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كنكور سراسرى 
در تاريخ مقرر 
برگزار مى شود

بازگشت اقتصاد 
جهانى به ثبات 
پيش از كرونا 
5 سال 
زمان مى برد

معدنى
 كه 7 سال 
طال مى دهد

ايران از تالش 
براى حمايت از 
مردم فلسطين 
و استيفاى 
حقوق شان 
فروگذار نمى كند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت روز
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كرونا وحشى شد!
 1- روز گذشــته وضعيت كشــور در 
برابر ويــروس كرونا برخى رســانه ها را 
بر آن داشــت تا هشــدارى ويژه به مردم 
ايران بدهند. دليل اين هشــدار ويژه رشد 
132درصــدى فوتى هاى كرونا در 15 روز 

نخست تيرماه است...

# من _ ماسك _ مى زنم

مريم مقدم »
 حكايت رها شدن خانه و عمارت هاى تاريخى 
به حال خــود در همدان به يك داســتان دنباله دار 
تبديل شــده اســت كه اين روزهــا داليل آن يك 

كالبدشكافى كارشناسانه را مى طلبد.
باغ و عمارت جنت با 17 هزار مترمربع مساحت كه 
در دهه 60 و 70 خورشيدى مدتى به عنوان مدرسه 
ابتدايى فعال بوده؛ بايد هرچه سريعتر تعيين تكليف 
شود. اين تازه ترين موردى است كه عضو شوراى 
اسالمى شــهر همدان در شوراى شهر مطرح كرده 

است.
ابراهيم مولوى مى گويد: استاندارى، ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى و همچنين اداره كل 
مسكن و شهرسازى در كنار شهردارى بايد به منظور 
تســريع در روند امور، تفاهم نامه اى با مالكان اين 
عمارت تاريخــى، منعقد كنند و بــا اهداى زمين 
معوض به مالكان و جلب رضايت آنان در راستاى 
تملك اين بناى ماندگار و ثروت تاريخى- فرهنگى 
به عنوان يك اقدام ماندگار به منظور تأســيس موزه 
مردم شناســى اقدام و در اختيار شهروندان همدانى 

قرار دهند.
اين  عمارت قديمى محصــور بين درختانى كهن 
خيابان ســعيديه پايين، روبــه روى تقاطع خيابان 
كمال آباد، در شهر همدان جاى خوش كرده است.

عمارتى كــه از نگاه هيچ  شــهروندى حتى براى 
لحظه اى در امان نمى ماند اما همواره اين ســؤال را 
در ذهن ايجاد مى كند، چرا اين عمارت سالهاست 

بدون كاربرى  به حال خود رها شده است؟
باغ و عمارت جنت در دهه 60 و 70 خورشــيدى 
مدتى به عنوان مدرســه ابتدايى فعال بود، در آنجا 
آمدوشد بسيار بود. اما در حال حاضر از عمارت هيچ 
حفاظتى نمى شود و اين رها شدن پيام آور اين مهم 
اســت كه شــايد مالك يا مالكان آن خيال ديگرى 

مانند تخريب در سر داشته باشند.
عمارت جنت 2 طبقه است كه طبقه اول در حدود 

250 مترمربع، طبقه همكف در حدود 240 مترمربع 
و زيرزميــن آن در حدود 200 مترمربع مســاحت 
دارد. باغــى كه عمارت را در خــود جاى داده نيز 
حــدود 12 هــزار و 500 مترمربع اســت.  نماى 
عمارت كامال آجرى اســت و با آجركارى ويژه اى 
شكل هايى تزئينى و برجسته به شكل هاى گلدان و 
گل در نماى ســاختمان ساخته شده است. اين بنا 
هم از لحاظ شــكل آجركارى و هم تزئينات نما و 
تزئينات داخلى از بناهاى شاخص و منحصربه فرد 

همدان است.
در طبقه باال، ايوان يا بالكن به شــكل سرتاســرى 
دور تا دور ســاختمان اجرا شــده است و در هر 
ضلع ســتون هاى آجرى و چهارگــوش به تعداد 
4 ســتون قرار دارند. پوشش ســقف از حصير و 
تيرچوبى اســت. بنــا داراى دودكش هايى آجرى، 
بلند و چهارگوش اســت كه شكل قرارگيرى آنها 
در بام زيبايى ويژه اى به ساختمان داده است. سقف 
عمارت شــيروانى است و ستون هاى گفته شده كه 
در 4 طرف نماى هر طبقه قرار دارند، بار ســقف 
را به دوش مى كشــند. بالكن طبقــه فوقانى با اين 
ستون ها جلوه اى قابل توجه دارد. بنا روى سكويى 

بلندتر از زمين هاى اطراف ساخته شده است.
با توجه به وضع موجود هنــوز هيچ گونه دخل و 
تصرفى در بنا مشــاهده نمى شود و عمارت و باغ 
قابليــت آن را دارد كه به كاربرى فرهنگى و هنرى 
مانند فرهنگسرا يا موزه صنايع  دستى تبديل شود و 

ادامه حيات دهد.
باغ و عمــارت جنت در تاريــخ 27 آبان  1385
به شــماره 16490 در فهرســت آثار ملى ايران به 
ثبت رسيده اســت و بنابر قانون هرگونه دخل و 
تصرف و ايجاد تغييــرات در آن خالف مقررات 
قانونى است و با متخلفان به شكل قانونى برخورد 
مى شــود. باغ و عمارت جنــت در دهه 60 و 70

خورشيدى مدتى به عنوان مدرسه ابتدايى فعال بود 
و آمدوشد داشت.

انجام نخستين 
عمل جراحى 

«كيست پانكراس» 
در همدان

و  عمومــى  جراحــى  متخصــص   
عــروق بيمارســتان آتيــه همــدان از انجــام 
ــراى  ــراس ب ــزرگ پانك ــل كيســت ب عم
نخســتين بار در بيمارســتان آتيــه همــدان 

ــر داد. خب
ــنا،  ــا ايس ــو ب ــدلو در گفت وگ ــر اس امي
ــى  ــل اصل ــه يكــى از دالي ــان اينك ــا بي ب
التهــاب لوزالمعــده، ســنگ كيســه صفــرا 
بــوده اســت، افــزود: بيمــار به دليــل 
ــار  ــن ب ســابقه التهــاب لوزالمعــده چندي
بســترى شــده بــود و بــا توجــه بــه اينكــه 
علــت اصلــى التهــاب لوزالمعــده ســنگ 
كيســه صفراســت، بايــد كيســه صفــرا را 
ــه  ــار عارض ــا بيم ــم ام ــارج مى كردي خ
پانكراس(كيســت هاى  سودوكيســت 

ــود. ــرده ب ــدا ك ــده) پي كاذب لوزالمع
چنديــن  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وى 
روش بــراى عمــل كيســت هاى كاذب 
ــكوپى  ــرد: آندوس ــح ك ــده تصري لوزالمع
عمــل  انتخابــى  روش هــاى  از  يكــى 
اســت  لوزالمعــده  كاذب  كيســت هاى 
امــا به دليــل نبــود امكانــات و متخصــص 
آندوســكوپى در همــدان بيمــاران معموالً 
ــر  ــزرگ ديگ ــهرهاى ب ــا ش ــران ي ــه ته ب

مى كردنــد. مراجعــه 
اســدلو بــا بيان اينكــه روش آندوســكوپى 
در همــدان انجــام نمى شــود، يــادآور 
شــد: بــا توجــه بــه اينكــه سى تى اســكن 
بيمــار سودوكيســت پانكــراس را نشــان 
داد، بيمــار كانديــداى يكــى از روش هــاى 
ــا آندوســكوپى شــد و  عمــل جراحــى ي
بــا توجــه بــه اينكــه آندوســكوپى بــراى 
ــدان  ــهر هم ــى در ش ــل جراح ــن عم اي
ــن  ــم اي ــم گرفتي وجــود نداشــت، تصمي
عمــل را در بيمارســتان آتيــه و بــراى 

ــم. ــام دهي ــتين بار انج نخس
ــرطان ها  ــه س ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدلو ب اس
ــراس در  ــل كيســت پانك ــا از عل و تروم
افــراد اســت، گفــت: اگــر بيمــار با شــرح 
حــال ســيرى زودرس و درد شــكم كــه از 
ــه كيســت پانكــراس اســت،  ــم اولي عالئ
بــه پزشــك مراجعــه كنــد بــراى بررســى 
بيشــتر بــه آندوســكوپى و نمونه بــردارى 
امــا  مى شــود  ارجــاع  كيســت  از 
درصورتى كــه بيمــار شــرح حالــى از 
التهــاب لوزالمعــده بدهــد، بالفاصلــه 

ــود. ــل مى ش ــاده عم آم

با هدف تكميل و ساخت 
مسكن روستايى:

وام مسكن 
روستايى به 
50 ميليون تومان 
رسيد

 رئيس بنياد مســكن انقالب اسالمى با 
اشاره به تالش دولت براى ساخت و تكميل 
مسكن روســتايى، گفت: سقف وام مسكن 
روستايى از 40 به 50 ميليون تومان افزايش 
يافته است و به زودى با ابالغ بانك مركزى، 

اعطاى آن آغاز مى شود.
عليرضا تابش، در حاشــيه مراســم امضاى 
تفاهمنامه 90 ميلياردى بنياد مسكن با بانك 
قرضه الحسنه مهر ايران، در جمع خبرنگاران 
درباره آخرين وضعيت ســاخت مســكن 
محرومــان در روســتاهاى كشــور، گفت: 
ســاخت 54 هزار واحد روســتايى در 14

استان كشور از حدود 2 سال پيش آغاز شده 
است و كلنگ ساخت خانه هاى جديدى در 
ماه هاى گذشــته در برخى استان ها بر زمين 

زده شده است.
وى گفــت: كار ويژه دولت در ســاخت 
مسكن محرومان اين است كه سهم آورده 
متقاضيان را دولت معادل 25 تا 30 ميليون 
تومان به همراه تســهيالت بانكى پرداخت 
مى كند تا يك واحد 60 مترى با مشاركت 
دولت و بانــك و بــدون آورده متقاضى 

ساخته شود.
تابش ادامــه داد: كه پيش تر آورده دولت 25
ميليون تومان بود كه به تازگى به 30 ميليون 
تومان افزايش يافته و بر اين اساس ساخت 
20 هزار واحد از اين 50 هزار واحد به اتمام 
رســيده اســت. رئيس بنياد مسكن انقالب 
اسالمى گفت: باقى واحدهاى مسكونى در 
مرحله پيشــرفت فيزيكى 30 درصدى قرار 
دارند و اكنون در استان هاى خراسان جنوبى، 
اردبيل، قم، كردســتان، كرمان، گلســتان و 
سيستان  و بلوچستان درحال ساخت مسكن 

روستايى هستيم.
وى با توضيح اينكه مســكن محرومان در 
روستاها و شهرهاى كوچك اجرايى مى شود، 
گفت: 14 هزار و 500 واحد نيز در حاشــيه 
شهرهاى مشهد، چابهار، زاهدان و دوگنبدان 
به اين بنياد واگذار شــده اســت، همچنين 
تاكنون مسكن محرومان را در 2 استان كرمان 

و خراسان جنوبى تحويل داده ايم.

رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمى با اشاره به 
تالش دولت براى ساخت و تكميل مسكن 
روستايى، گفت: سقف وام مسكن روستايى 
از 40 به 50 ميليون تومان افزايش يافته است 
و هفته گذشــته در هيأت دولت به تصويب 
رسيد و به محض ابالغ بانك مركزى، جارى 
مى شود. وى گفت: بر اساس مصوبه دولت 
قرار شــده تا هر ســال 15 درصد به سقف 
تســهيالت اضافه شــود. قرار شد تا امسال 
نيز براى سهميه 200 هزار مسكن روستايى 
تســهيالت 50 ميليون تومانى با نرخ ســود 
5 درصد پرداخت شــود. سقف تسهيالت 
ساخت مسكن روستايى براى سال گذشته 

40 ميليون تومان بود.
تســهيالت  اعطاى  تفاهمنامه  امضاى  آئين 

ساخت  به  كمك رسانى  براى  قرض الحسنه 
و تكميل مســكن روســتايى، ظهر ديروز 
در ساختمان بنياد مســكن انقالب اسالمى 
بــه امضاى مديــران بنياد مســكن و بانك 

قرض الحسنه مهر ايران درآمد.
ايــن دومين برنامه مشــترك دولت و بانك 
قرض الحســنه مهر ايران با هدف توســعه، 

ساخت و تكميل مسكن روستايى است.
2 سال پيش نيز بنياد مسكن انقالب اسالمى 
با اختصاص اعتبــار 20 ميليارد تومانى نزد 
بانك قرضه الحســنه مهر ايران و اختصاص 
40 ميليــارد تومان از منابع داخلى اين بانك 
تفاهمنامه اى 60 ميليارد تومانى را منعقد كرد 
كه براى ساخت و تكميل مسكن روستايى 

اكنون درحال اجرا است.

بالتكليفى عمارتى محصور در باغ

مدرسه جنت تعيين تكليف شود
 شوراى شهر و شهردارى همدان بر اساس 
تصميم ســتاد ملى كرونا در راستاى الزامى 
شدن استفاده از ماســك در ادارات، بانك ها 
و مراكز عمومى، از 15 تيرماه امسال هيچ گونه 
خدماتى به ارباب رجوع بدون ماســك ارائه 
نخواهند داد. رئيس شــوراى اســالمى شهر 
همدان با عنوان اين مطلب گفت: بر اســاس 
اعالم بهداشــت جهانى بهترين راه مقابله با 
شــيوع ويروس كرونا، رعايت طرح فاصله  
اجتماعى، استفاده از ماسك و شست وشوى 
مرتب دست هاســت كه در اين بين، استفاده 
از ماسك، 87 درصد انتقال ويروس را كاهش 

مى دهد.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر 
همدان، كامران گردان در بيســت وچهارمين 
جلســه صحن شــورا با تأكيد بــر اينكه در 
راستاى پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا 
برگزارى جلســات شورا و شهردارى بايد به 
حداقل برسد، گفت: شهردارى ها در گذشته 
جزو نهادهايى بودند كه بيشــترين نارضايتى 
مردمى را داشــتند؛ اما امروز اين نارضايتى ها 
با همت مجموعه مديريت شهرى كاهش يافته 

و انتظار مى رود در راستاى هر چه بهتر شدن 
ارائه خدمات، گام هاى مؤثرى برداشته شود.

رئيس شوراى شهر همدان افزود: شهردارى ها 
داراى فعاليــت گســترده اى هســتند كه در 
ســال هاى اخير عالوه بــر فعاليت خدماتى، 
فعاليت هاى فرهنگــى و اجتماعى نيز انجام 
مى دهند؛ بر اين اســاس، شهردارى ها به نهاد 
خدماتى، اجتماعى و فرهنگى تبديل شده اند 

و اين اقدامات، قابل قدردانى است.
 تأكيد بــر رعايت طــرح فاصله 
اجتماعى و اســتفاده از ماســك در 

حمل ونقل عمومى
نايب رئيس شــوراى شــهر همدان هم در 
اين جلســه بر رعايت طرح فاصله اجتماعى 
و استفاده از ماســك در خطوط حمل ونقل 
تأكيد  شــهرى  اتوبوس هاى  به ويژه  عمومى 
كرد و گفت: در اين زمينه با توجه به شرايط 
تردد خودروها بايد نســبت به تأمين ماسك 
براى استفاده شهروندان در بخش حمل ونقل 

عمومى اقدام عاجالنه انجام شود.
حميد بادامى نجات همچنين بر تعيين تكليف 
جانمايــى دكل مخابراتى يكى از اپراتورهاى 

مخابرات در اعتماديه، تأكيــد كرد و افزود: 
مكان يابى و تســريع در روند اجراى اين امر 
ضرورت دارد، زيرا نصــب اين دكل داراى 
مجوز از سوى شــهردارى است؛ هرچند بر 
اساس دستورالعمل هاى موجود، صادر نشده 

است.
ايجاد آرامســتان ديگرى در شــهر به منظور 
لزوم خدمات رسانى مطلوب تر به شهروندان 

همدانى
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
شهر همدان با اشــاره به عكس العمل رئيس 
اداره اوقاف شهرســتان مبنى بر اعالم موضع 
شوراى شــهر در حوزه مديريت آرامستان، 
گفت: رئيس اوقاف شهرســتان، نظر شوراى 
اســالمى شــهر همدان مبنى بــر واگذارى 
مديريت آرامســتان به شــهردارى همدان را 
نمى پذيــرد و اين مهم را دخالــت در امور 
آرامستان برمى شمرد؛ درحالى كه مديريت و 
اداره آرامستان ها در تمامى مراكز استان ها در 

اختيار مديريت شهرى است.
ابراهيــم مولوى بــا تأكيد بر اينكــه به دليل 
گســتردگى كهن شــهر همــدان و لــزوم 

شــهروندان  به  مطلوب تر  خدمات رســانى 
همدانى، آرامســتان ديگرى در شــهر ايجاد 
شــود؛ اظهار كرد: شــوراى شــهر بايستى 
شــهردارى همدان را مكلف كند تا با تغيير 
شــرايط 20 تا 30 هكتار از اراضى متعلق به 
خود، نسبت به ايجاد آرامستان ديگر در شهر، 
اقدام كند تا مقررات مديريت شــهرى در اين 
حوزه اعمال و بخشــى از دغدغه شهروندان 

برطرف شود.
 شهردارى، اراضى الحاقى به شهر 

را خريدارى كند
رئيــس كميســيون برنامه،  بودجــه و مالى 
شــوراى شــهر همدان نيز با توجه به اينكه 
گويا قرار اســت طرح جامع تا پايان امسال 
به نتيجه برسد و اراضى مختلفى به محدوده 
شــهر الحاق خواهد شد؛ پيشنهاد داد: انتظار 
مى رود شــهردارى با اعمــال مباحث فنى و 
كارشناسى شــده، نسبت به خريدارى اراضى 
موردنظر براى حــذف دالالن در اين حوزه، 
اقدام كند كه اين مهم مى تواند به عنوان آورده 
طرح جامع براى شهردارى همدان محسوب 

شود.

رئيس شوراى شهر همدان:

به افراد بدون ماسك خدمات نمى دهيم

ويروسى كه مدير و غيرمدير نمى شناسد

ابتالى مديران استان به كرونا
گزارشى از بهبود يافته هاى 

كوويد19

كرونا 
در يك قدمى ما 

كمين كرده است! 2
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متوليان قانون گريز
■ برخي مسئوالن تخليه خانه هاي سازماني همدان هنوز در اين 

خانه ها زندگي مي كنند!

ظرفيت بيمارستان ها در حال تكميل است

رشد3 برابرى 
ابتال به كرونا در استان
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

بايــد در كنــار مقابله با 
چرخ  كرونــا  ويــروس 
اقتصاد و معيشت زندگى 
در  و  بچرخد  نيــز  مردم 
مى رود  انتظار  راستا  اين 
ارتقاى  بــراى  مــردم 
و  فردى  بهداشت  سطح 
اجتماعى بيشــتر تالش 

كنند

كرونا وحشى شد!
 1- روز گذشــته وضعيت كشــور در برابر ويروس كرونا برخى 

رسانه ها را بر آن داشت تا هشدارى ويژه به مردم ايران بدهند.
دليل اين هشدار ويژه رشد 132درصدى فوتى هاى كرونا در 15 روز 

نخست تيرماه است. 
به گونه اى كه فوتى هاى كرونا در 15 روز نخست تيرماه دو هزار و 64 
نفر بوده كه اين تعداد در مدت مشابه در خردادماه 888 نفر بوده است 
و اين آمار نشان مى دهد تعداد فوتى ها در 15 روز نخست تيرماه نسبت 

به مدت مشابه ماه گذشته افزايش 132 درصدى داشته است.
2- بازگشت كرونا آن هم در شرايطى كه مى توان از لقب وحشى براى 
آن اســتفاده كرد، در شرايطى اســت كه كشور هنوز در موج نخست 

همه گيرى قرار دارد و وارد موج دوم نشده است.
اما اين كشــندگى و تغيير سن مبتاليان و حتى فوتى ها دليلى است تا 

همه نگران اين شرايط و تداوم آن شوند.
شــرايطى كه رعايت ماســك اجبــارى و پروتكل هاى بهداشــتى 
دستورالعمل دولت براى عبور به سالمت يا با تلفات كمتر از آن است.
3- كرونــا و رفتارهاى مقابل آن نشــان مى دهد كــه هنوز رفتار اين 
ويروس درحال مطالعه اســت و با تغيير هر رفتار، پروتكل هاى مقابله 

نيز تغيير مى كند.
اين موضوع تالش براى همزيستى با اين ويروس را سخت تر خواهد 
كرد، زيرا در همزيســتى رفتار ويروس كامال شناســايى شده و تغيير 
رفتــار چندان رخ نمى دهد اما امروز كرونا در ايران جوانان و كودكان 
را هم مبتال كرده تا مشــخص شــود هيچ كس از كرونا با هر سنى كه 

دارد، در امان نيست.
4- همزيستى، رفتارى است كه مبناى آن مدارا است اما شرايط اكنون 
نشان مى دهد كه همزيستى چندان در ايران موفق نبوده و نياز است كه 

پروتكل هاى همزيستى با تغييراتى همراه شود.
ويروس كرونا جدى تر از آن است كه بتوان با وجود آن حتى اقداماتى 
مانند جلســات ادارى را بدون درنظر گرفتــن امكان ابتالى مدعوين 

برگزار كرد.
5- اضافه شــدن كارمندان و مديران به آمار مبتاليان كرونا در استان 
حكايت از آن دارد كه پروتكل بازگشايى دستگاه هاى دولتى و فعاليت 

كاركنان نيازمند آسيب شناسى است.
اينكه مديرانى به واســطه حضور در جلســات به كرونا مبتال شوند يا 
كارمندانى به دليــل مراجعه مردم به مبتاليان اضافه شــوند، دليلى بر 

ضرورت اين آسيب  شناسى و رفع آسيب است.
6- دولت در اين شــرايط نبايد تنها بماند يا وارد حاشيه هاى ديگر و 
سياســى شود، كرونا به هيچ كس رحم نمى كند و براى او پير و جوان، 

زن و مرد، دولتمرد و غير دولتمرد فرقى ندارد.
در اين شــرايط كه كرونا وحشى شده تنها تمسك به عقل و دورى از 

حواشى مى تواند آن را مهار كند.
7- دســتاوردهاى بشــرى در مقابله كرونا فعال همين رعايت نكات 
بهداشــتى، دست شســتن، فاصله اجتماعى و ماسك زدن است تا از 

شيوع اين بيمارى و ابتالى فرد تا درصد زيادى پيشگيرى شود.
تا مشــخص شدن نتيجه تحقيقات و كشف واكســن و دارو و بى اثر 
كردن كرونا، چاره اى غير از عمل به دستورالعمل هايى بهداشتى براى 

مهار كرونايى وحشى وجود ندارد.
اگر اين دســتورالعمل ها كه بر اســاس تجربه بشــرى و نگاه علمى 
حاصل شــده، رعايت نشود، كرونا وحشى تر خواهد شد و تأسف از 

وحشى گرى آن دامن بسيارى را خواهد گرفت.
پس چاره اى جز رعايت دســتورات بهداشــتى و به ويژه زدن ماسك 

نيست.

سقوط مرگبار از محفظه آسانسور
 مديركل پزشــكى قانونى استان همدان از ســقوط يك بنا از محفظه آسانسور يك 

ساختمان نيمه كاره در همدان خبر داد.
آرتين كمالى در گفت وگو با ايسنا، در توضيح خبر مطرح كرد: يكشنبه 15 تيرماه- يك 
مرد 61 ســاله در محله بنى هاشم در ساختمان نيمه كاره اى مشغول كار بنايى بوده كه از 
طبقه ســوم و از محفظه آسانســور به پايين سقوط كرده و دچار ضربه مغزى شده و در 

دم فوت مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: روز يكشــنبه 8 تيرماه نيز در روســتاى اَبَرو يك كارگر 43 ساله 

مشــغول تخريب يك ديوار قديمى بوده كه ديوار ريزش كرده و بر سرش آوار مى شود 
و در دم جان مى بازد.

كمالــى بــا اشــاره بــه آمــار متوفيــان ناشــى از حــوادث كار اظهــار كــرد: در 3 ماهــه 
ــر  ــر اث ــرد ب ــك م ــال 99، ي ــت س ــه نخس ــرد و در 3 ماه ــال 98، 5 م ــت س نخس
حــوادث ناشــى از كار در ســطح اســتان جــان باختنــد كــه مقايســه آمارهــا نشــان از 

ــان دارد. كاهــش 80 درصــدى متوفي
وى مصدومان ناشى از حادثه كار در 3 ماهه سال نخست سال 98 را شامل 3 زن و 86
مرد دانست و يادآور شد: در مدت مشابه امسال 94 مرد در حوادث ناشى از كار مصدوم 

شدند كه افزايش 5/6 درصدى مصدومان را نشان مى دهد.

مديركل پزشــكى قانونى استان همدان حوادث ناشى از كار را از 2 منظر تشريح كرد و 
گفت: برخى افراد پيش از بروز ســانحه به دليل بيمارى از جمله سكته قلبى جان باخته 
ســپس دچار سانحه كار مى شوند كه در معاينات پزشكى اين موضوع رصد و مشخص 

مى شود.
ــود  ــت جســم ســخت، ســوختگى و كمب ــدى، اصاب ــزش آوار، ســقوط از بلن وى ري
اكســيژن را از مهم تريــن عوامــل فــوت ناشــى از حــوادث كار عنــوان كــرد و يــادآور 
ــن  ــى در حي ــوارد ايمن ــردن م ــت نك ــل رعاي ــاع به دلي ــقوط از ارتف ــوالً س شــد: معم
ــده  ــده عم ــل نگهدارن ــى و كاب ــتفاده نكــردن از كاله ايمن ــاز همچــون اس ساخت وس

ــد. ــم مى زن ــتان را رق ــوادث كار اس ح

ظرفيت بيمارستان ها در حال تكميل است

رشد3 برابرى ابتال به كرونا 
در استان

آسانسورهاى بدون تأييد استاندارد 
معتبر نيست

 مديركل استاندارد استان همدان با بيان اينكه نصب آسانسور توسط 
شــركت هاى بدون مجوز معتبر مورد تأييد استاندارد نيست، گفت: در 
3 ماهه ابتداى امسال 142 گواهينامه ايمنى عملكرد آسانسور در استان 

صادر شده است.
محمد مددى اظهار كرد: نصب آسانســور بايد از طريق شــركت هاى 
داراى پروانــه طراحــى و مونتاژ معتبر به نام خود شــركت مجرى از 

سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
مددى عنوان كرد: مالكان و مديران مجتمع هاى مســكونى و تجارى و 
ادارى براى نصب آسانســور، براى رعايت الزامات فنى و تأمين ايمنى 
تجهيزات منصوبه بايد با شــركت هاى داراى پروانه طراحى و مونتاژ 
معتبر به نام خود شــركت مجرى از سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

نسبت به انعقاد قرارداد اقدام كنند. 
مددى افزود: نيروهاى فعال در شــركت هاى بــدون پروانه طراحى و 
مونتاژ معتبر آسانســور داراى تجربه و تخصص در اين زمينه نبوده و 

براى بهره برداران مشكالتى را به همراه دارند.
مديركل استاندارد همدان عنوان كرد: همچنين براى نصب و راه اندازى 
آسانســور به تاريخ اعتبار پروانه طراحــى و مونتاژ واحدهاى نصاب 
آسانســور كه داراى مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند، 

توجه كنند.
وى بيــان كرد: بر اســاس مصوبه شــوراى عالى اســتاندارد، تمامى 
آسانسورهاى نصب شده در كشور، از ابتداى سال 82 مشمول مقررات 
اســتانداردهاى اجبارى بوده و اين موضوع به همه شهردارى ها براى 

رعايت موضوع در صدور پايان كار ساختمان ها ابالغ شده است.
وى با توصيه به شــهروندان براى عقد قرارداد با شركت مجاز نصب 
آسانسور، گفت: درصورت نصب آسانسور از سوى شركت هاى بدون 
پروانه طراحى و مونتاژ آسانسور، اداره كل استاندارد براى بهره برداران 

تأييديه گواهى ايمنى و كيفيت آسانسور صادر نمى كند.
مددى  يادآور شد: اين افراد براى درخواست بازرسى فنى از آسانسور 
نصب شــده تنها از طريق ثبت درخواســت در ســامانه ملى مديريت 

بازرسى آسانسور به نشانى lift.isiri.gov.ir بايد اقدام كنند.

رعايت پررنگ، دستورالعمل هاى بهداشتى
 در ناوگان عمومى شهر

 سرپرســت سازمان حمل و نقل بار و مســافر شهردارى همدان از 
رعايت پروتكل هاى وزارت بهداشــت در ناوگان حمل و نقل عمومى 

اين شهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
همدان، رحيم الوندى در نشست هم انديشى كه به منظور فرهنگ سازى 
براى استفاده شهروندان از ماسك جهت حفظ سالمتى آنان برگزار شده 
بود، اظهاركرد: از ابتداى شــيوع ويروس كرونا در كشــور اين سازمان 
نســبت به ايمنى ناوگان حمل و نقل عمومى اقدام كرده كه مى توان به 
ضدعفونى و شست وشــوى مستمر ناوگان حمل و نقل، دفاتر تاكسى 
تلفنى، ايستگاه هاى اتوبوس، اتوبوس ها؛ تاكسى ها و پايانه هاى مسافربرى 

و همچنين توزيع اقالم بهداشتى بين رانندگان اشاره كرد.
وى ادامه داد: با آغاز اجراى طرح فاصله گذارى اجتماعى در كشور، اين 
سازمان اقدامات الزم را درباره اجراى اين طرح در ناوگان حمل و نقل 
عمومى به ويژه در اتوبوس ها انجام داده و براى حفظ سالمتى شهروندان 

محل نشستن هر مسافر در صندلى را هم مشخص كرده است.
 الوندى خاطرنشــان كرد: براى پيشگيرى از انتشار ويروس كرونا تمام 
توان خود را به كار برده ايم تــا بتوانيم طرح فاصله گذارى را در ناوگان 

حمل و نقل شهر همدان اجرايى كنيم.
دراين جلسه هريك از مسئوالن اجرايى سازمان ضمن ارائه گزارش از 
نحوه عملكرد، مواردى را براى هرچه بهتر شدن شرايط يادآور شدند و 
به برطرف شدن نواقص و نارسايى ها؛ تهيه و نصب بنر روى اتوبوس و 

محل هاى پرتردد تأكيد شد.
الوندى در پايان از شــهروندان درخواست كرد با سازمان حمل و نقل 
همكارى كنند و براى استفاده از وسايل اتوبوس و تاكسى حتما از ماسك 
اســتفاده كنند. چون غلبه بر اين ويروس در گرو مشاركت شهروندان 

است.

كشف يك ميليون و 660 هزار نخ سيگار 
قاچاق در همدان

 مأموران پليس امنيت اقتصادى حين گشت زنى در سطح شهر همدان 
به يك دستگاه كاميون خاور مشكوك شدند و پس از بازرسى از آن، يك 

ميليون و 660 هزار نخ سيگار خارجى قاچاق كشف كردند.
فرمانده انتظامى استان همدان گفت: ارزش محموله كشف شده برابر نظر 

كارشناسان 500 ميليون تومان برآورد شده است.
بخشــعلى كامرانى صالح اظهار كرد: در اين راستا يك دستگاه خودرو 
توقيف و 2 متهم دســتگير و پس از تشكيل پرونده مقدماتى، تحويل 

مقامات قضايى شدند.
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان نيز بيان كرد: 350 تخته پتو خارجى 
قاچاق و بدون مجوز به ارزش 60 ميليون تومان از يك دستگاه سوارى 

پژو در اين شهرستان كشف شد.
جمشــيد باقرى گفت: مأموران يگان امداد شهرســتان همدان هنگام 
گشت زنى در حوالى چهارراه بابك، به يك دستگاه خودرو سوارى پژو 

405 مشكوك و با شگردهاى پليسى آن را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از اين خودرو 350 تخته پتوى خارجى قاچاق 
و بدون مجوز كشف و يك متهم در اين باره تحويل مرجع قضايى شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان همدان با اشــاره به اينكه ارزش محموله 
كشف شده برابر نظر كارشناســان 60 ميليون تومان برآورد شده است، 
افزود: پليس شهرســتان با تالش شــبانه روزى بــا قاچاقچيان و برهم 

زنندگان نظم اقتصادى كشور برخورد مى كند.

1- نمايندگان مجلس نخســتين حقوق نمايندگى را دريافت كرده اند. 
گويا نخستين حقوق نمايندگان مجلس جديد 11 ميليون تومان بوده 
است. گفتنى است به همراه اين حقوق 200 ميليون تومان بابت مسكن 
و 20 ميليون تومان هم براى ساير هزينه ها به حساب نمايندگان واريز 
شده اســت كه البته برخى نمايندگان اعالم كرده اند وديعه مسكن را 

دريافت نخواهند كرد.
2- صدا و سيماى همدان از نمايندگان استان كه طرح پرسش از رئيس 
جمهــور را امضا نكرده اند در كانال اطالع رســانى در فضاى مجازى 
انتقاد كرده است. گويا اين مركز انتظار امضاى اين طرح از سوى همه 
نمايندگان را داشته و از امضاى طرح پرسش توسط 3 تن از نمايندگان 
ناراضى بوده است. گفتنى است دولتمردان استان توجه خاصى به لحاظ 
هزينه كرد اعتبارات اطالع رسانى و تقويت مديركل صدا و سيماى مركز 

همدان دارند.
3- گوشى هاى گران قيمت با بازار ايران خداحافظى مى كنند. گويا قرار 
است واردات گوشى هاى باالى 300 يورو به كشور با توجه به قدرت 
خريد مردم و شــرايط ارزى ممنوع شود. گفتنى است درحال حاضر 
نزديك به 75 درصد گوشى هاى موجود در بازار زير 300 يورو است 
اما گردش مالى 25 درصدى باقيمانده با اين 75 درصد برابرى مى كند.

4- وزير نفت گزينه جديد مجلسى ها براى طرح استيضاح است. گويا 
قرارداد نفتى تركمنســتان و محكوميت ايران به پرداخت خسارت و 
مديريت فروش نفت در دوران تحريم از داليل استيضاح است. گفتنى 
است در مجلس يازدهم تاكنون طرح استيضاح چند وزير مطرح شده 

اما طرح پرسش از رئيس جمهور به اجرا نزديك شده است.
5- مرغ گرم در بازار استان چند نرخى است. گويا اين نرخ از 20 هزار 
تومان تا 35 هزار تومان بســته به نوع عرضه به مصرف كننده متفاوت 
اســت. گفتنى اســت برخى نمايندگان عضو كميســيون كشاورزى 
مجلس، وعــده ورود به موضوع براى ســاماندهى بازار مرغ و تخم 

مرغ را داده اند.

 ايــن روزهــا به دليــل رعايــت نكردن 
توصيه هاي بهداشــتي و عادي انگاري نسبي 
اوضاع، شــاهد حضــور گســترده مردم در 
وســايل نقليه عمومي و اماكن عمومي بدون 
رعايت اصول فاصله گذاري فيزيكي هســتيم 
و اين مسأله، ســبب افزايش بيماران مبتال به 

كرونا و مرگ ناشي از آن شده است. 
اين شدت سرايت تا جايى پيش رفته است 
كه نيروى انتظامى به عنوان دستگاه انتظامى 
و نظارتى اعالم رســمى كرده اســت كه با 
هرگونه مراســم عزا، عروســى و تجمعات 
برخــورد جــدى مى كند و از شــهروندان 
درخواســت دارد از شــركت در تجمعات 

كنند. پرهيز  خانوادگى 
براي روشــن شدن راه هاي پيشــگيري از اين 
روند افزايشي، روز گذشته نشست خبرى كميته 
اطالع رسانى اســتانى مقابله با كرونا با حضور 
مدير كل پزشــكى قانونى برگزار شد اما نكته 
جالب توجه در اين نشســت غيبت چهره هاى 
اصلى ستاد مقابله با كرونا از سخنگوى ستاد تا 

مديريت بحران بود.
جالب آنكه درحال حاضر هيچ بحرانى شدت 
و شــيوعى باالتر از كرونا را ندارد اما نشانى 
از فعاليت هاى اين مديريت بحران در مهار از 

كرونا به چشم نمى خورد.
آن طور كه در جلســه ديروز عنوان شــد از 
مجموع مبتاليان اســتان 4 درصــد را گروه 
مديــران و كارمنــدان دســتگاه هاى اجرايى 
از جمله دادگســترى، اســتاندارى، برنامه و 
بودجه و ... تشــكيل مى دهند و دليل تشديد 
محدوديت ها و ماســك اجبارى در ادارات 

دقيقا به همين علت بازمى گردد.
در همين راستا مدير كل  علوم پزشكى همدان 
با بيان اينكه تاكنون بيــش از 2 هزار نفر در 
همدان مبتال به كرونا و 200 نفر قربانى مرگ 
شــده اند، گفت: درحال حاضر بيماران داراى 
عالئم حاد تنفســى كه در بيمارســتان هاى 
اين استان بســترى هستند 560 نفر است كه 

نسبت به ارديبهشت ماه 3 برابر شده و اگر 4
برابر شود توان كنترل ويروس به دليل كمبود 

دستگاه اكسيژن ساز از دست مى رود.
رشــيد حيدرى مقدم با بيان اينكه شــاخص 
بــروز تجمعى به ازاى هر صد هزار جمعيت 
در كشــور 300 مبتال بــه كرونا و در همدان 
110 نفر اســت، عنوان كرد: بيمارستان هاى 
زيرمجموعه علوم پزشــكى همــدان داراى 
3 هزار و 200 تخت اســت، با اين اوصاف 
اگر تنها 5 درصد شهرســتان 700 هزار نفرى 
همدان به اين ويروس مبتال شوند نياز به 35

هزار تخت است.
وى با بيان اينكه 3 گروه 
بانــوان خانــه دار به دليل 
حضور در بيرون از منزل 
براى خريد، دورهمى هاى 
حاضــران  خانوادگــى، 
و  زيرزمينى  مراســم  در 
بيشترين  دولت،  كاركنان 
آلودگــى بــه كرونــا را 
دارنــد، بيان كــرد: طبق 
آخريــن داده هاى آمارى 
46 خانــه دار  بانــوان 

درصد از افرادى هســتند 
كــه تست شــان مثبت يا 
مشــكوك به كرونا بودند 
اما با مراجعه به مراكز 16

ساعته مثبت بودن بيمارى 
آنها تأييد شده است و با 

احتساب كارگران، كشاورزان و مشاغل آزاد 
اين آمار به 70 درصد مى رسد.

وى با اشــاره به اينكــه پيش تر 70 درصد 
مبتاليان به كرونا از جوامع شــهرى و 30

درصــد آنها روســتايى بودند امــا امروزه 
شــمار روســتاييان رو به افزايش اســت، 
گفت: ورود بدون ماسك به اماكن پرتجمع 
ممنوع شده اســت و كاركنان و گيرندگان 
خدمت حق ورود بدون ماســك به ادارات 

را ندارنــد، همچنيــن هيچ گونــه خدمتى 
بــه مراجعه كننــدگان بدون ماســك ارائه 

نمى شود.
حيدرى مقدم با بيان اينكه تاكنون 350 نفر از 
كادر درمانى همدان مبتال به كرونا شــده اند، 
اظهار كرد: برخى افراد با مخفى كردن بيمارى 
و حضــور در محل هــاى مختلــف موجب 
ابتالى ديگر افراد به كرونا مى شــوند و براى 
يك نمونه فردى با مخفى كردن اين موضوع 

50 نفر ديگر را به كرونا آلوده كرده بود.
وى يكى از نگرانى هاى جدى علوم پزشكى 
و  خســتگى  را  همــدان 
كادر  شــغلى  فرســودگى 
بهداشــت و درمان دانست 
و افــزود: با وجــود اينكه 
در محاصره اســتان هايى با 
شــرايط قرمز كرونايى قرار 
كادر  مــاه  امــا 4/5  داريم 
در  ســالمت  و  بهداشــت 
جنگيدند  بيمارى  اين  برابر 
و تنها خواسته اين مجموعه 
از  بهداشتى  نكته   3 رعايت 

سوى مردم است.
رعايــت  بــه  الــزام  وى 
اجتماعى  گــذارى  فاصله 
و  مشــاغل  صنــوف،  در 
به  مردم  ترغيب  دســتگاه، 
آنالين،  و  اينترنتى  خريــد 
برگــزارى  از  جلوگيــرى 
مراســم عروســى و عزا و جشــن تولد، 
الكترونيكى،  بانكــدارى  خدمــات  ارائــه 
افزايش غرفه ها عرضه ماســك در ســطح 
شــهر، گندزدايــى ســطوح آلوده كننــده، 
تداوم حساس ســازى و عاليم هشدار را از 
مؤلفه هاى مؤثــر در كاهش بار اين بيمارى 

دانست.
حيدرى مقدم همچنين از چالش در حاشــيه 
شهر نســبت به مقابله با اين بيمارى خبر داد 

و گفت: متأسفانه يكى از كانون هاى شيوع در 
استان همدان حاشيه شهر و روستاها هستند 

كه نياز به نظارت جدى و برنامه ريزى دارد.
وى خواســتار ايجاد حساســيت بيشــتر در 
بين مردم شــد و پيشــنهاد داد: شــهردارى 
همدان بالون قرمز رنگ منقش به توصيه هاى 
بهداشــتى را در مركز شهر همدان قرار دهد 
همچنين بر روى صورت تنديس بوعلى سينا 
به عنوان چهره جهانى علم طب ماسك بزند.

در ادامــه نيز دبير هماهنگى ســتاد مديريت 
كرونا اســتان با بيــان اينكــه كم توجهى و 
بى اعتنايى مردم نسبت به رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى براى پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كرونا افزايش داشته اســت، گفت: توجه به 
يك  به عنوان  بايد  بهداشتى  دستورالعمل هاى 
مســئوليت اجتماعــى مورد توجــه مردم و 

به ويژه اصناف و بازاريان باشد.
مهرداد نادرى فر بيان كرد: كم توجهى مردم به 
ويروس كرونا و رعايت نكردن شيوه نامه هاى 
بهداشــتى موجب طغيان اين بيمارى شــده 
اســت؛ بنابراين از رســانه ها انتظار مى رود 
نســبت به حساس ســازى مردم و زنده نگه 

داشتن اين دغدغه همت كنند.
وى با اشــاره بــه اينكه امكان بازگشــت به 
محدوديت هاى گذشته وجود ندارد، توضيح 
داد: بايد در كنار مقابله با ويروس كرونا چرخ 
اقتصاد و معيشت زندگى مردم نيز بچرخد و 
در اين راستا انتظار مى رود مردم براى ارتقاى 
ســطح بهداشــت فردى و اجتماعى بيشــتر 

تالش كنند.
وى بــا بيان اينكه تاكنون 30 نشســت براى 
اتخاذ سياســت هايى بــراى مقابلــه با اين 
ويروس در همدان برگزار شده است، اظهار 
كرد: 7 كميته ذيل ســتاد استانى كرونا شامل 
روانى،  عمليــات  اطالع رســانى،  كميته هاى 
بهداشــت و درمان، مشــاركت هاى مردمى، 
بازرسى، بهداشت محيط و اجتماعى و امنيتى 

تشكيل شده است.

اكرم چهاردولى»
 ويروس واگيــردارى مانند كرونا با تمام 
بدى هايــش، يــك ويژگى خــوب دارد و 
آن اينكــه فقير و غنى، شــهروند معمولى و 

سياستمدار و بزرگ و كوچك نمى شناسد. 
در مدتــى كه كشــورمان درگيــر مواجهه با 
اين ميهمان ناخوانده چينى اســت، بسيارى 
در  مختلــف  مديــران  و  سياســتمداران  از 
قســمت هاى گوناگون نيز بــه اين ويروس 

دچار شده اند.
در اســتان همدان نيز تعــدادى از مديران و 
كارمندان دستگاه هاى دولتى، مديران و كاركنان 
بانك هــا نيــز از گزند اين  ويــروس در امان  
نماندند، به طورى كه به گفته رئيس دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان 4 درصد مبتاليان كرونا 
در اســتان از كارمندان دولتى هستند كه شامل 
اســتاندارى،  شهردارى،  چون  دســتگاه هاى 
سازمان برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازى  

با ابتالى 86 نفر فقط در يك بانك است.
مصطفى آزادبخت معاون سياســى و امنيتى 

اســتاندار، محمودرضا عراقى معاون عمرانى 
اســتاندار، عبــاس صوفى شــهردار همدان، 
مهرداد نادرى فر مديركل دفتر امور اجتماعى 
و فرهنگى اســتاندارى(5 مــاه پيش به كرونا 
مبتال شدند و درحال حاضر در سالمت كامل 
به سر مى برند) و عيسى جعفرى نماينده بهار 
و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى از 
مديرانى هســتند كه در روز هاى گذشته خبر 

ابتال به كرونا آنها منتشر شده است. 
نكته قابل توجه در اين زمينه، شرايطى است 
كه منجر شده اين افراد به كرونا مبتال شوند. 
از معاونان اســتاندار عكس هايى منتشر شده 
كه در جلســات بدون ماسك حضور دارند، 
درحالى كه ســاير حاضران در جلسه ماسك 
زده انــد و ديگران را به زدن ماســك توصيه 

مى كنند!
يــا معــاون سياســى و امنيتى اســتاندارى 
همدان برخالف شــرايط موجود، جلسات و 
ديدارهايش نسبت به گذشته كاهش نداشت 
كه ايــن امر از يك بابــت داراى نكته مثبتى 

هست اما نكته منفى آن اين است كه استاندار 
همدان جلسات را زمانى ممنوع كرد كه ديگر 

كار از كار گذشته بود.
با اين حال، برگزارى جلســات در همدان از 
مواردى بود كه روى آن مانور داده مى شــد 
و امروز نتيجه اش اين شــده كه مديران ارشد 
اســتان نيز مانند برخى معاونان اســتاندار به 
كرونا مبتال شوند كه قطعا برگزارى جلسات 
در آن نقش داشته اســت و يا اجبارى شدن 
ماســك زمانى اتفاق افتاده كه ديگر فايده اى 

به حال اين مديران ندارد. 
با توجه بــه اين وضعيت، اين احتمال وجود 
دارد كه تعداد بيشترى از مديران در روزهاى 

آينده به كرونا مبتال شوند.
ايــن درحالى اســت كه رئيــس جمهور در 
روزهاى گذشــته به اين نكته اشاره كرد كه 
«مبتال شدن به كرونا ننگ و عار نيست» پس 
اين ديدگاه بايد وجود داشــته باشــد كه اين 
ويروس مســئول و غيرمسئول نمى شناسد اما 
در استان به گونه اى رفتار مى شود كه ويروس 

كرونا انگار عار است.
پس بهتر است اطالع رســانى شود تا كسانى 
كه با مبتاليان ارتباط داشــتند تســت بدهند 
و به ســرعت پيگيرى كنند تا تعداد بيشــترى 

گرفتار نشوند.
در ســطح كشــور هم شــاهد ابتالى برخى 
مديــران و وزرا به اين ويــروس بوده ايم از 
نمايندگان مجلــس تا ايرج حريرچى، معاون 
وزارت بهداشت و البته چهره هايى سياسى و 

مديريتى كه بر اثر كرونا جان باختند.
حال بايد ديــد كه آيا تمكين بــه ضوابط و 
پروتكل هاى بهداشــتى يــك كار عام المنفعه 
است و يا ژســت هاى پهلوانى و اجتناب از 

فاصله گذارى اجتماعى؟
بــه هرحــال تا اينجــاى كار ممكن اســت 
برخــى كاركنــان بانك ها و يا دســتگاه هاى 
خدمات رســان چاره اى جز ابتال به ويروس 
نداشته باشــند! اما مى شد از بيمارى بسيارى 
از مديران ارشد دولتى جلوگيرى كرد تا مبادا 

كار به تعطيلى ادارات دولتى بكشد.

ويروسى كه مدير و غيرمدير نمى شناسد

ابتالى مديـران استان به كرونـا
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ايميل

 مراكز بهداشــت دهستان عليصدر براى الزام مردم جهت رعايت 
اصول بهداشــتى هيچ گونه اقدامى  انجام نمى دهند؛ زيرا بى اعتنايى به 
پاكسازى محيط روستاها و همچنين حضور كم رنگ در سطح روستا و 

بسته بودن مراكز در ساعات كارى گوياى همين امر است.
* دانشجويى از روستاى طراقيه

  از ماســك ارزان قيمــت كه دولــت شــعارش را مى دهد در 
داروخانه هاى همدان خبرى نيست. در اين اوضاع گرانى مردم توان 

خريد محلول ضدعفونى و ماسك گران قيمت را ندارند.
از مسئوالن مربوطه اســتان تقاضامنديم با حضور در داروخانه ها بر 
روند توزيع ماســك، محلول ضدعفونى كننده و دســتكش نظارت 

كنند.
* مجتبى نصيرى شهروندى در داروخانه خيابان ميرزاده عشقى همدان

اجراى طرح بزرگ اصالح و بهينه سازى 
شبكه هاى توزيع برق فرسوده كبودراهنگ

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: طرح بزرگ اصالح و بهينه سازى 
شبكه هاى توزيع برق در سطح شهر كبودراهنگ اجرا شد.

مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: تبديل 
15 كيلومتر از ســيم هاى مسى فرســوده شبكه فشار ضعيف هوايى و 
تبديــل آن به كابل خودنگهدار با نصــب و جايگزينى 108 اصله پايه 
400/9 ســيمانى جديــد، جمع آورى تيرهاى چوبــى و24 اصله پايه 
800/12 منطقه شــهرى و در برگرفتن ده دستگاه پست توزيع عمومى 

انجام شده است.
ــش  ــرح را 1.كاه ــن ط ــراى اي ــدف از اج ــى ه ــى هايل همدان عل
تلفــات در شــبكه هاى توزيــع بــرق 2. تأميــن بــرق مطمئــن 
و پايــدار مشــتركان 3. بهبــود شــاخص هاى قابليــت اطمينــان 

شــبكه هاى توزيــع بــرق بيــان كــرد.
وى فوايد اجراى طرح را جلوگيرى از ســرقت تأسيسات و تجهيزات 
شبكه هاى توزيع برق و كاهش چشــمگير آن، نبود نياز به شاخه زنى 
درختان در حوزه شبكه هاى فشار ضعيف و بهبود سيما و منظر شهر از 

بابت تأسيسات برق و مبلمان شهرى بيان كرد .
 هايل همدانــى اظهار كرد: ايــن طرح با اعتبارى بالــغ بر 15 هزار 
ميليون ريال انجام شــده اســت كه جا دارد از حمايت ها و تدابير 
فرماندار شهرســتان، مدير عامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همــدان، در اختصاص اعتبــار و اجراى اين طرح در شهرســتان 

كبودراهنگ، قدردانى كنم.
وى در پايان گفت: تمامى پروتكل هاى بهداشــتى و دستورالعمل هاى 
حوزه پيشــگيرى مقابله با كرونا در مديريت توزيع برق شهرســتان 
كبودراهنگ توســط همكاران و در حين اجــراى پروژه هاى عمرانى، 

به دقت رعايت مى شود.

دادستان رزن:
برخورد چكشى با مسكن مهر 

بحران مسكن را ايجاد كرده است
 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان رزن با تأكيد بر اينكــه صاحبخانه ها مجاز به 
افزايش 15 تا 20 درصدى اجاره بها هســتند، اعالم كرد: برخورد چكشــى با مسكن مهر 

و نبود جايگزين مناسب براى آن موجب ايجاد بحران افزايش قيمت مسكن شده است.
به گزارش ايســنا، على محمدى در ســتاد تنظيم بازار شهرستان رزن كه با هدف بررسى 
وضعيت گرانى اجاره بهاى منازل و قيمت زمين هاى مســكونى برگزار شــد، اظهار كرد: 
توجه به حل مشكل گرانى از مهم ترين مطالبات مردم و از حقوق عامه محسوب مى شود 

كه رسيدگى به آن يكى از مهم ترين برنامه هاى دستگاه قضا است.
وى افــزود: صاحبخانه هــا اجازه افزايش اجاره بها بيش از 15 تــا 20 درصد را ندارند و 
بنگاه هاى معامالتى نبايد بيشتر از اين درصد معامله اى ثبت كنند و به هيچ وجه مستأجرها 

زير بار افزايش قيمت خارج از ميزان تعيين شده نروند.
دادستان شهرستان رزن با اشاره به اينكه بر روند ثبت معامالت در بنگاه ها نظارت خواهد 
شد و درصورت مشاهده تخلف بنگاه متخلف جريمه مى شود، خاطرنشان كرد: متأسفانه 
براى برخى افراد مجوز صدور بنگاه معامالت ملكى صادر شــده است كه شايستگى الزم 

براى راه اندازى بنگاه ندارند.
وى با بيان اينكه برخورد چكشى با مسكن مهر و نبود جايگزين مناسب براى آن موجب 
ايجاد بحران افزايش قيمت مســكن شده است، گفت: دولت در 2 سال اخير اين رويكرد 

را اصالح كرده و درحال برنامه ريزى براى ايجاد مساكن جديد است.
محمدى مطرح كرد: در شــهر رزن با مشكل كمبود زمين مواجه هستيم، به طورى كه از 4 
شــهرك در دست اقدام 2 شــهرك به مرحله واگذارى رسيده و روند واگذارى 2 شهرك 

ديگر زمان بر است.
دادستان شهرســتان رزن از ادارات ذى ربط درخواست كرد تا با دخالت در روند ساخت 

و ساز و ايجاد مشوق هايى براى زمينداران، ساخت و ساز را در شهر رزن رونق دهند.
وى با بيان اينكه مردم قصد خريد هر زمينى كه دارند، حتمًا از شــهردارى اســتعالمات 
الزم را تهيــه كرده ســپس به خريــد آن اقدام كننــد، تأكيد كرد: بــراى جلوگيرى از 
كالهبردارى و فروش مال غير، خريداران زمين يا ملك حتمًا اســناد اصلى زمين و كد 

رهگيرى تهيه كنند.

آگهي مناقصه عمومي

 محمد حسين پور -   شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:
تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت 

و گريدار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

*  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
*  پيمانكاران مي بايست مبلغ 380/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 بانك ملى واريز 

و فيش واريز در سامانه ستاد و به صورت فايل PDF بارگذارى نموده و همچنين فيش را در داخل پاكت الف قرار داده و تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*  كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
-  كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*  متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري ازمورخ 99/04/17 لغايت 99/04/24 درسامانه ثبت نام نمايند وتا پايان وقت اداري مورخ 99/05/05 درسامانه ستاد 
بصورت فايل PDF اسناد را بارگذاري نمايند.

*  قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.
*  پيمانكاراني مي توانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 

قرارداد از ( منابع داخلي و منابع استاني ) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
*  كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/05/06 ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
*  پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF  بارگذاري نمايند.

*  سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
*  پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بار گذاري نمايند./غ (م الف 599)

آگهي چاپ نوبت اول: 99/04/17
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/04/25    

مبلغ برآورد قيمت شرحرديف
پايه

مبلغ سپرده گريد
شركت  در  
مزايده(ريال)

توضيحات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل 1
كه شامل:تخريب انواع قطعات 

بتنى قديمى،جداول اجراى جدول 
سنگى،اجراى كف پوش سنگى مطابق 

فهرست بهاء ابنيه و شبكه توزيع آب سال 
بدون تعديل99

 7/395/438/874
ريال

380/000/000 حداقل 5 ابنيه
ريال

متقاضيان مى بايست 
جهت شركت در 
مناقصه از طريق 

سايت ستاد شركت 
نمايند

آگهى جذب و بكارگيرى نيروى انسانى 
(صندوق تأمين خسارت هاى بدنى)

صندوق تأمين خسارت هاى بدنى

محل نام استانعنوان شغل
استقرار

حوزه خدمت 
استان هاي 

تعداد مورد 
شرايط احراز از نظر مدرك و رشته جنسيتنياز

تحصيلى

مرد١همدانهمدانهمدانكارشناس فني

ليسانس مديريت بيمه و فوق ليسانس 
مديريت بيمه (كليه گرايش ها) 

ليسانس مديريت بازرگاني و فوق ليسانس 
مديريت بازرگاني  (كليه گرايش ها)

ليسانس مديريت مالي و فوق ليسانس 
مديريت مالي (كليه گرايش ها)

ليسانس اقتصاد و فوق ليسانس اقتصاد 
(كليه گرايش ها) 

صندوق تأمين خسارت هاى بدنى در راستاي مجوز شماره 1338925 مورخ 1396/50/23 سازمان اداري و استخدامي كشور در نظر دارد به 
منظور تأمين بخشى از نيروى انسانى خود تعدادى داوطلب واجد شرايط را با مدارك تحصيلى كارشناسى يا كارشناسى ارشد از طريق مصاحبه 

تخصصى، مصاحبه رفتارشناسى و سازمانى و گزينش در حوزه هاي خدمت به شرح زير به صورت قراردادى جذب نمايد.

شرايط اختصاصى:      
1) دارا بودن مدرك تحصيلى كارشناسى يا كارشناسى ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و 

فناورى
تبصره: تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان آزمون مى بايست قبل از آخرين روز مهلت ثبت نام باشد.

رشته  مطابق  نيز  داوطلب  كارشناسي  تحصيلي  رشته  مي بايست  الزاماً  باشد،  ارشد  كارشناسي  تحصيلي  مدرك  داراي  داوطلب  چنانچه   (2
تحصيلي كارشناسي ارشد وي باشد، در صورت عدم مطابقت، نامبرده به مصاحبه دعوت نخواهد شد.

3) مدارك تحصيلي پايين تر يا باالتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل در آگهي استخدام و همچنين مدارك معادل 
پذيرفته نمى باشد.      

4) ايثارگران مشمول قوانين و مقررات ايثارگري مي باشند.      
5) سهميه استخدامي معلولين در صورت كسب حد نصاب، سه درصد (3٪) است. 

* ساير مفاد آگهى جذب در سايت ثبت نام آزمون به آدرس www.biif.ir موجود است.

 براى بازگشت اقتصاد جهانى به شرايط 
ثبات پيش از شيوع اين ويروس، يك دوره 
كمتر از 5 ســاله را بايد درنظر گرفت. اما 
اثرات اجتماعى و حتى روانى كرونا غيرقابل 
تصور اســت و بازگشت به شرايط پيشين 
براى اين حوزه ها شايد چند برابر زمان نياز 

داشته باشد.
استاد اقتصاد و مشاور رئيس دانشگاه ملى 
مالير با اشاره به شرايط سخت ايجاد شده 
بر اثر كرونا در حــوزه اقتصادى گفت: در 
حقيقت تمركز كشورها در مرحله نخست 
شيوع بيمارى، به مديريت و در ادامه به مهار 
آن بوده است، ولى مراكز تحليل اقتصادى 
دنيا همچون بانك جهانى، افت شــديد در 
درآمد افراد كه درنهايت به افت رشد توليد 
ناخالص داخلى كشورها منجر مى شود، را 

مدنظر داشتند.
محمد پيرى اظهار كرد: قرنطينه شدن تقريبا 
نيمــى از جمعيت جهان، عــالوه بر آنكه 
فعاليت هاى صنعتى در بسيارى از كشورها 
را به مرز تعطيلى كشــاند، موجب كاهش 
توليد ناخالص داخلــى جهان به عدد 3/9

درصد خواهد شد.
مشــاور رئيس دانشــگاه ملى افزود: البته 
همين كاهش حتى با شــرايط وخيم ترى 
براى كشورهاى درحال توسعه نيز با توجه 
به زيرســاخت هاى نامناسب و اقتصاد تك 
محصولى پيش بينى شده است و كشور ما 
نيز از اين قاعده مســتثنى نيست و كاهش 
فعاليت هاى اقتصــادى توليدى و خدماتى، 
دولتى و خصوصى، فشار زيادى را بر تمام 

آحاد مردم وارد كرده است.
براســاس  دولــت  البتــه  گفــت:  وى 
ــن  ــش تعيي ــون براي ــه قان ــه اى ك وظيف

كــرده، اقداماتــى را انجــام داد.
اســتاد اقتصاد دانشگاه ملى مالير ادامه داد: 
تعيين اثرگذارى خاص ويروس كرونا بر هر 
استان يا منطقه از كشور بر اساس توانمندى 
و مزيت هاى خاص آن قابل بررسى است 
و استان همدان با شرايط خاص جغرافيايى 
و آب و هواى مناســب در ايام عيد نوروز 
و فصل بهار، همــواره ميزبان هموطنان و 
مســافران خارجى بــوده و مراكز اقامتى و 
ســياحتى و بخش خدمات مربوطه نيز با 
توجه به شــرايط بيمارى يكى از مهم ترين 
بخش هاى آسيب ديده از اين ويروس است.

پيرى خاطرنشــان كرد: با توجــه به بازار 
مناســب مبلمان در اســتان همدان و نبود 
زيرســاخت هاى مناســب فروش مجازى 
درحال حاضر و همچنين تمركز بر حضور 
مشتريان، مانند جشنواره هاى تابستان مالير، 
اين بيمارى بدون شك تأثير زيادى بر توليد 
اين محصول راهبردى استان خواهد داشت.

وى گفت: متوقف شدن صنعت ساختمان 
كشــور(انحراف منابــع مالى به ســمت 
سرمايه گذارى هاى ديگر) كارگران فصلى يا 
روزمزد كه تعداد آنها در استان كم نيست را 
دچار مشكالت شديد معيشتى كرده است. 

عضو هيــأت علمى دانشــگاه ملى مالير 
يادآور شد: اثرات منفى ديگرى نيز از جمله 
اخــراج كارگران و كاركنان شــركت هاى 
خصوصى به واسطه كاهش يا توقف توليد 
محصوالت، امكان پذيــر نبودن جابه جايى 
كاركنــان و كارگران فصلى به مناطق ديگر 
كشور به  واســطه قرنطينه شهرها و افزايش 
هزينه هاى بهداشــتى خانوارها را مى توان 

متصور شد.
پيرى گفت: در اين شرايط موضوع افزايش 

سطح عمومى قيمت ها نيز مشكل مضاعفى 
را بر خانوارها البته در سراسر كشور از جمله 
استان همدان وارد آورد و در كنار تمام اين 
انسان دوستانه  خدمات  موضوع  مشكالت، 
كادر پزشكى و درمانى استان و نيز افزايش 
توان توليد و همت بلند توليدكنندگان لوازم 
و مواد شــوينده و ضدعفونــى كننده قابل 

احترام است.
وى اظهار كرد: ويروس كرونا با گســترش 
بــدون حد و مــرز خود و نيــز حمله به 
مراكز ثروت و قدرت، نشــان داد كه بشر 
در قرن بيست ويكم بسيار بى دفاع، گرفتار 
و مستأصل اســت، واقعيت اين است كه 
به انــدازه مرموز و ناشــناخته بــودن خود 
ويروس كه هر روز زواياى تازه اى از اثرات 
و واكنش هاى آن بر دانشمندان علم پزشكى 
روشن مى شــود، پيامدهاى شيوع كرونا در 
حوزه هاى اقتصادى، سياســى، اجتماعى و 

فرهنگى واضح و روشن نيست.
استاد اقتصاد دانشگاه ملى مالير افزود: البته 
در كنــار اثرهاى كلى به تمــام اركان يك 
جامعه، بايد تبعــات روحى و روانى آن به 
اين نسل بشــر نيز مطالعه و بررسى شود، 
هزينه هاى بســيار زياد كشورهاى مختلف 
بــراى مقابله با اين بحران ســبب كاهش 
توانايى كشورها در يك دوره حداقل كوتاه 
مدت(در برخى كشــورها بلندمدت تا 15

ساله) خواهد شد.
وى تأكيد كرد: افزايش كســرى بودجه و 
تحقق نيافتن درآمدهاى پيش بينى شــده و 
نيز كاهش هزينه هاى عمرانى دولت، به طور 
حتم كسب و كارها را در استان تحت تأثير 

قرار خواهد داد.
استاد اقتصاد دانشگاه ملى مالير خاطرنشان 

كرد: اثــرات اقتصادى كرونــا مى تواند بر 
اســاس توانايى كشــورها متفاوت باشد و 
كشــورهايى در دنيا حتى بر موج آن سوار 
شــده و اقتصاد خود را به وســيله توليد و 
صادرات محصوالت، ارســال نيروى كار 
و يا فروش دارو و واكســن احتمالى بهبود 

بخشند.
پيرى گفت: ويروس كرونا با تمام كوچكى 
خود بحــران عظيمى بــراى اقتصاد قرن 
بيســت ويكم به همراه داشــت و موجب 
تغييــرات عمــده اى در روابــط اقتصادى 
اجتماعــى و فرهنگى و حتــى در روابط 

سياسى كشورها شد.
وى بيــان كــرد: بازگشــت به گذشــته 
درحال حاضر بيشترين و مهم ترين خواسته 
مردم زمين است، البته الزم به ذكر است كه 
تجربه زيستى در اين نسل بشر براى اين نوع 
از همه گيرى وجود نداشت، به همين دليل 
همه دچار سردرگمى، آشفتگى، اختالل در 
زندگى، مشكالت معيشتى، معضالت روانى 

و ... شده ايم.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه ملى مالير گفت: 
به عنوان يك شهروند و براساس گفته هاى 
اصحاب فن، اين ويروس مانند بقيه موارد 
آنفلوآنزا نيز با انســان باقى خواهد ماند و 
نسل بشر از دست اين گونه بيمارى ها رهايى 

نخواهد داشت.
پيرى تأكيد كرد: شــرايط اقتصادى كشور 
بايد با يك ســرعت متناســب با شــرايط 
همه گيرى و نيز توان شــبكه بهداشــت و 
درمان و امكانات بهداشتى كشور، به سمت 

عادى شــدن قدم بردارد و مدت زمان اين 
دوره بازگشــت به گذشته براى كشور بايد 
براساس ديدگاه علم پزشكى و نيز مديريت 

كالن كشور باشد.
وى گفــت: البته تأثير ويــروس كرونا در 
حوزه هاى خدماتى اثر بيشتر و طوالنى ترى 
خواهد داشت و توريسم و خدمات وابسته 

به آن از جمله اين حوزه ها هستند. 
اســتاد اقتصاد دانشگاه ملى مالير بيان كرد: 
افزايش توجه به خدمات بهداشتى و درمانى 
و نيز افزايش نرخ اشتغال در اين حوزه نيز 

پيش بينى مى شود.
پيرى درباره شــرايط ايران و جهان پس از 
كرونا اظهار كرد: سناريوهاى متفاوتى درباره 
جهان پس از كرونا توســط دانشــمندان، 
حتــى  و  پژوهشــگران  سياســتمداران، 
خبرنگاران در مجامع مختلف بيان شــده 
است، تقسيم بندى دنيا به چند گروه و تغيير 
ساختار سياسى در بســيارى از مناطق دنيا 
و نيز رويكرد متفاوت مــردم به احزاب و 
گروه هاى سياسى از جمله اين پيش بينى ها 

است.
وى يادآور شد: پيش بينى ها با درصد خطاى 
بااليــى همراه اســت و بر اســاس مناطق 
مختلف جغرافيايى و فرهنگى با هم متفاوت 
اســت و در برخى ديدگاه هاى مطرح شده 
حتى بازگشت به سوسياليسم افراطى و نفى 
مالكيت خصوصى هم پيش بينى شده است.

وى خاطرنشان كرد: ايران پس از كرونا نيز 
به طور قطــع تفاوت هايى از نظر اقتصادى، 
اجتماعى و سياسى خواهد داشت، اگرچه 

به نظر مى رسد بيشــتر تغييرات در كشور، 
درباره زيرساخت هاى بهداشتى و درمانى و 

تعريف مجدد مديريت بحران كشور باشد.
عضو هيــأت علمى دانشــگاه ملى مالير 
بيان كرد: ســاختار تك محصولى كشــور 
سال هاست كه دردسر و مشكالت فراوانى 
را براى حوزه اقتصاد به دنبال داشــته است 
و اين موضوع با توجــه به ويروس كرونا 
و ركود بى حد و همه گير اقتصاد جهانى و 
كاهش تقاضاى جهانى براى نفت نيز تشديد 
شد، شايد اين ابتداى يك تغيير براى اقتصاد 
كشور به ســمت اقتصاد چند محصولى يا 
اســتفاده از منابع انســانى توانمند و جوان 

كشور باشد.
پيرى تأكيد كــرد: اقتصاد ايران يك اقتصاد 
كامال دولتى است؛ بنابراين بايد به تمهيدات 
دولت بــراى بهبود شــرايط زيســتى در 
كشــور توجه كنيم. اگرچه شــاهد برخى 
سياســت هاى مالى و پولــى دولت براى 
جبران كسرى بودجه(فروش اوراق قرضه 
و ســهام دولت در بانك هاى خصوصى) 
هستيم و از طرف ديگر كاهش قيمت نفت 
جهانى نسبت به قيمت تعيين شده در اليحه 
بودجه(50 دالر) در تشديد اين مشكل يعنى 
افزايش شــكاف بين درآمدها و هزينه هاى 

دولت كمك مى كند.
وى افزود: شــايد تغيير سياست هاى كالن 
كشور و توجه بيشتر به همسايگان به عنوان 
شــركاى تجارى مناسب تر نيز از تمهيدات 
دولت براى بهبود شرايط بخش كشاورزى 

و حوزه هاى غيرنفتى باشد.

بازگشت اقتصاد جهانى 
به ثبات پيش از كرونا 
5 سال زمان مى برد

پيش بينى برداشت 125 تن 
عسل در شهرستان بهار
 بارش هاى ســال زراعى جارى در فصل بهار 
وضعيت توليد عســل در اين شهرســتان را بهبود 
بخشــيده و پيش بينى مى شــود 125 تن عسل از 

كلنى هاى زنبور عسل توليد شود.
عبدالحســين اكبرى افــزود: بر اســاس آخرين 
سرشمارى زنبورســتان ها كه مهرماه سال گذشته 
انجام شد، شهرستان بهار 9 هزار و 850 كلنى زنبور 
عسل دارد كه ميزان توليد به ازاى هر كندو حدود 

13 كيلوگرم پيش بينى مى شود.

ــعه  ــت: توس ــار گف ــاورزى به ــاد كش ــر جه مدي
صنعــت زنبــوردارى در شهرســتان بهــار مى توانــد 
اشــتغالزايى مناســبى را بــراى جوانــان ايجــاد كنــد 
و به لحــاظ انجــام عمليــات گرده افشــانى توســط 
زنبــور عســل ســبب رونــق كشــاورزى و تقويــت 

محيــط زيســت شــود.

اكبــرى بر ضرورت خروج پرورش زنبور عســل 
از توليد تك محصولى بــه چند محصولى، تأكيد 
كرد و گفت: زنبور عســل عالوه بر توليد عســل 
توليدات ديگرى مانند ژل رويــال، گرده گل، بره 
موم، موم، زهر و نيش زنبور عسل را دارد و توجه 
به اين فرآورده ها نقش به سزايى در افزايش درآمد 

زنبورداران خواهد داشت.
وى اظهــار كــرد: برنامه ريــزى بــراى برگزارى 
دوره هاى آموزشى تخصصى در شهرستان بهار در 
توليد و جمع آورى ژل رويال، پرورش ملكه، موم 
و بره موم، افزايش توليد كيفى عســل، بسته بندى 

محصول و ... بايد در دستور كار قرار گيرد.
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ايران از تالش براى حمايت از مردم فلسطين 
و استيفاى حقوق شان فروگذار نمى كند

 جمهــورى اســالمى ايــران بــه حكــم وظيفــه دينــى و انســانى 
ــوم  ــت مظل ــت از مل ــراى حماي ــچ تالشــى ب ــز از هي ــود هرگ خ
ــر  ــع ش ــود و دف ــوق خ ــرى حق ــتاى بازپس گي ــطين در راس فلس

ــرد. ــم صهيونيســتى فروگــذار نخواهــد ك رژي
ــه  ــا، رهبــر معظــم انقــالب در پيامــى خطــاب ب ــه گــزارش ايلن ب
ــان  ــاس، خاطرنش ــى حم ــر سياس ــس دفت ــه، رئي ــماعيل هني اس
ــه  ــر در عرص ــوالت اخي ــاره تح ــى درب ــه جنابعال ــد: مرقوم كردن
ــردم. از اينكــه حركــت  ــا دقــت مالحظــه ك ــز را ب فلســطين عزي
ــر  ــود در براب ــتادگى خ ــدت و ايس ــا مجاه ــطين ب ــت فلس مقاوم
ــف و  ــات ضع ــتى موجب ــم صهيونيس ــكا و رژي ــاى آمري توطئه ه
ــربلندى  ــزت و س ــل، ع ــم آورده و در مقاب ــا را فراه ــى آنه ناكام
ــال را  ــد متع ــت، خداون ــده اس ــث گردي ــالمى را باع ــت اس ام
شــكر مى گــزارم و از شــما مجاهــدان شــجاع تشــكر و قدردانــى 

مى كنــم.
ــت:  ــه نوش ــماعيل هني ــه اس ــخ ب ــرى در پاس ــم رهب ــام معظ مق
ــل  ــت هاى غيرقاب ــى شكس ــه ميدان ــه در عرص ــون ك ــمن زب دش
ــود و  ــعه طلبى خ ــرد توس ــت، راهب ــده اس ــل ش ــى متحم جبران
تضييــع حقــوق مســلم فلســطينى ها را ابتــدا بــا فشــار اقتصــادى و 
محاصــره غــزه مظلــوم و آنــگاه بــا نيرنــگ مذاكــره و طــرح صلــح 
ــت  ــت و مل ــان مقاوم ــن جري ــد و لك ــال مى نماي ــازش دنب و س
شــجاع فلســطين بــا منطــق عقــل و تجربــه تهديــد و تطميــع آنهــا 
ــود  ــى خ ــتادگى مثال زدن ــا ايس ــته ب ــون گذش ــه و همچ را برنتافت
مســير عــزت و شــرف را رقــم زده و از ايــن پــس هــم در هميــن 

صــراط مســتقيم حركــت خواهــد كــرد. 
ان شــاء ا... قطعــًا حفــظ هوشــيارى، وحــدت و يكپارچگــى مــردم 
شــوم  نقشــه هاى  خنثى ســازى  در  فلســطينى  جريان هــاى  و 
دشــمن مؤثــر بــوده و جلــب نصــرت الهــى را به همــراه خواهــد 

داشــت.
ــالمى  ــورى اس ــد: جمه ــان كردن ــالب خاطرنش ــم انق ــر معظ رهب
ــى  ــانى و مبتن ــى و انس ــه دين ــم وظيف ــه حك ــته ب ــون گذش همچ
ــراى  ــچ كوششــى ب ــالمى از هي ــالب اس ــى انق ــر اصــول ارزش ب
ــان و  ــوق آن ــتيفاى حق ــوم فلســطين و اس ــردم مظل ــت از م حماي
همچنيــن دفــع شــر رژيــم جعلــى و غاصــب صهيونيســتى دريــغ 

ــرد.  نخواهــد ك
اميدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بيفزايد.

ادعاهاى بى اساس مقام آمريكايى عليه ايران
 يك مقام آمريكايى گفته است كه آمريكا درحال ادامه دادن فشار حداكثرى 

تحريم ها عليه ايران است.
در  بــوش»  «جــورج  مشــاور  بليكمــن»  «بردلــى  ايلنــا،  گــزارش  بــه 
ــه عادى ســازى  ــه هيچ گون ــد ك ــد بدان ــران باي ــرد: اي ــار ك ــى اظه گفت وگوي
روابــط ميــان ايــران و آمريــكا انجــام نخواهــد شــد مگــر آنكــه آنهــا رفتــار 

ــد. ــر دهن ــود را تغيي خ
وى مدعى شد: مهم ترين مسأله تغيير رفتار آنها در دستيابى به سالح هسته اى، 

خشونت، تأمين مالى تروريسم و ايجاد بى ثباتى است.
ــل  ــه عام ــود ب ــكا خ ــه آمري ــود ك ــرح مى ش ــى مط ــارات درحال ــن اظه اي
ــه خشــونت در  ــا حمايــت از داعــش ب ــل شــده و ب ــا تبدي ــى در دني بى ثبات

ــن زده اســت. ــه دام منطق

زنگنه و اردكانيان در جلسه كميسيون انرژى 
حاضر مى شوند

 نائيب رئيس كميسيون انرژى از حضور وزراى نفت و نيرو در جلسه امروز 
اين كميسيون خبر داد.

موســى احمدى در گفت وگو با ايلنا، درباره جلســه امروز كميسيون انرژى 
گفت: با توجه به سياســتى كه هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى درباره 
فعاليت كميسيون ها در پيش گرفته اســت، نمايندگان فردا در 2 نوبت صبح 
و بعدازظهر در كميســيون ها جلسه خواهند داشت تا گزارشى از سامان دهى 
امور، عمل به وظايف داخلى كميســيون و بررسى عملكرد وزارت خانه ارائه 

دهند.
وى در ادامه افزود: وزرايى كه به كميسيون دعوت شده اند، قرار است در رابطه 
با اقداماتى كه انجام داده اند و چشم انداز و افق شان گزارش هايى را ارائه دهند.

بايد از صادركنندگان كاالهاى غيرنفتى حمايت شود
 رئيس مجلس شــوراى اسالمى در نشســت با سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بر ضرورت تشكيل جلسه مشترك بين رؤساى كميسيون هاى 
اقتصادى مجلس و مســئوالن اقتصادى دولت به منظور رفع مشــكالت ارزى 
كشور، حمايت از صادركنندگان و ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه بازار 
تأكيد كرد. به گزارش ايرنا، محمدباقر قاليباف در اين نشست مشترك با حسين 
مدرس خيابانى گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز بايد شــرايطى فراهم شود كه 
از صادركنندگان كاالهاى غيرنفتى حمايت شــده و براى حل مشكالت آن ها 

برنامه ريزى شود تا ارز حاصل از صادرات وارد چرخه بازار شود.
وى در پايان بر ضرورت تشــكيل جلسه مشــترك بين رؤساى كميسيون هاى 
اقتصــادى مجلس و بخش هاى مربوطه در دولت براى حل مشــكالت ارزى 

كشور تأكيد كرد.
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 داســتان انتخابات در كشورمان را 
شايد بتوان به مسابقه فوتبال تشبيه كرد؛ 
زيرا بيش از اينكه چه كســى گل را به 
ثمر مى رساند اين موضوع اهميت دارد 
كه اين بازيكــن متعلق به كدام يك از 

تيم ها خواهد بود.

 اصالح طلبان يــا اصولگرايان؟ 
مسأله اين است...

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس 
از نتيجه انتخابــات مجلس يازدهم كه بر 
اساس آمار اصولگرايان در مرحله نخست 
انتخابــات حــدود 230 كرســى مجلس 
يازدهم را تصرف كردند؛ حاال انگار گردى 
از نااميدى بر تن جريان اصالحات نشسته 
جايى كه برخى شخصيت هاى  تا  اســت. 
اين جريــان نظير صادق زيبــاكالم گفته 
است: «مهم نيســت كه اصالح طلبان چه 
كســى را كانديدا مى كنند، مهم اين است 
كه بدنــه اجتماعى اين جريان از بين رفته 
و اين را به وضوح در انتخابات اسفند 98
ديديم. قطعا اين در خرداد 1400 هم تكرار 
خواهد شد، بنابراين مسأله مهم اين نيست 

كه نامزد اصالح طلبان كيست».
با اين حال اما بســيارى از شخصيت هاى 
اين جريــان هنوز براى پيــروزى جريان 
اصالح طلب شــانس  قائل هســتند، براى 
مثال احمد شــريف، عضو شــوراى عالى 
اصالح طلبــان گفته اســت: بهتر اســت 
اين گونه بگوييم كه اگــر همه مردم قرار 
باشد پاى صندوق بيايند، به طبع تمايلشان 
به جريان اصالح طلب بســيار بيشــتر از 
جريان اصولگراســت و هيچ اصالح طلبى 
نيست كه بخواهد به يك فرد اصولگرا رأى 
دهد؛ عالوه بر اين بســيارى از شهروندان 
در اين دوره از انتخابات مجلس شــركت 
نكردند و حضــور آن ها در انتخابات آتى 
مى تواند كفه ترازو را به سمت اصالحات 

سنگين كند.
حال يك پرســش بر جا مى ماند مبنى بر 
اينكه كانديداى اصلى جريان اصالح طلب 
چه كســى است و شــانس و اقبال با چه 
كسى يار خواهد بود؟ پرسشى كه بسيارى 

از شخصيت هاى اصالح طلب و اصولگرا 
در پاسخ به آن گمانه زنى كرده اند.

جريــان  در  نام هــا  كــدام   
اصالح طلب مطرح است؟

اسبق  ســفير  قديرى ابيانه،  محمدحســن 
ايــران، نام افرادى را به عنــوان كانديداى 
جريــان اصالح طلــب مطرح كــرده كه 
آذرى جهرمى،  محمدجــواد  از  عبارتنــد 
اســحاق جهانگيرى، محمدباقر نوبخت، 
سورنا ستارى، محمدجواد ظريف، محمود 

واعظى و محمدرضا عارف.
حال شــايد بد نباشد كه نگاهى به سوابق 
هريك از اين اســامى به عنوان كانديداى 

احتمالى جريان اصالح طلب بيندازيم.

 آيا وزراى جوان دولت موفق به 
پاستورنشينى مى شوند؟

محمدجــواد آذرى جهرمــى چهره جوان 
دولت دوازدهم كه به عنوان وزير ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات فعاليــت مى كند در 
گفت وگويــى دربــاره انتخابــات 1400
گفته است: رياست جمهورى يك مسأله 
شخصى نيست كه بشود به صورت فردى 
به آن فكر كرد، زيرا از نگاه من به پارامتر ها 
و اتفاق هاى بســيارى وابسته است و من 
تاكنــون برايش برنامه نداشــته و حتى به 

سمت آن حركت هم نكرده ام.
همچنيــن علــى صفوى، فعال سياســى 
اصالح طلــب در ارتباط با احتمال حضور 
آذرى جهرمى در انتخابــات 1400 اظهار 
كرد: فكــر نمى كنم كه در اســاس بحث 
نامزدى آقاى آذرى جهرمى در اين ســطح 
قابل طرح باشــد و به نظــر من طرح اين 
موضوع هيچ مبناى درســت و قوى ندارد 
و نمى توان وى را به عنوان گزينه اى قطعى 
مطرح كرد و نسبت به اين ارزيابى بررسى 
كنيم كــه اصالح طلبــان از آقاى جهرمى 

حمايت كنند يا خير.
ســورنا ســتارى، جوان ترين عضو كابينه 
پيش از جهرمى اســت و نــگاه جدى و 
مخالفت سرســختانه او بــا اقتصاد مبتنى 
بر منابع نفتى و خام فروشــى به خوبى در 

جامعه شناخته شده اســت. او با پيروزى 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
در انتخابــات حكم معاونــت خود را در 
عرصه علم و فناورى و همچنين رياست 

بنياد ملى نخبگان را دريافت كرد. 
محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 
هم فرد ديگرى است كه از مدت ها پيش 
نامش براى اين موضوع مطرح بود و زمانى 
كه خبرنگار الجزيره از ظريف پرسيد: بار 
ديگر وقتى شــما را مالقات مى كنيم شما 
را در كســوت يك ديپلمات خواهيم ديد 
يا كانديداى رياســت جمهورى؟ ظريف 
پاســخ داد: شــما مــن را به عنــوان يك 
پروفسور(استاد دانشگاه) خواهيد ديد. اين 
پاســخ به معنى رد تلويحى حضور ظريف 
در انتخابات رياست جمهورى حداقل در 

شرايط فعلى تلقى مى شود.
احمد شــريف، فعال اصالح طلب درباره 
ظريف گفته اســت: اگرچه او نســبت به 
ســاير وزراى روحانــى محبوبيت زيادى 
در بين مردم دارد، اما با اين حال تخصص 
ظريف بيشــتر در حوزه سياست خارجى 
است و در حوزه سياست داخلى، ما هنوز 
موضع خاصــى از او نديد ه ايم، كما اينكه 
اعالم وفادارى به مانيفســت اصالح طلبى 

بايد اولويت كانديداى حزب ما باشد.

 جهانگيــرى، نوبخت يا عارف؟ 
كدام محبوب تر است؟

اسحاق جهانگيرى كه در انتخابات پيشين 
به عنوان كانديداى پوششى حضور داشت، 
حاال صحبــت از حضور دوبــاره اش در 
انتخابــات به ميــان آمده اســت. عباس 
ســليمى  نمين، تحليلگر مســائل سياسى 
گفت: آقــاى جهانگيــرى فرصتى براى 
عرضه خود در انتخابات رياست جمهورى 
نخواهد داشت، زيرا او در عملكرد دولت 
روحانى ســهيم بوده و در ايجاد وضعيت 
فعلى نقش جدى داشته است. او نمى تواند 
پاســخگوى افكار عمومى باشد؛ از اين رو 
ســمت  به  اصالح طلبان  مى كنــم  تصور 
گزينه هاى ديگرى مى روند و جهانگيرى را 

به عنوان گزينه خود مطرح نمى كنند. 

با اين حال اما اســماعيل دوســتى، فعال 
اصالح طلب اين موضــوع را تأييد كرده 
و گفته است: آقاى جهانگيرى شايستگى 
بيشترى براى رياست جمهورى دارد و به 

نظرم كانديداى اصالح طلبان خواهد بود.
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه 
و بودجه كــه اين روزها بازار ســفرهاى 
اســتانى اش گرم شــده، چنــدى پيش در 
صفحه توئيتر خود نوشت: عده اى سفرهاى 
استانى ام را مبناى گمانه زنى درباره حضورم 
در انتخابات رياشــت جمهــورى 1400
قرارداده اند. ضمن رد آن، يادآور مى شوم در 
7 سال گذشته مستمراً سفر استانى داشته ام 
پس انگيزه انتخاباتى بى اســاس است؛ اما 
با اين اشــاره نوبخت، هنــوز هم بزرگان 
اصالحات نام او براى رياست جمهورى را 
مطرح مى كنند؛ از جريان اصالحات اصرار 

و از نوبخت انكار.
ناصر ايمانى، تحليلگر مســائل سياســى 
دربــاره احتمال معرفى محمدباقر نوبخت 
از ســوى جبهــه اصالحــات به عنــوان 
رياســت جمهورى  انتخابات  نهايى  نامزد 
گفت:  «گمانه زنى هايى كــه برخى درباره 
نامزدهاى رياســت جمهورى ســال آينده 
مطرح مى كنند، چندان اعتبار ندارد و قطعا 
بســيارى از اين  گمانه زنى ها دســتخوش 
تغييرات اساسى مى شود؛ اما مطمئن باشيد 
كه اگر اصالح طلبان وارد انتخابات شوند، 
آقاى نوبخت را به عنوان نامزد خود معرفى 
نمى كننــد، زيــرا او در جريان اصالحات 
داراى محبوبيت نيست و خود او هم اين 
موضوع را مى داند؛ بنابراين بهتر است كه 
سفرهاى استانى نوبخت را انتخاباتى تلقى 
نكنيم و تصور كنيم كه اين ســفرها براى 

پيشبرد كارهاى دولت است».

محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد در 
مجلس دهم و رئيس ســابق شوراى عالى 
سياســتگذارى اصالح طلبان هم از ديگر 
گزينه هايى اســت كه برخى اصالح طلبان 
اين روز ها از او براى حضور در انتخابات 
رياست جمهورى سال آينده ياد مى كنند و 
شركت نكردنش براى حضور در مجلس 

يازدهم، اين گمانه زنى ها را تقويت كرد.
برخــى  گفــت:  فومنــى  زارع  محمــد 
اصالح طلبان همواره مى خواســتند عارف 
را كنــار بزنند؛ زيرا به دنبــال آوردن على 
الريجانى به صحنه انتخابات 1400 بودند 
و معتقدم كه اين سياستى بود تا عارف را 
از صحنه رقابت حــذف كنند؛ البته خود 
آقاى عارف هم به اين نتيجه رسيده است 
كه جريان اصالحات در انتخابات 1400 از 

او حمايت نخواهد كرد.

 الريجانى و سيد حسن خمينى
هم  چنــدان  كــه  كانديــدى   2

اصالح طلب نيستند
در اين ميان اما نام 2 نفر ديگر هم به عنوان 
جريان اصالح طلب به چشــم  كانديداى 
مى خــورد كه گفتن از آنهــا هم خالى از 
لطف نيســت. على الريجانى رئيس سابق 
مجلس، نام ديگرى كه برخى حتى كانديدا 
نشــدنش براى مجلس را هم به ســبب 
انتخابات بعدى مى دانند. جالب اينجاست 
كه الريجانى نامى است كه هم اصالحات 
مايل به حمايت از آن اســت و هم جريان 

اصولگرايى.
 امــا قربانعلى قائمــى، فعال اصالح طلب 
در اين باره گفته است: به شخصه به عنوان 
فــردى كه درحال زندگى در اين كشــور 
اســت، معتقدم كه با شــرايطى كه براى 

بــرادران الريجانى به وجــود آمده، امروز 
آنها مهره هاى ســوخته هستند و هر كس 
بــر روى آنها ســرمايه گذارى كند، قطعا 
نتيجه اى جز باخت برايش نخواهد داشت.

حجت االســالم و المســلمين سيدحسن 
خمينى، نوه امام خمينى(ره) هم كانديداى 
احتمالــى ديگــرى اســت كه حســين 
كنعانى مقدم، دبيركل حزب سبز درباره اش 
گفته اســت: جريان اصالحات اين تجربه 
ناموفق را داشته كه براى حفظ جناح سياسى 
خود از نامزدى اســتفاده كنند كه متعلق به 
خود آنها نيست؛ آنها پاسخى براى هواداران 
خودشــان ندارند كه چگونه به كسى رأى 
دهند كه با اصالحات دم خور نبوده است؛ 
در نتيجه به نظر مى رسد كه اگر قرار است به 
صحنه بيايند با فردى شبيه به خاتمى، نظير 

سيدحسن خمينى روى كار بيايند.
صادق زيبــاكالم درباره بــازى نام ها در 
انتخابات  بــراى  اصالح طلبــان  طيــف 
رياست جمهورى مى گويد: «فرقى نمى كند 
كه كانديداى اصالح طلبان در 1400 آقاى 
جهانگيرى باشد يا هر فرد ديگرى. نه آقاى 
جهانگيرى، نه آقاى عارف و نه حتى خود 
خاتمى هيچ شانســى در انتخابات 1400
ندارند. بدنه اجتماعى كه به اصالح طلبان 
باور داشــت و به آنان رأى مى داد، پس از 
انتخابات 29 ارديبهشــت 96 و عملكرد 
دولت آقاى روحانى و مجلس دهم، اعتقاد 
و باور خود را از دست داد؛ بنابراين اينكه 
اكنون اصالح طلبان بگويند ما مى خواهيم 
اسحاق جهانگيرى را كانديدا كنيم يا عارف 
و يا مرعشى و محسن هاشمى را كانديدا 
مى كنيم، هيچ فرقى ندارد». حال گذر زمان 
قطعا بهترين راه براى آشــكار شدن گزينه 

نهايى اصالح طلبان خواهد بود.

نامزد رياست  جمهورى
1400 اصالح طلبان كيست؟

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد يك باب مغازه واقع در همدان، 
احمر  هالل  جمعيت  تختى،  ورزشى  سالن  جنب  نما،  جهان  خيابان  جهاد،  ميدان 
استان همدان با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت(مزايده) به 
اجاره  صورت  به  پيشنهادى  قيمت  باالترين  به  زير  شرايط  با  اينترنتى  صورت 

واگذار نمايد.
لذا از متقاضيان محترم در اين مزايده تقاضا مى شود ضمن بازديد از مكان مورد 
مورخه 99/4/17  شنبه  سه  روز  صبح  ساعت 9  از  االشاره،  فوق  آدرس  به  نظر 
تداركات  وبگاه  به  مورخه 99/4/28 جهت پيشنهاد  روز شنبه  لغايت ساعت 19 

الكترونيكى دولت (مزايده) به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ مقرر در اسناد مزايده وصول گردد، ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
2- به پيشنهادهاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

ت ھالل ا
دان تان   ا

م الفم الف 506506

روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان همدان

(نوبت دوم)

جمعيت هالل احمر استان همدان در نظر دارد سالن ورزشى واقع در جمعيت 
هالل احمر شهرستان همدان به آدرس: همدان، شهرك مدنى، ميدان نبوت، 
تداركات  سامانه  از  بهره گيرى  با  را  همدان  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت 
الكترونيكى دولت(مزايده) به صورت اينترنتى به باالترين قيمت پيشنهادى به 

صورت اجاره واگذار نمايد.
مكان  از  بازديد  ضمن  شود  مى  تقاضا  مزايده  اين  در  محترم  متقاضيان  از  لذا 
مورخه  سه شنبه  روز  صبح   9 ساعت  از  االشاره،  فوق  آدرس  به  نظر  مورد 
اسناد  دريافت  جهت   99/4/28 مورخه  شنبه  روز   19 ساعت  لغايت   99/4/17
مزايده ارائه پيشنهاد به وبگاه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده) به نشانى 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- به پيشنهاداتى كه بعد از تاريخ مقرر در اسناد مزايده وصول گردد، ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
2- به پيشنهادهاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد.
4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

ت ھالل ا
دان تان   ا

آگهـى مزايـده
اجاره سالن ورزشى واقع در جمعيت هالل احمر شهرستان همدان 

متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 38241020-081 رئيس شعبه جمعيت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمايند.

آگهى مزايده الكترونيكى
اجاره يك باب مغازه واقع در جمعيت هالل احمر شهرستان همدان 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99

متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 38247942-081 كارشناس امور قراردادها جمعيت هالل احمر استان همدان تماس 

حاصل نمايند.
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يادداشت

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326008000032 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
ــدى  ــاى داود محم ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــك رزن تصرف ــت مل ــوزه ثب ح
ــن  ــه زمي ــك قطع ــادره از رزن در ي ــنامه 3489 ص ــماره شناس ــه ش ــود ب ــد محم فرزن
مزروعــي آبــى بــه مســاحت 66839/75 مترمربــع از پــالك 195 اصلــي اراضــى روســتاى 
ــده واقــع در بخــش 5 همــدان حــوزه ثبــت ملــك رزن بخشــى از ســند شــماره  خورون
22374 مــورخ 1393/01/23 دفترخانــه 1 رزن متعلــق بــه متقاضــى محــرز گرديــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود. 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــد. بديهــي اســت در  ــم نماين ــي تقدي ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.(م الــف139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/17

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوســيله بــه آقــاى فــرزاد جهانيــان، نــام پــدر يــار ولــى، تاريــخ تولــد: 1372/01/03، شــماره ملــى3950251073، بــه شــماره شناســنامه 3950251073 ، بــه 
نشــانى: نهاوند،شــهرك شــهيد حيدرى،بلــوك 13 ابــالغ مــى گــردد خانــم الهــام فتحيــان، نــام پــدر: بهرام،تاريــخ تولــد: 1367/11/01،شــماره ملــى 4209956554 
و بــه شــماره شناســنامه 124، بــه نشــانى: نهاوند،دستغيب،پشــت نانوايــى ســنگكى بــه موجــب پرونــده اجرايــى كالســه 9900191 تشــكيلى در اجــراى ثبــت 
نهاونــد موضــوع ســند ازدواج شــماره 5286 مــورخ 1398/09/17 دفتــر ازدواج شــماره 44 نهاونــد جهــت وصــول 40 عــدد ســكه تمــام بهــار آزادى در ســند فــوق 
مبــادرت بــه صــدور اجرائيــه نمــوده اســت و چــون برابــر گــزارش مأمــور ابــالغ آدرس شــما شناســايى نگرديــده لــذا برابــر درخواســت بســتانكار و طبــق مــاده 
18 آيين نامــه اجــرا مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا مراتــب يــك نوبــت در جرايــد كثيراالنتشــار منتشــر مــى گــردد. چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ 

انتشــار آگهــى نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى عليــه شــما ادامــه خواهــد يافت.(مالــف601)
تاريخ انتشار: 99/04/17

محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

استفاده از ماسك در ناوگان تاكسيرانى الزامى است
 مدير عامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشــورى اعالم كرد كه براى رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، استفاده از ماسك در ناوگان 
تاكسيرانى هاى كشور الزامى شد.  به گزارش ايرنا، مرتضى ضامنى افزود: در پى مصوبه 
ســتاد ملى مقابله با ويروس كرونا و با توجه به اوج گيرى شيوع اين  ويروس، استفاده 
از ماســك در حمل و نقل عمومى و ناوگان تاكســيرانى هاى كشور براى رانندگان و 
مســافران الزامى شــد. وى خاطر نشان كرد: با ابالغ دســتورالعمل بهداشتى مقابله با 
ويروس كرونا بر لزوم اســتفاده از ماســك در ناوگان حمل و نقل عمومى و بخشنامه  
صادره از ســوى معاونت عمرانى وزير كشور، براى رعايت فاصله گذارى اجتماعى و 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى مسافران ملزم به استفاده از ماسك هستند. 

كاهش صدقات جمع آورى شده به دنبال شيوع كرونا
 معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى(ره) با بيان اينكه از ابتداى 
امسال تاكنون 63 ميليارد تومان صدقات جمع آورى شده است، گفت: در پى شيوع كرونا 
تخليه صندوق هاى صدقات در فروردين و ارديبهشت ممنوع اعالم شد كه همين امر افت 
صدقات جمع آورى شــده را در پى داشت.به گزارش ايسنا، عليرضا عسگريان گفت: در 
ســال هاى 97، 98 و امسال درگير مســائل اقتصادى بوديم. همچنين با مشكالت زيست 
محيطى مثل سيل روبه رو شديم كه روى معيشت مردم مؤثرند.وى درباره بحث زكات نيز 
افزود: امسال كل زكات جمع آورى شده 495 ميليارد تومان بود كه رشد آن نسبت به سال 
گذشته 88 درصد بوده است، با وجود اين اگر تورم و رشد زكات را مقايسه كنيم مى توانيم 

به رشد 50 درصدى برسيم و به اين ترتيب مردم امسال زكات بيشترى پرداخت كردند.

كنكور سراسرى در تاريخ مقرر برگزار مى شود
 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشــور اعالم كرد كه با تعويق كنكورها، حق 
ساير داوطلبان ضايع مى شود؛ بنابراين با رعايت پروتكل هاى بهداشتى شديدتر كنكور 
1399-1400 مى توانــد برگزار شــود.فاطمه زرين آميزى در گفت وگــو با ايرنا اظهار 
كرد: كشــورهاى ديگر برنامه هاى خود را تعطيل نكرده اند و در همين شــرايط كرونا، 
آزمون هاى ورودى به دانشگاه ها در كشورهاى تركيه و چين برگزار شد.وى تأكيد كرد: 
اگر كنكور در اين زمان ها برگزار نشــود، در هيچ زمان ديگرى نمى توان اين آزمون ها 
را برگزار كرد.سخنگوى سازمان ســنجش آموزش كشور، گفت: در پايان شهريورماه 
و اوايل مهرماه شــاهد پيك آنفلوانزا و امكان تشديد كرونا هستيم كه در آن زمان هم 

داوطلبان مى گويند كنكور ديرتر برگزار شود.

همزبانى جاى همدلى را نمى گيرد 
مهدى ناصرنژاد »

  عقل سليم، منطق و وفاق ملى حكم مى كند كه ملت ها درمواقع بحران 
و مواجه كشور خود با حوادث بزرگ كنار هم باشند و پشت به پشت هم 
كشور و ملت را از طوفان باليا به سالمت عبور دهند و به ساحل نجات 
برسانند. در برهه كنونى از تاريخ پرفراز و نشيب ايران يكبار ديگر مردم 
گرفتار طوفان مهيبى شده اند كه طى آن توطئه خارجى و جنگ اقتصادى 
و بيمارى اپيدمى و شك و ترديد و بددلى هاى سياسى ملت را از همه سو 
محاصره كرده است و فقط اتحاد و همدلى ملى مى تواند كشورمان را در 

چنين برهه خطرناكى سربلند از بحران عبور دهد.
واقعيت اين است كه در اين بحران كرنايى و فشار هدايت شده تحريم هاى 
همه جانبه اقتصادى و سياسى توسط دشمنان زياده خواه خارجى و برخى 
جناح بندى هاى كوركورانه داخلى، بيشــتر مشكالت اقتصادى است كه 
مردم را آزار مى دهد و زندگى را بر بسيارى مردم كم درآمد تلخ كرده است 
و در كنار آن ويروس به شدت مسرى كرونا نيز جامعه را ملتهب و نگران 
ساخته است كه مى شود با همدلى هاى مردمى، زهر چنين مشكالت را به 

اندازه مؤثرى بى اثر ساخت.
اگرچه در حوزه اقتصادى بخش بزرگى از مشكالت ناشى از تحريم هاى 
خارجى اســت وليكن مشكالتى هم هســت كه خيلى سنگين است و 
ريشــه آن در هرج ومرج هاى اقتصاد داخلى اســت و پيله خفه كننده اى 
است كه به دست خودمان دور خودمان تنيده ايم و گرفتار شده ايم! در اين 
خصوص وقتى مثًال قيمت هاى اجاره مســكن و به طور كلى ملك، يعنى 
همان دارايى هاى غيرمنقول و خانه و مغازه اى كه ده ســال 30 سال پيش 
با زمين و مصالح به مراتب ارزان تر از قيمت هاى كنونى تملك شده است، 
چرا بايد امروز با دالر 20 هزار تومانى قيمت گذارى شــود و تنها در يك 

سال قيمت ها به 2 برابر و 3 برابر افزايش داده شود! 
به فرض اينكه كسى تمام سرمايه و دارايى خود را براى ساختن يك واحد 
آپارتمان هزينه كرده باشد تا با اجاره دادن آن، معيشت و مخارج زندگى 
و تحصيل فرزندان خويش را تأمين نمايد، اما تمام صاحب خانه ها و يا آن 
شخص عجيب الخلقه اى كه به قول يك نماينده مجلس شوراى اسالمى، 
فقط بيشــتر از 20 هزار واحد آپارتمان در تهران دارد، چه توجيهى براى 
مطالبه اجاره هاى به نرخ كذايى و بادكرده امروزى از مستأجران فلك زده 

مى تواند داشته باشد!؟
به تازگى گزارشگر شبكه تلويزيونى خبر، دست روى سوژه جالبى گذاشته 
بود و يك دزدى و كالهبردارى كثيفى را به تصوير مى كشيد كه موى در 
بدن هر بيننده اى راســت مى كرد! موضوع اين بود كه يك شبكه متقلب 
حمل و نقل بار شهرى و احتماالً بين شهرى كه مصالح ساختمانى و به ويژه 
آهن آالت براى پروژه هاى ســاختمانى حمل مى كرده اند و شايد هم اينك 
نيــز ادامه مى دهند، با انواع كاميون و كاميونت پالك تقلبى، به تناســب 
چنــد تن آهن آالت و مصالح كه با بارنامه رســمى از بنكدارى ها و آهن 
فروشــى ها تحويل مى گرفتند، وسط راه مقادير و تناژ قابل مالحظه اى از 
بار مربوطه را كش مى رفتند و تناژ كمترى با همان بارنامه تحويل صاحب 
بار بخت برگشته مى داده اند كه باالخره گير افتادند. چنين مصداق ها نمونه 
بارز و عينى از بى بندوبارى هاى اقتصادى اســت كه آدم هاى بدحال و از 
خدا بى خبر در اين وضعيت دشوار مرتكب مى شوند و در مجموع مانند 
هرزآبه اى كه زير خرمن راه مى افتد و خرابى بار مى آورد، نظم و گردش 
طبيعى اقتصاد جامعه را به هــم مى ريزند، درحالى كه اگر وجدان بيدار و 
جوانمردانه اى باشــد، حداقل در اين وضعيت كه دود گرانى و آشفتگى 
اقتصادى به چشم مردم كم درآمد و ناتوان مى رود و بيشترين قشر جامعه 
را هم تشــكيل مى دهند، خيانت نمى كند. بدون تعارف در اين اوضاع و 
احوال آكنده از بيم و اميد كه جامعه بيشتر از هر زمانى به همدلى و پاكدلى 
و گذشت و احساس مسئوليت و اعتمادسازى بين مردم نيازمند مى باشد، 
به نظر مى آيد كه در خوشــبينانه ترين حالت فقط كمى همزبانى وجود 
دارد و در عمل هركس، به ناچار و از روى اســتيصال و يا منفعت طلبانه 
در صنف خود دنبال كار خودش اســت و كمتر به شرايط ديگران توجه 
دارد. البته هميشــه و در هر شرايطى آدم هاى فرشته سيرت هم در جامعه 
وجود دارند، تعدادشــان هم كم نيست و با خدا معامله مى كنند و چون 
انتظــار تعريف و تمجيد از طرف ديگران را هــم ندارند، ما هم به حال 
خودشان و خدايشان واگذار مى كنيم. صحبت بدون تعارفمان با كسانى 
اســت كه وقتى از آنان انتظار همدلى و همراهى مى رود به نسبت همان 
رفتارى كه در موضوع كرونا دارند، همدلى نشــان مى دهند! يعنى هرچه 
به آنان به هر زبان و رســانه توصيه مى شود كه بابا جان حداقل براى رو 
كم كنى از كرونا يك ماسك از خودتان خرج كنيد! بِروبِر توى چشم هاى 
آدم خيره مى شــوند و با گستاخى پاســخ مى دهند، كرونا كجا بود؟! اين 
جماعت حتماً همدلى هايشان با جامعه در تمام مشكالت به اندازه همدلى 
و پويش عمومى در برابر كرونا اســت و حتماً هم مى پندارند، مرگ فقط 

به سراغ همسايه مى رود. 
آقاى حسن روحانى رئيس جمهورى كشورمان چند روز پيش، بيشترين 
بخش صحبت هاى خود و وقت جلســه هيأت دولت را به توصيه مردم 
براى اتحاد و همدلى و گذشت براى عبور از مشكالت اقتصادى و ديوار 

بلند كرونا اختصاص داد. 
قطعاً تمام دولت ها در كشــورهاى مختلف و مقامات بلندمرتبه آن براى 
كشوردارى و هدايت جوامع خود به سمت افق هاى پيشرفت و موفقيت، 
به مردم خود متكى هستند و اعتماد بر پشتيبانى واقع بينانه مردم چيز زيادى 
نيســت و در همين حال خط وظيفه هر ملتــى نيز فقط تا پاى صندوق 

انتخابات نمى باشد.

اقتصاد: كليد قطع مارپيچ قيمت ها 
  اين هم از كليد اسرارآميز خاله ريزه !!
شرق: كمبود مسكن و وفور خانه هاى خالى 
 همه اينا با جهانگردى كرونا كامل شد!!

همدان پيام: كمبود تخت بيمارستانى درصورت افزايش بيماران
 همت كرونا به توليد تخت هم رسيد؟؟

آفتاب: روحانى راه ظريف را نرود
 نه هنوز راهش خاكيه، وقت نشده آسفالت كنن!!

اصالحات: مسئوالن با درد اجاره نشينى آشنا نيستن
 بدون شرح!!

كيهان: اين سوءتدبيرها چه ربطى به كرونا يا تحريم دارد
  ربطش تو ماسك نمايانه!!

ابرار: عضو هيأت رئيســه مجلس: اگر دولت پاســخگو نيســت ما 
پاسخگويش مى كنيم 
 با صداى چى؟؟

مردم ساالرى: رژه ناوهاى آمريكا پشت دروازه چين 
 احتماال رفتن تماشاى سكانس هاى كرونا؟!

خبر ورزشــى: كارمند باشگاه پرسپوليس: بيرانوند به سبيل من توهين 
كرده

 احتماال كرونا نشسته بوده رو سبيلت!!
همدان پيام: همت مسئوالن استانى براى تسهيل و رفع موانع توليد

 براى همينه كه كرونا تصميم گرفته پيش اونا نره!!
شهروند: اتوبوس هاى از نفس افتاده

 احتماال كرونا باكشون رو سوراخ كرده !!
 تجارت: روحانى: اقتصاد كشور تحت مديريت قرار دارد 

 بلــه دكتر جان خروش دريا در بهارســتان نشــان از همان 
مديريت هاست؟! 

ايران: منابع مردم قربانى جنجال هاى سياسى نشود
 َدرِ جيب منافع مردم رو بستن!!

اطالعات: چرخه زندگى و كار توأم با پيشگيرى از كرونا
 همه اين واحدهاى درسى رو تو ترم كرونا تدريس كردن!! 

تربيت دانش آموزانى خودكنترل گر 
براى مصونيت ازآسيب هاى فضاى مجازى

مديركل قرآن و عترت آمــوزش و پرورش بيان كرد كه مصون بودن 
از آســيب هاى احتمالى فضاى مجازى براى دانش آموزان دقيقاً به تربيت 

برمى گردد. بايد تالش كنيم دانش آموزان ما خودكنترل گر باشند.
محمدرضا مســيب زاده در گفت وگو با مهر گفــت: همه ما به عنوان اوليا 
و خدمتگزار، دغدغه تربيت دانش آموزان را داريم. اينكه دانش آموزى در 
اتاق را مى بندد و مشــغول فضاى مجازى مى شود چقدر امنيت اخالقى 
در آن فضا برقرار اســت، حتماً مورد سوال خانواده هاست و مصون بودن 
از چنين آســيب هاى احتمالى دقيقاً به تربيت برمى گردد. بايد تالش كنيم 
دانش آموزان ما خودكنترل گر باشند. هر چند آموزش و پرورش هم براى 
كاهش همين آسيب ها فضاى شاد را راه اندازى كرد. حتماً هيچ كارى بدون 
ايراد نيســت و همچنان نياز به تكميل آن وجود دارد ولى امنيت اين فضا 
براى دانش آموزان از روز نخســت مالك آموزش و پرورش بوده اســت 
و همــه فعاليت هاى درون اين فضا نيز معروف اســت. وى بيان كرد: ما 
به عنوان خدمتگزاران دانش آموزان يكســرى وظايفى داريم، عزيزان ما در 
حوزه فناورى اطالعات نيز وظايف ديگرى دارند و اوليا نيز بايد همان طور 
كه گفتم روى خودكنترلى كار كنند. بله چيزى كه براى همه جامعه ممكن 
است مفيد باشد براى دانش آموزان لزوماً مفيد نيست. مثل ديدن بسيارى از 
فيلم ها. اينها به تربيت برمى گردد و اشرافى كه والدين به روحيه و تربيت 

فرزندانشان دارند. در هرصورت كرونا انتخاب ما نبوده است.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 در روزهايى كه ويروس كرونا 
بــه بحث داغ بين افــراد مختلف 
تبديل شده، وضعيت ناخوشايندى 
براى همه ايجاد كرده است. برخى 
افراد در اثــر ابتال به اين ويروس 
جان خود را از دســت داده اند و 
عده اى نيز همچنان شــاهد مرگ 
عزيزانشان هستند. برخى ديگر هم 
پس از گذشــت روز هاى سخت 
اين بيمارى و قرنطينه شــدن در 
را  نقاهــت  دوره   خانه هايشــان، 
سپرى مى كنند و همين دور ماندن 
از خانــواده  و جامعــه، روزهاى 
سخت و طاقت فرســايى را براى 

آن ها رقم مى زند.
 در شــرايط كنونى كه آمــار ابتال به ويروس 
كرونا درحال افزايش است، پرهيز از حضور 
در اجتماعات و اســتفاده از ماســك يكى از 

بهترين راهكار هاى مقابله با آن ست. 
 رعايت نكردن بهداشت فردى
 آغاز ورود ويروس به خانواده ما 

يك بيمار 35 ســاله كرونايــى كه علت مبتال 
شدن به كرونا را انتقال اين ويروس از پدرش 
عنوان كرد، گفت: «پدر من مردى 75 ساله بود 
كه از طريق ايشان اين ويروس به من و مادرم 
منتقل شــد و به دليل اينكه مدام درحال رفت 
و آمد به بيرون از منزل بود، در اوايل شــيوع 
اين ويروس توجه كافى به رعايت بهداشــت 
نداشت، نخســتين عالئمى كه از اين بيمارى 
داشــتند تب و لرز و ســرفه هاى خشك بود. 
با مراجعه به بيمارســتان و انجام تست كرونا 
متوجه شــديم كه به اين ويروس مبتال شده 
اســت اما متأســفانه پس از چند روز به دليل 
كهولت ســن و ضعيف بودن سيســتم ايمنى 

بدن، درگذشت.»
 او در ادامــه ابــراز كرد: «مــادرم نيز كه به 
اقتضاى شــرايط با پدر بيمــارم در تماس 
بــود به اين ويروس مبتال شــد و زمانى كه 
با بروز عالئمى مانند آبريزش بينى، دل درد 
و ســردرد به بيمارستان مراجعه كرد، تست 
كروناى ايشــان هم مثبت شد. پس از انجام 
چند آزمايش و سى تى اســكن مشخص شد 
كه حدود يك ســوم ريه مادرم درگير شده 

است اما شرايط جســمى او شديدتر شد و 
من عالئم كمترى داشتم.

پــس از 14 روز قرنطينه شــدن هــر دو در 
بهبودى كامل به سر مى بريم و من حدود يك 
هفته اســت كه توانايى تردد به بيرون از منزل 

را هم دارم.»
 خريــد از فروشــگاه عامل انتقال 

ويروس به مادرم شد
رحيمى، شهروند ديگرى از همدان كه يكى 
از اعضــاى خانواده اش بــه كوويد 19 مبتال 

شده، وضعيت او را اين گونه شرح مى دهد:
«مادر من فروشــنده لباس اســت و به گفته 
خود، زمانــى كه براى خريــد جنس هايش 
بــه يكى از مراكز خريــد مراجعه كرده بود، 
احتمال مى داد به دليل اينكه با افراد زيادى در 
تماس بــوده، در همان مكان به اين ويروس 

مبتال شده باشد. 
او پس از يــك هفته عالئمى مانند بدن درد، 
عطسه، آبريزش بينى و تب و لرز داشت، در 
3-2 روز اول گمان مى كرد كه سرماخوردگى  
معمولى است اما كم كم تنگى نفس، ضعف و 
بى حالى او آشكار شد، به همين دليل به يك 
پزشــك عمومى در يكى از بيمارســتان هاى 
شــهر مراجعه كرد اما او هم بيمارى را يك 
ســرماخوردگى ســاده عنوان كــرد، پس از 
گذشــت چند روز حال مادرم وخيم تر شد، 
طورى كه هــر نوع قرصى مصــرف مى كرد 
هيچ تأثيرى نداشت، به همين دليل مجدد به 

بيمارستان مراجعه كرد و پس از معاينه توسط 
يك پزشــك متخصص و بررســى عالئم، 
جواب تست كروناى مادرم مثبت اعالم شد 
و پس از 7 روز بســترى شدن در بيمارستان، 

حالش بهتر شد و اجازه ترخيص يافت.»
او گفت: «مادرم پس از ترخيص از بيمارستان 
بــه مدت 18 روز در خانه قرنطينه شــد، در 
همان حالت هم به مدت چند روز دســتگاه 
اكســيژن به او وصــل بود. مــادرم در اتاق 
جداگانــه اى از ما زندگى  مى كــرد و به دليل 
رعايت مسائل بهداشــتى و توصيه پزشكان 

ارتباطى با ما نداشت.»
 او در ادامه گفت: «پس از گذشت چند روز 
كــه تقريبا حال مادرم رو بــه بهبودى رفت، 
پدربزرگ و مادربزرگم براى عيادت به منزل 
ما آمده بودند، متأســفانه چــون در اين باره 
آگاهى كافى نداشتند، هر دوى آنها هم به اين 
ويروس مبتال شدند و تنها عالئمى كه داشتند 
تب و لرز بود ولى چون درصد بيمارى كمتر 
بود به مدت 20 روز فقط در منزل خودشان 
قرنطينه شدند و درنهايت با مراقبت هاى ويژه 

در بهبودى كامل به سر مى برند.»
اين بيمــار گفت: «من هم براى تســت هاى 
تشــخيصى به بيمارســتان مراجعه كردم و 
در روز بعد جواب تســت مثبت اعالم شد، 
خوشــبختانه عالئم خفيفى از اين بيمارى را 
داشتم كه با مصرف مايعات و غذاهاى گرم، 
حال جســمى ام رو به بهبودى رفت و اكنون 

در سالمت كامل به سر مى برم.»
 يكى از ريه هاى خود را بر 
اثر اين ويروس از دست دادم

يكى ديگــر از بيماران كرونايى كه 
تمايلى به معرفى خود نداشــت در 
همدان پيام  خبرنــگار  با  گفت وگو 
بيان كــرد: «من راننــده مينى بوس 
هســتم و به دليل شرايط شغلى ام با 
افراد زيادى در ارتباط هستم، گمان 
مى كنم كه در حيــن رفت وآمد به 
شهرســتان ها به اين بيمارى سخت 
مبتال شدم، احســاس درد شديدى 
در قفسه سينه خود كردم و پس از 
شدم  بيهوش  بيمارستان  به  مراجعه 

و به كما رفتم.»
زمينــه  آيــا  اينكــه  دربــاره  او 
بيمــارى داشــته اســت، اين گونــه ابــراز 
ــد ســالى  ــل اينكــه حــدود چن ــرد: «به دلي ك
ــتر در  ــى دارم و بيش ــارى تنفس ــت بيم اس
معــرض ابتــال بــه ايــن ويــروس خطرنــاك 
ــاى  ــام پروتكل ه ــدا تم ــان ابت ــودم، از هم ب
بهداشــتى را رعايــت مى كــردم امــا متأســفانه 
ــى،  ــتم ايمن ــودن سيس ــف ب ــل ضعي به دلي
بدنــم در برابــر ايــن بيمــارى مقاومــت 
ــه در كمــا،  ــه مــدت يــك هفت نداشــت و ب
ويــژه و  در بخــش مراقبت هــاى  روز  ده 
ــر  ــودم و در اث 13 روز در بخــش بســترى ب
ــود را  ــاى خ ــى از ريه ه ــارى يك ــن بيم اي
ــام  ــه انج ــد ري ــد پيون ــت دادم و باي از دس
دهــم. اكنــون در خانــه قرنطينــه هســتم 
ــد  ــرده ام و باي ــدا نك ــود پي ــوز بهب ــى هن ول
كــه  باشــم  مراقبــت  تحــت  به شــدت 
ــال  ــاك مبت ــن بيمــارى خطرن ــه اي مجــددا ب
نشــوم، طبــق توصيــه پزشــكان اين بــار 
ــرم  ــه در نب ــالم ب ــان س ــه ج ــال اينك احتم

ــت.» ــاد اس زي
اين آقا در پايان افزود: «من به عنوان كسى كه 
با اين ويروس دســت و پنجه نرم مى كند از 
همــه مى خواهم اين بيمارى را جدى بگيرند 
و نكات بهداشتى را رعايت كنند. اين بيمارى 
بيشــتر از آن چيزى كه ما تصور مى كنيم به 
ما نزديك اســت، تا جايى كــه امكان دارد 
در خانه بمانيد و از تردد در شــهر درمواقع 

غيرضرورى خوددارى كنيد.»

گزارشى از بهبود يافته هاى كوويد19

كرونا در يك قدمى ما كمين كرده است!

آگهى ارزيابى كيفى خدمـات مشاور ( نوبت اول )

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان 
در نظر دارد فعاليت هاى طرحهاى آمارى سال 1399سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان را از طريق سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت به شماره 2099004146000005 در قالب خريد خدمات مشاوره به اشخاص حقوقى حائض شرايط واگذار 
نمايد.

كليه مراحل انتخاب مشاور از دريافت اسناد تا ارايه پيشنهاد و بازگشايى پاكت ها بصورت مكتوب و همزمان نيز از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

پيشنهاد دهندگان در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه:  از ساعت 10 صبح مورخ 1399/04/17 
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت10 صبح مورخ 1399/04/17 لغايت ساعت 14 ظهرمورخ 1399/04/21

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: از ساعت 8  صبح مورخ 1399/04/22 لغايت ساعت 14 ظهرمورخ 1399/04/28
مدت انجام كار: از زمان انعقاد قرارداد لغايت 1400/01/31

روش انتخاب مشاور: روش تعرفه
محل انجام : سطح استان همدان

تخصص مورد نياز: 1- اقتصادى، اجتماعى خانوار2-صنعت معدن و زيربنايى3- كشاورزى4- خدمات (دارا بودن حداقل يكى از 
تخصصهاى ذكر شده جهت انجام طرح الزامى مى باشد و محدوديت پايه ندارد)

نشانى كارفرما: همدان ، خيابان شكريه ، كد پستى 6516719351
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 04- 38386501-081 داخلى 202 جناب آقاى صدوقى تماس حاصل 

فرماييد. 
(م الف 511)

جلوگيرى از اعمال سليقه 
در اجراى قوانين تأمين 

 اجتماعى
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى بيان 
كرد كه تجميع، تنقيح و تلخيص بخشنامه هاى 
سازمان تأمين اجتماعى با همكارى و مشورت 
نماينــدگان و اعضاى تشــكل هاى مختلف 
درحال انجام اســت و پيش بينى مى شود اين 

فرايند در ماه هاى آينده به اتمام برسد.
مصطفى ســاالرى در گفت وگو با ايسنا، در 
اين باره اظهار كرد: واحدهاى اجرايى سازمان 

تأمين اجتماعى در سراســر كشور براساس 
بيش از 2 هزار بخشــنامه فعاليت مى كنند كه 
در طول حدود 45 سال فعاليت اين سازمان با 
قانون فعلى صادر شده است. اين بخشنامه ها 
در ادوار مختلف صادر شــده است و نياز به 
تجميع، تلخيص و تنقيح اين بخشنامه ها مورد 

تأكيد فراوان كارشناسان است.
وى افــزود: به همين منظور شــوراى تنقيح 
بخشــنامه هاى ســازمان تأمين اجتماعى با 
حضور مديران، كارشناسان و افراد صاحبنظر 
در حوزه هــاى مختلف و همچنين مديران و 
مشاوران حقوقى درحال برگزارى است. هر 

جلسه شوراى تنقيح با دستور كار مشخص و 
براى بررسى و تنقيح بخشنامه هاى صادر شده 
درباره يك موضوع خاص برگزار مى شود و 
درباره برخى موضوعات داراى حساسيت و 
پيچيدگى بيشتر جلسات متعددى برگزار شده 

است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى از صدور 
چند بخشــنامه تنقيحى در ماه هاى اخير خبر 
داد و گفت: در ماه هــاى آينده فرايند صدور 
بخشــنامه هاى تنقيحى تكميل مى شــود و 
انتظار داريم كه حدود 60 بخشــنامه تنقيحى 
جايگزين بيش از 2 هزار بخشنامه قبلى شود.

ساالرى افزايش شفافيت و پيشگيرى از تفسير 
پذيرى و اعمال ســليقه در اجراى قوانين و 
همچنين افزايش هماهنگى و وحدت رويه در 
واحدهاى اجرايى سازمان تأمين اجتماعى را 
از مهم ترين نتايج مثبت صدور بخشنامه هاى 
تنقيحى برشمرد و گفت: وجود بخشنامه هاى 
متعدد و تفسيرپذير يكى از مهم ترين عوامل 
باال بودن تعداد پرونده هاى مرتبط با سازمان 
تأميــن اجتماعى در ديــوان عدالت ادارى 
اســت كه اميدواريم با تنقيح بخشــنامه ها 
شاهد بهبود وضعيت و كاهش پرونده ها در 

مراجع قضايى باشيم.
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تداوم روند صعودى بازارهاى دارايى، بازار 
سهام همچنان در صدر رشد بازدهى ها

 در روزهاى اخير بروز اتفاقاتى كه گاهى اثرات متفاوت دارند، به 
تأثيرپذيرى بازارهاى جهانى در جهت هاى مختلف منجر گرديده است. 
اوج گيرى مجدد كرونا در برخى كشــورها و تمايل به سرمايه گذارى 
در دارايى هاى امن از يك ســو و اقدامات حمايتى و كاهش نرخ هاى 

بهره از سوى ديگر به نوسان افزايشى بهاى جهانى منجر طال گرديد.
طالى سياه نيز در دوره موردبررسى رشد مثبت داشته كه دليل آن تأثير 

هم از سمت تقاضا و هم عرضه مى باشد. 
در بازارهــاى داخلى نيز همه دارايى هــا روند صعودى خود را حفظ 
كــرده و قيمت تاريخى خــود را در پايان هفته به ثبت رســانده اند. 
شــاخص كل بورس نيز همچنان رو به جلو در حركت بوده و هجوم 
نقدينگى هــا و انتظارات تورمى آينده بازدهى ايــن بازار را در صدر 

بازارهاى موازى قرار داده است.
هفته منتهى به 13 تيرماه، دالر و سكه روند افزايشى خود را ادامه داده 
و بيشــترين قيمت تاريخى خود را به ثبت رسانده اند. افزايش قيمت 
دالر و رشد سكه ادامه دارد. افزايش نرخ درهم به باالى 5 هزار و 500

تومان و تأمين نشــدن ارز فعاالن اقتصادى در ســامانه نيما و افزايش 
تقاضا در بازار آزاد به افزايش نرخ دالر منجر شــده است. با توجه به 
تأثيرپذيرى نرخ دالر از حواله درهم و پيش بينى رشد آن، قيمت دالر 
نيز همچنان ممكن اســت افزايشى باشد؛ بنابراين پيشنهاد مى شود كه 
بازارساز عرضه حواله را تقويت كند. به اعتقاد برخى تحليلگران، رشد 
باثبات نرخ ارز در هفته گذشته به دليل شرايط و اخبار سياسى بوده و 
احتمال ريزش قيمت ها در روزهاى آتى وجود دارد. از طرفى به اعتقاد 
برخى ديگر از تحليلگران تداوم رشــد نقدينگى و افزايش انتظارات 
تورمى كاهش بيشتر ارزش ريال را به دنبال داشته و نرخ دالر همچنان 

افزايشى خواهد بود.
قيمت جهانى طال كه به دليل شيوع مجدد كرونا در بسيارى از كشورها 
روند افزايشــى را از سر گرفته بود و در ابتداى هفته گذشته از هزار و 
764 دالر به هزار و 781 دالر رسيد، از روز سه شنبه با نوسانى نزولى 
به هزار و 774 دالر به ازاى هر انس رسيد. همچنين وجود نااطمينانى 
و افزايش نرخ بيكارى آمريكا و احتمال كاهش نرخ بهره بر اين روند 
افزايشى تأثيرگذار بوده است. بهاى جهانى طال كه 3 هفته گذشته در 
مرز هزار و 700 دالر و پايين تر، در نوسان بود اكنون به باالى  هزار و 

770 دالر رسيده است و احتمال افزايش آن نيز وجود دارد.
شاخص كل بورس در هفته منتهى به 13 تيرماه با رشد 13/6 درصدى 
به يك ميليون و 612 هزار و 882 واحد رســيد. اين درحالى است كه 
برخى گمانه زنى ها از كند شــدن رشد شاخص بورس به دليل احتمال 
تحريم ايران از سوى شوراى امنيت وجود داشت. كاهش ارزش پول 
ملى و جذاب نبودن ســپرده هاى بانكى و محدوديت هاى امنيتى بازار 
ارز و سكه و همچنين خرد بودن سرمايه هايى كه نمى تواند وارد بازار 
مســكن شــود موجب هجوم نقدينگى ها به بازار ســهام شده است؛ 
بنابراين تشــديد انتظارات تورمى انتظارى و كاهش ارزش پول ملى 

مهم ترين عامل رشد قيمت سهام است.
در هفتــه منتهى به 3 جوالى (13 تير) بهــاى انواع نفت در بازارهاى 
جهانى افزايشــى بوده، به طورى كه بهاى نفت برنت، نفت خام آمريكا 
و نفت اوپك در محدوده مورد بررســى به ترتيب رشد 4/9، 5 و 13
درصدى را به ثبت رسانده اند. افزايش تقاضاى نفت دليل اصلى فشار 
رو به باالى قيمت ها در هفته اخير بوده اســت. همچنين اخبارى مبنى 
بر شيوع كرونا در بين كاركنان ميادين نفتى نيجريه و اختالل در سمت 
عرضه اين بازار بر رشــد قيمت ها مؤثر بوده است. همچنين مؤسسه 
نفت آمريكا در گزارشــى ذخاير بنزين و نفت خام آمريكا را كاهشى 

اعالم كرد كه اين خبر بر افزايش بهاى نفت مؤثر بوده است.
قيمت بيت كوين كه به دليل تشديد نگرانى ها از شيوع مجدد ويروس 
كوويد- 19 و افزايــش تقاضا براى داراى هاى امن مانند طال افزايش 
يافته بود، در هفته منتهى به 3 جوالى رشــد منفى را به ثبت رساند. با 
و همبستگى آن با بيت كوين، قيمت اين  S&P ريزش شاخص 500
ارز ديجيتــال كاهش پيدا كرد و از 9 هزار و 459 دالر در ابتداى هفته 

به 9 هزار و 238 دالر در انتهاى هفته رسيد.
* جمال رزاقى

آخرين وضعيت آزادسازى سهام عدالت
 معاون ســازمان خصوصى سازى ضمن تشــريح آخرين وضعيت 
بورسى شــدن شركت هاى ســرمايه گذارى اســتانى، گفت: موضوع 
آزادسازى سهام افرادى كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند مطرح است 

و در پروسه زمانى يكساله نهايى مى شود.
حسن عالئى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آزادسازى سهام عدالت، 
اظهار كرد: تا 29 خردادماه به مشــموالن سهام عدالت فرصت داده شد 
كه نسبت به انتخاب روش مديريت سهام خود تصميم بگيرند. بر اين 
اســاس از ميان بيش از 49 ميليون نفر ســهام دار، حدود 19 ميليون نفر 

روش مستقيم را انتخاب كردند.
وى ادامه داد: پس از آن، سازمان خصوصى سازى اطالعات را بر اساس 
روش مديريت، تفكيك اســتان و تفكيك پرتفوى سبد سهام بورسى 
طبقه بندى و به شركت سپرده گذارى مركزى اعالم كرد. اين شركت در 
ايــن مرحله، كارهاى مقدماتى مربوط به ثبت پرتفوى افرادى كه روش 
مستقيم را انتخاب كردند، انجام مى دهد و متعاقبا روى روش مديريت 

شركت هاى سرمايه گذارى استانى كار مى كند.
معاون امور ســهام و بنگاه هاى ســازمان خصوصى سازى در ادامه با 
تأكيد بر اينكه افرادى كه روش غيرمســتقيم را براى مديريت سهام 
عدالــت خود انتخاب كرده اند، نيازى نيســت اقــدام خاصى انجام 
دهند، توضيح داد: شــيوه نامه و چارچوب بورسى شدن شركت هاى 
سرمايه گذارى اســتانى درحال آماده سازى است و از آنجاكه دولت 
هم بايد در اين مورد نظر خود را اعالم كند، چارچوب ها آماده و به 

دولت ارائه شده است.
عالئــى افزود: در واقع اين موضوع يك پروســه زمانى دارد و افزايش 
ســرمايه شركت هاى سرمايه گذارى استانى بايد بر اساس پرتفوى افراد 
آن اســتان شكل بگيرد، ثبت و مجمع برگزار شود، درخواست پذيرش 
به سازمان بورس و اراق بهادار ارائه شود و زمانى كه در سازمان بورس 
پذيرفته شدند، سهام شركت هاى سرمايه گذارى استانى بر اساس پرتفوى 

هر استان بين سهام داران آن استان تقسيم مى شود.
وى با بيان اينكه براى بورسى شدن شركت هاى سرمايه گذارى استانى 
جلســات كارشناسى برگزار مى شــود، اظهار كرد: جلساتى به صورت 
كارشناسى بين سازمان خصوصى سازى و سازمان بورس اوراق بهادار 
در سطوح مختلف برگزار و درنهايت به شوراى عالى بورس ارجاع داده 
مى شود. در واقع مرجع تصميم گيرى شوراى عالى بورس است. به طور 
كلى ســعى مى شود اين موضوع با كمترين چالش تا پايان سال اجرايى 

شود.
معاون امور ســهام و بنگاه هاى سازمان خصوصى سازى در پايان درباره 
امكان فروش صد درصد سهام عدالت براى مشموالنى كه روش مديريت 
مستقيم را انتخاب كرده اند نيز گفت: اين موضوع به شوراى عالى بورس 
رفته اســت و منتظر ابالغيه اين شورا هستيم. موضوع آزادسازى سهام 
افرادى كه روش مســتقيم را انتخاب كرده اند مطرح است و در پروسه 

زمانى يكساله نهايى مى شود.
بر اساس اين گزارش، ابالغيه آزادسازى سهام عدالت نهم ارديبهشت ماه 
از ســوى مقام معظم رهبرى صادر شــد و مشــموالن تا 29 خردادماه 
فرصت داشتند نسبت به انتخاب روش مستقيم براى مديريت سهام خود 
اقدام كنند. اين افراد درحال حاضر مى توانند 30 درصد از سهام خود را 

از طريق بانك ها و كارگزارى ها به فروش برسانند.
افرادى كه روش غيرمستقيم را براى مديريت سهام خود انتخاب كرده اند 
نيز ســهام دار شركت هاى سرمايه گذارى اســتانى شده اند و بايد منتظر 

بورسى شدن اين شركت ها بمانند.

مجازات سخت در انتظار اخاللگران 
بازار مرغ همدان

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان با اشاره به ممنوع شدن خروج 
مرغ زنده و كشــتار شــده از اســتان، از برخورد قانونى با مرغداران و كشــتارگاه هاى 

متخلف خبر داد.
ظاهر پورمجاهد در ســتاد تنظيم بازار اســتان اظهار كرد: شيوه نامه جلوگيرى از خروج 
مرغ از اســتان به دستگاه انتظامى و قضايى ابالغ شــده و جريمه هاى سنگين و پلمب 

واحدهاى متخلف براساس اين قانون اجرا مى شود.

به گزارش فارس، وى افزود: تأمين گوشــت مرغ مورد نياز مردم استان در اولويت قرار 
دارد و تــا اطالع ثانوى مرغدارى ها موظف هســتند توليدات خود را طبق نرخ مصوب 

روانه كشتارگاه ها كنند تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به نظارت و بازرسى از مرغدارى ها 
و عمده فروشى هاى استان تأكيد كرد و گفت: پرونده هاى متخلفان اين بخش به صورت 

ويژه در دستگاه قضايى رسيدگى مى شود.
پورمجاهد افزود: عالوه بر دانه درشت هاى بازار مرغ برخى اتحاديه ها نيز با مصوبه ها و 
قوانيــن دولت همراهى نمى كنند و از اين پس آنها نيز زير ذره بين ارزيابى قرار دارند و 

بى ترديد از تخلف هاى آنان نيز چشم پوشى نمى كنيم.

بــه گفته وى چرخه گوشــت مرغ از تأمين نهاده هاى دامى تــا توزيع به مصرف كننده، 
نيازمند مديريت صحيح اســت كه در سايه تعامل و مشاركت بيشتر بخش خصوصى با 

مسئوالن امكان پذير است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به ممنوعيت صادرات تخم مرغ نيز 
اشــاره كرده و گفت: اين اقدام موجب كاهش قيمت اين ماده غذايى شده و گشت هاى 

بازرسى استان بايد به اين موضوع نظارت كنند.
وى از تعاونى هاى روستايى خواست تشكل هاى خود را فعال كرده و با ورود به چرخه 
تأمين و توزيع نهاده هاى دام و طيور نقش خود را در توليد ارزان و آســان به مردم ايفا 

كنند.

آگهـي مـزايده

شهردارى همدان

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمين مسكونى  از طريق مزايده 
كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانت نامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/04/29 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى 

سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- پس از فراهم شدن مقدمات انتقال سند و ابالغ آن به برنده مزايده وى  مكلف است ظرف  يك هفته  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( ٪10 
باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/04/30  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

(م الف 515) 

يف
مشخصات نوع ملك و كاربرىرد

ثبتى
مساحت 
(مترمربع)

كل مبلغ كارشناسى 
(ريال)

مبلغ سپرده شركت در 
آدرسمزايده (ريال)

زمين مسكونى  معبر 10مترى 1
بلوار بعثت – كوچه ميالد4/1940202/2170/800/000/0003/500/000/000– قطعه شماره7

زمين مسكونى معبر 10مترى 2
بلوار بعثت – كوچه ميالد4/1940205/9372/000/000/0003/500/000/000دوبر  – قطعه شماره3

تقلب در تحويل 21 لنگه در چوبى در همدان
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از جريمه 300 ميليون ريالى 
توليــدى در چوبى در همدان خبر داد و گفــت: يك واحد توليدى در 

چوبى توسط تعزيرات حكومتى همدان جريمه شد.
داريوش جودكى افزود: اين واحد به اتهام تقلب در تحويل 21 لنگه در 

چوبى 303 ميليون ريال در حق دولت و شاكى خصوصى جريمه شد.
وى تصريح كرد: با توجه به شــكايت شــاكى خصوصى از يك واحد 
توليدى پرونده اى در هيأت رســيدگى بدوى تعزيرات حكومتى همدان 
تشــكيل شد و پس از كارشناســى و احراز تخلف، متهم به اتهام تقلب 
در تحويــل 21 لنگه در چوبى به پرداخت مبلــغ 101 ميليون ريال در 
حق شــاكى خصوصى و 202 ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 
محكوم شد. به گزارش روابط عمومى اداره كل تعزيرات حكومتى استان 
همدان، جودكى خاطرنشان كرد: از مردم عزيز بابت ارسال گزارشات و 
همكارى با ما قدردانى مى كنيم و تقاضا داريم درصورت مشاهده هرگونه 
تخلف مراتب را از طريق تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 
و ســامانهwww.124.ir  ســازمان صنعت، معدن وتجارت و تارنماى

 t135.ir اعالم كنند.

غزل اسالمي »
 طبق آخرين آمار منتشرشــده از 295 خانه 
سازماني كه در استان همدان وجود داشت 66 
واحد آن تــا پايان خرداد 98 تخليه و فروخته 
شده اســت. اين درحالي است كه خرداد 98 
مهلتي اســت كه پيش از اين از ســوي دولت 
براي فروش و تعيين تكليف خانه هاي سازماني 
توسط راه وشهرسازي استان ها تعيين شده بود. 
فــروش 20 درصد از خانه هاي ســازماني در 
اســتان همدان درحالي انجام شــده كه دولت 
در ســال 97 باجديت براي تخليــه و تعيين 
تكليف خانه هاي ســازماني اقدام كرده بود و 
در استان همدان نيز مسئوالن قول اجراي صد 
درصدي اين قانون را داده بودند اما طبق اخبار 
منتشرشده از سوي اداره كل راه  وشهرسازي در 

22 خرداد 98، برخي دســتگاه ها كه كارمندان 
آنها هنوز ساكن اين خانه ها هستند براي تخليه 

همكاري الزم را نكرده اند.
ظاهرا همين همكاري نكردن موجب شــد تا 
تخليه خانه هاي ســازماني در اســتان همدان 
مســكوت بماند و برخي مسئوالن مربوطه نيز 

در پاسخگويي سكوت اختيار كرده اند.
بــه گفته يــك منبــع آگاه، عالوه بــر برخي 
دســتگاه ها مانند اســتانداري كه در اين زمينه 
به طور كامــل همكاري نكردنــد، تعدادي از 
كارمندان مؤثر راه وشهرسازي استان نيز هنوز 

در خانه هاي سازماني سكونت دارند. 
پيــش از اين نيز يك منبــع آگاه از همكاري 
نكردن برخي كارمندان يكي از دســتگاه هاي 
نظارتي خبر داده و گفته بود اگر پروژه تخليه 

خانه هاي سازماني در همدان با شكست مواجه 
شده، به اين دليل است كه افراد بانفوذى هستند 
كه به تخليه خانه اي كه بيش از 12 سال در آن 

ساكن اند، حاضر نيستند.
آن طور كه شنيده شده اغلب كساني كه خانه هاي 
سازماني را تخليه كرده اند جزو كارمندان جزء 
ادارات بوده اند. در آن زمان مهلتي را براي آنها 
تعيين كرده بودنــد و درصورتي كه در مهلت 
تعيين شــده خانه  سازماني را تخليه نمي كردند 

حقوق آنها مسدود مي شد.
بســياري از افراد بيش از 12 ســال است كه 
اين خانه ها را در اختيــار خود گرفته و خانه 
شــخصي خود را اجــاره داده انــد. اما به نظر 
مي رســد تخليه نكردن خانه سازماني توسط 
افرادي كه خود متولي مسكن و مسئول تخليه 

خانه هاي سازماني هستند براي مردم غيرمنتظره 
اســت و دليل شكست پروژه تخليه خانه هاي 
سازماني در همدان نيز به همين مسأله و اصرار 
چند نفر از افراد بانفوذ دســتگاهي ديگر براي 

زندگي در اين خانه ها بازمي گردد.
طبق خبري كه در خرداد 98 منتشــر شده، در 
شهرســتان همدان 14 واحد خانه سازمانى به 
فــروش رفته و 108 واحد باقى مانده اســت. 
در مالير نيز 40 خانه ســازمانى فروخته شده 
و 20 واحد موجــود، نهاوند 3 واحد فروخته 
شده و 26 واحد موجود، در تويسركان 5 واحد 
فروخته شده و 36 واحد موجود، در اسدآباد 4 
واحد خانه سازمانى فروخته شده و 23 واحد 
موجود و در بهار نيز 16 خانه سازمانى موجود 

است.

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه آقــاى اســداله اميــدى، بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاديه محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 102 اســدآباد مدعــى هســتند كــه يــك جلد ســند 
مالكيــت شــش دانــگ يــك قطعــه زميــن پــالك 25 فرعــى مجــزى شــده از 1136 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان كــه ذيــل ثبــت 
3972 صفحــه 65 دفتــر 20 بــه شــماره چاپــى 426752 بــه نــام آقــاى اســداله اميــدى صــادر و تســليم شــده، در هنــگام جابجايــى مفقــود شــده اســت. لــذا به 
اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آئيــن نامــه قانــون ثبــت بديــن وســيله آگهــى مــى شــود تــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه يــا وجــود ســند مالكيت 
نــزد خــود مــى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد، در صــورت انقضــا مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه 

اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام مالــك (اســداله اميــدى) صــادر و تســليم خواهــد شــد.
(م الف 111)

كامران متقى- رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

 دوتخريب و ساخت وسازهاى بى رويه در 
باغ هاى شهر همدان در سال هاى اخير موجب 
برهم خوردن پايدارى محيط زيست در مناطقى 
از اين شهر شده و نابودى فضاى سبز و درختان 

را نيز به دنبال داشته است.
اين درحالى است كه همدان به دليل برخوردارى 
از ظرفيت هــاى متنوع فضاى ســبز به عنوان 
نخستين شهر ســبز پايدار در ميان كشورهاى 
اســالمى ناميده شده و يكى از مهم ترين داليل 
اين انتخاب بين المللى، طبيعت بكر و گسترده 

در سطح اين شهر است.
با اين حال باغ شهر همدان با ساخت وسازهاى 
بى رويه و رواج ويالســازى به سمت نابودى 
پيش مى رود و درصــورت بى توجهى به اين 
مســأله، با گذشــت زمان بخش عمــده اى از 
باغ هاى شهر به امالك مسكونى تبديل خواهد 

شد.
مديــر پيشــگيرى و رفــع تخلفات شــهرى 
شــهردارى همدان گفت: براى نخســتين بار 
گشت اختصاصى پليس ســاختمان در حوزه 
باغ هاى اين شــهر براى جلوگيرى از هرگونه 

ساخت وساز غيرمجاز راه اندازى شد.
محمدعلى گلشن اظهار كرد: با راه اندازى اين 
گشــت، فضاى نظارت بر ساخت وســازهاى 
مجــاز و غيرمجاز در ســطح باغ هاى همدان 

افزايش چشمگيرى خواهد يافت.
گلشــن افزود: هرگونه اقدام در ساخت وساز 
باغ هــا از قبيــل فنس كشــى، كرت بنــدى، 
تعميرات  نوســازى،  و  تعميرات  تراس بندى، 
جزيى و اساســى، ترميم ديوار و ديواركشى، 
ساخت و مرمت بنا، نصب آالچيق و سايه بان، 
ساخت انبارى و ســرويس بهداشتى، ساخت 
اتاق كارگــرى و خانه باغى نياز به مجوز دارد 
و شــهروندان بايد به شــهردارى منطقه خود 

مراجعه كنند.
وى افزود: گشــت هاى پليس ساختمان ويژه 
GPS باغ ها مجهز به دوربين و سيستم ردياب
هســتند و كنتــرل و نظارت به خوبــى انجام 
مى شود و از ابتداى امسال تاكنون حدود 150

مورد ضبط وســايل ساخت وساز و نيز صدور 
اخطاريه اقدام كرده است.

 ثبت ملى باغ ها حفظ سرمايه شهر
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
گردشگرى همدان نيز گفت: ثبت ملى باغ هاى 

همدان حفظ ســرمايه شــهرى است و انتظار 
داريم دســتگاه هاى اجرايى در روند ادارى اين 

طرح سرعت عمل داشته باشند.
حســين قراباغى اظهار كرد: طرح پيشــنهادى 
اســتاندار همدان مبنى بر ثبــت ملى باغ هاى 
همدان بسيار ارزشمند است منتهى دستگاه هاى 

مرتبط بايد اقدام الزم را انجام دهند.
وى بيــان كرد: باغ ها، منابع طبيعى و ســرمايه 
زيست محيطى شــهر همدان به شمار مى روند 
و ايــن طرح موجب نجــات باغ ها از هرگونه 

تخريب و ايجاد تغيير مى شود.
قراباغى خاطرنشــان كرد: اين طرح با موفقيت 
در قزوين اجرايى شــد و اكنون توقع داريم كه 
با قيد فوريت روند ادارى ثبت باغ هاى همدان 

اقدام شود.
 برخورد قاطع با متخلفان

رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان نيز گفت: 
شــهردارى با اين گونه تخلفات طبق مقررات 

و بــدون مالحظه برخورد مى كند و هرگونه 
تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى و باغ ها و 
تبديل آن به ساخت وساز بايد در چارچوب 
مقررات و كسب اجازه و با نظارت شوراى 

اسالمى شهر و شهردارى انجام شود.
كامران گردان افزود: حفظ باغ ها و باغ شهر 
مانــدن همدان يكــى از رويكردهاى اصلى 
شورا و شــهردارى اســت و در اين راستا 
عالوه بر شهردارى نياز به همكارى مردم و 
همراهى مسئوالن ديگر دستگاه هاى مرتبط با 

حفظ باغ ها هستيم.
ذره بين  زيــر  همــدان  باغ هاى   

بازرسان
معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان 
نيز گفت: هرگونه ساخت وساز غيرمجاز در 
حريم شهر به ويژه باغ ها، زير ذره بين نيروهاى 
پليــس ســاختمان اداره پيشــگيرى و رفع 
تخلفات شهرى قرار دارد و عمليات بازرسى 

ميدانى از اين مناطق درحال انجام است.
وحيد على ضمير اظهار كرد: طرح بازرســى 
ميدانى از باغ ها و مناطق حاشــيه شــهر با 
همكارى جهاد كشــاورزى و منابع طبيعى 
چندين مرحله انجام شــده و همچنان ادامه 
دارد.وى خاطرنشــان كرد: اين طرح نظارتى 
با هدف كنترل هر چه بيشتر ساخت وساز در 
حريم و جلوگيرى از تخلف هاى ساختمانى 

و تغيير كاربرى اراضى ملى در شــهر همدان 
ادامه خواهد داشت.

على ضمير يادآور شــد: مديريت پيشــگيرى 
و رفع تخلفات شــهرى شــهردارى همدان با 
هرگونه تخلف و ساخت وســاز غيرمجاز در 
سطح مناطق چهارگانه شهردارى برخورد جدى 

خواهد داشت.
 باغ ها شناسنامه دار شوند

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر 
همدان نيز خواســتار شناسنامه دار شدن باغ ها 
شــد و افزود: در چند ســال گذشته تغييراتى 
در باغ هاى شــهر ايجاد شده كه البته اطالعات 

دقيقى در اين باره نداريم.
رضوان سلماسى با تأكيد بر لزوم شناسنامه  دار 
كردن درختان باغ ها گفت: با تهيه نقشه باغ ها و 
شناسنامه  دار كردن درختان مى  توانيم آمار دقيقى 

از تغييرات باغ ها داشته باشيم.
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه حفظ 

و صيانت از باغ ها يك اقدام ملى اســت انتظار 
مى رود مديريت ارشد استان و ساير دستگاه ها 
نيز وارد عمل شــوند تا بتوانيم با همكارى و 
تعامل هم از تغييرات بيشــتر باغ ها جلوگيرى 

كنيم.

متوليان 
قانون گريز

■ برخي مسئوالن تخليه خانه هاي 
سازماني همدان هنوز در اين خانه ها 

زندگي مي كنند!؟؟

ثبت ملى باغ هاى همدان تيشه به ريشه سودجويان
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دان تان  رس ا اری  ر
اصالح قوانين مالياتى در مجلس

جلوگيرى از فرار مالياتى دانه درشت ها
 نماينده مردم نهاوند در مجلس با بيان اينكه مجلس به طور جدى 
روى اصــالح قوانين مالياتى كار خواهد كرد، گفت: براى جلوگيرى از 
فرار مالياتى دانه درشت ها بايد در قوانين مربوطه اصالحاتى انجام شود.

عليرضا شهبازى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: معموال به دليل نقص 
قانون ماليات عمدتا از قشر كارمند و كاسبان گرفته مى شود و افرادى 

كه داراى درآمدهاى كالنى هستند از پرداخت ماليات فرار مى كنند.
وى افزود: ســازمان امور مالياتى بايد در اين زمينه با همكارى مجلس 

قانون مالياتــى را اصالح كند كه مجلس نيز بــا جديت به دنبال اين 
مسأله است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به مشكالت موجود در اين باره 
اشــاره كرد و گفت: درحال حاضر در زمينه دريافت ماليات از ســوى 
افرادى كه داراى درآمدهاى كالن هســتند نيز خــأل قانونى داريم و 

مميزى هم وجود ندارد كه الزم است اين 2 نقيصه برطرف شود.
وى با بيان اينكه در شــرايط كنونى كه ميزان درآمدهاى نفتى دولت 
به واسطه تحريم ها به شدت كاهش يافته، الزم است جلوى فرار مالياتى 
گرفته شــود، اظهار كرد: در شرايط كنونى كه سياست كاهش اتكاى 

اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتى در دستور كار مسئوالن و برنامه ريزان 
قرار دارد، الزم اســت افــرادى كه از پرداخت ماليــات فرار مى كنند 

شناسايى شده و از آنها ماليات گرفته شود.
شــهبازى با يادآورى اينكه در شــرايط كنونى برخى افراد سودجو و 
فرصت طلــب از راه خريد و فروش ارز، طــال، خريد و فروش زمين و 
ساخت و ساز، صاحب درآمدهاى سرشارى شده اند، افزود: درحال حاضر 
افرادى هستند كه از اين راه ها درآمدهاى هنگفتى را به دست آورده اند 
امــا با توجه به اينكه درحال حاضر قانونــى در اين زمينه وجود ندارد 

هيچ گونه مالياتى پرداخت نمى كنند.

 همدان از ساليان دور خاستگاه زعفران ايران بوده 
و امــروز نيز در اين زمينه حرف بــراى گفتن دارد، 
كاشت زعفران در يك زمين مانند معدنى است كه تا 
7 سال طالى سرخ مى دهد، حاال شركت «ماه چين» 
دنبال احياى كاشت وســيع طالى سرخ در همدان 

است، آن هم با ارائه رايگان اطالعات و تجربيات.
به گزارس فارس، ايران از ديرباز مركز وجود طالهاى 
مختلف با رنگ هاى متنوع بوده و هســت، از طالى 
سياه گرفته تا طالى سرخ؛ آوازه ثروت هاى خدادادى 
آن در دنيا موجب طمع ورزى خيلى ها چه در داخل 
و چه در خارج از مرزها شــده، تا آنجا كه كشورهاى 
استعمارگر براى تصاحب و تملك اين طالها از آن سر 

دنيا مى آمدند اين سر دنيا.
كشــتى هاى استعمارگران در ســاحل هاى ما كناره 
مى گرفــت و حاصل ايــن لنگرانداختن ها شــد آن 
قراردادهاى ننگين كــه عايدى اش براى اين خاك و 

مردمش فقط چپاول بود و بس!
البته اين يك گزارش تحليلى-سياســى يا اقتصادى 
بــراى بررســى تاريخ چپــاول ايران نيســت بلكه 
مقدمه اى كوتاه است براى يادآورى اين همه نعمت و 
طالهاى نابى كه خدا به كشور ما ارزانى كرده است؛ 
نعمت هايى كه اگر درســت مديريت شوند و با تفكر 
اعتقاد به خود و اتكا بــه توانمندى  نيروهاى خودى  
آميخته شوند، چنان جهشى در كشور اتفاق مى افتد 
كه چشــم همگان به آن خيره مى شود و انگشت به 

دهان مى مانند.
امســال پديده نوظهور كرونا، كمى ما را از پرداختن 
و بررســى بيشتر شعار ســال يعنى «جهش توليد» 
بازداشت و همه ما را به نوعى درگير مسائل ويروسى 
كه تا به حال تجربه نكــرده بوديم،  كرد؛ هرچند اين 
روزهــا براى افراد خــالق، صاحب فكــر و ايده  پرداز 
پررونق بود؛ زيرا توانســتند از اين شرايط تنها با راه 
انداختن كسب و كار اينترنتى و مجازى يا گسترش 
دامنه كارى كه از پيش داشــتند، سود كنند و حتى 
توليــدات خــود را افزايش دهند، البته كاســبان و 
توليدكنندگانى كه به اين فضا توجه نداشــتند و يا 
آن را به سخره مى گرفتند از اين قافله عقب ماندند و 
حتى براى چند ماه از جيب خوردند و متضرر شدند.

حال براى يافتن ســوژه اى كه متناسب با شعار سال 
باشــد و رنگ و بوى توليد و حركت و اميد دهد و در 
كنار توليد به كســب و كار اينترنتى و استارتاپى هم 
توجه كند به «ماه چين» رسيدم. يك سايت آموزشى 
و مشاوره براى كاشت و خريد و فروش زعفران. پس 
از پيدا كردن شماره تلفن و ارتباط با مدير مجموعه و 
صحبت هاى اوليه قرار مالقات و مصاحبه گذاشته شد.
 مدير جوان و خوش فكرى كه پس از فارغ التحصيلى 
هرگز به پشت ميزنشينى فكر نكرده و پس از درس و 
دانشگاه به دنبال ساخت گلخانه و كاشت صيفى جات 
رفتــه بود، اما اين آن كارى نبود كه او را راضى كند، 
پس تصميم گرفت زمين هــاى ابا و اجدادى را پر از 
رنگ و عطر طالى ســرخ كند و براى رسيدن به اين 

هدف سختى ها كشيد اما هرگز به توقف فكر نكرد.
حــال ايــن جــوان 32 ســاله كبودراهنگــى كه 
فارغ التحصيل رشته مهندسى كشــاورزى است، ده 
ســالى اســت به كمك برادرانش كمر همت بسته  و 
برخالف انتقادها و نه گفتن هاى اطرافيان در منطقه 
كم آب كبودراهنگ كشت زعفران را آغاز كرده  و حاال 
اين چند برادر يكى از بزرگ ترين ســطوح زير كشت 

زعفران را در اين منطقه دارند.
آنها در اين سال ها فقط به كشت زعفران اكتفا نكردند 
بلكه روستا به روستا و شهر به شهر حتى به شهرهاى 
اطراف همدان هم ســفر كرده  و براى كشاورزان در 
مورد كشــت زعفران و مرغوب بــودن و عيار باالى 
زعفران غرب كشور صحبت كرده اند و مشاوره داده اند.

آنها آنقدر در اين راه ايمان، پشــتكار و عشــق دارند 
كه خيلى از جوانان با ديدن انگيزه آنها براى كاشتن 
زعفران ترغيب شــده اند و حاال هم تبديل شده اند به 

يكى از صادركنندگان زعفران.
قرارمان شد دفتر فارس و آقاى مسعود قيطاسى، مدير 
جوان شركت «ماه چين» به نمايندگى از برادران سر 
ســاعت مقرر آمد، جوانى خوش برخورد و خندان كه 
به وضوح متوجه مى شــدى كار با زعفران، اين اكسير 
شــادابى و طراوت بر روحيه اش اثر خود را گذاشته تا 
آنجا كه لحظه اى خنده از لبانش محو نمى شد؛ بدون 

مقدمه  گفت وگو را آغاز كرديم.
وقتى از چرايى و چگونگى ايده كاشــت زعفران از او 
پرســش كردم در جواب گفت: از سال 88 برحسب 
رشــته دانشگاهى ام كه كشاورزى بود وارد اين حرفه 
شــدم، كارم را به صورت علمى با كاشت صيفى جات 
گلخانه اى آغــاز كردم، از همان ابتدا هم معتقد بودم 

كه كشاورزى شغلى پربركت است.
اگر بخواهم به چرايى آغاز كاشــت زعفران به ذهنم 
اشــاره كنم به سال هاى خيلى دور برمى گردد، وقتى 
كودك بودم، دايى مادرم 25 ســال پيش براى ما كه 
زمين كشــاورزى داشتيم چند پياز زعفران از مشهد 
آورده بود و من در آنجا براى نخستين بار پياز زعفران 
را ديدم، اين در ذهن من حك شد كه چرا ما زعفران 
نمى كاريم؟ پس از سال ها وقتى كه گلخانه را با همه 
سختى هايش ساختم، به نظرم آمد كه اين، آن كارى 
نيســت كه مرا راضى كنــد؛ بنابراين تصميم گرفتم 
رؤياى كودكى ام را عملى كنم و زعفران را در همين 

منطقه و زمين آبا و اجدادى ام بكارم اما در آن سال ها 
هيچ كس در همدان هيچ اطالعى از كاشــت زعفران 

نداشت.
تحقيق و مطالعه درباره كاشت زعفران را آغاز كردم، 
حتى چند بار به شهرهاى شرق كشور و قسمت هايى 
كه زعفران مى كارند، ســفر كردم و از كشاورزان آن 
مناطق راهنمايى گرفتم اما همه آنها براســاس اقليم 
خود به من اطالعــات مى دادند؛ پس از كلى تحقيق 
و پرس وجــو پياز زعفــران را تهيه كــرده و آغاز به 
كاشــت آن كردم و همان تجربيــات گلخانه را براى 
زعفران به كار گرفتم و از كودهاى تقويتى به كار رفته 
در گلخانه براى زعفران هم اســتفاده كردم. در كل 
سال هاى نخست كارم حالت آزمون و خطا و آزمايشى 

داشت.
دائم پرســش هاى بازدارنده به ذهنم مى رســيد كه 
آيا اين مســير درست اســت؟ آيا موفق خواهم شد؟ 
و هزاران اما و اگــر ديگر؛ ولى يك جمله مرا مصمم 
مى كــرد و دائم اين جمله را بــا خود تكرار مى كردم 
كه «خاســتگاه اصلى و اوليه  زعفران در ايالت ماد و 
همدان بوده پس حتما در اين منطقه رشــد مى كند 

و جان مى گيرد».
البته تمام اين نگرانى ها به دليل آن بود كه كسى در 
كنارم نبود كه براى هر مرحله راهنمايى ام كند چون 

اين كارى نو و جديد در استان همدان بود و هيچ كس 
تصور نمى كرد در اين منطقه بتوان زعفران كاشت.

 در سال نخست كشــت زعفران با فردى آشنا شدم 
كــه تأمين كننده پياز زعفــران بود. مقــدارى پياز 
زعفران خريدارى كردم، پس از كشــت متوجه شدم 
نامرغوب ترين نــوع پياز را به من فروخته اند با وجود 
اين موقع برداشت زعفران كه رسيد، مطمئن شدم كه 
زعفران، با اين منطقه ســازگار بوده و راه من درست 
اســت. ســال آينده پياز زعفران مرغوبى تهيه كردم 
و روش هاى مختلف كشــت و پرورش زعفران را در 
منطقه همدان اجرا كــردم و نتيجه اى كه از زعفران 

گرفتم فوق العاده بود.
وقتى در آبان مــاه، فصل گلدهى پياز زعفران، زمينم 
يك دســت رنگ بنفش شــد و عطر خوش زعفران 
كه را سرمســت كننده بود دشــت را پر كرد، با خود 
به اين نتيجه رسيدم كه مسير انتخابى ام براى كاشت 

زعفران اشــتباه نبوده و مــن بايد مصمم تر و 
جدى تر اين كار را انجام دهم. در اين مسير برادرانم 
با من هم مسير شدند و اكنون باهم كار مى كنيم و از 
آن ســال تاكنون هر سال زمين زير كشت را بيشتر 

و بيشتر كرديم.

 هميشــه اين تصور بــوده كه زعفران 
مختص به منطقه شــرق كشور بوده و فقط 
آب و هــوا و خاك آنجا جوابگوى كشــت 
زعفران است، درباره اينكه همدان خاستگاه 
زعفران بوده چه دليل و مستنداتى داريد؟

كاشــت زعفــران در ايــران به 3 هزار ســال پيش 
برمى گردد و تاريخچه زعفــران به ما مى گويد كه از 
دوران مادها در ايران زعفران كشت شده است و اين 
موضوع را با يك جست وجو و تحقيق مى توانيد پيدا 

كنيد.
نــام علمى زعفران كروكوس ســاتيوس بــوده و از 
خانواده زنبقيان محسوب مى شود. براساس تحقيقات 
و مطالعه بنــده در برخى منابــع اين گونه آمده كه 
كلمه كروكوس از كريكوس گرفته شــده و اين واژه 
(كريكــوس) براى منطقه اى در نواحى سيليســا در 
نواحى شرقى مديترانه است. برخى محققان معتقدند 
كه خاســتگاه زعفران جهان، ايالت ماد ايران اســت 

ولــى در مقابل آنها عده اى ديگر از محققان محدوده 
بيشــترى را مبــدأ زعفران جهــان مى دانند كه آن 
محدوده شــامل ايران، آسياى صغير، تركيه و يونان 
است؛ در هر صورت ايران خاستگاه زعفران است چه 

منحصرا و چه مشتركا.
در زمان هخامنشــيان توليد زعفران در كشــورمان 
از آمــار بااليى برخــوردار بوده تا آنجــا كه در دربار 
پادشــاهى، مصرف زعفران، روزانه يك كيلوگرم بوده 

است.
از ســوى ديگر اين ايرانى هــا بودند كه جهانيان را با 
زعفران و خواص آن آشنا كردند؛ زيرا آنها به مناطق 
مختلفــى از جهان همچــون چيــن، روم، يونان و 
كشورهاى عربى زعفران را فرستادند و آنان را با اين 
گياه فوق العاده آشنا كردند. به عالوه ايرانيان در سده 
نخســت تا سده چهارم هجرى قمرى، طريقه كاشت 
زعفران را به مســلمانان محــدوده مديترانه آموزش 

مى دادند.
مبدأ اصلى زعفران در كشــور ايــران، همدان بوده و 
حتى يكى از شهرهاى تويســركان كه «رودآور» نام 
دارد، منبع اصلى براى كاشت زعفران شمرده مى شود 
و در اين شهر براى ارائه زعفران، بازارچه هايى وجود 
داشــته كه بعدها به روســتا تبديل شــده اند؛ يعنى 
فلســفه وجودى اين روســتاها زعفران بوده كه اين 
خودش به تنهايى گوياى تأثير زعفران در اين منطقه 
است. همچنين در شهر بهار، روستايى به نام «رباط 
زعفرانيــه» داريم و دليل اين نوع نامگذارى كشــت 

باالى زعفران در آن منطقه بوده است.
متأســفانه با گذر زمان مشــكالت متعــددى براى 
كشــت زعفران در همدان كه مبدأ بود، به وجود آمد 
و كشــت هاى سودآورتر جايگزين رشد و رواج كشت 
زعفران شد؛ بنابراين كشت زعفران اقبال خود را در 
اين منطقه از دســت داد. بنابراين بسيارى فراموش 
كرده اند و يا بســيارى هم نمى دانند كه همدان مبدأ 
زعفران بوده و زمين هاى آن كامال مستعد كشت اين 

گياه است.
بر اساس آمار و گزارش ها ساالنه 230 تن زعفران در 
جهان توليد مى شود كه در بين تمام توليدكنندگان 
اين 230 تــن زعفران در جهــان و توليدكنندگان 
حرفه اى ايرانى، شــهر قاين است كه مرغوب ترين و 
بهترين زعفران جهان را توليد مى كند و صاحب مقام 
نخســت در زمينه برترين زعفران در ايران و جهان 
است ولى از نظر كميت توليد زعفران خراسان رضوى 

مقام نخست را دارد.
آب و هوا در كشت زعفران بسيار حائز اهميت است و 
بايد در هوايى نيمه گرمسيرى كشت شود، زعفران در 
مقابل سرما مقاومت خوبى دارد، به همين دليل است 
كه از گذشته هاى دور در شهر همدان، زعفران كشت 
شــده اســت اما نكته اصلى در كيفيت محصوالت و 
زعفران هاى همدان است و به گفته خود كارشناسان 
جهاد كشاورزى كيفيت زعفران هاى همدان چيزى از 
قطب توليد زعفران يعنى خراسان جنوبى كم ندارد؛ 
بنابراين استان همدان رقيبى سرسخت براى زعفران 
خراسان جنوبى به حساب مى آيد. از نظر كميت هم 
اســتان همدان داراى رتبه 14 ايران و از نظر توليد 
در سطح هم صاحب رتبه 13 ايران است و باز تكرار 
مى كنم كه خاستگاه اوليه زعفران ايران همدان بوده 

و در گذر زمان اين مطلب به فراموشى سپرده شد.

 از آنجا كه كاشت زعفران در همدان در 
طول اين سال ها مرسوم نبوده، طبيعى است 
نگران  كمى  مبتدى  فرد  يك  يا  كشاورز  كه 
و  است  سخت  كشــت  كار  اصل  آيا  باشد، 
مهارت خاصى مى خواهد و فرد بايد حتما با 

كشاورزى آشنا باشد؟
اين نگرانى قطعا طبيعى بوده و خود من در سال هاى 
نخست ترس و نگرانى زيادى داشتم اما اكنون تجربه 
و علم الزم را كســب كرده ام و مى توانم آنها را حتى 

رايگان در اختيار ديگران قرار دهم.
كسى كه مى خواهد وارد اين كار شود نياز به مهارت 
خاصى ندارد بايد كمى ســرمايه داشــته باشد براى 

زمين و تهيه پياز زعفران.
شــركت ما پياز مرغوب را در اختيار فرد گذاشــته 
آموزش الزم را مى دهد و تا مرحله برداشت زعفران، 
ما در كنار آن فرد هستيم و حتى كار فروش زعفران 

او را هم انجام مى دهيم.
هدف ما و شركت «ما ه چين» تبديل همدان به قطب 
كشت زعفران در غرب كشور است و براى رسيدن به 

هيچ  از  هدف  اين 
كمكى دريغ نمى كنيم.

زعفران كارى آنقدر راحت و ســاده اســت كه حتى 
خانم هــا مى توانند روى آن ســرمايه گذارى كرده و 
خودشان مزرعه را اداره كنند. اكنون هم اين خانم ها 
هستند كه براى برداشت گل از مزرعه و جدا كردن 
كالله كه همان قسمت اصلى زعفران است در مزارع 
زعفران فعاليت كرده و براى خودشان درآمدى كسب 

مى كنند.
 ظاهرا كشــت زعفران بــا همه گياهان 
ديگر فرق دارد و زمان گل دهى و برداشــت 
آن متفــاوت اســت!؟  كمى دربــاره نحوه 
كشت زعفران كه چه زمان و چگونه است، 

بفرماييد:
كشت زعفران در منطقه ما از اواسط خرداد تا اوايل 
مهر كشت مى شــود ولى در خرداد و تير چون پياز 
زعفران رطوبت دارد، بهتر اســت. زمين موردنظر را 
پيش از كاشــت بايد آماده كنيم و آناليز خاك انجام 
مى شــود كه عناصر الزم براى رشد و بازدهى باال را 
داشــته باشــد و اگر خاك كمبودى دارد به شخص 
مشــاوره براى كوددهى مى دهيم، سپس زمين بايد 
شــخم بخورد و كامال با كود مخلوط شــود بعد پياز 
آماده شده و ضدعفونى شده و عارى از هر بيمارى كه 
توسط شركت تهيه شده را در اختيار فرد مى گذاريم 
و اين پياز را با دســتگاه در عمق و فاصله مناسب در 
زمين با دستگاه مخصوص مى كاريم و هيچ كارى با 

دست نيست.
5 تــا 20 مهرماه نخســتين آبيــارى زمين انجام 
مى شود كه پياز زعفران در اين زمان تازه از خواب 
بيدار مى َشــود و ســپس آغاز به گلدهى كرده و 
15 تا 20 روز برداشــت گل اســت تا به آبان ماه 
مى رسيم و در اواخر آبان ماه هم يك آبيارى داريم 
همراه با كوددهى و يك آبيارى ســوم هم داريم، 
البته بســته به بارندگى منطقه كه در اســفندماه 
صورت مى گيرد. پــس از آبيارى دوم، زمين علف 
هرز مى  گيرد كه بايــد عمليات وجين روى زمين 
انجام بگيرد؛ همچنيــن بايد ماهى 3 مرتبه زمين 
زير كشــت مورد بازديد قرار بگيــرد و پيازچه ها 
بررســى شــود چون آفت پيــاز زعفــران، موش 
صحرايى اســت و با بازديد مطمئن مى شــويم كه 

زمين موش دارد يا نه.
زعفــران به دليل طبــع گرمش گياهــى مقاوم در 
مقابل سرماست و عكس همه گياهان است چون تا 
فروردين بيدار بوده و از ارديبهشــت به بعد به خواب 

مى رود تا نخستين آبيارى در مهرماه.

 به قســمت شــيرين ماجراى كاشت 
زعفران و درآمدزايــى بپردازيم كه چقدر 
براى فردى كه مى خواهد وارد اين كار شود 

هزينه برمى دارد و چقدر سوددهى دارد؟
زعفــران گياه بســيار پربركتــى اســت و از همه 
قســمت هاى اين گياه ظريف و زيبــا و خوش آب و 
رنگ و معطر مى توان به ســوددهى رســيد. ما براى 
اين كار تاكنون هيچ وامى از بانكى نگرفته ايم و آنقدر 
كاشت آن برايمان سود داشــته كه حتى توانستيم 
قرض هايمان را هم بدهيــم. من حتى زمينى را كه 
ســال نخست براى كشت اجاره كرده بودم را با سود 

حاصل از فروش زعفران خريدم.
هزينه الزم براى كشــت زعفران براى هر يك هزار 
مترمربع زمين ده ميليون تومان است. در همان سال 

نخست 1/5 تا 1 كيلو زعفران به ما مى دهد و در سال هاى بين 3 تا 6 حدود 2 تا 2/5
كيلو زعفران به ما مى دهد. ســال هفتم تا هشتم دوباره پياز زعفران 1 تا 1/5 كيلو 
زعفران مى دهد؛ زيرا پياز مادر در كنارش پيازهاى دخترى داده و قوت آن كم شده 
كه بايد اين پيازها جدا شده و در جايى ديگر كاشته شود يا مى توان آنها را به فروش 
رساند و اين يعنى همان بركت كه گفتم، هم كالله آن به فروش مى رسد هم پيازش.

قيمــت زعفران هم تاكنون كه نرخ دارم بين 6 تا 13 ميليون اســت ولى همچنان 
قيمت درحال افزايش است و البته قيمت به كيفيت و عيار زعفران هم بستگى دارد. 

وقتى پاى صادرات زعفران كه وسط باشد خب قطعا سوددهى آن بيشتر است.
شركت ما زعفران را به چند كشور صادر مى كند ولى خريداران خوبى در كشورهاى 
اتريش و آلمان داريم و تاجران آنها بسيار از عيار زعفران همدان راضى اند و هر ساله 

خواهان زعفران بيشترى از شركت ما هستند.
تنها يك موضوع وجود دارد و آن هم وجود زعفران هاى تقلبى در بازار اســت كه به 

صادارت لطمه مى زند؛ بنابراين بايد حواسمان جمع باشد.
در كل بگويم كاشت زعفران در يك زمين مانند يك معدن است كه فرد زعفران كار 
تا 7 سال از اين معدن طالى سرخ استخراج مى كند، هم اين طال برايش سود دارد 

و هم پيازهاى آن.

 درباره راه اندازى شــركت «ماه چين» و آموزش در فضاى سايت 
و شــبكه هاى مجازى هم توضيح بدهيد كه چرا به اين نتيجه براى 

آموزش از راه دور رسيديد؟
پس از اينكه از برداشــت زعفران به رضايت رسيديم، مجبور بوديم براى صادرات با 
دادن هزينه زياد از مدارك ديگران اســتفاده كنيم و اين براى ما به صرفه نبود پس 
تصميم گرفتيم يك برند و اســم براى زعفران كاشــت خودمان انتخاب كنيم. پس 
از انتخاب برند «ماه چين»، دنبال گرفتن مجوز و ثبت شــركت و برند و بسته بندى 
زعفران رفتيم. همه توليدكنندگان مى دانند كه گرفتن مجوز در همدان كار بســيار 

سخت و طاقت فرسايى است.
در اين مســير آقايان كارشناس دانشگاه علوم پزشكى كه كار صدور مجوز را انجام 
مى دادند به من گفتند كه اين مجوز بسته بندى زعفران به استان همدان طبق نامه و 
بخشنامه اى كه از وزراتخانه آمده تعلق نمى گيرد و همين سبب شد كه من به تهران 
نزد وزير بهداشت وقت بروم. در آن روز ديدار وزير جلسه داشت و من سراغ معاون 
او مهندس غالمى رفتم و جريان آن بخشــنامه را توضيح دادم،  معاون وزير ســريع 
پيگيرى كرد و همان لحظه با دانشگاه علوم پزشكى همدان و آن كارشناس مربوطه 
تماس گرفت و گفت: شــماره نامه آن بخشــنامه را براى من بخوانيد تا ببينم كدام 
بخشــنامه بوده كه خود من خبر ندارم؟! كه آن نامه پيدا نشد و معاون وزير محكم 
پشــت تلفن گفتند «آقاى ... اگر روزى آن بخشنامه را پيدا كردى پاره كن و داخل 

سطل آشغال بريز» پس از آن تلفن، من دست پر از تهران برگشتم.
هدف من تنها كاشتن زعفران نبود بلكه دنبال اهداف بزرگتر و معرفى زعفران غرب 
كشــور و تبديل همدان به قطب زعفران در اين منطقه بودم و دلم مى خواهد همه 
زمين هــاى خالى همدان و اطراف آن تبديل به مزرعه هاى زعفران شــود و پس از 
چند ســال همدان و در كل غرب كشور براى فروش و صادرات زعفران حرف براى 

گفتن داشته باشد.
بنابراين پس از انجام كارهاى ثبت شــركت «ماه چين» با هدف معرفى كار كشــت 
زعفران از صفر تا صد به افراد،  مشاوره به آنها، فروش و توزيع پياز زعفران مرغوب، 
فروش زعفران و... با همكارى برادرانم و يك تيم مجرب و حرفه اى و آشنا با فضاى 
مجازى كار را آغاز و وب ســايت «ماه چين» را راه اندازى كرديم و از طريق آن تمام 

تجربيات خود را در قالب مقاالت و مطالب علمى با ديگران به اشتراك گذاشتيم.
ما مى خواستيم همه  افراد عالقه مند در سرتاسر ايران كه شرايط اوليه ما را دارند و يا 
دنبال كسب و كار هستند، بتوانند سريع تر رشد كنند و همين سايت و آموزش هاى 
مجازى موجب شده دامنه كار ما محدود به همدان نباشد و افراد زيادى در اردبيل،  

لرستان، قزوين،  زنجان و... هم متقاضى كشت زعفران باشند.
تــا به امروز نيز افراد زيادى از نقاط مختلف از طريق همين وب ســايت و كانال ما 
توانســته اند كاشــت زعفران را آموزش ببينند و براى كاشت زعفران ترغيب شوند 
و ما نيز با ســفر به اين شــهرها و آموزش و مشاوره  سطح هاى وسيعى را زير كشت 
زعفــران برده ايم؛ بخش زيادى از درآمد و معرفى كار كاشــت زعفران ما از طريق 

همين فضا بوده است.
من و برادرانم حدودا 3 تا 4 ســال درگير آزمون و خطاى كشــت زعفران بوديم و 
ســپس به اين فكر افتاديم كه اين تجربيات را به افرادى كه عالقه مند به كشــت 
زعفران هستند، انتقال بدهيم تا اين افراد بهاى سنگينى را كه ما در طول آن سال ها 

پرداختيم را نپردازند و با آگاهى و شناخت خوب قدم در اين مسير بگذارند.

 شــما كشــت زعفران را به عنوان يك منبع درآمد مطمئن براى 
افرادى كه دنبال كســب و كار هســتند به ويژه جوانان پيشــنهاد 

مى كنيد؟
صد درصد مى گويم بله و دليل دارم. همان طور كه گفتم نخســتين هدف من از 
راه اندازى سايت «ماه چين» و حتى كانال در فضاى مجازى ترغيب جوانان براى 
راه انداختن اين كسب و كار بوده است و با ايمان كامل مى گويم اين كار بركت 
و روزى بســيار دارد. گاهى افراد زمينى را دارند كه سال هاســت دست نخورده 
باقى مانده يا ســرمايه اى دارند كه در بانك اســت و با آن هيچ كار توليدى راه 
نيانداخته اند و دنبال يك كار جديد هســتند كه شركت ما افراد را به هم معرفى 
كرده يعنى كســى كه سرمايه دارد را با كسى كه زمين دارد و پس از معرفى و 
توافــق اين 2 با هم كار مى كنند يا فردى كه زمين دارد از صفر تا صد كار را به 
او آموزش مى دهيم تا خودش زمينش را بكارد يا اگر ســرمايه دارد به او مشاوره 
مى دهيم كه زمينى را اجاره كرده و آغاز به كشــت كند كه در همه حالت ها ما 

در كنار آنها هستيم.

 برنامه و هدف بعدى شما چيست؟
بزرگ ترين هدف ما و شركت «ماه چين» ساخت يك مزرعه بزرگ مادرى است كه 
همه نيازهاى پياز زعفران براى منطقه غرب را تأمين و زعفران غرب ايران را به عنوان 

يك برند به همه دنيا معرفى كنيم.
زعفران يكى از محصوالت گران بهايى اســت كه جــدا از خواص ويژه اش در درمان 
افســردگى، افزايش هوش و حافظه، درمان اختالالت تنفســى، درمان ريزش مو، 
كاهش ســكته ها و پيشرفت سلول هاى سرطانى، جلوگيرى از بيمارى هاى گوارشى 
و... محصولى استراتژيك براى اقتصاد ايران بوده، تا آنجا كه خارج كردن پياز آن به 

بيرون از مرزها قاچاق محسوب مى شود.
حال نهادها و ارگان هايى كه به نحوى با توليد، توزيع، فروش و صادرات اين محصول 
ســرخ ارتباط دارند بايد راه را براى توسعه كاشت و فروش آن سهل و آسان كرده و 
حتى تسهيالتى را براى افراد عالقه مند به اين حرفه فراهم كنند كه اين خود زمينه 
اشــتغال را براى افراد زيادى فراهم مى كند و نيز بايد از وجود و بروز هرگونه قاچاق 
و واردات اين محصول به داخل كشور از كشورهاى همسايه جلوگيرى كنند و راه را 
براى تقلب در اين محصول ببندد و برند «طالى ســرخ ايران» را فقط و فقط براى 

اين كشور نگه دارند.

معدنى كه معدنى كه 77 سال  سال 
طالطال مى دهد مى دهد

همدان رقيبى سرسخت براى زعفران خراسان جنوبى است
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معاون گردشگرى شرح داد
جزئيات بيشتر

 از وام گردشگرى ويژه كرونا
 همزمان با آغاز مرحله دوم ثبت نام تسهيالت جبرانى خسارت 
كرونا به گروه هاى غيربيمه اى، رقم تسهيالت حمايتى گردشگرى، 

به 16 ميليون تومان افزايش پيدا مى كند.
معاون گردشــگرى كشور اشــاره كرد كه نرخ سود اين تسهيالت 
همچنان 12 درصد اســت، درباره افزايش رقم تسهيالت حمايتى 
گردشگرى براى جبران خســارات ناشى از شيوع ويروس كرونا، 
توضيح داد: طبق مصوبه دولت، تسهيالت جبرانى خسارت كرونا 
با دو مبلغ متفاوت به دو گروه تعلق مى گيرد؛ دسته اى كه با حكم 
دولت و ستاد كرونا، همزمان با شيوع اين ويروس تعطيل شده بود 

و حاال از 16 ميليون تومان وام بهره مند مى شوند و گروه دومى كه 
با حكم و يا مصوبه رسمى تعطيل نبودند اما به ناچار و يا اختيارى 

تعطيل شدند كه مشمول 12 ميليون تومان تسهيالت مى شوند.
ولى تيمورى اضافه كرد: مشــاغل گردشگرى در ابتدا جزو گروه 
دوم بودند، درحالى كه در بسيارى از استان ها با دستور استانداران 
و فرمانداران تعطيل شــده بودند. بنابراين با پيگيرى و رايزنى هاى 
مكرر موفق شــديم مصوبه ستاد كرونا و كميته اجتماعى دولت را 
دال بر تعطيلى صنعت گردشــگرى دريافت كنيم. تاييديه وزارت 
كشــور نيز دريافت شــده و به آقاى نهاونديان ـ معاون اقتصادى 
رييس جمهور و مسئول كارگروه مقابله با پيامدهاى اقتصادى شيوع 
كرونا ـ ارســال و متعاقبا دستور آن در روز يكشنبه (15 تيرماه) به 
آقاى شريعتمدارى ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى ـ ابالغ شده 
است؛ نهايتا گردشــگرى در رسته اى قرار گرفت كه از تسهيالت 

16 ميليون تومان در ازاى حفظ هر شغل، بهره مند خواهد شد.
وى ادامه داد: اين تســهيالت در گردشــگرى بــه دو گروه تعلق 
مى گيرد؛ نخســت مشــاغلى كه داراى كد كارگاهــى بيمه تامين 
اجتماعى هســتند و از يك ماه پيش ثبت نام آن ها در سامانه كارا 
آغازشده اســت و همچنان تا بيســتم تيرماه مهلت دارند ثبت نام 
كنند. از اين گروه درخواست مى كنيم حتى اگر پيامك وزارت كار 
را دريافت نكرده اند، حتما در ســامانه كارا ثبت نام كنند، زيرا اين 
اطالعات براى دريافت تســهيالت تحريك تقاضا، كمك خواهد 
كرد. البته پيگيرى اين تسهيالت كه در حمايت از بخش خصوصى 

خواهد بود، فعال در آغاز راه است.
معــاون گردشــگرى با اشــاره به اين كــه 7 هــزار و 200 بنگاه 
گردشگرى داراى كد كارگاهى بيمه سازمان تامين اجتماعى واجد 
شرايط دريافت اين تسهيالت هستند، افزود: واحدهاى گردشگرى 

به ازاى متوســط نيروى انسانى حفظ شده فارغ از اين كه تعطيل و 
يا باز هستند، مى توانند براى دريافت اين تسهيالت ثبت نام كنند. 
ممكن اســت برخى از اين بنگاه ها تعــدادى از كارمندان خود را 
كاهش داده و براى دريافت بيمه بيكارى معرفى كرده باشــند كه با 
تسهيل شرايط، اين امكان فراهم شــده بنگاه ها به ازاى هر تعداد 
نيروى حفظ شــده از تسهيالت حمايتى بهره مند شوند. فقط يك 
مشــكل وجود دارد ممكن اســت بنگاهى قبال به تعداد كارمندان 
تقاضاى تسهيالت كرده باشد اما با ادامه روند بيكارى و تعطيلى ها، 
كارمنــدان خود را بــه بيمه بيكارى معرفى كرده باشــد كه در آن 
صورت براى وزارت كار توجيه ندارد هم بيمه بيكارى بدهد و هم 

تسهيالت جبرانى خسارت.
 توصيه بر اين اســت كه بنگاه هاى گردشگرى با هر تعداد نيروى 
بيمه اى كه حفظ كرده اند ثبت تقاضا داشــته باشند تا پرونده آن ها 

در جريان رسيدگى با مانعى مواجه نشود.
تيمـــورى از پرداخـــت يـــك مرحلـــه اى تســـهيالت خبـــر داد 
و گفـــت: قبـــال تســـهيالت جبرانـــى خســـارت كرونـــا در دو 
ـــا تســـهيل شـــرايط، پرداخـــت  ـــه پرداخـــت مـــى شـــد كـــه ب مرحل
ـــت  ـــرار نيس ـــن ق ـــود. همچني ـــى ش ـــام م ـــه انج ـــك مرحل در ي
هنـــگام بررســـى پرونـــده هـــا، روى تعطيلـــى بنـــگاه متمركـــز 
ـــل  ـــاغل تعطي ـــته مش ـــگرى در رس ـــون گردش ـــرا اكن ـــوند، زي ش

ـــرار دارد. ـــى، ق ـــم دولت ـــا حك ـــده ب ش
تيمــورى اضافه كرد: در اســتان ها و شهرســتان هــا 145 كاربر 
تعريف شده كه به درخواســت ها سريعتر رسيدگى شود. معطلى 
پرداخت تســهيالت در بانك ها نيز از اين هفته با دســتور رييس 
جمهور برطرف خواهد شد، كما اينكه در برخى حوزه ها حتى در 

گردشگرى پرداخت ها آغاز شده است.

تورآشناسازى همدان لغو شد

 به دنبال اعالم وضعيت هشدار در همدان به لحاظ 
شــيوع ويروس كرونا، تور آشناسازى استان همدان 

لغو شد. 
تور آشناســازى همدان قرار بود از 16 تا 20 تيرماه 
براى شــخصيت ها و رسانه هاى مؤثر در گردشگرى 
برگزار شــود. هدف اين تور، تبليغ ســفر به استان 
همدان بود. اما به دنبال اعالم اخطار استاندار همدان 
و بازگشت برخى استان ها به وضعيت هشدار شيوع 
ويروس كرونا و پس از واكنش رســانه ها، اين تور 

لغو شد.
كل  اداره  گردشــگرى  معــاون  خاكســار،  علــى 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى استان 
همدان كه پيش از اين در گفت وگو با ايسنا اطمينان 
داده بود اين تور بدون دردســر خواهد بود و سفرى 
ايمــن را رقم خواهد زد و  از طرفى هم، تأكيد كرده 
بود اوضاع در استان همدان تحت كنترل است، اينك 
در پيامى به شــركت كنندگان اين تور آشناسازى، از 

لغو آن خبر داده است.
وى در اين پيام اشــاره كرده كه لزوم برگزارى اين 
تور در شرايط نامساعد فعلى از سوى جامعه ميزبان 
و رسانه ها زير سؤال بوده كه براى رفع اين دغدغه، 
پس از دريافت نظر مشورتى، تصميم گرفته شد اين 

تور فعًال برگزار نشود.
معاون گردشــگرى همدان تأكيد كرده اســت: تور 
آشناســازى همدان كــه از يك ماه پيــش براى آن 
برنامه ريزى شــده بود، اهداف تبليغاتى براى رونق 

سفر در استان را پيگيرى مى كرد.
تورهاى آشناسازى، برنامه دفتر بازاريابى و تبليغات 
وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
اســت كه براى تحريك تقاضا و رونق سفر پس از 
تحمل يك دوره ركود و زيان مالى ناشــى از كرونا 
در صنعت گردشگرى، به 31 استان كشور ابالغ شد. 
كرمانشاه، چهارمحال و بختيارى، مازندران و قزوين 
از جمله استان هايى هستند كه اين تور آشناسازى را 
درســت در روزهايى كه با ويروس كرونا در جدال 
بودنــد، برگزار كردند. با وجود تداوم هشــدارهاى 
وزارت بهداشــت در ارتباط با آغاز موج دوم كرونا 
و افزايــش آمار ابتال و شــمار جان باختگان در يك 
ماه گذشــته، اما ادامه تورهاى آشناســازى همچنان 
مورد تأكيــد وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى اســت، به ويژه پس از آن كه رئيس 
جمهور، چهارم تيرماه در جلســه ستاد كرونا گفت: 
پس از بررسى هايى كه درباره 3 استان تهران، گيالن 
و مازندران صورت گرفت، مشــخص شد مسافرت 
عامل اصلى شــيوع ويروس كرونا نبود و مى توان با 

رعايت نكات بهداشتى به مسافرت رفت.
مديــركل بازاريابى و تبليغات گردشــگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه حدود 
يك هفته است اين مســئوليت را پذيرفته است، در 
توضيح چرايــى برگزارى تورهاى آشناســازى در 
شرايطى كه وضعيت هشدار و قرمز به برخى استان ها 
برگشته، گفته اســت: اين برنامه در راستاى اجراى 
منويات وزير محترم ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى مبنى بر ترويج «گردشگرى داخلى در 
همزيستى با كرونا» با هدف ايجاد نشاط اجتماعى از 
يك سو و رونق بخشى به كسب و كارهاى مرتبط با 
صنعت گردشگرى و اشتغال مربوطه از سوى ديگر 

است.
محمد قاســمى گفته كــه برگزارى ايــن تورها در 
استان هاى تهران، البرز، قم، گيالن و زنجان در حال 
برنامه ريزى اســت. برخى از اين اســتان ها از جمله 
تهران، البرز و زنجان، آنچنان كه وزارت بهداشــت 

اعالم كرده در وضعيت هشدار قرار گرفته اند.

زباله ها را حريم خصوصى اعالم كنيد
ابوعطا»

 هــر اتفاقى كه بيفتد چه كرونا نيم قرن ادامه پيدا كند چه از آســمان 
سنگ ســياه ببارد، دو تا شــغل دچار ركود نخواهند شد؛ يكى صنعت 
زباله است كه به مثابه «طالى كثيف» عده كثيرى از آن ارتزاق مى كنند و 
ديگرى صناعت عروسى دوزى است چون ملت در ايام قرنطينه به شدت 
دلشــان براى هم تنگ مى شود و آن قدر كه تنها مانده اند و به در و ديوار 
نگاه كرده اند در اولين قرار آشــنايى و صرف بستنى، تاريخ عقد و زمان 
حنابندان و ميزان شــيربها را هم تعيين مى كنند، شــاعر در همين زمينه 
فرموده: «على الخصوص وقتى چشات از ته دل جلوى چشام مى خنده/ 

نگى جائيا مال مائيا، پلنگه، پلنگه چش قشنگه».
از قضا هميشــه تعدادى فاميل عالقه مند هم وجود دارد كه حسابى در 
قرنطينــه گرمى جات خورده اند و نياز دارند كــه انرژى خود را در يك 
جشنى چيزى تخليه كنند حتماً تابه حال با اين عزيزان برخورد داشته ايد 
همان ها كه با هزار ناز و اطوار به ميدان مى آيند اما وقتى مى آيند رقصى 
چنان ميانه ميدان مى كنند كه بيرون رفتنشانم آرزوست. (عزيز من چاقو 
رو چــرا ميدى به خواهــرت به خدا حركات موزون شــما دو تا كپى 
برابر اصل هم اســت بسه ديگه بذار كيك را ببرند كه ملت بروند دنبال 

زندگى شان).
و اما بعد، (وقتى اين اصطالح «و اما بعد» را اســتفاده مى كنم يك حس 
خاصى از فرهيختگى در سلول سلول تنم غليان مى كند، احساس مى كنم 
من رو اين اصطالح كالش دارم، يعنى بدنم به كالشــه مى افتد)، خوب 
بگذريم... و اما بعد، در مورد صنعت زباله هم كه خودتان بهتر مى دانيد 
وضعيت چگونه اســت لشكرى از زباله گردها در استخدام هستند تا هر 
چيزى كه در كيسه زباله ملت پيدا مى كنند را در يك دستگاه هايى بريزند 

و از آن طرف انواع محصوالت پالستيكى با كيفيت بيرون بيايد.
يك مرتبه گزارشــگر يكى از اين نشريات، مشــاهدات خود در مورد 
تفاوت هاى زباله پايين شــهر و باال شهر را گزارش كرده بود، آخه يكى 
نيست بگه برادر من، خواهر من، تو مى خواهى جايزه ميكروفن طاليى و 
ريكوردر بلورين را ببرى چرا ما بايد تقاص پس بدهيم؟ شايد ما دلمان 
نخواهد ملت بدانند چه چيزى در كيســه زباله مى ريزيم؟ چرا ملت بايد 
بدانند ما كه اين قدر ساده زيست هستيم كيسه زباله مان پر از پوست موز 
و آناناس اســت؟ حريم خصوصى كجا رفت؟ اصًال عزيز من، ما شايد 
بخواهيــم با خانواده از ما بهترون وصلت كنيم تو بايد جار بزنى كه هر 
شــب فقط پوست سيب زمينى و پوســت گوجه گنديده در زباله آن ها 

رؤيت مى شود؟!
خالصه بگذريم، حكايتى ست زباله گردى، يك بار به يكى از اين بندگان 
خدا كه تا كمــر در زباله ها فرو رفته بود گفتم برادر من دســتكش كه 
نمى پوشــى حداقل وقتى دســت در زباله فروبرده اى سيگار نكش كه 
آلودگى به دهانت منتقل نشود، طرف برگشت من را نگاه كند حواسش 
پرت شــد و ســيگار از دستش افتاد روى شــيرابه هاى بدبو، سيگار را 

برداشت و گفت: اشكال نداره فوت مى كنم مى كشم...
من...

بقيه عابران...
سيگار...

كوويد19...
خط افق...
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 مؤمن  پس از پروامندى از خدا ، بهره اى بهتر از همسر شايسته نبرده است.  
سنن ابن ماجة : ج 1 ص 596 ح 1857     

■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

مريم مقدم »
 روبه رو شــدن با ســنگ هاى مصنوعى و 
ديوارپوش هايــى با طراحى هاى خاص كه در 
هم آميخته شــدن نقــش و رنگ و طرح هاى 
به روز كافى اســت تا هر كــس را در نگاه 
اول مجذوب خود كند. دلنشــينى خاص اين 
ســنگ هاى تزئينى در نگاه نخست بيانگر يك  

نگاه هنرمندانه بود.  
وقتى نشــانى مركز توليد ديوارپوش ها را در 
مكانى كه با آنها روبه رو شــدم گرفتم، نشانى 
مــرا به زن جوانى رســاند كــه در ابتدا در 
بــاورم نمى گنجيد اين كار مردانه با ظرافت و 
هنرمندى خاص خروجى نگاه يك بانوى جوان 
باشد. در باورم نمى گنجد رد دست هاى هنرمند 
زنى با خالقيت و به تنهايى آنها را خلق كرده 

و نقش زده است. 
پس از روبه رو شدن با توليدكننده سنگ هاى 
مصنوعى كه پيشتر آنها را ديده بودم دريافتم، 
خالق اين توليــدات هنرى و مصرفى،  بانوى 
جوان همدانى است، بانويى در رديف كم سن 
و سال هاى باتجربه كه متولد سال 1371 است 

و در رشته معمارى تحصيل كرده است.
آنچه مرا روبه روى او مى نشــاند تا ســوژه 
گفت وگوى خبرى من باشد خروجى طرح هاى 
معمــارى او در فضاهاى متعددى اســت كه 
زيبايى اجراى آنها در ساخت و سازهاى اخير 
برخى خانه هاى همدان مرا به تحسين واداشته 

است. 
 از خودت و آغاز به كارت بگو:

زهــرا بختيارى متولد 1371، فارغ التحصيل رشــته 
معمارى هســتم، 3 سال پيش فارغ التحصيل شدم و 
از ســال 1397 كار خود را بــا آموزش هاى متفرقه 
در زمينه ســاخت كفپوش هاى تزئينى آغاز كردم و 
باألخره به توليد سنگ هاى مصنوعى مشغول شدم. 
وقتى كار با مصالــح را آموزش ديدم  اين عالقه را 
در وجود خود پيــدا كردم كه مى توانم طرح هاى نو 

دراندازم . با هيچى آغاز كردم، از صفر،.....
 فكر توليد سنگ هاى مصنوعى چگونه در 

ذهن شما آغاز شد؟
در ابتدا تالش كردم با خالقيت و هنرى كه آموخته 
بودم كارى نو را انجام دهم. محل كارم از تراس خانه 
آغاز شــد و در همانجا با قالب هاى كوچك آغاز به 
تركيب مصالح براى توليد سنگ هاى مصنوعى كردم 
هيچ دستگاهى نداشتم و كار را كامًال با دستانم انجام 
مى دادم اما توليدات ســنگ هاى مصنوعى از همان 

ابتدا مشتريان خود را پيدا كرد.
 دربــاره نحوه تركيبات كار و ســنگ ها 

توضيح مى دهيد؟
از مواد و مصالح گچ و پودر ســنگ، سيمان و رزين 
و روغن اســتفاده كردم. ســنگ ها را ضدآب كردم 
و مقاومــت آنها را باال بردم و تالش كردم توليداتى 
داشته باشم كه شكل استفاده و نصب آنها آسان باشد.

ايــن تركيبات و نصب آســان و قيمــت به صرفه 
مشــتريان را روز به روز بيشتر ترغيب كرد تا سراغ 

توليدات من بيايند.
و  تزئينى  ســنگ هاى  اســتفاده  محل   
مصرفى توليدات شــما در كجاست؟ و چه 

ويژگى هايى دارد؟

ديوارپوش هاى  به عنوان  تزئينى  ســنگ هاى  اين 
و  آشــپزخانه  و  پذيرايى  ســالن هاى  در  تزئينى 
تزئين كردن خانه ها، رســتوران ها و هر كجا كه 
مشــترى بخواهد استفاده مى شــود. اين مصالح 
ضد آب، مقــاوم در برابر ضربه اســت و قابل 
نصب روى مصالح MDF، آهن، گچ و ســيمان 
اســت. فكر مى كنم در دهه هاى آينده اين سبك 
كار بتواند به عنوان يــك ميراث هنرى از جوان 

باشد. امروز 
 درحال حاضر توليدات شما 
به چه شكل و چه ميزان است؟

در يكى دو ســال اخير كارم را توسعه داده ام و يك 
محيط 50 مترى را به عنوان كارگاه توليد اين سنگ ها 
تجهيز كــرده ام و تالش مى كنم به همراه دو همكار 
بانوى ديگر توليداتم را افزايش دهم و زمينه معرفى 
كيفيت و ويژگى اين سنگ ها را به بازار و مشترى ها 

ايجاد كنم.

 نسبت به كارى 
مى دهيد  انجام  كه 
باورى  و  حس  چه 

داريد؟!
هنوز  كه  باورم  اين  بر 
امــا  هســتم  راه  اول 
معتقدم اراده، خالقيت 
و نه گفتن به نشدن ها 
اوج  تا  مــرا  مى تواند 
ببرد.  باال  خواسته هايم 
من از هيچ آغاز كردم، 
نيســت  آســانى  كار 
مصالح  كردن  جابه جا 
ســنگين وزن و كار با 
ســنگ و گچ براى هر 
زنى شايد دلچســب نباشد اما من ظرافت نگاهم را 
به عنوان يــك زن به اين كار گره زدم و خواســتم 

طرحى نو ايجاد كنم.
 آيا اين توليدات بازار و مشترى هاى خود 

را شناخته و پيدا كرده است؟
درحال حاضر سفارش هاى متعددى داريم و توانسته ام 
تعدادى بانوى ديگر را هم مشــغول به كار كنم در 
تالش هستم بيشتر زمينه معرفى توليداتم ايجاد شود 
اما درحال حاضر به عالوه يكى دو استان ديگر به غير 
از همدان در كشور عراق هم براى سنگ هاى تزئينى 

كه مى سازيم درخواست و مشترى هست.
 چه برنامه هايى را براى توســعه كار در 

نظر گرفته ايد؟
مى خواهــم كارگاهــم را توســعه دهــم و براى 
توليداتــم برنــد و ليبــل تعريف كنم و شــرايط 
الزم را براى عرضه گســترده تر سنگ هاى تزئينى 
فراهــم كنم برايم معرفى اين توليدات به نام بانوان 

كارآفرين شهرم همدان مهم است. 
با يارى خدا كارگاهم را گسترش خواهم داد هدفم 
اين اســت كه زنان سرپرســت خانوار را در كارگاه 
به كار دعوت كنم. در كارگاه ســاخت ســنگ هاى 
مصنوعى ما هيچ آقايى به كار دعوت نمى شود ( اين 

نكته را با اقتدار و لبخند شيرينى مطرح مى كند) 
درحال حاضــر هم با بازيافت مصالــح به جا مانده 
از توليدات در قالب ســنگ هاى تزئينى براى برخى 
همكارانم به صورت دوركارى شــرايطى را فراهم 
كرده ام كه مجســمه هاى تزئينــى را در خانه توليد 
و رنگ آميــزى كنند و به مــن تحويل دهند كه  اين 
كار خود منبع درآمد مطلوبى برايشــان خواهد بود. 
اين توليدات بنابر اظهار نظر مشــتريانى كه مصالح 
سنگ هاى تزئينى را مى شناسند مى تواند با سنگ هاى 
گران قيمت برابرى كنــد در صورتى كه هزينه تمام 

شده آنها كمتر و به نفع مشترى است.
 حرف آخر 

با آنكه ســن زيادى از نظر شما ندارم و مى گويند يك 
كارآفرين جوان هستم اما مى خواهم بگويم سختى هاى 
متعددى را براى رسيدن به امروز متحمل شده ام  ولى 
خودم را باور دارم كه مى توانم از عهده كارهايم برآيم، 
معتقــدم در كارآفرينى در اين رشــته  راهى طوالنى  
پيش رو دارم، مى خواهم دستان خدا باشم براى دستان 

توانمند زنان تنها و سرپرست خانوار.
امروز پيش بينى مى كنم با توسعه كارگاهم و پس از 
معرفى كارهايم 30 نفــر را در كارگاه بتوانم به كار 

دعوت كنم.
 ايده هاى بسيارى براى توسعه كارهايم دارم با خودم 
عهدى بسته ام كه تا 30 سالگى نصف راه را بروم و 
تمام انرژى و تالشم را بكنم تا بتوانم توليدات خودم 
و همكاران بانوى خودم را به مشتريان در هر كجايى 

روى كره زمين به نام همدان معرفى كنم.

45 عنوان كتاب 
به تازه هاى نشر 
همدان اضافه شد
 مجوز چاپ بــراى 45 عنوان كتاب در فصل 
بهار صادر شــد. معاون امور فرهنگى و رسانه اى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان گفت: 

ايــن كتاب ها به زودى روانه بازار تازه هاى نشــر 
مى شوند. 

مجيد فروتن اظهار كــرد: كتاب هايى كه در 3 ماه 
نخست امســال مجوز چاپ دريافت كرده اند به 
ترتيب در زمينه علــوم اجتماعى، ادبيات، تاريخ، 

كليات و كمك درسى هستند. 
وى اضافه كــرد: مجوز كتاب بين يــك هفته تا 
10 روز بــه صــورت متمركز در همــدان براى 

نويسندگان صادر مى شود. 
معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى همدان گفت: سال گذشته 314 كتاب 

متقاضى صدور مجوز بودند كه پس از بررســى به 
289 تقاضا پاســخ مثبت داده شــد و از اين تعداد 

تاكنون 245 عنوان كتاب چاپ شده است. 
فروتن ناشــران را بخش مهمــى از حلقه چاپ و 
نشر دانست و افزود: 60 ناشر مجوز دار در استان 
وجود دارد كه از اين تعداد 40 ناشر فعال هستند. 
وى به حمايت از ناشــران و كتاب فروشان اشاره 
كرد و گفت: ســال گذشــته 60 ميليــون تومان 
صــرف خريدن 40 عنوان كتاب شــد و همچنين 
تخفيف هــاى فصلى براى كمك بــه بازار كتاب 

اعمال مى شود. 

رد دستان بانوى همدانى 
روى سنگ هاى مصنوعى 

■ نه گفتن به نشدن ها  مرا تا اوج خواستن هايم  برد
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