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وقتى مديرى آشنا ندارد!
 1- رســانه از زمان آغــاز به فعاليت تا 
كنون هم در كاركرد و هم در نوع و هم در 
ديگر مباحث مرتبط با ارتباطات همواره در 
حال تغيير و تحول بوده اســت. اگر روزى 
كاركرد رســانه تنها آگاهى بخشى و اطالع 
رســانى بود، امروز اين كاركرد تغيير يافته 
و به ابزارى بــراى صيانت از اعتماد مردم، 
افزايش ســرمايه اجتماعى ، اميدبخشى و 
حتى جمــع آورى اطالعــات از عالئق و 
ســاليق مردم جامعه، تبديل شــده است. 
2- با تغيير كاركردها و اهميت يافتن بيشتر 
و روزانه رســانه، تمامى دولت ها به نوعى 

تالش كرده اند...

يادداشت

4

نهادى مهم و كليدى 
براى پاسدارى از نظام 

26 تيرماه يادآور تشكيل شوراى نگهبان 
قانون اساســى به عنوان يكــى از نهادهاى 
اصلــى و بنيادى نظام جمهورى اســالمى 
در ســال 1359 اســت. نهادى فراقوه اى با 
تركيبــى از 6 فقيه و 6حقوقدان كه جايگاه 
ويژه اى در قانون اساسى دارد؛ به طورى كه 
مجلس شوراى اسالمى جز درباره تصويب 
اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب 6 حقوقدان 
شوراى نگهبان، بدون وجود شوراى نگهبان 
اعتبار قانونى ندارد. اين جايگاه مهم بعالوه 

وظايف سنگينى...

# من _ ماسك _ مى زنم
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اسحاق على عسگرى
 رئيس شوراى اسالمى بخش مركزى كبودراهنگ 

درگذشت برادر عزيزمان 

حاج عيسى جعفرى
 نماينده مــردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اسالمى همه ما را در غم و اندوه فرو برد 

و اين ضايعه تلخ هيچ گاه از خاطرمان نمى رود.
بر خود الزم مى دانــم از حضور گرم و صميمى 
مردم، مسئوالن و شوراهاى اسالمى و دهياران كه 
در مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم شركت كردند 

قدردانى نمايم. اميدوارم خداوند متعال به خانواده ايشان صبر و شكيبايى و 
براى ايشان علو درجات اعطا نمايد.

  روز گذشــته در قالب مراســمى از 
مجموعه موشن گرافيك فرهنگ شهروندى 
با حضور رياســت كميســيون فرهنگى 
اجتماعى شوراى اســالمى و مدير منطقه 

يك رونمايى شد.
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اســالمى با بيان اينكه مباحــث آموزش 
شــهروندى به دليل آشنايى شــهروندان با 
حقــوق و وظايفى كه دارند بســيار مهم 
اســت، عنوان كرد: در سالجارى متأسفانه 
كشــور ما همانند ديگر كشــورها به دليل 
شيوع ويروس كرونا دچار مشكالتى شده 
اســت، اما برخالف تمامى مشكالتى كه 
به وجود آمده اســت، اين ويروس موجب 
ارتباط گسترده تر مردم با مديريت شهرى از 

طريق فضاى مجارى شده است.
رضوان سلماســى گفت: اســتوديو يك 
شــهردارى همدان كــه از طريق فضاى 
مجازى آموزش هاى شهروندى را به اطالع 
مردم مى رساند، توانســته است جمعيت 
زيادى از شــهروندان را همراه خود كرده 
و از اين طريق به آموزش مباحث فرهنگ 

شهروندى اقدام كند.
وى بــا قدردانــى از مديــر منطقه يك و 
مدير فرهنگــى اجتماعى اين منطقه كه با 
راه اندازى مجموعه موشن گرافيك فرهنگ 
شهروندى قدم مهمى در زمينه آموزش هاى 
شهروندى برداشته اند، عنوان كرد؛ اميدوارم 
سلسله برنامه هايى كه از مجموعه استوديو 
يك پخش مى شــود و در اختيــار مردم 

گذاشته مى شود. اثرگذار باشد.

 مدير منطقه يك شــهردارى همدان نيز با 
اشــاره به اينكه توسعه پايدار و همه جانبه 
يــك جامعه در گــرو آموزش مناســب 
شــهروندان آن جامعه اســت، بيان كرد: 
آموزش شــهروندى در اثر نياز شهروندان 
به وجود مى آيد و با ساخت محتواى مناسب 
و اثربخش مى توان الگوى رفتارى مناسبى 

را در زمينه هاى مورد نياز ايجاد كرد.
مسعود دهبانى صابر گفت: در دنياى امروز 
آموزش هايى موفق هســتند كــه بتوانند 
به صورت مســتمر و در كوتاه ترين زمان 
ممكن مخاطــب را تحت تأثير قرار داده و 
موجب اصالح رفتار نامناسب آن بشوند، 
استمرار داشتن برنامه هاى مناسب مى تواند 
موجب ايجاد تغييراتى بزرگ در بلندمدت 
شــود. وى افزود: شــناخت نقاط قوت و 
ضعف فضاى مجازى بســيار مهم است و 

توجه به ظرفيت هايى كه مى تواند در جذب 
مخاطبان مؤثر باشــد، نقطه اى كليدى در 
مباحث آموزش شهروندى به شمار مى رود، 
در ســالجارى با توجه به شيوع ويروس 
كرونا برنامه هاى حضــورى كه در حوزه 
آموزش شهروندى داشتيم متوقف شده اند 
و اين آموزش ها از طريق فضاى مجازى و 
ساخت موشن گرافيك به شهروندان ارائه 

خواهد شد.
وى با اشاره به استقبال شهروندان همدانى 
از اســتوديو يك گفت: همان طور كه گفته 
شد، يكى از مباحثى كه در اين برنامه به آن 
پرداخته مى شود مباحث آموزش شهروندى 
است و مجموعه موشن گرافيك فرهنگ 
شــهروندى از اين استوديو پخش خواهد 

شد.
مدير منطقه يك شــهردارى همدان اظهار 

كرد: در مجموعه موشن گرافيك فرهنگ 
شهروندى سعى شــده است تا با ساخت 
قســمت هاى حدودا 90 ثانيه اى پيام هاى 
شهروندى را در كوتاه ترين زمان ممكن و 
با بيشترين تأثيرگذارى به شهروندان ارائه 

دهيم.
دهبانى صابر با اشــاره به اينكه قســمت 
نخست اين مجموعه درباره تفكيك زباله 
و شــناخت زباله هاى تر و خشك است، 
:افزود سعى شده است تا مسائل مختلف 
شــهروندى از جمله: حقوق شهروندى، 
مســئوليت هاى اجتماعــى، حفظ محيط 
زيســت و درختان، اســتفاده از وســايل 
حمل و نقل عمومى و... در اين مجموعه 
گنجانده شود تا شاهد همراهى هرچه بيشتر 
شــهروندان با مديريت شهرى در ساخت 

شهرى ايده آل باشيم.

# منـ  ماسكـ  مى زنم

رونمايى از مجموعه موشن گرافيك فرهنگ شهروندى 

سازساز  
هنرمندانهنرمندان  همدانهمدان
  كوككوك  نيستنيست

حجت االسالم مرادى در چهلمين سالگرد تأسيس شوراى نگهبان در گفت وگو با همدان پيام خبر داد

برگزارى انتخابات مياندوره اى در بهار و كبودراهنگ
■ شوراى نگهبان ثابت كرده است كه از نظام و اسالم صيانت مى كند

يكسانى عالئم در بزرگسال و كودك

كودكان هم
 كرونـا مى گيرند

كشمش همچنان 
در تِب معافيت تعهد ارزى
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شاهد  هوا  شــدن  گرم  با 
حضور كودكان در پارك ها، 
فضاهاى  و  تفريحى  مراكز 
بيرون از منزل هستيم و از 
طرفى حساسيت خانواده ها 
پروتكل  رعايت  به  نسبت 
بهداشتى نسبت به گذشته 
كمتر شــده است كه خود 
آمار  افزايش  براى  عاملى 
كودكان مبتال به كوويد 19

است

وقتى مديرى آشنا ندارد!
 1- رسانه از زمان آغاز به فعاليت تا كنون هم در كاركرد و هم در 
نــوع و هم در ديگر مباحث مرتبط با ارتباطات همواره در حال تغيير 

و تحول بوده است.
اگر روزى كاركرد رسانه تنها آگاهى بخشى و اطالع رسانى بود، امروز 
اين كاركرد تغيير يافته و به ابزارى براى صيانت از اعتماد مردم، افزايش 
سرمايه اجتماعى ، اميدبخشى و حتى جمع آورى اطالعات از عالئق و 

ساليق مردم جامعه، تبديل شده است.
2- با تغيير كاركردها و اهميت يافتن بيشــتر و روزانه رسانه، تمامى 
دولت ها به نوعى تالش كرده اند تا به صورت حرفه اى، رســانه ايجاد 
و نيروى حرفه اى تربيت كنند و در كنار آن ســواد رســانه اى مردم و 
مسئوالن را براى پيشبرد امور رسانه و دستيابى به اهداف افزايش دهند.
با افزايش رســانه ها و تنوع رسانه از رســانه هاى سنتى تا شبكه هاى 
اجتماعى و فضاى مجازى پر هياهو، نياز به سواد رسانه اى براى درك 
بهتر فضاى جديد رســانه اى ايجاد شده و پيشگيرى از زيان و درگير 
نشــدن با حاشيه به اصلى براى مرتبطين به ويژه مسئوالن، روز به روز 

بيشتر احساس مى شود.
3- بســيارى از مجموعه ها ، فعاالن سياســى و اجتماعى و مسئوالن 
نياز به حضور افرادى با سواد رسانه اى را در كنار خود حس كرده اند.

فعاليت افرادى به عنوان مشاور رسانه اى در اين مجموعه ها و در كنار 
مســئوالن كه با ادبيات رســانه اى، تاكتيك ها و برنامه ها و جنگ هاى 
روانى آشــنايى دارند، نشــان دهنده اهميت فعاليت بدون آسيب ، در 

فضاى رسانه اى شكل گرفته براى ادامه فعاليت و اثرگذارى است.
4- حضور حســام الدين آشــنا در كنار رئيس جمهور شــايد از نگاه 
بسيارى، حضورى زائد و دردسرآفرين باشد اما دليلى شده تا از هجوم 
بسيارى از حاشيه ها، چالش ها و ابهامات به رئيس جمهور بكاهد و با 
سيبل شدن آشــنا ، رئيس جمهور در يك دايره امنى بدون حاشيه به 

فعاليت هاى خود مشغول باشد.
در اين زمينه آشــنا با آشــنايى از اصول و تاكتيك هاى رســانه اى در 
مواقعى خود ميدان دار مباحثى در فضاى رسانه مى شود كه در راستاى 

فعاليت هاى رسانه اى وى قابل ارزيابى است.
5- فضــاى مجازى و شــيرينى هاى اليك و هياهــو در آن به برخى 

مسئوالن بسيار خوش آمده است.
امروزه اكثر مسئوالن ضرورت حضور در اين فضاى رسانه اى را درك 
كرده انــد اما تفاوت در نوع و كيفيت انتشــار مطالب و هدف گذارى 
انتشــار مطالب است. به نوعى كه يك مسئول براى انتشار يك توئيت 
يك خطى ســاعت ها با مشاوران و اهل فن مشورت مى كند و مسئولى 
ديگر هرچه دم دســت بود ، منتشر مى كند تا فقط بگويد هنوز در اين 

فضا هست.
6- در فضاى رســانه اى امروز هر مسئولى در سطح وزرا و استانداران 
نياز به حضور يك فرد رسانه اى نخبه همچون آشنا دركنار خود دارد.

اين فرد با مديريت فضاى رسانه اى به نوعى كه كمترين آسيب متوجه 
آن مسئول شود، مى تواند هم به نشاط فضاى رسانه اى كمك كند و هم 

به نوعى حرفه اى از آن مسئول و دستاورد وى دفاع و حمايت كند.
7- انتشار يك كليپ در صفحه مجازى يك مدير استانى در روزهاى 
اخير، نشــان داد كه هنوز اهميت سواد رسانه اى، حركت با تاكتيك و 
برنامه و اســتفاده از افراد نخبه و حرفه اى در انتشار مطالب در استان 

براى برخى مسئوالن ، درك نشده است.
 اين وضعيت به جاى دور كردن اســتان از حاشــيه، با فعاليت افراد 
حرفه اى رســانه اى در فضاى مجازى و ايجاد امنيت براى مسئوالن و 
پاسخ به مطالبات در فضاى واقعى، استان را درگير حواشى خواهد  كرد 
و نياز است تا يكى همچون آشنا در كنار اين دسته از مسئوالن باشد.

73 بيمار بهبوديافته كرونا در همدان پالسما اهدا كردند
ــه از  ــدام 73 بهبوديافت ــال خــون همــدان از اق  مســئول واحــد جــذب اداره كل انتق
كرونــا بــا پيوســتن بــه پويــش «شــكرانه ســالمت» نســبت به اهــداى پالســما خبــر داد.

ــه افزايــش شــمار  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ك ــا بي ــا ايرن ــو ب ــادگارى در گفت وگ ــه ي فاطم
مبتاليــان بــه كرونــا نيــاز بــه پالســما نيــز بيشــتر احســاس مى شــود و ايــن موضــوع 
از طريــق حــوزه درمــان بــه مركــز انتقــال خــون بــراى جلــب همــكارى بهبوديافتــگان 

ــت. ــده اس ــانى ش اطالع رس
ــار  ــه در اختي ــراد بهبوديافت ــات اف ــه ليســت و اطالع ــه اينك ــه ب ــا توج ــزود: ب وى اف

ــب  ــراى ترغي ــى و فراخــوان پيامكــى ب ــاى تلفن ــه، تماس ه ــرار گرفت ــال خــون ق انتق
ــت. ــام اس ــال انج ــتمر درح ــورت مس ــما به ص ــداى پالس ــراى اه ــگان ب بهبوديافت

مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان افــزود: چند تن از بانوان بهبوديافته از 
كرونا براى اهداى پالسما اقدام كردند اما با توجه به اينكه شرايط الزم نظير باردار نشدن، 
ســقط نكردن جنين، داشــتن رگ مناســب و وزن باالى 75 كيلوگرم را نداشتند اهداى 

پالسمايى از سوى اين افراد صورت نگرفت.
يادگارى از بهبوديافتگان خواست به پويش شكرانه سالمت بپيوندند و گفت: فرايند اهداى 
پالســما حدود يك تا 1/5 ساعت طول مى كشد و اين فرايند شامل پذيرش، معاينه اوليه، 

نمونه گيرى و قرار گرفتن زير دستگاه براى اهداى پالسما است.

مســئول واحــد جــذب اداره كل انتقــال خــون همــدان اظهــار كــرد: وضعيــت ذخيــره 
ــوده و  ــردم از اهــداى خــون مناســب ب ــه اســتقبال م ــا توجــه ب ــز ب ــن مرك ــى اي خون

ــود. ــاس نمى ش ــودى احس ــه كمب هيچ گون
يــادگارى بــا بيــان اينكــه مراكــز اهــداى خــون از نظــر ويــروس كرونــا ايمــن هســتند، 
ــد  ــه در چن ــرا روزان ــد دغدغــه اى داشــته باشــند؛ زي ــدگان نباي ــان كــرد: مراجعه كنن بي

ــى مى شــوند. ــى و گندزداي ــل ضدعفون ــز به طــور كام ــن مراك ــت اي نوب
وى افــزود: همچنيــن مــواد و ژل ضدعفونــى كننــده در اختيــار مراجعه كننــدگان قــرار 
ــايل  ــت ها و وس ــردن دس ــى ك ــراى ضدعفون ــاز از آن ب ــورت ني ــا درص ــرد ت مى گي

اســتفاده كننــد.

يكسانى عالئم در بزرگسال و كودك

كودكان هم كرونا مى گيرند

آزادى زندانيان جرائم غيرعمد به جاى 
برگزارى مراسم ترحيم در شرايط كرونايى

 مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان با بيــان اينكه درحال حاضر 
334 زندانــى به دليل ناتوانى در پرداخت ديه براى جرائم غيرعمد در 
زندان هاى استان همدان به ســر مى برند، معتقد است در سالجارى و 
به دليل شــيوع ويروس كرونا در جامعه و فراهم نبودن زمينه برگزارى 
مجلس ترحيم تعدادى از شهروندان همدان بخشى از هزينه اين مراسم 
را صرف آزادى زندانيان جرايم غيرعمد كردند كه در پى اين موضوع 

3 نفر از اين زندانيان آزاد شدند.
يد ا... روحانى منش در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه از اين تعداد 327
نفر آقا و 7 نفر خانم هستند، اظهار كرد: هم اكنون از جمع 334 نفرى 
زندانيان مالى ناشى از جرائم غير عمد در همدان بدهكاران مهريه تعداد 

40 نفر را به خود اختصاص داده اند.
وى با بيان اينكه يك نفر نيز به دليل ناتوانى در پرداخت نفقه در زندان 
است، افزود: آزادى اين تعداد زندانى نيازمند حدود 17 ميليارد تومان 

است كه بخشى از اين مبلغ توسط خيران تأمين مى شود.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان با بيان اينكه اولويت ستاد ديه براى 
آزادى زندانيان با خانم ها و افرادى اســت كه مدت بيشترى در زندان 
به ســر مى برند، عنوان كرد: درحال حاضر به دليل شيوع ويروس كرونا 
و ممنوعيت تجمعات امكان برگزارى مراسم گلريزان مانند سال هاى 

گذشته وجود ندارد.
روحانى منش با بيان اينكه در 3 ماه نخســت ســالجارى به كمك 
خيريــن 35 نفــر از زندانى مالى ناشــى از جرائــم غيرعمد آزاد 
شــدند، گفت: پيش از كمك به زندانيــان نيازمند، تيمى به تحقيق 
درباره اموال زندانى، بررســى علت ورود به زندان، بررسى صحت 
ادعاهاى زندانى و اســتعالم از مراجع مســئول بر اساس اسناد و 

مدارك اقدام مى كنند.

استان همدان پيشگام در دستاوردهاى 
فرهنگى است

 در جلســه مجمع نمايندگان اســتان همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى با رياست سازمان تبليغات اسالمى حجت االسالم محمد قمى 
و معاونان وى، همدان به عنوان پيشــگام در دستاوردهاى فرهنگى در 

بين ادارات كل تبليغات اسالمى كشور معرفى شد.
مديركل تبليغات اســتان همدان با اشــاره به اهميت پيگيرى مسائل 
فرهنگى عنوان كرد: همان طور كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
بايد پيگير مســائل اقتصادى و معشيتى مردم باشند بايد پيگير مسائل 
فرهنگى هم باشند؛ زيرا فرهنگ عنصر مهم در هر جامعه است كه بر 

ديگر بخش ها اثر خواهد گذاشت.
حجت الســالم والمسلمين نظيرى با اشــاره به عملكرد بسيار خوب 
حوزه علميــه در همدان بيان كرد: ظرفيت بســيار خوب حوزه هاى 
علميه خواهران و براداران و عملكرد و تربيت تعداد زيادى شخصيت 
دينى و فرهنگى در اين حوزه ها موجب نقطه قوت استان شده است.

وى از بهره گيــرى فناورى هاى جديدى در عرصه هيأت ها خبر داد و 
مطرح كرد: يكى از فعاالن فرهنگى استان همدان در اين جلسه طرحى 
خالقانه با توجه شرايط كرونا ارائه داد كه قرار شد از اين طرح خالقانه 
كه ظرفيت بسيار خوبى در حوزه فضاى مجازى و حقيقى دارد در ايام 

عزا حسينى استفاده شود.
وى افزود: خوشــبختانه در اداره كل تبليغات استان همدان توانستيم در 

حوزهاى اقتصادى و خدمات اجتماعى به همشهريان عزيز ممتاز باشيم.
مدير كل تبليغات اســالمى اســتان همدان با اشاه اينكه يكى از نقاط 
ضعف استان نبود تمركز روحانيون در تمام روستاهاى همدان به دليل 
كمبود بودجه مطرح كرد: در اين جلســه مقرر شد كه به اين موضوع 
به صورت جدى تر بپردازيم و ضعف ها و آسيب هاى در اين حوزه را 

جبران كنيم.

1- رئيس كميسون برنامه و بودجه مجلس چالش در نخستين جلسه 
سران قوا بين رئيس جمهور و رئيس مجلس را تكذيب كرده است. 
گويــا حاجى بابايى فضاى اين جلســه را صميمانه و بدون موضوع 
دلســردكننده عنوان كرده است. گفتنى اســت در فضاى مجازى از 
چالشــى بين رئيس جمهور و رئيس مجلس بر سر فرماندهى حوزه 

اقتصاد منتشر شده بود.
2- حســن عباســى جديدترين داوطلب احتمالى انتخابات رياست 
جمهورى 1400 اســت. گويا انتشــار ديدگاه هاى وى درباره اداره 
كشــور با ادغام وزارتخانه ها و ايجاد وزارتخانه هاى جديدى چون 
وزارت غذا، وزارت انرژى، وزارت مسجد و ... دليل اين گمانه زنى 
است. گفتنى است عباسى اصولگرا و از منتقدان دولت، اصالح طلبان 

و جمعى از مسئوالن اصولگرا است.
3- پرداخــت عوارض آزادراه ها دوباره نقدى شــده اســت. گويا 
پرداخت نكردن هزينه عوارضى توسط 50 درصد از مالكان خودرو، 
موجب خسارات ســرمايه گذاران آزادراه ها شده است. گفتنى است 
گرانى عوارض آزادراه ها مى تواند از داليل بى رغبتى خودروداران به 

پرداخت عوارض باشد.
4- رقابت طرفداران داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى 
شــدت يافته است. گويا مشــاور رئيس مجلس دهم در مصاحبه اى 
اقدامات ضرغامى را به نقد كشــيده اســت. گفتنى اســت مشاور 
الريجانــى در انتقــاد از صبحانه خوردن ضرغامى با افراد سياســى 
و اجتماعى و هنرمندان گفته اســت؛ دولت قهوه خانه نيســت كه با 

صبحانه خوردن بشود مشكالت كشور را حل كرد.
5- كميســيون حقوقى- قضايى مجلس هنوز به حدنصاب نرسيده 
و جلســاتى ندارد. گويا اعضاى اين كميســيون اكنون 7 نماينده 
هســتند كه عضويت 5 نماينده از اين تعداد هم هنوز قطعى نشده 

است. 
گفتنى اســت با آنكه هيأت رئيســه مجلس برگزار نشدن انتخابات 
مرحله دوم مجلس را دليل به حدنصاب نرسيدن اين كميسيون اعالم 
مى كند، منتقدان نداشتن سفر خارجى براى اعضاى اين كميسيون را 

دليل بى رغبتى نمايندگان به عضويت در آن ارزيابى مى كنند.

 خطر ابتال به كرونا در كودكان هم به اندازه 
بزرگساالن وجود دارد و هرگونه ساده انگارى 
در اين مســأله صدمــات جبران ناپذيرى را 

به همراه خواهد داشت.
به گزارش تسنيم كرونا، ويروس خطرناك و 
سرايت پذيرى اســت كه در سراسر جهان به 
حالت اپيدمى درآمده و تمامى گروه هاى سنى 
از نوزادان گرفته تا سالمندان را به اين بيمارى 

مبتال كرده است.
در موج نخســت اين بيمارى، بيشتر بر روى 
خطــر ابتالى بزرگســاالن به ايــن ويروس 
حساس ســازى شــد و كودكان چنــدان در 
معرض توجــه قرار نگرفتند. اما در موج دوم 
اين بيمارى كه اين روزها در اســتان همدان 
اوج گرفته، شــاهد افزايش تعداد مراجعات 
كودكان با عالئم مشــكوك به كرونا به مراكز 

درمانى هستيم.
براى اطالع از جزئيــات و چگونگى ابتالى 
كــودكان بــه ويــروس كرونا با يــك فوق 
تخصــص بيمارى هــاى عفونى كــودكان به 

گفت وگو نشستيم.
ــى  ــاى عفون ــوق تخصــص بيمارى ه يــك ف
براســاس  گفــت:  همــدان  در  كــودكان 
شــواهد علمــى، ميــزان ابتــالى كــودكان بــه 
ويــروس كرونــا بــه انــدازه افــراد بزرگســال 
اســت، اگرچــه تظاهــر بيمــارى در كــودكان 
ــى  ــا حت ــر و ي ــان خفيف ت ــه بالغ ــبت ب نس
ــدون عالمــت اســت. هــر چنــد كــه ايــن   ب
بيمــارى در افــراد بــا بيمــارى زمينــه اى 
بيمارى هــاى  ايمنــى ،  نقايــص  ماننــد 
كليــوى، قلبــى و ريــوى بــا شــدت بيشــترى 

مى دهــد. رخ 
زهــره شــالچى، اظهــار كــرد: ويــروس 
كرونــا از ابتــداى اســفندماه در كشــور شــيوع 
ــر  ــان به خاط ــرده اســت و در آن زم ــدا ك پي
ســرماى هــوا كــودكان از منــزل بيــرون 
ــه  ــبت ب ــز نس ــا ني ــد و خانواده ه نمى آمدن
بســيار  بهداشــتى  پروتكل هــاى  رعايــت 

مى كردنــد. عمــل  ســخت گيرتر 
اين فــوق تخصص بيمارى هــاى عفونى در 

كودكان افزود: با گرم شدن هوا شاهد حضور 
كودكان در پارك ها، مراكز تفريحى و فضاهاى 

بيرون از منزل هستيم و از 
طرفى حساسيت خانواده ها 
نســبت به رعايت پروتكل 
بهداشــتى نسبت به گذشته 
كمتر شده اســت كه خود 
آمار  افزايش  بــراى  عاملى 
كودكان مبتال به كوويد 19

است.
وى با تأكيد بر اينكه ممكن 
است كودكان مبتال به كرونا 
داراى هيچ عالئمى نباشند، 
كــودكان  اين  كــرد:  ابراز 
به  را  بيمــارى  مى تواننــد 
در  كه  افــرادى  و  خانواده 

ارتباط هستند انتقال دهند.
 عالئم كرونا 

در كودكان چيست؟
 شــالچى درباره شــايع ترين عالئم كرونا در 
كودكان، اظهار كرد: تب، سرفه خشك، تنگى 

نفس، گلو درد، اسهال و استفراغ از شايع ترين 
عالئم اين بيمارى در كودكان است.

وى با بيان اينكه 20 تا 30
درصد كودكان در روزهاى 
با  كرونا  به  ابتال  نخســت 
عالئمــى مانند اســهال و 
اســتفراغ به مراكز درمانى 
گفت:  مى كننــد،  مراجعه 
خونى  اسهال  است  ممكن 

و يا آبكى باشد.
تخصــص  فــوق  ايــن 
عفونــى  بيمارى هــاى 
كودكان با اشــاره به اينكه 
برخــى كــودكان مبتال به 
كرونــا بــه كاوازاكى هم 
كرد:  عنوان  شده اند،  دچار 
بيمارى  يــك  كاوازاكــى 
كه  اســت  عروقى  التهابى 
ممكن  را  قلبــى  عوارض 

است براى بيمار به همراه داشته باشد. 
شــالچى با بيان اينكه در فصول گرم ســال 

ابتالى كــودكان به بيمارى هــاى عفونى و 
گوارشــى شايع اســت، ابراز كرد: كودكانى 
كه با عالئم تنفســى و گوارشى مانند اسهال 
و اســتفراغ به مراكز درمانى مراجعه كنند از 
نظــر ابتال به كوويد 19 مورد بررســى قرار 
مى گيرنــد. مــوارد مشــكوك و بدحال نيز 

بسترى مى شوند.
وى با تأكيد به اينكه از در آغوش كشــيدن و 
بوسيدن نوزادان و كودكان به شدت خوددارى 
كنيد، اظهــار كرد: كــودكان را به مكان هاى 
شلوغ و پرتردد مانند پارك ها و خيابان نبريد 
و به كودكان خود نحوه اســتفاده از ماســك 
و مواد ضدعفونــى كننــده و فاصله گذارى 

اجتماعى را آموزش دهيد.
ــى  ــاى عفون ــوق تخصــص بيمارى ه ــن ف اي
بــا بيــان اينكــه برخــى كــودكان بــدون 
درنظــر گرفتــن توصيه هــاى بهداشــتى و 
بــدون ماســك در كنــار هــم جمــع شــده و 
بــازى مى كننــد، تصريــح كــرد: ايــن تجمــع 
ــالى  ــراى ابت ــدى ب ــر ج ــگ خط ــك زن ي

ــا اســت. ــروس كرون ــه وي ــودكان ب ك

4 تاالر 
در همدان 
پلمب شد
 چهار تــاالر در همــدان به دليل رعايت 
نكــردن پروتكل هاى بهداشــتى و برگزارى 

مراسم، توسط پليس اماكن پلمب شد.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان 
گفت: تاكنون در مركز استان بازداشتى به دليل 

برگزارى مراسم عروسى و ترحيم نداشته ايم، 
بلكــه مأموران انتظامى با احضــار فرد، ارائه 
تذكــر و دريافــت تعهد، از برگــزارى اين 
مراسم ها كه به عنوان عامل بروز كرونا به شمار 

مى رود پرهيز مى كنند.
حســن خانجانى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
دادستان نهاوند نيز در يك هفته گذشته 9 تن 
را احضار كرده بود، همچنين در بخش قهاوند 
2 مورد عروســى در منزل با حضور پرتعداد 
ميهمانان درحال برگزارى بود كه به صاحبان 

عروسى تذكر داده شد.

وى اظهار كرد: گزارش هايى درباره برگزارى 
مراســم جشن و عروســى در باغ هاى مسير 
جاده مالير دريافت شــده است كه از عوامل 
پاسگاه انتظامى درخواست شد اين موضوع 
را بررسى و درصورت مشاهده تخلف، با فرد 

خاطى برخورد كند.
خانجانى افزود: با توجه به همه گيرى و شيوع 
كرونا، خانواده ها بايد مراقب خود، فرزندان و 
ديگر افراد باشند و از حضور در دورهمى هاى 
خانوادگى و مراسم هاى عروسى و عزا پرهيز 
كنند. وى افزود: افرادى كه به برگزارى مراسم 

جشن و عروسى اقدام مى كنند بايد بدانند كه 
احتمال عزادار شدنشان تنها چند روز پس از 
برگزارى اين مراسم زياد است؛ زيرا در يكى 
از اســتان ها اصرار بر عروسى موجب فوت 

پدر و مادر داماد و عروس شد.
دادســتان همــدان ادامــه داد: خانواده هــا 
درصورت ضرورت برگزارى مراسم عروسى 
مى توانند ايــن آئين را با حضور تنها اعضاى 
اصلــى و درجه يك خانــواده برگزار و پس 
از پايان اپيدمى كرونا و فراهم شدن شرايط، 

جشن مفصلى برپا كنند.

 در شــرايط فعلــى كه كرونا بســيارى از 
مشــاغل را درگير خود كرده اســت، اصناف 
نيز بى نصيــب  نماندند و در ماه پايانى ســال 
كه معموال به اندازه 6 ماه كارى ســود مى برند 
در خلوت ترين حالت ممكن به ســر بردند، از 
طرفى بى ثباتى هايى كه در بازار فعلى اســت، 
سبب شــد تا همدان پيام درباره اوضاع فعلى 
اصناف و مشكالت مربوط به آنها گفت وگويى 

با رئيس اتاق اصناف همدان داشته باشد.
 حسين محرابى تورم و تحريم را از مشكالت 
فعلى بازار مى داند و معتقد است با مديريت و 
برنامه ريزى مناسب مى توان مشكالت مربوط 

به تورم را در كشور كنترل كرد. 
وى با بيــان اينكــه وضعيت بــازار به دليل 
نوســانات و نبــود مديريت درســت ارزى 
درحــال تغيير و تحول اســت، گفت: درباره 
كاالهاى اساســى هيچ مشــكلى بــا عرضه 
نداريم، ولى در برخى كاالها كه توليد داخلى 
نداريم و وارد مى شود، ممكن است مشكالتى 

براى مردم ايجاد  كند. 
محرابى با بيان اينكه عرضه و تقاضا قيمت ها 
را تعيين مى كند، گفت: با 2 تا مشكل روبه رو 
هســتيم؛ تحريم و تورم، كه تحريم دســت 
كشــور نيست و نمى  توان براى آن كارى كرد 
اما تــورم را مى توان با مديريت درســت و 

برنامه ريزى كنترل كرد. 
رئيــس اتــاق اصناف همــدان با اشــاره به 
اينكه 40 درصد جمعيت كشــور را اصناف 
تشــكيل مى دهد و 18 درصد توليد ناخالص 
داخلى كشور در دســت اصناف است، بيان 
كرد: اصناف حدود 7/5 ميليون نفر اشــتغال 
غيرمســتقيم ايجــاد كرده اســت، در تعيين 
قيمت ها بســيارى از ارگان ها دخيل هستند و 
اصناف حلقه آخر هســتند، اما هميشه مردم 

اصناف را مقصر مى دانند. 
وى بــا بيان اينكــه اصناف احســاس امنيت 
نمى كننــد، افــزود: بســيارى از بازاريــان با 
مشكالت مالى فراوانى در پرداخت اجاره بها، 
بيمه، ماليات و حتى وصول ديون و چك هاى 
خود روبه رو هستند و رايزنى هاى اتاق اصناف 

با مسئوالن ذى ربط درحال انجام است.
اين حفظ روحيه مقاومت در برابر ناآرامى هاى 
موجــود در بازار را مديــون تالش و همت 
اصناف و بازاريان هستيم كه همواره پشتوانه 
نظام مقدس جمهورى اسالمى بوده و هستند.
حســين محرابى اذعان داشــت: هرچه توليد 
افزايش پيدا كند و عرضه بيشتر شود، بيكارى 
و چالش هاى اجتماعى به دنبال آن كاهش پيدا 

مى كند. 
وى با بيان اينكه بــراى تأثير كرونا بر اصناف 

به صــورت مقطعــى تصميم گيرى مى شــود 
و بيشــتر اصنــاف پروتكل هــاى بهداشــتى 
را رعايــت مى كننــد، گفــت: واحدهايى كه 
بيشــترين تماس را با موادغذايــى دارند مثل 
خوار و بــار، اغذيه فروشــى و ... بايد به طور 
كامل پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت كنند 
و درصورتى كه مشاهده شود افراد پروتكل ها 
را رعايت نمى كنند، بهداشت مى تواند مغازه را 

پلمب كند. 
محرابى با اشاره به اينكه چند واحد در بازار 
به دليل مبتال شــدن به كرونا تعطيل شده اند و 
در  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  بيشــترين 
مركز شهر، مراكز خريد، ســرگذر، ميدان بار 
و ســبزه ميدان باشــد، گفت: اتحاديه ها نحوه 
اجراى پروتكل هاى بهداشتى را به واحدهاى 

صنفى آموزش دهند. 
وى با بيان اينكه مــردم مى توانند درصورت 
هرگونــه شــكايت از واحدهــاى صنفى به 
ســامانه 1000127 پيامك دهنــد، گفت: با 
اســتفاده از بند ج تبصره 100، يك تخفيف 
براى پرداخت ماليات ســال 98 براى اصناف 

درنظر گرفته شده است. 
محرابى به اپليكيشــن «اميران» به عنوان يك 
اشــاره  مرجع الكترونيكى براى خريد مردم 
كرد و افزود: همدان دومين شــهرى است كه 

پس از تهران اين اپليكيشن را راه اندازى كرد 
تا مردم به راحتى واحد صنفى مورد نظر خود 

را پيدا و استفاده كنند. 
وى همچنين به تسهيالت كرونايى واحدهاى 
صنفى اشــاره كرد و گفت: اتحاديه هاى 14
رسته مشمول دريافت تسهيالت كرونا داريم 
كه شــامل اتحاديه آرايشــگاه زنانه و مردانه، 
آموزشگاه هاى رانندگى، توليد و توزيع كيف 
و كفش، توليد و توزيع پوشاك، مراكز توزيع 
و توليد آجيل و قنادى، مراكز توزيع بستنى و 
آبميوه، مراكز توليــد و توزيع غذاهاى آماده، 
رســتوران ها و بوفه ها، تاالرهــاى پذيرايى، 

قهوه خانه ها و اغذيه فروشان است. 
وى در پايان اظهار كــرد: طبق آمار 3 هزار و 
859 واحد صنفى كه داراى كد بيمه كارگاهى 
هستند، مشــمول دريافت تســهيالت كرونا 
هســتند بايد تا پايان تيرماه در ســامانه «كارا» 
ثبت نام كنند تا از تســهيالت كرونا كه به ازاى 
هر واحــد صنفى 12 تا 16 ميليون اســت و 
از طريق بانك هاى عامل پرداخت مى شــود، 
استفاده كنند. عالوه بر اين درگاه ثبت نام براى 
رســته هاى مشــمول بدون بيمه و داراى بيمه 
خويش فرما نيز بازگشايى شــده و متقاضيان 
مى توانند براى ثبت نام از طريق سامانه مذكور 

اقدام كنند.

اصناف حلقه آخر تعيين قيمت هستند 

كانال خبرى                

 در تلگرام

@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM
همراهتان هستيم
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پرورش ماهيان سردآبى و گرم آبى
 در استخرهاى ذخيره آب كشاورزى 

 در سالجارى پرورش دهندگان ماهيان سردآبى به رهاسازى بيش 
از 255 هزار قطعه بچه ماهى قزل آال در 13 اســتخر 2 منظوره بتونى 
و ژئوممبران سطح شهرســتان اقدام كرده و  توليد بيش از 480 تن 
گوشت ســفيد و ده هزار قطعه بچه ماهى كپور و امور را پيش بينى 

كرده اند.
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: در استخر هاى خاكى نيز 
با پيش بينى توليد بيش از 22 تن گوشت سفيد به پرورش ماهى اقدام 

كرده اند كه اين مهم به اشتغالزايى بيش از 15 نفر منجر شد.
جعفر كاويانى دلشــاد با اشــاره بــه اينكه با پــرورش بچه ماهى در 
اســتخرهاى ذخيره آب كشــاورزى نياز به تأمين آب اضافى نيست، 
يادآور شــد: در اين روش از منابع و تأسيســات موجود مى تواند به 

بهترين شكل استفاده كرد و موجب افزايش درآمد و اشتغالزايى شد.
وى بيان كرد: درصد قابل توجه پرورش ماهى در اســتخر ذخيره آب 
كشاورزى ورود گوشت ماهى به عنوان يك غذاى سالم و ضرورى در 

سبد غذايى خانوار روستايى و شهرى و اشتغالزايى است.
وى در ادامــه برگزارى كالس هاى آموزشــى ترويجــى براى زنان 
روستايى در رابطه با طبخ و آشنايى بيشتر با تنوع پخت ماهى را مهم 
دانست و خاطرنشان كرد: 2 دوره پرورش ماهى براى آقايان و 2 دوره 
طبخ ماهى براى خانم هاى شهرســتان با هماهنگى بخش خصوصى 

برگزار خواهد شد.
الزم به ذكر اســت در شهرستان فامنين 2 واحد پرورش ماهى وجود 

دارد كه نياز به خريد بچه ماهى از ساير استان ها را مرتفع مى كند.

سرپرست اداره صمت شهرستان نهاوند:
بزرگ ترين محموله حمل غيرمجاز مرغ زنده 

در نهاوند كشف شد
 با بازرسى از واحد هاى مرغدارى شهرستان نهاوند، تعداد 5 كاميون 
مرغ زنده كه داراى وزن اســتاندارد و شرايط تحويل به كشتارگاه مرغ 
در رفــع نياز مصرف كننــدگان و تنظيم بازار مرغ بوده اســت، بدون 
دريافت مجوز درحال خروج از شهرستان توسط بازرسان اداره صنعت 
معدن تجارت شهرســتان نهاوند و با اقدام به موقع فرماندهى انتظامى 

شهرستان توقيف و به كشتارگاه انتقال يافت.
نقى كاكاوند گفت: محموله غيرمجاز مرغ زنده حدود 15 تن كشتار و 

به نرخ دولتى در بين عامالن فروش مرغ توزيع مى گردد.
وى تأكيد كرد: بر اســاس مصوبات ستاد تنظيم بازار شهرستان نهاوند 
هرگونه عرضه خارج از شــبكه مرغ ممنوع و با متخلفان برابر قانون 

رفتار خواهد شد.

توليد عسل در نهاوند ركورد زد

 زنبوردار نهاوندى ركورد توليد عســل را فراتر از پيش بينى انجام  
شده شكست.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند گفت: سعيد درويشى زنبوردار 
نمونه نهاوندى توانســت با عزم و اراده در سال جهش توليد ركورد 

توليد عسل را فراتر از پيش بينى انجام شده بشكند.
كريم حاج باباعلى گفت: اين زنبوردار نمونه در برداشــت بهاره خود 
توانســت 121 تن عسل را از 3 هزار و 450 كيلو كلونى برداشت كند 

و به ركوردى جديد در سطح استان دست يابد.
وى گفت: سال گذشته اين زنبوردار توانسته بود با 2 هزار كلونى 20

تن عسل برداشت كند يعنى از هر كلونى ده كيلو.
حاج باباعلى با بيان اينكه امســال اين ميزان با توجه به افزايش تعداد 
كلونى ها و رشد بيش از 350 درصدى به 121 تن رسيده است، افزود: 
ميانگين برداشت از هر كلونى زنبور عسل معموال ده كيلو است كه اين 
زنبوردار توانست با اصالح نژاد ملكه مادر و به كارگيرى فناورى هاى 

جديد اين ميزان را به 35 كيلو از هر كلونى برساند.
وى افزود: البته اين زنبوردار نمونه پاييز سال گذشته  برداشت 30 كيلو 
عســل از هر كلونى را براى سالجارى پيش بينى كرده بود كه با ميزان 
اين برداشت، عمال توليد بيش از پيش بينى صورت گرفته بوده است.

حاج باباعلــى گفت: عالوه بر افزايش توليد، نكتــه قابل توجه ديگر 
برداشت 2 نوبت عسل در يك ســال از سوى اين زنبوردار است كه 
در فصل بهار و پاييز انجام مى شــود و همين مسأله ميزان توليد را با 
افزايش بيشترى مواجه مى كند. وى گفت: اين زنبوردار نمونه عالوه بر 
توليد عسل، ميزان 400 كيلو گرده گل، برموم و ژل نيز توليد كرده و در 

پرورش ملكه و ارسال به ساير شهرستان ها نيز فعاليت دارد.
حاج باباعلــى ادامــه داد: از ديگر اقدامات اين زنبــوردار خوش ذوق 
نهاوندى  كمك در اسكان قانونى و رعايت فواصل زنبورداران مهاجر 

در بخش زرين دشت در سال جهش توليد است.
مدير جهاد كشاورزى شهرســتان نهاوند خاطرنشان كرد: كارشناسان 
توليدات دامى اســتان از مزرعه آقاى درويشى در شهر برزول بازديد 
كردنــد و اين موضوع مورد تأييد آنان نيز قــرار گرفت؛ بنابراين اين 

توليدكننده به عنوان زنبوردار نمونه به استان معرفى شد.
وى افزود: بر اساس سرشمارى سال گذشته، درحال حاضر حدود 450

زنبور دار با 133 هزار كلونى در نهاوند وجود دارد كه ساالنه بيش از  
هزار و 300 تن عسل در نهاوند توليد مى كنند.

 مركز اورژانس اجتماعى اسدآباد 
كلنگ زنى شد

 به مناســبت هفته بهزيســتى مركز اورژانس اجتماعى اســدآباد 
كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن آغاز شد.

مدير كل اداره بهزيستى استان همدان در آئين كلنگ زنى مركز اورژانس 
اجتماعى اســدآباد، اظهار كرد: مركز اورژانس اجتماعى شهرســتان 
اسدآباد به متراژ 500 متر مربع با هدف ايجاد آرامش و امنيت، تحكيم 
هر چه بيشــتر بنيان خانواده ها و ايجاد نشــاط و كاهش آسيب هاى 

اجتماعى در اين شهرستان ساخته مى شود.
حميدرضــا الوند با بيان اينكه اورژانــس اجتماعى محور اصلى ارائه 
خدمات ســالمت اجتماعى در كشــور شناخته شده اســت، افزود: 
مركز اورژانس اجتماعى خدمات بســيارى را ارائه مى دهد كه كاهش 

آسيب هاى اجتماعى جامعه، اصلى وظايف آن به شمار مى رود.
وى در ادامه از اجراى 46 برنامه به مناسبت چهلمين سالگرد تأسيس 
ســازمان بهزيستى و هفته بهزيســتى خبر داد و تصريح كرد: در هفته 
بهزيستى تعداد 76 واحد مسكن معلوالن تك معلولى و 2 معلولى در 

استان همدان افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
الوند با اشاره به افتتاح 17 كارگاه اشتغال براى جامعه هدف بهزيستى 
در استان همدان در هفته بهزيستى، خاطرنشان كرد: در مركز استان در 
هفته جارى و در هفته بهزيستى نمايشگاه فرش دستبافت سنتى براى 
جامعه هدف بهزيســتى افتتاح و راه اندازى شد كه اين نمايشگاه جزو 
بهترين و تنهاترين مراكز نمايشگاه فرش دستبافت غرب كشور براى 

جامعه هدف بهزيستى به شمار مى رود.
وى افتتــاح 8 مركز غيردولتى شــامل مهد كودك، پايگاه ســالمت 
اجتماعى،گروه هاى هميار، ســالمت روان، مركز مشــاوره را از ديگر 
موارد افتتاح شده در استان همدان در هفته بهزيستى برشمرد و گفت: 
عالوه بر مركز اورژانس اجتماعى شهرســتان اسدآباد، مركز نگهدارى 

كودكان بى سرپرست در همدان افتتاح شد.
الونــد اظهار كرد: عالوه بر اين برنامه ها، در هفته بهزيســتى خدمات 
رايگان بسيارى توسط بهزيستى شــامل شنوايى سنجى و غربال گرى 
شنوايى كودكان 3 تا 8 سال، غربال گرى بينايى و تنبلى چشم، مشاوره 
رايــگان و فيزيوتراپى با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى درحال ارائه 

است.
به گزرش ايســنا، فرماندار اسدآباد نيز در اين آئين گفت: كلنگ زنى و 
عمليات اجرايى ساختمان مركز اورژانس اجتماعى بهزيستى شهرستان 
با برآورد اعتبار 500 ميليون تومان آغاز مى شود كه اعتبار اين پروژه از 

محل مشاركت هاى خيرين بومى شهرستان خواهد بود.
درويشــى با بيان اينكــه درصورت نبود نوســانات قيمت، پيش بينى 
مى شود اين طرح ظرف يكسال ساخته و به بهره بردارى برسد، افزود: 
مركز تخصصى اورژانس اجتماعى به وسيله كارشناسان خود از طريق 
ارائه خدمات تخصصى روانشناسى و مددكارى و حقوقى گامى بزرگ 
در راســتاى پيشگيرى از آســيب هاى فردى، خانوادگى، اجتماعى و 
نجات افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعى است كه با توجه 
به قرار گرفتن اســدآباد در مسير استان هاى غرب كشور به نحوى اين 

شهرستان ترانزيت آسيب بوده و وجود آن ضرورت دارد.
امام جمعه اسدآباد نيز در ادامه تصريح كرد: در ايام كرونا ده هزار بسته 
غذايــى بين مردم و نيازمندان با كمك و همت و مشــاركت خيرين، 

مردم، سپاه و بسيج توزيع شد.

توزيع 1200 بسته غذايى در شهرستان هاى 
رزن و درگزين

 مرحله ســوم رزمايش مواسات و كمك مؤمنانه با توزيع  هزار و 
200 بسته غذايى در شهرستان هاى رزن و درگزين انجام شد.

فرمانده سپاه رزن با اشاره به برگزارى رزمايش مواسات در ماه رمضان، 
اظهاركــرد: در اين مرحله از رزمايش مواســات و كمك مؤمنانه روز 
چهارشــنبه 25 تيرماه تعداد  هزار و 200 بسته غذايى به نيازمندان 2

شهرستان رزن و درگزين اهدا شد.
 داوود مهدوى تالش در راســتاى كاســتن از مشــكالت و مصائب 
محرومان و آسيب ديدگان از ويروس كرونا را مهم دانست و افزود: با 
كمك خيرين و دولت و ســاير دستگاه ها تالش مى شود تا مشكالت 

مردم ناشى از ويروس كرونا و شرايط اقتصادى به حداقل برسد.
وى با بيان اينكه رزمايش مواســات عالوه بر رفع برخى مشكالت به 
تقويت روحيه همكارى و همبســتگى منجر خواهد شد، ادامه داد: در 
راستاى تقويت روحيه و آرامش روانى در جامعه نيز برخى برنامه هاى 

فرهنگى و اجتماعى تدوين شده است.

شكارچيان غيرمجاز در تويسركان دستگير شدند
 عوامل يگان حفاظت شهرســتان تويســركان موفق به دستگيرى شكارچيان يك سر 

خرگوش و 2 قطعه كبوتر وحشى (فاخته) شدند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت تويسركان گفت: شكارچيان متخلف با ورود به يكى 
از روستاهاى حوالى تويسركان و استفاده از سالح ساچمه زنى به شكار خرگوش و كبوتر 

و سالخى آنها اقدام كرده بودند.
محمد گيالنه افزود: اين شكارچيان كه ساكن يكى از استان هاى همجوار هستند با استفاده 
از يك دستگاه وسيله نقليه قصد خروج از محل شكار را داشتند كه با حضور به موقع يگان 

حفاظت محيط زيست تويسركان دستگير و به دادگاه معرفى شدند.
وى اظهار داشــت: عوامل يگان حفاظت اين شهرستان از خودروى شكارچيان عالوه بر 
الشه خرگوش و كبوتر، يك قبضه سالح ساچمه زنى پنچ تير، تعدادى فشنگ و يك عدد 

نور افكن كشف و ضبط كردند.
گيالنه افزود: جريمه ضرر و زيان تخلف ياد شده يك ميليون و 550 هزار تومان بوده كه 
توسط متخلفان به حساب پيش بينى شده واريز شد البته بر اساس تخلف انجام شده مرجع 

قضايى نيز متخلفان را مطابق قانون جريمه مى كند.
وى در گفت و گو با ايرنا گفت: با توجه به شرايط آب و هوايى تويسركان تعداد خرگوش 
و فاخته در اين شهرستان زياد است بنابراين بيشتر افراد غير بومى براى شكار اين گونه ها 

براى خوردن در اين شهرستان حضور مى يابند.
وى بيان كرد: خرگوش غذاى اصلى گرگ، روباه و شغال در طبيعت است و در صورت 
افزايش شــكار بى رويه و كاهش اين گونه، حيوانات گوشتخوار به جوامع محلى نزديك 

شده و خساراتى به احشام و افراد خردسال و كهنسال وارد مى كنند.
گيالنه با بيان اينكه اين نخستين پرونده تخلف شكار در سالجارى است اظهار داشت: نيمه 
اول سال به علت قرار گرفتن در فصل زاد و ولد و حضور پرشمار مردم در طبيعت ميزان 

شكار غيرمجاز تا حد قابل توجهى كاهش مى يابد.
وى از شهروندان خواست چنانچه شاهد گزارشى از شكار و صيد غيرمجاز بودند موضوع 

را به نزديكترين اداره محيط زيست در تماس با سامانه 1540 اطالع بدهند.

 بــراى ارائــه تســهيالت اشــتغالزايى به 
مددجويان زير پوشش 67 ميليارد ريال اعتبار 
از محــل تبصره مــاده 16 به بهزيســتى اين 

شهرستان اختصاص داده شد.
رئيس اداره بهزيستى شهرستان نهاوند با بيان 
اينكه تسهيالت اشــتغالزايى به مددجويان در 

اختيار بانك هاى عامل شهرســتان نهاوند قرار 
داده شــده تا مطابق با طرح ها و افراد معرفى 
شده در اختيار جامعه هدف قرار گيرد، گفت: 
بر اساس تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 
مددجويان  اشــتغال  ايجاد  براى  تســهيالتى 

بهزيستى اختصاص داده شده است.
على محمــد محمدى اظهار كــرد: با توجه به 
ضرورت توجه به اشــتغالزايى مددجويان از 
بانك هاى عامل انتظار مى رود كه همكارى هاى 
الزم را براى جذب صد درصدى اين اعتبارات 

به عمل آورند.
وى گفت: درباره جبران بخشــى از خسارت 
ناشــى از كرونا به بنگاه هاى بيشتر آسيب ديده 
3 مركز با كد نيكــوكارى براى دريافت 208 

ميليون تومان تســهيالت به بانك معرفى شده 
است.

محمدى از اهداى كمك هاى مردمى در 3 ماهه 
نخست امسال خبر داد و افزود: در اين مدت 
860 ميليون و 250 هزار تومان از طرف خيرين 
و نيكوكاران به صــورت نقدى و غيرنقدى و 
خدماتى در اختيار واحد مشاركت هاى مردمى 
قرار گرفته كه بين مراكز نگهدارى معلوالن و 
كودكان بى سرپرســت و ديگر نيازمندان زير 

پوشش توزيع شده است.
وى دربــاره اقدامــات حمايتــى در دوران 
كرونا گفت: براى تأمين ســالمتى مددجويان 
و مراكــز زير پوشــش 12 هزار بســته مواد 
ضدعفونى كننــده، 2 هــزار بســته غذايى و 

خواروبار و 7/5 تــن مرغ نيز بين آنان توزيع 
شده است.

وى درباره ساخت مســكن براى تعدادى از 
مددجويان خبر داد و افزود: براى تأمين مسكن 
مددجويان با ترتيب اولويت، درحال حاضر 5 
مسكن 2 معلولى و 16 مسكن تك معلولى در 
تفاهمنامه اى كه با بنياد مســكن و سپاه منعقد 

شده درحال ساخت است.
وى در پايــان از كمك مالــى به مراكز اقامتى 
ميان مدت شهرســتان خبر داد و گفت: عالوه 
بــر اقدامات حمايتى در ايام كرونا، به هركدام 
از كمپ هاى هشــتگانه 4 ميليون و 200 هزار 
تومــان  در مجموع 33 ميليــون و 600 هزار 

تومان يارانه پرداخت شده است.

اختصاص ماهيانه يك 
ميليون تومان به جامعه 
هدف بهزيستى

 رزن- خبرنگار همدان پيام: حدود 60 نفر 
از افراد داراى معلوليت و سالمندان در مراكز 
نگهدارى اســتان همدان پذيرش و نگهدارى 
مى شوند كه سازمان بهزيستى ماهيانه به ازاى 
هر يك از اين افراد مبلغ يك ميليون تومان در 

قالب يارانه به مركز واريز مى كند.
رئيس بهزيســتى شهرســتان رزن در ديدار با 
فرماندار اين شهرســتان كه به مناسبت هفته 

بهزيستى انجام شــد، گفت: در سال 98 بيش 
از 76 ميليارد ريال به صورت نقدى به جامعه 

هدف سازمان كمك شده است. 
اسماعيل رســتم خانى در بحث مناسب سازى 
اماكن عمومى خواســتار توجــه ويژه كميته 
برنامه ريــزى شهرســتان رزن شــد و افزود: 
درباره دفترچه درمانى نيز افراد تحت پوشش 
ماهيانه به ازاى صدور هر جلد دفترچه درمانى 
مددجويان مبلغ 104 هزار تومان و ساليانه يك 
ميليارد تومان از طرف سازمان به جامعه هدف 

بهزيستى رزن پرداخت مى شود.
در ادامــه فرماندار شهرســتان رزن نيز ضمن 
تبريك هفته بهزيســتى و گراميداشــت ياد و 

خاطره شــهيدان به ويژه شــهيد فياض بخش 
گفت: كاركنان بهزيستى داراى 2 هدف هستند؛ 
يكى خدمت رسانى به افراد داراى معلوليت و 
محرومان كه جزو وظايف آنهاست، دوم اينكه 

در درگاه خدا اجر معنوى دارند.
سيدرضا سالمتى افزود: با توجه به مشكالتى 
كــه جامعه هدف ســازمان دارد و تأثير آن بر 
روح و روان كاركنان بهزيستى، خدمت رسانى 
به اين عزيزان را در ارزشگذارى، يك جايگاه 
خاص درنظر بگيريم و خدا را شاكر باشيد كه 

در اين جايگاه هستيد. 
وى ادامه داد: برداشــت بنده اين اســت كه 
كارهاى انجام شــده در بهزيســتى بر اساس 

عشق و عالقه بوده و نتيجه آن موجب افتخار 
است. مانند پيگيرى مصوبات و ... مجموع اين 
اقدامات نشــان دهنده اين است كه در دولت 
تدبير و اميد تحوالت خوبى در زمينه عدالت 
اجتماعــى براى جامعه هدف ســازمان انجام 
گرفتــه و اين عزيزان به بخشــى از حق خود 

رسيده اند.
ســالمتى خاطرنشــان كرد: تمام تالش ما در 
شهرســتان اين اســت كه افراد تحت پوشش 
بهزيستى از ما راضى باشند، رضاى خدا در آن 
است تا شــرمنده اين عزيزان نشويم. خداوند 
به همه ما توفيق دهد به اين قشــر ضعيف و 

محروم خدمت كنيم.

 درگزين -  يوسف امينى-خبرنگار همدان 
پيام: تعهد اشتغال اداره صنعت معدن و تجارت 
شهرستان رزن و درگزين براى اشتغالزايى در 
سال 1399 در شهرستان درگزين تعداد 86 نفر 
بوده است كه از اين تعداد تاكنون براى تعداد 

67 نفر اشتغالزايى شده است.
محمد ســهيلى عملكرد 3 ماهه اداره صمت 
در شهرستان درگزين را تشريح كرد و گفت: 
تعداد بازرسى از واحدهاى صنعتى، توليدى و 
صنفى  هزار و 271 مورد و تعداد پرونده هاى 
متخلف 37 واحد به ارزش 475 ميليون ريال 

بوده است.
وى تعداد بازرســى از واحدهــاى نانوايى را 
177 مورد با ثبت تخلف 2 فقره پرونده صنفى 
برشــمرد و ادامه داد: تعداد بازرسى در حوزه 
مبارزه با قاچاق كاال 116 مورد با ثبت 2 فقره 
پرونده با ارزش 38 ميليون و 910 هزار ريال 

نيز بوده است.
ســهيلى با اشاره به گشــت هاى مشترك با 
تعزيرات  بخشــدارى،  نماينــدگان  حضور 
حكومتــى، اماكن عمومــى، آگاهى نيروى 
انتظامى، شــبكه بهداشت، دامپزشكى، جهاد 
كشــاورزى و اتاق اصناف گفت: به صورت 
ماهيانه با محوريت اداره صمت شهرســتان 
رزن و درگزيــن، بارزســى و گشــت هاى 
نظارت  مى شــود كــه ضمن  انجام  كنترلى 
از  بازرســى  طرح  صنفــى  واحدهــاى  بر 
توســط  اجتماعى  هوشــمند  فاصله گذارى 
صنوف و رعايت قوانين و دستورالعمل هاى 

بهداشتى انجام مى شود.
  مشكلى در تأمين كاال هاى اساسى 

نداريم
سهيلى با اشاره به تهيه و توزيع اقالم كاالهاى 
تنظيم بازار گفت: اقالم كاالهاى اساسى مورد 
نياز تنظيم بازار پيگيرى و جذب شده است و 
توزيع بين عموم با نظارت بازرسان اين اداره 

و بازرسان افتخارى انجام مى شود.
وى ادامه داد: انواع برنج هندى و پاكســتانى 
87 تن، قند و شــكر صد تن، گوشت منجمد 

گوســاله يك تن جذب و توزيع شده است. 
گوشــت مرغ گرم تنظيم بازار نيز به صورت 
روزانه از طريق عامالن جذب و با قيمت 15

هزار تومان عرضه مى گردد. 
ســهيلى درباره واحدهاى صنعتى شهرستان 
درگزيــن نيز تأكيد كرد: شهرســتان درگزين 
داراى 5 واحــد صنعتى با نام هــاى تجارى 
شــركت ســيمان هگمتان، قند خوش طعم، 
گرانول الوند، مهام آذيــن ماندگار و تعاونى 
وحدت صابرين اســت كه پــس از ارتقاى 
بخش به شهرستان از سوى فرماندار و نماينده 
شهرستان رزن و درگزين در مجلس شوراى 
اسالمى براى ايجاد شهرك صنعتى در درگزين 
پيگيرى شده است كه مقدمات اين كار نيز با 
توجه به رايزنى هاى انجام گرفته درحال فراهم 

شدن است.
وى تعداد معادن شهرســتان را 5 واحد عنوان 
كرد و گفــت: محصوالت توليدى اين معادن 
ـ آهــك صنعتى، مــارن، تراورتن و پوزوالن 
است كه ميزان ذخاير مواد معدنى 2 شهرستان 

مقام نخست ذخاير معدنى را در سطح استان 
همدان دارد.

1300 بافنده فرش دستباف فعال 
در درگزين

ســهيلى ادامــه داد: در شهرســتان درگزين 
تعداد هــزار و 300 بافنده فرش دســتباف 
فعال و فصلى مشــغول به فعاليت هســتند 
كه برخى از آنها زير نظر پشــتيبان هاى فرش 
دســتباف فعاليت مى كنند. تعداد بيمه شدگان 
تأمين اجتماعى و بيمه روســتايى و عشايرى 
بافندگان فرش دســتباف در اين شهرســتان 
248 نفر هســتند و تعداد هزار و صد واحد 
صنفى در شهرســتان درگزين در رسته هاى 
توليدى صنفى توزيعــى و خدماتى فعاليت 

مى كنند. 
با تفكيك شهرستان رزن با درگزين رسته هاى 
صنفى درگزين با شهرســتان رزن در سامانه 
ايرانيــان، اصناف جــدا شــدند و مقدمات 
برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى فراهم 
شــد كه در پايان ســال انتخابات 2 اتحاديه 

پوشــاك و خواروبار، اعضــاى هيأت مديره 
خود را شــناخت اما به دليــل وجود ويروس 
منحــوس كرونا برگــزارى 5 اتحاديه صنفى 
ديگر بر اساس دســتورالعمل بهداشتى ستاد 
كرونا به خاطر رعايت فاصله گذارى اجتماعى 

به تعويق افتاد.
مســئول اداره صمت رزن درگزين و با اشاره 
بــه تســهيالت كرونايى گفــت: واحدهاى 
صنفى آسيب ديده از ويروس كوويد 19 افراد 
داراى بيمــه و بدون بيمه داراى مجوز صنفى 
و پشــتيبان ها مى توانند نســبت به ثبت نام در 
سامانه كارا براى دريافت تسهيالت با كارمزد 

12 درصد اقدام كنند.
ســهيلى در پايان خاطرنشان كرد: مردم فهيم 
گزارش  هرگونه  داشتن  درصورت  شهرستان 
در حوزه انــواع تخلفات صنفــى مى توانند 
گــزارش خود را به صورت تلفنى با شــماره 
124 اداره صمت شهرســتان و يا شماره تلفن 
36465246 دفتــر اتاق اصناف درگزين واقع 

در بلوار معلم تماس بگيرند.

 67 ميليارد ريال اعتبار تسهيالت 
به بهزيستى نهاوند اختصاص يافت

رئيس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان هاى رزن و درگزين:

تاكنون 80 درصد سهميه اشتغالزايى 
محقق شده است
■ شهرك صنعتى در درگزين ساخته مى شود 

جوابيه
 احتراماً عطف به مطلب منتشــره در روز پنجشنبه مورخ 99/4/19 
در روزنامه همدان پيام شــماره 3797 در صفحه 3 قسمت «الووو پيام» 
درباره مشكالت مجتمع مســكونى الغدير همدان به اطالع مى رساند 
طى بررســى و بازديد به عمل آمده از منطقــه و مجتمع فوق الذكر و 

گفت وگو با ساكنان مجتمع هيچ مشكل برقى مشاهده نشد.
خواهشمند است نسبت به درج مطلب باال در همان ستون براى اطالع 

عمومى شهروندان گرامى اقدام نماييد.
* احمدرضا روزبيانى 
مدير دفتر روابط عمومى 
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به مناسبت سالروز تشكيل شوراى نگهبان 
نهادى مهم و كليدى براى پاسدارى از نظام 

26 تيرماه يادآور تشــكيل شــوراى نگهبان قانون اساسى به عنوان 
يكى از نهادهاى اصلى و بنيادى نظام جمهورى اسالمى در سال 1359

است. 
نهــادى فراقوه اى با تركيبى از 6 فقيه و 6حقوقدان كه جايگاه ويژه اى 
در قانون اساسى دارد؛ به طورى كه مجلس شوراى اسالمى جز درباره 
تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب 6 حقوقدان شــوراى نگهبان، 

بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد. 
ايــن جايــگاه مهــم بعــالوه وظايــف ســنگينى كــه بــر عهده شــوراى 
نگهبــان گذاشــته شــده اســت، نشــان مى دهــد كــه ايــن نهــاد بــزرگ 
ــام  ــى در نظ ــون اساس ــالمى و قان ــكام اس ــدار اح ــظ و پاس حاف

جمهــورى اســالمى اســت. 
 البته به لحاظ تاريخى شــكل گيرى چنين نهــادى كه نقش اصلى را 
در تطبيق قوانين با احكام شــرعى داشــته باشــد، به دوران مشروطه 
برمى گردد كه در آن زمان نهادى شبيه شوراى نگهبان در ماده 2 متمم 
قانون اساسى مشروطه پيش بينى شده بود كه بر مبناى آن هيأت 5 نفره 
متشــكل از علماى تراز نخست بايد خارج از مجلس بوده و پيش از 
تصويب قوانين توســط مجلس، مواد آن را بررســى كرده و آنها را با 

قواعد شريعت تطبيق مى دادند.
پس از پيروزى انقالب اسالمى، در تدوين قانون اساسى تشكيل چنين 

نهادى به شكل جدى مورد توجه قرار گرفت.
 اصل 91 قانون اساسى در اين باره تصريح دارد كه: «براى پاسدارى از 
احكام اسالم و قانون اساسى از نظر مغايرت نداشتن مصوبات مجلس 
شوراى اسالمى با آنها، شــورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير 

تشكيل مى شود:
1- 6 نفــر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مســائل روز. 

انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2- 6 نفــر از حقوقدانان، در رشــته هاى مختلف حقوقــى، از ميان 
حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراى 

اسالمى معرفى مى شوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند.
در اين اصل بحث پاســدارى از احكام اســالم و قانون اساسى مورد 
تأكيد قرار گرفته اســت، كما اينكه عنوان شــوراى نگهبان هم ريشه 
قرآنى دارد و مبتنى بر آيات «و امرهم شــورى بينهم» و «و شــاورهم 
فى االمر» اســت كه از اين جهت شــوراى نگهبان از اهم اين شوراها 
محسوب مى شــود و هم واژه «نگهبان» مراقبت و حراست دائمى را 

مى رساند. 
اين نهاد كليدى و ارزشمند به لحاظ وظايف و رسالت هاى خود نيز از 

جايگاه بااليى برخوردار است.
بر اساس قانون اساســى، وظايف شوراى نگهبان در 3 بخش تقنينى، 

تفسيرى و نظارتى است.
طبق اصل 93 قانون اساســى مجلس شوراى اســالمى بدون وجود 
شــوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه 

نمايندگان و انتخاب 6 نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان.
همچنين در اصل 94 آمده اســت: تمامى مصوبات مجلس شــوراى 
اســالمى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف 
اســت آن را حداكثر ظــرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر 
موازين اسالم و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را 

مغاير ببيند براى تجديدنظر به مجلس بازگرداند.
در بعد تفســيرى نيز براســاس اصل 98 قانون اساسى، تفسير قانون 

اساسى برعهده شوراى نگهبان است.
وظايف نظارتى اين شورا نيز در اصول 99 و 118 قانون اساسى آمده 
است و شــامل نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست 
جمهورى، مجلس شــوراى اســالمى و مراجعه بــه آراى عمومى و 

همه پرسى است.
اين وظايف خطير بعالوه جايگاه تعريف شــده در قانون اساسى براى 
شوراى نگهبان، نشان مى دهد كه اين نهاد نقشى بسيار مهم و بى بديل 

در پاسدارى از انقالب و نظام است.

حاجى بابايى رئيس فراكسيون فرهنگيان 
مجلس يازدهم شد

 حميدرضا حاجى بابايى در نشســت فراكسيون فرهنگيان مجلس 
يازدهم در انتخابات هيأت رئيسه به عنوان رئيس اين فراكسيون انتخاب 

شد.
به گزارش ايلنا، در اين انتخابات نمايندگان، همچنين رحمت ا... نوروزى 
نماينده على آباد كتول و عباس گودرزى نماينده بروجرد را به عنوان نواب 

رئيس اول و دوم انتخاب كردند.
جبار كوچكى نژاد نماينده رشت نيز به عنوان سخنگو، حسين حق وردى 
نماينده شهريار به عنوان دبير نخست و حجت االسالم والمسلمين احد 

آزاديخواه نماينده مالير به عنوان دبير دوم اين فراكسيون انتخاب شدند.

چرا دستور كار هفتگى مجلس
 در اختيار نمايندگان قرار نمى گيرد؟

 از هيأت رئيسه درخواست مى كنم كه به عدم دسترسى نمايندگان به 
دستور كار هفتگى مجلس ورود پيدا كند.

به گزارش خانه ملت، عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
در نشســت علنى روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در تذكر شفاهى 
بر اســاس بند (6) مــاده (22) آئين نامه داخلى گفت: برخالف اينكه 3

هفته از آغاز به كار صحن علنى مى گذرد اما همچنان دستور كار هفتگى 
مجلس نه از طريق سيستم و نه به صورت چاپى در اختيار نمايندگان قرار 
نمى گيرد.حسن لطفى در نطق ميان دستور ادامه داد: وقتى نمايندگان به 
دستور كار هفتگى دسترسى نداشته باشند، نمى توانند پيشنهادى را درباره 
طرح ها و لوايح ارائه شده مطرح كنند. نماينده مردم رزن در مجلس در 
ادامه افزود: بنابراين الزم اســت هيأت رئيسه به اين موضوع ورود پيدا 
كرده و دستور كار هفتگى را به صورت چاپى در اختيار نمايندگان قرار 
دهند. اميرحسين قاضى زاده هاشمى نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى 

در پاسخ به وى تأكيد كرد كه اين موضوع قابل بررسى است.

نطق رئيس مجلس اميدبخش و عقالنى بود
 نطــق رئيس مجلس اميدبخش، عقالنى و تــوأم با دقت در تمامى 

حوزه هاى مختلف به ويژه مسائل اقتصادى بود.
به گزارش فارس، عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس روز 
گذشته در جلسه علنى و در تذكرى با اشاره به گفت وگوى تلويزيونى 
محمدباقر قاليباف اظهار كرد: اگر رهبر انقالب مجلس يازدهم را يكى 
از انقالبى ترين مجالس پس از انقالب دانسته اند بايد خود را نشان دهيم.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه افزود: مسير عقالنى و انقالبى 
درنظر گرفته شده در مجلس بايد از سوى كميسيون ها و هيأت رئيسه 

مجلس نشان داده شود.

انتقاد بيگى نژاد 
از نحوه تعامل دولت با وكالى ملت

 متأسفانه انتصابات در شهرستان ها و بى توجهى بخش هاى مختلف 
قوه مجريه نشــان دهنده آن اســت كه دولت به دنبــال عصبانى كردن 

نمايندگان است.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس در گفت وگو با فارس، درباره 
پرسش نمايندگان مجلس از رئيس جمهور اظهار كرد: مسئوالن دولتى 
روش رودرويى با مجلس را در پيش گرفته اند. نمايندگان مجلس به دنبال 
برخورد با دولت و استيضاح رئيس جمهور نيستند، ما به دنبال مچ گيرى از 
مسئوالن دولتى نيستيم ولى متأسفانه دولت نسبت به مجلس و نمايندگان 

آن كه وكالى مردم در خانه ملت هستند، بى توجه است.
هادى بيگى نژاد تصريح كرد:  نمايندگان بارها از مسئوالن دولتى پرسش 
كردند كه قوه مجريه چه برنامه اى درباره ارز دارد و بنا دارد چه كارى را 
انجام دهد. ضمن اينكه نبود اقدام قاطع دولت در حوزه مسكن چيست.

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: نمايندگان 
مجلس در جلســات تخصصى با موضوع مسكن كه كارشناسان مركز 
پژوهش هاى مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايتان، وزارت راه 
و شهرسازى برخى مسئوالن بانك ها ديدارهايى داشته ايم اما در نهايت به 
اين نتيجه رسيديم تا زمانى كه شخص رئيس جمهور عزمى براى ورود 
به مسأله مسكن نداشته باشد كارى انجام نخواهد شد؛ زيرا همه راه ها به 

رئيس جمهور ختم مى شود.
وى گفــت: نبايد اقدامات دولت محدود به تماس تلفنى آقاى روحانى 
با وزير راه و شهرســازى شود. متأســفانه مسئوالن دولتى به هيچ وجه 
توجهى به مجلس ندارند. عضو كميســيون انــرژى در مجلس افزود: 
دولت در شهرســتان ها به دنبال عصبانى كردن نمايندگان مجلس است؛ 
زيرا نمايندگان از دستگاه هاى مختلف مستقر در شهرستان ها خواسته اند 
از مســئوالن بومى استفاده كنند درحالى كه هر مسئوالن به تازگى نصب 
شــده است، بدون اطالع نمايندگان بوده و غيربومى است. ضمن اينكه 
استاندار يا معاونان او از فرمانداران و مديران كل شهرستانى خواسته اند 
درباره انتصابات هيچ گونه هماهنگى با نمايندگان مجلس نداشته باشند. 
همچنين وقتى تماس تلفنى با مسئوالن شهرستانى مى گيريم آنها پاسخگو 
نبوده و كامال مشخص است كه بناى رو در رويى با نمايندگان را دارند.
بيگى نژاد با اشــاره به ديدار نمايندگان مجلس بــا مقام معظم رهبرى 
به صورت ويدئوكنفرانس گفت:  من از فرمايشات ايشان اين موضوع را 
متوجه شدم كه مجلس بايد نظارت جدى وقوى بر دولت داشته باشد 
ولى اين اقدام بايد كامال مؤدبانه و بدون توهين و تهمت باشد. بنابراين 
اگر قرار است پرسشى از دولتمردى مطرح شود بايد محترمانه باشد و 

به صورت منطقى بيان شده تا پاسخ مناسب را دريافت كنيم. 
وى در پايان گفت:  متأسفانه پس از طرح پرسش از رئيس جمهور، دولتمردان 
و دفتر معاونت پارلمانى آقاى روحانى در مجلس با وجود تعداد امضاهاى 
باالى اين پرســش، حتى پيگيرى نكردند دليل نمايندگان براى طرح اين 
پرسش چيست كه در نهايت جلسه اى برگزار شده و با يكديگر گفت وگو 

كنيم و به نظر مى رسد كه دولت نسبت به مجلس بى توجهى كاملى دارد.

3 كشور اروپايى به تعهدات برجامى شان 
پايبند باشند

 برجام يك راه حل ديپلماتيِك مذاكره شــده براى حل و فصل مسالمت آميز يك 
بحران مزمن ساختگى درباره برنامه صلح آميز هسته اى جمهورى اسالمى ايران بود 
كه ماهيتى جامع و نهايى دارد. به گزارش ايرنا، وزارت خارجه كشورمان در بيانيه اى 
تأكيد كرد: ايران تخريب و تضعيف نظامِ رفع محدوديت هاى تسليحاتى در سال پنجم 
تصويب برجام را (مهرماه 1399) تحت هيچ شرايطى قابل تحمل نمى داند و پاسخ 
ايران قاطع و تعيين كننده خواهد بود. در ادامه اين بيانيه با تشكر از همكارى هاى روسيه 
و چين آمده اســت: جمهورى اسالمى ايران ضمن اعالم آمادگى مجدد بر حفظ و 
اجراى كامل مفاد برجام توسط همه طرف هاى اين توافق، 3 كشور اروپايى را به شدت 
فرا مى خواند كه به جاى حركت در مسير سياست فشار حداكثرى اياالت متحده، با 
پايبندى نسبت به تعهدات خويش، زمينه حفظ و اجراى كامل برجام را فراهم آورند.

ماسك نزدن ابعاد شرعى و حقوقى دارد
 همان طور كه فردى نمى تواند منبع آب يك روســتا و شهر را آلوده كند و 
جان مردم را به خطر بيندازد، نمى تواند با ماســك نزدن فضاى تنفس مردم را 

هم آلوده كند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه 
به خطر فراگير شــدن ويروس كرونا و تشديد موج جديد آن، ماسك زدن يك 

تكليف شرعى و انسانى است. 
مجيد انصارى ادامه داد: جامعه ما جامعه اى به هم پيوسته است و منافع مشترك 
بسيارى براى همه افراد وجود دارد، اگر الزامات تحقق اين منافع رعايت نشود 
و هركسى به وظايف خودپايبند نباشد، تجاوزى آشكار به حقوق ديگران اتفاق 
مى افتد كه هم از لحاظ اخالقى و انســانى و هم از نظر شــرعى و حقوقى اين 

موضوع قابل بررسى است.

ايران بايد بتواند از منافع اقتصادى اش 
در برجام بهره مند شود

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در پنجمين سالروز امضاى برجام در 
يادداشتى از لزوم حفظ اين توافق گفت.

به گزارش ايســنا، جوزپ بورل در اين يادداشت اظهار كرد: برجام 12 سال به 
طول انجاميد تا ايران و جامعه جهانى اختالفات شــان را كنار گذاشته و به يك 
توافق دست پيدا كنند. اگر برجام از بين برود، هيچ انتخاب جايگزين جامع يا 
موثر ديگرى وجود ندارد. وى در ادامه اظهار كرد: اتحاديه اروپا تالش خواهد 
كرد تا ميان كشورهاى درگير در اين توافق پل هاى ارتباطى ساخته و شكاف ها 
را كمتــر كند. من بر اين باورم كه اگر بتوانيم برجام را حفظ كرده و از اجراى 
كامل آن اطمينان حاصل كنيم، اين توافق مى تواند سنگ بناى پرداختن به ديگر 

نگرانى هاى مشترك از جمله موارد مرتبط با امنيت منطقه باشد.

 محمد ترابى»
 شــوراى نگهبــان داراى تركيب 
مجموع  در  نهاد،  اين  است.  دوگانه اى 
12 عضــو دارد كه بــراى يك دوره 
6 ســاله انتخاب مى شــوند. نيمى از 
اعضــاى آن فقيه كه طبــق اصل 91

قانون اساسى «6 نفر از فقهاى عادل و 
آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. 
انتخاب اين عده با مقام رهبرى است...» 
و نيمى ديگر حقوقدان كه طبق همين 
اصل قانون اساسى«... 6 نفر حقوقدان 
در رشته  هاى مختلف حقوقى، از ميان 
حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس 
قوه قضاييه به مجلس شوراى اسالمى 
معرفى مى شــوند و بــا رأى مجلس 

انتخاب مى گردند...» هستند.
اســالمى  جمهورى  اساســى  قانون 
وظايف  نگهبان  شــوراى  براى  ايران، 
متعددى را برشــمرده است. عمده اين 
وظايف به طور مشــترك بر عهده فقها 
و حقوقدانان اســت و تعدادى ديگر، 

وظايف اختصاصى فقها است.
از ميان مجموعه وظايف شوراى نگهبان، 
3 مورد «نظارت بر قانونگذارى»، «تفسير 
قانون اساسى» و «نظارت بر انتخابات» 
داراى اهميت بسيارى هستند و مباحث 

زيادى نيز درباره هر كدام وجود دارد.
امروز چهلمين سالگرد تأسيس شوراى 
نگهبان اســت، به همين مناســبت با 
حجت االسالم جالل مرادى رئيس دفتر 
نظارت و بازرسى شوراى نگهبان استان 
گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

 به نظر شــما آيا شوراى نگهبان در 
نوع قوانين و نحوه عملكرد نيازمند تغيير 

و تحول است؟
اعضاى شــوراى نگهبان از نظر بحث نگاه و 
گرايش سياسى ثابت  كرده اند و هم دوستان و 
دشــمنان به اين موضوع اقرار دارند كه ايشان 
ُحب مقام و جنــاح در دل ندارند، بلكه تمام 
همت اعضاى شوراى نگهبان بر اين است كه 

به ُمر قانون پايبند باشند. 
با اين حــال قانون انتخابــات قابليت اصالح 
دارد و به طبع شوراى نگهبان پيرو اين قوانين 
خواهد بود. در بحث اصالح قانون انتخابات 
بايد گفت كه اگر در اصالح قانون انتخابات به 
سياست هاى كلى كه حضرت خامنه اى ابالغ 

فرموده اند عمل بشود، بهترين ساختار است.
به طور مثــال در اين رابطه بايد گفت، ثبت نام 
تعداد زيادى از كانديدا ها براى انتخابات بايد 
به نحوى اصالح شــود كه شرايط را بر اساس 
بند 2 ماده 10 سياست هاى كلى انتخابات كه 
آيت ا... خامنه اى فرموده اند، مهيا ســازد؛ يعنى 
كسانى كه توانمندى علمى، جسمى، اطالعاتى 
و تخصــص دارند به اين عرصــه ورود پيدا 
كنند. كنار همين مسأله در تعيين صالحيت ها 
در هر جايى يك حداقلى مدنظر است، به طور 
مثال در رابطه با اين حداقل ها بايد گفت، ارائه 
مداركى از قبيل سوءپيشــينه ، نداشتن اعتياد و 
... در مرحله ثبت نام مورد نياز است؛ زيرا تنها 
با شــرايط حداقل 30 سال سن و مدرك فوق 

ليسانس ثبت نام انجام مى شود.

از اين رو برخى از اين شرايط تأييد صالحيت 
در زمان ثبت نام بايد لحاظ شــود و از سوى 
ديگر نيز زمان بررسى صالحيت ها بايد اصالح 
شود، گاهى شــاهد آن هستيم كه براى هيأت 
اجرايــى فرصت محدود و زمان كم اســت. 
تبليغات انتخاباتى بايد بررســى شود و جلو 
سوءاستفاده از آن ها را گرفت. اينها نقص هايى 
هســتند كه در قانون اساسى انتخابات وجود 
دارد.البته بايــد گفت كه اين موضوع ارتباطى 
با شــوراى نگهبان ندارد و اميدواريم مجلس 

يازدهم در اين مسأله گامى مثبت بردارد.
 چه ميزان بحث تأييد و ردصالحيت ها 
كمك  نمايندگان  كيفيــت  افزايش  به 
ردصالحيت هاى  دامنه  آيا  است؟  كرده 
انتخابات گذشته كه حاصل آن مجلس 
يك پارچــه از لحاظ طيف سياســى با 
برترى عــددى نمايندگان جديد الورود 
شده اســت، از ســطح كيفى مجلس 
يازدهم نكاسته است؟ آيا قانون تعيين 
صالحيت ها در اين زمينه نياز به اصالح 

دارد؟
در پاسخ به ســطح كيفى مجلس يازدهم بايد 
بگويم كه رهبر انقالب اين مجلس را اجتماعى 
از مديران باتجربه، پيشكســوتان در مجلس و 
جوانان مؤمن پرانگيــزه و انقالبى مى دانند. با 
شــوراى  مجلس  نمايندگان  تركيب  اين حال 
اسالمى ارتباطى با بررسى هاى شوراى نگهبان 
ندارد. بلكــه نمايندگان فعلــى كانديدا هايى 
بودند كــه حضور پيــدا كرده و با شــرايط 
احراز صالحيت  قانونى مورد اقبال مردم قرار 
گرفته اند. هيأت هاى نظارت و در كل شوراى 
 نگهبان در تعيين صالحيت هاى انتخابات اخير 

مطابق با ُمر قانون عمل كرده است.
 درباره نقد هايى كه بر نحوه عملكرد 
اعضاى شوراى نگهبان در استان ها در 
است،  شده  مطرح  گذشــته  انتخابات 
برخــى معتقدند كه شــوراى نگهبان 
در تعييــن صالحيت هــا در مواجهه با 
آيا  است،  كرده  اغماض  جناح ها  برخى 
راهكارى بــراى اينكه اين ديدگاه ها را 

اصالح كنيد وجود دارد؟
آمريكا در آســتانه انتخابات 5 عضو شوراى 
نگهبــان را تحريم مى كند. ايــن تحريم هاى 
آمريكا اين گونه مطرح مى شود كه يك جناح 
تأييد شــده و يك جناح تأييد نشــده است؟! 

دشــمنى و تحريم هاى آنها به اين دليل است 
كه شوراى نگهبان اتفاقاً قرص و محكم، بدون 
طرفدارى و بدون نگرش جناحى و سياســى 
از نظام جمهورى اســالمى صيانت مى كند و 
مانع نفوذ عوامل- بــه تعبير حضرت امام كه 
در وصيت نامه شــان گفته اند- نااهل و نامحرم 

شده است.
دليل دشــمنى آمريكا با شــوراى نگهبان به 
اين منظور اســت كه شوراى نگهبان راه نفوذ 
استكبار را بسته است كه قطعاً استكبار جهانى 
و عوامل آن از اين مســأله ناراضى هســتند. 
حضرت آقــا در بيانى مى فرمايند كه از جمله 
جاهايى كه دســتگاه هاى تبليغاتى اســتكبار 
مورد بمبــاران تبليغاتــى و هجمه هاى خود 
قرار مى دهند، شــوارى نگهبان است. حتى در 
انتخابات اخير نيز رهبر انقالب تأييداتى نسبت 

به عملكرد شوراى نگهبان فرموده اند.
بنابراين ســوى گيرى و جهت گيرى سياسى و 
جناحى در شوراى نگهبان وجود نداشته و سر 
دوستى  و دشــمنى با كسى نداشته و نخواهد 
داشت. خط شوراى نگهبان جلوگيرى از نفوذ 
و ورود نااهل و نامحرمان و يا كسانى كه طبق 
قانون اساسى صالحيت ندارند، است. به طبع 
عده اى از اين دســته افراد نيــز همواره از اين 

موضوع ناراحت مى شوند.
البته بسيارى از همين افرادى كه صالحيتشان 
در دوره گذشــته تأييد نشــده بود به شوراى 
نگهبان مراجعه كردند و در پاســخ به چرايى 
ردصالحيــت خود توجيه شــدند. اما برخى 
براى گرفتن پاسخ خود به اين شوراى مراجعه 
نكردند و اين ذهنيت (اغماض شوراى نگهبان 

در تعيين صالحيت ها) را ايجاد مى كنند.
 گزارشى درباره تخلفات انجام شده 
كه  برخورد هايى  و  گذشته  انتخابات  در 

صورت گرفته است، بفرماييد؟
در رابطه با تخلفــات و جرائم انتخاباتى بايد 
گفت كــه مــا (هيأت هاى نظــارت) مرجع 
محكوميت  رأى  صادركننده  و  رسيدگى كننده 
يا برائت نيستيم. ما شــوراى نگهبان ناظر بر 
انتخابات هستيم و در مواردى كه شاهد تخلف 
و يا جرم انتخاباتى باشيم، طبق قانون، گزارش 
آن را بايد به دادســتانى حوزه انتخابيه ارجاع 
دهيم و اين دادستانى حوزه انتخابيه  است كه 
نسبت به اين مســأله اعالم جرم مى كند و در 
دادگاهى كه مشخص شــده است به سرعت 

رســيدگى شــده و پس از آن آراى مشخص 
شده به افراد اعالم مى گردد.

البته هيأت هاى نظــارت نيز در انتخابات آتى 
نســبت به اين افرادى كه تخلفات انتخاباتى 
مؤثرى داشته اند-در استعالمى كه طبق قانون 
انجام مى شود- در بررسى صالحيت آن ها اثر 

مى گذارد. 
 با توجه به درگذشت نماينده بهار و 
كبودراهنگ بحث انتخابات ميان دوره اى 
در اين شهرستان شــكل مى گيرد كه 
با انتخابات 1400 همزمان مى شــود؛ 
بنابراين برگــزارى 3 انتخابات در يك 
حوزه به نظر شما چه چالش هايى خواهد 

داشت؟
با عرض تســليت به خانواده و موكالن ايشان 
در حوزه انتخاباتى بهــار و كبودراهنگ، بايد 
گفت كه اين مســأله تنها مربوط به اين حوزه 
انتخاباتى نيست. استان تهران، گيالن، مركزى 
و استان كهگيلويه و بويراحمد، همانند استان 
همدان در برخى حوزه هاى انتخاباتى به داليل 
متفاوتى بدون نماينده است. طبق ماده 4 قانون 
انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در حوزه 
انتخاباتى كه نماينده آن بر اثر استعفا، فوت و 
يا مسائل ديگر، قادر به ادامه فعاليت نباشد در 
آن حوزه براى انتخاب جايگزين وى انتخابات 

ميان دوره اى برگزار مى شود.
قطعاً هنگامى كه 3 انتخابــات در يك حوزه 
برگزار مى شود، مشكالت خاص خود را دارد 
و تــالش مضاعفى مى برد و به طبع نظارت در 
اين حوزه ها سخت تر خواهد شد. با اين حال 
اميدواريم كه با ناظــران كارآمد و هيأت هاى 
مجرب و كاركشــته  حاضر اين انتخابات در 
حوزه انتخابيه 2 شهرستان بهار و كبودراهنگ 

به خوبى برگزار شود.
انتخابات  بــراى  كه  كانديداهايى   
ميان دوره مجلس شوراى اسالمى سال 
1400 در حــوزه بهار و كبودراهنگ كه 
در انتخابات اســفند 98 ثبت نام كرده 
بودند دوباره تعيين صالحيت مى شوند؟ 
كسانى كه تأييد شده اند براى انتخابات 
ميان دوره صالحيتشــان دوباره بررسى 

خواهد شد؟
طبــق قانون انتخابات در هــر دوره اى كه هر 
كســى ثبت نام مى كند در همان روز بررســى 
صالحيت خواهد شد. از همين رو اگر كسى 

حجت االسالم مرادى در چهلمين سالگرد تأسيس شوراى نگهبان در گفت و گو با همدام پيام خبر داد

برگزارى انتخابات مياندوره اى 
در بهار و كبودراهنگ

■ شوراى نگهبان ثابت كرده است كه از نظام و اسالم صيانت مى كند

ايران كشورى 
صلح طلب است
 در ساليان دراز تبليغ مى كردند كه ايران تعهدات 
خود را زيرپــا مى گذارد، اما ما نشــان داديم اينها 
حرف هاى بى اعتبارى اســت و فعاليت هســته اى 
ايران در چارچوب مقررات بين المللى اســت. اين 
دستاورد تا پايان تاريخ باقى مى ماند كه اين تبليغات 

عليه ايران بى اساس بوده است.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در جلســه روز 
گذشــته هيأت دولت با اشــاره بــه مخالفت هاى 
صهيونيســت، ارتجاع و تندروهاى آمريكا با توافق 
برجام، گفت: ايران كشورى صلح طلب است و ما 
نشــان داديم پروژه آمريكا براى امنيت سازى ايران 

بى اساس اســت. البته از آغاز حركت براى توافق 
برجام مثلث شــومى شامل صهيونيست، ارتجاع و 
تندروهاى آمريكا مخالف بودند و همه تالش  آنها 

اين بود كه چنين توافقى به نتيجه نرسد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى اظهار كرد: 
آنها همچنين سكويى به اسم فصل 7 منشور، سازمان 
ملل و قطعنامه هاى شــوراى امنيت درســت كرده 
بودند، تا بتوانند امنيت ايران را در خطر قرار دهند. ما 
اين ســكو را تخريب كرديم و هيچ كس در حوادث 
بعدى نمى تواند ايران را سرزنش كند؛ زيرا ايران در 
چارچوب حقوق و عــرف بين المللى و معيارهاى 
اخالقى حركت كرده و اگر ديگران تخلف داشتند، 

بدان معنا نيست كه ايران مقصر است.
وى ادامــه داد: ما آزمايش ديگــرى پيش رو داريم 
و آن حفظ يكى ديگر از دســتاوردهاى اين توافق 

يعنى پايان تحريم تسليحاتى ايران است. ما با دقت 
آن را درنظــر داريم. 1+4 بايد بداند كه فقط بحث 
منافــع ايران يا روابط ايران يا اروپا يا همســايگان 
خود نيســت، بلكه بحث حفظ حقوق بين المللى 
چندجانبه گرايــى و ارزش توافق بين المللى مطرح 
اســت. اگــر با دقت عمــل نكــرده و تحت تأثير 
آمريكا باشــند به حقوق و مقــررات بين المللى و 
چندجانبه گرايى ضربه اساســى وارد مى شود كه به 

ضرر همه خواهد بود.
رئيس جمهــور با بيان اينكه آمريــكا در حركات 
سياســى و حقوقى خود شكســت خورده است، 
اظهــار كرد: اميدواريم با هوشــيارى كشــورها و 
1+4 آمريكا همچنان ناموفق باشــد و شاهد جبران 

اقدامات 1+4 باشيم.
روحانــى تأكيد كرد: ايران تســليم زور و فشــار 

قدرت هاى بزرگ و آمريكا نبوده و نخواهد شــد. 
ايران در طول 2 سال گذشته منزوى نشده و منزوى 

نخواهد شد.
وى در بخــش ديگــرى از صحبت هــاى خود با 
اشــاره به بيانات اخير مقام معظم رهبرى در ديدار 
با نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى اظهار كرد: 
مقام معظم رهبرى خطاب بــه نمايندگان مجلس 
ســخنرانى بســيار مهمى ايراد كردند؛ ايشان مثل 
هميشــه در شرايط بسيار سختى كه قرار گرفته ايم، 
راه حل را وحدت، انسجام، تعاون و مواسات ديدند. 
همه مى دانيم در كشــور ما، طبق قانون اساســى، 
تفكيــك قوا داريــم و 3 قوه به نوعــى در فعاليت 
خود در چارچوب قانون اساسى استقالل دارند اما 
اين تفكيك قوا و اســتقالل به معناى تعارض قوا و 

اهداف مستقل نيست.

رئيس جمهور تصريح كرد: هر كدام از قواى 3 گانه 
وظايف خود را در قانونگذارى و نظارت، قضاوت 
و اجرا انجام مى دهند اما همه يك هدف دارند و آن 
خدمت به مردم است. به تعبير شهيد مدرس، وظيفه 
قواى 3 گانه اين اســت كه ما نوكر مردم باشيم؛ به 
تعبير ايشــان انبيا هم براى خدمت به مردم مبعوث 
شــدند. قواى 3 گانه بايد در نوكــرى براى مردم 

مسابقه بگذارند.
روحانى با تأكيد بر اينكه تريبون هايى كه مسئوالن 
قواى 3 گانه در اختيــار دارند براى تبيين دردها و 
مشكالت و نيز حل اين مشــكالت است، گفت: 
اگر خــداى ناكرده بخواهيــم از تريبونى كه مردم 
در اختيار ما قــرار داده اند به عنوان فضاى مبارزات 
حزبــى و انتخاباتى اســتفاده كنيم، مــردم چنين 

اجازه اى به ما نداده اند.

4 سال پيش صالحيت وى تأييد شده است به اين معنى نيست كه در دوره 
بعد نيز صالحيت وى مورد تأييد باشد. 

 صحبت پايانى در رابطه با روز شوراى نگهبان.
در 20 جاى قانون اساســى به شــوراى نگهبان پرداخته شــده و در اصول 
متعــددى به آن ارجاع شــده اســت. اصولى مانند صيانت از اســالميت- 

جمهوريت نظام. 
و شوراى نگهبان اين اصول را در تمام مقررات، قوانين و نظارت بر انتخابات 

حفظ كرده است.
در اين 40 ســال عمر نظام جمهورى اســالمى، شوراى نگهبان اثبات كرده 

است كه حافظ و نگهبان اسالم و نظام بوده است.
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نيش و نوش

آغاز بازآموزى دروِس سال گذشته، از ابتداى شهريور
 مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشى و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اينكه از ابتداى تير، مدرسه تابستانى به ويژه در دوره ابتدايى آغاز شد، گفت: 
از طريق تلويزيون مفاهيمى كه الزم اســت دانش آمــوزان بدانند نظير آداب زندگى و 
مهارت هاى اجتماعى منتقل  مى شود. هرهفته ده مهارت در مقطع ابتدايى آموزش داده 
مى شود.محمدرضا ســيفى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: دى ماه با افزايش آلودگى 
هوا و تعطيلى مدارس تهران، تصميم بر اين شد كه معاونت ابتدايى با تلويزيون ارتباط 
برقرار كند تا بتوانيم در اين گونه موارد از ظرفيت تلويزيون استفاده كنيم.وى افزود: پس 
از شيوع كرونا به سرعت همكاران ما در شهر تهران امور اجرايى را بر عهده گرفتند و از 
معلمانى كه در اختيار داشتند استفاده كردند و پخش آموزش هاى تلويزيونى آغاز شد.

حفظ سالمت بيمه شدگان، مهم ترين هدف تأمين اجتماعى
 مديركل درمان مستقيم ســازمان تأمين اجتماعى بيان كرد كه مهم ترين هدف اين 

سازمان حفظ سالمت بيمه شدگان است.
ابوالفضل آفريــده در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: مهم ترين خواســت و نياز جامعه 
نيز (در بخش درمان) معالجه و بهبود بيمارى اســت، اما اهداف اين سازمان در سطح 
گســترده مراقبت از سطوح متعدد سالمت كشــور از طريق ارائه خدمات بهداشت و 

درمان در مراكز ملكى و طرف قرارداد تأمين اجتماعى است.
وى ادامه داد: ارائه اين خدمات در مقايسه با ديگر كشورها در سراسر جهان به طور كل 
ارزنده اما قابل پيشرفت و توسعه است و جامعه براى ارتقاى سالمت بيمه شدگان بايد 

به طرف ارائه بهترين خدمات حركت كند.

80 درصد افزايش با 35 سال سابقه
 معاون بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى ضمن اعالم جزئيات حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى، گفت: مستمرى حداقل بگيران با 35 سال سابقه 80 درصد افزايش پيدا 
مى كند. به گزارش مهر، مهرداد قريب، افزود: در ســال 98 افراد داراى 35 سال سابقه 
حداقل بگير، يك ميليون و 679 هزار تومان دريافتى داشــتند كه با طرح متناسب سازى 
به 3 ميليون تومان مى رســد و اين به معنى اين است كه حقوقشان 80 درصد افزايش 
پيدا مى كند. وى با اشــاره به اينكه حقوق افراد با 30 ســال سابقه به 2 ميليون و 800 
هزار تومان، 68 درصد افزايش مى يابد، گفت: همچنين حقوق افراد با 25 ســال سابقه 
و حداقل بگيــر به 2 ميليون و 491 هزار تومان، يعنى افزايش 50 درصدى مى رســد و 
حقوق افراد با 20 سال سابقه به 2 ميليون و 421 هزار و 25 درصد رشد خواهد رسيد.

هفته بهزيستى و خبرهاى خوب
 براى معلوالن

 اخبار مختلفى در زمينه جامعه هدف و مددجويان سازمان بهزيستى 
كشــور به مناسبت هفته بهزيستى از 21 تا 25 تيرماه اعالم شده كه از 
جمله آنها مى توان به اين خبر اشــاره كرد كه از ســال 1385 تاكنون، 
126 هزار مسكن به افراد داراى معلوليت و مددجويان تحت پوشش 

سازمان بهزيستى واگذار شده است.
25 تيرماه در تقويم رســمى كشور روز «بهزيستى و تأمين اجتماعى» 
نامگذارى شــده و به اين مناســبت اخبار مختلفى از سوى مسئوالن 
سازمان بهزيستى كشور اعالم شد و نويد گام هاى بلندتر بهزيستى را 

براى جامعه هدف دارد.
به گزارش ايرنا، اكنون 931 مركز توانبخشــى و مراقبتى شبانه روزى 
با هدف ارتقاى ســطح كيفيت زندگى افــراد داراى معلوليت فعاليت 
مى كننــد و 818 هزار فرد داراى معلوليــت از خدمات حمايتى مانند 
مســتمرى، حق پرســتارى، كمك هزينه تحصيلــى و اياب و ذهاب 
بهره مند شــده اند و عالوه بر آن ســازمان بهزيستى كشور، 484 هزار 
فرد داراى معلوليت در 99 درصد روستاهاى كشور با برنامه توانبخشى 

مبتنى بر جامعه شناسايى شده اند. 
يكى ديگر از خبرهــاى خوب براى افراد داراى معلوليت نيز در ماه هاى 
اخيــر اين بوده كه با ابالغ قانون حمايت از حقوق افراد داراى معلوليت، 
اجراى قانون 3 درصد استخدام معلوالن در دستگاه هاى دولتى الزامى شد.

اعطاى تســهيالت مســكن به افراد داراى معلوليت نيز يكى ديگر از 
اقدامات خوبى اســت كه به ويژه در ماه هاى اخير به آن اهتمام ويژه اى 
شــده اســت؛ از 2 هزار و صد واحد مســكونى واگذار شده، 466
واحــد به خانوارهــاى داراى حداقل 2 عضو معلــول و هزار و 634
واحد نيز به ســاير خانوارها مانند خانوارهاى داراى يك فرد معلول 
و زنان سرپرســت خانوار اختصاص مى يابد؛ اين واحدها با همراهى 
وزارت راه و شهرسازى، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن، سپاه، خيرين 
مسكن ســاز و بسيج سازندگى با متوســط متراژ 75 متر با تسهيالت 
بانكى تا 40 ميليون تومــان و ده ميليون تومان كمك بالعوض براى 

خانوارها ساخته شده است.
براى مسكن خانوارهاى 2 معلول به باال نيز 550 ميليارد تومان تأمين 
اعتبار شــده كه از اين ميزان 310 ميليارد تومان هم هزينه شده است. 
هرچند كه درحال حاضر صد هزار خانوار پشت دريافت نوبت مسكن 
هستند كه براى تأمين مسكن اين تعداد به بيش از 3 هزار ميليارد تومان 

بودجه نياز است.
 اختصاص 73 درصد بودجه قانون حمايت از

 حقوق معلوالن
درباره اعتبارات قانون حمايت از حقوق معلوالن نيز وحيد قبادى دانا 
رئيس سازمان بهزيســتى كشور با بيان اينكه در سال 98 نخستين بار 
بودجــه قانون حمايت از حقوق معلوالن تخصيص يافت، اعالم كرد: 
بودجه درنظر گرفته شده در اين بخش هزار و صد ميليارد بود كه 776

ميليارد؛ يعنى 73 درصد آن تخصيص يافته است.
وى با بيان اينكه 2 هزار و 330 ميليارد تومان در ســال 98 مســتمرى 
براى يك ميليون و 69 هزار خانوار پرداخت شــده اســت، تصريح 
كرد: همچنين پس از تصويب قانون حمايت از حقوق معلوالن براى 
آغــاز اجراى قانون درباره ماده 27 پرداخت كمك هزينه نگهدارى از 
معلوالن شديد و خيلى شديد دهك هاى يك تا 3 آغاز شد، به طورى كه 
280 ميليارد تومان در ســال به شكل هر 3 ماه يكبار مبلغى براى 191

هزار خانوار پرداخت مى شود.
رئيس سازمان بهزيستى افزود: حق پرستارى افراد معلول داراى ضايعه 
نخاعى شــامل 26 هزار خانوار در ســال معــادل 174 ميليارد تومان 
پرداخت مى شود كه سرانه هر نفر 554 هزار تومان است. اين مبلغ در 
گذشــته به شكل سرانه 200 هزار تومان بود. براى فرزندان معلول در 
مراكز شبه خانواده نيز سرانه 925 هزار تومانى در ماه پرداخت مى شد 
كه به شكل الكترونيكى و متمركز روى كارت بانكى آنها قرار مى گيرد.

 معلوالن و خانه هاى كوچك حمايتى
در هفته بهزيستى، شاهد راه اندازى 40 خانه كوچك حمايتى و گروهى 
معلوالن، سالمندان و بيماران روانى مزمن بوديم؛ افراد داراى معلوليت 
شديد و خيلى شديد، نيازمند نگهدارى در مراكز هستند و قرار است 
آنها از مراكز بزرگ و از آسايشــگاه ها به ســمت مراكز كوچك سوق 

داده شوند.
براى توانبخشى معلوالن، سالمندان و افراد داراى اختالل روان مزمن 

نيز 485 ميليارد تومان درنظر گرفته و پرداخت شد.
همچنين براى كاردرمانى و فيزيوتراپى و توانبخشى به ازاى هر فرد در 
مراكز درجه يك مبلغ 627 هزار تومان در ماه پرداخت مى شود. براى 
مراكز درجه دوم 562 هزار تومان پرداخت مى شــود كه اين هم طبق 

مصوبه هيأت وزيران براى  هزار و 314 مركز انجام مى شود. 

ايسنا: آتش بس ميان بهارستان و پاستور
 فرصت ندارن دنبال كليد تدبير بگردن!!

تجارت: كرونا خوراك پتروشيمى ها را ارزان كرد
 ويروس پربركت!!

ابرار: ظريف هفته آينده به بغداد سفر مى كند
  بدون شرح!!

شهروند: رقص كرونا در صندلى هاى بهارستان
  معلومه كرونا نوازنده هاى خوبى استخدام كرده!!

اعتماد: حجاب و فلسفه حقوق
  اين فلسفه سال هاست روسريش دراومده !!

ايرنا: عده اى در تالشند مجلس را از مسير درست خارج كنند
  جاده ا  شو آسفالت كنيد!!

اقتصاد ملى: دولت كارگران را سر كار گذاشته
  خوبه كه استخدام شدن!!

اطالعات: در موضوع برجام سرمان كاله رفت
 احتماال سرتونو زيادى پايين آورديد!!

يران: حوزه فرهنگ جاى افراط و تفريط نيست 
  فعال كه جاشو داده به قلم كرونا!!

بهار: جشنواره فجر آنالين برگزار مى شود
 كرونا، ويروسى كه صرفه جويى رو نهادينه كرد، بذاره بره؟؟

همدان پيام: قيمت مسكن در نهاوند كنترل مى شود
  خانه هايى با نشان كرونا ؟!

 تجارت: افزايش قيمت گازوئيل يك دروغ بزرگ است 
 احتماال داشتن با كروناييه اختالت مى كردن!؟ 

جام جم: موج دوم همدلى 
  اگه اين موج طوفانى نمى شد!! تكليف مردم چى بود؟؟

تجارت: برجام سفره مردم را بزرگ كرد يا كوچيك؟
 كال سفره ها رو يه بار مصرف كرد!!

صنعت: جهش توليد با خروج از ريل توليد
  امسال كال مسئوالن مى خوان رو ريل راه برن!!

آگهي حصر وراثت
آقاى محمود واحدى همت داراى شماره شناسنامه  1496 به شرح دادخواست به كالسه 244/99ش112ح از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كبرى قربانى به شماره شناسنامه  5304 در 
تاريخ 98/11/06 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است به:  1-محمود 
واحدى همت فرزند بيرام به شماره شناســنامه 1496 فرزند متوفيه،  2-اعظم واحدى همت فرزند بيرام به شماره 
شناسنامه 1960 فرزند متوفيه،  3-فرح ناز واحدى همت فرزند بيرام به شماره شناسنامه 1786 فرزند متوفيه. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 208)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 13 ب ــماره شناس ــار داراى ش ــفى وق ــى يوس ــاى خداقل آق
دادخواســت بــه كالســه 111/177/99ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان فريــده موســى 
ــى  ــگاه دائم ــخ 98/10/26 در اقامت ــنامه  5 در تاري ــماره شناس ــه ش زاده ب
خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفيــه منحصــر اســت 

بــه:
1-متقاضى گواهى حصروراثت با  مشخصات فوق الذكر همسر متوفيه 

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد خداقل ــار فرزن ــفى وق ــادى يوس 2- محمده
ــر. اينــك  ــه والغي ــد 1371 پســر متوفي ــار متول ــادره از به 3860494503 ص
ــور را در يــك نوبــت آگهــي  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد.
(م الف 213)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهـى  تجديد منـاقصه 

شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از 
تاريخ (99/4/26تا تاريخ  99/5/5)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار كاشانى،شهردارى 

منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ99/4/26 لغايت 99/5/5)
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در وجه 

شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
5- كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9- تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
10- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
11- ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمى گيرد. 

13- به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 
14- زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 98/5/6 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

15- براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژه رديف
(ريال)

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  
شركت در مناقصه 

(ريال)
مبلغ تضمين رتبه پيمانكار

انجام تعدات
محل تامين اعتبار

1
اجراى نهرى و پياده 

روسازى خيابان 
مهديه(يك سمت)

حداقل پايه پنج 8700/000/000ماه13/386/304/821
حقوقى ابنبه

پنج درصد 
كل مبلغ 
پيمان

درآمدهاي عمومي 
شهرداري

(م الف 559)

نيلوفر بهرمندنژاد»
  شــيوع ويروس كرونا از پايان بهمن ماه 
آغاز شــد و اكنون 6 ماه است كه بر جهان 
ســايه گســترده و تمامى امــور زندگى را 
تحت الشــعاع قرار داده است، از همين رو 
اغلب مشاغل و صنوف نيز تحت تأثير اين 
ويروس خطرناك قرار گرفته است، به طور 
كلى مى توان گفت كه بيشــترين خسارت 
نيز مربوط به بخش اقتصادى و كســبه هاى 

بازارى بوده است.
 گروه كثيرى از مردم كه نان آور خانه هايشان 
هستند شغل خود را از دست داده و زندگى 
خود را با مبلغ ناچيــز يارانه اى كه ماهيانه 
به حسابشان واريز مى شود زندگى مى كنند. 
برهمين اساس براى بررسى وضعيت قيمت 
ها سرى به سطح شهر زديم تا صحبت مردم 

و كسبه را بشنويم. 
مــردى حــدوداً 65 ســاله كــه در مغازه 
قديمى اش نشســته بود، صحبت خودش را 
با ما اين گونه آغاز كرد: من 30 ســال است 
كه مغازه خشكبارفروشــى دارم، با هزاران 
بدبختى و جان كندن توانستم اين مغازه را 
تهيــه كنم و حاال چند ماهى اســت كه اين 
ويروس از خــدا بى خبر امان ما را بريده و 
كسب وكار ما را مختل كرده، به همين دليل 
فروش جنس هاى من نيز به شــدت كاهش 

پيدا كرده است. 
 كرمى در ادامه گفت :با اين شرايط اقتصادى 
و گرانى، واقعًا چگونه مى توان خرج زندگى 
را درآورد! شــرايط خيلى بحرانى است و 
وقتى فروشــى نباشد درآمدى هم نيست و 
جز شرمندگى چيزى برايم در برابر خانواده 
باقى نمى ماند، فقــط از خدا مى خواهم هر 
چه زودتر ويروس را ريشه كن كند و دوباره 

شرايط به روال عادى برگردد.
ــا  ــود را ب ــاى خ ــه ميوه ه ــى ك ميوه فروش
ــود و  ــده ب ــم چي ــار ه ــى كن ــم خاص نظ
ــالم  ــد اع ــداى بلن ــا ص ــا را ب ــت آنه قيم
ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــرد در گفت وگ مى ك
گفــت: مــن اصــال نمى دانــم چگونــه و از 
ــى  ــم، از گران ــاز كن ــم را آغ ــا دردهاي كج
بگويــم، از اينكــه مــردم ديگــر حتــى تــوان 
خريــد ميــوه بــا ايــن قيمــت را ندارنــد، از 
ايــن ويــروس كــه بــه جــان مــردم افتــاده 

اســت و جــان يكى يكــى 
آنهــا را مى گيــرد! مــن هــم 
ــاب  ــغلى ام ايج ــرايط ش ش
مى كنــد كــه در معــرض 
ويــروس  ايــن  بيشــتر 
چــون  ميوه هــا  باشــم، 
بــدون پوســت خارجــى 
درصــورت  هســتند 
ــداوم  ــردن م ــى ك ضدعفون
ــود  ــت خ ــكل، خاصي ــا ال ب

مى دهنــد. دســت  از  را 
شــرايط  افزود:  ادامه  در  او 
ســخت است خيلى سخت! 
در چند ســال گذشــته، تا 
درآمدم  ميــزان  از  حدودى 
اكنون  اما  داشــتم،  رضايت 
دارم  ســختى  شرايط  واقعًا 
زندگى ام  خــرج  و  دخل  و 

به هيچ عنوان با هم يكى نيســت، قيمت ها 
افزايش يافته و درآمد ها ناچيز شده است. 

وارد يك مغازه لباس فروشــى زنانه شدم، 
2 خانم كه مشــغول صحبت با هم بودند، 
ســر صحبت را با من اين گونه آغاز كردند: 
از آنجايى كه بســيارى از مردم خانه نشين 
شده اند، شرايط پيش از بيمارى، خيلى بهتر 
بود اما اكنون به دليل فاصله گذارى اجتماعى 

و كاهش تردد مردم در 
پاساژهاى  و  خيابان ها 
تعداد  ميزان  از  شــهر، 
مشــترى هاى ما كاسته 
ميــزان  نتيجــه  در  و 
فــروش  مــا نيــز كم 
وجود  با  حتى  شــده، 
جنس هاى  بيشتر  اينكه 
خود را بــا 30 درصد 
مى فروشــيم،  تخفيف 
خوبى  استقبال  هم  باز 
نمى شود و خيلى ها هم 
به دليل وضع اقتصادى 
همچنين  و  نامســاعد 
تمايلى  كرونا  ترس  از 
به خريــد ندارند، اين 
روى  مى تواند  موضوع 
ميزان حقــوق دريافتى 

هم تأثير منفى بگذارد. 
يكى ديگــر از شــهروندان همدانى نيز كه 
فروشــنده يك مغازه موبايل فروشــى بود 
در اين باره گفت: مــن به طور جد مى توانم 
بگويــم كه اصًال درآمــدى در اين چند ماه 
نداشته ام، ســود كه نكرده ام، بلكه زيان هم 
كرده ام، وقتى قيمت يك گوشــى همراه به 
50 ميليون تومان مى رســد واقعًا چه كسى 

ديگر قــدرت خريــد دارد! درحال حاضر 
بســيارى از مردم در تامين مايحتاج زندگى 
خــود كم آورده اند، خريــد تلفن همراه كه 
ديگر جاى خــود دارد! فقــط مى توانم از 
ميزان دريافتــى خود اجاره ماهيانه مغازه را 
پرداخــت كنم و اگر اوضاع به همين منوال 
پيش رود مجبــورم براى مدتــى مغازه را 

تعطيل كنم. 
شهروند ديگرى كه خود را متصدى داروخانه 
معرفى مى كند درحالى كه دستكش و ماسك 
به صورت داشت، گفت: متأسفانه بزرگ ترين 
مشــكلى كه ما داريم رعايت نكردن اصوى 
بهداشتى توســط برخى افراد در هنگام خريد 
دارو اســت، با وجود اينكــه فاصله گذارى 
مشخص شده است، باز هم بسيارى از افراد 
بدون اينكه از ماسك و دستكش استفاده كنند 
وارد داروخانه مى شــوند و گويــا هنوز اين 
بيمارى را جدى نگرفته اند و هنگامى كه تذكر 
مى دهيم هم با حالت ناراحتى در پاسخ به ما 
مى گويند، زياد اين ويروس را جدى نگيريد 
هر چقدر حســاس تر باشيد ســريعتر به اين 
بيمارى مبتال مى شويد، واقعاً بايد اين موضوع 
فرهنگ سازى شود.؛ چون هنگام ابتالى يك 
نفر به اين ويروس، درصورت رعايت نكردن 
اصول بهداشــتى چندين نفر ديگر هم مبتال 

خواهند شد.

تمديد مهلت انتخاب محل آزمون جامع دكترى 
دانشگاه آزاد

 مهلت ثبت نام در سامانه انتخاب محل آزمون جامع دكترى تخصصى 
دانشگاه آزاد اســالمى تمديد شد و دانشجويان مى توانند با مراجعه به 
سامانه azmoon٩٩iau.ac.ir نزديك ترين واحد به محل زندگى 

خود را به عنوان محل آزمون جامع انتخاب كنند.
به گزارش ايسنا، براساس شــيوه نامه اجرايى آزمون جامع دانشجويان 
دوره دكترى تخصصى نيمســال دوم ســال تحصيلــى 1398-1399، 
برگــزارى آزمون جامع از تاريخ يكم مردادمــاه 99 تا 31  مردادماه 99
به صورت شناور و با رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشتى و ضوابط و 

مقررات آموزشى برنامه ريزى شده است.
همچنين با توجه به شناور بودن زمان برگزارى آزمون جامع دانشجويان 
دوره دكترى تخصصى دانشگاه آزاد اســالمى، الزم است دانشجويان 
پــس از اطالع از اعالم زمان امتحان توســط واحد دانشــگاهى محل 
تحصيل، تا يــك هفته پيش از برگــزارى آزمون دكترى در ســامانه 

ثبت نام كنند. azmoon٩٩iau.ac.ir

تغيير مسير اقتصادى كشور 
با حمله كرونا بر كسب و كار 

و  اقتصادى  شــرايط  اين  با 
مى توان  چگونه  واقعاً  گرانى، 
درآورد!  را  زندگــى  خــرج 
شرايط خيلى بحرانى است و 
درآمدى  نباشد  فروشى  وقتى 
هم نيســت و جز شرمندگى 
خانواده  برابر  در  برايم  چيزى 
خدا  از  فقط  نمى مانــد،  باقى 
زودتر  چــه  هر  مى خواهــم 
و  كند  ريشــه كن  را  ويروس 
عادى  روال  به  شرايط  دوباره 

برگردد

داروهاى سوزش معده 
با ابتال به كوويد 19 مرتبط هستند

 نتايج تحقيق جديد نشان مى دهد داروهاى متداول سوزش معده نظير Prilosec (اُمپرازول) 
و Nexium (اس اُمپرازول) احتمال ابتال به ويروس كوويد 19 را افزايش مى دهند.

به گزارش مهر، محققان با نظرسنجى آنالين از بيش از 53 هزار آمريكايى كه همگى داراى سابقه 
ريفالكس اسيدى، ســوزش معده يا بيمارى ريفالكس گوارشى بودند، دريافتند بسيارى از آنها 
براى كاهش ميزان اسيد معده شان از داروهاى بازدارنده پمپ پروتون (PPI) استفاده مى كردند.
همچنين بيش از 6 درصد شــركت كنندگان اعالم كرده بودند كه تست كروناى آنها مثبت بوده 
است. يافته ها نشان داد افرادى كه روزى يكبار داروهاى PPI مصرف مى كردند دوبرابر بيشتر با 

ريسك ابتال به كوويد19 مواجه بودند.

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله به:

1- حجت خويشوند،نام پدر: شمسعلى،تاريخ تولد: 1360/02/01، شماره ملى 3962089624، شماره 
شناسنامه 22، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى. 

2- حامد خويشوند،نام پدر: شمســعلى،تاريخ تولد:1364/06/30،شماره ملى3962653619، شماره 
شناسنامه 61، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

3-محمد خويشوند،نام پدر: شمســعلى،تاريخ تولد:1354/05/01،شماره ملى 3960412002، شماره 
شناسنامه 2033، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

4-محمد خويشوند،نام پدر: شمســعلى،تاريخ تولد:1356/10/01،شماره ملى 3960413076، شماره 
شناسنامه 2140، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

تولد:1365/11/22،شماره ملى 3962655514، شماره  پدر: شمسعلى،تاريخ  5-سعيد خويشوند،نام 
شناسنامه 251، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

6-وحيد خويشــوند،نام پدر: شمسعلى،تاريخ تولد:1368/03/31،شماره ملى 3950016775، شماره 
شناسنامه 3950016775، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

ابالغ مى گردد خانم زينب خيشــوند،نام پدر: محمد صادق،تاريخ تولد: 1362/01/15،شــماره ملى: 
3962112111،شماره شناسنامه 27، به نشانى: نهاوند،روستاى رزينى.

به موجب پرونده اجرايى كالسه 9800577 تشكيلى در اجراى ثبت نهاوند موضوع سند ازدواج شماره 
2510 مورخ 1384/09/21 دفتر ازدواج شــماره 35 نهاوند جهت وصول تعداد 14 عدد سكه تمام بهار 
آزادى طرح جديد و مبلغ 3,000,000 تومان مندرج در سند ازدواج وفق مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
اســت و چون برابر گزارش مأمور ابالغ آدرس شما شناسايى نگرديده لذا برابر درخواست بستانكار و 
طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار 
منتشر مى گردد چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.(م الف 612)
جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند
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مهدى ناصرنژاد»
 اين اشــخاص و بنگاه هاى واســطه گرى 
در نظام اقتصــادى و قرارداد هاى اجتماعى ما 
ايرانيــان چنان ميخ خــود را محكم كوبيده اند 
كه هر چقدر هم بخواهيم براى بهبود بخشيدن 
به ســاز وكارهــاى اقتصــادى و اجتماعى از 
شيوه نامه هاى سنتى خود چشم بپوشيم و وارد 
يك فضاى مــدرن و مكانيــزه و الكترونيكى 
بشــويم، نمى توانيــم تفكر پايبنــدى به نقش 

واسطه گرى را از خود دور سازيم. 
دولــت الكترونيك در نظام اجتماعى ما از دهه 
70 به بعد شــكل گرفت و لزوماً به تدريج وارد 
تمام عرضه هاى زندگى مردم شــد. سياســت 
كوچك ســازى دولت و به تبع آن ميدان گرفتن 
بخش خصوصى براى به دســت گرفتن امور 
روزمره مردم، به شكلى همان كار واسطه گرى 
و اعتبار دادن به دفاتر پيشخوان دولت است كه 
راه مراجعه مســتقيم مردم براى انجام كارهاى 
ادارى خود به ســازمان ها و شركت هاى دولتى 

و نهادها را مى بندد. 
احتمــاالً و به ظاهر با ايجاد اين گونه بنگاه هاى 
واسطه گرى متكى به دولت زمينه اشتغال آفرينى 
قابل توجهــى هم در كشــورمان فراهم آمده 
است، اما اشتغال آفرينى موجهى كه سرمايه و 
هزينه هاى ايجابى آن توسط خود دفاتر پستى 
و مخابراتى پيشخوان و پليس+10 و خدمات 
قضايى و عنوان هــاى متعدد ديگر درآمدزايى 
و تأمين مى شــود و هيچ شكى هم نيست كه 
منابــع اصلى و اليزال و تجديدشــونده براى 
درآمدزايى هاى اين چنينى، خود قشرهاى مردم 
هستند كه براى هر امر كوچك و بزرگى ناگزير 
بر مراجعه به دفاتر پيشــخوان دولت هستند، 
حتى اگر خود دولت در مراحل گوناگون گذار 

از جامعه ســنتى به جامعه مدرنيسم، باعث و 
بانى تغييــرات مكرر و اصــالح نقصان هاى 
اجرايــى و تصميم گيرى هايــى نظير تعويض 
كارت ملــى و شناســنامه و اســناد ملكى و 
گواهينامه و كارت سوخت و تغيير روش هاى 
صدور و جمع آورى وجوهات قبض هاى آب 
و برق وگاز و تلفن و بسيارى موارد ديگر باشد 
كمااينكه تمام ماجرا و نقش واســطه گرى هاى 
جديد در انجام كارهــاى روزمره مردم همين 
نيست، به ويژه در جريان درگيرى هاى مداوم با 
شهردارى ها و دفاتر اسناد رسمى است كه در 
نخستين مراجعه به هر كارگزارى تازه متوجه 
آن خواهى شد و در مقابل هزار كار انجام شده 

قرار خواهى گرفت!!! 
به تازگى مأموريت جديدى به دفاتر پيشخوان 
دولت و كارگزارى هاى متصل به ســازمان ها 
واگذار شده اســت و وقتى پاى سهام عدالت 
و بازار بــورس و هدايت افكار عمومى به اين 
سمت وسو پيش آمد، از اين دردسر جديد براى 
مردم غافل از شرط و شــروط هاى جديد نيز 

رونمايى شد. 
موضوع اين اســت كه در هر تشــكيل پرونده 
الكترونيكــى بــراى مردم مثًال احــراز هويت 
سهامدارن تازه بازار بورس كه به واسطه سهام 
عدالت خود وارد بازار بورس مى شــوند، ثبت 
يك شــماره تلفن همراه الزم شــده اســت و 
مشكل هم اينجاست كه اين شماره تلفن همراه 
ضرورتاً بايد به نام باشــد و در غير اين صورت 
هيچ ثبت نامى هم انجام نخواهد شد و موضوع 
كن لم يكون تلقى مى شود! درحالى كه از آغاز 
تاريخ پيدايش، چه تلفن ثابت در خانه و محل 
كار و چــه تلفن هاى همراه، لزوماً هر شــماره 
تلفنى در شــركت هاى مخابراتى به نام شخص 

اســتفاده كننده نيســت. اغلب زن و شوهرها، 
خواهر، برادر و اوالد و پدر و مادر به علت هاى 
مختلف و به طور كلــى اعضاى دور و نزديك 
خانواده و فاميل شماره تلفن هاى همراه شان به 

نام يكديگر است. 
با اين حال و به تازگى به هر دليلى كه مخابرات 
و اپراتورها براى خود دارند و يا ســازمان هاى 
خدمات رســان ملزم ســاخته اند. ثبت پرونده 
با شــماره تلفن غيرنام به مشــكل مى خورد و 
مصداق عينى چنين مشــكل بــزرگ در اين 
شــرايط كرونايى كه شايد هم عامل اوج گيرى 
مجدد كرونا در كشــورمان شده است، ازدهام 
غيرعقاليى مردم كه البته به اجبار هم هســت، 
براى تملك شماره همراه بنام به منظور استفاده 

و تغيير كاربرى سهام عدالت مى باشد.
به تازگى يك فروشگاه زنجيره اى سراسرى در 
كشــورمان با هدف جذب و جلب مشــتريان 
بيشــتر براى خود با ســازمان تأمين اجتماعى 
و بــه ظاهــر خدمت دهــى به بازنشســتگان 
بخت برگشــته توافقى به عمــل آورده اند كه 
بازنشستگان در قبال عضويت البته غيراجبارى 
در اين فروشــگاه اجناس مورد نظر خود را در 
2 قســط خريدارى كنند. قاعدتاً عمده اجناس 
اين فروشگاه زنجيره اى بزرگ هم غير از مواد 
پروتينــى نه چندان مرغــوب و به صرفه، انواع 
ترشــيجات و كنســرو ها و تنقالت غيرضرور 
كودكان و ســس هاى جور واجورى كه ســال 
به ســال مصرف هم نشود به جايى بر نخواهد 
خورد و از اين قبيل اجناس تفننى مى باشد كه 
در اين شــرايط ســخت اقتصادى و مستمرى 
نارساى بازنشســتگان، انصاف هم نيست بين 

چنين قشرى به بازاريابى گذاشته شود. 
اما نكته قابل تأمل اينجاســت كه اين فروشگاه 

هم شرط اصلى عضويت بازنشستگان را شماره 
همراه به نام گذاشته اســت و درحالى كه خود 
ســازمان تأمين اجتماعى قاعدتاً شماره تماس 
تمام افراد تحت پوشش خود را دارد و تاكنون 
هم اصرارى نداشته است كه اين شماره تلفن ها 
به نام مســتمرى بگيران اصلى باشد يا نباشد و 
ظاهراً كه مشــكلى هم در ايــن ارتباط تاكنون 
پيش نيامده اســت مگر موارد بسيار استثنا كه 

ممكن است باشد! 
موضوع ديگر در ارتباط با دفاتر پيشخوان و... 
اينكه، چنين رويكــردى در اجراى يك اصل 
قانونى دربرگيرنده نكات مثبت و ســازنده و 
تأثيرگذار فراوان در راســتاى خدمات رســانى 
روان و بــه روز هم مى تواند باشــد وليكن اين 
قانون در عمل با نارســايى هاى زيادى همراه 
اســت كه خوبى هاى آن را تحت شــعاع قرار 
مى دهد. بدون شك بسيارى از اين دفاتر نه تنها 
ســوددهى ندارند، زيان ده هم هستند كه عمده 
اين مشكل ناشــى از زاويه نگاه مردم مى باشد 
كه شــايد از شــكل و شــمايل خدمات دهى 
چنيــن دفاتر رضايــت كامل ندارنــد. اغلب 
دفاتر پيشــخوان و كارگزارى ها به اين دليل كه 
مكان يابى مناســبى ندارند و از ساختمان هاى 
اســتيجارى اســتفاده مى كنند، ناگزير و براى 
صرفه جويى از مبلمان مناسب و درخور انتظار 
مراجعه كننــدگان محرومند و فضاى اغلب اين 
دفاتر آنقدر كوچك و تنگ و باريك اســت كه 
در مواقع شلوغى و مراجعه زياد مردم به مشكل 
و اعتراض ارباب رجوع مى خورند و گاهى نيز 
از پرســنل كافى و پاسخگو به مراجعه كنندگان 
دريــغ مى ورزند كه اين نقيصه نيز از ضرورت 
صرفه جويــى اجبارى در هزينه كردها ناشــى 

مى شود.

اقتصـاداقتصـاد

خبـر

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

خبر

چرا ريال در هر بحرانى 
با ريزش مواجه مى شود؟

 در روزهاى اخير نوسانات بازار ارز بار ديگر تشديد شده و ارزش 
ريال در برابر دالر آمريكا به پايين ترين ســطح ثبت شده خود رسيده 
است. اگرچه درباره چرايى اين اتفاق، نظرات مختلفى بين اقتصاددانان 
وجود دارد اما پرســش اصلى تر اين است كه چرا ارزش پول ملى در 
بحران ها دچار ريزش مى شــود و براى پرهيز از تكرار اين اتفاق چه 

مى توان كرد!
در رابطه با وقايع اخير، اســتيو هانكه- استاد اقتصاد كاربردى دانشگاه 
جــان هاپكينز در بالتيمور آمريكا و يكى از متخصصان مطرح جهانى 
در حوزه هيأت هاى ارزى (نهادى كه وظيفه حفظ برابرى ارزش پول 
ملى در برابــر ديگر ارزها را بر عهده دارد) اظهــار كرد: دليل اصلى 
عملكرد ضعيف ريال را مى توان در قابل اتكا نبودن آن جســت وجو 
كرد؛ بنابراين وقتى مردم احســاس كنند كه ممكن است شرايط به هر 
دليلى بد شود، ترجيح مى دهند تا ريال در اختيار خود را به دالر و طال 
تبديل كنند. استيو هانكه معتقد است تا زمانى كه يك هيأت ارزى در 

ايران تشكيل نشود، بى ثباتى در پول ايران ادامه خواهد داشت.
 اين روند تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟

اين عضو انديشكده «كاتو» معتقد است كه با توجه به كاهش تدريجى 
قدرت خريد ايرانيان در سال هاى اخير، نمى توان با قطعيت پييش بينى 
كرد كه روند كاهش ارزش ريال تا كجا ادامه داشته باشد و تغيير ايجاد 

آن بستگى به وقايع متعددى دارد.
به گزارش خبر آنالين در ســال هاى اخير، كشــورهاى عربى حاشيه 
خليج فارس نظير امارات و عربستان، ارزش پول ملى خود را از طريق 
قرارداد با بانك مركزى آمريكا به دالر پيوند زده اند و همين مســأله به 
آن ها كمك كرده اســت تا در شرايط بحرانى نظير آنچه درحال حاضر 
به دليل شيوع ويروس كرونا شاهدش هستيم، حدى از آرامش و ثبات 
را در بازارهاى ارز خود تجربه كنند. با اين حال به گفته هانكه، پول هاى 

ملى اين 2 كشور را نيز نمى توان ارزهاى مطمئن به حساب آورد.
 چگونه مى توان به ارزى مطمئن رسيد؟

به گفته اين اســتاد اقتصاد كاربردى، ايجاد يك هيأت ارزى مى تواند 
راهكارى براى رسيدن به يك ارز مطمئن باشد. با توجه به تحريم هاى 
دالرى آمريكا عليه ايران، طال مى تواند بهترين پشتوانه براى اين هيأت 
ارزى باشد كه درصورت استقرار موفقيت آميز آن مى توان اميدوار بود 

ريال پولى قابل اتكا به خوبى طال شود.

واردات عطر هم ممنوع شد
 دپوى 200 كانتينر محصول 

آرايشى و بهداشتى در گمرك واقعيت دارد؟

90 درصد عطر موجود در بازار از طريق واردات تأمين مى شــد و 
حاال وضعيت اين كاال هم همانند ساير محصوالت آرايشى بهداشتى 

مى شود كه با ممنوعيت واردات، قاچاق آنها افزايش يافته است.
نايب رئيس انجمن واردكنندگان فرآورده هاى بهداشــتى، آرايشــى و 
عطريات ايران با اشــاره به ممنوعيت واردات فرآورده هاى آرايشى و 
بهداشــتى از سال گذشته، اظهار كرد: بيش از يك سال است كه 200

كانتينر محصول آرايشى و بهداشتى در گمرك ها دپو شده و با وجود 
اينكه ثبت سفارش پيش از ممنوعيت واردات انجام شده و پول آن هم 
از ســوى بازرگانان پرداخت شــده، اقدامى در اين زمينه انجام نشده 

است.
  محمدرضا بحيرايى، ارزش متوسط هر يك از كانتينرها را حدود 500

هزار دالر عنوان كرد و گفت: تاكنون نصف عمر اين محصوالت رفته، 
اما بايد به اين نكته توجه شود كه اين كاالها در اصل منابع ارزى است 

كه تلف مى شود و اين اقدامات به مثابه خودتحريمى است.
وى كل بازار محصوالت آرايشى و بهداشتى ايران معادل 250 تا 300

يورو بوده، اما با افزايش قيمت هاى اخير و كاهش تقاضا در پى آن، اين 
بازار درحال حاضر به 150 ميليون يورو ارز نياز دارد.

بحيرايــى افزود: به عبــارت ديگر بــا افزايش نرخ تــورم تقاضاى 
محصوالت آرايشــى و بهداشــتى كاهش يافته، اما اگر كاال در بازار 
باشــد حداقل به صورت قاچاق وارد كشــور نمى شود. كاالى قاچاق 
ممكن است قالبى باشد، در شرايط بهداشتى نگهدارى نشود و تاريخ 
انقضاى آن نزديك باشد و در نتيجه به سالمت مصرف كنندگان صدمه 
بزند. عالوه بــر اين با واردات اين كاالها هيچ درآمدى نصيب دولت 
نمى شــود و حتى مصرف محصوالت يا كمبود آن ها گاهى مشكالتى 

ايجاد مى كند كه در پى آن مصرف دارو افزايش پيدا مى كند.
بحيرايى در گفت وگو با ايســنا و با بيان اينكه رســالت محصوالت 
آرايشى و بهداشتى در بيشتر موارد پيشگيرى از درمان است، تصريح 
كرد: براى مثال كرم ضدآفتاب موجب جلوگيرى از ســرطان مى شود. 
همچنين برخــى كرم ها كه براى كاور كردن لــك و پيس صورت و 
جلوگيرى از پيشــروى آن استفاده مى شــود مى تواند موجب افزايش 

اعتماد به نفس و جلوگيرى از افسردگى افراد شود.
وى  اظهــار كرد: در اين فرايند قــرار بود ابتدا كاالها به صورت بالك 
و ســپس فرمول آن ها وارد كشور شود. به همين دليل شركتى هم در 
قشــم با اســتانداردهاى اتحاديه اروپا راه اندازى شد، اما پس از انجام 
واردات بالــك، محصوالت در گمرك ها متوقف شــد و اجازه ورود 
آن ها به كشــور داده نشــد كه در نتيجه آن 2 هزار پرسنل كارخانه به 

400 نفر كاهش يافت.

رقم وام وديعه مستأجران اعالم شود
مالكان اجاره را باال مى برند

 برخى مالكان منتظرند رقم وام وديعه مستأجران اعالم شود تا همان 
رقم را روى اجاره بها بكشند.

وزير راه و شهرسازى در حاشيه مراسم افتتاح مركز جهادى پيشرفت 
در جمع خبرنگاران درباره بازار مســكن گفت: بخشى از واحدهاى 
مسكن مهر شــهر جديد پرديس ديرتر از ساير پروژه ها آغاز شد كه 
دليل آن، برخى مشــكالت قضايى و حقوقى اين پروژه ها بوده است 
كه ســبب شد تا ساخت آنها ديرتر از ساير پروژه هاى مسكن مهر اين 

شهر جديد آغاز شود.
محمد اســالمى اظهار كرد: طبيعى اســت واحدهايى كه ديرتر آغاز 
شده اند، ديرتر هم به اتمام مى رسند ولى سالجارى به اتمام برسد، هيچ 
مسكن مهرى نيمه تمام نيســت مگر آن دسته از پروژه هايى كه پرونده 
آنها در دادگاه اســت و هيچ ارتباطى هم با وزارت راه و شهرســازى 

ندارد.
به گزارش خبر آنالين وى دربــاره 20 ميليون تومانى كه در پرديس 
از مالكان دريافت مى شود نيز گفت: اين مبلغ، مصوبه شوراى مسكن 

استان تهران است و بايد بررسى شود كه منشأ آن چه بوده است.
وى در پاسخ به پرسشــى درباره اينكه آيا رقم 50 ميليون تومانى وام 
وديعه مســتأجران صحت دارد يا خير؟ اظهار كــرد: نمى توانيم اين 
رقم را رســانه اى كنيم؛ چون قيمت ها بــا ذكر اين ارقام باال مى رود و 
مردم گرفتار مى شــوند؛ ما هر پيشنهادى داده ايم، در راستاى كمك به 
مستأجران است؛ اما اگر هر رقمى براى اين وام اعالم كنيم، مالكان هم 
همان رقم را روى اجاره بها مى كشند ولى در همين حد و حدود است.
اســالمى درباره اينكه چرا در ســامانه امالك و اســكان كشور هيچ 
اطالعاتى بارگذارى نشده، گفت: اين حرف را بايد به متصدى سامانه 

بگوييد.

نرخ جديد سود بانكى تصويب شد
 سقف جديد نرخ سود على الحساب ســپرده هاى سرمايه گذارى 

بانكى از سوى شوراى پول و اعتبار تعيين شد.
شــوراى پول و اعتبار در هزار و دويست  و نود و هفتمين جلسه خود 
(24 تيرماه 99)  به رياســت عبدالناصر همتى و در راستاى دستيابى به 
هدف حفظ ارزش پول ملى با پيشنهاد بانك مركزى جمهورى اسالمى 

ايران درباره افزايش تنوع سپرده هاى بانكى موافقت كرد.
به گزارش خبرآنالين و به نقل از بانك مركزى، عالوه بر اين، شوراى 
پول و اعتبار سقف نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى 

را به شرح زير تعيين كرد:
■ سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت عادى: 10 درصد 

■  سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه 3 ماهه: 12 درصد 
■ سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه 6 ماهه: 14 درصد 

■ سپرده سرمايه گذارى با سررسيد يك سال: 16 درصد
■ سپرده سرمايه گذارى با سررسيد 2 سال: 18 درصد

رشد 72 درصدى خريد و فروش مرسوالت اينترنتى 
در همدان

 با توجه به شــيوع كرونا در بخش خريد و فروش مرسوالت اينترنتى 72 درصد رشد 
داشته است.

مديركل پست استان همدان گفت: در پى شيوع ويروس كرونا و پويش «در خانه بمانيم» 
رويكرد و اســتقبال عموم مردم به خريد اينترنتى بيشــتر شده و اين امر موجب شده اين 

روزها در اداره پست همدان بسته هايى بيشتر از حد معمول داشته باشيم.
محمد اميدى با اشــاره به رشــد 58 درصدى بســته ها و امانات در حدود 4 ماهه ابتداى 

ســالجارى افزود: با بسيج تمام كاركنان، به ويژه پستچى ها كه در خط مقدم خدمت رسانى 
قرار دارند، سعى شده مرسوالت پس از ضدعفونى در سريع ترين زمان ممكن به گيرندگان 

تحويل داده شود.
اميدى افزود: در 3 ماهه نخست سال كل مرسوالت جابه جا شده در پست استان همدان، 
بالغ بر يك ميليون و 320 هزار فقره بوده كه خوشتبختانه پست به خوبى از عهده مسئوليت 

خود برآمده است.
وى با اشــاره به اينكه در اين ايام شــاهد رشد 69 درصدى فروشگاه هاى اينترنتى بوديم، 
تصريح كرد: تعداد فروشگاه ها از 42 فروشگاه اينترنتى طرف قرارداد با شركت ملى پست 

در استان به 65 فروشگاه اينترنتى ارتقا يافته است.

اميدى خاطرنشان كرد: بيش از 105 هزار مرسوله خريد و فروش اينترنتى در استان داشتيم 
كه از رشد 72 درصدى برخوردار بوده است.

مديــركل پســت اســتان همــدان در گفت وگــو بــا فــارس و بــا اشــاره بــه تهيــه اقــالم 
ــا،  ــب باجه ه ــور مرت ــه به ط ــرد: روزان ــان ك ــان بي ــراى كاركن ــتى ب ــوازم بهداش و ل
ــتان  ــادالت پســت اس ــه و مب ــتى و بخــش تجزي ــوالت پس ــل مرس ــاى حم خودروه

ــوند. ــى مى ش ــى و گندزداي ضدعفون
وى يادآور شــد: تمام ادارات و دفاتر پســتى از ســاعت 7:30 تا 14:30 آماده فعاليت و 
ارائه خدمت به مردم اســتان هستند اما دفتر پستى بوعلى همدان تا ساعت 18 در خدمت 

شهروندان است.

 كشــمش پيشتاز صادرات اســتان همدان، 
چندى است با مشكالت جديدى دست و پنجه 
نرم مى كند و در ميدان صــادرات، در جدال با 
قوانين دست و پا گيرى است كه ضرب آهنگ 
تجارت اين محصول اســتراتژيك را ُكند كرده 

است.
از موانع و مشــكالت ريز و درشتى كه همواره 
در مسير صادرات اين گونه محصوالت غيرنفتى 
قرار دارد، اگر بگذريم، ســال 97 بانك مركزى 
بــا راه اندازى نظام يكپارچــه معالمالت ارزى 
يا همان «ســامانه نيما» مانع بزرگى روبه روى 
صــادرات اين محصوالت از جمله كشــمش 
ايجاد كرد كه صادركنندگان را مكلف كرد ارز 
حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادى 

كشور بازگردانند.
از آنجا كه كوچك بودن بســيارى از واحدهاى 
صادركننده همچون واحدهاى فرآورى كشمش 
در مالير و گاه ناآشنا بودن برخى از اين واحدها 
با مقررات ارزى و امكان پذير نبودن تطبيق سريع 
روابط تجارى خود با آئين نامه ها به ويژه در سال 
97، امــكان برگشــت ارز را به داخل كشــور 
ندارند و بيشــتر معامالت آنها با ريال و البته با 
كشورهاى همسايه انجام مى شود، مشكلى كه 
كارشناســان و فعاالن اين حوزه را برآن داشت 
تا حدود ده تا 12 دليل اساســى و مهم را براى 
ناكامى صادركنندگان بخش كشاورزى از جمله 
كشــمش را در انجام تعهد ارزى عنوان كنند و 

خواستار معافيت اين بخش از بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به كشور شدند.

در اين راستا پيگيرى ها و رايزنى هاى مستمرى 
از ســوى نمايندگان مردم ماليــر در مجلس 
شــوراى اسالمى و ديگر نمايندگان مجلس در 
استان هاى كشمش خيز كشور و مسئوالن مرتبط 
و صادركننــدگان اين حوزه انجام شــد و در 
نهايت مطابق با تبصره 6 قانون بودجه سال 99

كل كشور، صادرات بخش كشاورزى و خدمات 
فنى و مهندسى از رفع تعهد ارزى معاف شدند، 
خبرى خوش بــراى توليــد و صادركنندگان 
كشمش كه در انتظار تحقق اين وعده هستند تا 
بتوانند به طور عينى امسال جهش را در توليد و 

صادرات محصول خود ببينند.
اما رئيس انجمن توليد و صادركنندگان كشمش 
مالير نگران اســت در مسير اجراى اين قانون 
مشــكل جديــدى به وجود بيايد و كشــمش 
به راحتى نتواند مســير صادرات خود را آن هم 

در بحران كرونا طى كند.
 تعهد ارزى و كرونا

 چالش پيش روى كشمش
رئيس انجمن توليد و صادركنندگان كشــمش 
مالير تعهد ارزى را چالشى در مسير صادرات 
كشمش دانســت و اظهار كرد: از سال 97 كه 
تعهد ارزى توســط بانك مركزى مطرح شد، 
ما مخالف اجراى اين طــرح بوديم و ده دليل 
منطقى، قانونى و حقوقى براى اجرا نشدن اين 

طرح عنوان كرديم.
منوچهر رضايى با بيان اينكه بارها اين مشكل را 
با استاندار همدان، نمايندگان مجلس، فرماندار 
ويژه مالير و ديگر مســئوالن مرتبط استانى و 
كشــورى مطرح و پيگيرى هايــى نيز از طريق 
آنها انجام و مكاتبات و درخواســت هايى نيز با 
تهران صورت گرفت، ادامه داد: در نهايت بخش 
كشاورزى كه كشمش نيز شــامل آن است، از 
شمول برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون 

بودجه 99 مستثنى شد.
وى تأكيــد كرد: با وجود اين بــراى صادرات 
كشمش در ســالجارى مشــكلى نداريم، اگر 
مشــكل جديدى در اين زمينه ايجاد نشود، اما 
براى سال 97 و 98 همچنان مشكل وجود دارد 
و صادركنندگان كشمش متعهد به بازگشت ارز 

حاصل از صادرات خود هستند.
وى برگشــت ارز حاصل از صــادرات و تعهد 
ارزى را تنها در توان شركت ها و صادركنندگان 
بزرگ دانست و افزود: توليدكننده اى كه در مالير 
مثال صد تُن صادرات دارد، امكان برگشت ارز 
را ندارد، درحالى كه براى برگشــت ارز حاصل 
از صادرات ســال 97 و 98 هنوز هيچ تصميمى 
اتخــاذ نشــده اســت.  وى خاطرنشــان كرد: 
درحال حاضر بيش از ده هزار تُن كشــمش در 
كشور موجود است كه فروش نرفته و تنها 2 ماه 

براى فروش اين ميزان محصول فرصت داريم.
رضايى ادامه داد: بروز مشكل به فروش نرفتن 

بيش از ده هزار تُن كشمش در كل كشور ناشى 
از فشــارهاى تعهد ارزى و البته شيوع ويروس 
كرونا است، اين درحاليست كه امسال 1/5 برابر 
پارسال افزايش محصول كشــمش داريم و با 
اين شــرايط اگر اين ميزان محصول به فروش 
نرسد و صادر نشود، ضمن از بين رفتن اشتغال، 

محصول روى دست باغدار مى ماند.
وى بــا يادآورى ايــن نكته كه برگشــت ارز 
به صورت دالر و يورو توســط صادركنندگان 
كشــمش امكان پذير نيســت، تأكيد كرد: اين 
درحاليست كه برگشت ريال به كشور مى تواند 
موجب رونق چرخه اقتصادى كشــور شود و 
بدون شك توسعه صادرات مستلزم مشوق هاى 

صادراتى است.
به گزارش ايرنا، رضايى با تأكيد بر اينكه بستر 
بايد به گونه اى فراهم شود كه بازار كار خودش 
را انجام دهد، زيرا خريد اين حجم از محصول 
كشــمش در توان دولت نيســت، افزود: يك 
صادركننده كشــمش بايد طبــق روال معمول 
كشــمش را از باغدار بخرد و پس از فرآورى 

آن را صادر كند.
رضايى يادآور شــد: درحال حاضر بيشــترين 
مبادالت ما با كشورهاى همسايه به ويژه عراق 
به عنوان يكى از بازارهاى اصلى ما است كه همه 
اين مبادالت با ريال انجام مى شــود و دالر در 

مبادالت مان نداريم.
وى همچنين به مشــكالت ساختارى و بنيادى 
فرآورى محصول كشــمش در اين شهرستان 
اشــاره و بيان كرد: اين مشــكالت از سال هاى 
گذشــته بــوده و همچنان هســت و با وجود 
پيگيرى هــا و مكاتبات فــراوان، وزارت جهاد 
كشــاورزى هنوز نتوانســته اين مشــكالت 

ساختارى باغداران را رفع كند.
رضايى تأمين ملزومــات تغيير كيفى و بنيادى 
در فــرآورى كشــمش از باغدار تــا كارخانه، 
تهيه زيراندازهاى مناســب براى خشك كردن 
محصول، انباردارى و آمــوزش باغداران را از 
جمله اين مشكالت ســاختارى عنوان كرد و 
گفت: تهيه زيرانداز براى اينكه محصول كشمش 
هيچ ارتباطى با خاك نداشته باشد، براى باغدار 
بسيار مهم است كه البته از نظر قيمتى نيز ارزان 
است. به گفته رضايى هم اكنون بيش از 50 واحد 
فرآورى كشمش در شهرستان ماليروجود دارد 

كه 30 واحد آنها فعال است.
طبق گزارش گمرك مالير، ســال گذشــته 25
ميليون و 500 هزار دالر انواع كشمش انگورى، 
تيزابى و آفتابى از گمرك اين شهرستان به حدود 
27 كشــور جهان صادر شد كه نسبت به مدت 
مشابه ســال 97، از نظر دالرى 18 درصد و از 
نظر وزنى 12 درصد رشد داشته و از نظر ارزش 

ريالى شدى 115 درصدى را داشته است.
الزم به ذكر است 28 درصد صادرات كشمش 

ايران متعلق به شهرستان مالير است.

كشمش همچنان 
در تِب معافيت تعهد ارزى

نفت سنگين ايران گرانتر شددستورالعمل هاى جديد ادارى مشغله اجبارى براى مردم است

 گزارش ماهانه اوپك نشــان داد قيمت نفت ســنگين ايران در ماه 
ميالدى گذشــته 12 دالر و 71 سنت معادل 54 درصد افزايش نسبت 

به ماه مه داشت.
قيمت نفت ســنگين ايران در ماه ژوئن به 36 دالر و 26 سنت در هر 
بشــكه رسيد كه 12 دالر و 71 ســنت معادل 54 درصد در مقايسه با 

قيمت 23 دالر و 55 سنت در ماه مه افزايش داشت.
ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از ابتداى سال 2020 تاكنون 37 دالر 
و 68 ســنت در هر بشكه در مقايسه با 63 دالر و 24 سنت در مدت 

مشابه سال گذشته بوده است.
ارزش ســبد نفتى اوپك در ژوئن به 37 دالر و 5 سنت در هر بشكه 
رســيد كه 11 دالر و 88 ســنت معادل 47/2 درصد نسبت به ماه مه 
افزايش داشت. ارزش سبد نفتى اوپك در ژوئن براى دومين ماه متوالى 
رشــد كرد كه اين رشد تحت تأثير افزايش چشمگير ارزش گريدهاى 
نفتى زيرمجموعه اش به ويژه گريدهاى نفتى شــيرين سبك روى داد 
و براى نخســتين بار از فوريه اين سبد به باالى 37 دالر در هر بشكه 

رسيد.
ميانگين ارزش ســبد نفتى اوپك از ابتداى سال 2020 تاكنون 39 دالر 
و 20 سنت بوده كه در مقايسه با 65 دالر و 48 سنت در مدت مشابه 

سال گذشته كاهش بيش از 40 درصدى را نشان مى دهد.
به گزارش ايسنا و طبق گزارش منابع ثانويه، توليد نفت اوپك متشكل 
از 13 كشــور در ژوئن به 22/27 ميليون بشكه در روز رسيد كه 1/89
ميليون بشكه در روز در مقايســه با ماه مه كاهش داشت. توليد نفت 
عمدتا در عربستان ســعودى، عراق، ونزوئال، امارات متحده عربى و 
كويت كاهش پيدا كرد و در مقابل، در گينه اســتوايى و ليبى افزايش 

داشت.
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

برنامه هفته 25 ليگ برتر فوتبال اعالم شد
 از سوى ســازمان ليگ و كميته داوران فدراسيون فوتبال برنامه و 
اسامى داوران قضاوت كننده در ديدارهاى هفته 25 ليگ برتر اعالم شد.

برنامه مسابقات به شرح زير است:
*پنجشنبه 26 تيرماه

ذوب آهن اصفهان ..................................................  ماشين سازى تبريز
داوران: محمدحسين ترابيان، على اكبر نورى و محسن بابايى 

.................................................................. فوالد خوزستان پرسپوليس 
داوران: بيژن حيدرى، سعيد على نژاديان و مهدى الوندى 

*جمعه 27 تيرماه
تراكتورسازى تبريز .............................................  فوالد مباركه سپاهان

داوران: محمدحسين زاهدى فرد، آرمان اسعدى و على احمدى 
پارس جنوبى جم ..................................................  شهرخودرو مشهد

داوران: سعيد رحيمى مقدم، عليرضا ايلدروم و رضا حيدرى 
گل گهر سيرجان ...........................................  شاهين شهردارى بوشهر

داوران: حميد حاج ملك، حسن يوسفى و مهدى سيفى 
........................................................  استقالل تهران صنعت نفت آبادان 

داوران: اشكان خورشيدى، محمدجواد مداح و اميرمحمد داودزاده 
...........................................................  پيكان تهران سايپا تهران

داوران: اميرعرب براقى، يعقوب سخندان و يعقوب حجتى 
.................................................  نفت مسجد سليمان نساجى مازندران 

داوران: ياسر همرنگ، ميالد قاسمى و عليرضا طاهرخانى 

سهراب بختيارى زاده
 سرمربى شهرخودرو شد

 ســهراب بختيارى زاده بازيكن ســابق اســتقالل و پاس همدان، 
سكاندار تيم شهرخودرو مشهد شد.

به دنبال اســتعفاى سرآسيايى سرمربى شهر خودرو از هدايت اين تيم 
مشهدى و موافقت هيأت مديره باشگاه سهراب بختيارى زاده هدايت 

تيم مشهدى را پذيرفت.
چند گزينه براى هدايت شهر خودرو وجود داشت و درنهايت مسئوالن 

شهر خودرو سكان هدايت اين تيم را به بختيارى زاده سپردند.
شــهرخودرو هم اكنون در جايگاه سوم ليگ و در بين مدعيان كسب 
سهميه آسيايى قرار دارد و اميد مى رود اين مربى جنوبى بتواند سهميه 

ليگ قهرمانان را براى فوتبال دوستان مشهدى كسب كند.
هفته گذشته مجتبى سرآسيايى در پى بروز برخى اختالفات با فرهاد 
حميداوى مالك باشــگاه شهرخودرو از ســرمربيگرى شهرخودرو 

استعفا كرد.

5 ورزشگاه جام جهانى قطر آماده ميزبانى 
ليگ قهرمانان آسيا

 قطر 5 ورزشگاه جام جهانى 2022 را براى ميزبانى احتمالى اش از 
ديدارهاى تجميعى فصل جارى ليگ قهرمانان آسيا اختصاص مى دهد.
 (AFC) به گزارش روزنامه الرايه قطر، كنفدراســيون فوتبال آســيا
به زودى كشور ميزبان ديدارهاى باقيمانده مرحله گروهى تا نيمه نهايى 
را كه قرار است به صورت تجيمعى برگزار شود، انتخاب مى  كند. ديدار 
فينال اين رقابت ها نيز 5 دســامبر در يك كشــور غرب آسيا برگزار 
خواهد شــد، زيرا سال گذشــته اين ديدار به ميزبانى ژاپن در شرق 

آسيا انجام شد.
ايــن روزنامه قطرى به نقــل از يك منبع موثق در AFC نوشــت: 
پرونده ارســالى از ســوى قطر براى ميزبانــى از ديدارهاى تجميعى 
ليــگ قهرمانان با برخوردارى از قابليت هــاى ممتاز زيادى متمايز از 
ســاير درخواست دهندگان اســت. قطر در درخواست ارسالى اش به 
كنفدراســيون فوتبال آسيا 5 ورزشــگاه را براى ميزبانى از ديدارهاى 
ليگ قهرمانان اختصاص داده كه شامل الخليفه دوحه، الجنوب الوكره، 
جاســم بن حمد دوحه، البيت الخور و الريان هســتند. اين ورزشگاه ها 
AFC مجهز به سيســتم خنك كننده كه يكــى از معيارهاى كليدى

است، هســتند. همچنين مراكز تمرينى ايجاد شده براى تيم هاى ملى 
در جــام جهانى 2022 بــراى تمرينات تيم هاى ليگ قهرمانان آســيا 
درنظر گرفته شده است. كنفدراسيون فوتبال آسيا هفته گذشته تقويم 
جديد ديدارهاى باقيمانده فصل جارى ليگ قهرمانان را منتشر كرد و 
AFC .شروطى نيز براى نامزدهاى ميزبانى اين رقابت  ها تعيين شدند
با حفظ حقوق تجارى و بازاريابى ليگ قهرمانان، فروش بليت و پخش 
تلويزيونى اعالم كرده هزينه اقامت و تغذيه تيم ها بر عهده خودشــان 
است. معاينه هاى پزشكى اعضاى تيم ها و آزمايش كرونا پس از ورود 
به كشور ميزبان نيز از ديگر اقدام هاى الزمى است كه بايد انجام شود.

رئيس هيأت كبدى استان:
زيرساخت هاى مناسب

رمز موفقيت هر رشته ورزشى است
 ورزشــكاران كبودراهنگ در ســال هاى گذشته افتخارات زيادى 
براى ورزش استان و كبدى كشور آفريدند و داشتن سالن تخصصى 

و خانه كبدى حق آنان است.
رئيس هيأت كبدى اســتان در بازديد از روند عمليات اجرايى خانه 
كبدى كبودراهنگ با اشــاره به اســتعدادهاى كبدى در استان افزود: 
وجود زيرســاخت هاى مناسب ورزشى براى توسعه كبدى و معرفى 
آن امرى ضرورى است و اميدواريم با توسعه زيرساخت هاى ورزشى 

برنامه هاى بيشترى را براى رشد كبدى استان اجرا كنيم.
سيدمصطفى موسوى گفت: اميدواريم اين پروژه در اولويت دستگاه 
ورزش اســتان باشــد و تا پايان سالجارى شــاهد بهره بردارى از آن 

باشيم.
وى استانداردســازى خانه كبدى پيش از تكميل آن را بســيار مهم 
توصيف كرد و گفت: خوشــبختانه پــس از مذاكراتى كه با مديركل 
محترم ورزش و جوانان اســتان و مســئول فنى و مهندسى اداره كل 
داشتيم، مقرر شد تمام اســتانداردهاى الزم براى برگزارى اردوهاى 

تيم ملى در خانه كبدى كبودراهنگ رعايت شود.
بــه گفتــه موســوى رشــته كبــدى رشــته اى اســت كــه هــم ظرفيــت 
ــت  ــى فعالي ــد قهرمان ــم در بع ــود دارد و ه ــازى آن وج همگانى س
مى كنــد و در ســال هاى اخيــر و پــس از كســب عناويــن قهرمانــى 
ــان و  ــوى نوجوان ــتان از س ــور و اس ــطح كش ــى در س ــه خوب توج

جوانــان بــه آن شــده اســت.
وى زيرســاخت هاى ورزشى را بســيار حائز اهميت خواند و گفت 
وجود ســالن هاى تخصصى كبدى در اســتان به ما امــكان گرفتن 
ميزبانى هــاى مختلــف را مى دهد كــه در تبليغات رشــته كبدى و 

دانش افزايى ورزشكاران آن اثرگذار است.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نيــز گفت: پيمانكار جديد 
پروژه انتخاب شده است و اميدواريم هرچه سريع تر عمليات اجرايى 

تكميل پروژه آغاز شود.
فرهاد شكرى تكميل خانه كبدى كبودراهنگ را از اولويت هاى اداره 
ورزش و جوانان دانســت و گفت: اميدواريم بودجه مورد نياز پروژه 

تخصيص يابد كه تا پايان سالجارى پروژه به بهره بردارى برسد.
وى هزينــه در ورزش را نوعــى ســرمايه گذارى دانســت و كاهــش 
ــر  ــه و پ ــالمت جامع ــطح س ــش س ــى، افزاي ــيب هاى اجتماع آس
شــدن اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان را در گــرو توجــه بــه 

ورزش توصيــف كــرد.

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
تاســيس شــركت ســهامى خــاص تابــان صنعــت ســبز مليــكا درتاريــخ 1398/05/15 بــه شــماره ثبــت 840 بــه شناســه ملــى 14008524610 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كه 
خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :توليــد ، خريــد ، فــروش ، صــادرات و واردات كليــه كاالهــاى مجــاز بازرگانــى از قبيل:محصــوالت 
كشــاورزى ،زراعــى ، باغــى ، صيفيجــات ،ميــوه هــاى خشــك ، ســبزيجات خشــك ،ســبزيجات ،نهــاده هــاى كشــاورزى از قبيــل كــود ، ســم ، بــذر و مــواد بيولوژيــك مرتبــط بــا بخــش 
كشــاورزى ،ترشــيجات و شــوريجات،اخذ و اعطــاى نمايندگــى بــه اشــخاص حقيقــى و حقوقــى ،داخلــى و خارجــى ، اخــذ وام و تســهيالت از بانكهــا و شــركت درمناقصــات و مزايــده هاى 
دولتــى و خصوصــى و انعقــاد قــرار داد بــا اشــخاص حقيقــى و حقوقى،شــركت در نمايشــگاههاى داخلــى و خارجــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت 
فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان كبودرآهنــگ ، بخــش مركــزى ، دهســتان سبزدشــت ، روســتا كوريجــان، مدرســه ، خيابــان 
(اصلــى) ، كوچــه (گلخانــه) ، پــالك 0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6553145236 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10,000,000 ريــال نقــدى منقســم بــه 1000 ســهم 10,000 
ريالــى تعــداد 1,000 ســهم آن بــا نــام عــادى مبلــغ 3,500,000 ريــال توســط موسســين طــى گواهــى بانكــى شــماره 465806/221 مــورخ 1398/04/15  نــزد بانــك رفــاه كارگــران شــعبه 
مركــزى همــدان بــا كــد 221 پرداخــت گرديــده اســت والباقــى در تعهــد صاحبــان ســهام مــى باشــد اعضــا هيئــت مديــره خانــم مرضيــه ابراهيمــى بــه شــماره ملــى 0491859422 و 
بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال آقــاى قاســم ابراهيمــى بــه شــماره ملــى 0493481842 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال خانــم بهــاره 
نــادرى بــه شــماره ملــى 3875560116 و بــه ســمت عضــو هيئــت مديــره بــه مــدت 2 ســال و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 2 ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اســناد تعهــدآور 
و اوراق بهــادار از قبيــل چــك و ســفته و بــروات و قراردادهــا و عقــود اســالمى و نامــه هــاى عــادى و مكاتبــات ادارى بــا امضــا منفــرد مديــر عامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى 
باشــد . اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه بازرســان آقــاى حميدرضــا نادعليئــى بــه شــماره ملــى 0493356460 بــه ســمت بــازرس علــى البــدل بــه مــدت يــك ســال مالــى 
آقــاى عليرضــا جــوادى شــعار بــه شــماره ملــى 3874493717 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مــدت يــك ســال مالــى روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى 

شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد. 
(916115) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ

آگهي حصر وراثت
خانــم بلبــل امزاجــردى داراى شــماره شناســنامه  5452 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 245/99ش112ح از اي ــه كالس ب
ــماره  ــه ش ــد امزاجــردى ب ــادروان محم ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
شناســنامه861 در تاريــخ 99/03/06 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى 

ــه: ــى منحصــر اســت ب ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث گفت
 1- بلبل امزاجردى فرزند محمد به شماره شناسنامه 5452 فرزند متوفى

ــد  ــنامه 7549 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــردى فرزن ــى امزاج 2-چين
ــى متوف

ــد  ــنامه 6437 فرزن ــه شــماره شناس ــد ب ــد محم  3-ســكينه امزاجــردى فرزن
متوفــى

ــد  ــنامه 6724  فرزن ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد محم ــردى فرزن ــه امزاج 4-رقي
ــى. متوف

ــت  ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــا انجــام تشــريفات مقدمات  اينــك ب
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد 
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــك م ــرف ي ــي ظ ــخ نشــر نخســتين آگه او باشــد از تاري

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف207)
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آگهى دعوت از مجاورين 
چــون خانــم معصومــه ســعيدى مالــك ششــدانگ پــالك 3711 اصلــى بخــش 
ــد تقاضــاى صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از ايــن اداره  يــك نهاون
نمــوده اســت ومتقاضــى مدعــى مــى باشــد كــه مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى 

پــالك مذكــور را نمــى شناســد و دسترســى بــه مالكيــن نــدارد.
ــوص  ــى در خص ــاى ثبت ــنامه ه ــه بخش ــد 914 مجموع ــتناد ك ــه اس ــذا ب  ل
ــن  ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس ــاحت دار ك ــالع و مس ــول اض ــن ط تعيي
ــه  ــه كلي ــرا ب ــمى الزم االج ــناد رس ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام م
ــنبه  ــه در روز دوش ــردد ك ــالغ مى گ ــر اب ــوق الذك ــالك ف ــاور پ ــن مج مالكي
ــع در  ــك واق ــوع مل ــل وق ــح در مح ــاعت9:00 صب ــورخ 1399/06/17 س م
ــت  ــى اس ــد بديه ــور يابن ــن حض ــوى متي ــش ك ــاى جواديه،نب نهاوند،انته
ــات  ــام عملي ــع از انج ــاعى مان ــن مش ــن و مالكي ــور  مجاوري ــدم حض ع
ــه آگهــى مجــدد باشــد در هميــن  ــاز ب نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه ني

روزنامــه درج مى گــردد.
(م الف 613)

جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

پرسپوليس، تيم مورد عالقه بيژن حيدرى
 بيژن حيدرى براى پنجمين بار در اين فصل براى پرسپوليس سوت خواهد زد.

تيم فوتبال پرســپوليس در چارچوب هفته بيست وپنجم رقابت هاى ليگ برتر بايد امروز 
پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادى از تيم فوالد خوزستان پذيرايى كند كه با انتخاب كميته 

داوران، بيژن حيدرى به عنوان داور اين مسابقه حساس را قضاوت خواهد كرد.
قرار اســت بيژن حيدرى داور خوب همدانى بــراى پنجمين بار در اين فصل ديدارهاى 
پرسپوليس را سوت بزند تا از اين حيث ركورددار باشد. حيدرى در 4 ديدار پيشين 2 برد، 

يك تساوى و يك باخت را براى سرخپوشان تهرانى به ارمغان آورده است.

وى تاكنون در ليگ نوزدهم ديدارهاى پرســپوليس برابر تراكتور تبريز، شــاهين بوشهر، 
ذوب آهن اصفهان و دربى تهران مقابل استقالل را قضاوت كرده است.

براى اين داور خوب همدانى آرزوى موفقيت داريم.
در اين بازى سعيد على نژاديان و مهدى الوندى، بيژن حيدرى را به عنوان كمك همراهى 
مى كنند. الوندى نيز از داوران باتجربه همدان اســت. اين بازى امروز در ورزشگاه بزرگ 

آزادى برگزار مى شود.
همچنيــن ديدار 2 تيم اســتقالل و صنعت نفت آبادان را اشــكان خورشــيدى به همراه 
محمدجــواد مداح و اميرمحمد داودزاده ســوت خواهند زد. ايــن ديدار روز جمعه در 

ورزشگاه تختى آبادان برگزار خواهد شد.

آگهي حصر وراثت
آقــاى اميــد اصغــرى داراى شــماره شناســنامه 261 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه 248/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان قنبرعلــى اصغــرى بــه شــماره شناســنامه  
ــه  ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 94/07/25 در اقامت 10111 در تاري
ــد  ــرى فرزن ــد اصغ ــه: 1-امي ــر اســت ب ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
ــم  ــى، 2-رحي ــد متوف ــنامه261 فرزن ــماره شناس ــد1366 ش ــى متول قنبرعل
اصغــرى فرزنــد قنبرعلــى متولــد1342 شــماره شناســنامه15 فرزنــد متوفــى، 
3-فريــدون اصغــرى فرزنــد قنبرعلــى متولــد1345 شــماره شناســنامه1875 
ــماره  ــد 1354 ش ــى متول ــد قنبرعل ــرى فرزن ــم اصغ ــى، 4-كري ــد متوف فرزن
شناســنامه18 فرزنــد متوفــى، 5-فاطمــه اصغــرى فرزنــد قنبرعلــى متولد1349 
شــماره شناســنامه7372 فرزنــد متوفــى، 6-مرضيــه اصغــرى فرزنــد قنبرعلى 
متولــد1359 شــماره شناســنامه2565 فرزنــد متوفــى، 7-اكــرم اصغــرى فرزند 
ــرى  ــى، 8-مه ــد متوف ــنامه7371 فرزن ــماره شناس ــد1348 ش ــى متول قنبرعل
اصغــرى فرزنــد قنبرعلــى متولــد1364 شــماره شناســنامه25 فرزنــد متوفــى، 
ــنامه1272  ــماره شناس ــد1322 ش ــى متول ــد لطفعل ــى فرزن ــوره عظيم 9-منص
همســر متوفيــد اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 209)
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 ورزش بانوان اســتان همدان در سال هاى 
اخير با برنامه ريزى اصولى و رويكرد حمايتى 
مســئوالن روند روبه رشدى را سپرى كرده و 

اكنون سوار بر موج موفقيت پيش مى رود.
از واگذارى مسئوليت به بانوان در عرصه هاى 
مديريتــى گرفته تــا ايجاد زيرســاخت هاى 
مناســب براى فعاليت اين قشر و طرح هاى 
مختلف در راستاى توســعه ورزش در ابعاد 
همگانى و قهرمانى مؤيــد توانمندى آنها در 

مسير افتخارآفرينى است.
اگرچــه ورزش بانــوان همــدان در عرصه 
قهرمانى افــت و خيز داشــته و اكنون براى 
كســب ســهميه المپيك در تالش است اما 
به لحــاظ جمعيتــى، ايجاد زيرســاخت ها و 
برقرارى نظم ورزش در بين خانواده، شــاهد 

دستاوردهاى موفقى بوده ايم.
اجــراى طرح هاى تأثيرگــذار در روند رو به 
رشــد ورزش در بانوان از جمله پارك گام، 
جشــنواره فراغت بانوان با ورزش، سنجش 
ســاختار قامت زنان روســتايى، جشــنواره 
فرهنگى ورزشى پيراميدها (دختران خورشيد 
ويــژه زير 16 ســال) و جشــنواره فرهنگى 
ورزشــى «دا» براى افزايش مشــاركت زنان 
ورزشى  فرهنگى و  فعاليت هاى  در  روستايى 
براى نخســتين بار در تاريــخ ورزش همدان 

برگزار شد.
همچنين برگزارى جام نشــاط و تندرستى در 
راستاى مشــاركت همه جانبه زنان به صورت 
تيم منتخب بستگان و فاميل ها و اجراى طرح 
پارك گام جزو برنامه هاى ملى بود كه همدان 
توانست در اجراى اين طرح ها جزو بهترين ها 

قرار بگيرد.
در واقــع اين طرح هــاى ملى كه دســتاورد 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفته در 7 ســال 
اخير است، زمينه فعاليت بانوان روستانشين و 

شهرنشين در هر سنى را مهيا ساخت.
آمــار  تــا  شــد  ســبب  طرح هــا  هميــن 
جمعيتــى حضــور بانــوان در عرصه هــاى 
مختلــف ورزشــى به ويــژه همگانــى افزايــش 
ــه  ــى ك ــا جاي ــد ت ــته باش ــمگيرى داش چش
ــازمان يافته  ــكار س ــزار ورزش ــروز از 85 ه ام
ــان ســهم 30 هــزار نفــرى را  ايــن اســتان، زن

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
همچنين در اين سال ها تعداد رشته هاى فعال 

بانوان افزايش چشمگيرى يافت به گونه اى كه 
هم اكنون هم پا با مردان در 50 رشته ورزشى 

فعاليت دارند.
با اجراى جشــنواره فرهنگى ورزشى فراغت 
بانوان بــا ورزش، پاى زنان خانه دار اســتان 

همدان به فعاليت هاى ورزشى باز شد.
فضاى محــدود در آپارتمان هــا و تمايل به 
زندگى ماشــينى سبب شــده تا بانوان بيشتر 
در معرض بيمارى هايى نظير چاقى، آرتروز، 
پوكى اســتخوان و ســاير عوارض ناشى از 

كم تحركى قرار بگيرند.
از سوى ديگر، زنان به داليل مختلف، از جمله 
مســائل فرهنگى، محدويت هاى ساختارى و 
مديريتــى، محدوديت هاى مالى و امكاناتى و 
محدوديت هــاى انســانى و تخصصى، كمتر 

تمايل دارند به ورزش بپردازند.
بر اســاس آمارهاى موجود 388 هزار و 134
بانوى ورزشــكار در ســطح اســتان همدان 
به صــورت همگانى فعاليت ورزشــى دارند 
و البتــه از ايــن تعداد 30 هزار تــن تاكنون 

سازماندهى شده اند.
مســئول هماهنگى امــور بانــوان اداره كل 
ورزش و جوانان همدان در اين باره ميگويد: 
برنامه نشاط و تندرستى خانواده ها، جشنواره 
فرهنگى ورزشى فراغت بانوان با ورزش ويژه 
زنان خانه دار و پارك گام از طرح هاى بسيار 
مهم و تأثيرگذار در كشــور است كه همدان 
را در ارتقاى سطح ورزش زنان پيشرو كرده 

است.
معصومه پيردهقان اجراى طرح ملى سنجش 
ساختار قامتى زنان و دختران روستايى، انجام 
طرح فعاليت هاى تطبيقى، برگزارى جشنواره 
فرهنگى ورزشى دا و نيز جشنواره پيراميد را 

از ديگر فعاليت هاى انجام شــده در سال هاى 
اخير براى بانوان اين استان عنوان كرد.

وى بيان كرد: جشــنواره فرهنگى ورزشــى 
فراغت بانوان بــا ورزش ويژه زنان خانهدار 
فضاى پرنشاطى را براى آنها در كنار يكديگر 
مهيا ساخته و امكان فعاليت بيشتر در عرصه 

كشورى را نيز فراهم كرده است.
بانوان ورزشــكار همدانى عــالوه بر حضور 
پرشــمار در ورزش هاى همگانى، در بخش 
قهرمانى نيز ســير صعــودى در مدال آورى 

داشته اند.
پيشــرفت و موفقيــت بانــوان ورزشــكار 
همدانى در عرصه مدال آورى به اوج رســيده 
به طورى كــه در بازى هاى آســيايى و المپياد 
استعدادهاى برتر سال گذشــته توانستند در 
كسب نشــان هاى رنگارنگ از مردان پيشى و 

سبقت بگيرند.
جمعيــت  يك ســوم  بانــوان  درحالى كــه 
اســتان  ســازمان يافته  ورزشــكار  مــردان 
همــدان را بــه خــود اختصــاص داده انــد امــا 
به لحــاظ مــداآلورى پيشــرفت بســيار خوبــى 

را آغــاز كرده انــد.
جمعيتــى حــدود 30 هزار بانــوى همدانى 
به صورت سازمان يافته در سطح استان فعاليت 
ورزشــى دارند و امروزه در اغلب رشــته ها 
شاهد رشد چشمگير آنها در ميادين قهرمانى 

كشور و حتى بين المللى هستيم.
پيشــرفت بانوان در عرصه مدا آلورى به ويژه 
در المپياد ورزشــى استعدادهاى برتر قطع به 
يقين آينده روشنى را براى ورزش استان رقم 

خواهد زد.
اين موفقيت، ورزش بانوان اســتان همدان را 
براى رســيدن به ســهميه هاى المپيك 2022

جوانان سنگال بســيار اميدوار كرده و اكنون 
نيازمند حمايت و برنامه ريزى مدون توســط 

متوليان بخش ورزش است.
هم اينك بانوان همدانى در رشــته هايى نظير 
قايقرانى و تيرانــدازى همچنان بخت اصلى 
كسب سهميه در المپيك هستند ضمن اينكه 
يك شــانس مهم نيز در رسيدن به سهميه در 

رشته واليبال نشسته نيز دارند.
مديــركل ورزش و جوانــان همــدان نيز با 
بيــان اينكه بانوان همدان در ســال هاى اخير 
با درخشــش در بازى هاى آسيايى تاريخ ساز 
شــدند، گفت: عملكرد ورزشكاران استان در 
بازى هاى آســيايى 2018 اندونــزى به ثبت 
ركورد تاريخى براى ورزش اين استان منجر 

شد.
ــدال  ــزود: كســب 7 م محســن جهانشــير اف
ورزشــكاران  توســط  تيمــى  و  انفــرادى 
ــيايى 2018 ــاى آس ــتان در بازى ه ــن اس اي

ــراى ورزش  ــوردى تاريخــى ب ــا، رك جاكارت
ــه  ــبت ب ــود و نس ــوب مى ش ــتان محس اس
ــدى  ــد 120 درص ــاهد رش ــته ش دوره گذش
در  همدانــى  ورزشــكاران  مــدال آورى 

بوده ايــم. آســيايى  بازى هــاى 
بانــوان  درخشــش  بــه  اشــاره  بــا  وى 
ــوان  ــزود: بان ــا اف ــن رقابت ه ــى در اي همدان
ــوع  ــا در مجم ــن رقابت ه ــورمان در اي كش
18 مــدال كســب كردنــد كــه ســهم بانــوان 
ــود كــه در مجمــوع 28 همدانــى 5 مــدال ب
درصــد از ســهم مــداآلورى بانــوان ايــران در 
ــتان  ــوان اس ــه بان ــق ب ــا متعل ــن رقابت ه اي

ــود. ــدان ب هم
مديــركل ورزش و جوانــان همــدان بــا 
ــه رشــد  ــد رو ب ــن رون ــه اينكــه اي اشــاره ب
ــوان در المپيادهــاى اســتعدادهاى  ورزش بان
ــرد  ــت: عملك ــد، گف ــق ياب ــز تحق ــر ني برت
المپيــاد  گذشــته  دوره  همدانــى  بانــوان 
امســال  اميــدوارم  و  نبــود  راضى كننــده 
بتوانيــم نتايــج بســيار بهتــرى كســب كنيــم.

جهانشــير كســب حداكثــر ســهميه المپيــك 
را از ديگــر اهــداف مهــم در ورزش بانــوان 
ــك  ــم در المپي ــت: مى خواهي ــت و گف دانس
2020 بيشــترين ســهميه را داشــته باشــيم و 
قايقرانــى و تيرانــدازى جــزو اهــداف مــا در 

كســب ســهميه اســت. 

بانوان ورزشكار همدانى به دنبال موفقيتبانوان ورزشكار همدانى به دنبال موفقيت

پاشازاده سرمربى شاهين شد
 هدايت شاهين شهردارى بوشهر به مهدى پاشازاده سپرده شد

مهدى پاشازاده پس از انجام مذاكرات نهايى با امضاى قراردادى به طور 
رسمى هدايت سفيدپوشان بوشهرى را بر عهده گرفت.

مهدى پاشازاده پيش از اين سابقه حضور در جمع شاهينى ها را داشته 
است و در فصل 97-96 در رقابت هاى ليگ دسته 2 موفق شد با اين 

تيم به ليگ دسته يك باشگاه هاى كشور صعود كند.
پيش از اين مهرداد كريميان هدايت تيم بوشهرى را برعهده داشت كه 

در توافقى دوجانبه از تيم جدا شد. 
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باباطاهر

ساز هنرمندان همدان كوك نيست
 حال موسيقى با شيوع كرونا خوب نيست و اين روزها هنرمندان بيش 

از هر زمان ديگرى نيازمند حمايت مسئوالن هستند.
مسئول انجمن موسيقى همدان با بيان اينكه درحال حاضر انجمن موسيقى 
فعاليتى ندارد و بيشــتر فعاليت در حوزه مجازى انجام مى شــود، اظهار 
كرد: برگزارى همايش هاى آنالين و مسابقات كتاب خوانى در اين مقطع 

پيش بينى شده است.
على آقامحمدى با اشاره به برگزارى مسابقه تئورى كاربردى موسيقى بيان 
كرد: 67 نفر از سراســر كشور در اين مسابقه تئورى متقاضى بودند كه به 

صورت آزمون برگزار شد.
ــورى فيلمــى  ــن مســابقه تئ ــه داد: در اي ــارس، وى ادام ــه گــزارش ف ب

تهيــه شــد كــه شــهرام خوش صفــت مــدرس ايــن دوره بــود و بــا تهيــه 
15 ســاعت فيلــم ســعى شــد ســؤال هاى متقاضيــان پاســخ داده شــده 

و ســطح آنهــا بــاال رود.
آقامحمدى تصريح كرد: برنامه پيش روى ما با همكارى ارشاد و انجمن 
موســيقى اين است كه اوايل مردادماه آزمونى براى مدرسانى كه تقاضاى 
تدريس در آموزشــگاه دارند، برگزار شــود كه تاكنون 167 نفر متقاضى 

تدريس در استان وجود دارد.
آقامحمــدى با تأكيد بــر اينكه افرادى كه در آزمون قبول شــوند، اجازه 
تدريس در آموزشــگاه ها را دارند خاطرنشــان كرد: در غير اين صورت 

تدريس آنها غيرقانونى خواهد بود.
وى تصريح كرد: اجراها فعال لغو است و حتى چند متقاضى نيز داشتيم اما 

با توجه به شرايط كنونى تجمع و اجرا ممكن نبود. 

مسئول انجمن موسيقى همدان بيان كرد: فعال برگزارى كنسرت ها ممنوع 
اســت و در مدت زمانى كه شــيوع كرونــا رخ داد، اجراهاى حضورى 

نداشتيم.
وى به برگزارى همايش «موسيقى سالمت» به پاس تقدير از كادر درمان 
اشاره كرد و گفت: در اين همايش 6 گروه شركت كردند كه در سالن اداره 

ارشاد با رعايت فاصله گذارى اجتماعى برگزار شد.
آقامحمدى درباره ارائه تسهيالت و حمايت از هنرمندان موسيقى نيز گفت: 
در راستاى حمايت از هنرمندان، تفاهم نامه  اى با سازمان فرهنگى شهردارى 
صورت گرفته تا هنرمندان از استخر، باشگاه ها و فرهنگسراها استفاده كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: در تفاهم نامه اى با شهردارى مقرر شد فرهنگسراها 
را براى آموزش موسيقى و هنرهاى ديگر در اختيار انجمن موسيقى قرار 

دهند.

مسئول انجمن موسيقى همدان با بيان اينكه در ايام شيوع كرونا بسيارى از 
آموزشگاه هاى موسيقى استيجارى متضرر شدند، افزود: در استان همدان 
26 انجمن و در شــهر همدان 18 انجمن وجود دارد كه سياست انجمن 
موسيقى بر اين است شهردارى با مبلغ ناچيزى فرهنگسراها را در اختيار 

هنرمندان بگذارد.
وى افزود: 15 فرهنگســرا در سطح شهر همدان وجود دارد كه بنا داريم 
بتوانيم از حداكثر فرهنگسراها استفاده كرده و آنها را در اختيار آموزشگاه ها 

بگذاريم .
وى با اشاره به تسهيالت در نظر گرفته شده از سوى ارشاد يادآور شد: اين 
تسهيالت به قدرى نيست كه ضرر هنرمندان را جبران كند، زيرا تعدادى 
از آنها براى گذران امور خود خودرو و وسايل خود را فروخته اند كه اگر 

حمايت نشوند، وضعيت بدتر خواهد شد. 

تصميم ضربتى براى تئاتر بايد گرفته شود
 نقش و ســهم هنر و به ويژه تئاتر در ستاد ملى كرونا بايد مشخص 
شــود. نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس با اشاره به اهميت ارتباط 
اهالى فرهنگ و هنر با كميســيون فرهنگى مجلس، بر لزوم حمايت از 

هنرمندان تأكيد كرد.
غالمرضــا منتظرى با ارج گــذارى به حضور مديران تماشــاخانه هاى 
خصوصى و نقش بزرگشان در حمايت از تئاتر، گفت: واقعيت اين است 
كه يك رابطه معنادارى بين اوقات فراغت و حوادث سياســى اجتماعى 
وجود دارد. وقتى جامعه دچار يك سرى مشكالت، دغدغه ها و چالش ها 
مى شود اوقات فراغت كه سينما، تئاتر و موسيقى هم زيرشاخه ى آن قرار 
مى گيرد، از ســبد اولويت جامعه هدف به طور طبيعى خارج مى شــود. 
براى حل اين مشكالت بايد نوع نگاه متوليان نسبت به حوزه فرهنگ و 
هنر تغيير كند. بايد بپذيريم كه فرهنگ نماد بالندگى و رشد و توسعه ى 
جامعه است ولى در عمل اين گونه نيست و فقط در كالم، فرهنگ چنين 

جايگاهى دارد. 
وى در ادامه افزود: باورم براين است كه در بين عناصر تشكيل دهنده ى 
فرهنگ با شــكوه ترين، جذاب ترين و تماشايى ترينش هنر است. وقتى 
هنر را از فرهنگ بگيريم خيلى تماشــايى نيست. اين نخستين نكته اى 
اســت كه حاال ما در كميسيون فرهنگى به آن مى پردازيم. اينكه كه چه 
بايد كرد كه نوع نگاه عوض شــود چــون بين منزلت و نوع نگاه رابطه 

معنادارى وجود دارد.
 بايد نقش و سهم هنر را در ستاد ملى كرونا مشخص كنيم

منتظرى در همين زمينه تصريح كرد: در كميسيون فرهنگى بحث تعيين 
اولويت ها را مطرح كرديم و براى نخســتين بار است كه در كميسيون 
فرهنگى اين موضوع مطرح مى شــود كه ما بايد نقش و ســهم فرهنگ 
و هنر را در ســتاد ملى كرونا مشخص كنيم و متأسفانه تا امروز از اين 
موضوع غافل بوديم. حتى مصوبه كميسيون شد كه ما پيشنهاد بدهيم كه 
رئيس كميســيون فرهنگى عضو ستاد ملى كرونا شود و از ظرفيت هاى 
فرهنگى و هنرى براى مديريت اين پروژه استفاده شود و هم اهالى هنر 
در منابع فراوانى كه به كرونا اختصاص پيدا مى كند نقش و سهم فرهنگ 
و هنر مشــخص شــود و اگر در صحن مجلس هم تصويب شود يك 
روزنه اميد است براى دغدغه ها و مشكالت هنرمندان در زمان كرونا و 

بيشتر پسا كرونا كه به نظر من جدى تر است.
نايب رئيس كميســيون فرهنگى مجلس با اشــاره به آسيب هنرمندان 
و ســالن هاى خصوصى تئاتــر افزود: بحث ديگرى كه در كميســيون 
مطرح شده، آســيب ها و خسارت هايى اســت كه هنرمندان و مديران 
تماشاخانه هاى خصوصى در اين شرايط مى بينند. اين فعال طرح مسأله 
شده و هنوز كميسيون وارد شور نشده چون هنوز كميته هاى تخصصى 
شــكل نگرفته اند و روز گذشته محور و خطوط كلى كميته ها مشخص 
شد و زمانى كه كميته ها شكل بگيرند، يكى از دغدغه هاى كميته فرهنگ 
و هنر و رسانه ما همين مباحث حمايت از هنرمندان خواهد بود چه به 

شكل عمومى چه به شكل اختصاصى. 
وى در پايان متذكر شــد: اين خط كلى بود كه خواســتيم شما به عنوان 
اعضاى هيأت مديره صنف تماشــاخانه ها خصوصى در جريان باشيد و 

در ارائه راهكار به متوليان اين امر كمك كنيد. 
 اگــر تصميم ضربتى و عاجل گرفته نشــود چيزى به نام 

تئاتر نخواهيم داشت
رئيس شــوراى داورى انجمن صنفى تماشاخانه هاى ايران نيز در همين 
زمينه متذكر شد: بحث كرونا هنوز به پايان نرسيده، اگر امروز بگويند كه 
كرونا تمام شده! در برخى حوزه ها و مثل فرهنگ و هنر حداقل 2 سال 
طول مى كشــد مردم اعتماد بكنند و حاضر شوند كه به سالن هاى تئاتر 
و ســينما بيايند. اكنون زمانى است كه بايد مثل سالمت از حوزه ى هنر 
حراســت كنند، زيرا فرهنگ و هنر يك امر عمومى است و دولت بايد 

به آن سوبسيد بدهد. 
مهــدى كوهيان افزود: از چند ماه گذشــته تاكنون كوچكترين ناامنى و 
بحرانى كه در كشــور اتفاق افتاده نخستين تركشــش را سينما و تئاتر 
خورده اســت. وقتى كه باألخــره ناامنى در خيابان اســت مردم اجازه 
نمى دهند فرزندانشان يا خود و خانواده شان به سينما و تئاتر بيايند پس 
ما اول تعطيل مى شــويم. مجموعه ى اين عوامل سبب شده كه آينده اى 
بســيار مبهم و افق ناروشنى داشته باشيم و من فكر مى كنم در سالى كه 
اتفاقا ســال جهش توليد نام گذارى شده نخستين چيزهايى كه با مشكل 

روبه رو شده توليدات فرهنگى هنرى است.
كوهيــان درباره پايان خاطرنشــان كرد: اگر در يكــى دو ماه آينده يك 
تصميم ضربتى و عاجل گرفته نشــود من فكر نمى كنم در 2 سال آينده 
چيزى به نام تئاتر و ســينما در كشور داشــته باشيم. يعنى افق به قدرى 
مبهم مى شــود كه كــم كم اين نيروها كه منتظر مــا نمى مانند، مى روند 
شغل ديگرى پيدا مى كنند و جذب بازار ديگرى مى شوند و يا در حوزه 
فرهنگ و هنر فرار مغزها را شــاهد خواهيم بود. اين روند مى طلبد كه 
واقعــا با يك نگاه بلند و بزرگ روبه جلو شــما به عنوان نماينده مردم 
پيگيرى كنيد و هــم دولت ورود كند و هم نهادهاى ديگرى كه در اين 

زمينه مى توانند تصميم گير باشند. 

■ دوبيتى باباطاهر 
مرا سرگشته و رسوا ته ديرى مرا ديوانه و شيدا ته ديرى  
نميدونم دلم دارد كجا جاى                                        هميدونم كه دردى جا ته ديرى
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

از جمله اخالق فرد با ايمان، خوش  سخن بودن است هنگامى كه سخن مى  گويد و نيكو 
گوش دادن است هنگامى كه [با او] سخن گفته مى  شود و خوش رويى است وقتى كه 

مالقات مى  گردد، و وفاى به وعده است زمانى كه [به كسى ]وعده مى  دهد..   
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نجات گردشگـرى با فناورى

كاله مان را بگيريم  باد نبرد
■ فرصت هاى گردشگرى را سوزانديم 

مريم مقدم  »
 فراملى و ملى نگاه نكنيم يك بار هم كه شده است كاله خودمان را در استان بگيريم، باد نبرد.

اين روزها شــرايط كسب و كار بحرانى است اما آيا مى توان با كاسه چه كنم چه كنم دست 
گرفتن راه پر چالش اين روزها را هموار كرد. 

روزگارى نه چندان دور به بركت پويا شــدن واحدهاى خدمات رسان گردشگرى در همدان 
ديگى بود و ســفره اى پهن و بريز و بپاشى كه قرار بود به واسطه اينها جثه نحيف گردشگرى 

در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين روز به روز تنومندتر شود و روزگار بر وفق بچرخد.
اما در آن چرخش روزگار بيشــتر به روزمرگى ها تن داديم و گذاشــتيم روزها به حساب بى  

حساب كتاب آينده بگذرد .
آنروز كه رويدادهاى جهانى گردشــگرى راه به سوى همدان كج كردند و سال 2018 همدان 
نقل محافل گردشگرى شد آيا مســئوالن و برنامه ريزان گردشگرى استان همدان، مشاورى، 
كارشناسى، تحليل گرى را دعوت كردند تا بگويد از شرايط مطلوب آنروز براى آينده نامعلوم 

فردا چگونه بهره بردارى كنيم .
آنقدر بى تفاوت از حال خوش آن دوران گذشــتيم كه خــارج از تصورمان به روزهايى با 
حال ناخوش امروز ســرازير شديم حاال به اين اتفاق نظر رسيده ايم كه فرصت سوزى ها جاى 

فرصت طلبى را در گردشگرى گرفت .

فرصت سوزى هاى بى شمار

بــا  همــواره  همــدان  گردشــگرى  در   
و  بوده  مواجه  بى شــمارى  فرصت  ســوزى هاى 
خارجى،  ســرمايه گذارى  جــذب  فرصت هاى 
خروج از انــزوا، يكپارچگى تجارى اســتان با 
محوريت گردشــگرى، عضويت در اتحاديه هاى 
دنيا،  حتــى  و  كشــور  گردشــگرى  درآمدزاى 
تكنولوژيك  ســرريزهاى  و  انتقال  از  بهره مندى 

را از دست داده ايم. 
ديروز گردشگرى با همه كم و كيف خود گذشت 
حاال هيچ بنگاه اقتصادى چه گردشگرى و چه غير 

گردشگرى اين روزها حالش خوب نيست. 
اگر در فرداى كرونا به دنبال كسب درآمد و گسترش 
روابط هستيم بايد بتوانيم محورهاى به روز و پوياى 
اقتصادى را در اين حوزه پوياتر و چابك تر معرفى 

كنيم، گردشگرى كه مهم ترين ركن بخش تجارت 
در خدمات اســت، مى تواند يــك فرصت طاليى 
را بــراى اقتصاد همدان فراهم  كنــد اما اين بخش 
خالقيــت مى خواهد پيدا كــردن فرصت از تهديد 

مى خواهد .
گردشگرى همدان همچون ديگر مناطق ايران و دنيا  

خسارت هايى در سال 99 بر خود ديده است.
 زخم هايى كه به ســختى درمان مى پذيرد، اعتمادى 
كه به صعوبــت به گردشــگران خارجى و گاهى 
داخلــى برمى گردد و تصويرى كه ســال ها مردم و 
گردشــگران به رغم تالش سياســت و رسانه براى 
اصالح آن مى كوشــيدند و حاال اينطور كوتاه مدت 

نقش بر آب شد. 
تصويــر امنى كــه ديگر بــه اين آســانى در نگاه 
گردشگر ها قابل بازگشــت نيست و ذوق و شوق 
سفرى كه ديگر در نزد مردم ايران هم وجود ندارد. 

كرونا هــم دير يا زود مى رود، مرز ها گشــايش 
مى يابند، شركت هاى هواپيمايى پرواز هاى خود به 
ايران را از ســر مى گيرند و مردم از قرنطينه خارج 
مى شوند. ولى براى دوباره جان گرفتن اين صنعت 
مملو از ظرفيت هاى مــادى و معنوى چه مى توان 

كرد؟
كرونا دير يا زود همچون ساير مسائلى كه بشر به آن 
دست و پنجه نرم كرده است جاى خود را به دوره 

پساكرونا خواهد داد.
همانطور كه فرصت هاى گذشــته از دســت رفت؛ 
برخــى فرصت هاى اين دوران براى كســب و كار 
نيز زودگذر و موقتى هســتند و در شرايط پس از 
كرونا برنامه هاى استراتژيك خود را تغيير خواهند 
داد؛ پس الزم است به جاى شكوه كردن از شرايط 
بد اقتصادى امروز بــراى فرداى مطلوب تر راهكار 

پيدا كرد .

 رويكرد دوران پساكرونا
 صادقى كارشناس اقتصاد معتقد است:  درست 
اســت كه اين صنعت، بيش از بخش هاى اقتصادى 
ديگر دچار لطمه شــديد شــده است و بسيارى از 
فعاليت هــاى مرتبط را به تعطيلى كشــانده اما باز 
بايــد نگاه عميق ترى به تمايز بين تهديد يا فرصت 
در صنعت گردشــگرى در شــرايط فعلى و دوران 
بعدى كرونا ايجاد شود. شكى نيست كه در دوران 
پساكرونا، رويكرد جديدى در تجارت بين الملل 

و تقسيم منافع و منابع بين كشورها و بنگاه ها ايجاد 
مى شــود. به نظر مى رســد، صنعت گردشگرى از 
جايگاه ويژه اى برخوردار خواهد بود، زيرا بازنگرى 
ســمت عرضه و ايجاد تقاضا هر دو بازوى مناسبى 
براى راه اندازى و پويايى صنعت گردشگرى خواهد 

بود.
وى مى گويــد: شــايد بيش از هــر صنعت ديگر، 
خالقيــت كارآفرينــى و فناورى بتوانــد تجارت 
گردشــگرى را نجــات بدهد و عرضــه خدمات 

گردشــگرى را به عنوان بخش صادرات خدمات 
فعال تر كند. بر اين اســاس و با توجه به انتظارات 
انباشته شده براى گردشــگرى در دوره پساكرونا، 
ايــن نويد وجود دارد كه فعاليت هاى گردشــگرى 
با رويكــرد نوين در اين نوع تجارت و با شــدت 
بيشترى شكل بگيرد. پس با توجه به مطالب اشاره 
شــده، مى توان به فرصت هــاى پيش رو در صنعت 
گردشگرى نسبت به تهديدهاى عارض شده بر آن 

وزن بيشترى داد.

 نقش دولت حمايت يا دخالت؟
 كارشــناس ارشــد برنامه ريزى گردشگرى 
نيــز مى گويد: اهميت نقــش دولت براى بيرون 
آمدن از اين شرايط در تالش براى ثبات نمودار 
مى گردد. آزمونى كــه در نحوه افزايش و اعالم 
قيمت بنزين از آن موفق بيرون نيامد. در شرايطى 
كه نمى توان براى چند روز آتى برنامه ريزى كرد 
و ثباتى وجود ندارد (چه از حيث اقتصادى و چه 
سياسى)، چطور مى توان اميد به ساختن داشت و 

براى توسعه تالش كرد؟
امــا آيا مى توان بى تفاوت دود شــدِن آنى نتايج 
زحمات شبانه روزى در حوزه گردشگرى را در 

چند سال ديد؟
به اعتقــاد مهرداد ميرشــاه ولد: در همين روزها 
كارشناسان بر اين باورند نقش دولت تسهيل گرى 
در حوزه گردشــگرى است. تسهيل شرايط ويزا 
به ويژه براى شــهروندان كشــور هاى خاص و 
خبرنگاران، بهبود و توســعه زيرســاخت هاى 
گردشگرى براى جذب توريست هاى نيازمند به 
خدمات درمان، ارائه امكانات و خدمات جانبى 

مانند پوشش هاى بيمه اى و ..است. 
مــا مردمان دوران هاى ســخت هســتيم در هر 
حرفه اى، اين دوران هم با تمام سختى ها خواهد 
گذشــت و درس هاى بزرگى به تاريخ اين ديار 
خواهد داد. نقش و مسئوليت ما در اين گذر تلخ 

تاريخى چه خواهد بود؟
بازيگــران اصلــى در صنعــت گردشــگرى، 
تورگردانــان و دفاتر مســافرتى مى باشــند كه 
مى بايســت اقدام به ايجاد هــدف، برنامه ريزى، 
بازاريابى، طراحى و آماده ســازى بسته هاى سفر 
در فضاى مجازى و ديگر خدمات ســفر كنتد، 
بنابراين وجــود افراد آموزش ديــده، مجرب و 
كارآزموده در دفاتر مســافرتى ضرورى است تا 
براى فعاالن اســتان اين مهم را آموزش دهند كه 
براى خروج از اين شرايط كدام راهكار كارآمدتر 
اســت، برگزارى تورهاى مجازى تغيير شــغل 
تعريف مســير متفاوت ....  البته ناگفته نماند كه 
بايد براى رســيدن به اين امر مهــم دولت تنها 
كافى اســت بخش خصوصى را حمايت كند و 

در اجراى برنامه ها دخل و تصرفى نداشته باشد.

بزرگترين سقوط
 كارشــناس ارشــد برنامه ريزى گردشگرى 
مى گويــد: براســاس پيش بينى ســازمان جهانى 
گردشــگرى، صنعت گردشــگرى جهان به دليل 
اپيدمى بيمارى كرونا در ســال 2020 حدود 70 
درصد كوچك مى شود و اين بزرگ ترين سقوط 
اين صنعت از دهه 1950 خواهد بود. خســارات 
به وجود آمده يا قابل پيش بينى، اثرات مســتقيم و 
غيرمستقيم زيادى بر اقتصاد كشورها وارد مى كند.
گردشــگرى از جملــه بخش هــاى اقتصــادى 
اشــتغال زايى اســت كه با بخش هاى باالدستى و 
پايين دســتى در حوزه هاى خدماتى، كشاورزى و 

صنعتى گره مى خورد.
گردشگرى  اســت:  معتقد  محمدزاده  ســميرا 
در دوره رونــق فرصت هــاى شــغلى زيادى 
ايجــاد مى كند، ولى شــغل هاى زيادى هم در 
دوره بحــران آن از بين مى رود. كارشناســان 

همــواره  گردشــگرى،  سياســت گذاران  و 
به ويژگى در «ايجاد شــغل» و «تخريب شغل» 
اين صنعت توجه دارند و براساس آن، تحليل 
و برنامه ريزى مى كنند. عمده نگرانى ســازمان 
جهانى گردشگرى نيز تخريب شغل در دوران 
بحران و پس از آن اســت. بنابر اعالم دبيركل 
ســازمان جهانى گردشــگرى، بحران ناشى از 
را  زيادى  شغل هاى  كرونا،  ويروس  همه گيرى 
از بيــن برده و آمار آن ممكن اســت به رقمى 
درحدود 110 ميليون شــغل در سراسر جهان 

در سالجارى برسد.
حال اين نكته وجود دارد، با توجه به بحران كرونا 
كــه در اقتصاد جهانى و حتى اقتصاد ايران اثرات 
ناخوشايندى را ايجاد كرده است، بايد به عارض 
شدن اين بحران در صنعت گردشگرى، به عنوان 
يــك تهديد نگاه كرد؛ يا اينكه يك فرصت ايجاد 
شده مطلوب نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى 

در دروان پسابحران خواهد بود؟ 

در جلسه هيأت امناى موزه ها مطرح شد

از درآمد
 30 ميلياردى 
به 800 ميليون 
رسيده ايم

 با شيوع كرونا در كشــور، درآمد موزه هاى زير 
نظر اين وزارت خانه به شــدت كاهش پيدا كرد، به 

حدى كه از 30 ميليارد تومان درآمِد 3  ماهه، به 800 
ميليون تومان رســيديم؛ اتفاقى كه ما را با چالش در 
نگهدارى اماكن تاريخى و فرهنگى در آينده مواجه 

مى كند. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
در نخســتين نشســت هيأت امنــاى مجموعه هاى 
فرهنگى -تاريخــى اظهار كرد: بحــث هيأت امنايى 
شــدن اماكن تاريخى مدتى مطرح بود، همچنين در 
برنامه ششــم توســعه نيز به آن اشاره شد، اما براى 
تصويــب آئين نامه آن در هيأت وزيران به زمان نياز 

داشت.
وزارت خانــه  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 

ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايــع دســتى؛ 
على اصغر مونســان با تأكيد بر اينكه تالش مى شود 
تا در قالب هيأت  امنايى شدن بتوانيم از همكارى و 
مشــاوره دوستان استفاده و به نحو مطلوب ترى اين 
مجموعه ها را اداره كنيم، گفت: در قالب هيأت امنايى 
شــدن، تالش مى كنيم تا فارغ از بودجه و امكانات 
دولتى بتوانيم از امكانــات و كمك هاى بيرونى نيز 
اســتفاده كنيم. تاكنون محدوديت هاى قانونى براى 
استفاده از اين امكانات داشتيم درحالى كه بسيارى از 
ايرانيان داخل و خارج از كشــور عالقه مند بودند تا 
در اداره اين اماكن مهم، مشاركت كرده و به موضوع 

ميراث فرهنگى كشور بپردازند.

وى همچنين با اظهار اميدوارى از اينكه با تشــكيل 
اين هيأت امنا، روند كســب درآمــد، نگهدارى و 
حفاظت از ايــن اماكن بــا ارزش فرهنگى تاريخى 
كشــور مطلوب تر شــود، افزود: ســال گذشته 70 
ميليــارد تومان ميزان درآمــد وزارت خانه در قالب 
فــروش بليــت و برنامه هاى اجرا شــده در اماكن 
تاريخــى بود كه ايــن درآمد بين ايــن اماكن براى 

نگهدارى آن ها توزيع شد.
مونسان در ادامه با اشاره به روند فعاليت موزه ها در 
دوران كرونا تأكيد كرد: در اين شرايط تا پايان سال 
درآمد زيادى نخواهيم داشــت و با يك چالش در 
نگهدارى اماكن تاريخى و فرهنگى مواجه خواهيم 

شد. با شيوع ويروس كرونا درآمد موزه ها و اماكن 
تاريخى به شــدت كاهش پيدا كرد؛ به طورى كه بر 
اساس گزارش معاون توسعه مديريت، اين عدد در 
3  ماه نخســت سالجارى حدود 800 ميليون تومان 
بود، درحالى كه در مدت مشــابه در ســال گذشته 
حدود 30 ميليارد تومان درآمد داشــتيم كه بيشــتر 
آن مربوط به بازديدهايى بود كه مردم در نوروز از 
موزه ها داشــتند؛ اكنون اميدواريم با تشكيل هيأت 
امنــاى مجموعه هاى فرهنگى تاريخى بتوانيم عالوه 
بر درآمدهايى كــه اماكن تاريخى دارند درآمدهاى 
جديدى بــراى حفاظت و نگهــدارى آن ها اضافه 

كنيم.


