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حاشيه سازى هاى عمدى 
بالى توسعه استان

 1- رسيدن به توســعه و تعالى نيازمند 
آرامش و فضايى آرام است، فضايى كه در آن 
همه از كار سخن بگويند و كار وجه مشترك 
تمام مباحث و تنها صدايى باشد كه از استان 
خارج مى شــود. در اين مســير مديرانى كه 
براى توسعه برنامه دارند همواره تمام همت 
و تالش خود را براى ايجاد فضايى آرام براى 
رسيدن به توسعه به كار گرفته و اجازه هيچ 
نوع حاشيه سازى را نمى دهند. 2- آرامش در 
توسعه نمى تواند آرامش قبرستانى باشد؛ زيرا 

اين نوع آرامش به جز قبرستان ...

يادداشت

2

صف هاى كرونايى
 پــس از پيروزى انقالب اســالمى، در 
شرايطى كه در اوايل تشكيل دولت، اقتصاد 
صددرصد دولتــى بود، موضوع تخصيص 
كوپن به ايرانيان در دستور كار قرار گرفته 
بود كه اين شــرايط با وقوع جنگ تحميلى 
و ادامه 8 ساله آن در دهه نخست انقالب و 
روى كار آمدن دولت سازندگى ادامه يافت؛ 
زيرا سياست دولت در آن مقطع، حمايت از 
اقشــار محروم و به نوعى بر قرارى عدالت 
اجتماعى بــود.  يكى از ويژگى هاى توزيع 
اجناس كوپنى، تشــكيل صف هاى متعدد 

براى دريافت اقالم بود...

آنچه از سازمان اسناد و كتابخانه ملى بايد بدانيد

نظارت برانتشاركتاب 
و حفظ آثار مكتوب

■ گفت و گوى همدان پيام با تكلو به مناسبت روز اسناد ملى و ميراث مكتوب

خانواده محترم شاهمردى
تسليت واژه كوچكى است در مقابل غم بزرگ شما

درگذشت على اكبر شاهمردى رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان فامنين را به خانواده محترم ايشان و كادر پرتالش هالل 
احمر تسليت مى گوييم و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات را مسئلت مى نماييم.

خانواده محترم شاهمردى
تسليت واژه كوچكى است در مقابل غم بزرگ شما

درگذشت على اكبر شاهمردى رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان فامنين را به خانواده محترم ايشان و كادر پرتالش هالل 
احمر تسليت مى گوييم و از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات را مسئلت مى نماييم.

t

بازگشت همه به سوى اوست

مديريت و كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنين
انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى ايران (شعبه استان همدان)

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى ايران (شعبه استان همدان) 
آماده دريافت كمك هاى نقدى شما نيكوكاران گرامى مى باشد

شماره حساب 0203759190008 نزد بانك ملى شعبه خيابان پاسداران 
شماره كارت مجازى 6037-9918-9950-9180

نشانى دفتر: ابتداى خيابان مهديه، كوچه شهيد زندى (شهاب)، پالك 25
تلفن:081-38378011-12

تبريك و تهنيت
جناب آقاى 

حسين فـارسى 
انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان 

معاونت محترم سياسى فرماندارى شهرستان مالير 
را تبريك و تهنيت عرض نموده ، اميد است در سايه ايزد منان همواره پيروز 

و سربلند باشيد.

مديريت  شركت لوح زرين مالير (توليد كاغذ) 
اسماعيل حاتمى

تبريك و تهنيت

جناب آقــاى حسين فارسى 
معاون محترم سياسى امنيتى فرماندارى ويژه شهرستان مالير 

جناب آقــاى عظيم باويسى 
معاون محترم عمرانى فرماندارى ويژه شهرستان مالير 
جناب آقــاى مسعود وفايى زاده

 بخشدار محترم بخش جوكار 
جناب آقاى فرهاد جهانيان

 معاون محترم برنامه ريزى و توسعه فرماندارى شهرستان كبودراهنگ 
با احترام بدينوسيله انتصاب شما بزرگواران در سمت هاى جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده و از 
زحمات و خدمات دلسوزانه تمامى شما عزيزان در زمان تصدى سمت هاى پيشين نهايت تقدير و قدردانى را داريم.

اميد است در پرتو عنايات ايزد متعال در راه خدمت همواره سالمت و سربلند باشيد.
سيده مباركه موسوى 

 رئيس شوراى اسالمى بخش جوكار و دهيارى و شوراى اسالمى روستاى عشاق 

بــا تبريــك 17 ارديبهشــت روز اســناد ملى و ميــراث مكتوب 
و بــا توجــه بــه اهميــت نگهــدارى اســناد، عكــس هــا و كتاب هــاى قديمــى در 
محلــى عــارى از تهديــدات ميكروبــى و طبيعــى، از هــم اســتانى هــاى گرامــى 
تقاضــا مــى شــود هــر گونــه عكــس، ســند هــاى قديمــى شــامل روزنامــه هــا، 
عقدنامــه هــا، اوراق شناســايى و غيــره، كتــاب هــاى چاپــى قديمــى، خطــى 
ــواع فيلــم، نگاتيــو، كاســت و اســاليد را در اختيــار ايــن  و چــاپ ســنگى و ان
مديريــت قــرار دهنــد تــا ضمــن آفــت زدايــى در مخــزن آرشــيو مركــز اســناد 
ــرار داده شــود.  ــار محققيــن و تاريــخ پژوهــان ق همــدان نگهــدارى و در اختي
ــم و از  ــه و صورتجلســه تنظي ــان اســناد تقديرنام ــراى صاحب بديهــى اســت ب

اســناد مربوطــه بــا ذكــر صاحــب ســند بهــره بــردارى خواهــد شــد.
ــت و  ــداء، امان ــه روش اه ــه س ــار را ب ــد آث ــى توانن ــان نســخ خطــى م صاحب

ــد. ــذار نماي ــز واگ ــن مرك ــه اي ــروش ب ف
راههاى ارتباط با ما: 08138232083-5

اسناد ملى هويت ملى

آدرس: ميدان جهاد خيابان ميرزاده عشقي ابتداي خيابان ركني
مديريت اسناد و كتابخانه ملي منطقه غرب كشور (همدان)

نماينده رد صالحيت شده 
مجلس يازدهم:

تعصبات و 
پنهان كارى به 
سالمت جامعه 
لطمه زد

■ برداشت غلط از قانون انتخابات 
پايين ترين ميزان مشاركت را در 
انتخابات مجلس رقم زد
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بازار بورس؛ قفل است يا كليد؟
صفحه ويژه خبرگزارى ها(ايسناى همدان)

تحليل بر تصميم بر حذف 4 صفر

نجات پول ملي 
يا آغاز موج تورم؟
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

حاشيه سازى هاى عمدى بالى توسعه استان
 1- رســيدن به توسعه و تعالى نيازمند آرامش و فضايى آرام است، 
فضايى كه در آن همه از كار ســخن بگويند و كار وجه مشــترك تمام 

مباحث و تنها صدايى باشد كه از استان خارج مى شود.
در اين مسير مديرانى كه براى توسعه برنامه دارند همواره تمام همت و 
تالش خود را براى ايجاد فضايى آرام براى رسيدن به توسعه به كار گرفته 

و اجازه هيچ نوع حاشيه سازى را نمى دهند.
2- آرامش در توســعه نمى تواند آرامش قبرستانى باشد؛ زيرا اين نوع 
آرامش به جز قبرستان به درد جامعه و انسان هاى پويا و زنده نمى خورد.

آرامشى كه براى توسعه مدنظر است، آرامش همراه با نشاط است و نبايد 
نشاط اجتماعى را به بهانه نياز توسعه به آرامش تعطيل كرد.

3- در سال هاى پس از جنگ و با اوج گيرى فرهنگ سازندگى، توسعه 
از اولويت هاى هر مديرى در استان همدان تعريف شده و براى دستيابى 

به توسعه تالش هايى از سوى آنها انجام شده است.
موفق يا موفق نبودن مديران در توســعه بحث ديگرى است و در اينجا 

اتفاق نظر همه مديران بر نياز استان به توسعه مدنظر است.
4- برداشت عمومى اين اســت كه بنا به داليلى، استان همدان نسبت 
به اســتان هاى ديگر در توسعه عقب نگه داشــته شده است و كسانى 
كه خوشبين تر هستند، مى گويند براى توسعه استان همدان كارى انجام 
نشده است. مشهورترين سخن در اين زمينه استفاده نكردن استان براى 
توســعه، از دالرهــاى ارزان 7 تومانى تا هزار تومانى بوده اســت و بر 
اساس اين نظر توسعه استان از دالر هزار تومانى به بعد آن هم به صورت 

محدود بوده است.
5- برخى مهم ترين مانع توسعه استان را به غلط فرهنگ حاكم بر آن و 
تنگ نظرى حاكم بر استان معرفى مى كنند كه دليلى مى شود تا سرمايه كه 

نيازمند محيطى آرام براى آرام گرفتن و رشد است از استان فرار كند.
اين نظر درست نيســت، زيرا مردم استان ثابت كرده اند بسيار بلندنظر 
هســتند و از حاشيه هم استقبال نمى كنند و اگر سرمايه در همدان آرام 

نمى گيرد به دليل رفتارهاى حاشيه ساز برخى مديران بوده است.
6- رفتارهاى حاشيه ســاز برخى مديران در سال هاى اخير با نظارت و 
ورود مديريت ارشــد اســتان و مراقبت از فضاى الزم براى توسعه و 
ســرمايه گذارى، كاهش محسوس داشته است و اين امكان پيشرفت و 

تسريع در توسعه استان را فراهم كرده است.
در چنين فضايى است كه برنامه توسعه ساليانه استان تدوين مى شود و 
در مديريت شهرى مركز استان يعنى شهر همدان، كالنشهر مى شود تا 

برنامه هاى مديريتى شهرى با نگاه توسعه محور پيش برود.
7- همدان از حاشيه ســازى مديران و ناآرام و ناامن جلوه دادن برخى 
حوزه ها در اســتان هيچ گاه سود نبرده است و در رقابت هاى بين استانى 

همواره رقابت را به استانى كه حاشيه سازى نداشته، باخته است.
اكنون و در شــرايط تحريم و كرونا كه پيگيرى توســعه سخت تر شده 
و دولت اگر پولى داشــته باشد يا كســب كند، با اولويت در راه تأمين 
كاالهاى اساســى، يارانه، حقوق كاركنان و سالمت مردم هزينه خواهد 
كرد، حاشيه سازى هايى كه برخى مديران و مسئوالن در راه توسعه بخش 
خصوصى، مديريت شــهرى و رســانه ها آغاز كرده اند، تنها ناآرامى و 

پس رفت توسعه استان را به دنبال خواهد داشت.
پس همگان بايد توجه داشته باشند كه براى تسريع توسعه و پاسدارى از 
اقدامات انجام شده، حاشيه سازى هاى عمدى، بالى توسعه استان خواهد 

بود و بايد مراقبت شود تا اين بال توسعه استان را به عقب نراند.
شايد ايجاد فضاى بانشاط و آرام در استان و شهر سخت باشد اما برهم 
زدن آرامش موجود به صورت عمدى كه نياز توســعه است، كارى در 
راســتاى منافع استان و مردم نخواهد بود و مردم كسانى را كه به منافع 

آنها زيان وارد كنند، نخواهند بخشيد.

كشف 54 دستگاه ارز ديجيتال از كارگاه متروكه در همدان
 عوامل مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهى شهر همدان، موفق به كشف 54 دستگاه 

ارز ديجيتال از يك كارگاه متروكه شدند.
فرمانده انتظامى استان همدان گفت: پس از دريافت خبرى مبنى بر اينكه فردى به صورت 
غيرقانونــى به نصب و راه اندازى دســتگاه ماينر در يــك كارگاه متروكه اقدام كرده بود، 
رســيدگى به اين موضوع در دســتور كار مأموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز قرار 

گرفت.
بخشــعلى كامرانى صالــح در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: مأمــوران پليس آگاهى به همراه 
بازرســان شــركت توزيع نيروى برق در محل حضور يافته و در بازرسى از اين كارگاه 

متروكه دستگاه هاى ارز ديجيتال قاچاق و بدون مجوز قانونى به همراه 2 فن و يك دستگاه 
«واى فاى» را كشف و يك نفر را دستگير كردند.

وى افزود: پس از ايمن سازى محل توسط بازرسان شركت توزيع نيروى برق، دستگاه هاى 
ارز ديجيتال توســط عوامل دايره مبارزه با قاچــاق كاال و ارز جمع آورى و متهم پس از 

تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شد.
كامرانى صالح اظهار كرد: دستگاه ماينر مصرف برق بااليى دارد و سودجويان با نصب اين 
دســتگاه در كارگاه هاى دورافتاده و متروكه به صورت غيرقانونى به استخراج ارز ديجيتال 
اقدام مى كنند. بيت كوين(نام التين:Bitcoin؛ نماد:BTC)، يك پول يا ارز ديجيتالى است 
كه به صورت الكترونيكى توزيع و اســتفاده مى شــود و شبكه اين ارز ديجيتال به صورت 

غيرمتمركز و كاربربه كاربر است.

چون براى اســتخراج بيت كوين دستگاه هاى استخراج شــبانه روزى بايد روشن باشند، 
بنابراين مقدار برق مصرفى و ميزان تحميل آن به شبكه بيش از حد بوده و فشار زيادى را 

به شبكه توزيع برق وارد مى كند.
پول مجازى(بيت كوين) پيش از اين با اســتفاده از رايانه هاى خانگى توليد مى شد، اما در 

سال هاى اخير دستگاه هاى مخصوص توليد اين پول مجازى(ماينر) ساخته شده است.
استخراج ارزهاى ديجيتال به ويژه نوع بيت كوين، نياز به مصرف باالى برق دارد به گونه اى كه 

براى استخراج هر واحد بيت كوين نياز به توليد 72 مگاوات ساعت برق است.
با توجه به قيمت نازل برق در ايران، بســيارى از ســودجويان به استخراج ارز ديجيتال با 
برق ارزان اقدام مى كنند. اين درحالى است كه ارز ديجيتال توليدشده با اين برق رايگان به 

باالترين نرخ در جهان خريد و فروش مى شود.

تحليل بر تصميم بر حذف 4 صفر

نجات پول ملي يا آغاز موج تورم؟
■ اكنون يك دالر برابر با حدود 160 هزار ريال است

ورود ويژه دادستانى 
به ايمن سازى راه هاى همدان

 دادستانى در راستاى پيگيرى حقوق عامه به مسأله ايمن سازى و 
اصالح نقاط حادثه خيز راه هاى اين استان ورود كرده است.

دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان همدان گفــت: يكى از 
برنامه هايى كه به تازگى در دستور كار دادستانى قرار گرفت، دريافت 
گزارش هايى درباره آخرين وضعيت نقاط حادثه خيز اســتان است؛ 

بنابراين دادستان ها ملزم به تهيه اين گزارش شدند.
حسن خانجانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: يكى از عوامل افزايش 
پرونده هاى قضايى، ناشــى از ســوانح رانندگى و بروز جراحت و 
خسارت هاى ناشى از تصادف است، بنابراين  مى توان با ايمن سازى 
راه ها از تشكيل اين قبيل پرونده ها در مراجع قضايى پيشگيرى كرد.

وى اظهــار كرد: پس از تكميل گزارش تعداد نقاط حادثه خيز، علل 
و عوامل ايمن نشــدن اين مسيرها بررسى مى شــود تا بتوان موانع 

ايمن سازى اين نقاط را رفع كرد.
خانجانــى ادامــه داد: تعدادى از ايــن نقاط پس از بررســى هاى 
انجام شده و پيگيرى مجموعه دادستانى، اصالح و ايمن سازى شدند 
با وجــود اين، اميد  مى رود بتوان با اصالح تمامى نقاط، آســيب ها 
و خسارت هاى جانى و مالى ناشــى از سوانح و تعداد پرونده هاى 
قضايى را كاهش داد.وى همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر وقوع 
سرقت هاى خرد توســط زندانيانى كه به دليل كرونا در مرخصى به 
ســر  مى برند، گفت: حدود 2 هزار و 700 زندانى پس از همه گيرى 
ويروس كرونا به مرخصى رفتنــد كه از اين تعداد، كمتر از 10 نفر 
دوباره مرتكب تخلف شدند.دادســتان عمومى و انقالب شهرستان 
همدان ادامه داد: به دليل تخلف عده اى اندك از زندانيانى كه هم اينك 
در مرخصى به ســر  مى برند، نمى توان زمينه اســتفاده از مرخصى 
توسط ديگر زندانيان داراى شرايط را سلب كرد.استان همدان داراى 
5 هزار و 400 كيلومتر انواع راه اســت و ســال گذشته 464 تن در 
سوانح رانندگى درون و برون شهرى همدان جان باختند كه نسبت به 

سال 97، حدود 7 درصد معادل 30 نفر افزايش داشته است.

صف هاى كرونايى
فيض ا... مظفرپور»

 پس از پيروزى انقالب اســالمى، در شرايطى كه در اوايل تشكيل 
دولت، اقتصــاد صددرصد دولتى بود، موضــوع تخصيص كوپن به 
ايرانيان در دســتور كار قرار گرفته بود كه اين شــرايط با وقوع جنگ 
تحميلى و ادامه 8 ســاله آن در دهه نخست انقالب و روى كار آمدن 
دولت سازندگى ادامه يافت؛ زيرا سياست دولت در آن مقطع، حمايت 

از اقشار محروم و به نوعى بر قرارى عدالت اجتماعى بود. 
يكى از ويژگى هاى توزيع اجناس كوپنى، تشــكيل صف هاى متعدد 
براى دريافت اقالم بود؛ زيرا شماره كوپن در ايام خاصى براى كاالى 
كوپنى اعالم مى شد، مثال در هر ماه يك نوبت كوپن شكر و يا مرغ و يا 
چيز هاى ديگر اعالم مى شد، درست يادم هست حتى توتون نيز مدتى 
سهميه اى بود، اين روش توزيع موجب تشكيل صف هاى مختلف در 
زمان اعالم كاالهاى كوپنى در جلو مغازه ها و يا شركت هاى تعاونى  كه 
عامل توزيع بود، مى شــد و چون عامالن توزيع كاالهاى كوپنى تعداد 
اندكى بودنــد و از طرفى در محدوده زمانى خاصى توزيع مى شــد، 
پس از پايان جنگ و روى كار آمدن دولت ســازندگى كه بازار آزاد را 
ســرلوحه كار خود قرار داده بود، كاالى سهميه اى به طريق ديگرى و 

يارانه به شيوه ديگرى پرداخت شد.
هدف، بررسى روش هاى توزيع يارانه نيست، بلكه موضوع تشكيل صف 
براى دريافت كاال يا خدمات اســت، تشكيل صف در 41 سال گذشته 
به يك شيوه مرسوم تبديل شده است و كمبود اقالم در جامعه و گرانى 
بيش از حد آنها و احتكار ســودجويان و نظارت هاى ضعيف و توزيع 
نامناسب از علل اين وضعيت است. با شيوع ويروس كرونا در جهان و 
كشورمان دوباره به دليل نياز مردم به برخى اقالم بهداشتى، صف ها براى 
دريافت اقالمى نظير ماسك و دستكش و ضدعفونى كننده ها در مقابل 
داروخانه ها و مراكز توزيع تشكيل شد كه البته با مديريت اين موضوع و 
افزايش تولى اين اقالم و توزيع درست آنها، صف ها جمع شد،  پس از 
اين، صف دريافت برخى خدمات شكل گرفت از ثبت نام بيمه بيكارى 
در كافى نت ها گرفته تا صف دريافت كد بورسى در كارگزارى ها و دفاتر 
پيشخوان دولت و همچنين صف دريافت سيم كارت رايگان براى ارسال 
پيامك جهت دريافت وام از طريق حســاب يارانه و همچنين تشكيل 
صف در مقابل دفاتر پيشــخوان براى تفكيك يارانه زوج هاى جوان و 
حتى مجردان سرپرست خانوار كه در اين زمينه، مراجعات مردم عالوه 
بر دفاتر پيشــخوان به فرماندارى ها نيز افزايش يافته و در آنجا نيز بايد 
صف را رعايت كنند؛ از طرفى با آزادســازى سهام عدالت و واگذارى 
بخشــى از ســهام دولت و بانك هاى دولتى به مردم و لزوم داشتن كد 
بورســى، دوباره مراجعه به پيشخوان ها افزايش يافته و همچنين صف 

شماره گذارى خودرو و... .
اين صف بندان همچنان ادامه خواهد يافت و اين در شــرايطى است 
كه به دليل فاصله گذارى اجتماعى در ايام كرونا رعايت نكردن فاصله، 
خطر ابتال به ويــروس را افزايش مى دهد و اين اقدامات و رفتار هاى 
دوگانه، مردم را سردرگم مى كند، پس بايد تدبيرى انديشيد و صف ها 

را كمتر كرد!

1- احزاب و فعاالن سياســى هــم براى حفظ ارتباط بــا طرفداران 
در شــرايط كرونايى به فضاى مجــازى و امكانات پخش زنده روى 
آورده اند. گويا مناظره و مباحثه دوطرفه و پخش زنده، اكنون بيشترين 
اقدام احزاب و فعاالن سياســى اســت. گفتنى است فضاى مجازى، 
فعاليت را براى احزاب و تشكل ها ساده تر كرده است زيرا امكان طرح 
مســائل و برنامه هاى احزاب را در سطحى فراتر از يك سالن و تاالر 
و در ســطحى جهانى مى دهد و نيازمند مجوز براى برگزارى مراسم 

هم نيست.
2- تبلت هاى آموزشى ايرانى ساخته مى شوند. گويا اين اقدام توسط 
وزارت ارتباطات به ســفارش وزارت آموزش و پرورش براى ســال 
تحصيلى آينده انجام خواهد شــد. گفتنى اســت در آموزش مجازى 
شرايط كرونايى نياز به ابزارهاى الزم و هزينه آن مانند خريد گوشى، 
تبلت و اينترنت، فشارى اقتصادى را بر برخى خانواده ها تحميل كرد.

3- تقاضا براى پرستار كودك توسط خانواده هاى ايرانى افزايش داشته 
است. گويا تعطيلى مهدكودك ها دليل روى آوردن خانواده هاى شاغل 
به پرستار براى نگه دارى از كودكان شده است. گفتنى است هنوز براى 

زيان مهدهاى كودك و مربيان آنها تصميمى اعالم نشده است.
4- كاهش مراجعه به بيمارستان ها و مراكز درمانى از سوى بيماران در 
حال درمان و نيازمند مراقبت، دليلى بر نگرانى درباره وضعيت سالمتى 
اين نوع بيماران شــده اســت. گويا اين كاهش به دليل ترس از ابتال 
به كرونا روى داده اســت. گفتنى است مراجعه نكردن بيمارانى مانند 
كســانى كه سكته مغزى داشــته اند براى درمان و مراقبت هاى بعدى، 

صداى متخصصان را درباره عوارض اين اقدام درآورده است.
5- واســطه گرى و داللى در فوتبال ســخت مى شــود. گويا وزارت 
ورزش از نهادهاى امنيتى خواستار پيشگيرى از واسطه گرى و داللى 
در نقل و انتقال بازيكنان فوتبال به تيم ها شده است. گفتنى است نقل 
و انتقال سنگين پول در قراردادهاى فوتبال بازار جذابى براى فعاليت 

دالالن و واسطه ايجاد كرده است.

غزل اسالمي»
 يكي از مهم ترين داليلي كه دولت يازدهم 
براي حذف 4 صفر از پول ملي در ســال 95
بــه مجلس ارائه كرد، كاهش نــرخ تورم بود. 
آن زمان بســياري از دولتي ها معتقد بودند كه 
حذف صفرهــا بر كنترل و كاهــش تورم اثر 
مثبت مي گــذارد اما پس از طــرح موضوع، 
بسياري از كارشناســان اقتصادي اجراي اين 
طرح را ســرگرم كردن مردم مطرح كردند و 
معتقــد بودند كه اجراي آن در شــرايط فعلي 
كشور كه با رشــد تورم مواجه است، بيهوده 
و حتي هزينه بردار است. با اين حال دولت آن 
را تصويب و به مجلس ارائه كرد و بر اجراي 
آن پافشاري كرد تا اينكه اوايل هفته جاري در 
مجلس نيز به تصويب رسيد. اما اين بار رئيس 
بانك مركزي در صحن علنــي اعالم كرد كه 
اجراي اين طــرح تأثيري بر كاهش نرخ تورم 
نــدارد اما چون درحال حاضر پول ملي با دالر 
و يــورو اختالف زيــادي دارد حفظ حيثيت 

ظاهري پول ملي بسيار مهم است.
آن طوركه اعالم شــده اجراي اين تصميم 2 تا 
3 سال زمان مي برد. بنابر گفته هاي همتي، اين 
حذف به طور تدريجي انجام مى شود و هر 2
واحد پولي به موازات هم در جامعه اســتفاده 
مي شوند تا بهتر مورد پذيرش مردم قرار بگيرد.

بر اين اســاس، هر يك تومان معادل 10 هزار 
تومان فعلي خواهد بود كه اَضعاف آن «قران» 
خواهد بود. بنابراين هر تومان معادل 100 قران 

مي شود.
 اين درحالي است كه اگر تاريخ حذف صفر از 
پول كشــورها را مطالعه كنيم متوجه مي شويم 
كه اگر تورم همچنان افزايشــي باشد حذف 4

صفر از پول ملي ايــران كاري بيهوده خواهد 
بــود و نه تنها حذف آبروي ريال در برابر دالر 
و يورو نخواهــد بود كه هزينه مضاعف روي 

دست مردم مي گذارد.
طبق نظر كارشناسان، حذف صفرها از پول بايد 
در زماني اجرا شــود كه دولت اطمينان دارد، 
ديگر تورمي وجود نداشت يا دستِ كم درصد 
تورم بسيار ناچيز است. زيرا درصورتي كه تورم 
چندســال گذشــته همچنان ادامه داشته باشد 
عمًال حذف 4 صفر اقدامي بيهوده خواهد بود.

آنطوركه بســياري از كارشناسان اقتصادي در 
گفت وگوهــاي خود مطــرح كرده اند دولت 
پيــش از اينكه اقدام به حــذف صفرها صرفا 
براي حفــظ حيثيت ظاهري پــول ملي بكند 
بايد سياست هاي تثبيتي را به كار بگيرد. در غير 
اين صورت ممكن است با حذف 4 صفر شاهد 
شرايط منفي رواني و تورمي باشيم كه اجراي 

اين طرح ارزشي نخواهد داشت.
اگرچه بســيارى از كشــورها همچون تركيه 
اقدامــى مشــابه را انجــام داده و در اصل آن 
ايرادى وارد نيســت اما كشور اكنون به لحاظ 
اقتصادى شرايط مناســبى ندارد و اين سؤال 
مطرح اســت كه حذف 4 صفر از پول ملى به 

تعديل فضاى روانى نامطلوب اقتصادى كمك 
مى كند يا آن را تشديد خواهد كرد؟ 

 تاريخ عجيب حــذف صفر از پول 
كشورها

نخستين نمونه حذف صفر از پول ملى كشورها 
به ســال هاى بحرانى پس از جنگ جهانى اول 
در برخى كشورهاى اروپايى بازمى گردد. آلمان 
در دوران جمهورى وايمار در سال هاى 1921
تا 1923 تورم بسيار شديدى را از سر گذراند. 
در ســال 1923 ميالدى، قيمت هــا در آلمان، 
هر 2 روز دوبرابر مى شــدند. در نوامبر 1923
ميالدى، ارزش هــر دالر آمريكا معادل با 4/2

هــزار ميليارد مارك آلمان بــود! تورم كه باال 
گرفت، «رايش بانك» آلمان به ســرعت به سراغ 
چاپ اســكناس هاى جديد رفت. اســكناس 
50 هزار ماركى در ســال 1922 چاپ شــد و 
وقتى ديدند با اين سرعت تورم، اين اسكناِس 
درشت، كفاف معامالت را نمى دهد، اسكناس 
100 هزار ميليارد ماركى نيز در ســال 1923

چاپ شد!
در همين ســال 1923 بود كــه دولت آلمان 
به ســراغ حذف 12 صفر از پول خود رفت و 
با معرفى يــك واحد پولى جديد به نام «رنتن 
مارك» يكى از مهم ترين نمونه هاى حذف صفر 
از پول كشورها رقم خورد. يك كشور اروپايى 
ديگر بــه نام اتريش كه در ســال هاى پس از 
مجارســتان   - اتريش  امپراتورى  فروپاشــى 
وضعيت اقتصادى دشــوار و تورم شديدى را 
تجربه مى كرد، در ســال 1925، 4صفر از پول 
خود حذف كرد. مجارستان هم در سال 1927
به ســراغ تغيير واحد پولــى و حذف صفر از 

چهره اسكناس هاى خود رفت.
 دورانى جديد از حذف صفر از پول 

كشورها
پــس از جنــگ جهانــى دوم، دوران تازه اى 
از حذف صفر از پول كشــورها آغاز شــد و 

كشورهاى بيشترى در مقاطع مختلف به سراغ 
اين سياســت رفتند. در موردى بسيار عجيب 
مجارستان كه پس از جنگ جهانى با ابرتورمى 
كم ســابقه روبه رو بود، 29 صفر از پول خود 
حذف كرد و با حذف اين 29 صفر، يك واحد 
پولى جديد به نام «فورينــت»، تبديل به پول 

رسمى اين كشور شد.
فرانســه هم در ســال 1960، 2 صفر از واحد 
پولى خود حذف كرد و «فرانك جديد» جاى 
«فرانــك» را گرفت. هلند نيــز در دهه 1960

ميالدى، 4 صفر از پول خود حذف كرد.
پس از اين تجربيات در كشــورهاى اروپايى، 
انبوهــى از برنامه هــاى حــذف صفــر در 
كشورهاى مختلف عملياتى شد. كره جنوبى 
پس از جنگ 2 كره در ســال 1957، 2 صفر 
از پول خود حذف كرد و در ســال 1963 كه 
دوباره با تورم روبه رو شد، يك صفر ديگر را 

نيز حذف كرد.
شــيلى در آمريكاى التين، در سال 1960، 3
صفر و در سال 1975، 3 صفر ديگر را در پى 
يك موج تورمى شديد از پول ملى خود حذف 
كرد. اقدام شيلى، راه را براى ساير كشورهاى 
آمريكاى التين باز كرد تا به ســراغ پاك كردن 

صفرها از پول ملى خود بروند.
آرژانتين و برزيل، 2 نمونه شكســت خورده 
در سياست حذف صفر از پول هاى ملى اند: 
آرژانتين در ســال 1970، 2 صفر، در سال 
1983، 4 صفر، در ســال 1985، 3 صفر و 
در ســال 1992، 4 صفــر از پول ملى خود 
حذف كرد. انبوه صفرهاى حذف شــده هم 
آرژانتيــن را از تورم هاى جديد نجات نداد 
و اين كشــور درحال حاضر نيز تورم بااليى 

دارد.
روسيه هم پس از سال هاى فروپاشى شوروى 
تورم شديدى را تجربه كرد و در سال 1998، 

3 صفر از پول خود حذف كرد.

 حذف صفر از پول كشورها در قرن 
بيست ويكم

سياســت حــذف صفرهاى پــول در برخى 
همســايگان ايران نيز به  كار گرفته شده است 
كه همگى در قرن بيســت ويكم بوده اســت. 
تركيه در سال 2005، 6 صفر از پول ملى خود 
حذف كرد. آذربايجان در ســال 2006، در پى 
يك موج تورمى شديد، واحد پولى خود را به 
«منــات جديد» تغيير داد كه هر «منات جديد» 
معادل 5هزار «منات قديم» بود. تركمنستان نيز 

در سال 2009 عيناً همين كار را كرد.
شكست خورده ترين سياست حذف صفر از پول 
در قرن جارى متعلق به زيمبابوه است. اين كشور 
در سال 2006، 3 صفر از پول خود حذف كرد. 
در سال 2008 با تورم شديد مجبور به حذف 10
صفر ديگر شد و در سال 2009 نيز 12 صفر ديگر 

از پول خود حذف كرد.
ونزوئال كه درحال حاضر با تورمى كمرشــكن 
روبه رو اســت، در سال 2018، 5 صفر از پول 
ملــى خود حذف كرد و اين آخرين تجربه در 

حذف صفر در كل دنياست.
در كل، در كشورهايى كه تورم شديد داشته اند، 
حذف صفر به مهار تورم منجر نشــده و تنها 
زمانــى اين سياســت مفيد بوده كه با ســاير 
سياســت هاى كارآمِد پولى و اقتصادى تلفيق 
شــده اســت. در واقع تا زمانى كه كشورهاى 
داراى تورم نتوانســته اند نقدينگى را با انتقال 
به حوزه توليد، در خدمت توســعه اقتصادى 
به كار بگيرند، سياســت حــذف صفر از پول 
ملى، كارساز نبوده و تورم به شكل شديدترى 
بازگشته است. سياســت حذف صفر تنها در 
مواردى موفق بوده كه با سياست هاى توسعه اى 
مناسب و كنترل نقدينگى توأم شده است. بايد 
ديد در ايران، چه نتيجه اى از حذف 4 صفر از 
پول ملى و تبديل تومان به پول رسمى كشور 

رقم مى خورد.

 مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
گفت: طرح ملــى نظام مراقبــت اجتماعى 
دانش آموزان (نماد) باقوت در اســتان دنبال 

مى شود.
محمــد پــورداوود با بيــان ايــن مطلب، 
اظهار كرد: طــرح نظام مراقبــت اجتماعى 
دانش آموزان (نماد) يك ائتالف ملى در توجه 
سازمان يافته به سرنوشت كودكان و نوجوانان 
ميهن اسالمى از طريق مشاركت در طراحى 
و اســتقرار نظــام جامع مراقبــت اجتماعى 
دانش آموزان در مدرســه اســت كه با هدف 
تأميــن و ارتقاى مراقبت هــاى اجتماعى از 
دانش آموزان مدارس با رويكرد توانمندسازى 
به صورت  بهار  شهرســتان  در  مدرسه محور 

پايلوت درحال اجرا است.
پورداوود با بيان اينكه اجراى طرح در كشور 
از سال 1395 آغاز شد و در فاز نخست در 6

استان و 72 مدرسه به صورت آزمايشى اجرا 
شد، افزود: در فاز دوم در تمام استان ها و در 
هر استان 12 آموزشــگاه و در مجموع 384

مدرســه و در فاز سوم با توجه به مختصات 
و مشــخصات تعيين شــده توســط شوراى 
سياست گذارى كشور در سند ملى نماد، هر 
استان موظف شــد طرح را در تمام مدارس 

يك شهرستان اجرا كند.
وى تصريح كرد: اين طــرح داراى 2 محور 
اساســى آموزش هاى ارتقايى و پيشگيرانه و 

مداخالت حمايتى، روانى و اجتماعى است.
پورداوود با اشــاره به اين كــه طرح نماد در 
محور نخست به نحو مطلوب اجرا شده است 
و مهارت هاى ارتقايى در هزار و 120 جلســه 
كارگاه آموزشــى براى 3 گروه دانش آموزان، 
والدين و معلمان انجام شده است، خاطرنشان 
كرد: در اين محور حدود 550 هزار نفر ساعت 
در 112 آموزشگاه شهرستان بهار، مهارت هاى 
منظومه رشد شامل ُحسن گزينى و خيرگزينى، 
مهارت هاى بخشايشگرى به عنوان يك راهبرد 
مقابله با خشم و خشونت، مهارت هاى تنظيم 
شــناختى و مديريــت احساســات، مهارت 
توكل بــه خدا، مهارت حل مســأله، مهارت 

مهارت  خودمديريتى،  مهــارت  خودآگاهى، 
صبر، مهارت مقابله با استرس و مهارت هاى 

مشاركتى را فرا گرفتند.
مديركل آموزش و پرورش اســتان گفت: با 
توجه به برطرف شــدن موانع و مشــكالت 
مربــوط به بخش غربالگرى ســامانه نماد از 
آبان مــاه 98 تاكنون تعــداد 10 هزار و 476

غربالگرى از 11 هزار و 800 نفر دانش آموز 
توســط معلمــان، 7 هــزار و 607 مــورد 
غربالگرى توسط والدين و 3 هزار 666 مورد 
غربالگرى توسط دانش آموزان در سامانه نماد 

ثبت گرديده است.
پــورداوود موفقيــت در محــور مداخالت 
روانى، اجتماعــى را نيازمند هم افزايى منابع 
و برنامه هاى دستگاه ها، نهادها و سازمان هاى 
عضو ســند ائتالفى نماد عنوان كرد و افزود: 
در ســال گذشته 80 درصد و امسال فقط 33

درصد اعتبارات پيش بينى شده براى اجراى 
طرح نماد در استان تحقق يافته است كه اين 
اعتبار نيز به حســاب مدارس مجرى واريز 

گرديده است.
وى گفت: با توجه به تعطيلى مدارس به دليل 
شــرايط خاص ويروس كرونا پويش استانى 
«يك زنــگ، يك زندگى» بــا هدف تماس 
مشــاوران با دانش آموزان در معرض آسيب 
اجرا مى شــود كه در اين پويش مهارت هاى 
زندگى، شــيوه هاى ارتباط مؤثــر و مهارت 

تاب آورى به افراد ارائه مى شود.

مديركل آموزش و پرورش استان:

طرح ملى «نماد» باقوت در استان همدان دنبال مى شود

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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ايميل

خبر

اشتغالزايى 1100 نفر با ساخت گاودارى
 6 هزار رأسى در شهرستان درگزين

 با ســاخت گاودارى 6 هزار رأســى سنقرآباد شركت شستا، براى 
بيش از 400 نفر اشــتغال مستقيم و 700 نفر اشتغال غيرمستقيم ايجاد 

خواهد شد.
فرماندار شهرســتان درگزين گفت: اين شهرســتان سال گذشته رتبه 

نخست اشتغال را در استان كسب كرد.
على اصغر ناظرى پور در نشســت خبرى با اصحاب رسانه امانتدارى 
در خبررسانى را بسيار ارزشمند دانست و اظهار كرد: خبرنگاران بايد 
در امانتدارى دقيق عمل كنند و اين موضوع به خوبى در پوشــش هاى 

خبرى و فعاليت هاى خبرنگاران درگزين به خوبى مشاهده مى شود.
ناظرى پور اظهار كرد: با توجه به شــيوع ويــروس منحوس كرونا و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توســط مردم و مشاركت واحدهاى 
توليدى و توزيعى و رعايت فاصله گذارى اجتماعى توسط مردم سبب 

شد كه درگزين در شرايط مطلوب و سبز قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه به خوبى از چالش سياسى عبور كرده ايم، اظهار كرد: 
سال گذشته درگزين براى نخســتين بار مجرى اجراى انتخابات بود 
كه با مشــاركت حداكثرى مردم پاى صندوق هاى رأى، مهر زرينى در 
پاى افتخارات درگزين ثبت كردند. ناظرى پور از صدور مجوز ساخت 
شهرك صنعتى خبر داد و گفت: 60 هكتار زمين براى شهرك صنعتى 
درگزين پيش بينى شــده است. وى افزود: شهرك گلخانه اى عمان در 
زمينى به مساحت 30 هكتار با 37 قطعه گلخانه در حال ساخت است 

كه با بهره بردارى اين مهم براى 150 نفر شغل ايجاد خواهد شد.

12000بسته محلول ضدعفونى به بهزيستى 
نهاوند اهدا شد

 رئيس بهزيستى نهاوند از اهداى 12 هزار بسته محلول ضدعفونى 
از سوى شركت سام الكترونيك به بهزيستى اين شهرستان خبر داد.

محمــدى افزود: تعداد 4 هــزار بطرى در چند روز گذشــته به اين 
شهرستان ارسال شد كه در اختيار جامعه هدف قرار گرفت. امروز نيز 
8 هــزار بطرى ديگر در اختيار اين اداره قرار گرفت كه بين مراكز زير 
پوشــش و همچنين خانوارهاى نيازمند و جامعه هدف بهزيستى قرار 
مى گيرد. به گفته وى، در چند روز گذشته 150 بسته غذايى با همكارى 
خيران، به ارزش هربسته 500 تا 750 هزار تومان بين جامعه هدف اين 
اداره توزيع شده كه درنظر است به مناسبت ميالد امام حسن(ع) چندين 

بسته ديگر بين نيازمندان توزيع شود.

كاركنان جهاد كشاورزى نهاوند به كمك 
محرومان آمدند

 كاركنان جهادكشــاورزى اين شهرســتان 100 ميليــون ريال به 
محرومان كمك كردند.

مسئول نهاد نمايندگى، ولى فقيه در جهاد كشاورزى نهاوند گفت: براى 
يارى رســاندن به روزه داران محروم و بى بضاعت و در راستاى طرح 
كمك مؤمنانه با كمك مالى كاركنان جهاد كشاورزى نهاوند و خيران 
مبلغ 100ميليون ريال جمع آورى شــد. حجت االســالم و المسلمين 
رســول تركاشوند افزود: با اين 100 ميليون ريال 50 بسته سبد غذايى 
شــامل مرغ، برنج، پنير، روغن، شكر، ماكارونى و رب گوجه تهيه و 
بين نيازمندان آبرومند و خانواده هاى آسيب ديده از كرونا توزيع شد.

مسئول دفتر نهاد نماينده، ولى فقيه در جهاد كشاورزى نهاوند بيان كرد: 
كارمندان جهادگر اين اداره 50 خانواده بى بضاعت را شناسايى و سبد 
كاال را تحويل آن ها دادند و ان شاءا... قصد داريم يك سبد كاالى ديگر 

تا انتهاى ماه مبارك رمضان در اختيار آن ها قرار دهيم.

 چرا كســى صداى طبقــه ضعيف و كارگر جامعه را نمى شــنود؟ 
قيمت ها نجومى شــده اند. آيا دولت تدبير و اميد خبــر دارد؟ يا اينكه 
قراراست صبح جمعه اى كه معلوم نيست كى از راه برسد، بفهمد و فقط 

لبخند مليح تحويل ما بدهد. از مديران تقاضا داريم چاره انديشى كنند.
 0918...1097

 من نقاش ســاختمان هستم و حدود 3 ماه است كه بيكارم، با يك 
ميليــون تومان نمى توانم اجاره خانه پرداخــت كنم يا خرج زندگى را 
بدهم. چرا هيچ نهادى به فكر كارگران ساختمانى نيست؟ مگر ما جزو 
جمعيت اين كشــور نيســتيم؟ خواهش مى كنم صداى ما را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
مهران عارضى كارگر ساختمان از شهرستان اسدآباد

 مدتى است بر اثر بارش باران قسمتى از 12 مترى غفارى از سمت 
چهارراه تختى از بين رفته و چاله خيلى بدى ايجاد شــده اســت. از 
نيروهاى عمرانى شهردارى تقاضامنديم به اين محل مراجعه كنند و از 

نزديك شاهد اين مشكل باشند.
رضا قوچانى از همدان

 چه ضرورتى داشــت مديران شــهرى در اين روز هاى سخت و 
طاقت فرســا به فكر افزايش كرايه تاكسى ها باشــند. به جاى اين كار 
مى توانستند تاكسى داران را حمايت كنند. مردم با كدام مشكل بجنگند! 
 اى كاش مى شد مسئوالن يك روز جاى خود را با مردم عوض كنند و 

بفهمند چه باليى سر مردم آمده است!
شهروندى از شهرك مدنى

 ازســمت دولت اعالم شده كه مردم ملزم هستند قرارداد اجاره را 
با شــرايط پيشين 2 ماه تمديد كنند. بازهم حاتم بخشى از جيب ملت! 
 اى كاش مسئوالن قيمت اقالم بهداشتى و لبنى و پروتئينى و حبوبات 
و... را ببينند، بعد از مردم بخواهند اجاره خانه هايشان را براى مستأجران 
تمديد كنند. دولت اول از جيب خودش ببخشــد بعد به مردم دستور 

بدهد اجاره هايشان را ببخشند.
خانواده اى كه هزينه معيشت زندگى اش از راه اجاره است چگونه 
مى تواند از گرفتن آن صرف نظر كند؟ اگر دولت توانســت 2 روز 
قيمت هــا را ثابت نگــه دارد من هم 2 مــاه اجاره خانه ام را تغيير 

نمى دهم.
زن سرپرست خانوار از همدان

توزيع 25 هزار پرس غذاى گرم بين خانواده هاى نيازمند
 ماليــر- خبرنگار همدان پيام: اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير تا پايان ماه 
مبــارك رمضان از محل عوايد موقوفه مرحوم ســيف الدوله، در راســتاى نيت امينانه 2 
هزار بســته مواد غذايى و 25 هزار پرس غذاى گرم در قالب طرح ضيافت همدلى، بين 

خانواده هاى كم برخوردار و آسيب ديده از كرونا توزيع مى كند.
مســئول امور فرهنگى اوقاف و امور خيريه مالير اظهار كرد: در راســتاى فرمايش مقام 
معظم رهبرى درباره دســتگيرى و مواسات در ماه مبارك رمضان، از محل عوايد موقوفه 
مرحوم ســيف الدوله 2 هزار بسته شــامل 2 عدد مرغ، 10 كيلو برنج، 5 عدد ماكارونى، 2 
عدد روغن، يك بسته خرما، 2/5 كيلو شكر و 2/5 كيلو قند، 2 عدد كنسرو ماهى، يك عدد 
بسته بهداشتى شامل ماســك و دستكش و يك عدد رب گوجه فرنگى بين خانواده هاى 

كم برخوردار و آسيب ديده از كرونا در حال توزيع است.
حميدرضا نوروزى ارزش اين بسته ها را 600 ميليون تومان عنوان كرد و افزود : در اواخر 

اسفندماه نيز 2 هزار بسته به ارزش 400 ميليون تومان بين نيازمندان توزيع شده است.
وى در ادامه به برنامه مشــاركتى اوقاف با شوراى هيأت مذهبى در قالب طرحى با عنوان 
ضيافت همدلى اشــاره كرد و گفت: از شــب هفتم تا پايان ماه مبارك رمضان، 25 هزار 
پرس غذاى گــرم به ارزش 250 ميليون تومان بين خانواده هاى كم برخوردار و حاشــيه 

شهر توزيع مى شود.
نوروزى با بيان اينكه پيش بينى مى شود 8 هزار خانواده از اين طرح بهره مند شوند، افزود 
: شناســايى اين خانوده ها با هيأت مذهبى اســت و نيمى از هزينه هاى آن از محل عوايد 
موقوفه سيف الدوله و نيمى از طرف كمك هاى مردمى و هيأت هاى مذهبى انجام مى گيرد.

وى از توزيع 25 هزار قرص نان از محل موقوفه سيف الدوله، توسط 8 نانوايى حاشيه شهر 
بين نيازمندان خبر داد و گفت: براى نخستين بار اوقاف و امور خيريه به سراغ مغازه هايى 
كه با فقرا در ارتباط هســتند مى رود و حســاب دفترى حدود 500 نفر را جمعاً تا سقف 
10 ميليون تومان تسويه مى كند. نوروزى در ادامه گفت: به مناسبت ميالد با سعادت امام 
حســن مجتبى(ع) و در راســتاى تكريم از مدافعان سالمت، هزار پرس غذاى تبركى در 

بيمارستان ها و بين كادر درمان و بيماران توزيع خواهد شد.
وى از برگزارى كاروان شــادى و سرور در نيمه ماه مبارك خبر داد و افزود: در 3 منطقه 
بام مالير، پارك چمران و حياط بيمارستان امام حسين(ع) گروه نورالمهدى همدان برنامه 
زنده و سرود هاى مذهبى و ملى اجرا مى كنند و در پايان به صورت نمادين از پرسنل بخش 

25 تختخوابى موقفه سيف الدوله كه در اين ايام ارائه خدمت كرده اند قدردانى مى شود.

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 139860326005000934 مورخــه 1398/12/8 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضي سجاد خزايى فرزند خســرو به شماره شناسنامه 63 و به شماره ملى 
3962683674 صادره از نهاوند ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 27128/71 
-مترمربع قسمتى از پالك يك اصلي واقع در بخش چهار حوزه ثبتى شهرستان 
نهاوند اراضى روستاى كنگاور كهنه با حقابه طبق مقررات قانون توزيع عادالنه 
آب از نهــر كنگاور كهنه زمين هاى معروف بــه دودانگى حقوق ارتفاقى ندارد 
خريداري از مالك رسمي كوچك محسنى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 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 تســليم 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 468)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/2/2
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/17

محمدعلى جليلوند
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

سحريوسفى»
 از ديرباز جامعه كارگرى با مشــكالت و 
دغدغه هاى فراوانى دست و پنجه نرم مى كند، 
درد و رنج آن ها مســأله جديدى نيســت كه 
بخواهيم درباره آن مطلب تازه ايى بنويسيم اما 
پس از شــيوع كرونا و تعطيلى كسب وكارها، 
زندگى اين قشر مشــقت بارتر شده است. در 
اين بين زندگى كارگــران فصلى، روزمزد و 
ساختمانى كه تحت پوشش قانون كار و بيمه 
بيكارى نيستند، بيش از پيش در معرض خطر 
نابودى قرار گرفته است، كارگرانى كه پيش از 
شيوع كرونا نيز با وجود تورم، ركود اقتصادى 
و بحــران بيكارى به ســختى امــرار معاش 
مى كردند و دستمزدشــان كفاف يك زندگى 
حداقلى را نمى داد حاال ديگــر ادامه زندگى 
برايشان ســخت تر شده است. به محل تجمع 
كارگران روزمــزد در مالير رفتيم تا پاى درد 
دل و خواســته هاى آن ها بنشينيم با اينكه فكر 
مى كردند براى نوشتن پايان نامه از آن ها سؤال 
مى كنم، دورم جمع شــده بودند و هركدام از 
تنگناهاى اقتصادى و مشكالتشان مى گفتند و 
مى خواســتند صداى آن ها به گوش مسئوالن 

برسد تا دردى از دردهاى آن ها كاسته شود.
 شرمنده زن و بچه هايمان هستيم

يكــى از كارگرها مى گفت: از ســاعت 5:30
صبح به اميد اينكه كسى كارگر بخواهد از خانه 
بيرون زده ام اما تا حاال كه ســاعت 10 است 
موفق نشدم. از بيكارى كه كرونا آن را تشديد 
كرده بگويم از كرايه خانــه ام كه عقب افتاده 
بگويم يا از اينكه ديگر كســى پيدا نمى شود 
از او پول قرض بگيرم بگويم؟ مسئوالن فقط 
وعده و وعيد مى دهند، چرا نمايندگان به فكر 
حل مشكالت اين قشر نيستند؟ چرا قانونى در 
حمايت از ما تصويب نمى كنند. او درحالى كه 
ســرش را پايين انداخت با صدايى بغض آلود 
گفت «شرمندگى مى دونى چيه؟ ما شرمنده زن 

و بچه هامون هستيم!».
كارگر ديگرى جلو آمد و گفت: حتى اگر كار 
پيدا كنيم دستمزدمان كم است، ديشب تا صبح 
يعنى حدود 6 ســاعت، كندوى زنبورعســل 
جابه جا كردم و چندين بار مورد گزش زنبورها 
قرار گرفتم، براى دستمزد 100 هزار تومان! و 
در ادامه با حالت تأســف و شرمندگى گفت: 
زندگى ما به دليل مشــكالت شديد اقتصادى 
در حال فروپاشــى اســت، چرا هر ســال به 
حقوق دولتى ها افزوده مى شــود اما به ما كه 
در پايين ترين سطح اجتماع هستيم رسيدگى 
نمى شود و فكرى به حال حقوق و دستمزد ما 

نمى كنند؟ 

 پسرم به خودكشى فكر مى كند
كارگر نحيف و رنجورى كه حالت ظاهريش 
حكايت از اوضــاع نابه ســامان اقتصادى و 
معيشــتى داشــت با صداى ضعيفى آغاز به 
حرف زدن كرد از اينكه پســر 22 ســاله اش 
بيمارى ديابت و همســرش بيمارى تيروئيد 
دارد و اينكه از پــس هزينه هاى درمان آن ها 
برنمى آيــد. او به خبرنگار مــا مى گويد: از 
لحاظ تغذيه ايى نمى تواند نيازهاى پســرش 
را بــرآورده كند به همين دليــل قند خونش 
نوســانات زيادى دارد كه خود در درازمدت 
مى تواند صدمــات جبران ناپذيرى به او وارد 
كنــد، از طرفى دفترچه بيمه ســالمت دارد 
اما چندان كاربــردى ندارد و داروهاى گران 
را پوشــش نمى دهد. اين كارگــر درمانده، 
بــه تنش هاى روانــى كه به دليل فشــارهاى 
اقتصادى و اســترس به آن ها وارد مى شــود 
اشــاره كرد و گفت: پســرش هيچ اميدى به 
ادامه زندگى ندارد و بارها به فكر خودكشى 
افتاده اســت. او با بيان اينكه با شيوع كرونا 
مسأله بيكارى جدى تر شده است، گفت: كار 
نيست، با اينكه توانايى ندارم اما براى نجات 
خانواده ام كار سنگين هم باشد قبول مى كنم.

 چرا بســته هاى حمايتــى به هيچ 
كارگرى تعلق نگرفت؟

خانم ميانسالى كه در حال گذر از خيابان بود 
ســمت ما آمد و گفت: همسرش كارگر است 
و حدود 2 ماهى مى شود كه يك روز هم كار 
نكرده اســت. از مستأجرى و كرايه خانه 600
هزار تومانى تا بيكارى پســرش كه ليسانسه 
اســت گفت و افزود: دختــرش دانش آموز 

كالس دهم اســت اما گوشى اندرويد ندارند 
كه بتواند با برنامه «شــاد» آموزش و پرورش 
درس بخوانــد، كارگرى ميان صحبت هاى او 
پريد و گفت: ما افتخار مى كنيم كه با زحمت 
يــك لقمه نان حالل بــراى زن و بچه هايمان 
مى بريم اما جامعه كارگــرى به ويژه كارگران 
روزمزد در جامعه مهجــور مانده اند، وقتى 2
ماه است كارهاى ســاختمانى به دليل تعطيلى 
مصالح فروشى ها كساد شده است مِن كارگر 
كه حقوق ثابتى ندارم چطــور حق بيمه ام را 
بپردازم؟ چرا بسته هاى حمايتى به هيچ كارگر 

غيررسمى تعلق نگرفته است؟ 
رئيس انجمــن صنفى كارگران ســاختمانى 
درباره مشــكالت و چالش هــاى زندگى اين 
كارگران در گفت وگو با همدان پيام گفت: درد 
و رنج اين قشــر تمامى ندارد ولى ما با تمام 
توان در اســتيفاى حق و حمايت از اين قشر 

تالش مى كنيم.
سعيد بهرامى با اشــاره به اينكه در گذشته 
از  اما  نبودند  ســاختمانى  كارگــر  گروهى 
اين بيمه اســتفاده مى كردند، افزود: جلوى 
اين سوءاســتفاده را گرفتيــم و با لغو آن ها 
ظرفيــت را بــراى متقاضيــان واقعــى باز 
كرديم، عالوه بر بيمه كارگران ســاختمانى، 
بيمــه حوادث انفرادى 24 ســاعته را براى 
كارگــران با مبلغ 45 هزار تومان در ســال 
فراهم كرديم كه حتــى اگر در خانه دچار 
بيمه  پشــتوانه  از  بتوانند  شــدند،  آســيبى 

حوادث برخوردار شوند.
وى در ادامه با بيــان اينكه قرار بود حق بيمه 
كارگران از 159 هــزار تومان در فروردين به 

199 هزار تومان در ارديبهشــت افزايش يابد، 
خاطرنشــان كرد: با رايزنى هاى فراوان موفق 
شديم حق بيمه پرداختى را به همان 159 هزار 
تومان برگردانيم و درحال پيگيرى براى ايجاد 

بيمه تكميلى براى كارگران هستيم.
بهرامى با اشــاره به اينكه كارگران ساختمانى 
چون كارفرما ندارند و زيرپوشــش قانون كار 
نيســتند، نمى توانند از بيمه بيكارى اســتفاده 
كننــد، از قوانينى ناعادالنــه در حق كارگران 
گفت: به عنوان نمونه، كارگرى داريم كه عمل 
قلب باز كرده است اما نمى تواند از كارافتادگى 

بگيرد و مجبور است كار كند.
به گفته وى، بيكارى تكنولوژى سبب افزايش 
شــمار كارگران ساختمانى و روزمزد مى شود 
و اين افزايش ســبب تشديد بيكارى كارگران 
و رو آوردن آن هــا بــه دستفروشــى و حتى 

زباله گردى شده است.
براى تحقق شــعار سال و ايجاد جهش توليد، 
توجه و رفع مشكالت و چالش هاى كارگران 
كــه در خــط مقدم توليــد قرار دارنــد و از 
اجتماعى  و  انســانى  سرمايه هاى  بزرگ ترين 
هر جامعه ايى محســوب مى شوند از اهميت 

ويژه ايى برخورداراست. 
تصويب قوانينى در حمايت اين قشر به ويژه در 
شرايط كرونايى از جمله برخوردارى كارگران 
روزمزد از بيمه بيكارى، تعيين دستمزد واقعى 
و متناسب با تورم، ارائه تسهيالت رفاهى و ... 
مى تواند گامى كوچك در برطرف كردن آالم 
و حفظ كرامت و منزلت اين قشر زحمت كش 
و آســيب پذير باشد كه اميد است مورد توجه 

مسئوالن مربوطه قرار گيرد.

دستان خالى كارگران روزمزد 
نيازمند حمايت مسئوالن

 تا ســال گذشــته تنهــا 2 هكتــار گلخانه در 
شهرســتان به بهره بردارى رســيده بود كه در سال 
98 اين رقم به 4/3 هكتار رسيد. كشاورزى محور 
توســعه شهرستان اســت و جهت رشد اقتصادى 
و افزايش بهــره ورى و ايجاد اشــتغال در منطقه، 
مى بايست شهرســتان به سمت كشت هاى نوين و 

مكانيزه در حوزه كشاورزى حركت كند.
فرماندار شهرســتان درگزين بــا بيان اين مطلب و 
ضمــن بازديد از شــهرك گلخانــه اى كرفس كه 
به همراه معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
انجام شــد، افــزود: بــا همراهى مــردم و خاك 

حاصلخيز منطقه اين بســتر بســيار فراهم است و 
يكى از محور هاى توســعه در بخش كشــاورزى، 
قطعا ساخت گلخانه هاى نوين خواهد بود كه عزم 

شهرستان براى اين مهم بسيار جدى است. 
علــى اصغرناظرى پور در ادامه خاطر نشــان كرد: 
كشــاورزان كرفس در اين زمينــه همت بلندترى 
دارنــد. آنها قصد دارند در حوزه كشــاورزى قدم 
بزرگتــرى بردارند، از اين جهت مى خواهند حدود 
300 هكتار از اراضى خود را زير كشت گلخانه اى 
ببرندكه درصورت فراهم شــدن زيرســاخت ها و 
بستر مناسب قابل گسترش است. اين مسأله در نوع 

خود در كشور كم نظير است و اميدواريم 
كه بســتر هاى الزم براى ساخت گلخانه 
در اراضى كرفس هرچه ســريعتر فراهم 

شود.
ناظرى پور با تأكيد بر اينكه پيشرفت اين 
شهرك بسيار ضعيف بود، ادامه داد: پس 
از پيگيرى هاى انجام شده از شهريورماه، 
بحث برق و گاز و ســند آن حل شــد و هم اكنون 
نيــز فعاليت هاى عمرانــى از جمله تســطيح در 
برخى زمين ها و ساخت اسكلت برخى واحد هاى 

گلخانه اى آغاز شده است.
وى در ادامــه افزود: توســعه شهرســتان درگزين 
در حــوزه كشــاورزى و گلخانــه اى، روزبه روز 
درحال پيشــرفت و تغيير است. امسال بستر ايجاد 
گلخانه هاى شهرســتان را تا 35 هكتــار ديگر نيز 
فراهم كرده ايم كــــه عقد قرار داد شده است. اين 
درحالى اســت كه پيش از ســال 98 تنها 2 هكتار 
گلخانه در سطح شهرســتان به بهره بردارى رسيده 

بود.
وى گفــت: بــا پيگيرى هاى انجام شــده، موضوع 
ســند زمين هاى گلخانه ها و مشكل وام متقاضيان 
حل شــده است. در انتخاب متقاضيان سعى بر اين 
شد كه در مرحله نخست، بومى منطقه باشند و در 
مرحله بعد بنيه مالى و تجربه كارى داشته باشند تا 
هرچه ســريعتر عمليات عمرانى شهرك گلخانه اى 

به اتمام برسد و بهره بردارى شود.
وى گفت: شــهرك گلخانه اى شهرســتان درگزين 
در مســاحتى بالغ بر 30 هكتار ايجاد مى شــود و 
پيش بينى شده است تا براى 190 نفر ايجاد اشتغال 
داشــته باشد. در اين شــهرك 26 واحد گلخانه با 

مساحت 23 هكتار ايجاد خواهد شد.
معــاون امور اقتصادى اســتاندار همدان نيز ضمن 
اعــالم حمايت همه جانبــه از گلخانه 30 هكتارى 
شهرســتان گفــت: درگزيــن، پيشــرو در ايجاد 
شهرك هاى گلخانه اى در استان همدان روند رو به 
رشد و چشمگير ايجاد گلخانه هاى درگزين نشانه 

توسعه شهرستان است.
2 جلســه بــراى دريافت ســند ايــن موضوع به 
كميســيون لوايح مراجعه كرديــم و پيگيرى هايى 
در اين زمينه داشتيم. متقاضيان مى توانند با تكميل 
پرونده و ثبت در ســامانه از تسهيالت و يارانه آن 

استفاده كنند.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه اســتان نيز در اين 
بازديــد گفت: از اينكه جوانــان و فارغ التحصيالن 
دانشــگاهى با تشــخيص خوبى كه داده اند به اين 

عرصه وارد شده اند، خرسنديم.
سيد اسكندر صيدايى در اين بازديد با بيان اينكه 
با وجود بروكراســى ادارى، در شــرايط عادى 
براى ايجاد گلخانه شــايد مدت زمان بيشــترى 
صرف اين موضوع مى شد، افزود: با عزم و اراده 
شهرســتان و اســتان در اين زمينه روند سريعتر 
شــده اســت. عالقه مند بوديم ايــن روند را از 
نزديك ببينيم تا بتوانيم كمك بيشــترى به شــما 

كنيم. ارائه 

در بازديد از شهرك هاى گلخانه اى درگزين مطرح شد

فرماندار درگزين: گام هاى بزرگى را 
در جهت توسعه و اشتغال برمى داريم 

■ معاون امور اقتصادى استاندار همدان: درگزين، پيشرو در ايجاد شهرك هاى گلخانه اى

فرماندار اسدآباد خبر داد
افتتاح كارخانه كنستانتره شايان صنعت 

در هفته دولت 
 كارخانه كنستانتره شايان صنعت شهرستان اسدآباد در هفته دولت امسال 

افتتاح و بهره بردارى مى شود.
فرماندار اسدآباد در حاشــيه بازديد ميدانى مدير صندوق كارآفرين استان 
همدان براى رســيدگى به مشــكالت نقدينگى و دريافت تسهيالت براى 
كارخانه كنستانتره، شــركت تن سان طب و كارگاه توليد كتيبه پرده اظهار 
كــرد: درحال حاضر اين طرح داراى 97 درصد پيشــرفت فيزيكى بوده و 

تاكنون افزون بر 30 ميليارد تومان هزينه شده است.
مجيد درويشــى افزود: طرح فوق براى تكميل و بهره بردارى به سرمايه در 
گردش 15 ميليارد تومانى نياز داشــته كه منتظر تصويب مبلغ تســهيالت 
درخواستى است كه با تصويب تسهيالت درخواستى براى دريافت به بانك 
معرفى خواهد شد. درويشى ظرفيت اسمى اين كارخانه را 100 هزار تن و 
ظرفيت ساليانه آن را 250 هزار تن برشمرد و ادامه داد: با دريافت تسهيالت 
درخواســتى طرح فوق ظرف يك ماه آينده آماده بهره بردارى آزمايشــى و 
بالفاصله آماده توليد بوده و در توليد داراى محدوديت نيســت. وى با بيان 
اينكه با افتتاح فاز نخست طرح براى 70 نفر به صورت مستقيم و 100 نفر 
به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود، يادآور شد: طرح توسعه طرح 
نيز موجب افزايش 40 درصدى تعداد شغل هاى مستقيم اين كارخانه خواهد 
بود. گفتنى است، كارخانه شركت كنستانتره شايان صنعت گلدره به عنوان 
سومين كارخانه كنستانتره اسدآباد پس از كارخانه كنستانتره حسن آباد امام و 
بهمن دره است كه به گفته فرماندار اسدآباد اين كارخانه هاى صنعتى به همراه 
كارخانه فرومنگنز و گندله نقش مؤثرى در تبديل شدن شهرستان به قطب 

صنعتى خواهند داشت.
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انطباق آئين نامه دوركارى كاركنان 
با شرايط بحران كرونا

 مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در ادامه سلسله گزارش هاى نحوه مواجهه 
با كرونا، به بررســى انطباق آئين نامه دوركارى كاركنان با شــرايط بحران كرونا پرداخته 

است.
در گزارش مركز پژوهش ها آمده است كه وقوع بحران كرونا، در نظام ادارى نيز همانند 
ساير نظام ها موجب بروز مشكالتى شده و اتخاذ تصميماتى را در اين حوزه اجتناب ناپذير 
كرده اســت.  در گزارش مركز پژوهش هاى مجلس با انطباق و قابليت اجراى آئين نامه 
مذكور با مصوبه ســتاد مبنى  بر دوركارى، مورد مداقه قرار گرفته تا ســودمندى راهكار 

سازمان ادارى و استخدامى كشور روشن شود.

بر اساس اين گزارش، در شرايط بحران كرونا سازوكارى كه سازمان ادارى و استخدامى 
كشــور در اجرايى كردن مصوبات ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا درباره نحوه حضور 
كاركنــان دولت در پيش گرفته، اجراى مجدد آئين نامه دوركارى كاركنان مصوب ســال 
1389 بوده اســت. اين اقدام در شــرايطى انجام  شده اســت كه اجرايى شدن دقيق اين 
مصوبه در همان سال هاى اوليه تصويب، بنا به  داليل متعدد همچون فراهم نبودن الزامات 
و مقدمات آن با ترديد مواجه و اجراى آن متوقف شد. حتى پس از كنار گذاشتن آئين نامه 
مذكور، عزم و اراده اى براى اصالح و ارتقاى آئين نامه و يا پيش بينى ســازوكارى جديد 

براى اين منظور از ناحيه دولت مالحظه نشده است.
به گزارش ايســنا، همچنين طبق اين گزارش در شرايط بحران فعلى نيز مصوبه مذكور 
ظرفيت الزم براى اجرايى كردن مصوبات ســتاد مبنى  بر حضور يك ســوم و يا دوسوم 

كاركنــان در منــزل را ندارد. بدين ترتيــب و با توجه به نامعلوم بــودن زمان پايان اين 
بيمارى، ممكن اســت ضرورت حضور كاركنان در منزل و دوركارى آنها استمرار يابد. 
اين ضرورت ايجاب مى كند، سازمان ادارى و استخدامى كشور متناسب با شرايط بحران 
فعلى، تدابير مناســب و قواعد جديــدى را به منظور اجرايى كردن مصوبه ســتاد مبنى  
بر حضور يك ســوم و دوسوم كاركنان و يا ساير ســناريوهاى پيشنهادى تنظيم كند كه 
ضمن حفظ كيفيت خدمت رســانى دولت، سالمت كاركنان نيز تضمين شود. اين قواعد 
جديد  بايد سازوكارهايى را براى دوركارى تمام وقت و پاره وقت كاركنان پيش بينى كند. 
دوركارى بايــد به صورت تناوبى و حضور يــك روزه، 2 روزه و يا 3  روزه و... كاركنان 
با توجه به ويژگى هاى فعاليت باشد. همچنين بهتر است سازوكارهايى درباره چگونگى 

پرداخت حقوق و مزايا متناسب با شرايط فعلى پيش بينى شود.

صنعــت و توليــد ما در 
بخــش رونــق توليد و 
جهش توليد با مشكالت 
اســت،  مواجه  فراگيرى 
حل  را  مشكالت  اين  اگر 
رونق  نه  قاعدتــا  نكنيم 
توليد محقق مى شود و نه 

جهش توليد

مى دانيــم كه بر اســاس 
معيارهاى قانونى و حقوقى 
در يك شــركت سهامى، 
سهم  درصد  كه 51  كسى 
دربــاره  مى توانــد  دارد، 
نحــوه اداره آن شــركت 
تصميم گيرنده اصلى باشد؛ 
با  را  موضوع  بخواهيم  اگر 
مقايسه  مجلس  انتخابات 
كنيم ســؤال اين اســت، 
مجلسى كه زير 50 درصد 
آرا، اين شــركت سهامى 
به دست  را  كشورى  بزرگ 
آورده اســت چقدر اعتبار 

دارد؟

 سال گذشــته به عنوان ســال رونق توليد 
نام گذارى شده بود درباره انتظارات محقق شده 
و نشده براى تحقق اين شعار توضيح بفرماييد. 
صنعــت و توليد ما در بخش رونق توليد و جهش توليد 
با مشــكالت فراگيرى مواجه است، اگر اين مشكالت 
را حل نكنيم قاعدتا نه رونق توليد محقق مى شــود و نه 

جهش توليد. 
به اعتقاد من يكى از مشــكالت اساســى بخش توليد، 
تســهيالت بانكى و باال بودن سود اين تسهيالت است 
يا مشكالتى كه چرخه توليد به دليل مسأله تحريم ها در 

بازپرداخت تسهيالت با آن مواجه مى شود. 
 تحريم ها موجب شــده توليد ما در بخش واردات مواد 
اوليه، توســعه توليد و واردات تجهيزات و ماشين آالت 
مورد نياز يا استفاده از آخرين فناورى هاى توليد در دنيا 

محروم باقى بماند. 
اين محروميت موجب مى شــود توانايى رقابت نداشته 
باشــيم زيرا توليد زمانى مقرون به صرفه است كه بتواند 

با دنيا رقابت كند. 
اما با دريافت تســهيالتى با ســود 18 درصد 24 يا 36 
درصد اين توان واقعا متوقف مى شود بانك ها هم كارى 
ندارنــد به اينكه توليد ما به لحاظ تحريم و مشــكالت 
فضاى داخلــى و بين المللى نتوانســته تســهيالت را 

بازپرداخت كند. 
 در نتيجه به جايى مى رسيم كه امروز توليد ما زمين گير 
شده و تعداد قابل توجهى از توليدكنندگان و كسانى كه 
ســرمايه و عمر خود را صرف توليد در كشــور كردند 
به دليل نپرداختــن بدهى ها، اجراييه هاى محاكم قضايى، 
شكاياتى كه بانك ها و ساير طلب كاران بخش توليد در 
محاكــم قضايى از آنان مطرح كردند هم اكنون در زندان 

به سر مى برند. 
 با توجه به نام گذارى ســال جديد به عنوان 
ســال جهش توليد براى تحقق اين شــعار در 

استان چه راهكارهايى را بايد در نظر گرفت؟ 
در ابتــدا بايــد مشــكل تســهيالت در بخــش توليــد را 
حــل كنيــم. البتــه بانك هــا و سيســتم بانكــى مــا همــراه 
ــه  ــن زمانى ك ــده م ــه عقي ــتند ب ــرايط نيس ــن ش ــا اي ب
تحريم هــا موجــب شــد كــه تســهيالت دريافتــى 
توليدكننــدگان بــا مشــكل بازپرداخــت روبــه رو شــوند 
بايــد دولــت در بحــث تســهيالت و ســود تســهيالت 

ــت.  ــد برمى داش ــراى تولي ــى را ب قدم
در بخش يارانه ها بنا بود بخش قابل توجهى از اين يارانه 
به توليد اختصاص يابد، اما چه در دولت احمدى نژاد و 
چه دولت فعلى متأسفانه اين بخش را پرداخت نكردند 
در نهايت توليدكننده مــا كه با افزايش قيمت آب، برق 
ســوخت و مســائلى از اين قبيل مواجه شد نتوانست 

متناسب با افزايش قيمت يارانه ها همراهى كند. 
 امــروز قريب 60 يا 70 درصــد واحد هاى توليدى در 
شــهرك هاى صنعتى به دليل مشكالت مالى و تسهيالتى 

تعطيل شدند. 
در اين زمينه انشاا... دولت و مجموعه حاكميت بتوانند 
فارغ از شــعار، عملگرايى كنند و با اقدامات خودشــان 
سيســتم توليد مــا را از گروى بانك ها خــارج كنند تا 

واحد هاى توليدى بتوانند خودشان را سرپا نگه دارند. 
ســرمايه گذار زمانى كه از حمايت دولت مطمئن باشــد 
قطعا براى سرمايه گذارى رغبت پيدا مى كند، اما به دليل 
مشكالتى كه اشاره كردم گرايش سرمايه گذاران در بخش 
توليد به شدت كاهش يافته، سرمايه گذاران و كسانى كه 
انباشته مالى دارند سرمايه خود را در داللى ها و شغل هاى 

كاذب و غيرفعال به كار گرفتند. 
پس بايد فضاى امنى براى سرمايه گذاران فراهم شود از 
سوى ديگر تشريفات و بروكراسى بى سود ادارى موجب 
مى شــود يك واحد توليدى اسير ادارات، وزارت خانه و 
سازمان هاى دولتى شــود به طورى كه كار را آغاز نكرده 

پشيمان و منصرف مى شود. 
مشــكل ديگر اينكــه وزارت خانه ها هماهنگ نيســتند 

معتقدم بايد دست ســرمايه گذارى كه چند صد ميليارد 
تومان سرمايه گذارى كرده ببوسيم و خوشحال باشيم كه 

در منطقه اشتغال ايجاد مى كند. 
بــه نظر من فقط شــعار مى دهيم اما اين شــعار محقق 
نمى شود، اميدواريم با توجه به اينكه مقام معظم رهبرى 
امســال را سال جهش توليد نام گذارى كردند بتوانيم در 

فضاى بين المللى قدم هاى مثبتى برداريم. 
الزم است به اين نكته هم اشاره كنم كه در حوزه انتخابيه 
من كارخانجات بافتينه و بافتسان ماشين آالت نسل پنجم 
را كه ماشين آالت توليد نساجى هم هست، 2 سال پيش 
از آلمان خريدارى كردند، امــا به دليل اينكه دولت ارز 
وارداتى اين ماشين آالت را تأمين نكرده اين ماشين آالت 
در انبار خاك مى خورند و فروشــنده آلمانى قصد دارد 

اين معامله را فسخ كند. 
به رغــم همــه تالش هــاى نمايندگان 
استاندارى و عوامل ذى ربط با مالقات 
وزير صنعــت و معــدن در طول 2 يا 
3 ســال گذشــته، ماشــين آالتى را كه 
نساجى  ماشــين آالت  پيشــرفته ترين 
اســت و حداقل براى 400 نفر نيروى 
جديد اشتغال ايجاد مى كند، به دليل نبود 
همكارى و هماهنگى سيستم حكومتى 
با بخش توليد نتوانســتيم وارد كشور 

كنيم. 
 عملكــرد مجلس دهم به ويژه 
را  مجلس  قضايــى  كميســيون 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
عملكرد كميســيون حقوقى و قضايى 
مجلس دهــم را موفق مى دانم، لوايح و 
طرح هاى مؤثرى را در اين كميسيون به 
تصويب رسانديم. براى نمونه بازنگرى 

قانون تجــارت كه مربوط به ســال 1310 بود و عمال 
منسوخ شده بود را در صحن علنى مجلس به تصويب 
رســانديم. در زمينه حمايت از حقوق اطفال، جوانان، 
مشــكالت ناشــى از ازدواج زنان ايرانى با همســران 
خارجى، حضانت و مباحث ازدواج افراد كم سن و سال 

نيز قدم هاى خوبى برداشتيم. 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر از ديگر اقدامات بود با 
اصالح اين قانون اعدام چند هزار از افرادى كه زير حكم 

اعدام بودند، منسوخ شد. 
بر اســاس اظهــارات رئيــس مجلس نيــز 33 درصد 
دســتورهايى كه در صحن علنى مجلس مطرح شــدند 
حاصل كار و مصوبات كميسيون قضايى بوده كه نشان 
مى دهند فعال ترين كميسيون در مجلس دهم كميسيون 

قضايى بود. 
 درباره اقدامات مهمى كه در حوزه انتخابيه 

خود و استان انجام داديد، لطفا توضيح دهيد. 
به عنوان يك نماينده شــاخص كشــورى و نماينده اى 

كه در همه مســائل صاحب نظر بوده يا در جلســات و 
ســمينار هاى مختلف داخلى و خارجى حضور داشتم 
نخستين قدمى كه برداشــتم اين بود كه شأن و شوكت 
مردم فرهنگى حوزه انتخابيه ام را در مجلس تأمين كنم. 
در قدم بعدى از هيچ كوششــى درباره توســعه مالير 
دريغ نكردم به لطف خداونــد اين دوره را براى مالير 
به رغم همه محدوديت ها در بحث بودجه دوره موفقى 
مى دانم چون در توســعه عمران و آبادانى روســتاها و 
توســعه حمل و نقل ريلى و جاده اى موفق عمل كرديم. 
به طورى كه تحول عظيمى در بخش بهداشــت و درمان 

در مالير اتفاق افتاد. 
اگر قدم هاى مثبت در حوزه بهداشــت و درمان برداشته 

نمى شــد در شــيوع بيمارى كرونا در بخش آى.سى.يو 
حتما دچار مشكل مى شديم، اما به لطف خدا با حضور 
وزير بهداشــت و درمان و معاونان وى در چند سفر به 
شهرســتان مالير توانستيم تحول مثبت و چشم گيرى را 
در حوزه بهداشــت و درمان و چــه در بحث نياز ها و 
تأمين تجهيزات بيمارستانى و توسعه خانه هاى بهداشت 

روستايى شاهد باشيم. 
همچنين عنوان شــهر جهانى منبت و خوشه  هاى زرين 
مالير خوشــبختانه ره آورد بسيار چشمگير و اثرگذارى 
براى بخش كشــاورزى و بخش مبل و منبت شهرستان 

بود. 
 كار ناتمام و تازه آغاز شده اى داريد؟

درســت است ديگر نماينده نيســتم، اما خودم را خادم 
مردم قدرشــناس ماليــر مى دانم و از هيچ كوششــى 
براى ادامه آبادانى و توســعه مالير 
دريغ نخواهــم كرد. به هر حال 

به عنوان چهره سياســى و قضايى 
اثرگذار  مجموعه هاى  با  كشور  در 
ارتبــاط دارم و از ايــن ارتباطات 
حتما براى ادامه توســعه شــهر و 
ديارم (مالير) استفاده خواهم كرد. 
شما شــاهد بوديد كارخانه فوالد 
و نــورد مالير با همــت و تالش 
فردى بنده راه اندازى شــد با اينكه 
4 يا 5 سال تعطيل بود خوشبختانه 
توانســت اقتصاد ماليــر را رونق 

ببخشد. 
كارخانه كيان كرد به دليل مشــكالت حقوقى و قضايى 
عمدتا تعطيل شده بود با تالش هاى خوبى كه در سيستم 
قضايى كشور شد خوشبختانه اين كارخانه با 70 درصد 
ظرفيت آغاز به كار كرده يا كارخانه بافتينه و بافتسان كه 
انصافا در جريان كرونا اين دو كارخانه آبروى كشور را 
خريدند با فعاليت در 3 شــيفت كارى حتى در ايام عيد 

تمام نيازهاى بهداشتى و ماسك را تهيه مى كردند. 
كشور فرانسه درخواســت خريد از تجهيزات پزشكى 
و ماســك و... كارخانجات بافتينه و بافتسان را داشتند 
وزارت خارجه نيز درخواست كشــور فرانسه را براى 
خريد توليدات اين كارخانجات را به سرمايه گذار اين دو 
واحد ابالغ كرده اســت كه اگر مايل هستند محصوالت 
خود را به اين كشــور بفروشند. اين درخواست به نظرم 
كسب وجهه و آبرو براى استان است و اميدواريم دولت 

به خط توسعه اين دو كارخانه كمك كند. 
 چشم انداز توسعه استان را چگونه مى بينيد؟

خوشبختانه هماهنگى بين استاندار و عوامل اجراى نسبتا 

خوب است، اما گاهى مشكالتى 
هم رخ مى دهد كه شايد در فضاى مديريتى طبيعى باشد. 
اما چشــم انداز توسعه استان خارج از چشم انداز توسعه 
كشور نيســت بايد در مسائل سياســت خارجى بسيار 
تــالش كنيم تا بتوانيم در كشــور را بــه روى دنيا باز 
كنيم. بســيارى از كشورها عالقه مند هستند در كشور ما 
سرمايه گذارى كنند پس اگر موانع را برطرف كنيم نه تنها 
در استان بلكه در كشور توسعه فراگير و همه جانبه اى را 

خواهيم داشت. 
 درباره توسعه مالير شاخص ها توسعه اين 

شهرستان توضيح دهيد؟
مبل و منبت از شــاخص هاى توســعه شهرستان مالير 

است در بخش كشــاورزى هم ظرفيت انگور را داريم 
معتقدم بايد متناسب با شــأن جهانى شدن منبت مالير 
اين امكانات را در مالير توسعه ببخشيم. در برنامه ام بود 
كه شهرك صنعتى حاجى آباد را به لحاظ فضاى مساحتى 
غريب به 15 هكتار اضافه كنم، شــركت شــهرك هاى 
صنعتــى هم با اين افزايش موافقت كرده اســت. امروز 
هر كســى وارد اين شــهرك مى شــود با ساخت وساز 
وســيعى مواجه مى شــود بايد در توســعه اين هنر و 
صنعت هنرمندان، به ويژه مسئوالن اين صنف فعاليت و 
نوع آورى هاى بيشترى داشته باشند، زيرا مبل و منبت نياز 

به توسعه كمى و كيفى دارد. 
مهمترين موضوعى كه بايد دنبال شــود رفع مشكالت 
شهرك امام رضا (ع) است. در رابطه با كشت گلخانه اى 
قدم هاى خوبى برداشــته شده است. شهرستان مالير در 
بحث سيستم آبيارى نوين به لحاظ شاخص هاى آمارى 
مقدارى عقب اســت، در بحث تأمين اعتبارات مقدارى 
مشكل داشــتيم در اين زمينه هم بايد تالش هاى خوبى 

شود. 
بايــد بــه 

فراز  باغدارى  سمت 
(باغدارى داربستى) متناسب با نام جهانى انگور 

مالير حركت كنيم تا باغداران جوان در ساخت باغدارى 
جديد بتوانند از اين سيســتم استفاده كنند چون تفاوت 
توليد در باغدارى فراز در مقايسه با سنتى 3 برابر است. 
 مديريت استان را چگونه ارزيابى مى كنيد و 

از عملكرد وى چقدر رضايت داريد؟ 
ابتدا بايد از زحمات محمدناصر نيكبخت، استاندر سابق 
همدان ياد كنيم كه به حق يكى استانداران پركار كشور 
بودند، اســتاندار فعلى نيز انســان فرهيخته و پرتالشى 
اســت، اميدواريم مديران اســتان بتوانند ايشان را يارى 

كنند. 
در مجمــوع در اســتان وحدت خوبى حاكم اســت، 

اميدواريم اين وحدت در توسعه استان منشأ اثر باشد. 
  انتخابات مجلس يازدهــم با رد صالحيت  
برخى نمايندگان و شــخصيت ها همراه بود اين 
روند آيا در ميزان مشاركت مردم تأثير داشت؟ 

ما در مقطعى هســتيم كه به دليل مشــكالت تحريم و 
هجوم بيگانگان نياز داشتيم مردم در انتخابات حضور 
پرشورى داشته باشــند، متأسفانه به دليل سياست هاى 
غلطى كه به كار گرفته شد مردم از صندوق هاى رأى 
گريزان شدند و كمترين مشاركت در انتخابات را پس 
از انقالب در انتخابات مجلس يازدهم شــاهد بوديم. 
مثال در شهرستان مالير از 227 هزار نفر واجد شرايط 
رأى گيــرى 147 هزار نفر شــركت نكردند اين براى 
نظام مردم ساالر خوب نيســت يا در تهران مشاركت 

به شدت پايين بود. 
مجلــس يازدهم نمايندگى كمتــر از50 درصد از مردم 
كشــور را تأمين كرد و به هر حال اين سياست، زيبنده 
نبود. به عنوان كســى كه قريب به 40 ســال در خدمت 
نظام مقدس جمهورى اســالمى بودم و شبانه روز كار و 
تالش كردم معتقدم اين انتخابات، انتخابات باشــكوهى 
نبود. الزم بود به گونه اى عمل شــود كه ميزان مشاركت 
افزايش يابد و مردم با عالقه مندى در انتخابات شركت 
كنند. مجلس يازدهم را مى شــد نمايندگانى كه نماينده 
بيشــتر مردم ايران باشــند و مجلس را متناسب با شأن 
واقعى مجلس كه در قانون اساسى پيش بينى شده تشكيل 

بدهند اما اينگونه نشد. 
حاال اميدواريم كســانى كه به مجلس يازدهم راه يافتند 

بتوانند در خدمت به مردم موفق باشند. 
 مشكالت قانون انتخابات را چه مى دانيد؟ 

قانون انتخابات ما مشــكلى ندارد، برداشــت از قانون 
انتخابات كه نظارت استصوابى هست ما را دچار مشكل 
كرده است. هر قانونى هم كه تصويب كنيم اگر سياست 

بر اين باشد گرايش هاى خاصى وارد مجلس شوند نتيجه 
همين خواهد شد. 

بايد در سياست هاى خودمان در بحث مجلس بازنگرى 
كنيم در نه قانون اساســى كه مشــكلى براى برگزارى 
انتخابات فراگير ندارد. قانون انتخابات گفته است مراجع 
از 4 نهاد اســتعالم كنند اگر آن 4 نهاد گفتند كه اين فرد 

سابقه ندارد يا مشكلى ندارد، تأييد شود. 
اگــر ماده 28 قانون انتخابات عملياتى شــود مشــكلى 
نداريم، به نظر من اين قبيل انتخابات كه با مشكل مواجه 
مى شــوند قانون نيست مشكل سياست هاست و ما بايد 

سياست ها را تغيير بدهيم. 
به اعتقاد من بايد به هر ســليقه اى كه جمهورى اسالمى 
و قانون اساســى را قبول دارند اجازه داده شــود كه در 

انتخابات شركت كنند. 
به هر حال اين كشــور بــه همه مردم تعلــق دارد، آن 
افرادى كه در انتخابات به داليل مختلف يا به دليل اينكه 
كانديداهاى مورد نظرشان تأييد نشد در انتخابات شركت 
نمى كنند اين واقعا ظلم هســت به مردم ساالرى و خود 
جمهورى اســالمى. نبايد به گونه اى عمل كنيم كه مردم 
با صندوق هاى رأى قهركنند يا از حضور در 
پاى صندوق هاى 

امتنــاع  رأى 
كنند، زيرا اين روند متناســب با شأن نظام 

ما و مردم ساالرى دينى كه كه در قانون اساسى هم به آن 
اشاره شده نيست. 

 آينده اصالح طلبان را چگونه مى بينيد؟
فعال كه تصميم بر اين شده اصالح طلبان در اداره كشور 
مداخله اى نداشــته باشــند، اگر تصميم تغيير كند قطعا 
اصالح طلبان راه برون رفت از مشــكالت را خط مشى 
اصالح طلبى مى دانند و امروز ما بايد از فكر اصالح طلبى 
در اداره كشــور استفاده كنيم نبايد آن ها را از حضور در 
مجلس يا حضور در مســئوليت هاى مختلف در كشور 

محروم كنيم. 
اگر قصد داريم كشــورى آباد و آزاد داشــته باشيم بايد 
دموكراسى و مردم ساالرى را به تمام معنا پياده كنيم يعنى 
از تنگ نظرى ها، تعصبات جناحى، يكســونگرى ها و از 
اينكه تنها معتقد باشيم اصولگرايان هستند كه مى توانند 

كشور را اداره كنند، بايد امنتاع كنيم. 
انتخابات مجلس يازدهم هشدارى بود به مسئوالن مبنى 
بر اينكه نبايد به گونه اى عمل كنيم كه مردم از نظام دور 
شوند يا نبايد شــرايطى را فراهم كنيم كه مردم با شور 
و شــوق در تعيين سرنوشت خودشــان مداخله نكنند. 

بنابراين بايد اعتماد از دســت رفته را 
به گونــه اى بازنگرى و جبران كنيم در 
غيــر اين صورت اين مســير ما را به 

بن بست مى كشاند. 
  مجلس يازدهم و برآيند شما 

از اين مجلس؟
اينكه  به دليل  ندارم،  خاصى  پيش بينى 
كشــور با مشــكالت تحريم، مشكل 
فروش نفــت و دريافــت ماليات به 
دليل مباحث كرونا و مشــكل عظيم 
روبه روســت.  منابــع  محدوديــت 
اميدواريــم مجلس و دولــت بتوانند 
در كنــار هم و همراه هــم براى رفع 
مشكالت معيشتى و مردم گام بردارند. 
  گفته مى شود بودجه امسال 
خوب بسته نشــده نظر شما در 

اين باره چيست؟ 
به لحاظ مشــكالت اقتصــادى هيچ 
سالى بودجه كامل محقق نشده است، 
درحال حاضر پيش بينى كارشناسان بر 
اين اســت 60 درصد بودجه سال 99

محقق نخواهد شــد. به هر حال بايد مشــكالت كشور 
را حل كنيم. 

يعنــى تالش كنيم اتــكاى ما به درآمد نفت كم شــود 
متأســفانه صنعت و توليد ما با مشكل روبه رو است اگر 
رونق اقتصادى نداشــته باشيم چگونه مى توانيم ماليات 

را محقق كنيم. 
زمانى كه توان اقتصادى ما پايين باشد درآمد مردم كاهش 
مى يابد. ازســوى ديگر قدرت خريد مردم كه كم شود 
مــا نمى توانيم از صنوف و بازارمــان مالياتى را كه بايد 

دريافت كنيم، بگيريم. 
بنابراين ما با يك رشته تنيده به هم هستيم صنعت، نفت 
و ماليات ما همه به هم وابســته هســتند، بايد گام هاى 
مؤثرى براى رفع مشكالت عظيم كشور برداريم انشاا... 
ايــن روند با تغيير برخى سياســت ها و برنامه ها محقق 

خواهد شد. 
  اطالع رســانى دولت را در رابطه با شــيوع 

ويروس كرونا چگونه ارزيابى مى كنيد؟
من از زبان وزير بهداشت و درمان عرض مى كنم؛ خيلى 
زودتر از تاريخى كه رســما كرونا وارد كشــور شده از 
وجود اين ويروس به داخل كشــور اطــالع پيدا كرده 
بودند . يعنى پيش از تاريخ اعالم رسمى. متأسفانه نگاه 
سياسى به مســائل مختلف كشور سبب شد كه ما 
قم را قرنطينه نكنيم اگر 

از  پيش 
و  مى كرديم  اطالع رسانى  ماه  بهمن 

قم قرنطينه مى شد اين ويروس كمتر به ساير استان هاى 
كشور سرايت مى كرد. 

همه متخصصان و كارشناســان علوم پزشكى معتقدند 
بايد زودتر اين موضوع را با مردم در ميان مى گذاشــتيم 
حتى اگر الزم بود براى حفظ ســالمتى مردم انتخابات 
را بــه عقب مى انداختيم. درحال حاضر انتخابات مرحله 
دوم چندين ماه به تأخير افتاده است، مى توانستيم اصل 
انتخابات را هم مدتى به تعويق بيندازيم تا مسأله اى پيش 
نيايــد يا ما چطور بارگاه ائمــه را امروز تعطيل كرديم، 
مى توانســتيم تظاهــرات مردم در يــوم ا... 22 بهمن و 

سالگرد انقالب را هم در زمان ديگرى جشن بگيريم. 
به هر حال غفلت ها و سياسى كارى ها سبب شد متأسفانه 
اين ويروس در كشور فراگير شود و امروز همه را درگير 

كند. 
 نيازهاى گام دوم انقالب از ديدگاه شما چه 

بايد باشد؟
به عقيده من اساسى ترين نياز ايجاد زمينه براى بازسازى 
اعتماد مردم به نظام، مشاركت هرچه 
بيشــتر مــردم در تصميم گيرى هاى 
ريز و درشت و تقويت همدلى بين 

مسئوالن و مردم است. 
اگر مــردم، مســئوالن را همراهى 
به  اعتمادشــان  مــردم  يــا  نكنند 
مسئوالن كشور كم شود و مسئوالن 
تالش نكنند اين اعتماد را افزايش 
بدهند حتما آن كشور دچار آسيب 

مى شود. 
 سخن پايانى:

از مــردم عزيــز حــوزه انتخابيه ام 
قدردانــى مى كنم و بــه آنها عرض 
مى كنــم به عنوان فرزنــد انقالب تا 
آخريــن نفس هاى عمرم در خدمت 
آنان خواهم بود چه نماينده باشم چه 
نباشم، خودم را تربيت شده پدران و 
مادران مالير مى دانم. اميدوارم بتوانم 
كماكان در موقعيت هاى مختلفى كه 
پيش مى آيد در خدمت مردم عزيز و 

شريف باشم. 

نماينده رد صالحيت شده مجلس يازدهم:

تعصبات و پنهان كارى به سالمت جامعه لطمه زد
اكرم چهاردولى »

 محمــد كاظمى (زاده 1337 - مالير) چهره آشــناى قضا كه در 
دوره هاى ششــم و دهم نمايندگى مردم شريف مالير را در قوه مقننه 
برعهده داشت، به دليل سياست هاى اتخاذ شده در احراز صالحيت هاى 

مجلس يازدهم از رقابت ها بازماند. 
وى كه ســمت و ســوى اصالح طلبــى اش با عضويــت در حزب 
«اعتماد ملى» مرزبندى مى شود، منتقد سوءبرداشت از قانون انتخابات 

و اشتباه در حد و نحوه نظارت استصوابى است. 
كاظمى معتقد است كه سياست هاى غلط اتخاذ شده به كاهش مشاركت 
مردم در انتخابات مجلس يازدهم منجر شد تا جايى كه كمترين حضور 
آحــاد ملت در پاى صندوق هاى رأى رقم خورده و مجلس يازدهم را 

تبديل به مجمعى براى نظرات كمتر از50 درصد مردم كشــور تبديل 
ساخت. وى در گفت وگويى با روزنامه همدان پيام به موارد عديده اى 
از جمله سهم اصالح طلبان در اداره امور كشور، تنگ نظرى و تعصبات 
جناحى در قرنطينه نشدن شهر قم و داليل شيوع ويروس كرونا اشاره 
كرد تا جايى كه امكان داشت انتخابات را براى حفظ سالمتى مردم به 

عقب انداخته و مانع اپيدمى ويروس شوند. 
كاظمى كه همچنان بر باورهاى اصالح طلبانه خود در درون ســاختار 
نظام پافشــارى مى كند، اعتقاد دارد كه گام دوم انقالب بايد زمينه را 
براى بازسازى اعتماد مردم فراهم كند تا در تمام تصميم گيرى هاى ريز 

و درشت با تقويت همدلى فاصله بين نظام و ملت ترميم شود. 
محورى ترين موضوع اين مصاحبه پرداختن به نام گذارى ســال تحت 

عنــوان «جهش توليد» بود تا نظرات اين نماينده ادوار مجلس را براى 
راهكارهاى تحقق شعار سال جويا شويم. 

كاظمى معتقد است كه يكى از مشكالت اساسى بخش توليد، باال بودن 
سود تسهيالت بانكى اســت كه همين عامل به زمين گير شدن توليد 
منجر شــده و برخى توليدگران به دليل نپرداختن بدهى هاى خود، در 
زندان بســر مى برند.  نماينده اصالح طلب مجلس دهم از تعطيلى 70

درصــد واحدهاى توليدى خبر مى دهد و صراحتا بيان مى كند كه بايد 
فضاى امنى براى سرمايه گذاران فراهم شود و به زبانى ديگر بايد دست 

سرمايه گذار را بوسيد. 
در ادامه متن كامل پرسش و پاسخ هاى اين مصاحبه را 

باهم مى خوانيم.

بايد فضاى امنى براى سرمايه گذاران فراهم شوددر استان وحدت خوبى حاكم استگام دوم انقالب براى برداشتن ديوار بى اعتمادى 

ن نماينده ادوار مجلس را براى 
 .

اساسى بخش توليد، باال بودن 
 عامل به زمين گير شدن توليد 
نپرداختن بدهى هاى خود، در 
ب مجلس دهم از تعطيلى 70

 و صراحتا بيان مى كند كه بايد 
ود و به زبانى ديگر بايد دست 

ين مصاحبه را 

ت؛ پايين ترين ميزان مشاركت را در انتخابات مجلس رقم زد
قانون انتخابا

برداشت غلط از 

نبايد مــــــــــردم را از نظام دور كنيـــــم 

تـــــوليد زمين گيـــــر شده است



C M

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

چهارشنبه  17 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3748

5

خبر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

آغاز خدمات اورژانسى دندانپزشكى در مطب ها
  دبير شــوراى آموزش دندانپزشكى و تخصصى وزارت بهداشت، در ارتباط با شرايط 
بازگشايى مطب هاى دندانپزشكى پس از فروكش بحران كرونا در كشور، توضيحاتى ارائه 
داد. به گزارش مهر، بهزاد هوشمند، با اشاره به اهميت مراقبت و پيشگيرى از ابتال به كرونا، 
از مطب هاى دندانپزشــكى به عنوان يكى از مراكز انتقال ويروس نام برد و گفت: خدمات 
اورژانسى دندانپزشكى در ايام كرونا در كلينيك هاى دانشگاهى و دولتى فعال بود. وى ادامه 
داد: در ارتباط با دانشــكده هاى دندانپزشكى سراسر كشور دستورالعملى براى بازگشايى 
تدوين شده تا به محض دستور رسمى آغاز به كار از سوى ستاد ملى كرونا، ابالغ و عملياتى 
خواهد شد و در اين راستا با توافق به عمل آمده مقرر شد اقالم حفاظت شخصى مورد نياز 

از طريق اداره كل تجهيزات و دانشگاه هاى علوم پزشكى در اختيار دانشكده ها قرار گيرد.

14 هزار كالس درس تا پايان سال 
به بهره بردارى مى رسد

 رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور از تكميل و تحويل 14 هزار 
كالس درس و سامانه گرمايشى 100 هزار كالس تا پايان امسال خبرداد.

به گزارش ايرنا، مهرا...  رخشانى مهر به 40 هزار طرح نيمه تمام در كشور اشاره و اظهار 
كرد: تا پايان امسال 14 هزار كالس درس تكميل و تحويل مى شود و درحال حاضر 26 
هزار كالس دولتى و 14 هزار كالس مشاركتى طرح هاى ملى فعال هستند و طرحى كه 

از منابع ملى به صورت رهاشده باشد، نخواهيم داشت.
وى همچنين درمورد وضعيت گرمايشى مدارس گفت: 23 هزار كالس معادل 4 درصد 

از كالس هاى درس كشور داراى بخارى نفتى و ساير كالس ها استاندارد است.

ارائه تخفيف ويژه توليدكنندگان كاال و خدمات به 
بازنشستگان كشورى

 سرپرست اداره كل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى كشورى درباره 
بستر ارائه تخفيف ويژه توليدكنندگان كاال و خدماتى كه به بازنشستگان كشورى فراهم 

شده است، خبرداد.
به گزارش مهر، محمود مرتضايى فرد اظهار كرد: صندوق بازنشســتگى كشورى اين 
آمادگى را دارد تا ضمن بررسى پيشنهاد تسهيالت تخفيفى بنگاه هاى اقتصادى كوچك 
و بزرِگ ارائه كننده كاال و خدمات، پس از بررسى مناسب بودن پيشنهاد، زيرساخت هاى 
نرم افزارى و ســخت افزارى مناســب و اســتانداردى را به منظور تســهيل بهره مندى 

بازنشستگان عزيز تحت پوشش از تسهيالت اعالمى، در اختيار بنگاه ها قرار دهد.

علل اصلى مراجعه به مراكز مشاوره 
در دوران شيوع كرونا چيست؟

 اضطــراب و تنــش ناشــى از شــيوع ويــروس كرونــا، وســواس، 
ناتوانــى در تحمــل ابهامــات در رابطــه بــا ايــن بيمــارى و همچنيــن 
ــل  ــن عل ــدان از مهمتري ــن و فرزن ــازگارى زوجي ــالف و ناس اخت

مراجعــه بــه مراكــز مشــاوره در ايــن مــدت اســت.
مديــركل برنامه ريــزى و توســعه اجتماعــى جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان گفــت: اكنــون 350 مركــز تخصصــى مشــاوره ازدواج و 
ــان در سراســر كشــور  ــا مجــوز وزارت ورزش و جوان ــواده ب خان
ــى ناشــى از شــيوع  ــع اضطــراب و نگران در جهــت كاهــش و رف

ــد. ــت مى كنن ــا فعالي ــروس كرون وي
ــز  ــش مراك ــاره نق ــا درب ــا ايرن ــو ب ــى در گفت وگ ــم كريم اعظ
ــار  ــا اظه ــا كرون ــه ب ــان در مقابل ــاوره وزارت ورزش و جوان مش
ــورى و  ــورت حض ــاوره به ص ــز مش ــن مراك ــات اي ــرد: خدم ك
غيرحضــورى (تلفنــى و...) انجــام مى پذيــرد كــه بى شــك در 

دوران پســاكرونا نيــز تــداوم مى يابــد.
ــال  ــورت كام ــاوره (به ص ــز مش ــون 213 مرك ــه وى، اكن ــه گفت ب
ــت  ــا فعاي ــا كرون ــه ب ــور مقابل ــور به منظ ــر كش ــال) در سراس فع
ــات مشــاوره اى و...  ــه خدم ــه ارائ ــز ب ــز ني ــد و ســاير مراك مى كنن

مى پردازنــد.
ــزار  ــش از 5 ه ــتان ها بي ــك از اس ــر ي ــه داد: در ه ــى ادام كريم
ــا  ــناس ب ــامل روانش ــى (ش ــت روان ــوزه بهداش متخصــص در ح
گرايش هــاى بالينــى، شــخصيت، كــودك، عمومــى، مشــاور 
بــا گرايش هــاى خانــواده، توانبخشــى، عمومــى، روانپزشــك، 
مــددكار اجتماعــى، كارشــناس حقوقــى و مشــاور دربــاره مباحــث 
ــه  ــه ارائ ــاوره ب ــز مش ــنج) در مراك ــى و روان س ــوى و مذهب معن

مى پردازنــد. خدمــات 
ــرد:  ــار ك ــز اظه ــاوره ني ــز مش ــن مراك ــرد اي ــاره عملك وى درب
جلســات منظــم و مســتمر ايــن مراكــز نقــش مؤثــرى در كنتــرل و 
مديريــت اضطــراب و نگرانــى و همچنيــن كاهــش تبعــات ناشــى 
از وســواس هاى فكــرى و عملــى مراجعــان داشــته و اغلــب 

ــت. ــه اس ــام پذيرفت ــگان انج ــورت راي ــات به ص خدم
مديــركل برنامه ريــزى و توســعه اجتماعــى جوانــان وزارت ورزش 
و جوانــان يــادآور شــد: ايــن مراكــز مشــاوره همچنيــن در زمينــه 
ــپ،  ــد كلي ــات اثربخشــى همچــون تولي ــز اقدام ــوا ني ــد محت تولي
ــاى  ــتر و گفت وگوه ــى، پوس ــه، اينفوگراف ــن گرافى، مصاحب موش
ــبكه هاى  ــق ش ــته اســت و از طري ــازى داش ــده در فضــاى مج زن

اجتماعــى اقــدام بــه بازنشــر ايــن آثــار كــرده اســت.
ــان  ــاوره وزارت ورزش و جوان ــز مش ــرد: مراك ــان ك وى خاطرنش
ــز درحــال  ــا پيش بينــى مســائل و مشــكالت دوران پســاكرونا ني ب
تدويــن يــك بســته بــا شناســايى نيازهــاى روز اســت كــه جامعــه 

ــد. ــزى كن ــا آن برنامه ري متناســب ب

آفتاب: برخى نمايندگان مجلس جديد مى خواهند پاستور 2 ايجاد كنند
 نه اينكه عيد خونه تكونى نداشتن، مى خوان تالفى كنن!!

اطالعات: الريجانى: مجلس به جاى كشــمكش سياسى پيگير مسائل 
مردم باشد

 گويا دارن همين كار رو مى كنن، حق مردم رو جابه جا مى كنن!!
ايرنا: طرح دولت براى افزايش توان خريد مردم

  مردم نگران خالى موندن سبد هاشــون نباشن، بالخره خربزه و 
خيار مياد!!

اعتماد: شرق و غرب به داد ما نمى رسند
 ما نياز به شــرق و غرب نداريم! خودمون وام يه ميليونى داريم 

كه شرق و غرب رو هم ساپورت مى كنه!!
ايرنا: فوتبال همچنان تعطيل است

 فوتباليست ها تو خونشون گل مى كارن!!
جام جم: وضعيت نگران كننده ترافيك پايتخت

 نگران نباشين، كرونا گفته تو موج هاى بعدى همه نگرانى ها رو 
از بين مى بره!!

هدف ورزشى: ايران اولين كشــورى كه بعد از كرونا با فوتبال آشتى 
مى كند

  ديد و بازديد بهارى!!
ايران: نياز به نذر خون در روز هاى كرونايى

  اين امتياز فقط براى مردمه؟ يا شامل مسئوالن هم مى شه؟!
تجارت: هشدار به تازه وارد هاى بورس

 بدون شرح!!
همدان پيام: 32 هزار معلم حق التدريسى استخدام رسمى مى شوند

 براى كالس واقعى يا تصويرى؟؟
جوان: ماشاال به بورس

 اين هم از خوش قدمى ويروس!!
همشهرى: دوچرخه برنده غوغاى كرونا

 اين هم يكى از فرهنگ سازى هاى ويروس!!

مهلت ثبت نام وام هاى دانشجويى 
تا 20 ارديبهشت تمديد شد

امــور  معــاون   
صندوق  دانشجويان 
رفاه دانشــجويان از 
تمديد مهلت ثبت نام 
دانشجويى  وام هاى 
ارديبهشت ماه   20 تا 

99 خبر داد.
اليــاس منيــرى در 
گفت وگو با مهر بيان 

كرد: به منظور رفاه حال دانشــجويان و با توجه به اينكه دانشجويان در 
ايام كرونا به سر مى برند، صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مهلت 

ثبت نام وام هاى دانشجويى را تا 20 ارديبهشت ماه تمديد كرد.
وى خاطرنشــان كرد: براى اينكه بايد حساب ها رسيدگى و بسته شود 

اين مهلت ديگر تمديد نخواهد شد.
منيرى همچنين با اشاره به حمايت از دانشجويان در نيم سال دوم سال 
تحصيلى 99-98 دوباره يادآور شد: عالوه بر اينكه در نيم سال دوم سال 
تحصيلى 99-98 اعتباراتى را براى دانشجويان تخصيص داده بوديم و 
دانشگاه ها آغاز به جذب آن كرده بودند، معادل همان 100 درصد وام 

شهريه و 50 درصد نيز وام تحصيلى را مجدد اضافه كرده ايم.

آگهي مزايده عمومى نوبت دوم

مديريت موسسه فرهنگى، ورزشى و توانبخشى ايثار 

نام و نشانى مزايده گزار: 
موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار استان همدان به نشانى انتهاى بلوار ارم جنب استخر شهداى غواص 

موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار 
نوع كيفيت خدمات (موضوع مزايده)

برون سپارى جهت بهره بردارى از مجموعه ورزشى شامل استخر- سرپوشيده- سالن چند منظوره ورزشى- سالن بدنسازى و پينگ پنگ 
نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده 

مبلغ 1/200/000/000 (يك ميليارد و دويست ميليون) ريال كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانكى بدون قيد و شرط يا رسيد واريز 
نقدى به حساب شماره 0203332995000 نزد بانك دى، به نام موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار قابل واريز در كليه شعب 

بانك دى ارائه گردد.
توضيحات:

موسسه فرهنگى ورزشى و توانبخشى ايثار در نظر دارد مجموعه ورزشى شهداى غواص استان همدان (شامل استخر، سالن چند 
منظوره، بدنسازى و پينگ پنگ) را از طريق مزايده عمومى و براى مدت 2 سال را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت جهت 

بهره بردارى واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلى 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در 

سامانه تاريخ 1399/2/18 و شماره درج در سامانه 5099093116000001 مى باشد.
محل تحويل پاكت هاى مربوطه به يكى از دو نشانى ذيل:

تهران-  خيابان طالقانى خيابان موسوى شمالى خيابان بر فروشان پالك 20
همدان-  انتهاى بلوار ارم، جنب استخر شهداى غواص موسسه فرهنگى، ورزشى و توان بخشى ايثار 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934

واگذارى بهره بردارى از مجموعه ورزشى شهداى غواص موسسه ايثار
آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

مالير دانشگاه 

كشاورزى و ساخت اتاقك  پاركينگ دانشكده  دارد عمليات اجرايى تكميل محوطه سازى مهمانسرا ، آسفالت  در نظر  دانشگاه مالير 
برق قسمت شرقى سايت مركزى اين دانشگاه را  با توجه به توضيحات مندرج در اين آگهى و اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومى به 

شركت هايى كه حداقل داراى رتبه پنج ابنيه باشند پس از ارزيابى كيفى واگذار نمايد.
موضوع مناقصه: 

عمليات اجرايى تكميل محوطه سازى مهمانسرا ،  آسفالت پاركينگ دانشكده كشاورزى و ساخت اتاقك برق قسمت شرقى سايت مركزى 
دانشگاه مالير مى باشد.

مبلغ برآورد اجراى كار: در حدود 7/351/757/657  (هفت ميليارد و سيصد و پنجاه و يك ميليون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد 
و پنجاه و هفت) ريال مى باشد

مبلغ ضمانتنامه:  367,587,882 (سيصد و شصت و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و دو) ريال مى باشد
مدت پيمان: 3 ماه مى باشد

نوع ضمانتنامه: ضمانتنامه بانكى با سه ماه اعتبار و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
توضيح: هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد

كليه پرداخت ها از محل اسناد خزانه اسالمى با سررسيد 17 تير ماه 1401 مى باشد.
مهلت دريافت اسناد: از متقاضيانى كه داراى توان تشكيالتى و شرايط فوق براى اجراى موضوع مناقصه مى باشند دعوت مى گردد جهت 
دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/2/22 با مراجعه به سايت سامانه تداركات دولت(ستاد) به آدرس اينترنتى 

www.setadiran.ir  نسبت به تهيه اسناد مناقصه ، اقدام نمايند.
آخرين مهلت بارگذارى پاكات در سامانه ستاد: پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/3/3 مى باشد.

تاريخ بازگشايى پاكات و تشكيل كميسيون: روز سه شنبه مورخ 99/3/6 ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت مالى و ادارى دانشگاه مالير 
خواهد بود.
( م الف 31)

مهدى ناصرنژاد »
  اعــالم روزانــه آمارهــاى 
مربــوط بــه بيمــاران كرونايى 
در كشــورمان امواجــى از بيم 
و اميــد در بين قشــرهاى مردم 
كه با دغدغه هميشــگى، پيگير 
گردش اين ويــروس خطرناك 
هستند،  جامعه  سالمتى  مدار  در 
برمى انگيــزد. ظاهــراً گــردش 
در  كرونا  ويروس  مزاحمت آميز 
جهان در هفته هاى اخير مســير 
نزولى نشان داده است اما چنين 
سير نزولى بر اساس آمارهايى كه 
از جانب منابع مسئول كشورمان 
اطالع رســانى مى شود، هارمونى 
يكنواختــى نــدارد و صداهاى 

زيــر و بم آن موجب بيم و اميدهاى بســيار 
در بين مردم اســت و به قول عوام كه اغلب 
منظــور خــود را در گفت وگوهاى معمول با 
رد و بــدل كردن ضرب المثل هاى ناب ايرانى 
بيان مى كننــد، « اين روزها يك چشــممان 
اشك است و چشــم ديگرمان گريه!» مثًال بر 
اساس اعالم آقاى جهانپور سخنگوى وزارت 
بهداشت و درمان و ستاد ملى كرونا، در ادامه 
سير نزولى آمارهاى روزهاى اخير، تعداد كل 
مبتاليان قطعى به كرونا در كشورمان در روز 
14 ارديبهشت ماه جارى 967 نفر، روز پيش از 
آن 802 نفر و اين رقم روز 15 ارديبهشت ماه 
با جهشــى 1/5 برابرى به 1223 نفر مى رسد. 
آمار مربوط به قربانيــان كرونا نيز بين حدود 
10 تا 30 نفر نوســان پاييــن و باال، زير عدد 
90 اســت كه شــيب نزولى يكنواخت ندارد 
و يك روز ســبب خوشــحالى و اميدوارى 
مردم و روزى ســبب بيم و نااميدى اســت، 
زيــرا حتى مرگ ناگوار يك نفر هم در جهان 
زياد اســت و خانواده هايى را عزادار و متألم 
مى ســازد. در اين بــاره وارد تحليل وضعيت 

كرونا و مقايســه هاى آمارى آن در كشورمان 
با ساير كشورهاى توسعه يافته و يا عقب مانده 
نمى شــويم؛ چون اگر كشــور مــا حتى در 
دشمنان  همه جانبه  تحريم هاى  دشوار  شرايط 
با كشــورهاى تا دندان مسلح در مقابل كرونا 
برابر باشــد و يا از آنها بهتر باشد، ممكن هم 
هســت از اين بابت در مقايسه با كشورهاى 
فقير و درحــال جنگ و به اشــغال درآمده، 
وضعيت خوبى نداشته باشيم، چون ويروس 
كرونا آنقدر مرموز و عجيب الخلقه اســت كه 
معلوم نيست قربانيان خود را بيشتر از بين چه 
مليت ها و رنگ ها و گروه هاى خونى و ساكنان 
جغرافيايــى انتخاب مى كنــد و دارا و ندار و 
زشــت و زيبا نمى شناســد، بنابراين مقايسه 
كار درستى نيست و معيارهاى قابل استنادى 
مشخص نمى سازد؛ با اين حال نكته اى كه در 
خصوص شــيوه عمل كرونا تقريبا به اثبات 
رسيده اين اســت كه در مكان هاى پرازدحام 
و تراكم انسانى، به همه حمله مى كند و افراد 
بيشــترى را مبتال مى ســازد و اين موضوعى 
اســت كه در شــرايط امروز جامعه خودمان، 

مى شود آن را در بوته بررسى و تأمل گذاشت!
در اين باره بيشــترين توصيه و تأكيد مسئوالن 
كشورى و اســتانى به رغم ظاهراً سير نزولى 
شــيوع كرونا در روزهاى اخير، اين اســت 
كه يــا در خانه هايمان بمانيــم، يا صددرصد 
فاصله هاى اجتماعى را رعايت كنيم و در هر 
حالت به بهداشــت فردى و عمومى پاى بند 
باشــيم و مراقبت كنيم، امــا چگونه و آيا در 
عمل مى شــود به تمام توصيه هــاى امنيتى و 

پروتكل هاى بهداشتى استوار بود؟
دوشنبه 15 ارديبهشت ماه بنا بر يك ضرورت 
و لزوم دسترســى به پاســخ يك سؤال چند 
ثانيه اى به بانك ملى شــعبه امور كارگشايى 
واقع در خيابان شريعتى همدان مراجعه كردم. 
حواســم جمع بود تا كامًال به رعايت فاصله 
اجتماعى در چنين مكان عمومى مقيد باشــم 
و از ماســك و دســتكش هم استفاده كنم اما 
تصورم اين بود كه بانك در چنين شــرايطى 
بيشــتر از هر زمان از ماه و ســال كه معموالً 
اين شعبه مملو از مراجعه كننده است، خلوت 
باشد! اما چشمتان روز بد نبيند چون آن روز 

نه تنها بانك كارگشايى خلوت 
نبود بلكه بيشــتر و چند برابر 
شلوغ تر از تمام روزهاى تاريخ 
فعاليــت بانك ملى بــود و به 
قول معروف هيچ جاى سوزن 
انداختن هم نبود! از شــلوغى 
و ازدحــام دور از انتظار بانك 
كارگشــايى همان قدر مى توان 
گفت كه حتــى كاركنان خود 
بانك هم از چنين وضعيتى هاج 
و واج مانده بودند و ازدحام و 
سرو صدا و آلودگى هاى صوتى 
آن چنان باال بود كه از پشــت 
پارتيشــن هاى نايلونى محافظ 
كرونا! صدا به صدا نمى رســيد 
و الاقــل مأمــور ويــژه باجه 
اطالعات هم مثل هميشه سر جاى خود نبود 
تا با راهنمايى و پاســخ دادن به سؤال افراد و 
مراجعه كننده هايى مانند من، مانع ازدحام بيشتر 
مردم بشــود، نتيجه اين شد كه فريادهاى من 
براى طرح ســؤال و دريافت پاسخ چاره ساز 
به گوش هيچ يك از كاركنان بانك در پشت 
پارتيشــن نايلونى نرســيد و اصًال در چنين 
وضعيت اسف بارى كه نفس هاى چندش آور 
ويروس كرونا را مى شــد حس كرد، اراده اى 
براى پاســخ به سؤال كســى در نزد كاركنان 
بانك وجود نداشــت و آخرش هم هيچ! اگر 
شما پاسخى گرفتى، من هم به جواب سؤالم 
رسيدم و دســت از پا درازتر مراجعت كردم. 
البته در طول مســير نسبتاً طوالنى از بانك تا 
خانه حس غريبى ذهنم را آزار مى داد و يقينم 
شــده بود كه گزارش امروز آقــاى جهانپور 
بيانگر آمار و ارقام دوباره اوج گرفته  اى باشد 
كه متأسفانه، همين طور هم شد و آمار مبتاليان 
جديد به ويروس كرونا با عالئم مثبت در آن 
روز حدود 400 نفر بيشــتر از روز گذشته را 

نشان مى داد! 

كــرونا هم مانع 
رابطه عاشقانه 
معلم و شاگرد نشد

نيلوفر بهرمندنژاد»
 امســال برخالف ســال هاى گذشته، ويروس 
توقف  موجب  خانواده  ها،  ناخوانده  ميهمان  كرونا 
بســيارى از فعاليت هاى روزمره شد؛ براى نمونه، 
تعطيلى مدارس را در بر داشت و دانش آموزان را 
از نيمه اســفندماه خانه نشين كرد، اگرچه مى توان 
گفت مدارس تعطيل است اما آموزش و يادگيرى 

تعطيل نيست.

در ايــن بين، تالش عده اى از معلمان دل ســوز و 
متعهد كه به فكر ارتقاى سطح علمى دانش آموزان 
خود بودند، سبب شد تا در زمان تعطيلى مدارس 
هم روند آمــوزش تعطيل نشــود؛ به همين دليل 
تدريــس از راه دور و مجازى را آغاز كردند، اين 
موضوع نمايانگر اين است كه هيچ چيز نمى تواند 

مانع رابطه عاشقانه معلم و دانش آموز شود.
ناگفتــه نماند، بودند معلمانى كــه حتى در دورترين 
مناطق روســتايى و عشايرى اين كشــور كه به دليل 
ضعيف بودن اينترنت، آنتن دهــى پايين تلفن همراه 
و دسترســى نداشــتن به فضاى مجازى، با همت و 
از خودگذشتگى ســاعت ها راه مى پيمودند و رنج و 
سختى مسافت را به جان مى خريدند تا تعليم و تربيت 
را به عنوان هدف اصلى كشور در جامعه توسعه دهند.

يكــى از معلمانــى كــه مقطــع ســوم ابتدايــى را در 
ــس  ــدان تدري ــى هم ــدارس غيرانتفاع ــى از م يك
ــام  ــگار همدان پي ــا خبرن ــو ب ــد در گفت وگ مى كن
ــدارس  ــه م ــود ك ــفندماه ب ــل اس ــرد: اواي ــان ك بي
همه گيــر  و  كرونــا  ويــروس  شــيوع  به دليــل 
شــدن آن در كشــور، تعطيــل شــد، كادر آموزشــى 
ــوزش  ــراى آم ــود را ب ــزى خ ــه، برنامه ري مدرس
دانش آمــوزان از هفتــه دوم اســفند به صــورت 
مجــازى و از راه دور آغــاز كــرد كــه به طــور 
ــوزش  ــاد» آم ــزار «ش ــق نرم اف ــرى از طري سراس

ــد.  داده ش
محمدهاشــم نجفى افزود: بــا هماهنگى و كمك 
يكــى از والديــن دانش آموزان، شــماره تك تك 
دانش آموزان را آمــاده كردم و يك گروه در يكى 

از برنامه هاى پيام رسان تشكيل دادم كه به صورت 
آنالين تدريس كنم، خودم با گوشــى همراه فيلم 
مى گيرم و به صورت زنده تدريس را انجام مى دهم 
و آن را در فضاى مجازى و براى مشــاهده بچه ها 

بارگذارى مى كنم. 
وى عنوان كــرد: در پايان تدريس هر دروســى، 
حداقــل در هفته حــدود 4 الى 5 جلســه برنامه 
تســتى براى دروس رياضى و علــوم با نظارت 
والدين انجام مى شــود و نتيجه را براى ما ارسال 
مى كنند، قابل ذكر اســت كه نقــش والدين كمتر 
از نقــش معلمان نبوده و هميشــه و در همه حال 
همراه دانش آموزان بوده اند و پيگيرى هاى الزم را 

كرده اند.
نجفــى در ادامه گفــت: با توجه بــه اينكه براى 

نخســتين بار اســت كه تدريــس از راه دور و از 
طريق فضاى مجازى انجــام مى دهيم و مى تواند 
تأثير مثبتى بر روى يادگيرى افراد داشــته باشــد، 
همچنين موجب آشــنايى بيشــتر دانش آموزان با 
محيط تكنولوژى مى  شــود اما نقاط ضعفى را هم 
در بر دارد، بســيارى از افراد كه به دليل فقر مالى 
از داشتن گوشى هاى هوشــمند محروم هستند و 
دسترســى كافى به اين فضاى مجــازى ندارند و 
همچنين در مقاطع پايين تر به دليل اينكه آشــنايى 
كافى و نحوه اســتفاده از برنامه هــاى مجازى را 
ندارند آموزش براى ســنين پايين تر مشكل است 
و دانش آموزان در ســنين پايين تــر نياز به ارتباط 
چشمى و قرارگيرى در فضاى مدرسه دارند كه در 

يادگيرى  آن ها مى تواند تأثيرگذار باشد.

آمار اين روزهاى كرونا
 هم شاد مى كند و هم غمگين
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خبرگزارى هاخبرگزارى ها

صاحبان سرمايه در استان 
همدان شفافيت بورس را 
در بيمه و ماليات مى بينند 
و از امكانات بورس غافل 
هستند، درحالى كه تأمين 
مالى شركت ها مهم ترين 
مزيت بورس اســت كه 
يك ظرفيــت عالى براى 

شركت هاست

 eghtesad@hamedanpayam.com

فعاليت غيرمجاز كارتن  به دست هاى همدانى 
در روزهاى كرونايى

 معــاون گردشــگرى اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه خانه مسافرها همچنان 
مجاز به فعاليت نيســتند، گفت: كارتن به دست هايى كه هم اكنون در 
سطح شهر هســتند به صورت غيرمجاز فعاليت مى كنند. على خاكسار 
در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه پيش از شيوع ويروس كرونا 
هم فعاليت كارتن به دســت ها غيرقانونى بود، اظهار كرد: خانه مسافرها 
2 گروه هستند؛ يك بخش خانه مسافرهايى كه از اداره ميراث فرهنگى 

همــدان مجوز گرفته اند و گــروه ديگر آنهايى كه بــدون مجوز فعال 
هســتند و كارتن به دست ها برايشــان بازاريابى مى كنند. وى تصريح 
كرد: در حال حاضر مشغول جمع بندى گزارش و ارائه آن به فرماندارى 
همدان هستيم تا از اين طريق با آنها برخورد شود، روز گذشته نيز اداره 
شهرستان ها به همراه كارشناس، اين موضوع را بررسى كرده و گزارشى 
از شماره ماشين  كارتن به دست هايى كه تبليغ جذب مسافر مى كنند، 
جمع آورى و به دادگسترى ارائه خواهد شد. خاكسار درباره ساماندهى 
خانه مســافرهاى غيرمجاز همدان نيز مطرح كرد: سال گذشته تصميم 
به ســاماندهى اين مراكز با محوريــت اداره ميراث فرهنگى همدان و 
همكارى دادگسترى و نيروى انتظامى گرفتيم كه به دليل شيوع كرونا 

و ممنوعيت ســفرها به تأخير افتاد. معاون گردشگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان در پايان بيان كرد: 
با همكارى دستگاه هاى متولى تالش خواهيم كرد براى تعطيالت عيد 
فطر و ايام تابســتان ساماندهى خانه مســافرها عملى شود كه نگرانى 
براى سفرها به استان وجود نداشته باشد. اين درحالى است كه معاون 
گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى استان در تاريخ 14 آبان سال 98، 
از ساماندهى خانه مســافرهاى غيرمجاز يا كارتن به دست ها در استان 
خبر داد و گفت: موضوع ســاماندهى خانه مســافرها يك ماه پيش در 
شوراى گفت وگوى دولت به بخش خصوصى استان مطرح و مقرر شد 

معاونت سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى آن را پيگيرى كند.

 خبرگزاري ايسنا
مديرمسئول ايسنا: اكبر اسدى

سردبير: سميرا معارفى
خبرنگاران: سمانه پورعبدا...، بنت الهدا 
نورى، آزاده صفى، نرگس باستان، زهرا 

قاسمى نيما، مبينا شكرى
شماره تماس: 38380753

https://www.isna.ir/service/province/hamedan

@isnanews94 ...........................آدرس تلگرام

بقه  سا
استفاده از محتواى خبرگزارى ها 

در مطبوعــات بــه آغاز فعاليــت فضاى وب 
برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 

و مطبوعــات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 

استان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با ســپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 
ايــن عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمــن آنكه روزنامه آمادگى 

توضيح و پاســخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 
براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.

با سپاس، همدان پيام

وضعيت تويسركان قرمز نيست
ليال منيعى »

 بــا توجــه بــه تعــداد مبتاليــان و طــرح غربالگــرى 
ــى، شهرســتان  انجــام شــده توســط بهداشــت و مراكــز درمان
ــدارد. ــز ن ــت قرم ــروس وضعي ــيوع كروناوي ــركان در ش تويس

ــدار شهرســتان تويســركان از ابتــالى 55 نفــر از مــردم  فرمان
ــون  ــداى شــيوع تاكن ــا از ابت ــه كرون شهرســتان تويســركان ب
ــت  ــبكه بهداش ــار ش ــاس آم ــرد: براس ــار ك ــر داد و اظه خب
اكنــون در مجمــوع 3 نفــر بــر اثــر ابتــال بــه كرونــا در 
بيمارســتان بســترى هســتند و در مجمــوع 2 نفــر بــاالى 65 
ــد. ــوت كرده ان ــارى ف ــن بيم ــه اي ــال ب ــر ابت ــر اث ــز ب ســال ني

ــه  ــا اشــاره ب ــا ايســنا، ب ــو ب سيدرســول حســينى در گفت وگ
ــر در طــول  ــه اگ ــول مشــخص شــده ك اينكــه براســاس فرم
14 روز از هــر 100 هــزار نفــر 3 نفــر مثبــت باشــد، وضعيــت 
قرمــز اســت، افــزود: ايــن در صورتــى اســت كــه در شهرســتان 
اينگونــه نبــوده و بــراى بررســى مطلــب بيــان شــده در 
ــه  ــكيل جلس ــتان تش ــطح اس ــز در س ــت قرم ــه وضعي زمين

شــده اســت.

ــه غربالگــرى 104 هــزار در شهرســتان  ــا اشــاره ب حســينى ب
ــرد: در بحــث اجــراى طــرح غربالگــرى در اســتان  مطــرح ك
ــاران در  ــودى بيم ــث بهب ــم و در بح ــت را داري ــه نخس رتب
ــتباه  ــًال اش ــز كام ــت قرم ــالم وضعي ــتيم و اع ــه دوم هس رتب
اســت و به صــورت جــدى پيگيــر ايــن موضــوع و رفــع 
گفت وگوهايــى  زمينــه  ايــن  در  و  هســتيم  اشــتباه  ايــن 
بــا مســئوالن بهداشــت اســتان و  اســتاندار داشــته ايم و 
خواســتار پيگيــرى ايــن اشــتباه در اين بــاره هســتيم زيــرا بــا 
ايــن اشــتباه تــالش بى وقفــه مســئوالن بهداشــتى و پزشــكى 
ايــن شهرســتان در طــرح غربالگــرى، بيماريابــى، قرنطينــه و 

ــه شــده اســت. ــده گرفت ــراد نادي ــن اف ــداواى اي م
ــا  وى اعــالم كــرد: در حــوزه بهبــود بيمــاران مبتــال بــه كرون
ــان دهنده  ــر نش ــن ام ــم و اي ــرار داري ــتان ق ــه دوم اس در رتب
ــيوع  ــا ش ــه ب ــوزه مقابل ــت در ح ــگيرانه مثب ــات پيش اقدام
ــداوم شــاهد  ــا در شهرســتان اســت و در بررســى هاى م كرون
بوديــم كــه اگــر شــخصى مبتــال بــه مراكــز درمانــى مراجعــه 
مى كــرد، تيــم پزشــكى از تمامــى اعضــاى آن خانــواده تســت 

گرفتــه و تحــت مراقبــت قــرار مــى داد.
ــركان  ــتان تويس ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــر ش مدي
شهرســتان  ايــن  درمــان  و  بهداشــت  كادر  گفــت:  نيــز 
از  فعال تــر  اخيــر  هفتــه   2 در  بيماريابــى  شــاخصه  در 
ــفاف  ــه ش ــن زمين ــد و در اي ــل كردن ــاى پيشــين عم روزه

وارد ميــدان شــدند.
ــى از  ــنجش نهاي ــرد: در س ــالم ك ــواف زاده اع ــيدابراهيم ط س
ــاز  ــا آغ ــان ب ــى همزم ــته يعن ــال گذش ــفندماه س ــداى اس ابت
شــيوع ويــروس كرونــا در تويســركان، تاكنــون وضعيــت ايــن 
شهرســتان در مقايســه بــا ســاير شهرســتان هاى اســتان 
ــداد  ــر تع ــه از نظ ــوده تا جايى ك ــب ب ــبى مناس ــورت نس به ص
ــه دوم در  ــا در رتب ــه كرون ــال ب ــى مبت ــى قطع ــاران ثبت بيم
ــه  ــم ك ــوان مى كني ــت عن ــا قاطعي ــم و ب ــرار داري ــتان ق اس

ــدارد. ــز ن ــت قرم ــركان وضعي تويس
كــه  شــهرهايى  از  ليســتى  رســانه ها  از  يكــى  به تازگــى 
ــرار  ــا ق ــروس كرون ــيوع وي ــه ش ــز در زمين ــت قرم در وضعي
ــركان و  ــتان تويس ــام 2 شهرس ــه ن ــرد ك ــر ك ــد، منتش دارن

كبودراهنــگ از اســتان همــدان خودنمايــى مى كــرد.

كرونا هم حريف معلمان روستايى نشد
سمانه پورعبدا...»

 ويروس كرونا باعث و بانى تعطيلى زودهنگام و بلندمدت مدارس شــده و  با وجود 
اينكه به دانش آموزان ســخت نمى گذرد و تمام مدت در حال بازى و تفريح هستند، از 

درس و تكاليفى كه هرساله موظف به انجام آنها بودند، غافل مانده اند.
حميد حســنى، از معلمان متعهد همدانى اســت كه در يكى از روستاهاى دورافتاده 
قهاوند مشــغول تدريس است و 5 دانش آموز دارد. او با وجود ويروس كرونا در مدرسه 
حضــور پيدا كرده و به در منزل تك تك دانش آموزان رفته و آنها را در ســركالس دور 

هم جمع كرده است.
او درباره انگيزه اين كار به ايســنا گفت: از زمان شــيوع ويروس كرونا از حال و روزگار 
دانش آموزان بى خبر بودم و از جايى كه اين روستا به اينترنت دسترسى ندارد، مطمئن 

بودم كه بچه ها از درس جا مى مانند.
او ادامــه داد: دانش آموزان كه مدتى از درس و مدرســه دور مى مانند، اغلب بى انگيزه 
شده و تمايلى به ادامه تحصيل نخواهند داشت و اين امر موجب از بين رفتن زحمات 

چندين ماهه معلمان مى شود.
او تصريــح كــرد: روز اولى كه با وجود ويروس كرونا، تصميم گرفتم به مدرســه بروم، 
خانواده ام نگرانى زيادى داشتند و مى ترسيدند كه بيمار شوم اما با توكل بر خدا و حفظ 

موارد بهداشــتى، به روستا و 
به در منــازل تك تك منازل 
دانش آمــوزان رفتم، در ابتدا 
آنها بــا ديدنم تعجب كردند 
امــا پس از مدتــى همراهم 
شدند و كالس درس را داير 

كرديم.
اين معلم دوره ابتدايى بيان 
روستايى  دانش آموزان  كرد: 

بسيار مظلوم هستند و با وجود امكانات آموزشى ضعيف، پيشرفت درسى زيادى دارند 
و اغلب به مدارج باالى علمى مى رســند. زهرا كريمى، يكى از معاونان مدارس بخش 
ســردرود است كه 2 هفته اى مى شود مدرسه روستا را باز كرده و پاسخگوى سؤاالت و 
مشكالت دانش آموزان روستا شده است. او درباره وضعيت دانش آموزان روستاى محل 
تدريس خود گفت: دانش آموزان اين روســتا به گوشــى هوشمند و اينترنت دسترسى 

ندارند و اغلب آنها از شبكه آموزش پيگير دروس خود هستند.
كريمى ادامه داد: شــبكه هاى صداوســيما با وجود اينكه كمك زيادى به دانش آموزان 
مى كند اما چون تكرار ندارد، بيشتر دانش آموزان ضعيف را با مشكل مواجه كرده است.

او دربــاره افت تحصيلى دانش آموزان نيز بيان كرد: اين وقفه طوالنى تعطيلى، موجب 
افت تحصيلى دانش آموزان شده است، به طورى كه اغلب آنها مشغول بازيگوشى هستند 
و تمايلى به درس خواندن ندارند و روحيه رقابت و شــور و حالى كه در مدرسه شاهد 

بوديم، رخت بربسته و حس و حال درس خواندن از بين رفته است.
كريمى درباره بى توجهى خانواده هاى روستايى به موضوع درسى دانش آموزان نيز بيان 
كرد: بســيارى از خانواده ها پيگير مسائل درسى دانش آموزان نيستند و بيشتر دختران 
دانش آموز در همان دوره هاى تحصيلى پايين، ازدواج مى كنند و هرگز به مقاطع باالتر 

ارتقا نمى يابند.

 بنت الهدا نورى »
 چندى پيش با آزادسازى سهام شركت هاى بزرگ 
دولتى از جمله شســتا بود كه تب سرمايه گذارى در 
بــورس در بين مردم باال رفت و افراد زيادى آشــنا 
يا ناآشــنا به بــورس، تصميم گرفتنــد در اين بازار 

سرمايه گذارى كنند.
حتى در برخى نقاط كشور شنيده شده كه مردم به 
ســمت فروش طال و امالك خود هجوم آورده اند تا 
بتوانند ســرمايه خود را در بازار بورس به كار گيرند، 
غافل از آن كه بازار بورس بازار پرريســكى اســت و 

هركسى توان برد در اين بازار را ندارد.
براســاس آمار ارائه شــده توســط بورس، در هفته 
گذشــته نزديك به 32 ميليارد سهم و حق تقدم به 
ارزش تقريبــى 437 هــزار و 500 ميليارد ريال در 
تاالرهاى بورس اوراق بهادار در كل كشــور معامله 

شد.
در بورس منطقه اى همدان نيز 121 ميليون و 872
هزار و 136 ســهم متعلق به 335 شركت به ارزش 
هزار و 703 ميليــارد و 927 ميليون و 581 هزار و 
344 ريال مبادله شد كه 62 درصد از معامالت اين 
هفته مربوط به خريد سهام و 38 درصد نيز مربوط 

به فروش سهام بوده است.

يــك اقتصاددان با بيــان اينكه بازار بــورس، كليد 
بخشى از مشكالت دولت اســت، گفت: ورود مردم 
به بازار بورس در اقتصاد ايران، هم قفل اســت و هم 
كليد؛ به طورى كه اگر درســت تدبير نشــود ممكن 

است قفلى بر اقتصاد كشور شود.
دكتر رضــا كيهانى حكمت در گفت وگو با ايســنا، 
تصريح كرد: اينكه 2 ميليون نفر به ســمت صفوف 
بورس و به دنبال خريد ســهم مى رونــد، رفتارهاى 
گله اى و رمه اى اســت كه بيشــتر خسيسه اى بوده 
كه به توده مردم برمى گردد؛ به طورى كه در شرايط 
مختلفى كه در بازارها ايجاد مى شــود، به سمت آن 
بازار كشــيده مى شــوند. همانطور كه در گذشته به 
ســمت بازار سكه، طال و خودرو رفتند، امروز هم به 
ســمت بازار سرمايه مى روند، بدون اينكه شناخت و 

آموزشى صورت گرفته باشد.
وى الزمه حضور در بازار بورس را عالوه بر داشــتن 
ســواد مالى، ريسك پذيرى افراد دانست و ادامه داد: 
اين بازار ريسك باالترى دارد و ممكن است افراد را 
با بازدهى باالتــرى هم مواجه كند اما در اين رابطه 
فرهنگ و آموزشــى در خانواده هــاى ايرانى وجود 
نداشــته و يا اگر بوده بسيار ضعيف و سطحى بوده 
است. اين مدرس دانشگاه با اشاره به 4 محرك اصلى 

رشد شــاخص بورس، تأكيد كرد: باال رفتن نرخ ارز، 
باال بودن تورم، بانك مركزى و دولت سبب شده كه 

شاخص بورس رشد داشته باشد.
وى بــا تأكيد بر اينكــه بازار بــورس منبعى براى 
جبران كسرى بودجه دولت است، خاطرنشان كرد: 
دولت با شــركت هاى دولتى كه بخشــى از ســهام 
آنهــا را وارد بورس كرده به نحــوى به دنبال تأمين 
كســرى بودجه است زيرا در ســال 99 فروش نفت 
چشــمگيرى نخواهد بود و در ضمن كسرى بودجه 
دولت 50 درصد اســت؛ بنابراين يكى از روش هايى 
كه دولت مى تواند اين كســرى را تأمين كند، بازار 

سرمايه است.
وى با تأكيد بر اينكه شكســته شــدن حباب بورس 
به معناى ســقوط بازار بورس نيست، بيان كرد: روند 
بورس به گونه اى اســت كه حباب تركيده مى شــود 
و افزايش شــاخص بورس افت مى كند اما منجر به 

سقوط بورس نمى شود.
كيهانى حكمت با بيان اينكه رفتار هيجانى و كاذبى 
در رابطه با روند افزايش شــاخص بورس ايجاد شده 
اســت، ادامه داد: اين روند تــا 5-4 ماه آينده روند 
افزايشــى دارد و به طور قطع با تركيدن حباب روند 

معكوس مى شود.

يــك اقتصــاددان ديگر نيــز با بيــان اينكه بخش 
عمده اى از رشــد افزايشــى در ارزش سهام بورس 
به دليل ســفته بازى و ورود جريان نقدينگى به اين 
بازار،  همراه با بروز هيجانات معامله گرى و دريافت 
ســود كوتاه مدت است، اظهار كرد: در صنعت، نفت، 
ســاختمان و توليد كاال مى بينيم كه رشد قيمت ها 
بيش از رشــد توليد واقعى بوده و نتيجه آن افزايش 
در نــرخ تورم و ســطع عمومى قيمت ها اســت. در 
بورس هم همين رخداد را شاهد هستيم و به همين 
دليل افزايش ناگهانى قيمت سهام مى تواند نشان از 
حباب قيمتى و نــه ارزش افزوده بخش هاى واقعى 

اقتصاد در عرصه توليد باشد.
دكتر حميد سپهردوســت با اشاره 
به اينكه ارزش بورس در ميان مدت 
به قيمت واقعى نزديك تر مى شود، 
تصريــح كــرد: بــازار بــورس در 
ميان مــدت با افت قيمــت مواجه 
شــده و به قيمت واقعى نزديك تر 

خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه هيجانات بازار 
بورســى و شــدت معامالت توسط 
واردشــوندگان جديد بــه اين بازار 
و  معامله گرى  ارزش  افزايش  سبب 
نه ارزش واقعى ســهام شده است، 
خاطرنشان كرد: برخى بازار بورس 
را راهــكارى براى جبران كســرى 
بودجــه دولــت مى داننــد كه اين 
موضــوع به دور از ذهن نيســت و 

امرى طبيعى است زيرا دولت را نبايد جداى از مردم 
دانست و همانطور كه مردم به دنبال رفع هزينه هاى 
خود هســتند، دولت نيــز بايد حداقل بــراى رفع 

هزينه هاى ثابت خود تالش كند.
وى بــه عالقه منــدان به ســرمايه گذارى در بورس 
توصيــه كرد: بــدون مطالعه وارد شــدن در بورس 
اشتباه اســت؛ بنابراين با مشورت و كسب اطالعات 

وارد بورس شويد.
مدير بورس منطقه اى همــدان نيز با بيان اينكه در 
ســرمايه گذارى در بورس بايد ديد بلندمدت داشت، 
گفت: بازار ريســك دارد و تجربه ثابت كرده در يك 
دوره 3 ساله، بازدهى بورس در بازارها زياد بوده است.

على اســكندرى با بيان اينكه امســال حجم زيادى 
مراجعه براى دريافت كد بورســى داشته ايم، اظهار 
كرد: مردم بــراى ورود به بورس بايد اصول بورس را 
رعايت كنند، به طورى كه اصول اوليه سرمايه گذارى 
در بورس مطالعه اســت و حتماً بايــد براى ورود به 

بورس مطالعه و تحقيق كنند.

وى تصريح كرد: اصل ديگر سرمايه گذارى در بورس 
ســرمايه مازاد اســت يعنى اگر قرار است پولى وارد 
بورس شود، پولى باشــد كه مازادبر هزينه هاى فرد 
اســت تا درصورت از دســت دادن تأثيــر زيادى بر 

زندگى فرد نداشته باشد.
وى با بيان اينكه در استان صاحبان شركت ها تمايلى 
به حضور در بورس ندارند، يادآور شــد: در حال حاضر 
در اســتان همدان 3 شركت ســيمان هگمتان، قند 

هگمتان و شيشه در بورس فعاليت دارند.
وى افزود: صاحبان سرمايه در استان همدان شفافيت 
بورس را در بيمه و ماليات مى بينند و از امكانات بورس 
غافل هستند، درحالى كه تأمين 
مالى شركت ها مهم ترين مزيت 
ظرفيت  يك  كه  اســت  بورس 

عالى براى شركت هاست.
اســكندرى با اشاره به اينكه در 
قابليت  كه  شركت هايى  استان 
بورســى شــدن دارنــد، احصا 
شده اســت، بيان كرد: دهكده 
توريســتى گنجنامه، شــركت 
عليصدر، صنايع غذايى ســحر، 
ســافت  رزن  بريس،  همــدان 
شركت هايى  شــيمى،  فاران  و 
هســتند كه ظرفيت بورســى 
شدن دارند و اميدواريم در سال 
99 بتوانيم اين شركت ها را وارد 

بورس كنيم.
وى با انتقاد از اينكه در اســتان 
همدان همكارى الزم دســتگاه هاى متولى با بورس 
وجود ندارد، تصريح كرد: قسمت عمده سهام شركت 
عليصدر مربوط به اســتاندارى و شهردارى است اما 
تاكنون اقدامى از ســوى ايــن 2 نهاد براى ورود اين 

شركت به بورس انجام نشده است.
وى بــا بيان اينكه در اســتان همدان ســطح دانش 
ســرمايه گذارى و اقتصادى پايين است، يادآور شد: 
مردم همدان هم پول دارند و هم ريسك پذير هستند 

اما دانش سرمايه گذارى ندارند.
اسكندرى هدف تاالرهاى منطقه اى بورس را توسعه 
فرهنگ سهامدارى دانست و گفت: در استان همدان 
20 شركت كارگزارى در بورس، 2 بانك آينده و شهر 
در خارج از تاالر بورس و 2 شعبه در مالير و 2 شعبه 
در تويسركان در مجموع 26 كارگزارى فعاليت دارند.

وى اظهار كرد: در سال گذشته 55 هزار و 220 نفر 
كد بورسى جديد در استان همدان دريافت كردند و 
در ســالجارى در هر ماه به طور ميانگين 6000 نفر 

در سامانه سجام ثبت نام كرده اند.

بازار بورس؛ قفل است يا كليد؟

آزاده صفى »
 ميراث فرهنگــى ناملموس يا ميراث 
معنوى بخشى از دستاورد تمدن هاست كه 
به آنها هويت مى بخشــد، اين نوع از آثار 
شامل بُعد غيرفيزيكى يك فرهنگ است 
كه بيشتر به صورت سينه به سينه و شفاهى 

براى ما به ارث رسيده است.
ارزش هــاى اجتماعى، آداب و رســوم، 
سنت ها، باورهاى معنوى و زيبايى شناسانه، 
بيــان هنــرى و زبــان از جملــه ميراث 
ناملمــوس يا ميراث معنوى هســتند كه 
بخش مهم و اساســى فرهنگ هر جامعه 

را تشكيل مى دهد.
تنوع فرهنگى موجود در بين مردم همدان، 
ميراث فرهنگى ناملموس قابل توجهى در 
اين استان به وجود آورده كه نشان دهنده 
تداوم تمدنــى و فرهنگى مردم منطقه در 
طول تاريخ اســت و مستندسازى و ثبت 
ملى ايــن آثار مى تواند نقــش مهمى در 
حفاظت و زنده نگهداشــتن آنها داشــته 

باشد.
با توجه به اهميت حفظ اين نوع از ميراث 
فرهنگى تصميم به معرفى آثار ناملموس 
اســتان همدان كه در فهرســت آثار ملى 
كشور قرار دارند، گرفته ايم؛ «تهيه شربت 
پالوده» در شــهر اللجين با شماره 2038 
به تازگى به ليســت آثار ملى ايران اضافه 

شده است.
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى اللجين درباره اين نوشيدنى به 
خبرنگار ايســنا مى گويد: شربت پالوده را 
زنان اللجينى در منازل خود توليد مى كنند 
و در بيشتر مراسم هاى شادى و جشن ها از 

آن استفاده مى شود.
محمدرضا قــادرى دربــاره ويژگى هاى 
شاخص  اين نوشيدنى كه سبب ثبت ملى 
آن شــده اســت، بيان مى كند: مواد اوليه 
پالوده به سادگى در دسترس است، توسط 
خانه داران پخت و آماده مى شود و صنعتى 

نيست، اين خصوصيات ويژه اى است كه 
مختص اين شربت بومى اللجين است.

وى با اشــاره به اينكــه اللجينى ها با اين 
شــربت از ميهمانان خــود در فصل گرم 
پذيرايــى مى كنند، توضيح مى دهد: بانوان 
اين شــهر براى همســران خــود كه در 
كارگاه هاى توليد ســفال مشــغول به كار 

هستند نيز اين نوشيدنى را سرو مى كنند.
قادرى درباره ســرو شدن پالوده در مراكز 
اقامتى شهر گردشــگرپذير اللجين اظهار 
مى كند: درحال حاضر اين نوشــيدنى در 
مراكز اقامتى سرو نمى شــود اما با توجه 
به قرار گرفتن آن در ليست آثار ناملموس 
كشور، به طور قطع مى توانيم سرو آن را در 

اين مراكز ترويج دهيم .
ميراث  اداره كل  مردم شناســى  كارشناس 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
همدان هم به ايســنا مى گويد: وقتى اسم 
پالوده را مى شــنويم ناخودآگاه ياد پالوده 
شــيراز مى افتيم زيرا خاســتگاه اوليه آن 

شيراز است.
فريبا نعمتــى ادامه مى دهد: نكات مربوط 
به آداب و رســوم حداقل به 5 دهه پيش 
برمى گردد، آن زمان شرايط مثل امروز نبود 
و مردم به همه امكانات دسترسى نداشتند، 
تردد به شهر آسان نبود كه افراد به راحتى 
مواد اوليه خود را تهيه كنند بنابراين ساكنان 

روســتاها مثل امروز به شــهر رفت وآمد 
نمى كردند.

وى تصريح مى كند: اللجين، فاصله زيادى 
با مركز شــهر بهار ندارد و پالوده يكى از 
ســنت هاى خاص مردم اين شهر است، 
اللجينى ها از ساليان پيش ابتكار به خرج 
داده و نوشيدنى خنك و خوشمزه اى تهيه 
و در ميهمانى و جشن هاى روزهاى گرم 

تابستان از آن استفاده مى كنند.
نعمتى طــرز تهيه اين نوشــيدنى اصيل 
اللجين را اين گونه توضيح مى دهد: بانوان 
اين شهر ابتدا نشاســته را با آب مخلوط 
و به حالت فرنى در مى آورند، ســپس در 
ظرف ديگرى آب و يخ مى ريزند و آبكش 
را روى آن مى گذارنــد و مايع فرنى را از 
آبكــش رد مى كنند،  مايع غليظ به صورت 
رشــته اى ظريف است كه چون در آب و 
يخ نگهدارى مى كنند كامًال سفت مى شود.

وى مى گويــد:  در ظرف ديگرى با آب و 
شكر، شربت درست مى كنند و به دلخواه 
به آن گالب، زعفران، آبليمو يا شــربت 
آلبالو اضافه مى كنند و وقتى پالوده خودش 
را گرفت در ظــرف مخصوص پذيرايى 
ريخته و شــربت را روى آن مى ريزند كه 
البته گالب و زعفران مربوط به شيوه پخت 

سنتى پالوده است.
درباره  مردم شناســى  كارشــناس  ايــن 

كه  اللجين  پالوده  شــاخص  ويژگى هاى 
ســبب ثبت ملى آن شده است، مى گويد: 
اين نوشيدنى در هيچ  جاى استان همدان 
بــه جز اللجين وجــود نــدارد؛ بنابراين 
مختص اين منطقه اســت، از طرف ديگر 
نوشيدنى خانگى اســت كه صفر تا صد 
مراحل تهيه آن را كدبانوهاى اين شهر به 
روش سنتى و ساده انجام مى دهند و همين 

سبب منحصر به فرد بودنش شده است.
نعمتى با اشــاره به اينكه اين نوشــيدنى 
راحــت و در مدت زمــان كوتاهى آماده 
مى شود، بيان مى كند: طرز تهيه پالوده در 
خانواده هاى اصيل اللجين به صورت سينه 
به سينه انتقال داده شده به همين دليل هنوز 
هم بين آنها مرســوم است و به عنوان يك 

اثر ناملموس زنده شناخته مى شود.
وى درباره ســرو اين  نوشيدنى در مراكز 
اقامتى شهر اللجين اظهار مى كند: امروزه 
گردشــگرى غــذا در كنار گردشــگرى  
جاذبه هاى تاريخــى، طبيعى و مذهبى از 
اهميــت زيادى برخوردار اســت و يكى 
از اهــداف ثبت غذاها نيز همين مســأله 
است؛ بنابراين پالوده اللجين مى تواند براى 

گردشگران غذا جذابيت داشته باشد.
اين كارشناس مردم شناسى ادامه مى دهد: 
سرو شدن پالوده در مراكز اقامتى اللجين 
به تالش مســئوالن شهر بستگى دارد كه 
چقدر از اين فرصت استفاده و جاذبه هاى 
ثبت شده را به گردشــگران معرفى كنند 
اما متأســفانه گاهى از فرصت ها استفاده 

نمى شود.
وى تصريح مى كند: همانطور كه ســفال 
اللجين داراى شهرت ملى و جهانى است، 
اگر بــراى معرفى پالوده هم تبليغ شــود 
به تدريج جا مى افتد و درآمدزايى هم دارد؛ 
مثًال دست اندركاران اداره ميراث فرهنگى 
همــدان مى توانند به مراكز اقامتى شــهر 
اللجين ابالغ كنند اين نوشيدنى نيز مانند 

ديزى در اين مراكز سرو  شود.

بانوان اللجينى مبتكر «شربت پالوده»
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 از زمين خاكى محــالت نهاوند تا راه آهن 
شهر رى با پيشكسوت فوتبالى كشور كه همچنان 

سنگر ورزش را ترك نكرده است.
شهرســتان نهاوند از ديرباز داراى استعداد هاى 
برتر در رشــته ها مختلف ورزشى بوده و هست 
و ايــن افتخارآفرينى هــا در ســايه احترام به 
پيشكسوتان ســال هاى زيادى است كه همچنان 

تداوم داشته است.
نعمت ا... ســيف، يكى از پيشكســوتان فوتبال 
نهاوند اســت كه فوتبال را از زمين هاى خاكى 
نهاونــد آغاز كــرد و در تيم هاى مختلف توپ 
زد. فوتباليســتى كه در اوج كمبودهاى گذشته، 
همچنان به ورزش ادامه داد و امروز نيز در قالب 
تيم فوتبال پيشكسوتان نهاوند براى سالمتى خود 
ورزش مى كند. برنا با اين پيشكسوت نهاوندى 

گفت وگويى انجام داده كه با هم مى خوانيم.
 خودتان را معرفى كنيد:

نعمت ا... ســيف هســتم، متولد 1336 در نهاوند، 
داراى 4 فرزند، 3 پسر و يك دختر، به شغل خياطى 

مشغول هستم.
 از چه سالى ورزش فوتبال را آغاز و در 

چه تيم هايى بازى كرديد؟
از دوران نوجوانى و جوانى در حدود 12 ســالگى 
در زمين هاى خاكــى محالت نهاوند، فوتبال بازى 
مى كردم و ســپس راهى شهر رى شدم و در منطقه 
فوتبال خيز شــهر رى، در تيم هاى فوتبال راه آهن، 
خانه جوانان و تيم واحد(اتوبوسرانى) فوتبال بازى 

كردم.
 در چه سالى دوباره به نهاوند برگشتى و 
آنجا در چه تيم هايى فوتبال را ادامه دادى؟

در سال 69 به زادگاه خويش يعنى نهاوند بازگشتم 
و در تيم هاى گسترش، پيروزى، بهمن، شيك فرش، 
پايگاه و پيام بازى كردم و ســپس دوران بازى در 
تيم هــاى  فوتبال المپيك و پــاس نهاوند به عنوان 

مربى و سرپرست فعايت داشته ام.
 بهترين مربيان و هم بازيان شــما چه 

كسانى بوده اند؟
در تهران و تيم هاى شهر رى «جعفر نفر» از بهترين 
مربيانم بوده و مرحوم «داوود عيارى» يكى از بهترين 
دوستان و همبازى  هاى من بوده اند. البته با خيلى از 
فوتباليســت هاى مطرح تيم ملى و پرسپوليس، در 
ليگ شــهر رى ازجمله: ناصر محمدخانى، فرشاد 

پيوس، سعيد نعيم آبادى، عباس كارگر و... همبازى 
بوده ام.

در تيم ها نهاوند نيز دوســتان و همبازى ها زيادى 
دارم اما على شــيررضايى به عنوان يكى از بهترين 
مربيان كاربلد در شهرستان از دوستان نزديكم است.
چه  شــما  اخالقى  و  ورزشــى  الگوى   

كسانى هستند؟
ديانوش شــكوهى، از فنى ترين فوتباليســت هاى  
تاريخ اســتان همدان است كه هم به لحاظ اخالقى 
و هم به لحاظ ورزشــى يكى از بهترين ها اســت، 
جعفر نفر و شــهاب شــفيعيان نيــز از بهترين و 
خوش اخالق ترين نفراتى هستند كه براى من الگو 

هستند.
 به عنوان بازيكن و مربى چه افتخاراتى 

در دوران فوتبالى خود كسب كرده ايد؟
قهرمان جام حذفى شــهر رى با تيــم راه آهن در 
سال63 و قهرمان جام فلق با تيم راهن شهر رى در 

سال 64 با تيم منتخب كرج.
در نهاوند قهرمانى با تيم گسترش در جام كربالى 
5 در ســال 70 و حضور در ليگ اســتان همدان و 

قهرمانى با تيم فوتبال پيام در سال 72.

به عنوان سرپرســت نيز 2 بار نايب قهرمانى با تيم 
پاس در مسابقات ليگ استان و غلبه بر تيم اليانسن 
ســوئد و قهرمانى با پاس نهاونــد در جام حذفى 
استان و حضور در جام حذفى كشور و بازى برابر 
تيم تراكتورســازى تبريز كه فرشاد پيوس سرمربى 

آن تيم بود.
 عمده ترين مشكل ورزش نهاوند را در 

چه مى بينيد؟
يكى ازعوامل و مشــكالت اساسى ورزش نهاوند، 
نبود فضاى كافى و مناســب بــراى ورزش به ويژه 
فوتبال اســت و ديگــر اينكه هزينــه ورزش در 
شهرســتان بسيار باال و گران اســت و براى بيشتر 
خانواده ها و جوانان به صرفه نيست. همچنين نبود 
حامى مالى و اسپانســر بــراى حمايت از تيم هاى 
ورزشى نيز از ديگر مشكالت ورزش نهاوند است.

فوتبال  مشكالت  پيشكسوتان،  رده  در   
شهرستان را در چه مى بينيد؟

در رده پيشكســوتان نيز مشــكالت كم نيســت 
ابتدا، از كســانى كه عمرى براى ورزش و فوتبال 
شهرســتان زحمت كشيده اند، نبايد هزينه و شهريه 
گرفته شــود، دوم اينكه فوتبال در رده پيشكسوتان 

متأسفانه سياسى و جناحى شده و براى پيشكسوتان 
واقعى، حرمت و ارزشــى قائل نيســتند و بهايى 
داده  نمى شــود و تبعيض وجود دارد كه اميدوارم 
با مديريت و درايت شــهريار شمس، رئيس هيأت 
فوتبال شهرســتان و مسئول كميته پيشكسوتان اين 

مشكالت كمتر شود.

نگاه

توپ و تور

فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

جام جهانى 2022 در قطر برگزار خواهد شد
 رئيس ســابق فيفا با وجود متهم شــدن قطر به دادن رشوه براى 
گرفتــن ميزبانى جام جهانى 2022 تأكيــد كرد كه اين رقابت در قطر 

برگزار خواهد شد.
به گزارش ايســنا، قطر توانست ميزبانى جام جهانى 2022 را به دست 
آورد. گمانه زنى هــاى زيادى درباره نحــوه  ميزبانى قطر وجود دارد و 
بســيارى براين باور هستند كه اين كشور براى گرفتن ميزبانى، رشوه 

زيادى پرداخت كرده است.
مخالفان جام جهانــى 2022 براين باورند كه بايد ميزبانى از قطرى ها 

پس گرفته شود اما بالتر رئيس سابق فيفا نظر ديگرى دارد.
وى گفت: من براين باور هستم كه جام جهانى 2022 در قطر برگزار 

خواهد شد و ميزبانى اين رقابت به كشور ديگرى داده نمى شود.
بالتر به دليل متهم شدن به گرفتن رشوه بركنار شد.

رونالدو پس از 2 ماه به ايتاليا برگشت
 مهاجــم يوونتوس پس از 2 ماه ماديرا را تــرك كرد و به تورين 

بازگشت.
به گزارش موندو دپورتيوو، كريســتيانو رونالدو بامداد روز گذشته به 
تورين بازگشت.  مهاجم پرتغالى 2 ماه پيش به همراه نامزد و فرزندانش 
به فونچال ماديرا(پرتغال) ســفر كرد. بازيكن يوونتوس پس از توقف 
سرى آ ايتاليا به دليل بحران كرونا تصميم گرفت به يوونتوس بازگردد. 
رونالــدو اكنون بايد 2 هفته در قرنطينه بماند و ســپس تمرينانش را 
آغاز كند. از اين هفته در ايتاليا تمرينات تيم ها به صورت انفرادى آغاز 

شده است. 

بازگشت فوتبال به مجارستان
 رقابت هاى فوتبال در مجارســتان از بيست وسوم مى از سر گرفته 
مى شــود. به گزارش ايسنا، فوتبال مجارســتان پس از توقف به دليل 
فراگيرى ويروس كرونا دوباره از ســر گرفته خواهد شد. ديدارهاى 
رفت جام حذفى اين كشور از بيست وسوم مى(3خرداد) آغاز مى شود. 
قرار بود اين بازى ها بيســت ودوم آوريل برگزار شــوند اما به تعويق 
افتادند.  فدراسيون فوتبال مجارســتان برنامه ريزى كرده كه ليگ اين 
كشــور از سى ام مى(10 خرداد) از ســر گرفته شود. در آن روز هفته 
بيست وششــم برگزار خواهد شــد. درحال حاضر فرنكواروس با 53

امتياز صدرنشين است.

آزمون در ليست 6 ستاره فوتبال آسيا 
AFC در نظرسنجى

 كنفدراسيون فوتبال آسيا يك نظرسنجى به راه انداخت و در آن از 
مهاجم ملى تيم ملى ايران استفاده كرد.

به گزارش فارس، كنفدراســيون فوتبال آســيا يك نظرســنجى به راه 
انداخت و با معرفى 6 ســتاره فوتبال قاره كهن از كاربرانش ســؤال 
كرد كه شما شبيه كدام يك از شخصيت فوتبالى اين ستاره ها هستيد.

در اين ليســت 6 نفره از ستاره هاى مستطيل ســبز نام سردار آزمون، 
مهاجم ملى پوش كشــورمان و عضو باشــگاه زنيت روسيه به چشم 
مى خورد. 5 ستاره فوتبال ديگر در اين نظرسنجى عباتند از: سون(كره 
جنوبى)، اكرم عفيف(قطر)، عمر خربين(سوريه)، سامانتا كر(عضو تيم 

ملى بانوان استراليا) و وو لى (چين) هستند.

15 تيم راضى، پرسپوليس ناراضى!
 جز فوالد خوزســتان و نفت آبادان باقى تيم هاى حاضر در ليگ 

برتر اعالم كرده اند كه بهتر است ليگ نيمه تمام اعالم شود.
البته بعيد نيســت به زودى فوالد و نفت كه خودشان را داراى شانس 
براى سهيمه بازى هاى آسيايى مى دانند هم به اين ليست بگويند بدون 

 اعالم نتيجه، ليگ تمام شود.
البته در دنياى فوتبال از پرسپوليس بدشانس تر هم پيدا مى شود. انتظار 
30 ســاله هواداران ليورپول براى فتح ليگ برتر دارد به يأس نزديك 
مى شــود. آنها شــانس مطلق فتح جام بودند با فاصله 25 امتيازى كه 
محال اســت بشود آن را جبران كرد اما فوتبال يخ زد. ليگ تعطيل و 

آرزوها رنگ پريده شد.
از چنــد ليگ برتر دنيا خبرهاى مبنى بر آغاز تمرينات و مســابقات 
به گوش مى رســد. بوندســليگا و الليگا پيش قدم شده اند و احتماالً 
مســابقات را بدون تماشــاگر پى بگيرند. در فرانسه پارى سن ژرمن 
به واســطه اختالف 12 امتيازى نسبت به مارســى قهرمان اعالم شد 
و پرونده ليگ را بســتند و در هلند بدون اعالم قهرمان مهر «بايگانى 

شد» بر ليگ اين فصل زدند.
نسخه ايرانى هنوز رونمايى نشده اســت. پرسپوليسى ها قهرمانى را 
حق خودشــان مى دانند و مى گويند رقبا به اين دليل مى خواهند ليگ 
به ســرانجام نرسد چون شانسى براى قهرمانى ندارند و مسائلى مثل 
نگرانى براى ســالمت مردم حاشيه اســت. البته اگر همين شرايط را 
استقالل يا ســپاهان و تراكتور داشتند، آن وقت پرسپوليسى ها نگران 

سالمت مردم مى شدند.
قصه ساده است. عموم ما - شما البته فرق مى كنيد - در عين حالى كه 
اندرزهاى اخالقى مى دهيم به شدت به منافع فردى و گروهى خودمان 
فكر مى كنيم. فحاشــى بد است، تبانى بد است، پرخاش و توهين بد 
است، خارج شدن از يك رقابت جوانمردانه بد است، به خطر افتادن 
سالمت هواداران بد اســت، البته اگر منفعت ما در آن نباشد! اگر از 
آن ســود ببريم، حاال خيلى هم ايرادى ندارد و «همه جاى جهان هم 

همين است»! خدا انسان را آفريد، انسان هم توجيه را.
اصوالً ســالمت چقدر براى تيم هــاى فوتبال ايــران اهميت دارد؟ 
اگر داشــت آيا تــالش نمى كردند جلوى اين همه آزار انســانى در 
ورزشــگاه ها را بگيرند؟ آيا متحد نمى شــدند كه ريشه فحاشى ها و 

توهين ها و سنگ پرانى ها را بخشكانند؟
جنگ بر ســر منافع اســت و موافقان ناتمام ماندن ليگ و تنها موافق 
ادامه آن داليل قانع كننده خودشان را دارند. اگر در ليگ هاى اروپايى 
جنگ حاميان ليگ ها و اسپانسرها و حق پخش و ... در جريان است 
كه پول داده اند و دنبال منفعت هســتند، اينجــا در يك ليگ ملى - 
محلــى كه همه بر زيان ده بودن آن وفاق دارند، جدال براى يك جام 
فلزى و افتخارى داخلى اســت كه البته به نظر ســود چندانى ندارد 
كه اگر داشــت پرســپوليس پس از 3 بار فتح آن، نبايد تا اين اندازه 
گرفتار مســائل مشكالت مالى مى شد. مگر مى شود تيمى در 3 سال، 
7 جام كسب كند اما هنوز گرفتار دخل و خرج روزانه اش باشد؟ جز 
اين است كه هيچ چيز ســر جايش نيست و هنوز درك نكرده ايم كه 
منفعت ما در منفعت همه اســت و آتش زدن خانه هيچكس، نور به 

خانه ما نمى پاشد؟»
* احسان محمدى 
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پيشخوان
تصميم درباره فوتبال به 25 ارديبهشت 

موكول شد
 فعاليت باشــگاه هاى ورزشــى كه داراى رشــته انفــرادى و غير 
گروهى كه ارتباط فردى زيادى ندارند در 132 شــهر سفيد با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى آغاز  شد.
وزير ورزش و جوانان گفت: در نشست ستاد مبارزه با شيوع كرونا در 
ورزش با اشاره به مصوبه هجدهمين جلسه ستاد ملى مبارزه با كرونا با 
حضور رئيس جمهور، تصريح كرد: اين مصوبه به باشگاه هاى ورزشى 
كه داراى رشــته انفرادى و غير گروهى هستند كه ارتباط فردى زيادى 

ندارند در 132 شــهر سفيد با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى، اجازه 
فعاليت را مى دهد.

مسعود سلطانى فر پيرامون رقابت هاى ورزشى از جمله ليگ برتر فوتبال 
فعال امكان پذير نيســت، تصريح كرد: درباره فوتبال به صورت ويژه با 
نمكى، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مفصل صحبت كردم 
و به اين نتيجه رسيديم كه اين امكان درحال حاضر وجود ندارد كه زمان 
آغاز ليگ برتر را اعالم كنيم و تصميم گيرى در اين باره به زمان بين 20
تا 25 ارديبهشت ماه موكول مى شود و هيچ مسئولى در شرايط كنونى با 
توجه به وضعيت غيرقابل پيش بينى ويروس كرونا، نمى تواند زمان آغاز 

مسابقات را اعالم كند.

ســلطانى فر در بخشى از ســخنانش اظهار كرد: كشــورها تصميمات 
مختلفــى درباره رقابت هــاى فوتبال اتخاذ كردند، برخى كشــورهاى 
اروپايى كال تعطيل كردند و برخى هم تمرينات را به صورت گروه هاى 
كوچك 2 تا 4 نفره و شش نفره آغاز كردند و برخى كشورهاى همسايه 
از جمله عمان و كويت كه درگير ليگ قهرمانان نيستند، مسابقات را به 

مرداد و شهريور موكول كردند.
وى در پايان گفت: فيفا و كنفدراســيون فوتبال آسيا هم هنوز تصميمى 
را ابالغ نكردند و خبرهاى منتشرشــده گمانه زنى هاى رسانه هاى عربى 
است و فدراســيون فوتبال هم درحال بررسى شــرايط مختلف براى 

تصميم گيرى در اين باره است.

كرونا از فدراسيون 
جهانى قايقرانى قربانى 

گرفت
 نايب رئيس سابق فدراسيون جهانى 
قايقرانى در اثر ابتــال به ويروس كرونا 

جان باخت.
به گزارش ايســنا، مارسل ونوت نايب 
رئيس سابق فدراسيون جهانى قايقرانى 
كانويئنگ بر اثــر ابتال به ويروس كرونا 

درگذشت.
ونوت كه اهل فرانســه بود، 82 ســال 
داشــت. او براى 2 دوره در ســال هاى 
فدراســيون  رياســت   1988 و   1980
قايقرانى فرانســه را بر عهده داشت. در 
سال هاى 1996 تا 2004 هم نايب رئيس 

فدراسيون جهانى بود.

1400 زمان آغاز به كار 
سرمربى جديد تيم ملى 

واليبال 
 بــا اعالم رئيس فدراســيون واليبال 
ســرمربى آينده تيم ملى از فروردين ماه 

سال آينده آغاز به كار خواهد كرد.
به گزارش مهــر، محمدررضا داورزنى، 
جلســه  در  واليبال  فدراســيون  رئيس 
هم انديشــى براى انتخاب سرمربى تيم 
ملــى اعالم كــرد، ســرمربى آينده تيم 
ملى چه ايرانى باشــد و چه خارجى از 
فروردين ماه سال آينده كار خود را آغاز 

خواهد كرد.

ابالغ آئين نامه ليگ پايه 
كشتى از سوى 
سازمان ليگ 

 آئين نامه ليگ پايه كشــتى از سوى 
ســازمان ليگ به اســتان ها ابالغ شد و 
تيم ها تا دهم تير ماه براى اعالم آمادگى 
براى حضــور در اين رقابت ها فرصت 

دارند.
اولويت هاى سازمان ليگ كشتى در سال 
99، برگــزارى ليگ برتر آزاد و فرنگى، 
ليگ باشگاه هاى جهان و همچنين ليگ 

پايه است. 
دربــاره راه انــدازى ليــگ پايــه در 
اســتان ها كه هدف از آن استعداديابى 
است، چندين جلســه تاكنون برگزار 
شده اســت و آئين نامه اين رقابت ها 
به استان ها ارسال شــد و هيأت ها تا 
دهــم تيرماه فرصت دارنــد كه براى 
اعالم  مســابقات  ايــن  در  شــركت 
آمادگــى كننــد؛ پيش از ايــن اعالم 
شــده بود كه فدراســيون كشــتى بنا 
دارد همزمان با آغــاز ليگ برتر آزاد 
و فرنگى در شــهريورماه، ليگ كشتى 

پايه(نوجوانان) را نيز برگزار كند.

چرا اينيستا هيچ وقت 
توپ طال نگرفت

 هافبــك پرتغالى منچســتريونايتد، 
اعتقاد دارد آندرس اينيستا شايسته كسب 

توپ طال بوده است.
فرناندس  ســاكرنت، برونو  به گزارش 
پرتغالى منچســتريونايتد گفت: اينيستا 
يكــى از بهترين بازيكنان جهان اســت 
و واقعــا خيلــى عجيب اســت كه در 
كل دوران حرفــه اى خود توپ طال را 

دريافت نكرده است. 
وى ايــن هافبك اســپانيايى را الگوى 

ورزشى خود قرار داده است.

 شنيده ايم كه تمرينات خود را آغاز 
كرده اى؟

درســته از ابتداى ســال تمرين را آغازكردم. 
تمرينات خوبى را پشت سرگذاشــته بودم اما 
به دليل سرماخوردگى شديدى كه دچار شدم 
يك ماه استراحت كردم و به لطف خدا دوباره 

پس از بهبود كامل تمريناتم را خيلى محكم تر 
از گذشــته آغاز كردم و با انگيزه اى دوچندان 

براى آماده سازى خود تمرين مى كنم.
 ســال گذشــته زمان بدى آسيب 

ديدى، نظرت چيست؟
ســال 98 در وزن 74 كيلو بد موقعى آسيب 
ديدگى به ســراغم آمــد و در فينال انتخابى 
جام تختى مصدوم شدم، ولى برخالف اينكه 
اول شــدم، نتوانستم در ادامه راه در مسابقات 
شركت كنم؛ در مجموع عملكرد خوبى داشتم.
 با تعويق المپيك شــانس المپيكى 
شــدن پيدا كرديد شــرايط را چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
با تعويق المپيك انگيزه ام دوچندان شــده و 
باجديت تمام در حال آماده سازى خود هستم 
تا به اميد خدا المپيكى بشوم، تنها هدفم ابتدا 

پوشــيدن دوبنده تيم ملى است و ملى پوش 
شدن؛ در ادامه هدفم به لطف خدا كسب مدال 

خوشرنگ المپيك در ژاپن است.
 در اين ايام هيأت جوياى حالت بود؟

حميدرضا يارى رئيس هيأت كشتى استان و 
مسعود مصطفى جوكار، مربى تيم ملى و نايب 
رئيس هيأت اســتان اين مدت خيلى پيگيرم 
بودند، نهايت تشــكر و قدردانى را از اين 2

عزيز دارم.
 در پايان چه قولى به اهالى كشتى 

استان مى دهيد؟
قول مى دهم به يارى خدا بار ديگر استان همدان 
را با ملى پوش شــدنم المپيكى كنم، تنها هدفم 
المپيك توكيو است، با روحيه بسيار عالى خودم 
را براى اول شدن در تمامى انتخابى ها و درنهايت 

المپيكى شدن آماده كرده ام.

مسعود كمروند مسعود كمروند 
براى المپيك استارت زدبراى المپيك استارت زد

 مسعود كمروند كه در اوايل شيوع 
آغاز  را  خود  تمرينات  كرونا  ويروس 
كرده بود، به دليل سرماخوردگى حدود 
يكماهــى از تمرينــات دور بود، اما 
دوباره از روز گذشته تمريناتش را به 

هدف المپيكى شدن آغاز كرد.
اين كشتى گير خوب نهاوندى كه سال 
گذشــته با بد شانسى در انتخابى جام 
تختى دچارآسيب ديدگى شديد شد و 
انتخابى تيم ملى كشتى را از دست داد 
با تعويق المپيك 2020 توكيو حاال با 
انگيزه اى باال تمرينــات خود را آغاز 
كرده است، با اين كشتى گير با اخالق 
استان گفت وگوى كوتاهى انجام داديم 

كه با هم مى خوانيم.

فعاليت آموزشى مربيان 
به صورت خصوصى ممنوع است

 فعاليت تمرينى و آموزشــى مربيان اســتان با در اختيار گرفتن 
شاگرد خصوصى ممنوع است.

معــاون ورزش قهرمانــى اداره ورزش و جوانــان اســتان بــا اعــالم 
ــا  ــروس كرون ــيوع وي ــت در دوره ش ــت: فعالي ــب گف ــن مطل اي
ــان  ــوع اســت و خاطي ــتورالعمل اعالم شــده، ممن ــر اســاس دس ب
درصــورت تخلــف بــه طــور قطــع تحــت پيگيــرد قانونــى قــرار 

مى گيرنــد.
عباس قهرمانى به ايرنا گفت: براســاس گزارش هاى رسيده، برخى 
مربيان از اين موقعيت تعطيلى باشگاه ها به سود خود استفاده كرده 
و تبليغ آموزش هاى خصوصى مى كنند كه به شــدت با آنها برخورد 

مى شود.
وى بيان كرد: با توجه به تصميم ســتاد مركــزى مبارزه با كروناى 
كشور، تعطيلى تمامى باشگاه هاى خصوصى، دولتى و اماكن ورزشى 

در سطح استان تا پايان ارديبهشت ماه تمديد شد.
قهرمانى افزود: سرپيچى از بخشنامه مذكور جرم محسوب مى شود 
و درصورت بازگشايى يا تبليغ به بازگشايى مكان از طريق شبكه ها 
مجازى طبق مصوبه ستاد مركزى طبق دستور دادستان متخلف تحت 

تعقيب كيفرى قرار خواهد گرفت.
وى يادآور شــد: بازرسان دســتگاه ورزش همدان نيز با هماهنگى 
مديريت اماكن عمومى هر شهرســتان فعاليت ها غيرقانونى را رصد 

خواهند كرد.

فعاليت ورزشى در برخى 
شهرها كليد مى خورد

 رشــته هاى ورزشى كه از ديروز 16 ارديببهشت ماه سال فعاليت 
خود را در شهرســتان هاى با وضعيت ســفيد به لحاظ شيوع كرونا 

آغاز كردند.
به گزارش ايسنا، در جلسه اى كه 15 ارديبهشت ماه پس از تعطيلى 
2 ماهه ورزش ايران با حضور مســئوالن ارشــد وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در ساختمان 
وزارت ورزش برگزار شد، فعاليت باشگاه ها ورزشى كه داراى رشته 
انفرادى و غيرگروهى كه ارتباط فردى زيادى ندارند در 132 شــهر 
سفيد با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى از ديروز مجاز شمرده 

شد.
طبق جديدترين تصميم ســتاد مقابله با گسترش كرونا در ورزش، 
رشــته هاى تنيــس، تنيــس روى ميــز، دارت، پتانگ، شــطرنج، 
وزنه بردارى، بدمينتــون، قايقرانى انفرادى، دووميدانى، اســكيت، 
بولينگ، تيراندازى، تيراندازى با كمان، ســواركارى، اتومبيلرانى و 
موتورســوارى، دوچرخه ســوارى، كوهنوردى، گلف، جهت يابى، 
اسكى، پياده روى، بازى هاى فكرى، طناب زنى، ورزش هاى طبيعى، 
ماهيگيرى ورزشــى، فريزبى، يوگا، ورزش تفريحى مهارت فردى 
و ورزش آمادگى جسمانى فدراسيون ورزش هاى همگانى رشته ها 
ورزشى هســتند كه فعاليت آن ها در شهرهاى سفيد مجاز است و 
تمام باشگاه ها موظف هستند پيش از آغاز فعاليت در سامانه سالمت 

وزارت بهداشت ثبت نام كنند.

از زمين خاكى محالت نهاوند تا راه آهن شهر رى

خوليو والسكو يك قدم تا بازگشت 
به واليبال ايران

 رئيس فدراســيون واليبال از مذاكره با سرمربى آرژانتينى سابق تيم 
ملى براى بازگشــت به ايران و همراهى بلندقامتان در المپيك توكيو 

خبر داد.
بــه گزارش ورزش 3، احتمال بازگشــت مرد خوش فكر آرژانتينى به 
واليبال ايران مى تواند يكــى از بهترين اخبار براى عالقه مندان به اين 

رشته باشد. 
خوليو والسكو كه هنوز پس از گذشت 6 سال از جدايى اش، در ايران 
نامش به نيكى ياد مى شــود و خيلى ها پيشــرفت ويژه واليبال ايران را 

مديون او مى دانند، تقريبا يك سال پيش اعالم بازنشستگى كرد. 
حاال كه فدراســيون واليبال قرارداد كوالكوويچ را فســخ كرده و 
به دنبال انتخاب يك ســرمربى جديد براى تيم ملى اســت، شايعه 
بازگشــت والســكو با تأييد داورزنى نزديك به واقعيت شــده و 
OK به نظر مى رســد درصورتى كــه اين مرد محبــوب آرژانتينى
بدهــد، در راه المپيك توكيو، والســكو در ســمتى جديد واليبال 

ايران را همراهى خواهد كرد. 
 خوليو والسكو در سال هاى 2011 تا 2014 سرمربى تيم ملى واليبال 
ايــران بود كه به دليل حضور روى نيمكت تيم ملى كشــورش، تهران 

را ترك كرد.
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باباطاهر

جهش توليد در گرو طرح مطالعاتى 
بازار فروش صنايع دستى است 

 متأســفانه طرح هــاى مطالعاتــى و بــازار فروش 
صنايع دستى در كشور بسيار ضعيف است. 

معــاون دفتــر صــادرات وزارت ميــراث فرهنگى و 
گردشــگرى، با بيان اين مطلب اظهــار كرد: دولت در 
گذشــته كار صادرات صنايع دســتى را به تنهايى انجام 
مى داد؛ به همين دليل بخش خصوصى پيشرفت چندانى 
نداشــت. همين موضوع سبب شد تا بخش خصوصى 
بدنه  توانمندى در حوزه صادرات نداشته باشد و هنوز 
هم با مشــكالتى در اين زمينه مواجه اســت، اما بايد 
گفت كه خوشبختانه در اين ميان حوزه فرش به خوبى 

پيشرفت داشته و نياز است كه بخش خصوصى فعاليت 
بيشترى در اين عرصه داشته باشد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرزاد اوجانى در 
ادامه گفت: صنايع دستى جزو كاالى ضرورى محسوب 
نمى شــوند، اما به عنــوان يك كاالى تزئينــى كاربرد 
فراوانى دارند. به همين دليل ما براى فروش بهتر آن بايد 
كشــور هدف و بازار هدف را مورد بررسى قرار دهيم 
و شناســايى كنيم. دولت بايــد در اين زمينه طرح هاى 
مطالعاتــى خود را افزايش دهد تا صادرات درســت و 

علمى داشته باشيم. 
وى افــزود: متأســفانه طرح هاى مطالعاتى در كشــور 
بسيار ضعيف است. به همين دليل سطح اين مطالعات 
بايد توســط دولت و بخش خصوصى بيشتر شود. اين 

موضوع در ســال گذشته يكى از موانع پيشرفت كار ما 
بود و اميدواريم كه امسال رفع شود. 

اوجانــى بيــان كرد: اگــر اين مســأله رفع شــود و 
توليدكننــدگان و صادركنندگان ما از اين موضوع مطلع 
شــوند، روند صادرات تغيير پيدا مى كنــد و مطمئناً با 
افزايش قابل توجهى از توليد و صادرات صنايع دستى 

روبه رو خواهيم شد. 
معــاون دفتــر صــادرات وزارت ميــراث فرهنگى و 
گردشــگرى عنوان كرد: يكى ديگــر از مباحث مهم ما 
كيفيت محصوالت است؛ تداوم در توليد يك محصول 
و فروش آن وابسته به كيفيت محصول است. همچنين 
قيمت آن را نيز بايد در نظر گرفت تا در زمينه بازار رقبا 

بتوان موفق عمل كرد. 

وى مطــرح كرد: يكــى ديگــر از موانــع كار حوزه 
صنايع دستى افزايش قيمت بى رويه مواد اوليه است؛ اين 
موضوع در توليد محصــوالت و همچنين فروش آنها 

تأثير مستقيم دارد. 
ــال 98 بازگشــت ارز حاصــل  ــزود: در س ــى اف اوجان
از صــادرات ضربــه بســيار ســنگينى بــه مــا وارد كــرد 
و مــا بســيار تــالش كرديــم تــا بتوانيــم ايــن موضــوع 
را رفــع كنيــم و مطابــق نامه نگارى هايــى كــه بــا 
ــام  ــت انج ــر صم ــارت و وزي ــعه تج ــازمان توس س
شــد، خوشــبختانه توانســتيم فرصــت بازگشــت ارز را 

ــم.  ــتر كني ــا بيش ــى حوزه ه در برخ
وى عنــوان كرد: صرف توليد كردن مهم نيســت؛ زيرا 
توليــد زمانى افزايــش پيدا مى كند كــه فروش خوبى 

وجود داشته باشد. به همين دليل اين مسأله بايد بيشتر 
بررسى شود تا بتوانيم امسال در زمينه توليد و صادرات 

صنايع دستى جهش داشته باشيم. 
ــا  ــيوع كرون ــل ش ــه دلي ــفانه ب ــت: متأس ــى گف اوجان
ــزار  ــگاه ها برگ ــا در نمايش ــاى م ــيارى از بازارچه ه بس
نشــده اســت و بســيارى از هنرمندانمــان در ايــن زمينــه 
ــدند و صــادرات  ــادى ش ــاى زي ــار ضــرر و زيان ه دچ
تــا حــدودى متوقــف شــد. نــه اينكــه اصــال صادراتــى 
نباشــد، امــا بايــد بگويــم كــه تحــت تأثيــر شــرايط قــرار 
ــن مشــكل  ــع اي ــراى رف ــل ب ــن دلي ــه همي گرفــت و ب
ســعى داريــم تــا پروتكل هــاى بين المللــى را از گمــرك 
دريافــت كنيــم و بــه صادركننده هايمــان اعــالم كنيــم كه 

مطابــق آن صادراتشــان را انجــام بدهنــد. 

خسارت يك ميلياردى كرونا 
به سينماهاى همدان

 از ابتداى شــيوع كروناويروس تاكنون خسارت 
يك ميليارد تومانى به ســينماهاى همدان وارد شده 

است. 
مديــر امور ســينمايى حوزه هنرى همــدان درباره 
خســارت اقتصادى كرونا به سينماهاى استان با بيان 
اينكه با شــيوع ويروس كرونا و به دســتور وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى سينماهاى كشور به صورت 
كامل تعطيل شــده اســت، اظهار كرد: بازگشــايى 
ســينماها به صورت سراســرى و منوط به دستور 
وزارت خانه اســت اما احتمال مــى رود با توجه به 
شــرايط نزولى مبتاليان به كرونا، سينماها با رعايت 

فاصله هوشمند براى عيد فطر بازگشايى شوند. 
 به گزارش ايسنا، سعيد شرفى درباره طرح جايگزين 
ســينما نيز بيان كرد: حوزه هنرى با همكارى سايت 
فيلــم گردى بــراى عالقه مندان به پخــش فيلم به 
صورت رايگان اقدام كرده است، اما همدان ظرفيت 

اجراى طرح هايى مانند سينما ماشين را ندارد. 
بنابر گفتــه وى، پرداخــت وام قرض الحســنه به 
ســينماهاى بخش خصوصى بــه ازاى هر پرده 10 
ميليون تومان به شــرط اخراج نكــردن كاركنان، به 
تعويق انداختن پرداخت اقساط اعضاى خانه سينما 
به مدت 3 ماه، پرداخت هزينه ســهم كارفرماى بيمه 
تأمين اجتماعــى كاركنان آموزشــگاه ها، البراتورها، 
شــركت هاى پخش و ســينماها از طريق اعتبارات 
حمايتى ســازمان ســينمايى از اســفندماه تا زمان 
بازگشايى سالن هاى ســينما و حمايت از فيلم هاى 
ســينمايى اكران نشــده در صورت عرضه در شبكه 
نمايش خانگى از موارد حمايتى اين سازمان در اين 

ايام است. 
درحال حاضر سينماهاى استان شامل سينما قدس و 
فلســطين همدان، سينما بهمن مالير و سينما آزادى 
تويســركان و ســينما فرهنگ نهاوند است و ساير 

شهرستان ها از داشتن سينما محروم هستند. 

8666 شىء موزه اى در سال 98 
مرمت و سامان دهى شد

 8 هزار و 666 شــى موزه اى متعلق به 31 استان 
كشــور و مجموعه هاى فرهنگى تاريخى سعدآباد و 
نياوران، كاخ گلســتان و موزه هاى ملى ايران و قرآن 
متعلق به دوره هاى پيش از تاريخ، تاريخى و اسالمى 
در سال گذشــته مرمت و سامان دهى حفاظتى شده 

است. 
به گــزارش روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، رئيس 
اداره حفاظــت از امــوال منقــول فرهنگى تاريخى 
اداره كل موزه هاى كشور دوشنبه 15 ارديبهشت 99 با 
اعالم اين خبر گفت: «پروژه هاى سامان دهى حفاظتى 
و مرمت اموال منقول در اســتان ها و مجموعه هاى 
ياد شده، شــامل اشــياى متعلق به بخش دولتى و 
خصوصى اســت و از سوى كارشناســان استانى و 

پيمانكاران حقيقى و حقوقى انجام شده است.»
عصمــت زندى اعتبار هزينه شــده بــراى مرمت و 
ســامان دهى اين آثار را رقمى معــادل 6 ميليارد و 
900 ميليون ريال عنــوان كرد و افزود: «از اين مبلغ 
يــك ميليــارد و 200 ميليون ريال به هــزار و 459 
شــى فرهنگى تاريخى مجموعــه داران و موزه هاى 

خصوصى اختصاص يافته است. »
وى بــا تأكيد بر موضوع حفاظت، نظارت مســتمر 
بر رونــد مرمــت و ســامان دهى هاى قابل اجرا از 
سوى ناظران اســتانى و ستادى اظهار كرد: «انتخاب 
پيمانكاران مرمت از سوى مراكز استانى و بر اساس 
فهرست ارســالى مورد تأييد اداره حفاظت و مرمت 

انجام مى شود. »
بــه گفته رئيــس اداره حفاظت و مرمــت اداره كل 
موزه هــاى كشــور، ثبــت و نگهــدارى و تهيــه 
شناسنامه هاى مرمتى از ســال 92 در دستور كار آن 
اداره قرار گرفته و تا پايان سال 1398 تعداد 58 هزار 

و 187 شى مرمت و سامان دهى شده است. »

بازديد مجازى 70هزار نفر از مجموعه هاى 
ميراث جهانى

 با اجراى طرح 11 هزار كيلومتر در خانه (سفر به ميراث جهانى) از 
8 تا 14 ارديبهشــت 99، 70هزار نفر در فضاى مجازى از مجموعه هاى 
ميراث جهانى كشور بازديد كردند؛ اين بازديدها و تورهاى مجازى تا 4 

خرداد نيز ادامه خواهد داشت. 
به گزارش ميراث آريا، معاون ميراث فرهنگى كشور گفت: «بحران هايى 
كه در تاريخ گذشــته بشــر پيش  آمــده به نوعى به خلــق ابتكارات و 
نوآورى هايى براى بهتر زندگى كردن انســان منجر شده است. با ايجاد 
بحران كرونا و آغاز اپيدمى و بسته شدن فضاهاى عمومى، حفظ سالمت 

افراد به مهم ترين امر براى همه جوامع انسانى تبديل شده است. »
محمدحسن طالبيان افزود: «اين اتفاق موجب شد تا بازديدهاى مجازى 
و تورهاى مجازى، مســأله اى كه از موضوعات مهم در امر موزه دارى و 
گردشگرى بود و در اولويت قرار نمى گرفت، به عنوان برنامه اصلى براى 
همه نهادهاى موزه دارى و گردشگرى تلقى شود. در اين راستا طرح 11 
هزار كيلومتر مســير به منظور بازديد مجازى از 24 اثر ثبت جهانى ايران 
با همكارى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و وزارت 

ارتباطات و فناورى اطالعات اجرايى شد. »
وى تصريح كرد: «بازديدهاى مجازى به شكل زنده كه بيشتر ويژگى هاى 
حضور فيزيكى را به همــراه دارد، به عنوان برنامه اصلى براى نهادهاى 
ذى ربط گردشــگرى مورد توجه قرار گرفت، با در نظر گرفتن شــرايط 
امروز، مــاه مبارك رمضان و ويژگى هاى خاص آن فرصتى اســت كه 
مردم از درون خانه هاى خود بتوانند به ميراث جهانى ايران ســفر كنند 
يا به عبارت ديگر ميراث جهانى را به مهمانى خانه هاى خود بياورند. »

طالبيان بيان كرد: «در اين طرح 24 اثر تاريخى ايران كه ثبت جهانى شده 
است به شكل مجازى در قالب يك تور به عالقه مندان معرفى مى شود و 
هر روز از ساعت 16:30 تا 17:30 به شكل زنده در سايت و اپليكيشن 
https://www. aparat. com/ تيوا و ســايت آپارات به آدرس

Tva_channel/live اجرا مى شود. 
وى افزود: «معاونت ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى با همت و پشــتيبانى معاونت مركــز روابط عمومى و 
اطالع رســانى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، در كنار مؤسســه 
گردشــگرى ماركوپولو و با همراهى ايكوم ايــران اين آرزو و تصور را 
عينيت بخشيده و به عنوان برنامه اى مشترك براى ايام ماه مبارك رمضان 
ارائه مى كند. اميد اســت اين برنامه آغازى بر موزه دارى و گردشــگرى 

مجازى در ايران باشد.»

وزير ميراث فرهنگى:
نام «نجف دريابندرى» در فهرست ميراث 

ناملموس جاودانه مى ماند
 وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در پيامى درگذشت 
«نجف دريابندرى»، نويســنده و مترجم نامدار را تسليت گفت و وى را 

در فهرست ميراث ناملموس جاودانه دانست. 
به گزارش ميراث آريا، در متن پيام تسليت على اصغر مونسان آمده است: 
جامعه فرهنگى و ادبى كشــور در نبود يكــى از بزرگ ترين چهره هاى 
فعال و اثرگذار عرصه ادبيات و ترجمه به سوگ نشست. مرحوم نجف 
دريابندرى نه تنها نويسنده و مترجمى چيره دست، بلكه پژوهشگرى چند 
ســاحتى بود كه آثارش عرصه ادب، فلسفه و ميراث ناملموس را در بر 

مى گيرد. 
 ترجمه هاى نغز دريابندرى از شــاهكارهاى ادبــى جهان، نمونه هايى 
بى بديل است و از اين  روست كه جايزه تورنتون وايلدر دانشگاه كلمبيا 
به شايســتگى تقديم وى مى شود. سهم ارزنده اين پژوهشگر بزرگ در 
ميراث فرهنگى ايران نيز، تأليف كتاب مســتطاب آشپزى، از سير تا پياز 
اســت كه نام وى را براى هميشه در فهرست حامالن ميراث ناملموس 

خوراك، ثبت و جاودانه كرد. 
در بخــش ديگر از ايــن پيام آمده اســت: درگذشــت زنده ياد نجف 
دريابندرى را به خانواده آن فقيد و عموم دوستدارانش تسليت مى گويم 
و از خداوند متعال براى ايشــان آرامش روح و علو درجات مســئلت 

مى كنم. ياد و خاطرش همواره گرامى باد. 
نجف دريابندرى مترجم و نويسنده پيشكسوت دوشنبه 15 ارديبهشت 
در سن 91 سالگى در منزل خود درگذشت. دريابندرى به شماره ثبت 9 
در سال 1396 در فهرست آثار ملى ايران به عنوان نخستين گنجينه زنده 

بشرى استان بوشهر به ثبت رسيده بود. 
دريابندرى از ســال ها پيش به دليل چند سكته مغزى و بسترى شدن در 
بيمارستان و از دست دادن همسرش دست از كار كشيده بود. وى فردى 
خوش محضر بود كه بسيارى شاعران نام آور روزگار ما از احمد شاملو، 
مهدى اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج، سياوش كسرايى، ابراهيم گلستان، 
صادق چوبك و بســيار كسان با او دوســت بودند و سال ها در جلسه  
صبح هاى جمعه شــمارى از دوستان و نام آوران اهل ادب ِگرَدش حلقه 

مى زدند و از خوش صحبتى هايش بهره مند مى شدند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
بدل درد غمت باقى هنوزم                                        كسى واقف نبو از درد و سوزم
به سوز مو نبو كافر به روزم نبو يك بلبل سوته به گلشن  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

بار خدايا! هر آينه به تو پناه مى جويم از اين كه در [سايه ]توانگرى ات ، دچار فقر شوم.
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  نقش سازمان اسناد ملى را 
در سير انتشار كتاب بگوييد!

در سير انتشــار كتاب، خانه كتاب، سازمان اسناد 
ملى و وزارت ارشاد نقش دارند و دريافت مجوز 
از هركدام از اين ارگان ها براى چاپ كتاب اجبارى 
است؛ ابتدا نويسنده بايد كد تأييديه از خانه كتاب 
دريافــت كند و كد مربوطه را همراه با فايل كتاب 
براى ما ارســال كرده تا استانداردهاى الزم كتاب 

بررسى و مجوز 
و  شــود  داده 
مجوزى  سپس 
به  مربــوط  كه 
كتاب  محتواى 
است را از اداره 
دريافت  ارشاد 
كند. پــس از گذراندن اين مراحــل كتاب چاپ 
مى شود كه حتماً بايد 2 نسخه از كتاب نهايى براى 

ثبت در آرشيو به كتابخانه ملى اهدا شود. 
هرچه كتاب در ايران چاپ مى شود و درباره ايران 
است حتماً در كتابخانه  ملى وجود دارد و تمام دنيا 

به آن دسترسى دارند.
البته الزم به ذكر است كه تمام كتاب ها به صورت 

متمركز در كتابخانه ملى تهران قرار دارند.
 در ارتباط با آرشيو كتابخانه ملى 

و نقش اين ســازمان براى جامعه محلى 
توضيحات بيشتر ارائه دهيد ؟

هر مستند مكتوب كاغذى كه تاريخى از آن گذشته 
باشــد ســند نام دارد و روزنامه، مجله، شناسنامه، 
عقدنامــه و كًال تمام چيزهاى قديمى را شــامل 
مى شود كه با صاحبان اين اســناد مذاكره كرده و 
آنها بخشى از اين اســناد را يا به ما مى فروشند يا 
اهدا مى كنند و يا به امانت مى سپارند تا در اين جا 
نگهدارى شود، البته بايد بگويم براى حفظ گسترده 
اين داشته ها نيازمند همكارى بيشتر مردمى هستيم 

كه صاحبان اسناد تاريخى هستند.
از طرفى به دليل واجد ارزش تاريخى بودن اسناد، 
حتى يك برگ كاغذ ادارى از بين نميرود و بســته 
به نوع سند نگهدارى يا بازيابى مى شوند يعنى در 
واقع ارزشــيابى اوراق ادارات كل كشور بر عهده 

سازمان اسناد و كتابخانه ملى است.
 روش نگهدارى اسناد مكتوب 

چگونه است؟
هنگامــى كه اســناد به دســت ما مى رســد ابتدا 
ميكروب زدايى، آفت زدايى و اسيدزدايى مى شود و 
ســپس در يك فضايى كه به طور دائمى سم پاشى 
شده و دما و رطوبت تحت كنترل است و از همه 
مهمتر به سيســتم خاموش كردن آتش هوشــمند 

مجهز است، نگهدارى مى شود.
  ارتباط ساير سازمان ها با سازمان 

اسناد ملى به چه شكل است؟
ساير سازمان ها بايد اســناد خود را براى كتابخانه 
ملى ارســال كنند تا اين آثار آرشيو شود اما گاهى 

همكارى هاى الزم در اين زمينه نمى شود.
خوشــبختانه در منطقه غرب كشــور همكارى و 
ارتباط خوبى از جانب سازمان ها براى ارائه اسناد 
با ما شده است و اين مشكل در منطقه غرب كمتر 

ديده شده است.
 نحوه آشنايى مردم با آثار مكتوب 

چگونه است؟
در همدان نسخه هاى خطى، قديمى و نفيس زيادى 
وجــود دارد و عموم مردم به ويــژه مردم همدان 
براى آشنايى با اين آثار اشــتياق زيادى دارند، به 
همين دليل ما تالش مى كنيم كه به مناســبت هاى 
مختلف ملى و مذهبى نمايشگاه هايى را به صورت 
حضورى و غيرحضورى برگزار كنيم تا مردم با اين 

آثار آشنا شوند.
با توجه به اينكه در اين روزها ويروس كرونا شيوع 
يافته، به مناسبت روز اســناد ملى و آثار مكتوب، 
اســناد مربوط به شــيوع بيمارى هاى واگيردار در 
كشور و استان را به صورت نمايشگاه مجازى در 

سايت nlai.ir@ برگزار مى كنيم و از طرفى يك 
نمايشگاه در فضاهاى مجازى از جمله اينستاگرام 
و تلگرام از روز 15 ارديبهشــت ماه آغاز شده و به 
مدت يك هفتــه ادامه دارد و هــر روز 20 قطعه 

عكس و سند از همدان نمايش داده مى شود.
 با توجه بــه اينكه مديريت مركز غرب 
كشــور در همــدان قــرار دارد، آيا تمام 
كتاب ها و آثار مكتوب اين منطقه در همدان 

نگهدارى مى شود؟
در ارتبــاط با كتاب ها نســخه فيزيكى كتاب هاى 
چــاپ جديــد در تهــران نگهدارى مى شــود و 
اطالعات آن در همدان ثبت مى شود، اما نسخه هاى 
خطى و نفيس مربوط به 5 استان كرمانشاه، ايالم، 
كردســتان، لرســتان و همدان در مركز آرشيو اين 

سازمان نگهدارى مى شود.
 به منظور آشنايى بيشتر مردم با سازمان 
اسناد و كتابخانه ملى چه برنامه هايى داريد؟

در پايان الزم اســت به نياز ارتباط سازمان با مردم 
و بالعكس تأكيدات الزم شــود كــه در اين زمينه 
برنامه هايى براى آشــنايى مردم در نظر گرفتيم از 
جمله انتشــار اســناد و عكس هاى ديده نشده از 
تاريخ اســتان همدان براى آشنايى بيشتر مردم، در 
اختيار قرار دادن مستندات تاريخ شفاهى؛ به واسطه 
مصاحبه با بزرگان و رجال هاى همدان به صورت 
تصويرى كه سپس آنها را به كتاب تبديل مى كنيم و 

يكى ديگر از برنامه هاى جدى مى تواند
مذاكــره با دانشــگاه هاى اســتان و ســوق دادن 
موضوعات پايان نامه دانشگاه به سمت سندمحور 
باشــد. اين راهكارها مى توانــد جايگاه و اهميت 
سازمان اســناد را در جامعه با هدف حفظ ميراث 

غنى و معنوى تعيين كند. 

آنچه از سازمان اسناد و كتابخانه ملى بايد بدانيد

نظارت برانتشاركتاب وحفظ آثار مكتوب
■ گفت و گوى همدان پيام با تكلو به مناسبت روز اسناد ملى و ميراث مكتوب

زهرا زنگنه »
 امروز 17 ارديبهشــت ماه به نام روز 
اسناد ملى و ميراث مكتوب نام گذارى شده 
است. 18 ســال پيش بود كه با تصويب 
شوراى عالى ادارى، 9 شهريور ماه 1381 
سازمان اســناد ملى با كتابخانه ملى ادغام 
شد و ســازمانى  با عنوان «سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى جمهورى اســالمى ايران» 

شكل گرفت و آغاز به كار كرد. 
در اين حوزه تاكنون 12 مديريت منطقه اى 
و استانى راه اندازى شده است كه مديريت 
منطقه غرب كشور يكى از اين مراكز است 
كه اســتان هاى غربى (ايالم، كرمانشــاه، 
كردســتان، لرســتان و همدان) را تحت 

پوشش خود دارد.
آثار مكتوب بخشــى از هويت كشور را 
از  مطلوبى  اطالعات  و  مى دهند  تشــكيل 
گذشتگان به ما و از ما به آيندگان مى دهد؛ 
در كشــور و بــه تبع آن در اســتان آثار 
متعددى از اســناد مكتوب وجود دارد كه 
قابل شمارش نيست و در برگيرنده هويت 

استان و مردم همدان است.
هدف ســازمان اســناد نظارت بر انتشــار 
كتاب و حفظ و نگهدارى كتاب ها، اســناد 
و آثار مكتوب اســت، اما بايد توجه داشت 
كه شناســايى و نگهدارى اسناد از يك سو 
اهميت دارد ولى نحوه اســتفاده از اين آثار 
بخش مهم ديگر موضوع اســت كه در اين 
راستا بايد تالش شود. وجود نهاد كتابخانه 
ملى منطقه غرب كشور در همدان براى استان 
يك ظرفيت بسيار خوب است چون تمامى 
دانشجويان، محققان و اساتيد مى توانند به اين 
سازمان مراجعه كرده و از اين آثار بهره ببرند.
بــا توجه بــه اينكه عموم مــردم معموال 
سازمان اسناد ملى را با ثبت احوال و ثبت 
اسناد اشتباه مى گيرند و آشنايى كافى با اين 
سازمان و فعاليت هاى آن ندارند و از طرفى 
به بهانه روز اســناد ملى و ميراث مكتوب 
گفت وگويــى را با عليرضــا تكلو، رئيس 
سازمان اسناد و كتابخانه ملى غرب كشور 
در ارتباط با جايگاه و نقش سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى ترتيب داده ايم كه در ادامه 

مى خوانيد:

كرونــا 
يا سرمـاخوردگى 
مى توانــد  كرونــا  ويــروس  ابتــدا  در   
غلط انداز باشد و به اشــتباه موجب تشخيص 
سرماخوردگى و يا آنفوالنزا شود اما با گذشت 
زمان و طوالنى شــدن آن كم كم خود را بروز 
داده و ســرفه ها، تنگى نفس و تب شــديدتر 
مى شــود، از جمله مشكالت جدى كه ممكن 

اســت براى فرد بيمار اتفاق بيفتد درگير شدن 
كليه ها و دستگاه تنفسى او است.

1- مرتب دســت هاى خود را بشوييد، از يك 
شــوينده الكلى براى شست وشوى دست هاى 
خــود اســتفاده كنيد و درصورت دسترســى 
نداشتن، از آب و صابون(ترجيحا مايع) استفاده 

كنيد،
چرا دســت ها مهم هســتند؟ شست وشــوى 
دســت ها بــا آب و صابــون يا اســتفاده از 
شوينده هاى الكلى، ويروس هايى را كه ممكن 

است در دســت هاى شما خانه كرده باشند، از 
بين مى برد.

2- فاصله خود را با ديگران رعايت كنيد. بين 
شــما و كسى كه در حال عطسه يا سرفه است 
بايد حداقل يك متر فاصله وجود داشته باشد.

وقتى فردى عطسه يا سرفه مى كند، از اين راه 
ذرات مايعــى را از بينى يا دهان خود به بيرون 
پخش مى كند؛ ذراتى كه ممكن اســت حاوى 
ويروس باشــند. اگر فاصله درســت را با فرد 
رعايت نكرده باشــيد، اين ذرات از راه تنفس 

وارد بدن شــما مى شوند كه مى توانند ويروس 
كوويد-19 را هم با خود داشته باشند.

3- از دست زدن به چشم ها، بينى و دهان خود 
خوددارى كنيد. همانطور كه مى دانيد دست ها 
با بســيارى از سطوح تماس داشته و مى توانند 
حاوى ويروس باشــند. درصورت آلوده شدن 
دست هاى ما مى توانند ويروس را به چشم ها، 
بينى يا دهان منتقل كنند. از اين اجزاى بدن نيز 
ويروس به داخل بدن راه پيدا كرده و ســبب 

بيمارى مى شود.


