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فناوري

گزارش 

گردشگري

مسئول روابط عمومى اوقاف استان خبر 
داد

راه اندازى دبيرخانه جشنواره 
«وقف چشمه هميشه جارى» 

در همدان
 دبيرخانه چند رسانه اى جشنواره «وقف چشمه 

هميشه جارى» در همدان داير شده است.
مســئول روابط عمومى اداره كل اوقــاف و امور 
خيريه استان همدان گفت: جشنواره «وقف چشمه 
هميشــه جارى» فرصتى است كه هنرمندان استان 

به وسيله ابزار هنر به معرفى موقوفات بپردازند. 
به گزارش ايسنا، خســرو محمدى اظهار كرد: در 

شــرايط كنونى سعى شــد پويايى در استان ايجاد 
كنيم و با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاى موجود 
موفق شديم دبيرخانه را در همدان راه اندازى كنيم.

وى بــا اشــاره به اينكه در ســال هاى گذشــته 
جشــنواره هايى در حــوزه انيميشــن و فيلم در 
همدان برگزار شده است، مطرح كرد: سعى شده 
است اين جشــنواره مكمل جشنواره هاى پيشين 
باشــد تا جامعه هنرمندان استان با اعتماد به نفس 
مضاعــف در آن حضور يابند و فيلمســازها و 
هنرمندان به وســيله هنر به معرفى استان بپردازند 
تا از اين مســير به شــناخت بيشــتر موقوفات 
برســيم و موضوع وقف براى مردم تبيين شــود 
و تعريــف تازه اى از موقوفــات، بقاع متبركه و 

باشند.  داشته  واقفين 
محمدى با بيان اينكه در محل دبيرخانه جشــنواره 
در زمينه ســوژه يابى به هنرمندان استان مشاوره و 
راهنمايى داده مى شود، گفت: در اين محل فضايى 
ايجاد شده كه توليد گزارش و محتوا انجام مى شود 
و ســعى مى كنيم در چند ماه باقيمانده آثار ارسال 

شده به دبيرخانه انعكاس داده شود.
وى ادامــه داد: همچنين تالش كرديم از هنرمندان 
استانى كه چهره ملى دارند استفاده كنيم؛ مثًال ايرج 
عاشــورى هنرمند همدانى است كه در اين حوزه 
فعاليت دارد و به عنوان يكى از داوران جشــنواره 
در كنار ما اســت؛ بنابراين جشنواره را در باالترين 

سطح ممكن قرار داده ايم.

محمدى با اشاره به اينكه در بدنه كار از هنرمندان 
صاحب اثر و پيشينه درخشان استفاده شده است، 
افزود: اين افراد به عنوان كارشناس و  خبره كنار ما 
حضور دارند و يارى رســان هستند و سعى كرديم 
هم افزايى چندوجهى ايجــاد كنيم كه كار به بلوغ 

كامل برسد.
وى با بيــان اينكه يكى از اهداف اين اســت كه 
محتواها به جامعه هنرمند اســتان انتقال داده شود 
تا آثار پختــه و  علمى ارائه دهنــد، گفت: تالش 
مى كنيم آثار اســتان همدان كه به جشنواره راه پيدا 
مى كنند ويژه باشــند، همچنين جوايز نفيسى براى 
جشنواره درنظر گرفته شــده و چشم اندازمان اين 
اســت كه دبيرخانه در همدان ماندگار شــود و با 

توجه به ظرفيت باالى استان در حوزه فيلمسازى 
و انيميشــن هر سال شــاهد توليد كارهاى به روز 
باشيم كه قابليت ارائه در جشنواره هاى بين المللى 

را داشته باشند.
به گزارش ايســنا، هفتمين جشنواره «وقف چشمه 
هميشه جارى» در 8 بخش خوشنويسى، هنرهاى 
تجسمى، متون ادبى، چندرســانه اى، عكس، آثار 
پژوهشى، خبر و رســانه و فضاى مجازى برگزار 
مى شــود و مســئوليت بخش چندرســانه اى اين 
رويداد مهم به همدان واگذار شده است. همچنين 
مهلت ارســال آثار تا پايان فروردين ســال آينده 
اســت و داورى و اعالم نتيجه نيز خردادماه سال 

1400 انجام مى شود.

در اجالس جهانى گردشگرى كشورهاى دى8 اعالم شد
صدور ويزاى ايران براى گردشگران

 تجارى و درمانى
 معاون گردشگرى در جريان اجالس جهانى گردشگرى كشورهاى 
دى هشت (D-8) از صدور ويزاى ايران براى گردشگران «تجارى» و 
«درمانى» خبر داد. اين درحالى است كه صدور ويزاى توريستى ايران 
از اوايل امسال، همزمان با همه گيرى ويروس كرونا متوقف شده است.

به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، اجالس جهانى گردشــگرى به صورت 
ويدئوكنفرانس با حضور مقامات و مســئوالن گردشگرى كشورهاى 
عضو ســازمان همكارى هاى اقتصــادى D-8 و برخى صاحب نظران 
بين المللى برگزار شــد. معاون گردشــگرى، بــه نمايندگى از ايران با 
حضور در پنل تخصصى وزراى گردشگرى D-8 به سخنرانى درباره 
اقدامات جمهورى اسالمى ايران در همزيستى با ويروس كرونا و نتايج 

حاصل از اين تجارب براى دوران پيش رو پرداخت.
مديريت جو روانى حاصل از كرونا، ارائه بســته هاى حمايتى مالى به 
ذى نفعان صنعت گردشگرى و كاهش هزينه ها و مخارج آنها و همزمان 
تالش براى ترويج ســفرهاى هوشمند و مســئوالنه از جمله اقداماتى 

است كه در اين پنل به آنها اشاره شد.
ولى تيمورى گفت: همزمان با تمركز بر گردشگرى داخلى براى رونق 
كســب و كارهاى گردشــگرى در دوران كرونا توجــه ويژه اى نيز به 
احياى گردشــگرى بين المللى معطوف شده است و به اين منظور طبق 
رايزنى ها و هماهنگى هــاى صورت پذيرفته با وزارت امور خارجه در 
طــول دوران كرونا صدور رواديد ورود براى گردشــگران تجارى و 

گردشگران درمانى بين المللى قابل انجام است. 
از ســوى ديگر وبينارهاى متعددى با مقامات گردشــگرى بازارهاى 
هدف برگزار و در آنها بر ضرورت تــداوم مراودات و همكارى هاى 

گردشگرى تأكيد شد.
تيمــورى در اين پنل، اظهار كرد: از تجربيات به دســت آمده در طول 
كرونا 2 مورد را مى توان نتيجه گرفت، يكى اين كه رونق گردشــگرى 
داخلى با رويكرد هوشمندانه و مسئوالنه به ويژه با محوريت سفرهاى 
خانوادگــى مى تواند در حفظ حيات بنگاه هاى گردشــگرى در دوران 

كرونا مؤثر باشد. 
ديگر اين  كه، با توجه به ترس و نگرانى شــديد جهانى به دليل شيوع 
كرونــا، به احتمــال خيلى زياد الگوى ســفر گردشــگران بين المللى 
در ايــن دوران و در پســاكرونا دســتخوش تغييرات خواهد شــد و 
گردشــگران، ســفرهاى نزديك تر، ايمن تر، با ميانگيــن اقامت كمتر 
و در فضاهــاى بازتر را ترجيح خواهنــد داد؛ بنابراين تجديدنظر در 
رويكرد بازاريابى و بازتعريف محصوالت گردشگرى و روى آوردن به 
تورهاى طبيعت گردى، گردشگرى روستايى، اكوتوريسم، گردشگرى 

كشاورزى و بومگردى مى توانند اولويت بيشترى پيدا كنند.
ســازمان همكارى هاى اقتصادى متشــكل از 8 كشور اسالمى درحال 
توسعه شامل ايران، اندونزى، بنگالدش، پاكستان، تركيه، مالزى، مصر 

و نيجريه است. 
در اين اجالس رئيس پارلمان اروپا، نخســت وزير ســريالنكا، رئيس 
جمهور كونگو، دبيركل آ.ســه.آن و رئيس مجمع عمومى سازمان ملل 

نيز سخنرانى كردند.

اعتبار مجوزهاى گردشگرى تا پايان سال 
تمديد شد

 معاون گردشــگرى از تمديد اعتبار مجوزهاى گردشگرى تا پايان 
سال 1399 خبر داد.

به گزارش ايســنا، ولى تيمورى در نامه اى كه براى مديران كل ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى فرستاده، تأكيد كرده اين تصميم 
به دنبال تشــديد بيمارى كوويد-19 و با هدف كاهش مراجعه فعاالن 

گردشگرى گرفته شده است. 
معاونــت گردشــگرى پيش تــر از تمديــد اعتبــار كارت راهنمايان 

گردشگرى تا پايان سال خبر داده بود.
در نامه معاون گردشگرى كه پنجم آذرماه به استان ها ابالغ شده، آمده 
اســت: «به اســتناد بند 11 مصوبات چهل وپنجمين جلسه ستاد ملى 
مديريت كرونا مــورخ 1/1/1399، ابالغى رئيس دفتر رئيس جمهور و 
سرپرست نهاد رياست جمهورى، با توجه به شيوع و گسترش بيمارى 
كوويد-19 و ضرورت رعايت مسائل و پروتكل هاى بهداشتى به منظور 
صيانت از ســالمت عمومى جامعه و گذار از وضعيت كنونى تشديد 
كرونا، با هدف كاهش مراجعات حضورى و تســهيل شرايط و تسريع 
فرايند بهره مندى فعاالن حوزه گردشگرى از تسهيالت بانكى، به اطالع 
مى رســاند مدت زمان اعتبار تمام مجوزهاى فعاليت حوزه گردشگرى 
صادره از ســوى وازرتخانه متبوع اعم از پروانه بهره بردارى، گواهينامه 
حرفه اى، كارت مديريت و ... تا پايان ســال 1399 داراى اعتبار بوده و 

درصورت انقضاى اعتبار، نيازمند تمديد دوباره نيست.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر گاه خواستى دعا كنى ، پيش از آن ، نمازى بخوان يا صدقه اى بده يا كار خيرىبكن يا 
ذكرى بگو.       

عوالى الآللى ، ج 1، ص 110، ح 16

 موضوع ثبــت جهانى تپه هگمتانه و محدوده آن 
كه به صد هكتار مى رسد، يك ظرفيت غيرقابل انكار 

براى معرفى همدان در عرصه جهانى است.
تركيب سايت باســتانى تپه هگمتانه، بافت تاريخى 
شــهر و بازار قديمــى مفهوم تازه اى بــه نام «منظر 
تاريخى» است كه براى نخستين بار ميراث فرهنگى 
به دنبال ثبت جهانى آن به نام همدان است، كانديدى 
كه در كشور رقيب ندارد و براى يونسكو موضوعى 

جذاب محسوب مى شود.
اما زير آسمان شهر آنگونه كه انتظار ميرود از همراهى 
خبرى نيست و اين را مى توان از مصوبات صادرشده 
شوراى شهر براى ساخت وسازهاى احتمالى در بافت 

تاريخى همدان به خوبى دريافت.
به اين دليل بارها مســئوالن كشــورى بــه همدان 
ســفر كردند اما در هيچ يــك از بازديدها خبرى از 

خبرنگاران نبود.
حاال هــم در جديدترين اتفــاق در روزهاى اخير، 
شنيده ها حاكى از آن است كه معاون ميراث فرهنگى 
وزارتخانه براى بررســى شــرايط موجود و پيگيرى 
رونــد كار در پرونده ثبــت جهانى منظر تاريخى بار 

ديگر راهى همدان شده است.
در اين ســفر كه در روزهاى اخير رقم خورده است 
باز هم در غيبت رسانه اى ها اتفاق افتاد، گويا ديدارى 

بين طالبيان و مسئوالن استانى نيز انجام شده است.
پرونــده پيگيرى ثبت جهانى منظــر تاريخى همدان 
درحالى پيش مى رود كه به نظر مى رســد بيشتر امور 
مربوط به آن توسط ميراث فرهنگى استان برنامه ريزى 

و اجرا مى شود.
اين درحالى است كه باور كارشناسان و برنامه ريزان 
اين حوزه برآن اســت كه به ســرانجام رسيدن ثبت 
جهانــى همدان همت همگانى مديران و مشــاركت 

مردمى را مى طلبد.
بافت تاريخى، ســرمايه ارزشــمند برجاى مانده از 
گذشــته جوامع و ملت ها براى آيندگان اســت كه 
صيانــت و جلوگيرى از تعدى بــه عرصه  و حريم  
آن، نيازمند يكپارچه سازى اقدامات و ضوابط فنى و 

حقوقى حاكم بر ابنيه هاى تاريخى است.

در آخريــن نشســت اســتاندار همدان بــا فعاالن 
گردشــگرى نيز، وى با بيان اينكه كارهاى مقدماتى 
براى ثبت جهانى چند اثر مهم اين اســتان انجام شده 
اســت، تأكيد كرده بود: تا عيد نــوروز پرونده ثبت 

جهانى تپه هگمتانه بسته مى شود.
 سيد سعيد شاهرخى همچين بر اين نكته همزمان با 

حضور در همدان پيام نيز تأكيد كرد و گفت: 
 «عنــوان «همدان، پايتخت تاريخ و تمدن ايران» يك 
برند جهانى براى همدان است، از اين عنوان در جهت 

توسعه و تقويت صنعت گردشگرى استفاده شود.»

پيش از اين، معاون ميــراث فرهنگى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى از نهايى شدن 
و ارســال پرونده ثبت جهانى هگمتانه خبر داده بود 
و تأكيد داشــت، بافت تاريخى ميــدان همدان بايد 
دســت نخورده بماند در غير اين صورت مســئوالن 
همدان موظــف به برخورد با تخلفــات احتمالى و 

گزارش آن به وزارت ميراث فرهنگى هستند.
طالبيــان در بازديدهــاى پيشــين خــود از همدان 
به صراحــت عنوان كرده بود؛ مســئوالن همدان بايد 
موضوع ثبت جهانــى را در اولويت برنامه هاى خود 

قرار دهند و اگر دســتگاهى ما را كمك نكند، عقب 
خواهيم افتاد.

معــاون ميــراث فرهنگى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى تأكيد كرده بود تالش 
مى كنيم در كوتاه ترين زمان ممكن پرونده را آماده و 
به ســازمان يونسكو ارسال كنيم. اطالعات ما در اين 

زمينه بايد كامل و مرتب شود.
ميراث فرهنگى شــامل آثار باقى مانده از گذشــتگان 
اســت كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ است 
كه با شناســايى و حفظ آن، زمينه شناخت هويت و 

خط حركت فرهنگى ميســر مى شود و از اين طريق 
زمينه هاى عبرت براى انسان فراهم مى شود.

ميراث فرهنگى و ابنيه هاى تاريخى، بيان كننده پيشينه 
تاريخــى، تمدن و فرهنــگ و جاذبه هاى طبيعى هر 
كشــورى است كه شــكل گيرى و به وجود آمدن آن 
در ســال هاى ســاليان متمادى صورت گرفته است؛ 
نيروها و عواملى كه پديدآورنده اين گونه آثار طبيعى 
و انسانى هســتند، در طول زمان و در شرايط مكانى 
خاص خود عملكردهاى متفاوتى داشته اند و آنچه ما 
امروزه شــاهد آن هستيم و با عنوان ميراث طبيعى و 
فرهنگى از آن نام مى بريم، در بعد طبيعى آن حاصل 
تأثيــر عوامل طبيعى بر يكديگــر و دخل و تصرف 
عوامل انسانى بر آنهاست كه چشم اندازهاى متنوعى 
را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ويژگى هاى 

خاص خود از ديگر پديده هاى طبيعى متمايز است.
حفاظت از بناهاى طبيعى به قدرى حايز اهميت است 
كه يونســكو از اين گونه آثار با عنوان ميراث طبيعى 
نام برده و همه كشورهاى جهان را برآن داشته است 
كه در حفظ و حراســت از آنها بكوشــند، زيرا اين 
پديده هاى طبيعى فقط متعلق به يك كشــور خاص 
نيست بلكه متعلق به كره خاكى است و كره خاكى نيز 
زيســتگاه تمامى مردم جهان است و درصورتى كه به 
محيط زيست آسيبى وارد شود، بازتاب هاى اين آسيب 

را تمامى انسان ها احساس خواهند كرد.
به هرحال عرصه هســته اصلى شــهر كه شامل تپه 
هگمتانه، بازار و بافت تاريخى شــهر اســت كه در 
قالب كانســرت «منظر تاريخى همــدان» براى ثبت 
جهانى آماده سازى مى شود و اگر در اين پروسه همت 
همگانى مديران شهرى و پاى كار بودن مردم حرف 

اول را نزند، نمى تواند به خروجى دلخوش بود.
ظاهر امر بيانگر آن اســت كــه در اين روند متوليان 
امور به دنبال ثبت تاريخ شــهر همدان هستند، شهرى 
كه از هگمتانه آغاز شــده و دوران مختلف تاريخى 
را طى كــرده و امروز ميراث دار آثــارى از هر دوره 
هستيم و اين تور دورانها و ويژگى هاى منحصر به فرد 
آن مفهومى است كه مى تواند براى يونسكو جذابيت 

داشته باشد.

 وزارت بهداشــت اعالم كرد: ســامانه اى 
راه اندازى شــده و با اســتفاده از آن در 4 روز 
گذشته جلوى ســفر هزار و 748 نفر مبتال به 
كرونا راگرفته است، اما اين سامانه تا چه حد 

كارا است؟
مســئوالن وزارت بهداشــت اعــالم كردند 
سامانه اى براى جلوگيرى از سفر مسافرانى كه 
به كرونا مبتال هستند با كمك وزارت ارتباطات 
و وزارت راه و شهرسازى آماده كرده ايم و در 

تست هاى نهايى هم موفق بوده است.
مطابق بند (7) مصوبات جلســات 42 ســتاد 
ملــى كرونا، يك اقدام مشــترك بين وزارت 
وزارت  در  مــا  و  راه  وزارت  بهداشــت، 
ارتباطات از حدود 2 هفته پيش آغاز شــد كه 
با اســتفاده از ظرفيت هاى دولت الكترونيك 
و بانــك اطالعاتى وزارت بهداشــت، بتوان 
از خريد بليــت هواپيما، قطار و اتوبوس هاى 
بين شهرى توسط مبتاليان به كرونا جلوگيرى 

كرد.
به گــزارش مهر، اين طرح قرار اســت در 2 
فاز انجام شــود، هم در مرحله خريد بليت و 
رزرواســيون، از خريد بليت در مدت بيمارى 
جلوگيرى مى شــود و هم در مرحله دريافت 
كارت پرواز و ســوار شدن كد ملى اشخاص 
از سامانه وزارت بهداشت استعالم مى شود و 
درصورت تست PCR مثبت، از سوار شدن 

آنها جلوگيرى مى شود.
روز گذشــته عليرضا رئيسى سخنگوى ستاد 
ملى مقابله با كرونا در حاشــيه جلسه با ستاد 
ملى مقابلــه با كرونــا، اظهار كرد: «ســامانه 
يكپارچه رصد آزمايش ها را راه اندازى كرده ايم 
و اكنون همه آزمايش هاى كرونا مثبت در يك 
بانك اطالعاتى جمع آورى مى شــود؛ ما در 4 

روز گذشــته، از حضور هــزار و 748 نفر كه 
كرونا مثبت بودند اما قصد خريد بليت داشتند 
يا بليت هواپيما، اتوبــوس و قطار خريدارى 

كرده بودند، جلوگيرى كرديم.
وى افــزود: براى كنترل افــراد كرونا مثبت 
و ممانعــت از حضور آنهــا در حمل ونقل 
عمومى و ادارات امروز مصوبه اى داشــتيم. 
طبق اين مصوبه، همراه داشــتن كارت ملى 
براى گرفتن خدمت الزامى است و بنابراين 
اگر  باشــند  داشــته  توجه  بايد  هموطنــان 
از امــروز به اداره اى بــراى گرفتن خدمت 
مراجعــه مى كنند حتمًا بايــد كارت ملى را 

همراه خود داشته باشند.»
 هياهويى براى تقريباً هيچ!

همان طور كه عليرضا رئيسى هم اعالم كرده، 
اين سامانه حدود يك هفته است راه اندازى 
شده و افراد براى مسافرت با ناوگان عمومى 
بايد كد ملى خودشــان را ارائــه دهند تا با 
اســتفاده از اين ســامانه وضعيــت بيمارى 
مســافر مورد بررســى قرار بگيرد، اگر شما 
به كرونا مبتال باشــيد براســاس سوابقى كه 
در آزمايشــگاه ها وجود دارد از ســفر شما 
جلوگيرى مى شود. اما جالب است بدانيد كه 
هنگام خريد بليــت اينترنتى گزينه جديدى 
به مشــخصات مسافر اضافه شده است و آن 
هــم محل درج كد ملى اســت، نكته جالب 
اينجاســت كه شــما مى توانيد كد ملى فرد 
ديگــرى را به جاى كد ملــى خودتان وارد 
كنيد و هيچ مشــكلى هم بــراى خريد بليت 

نداشته باشيد!
در هميــن رابطه يكــى از فعاالن رســانه اى 
در توئيتر نوشــته بود برخالف اينكه تســت 
كرونايش مثبت است و قانونا نبايد اجازه سفر 

داشته باشد اما هنگامى كه كد ملى را در سامانه 
وارد مى كند وضعيت «مجاز به سفر» به او نشان 

داده مى شود!
پس از ديدن اين اظهارنظر براى راستى آزمايى 
و صحت ســنجى حدود ده كــد ملى افرادى 
كه مبتال به كرونا بودنــد، جمع آورى و وارد 
ســامانه شد، از ده كدملى 9 نفر مجاز به سفر 
بودند و تنها يك نفر اجازه سفر نداشت! براى 
اينكه مطمئن شــويم ســامانه قطع نبوده روز 
بعد دوباره اين آزمايش تكرار و مشاهده شد، 
متأسفانه باز همان نتيجه حاصل شد، البته اين 
بار هر ده كد ملى اجازه سفر داشتند، براساس 
احتمال بــازه زمانى بيمارى براى اين كدهاى 
ملى گذشته باشــد كه مجاز به سفر هستند و 
از يكــى از همكاران كه مادرش به دليل كرونا 
در بخش ICU بسترى است هم خواستم تا 
كــد ملى مادرش را در ســامانه وارد كند كه 
متأسفانه ســامانه اين كد ملى را هم مجاز به 

سفر دانست!
باز بــراى اطمينان بيشــتر به ســراغ يكى دو 
بيمارســتانى كه بيمــاران كرونايــى در آنجا 
بسترى هســتند، رفتم و موضوع را با آنها در 
ميان گذاشتم و خواســتم كه با حفظ رعايت 
حريم خصوصى كد ملــى چند بيمارى كه به 
كرونا مبتال است را در سامانه وارد كنند تا ببينيم 
وضعيت اين افراد به چه صورت است. متأسفانه 
تمامــى افرادى كــه كد ملى آنها را در ســامانه 
http://www.safarvip.com وارد كرديم 

مجاز به سفر بودند و هيچ ممنوعيتى نداشتند!
 اشكال كار كجاست؟

اين ســامانه مربوط به وزارت راه است، يك 
ســامانه ديگر كه از طــرف وزارت ارتباطات 
طراحى شده است هم وجود دارد كه در اختيار 

شــركت هاى هواپيمايى قرار گرفته است، كد 
ملى هايى كه داشــتيم را بــه بهانه خريد بليت 
به برخى از شــركت هاى هواپيمايى داديم تا 
وضعيت بيمارى را براى آنها بررســى كنند و 
جالب اينجاست كه آن ســامانه هم وضعيت 

بيماران را مثبت اعالم كرد.
اينكه مشــكل اين سامانه ها چيســت را بايد 
مسئوالن بررسى كنند اما دليلى كه از بين تمام 
داليل براى نبود كارايى اين ســامانه ها اعالم 
مى شود، به روز كردن بانك اطالعاتى متصل به 
سامانه از طرف وزارت بهداشت است، وزارت 
بهداشت اگر بخواهد هم نمى  تواند اعالم كند 
كه به طور صد درصدى مى تواند با كمك اين 

سامانه جلوى سفر مبتاليان به كرونا را بگيرد.
حتى نمى توانــد اعالم كند كه بــا كمك اين 
سامانه جلوى ســفر تعداد بسيارى از مبتاليان 
به كرونا را مى گيريم، زيرا وقتى ســامانه از 10 
كد ملى 9 كد ملى را اشــتباه تشــخيص دهد 
مى تــوان همين عدد را هم بــراى كل جامعه 

درنظر گرفت.
بر فرض اينكه وزارت بهداشت بانك اطالعاتى 
ســامانه را هم لحظه اى به روز رسانى كند باز 
نمى شود ادعا كرد اين ســامانه مى تواند تأثير 
بسيارى در كاهش شيوع كرونا توسط مسافران 
ناوگان حمل و نقل عمومــى در جاده ها دارد؛ 
زيرا اگر شما تست كرونا را در آزمايشگاه هاى 
خصوصــى بدهيد بدون دريافــت كد ملى از 
شما تست PCR مى گيرند و كدملى شما هم 
جايى ثبت نمى شــود. حتى برخى افراد براى 
اينكه بتوانند از هزينه بيمه تكميلى استفاده كنند 
با كدملى فرد ديگرى اين آزمايش را مى دهند 
كــه اين تخلف هم مى توانــد بر خطاى بانك 

اطالعاتى بيفزايد.

 حضور معاون وزير در همدان بازهم در غيبت رسانه ها 

ثبت جهانى همت همگانى را مى طلبد

نقش آفرينى سمن هاى ميراث به عنوان بيماران كرونايى نگران استعالم سفر نباشند؛ شايد مجاز باشيد!
مشاور، ديده بان و بازوى ناظر

 عضو هيأت رئيسه شــوراى هماهنگى سازمان هاى غيردولتى ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى كشور بخشــنامه جديد را مؤثر در 
به رسميت شــناختن نقش انجمن ها در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها 

اعالم كرد.
رضا مالحسينى اردكانى ضمن اشــاره به بخشنامه  جديد ابالغى وزارت 
ميراث فرهنگى كه نويدبخش خوبى در راستاى فعاليت «ان.جى.او»ها در 
اين حوزه است، گفت: اين بخشــنامه، گام نخست رسيدن به اتفاق هاى 
بــزرگ در اين حوزه و تداوم فعاليت  ســمن ها به صورت اثربخش، منظم 
و سازمان دهى شده، است. وى يكى از خواسته هاى هميشگى فعاالن اين 
حوزه از وزارت ميراث فرهنگى را به رســميت شناختن نقش انجمن ها 
و تشــكل هاى مردم نهاد در تصميم گيرى ها و تصميم سازى هاى مربوط به 

حوزه هاى 3گانه اين وزارت ميراث عنوان كرد.
اين فعال عرصه ميراث فرهنگى اســتان يزد در اين باره افزود: انجمن ها و 
تشكل ها بايد به عنوان مشاور، ديده بان و بازوى اجرايى 3 حوزه ى ميراث 

فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى فعاليت داشته باشند.
به گزارش ايســنا، به گفته  مالحســينى، ســازمان هاى مردم نهاد هميشه 
فعاليت هــاى خــود را در راســتاى حفظ رونــق گردشــگرى پايدار و 
اصالت بخشــى به صنايع دستى و توســعه آن انجام داده و همواره نيز در 

تداوم آن مى كوشند.
وى با اشــاره به تحقق نيافتن رسميت فعاليت ســازمان هاى مردم نهاد در 
دوره هــاى مختلف، گفت: در هر دوره به دليــل تغييرات در كادر اجرايى 
و مديريتــى وزارتخانه، رويكردها به اين مســأله نيــز تغيير مى كرد ولى 
خوشــبختانه بخشــنامه ى اخير نه تنها حوزه هاى 3 گانه ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى، بلكه فراتر از آن و حوزه هاى ديگرى نيز مانند 

برنامه ريزى، تأمين منابع و يگان حفاظت را نيز دربرمى گيرد.
مالحسينى مشخص شدن و تفكيك حوزه ها و وظايف گروه هاى مردمى 
و ســمن ها را يكى از قسمت هاى اين بخشنامه دانست و گفت: بر همين 
اساس شوراهاى اثرگذارى در اين حوزه، به صورت جداگانه به عنوان ناظر 
مورد اســتفاده قرار مى گيرند، البته تالش بر اين اســت كه از عضو ناظر 

به عنوان عضو اثرگذار و داراى حق رأى، تغيير وضعيت پيدا كند.
وى در اين باره يادآور شد: انجمن هاى صنفى و تخصصى در حوزه ميراث 
و گردشگرى در گذشــته حق حضور در جلسات مربوطه را نداشتند اما 

اكنون با شرايط به وجود آمده بر امور آنان ناظر هستيم.
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مسير متفاوت 
در كنترل ويروس كرونا 

 با تعطيلــى ادارات يا كاهش حضــور كاركنان 
دستگاه هاى اجرايى و خدمات رسان كه از آغاز هفته 

نخست روند اعمال محدوديت هاى كرونايى...

يادداشت
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سرنوشت كشاورزى همدان 
در گرو توسعه 

صنعت گلخانه دارى
ــار  ــزار هكت ــا حــدود 750 ه ــدان ب ــتان هم  اس

ــدارى... ــاورزى و باغ ــل كش ــن قاب زمي
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كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

 «به علت گرانى نهاده هاى دامى، شاهد 
تعطيلى دامدارى هاى سنگين يكى پس از 
ديگرى هستيم، متأسفانه درحال حاضر كار 
در عرصه دام پرورى بسيار مشكل شده و 
اگر همين گونــه پيش برويم تا 3 ماه آينده 

همه گاودارى ها تعطيل خواهند شد.»
اين موضوع را اواخر مهرماه ســالجارى 
رئيس هيــأت  مديره تعاونــى گاوداران 
شهرستان كاشمر به خبرنگار ايسنا اعالم 
كرده و ادامه داده است: «اگر مسئوالن به 
توليد در بخش دام توجه نكنند در آينده 
نزديك مجبور به وارد كردن شير و مواد 
لبنى از كشورهاى همسايه خواهيم شد.»

بنابر اعالم شــركت تعاونى توليدكنندگان 
فرآورده هاى لبنى استان همدان «متأسفانه 
بســيارى از لوايح و قوانيــن در دولت يا 
انجام نمى شوند و يا با تغييرات و تصميم 
گيرى هايى صرفاً از باال صورت مى پذيرد، 
از جمله قانــون تجميع صنايــع تبديلى 
كشاورزى در يك وزارتخانه. درحال حاضر 
صنايع لبنــى از حمايت معكوس وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزى 
برخوردارنــد كه در شــرايط اين چنينى 
هريــك منتظر ديگرى اســت درحالى كه 
دامداران از يــك وزارتخانه و يك متولى 
برخوردار بوده و مى توانند صداى خود را 
براى تجميع به يك نقطه واحد منتقل كرده 

و نتيجه بگيرند.»
بنا به گفته اين شركت «همچنين اعالم ارز 
4 هزار و 200 تومانــى براى خريد نهاده 
اثربخش نبوده زيرا يا به ميزان دريافتى ارز 

واردات نهــاده صورت نمى پذيرد و يا اگر 
وارداتى انجام شده به صورت صد درصد 
به دســت دامداران نرسيده و بازار آزاد نيز 
از آن منتفع شــدهاند تا دامداران به ناچار 
ســهمى از نياز خود را از بــازار آزاد و با 
قيمت هايى به مراتــب گران تر تهيه كنند، 
بنابراين بررسى و ايجاد تغيير در اين رويه 
نيز از الزامات است. پيشنهاد مؤثر آن است 
كه يارانــه عالوه بر تأمين نهــاده به توليد 
فرآورده هاى لبنى مشمول قيمت گذارى نيز 
به ميــزان توليد و عرضه صورت پذيرد تا 
آحاد جامعه و اقشار آسيبپذير در مواجهه 
با افزايش قيمتهاى نجومى ناچار به حذف 
نياز ســفره روزمره خود نشوند و در اين 
شرايط اسف بار كرونايى اوالً شاهد تعطيلى 
و ركود كارخانه ها و دوم شــاهد بيكارى 
كارگران و نگرانى هاى خانواده هاى آنها و 
سوم شاهد ضعف جسمانى مردم عزيز در 

مقابله با بيمارى ها نباشيم.»
در ادامه گفت وگويى با مديرعامل شركت 
تعاونى توليدكننــدگان فرآورده هاى لبنى 
اســتان همدان ترتيب داديم. وى با تأكيد 
بر اينكه كارخانه هاى لبنى و دامداران يك 
زنجيره بهم متصل هســتند، گفت: ركود 
و تعطيلــى كارخانه ها بــه علل مختلف 
ســبب قطع و يا كاهش تقاضاى شيرخام 
از دامداران خواهد شــد و در نتيجه انتقال 
گاوهاى شــيرى را به خط كشــتارگاه ها 
شــاهد خواهيم بود. محمود رشــادى در 
گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه يك گاو 
شــيرى يك كارخانه توليد شــير است، 

اظهــار كرد: گاوهاى اصالح شــده نتيجه 
30 ســال زحمت و تالش پژوهشــگران 
اســت تا گاوى پرورش يابــد كه بتواند 
توليد اقتصادى شير داشته باشيم، حال اگر 
دامدار نتواند شــير خود را به كارخانه هاى 
لبنى بفروشد دام را به كشتارگاه برده و به 

گوشت درجه 2 و 3 تبديل مى شود.
وى با اشاره به اينكه اگر كارخانه هاى لبنى 
دچار ركود شوند شيرى كه بسيار فسادپذير 
بوده و بايد بالفاصله مصرف شــود، روى 
دست دامدار مى ماند، تصريح كرد: دامدار 
يك يا 2 مرحله شير فاسد را دور مى ريزد 
و تحمــل مى كند اما دفعــات بعد مجبور 

مى شود گاو خود را به كشتارگاه ببرد.
رشادى خاطرنشان كرد: در شرايط حاكم 
فعلى كه نهاده نيســت و يا اگر هست، در 
بازار آزاد اســت يا در ســامانه بازارگاه به 
مقدار خيلى ناچيز وجود دارد، به طورى كه 
دامدار نمى تواند نهــاده مورد نياز هر گاو 
شــيرده كه روزانه 35 كيلو علوفه مصرف 
مى كند را تأمين كند و درنهايت توليد شير 
كاهش مى يابد و دامدار متضرر شده و دام 

خود را به كشتارگاه مى برد.
وى ادامه داد: كارخانه هاى مجبورند شــير 
گــران بخرند و با توجه بــه هزينه باالى 
ظروف بســته بندى، هزينه هاى ســربار و 
كارگرى و ســودهاى باالى بانكى هزينه 
توليد افزايش يافته و درنهايت توليدات اين 
كارخانجات گران مى شود اين درحاليست 
كــه ده قلــم از توليدات لبنى مشــمول 
كارخانجات  و  بوده  تعزيراتى  نرخ گذارى 
توليدكننــده ايــن فرآورده ها كه بيشــتر 
كارخانجات كوچك و متوســط هستند، 
درصورت گرانفروشى با جرايمى سنگين 

مواجه خواهند شد.
توليدكننــدگان  تعاونــى  مديرعامــل 
تأكيد  با  همدان  استان  لبنى  فرآورده هاى 
بر اينكه كارخانه هاى لبنــى براى اينكه 
دچار اين مشــكالت نشــوند توليدات 
را كاهــش داده و به ســمت محصولى 
مى رونــد كه توجيــه اقتصادى داشــته 
باشد، افزود: اگر قيمت محصوالت لبنى 
افزايش يابد مــردم نمى توانند بخرند و 
مصرف لبنيات كاهش مى يابد و به دنبال 
مصــرف نكردن لبنيات نيــز بيمارى در 

جامعه افزايش خواهد يافت.
وى با اشاره به اينكه قيمت هاى شيرخام 
مصوبه در ســتاد تنظيم بازار كشــور از 
ابتداى سالجارى 4 بار تغيير يافته است، 
خاطرنشــان كرد: اوايل سال قيمت شير 
از 21 هــزار ريــال در هر كيلــو به 29 
هزار ريال افزايش داده شــد و در همين 
اواخر با حضور نماينــدگان دامداران و 
كارخانه هاى لبنى و دســتگاه هاى ذيربط 
دولتــى41 هزار و 500 ريال و با رفتارى 
بسيار عجيب و ناگهانى كمتر از يك هفته 
در يكم آذر به 45 هزار ريال افزايش داده 
شد درحالى كه كارخانه هاى لبنى مجبور 
به خريد شير مصوب 29 هزار ريالى در 
دامدارى با قيمت بيش از 42 هزار ريال 
بودند و با توافــق 41 هزار و 500 ريال 
قيمت خريد در بســيارى از دامداران به 

52 هزار ريال در هر ليتر رسيد.
توليدكننــدگان  تعاونــى  مديرعامــل 
فرآورده هاى لبنى استان همدان اظهار كرد: 
تشكل هاى دامداران بايد تقويت شوند تا 
خودشان واردكننده نهاده هاى دامى باشند و 

واردات نهاده انحصارى نباشد.

آئين تكريم و معارفه 
رئيس جديد اداره منابع 
طبيعى مالير برگزار شد

 صبح ديروز مراســم تكريم و معارفه 
رئيــس جديــد اداره منابــع طبيعــى و 
آبخيزدارى شهرســتان ماليــر با حضور 
معــاون سياســى، اجتماعــى و معاون 
برنامه ريزى وتوســعه فرمانــدارى ويژه 
شهرستان مالير، اسفنديار خزائى مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان و هيأت 
همراه در محل فرماندارى مالير با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
همدان در اين مراســم اســتفاده از همه 
ظرفيت ها، اســتعدادها و نيروهاى جوان، 
متخصص و متعهد در اجراى برنامه ها و 
طرحهاى توسعه منابع طبيعى و آبخيزدارى 
تأكيد كــرد و گفت: امروزه ارزشــهاى 

زيســت محيطى منابع طبيعى بر كســى 
پوشيده نيســت و ما با استفاده از تمامى 
ظرفيت هاى موجــود و همراهى مردم و 
مسئوالن در راستاى حفظ آب و خاك از 

هيچ كوششى فروگذار نخواهيم كرد. 
در اين مراســم معاون سياسى، اجتماعى 
عرض  ماليرضمن  شهرســتان  فرماندار 
تسليت شهادت دانشمند علمى و هسته اى 
كشور شهيد فخرى زاده و با بيان اهميت 
جايگاه منابع طبيعــى و تأكيد بر اهميت 
حفظ و نگهدارى اراضــى ملى و توجه 
به توسعه طرحهاى منابع طبيعى خصوصًا 
جنگلكارى شهرســتان از زحمات رئيس 
پيشــين اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 

مالير تقدير و تشكركرد.
حسين فارسى با اشــاره به اهميت منابع 
طبيعى گفت: مجموعــه منابع طبيعى با 
وفاق وهمدلى وصميميتى كه دارند بسيار 
فعال وپويا هستند و كشت نزديك به 600

هكتار جنگلكارى در شهرســتان در سال 
گذشته در راستاى دستور استاندارهمدان 
ستودنى و قابل تحسين است و ما همواره 
قدردان زحمات و تالشهاى منابع طبيعى 
هســتيم. وى با تأكيد بر تعامل و حل و 
فصل مشــكالت مردم در حــوزه منابع 
طبيعى تصريح كــرد: حفظ منابع طبيعى 
و توســعه جنگلكارى و فضاى ســبزاز 
امور مهمى است كه منابع طبيعى با تالش 
جهــادى به خوبى انجام مى دهد و مردم و 
دستگاه هاى اجرائى نيز بايد همكارى الزم 

را داشته باشند.
به گزازش پايگاه اطالع رســانى اداره كل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، 
فارســى افــزود: ارزش و اهميت منابع 
طبيعى به عنوان ميراث ارزشمند گذشتگان 
بر هيچ كسى پوشيده نيست و همه ما بايد 
براى حفظ و حراست و استفاده مطلوب 
از منابع طبيعى تالش كنيم تا از اين منابع 

بهترين بهره بردارى را داشته باشيم.
علــى ده پهلوان رئيس ســابق اداره منابع 
طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان ماليرن 
نيز در اين جلســه ضمن ارائه گزارشــى 
از عملكــرد ايــن اداره از توجهات ويژه 
فرماندارى شهرستان مالير به مقوله منابع 
طبيعى و طرح هاى آبخيزدارى و توســعه 
جنــگل در دوران مديريت خود تقدير و 

تشكر كرد.
در پايان اين مراسم با اهداى لوح تقدير از 
خدمات و زحمات على ده پهلوان در طول 
تصدى رياست منابع طبيعى مالير قدردانى 
به عمل آمد و حكم انتصاب جواد زنگنه 
به عنوان رئيس جديد اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى شهرستان مالير قرائت گرديد. 
شــايان ذكر اســت پيش از ايــن جواد 
زنگنه مســئوليت اداره آمــوزش، ترويج 
و مشــاركتهاى مردمى ايــن اداره كل را 

عهده دار بود.

دربست تا كشتارگاه!

قطار شهرى همدان در شوراى عالى ترافيك مصوب شد
فاز سوم كمربندى درگزين 

گامى مهم در راستاى 
توسعه شهرى

■ نخستين مجتمع تجارى شهر دمق به زودى افتتاح مى شود
■ طرح پياده روسازى شهردارى صالح آباد آغاز شد
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اصالح طرح جامع مسكن 

كليد خورد
ساخت مسكن 

بدون پول نفت

الن 
مدان 

ر  وى حضوض
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مسير متفاوت در كنترل ويروس كرونا 
 با تعطيلى ادارات يا كاهش حضور كاركنان دســتگاه هاى اجرايى 
و خدمات رســان كه از آغاز هفته نخست روند اعمال محدوديت هاى 
كرونايى را وارد فاز جديدى كرده اســت، شــاهد شــكل گيرى نگاه 

اميدوارانه اى به كنترل بيش از پيش بيمارى كرونا در جامعه هستيم.
اين روند كه از يكســو دســتورالعمل هاى ابالغى و از ســوى ديگر 
همكارى و همراهى خوب مردم زمينه ساز آن بوده است، با آنچه اوايل 
ســال در قالب پروتكل هاى موردنظر ستاد مقابله با كرونا ارائه شد و 
محدوديت هاى هوشمند را شاهد بوديم، متفاوت است و البته متناسب 
با اوضاع و احوال امروز و تجارب كسب شده در ماه هاى اخير، نتايجى 

را هم به دنبال داشته است.
نزول تدريجى و نه افول ويروس در ماه هاى نخســت سال كه عمدتا 
بهدليل نگرانى و دغدغه ايجاد شــده در جامعه و به دنبال آن جديت 
در رعايت پروتكل ها بود، خيلى دوام نداشت و پيك هاى دوم و سوم 

شكل گرفت.
دليل اصلى اين امر بيشــتر ناشى از عواملى چون جدى نگرفتن روند 
ابتالها پس از كاهش موقتى آن، اطالع رسانى و هشدار ناكافى نسبت به 
شكل گيرى پيك جديد شيوع ويروس و ناديده گرفتن خطرات ناشى 

از افزايش روند شيوع ويروس در جامعه بود.
اگر تصميمات و اقدامات ســتاد مقابله با كرونا و نوع رفتار اجتماعى 
شهروندان 2 فاكتور مهم در كنترل بيمارى محسوب مى شود، از آغاز 

شيوع كرونا تاكنون شاهد فراز و نشيب هايى در هر 2 مورد بودهايم.
با اين حال جامعه امروز به نقطه اى رســيده كــه هم در زمينه اعمال 
محدوديت ها و به دنبال آن تشــديد نظارت ها و هم رفتار شهروندان و 

رعايت پروتكل ها توسط آنها جدى تر از گذشته شده است.
ايــن روند ضمن اينكه اميد به آينــده را تقويت مى كند، ما را نبايد از 
ضرورت هايى چون خدمت رســانى به موقع به مردم در اين شرايط، 
ارتقاى دولت الكترونيك، حفظ و تقويت فعاليت هاى اقتصادى مولد، 
ايجــاد و تقويت نــگاه اميدوارانه در افكار عمومى، توجه به ســطح 
تاب آورى اجتماعى، تالش در جهت تقويت فضاى همدلى و تعاون 

در جامعه و مانند آنها غافل كند.
اگر با چنين نگاهى به مســأله بپردازيم و رويكرد ما حركت منطقى، 
اميدوارانه و با برنامه در مسير كنترل و مهار اين بيمارى نوپديد باشد، 

اهداف موردنظر محقق خواهد شد.

همدان كمبود ذخيره خونى ندارد
 با توجه به استقبال گسترده مردم از اهداى خون در استان، ذخيره خونى به اندازه كافى 

موجود بوده و كمبودى در اين باره نيست.
مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همــدان گفت: به دنبال كاهش اهداى خون در 
شــرايط كرونايى، فراخوانى در تهران صورت گرفت كه ايــن فراخوان موجب افزايش 

مراجعه شهروندان به مراكز انتقال خون به ويژه در همدان شد.
فاطمــه يادگارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: البته در زمان فراخوان نيز همدان كمبودى 
در ذخاير خونى نداشــت، با وجود اين پس از اين فراخوان با توجه به اســتقبال گسترده 

شهروندان، نسبت به نوبت دهى براى مراجعه اهداكنندگان اقدام شد.
مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان با بيان اينكه 21 هزار و 874 واحد خونى 
در 8 ماهه امسال اهدا شده است، افزود: 906 واحد متعلق به بانوان بوده همچنين 13 هزار 
و 750 واحد مربوط به اهداكنندگان مســتمر و هــزار و 817 واحد اهداكنندگان بار اولى 
است. يادگارى ادامه داد: افرادى كه بيش از يك سال از آخرين اهداى خون آنها مى گذرد، 
اهداكننده باسابقه محسوب مى شود و از ابتداى سالجارى تا پايان آبان 6 هزار 282 واحد 

خون توسط افراد باسابقه اهدا شده است.
وى اظهار كرد: ميزان اهداى خون نسبت به زمان مشابه سال گذشته كاهش اندكى داشته 
اســت اما اين روند با توجه به كاهش عملها و جراحيهاى غيرضرورى تأثيرى در تأمين 

ذخيره خونى موردنياز بيمارستانها نداشته است.
مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان گفت: پس از اهداى خون، ذخيره خونى 
به 3 فرآورده شامل پالسما، پالكت و گلبول قرمز تبديل مى شود و تاريخ مصرف پالسما 

درصورت فريز حداكثر 2 سال، پالكت 5 روز و گلبول قرمز 35 روز است.
يادگارى تأكيد كرد: با توجه به كاهش اهداى خون در فصل زمســتان از شهروندان انتظار 

مى رود در اين فصل همانند سالهاى گذشته نسبت به اهداى خون اهتمام ورزند.
وى اظهــار كرد: به منظور كاهش دغدغه اهداكنندگان خون درباره مبتال نشــدن به كرونا، 
مراكز انتقال خون به صورت مســتمر هرچندساعت يكبار ضدعفونى و مالفهها تعويض 

مى شود.

دردسرهاى يك تاريخ رند
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فعاليت دفاتر ازدواج همدان زوج و فرد شد
 به دنبال شــيوع كرونا و اعمال محدوديت هايى براى پيشگيرى از 
اپيدمى اين ويروس، فعاليت دفاتر رسمى ازدواج اين استان به صورت 

زوج و فرد شد.
مديركل ثبت اسناد و امالك اســتان همدان گفت: دفاتر رسمى ثبت 
ازدواج براساس شماره دفتر، يعنى شماره هاى زوج در روزهاى زوج 

و شماره هاى فرد در روزهاى فرد فعال هستند.
اصغر پيرهادى در گفت وگو با ايرنا افزود: در دفاتر ازدواج محلى براى 
نشستن زوجين و حضور اعضاى خانواده و فاميل براى برپايى جشن 
جزئى حين عقد پيش بينى شده كه مقرر شد براى پيشگيرى از تجمع، 

اجازه برگزارى مراسمى در داخل دفاتر داده نشود.
مديركل ثبت اسناد و امالك استان همدان بيان كرد: همچنين مقرر شده 
كه متوليان دفاتر ثبت ازدواج تنها اجازه ورود عروس و داماد به همراه 

والدين و چند شهود براى خواندن خطبه عقد را بدهند.
پيرهادى تأكيد كرد: حضور ديگر اعضاى خانواده و فاميل و برگزارى 
هرگونه مراسمى در داخل دفاتر رسمى ثبت ازدواج ممنوع است و با 

متخلفان برخورد قانونى مى شود.
وى بيان كرد: به گفته كارشناســان حوزه بهداشــت و درمان يكى از 
عوامل اصلى شيوع ويروس كرونا برگزارى مراسم و تجمعها و رعايت 
نكردن فاصله گذارى فيزيكى اســت، بر اين اساس از تجمع در دفتر 

ثبت ازدواج جلوگيرى شده است.
وى اظهــار كــرد: تاكنــون در اين بــاره گــزارش تخلفــى ثبــت نشــده 
و تنهــا يــك مــورد تجمــع در نــوروز 99 اتفــاق افتــاد كــه برخــورد 

الزم صــورت گرفــت.

ذخيره 13 ميليون متر مكعب آب
 در سد اكباتان همدان

 مدير شركت آب منطقه اى همدان از ذخيره بيش از 13 ميليون متر 
مكعبى آب پشت ســد اكباتان همدان خبر داد بهطورى كه 60 درصد 

حجم ذخيره آب سد اكباتان همدان خالى است.
به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى همدان، منصور ستوده 
گفت: هم اكنون 13 ميليون و 200 هزار متر مكعب آب در پشت سد 
اكباتان همدان ذخيره شــده كه به ميزان 40 درصد از كل حجم ذخيره 

سد اكباتان است.
مدير عامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه 41 ميليون و 170

هزار متر مكعب آب پشــت سد كالن مالير ذخيره شده است، افزود: 
هم اكنون 91 درصد از حجم مخزن اين سد پر است.

ســتوده از ذخيره 5 ميليون و 800 هزار متر مكعبى آب پشــت ســد 
سرابى تويسركان خبر داد و گفت: 63 درصد از حجم ذخيره آب اين 

سد نيز پر است.
وى از ذخيره 970 هزار متر مكعبى ســد شنجور شهرستان درگزين و 
دو ميليون و 900 متر مكعبى سد شيرين سو شهرستان كبودرآهنگ هم 
خبر داد و گفت: 19 درصد ســد شنجور و 65 درصد سد شيرين سو 

هم اكنون ذخيره آب دارند.

بازنشستگى پيش از موعد معلوالن 
فقط در بخش دولتى اجرا شد

 قانون بازنشســتگى پيش از موعد معلوالن و جانبازان براى همه 
حوزه هاى دولتى و خصوصى قابل شــمول است اما متأسفانه اكنون 
فقط در دستگاههاى دولتى برقرار است و در بخش خصوصى اجرا 

نشد.
مديركل بهزيستى همدان گفت: متپدسفانه بازنشستگى پيش از موعد 
در بخش خصوصى به دليل تأمين نشــدن اعتبــار موردنياز صندوق 

تأمين اجتماعى تاكنون برقرار نشده است.
مهدى دينــارى در گفت وگو بــا همدان پيام ادامــه داد: معلوالن و 
جانبازان براســاس شــدت معلوليت از 2 تا 6 سال از ارفاق سنوات 

خدماتى براى بازنشستگى برخوردار مى شوند.
وى اظهار كرد: بهزيســتى بازنشســتگى پيــش از موعد معلوالن و 
جانبازان در بخشــهاى خصوصى را از طريق ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى پيگيرى كرده است؛ چون آنها بايد اعتبار موردنياز براى 

بخشيدن سنوات را به صندوق تأمين اجتماعى پرداخت كنند.
وى افزود: فقــط معلوالن داراى معلوليت متوســط به باال و داراى 
معلوليــت 30 تا 40 درصد به باال مى توانند از بازنشســتگى پيش از 

موعد استفاده كنند.
وى خاطرنشــان كرد: ميزان معلوليت افراد را كميســيون پزشــكى 
بهزيستى تشــخيص خواهد داد. اين كميسيون پزشكى از 3 نماينده 
معتمد وزارت بهداشــت تشكيل شــده كه ميزان معلوليت را تعيين 

ميكنند.

آماده باش 280 دستگاه ماشين آالت 
راهدارى همدان در طرح زمستانى جاده

280 دستگاه ماشين آالت سبك، سنگين و نيمه سنگين راهدارى 
با اســتقرار در راهدارخانه هاى اســتان، براى بازگشايى محورهاى 

ارتباطى آماده شده اند.
سرپرســت راهدارى و حمل و نقل جــاده اى همدان گفت: همدان 
به دليل موقعيت جغرافيايى و آب و هوايى، زمســتانى زودهنگام را 
تجربه مى كند كه در همين زمينه عمليات تهيه و ذخيره سازى شن و 

نمك موردنياز راهدارخانه ها درحال انجام است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
همــدان، صفر صادقى راد افــزود: 34 راهدارخانه با نزديك به 500

نيروى عملياتى و پشــتيبانى وظيفه بازگشايى، پاكسازى و نگهدارى 
جاده هاى استان همدان را برعهده دارند.

وى گفت: ماشــين آالت راهدارى هم اكنون در گردنه هاى حســاس 
اســتان مســتقر شــده اند تا درصورت احتمال بارش برف، ترافيك 

عبورى دچار اختالل نشود.
وى ادامه داد: در پيش بينى اداره كل هواشناسى احتمال بارش باران و 
ريزش برف در محورهاى مالير، قهاوند و كبودراهنگ و گردنه هاى 

تويسركان و اسدآباد گزارش شده است.
سرپرست راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان بيان كرد: نيروهاى 
راهدارى آمــاده اجراى عمليات نمك پاشــى در محورهاى همدان 

هستند.
وى با اشــاره به اينكه محور گنجنامه - تويسركان به دليل نبود ايمنى 
كافى و احتمال ريزش ســنگ از، يكم آذر مسدود شده است، عنوان 
كرد: افرادى كه قصد سفر بين همدان و تويسركان را دارند مى توانند 
از مســير جايگزين «همدان - جوكار - تويسركان» و «مسير همدان 

- اسدآباد - تويسركان» استفاده كنند.

1- شــهردارى همدان به ايجاد اتاق مادر و كودك در اماكن عمومى 
ملزم اســت. گويا اماكن عمومى از پيش ســاخته شــده نيز  در زمان 
بازســازى ملزم به ســاخت اتاق مادر و كودك هستند. گفتنى است 
مصوبه شــهر دوستدار كودك كه همدان در تالش براى كسب عنوان 
آن اســت، بر راه اندازى اين اتاق ها در اماكن و مراكز پرتردد شــهرى 

تأكيد كرده است.
2- دور زدن محدوديت هاى شبانه در استان مشاهده شده است. گويا 
برخى براى دور زدن محدوديت هاى تردد در شــب، پالك خودرو را 

مخدوش مى كنند. 
گفتنى اســت به گفته پليس، اســتفاده از اين ترفند با هوشمند شدن 

سيستم پالك خوانى پليس چندان كارآمد نيست.
3- اجــراى محدوديت هاى فراگير و منع تــردد خودروها امنيت را 
افزايش داده است. گويا خلوتى بى سابقه شب ها و در خانه بودن مردم، 
دليلى شــده تا آمار ســرقت و تصادفات به شدت كاهش يابد. گفتنى 
است به رغم اين، احتمال زورگيرى و سرقت خيابانى بهدليل خلوت 

خيابان ها در شب احتمال افزايش دارد.
4- شورا و شهردارى بعدى مسئول مديريت يكپارچه شهرى خواهند 
بود. گويا كليات طرح جامع مديريت شــهرى در كميسيون شوراهاى 
مجلس تصويب شده و به زودى در صحن اصلى ارائه مى شود. گفتنى 
است چنانچه طرح جامع مديريت شهرى آراى الزم را براى تصويب 
كســب كند، انتظارات ديرينه شــهرها براى تحقق مديريت يكپارچه 

برآورده مى شود.
5- الگوبردارى فروشگاه هاى ايران از جمعه سياه هيچ شباهتى با اصل 
آن نــدارد. گويا در ايــن حراج ها با عنوان جمعه ســياه كه از 7 آذر 
آغاز شــده، هم درصد تخفيف ها پايين اســت و هم در عمل، واقعى 
نيست. گفتنى است سنت حراج در جمعه سياه، از آمريكا آغاز شده و 

به تدريج به كشورهاى ديگر هم راه يافته است.

 در فرهنگ و آداب و رســوم ملل مختلف 
باورها و جزئيات بســيارى وجود دارد كه هر 
كدام به نوعى مى تواند جذاب و شنيدنى باشد.

هرچنــد برخى از اين باورها طــى زمان و با 
پيشرفت جوامع بســيار كمرنگ شده است اما 
برخى ديگر همچنان مورد توجه قرار داشــته 
و به ظاهــر نمى توان تاريــخ مصرفى براى آن 

متصور شد. 
براى نمونــه، باور اقوام مختلــف به اعداد و 
اعتقادى كه به اثرگذارى آن دارند! همان باورى 
كه سبب شــده اســت 99/9/9 پرتكرارترين 
تاريخى باشــد كه خبرهاى مختلف از جمله 
تولد نوزادها، عقد، طالق و حتى خريد مسكن 
و اتومبيل در اين چنــد روز ارتباط معنادارى 

پيدا كرده است.
اگرچــه از نظر علمى و باور منطقى هيچ دليل 
مقبولى پشــت اين اقدام از سوى مردم وجود 
ندارد و بيشتر شبيه موج روانى همه گير است 
تا رفتارى عاقالنه و منطقى! با اين حال باورها 
همواره جزوى از زندگى بشريت به شمار رفته 

است.
به عنوان مثال حتى خود شما هم هنگامى كه با 
عدد 13 ســروكار داريد، هرچند باورى هم به 
نحس بودن آن نداشته باشيد، اما به شوخى هم 
كه شده شــايد به شگون بد اين عدد و اثر آن 
بر گرفتارى هاى آينده تان اشاره اى داشته باشيد!
حاال هم عالقه منــدى به عدد 9 در نهمين ماه 
ســالى كه 99 اســت بر اين اساس بايد گفت 
عالقــه به اعداد و ارقام به اصطالح ُرند در بين 
مردم موضوع تازهاى نيست، به طور مثال اين 
بــاور را مى توان در گرفتن پــالك رند براى 
خودرو، شماره رند تلفن همراه، پالك منزل و 

خيلى از موارد ديگر در بين مردم ديد.

جالــب اســت 
ميان  اين  در  كه 
بــراى گرفتــن 
اعــداد رند چه 

مشكالت و سختى هايى را هم حاضر هستند 
تحمل كنند تا شــايد اين بــاور كه رند بودن 
خوش شانسى برايشان مى آورد، محقق شود از 
طرفى قيمت گذارى بــاال براى اين رندى هم 
عاملى است كه به اين باور دامن مى زند. همين 
كه خطوط رند تلفنهاى همرا قيمتى چندبرابر 

دارد، خود گوياى وضعيت موجود است.
به طورى كه با وجود همه مشــكالت اقتصادى 
هنــوز بازار خريدوفروش ســيم كارتهاى رند 
داغ اســت و فعاالن بازار سيم كارت مى گويند 
آزاد  بــازار  در  ســيم كارت ها  گران تريــن 
سيم كارت هايى هستند كه صفر و يك بيشترى 

دارند.
 قصه عدد 9 در تولد نوزادها 

حاال هم عدد رند 9 دردسرســاز شده است، 
به طورى كه از حدود 2 هفته پيش كه تاريخ نهم 
آذر سال 99 بر ســر زبانها افتاد، نگاه بسيارى 
از خانواده هايى كه در آســتانه بچه دار شــدن 
هستند، معطوف به پزشكان متخصص زنان و 
زايمان دوخته شد تا با به دنيا آوردن نوزادشان 
كــه موعد طبيعى تولد آنها پيش يا پس از اين 
تاريخ است، با روش سزارين در شناسنامه آنها 
روز، ماه و سال تولد را به نهمين روز از نهمين 

ماه سال 99 تبديل كنند.
تولد الكچرى كه از 88/8/8 آغاز شــده، حاال 
به يك رســم غم انگير ميــان خانواده ها بدل 
شده اســت. موضوعى كه به گفته متخصصان 

سالمت نوزاد را به خطر مى اندازد. 
البتــه اين تولد هاى الكچــرى تنها به هر يك 

دهه يك بار ختم نشــد و سال هاى بعد و در 
روز هاى 89/9/9، 95/5/5، 96/6/6، 97/7/7، 

98/8/8 ادامه يافت. 
حاال براى حل اين مسأله سازمان ثبت احوال 
اعالم كرده كه بــه نوزادانى كه 3 روز پيش و 
پس از اين تاريخ به دنيا بيايند شناســنامه ُرند 

99/9/9 مى دهد.
بهراســتى درج چنين تاريخى در شناســنامه 
فرزند چه مزيتى به همــراه دارد؟ آيا در منش 
و رفتار و تبديل شــدن او به فردى مفيد براى 

جامعه اثرگذار است؟
99/9/9بر ازدواج و طالق ســايه 

انداخت
در هياهــوى تالش مادرانى كه به دنبال زايمان 
در تاريخ رند قرن بودند، افراد ديگرى هم در 

صدد بودند تا از غافله جا نمانند.
بســيارى از دفترخانه ها آن هم با شرايطى كه 
كرونــا پيــش آورده و ازدواج ها را تحت تأثير 
قرار داده شلوغ تر از هر روزى، در نهم آذرماه 
ترافيك درخواست براى انجام عقد را داشتند.

اگرچه خبرهايى هم در اين ميان شنيده شد كه 
برخــى از دفاتر ازدواج و طالق از ثبت عقد و 
يا طالق در اين تاريخ خوددارى مى كردند اما 
با اين حال نهم آذرماه حسابى جوانان در شرف 
ازدواج را با خود درگير كرده بود كه از شانس 
رند بودن آن در زندگى مشترك عقب نمانند؟!
 بازار داغ معامالت زير چتر 99/9/9

اهميــت ايــن روز ُرنــد (99/9/9) حاال پس 
از تثبيت در ميــان افكار عمومــى، اينبار در 

معامالت و خريد و فروش هايشــان هم خود 
را نشان داد.

بســيارى از فروشــگاههاى اينترنتى با شعار 
خوش شانســى از 99/9/9 تا يلدا، ســعى در 
جذب مشتريان بيشــتر و فروش باالتر كردند 
و هــر خريدى كه در روز نهــم آذرماه انجام 
مى گرفت را شــامل 9 درصــد تخفيف قرار 

مى دادند.
از طرفــى بــازار اجــاره و رهــن خانه هم 
ديروز شــگفتى هايى با خود به همراه داشت، 
به طورىكه به گفته مشــاوران امالك بسيارى 
از خانوادههاى همدانى با اينكه تاريخ تحويل 
خانه هايشــان يكى دو روز زودتر و يا ديرتر 
از 99/9/9 بود اما ســعى كردند در اين تاريخ 
قراردادهاى خود را منعقد كنند تا شايد رفتن 
به منزل جديد با خوش شانسى بيشترى همراه 
باشــد، اين اتفاق و باور روانى خوش شانسى 
روزى رند در آذر، از بازار خودرو هم عقب 
نماند و بســيارى از مردم در تالش بودند كه 
در اين تاريــخ خريد و فروش خود را انجام 

دهند.
نهم آذرماه ســالجارى براى بسيارى از افراد و 
گروه هاى مختلف تبديل به سوژه روز و براى 
برخى حتى عامل سوءاســتفاده شده است و 
برخى ديگر را هم به نان و نوايى رســاند اما 
در ايــن ميان قصه تولد نوزادان نارس كه يك 
خشــونت علنى به آنها، آن هم توسط پدر و 
مادرهاى به ظاهرى امــروزى بود جاى تأمل 

بسيار داشت.

 در همايش سراســرى نجــوم كه به دليل 
شــيوع ويــروس كرونا به صــورت مجازى 
برگزار شــد، 2 دانش آموز از اين استان رتبه 

برگزيده كشور را به دست آوردند.
معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش و 
پرورش همــدان گفت: 2 تن از دانش آموزان 
پژوهش ســراى منطقه جوكار، با ارسال اثر 
خود به دبيرخانه اين همايش، موفق به كسب 

مقام برتر شدند.
نعمــت ا... بحيرايــى در گفت وگــو با ايرنا 

افزود: «يگانه تركســتانى» و «زهرا فراهانى» 
شــهداى  دانش آموزى  ســراى  پژوهش  از 
مدافع حرم منطقه  جوكار در همايش مجازى 
دانش آموزى نجوم به عنوان برگزيده كشورى 

معرفى شدند.
بحيرايى عنوان كرد: يگانه تركستانى در رشته 
مقاله با موضوع «ســاختار درونى و بيرونى 

خورشيد» به اين عنوان دست يافت.
وى ادامــه داد: زهرا فراهانى نيز با ارائه مقاله 
با موضوع «ســيارات فراخورشيدى» عنوان 

برگزيده كشورى را به دست آورد.
معاون آموزش متوســطه اداره كل آموزش 
و پرورش همــدان گفت: براســاس اعالم 
دبيرخانه جشــنواره، در مجموع 218 اثر از 
كل كشــور به دبيرخانه اين جشنواره ارسال 
شــد و درنهايت با نظر هيأت داوران 27 اثر 
به عنوان برگزيده كشــورى همايش معرفى 

شدند.
وى خاطرنشان كرد: نخستين همايش مجازى 
دانش آموزى نجوم با شعار «آسمان، ضيافت 

بدون مــرز» در قالبهاى مختلــف از جمله 
مقاله هاى علمى، داستان، عكاسى، نرم افزار و 
دست ســازه به ميزبانى استان زنجان برگزار 

شد.
در ســال تحصيلى جارى بيش از 297 هزار 
دانش آمــوز در مــدارس همــدان تحصيل 

مى كنند.
به دليل پيشــگيرى از شــيوع كرونــا، همه 
كالس هاى مدارس همــدان تا اطالع بعدى 

به صورت مجازى برگزار مى شود.

2 دانش آموز از استان همدان برگزيده همايش نجوم شدند

 مديــركل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
اســتان گفت: حفاظت از جنگل هــا، مراتع و 
عرصه هاى طبيعى وظيفه ذاتى و اصلى ماست 

و تعطيل بردار نيست.
 به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، اسفنديار 
خزائى صبــح ديروز در نشســت شــوراى 
اطالع رســانى اين اداره كل كه با رعايت تمام 
پروتكلهاى بهداشتى در ســالن جلسات اين 
اداره كل برگزار شد، گفت: حفظ منابع طبيعى 
از مهم ترين مســائل حياتى جامعه است و در 
ايام تعطيالت كرونائى نيز يگان حفاظت منابع 
طبيعى با رعايت دســتورالعملهاى بهداشتى و 
با گشت زنى و برقرارى كشيك از اين نعمات 

الهى محافظت مى كند و تعطيلشدنى نيست.

وى افــزود: جنگل هــا نقش فزاينــده اى در 
حفاظــت آب و خــاك، منابع آبى، پوشــش 
گياهى، تنوع زيستى، و تقويت آب سفره هاى 

زيرزمينى و.. دارند.
خزائى اظهار كرد: منابع طبيعى يك نعمت الهى 
اســت وبراى آيندگان بايد حفظ شود و همه 

آحاد مردم بايد از آن مواظبت كنند.
مديركل منابع طبيعى استان اظهار كرد: هر فرد 
به لحاظ وظيفه اجتماعى ،اســالمى و انسانى، 
مســئوليت دارد كه به محيط زيســت ومنابع 
طبيعى جامعه كمك كند تا از اين طريق بتوانيم 
به توسعه پايدار دست يابيم و جامعهاى سالم 

و بانشاط داشته باشيم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان با 
اشاره به شرايط به وجود آمده در كشور درباره 

شيوع بيمارى كرونا گفت: حفاظت و مراقبت 
از جنگل هــا و عرصه هاى طبيعــى با رعايت 
و حفظ نكات بهداشــتى و مراقبتى، توســط 
صورت  حفاظت  يــگان  پرتــالش  نيروهاى 

مى گيرد.
خزائى افزود: حفاظت از اراضى ملى مهمترين 
وظيفه منابع طبيعى است كه اين هدف مهم با 

توجه به شيوع بيمارى هم تعطيلى ندارد.
مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
تصريح كــرد: حفاظت از منابــع طبيعى بايد 
نهادينه شــود و طورى برنامه ريزى شــود كه 
حتى در ايام تعطيالت كرونائى افراد ســودجو 
نتوانند به عرصه هاى منابع طبيعى دست اندازى 
كننــد و در اين ايام با افراد خاطى با هماهنگى 
مراجع قضايى و قاضى كشيك برخورد جدى 

صورت گيرد.
خزائى تصريح كرد: پوشــيدن لبــاس فرم و 
متحدالشــكل براى كليه نيروهــاى حفاظتى، 
ايجاد انگيزه و تشويق براى همكاران پرتالش 
در امرحفاظــت، برقرارى نظــم و انضباط و 
آموزش نيروهاى حفاظتى از موارد مهمى است 

كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
وى در پايــان تأكيد كرد: گشــت هاى يگان 
حفاظــت اداره كل و شهرســتان ها به صورت 
شبانه روزى در تمامى عرصه هاى منابع طبيعى 
و مناطق بحرانى اســتان درحال گشــت زنى 
و حفاظت از اراضى ملى هســتند و ســامانه 
تلفنى 1504 به صورت 24ساعته آماده دريافت 
گزارشات مردمى در خصوص آتش سوزى ها، 

تصرفات و .... است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان:

حفاظت از منابع طبيعى در ايام تعطيالت كرونائى تعطيل شدنى نيست

3 مطب پزشكى 
متخلف در همدان 
پلمب شد

 در هفته گذشــته 3 مــورد از مطب هاى 
پزشــكى كــه پروتكل هــاى بهداشــتى و 
نكردند  رعايت  را  اجتماعــى  فاصله گذارى 

پلمب شده است.

رئيس سازمان نظام پزشكى همداندر مجموع 
وضعيت مطب هاى همــدان از نظر رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى مطلوب است و مشكل 

حاد وجود ندارد.
عليرضا مدركيــان در گفت و گو با تســنيم 
با بيان اينكه از همه پزشــكان خواســته ايم 
نسبت به نوبت دهى بيماران براساس رعايت 
داشته  بيشترى  دقت  اجتماعى  فاصله گذارى 
باشند، تصريح كرد: مدت زمان انتظار بيماران 

در مطب هاى پزشكى بايد به حداقل برسد.
رئيس سازمان نظام پزشكى همدان با تأكيد بر 
اينكه نوبت دهى پزشكان بايد به شكل تلفنى 
و يا اينترنتى باشــد، گفت: هرگونه ازدحام و 
تجمع در مطب ها خطر انتقال و ابتال به كرونا 

را تشديد مى كند.
مدركيان با بيان اينكه خوشبختانه مراجعه ها 
غير ضرورى بيماران به مطب هاى پزشــكى 
كمتر شده است، اظهار داشت: برخى پزشكان 

براى ارائه مشــاوره مجازى به بيماران اعالم 
آمادگى كرده اند.

وى با اشــاره به اينكه بازرسان ما به صورت 
روزانه وضعيت مطب هاى پزشكى و زيبايى 
را مورد بازرســى و نظارت قــرار مى دهند 
تصريح كرد: هدف ما حفظ ســالمتى مردم 
و پزشكان است؛ بنابراين با هرگونه كوتاهى 
در زمينــه رعايت پروتكل ها و فاصله گذارى 

اجتماعى با متخلفان برخورد مى شود.
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توقف يوونتوس در غياب رونالدو
 تيم فوتبال يوونتوس در غياب ستاره پرتغالى خود در ديدار مقابل 

بنونتو با تساوى يك بر يك متوقف شد.
از هفته نهم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، بنونتو در خانه خود ميزبان 
يوونتوس مدافع عنــوان قهرمانى بود و با تالش فراوان به تســاوى 

ارزشمند يك بر يك رسيد.
«آندره آ پيرلو» سرمربى يوونتوس به «كريستيانو رونالدو» ستاره پرتغالى 
تيمش اســتراحت داده و او را در فهرست تيمش قرار نداد تا رونالدو 
را براى ديدار مقابل بارسلونا در ليگ قهرمانان اروپا، با آمادگى باال در 

اختيار داشته باشد.
بــا اين اوصاف «فيليپو اينزاگى» ســرمربى بنونتو كه ســال ها پيراهن 

يوونتوس را برتن داشت موفق شد تيمش را متوقف كند.

اينتر نخستين شكست ساسولو را رقم زد
 تيم فوتبال اينتر در ديدار خارج از خانه با ساسولو به برترى 3 بر 

صفر دست يافت و نخستين شكست اين تيم را رقم زد.
در ديدارى حساس از هفته نهم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، ساسولو 
كه در ديدارهاى قبلى خود عملكرد فراتر از انتظارى داشــت در خانه 
خود به مصاف اينتر رفت و 3 بر صفر مغلوب شد تا براى نخستين بار 

در اين فصل طعم تلخ شكست را بچشد.
اينتر پس از عملكرد ضعيف در ليگ قهرمانان اروپا با انتقاد هوادارانش 
مواجه اســت و با اين پيروزى 18 امتيازى شد و به طور موقت به رتبه 

دوم رسيد تا «آنتونيو كونته» از انتقادها رهايى پيدا كند. 

برترى بايرن و شكست دورتموند
 در بوندسليگا

 بوندســليگاى آلمان با برترى تيم هــاى بايرن مونيخ و اليپزيگ و 
همچنين شكست خانگى دورتموند پيگيرى شد.

از هفته نهم ليگ فوتبال باشــگاه هاى آلمان، 5 ديدار همزمان برگزار 
شــد كه در مهم ترين بازى، اشتوتگارت در خانه خود با حساب 3 بر 
يك مغلوب بايرن مونيخ شــد. بايرن با كسب اين پيروزى و 22 امتياز 

به صدرنشينى ادامه داد.
اليپزيگ در خانه خود مقابل بيلفلد به پيروزى 2 بر يك دســت يافت 

تا با 20 امتياز در جايگاه دوم قرار بگيرد.
در ديگر بازى مهم، دورتموند در ورزشــگاه «ســيگنال ايدونا پارك» 
پذيراى كلن بود و متحمل شكســت دور از انتظار 2 بر يك شد تا 18 

امتيازى باقى مانده و به جايگاه سوم نزول كند.

فرار برايتون و جهانبخش از شكست
 تيم فوتبال ليورپول در ديدار خارج از خانه مقابل برايتون با تساوى 
يك بر يك متوقف شــد. عليرضا جهانبخش از دقيقه 70 وارد ميدان 

شد.
از هفته دهم ليگ برتر باشــگاه هاى انگليس، برايتون در خانه خود از 
ليورپول مدافع عنوان قهرمانى پذيرايى كرد كه اين بازى با تساوى يك  

بر يك به اتمام رسيد.
VAR در اين ديدار 2 گل ليورپول را مردود كرد و براى برايتون در 
دقيقه 92 پنالتى گرفت تا مانع برترى شاگردان «يورگن كلوپ» شود.

عليرضا جهانبخش وينگر ايرانى برايتون در اين ديدار نيمكت نشين بود 
و در دقيقه 70 به جاى الالنا وارد ميدان شد.

ليورپول با اين تســاوى به امتياز 21 رسيد و به طور موقت صدرنشين 
شد و برايتون هم به امتياز ده رسيد.

آژير خطر در اردوى رئال 
 تيم فوتبال رئال مادريد در ديدار خانگى مقابل آالوس با شكست 2
بر يك مواجه شد تا آژير خطر در اردوى كهكشانى ها به صدا در آيد.

از هفته يازدهم ليگ باشگاه هاى اسپانيا، رئال مادريد ميزبان آالوس بود 
و در ادامه ناكامى هاى اخير خود در الليگا با حساب 2 بر يك شكست 

خورد. اين سومين باخت رئال در فصل جارى الليگا بود.
رئــال در اين ديدار، «ســرخيو رامــوس» و «كريم بنزمــا» را به دليل 

مصدوميت در اختيار نداشت.
در نهايت اين ديدار با برترى 2 بر يك آالوس به پايان رســيد تا اين 
تيم 13 امتيازى شــود. رئال هــم 17 امتيازى باقى ماند تا همچنان در 

جايگاه چهارم باشد. 
اين براى سومين هفته متوالى است كه رئال مادريد در الليگا با ناكامى 
مواجه مى شود. شاگردان «زين الدين زيدان» در 3 ديدار اخير خود تنها 

به يك امتياز رسيده اند.

مشترى جديد «مسى» وارد رقابت 
با سيتيزن ها شد

 هيچ كس نمى داند سرنوشــت فوق ســتاره بارسلونا چه مى شود 
اما برخى تيم هــاى متمول براى خريد اين بازيكــن وارد رقابت با 

يكديگر شده اند.
قــرارداد «ليونل مســى» در پايان فصل جارى با بارســلونا به اتمام 
مى رســد و به نظر مى رســد اين ســتاره قصد جدايى از اين تيم را 
داشته باشد. منچسترســيتى و گواريال به طور جدى خواهان جذس 
ســتاره بارسا هســتند اما حاال به نظر مى رسد تيم فوتبال چلسى نيز 
قصد دارد براى بازگشــت به اوج فوتبال انگليس و با هزينه اى كالن 
مســى را به خدمت بگيرد. اين تيم در همين راستا با پرداخت مبلغ 
230 ميليون يورو در فصل نقل و انتقاالت توانســت «كاى هاورتز»، 
«بن چيلول»، «حكيــم زياچ»، «تيمو ورنــر» و «ادوارد مندى» را به 

اسمفوردبريج بياورد.

ليگ قهرمانان آسيا 2021 به صورت متمركز 
برگزار مى شود

 كنفدراسيون فوتبال آسيا به دنبال برگزارى ليگ قهرمانان آسيا 2021 
به شكل متمركز و تك بازى است.

نشــريه «الرايه» قطر خبر داد: كنفدراســيون فوتبال آســيا قصد دارد 
مسابقات ليگ قهرمانان آســيا 2021 را هم مثل سالجارى به صورت 

متمركز و تك بازى برگزار كند.
طبق گزارش هاى رســيده، كنفدراسيون فوتبال آسيا با توجه به تداوم 
شرايط كرونايى قصد دارد دوباره وضعيت برگزارى به صورت متمركز 
و تك بازى را تثبيت كند تا تيم ها براى سفر به كشورها دچار مشكل 

نشوند.
ليگ قهرمانان آسيا 2020 به ميزبانى دوحه برگزار شد و از منطقه غرب 
پرســپوليس به فينال راه پيدا كرد. مسابقات منطقه شرق هم اكنون در 

دوحه درحال پيگيرى است تا فيناليست مشخص شود.
ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا 2020 در تاريخ 29 آذر ميان پرسپوليس 

و يك تيم شرقى در دوحه برگزار مى شود.

ورزش به عنوان يك صنعت بزرگ 
نيازمند توجه ويژه است

 مديركل ورزش و جوانان اســتان با ناصر محمودى مديركل امور 
اقتصادى و دارايى اســتان و رئيس هيأت تيراندازى اســتان ديدار و 

گفت وگو كرد.
حميد سيفى در اين ديدار گفت: امروزه ورزش يك صنعت مهم است 

و بايد به اين صنعت مهم توجه بيشترى داشته باشيم.
وى گفت: طرح جامع استعداديابى به لحاظ ذهنى بسيار حائز اهميت 
اســت و وظيفه اصلى ما نه تنها حمايت هــاى مالى بلكه حمايت هاى 

ذهنى از ورزشكاران و قهرمانان ورزشى است. 
ســيفى همچنين با اشــاره به اهميــت مديريت ســازمانى بيان كرد: 
همان گونه كه يك ورزشــكار براى كسب موفقيت بايد سخت تالش 
كند، يك مدير نيز براى نيل به اهداف سازمانى بايد سرسختانه تالش 

كند.
مديركل امور اقتصادى و دارايى اســتان همدان نيز در اين ديدار بيان 
كرد: حاكميت و نهادها بايد يكدست بوده و در يك راستا پيش بروند.

ناصر محمودى با اشــاره به اهميت نقش مدير در سازمان گفت: يك 
مدير موفق بايد در مديريت ضمن اســتقرار تفكر سيستمى، جسارت 

الزم در امر مديريت را داشته باشد.

انتخاب رئيس فدراسيون فوتبال 
در اسفندماه

 انتخابات رياســت فدراسيون فوتبال كشور اوايل اسفندماه برگزار 
مى شود.

دبيركل فدراســيون فوتبال با اشــاره به تصويب اســاس نامه جديد 
فدراسيون فوتبال گفت: اوايل اسفند مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال 
را برگزار مى كنيم؛ امروز براى فوتبال كشور روزى تاريخى بود و بار 

ديگر به خانواده بزرگ فوتبال تبريك مى گويم.
مهدى محمدنبى درباره تصويب اســاس نامه جديد فدراسيون اظهار 
كرد: اين موضوع را تبريك مى گويم. 70 عضو مجمع با اكثريت آرا به 
اين اساس نامه رأى دادند. طبق نقشه راه، در آينده با توجه به مصوباتى 
كه در مجمع و هيأت رئيســه داريم، اطالعيه مجمع انتخاباتى را هم 

اعالم مى كنيم.
وى در ادامه خاطرنشان كرد:  اگر خدا بخواهد، اوايل اسفند اين مجمع 
را هم برگزار مى كنيم. امروز براى فوتبال كشور روزى تاريخى بود و 

بار ديگر به خانواده بزرگ فوتبال تبريك مى گويم.
دبيركل فدراسيون فوتبال در پايان گفت: ان شاءا... طبق تعامل خوبى كه 
وجود دارد، بتوانيم در آينده فوتبال كشور را به توسعه خوبى برسانيم.

پيروزى لژيونرهاى واليبال ايران 
در ليگ بلژيك

 تيم گرين يارد مازيك در هفته هشتم ليگ واليبال بلژيك با حضور 
بازيكنان ايرانى خود به پيروزى رسيد.

در آغاز هفته هشتم ليگ واليبال بلژيك، گرين يارد مازيك با نتيجه 3 بر 
يك مقابل ميزبان رده سومى خود ليندمانز به پيروزى رسيد. 

«جواد كريمى» در هر 4 ســت بازى پاسور اصلى گرين يارد بود و 2
امتياز با حمله و يك امتياز هم با دفاع روى تور گرفت. «اميرحســين 
اســفنديار» دريافت كننده تيم ملى ايران نيــز از آغاز بازى در تركيب 
اصلى اين تيم بود اما از ميانه ســت سوم از زمين خارج شد. اسفنديار 
هم در اين بازى 5 امتياز با حمله، 2 امتياز با دفاع، يك امتياز با سرويس 

و در مجموع 8 امتياز براى تيمش كسب كرد.
گرينيــارد پس از برد ديشــب همچنــان در رده دوم جدول قرار 
دارد. ايــن تيم تاكنون 6 برد و 19 امتياز از 7 بازى خود كســب 

كرده است.

درخواست ايران براى ميزبانى كشتى 
ناشنوايان جهان

 تركيه از ميزبانى مسابقات كشــتى جوانان و بزرگساالن قهرمانى 
ســال 2021 جهان انصراف داد و ايران بــراى ميزبانى اين رقابت ها 

درخواست خود را به فدراسيون جهانى ناشنوايان اعالم كرد.
رئيس فدراســيون ورزش هاى ناشــنوايان با اعالم ايــن خبر گفت: 
درخواســت ميزبانى اين رقابت ها را به فدراسيون جهانى ارائه داديم، 
اما باز هم همه چيز بســتگى به شرايط كرونا در جهان دارد و عالوه بر 
كســب ميزبانى بايد مجوزهاى الزم را از وزارت ورزش و ستاد ملى 

كرونا نيز دريافت كنيم.
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پيشخوان
«اميرى» و «پهلوان» بخشيده نشدند

  كنفدراســيون فوتبال آسيا همچنان روى محروميت 2 بازيكن پرسپوليس براى فينال ليگ قهرمانان آسيا 
تأكيد دارد.

اميرعلى حســينى مدير امور بين الملل باشگاه پرسپوليس در مورد اقدام اين باشگاه براى بخشش محروميت 
عيسى آل كثير و همچنين كارت قرمز وحيد اميرى براى ديدار فينال گفت: 2 بار نامه نگارى كرديم، اما جواب 
خوبى دريافت نكرديم و با آن موافقت نكردند. متأسفانه اميرى 2 كارت زرد دارد و احسان پهلوان كه كارت 

قرمز داشت، از حضور در فينال محروم هستند.
تيم فوتبال پرسپوليس روز 29 آذرماه در فينال رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا در قطر به مصاف نماينده شرق 

خواهد رفت.

با قضاوت فغانى؛ گوانگژو پيروز شد
 ليــگ قهرمانــان آســيا بــا برتــرى گوانگــژو چيــن مقابــل ويســل كوبه ژاپــن ادامــه يافــت. قضــاوت 
ــى»  ــا ابوالفضل ــا منصــورى» و «محمدرض ــاى «محمدرض ــا كمك ه ــى» ب ــا فغان ــدار را «عليرض ــن دي اي

برعهــده داشــت.
ديدارهاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا در منطقه شرق به ميزبانى قطر درحال برگزارى است. كه از 
گروه هفتم تيم ويسل كوبه از ژاپن كه پيش از اين صعودش به مرحله حذفى را قطعى كرده بود برابر گوانگژو 

چين قرار گرفت و متحمل شكست 2 بر صفر شد.
قضاوت اين ديدار را عليرضا فغانى با كمك هاى محمدرضا منصورى و محمدرضا ابوالفضلى برعهده داشت. 

موعود بنيادى فر هم داور چهارم اين بازى بود.

محمود فكرى يك جلسه 
محروم شد

 سرمربى اســتقالل به دليل توهين و 
استفاده از الفاظ ناشايست در بازى فوالد 
با يك جلسه محروميت از سوى كميته 

انضباطى مواجه شد.
 پس از گذشت حدود يك هفته از بازى 
اســتقالل و فوالد، كميته انضباطى رأى 
خــود را درباره رفتــار محمود فكرى و 
منتشر شــدن ويدئو حاوى توهين او به 

كادر فنى و بازيكنان فوالد اعالم كرد.
طبق رأى كميته انضباطى، محمود فكرى 
ســرمربى آبى ها يك جلسه از همراهى 
اســتقالل در مسابقات ليگ برتر محروم 
شــد. به اين ترتيب سرمربى استقالل در 
بازى پيــش رو تيمش مقابــل پيكان در 

ورزشگاه شهرقدس غايب خواهد بود.

روز خوب نماينده هاى 
چين در ليگ قهرمانان 

آسيا
 دو تيــم چينــى بــا برتــرى برابر 
حريفانشان شانس خود را براى صعود به 
دور بعدى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا 

افزايش دادند.
در ادامــه ديدارهاى مرحله گروهى ليگ 
قهرمانان آسيا 2 ديدار برگزار شد كه در 
يكى از ديدارها ويســل كوبه درحالى كه 
خيلى از بازيكنــان اصلى خود از جمله 
آنــدرس اينيســتا را در تركيــب اصلى 
نداشت برابر گوانگژو با 2 گل شكست 

خورد.
در ديگر ديدار شانگهاى SIPG ديگر 
نماينده چين توانست 2 بر يك يوكوهاما 
ژاپن را شكست دهد و 3 امتياز ارزشمند 
اين ديدار را به دست بياورد و گام بلندى 
براى صعــود به دور بعدى اين رقابت ها 

بردارد.

پورتو در حضور طارمى 
پيروز شد

 تيم فوتبال پورتو در حضور مهاجم 
ايرانــى خود برابر ســانتاكالرا به برترى 
دســت يافت. از هفته هشــتم ليگ برتر 
فوتبــال پرتغــال، پورتو مدافــع عنوان 
قهرمانى به ميهمانى ســانتاكالرا رفت و 
درنهايت به برترى يك بر صفر دســت 
يافت.«لوييس دياز» تنها گل اين ديدار را 
براى پورتو به ارمغان آورد تا تيمش با 16
امتياز و موقتى به رتبه دوم برسد.«مهدى 
طارمى» در اين ديدار براى نخستين بار در 
رقابت هاى ليگ پرتغال در تركيب اصلى 
پورتو قرار گرفته بود. در دقيقه 65 جاى 

خود را به «موسى مارگا» داد.

اعاده حيثيت 
منچسترسيتى در ليگ 

جزيره
 تيم فوتبال منچسترســيتى در ديدار 
مقابل برنلى به برترى 5 بر صفر دســت 
يافت تا به ناكامى هاى هفته هاى اخير در 
ليگ جزيــره پايان هد.از هفته دهم ليگ 
منچسترسيتى  انگليس،  باشگاه هاى  برتر 
كه برخالف فصول گذشته نتايج خوبى 
كسب نكرده اســت در ورزشگاه اتحاد 
از برنلى پذيرايى كرد و با ارائه نمايشــى 
سراسر هجومى با حساب 5 بر صفر برنده 
شــد.«رياض محرز» وينگــر الجزايرى، 
ستاره سيتى در اين ديدار بود و به تنهايى 

3 گل به ارمغان آورد و هتريك كرد.

شانگهاى نبرد حساس را 
از يوكوهاما ُبرد

 تيم فوتبال شانگهاى SIPG از چين 
در ديدارى حســاس مقابل يوكوهاما از 

ژاپن به برترى 2 بر يك دست يافت.
ديدارهاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
آســيا در منطقه شــرق به ميزبانى قطر 
درحال برگزارى اســت. پس از ناتوانى 
كشــورهاى شــرق آســيا در ميزبانى، 
برگــزارى اين رقابت ها به قطر و شــهر 

دوحه سپرده شد.
يوكوهاما و شانگهاى SIPG در ديدارى 
حساس به مصاف هم رفتند كه اين بازى 
با برترى 2 بر يــك نماينده چين همراه 

شد.
اكنون در اين گروه، يوكوهاما و شانگهاى 
با امتياز 9 از شــانس زيادى براى صعود 

برخوردارند.

 با وجود به تعويق افتادن بازى هاى المپيك 
توكيــو ژاپن به دليل شــيوع ويروس كرونا و 
برهــم زدن برنامه هاى تمرينى و مســابقات 
كســب ســهميه، روشــندالن دونده همدان 
همچنان با تالش در تكاپوى حضور در اين 

رويداد مهم جهانى هستند.
رقابت هاى  برگزاركننــدگان،  تصميــم  بــا 
پارالمپيك توكيو تابســتان سال 2021 برگزار 
خواهــد و در اين بين ورزشــكاران نابيناى 
همدانى شــانس بااليى براى كسب سهميه و 

حضور در اين رقابت ها دارند.
«حميد اســالمى و على نجيمــى دوندگان 
نابيناى همدانى هســتند كــه از بخت بااليى 
براى حضور در پارالمپيك برخوردارند و اين 
روزها با وجــود محدوديت هاى كرونايى، با 
تالش  سخت  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت 

مى كنند.
رئيس هيــأت نابينايان و كم بينايان همدان در 
اين بــاره گفت: هر چند شــيوع كرونا نحوه 
تمرينات ورزشــكاران اين اســتان را دچار 
اختالل كرد اما هرگز موجــب نااميدى آنها 

نشد.
سميه سهيلى افزود: هرچند همه ورزشكاران 
حرفه اى در اين ايــام تالش مى كنند درخانه 
بمانند اما دوندگان ما همچون على نجيمى با 
تمرين در پارك ها و دويدن در فضاهاى روباز 
و خلــوت به صورت روزانه ســعى در آماده 
نگه داشــتن نيروى بدنى خود دارد تا در اين 
وضعيت با مشكل آماده سازى مواجهه نشود.

وى درباره وضعيــت آمادگى حميد 
ملى پوش  دونده  ديگر  اســالمى 
همــدان اظهــار كرد: اســالمى 
عالوه بــر تمريــن در فضاى باز، 

تمرين وزنه اى و كششى و طناب زنى را 
انجام مى دهد.

از  مسئوالن  حمايت  خواســتار  سهيلى 
ورزش نابينايان شــد و افزود: تعطيلى 

ســالن هاى ورزشى موجب شده تا نتوانيم 
از ســالنى كه در اختيار داريم، استفاده كنيم 

ضمن اينكه براى آماده ســازى ورزشــكاران 
هزينه هاى فراوانــى را بايد تأمين كنيم كه با 
وضعيت شــيوع كرونا از توان هيأت خارج 

است و با مشكل مواجه هستيم.
وى در ادامه گفت: براى كســب 2 ســهميه 
بازى هاى پارالمپيك توكيو حســاب ويژه باز 
كرده ايم. حميد اسالمى و وحيد على نجيمى، 
هر 2 در رشته دووميدانى جزو اميدهاى اصلى 
اســتان در كسب سهميه بازى هاى پارالمپيك 

توكيو هستند.
ســهيلى افزود: هر 2 از قهرمانان ارزنده ملى 
هستند كه ســابقه كسب مدال هاى رنگارنگ 
بين المللــى را دارنــد و اكنون نيــز تعويق 
بازى هاى پارالمپيك فرصت خوبى شــد تا با 

آمادگى بهتر در كسب سهميه تالش كنند.
وى افــزود: هم اينك هــر 2 ملى پوش دونده 
كشــورمان به صورت انفرادى تمرين دارند و 
اميدوارم با قطع ويروس كرونا، هرچه سريعتر 
به اردوهاى ملى و نيز ســالن هاى سرپوشيده 

بازگردند.
وى خاطرنشــان كرد: هــر 2 ملى پوش براى 
آماده ســازى بهتر نياز به اســتفاده از سالن و 
اســتخر دارند. البته تا زمان مسابقات فرصت 
الزم وجود دارد و به صورت مستمر وضعيت 

آمادگى اين دونده ها را پيگيرى مى كنيم.
رديس هيأت نابينايان همدان تأكيد كرد: قول 
كسب سهميه را مى دهم زيرا در چندسال اخير 
نه تنها جزو بهترين هاى كشور بوده ايم بلكه در 
ميادين بين المللى نيز مدال هاى رنگارنگ را 
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وى افزود: براى كســب موفقيــت قهرمانان 
نابينــاى اســتان از هيچ حمايتــى فروگذار 
نيســتيم و انتظار داريم مسئوالن اجرايى نيز 
حمايت الزم را داشته باشند زيرا همواره جزو 
و  بوده ايم  بين المللى  مياديــن  افتخارآفرينان 

اكنون با مشكل مالى مواجه هستيم.
ســهيلى از حميد اســالمى به عنــوان بخت 
نخست كسب ســهميه پارالمپيك نام برد و 
گفت: اين دونــده پرافتخار همدانى از كمند 
مصدوميــت رهايى يافته و اكنون تمرين هاى 

منظم آماده سازى خود را دنبال مى كند.
دونده پرافتخار همدانى نيز در اين باره اظهار 
كرد: باتوجه به تعطيلى اردوهاى تيم ملى، با 
وزنه زدن و دوچرخــه ثابت تمرين خود را 
در منزل پيگيرى مى كنم و در ســطح آمادگى 

خوبى هستم.
اســالمى افــزود: ســال گذشــته به دليــل 
آســيب ديدگى آشــيل پا امكان شــركت در 
مســابقات كسب ســهميه را نداشــتم، اما 
هم اكنون با به تعويق افتادن مسابقات شرايط 
حضور در هر مسابقه اى را براى كسب سهميه 
دارم. تمرين آماده ســازى خود را به صورت 
روزمره برگزار مى كنم و كرونا مانع از فعاليت 

بدنى نشده است.
وى افــزود: در ماه هــاى باقى مانــده تا آغاز 
مى توانم  توكيــوى  پارالمپيــك  بازى هــاى 
به خوبى در شــرايط آمادگى قرار بگيرم و به 
بهترين شــكل ممكن در مسابقات 

انتخابى حضور داشته باشم.
اسالمى خاطرنشــان كرد: در هر 2
رشــته هزار و 500 متــر و 5 هزار 
متر شانس كسب سهميه دارم و هدفم 
حضور در بازى هاى توكيو و كسب نشان 

كرد.
ايــن دونده نابينــا اظهار كــرد: حضور 
در المپيــك افتخــار ارزنده بــراى هر 
ورزشكارى است و مى خواهم با حضور 
قدرتمنــد در اين مســابقات بهترين مدال را 

كسب كنم.

 درحالى در آستانه هفته چهارم ليگ برتر 
فوتبال قرار داريم كه در اين هفته 6 تيم روى 
كاغذ شانس رسيدن به صدر جدول را دارند 
كه از بين آنها 3 تيم گل گهر سيرجان، استقالل 

و سپاهان شانس بيشترى دارند.
اين رقابــت نزديك و شانه به شــانه موجب 
مى شــود تا رقابت هاى هفته چهارم در باالى 
جدول فشــرده تر شــده و چند تيم با ايجاد 
شانس  پيش رو،  بازى هاى  روى  حساســيت 
خــود را براى ادامه حضــور در بين تيم هاى 

باالنشين افزايش دهند.
فعلــى  صدرنشــين  ســيرجان  گهــر  گل 
رقابت هاى ليــگ برتر با اينكه خارج از خانه 
به ميدان مى رود، اما با تيمى در پايين جدول 
ماشين ســازى تبريز ديــدار مى كند. تيمى كه 
به رغــم پذيرش شكســت مقابل اســتقالل، 
ميزبانــش را به شــدت آزار داد. اگرچه نگاه 
بــه جايگاه 2 تيم جــدول اين حس را ايجاد 
مى كند كــه احتماالً گل گهر بايد بازى راحتى 
روى كاغذ داشــته باشــد، اما قطعاً شاگردان 
قلعه نويى مقابل شاگردان جوان ترين سرمربى 

تاريخ ليگ برتر از پيش برنده نيستند.
با وجود اين كافى اســت آنها 3 امتياز بازى 
را بگيرند تا با خيالى آســوده و بدون درنظر 
گرفتن نتايج ســاير ديدارهــا در پايان هفته 

چهارم هم صدرنشين ليگ برتر باشند.

اســتقالل تيم دوم جدول كه شانس رسيدن 
به صــدر جدول درصورت لغزش گل گهر را 
دارد، با اينكه در هفته چهارم ميهمان است، اما 
به لطف بازى مقابل پيكان در تهران به ميدان 
مى رود و اين مى تواند به شانس اين تيم براى 

پيروزى اضافه كند.
حريف اين هفته استقالل كارش را در ليگ برتر 
با شكست آغاز كرد، با پيروزى ادامه داد و در 
آخرين بازى خود به نتيجه مســاوى رسيد تا 
همه نوع نتيجه را تجربه كرده باشد. آبى پوشان 
در اين فصل برخــالف بازى هاى خانگى كه 
صد درصد امتيازات را به دست آورده اند، هنوز 

خارج از خانه امتيازى نگرفته اند.
ســپاهان كه با «نويدكيا» جوان در اين 3 هفته 
ابتدايــى نتايــج خوبى گرفته، حــاال پس از 
گل گهر و استقالل با 6 امتياز در رده سوم قرار 
دارد و شايد به رغم بازى كردن در خانه نسبت 
به گل گهر و اســتقالل كار ســاده ترى داشته 
باشــد، اما حريف آنها از حريفان استقالل و 

گل گهر موقعيت بهترى در جدول دارد.
سايپا تيمى اســت كه در اصفهان به مصاف 
سپاهان مى رود. نارنجى پوشان 5 امتيازى بوده 
و باالتر از پرسپوليس در جايگاه چهارم قرار 
دارند و خودشــان نيم نگاهى به رســيدن به 
صدر جدول دارنــد و براى همين اين ديدار 
براى سپاهان نمى تواند خيلى ساده باشد زيرا 

نارنجى پوشان درصورت پيروزى در اين بازى 
8 امتيازى شده و خودشان شانس رسيدن به 

صدر جدول را پيدا مى كنند.
در هفتــه چهارم پرســپوليس هم روى كاغذ 
شــانس رســيدن به صدر جــدول را دارد. 
شــاگردان گلمحمدى كه هنــوز در جريان 
بازى موفق به گلزنى نشده اند و عملكرد خط 
حمله آنها خــوب نبوده، در فاز دفاعى بدون 
گل خــورده بهترين عملكــرد را دارند. آنها 
در هفته چهارم ميزبان شــهرخودرو و مهدى 
رحمتى هســتند و درصورت پيروزى در اين 
بازى 8 امتيازى مى شوند. از آنجايى كه ديدار 
پرسپوليس و شهرخودرو نخستين بازى هفته 
است، سرخ پوشان درصورت پيروزى در اين 
بازى خانگى مى توانند به طور موقت به صدر 

جدول برسند.
اين بازى نخســتين چالش جــدى و بزرگ 
مهــدى رحمتــى با شــهرخودرو اســت و 
انگيزه هــاى مضاعف رحمتى براى اين ديدار 
بزرگ در ورزشــگاه آزادى ممكن است كار 

سرخ پوشان را مشكل كند.
در پايــان رقابت هــاى هفته چهــارم به جز 
گل گهر كه فعًال در صــدر جدول قرار دارد، 
4 تيم اســتقالل، ســپاهان، فوالد، ســايپا و 
پرسپوليس نيز شــانس قرار گرفتن در صدر 

جدول را دارند.

روشندالن دونده همدان روشندالن دونده همدان 
در تكاپوى حضور در پارالمپيكدر تكاپوى حضور در پارالمپيك

روزانه ســعى در آماده 
نى خود دارد تا در اين 
ه سازى مواجهه نشود.

آمادگى حميد 
ملى پوش   
اســالمى 
فضاى باز، 

ى و طناب زنى را 

از  مسئوالن  مايت 
و افزود: تعطيلى 

وجب شده تا نتوانيم 
ار داريم، استفاده كنيم 

كسب سهميه را مى دهم زيرا در چندسال اخير 
نه تنها جزو بهترين هاى كشور بوده ايم بلكه در 
ميادين بين المللى نيز مدال هاى رنگارنگ را 
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به خوبى در شــرايط آ
بهترين شــك
انتخابى حض
خاط اسالمى
رشــته هزار

متر شانس كسب
حضور در بازى هاى

كرد.
ايــن دونده نابينــ
در المپيــك افتخ
ورزشكارى است
قدرتمنــد در اين مسـ

كسب كنم.

هفته چهارم ليگ برتر فوتبال

جدال 5 تيم ديگر براى رسيدن به صدر جدول
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دولت هاى نهم و دهم
 ركورددار گرانى بنزين

  افزايــش تدريجى قيمت بنزين در ســال هاى پــس از انقالب 
همواره وجود داشــته با اين حال بيشــترين رشد قيمت بنزين مربوط 
به دولت هاى نهم و دهم اســت كه در مجموع قيمت بنزين سهميه اى 
400 درصد و بنزين آزاد نيز 775 درصد رشــد را در آن 8 ســال (84 

تا 92) تجربه كرد. 
به گزارش ايرنا، قيمت بنزين نه تنها در ايران كه در سراسر دنيا اهميت 
دارد. براى دانستن اهميت آن كافى است وعده هاى انتخاباتى نامزدهاى 
رئيس جمهــورى آمريكا را مرور كنيم. در بيشــتر مــوارد نامزدهاى 

انتخاباتى وعده بنزين ارزان را به مردم آمريكا مى دهند.
در ايران هم قيمت بنزين همواره اهميت زيادى داشــته و اين اهميت 
در ده سال گذشته حتى بيشتر از پيش نيز شده است. بيش از ده سال 
از زمان نخســتين ســهميه بندى بنزين در ايران مى گذرد. در آن زمان 
رشــد مصرف بنزين در كشور شتابى باال داشت و براى جلوگيرى از 
افزايش مصرف بنزين و همچنين كاهش واردات، سهميه بندى بنزين 

در دستور كار قرار گرفت.
با نزديك شــدن قيمت واقعى بنزين به قيمت هاى اعالم شده از سوى 
دولــت در ســال 93، عمال ســهميه بندى بنزين بى اثر شــد و بنزين 

تك نرخى به جايگاه هاى سوخت بازگشت. 
با اين حال روند صعودى قيمت دالر و همچنين افزايش قيمت نفت، 
 دوبــاره بين قيمت بنزين داخلى و قيمــت فوب خليج فارس فاصله 
انداخت و دولت ناگزير سال گذشته براى جلوگيرى از قاچاق سوخت 
و همچنين كاهش بدمصرفى مردم، نظام ســهميه بندى را احيا كرد و 

تالش مرد قيمت بنزين واقعى شود. 
نگاهى به 40 ســال گذشته البته نشان مى دهد كه افزايش قيمت بنزين 
تنها مربوط به اين دولت نيست و همواره روند افزايشى قيمت بنزين 
وجود داشــته است. با اين حال برخى از دولت ها در اين بين ركوردار 

رشد قيمت هستند. 
آمارهاى سازمان برنامه و بودجه كشور نشان مى دهد كه قيمت بنزين 
در ســال 1359 يعنى در سال نخست جنگ، 3 تومان در هر ليتر بوده 
است. بنزين اما ده سال بعد يعنى در سال 69، به قيمت 5 تومان در هر 
ليتر به فروش مى رسيد كه نشان مى دهد در ده سال قيمت اين سوخت 

استراتژيك 66 درصد رشد كرده است. 
در ســال هاى 69 تا 76،  يعنى در دولت سازندگى، بنزين 5 تومانى در 
هر ليتر با رشدى 220 درصدى به 16 تومان افزايش پيدا كرد. از همان 
زمان دولت تالش كرد تا قيمت بنزين واقعى شود زيرا روند مصرف 
آن در كشور نگران كننده بود.  اين درحالى بود كه ايران در آن سال ها 
واردكننده بنزين به شمار مى رفت و مصرف بيشتر به معناى خروج ارز 
و يارانه بيشــتر دولت به اين ســوخت بود. با روى كار آمدن دولت 
اصالحات، واقعى كردن قيمت بنزين جدى تر دنبال شــد. تا آنجا كه 
قيمت بنزين به تدريج و هر سال با توجه به نرخ تورم، باال مى رفت و 
از همين رو اگرچه قيمت بنزين از 16 تومان ســال 76 با رشدى 400 
درصدى به 80 تومان در سال 84 رسيد اما جامعه نسبت به آن حساس 
نشــد.  قيمت 80 تومانى بنزين اما بيشتر از 2 سال در دولت نهم دوام 
نياورد و اين دولت در ســال 86 با شعار جراحى اقتصادى و هدفمند 
كردن يارانه، قيمت اين سوخت را 2 نرخى كرد. بنزين سهميه اى صد 
تومــان و بنزين آزاد 400 تومان به فروش رســيد. در دولت دهم نيز 
افزايش يكباره قيمت بنزين در سال 89 اتفاق افتاد و بنزين سهميه اى 

400 تومان و قيمت بنزين آزاد نيز 700 تومان اعالم شد. 
مقايســه قيمت هاى نهايى در پايان دولت دهم در مقايســه با ابتداى 
دولت نهم نشــان مى دهد كه قيمت بنزين ســهميه اى 400 درصد و 
قيمت بنزين آزاد اما 775 درصد افزايش را در اين 8 سال (84 تا 92) 
تجربه كرده كه بيشــترين ميزان افزايش قيمت بنزين در سال هاى پس 

از انقالب به شمار مى رود. 

ابهامات جديد در ماجراى ترخيص لوازم خانگى بوش 
در زمان ممنوعيت!

 در حالى كه بيش از دو سال از ممنوعيت واردات لوازم خانگى مى گذرد، مدتى پيش 
با راى ديوان عدالت ادارى، 420 كانتينر لوازم خانگى بوش در گمرك شهيد رجايى آماده 
ترخيص شد؛  به طورى كه ثبت سفارش و تاييد منشأ ارز آن كه گفته مى شد نيمايى است 
انجام شده بود؛ هر چند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تامين ارز نيمايى را 
تاييد نكرد اما در نهايت گمرك اعالم كرد كه ترخيص اين محموله لوازم خانگى به دليل 
ايرادات وارده متوقف شده است. در اين ميان اما شواهدى وجود دارد كه احتمال ترخيص 

لوازم خانگى بوش در زمان ممنوعيت را مطرح مى كند.
ابتدا بايد به اين موضوع اشــاره شــود كه طبق اعالم اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى، 
خريــداران مى توانند با ارســال شناســه كاالى مورد نظر خود به ســامانه *4*#7777 
مشخصات كاال از جمله شركت توليدى آن را دريافت كنند و مطمئن شوند كه كاال از راه 
قاچاق به كشــور وارد نشده است. همچنين اگر كاالى خارجى در بازار با ضمانتنامه هاى 

قيد شده در سايت اتحاديه به فروش برسد اين كاال قاچاق نيست.
خبرنگار ايسنا در روزهاى اخير با چند نمايندگى شركت بوش تماس گرفت و اين سوال 
را مطــرح كرد كه چگونه با وجود ممنوعيت كاال آنهــا محصوالت خود را با ضمانتنامه 
عرضــه مى كنند؟ برخــى از نمايندگى ها اظهار كردند كه ممنوعيــت واردات ارتباطى با 

گارانتى ندارد و گارانتى مربوط به داخل كشــور است. يكى از نمايندگى ها هم گفت كه 
واردات كاالى او مربوط به يك سال پيش است كه باز هم به زمان ممنوعيت برمى گردد. 

در اين ميان يكى از نمايندگى ها اظهار كرد كه در اين مدت واردات انجام شده است.
اما مهم تر از پاســخ نمايندگى ها،  بررسى برخى ســايت هاى فروش لوازم خانگى ابهامات 
جديدى را در اين زمينه مطرح مى كند. برخى از سايت هاى فروش لوازم خانگى شناسه كاال 
را نيز درج كرده اند و ارسال شناسه به سامانه ياد شده نشان مى دهد كه كاال به شكل قانونى 
به كشور وارد شده است، اما زمان آن مشخص نيست. بنابراين الزم است مشخص شود كه 
كاالهاى برند لوازم خانگى بوش كه در حال حاضر در بازار به فروش مى رســد چه زمانى 

به كشور وارد شده است.

پس از كش وقوس هاى فراوان، قطار شــهرى 
همــدان در شــوراى عالى ترافيك كشــور 

تصويب شد. 
قطــار  تصويــب  از  همــدان  شــهردار 
شــهرى(تراموا) همــدان در شــوراى عالى 
هماهنگى ترافيك شــهرهاى كشور خبر داد 
و گفت: اين مهم يــك مطالبه حرفه اى براى 
شــهروندان همدانى بود كه توسط شهردارى 
و شوراى اسالمى شهر همدان در دستور كار 

قرار داشت.
عباس صوفى در ادامــه افزود: اهميت ايجاد 
قطار شــهرى (تراموا) براى همدان بالمنازع 
اســت؛ زيرا در چارچوب پيشرفت و توسعه 
شــهر همواره نيازمند ايجاد امكانات مدرن و 

متناسب با شرايط هستيم.
وى تأكيــد كــرد: از مدت ها پيش شــوراى 
اســالمى شهر و شــهردارى همدان در قالب 
سياســت هاى هدفمند با نيل به آينده نگرى، 
به دنبال پيشرفت امكانات حمل و نقل شهرى 
بود و به صورت مســتمر از اركان باالدســتى 
مطالبــه تحقق اين امر را داشــت تا اينكه با 

صدور نامه خيلى مهم وزير كشــور به معاون 
رئيس جمهــور و رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه كشــور تصويب قطار شهرى همدان 

تثبيت شد.
صوفى همچنين تصريــح كرد: با عنايت به 
اينكه در آينده نياز شهروندان براى پيمودن 
مســيرهاى طوالنى بيشــتر خواهد شد، از 
اين رو ايجاد زيرســاخت هاى متناســب نيز 
يك ضرورت جدى اســت تا هم شــاهد 
حفظ محيط زيست از نظر آاليندگى باشيم 
و هم كنترل و بهبود وضعيت ترافيكى شهر 
و صرفه جويــى در منابع انرژى را داشــته 

باشيم.
صوفى ادامه داد: شهروندان همدانى شايسته 
بهترين خدمــات و امكانات هســتند؛ زيرا 
پيشينه تاريخى و فرهنگى اين ديار از ديرباز 
زبانزد جهانيان بوده است و ما تالش خود را 

هرگز متوقف نخواهيم كرد.
شــهردار همچنين از استاندار و حاجى بابايى 
رئيس كميســيون برنامــه و بودجه مجلس 
شــوراى اســالمى قدردانى كرد و گفت: به 

هــر تقديــر سيدســعيد 
مديــر  شــاهرخى، 
حمايت  اســتان  ارشد 
هميشــگى خود را از 
شهردارى دريغ نداشته 

اســت؛ زيــرا مهمترين 
به  خدمات رسان  دســتگاه 

شــهردارى  شــهروندان  عموم 
اســت كه با بيش از هزار خدمت به صورت 
شــبانه روزى براى تأمين رفاه عمومى تالش 

مى كند.
صوفــى نقــش حاجى بابايى نماينــده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 
را در قامت رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس نقشى سازنده توصيف و اذعان كرد: 
به انصاف در صحنه مديريت اجرايى كشــور 
اين نماينده توانسته نقشــى تأثيرگذار داشته 

باشد كه شايسته قدردانى است.
وى در پايــان همراهى شــوراى اســالمى 
شــهر همدان را در پيگيــرى اقدامات مهم 
عاملى براى ايجــاد انگيزه در خانواده بزرگ 

شــهردارى دانست و افزود: با 
همدلى و همــكارى جارى 
شــورا،  و  شــهردارى  بين 
شــهرى  مديريت  انــرژى 
صرف پيگيــرى امور اداره 
مطالبات  پيگيــرى  و  شــهر 

به حق شهروندان مى شود.
گفتنى اســت در نامه وزير كشــور 

خطاب به نوبخت آمده است:
همان گونه كه مســتحضريد موضوع ســاخت 
قطار شــهرى (تراموا) در شهر همدان در قانون 
بودجه سال 1398 و 1399 مصوب در كميته فنى 
شوراى عالى هماهنگى ترافيك شهرهاى كشور 
بررســى و مطالعات فنى آن انجام شده است، 
بنابراين با نظر موافق در جهت بهنگام سازى طرح 
جامع شهر همدان پيشنهاد مى گردد رديف بودجه 
550000-10 بــا موضوع طرح هاى مطالعاتى و 
اجرايى مصوب در قانون بودجه ســال 1398 و 
1399 دوباره با اعتبار مناسب جهت طى مراحل 
اجرايى و رعايت ضوابط فنى در ســال 1400 با 

رديف مستقل اقدام گردد.

اصالح طرح جامع مسكن 
كليد خورد

ساخت مسكن 
بدون پول نفت

 وزارت راه و شهرســازى بنــا دارد طرح 
جامع مسكن را 3 ســال پس از تصويب آن 
اصالح كند و يكــى از داليل اين موضوع را 
تغيير شرايط كشور از اقتصاد نفتى به اقتصاد 

بدون نفت اعالم كرده است.
به گزارش ايسنا، طرح جامع مسكن با افق ده 
ساله در سرفصلهاى شناخت وضع موجود، 
چشم انداز آينده و ســند راهبردى و اجرايى 
براى ســالهاى 1396 تا 1405 مورد بررسى 
و درنهايت در ســال 1395 از سوى وزارت 
راه و شهرسازى به تصويب رسيد، اين سند 
در واقع اصالحيه طرح ســال 1393 بود كه 
براساس متغيرهاى كالن و بخشى بازبينى و 

به روزرسانى شد.
در ســال 1395 با اتكا به مــواردى همچون 
تحــوالت جمعيتى، وضعيت كلى مســكن، 
واحدهــاى مســكونى خالــى، تحــوالت 
اجاره نشــينى، تقاضاى مؤثر مسكن و ديگر 
مؤلفه ها سندى راهبردى ارائه و اعالم شد كه 
كشور به ساخت ســاليانه حدود يك ميليون 

واحد مسكونى نياز دارد.
مســكن اجتماعى به عنوان يكى از دســتور 
كارهــاى طرح جامع مســكن درنظر گرفته 
شده بود؛ طرحى كه البته مجال چندانى براى 
تحقق كامل نيافت؛ هرچند مأموريتهاى ذيل 
آن توسط دستگاه هاى مربوط به شكل نصفه 
و نيمه به اجرا رسيد. با آمدن محمد اسالمى 

به جاى عباس آخوندى در وزارتخانه، طرح 
اقــدام ملى مســكن به نوعى جاى مســكن 

اجتماعى را گرفت.
طرح مســكن اجتماعى با هــدف حمايت 
دولت از تأمين مسكن گروههاى كم درآمد در 
2 قالب مســكن اجتماعى (كمك به ساخت 
مسكن اســتيجارى، پرداخت كمك اجاره و 
وام قرض الحسنه) و مسكن حمايتى (كمك 
به ســاخت و خريد مســكن ملكى و كمك 
بالعوض) با مســئوليت بنياد مسكن انقالب 
اسالمى در اسفندماه سال 1395 براى سالهاى 
1396 تا 1400 به تصويب هيأت دولت رسيد 
و به وزارت راه و شهرســازى ابالغ گرديد. 
پرداخت كمك هزينه اجاره، وام قرض الحسنه 
وديعه مسكن، تســهيالت ساخت مسكن و 
تسهيالت خريد مســكن با عمر حداكثر 20

سال همراه با پرداخت بخشى از سود بانكى 
آن و واگذارى زمين 
تأسيســات  داراى 
توســط  زيربنايــى 
عمده ترين  از  دولت 
تســهيالتى عنــوان 
شــد كه قرار بود در 
به  اجتماعى  مسكن 
اجرا گذاشته شود و 
البته بعدا در مواردى 

محقق شد.
به هــر ترتيب حاال 
از  پــس  ســال   3
اصالحيه طرح جامع 
راه  وزارت  مسكن، 
و شهرســازى اعالم 
كــرده كه بنــا دارد 
اين طرح را براساس 

تكاليف وزارت راه و شهرســازى و سياست 
كالن براى توليد مســتمر مسكن، بازنگرى و 

تدوين كند.
معاون وزير راه و شهرســازى با اعالم اين 
خبر گفته اســت: اگرچــه دوره بازنگرى 
طرح ها ده ســاله است اما با توجه به اينكه 
از سال 1396 تاكنون شــاهد تغيير شرايط 
اقتصادى و درآمدى هســتيم، در عين حال 
كل اقتصاد كشــور با عنوان اقتصاد نفت و 
اقتصــاد غيرنفت تغييرات عمــده اى كرده 
و ايــن تغييرات در تمامى شــقوق درآمد، 
است،  گذاشته  تأثير  سياستى  و  برنامه ريزى 
يكبار ديگر طرح جامع مســكن بازنگرى و 

تدوين خواهد شد.
محمود محمــودزاده تصريح كرد: در تدوين 
طرح جامع مســكن از تجارب و ايده هايى 
همچون طرح اقدام ملى مســكن و ســاير 

طرح هايى كه در طرح جامع گذشــته مدنظر 
بوده است، استفاده خواهد شد.

وى در پاســخ بــه ايــن پرســش كه در 
بازنگــرى طرح جامع مســكن آيا نكات 
قــوت و ضعف طرحــى كــه هم اكنون 
مالك عمل اســت، همچون اجرايى نشدن 
وظايــف  تبييــن  و  اجتماعــى  مســكن 
دولت در تأمين مســكن اقشار متوسط و 
كم درآمدى مدنظر قــرار خواهد گرفت؟ 
توضيح داد: مسكن اجتماعى و طرح هاى 
ديگرى همچون طرح اقدام ملى مســكن، 
طرح هايى براى توليد مســتمر مسكن در 
جامع  طرح  درحالى كه  هســتند،  كشــور 
مسكن به شــكل كالن نيازهاى جامعه را 
اعــالم و تعيين مى كند كه نياز كشــور به 
مسكن براى هر دهك درآمدى و يا گروه 

اجتماعى چه ميزان است.

چرا مى توان به آينده بورس اميدوار بود؟
 آمار و ارقام از بازگشــت دوباره بازار ســرمايه به روزهاى سبز و 
اميدواركننــده خود مى گويند؛ البته اين بــار بورس بر خالف ماه هاى 
ابتدايى ســال، آهسته و پيوســته حركت مى كند و همين رشد منطقى 
در كنار عوامل ديگرى مانند گزارش هاى شركت ها مى تواند اعتماد از 

دست رفته سرمايه گذاران را به بازار برگرداند.
به گزارش ايســنا، در پس رشد شارپى شــاخص بورس يك ريزش 
عميق نهفته بود. به طوريكه شــاخص كل در ماه هاى ابتدايى ســال 
رشدى چشم گير و به باور بسيارى از تحليلگران غيرمنطقى داشت و 

به دو ميليون واحد رسيد.
در نهايــت در مردادماه بود كه اصالح يا همان ريزش بازار آغاز شــد 
و عمرى به طول حدود چهار ماه داشــت. طى اين ريزش شاخص به 
كانــال يك ميليون و 200 هزار واحــد عقب گرد كرد و بيش از 500

سهم بورسى بين 30 تا 50 درصد اصالح قيمت داشتند.
رشد حجم، تعداد و ارزش معامالت طى دو هفته اخير، نشان از ورود 
سرمايه هاى جديد به بازر است. به طوريكه گفته ميشود طى دو هفته 
گذشته، 10 درصد از پول هاى خروجى از بورس به اين بازار برگشته 
است. بر اين اساس در پايان معامالت روز گذشته بازار سرمايه، ارزش 

معامالت به بيش از 22 هزار ميليارد تومان رسيد.
تعداد معامالت كه در اواسط آبان به كمتر از 500 هزار معامله رسيده 
بود، اواخر هفته گذشــته به بيش از يك و نيم ميليون معامله افزايش 

پيدا كرد.
اين اتفاق درحالى رخ داده اســت كه پيش از اين پيش بينى مى شــد 
چنانچه بايدن برنده انتخابا آمريكا شــود، حركت بازار سرمايه نزولى 
خواهد شد اما اين اتفاق رخ نداد. هرچند تا چند روز بعد از انتخابات 
حركت شــاخص نوسانى بود اما در نهايت وزنه تراز به سمت صعود 

بازار سنگينى كرد.
كارشناسان بر اين باورند اعتماد سرمايه گذاران به بازار سرمايه درحال 
احيا است و اين بازار با حركتى آهسته و پيوسته به كانال يك ميليون و 

650 هزار تا يك ميليون و 700 هزار واحد بازخواهد گشت.

قطار شهرى همدان 
در شوراى عالى ترافيك مصوب شد سرنوشت كشاورزى همدان 

در گرو توسعه صنعت گلخانه دارى
مهدى ناصرنژاد »

 اســتان همدان با حدود 750 هزار هكتار زمين قابل كشاورزى و 
باغدارى، از ديرباز به عنوان يكى از قطب هاى مهم كشور در اين حوزه 
اســتراتژيكى مطرح بوده اســت. البته چنين تعريف از جايگاه بخش 
كشاورزى و باغدارى در كنار فعاليت هاى دامدارى در استان همدان، 
بيشتر در خور برهه اى از تاريخ است كه توليدگران كشاورز و باغدار 
ايرانى هنوز متكى به تجربه هاى آبا و اجدادى و روش هاى سنتى براى 
دسترسى به محصول بودند و شيوه هاى جديد علمى و صنعتى در اين 

بخش مقوله غريبى به شمار مى آمد. 
در برهه كنونى اما از يكســو افزايش جمعيت جوان و دانش آموخته 
علوم كشاورزى و باغدارى و پرورش دام، همچنين افزايش جمعيت 
كشــور از حدود 20 ميليون نفر مربوط به دوره تقســيم اراضى پيش 
از انقالب به بــاالى 80 ميليون نفر فعلى و مهمتــر از همه تغييرات 
نگران كننــده اقليمى و در كنــار آن صدها عوامل بازدارنده توســعه 
كشــاورزى پروش هاى غيرعلمى، مى طلبد تا بخش كشاورزى كشور 
را با رويكرد هاى جديد علمى و بهرهگيرى از ماشــين آالت پيشرفته 

صنعتى اداره كرده و تحوالت اساسى به وجود آورده شود.
امروزه در كنار سدسازى هاى متعدد در دنيا براى مهار آب هاى سطحى 
و سرگردان، ساخت شــبكه هاى آبيارى بارانى و قطره اى در مزارع و 
باغها، ايجاد گلخانه هاى وسيع و شــهرك هاى گلخانه اى براى توليد 
انواع محصول جاليزى و ســبزيجات و حتى باغ ميوه در دستور كار 
دولت ها و صاحبان ســرمايه در اين بخش قرار دارد. در كشــورمان 
نيز حركت ها و طرح هاى عظيمى براى عبور از كشــاورزى ســنتى و 
ســپردن اين حوزه حياتى به دستان پرتوان دانش آموختگان با استعداد 
و پرانگيزه علوم كشــاورزى در تمام سالهاى پس انقالب جامه عمل 
به خود پوشــيده است و اســتان همدان نيز از اين غافله عقب نمانده 
اســت. از اقبال خوب جامعه كشاورزى و باغدارى در استان همدان، 
اينكه در چنين برهه دشــوارى از شرايط اقتصادى و محدوديت هاى 
شديدى كه در سر راه توسعه بخش هاى گوناگون اقتصادى قرار دارد، 
يك مدير كار كشته و سخت كوش، بر روند اجراى طرح هاى جديد 
و برنامه ريزى شــده براى شكوفاسازى اين حوزه و به ويژه زراعت و 
باغدارى نظــارت دارد. آقاى ظاهر پورمجاهد، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى استاندار همدان به تازگى حامل خبرهاى خوبى از طرح هاى 
توســعه اين صنعت براى كمك به بهبود و افزايش توليد محصوالت 

قابل كشت در فضاى گلخانه اى است.
وى مى گويد، پشتوانه موفقيت و توسعه صنعت كشاورزى گلخانه اى 
در استان همدان خيل جوان هاى عالقه مند، دانشآموخته مراكز آموزش 
عالى و جوياى كار هستند كه برنامه ريزى هاى دولت در اين بخش را 
به ســرانجامى خوش مى رسانند. به گفته پورمجاهد با برنامهريزيهاى 
انجام شده و تسهيالتى كه بانك ها به متقاضيان طرح گلخانه پرداخت 
مى كنند، امســال 70 هكتار طرح جديد در اســتان ساخته مى شود كه 
تا به امروز 38 هكتار آن محقق شــده و 28 هكتار نيز تا پايان ســال 
به بهره بردارى مى رســد. معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان همچنين از ســرمايهگذارى بيش از 380 ميليارد تومانى براى 
تحقق توسعه صنعت توليد گلخانه اى در استان خبر داده و گفته است، 
حاصل چنين ســرمايه گذارى ايجاد اشتغال براى جوان هاى تحصيل 
كرده و جوياى كار اســت و بخش قابل توجه از چنين سرمايه گذارى 

توسط خود صاحبان طرح تأمين مى شود. 
بديهى اســت توســعه صنعتى زيرســاخت هاى توليــد محصوالت 
كشــاورزى در استان همدان با هدف بازاريابى هاى خارجى و صدور 
محصوالت اســت كه نويد خوبى براى مردم استان بهويژه توليدگران 
كشاورز و باغدار در سالهاى پيشرو است. قرار است سطح گلخانه هاى 
توليد محصوالت جاليزى در استان همدان تا سال 1400 به 310 هكتار 
توســعه يابد و شهرســتان هاى بهار و مالير از قطبهاى بزرگ توليد 

گلخانه اى در استان به شمار ميى آيند.
طرح 11 هكتارى يك گلخانه صنعتى به ســبك و شيوه گلخانه هاى 
كشور اسپانيا كه معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار همدان خبر 
داده اســت، هم اينك در دشت كشاورزى شهرســتان بهار در دست 
ســاخت اســت كه 5 هكتار آن دهه فجر انقالب امسال بهرهبردارى 

مى شود.

يارانه معيشتى امشب در حساب هاست
از  ديگــر  مرحلــه اى   
كمك هاى معيشتى ساعت 24 
امشب (دوشــنبه) به حساب 
واريز  خانــوار  سرپرســتان 

مى شود.
به گزارش ايســنا، يك سال 
از واريز كمك هاى معيشــتى 
آذرمــاه  بــراى  و  گذشــته 
ســيزدهمين مرحله پرداخت 

مى شود.
از آبان ماه پارسال و با افزايش قيمت بنزين، دولت پرداخت كمك هاى 
معيشــتى از محل درآمد ناشــى از اين افزايش قيمت را در دستور كار 
قــرار داد و بر اين اســاس با گزينش جمعيت حــدود 60 ميليونى از 
جمع يارانه بگيران پرداخت اين يارانه آغاز شــد. بر اين اساس در دهم 
هرماه مبلغ يارانه معيشــتى به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود 
كــه برخالف رقم يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى ثابت نيســت و 
بســته به تعداد اعضاى خانوار متغير است؛ به طورى كه مبلغ پرداختى 
براى خانواده هاى يك نفــره 55 هزار تومان، 2 نفره 103 هزار، 3 نفره 

138 هزار، 4 نفره 172 هزار و 5 نفره و بيشتر 205 هزار تومان است.
هزينه پرداخت كمك معيشــتى در هر ماه حدود 2 هزار و 500 ميليارد 

تومان و در سال تا 30 هزار ميليارد تومان مى رسد.
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 شهردارى شيرين سو براى هرگونه بحران 
احتمالى آمادگى كامل دارد

 همه ماشين آالت و تجهيزات مديريت بحران شهردارى به روزرسانى 
شده و آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

دبير ســتاد مديريت بحران و مســؤل واحد خدمات شهرى شيرين سو 
با بيان اين مطلب افزود: كارگروه ســيالب ســتاد مديريت بحران شهر 
از ابتداى امســال در چندين جلسه كارشناسى به موضوع سيالب      ها و 
روان آب      هاى شهر شيرين سو پرداخته و اقدامات الزم پيشگيرانه را انجام 

داده است و درحال حاضر نيز آمادگى مقابله با هرگونه بحران را دارد.
حســين عالمى نيكو ضمن اشــاره به محدود بودن امكانات بيان كرد: 
تجهيزات شهردارى به تنهايى نمى تواند جوابگوى بحران      هاى احتمالى 
باشد؛ بنابراين شهردارى با عقدقرارداد با بخش خصوصى تمهيدات الزم 

را اتخاذ و پيش بينى      هاى الزم را انجام داده است.
وى در ادامه با اشاره به آمادگى واحد خدمات شهرى بيان كرد: نيروهاى 
شــهردارى به طور مداوم و مســتمر از نقاط بحران خيز شــهر بازديد 

مى نمايند تا درصورت نياز با سرعت عمل وارد كار شوند.
عالمى ادامه داد: به خانه      هاى ساخته شــده در حاشــيه مسيل سيالب 

جهت حفظ هوشيارى و اقدام به موقع اخطارهاى الزم داده شده است.
مســئول خدمات شــهرى شــهردارى ضمن اشــاره به بارندگى      هاى 
فروردين ماه و جارى شدن سيالب، گفت: تجربيات سيالب فروردين ماه 
موجب شد نيروهاى شهردارى غافلگير نشوند و با سرعت عمل بيشترى 

اقدامات مقابله اى را انجام دهند.
وى بيان كرد: درحال حاضر هيچگونه مشكلى در شيرين سو وجود ندارد 

و اوضاع كامًال در كنترل شهردارى است.
عالمى در ادامه با اشــاره به اقدامات واحد خدمات شهرى، افزود: افراد 
شــاغل در واحد خدمات شهرى از زحمت كشــان نيروهاى شهردارى 

هستند و عمده فعاليت      هاى سطح شهر توسط آنان انجام مى شود.
وى همچنين توضيح داد: جمع آورى روزانه زباله      هاى سطح شهر و دفن 
اصولى و بهداشتى آن، اليروبى مسيل سيالب شهرى به صورت هر 2 ماه 
يكبار و بازگشــايى دهانه پل      ها به صورت مستمر، نظافت جداول سطح 
شــهر به صورت دوره اى حداقل هر ماه 3 دوره و اصالح جداول فرسوده 
سطح شهر به متراژ هزار و صد مترمربع در سال 1399 از جمله اقدامات 

انجام شده توسط واحد خدمات شهرى شهردارى شيرين سو است.
  اجراى سنگفرش پياده روى معابر

 عالمى ادامه داد: ازديگر اقدامات انجام شده توسط واحد خدمات شهرى، 
اجراى ســنگفرش پياده روى معابر شهردارى شيرين سو به متراژ هزار و 
400 مترمربع در ســال 1399، اجراى سنگفرش و رفوژ بلوارهاى امام 
خمينى(ره) و شهبد بهشتى به متراژ هزار و صد مترمربع، اجراى طرح 
محور سالمت به منظور افزايش سرانه ورزشى و احياى بازى      هاى بومى 
محلى و نصب مبلمان شهرى در قسمت شمالى بوستان شهردارى، آغاز 
پروژه بوستان پرستار با پيشــرفت 50 درصدى به منظور ارج نهادن به 

خدمات كادر درمانى در راستاى مقابله با ويروس كرونا مى باشد.
 اجراى مسيل سيالب به متراژ 45 متر

وى با اشــاره به مسيل سيالب كه به متراژ 45 متر در سح شهر اجرا 
شده است،خار نشــان كرد: اجراى زمين چمن منصوعى با پيشرفت 
فيزيكــى 50 درصدى، اعزام اكيپ آتش نشــانى بــه مأموريت      هاى 
مختلــف اعم از امــداد خاموش كردن آتش و ... در ســال 1399 به 
تعــداد 45 مورد، رفع آبگرفتگى معابــر در فصل بهار و پاييز، اجراى 
المان شهداى گمنام شــهر و مناسب سازى فضاى اطراف آن، اجراى 
زيرسازى معابر سطح شــهر، خريد و نصب تابلوى معابر اصلى سطح 
شــهر، تخريب و تســطيح اماكن مخروبه با هماهنگــى مالكين در 
راستاى اجراى مصوبات شــوراى تأمين شهرستان به تعداد 8 مورد، 
برنامه ريزى به منظور جمع آورى سگ هاى بالصاجب در فصل زمستان 
مطابق دستورالعمل ابالغى از سوى استاندارى از ديگر اقدامات واحد 

خدمات شهرى شهردارى بوده است.
عالمى در پايان ضمن قدردانى از همكارى و همراهى مردم شيرين سو در 
پيشبرد اهداف شهردارى بيان كرد: باتوجه به آغاز بارندگى      ها و احتمال 
وقوع سيالب در سطح شهر از مردم تقاضا داريم براى رفاه حال خود و 
تسريع در انجام امور شهردارى از دپو نمودن مصالح ساختمانى در معابر 

خوددارى و نسبت به جمع آورى آنها در اسرع وقت اقدام كنند.

شهردار جورقان:
تمهيدات الزم براى جلوگيرى از آب گرفتگى 

معابر درنظر گرفته شده است
 تمهيدات الزم براي پيشــگيري از وقوع آبگرفتگي هاي احتمالي 
در مناطق مختلف شــهر از قبيل اليروبي      ها در هسته مركزي شهر 

اتخاذ شده است.
شهردار جورقان در نشست هماهنگى اعضاى ستاد بحران شهردارى 
در راســتاى آمادگى در برابر هرگونــه مخاطرات احتمالى در فصل 
بارندگى و سرما و يخبندان از اتخاذ تصميمات الزم در اين ستاد خبر 

داد.  مجيد قره باغى خاطرنشــان كرد: تمامى ماشينآالت برف روبى 
به منظور مقابله با حوادث احتمالى تجهيز و آماده شده اند.

وى ادامه داد: با توجه به حوادث آب گرفتگى فصل بهار سالجارى اهم 
اقدامات و برنامه ريزى      هاى انجام شده براى جلوگيرى از آب گرفتگى 

معابر شهرى و هرگونه مخاطرات احتمالى 6 مورد مى باشد.
قره باغى توضيح داد: اليروبى كانال منتهى به خروجى شهر جورقان 
به ســمت كالنترى شهر جورقان به طول 500 متر طول و اليروبى 
كانال جعفر چاهى به ســمت راه امزاجــرد به طول 800 متر طول 

به طور كامل انجام شده است.
وى افزود: كانال در محلــه طرالن يولى به طول 350 مترو منهول 

در ورودى شهر جورقان به منظور هدايت آب      هاى سطحى به سمت 
مسير خروجى شهر درصورت بحرانى بودن آب      هاى سطحى ساخت 
شده است. قره باغى با اشــاره به ساخت منهول در 3 راهى بوستان 
مجلى انزلى و خيابان امام، تأكيد كرد: ترميم و تعويض و لوله گذارى 
خط شبكه فاضالب شركت      هاى خدمات رسان (شير و خوش نوش و 
كيوان) واقع در مسير اصلى محور همدان- تهران به طول 150 متر 
طول كه در بارندگى ســال گذشــته دچار گرفتگى شده بود، انجام 

شده است.
وى اضافه كرد: تمامي نيروهاي شــهرداري، ماشين آالت مورد نياز 

اعم از بيل مكانيكي براي امدادرساني در آماده باش كامل هستند.

دبير صفحه:سپيده راشدى
خبرنگاران: اكرم حميدى، فامه كوكبى جالل، سحر يوسفى، زهرا اميرى

 عمليات عمرانى فاز ســوم كمربندى قروه 
درگزين آغا شده است كه اين پروژه گامى مهم 

در راستاى توسعه شهرى است.
شــهردار قــروه اظهار كــرد: يكــى از تدابير 
انديشيده شده براى ســاخت كمربندى، خارج 
كردن سيســتم حمل و نقل سنگين از داخل 
شــهر به كناره و حاشيه شــهرها است كه در 
همين راســتا با اجراى پروژهساخت كمربندى 
فــاز دوم شــهر قــروه درگزيــن، كاميون      ها و 
تريلرهــاى حمل بــار كه از داخل شــهر قروه 
تردد مى كردند و عمدتاً ســبب بروز مشكالتى 
در داخل شــهر مى شــدند به سمت كمربندى 
تازه ساز هدايت شده كه همين امر در پيشگيرى 
از بــروز تصادفات و مشــكالت احتمالى نقش 

بسيار مؤثرى را ايفا كرد.
مهدى اسفنديارى صالح خاطرنشان كرد: پروژه 
كمربندى فاز دوم با مساحت36 هزار مترمربع 
و به طول1/5كيلومتر در سال      هاى گذشته آغاز 
شده بود و با حضور شاهرخى استاندار همدان، 
مســئوالن شهرســتان و با اعتبارى بالغ بر 35

ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.

وى ادامــه داد: گفتنــى اســت در ادامه پروژه 
كمربندى فاز دوم، شــهردارى نسبت به تملك 
مقدارى از زمين      هاى فاز ســوم جهت ســاخت 
و تكميل رينگ شــهرى اقــدام كرده و تملك 
باقيمانده زمين      هاى اين مسير جهت ايجاد فاز 
ســوم كمربندى به طول 2 كيلومتر از ابتداى 
ميدان كاج تا ابتداى خيابان شــهيد صدوقى از 
اولويت      هاى برنامه شــهردارى است و درصورت 
پايان اين پــروژه، رينگ كامل شــهرى ايجاد 
خواهد شد و اخذ اعتبارات جهت اجراى پروژه 

درحال پيگيرى است.
اســفنديارى صالح افزود: در واقع هدف از ايجاد 
كمربنــدى فاز ســوم، تكميل رينــگ كامل 
شهرى، كمك به رشــد، توسعه و توجه بيشتر 

به زمين      هاى نقاط جنوبى شهر است.
وى گفت: كلنگ زنى اين پروژه اوايل سالجارى 
با حضور معاون محترم وزير راه و شهرســازى، 
مديــركل راه و شهرســازى اســتان، نماينده 
شهرســتان، مسئوالن اســتانى و شهرستان به 
طــول 2 كيلومتــر و پيش بينــى اعتبار 180

ميليارد ريال انجام شد.

 مجتمع تجارى شــهردارى دمق با هزار و 600 
متر مساحت و تعداد 32 واحد تجارى با 80 درصد 

پيشرفت فيزيكى درحال ساخت است.
شــهردار دمق با بيــان اين خبر گفــت: اين طرح 
نخستين مجتمع تجارى دمق است كه با اعتبار 50 
ميليارد ريال    كه 15 ميليارد ريال از محل تسهيالت 
سازمان شــهردارى ها و 35 ميليارد از محل منابع 

شهردارى تأمين شده و درحال ساخت است.
ــرى  ــه كارب ــه اينك ــاره ب ــا اش ــر ب ــا هادى ذاك رض
ــزود:  ــت، اف ــارى اس ــه تج ــع 2 طبق ــن مجتم اي
اختيــار  در  و  افتتــاح  مهــم  ايــن  بــه زودى 

متقاضيــان قــرار خواهــد گرفــت.
 پايان پروژه فنس كشى ايستگاه موقت 

پسماند شهرى رزن

وى گفـت: در راسـتاى رعايـت اصـول بهداشـتى 
و محيـط زيسـتى در انتقـال پسـماند شـهر رزن 
حاشـيه  فلـزى)  فنس كشـى(حصار  عمليـات 
ايسـتگاه موقـت پسـماند شـهرى بـه مسـاحت 4 
هكتـار بـه طـول هـزار متـر بـا اعتبـارى بالـغ بـر 
دو ميليـارد ريـال توسـط شـهردارى رزن بـه انجام 

رسـيد.

ســال پايانى فعاليت 
شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 
را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر 

رسالت اطالع رســانى صفحه اختصاصى بلديه 
را براى مجموعه مديريت شهرى استان راه اندازى 
كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه اختصاصى 

شهرداران و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه 
بپردازد. در تهيه محتواى اين صفحه روابط 
عمومى هاى محترم نيز همكارى دارند كه 

شايسته قدردانى دارد.

فاز سوم كمربندى درگزين 
گامى مهم در راستاى توسعه شهرى

هدف از ايجاد كمربندى فاز ســوم، تكميل رينگ كامل شهرى، كمك به 

رشد، توسعه و توجه بيشتر به زمين      هاى نقاط جنوبى شهر است.

نخستين مجتمع تجارى شهر دمق 
به زودى افتتاح مى شود

طرح پياده روسازى شهردارى صالح آباد آغاز شد
 پياده رو يكى از مهم ترين پروژه هاى حوزه گردشگرى است كه با محوريت جاده سالمت و انجام مى شود.

شهردار صالح آباد با بيان مطلب فوق گفت: بسيارى از كارشناسان مديريت شهرى معتقدند شهر يك موجود زنده 
است كه بايد براى پويايى و زنده بودن آن تالش كرد. شهروندان، مديران و حتى افرادى كه براى مدتى كوتاه وارد 

يك محدوده شهرى مى شوند در پويايى و حيات شهرى دخيل هستند. 
 مهدى سحاب روشــن ادامه داد: در اين راستا اجراى پياده روسازى باند جنوبى خيابان شهدا به طول 253 متر و 

به مساحت هزار و 320 متر مربع آغاز شده است.
 وى گفت: همچنين اجراى پياده روسازى باند شمالى خيابان شهدا به طول 217 متر و به مساحت 750 متر مربع 
هم آغاز شده است. سحاب روشن اضافه كرد: سنگفرش پياده روهاى خيابانه و تعدادى از كوچه      هاى شهر به متراژ 
هزار و 300 مترمربع اجرا شــده است.  وى افزود: اجراى طرح جدولگذارى معابر شهر به صورت نهرى و كتابى 2

هزار و 200 متر و طرح جدولگذارى شهرك مشاغل مزاحم شهرى 900 متر اجرا شده است. 
وى در پايان گفت: ساخت دال مصلح جهت پوشش انهار به تعداد 300 عدد نيز در شهردارى صالح آباد 

است. شده  انجام 

سد معبر در 
پياده رو      هاى 

مالير 
ساماندهى 

مى شود
دســتور  به  توجه  با   
و  عمومى  دادستان  اكيد 
مالير  شهرستان  انقالب 
درباره رعايت حقوق عامه 
از سوى مغازه داران در سلسله بازديدهايى از تعدادى از كسبه مستقر 
در خيابان      هاى مركزى شــهر درباره رفع ســد معبر و رعايت حقوق 

عابران تذكر لسانى و كتبى داده شد.
شــهردار مالير با اعالم خبر فوق و ضمن تشــكر از مغازه دارانى 
كــه پياده روها را براى عبور عابرين بــاز كرده اند از اقدام مؤثر و 
مفيــد مديريت نظارت بر اماكن عمومى و رؤســاى اتحاديه      هاى 
مختلف در زمينه مشــاركت در رفع ســد معبر واحد      هاى صنفى 
قدردانــى كرد و گفــت: در اين بازديدها از برخى از كســبه نيز 
تعهد گرفته شــد تا از قراردادن اقالم مورد فروش در پياده روها 

نمايند. خوددارى 
حســين بابايى در ادامه گفت: درصورت تمكين نكردن متصديان از 
دستورهاى صادره و اشغال پياده روها توسط مغازه داران، موضوع پس 
از صــدور اخطاريه و دادن مهلت الزم به تعطيلى موقت واحد صنفى 

موردنظر منجر خواهد شد.

 توقف فعاليت 4 واحد صنفى در هســته مركزى شهر 
به دليل ايجاد سدمعبر 

وى از متوقــف كــردن فعاليت 4 بــاب از مغازه      هاى مســتقر در 
حاشــيه ميدان امام خمينى(ره) و ابتداى خيابان شــهدا به دليل 
تصرف غيرمجــاز معبر و تعدى به حقوق عامــه مردم خبر داد و 
گفت: واحدهاى صنفى مذكور پس از بازديد مشــترك نمايندگان 
شــهردارى، اداره نظارت بر اماكن عمومى و اتاق اصناف و پس از 
اخذ تعهد از آنها در مورد اشــغال نبودن پيــاده رو به عنوان معبر 
عمومــى، به دليل بى توجهــى به تذكرات و نقض مفــاد تعهدنامه 

به طور موقت پلمب و تعطيل شدند.
شهردار مالير در ادامه گفت: هر يك از واحدهاى صنفى موظفند تنها 
از فضاى داخلى مغازه      هاى خود براى كسب و كار و خدمات رسانى به 

مردم اســتفاده كرده و از قرار 
دادن ابــزار كار و اقالم مورد 
فــروش در معابــر عمومى و 

پياده رو      ها خود دارى نمايند.
طــرح  اجــراى   
پياده روهاى  آرام سازى 

هسته مركزى شهر
طرح  اجراى  از  مالير  شهردار 
هسته  پياده روهاى  آرام سازى 
مركزى شهر خبر داد و گفت: 
در طرح آرامسازى پيادهروها، 
شهردارى با جمع آورى موانع 
فيزيكى موجود در مسير عبور 

عابرين پياده، عالوه بر انتظام بخشى به پياده رو      ها، مسيرى ايمن را براى 
عابرين پياده در هسته مركزى شهر ايجاد كند.

بابايى از همه كســبه سطح شهر درخواســت كرد از ايجاد هرگونه 
مســتحدثات نظير ســازه      هاى فلزى ريل گونه براى انتقال ويترين به 
فضاى پياده رو، راه بند، پله، پايه يخچال، ميز و ويترين و ... در مسير 
عبــور عابرين خوددارى كرده و پيش از هرگونه اقدام عمرانى حقوق 

شهروندى عابرين پياده را مدنظر قرار دهند
بابايــى در پايان گفت: در طرح آرامســازى پياده روها با مشــاركت 
كســبه موانعى كه موجب تضييع حقوق عامه در پياده روها شــده و 
گاه به عنوان بســترى براى انتقال ويترين به فضاى پياده رو شناخته 
مى شــوند توسط شهردارى از سطح معبر حذف و مسير عبور عابران 

به مرور آزاد خواهد شد.
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يادداشت

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان:
8 درصد مشتركان خانگى برق در همدان 

پرمصرف هستند
  مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: طبق بررسى ها 
در اســتان همدان از 600 هزار مشــترك خانگى حدود 8 درصد پرمصرف 

هستند.
شيرزاد جمشيدى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه با توجه به شيوع 
ويروس كرونا تمام خدمات شــركت توزيع برق در استان همدان به صورت 

غيرحضورى ارائه مى شــود؛ گفت: درصورتى كه كار ستادى و ادارى باشد 
بالفاصله پاســخ داده مى شود و اگر نياز به كار عملياتى و مراجعه باشد پس 
از مراجعه اكيپ هاى عملياتى و انجام كار، به صورت سيســتمى به مشترك 
اعالم مى شــود. مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان بابيان 
اينكه براى دسترســى آسان مردم به خدمات شركت توزيع برق اپليكيشن 
«برق من» در كشــور طراحى و راه اندازى شــد كه تمام خدمات شــركت 
توزيع از طريق آن در دســترس همگان است، افزود: مشتركين به 3 دسته 
كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقســيم مى شــوند كه مشتركين كم 

مصرف از تخفيف صد درصدى هزينه برق مصرفى برخوردار مى شوند.

وى گفت: مشــتركين خوش مصرف نيز مى تواننــد با رعايت الگوى مصرف 
خود را به رده كم مصرف ها برسانند و از تخفيف صد درصدى بهره مند شوند.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان با بيان اينكه در استان 
همدان از 600 هزار مشــترك خانگى حدود 8 درصد پرمصرف هســتند، 
گفت: هدف از اجراى اين طرح ســوق دادن مشــتركين خانگى به سمت 

رعايت الگوى مصرف است.
جمشــيدى عنوان كــرد: در حال حاضــر 180 هزار مشــترك در گروه 
كم مصرف ها در اســتان همدان قرار دارند كه قبوض برق آن از تخفيف صد 

درصدى برخوردار شده است.

تسهيالت جبرانى كرونا و گرهى همچنان 
چشم انتظار گشايش

 «بسيارى از واحدهاى صنفى اميدى به دريافت تسهيالت كرونايى 
ندارند و اظهار مى كنند اگر پرونده واحدهاى صنفى آنها براى پرداخت 
تسهيالت از پيچ و خم ستاد ملى مقابله با كرونا هم عبور كند، بانك ها 
با سختگيرى هاى خود نمى گذارند واحدهاى صنفى آسيب ديده از كرونا 
وام دريافت كنند.»؛ اين جمالت بخشــى از يادداشت يحيى احمدى 

فعال رسانه اى براى بازار است كه در ادامه مى خوانيد.
ركود اقتصاد جهانى و شــدت يافتن تحريم ها اغلب اصناف كشــور را 
دچار آسيب هاى جدى كرده ولى مردم ايران نشان دادند كه با اقتصاد 
مقاومتى و دور زدن تحريم ها مى توان به آينده اقتصاد كشــور اميدوار 

بود.
اين واقعيت درحالى شــكل گرفت كه متأسفانه ورود كرونا به ايران و 
مديريت نكردن صحيح آن،  فشار مضاعفى بر اصناف وارد كرد درحالى 
كه بايد راه چاره مناســبى براى آن انديشيده مى شد اما محقق نشد و 

تصميمات كج دار و مريز همچنان تداوم دارد.
دقيق تر كه مى شــويم ديده مى شــود يكى از پيامدهاى پاندمى كرونا 
در ايران اين اســت كه بيمارى موجب كاهش فروش و توقف توليدات 
بسيارى از اصناف شــده و زيان هاى سنگينى به بخش خصوصى وارد 
كرده تاجايى كه حتى رمق و توان اصناف مختلف را تحليل برده و آنها 

را به كمك تسهيالت دولتى نيازمند كرده است.
براســاس آمار اتاق اصناف ايران، ســه ميليون واحد صنفى در كشور 
داراى فعاليت هســتند كه به دليل شــيوع ويروس كرونا به 70 تا 80

درصد از اصناف به عنوان بخشــى از بدنه اقتصادى كشور آسيب وارد 
شــده و شــغل هاى مختلفى به دليل آنكه به عنوان شغل هاى پرخطر 

شناخته مى شدند، نتوانستند ادامه فعاليت دهند.
اين شــرايط درحالى گريبان اصناف را گرفته كه دولت نيز برنامه مؤثر 
و مشــخصى براى حمايت از اصناف ندارد و تنهــا به پرداخت اندكى 
تسهيالت جبران خسارت كرونا به برخى از اصناف بسنده كرده است.

ناگفته پيداست اين تسهيالت كه ارقام آن بسيار كمتر از درآمد ماهيانه 
يا حتى هفتگى برخى اصناف آســيب ديده و هدف آن حفظ اشــتغال 
بنگاه هــا و صيانت از نيروهاى كار بود، نتوانســت مرهمى بر زخم هاى 
صنوفى باشــد كه در اين مدت كرونايى يــا كار نمى كردند و يا اينكه 

اكنون با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند.
شــايد بى ربط نباشــد اگر بگوييم اين موضوع باعث شــد تا اصناف از 
تســهيالت كرونا اســتقبال نكنند زيرا ميزان وام با سود 12درصد به 
مراتب كمتر از ضرر و زيان مشــاغل نبود و تنها باعث مى شد كه يك 
بدهى به بدهى هاى آنها اضافه شود و در اين شرايط، امكان بازپرداخت 

وام به دليل ركود اقتصادى وجود ندارد.
گذشــته از اين به نظر مى رسد در شرايطى كه قاطبه مشاغل از كرونا 
آســيب ديده اند، برخى از اين مشــاغل حتى مشــمول همين اندك 

تسهيالت كرونايى هم نشدند.
از طرف ديگر بسيارى از صاحبان مشاغل اعتقاد دارند كه دولت بايد از 
آنها هم حمايت مى كرد و شغل آنها هم در مجموعه مشاغل آسيب ديده 

از كرونا قرار مى گرفت.
با وجود همه موارد پيش گفته شــده مشاغلى كه متقاضى دريافت وام 
كرونا بودند هم با مارپيچى از مشكالت در بروركراسى ادارى پرداخت 

اين وام ها روبه رو شدند.
بديــن ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه پيچ و خم هاى دريافت اين وام 
به حدى زياد اســت كه افراد از گرفتن اين وام ســر باز مى زنند ضمن 
اينكه از طرف ديگر معضل تأمين اعتبار در كنار مشــكالتى كه ريشه 
در تصميم گيرى هاى كند و ديرهنگام دولت دارد، پرداخت اين وام را 

به تأخير انداخته است.
بنابرايــن به يقين مى توان گفت بســيارى از واحدهاى صنفى اميدى 
به دريافت تســهيالت كرونايى ندارند و اظهار مى كنند كه اگر پرونده 
واحدهاى صنفى براى پرداخت تســهيالت از ستاد ملى مقابله با كرونا 
هم عبور كند، بانك ها با ســختگيرى هاى خود نمى گذارند واحدهاى 

صنفى آسيب ديده از كرونا وام دريافت كنند.
آنچه مســلم اســت معرفى اصناف به بانك به دليل تأخيرهايى كه در 
فرايند اجراى پرداخت وام شــكل گرفت و وجود برخى مشــكالت در 
روند ارســال پيامك و كندى ثبت نام متقاضيان نه تنها متقاضيان را به 
وام نرساند بلكه فرصت پرداختن به راهكارى براى سر پا نگه داشتن يا 

از دست ندادن كسب و كار نيز باقى نگذاشت.
نتايج نظرســنجى اتاق اصناف نشــان مى دهد 60 درصد مشــموالن 
دريافت وام كرونايى از اين تسهيالت ناراضى اند و طوالنى شدن شرايط 
حاضر از يكســو، شرايط اقتصادى ناشى از تحريم هاى ظالمانه و ركود 
دامنه دار از ســوى ديگر، توان تحمل را براى قاطبه اصناف به شــدت 

كاهش داده است.
با تمام اين ها دولت هم با كســرى بودجــه اى كه دارد توان حمايت از 
همه صاحبان كسب و كارها را ندارد درحالى كه در شرايط فعلى حفظ 

اشتغال موجود از ايجاد اشتغال جديد براى كشور مهمتر است.
بايد توجه شــود كه پيش بينى نكــردن بودجه براى جبران صدمات و 
خســارات به بار آمده براى صنوف از يكســو و كاهش ارزش پول ملى 
و تعطيلى طوالنى مدت مشاغل، ســطح نارضايتى اصناف را به شدت 

افزايش داده است.
امروز بايد از همه ابزارها همچون فضاى مجازى و اينترنت براى كمك 
به اصناف اســتفاده كنيم زيرا بسيارى از واحدهاى صنفى مى توانند با 
اســتفاده از اينترنت و فروش مجازى كسب درآمد خود را حفظ كنند؛ 
از ســوى ديگر دولت مى تواند از طريق معافيت ها و تخفيف ها كمكى 
هرچند كوچك به اصناف داشته باشد نه اينكه با دريافت مبالغ هنگفت 
مالياتى يا پرداخت تسهيالتى كه در عمل امكان بازپرداخت آن وجود 

ندارد،  عرصه را بر آنها تنگ تر كند.
با تمام اين تفاســير انچه مسلم اســت براى پوشش حمايتى صنوف 
آســيب ديده و جذب همكارى مداوم آنها بايد تســهيالت بدون بهره 
يا كم بهره در نظر گرفته شــود كه اميدواريم تا تمامى اصناف كشور به 

ورشكستگى اعتراف نكرده اند دولت فكر چاره باشد.

 با اجراى طرح 2 هفته اى محدوديت هاى كرونايى 
بســيارى از مشــاغل براى چندمين مرتبه تعطيل 
شــدند؛ تعطيلى هايى بدون هيــچ كمك مؤثرى كه 
تأمين كننده مخارج زندگى و نجات كسب و كار آنان 

باشد.
موضوع در اين گزارش متوجه مشاوران امالك است؛ 
اين افراد كه در قشــر به نســبت مرفه جامعه جاى 
مى گيرند با توجه به درآمدهاى گذشته خود دفترى 
براى كســب و كار اجاره كرده و برخى با وجودى كه 
خود در زمينه معامله مسكن دستى بر آتش دارند اما 
اجاره نشين هستند؛ برخى نيز با توجه به درآمدهاى 
گذشته از كسب وكارشان فرزندان خود را در مدارسى 
كــه هزينه هاى قابــل توجهى در قبالــش پرداخت 
مى كنند ثبت نام كرده و به هر حال تصميماتى براى 
زندگــى خود در ايام پيش از بروز كرونا گرفته بودند 
كه ناگهان با ثبت مورد مثبت كرونا و شيوع رفته رفته 
اين ويروس منحــوس به طــور كل برنامه هاى آنها 
تحت الشعاع قرار گرفت و دچار آسيب هاى مختلفى 

شدند.
ساعت 11 صبح سوم آذرماه است؛ به خيابان پاسداران 
همدان كه يكى از پررفت وآمدترين خيابان هاى شهر 
اســت سرى مى زنم، در اين خيابان حداقل 20 دفتر 
مشاور امالك وجود دارد؛ در تمام طول خيابان فقط 
سوپرماركتى ها و نانوايى ها و ميوه فروشى ها باز هستند 
و كركره باقى مغازه ها از جمله دفاتر مشــاور امالك 

پايين است.
به هر حال در كنار اينكه اميد مى رود اين تعطيلى ها 
در پيشــگيرى و كنترل ويروس كرونا مؤثر باشــد، 
نكتــه اى ذهن را درگير مى كنــد كه تكليف صنوف 
تعطيل شده چيســت و با اين اوضاع افسارگسيخته 
گرانى ها، اجاره بهاى ســر به فلك كشــيده، هزاران 
قســط وام و موارد ديگرى كه ذكــر آنها فقط روده 
درازى اســت، چه باليــى بر ســر خانواده هايى كه 

پدرانشان بيكار شده خواهد آمد.
شايد صنف مشاوران امالك به چشم برخى نيايد اما 
اين قشــر همزمان با افزايش قيمت مسكن، جا به جا 
نشدن مســتأجران به دليل كرونا و تعطيلى مدارس، 
عمًال از بهار ســالجارى بيكار شــده اند و حاال با اين 
شرايط تعطيلى ها وضعيتشان بدتر شده است ضمن 
اينكه عموماً در فصل زمستان بازار مشاوران امالك در 

ركود كامل به سر مى برد.
درخواست هاى فعاالن اين بخش از خبرنگار بازار براى 
رساندن صدايشان به گوش مسئوالن ما را به سمت 
گفت وگو با رئيس اتحاديه مشــاوران امالك استان 

همدان هدايت كرد.
ابراهيم جمالــى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان 
اينكه اين اتحاديه در استان همدان هزار و 500 عضو 
دارد كه تمام آنها بدون استثنا با توجه به دستورالعمل 

ستاد مبارزه با كرونا كاسبى خود را تعطيل كرده اند 
ضمن اينكه بر تعطيلى دفاتر مشــاور امالك سطح 
شهر نظارت داريم، افزود: اطالع رسانى به تمام اعضا 
انجام شــده و درصورت تخلف طبق قانــون با آنها 

برخورد مى شود.
وى اظهار كرد: در كنار اين تعطيلى ها عده بســيارى 
بيكار شده اند كه اگر فرض بگيريم در هر دفتر مشاور 
امالك 3 نفر كار كنند، رقمــى حدود 5 هزار نفر از 
شــاغالن اين حرفه بيكار شــده اند كه اين ها نان آور 
چندين خانوار هســتند.جمالى اظهار كرد: افزايش 
بى رويه قيمت مســكن موجب شد ســفره خانواده 
مشاوران امالك كوچك تر شــود زيرا ديگر خريد و 

فروشى در اين بخش انجام نمى شد.
وى با اشــاره به اينكه ميزان جابه جايى ها به شــدت 
كاهش يافته و اين مشــكالت از شب عيد دامنگير 
صنف مشــاوران امالك شــده و افراد بسيارى بيكار 
شده اند، ادامه داد: اغلب اين مشاوران امالك مستأجر 

هســتند و اجاره بها پرداخــت مى كنند و 
اكنون با بيكار شدن و نداشتن درآمد با 

مشكل مواجه شده اند.
رئيــس اتحاديه مشــاور امالك 
همدان گفت: صنف مشــاوران 
امالك دالل و ســوداگر نيست 
و هميشــه جاى پرسش وجود 
دارد، چــرا برخى فكر مى كنند 

اينگونه  امالك  مشــاوران  صنف 
اســت در حالى كه حاضرم قســم 

بخورم انسان هاى باشرافتى عضو صنف 
مشاوران امالك هســتند ضمن اينكه در هر 

صنفى خوب و بد وجود دارد.
جمالى با اشــاره به اينكــه حق العمل اين صنف 60 
درصد كاهش يافته اســت، درحالى كه مســئوالن 
گمان مى كردند با اين كار مى توانند قيمت مســكن 
را كنترل كنند درحالى كه قيمت مسكن كنترل نشد؛ 
عنوان كرد: ما مانند يك كارشــناس هستيم كه سر 
ملك مى رويم و براساس خواسته فروشنده براى وى 
خريدار پيدا مى كنيم و نقش واســطه را داريم و در 
اين ميان حق كميســيون هم مى گيريم، اما سوداگر 
و دالل كســى است كه ملك را براى خود مى خرد و 
پس از مدتى آن را مى فروشــد. وى با اشاره به اينكه 
دولت بايد جلوى دالل و ســوداگر را بگيرد تا قيمت 
آپارتمانى كه تنها ساخت آن مترى ده ميليون تمام 
شده 16 ميليون نرخ ندهد، گفت: مشاور امالكى كه 
خود مستأجر است نقش يك واسطه گر بين خريدار و 

فروشنده را دارد و دالل نيست.
 ماليات هــاى قابــل توجه بــراى صنف 

مشاوران امالك 
جمالى اظهار كرد: با اين اوضاع اقتصادى و كاســبى 

ماليات  اداره  تعطيــل، 
قابــل  رقم هــاى 
بــراى  توجهــى 
صنف مشــاوران 
امالك مى نويسد 
طلــب  را  آن  و 

مى كند.
وى بــا تأكيــد بر 
هيچ گونــه  اينكــه 
ســوى  از  مالى  حمايت 
دولــت از اين صنــف صورت 
نمى پذيرد، گفت: چرا بايد اداره ماليات با اين 
بيكارى ها و تورم چنــد صد برابرى ماليات گزافى از 

اين صنف بگيرد.
وى با بيان اينكه متأسفانه حرف ما به جايى نرسيده و 
همه مشاور امالك را در باال رفتن قيمت زمين مقصر 
مى دانند، گفت: حاضرم قســم بخورم اينگونه نيست 
و بايد جلوى ســوداگران گرفته شــود ضمن اينكه 
زمانى كه مردم به دليل باال و پايين شدن قيمت ها از 
سرمايه گذارى در بورس، بازار ارز و كاال مى ترسند به 
سمت خريد خانه و زمين روى مى آورند و اين موقع 
است كه ســوداگران و دالالن از شرايط سوءاستفاده 

مى كنند.
وى با اعالم اينكه با تعطيلى هاى كرونايى وضعيت 
اقتصادى مشاوران امالك بدتر از پيش شده است، 
گفت: هيچ حمايت مالى و تســهيالتى از قشــر ما 
صورت نمى پذيرد و با اين شــرايط عمًال ديگر اين 
صنف كوچك و كوچك تر و حتى شايد ورشكست 

شود.
جمالى با بيان اينكه بيشتر مشاوران امالك خانه و 

مغازه اجاره كرده اند و حال با اين شرايط اقتصادى 
توان پرداخت اجاره بهــا را ندارند؛ گفت: از مالكان 
خواهش مى كنم در شــرايط ســخت اقتصادى با 

مستأجران راه بيايند و شرايط را درك كنند.
در ادامه بررسى وضعيت پيش آمده به سراغ 2 نفر 

از فعاالن آن حرفه و مشاوران امالك رفتيم
مهدى حمزه ئى يكى از مشاوران امالك در همدان 
گفــت: تاجايــى كه خبــر دارم بيشــتر همكارانم 
مغازه هاى خــود را تعطيل كرده اند كــه البته ماه 

پيش نيز فقط تا ساعت 18 حق فعاليت داشتند.
وى گفــت: متأســفانه اوضاع اقتصادى مشــاوران 
امالك از فصل بهار دچار مشكل شده و كاسبى در 
ركود به ســر مى برد و بازار مسكن در سكوت كامل 
است و حاال هم كه كرونا قوز باالى قوز شده است.
 دولت از مشاوران امالك حمايت نمى كند

حمزه ئى بابيان اينكه من خودم مستأجر هستم و با 
اين وضعيت چطور مى توانم از پس هزينه ها برآيم، 
گفت: دولــت هيچ حمايتى از مجموعه مشــاوران 
امالك ندارد درحالى كه بايد فكرى به حال اصناف 

تعطيل بكند نه اينكه تسهيالت با سود باال بدهد.
وى بــا بيان اينكه دولت بايد تســهيالت با ســود 
خيلى كم در اختيار اصناف قرار دهد، گفت: نه تنها 
اين طور نيست بلكه بايد هم ماليات بدهيم هم سر 

موعد پول آب و برق و گاز را پرداخت كنيم.
حمزه ئــى عنوان كرد: اين تعطيلى ها هم درصورتى 
جوابگو است كه مردم از خانه بيرون نيايند و نكات 

بهداشتى را رعايت كنند وگرنه بى فايده است.
محمود بختيــارى يكى ديگر از مشــاوران امالك 
همــدان نيز در گفت وگو با خبرنــگار بازار گفت: با 
اين شــرايط بيكارى و از طــرف ديگر گرانى خورد 

و خوراك و مايحتاج اوليه، ســفره ما نيز روزبه روز 
كوچك تر مى شود.

وى اظهــار كرد: اگر مردم نــكات ايمنى را رعايت 
نكنند باز هم شرايط بيمارى همينگونه خواهد ماند 

و تعطيلى ها كمكى به كنترل بيمارى ندارد.
وى اظهــار كرد: تعطيلى ها بايد بــا حمايت همراه 
باشــد و به عنــوان نمونــه اداره آب و بــرق و گاز 
مى تواننــد چند مــاه مطالبات خــود را نگيرند اما 
اينطور نيســت و سر موعد بايد قبض ها را پرداخت 

كنيم وگرنه جريمه مى شويم.
بختيارى با بيان اينكه در فصل سرما مصرف گاز باال 
مى رود و اين پرسش وجود دارد كه آيا دستگاه هاى 
خدمات رســان حاضرند چند ماه از گرفتن پول گاز 
چشم پوشى كنند، عنوان كرد: باور كنيد بيشتر من 
و همكارانم مستأجر هستيم و در پرداخت اجاره بها 
مانده ايم ضمن اينكه متاسفانه از اول سال وضعيت 
كاســبى ما ضعيف شــده و ديگر خريد و فروشى 
نيســت و جابه جايى مســتأجران اتفاق نمى افتد 
حال آنكه ماليات ها چند برابر شــده و توان ما براى 

پرداخت بدهى ها كم و كمتر شده است.
با اين تفاسير و با مشــكالت عديدهاى كه صنوف 
تعطيل شــده با آن روبه رو هســتند دولت بايد در 
حمايت مالى از اين بخش اقدام كند؛ شــركت هاى 
خدمات رسان از دريافت مطالبات بابت مصرف آب 
و برق و گاز چشم پوشى كنند، مالكان با مستأجران 
راه بيايند و در مجموع دولت راهكارى عملى براى 
كاهش قيمت خوراك و پوشــاك داشــته باشد در 
عوض مردم هــم پروتكل هاى بهداشــتى را كامل 
رعايت كنند تا هرچه زودتر به شرايط عادى زندگى 

برگرديم.

حركت پله اى صنوف به سمت ورشكستگى

 نوبت به مشاوران امالك رسيد

 اين روزها كه شرايط اقتصادى به سمت و سوى 
ديگرى رفته و تورم با شــرايط خاص شــيوع كرونا 
عجين شده بايد خانواده ها در مديريت اقتصادى به 
نحوى ديگر پيش روند به طورى كه خريدها براساس 
نيازســنجى و اولويتهاى زندگى انجام شود و اصالح 
الگــوى مصرف و قدم ننهادن در مســير چشــم و 
هم چشمى و پيشروى به سمت انضباط مالى مدنظر 

باشد.
شوك ناشى از كرونا، اقتصاد را هم با شوك عرضه و 
هم با شــوك تقاضا مواجه ساخته زيرا از يك طرف 
عرضه نيروى كار كاهش يافتــه و از طرف ديگر در 
تأمين مواد اوليه توليد نيز مشــكالتى ايجاد شده و 

شوك عرضه شكل گرفته است.
آنچه مسلم است شــوك عرضه، شوك تقاضا را به 
همراه خواهد داشــت ضمن اينكه تعطيلى كسب و 
كارها منجر به تعديل نيروى كار مى شــود و كاهش 

درآمد خانوار كاهش تقاضا را به همراه دارد.
بررسى تغييرات وضعيت رفاهى خانوار طى سال هاى 
گذشته حاكى از وضعيت آسيب پذير خانوارها است 
چنانچه متوسط هزينه خانوارهاى شهرى و روستايى 
به قيمت هاى ثابت تقريباً در ده سال اخير يك روند 
نزولى را طى كرده و به طور آشكار كوچك شدن سبد 

مصرفى خانوار را نشان مى دهد.
اما آيا به راســتى اين روزها بيشــترين موضوعى كه 
خانواده ها را تحت فشار قرار داده اين وضعيت است يا 
مسائل ديگرى نيز در اين مسير پا پيش گذاشته اند؟ 
مســائلى از كرونا گرفته تا مصرف گرايى و چشــم و 
هم چشمى ها و نياموختن فرهنگ پس انداز؟ رسيدن 
به پاســخ اين پرسش ما را پاى صحبت هاى 2 نفر از 

شهروندان همدان نشاند.
احمدى يكى از شــهروندان همدانى اســت كه در 
گفت وگو با خبرنگار بــازار درباره وضعيت اقتصادى 
عنوان كرد: شــاهديم كه بسيارى از كسبه و اصناف 
اين روزها مجبور به تعطيلى  كسب و كار خود هستند 
و ديگر مشــاغل نيز به سبب كاهش قدرت خريد با 
مشــكالت اقتصادى روبه رو هستند؛ بدين سان نياز 
است تا همه اعضاى خانواده دست به دست هم دهند 

تا از اين شرايط عبور كنيم.
وى با بيان اينكه چند روز ديگر شــب يلدا مى شود، 
گفت: بايد بياموزيم كه بسيارى از هزينهها را خودمان 
بر خودمان تحميل ميكنيم و نيازى نيست براى اين 
شــب يا كًال در طول سال بسيارى از خرج ها را براى 

خودمان بتراشيم.
اين شــهروند همدانى ادامه داد: بايــد خانواده ها به 

ســمت اصالح الگوى مصرف پيــش روند به نوعى 
كــه حتى در مصرف آب و برق نيز پاى كار باشــند 
تــا هزينههاى جارى خانواده ها كاهش يابد كه البته 
نقش زنان در مديــرت اين موضوع در خانواده حائز 

اهميت است.
مريم. م، يك بانوى جوان همدانى اســت كه وى نيز 
در گفت وگو با خبرنگار بــازار ضمن ابراز ناراحتى از 
شــرايط اقتصادى فعلى، مطرح كرد: همسرم چند 
سالى اســت كه در يك مركز خريد و در يك واحد 
لباس فروشى مشغول به كار است اما به سبب شرايط 
و محدوديتهاى كرونايى، شــغلش دچار مشكالتى 

شده است.
وى با بيان اينكه به عنوان همسر و مادر خانواده سعى 
دارم هزينه هاى خانه را كاهش دهم، عنوان كرد: يك 
دختر 9 ســاله دارم و سعى مى كنم تا به او قناعت را 

آموزش دهم به طورى كه به عنوان نمونه براى جشن 
تكليفــش يك كيك خانگى درســت و يك جانماز 
صورتى از خانمى كــه در خانه آنها را تهيه مى كرد 

برايش خريدارى كردم.
اين بانوى جوان ادامه داد: متأســفانه اين روزها كه 
بچه هايمان بيشــتر با اينترنت سروكار دارند، گويى 
قرار است از زندگى هاى شخصى همكالسى هايشان 
نيز بيشتر مطلع شوند كه اين موضوع را اصًال دوست 
ندارم؛ زيرا همه تالش هايم براى شيوه هاى اقتصادى 

خانواده بر باد مى رود.
وى بابيان اينكه چرا خانواده ها بايد جشــن تكليف 
فرزندشان و تولد آنها را با خرج هاى ميليونى برگزار 
كنند؟ گفت: در اين شرايط كرونا و وضعيت اقتصادى 
تصاوير و فيلم هاى اين مراسم نبايد در اينترنت منتشر 
شود و واقعاً آموختن زندگى درست به فرزندان براى 

خانواده ها كار سختى شده است.
به هر حال اين روزها كه شرايط اقتصادى به سمت و 
سوى ديگرى رفته و تورم با شرايط خاص شيوع كرونا 
عجين شده بايد خانواده ها در مديريت اقتصادى به 
نحوى ديگر پيش روند به طورى كه خريدها براساس 
نيازسنجى و اولويت هاى زندگى انجام شود و اصالح 
الگــوى مصرف و قدم ننهادن در مســير چشــم و 
هم چشمى و پيشروى به سمت انضباط مالى مدنظر 
باشــد. در اين خصوص، برآن شديم تا گفت وگويى 
با ســيدكميل طيبى، مدير قطب اقتصاد بين الملل 
دانشــگاه و استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان ترتيب 
دهيم و راهكارهايى بــراى مديريت اقتصاد خانواده 
را در شــرايط اقتصادى و البته وضعيت درگيرى با 
شيوع ويروس كرونا جويا شــويم كه در ادامه آن را 

مى خوانيد:
ســيدكميل طيبى در گفت وگو با خبرنــگار بازار با 
بيان اينكه شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديتها 
درصورت طوالنى شدن، بر بدنه اقتصاد خانوارها اثرات 
نامناسبى خواهد گذاشت، عنوان كرد: اگر بتوانيم با 

اعمال محدوديت هاى چند هفته اى از شــيوع اين 
ويروس بكاهيم، مطمئناً به نفع ما خواهد بود.

مدير قطب اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان با اشاره 
به شرايط اقتصادى كنونى بيان كرد: در اين شرايط 
نياز است تا مديريت اقتصاد خانواده را پيش بگيريم 
چنــان كه در آن بحث هاى مربــوط به صرفه جويى 

اقتصادى را وارد كار كنيم.
وى در ادامه صحبت هاى خود عنوان كرد: اين شرايط 
موجب مى شود تا خانواده ها صرفه جويى اقتصادى را 
پيش بگيرند و به جز خريد كاالهاى اساســى، باقى 
خريدهــا و هزينه هاى خود را به آينده موكول كنند 
و بدين سان درصورت پيشروى به سمت صرفه جويى 
اقتصــادى، مى توانيــم اين رونــد را تاحدى به نفع 
بشماريم. اســتاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بيان كرد: 
بايد انضباط مالى خانوار در اين شرايط شكل بگيرد 
تا خانواده ها بتوانند به نحوى مناسب از اين وضعيت 
بيرون بيايند و مديريت اقتصاد خانواده خود را به نحو 

مناسبى در دست بگيرند.
اما به راستى اين روزها كه بيشتر خانواده ها به نوعى با 
شرايط خاص اقتصادى آغشته به كرونا دست و پنجه 

نرم مى كنند، بايد چه كنيم؟
در ســال جهش توليد هستيم و به راستى نياز است 
كه يك بار ديگر بازگرديم و قدم هايى كه برداشته ايم 
را بنگريــم؛ آيا در اين دوران توانســته ايم در درون 
خانواده هايمان يك نظم ثابــت و برنامه ريزى براى 
خريد و هزينه هاى خانواده داشته باشيم و بر مبناى 

آن پيش رويم؟
آيا نقــش بانوان در ايــن روند، پررنگ بــوده و آيا 
توانســته ايم الگوى مصرف درســت را شناسايى و 
با نيازســنجى و هزينه بر مبناى اولويتها، قناعت و 
سبك زندگى ايرانى اسالمى را فارغ از مصرف باالى 
اينترنت و گذراندن وقت بسيار در فضاى مجازى به 
سمت مشاغل خانگى (هرچند كوچك اما كمك حال 

خانواده) سوق دهيم؟

ضرورت مديريت اقتصادى خانواده در عصر كرونا

 توجه به انضباط مالى و اصالح الگوى مصرف
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ضرورت آموزش خودمراقبتى به دانش آموزان
 يكى از مهم ترين عرصه هايى كه افراد بايد براى آن آماده شوند حوزه سالمت و بهداشت است، بايد ياد بگيرند چگونه از خودشان 

و ديگران مراقبت كنند.
وزير آموزش و پرورش گفت: آرزومى كنم هرچه زودتر بتوانيم شرايط كنونى را به سامان برسانيم و بر اين ويروس عجيب غلبه 

كنيم.
به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه جامعه ما همچون ديگر جوامع اهدافى دارد، گفت: 

آموزش، رفاه و سالمت از شاخص     هاى مهم توسعه انسانى هستند كه بدون ترديد آموزش نقطه آغاز است.
وى تصريــح كــرد: بــدون ترديــد جامعــه همــان گونــه عملمى كنــد كــه يــاد گرفتــه اســت. اصــوال كارآمــدى همــه نهادهــاى 
ــد  ــد امي ــر، درســت تر و ســنجيده تر عمــل كن ــرى بهت ــرى متصــل اســت، هرچــه نظــام يادگي ــدى نظــام يادگي ــه كارآم ــا ب م

اســت كــه كارايــى نهادهــاى مــا افزايــش پيــدا كنــد.

شرايط نسخه نويسى الكترونيك در مطب ها
 رئيس كل ســازمان نظام پزشــكى ايران، در ارتباط با روند اجرايى شدن پرونده الكترونيك سالمت و نسخه نويسى الكترونيك، 

نكاتى را متذكر شد.
محمدرضا ظفرقندى، در گفت وگو با مهر، با اشــاره به اهميت اجراى پرونده الكترونيك سالمت و نسخه نويسى الكترونيك، گفت: 
در همين راســتا ســازمان نظام پزشكى وظايفى را عهده دار شده اســت كه از آن جمله مى توان به صدور كارت هوشمند و امضاى 

الكترونيك اشاره كرد.
وى با عنوان اين مطلب كه اجراى نسخه نويسى الكترونيك منجر به كاهش هزينه هاى سالمت مى شود، افزود: جامعه پزشكى معتقد 

است كه اين طرح مى بايست به صورت تدريجى اجرا شود.
ظفرقندى بر ضرورت آموزش و فراهم ساختن مشوق هاى الزم براى اجرايى شدن نسخه نويسى الكترونيك تأكيد كرد و گفت: آنچه 

مسلم است، اينكه نمى توان با بحث هاى الزام آور براى اجرايى شدن چنين طرح     هاى مهمى جواب نمى دهد.

مسير متفاوت در كنترل ويروس كرونا 
 با تعطيلى ادارات يا كاهش حضور كاركنان دستگاه     هاى اجرايى 
و خدمات رسان كه از آغاز هفته نخست روند اعمال محدوديت     هاى 
كرونايى را وارد فاز جديدى نموده اســت، شــاهد شكل گيرى نگاه 
اميدوارانه اى به كنترل بيش از پيش ويروس كرونا در جامعه هستيم.
اين روند كه از يكســو دســتورالعمل     هاى ابالغى و از سوى ديگر 
همكارى و همراهى خوب مردم زمينه ســاز آن بوده اســت، با آنچه 
اوايل ســال در قالب پروتكل     هاى موردنظر ستاد مقابله با كرونا ارائه 
گرديد و محدوديت     هاى هوشــمند را شــاهد بوديم، متفاوت است 
و البته متناســب با اوضاع و احوال امروز و تجارب كســب شده در 

ماه     هاى اخير، نتايجى را هم به دنبال داشته است.
نزول تدريجى و نه افول ويروس در ماه     هاى نخست سال كه عمدتا 
به خاطر نگرانى و دغدغه ايجادشده در جامعه و به دنبال آن جديت 
در رعايــت پروتكل ها بود، خيلى دوام نداشــت و پيك     هاى دوم و 

سوم شكل گرفت.
دليل اصلى اين امر بيشتر ناشى از عواملى چون جدى نگرفتن روند 
ابتالها پس از كاهش موقتى آن، اطالع رسانى و هشدار ناكافى نسبت 
به شكل گيرى پيك جديد شــيوع ويروس و ناديده گرفتن خطرات 

ناشى از افزايش روند شيوع ويروس در جامعه بود.
اگــر تصميمــات و اقدامات ســتاد مقابله با كرونــا و نوع رفتار 
اجتماعى شــهروندان 2 فاكتور مهم در كنترل بيمارى محســوب 
مى شــود، از آغاز شيوع كرونا تا كنون شــاهد فراز و نشيب هايى 

در هر 2 مورد بوده ايم.
بــا اين حال جامعه امروز به نقطه اى رســيده كه هم در زمينه اعمال 
محدوديت ها و به دنبال آن تشديد نظارت ها و هم رفتار شهروندان و 

رعايت پروتكل ها توسط آنها جدى تر از گذشته شده است.
اين رونــد ضمن اينكه اميد به آينده را تقويت مى كند، ما را نبايد از 
ضرورت هايى چون خدمت رســانى به موقع به مردم در اين شرايط، 
ارتقاى دولــت الكترونيك، حفظ و تقويــت فعاليت     هاى اقتصادى 
مولد، ايجــاد و تقويت نگاه اميدوارانه در افــكار عمومى، توجه به 
سطح تاب آورى اجتماعى، تالش در جهت تقويت فضاى همدلى و 

تعاون در جامعه و مانند آنها غافل كند.
اگر با چنين نگاهى به مســأله بپردازيم و رويكرد ما حركت منطقى، 
اميدوارانه و با برنامه در مسير كنترل و مهار اين بيمارى نوپديد باشد، 

اهداف مورد نظر محقق خواهد شد.

زمان برگزارى آزمون هاى لغوشده
 علوم پزشكى اعالم شد

 آزمون هاى پيش كارورزى و علوم پايه پزشــكى و دندانپزشكى 
كه به دليل محدوديت هاى كرونا لغو شــده بــود، اواخر آذر يا اوايل 

دى برگزار مى شود.
بــه گزارش ايرنــا، آزمون هــاى جايگزين درصورت رفع شــرايط 
اضطراريويروس كرونا و مغايرت نداشــتن با مصوبات بعدى ستاد 
ملــى مبارزه با كرونا و ضمن رعايت پروتكل هاى بهداشــتى اواخر 
آذرماه يا اوايل دى ماه در دانشگاه هاى علوم پزشكى برگزار مى شود.
پيش از اين قرار بود آزمون پيش كارورزى (ميان دوره) و آزمون هاى 
علوم پايه پزشكى و دندانپزشكى روز پنجشنبه 6 آذر 99 برگزار شود 

كه به دليل محدوديت هاى كرونايى لغو شد.

كالهبردارى با فروش ارز
 در شبكه هاى اجتماعى

 رئيس مركز تشخيص و پيشــگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا 
ناجــا اعالم كرد كــه فروش ارز كمتر از قيمت بــازار در كانال ها و 
گروه هاى شــبكه هاى اجتماعى نه از سوى صرافى ها بلكه از سوى 
مجرمان سايبرى تنها باهدف سوء استفاده از شهروندان انجام مى شود.

به گزارش ايرنا، على محمد رجبى با بيان اينكه اين روزها در فضاى 
مجازى و به ويژه كانال ها و گروه هاى شــبكه هاى اجتماعى شــاهد 
تبليغ فروش ارز با قيمت كمتر هســتيم، افزود: مجرمان سايبرى در 
اين ترفند، با تبليغ ارز به قيمــت كمتر از بازار به دنبال كالهبردارى 

از شهروندان هستند.
وى افــزود: در پى ترفند فروش ارز با قيمت كمتر در بســتر فضاى 
مجازى، مجرمان سايبرى با شگرد فيشينگ، اطالعات بانكى افراد را 

سرقت و اقدام به برداشت غيرمجاز از حساب آنان خواهند كرد.
رئيس مركز تشــخيص و پيشگيرى از جرايم سايبرى پليس فتا ناجا 
گفت: مجرمان ســايبرى با تبليغات فــراوان ارز ارزان در كانال ها و 
گروه هاى شبكه هاى اجتماعى شهروندان را ترغيب به واريز بيعانه يا 
وجــه براى خريد ارز مى كنند و پس از دريافت بيعانه يا وجه، ديگر 
پاســخگوى مشــترى نخواهند بود. اين مقام مسئول احتمال فروش 
ارزهــاى تقلبى را نيز دور از انتظار ندانســت و بيان كرد: نه تنها در 
اين خريد سرمايه شــهروندان به سرقت رفته، بلكه به همراه داشتن 
ايــن ارزهاى تقلبى خصوصًا در كشــور ديگر مى توانــد براى آنها 

دردسرآفرين باشد.

آرمان ملى: خزان دالالن در بازار خودرو
 كفگيرشون خورده ته ديگ!!
آسيا: قانون كار آيا كارآمد است؟

 درصورت قانونى اجرا شدن چرا كه نه!!
آفتاب: آيا آمپول ديازپام ناياب شده است؟

 باز خوبه كرونا اومد تمام مختلف آمپوالرو رو كرد!!
ابتكار: اقتصاد مصون از شوك هاى سياسى

 زياد شوك وارد نكنيد، يهو ديديد از اونور بوم افتادا!!
اخبار صنعت: كشور در دامِ قاچاق دام

 دام زنده يا مرده؟!! كدومش؟!!
امروز: نارضايتى مردم از وضعيت بازار بورس

 هيس!! بازار داره دوران قرنطينه شو مى گذرونه !!
آفتاب اقتصادى: رمز دوم پويا هم گرفتار كالهبردارى شد

 يعنى اگر هكرا از كارايى مغزشون براى ادامه تحصيل استفاده 
مى كردن، جامعه گل و بلبل بود!!

اسكناس: حباب قيمت مسكن در آستانه تخليه
 آدم به اميد زنده است!!

 اقتصاد پويا: جبران زيان خودروسازان از جيب مردم
 جيب مردمم شده يه روزنه اميدى براى پرداخت غرامت ها!!

تجارت: بى پناهى توليد در هياهوى كرونا
 با اين وضعيت توليد كره كره هاى پناهگاهشــو كشيده رفته يه 

گوشه اى كِز كرده!!
دنياى اقتصاد: پرواز مرغ با ارز دولتى 

 با يارانه صد تومنى پراشو مى چينيم كه ديگه نتونه پرواز كنه!!
صداى اصالحات: سهم احتكار در مشكالت اقتصادى چقدر است؟

 ديگه از سهم گذشته رسيده به عامل اصلى!!
كسب و كار: حذف دهك هاى پايين از حمايت ها

 بدون شرح!!
آسيا: اگر فكرى نشود با كمبود گوشت مرغ مواجه مى شويم

 فكر كه زياد ميشه! كيه كه عمل كنه!!

افتتاح پارك هاى جهت يابى و اتاق هاى 
چندحسى براى دانش آموزان استثنايى

 رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى به وضعيت فضاهاى 
آموزشــى حوزه آموزش و پرورش استثنايى اشاره كرد و از توسعه 
فضاهاى ارائه خدمات ويژه براى دانش آموزان با نيازهاى ويژه خبر 

داد.
ســيدجواد حســينى در گفت وگو با ايســنا، در اين باره اظهار كرد: 
براســاس آمايش سرزمينى به 210 مدرسه استثنايى جديد در كشور 

نياز داريم.
وى افزود: از اين تعداد تا كنون 58 مدرسه در قالب طرح «خشت تا 
بهشــت» راه اندازى و كلنگساخت 31 مدرسه استثنايى و 14 مدرسه 

ويژه اوتيسم به زمين زده شده است.
رئيس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايى بر ضرورت توجه به 
تربيــت بدنى دانش آموزان اســتثنايى تأكيد كرد و گفت: ســاخت 
ســالن     هاى ورزشــى از جمله برنامه     هاى مدنظر سازمان آموزش و 
پرورش استثنايى اســت كه در همين راستا ساخت سالن     هاى درون 
مدرســه اى 200 متر مربعى در 368 مدرسه اســتثنايى كه از فضاى 

كافى برخوردار هستند در دستوركار قرار دارد.
به گفته حســينى، 15 استان بدون ســالن ورزشى مخصوص براى 
دانش آموزان با نيازهاى ويژه هستند كه عمليات ساخت 13 سالن در 

اين استان ها آغاز شده است.
وى با بيان اينكه در ســالجارى 3 مركز تشخيص، آموزش و توان به 
بهره بردارى رســيد، گفت: تا پايان سال ده مركز ديگر نيز تكميل و 

افتتاح خواهند شد.
رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى همچنين از راه اندازى و 
تأســيس يك پارك تحرك و جهت يابى ويژه نابينايان در كشور خبر 
داد و اظهار كرد: تعداد اين پارك ها تا پايان ســالجارى به 21 پارك 

خواهد رسيد.
حســينى به افتتاح 2 اتاق چندحسى در ســالجارى نيز اشاره كرد و 
گفت: شمار اتاق     هاى چندحسى تا پايان سال به 12 خواهد رسيد و 

ده اتاق چندحسى ديگر نيز افتتاح خواهد شد.

 رئيــس جمعيت هالل احمر با بيان اينكه 
آماده ايــم نقاهتگاه هاى ديگرى براى بيماران 
كرونايى راه اندازى كنيم و تجربيات خود را 
در اختيار بقيه نهادها قرار دهيم، توضيحاتى 

ارائه داد.
به گزارش ايرنا، كريم همتى در آئين اهداى 
نفس مشــاركت مردمى براى مقابله با كرونا 
(اهداى 999 كپسول اكسيژن، 999 مانومتر، 
2 هزار ماســك تنفسى، 999 پالس اكسيمتر 
از محل كمك هاى خيريــن) اظهار كرد: از 
خيران كه هميشــه در كنــار جمعيت هالل 
احمــر هســتند و از همــكاران، داوطلبان، 
امدادگــران و نجاتگران عزيز كه همواره در 
كنارمان هستند قدردانى مى كنم.وى ادامه داد: 
تمام خدماتى كه جمعيت هالل احمر براى 
كنترل بيمارى كرونــا انجام داده، افتخارآميز 
است و خوشحال هستيم كه توانستيم براى 
خدمت به مردم شريف ايران و منويات مقام 
معظم رهبرى و رئيس جمهور گام برداشتيم.
رئيس جمعيت هالل احمر اضافه كرد: كنترل 
مبادى ورودى شهرها و تب سنجى در اوايل 
ســال، طرح بســيار موفق آمران سالمت و 
طــرح مشــترك حافظان ســالمت در كنار 
وزارت بهداشت به همراه كمك هاى گسترده 
بهداشــتى - درمانى، كمك هاى معيشــتى 

و راه انــدازى نقاهتگاه هــا از جمله كارهاى 
ماندگار جمعيت هالل احمر بوده است.

همتى توضيــح داد: همانطور كه جان بابايى، 
معاون درمان وزارت بهداشــت در بازديد از 
نقاهتگاه جمعيت هالل احمر اشاره كردند، 
ما توانســتيم نقاهتگاهى راه انــدازى كنيم 
كه به عنوان الگو در ســطح كشور از طرف 

وزارت بهداشت معرفى شود.
وى گفــت: آماده ايــم نقاهتگاه هاى ديگرى 
راه اندازى كنيــم و تجربياتمان را در اختيار 

بقيه نهادها قرار دهيم.
رئيس جمعيت هالل احمر افزود: راه اندازى 
بانك امانات پزشــكى تجربه موفق ديگرى 
اســت كه جمعيت هالل احمر دنبال مى كند 
تا بتواند در اين شــرايط سخت كنار مردم و 
در خدمت آنها باشــد. وى اظهار كرد: امروز 
نيز با تالشــى كه انجام داديم كپســول هاى 
اكسيژن ســاز و ســاير اقالمى كه مورد نياز 

ضرورى مردم بود را آماده كرديم.
همتى گفت: تمام دغدغه  ما اين اســت كه 
درحد توان جمعيت هالل احمر مشــكالت 

مردم را كاهش دهيم.
 تأمين كپسول اكسيژن مهم ترين 

مشكل بيماران كرونايى است
معــاون درمــان وزيــر بهداشــت نيــز در اين 

آئيــن اهــداى نفــس، گفــت: از همتــى كــه 
ــار وزارت بهداشــت  همــواره دلســوزانه كن
بوده انــد، تشــكر مى كنــم؛ همچنيــن از 
خيــران بزرگــوار و جمعيــت هــالل احمــر 
ــك  ــت كم ــه وزارت بهداش ــيار ب ــه بس ك
ــه دارد،  ــم ادام ــا ه ــن كمك ه ــد و اي كردن

ــم. ــى مى كن قدردان
قاسم جان بابايى افزود: از جمعيت هالل احمر 
درخواســت كرديم كنار وزارت بهداشــت 
باشند زيرا تأمين كپسول اكسيژن كه مهم ترين 
موضوع و مشكل بيماران مبتال به كرونا است 

بسيار مهم و سخت است.
معاون درمان وزير بهداشت گفت: همچنين 
از جمعيــت هــالل احمر و خيــران تقاضا 
مى كنيم در زمستان سختى كه پيش رو داريم 
بــه ما كمك كنند تا بتوانيم ســرافراز از اين 

امتحان بيرون بياييم.
داوطلبــان  از  اســتفاده  درخصــوص  وى 
نيــز  بيمارســتان ها  در  احمــر  هــالل 
گفــت: مى توانيــم از داوطلبــان عضــو ايــن 
ــتان ها  ــور در بيمارس ــراى حض ــت ب جمعي
از  نمى توانيــم  زيــرا  كنيــم  اســتفاده 
همراهــان بيمــار كمــك بگيريــم و حضــور 
ــارى  ــش بيم ــبب افزاي ــد س همراهمى توان
ــالل  ــابقه ه ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ش

احمــر و خيريــن معتقــدم ايــن طرح بســيار 
ــود. ــد ب ــوب خواه خ

به گزارش ايرنا، پويش «نفس هديه كنيم» از 
ســوى جمعيت هالل احمر از امروز يكشنبه 
فعاليت خود را در ســطح كشــور با هدف 
تأمين دستگاه كپســول اكسيژن و تجهيزات 

مربوط به آن آغاز كرد. 
در اين پويش ملى تاكنون با حمايت خيرين 
و نيكــوكاران يك هزار كســپول اكســيژن، 
يك هزار اكسيمتر و يك هزار مانومتر اكسيژن 
تنفســى تهيه شده كه در اختيار بانك امانات 
تجهيزات پزشــكى هالل احمر براى توزيع 

بيماران قرار خواهد گرفت. 
در پويش «نفس هديــه كنيم» هدف گذارى 
شده است كه 4 هزار دستگاه كپسول اكسيژن 
و يك هزار دســتگاه اكسيژن ساز خانگى از 
محل كمك هاى مردمى تهيه شود و در اختيار 

بيماران قرار گيرد.
ايــن  متقاضــى  افــراد  اينكــه  ضمــن   
ــه شــعب جمعيــت  ــزات مى تواننــد ب تجهي
ــه و  ــر در سراســر كشــور مراجع هالل احم
بــدون پرداخــت هزينــه اى و به صــورت 
را  اشاره شــده  تجهيــزات  رايــگان 
ــس  ــد و پ ــت كنن ــت درياف به صــورت امان
ــد. ــر برگردانن ــه هالل احم ــاره ب از آن دوب

نيلوفربهرمندنژاد »
 زمســتان ديگرى از راه رســيد، سرماى 
استخوان سوز در بيرون از خانه در اين فصل 
از ســال بيداد مى كند آنقــدرى كه با تاريك 
شدن هوا حتى با داشتن لباس گرم در محيط 
باز نمى توان حتى يك ســاعت بيرون ماندن 
از خانه را تحمل كرد چه برســد به شــب و 

صبح زود.
بــا اين حال افرادى هســتند كه بــه هردليلى 
سرپناه خود را ازدســت داده اند و جاى امنى 
را براى زندگى كــردن يا خوردن غذاى گرم 
ندارند. ايجاد ســرپناه گرم و سالم براى افراد 
بى ســر پناه از وظايف شهردارى هاســت كه 
در آذرماه 95 ســاختمانى در پشــت ايستگاه 
آتش نشــانى باباطاهر را به اين كار اختصاص 
داد و به كمك ساير نهادها آن را تجهيز كرد. 
2 گرم خانه براى كارتون خواب ها در شــهر 
همدان ســاخته شــد كه از آن ســال تاكنون 
به طور دائم اين فضا را براى اسكان اين افراد 
بى ســر پناه درنظر گرفته و براساس مديريت 
شــهردارى و برخى دســتگاه هاى اجرايى و 
ساماندهى  براى  مددجويان  فعاليت  همچنين 

اين دسته از افراد اداره مى شود.
باتوجه به اصرار خبرنــگار همدان پيام براى 
مصاحبه حضورى با افرادى كه در گرمخانه ها 
هستند و مطلع شدن از جزئيات دقيق شرايط 
آنها؛ اما به تشــخيص معاون خدمات شهرى 
شــهردارى و طبق گفته اين مقام، با توجه به 
مهيا نبودن شــرايط به دليل كرونا ، از اين كار 

خوددارى كرديم.
همچنيــن هريــك از شــهروندان مى توانند 
درصورت مشــاهده افراد بى سرپناه با سامانه 
مســتقيم  شــماره هاى  با  شــهرى  مديريت 
55012345 -55522322 و يــا تلفن گوياى 
137 تماس بگيرند شــايد كه اين 3 شــماره 

نجاتبخش يك بى خانمان باشد.
به گفتــه معاونت خدمات شــهرى، با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا باتوجه به شــرايط 
كنونى از اســفندماه سال گذشــته تاكنون با 
شيوع ويروس كرونا اســكان بى سرپناهان و 
كارتن خواب هــا در گرمخانه همدان افزايش 

پيدا كرده است.

معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان در 
گفت وگــو با خبرنگار همدان پيــام بيان كرد: 
طبق دســتور العملى كه وزرات كشــور ابالغ 
كرده است، چند دستگاه اجرايى مانند نيروى 
انتظامى، بهزيستى، كميته امداد، دستگاه قضايى 
و شهردارى با يكديگر تعامل داشته باشند كه 
در جهت ســاماندهى هريك از گرمخانه هاى 

مربوط به هر استان گام بردارند.
در آن دســتورالعمل عنوان شــده اســت كه 
شــهردارى مكلف اســت كه يك فضايى را 
به صورت موقت براى مديريت و ساماندهى 
اين اشخاص تهيه كند و هر متكدى شناسايى 
شــده را به مراكز مربوطه اعم از بهزيستى و 
يا كيمتــه امداد معرفى مى كنند كه جمع آورى 
متكديان مستلزم همكارى و تعامل دستگاه هاى 

مسئول در اين امر است.
وحيد على ضمير در ادامه يادآور شد: باتوجه 
به سرماى طاقت فرسايى كه در 3 سال گذشته 
با آن مواجه شــديم، ســبب شــد كه تعداد 
كارتن خواب هــا و متكدى ها نيز افزايش يابد 
بر همين اساس يك فضايى به صورت موقت 
در ميدان باباطاهر براى اسكان اين افراد درنظر 
گرفته شــده بود كه از همان سال تاكنون اين 

فضا به صورت دائمى براى اســكان اين دسته 
از افراد پابرجا مانده اســت. تقريبا 30 دقيقه 
پيش از اذان مغرب تا حدود ســاعت 9 صبح 
روز بعــد اين افراد در آن مكان اســكان داده 

مى شوند.
وى در ادامــه افــزود: شــهردارى به منظور 
ســاماندهى متكديان، كارتن خواب ها و افراد 
بى سرپرست و رفع هرگونه ناهنجارى ناشى 
از حضور اين افراد، از ابتداى سال 99 تاكنون 
بيش از 60 متكدى را جمع آورى كرده كه پس 
از غربالگرى به بهزيستى، كميته امداد، مراجع 
قضايى معرفى و يا به خانواده يا شهرســتان 

محل سكونتشان انتقال داده شده اند.
معاون خدمات شهرى شهردار همدان با بيان 
اينكــه گرمخانه در طول ســال داير و 2 نفر 
نيرو به صورت ثابت در آنجا مســتقر هستند، 
عنوان كرد: از ابتداى امسال تاكنون، گرمخانه 
بيش از 6 ميليارد ريال هزينه شــامل اقدامات 
خدماتى و عمرانى داشــته كه تجهيز و تعمير 
كامــل يك طبقه از گرمخانه، توزيع غذا در 2

نوبت شام و صبحانه، مواد شوينده و بهداشتى 
براى مصرف كارتن خواب ها خدماتى اســت 

كه ارائه مى شود.

راه اندازى گرمخانه اى جديد 
در بلوار بديع الزمان 

وى با اشــاره به گندزدايى مــداوم گرمخانه 
همــدان با توجه به شــيوع ويــروس كرونا، 
ادامــه داد: تاكنون مورد مشــكوك به كرونا 
در گرمخانه همدان مشــاهده نشــده است و 
افــراد مراجعه كننده پيش از ورود به گرمخانه 
بايد عالوه بر اســتحمام، لباس هاى خود را به 
مســئوالن تحويل داده و البســه تميز تحويل 

بگيرند.
على ضمير در پايان تأكيد كرد: درحال حاضر 
درحــال بازســازى از لحاظ گرمايشــى و 
تجهيزات هســتيم و ظرف يكى دو ماه آينده 
كارهاى داخلى و عمرانى اين ساختمان تمام 
مى شــود و با توجه به اينكــه گرمخانه واقع 
در خيابان باباطاهر جزو بافت هاى مســكونى 
به شمار مى آيد به همين منظور مكان ديگرى 
را در بلــوار بديع الزمان درنظــر گرفته ايم كه 
بتوانيم براى ســال آينده ايــن گرمخانه را به 
فضاى ديگرى و جدا از بافت هاى مســكونى 
منتقل كنيم ضمن اينكه ما تمام تالش خود را 
مى كنيم كه با راه اندازى اين گرمخانه ظرفيت 

پذيرش افراد را باال ببريم.

تنها پناه بى پناهان در دل سرد زمستان 
■ معاون خدمات شهرى شهردارى استان: تاكنون مورد مشكوك به كرونا در گرمخانه همدان مشاهده نشده است

ماسك را فقط از داروخانه ها تهيه كنيد
 نايب رئيس انجمن داروسازان ايران، از مردم خواست ماسك مورد نياز خود را از داروخانه ها تهيه كنند.

ســيدعلى فاطمى، در گفت وگو با مهر، گفت: درحال حاضر هيچ مشــكلى در زمينه دسترسى به ماسك وجود ندارد و داروخانه ها نيز 
ماسك را با قيمت مصوب هزار و 300 تومان در اختيار مردم قرار مى دهند.

وى با عنوان اين مطلب كه تا چندماه پيش مشــكل كمبود ماســك وجود داشت و اين مشكل درحال حاضر رفع شده است، ادامه داد: 
موضوعى كه درحال حاضر بايد به آن توجه داشته باشيم، اطمينان از استاندارد بودن ماسك هايى است كه استفاده مى كنيم.

فاطمى با انتقاد از توليد ماســك هاى زيرپله اى، گفت: در دوره اى كه با كمبود ماســك مواجه بوديم، توجه زيادى به كيفيت ماسك ها 
نمى شــد. اما، در شــرايط كنونى كه مشكل كميت مطرح نيســت، بهتر است كه اداره كل تجهيزات پزشــكى، بيشتر بر روى كيفيت 

ماسك هاى توليدى نظارت داشته باشد.

نكات مهم كرونايى براى بيماران كليوى
  يك متخصص نفرولوژى با بيان اينكه بخش دياليز بيمارســتان لقمان حكيم با حداكثر توان به بيماران مبتال به نارســايى كليوى 

خدمات ارائه مى دهد، از انجام تمهيدات الزم در اين بيمارستان در زمينه مقابله با شيوع ويروس كرونا خبر داد.
به گزارش ايسنا، فرزانه فتوحى چكاپ هاى دوره اى براى اطمينان از سالمت كليه ها را مورد تأكيد قرار داد و اظهار كرد: حتى ممكن 
اســت فردى در كودكى دچار اختالل در عملكرد كليه ها شــده باشــد و اين بيمارى در بزرگسالى عالئم بيشترى از خود نشان دهد، 
بنابراين بايد به محض مشاهده هر عالمت مشكوكى در سيستم ادرارى مثل قطع و وصل شدن، تنگى مجارى، انحراف مسير و يا شب 

ادراى در كودكان به پزشك مراجعه شود.
وى بــا بيــان ايــن كــه به دليــل ضعــف سيســتم ايمنــى، مبتاليــان بــه نارســايى هاى كليــوى بيــش از ســاير افــراد در معــرض خطــر 

ابتــال بــه كرونا هســتند.

آمادگى هالل احمر براى راه اندازى نقاهتگاه هاى ديگر براى بيماران كرونايى

# منـ  ماسكـ  مى زنم


