده و 

آينــده بهترى را براى موجودات زنده عصر كنونى 
فراهم كند.

 اهداف آموزش حفاظت از محيط زيست 
در ايران

هدف از آموزش محيط زيست، آگاهى بخشيدن به 
معلومات زيست محيطى هر فرد است، به طوري كه 
شــخص ارزش هــاي محيط را درك كــرده و در 
حراســت از آن كوشــا بوده و با فكر و تعمق در 
فرايندهاي زيســتى به حمايــت از آن بپردازد. در 
واقع با توجه به اهميت روزافزون محيط زيســت 
در جوامــع امروزي، آموزش محيط زيســت يك 
بخش يكپارچه و جدايى ناپذير در زندگى جوانان 

هر كشور است.
هدف از آموزش محيط زيســت در ايران ارتقاى 
دانش زيســت محيطى، تغيير مثبت نگرش نسبت 
به محيط زيســت و ايجاد مهارت هاى حل مسأله 
اســت. در ســند برنامه درســى زير عنوان هدف 
آموزش محيط زيســت در كشور ايران به مواردى 
مانند: رعايت موازين اخالقى و معنوى در ارتباط 
با طبيعت و محيط زيســت، حفظ و تعالى محيط 
زيســت، و ارزشمند دانســتن محلوقات هستى و 

محيط زيست اشاره شده است.
 وضعيت آموزش محيط زيست 

در آموزش رسمى كشور
گزارش ها و آمارهاى تكان دهنده از وضعيت محيط 
زيست در ايران در سال هاى اخير، همگى توجه و 

عنايات بيشترى را از سوى دولت مى طلبد، اگرچه 
دولت به تنهايــى در بروز ايــن وقايع و همچنين 
پيشگيرى و اتخاذ راه حل هاى الزم دخيل نيست و 
سازمان ها و گروه هاى مردم نهاد و همچنين تك تك 
افراد در اين باره مســئول هستند. با اين حال، دولت 
در آمار سياستگذارى، برنامه ريزى و اجراى بسيارى 
از طرح هاى پيشگيرانه و ترميمى نقش بسيار مهمى 
را به عهده دارد. براســاس دســتور كار 21، برنامه 
توسعه پايدار جزو مسئوليت هاى دولت است. يكى 
از اين شيوه هايى كه دولت در حوزه محيط زيست 
مى تواند ورود كند، سياســتگذارى درباره آموزش 
حفاظت از محيط زيست و حمايت از برنامه هاى 

اجرايى است.
وضعيت موجود آموزش رسمى محيط زيست در 
مدارس كشــور با توجه به ايجاد شرايط مساعد و 
حساسيت هاى الزم در وزارت آموزش و پرورش 
در مقطع دبســتان و دبيرســتان، از نگاه ســازمان 
حفاظت محيط زيســت، نســبتا خــوب ارزيابى 
مى شود. مشــروط بر تداوم و اســتمرار اقدامات 
انجام شــده مى توان شــرايط را در چند سال آتى 
اميدواركننده تصور كرد اما در زمينه آموزش رسمى 
محيط زيســت در مقطع راهنمايى و آموزش هاى 
ضمــن خدمت معلمــان و آمــوزگاران اقدامات 
انجام شــده ناكافى است كه بايد مورد توجه بيشتر 

آموزگاران قرار گيرد.
* پيام زمانى-  كاردانى آموزش و پرورش ابتدايى

فرصت و تهديد فضاى مجازى 
براى دانش آموزان

بررسى وضعيت آموزش هاى حفاظت از محيط زيست 
در آموزش و پرورش ايران

با توجه به افزايش ميزان 
مجازى  فضاى  از  استفاده 
و  كرونا  شــيوع  به دنبال 
آموزش  مدارس،  تعطيلى 
و پــرورش همــدان نيز 
ظرفيت  اين  تبديل  براى 
به فرصت آمــوزش وارد 
ميدان شــد و محتواهاى 
آموزش مجازى، به صورت 
و  تصويــرى  فايل هــاى 
دوره هاى  بــراى  صوتى 
در  تحصيلــى  مختلــف 
مدارس همدان توليد كرد
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هشدار نسبت به تورم ناشى از 
طرح اقدام ملى مسكن

 يك كارشناس اقتصادى درباره طرح اقدام ملى مسكن توضيح داد 
كه اگر منابع اين طرح از طريق اعطاى وام تأمين شود، به افزايش تورم 
منجر خواهد شد و از آنجا كه تورم قدرت خريد مردم را كاهش داده، 

براى حل مشكل مسكن بايد سعى كرد تورم مهار شود. 
كامران ندرى در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح اقدام مسكن ملى كه 
گفته مى شــود قرار است منابع آن از سمت بانك مركزى تامين شود، 
اظهار كرد: اگر طرحى بخواهد از طريق منابع بانكى تأمين مالى شود، 
مى تواند آثار تورمى در پى داشته باشد، زيرا نظريات جديد عرضه پول 

مى گويد كه اعطاى وام مساوى با خلق پول است. 
وى ادامــه داد: اگر اين طرح تكليفى هم باشــد، بانك مركزى مجبور 
مى شــود تا براى حمايت از آن و تكاليف اعمال شده به نظام بانكى، 
پايه پولى را افزايش بدهد. در شرايط فعلى اگر اين طرح از طريق وام 

و اعتبارات تأمين شود، تورم را افزايش مى دهد. 
به گفته اين تحليلگر اقتصادى، مشكل مسكن تورم است و اگر تورم 
كنترل شــود، بخش عمده مشكل مســكن مردم حل مى شود و تورم 
اســت كه قدرت خريد مردم را كاهش داده و موجب شــده آن ها از 

مسكن نه به عنوان سرپناه بلكه قلك يا ذخيره ارزش استفاده كنند.
ندرى در پايان ســخنانش تأكيد كرد: طرح اقدام ملى مســكن نه تنها 
مشــكلى را حل نمى كند، بلكه با دامــن زدن به تورم، وضعيت حال 

حاضر اقتصاد را بدتر خواهد كرد.
يك عضو كميسيون عمران مجلس در اين زمينه توضيح داده كه يكى 
از مباحث مهم طرح اقدام ملى مسكن، بحث تأمين مالى آن است كه از 
هفته گذشته تا به امروز راه هاى مختلفى پيشنهاد شده است ولى هنوز 
نهايى نشده كه تا يكشنبه نهايى مى شود و ما به دنبال تركيب هر 2 راه 
يعنى هم تعيين رديف اعتبارى و هم بهره گيرى از بازار ســرمايه براى 

تأمين مالى اين طرح هستيم.

اوضاع مهره هاى اقتصادى ايران
 رشد 26 درصدى شاخص فالكت

 تازه ترين گزارش رسمى بيانگر افزايش 26 درصدى شاخص فالكت 
در 3 سال گذشته و رسيدن به 45/4 درصد است.

به گزارش ايســنا، مركز آمار ايران گزارشى از وضعيت اقتصاد كشور در 
سال گذشته منتشر كرد كه بررسى وضعيت شاخص هاى كليدى اقتصادى 

قابل تأمل است.
اين درحالى اســت كه اوضاع شاخص ها در بخش واقعى اقتصاد نشان 
مى دهد كه شاخص فالكت (كه وضعيت اقتصادى و اجتماعى يك جامعه 
را نشــان مى دهد و براى به دست آوردن آن نرخ بيكارى و نرخ تورم را 

با هم جمع مى زنند) در پايان سال 1398 به 45/4 درصد رسيده است.
شاخص فالكت از جمله شاخص هاى مهم اقتصادى است كه مجموعه اى 
از نرخ بيكارى و تورم را در اقتصاد كشــور دربرمى گيرد و تغييرات آن 
مى تواند تبعات اقتصادى و اجتماعى خاص خود را به همراه داشته باشد.

طبق اين آمار شــاخص فالكت در سال 1395 معادل 19/3 درصد بوده 
كه با رشد به 20/3 درصد در سال 1396 و 38/9 در سال 1397 مى رسد 
و در ادامه در ســال 1398 در فصول مختلف دچار نوســان شده است؛ 
به گونه اى كه در بهار 48/4، تابســتان 53/1 و پاييز 50/6 درصد گزارش 

شده بود كه در زمستان به 45/4 درصد كاهش مى يابد.
بر اين اساس در مجموع شاخص فالكت نسبت به سال 1395 حدود 26
درصد و در مقايسه با پايان سال 1397 حدود شش درصد افزايش دارد.

 ريزش 21 درصدى رشد اقتصادى در 3 سال
اما بررسى وضعيت ساير شاخص هاى اقتصادى در بخش واقعى اقتصاد 
نشان مى دهد كه رشد اقتصادى با نفت در سال 1395 حدود 14 درصد 
بوده كه با نوســان در 3 سال اخير به منفى 6/3 در زمستان سال گذشته 
رسيده است. همچنين رشد اقتصادى بدون نفت از 9/2 در سال 1395 به 
منفى 2/5 درصد در سال گذشته رسيد. اوضاع نرخ تورم نيز بيانگر رشد 
حدود 28 درصدى از سال 1395 تا پايان سال گذشته است كه از 6/9 به 
34/8 درصد افزايش يافته است. وضعيت اشتغال در اقتصاد ايران از سال 
1395 تا پايان سال گذشته از اين حكايت دارد كه از 12/4 به 10/6 درصد 

كاهش يافته و نرخ مشاركت اقتصادى از 39/4 به 42/2 رسيده است.
 وضعيت بخش پولى در 3 سال اخير

بخش پولى اقتصادى ايران نيــز در دوره 1395 تا پايان 1398 اين گونه 
گذشته رشــد نقدينگى از 23/2 تا 31/3 پيش رفته است و رشد پول از 

19/3 به 49/8 و رشد شبه پول از 23/8 به 28 رسيده است.
 تغييرات سهم ماليات و نفت

درآمدهاى دولت در 3 ســال گذشــته از اين حكايت دارد كه ســهم 
درآمدهاى مالياتى از كل منابع در ســال 1395، 35/9 درصد بوده كه اين 
رقم در زمستان سال 1396 با 47/3 به باالترين ميزان مى رسد. البته مركز 
آمار گزارشــى از وضعيت اين شــاخص از پاييز 1397 كه حدود 30/6

درصد بوده، اعالم نكرده است.
همچنين ســهم درآمدهاى نفتى از كل منابع از حدود 26/1 به 30/2 در 

پاييز 1397 رسيده و پس از آن آمارى وجود ندارد.
 در تجارت خارجى چه مى گذرد؟

در تجارت خارجى تغييرات ارزش دالرى صادرات گمرك نســبت به 
دوره مشــابه سال گذشته از 3/8 درصد در سال 1395 به منفى 12/6 در 
پايان سال گذشته كاهش دارد و همچنين تغييرات ارزش دالرى واردات 
گمرك نســبت به دوره مشابه سال گذشته از 5/2 به 15/1 رسيده است. 
البته اين شــاخص در برخى مواقع در سال 1397 تا منفى 36 درصد نيز 
كاهش دارد. اما شاخص درجه باز بودن اقتصاد يعنى نسبت حاصل جمع 
واردات به صادرات به توليد ناخالص ملى از 34/6 در سال 1395 تا 25/6

در پايان سال گذشته كاهش داشته است.

شانه تخم مرغ را بيشتر از 20 هزار تومان 
نخريد!

 سرپرســت معاونت بازرگانى داخلــى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت (صمت) اعالم كرد كه با تصميم امروز ســازمان تنظيم بازار، 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در مغازه 11 هزار تومان و هر شانه كمتر 

از 20 هزار تومان تعيين شد.
به گزارش ايســنا، محمدرضا كالمى گفت: با توجه به اينكه قيمت در 
مرغدارى تعديل شــده، از همه سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت 
(صمت)، بازرســى اصناف و تعزيرات خواهش مى كنيم با تمام توان 
با هر گونه افزايش قيمت و گران فروشــى در ســطح عرضه به شدت 

برخورد كنند.
وى قيمــت هركيلوگرم تخم مرغ فلــه اى را 11 هزار تومان و قيمت 
هر شانه تخم مرغ را 19 هزار و 200 تومان براى مصرف كننده عنوان 
كرد و گفت: ممكن اســت قيمت برخى انواع تخم مرغ هاى لوكس با 
بسته بندى ها و برندهاى متفاوت ممكن است فرق داشته باشد، اما تخم 
مرغى كه دهك هاى مختلف درآمدى از آن استفاده مى كنند تخم مرغ 

شانه اى است و مردم بايد از آن اطالع داشته باشند.
به گفته اين مقام مســئول بر اساس وزن هر شانه تخم مرغ كه ممكن 
اســت 1/7 يا 1/8 يا 1/85 كيلوگرم باشد، قيمت بين 18 هزار و 500

تومان تا 19 هزار و 800 تومان تعيين مى شــود و شــاخص كنترل در 
اصل اين است كه قيمت هر شانه تخم مرغ زير 20 هزار تومان است.

 نرخ هر كيلو تخم مرغ در مرغدارى، 9500 تومان 
همچنين ستاد تنظيم بازار با صدور اطالعيه اى درباره قيمت تخم مرغ 
و مجموعه اقدامات انجام شــده براى تنظيم بازار اين كاال اعالم كرد 
كه مجموعه اقدامات ستاد تنظيم بازار در كنترل صادرات تخم مرغ كه 
به واســطه افزايش نرخ ارز روند شتابانى به خود گرفته بود و خروج 
واســطه ها از تأمين نهاده هاى مرتبط با اين كاال در بازار، سبب شده تا 
نــرخ هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغدارى از 11 هزار تومان به 9 هزار 
و 500 تومان كاهش يابد و همه دســتگاه هاى نظارتى و شــبكه هاى 
توزيع مكلف به رعايت اين قيمت مصوب هســتند و تمام شبكه هاى 
توزيع از جمله ميادين ميوه و تره بار فروشگاه هاى زنجيره اى و صنوف 
خرده فروش مكلف هستند نسبت به رعايت قيمت فروش هر كيلوگرم 

تخم مرغ در مبادى عرضه به نرخ 11 هزار تومان اقدام كنند.
بر اين اســاس قيمت هر شــانه تخم مرغ با توجه به وزن آن (7/1 - 
8/1 كيلوگــرم) كمتر از 20 هزار تومان خواهد بود؛ ضمن اينكه تمام 
حوزه هاى نظارتى درصورت مشاهده رعايت نكردن قيمت مصوب، 

مكلف به برخورد جدى با شبكه عرضه كننده اين كاال هستند.
البته اين اظهارات درحالى مطرح مى شود كه قيمت هر شانه تخم مرغ 

به تازگى به بيش از 30 هزار تومان هم رسيده بود.

بليت تورهاى خارجى را نخريد
 مردم تا زمانى كه به صورت رســمى و قطعى راه اندازى پروازهاى خارجى اعالم نشده 

بليت آن را از سايت هايى كه آن را تبليغ مى كنند، نخرند.
دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى گفت: فروش بليت با عنوان تور خارج از كشور منوط به 
صدور مجوز از سوى كشورهاى مختلف است و درحال حاضر كشورهايى كه همواره مقصد 

توريستى هستند پذيراى مسافران نيستند.
رضا جعفرزاده با بيان اينكه ايجاد تعهد براى مسافران پيش از فراهم شدن شرايط الزم براى 
پروازهاى خارجى، برخورد قانونى در پى خواهد داشت، به ايسنا گفت: درحال حاضر تركيه 

پذيراى اتباع خود، مسافرانى كه تبعيت آن كشور را داشته يا كسانى كه داراى ويزاى كارى 
هستند، است و تبليغات انجام تور و اعزام توريست به اين كشور صحت ندارد و مسافران 
بايد از صحت و ســقم بليتى كه دريافت مى كنند، مطلع باشــند. در اين راستا دبير انجمن 
شركت هاى هواپيمايى گفت: هيچ شركت هواپيمايى تبليغ تورهاى خارجى را انجام نداده 
و دستگاه هاى نظارتى بايد با آنهايى كه به نام اين ايرالين ها تبليغ مى كنند يا آنكه نام آنها را 
در تبليغ تور خود مى آورند، برخورد كنند. البته روز گذشته سازمان هواپيمايى كشورى در 
اين زمينه اطالعيه اى صادر كرد. مقصود اسعدى سامانى افزود: مردم به هيچ وجه تا زمانى كه 
به صورت رســمى و قطعى موضوع بازگشايى پروازهاى خارجى به مقاصد مختلف اعالم 

نشده است، بليت اين پروازهاى خارجى را براى انجام تور خريدارى نكنند.

وى ادامه داد: درحال حاضر براى پروازهاى توريستى كشورهاى مختلف متناسب با وضعيت 
خودشــان و وضعيت كشــورهاى مختلف برخى مقاصد خارجى را براى انجام پروازهاى 
مســافرى باز كردند و برخى ديگر از مقاصد همچنان در انتظار بهبود شــرايط كشورهاى 
مورد نظر از نظر شيوع ويروس كروناست؛ بنابراين مردم خودشان را دچار خسارت نكنند 
و پيش از خريد بليت پروازهاى خارجى استعالم هاى الزم را از مبادى رسمى مانند سازمان 
هواپيمايى كشورى دريافت كنند. اسعدى گفت: در گذشته كه هواپيمايى تركيه خريد بليت 
براى مردم ايران را آغاز كرده، بود هشدار داده بوديم كه معلوم نيست اين پروازها چه زمانى 
انجام شود و اينكه ايرالين هاى خارجى بليت بفروشند و امكان پروازش وجود نداشته باشد، 

تنها حاصل آن اين است كه پول بليت مردم را پيش خودشان نگه خواهند داشت.

آگهى مناقصه 

 شهردارى منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  هاى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
بلوار  عبداهللا،ابتداى  امامزاده  همدان،ميدان  آدرس  به  مناقصه،  در  شركت  به  مربوط  اسناد  تاريخ 99/04/30)،جهت دريافت  از تاريخ (99/04/21 تا  مى آيد 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ(99/04/21 لغايت 99/04/30)
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در 

وجه شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
5- كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9- تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
10- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمى گيرد. 

13- زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/05/01 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.
14- براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

(م الف 535)

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژه رديف
(ريال)

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  شركت 
مبلغ تضمين تعديلرتبه پيمانكاردر مناقصه (ريال)

انجام تعدات
محل تامين اعتبار

تهيه،حمل و اجراى دستى آسفالت 1
61/300/000/000ماه25/099/852/555جهت سطح منطقه يك

حداقل پايه 
پنج حقوقى 
راه و ترابرى

تعلق نمى 
گيرد

ده درصد كل 
درآمدهاي عمومي شهرداريمبلغ پيمان

2
تهيه،حمل و اجراى دستى آسفالت 

جهت سطح منطقه يك(جهت 
ترميم نوار حفارى)

6675/000/000ماه13/499/043/166
حداقل پايه 
پنج حقوقى 
راه و ترابرى

تعلق نمى 
گيرد

ده درصد كل 
درآمدهاي عمومي شهرداريمبلغ پيمان

غزل اسالمي »
 برخي سياسون استان 3 سال به كارشناسان 
براي  همدان  شهرســازي  تصميم گيرندگان  و 
الحاق چند روستا به شهر همدان فشار آوردند 
تا اينكه از 6 روســتاي مطرح شده براي الحاق، 
3 روستاي قاســم آباد، على آباد و حسن آباد در 
تابستان 98 با تأييد مشــاور وقت طرح جامع 
همدان بــه تصويب شــوراي عالي معماري و 
شهرسازي كشور رسيد اما پس از گذشت يك 
ســال از زمان تصويب، برخي ها از غيرقانوني 

بودن آن صحبت مي كنند.
آن زمان خبرنگار همدان پيام تالش زيادي كرد تا 
مشاور طرح جامع بدون فشار ذي نفعان، مجال 
تصميم گيري و مطالعه بيابد. با كارشناســان و 
انجام  گوناگوني  گفت وگوهــاي  صاحبنظران 
داده و عواقــب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
الحاق روســتاها به شهرها در جوامع گوناگون 
را بارها به مســئوالن و سياسيون گوشزد كرد. 
اما ذي نفعان پرنفوذ كه از خواســته خود كوتاه 
نمي آمدند در فاصله 2 ساله به ساخت وسازهاي 
غيرمجاز و كشاندن جمعيت شهري روزافزون 
به اين روســتاها ســرعت دادند تا اينكه اين 
روستاها عمال جزوي از شهر شدند و فقط بر 

روي كاغذ روستا محسوب نمي شدند. 
همين موجب شــد تا در نهايت مشاور طرح 
جامع مجاب به موافقت با الحاق اين روستاها به 
شهر شد و طرح در تابستان گذشته به تصويب 
شواري عالي معماري و شهرسازي رسيد. پس 
از آن احمد بهاآبــادي مهندس مطالعات طرح 
جامِع وقت، در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
گفت: «پس از مطالعات به اين نتيجه رسيديم 
كه ناگزيريم اين روستاها را به صورت قانوني با 
شهر ادغام كنيم؛ زيرا در مدت اخير اين روستاها 
به شهر چسبيده اند و جمعيت آنها رو به  افزايش 
بود. طبق آمار بســياري از جمعيت شهري به 
اين روستاها مهاجرت كرده و درحال دريافت 
يارانه روستايي بودند. وي در استدالل هاي خود 
به اين موضوع اشاره كرد كه پيش از تصويب 
طرح، ادغام انجام شده بود اما فقط آن را به زبان 

نمي آورديم و روي كاغذ ننوشته بوديم. 
بهاآبادي گفت: تا زماني كه ساخت وســازهاي 
غيرمجاز وجود داشته باشد، الحاق روستاها با 

شهرها هم وجود خواهد داشت.»
امــا با اين حال اكنون برخي هــا اظهارنظرهاي 
متفاوتــي دارند كه پيــش از تصويب الحاق 3 
روســتا يا بر روي كار نبوده و يا سكوت كرده 
و اظهارنظري نمي كردنــد. با ورود نمايندگان 
جديــد به مجلس ظاهرا برخي از آنها با الحاق 
اين روســتاها به شهر مخالفت كرده و تعدادي 
از اعضاي شوراي شــهر را هم با خود همسو 

كرده اند.
به طوري كه چنــد روز پيش برخــي اعضاي 
شوراي شهر از وجود مشــكالتي به دليل اين 

الحاق ها صحبت كردند.
مســعود عســگريان، رئيس كميسيون نظارت 
شوراى شهر همدان نيز از اعالم مخالفت رسمى 
نمايندگان مجلس و شوراها به مجمع تشخيص 
مصلحت كشــور بابت الحاق 3 روستا به شهر 
خبرداد و گفت: الحاق 3 روستا به شهر همدان 

با مخالفت مكتوب نمايندگان مردم همدان در 
مجلس شوراى اسالمى و اعضاى شوراى شهر 
همدان و همچنين اعضاى شوراهاى روستاهاى 
موردنظر همراه بود كه اين مهم در كميســيون 
پژوهش مجمع تشــخيص مصلحت كشور در 
شرف بررســى مغايرت هاى قانونى فرايند به 
عمل آمــده در اين الحاق اســت؛زيرا يكى از 
عمده موارد قابل توجــه در اين ادغام، از بين 
رفتن اراضى كشــاورزى مرغوب اين 3 روستا 

در الحاق به شهر همدان است.
وى با بيــان اينكه الحاق 3 روســتا به همدان 
مغاير با قانون شوراهاست، مطرح كرد: الحاق 
روستاهاى قاســم آباد، على آباد و حسن آباد به 
شــهر همدان برخالف بند 34 ماده 80 قانون 
تشــكيالت وظايــف و انتخابات شــوراهاى 
اسالمى كشور و اصول هفتم و صدوسوم قانون 
اساسى جمهورى اسالمى ايران صورت پذيرفته 

است.
ايــن مخالفت ها درحالي اســت كه در مرحله 
نخســت بايد پيش الحاق چنين مخالفت هايي 
صورت مي گرفت تــا قدرت ذي نفعان پرنفوذ 
كم مي شــد. در مرحله بعــدي نيز بايد جلوي 
مهاجرت هاي  و  غيرمجاز  ساخت وســازهاي 
غيرمنطقي به اين روســتاها گرفته مي شد. اما 
اكنون كه اين 3 روستا به شهر ملحق شده و به 
تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي نيز 
رسيده است بايد مسئوالن به روستاهاي ديگر 

بپردازند، چون آن زمان به جز اين 3 روســتا، 
الحاق روســتاهاي گراچغا و رباط شورين و 
مريانج نيز جزو خواسته برخي ها براي الحاق 
به شــهر همدان بودند كه به تصويب نرسيد. 
همان طور كه مشاور وقِت طرح جامع همدان 
هم گفت: اصلي ترين دليل الحاق روستاها به 
شهرها چســبيدن آنها به شهر است. محمد 
رحمانى عضو هيأت علمى گروه شهرسازى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان نيز با بيان 
اينكه اصلى ترين موضوع در شكل روابط بين 
شهر و روســتاهاى پيرامونى مشكل پيوستن 
روستاها و الحاق شدن اين مراكز جمعيتى به 
شهرهاى بزرگ است كه دليل آن را مى توان 
در نبود مديريت صحيح نحوه توســعه شهر 

در جهات مختلف جغرافيايى آن برشــمرد و 
به ايســنا گفت: مهمترين موضوع در پيوستن 
و الحاق روســتاها در شهرهاى بزرگ، تصرف 
زمين هاى زراعى پيرامونى در فرايند توســعه 
سرزمينى شهرهاى بزرگ و نزديك شدن مرز 

شهرها به روستاهاى پيرامونى بوده است.
مديــركل دفتر امور روســتايى و شــوراهاى 
اســتاندارى همدان هم در پاســخ به اينكه آيا 
امكان دارد با وجود مخالفت هايى كه از سوى 
نمايندگان مجلس و شوراى شهر درباره الحاق 
3 روستا به شــهر همدان شــده، اين مصوبه 
لغو شــود؟ گفت: قطعاً در الحاق اين روستاها 
مقتضيات روســتا درنظر گرفته شده و مصوبه 
هيأت دولت اســت كه در اين باره بايد مرجع 

صدور مصوبه نظر بدهد.
فرهــاد فرزانه عنوان كرد: سال هاســت اين 3 
روستا ماهيت روستايى خود را از دست داده اند 

و ديگر روستا محسوب نمى شوند.
فرمانــدار همــدان نيز با بيان اينكــه الحاق 3 
روستا به شهر همدان به قوت خود باقى است، 
گفت: الحاق 3 روستاى حســن آباد، على آباد 
و قاسم آباد به شــهر همدان از سال 98 به طور 
رســمى با مصوبه هيأت وزيــران مصوب و 
دستورالعمل هاى اجرايى به دستگاه هاى استان 

ابالغ شده است.
حسين افشارى با اشــاره به مخالفت اعضاى 
شــوراى شــهر همدان و نماينــدگان مجلس 

دربــاره اين الحاق، اظهار كرد: هيچ موردى در 
رد اين مصوبه هيأت دولت به تصويب نرسيده 
و جلســه اى كه در مجمع تشخيص مصلحت 

برگزار شد، تنها جنبه پژوهشى داشته است.
وى افزود: تنها مرجع قانونى كه مى تواند بر اين 
مصوبه ايــرادى وارد كند، ديوان عدالت ادارى 
است كه تاكنون دستورالعملى در اين باره صادر 

نشده است.
وى بــا بيــان اينكــه درحال حاضــر بحث 
خدمات دهى و كنترل ساخت و سازها در اين 
روستاها به شهردارى محول شده است، يادآور 
شد: شهردارى وظيفه دارد از ساخت و سازهاى 

غيرقانونى در اين روستاها جلوگيرى كند.
پيش از الحاق اين 3 روســتا به شــهر همدان 
يك منبع آگاه از تفكيك زمين هاي يكي از اين 
روستاها خبر داد و گفت: بخشي از زمين هاي 
يكي از اين روستاها توسط يكي از دستگاه ها 
تفكيك شده و زماني در استان به آن پي برده اند 
كه كار از كار گذشته بود. اين نوع مداخله در 
راستاي نزديك كردن اين روستاها به شهر بود 
تا مرز شــهر و روســتا از بين برود. اين اتفاق 
افتاد و الحــاق نيز صورت گرفــت؛ بنابراين 
به نظر مي رسد كه مخالفان الحاق روستا به شهر 
همدان بايد از ملحق شدن روستاهاي ديگر به 
شهر جلوگيري كنند تا حكايت نوشدارو پس 
از مرگ ســهراب در الحاق روســتاها تداعي 

نشود.

به جاى اعتراض مانع الحاق هاى بعدى شويد

اعتراض امروز نتيجه سكوت ديروز
■ مشاور سابق طرح جامع: روستاها به شهر متصل  بودند ناگزير به الحاق شديم

■ مديركل امور روستايي: سال هاست اين 3 روستا ماهيت روستايي خود را از دست داده اند
■ عضو شورا: الحاق 3 روستا برخالف قانون است

■ فرماندار: فقط ديوان عدالت اداري مي تواند بر اين مصوبه ايراد وارد كند

موج دوم كرونا با اقتصاد ايران چه مى كند؟
نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران مى گويد موج دوم كرونا مى تواند فشــار سنگينى بر اقتصاد و 
ساير بخش هاى اجتماعى و سياسى كشور وارد كند و عبور از اين چالش ها تنها با يك برنامه 

حمايتى گسترده ممكن خواهد بود.
حسين سالح ورزي به ايسنا گفت: موج دوم كرونا در كشور آغاز شده و همان طور كه تجارب 
گذشته نشان مى دهد اين موج گسترده تر و شديدتر است. متأسفانه ما در موج دوم نيز دانش و 
توان فنى كافى براى حمايت هدفمند از كسب و كارها و فعاليت هاى اقتصادى را نداشتيم و از 

اين رو هدفگذارى ها اجرايى نشدند.
به گفته وى، وقتى حمايت هاى الزم اعمال نشــد، از سويى بسيارى از مردم و صاحبان كسب 
و كار خود به شكل مستقل محدوديت ها را دور زدند و از سوى ديگر دولت نيز مجبور شد با 

تعجيل و در زمانى كوتاه رأى به بازگشايى دوباره كسب و كارها بدهد.
نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران با اشــاره به اهميت درك ابعاد مختلف موج دوم شــيوع 
كرونا، بيان كرد: در موج دوم از ســويى ظرفيت هاى نظام درمان به مراتب كمتر اســت و 
منابــع عمومى براى حمايت از مردم نيز پايين تر خواهــد بود و در كنار آن اگر نتوان اين 
موج را كنترل كرد، امكان مواجه شدن با دشوارى هاى پيچيده تر اقتصادى و سياسى وجود 

خواهد داشت.
سالح ورزى ادامه داد: درصورت گسترده شدن دوباره ويروس، امكان برقرارى محدوديت در 
مرزها و توقف فزاينده صادرات و واردات را نيز نمى توان فراموش كرد و از اين رو بايد تمامى 

تجارب و داشته ها را در كنار هم قرار داد و تا امكان مقابله با اين شرايط فراهم شود.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
فاقد سند رسمى 

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

برابر رأي شماره 139960326008000087 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان رزن تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا ســعيدى فرزند على به شماره شناسنامه 1089 
صادره از  رزن در يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مســاحت 132070,064 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 88 اصلي قريه جاميشلو واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبت ملك 
رزن خريدارى از مالك رسمى آقايان على ســعيدى دارنده نسق زراعى شماره 66743 و 
27355 دفترخانه 5 همدان و قياس حجتى دارنده نســق زراعى شماره 27272 و 66659 
دفتر 5 همدان و آقاى نظرعلى حجتى دارنده نســق زراعى شماره 66691 و 27303 دفتر 
5 همدان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 146)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/06

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

آگهي حصر وراثت
خانــم منيــره خشــوئى داراى شــماره شناســنامه  8781 بــه شــرح دادخواســت كالســه 
230/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيح 
داده كــه شــادروان عبدالــه خشــوئى بــه شــماره شناســنامه  13 در تاريــخ 1380/08/04 
ــى  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم در اقامت

منحصــر اســت بــه:
 1-محمدرضــا خشــوئى فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 4051739562 متولــد 

1341 فرزنــد متوفــى
 2-فــردوس فرضــى پــور فرزنــد محمدابراهيــم شــماره شناســنامه 4050903199 متولد 

ــر متوفى 1309 همس
ــد  ــد 1339 فرزن ــنامه 8781 متول ــماره شناس ــه ش ــد عبدال ــره خشــوئى فرزن  3-مني
متوفــى، 4-فهيمــه خشــوئى فرزنــد عبدالــه شــماره شناســنامه 57 متولــد1346 فرزند 
متوفــى، 5-نعيمــه خشــوئى فرزنــد عبدالــه شــماره ملــى 405969346  متولــد1348 
ــى 4050978504  ــماره مل ــه ش ــد عبدال ــوئى فرزن ــن خش ــى،  6-سوس ــد متوف فرزن
متولــد 1349 فرزنــد متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
ــا وصيتنامــه از  ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 199)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رأى شــماره 139960326008000106 و پرونده كالسه 97/13 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم صغرا قلندرى فرزند محمد ابراهيم به شــماره شناسنامه 986 صادره از تهران در يك مميز شصت و دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى و مساحت 186752 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه 

شوند واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 139960326008000103 و پرونده كالسه 97/12 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى مهدى شوندى فرزند على به شماره شناسنامه 0310639417 صادره از كرج در چهار مميز سى و هشت دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 186752 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه 

شوند واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
3- برابر رأى شــماره 139960326008000101 و پرونده كالسه 97/8 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى عباس على قلندرى فرزند محمد ابراهيم به شــماره شناسنامه 2740 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم زار به مساحت   151329 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه شوند واقع در بخش5 حوزه 

همدان خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
4- برابر رأى شــماره 139960326008000105 و پرونده كالسه 97/10 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم ســكينه قلندرى فرزند محمد ابراهيم به شماره شناسنامه 1364 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم زار به مساحت 101361 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه شوند واقع در 

بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
5- برابر رأى شــماره 139960326008000102 و پرونده كالسه 97/11 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم خديجه قلندرى فرزند محمدابراهيم به شــماره شناسنامه 1366 صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم زار به مساحت 101361 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه شوند واقع در 

بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.
6- برابر رأى شــماره 139960326008000104 و پرونده كالسه 97/9 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى محســن قلندرى فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 1740 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 102210 مترمربع پالك 19/272 اصلى قريه شوند واقع در بخش5 حوزه ثبت 

ملك رزن خريدارى با واسطه از مالكين رسمى زين العابدين اصالنى و خانم حبيبه اصالنى قسمتى از مستثنيات مالكين اوليه محرز گرديده است.(م الف 148)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/22

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/06
رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

امام جمعه همدان: 
عيد غدير فرصتى مناسب براى تبيين مبانى 

اعتقادى شيعه است
 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با بيــان اينكه بزرگ ترين عيد 
مســلمانان عيد غدير است گفت: عيد غدير فرصتى مناسب براى تبيين 

مبانى اعتقادى شيعه است.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در ستاد 
غدير اســتان همدان، واليت را يكى از نعمت هايى عنوان كرد كه درباره 
آن از انسان پرسش مى شود و اظهار كرد: واليت اهل بيت، نعمت عظماى 

الهى اســت كه همه در مقابل آن مســئول هستيم و در روز قيامت مورد 
پرسش قرار خواهيم گرفت كه براى واليت چه كرده ايم؟

وى با تأكيد بر اينكه بزرگ ترين عيد مســلمانان عيد غدير است، مطرح 
كرد: امروز دشمن به معناى واقعى كلمه به مبانى شيعه هجوم آورده است 
و برخى نيروهاى داخلى، وهابيت، استكبار جهانى و صهيونيسم عليه آن 

در حال فعاليت هستند.
امام جمعه همدان با بيان اينكه حق هميشــه دشمن داشته است، عنوان 
كرد: هيچ كس در طول تاريخ بشريت به اندازه امام على(ع) براى مخفى 
شدن نامش توسط دشمنان تالش نشده است، اما با وجود تمام اقدامات 

دشمن، نام على بن ابى طالب در جهان پراكنده شده است.

وى با بيان اينكه عيد غدير امســال درگير كرونا هستيم، ابراز كرد: پيش 
فرض عيد امســال اين اســت كه تجمعى را نخواهيم داشــت؛ بنابراين 

برنامه ريزى ها بايد با وضعيت فعلى همخوانى داشته باشد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان استفاده از ظرفيت فضاى مجازى را 
ضرورى خواند و گفت: به دليل تعطيلى هايى كه در اين ايام رخ داده است، 
با خألهاى معنوى در جامعه روبه رو شــده ايم، كه بايد در جهت رفع آن 

قدم جدى برداريم.
وى خواســتار همكارى ستاد غدير و ستاد مردمى با يكديگر شد و گفت: 
آنچه مهم است خدمت به اميرالمؤمنين(ع) است كه براى موفقيت در اين 

راه نياز به وحدت داريم.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى
 اميرحسين اذكايى، سميه مظاهرى

 محمد حسامى، وحيد الوندى
 على سهرابى

عكاس: 
شماره تماس: 08132660364

انتخاب مديرعامل پاس

 عظيمى نظم از دست 
رفته را به باشگاه 
بازگرداند

 با تصميم مديــركل ورزش و جوانان، رئيس هيأت 
فوتبال و جمعى از مســئوالن استانى، امير عظيمى بار 
ديگر مديرعامل پاس شــد و انتظار مى رود در بدو امر 

نظم از دست رفته را به باشگاه بازگرداند.
به گزارش تســنيم، تيم فوتبال پاس از زمان استعفاى 
امير عظيمى در شهريورماه سال 97 با سرپرستى محمد 

مظهرى اداره مى شد.
مظهرى از بازيكنان پيشكســوت فوتبــال همدان بود 
كه بدون سابقه مديريت با حمايت احمد جمشيديان 
ســرمربى اســبق پاس به يكباره بهعنوان سرپرســت 

مديرعاملى باشگاه انتخاب شد.
 بى تجربگى سرپرســِت مديرعاملى كار 

دست پاس داد
بىتجربگى مديريتى مظهرى موجب شد در يك سال 
اخيــر تيم پاس دورانى را تجربه كنــد كه نه در زمان 
فعاليتــش در پايتخت و نه در زمان انتقالش به همدان 
تجربه نكرده بود. ناتوانى در جذب حامى مالى توســط 
مظهرى موجب شد پاس مشكالت مالى عديده اى را در 
ايــن مدت تجربه كند و اگر نبود حمايت هاى اداره كل 

ورزش و جوانان و رئيس هيأت فوتبال عمال اداره باشگاه 
با مشكل مواجه مى شد.

اما جــدا از ناتوانى در جذب اسپانســر كنترل نكردن 
كادر فنى نيز از ديگر ضعف هاى مديريت باشــگاه در 
اين دوران بود. احمد جمشيديان، سرمربى سابق پاس، 
بهعنوان يك چهره شــناخته شده در فوتبال كشور كه 
سابقه بازى در تيم هاى سپاهان و استقالل تهران را در 
كارنامه خــود دارد در دوران مديريت مظهرى عمال به 
همه كاره باشگاه تبديل شده بود و نهتنها براى باشگاه 
بلكه بــراى مديران ورزش اســتان نيز تعيين تكليف 
 مى كرد و گاه مصاحبه هايى عليه اركان ورزش اســتان 
انجام مى داد كه در هيچ تيم ديگرى در كشــور شاهد 
آن نبوديم؛ اما مظهرى كه خود را از نظر سطح حرفه اى 
بسيار كمتر از جمشيديان مى ديد توانايى برخورد با وى 

را نداشت. 
آش مديريت باشــگاه در اين دوران به حدى شور شده 
بود كه فردى با عنوان جعلــى رئيس كانون هواداران، 
در فضاى مجازى و رســمى، مديــران و خبرنگاران را 
تهديــد مى كــرد؛ آن هم درحالىكه بر اســاس اعالم 

فدراســيون فوتبال فعاليت كانون هواداران در فوتبال 
ايران غيرقانونى است.

 بركنارى مظهرى، حضور مجدد عظيمى
اتفاقات عجيب غريب و حواشــى بى شــمار در دوران 
مديريت مظهرى موجب شــد مسئوالن ورزش استان 
مجدداً امير عظيمــى را بهعنوان مديرعامل باشــگاه 

انتخاب كنند. 
اين تصميم در چند روز اخير گرفته شــده، اما بهدليل 
طى شــدن مراحــل انتصــاب مديرعامــل، از جمله 
استعالمات الزم هنوز حكم مديرعاملى وى به دستش 
نرسيده است. اميرعظيمى از فعاالن اقتصادى همدان 

است و از بنيه مالى خوبى برخوردار است. 
ضمن آنكه برادر وى على عظيمى نيز سابقه بازى در تيم 
پاس را دارد. وى در آبان ماه ســال 96 پس از استعفاى 
محمدتقى رحيمى براى نخستين بار به عنوان مديرعامل 
باشگاه انتخاب شد. زمانى كه عظيمى مديريت باشگاه 
را در اختيار داشــت اين تيم با كمترين مشكالت مالى 
مواجه بود، اما نظــم و انظباط وى در مديريت موجب 
شد احمد جمشيديان نتواند با عظيمى همكارى كند 

و اختالف اين 2 به مصاحبه هاى طوفانى عليه هم و در 
نتيجه استعفاى عظيمى بينجامد. 

 عظيمى نظم را به پاس برگرداند
بى ترديد حاال كه عظيمى دوباره سكان مديريت باشگاه 
پاس را در اختيار گرفته اســت، بايد ويرانه هاى به جا 

مانده از مديريت پيشين را از نو بسازد.
به اذعان كارشناسان مهم ترين اقدامى كه عظيمى در 
بدو ورود بايد انجام دهد بازگرداندن نظم به باشگاه است.

احمد جمشيديان در ميانه هاى اين فصل پس از آنكه 
پاس كمى از قافلــه تيم هاى صدر جدول عقب ماند 
به بهانه مشــكالت خانوادگى، امــا به نيت مربيگرى 
در تيم ســپاهان از ســرمربيگرى پاس استعفا  كرد؛ 
بــا اينحال زمانــى كه حضور وى در تيم ســپاهان 
به عنوان دستيار ميسر نشــد و على قربانى سرمربى 
جديد پاس در چند بازى نتايج خوبى گرفت و پاس 
به جمع تيم هاى صدرنشــين پيوســت، جمشيديان 
به عنوان مديرفنى به باشــگاه برگشت و اين درحالى 
بود كه مديركل ورزش و جوانان اســتان اعالم كرد 
هيچ حكمى به جمشــيديان نداده اســت و از قرار 

معلوم مظهرى كه حضور خود را در باشگاه به عنوان 
سرپرست مديرعاملى مديون جمشيديان مى دانست 
بدون آنكه مجوز صدور حكم داشته باشد، اين حكم 

را براى جمشيديان زده بود.
عظيمى در بدو كار بايد تكليف جمشيديان را مشخص 
كند؛ يا وى را كنار بگذارد يا اگر مايل است او به عنوان 
مدير فنى در باشگاه بماند محدوده اختياراتش را تعيين 
كند و به سرمربى اسبق اجازه ندهد با مصاحبه هاى گاه 

و بى گاه خود تيم را به حاشيه ببرد. 
همچنين معاونت فرهنگى باشگاه را راه بيندازد و تكليف 
فردى را كه با عنوان جعلى رئيس كانون هواداران براى 

خود در فضاى مجازى جوالن مى دهد، مشخص كند.
البته حل مشكالت مالى باشگاه نيز بايد به موازات اين 
اقدامات صورت بگيرد؛ بى ترديد در اين صورت تيم پاس 
كه درحــال حاضر در جدول گروه خود در جايگاه دوم 
ايستاده اين بخت را خواهد داشت كه در پايان اين فصل 
از مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى كشور يا 
به صورت مستقيم و يا با برترى در بازى پلى اف به ليگ 

دسته نخست صعود كند.

خبـر

خبـر

«نهاوند» به بهشت مستندسازان تلويزيونى 
در روزهاى كرونايى تبديل شده است

 شهرســتان نهاوند با جاذبه هاى فراوان تاريخى، طبيعى و با باغ هاى 
فراوان ســراب و چشمه ســاران زياد، چند ســالى اســت مورد توجه 
مستندســازان تلويزيونى تهران و همدان قرار گرفته و اين روزها ظاهرا 

توجه مستندسازان به اين منطقه بيشتر شده است.
به گزارش تســنيم، تنها از آغاز فروردين ماه امسال تاكنون 3 كارگردان 
مستندســاز به نام هاى ايمان گودرزى، على كاظم نادرى و سهم الدين 
دارايى با گروه هاى مجهز، با 3 داستان مختلف درحال تهيه مستندهايى 
از شهرســتان نهاوند و روســتاهاى آن با موضوعات ميراث فرهنگى و 

گردشگرى، اقتصاد مقاومتى و جهش توليد در نهاوند هستند.
 جهش توليد و اقتصاد مقاومتى در روستاهاى نهاوند هدف 

مستند ماست
ايمان گودرزى كارگردان جبهه مقاومت و شبكه هاى تلويزيونى كه صدها 
مستند از وى از شبكه هاى مختلف سيما پخش شده، درباره دليل انتخاب 
شهرستان نهاوند براى توليد مستند در روستا  ها اظهار كرد: كار ما معرفى 
توليدكنندگانى است كه در روســتاها با امكانات كم به جهش توليد و 

اقتصاد مقاومتى كمك كردند.
وى گفت: در مســتند من ابتدا آقاى كرم سهرابى عضو سابق تيم ملى 
و توليدكننــده لبنيات بدون كمك دولت و با هزينه شــخصى خودش 
در روســتاى تكه مقابل دوربين مســتند قرار گرفت در ادامه به دنبال 
توليدكنندگان عســل، شيالت، پرورش طيور شترمرغ و بوقلمون كار را 

ادامه داديم.
اين مستندساز تلويزيونى با اشاره به جاذبه هاى فراوان نهاوند اظهار كرد: 
در شهرســتان نهاوند و روستاهاى آن مى شود مستندهاى زيادى توليد 
كرد چون تنوع كار در اين منطقه زياد است و ما جهش توليد را موضوع 

توليد مستند خود قرار داد.
گودرزى بيان كرد: نهاوند در توليد بيشــتر محصوالت كشاورزى و باغى 
در استان همدان و حتى كشور نمونه است كه در توليد گشنيز در كشور 
رتبه برتر و آفتابگردان رتبه 4 را دارد، همچنين تعداد بيش از 13 سراب 
و جنــگل طبيعى آثار تاريخى و طبيعى خــوب با مردمانى صميمى و 

سوغاتى هاى منحصر به فرد براى مستندسازان جذاب است. 
على كاظم نادرى كه فيلم مســتند نهاوند تاريخ تمدن فرهنگ را در 4
قســمت 30 دقيقه اى براى پخش از شــبكه هاى 5 و 4 و آموزش آماده 
كرده است، افزود: پس از 2 سال تصوير بردارى از همه جاذبه هاى تاريخى 
فرهنگى و گردشگرى نهاوند فيلم مستند نهاوند، تاريخ، تمدن، فرهنگ 
را در 4 قسمت 30 دقيقه اى تحويل شبكه 5 و 4 و آموزش سيما دادم و 

به زودى پخش آن به اطالع مردم خوب نهاوند مى رسد.
 نهاوند شهر شــهداى بزرگى در تاريخ انقالب اسالمى 

است
وى اظهار كرد: بخش ســوم و چهارم، جاذبه هاى گردشگرى و تاريخى، 
بازار، تاريخ نهاوند در 40 ســال گذشــته و وقايع دوران انقالب، ابوذر و 
بمباران نهاوند در دوران جنگ تحميلى و همچنين ســراب ها و جاهاى 
ديدنى اين شــهر كهن و همچنين ادبا، شــاعران و علماى نهاوند را در 

برمى گيرد و تاريخ و گذشته اين شهر را معرفى مى كند.
نادرى گفت: ساخت اين مستند از سال 97 آغاز شد و مراحل مختلف آن 
تا ارديبهشت امسال به طول انجاميد و با چند دوربين از نماهاى مختلف 
تصويربردارى شد. اين مستندساز با اظهار تأسف افزود: متأسفانه در توليد 
اين مستند هيچ كدام از اداره ها و بخش هاى خصوصى نهاوند ما را كمك 

نكردند، هرچند ما اين فيلم را به عشق مردم نهاوند درست كرديم.
ســهم الدين دارايى سومين مستندسازى اســت كه موضوع مستند او 
«گاوماهى» است. اين مستندساز و كارگردان نهاوندى اظهار كرد: گروه 
ما ابتدا به توليد مستندى فرهنگى با موضوع آداب و رسوم مردم نهاوند 
پرداخت با بازيگران محلى و سوژه دوم مستند ما يخچال هاى كوهستان 

گرين و اسطوره تاريخى آن گاوماهى است.
وى گفت: مردم نهاوند از ديرباز به دالورى، سخت كوشــى و توليدكننده 
انواع محصوالت باغى كشــاورزى و لبنى و صنايع دستى و سوغاتى هاى 
متنوع معروف بوده اند و دالوران مانند سردارشــهيد ســلگى و علماى 
شهيدى مانند آيت ا... حيدرى، قدوس، شهداى گروه ابوذر و 850 دالور 

ديگر را پرورش داده و فداى امنيت ايران كردند.
 يخچال گاوماهى اسطوره طبيعى نهاوندى  ها است

دارايى با اشاره به اينكه آداب و رسوم مردم نهاوند زبانزد همه است و ما 
مستندى از آنها توليد كرديم، بيان كرد: در ادامه به اسطوره طبيعى اين 
شهرســتان يعنى گاوماهى پرداختيم كه ماجراى آن در طول تاريخ اين 
است افسانه اى كه مردمان قديم نهاوند بركت، فراوانى و آبادانى شهر خود 

را از وجود گاوماهى اى مى ديدند كه خداوند خلق كرده است.
كارگردان و مستندســاز ســينما و تلويزيون گفت: در كوهستان نهاوند 
هرســال در پايان خردادماه قطعه بزرگى از برف به شــكل گاو و ماهى 
ديده مى شود كه اكنون هم نمايان است، اين پديده طبيعى در ارتفاعات 
كوهســتان گرين قرار دارد و گروه مستندساز ما با سختى درحال ثبت 

اين پديده طبيعى است.

«حرمان هور» بى قرارى هاى شهيد احمدرضا احدى از 
روزهاى سخت جنگ؛ پزشكى كه مدافع وطن شد

 پزشــك بود، اما مدافع وطن شــد و دل از دنيا بريد تا سايه شوم جنگ را از سر مردم 
بردارد. همه وجودش غرق در خدا بود و همه اميدش شادمانى امام(ره). احساس هاى پاكى 

كه «حرمان هور» به-خوبى روايتش مى كند.
به گزارش تسنيم، جنگ منظومه عاشــقانه اى بود كه مجنون هايش، جوان هاى نوشكفته 
بودند. نهال هاى نازكى كه به همه آرزوها و شيرينى هاى زندگى پشت پا زده و براى دفاع از 

وطن و برداشتن سايه شوم جنگ پا به ميدان نبردى نابرابر گذاشتند.
جوان هايى كه بسيارى شان نخبه و تحصيلكرده بوده و حضور در جبهه مقاومت را به مدرسه 
و دانشگاه ترجيح دادند. نخبگانى چون «احمدرضا احدى» كه نفر اول كنكور پزشكى بود، اما 

همه دغدغه اش اين بود: «فقط نگذاريد حرف امام زمين بماند، همين»
نه تنها پزشــك كه اهل قلم بود و وقايع جنگ را به رشــته تحرير درآورد. «حرمان هور» 
مجموعه مكتوباِت او مشتمل بر 3 دفتر دست نوشت است كه در واقع پاك نويس نوشته هايى 
است كه در حاالت و مكان هاى گوناگون تحرير مى كرده و آن گاه در فرصت و مجالى مناسب 
به خط خود؛ ضمــن اعمال نظرها و افزودن طرح هايى به آن ها، در اين دفاتر وارد مى كرده 
است. دسته ديگر، نوشته هاى آن شهيد شامل قطعات و يادداشت هايى است كه نزد دوستان 
و هم رزمان او پراكنده بود و بهتدريج گردآورى شــد. اين يادداشت ها برخالف دفاتر سه گانه 

غالباً در موضوعات مختلف تقرير شده است.
در بخشــى از اين يادداشت ها مى خوانيم: «چيزى كه مى نويسم نه براى آن است كه كسى 
بخواند و نه براى اين اســت كه نيت ســوء و ريايى داشته باشم؛ بلكه براى اين است كه اگر 
روزگارى خواستم به گذشته ها بينديشــم و خاطرات گذشته ام را به ياد آورم؛ وسيله اى در 

دست داشته باشم؛ اگرچه نه انشاى خوبى دارم و نه فصاحتى در كالمم پيدا مى شود.
آخر، انسان تا زمانى كه در بحبوحه كارى است توجه چندانى به وقايع و حاالت خود ندارد، 
اما با گذشــت زمان از به ياد آوردن خاطرات خود لذت مى برد و شــايد مدتى بعد افسوس 

مى خورد كه چرا اين كار را كردم و آن كار را نكردم.»
كتاب «حرمان هور» مجموعه 93 قطعه از يادداشت ها و دست نوشته هاى شهيد احمدرضا 
احدى، دانشجوى سال دوم رشته پزشكى دانشگاه شهيد بهشتى است كه در 4 دفتر سامان 
يافته و بخش چهارم، بازيافته هايى است كه در ويرايش دوم اثر بدان افزوده شده است. اشاره 
كوتاه و مقدمه مفصل ابتداى كتاب دربردارنده شمه اى ازسرگذشت شهيد، نحوه گردآورى و 

تدوين اثر و بررسى و شرح محتواى اين قطعات است.
اين كتاب به كوشش عليرضا كمرى، پژوهشگر و نويسنده دوران دفاع مقدس در 232 صفحه 

به وسيله انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 يك اســتاده حوزه و دانشــگاه با بيان 
اينكه در بحث بى حجابى كســى كه ضرر 
مى كند زن اســت، گفــت: بى حجابى در 
جامعه نخستين اثر خود را، بر روى خانواده 
مى گذارد و خيانت و ســردى روابط بين 

زوجين نيز از پيامدهاى اين اتفاق است.
حسينى يمين  سيدمجتبى  حجت االسالم 
در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: كم ترين 
آثار اين اتفاق در دوره كوتاه مدت، سست 

شدن بنيان خانواده است.
وى افــزود: دليل اصلى تشــريح مســأله 
حجاب اين اســت كه مســأله جنسى و 
جســمى محصور در محيط خانواده و بين 
زن و شــوهر باشد و محيط بيرون، محيط 

فعاليت و كار باشد.
اين استاد حوزه و دانشــگاه با بيان اينكه 
اگر بحث مســائل جنســى و جسمى به 
بيرون از خانه كشــيده شود، 2 اتفاق مهم 
رخ خواهد داد، عنوان كرد: نخستين اتفاق 
خيانت در خانواده خواهد بود كه خود اين 
موضوع دومين عامل طالق در كشور است 
و دومين اتفاق نيز به دليل مقايســه هايى 
اســت كه  انجام مى شود و موجب سردى 
از نظر مسائل جنسى در بين زن و شوهر 

خواهد بود. 
حسينى يمين بيان كرد: آمار نارضايتى هاى 
جنســى و بحث خيانت 2 عامل مهم در 

بحث طالق، چه عاطفى و چه قانونى است.
وى در ادامه با بيان اينكه حجاب مختص 
به دين اســالم نيست، مطرح كرد: مسأله 
حجاب همانند نفس كشيدن يك موضوع 
بديهى و روشن است، و اشاره اسالم به آن 
حكم مولوى نيســت بلكه حكم ارشادى 
و عقلى اســت كــه بايد زن و مــرد نبايد 
زيبايى هاى جنسى و جسمى خودشان را 

در معرض ديد ديگران قرار دهند.
اين كارشــناس مذهبى حجــاب را يك 

مســأله فطرى عنوان كــرد و گفت: پيش 
از اســالم هم بحث حجاب وجود داشته و 
مختص به امروز نيست و اين نشان دهنده 

فطرى بودن اين موضوع است.
وى تصريــح كرد: اگر در دين مســحيت 
حجاب مطرح نشــده، پس چرا راهبه هاى 
مسيحى حتى يك تار مويشان هم بيرون 
نيست و يا ديگر اديان همچون يهودى ها 
و زرتشتيان خود را مى پوشانده اند، بنابراين 
معلوم مى شود كه در اين اديان هم حجاب 

مطرح بوده اما بعدها مــورد تحريف قرار 
گرفته است.

اين استاد حوزه و دانشــگاه با بيان اينكه 
حجاب متعلق بــه اســالم و اديان ديگر 
نيســت، تأكيد كــرد: در بحث بى حجابى 
كســى كه ضرر مى كند زن است، به اين 
صورت كه وقتــى قواعد مربوط به حجاب 
رعايت نمى شود، تنها مالك انتخاب زيبايى 
خواهد بود نه سطح تحصيالت، خانواده و 

توانايى فرد.

زن عليه زن؛ خيانت و فروپاشى خانواده 
مهم ترين پيامدهاى بى حجابى است
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باباطاهر

روياى جهان بدون 
پالستيك

 شنبه هفته گذشته آغاز «هفته بدون پالستيك» بود و 
آخرين روز اين هفته از سوى طرفداران محيط زيست 
با هدف كاهش مصرف پالستيك به عنوان «روز بدون 

پالستيك» نام گذارى شده است.
امروزه مصرف پالستيك به عنوان معضل جهانى مطرح 
است و تمام كشورهاى دنيا را درگير خود كرده است و 
انقدر مصرف پالستيك افزايش پيدا كرده كه پيش بينى 
مى شود به زودى تعداد پالستيك هايى كه در درياها رها 

مى شود با ماهى هاى اقيانوس برابرى كند.
پالســتيك مصرف روزانه دارد و هيچ گاه مصرف آن 
متوقف نمى شــود و از طرفى پالســتيك هاى مصرف 
شــده ارزش بازيافت ندارد، همه  اينها عاملى شده تا 
تعداد پالســتيك هاى رها شده در طبيعت افزايش پيدا 
كند و زمان زيادى طول مى كشد تا پالستيك ها بازيافت 

شوند.
در همين راســتا معاون محيط زيســت انسانى استان 
همدان در گفت وگــو با همدان پيــام درباره مصرف 
پالســتيك بيان كرد: ايران يك كشور نفتى است و با 
توجه به اينكه پايه محصوالت پالستيكى نيز نفت است 
براى ايرانيان اين محصوالت تا حدى رايگان است و به 

همين دليل در مصرف آن زياده روى مى كنند.

ســيد عادل عربى با بيان اينكــه روزانه حدود 30 تن 
پالستيك در اســتان همدان توليد مى شــود كه يا به 
مراكز دفن زباله تحويل داده مى شــود و يا در طبيعت 
رهاسازى مى شود، گفت: كيسه هاى پالستيكى كه در 
طبيعت رهاســازى مى شوند چون در بين بوته ها قرار 
مى گيرد امكان جداسازى ندارد و نمى توان با اقدامات 
عــادى آنها را پاكســازى كرد و اقدامــات گروه هاى 
N.G.Oها نيز در اين زمينه فقط نمادين بوده و تأثير 

زيادى نداشته است.
وى استفاده از كيسه هاى پارچه اى و توليد پالستيك هاى 
زيســت تخريب پذيــر را از عوامــل كاهش مصرف 
پالستيك برشــمرد و عنوان كرد: نقش اصناف نيز در 
اين موضوع بسيار مهم است و مى توانند با تشويق مردم 

و واحدهاى زيرمجموعه در كاهش مصرف پالستيك 
نقش داشته باشند. N.G.Oها در اصناف خيلى خوب 
كار كردند و با شعار «كيسه پالستيكى نمى خواهم» در 

كاهش مصرف پالستيك در اصناف تأثيرگذار بودند.
عربــى به نقــش دولــت در كاهش مصرف كيســه 
پالســتيكى اشــاره كرد و افزود: دولت هم با اعمال 
ماليات مخصوص توليد كيســه پالستيكى و تشويق 
سرمايه گذاران براى توليد كيسه هاى زيست تجزيه پذير 

مى تواند در اين امر نقش مهمى داشته باشد.
وى در پايان گفت: مشكل مصرف پالستيك در كشور 
و استان ما حاد است و بايد به شكل ريشه اى حل شود، 
اگر با اقدامات درســت و منطقى نتوانيم راه حلى پيدا 

كنيم مشكل غيرقابل حل مى شود.

آستان امام زاده عبدا... (ع) كانون احيا و ظهور 
تزئينات معمارى در همدان

خسرو محمدى »
 چندى اســت ايــن موضوع 
فكر مرا به خود مشغول كرده كه 
چرا بناهاى باســتانى – اسالمى 
در همدان به مانند بعضى بناهاى 
اصفهان و خراسان داراى تزئينات 
ظريــف ماننــد كاشــى كارى  و 
آئينه كارى  هــاى پركار نيســتند؟ 
ميدان نقش جهان اصفهان دستكم 
دو بناى شــاخص (مسجد شيخ 
لطف ا... و مســجد امام) دارد كه 
از نظر كاشــى كارى گنبد و ديگر اجزاء در جهان كم نظيرند همچنين در 
خراسان مى توان به آرامگاه خواجه ربيع اشاره كرد كه از نظر كاشى كارى 
گنبد و بدنه  يكى از بهترين نمونه هاست. اما هيچ وقت در همدان چنين 
تزئينات كهنى را نخواهيد ديد! آيا هنر تزئينات وابســته به معمارى در 
همدان وجود نداشــته؟ اگر چنين تزئيناتى بوده چــه اتفاقى براى آنها 
افتاده كه حاال وجود ندارند؟ آيا امروز استادكارانى در اين شهر و استان 
هســتند كه بتوانند تزئينات وابسته به معمارى را پياده كنند؟ اگر وجود 
دارند خريداران و حاميان آنها چه كســانى هستند؟ و در آخر اينكه هنر 
هنرمندان گچ بر، آئينه كار و سنگ تراش اين استان در چه بناهايى حضور 
و ظهور پيدا كرده اســت؟ پس از كمى جست وجو دريافتم: در استان ما 
تنها جايى كه در آن هنر اصيل آئينه كارى، سنگ برى و گچ برى حمايت 

شده و به ظهور و بلوغ رسيده آستان امام زاده عبدا...(ع) همدان است. 
تاريــخ هنــر و معمــارى نشــان مى دهد كــه در همــدان تزئينات و 
ظريف كارى هاى معمارى فاخر وجود داشــته است. وجود گچ برى هاى 
كم نظير در گنبد علويان نشــان مى دهد كه در اين شهر دستكم از 700 
سال پيش تزئينات وابســته به معمارى در باالترين سطح وجود داشته 
اســت. اما براى استانى با اين ديرينگى گچ برى هاى گنبد علويان خيلى 
كم اســت. اگر از محراب سنگى مســجد ميرزاتقى و بقاياى آئينه كارى 
امام زاده يحيى(ع) بگذريم اما بر خالف اصفهان و خراسان در اين استان 
بــه دو دليل نمى توان تزئينات گســترده و پُركار را ديد با وجود بناهاى 
فاخرى چون برج قربان، شاهزاده حسين(ع)، امام زاده اسماعيل و آرامگاه 
اظهر(ع). با نگاه به يادمان ها و بناهاى ياد شــده در باال شايد به جرأت 
بتوان گفت ويژگى اصلى بناهاى باســتانى- اســالمى همدان با وجود 
فراوانى آنها همانا سادگى يا به عبارتى بى پيرايگى است. انگار سازندگان 
آنها هيچ گاه به موضوع تزئينات نينديشــيده اند!!! براى اين پرســش دو 
پاســخ وجود دارد: 1- اين كه اقليم همدان و ســرماى آن اجازه  اين كار 
را نمى داده و اگر اجرا مى شــده مدت زيادى دوام نمى آورده و 2- اينكه 
پشتيبان مالى يا به عبارتى حاميانى براى اجراى آن تزئينات وجود نداشته. 
به نظر مى رسد هردو پاسخ درست باشد اما با توجه به شرايط امروز شايد 
بتوان پاسخ دوم را واردتر دانست. براى اثبات اين موضوع يك مثال زنده 
داريم. همان طور كه پيشتر گفته شد و از موضوع اين گفتار برمى آيد در 
روزگار ما مكان اصلى تبلور هنر اســتادكاران اين شــهر آستان امام زاده 
عبــدا...(ع) اســت. به تازگى در گنبدخانه و در شبســتان هاى اين بقعه 
گچ كارى و آئينه كارى ها به شكل استادانه اى اجرا شده است، به طورى كه 
مى توان گفت: يكى از بهترين نمونه هاى تزئينات وابسته به معمارى در 
تاريخ همدان اســت. آن گونه كه از تصوير به جا مانده از حدود ســال 
1340 خورشيدى برمى آيد بقعه ى امام زاده عبدا... يك آرامگاه استوانه اى 
شكل ساده بود كه كل مساحت آن نبايد بيشتر از 50 متر مربع بوده باشد. 
اما چه كســانى بانى اين رونق فرهنگى و هنرى شده اند؟ و تاريخ سازان 

اين شهر در اين مقطع از تاريخ معاصر چه فرد يا افرادى هستند؟ 

الزم اســت در اينجا كمى درباره اداره  آســتان امام زاده عبدا... توضيح 
داده شــود تا خواننده  گرامى بداند كه بقــاع و امام زاده ها چگونه اداره 

مى شوند؟
اداره ى بقاع و امامزادگان در كشور به روش تركيبى يعنى دولتى- مردمى 
است به شــكلى كه نيروهاى خودجوش و داوطلب مردمى ذيل هيأت 
امنا با حمايت و نظارت اداره كل اوقاف هر اســتان آنها را اداره مى كنند. 
هيأت هاى امنا در امور جارى بقاع مستقل اند و تنها در تصميم هاى مهم 
از نظر و پيشنهاد كارشناســان اوقاف كمك مى گيرند. نظام مالى حاكم 
بر بقاع نيز يك نظام رايانه اى- ســامانه اى اســت و همه  امور از جمله 
گردش مالى آنها با نظارت استان و تهران صرف هزينه هايى چون توسعه، 
تعمير و حقوق خادمان و كاركنان همان بقعه مى شــود. به اصل موضوع 
برگرديم. در سال هاى گذشته و در آستان امام زاده عبدا... دگرگونى هاى 

چشمگيرى رخ داده است. 
به واســطه ى كوشــش هاى بى دريغ رئيس فعلى هيأت امنا يعنى «حاج 
محمدرضا بيات» هنر آئينه كارى و گچبرى ناب در همدان احيا شــده و 
آســتان امام زاده عبدا... مكان و محل تبلور اين هنرهاست. او با سخت 
كوشــى و ارادتى كه به آســتان امام زاده دارد حتى از جيب خود براى 
به ثمر رســيدن آن تزئينات هزينه مى كند و شــايد ندانيد كه هيأت هاى 
امنا امام زادگان و مساجد هيچ حقوقى بابت كارهايى كه انجام مى دهند، 
نمى گيرنــد بلكه گاهى از مال خود نيــز در اين راه هزينه مى كنند مانند 
محمدرضا بيات. مشــاركت هاى مردم و بهره گيــرى از توانمندى هاى 
افراد ويژه همواره موجب رونق مى شــود و در اين راه كســانى كه بى 
هيچ چشم داشتى از خود، خانواده و مالشان مايه مى گذارند سرمايه هاى 

ارزشمندى هستند. 
در پايان الزم اســت از همه  كســانى كه در ســال هاى پيش به عنوان 
هيأت امنا امام زاده عبدا... (ع) كوشــش كرده  و اين ميراث را به آيندگان 

رسانده اند سپاسگزارى شود. 
* باستان شناس

■ دوبيتى باباطاهر 
چه واجم هر چه واجم واته شان بى                     سخن از بيش و از كم واته شان بى
بدريا مو شدم گوهر برآرم                                     هر آن گوهر كه ديدم واته شان بى
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■ حديث:
امام على(ع):

حفظ (حجاب) زن به حال او بهتر و زيبايى اش را پايدارتر مى كند.  
غرر الحكم : ح5820     

راه دريافت تسهيالت كرونا براى فعاالن گردشگرى 
ناهموار است

ُكماى گردشگرى
 با تداوم كرونا 

■ آينده كارى مبهم پيش روى 182 واحد گردشگرى 
با 2040 شاغل همدانى

مريم مقدم  »
 كرونــا وضعيــت بغرنجى را براى تأسيســات 
گردشگرى كشور از جمله همدان ايجاد كرده است 
به گونه اى كه برخى از اين واحدها به ناچار تعطيلى 
شدند و برخى نيز اگرچه مقابل اين ويروس منحوس 
هنوز سرخم نكرده اند اما حال و روز خوشى نداشته و 

زيان هاى هنگفتى را متحمل شده اند. 
شيوع كرونا خسارات زيادى را به بخش هاى مختلف 
اقتصاد جهانى تحميل كرد، اما بدون شك بايد صنعت 
گردشگرى را جزو فعاليت هاى اقتصادى كه بيشترين 
آســيب را از اين ويروس متحمل شده اند دانست و 
ســايه كرونا بيش از همه فعاالن اين بخش را تحت 

تأثير قرار داده است. 
شوراى جهانى سفر و گردشگرى (WTTC) اعالم 

كرده بر اثر شيوع كرونا 50 ميليون شغل در اين حوزه 
در معرض نابودى هســتند و تأثيــرات اين ويروس 
دست كم تا سال 2021 بر گردشــگرى جهان ادامه 

خواهد داشت. 
معاون گردشــگرى همدان در اين زمينه مى گويد: 
گردشگرى كشــور از جمله همدان نيز در ماه هاى 
گذشــته تحت تأثير كرونا قرار داشته است، به ويژه 
آنكه شــيوع اين ويروس در ايام پايانى ســال و 
تعطيالت نوروزى، روزهاى پررونق گردشگرى را 
نيز براى فعاالن اين حوزه از ميان برد و تأسيسات 
گردشــگرى اين اســتان مانند ديگر نقاط كشور 
خســارات قابل توجهى را با حضور اين ميهمان 
ناخوانده به خود ديدند كه اين آســيب و زيان در 
پى تداوم اين ويروس و اوج گيرى دوباره آن ادامه 

نيز پيدا كرده است. 
على خاكسار بااشــاره به 44 ميليارد تومان خسارت 
تأسيسات گردشــگرى همدان در 3 ماه نخست سال 
1399 گفت : براساس آمارهاى استان همدان داراى 
182 واحد تأسيســات گردشگرى است كه شامل 6 
مجتمع گردشگرى با 700 اشتغال، 69 واحد اقامتگاهى 
با 700 اشتغال، 59 دفتر مسافرتى با 240 اشتغال، 43 
سفره خانه با 285 نفر اشتغال و 5 مؤسسه آموزشگاهى 
با 24 اشتغال كه در كل 182 واحد مجتمع تأسيسات 

گرد شگرى با 2 هزار و 40 نفر اشتغال است. 
وى گفت: هم اكنون اســتان همدان داراى 3 هتل يك 
ستاره، 4 هتل 2ستاره،3 هتل 3ستاره، 2 هتل 4ستاره 
و يك هتل 5ستاره، 30 واحد اقامتگاه بوم گردى و 18 

واحد ميهمانپذير است. 

 ثبت نام واحد هاى گردشگرى براى دريافت 
تسهيالت كرونا

 معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان با بيان اينكه دولت با وجود محدوديت هاى مالى براى كمك به جبران 
آسيب هاى وارد شده ناشــى از ويروس كرونا تسهيالتى را در اختيار واحدهاى 
گردشــگرى قرار مى دهد كــه اگرچه نمى تواند به طور كامل اين خســارت ها را 
پوشش دهد اما مى تواند راهگشا باشد و به تداوم فعاليت اين واحدها كمك كند، 
اظهار كرد: از بين حدود 182 واحد تأسيسات گردشگرى موجود در استان تاكنون 
50 درصد واحدها براى دريافت تســهيالت كمك به جبران خسارات كرونا در 

سامانه مربوطه (كارا) ثبت نام كرده اند. 
على خاكســار گفت: تبعات كرونا بر گردشگرى محدود به همدان و ايران نيست 
بلكه كل دنيا را تحت تأثير خود قرار داده و بر اقتصاد گردشگرى در جهان سايه 

انداخته است. 
وى افزود: روند پرداخت تســهيالت به واحدهاى گردشــگرى بايد با ســرعت 
بيشــترى دنبال شود، زيرا اين واحدها به دليل شــرايط موجود در تنگناى زيادى 
قــرار دارند و اميد آن مى رود مديران بانكى بــراى حفظ و احيا و رونق صنعت 

گردشگرى همراهى بيشترى با فعاالن و سرمايه گذاران اين بخش داشته باشند. 
اين مسئول درباره ارزيابى خســارات وارد شده به تأسيسات گردشگرى همدان 
ناشى از ويروس كرونا گفت: براساس بررسى ها و ارزيابى هاى انجام شده مجموع 
خسارات وارد شده به اين تأسيسات در 3 ماهه اسفند، فروردين و ارديبهشت 44 

ميليارد تومان بوده است. 

تسهيالت جبران خسارت دفاتر گردشگرى 
نيازمند بازنگرى

 خســارت كرونا به تأسيسات گردشــگرى همدان به هتل ها و اماكن اقامتى خالصه 
و محدود نمى شــود، دفاتر و آژانس هاى خدمات مســافرتى نيز از اين ويروس منحوس 

خسارات و زيان هنگفتى ديده اند. 
نزديك به 90 درصد شــاغالن در دفاتر خدمات مسافرتى استان همدان به دليل كرونا فعال 
دســت از كار كشــيده و بيكار شده اند، اين در حالى اســت كه هنوز بخشى از مطالبات 

آژانس ها از هتل ها، ايرالين ها و شركت هاى ريلى نيز باقى مانده است.
رئيس انجمن صنفى دفاتر مســافرتى اســتان همدان در اين باره گفت: ابتداى سال اعالم 
كرديم كه وضعيت آژانس هاى مســافرتى اورژانسى است و آنها به كما رفته اند اما اكنون 
بايد گفت وضعيت بدتر است و برخى آژانس ها دچار مرگ شده و برخى نيز با آن دست 

و پنجه نرم مى كنند و رو به مرگ و نابودى هستند. 
على مرادى با اشــاره به فعاليت 59 دفتر خدمات مسافرتى در استان همدان، گفت: تقريبا 
همه اين دفاتر تعطيل شــده اند و اگر هم دفترى باز است از روى بيكارى و يا براى انجام 

حساب هاى مالى و دريافت طلب ها و يا پرداخت بدهى هاى خود فعاليت مى كند. 
وى با بيان اينكه در صداوســيما و رســانه ها مدام اعالم مى شود كه سفر نكنيد و در خانه 
بمانيد، افزود: در چنين شــرايطى لزومى به فعاليت تأسيسات گردشگرى نيست و معدود 
افرادى نيز كه براى ثبت نام در تورها و دريافت خدمات مسافرتى ثبت نام مى كنند يا پشيمان 

مى شوند و يا تا لحظه انجام سفر مردد هستند و اضطراب و استرس دارند. 
مرادى با بيان اينكه از ابتداى شــيوع كرونا تاكنون برآورد مى شود حدود 11 تا 12 ميليارد 
تومان خســارت به دفاتر خدمات مسافرتى استان همدان تحميل شده باشد، افزود: ميزان 
اشتغال مستقيم اين دفاتر نيز نزديك به 500 نفر بوده است كه فعال 90 درصد آنها به دليل 

شرايطى كه كرونا رقم زده بيكار شده اند. 
رئيس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى استان همدان با بيان اينكه فروش تور در آژانس هايى 
كه هنوز فعال هســتند، نيز تقريبا صفر اســت، گفت: افزايش هزينه ها و تورم و همچنين 
گرانى دالر نيز بدون شك عالوه بر كرونا تأثير منفى و مخرب خود را در حوزه گردشگرى 
و سفر و تورهاى داخلى و خارجى خواهد گذاشت و پيش بينى مى كنيم كه در پساكرونا نيز 

شرايط بسيار سختى وجود داشته باشد. 
مرادى با بيان اينكه به شكل ميانگين در هر دفتر خدمات مسافرتى بين 7 تا 10 نفر مشغول 
به كار بودند، افزود: بيكارى فعاالن اين حوزه در حالى اســت كه شــاغالن اين حوزه از 
نيروهاى آموزش ديده و متخصص هستند و آژانس ها نمى توانند به راحتى آنها را از دست 
داده و نيرو جايگزين كنند.  وى درباره مطالبات دفاتر خدمات مسافرتى از خطوط هوايى 
(ايرالين ها) و شــركت هاى ريلى و هتل ها نيز گفت: متأســفانه هنوز بخشى از مطالبات 
آژانس هاى مسافرتى از اين مجموعه باقى مانده و پرداخت نشده است و دفاتر مسافرتى از 
اين بابت هنوز به مردم و مشتريان خود بدهكار هستند كه اين موضوع مسائل و مشكالت 

مالى و روانى ناشى از كرونا را براى همكاران ما دوچندان و مضاعف كرده است. 
وى بــا بيان اينكــه معموال مردم يك بخش از پس انداز و يا پولــى كه به آن نياز چندانى 
ندارند را به بودجه سفر خود اختصاص مى دهند و به اصطالح درامدهاى اضافى خود را 
براى مســافرت كنار مى گذارند، افزود: رويه كارى ما به اين شكل است كه دفاتر خدمات 
مسافرتى يك بخش از هزينه تور و يا همه هزينه هاى آن را كه از مشترى دريافت مى كنند 

به حساب هتل ها، ايرالين ها و شركت هاى ريلى واريز مى كنند كه با آنها قرارداد دارند. 

وى ادامه داد: وقتى كرونا مسافرت ها را در آستانه نوروز تعطيل كرد، مسئوالن در اظهار 
نظر غيركارشناسى شده اعالم كردند كه مردم به دفاتر خدمات مسافرتى مراجعه كرده و 
هزينه هاى خود را پس بگيرند، درحالى كه ما مبالغ دريافتى را به حساب هتل ها، ايرالين ها 
و شــركت هاى ريلى واريز كرده بوديم و حتى براى تكميل هزينه ها طبق قرارداد با اين 
مراكز عالوه بر بيعانه مشترى، مبالغ بيشترى نيز به حساب اين مجموعه ريخته بوديم و 
آنگاه در اين وضعيت با سيل مشتريان كه براى دريافت پول خود مراجعه مى كردند و در 

اين تنگنا و وضعيت تنها آژانس هاى مسافرتى را مى شناختند، روبه رو شديم. 
درباره تســهيالت در نظر گرفته شــده براى كمك به جبران خســارت كرونا نيز يك 
كارشــناس حوزه گردشــگرى بر اين باور است كه كارشناسى مناســبى درباره ارائه 
تســهيالت انجام نشده به گونه اى كه يك دفتر مســافرتى كه بايد حداقل 40 متر فضا 

 داشته باشد و از نيروهاى تخصصى شــامل مديرعامل، كانتر تور داخلى 
كانتر خارجى، اپراتور قطار، مدير فنى و... برخوردار باشد با 

يك مغازه ساندويچ فروشى در اين زمينه يكسان ديده 
شده است كه معقول و منطقى نيست. 

مهرداد ميرشاه ولد با بيان اينكه اگر كرونا همين 
امروز ريشه كن شود تأثيرات منفى و مخرب 

آن تا 2 ســال همراه فعاالن گردشــگرى 
خواهد بــود و با مشــكالت اقتصادى 
موجود ســفر براى اقشــار مختلف از 
جمله كارگر و كارمند و حتى بسيارى 
از مشاغل اولويت آخر است، افزود: در 
شرايط شكننده امروز گردشگرى و تأثير 
عوامل و اتفاقات سياســى و اجتماعى 

روى آن، ارائــه تســهيالت ارزان قيمت 
به مردم براى انجام ســفر مى تواند يكى از 

راهكارهــاى احياى كســب و كارهاى حوزه 
گردشــگرى باشد كه دولت بايد در اين باره ورود 

پيدا كند. 
كســب درآمد در حوزه تأسيســات گردشــگرى با نوسانات 

خاصى همراه اســت، مجموعه هاى خدمات رسان به گردشگران در فصل پاييز و زمستان 
معموال مشــترى چندانى ندارند و درآمد اين ايام به طور معمول صرف هزينه هاى جارى 
مى شود و سرمايه گذاران گردشگرى اميدشان به تعطيالت نوروزى و مسافرت هاى اواخر 

بهار و تابستان است كه امسال به دليل شيوع كرونا از آن محروم شده اند. 
برخى متضرران حوزه گردشگرى مى گويند: سرمايه گذاران حوزه گردشگرى سرمايه هاى 
شخصى شــان را به ســرمايه ملى تبديل كرده اند، درحالى كه اگر در حوزه واسطه گرى و 
داللى فعاليت داشتند درآمد بيشترى نصيبشــان مى شد، اين سرمايه گذاران درحال حاضر 
نيازمند توجه ويژه، جدى و اورژانســى دولت به فعاالن گردشــگرى و كسب و كارهاى 

اين حوزه هستند. 
ضرر و زيانى كه واحدهاى خدمات رســان گردشگرى از كرونا متحمل مى شوند روز 
به روز بيشــتر مى شود و در چنين شــرايطى بايد ادعا كرد، تأسيسات گردشگرى يك 
وضعيت اورژانســى دارند و دولت بايد متناسب با اين شــرايط براى درمان و بهبود 

آنها چاره انديشى كند. 

وضعيت اورژانسى اماكن اقامتى با تداوم كرونا

 رئيــس هيأت مديره جامعه حرفه اى هتل داران همدان در همين خصوص گفت: شــيوع 

كرونا خســارت هاى هنگفتى را به صنعت و تأسيســات گردشــگرى به ويــژه هتل داران و 
مجموعه هاى اقامتى وارد كرده است. 

شــهرام شــيروانى با بيان اينكه درآمد هتل داران محدود به ايام خاصى از سال به ويژه نوروز 

است و صاحبان اماكن اقامتى همه اميدشان براى كسب درآمد و جبران هزينه هاى انجام شده 

در يكسال به تعطيالت نوروزى اســت، گفت: شيوع ويروس كرونا در روزهاى پايانى سال 

98سبب شد 100درصد رزرو هتل ها و مراكز اقامتى همدان براى تعطيالت نوروزى لغو شود 

و ضريب اشغال تخت ها به كمتر از 5 درصد برسد تا صنعت هتلدارى تحت تأثير اين بيمارى 
بدترين ايام كارى را تجربه كند. 

به تعطيلى هتل ها و اماكن اقامتى همدان از نهم اسفند ماه سال گذشته تا اوايل 
وى با اشــاره 

ارديبهشت ماه امسال در پى شيوع كرونا، افزود: پس از بازگشايى هتل ها با رعايت پروتكل هاى 

ه درآمدزايى براى اين مجموعه ها رقم نخورد، زيرا به دليل 
بهداشــتى نيز اتفاق خاصى در زمين

تداوم اين بيمارى همچنان شــاهد كاهش بى سابقه حضور گردشگران و مسافران و همچنين 

برگزارى همايش ها و سفر ميهمانان به همدان بوديم. 

 به دليل تعطيلى در اين ايام در واقع بهترين روزهاى كارى خود را از 
شيروانى گفت: هتل داران

دست دادند و اكنون نيز كه به نوعى فصل سفر است به دليل ادامه بيمارى و اوج گرفتن دوباره 
آن خبر خاصى وجود ندارد. 

وى گفت: ميزان تحقق اشغال تخت در اماكن اقامتى استان پس از شيوع كرونا زير 10 درصد 
بوده است. 

شــيروانى با بيان اينكه هتل ها و مراكز اقامتى همدان براى 700نفر اشتغالزايى داشتند، افزود: 

به دليل كرونا و وضعيت بغرنجى كه براى گردشگرى ايجاد كرده است، اين افراد در صورت 

ادامه وضعيت با شرايط نامطلوب روبه رو خواهند شد.

رئيس هيأت مديره جامعه حرفه اى هتل داران همدان با بيان اينكه تسهيالت در نظر گرفته شده 

براى كمك به جبران خســارت تأسيسات گردشــگرى آنچنان كه بايد به رفع مشكالت آنها 

كمك نمى كند، افزود: البته با شرايط موجود برخى موانع دريافت تسهيالت كه پيش از 

اين وجود داشت با رايزنى با تصميم گيران كشورى در حال حل و فصل است. 

وى گفــت: وضعيــت هتل داران در روزهاى فعلى اورژانســى اســت و 

اگر تدبيرى براى بهبود آنها انديشــيده نشــود شاهد آسيب هاى جدى 
سرمايه گذاران اين حوزه خواهيم بود. 


