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جشنواره 
تابستانى مبل 
و منبت مالير 
مجازى شد

در ترمينال 
اتوبوس هاى 
همدان
 چه مى گذرد؟
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استان پيشگام
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«هر مسجد 
يك حقوقدان»

تحقق اهداف 
پيش روى انقالب 
نيازمند انسان هاى 
متعهد و كاربلد 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز
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بورس جايگزين كار نشود
 1- شــرايط خاص كشــور، توجه به 
ظرفيت هاى داخلى اقتصاد از سوى دولت 
را مضاعف كرد تا در يكى از اين توجهات، 
بورس تبديل به محلى براى ســوددهى به 

مردم و دولت شود...

# من _ ماسك _ مى زنم

اقتصاد تك محورى درآمد عليصدر از غار 

كرونا در نبود خالقيت 
درآمدها را مى خورد

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ــن  ــات تامي ــر دارد خدم ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س ش
ــان  ــيمان هگمت ــه س ــاز كارخان ــورد ني ــاني م ــروي انس ني
ــراي  ــر ب ــاده و ماه ــر س ــر كارگ ــدود 120 نف ــداد ح ــه تع ب
ســاير  و  غــذا  تهيــه  نظافــت،  بارگيرخانــه،  خدمــات 
ــدت يكســال  ــه م ــاز را ب ــورد ني ــي و اداري م ــات فن خدم
ــرايط  ــد ش ــكار واج ــه پيمان ــي ب ــه عموم ــق مناقص از طري

ــد.   ــذار نماي واگ
عالقمنــدان جهــت دريافــت شــرايط مناقصــه مــي تواننــد 
ســايت بــه   1399/05/05 تــا    1399/04/28 تاريــخ  از 

از  يكــي  يــا  و   www.HegmatanCement.com  
آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 

خيابــان  فردوســي،  خيابــان  تهــران:  دفتــر    (1
ــيرواني،  ــن بســت انوش ــوي)، ب ــن تق كوشك(ســروش الدي

 6 پــالك 
تلفن: 66727816-66716585

2) كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزيــن، 
روســتاي شــاهنجرين

تلفن: 7316-20  3633  081

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام) - نوبت دوم 

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام) - نوبت دوم 

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد بــه كارگيــرى 
ــده   ــراه رانن ــه هم ــن ب ــل 25ت ــتگاه جرثقي يكدس
جهــت اســتفاده درامــور روزانــه كارخانــه  را از 
طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط 

ــد.   ــذار نماي واگ
مناقصــه  اســناد  دريافــت  جهــت  عالقمنــدان 
ــه  ــا 99/05/05 ب ــخ 99/04/28  ت ــد از تاري مي توانن
ــا يكــي  ســايت www.HegmatanCement.com و ي

ــد.  ــه نماين ــل مراجع ــاي ذي از آدرس ه

خيابــان  فردوســي،  خيابــان  تهــران:  دفتــر    (1
بســت  بــن  تقــوي)،  الديــن  كوشك(ســروش 

  6 پــالك  انوشــيرواني، 
تلفن: 66727816-66716585

2)  كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزيــن، 
روســتاي شــاهنجرين

تلفن: 7316-20 081-3633

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام) - نوبت دوم

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر داردخدمــات انتظامــات 
ــر  ــن 17 نف ــور تأمي ــه منظ ــان ب ــيمان هگمت ــه س كارخان
ــراي حفاظــت و حراســت از  ــاز ب ــورد ني ــروي انســاني م ني
امــوال و امكانــات موجــود در محــدوده كارخانــه در قالــب 
انجــام عمليــات نگهبانــي و گشــت زنــي داخــل و محوطــه 
پيرامونــي و ســاير مــوارد مرتبــط را بــه مــدت دوازده مــاه 
ــرايط  ــد ش ــكار واج ــه پيمان ــي ب ــه عموم ــق مناقص از طري

ــد.   ــذار نماي واگ
ــد  ــه مي توانن ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــدان جه عالقمن
ســايت بــه   99/05/05 تــا   99/04/28 تاريــخ  از 

از  يكــي  يــا  و   www.HegmatanCement.com  
آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 

كوشك(سروش الدين  خيابان  فردوسي،  خيابان  تهران:  دفتر    (1
تقوي)، بن بست انوشيرواني، پالك 6  

تلفن: 66727816-66716585
2)  كارخانــه: شهرســتان رزن، بخــش قــروه درجزين، روســتاي 

ين هنجر شا
تلفن: 7316-20  3633  081

شهروندانشهروندان  عزیزعزیز  
هنگام تـردد در تـاریکی 
از لباسهای روشن استفاده

 کنید

ترافيك  نقل  و  حمل  سازمان  عمومى  روابط 
همدان شهردارى 

ل  مل و  سازمان 
دان داری  ا 

آگهى آگهى 
مناقصه عمومىمناقصه عمومى

صفحه 6 مجتمع «دسته گل» همدانمجتمع «دسته گل» همدان

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 در دوران شيوع كرونا، برخى هزينه هاى 
جديد مانند وسايل ضدعفونى، ماسك و 
شوينده ها به سبد خانوار اضافه شده است.
 معاون كل وزارت بهداشــت گفت: اگر 
هر خانوار ايرانى به دليل مسائل بهداشتى و 
درمانى در ايام كرونا، حدود يك ميليون و 
600 هزار تومان(معادل صد دالر در ابتداى 
پاندمى كرونا) افزايش هزينه داشته باشد، 
هزينه هاى كمرشكن سالمت از 3/7 درصد 
به حدود 8 درصد مى رسد. در خانوارهاى 
روســتايى اين شــاخص از 4/9 به 12/9
درصــد و در خانوارهايى كــه داراى فرد 
بيشتر از 60 سال هستند، اين شاخص به 

12/3 درصد افزايش مى يابد.
ايرج حريرچى افزود: بر اساس پيش بينى 
صندوق بين المللى پول، بحران اقتصادى 
ناشــى از پاندمــى كوويــد 19 بدتر از 
ســقوط اقتصاد دنيا به منفى 4 درصد در 
ســال 2008 خواهد بود. همچنين ركود 
اقتصادى در اقتصادهاى پيشــرفته، خيلى 

بدتر از اقتصادهــاى ضعيف خواهد بود، 
چون اقتصادهاى پيشــرفته در خدمات و 

ارتباطات، سهم بيشترى دارند.
وى گفــت: در شــرايط شــيوع كرونا، 
هزينه هاى مستقيمى مانند هزينه هاى انجام 
آزمايش و گرافى پيش از تشخيص، درمان 
بيماران در بخش هاى بســترى، سرپايى و 
مراقبت هاى ويــژه، مراقبت از بيماران در 
منزل، تأمين اقــالم حفاظت فردى، تأمين 
دارو در بازار آزاد و غيررســمى در برخى 
خانوارهــا و خوددرمانى، مثال اســتفاده 

بى رويه از ويتامين هاى دى و ث، به سبد 
خانوار اضافه مى شود.

به گــزارش ايرنا، حريرچى با اشــاره به 
تحميل برخى هزينه هاى غيرمســتقيم به 
خانوارها در شرايط اپيدمى كرونا، گفت: 
از دست دادن شــغل افراد مبتال، ترس و 
اجتناب از مراجعه به بيمارســتان ها براى 
ساير بيمارى ها كه منجر به وخيم تر شدن 
وضعيت بيمــارى و پرداخت هزينه هاى 
ســنگين تر دارد و همچنين تبعات روانى 
مرتبط با مشــكالت اقتصــادى از جمله 

مهم ترين هزينه هاى غيرمستقيم به خانوارها 
در اين شرايط است.

معــاون كل وزارت بهداشــت افــزود: 
درحال حاضر براى هر بيمار كوويد 19 با 
متوسط 2/5 روز بسترى در بيمارستان ها، 
حدود 500 هزار تومان فقط براى وسايل 
محافظتى از بيمار هزينه مى شود كه بر نظام 
سالمت تأثير مى گذارد. هزينه مستقيم يك 
كيت تشخيصى PCR حدود 240 هزار 
تومان و هزينه غيرمستقيم آن حدود 400 

هزار تومان است.
حريرچى تصريح كرد: هزينه هاى مستقيم 
كوويد 19 در ســطح نظام سالمت شامل 
تأمين وسايل حفاظت فردى پرسنل نظام 
ســالمت، تأمين داروهاى بيمــاران، تهيه 
كيت هاى تشخيصى، خدمات آزمايشگاهى 
و راديولوژى، هزينه بسترى و مراقبت هاى 
ويــژه، تأمين نقاهتگاه ها و رســيدگى به 
بيمــاران در نقاهتگاه ها و همچنين تأمين 

اقالم مورد نياز بيمارستان ها بوده است.

هزينه سنگين كرونـا بـراى هر خانـوار ايرانى
 حداقل 1/6 ميليون تومـان

رنج هاى استادكاران چرم در همدان

از گرانى 
مواد اوليه 

تا نبود مشترى
تا اطالع ثانوى وضع اين گونه است

فضاى مجازى بستر اصلى توليد و تبادل 
محتواى فرهنگى و هنرى

6
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همدان پيام از مطب هاى 
همدان گزارش مى دهد 

ويزيت گروهى 
ممنوع است 
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بورس جايگزين كار نشود
 1- شــرايط خاص كشور، توجه به ظرفيت هاى داخلى اقتصاد از 
سوى دولت را مضاعف كرد تا در يكى از اين توجهات، بورس تبديل 
به محلى براى ســوددهى به مردم و دولت شود و شرايطى ايجاد كند 
كــه هر 2 طرف و همه طرف هاى فعال در آن، از اين فعاليت رضايت 

داشته باشند.
توجه دولــت به بورس براى جمع آورى نقدينگى از ســطح جامعه، 
كمك به توليد و فروش سهام شركت هاى دولتى و كسب درآمد براى 
پاســخ به برخى هزينه هاى دولت در شرايطى است كه فروش نفت با 

مشكالت بسيارى همراه است.
2- بر اســاس آمار، 15 ميليون نفر در ايران كد بورسى دارند كه از اين 
تعداد 4 ميليون كدبورســى در سالجارى صادر شده است كه به خوبى 
نشــانگر رويكرد مردم بــه بورس و موفقيت دولت در ســوق دادن 

نقدينگى مردم به بورس است.
اين در شرايطى است كه تعداد كدهاى صادرشده در سال 1397 معادل 

صد هزار و در سال 1398 نيز 900 هزار بوده است.
3- بورس را در تبليغ، درآمد نخست و كار دوم عنوان مى كنند اما در 
عمل اكنون اســتقبال از بورس و فعاليــت در اين بازار، موجب تغيير 

رفتار نيروى كار و منابع انسانى شده است.
چه بســيارى از افراد كار نخست خود را كه به آن مشهور هستند، رها 
كرده و صبح ها به خريد و فروش ســهام و بعدازظهر ها در اصطالح 

بورسى ها به سيگنال گيرى مشغول مى شوند.
4- رفتار بورســى و رها كــردن كار اصلى مختص بخش خصوصى 

نيست و نيروهاى بخش دولتى را نيز درگير كرده است.
تذكــر كتبى، ايجاد مانع در دسترســى با امكانــات دولتى، تهديد به 
برخورد قانونى و تقاضا از بورس براى در اختيار گذاشــتن اطالعات 
معامالت كارمندان، روش هايى اســت كه تاكنون ادارات براى پرهيز 
دادن نيروهاى بورســى از فعاليت در بورس در ســاعت ادارى انجام 

داده اند اما توفيقى نداشته اند.
5- بســيارى از جوانان، نيروهاى فصلى و بيكاران با ســودده شدن 
بورس به فعاليت در اين زمينه پرداخته اند كه اين اتفاق مثبتى اســت 
هرچند بورس بازى، شغلى رسمى محسوب نمى شود و بيمه و ... ندارد 

اما كسب درآمد و بهبود معيشت، حالل مشكالت آنها است.
اين اتفاق اگر با انديشــيدن به كســب و كارى نباشد، طبقه دارندگان 
درآمد بدون شــغل را كه در كشور درحال متورم شدن است، افزايش 

خواهد داد.
6- بورس و نوسانات آن اين روزها دغدغه بسيارى از خانواده ها، افراد 

و شاغالن را تشكيل مى دهد.
دولت نيز مصمم است با حمايت از فعاليت هاى بورسى، انگيزه الزم 
براى ورود بيشــتر افراد به بورس را تسهيل و ماندگارى در اين بازار 

را افزايش دهد.
اين اتفاقات در كنار ضرورت دريافت كدبورسى براى دارندگان سهام 
عدالت كه روش مديريت مســتقيم را انتخاب كرده اند، نشان مى دهد، 
افراد بيشترى وارد بورس خواهند شــد و اين بازار همچنان پررونق 

خواهد بود.
7- فعاليت در بورس به شــرط نظارت بر ســرمايه هاى ورودى خرد 
مردم براى رســيدن به دست توليدكننده، فعاليت سالمى است اما اگر 
قرار باشد اين فعاليت، كارهاى ديگر را تعطيل و شاغالن را از كارهاى 
اصلى خود بازدارد و به نوعى آنها را تعطيل كند، جامعه با مشــكالت 

بسيارى مواجه خواهد شد.
به همين دليل سازمان بورس و دولت بايد راهكارى پيدا كنند كه اين 

مشكل براى كشور ايجاد نشود.
تغيير ساعت فعاليت بورس و همزمان نبودن آن با ساعت ديگر كارها 

مانند ساعت كار ادارات مى تواند يك راهكار باشد.
البته اين تغيير سخت است و شايد شدنى نباشد به همين دليل بايد به 
راهكارهاى ديگرى براى حفظ مشاغل و نيروها و منابع انسانى كشور 

در برابر فعاليت بورسى انديشيد.

تحقق اهداف پيش روى انقالب 
نيازمند انسان هاى متعهد و كاربلد است

 امام جمعه همدان با بيان اينكه امروز به كسى احتياج داريم كه توانايى مديريت داشته 
باشــد، معتقد اســت تحقق اهداف پيش روى انقالب نيازمند انسان هاى متعهد و كاربلد 

است.
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در هم انديشى مجمع سرمربيان 
اقشار بسيج با تأكيد بر اينكه براى موفقيت در ادامه مسير انقالب، نيازمند تربيت نيروهاى 
كارآمد و در عين حال معتقد به مباحث دينى هستيم، اظهار كرد: صرف اينكه كسى انسان 
خوبى باشد براى موفق شدن كفايت نمى كند، بلكه امروز به كسى احتياج داريم كه توانايى 

مديريت داشته باشد.
وى افزود: 313 يار حضرت حجت(عج) با وجود آنكه انسان هاى خوبى هستند اما مدير 
خوبى هم هســتند؛ بنابراين براى تحقق اهداف پيش روى انقالب نياز به انسان متعهد و 

كاربلد داريم.
امام جمعه همدان استفاده از ظرفيت بسيج اقشار را ضرورى خواند و گفت: گاهى در بين 
اقشار مختلف افرادى وجود دارند كه از توانايى مديريتى خوبى برخوردار بوده و به نوعى 

نخبگان مديريتى هستند و مى توان از ظرفيت آنها به خوبى استفاده كرد.
وى عنوان كرد: در بحث اقشار، كادرسازى و شناسايى نيروهايى كه توانايى كالن مديريتى 
داشــته باشند موضوع بسيار مهمى اســت كه صالحين بايد برنامه ويژه اى براى آن داشته 

باشند.

نماينده ولى فقيه در استان همدان بى توجهى به كادرسازى را دليل بسيارى از گله مندى ها 
عنــوان كرد و گفــت: گله مندى هايى كه در نهادهاى مختلف وجود دارد بيشــتر در بين 

مديرانى است كه ارتباط مستقيم با مردم دارند و در اليه هاى زيرين هستند.
وى با بيان اينكه هدف اصلى نبايد تنها تربيت انسان هاى خوب باشد، عنوان كرد: عالوه بر 
اينكه بايد انسان هاى باتقوا تربيت كنيم، بايد با معرفى افرادى آگاه و با بصيرت به جامعه 

بارى را از دوش نظام اسالمى برداريم.
وى با اشــاره به راه اندازى معاونت مطالبه گرى در ســتاد احياى امر به معروف در استان 
همدان، بيان كرد: جامعه به نيروى مطالبه گر مردمى احتياج دارد، و لذا اقشــار مختلف كه 
توانايى مطالبه گرى داشــته باشند، ظرفيت خوبى است كه با قرار گرفتن زيرنظر معاونت 

مطالبه گرى ستاد امر به معروف، شاهد اقدامات مؤثرى باشيم.

بيش از 200 وكيل معاضدتى در همدان فعال هستند

كانون وكالى استان پيشگام
 در طرح «هر مسجد يك حقوقدان»

51 هزار خانوار نيازمند از كميته امداد همدان 
مستمرى دريافت مى كنند

 بيــش از 51 هزار و 30 خانوار تحــت حمايت اين نهاد به صورت 
ماهانه از كميته امداد مستمرى و ساير خدمات حمايتى دريافت مى كنند.

 مديــركل كميته امداد اســتان همدان با اشــاره به اينكــه خدمت به 
خانواده هــاى نيازمند، وظيفه بزرگ و خطيرى اســت، گفت: از ابتداى 
سالجارى تاكنون 38 هزار و 788 خانوار عادى و 12 هزار و 242 خانوار 
تبصره 14 (خانواده هايى كه به دليل وضعيت معيشتى نامناسب به صورت 
موقت تحت حمايت هستند و به آنها وام كارگشايى، وام اشتغال، وديعه 
مسكن و درصورت وجود بودجه كمك هزينه تحصيلى و جهيزيه تعلق 
مى گيرد) تحت حمايت بوده و به صورت ماهانه از اين نهاد مســتمرى 

دريافت كرده اند.
به گزارش مهر، پيمان تركمانه تأكيد كرد: از ابتداى ســالجارى تاكنون 
بيــش از 38 ميليــارد تومان مســتمرى به صورت ماهيانه به حســاب 

سرپرستان خانوار واريزشده است.
وى افزود: كميته امداد استان عالوه بر پرداخت مستمرى به نيازمندان، 
كمك هاى حمايتى متنوع ديگرى شــامل خدمــات درمانى، خدمات 
فرهنگى، خدمات حقوقى و مشــاوره اى، ســاخت و تعمير مســكن، 
كمك هزينه تأمين جهيزيه، پرداخت وام قرض الحسنه، تقديم كمك هاى 
بالعوض نقدى و غيرنقدى، ارائه آموزش هاى فنى وحرفه اى رايگان و 
پرداخت تسهيالت قرض الحســنه اشتغال را نيز به اين خانواده ها ارائه 

مى كند.
مديركل كميته امداد اســتان همدان با بيان اينكه 33 هزار و 688 خانوار 
با سرپرســت زن، تحت حمايت اين نهاد قرار دارند، گفت: 65 درصد 
از خانوارهاى تحت حمايت را زنان سرپرست خانوار تشكيل مى دهند 
و ســاير خانواده هاى تحت حمايت نيز داراى سرپرست از كارافتاده و 

ناتوان هستند.

آغاز اجراى فاز دوم خط كشى محورى معابر 
 در راســتاى فعاليت خدماتى 
و ترافيكى سازمان حمل ونقل و 
ترافيك خط كشى محورى معابر 
در فــاز دوم خود قــرار گرفت. 
در ايــن فاز معابــر پرترددى كه 
بدون خط كشى محورى بوده يا 
به نحوى خط كشى آنها محو شده 
است، مورد بررسى قرار گرفته و 

خط كشى مى شود.
سرپرست سازمان حمل ونقل و ترافيك شهردارى با بيان اينكه در كل 
138 هزار و 400 متر معبر شــهرى داريم و در برخى معابر چند خط 
محورى ممتد و منقطع اجرا مى شود، خاطرنشان كرد: در فاز نخست 
خط كشــى 484 هزار 650 متر خط كشى محورى ممتد و منقطع اجرا 
شــد كه در مجموع هزينه اى بالغ بــر 31 ميليارد و 41 ميليون و 900

هزار ريال در بر داشت.
وحيد غفارى درباره اجراى فاز دوم خط كشى محورى نيز اظهار كرد: 
با توجه به گرماى دما و مســاعد بودن شــرايط آب و هوايى فاز دوم 
خط كشــى از چند روز گذشــته آغاز و تاكنون معابرى چون خيابان 
سعيديه، بلوار احمدى روشن، شهرك مدرس، اعتماديه، پرديس، بلوار 
مفتح، بلوار مدنى، ميدان جهــاد، بلوار عمار و خيابان پليس از جمله 

معابرى است كه در فاز دوم خط كشى محورى اجرا شده است.
وى در ادامه افزود: معابرى كه از شــرايط آسفالتى مناسب برخوردار 

باشد خط كشى محورى اجرا مى شود. 
غفارى در پايان از مردم فهيم و شــهروندان محترم خواست كه ضمن 
رانندگى بين خطوط، هم به نظم ترافيك شــهرى كمك كنند و هم در 

پاكيزه نگهداشتن خطوط محورى ياريگر شهردارى باشند.

تجمع بزرگ مجازى پسران انجمن اسالمى 
همدان برگزار مى شود

 معــاون واحد برادران اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان 
استان از برگزارى سومين تجمع بزرگ مجازى پسران انجمن اسالمى 

همدان خبر داد.
محمدصالح زارعى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اينكه با شيوع 
دوبــاره ويروس كرونا امكان اجتماع حضــورى دانش آموزان انجمن 
اسالمى ممكن نيســت، اظهار كرد: بنابراين سومين تجمع به صورت 
مجــازى با برنامه هاى مختلف و حضــور انجمنى هاى جديد برگزار 
خواهد شــد. وى با بيــان فعاليت هاى مجــازى اتحاديه انجمن  هاى 
اسالمى گفت: هرساله با آغاز فصل تابستان برنامه هاى مختلفى براى 
زمان اوقات فراغت دانش آموزان آماده مى كرديم كه متأسفانه با شيوع 
كرونا ديگر امكان برگزارى بسيارى برنامه ها را نداريم ولى اين اتفاق 

موجب نشد دانش آموزان را به حال خود رها كنيم.
معــاون واحد برادران اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان 
اســتان همدان افزود: يكــى از برنامه هاى اصلى مــا تجمع هاى 
مجازى ماهانه اســت كه در آن ضمن ارائه محتواهاى الزم براى 
يك مســئول انجمن برنامه هاى جانبى ديگــرى نظير «ايدنو» نيز 

مى  شود. اجرا 

1- نام 2 نماينده اســبق ماليــر در بين گزينه هاى رياســت ديوان 
محاســبات آمده اســت. گويا رحيمى و ونايى با توجه به ســابقه 
فعاليت در اين ديوان، داوطلب رياســت آن شــده اند. گفتنى است، 
گزينه نهايى رياســت ديوان، پس از حضور در كميســيون برنامه و 
بودجه و موافقت اين كميســيون، به صحن علنى براى كســب رأى 

معرفى مى شود.
2- شــهردارى همدان به ايمنى آپارتمان هايى كه كلينيك شده اند، با 
حساسيت ايجاد شــده، توجه جدى خواهد كرد. گويا اين توجه و 
حساســيت به دليل اين است كه سازمان بازرسى كل كشور، وزارت 
بهداشت و شهردارى تهران را در زمينه كنترل تغيير كاربرى كلينيك 
ســينا مقصر اعالم كرده است. گفتنى اســت براساس يك قانون از 
سال 1366 واحد هاى درمانى مى توانند در ساختمان هاى مسكونى به 
كار بپردازند البته شــهردارى مى تواند براى واحد هايى كه آلودگى و 
مزاحمت براى شهروندان ايجاد كرده اند، بنابر بند 20 ماده 55 قانون 
شهردارى ها از عنوان مزاحمت استفاده و حكم قضايى دريافت كند 

كه تاكنون اين احكام اجرا نشده اند. 
3- عســل، مشــترى خارجى خود را از دســت داده است. گويا با 
وجود مازاد توليد عســل اما چون استاندارد عسل در كشور اجبارى 
نيست. هيچ كشورى تمايل به خريد آن ندارد، به طورى كه هم اكنون 
صادرات عســل صفر شده است. گفتنى اســت زنبوردارى و توليد 
عسل در بسيارى از اســتان هاى كشور انجام مى شود و عسل ايران، 

يكى از مرغوب ترين عسل ها شناخته مى شود.
4- دولت همچنان پيگير تشكيل وزارت بازرگانى است. گويا دولت 
همچنان منتظر اســت نمايندگان مجلس يازدهــم،  مصوبه مجلس 
پيشــين مبنى بر تشــكيل وزارت بارزگانى را تعيين تكليف كنند و 
رئيس جمهور بر اســاس آن يك يا 2 وزير بــه مجلس معرفى كند. 
گفتنى است دولت تشــكيل اين وزارتخانه را براى ساماندهى نظام 

توزيع ضرورى مى داند.
5- فعاالن بازار خــودرو، گرانى و افزايش رســمى قيمت خودرو 
در هفته جارى را پيش بينى مى كنند. گويا دليل اين گرانى خواســته 
افزايش قيمت قطعات توليدى از ســوى قطعه ســازان است. گفتنى 

است ميزان افزايش، بسيار كمتر از 50 درصد پيش بينى شده است.

 به مناســب فرارســيدن هفته بهزيســتى 
و همزمان با چهلمين ســالروز تشــكيل اين 
ســازمان، 76 واحد مسكونى براى مددجويان 

بهزيستى استان ساخته و تحويل آنها شد.
مديركل بهزيســتى همدان گفت: از اين تعداد 
واحد مسكونى براســاس اولويت، 15 واحد 
مســكونى به خانواده هاى زير پوشــش با 2
توان ياب و 61 واحد هم براى ساير مددجويان 

و زنان سرپرست خانوار اختصاص يافت.
حميدرضا الوند در گفت وگو با ايرنا افزود: اين 
واحد ها بر اساس برنامه مشترك با وزارت راه و 
شهرسازى، بنياد مسكن انقالب اسالمى، بسيج 
سازندگى، سپاه پاسداران انقالب اسالمى، بنياد 
مستضعفان و انجمن خيران مسكن ساز ساخته 

شده است.

الوند بيان كــرد: ميانگين گســتره واحدهاى 
مســكونى صد مترمربع است كه اعتبارات آن 
از منابــع دولتى و همچنين تســهيالت بانكى 
ارزان قيمت از مبلــغ 20 ميليون تا 40 ميليون 
تومان براى خانوارهاى زير پوشش و ده ميليون 
تا 60 ميليون تومان كمك بالعوض تأمين شده 

است.
وى با بيان اينكه در مالير با 41 واحد، بيشترين 
واحدهاى مسكونى استان ساخته شده است، 
افزود: در مجموع نزديــك به 6 ميليارد و 78
ميليون تومان براى ســاخت اين تعداد واحد 

مسكونى مددجويى هزينه شده است. 
مديركل بهزيستى همدان با اشاره به اينكه شعار 
امسال هفته بهزيستى «شفافيت، تحول خدمت 
و ارتقــاى ســالمت اجتماعــى در خانواده» 

نامگذارى شــده اســت، اظهار كرد: امســال 
همزمان با هفته بهزيســتى 46 برنامه شاخص 

اجرا مى شود.
وى تأكيد كرد: همزمان با اين هفته 17 كارگاه 
اشتغال در سطح استان راه اندازى شده است كه 
كمك بسيار زيادى به توانمندى مددجويان اين 

سازمان مى كند.
الونــد افــزود: در چند روز گذشــته 8 مركز 
غيردولتى به مجموعه مراكز بهزيســتى استان 

اضافه شده است.
وى ادامه داد: مركز داده و يا همان ديتاســنتر 
بهزيســتى همدان نيز با قابليت استانداردهاى 
كشــورى براى پيشــگيرى از حملــه هكرها 

راه اندازى شد.
مديركل بهزيســتى همدان عنــوان كرد: 46

موافقت نامه بــراى راه انــدازى مراكز «مثبت 
زندگــى» يا مراكز جامعه خدمات بهزيســتى 
داده شده اســت؛ اين مراكز با در نظر گرفتن 

پراكندگى جغرافيايى راه اندازى مى شوند.
وى ادامه داد: يك سال طول مى كشد تا ضوابط 
براى اين مراكــز فراهم و پروانه فعاليت براى 

آنها صادر شود.
الونــد گفت: يــك نمايشــگاه دائمى فرش 
قالى باف  مددجويــان  براى  نيز  دســت بافت 
راه انــدازى شــده اســت كه رونــد فروش 

محصوالتشان فراهم شود.
وى افزود: در اين هفته 5 عنوان كتاب صوتى 
ويــژه نابينايان بــا موضوع دفــاع مقدس و 
رشــادت هاى مدافعان حرم با مشاركت حفظ 

آثار توليد و عرضه شد.

 آزمون  استعدادهاى درخشان در همدان 
كه قرار بود جمعه 27 تيرماه برگزار شــود، 
به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد.

مديركل آموزش و پــرورش همدان گفت: با 
وجود همه برنامه ريزى هاى انجام شــده براى 
برگزارى آزمون، به منظور پيشــگيرى از شيوع 

ويروس كرونا، به زمان ديگرى موكول شد.
محمــد پورداود در گفت وگو با ايرنا افزود: 
درصورتى كه شــرايط فراهم شــود، آزمون 
سال  در  همدانى  دانش آموزان  تيزهوشــان 
99، شــايد نزديك به 2 هفته ديگر برگزار 

 شود.
وى عنوان كــرد: 7 هزار و 340 دانش آموز 
بــراى شــركت در اين آزمون نام نويســى 
كرده اند كــه از اين تعــداد 3 هزار و 780

دانش آموز پســر و 3 هزار و 560 نفر ديگر 
دختر هستند.

پورداود با اشــاره به اينكه اين آزمون برى 
پايه هاى هفتم و دهم برگزار مى شــود، بيان 
كرد: در پايه دهم 2 هزار و 400 دانش آموز 
نام نويســى كرده انــد كه نزديــك به هزار 
دانش آموز پســر و هزار و 400 دانش آموز 

دختر هستند.
وى ادامه داد: در پايه هفتم نيز 4 هزار و 940
دانش آموز نام نويسى كرده اند كه نزديك به 2

هزار و 750 دانش آموز پسر و 2 هزار و 190
دانش آموز دختر هستند.

مديركل آموزش و پرورش همدان با اشــاره 
بــه اينكه اين آزمون قرار بــود در 75 حوزه 
امتحانى و 12شهرســتان/منطقه برگزار شود، 
افزود: امسال براى پيشگيرى از شيوع كرونا، 
و پراكندگى داوطلبان در هنگام آزمون، تعداد 
برگــزارى حوزه هــاى امتحانــى 60 درصد 

افزايش يافت.
وى با اشــاره به اينكه اين استان 16 مدرسه 
تيزهوشان دارد، افزود: براى ورود به مدارس 
تيزهوشــان در ســال تحصيلى آينــده، در 
دوره اول متوســطه، آزمــون بر مبناى هوش 
و خالقيــت برگزار مى شــود و در اين مقطع 

پيشرفت تحصيلى مهم نيست.
پورداود گفــت: اين آزمون بــراى ورود به 
دوره دوم متوسطه بر مبناى هوش و استعداد 
تحليلــى و همچنين پيشــرفت تحصيلى در 
مواد علــوم، رياضى و ادبيــات خواهد بود 
و دانش آموزانــى كه در مدارس تيزهوشــان 
اشــتغال به تحصيل دارند، بــدون آزمون به 

دوره دوم متوسطه راه پيدا مى كنند.
براســاس تبصره يك ماده 11 از دستورالعمل 
گزينش  دولتــى،  نمونــه  مــدارس  اجرايى 
دانش آموزان در آزمون ورودى دبيرستان هاى 

دوره دوم متوســطه در رشــته هاى نظرى و 
يا هنرســتان هاى فنى و حرفه اى، بر اســاس 
ميانگين امتياز كل آزمون ورودى و معدل كل 
پايه نهم (50 درصد امتياز كل آزمون ورودى 
و 50 درصد معدل كل پايه نهم) خواهد بود.

شرط محاســبه 50 درصد معدل كل پايه نهم 
براى پذيرش دانش آموزان در دبيرســتان هاى 
نمونه دولتى دوره دوم متوســطه و همچنين 
كســب حداقل نمــره 12 در همــه عناوين 
دروس پايه نهم در خردادماه ســال تحصيلى 

99-98 است.
محتواى آزمون مشتمل بر 2دسته پرسش هاى 
تحصيلى»  «اســتعداد  و  تحليلى»  «اســتعداد 
اســت؛ به طورى كه 20 درصــد امتياز آزمون 
مربوط به پرسش هاى «اســتعداد تحليلى» و 
80 درصد آن مربوط به پرسش هاى «استعداد 

تحصيلى» مى شود.

18 نوع مدرسه در نظام تعليم و تربيت ايران 
وجــود دارد كه به لحــاظ اداره آنها به انواع 
«تيزهوشان»،  دولتى»،  «غير  دولتى»،  «مدارس 
«نمونــه دولتــى»، «هيأت امنايــى»، «تربيت 
بدنى»، «علوم و معارف اســالمى»، «قرآنى»، 
اســتثنايى»،  «دانش آمــوزان  «ايثارگــران»، 
«بزرگســاالن»، «مدارس وابســته به نهادهاى 
مختلف»، «مدارس سما وابســته به دانشگاه 
آزاد اسالمى»، «مدارس شبانه روزى»، «از راه 
دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» 

تقسيم بندى مى شوند.
در ســال تحصيلى 99-98 بيش از 287 هزار 
دانش آموز در 19 شهرســتان، ناحيه و منطقه 
اســتان همــدان در 2 هزار و 594 مدرســه 
تحصيــل كردند كه از اين تعداد 31 درصد از 
دانش آموزان در مناطق روستايى و 69 درصد 
در مناطق شهرى تعليم و تربيت را آموختند.

 در دوره جديــد و تحول دســتگاه قضا، 
ارتقاى آگاهى هاى عمومــى و حقوقى آحاد 
جامعه، با ارتباط بيشتر حقوقدانان با مساجد، 
تكيه ها و حسينيه ها در قالب طرح «هر مسجد 

يك حقوقدان»، دنبال مى شود.
در اجــراى ايــن طرح و حســب نظر رئيس 
قوه قضاييه و بر اساس ســند تحول دستگاه 
قضايى، موضوع توســعه و در دسترس قرار 
دادن خدمات مشــاوره حقوقــى براى عموم 
جامعه با رويكرد كاهش مشــكالت قضايى 
مردم و پرونده هاى دستگاه قضايى در اولويت 
برنامه هــاى فرهنگى قوه قضاييــه قرار گرفته 

است.
در هميــن راســتا، رئيــس كانــون وكالى 
دادگسترى استان همدان گفت: كانون همدان 
جلوتر از هر كانون ديگرى در كشــور درباره 
طرح رياست محترم قوه قضاييه با عنوان «هر 
مســجد يك حقوقدان»، پيش قدم شد و پس 
از هماهنگى امور مســاجد و سازمان تبليغات 

اسالمى، اين طرح را اجرايى خواهد كرد.
سعيد آئينه وند، با اعالم اينكه اين طرح با مشاركت 
كانون وكال و مركز امور مشــاوران قوه قضاييه، 
موضوع ماده 187 و قضات انجام مى شود، افزود: 
اداره معاضدت كانون وكالى دادگسترى استان 

وظيفه دارد به افراد بى بضاعت، به صورت رايگان 
وكيل معرفى كند.

وى بــا بيان اينكه در 3 ماهه امســال بيش از 
200 وكيــل معاضدتى به افــراد كم توان داده 
شده است، خاطرنشان كرد: هر وكيل موظف 
به پذيرفتن ســاالنه 4 پرونــده معاضدتى و 

تسخيرى است.
رئيس كانون كارشناســان رسمى دادگسترى 
اســتان با اشــاره بــه اينكه مشــاوره رايگان 

به صورت روزانه در كانون وكال انجام مى شود، 
اظهــار كرد: روزانه صرفنظــر از تمكن مالى، 
به طور ميانگين 20 مورد مشاوره رايگان انجام 
مى شود كه فعال به دليل شيوع ويوس كرونا از 

امروز تا پايان هفته تعطيل خواهد بود.
استاد دانشــكده حقوق با بيان اينكه طبق ماده 
35 قانون اساسى، داشتن وكيل حق هر ايرانى 
اســت، گفت: احكام مــا در دادگاه انتظامى 
بررسى مى شود، تأييد صالحيت هيأت مديره 

نيــز بر عهده قوه قضاييه اســت، بنابراين اين 
استقالل مطلق نيست و ما يك استقالل نسبى 

داريم.
آئينه ونــد افزود: كانون وكال براســاس قانون 
اســتقالل كانون وكال مصوب سال 1333 در 
همدان تشــكيل و در سال 1383 مستقل شده 
است و تا به امروز هشتمين دوره هيأت مديره 
اين مجموعه با رأى مســتقيم وكال در همدان 

تشكيل شده و فعال است.
وى با بيان اينكه مســأله انحصار كانون وكال 
امرى نادرســت اســت؛ زيرا معتقديم وكالت 
دادگســترى اگر مســتقل نباشــد به دادرسى 
منصفانــه خلــل وارد مى كنــد، تصريح كرد: 
زندان و مجازات دســت قاضى اســت و از 
طرفى نيروى انتظامى ضابط اين احكام است 
و اگر وكيل نيز تحت فرمان دادگاه باشد به اين 

دادرسى خلل وارد مى شود.
آئينه وند درباره تقســيم پرونــده بين وكال در 
اســتان نيز گفت: متأسفانه برخى وكال ساالنه 
بيش از 200 پرونــده دارند و برخى ديگر از 
وكال شــايد 20 پرونده هم نداشته باشند، اين 
درحالى است كه سابقه فعاليت و چندين آيتم 
ديگر نقش اساســى در انتخاب وكيل توسط 

موكالن دارد.

 76 واحد مسكونى براى مددجويان بهزيستى ساخته شد

آزمون  استعدادهاى درخشان 
در همدان به تعويق افتـاد
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ايميل

حوادث در شهرستان

كاهش 50 درصدي تصادفات فوتي 
درون شهري در بهار

 در3 ماهه سالجاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته در شهرستان 
بهار 50 درصد تصادفات فوتي درون شهري كاهش داشته است.

فرمانده انتظامي شهرستان بهار با بيان اينكه درصد بااليي از فوتي هاي 
تصادفات مرتبط با موتورسيكلت است، بر نقش كاله ايمني در حفظ 
جان راكبان موتورسيكلت و لزوم ساماندهي موتورسيكلت سواران در 

شهرستان بهار تأكيد كرد.
بزرگعلــي نوري در ادامه با اشــاره به اينكه دليــل اصلي تصادفات، 
مربوط به رعايت نكردن حق تقدم و بى توجهى به جلو اســت، گفت: 
برقــراري انظباط ترافيكي از طريق باال بردن فرهنگ رانندگي و آمد و 
شــد از طريق آموزش هاي همگاني كــه در وضعيت فعلي از طريق 
بروشــورهاي سطح شــهر و فضاي مجازي انجام مي شود، همچنين 
برخورد با موتورسوارن متخلف و حفظ جان موتورسواران، عابران و 

مردم از اولويت هاي پليس است.
وى گفت: فرهنگ سازي و آموزش درباره رعايت قوانين راهنمايى و 
رانندگى و رعايت نظــم و انضباط ترافيكي و پرهيز از قانون گريزي، 

نقش مهمى در پيشگيرى از تصادفات دارد.

كشف 20 فقره سرقت در همدان 
 در پــى مراجعه فــردى به پليس آگاهى و طرح شــكايت درباره 
ســرقت وجه نقد از داخل خودرواش، بررسى موضوع در دستور كار 
مأموران قرار گرفت. باند ســارقان داخل خودرو و 20 فقره ســرقت 

ديگر شناسايي و دستگير شدند. 
ــرد،  ــان ك ــود بي ــارات خ ــاكى در اظه ــت: ش ــدبيگي گف ــي اس عل
ســاعت 9 صبــح پــس از دريافــت وجــه نقــد از بانــك و قــرار دادن 
آن در صنــدوق عقــب اتومبيلــم پــس از طــي مســافت كوتاهــي در 
ســطح شــهر بــراي چنــد لحظــه خــودرو را تــرك و موقــع برگشــتن 

متوجــه ســرقت پــول شــدم.
ــى،  ــات ميدان ــى و پليســى و در تحقيق ــات فن ــا اقدام ــزود: ب وى اف
همچنيــن بررســي دوربين هــاى مــدار بســته محــل ســرقت، تصويــر 
2 ســارق كــه صــورت خــود را بــا ماســك پوشــانده بودنــد به همــراه 
يــك دســتگاه خــودرو پژو پــارس ســفيدرنگ به دســت آمــد كــه در 

يــك لحظــه پــول را ســرقت و از محــل متــواري مي شــوند.
اسدبيگي ادامه داد: با دريافت مشخصات مالك، نامبرده به همراه 2 نفر 
ديگر از همدســتانش در يك عمليات غافلگيرانه دستگير و به پليس 

آگاهي منتقل شدند.
وي بيان كرد: در تحقيقات انجام شــده و با عنايت به داليل و مدارك 
مستند، متهمان به 20 فقره سرقت در سطح شهر همدان اعتراف كردند 
و تمامى محل هاي سرقت و مالباختگان شناسايي و پرونده به دادسرا 

ارسال شد.
اســدبيگي در پايان گفت: خودرو محل مناسبي براي نگهداري وجه 
نقد، زيورآالت و مدارك شناســايي نيست، بنابراين از نگهداري اين 

اشيا در داخل خودرو خودداري كنيد.

كشف 69 كيلو موادمخدر در تويسركان
 فرمانده انتظامى تويسركان از كشف 68 كيلو و 900 گرم انواع مواد 

مخدر در سطح اين شهرستان در 3 ماه امسال خبر داد.
محمد معصومى در گفت وگو با فارس ميزان رشد كشفيات انواع مواد 
مخدر در 3 ماه امســال را 40 درصد اعالم كرد و افزود: در اين مدت 
86 نفر از توزيع كنندگان و خرده فروشان مواد مخدر دستگير و پس از 

تشكيل پرونده به مقامات قضايى تحويل داده شدند.
وى با اشاره به اجراى 25 طرح پاكسازى نقاط آلوده و آسيب زا گفت: 
اين طرح ها با همكارى مردم و مســئوالن به طور مســتمر در ســطح 

شهرستان ادامه خواهد داشت.
معصومــى تصريح كرد: نيــروى انتظامى به هيچ وجــه در مبارزه با 

سوداگران مرگ كوتاه نخواهد آمد.
وى در ادامه درباره برخى اقدامات يك ماهه اخير اين نهاد، با اشــاره 
به كشــف 50 تن شكر احتكارشده به ارزش 4 ميليارد و 500 ميليون 
ريال، گفت: مأموران ما در حين گشت زنى در سطح شهر يك دستگاه 
موتــور از نوع كراس قاچاق به ارزش يك  ميليارد و 200 ميليون ريال 

توقيف كردند.
وى همچنين كشف محموله 150 رأس گوسفند قاچاق بدون هرگونه 
مجوز دامپزشكى به ارزش 5 ميليارد و 500 ميليون ريال و دستگيرى 
4 سارق سابقه دار اماكن خصوصى را از ديگر اقدامات نيروى انتظامى 

در شهرستان عنوان كرد.

 افزايش 17 درصدي كشف سرقت
در مالير 

ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــون در مقايس ــالجارى تاكن ــداى س  از ابت
ســال گذشــته، 17 درصــد انــواع ســرقت در ايــن شهرســتان ماليــر 
افزايــش داشــته اســت. در ايــن مــدت كشــف انــواع مــواد مخــدر 

ــز 5 درصــد افزايــش داشــته اســت. ني
فرمانده انتظامي شهرســتان مالير گفت: كاهــش وقوع جرايم تا حد 
زيادي به مشاركت شهروندان در عمل به توصيه هاي انتظامي اجتماعي 
و پيشــگيرانه پليس حاصل خواهد شــد و اميد اســت با مشاركت 
حداكثري شــهروندان فرهيخته ماليري بتوانيم فرصت هاي ارتكاب 

جرايم را كاهش دهيم.
به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر سلگي ادامه داد: پليس مالير 
با اســتفاده از همه ظرفيت ها و در راستاي رسيدگي به مطالبات مردم 
براى برخورد قاطعانه با جرايم و آسيب هاى اجتماعى و تحقق اهداف 

متعالي ناجا از هيچ كوششي فروگذار نخواهد كرد.

دستگيرى باند سارقان 
در شهرستان بهار 

 باند ســارقان منزل و مغازه در شهرستان بهار شناسايى و دستگير 
شدند.

فرمانده انتظامي شهرســتان بهار گفت: به دنبال وقوع سرقت مغازه و 
منزل در نقاطي از شهرســتان بهار، بررســي موضوع با هدف كشف 

سرقت ها در دستور كار پليس قرار گرفت.
بزرگعلــي نوري افزود: با انجام بررســي هاي تخصصي و تحقيقات 
ميداني از محل وقوع سرقت ها، شناسايي شيوه و شگرد ها و افزايش 
گشــت زني هاي انتظامي، 2 نفر از اعضاى باند سارقان شناسايى و در 

يك عمليات غافلگيرانه دستگير شدند.
وى بيان كرد: متهمان در بازجويي هاي فنى و پليسى و در مواجهه با 
داليل و مســتندات، به 5 فقره سرقت منزل و مغازه با همدستي افراد 

ديگري اعتراف كردند.
به گــزارش پايگاه خبــري پليس، نوري با بيــان اينكه تالش براي 
دستگيري همدست سارقان با اســتفاده از تمام امكانات ادامه دارد، 
گفت: شهروندان عزيز هرگونه اخبار و اطالعات در رابطه با حضور 
افراد مشــكوك در محل هــاي زندگي خود را به ســرعت به مركز 

فوريت هاي پليسي 110 اطالع دهند.
نورى در پايان گفت: توجه به هشــدارهاي انتظامي، فرصت ارتكاب 

جرم را از سارقان سلب مي كند.

 روستاى محمدآباد رزن 
صاحب بومگردى مى شود

 نخســتين موافقت اصولى ايجاد مجتمع بوم گردى در روســتاى 
محمدآباد شهرستان رزن صادر شد.

رئيس ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان رزن با 
اشاره به اينكه شهرستان رزن ظرفيت و قابليت هاى خوبى در بخش 
طبيعتگردى دارد، يادآورشــد: اما كمبود در زيرساخت هاى مرتبط با 
حوزه گردشگرى موجب شد تا نخستين موافقت اصولى براى ايجاد 

مجتمع بومگردى در روستاى محمدآباد اين شهرستان صادر شود.
شــهروز كهيايى ادامه داد: ساخت اين مجموعه گردشگرى، اقامتى و 
بومگردى در روســتا ى محمدآباد، موجب اشتغالزايى 60 نفر در اين 

روستا خواهد شد.
دربـاره  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه  بـا  گفت وگـو  در  وى 
سـرمايه گذارى ايـن طـرح گفت: سـرمايه گذارى درنظر گرفته شـده 
بـراى ايـن طرح هـا 200 ميليارد ريال اسـت كـه اميدواريم بـا ايجاد 
ايـن واحد هـاى گردشـگرى، شـاهد توسـعه صنعت گردشـگرى در 

باشـيم. شهرسـتان  اين 

سد نعمت آباد امسال افتتاح مى شود
 عمليات اجرايى طرح ملى ســد نعمت آباد از سال 83 آغاز شد 
كه تا پايان شهريور عمليات اجرايى آن تمام شده و به بهره بردارى 

مى رسد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره به اتمام مراحل 
اجرايى ســد نعمت آبــاد اســدآباد و افتتاح آن در پويش سراســرى
 #هر هفته_الف_ب_ايران گفت: سد نعمت آباد داراى ظرفيتى حدود 
5 ميليون مترمكعب است كه حدود 2/5 ميليون مترمكعب آب در خود 

جاى داده است. به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى استان 
همدان، منصور ستوده تصريح كرد: با توجه به اينكه وزير نيرو بر اجراى 
پويش #هــر هفته_الف_ب_ايران تأكيد دارد؛ هر ماه پروژه هاى مهم 
صنعت آب و برق را در استان ها رصد و درصورت اتمام پروژه افتتاح 
مى كند. وى بيان كرد: ســد نعمت آباد در برنامه هاى افتتاح امسال قرار 
گرفته و اميدواريم بتوانيم تا پايان تابستان عمليات اجرايى سد را تكميل 
كنيم. ستوده در پايان گفت: سد خاكى نعمت آباد در 12 كيلومترى شمال 
غرب اســدآباد واقع شده كه ارتفاع آن 21 متر، طول تاج آن 566 متر و 

عرض تاج آن 6 متر است.

كسب رتبه نخست استان 
در جشنواره الگوى برتر 

 در جشــنواره الگوى برتر تدريِس درس شيمى، رتبه نخست استان توسط 
دبير نهاوندى كسب شد.

مدير آموزش و پرورش نهاوند با اعالم اين خبر گفت: محمد سياهوشى دبير و 
سرگروه درس شيمى نهاوند، موفق شد در شانزدهمين دوره جشنواره الگوهاى 

برتر تدريس شيمى، رتبه نخست استان را به خود اختصاص دهد.
محمدحسين دارايى كسب اين موفقيت ارزشمند را به آقاى سياهوشى و جامعه 

فرهنگيان شهرستان تبريك و تهنيت گفت.

 از شــهردارى همدان تقاضا داريم نيروهاى خدمات شهرى خود 
را در ايام كرونا افزايش دهد. متأســفانه بسيارى از زباله هاى عفونى و 
بهداشتى از قبيل ماسك، دســتكش و دستمال كاغذى همراه با ديگر 
زباله ها در كوچه و محالت رها شده اند. از مسئوالن مربوطه تقاضاى 

رسيدگى داريم.
* باتشكر شهروندى از همدان

جايگاه هاى سوخت به عنوان شلوغ ترين مكان ها، نقش زيادى در 
انتقال ويروس كرونا دارند. از مســئوالن استان تقاضا داريم روزانه و 

به طور مرتب نسبت به ضدعفونى اين مكان ها اقدام كنند.
* ب.ر از همدان

 اين روزها تمام صحبت هاى مردم نگرانى هاى معيشتى و اخالقى 
و ... اســت. دغدغه هر پدر و مادر براى فرزندانش شغل و مسكن و 
ازدواج است، با مشكالت امروز جامعه اين 3 مشكل براى جوانانمان 
به رؤيا تبديل شده، درصورتى كه كشورى ثروتمند هستيم. از مسئوالن 
تقاضا داريم صداى مردم را بشــنوند و هرچه ســريعتر نسبت به رفع 

گرانى ها چاره اى بينديشند.
* شهروندى از همدان

 بانك مسكن فكرى به حال مسكن اولى ها كند 
وام مســكن يكمى ها در اين شرايط حتى اگر 600 ميليون هم شود، 
جوانان و مسكن اولى ها به سختى مى توانند به تهيه مسكن اقدام كنند، 
چه برســد به وام 120 ميليونى!!! خيلى ها كه نزديك به 2 سال است 
در انتظار وام خود هستند از گرفتن وام صرفنظر كرده اند. واقعا با وام 
120 ميليون تومانى كه فقط مختص خريد خانه اســت چه مى توان 
كرد؟ اين وام نســبت به دالر، طال، ســكه و ... هيچ رشدى نداشته 
اســت. از مديران بانك مسكن تقاضا داريم براى ما مسكن يكمى ها 

چاره اى بينديشند.
* جمعى از متقاضيان وام مسكن يكمى در همدان

 از نيروى انتظامى اســتان تقاضا داريم اگر امكان دارد گشت هاى 
ارشاد به صورت 24 ســاعته براى ارتقاى امنيت اجتماعى، محالت و 
خيابان ها را رصد كنند. شب گذشته در منطقه خيابان كرمانشاه كوچه 

جاللى فردى با ماشين پژو براى من مزاحمت ايجاد كرد.
* باتشكر
س.ا از همدان

 مجلس يازدهم بايد براى آسايش مردم و 
حل مشكالت كشور در يك سال باقيمانده از 
دولت دوازدهم به جــاى مچ گيرى، از دولت 
دســت گيرى كند تــا دولــت بتواند خدمت 

صادقانه به مردم را ارتقا دهد.
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان همدان در 
مجلس شوراى اسالمى با اشــاره به منويات 
اخير رهبر معظم انقالب در زمينه تعامل قواى 
مقننه و مجريه گفت: در حقيقت اين هم گرايى 
و هم افزايى بدان معنا نيست كه اگر در دولت 
فردى قصد و نيتش خدمــت به مردم و حل 
مشكالت آنان نباشد، مجلس بى تفاوت بماند؛ 

هرگز چنين امرى صحيح نيست.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 
اظهار كرد: در اين راســتا مجلس بعد نظارتى 

خود را با دقت و همت تمام به كار مى گيرد و 
با هدف اصلى حل مشــكالت مردم نسبت به 

اعمال بعد نظارتى خود اقدام مى كند.
وى بيان كرد: در يك ســال باقيمانده از دولت 
دوازدهم و نخســتين ســال از آغاز فعاليت 
مجلس يازدهم، حل مشــكالت مردم بايد در 
اولويت نخست قوه مجريه و مقننه باشد و اين 
بهترين مسير براى هم گرايى و هم افزايى دولت 

و مجلس است.
آزاديخــواه اظهار كرد: در اين مســير و براى 
تحقق اين هدف مهم دولت و مجلس بايد به 

يكديگر كمك كنند.
وى افــزود: در حقيقت مجلس تا حد توان به 
دولت كمك مى كند تا خدمت صادقانه دولت 

به مردم بيشتر باشد.

دبير كميســيون كشــاورزى مجلس يازدهم 
تأكيد كــرد: مجلس به دولت كمك مى كند تا 
چالش هاى گذشته در حوزه طال، سكه، ارز و 
مسائل اقتصادى تكرار نشود، بلكه دولت براى 

جبران آنها تالش كند.
آزاديخــواه بيانات رهبر معظم انقالب خطاب 
به نمايندگان مجلس را بهترين راهكار و نقشه 
راه براى حل مشكالت مردم دانست و با اشاره 
به ســخنرانى اخير محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراى اسالمى، گفت: ايجاد اشتغال، 
مهار تورم، افزايش توليد، رونق و جهش توليد 
داخلى، مسائل اقتصادى و بهبود معيشت مردم 
از مهم ترين اولويت هاى مجلس يازدهم است.

وى يادآور شــد: بر همين اســاس اقدامات، 
طرح هــا و برنامه هاى مورد نظر را در مجلس 

و كميســيون ها پايه ريزى كرديم و براى حل 
مسائل اقتصادى و معيشت مردم با قدرت جلو 

مى رويم.
وى همچنين به بيانــات رهبر معظم انقالب 
درباره مجلس يازدهــم به عنوان انقالبى ترين 
مجلس پس از انقالب اشاره كرد و اظهار كرد: 
مردم از بسيارى مسائل، سياست ها و اتفاقاتى 
كه در مجلس دهم رخ داد، به شدت گاليه مند 
بودند و تمام اميدشان به مجلس يازدهم است.

به گزارش ايرنا، وى خاطرنشان كرد: اگر مجلس 
يازدهم بتواند موفق عمل كند، بدون شك اميد 
به مردم و نشاط به جامعه برمى گردد، مهار تورم 
قطعى مى شود، اقتصاد غيرنفتى، توليد و صادرات 
رونق پيدا مى كند و كشور دوباره به مسير تعالى، 

رشد و تكامل خود بازمى گردد.

 امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا و 
امكان پذير نبودن حضور مسافران و خريداران 
مبل، چهارمين جشــنواره ملــى مبل و منبت 
مالير در تابســتان به صورت مجازى برگزار 

مى شود.
رئيس هيــأت مديره بازار مبــل مالير گفت: 
در اين راستا ســايت اختصاصى صنعت مبل 
و منبت مالير بــا بِرند مبلمــان «مالير آگر» 
درحال طراحى و بارگذارى اســت و به زودى 
براى فروش اينترنتــى راه اندازى و در اختيار 

خريداران قرار مى گيرد.
يــدا... كريمى اظهار كرد: از 23 تير شــرايط 
بــراى ثبت نام فعاالن صنعــت مبل و منبت و 
نمايشگاه داران اين شهرستان در سايت فراهم 
شــده و تا 14 مرداد مهلت دارند ثبت نام خود 

را تكميل كنند.
وى ادامــه داد: فعاالن و عالقه مندان مى توانند 
بــراى ثبت نــام و حضــور در جشــنواره به 
آدرس هاى اتحاديــه درودگران، هيأت مديره 
بــازار مبل، انجمــن توليــد و صادركنندگان 
مبل و منبــت، هيأت امناى خوشــه صنعتى 
شهرك حاجى آباد و منطقه كارخانه قند مالير 
مراجعه و يا با شماره هاى 09373409572 و 

08133344712 تماس بگيرند.
كريمى تأكيد كرد: فعاالن و نمايشــگاه داران 
مى توانند براى دريافــت يك پنل خصوصى 
بــراى بارگذارى و معرفــى توليدات خود به 

تشكل يا صنف موردنظرشان مراجعه كنند.
وى اظهار كرد: در مرحله نخست حدود 500

بِرند را كــه داراى خدمات پــس از فروش، 
تعهد كارى باال، چهره هاى خوش نام، توليدات 
خــوب و باكيفيت، جايگاه خــوب در بازار 
فروش مبــل و منبت مالير و نداشــتن هيچ 
شكايتى در اتحاديه، هستند را براى ثبت نام در 

سايت پيش بينى كرده ايم.

رئيــس هيأت مديره بازار مبــل مالير يادآور 
شد: هر ســال جشنواره تابستانى مبل و منبت 
در مــرداد و از عيد قربان تا غدير به مدت ده 
روز برگزار مى شد كه در تالش هستيم امسال 
جشنواره مجازى را تا پيش از فرا رسيدن ماه 

محرم برگزار كنيم.
كريمى بيان كرد: ســايت طراحى شــده ويژه 
مبل و منبت مالير قابليت هــاى ويژه اى دارد 
و هموطنــان مى تواننــد طرح، رنــگ، مدل، 
نوع پارچه و ســاير درخواســت هاى خود را 

به صورت 3 بُعدى انتخاب و خريدارى كنند.
وى با بيــان اينكه تخفيف هــاى ويژه اى نيز 
براى خريداران در چهارمين جشــنواره ملى 
مبل و منبت مالير درنظر گرفته شــده، افزود: 
خريداران هيچ نگرانى از خريد و دريافت مبل 

و منبت خود نداشته باشند.
كريمى در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد: براى برگزارى 

چهارمين جشنواره ملى مبل و منبت مالير تبليغات 
گسترده اى از شبكه هاى مختلف رسانه ملى پخش 
خواهد شد و سايت فروش اينترنتى مبل و منبت 

مالير به هموطنان معرفى مى شود.
وى فروش مجازى و اينترنتى صنعت مبلمان 
منبت مالير را يك ضرورت برشــمرد و ادامه 
داد: تمام تالش خــود را براى ارتقاى هر چه 
بيشــتر كيفيت صنعت مبلمان منبت مالير در 
حوزه هاى مختلف به كار گرفته ايم تا در قامت 

شهر جهانى توليدات داشته باشيم.
كريمى گفت: در همين راســتا هفته گذشــته 
كارشناســان پژوهشــكده رنــگ ايــران از 
كارگاه هاى رنگ كارى مبــل و منبت مالير با 
هدف آسيب شناسى، ارتقاى كيفيت رنگ كاران 
ماليرى و اســتفاده از رنــگ باكيفيت داخلى 

بازديد كردند.
وى بيان كرد: اين بازديد كه بسيار داراى اهميت 

و مثمرثمر بود، با هماهنگى بيژن شهبازخانى 
يكى از حاميان اصلى مبلمان منبت مالير و به 
دعوت دانشــگاه ملى مالير و هماهنگى بازار 
مبل مالير انجام شــد و اميدواريم با انجام اين 
اقدامات اثرگذار، در حوزه صادرات گام هاى 

خوبى برداريم.
بهمن ماه سال گذشته بر اساس تصميم شوراى 
جهانى صنايع دستى، منبت مالير در فهرست 
صنايع دســتى جهان به ثبت رسيد، همچنين 
اين هنر در سال 96 در فهرست شهرهاى ملى 

صنايع دستى ايران قرار گرفت.
شهرســتان مالير داراى بيش از 5 هزار كارگاه 
توليدى مبــل و منبت و 9 هزار اســتادكار و 
منبت كار اســت و بيش از 25 هــزار هنرمند 
در اين رشــته فعاليت مى كننــد و بيش از 60

درصد از توليد مبلمان منبت كشور را به خود 
اختصاص داده است.

جشنواره تابستانى مبل و منبت مالير 
مجازى شد

رئيس مجمع نمايندگان استان همدان:

مجلس به جاى مچ گيرى
 براى حل مشكل مردم از دولت دست گيرى كند

پرداخت بيش از
 51 ميليارد تومان
 وام ازدواج در نهاوند
 ســال گذشــته 51 ميليارد و 360 ميليون 
تومــان وام ازدواج در نهاونــد به متقاضيان 

پرداخت شد.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان نهاوند در 
ستاد ساماندهى امور جوانان شهرستان نهاوند 
اظهار كرد: سال گذشــته از سوى بانك هاى 
عامل شهرستان هزار و 600 مورد وام ازدواج 
به مبلغ 51 ميليــارد و 360 ميليون تومان به 

متقاضيان پرداخت شده است.
رامين درويشــى گفت: در ســال گذشــته 
مسئوليت پرداخت وام ازدواج به متقاضيان را 
در سطح شهرستان 12 بانك بر عهده داشتند كه 
در بين آنها بيشترين پرداختى مربوط به بانك 

كشــاورزى با 437 مورد و 13 ميليون و 470
ميليون تومان بوده است. وى افزود: امسال نيز 
با توجه به شرايط خاص كرونا تعدادى پرونده 
تقاضاى وام در بانك هاى عامل تشكيل شده و 
تعدادى وام ازدواج نيز پرداخت شــده است. 
وى در ادامه بــه فعاليت هاى مجمع خيرين 
ازدواج براى تسهيل سازى اين امر اشاره كرد 
و گفت: ســال گذشته با همكارى خيرين 58
مــورد كمك جهيزيه بــه ارزش 181 ميليون 
تومان انجام شده كه امسال تاكنون اين ميزان با 
توجه به شرايط خاص كرونايى به 4 مورد به 

مبلغ 26 ميليون تومان رسيده است.
وى درباره فعاليت ســازمان هاى مردم نهاد در 
نهاوند نيز اظهار كرد: درحال حاضر 4 مورد از 
سازمان هاى مردم نهاد در شهرستان در حوزه 
پيشگيرى از خودكشى، سالمت و روان جامعه 

و توانمندسازى بيماران خاص فعاليت دارند.

توزيع 50 بسته معيشتى 
به مددجويان 
بهزيستى مالير
 پنجاه بسته معيشتى به ارزش صد ميليون 
تومان به مددجويان شهرستان مالير توزيع 

شد.
مديركل بهزيستى استان همدان گفت: توزيع 
300 بســته غذاى گرم به مبلــغ 6 ميليون 
تومــان و 50 ميليــون تومــان كمك هزينه 
بالعوض تعمير مســكن با كمك خيران از 
ديگر خدمات حوزه مشــاركت هاى مردمى 

در سالجارى بوده است.
ــه 4 ــه تهي ــاره ب ــا اش ــد ب ــا الون حميدرض
ــى از  ــوى يك ــك از س ــدد ماس ــزار ع ه
ــان  ــن مددجوي ــع بي ــراى توزي ــران ب خي
ادامــه داد: دغدغــه بيشــتر مددجويــان 

تأميــن دارو و تأميــن معيشــت اســت.
وى بيان كــرد: پرداخت 7 ميليون تومان از 
كمك هاى فطريه به مددجويان، 78 ميليون 
تومان از طريق ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 
و بنياد مســتضعفان، اعطاى 8 مورد جهيزيه 
و اقالم ضرورى به مددجويان و توزيع 13

تن مرغ، بخشى از اقدامات انجام شده براى 
حل مشكالت بوده است.

الوند با بيان اينكه 3 واحد مسكن مددجويى 
از طريق ويدئوكنفرانس در هفته بهزيســتى 
افتتاح شد، بيان كرد: رفع مشكل در عبور و 

مرور يك موضوع جدى است.
ــكارى  ــا هم ــه ب ــن زمين ــت: در اي وى گف
شــهردارى اقدامــات خوبــى در حــوزه 
مناسب ســازى معابــر در دســت اقــدام 
اســت، امــا ايــن موضــوع نيــاز بــه بررســى 

ــتر دارد. بيش
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تداوم ويروس كرونا مى تواند موجب كاهش 
مشاركت سياسى شود

 يك نماينده پيشين مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه گسترش كرونا مى تواند 
تبعات سياســى در كشــور ما داشته باشد، گفت: كاهش مشــاركت در انتخابات 1400 

مى تواند يكى از آثار سياسى تداوم ويروس كرونا باشد.
محمدجواد آرين منش در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه فراگيرى و گسترش ويروس 
كرونا تأثير و پيامدهاى گسترده اى را در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، روانى 
و سياسى در جهان داشته است، اظهار كرد: اين ويروس در عرصه اقتصادى موجب ركود، 
گسترش بيكارى، نزول فزاينده رشد اقتصادى، فقر و نابرابرى و گرسنگى شده است. در 

عرصه اجتماعى موجب افزايش نارضايتى هاى اجتماعى، گسترش اختالفات خانوادگى، 
باال رفتن آمار طالق و ســرقت و خودكشــى و در عرصه روانى موجب افسردگى هاى 
ناشى از انزوا و خانه نشينى و همچنين توقف در فعاليت هاى فرهنگى و هنرى شده است.

وى ادامــه داد: عالوه بر آن مى توان به ده ها پيامد ديگر نظير مشــخص شــدن نقش و 
اهميت ســازمان هاى درمانى و پيگير در سالمت جامعه، گره خوردن سرنوشت كشورها 
به يكديگر، آشكار شدن ضعف ها و قوت هاى كشورها در مواجهه با بيمارى ها و كاهش 

نقش خرافات در مواجهه با بيمارى ها اشاره كرد.
اين نماينده پيشين مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به تأثيرات گسترش ويروس كرونا 
بر عرصه سياسى خاطرنشــان كرد: شكسته شدن هيمنه قدرت هاى بزرگ در ناتوانى از 
كنترل اين بيمارى، فروكش كردن منازعات سياسى، كاهش فعاليت هاى حزبى و سياسى 

و كشيده شــدن اين فعاليت ها به فضاى مجازى و رسانه اى از موارد آن است، همچنين 
فرافكنى دولت ها از مطالبات و مشــكالت مردم به بهانه همه گيرى كرونا و لزوم انسجام 
ملى در مواجهه با آن و پرهيز از طرح مطالبات مشــروع نيز از ديگر آثار سياســى كرونا 

محسوب مى شود.
آرين منش خاطرنشان كرد: بدون ترديد تداوم شرايط كنونى و گسترش روزافزون كرونا 
در كشــور ما نيز تبعات سياسى خواهد داشــت كه افزايش نارضايتى هاى مردم، كاهش 
اعتماد ملى نســبت به حاكميت و كاهش مشــاركت از جمله آنهــا خواهد بود. اگرچه 
كاهش مشاركت مردم در صحنه هاى سياسى نظير انتخابات 1400 موجب پيروزى جريان 
مخالف دولت مى شــود، اما به مشــروعيت و مقبوليت نظام آســيب خواهد زد و روند 

دموكراسى را كندتر خواهد كرد.

چه بهتر دلتنگ من نباشى 
مهدى ناصرنژاد»

 ايــرج حريرچى معاون وزير بهداشــت و درمان و امور پزشــكى 
كشورمان روز شنبه در همدان به آمار هاى بسيار قابل تأملى در ارتباط با 
علل اوج گيرى مجدد ويروس كرونا در نقاط مختلف كشور و از جمله 
همدان اشــاره داشت. به گفته اين مرد پركار در عرصه مبارزه با كرونا، 
درحالى كــه بيش از 50 تا 60 درصــد عامل همه گيرى اين ويروس در 
كشورمان مسافرت هاى بى رويه و دورهمى هاى فاميلى و ميهمانى هاى 
عروســى و تجمع هاى عزادارى اســت، فقط 8 درصــد آلودگى هاى 
ويروسى ناشى از حضور در محل  كارهاى ادارى و كارخانجات است 
و اين زبان آمارى نكته بســيار مهمى در لزوم آگاهى هاى عمومى براى 
در امان مانــدن از خطر كرونا دارد. البته يكى ديگر از علت هاى اصلى 
تهاجم كرونا در كشورمان كه حريرچى بر آن تأكيد داشت، عالقه مندى 
هموطنان به تردد هاى غيرضرور و يا حتى ضرورى در مكان هاى شلوغ 
شهرى و بازار هاى سرپوشيده و مراكز خريد يا همان پاساژ هاى پرزرق و 
برق مى باشد كه واقعاً چنانچه مردم مى خواهند از ويروس كرونا در امان 
باشند و يا احساس مسئوليتى در ارتباط با مهار اين اپيدمى ويرانگر دارند، 
بايد در چنين رفتارها و دامن زدن به آن تجديدنظر نمايند. حاال واقعاً چه 
دليلى مى تواند داشته باشد كه شيوع ويروس كرونا در مكان هاى ادارى 
و تشكيالتى و ســازمانى و خدا را شكر كارخانجات كمتر است و در 

محافل خصوصى و ميهمانى ها به هر مناسبتى بيشتر و بيشتر؟! 
در ايــن مورد با قاطعيت كامل مى توان مطمئن بود كه تمام اين تفاوت 
آمارى به دليل استفاده الزامى از ماسك و رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
در محيط هاى ادارى و رســمى اســت و دليل آن 8 درصد هم فقط و 
فقط رعايت نكردن كاركنان و كارمندان وكارگران در محيط هاى كارى 
خود نمى تواند باشــد و ممكن است در بيرون از محل خدمت خود به 
نحوى آلوده شوند و آلوده كنند! و اما در مقابل چنين رفتار معقولى در 
محل هاى كار و وظيفه رسمى، متأسفانه همه ما مى دانيم كه مردم كمترى 
در سفرها و بازار ها و مكان هاى پر رفت وآمد عمومى حتى براى استفاده 
از يك ماســك معمولى به خود زحمت مى دهند و با كمال تأسف بايد 
قبول كنيم تمام كسانى كه وضعيت اسفبار كرونايى جامعه نه تنها ايران 
خودمان، بلكه تمام جهان را مى بينند و مى شــنوند اما بى تفاوت از كنار 
موضوع مى گذرند، فكر مى كنند خودشان را راحت كرده اند؛ زيرا اگر شر 
كرونا به اين زودى ها كنده نشود كه نمى شود، و وضع همين گونه ادامه 
داشته باشد مســلماً پاى تمام افراد بى خيال هم به معركه باز مى شود و 
صابون كرونا به تن آنان نيز خواهد خورد! بنابراين ابتدا بايد بخواهيم و 
دوم بايد كمك كنيم و سوم هم از خدا بخواهيم تا چنگ اين بال از سر 

مردم جهان كم شود!!!
اما از سويى ديگر و در روى ديگر سكه چه دليلى وجود دارد كه اغلب 
مردم با علم به كمين ويروس كرونا در هر كجاى بيرون از خانه، باز هم 
به هر بهانه اى از محيط امن خانه بيرون مى زنند و به استقبال ويروس و 

ابتال و خداى ناكرده مرگ مى شتابند؟! 
در اين ماجرا با تمام كسانى كه به دليل موجه و ناگزير هميشه بيرون از 
خانه و در محيط كار و خريدهاى صد درصد ضرورى هســتند، كارى 
نداريــم و همه آنان را به خدا مى ســپاريم و دعا مى كنيم از بال در امان 
باشــند، اما با دسته دوم و با بيكاره هاى بيرون از خانه حرف هاى فراوان 

داريم.
امروز(24تيرماه) دوستى قديمى را كه از اوايل غائله كرونا تاكنون زيارت 
نكرده بودم، برحسب اتفاق همراه نيمى از اهل بيت مربوطه كه 5 نفرى 
مى شدند، وســط بازار زرگرهاى همدان (زرگرخانه) مشاهده كردم كه 
هاج و واج و ويالن پشــت ويترين طالفروشــى ها با دهان باز تماشا 
مى كردند و خانم و آقا با انگشت هاى اشاره مصنوع طالهاى گرم 995
هزار تومانى را به هم نشان مى دادند و واضح بود كه از حيرت كله تكان 
مى دادند! راســتش چند وقتى بود دلم براى اين آقاى بذله گو تنگ شده 
بود و با ديدنش خونم به جوش آمد و پريدم جلو كه، به به مبارك است، 
خبرمبريه ان شاءا... ما نمى دانيم!؟ بنده خدا همان طور كه او هم از ديدن 
من يكه خورده بود بى مقدمه پاســخ داد كه نه بابا چه خبرمبرى! داريم 
تماشــا مى كنيم، من هم گفتم حاال تماشا هم نكنى، تو را چه به طالى 

گرمى يك ميليون تومن !!! 
خالصه آخرش ســر حرف آمد كه از خانه  نشستن خسته شديم، آدم 
بازنشسته دلش به كمى هواخورى خوش است كه اين چند ماهه جرأت 
نكرديم يك نفس راحت بكشيم. با شوخى گفتم مرد حسابى چرا دروغ 
مى گى (شما بخوانيد مى گويى)، اگر تا اين چند وقت نفس نكشيده اى، 
چطورى زنده مانده اى و درضمن چرا بروبچه ها را نمى برى يك جاى 
خلوت مثل آخر آســفالت يا جاى ديگر؟ گفت، اى بابا اين روزها مثًال 
هر جاى خلوتى مى رويم، بيشتر به كرونا فكر مى كنيم و بيشتر دلمان به 

هراس مى افتد! 
اين داستان واقعى كه قهرمانان آن هنوز زنده هستند و در بين ما زندگى 
مى كنند، بخشى از واقعيت كرونا و علت تأسى جستن مردم برابر عفريت 
كرونا هستند. ما آدم هاى زنده يار هميشگى خود يعنى دلتنگى را خوب 
مى شناسيم و مهرش را به دل نشانده ايم، اما اين كروناى المذهب نمى داند 
دلتنگى در سينه و خانه قلب آدم ها يعنى چه!؟ اين عفريت زشت كارى 

به اين كارها ندارد و هر لحظه قربانيان بيشترى مى طلبد! 
برايت بگويــم كه دلتنگى زيباتريــن جلوه درونــى از اقيانوس پاك 
احساســات آدمى اســت كه غم انگيز و تلخ هم هست! دلتنگى همان 
ميوه شــيرين عشــق در قلب هاى بى تكلف است و هنرش پيوند دادن 
انسان هاى آشنا و تازه آشــنا باهم است. مى گويند آن زمان كه احساس 
دلتنگى در سينه ها خاموش شود و كسى ياد آشنايش نيفتد، قلب ها هم 
تبديل به سنگ مى شود و آن وقت هيچ گل عشقى در جهان نمى رويد و 
عاقبت هم شكوفه هاى خشك و بى احساس نصيب باد بيابان مى شوند. 
يادش بخير تا پيش از اينكه شيوع كرونا جهان گير شود، ريشه خيلى از 
دلتنگى هــا توى قلب ها هنوز در تنگ آب خيال بود و براى ديدار يار و 
ديار شكوفه مى زد و هر از گاهى مرغ هاى دلتنگى از قفس سينه به پرواز 
درمى آمد. اما اين كرونا تا شد سرنوشت آدم ها، واژه زيباى دل تنگى هم 
كم كم از زبان ها افتاد و مى رود تا نغمه بى وفايى بر لب هايمان بنشــاند! 
اما نه اى عزيز من! تو بى وفا نمى مانى چون هنوز دلتنگى با توست! در 
خانه بمان و دلتنگم مباش! فراموشــم كن و بگذار كرونا بميرد. آن روز 
خواهد آمد كه پرســتو هاى دلتنگ به خانه بازگردند و همه مهربانى ها 

دوباره آغاز شود.

فالحى:
 استانداردهاى حداقلى براى آموزش مجازى 

دانش آموزان تعريف شود
 يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى بر 
ضرورت تعيين استانداردهاى حداقلى براى تداوم آموزش هاى مجازى 

تأكيد كرد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا، ممكن اســت وضعيت آموزش در 
حوزه هاى مختلف به همين شــكل فعلى ادامه پيدا كند به ويژه اينكه 
گفته مى شود موج جديدى از اين ويروس در پاييز شيوع پيدا خواهد 
كرد، بنابراين ما بايد به فكر زيرســاخت ها براى آموزش هاى مجازى 

باشيم.
وى ادامه داد: در نخســتين اقدام الزم اســت اشــكاالت سامانه شاد 
برطرف شود و حواشى شهرها و روستاها از نظر دسترسى به اينترنت 

مورد بررسى قرار گيرد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به پيشنهاداتى 
مثل افزودن پنج شنبه ها به تقويم آموزشى و زوج و فرد كردن روزهاى 
آموزش در مــدارس براى فاصله گذارى اجتماعى خاطرنشــان كرد: 
متأســفانه در بحث آموزش عالى طرح و برنامه اى ارائه نشــده است، 
در برخى موارد زيرســاخت آموزش مجازى وجود دارد اما در موارد 
ديگرى اين آمادگى فراهم نيست. ما بايد دقت بيشترى روى آموزش 

عالى داشته باشيم.
اين عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به آغاز فعاليت اين كميسيون از 2 هفته گذشته خاطرنشان كرد: 
ما ابتدا بايد گزارش هايى را از مســئوالن مربوطه دريافت مى كرديم و 
الزم است در جلسات بعدى كميسيون استانداردهاى حداقلى را براى 
آموزش مجازى تعريف كنيم. ممكن اســت طرحى در اين زمينه نيز 
ارائه شــود تا با آغاز ســال تحصيلى جديد مشكالت سال تحصيلى 

گذشته تكرار نشود.
به گفته فالحى كميســيون آموزش در جلســات آتــى خودارزيابى 
آموزش هاى مجازى در ماه هاى گذشته را به عنوان دغدغه اعضاى اين 

كميسيون و مردم دنبال خواهد كرد.

عطا شعبانى راد»
 در روزهاى اخيــر مديركل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى همدان به صورت برخط 
با خبرنگاران و اهالى رســانه به گفت وگو 
پرداخت و نكاتى را بازگو كرد كه نشانگر 
تغيير جدى رويكرد اين مجموعه متناسب 
با شــرايط رخ داده در اثــر ويروس كرونا 

است.
احمدرضا احســانى چندمين مدير استان 
همــدان بود كــه از طريق اينســتاگرام به 
گفت وگو با خبرنگاران پرداخت و همين 
امر نشــان مى دهــد كه فضــاى مجازى 
بحران هاى  در  اجتماعــى  شــبكه هاى  و 
اجتماعى تا چه حد جايگاه مهمى دارند و 
بسيارى خواسته يا ناخواسته اين ابزار مهم 
حفظ پيوندهاى اجتماعــى در زمان بروز 

بحران را دست كم مى انگارند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان 
در ايــن گفت وگو اظهار كرد: جشــنواره 
بين المللــى تئاتــر كــودك و نوجوان و 
جشنواره مطبوعات غرب كشور 2 رويداد 
مهم اســتان به شــمار مى رود كه برگزارى 

آن ها منوط به فروكش بحران كرونا است.
اين ســخن احســانى آنجــا اهميت پيدا 
مى كند كه توجه كنيم كودكان و نوجوانان 
آسيب پذيرترين قشر در زمان بروز بحران ها 
هستند و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همــدان بايد عزم خــود را براى برگزارى 
مناسب اين جشنواره و تقويت بخش هاى 
توليدكننده محتواى آموزشــى و سرگرمى 

براى اين قشر جزم كند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان 
همچنيــن برگزارى جشــنواره مطبوعات 
غرب كشور را از برنامه هاى پيش بينى شده 

سالجارى ذكر كرد و گفت: اين رويداد نيز 
به دليل شــيوع ويروس كرونا معلق مانده 
است و اگر شرايط عادى شود اين رويداد 
را اجرا مى كنيم، در اين حوزه البته جناب 
احســانى قطعاً بهتر از ما واقف هستند كه 
الزام به حضور رســانه ها بر بستر اينترنت 
نســبت به ســاير بخش ها بيشــتر بوده و 
برگزارى اين جشنواره به صورت مجازى، 
هم متصور اســت، هــم مطلوب كه نفس 
برگزارى به صورت مجــازى هم دلگرمى 
اهالى رسانه را در اين روزها بيشتر مى كند 
و هم نوعى مانور براى حركت جدى تر به 

سمت الزامات جديد پيش روست.
برگزارى كنســرت هاى موسيقى مجازى، 
جشــنواره هاى شــعر طنــز، كاريكاتور، 
جشنواره قرآن و عترت و استندآپ كمدى 
كه مورد اشــاره احسانى واقع شد، همه و 
همه اقدامات ارزشــمندى هستند كه بايد 
توسعه بيشترى پيدا كرده با ارتقاى ضريب 
نفوذ خــود، پيوند مســتمر قوى ترى بين 
اهالى فرهنگ و متوليان رسمى اين حوزه 

را محقق سازند.
نكته مهمى كه احسانى در اين گفت وگوى 
زنده به آن اشاره كرد، اهتمام اداره فرهنگ 
و ارشــاد براى توليد محتوا در زمينه هاى 
مختلف فرهنگى و هنــرى بود و اينكه تا 
نيمه ارديبهشــت بيش از هزار و 400 اثر 
و محتواى هنــرى و فرهنگى در 3 محور 
اطالع رسانى، آموزش و سرگرمى توليدشده 

است.
نگارنده البتــه اطالع موثقى ندارد كه آنچه 
احســانى با عنوان «برتر بــودن همدان در 
حوزه توليد محتواى فرهنگى و هنرى» در 
ايام كرونا بيان كرد و در برخى رســانه ها 

و عنوان «پرچمدارى همدان» تجليل شد، 
ذيل كدام بررســى تطبيقــى و بنابر كدام 
شــاخص ها و توســط چــه مجموعه اى 
پيگيرى و رصد شــده كه خوب است كه 
در اطالع رسانى هاى بعدى مورداشاره قرار 

گيرد.
همچنين بدون تعارف اگر بنا باشد اقدامات 
فرهنگى و هنرى بر بســتر مجازى دنبال 
شــود، الزم اســت كه نخبگان و فعاالن 
جدى زمينه هاى مختلف فرهنگى و هنرى 
به ميدان فراخوانده شــوند، در اين شرايط 
شــاهد آن هســتيم در هر حوزه اى اعم از 
شــعر، ادبيات، موســيقى، داستان نويسى، 
رسانه، گرافيك، كاريكاتور و ... حرفه اى ها 
و قله هاى كار حضور دارند استقبال كاربران 
از آن چشمگير است و هركجا ارتباط الزم 
بين هنرمندان و اهالــى فرهنگ با متوليان 
امر وجود ندارد برنامه ها بر بســتر مجازى 
با كاســتى و در غياب مخاطب پرشمار يا 

به صورت فردى دنبال مى شود.
در هميــن روزهــا هســتند نهادهــا و 
مجموعه هــاى عمومى و خصوصى كه به 
ســبب زيرســاخت هايى قوى كه دارند و 
تيم هايى كه از افراد حرفه اى گرد آورده اند، 
نه تنها از كرونا دچار خســران نشده بلكه 
فرصتى هم به دست آورده افق فعاليت هاى 
مجازى خود را به كشــورهاى فارسى زبان 
همسايه توســعه داده و از اين ناحيه سود 

اقتصادى هم كسب مى كنند.
برگزارى سه شــنبه هاى كرامت در تجليل 
از مقام شــامخ پدران و مادران شــهدا و 
تشكيل انجمن هاى ادبى به شكل مجازى 
و يا فيزيكى ذيل دستورالعمل هاى بهداشتى 
ديگر مواردى بــود كه مديركل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى همدان به آن اشاره و ضمنا 
بيان كرد كه اگر از شدت همه گيرى بيمارى 
كاسته نشود تقويت برنامه هاى فرهنگى و 

هنرى بر بستر اينترنت گريزناپذير است.
وى با اشــاره به فعاليت آموزشــگاه هاى 
هنرى همدان مطابق با دســتورالعمل هاى 
بهداشتى، از پرداخت تسهيالت به صنوف 
آسيب ديده از كرونا خبر داد و از صاحبان 
كسب وكارهاى فرهنگى و هنرى خواست 
با مراجعه به ســامانه «كارا» تقاضاى خود 
را براى دريافت اين تســهيالت ثبت كنند 
كه در اين زمينه حتما الزم است مطابق با 
بزرگى حجم كار هر مجموعه، حمايت هاى 
دقيق و ســريع از مديران حوزه فرهنگ و 

هنر و رســانه صورت گيرد كه بار اصلى 
هدايــت نيروى انســانى در اين روزهاى 

سخت را بر عهده دارند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان 
يادآور شد: فعاالن حوزه فرهنگ و رسانه 
كه هيچ گونه بيمه اى ندارند نيز از اين امكان 
برخوردارند كه در ســامانه «كارآ» ثبت نام 
كنند، وى البته به نقص هاى سامانه، قطع  و 
وصلى آن و پيام هاى اشتباهى كه با درج كد 
ملى افراد اعالن مى شود هم اشاره كرد و تا 
لحظه نگارش اين متن نگارنده خود موفق 
به ورود به اين سامانه و بررسى كم و كيف 
ماجرا نشده تا ساير فعاالن فرهنگ و رسانه، 

اين سامانه را چگونه ديده باشند.
احســانى در اين گفت و گو يادآورى كرد 
كه برنامه هاى جشن روز خبرنگار نيز تابع 
شرايط حاكم بر فضاى استان برنامه ريزى 
و اجرا مى شود تا ســالمت خبرنگاران و 
فعاالن عرصه خبر حفظ شــود و بيش از 

اين شاهد گسترش ويروس كرونا نباشيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان 
همچنيــن گفــت: بى ترديــد برنامه هفته 
خبرنگار امســال با ســال هاى گذشــته 
تفاوت هايــى دارد امــا تاكنــون برنامــه 
راهپيمايى خبرنگاران و چاپ تمبر يادبود 
قطعى شده و برنامه هاى ديگرى با مدنظر 
قرار دادن آئين نامه هاى بهداشــتى درحال 
تدوين اســت كه در موعد مقتضى اعالم 

مى شود.
در اين زمينه الزم است كه به طرق مقتضى 
و بنابر صالح ديد خانه مطبوعات، خستگى 
از تن اهالى فرهنگ و رسانه استان همدان 
و به ويژه خبرنگاران و عكاسان زدوده شود 
كه اين قشــر به سبب قرار داشتن در نوك 

پيكان تعامل با خبرهاى ناگوار در روزهاى 
سخت و الزام به پيگيرى مشكالت جامعه 

نياز به تشويق و تقويت ويژه دارند.
تأكيد پايانى احســانى مبنى بر اينكه كرونا 
براى همه مردم است و فقير و غنى و اين 
بخــش و آن بخش نمى شناســد و بحران 
به وجود آمده شــامل فرهنــگ و هنر نيز 
اســت، آنجا معنا يافت كه وى به درستى 
متذكر شــد: «فرهنگ و هنــر تعطيل بردار 
نيســت، چون انديشــه و احساس انسان 
تعطيل بردار نيست، اما شكل و شيوه و كار 

قطعاً تغيير خواهد كرد».
بــه هر روى مدير كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان همدان يكى از مديرانى 
است كه در اين روزهاى سخت سنجيده 
مى شوند و دســت بر قضا اينكه هميشه 
مى گفتند: «مديــران قوى را در روزهاى 
سخت بشناســيد» به واقع در اين روزها 
معنادار شده، ما از كاستى هاى بودجه اى 
حــوزه فرهنــگ و هنر اطــالع داريم، 
حجم بــزرگ تغيير ناگزيــر رخ داده و 
ناهماهنگى هــاى ناشــى از آن را نيز تا 
حــدى طبيعى مى دانيم، با اين وصف در 
روزهاى آتى (ايام كرونا و پســاكرونا)، 
الزم اســت كه همــت مضاعف مديران 
كارشناســان  بدنه  روزافزون  خالقيت  و 
و كارگــزاران حوزه فرهنــگ و هنر به 
ميدان بيايد تا دست در دست فعاالن اين 
حوزه ها، خوراك فكرى و فرهنگى الزم 
براى جامعه فراهــم آمده، فضاى فكرى 
و فرهنگى خانواده ها غنى ســازى شــود 
تا از ايــن ناحيه هزينه هاى محتمِل ديگر 
بخش ها در زمينه آسيب هاى اجتماعى به 

حداقل برسد.

روح ا... صالحى »
 در جمــع متولديــن دهــه 50 و 60 
همدانى كه مى نشــينى نقطه مشترك همه 
آنها، نوستالژى كوچه  و پس كوچه هاى آن 
2 دهه است كه از پس اين گفت وگويشان 
به يك آرامش ذهنى و جمعى مى رســند. 
دوســتى مى گفت انگار همه بچه هاى دهه 
60 همدان در يــك خانه حياط دار، بزرگ 
شــده اند و خاطره هاى  آنان شــبيه به هم 
اســت. البته بى راه نمى گويد چون زندگى 
اجتماعــى و فردى افراد پيــرو بار عاطفى 

است كه محيط براى آنها رقم مى زند.
زندگى افراد يك جامعه برآيند و محصول 
محيط اطراف اوست. هر چقدر اين محيط 
تحت تأثيــر بار عاطفى مشــترك بين افراد 
آن جامعه باشــد؛ نقش پذيرى فرد ساده تر 
خواهد بود. به حجم تالشــى كه افراد در 
دهه محــرم براى پختن نذرى و راه اندازى 
دســته هاى عزادارى انجــام مى دهند نگاه 
كنيد؛ اين حجم فعاليت خودجوش، معنوى 
و صدالبته منظم در هيچ وقت ديگر ســال 
ديده نمى شــود، چرا؟ چون بار عاطفى و 
قلبى كه پشت ماجراست نقش پذيرى فرد 

را تقويت مى كند. 
بد نيســت بدانيم مشاركت اجتماعى اتفاق 
نمى افتد، مگر فرد براى ذخيره ســازى در 
انبــار عاطفه اش، نياز به حضــور در كنار 
ديگران براى نيل و دست يابى به يك هدف 

قلبى پيدا كند.
گئورگ زيمل جامعه شناس آلمانى در كتاب 
«كالنشــهر و حيات ذهنى» از تأثيرات پنهان 

و عميقــى يــاد مى كند كه شــهر بر حيات 
ذهنــى و روانى افراد مى گــذارد. پيامد اين 
امر از نظــر زيمل «بى تفاوتــى»، «دلزدگى» 
و «تحريك ناپذيــرى» تدريجى اســت. در 
شهرهاى بزرگ محرك ها آنقدر زياد مى شوند 
كه فرد نمى داند به كدام يك جواب دهد و در 
اين مسير نخستين چيزى كه از دست مى دهد 
نشانك هاى عاطفى است؛ زيرا نمى تواند در 
انبوه بمباران محرك ها نظم زمانى و قلبى با 

اطرافش برقرار كند.
برند فكرى و فرهنگى، اين روزها از زبان 
مديران شــهرى بسيار شنيده مى شود. برند 
فرهنگى به حس مشتركى گفته مى شود كه 
قرار است به همه دســت بدهد تا همه از 

يك قاعده مشــترك و قلبى پيروى كنند. با 
گسترش شهرنشينى و تبديل به كالنشهر و 
افزايش مهاجرپذيرى از شهرهاى كوچكتر، 
نهادهاى شهر مى كوشــند تك تك افراد را 
وادار كنند تا رفتارى عقالنى داشته باشند و 
به اصطالح از نظم شهرى ايجادشده كيفور 
 شوند. از اين كوشــش نهادهاى مرتبط با 
زيست اجتماعى اســت كه فرد كم كم ياد 
مى گيرد درباره پديده هــاى اطرافش نه با 

قلب، كه با سر(مغز) واكنش نشان دهد.
رضــوان سلماســى، رئيــس كميســيون 
فرهنگــى اجتماعــى شــوراى اســالمى 
ــى را  ــازى فرهنگ ــدان، برندس ــهر هم ش
ــهر در دوره  ــوراى ش ــت هاى ش از سياس
ــازى را در  ــن برندس ــد و اي ــم خوان پنج
2 حــوزه دوســتدار كــودك و شــوراى 
ــد  ــه بدانن ــرد بى آنك ــى ك ــالت معرف مح
نشــانه گذارى هاى  بــه  توجــه  بــدون 
عاطفــى همــه چيــز در حــد كانديداتــورى 
ســازمان  در  كــودك  دوســتدار  شــهر 
ــه  ــد، بى آنك ــد مان ــى خواه يونيســف باق
ــى  ــار عاطف ــردا ب ــل ف ــراى نس ــهر ب ش
تــازه اى توليــد كنــد؛ زيــرا منابــع عاطفــى 
و اقتصــادى محــدود اســت و چنانچــه در 
ــع نباشــيم روزى  صــدد احيــاى ايــن مناب

تمــام مى شــود.
ــال  چنانچــه شــوراى شــهر همــدان به دنب
برندســازى اســت، بايــد محرك هــا را 
ــه  ــد. ب ــى كن ــى خنث ــانه هاى عاطف ــا نش ب
اعتقــاد زيمــل، شهرنشــينان يــاد مى گيرنــد 
ــا  ــى پديده ه ــه برخ ــبت ب ــد نس ــه باي ك

آنهــا  از  يــا  ببندنــد  را  چشم هايشــان 
كمــى فاصلــه بگيرنــد، ايــن مى شــود كــه 
ــزارى  ــاده راه بوعلــى بيشــتر از آنكــه اب پي
بــراى گفت وگــو و تفريــح تبديــل شــود، 
بيشــتر بــه گذرگاهــى تبديــل شــده اســت 
كــه بســيارى برحســب ضــرورت مجبــور 
بــه پيــاده روى در آن هســتند و حــس 
نوســتالژيكى كــه بــا چنــد تنديــس ايجــاد 
ــا و درســت اســت  ــيار به ج ــد بس كرده ان
امــا ايــن تنديس هــا بايــد جنبــه شــخصى 

ــد. ــى باش ــالح همدان و به اصط
نوستالژى ها، يك بار عاطفى عميق در نسلى 
ايجاد مى كنند كه دكتــر ياحقى به جاى واژه 
نوســتالژى تركيــب « دريغ ياد» را پيشــنهاد 
دادند. دريغ و حســرتى بابت از دست دادن 
گذشــته اى كه از بار عاطفى عميق و پربارى 
برخودار اســت و هنوز هم بــا رجوع به آن 

مى توان از اين منبع عاطفى سيراب شد. 
ــا  ــم بســيار ب ــروز مى بيني ــه ام ــى ك همدان
ــاوت  ــود، متف ــنيده مى ش ــه ش ــى ك همدان
دريغ يــادِ  بزرگ تريــن  ايــن  و  اســت 
ــه دل در  ــفيدكرده هايى اســت ك ــوى س م
ــان  ــا چن ــد. قديمى تر ه ــاك دارن ــن خ اي
حــرف  پس كوچه هايــش  و  كوچــه  از 
مــى رود.  قنــج  دلشــان  كــه  مى زننــد 
امــا كســانى كــه از شــهرهاى ديگــر، 
ــدون دريافــت  ســاكن همــدان شــده اند ب
ايــن بــار عاطفــى هســتند و نمــاد و 
وجــود  و  ايجــاد  بــر  دال  نشــانه هايى 
ايــن نوســتالژى در ســطح شــهر همــدان 

نمى بيننــد.

تا اطالع ثانوى وضع اين گونه است

فضاى مجازى
 بستر اصلى توليد و تبادل 
محتواى فرهنگى و هنرى

در روزهاى آتى (ايام كرونا 
و پســاكرونا)، الزم است 
مديران  مضاعف  همت  كه 
بدنه  روزافزون  خالقيت  و 
كارشناســان و كارگزاران 
حــوزه فرهنــگ و هنر به 
دســت  تا  بيايد  ميــدان 
اين  فعــاالن  دســت  در 
حوزه ها، خــوراك فكرى و 
جامعه  براى  الزم  فرهنگى 
فكرى  فضاى  آمده،  فراهم 
خانواده هــا  فرهنگــى  و 
اين  از  تا  شود  غنى سازى 
ناحيــه هزينه هاى محتمِل 
زمينه  در  بخش هــا  ديگر 
به  اجتماعى  آســيب هاى 

حداقل برسد

همدانى كه امروز مى بينيم 
بسيار با همدانى كه شنيده 
و  است  متفاوت  مى شود، 
دريغ ياِد  بزرگ ترين  اين 
ســفيدكرده هايى  موى 
است كه دل در اين خاك 

دارند

منابع عاطفى همدان و برند فرهنگى
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يك ميليون واكسن آنفلوآنزا وارد كشور مى  شود
 رئيس جمعيت هالل احمر اعالم كرد كه يك ميليون ويال واكســن آنفلوآنزا وارد 

مى شود تا هر 2 بيمارى آنفلوآنزا و كرونا را به صورت همزمان نداشته باشيم.
به گزارش ايرنا، كريم همتى گفت: با توجه به شيوع كرونا در كشور، تمهيدات الزم در 
زمينه مقابله با آن انديشيده شده است و واردات واكسن را در دستور كار داريم كه در 

مرحله نخست يك ميليون ويال واكسن را وارد مى كنيم.
وى توضيح داد كه كارهاى اوليه انجام شده و به هر مقدار كه نياز باشد واكسن از سوى 
جمعيت هالل احمر وارد خواهد شــد تا هر 2 بيمارى آنفلوآنزا و كرونا را به صورت 
همزمان نداشــته باشيم و حداقل در افراد پرخطر كمترين ميزان بيمارى را داشته باشيم 

تا بتوانيم بر هر 2 بيمارى فائق بياييم.

دانش آموزان موظفند در كالس آنالين 
«لباس رسمى» بپوشند

 مديركل انجمــن اوليا و مربيان وزات آموزش و پــرورش گفت كه دانش آموزان 
موظفند با لباس رســمى در كالس هاى آنالين شركت كنند. به گزارش ايسنا، نورعلى 
عباسپور درباره تهيه لباس فرم براى دانش آموزان گفت: در آئين نامه اجرايى مدارس كه 
در دستور كار مديران مدارس است، به صراحت آمده كه تصميم گيرى درباره لباس فرم 
دانش آموزان با شــوراى مدرسه است. در سال هاى گذشته هم هيچ گونه اجبارى براى 
تهيه لباس فرم نبود اما چهارچوبى مشــخص شــده كه با عرف جامعه مغاير نباشد و 
متناسب با فرهنگ دينى و ملى باشد. وى ادامه داد: تصميم گيرى درباره اينكه دانش آموز 

چه لباسى بپوشد كه عرف رعايت شود به شوراى مدرسه واگذار شده است.

پرداخت 3600 ميليارد ريال تسهيالت به طرح هاى 
درآمدزاى دهيارى ها

 معاون امور دهيارى هاى ســازمان شــهردارى ها و دهيارى ها اعالم كرد كه از سال 
1395 تاكنون 3 هزار و 600 ميليارد ريال تسهيالت به 949 طرح درآمدزاى دهيارى هاى 

29 استان كشور مصوب و پرداخت شد.
ســعيدرضا جندقيان بيدگى در گفت وگو با ايرنا افزود: به منظور توانمندســازى نهاد 
دهيارى، ايجاد منابع درآمدى پايدار، رونق اقتصادى و ايجاد اشتغال در مناطق روستايى 
در چارچوب تفاهم نامه همكارى مشــترك با پست بانك ايران از سال 1395 تاكنون 3 
هزار و 600 ميليارد ريال تسهيالت به 949 طرح درآمدزاى دهيارى ها 29 استان كشور 

مصوب شده است.

پرسش هاى كرونايى كودكان 
را پاسخ دهيد

 كمك به كودكان در كنار آمدن با استرس و محافظت از آنها درباره 
هرگونه هيجان شديد در مواجهه با ويروس كرونا بسيار مهم است، به 
پرســش هاى آنها پاسخ دهيد و حقايق مربوط به آن را را به روشى كه 

كودكان مى توانند درك كنند به اشتراك بگذاريد.
يك روانپزشــك در گفت وگو با ايرنا افزود: طبيعى است كه در ميان 
طيف گســترده اى از ساير واكنش هاى عاطفى، در شرايط فعلى كرونا 
موجب احســاس اســترس، اضطراب يا ناراحتى كودكان مى شــود 
درحالى كه انجام كارى خالقانه مى تواد اين عارضه را از آنها دور كند.

ســينا رضامنش اظهار كرد: براى گفت وگو با فرزندان درباره شــيوع 
كرونا وقت بگذاريد، به عكس العمل هاى آن ها به شكلى حمايتى پاسخ 
داده، به نگرانى هاى آنها گوش دهيد و به آنها اطمينان دهيد كه تحت 

مراقبت، توجه و پشتيبانى بوده و در امان هستند.
وى تأكيد كرد: كودك را تشويق كنيد كه درباره اتفاق ها و ترس هايش 
صحبت كند و با صبر و حوصله به آنها گوش دهيد، به وى بگوييد كه 
تجربه احساسات مختلف مانند ترس در اين شرايط طبيعى است. به 

كودكان با زبانى ساده و قابل فهم اطالعات درست بدهيد.
بــه گفته وى، به عنوان مثال به آنها بگوييد احتمال ابتال به يك بيمارى 
شبيه سرماخوردگى وجود دارد و برخى افراد بيمارى هاى شديدترى 
مى گيرند، پس الزم اســت مراقبت كنيم و بــه توصيه هاى الزم مانند 
ماندن در خانه عمل كنيم تا مريض نشــويم. اما كودك را نترســانيد. 
مثال نگوييد اين اوضاع خيلى خطرناك و وحشــتناك است و امكان 

دارد كه همه بميرند.
رضامنش ادامه داد: اگر يكى از نزديكان به دليل ويروس كرونا مجبور 
به بسترى يا قرنطينه شــد، ديگر اعضاى خانواده يا پرستار كودك در 
منزل با اطمينان بخشى براى كودك توضيح دهند كه وى حالش خوب 
نيست و بايد در بيمارستان بسترى شود تا پزشكان به وى كمك كرده 
تا حالش بهتر شــود. در شرايط بحران و استرس شيوع ابتال به كرونا، 
قرنطينه و بسترى شدن، با كودك تماس تلفنى و ويدئويى داشته باشيد 
و به آنها اطمينان دهيد كه همه چيز مرتب است و اجازه ندهيد دچار 

استرس شوند.
اين روانپزشــك تصريح كرد: در دوران بــاردارى بدن دچار تغييرات 
ايمنى مى شــود و اين مى تواند زنان باردار را نســبت به بيمارى هاى 
ويروســى از جمله ويروس كرونا حساس تر سازد، اگر باردار هستيد 
بايد تمام نكات پيشگيرى از كرونا مثل شستن مرتب دست ها، ماندن 
در منزل و دورى از افرادى كه ممكن است بيمار و ناقل ويروس كرونا 

باشند را رعايت كنيد. 
به گفته رضامنش، اضطراب خود را به عنوان بخشــى از احساســات، 
مالحظات و واكنــش طبيعى تلقى كنيم، در عين حال يادمان باشــد 
كه اين ها صرفا تفكرات و احساســاتى هســتند كه قرار نيست مسير 
زندگى مان را تغيير دهند، هــر روز حدود 30 دقيقه به ذهنمان اجازه 
دهيــم اين نگرانى ها را تحليل كند و به اين ترتيب مهارت در زندگى 

كردن در لحظه كنونى را در بقيه ساعات روز به دست آوريم.
وى افزود: با ماندن در منزل از اين بازده زمانى اســتثنايى براى تمركز 
بر وجود خود و خانواده مــان و انجام كارهاى به تعويق افتاده بهترين 
اســتفاده را ببريم، يادمان باشد خيلى وقت ها نگران اين بوديم كه  اى 
كاش وقت كافى داشتيم، در قرنطينه هم برنامه روزانه منظم براى انجام 

كارها داشته باشيم.
اين روانپزشك افزود: به رژيم غذايى و عادت هاى خواب خود توجه 
كنيــم و خود را بــا پرداختن به ذهن آگاهى، مديتيشــن، تكنيك هاى 
آرام سازى، يوگا، دعا و شيوه هاى مشابه آرامتر كنيم، به عالوه، نكاتى 
مانند پرهيز از مصرف الكل، دخانيات و مصرف مواد اهميت ويژه اى 
دارنــد و درصورت وجــود بيمارى روانى زمينــه اى مصرف دارو را 

فراموش نكنيم. 

شهروند: 45 ميليون عضو خانواده كارگرى در انتظار تصميم دولت 
 نوبت رو رعايت كنن تا دستشون به دولت برسه!!

ايران: اگر برجام نبود؟
 كرونا هم با موسيقى و شادى مى اومد!!
شهروند: حال و روز موسيقى در پساكرونا؟

  احتماال نت ويروسى بهش اضافه بشه!!
تجارت: بازار مسكن با شعار و هياهو آرام نمى شود

  بدون شرح!!
اعتماد: مراكز تجارى غيرضرورى تهران دوباره تعطيل شد

  تهرانى ها كرونا رو سوار اسب كردن تا بر بازارشان بتازد؟!
شهروند: 40 درصد بيماران كوويد 19 فاقد عالمت هستند

 عالمتشــونو دادن به مأمور مخصوص ميتى كومان ببره به همه 
شهرها بچرخونه!!

اقتصاد پويا: شادى پر از غم در جوانان
  از كرونا دعوت كن بياد همه مشكالت جوانان رو حل كنه!!

اطالعــات: دســتگاه هاى نظارتى بايــد از نوســان بى دليل قيمت ها 
جلوگيرى كنند

ــا  ــه قيمت ه ــن ب ــيدن نمى تون ــتكش پوش ــون دس   دستش
ــن!! دســت بزن

ايران: رئيس جمهور: نهادهاى نظارتى قيمت ها را كنترل كنند
 بدون شرح!!

همشهرى: سايه سنگين كرونا بر سر جان
 فعال چترشو آورده سايه تو راهه!!

شرق: نه از اصالح طلبى عبور مى كنيم نه از آن عقب مى نشينيم
 معلومه مى خواى نخوديه اصالحات باشى!!

گل ورزشى: شــجاع خليل زاده: اميدوارم بيرانوند تو اين اوضاع زود 
برنگردد

 چرا؟ مى خواى كرونا بگيره يا نگيره؟؟
اصالحات: ظريــف: چينى ها پيش نويس خود را بر مبناى پيش نويس 

ما ارائه كردند
 با اين تفاوت كه مال اونا حقيقيه مال ما مجازى!!

جزئيات استخدام 25 هزار نيروى جديد 
در آموزش و پرورش

 مديــركل امور ادارى و تشــكيالت وزارت آمــوزش و پرورش 
جزئيات اســتخدام 25 هــزار معلم جديــد را در آموزش و پرورش 

تشريح كرد.
به گزارش ايرنا، يارمحمد حســين بُر با اشاره به تعيين تكليف معلمان 
حق التدريس در 13 شهريور 97 اظهار كرد: براساس آن قانون، مكلف 

هستيم تا پايان برنامه ششم همه مشموالن را جذب كنيم.
حسين بر گفت: 58 هزار و صد نيروى حق التدريس تا پايان سال 1400 

جذب آموزش و پرورش مى شوند.
وى افزود: 4 گروه داشتيم كه از بين آنها آموزشياران و آموزش دهندگان 
نهضت سوادآموزى بر اســاس متن قانون و آئين نامه اجرايى ملزم به 
شركت در يك آزمون داخلى هستند، از اين رو اين آزمون هفته گذشته 
برگزار شــد. حسين بُر تصريح كرد: پس از اعالم نتيجه بر اساس 25
هــزار و 497 مجوزى كه ســازمان ادارى اســتخدامى صادر كرده و 

همچنين امتيازات كسب شده، اين افراد جذب مى شوند.
وى در ادامه افزود: «پذيرفته شــدگان طبــق آئين نامه اجرايى بايد يك 
دوره مهارت آموزى در دانشــگاه فرهنگيان را سپرى كنند؛ بنابراين از 
پيش فرم امتيازبندى را تنظيم و به اســتان ها ارسال كرديم تا امتيازات 
نيروهاى حق التدريس، آموزشــياران نهضت ســوادآموزى و مربيان 
پيش دبستانى براساس قانون دانشگاه فرهنگيان محاسبه و لحاظ شود.

مديــركل امور ادارى و تشــكيالت وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ســابقه همكارى با آموزش و پرورش، مدرك تحصيلى، ارتباط رشته 
تحصيلى با رشته تدريس و ... از جمله مواردى است كه در امتيازبندى 

لحاظ مى شود.
وى درباره تعداد معلمان حق التدريس كه اكنون در آموزش و پرورش 
مشغول تدريس هستند، اظهار كرد: 58 هزار و صد نفر از همكارانمان 
جزو اين گروه ها هستند، بر اساس قانون تفسيرى كه به تازگى مصوب 
شــد، 30 هزار نفر ديگر به اين دامنه اضافه خواهد شد؛ بنابراين تا 2

ســال ديگر عالوه بر جذب اين 25 هزار و 497 نفر، با مجوزهايى كه 
دريافــت خواهيم كرد اين تعداد را هم جذب مى كنيم. تا پايان ســال 

1400 مكلف به جذب اين گروه هستيم.

آسيب وسواس كرونا 
خطرناك تر از خود بيمارى است

 يك اســتاد دانشگاه بيان كرد كه وسواس ناشى از كرونا و مراقبت 
بيش از حد نه تنها در پيشگيرى اثربخش نيست بلكه با تضعيف سيستم 

ايمنى بدن در ايجاد يا تشديد ساير بيمارى ها مؤثر است.
خليل على محمدزاده، در گفت وگو با مهر، افزود: يكى از مسائل مهم 
در پيشــگيرى از بيمارى ها، رعايت اصول و مبانى ســالمت روان در 
گفت وگوهاى عمومى و رسانه اى است. همان طور كه سالمت روان در 
سالمت جسم تأثير دارد رعايت نكردن بهداشت روانى هم در ايجاد يا 

تشديد بيمارى هاى جسمى نقش دارد.
وى عنــوان كرد: اضطراب و تــرس از كرونا تا جايى كه هيجانات را 
كنترل و كوويد 19 را مديريت كند، عقالنى است ولى اگر از حد خود 
خارج شود يا شكل افراطى به خود بگيرد، نه تنها در پيشگيرى اثربخش 
نيست بلكه با تضعيف سيستم ايمنى بدن در ايجاد، تسريع يا تشديد 

ساير بيمارى ها خطرساز است.

 «خانم اكبرى، خانــم رحمتى و خانم 
دى آبــادى بفرماييــد»؛ ايــن نمونه اى از 
گفت وگوى منشــى يك متخصص زنان و 
زايمان در شــهر همدان است. همزمان 3 
بيمار با مشكالتى مختلف وارد مطب خانم  
متخصص مى شــوند و هنوز يك ربع زمان 
نگذشــته كه 3 بيمار خارج و 3 بيمار ديگر 

براى ويزيت صدا مى شوند. 
بيمار مجبور اســت نزد 2 بيمار ديگر كه 
محرم اسرار او نيســتند مشكالت خود را 
بازگو كند درحالى كــه ديگران نيز به اين 
بايد  همچنين  مى دهند،  گوش  مشــكالت 
بسيار خالصه از مشكالت و عالئم بيمارى 
صحبت شود؛ زيرا بيماران بسيارى در صف 
انتظار هستند و وقت پزشك محدود است. 

مبلغ 62 هــزار و 400 تومان هزينه همين 
ويزيت اســت كه توســط بيمار پرداخت 
مى شــود، درحالى كه با پرسش هاى مطرح 
نشــده و ذهنى مبهم از مطب بازگشــته و 
احتماال بايد دست به دامان اطالعات ضد 
و نقيض اينترنت براى پاسخ ابهامات باشد.

حق  بر  شــهروندى  حقوق  منشــور  در 
سالمت مردم تأكيد شده و از آن به عنوان 
مبناى حقوق شــهروندى ياد شده است، 
اين يك حق ذاتى از حقوق بشرى است 
نيست.  اعطاكردنى  و  كردنى  ســلب  كه 
حقى كه در قانون اساســى و در قوانين 
عادى و اسناد باالدستى به آن توجه ويژه 

شده است. 
 حق سالمت نيازمند نظارت

حق سالمت مبناى دسترسى مردم به خدمات 
ســالمت بوده و ابعــاد گســترده اى از حق 
دسترســى به پزشك، دارو، درمان و بهداشت 
گرفته تا حق دسترســى به غذاى سالم و حق 
حفــظ احترام و كرامت در سيســتم خدمات 
سالمت و نيز حق پرداخت عادالنه و تحميل 
نشدن هزينه هاى اضافه براى گرفتن خدمات 

بهداشتى و درمانى را دارد.
به گزارش همدان پيام، در ســطح همدان زمينه 
براى خدمت رسانى به بيماران مى تواند به نحوى 
بسيار شايسته تر صورت گيرد اما به نظر مى رسد 

اراده اى براى بهبود شرايط وجود ندارد. 
از سيســتم نوبت دهى پزشــكان كه همچنان 
به صورت ســنتى انجام مى شــود، درحالى كه 
امكان آنالين شــدن آن وجود داشته تا كمبود 
صندلى و امكانات اوليه در مطب پزشــكانى 

كــه داراى درآمدهاى كالن هســتند به عنوان 
چالش براى بيماران محســوب مى شوند، هر 
چند بررســى تمام اين موارد در يك گزارش 
نمى گنجد. در اين گزارش حرمت بيمار  عنوان 
موضوع مهمى كه همواره فراموش شده است، 

مورد تحليل و بررسى قرار مى گيرد.
 مجازات براى ويزيت گروهى 

بر اساس مشاهدات خبرنگار همدان پيام يكى 
از مشــكالت بيماران در مطب هاى پزشكان 
مطرح همدان، ويزيت گروهى است برخالف 
اينكه در قانون بر ويزيــت انفرادى بيمار در 
راســتاى تكريم او تأكيد بســيار شده و حتى 
براى متخلفان مجازات پيش بينى شده است، 
در برخى مطب ها پزشــك بيش از 3 بيمار را 

همزمان ويزيت مى كند. 
اين امر در مطب پزشــكان صاحب اســم و 
رسم شايع تر اســت، البته بيمار به دليل اعتماد 
به پزشك متخصص حاضر است اين شرايط 
را تحمــل كند و قيد معــذب بودن نزد ديگر 

بيماران را بزند.
ممكن اســت بيمار با حقوق شهروندى خود 
آشنايى كافى داشته باشــد اما به دليل مذكور 
كرامت را فــداى احتمال درمان بيمارى خود 
كرده و در هيچ مرجعى ثبت شكايت يا انتقاد 
از اين بخش از عملكرد پزشك نداشته باشد.

هم اكنون در راســتاى تكريم ارباب رجوع در 
بسيارى از مشاغل شماره تماس و سامانه هايى 
به منظــور ثبت گزارش تخلفــات به صورت 

ناشناس براى بررسى اعالم شده و به صورت 
گســترده به اطالع عموم رسانده مى شود، اما 
در اين حــوزه در مطب ها آن گونــه كه بايد 
اطالع رسانى نشــده است درحالى كه به عنوان 
يك راهكار مى تواند اين شرايط غيرقانونى را 

بهبود بخشد.
 بيش از 90 درصد ويزيت ها 

در همدان انفرادى است 
در اين زمينه رئيس نظام پزشكى استان همدان 
مى گويد: ويزيت گروهى ممنوع اســت؛ زيرا 
حقوق بيمار بايد حفظ شود، در سطح همدان 
در بيــش از 90 درصد مطب هــا، ويزيت ها 
به صــورت انفرادى و با درنظر گرفتن حرمت 
بيمار انجام مى شود اما در مواردى كه اين امر 

رعايت نشود تذكر داده مى شود. 
عليرضا مدركيان ادامه مى دهد: مشكل در اين 
زمينه در فرهنگ عمومى مردم  نيز ريشه دارد؛ 
به طورى كه اگر پزشــكى حرمت آنها را حفظ 
نمى كند و به صورت گروهى ويزيت را انجام 
مى دهد نبايد مورد اســتقبال و مراجعه بيشتر 

مردم قرار گيرد. 
وى افزود: در تعداد پزشكان داراى تخصص 
و فوق تخصص در همــدان كمبودى وجود 
ندارد اما براى مثال اصرار هست كه تنها براى 
ويزيت و درمان به 5 پزشك متخصص زنان و 
زايمان مراجعه شود كه اين امر به طبع شلوغى 
مطب و احتمال ويزيــت گروهى را افزايش 

مى دهد. 

مدركيان با اشــاره به ويزيت سرپايى روزانه 
20 هزار بيمار در شــهر همــدان ادامه داد: به 
اعتقاد مــن نمى توان براى هــر ويزيت يك 
زمان مشــخص مثال 15 دقيقه مقرر كرد؛ زيرا 
ممكن اســت از ويزيت تا تجويز نسخه براى 
يك بيمار بر اســاس شرح حال و نوع بيمارى 
او 5 دقيقه زمان صرف شود و براى يك بيمار 
ديگر 20 دقيقه، اما قطعا در مطب ها به بيماران 
توجه كافى مى شود و به پرسش هاى آنها پاسخ 

گفته مى شود. 
وى افزود: در ســال گذشــته تعداد شكايات 
مردمى صد مورد بوده است كه اين امر بيانگر 
ميزان رضايت مردم است. همچنين 400 مورد 
بازرســى از مطب ها توســط 2 بازرس نظام 

پزشكى انجام شده است.
رئيس نظام پزشكى اســتان همدان ادامه داد: 
منشور حقوق بيمار و شــماره تماس روابط 
عمومى نظام پزشكى استان در مطب ها وجود 
دارد كه مردم را از حقوق شان مطلع مى سازد.

در اين ميان خأل ورود دســتگاه هاى نظارتى 
وجود دارد، به طورى كــه در مطب ها راه هاى 
پيگيرى حق شــهروندى در حوزه ســالمت 
به صورت شــفاف اعالم نشده و دستگاه هاى 
فراســازمانى به اين حــوزه ورود نكرده اند، 
اين امر الزمه ارتقاى وضعيت حق ســالمت 
در جامعه اســت، همچنين در شرايط بحرانى 
كنونى با شيوع ويروس كرونا اين مهم نيازمند 

توجه جدى ترى است.

 پيچيدگي رفتار انســان كه به پيچيدگي، 
تالطم، آشــوبزدگي و تعامــالت اجتماعي 
منتهي شــده درك مســائل را بيش از بيش 
دشوار كرده اســت. در چنين شرايطى هيچ 
تصميم مناســبي بدون داشتن درك و تصور 
صحيــح از موقعيــت و محل قــرار گرفتن 

تحليلگر و تصميم گير اتخاذ نخواهد شد. 
در واقع، آنچه به عنــوان نظريه امنيتي مطرح 
اســت بياني توضيحي از يك موقعيت، يعني 
نســبت صاحب رويكرد با خود و غيرخود 
اســت. ســطوحي از اين موقعيت شناســي 
بســيار بنيادي به جنبه هاي هستي شناسانه يا 
معرفت شناسانه بازمى گردد، سطوحي ديگر به 
اليه هاي عيني ترجيحات زندگي بشر نزديكتر 
مي شود كه همان سطح تماس حوزه سياست، 

اجتماع و امنيت است. 
هر نظام سياســي مهم ترين و اساســي ترين 
وظيفه خويش را ايجاد، حفظ و ارتقاي امنيت 
ملي مي داند و با هرگونه تهديد كه امنيت آن 
را به مخاطره اندازد، مقابله مي كند. در واقع، 
دفع خطرها و تهديدها توسط هر نظامي امري 
معقول و پسنديده است. چنانچه نظام ها قادر 
به تحقق اين مهم نباشند، تحقق اهداف ميسر 
نمي شود؛ بنابراين بررسي مقوله امنيت در هر 
نظام سياسي در سرلوحه اهداف آن نظام قرار 
دارد. از آنجا كه اسالم به انسان و سعادت او 
اهميت مي دهد، به اين مقوله بيش از ســاير 
مكاتب توجه نشــان داده و به عنوان تكليفي 
الهي، كارگزاران نظام سياســي را موظف به 

تحقق آن كرده است.
  امنيت از ديدگاه قرآن و ائمه

جايگاه و ارزش امنيــت در قرآن و روايات 

گذشته كه دولت در اســالم برآيند نيازها و 
احتياجات واقعى مردم است و بر اين اساس 
كشف اولويت يك وظيفه بر ساير وظايف از 
منظر دينــى، نيازمند مراجعه به متون دينى و 
استخراج اساسى ترين و بنيانى ترين مطالبات 
و احتياجــات مردمــى از البــه الى آيات و 

روايات است.
انواع امنيتانواع امنيت

امنيت داراي انواع و اقسامي است كه بايد همه 
انواع آن تأمين گــردد و در غير اين صورت، 
آرامش و اطمينان خاطر مردم فراهم نمي شود. 
در اينجا به مهم ترين گونه هاي امنيت كه در 

جامعه الزم است، اشاره مي گردد.
  امنيت فردي

حالتي اســت كه در آن فرد فــارغ از ترِس 
آســيب رسيدن به جان يا مال يا آبروي خود 

زندگي كند.
 امنيت خانواده

منظور از امنيت خانواده اين است كه خانواده 
و اعضاي آن باكمال امنيت و بدون نگراني از 

آينده زندگي كنند.
 امنيت اجتماعي 

حالت فراغت همگانــي از تهديدهاي داخلي 
و خارجي اســت كه مردم يك كشــور و يك 
شهر با اطمينان خاطر نسبت به آينده به فعاليت 
بپردازند. اين نوع امنيت در بسياري از كشورها 
وجود ندارد و مردم با ترس و اضطراب نسبت 
به آينده به ســر مي برند. مردم افغانستان به ويژه 
سال ها اســت كه از اين جهت رنج مي برند و 

تضميني نسبت به آينده وجود ندارد.
 امنيت ملي 

مقصود اين اســت كه ملتي فارغ از تهديد از 

دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي، 
يا خاك خود به سر برد. حفظ سرزمين، مردم، 
ارزش هاي ملي و ... از جمله مؤلفه هاي مؤثر 
در تــالش براي فراهم ســاختن امنيت ملي 
هستند. امروزه بسياري از كشورها در ايجاد 
امنيت ملي مطمئن براي ملت و سرزمين خود 
دچار مشكل هستند. افغانســتان در شرايط 
امروزي از تأمين امنيت ملي عاجز و دست به 
دامان بيگانگان برده است. درحالي كه چنين 
كاري در دراز مدت برخالف منافع كشــور 
و آئين اسالمي اســت. به هرصورت، امنيت 
ملــي از مهم ترين نوع امنيت اســت و براي 
رشد و تأمين آن براي تعالي كشور ضرورت 

انكارناپذير دارد.
 امنيت نظامي

اين نوع امنيت در قالب امنيت اجتماعي و 
امنيت ملي هم قابل بيان اســت و درواقع 
اگر نــگاه كنيم، از عناصــر مهم در ايجاد 
امنيت از هر نوع آن به شــمار مي آيد؛ زيرا 
بدون توان نظامي و اردوي منظم و مدرن 
ملي، نمي توان امنيت را در كشور به وجود 
در  امروزه  كه  همه جانبــه اي  تالش  آورد. 
زمينه تســليحات پيشــرفته نظامــي مانند 
انــرژي هســته اي وجــود دارد، به خاطر 
امنيت نظامي اســت تا از گزند كشورهاي 
رقيب مصون باشد. خريد ميلياردي اسلحه 
و تجهيزات نظامــي در حقيقت مقدمه اي 
براي تأميــن امنيت نظامــي و به دنبال آن 
امنيت اجتماعي و ملي است. هدف اصلي 
ايــن مقالــه پرداختن به امنيــت نظامي و 
اين  در  اسالم(ص)  پيامبر  اســتراتژي هاي 
زمينه اســت؛ زيرا با تأمين امنيت مطمئن 

نظامي و حفاظت از ســرحدات كشــور، 
ديگر انواع امنيت نيز تأمين مي شود.

 امنيت پايدار
جــرج كنان، امنيت پايــدار را امنيت ملي به 
عالوه امنيت انســاني مي داند و معتقد است 
كه براي اســتقرار امنيت پايدار نه تنها بايد به 
امنيت دولت هاي ملــي تمركز كرد و حفظ 
تماميت ارضي، اســتقالل و امنيت داخل آن 
را مدنظر قرار داد، بلكه بايد به امنيت انساني 
هم توجه كرد كه امنيت افراد و اعضاي جامعه 
اســت. در اين ديدگاه اگرچه امنيت ملي و 
امنيت انســاني با هم سازگارند، در عين حال 
از يكديگر متمايزنــد. از جمله اين تمايزات 

عبارت است از:
امنيت ملي بــر امنيت دولت ها تمركز دارد و 
مشــتري آن دولت است، ولي امنيت انساني 

متمركز بر افراد است.
امنيت ملي بر توانايي حفظ امنيت شهروندان 
از تهديدهاي خارجي تأكيد دارد، درحالي كه 
در امنيت انســاني بر مديريــت تهديدها و 
چالش هايي كــه ممكن اســت از خارج يا 
داخل كشور براي مردم به وجود آيد، تمركز 

مي شود.
 نتيجه گيرى

و  مكاتــب  كــه  امنيتــى  راهبردهــاي  از 
صاحب نظران اين حــوزه در عصر حاضر و 
ادوار گذشته ارائه كرده اند، اين واقعيت تلخ 
استنباط مى شود كه اين راهبردها در راستاي 
تأميــن منافع حزب يا گروهي خاص تدوين 

شده اند. 
*  پيام زمانى
كارشناسى آموزش و پرورش ابتدايى

حقوق اساتيد دانشگاه آزاد
 20 درصد افزايش يافت

 معاون توســعه مديريت و منابع دانشگاه آزاد اسالمى با اشاره 
به ابالغ دســتورالعمل افزايش حقوق و مزاياى سال 99 اعضاى 
هيأت علمى و غير هيــأت علمى از افزايش 20 درصدى حقوق 

اساتيد خبر داد.
به گزارش مهر، مجيد مشكينى «دســتورالعمل افزايش حقوق و 
مزاياى سال 99 اعضاى هيأت علمى و غير هيأت علمى دانشگاه 
آزاد اسالمى» را به رؤساى اســتان ها، واحدها و مراكز آموزشى، 
معاونان توسعه مديريت و منابع و خزانه داران استان ها و واحدهاى 

دانشگاه آزاد اسالمى ابالغ كرد.
براساس اين بخشــنامه، حقوق و مزاياى اعضاى هيأت علمى و 
غير هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى از تاريخ يك فروردين ماه با 
احتساب مبلغ ثابت پرداختى ميانگين 20 درصد نسبت به سال 98

افزايش يافته و قابل پرداخت است.
همچنين مبلغ ثابت 3 ميليون و 200 هزار ريال در احكام سال 98، 

كماكان در سال 99 نيز پايدار خواهد بود.

همدان پيام از مطب هاى همدان گزارش مى دهد 

ويزيت گروهى ممنوع است 

امنيت پايدار جامعه اسالمى از ديدگاه مقام معظم رهبرى
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افزايش نرخ سود بانكى
 بازار ارز را آرام مى كند؟

 افزايش نرخ دالر به حدود 23 هزار تومان در صرافى هاى بانكى و 
24 هزار تومان در بازار آزاد، مسير را براى افزايش نرخ سود سپرده ها 

باز كرد.
نرخ دالر از ابتداى امســال تاكنون با افزايش حــدود ده هزار تومان 
مواجه شــده است؛ به طورى كه از كانال 14 هزار تومان در روز پايانى 
اسفند 98، درحال حاضر در بازار آزاد وارد كانال 24 هزار تومان شده 

است.
مســبب افزايش نــرخ دالر در بازار به اعتقاد تحليلگــران اقتصادى، 
نقدينگــى 2 هزار و 600 هزار ميليارد تومانــى، محدوديت در ورود 
ارز به كشور به دليل تحريم ها و در عين حال كاهش قيمت نفت اعالم 

مى شد.
با اين حال، كارشناسان از ابتداى زمان صعودى شدن نرخ ارز در بازار، 
با دادن پيشــنهاد افزايش نرخ سود بانكى، تأكيد بر كنترل و مديريت 

بازار ارز داشتند.
 نرخ بهره منفى، بازارها را برهم زد

كارشناســان عنوان مى كردند، نرخ بهره منفى، بازار دارايى ها از جمله 
بورس و مسكن را باد كرد و موجب برهم خوردن بازار ارز شد. بر اين 
اساس، بانك مركزى براى تحقق هدف تورمى، بايد جسارت افزايش 

نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد.
به اعتقاد ســيامك قاســمى، اقتصاددان، نرخ ســود 15 درصدى در 
شرايطى كه مركز آمار ايران، تورم را 30 درصد اعالم مى كند، اين پيام 

را براى مردم دارد: «پول خود را در بانك نگذاريد.» 
به گفته وى، وقتى نرخ ســود بانكى 15 درصد و نرخ تورم 30 درصد 
اســت، يعنى نرخ سود بانكى واقعى در اقتصاد ايران منفى 15 درصد 

است.
قاسمى عنوان مى كند: درحال حاضر نشانه اى كه اقتصاد ايران در حوزه 
سياست هاى پولى به مردم مى دهد، اين است كه به بازارهاى مختلف 

بريزيد.
 نرخ سود چقدر شد؟

بر همين اساس، بانك مركزى در اقدامى تازه، نرخ سود بانكى را باال 
برد. طبق تصميم اعضاى شــوراى پول و اعتبار، سقف سپرده گذارى 
يك ســاله از 15 درصد به 16 درصد افزايش يافت. همچنين شــورا 
تصميم گرفت به بانك ها اجازه دهد با نرخ ســود 18 درصد به افتتاح 
حساب با سررسيد زمانى 2 ساله اقدام كنند. عالوه بر اين، مجوز افتتاح 
حساب با سررسيد زمانى 3 ماهه نيز براى بانك ها صادر شد. نرخ سود 
درنظر گرفته شده براى اين دوره زمانى 12 درصد است. البته بيشترين 
افزايش نرخ براى سپرده گذارى با سررسيد 6 ماهه است. سياست گذار 
با افزايش 3 واحد درصدى، نرخ ســود ســپرده گذارى 6 ماهه را 14

درصد تعيين كرده است.
سياست گذار پولى انتظار دارد اين تصميم كمك كند از التهاب بازارها 

كاسته شده و روند انبساطى نقدينگى تعديل شود.
 تغييرات تصميم گيرى در نرخ سود بانكى چگونه بود؟

پس از التهابات ارزى سال 97، نرخ سود سپرده ها به شكل غيررسمى 
تا محدوده 18 تا 20 درصد افزايش يافته بود. از اين بُعد مى توان گفت 
كه با بازگشــت به مصوبه گذشته و نرخ ســود 15 درصد، نرخ سود 

بانكى در عمل 3 تا 5 درصد كاهش يافت.
البته در تيرماه 95 تصميم گرفته شد كه نرخ سود بانكى به 15 درصد 
كاهش يابد. اين تصميم به اجرا گذاشــته شــد، اما وجود مؤسسات 
مالى غيرمجاز موجب شــد بازى نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، 
مؤسســات مالى غيرمجاز براى جذب هرچه بيشتر سپرده هاى مردم، 
نرخ ســود خود را باالتر از 15 درصــد درنظر گرفتند و همين عامل 
موجب شــد تا بانك ها نيز براى فرار از شكســت، مجبور شوند نرخ 
ســود پرداختى خود را افزايش دهند و پروژه كاهش نرخ سود به 15

درصد عمال با شكست مواجه شد.
به گزارش خبرآنالين، دوباره، در دوم شهريورماه 1396 شوراى پول 
و اعتبار تصويب كرد كه از 11 شــهريور همان سال تمامى بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى نرخ سود على الحساب يكساله را 15 درصد و سود 
سپرده هاى كوتاه مدت را ده درصد در نظر بگيرند. اين اتفاق درحالى 

رقم مى خورد كه اين بار خبرى از مؤسسات مالى غيرمجاز نبود.
گزارش ها نشان مى دهد بازگشت به تصميم سال 1395، يك تغييراتى 
را در حســاب هاى كوتاه مدت و بلندمدت ايجــاد كرد؛ به طورى كه 
سپرده گذاران، پول هاى خود را از حساب هاى بلندمدت خارج كردند 
و در حســاب هاى كوتاه مدت با سياليت بيشــتر قرار دادند. رفته رفته 
واگرايــى حســاب هاى كوتاه مدت از بلندمدت بيشــتر شــد و اين 

نشان دهنده آن بود كه پول ها درحال خروج از بانك ها بودند.

رئيس اتحاديه قصابان همدان:
انتظارى براى كاهش قيمت گوشت 

ديده نمى شود
 همچنان بــا روند صعودى 
روبه رو  منجمد  گوشت  قيمت 
هســتيم و اين قيمت ها نسبت 
پيدا  افزايش  گذشــته  هفته  به 

كرده است.
همدان  قصابان  اتحاديه  رئيس 
كاهش  بــراى  انتظارى  گفت: 
قيمت گوشــت ديده نمى شود 
بلكه قيمت هــا درحال افزايش 
اســت كه هم اكنون گوشــت 

منجمد در بازار به قيمت 70 هراز تومان فروخته مى شود.
اكبر سپهرى وفا در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: قيمت گوشت منجمد 
در هفته گذشته بين 57 تا 58 هزار تومان بوده است و هم اكنون به 70
هزار تومان رســيده و  دليل آن اين است كه با ارز آزاد و بدون كنترل 

فروخته مى شود.
وى در ادامه اظهاركرد: قيمت گوشــت گوســفندى مخلوط در بازار 
همدان بين 90 تا 92 هزار تومان، گوشــت گوساله 90 هزار تومان و 
گوســفند زنده بين 86 تا 90 هزار تومان در هفته جارى عرضه شده 

است.
ســپهرى وفا خاطرنشان كرد: قيمت گوســفند زنده در اوايل سال 98
با قيمت ســالجارى برابرى مى كند و روزانه 6 تن گوشت گوساله و 
گوشت گوسفندى در اســتان همدان توزيع مى شود و هيچ كمبودى 

نسبت به تقاضا نداريم.

ثبت معامالت لوازم خانگى 
در سامانه جامع تجارت

 معامالت لوازم خانگى در سامانه جامع تجارت ثبت مى شوند اما 
به دليل ثبت فرايند خريد و فروش، برخى واحدهاى صنفى تمايلى به 

ثبت اطالعات ندارند.
معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بيان 
اينكه درحال حاضر كاالها به صورت ســهميه بندى توزيع نمى شود و 
تاجر بــه هر ميزان از هر كااليى مى تواند تهيــه و در بازار به فروش 

برساند، اظهار كرد: در هيچ كااليى كمبود نداريم.
مجيد زرين دالور با اشــاره به اينكه شــكر توليدى داخل كشــور 
بر اســاس تصميمات دولت عرضه مى شــود، افزود: شكر در تمام 
فروشــگاه هاى زنجيره اى و واحدهاى عمده فروش به وفور وجود 
دارد، مگــر واحد صنفى تمايل به توزيع و فروش شــكر نداشــته 

باشد.
وى در گفت وگو با فارس تأكيد كرد: سال گذشته بر اساس تصميمات 
ستاد تنظيم بازار كشور به منظور خريد و فروش 7 كاال، بايد تمام فرايند 

توزيع، توليد و واردات در سامانه  جامع تجارت ثبت شود.
زرين دالور با بيان اينكه اين اقالم شــامل برنج، چاى، شــكر، روغن 
نباتــى، كره، الســتيك، دخانيات بوده و به تازگى هــم لوازم خانگى 
به اين مجموعه اضافه شــده اســت، ادامه داد: اين ســامانه به منظور 
هوشمندسازى نظارت و كنترل ميزان واردات، ميزان عرضه و درنهايت 

نحوه عرضه در كشور راه اندازى شده است.

فروش مرغ بيش از 19 هزار تومان 
تخلف و گرانفروشى است

 درحال حاضر قيمت مرغ در خرده فروشــى ها براى مصرف كننــده 18هزار و 500 تا 
19هزارتومان است و فروش مرغ بيش از 19 هزارتومان تخلف و گرانفروشى است.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهى در پاسخ به اين پرسش كه آيا مرغ نسبت به هفته 
گذشته گران شده است و چرا برخى واحدها تا 21 هزارتومان مرغ را به مشتريان عرضه 
مى كنند، گفت: قيمت عمده مرغ كه مغازه داران از كشــتارگاه خريدارى مى كنند 17 هزار 

و 500 تومان و قيمت مرغ براى مصرف كننده 18 هزار و 500 تا 19 هزار تومان است.

مهدى يوســف خانى ادامه داد: فروش مرغ بيش از 19 هزار تومان تخلف و گرانفروشى 
است كه متأسفانه در برخى نقاط شهر نيز اين اتفاق افتاده است.

وى افــزود: نــرخ مصوب مرغ در ســتاد تنظيم بازار 15 هــزار و 750 تومان براى 
مصرف كننده اســت. ولى متأسفانه مرغداران مرغ را با قيمت مصوب به كشتارگاه ها 
عرضه نمى كنند؛ بنابراين مرغ حدود 3 هزار تومان بيشــتر از نرخ مصوب به دســت 

مى رسد. مصرف كننده 
 فروش تخم مرغ بيش از 22 هزار تومان منطقى نيست

يوسف خانى همچنين افزود: نرخ مصوب تخم مرغ كيلويى 11 هزار تومان و هر شانه 22 
هزار تومان است. در ميادين ميوه و تره بار 22 هزار تومان به مشتريان عرضه مى شود ولى 

در سطح شــهر تا 24 هزار تومان هم به فروش مى رسد؛ زيرا برخى مغازه داران براساس 
خريد پيشــين خود به فروش اقدام مى كنند و البته در برخى واحدها هم تخلف صورت 

مى گيرد.
وى در پايــان گفــت: فــروش تخــم مــرغ بيــش از 22 هــزار تومــان را منطقــى 
ــزار  ــانه اى 20 ه ــرغ را ش ــم م ــز تخ ــا ني ــر مرغداراى ه ــرا درحال حاض ــم، زي نمى داني

ــد. ــه مى كنن ــان عرض توم
به گزارش ايسنا بر اساس مشاهدات ميدانى درحال  حاضر مرغ با قيمت 18 هزار و 500 
تومان تا 21 هزار تومان و تخم مرغ نيز شانه اى 25 تا 30 هزار تومان در خرده فروشى هاى 

سطح شهر تهران به فروش مى رسد.

«آگهى مناقصه عمومى»

مجتمع «دسته گل» همدان

مجتمع «دسته گل» همدان در نظر دارد عمليات اجرايى فاز 2 خود را از طريق فاينانس (سرمايه گذارى و اجرا) به شرح 
زير به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واگذار نمايد. از كليه  واجدين شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل مى آيد.

1- موضوع: اجراى عمليات عمرانى و تكميلى فاز 2 مجتمع «دسته گل» به شرح جدول فوق.
2- مبلغ برآورد اوليه: 15,000,000,000 ريال.

3- مدت انجام كار: 6 ماه شمسى.
4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 150,000,000 ريال كه بايد به يكى از صورت هاى زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت به دستگاه مناقصه گذار تسليم 

گردد؛
الف: ضمانتنامه بانكى به نفع كارفرما/ ب: فيش واريزى به حساب سپرده 700806443423 بانك شهر شعبه همدان به نام پرويز محمدى.

برندگان اول تا سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. 
5- عالقمندان جهت دريافت اسناد مناقصه از مورخ 1399/04/29 لغايت 1399/05/07 به آدرس: همدان - بلوار شاهد - 24 مترى حكما - مجتمع «دسته 

گل» مراجعه و با پرداخت 300,000 ريال اسناد و پيوست هاى مناقصه را دريافت نمايند.
6- آخرين مهلت تحويل اسناد: 1399/05/08.

7- محل تحويل اسناد: دبيرخانه مجتمع «دسته گل».
8- بازگشايى پاكات: 1399/05/09 رأس ساعت 10 صبح.

■ كليه ى پيشنهاددهندگان حقيقى و حقوقى مى بايست داراى سابقه انجام كار مورد نظر و احراز شرايط باشند.
■ كليه ى نقشه هاى (ابنيه، برق و تأسيسات) مربوط به هر يك از رديف هاى باال پيوست قرارداد مى باشد.

■  هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى   باشد.
 9 - كارفرما در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار خواهد بود.

 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 4-32715772 و 3160 (081) تماس حاصل فرماييد.

عنوان فعاليترديف
اجراى نماى ساختمان پروژه 1
اجراى كليه عمليات اجرايى نمايشگاه (ابنيه، برق و تأسيسات) 2
تكميل مهمانسراى مجتمع(مطابق با تبصره2 ماده 14 پيش نويس قرارداد)3
اجراى سايه بان حياط4
طراحى و اجراى پوشش سازه بين مجموعه آب درمانى و مهمانسرا با متريال كرتين وال5
برچيدن لوگوهاى قديمى و ساخت و نصب سه لوگوى جديد طبق طرح ابالغى از سوى كارفرما6

آگهي مزايده

على افشارى - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ

خودرو  دستگاه  دو  دارد  نظر  در  كبودراهنگ  شهرستان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
در  شركت  جهت  توانند  مى  متقاضيان  برساند.  فروش  به  مزايده  طريق  از  را  پيكان 
مزايده و دريافت اسناد، مدارك و تضامين شركت در مزايده در ساعات ادارى از تاريخ 
1399/04/28 لغايت 1399/05/11 جهت بازديد و دريافت شرايط شركت در مزايده 
به آدرس همدان، بلوار اعتماديه، خيابان سروستان، پشت پارك اعتماديه، درمانگاه 

سابق اعتماديه مراجعه نمايند.(م الف 102)
تلفن تماس: 09188166303-08135222988

كارت پرسنلى به نام فاطمه خداكرمى فرزند محمدهادى 
به شماره ملى 3874596834 از اداره آموزش و پرورش 

كبودراهنگ به شماره پرسنلى 78158599 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

يده  مزا هاى  آگهى  خالصه 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان در نظر دارد جهت 
واگذارى، فروش خودرو مزايده برگزار نمايد لذا متقاضيان مى 
جهت  ظهر   12 ساعت  تا   1399/05/16 مورخ  تا  فقط  توانند 
دريافت فرم به اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان به 
نشانى بلوار مدنى روبروى بلوار 15 فروردين محوطه آقاجانى بيگ 
مراجعه نمايند يا با شماره 32533091 تماس حاصل فرمايند. 
 10:30 ساعت   99/05/19 مورخ  بازگشايى  تاريخ  همچنين 
بيگ  آقاجانى  محوطه  مدنى  بلوار  بوعلى  آرامگاه  آدرس  به  صبح 
اداره اوقاف شهرستان همدان شده بازگشايى مى گردد شركت 

كنندگان مى توانند در مناقصه فوق شركت نمايند.
همچنين در ساعت ادارى مراجعين جهت بازديد حضورى مى توانند 
به آدرس پرديس 24 مترى سروستان درمانگاه (سابق اعتماديه) 

موقوفه بهاءالملك مراجعه نمايند.
(م الف 608)

 در گذشته هاى نه چندان دور، استان همدان 
به لحاظ بهره مندى از مراكز دام پرورى در زمينه 
توليد مصنوعات چرمى به ويژه مصنوعاتى از 
نوع چرم گاوى، از شهرت خاصى برخوردار 
بوده و حتى چرم توليــدى در همدان به دليل 

كيفيت و كميت خاص آن شهره بوده است.
 صنعت چرم در همدان 

حال و روز خوشى ندارد
اين روزها صنعت چرم حال و روز خوشــى 
ندارد و شــاهد از رونق افتادن اين صنعت در 
همدان هستيم، تا جايى كه در راسته بازارى كه 
در گذشته هاى نه چندان دور مغازه هاى بسيارى 
را در حــوزه چرم و صنايــع چرمى به خود 
اختصاص مى داد، اين روزها بيشــتر به راسته 

لباس فروش ها شباهت دارد تا به راسته چرم.
پيگيــر موضوع كه مى شــويم داليل متعددى 
براى اين اتفــاق عنوان مى شــود اما آنچه از 
همــدان برمى آيد،  چــرم دوزان  صحبت هاى 
گرانى مواد اوليه و بى توجهى به صنعت چرم، 

اصلى ترين عوامل محسوب مى شود.
جالل تيمورى يكى از فعاالن بازار چرم همدان 
كه ســابقه فعاليتش در اين عرصه به 26 سال 
مى رســد با بيان اينكه اين روزها صبح تا شب 
حتى يك مشــترى هم به مغازه هاى ما ســر 
نمى زند، گفت: اين وضعيت در راســته بازار 

چرم مشهود است.
 گرانى مواد اوليه چرم بيداد مى كند

وى با بيان اينكــه گرانى مواد اوليه چرم بيداد 
مى كند، به طورى كه امروز قيمتى براى يك كاال 
عنوان مى شود و فردا حداقل يك سوم به قيمت 
اضافه شده اســت، گفت: درحالى شاهد اين 
اتفاقات هســتيم كه بايد بازار مواد اوليه ثبات 

قيمتى داشته باشد.
تيمــورى بــا بيان اينكــه متأســفانه نظارتى 
صورت نمى گيرد، گفت: درست است كه كار 
صنايع دســتى نرخ مشــخصى ندارد اما به هر 
حال مى توان درصدى براى آن تعيين و كاالى 

نهايى را در بازار عرضه كرد.
وى با بيان اينكه خريد و فروش چرم همدان 
مافيايى شده است، گفت: درحال حاضر 3 دباغ 
در همدان فعال هســتند كه به نظر مى رسد در 
نرخگذارى ها با هم هماهنگ شــده و قيمت 
مواد اوليه را افزايش مى دهند، درحالى كه بايد 

روى اين بخش نظارت جدى صورت گيرد.
وى با اشــاره به اينكه شرايط درحال حاضر به 
نحوى اســت كه اگر چرم موردنياز را نخريم 

فردا بايــد گران تر از امــروز آن را خريدارى 
كنيــم و اگــر اعتراضى به قيمت هم داشــته 
باشيم فروشنده عكس العملى ندارد؛ زيرا فرد 
ديگــرى پيدا مى شــود كه چــرم را با قيمت 
پيشــنهادى دباغ بخرد و در اين وضعيت تنها 
ضرر متوجه شــخصى مى شــود كه اعتراض 
كرده است، گفت: متأسفانه چرم همدان نرخ و 
قيمت مشخصى ندارد و قيمت گذارى به دست 

عده اى خاص افتاده است.
يكى ديگــر از فعاالن بازار چــرم همدان نيز 
خود را حســين صادقيان معرفى كرد و با بيان 
اينكه حدود 25 سال است كه سراج هستم و 
در راســته كفاش خانه بزرگ همدان كار توليد 
وســايل چرمى انجام مى دهم، گفت: سال ها 
پيش وقتى وارد اين حرفه شدم تمام مغازه هاى 
راســته كفاش خانه بزرگ همــدان در حرفه 
چرم سازى فعال بودند اما اين روزها بيشتر آنها 
تغيير شغل داده و مغازه هاى لباس فروشى داير 

شده است.
وى با بيان اينكه مواد اوليه به قدرى گران شده 
كه حتى كارى كه مى سازيم براى ما هم صرفه 
ندارد، گفت: من چرم مورد نيازم را از دباغان 
همدانى تهيه مى كنم و بيشتر هم چرم همدان 

در كارهايم استفاده مى شود.
وى گفت: متأســفانه چرم مصنوعى بازار اين 
بخش را از بيــن برده و مردم هم در خريد به 
اين موضوع توجه نمى كننــد و مبالغ فراوانى 
پرداخت مى كنند اما چرم برايشــان ماندگارى 

ندارد و تنها متضرر مى شوند.
مواد اوليه قيمت هاى صعودى به خود گرفته 
اســت، به طورى كه چرمى كه چند ماه پيش 
كيلويى 70 هزار تومان خريدارى مى كرديم 
به بيش از صد هزار تومان رسيده است، وى 
با بيان اينكه چرم همدان مناســب ســاخت 
كفش نيست و براى تهيه كفش بايد از چرم 
تبريز كه به شبرو معروف است استفاده كرد، 
گفت: مــواد اوليه قيمت  صعــودى به خود 
گرفته اســت، به طورى كه چرمــى كه چند 
ماه پيش كيلويــى 70 هزار تومان خريدارى 

مى كرديــم به بيش از صد هــزار تومان 
رسيده است.

صادقيان بــا بيان اينكه البته كاالهايى كه با 
استفاده از چرم توليد مى شود نياز ضرورى 
مردم نيست و بيشتر خريداران چرم همدان 
مسافران هستند، گفت: از يك طرف چرم 
همدان گران شده و از طرف ديگر استقبال 

مردم براى خريد كم است و همين موضوعات 
سبب مى شود مغازه ها تغيير كاربرى دهند.

وى با بيان اينكه زمانى از اســتان هاى مختلف 
كشور براى تهيه كفش چرم به همدان مى آمدند 
اما اين روزها خبرى نيست، گفت: شرايط به 
نحوى بــود كه در هر كارگاه فعــال تا 5 نفر 

اشتغال داشتند.
صادقيان با بيان اينكه بنده هم زمانى 5 كارگر 
داشــتم اما به مرور با واردات كفش هاى چينى 
بازار را از دست داديم، گفت: درحال حاضر در 
همدان حتى يك سرى دوز مردانه هم نداريم، 

زيرا اين شغل صرف ندارد.
صادقيان با بيان اينكــه زمانى توليدكننده نياز 
منطقه كردستان به «پشه پران» بودم اما امسال 
تمام توليداتم روى دســت مانده است، گفت: 
قيمت اين كاال كه تا پارســال 20 هزار تومان 
بود اكنون به 55 هزار تومان رسيده و خريدار 

ندارد.
وى با بيــان اينكه زمانى فكر مى كردم فرزندم 
بتواند راه مرا ادامه دهد اما با شرايط فعلى ديگر 
كســى حاضر به فعاليت در اين حرفه نيست، 
گفت: اگر مــا هم تا امــروز مانده ايم به دليل 

عشقمان به كار بوده است.
اما در ادامه بررســى داليل اين اتفاق پيگير 
چرايــى موضــوع از رئيــس اتحاديه كيف 
و كفش همدان شــديم كه احمــد گازرانى 
در اين بــاره با بيان اينكه قيمــت مواد اوليه 
افزايش يافته و اين موضوع طبيعى اســت، 
گفت: بــا توجه به افزايش نرخ ارز شــاهد 

گرانى مواد اوليه هستيم.
گازرانى در گفت وگو با مهــر و با بيان اينكه 
بيشتر مواد اوليه اين حرفه وارداتى است و از 
نرخ ارز تأثير مى گيرد، گفت: اينكه موضوع را 
كه در همدان افــرادى وجود دارند كه نرخ را 
نهايى مى كننــد به هيچ عنوان قبول ندارم؛ زيرا 
همدان تاجر و واردكننده اصلى ندارد و بيشتر 
تجارى كــه قيمت تعيين مى كننــد در تهران 

هستند و در همدان اين اتفاق نمى افتد.
وى بــا بيان اينكه 16 كارخانه در زمينه دباغى 
در همدان فعال اســت، گفت: اين كارخانه ها 
به قــدرى اجناسشــان در كارخانه دپو شــده 
و خريــدار ندارد كــه آن را زيــر قيمت هم 
مى فروشــند و تا جاى ممكن با مشــترى راه 

مى آيند اما افزايش قيمت ها را تأييد مى كنم.
وى با بيان اينكه مشــكل ايجاد شده مختص 
همدان نيســت و در كشور شــاهد گرانى ها 
هســتيم ولى انتظار داريم در حد توان دولت 
تســهيالتى در اختيار فعــاالن اين بخش قرار 
دهد تا كارگران تعديل نشوند، گفت: كسبه و 
توليدكننده در اين زمان بحرانى نياز به حمايت 
دارد كمااينكه شــاهد پرداخت تسهيالت هم 

هستيم.
به هرحــال آنچه از صحبت ها بر مى آيد اين 
اســت كه چرم همــدان اين ايــام روزهاى 
بحرانــى را پشــت ســر مى گــذارد و اگر 
به سرعت نسبت به رفع مشكالت پيش روى 
اين صنعت اقدام نكنيــم نابودى آن دور از 

ذهن نخواهد بود.

رنج هاى استادكاران چرم در همدان

از گرانى 
مواد اوليه 

تا نبود مشترى

خريد 102 هزار تن گندم تضمينى در همدان
 102 هزار تن گندم تضمينى در همدان خريدارى شده است كه اين ميزان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است.
سرپرست شركت بازرگانى دولتى ايران نمايندگى همدان با اشاره به اينكه درحال حاضر 50 
مركز خريد گندم در همدان فعال است، گفت: در تعدادى از مناطق مراكز فعال نشده اند و 
به زودى اين امر صورت مى گيرد. مسعود بكايى با بيان اينكه 45 درصد قيمت گندم نسبت به 
سال گذشته در استان افزايش داشته است، افزود: سال گذشته هر كيلو گندم به طور متوسط 
به قيمت هزار و 700 تومان خريدارى مى شد كه امسال به 2 هزار و 500 تومان رسيده است.

وى با اشاره به اينكه خوشبختانه كيفيت گندم امسال خوب بوده و به مراتب بهتر از گذشته 
است، خاطرنشان كرد: ميزان آفت گندم امسال كم شده و سن زدگى پايين است.



C M

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

شنبه  28 تير ماه 1399  شماره 3804

7

علم ورزش فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
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آرسنال از سد قهرمان گذشت
 تيم فوتبال آرسنال در ديدار مقابل ليورپول به برترى 2 بر يك دست 

يافت.
در ديدارى مهم از هفته سى و ششم ليگ برتر باشگاه هاى انگليس، آرسنال 
در ورزشــگاه امارات شهر لندن از ليورپول كه قهرمانى خود را مسجل 

كرده است، ميزبانى كرد و در نهايت به برترى 2 بر يك دست يافت.
ليورپول هم اكنون 93 امتيار اندوخته دارد و آرسنال نيز 53 امتيازى شد.

در ديگر ديدارها تيم هاى منچسترســيتى و تاتنهام مقابل حريفان خود 
پيروز شدند. منچسترسيتى در خانه خود برابر بورنموث به برترى 2 بر 
يك دست يافت و 75 امتيازى شد و بورنموث هم با 31 امتياز در رتبه 

هجدهم ماندگار شد تا كارش براى بقا بسيار سخت شود.
نيوكاســل در ورزشگاه «ســنت جيمزس پارك» مقابل تاتنهام متحمل 
شكســت خانگى 3 بر يك شد و برنلى و وولورهمپتون نيز به تساوى 

يك بر يك رضايت دادند.

 PSG به دنبال شكار ستاره شياطين سرخ
 باشگاه پارى سن ژرمن قصد دارد كه با پيشنهاد يك رقم وسوسه انگيز 

ماركوس راشفورد را جذب كند.
راشــفورد از اســتعدادهاى بزرگ فوتبال اروپا و انگليس است كه در 

منچستريونايتد بازى مى كند.
روزنامه سان نوشت كه باشگاه پارى سن ژرمن جذب راشفورد را اولويت 
خود در تابستان قرار داده است و مى خواهد كه با پيشنهاد رقمى نجومى 

زمينه جدايى اين بازيكن را مهيا كند.
البته راشفورد 22 ساله از بهترين بازيكنان منچستريونايتد به شمار مى آيد 

و بسيار سخت است كه با جدايى او موافقت شود.
راشفورد بهترين فصل حضور خود در يونايتد را تجربه مى كند و توانسته 

در فصل جارى 21 گل به ثمر برساند و ده پاس گل هم بدهد.
پارى ســن ژرمن با وجود آنكه با ايكاردى قــرارداد نهايى امضا كرد اما 
همچنان به دنبال جذب يك مهاجم بزرگ براى جايگزينى كاوانى است 

و حتى از جذب مارسيال هم سخن به ميان آمده است.
پارى ســن ژرمن كه توانســت قهرمانى در ليگ فرانسه را به دست آورد 
خود را آماده 2 فينال برابر سن آتين و ليون در جام حذفى و جام اتحاديه 
فرانســه مى كند و بايد پس از آنها هم در ليگ قهرمانان اروپا به مصاف 

آتاالنتا برود.

پيشنهاد لغو المپيك توكيو به ژاپنى ها
 رئيس كميته ملى المپيك ژاپن اعالم كرد در شرايطى قرار داريم كه 
كسى تاكنون آن را تجربه نكرده است و پيشنهاداتى درباره لغو بازى ها 

شنيده ايم.
به گزارش ايسنا، ياماشيتا رئيس كميته ملى المپيك ژاپن و عضو كميته 
بين المللى المپيك اعالم كرد برگزارى بازهاى المپيك در پايتخت ژاپن و 
در شرايطى كه شيوع ويروس كرونا درحال پيشرفت است، كار سختى 
است. ما پيشنهاداتى مبنى بر لغو بازى ها و نگرانى درباره اينكه المپيك 
توكيو برگزار مى شــود يا نه شنيده ايم و در شرايطى قرار داريم كه قطعا 
هيچ كسى تجربه نكرده است و مى خواهيم اكنون روى آن چيزى تمركز 

كنيم كه بايد انجام دهيم.
اگر سال آينده بازى هاى المپيك و پارالمپيك توكيو را با موفقيت برگزار 
كنيم، شــانس ما براى گرفتن ميزبانى المپيك زمستانى 2030 ساپورو 

افزايش پيدا مى كند.
ساپورا شهرى است كه قرار است مسابقات ماراتن و پياده روى المپيك 
توكيو در آن برگزار شود. اين شهر به همراه بارسلونا اسپانيا و سالت ليك 

سيتى آمريكا كانديداى گرفتن ميزبانى المپيك زمستانى 2030 است.

زمان فصل آينده ليگ ستارگان قطر اعالم شد
 فصل جديد ليگ ستارگان قطر در تاريخ سوم سپتامبر آغاز خواهد 
شــد. به گزارش الراى، فدراسيون فوتبال قطر اعالم كرد كه فصل آينده 

ليگ ستارگان اين كشور در سوم سپتامبر آغاز خواهد شد.
قطــر ميزبانى ادامه ليگ قهرمانان آســيا را برعهده خواهد گرفت و به 
همين خاطر اعالم كرد كه 3 هفته آغاز فصل آينده ليگ ســتارگان در 
ورزشــگاه هاى مدرن برگزار نخواهد شد؛ زيرا اين ورزشگاه ها كه طبق 
اســتانداردهاى بين المللى اســت براى ادامه ليگ قهرمانان آسيا آماده 
خواهند شد. فصل جارى ليگ ستارگان قطر هم پس از برگزارى هفته 
هفدهم به دليل ويروس كرونا تعطيل شده است و هنوز از سرگرفته نشده 
اســت. قرار است هفته هجدهم اين رقابت ها از 24 ماه جوالى برگزار 

شود تا پرونده اين رقابت ها بسته شود.

دويدن چه زمانى بالى جان مى شود؟
 صدمات دويــدن معموالً وقتى اتفاق مى افتد كــه بيش از حد به 

خودتان فشار آوريد كه چند مورد آن مهم و نيازمند درمان است.
با شــيوع مجدد ويروس كرونا و همچنين در زمان خروج از قرنطينه، 
يكى از بهترين فعاليت ها، دويدن اســت؛ دويدن را مى توان به تنهايى 
و در جاهايــى كه تراكم جمعيت كمــى دارد انجام داد و در عين حال 
هــم ورزش و هم فاصله اجتماعى را رعايــت كرد. با توجه به مدت 
نسبتاً طوالنى پرهيز از فعاليت هاى بيرون از منزل و كاهش قابل توجه 
آمادگى جسمانى(قلبى، عروقى، عضالنى، اسكلتى) و افزايش احتمالى 
وزن در مدت قرنطينه، بايد بيشتر احتياط كنيد تا دچار آسيب يا عارضه 

ورزشى نشويد.
بر اساس مطلبى كه از سوى فدراسيون پزشكى ورزشى در اختيار ايسنا 

قرار گرفته است آسيب هاى ناشى از دويدن به شرح ذيل است.
 زانو

يك صدمه رايج بيش مصرفى اســت و معموالً وقتى اتفاق مى افتد كه 
كشــكك زانو در موقعيت مناســب قرار نگرفته باشد. به مرور زمان، 
غضروف پشت كشــكك دچار سايش مى شود و ممكن است حوالى 
كشكك احساس درد كنيد؛ به ويژه وقتى از پله باال و پايين مى رويد يا 
وقتى حركت اســكات انجام مى دهيد، يا زمانى كه با زانوى خم شده 

براى مدت طوالنى مى نشينيد.
 شكستگى تنشى

 يك ترك كوچك در استخوان است كه موجب درد و حس ناخوشى 
مى شــود و  در ناحيه ســاق و كف پاى دوندگان بروز پيدا مى كند و 
معموالً به دليل ورزش شديد پيش از آمادگى بدنى كافى اتفاق مى افتد. 
درد با فعاليت بدتر شــده و تنش مداوم روى استخوان موجب آسيب 

جدى تر مى شود از سوى ديگر درد با استراحت بهبود مى يابد.
 درد جلوى ساق پا

درد در قسمت داخلى ساق پا در طول استخوان درشت نى است. اين 
درد در مواقعى كه به سرعت برنامه تمرينى خود را تغيير مى دهيد، شايع 
اســت و زمانى اتفاق مى افتد كه طوالنى تر مى دويد يا تعداد روزهاى 

دويدن را افزايش مى دهيد. 
 تاندينوپاتى آشيل

آشــيل، تاندون بزرگى است كه عضالت پشت ســاق پا را به پاشنه 
متصل مى كند. التهاب تاندون آشــيل موجب درد و ســفتى در ناحيه 
تاندون مى شود، به ويژه صبح ها با فعاليت اين اتفاق بيشتر رخ مى دهد 
كه معموالً به دليل فشار مكرر روى تاندون اتفاق مى افتد. افزايش بيش 
از اندازه زمان دويدن مى تواند موجب اين مسأله شود و سفتى عضالت 
پشــت ساق پا هم يكى از عوامل است و درمان آن با استراحت، سرد 
كردن، كشش عضالت پشت ساق پا كشيدگى عضله حاصل مى شود.

 پارگى عضله 
پارگى كوچك در عضله يا به اصطالح اســترين عضله است و معموال 
به دليل كشش بيش از اندازه يك عضله ايجاد مى شود. با كشش بيش از 

اندازه عضله، ممكن است هنگام پارگى آن را احساس كنيد. 
 پيچ خوردگى مچ پا

اين آســيب كشــش يا پارگى ناگهانى رباط هاى حول مفصل مچ پا را 
شامل مى شود. معموالً وقتى اتفاق مى افتد كه پا به سمت داخل پيچيده 
مى شود، اما پيچ خوردگى ها معموالً با استراحت، سرما، فشار و باالبردن 

عضو آسيب ديده بهتر مى شوند.
 نشانگان نوار ايليوتيبيال

اين ســندروم در قســمت بيرونى زانو ايجاد مى شود. نوار ايليوتيبيال، 
رباطى اســت كه در موازات بيرونــى ران از باالى هيپ تا بيرون زانو 
امتداد مى يابد. سندروم نوار ايليوتيبيال وقتى ايجاد مى شود كه اين رباط 
ضخيم شــده و روى زانو اصطكاك و به دنبال آن التهاب ايجاد كند و 
درمان آن كم كردن ورزش، گرما و كشــش پيش از ورزش و نيز سرما 

پس از ورزش است.
 تاول

كيســه هاى پرشده از مايع در سطح پوست هستند و به دليل اصطكاك 
بين كفش، جوراب و پوست ايجاد مى شوند. براى پيشگيرى از تاول، 
كفش هاى جديد را تدريجى اســتفاده كنيد، جوراب دواليه بپوشيد و 

روى نواحى در معرض تاول، وازلين بماليد.
 آسيب هاى وابسته به دما و نور خورشيد 

اين آسيب ها شامل آفتاب سوختگى، خســتگى گرمايى، گرمازدگى، 
ســرمازدگى و افت درجه حرارت بدن مى شود و مى توانيد با پوشش 
مناسب، هيدراتاســيون كافى بدن و استفاده از ضدآفتاب از اين موارد 

پيشگيرى كنيد. 
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پيشخوان

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

برابر رأي شــماره 139960326006000487 مورخ 1399/04/01 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پروين بيات 
فرزند يوسف رضا به شماره شناســنامه 7 صادره از مالير در ششدانگ يك باب 
ساختمان به مساحت 42/15 مترمربع قســمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت 
آباد  خريدارى از مالك رســمى آقاى عبدالحسين حبيبيان واقع در بخش چهار 
مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 148)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/12

محمدرضا امينى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  1 ب ــماره شناس ــور داراى ش ــالل پ ــى ج ــاى محمدعل آق
دادخواســت بــه كالســه 163/99 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان قزتمــام درگاهــى 
ــى  ــگاه دائم ــخ 1391/07/29 در اقامت ــنامه  422 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
ــت  ــر اس ــه منحص ــوت متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــا مشــخصات فــوق الذكــر پســر  بــه: 1- متقاضــى گواهــى حصــر وراثــت ب
متوفيــه، 2-ميرزاعلــى جــالل پــور فرزنــد قنبرعلــى بــه شــماره شناســنامه 
209 متولــد1333 صــادره از بهــار پســر متوفيــه، 3-شــا ســلطان جــالل پــور 
فرزنــد قنبرعلــى بــه شــماره شناســنامه 200 متولــد1329 صــادره از حــوزه 
مركــزى بهــار دختــر متوفيــه، 4-گلثــوم جــالل پــور فرزنــد قنبرعلــى بــه 
ــر  ــار دخت ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد1340 ص ــنامه 3 متول ــماره شناس ش
متوفيــه والغيــر. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
ــا  ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب را در ي
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي يــك م
(م الف 216)
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صالح آباد

ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى 
بدينوسيله به متعهدين:

- مرتضى ســلگى،نام پدر: ايمانعلــى، تاريخ تولد: 1358/06/10،شــماره ملى: 
3961043991، شماره شناسنامه 3013 به نشانى: نهاوند، بازار سنگ ميل، كوچه 

حاج آشور، پاساژ حاج نور خدا، طبقه اول. 
- شــعيب موســيوند، نام پدر: محمدعلى، تاريخ تولد: 1340/01/01،شماره ملى: 
3961030431، شــماره شناسنامه 1660 به نشــانى: نهاوند، برزول، خيابان امام 

خمينى، خيابان شهدا، خيابان بسيج، كوچه نيايش 6591811111-4
ابالغ مى گردد كه بانك كشــاورزى نهاوند به اســتناد قرارداد بانكى به مشاره 
888715269 مورخ 1397/08/15 جهت وصول مبلغ 214,516,536 ريال موضوع 
الزم االجرا و خســارت تأخير الى يوم الوصول (اصل طلب 150,000,000 ريال، سود 
27,000,000 ريال، خسارت تأخير تأديه 37,516,536 ريال و خسارت تأخير روزانه 
116,384 ريال) به انضمام 5٪ حقوق دولتى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر 
نموده و پرونده اجرايى به كالســه 9900233 در اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 
واحد اجرا تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1399/04/15 مأمور اداره پست، ابالغ 
واقعى ممكن نبوده و كليه اوراق عيناً اعاده گرديده، لذا بنا به تقاضاى بســتانكار 
طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرايى طبق مقررات جريان خواهد يافت.(م الف 614)
محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانم سهيال نورى صفا داراى شماره شناسنامه  931 به شرح دادخواست به كالسه 
251/99ش112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان احمد نورى صفا به شماره شناسنامه 669 در تاريخ 1368/08/22 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر 
اســت به: 1-ليال نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 1328 فرزند متوفى، 
2-سهيال نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 931 فرزند متوفى،  3-نصراله 
نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 1392 فرزند متوفى، 4-محمد نورى صفا 
فرزند احمد به شماره شناسنامه يك فرزند متوفى، 5- نجفعلى نورى صفا فرزند 
احمد به شماره شناسنامه 932 فرزند متوفى،  6-قدرت اله نورى صفا فرزند احمد 
به شماره شناسنامه 1066 فرزند متوفى،7-حسين نورى صفا فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 1067 فرزند متوفى،  8-اكبر نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 
1329 فرزند متوفى، 9-اصغر نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 15 فرزند 
متوفى، 10-حجت اله نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 46 فرزند متوفى، 
11-بهمن نورى صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 64 فرزند متوفى، 12-محترم 
افشانى همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 218)
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ليگ 2 فردا به طور رسمى آغاز مى شود
 ســرانجام پس از 5 ماه تعطيلى رقابت هاى فوتبال ليگ دســته دوم 
به دليل ويروس منحوس كرونا اين رقابت ها به طور رسمى از فردا آغاز 
مى شــود. مسابقات ليگ دسته دوم با انجام 7 بازى آغاز مى شود كه در 
يكى از ايــن ديدارها پاس همدان راهى اهواز مى شــود تا با تيم ملى 
حفارى اين شهر مصاف كند. اين ديدار را محمدجواد عبداللهى به همراه 

فرزاد ايمانى نژاد و غالمرضا صابرى قضاوت مى كنند.
پــاس هم اكنون در رده دوم جدول رده بنــدى گروه دوم قرار دارد و از 
شانس بااليى براى صعود به دسته نخست ليگ آزادگان برخوردار است.

تيم شــهردارى همدان نيز پس از پيروزى پرگل در ديدار معوقه خود با 
شــهردارى فومن در ورزشگاه قدس ميزبان خيبر خرم آباد خواهد بود، 
اين بازى روز چهارشنبه يكم مرداد با قضادت اميرسامان سلطانى، هاشم 

خدابنده لو و مهران مصطفوى برگزار مى شود.
 برنامه كامل هفته 22 ليگ 2 يكشنبه 29 تيرماه 99
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سرانجام پاتوسى
 به ايران بازگشت 

 وينگر آفريقايى فوالد خوزستان پس 
از حواشى فراوان به ايران بازگشت.

به گزارش ايلنا، آياندا پاتوســى هافبك 
خــوش تكنيــك آفريقايى تيــم فوالد 
خوزستان ســرانجام به ايران بازگشت. 
وى به دليل بسته بودن فرودگاه هاى كشور 
آفريقاى جنوبى موفق به بازگشت نشده 
بود كه بــا حل اين مشــكل و پيگيرى 

مسئوالن باشگاه، فورا به ايران بازگشت.

فيفا زمان بندى جام جهانى 
قطر را اعالم كرد

 با اعالم رســمى فدراسيون جهانى 
فوتبال(فيفــا) زمان آغــاز و پايان جام 

جهانى2022 قطر اعالم شد.
بنا بر اعــالم فيفا جام جهانى2022 قطر، 
21 نوامبر مصادف بــا 30 آبان ماه 1401 
در ورزشگاه البيت آغاز خواهد شد و 18 
دسامبر برابر با 30 آذر 1401 با برگزارى 
فينال در ورزشگاه لوسيل الدولى به پايان 

خواهد رسيد.

زمان نقل و انتقاالت 
ليگ جزيره اعالم شد

 اتحاديه فوتبــال انگليس زمان دقيق 
پنجــره نقل و انتقاالت در انگلســتان را 
اعالم كرد. به گزارش ايلنا، با اعالم ليگ 
برتر انگليس، پنجــره ده هفته اى نقل و 
انتقاالت تابســتان 2020 از 27 جوالى 
برابر با 6 مرداد باز شده و در روز 5 اكتبر 

برابر با 14 مهر بسته مى شود.
پس از بســته شــدن پنجره بين المللى، 
باشگاه هاى ليگ برترى تا روز 16 اكتبر 
برابر 25 مهر تنها اجازه جذب بازيكن از 

باشگاه هاى داخلى را خواهند داشت.

برد پرگل زنيت 
با درخشش سردار

 زنيت در هفته بيست ونهم رقابت هاى 
ليــگ برتــر روســيه در ديــدار مقابل 
اورنبــورگ با درخشــش مهاجم ايرانى 
خود بردى پرگل را جشــن گرفت و با 

نتيحه 4 بر يك پيروز شد.
در اين بازى ســردار آزمــون از ابتدا در 
تركيب تيمش حضور داشــت و موفق 
شد 2 گل بزند و يك پاس گل بسازد تا 
نمايش درخشان و خيره كننده اى از خود 

برجا بگذارد.
زنيــت با اين بــرد 69 امتيازى شــد و 
اورنبــورگ هم در قعر جــدول به ليگ 

دسته دوم روسيه سقوط كرد.

توقف يوونتوس 
مقابل ساسولو

 تيم فوتبال يوونتوس در ديدار خارج 
از خانه مقابل ساسولو با تساوى 3 بر 3، 

متوقف شد.
هفته سى وســوم ليگ باشگاه هاى ايتاليا 
ســرى A با انجام چند بازى دنبال شد 
كه در يكى از اين ديدارها، ساســولو از 
تيم صدرنشــين يوونتوس پذيرايى كرد 
كه اين ديدار تماشايى با تساوى 3-3 به 
اتمام رسيد. يوونتوس صدرنشين با اين 
تساوى به امتياز 77 رسيد و ساسولو نيز 

47 امتيازى شد.
در ساير ديدارها لچه 3-1 برابر فيورنتينا 
تن به شكســت داد، آ. اس رم 2 بر يك 
هالس ورونا را شكســت داد و اودينزه 

مقابل التزيو بدون گل متوقف شد.

كارت پرسنلى به نام مجيداخالقى فرزند عزيزاله از 
اداره آموزش و پرورش استان همدان به شماره پرسنلى 
78269111 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.

 در ديدار معوقه هفته نوزدهم ليگ دســته 
دوم فوتبال، تيم فوتبال شهردارى همدان با 5
گل ميزبان خود، شهردارى فومن را گل باران 

كردند.
پس از تعطيلى چندين ماهه ليگ دســته دوم 
فوتبال كشــور به دليل شــيوع ويروس كرونا 
نخستين ديدار پساكرونايى اين ليگ با ديدار 
معوقه هفته نوزدهم ليگ دسته دوم فوتبال بين 
2 تيم شهردارى فومن و شهردارى همدان در 

ورزشگاه سردار جنگل رشت آغاز شد.
در ايــن ديدار شــهرداريچى هاى ديار الوند، 
چنديــن بازيكن خود را به دليل مصدوميت و 
ويروس كرونا در اختيار نداشــتند و به همين 
دليــل با تيمى جوان وارد ميدان اين مســابقه 

شدند. 
در آن طرف ميدان، ميزبان كه سقوط خود را 
قطعى مى ديديد با خيال راحت و بدون اينكه 
چيزى براى از دســت دادن داشته باشد پا به 
اين مسابقه گذاشت و همين عوامل نويد يك 

مسابقه پر گل را مى داد.
تيم شهردارى همدان از دقيقه نخست مسابقه 
نبض بازى را در دســت گرفت و خيلى زود 
در دقيقه 11 توســط محمد كاظمى توانست 

نخستين گل مسابقه را به ثمر برساند.
دقايقــى از اين نگذشــته بود كه ســيدامير 
ناصرالدينى توانســت گل دوم شــهردارى را 
وارد دروازه حريــف كند تا نتيجه بازى 2 بر 

صفر شود.
حريف هــم كه چيزى براى از دســت دادن 
نداشــت حمالتى را ترتيب داد كه توانست 
توســط صاعب عاطفى گل نخست تيم خود 
را به ثمر برســاند، درحالى كه بازى ثانيه هاى 
آخر خــود در نيمه نخســت را طى مى كرد 
عليرضا شاهسوند كاپيتان تيم فوتبال شهردارى 
همدان در اين ديدار توانست با سود بردن از 
اشتباه مدافع حريف گل سوم را وارد دروازه 
فومنى ها كند و نيمه نخست اين ديدار با نتيجه 
3 بر يك به سود شــهردارى همدان به پايان 

رسيد.
در نيمه دوم هادى گل محمدى ســرمربى تيم 
فوتبال شــهردارى همدان كه بــرد تيم خود 
را قطعى مى ديد از بازيكنــان جوانتر تيم كه 
كمتــر در طول فصل بــازى كرده اند به عنوان 
يار تعويضى استفاده كرد و با توجه به قوانين 
جديد از هر 5 تعويض خود در اين نيمه بهره 

برد.

با حضور بازيكنان جوان، شــهردارى همدان 
دامنه حمالت خود را بســيار بيشتر كرد. اين 
تيم در اين نيمه موقعيت هاى بســيار زيادى 
خلق كرد كه توانســت توسط محمد كاظمى 
و صالــح وفايى بازيكن جــوان و باانگيزه اى 
كه از فوتبال محالت قدم به تيم بزرگســاالن 
شهردارى گذاشته به گل هاى چهارم و پنجم 

خود دست پيدا كند.
تك گل شــهردارى فومن را نيز در اين نيمه 

مرصاد فالح نژاد به ثمر رساند. 
شــهرداريچى هاى همــدان در ايــن ديــدار 
توســط محمــد كاظمــى يــك موقعيــت پنالتى 
را از دســت دادنــد كــه درصــورت گل شــدن 
ايــن پنالتــى هــم ايــن مهاجــم هتريــك كــرده 
و هــم حريــف خــود را 6 تايــى كــرده بودنــد، 
همچنيــن تيــم فوتبــال شــهردارى همــدان 3

ــه كمــك داور  ــاند ك ــر رس ــه ثم گل ديگــر ب
آفســايد اعــالم كــرد.

در نهايت اين ديدار زيبا و پُرگل با نتيجه 5 بر 
2 خاتمه يافت كه تيم فوتبال شهردارى همدان 
با اين پيروزى پرگل با 31 امتياز در رده ششم 
جدول رده بندى گروه الف ليگ دســته دوم 

فوتبال كشور قرار گرفت.

 ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان 
بااشاره به امكانات ضعيف تيم ها در ليگ دسته 
دوم فوتبال كشور، گفت: اجراى كامل و دقيق 
پروتكل هاى بهداشتى با اين امكانات كم بسيار 

سخت است.
هادى گل محمدى با اشــاره بــه پيروزى تيم 
فوتبال شهردارى همدان در ديدار معوقه هفته 
نوزدهم ليگ دسته دوم فوتبال اظهار كرد: پس 
از تعطيلى چندين ماهه ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور نخستين ديدار پساكرونايى اين ليگ را 2

تيم فوتبال شهردارى فومن و شهردارى همدان 
برگــزار كردند. وى افزود: با توجه به اين وقفه 
طوالنى؛ 2 تيم از شــرايط مسابقه دور بودند و 
ما هم پس از مجوز برگزارى تمرينات توسط 
سازمان ليگ نتوانستيم بازى تداركاتى خوبى را 
برگزار كنيم. گل محمدى با بيان اينكه تعدادى 
از بازيكنــان خود را نيز در اختيار نداشــتيم، 
گفــت: 3 بازيكن اصلى خود به نام هاى آرمين 
طاليى منش، علــى ابوالفتحى و كاظم صالحى 
را به دليــل مصدوميت تا پايان فصل در اختيار 

نخواهيم داشــت. همچنين پيش از اين ديدار 
نيز جواب تســت كروناى 2 بازيكن ما مثبت 
اعالم شد كه از اردوى تيم كنار گذاشته شدند 
و به قرنطينــه رفتند، به هميــن دليل با تيمى 
جوان راهى فومن شــديم. وى بــا بيان اينكه 
بــراى ارتقاى جايگاه خود در جدول رده بندى 
به 3 امتياز اين ديدار معوقه بسيار نياز داشتيم، 
بيان كرد: استراتژى ما از دقيقه نخست مسابقه 
تسلط بر توپ و ميدان و ايجاد موقعيت متعدد 
بر دروازه حريف بود كه موفق شــديم خيلى 
زود به گل نخســت دست پيدا كنيم. سرمربى 
تيم فوتبال شــهردارى همدان عنوان كرد: تيم 
فوتبال شــهردارى فومن با وجود اينكه سقوط 
خود را قطعى مى ديد انتظار اين بازى خوب را 
از آنها نداشتيم و در برابر ما بسيار باانگيزه ظاهر 
شدند. در اين ديدار 5 گل زديم و حداقل 5 گل 
ديگر هم نزديم و اگر در زدن ضربات آخر كمى 
بادقت بوديم با اختالف حداقل ده گل، حريف 

خود را شكست مى داديم.
وى با گاليــه از داورى اين ديدار بيان كرد: 

داور 3 گل صــد درصد ما را آفســايد اعالم 
كرد و يك گل ديگر هم كه از خط گذشــته 
بود به اشتباه رد كرد. مى توانستيم تفاضل گل 
خود را در اين ديدار با حريفان بيشتر كنيم كه 
عملكرد ضعيــف داوران و كم دقتى خودمان 

مانع از اين كار شد.
گل محمدى گفت: در ليگ دســته دوم فوتبال 
كشور با توجه به امكانات ضعيف تيم ها، اجرا 
كردن پروتكل هاى بهداشتى بسيار سخت است. 
در ايــن ديدار حريف ما تا جايى كه توانســته 
بودند پروتكل هاى بهداشتى همچون ضدعفونى 
كــردن رختكن و پلمب آن را انجام داده بودند 
اما واقعاً براى سالمتى بازيكنان نگران هستيم و 
اميدواريم تا پايان مسابقات اتفاق خاصى براى 

هيچ بازيكنى نيفتد.
وى با اشــاره به شانس تيم فوتبال شهردارى 
همدان بــراى صعود بيان كرد: بر روى كاغذ 
اندك شانســى براى خود قائل هســتيم و تا 
پايان رقابت ها براى كسب حداكثر امتيازات 

تالش خواهيم كرد.

در نخستين ديدار پساكرونايى ليگ دسته دوم فوتبال كشور

شهرداريچى هاى همدان 
حريف هم نام خود را گلباران كردند 

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:
كمبود امكانات اجراى پروتكل هاى بهداشتى را سخت كرده است
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طرح روز

مرمت عمارت جنانى 
در مراحل پايانى است

 طرح نهايى مرمت عمارت حداكثر تا اواسط مردادماه به اتمام 
مى رســد. مالك عمارت «جنانى» همدان با بيان اين مطلب گفت: 
پس از تأييد اين طرح توســط سازمان ميراث فرهنگى فاز مرمت 

بنا آغاز مى شود.
على جواهرى اظهار كرد: طرح اوليــه عمارت «جنانى» تهيه و به 
تأييد ســازمان ميراث فرهنگى رسيده است، طرح نهايى نيز توسط 
مهندس طراح و زير نظر ميراث با هزينه مالك در حال اجرا است. 
به گزارش ايسنا، وى با اشاره به اينكه به محض اينكه طرح نهايى 
مرمت آماده شــود مرمت بنا را آغــاز مى كنيم، اظهار كرد: تمامى 
مراحل كارشناسى توسط مهندس طراح لحاظ و استحكام بنا نيز 

سنجيده مى شود. 
جواهرى ادامه داد: مهندس طراح تالش مى كند طرح مرمت هرچه 
سريع تر آماده شود اما ارائه طرح نهايى زمان بر است و به عنوان مثال 

 هم اكنون مراحلى مانند سازه بنا در دست انجام است. 
وى بيــان كــرد: درحال حاضر، 3 مرحله از طــرح مرمت نهايى 
عمارت «جنانى» توســط سازمان ميراث فرهنگى تأييد شده است 
و پس از طى شــدن روند كار و انجام مراحل ادارى مرمت بنا را 

آغاز مى كنيم.
درحالى كه عمارت جنانى با 100 ســال قدمت از بناهاى قديمى 
شهر همدان به شــمار مى آيد در پى بى توجهى مسئوالن و مالك 

در حال تخريب و نابودى بود.
حفظ همزمان روند توسعه شهرها به سمت مدرنيته و حفاظت و 
نگهدارى از بافت هاى تاريخى از اهميت بسيار باال و ويژه اى در 

حفظ هويت تاريخى شهرها برخوردار است.
بى ترديد توســعه شهرها توســط مديريت شهرى امرى ضرورى 
است، اما در اين راه بناهاى تاريخى و خانه هاى قديمى كه معرف 
تاريخچه، هويت و قدمت آن شــهر به شمار مى آيند نبايد قربانى 
شــوند؛ از اين رو براى نجات بافت تاريخى شــهرها تدوين يك 
برنامه اصولى از سوى مسئوالن ميراث فرهنگى و مديريت شهرى 

ضرورى است.
همچنيــن مالكان اين نوع بناها و خانه هــا نيز براى حفظ ميراثى 
كه شناســنامه شهر محسوب مى شــوند بايد با مسئوالن ذى ربط 
همكارى كنند؛ اتفاقى كه درباره خانه جنانى همدان دير رخ داد.

حفظ و بازســازى عمارت جنانــى همدان به عنــوان يك بناى 
تاريخى ويــژه در پايتخت تاريخ و تمدن ايــران زمين، قصه  پر 
ماجرايى داشــت كه هنوز هم معلوم نيست به كجا ختم مى شود 

و به نظر مى رســد بناى جنانى نخستين ساختمان 3 طبقه در شهر 
همدان است كه بيش از يك قرن قدمت و 700 متر مربع وسعت 
دارد. اين عمــارت تاريخى مدتى با كاربــرى ميهمانپذير تحت 
عنوان مســافرخانه آبادانى ها فعاليت داشت، سپس براى مدتى به 
فردى از اهالى تفريجان به نام عزت فروخته مى شود و پس از آن 
مدتى بدون استفاده مى ماند، تا آن كه در سال 96 به على جواهرى 
مالك فعلى بنا فروخته مى شود كه از قرار معلوم در حوزه ساخت 

و ساز فعاليت دارد. 
عمارت «جنانى» يا مسافرخانه آبادان بنايى تاريخى با قدمتى بيش 
از 80 سال اســت كه آن را متعلق به اواخر دوران قاجار و اوايل 
پهلوى مى دانند. اين بنا كه در وضعيتى نگران كننده به سر مى برد 
در خيابان شــهداى همدان واقع شــده و قرار است پس از انجام 

عمليات مرمت، به هتل سنتى تبديل شود. 

در ترمينال اتوبوس هاى همدان
 چه مى گذرد؟

زهرا زنگنه »
 در ترمينــال اتوبوس هاى همدان همچنــان رونقى وجود ندارد 
اما پروتكل هاى بهداشــتى رعايت مى شود. در اين چند وقت اخير 
گزارش هــاى متعددى از وضعيت ترمينال هاى سراســر كشــور و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در اين مكان ها منتشــر شد، برخى 
گزارش ها حاكى از آن بود كه اصول بهداشــتى در ترمينال ها رعايت 

نمى شود و همين خطر انتقال بيمارى را افزايش مى دهد. 
همــه  اين نگرانى ها خبرنگار همدان پيام را بر آن داشــت تا ســرى 
بــه ترمينال اتوبوس هاى همــدان زده و از نزديك وضعيت رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى را در اين مكان كه به اعتقاد وزارت بهداشت 
پرخطرترين جا براى انتقال بيمارى اســت، مشــاهده كند كه ظاهر 
ماجــرا گوياى اين اســت كه ترمينال اتوبوس هــاى همدان حداقل 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت كرده و وضعيت بهترى نسبت به 

ترمينال هاى شهرهاى بزرگ دارد.
وزارت  و  بهداشــت  وزارت  سياســت هاى  فعلــى  شــرايط  در 
ــت. وزارت  ــر اس ــالف يكديگ ــدودى برخ ــى تاح ــراث فرهنگ مي
ــتند و  ــل نيس ــفرها تعطي ــه س ــت ك ــد اس ــى معتق ــراث فرهنگ مي
ــن  ــتى از اماك ــاى بهداش ــت پروتكل ه ــا رعاي ــد ب ــردم مى توانن م
ــا وزارت  ــد ام ــفر برون ــه س ــى ب ــد و حت ــدن كنن ــگرى دي گردش
بهداشــت معتقــد اســت كــه ســفر كــردن در ايــن شــرايط يكــى از 
پرخطرتريــن كارهــا اســت و خطــر ابتــال بــه كرونــا را چنــد برابــر 

ــند. ــرورى باش ــفرها غيرض ــر س ــژه اگ ــد به وي مى كن
يكــى از مســئوالن تعاونــى ترمينــال مى گويــد كــه فــروش بليــت 
ــدا نكــرده اســت بلكــه  ــا افزايــش پي ــراى برخــى شــهرها نه تنه ب
كاهــش هــم داشــته اســت و تنهــا بــراى شــهرهايى مثــل اهــواز و 
تهــران مســافر اســت و بــراى ســاير شــهرها در روز شــايد حــدود 

10 بليــت بيشــتر نفروشــند.
رعايــت  دربــاره  مى كنــد  معرفــى  رضــا  را  خــود  كــه  وى 
ــش از  پروتكل هــاى بهداشــتى بيــان مى كنــد: بــه راننده هــا پي
حركــت اتوبــوس بســته هاى بهداشــتى داده مى شــود و بــراى 
مســافت هاى دور مثــل شــيراز و اصفهــان بــه مســافران هــم 

مى شــود. داده  ماســك 
وى در ادامــه توضيــح مى دهــد: پيــش از اينكــه اســتفاده از 
ماســك اجبــارى شــود راننده هــا و مســافران زدن ماســك را 
ــارى  ــراى اجب ــه ب ــه ابالغي ــس از اينك ــا پ ــد ام ــدى نمى گرفتن ج
ــه اســتفاده از  ــور ب ــا مجب ــد راننده ه شــدن اســتفاده از ماســك آم

ــدند. ــك ش ماس
يكى از راننده ها كه مســن بود نيز درباره پروتكل هاى بهداشتى بيان 
مى كند: با وجود اينكه ســن بااليى دارم ولى به دليل اينكه مجبورم 

هزينه ى خانواده را تأمين كنم در اين شرايط كار مى كنم.
وى كه خود را مســلم معرفى مى كند، مى گويد: به دليل حفظ جان 
خودم هم كه شده مسافرانى كه ماسك ندارند را سوار نمى كنم و آنها 

را مجبور مى كنم از بوفه ترمينال ماسك تهيه كنند.
وى مى افزايد: كرونا شــوخى بردار نيست، همسرم بيمارى قلبى دارد 
و خودم نيز بيمارى ديابت دارم، دوست ندارم تاوان رعايت نكردن 

بهداشت توسط ديگران را من و خانواده ام بدهيم.
يكى از داالن دارها درباره نظافت ســالن مى گويد: هر چند ســاعت 
يك بار كف ســالن با آب و ماده شــوينده تميز مى شود و همينطور 
صندلى هاى ســالن نيز ضدعفونى مى شــوند. اتوبوس ها نيز پيش از 

حركت ضد عفونى مى شوند.
وى كه تمايلى به معرفى خود ندارد درباره فاصله گذارى اجتماعى در 
اتوبوس ها اينگونه توضيح مى دهد: اصال مســافرى نيست كه درباره 
نحوه نشستن آنها و فاصله گذارى اجتماعى نگرانى داشته باشيم، در 
هر اتوبوسى كه ظرفيت 32 نفر دارد شايد 10 نفر هم مسافر نداشته 
باشــد و خود به خود فاصله گذارى اجتماعى در اتوبوس هاى همدان 

رعايت مى شود.
در اين بين يكى از مســئوالن فروش بليت بــه خبرنگار همدان پيام 
مى گويد: از كرونا كه بگذريم وضعيت راننده ها مســاعد نيست، من 
حقوق ثابت دارم و نگرانى زيادى ندارم اما داالن دارها و راننده ها كه 

نونشان در گرو مسافران است وضعيت مناسبى ندارند.
ترمينال همدان وضعيت نســبتا خوبى از رعايت بهداشت دارد اما 
از نظر مســافر وضعيت مناســبى ندارد نمى توان گفت اكنون كى 
نگران و كى نگران تر است؛ مسافرى كه از سفر غير ضرورى پرهيز 
مى كند تــا از نگرانى خود براى ابتال به كرونــا بكاهد يا راننده اى 
كه در انتظار مسافر اســت تا از نگرانى خود براى تأمين معيشتش 

بكاهد.
خروجم از ترمينال همزمان مى شود با نصب برچسب «بدون ماسك 
وارد نشــويد» بر در ورودى و دلگرمى اى مى شــود برايم كه پرسنل 

ترمينال حداقل هاى اصول بهداشتى را رعايت مى كنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
زدست عشق هر شو حالم اين بى                            سريرم خشت و بالينم زمين بى
خوشم اين بى كه موته دوست ديرم               هر آن ته دوست داره حالش اين بى
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■ حديث:
امام على(ع):

در مهريه هاى زنان ، زياده روى نكنيد ؛ چون مايه دشمنى مى شود .   
مكارم األخالق : ج 1 ص 506 ح 1753

مريم مقدم  »
 150 روز نفس گير از رخنه كردن ويروس كرونا 
به كشور گذشت از تشــريح مصائب و مشكالت و 
دردهاى اين روزهايش بگذريم به مشــاغل آســيب 
ديده اى مى رسيم كه حياتشــان به خطر افتاده است؛ 
در بين همه صنوف مشاغلى كه با گردشگرى چرخ 
درآمدشــان مى چرخيد از همه تأمل برانگيزتر شــده 

است. 
مجموعه هاى بزرگ گردشگرى يكى پس از ديگرى 
با ركود روبه رو شــدند در اين ميان شركت سياحتى 
عليصدر به عنوان بازوى توانمند گردشگرى همدان و 

غرب ايران از همه بيشتر. 
زيرا اين مجموعه گردشگرى با جذب باالى مسافر و 
كسب درآمد از بازديد غار مى توانست تأثير به سزايى 
در چرخيدن چرخ اقتصاد گردشگرى، آمار ورودى و 

اشتغالزايى در استان بگذارد. 
اما حاال حيات اقتصاد روستائيان عليصدر كه شانه به 
شانه بزرگترين غار آبى جهان روزگار مى گذرانند در 
خطر است و شرايط موجود بيانگر آن است كه حال 

كسب درآمدهايشان خوب نيست. 
اينجاى ماجرا اســت كــه ضرب المثل «جيك جيك 
مســتونت بود فكر زمســتونت بود؟» مصداق پيدا 
مى كند.در اينكه اقتصاد دنيا با شــيوع ويروس كرونا 
درگير است و بخش هاى عمده آسيب  ديده اند شكى 
نيســت اما اينكه اقتصاد منطقه اى عليصدر كه 5 دهه 
از كشف غار در آنجا مى گذرد، هنوز كه هنوز است 

متكى به غار باشد تأمل برانگيز است. 
  19راهكار و يك چالش 

موارد زيــر را بخوانيد تا بدانيد چقــدر ظرفيت در 
روستاى عليصدر براى كسب درآمد از گردشگرى در 
سال هاى متمادى كه راه ورود گردشگر به اين منطقه 

باز بود، مغفول مانده است. 

1- ارائه فرآورده هاى تبديلى كشاورزى منطقه توسط 
اهالى روستاهاى همجوار غار به مسافران 

2- جذب ســرمايه گذار و يــا راه اندازى يك كافه يا 
رستوران با برند ملى يا جهانى 

3- جذب ســرمايه گذار براى ايجاد هتل هاى تك تا 
چندستاره براى كسب درآمد

4- ارائــه فرآورده هــاى گياهــى درمانى بــه بهانه 
غارعليصدر 

5- ايجاد كمپ هاى سالمت به بهانه مجاورت منطقه 
با غار عليصدر 

6- ارائه نان هاى محلى عليصدر كه سال هاست مورد 
اســتقبال گردشگران است اما بى نام و نشان گوشه و 

كنار ورودى غار فروخته مى شوند. 
7- تا به حال فكر كرده ايم شــبيه ســنگ هاى غار را 
مانند ماكت هايى به عنوان المان آنجا درســت كنيم و 

به مسافران بفروشيم. 
8- ايجــاد توقفگاه هاى توريســتى با كافه و ســرو 

غذاهاى محلى بين راه همدان تا عليصدر. 
9- احيــاى زيرســاخت حمل ونقــل جــاده اى كه 
سال هاســت بدون اســتانداردهاى الزم راهنمايى و 

رانندگى است. 
10- ساخت قايق هاى كوچك توسط اهالى عليصدر 
و فروش آنها به عنوان سوغات منطقه به گردشگران 

11- راه اندازى يك ســايت اينترنتى فعال كه امكان 
بازديد مجــازى از غار را در ســال هاى اخير فراهم 

مى كرد. 
12- نبــود تعريف يك برند به نام غار عليصدر روى 
هر توليد اعم از صنايع دستى يا موضوعات خوراكى 

13- تداوم تك محور بــودن درآمد عليصدرى ها از 
فروش بليت ورودى غار

14- اســتفاده نكردن از ظرفيت هــاى تحت اختيار 
شركت ســياحتى عليصدر همچون (سايت تفريحى 

توريســتى عباس آباد و 40 درصد ســهام تله كابين 
گنجنامه)

15- تعريف نكردن منابع درآمدزايى جانبى همچون 
رســتوران بدنه يا مراكز تجارى بدنه در مســيرهاى 

دسترسى به غار و سايت عباس آباد. 
16- نبــودن برنامــه و زيرســاخت تفريحى براى 
نگهداشــتن گردشــگر در زمان اضافــى در مقصد 

عليصدر
17- بهره منــد نبودن ســاختار معمــارى خانه هاى 
روستاى عليصدر از استانداردهاى روستاهاى هدف 

گردشگرى
18- خــالق نبودن مردم بومى منطقه براى كســب 
درآمد از گردشــگران به واسطه فروش محصوالت 
كشــاورزى يا حتى دادن خدمات اقامتى و پذيرايى 

به گردشگران
19-فعال نبودن تورهــاى عليصدرگردى براى مردم 

شهرهاى استان همدان و استان هاى همجوار
يكى پــس از ديگــرى روزگارى را براى شــركت 
سياحتى عليصدر و مردم بومى روستا رقم زده است 
كه اگر شرايطى همچون شيوع كرونا به شكل ديگرى 
تكرار شود و بهره بردارى از درآمد فروش بليت غار 
عليصدر بنابر هر دليلى روزگارى ممكن باشــد، به 
جاى درآمد پايدار بــى كارى و ركود اقتصادى دامان 

خانواده هاى عليصدرنشين را خواهد گرفت. 
اينها بخش هايــى از ظرفيت هاى مغفــول مانده در 
منطقه عليصدر اســت كه سال هاى سال است اهالى 
آن اشتغال و اقتصادشان را به كسب درآمد از قايقرانى 

در غار گره زده اند. 
 تك محورى بودن درآمد به جاى خالقيت 

حاال كرونا آمده است و بســاط بازديد از غار جمع 
شــده و آمار جذب گردشگر آب رفته است و دست 
اهالى از كســب درآمد همچون ســال هاى گذشته 

خالى تر شده است. 
در اين ميان شركت سياحتى عليصدر با پرداخت 
كمك هزينه هايى به عنوان تســهيالت تالش كرد 
كمــى التيام بخش آالم اين روزهاى اهالى باشــد 
اما اين راهكارهاى موقت تنها مســكنى اســت 

زودگذر. 
شايد امروز وقت آن است اهالى عليصدر با مديريت 
و برنامه ريزى برنامه ريزان گردشــگرى و اقتصادى و 
حمايت شركت ســياحتى عليصدر راه كسب درآمد 
از روش هــاى خالقانه را پيش گيرنــد، زيرا در غير 
اينصــورت در آينده اى نه چنــدان دور بايد دور اين 

منطقه پردرآمد را خط كشيد. 
در هميــن روزهــاى اخير مطرح شــده اســت كه 
عليصدرى ها با حمايت شــركت سياحتى عليصدر 
كارگاه توليد ماســك بــراى مصــرف كاركنان راه 
انداخته انــد كه اين خود جــاى قدردانى دارد و يك 
آغاز خوب براى شــكوفايى خالقيت اهالى روســتا 

براى كسب درآمد است. 
 عليصدرى ها در عرصه توليد ماسك

فعال توليدات ماسك گويا محدود است اما چرا همين 
توليدات را گسترش نمى دهند. 

دور از انتظار نيست با نظارت علوم پزشكى و رعايت 
كامــل موازين بهداشــتى در توليد ماســك به تدريج 
بسته بندى و برندى به نام عليصدر هم براى آنها تعريف 
شود و اين توليدات به خارج از مرزهاى روستا و استان 

و كشور به نام عليصدر هم فرستاده شود. 

چرا از ظرفيت فضاهاى غيرقابل اســتفاده در شرايط 
فعلى به عنــوان كارگاه هاى توليــدى عليصدر براى 
ســاخت المان هــاى كوچك و شبيه ســازى شــده 
ســنگ هاى خــاراى نمادين كه يــادآور عليصدر و 
زيبايى هاى آن باشــد استفاده نمى شود؟ چرا نان هاى 
محلــى عليصدر در بســته بندى هاى شــكيل راهى 

فروشگاه ها نمى شوند؟
55 سال پيش غار عليصدر به عنوان يك پديده طبيعى 
و نعمت خدادادى وسط يك روستايى كه 75 كيلومتر 
با مركز استان همدان فاصله داشت، سر از خاك بيرون 
آورد تا ناجى اقتصاد محلى شود اما تك محورى بودن 

درآمد در اين منطقه اتفاق خاصى را رقم نزد.
ايــن ظرفيت غنــى مى توانســت امروز روســتاى 
عليصــدر را در همــان حد و اندازه روســتا به يك 
دهكده خوش نام توريستى در رديف مقاصد پرتردد 
گردشــگرى جاى دهد، اما به دليل خالقيت نداشتن 
و وابسته شــدن درآمد مردم بومى به درآمد شركت 

سياحتى از غار، چنين اتفاقاتى رقم نخورد. 
بزرگترين غار قابــل قايقرانى جهان در اين 5 دهه 
كه فرصت بهره بردارى داشــت، مى توانست آنقدر 
كه  باشد  داشــته  ســرمايه گذارى  متعدد  مدل هاى 
گردشــگران نه به هدف بازديد از غــار عليصدر 
بلكه ســپرى كردن دوره هاى علمى غارشناســى، 
سمينارهاى طبيعت گردى، صرف يك غذاى سنتى 
در يك رســتوران برند، مشاهده و شركت در يك 
مسابقه ورزشــى محلى خاص، سپرى كردن وقت 
در يك باغ داروهاى گياهى و ساخت صنايع دستى 
يا خريد از يــك هايپرماركت در اين منطقه، راهى 

عليصدر شوند. 

اقتصاد تك محورى درآمد عليصدر از غار 

كرونا در نبود خالقيت 
درآمدها را مى خورد

 ■ از بازديد مجازى تا توليد ماسك با برند عليصدرى

 اين روزها با وجود اعالم لزوم رعايت موارد 
بهداشتى در ســينماها به منظور كنترل كرونا، اما 
مردم استقبال كمى از اين اماكن فرهنگى داشتند 
به طورى كه ســينماها تابستان خلوت و سوت و 

كورى را مى گذرانند.
 با وجود اينكه ســينماها جزو آخرين مراكزى 
بود كه پس از بهتر شــدن وضعيت شيوع كرونا 
بازگشــايى شــد و با توجه به اينكه قرار بود با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى ميزبان مخاطبان 

باشد، اما رونق آنچنانى ندارند.
سينماها كه همواره در تابســتان يكى از مراكز 
تفريحى و فرهنگى براى مــردم به ويژه جوانان 
بود، اين روزها تابستان خلوتى را سپرى مى كنند 
و اســتقبال شــهروندان از برنامه هاى آن بسيار 

ضعيف است.
سينمادوســتان مى دانند كه اســتفاده از ماسك 
و رعايــت فاصله اجتماعــى از ابتال به بيمارى 
ممانعت مى كند اما شايد ترس از كرونا حتى با 
رعايت موارد بهداشــتى نيز مانع حضور آنها در 

سينما شده است.
به گزارش فارس، مدير امور ســينمايى مؤسسه 

بهمن ســبز حوزه هنرى همدان اظهار كرد: اين 
روزها سينما با استقبال ضعيف مردم همراه است 
و تعداد كمى براى ديدن فيلم ها مراجعه مى كنند.
سعيد شــرفى دليل حضور كم مردم را رعايت 
موارد بهداشتى عنوان كرد و افزود: تا جايى كه 
اطالع دارم در ساير شهرها نيز وضعيت به همين  

منوال است.
وى بيــان كرد: درحال حاضر 2 فيلم ســينمايى 
«شــناى پروانه» و «خوب بد جلف» در ســينما 

قدس و فلسطين همدان اكران مى شود. 

اكران «تابستان خلوت» در سينماها!


