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انتقال بخشــى از پساب 
به  همدان  تصفيه خانــه 
پتروشيمى هگمتانه اقدام 
ارزشــمندى است كه در 
واقع گام مهمى از سوى 
منطقه اى  آب  شــركت 
استان در راستاى جهش 
توسعه  به  كمك  و  توليد 
استان  در  بيكارى  رفع  و 

محسوب مى شود

مبتاليان مخفى كارى نكنند 
 1- اين جمله را روز گذشــته، رئيس جمهور در جلسه ستاد ملى 
مقابله با كرونا گفته اســت كه نشان مى دهد وى از مخفى كارى برخى 

مبتاليان آگاه است.
وى پيش از اين نيز سعى كرده بود از قبح كرونا و ترس مردم با تالش 
براى پذيرش بيماران با رعايت اصول سه گانه ماسك، شستن دست ها 
و فاصله گــذارى بكاهد تا اين بيمــارى را عيب و عار ندانند و بدانند 
فرد مبتال خود قربانى اســت و تقصيرى در همه گيرى اين ويروس و 

تأثيرات آن بر زندگى مردم متوجه او نيست.
2- با تمــام تالش روحانى براى اين موضــوع، آنچه در عمل اتفاق 
افتاده تالش براى مخفى كارى توسط برخى مبتاليان از جمله در استان 

همدان است.
گويــى مبتاليان همچنــان ابتال به كرونا را ننگ و عــار مى دانند و از 
برخوردهاى ســرد، فرار و نگاه سنگين مردم واهمه دارند و به همين 

دليل مخفى كارى را بر شفافيت ترجيح مى دهند.
3- رسانه ها شــبانه روزى درحال اطالع رسانى از عالئم ابتال به كرونا 
هستند تا اگر كســى اين عالئم را در خود مشاهده كرد با مراجعه به 
مراكز درمانى پيش از آنكه دير شود، روند درمان خود را پيگيرى كند.

اما مشاهده شده برخى با ديدن عالئم به جاى مراجعه به مراكز درمانى 
مشــخص شــده و پيگيرى درمان، عالئم را به بيمارى ديگرى چون 
سرماخوردگى مرتبط دانسته و از پيگيرى پزشكى خوددارى كرده و به 

فعاليت هاى معمول خود ادامه داده اند.
4- مواردى از ابتال مســئوالن در استان توسط رسانه ها اعالم شده اما 
توســط خود افراد هنوز هم اعالم نشــده و يا پس از تكذيب اوليه با 

تأخير و با اكراه، ابتال پذيرفته شده است. 
در اين موارد به نوعى مخفى كارى در اين زمينه انجام شــده اســت و 
شــفافيت الزم در اعالم ابتال به مردم براى اطــالع و پيگيرى درمان 
ابتالى احتمالى درصورت ديدار و جلســه كارى با آن مسئول، انجام 

نشده است.
5- برخــى مردم هنوز مغازه هاى عطارى و فضاى مجازى را بر مراكز 
درمانى ترجيح مى دهند و با مشاهده عالئم كرونا از اين دكان ها نسخه 

براى درمان دريافت مى كنند.
اكثر كسانى كه در اين گروه قرار مى گيرند، هيچ ضرورتى براى اعالم 

بيمارى نمى بينند و آمار آنها هم در هيچ كجا ثبت نمى شود.
6- درخواســت براى اعالم ابتال و مخفــى كارى نكردن براى اطالع 
مردم، مرتبطان و سيســتم بهداشت و درمان براى پيگيرى بهتر درمان، 
شناسايى بهتر افرادى كه امكان انتقال ويروس از فرد مبتالى شناسايى 
شده به آنها بوده است و پيشگيرى از عملكرد بهتر زنجيره انتقال است.
حال آنكه مخفى كارى زمينه انتقال بيشتر ويروس را فراهم و مشكالت 

را بيشتر مى كند.
7- كشور در موج دوم كرونا قرار گرفته است و در اين مرحله بايد از 

تجربيات مرحله نخست براى گذر از اين مرحله استفاده كرد.
شــفافيت مســئوالن و مردم در برخورد با اين ويــروس و تن ندادن 
به مخفى كارى اصل مهمى اســت كه مى تواند در كنار ســاده ترين و 
مؤثرترين و كم هزينه ترين راهكار فعلى كه معرفى شــده است، يعنى 
اســتفاده از ماســك، حفظ فاصله اجتماعى و خــوددارى از برپايى 
تجمعــات، گذر از موج دوم را بــا هزينه، مبتاليان و تعداد فوتى هاى 

كمترى ممكن كند.
بخشى از تاب آورى ملى براى گذر از اين شرايط، پذيرش شفافيت و 

دورى از پنهان كارى است.
در اين زمينه مى توان با افزايش سطح نظارت، ممانعت جدى از ورود 
عطارى هــا و فعاالن فضــاى مجازى به حوزه درمان، اعالم اســامى 
مســئوالن مبتال و شرايط آنها و اعمال شــفافيت، مانع پنهان كارى و 

شكست تالش ها براى مهار بيمارى و همه گيرى ويروس شد.

گشت زنى «پليس ساختمان» در همدان 24 ساعته شد
 براى نخستين بار طرح گشت زنى پليس ساختمان اين شهر در راستاى نظارت دقيق بر 

ساخت وسازها به ويژه در باغ ها به صورت 24 ساعته راه اندازى شد.
مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان گفت: در راستاى تأكيد اعضاى 
شورا و شهردار همدان مبنى بر نظارت و برخورد جدى با متخلفان ساخت وساز به ويژه در 
باغ ها، مرحله نخست اين طرح در مناطق بكر و طبيعى دره مرادبيگ و سيلوار اجرايى شد.

محمدعلى گلشن در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: مناطق دره مرادبيگ و سيلوار در مجموع 
با 3 هزار و 800 قطعه باغ به دليل گســتردگى از اهميت خاص محيط زيســت و طبيعت 

برخوردار هستند. وى افزود: در اين راستا عوامل پليس ساختمان همراه با مأموران انتظامى 
به صورت شبانه روزى نسبت به نظارت بر ساخت وسازهاى اين منطقه اقدام مى كنند ضمن 

اينكه خودروهاى گشت زنى مجهز به دوربين و ردياب هستند.
وى با اشــاره به راه اندازى گشت موتورى نيز گفت: براى نخستين بار از شنبه هفته جارى 
گشــت اختصاصى موتورى و خودرويى به صورت 24 ساعته به همراه عوامل انتظامى در 
سطح منطقه راه اندازى شده تا بر ساخت وسازهاى مجاز و غيرمجاز نظارت داشته باشند.

گلشــن خاطرنشان كرد: از ابتداى ارديبهشت ماه سالجارى با راه اندازى گشت اختصاصى 
در باغ ها به صورت آزمونه در دره مرادبيگ و سيلوار نظارت بر ساخت وسازهاى مجاز و 

غيرمجاز در اين قسمت از شهر تشديد شد و اكنون به حالت دائمى درآمده است.

وى با بيان اينكه راه اندازى اين گشت به منظور جلوگيرى از مخدوش كردن سيما و منظر 
در محدوده و حريم شهر همدان اســت، گفت: هرگونه ساخت وسازها در باغ هاى واقع 
در محدوده و حريم شــهر همدان بايد با مجوز انجام شــود و باغداران براى اقداماتى از 
قبيل فنس كشى، كرت بندى، تراس بندى، تعميرات و نوسازى، تعميرات جزئى و اساسى، 
ترميم ديوار و ديواركشى، ساخت و مرمت بنا، نصب آالچيق و سايه بان، ساخت انبارى و 
سرويس بهداشتى، ساخت اتاق كارگرى و خانه باغى نسبت به دريافت مجوز اقدام كنند.
گلشن افزود: شهردارى هاى مناطق، مرجع صدور مجوز هستند و شهروندان نيز مى توانند 
درصورت مشــاهده هرگونه تخلف و ساخت وســاز غيرمجاز مراتب را با شــماره 137 

شهردارى همدان به صورت 24 ساعته اطالع دهند.

پساب همدان
 نبض خون رسانى پتروشيمى هگمتانه

بازديدى امن از نمايشگاه فرش دستباف 
همدان

 نمايشــگاه فرش دســتباف از امروز در همــدان آغاز به كار 
مى كند، عالقه مندان براى بازديد از اين نمايشــگاه بايد به صورت 

الكترونيكى و با مشخصات كامل ثبت نام كنند.
مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللى اســتان اظهار كرد: براى 
بازديد مردم از نمايشــگاه ها دعوتنامه اى براســاس مشخصات 
ارســالى به صورت الكترونيكى فرســتاده مى شــود كه در روز 

مشخص از نمايشگاه بازديد به عمل آورند.
حميد گلى پور در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه مردم بايد 
در زمان مقرر از نمايشگاه ديدن كنند، تصريح كرد: اين نمايشگاه 
با اجراى تمام پروتكل هاى بهداشتى و با همكارى دانشگاه علوم 

پزشكى و زيرنظر ستاد استانى كرونا برپا خواهد شد.
وى با بيان اينكه قوى ترين پروتكل هاى بهداشتى كشور را فراهم 
كرده ايم، خاطرنشــان كرد: با اجراى پروتكل هاى بهداشتى جاى 
امنى را براى مردم فراهم كرده ايم كه با آرامش خاطر بازديد كنند.
وى با تأكيد بر اينكه اولويت ما حفظ ســالمت و اقتصاد مردم در 
كشور اســت، مطرح كرد: نمايشگاه فرش دستبافت از بعدازظهر 
امروز -29 تيرماه- به مدت 6 روز در محل نمايشــگاه بين المللى 

همدان آغاز به كار مى كند.

آبادانى محله هاى كم برخوردار 
در شهردارى منطقه 3 

 شهردار همدان تأثيرگذارى و حجم پروژه هاى عمرانى منطقه 3
را ارزشمند توصيف و تأكيد كرد كه نقش پروژه ها در بهبود وضعيت 

مناطق كم برخوردار و آينده توسعه اين منطقه، داراى اهميت است.
عباس صوفى از مراحل تكميلى پروژه هاى عمرانى شهردارى منطقه 

3 بازديد و در جريان روند پيشرفت پروژه ها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 3، وى در حاشــيه اين 
بازديــد، شــهردارى منطقــه 3 را از مناطق پيشــتاز و تأثيرگذار در 
برنامه هاى مسيرگشايى شهردارى همدان خواند و گفت: در سال هاى 
اخير، به رغم تنگناها و مشكالت مالى، اين منطقه به خوبى توانسته با 
طراحى و اجراى چندين رشته مسيرگشايى و بهبود شرايط زندگى، 

به ويژه شهروندان ساكن در اين منطقه گام بردارد.
شهردار همدان تصريح كرد: بازگشايى معبر از بلوار امام(ره) به كوى 
نبوت، از جمله اين پروژه ها اســت كه با طول يك كيلومتر عملياتى 
شــده و نقشى راهگشا در تسهيل ترافيك و تحكيم بافت شهرى اين 

منطقه خواهد داشت.
صوفى افزايش ســرانه فضاى سبز و توسعه پارك ها را از نتايج مهم 
طرح هاى فضاى ســبزمنطقه خواند و گفت: ساخت پارك 60 هزار 
مترى گلستان، نوار سبز بلوار دانشــگاه از آخرين طرح هاى فضاى 
سبز در منطقه است كه پس از عمليات تملك، درحال ساخت و در 

آينده اى نزديك تقديم شهروندان عزيز مى شود.
وى موقعيت حوزه منطقه3  به دليــل عبور چند رودخانه را يكى از 
معضل هاى خدماتى كالن شــهر همدان خواند و اظهار كرد: عمليات 
ديواركشى و پوشــش رودخانه و كانال هايى كه از اين منطقه عبور 
مى كند تا حدود زيادى معضل آبگرفتگى و ســيالب را مرتفع كرده 

 است.
شــهردار همدان ادامه داد: با بهره بردارى از ديواركشــى و پوشــش 
رودخانه جنب فرهنگســراى واليت، رودخانه كوچه شهيد صفرى، 
رودخانــه جنب بيمارســتان آتيه معضل بهداشــتى اين نواحى حل 

مى شود.
وى آســفالت ريزى را مهم ترين مطالبه شــهروندان خواند و افزود: 
در ســال 98، بيش از 30 هزار تن آســفالت ريزى در سطح منطقه 3
عملياتى شــد كه عمده آن با پشتوانه مطالعه و نيازسنجى دقيق اجرا 

شده  است.
 صوفــى در پايان بــا قدردانى از نقش مديريتــى و عوامل اجرايى 
منطقه در پيش برد برنامه هاى عمرانــى و خدماتى، اظهار اميدوارى 
كرد، بهره بردارى از اين پروژه در منطقه، فصل جديدى در آبادانى و 

تحرك هر بيشتر مناطق كم برخوردار باشد.

1- جلســات كميســيون هاى مجلــس زنده از طريق شــبكه هاى 
اجتماعى پخش خواهد شــد.گويا اين اقدام در راستاى شفافيت در 
پارلمان انجام مى شــود. گفتنى است پخش جلسات مجلس تاكنون 
در انحصار صدا و ســيما و بيشــتر پخش جلسات صحن علنى از 

طريق راديو بوده است.
3-كرونــا به يكى از چالش هاى اصلى كارگزارى هاى بورس تبديل 
شــده اســت. گويا مراجعات بســيار اين روزهاى رونق بورس به 
كارگزارى ها كه بيشتر از سوى كد اولى ها و دارندگان سهام عدالت 
انجام مى شود، موجب شيوع بيشتر كرونا در كارگزارى ها شده است. 
گفتنى است بيشتر فعاليت بازار سهام بر بستر اينترنت و الكترونيكى 
است اما اين مراجعات از ســوى كسانى است كه آشنايى و تسلط 

كافى به قوانين بورس ندارند.
3- كميســيون تدوين آئين نامه مجلس بر دارا بودن 20 سال سابقه 
كار براى رياســت ديوان محاسبات مجلس تأكيد كرده است. گويا 
اين كميسيون تصريح كرده بخشى از اين سابقه بايد فعاليت نظارتى 
باشد. گفتنى اســت با اين تأكيد، بيشتر 15 داوطلب رياست ديوان 
محاسبات به دليل نداشتن سابقه كار 20 ساله با سابقه فعاليت نظارتى 

از گردونه رقابت كنار خواهند رفت.
4- نگرانــى از تأثير منفى كرونا بر انتخابــات 1400 افزايش يافته 
است. گويا نگرانى از كاهش مشــاركت مردم در فرايند تبليغات و 
انتخابات از دغدغه هاى اصلى داوطلبان احتمالى است. گفتنى است 
از منظــر برخى تأثير منفى كرونا بر حــوزه اقتصاد، دليل پيش بينى 
رويكرد ســرد مردم به حوزه مشاركت سياسى در دوران همه گيرى 

كرونا است.
5- فسخ قراردادهاى فروش خانه به دليل نوسان زياد قيمت افزايش 
يافته است. گويا با تشديد شيوع ويروس كرونا فعال خريد و فروش 
مســكن راكد اســت و به دليل نبود تقاضا، قيمت خانه در مناطقى 
حدود 30 درصد نســبت به فروردين ماه كاهش يافته است. گفتنى 
اســت برخى مردم با فروش خانه خود ديگر نمى توانند خانه مورد 
نظــر خود را خريــدارى كنند و از اين رو قرارداد فروش را فســخ 

مى كنند.

 قطار شــهري بــراي جابه جايــي بهتر 
شــهروندان و همچنين ايجاد ســازوكارى 
جديــد در مباحث گردشــگرى در پياده راه 

بوعلي به راه افتاد.
سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل بار و 
مسافرشــهردارى همــدان افــزود: پياده راه 
بوعلى يكى از نقاط مهم گردشگرى پايتخت 
تاريــخ و تمدن محســوب مى شــود و به 
همين دليل برنامه ريزى مناســب در راستاي 
بهره مندي از ظرفيت هاي بالقوه گردشــگري 
و خدمات رساني مناسب به عموم شهروندان 
محسوب  شــهرى  مديريت  اولويت هاى  از 

مى شود.
به گزارش روابط عمومي ســازمان حمل و 
نقل بار و مسافر، رحيم الوندى با بيان اينكه 
اين قطار 24 نفر ظرفيت دارد و براي خريد 
آن يك ميليــارد و 800 ميليون تومان هزينه 
شده است، خاطرنشان كرد: براى خريدارى 
و راه انــدازى اين قطــار، بخش خصوصى 

يارى گر اين سازمان بوده است.
ــر  ــه درحال حاض ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــطح  ــا در س ــروس كرون ــيوع وي ــاهد ش ش
ــى  ــرد: جابه جاي ــار ك ــتيم، اظه ــه هس جامع
مســافران در ايــن ايــام بــا حداقــل ظرفيت و 
ــا رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى انجــام  ب
خواهــد شــد و افــراد ملــزم بــه اســتفاده از 

ــتند. ماســك در آن هس

 انتقال بخشى از پساب تصفيه خانه همدان 
به پتروشيمى هگمتانه اقدام ارزشمندى است 
كه در واقع گام مهمى از سوى شركت آب 
منطقه اى اســتان در راستاى جهش توليد و 
كمك به توســعه و رفع بيكارى در استان 

محسوب مى شود.
چنانكه منصور ستوده مديرعامل شركت آب 
منطقه اى استان همدان بيان كرده، اختصاص 
پســاب  از  مترمكعب  هزار  ســاالنه 630 
تصفيه خانه همدان به پتروشــيمى هگمتانه 
دغدغه تأمين آب موردنياز اين واحد بزرگ 

صنعتى را تا سال ها رفع خواهد كرد.
ســاخت خط انتقال 11 كيلومترى از مسير 
انتقال پساب به نيروگاه مفتح و همچنين مسير 
ديگر از خط انتقــال گاز، اقدام خالقانه اى 
اســت كه تنها از طريق يك ايستگاه پمپاژ 
فعال خواهد شد و به مثابه خونى در رگ هاى 
صنعت خســته استان، شــريان هاى حياتى 
اشــتغال زايى و رونق اقتصــادى را تغذيه 

خواهد كرد.
با اين وصف چند نكته در اين زمينه قابل ذكر 
است؛ يكى اينكه درباره فاضالب شهر همدان 
اگرچه پوشش شبكه قابل قبولى ايجاد شده 
كه تا حد زيــادى وضعيت چاه هاى جذبى 
و انبوه روان پساب هاى كوچه ها و محالت 
را بهبود بخشيده اما اين شبكه هنوز با نقطه 
ايــده آل فاصله دارد، چنانكــه عمدتًا بيان 
مى شود كه رودخانه هاى همدان به فاضالب 
فاضالب  ايــن  درحالى كه  اســت،  آلوده 
اســت كه به سبب نقص در شــبكه وارد 
رودخانه مى شود و از اين نظر حجم پساب 
مديران  توسط  مرتب  به طور  كه  تصفيه شده 
مختلف به عنوان دبى كنترل شــده فاضالب 
مطرح مى شود در واقعيت بر مبناى محاسبه 
مخلوط آب هاى جارى و بارشى و فاضالب 
محاسبه مى شود؛ زيرا پساب شهرى همدان 
سطحى  آب هاى  از  مخلوطى  درحال حاضر 
و فاضالب اســت و بر اين مبنا زمانى كه 
واقعًا فاضالب شهرى تنها شامل پساب باشد 

ارزش كار شركت آبفا بيشتر خواهد بود.
تاكنــون آنچه در مورد پاك ســازى برخى 
بيان شده،  همدان  رودخانه هاى  شاخابه هاى 
نقاط ضعفى نيــز دارد و همچنان اين منبع 
اليزال الهى با پساب مراكز مختلف تجارى 
و خانگــى و گاهى صنعتى-معدنى مخلوط 
شده و در معادالت اقتصادى ارزشى معادل 

پساب مى يابد، حال  آنكه آبى كه در شمار 
بهترين آب هاى دامنــه كوه ها و بارش هاى 
فصلى است مى توانست بخشى از آب شرب 
را تأمين كند و از بار اســتفاده از آب هاى 

زيرزمينى بكاهد.
از طرفى از همين اكنون بايد براى پســاب، 
هم  پتروشيمى  گازى  آالينده هاى  و  پسماند 
تا  شود  اتخاذ  زيســت محيطى  الزم  تدابير 
مواردى مانند آنچه در شاهين شــهر، زرقان 
استان فارس و اروند بندر امام اتفاق افتاده 
ارزشمند  مركز  اين  چندســاله  فعاليت  در 

تكرار نشود و مردم شهر 
هم جوار  نقاط  و  استان  و 
بــدون هيچ آســيبى از 
صنعت  ايــن  بــركات 

اشتغال زا بهره مند شوند.
مديرعامــل شــركت آب 
منطقه اى اســتان همدان با 
ساالنه  اختصاص  به  اشاره 
از  مترمكعب  هــزار   630
همدان  تصفيه خانه  پساب 
از  هگمتانه،  پتروشيمى  به 
خط  مطالعاتى  طرح  اتمام 
انتقال پساب به پتروشيمى 

هگمتانه خبر داده است.
ســتوده با اشــاره به اتمام 
طرح مطالعاتى خط انتقال 

پســاب تصفيه خانه شهر همدان به پتروشيمى 
هگمتانه، بيان كرد: ابتداى آغاز پروژه ساخت 
پتروشــيمى هگمتانه، اين شركت مجوز حفر 
و بهره بردارى از 2 حلقــه چاه را صادر كرده 
بود كه با اُفت ســطح آب هاى زيرزمينى، اين 
2 چاه كم آب شدند و با وجود دريافت مجوز 
جابه جايى و جابه جا كردن موقعيت آن ها، اين 

چاه ها همچنان آبدهى خوبى نداشتند.
وى تصريح كرد: پتروشيمى هگمتانه صنعتى 
بزرگ اســت و در اشــتغالزايى تأثير بسزايى 
دارد؛ بنابراين پــس از پيگيرى هاى فراوان از 
مديريت  شــركت  طريــق 
منابع آب ايران، خوشبختانه 
با همكارى شــركت آب و 
توانستيم  اســتان  فاضالب 
ســهمى از پساب فاضالب 
تصفيه خانــه همدان را براى 
اين صنعت بزرگ و اشتغال 

اختصاص دهيم.
ستوده اعالم كرد: مقرر شد 
از تصفيه خانه شــهر همدان 
حدود 20 ليتر در ثانيه به اين 
شركت پساب داده شود و به 
جاى استفاده از آب چاه ها، 
ســاالنه حــدود 630 هزار 
مترمكعب پســاب برداشت 

كند.

به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى 
اســتان ، وى افزود: در اين راســتا جلســات 
متعددى در شركت آب منطقه اى همدان، آبفا و 
همچنين در استاندارى برگزار و هماهنگى هاى 
الزم انجام شد كه در نهايت شركت مهندسان 
مشــاور آبان پژوه براى انجــام مطالعات خط 
انتقال پســاب معرفى و پس از اتمام مطالعات 
مقرر شد از محل تصفيه خانه فاضالب همدان 
تا پتروشيمى، خط انتقالى را به ظرفيت حدود 

20 تا 40 ليتر در ثانيه را طراحى كنند.
ســتوده با بيان اينكه طول مســير خط انتقال 
پســاب به پتروشــيمى حدود 11/2 كيلومتر 
اســت، گفت: بخش عمده اى از مســير خط 
انتقال پســاب به پتروشيمى هگمتانه از حريم 
خط انتقال پساب به نيروگاه و بخش ديگر از 
مسير حريم خط انتقال گاز مى گذرد؛ بنابراين 

اين پروژه چندان به تملك نياز ندارد.
وى با اشــاره به اينكه مطالعات مشاور تقريبا 
به اتمام رســيده اســت، اظهار كرد: شركت 
پتروشــيمى درحال انتخاب پيمانكار است تا 

به سرعت خط انتقال را اجرا كند.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
در پايان يادآور شــد: اين خط به يك ايستگاه 
پمپاژ كوچك نيز نيــاز دارد تا اختالف ارتفاع 
تصفيه خانه شهر همدان تا شركت پتروشيمى 
هگمتانه را برطرف سازد و حدود 30 تا 40 متر 

آب را پمپاژ كند.

براى دومين هفته پياپى
محدوديت هاى كرونا 
در استان تمديد شد

■ تداوم وضعيت قرمز
 ســتاد اســتانى مقابله با ويروس كروناى 
استان اعالم كرد: به دليل تداوم وضعيت قرمز 
شيوع ويروس كرونا محدوديت ها براى يك 

هفته ديگر تمديد شد.
در همين راستا براى پيشگيرى از شيوع كرونا 
در مناطق قرمز نظير همدان، مالير، تويسركان، 
نهاوند و منطقه نارنجى بهار، برخى مشاغل و 

فعاليت ها از شــنبه هفته گذشته به مدت يك 
هفته تعطيل شــده بودند كه اين محدوديت 

براى يك هفته ديگر تمديد شد.
گفتنى اســت، آرايشــگرى زنانه و مردانه كه 
پيش تر شــامل ايــن محدوديت مى شــدند، 
مى توانند با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
فعاليت خــود را آغاز كننــد البته درصورت 
بى توجهى به پروتكل ها به طور حتم از فعاليت 

آنها جلوگيرى مى شود.
همچنين برگزارى جلســات بيــش از ده نفر 
ممنوع بوده و اين جلسات نيز بايد با حضور 
اعضاى اصلــى و با رعايــت فاصله گذارى 

اجتماعى و استفاده از ماسك برگزار شود.

همه دستگاه هاى اجرايى نيز مكلف به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى هستند و چنانچه در 
اداره اى پس از ارشاد و تذكر شفاهى نسبت به 
رعايت اين دستورالعمل ها اقدامى انجام نشد، 
بايد با مدير اداره مربوطه برخورد الزم صورت 
گيرد. طبق گفته معاون كل وزير بهداشت دليل 
ابتالى 92 درصــد افراد به ويــروس كرونا 
حضور در دورهمى، عروسى و عزا است و تنها 
8 درصد ناشــى از اشتغال است؛ بنابراين براى 

كاهش اين آمار بايد از تجمع جلوگيرى كرد.
 روند شيوع كرونا در همدان 

ثابت شد
در همين زمينه رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن 

سيناى همدان نيز گفته است: برنامه ريزى هاى 
انجام شده در اين استان در كنار توجه مردم به 
توصيه هاى بهداشتى موجب ثبات نرخ شيوع 

كرونا از 16 تير تاكنون شد.
رشيد حيدرى مقدم اظهار كرد: استان همدان 
الگــوى متفاوتى را در مهار كرونا ارائه كرد و 
طبق الگوى مشخص تدوين شده توانستيم از 

اين بحران عبور كنيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سيناى 
همدان با بيــان اينكه ابتال به كرونا در همدان 
مدتى رو به افزايش بود، درخواســت كرد كه 
طرح فعاليت ادارات با دوسوم كاركنان مجدد 

اجرايى شود.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهردارى:

راه اندازي قطار شهري 
در پياده راه بوعلى
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افتتاح درمانگاه تأمين اجتماعى بهار 
در سال 1400

 درمانگاه شهرســتان بهار از ســال 98 آغاز به ســاخت شده و 
به شــدت پيگير هستيم كه در هفته دولت سال 1400 به بهره بردارى 
برسد تا دسترسى بيمه شدگان اين منطقه به خدمات درمانى افزايش 

يابد.
مدير درمان ســازمان تأمين اجتماعى اســتان همدان بــا بيان اينكه 
ساخت پلى كلينيك تخصصى در شهرستان مالير از برنامه هاى آينده 
سازمان تأمين اجتماعى است، خاطرنشان كرد: به اين نتيجه رسيديم 
كه وجود پلى كلينيك تخصصى در مالير در دســترس بيمه شــدگان 
مؤثــر خواهد بود؛ بنابرايــن درحال دريافت مجوز براى ســاخت 

پلى كلينيك هستيم.
عليرضا صفرى با تأكيد بر اينكه در بخش بسترى بيش از 90 درصد 
رضايتمندى وجود دارد، افزود: در بخش خدمات ســرپايى عرضه 
و تقاضا همخوانى ندارد، به طورى كه با وجود اينكه تعداد پزشــكان 
متخصص زياد شــده اما تعــداد مراجعان به قدرى زياد اســت كه 
نمى توانيم به همه خدمات دهى داشته باشيم كه اين موضوع موجب 

شده رضايتمندى در اين بخش 84 درصد باشد.
 ويزيت بيش از يك ميلون همدانى 

در مراكز تأمين اجتماعى
وى با اشــاره به اينكه سال گذشــته يك ميليون و 173 هزار و 211

نفــر در مراكز تأمين اجتماعى ويزيت شــدند، بيان كرد: 34 هزار و 
792 نفر در بيمارستان هاى تأمين اجتماعى استان بسترى شدند و 7
هــزار و 518 زايمان، 17 هــزار و 138 جراحى در اين مراكز انجام 

شده است.
صفرى مراجعان ســرپايى مراكز تأمين اجتماعى استان را 298 هزار 
نفر در ماه دانســت و يادآور شــد: 2 هزار و 900 بسترى در ماه و 

روزانه 21 زايمان در بيمارستان هاى تأمين اجتماعى انجام مى گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه هزينه درمان بيمه شــدگان تأمين اجتماعى 416
ميليارد تومان بوده اســت، تصريح كرد: در سال گذشته هزينه درمان 
مســتقيم در مراكز تأمين اجتماعى 202 ميليارد تومان و هزينه درمان 
غيرمستقيم 213 ميليارد تومان بوده است كه با توجه به حجم تخت 
فعال در درمانگاه هاى تأمين اجتماعى اقبال به ســمت درمان مستقيم 

بيشتر است.
صفرى افزود: امســال 452 ميليارد تومان اعتبار به ســازمان تأمين 
اجتماعى اســتان داده شده اســت اما مطمئنيم به 502 ميليارد تومان 

خواهد رسيد.
 اختصاص 140 تخت بيمارستانى به بيماران كرونايى

مدير درمان ســزمان تأمين اجتماعى استان همدان با اشاره به اينكه 
در ابتداى اســفند كه شيوع ويروس كرونا در اســتان آغاز شد 47
تخت فعال بــراى بيماران كرونايى در نظر گرفته شــده بود، تأكيد 
كرد: درحال حاضر 140 تخت فعال در استان براى بيماران كرونايى 

اختصاص دارد.
وى با اشاره به غربالگرى 116 هزار نفر در استان همدان، يادآور شد: 
در ابتدا به دليل اينكه شــناختى از اين ويروس وجود نداشت، موجب 
نگرانى و اضطراب در بين مردم شــده بــود و از طرفى در تجهيزات 
حفاظتى با كمبود مواجه بوديم كه توانستيم شرايط بحرانى را در استان 

به سرعت پشت سر بگذاريم و درحال حاضر هيچ كمبودى نداريم.
صفــرى با تأكيد بر اينكه از نظر دارو هيچ كمبودى در مراكز درمانى 
تأمين اجتماعى اســتان نداريم، ادامه داد: ســعى داريم يك دستگاه 

اكسيژن ساز براى بيمارستان آتيه خريدارى كنيم.
وى با بيان اينكه 750 ميليون تومان تجهيزات فردى خريدارى شده 
اســت، گفت: با توجه به اينكه 140 تخت فعال در بيمارســتان هاى 

استان داريم با خستگى مفرط كادر درمانى مواجه شديم.
صفرى در گفت وگو با ايســنا و با اشــاره بــه اينكه تمام تخت هاى 
بيمارستان آتيه در اختيار بيماران كرونايى است، افزود: درحال حاضر 
فقط بخش زايمان و نوزادان در بيمارســتان آتيه فعال بوده و مابقى 

بخش ها به بيماران كرونايى اختصاص يافته است.
وى افزود: بيمه شدگان تأمين اجتماعى با استفاده از روش ،1666#*

#1420*4* ،#1*1420*4*و يــا از طريــق ورود بــه ســايت 
https://medical.tamin.ir وضعيــت اعتبار دفترچه خود را 

مشاهده كنند.
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به شرايط كرونايى داروهاى 27 هزار 
بيمه شده مزمن استان 2 ماهه شده است و تحويل داروى اين بيماران 

در منازل آنها انجام شده است.
صفرى يادآور شــد: در سال گذشــته رنكينگ بيمارستان آتيه رتبه 
نخســت در بين 70 بيمارســتان كشور را كســب كرده و همچنين 
بيمارستان غرضى و آتيه جزو بيمارســتان هاى برتر دفاتر پرستارى 

در كشور شناخته شدند.

پيش بينى برداشت 60 هزار تنى گندم 
از مزارع نهاوند

 امســال بيش از 15 هزار هكتار از مزارع نهاوند به كشــت گندم 
اختصاص يافته است كه پيش بينى مى شود بيش از 60 هزار تن گندم 

از اين مزارع برداشت شود.
فرماندار نهاونــد در بازديد از روند خريد و نگهدارى گندم در مراكز 
خريد تضمينى گندم اين شهرســتان از فعاليت 40 دستگاه كمباين در 
نهاوند خبــر داد و گفت: نظارت كافى بر عملكــرد كمباين ها انجام 
مى شود كه از هر گونه ريزش غيرمتعارف گندم جلوگيرى به عمل آيد.

مراد ناصرى با اشــاره به اينكه  گندم يكى از كاالهاى اســتراتژيك 
ملى است و همه كشاورزان در كشور به  نوعى درگير كاشت گندم و 
فروش آن هســتند و گندم نهاوند به لحاظ كيفيت يكى از گندم هاى 
برتر در ســطح استان و حتى كشور اســت، خاطرنشان كرد: تاكنون 
بيش از 80 درصد گندم كشت شــده نهاوند برداشت و تحويل مراكز 

خريد شده است.

 متأسفانه گروه راديولوژى دانشگاه علوم پزشكى همدان در شرايط 
بحرانى شــهر همدان تصميــم گرفته اند امتحان نهايــى را به صورت 
حضورى برگزار كنند و اصرار ما براى لغو يا تبديل آزمون به صورت 
مجازى با مخالفت شديد مدير گروه مواجه شده  است، درصورتى كه 
گروه هاى پيراپزشكى ديگر يا امتحانات را لغو كرده اند و يا به صورت 
مجازى آزمون مى دهند. با توجه به اينكه دانشگاه ها از تاريخ 21 تير تا 
28 تيرماه تعطيل اعالم شــده اند، تاريخ امتحان روز 28 تيرماه است و 
مدير گروه راديولوژى اعالم كرده است حتى اگر دانشگاه تعطيل باشد، 

امتحان حضورى برگزار مى شود.
از طرفى وضعيت خوابگاه ها هم چندان مناسب نيست و طبق چيزى 
كه از همكالســى هاى خوابگاهى شــنيده ام 4 نفر كرونا گرفته اند و 
دانشــجوهاى خوابگاهى نيز با وجود اتمام مهلت اسكان در خوابگاه، 

مجبور شده اند با مشكالت فراوان در خوابگاه بمانند و امتحان دهند.
با وجود اين، متأسفانه شاهد اصرار مدير گروه براى امتحان حضورى 
هستيم و هيچ راه اعتراضى نداريم . واقعا نمى دانيم چه كار كنيم، نگران 
ســالمتى خودمان و خانواده هايمان هســتيم. لطفا صداى ما باشيد تا 

بتوانيم اين مشكل را با كمترين هزينه حل كنيم.
*دانشجوى ترم آخر رشته راديولوژى دانشگاه علوم پزشكى همدان 

 تعداد زباله گردها در كبودراهنگ روزبه روز درحال افزايش است و 
با توجه به شرايط كرونايى هم سالمت خودشان را به خطر مى اندازند 
هم ســالمت مردم را. از مســئوالن تقاضا داريم تا فاجعه  بزرگى رخ 
نداده اســت، هر چه سريعتر نسبت به جمع آورى افراد از سطح شهر 

اقدام كنند.
*رضايى

 يك روز قيمت گوشت و يك روز قيمت مرغ و امروز هم قيمت 
تخم مرغ گران شده است. ديگر تخم مرغ هم نمى توانيم بخوريم.

از مسئوالن تقاضا داريم چاره اى بينديشند ديگر صبر مردم لبريز شده 
است.

*شهروندى از همدان

تصادف مرگبار در جاده عليصدر 3 كشته 
و4 مجروح بر جاى گذاشت

 بهــار- خبرنگار همدان پيام: طبق اعــالم مركز فرماندهى عمليات 
(eos)جمعيت هالل احمر استان همدان مبنى بر تصادف سوارى پژو 
پارس و پرايد در محور همدان - غارعليصدر در خروجى صالح آباد به 
سمت حسن قشالق با كسب اطالعات حادثه به تيم نجات پايگاه شهيد 

شايانى صالح آباد محل اعزام شدند.
رئيس هالل احمر شهرستان بهار گفت: در ساعت 20:45 روز پنج شنبه 
تيم نجات به عنوان همكار و پشــتيبان تيم فوريت هاى پزشكى به محل 
حادثه رسيده كه پس از ارزيابى و تثبيت منطقه حادثه 3 سرنشين پرايد 
كه در دم فوت شــده و در اثر شدت حادثه در خودرو گير كرده بودند 
توسط نجاتگران پايگاه رهاســازى شده و درون كيسه حمل جسد به 
عوامل انتظامى مستقر در منطقه تحويل داده شد. 4 سرنشين پژو پارس 
كه مصدوميت شديد داشتند توسط عوامل اورژانس انتقال داده شدند؛ 
دليل حادثه توسط تيم پليس راهور در دست بررسى است. وى ساعت 

پايان عمليات را 21:10 اعالم كرد.
مهدى حمزه با تشــكر از نجاتگــران و عوامل حاضر در صحنه گفت: 
نجاتگــران در اين عمليات احمد رحمانــى، على توكلى يكتا و محمد 

موميوند به عنوان فرمانده عمليات در صحنه حضور داشت.
وى همچنين گفت: در اين حادثه عوامل اورژانس، آتش نشانى، نيروى 

انتظامى و پليس راه حضور داشتند.

ممانعت از خروج غيرقانونى 15 تن 
مرغ زنده در نهاوند

5 كاميــون مرغ زنده غيرمجاز به وزن 15 تن در شهرســتان نهاوند 
توقيف شده است.

 سرپرست اداره صمت نهاوند در جمع خبرنگاران گفت: با بازرسى از 
واحدهاى مرغدارى شهرستان نهاوند مشخص شد تعداد 5 كاميون مرغ 
زنده كه داراى وزن استاندارد و شرايط تحويل به كشتارگاه مرغ بودند، 

بدون مجوز درحال خروج از شهرستان است.
نقى كاكاوند افزود: اين ميزان مرغ براى رفع نياز مصرف كنندگان و تنظيم 
بازار مرغ شهرستان بود كه درحال خروج از شهرستان توسط بازرسان 
اداره صمــت و با اقدام به موقع نيروى انتظامى توقيف و به كشــتارگاه 

منتقل شد.
وى بيان كرد: اين محموله حدود 15 تن وزن داشت كه پس از انتقال به 
كشتارگاه به نرخ دولتى در بين عامالن فروش مرغ در شهرستان توزيع 
مى شود. كاكاوند گفت: بر اساس مصوبات ستاد تنظيم بازار شهرستان 
نهاوند هرگونه عرضه خارج از شبكه مرغ ممنوع و با متخلفان برابر قانون 
رفتار خواهد شد. وى ادامه داد: در روزهاى گذشته نيز 2 محموله ديگر 
به مقدار 6 تن و محموله ديگرى به وزن 3 تن و 500 كيلوگرم كشف و 

در بازار شهرستان توزيع شد.
وى افزود: از شهروندان درخواست داريم اين گونه موارد را براى حضور 
به موقع بازرســان اداره صمت و برخورد قانونى، به اين اداره يا نيروى 
انتظامى اطالع دهند. كاكاوند در پايان گفت: قيمت مرغ در شهرستان 15
هزار تومان اعالم شده و بيشتر از اين قيمت تخلف محسوب مى شود.

پلمب 6 ميوه فروشى در اسدآباد
 6 مغازه ميوه فروشى بدون مجوز در ميدان آيت ا... مطهرى شهر اسدآباد سد معبر كرده 

بودند كه پلمب شدند.
شهردار اسدآباد با اشاره به مهلت ده روزه به دامداران بلوار كشاورز براى انتقال دام خود 
به خارج از شــهر گفت: با پيگيرى هاى شهردارى و دســتور دادستان و فرماندار، پرسنل 
واحد اجرائيات با همكارى نيروى انتظامى شهرستان به دامداران واقع در بلوار كشاورز با 
دريافت تعهد، براى جمع آورى دام هاى خود و انتقال آنها به بيرون از شهر مهلت ده روزه 
داده شــده است كه در مدت فوق بايد نســبت به انتقال دام خود به بيرون از شهر هرچه 

سريعتر اقدام كنند.
عليرضا فعله گرى همچنين از تخريب 25 مورد فضاى بى دفاع شــهرى از ابتداى ســال 
تاكنون در شهر اسدآباد خبر داد و اظهار كرد: ساختمان هاى متروكه و مخروبه سطح شهر 
با عنوان فضاهاى بى دفاع شــهرى كه مى تواند محلى براى رشــد آسيب هاى اجتماعى و 
تجمع سارقان و معتادان باشد، با هدف ايمن سازى محالت تخريب و ساماندهى مى شوند 

كه در همين راستا تاكنون 25 مورد فضا و اماكن مخروبه شناسايى شده تخريب شده اند.
وى تصريح كرد: پيش از تخريب، اخطارهاى كتبى الزم به مالكان اين اماكن داده شــده 
و از اين موارد تعدادى خانه باغى هاى مخروبه شــهر واقع در حاشيه شهر و تعدادى منزل 
مخروبه در داخل شهر بوده است. به گزارش روابط عمومى شهردارى اسدآباد، فعله گرى 

در ادامه به مشاركت جدى مردم در مديريت شهرى تأكيد كرد و گفت: بزرگ ترين پشتوانه 
شــهردارى همكارى و مســاعدت مردم در همه بخش هاســت كه اميد است شهروندان 
اسدآبادى با مشــاركت خوب خود زمينه هاى توسعه و شكوفايى شهر اسدآباد را فراهم 

كنند، زيرا الزمه موفقيت شهردارى در گرو مشاركت و عزم همگانى مردم است.
وى همچنين توجه به بافت فرسوده شــهر را از ضرورت هاى برنامه ريزى شهرى عنوان 
كرد و يادآور شــد: شهر اسدآباد داراى 212 هكتار بافت فرسوده بوده كه اعطاى وام هاى 
كم بهره، تخفيف ويژه عوارض و نوســازى و اعطاى امتيازهاى ويژه براى سرمايه گذارى 
واحدهاى تجارى بخشــى از سياست ها و راهكارهاى شــهردارى اسدآباد براى نوسازى 

بافت هاى فرسوده اين شهر است.

كمالونــد-  معصومــه  نهاونــد-   
خبرنگارهمدان پيــام: گرهِ ناگشــوده ترافيِك 
خيابان هــاى نهاوند و حجــم رو به افزايش 
خودروها سال هاســت سردرگم تدبيرى براى 

رسيدن به تنفس در كم عرضى ترددهاست.
بخش قابل توجهى از ترافيك  در چند خيابان 
اصلى كه بيشــترين تردد و ترافيك شهرى در 
آن مشاهده مى شود شايد به دليل خودروهاى 
متوقف و پارك شــده در حاشــيه خيابان ها و 

تبديل شدن اين خيابان ها به پاركينگ است.
درحال حاضر 2 پاركينگ در نهاوند فعال است؛ 
يــك محل موقت در مدرس و ديگرى هم در 
خيابان شريعتى كه فعال بخشى از خودروهاى 
سرريز شــده در خيابان هاى شــلوغ شهر را 

پوشش مى دهد.
اما حاشــيه خيابان هاى اصلى شــهر از جمله 
پيروزى كه زمانى قرار بود با حذف بخشــى 
از پياده راه، محل تردد خودروى آن گسترده تر 
شود، هم با دست خالى شهردارى براى تملك 
واحدهاى تجارى حاشــيه پياده راه مواجه شد 
و طرح نيمه تمام ماند و به نوعى به درِ بســته 
خورد و حاال اينجا هم پاركينگ موقتى شــده 
براى بخشى ديگر از خودروهايى كه روزانه به 

شهردارى و...تردد دارند.
در هر حال ترافيك سرســام آور نهاوند حتى 
در روزهــاى كرونايى كه انتظار مى رود حجم 
تردد ها كاهش داشته باشــد، در ميانه و پايان 
روز بسيار سنگين اســت و براى شريان هاى 
گرفته و خيابان هاى كم عرض و قديمى شــهر 

در روز تعطيل يا غيرتعطيل تفاوتى ندارد.
طرح پاركبان ها هم كه كمكى به كاهش حجم 
ترافيك شــهر نكرد و تنها منبع درآمدى براى 

شهردارى شد.
خودروهــاى عمومى درون شــهرى در مركز 
شهر يك سمت خيابان، اتوبوس ها هم سمت 
ديگر خيابان فضاى باقى مانده هم براى پارك 
خودروهاى شخصى اســت، حاال اگر راهى 

باشــد باريكه راهى است كه گذر از آن آستانه 
تحمل بااليى مى خواهد.

 طرح ناموفق واحد سرمايه گذارى 
و مشاركت هاى اقتصادى 

عبدالعلى ملكى رئيس شــوراى شهر نهاوند، 
پيش از اين از راه اندازى واحد سرمايه گذارى 
و مشــاركت هاى اقتصادى در شوراى شهر و 
شــهردارى نهاوند خبــر داده بود كه با هدف 
جذب سرمايه گذارى مشترك بتواند اقدامات 
قابل توجهى در حل ترافيك شــهر و ساخت 

پاركينگ انجام دهد.
طرحى كه برخالف اعالم تسهيالت، تخفيف 
و امتيازهاى متعدد به سرمايه گذاران، اما موفق 

نشد و در نطفه خفه شد.
براى  ضرورتى  ســعدى  پياده راه   

ايجاد پاركينگ
درحال حاضر هم طرح تبديل خيابان قيصريه 
به پياده راه درحال اجراســت كــه پيش بينى 

مى شــود حجم قابل توجهــى از خودروهاى 
عمومى اين مسير و مســيرهاى منتهى از اين 
خيابان به ســاير مناطق كوچ داده شــود و از 
طرفى هم خودروهاى شخصى اطراف ميدان 
و خيابان مركزى شــهر كه بيشترين ترددها را 
شامل مى شود هم به اين حجم مضاعف افزوده 

مى شود.
 طرح جامع ترافيك نهاوند 

در كميته حمتا
ملكى رئيس شوراى شهر نهاوند درباره طرح 
جامع ترافيكى شهر كه تقريبا از سال 92 بحث 
آن مطرح است و هنوز به اجرا و تأييد نرسيده 
اســت، مى گويد: اين طرح باالخــره تهيه و 
حدود يك ماه اســت كه به كميته حمتا(حمل 
و نقل و ترافيك اســتان) ارسال شده است و 

منتظر بررسى و اعالم نظر است.
ملكى مى گويد: اين طرح پس از تأييد و اعالم 
نظر براى شهردارى الزم االجرا است و بخش 

عمده اى از بار ترافيكى شــهر را ساماندهى و 
پوشش خواهد داد.

 سرمايه گذار همچنان تمايلى ندارد
رئيس شوراى شــهر نهاوند در ادامه با توجه 
به اعالم امتياز و شــرايط خاص براى جذب 
سرمايه گذار و ايجاد پاركينگ، سرمايه گذاران 
هنــوز رغبتى نشــان نــداده و همچنان براى 
ايجاد توافق و راضى شدن آنها درحال رايزنى 

هستيم.
ملكــى 2 منطقه مهم شــهر از جمله ابوذر و 
آزادگان كه تردد  بيشــترى دارد و مركز شهر 
محسوب مى شــود را از نقاط درحال رايزنى 

براى ايجاد پاركينگ طبقاتى عنوان كرد.
رايزنى كه به نظر مى رســد سرمايه گذار تمايل 
چندانــى بــه موافقت با آن نــدارد و به گفته 
خودش با توجه به ارزش آورده سرمايه گذار، 
اين اقــدام و خروجى آن چنــدان به صرفه و 

جوابگو نخواهد بود.

همدان پيــام:  خبرنــگار  كبودراهنــگ-   
به مناســبت هفته بهزيســتى در شهرســتان 
كبودراهنگ بيش از 50 برنامه فرهنگى، هنرى 

و... برگزار شد.
رئيس بهزيستى شهرستان كبودراهنگ گفت: 
2/5 ميليارد تومان تسهيالت و كمك بالعوض 
براى تعمير و ساخت 61 واحد مسكونى افراد 
تحت پوشش بهزيستى شهرستان كبودراهنگ 
از سال گذشــته تاكنون هزينه شده كه از اين 
تعداد 41 واحد مســكونى ساخته و 20 واحد 

مسكونى تعمير شدند.
رضا جعفرى نيكو افزود: 9 باب واحد مسكونى 
تك معلولى و 2 معلولــى با پرداخت وام 40 
ميليــون تومان با ســود 4 درصد و ده ميليون 
كمك بالعوض بــه خانواده هاى تك معلولى 

و 30 ميليــون كمك بالعوض به خانواده هاى 
2 معلولى با حمايت خيرين در هفته بهزيستى 
افتتاح شــد كه از اين تعداد 4 باب در بخش 
مركــزى، 3 باب در بخش گل تپه و 2 باب در 

بخش شيرين سو بود.
وى ادامه داد: در بخش اشتغال زنان سرپرست 
خانــوار نيز واحد توليدى ماســك و گان در 
روستاى بشــيك تپه بخش شيرين سو در هفته 
بهزيســتى افتتاح شــد كه 20 زن سرپرست 
خانوار در اين واحد توليدى مشــغول به كار 
شدند، همزمان در سطح روستاهاى شرين سو 
بــراى 5 نفر از بانوان سرپرســت خانوار نيز 

اشتغال زايى انجام شد.
جعفرى نيكو خاطرنشــان كرد: 7 نفر از زنان 
سرپرســت خانوار گروه هميار نيز در شــهر 

كبودراهنــگ بــا دريافــت وام 40 ميليونى 
بالعوض با حمايت هاى خيرين صاحب شغل 
شدند و در شرايط فعلى كرونايى توليدات آنها 
نيز ماســك و گان است كه با ريشه كن شدن 
ويروس منحوس كرونــا توليد مانتو خواهند 

داشت.
وى در پايان به ديگر برنامه هاى هفته بهزيستى 
در شهرستان كبودراهنگ اشاره كرد و افزود: 
حضور در مزار مطهر شهدا، بازديد فرماندار 
از منزل مددجويان و دلجويى از آنها، بازديد 
فرمانــدار و برخى مســئوالن از كارگاه هاى 
توليدى موفق، سركشــى امام جمعه از واحد 
توليدى گروه هميار زنان سرپرســت خانوار 
و خانواده هاى تحت پوشش بهزيستى، ارائه 
ســبد غذايى به 80 خانوار هر كدام به مبلغ 

500 هزار تومان با كمك خيرين مددجويان 
تحت پوشــش بهزيســتى، حضور در نماز 

جمعه و... از جمله مهم ترين برنامه ها بود.

پاركينگ و ترافيك نهاوند 
گره نگشوده توسعه شهرى
■ به صرفه نبودن دليل بى ميلى سرمايه گذار در ايجاد پاركينگ طبقاتى

برگزارى بيش از 50 برنامه به مناسبت هفته بهزيستى در كبودراهنگ 

فرماندار درگزين:
كريدور شمال استان 
همدان يكى ازمهم ترين 
پروژه هاى ملى است
امينى-خبرنــگار  يوســف  ـ  درگزيــن   
همدان  اســتان  شــمال  كريدور  همدان پيام: 
يكــى از مهم ترين پروژه هاى ملى اســت و 
اين پروژه بــا پيگيرى هاى الزم درحال اجرا 
اســت و به زودى شــاهد بهره بردارى از اين 
پروژه خواهيم بود و بى وقفه پيگير پيشرفت 
پروژه هاى عمرانــى به ويژه در حوزه راه هاى 
شهرســتان هســتيم و در اين بــاره اقدامات 
مناسبى در سطح شهرستان انجام شده است.

فرمانــدار درگزيــن گفت: بهبود، توســعه 
و ايمنــى راه هــاى شهرســتان از مهم ترين 
اولويت هــاى كارى اســت و ضرورتــا اين 

مسير ها به عنوان مســير كريدور شمال استان 
بايد توسعه پيدا كنند. توسعه منطقه، معيشت 
و فعاليت هاى اقتصادى شهرســتان وابسته به 

حوزه راه هاست.
علي اصغر ناظرى پور با اشاره به پيگيرى هاى 
انجــام شــده بــراى ايجــاد گلخانه ها در 
شهرستان درگزين گفت: ساخت گلخانه ها با 
هماهنگى هاى استانى و شهرستانى انجام شده 
است و مشــكالتى را در انتقال گاز در فصل 
سرما و تحريم ها و ... داشتيم كه بدون توقف 

كار با موفقيت انجام شد.
وى ادامه داد: درباره شبكه برق كه از كارهاى 
اساســى و با اهميت بود با همكارى خوب 
برق اســتان و شهرســتان درگزين پروژه با 

پيشرفت قابل توجهى درحال اجرا است.
ناظرى پور افزود: همــه پروژه هاى اقتصادى 
شهرســتان درگزين با تمام قوا درحال انجام 
اســت و با وجود مشــكالت در عرصه هاى 

مختلف، با پيگيرى هاى كشــورى، اســتانى 
و شهرســتانى گلخانه 30 هكتارى و ســاير 

پروژه ها بدون تعطيلى درحال اجرا است.
وجــود  بــا  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وى 
ظرفيت هاى بســياى قوى كه در شهرســتان 
درگزين اســت اين شهرســتان با برنامه هاى 
كوتاه و بلندمدت مى تواند به قطب اقتصادى 
اســتان تبديل شــود و حركت به سوى اين 
ســمت درحال پيگيــرى و اقدامات خوبى 

انجام شده است.
ناظرى پور با اشــاره به پروژه عظيم گاودارى 
6 هزار رأسى شستا گفت: اين پروژه به عنوان 
يك پروژه ملى با سرمايه گذارى شركت شستا 
درحال ســاخت است و عمليات عمرانى آن 

آغاز شده است.
وى ميزان ســرمايه گذارى براى ساخت اين 
گاودارى را 3 هــزار ميليارد ريال اعالم كرد 
و افزود: با اجراى ايــن طرح براى 400 نفر 

به صــورت مســتقيم و 700 نفــر به صورت 
غيرمستقيم اشتغال ايجاد مى شود.

وى افــزود: اين طرح هم اكنــون در مرحله 
تســطيح زمين اســت كه با اتمــام عمليات 
تســطيح به يارى خداوند ساخت سالن هاى 

آن آغاز مى شود.
وى در ادامــه اظهار كــرد: به صورت مداوم 
پيگيــر عمليــات اجرايى اين طــرح عظيم 
اقتصادى در شهرستان هستيم تا مردم هرچه 

سريعتر از منافع اين طرح بهره مند شوند.
وى در پايــان افــزود: پروژه هــاى بــزرگ 
اقتصادى شهرســتان فعال هســتند و سراسر 
شهرستان به كارگاه توليد و فعاليت اقتصادى 

تبديل شده است.
شــايان ذكــر اســت ايــن طــرح در روســتاى 
ــن در  ــتان درگزي ــع شهرس ــنقرآباد از تواب س
ــال  ــار درح ــاحت 60 هكت ــه مس ــى ب زمين

ســاخت اســت.
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پشت پرده مازاد معلمان 
 دانشگاه فرهنگيان را رو به تعطيلى برده بودند تا آموزش و پرورش 
را به بخش خصوصى واگذار كننــد اما رهبرى نظام و مجلس جلوى 
اين كار ايســتادند و مقاومت كردند. برنامه ششــم توسعه به شدت با 

خصوصى سازى مخالفت مى كند.
به گزارش ايسنا، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در برنامه تلويزيونى 
گفت: نبود امكان مديريت مدرســه پس از سن 45 سالگى افراد، مغاير 
اصول قانون اساسى است، متأسفانه اين موضوع به مدارس بخشنامه شده 
است. به هر دليلى اين بخشنامه صادر شده باشد، خالف قانون و مغاير 
با اصول قانون اساسى است، نمى توانيم كسى را محدود كنيم. در قانون 

مديريت خدمات كشورى شرايط مديرها اعالم شده است.
حميدرضا حاجى بابايــى درباره كمبود 197 هزار نيروى انســانى در 
آموزش و پرورش كه در اين برنامه مطرح شد نيز گفت: به نظر بنده با 
عدد و رقم باالى 250 هزار كمبود معلم داريم. معتقديم در يك مدرسه 
500 دانش آموزه 3 نفر معاون و معاون پرورشــى و آموزشى كم است؛ 
اينها جزو كادر آموزش محســوب مى شوند نه كادر ادارى. متأسفانه در 
سال هاى اخير معاون پرورشى و آموزشى كاهش يافته و 500 دانش آموز 
را در اختيار يك مدير قرار مى دهيم و وى متوجه نمى شود كه دانش آموز 

كجاى ساختمان است.
وزير اســبق آموزش و پرورش افزود: سال 1392 وقتى آقاى فانى وزير 
آموزش و پرورش شــد، مكرر مصاحبه كــرد كه 350 هزار معلم مازاد 
داريم. حتى در تلويزيون پيشــنهاد داد كه تعدادى را به وزارتخانه هاى 
ديگر منتقل كنيم؛ زيرا برايشــان جا نداريم. چطور مى شــود در 8 سال 
يك مرتبه 350 هزار معلم مازاد به 250 هزار كمبود معلم تبديل مى شود؟

نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى افزود: از همه مهمتر 
كمبود 197 هزار معلم از كجا جبران مى شود؟ خريد خدمات، واگذارى 
به بخش خصوصى و ... كه باالترين ضربه را به سيســتم آموزشى وارد 
كرده است؟ چه چيزى موجب بروز اين مشكالت شد؟ چرا در 8 سال 
گذشته معلمان را بازنشسته كردند و به جاى آنها نيرو استخدام نكردند؟ 
وزرايى كه از سال 92 روى كار آمدند موجب بروز اين مشكالت بودند.

بى توجهى بانك مركزى موجب افزايش 
قيمت ها شده 

 بى توجهى و نبود كنترل نرخ شناور مديريت شده ارز از سوى بانك 
مركزى به باال رفتن قيمت ارز و تأثير آن بر روى سطح عمومى قيمت ها 

منجر شده است.
سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با جام جم آنالين با اشــاره به اينكه براى حل مشكل اقتصاد و كاهش 
قيمت ها نيازمند برنامه منسجم و منظم هستيم، افزود: تصميمات مقطعى، 
موردى و منفعل وضع اقتصاد را مانند اكنون مخدوش مى كند. نرخ ارز 
وقتى اين طور يله و رها است و بانك مركزى به وظيفه قانونى خود عمل 

نمى كند بايد شاهد افزايش نرخ كاالها و فشار بر جامعه باشيم.
محمدمهدى مفتح در ادامه گفت: براى به سامان آوردن قيمت ها در بازار 
نيازمند برنامه جامع با ابعاد متفاوت هستيم تا با قاطعيت و نظم اجرايى 
شــود. نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
مجلس در تدارك طرحى براى تضمين تأمين كاالهاى اساسى و اقشار 
آسيب پذير با قيمت مناسب است، گفت: در تالش هستيم اين طرح با 

قيد فوريت هرچه سريعتر در صحن علنى مجلس مطرح شود.

پاسخ وزارت خارجه به ادعاى يك نماينده 
درباره واگذارى جزيره كيش

 اظهارات نماينده مردم شــازند در مجلس شوراى اسالمى مبنى بر اينكه بنا 
بوده اختيارات جزاير ايرانى به چين واگذار شود، از اساس كذب است.

به گزارش روابط عمومى وزارت امور خارجه كه با انتشار اطالعيه اى در واكنش 
به اظهارات احمدى بيغش، اين گونه ادعاهاى بى اساس را ضربه شديدى به منافع 
ملى جمهورى اســالمى ايران دانست و با اشــاره به پيامدهاى  اظهارنظرهاى 
غيرمســئوالنه، از هيأت رئيسه محترم مجلس شوراى اسالمى خواست نسبت 
به اين گونه موارد رســيدگى شايسته انجام شود.روابط عمومى وزارت خارجه 
در ادامه، تصريح كرد: سند همكارى هاى 25 ساله با چين كه از اعتماد عالى و 
روابط جامع راهبردى ميان 2 كشور جمهورى اسالمى ايران و جمهورى خلق 

چين حكايت دارد، افتخارآميز و در راستاى منافع ملى است.

توافق ترامپ نمى تواند جايگزين برجام باشد
 مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا ضمن تأكيد بر لزوم حفظ برجام 
تصريــح كرد كه هيچ دولتى در آمريكا نمى تواند جايگزين مناســبى براى اين 
توافق هســته اى ارائه دهــد. به گزارش فارس، جوزپ بورل روزگذشــته در 
پيامــى توييترى بار ديگر با تأكيد بر لزوم حفــظ برجام تأكيد كرد كه به عنوان 

هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام به وظيفه خود ادامه خواهد داد.
وى همچنين در نشســت گفت وگوهاى مديترانه (MED٢٠٢٠) ايتاليا گفته 
بود: ببينيد، بدون اين توافق، ايران همين حاال مى توانســت(قدرت) هســته اى 
شود. همين حاال هم ايران مى تواند قدرت هسته اى باشد و در منطقه اى كه ديگر 
نيازى به بى ثباتى بيشــتر ندارد، يك عامل بى ثباتى داشته باشد. بورل ادامه داد: 
«برجام فقط يك توافق هسته اى نبود كه طبق آن ايران موظف شود پيشرفت هاى 

هسته اى خود را متوقف كند بلكه «يك چيز در قبال چيز ديگر» بوده است.

اعتراف به شكست مقابل ايران 
بهتر از الف هاى احمقانه است

ــارات  ــه اظه ــش ب ــى در واكن ــت مل ــى امني ــوراى عال ــر ش  دبي
وزيــر امــور خارجــه آمريــكا گفتــه اســت كــه اعتــراف بــه شكســت 
ــتوانه  ــه و بى پش ــاى احمقان ــر از الف ه ــد بهت ــران قدرتمن ــل اي مقاب

اســت.
بــه گــزارش ايرنــا، علــى شــمخانى روز گذشــته در حســاب كاربــرى خــود 
در توييتــر نوشــت: مايــك پمپئــو وزيــر امــور خارجــه آمريــكا گفتــه اســت 
مــا در قبــال ايــران از اســاس تغييــر رفتــار داده ايــم، چــون برابــر آنهــا فقــط 

ــه مماشــات. قــدرت جــواب مى دهــد ن
وى اظهــار كــرد: بيــش از 40 ســال اســت كــه همــه قــدرت خــود را بــراى 

شكســت ايــران بــه كار بــرده امــا همچنــان نــاكام هســتيد.

آگهـى مناقصـه

شهردارى منطقه2 همدان        

مبلغ برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين شركت در مدت پيمان
مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين انجام تعهدات رتبه پيمانكار 
(ريال)

ساماندهى رودخانه حصار 1
حاج شمسعلى 

حداقل پايه 5  حقوقى 6700/000/000 ماه14/000/000/000
رشته  آب

ده درصد كل مبلغ پيمان

پياده روسازى و 2
جدولگذارى بلوار مصيب 

مجيدى

حداقل پايه 5  حقوقى 4270/000/000 ماه5/400/000/000
رشته  ابنيه

پنج درصد كل مبلغ پيمان

تهيه و اجراى آسفالت 3
با دستگاه فينيشرسطح 

منطقه دو

حداقل پايه 5  حقوقى 61/445/000/000 ماه28/900/000/000
رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

تهيه و اجراى آسفالت  4
دستى سطح منطقه سه

حداقل پايه 5  حقوقى 6720/000/000 ماه14/400/000/000
رشته راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

شهردارى منطقه 2 همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير ، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از 
پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ 99/04/29  تا 99/05/08  به آدرس : همدان، خيابان 

تختى مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه :

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه2  از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10روز خواهد بود . 
( پايان وقت ادارى08 /99/05 )

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 
عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدى كه ميبايستى به شماره 
حساب IR 150600740501103331333002 شهردارى منطقه 2همدان نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران  واريز گردد ميباشد. 

4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 
بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد . 

5- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد . 
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد . 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار ميباشد . 
8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامال تى شهردارى ميباشد .
9-تضمين افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

* بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 
آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهاى عمومى شهردارى منطقه 2 همدان مى باشد.
11- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 05/08 /99 ساعت 17 واقع در  شهردارى مركزى خواهد بود .(حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع 
است)

13- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نماييد ،ضمنا جهت اطالع از ساير شرايط تكميلى به اسناد مناقصه مراجعه 
گردد.

14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير ميباشد .

 (م الف 534)

 نماينده نيشــابور در مجلس آخرين 
وضعيت بررســى طرح استيضاح هيأت 

رئيسه پارلمان را تشريح كرد.
نماينــده نيشــابور در مجلس شــوراى 
با  تســنيم،  با  گفت وگــو  در  اســالمى 
اشــاره به آخرين وضعيت بررسى طرح 
اســتيضاح هيأت مجلس، گفت: گروهى 
از نمايندگان مجلس هستيم كه همچنان 
اصرار داريم اين اســتيضاح انجام شود 
هر چند پس گرفتن امضا براى استيضاح 
و پرســش در همه مجالــس باب بوده 
و قطعــًا در مجلس يازدهــم هم وجود 

خواهد داشت.
هاجر چنارانى درباره دليل كليد خوردن 
طرح اســتيضاح، ادامه داد: در جانمايى 
نماينــدگان در كميســيون ها يكســرى 
مديريت هــا انجام شــد كه يــك نوع 
مهندســى انتخاباتى بود، به همين دليل 
ما اين اســتيضاح را كليد زديم و به اين 

روند اعتراض داشتيم.
وى با تأكيد بر اينكه يكســرى اتفاقات 
در بحث كميسيون ها در مجلس يازدهم 
اتفاق افتاد كه در هيچ دوره اى از مجلس 
اتفاق نيفتــاده بود، افزود: حدود 25 نفر 
از نماينــدگان اصرار دارند كه اين طرح 
انجام شــود. تاكنون جلســه اى با هيأت 
رئيســه مجلس براى بحث درباره طرح 

نداشته ايم. استيضاح 
 حواشى مجلس يازدهم 

تا توصيه هاى مقام معظم رهبرى
نماينــدگان مجلــس يازدهم شــوراى 
اســالمى كه بــراى انتخابــات رئيس و 
هيأت رئيســه مجلس، پس از انتخابات 
فعاليــت خــود را آغاز كــرده بودند با 
انتخابــات در ميان اعضاى فراكســيون 
اكثريت انقالب اســالمى در ميان خود 
كردند  انتخاب  را  يازدهم  مجلس  رئيس 
تــا در روز انتخابــات اصلى در صحن 
علنى مجلس تنها يك منتخب فراكسيون 

اكثريت اصولگرايان كانديد شود. 
قاليباف بــا پيروزى رقابــت ميان خود 
و نماينــده همدان در اين فراكســيون، 
در صحــن علنى مجلس بــا كناره گيرى 
حاجى بابايــى- اصلى ترين رقيب خود- 
به صــورت قاطع بر كرســى رياســت 

مجلس نشست. 
قاليبــاف بــا وجــود طرفــداران خود 
مخالفانى نيــز در مجلس و بدنه دولت 
طيــف  از  تنهــا  وى  مخالفــان  دارد. 
اصالح طلب نبوده و شاهد آن بوديم كه 
يازدهم  مجلس  در  اصلوگرايــان  برخى 
در مخالفت بــا قاليباف تالش مى كردند 
كه تا وى در انتخابات رياســت مجلس 
رأى نياورد و از اين رو نيز با ديگر رقبا 
از جمله حاجى بابايى دســت به ائتالف 

زده بودند.
مجلــس يازدهم به دليــل اجتماع برخى 
كم تجربه  و  جديدالــورود  نماينــدگان 
با برخى افــراد تندرويى كــه اعمال و 
رفتار پوپوليســتى و عوام گرايانه خود را 
به عنوان اهــداف انقالبى مطرح مى كنند، 
تاكنون نشــان داده اســت كه مســتعد 
شــكل گيرى جريان هاى حاشيه اى بوده 
 اســت. اين درحالى اســت كــه رئيس  
جديدالورود ها  از  يكى  خود  نيز  مجلس 
اســت و تاكنون نتوانســته حواشــى را 
كنترل كند، اگر خود او را يكى از عوامل 

اين حواشى ندانيم!
همان طــور كه شــاهد ايــن بوديم كه 
در يك مــاه ابتدايى آغــاز به كار مجلس 
طرح هــاى اســتيضاح كابينــه  دولــت 
و  رسيد  رئيس جمهور  خود  به  دوازدهم 
با حاشــيه هاى فراوانى از جمله توهين 

بــه وزير امور خارجــه در صحن علنى 
مجلس ادامه پيدا كرد.

اين حواشــى كه در هفته هــاى اخير به 
اوج خــود رســيده بود بــا توصيه هاى 
مقام معظم رهبرى در جلســه اى خطاب 
بــه نماينــدگان مجلــس يازدهم، كمى 
ســير نزولى پيدا كرده است. با اين حال 
طبق گزارش منتشرشــده از    مهر،   ناصر 
موســوى الرگانى، در صفحه شــخصى 
خود خبر داد كه در جلسه هفته گذشته 
مجلس طرح  پرســش از رئيس جمهور 
را با 196 امضا به رئيس مجلس تحويل 

داده شده است.
 استيضاحى ها اين بار

 به دنبال رئيس خود 
يكــى ديگر از حواشــى پيرامون مجلس 
يازدهم كه تاكنون چنــدان قوت نگرفته 
 اســت، بحث اســتيضاح خود قاليباف و 
هيأت رئيسه مجلس است. ابتداى همين 
مــاه بود كه پــس از انتخابــات اعضاى 
كميســيون ها و اعضاى هيأت رئيسه آنها 
اعتراضاتــى در ميان نماينــدگان مجلس 

شكل گرفت.
اعتماد آنالين در همين بين گزارشــى به 
نقل از يك نماينده كه نامش هم ذكر نشده 
بود، نوشت: تعداد امضاكنندگان استيضاح 
هيأت  رئيســه مجلس به صد نفر رسيد و 
پيش بينى مى شود از اين تعداد نيز بگذرد.

 چيدمان خاص نمايندگان در كميسيون ها 
و مداخلــه برخى اعضاى هيأت  رئيســه 
در انتخابات هيأت  رئيســه كميســيون ها 
عمده ترين دليل اين اســتيضاح ذكر شده 

است. 
وى گفــت: قطعــا رفتــار اين چنينى در 
انتخابات ســال دوم  هيأت  رئيســه تأثير 
به ســزايى خواهد گذاشــت و بسيارى از 
افــراد مؤثر در اجراى اين شــيوه حذف 

خواهند شد.
 وى افــزود: قــرار بود رئيــس  مجلس 
هركارى مى كند با نمايندگان  مشورت كند 
و نظر استمزاجى آنها را بگيرد؛ اما اين كار 

نشد.
حاشــيه هاى جلسه هفته گذشته مجلس، 
اختالفات  تشــديد  براى  گمانه زنى هاى 
ميان نمايندگان و هيأت رئيســه مجلس 
و حتى اقــدام نمايندگان به اســتيضاح 
اعضــاى اين هيأت را بيش از گذشــته 

مى كند. محتمل تر 
در جلســه هفته گذشــته، الياس نادران 
نماينده تهران در مجلس در اعتراض به 
دخالت هيأت رئيســه در نحوه انتخاب 
اعضاى كميســيون ها گفــت: به هيأت 
رئيســه اختيار داده شــده تا به تعدادى 
كه بخواهد سقف كميسيون ها را كاهش 
يا افزايش دهد؛ تعداد و كميســيون هاى 
آن نيز معلوم نيســت. مشــاغل اعضاى 
منتخب كميســيون ها هيــچ ارتباطى به 
رئيسه  هيأت  ندارد،  مربوطه  كميســيون 
با وجود ســوگند خوردن براى رعايت 
بى طرفــى، اين بند را بــا هدف خاص 
تعيين كرده تا ايــن افراد را به عضويت 

كميسيون هاى مختلف درآورد.
نماينده مردم همدان در مجلس در تذكر 
شــفاهى خطاب به هيأت رئيسه گفت: 
وقتى عزيزى در هيأت رئيســه مجلس 
مى نشيند، حتى اگر يك كميسيون از نظر 
تايپى اشــتباهى داشته نبايد در مقابل 80
ميليون نفر اعالم كنند، كميســيون برنامه 
و بودجــه از صبح همه چيز را اشــتباه 
داده اســت! اگر قرار باشــد من تخلف 
آئين نامــه اى از هيأت رئيســه بگيرم از 
ساعت 8 صبح تا يك بعداز ظهر بگويم 
باز پر نمى شود؛ شما در روز صد تخلف 

مى كنيد ما نمى گوييم و قرار هم نيســت 
بگوييم؛ سپس شما اشتباه يك تايپيست 
كه جاى اول و دوم را اشتباه نوشته است 
و همان ابتداى صبــح هم خدمت آقاى 
است؛  اين  اشــتباه  كه  نوشتم  اميرآبادى 

اين چه طرز برخورد است.»
من  داد:  ادامه  حاجى بابايــى  حميدرضا 
همــان  از  يكشنبه(هفته گذشــته)  روز 
هيأت  تخلفات  تمام  ســاعت نخســت 
رئيســه را تذكر مى دهــم، ببينيد تا ظهر 
چند تذكر مى شود. ما شما را نفرستاديم 
آن باال كه هرچه دلتان خواســت بگوييد 
و  است  اسالمى  شــوراى  مجلس  اينجا 
بايد شــأن نمايندگى حفظ شــود، اينجا 
خيابان نيســت كــه هر طــورى دلتان 
آخرين بارتان  اين  كنيد،  رفتار  مى خواهد 
باشد كه به يك نماينده و يك كميسيون 

اين چنين توهين مى كنيد!
ميرتاج الدينى  ســيدمحمدرضا  همچنين 
نماينده تبريز در مجلس شوراى اسالمى 
به  گفت:  مجلــس  رياســت  به  خطاب 
ســوگندى كه ياد كرده اند عمل كنند تا 

اختالفى در صحن ايجاد نشود.
طوفان نمايندگان عليه هيأت رئيسه هنوز 
آرام نشــده بود كه مهرداد ويس كرمى 
در تذكرى شــفاهى گفت: در واگذارى 
وقت به افراد عدالت نمى شــود؛ پيش از 

آنكه شــما بر جايگاه هيأت رئيسه تكيه 
بزنيد، قرار بــود نماينده و نماينده تر در 
مجلس شوراى اســالمى نداشته باشيم. 
زمانى كه شما رأى جمع مى كرديد همه 
نمايندگان را مى شــناختيد اما اكنون تنها 
چندين افراد شــاخص را مى شناســيد. 
بنــده به همين دليــل مى گفتم كه رئيس 
مجلس شــوراى اســالمى بايد ســابقه 
نمايندگى داشــته باشــد. رئيس مجلس 
نبايد شخصيت كاريزماتيك داشته و كل 

جلسه را به خود اختصاص دهد.
 شرايط استيضاح رئيس مجلس 
بــه موجب مــاده 26 آئين نامــه داخلى 
هــرگاه  اســالمى  شــوراى  مجلــس 
نماينــدگان بــه كيفيت اداره جلســات 
يا ســاير امــور مجلس و نحــوه ايفاى 
وظايــف رئيس يا ســاير اعضاى هيأت 
رئيســه معترض باشــند، مى توانند طى 
تقاضاى كتبى با امضاى حداقل 25 و يا 
به  درخواست كميسيون تدوين آئين  نامه 
داخلى مجلس، تشــكيل هيأت رسيدگى 
بــه اعتراضــات، مركــب از رؤســاى 
كميســيون هاى تخصصــى و اعضــاى 
كميسيون تدوين آئين نامه داخلى مجلس 

را درخواست كنند.
كميسيون تدوين آئين نامه داخلى مكلف 
اســت ظرف 3 روز نســبت به تشكيل 
هيأت رســيدگى به اعتراضــات، اقدام 
نمايد. هيأت اخير مكلف اســت ظرف 
ده روز بــا حضــور 3 نفــر از منتخبان 
معترضــان، به موضوع رســيدگى كند. 
درصورتى كــه اكثريت اعضاى هيأت بر 
عــدم صالحيت فرد مورد اعتراض رأى 
دادنــد، عضويت وى در هيأت رئيســه 
تعليــق مى گــردد. گــزارش هيأت در 
اين باره در جلسه غيرعلنى مورد بررسى 
قرار مى گيرد و در نخستين جلسه علنى 

مجلس بدون بحث به رأى  گيرى گذاشته 
مى شــود. درصورت رد عدم صالحيت، 
عضــو مزبور به كار خــود ادامه خواهد 
داد و در غير اين  صورت از سمت خود 
مســتعفى شناخته مى شود و حق شركت 

در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.
در شرايط فعلى كشور و اهميت وحدت 
و همكارى 3 قوه، از ســوى ديگر نياز 
اســت كه مجلس شوراى اسالمى به دور 

از حواشى براى عملكرد بهتر باشد. 
با اين حال، شــاهد آن هستيم كه برخى 
حواشى فعلى مجلس را مخالفان رياست 
قاليبــاف در زمــان پيــش از انتخابات 
رياســت مجلس درصورت پيروزى وى 
پيش بينــى مى كردند. از عمده داليلى كه 
برخى نماينــدگان حاجى بابايى را گزينه 
 بهترى نســبت به قاليباف مى دانســتند، 
ابتدا تجربه باالى وى در مجلس و دوم 
رقابت قاليباف با حســن روحانى بر سر 
رياســت جمهورى در ادوار گذشــته و 

حتى انتخابات آتى بوده است.
يكــى ديگــر از ايــن داليــل مخالفت 
شــخصيت  وى  رياســت  با  نمايندگان 
قاليباف  فرمانده گونــه   و  كاريزمايتــك 
اســت كه نماينــده خرم آبــاد در تذكر 
شــفاهى هفته گذشته خود به اين مسأله 

اشاره و انتقاد كرد.

نوك پيكان استيضاح 
مجلس يازدهم 

اين بار به سمت رئيس خود
■ حاجى بابايى: ما شما را نفرستاديم آن باال كه هرچه دلتان خواست بگوييد اينجا 

مجلس است، نه خيابان!
■ آخرين وضعيت استيضاح هيأت رئيسه مجلس از زبان يك نماينده

شاهد آن هستيم كه برخى 
را  مجلس  فعلى  حواشى 
قاليباف  رياست  مخالفان 
در زمان پيش از انتخابات 
رياست مجلس درصورت 
پيش بينى  وى  پيــروزى 

مى كردند

تخمين زده شده تاكنون 25 ميليون ايرانى 
به كرونا مبتال شدند

 در گزارشى كه از وزارت بهداشت به دستم رسيده اين آمده است 
كه تخمين زده مى شــود در 150 روز اخيــر 25 ميليون ايرانى به اين 
ويروس مبتال شده اند و بيش از 200 هزار نفر در بيمارستان ها بسترى 
بودند و حدود 14 هزار نفر جان خود را از دست داده اند و 30 تا 35

ميليون نفر ديگر در معرض ابتال خواهند بود.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا با 
بيان اينكه شرايط ما شرايطى است كه ايمنى جمعى و واكسن براى اين 
ويــروس وجود ندارد، گفت: اگر اين گزارش را مبنا قرار دهيم تعداد 
بسترى ها 2 برابر عدد فعلى، 200 هزار نفر خواهد بود كه در 150 روز 
اخير شاهد بوديم. ما بايد خود را از لحاظ تخت و امكانات آماده كنيم 

كه با شرايط آينده مقابله كنيم.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى تأكيد كرد: از هر هزار نفر 
طبق ايــن گزارش 500 نفر متوجه ابتال نمى شــوند، حدود 350 نفر 
عالئم خفيف دارند و 150 نفر ممكن اســت نياز به بسترى پيدا كنند. 

پس ما چند ميليون نفر ديگر را براى بسترى احتماال در پيش داريم.
وى تأكيد كرد: در موج دوم ترس از كرونا ريخته شد و مردم به زندگى 
عادى بازگشتند، آن هم به آداب و رسومى كه الاقل تا پايان سال بايد 
ترك كنيم. بيماران بدون عالمت نيز از مشكالت اين بيمارى است و 
اين ها بزرگ ترين مشــكل را ايجاد مى كنند و بيشترين انتشار ويروس 
متعلق به همين دسته است كه هم زمان طوالنى ترى سرايت دهندگى 

دارند و هم با حجم بيشترى ويروس را منتقل مى كنند.
رئيس جمهور با بيان اينكه 5 دارو در اختيار ماســت تا با كرونا مقابله 
كنيم، اظهار كرد: از همه عزيزانى كه در اين زمينه كار مى كنند، تشكر 
مى كنيم و اميدواريم براى واكســن هم به نتيجه برسند. در شرق آسيا 
اين بيمارى ســريع تر جمع شده و مشكل راحت تر حل شده است و 
دليلش اين است كه آنان تجربه سارس را در 2003 و بعد آنفوالنزاى 
خوكى و مرغى را پس از آن داشــتند و مــردم هم اطاعت خوبى از 
دستورالعمل هاى پزشكى انجام داده و هيچكس هم بيمارى و ابتاليش 

را مخفى نمى كرده است.
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برگزارى مرحله دوم پويش ايران همدل از روز عيد غدير
ــر در سراســر  ــد غدي ــران همــدل از روز عي ــه دوم پويــش اي ــزارى مرحل ــى(ره) از برگ ــام خمين ــداد ام ــه ام  رئيــس كميت

ــر داد. كشــور خب
ــود و در  ــز ب ــرح موفقيت آمي ــن ط ــه نخســت اي ــت: مرحل ــدل گف ــران هم ــش اي ــزارى پوي ــاره برگ ــارى درب مرتضــى بختي
اســتان هاى مختلــف كشــور اجرايــى شــد بــه هميــن دليــل مرحلــه دوم آن را نيــز در تمامــى اســتان ها از روز عيــد غديــر تــا 

پايــان مــاه صفــر اجرايــى خواهيــم كــرد.
وى گفــت: پويــش «ايــران همــدل» بــا هــدف كمــك و هميــارى مــردم بــراى شكســت كرونــا و دســتگيرى و گره گشــايى از 

نيازمنــدان شــكل گرفتــه اســت، همــه مــردم و خيريــن و نيكــوكاران ايــران مى تواننــد در ايــن پويــش شــركت كننــد.
بــه گــزارش مهــر، رئيــس كميتــه امــداد تأكيــد كــرد: دربــاره چگونگــى مشــاركت مــردم و همچنيــن خيريــن و نــوع كمك هــاى 

مردمــى نقــدى و غيرنقــدى بــه زودى اطالع رســانى دقيقــى انجــام مى شــود.

واريز بيمه بيكارى كرونا براى 90 درصد مشموالن
جاماندگان با 1420 تماس بگيرند

 معــاون بيمــه اى ســازمان تأميــن اجتماعــى بــا بيــان اينكــه بيــش از 90 درصــد افــراد ثبت نــام شــده، مقــررى بيمــه بيــكارى 
ايــام كرونــا را دريافــت كرده انــد، گفــت: افــرادى كــه هنــوز ايــن مقــررى را دريافــت نكرده انــد، مى تواننــد بــا شــماره 1420 

ــاس بگيرند. تم
ــا در ســامانه  ــام كرون ــكارى اي ــررى بيمــه بي ــراى دريافــت مق ــر ب ــان اينكــه حــدود 870 هــزار نف ــا بي ــرداد قريــب ب مه
ــراى  ــاه ارســال، شــماره شــباى واجديــن دريافــت و ب ــه وزارت رف ــد كــه اســامى نهايــى ب ــام كــرده بودن ــوط ثبت ن مرب
ــز  ــن و ارديبهشــت ماه واري ــى اســفند، فروردي ــراى 20 روز پايان ــررى ب ــن مق ــرد: اي ــار ك ــه دارى ارســال شــد، اظه خزان

شــد.
وى در گفت وگو با ايسنا افزود: بيش از 90 درصد افرادى كه ثبت نام كرده بودند اين مقررى را دريافت كرده اند.

حضور رئيس سازمان زندان ها در زندان مركزى 
همدان

دست در دست شهد
 براى دستگيرى از زندانيان

 رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور در دومين 
ســفر اســتانى از زندان مركزى همدان بازديد و با زندانيان اين مركز 

به صورت چهره به چهره ديدار و گفت وگو كرد.
محمدمهدى حاج محمدى همچنين در جمــع كاركنان زندان گفت: 
فلسفه و مأموريت اصلى در امر زندانبانى دستگيرى از بندگان گرفتارى 

است كه چند صباحى ميهمان ما هستند.
وى در ادامه با درود به روح بلند شهيد چيت سازيان، تصريح كرد: اين 
شــهيد در همان مقطع دفاع مقدس در راستاى فرهنگ سازى اهداف 

بلند انقالب به زندان مى آمدند.
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور ضمن درود 
به روح بلند شــهيد الجوردى، عنوان كرد: بايد از آن بزرگوار كمك 

بگيريم و به زندانبانى افتخار كنيم.
حاج محمدى ضمن قدردانــى از زحمات مديركل زندان هاى همدان 
عنوان كرد: اين مجاهدت ها در جهت فراهم ساختن زيرساخت هايى 
براى ســالمت جســمى مددجويان كه زمينه اى براى هدف اصلى كه 

تربيت آنها است، باشد.
وى با تأكيد بر اينكه مأموريــت اصلى در زندانبانى اصالح و تربيت 
مددجويان است، گفت: خوب است كه اهل كار نو و خالقيت باشيد 
و تمام امتيازات و ارفاقات بايد در مسير برنامه تربيتى باشد و اگر قرار 
اســت امتيازى لحاظ شود بايد به كسى داده شود كه مشغول است و 

مى توان روى آن برنامه ريزى كرد.
 حاج محمدى سرزده از زندان همدان بازديد كرد

حاج محمدى به همراه رضا كيان منش راد، جانشــين و مشاور رئيس 
ســازمان، مهدى فراهانى سرپرست معاونت قضايى، اجراى احكام و 
امور مجلس، حميد اســدى مديركل حفاظت و اطالعات و عليرضا 
بابايى مدير كل حوزه رياســت و روابط عمومى ســازمان به صورت 
ســرزده از زندان همدان بازديد و عالوه بر گفت وگــو با زندانيان ه 
اقدامات عمرانى گسترده در اين زندان را نيز مشاهده كرده و در جريان 

امور قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل زندان هاى همدان، حاج محمدى 
در اين ديدار اقدامات درحال انجــام زندان همدان را نمونه يك كار 
جهادى عنوان كرد و گفت: اين اقدامات براى كشــور و به ويژه براى 
زندانبانى كشــور الزم است تا بتوان شــاهد ارتقا در عرصه اصالح و 

تربيت باشيم.
وى در جمع كاركنان زندان مركزى همدان با بيان اينكه مراقبان، مربيان 
تربيتى هســتند، اظهار كرد: شما كه مربيان امور تربيتى هستيد بايد به 

شغل زندانبانى افتخار كنيد.
وى افزود: امر اصالح و تربيت و تحقق مدرســه نيكى ها در زندان در 

گرو وجود مؤثر مراقبان امور تربيتى و تأمينى است.
 رئيس ســازمان زندان ها با ذكر رواياتــى از معصومين(ع) به قدر و 
منزلت مربيان تربيتى در آموزهاى دينى و تربيتى دين مبين اســالم و 

جايگاه رب و مربى عالميان بودن خداوند اشاره كرد. 
وى همچنين با اشاره به مأموريت هاى اصلى سازمان بيان كرد: برنامه 
اصلى ما در حوزه سالمت و اصالح و تربيت است؛ بنابراين نياز است 

در اين راستا توجه ويژه اى صورت پذيرد.
در پايــان اين بازديد كه پژمان پروين مديــر كل زندان هاى همدان و 
جمعى ازمسئوالن ستادى اداره كل و كاركنان زندان همدان و دادستان 
مركز استان نيز حضور داشــتند، رئيس سازمان در جمع همكاران، با 
توسل به روح بلند شهيد چيت ســازيان بيان كرد: اين شهيد بزرگوار 
براى يارى دين خداوند از بيــن زندانيان يارگيرى مى كردند و جمله 
بســيار حكمت آمــوزى هم دارند كــه «زمانى ما مى توانيم از ســيم 
خاردارهاى دشــمن عبور كنيم كه توانسته باشيم از سيم خاردارهاى 

نفس عبور كنيم.»
وى همچنيــن با قدردانى از مدير كل زندان هاى همدان از ايشــان به 
عنوان مديرى پرتالش و باانرژى ياد كرد و از اقدامات بسيار گسترده 
عمرانى اين زندان كه در راســتاى فراهم كردن زيرســاخت ها براى 
برنامه هاى تربيتى اســت نيز به عنوان اقدامات جهادى نام برد و عنوان 

كرد: به كار زندانبانى كه كار تربيتى است افتخار كنيد.
وى افزود: انصافاً جا دارد خدا قوت ويژه بگويم به برادر عزيزم جناب 
آقاى پروين كه بســيار باانرژى و بانشــاط تالش مى كنند و ان شاءا... 
اين جهادها، تالش ها و مجاهدت هاى ايشــان در جهت فراهم شدن 
زيرساخت هاى الزم براى سالمت جسمى مددجويان باشد و همچنين 
زمينه اى باشــد براى تربيت مددجويان كه هدف اصلى است. خداوند 
به زحمات ايشــان بركت دهد و به شما هم جا دارد تبريك بگويم كه 

با اين مدير پرتالش كار مى كنيد و جاى شكر دارد.
حاج محمدى در اين بازديد كه 6 ساعت به طول انجاميد از بخش هاى 

مختلف اين مركز و طرح هاى عمرانى بازديد كرد.
گفتنى است در اين بازديد رئيس سازمان و همراهان، ناهار را در جمع 

زندانيان و به همراه آنان صرف كردند.

آسيا: وضعيت بازار طبيعى نيست
 اينم از صدقه سرى كروناست!!

آفتاب: راز رشد اقتصادى چين در سال سقوط
 از اثرات مغز خفاش خوردنه!!

ايرنا: كرونا كوتاه نمى آيد
 احتماال چون ماسك زديم باهامون لج كرده!!

خراسان: هزارتوى فروش سهام عدالت 
 بدون شرح!!

جوان: نگاه چپ كرونا به كودكان
 مى خواد از در دوستى باهاشون وارد بشه!!

صداى اصالحات: بورس ايران عاقبت َشر مى شود
 مراقب باشين زياد سر به سرش نذارين!!
ايران ورزشى: توپ را مى بينم انگيزه مى گيرم 

 توپ چهل تيكه يا توپ طاليى؟!
آرمان ملى: يك وجب خاك ايران رو به چين نمى دهيم

 هنوز ويروسى كه بهمون دادن رو پس نداديم بهشون!!
همدان پيام: كرونا در نبود خالقيت درآمدها را مى خورد

  يه ليوان آبم روش!!
ايسنا: سايه سنگين كرونا در برزيل

 فعال چترشو آورده، سايه تو راهه!!
آرمان ملى: بازيافت و اتوكشى ماسك هاى مصرف شده

 حتما مى خواستن مجلسى ترش كنن!!
مردم ساالرى: اخطار جدى به كره جنوبى

 بدون شرح!!
كيهان: مجلس براى حل مشكالت مردم نقشه راه دارد

 حتما مى خواد آنالين مشكالتشونو حل كنه!!
ابتكار: بى رمقى بانك ها در جذب نقدينگى

 احتماال پوالشون تموم شده دارن احساس ضعف مى كنن!!

صدور بيش از 9 هزار مجوز سقط درمانى 
در سال 98

 كارشناس معاينات بالينى ســازمان پزشكى قانونى اعالم كرد كه 
ســال گذشته 9 هزار و ده مورد مجوز ســقط درمانى در كشور براى 

متقاضيان صادر شده است.
آســيه جعفرى افزود: در سال گذشته 12 هزار و 280 مراجع  كننده به 
پزشكى قانونى براى سقط درمانى داشتيم كه از اين تعداد مراجعه كننده 
براى 8 هــزار و 361 مورد به دليل ناهنجارى هاى جنينى و 649 مورد 

هم براى داليل مادرى مجوز سقط درمانى صادر شد.
وى ادامه داد: در سال گذشته همچنين در مجموع براى 3 هزار و 270

مورد مجوز سقط درمانى داده نشد.
جعفرى در گفت وگو با ايرنا گفت: در ســال 1397 نيز در مجموع 12

هزار و 455 متقاضى ســقط درمانى به پزشكى قانونى مراجعه كردند 
كه براى 9 هزار و 89 مورد مجوز ســقط درمانى شامل 8 هزار و 408
مورد جنينى و 681 مورد مادرى صادر شد و 3 هزار و 366 مورد هم 

مجوز دريافت نكردند.
كارشــناس معاينات بالينى سازمان پزشكى قانونى گفت: چنانچه سن 
حاملگى بيش از 19 هفته باشد حتى با وجود احراز اختالالت جنينى 
موجــب حرج مادر، امكان صدور مجوز به هيچ عنوان وجود نخواهد 

داشت.
وى ادامه داد: ســقط درمانى با سقط غيرقانونى تفاوت دارد و در عين 
حال، ســوءتفاهم هايى براى مخاطبان در مــوارد به كارگيرى عبارت 
سقط جنين درمانى به وجود مى آيد، برخى رسانه ها تيترهايى استفاده 
مى كنند كه موجب مى شود، مخاطب، ســقط درمانى را معادل سقط 
غيرقانونى تلقى كند. درحالى كه اين چنين نيســت و سقط  درمانى با 

سقط غيرقانونى تفاوت دارد.
جعفرى گفت: مجوز سقط جنين درمانى با تشخيص قطعى 3 پزشك 
متخصص و تأييد پزشــكى قانونى مبنى بــر بيمارى جنين كه به دليل 
عقب افتادگــى يــا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر اســت و يا 
بيمــارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشــد پيش از ولوج روح 
(4ماه) با رضايت زن در سازمان پزشكى قانونى صادر مى شود اما انجام 

آن در مراكز بيمارستانى صورت مى گيرد.
وى افزود: درحالى كه در ســقط هاى غيرقانونى هيچ گونه مجوز و يا 
تأييديه اى از مرجع خاصى وجود ندارد؛ ضمن آنكه غالبا تهديد جانى 
مادر يا مشــكالت جنينى نيز مطرح نيســت، اين نوع سقط، اغلب به 

داليل شخصى آن هم در مراكز غيراستاندارد انجام مى شود.
 زمان صدور مجور براى سقط درمانى

كارشناس معاينات بالينى سازمان پزشكى قانونى پزشكى قانونى درباره 
مواردى كه شامل سقط درمانى مى شوند، توضيح داد: اين موارد شامل 

موارد جنينى و موارد مادرى است.
جعفرى خاطرنشان كرد: موارد جنينى شامل همه ناهنجارى هايى است 

كه موجب حرج مادر است.
وى تأكيد كرد: موارد مادرى نيز شامل همه بيمارى هايى است كه ادامه 

باردارى خطر جانى مادر را به همراه داشته باشد.
جعفــرى با بيــان اينكه صدور مجوز ســقط جنين شــامل هر نوع 
عقب افتادگى يا نواقص خلقتى جنينى نمى شود، تأكيد كرد: اين مجوز 
فقط براى آن دسته از اختالالت جنينى صادر مى شود كه موجب حرج 

مادر شود.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 بيش از چند ماه است كه تمام مردم جهان 
با اين ويروس ميكروســكوپى دسته و پنجه 
نرم مى كنند، بسيارى از پرستاران و پزشكانى 
كه شــبانه روز درحال خدمت رســانى به اين 
بيماران هستند، در حين خدمت رسانى گرفتار 
اين بيمارى شــده اند، برخى افراد هســتند كه 
هنوز هــم اين بيمارى را جدى نگرفته اند و با 
برگزارى مراسم عروسى در تاالرهاى ميهمانى 
موجب به خطر افتادن جان بســيارى از افراد 

مى شوند.
در شرايط كنونى كه آمار ابتال به ويروس كرونا 
درحال افزايش اســت، پرهيــز از حضور در 
اجتماعات و استفاده از ماسك يكى از بهترين 

راهكار هاى مقابله با آن ست.
يــك پرســتار 34 ســاله كــه در يكــى از 
و  فعاليت  مشــغول  همدان  بيمارســتان هاى 
خدمت رسانى اســت پس از مدت ها كمك و 
فداكارى به بيمــاران كرونايى از ابتالى خود 
بــه كرونا خبردار شــد و گفت وگوى خود را 
بــا خبرنگار ما اين گونه آغاز كرد: من از همان 
روزهاى ابتدايى شيوع اين بيمارى سعى كردم 
تمام نكات بهداشتى را رعايت كنم و در محل 
كار هر 2 ساعت يك بار ماسك خود را عوض 
مى كردم و چون 2 فرزند 5 و 12 ســاله دارم 
به طور مداوم منزل خود را ضدعفونى مى كردم 
ولى متأسفانه به دليل اينكه ساعت هاى طوالنى 
را در بيمارســتان مى گذرانــدم و بــا بيماران 
گوناگونــى در تمــاس بودم ايــن بيمارى با 
عالئم  خفيف در من آشــكار شد، مى خواهم 
به تمام افــرادى كه از اين بيمارى ترس دارند 
اين توصيه را بكنم كه كرونا هم مانند بيمارى 
آنفلوآنزا اســت و از نظر من هيچ فرقى ندارد، 
شــايد برخى نشــانه هاى اين بيمارى نسبت 
به آنفلوآنزا شــديدتر اســت ولى به طور كلى 
مى توان گفت به دليل ذهنيت بدى كه نسبت به 
اين بيمارى هست، بين همه مردم ترسى واهى 
ايجاد شده اســت اما تا جايى كه امكان دارد 
توصيه هاى بهداشــت عمومى را رعايت كنند 
و اگر در يكى از گروه هاى آسيب پذير هستند 
من به عنوان كســى كه در كادر درمان فعاليت 
مى كنم، توصيه مى كنم تا بهداشت عمومى را 
بيشتر رعايت كنند، دست هاى خود را مرتب با 

صابون بشويند و يا از مايع ضدعفونى استفاده 
كنند. به ويژه وقتى كه بيرون از خانه با ديگران 
در تماس هســتند حتما از دستكش و ماسك 
اســتفاده كنند. اگر عالئم بيمارى داريد، حتى 
عالئم خفيف، تا زمانى كه بهبود نيافته ايد، در 
خانه بمانيد و از فعاليت هاى اجتماعى دورى 

كنيد و از ديگران نيز بخواهيد تا رعايت كنند.
ش.ح درباره فضاى بيمارستان گفت: از زمان 
شــيوع اين بيمارى تا ابتداى خردادماه، فضاى 
كافى براى بســترى بيمــاران كرونايى وجود 
داشــت اما در چند هفته اخير به شدت تعداد 
مبتاليان افزايش يافتــه و تا حدودى ظرفيت 
تخت هاى بيمارســتان تكميل شده است، از 
اين رو رســيدگى به ســاير بيماران نيز بسيار 

طاقت فرسا شده است.
او از نشانه هاى اوليه بروز بيمارى خود گفت: 
ابتدا احســاس ضعف شديد و بى حالى داشتم 
كه گمــان مى كردم به دليل فشــار كارى زياد 
اســت اما به مرور در چند روز عالئم چشايى 
و بويايى خود را هم از دســت دادم و سردرد 
عجيبى گرفتم؛ با مراجعه به بيمارستان و انجام 
تست كرونا متوجه شــدم كه به اين ويروس 
مبتال شــده ام، اكنون حدود يك هفته است كه 
در قرنطينه خانگى هستم و فرزندانم را به منزل 

مادرم فرستاده ام و اميدوارم كه هر چه سريعتر 
با تقويت سيســتم ايمنى بتوانم اين بيمارى را 
سركوب كنم. يكى ديگر از افرادى كه خود را 
نجات يافته از كوويد 19 معرفى مى كند ماجراى 

ابتالى خود را اين گونه توضيح مى دهد :
در هفتــه ابتدايى تيرماه بود كه خبر جشــن 
ازدواج يكــى از بســتگان مــا را دادنــد، 
درحالى كه من و تمــام اعضاى خانواده ام از 
شركت كردن در اين جشــن مردد بوديم و 
با آوردن هزار و يك دليل و منطق ســرانجام 
تصميم گرفتيم به اين عروسى برويم، به اميد 
اينكه خدا بزرگ است و هيچ اتفاقى نمى افتد 
اما متأسفانه تمام اعضاى خانواده ام درگير اين 

ويروس شديم.
سالمى در ادامه گفت: حدود يك هفته پس از 
مراسم، احســاس گلو درد شديدى پيدا كردم 
كه به دفعات ســرفه هايى آغاز شد، به گونه اى 
كه ســرفه امانم را بريده بود و احساس تنگى 
نفس شديدى داشتم با توجه به اينكه از پيش 
اطالعاتى كافى در رابطه با عالئم اين بيمارى 
داشــتم، حدس زدم كه ممكن است به كرونا 
مبتال شــده باشــم به همين دليل براى درمان 
ســرفه و تنگى نفس به يكى از بيمارستان هاى 
همــدان مراجعه كــردم و كادر پزشــكى از 

قفســه سينه ام عكس ســى تى اسكن گرفت 
و با تشخيص كادر پزشــكى و اعالم جواب 
آزمايشم، مشخص شد كه به اين بيمارى مبتال 

شده ام.
او ادامه داد: با بسترى شدن در بيمارستان درمان 
من آغاز شــد و رو به روز حالم بهبودى يافت 
و پس از گذراندن 14 روز در بيمارســتان و 7

روز قرنطينه خانگى سالمتى خود را به دست 
آوردم. او افزود: ساير اعضاى خانواده ام هم با 
عالئم خفيف ترى به اين بيمارى مبتال شــدند 
كه ديگر نيازى به بسترى شدن در بيمارستان 
نداشــتند و اكنون همگى در ســالمت كامل 
به سر مى بريم و بيشتر از گذشته پروتكل هاى 

بهداشتى را رعايت مى كنيم.
ســالمى در پايان گفت: توصيه اى كه به عنوان 
يك فرد نجات يافته از كرونا دارم، اين است كه 
ويروس كرونا كامًال جدى است و ممكن است 

هر كسى به آن مبتال شود.
بهترين راهكار پيشــگيرى از ابتال به كرونا در 
درجه نخســت حضور نيافتن در اجتماعات 
به ويژه در مراسم هاى عروسى و عزا است، زيرا 
اين كار تنها موجب طوالنى تر شــدن زنجيره 
انتقــال ويروس خواهد شــد و مى تواند افراد 

ديگر را نيز به كرونا مبتال سازد.

 آمــوزش  و پــرورش از قديمى تريــن و 
اساسى ترين نهادهاى اجتماعى و فرهنگى است 
كه بــا نهادهايى مثل خانــواده، دين، اقتصاد و 
سياست رابطه تنگاتنگ و محكمى دارد .هرگونه 
تالش براى آشنايى با مؤلفه هاى درونى و بيرونى 
آن مى تواند مطالب نو و نتايج ارزنده اى را در پى 
داشته باشد .آموزش و پرورش يا تربيت در معناى 
عام خود به هرگونه كوششى اطالق مى شود كه 
به شكل هاى گوناگون براى كمك به تغيير رفتار 
مطلوب در افراد انجام مى گيرد تا ايشان بتوانند از 
زندگى سالم و لذتبخش برخوردار شوند، مسائل 
خود را حل كنند، با مردم و محيط طبيعى به نحو 
مطلوب سازگار شــوند و شهروند مؤثر جامعه 
 .(2014,Shoarinezhad) باشــند  خــود 
مديران مدارس براى تحقق اهداف مدارس خود 
وظايف متعددى دارند. نظارت بر فرايند تدريس 
عمده ترين وظيفه مديران آموزشــى محسوب 
مى شــود. بدون برنامه   ريزى درست و نظام مند، 
وقت و نيروهاى به كار گرفته شــده مديران، به 
هدر مى رود و هدف هاى پيش بينى شده تحقق 

نمى يابد.
  ابعاد شايستگى

همان طور كه اشــاره شد، شايستگى تركيبى از 
دانش، مهارت، توانايى، نگرش و... اســت كه 
از تلفيق متناســب و برآيند منطقى آنها كسب 

مى شود:
الف) دانش:

مجموعــه اي از اطالعات مفهومــى، واقعى و 
نظام مند اســت كه مى تواند به طور مستقيم در 
عمل بــه وظايف به كارگيري شــود. در واقع 
دانش؛ درك، آگاهى يا شــناختى است كه در 
خــالل مطالعه، تحقيق، مشــاهده يا تجربه و 
در طول زمان به دســت مى آيد و حجم آن در 
همه افراد يكســان و مساوي نيست و مرحله 
بعد، برداشــت و استفاده اي كه از اين برون داد 
يا اطالعات مى شــود، دانشــى است كه توليد 
مى شود. فرايند توسعه دانش و معلومات نظري 
به صورت معمول از راه تحصيل در كالس هاي 

آموزشى حاصل مى شود و توسعه آن زيربناي 
رشــد مهارت ها و نگرش به شمار مى آيد ولى 
نكته اين است كه دانش به تنهايى تأثير چندانى 
در توســعه شايســتگى ها نــدارد؛ مصاديقى 
نظير: دانش مالى، دانش پزشــكى و... (يمين 

فيروز،1383).
آموزشى  مديران  صاحب نظران،  برخى  به زعم 
به 2 نــوع دانش نياز دارند تا بتوانند مســائل 
و موضوعات اجتماعى، انســانى، سازمانى و 

آموزشى مربوط به كار خود را درك كنند:
1) دانش عمومى: دانشى است كه در شرايط و 

موقعيت هاي گوناگون قابل كاربرد است
به عبــارت ديگر، دانش عمومــى براي مدير، 
داشــتن اطالعــات الزم براي درك مســائل: 
عمومــى و فهم كلى آنها اســت، به گونه اي كه 
فرد را قادر بــه درك روابط منطقى پديده ها و 
تفسير و تعبيراطالعات به دست آمده سازد. در 
اين مفهوم مدير بايد يك انسان تحصيلكرده يا 
به اصطالح درس خوانده باشــد. توان فكري و 
شناختى نسبتاً وســيع پيدا كرده باشد. او بايد 
بتواند مســائل فردي و جمعى، عوامل مؤثر بر 
آنها و مسائل مربوط به محيط را تجزيه و تحليل 
كند و باالخره قادر باشــد راه حل هاي مناسبى 

براى آن پيدا كند(ميركمالى،1373).
2- دانش تخصصى مديريت آموزشى، كه به 3 

بخش تقسيم مى شود: 
الف) دانش اظهاري: دانشى است كه در قالب 
مقررات، ســخنرانى ها، آمار و ارقام، كتاب ها، 

جزوات و... بيان مى شود (اسميت، 2003).
ب) مهارت

مهارت عبارت اســت از توانايى پياده سازي و 
اجراي علم در عمل كه از راه تكرار كاربرد آن 
در محيط واقعى به دست آمده و توسعه مى يابد. 
توسعه مهارت ســبب بهبود كيفيت عملكرد 
شــده و بدون وجود آن، معلومات منشــأ اثر 
زيادي نخواهد بود. به عنوان مثال هيچ مديري 
بدون داشتن تجربه اصول كار تيمى در عمل، 
نمى تواند مهارت مربوطــه را صرفاً با مطالعه 

به دست آورد. تسلط، آســانى و زبردستى كه 
از طريق كارآموزي يا تجربه كســب مى شود. 
مهارت ضرورتاً ذاتى نبــوده و تنها در جريان 
انجام يك كار(عمل) متجلى مى شود (شيرازي، 
1372) به عبارت ديگر مهارت، توانايى تبديل 
دانــش به كنش اســت، به طوري كــه به يك 
عملكرد مطلوب منجر شود(عالقه بند، 1383). 

مصاديقــى نظيــر: ارتباطــات، تيم ســازي، 
بودجه بندي و... همچنيــن در تمرين ديگري 
مهارت، معادل پختگى در به كارگيري علم، هنر 
و فن مديريت اســت كه بر اثر تكرار و تمرين 

حاصل مى شود(ميركمالى، 1384).
مهارت فنى يعنــى توانايى به كار بردن دانش، 
روش و تكنيــك و وســايل الزم براي اجراي 
وظايــف خاص كه از راه تجربــه، آموزش و 

تعليم به دست آمده است.
مهارت انســانى يعنى توانايــى داوري در كار 
به وسيله مردم به انضمام آگاهى از فن تشويق 

و به كارگرفتن شيوه هاي رهبري مؤثر.
مهارت ادراك يعنى توانايى درك مشــكالت 
كلى ســازمان و اينكه هر كاري، مناســب چه 
بخشى از سازمان است. چنين دانشى به شخص 
اجازه مى دهد كه براســاس هدف هاي سازمان 
عمل كند نه بــر پايه هدف هــا و احتياجات 
گروه مربوط به خويش. به موازات پيشــرفت 
فرد از ســطح سرپرســتى به مقام هاي باالي 
مديريت، نوع تركيــب مهارت ها فرق خواهد 
كرد (عالقه بنــد، 1389). با وجود اينكه مقدار 
مهارت هاي فنى و ادراكى در سطوح مختلف 
مديريت تفاوت مى كند ولى مهارت هاي انسانى 
شاخص مشتركى است كه از اهميت ويژهاي 
در تمام سطوح مديريت برخوردار است (عالقه 

بند،1389).
پ) توانايى 

توانايى كيفيت توانايى انجــام كار، مهارت و 
استعداد كسب شده است كه توانايى ها و امكان 
ثبات وســيعى را در اختيار فرد براي دستيابى 
به عملكرد در مشــاغل فكري و فيزيكى قرار 

مى دهد. توانايى و مهارت مشابه هم هستند و 
تفاوت آنها در اين اســت كه مهارت در امور 
فيزيكى و توانايى در امور فكري است (فتحى 

و شعبانى، 1386).
ج)ويژگى هاي شخصيتى و رفتاري

به مجموعــه اي از ويژگى هاي شــخصيتى و 
رفتاري اطالق مى شود كه افراد براي اثربخشى 
فعاليت هاي خود به آنها نياز دارند. شخصيت 
را مى توانيــم به عنوان جمع كل راه هايى بدانيم 
كه يك نفر بدان وسيله در برابر ديگران از خود 
واكنش نشــان مى دهد يا به آن وســيله روابط 
متقابل ايجاد مى كند. شخصيت در طول زمان از 
تعامل عوامل وراثتى، محيطى و موقعيتى شكل 

مى گيرد(اصغري، 1386 ).
انتخــاب و انتصاب مديران آموزش و پرورش 
مبتنى بر شايستگى شــكى نيست كه مديران 
نقــش تعيين كننده در اثربخشــى مدارس ايفا 
مى كننــد؛ بنابراين بايســتى انتخــاب مديران 
براســاس معيارهاي اصولــى، منطقى و قابل 
اندازه گيري صــورت پذيرد. بهرنگى ( 1374) 
معتقد اســت كه مراكز آموزشــى نبايستى در 
اختيار كســانى قرار گيرند كه آگاه به علوم و 
فنون و مهارت هاي مرتبط با مديريت آموزشى 
نباشــند. بايســتى انتخاب مديران براســاس 
يافته هاي تجربى، علمى و شــناختى اســتوار 
باشــد و بر ارزش هاي جامعه نيز تطبيق نمايد. 

■ نتيجه گيرى
 از مسائل اساســى و با اهميت نظام آموزش 
آن  ســازماندهى  و  مديريــت  پــرورش،  و 
در  مديريــت   .(2010 ,Supovitz)اســت
آموزش و پــرورش از مديريت كردن بر يك 
سازمان ديگر تقريباً متمايز است، زيرا مديريت 
آموزشى امرى ظريف، تخصصى، علمى است 
كه عالوه بر عوامل گفته شده كارش توليد كاال 
نيست بلكه مديريت در اين سازمان انسان سازى 
آموزشى  سازمان هاى  مديريت  بنابراين  است؛ 

بايد داراى شايستگى هاى الزم باشند.
*  پيام زمانى
كارشناسى آموزش و پرورش ابتدايى

توصيه بهبوديافتگان كرونا: 

از حضور در اماكن پر ازدحام پرهيز كنيد

 شناخت توانمندى و شايستگى مديريت سازمان هاى آموزشى 

بهبود وضعيت وام هاى دانشجويى 
در سال تحصيلى جديد

 معاون دانشجويى صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، زمان آغاز 
ثبت نام وام هاى دانشجويى را از مهر99 اعالم و تأكيد كرد كه براى سال 

تحصيلى جديد وضعيت وام ها بهتر مى شود.
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــام وام ه ــاز ثبت ن ــان آغ ــاره زم ــرى درب ــاس مني الي
شــيوع كرونــا، گفــت: آغــاز ثبت نــام وام هــا از مهرمــاه بــود امــا بــراى 
دانشــجويان ورودى جديــد، مهلــت ديگــرى درنظــر گرفتــه مى شــود.
ــود را  ــدوق، خ ــن صن ــرد: اي ــد ك ــا تأكي ــا ايرن ــو ب وى در گفت وگ
ــه هــر  ــا شــرايط جامعــه ذى نفعانــش وفــق مى دهــد و وضعيــت ب ب
ــد. ــت مى ده ــا آن مطابق ــود را ب ــدوق خ ــد، صن ــر كن ــكلى تغيي ش
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اشتغال

افزايش نااطمينانى  با اوج گيرى 
بيمارى كوويد 19

 شــيوع مجدد بيمارى كوويد 19 در ايران و بســيارى از كشورها 
چشم انداز بهبود اقتصاد جهانى را نامشخص كرده است.

ديگر نمى توان به ســناريوهاى پيش بينى دربــاره اين ويروس و مدت 
زمان احتمالى بازگشت به روند گذشته اعتماد كرد. گسترش ابتاليان به 
ويروس كرونا همه بازارها در سرتاسر دنيا را تحت تأثير خود قرار داده و 
تا توليد انبوه واكسن اين ويروس و دسترسى كل دهكده جهانى به اين 

واكسن نمى توان اميدى به ترميم سريع اقتصاد جهانى داشت.
بازار دارايى ها در هفته منتهى به 20 تيرماه باز هم روند صعودى را ادامه 
داد. به طورى كه نرخ دالر با رشــد ده درصدى از 20 هزار و 450 تومان 
به 22 هزار و 500 تومان در انتهاى هفته رسيد. بهاى سكه نيز با جهش 
يك ميليون و 400 هزار تومانى، رشد 15/4 درصدى را به ثبت رساند. در 
هفته گذشته بازارساز با هدف جلوگيرى از تقاضاى كاذب قيمت دالر در 
صرافى هاى منتخب را همسو با بازار آزاد افزايش داد. سياست افزايش 
نرخ دالر در صرافى هاى منتخب به كاهش آربيتراژ نرخ ارز منجر شده و 

كاهش نوسانات نرخ ارز و سكه را به دنبال خواهد داشت.
يكى از عوامل نوسان در بازار ارز، اختالل در سمت عرضه حواله است 
كه چنانچه اين بخش تقويت شود بر آرامش بازار تأثيرگذار خواهد بود. 
يكى از عوامل افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملى ناشى از افزايش 
انتظارات تورمى است كه موجب افزايش تقاضاى احتياطى شده است. 
عامل مهم ديگر بازگشايى مرزها پس از تعطيلى به دليل شيوع كرونا و 
افزايش تجارت بوده كه موجب فشار بر تقاضاى ارز شده است. از سوى 
ديگر ضعف ســمت عرضه ارز به دليل كاهش درآمدهاى ارزى دولت، 
فشار بيشترى بر قيمت دالر وارد كرده است. همه عوامل دست به دست 

هم داده تا نرخ دالر را به مرز 23 هزار تومان برساند.
به پيش بينى برخى تحليل گران سفارش خريد نفت ايران از سوى چين 
و احتمال آزاد شدن منابع ارزى سبب تقويت سمت عرضه ارز شده و 
روند كاهشــى قيمت ها را به دنبال خواهد داشت. از سوى ديگر برخى 
تحليل گران تداوم رشد نقدينگى و تشديد انتظارات تورمى را بر كاهش 

قيمت ها غالب شده و اين روند صعودى همچنان ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشــته موج جديد شيوع بيمارى كوويد 19 موجب افزايش 
نااطمينانى و بى ثباتى شده و در نتيجه قيمت دارايى امن طال نيز افزايشى 
گرديد. بهاى هر اونس طالى جهانى در هفته منتهى به 10 جوالى (20

تير) رشد 1/2 درصدى را به ثبت رساند.
شاخص كل سهام در هفته منتهى به 20 تير 8/7 درصد رشد داشته و مرز 
يك ميليون 750 هزار واحد را رد كرد. البته شايعه دريافت ماليات از از 
عايدى سرمايه موجب كاهش رشد شاخص در هفته گذشته شده است. 
افزايش عرضه اوليه ها كه در هفته هــاى اخير اتفاق افتاده براى كاهش 
ريسك بازار سهام ضرورى است. بانك مركزى نرخ سود بين بانكى را 
افزايش داده كه مى تواند عاملى در كاهش انتظارات تورمى و نوسانات 

همه بازارها و از جمله بازار بورس باشد.
در هفتــه منتهى به ده جوالى نفت برنت و نفت خام آمريكا به ترتيب 
كاهــش 2/6- و 2/7- درصدى را به ثبت رســانده اســت. عالوه بر 
شــدت گيرى شــيوع كرونا و پيش بينى كاهش توليد ناخالص داخلى 
8/5 درصدى در كشــورهاى درگير با اين بيمارى و همچنين افزايش 
2 ميليون بشكه اى ذخاير تجارى هفتگى آمريكا موجب افت بهاى نفت 
شــده است. نفت اوپك نيز تقريبا بدون نوسان رشد 0/8 درصدى را از 

خود نشان داده است.
شــاخص دالر نيــز در هفته گذشــته با كاهش مواجه بــود و وارد 
كانال 96 واحد رســيد كه ادامــه اتخاذ سياســت هاى حمايتى در 
افت اين شــاخص موثر بوده اســت. در شــرايط كنونى و با توجه 
به نااطمينانى هاى جهانى و كاهش ســرمايه گذارى نمى توان به بهبود 

شاخص دالر خوش بين بود. 
بيت كوين در هفته گذشــته به مســير صعودى خود بازگشت و در 
انتهاى هفته منتهى به ده جوالى رشد 2/2 درصدى را به ثبت رساند. 
برخى تحليل گران رشد اين ارز ديجيتال را ادامه دار دانسته و افزايش 
تقاضــا براى آن را دليل رشــد قيمت بيت كوين مى دانند. از ســوى 
ديگر برخى تحليل گران به دليل همبســتگى بيت كوين و شــاخص 
روند آتى قيمت اين ارز را كاهشــى پيش بينى كرده اند؛  S&P۵٠٠
زيرا اقتصاد جهانى به دليل افزايش مجدد شيوع اين بيمارى تضعيف 

شده و احتمال ريزش شاخص اين سهام وجود دارد.
* جمالى رزاقى

پرداخت معوقات حق مسكن كارگران از 
ابتداى سال

 يك مقام مسئول كارگرى معتقد است حق مسكن شامل بخشنامه 
دستمزد شوراى عالى كار اســت و معوقات آن بايد از ابتداى سال به 

كارگران پرداخت شود.
على اصالنى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ارسال مصوبه افزايش 
حق مســكن كارگران به هيأت وزيران گفت: حق مسكن جزو ديون 
كارگران به شــمار مى رود و هيچ سالى نبوده كه معوقات آن پرداخت 
نشده باشد؛ بنابراين اميدواريم مصوبه حق مسكن كه شامل بخشنامه 
دستمزد شوراى عالى كار است زودتر تصويب و معوقات آن از ابتداى 

امسال به طور كامل به كارگران پرداخت شود.
اصالنى با تأكيد بر تصويب هرچه سريعتر مصوبه افزايش حق مسكن 
گفت: متأسفانه به دليل تأخير در تصويب حق مسكن، گاهى شايعاتى 
مبنى بر از دستور خارج كردن مصوبه را مى شنويم و گله منديم كه در 
جلسه هفدهم خرداد شوراى عالى كار، تنها مبلغ كمك هزينه مسكن به 
تصويب رسيد و زمان و تاريخ اجراى مصوبه مورد توجه قرار نگرفت.

به گفته اصالنى، در شــرايط اقتصادى حاضر، وضع معيشت كارگران 
چندان مساعد نيست و بيگانگان روى برنامه هاى اقتصادى كار مى كنند 
و در تالشند از راه هاى مختلف ضربه بزنند و جامعه را تحريك كنند؛ 
بنابراين در اين شــرايط از دولتمــردان مى خواهيم كه از كارگران كه 

به سختى زندگى مى گذرانند در برابر فشارها حمايت كنند.
اين مقام مســئول كارگرى در پايان با ابراز خرسندى از همسان سازى 
حقوق بازنشســتگان تأمين اجتماعى گفت: دولت و وزارت كار گام 
بزرگى براى همسان سازى حقوق بازنشستگان برداشتند و مبلغ مورد 

نياز را براى اجراى آن اختصاص دادند. 
احــكام اين افزايش از ابتــداى مردادماه صادر و اجرا مى شــود و با 
همسان سازى حقوق ها، معيشت مستمرى بگيران و بازنشستگان تأمين 

اجتماعى تقويت خواهد شد.
به گزارش ايسنا، مصوبه افزايش 200 هزار تومانى حق مسكن كارگران 
كه هفدهم خردادماه به تصويب اعضاى شوراى عالى كار رسيده بود، 
برخالف ارسال به هيأت وزيران تاكنون به تصويب نرسيده و بخشى 
از دستمزد سال 1399 كارگران با عنوان كمك هزينه مسكن، پرداخت 
نشــده است. درحال حاضر مبلغ حق مسكن كارگرى صد هزار تومان 

است كه درصورت تصويب 300 هزار تومان خواهد شد.

قيمت رسمى ماسك اعالم شد
 رئيس ســتاد مقابله با كروناى وزارت صمت گفت: قيمت هر عدد ماســك صنعتى 

هزار و 300 و قيمت هر عدد ماسك كارگاهى هزار و 500 تومان است.
جمشــيد گلپور ادامه داد: بخشى از ماسك هايى كه در دســت متوليان امر است شامل 
اين 18 ميليون اعالم شــده مى شود؛ ذخاير بيشترى از ماسك در كشور موجود است كه 

مى تواند در اختيار متوليان توزيع اين حوزه قرار بگيرد. 
بنا بر آمارها 18 تا 30 ميليون ماســك وارداتى كه در دوران پيك بيمارى وارد كشــور 
شــد هنوز در دست واردكنندگان باقى مانده و متأسفانه تعيين تكليف نشده است تا به 

انبارهاى ماسك انتقال پيدا كند.
او بــه خبرآناليــن گفــت: بــر اســاس مصوبــات ســتاد لجســتيك مقابلــه بــا كرونــاى 
ــا  ــده اســت. ت ــف ش ــع ماســك تعري ــراى توزي ــژه اى ب ــرايط وي ــت، ش وزارت صم
پيــش از ايــن مصوبــه تمــام فراينــد توزيــع در اختيــار وزارت بهداشــت بــود. مشــكلى 
در تأميــن نداشــتيم و بخشــى از توزيــع توســط واحدهــاى جهــادى و ايســتگاه هاى 
عرضــه انجــام مى شــد؛ بخــش صنعتــى هــم در اختيــار وزارت بهداشــت بــود و بــر 

ــد. ــع مى ش ــا توزي ــاس حواله ه اس
گلپور بيان كرد: پس از اجبارى شــدن اســتفاده از ماسك، شــرايط ويژه اى براى توليد 
و توزيع ماســك و مواد اوليه آن بناگذارى شــد تا به صورت الكترونيكى انجام شــود. 

سامانه جامع تجارت مبناى كار قرار گرفت تا توزيع كننده مواد اوليه ملزم به ثبت مقدار 
توزيع شده در سامانه جامع تجارت شود.

رئيس ســتاد مقابله با كروناى وزارت صمت با اشــاره به مشــكالتى كه در تأمين مواد 
ضدعفونى كننده وجود داشــت و با سيســتمى شدن فرايند كنترل شــد، تصريح كرد: 
نظمى در شــبكه توزيع ايجاد شــده تا از ابتدا تا انتهاى آن قابل رصد باشد. اتفاق اخير 
موجب خواهد شــد تا عرضه هاى خارج از شــبكه و حتى قاچاقــى كه در اين حوزه 
وجود داشــت از بين برود. در روال جديد بخش كارگاهى متولى توليد و توزيع ماسك 
در خواروبارفروشــى ها شــدند و بخش صنعتى كه حدود 6 ميليون ماسك است براى 

داروخانه ها و فروشگاه هاى ذنجيره اى در نظر گرفتيم.

آگهـي مزايـده

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري همدان

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان در نظر دارد بر اساس مصوبات قانونى ، نسبت به فروش امالك ذيل با مشخصات ذيل، از 
طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي شركت در مزايده مي توانند اسناد شركت در مزايده را به آدرس 
ميدان رسالت- بلوار واليت - روبروى كالنترى 15 - طبقه دوم - دبيرخانه سازمان حمل و نقل و ترافيك تحويل و رسيد دريافت نمايند.

1- بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين ، بدون ابهام ، خوانا ، بدون قلم خوردگى و داراى نام و نشانى دقيق بوده و در پاكت الك و مهر شده 
تسليم شود.

2- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت  به منزله ى قبول شرايط و تكاليف سازمان حمل و نقل و ترافيك مى باشد. 
3- كليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي ، درج آگهي و يا ساير هزينه هاي احتمالي شامل عوارض شهردارى، دارائى، اداره ثبت اسناد و امالك، 

تنظيم سند رسمى و ... به عهده برنده مزايده مي باشد . 
4- چنانچه برنده اول يا دوم مزايده اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مزايده آنان ضبط خواهد شد.

5- وديعه نفرات اول تا دوم تا هنگام عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان حمل و نقل و ترافيك باقى مى ماند.
6- به پيشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- برنده مزايده متعهد مى گردد مبلغ پيشنهادى را ظرف مدت 7 روز (به استثناى ايام تعطيل) از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده به حساب سازمان حمل و نقل 
و ترافيك واريز نمايد. در غير اين صورت مبلغ سپرده شركت در مزايده ايشان ضبط مى گردد.

8- مزايده گزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
اينترنتى نشانى  از  را  اسناد  يا  و  مراجعه  همدان  شهردارى  ترافيك  و  نقل  و  حمل  سازمان  به  مزايده  اسناد  دريافت  جهت  مى توانند  متقاضيان   -9

 http://ets.hamedan.ir  دريافت نمايند. 
10- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38215318 - 081 تماس حاصل فرماييد.
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ا  ل و  مل و  سازمان 
دان داری 

غزل اسالمي »
 قانــون ماليات بر خانه هــاي خالي براي 
افزايش عرضه مســكن درحالي مصوب شد 
و به اجرا درآمد كه راه فرار براي مالكان اين 

خانه ها وجود دارد. 
آن طور كه مشخص اســت براي اجراي اين 
قانــون نه زيرســاخت اصولي و نــه مطالعه 
كافي وجود داشــته و نمي تواند تأثير چنداني 
بر حل بحران مســكن بگذارد. چندي پيش 
يكي از مســئوالن گفته بود درحال شناسايي 
خانه هاي خالي هســتيم و به راحتي مي توان 
از ظاهــر واحدها آنهــا را شناســايي كرد. 
خالي  خانه هــاي  صاحبــان  درصورتي كــه 
براي اينكه مشــمول ماليات نشوند به راحتي 
مي تواننــد با ايجاد تغييــر در ظاهر خانه ها و 
رفت وآمدهاي صوري، ملك خود را از حالت 
خالي به درحال اســتفاده تغيير بدهند. آنها با 
رفت وآمدهاي هرازگاهي و استفاده از آب و 
برق و گاز، هرچند كــم، مي توانند خانه هاي 

خود را از شمول اين قانون خارج كنند.
چندي پيش هم موضوع تعيين ســقف 15 تا 
25 درصدي افزايش اجاره مستأجران مطرح 
شــد اما پيامد آن بــه اجاره نامه ها و توافقات 
غيررســمي انجاميد. در نتيجه اين فشــارها 
بسياري از مستأجران مجبور به تخليه خانه ها 
شدند و صاحبخانه نيز با قيمت دلخواه خود 

خانه ها را به مستأجران دادند. 
برخــورد قهرى با مالكان خانه هاى خالى، در 

عمــل ناقض حقوق مالكانه افراد محســوب 
مى شود و به همين دليل نمى توان اختيار افراد 
در اموالشان را با چنين اقداماتي دچار تزلزل 

كرد.
يــا  دارنــد  خالــي  خانــه  كــه  مالكانــي 
ســرمايه داراني هســتند كــه پرداخــت ماليــات 
برايشــان اهميــت چندانــي نــدارد و يــا 
ــد از  ــات بدهن ــد مالي ــه نخواهن درصورتي ك
ــود را از  ــد و خ ــوري مي كنن ــتفاده ص آن اس

ــد. هرگــز  ــات خــالص مي كنن پرداخــت مالي
اجــراى چنيــن قانونــى موجــب فــروش ملك 
ــه  ــراد ب ــد و اف ــد ش ــكان نخواه ــط مال توس
ــرمايه هاى  ــظ س ــعى در حف ــيوه اى س ــر ش ه
ملكــى خــود خواهنــد كــرد؛ بنابرايــن چنيــن 
ــش  ــري در كاه ــد تأثي ــي نمي توان مصوبه هاي
ــايد  ــه ش ــد، بلك ــته باش قيمــت مســكن داش
ــراي اجــاره عرضــه  ــه ب ــي ك ــداد خانه هاي تع

مي شــوند افزايــش بيابــد.

قانونگذار نيز براي اينكه مشكل مسكن را حل 
كند بايد از تجويز نسخه هاى ناكارآمد دست 
بردارد و از يك طرف مانع كار دالالن شــود، 
از طرفي هم الگوي عرضه مسكن را اصالح 
كنــد. به نظر مي رســد هدايت ســرمايه هاي 
ســرگردان به ســمت صنعت ســاختمان و 
تقويت بخش تعاوني هاي مســكن در شرايط 
فعلي، مي تواند تأثير زيادي بر بحران مسكن 

و قيمت آن بگذارد.

 با پايــان مهلــت ده روزه رگوالتورى به 
اپراتورهاى همراه براى برگرداندان بســته هاى 
اينترنتــى پرمخاطب، بايد ديد چه تغييراتى در 
درگاه اپليكيشن و USSD اپراتورها رخ داده 
و درصورت ادامــه تخلف اپراتورها، برخورد 

رگوالتورى چه خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در روزهاى گذشته، كاربران 
در فضاى مجازى از افزايش قيمت بسته هاى 
اينترنتــى در اپراتورهاى همراه خبــر داده و 
اعتراض كردند. اين موضوع به واكنش رئيس 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
منجر شد كه اعالم كرد باال بردن قيمت اينترنت 
همراه بــدون هماهنگى با رگوالتورى تخلف 
است و «برخورد قانونى با اپراتورهاى متخلف 

از صبح با ارسال اخطار آغاز شده.»
حسين فالح جوشــقانى با بيان اينكه تعريفى 
در بــازار به نام اپراتور مســلط وجود دارد كه 
مى توانــد بازار را در اختيــار گيرد، گفت: اگر 
اپراتورى بيش از 50 درصد ســهم بازار را در 
اختيار داشــته باشد، اپراتور مسلط است كه با 
اين تعريف، هر 2 اپراتــور اول و دوم اپراتور 
مســلط بازار هســتند و حاال هــر 2 اپراتور 
به صورت هماهنگ بسته هاى پرمخاطب خود 
را از كانال هايى كه خريد مردم بيشــتر از آنها 
انجام مى شود مثل USSD، خارج كرده اند و 
اين يعنى بازار را به سمتى برده اند كه مشترك 
مجبور شــود تا نيازش را بر اساس بسته هاى 

موجود با قيمت خيلى باالتر تأمين كند.
وى با بيان اينكه اين كار مصداق گران فروشى 
اســت، گفت: اگر معادل ســازى كنيم متوجه 
مى شــويم كه مردم بايد بيــش از 2 برابر پول 

بدهند. عالوه بر اينكه بســته هايى كه جذابيت 
داشــته اند مثل بســته هاى يك، 2 و 3  ماهه را 
كه موجب مديريت مصرف مى شــد، حذف  
شــده اند. اپراتور مســلط براى هرگونه تغيير 
قيمت، حذف بســته و افزايش قيمت حتى در 
چارچوب مصوبات را بايد به تأييد ســازمان 
تنظيم برســاند، اپراتورها حتــى محدوديت 
در بســته ها را هم بايد به تأييد سازمان تنظيم 

برسانند ولى اين اتفاق نيفتاده است.
رئيس ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويــى گفــت: اپراتورها پــس از تكميل 
اطالعات ســازمان تنظيم از ميزان خسارت به 
مشــتركان بايد آن را به طور كامل جبران كنند 
و بسته ها را به حالت پيش برگردانند و هرچه 
زودتر قيمت ها را به حالت سابق برگردانند به 
نفع آن هاســت. اگر اين كار را نكردند جريمه 
نقدى 2 ميليارد تومانى در انتظار آنهاســت و 
اگر تخلف اســتمرار داشته باشد مجازات هاى 
ديگرى مانند كاهش مدت اعتبار پروانه نيز قابل 

اجراست.
محمدجواد آذرى جهرمــى - وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات- نيز بــا بيان اينكه اپراتورها 
بدون رعايت قوانين و با تبانى تعرفه بسته هاى 
اينترنتى را افزايش دادند، گفت: برخى بسته ها 
را حذف كردند، برخى را اضافه كردند و اعالم 
كردند در ســايت ما اين بسته ها وجود دارد اما 
در اپليكشن ها جابه جا شده است. ما به اپراتورها 
اخطار داده ايم و بايد در ده روز رفع اثر كنند در 
غير اين صورت وارد كميته جرائم مى شوند، اين 
موضوع را به سازمان حمايت از مصرف كنندگان 

و تعزيرات حكومتى هم ارجاع داديم.

 مدير صندوق بيمه روســتائيان و عشاير استان 
همدان با بيان اينكه ميانگين جذب اين صندوق در 
استان 35 درصد بوده كه نسبت به ميانگين كشورى 
باالتر اســت، گفت: امســال 297 هــزار همدانى 
مشــمول عضويت در صندوق بيمه روســتائيان و 

عشاير هستند.
 مهدى سماواتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
4 هزار و 230 خانوار از مزاياى مســتمرى ماهانه 
بازنشســتگى پيش از موعد، فوت و ازكارافتادگى 
صندوق بهره مند هستند، خاطرنشان كرد: 3 مسأله 
بيمــه جوانان، بيمه زنان خانه دار و افراد بدون بيمه 

از مسائل مهم اين صندوق در سال 99 است.
وى دربــاره بيمه جوانان تأكيد كــرد: بيمه جوانان 
نياز به فرهنگ ســازى و اطالع رسانى درستى دارد 

تا جوانان در سنين پايين نسبت به بيمه خود اقدام 
كنند كه البته اقدامات بسيار خوبى در اين زمينه در 

استان صورت پذيرفته است.
مدير صندوق بيمه روســتائيان و عشــاير اســتان 
همدان بــا بيان اينكه بســيارى از بانــوان به دليل 
بيمه شدن سرپرســت خانواده از بيمه خود امتناع 
مى كنند، يادآور شــد: درصورتى كــه زنان خانه دار 
نيز تحت پوشــش بيمه قرار بگيرند، مى توانند از 2

حقوق بازنشستگى در خانواده استفاده كنند.
وى جامعــه هــدف ايــن صنــدوق را ســاكنان 
روســتا و مناطــق عشــايرى، افــراد ســاكن در 
شــهرهاى زيــر 20 هــزار نفــر و شــاغالن فصلــى، 
شــهرهاى  كشــاورزان  زنبــورداران،  قاليبافــان، 
ــدگان  ــر، رانن ــزار نف ــاالى 20 ه ــت ب ــا جمعي ب

ــر 20 ــهرهاى زي ــتاها و ش ــهرى در روس برون ش
ــوار بهزيســتى،  ــان سرپرســت خان ــر، زن هــزار نف
تمامــى مشــاغل وابســته بــه كشــاورزى، كاركنــان 
نظــام  ســازمان  اعضــاى  دامپزشــكى،  مراكــز 
مهندســى كشــاورزى و شــاغالن صنايع دســتى 

ــت. ــهر دانس در ش
بازنشســتگى،  اينكــه  بيــان  بــا  ســماواتى 
ازكارافتادگــى و مســتمرى فــوت بــه بازمانــدگان 
از مزايــاى اصلــى صنــدوق بيمــه اجتماعــى 
محســوب  عشــاير  و  روســتائيان  كشــاورزان، 
مى شــود، تصريــح كــرد: هــر زن و مــردى بــراى 
عضويــت بــا ســن 18 تــا 50 ســال بــا حضــور در 
ــدوق در سراســر اســتان  كارگــزاراى رســمى صن
مى توانــد نســبت بــه ثبت نــام خــود اقــدام كننــد.

ســماواتى تأكيد كرد: در راســتاى ارائه خدمات 
دولــت الكترونيك تمامــى امور صنــدوق بيمه 
روستائيان و عشاير از جمله ثبت نام، پرداخت حق 
بيمه، تمديد، انجام امور مربوط به تعهدات صندوق 
و پاسخ به استعالمات ســاير سازمان ها به صورت 
الكترونيكى انجام مى شــود و ســامانه الكترونيكى 
صندوق به سامانه هاى ثبت احوال، راهدارى، بانك 
كشــاورزى و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
متصل شده است كه اين موضوع ميزان رضايتمندى 

بيمه شدگان را افزايش مى دهد.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه در راســتاى دولت 
الكترونيــك شناســنامه و كارت ملى از مدارك 
افراد متقاضى ثبت نام حذف شــده است، افزود: 
همچنين براى حمايت از رانندگان در راســتاى 

شــارژ كارت هوشــمند پس از واريز حق بيمه 
توســط راننده، با مراجعه بــه انجمن هاى صنفى 
رانندگان كارت هوشــمند به صورت الكترونيكى 
شارژ شــده و نياز به حضور مستقيم راننده براى 

نيست. نامه  دريافت 
 وى بــا بيان اينكه در ســال 99 مطابق با آئين نامه 
صندوق و پانزدهمين سالگرد صندوق افرادى كه به 
سن 65 سال تمام رسيده اند و داراى 15 سال سابقه 
پرداخت حق بيمه هســتند به درجه بازنشســتگى 
سالمندى نايل شدند، خاطرنشــان كرد: از ابتداى 
ســال 70 نفر بيمه شده درخواســت خود را براى 
بازنشســتگى ارائه كرده اند كه نخســتين بازنشسته 
استان حكم مســتمرى خود را از نماينده ولى فقيه 

در استان در محل مديريت صندوق دريافت كرد.

تعاوني ها راهكار حل بحران مسكن

جوانان و زنان خانه دار همدانى بيمه مى شوند

براى بازگرداندن قيمت و نوع بسته ها به شرايط گذشته

مهلت اپراتورها تمام شد

سهام عدالت چند؟
 آخرين به روز رسانى ســامانه سهام عدالت حاكى از آن است 
كه ارزش واقعى ســهام با توجه به ارزش اوليه ســهام 492 هزار 
تومان، از ابتداى خردادماه سالجارى تا كنون حدود ده ميليون تومان 

افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، پس از آزادســازى سهام عدالت، مشموالن اين 
سهام كه روش مستقيم را براى مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، 
مى توانند با مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش 
واقعى سهام و جزئيات دارايى خود را مشاهده كنند. بر اين اساس 
و طبق آخرين به روز رســانى گزارش دارايى كه مربوط به تاريخ 
21 تيرماه اســت، ارزش واقعى ســهام عدالت با ارزش اوليه 492
هزار تومان كمى بيشــتر از 17 ميليون و 738 هزار تومان اســت. 
اين درحالى است كه ارزش اين سهام در اوايل خردادماه حدود 7

ميليون و 660 هزار تومان بود.
بر اســاس اين گزارش، مشــموالنى كه روش مســتقيم را براى 
مديريت ســهام خود انتخاب كرده اند مى توانند با مراجعه به بانك 
يا كارگزارى نســبت به فروش 30 درصد ســهام خود اقدام كنند. 
همچنين طبق وعده رئيس جمهور، 30 درصد ديگر سهام عدالت 
هم براى عيــد غدير و پس از آن 30 درصــد ديگر هم براى 22

بهمن آزاد مى شود.
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آگهى ابالغ رأى ماده 169 آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
ــد:  ــخ تول ــى تاري ــدر: مصطف ــام پ ــو ن ــزادى نك ــدا به ــه وي ــيله ب ــن وس بدي
ــالغ  1368/11/11 شــماره ملــى 3860137921شــماره شناســنامه 3860137921 اب
مــى شــود كــه بــه شــما اخطــار مــى شــود در خصــوص رســيدگى بــه اعتــراض 
واصلــه بــه عمليــات اجرايــى وارده بــه شــماره 2925 موضــوع پرونــده اجرايــى 
ــالغ  ــه شــما اب ــه شــرح بيــن الهالليــن ب ــه رئيــس اجــرا ب ــوق، نظري كالســه ف
مــى گــردد. مقتضــى اســت در صورتــى كــه بــه نظريــه مذكــور اعتــراض داريــد، 
ــًا  ــه اداره اجــرا اعــالم نمائيــد. ضمن ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ابــالغ كتبــاً ب
بــه اعتراضــى كــه خــارج از موعــد واصــل گــردد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد. 
ــن  ــه در ضم ــى ك ــه اصالحــى مبلغ ــن نام ــاده 61 آيي ــد ز م ــه بن ــت ب ــا عناي (ب
عقــد اجــاره بــه موجــر پرداخــت مــى شــود از شــمول مســتثنيات ديــن بــوده 
و قابليــت بازداشــت را نــدارد لــذا بــا عنايــت بــه گــزارش مأمــور اجــرا بــه نظــر 
مــى آيــد موضــوع از مصاديــق بنــد ز مــاده 61 آييــن نامــه اجــرا مــى باشــد و 
مســتثنيات ديــن تشــخيص داده مــى شــود) ضمنــاً ايــن آگهــى يــك مرتبــه در 
يكــى از روزنامــه هــاى كثيراالنتشــار محلــى آگهــى مــى شــود و شــما موظفيــد 

ــام و دريافــت حســاب كاربــرى اقــدام نماييــد. جهــت ثبــت ن
(م الف 612)

تاريخ انتشار: 1399/04/29
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
 جالل حدادى 

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

برابــر رأي شــماره 139960326008000139 موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت 
ــي  ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
شهرســتان رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى كمــال يوســفى پويــا 
ــران در يــك واحــد  ــه شــماره شناســنامه 12291 صــادره از ته ــد ســلطان ب فرزن
گلخانــه بــه مســاحت 17808,34 مترمربــع پــالك 50 اصلــي روســتاى دولوجرديــن 
واقــع در بخــش 5 همــدان خريــدارى بــا واســطه از مالــك رســمى خانــم شــاهزاده 
قراگوزلــو قســمتى از مســتثنيات مالكيــن اوليــه محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه 
ــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــالع عم منظ
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش داش
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 150) طبــق مق
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/13

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك 

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات مجنــون 
ــى  ــه مل ــه شناس ــت 1724 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1399/04/26 ب ــه درتاري دو كوه
ــه  ــه آن ب ــه خالص ــده ك ــل گردي ــل دفاترتكمي ــا ذي ــت و امض 14009294981 ثب
شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :تأســيس و 
ــى و  ــر دولت ــت بخــش غي ــر پيشــخوان دول ــردارى از دفات ــره ب ــدازى و به راه ان
ــه  دفاتــر خدمــات ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات ( ICT ) روســتايى جهــت ارائ
ــر مربوطــه ، امــر تجــارت (صــادرات  و انجــام كليــه ى خدمــات مرتبــط در دفات
ــبكه اى ،  ــر ش ــى ، غي ــر هرم ــى (غي ــور بازرگان ــروش ، ام ــد و ف و واردات) ، خري
غيــر اينترنتــى) بــه موجــب مجــوز شــماره 119/1405 مــورخ 1399/04/01 ســازمان 
ــاورى اطالعــات)  تنظيــم مقــررات و ارتباطــات راديويــى ( وزارت ارتباطــات و فن

تاســيس گرديــد. 
ــتان  ــى : اس ــز اصل ــدود مرك ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاري ــدت فعالي م
ــان  ــه خياب ــد، محل ــزى ، شــهر نهاون ــد ، بخــش مرك ــدان ، شهرســتان نهاون هم
ــتغيب ،  ــهيد دس ــرى ش ــت مت ــان بيس ــار ، خياب ــه قيص ــتغيب ، كوچ شهيددس
ــى  ــرمايه شــخصيت حقوق ــه همكــف كدپســتى 6591674191 س ــالك 0 ، طبق پ
عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ريــال نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك 
ــده 600,000  ــى 3961211213 دارن ــه شــماره مل ــى ب ــى رضائ ــاى يحي از شــركا آق
ــى 3961213925  ــماره مل ــه ش ــى ب ــى رضائ ــم گيت ــركه خان ــهم الش ــال س ري
دارنــده 400,000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــاى محمــد حســين 
رضائــى بــه شــماره ملــى 3950375414 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه 
ــه  ــى 3962792864 و ب ــماره مل ــه ش ــى ب ــوذر رضائ ــاى اب ــدود آق ــدت نامح م
ــه  ــره ب ــه ســمت عضــو هيئــت مدي ــه مــدت نامحــدود و ب ســمت مديرعامــل ب
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور 
شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن 
كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء مديــر عامــل و عضــو هيئــت مديــره 
يــا رئيــس هيئــت مديــره همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد اختيــارات 
مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت 

ــد.  درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گردي
(918054) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ه
و موسسات غيرتجارى نهاوند

آگهي مزايـده

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار در نظر دارد از طريق آگهى مزايده 
اجاره  به  واگذارى  جهت  را  بهار  شهرستان  موقوفات  امالك  از  قطعه   3

ساليانه اطالع رسانى نمايد. 
لذا تقاضا مى شود در اين خصوص اقدام الزم مبذول گردد.

در  واقع  خانم  زبيده  موقوفه  رقبات  از  (ديم)  زراعى  زمين  قطعه  1-يك 
اللجين، جنب شهرك صنعتى به مساحت 26 هكتار را به صورت يكسال 

زراعى از تاريخ 99/07/01 لغايت 1400/06/31.
2-يك باب ساختمان مسكونى از رقبات موقوفه زبيده خانم در يك و نيم 

طبقه واقع در بهار، بلوار سى مترى  كوچه مهتاب. 
3-يك باب مغازه تجارى از رقبات موقوفه حمام بهمنى به مساحت 80 
مسجد  جنب  طالقانى،  چهارراه  امام(ره)،  خيابان  بهار،  در  واقع  مترمربع 

جامع.
اداره  به  مورخ 1399/05/09  ادارى  وقت  پايان  تا  توانند  مى  متقاضيان 
اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار مراجعه يا با شماره تلفن 34509517 

و 34509518 تماس حاصل فرمايند.
(م الف 219)

كارت دانشجويى به نام محمدمهدى كرمى، فرزند على، به شماره 
ملى 3860978691، رشته نقشه بردارى از دانشگاه عمران و 

توسعه به شماره دانشجويى 9625367007 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

رسانه ها و مردم عملكرد مسئوالن در حوزه 
عفاف و حجاب را مطالبه گرى كنند

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: رسانه ها و مردم عملكرد 
مسئوالن در حوزه عفاف و حجاب را مطالبه گرى كنند.

به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، حجت االســالم والمســلمين 
حبيب ا... شــعبانى، در كميته عفاف و حجــاب با تأكيد بر ضرورت توجه 
به ترويج فرهنــگ عفاف و حجاب در جامعه اظهــار كرد: وظيفه اصلى 
اين كميته بايد سياستگذارى و آسيب شناسى و علل ناموفق بودن برخى 

برنامه ها و نيز شناسايى عوامل بى حجابى باشد.
وى با تأكيد بر اينكه الزم است هر چند مدت يكبار، درباره علل بى حجابى 
كار پژوهشــى صورت گيرد، افزود: تشكيل كميته هاى عفاف و حجاب در 
دستگاه  هاى دولتى با مشاركت و حضور كاركنان همان دستگاه مى تواند 
راهگشا باشد.نماينده ولى فقيه در استان همدان گفت: با وجود آنكه قانون 
عفاف و حجاب در شــوراى عالى انقالب فرهنگى مصوب شده است، اما 
اجرايى و پيگيرى نمى شود؛ بنابراين اين كميته مى تواند اجرايى شدن اين 

قانون را پيگيرى كند.
وى بــا بيــان اينكه بايد از ظرفيــت افراد دغدغه منــد در حوزه عفاف و 

حجاب در دســتگاه ها اســتفاده شــود، مطرح كرد: اجرايى شدن قانون 
عفاف و حجاب يكى از كارهاى مهم اين كميته اســت كه بايد درباره آن 

مطالبه گرى صورت گيرد.
امام جمعه همدان با اشاره به اينكه برخى جريان ها به دنبال ايجاد 2 قطبى 
و تعارض در جامعه زنان براى بهره بردارى سياسى هستند، گفت: كميته 
عفاف و حجاب نبايد وارد اين تقابل شود و كسى در اين ميان متهم شود.

وى با تأكيد بر اينكه مســئوالن بايد با حضور در رسانه ها درباره عملكرد 
خود در حوزه عفاف و حجاب پاسخگو باشند، عنوان كرد: رسانه ها و مردم 

بايد عملكرد مسئوالن در حوزه عفاف و حجاب را مطالبه گرى كنند.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى
 امير حسين اذكايى، سميه مظاهرى

 على سهرابى، وحيد الوندى
 اكرم گوهريان

شماره تماس: 08132660364

خبـر

 شــهر جهانى مبــل و منبــت، ايــن روزها در 
تكاپوى ســاخت شهركى بزرگ و بى نظير است كه با 
بهره بردارى از آن، افق هاى روشنى پيش چشم مردم 

مالير باز مى شود.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، مبل و منبت 
از هنرهاى زيبا و چشــم نوازى است كه قدمت آن به 
قرن ها پيش مى رســد؛ هنرى كه ذوق و استعداد را با 

سخت كوشى پيوند زده است.
هرچنــد هنر كنده كارى روى چوب در بســيارى از 
شــهرهاى ايران رايج اســت، اما تنها چند شــهر به 
فراوانــى آن ُشــهره اند كه نام ماليــر در بين آن ها 

مى درخشد.
مالير با برخوردارى از اســتعدادهاى طبيعى و وجود 
انواع درختان راش، گردو، چنار و كارگاه هاى توليدى، 
امروز قطب توليد مبل و منبت در كشــور به شــمار 

مى رود و 70 درصد از توليد مبلمان كشــور را به خود 
اختصاص داده است.

امروز مبل و منبت، ظرفيت بزرگ اقتصادى شهرستان 
مالير اســت و 20 هزار نفر در 5 هزار كارگاه كوچك 
و بزرگ مشغول به كار هستند. امتيازى كه سبب شد 
اين شهرســتان در ســال 96 عنوان «شهر ملى مبل 
و منبــت» و در بهمن 98 با ارزيابى شــوراى جهانى 
صنايع دســتى، عنوان «شهر جهانى» مبل و منبت را 

ازآن خود سازد.
منبت، صنعتى اصيل است كه توجه به آن در افزايش 
صادرات و توليد ثروت نقش مهمى دارد؛ از همين رو 
مسئوالن شهرســتان مالير برآن شدند تا با همكارى 
بخش خصوصى زمينه معرفى بيشــتر هنر زيباى اين 

خطه را فراهم سازند.
شــهرك نمايشگاهى مبل و منبت، اقدام مهمى است 

همت  بــه  كــه 
مالير  فرماندارى 
برگزارى  از  پس 
و  مبل  جشنواره 

منبت كليد خورده است.
شهركى كه به گفته فرماندار ويژه مالير در 17 هكتار 
ايجاد شده و نقش مهمى در رونق اقتصادى شهرستان 

برعهده دارد.
قدرت ا... ولدى مى افزايد: شــهرك نمايشــگاهى مبل 
و منبــت مالير قرار اســت با همكارى شــهردارى، 
اداره اوقاف و تشــكل توليدكنندگان مبل و منبت با 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى ايجاد شود، اما هنوز 
چگونگى ساخت آن و جانمايى واحدها درحال رايزنى 
اســت. وى بيان مى كند: تا اعالم نظر مشاوران طرح 
نمى تــوان از جزئيات آن چيزى گفــت، اما در برآورد 

اوليه مشخص شــده كه بيش از 500 ميليارد تومان 
هزينه دارد.

 دست همكارى اوقاف براى ايجاد 
شغل و توليد ثروت

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه مالير هم از مشاركت 
اين مجموعه براى ســاخت شهرك نمايشگاهى خبر 
داده و مى گويد: زمينى به مساحت 17 هكتار در جاده 
ســالمت از طرف اوقاف براى ايجاد شهرك اختصاص 
داده شده است. پژمان جعفرى مى افزايد: ساخت اين 
شهرك اشتغال زايى خوبى را به همراه داشته و سرمايه 

قابل توجهى هم وارد شهر مى شود.

وى از آمادگــى اوقاف و امور خيريه براى مشــاركت 
اقتصادى خبر داده و مطرح مى كند: از طرح هايى كه 

توجيه اقتصادى دارد استقبال مى كنيم.
به گزارش تســنيم، خطه تاريخى مالير با دشت هاى 
سرسبز و تاكستان هاى زرخيز و قرارگرفتن در مسير 
ارتباطى مركز به غرب كشور، ظرفيت هاى مهمى را در 

خود نهفته كرده است.
ظرفيتى چــون صنعت ماندگار مبــل و منبت كه با 
برندســازى، افق هاى روشــنى را پيش چشــم مردم 
مالير گشوده و آينده اقتصادى فرزندان آن ها را تأمين 

مى كند.

 شــادى و نشــاط عامل مهمى اســت كه تحمل 
مشــكالت زندگى را آســان مى كند و به كمك آن 
بهتر مى توان بر ســختى ها فائق آمد، به ويژه اگر اين 

مشكالت در قالب طنز و كنايه  بيان شوند.
به گــزارش خبرگزارى تســنيم از همــدان، طنز از 
ديرباز جايگاه خاصى در ادبيات فارســى داشته است 
و شــاعران و نويسندگان ســعى كرده اند مشكالت و 
كاستى هاى فردى و اجتماعى را در قالب طنز و كنايه 
بيان كنند تا از ظرافت كالم خود، براى اصالح عيوب 

و كاستى ها استفاده كنند.
حتــى شــاعرانى مانند مولــوى كه اشــعار عارفانه 
كم نظيرى دارند، خود را بى نياز از شعر طنز نمى بينند:

عارفى پرســيد از آن پير كشــيش / كه توى خواجه 
مسن تر يا كه ريش

گفت نى من پيش از آن زاييده ام / بى ز  ريشــى بس 
جهان را ديده ام

حكاياتى ماننــد طوطى و بازرگان كه مولوى به زبان 
شــعر بيان مى كند، سرشــار از ظرافت شاعرانه طنز 
است و به بهترين شكل پيام خود را در قالب كنايه و 
طنز بيان مى كند كه مى توان گفت اين ظريف گويى 

در ادبيات جهانى كم نظير است.
بوستان سعدى نيز گنجينه اى از حكايات پندآموز در 
بيان رذايل اخالقى و نابه سامانى هاى اجتماعى است:

يكى از پادشاهان پارسايى را ديد، گفت: هيچت از ما 
ياد مى آيد؟ گفت: بلى، هر وقت كه خداى را فراموش 

مى كنم.
هر ســو دود آن كش ز بر خويــش براند / وان را كه 

بخواند به در كس ندواند
مطالعه بوســتان ســعدى در مكتب خانه ها، عالوه بر 
آشــنايى كودكان با ادبيات و واژگان زبان فارســى، 
به صورتــى ظريف و غيرمســتقيم، فضايــل و رذايل 
اخالقــى را به آنهــا آموزش مى داد و بــه حفظ اين 

گنجينه نيز كمك مى كرد.
رودكى، سنايى، انورى و حافظ نيز از شاعرانى هستند 

كه به مشكالت اجتماعى و بى اخالقى ها به زبان كنايه 
مى پرداختند. شــعر طنز در گذر زمان دســتخوش 
تغييراتــى بوده و در دوره هاى مختلف، فراز و فرودها 
داشته است اما شاعران پارســى  زبان هيچ گاه از اين 
نوع شعر دست برنداشته اند و با اشعار خود به حفظ و 

غناى آن كمك كرده اند.
هرچه جامعه پوياتر باشــد، آثار طنز امكان بيشترى 

براى بروز پيدا مى كنند.
ناصر فيض در تشــريح وضعيت شــعر طنز كشــور 
اظهــار كرد: در جامعــه  آرام و محافظــه كار، فضاى 
مناســبى براى خلق آثار طنز وجود ندارد. اما وقتى 
در جامعــه تضارب افكار و ديدگاه هاى مختلف درباره 
رويدادهاى جامعه وجود دارد، آثار طنز بيشترى هم 

توليد مى شود.
اين شــاعر طنزپرداز افزود: طنــز در 2 دوره به دليل 
شــرايط خاص اجتماعى، جايگاه ويژه اى داشته است 
و به همين دليل است كه در دوره مشروطه، به دليل 
وجود احــزاب و ديدگاه هاى مختلف، فضا براى خلق 
آثار طنز فراهم مى   شــود و شاهد شكوفايى آثار طنز 

مانند روزنامه ها و مجالت طنز هستيم.
وى بيــان كرد: در واقع طنزپــردازان از ميان همين 
ديدگاه هاى مختلف، موضــوع خود را پيدا مى كردند 
و بــه نقد آن مى پرداختند؛ چون اســاس طنز، نقد و 
اعتراض و برشــمردن ناماليمات با زبان هنر و طنز و 

شوخ طبعى است.
فيض با بيان اينكه پيش از انقالب اســالمى نيز اين 

آثار طنز در برخى مجــالت و مطبوعات آن 
زمان وجود داشــت، گفت: پــس از انقالب 
اسالمى هم در دوره اى، احزاب و جريان هاى 
مختلف سياسى در كشور حضور داشتند و از 
طرف ديگر اتفاقات مختلف و متفاوتى مانند 
تغييرات سياسى و ترورها و حضور گروه هاى 
مخالف سياسى، ســبب حركت و جنبش در 
مطبوعات مى شــدند كه شامل آثار طنز هم 

مى شد.
 وى با اشــاره به اينكه شــرايط كنونــى هم تقربيا 
به همين شــكل اســت و حضور گرايشات مختلف 
سياســى، فضاى مناســبى را براى خلــق آثار طنز 
ايجاد كرده است، عنوان كرد: طنزپردازان هم از اين 
فرصت اســتفاده مى كنند و كمتر روزنامه و مجله اى 
را مى بينيد كه ستونى براى طنز نداشته باشد و حتى 
پــس از تعطيلى مجله گل آقا فكــر مى كرديم، ديگر 
فضايى براى آثار طنز ايجاد نمى شــود اما مى بينيم 
كه مجالت تخصصى و حرفه اى مانند «ســه نقطه» 
در اين عرصه منتشر مى شوند و آثار طنز با قالب هاى 
جديدى درحال بروز هســتند و ابتــكار اين آثار در 
حوزه زبانى و پاسداشــت زبان فارسى نيز قابل توجه 

است.
ايــن شــاعر طنزپــرداز اظهار كــرد: به طــور كلى، 
درحال حاضــر آثار طنز جايگاه مناســبى در ادبيات 
فارســى دارند اما نبايد از بعــد حرفه اى و علمى اين 
آثار غافل شــد و اين گونه نباشــد كه عده اى به دليل 
تشويق و اســتقبال بى مورد، به نگاه سطحى خود در 
اين آثار، اكتفــا كنند و خود را بى نياز از پيشــرفت 
بدانند و البته به  نظرم فرهيختگان حوزه طنز، به اين 
آثار توجه دارند و آينده طنزپردازان ادبيات فارســى، 

اميدواركننده است.
وى عنوان كرد: بخشى از طنز مربوط به آستانه تحمل 
و ظرفيــت مخاطب اســت و به هميــن دليل گاهى 
محدوديت هاى طنزپرداز در بيرون از ادبيات و حوزه 

طنز، تعريف مى شــود؛ بنابراين مخاطبان بايد توجه 
داشته باشــند كه اگر طنزپرداز نقدى مى كند، قصد 
بدى ندارد و هدف او اصالح عيوب و مشكالت است.

فيض در اين باره افزود: هر مشكلى در جامعه، عاملى 
دارد و انتقــاد از آن مشــكل، در واقع انتقاد به عامل 
آن اســت و همين انتقاد موجب ناراحتى  مى شــود، 
اما مســئوالن بايد بدانند كه وظيفه طنزپرداز، بيان 
مشــكالت به زبان طنز اســت و و مانند پزشكى كه 
وظيفه اش جراحى براى التيام است، سخن طنزپرداز 
هم هرچند ممكن است گزنده باشد اما در پى اصالح 
و بهبود شــرايط اســت و مطلوب بودن شرايط براى 
طنزپردازى، عالوه بر تالش طنزپردازان، نياز به سعه 

صدر مخاطب و مسئوالن جامعه دارد.
وى همچنين عنوان كرد: طنزپرداز هميشه در جامعه 
متهم است و نگاه درستى به او وجود ندارد و با وجود 
اينكه عده اى از مردم به دليل اينكه نقد و مشــكالت 
آنها به زبان طنز بيان مى شــود، از آثار طنز استقبال 
مى كنند اما مســئوالنى كه مســبب اين مشــكالت 

هستند، اين نگاه انتقادى را دوست ندارند.
 مسئوالن كم تحمل، امكان بروز و ظهور به 

آثار طنز نمى دهند
جواد نورى نيز درباره وضعيت شــعر طنز در همدان 
بيان كرد: شــعر طنز همدان و به طور كلى شــعر در 
همــدان اوضاع خوبى ندارد و قســمتى از آن هم به 
فضاى كلى كشور در اين مورد مربوط مى شود و اين 
وضعيت در بيشــتر جاهاى كشور وجود دارد كه يك 

دليل آن، اين اســت كه هنوز بخشــى از ادبيات در 
ســيطره افراد سنتى و كسانى اســت كه با فضاهاى 

جديد ادبى آشنا نيستند و نوآورى را برنمى تابند.
اين شــاعر طنزپرداز همدانى در اين بــاره افزود: در 
همدان نيز به دليل اقليم سرد و خشك آن، از ديرباز 
طنز و خنــده رواج چندانى بين مردم آن نداشــته 
و اين موضوع در ادبيات و شــعر همــدان نيز تأثير 
داشــته است و در فضاى شــعرى آن، طنز چندانى 

وجود ندارد.
وى بيان كــرد: هرچند پيشكســوتانى در عالم طنز 
بوده اند كه اســامى آنها در كتب شــعر آمده ولى در 
دوره معاصــر ما، طنز جايــگاه چندانى ندارد و دليل 
عمده آن هــم فضاى سياســى واجتماعى حاكم بر 
جامعه اســت كه مسئوالن و دولتمردان، شعر طنز را 
برنمى تابنــد و در واقع، عالوه بر اينكه هنرمند خالق 
طنزنويس نداريم، مســئوالن هم تحمل انتقادات را 
ندارند و اين عوامل سبب شده  است كه شعر طنز در 

استان همدان مهجور باشد.
نورى با بيان اينكه مدتى كارگروه شــعرى در حوزه 
هنرى براى پرورش استعدادها تشكيل داديم، گفت: 
ايــن كارگروه به دليل همين عدم تحمل مســئوالن، 
تعطيل شــد و درحال حاضر نيز انجمن مستقل ادبى 

در حيطه طنز در همدان وجود ندارد.
وى افزود: مســئوالن بايد سعه صدر خود در برخورد 
با اشــعار طنز را باال ببرند و هنرمندان نيز جســارت 
پرداختن به شــعر طنز را داشته باشــند تا اين فضا 

بهتر شود.
اين شــاعر طنزپرداز تصريح كرد: رشــد شــعر طنز 
نيازمند انجمن و نشست هايى است كه در بستر آن، 
شاعران به تبادل نظر و رفع اشكال بپردازند، اما وقتى 
چنين امكان حداقلى نيز فراهم نيســت، رشــد هم 

حاصل نمى شود.

وقتى ستاد مديريت كروناى تويسركان از سرعت 
كرونا جا مى ماند

 تعلل يا كم توجهى؟
 درحالى كه وضعيت شيوع ويروس كرونا در سراسر كشور و به دنبال 
آن استان همدان نگران كننده شده و شتاب گرفته است، به نظر مى رسد 
ســتاد مديريت كروناى شهرستان تويسركان از سرعت انتشار كرونا جا 

مانده و برخى مصوبات ضرورى را دير انجام مى دهد.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از تويسركان، پس از آنكه در چند وقت 
اخير شــرايط كرونايى استان همدان به موقعيت هشدار و قرمز رسيد، 
مسئوالن ارشــد استان و به طور مشخص استاندار همدان تمهيداتى را 
براى جلوگيرى از سرعت انتشار كرونا و شيوع گسترده تر آن انديشيده 

و به صورت رسمى و قانونى به همه شهرستان هاى استان ابالغ كرد.
بر اساس ابالغ رســمى استاندار همدان، برگزارى مراسم عروسى و عزا 
و فعاليت برخى واحدهاى صنفى مانند كافه ها، آرايشــگاه هاى زنانه و 
ســالن هاى زيبايى و مواردى از اين دست ممنوع اعالم شد، درحالى كه 

هنوز هم شاهد فعاليت برخى كافه ها در تويسركان هستيم.
اين موضوع وقتى حساس تر مى شود كه فرماندار تويسركان در آخرين 
جلسه ستاد مديريت كروناى شهرستان كه در نزديك به 15 روز گذشته 
برگزار شــد با قاطعيت اعالم كرد هر واحد صنفــى كه نكات و اصول 
بهداشــتى را رعايت نكند، پلمب مى شود اما انگار اكنون بايد گفت، هر 
واحد صنفى متخلف پيشكش، حداقل مصوباتى را كه استاندار همدان 

اعالم كرده و اجراى آنها از نظر قاونونى الزام آور است، اجرا كنيد!
از مدت ها پيش، مســئوالن و كارشناســان با صراحت اعالم كردند كه 
يكى از مهم ترين عوامل شيوع گسترده ويروس كرونا، برگزارى مراسم 
عروســى و عــزادارى و دورهمى و تجمعاتى از اين قبيل اســت و اين 
درحالى است كه ســتاد مديريت كروناى شهرستان تويسركان در اين 
زمينه با تعلل و كندى بااليى وارد عمل شد و حتى تا هفته پيش شاهد 

برگزارى مراسم پرتعداد عروسى و عزا در شهرستان تويسركان بوديم.
به گفته دادســتان تويســركان ظرف چند روز اخير(2 يا 3 روز اخير)، 
برگزارى مراســم عروســى و عزادارى با همكارى مردم در شهرستان 
تويسركان، 60 درصد كاهش يافته است اما پرسش اينجاست كه ستاد 
مديريت كرونا تا پيش از چند روز اخير دقيقاً چه مى كرده و چرا جلوى 

برگزارى مراسم هاى عروسى و عزداراى گرفته نشد؟
شــيوع شتابان كرونا يك مسأله شــوخى و حاشيه اى نيست و هر نوع 
تعلل يا كندى در مديريت دقيق آن مى تواند به قيمت جان انسان و يا 
انسان هايى تمام شود و به همين دليل اكنون اين پرسش ايجاد شده كه 
ابتدا، چرا درحالى كه اعالم شد مهم ترين عامل شيوع كرونا مراسم هاى 
عروســى و عزادارى اســت، تصميمات اجرايى جدى در اين زمينه در 
شهرستان تويسركان گرفته نشد و چرا درحال حاضر هم برخى مصوبات 
ســتاد مديريت كرونا به رياست استاندار همدان با سرعت عمل كافى و 

به موقع در تويسركان اجرا نمى شود؟!
اين پرســش ها درحالى از سوى بخشى از مردم و افكار عمومى مطرح 
مى شــود كه چند روز گذشــته امام جمعه تويســركان با صراحت به 
رســانه ها اعالم كرد كه ســتاد مديريت كروناى شهرستان تويسركان 
ضعيــف عمل كرده و آن گونه كه بايد و الزم اســت در شــرايط قرمز 
كرونايــى در تويســركان خوب عمل نكرده و نقد جدى به اين ســتاد 

وارد است.
با اين حال فرماندار تويسركان از برگزارى منظم ستاد مديريت كرونا در 
شهرســتان تويسركان خبر مى دهد و بر اساس گفته وى از همه ابزارها 
و ظرفيت هاى شهرستان براى مديريت كرونا در وضعيت قرمز استفاده 

شده است.
سيدرســول حســينى اعالم كرده كه از مدت ها پيش، از دستگاه هاى 
اجرايى شهرستان خواستيم كه به افرادى كه مراجعه مى كنند و ماسك 
ندارند، خدمات ارائه نشود و با صراحت اعالم كرديم كه هر واحد صنفى 

كه نكات و اصول بهداشتى را رعايت نكند، پلمب مى شود.
وى همچنين از آماده بودن صد تخت براى اســتفاده در موارد ضرورى 
در سالن ورزشى هالل احمر تويســركان خبر داده بود و گفته بود كه 
آمادگى و ظرفيت اين را داريم كه تا بيش از 950 تخت نقاهتگاهى را با 
استفاده از سالن هاى ورزشى، بيمارستان در آستانه افتتاح سردار شهيد 
ســليمانى و خوابگاه هاى مدارس شبانه روزى و دانشگاه هاى تويسركان 

آماده كنيم.
فرماندار تويســركان در يكى از اظهارات خود در چند روز گذشــته و 
پيش از آنكه مصوبات ســتاد مديريت كروناى استان همدان از سوى 
اســتاندار اعالم شــود، گفته بود كه با دادســتان صحبت كرده ايم تا 
ببينيم مى توانيم ماده قانونى براى جلوگيرى از برگزارى مراســم هاى 
عروســى و عــزدارى پيدا كنيم و اين درحالى اســت كه دادســتان 
تويســركان به صراحت اعالم كرد كه برگزارى مراســم عروسى و عزا 
تحت پيگرد قضايى و قانونى قرار مى گيرد اما در چند شب پس از آن 
نيز حتى شــاهد برگزارى همزمان عروسى هاى متعدد در سطح شهر 

تويسركان و روستاهاى آن بوديم.

حال ناخوش شعر طنز در همدان 

 مسئوالنى كه تحمل «طنز» را ندارند

70 درصد مبلمان كشور در مالير توليد مي شود

اعتبار 500 ميليارد تومانى 
براى افتتاح شهرك
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باباطاهر

گردشگرى در پساكرونا چگونه 
خواهد بود؟

 شــيوع ويروس كرونــا در جهان به تأثير منفى و ركود شــديد 
اقتصاد جهانى منجر شــده كه بيشــترين ميزان اين خســارت ها بر 
بازار گردشــگرى تحميل شــده اســت. طبق آخرين گزارش هاى 
سازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) و شوراى جهانى سفر 
(WTTC)، در ســالى كه قرار بود رونق مشــاغل و كارآفرينى در 
صنعت گردشــگرى و هتلدارى جهان رخ دهــد، با ظهور ويروس 
كرونا، 50 ميليون شــغل در صنعت گردشگرى و ميهمان نوازى در 
معرض نابودى قرار گرفته و حجم درآمدهاى حاصل از اين صنعت 
به يك سوم كاهش پيدا كرده است. اكنون در اين وضعيت همه عالوه 
بر فكر كردن به اينكه چگونه از اين بيمارى جان سالم به در ببرند به 

اين فكر مى كنند كه پس از پايان اين بحران براى بهبود وضعيت شغلى 
و اقتصادى خود چه كنند و دنيا پس از كرونا چه شــكلى است؛ در 
مقاله سايت Phocuswire كه به ترجمه تيم لست سكند رسيده، 
روندهاى زير را به تحليل از كارشناسان بين المللى گردشگرى، براى 

گردشگرى پساكرونا پيش بينى  كرده است. 
 صف هاى كنترل طوالنى تر مى شود!

 درحال حاضر كشــورهايى مثل چين، سنگاپور و كره جنوبى بسيار 
حساس شــده اند كه ويروسى از خارج وارد كشورشان نشود! مثال 
كشــور كره، افرادى را كه از آمريكا و اروپا وارد اين كشور شوند، 
حتــى در صورت آزمايــش منفى كرونا، 2 هفتــه قرنطينه مى كند. 
افرادى كه اقامت دائم ندارند، ســخت گيرى بيشترى را بايد تحمل 
كننــد و از طرفى تقاضا براى دوربين هــاى حرارتى افزايش يافته 

است.

  فقط پاسپورت كافى نخواهد بود!
 برخى كشــورها حتى فرصــت انجام آزمايش در مــرز را نخواهند 
داشت، به ويژه اگر از مركز شيوع بيمارى به آنجا سفر كنيد. بنابراين 
احتماال گواهى تزريق واكســن (پس از زمان دستيابى به آن) يكى از 
موارد جديد خواهد بود. حتى شــايد مچ بندهايى هوشمند براى اين 

موضوع ساخته شود.
  احتماال سفر كمى گران خواهد شد!

 يك مقاله بســيار تأثيرگذار از امپريال كالج لندن پيش بينى مى كند كه 
دولت ها بايد به منظور حفظ تقاضا درباره سيســتم هاى بهداشــت و 
درمان در يك سطح قابل مديريت، سخت گيرى هاى بيشترى داشته 
باشند. اين بدان معناست كه صندلى هاى محدودى براى عرضه وجود 
خواهد داشت و در نتيجه ى افزايش تقاضا و كاهش عرضه، با افزايش 

قيمت روبه رو خواهيم بود.

  بازگشــت به حالت اوليه مقاصد گردشگرى، شبيه به 
هم نخواهد بود!

ما درحال حاضر شــاهد آن هســتيم كه عوامل مؤثر بر اين بيمارى 
همه گيــر متعدد هســتند. معيارهــاى زمان بنــدى قرنطينه، قدرت 
سيســتم هاى مراقبت بهداشتى، آب و هوا، شــانس و عوامل ديگر، 
همگى تأثير دارند. در واقع برخى مقاصد سفر زودتر به حالت اوليه 

بازخواهند گشت و برخى ديرتر!
 بسته هاى متفاوتى همراه خواهيد داشت!

خب شــما شايد در فيلمى ديده باشــيد كه شخصى همواره يك 
بســته دستمال مرطوب همراه خود دارد و ميز و صندلى را تميز 
مى كند و ســپس از آن ها اســتفاده مى كند و پيــش خود بگوييد 
چقدر وسواســى! خب شايد اين موضوع عادى تر شود و توسط 
خود شــما نيز انجام گيرد، حتى ممكن است براى مواد خوراكى 

نيز از آنها استفاده كنيد. 
 كوچكتريــن عالمت بيمارى، شــما را از جامعه طرد 

خواهد كرد!
حتى شايد كســانى كه از ويروس كرونا بهبود يافته اند، به سفر در 
كنار يك فرد كه عالئم ســرماخوردگى دارد تمايل نداشته باشد. با 
وجود حفظ فاصله مناســب اجتماعى، داشتن كوچكترين عالمت 
ســرماخوردگى يا هر نشانه ديگرى، سفر شــما از نظر جامعه غير 
قابل قبول خواهد بود. بعضى مى گويند ســفر با چنين عالمت هايى 

مايه ننگ است.
ســفر داخلى ابتدا بهبود خواهد يافت (زيرا  هيچ كنترل مرزى وجود 
ندارد) و براى اغلب كشورها اين به معناى سوار شدن به قطار است. 
قطارها كم تر شلوغ هستند، پنجره  دارند و امكان كوپه اختصاصى نيز 

مزيت ديگر آن است. 

تبليغات اسالمى همدان
 با مشكل بودجه مواجه است

  سخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس با 
بيان اينكه ســازمان تبليغات اســالمى براى پيشبرد 
امور نيازمند اختصاص بودجه است، بر پيگيرى حل 

مشكالت اين مجموعه تأكيد كرد.
محمدمهدى مفتح با اشاره به ديدار مجمع نمايندگان 
اســتان با رئيس ســازمان تبليغات اســالمى و بيان 
مشكالت اظهار كرد: سازمان تبليغات اسالمى با توجه 
بــا مأموريت ها و نيروهاى جــوان و فعالى كه دارد، 
بسترساز پيشــرفت فرهنگى در كشور است بنابراين 

بايد مورد حمايت قرار گيرد.
وى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در اين جلسه 
مسئوالن سازمان تبليغات اســالمى درخواست رفع 
مشــكالت بودجه اى را داشتند، بيان كرد: با توجه به 
مأموريت ها و تالش هايى كه مســئوالن اين سازمان 

دارند بايد به مسأله بودجه اى آن توجه ويژه اى شود.
ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس حل 
مشــكل بودجه اى اداره كل تبليغات اسالمى استان را 
ضرورى دانست و گفت: اميدواريم نمايندگان استان 
نســبت به پيگيرى بودجه هاى جارى و تنظيم بودجه 
سال آينده درباره سازمان تبليغات كشور به طور كلى 
و اداره كل تبليغات اســتان به طور ويژه اقدام الزم را 
انجام دهند.وى با اشــاره به اينكه قرار است هر كدام 
از نمايندگان در حوزه مأموريت كارى خود و فعاليت 
در كميســيون هاى مربوطه، به حل مشكالت سازمان 
تبليغات اســالمى توجه كنند، تأكيد كرد: البته هنوز 
تصميم گيــرى درباره تنظيم بودجه ســال آينده زود 
است و درحال حاضر بيشتر تكيه بر اين است از لحاظ 
تخصيص بودجه امســال كمكى به سازمان تبليغات 
شود. مفتح در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: درباره 
بودجه سال آينده نيز در آبان و آذرماه پيگيرى الزم را 

خواهيم داشت.

رونق گردشگرى دوران كرونايى 
با تورهاى دوچرخه سوارى

 نتايــج بررســى ها نشــان داد كــه تورهــاى 
دوچرخه سوارى، راهى مناسب براى سفر در روزهاى 

كرونايى است.
به گزارش ايســنا، ســالم ترين راه براى گردشگرى 

مى تواند، گزينه تورهاى دوچرخه سوارى باشد.
تابستان امسال، افراد در حال بررسى اشكال مختلف 
سفر هستند كه شايد در گذشته عالقه اى به آن نداشتند 
و تنها راهى براى فرار از خانه ها و آپارتمان هايى است 
كه ماه ها در آن خانه نشينى را تجربه كردند. افرادى كه 
هرگز در چــادر نخوابيده اند، حاال قصد دارند چنين 

سفرهايى را تجربه كنند.
شــكل ديگرى از ســفر راحت تر و تميزتر از سفر با 
اتومبيل، سفر با دوچرخه است. رعايت فاصله فيزيكى، 
تهويه مناسب و قيمت مناسب از مهمترين موارد در 

تورهاى دوچرخه سوارى است.
ســفر فعــال، از بهترين و ســالم ترين گزينه ها براى 
گردشــگرى و ديدن جهان اســت و بيشتر متكى به 

طبيعت و فضاهاى باز است.
■ مهمترين موارد در تورهاى دوچرخه سوارى شامل 

موارد ذيل است:
■  پيش از سفر، تمرين داشته باشيد.

اگر بتوانيد روزانه دوچرخه ســوارى طوالنى داشــته 
باشيد، ازنظر جسمانى آماده تر خواهيد شد و احساس 

مى كنيد كه روز بعد، توانايى ادامه را داريد.
■ بار زيادى با دوچرخه حمل نكنيد.

هرگز در سفر با دوچرخه بار زيادى را سوار دوچرخه 
نكنيد.

■ مسير مناسب را انتخاب كنيد.
بســيارى از افراد، مسيرهاى آسفالت شده را انتخاب 
مى كنند و برخى مسيرهاى كوهستانى، اما هميشه بايد 
به دنبال مسيرهاى كم رفت وآمد با زيرسازى مناسب 

باشيد.
■ به ياد داشته باشيد كه مسيرهايى مانند پارك ها براى 
دوچرخه سوارى مناسب نيستند، زيرا حجم ترافيك در 

اين مكان ها باالست.

يادش به خير 
مردم با ماسك مى رفتند بيرون

ابوعطا »
 حوالى سال 1440 شمسى، پويا 2 ميليون و 201 درحالى كه تصويرى 
سه بعدى را مقابل ســر خود در هوا باز كرده در حال گفت وگو با مردى 

ديگر است:
پويا 2 ميليــون و 201: يه عكس دارم از بابام خدابيامرز كه كل مغازه رو 
پالستيك پيچ كرده اون موقع ها من مى رفتم مغازه، خودش مثل گوشت هاى 
فريز شده پشت پالستيك ها مشغول مشترى ها بود و هى به من مى گفت 
ماســكت رو نيار پايين، بنده خدا مى خواســت ويروس ها وارد بدن من 

نشوند.
فــرزاد 4 ميليــون و 325: آره ديگه اون بندگان خدا كه وســيله ديگه اى 
نداشتن، ويروس هاى اون موقع هم هنوز نسل صفر موجودات آلى بودن، 
ما يه دوستى داشتيم نشسته بود تو ماشين هاى بنزينى اون زمان به همه جا 

الكل زده بود بعد آتيش گرفته بود كل موهاش كز خورده بود خخخخ...
پويا 2 ميليون و 201: آره ديگه يادمه اون برادر مادرت بود چى مى گفتن؟ 
دايى؛ بنده خدا هميشــه ماسك رو برعكس مى زد خبر نداشت چند سال 

بعد قراره تصادف كنه بميره.
شماره اى درشــت بر تصوير مقابل صورت مرد ظاهر مى شود و كودكى 
درحالى كه سوار بر بُرد فلزى در هوا سر مى خورد مقابل پويا توقف مى كند.

بچه: بابايى 2 ميليون و 201، ميشه اينجا وايسم؟
پويا 2 ميليون و 201: وايســا ولى دكمه آف بُردت رو بزن سهميه انرژى 

ماهانه مون يبخودى هدر نره.
بچه كه حرف ها را شنيده سؤال مى كند: بابا 2 ميليون و 201 شما اون موقع 

به همه چيز الكل مى زدين؟ حتى به سلول هاى خوراكى؟
پويــا 2 ميليــون و 201: نه عزيــزم، الكل كه چيز خوبى نبــود، يه نوع 
ضدعفونى كننده اوليه شيميايى بود كه بوى بدى هم داشت، ما اون موقع 
خودمون چيزهايى براى خوردن درست مى كرديم كه بهش مى گفتيم غذا 

و بيشتر غذاها گرم بود.
همان بچه: يعنى چى؟ يعنى خودتون انرژى گرمايى مى خريدين سلول هاى 

قابل هضم رو حرارت مى دادين؟
پويا 2 ميليون و 201: نه عزيزم، حاال من بعدا اينها رو برات توضيح مى دم.
فــرزاد 4 ميليون و 325: به بچه توضيح بده ديگه، ببين عزيزم، اون موقع 
مامان باباها تايم عمر و ظرفيت تنفسى شــون دســت خودشــون بود و 

مى تونستن تو تايم عمرشون يه موادى بخرن با هم قاطى كنن بخورن.
بچه: آره خيلى خوبه ما هم تو مدرســه مجازى، تو محيط 3D VR همه 
چيز رو قاطى مى كنيم كه نتيجه اش رو ببينيم، بابا ميشه دوباره كرونا بياد ما 

هم خودمون غذا درست كنيم؟
پويــا 2 ميليون و 201: نه عزيــزم، االن ديگه همه گياهــان و حيوانات 
آزمايشــگاهى هستن و كل ويروس ها تحت كنترل بشر قرار گرفته، شما 
همين طورى دارى اكسيژن ماهانه ات رو مصرف مى كنيا! من و مامان بايد 
3 هزار كيلو كالرى انرژى معادل كارى توليد كنيم كه شــما اين سؤاالت 

بيهوده رو بپرسى؟
بچه: بابا 2 ميليون و 201 برم پيش مامان بزرگ؟

پويا 2 ميليون و 201: نه عزيزم، تعادل ميكروبيولوژيك و سلولى ات به هم 
مى خوره بعد بايد آزمايش روزانه ات رو تكرار كنيم.

بچه: بابا تو پيرترى يا مامان بزرگ؟
پويــا 2 ميليون و 201: باباجان من بهت توضيــح دادم مامان بزرگ يك 
سطح از زندگى نمادين داره چون باالى 140 سال زندگى كرده و سهميه 
عمرش تموم شده اما با دستگاه مى تونه روزى چند ساعت بين ما حضور 

داشته باشه.
بچه: چرا تو و مامان بيشــتر كار نمى كنين كه مامان بزرگ بيشــتر مجوز 

حضور داشته باشه؟ من دوست دارم باهاش حرف بزنم.
پويا 2 ميليون و 201: خيلى خوب ديگه بسه، برو اتصال فضايى خودت 
بــه كالس هاى جديد ماه نوردى رو چك كن، بعد هم 20 دقيقه با ســگ 
هوشــمندت بازى كن، دســت به چيپ مغزيت هم نزن، اين آب رو هم 

بخور انرژى براش مصرف شده، زود باش، برو تو اتاقت.

■ دوبيتى باباطاهر 
به چشمونم نمانده روشنايى عزيزون از غم و درد جدايى  
نه يار و همدمى نه آشنايى گرفتارم بدام غربت و درد  
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■ حديث:
امام على(ع):

بدانيد كه آرزو، خرد را به غفلت و گمراهى مى كشاند و خدا را از ياد انسان مى برد
 پس آرزو را دروغين دانيد كه آرزو فريبنده است و آرزومند، فريب خورده.    

نهج البالغة: الخطبة 86 .

مريم مقدم »
 43 هــزار و 500 نفــر در همــدان در زمينــه 
صنايع دستى مشــغول به كار هستند و صنايع دستى 
7 درصــد ظرفيت اشــتغال اســتان همــدان را به 
خــود اختصاص داده اســت و تعــداد كارگاه هاى 
صنايع دســتى همدان 22 هزار و 401 مورد است و 
تاكنون 21 مورد از رشته هاى صنايع دستى استان ثبت 

ملى شده اند. 
درحالى كه ســال گذشــته بيش از 3 ميليون و 700 
هزار تن صنايع دستى از اســتان همدان صادر شده 
است و بســيارى از هنرمندان استان، آثار كم نظير و 
منحصربه فردى را توليد مى كنند، اما با شيوع ويروس 
كرونا و تداوم جدى نگرفتن فروش آنالين و جذب 
مشــترى در فضاى مجازى، نبود برند و بسته بندى 
همچنان از مشكالت جدى هنرمندان استان است كه 
از نبود بازار فروش رنج مى برند و خســارت زيادى 

متحمل شدند. 
اين در حالى اســت كه در 7 ســال گذشته 8 هزار 
و 800 كارگاه بــه كارگاه هــاى موجــود آموزش 
صنايع دستى استان اضافه شــده و 13 هزار نفر هم 

آموزش ديده اند. 
همچنين از 295 رشــته صنايع دستى 130 رشته در 
همدان وجود دارد و اين استان 11 نشان مهر اصالت 
يونســكو و 83 نشان ملى صنايع دســتى به همراه 

اصفهان جزو استان هاى برتر كشور قرار دارد. 
اگرچــه تعطيلى كســب و كارها و اجــراى طرح 
فاصله گذارى اجتماعــى تأثير نامطلوبــى بر ادامه 
فعاليت مشاغل گذاشته اســت و تأثير شيوع كرونا 
در اين اوضاع انكارناپذير اســت و اعالم مى شــود 
240 ميليارد تومان به صنايع دســتى اســتان همدان 
خسارت وارد شده اســت. اما با اين همه ظرفيت، 
چرا تا امروز هيچ يك از هنرمندان استان براى توليد 
دست ســازها راهكارى متوازن با شــرايط موجود 
اجرايى نكردند؟ شايد پاسخ اين پرسش را بتوان در 
نشناختن بازارهاى فروش جهانى توسط هنرمندان 
و نبود ارتبــاط مؤثر بين برنامه ريزان و هنرمندان در 

سال هاى گذشته جست وجو كرد. 
 چرا در اين شرايط قرار داريم؟

اين مهم تأمل برانگيز مى شود كه چرا در اين شرايط 
قرار داريم؟ و چرا تا به امروز نتوانســته ايم ورود به 
فضاى مجازى را براى هنرمندان صنايع دســتى در 
راستاى پيدا كردن بازار فروش مطلوب رقم زنيم؟

البته در همدان هم مســكن هاى زودگذر و كم تأثير 
امتحان شــد، يكــى از ايــن راه كارهــا راه اندازى 
جمعه بازار صنايع دســتى در عمارت تاريخى نظرى 
بود كه اين التيام به دليل نبود برنامه ريزى كارشناسى 

پاسخگوى شرايط نامطلوب فعلى نبود. 
به وضوح رخــوت در حضور مــردم و هنرمندان 
به دليل پويانبودن بازار فروش كه دليل عمده آن نبود 
تبليغات كارشناسانه، اسپانسر و برنامه هاى جانبى كه 
عامل تشويق بازديدكنندگان باشد قابل مشاهده بود. 
صنايع دستى و دســت آفريده هاى هنرمندان به عنوان 
ميراث ناملموس و بازمانده از نســل هاى گذشــته، 
بخــش مهمــى از فرهنگ هر منطقه اى محســوب 
مى شود و قدمت و تمدن آن ديار را معرفى مى كند. 
صنايع دستى همدان نيز به دليل برخوردارى از تمدن 
كهن و مردمى هنرپرور و هنردوســت، از ديرباز در 
سراسر ايران و جهان به ويژه با سفال شناخته شده و 

عالقه مندان مختص خود را دارد. 
اما موضوعى كه نياز به بررســى دارد، جايگاه فعلى 
صنايع دستى همدان با داشتن يك شهر جهانى، 2 برند 
بين المللى از اللجين ، مالير و تويسركان است. اين 
جايگاه در ســطح بين الملل از لحاظ ميزان فروش و 

بازاريابى و نحوه ارســال آثار هنرمندان به بازارهاى 
جهانى دچار چالش است.

 چالش هاى بازار نامطلوب
اگرچــه فروش محصوالت برخى هنرمندان از بازار 
مناســبى برخوردار اســت، اما اين موضوع تمامى 
هنرمندان را در برنمى گيرد و آثار شــاخص برخى 
هنرمنــدان بدون بســته بندى قابل توجه در ســطح 
بين الملل و بدون توجه به برندســازى صادر شده و 
در برخى مواقع نيز آثار هنرمندان به صورت چمدانى 

از كشور خارج مى شود. 
اين مشــكالت گريبان گير هنرمندان صنايع دســتى 
اســتان همدان نيز است و متأســفانه با وجود اينكه 
پيشــينه هنرهاى دستى در اين استان به هزاران سال 
پيش مى رســد، جايگاه صنايع دســتى اين استان در 

سطح ملى و جهانى مشخص نيست. 
نبــود فضاى مناســب براى فــروش توليدات در 
فضاى مجــازى و بازاريابــى الكترونيك، فروش 
رفتن اغلــب توليدات هنرى همــدان بدون برند 
خــاص و در ماه هــاى اخير نيز شــيوع ويروس 
كرونــا كار را براى فعاالن اين صنعت دشــوارتر 

كرده است. 

  چالش بازاريابى آنالين
بازاريابــى مناســب و بِــروز يكــى از اصلى ترين 
موضوعاتى است كه براى هر اقتصادى مهم است اما 
در صنايع دســتى استان، تمايل چندانى به اين مقوله 
ديده نمى شــود و از ظرفيت كم نظير فضاى مجازى 

استفاده مناسب نمى شود. 
بسته بندى مناسب توليدات صنايع دستى و برندسازى 
از ديگر موضوعات مهمى اســت كــه مورد توجه 
بسيارى از هنرمندان قرار نمى گيرد و سبب از دست 

رفتن مشتريان داخلى و خارجى شده است. 
مجموعه مشكالت اين حوزه موجب شده، هنرمندان 
نيز انگيزه كمترى نســبت ادامه كار داشــته باشند و 
شــاهد هستيم بســيارى از محصوالت استان بدون 
مهر و عنوان هنرمند، به نام ســاير اســتان ها به بازار 
روانه شــده و يا آثار برخى هنرمنــدان بدون اعالم 
به ميراث فرهنگى و به صورت چمدانى از اســتان و 

كشور خارج مى شود. 
براى رفع اين مشكالت بايد هنرمندان، سرمايه گذاران 
و مســئوالن همكارى كرده و تــالش مضاعفى را 
داشته باشــند. توليد محصوالت خالقانه بر اساس 
نياز بازار، ايجاد اتحاديه هاى شهرســتانى و استانى، 
برندســازى و بسته بندى مناسب، فراهم كردن زمينه 
آشنايى ســرمايه گذاران با توليدات استان و ترغيب 
آن ها براى سرمايه گذارى در اين حوزه ازجمله اين 

راهكارهاست. 
تســهيل در صادرات صنايع دستى اســتان به ديگر 
كشــورها، حمايــت از هنرمندان بــا ايجاد فضاى 
مناســب، خريد محصوالت آن ها توســط ســاير 
دســتگاه هاى اجرايــى و ارائه تســهيالت كم بهره، 
برگــزارى نمايشــگاه هاى ملــى و بين المللى در 
اســتان و فراهم نمودن شــرايط حضور هنرمندان 
در نمايشــگاه هاى صنايع دستى، جلوگيرى از ورود 
محصوالت مشــابه و قاچاق چينى به استان از ديگر 

راهكارهاست. 
ترويــج اهميت هنر صنايع دســتى اصيل اســتان و 
برگزارى دوره هاى آموزشى و برنامه ريزى بلندمدت 
بــراى اين صنعت مى تواند تحول عظيمى را در هنر 

صنايع دستى استان به وجود آورد.
اســتان همدان با وجــود هنرمندان بنــام و مطرح 
كشــورى و بين المللى و تاريخ و قدمتى كه در اين 
حوزه دارد مى تواند حرف هاى زيادى در اين حوزه 
براى گفتن داشــته باشــد و اميد است با همدلى و 
تالش هنرمندان و حمايت مســئوالن، مشــكالت 

صنايع دستى استان مرتفع شود. 

نداشتن بازار فروش آنالين، بسته بندى و برند را جدى بگيريم

كرونا تنها عامل حال ناخوش 
صنايع دستى نيست

طرح روز

طرح: زهرا زنگنه

پول بليت مسافران هوايى مشكوك به كرونا 
عودت مى شود

 آن دسته از مسافران پروازها كه مشكوك به كرونا تشخيص داده شوند، 
مشمول اســترداد كامل وجه بليت خواهند بود. به گزارش مهر، مديركل 
فروش مســافرى يكى از ايرالين هاى داخلى در نامه اى به دفاتر خدمات 
مســافرتى اعالم كرد: آن دسته از مسافرانى كه به دليل مثبت بودن تست 
PCR قادر به ادامه سفرهاى داخلى يا خارجى نيستند، در صورت ارسال 
كپى تست مثبت PCR همراه با فاكتور فروش بليت خود به اين شركت، 
مشمول كسر خسارت استرداد بليت هواپيما نخواهند شد.در اين نامه آمده، 
آن دسته از مسافرانى هم كه به تشخيص خدمات فرودگاهى، از ادامه پرواز 
آنها جلوگيرى مى شوند، مشمول اين ابالغيه شده و هزينه بليت خريدارى 

شده به طور كامل به آنها بازگردانده مى شود
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