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با همکاری هالل احمر و سپاه
بسیج مردمی علیه مبارزه با کرونا

جانش��ین فرمانده س��پاه انصارالحسین )ع( 
اس��تان همدان گفت: گردان های بسیج و سپاه 
آم��وزش امداد و نجات را از س��وی هالل احمر 

می گذرانند.
صب��ح ام��روز مدیرعام��ل جمعی��ت هالل 
احمر اس��تان همدان با جانشین فرمانده سپاه 

انصارالحسین )ع( همدان دیدار کردند.
در ای��ن دی��دار جانش��ین فرمان��ده س��پاه 
انصارالحس��ین )ع( هم��دان ضم��ن تاکی��د بر 
هم��کاری متقاب��ل ای��ن دو نه��اد، از خدمات 
هالل احمر در س��یل لرستان، زلزله کرمانشاه، 
غربالگ��ری و ارائ��ه خدمات به اف��راد کرونایی، 
اقدام��ات و فعالیت های پیش��گیرانه و مبارزه با 
ویروس منحوس کرون��ا و دیگر حوادث داخل 

استان تشکر و قدردانی کرد.
س��ردار مهدی فرجی بیان کرد: فعالیت در 
جمعیت هالل احمر و بس��یج، هر دو در جهت 
رضای خداون��د و ارائه خدمت به مردم و انجام 
اقدامات انسان دوس��تانه اس��ت ک��ه امیدواریم 
ب��ا همکاری متقابل این خدمت رس��انی به نحو 

احسن انجام شود.
او با اش��اره به اینکه آشنایی مردم با حوادث 
و ایجاد آمادگی، تاب آوری جامعه را باال می برد 
گفت: در جمعیت هالل احمر و بسیج نیرو های 
متعهد و توانمند با اهداف خدمت به انسان های 

نیازمند فعالیت می کنند.
جانش��ین فرمانده س��پاه انصارالحسین )ع( 
همدان ابراز امیدواری کرد در راستای همکاری 
متقاب��ل، در آین��ده نزدیک آم��وزش امدادی 
گردان های بسیج و سپاه توسط مربیان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر استان صورت گیرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان 
نیز با تشریح خدمات بشردوستانه این جمعیت 
در سال های اخیر اظهار کرد: خدمات جمعیت 
هالل احمر اس��تان به صورت ش��بانه روزی در 
پایگاه های بین ش��هری محور ه��ای مواصالتی 
اس��تان و در حوادث غیر مترقبه داخل و خارج 
اس��تان نظیر زلزله کرمانش��اه، س��یل لرستان، 

بیماری کرونا  انجام می گیرد.
علی س��نجربیگی با اشاره به اینکه جمعیت 
ه��الل احمر همواره به عن��وان معین دولت در 
انجام خدمات امداد و نجات بوده اس��ت گفت: 
این جمعی��ت در زمان جن��گ و در حوادث و 
بحران ه��ای طبیعی و انس��ان س��اخت با تمام 
وج��ود در خدم��ت نظام جمهوری اس��المی و 
م��ردم بوده و به ص��ورت داوطلبانه و مردم نهاد 
فعالیت ه��ای  از  اداره می ش��ود ک��ه بخش��ی 

حاکمیتی یعنی امداد و نجات را به عهده دارد.
او بی��ان کرد: فعالیت ای��ن جمعیت فقط به 
اینجا ختم نمی ش��ود و در حوزه های بهداشت 
و درم��ان، آموزش های عموم��ی و تخصصی و 
همگانی، برنامه های فرهنگی و در حوزه جوانان 
و داوطلبان و کمک ه��ای مومنانه فعالیت های 

چشمگیری داشته است.
این مسئول اضافه کرد: جمعیت هالل احمر، 
آم��وزش عموم مردم و ت��اب آوری جامعه را در 
قالب طرح های مختلف��ی همچون طرح خادم 
و طرح تاسیس خانه هالل در روستا ها درصدد 
ایج��اد آمادگی در عموم مردم و باال بردن توان 

تاب آوری آن ها است.
او یادآور ش��د:هالل احمر استان در راستای 
همکاری متقابل آمادگی کامل دارد گردان های 
امداد و نجات بس��یج و س��پاه را توسط مربیان 

امداد و نجات آموزش دهد.
س��نجربیگی ضمن ابراز امیدواری مبنی بر 
اینکه همکاری متقابل این دو نهاد و اس��تفاده 
از ظرفیت ها و امکانات طرفین منجر به پاس��خ 
مناس��ب، به موقع و سریع در حوادث احتمالی 
ش��ود خاطرنش��ان کرد: جمعیت ه��الل احمر 
اس��تان آمادگی خود، در زمینه انجام اقدامات 
عام المنفعه، بشردوس��تانه و آموزش امدادی و 

همکاری متقابل با سپاه استان را دارد.
علی سنجربگی در حاشیه اجرای این طرح با 
اشاره به تداوم اجرای طرح "آمران سالمت" در 
چهارمین روز اظهار کرد: ارائه نکات بهداشتی، 
توصیه بر رعایت پروتکل های بهداشتی، ترغیب 
استفاده از ماسک در محل های پرتردد و شلوغ 
و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و گروه های 

هنری، هوش��یاری بالغ بر 100 هزار نفر از هم 
اس��تانی ها را در پی داش��ته است که اگر حتی 
توانسته باشیم از آلوده شدن تعداد محدودی از 
مردم استان همدان پیشگیری کرده باشیم کار 

بزرگی را به انجام رسانده ایم.
وی در ادام��ه گفت: در چهار روز اول اجرای 
طرح "آمران سالمت" فعاالن طرح با حضور در 
محل های شلوغ و پرتردد و استفاده از حداکثر 
ظرفیت موجود نسبت به هوشیار کردن مردم و 

خدمت رسانی به آنها اقدام کرده اند.
مدیرعام��ل جمعی��ت ه��الل احمر اس��تان 
هم��دان بیان ک��رد: طی این م��دت 624 نفر 

روز از آم��ران س��المت در قال��ب 297 نفر روز 
از خواه��ران و 327 نف��ر روز از برادران به هم 

استانی ها خدمت رسانی کردند.
وی افزود: آمران سالمت در راستای اجرای 
ط��رح مذک��ور تعداد هف��ت ه��زار و 99 عدد 
ماس��ک در بین افراد فاقد ماسک توزیع و آنها 
را به اس��تفاده از ماسک ترغیب کرده و طریقه 

استفاده از ماسک را به آنها آموزش دادند.
س��نجربیگی تصریح کرد: اف��زون بر اینکه 
اعض��ای ط��رح آمران س��المت ب��ا حضور در 
پاس��اژها، ترمینال ه��ا، خیابان ه��ای ش��لوغ، 
توصیه ه��ای  و.....  اتوب��وس  ایس��تگاه های 
بهداش��تی را ارائ��ه و مق��دار 44 لیت��ر مواد 
ضدعفونی نیز در همین راس��تا مورد استفاده 

قرار گرفته اس��ت.
طرح "آمران س��المت" از  پنجم آبان ماه با 
هدف آگاه سازی و حساس سازی مردم نسبت 
به عواقب عدم استفاده از ماسک، شروع شده و 

تا 15 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

افتخاری دیگر برای شورای شهر و شهردار جوان

تشکیالت دبیرخانه کشوری شهرهای تاب آور در شهرداری همدان
عباس صوفی عصر دیروز با اعالم این خبر گفت: 
پیرو درخواست تشکیل دبیرخانه کشوری شهرهای 
تاب آور در ش��هرداری همدان از سوی شهرداری و 
مدیریت بحران اس��تان از س��ازمان مدیریت بحران 
کش��ور، در تاریخ 24 شهریور امسال، اسماعیل نجار 
رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور در نامه ای با 
ای��ن درخواس��ت موافقت کرد و ش��هرداری همدان 

دبیرخانه و مرکز شهرهای تاب آور کشور شد.
صوفی در این باره ادامه داد: اقدامات مؤثر همدان 
در حوزه های  مختلف مدیریت بحران اعم از اقدامات 
پژوهش��ی و اجرایی مانند: مهار سیل و نیز اقدامات 
مثبت یک سال گذشته شهرداری همدان زمینه ساز 

عهده داری این مسؤولیت بوده است.
ش��هردار همدان بیان کرد: از آنج��ا که اقدامات 
ش��هرداری هم��دان در زمینه مدیری��ت بحران در 
کش��ور نمونه بوده اس��ت واگذاری این مسؤولیت به 
شهرداری همدان به منظور انتقال تجارب تاب آوری 
به دیگر ش��هرهای کش��ور صورت پذیرفته اس��ت و 
هم��دان باید دان��ش خود را در زمین��ه تاب آوری با 

دیگر شهرهای کشور به اشتراک بگذارد.
وی بی��ان ک��رد: بر اس��اس ابالغی که از س��وی 
اس��ماعیل نج��ار رئیس س��ازمان مدیری��ت بحران 
کش��ور صادر ش��د و با حمایت و همکاری نهاد های 
دولتی از جمله اس��تانداری، مدیریت بحران اس��تان 
و نهاد های محلی از جمله ش��ورای شهر، شهرداری، 
معاونت خدمات شهری و ستاد پیشگیری و مدیریت 
بحران شهرداری همدان، شهرداری همدان دبیرخانه 

کشوری شهرهای تاب آور شد.
صوف��ی درباره دلیل عضویت هم��دان در پویش 
ش��هرهای ت��اب آور تصری��ح کرد: ب��ه منظور جذب 
مش��ارکت های  و  همفک��ری  و  مال��ی  کمک ه��ای 
ملی و بی��ن الملل��ی در زمان وقوع بح��ران، جذب 
سرمایه گذاری بیش��تر در شهر، به اشتراک گذاشتن 
ابزاره��ا، طرح ه��ای ابت��کاری محل��ی، مق��ررات و 
روش های ش��هر ها و کش��ورهای مختلف در کشور و 
جهان، به اش��تراک گذاش��تن آموزش، دسترسی به 
اطالعات، توسعه ش��اخص ها و اندازه گیری عملکرد 
و حرکت در مس��یر پیشرفت و به اشتراک گذاشتن 
تجربیات ب��رای افزایش تاب آوری ش��هرها، انطباق 
با اس��تاندارد ها و ش��یوه های بین المللی، به دس��ت 
آوردن چارچوب��ی کلی برای کاه��ش خطرپذیری و 
دستیابی به ش��یوه ها و ابزارهایی که در حال حاضر 
در شهرهای مختلف برای این منظور اجرا می شوند و 
در نهایت برای رسیدن به یک اتحاد قوی و مشارکت 
بین ش��هرهای کشور و جهان ش��هرداری همدان از 

سال 97 عضو پویش شهرهای تاب آور جهان شد.
ش��هردار همدان با بیان اینک��ه بیش از 4 هزار و 
300 ش��هر جهان عضو این پویش هس��تند، گفت: 
در راس��تای ارتقا تاب آوری س��ایر شهرهای استان 

از تاریخ 25 تیر س��ال 98 بر اس��اس اب��الغ معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار، شهرداری همدان 
به عنوان دبیرخانه شهرهای تاب آور استان همدان، 

فعالیت های خود را آغاز کرد.
وی اف��زود: به دنبال آن ب��ا توجه به اهمیت ارتقا 
سطح آگاهی شهرداران و نمایندگان مدیریت بحران 
در استان همدان در خصوص تاب آور سازی شهرها، 
شهر اللجین و نهاوند به عنوان پایلوت مرکز آموزشی 
انتخاب و تصویب آن توسط سازمان مدیریت بحران 

کشور برای اولین بارصورت گرفت.
شهردار همدان با اش��اره به کارگاه های آموزشی 
بسترس��ازی ت��اب آوری ب��ا حض��ور ش��هرداران و 
کارشناس��ان در 12 شهریور س��ال گذشته در شهر 
نهاون��د به عن��وان پایلوت مرکز آموزش ش��هر های 
جنوبی ش��امل مالیر، نهاوند، تویس��رکان، سرکان، 
س��امن، ازندریان، جوکار، فرس��نج، فیروزان، گیان، 
زنگن��ه، برزول و اسالمش��هر آق گل، بی��ان کرد: در 
تاریخ 13 ش��هریور س��ال 98 نیز در ش��هر اللجین 
به عنوان پایلوت مرکز آموزش ش��هرهای شمالی از 
جمله اس��دآباد، بهار، کبودرآهنگ، مریانج، اللجین، 
فامنی��ن، رزن، ق��روه، صالح آباد، قهاون��د، جورقان، 
ش��یرین س��و، گل تپه، دم��ق، مهاج��ران، آجین، و 

کرفس برگزار شد.
صوف��ی در توضیحات��ی مبن��ی ب��ر اقدامات در 
راس��تای اش��اعه تاب آوری بی��ان کرد: ب��ه منظور 
انتق��ال دانش فنی و پیاده س��ازی اصول تاب آوری 
نیز برای نخس��تین مرتبه، با استفاده از مدل ارزیابی 
تاب آورسازی شهری، استاندارد ارزیابی در شهر های 

همدان، نهاوند و اللجین انجام گرفت.
معاون خدمات ش��هری ش��هردار همدان نیز در 
این زمینه با تأکید بر اینکه بر اس��اس نتایج ارزیابی، 
اقدام��ات اصالحی نیز انجام گرفت، به دیگر اقدامات 
در این زمینه اش��اره کرد و افزود: شهرداری همدان 
در مس��یر دس��تیابی به جایگاه برت��ر در حوزه تاب 

آوری شهر و استان همدان، با بهره گیری از تجربه و 
نظرات مدیران، اندیشمندان و صاحب نظران علمی، 
متخصصان داخلی و خارجی که نقشی مؤثر در نیل 
به این مقصود ایفا می کن��د اولین همایش "همدان 
اس��تان تاب آور" را در تاریخ 10 دی ماه س��ال 98 
همراه با رونمایی کتاب "چگونه شهرها را تاب آور تر 
نماییم، دس��تنامه ای برای رهب��ران دولت محلی" و 
دستگاه ش��تاب نگاشت در مرکز همایش های قرآنی 
و بین المللی همدان با حضور مس��ؤوالن، اس��اتید و 

دانش پژوهان برگزار شد.
وحید عل��ی ضمیر درباره ارتقا س��امانه واحد در 
مدیریت بحران و تاب آوری شهری شهرهای استان 
همدان، بیان کرد: جمع آوری ساختار ستاد مدیریت 
بح��ران مطابق با دس��تورالعمل تش��کیل " س��تاد 
مدیری��ت بحران در ش��هرداری ها" و اطالعات مورد 
نیاز به همراه نقشه های وضع موجود و جامع شهر ها 
برای تهی��ه بانک اطالعات��ی جامع و ب��ه دنبال آن 
ارزیابی و تحلیل های مورد نیاز مطابق با فرآیندهای 
در نظر گرفته شده نیز در استان صورت گرفته است.

وی با برش��مردن اه��داف و برنامه های دبیرخانه 
کشوری ش��هرهای تاب  آور ابراز کرد: این دبیرخانه 
س��عی دارد با هدف انتقال تجربی��ات، دانش فنی و 
ترویج فرهنگ تاب آوری شهری در تمامی شهر های 
کش��ور در راس��تای انجام فعالیت های مرتبط با تاب 
آوری ب��ر اس��اس اصول علم��ی و مستندس��ازی و 
اقدامات منسجم فعالیت خود را آغاز کند که تاکنون 
به ص��ورت عملیاتی و اجرایی در کش��ور های دیگر 

سابقه ظهور و اجرا نداشته است.
عل��ی ضمیر با تکیه بر ن��وآوری در زمینه ارتقای 
ت��اب آوری و انتق��ال دانش در این زمینه به س��ایر 
شهرهای کش��ور ابراز کرد: امیدواریم بعد از راستی 
آزمای��ی توس��ط دفتر کاه��ش خطرپذی��ری بحران 
س��ازمان ملل، اقدامات این دبیرخانه به عنوان مدل 

اجرایی تاب آوری فراگیر معرفی شود.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
نیز در این مراس��م از شهیده گلنار قیامتی به عنوان یکی 
از بهترین کارکنان بیمارس��تان فاطمیه همدان یاد کرد و 
گفت: کار مدافعان سالمت به مثابه دفاع از مرزهای کشور 

در دوران دفاع مقدس است.

س��ردار »مهدی فرجی« اف��زود: اگ��ر در دوران دفاع 
مقدس سنگری وجود داش��ت، اینک مدافعان سالمت از 
این سنگر هم بی بهره هستند و هر لحظه در مسیر مقابله 
ب��ا این بیم��اری و نجات جان بیماران ب��ا خطراتی جدی 

مواجه می شوند.

پاییز و خزان فصل خیال انگیز و رویاپرور
عبدالعلی معظمی

پایی��ز فصلی حزین و غمی��ن و در عین حال متین، خیال انگیز و رویاپرورس��ت که 
الهام بخش ش��اعران و هنرمندان می باشد. ریزش برگ های زرد و خشکیده درختان و 
وزش نسیم مالیم خبر از فرا رسیدن فصل پاییز و خزان می دهد اصوالً سرآغاز هر یک 
از فصل های چهارگانه س��ال در میهن ما با تغییر درجه گرمای هوا و ساعات شبانه روز 
و دیگر تغییرات و دگرگونی های جوی و حتی اجتماعی همراه اس��ت که در این میان 

با آغاز فصل پاییز چهره همه چیز در طبیعت و جامعه تغییر می یابد. 
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كمبوددرآمد
عاملاصلیكتمان

بیماریكرونا

گالیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا همدان از برخی مسئوالن
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وزیرراهوشهرسازی:

خط آهن همدان-سنندج سال 
آینده بهره برداری می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی خط آهن 
همدان-سنندج به طول 150 کیلومتر از امروز آغاز شد 
و پیش بینی می شود تا تابستان سال 1400 بهره برداری 

شود.
محمد اسالمی در حاشیه آیین ریل گذاری راه آهن 
همدان- سنندج در جمع خبرنگاران افزود: هفت برنامه 
اجرایی در حوزه ریلی در دس��ت اقدام است که با تالش 
ش��بانه روزی تالش می شود تا پایان دولت دوازدهم به 

بهره برداری برسند.
وی با اش��اره به تاکی��د رییس جمهوری درخصوص 
توس��عه صنعت و خطوط ریلی کش��ور اظهار داشت: بر 
اس��اس وعده رییس جمهوری برای اتصال پنج اس��تان 
به خطوط ریلی این کار انجام و در س��ال های 1397 و 

1398 این استان ها به ریل متصل شدند.
اس��المی خاطر نش��ان کرد: اجرای طرح خط آهن 
همدان-سنندج و همچنین همدان-مالیر به سرعت در 
دست ساخت است تا هرچه سریع تر راه آهن غرب کشور 

تکمیل شود.
وی با اش��اره با اینکه راه آهن به خوبی مورد استقبال 
مردم قرار گرفته اس��ت، عنوان ک��رد: میزان بار جابه جا 
شده توسط راه آهن در سال 1398 نسبت  به سال قبل از 

آن 25 درصد افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود: در بنادر هم از ابتدای 
س��ال جاری، جابه جایی ریلی بار ب��ه صورت تقریبی 2 
برابر افزایش داش��ته است به طوری که در سال گذشته 
توانستیم جابه جایی 50 میلیون تن بار را در بنادر تجربه 

کنیم.
وی اضافه کرد: اتصال راه آهن به کشورهای همسایه 
و گس��ترش خطوط ترانزیتی برای ایران اهمیت زیادی 

دارد.
اس��المی افزود: در همین چارچ��وب تا آخر آبان ماه، 
راه آهن ایران به افغانس��تان بهره برداری می ش��ود و در 
این زمینه طرح راه آهن خواف-هرات یک خط ریلی مهم 
برای تبادالت منطقه ای است؛ این ایده برای اتصال سایر 

مناطق به کشورهای همسایه دنبال می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: موضوع مهم در راه آهن 
این اس��ت که در بحث زیرساخت، لکوموتیو و واگن، از 

همه ظرفیت های ساخت داخل بهره برده شده است.
وی ادام��ه داد: تمام تالش ما این اس��ت که در این 
زمینه هیچ وابستگی وجود نداشته باشد تا ایران به قطب 
صنعت ریلی منطقه تبدیل ش��ود و صنعتگران کش��ور 
با س��هم داش��تن از بازارهای جهانی، در اقتصاد کشور 

تاثیرگذار باشند.
اسالمی با اشاره به اینکه مطالعات خط ریلی سنندج-
باشماق در دس��تور کار قرار گرفته است، ادامه داد: این 
خط ریلی در مرحله مطالعات اولیه است؛ در این زمینه 
مذاکرات مقدماتی با کش��ور عراق انجام شده و این خط 
ریلی نیز در ادامه اتصال مناطق مختلف کشور از طریق 

ریل به کشورهای همسایه در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به تمرکز وزارت راه و شهرس��ازی 
درخص��وص توس��عه و تمرکز ب��ر تبادالت تج��اری با 
کش��ورهای همس��ایه، همه طرح ها در این زمینه برای 
گسترش روابط دوس��ویه در خصوص اتصاالت مرزی و 

بین المللی اهمیت دارد.
محمد اس��المی بعد از ش��روع عملیات ریل گذاری 
مکانیک��ی راه آهن هم��دان - س��نندج)قطعه یک( در 
محدوده ش��هر همدان و بازدید هوای��ی از منطقه پنج 
کریدور)پنج قصاب خان( مس��تقیم با بالگرد عازم شهر 

سقز در استان کردستان  شد.
راه آه��ن همدان-س��نندج به ط��ول تقریبی 150 
کیلومتر به عنوان بخش��ی از طرح ملی ساخت راه آهن 
تهران - همدان - سنندج است که بخش تهران - همدان 
آن در سال 1396 با حضور رییس جمهوری بهره برداری 
شد و به زودی سنندج به عنوان بیست و سومین مرکز 

استان به شبکه ریلی کشور متصل می شود.
مسیر خط ریلی همدان - سنندج با گذر از شهرهای 
بهار، اللجین، قروه و دهگالن به ایستگاه راه آهن سنندج 

منتهی می شود.

وعده
محدودیتهاییکماههبهروایترئیسستادکرونایاستان

اصناف برای سالمت مردم پای کار بیایند
س��ید س��عید ش��اهرخی ب��ا بی��ان اینکه 
محدودی��ت فعالیت کلیه کس��به و اصناف تا 
س��اعت 18 به مدت یک ماه در 10 شهرستان 
اس��تان همدان اجرا می ش��ود گف��ت: رعایت 
پروتکل ها یک الزام قانونی اس��ت و کس��انی 
ک��ه رعایت نکنن��د به مراج��ع قضایی معرفی 

می شوند.
هم��دان  اس��تاندار  ش��اهرخی،  س��عید 
در جلس��ه س��تاد مدیری��ت کرونا اس��تان 
همدان گفت: کلیه کس��به و اصناف در 10 
شهرس��تان به مدت یک ماه تا س��اعت 18 
فعالیت می کنند و بر اس��اس مصوبه س��تاد 
ملی و اس��تانی از کسی که قانون را رعایت 
نکن��د به مراج��ع قضایی معرفی می ش��ود 
)به اس��تثناء اصنافی که در تامین مایحتاج 

مردم فعالیت دارند(.
وی عن��وان کرد: س��ازمان صمت و اصناف 

موظف هستند که این طرح را به صورت کامل 
اج��را کنند و هی��چ کوتاهی در ع��دم اجرای 

مصوبات پذیرفتنی نیست.
اس��تاندار همدان اظهار کرد: دورهمی های 
خانوادگ��ی یک��ی از علت های اصل��ی ابتال به 
کروناس��ت که نیاز اس��ت مردم در این زمینه 

رعایت اصول بهداشتی را داشته باشند.
وی بی��ان کرد: در همه ش��هرهای اس��تان 
محدودی��ت ه��ای ترافیکی و رف��ت و آمد در 
مکان های با ازدحام جمعیت اجرا ش��ود و در 
شهر همدان در منطقه گنج نامه، بلوار و پارک 

ها محدودیت هایی ایجادشود.
ش��اهرخی در پایان گفت: کسانی که باعث 
برگزاری تجمعات هس��تند ب��ه مراجع قضایی 
معرفی می ش��وند و برگزاری هر گونه مراسم 
عروس��ی، عزا و همایش ها و مسابقات ورزشی 

ممنوع است.

مدافعان بی سنگر
شهیدان راه سالمت

جانش��ین فرمانده س��پاه انصارالحس��ین)ع( استان 
همدان نیز در این مراس��م از ش��هیده گلنار قیامتی به 
عنوان یک��ی از بهترین کارکنان بیمارس��تان فاطمیه 
همدان یاد کرد و گفت: کار مدافعان س��المت به مثابه 

دفاع از مرزهای کشور در دوران دفاع مقدس است.
س��ردار »مهدی فرجی« اف��زود: اگر در دوران دفاع 
مقدس س��نگری وجود داشت، اینک مدافعان سالمت 
از این س��نگر هم بی بهره هستند و هر لحظه در مسیر 
مقابل��ه با این بیماری و نجات جان بیماران با خطراتی 

جدی مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بیمارستان ها خط 
مقدم این مبارزه هستند که جایگزینی ندارد و این در 
حالیس��ت که در دوران دفاع مقدس اگر افراد ش��هید 
می ش��دند نیروهای گردان دیگری به کمک می آمدند 
که امروز و در این ش��رایط جایگزین��ی برای مدافعان 

سالمت وجود ندارد.
س��ردار فرجی اظهار داش��ت: ضمن تعظیم به مقام 
واال و ش��امخ شهدای سالمت از عموم مردم درخواست 
می کنی��م با رعایت پروتکل های بهداش��تی یار و یاور 
کادر درمانی باش��ند چراکه این عزیزان س��رمایه های 

ارزشمند نظام و کشور هستند.
مرحوم��ه »گلن��ار قیامتی« کمک بهیار 58 س��اله 
پ��س از 28 س��ال خدمت صادقانه در مرکز آموزش��ی 
درمان��ی فاطمیه، ب��ه علت ابتال به بیم��اری کرونا روز 

گذشته)یکشنبه( به دیدار حق شتافت. 
مراسم تشییع پیکر این شهیده مدافع حرم با حضور 
جمعی از شهروندان و کارکنان بخش های بیمارستانی 

همدان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
پی��ش از این نیز »س��یده زهرا موس��وی ارفع« بهیار 
بیمارس��تان س��ینا پس از ابتال به بیماری کرونا آسمانی 
و نامش به عنوان اولین ش��هید س��المت استان همدان 

ماندگار شد.

شاید تا یکی دو هفته آینده 
4 طرح مهم برای حمایت از

معیشت مردم
سخنگوی دولت از پیگیری حداقل چهار طرح مهم 
ب��رای حمایت از معیش��ت مردم در دول��ت خبر داد و 
گفت: بخش��ی از این طرح ها در قال��ب بودجه 1400 
و بخش��ی هم که در بودجه امسال قابلیت اجرا دارد را 

پیگیری می کنیم.
 علی ربیعی در گفتگو با ش��بکه خبر، با اش��اره به 
اقدام��ات دولت برای کم کردن فش��ار زندگی مردم 
گفت: در جلس��ات س��تاد اقتصادی دولت در زمینه 
کنترل قیمت ها، س��هولت کار تجاری و سیاست های 
پول��ی و مال��ی تصمیمات جدیدتری گرفته ش��ده و 
ب��رای کمک به دهک های پایین برنامه ریزی صورت 

گرفته اس��ت .
وی ابراز امیدواری ک��رد که تا یکی دو هفته آینده 

این برنامه ها عملیاتی شوند.

خبر

به گفته مسؤالن صنعت و معدن: 

احتکار خانگی مشکلی اصلی بازار
توزیعروغندرفروشگاههایزنجیرهای

رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
همدان با اش��اره به تاکید دولت و بانک مرکزی 
ب��رای بازگش��ت تعه��دات ارزی گف��ت: فعاالن 
اقتصادی استان به این قانون تمکین کرده و در 

این راستا شتاب کنند.
حمیدرضا متین در کارگروه توسعه صادرات 
استان همدان اظهار داشت: میانگین کشوری در 
پرداخت تعهد ارزی 68 درصد اس��ت که استان 

همدان از این رقم پایین تر است.
او ب��ا بیان اینکه 84 نف��ر از فعاالن اقتصادی 
هنوز برای تعه��د ارزی خود هیچ اقدامی نکرده 
و مبل��غ پرداخت��ی آنها صفر اس��ت تاکید کرد: 
بازرگانان و صادرکنندگان برای پرداخت تعهدات 
ارزی خود تالش کنند تا آسیبی به کسب و کار 
آنها وارد نش��ود. رییس س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت همدان گف��ت: 119 فقره از صاحبان 
کارت ه��ای بازرگان��ی در م��رز در حالت تعلیق 
هس��تند که باید برای پرداخت تعهد ارزی خود 
تالش کنند. متین افزود: تاکنون کارت بازرگانی 
46 واحد اقتصادی استان تعلیق شده و مبلغ 35 
میلیون یورو تعهد ارزی دارند که باید به چرخه 

اقتصادی بازگردانند.
او با قدردانی از واحدهای تولیدی و صادراتی 
اس��تان که به تعهد ارزی عم��ل کرده اند گفت: 
بقیه نیز باید تعامل کرده و این موضوع را جدی 

بگیرند تا دچار مشکل نشوند.
رییس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
همدان با اشاره به معافیت تولید و صادرکنندگان 
کش��مش از تعه��د ارزی خاطر نش��ان کرد: این 
تمهیدات در راس��تای حمای��ت از فعاالن بخش 

کشاورزی اندیشیده شده است.
به گفته متین افزون بر پنج هزار صادرکننده 
در سطح کشور 35 میلیارد یورو تعهد ارزی خود 

را به چرخه اقتصادی بازگردانده اند.
معاون امور معادن س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت هم��دان از افزای��ش 83 درصدی 
ظرفیت اس��تخراج معادن اس��تان خبر داد و 
گفت: در 2 س��ال اخی��ر چهار میلیون و 600 
هزار ت��ن ب��ه تولی��دات معدنی ای��ن منطقه 

اضافه شده اس��ت.
محمد خاک��ی اظهار داش��ت: در مجموع 66 
معدن استان شامل سنگ آهن، سرب، دولومیت، 
فلدسپات، آندالوزیت، تراورتن، مرمریت، گرانیت 
مش��کی، پوکه معدنی، گچ، آهک صنعتی، الشه 
س��اختمانی، س��یلیس و  شن و ماس��ه افزایش 

ظرفیت استخراج داشته اند. 

او گفت: ظرفیت اولیه این معادن پنج میلیارد 
و 548 میلی��ون و 603 تُن بود که در حال حاضر 
به 10 میلیارد و 159 میلیون و 856 تن رس��یده 

است.  
معاون امور معادن س��ازمان صنعت، معدن و 
تج��ارت همدان با بیان اینک��ه 80 درصد معادن 
اس��تان مجهز به واحد فرآوری هس��تند افزود: به 
معادنی که نیاز به فرآوری داشته باشند مجوزهای 

الزم داده می شود.  
خاک��ی با اش��اره به توس��عه صنای��ع معدنی 
فروس��یلیس، اس��تحصال منیزی��م از دولومیت، 
کنس��تانتره آهن و گندله س��ازی تاکی��د کرد: با 
راه اندازی این صنایع به دنبال ایجاد ارزش افزوده 

و جلوگیری از خام فروشی معادن هستیم. 
او همچنی��ن از افزای��ش چش��مگیر حقوق 
دولتی در سال جاری خبر داد و گفت: در 6 ماه 
نخست امسال 12 میلیارد و 200 میلیون تومان 
حق��وق دولت��ی از معادن دریافت و به حس��اب 
خزانه کشور واریز شده که این میزان در 12 ماه 
سال گذش��ته 11 میلیارد و 800 میلیون تومان 

بوده است.  
به گفته خاکی این افزایش ناشی از رشد تولید 

سنگهای معدنی در استان است.  
معاون امور معادن س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان با اش��اره به اشتغال 2 هزار و 400 
نفر در بخش معدن اس��تان خاطرنش��ان کرد: با 
فعالس��ازی معادن راکد یک ه��زار و 200 نفر به 

جمع شاغالن افزوده می شود. 
او ی��ادآوری ک��رد: از 280 مع��دن موجود در 

اس��تان هم��دان 120 م��ورد در عرص��ه مصالح 
س��اختمانی، س��نگ تزئینی، س��نگهای فلزی و 
غیر فلزی غیرفعال هس��تند که بازگشت آن ها به 

چرخه تولید در دستور کار قرار گرفته است.  
خاکی گفت: از سال گذشته تاکنون 20 معدن 
راکد با حمایت دولت فعال شده و مشغول تولید 
هس��تند و رفع موانع و مش��کالت بقی��ه معادن 

تعطیل هم ادامه دارد.  

معاون امور معادن س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان تاکید کرد: طبق مصوبه ش��ورای 
عالی معادن در صورت بی میلی بهره برداران برای 
فعالس��ازی معادنی که در اختی��ار دارند، ازآن ها 
س��لب اختیار ش��ده و به متقاضیان جدید واجد 

شرایط واگذار می شود.  
هم��دان ح��دود 2 میلیارد ت��ن از ذخیره 60 

میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت هم��دان با بیان اینکه در یک مدت کوتاه 
تامین مواد اولیه کارخانجات روغن نباتی با تاخیر 
مواجه ش��د و در حال حاضر مش��کل واردات این 
مواد حل ش��ده است گفت: کمبودی در کاالهای 
اساسی وجود ندارد و نیاز به احتکار خانگی نیست.
آقای��ار فراش��ی با بی��ان اینک��ه در یک مدت 
کوتاه تامین مواد اولی��ه کارخانجات روغن نباتی 
با تاخیر مواجه ش��د اظهار ک��رد: در حال حاضر 
مشکل واردات این مواد اولیه حل شده و در حال 

تامین است.
وی با اشاره به اینکه سهمیه کافی برای استان 
و البته کش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت افزود: 
کمبود مواد اولیه کارخانجات روغن جبران ش��ده 
و ظ��رف چند روز آینده وضعی��ت به حالت قبل 
بازمی گردد و روغن به میزان کافی در بازار عرضه 

می شود.
مع��اون ام��ور بازرگان��ی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت هم��دان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه کمبود مواد اولیه تحت تاثیر مش��کل 
واردات رخ داده ب��ود و  ام��روز هیچ کمبودی 
در زمین��ه مواد مورد نی��از تولید روغن وجود 
ن��دارد، از همی��ن رو احتکارکنن��دگان چه در 
س��طح احتکار خانگی و چه در سطح گسترده 

قطعا متضرر خواهند ش��د.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کارخانجات 
روغن نباتی در تالش هس��تند تا هر چه سریعتر 
س��همیه روغن استان و شهرستانها را وارد چرخه 
بازار کنند ادامه داد: مردم استان اطمینان داشته 
باش��ند به میزان کافی روغن در دسترس است و 
ظرف چند روز آین��ده کمبود در بازار نیز جبران 

خواهد شد.
فراشی در ادامه س��خنانش اشاره کرد: شوک 
وارد ش��ده به بازار روغن متاث��ر از افزایش قیمت 
نبوده بلکه تنها روند آزادسازی مقادیر زیادی مواد 
اولیه در گمرک دچار مشکل شده بود که در حال 

حاضر حل شده است.
وی یادآور ش��د: م��ردم بدانند برن��ج در انواع 
مختلف، قند و ش��کر و دیگر کاالهای اساسی به 
میزان کافی در دس��ترس مردم قرار دارد و هیچ 

نوع کمبود کاالیی وجود ندارد.
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان  در پایان خاطرنشان کرد: ذخیره 
کش��ور و اس��تان از نظر مواد غذایی تدارک دیده 
ش��ده و نیازی ب��ه خرید انبوه و احت��کار خانگی 

کاالهای اساسی نیست.

گالیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان از برخی مسئوالن

کمبود درآمد، عامل اصلی کتمان بیماری کرونا
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ابن سینا همدان 
گف��ت: به دنبال مبتال ش��دن به کرونا و اس��تفاده از 
اس��تعالجی، میزان حقوق دارندگان بیمه، یک سوم 
کاهش می یابد و این امر عاملی برای کتمان بیماری 

و حضور افراد در سرکار شده است.
رش��ید حیدری مقدم در ستاد اس��تانی مقابله با 
کرونا اظهار داشت: یکی از اتفاق های بد در سیستم 
اداری پنهان کردن ابتال به کرونا است بیشتر افرادی 
که تست کرونای آنها مثبت می شود به علت کاهش 

حقوق این موضوع را کتمان می کنند.
وی اظهار داشت: یکی از ضرورت ها برای بیماران 
کرونایی قرنطینه خانگی است اما پایین آمدن حقوق 
به خاطر اس��تفاده از اس��تعالجی و حضور نیافتن در 
س��رکار به ویژه برای افراد دارای قسط و قرض سبب 

کتمان بیماری شده است.
وی اضافه ک��رد: این موضوع تنها مختص همدان 
نبوده بلکه یک مس��اله ملی اس��ت و ب��رای رفع آن 
س��ازمان تامین اجتماعی یا دیگر نهادهای مس��وول 

باید فکر چاره باشند.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ابن سینا همدان 
بی��ان کرد: از ابت��دای اپیدمی کرونا ت��ا ظهر جمعه 
16 هزار و 307 مورد بیمار بس��تری و سرپایی کرونا 

داشته ایم.
حیدری مقدم گفت: روز گذشته 114 مورد مثبت 
بیمار بس��تری و 228 بیمار سرپایی کرونایی داشته 
ایم که این امر موید مناس��ب نبودن وضعیت همدان 

از نظر ابتال به کرونا است.
وی ادامه داد: پنج هزار تن از بیماران بس��تری در 

بیمارستان ها بهبود یافتند اما 866 تن جان باختند 
و در 24 س��اعت گذشته 15 مرگ مثبت و سه مورد 

مرگ مشکوک کرونا داشته ایم.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی همدان ادامه داد: 
با توجه به س��یر صع��ودی بیماری، در 24 س��اعت 
گذش��ته س��ه بخش به بیمارس��تان ها اضافه شد که 
شامل سه بخش در بیمارستان بعثت و یک بخش در 
بیمارستان قلب اس��ت و به زودی یک بخش هم در 

بیمارستان شهید قدوسی نهاوند راه اندازی می شود.
حی��دری مقدم با بیان اینکه س��یر بیماری رو به 
جلو و پیش رونده است افزود: کمبود فضای فیزیکی 
و نیروی انس��انی کافی عمده مش��کل علوم پزشکی 
اس��ت و در صورت تداوم افزای��ش مبتالیان به کرونا 

دچار بحران در این 2 حوزه می شویم.
وی گف��ت: ی��ک هزار و 660 تن پرس��نل و کادر 
س��المت از ابت��دای اپیدم��ی کرونا تاکن��ون به این 
ویروس مبتال و همچنین 2 تن از فوق تخصص های 
بخش »آی.سی.یو« به همراه همه اعضای خانواده به 

این بیماری مبتال شدند.
رییس دانش��گاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: از 
ابتدا همه گیری کرونا تاکنون 70 درصد جمعیت آلوده 

و مرگ ناشی از کرونا مربوط به جوامع شهری و کمتر 
از 30 درصد مناطق روستایی بوده است که این موید 

تاثیر تراکم جمعیت در شیوع این بیماری است.
حیدری مقدم بیان کرد: در پیک نخست اپیدمی 
کرون��ا حداکثر بیمار بس��تری به 400 تن و در پیک 

دوم به 612 رسید و در پیک سوم از 960 بیمار عبور 
کردیم که امید می رود این عدد نزولی شود.

وی اظهار داش��ت: 52 درصد از بیماران بس��تری 
در بیمارس��تان ها و  بیماران سرپایی آلوده به کرونا 
س��ابقه شرکت در مهمانی، عروس��ی و ختم داشتند 

همچنین س��هم تماس های درون خان��واده در بروز 
کرونا 37 درصد و مسافرت ها 4.3 درصد بوده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: میزان 
مبتالیان کادر اداری به کرونا به شدت رو به افزایش 
است که باید به آن توجه داشت و در 2 هفته گذشته 

16 طغیان بیماری به ویژه در شهرها داشته ایم.
حی��دری مقدم یادآوری کرد: ش��اخص س��رایت 
پذیری در همدان به زیر یک کاهش یافته بود که به 
دنبال ش��یوع بیماری این شاخص در استان همدان 

به 1.25 رسیده است.
وی با بیان اینکه آم��ار مرگ و میر رو به افزایش 
است توضیح داد: میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 
کرونا در پیک نخس��ت چهار نفر در روز و پیک دوم 
هش��ت نفر  در روز بود که در پیک سوم به 12 مورد 

مرگ در روز رسیده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه 
13.4 درصد مرگ های اس��تان ناش��ی از کرونا است 
ادام��ه داد: 45 درصد مش��اغل و جمعیت همدان به 

شیوه نامه های بهداشتی توجهی ندارند
حیدری مقدم پیش��نهاد داد: نظارت مس��تمر به 
تجمع های بیش از 10 نفر به ویژه در مراسم تدفین، 

ادامه فعالیت رس��توران ها و اغذیه فروش��ی ها تنها 
به ص��ورت بیرون ب��ر، تعطیلی پارک ه��ای عمومی، 
توق��ف نک��ردن خودروها در حاش��یه ای��ن پارک ها، 
ت��داوم دورکاری و کاهش می��زان کارمندان، الزام به 
کار گیری رابط فاصله گذاری در ساختمان پزشکان، 
کلینیک ها و پاس��اژها و اس��تفاده از ظرفیت س��تاد 
مردم��ی و اس��تفاده از فضای دیجیتال ب��رای انجام 

فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اس��تانداری همدان 
نیز گفت: از 14 روز استعالجی پیش بینی شده برای 
بیماران کرونایی س��ه روز حقوق از س��وی دس��تگاه 
مربوط��ه و 11 روز حقوق از س��وی س��ازمان تامین 

اجتماعی به بیمار پرداخت می شود.
مه��رداد نادری فر افزود: تامین اجتماعی بابت 11 
روز حق��وق پرداختی به بیمار حق بیمه را نیز کس��ر 
می کن��د و این اقدام حتی در صورت بیمار نش��دن 

فرد، توسط دستگاه مربوطه صورت می گیرد.
وی اضاف��ه کرد: افراد تص��ور می کنند که حقوق 
آنها کم می ش��ود در حالیکه ب��ه میزان حق بیمه از 
حق��وق 11 روز باقی مانده کس��ر کرده و مابقی را به 
بیمار پرداخت  می کند و در صورتی که فرد در نوبت 
دوم به کرونا مبتال شود تامین اجتماعی به جای 11 

روز حقوق 14 روز را پرداخت می کند.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی همدان در پاسخ 
به توضیحات ارائه ش��ده توس��ط مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی اس��تانداری اظهار داش��ت: مه��م دریافتی 
حق��وق افراد اس��ت، وقتی این رقم یک س��وم به هر 
عنوان کاهش می یابد در پنهان کاری تاثیر می گذارد.
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افزایش درآمد خانواده ها اولویت ماست

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
هم��دان گف��ت: از ابت��دای تصوی��ب قانون 
س��امان دهی و حمای��ت از مش��اغل خانگی 
تع��داد 22 ه��زار و 571 فقره مج��وز برای 
بانوان این اس��تان صادر ش��ده است و تعداد 
11 هزار و 580 نفر از تس��هیالت این حوزه 

بهره مند شدند.
احمد توصیفیان افزود: بر اس��اس اهمیت 
س��امان دهی و حمایت از مش��اغل خانگی و 
خوداش��تغالی زنان، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرس��اله منابع قرض الحسنه ای با 
هم��کاری بانک مرکزی به منظور پرداخت و 

حمایت مالی از این مشاغل ارائه می دهد.
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان همدان خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
اینکه حدود نیمی از جمعیت استان را زنان 
تشکیل می دهند، مش��ارکت اقتصادی زنان 

نسبت به مردان کمتر است.

توصیفیان، با اش��اره به وضعیت اقتصادی 
و معیش��تی خانواره��ا و افزای��ش قیمت در 
بخش ه��ای مختلف، ادام��ه داد: امروز بیش 
از ه��ر زمان دیگری حضور زن��ان در عرصه 
اش��تغال امری طبیعی و ت��ا حدی ضروری 
ش��ده و با افزایش تمایل زنان ب��ه کار، نرخ 
اش��تغال و بیکاری آنها بیش از گذشته مورد 
توج��ه ق��رار گرفته ک��ه با این وج��ود زنان 
کمتر از یک پنجم نیروی کار ایران را ش��امل 

می شوند.
وی با بی��ان اینکه اش��تغال خانگی زنان 
ام��روزه بی��ش از گذش��ته م��ورد تأکی��د و 
توجه اس��ت، اب��راز امیدواری ک��رد: با ورود 
دستگاه های حمایتی و نهادهای مختلف در 
راستای توسعه مشاغل خانگی شاهد نهادینه 
شدن س��هم این مش��اغل در اقتصاد کشور 

به ویژه در سال »جهش تولید« باشیم.
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 

استان همدان با اشاره به اینکه برای توسعه 
اقتصادی نیازمند کار جمعی، سختکوش��ی، 
پش��تکار، مس��وولیت پذی��ری اجتماع��ی و 
تقویت سرمایه انس��انی و اجتماعی هستیم، 
بر لزوم توجه مدیران و مس��ووالن استانی بر 
هدایت متقاضیان اش��تغال به سمت اجرای 
طرح های کوچک اقتصادی و خوداش��تغالی 

تاکید کرد.
توصیفیان با تأکید بر اینکه در س��الهای 
اخیر ش��اهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 
زن��ان و کاهش نرخ بیکاری آنان در اس��تان 
بودی��م، افزود: در س��ال 96 نرخ مش��ارکت 
زنان 15 درصد و نرخ بیکاری آنها نیز 5.11 

درصد بوده است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر هم��کاری ب��ا جهاد 
دانش��گاهی در س��امان دهی و حمای��ت از 
مشاغل خانگی و خوداش��تغالی زنان به ویژه 
زنان سرپرس��ت خانوار، اظهار داش��ت: طرح 

ملی توس��عه مش��اغل خانگی توس��ط جهاد 
دانش��گاهی درحال اجرا است و اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر یا کارفرما 
در اج��رای این طرح حضور دارد و به منظور 
اجرای هرچه بهتر طرح باید زمینه س��ازی و 
ایجاد ارتباط و اتصال دستگاه های اجرایی با 

جهاد دانشگاهی فراهم شود.
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان همدان با بیان اینکه از حدود 105 
هزار نفر جمعیت ش��اغل زنان در استان 40 
درصد شاغالن دارای خوداشتغالی و مشاغل 
ُخرد هس��تند، ادامه داد: جهاد دانشگاهی با 
ارائ��ه آموزش های الزم به حدود 180 نفر از 
زنان سرپرست خانوار و با روش های نوین در 
کارآفرینی زنان نیازمند شغل، در توسعه این 

طرح موثر بوده است.
توصیفی��ان اج��رای ط��رح الگ��وی نوین 
توسعۀ مشاغل خانگی با شناسایی ظرفیت ها 

و مزیت های اس��تان را باع��ث اتصال به بازار 
دانس��ت و عنوان کرد: بر این اساس هرساله 
در مح��ل نمایش��گاه های دائمی نمایش��گاه 
ف��روش محصوالت مش��اغل خانگ��ی بانوان 

برگزار می شود.
را  ای��ن ط��رح  اج��رای  از  وی، ه��دف 
ایج��اد و تثبیت اش��تغال از طریق توس��عه 
کسب وکارهای خانگی با تأکید بر شناسایی 
توانمندس��ازی  فرصت ه��ا،  و  مزیت ه��ا 
متقاضی��ان و اتصال به ب��ازار فروش، عنوان 
کرد و افزود: در طرح ملی توس��عه مشاغل 
خانگی شناس��ایی پتانس��یل ها و مزیت های 
کیف��ی و رقابت��ی مناطق از ن��کات مهم و 

کلیدی است.
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان همدان ی��ادآور ش��د: در اجرای این 
توانمندس��ازی،  برنامه هایی همچون  ط��رح 
مه��ارت آم��وزی، تجربه ان��دوزی، هدایت و 
مش��اوره، راه ان��دازی و تثبی��ت فعالیت های 
اقتص��ادی، توجه به مزیت ه��ای منطقه ای و 
آش��نایی با مدل های کسب وکار پیش بینی 

شده است. 
توصیفی��ان اع��الم کرد: ش��بکه س��ازی، 
زنجی��ره ارزش، اتصال به برنده��ا، منجر به 
بهبود فرآیند تولید و رش��د مشاغل خانگی 
می ش��ود که در آش��نایی با مدل های کسب 

وکار درنظر گرفته شده است.
وی شناس��ایی و معرفی افراد توانمند در 
حوزه مش��اغل خانگ��ی را از دیگر نکات در 
اج��رای بهتر طرح توس��عه مش��اغل خانگی 
برش��مرد و یادآور ش��د: ارزیابی متقاضیان، 
تناسب آموزش ها و مش��اوره ها با رشته های 
دارای مزی��ت و توج��ه به ایج��اد گروه ها و 
ش��بکه های مجازی نیز به اج��رای بهتر این 

طرح کمک می کند. 
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��تان همدان، نرخ بیکاری استان در سال 
گذش��ته را 4.7 درصد و ن��رخ بیکاری زنان 
را 5.6 درص��د اعالم کرد و افزود: در کاهش 
نرخ بیکاری زنان نیازمند اراده جدی دولت و 

مدیریت امور بانوان استانداری هستیم.
قانون س��امان دهی و حمایت از مش��اغل 

خانگی در سال 89 تصویب شد.

ریزشمخاطب
دررسانهملی

از آنج��ا که صدا و س��یما برنامه های جذابی 
ب��رای ارائه ب��ه مخاطب خود ندارد ش��اهد باز 
پخش س��ریال های قدیمی هستیم. اما نکته ای 
که وجود دارد این اس��ت که در باز پخش آن ها 
با سانس��ور های عجیبی روبرو هس��تیم که در 
زمان گذش��ته آن قس��مت های سانس��ور شده 
نش��ان داده می ش��د. به نظرم صدا و س��یما از 
ابت��دا کاتولیک تر از پاپ بوده اس��ت تا به االن. 
متاس��فانه اتاق فکر این س��ازمان دچار تناقض 
فکری اس��ت و این مس��ئله از اوای��ل دهه 80 
در اتاق فکر صدا و س��یما رس��وخ پیدا کرده و 
هر روز عمیق تر می ش��ود. وقت��ی گردانندگان 
صدا و س��یما جامعه را نمی شناس��ند و با افکار 
افراد جامعه بیگانه هس��تند و خودشان را برتر 
می بینند به طوری که نظرات دیگران را ناحق و 
نظرات خودشان را حق می دانند در نهایت صدا 
و س��یما به این وضعیت امروز دچار می ش��ود. 
به ج��رات می توان گفت که صدا و س��یما هم 
اکنون در پایین ترین س��طح مخاطب خود قرار 
دارد. ب��ه ای��ن نکته تاکید دارم ک��ه چون صدا 
و س��یما رقیب ندارد خودش را بی نیاز می داند. 
از همین رو اگر کش��ور ما و کس��انی که دست 
اندرکار حوزه فرهنگ و هنر و سیاست گذار این 
کشورند به این باور می رسیدند که مردم جامعه 
نی��از به تکثر تصویر و ص��دا و تنوع دارند، صدا 
و س��یما دچار این حالت نمی ش��د. این نهاد تا 
زمانی که احساس کند می تواند ترک تازی کند 

وضعیت همین خواهد بود. 
در حال حاض��ر انحصارگری و انحصارطلبی 
در س��ازمان صدا و س��یما به اوج خود رسیده 
اس��ت. جالب اینجاس��ت که محصول��ی را که 
خودشان تولید کرده اند االن قبول ندارند که با 
این سانسور ها در بازپخش سریال ها و تیزرهای 
تبلیغاتی روبرو هس��تیم. یعنی مس��ئوالن حال 
حاضر صدا و سیما مسئوالن قبلی این سازمان 
را قبول ندارند و این نشان دهنده همان تناقض 
رفتاری است و تمامی این اتفاقات هم به خاطر 

نشناختن جامعه و عدم درک مخاطب است. 
بارها گفته ام که س��ازمان صدا و س��یما نیاز 
به خانه تکانی اساسی دارد که متاسفانه به این 

مهم توجه نمی شود.

مردمگناهكار
حاکمانبيگناه

کامبیزنوروزي
س��خنان امام جمعه موقت تهران که پیدایش کرونا را ناش��ي از 
گناهان مردم دانس��ته بود، موجب انتقادات زیادي شد که چرا همه 
مش��کالت را متوجه مردم مي کند. این نوع سخن بي سابقه نیست. 
چند سال پیش هم وقوع زلزله مرتبط با عدم رعایت حجاب دانسته 
شده بود و باز تقصیرها به گردن مردمان بود.  اما فقط حجت االسالم 
صدیقي نیس��ت که با این سبک س��خن، مردمان و رفتار مردمان را 
اس��باب و موجبات مش��کالت مي دانند. حاال ایش��ان به صراحت به 
زبان آورده اس��ت. اما مگر س��نت مدیریت بر ایران مبتني بر همین 
نیست که کال همه مشکالت ناشي از مردم است و حکمرانان از هر 
خطایي مبرا هس��تند؟ اوضاع کشور بسامان نیست. وضعیت اقتصاد 
و فرهنگ و سیاس��ت پرتالطم و پرآشوب است. آمار دعواهاي مردم 
در دادگستري روزافزون است. تعداد جرایم باال مي رود. شرکت هاي 
دولتي و نیمه دولتي سال هاس��ت زیان مي دهند. جمعیت زنداني ها 
چندین برابر گنجایش زندان هاس��ت. وضعیت قیمت ارز و س��که و 
مسکن به فاجعه شبیه است. مشکالت زیادند. اما تاکنون چند مورد 
بوده است که یک بار یک مدیر یا یک مقام مسوول قبول مسوولیت 
کرده باش��د و گفته باش��د که کار من خراب بوده. یا کي بوده است 
که مقام مافوق یک مقام مس��وول به صراحت گفته باشد مدیر زیر 
دست من کارش بد بوده و او باعث فالن مشکل و مساله بوده است؟ 
کي بوده اس��ت که مقام مس��وول آمده باشد و به خاطر خطایش از 
مردم پوزش خواس��ته باشد و به خاطر خطایش استعفا کرده باشد؟ 
مدیران همگي مس��وول و متعهدند و همه بي گناه و بي تقصیر. آنها 
هر چه کرده اند درس��ت و بي نقص بوده اس��ت. آن قدر که هر مدیر 
وقتي از کاري بیکار مي شود، في الفور در جاي دیگر بر مسند قدرت 
مي نش��یند.  آقاي صدیقي درست گفته اس��ت. گناه از مردم است. 
مردمند که تورم مي س��ازند. مردمند که بیکاري مي سازند. مردمند 
که خود را به باتوم مي زنند. مردمند که خودش��ان را فقیر مي کنند. 
مردمند که خودشان را مریض مي کنند تا دربه در دنبال دارو و درمان 
بگردند. مردمند که در شستا و خودروسازي و خصوصي سازي فساد 
مي کنن��د. مردمند که خانه هاي نجومي به دیگران واگذار مي کنند. 
مردمند که با اشتباهات ش��ان ذخایر اقتصادي و انس��اني کش��ور را 
هدر مي دهند. مردمند که پول بیت المال را خرج تبلیغات سیاس��ي 

خودشان مي کنند. 
مردمن��د ک��ه کاري کرده اند صدا و س��یماي مملک��ت بیننده و 
ش��نونده اي نداش��ته باش��د. مردمند که کاري کرده اند که قیمت ها 
به آس��مان هفتم سربکشد. مردمند که زمینه س��از اعتیاد و قاچاق 
موادمخ��در ش��ده اند. مردمند که دوس��ت دارند به��ره در بهره به 
بانک ه��ا نزول بدهند و بانک ها فربه تر ش��وند. مردمند که دوس��ت 
دارند در هزارتوي نظام اداري له ش��وند. مردمند که دوس��ت دارند 
کتاب هاي شان سانسور ش��ود. مردمند که نمي فهمند... مردمند .... 
مردمن��د .... مردمند.... مقصر مردمند با این رفتارها و اخالق ش��ان 
وگرنه هی��چ مدیري کمترین نقش و تقصیري در مس��ائل کش��ور 

نداشته است. آنها بي گناهند. 
حجت االس��الم صدیقي نکته تازه اي نگفته اس��ت. ایش��ان فقط 
مضموني را به زبان آورده است که سال هاست به آن عمل مي شود.

مردمان گناهکارانند و حکمرانان بي گناه.

جامعه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پاییز و خزان فصل خیال انگیز و رویاپرور
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم وزان است
دهقان به تعجب سرانگشت گزان است

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار
پاییز فصلی حزین و غمین و در عین حال متین، 
خیال انگیز و رویاپرورس��ت که الهام بخش شاعران و 
هنرمندان می باشد. ریزش برگ های زرد و خشکیده 
درخت��ان و وزش نس��یم مالیم خبر از فرا رس��یدن 
فصل پاییز و خزان می دهد اصوالً سرآغاز هر یک از 
فصل های چهارگانه سال در میهن ما با تغییر درجه 
گرمای هوا و س��اعات ش��بانه روز و دیگر تغییرات و 
دگرگونی های جوی و حتی اجتماعی همراه اس��ت 
ک��ه در این میان با آغاز فصل پاییز چهره همه چیز 
در طبیعت و جامع��ه تغییر می یابد. از نظر طبیعت 
درخت��ان لباس س��بز را از تن بیرون ک��رده، جامه 
زرد و س��رخ و ارغوانی می پوش��ند فصل پاییز فصل 
برگ ریزان و خزان اس��ت پای هر درخت برگ های 
زرد و خش��کیده هم��راه با گلبرگ ه��ای پژمرده و 
پرپرشده در البه الی خاربوته ها پراکنده گشته و باد 
پاییزی زوزه-کشان می وزد و شاخ و برگ ها را تکان 

می دهد و برگ های خشکیده را به رقص و پایکوبی 
وا می دارد از این روی پاییز غم انگیز و در عین حال 
رویاپرور و الهام بخش اس��ت با نظاره طبیعت آدمی 
ناخ��ودآگاه در دل خوی��ش غمی جانکاه احس��اس 
می کن��د. غم��ی گن��گ و نامفهوم که ن��ه می توان 
بیهوده اش پنداشت و نه می توان نادیده اش انگاشت 
مع الوصف غم اش لذت بخش، نش��ئه آور و کیف آلود 

است به قول معینی کرمانشاهی:

زردرویی نبود عیب، مرانم از کوی
جلوه بر قریه دهد خرمن کاهی، گاهی

غمی که همه زوایای وجود آدمی را دربرمی گیرد 
و شوری شرربار بر جانش می ریزد و تارهای دلش را 
به ترنمی غمبار وا می-دارد معموالً مقوالت عمیق، 
متین و غمبار به نظر می رس��ند و هر آنچه ماندگار 
جاوید اس��ت هم��واره پیرای��ه ای از غ��م را همانند 
هال��ه ای پیرامون خویش دارد غ��م پاییز نیز دارای 
عمق اس��ت و آدمی را به اندیش��ه ف��رو می برد و به 
اندیشیدن وا می دارد از این روی گیرا و زیبا، جذاب 

و کیف آلود می باشد. 

پاییزوخزاندرهمدان
هر فصلی از س��ال ویژگ��ی و زیبایی خاص خود 
را دارد و ای��ن ویژگ��ی در ه��ر نقط��ه ای از گیت��ی 
جل��وه خاص��ی به خ��ود می گی��رد و به ه��ر جایی 
جالیی ویژه می بخش��د پاییز در کوهس��اران، پاییز 
در جن��گل، پاییز در دش��ت و دمن ه��ر کدام بوی 
و رایحه  خاص خ��ود را دارد. پاییز در همدان کوتاه 
ولی بس زیبا، خیال انگیز و رویاپرورست زیبایی اش 
آدم��ی را مس��حور می س��ازد و وق��ار و متانت اش 
انس��ان را به خود جذب می کند، شامگاهش مخمل 
سرخرنگ رویاها و بامدادش بستر نرم و خیال انگیز 
آرزوهاس��ت. در غروب حزن آور و غمبار پاییزی در 
همدان که خورشید با واپسین بوسه های خود بر در 
و دیوارهای ش��هر وداع گفته پاورچین پاورچین به 
سوی ستیغ کوهساران می رود و در قله الوند همانند 
نوعروس روستایی کالغی بر سر به نظر می رسد که 
نازکنان و دامن کش��ان چهره پنهان می کند تا شب 
چادر قیرگون خود را بپادارد در ش��ب های مهتابی 
پاییز که عروس آس��مان دامن کشان و فخرفروشان 
از حجله گاه خویش بیرون می آید و بر دشت و دمن 

و کوه و کمر س��یم و زر می پاش��د و س��تارگان این 
دختر کان ش��وخ و شنگ آس��مان در پیرامون ماه 
چش��مک زنان و نجواکنان س��رود عشق می خوانند. 
دامنه الوند و تپه عباس آباد و پای آبش��ار گنجنامه 
و میدان میشان و کیوار ستارن و حوض نبی بسیار 

دل انگیز و دیدنی، رویاپرور و الهام بخش است. 
یک��ی از ویژگی های پاییز هم��دان کوتاهی آن 
اس��ت آری پاییز هم��دان برعکس زمس��تان های 
طوالنی اش کوتاه و زودگذرس��ت یکباره برگ های 
س��بز درختان و رن��گ ارغوانی گیاه��ان به زردی 
می گرای��د طبیعت جامه س��بز را از ت��ن درآورده 
لب��اس زرد و قرم��ز ب��ه رنگ خون می پوش��د و با 
وزش باد پاییزی برگ ریزان آغاز می ش��ود و ظرف 
چن��د روز همه جا را خزان ف��را می گیرد برگ های 
خشکیده زرین فام با ساز باد به پایکوبی می پردازند 
و به رقص و س��ماع صوفیانه دس��ت می یازند آنگاه 
گنجنام��ه وقاری حزین و متی��ن و غمین به خود 
می گی��رد آن��گاه که از ج��اده مارپیچ��ی گنجنامه 
ک��ه از کمرکش الوند کوه و از میان باغس��تان ها و 
درختزارها گذر می کند می-گذریم از مشاهده کوه 

و کمر و باغس��تان های سربرافراشته در سینه کش 
کوه در خ��زان پاییزی رنگش��ان را دگرگون کرده 
و درختان��ی که برگ ه��ای ال��وان و رنگارنگ آنها 
زیر پایش��ان ریخته و پرندگانی که دس��ته جمعی 
به س��وی قشالق می روند ش��ماری در هوا در حال 
پروازند و عده ای درروی زمین قرار دارند آدمی هم 
خ��ط بصر می کند و لذت می ب��رد و هم ناخودآگاه 

احس��اس غم و اندوه می کند. 
پایی��ز در همدان در عین حال باد خیز و طوفان 
برانگی��ز اس��ت گردباده��ای موس��می پاییزی در 
بیابان ها همچون س��تون اس��توانه ای و متحرک به 
حرکت درمی  آیند که واقع��اً جالب و دیدنی به نظر 
میرسند و گاهی موجب شکستن درختان می شوند 
و خس��ارت ب��ه بار می آورن��د ب��اد فروردین 1347 
همدان که ش��یروانی ها کند و درختان را شکس��ت 
بعضی روی وسایل نقلیه در حال حرکت و یا متوقف 
افتاد آنها را در هم شکس��ت نویس��نده آن موقع در 
خیابان بوعلی جلو آرامگاه که هنوز به صورت میدان 
درنیامده بود پیاده در حال حرکت به س��وی منزل 

بودم و به چشم خود دیدم. 

 از ای��ن افس��رده پایی��ز غ��م انگی��ز  دلم خون ش��د از این افس��رده پاییز 

 غ��م او چون غ��م من جاودانی س��ت  ش��رنگ افزای رن��ج زندگانی س��ت 

دارد  ب��ار  محن��ت  س��خت   هم��ه درد اس��ت و ب��ا دل کار دارد  غروب��ی 

 ش��رابش ریخت��ه، جامش شکس��ته  افق در موج اش��ک و خون نشس��ته 

اس��ت  گل و گل��زار را چین بر جبین اس��ت  واپس��ین  ن��گاه  گل   ن��گاه 

ب��ال  در  ب��ال  وحش��ی  دنب��ال  پرس��توهای  ک��رده  را  مبهم��ی   امی��د 

زندگان��ی  ن��ور  خورش��ید،  در  ش��ادمانی  ن��ه  ش��ور  مهت��اب،  در   ن��ه 

ت��اراج  کالغ��ان م��ی  خروش��ند از س��ر کاج ت��اراج،  گلزاره��ا  ش��د   ک��ه 

 ب��ه هر س��یلی گل��ی افتاده ب��ر خاک  خ��ورد گل س��یلی از ب��اد غضبن��اک 

ب��رده  ی��اد  از  خرم��ی  ب��رده  گلس��تان  ب��اد  را  ب��رگ  ج��ا  ه��ر   ب��ه 

حدی��ث غ��م ن��وازی آبش��ار اس��ت  نش��ان م��رگ در گ��رد و غبار اس��ت 
فریدون شیری

                                                         

ری��زان  شرطس��ت ک��ه وقت ب��رگ ریزان  ب��رگ  ز  ش��ود   خوناب��ه 

 بی��رون چک��د از مس��ام س��وراخ  خون��ی ک��ه ب��ود درون هر ش��اخ

گی��رد شمش��اد در افت��د از س��ر تخ��ت  شکس��ت  س��من   س��یمای 

خ��اک  کالل��ه  چم��ن  ف��رق   پیچی��ده ش��ود چ��و م��ار ضح��اک  ب��ر 

دور  از  آی��د  مخال��ف  ب��اد  مغ��روری چ��ون  هس��ت  ب��رگ   افت��اد 

گنج��وی                                      نظام��ی                    
1- مسام: سوراخ های زیر پوست بدن که عرق از آن دفع می شود.

افس��ونکار  طبیع��ت  چه��ره  ب��ر بس��ته  ام دو چش��م پ��ر از غم را از 

آل��ودم  ت��ب  ن��گاه  ننگ��رد  ای��ن جل��وه  ه��ای حس��رت و ماتم را ت��ا 

آل��ود  خ��اک  مس��افر  ای  داری پایی��ز  نه��ان  چی��ز  چ��ه  دامن��ت  در 

دیگ��ر چ��ه ثروت��ی ب��ه جه��ان داری ج��ز ب��رگ  ه��ای م��رده و خش��کیده 

س��نگین غ��روب تی��ره و خاموش��ت ج��ز غم چ��ه می  ده��د به دل ش��اعر 

آغوش��ت ج��ز س��ردی و م��الل چ��ه می  بخش��د  م��ن  دردمن��د  ج��ان  ب��ر 

افزای��ت غ��م  س��کوت  دام��ن  آزارم در  ده��د  م��ی   خفت��ه  ان��دوه 

م��ی  رقص��د گمش��ده  آرزوی  پن��دارم آن  مبه��م  ه��ای  پ��رده   در 

انگی��ز  خی��ال  س��رود  ای  ب��ار پایی��ز  محن��ت  تران��ه  ای  پایی��ز 
افس��رده  تبس��م  ای  افس��ونکار  پایی��ز،  چه��ره  طبیع��ت  ب��ر 

فرخ��زاد  ف��روغ         

خ��زان  آم��د  خ��زان،  آم��د  باغب��ان،  ای  باغب��ان،  ب��ر ش��اخ و ب��رگ از درد دل بنگر نش��ان بنگر نش��ان ای 

نوح��ه کن��ان از هر طرف صد ب��ی زبان ص��د بی زبان ای باغب��ان، ه��ان گوش ک��ن، ناله درخت��ان نوش کن

ک��و س��بز پوش��ان چم��ن، ک��و ارغ��وان ک��و ارغ��وان ک��و سوس��ن و کو نس��ترن، کو س��رو و الله، یاس��من 

ب��ی ب��رگ و زار و نوحه  گ��ر، از امتح��ان، از امتح��انجمل��ه درخت��ان ص��ف زده، جام��ه س��یاه، مات��م زده

ت��ا در رس��د ک��وری ت��و، عی��د جه��ان، عی��د جه��ان ای زارغ بیه��وده س��ُخن، س��ه م��اه دیگ��ر صب��ر ک��ن

لگ��د  کوب��ی  او  گ��ور  ب��ر  مان��دددو،  خ��زان  نک صب��ح دولت م��ی  دهد، ای پاس��بان، ای پاس��بان می ��رد 

حم��ل ب��رج  س��وی  ب��ازآ  عم��ل،  خ��وش  آفت��اب  ن��ی یخ گ��ذار و ن��ی َوَح��ل، عنبر فش��ان، عنبرفش��انای 

مرحش��ر را تابن��ده ک��ن، هین العی��ان، هی��ن العیانگل��زار را پ��ر خن��ده ک��ن، وان م��ردگان را زن��ده کن 

زب��انگلش��ن پر از ش��اهد ش��ود، هم پوس��تین کاسه شود  دور  زم��ان،  دور  ش��ود،  وال��د  و  زاین��ده 

الم��کان خام��وش و بش��نو ای پ��در از ب��اغ و مرغ��ان ت��و خبر  از  الم��کان  از  آم��ده،  پ��ران  پی��کان 
                                           دی��وان ش��مس

11 هزار و 580 نفر 
از تسهیالت

مشاغل خانگی 
بهره مند شدند

عبدالعلیمعظمی



رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی رحلت عالم بزرگوار حجت االسالم 
و المسلمین فاضلیان را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی رحلت 
حجت االسالم و المسلمین فاضلیان را تسلیت گفتند. متن پیام به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذش��ت عالم بزرگوار جناب حجت االس��الم و المس��لمین آقای حاج 
س��یدرضا فاضلی��ان رحمةاهلل علیه را ب��ه خاندان مک��رم و به همه ی 

ارادتمندان ایش��ان بخصوص م��ردم مؤمن و انقالبی اس��تان همدان 
تسلیت عرض می کنم. این روحانی انقالبی و مردمی در همه  دوران های 
حساس انقالب و دفاع مقدس، همچون پدری مهربان، جوانهای مجاهد 
و فداکار را انگیزه و امید می بخشید و کانون های تحرک مردمی را گرم 
نگاه می داش��ت. در جایگاه امامت جمعه چ��ه در همدان و چه در مالیر 
و نی��ز در جای��گاه عالم دینی مقبول و محبوب م��ردم، همواره متصدی 
ارشاد و هدایت معنوی و سیاسی آنان بود. از خداوند برای آن مرحوم 

رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای - 6 آبان 1399
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فرهنگ

به مناسبت چهلمین روز افول ستاره آسمان هنر و موسیقی
عبدالعلیمعظمی

در عصرگاه پنجش��نبه 99/7/17 یکی از ستارگان آسمان هنر و موسیقی 
ای��ران ب��ه خاموش��ی گرایید و م��رغ روح��ش از مزرعه سرس��بز فرهنگ و 
شاخس��ار پربرگ و گل هنر پرکش��ید مردی که ادبیات منظوم ما را با الحان 
خوش آهنگ اش تصویرگر ش��د و بانگ رس��ای س��عدی و مولوی و حافظ و 
عطار و باباطاهر و دیگر بزرگان شعر و ادب پارسی را با نای موسیقی دگربار 
در ای��ن مرزوب��وم طنین انداز گش��ت آری تنش به خ��اک رفت و جانش به 
جانان پیوس��ت و نغمه های جاودانه و گلبانگ عاشقانه اش را به دل ها سپرد 

تا جاودانه در یادها بماند. 
بس��یاری ب��ا آوای او با بزرگان ادب ایران موانس��ت یافتند هنرشناس��ان، 
موس��یقی دانان وی را هنرمندی نوآور می شناس��ند که ادبیات منظوم فارسی 
را با موسیقی بازگو کرد که بیانگر آشنایی بلکه تسلط تام و تمام او بر ادبیات 
می باش��د همانگونه که فردوس��ی بزرگ زبان فارس��ی را پاسداشت شجریان 
موسیقی اصیل ایران را نگهبان و نگهدار شد در دهه 50 شمسی که موسیقی 
غربی همراه با بسیاری از ره آوردهای فرهنگ اروپایی در ایران رواج می یافت و 
موسیقی اصیل سنتی به حاشیه می رفت خسرو آواز ایران پا به پهنه موسیقی 
نهاد و به زنده کردن و نوس��ازی موسیقی س��نتی همت گماشت موسیقی را 

اعتالء بخشید و از سطح مطربی باال برد و ده ها موسیقی دان تربیت کرد. 
آنچ��ه ش��جریان را ش��جریان کرد اف��زون ب��ر آواز  و ص��دای دلخوش، 
گزینش اش��عار، انتخاب دستگاه های موسیقی و سازها و حتی طرح لباس و 
دکوراسیون بود که او را فرزانه ای از فرزانگان معاصر و نماد و نمود موسیقی 
عصر خویش کرد که سوگمندانه این توان از سوی دولتمردان صاحب قدرت 

و مکنت دیده نشد. 
م��ردم ای��ران نیم قرن ب��ا صدای ش��جریان انس و الفت داش��تند که به 
خاطره ای ماندگار تبدیل ش��د آوازخوان خوش صدا و موسیقی دان کارآشنا 
که در سراس��ر دوران فعالیت و ش��کوفایی فرهنگی و اجتماعی خود همواره 
هم��راه، هم آوا و همس��و با مردم ب��ود و مردمی و با مردم زیس��ت و به قول 
خودش صدای خش و خاساک شد چون آنانی که از روی نعش های مقدس 
ش��هدای بخون غلطان خیز برداش��ته و به برج عاج قدرت رسیده بودند و از 
آن باال، باالها به پایین نگریس��ته آنان را بسیار ریز و ناچیز و در حد خس و 
خاشاک دیدند. شجریان صدای آنان شد برای مردم خواند و مردمانه زیست 

و الجرم از اقبال مردم برخوردار شد.
کس��ی در هنرمندی و اس��تادی و تأثیرگذاری ش��جریان در موسیقی و 

صوت داودی وی شکی ندارد النهایه کسانی در خصوص 
موضع گیری اش در جریانات س��ال 88 س��خن دارند 
هرچن��د او هرگز یک کنش��گر سیاس��ی به معنای 
خ��اص نب��ود که ب��ه مس��ائل و مقوالت سیاس��ی 
روز واکنش نش��ان دهد و موضع گی��ری کند ولی 
در جامعه سیاس��ت زده ما که هم��گان همه چیز 

را به سیاس��ت گره زده و با محک موضع سیاس��ی 
می س��نجند در نتیجه ش��ماری ضم��ن ارج گذاری به 

هنرمندی��ش میان وجه هنری و موضع گیری سیاس��ی اش 
فاصله می گذارند برخی نیز به خاطر موضع سیاس��ی مشارالیه در سال 

88 هن��رش را نی��ز نادیده می انگارند و عده ای همه ش��خصیت و ارجمندی 
ش��جریان را در موضع گیری سیاس��ی وی خالصه می کنن��د. انگاری او یک 
کنش��گر سیاسی بود در صورتی که همان گونه که اشاره شد او هیچگاه یک 
فرد سیاس��ت ورز نبود خود نیز چنین ادعایی نداش��ت چون ایشان عماًل از 
صدا و س��یما کنار گذاشته ش��د تا آنجا که حتی از پخش ربنای وی امتناع 
گردی��د بالتبع واکنش مردم را برانگیخت چون احس��اس کردند صرفنظر از 
گرایش های سیاسی و س��الیق فکری چرا صدا و سیما نسبت به ارزش های 
فرهنگی و هنری و تاریخی و ملی قدرش��ناس و ارج گذار نیس��ت و از مردم 
جامع��ه فاصله گرفته و احس��اس جمعی را درک نمی کن��د چون مدیران و 
گردانندگان آن ذهنیتی بس��ته دارند الجرم عالیق و س��الیق و رویکردهای 
جامعه و مردم را نمی شناس��ند از این روی س��خن نو و پویشگرانه از صدا و 
س��یما شنیده نمی شود قهراً این وضعیت ریزش مخاطب را سبب می شود و 
آنها را به سوی شبکه های خارج از کشور یا فضای مجازی سوق می دهد. از 
آن سوی مخالفان و معاندان و منتقدان و معترضان وضع موجود نیز درصدد 
موج سواری برآمدند و خواستند از نمد اقبال مردم برای خود کالهی بدوزند. 
بنابرای��ن همانگونه که برخورد س��رد صدا و س��یما با بزرگداش��ت بزرگمرد 
موسیقی معاصر ایران امری اش��تباه آمیز می باشد سوءاستفاده طرف مقابل 
نیز امری غیرمتعارف تلقی می گردد اینس��ت که می گویند گاهی سیاس��ت 
س��راغ هنرمندان و فرهیخت��گان می آید و می خواهد آنه��ا را به درون گود 
زورآزمایی سیاست پیش��گان بکشد شاید هم سیاست یعنی همین که از هر 

چیزی مستمسکی برای بهره برداری و فرصت طلبی بسازی. 
سیاست چیست از رنگی به رنگی دگر گشتن 

مظفر سوی مسکو رفتن و پیروز برگشتن 

شهرداری منطقه چهار همدان، در بخش های 
قابل توجهی از بلوار ارت��ش پروژه هایی را اجرا 
کرد که موجب س��اماندهی این مس��یر ش��د و 
ضمن تسهیل در رفت و آمد خودروها، امکاناتی 

هم برای گردشگران ایجاد کرد.
رئی��س کمیس��یون فنی و عمرانی ش��ورای 
اس��المی ش��هر هم��دان گف��ت: س��اماندهی 
ورودی های شهر همدان از اولویت های شورای 
دوره پنجم بوده است که خوشبختانه شهرداری 
منطق��ه چهار در س��ال جاری اهتم��ام خوبی 
درخصوص س��اماندهی بلوار ارتش داشته است 

که جای تقدیر و تشکر دارد.
عل��ی رحیمی فر ضمن اش��اره ب��ه اینکه هر 
ساله حساس��یت ویژه ای برای تخصیص اعتبار 
الزم و مکفی برای ساماندهی ورودی های شهر 
همدان وج��ود دارد، گفت: متأس��فانه با وجود 
تع��داد باالی پروژه ها و محدودیت در تخصیص 
اعتبارات، تاکنون این امر به طور دلخواه محقق 

نشده است.
وی اظه��ار امی��دواری کرد ک��ه در بودجه 
س��ال 1400 این اعتبارات به صورت ویژه برای 
ساماندهی هر س��ه ورودی شهر همدان درنظر 
گرفته شود تا مش��کالت پیش روی شهرداری 
همچون تملک، بازگش��ایی و س��اماندهی این 

معابر برطرف شود.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر همدان ضمن 
اش��اره به وج��ود کاربری های غیرمج��از که به 
کسب و درآمدزایی مشغول هستند و نیز وجود 
ام��الک خرد و کوچک گفت: کار تملک در این 
مس��یر باید با حساس��یت های باالیی پیگیری 
شود که عالوه بر آزادسازی معابر، منافع مشروع 

مالکان هم مدنظر قرار گیرد.
رحیمی ف��ر ب��ه وج��ود مش��اغل آالینده و 
مزاح��م در ای��ن مس��یر اش��اره ک��رد و افزود: 
عده ای از کس��به همچون س��نگبری ها و مانند 
آن ک��ه موجب ایجاد مزاحمت های صوتی برای 
ش��هروندان ش��ده اند طبق حکم صادر شده در 
کمیس��یون بند 20 ماده 55 بای��د پلمب و به 

جایی دیگر منتقل شوند.

مدیر منطق��ه چهار ش��هرداری همدان نیز 
ضمن اش��اره به اهمیت ساماندهی ورودی های 
ش��هر گفت: بلوار ارتش حدفاص��ل بین میدان 
خیبر و تقاطع غیرهمسطح شهید قهاری، یکی 
از ورودی های مهم و پرتردد شهر همدان است 
که سال گذشته در ضلع ورودی بلوار، اقداماتی 
همچ��ون احداث بوس��تان نواری پردیس��ان و 
ساخت ساختمان راهنمای گردشگری به منظور 

ساماندهی بلوار ارتش انجام شد.
مجید یوس��فی نوید گفت: با همت شهرداری 
منطقه چهار، مرحله دوم ساماندهی بلوار ارتش 
در س��ال 99 کلید خورد و علیرغم مش��کالت 
ف��راوان در ضلع غربی ای��ن بلوار همچون تعدد 
مغازه ه��ا و امالک، کندرو خاکی و س��ختی در 
رفت و آمد شهروندان، این کندرو جدول گذاری 
و زیرسازی شد و روز گذشته آسفالت ریزی آن 

به اتمام رسید.
وی درخص��وص مراحل اج��رای این  پروژه 
اظهار کرد: تملک 7 ملک و تخریب و بازگشایی 
مس��یر و دیوارکشی و پوش��ش رودخانه مجاور 
بلوار ارتش ازجمله اقدامات مقدماتی این پروژه 
بود که ب��ا درخت کاری در حاش��یه بلوار ادامه 

یافت.
مدیر منطقه چهار ش��هرداری همدان ضمن 
اش��اره به اصالح هندس��ی، مناسب س��ازی و از 
بین بردن مکان های مخروبه و منبع گردوغبار و 
دیوارکشی و پوشش رودخانه مجاور بلوار ارتش 
گفت: با اجرای این پروژه ضمن ساماندهی این 
ورودی پرتردد، برخی مشکالت زیست محیطی 

نیز مرتفع شد.

یوس��فی  نوید با اش��اره به اینکه طول اجرای 
ای��ن پروژه در بلوار 85 متری ارتش حدود یک 
کیلومت��ر بود، گفت: تاکن��ون 83 میلیارد ریال 
صرف تمل��ک و 30 میلیارد ریال در بخش های 
زیرسازی، آس��فالت، جدو ل گذاری، روشنایی و 
احداث فضای س��بز، از منابع شهرداری منطقه 
چهار برای این پروژه هزینه شده است که امید 
اس��ت عالوه بر زیبایی این بل��وار، عبور و مرور 

شهروندان و مسافران را نیز تسهیل کند.
وی گفت: در راستای ساماندهی تیرهای برق 
در کن��درو بلوار ارتش و جلوگیری از تصادفات، 
مبلغ 350 میلیون تومان تیر برق خریداری شد 
و قرار بود بقیه آن را ش��رکت توزیع نیروی برق 
خری��داری کند که تاکنون محقق نش��ده، ولی 
با این وجود ش��هرداری منطقه چهار به احداث 
کندرو اهتمام ورزید و مانع از توقف پروژه ش��د 
ک��ه امید اس��ت با توجه به اتم��ام پروژه هرچه 
زودتر دس��تگاه متولی به جابجایی و ساماندهی 

تیرهای برق اقدام کند.
یوس��فی نوید با اش��اره به اینکه در راستای 
بازگش��ایی ای��ن مس��یر در س��ال قب��ل چند 

پالک تملک ش��د، اف��زود: امید اس��ت در گام 
بع��دی بتوانیم با تصویب بودجه م��ورد نیاز به 
توافق بیش��تری با مالکان برسیم و در راستای 
آزادسازی و گشایش محور بتوانیم در باقیمانده 

مسیر هم کارهای ساماندهی را ادامه دهیم.
مدی��ر منطق��ه چه��ار ش��هرداری هم��دان 
از ش��روع کاش��ت ان��واع درخ��ت و گونه های 
مختل��ف گیاهی در روزهای آین��ده خبر داد و 
افزود: گس��ترش فضای س��بز و نورپ��ردازی به 
زیبای��ی این بلوار جلوه بیش��تری خواهد داد و 
با مش��ارکت شهروندان در س��اماندهی سیما و 
منظر س��اختمان ها در سال آینده، این بلوار به 
یکی از ورودی های زیبای ش��هر همدان تبدیل 

خواهد شد.
یوس��فی نوید گفت: این پ��روژه پس از اتمام 
آس��فالت در روزهای گذشته موجب تسهیل در 
رفت و آمد ش��هروندان و کسبه خواهد شد و از 
آب گرفتگی های مکرر در قس��مت های خاکی و 

مخروبه جلوگیری خواهد کرد.
معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه چهار 
هم��دان نیز با اش��اره به اینکه کن��درو اصلی با 

عرض 7 مت��ر، یک کیلومتر طول مس��یر دارد 
که جدول گذاری و آسفالت آن به پایان رسیده 
اس��ت، گفت: پش��ت این کندرو فضای سبزی 
به ع��رض 3 متر و مجدداً ی��ک کندروی دیگر 
ب��ه عرض 8 متر اس��ت که قس��مت هایی از آن 
بازگشایی شده و قسمت های دیگر آن در برنامه 

تملک و ادامه احداث قرار دارد.
س��هراب ادیب مهر گفت: در س��ال گذشته 
یک س��اختمان راهنمای گردش��گری در ضلع 
غرب��ی بلوار هم��راه با نمازخان��ه مردانه و زنانه 
و همچنین سرویس بهداش��تی به بهره برداری 
رسید که مس��افران بتوانند عالوه بر استراحت 
کوتاه مدت از بوس��تان نواری احداث ش��ده نیز 

استفاده کنند.
وی اضاف��ه کرد: تمامی اقداماتی که در بلوار 
ارتش انجام شده اس��ت در راستای ساماندهی 
ورودی ش��هر همدان است که انتظار می رود با 
پروژه ه��ای عمرانی ص��ورت گرفته یک ورودی 
زیبا و در ش��أن شهروندان و مس��افران داشته 

باشیم.
وی با اش��اره به نبود روش��نایی مناس��ب و 
احتم��ال بروز تصادف در این کندرو گفت: الزم 
است ش��رکت توزیع نیروی برق استان همدان 
هرچه س��ریعتر به جابجایی تیرهای برق اقدام 

کند تا از بروز خطرات جلوگیری شود.
ادیب مه��ر ابراز کرد: با تکمیل این بلوار وارد 
مرحله جدیدی خواهیم ش��د که باید از میدان 
خیبر تا پس��ت برق مریان��ج همین پروژه را در 
آنجا پیاده س��ازی کنیم تا ورودی شهر همدان 
از س��مت غرب تکمیل شود و با احداث پیاده رو 
و فض��ای س��بز موج��ب رضایت ش��هروندان و 

مسافران گردد.
مس��ؤول امالک ش��هرداری منطق��ه چهار 
همدان نیز با اش��اره به اینک��ه برای انجام این 
پروژه تاکنون 7 ملک تملک ش��ده است گفت: 
پیش��نهاد ما ب��ه بقیه مالکان که ملکش��ان در 
مسیر تعریض و س��اماندهی بلوار ارتش است، 
این اس��ت که هرچه س��ریعتر ب��رای توافق به 
ش��هرداری منطق��ه چه��ار مراجع��ه کنند که 
بتوانن��د از حداکثر امتی��ازات قانونی بهره مند 

ش��وند.
جواد عاش��وری ب��ا تأکید بر نب��ود هرگونه 
محدودی��ت در اعطای امتی��ازات قانونی، گفت: 
درخص��وص پرداخ��ت ریال��ی مجبوریم طبق 
بودجه عم��ل کنیم و الزم اس��ت مالکان برای 
تواف��ق بهتر و آس��انتر در س��ال ج��اری اقدام 
کنند چراکه ممکن است امتیازات حداکثری و 
ردیف بودجه قابل توجه برای سال آینده وجود 

نداشته باشد.

ریی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی همدان با اش��اره به 
ظرفیت های ویژه مالیر در حوزه های مختلفی همچون کش��اورزی، صنعت، 
گردش��گری و موادغذایی تاکید کرد: ش��کل گیری حداقل پنج یا 6 تشکل 
قوی اقتصادی باید در اولویت کاری اتاق بازرگانی این شهرستان قرار گیرد.

علی اصغر زبردس��ت در آیین معارفه مس��وول نمایندگی اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی شهرس��تان مالیر افزود: بدون ش��ک فعاالن 
اقتص��ادی با ایجاد ای��ن تش��کل ها و در قالب انجمن می توانند مس��ائل و 

مشکالت خود را در سطح کشوری پیگیری و حل کنند.
وی اصلی ترین تشکل در این شهرستان را انجمن تولید و صادرکنندگان 
کش��مش مالیر عنوان و بیان کرد: جای این انجمن در س��طح کشور خالی 
اس��ت و تاکنون آن چیزی که از این انجمن مد نظر ما بوده، اتفاق نیفتاده 

است.
ریی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی هم��دان با تاکید بر 
اینکه از باغداران تا صادرکنندگان کش��مش باید عضو این انجمن ش��وند، 
تشکیل انجمن ملی تولید و صادرکنندگان کشمش را یک ضرورت برشمرد 
و تحقق این هدف بزرگ را در گرو شکل گیری و فعالیت این انجمن حداقل 

در پنج استان کشمش خیز کشور فعال دانست.
زبردس��ت اظهار داش��ت: در این راستا با اس��تان هایی همچون قزوین، زنجان و 

ارومیه رایزنی کردیم و هماهنگی هایی در این زمینه صورت گرفت.
وی تاکی��د کرد: ب��ا توجه به تولید باالی کش��مش و انگور در این شهرس��تان 
و فعالی��ت گس��ترده باغ��داران، بای��د مرکزیت و محوری��ت انجمن مل��ی تولید و 

صادرکنندگان کشمش را برای استان همدان بگیریم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: طبق اولویت باید 
این انجمن با عضویت باغداران و تولید و صادرکنندگان مالیر شکل گیرد و به مرور 

تعداد اعضا زیاد شود و انجمن ملی به سرانجام برسد.
زبردس��ت تش��کل مبل و منبت با توجه به جهانی ش��دن این هنرصنعت را از 
مهمترین تش��کل اقتصادی این شهرستان دانست و خواستار افزایش تعداد اعضای 
این انجمن ش��د و افزود: به طور قطع با انس��جام این تشکل و یکی شدن، می توان 

مسائل و مشکالت را پیگیری و حل کرد.
وی حضور س��ه نفر از فعاالن اقتصادی مالیر در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
همدان و نقش آفرینی در کمیس��یون های تخصصی ای��ن اتاق را فرصتی مغتنم در 
پیشبرد اهداف این شهرستان دانست و بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت های موجود 

برای رشد شتابان اتاق بازرگانی مالیر تاکید کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ضمن تقدیر از زحمات 
»حمیدرضا نجفی« مس��وول سابق نمایندگی اتاق بازرگانی مالیر بیان کرد: وی در 
تش��کیل کمیته های تخصصی و برقراری تعامل اتاق بازرگانی مالیر با فعاالن بخش 
خصوصی و دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف اتاق اقدامات خوبی انجام داد که 

این اهداف باید توسط مسوول جدید با شتاب بیشتری طی شود.
زبردس��ت ادامه داد: با توجه به مسوولیت حمیدرضا نجفی در برگزاری جلسات 
کمیسیون های اتاق بازرگانی استان و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، 
نی��از به یک نیروی ثابت و تمام وقت برای اتاق بازرگانی مالیر داش��تیم که فردی 

شایس��ته تر از »حمی��د بهرامی« با س��ابقه خ��وب وی در ات��اق بازرگانی همدان و 
مسوولیت نمایندگی اتاق بازرگانی تویسرکان، سراغ نداشتیم.

وی تاکید کرد: از مس��وول جدید نمایندگی اتاق بازرگانی مالیر انتظار داریم با 
توجه به توان و س��ابقه خوب خود در اتاق بازرگانی، س��رعت و ش��تاب بیشتری به 

اتاق بازرگانی مالیر بخشد.
ریی��س ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی همدان خواس��تار تعامل و 
ارتباط بیش��تر فعاالن اقتصادی با اتاق بازرگانی مالیر ش��د و اظهار داش��ت: تالش 
ما بر این اس��ت تا جایگاه اتاق بازرگانی را محکم تر کنیم و بخش خصوصی جایگاه 

خود را پیدا کند.
زبردس��ت همچنین با اشاره به مش��کالت فعاالن اقتصادی پیگیری های متعدد 
اتاق بازرگانی کش��ور در راستای آسان س��ازی روند صادرات و حل مشکالت ارزی، 

معافیت محصوالت کشاورزی از تعهدات ارزی را ضروری دانست.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به ظرفیت های بالقوه مالیر 
خواستار تعامل بیشتر بخش دولتی با بخش خصوصی شد و گفت: تعلیق کارت های 
بازرگانی مش��کالتی را برای فعاالن اقتص��ادی به وجود آورده و موجب کندی روند 

صادرات شده است.
حس��ن بهرامی اتخاذ تدبی��ر اثرگذار برای رف��ع تعلیق کارت ه��ای بازرگانی را 
ضروری خواند و بیان کرد: با توجه به اینکه بیش��ترین صادرات واحدهای تولیدی 

مالیر به کشورهای همسایه است، تعهد ارزی باید در این کشورها رفع شود.
وی با اش��اره به همکاری واحدهای تولیدی بانک ها نس��بت ب��ه تقاضای قانون 
تس��هیل تاکید کرد: ب��ا وجود اعالم ش��رایط موجود به بانک مرک��زی، اقدام قابل 
توجهی در این زمینه صورت نگرفته و نیاز اس��ت قبل از پایان یافتن مهلت قانونی، 

اقدام جدی انجام شود.
در این نشست از زحمات »حمیدرضا نجفی« تقدیر و »حمید بهرامی« به عنوان 

مسوول نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مالیر معرفی شد.

درخواست رئیس اتاق بازرگانی همدان از دولتمردان

محصوالت کشاورزی معاف از تعهدات ارزی شوند

شهردار منطقه چهار

مالکان از امتیازات قانونی جا نمانند
دفاع شورای شهر همدان
از ساماندهی بلوار ارتش

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت وال�ده مکرمت�ان مادر 
ش�هیدان دفاع مقدس جم�ال و جالل عنایتی را ب�ه جنابعالی و 
س�ایر بازمان�دگان و جامعه ایثارگران تس�لیت عرض نموده، 
ب�رای آن مرحوم�ه غف�ران الهی و ب�رای بازمان�دگان صبر و 

شکیبایی مسئلت داریم. 

جناب آقای کمال عنایتی

عبدالعلی معظمی


