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خبـر

تاكنون  اين حــال  بــا 
بهره بردارى  پيشــرفت 
منطقه  اين  از  اقتصادى 
وفق مراد اســتان نبوده 
واحــد   500 و  اســت 
بوده  قــرار  كه  صنعتى 
بهره بردارى  بــه  آن  در 
برســند هنوز با موانعى 

مواجه هستند

نگاه

خبر

زنان پيشگامان خودمراقبتى و حفاظت از 
اعضاى خانواده در پيشگرى از كوويد-19

 خودمراقبتى رفتارى اســت اكتسابى، آگاهانه و هدفدار كه فرد از 
دانش، مهارت و توان خود به عنوان يك منبع استفاده مى كنند تا به طور 

مستقل از سالمت خود، فرزندان، خانواده و جامعه مراقبت كند.
در شــرايط كنونى زنــان در نقش مادر، همســر و فرزندان در كانون 
خانــواده و در نقش فعال اجتماعى در جامعه و بازار كار پيشــگامان 
و نقش آفرينان جدى و هميشــگى خودمراقبتى و حفاظت از خود و 

اعضاى خانواده و جامعه در پيشگيرى از كوويد-19 هستند.
در اين دوران يكى از ابعاد مهم ســالمتى، سالمت روان بانوان است 
كــه با ايجــاد محيط شــاد، آرام و به دور از اســترس و اضطراب در 
خانه؛ برنامه ريزى درباره انجام فعاليت هاى ورزشــى در محيط خانه؛ 
برنامه ريزى در زمينه اســتراحت و خواب كافى خود و ساير اعضاى 
خانواده؛ برنامه ريزى درباره انجام فعاليت هاى ســرگرم كننده از جمله 
ديدن فيلم، گوش كردن موســيقى و ... ؛ انجام واجبات دينى از جمله 
نماز و خواندن قرآن، دعا و نيايش؛ برنامه ريزى درباره استفاده از مواد 
غذايى با ارزش و ســالم؛ مى توانند سالمت روان خود و ساير اعضاى 

خانواده را در شرايط همه گيرى كوويد-19 تضمين كنند.
جنبه ديگر ســبك زندگى صحيح در زمينه هاى تغذيه، فعاليت بدنى، 
بهداشــت فردى، الگوى خواب، پرهيز از مصرف دخانيات و... است. 
ســالم نبودن ســبك زندگى، زمينه بيمارى هاى متعــدد مانند چاقى، 
پرفشــارى خون، ديابت، بيمارى هاى ريــوى و بيمارى هاى ديگر را 

فراهم مى كند.
چاقى و ديابت از مهم ترين عوامل خطرســاز بــراى بيماران مبتال به 
كوويد-19 هســتند. چاقى احتمال بسترى شدن به دليل كوويد-19 را 
دوبرابر مى كند؛ براى مقابله با چاقى، الزم اســت برنامه ريزى تغذيه و 

ورزش مناسب داشته باشيم.
زنان خانواده بايد از شيوه نامه هاى پيشگيرى از بيمارى كوويد-19 را 
كه در همه مراكز خدمات جامع ســالمت سراسر كشور در دسترس 

هستند، استفاده كنند.
امر مهم، حفظ آرامش خود و خانواده است و اينكه در معرض بيمارى 
قرار نگيريم؛ با همين توصيه ساده مى توانيم سالمتى خود و خانواده مان 

را تضمين كنيم.
* بهناز قربانى كارشناس ميانساالن مركز بهداشت شهرستان رزن

پدرداماد نهاوندى بازداشت شد

 به دليل بى توجهى به هشدارهاى ستاد مقابله با كرونا مبنى بر برگزار 
نكردن مراسمات به دليل شرايط فوق قرمز شهرستان نهاوند، پدر داماد 

در يكى از مراسم هاى عروسى بازداشت شد.
شرايط كرونا در نهاوند هر روز بحرانى تر مى شود و تعداد مبتاليان به 
بيش از 612 نفر رسيده است و روزانه تعدادى از خانوارهاى شهرستان 

داغدار عزيزانشان مى شوند.
در اين شــرايط ســتاد مقابله با كروناى شهرســتان نهاوند در جلسه 
فوق العاده تصميم گرفته اســت تا مراسمات درصورت امكان برگزار 

نشود و يا بدون حضور جمعيت برگزار شود.
طبــق مصوبه ســتاد مقابله با كرونا شهرســتان با عامــالن برگزارى 
مراسمات و كســانى كه به دستورات بهداشتى توجه ندارند، برخورد 

قانونى مى شود.
ــا  ــتاد كرون ــمات س ــزارى مراس ــر برگ ــارت ب ــه نظ ــئول كميت مس
ــته در يكــى  ــت: در شــب هاى گذش ــه گف ــن زمين ــتان در اي شهرس
ــه  ــبت ب ــم نس ــان مراس ــه صاحب ــد ك ــهر نهاون ــى هاى ش از عروس
تذكــرات و هشــدارهاى عوامــل انتظامــى و ســتاد مبــارزه بــا كرونــا 
بى تفــاوت بودنــد و بــا حضــور زيــاد ميهمانــان بــه برپايــى مراســم 
ــا  اقــدام كــرده بودنــد، عوامــل انتظامــى و اعضــاى ســتاد مبــارزه ب

ــد. ــاد را بازداشــت كردن ــدر دام ــا ورود كــرده و پ كرون
جعفر ســلگى اظهار كرد: طبق مصوبه اين ســتاد، مراسم خاكسپارى 
افراد فوت شده شبانه انجام مى شود و فوت شدگان كرونايى نيز توسط 

عوامل بهداشتى به خاك سپرده مى شوند.
وى افــزود: با توجه به نبود همكارى و تعامل صاحبان عزا با ســتاد 
مبارزه با كرونا و بى توجهى به پروتكل هاى بهداشتى و به خطر افتادن 
جان و سالمت مردم در مراسم خاكسپارى، مراسم خاكسپارى چندين 
فوت شــده شب گذشــته در سطح شهرســتان با حضور چند نفر از 

خانواده صاحبان عزا توسط تيم آموزش ديده ستاد كرونا انجام شد.
 لغو چندين مراسم ختم

ســلگى گفت: همچنين با رايزنى و گفتمان اعضاى ســتاد مبارزه با 
كرونا با چندين خانواده چندين مراسم ختم و عروسى لغو و به زمان 
ديگرى موكول شــده است. مســئول كميته برگزارى مراسمات ستاد 
كرونا شهرستان، عنوان كرد: خانواده هاى فوت شدگان پس از مراجعه 
به اين كميته تعهد مى دهند كه مراسمى با تجمع برگزار نكنند در غير 

اين صورت گواهى فوت صادر نمى شود.
ســلگى افزود: براى مبارزه بــا كرونا بايد همه همــكارى كنند و از 
برگزارى هر مراسمى كه به تجمع منجر مى شود، خوددارى كرده و با 

ستاد كروناى شهرستان همكارى كنند.

ماليرى ها لبخند زعفرانى به لب دارند
 زعفران يك ادويه ارزشمند در منطقه كوه هاى زاگرس بوده و امروز 
با عنوان «طالى ســرخ» به شــهرت رسيده اســت. 95 درصد زعفران 
جهان در ايران توليد و صادر مى شود و مالير يكى از توليدكنندگان اين 
محصول باارزش است، زمان برداشت زعفران از پايان مهرماه آغاز شده 

و تا اواسط آبان ادامه دارد.
معاون فنى اداره جهادكشــاورزى شهرســتان مالير با بيان اينكه كشت 
زعفران در اين شهرســتان از ده سال گذشته آغاز شده و درحال حاضر 
103 هكتار از اراضى مالير زيركشت زعفران است، گفت: اين اراضى در 

قالب مناطق پنج گانه در روستاهاى حومه شهر مالير قرار دارند.
محسن ملكى با بيان اينكه درحال حاضر در هر هكتار بين 3 تا 4 كيلوگرم 
زعفران برداشت مى شود، اظهار كرد: برداشت اين محصول در مالير از 

هفته آينده آغاز مى شود و تا آبان ماه ادامه دارد.
وى با اشــاره به اينكه در سال گذشــته حدود 164 كيلوگرم زعفران از 
اراضى زيركشت در مالير برداشت شد، افزود: پيش بينى مى شود امسال 

نزديك به 200 كيلوگرم زعفران برداشت داشته باشيم.
ملكى با اشــاره به اينكه در اين شهرستان 132 نفر توليدكننده زعفران 
داريم، خاطرنشــان كرد: سال گذشته اين محصول با قيمت هر كيلو ده 
ميليون تومان به فروش رفت و امسال افزايش قيمت داشته ايم و با قيمت 

هر كيلو 14 ميليون تومان به فروش مى رسد.
معاون فنى اداره جهادكشاورزى شهرستان مالير به اهداى تسهيالت 28

ميليون تومانى با كارمزد كم در سال هاى گذشته به توليدكنندگان زعفران 
اشاره و خاطرنشان كرد: اين حمايت ها همچنان ادامه دارد.

وى از صادرات زعفران مالير به كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس، 
عراق، روسيه و كشورهاى اروپايى خبر داد و يادآور شد: بخش عمده اى 
نيز به صورت خودمصرفى در داخل شهرســتان به فروش مى رســد، 
همچنين يك شــركت خصوصى بسته بندى خشــكبار درحال گرفتن 

مجوزهاى الزم براى بسته بندى زعفران در اين شهرستان است.
مجتبى طاهرى، فارغ  التحصيل رشــته كشــاورزى از دانشــگاه علوم 
كشــاورزى و  منابع طبيعى گرگان، مدت ده ســال است كه در  حوزه 
كشت گياهان دارويى در  شهرستان مالير فعاليت دارد و نتايج درخشانى 
به دست  آورده است، به همين منظور به سراغ او رفتيم تا تجربيات ارزنده 

خود را در اين زمينه در اختيار عالقه مندان قرار دهد.
وى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: كشت زعفران در شهرستان مالير 
قدمتى تاريخى دارد و از گذشــته هاى دور در اين  منطقه كشت مى شده 
كه پس از گذشت سال ها،  دوباره زعفران به خاستگاه خود  برگشته است.

طاهــرى افزود: بنده از ســال 90 تاكنون به كشــت زعفران و ســاير 
محصوالت كم آب  بر  و متناســب  با شــرايط آب وهوايى و جغرافيايى 
پرداختم كه چند مورد آن به صورت  آزمايشــگاهى انجام شد و از سال 

آينده وارد كشت  وسيع مى شوم. 
اين كارشناس كشاورزى با بيان اينكه پس از كسب نتيجه خوب در اين 
زمينه اقدام به توســعه و ترويج اين كشت بين  همشهريان كردم، گفت: 
پس از آن به دنبال توســعه كشــت  زعفران افتادم كه با توجه با زمين و 
شرايطى كه داشتم اقدام به كشت   زعفران در زمين هاى كوچك به شكل 
ركوردى و توليد «پياز مادرى» كردم كه البته برداشــت خوبى داشتم و 

پيازهاى  توليدى را به فروش رساندم. 
اين توليدكننده موفق زعفران در مالير تصريح كرد: البته ذكر اين موضوع 
الزم اســت كه با تبليغات و مقاالتى كه در اين باره در  نشريات به چاپ 
رساندم، آگاهى كشاورزان و  عالقه مندان به كشت اين محصول افزايش 

 يافت و افراد فراوانى به سمت كشت اين محصول روى آوردند.
وى بيان كرد: بر همين اساس از ده هكتار كشت اين محصول در سال 
92 ، درحال حاضر به حدود 120 هكتار در سطح شهرستان رسيده است 
و از اين  بابت بســيار خوشحال هستم كه به طور مستقيم در  اشتغالزايى 
برخى جوانان و كشاورزان روســتايى تأثير داشته ام و آنها را به سمت 

كشت  محصوالت كم  آب  بر  هدايت كردم. 
طاهــرى درباره ميزان تســهيالت دريافتى دولتى اظهــار كرد: به دنبال 
تسهيالت بانكى هم بودم و متأسفانه پس از گذشت 2 سال دوندگى و 
 پيگيرى موفق به دريافت آن نشدم و زمانى تأييد  كردند كه ديگر برايم 

هيچ  كاربردى نداشت.
وى گفت: متأسفانه پرداخت تسهيالت براى  كارآفرينان و توليدكنندگان 
يك  امر محال و نشــدنى است، كسانى هم كه اين  تسهيالت را گرفتند 
فقط بايد پاى درد و دلشان بنشينيم و بببينيم از  دست بانك هاى پرداخت  
كننده وام خون گريه  مى كنند؛ زيرا متأســفانه بانك ها «ترمز توليد» در 
 كشور محسوب مى شــوند و تا زمانى كه دولت و نمايندگان وضعيت 
بانك ها را  در ارائه تسهيالت  تغيير ندهند، هيچ توليدكننده و كارآفرينى 

موفق نمى شوند. 
 كشاورزان به دالالن فصلى اعتماد نكنند

وى در بخش ديگرى مطرح كرد: خوشــبختانه سطح استقبال از كشت 
زعفران در مالير بســيار باال رفته اســت؛ اما متأسفانه  شاهد هستيم كه 
عالقه مندان به دالالن فصلى اعتماد  كرده و پياز نامرغوب  تهيه مى كنند كه 
به طور قطع بعدها با مشكالتى مواجه مى شوند، به طورى كه در يكى دو 
سال  اخير بسيارى از  آنها به بنده مراجعه كردند و جوياى راه حل بودند 

كه  متأسفانه نمى  توانستم كمك زيادى به آنها كنم.
در ادامه يك متخصص طب ســنتى به خواص بســيار زياد زعفران در 
پيشــگيرى و درمان بيمارى ها اشــاره كرد و گفت: زعفران براى آسم، 
ســرفه، گلودرد استفاده مى شــود، همچنين براى مشكالت بى خوابى، 
سرطان، سخت شدن شريان ها، استفراغ، گاز روده، افسردگى، اضطراب، 
كنترل حافظه، بيمارى آلزايمر، درد هنگام زايمان، ســوزش ســردل و 

پوست خشك مناسب است.
مريم زنداكبرى ادامه داد: در طب قديم از مخلوط زعفران، پودر دارچين، 
پودر بهارنارنج، برگ گل ســرخ، زرده تخم  مرغ و پودر غالت به  عنوان 

معجون قوت استفاده مى شده است.
وى اظهاركرد: زعفران عالوه بر درمان بيمارى هايى نظير اسهال خونى، 
سرخك، بزرگ شدن كبد و طحال و عفونت دستگاه ادرارى، كمك به 
هضم طبيعى غذا، تقويت كننده معده و ضد نفخ، خواص مفيد ديگرى 

نيز دارد.

چاپ اعالميه براى فوتى هاى كرونايى 
ممنوع

 اطالع اســانى درباره فوتى هاى كرونايــى در فضاى عمومى و 
فضاى مجازى ممنوع و با متخلفان و صاحب عزا برخورد مى شود.

فرماندار اســدآباد در ســتاد مديريت پيشــگيرى از كروناويروس 
شهرستان اســدآباد، اظهار كرد: محدوديت هاى كرونايى همچنان 
تــا دهم آبان ماه ادامه دارد و با متخلفــان كرونايى برخورد قضايى 

خواهد شد.
مجيد درويشى افزود: متأسفانه برخى شهروندان، اصناف، تاكسى ها 

و داروخانه ها هنوز فاصله گذارى اجتماعى و زدن ماسك را رعايت 
نمى كنند كه اين امر تهديد ســالمت عمومى جامعه بوده و بايد با 

متخلفان كرونايى در اين راستا برخورد قانونى شود.
درويشــى با تأكيد بر ممنوعيت چاپ كارت عروســى و اعالميه 
براى فوتى ها، تأكيد كرد: بســيج و ســپاه در راستاى اطالع رسانى 
و ضدعفونى اماكن عمومــى و اجراى كمك هاى مؤمنانه و توزيع 
ماســك رايگان در سطح شهر و روستا به خوبى عمل كرده كه اين 

امر شايسته قدردانى است.
وى همچنين با اشاره به كاهش حساسيت ها نسبت به شيوع كرونا 
و خيز دوبــاره اين ويروس، تصريح كرد: پررنگ تر كردن و هرچه 

فعال شدن كميته اطالع رســانى شهرستان در راستاى فرهنگسازى 
بين مردم و جامعه براى تغيير سبك زندگى خود با شرايط كرونايى 
و رعايت موارد پروتكل ها و دســتورالعمل هاى بهداشتى ضرورت 

دارد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اسدآباد، درويشى 
در پايان با بيان اينكه تشــديد بازرسى ها و نظارت ها در ماه گذشته 
به خوبى انجام گرفته اســت، خاطرنشــان كرد: در راستاى سالمت 
مردم نبايــد با متخلفان كرونايى تعارف داشــت و بايد كميته هاى 
بازرســى اين موارد را بدون هيچ تعارف و يا چشم پوشى به قانون 

معرفى كنند.

جان باختن
 63 كبودراهنگى

 بر اثركرونا 
 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيــام: از اســفندماه 98 تاكنــون، 2

هــزار و 515 نفر با عالئم حاد تنفســى در 
شهرســتان كبودراهنگ به مراكز بهداشــتى 

درمانى مراجعه كرده اند.
رئيس شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
كبودراهنــگ با بيان اين مطالب در جلســه 
ســتاد پيشگيرى كنترل و هماهنگى مقابله با 
ويــروس كرونا، افزود: از اين تعداد هزار و 
168 نفر بسترى و هزار و 347 نفر سرپايى 
بودند كه 493 نفر سرپايى مثبت و 405 نفر 

بســترى مثبت بودند كه در مجموع در اين 
شهرستان 898 مورد مثبت اعالم شده است 
و 63 نفر نيز جان خود را از دست داده اند. 
درحال حاضر نيز 37 نفر در بيمارستان امام 
رضا(ع) كبودراهنگ بســترى هستند كه 19

مورد مثبت بــوده و مابقى نيز منتظر جواب 
آزمايش ها هستند.

على احمدى همچنين افزود: 117 مورد در 
سطح شهر بازديد داشــتيم كه از اين تعداد 
32 نانوايى بازديد شــده كه 8 واحد نانوايى 
اخطار تعطيلــى گرفته اند، همچنين 6 واحد 
قنــادى و چندين مورد طبخ مواد غذايى نيز 
اخطار تعطيلى گرفته اند و 2 فروشــگاه نيز 
به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى 

تعطيل شده اند.
وى همچنيــن در ايــن نشســت از مردم 
خواست تا با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

شــيوع  مانع  اجتماعــى  فاصله گــذارى  و 
بيشــتر اين ويروس شــوند؛ زيرا شهرستان 
كبودراهنگ نيز مانند ديگر نقاط كشــور در 

وضعيت قرمز كرونايى قرار دارد.
معــاون برنامه ريــزى و عمــران فرمانــدارى 
ايــن  در  نيــز  كبودراهنــگ  شهرســتان 
نشســت اظهــار كــرد: همــه مــا بايــد بــراى 
مقابلــه و پيشــگيرى از ويــروس كرونــا 
ــوان  ــام ت ــم و تم ــئوليت كني احســاس مس
خــود را بــراى ريشــه كن كــردن ايــن 
ــاى  ــم و پ ــه كار گيري ــروس منحــوس ب وي

ــيم. كار باش
جهانيان بــا انتقاد از برخى اعضاى ســتاد 
پيشــگيرى، كنتــرل و هماهنگــى مقابله با 
ويــروس كروناى شهرســتان كبودراهنگ، 
گفت: تمام مصوبات ستاد بايد به طور دقيق 
اجرايى شود و هيچ مسئولى حق كوتاهى در 

اين زمينه ندارد؛ زيرا حفاظت از جان مردم 
و سالمتى آنها بســيار حائز اهميت است و 

در اولويت قرار دارد.
وى همچنيــن از اصحــاب رســانه نيــز 
خواست تا با پوشش اخبار و گزارش هاى 
مربوط به ويروس كرونا خطر و عوارض 
ايــن ويروس منحوس را بيشــتر به مردم 
اطالع رســانى كننــد تا حساســيت مردم 
نســبت به رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
بيشــتر شــود و با خانه ماندن، مانع شيوع 

شوند. كرونا  بيشتر  هرچه 
جهانيــان تأكيد كرد: بايد تمام مراســم هاى 
عزا و عروسى، بازار روزها در سطح روستا 
و شهرهاى شهرســتان و هرگونه مراسم و 
برنامــه اى كه موجب تجمع مى شــود بايد 
تعطيل شوند و درصورت مشاهده به قطع با 

افراد متخلف برخورد خواهد شد.

سپيده راشدى »
 منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد در ســال 
1388 به منظــور برقــرارى ارتبــاط تجارى 
بين المللى و تحــرك در اقتصاد منطقه اى در 
شهرســتان فامنين به تصويب مجلس شوراى 
اســالمى رسيد. در اســفندماه 1390 شركت 
شــهرك هاى صنعتى همدان متولى اين منطقه 
شــد و درنهايت در ســال 1392، هزار و 80 
هكتــار از اراضى منابع طبيعــى فامنين براى 
اجراى طرح در اختيار شــركت شهرك هاى 

صنعتى قرار گرفت.
نزديكى به مرز خســروى و دسترسى به بازار 
عــراق، جهان آباد را به يك منطقه ويژه تبديل 
كرده است. به همين دليل و طبق برنامه استان، 
سرمايه گذارانى كه به ســرمايه گذارى در اين 
منطقه اقدام مى كنند، بايد در توليداتشان برنامه 
توليــد محصوالت با اســتاندارد بين المللى و 

صادرات داشته باشند.
در ده ســال گذشــته و در دوره 2 اســتاندار 
اخير، پيگيرى راه اندازى پتروشــيمى ابن سينا، 
تخصيص آب از پساب تصفيه شده فاضالب 
همــدان بــه منطقــه جهان آبــاد، مطالعات 
امكان سنجي منطقه ويژه اقتصادي و تهيه طرح 
پيشــنهادي اوليه راهبرد توسعه بندر خشك، 
تصويــب مطالبه رمپ بــه آزادراه و انتقال 3 
ميليــون مترمكعب پســاب فاضــالب انجام 
شــده اســت؛ اما با اين حال تاكنون پيشرفت 
بهره بــردارى اقتصادى از اين منطقه وفق مراد 
اســتان نبوده اســت و 500 واحد صنعتى كه 
قرار بوده در آن به بهره بردارى برســند هنوز 
با موانعى مواجه هستند كه فرماندار شهرستان 
فامنين درباره چرايى فعال نشدن ناحيه صنعتى 
جهان آبــاد مى گويد: براى راه انــدازى منطقه 
ويژه عالوه بر ســرمايه گذار نيازمند اعتبارات 

فراشهرستانى هستيم.
سيدمجيد شــماعى، اعتبار ملى موردنياز براى 
فعال شــدن جهان آباد را بالغ بر 600 ميليارد 
تومان اعالم مى كنــد و مى گويد: تاكنون يك 
فقره قرارداد با پتروشيمى ابن سينا جهت توليد 
اتيلن اكســايد، به مساحت صد هكتار منعقد 

شده كه در دست اقدام و پيگيرى است.
وى ادامــه مى دهــد: اعتبار موردنيــاز براى 
جهان آباد از طريق وزارت نيرو، وزارت نفت و 
وزارت ارتباطات در قالب كارگروه اختصاصى 

منطقه ويژه در دست پيگيرى است.
شماعى ادامه مى دهد: 150 هكتار از مساحت 
تملك شــده منطقه جهان آباد بــا امكانات و 
شرايط اوليه شــامل راه دسترسى، برق و آب 
موردنياز اوليه، ديواركشى، اجراى 20 كيلومتر 

خط لوله گاز و 20 كيلومتر لوله آب با اعتبارى 
بالغ بر 150 ميليارد ريال آماده واگذارى است.

فرماندار شهرســتان فامنيــن مى افزايد: برنامه 
زمان بندى 3 ساله جهت تكميل زيرساخت هاى 
اساسى شــامل تأمين برق 75 مگاواتى، تأمين 
گاز به ظرفيت 30 هزار مترمكعب در ساعت، 
انتقال پساب جهت مصارف صنعتى به ميزان 
3 ميليون مترمكعب و با خط انتقال به طول 22
كيلومتر و شبكه فيبرنورى تدوين شده است.

شماعى خاطرنشان مى كند: صنايع كوچك و 
متوسطى كه صادرات محور هستند، مى توانند 
بــا حضور در منطقــه ويژه جهان آباد رشــد 
صادرات و افزايش اشــتغال را رقم زده و در 
عرصه بــازار صادراتى حضــور پررنگ ترى 

داشته باشند. 

 زمينى به مســاحت ده هــزار مترمربع به 
ارزش 30 ميليــارد تومــان و يك قطعه زمين 
ديگر بــا مســاحت 20 هزار متر از دســت 

متصرفان خارج شد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان 
مالير در نشست خبرى و در جمع خبرنگاران 
گفت: از دهه وقف ســال گذشته تا به امروز، 
40 پرونــده حقوقى عليــه متصرفان امالك 
موقوفه اقامه دعوى شــده است و توانستيم 2
قطعه زمين به مســاحت 30 هزار مترمربع به 
ارزش 32 ميليارد تومــان را از متصرفان پس 

بگيريم.
پژمان جعفرى با اشــاره به اينكه مهم ترين و 
بيشــترين مراجعات ما در زمينه اجاره امالك 
اســت، افزود: از دهه وقف سال گذشته تا به 
امروز 3 هزار و 515 مورد قرارداد اجاره انجام 

شده است.
وى به ثبت 176 هكتار ســند مالكيت جهت 
موقوفات اشاره كرد و گفت: اين مقدار زمين 
در قالب 37 جلد ســند به ارزش 33 ميليارد 

تومان بوده است.

جعفرى افزود: در حــوزه عمرانى نيز اوقاف 
اقدامــات خوبى انجام داده اســت. در حوزه 
ســرمايه گذارى نيز در دهه وقف سال گذشته 
افتتاح پروژه تجارى ميدان جهاد را داشته ايم، 
در هفته دولت امسال 2 پروژه بزرگ ديگر از 
جمله پروژه بزرگ مسكن مهر در زمينى بالغ 
بــر 5 هزار مترمربع و با اعتبــارى 15 ميليارد 

تومان در دست اجرا است .
وى به مجتمع تجارى مبلمان مالير با مساحتى 
بالغ بر 15 هزار متر اشــاره كرد و افزود: اين 

پروژه با اعتبــارى بالغ بر 30 ميليارد تومان تا 
يك ماه آينده عمليــات خاكبردارى آن انجام 

مى شود.
رئيس اداره اوقاف ماليــر به پروژهاى ديگر 
اشــاره كرد و گفت: كف ســازى و بازسازى 
محوطه پــارك بانــوان، تجهيز و نوســازى 
لوازم بازى اين پارك با مشــاركت شهردارى، 
ديواركشــى و محوطه سازى اســتخر سيفيه، 
امامزاده ابراهيم  و محوطه ســازى  كف سازى 
طجر و بازسازى ورودى امامزاده عبدا... مالير 

از ديگر پروژه هاى عمرانى اوقاف مالير از دهه 
وقف سال گذشته تا به امروز بوده است.

جعفــرى بــه حــوزه فرهنگــى و اجــراى 
ــت:  ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــف ني ــات واق ني
ــروس  ــيوع وي ــداى ش ــوزه از ابت ــن ح در اي
كرونــا 6 هــزار 620 بســته ســبد غذايــى بــه 
ارزش 2/5 ميليــارد تومــان، 2 هــزار 300

ــون  ــه ارزش 700 ميلي ــر ب بســته لوازم التحري
تومــان و توزيــع غــذاى گــرم بــه ارزش 600

ــده اســت. ــان انجــام ش ــون توم ميلي
وى به كمك اوقاف مالير به بيمارســتان هاى 
اين شهرستان اشاره كرد و افزود: بيش از 300
ميليون تومان لوازم بهداشتى از جمله ماسك 
و دســتكش براى بيمارســتان هاى شهرستان 

خريدارى شده است.
جعفرى در پايان گفت: بيماران سخت درمان 
نيازمنــد را به كمك مجمع خيرين ســالمت 
شهرستان شناســايى كرديم و قرار شد ماهانه 
400 هزارتومــان كمك نقدى و همچنين يك 
سبد غذايى از محل اجراى نيات واقف به آنها 

داده شود.

جهان آباد
 پروژه اى ناكام با 15ميليارد تومان هزينه 

■ فرماندار: براى فعال شدن منطقه اقتصادى جهان آباد نيازمند اعتبارات فراشهرستانى هستيم

32 ميليارد تومان از اموال موقوفه مالير از متصرفان خلع يد شد
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نيش و نوش

خبـر

نحوه فعاليت مدارس در نقاط مختلف كشور
 مديركل دفتر ســالمت و امور تندرســتى وزارت آموزش و پرورش درباره روند 
فعاليت مدارس در نقاط مختلف كشــور توضيحاتى ارائه داد و گفت: در بيشتر مراكز 
اســتان ها و شهرهاى بزرگ، كمتر از ده درصد دانش آموزان آموزش حضورى دريافت 

مى كنند و بيش از 90 درصد از آموزش هاى غيرحضورى بهره مند مى شوند.
محمدمحسن بيگى در گفت وگو با ايسنا، درباره روند فعاليت مدارس در نقاط مختلف 
كشــور توضيحاتى ارائه داد و اظهار كرد: از نيمه شــهريورماه اين اختيار به خانواده ها 
داده شــد كه يكى از روش هاى آموزش حضورى يــا غيرحضورى را انتخاب كنند و 
از ظرفيت هاى ايجادشده از ســوى آموزش و پرورش استفاده كنند تا چرخه آموزش 

قطع نشود.

6 هزار مددكار به 2/5 ميليون مددجوى كميته امداد 
خدمات مى دهند

 معــاون حمايت و ســالمت خانواده كميتــه امداد امام خمينــى(ره) با اعالم 
اينكه براســاس آخرين اطالعات به روزشــده، 6 هزار مددكار و مشاور متعهد و 
متخصص، مشغول خدمت و مددرســانى به 2 ميليون و 573 خانوار زير پوشش 

هستند. نهاد  اين 
حسين خدرويسى در گفت  وگو با ايرنا با بيان اينكه اين تعداد خانوار در قالب 5 ميليون 
و 290 هزار نفر تحت پوشش حمايتى هستند، اظهار كرد: مددجويان يادشده با عنوان 
معيشــت بگير، تبصره 14 و افراد تك خدمتى و چندخدمتى از خدمات حمايتى كميته 

امداد بهره مند هستند. 

قرارداد با داروخانه هاى تازه تأسيس به زودى منعقد مى شود
 مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران از انعقاد قرارداد اين سازمان با داروخانه هاى 
تــازه تأســيس در آينده اى نزديك خبــر داد. به گزارش ايرنــا، محمدمهدى ناصحى 
به مناســبت هفته بيمه سالمت، بيان كرد: با حضور انجمن داروسازان ايران در سازمان 
بيمه ســالمت ايران و توافقات صورت گرفته، مقرر شــد كه با داروسازان جوانى كه 
عمدتا در مناطق محروم و حاشيه شــهرها اقدام به تأسيس داروخانه كرده اند، قرارداد 
منعقد شود تا حمايت و انگيزه مناسبى براى آنان ايجاد شود. وى با بيان اينكه اين اقدام 
در نخستين فرصت و پس از بررسى هاى كامل انجام خواهد شد، ادامه داد: اين موضوع 
تحولى بزرگ در جامعه داروسازى ايجاد خواهد كرد، به نحوى كه حتى با داروخانه هاى 

تهران كه هزينه باالترى نسبت به ساير استان ها دارد نيز قرارداد منعقد خواهد شد.

كشف 21 تن سوياي حيواني قاچاق
 در نهاوند 

 فرمانده انتظامي اســتان، از كشف 21 تن سوياي حيواني قاچاق با 
همكاري سربازان گمنام امام زمان(عج) در شهرستان نهاوند، خبر داد.

سلمان اميرى گفت: مأموران انتظامي بخش خزل شهرستان نهاوند با 
همكاري سربازان گمنام امام زمان(عج)يك دستگاه خودرو هوو سفيد 
حامل ســوياي حيواني را در يكي از محورهاي مواصالتي شهرستان 

نهاوند شناسايى و متوقف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: در بازرسى از اين خودرو، 
21 تن سوياى حيوانى قاچاق كشف و يك متهم در اين زمينه به مرجع 

قضايى معرفى شد.
فرمانده انتظامي استان همدان در پايان با اشاره به اينكه ارزش محموله 
كشف شده برابر نظر كارشناســان 4 ميليارد ريال برآورد شده، گفت: 
قاچاق كاال به توليدات داخلي كشور ضربه مستقيم مى زند كه از تمام 
مردم تقاضا مى شود، هرگونه اخبار در زمينه كاالي قاچاق را از طريق 

شماره تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

كشف 4 كيلوگرم هروئين در تويسركان 

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان، از كشــف 4 كيلوگرم 
هروئين توســط كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان در يك 

عمليات ضربتى در شهرستان تويسركان خبر داد.
محمدتقى حاجيلويى گفــت: در پى تالش هاى اطالعاتى و عملياتى 
پليس مبارزه با مواد مخدر انتظامى استان همدان يك باند قاچاق مواد 
مخدر كه قصد انتقال مواد مخدر به شهرســتان تويسركان را داشتند 

شناسايى شد.
به گزارش پايــگاه خبري پليس، وى افزود: با هوشــمندى مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر استان و در يك اقدام عملياتى و به موقع با 
همكارى مأموران انتظامى شهرستان تويسركان خودرو سوارى متهمان 

در ورودى اين شهرستان شناسايى و متوقف شد.
وى بيــان كرد: در بازرســى از اين خودرو، 4 كيلــو گرم هروئين 
كشــف و يك متهم دســتگير و با تشــكيل پرونده تحويل مرجع 

قضايى شد.
 رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان در پايان گفت: اشــراف 
اطالعاتى پليس مبارزه با مواد مخدر با روحيه جهادى و پرسنل خدوم 
انتظامى سبب شده كه قاچاقچيان مواد مخدر نتوانند به راحتى به اهداف 

شوم و پليد خود برسند.

دستگيرى 9 سارق در اسدآباد 
 فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد، از دستگيرى 9 سارق و كشف 

6 فقره انواع سرقت در 2 روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.
افشــين يارى گفت: در پى تشديد اقدامات پيشگيرانه، اجرايى كردن 
راهكارهاى قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنين كنترل مجرمان، طرح 

مبارزه با سرقت در شهرستان اسدآباد اجرا شد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، وى افزود: در نتيجه اجراى اين طرح با 
انجام اقدامات اطالعاتى و شگردهاى خاص پليسى، 9 سارق دستگير 
و 6 فقره انواع سرقت شامل سرقت داخل خودرو، كابل و سيم برق و 

اماكن خصوصى كشف شد.
يارى در ادامه از دســتگيرى ده نفر جلبى و معتاد و خرده فروش مواد 
مخدر و توقيف 2 دســتگاه وســائط نقليه مزاحم و متخلف در نتيجه 
عملكرد رده هاى تابعه انتظامى شهرستان در اين مدت خبر داد و گفت: 

مقاديرى انواع مواد مخدر نيز در اين مأموريت كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد در پايان با اشاره به اينكه متهمان با 
تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند، از شهروندان خواست: 
موارد مشــكوك را از طريــق فوريت هاى پليســى110 و انتقادات، 

پيشنهادات و شكايات خود را به سامانه 197 اطالع دهند.

آسيا: نفس ها از گرانى باال نمى آيد
 اون از گرانى نيست، از استفاده طوالنى مدت ماسكه!!

ابرار اقتصادى: فعاليت مشاغل از امروز ممنوع شد
 ممنوع شد يا مخفى شد؟!!؟

ابتكار: اقتصاد روى نمودار انتخابات آمريكا
 پس همونه مدام داره سينوسى عمل مى كند!!

جام جم: نقشه راهبردى براى مهار كرونا
ــى  ــه قاط ــن ك ــو بدي ــن ترتيبش ــل از ورود واكس ــا قب  ت

ــم!! نكني
اقتصاد سرآمد: سبد كاال كوچكتر مى شود؟

ــذارن  ــتكش ب ــك و دس ــوش ماس ــوان ت ــايدم مى خ  ش
كنــن!! ســبك ترش 

اعتماد: توليد در بن بست تأمين مواد اوليه
 با اين حساب نون توى بازار احتكاركننده هاست!!

همدان پيام: زلزله پس از 8 سال به آوج بازگشت
 بيــرون مى ريــم كرونــاس؟!! خونــه مى شــينيم زلزلــه 

ــاد!! مي
تجارت: عبور از پيچ تحريم  با رمز ارزها

 زياد پيچ در پيچش نكنين سرگيجه مى گيريم!!
اقتصاد سرآمد: اعدادى كه مرگ را گزارش مى كنند

 حاال يه  سرى شون اعدادين كه پنهان مى كنند!!
صبح اقتصاد: براى توقف سقوط بورس چه بايد كرد؟

 بايد دست طال رو گذاشت تو دستش!!
فرصت امروز: چشم انداز 5 بازار از نگاه بانك جهانى

 بدون شرح!!
ايــران: رديابــى بيمــاران كرونايــى بــا گوشــى تلفــن همــراه و كارت 

بربانك عا
 يعنى مى خوايد بگيد عابربانكم به GPS  وصله؟!

آفتاب اقتصادى: فرمول جديد محاسبه ماليات بر خانه هاى خالى
 يــه دودوتــا چهارتــاى ســاده كــه ديگــه اينهمــه كــش دادن 

! نداره!

آخرين مهلت ثبت نام اينترنت رايگان 
دانشگاهيان تا 9 آبان است

 معاون فناورى و نوآورى وزارت ارتباطات با بيان اينكه دانشگاه ها 
براى دريافت اينترنت در سامانه جديد وزارت ارتباطات ثبت نام كنند، 

گفت: مهلت ثبت نام اينترنت رايگان دانشگاهيان تمديد شد.
ستار هاشمى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه آخرين مهلت ثبت نام 
اينترنت رايگان دانشگاهيان تا 9 آبان است، گفت: دانشگاه ها بايد براى 
استفاده دانشجويان و اساتيد از اينترنت رايگان براى آموزش مجازى تا 
3 روز آينده، نشانى سامانه هايى كه از آن استفاده مى كنند را در سامانه 
وزارت ارتباطات به نام https://ict.gov.ir/fa/unitraffic ثبت 

كنند. 
وى افزود: وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات براى اينكه تمامى 
دانشــگاه هاى سراسر كشــور بتوانند از اينترنت رايگان براى آموزش 
مجازى استفاده كنند، سامانه اى را راه اندازى كرده است تا همه مراكز 
علمى با ثبت نشانى ســامانه هاى مورد اســتفاده دانشگاه از ترافيك 

رايگان استفاده كنند.

مصرف آسپرين خطر مرگ  كرونايى را 
كاهش مى دهد

 نتايج مطالعه جديد نشان مى دهد بيماران كرونايى بسترى شده در 
بيمارستان كه به  دليل پيشگيرى از بيمارى قلبى عروقى، روزانه آسپرين 

مصرف مى كردند با خطر كمتر مرگ روبه رو بودند.
به گزارش مهر، مصرف كنندگان آسپرين، كمتر در بخش مراقبت هاى 
ويژه (ICU) بســترى شــده يا به دستگاه تنفســى ونتيالتور متصل 
مى شــوند و در مقايسه با بيماران بســترى در بيمارستان كه آسپرين 

مصرف نمى كنند، احتمال زنده ماندن آنان بيشتر است.
سرپرســت تيم تحقيق در اين باره مى گويد: «اگر يافته ما تأييد شــود، 
آســپرين به عنوان نخستين داروى بدون نسخه براى كاهش مرگ ومير 

در بيماران كوويد-19 شناخته مى شود.»

آگهي مزايـده (مرحله اول) نوبت اول

يحيى رضائى - شهردار گيان

شهرداري گيان درنظر دارد به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر گيان از طريق برگزاري مزايده عمومي موضوع ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها يك دستگاه ديزل ژنراتور و 
آهن االت اسقاطى را باشرايط زير بفروش رساند.كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شرايط ذيل اقدام نمايند .

متقاضيان مي توانند جهت شركت درمزايده از تاريخ 99/08/06 لغايت 1399/08/15با واريز مبلغ 8/500/000 ريال براى ديزل ژنراتور و15/000/000ريال به شماره حساب سپرده 
686896516 نزد بانك كشاورزي و يا ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه به همين مبلغ به نام شهرداري گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادي مكتوب و فيش واريز 

به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند .
1- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است .

2-كليه هزينه كارشناسى وآگهي روزنامه هاى (مزايده) به عهده برنده مزايده مي باشد .
3- به درخواستهاي مخدوش ،مشروط وبدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- به پيشنهادهاي زير قيمت پايه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد .
5- قيمت پايه براساس قيمت كارشناس رسمى دادگسترى به ازاى يك دستگاه ديزل ژنراتور 170/000/000ريال و به ازاى هر كيلو آهن االت 62/000 ريال مى باشد.

6- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ اخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20روز كاري مي باشد.
7- شركت كنندگان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر وموقعيت زمين هاى فوق الذكر به شهرداري گيان مراجعه نمايند.  

8- تاريخ نوبت دوم آگهي از تاريخ 1398/08/15 لغايت 99/08/25 مى باشد.
9- حضورشركت كنندگان درجلسه بازگشائي پاكتها آزاد مي باشد .

10- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 مي باشد.
11- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز1399/08/26 ساعت 11 در محل شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد شد و نفرات اول تا سوم را مشخص 

و درصورت انصراف نفر اول ودوم سپرده وي طبق ضوابط قانون به نفع شهرداري ضبط و با نفرات بعدي عقد قرارداد مي گردد. 
(م الف 739)

آگهـي مزايـده (نوبت سوم)

روابط عمومى شهردارى قروه درگزين

بر اساس مجوز شماره 163 تاريخ 99/06/05 شوراي اسالمي، شهرداري قروه درگزين در نظر دارد تعداد 6 قطعه از زمين هاي فاز دوم شهرك فرهنگيان و 
شهرك پرديسان با كاربرى تجارى و مسكونى را از طريق مزايده به فروش رساند.

1- موضوع مزايده: فروش زمين هاي فاز دوم شهرك فرهنگيان و شهرك پرديسان قروه درگزين با كاربرى تجارى و مسكونى
2- مهلت ارسال اسناد: روز پنجشنبه 99/08/22

3- زمان تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 99/08/22
4- زمان بازگشايي پيشنهادات: روز شنبه 99/08/24

5- نوع وميزان تضمين شركت در مزايده: متقاضيان مي بايست 10٪ قيمت پايه هر قطعه را طبق جدول كه در سايت شهردارى مى باشد به حساب شماره 
0106878088004 به نام سپرده شهرداري واريز نموده و با تعيين شماره قطعه مشخص شده در نقشه به همراه كپي كارت ملي و فيش واريزي با پست سفارشي 

به آدرس: قروه درگزين -ميدان مطهري شهرداري قروه درگزين صندوق پستي 58789-65691 ارسال نمايند.
6- متقاضيان مى بايست برروى پاكت قيد نمايند كه متقاضى كدام قطعه مى باشند.

7- به درخواست مشروط، مخدوش و بدون قيمت ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- در صورت انصراف نفر اول سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و نفر دوم برنده مزايده شناخته شده و در صورت انصراف نفر دوم، سپرده وى ضبط و نفرسوم 

برنده مزايده اعالم خواهد شد.(اين بند در مورد نفرات بعد از سوم نيز صدق مى كند). 
9- هزينه آگهى هر قطعه به عهده برنده مزايده مى باشد.

10- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 
جهت شركت در مزايده با شماره 36462993-081 تماس حاصل نموده و يا به آدرس اينترنتى www.ghorvehcity.ir مراجعه نمائيد. 

(م الف 1096)

 اينترنــت و فضاى مجــازى به رغم همه 
محاســن و مزايايــى كه دارد، اما يكســرى 
دغدغه ها و نگرانى هايى را نيز براى خانواده ها 
ايجاد كرده اســت، به طورى كه ميزان كنترل و 
حتى نحوه تربيتى خانواده ها، مدارس و جامعه 
را نيز متأثر ساخته است. ويروس كرونا مانند 
ديگر بالياى طبيعى به صورت كامال غيرمترقبه 
به زندگى ما وارد شده و تقريبا تمام جنبه هاى 
زندگى افراد را تحت تأثير خود قرار داده است.
فضاى مجــازى يكــى از اصلى ترين داليلى 
اســت كه امروزه با توجه به مجازى شــدن 
آموزش هاى تحصيلى، بيشتر افراد خانواده را 
تحت تأثير قراد داده است و به گونه اى مى توان 
گفت جزو يكى از اصلى ترين سرگرمى هاى 
اعضاى خانواده به حســاب مى آيد، در واقع 
با نســلى مواجه هستيم كه با گذشتگان خود 
تفاوت آشكار داشته و زبان مشتركى ندارند و 
سرعت پيشرفت فناورى هاى جديد ارتباطى و 

اطالعاتى نيز مزيد بر علت شده است.
در هميــن راســتا، تحقيقــات فراوانــى در 
سراســر دنيا صورت گرفته اســت و همگى 
به اين موضوع اذعان داشــته اند كه شبكه هاى 
اجتماعــى تأثير بد و منفى بــر ذهن كودكان 
دارند و اين آسيب ها مى تواند طوالنى مدت و 

برگشت ناپذير باشد.
يكى از مهم ترين عوامل براى تعيين اثر مثبت 
يا منفى فضاى مجازى، مدت زمانى است كه 
كودك يا نوجوان از آن استفاده مى كند و مسأله 
ديگر نوع فعاليت هايى است كه با آنها درگير 
اســت. وقتى كودك براى مــدت طوالنى از 
روز، پاى بازى هاى اينترنتى مى نشيند در ساير 
فعاليت هاى تحصيلــى، ارتباطى و اجتماعى 

دچار عقب ماندگى مى شود.
در چنيــن فضايى به آموزش هاى متناســب 
با شرايط سبك زندگى ســالم خانوادگى و 
همچنين ترويج انتظارات و وظايف زندگى 
شهروندى نياز داريم كه با آموزش  برنامه هاى 

اساسى در اين فضا بتوانيم ساماندهى كنيم.
يكى از مادران كه به همراه فرزند خود در يكى 
از كتابفروشى هاى شهر همدان مشغول خريد 
كتاب كمك درســى بــراى فرزندش بود در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: تا پيش از آمدن 
كرونا من و همسرم تا جايى كه امكان داشت 
ســعى كرديم كه فرزنــدم را از اين فضا دور 

كنيم و هربار كه در جمعى از دوســتان خود 
قرار مى گرفت با كلى اصرار و خواهش تلفن 
همراهم را براى زمــان كوتاهى در اختيارش 
قرار مى دادم اما با توجه به آموزش هاى انالين 
به ناچار برايش تبلت خريديم كه مى دانم حتما 
تأثير منفــى روى ذهن و افــكارش خواهد 
گذاشت و اگر روند آموزشى به همين شكل 
ادامه پيدا كند بايد مســئوالن آموزشــى فكر 
اساسى در اين باره بكنند تا خانواده تحت تأثير 

آسيب هاى اجتماعى قرار نگيرند.
صحرايــى يكى ديگر از مادرانى اســت كه 
در اين باره گفت: من تصميم داشــتم تا سن 
قانونى فرزندم برايش گوشى همراه تهيه نكنم 
اما با توجه به اينكه فرزندم در ســن پايين و 
حساسى قرار دارد سعى دارم زمان استفاده از 
اينترنت را محدود كنم و روى ســايت هايى 
كه مى دانم ممكن است مراجعه كند، نظارت 
داشته باشم تا خداى نكرده خطرى تهديدش 
نكند و آســيب هاى جبران ناپذيرى را در بر 

داشته باشد.
يك روانشــناس و مشــاور در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان درباره راهكار هاى 
دورى از فضــاى مجازى و داشــتن نگاهى 
عميق تر به زندگى، اظهار كرد: نخستين راهكار 
اين اســت كه والدين عزيز، با فرزندانشــان 
بيشــتر صحبت كنند؛ البته كه امكان ندارد هر 

لحظه و هر ســاعت در كنار هم باشيد، ولى 
الزم اســت در زمينه هاى مختلــف زندگى 
همچون امنيت آناليــن فضاى مجازى با هم 
صحبت كنيد تا قــدرت تفكر انتقادى آنها را 
تقويت و به هم كمــك كنيد كه انتخاب هاى 

درستى داشته باشيد.
 رضا فريدى با بيان اينكه يكى از داليل گرايش 
افراطى و آســيب زننده به فضــاى مجازى، 
سرانه پايين گفت وگوى اعضاى خانواده بين 
يكديگر است، گفت: فعاليت آنالين را كمتر 
كنيد تا بتوانيد بيشــتر از همنشينى با اعضاى 

خانواده بهره مند شويد.
وى خاطرنشــان كرد: فضاى مجازى براى ما 
مانند كسانى است كه حرفمان را مى شنوند، ما 
را مى بينند و جدى مى گيرند و محروم شــدن 
ما از اين فضا، ضربه سختى به ما خواهد زد، 
ما مى توانيم ضمن داشتن اين فضا، آگاهى و 

سواد رسانه اى داشته باشيم.
 نبود آموزش سواد رسانه اى 

عواقب پرخطرى دارد
 يــك محقق در حوزه رســانه نيز در اين باره 
بيان كرد: رســانه  اجتماعى مانند اينستاگرام، 
با درصد بااليى نســبت به ســاير شبكه هاى 
اجتماعى اعتيادآور است، اعتياد به اليك باال، 
دنبال كننده باال، ديده شــدن زياد، همه و همه 
دليلى بر استفاده طوالنى مدت كودكان از اين 

شبكه اجتماعى است.
 امير عليشــاهى ادامه داد: امــا اين اعتياد به 
فضــاى مجازى ابتــداى راه اســت، اصوالً 
آدمى به دنبال ديده شــدن اســت كــه اگر از 
زمان كودكى صحيح شــكل گرفته و تربيت 
شده باشــد، ســبب افزايش اعتماد به نفس، 
خودباورى، اســتقالل و بروز خالقيت هاى 
رفتــارى زندگى بعدى خواهد شــد؛ اما در 
شــبكه هاى اجتماعى اين ديده شدن به بروز 
شخصيت نمايشــى در افراد منجر مى شود، 
به گونه اى كه براى ديده شــدن بيشتر حاضر 
به زير پا گذاشــتن تمامى ارزش هاى ابتدايى 

خود و جامعه هستند.
وى تصريح كرد: نبود آموزش سواد رسانه اى 
درست به كودكان، عواقب پرخطرى همچون 
اختالل در هويت، كمرنگ شــدن ارزش ها، 
بى توجهى به اخالق درونى و صفات نيك و 
ارزشمند انسانى، تشويق رفتار هاى نمايشى از 
طرف جامعه و تمكين آنها از ســوى كودك، 
ارزش مدارى و تأييــد دلربايى، جذابيت هاى 
ظاهرى و اغواگرى و عشــوه گرى در جامعه، 
روى آوردن بــه فضــاى مجازى بــا هر بار 
ديده نشــدن وى در دنياى واقعى، همه گيرى 
پديده «فخرفروشــى»، ضعف اعتماد به نفس 
و خودكم بينــى و ظاهربينى را به دنبال خواهد 

داشت.

تأثير فضاى مجازى 
بر سالمت روان نوجوانان 

■ يك جامعه شناس: داليل گرايش افراطى به فضاى مجازى كاهش گفت وگو بين اعضاى خانواده است

 عضو كميته علمى ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا، از ماسك به عنوان واكسن حال حاضر 

مقابله با ويروس كوويد-19 نام برد.
رضا ملك زاده، با اشاره به روند رو به افزايش 
موارد ابتال به كرونــا در خانواده ها، به مهر، 
گفت: با توجه به درپيش بودن روزهاى سرد 
ســال، اگر پروتكل هاى بهداشــتى را جدى 
نگيريم، بايد منتظر افزايش تلفات كرونا در 

كشور باشيم.
وى خطر انتشار ويروس در فضاهاى بسته را 
گوشزد كرد و افزود: با سرد شدن هوا، در و 
پنجره ها بسته مى ماند و همين مسأله مى تواند 

به انتشار و انتقال ويروس در فضاهاى بسته 
منجر شود.

ملــك زاده ادامه داد: الزم اســت محيط هاى 
سربســته حتماً تهويه مناســب داشته باشد، 
ضمــن اينكه بايد پنجره هــا را در زمان هاى 
مختلف باز نگه داشت تا به جابه جايى هواى 

سالم محيط بسته كمك كند.
عضو كميته علمى ستاد ملى مبارزه با كرونا، 
با تأكيد بر گسترش فعاليت مراكز 16 ساعته 
براى خدمــت به بيمــاران كرونايى، گفت: 
تسريع مراجعه افراد مشــكوك به كرونا به 
مراكز 16 ســاعته، مى تواند از افزايش موارد 

ابتال و انتقــال ويروس به ديگران جلوگيرى 
كند.

ملك زاده به افــرادى كه بيمــارى زمينه اى 
دارند، هشــدار داد تا بيشتر مراقب سالمت 

خود باشند.
وى گفت: بيماران قلبى، ديابتى، ســرطانى، 
دياليزى و كســانى كه فشــارخون دارند و 
همچنين افراد باالى 65 ســال، بايد بيشتر از 

ديگران مراقب سالمت خود باشند.
ملك زاده به افراد چاق و دچار اضافه وزن نيز 
هشــدار داد تا نسبت به خطر ابتال به كرونا، 

هوشيار باشند.

وى با عنــوان اين مطلب كه زمان از نابودى 
اين ويروس به طور دقيق مشــخص نيست، 
گفت: آنچه مسلم است، اينكه حداقل تا يك 

سال آينده بايد با اين ويروس زندگى كنيم.
ملك زاده با اشاره به اينكه براى دسترسى به 
واكسن فعًال بايد منتظر ماند، افزود: بهترين 
واكســن درحال حاضر، اســتفاده صحيح از 
ماســك اســت. اين ماســك مى تواند ما را 
تا حــدود زيــادى در مقابل ايــن ويروس 
محافظت كند، به شرطى كه همراه با ماسك، 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله اجتماعى را 

رعايت كنيم.

واكسن فعلى كرونا ماسك است
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استاندارد ضامن سالمت توليد ملى است 
مهدى ناصرنژاد»

22 مهرمــاه مصادف بــا 14 اكتبر و روز جهانى اســتاندارد بود 
و به همين مناســبت هفته گذشــته حرف هاى زيادى در خصوص 
نقش كليدى استاندارد و حركت جامع سازمان استاندارد و تحقيقات 
صنعتى كشــورمان در اجراى قانون استانداردسازى اجبارى كيفيت 
كاال و توليدات صنعتى و خدماتى، در رسانه هاى سراسرى انعكاس 
يافت. گفتن، نوشــتن و شنيدن از اســتاندارد و اهميت آن در بهبود 
كيفيــت تمام آن كاال و خدمــات و چيزهايى كه ضرورت زندگى و 
امنيت در اين عرصه مى باشــد، مختص به يك روز خاص نيست و 
به عبارتى تا زندگى جارى اســت و انسان كه نيازمند كاال از هر نوع 
آن براى حيات خود مى باشد، بايد نسبت به چنين ضرورتى احساس 
امنيت و كيفيت داشته باشــد و تنها متولى زمينه ساز و عهده دار اين 
الزمه غيرقابل انكار و مســئوليت بزرگ در جوامع مختلف، سازمان 

استاندارد است.
تفاوت بنيادى سازمان استاندارد با ديگر نهاد ها و سازمان هاى مسئول، 
مثًال سازمانى نظير پست يا گمرگ، اين است كه هر چه مراجعه كننده 
بــه چنين ادارات و نهاد هايى به هر دليل كمتر باشــد، عملكرد آنهم 
كمتــر خواهد بود، اما اســتاندارد در هر شــرايطى درگير نظارت و 
محــك كيفيت توليــدات و خدمات در جامعه اســت و اين وظيفه 
در بحران هــاى اقتصادى پررنگ و پرتحرك تــر خواهد بود، به اين 
معنى كه وقتى چرخه اقتصــادى در جامعه وارد گذرگاه هرج ومرج 
و لجام گســيختگى قيمت مى شود، تقلب و دستكارى در كيفيت ها و 
سمبل ســازى توليد هم بيشتر مى شــود و در چنين مواقعى است كه 
وظيفه سازمان استاندارد و مسئوليت چنين نهاد نظارتى بيشتر از هر 
زمانى پررنگ تر خواهد شــد و در واقع ســالمت و امنيت و حقوق 
مردم و قشرهاى مصرف كننده بســتگى به نوع عملكرد استاندارد و 
ورود قانون مدارانه و كارشناســانه آن به عرصه هاى كيفيت سازى و 

جداسازى سره از ناسره ها است. 
وجــود و حضور پرقــدرت و پررنگ يــك نهاد كليــدى نظير 
اســتاندارد در بدنه مديريتى و تصميم ســاز يك كشــور و ملت، 
راهگشــاى توســعه اقتصادى و رونق توليــدى و ايجاد اعتماد و 
اطمينان جامعــه به توليدات ملى و درنهايت اســتقالل اقتصادى 

يك ملت و كشور است.
در نقش و جايگاه سازمان ملى استاندارد در ايجاد آرامش اقتصادى 
و بستر توسعه عمومى  همين بس كه بدانيم، هر قدر نمودار اطمينان 
به كيفيت هر كااليى كه مورد تأييد كارشناســان استاندارد است، بين 
مردم باال باشــد، قيمت و ارزش واقعى و بــدون حباب آن كاال نيز 

قرين به باور هاى اقتصادى مردم خواهد بود. 
در واقع چنانچه فرايند توليد يك كاال و ارائه خدماتى خاص مراحل 
مختلف و پيچيده توليدى خود را به ســالمت و با پايبندى به اصول 
اعتمادسازى، گذرانده باشد، بديهى است كه قيمتگذارى آن نيز براى 
مصرف كننــده صد درصد واقعى خواهد بود و نيازى به نظارت ها و 
صرف وقت هاى بعدى براى اطمينان از رضايت جامعه از آن كاالى 
خاص نخواهد بود. در مقابل وقتى هرتوليد و خدماتى تنها با انگيزه 
حرام ســودجويى بيشتر و فريب مشــترى باشد، پاى تقلب كارى و 
سرقت كيفيت و سركوب ساختن اصول انسانى و اجتماعى و قانونى 
و شــرعى هم به ميان خواهد آمد و طبيعى است در چنين شرايطى، 
هيچ معيار خداپســندانه اى براى قيمتگذارى واقعى رعايت نخواهد 
شــد و در چنين مواردى اســت كه كار تمام دستگاه هاى اجرايى و 
نظارتــى و قانونى هم براى جلوگيــرى از كج روى هاى اقتصادى و 
اجتماعى ســنگين تر مى شــود و هزينه هاى نامتعارفى بر دولت ها و 

مردم تحميل خواهد شد! 
بنابرايــن چنانچه از همان نقطــه صفر و خط آغاز، توليد يك كاال و 
خدمات در مدار استانداردسازى اصولى و اعتمادآفرينى قرار بگيرد، 
صرفه جويى هاى آشــكار و پنهان بسيارى نصيب مردم و يك جامعه 
واحد و دولت آن مى شود و اين چنين از حيف و ميل و پراكنده سازى 

منابع ملى جلوگيرى به عمل مى آيد.

رشد 51 درصدى صنعت در همدان
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از صدور پروانه بهره بردارى براى 56 
واحد صنعتى اســتان خبر داد و گفت: استقرار واحدهاى جديد در مقايسه با سال گذشته 

رشد 51 درصدى دارد.
حميدرضا متين اظهار كرد: براى اســتقرار واحدهاى جديد يك هزار و 86 ميليارد تومان 

توسط بخش خصوصى و حمايت دولت سرمايه گذارى شده است.
وي به ايرنا گفت: ســال گذشــته همين موقع 37 پروانه بهره بردارى با ســرمايه گذارى 
92 ميليارد و 600 ميليون تومان و اشــتغال 601 نفر صادر شــده بود كه امســال افزايش 

چشمگيرى يافته است.

رئيس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت همدان افــزود: اين واحدهــا در زمينه كانى 
غيرفلزى، ابزار پزشــكى، محصوالت فلزى فابريكى، محصوالت شــيميايى، الستيك و 
پالستيك، دباغى و چرم، ماشين آالت و دستگاه هاى برقى، بازيافت، وسايل نقليه موتورى 

و منسوجات فعاليت مى كنند. 
متين خاطرنشان كرد: در اين واحدهاى صنعتى هزار و 431 نفر مشغول به كار خواهند شد 

كه تأثير بسزايى در اشتغال و رونق كسب وكار استان دارد. 
وى به صدور 821 جواز تأســيس از ابتداى سالجارى اشاره كرد و افزود: براى ايجاد اين 
واحدها 6 هزار و 126 ميليارد تومان ســرمايه گذارى توسط بخش خصوصى و حمايت 

دولت نياز است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت پيش بينى كرد: در اين واحدها 11 هزار و 215 نفر 

نيروى متخصص و مبتدى مشغول به كار مي شوند. 
به گفته متين، صدور جواز تأسيس نخستين مرحله استقرار واحدهاى صنعتى است و پس 
از آن مجريان بايد به دنبال ساخت وســاز، تهيه و نصب ماشين آالت باشند و سپس پروانه 

بهره بردارى براى آنها صادر مى شود. 
وى با بيان اينكه فرايند ساخت وســاز و راه اندازى خط توليد دســت كم يك ســال طول 
مى كشــد، يادآورى كرد: در اين مراحل مجريان طرح ها را تنها نگذاشــته و تا رسيدن به 

بهره بردارى آنها را مشاوره و پشتيبانى مى كنيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: سال گذشته همين موقع 418 جواز 
با ســرمايه گذارى يك هزار و 988 ميليارد تومان صادر شــده بود كه در اين زمينه امسال 

رشد 96 درصدى را شاهد هستيم. 

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد اقالم زير توليدكنندگان مطابق مشخصات 
ارائه شده در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند با ارائه درخواست كتبى و فيش واريزى به مبلغ 500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت ادارى از مورخ 1399/08/05 لغايت 1399/08/08 به دفتر قراردادهاى اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. پيشنهاد دهنده 
مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 واريز و يا چك بانكى تضمينى 
در وجه شركت تهيه و يا از مطالبات قطعى تأييد شده نزد شركت بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكى و يا گواهى مطالبات 

قطعى تأييد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارائه پيشنهاد 

تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/08/19 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1399/08/20 در كميسيون مناقصه بازگشايى خواهد شد.

به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.

محل دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا 
چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
سايت شركت www.hww.ir مى باشد.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى

مبلغ تضمين شركت در موضوعشماره مناقصه
مناقصه (ريال)

ساعت بازگشايى

خريد لوله هاى پلى اتيلن كار و گيت فاضالبى كوپلر سرخود به قطر 315 و 250 ج/99/206
ميليمتر به همراه واشر

377,350,3809:30

خريد لوله هاى پلى اتيلن كار و گيت فاضالبى كوپلر سرخود به قطر 315 و 400 ج/99/208
ميليمتر به همراه واشر

555,360,00010

نوبت دوم

آگهي مزايده حضورى

محمد شيراوند-  شهردار فيروزان

شهرداري فيروزان قصد دارد تعداد 4 قطعه زمين با كاربري مسكوني و  يك قطعه با كاربرى تجارى مطابق جدول ذيل به صورت مزايده 
حضورى بفروش برساند

زمان بازديد از امالك مذكور از تاريخ 99/8/7 تا 99/8/12 در ساعات ادارى.
زمان برگزارى مزايده حضورى روز يكشنبه 99/8/18 ساعت 10  صبح  در  محل سالن اجتماعات شهردارى فيروزان.

متقاضيانى كه فيش واريزى مبلغ سپرده شركت در مزايده را مطابق جدول مذكور تهيه ننمايند اجازه ورود به سالن برگزارى مزايده را ندارند. 
شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد. 

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با مراجعه به واحد امالك يا شماره تلفن 33722513 تماس حاصل نمايند.
(م الف 740 )

شماره 
قطعه

مساحت پالك 
(مترمربع)

قيمت بر اساس نظريه كارشناس رسمي كاربري ملكشماره پالك ثبتي
دادگستري ( به ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده 
( به ريال)

آدرس

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/070/025/00053/501/250مسكونيعادي 10194/55
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي 11200
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/116/000/00055/800/000مسكونيعادي 13186
سرچشمه 

خيابان 18 مترى ايثارگران – 3/024/450/000151/222/500مسكونىعادى183/3-
خيابان پارك 

بلوار معلم – ر وبرى مخابر ات 20/058/300/0001/002/915/000تجارى235/9816/1076-

غزل اسالمي»
 طبق بررســي هاي ميداني از 
خريدوفروش  مسكن،  بنگاه هاي 
ملــك در مهرماه ســالجاري در 
و  شــهريور  به  نســبت  همدان 
كاهش  روبــه  گذشــته  ماه هاي 
اســت. آمار منتشرشده از سوي 
مركــز آمــار نيز كاهــش 35 و 
6/8 درصــدي معامالت ماهيانه 
در شــهريور و مهرماه را نشــان 

مي دهد. 
حبيب رباطي يكي از بنگاه داران 
همــدان مي گفــت: كاهش توان 
خريد و افزايش ريسك فروش، 
2 دليــل مهمــي هســتند كه بر 
و  گذاشــته  اثر  خريدوفــروش 

ســبب شــده تا معامله گران در ماه هاي اخير 
احتياط بيشتري كنند. يكي ديگر از بنگاه داران 
هم مي گفت: هر چقدر قيمت ها باالتر مي رود 
تعــداد معامالت پايين تر مي آيد. من به جرأت 
مي گويــم كه از خردادماه ســالجاري هر روز 
تعداد معامالت كمتر شــده تا جايي كه برخي 
هفته هــا حتي يك معاملــه در دفتر من انجام 
نشده است. يك مشتري كه قصد فروش ملك 
و خريد واحد آپارتماني دارد هم مي گفت: تا 
خرداد مشــتري زيادي براي زمينم داشتم اما 
متوجه شدم كه دوباره قيمت ها درحال افزايش 
است و هر وقت قصد معامله داشتم قيمت ها 
تغيير كرد، همين موجب شد تا از جديتم براي 
فروش كم شود و دست دست كنم. امروز واقعا 
نمي دانــم ملك من چقــدر ارزش دارد كه با 
خيال راحت بفروشــم، ولي مي دانم كه در 4
ماه گذشــته قيمت زمين150 مترى من حدود 
3/5 برابر گران تر شــده است، به خاطر همين 
گران شدن روزانه، مي ترســم اين زمين را به 
قيمتي بفروشــم و با پولش ديگر نتوانم حتي 

يك آپارتمان كوچك بخرم.

يك ســازنده آپارتمان هم مي گفت: ريســك 
ساخت وساز باال رفته و هر روز با قيمت هاي 
جديد مصالح مواجه مي شــويم. اين افزايش 
قيمت ها موجب شــده تا نتوانيم برآورد هزينه 
ســاخت داشته باشيم؛ بنابراين ريسك كمتري 
براي ســاخت مي كنيم و احتماالً بســياري از 
ســازندگان به اين نتيجه رســيده اند كه تعداد 

ساخت وسازهايشان را كم كنند.
به گفته وي، از پايان ســال گذشــته تاكنون، 
قيمت مصالح به طور ميانگين حدود 2/5 برابر 

شده است.
اميدي، ســازنده ديگري هم مي گفت: هرچند 
كه ســاخت مسكن با هزينه بسيار بااليي تمام 
مي شــود و هر روز قيمت هاي جديدي براي 
مصالح تعيين مي شود اما در زمان فروش هم به 

همان نسبت قيمت ملك باال مي رود.
يكي از بنــگاه داران در خيابــان فرهنگ هم 
مي گفت: وقتي قيمت تمام شــده ساخت باال 
برود، واحدهايي كه به قيمت باشــند هم به ما 
نمي ســپارند و از آنجا كه قيمت ها  روزبه روز 
باال مي روند، توان خريد هم پايين مي آيد و بر 

تعداد معامالت اثر مي گذارد. 
پيش از اين بســياري از فعاالن و تحليلگران 
بازار مســكن هشــدار داده بودند كه قيمت 
مســكن روبه باالســت. برخــي اقتصاددانان 
همچون ايماني راد هــم تأكيد كرده بود كه در 
سال 99 نيز قيمت مسكن تحت تأثير نرخ دالر، 

افزايش مي يابد. 
اغلــب تحليلگران بــراي بازارهــاي مالي و 

اقتصادي آينده روشني ترسيم نكرده اند. 
طبق برخي گفته ها هنوز هــم نمي توان براى 
مسكن تا پايان سال 1399 آينده روشني متصور 
شد؛ اما آنچه پيش روي بازار است تا زماني كه 
ارزش ريال پايين بيايد و قيمت دالر افزايشي 
باشد، قيمت مسكن نيز باال خواهد رفت. پيش 
از اين فرماندار همدان هم در جلسه اي، هرچند 
ساخت 17 هزار واحد مسكونى در سالجارى 
را به مردم همدان خبــر داد؛ اما تأكيد كرد كه 
در توليد مســكن عقب نيستيم، فقط در نظام 
قيمتگذارى و معامالت مسكن نياز به اصالح 

قانون و تغيير رويكرد مردمى داريم.
گزارش هاي ميداني در بازار مســكن همدان 

نشــان مي دهد كه قيمت مسكن 
موازي  بازارهــاي  تحت تأثيــر 
ارز، طال و بــورس باال مي رود 
افزايش  ميــزان  با  تناســبي  اما 
قيمت ها ندارد و در برخي نقاط 
حتي به بيش از ده برابر رســيده 
نماينده  حاجي بابايــي  اســت. 
مردم همدان در مجلس شوراي 
اســالمي، در خردادمــاه اعالم 
كرد كه قيمت مســكن در كمتر 
از 2 ســال، 6 برابر شده است. 
بر  نيز  منتشرشــده  رسمي  آمار 
ايــن موضوع صحه گذاشــت. 
نشــان  هم  ميداني  گزارش هاي 
مي دهد كه در بسياري از مناطق 
شهر از خردادماه تاكنون، نزديك 

به 3 برابر با افزايش مواجه شده است.
درحالى كه بســياري از مــردم انتظار افزايش 
قيمت در ايــن بازار را دارند؛ امــا به 2 دليل 
نمى توان شــرايط معامالت ملــك را پررونق 
تلقى كرد؛ دليل نخســت اينكه رشد معامالت 
نسبت به سال گذشته نمى تواند شاخصى براى 
رونق تلقى شــود؛ زيرا در برخــى از ماه هاى 
نيمه نخست ســال گذشته به ويژه شهريورماه، 
خريدوفــروش بــه كمترين ميــزان خود در 
ســال هاي اخير رســيده بود. دوم اينكه در 2
مــاه منتهى به مهرمــاه 1399، معامالت روند 
كاهشى داشــته و اين بازار 2 افت 35 درصد 
و 6/8 درصد ماهيانه را تجربه كرد كه احتماال 
اين شــرايط در مهرماه نيز ادامه داشته است. 
ويژگى ســوم بازار مسكن در 2 ماه گذشته كه 
از حركت معامالت در مدار كاهشــى نشأت 
مى گيرد بــه بى حركتى معامله گــران مربوط 
مى شــود. فعاالن بازار مسكن كه عمده آنها را 
سفته بازان و ســرمايه گذاران تشكيل مى دهند 
در انتظار دريافت سيگنال هاى قوى ترى براى 

ورود به اين بازار هستند.

رئيس اداره تنظيم بازار جهادكشاورزى همدان خبرداد
قاچاق دام و افزايش هزينه توليد

 دليل گراني گوشت 
 رئيس اداره تنظيم بازار ســازمان جهادكشاورزى استان همدان از 
كاهش قيمت دام زنده در اين استان خبر داد و گفت: امروز با افزايش 

عرضه در ميدان دام، قيمت دام زنده كاهش يافته است.
داريوش ســرحدى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه يكى از 
داليل اصلى افزايش قيمت گوشــت قرمز در كشــور قاچاق دام بوده 
اســت، اظهار كرد: با توجه به اينكه قيمت دام زنده براساس نرخ دالر 
در كشورهاى همسايه بيشتر از داخل است، برخى افراد سودجو اقدام 

به قاچاق دام مى كنند.
وى يكى ديگر از داليل افزايش قيمت دام را باال بودن هزينه هاى توليد 
دانســت و افزود: مكمل هاى موردنيــاز دامدارى ها با ارز نيمايى وارد 
كشــور مى شود و افزايش قيمت ارز بر روى اين مكمل ها نيز اثرگذار 
بوده و سبب شده هزينه تمام شده توليد افزايش يابد؛ البته اين بدان معنا 
نيست كه دامدار دامش را گران مى فروشد، بلكه دام زنده تا زمانى كه 

به كشتارگاه برسد چند دست مى چرخد.
اين مقام مســئول با تأكيد بر اينكه دالل بازى در بازار دام زنده ســبب 
افزايش قيمت ها شده اســت، خاطرنشان كرد: دام زنده براى اينكه به 
دست مصرف كننده برسد، توســط دالالن دست به دست مى چرخد و 

همين موضوع بر افزايش قيمت ها اثرگذار است.
سرحدى با اشــاره به اينكه خروج دام از استان ممنوع است، تصريح 
كرد: هر دامى كه از كشــور خارج شــود به كمبود دام در استان ها و 
خروج دام به ســاير استان ها اثر مى گذارد، ضمن اينكه نيروى انتظامى 
و كميته هــاى مربوطه تمام تالش خود را مى كنند تا دامى از اســتان 

خارج نشود.
وى بــا بيان اينكه امروز با افزايش عرضه در بازار دام، شــاهد كاهش 
قيمت دام زنده هستيم، يادآور شد: با جلوگيرى از خروج دام و افزايش 
عرضه، در روزهاى آينده شــاهد كاهش قيمت گوشت قرمز خواهيم 

بود.
رئيــس اداره تنظيم بازار ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همدان، 
خاطرنشــان كرد: امروز قيمت گوســفند زنده در بازار دام همدان 52

هزار و 500 و قيمت گوساله زنده 41 تا 45 هزار تومان بوده است.
وى بــا بيان اينكه عرضــه نهاده هاى موردنياز مرغــداران به صورت 
اتوماتيك و سيستمى انجام مى شود، درباره قيمت مرغ در بازار همدان 
نيز اظهار كرد: در ماه هاى گذشته كاهش عرضه نهاده در كشور وجود 
داشت، به طورى كه از ابتداى سال تا پايان مهر، نياز توليدكنندگان كامًال 
برطرف نشــد و توليدكنندگان مجبور بودند بخشــى از نهاده ها را از 
بازار آزاد تهيه كنند كه همين موضوع ســبب افزايش قيمت تمام شده 
مرغ شد. سرحدى با اشاره به اينكه قيمت تمام شده مرغ در همدان به 
17 هزار تومان رسيده اســت، افزود: قيمت مرغ در بازار همدان بين 
24 تــا 24 هزار و 500 تومان بوده كه امروز به 23 هزار و 500 تومان 

رسيده است.
مديرعامل اتحاديه دامداران همدان نيز با بيان اينكه در تعطيالت قيمت 
دام زنده بين 7 تا ده درصد افزايش داشته است، گفت: كاهش عرضه 
در ايام تعطيل موجب شــد قيمت دام زنــده باال برود كه در روزهاى 

آينده كاهش مى يابد.
ابراهيم رســتمى با تأكيد بر اينكه داليل افزايش قيمت گوشت قرمز 
كشورى اســت، اظهار كرد: گرانى نهاده هاى جو، ذرت و سويا سبب 
افزايش هزينه توليد شــده و درنهايت قيمت گوشت قرمز نيز افزايش 

يافته است.

ريسك فروش مسكن باال رفت

بانك كشاورزي به صادركنندگان تسهيالت حمايتي 
پرداخت مي كند

 بانك كشــاورزى با هدف حمايت از توســعه صــادرات غيرنفتى بــراى فعاليت هاى صادراتى 
محصوالت كشــاورزى، تسهيالت ويژه پرداخت مى كند. به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، 
اين تســهيالت از محل منابع بانك كشاورزى و صندوق توســعه ملى به ميزان 4 هزار ميليارد ريال 
براى فعاليت هاى صادراتى محصوالت كشــاورزى از جمله كاالهاى حاصل از فرآورى، عمل آورى، 
ســورتينگ و بسته بندى محصوالت كشاورزى به متقاضيان پرداخت مى شود. براساس اين گزارش، 
نرخ ســود مؤثر تلفيقى اين تسهيالت(منابع بانك كشاورزى و صندوق توسعه ملى)، 14/5 درصد و 
بازپرداخت آن حداكثر 2 ســال خواهد بود.  متقاضيان براى دريافت اين تســهيالت بايد با مراجعه 
به ســامانه بهين ياب به آدرس www.behinyab.ir ثبت نام اوليه را انجام داده و براى بررســى 

درخواست و دريافت تسهيالت از طريق اين سامانه به شعب بانك كشاورزى معرفى شوند.

نگاهى به قيمت برنج، مرغ و شكر 
در شهريورماه

 جديدترين آمار منتشرشــده از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) نشان 
مى دهد كه از بين 9 كاالى اساسى كه وضعيت قيمت آنها در شهريورماه امسال منتشر شده، 
قيمت 7 كاال حدودا بين 16 تا 90 درصد نسبت به شهريور سال گذشته افزايش داشته است.
به گزارش ايسنا، براساس اين آمار، بيشترين افزايش قيمت در شهريور امسال مربوط به برنج 
پاكســتانى باســماتى درجه يك بوده كه قيمت آن با 90/3 درصد افزايش از ده هزار و 800 
تومان در مرداد ســال گذشته به 20 هزار و 500 تومان در ماه مشابه سالجارى رسيده است. 
البتــه قيمت برنج تايلندى، طارم اعال و داخلى هاشــمى درجه يك در اين مدت به ترتيب 
36/5، 17/1 و 16/6 درصد افزايش داشــته و در شهريور امســال به حدود ده هزار و 300 

تومان، 26 هزار و 800 تومان و 26 هزار و 200 تومان رسيده است.
قيمت شــكر سفيد و شكر بســته 900 گرمى نيز در شهريور امسال به ترتيب 57/6 و 51/4 
درصد نسبت به ماه مشابه ســال گذشته افزايش يافته، به طورى كه قيمت هر كيلوگرم شكر 
ســفيد و هر بسته 900 گرمى شكر در مرداد امسال به حدود 8 هزار و 200 و 8 هزار و صد 
تومان رسيده است. قيمت گوشت مرغ هم با 28/6 درصد افزايش از 13 هزار و 400 تومان 

در شهريور سال گذشته به حدود 17 هزار و 300 تومان در شهريور امسال رسيده است.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326034000780 مورخه 1399/07/27  هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى يداهللا رحيمى فرزند مرحوم عزيزمراد به شــماره شناسنامه 13151 صادره از هرسين در ششدانگ يك قطعه باغ  به مساحت 2459/42 
مترمربع تحت پالك 2278 فرعى 35- اصلى واقع در بخش چهار روســتاى ابرو خريداري از مالك رســمي آقاى محمود احمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1106)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/21

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهــي مزايـده

شهــردارى همــدان

يف
آدرسمبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)كل مبلغ كارشناسى (ريال)مساحت (مترمربع)مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

مغازه تجاري طبقه همكف با 
برج پاستور2321,9218,482,000,0002/000/000/000/ 472نيم طبقه بالكن

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/80/18  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت را 

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

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

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

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

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه 
(10٪باقيمانده) اقدام نمايد. در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/80/19 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.  

(م الف 1108)

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

آگهي مناقصه

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پگاه همــدان در 
نظــر دارد حمــل و تخليــه علوفــه و نهــاده هــاى دامــى 
ــكار  ــه پيمان ــه ب ــق مناقص ــده را از طري ــدارى ش خري

واگــذار نمايــد. 
لــذا متقاضيــان دارنده تراكتــور بيلــدار و تريلــى و نيروى 
انســانى مــى تواننــد جهــت اعــالم قيمــت پيشــنهادى 
از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل 
مزايــده واقع در مالير،روســتاى آورزمان،شــركت كشــت و 

صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد. 
اطالعات بيشتردرآدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Irandairy.ir

آگهى اصالحيه 

روابط عمومى شهردارى دمق 

آگهى تجديد مزايده زمين شهردارى دمق كه در روز دوشنبه مورخ 
99/08/05 به چاپ رسيده است،شماره مزايده 01099090893000004 

و زمان انتشار در سايت: 1399/08/05 و مهلت دريافت اسناد 
مزايده: 99/08/05 تا 99/08/25 صحيح مى باشد. 

(م الف 1092)

كارت دانشجويى به نام محمد حسينى انيسى، 
فرزند:عيسابعلى، به شماره شناسنامه:4040262506 و به شماره 
دانشجويى:9512119125 رشته فيزيك از دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

https://www.farsnews.ir/hamedan
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مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران: سولماز عنايتي، زهره عباسي

 فريده حسيني فرزام
شماره تلفن تماس:  38324330

دان تان  رس ا اری  ر
توزيع 122 هزار ماسك از محل موقوفات 

در همدان
 مديــركل اوقــاف و امــور خيريــه اســتان همــدان از توزيــع 122 

هــزار ماســك از محــل موقوفــات در همــدان خبــر داد.
بــا  گفت وگــو  در  العابدينــى  حاجى زيــن  رضــا  حجت االســالم 
خبرنــگار فــارس در همــدان بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از 
ســوى اداره اوقــاف اســتان در مقابلــه بــا ويــروس كرونــا، اظهــار كرد: 
ــوان  ــد ت ــا ح ــم ت ــعى كرده اي ــون س ــا تاكن ــيوع كرون ــداى ش از ابت
كارهايــى انجــام دهيــم به ويــژه اينكــه از محــل موقوفــات اقالمــى را 

بيــن محرومــان توزيــع كنيــم.
ــف  ــه وق ــى در ده ــته غذاي ــزار بس ــع 2 ه ــه توزي ــاره ب ــا اش وى ب
امســال در ماليــر، گفــت: از ابتــداى امســال در راســتاى كمــك بــه 

ــده اســت. ــه ش ــتان هزين ــان در اس ــارد توم ــدان 4/5 ميلي نيازمن
مديــركل اوقــاف و امــور خيريــه اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه در 
ــه فراخــور نيــات  دهــه وقــف هــر يــك از شهرســتان هاى اســتان ب
موقوفــه كمــك بــه نيازمنــدان را در برنامــه دارنــد، خاطرنشــان كــرد: 
از ابتــداى كرونــا در راســتاى پيشــگيرى از ايــن ويــروس، 122 هــزار 
و 500 ماســك در اســتان از محــل موقوفــات بيــن بيمارســتان ها و 

مــردم توزيــع شــده اســت.
وى از توزيــع 16 هــزار ماســك در بيمارســتان ها خبــر داد و افــزود: 
106 هــزار و 500 ماســك نيــز بيــن مــردم نيازمنــد توزيــع شــده 

اســت.
ــده در  ــى كنن ــواد ضدعفون ــر م ــع 800 ليت ــى از توزي زين العابدين
ــت  ــخن گف ــردم س ــن م ــر بي ــزار و 400 ليت ــتان ها و 2 ه بيمارس
و بيــان كــرد: از مــردم مى خواهيــم بــا رعايــت پروتكل هــاى 
ــا  ــروس كرون ــرل وي ــى در كنت ــذارى اجتماع ــتى و فاصله گ بهداش

ــد. كمــك كنن

سرقت كابل دليل خرابى  تلفن برخى مناطق در همدان
 دنبال رفع مشكل هستيم

 مديــر مخابرات شهرســتان همدان گفت: علــت خرابى  تلفن 
برخى مناطق در همدان ســرقت كابل هاســت كــه به دنبال رفع 

هستيم. مشكل 
به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، گفته مى شود از روز سه شنبه 
هفته گذشــته كاب هاى تلفن چهارراه شهناز و آرام شرقى به سرقت 
رفته و تا امروز كارى از سوى شركت مخابرات صورت نگرفته است.

همچنين عنوان شده كه منطقه 30 مترى بنى هاشم، ركنى و شكريه 
تقريبا ده روز اســت كه اتصال تلفن ندارنــد و اين وضعيت درحالى 
است كه به دليل ويروس كرونا اغلب مردم دوركار هستند و به ارتباط 
اينترنتى نيــاز دارند، به ويژه اينكه تحصيــل دانش آموزانى از طريق 

شبكه هاى مجازى امكان پذير است.
در اين راستا به ســراغ مدير مخابرات شهرســتان همدان رفتيم تا 

مسأله را از زبان ايشان جويا شديم.
ميالد برزگر اظهار كرد: متأســفانه ســرقت كابل هاى تلفن در سطح 
شــهر بسيار اســت و گاهى شــده روز كابل جانمايى شده و شب به 

سرقت رفته است.
وى با اشــاره به اينكه متأسفانه هم ســرقت كابل مطرح است و هم 
خرابكارى و اين امر نياز به فرهنگ ســازى دارد، گفت: همكاران ما تا 
جايى كه توانسته اند سعى كرده اند اين مسأله را حل كنند و در مدت 

يك يا 2 روز مشكل رفع شود.
مدير مخابرات شهرستان همدان با بيان اينكه سارقان كابل هاى تلفن 
تنها در همدان نيستند و بلكه در كشور اين مسأله وجود دارد، افزود: 
اين موضوع تنها به اســتان همدان مربوط نمى شــود و به كل كشور 
برمى گردد كه اتفاقا همدان وضعيت بهترى نســبت به بســيارى از 

مناطق دارد.
وى عنــوان كــرد: گاهــى يــك متــر كابــل از وســط كار بريــده مى شــود 
كــه ســعى مى كنيــم آنجــا را بــا تيكه هــاى كابــل  پــر كنيــم و مشــكل 
برطــرف شــود امــا گاهــى 200 متــر بــه ســرقت مــى رود كــه تهيــه 

ايــن مقــدار زمان بــر اســت و هزينــه زيــادى را هــم در برمى گيــرد.
ــد و  ــه اينكــه برخــى از مــردم گاليه هايــى دارن برزگــر در پاســخ ب
خواســتار رســيدگى فــورى بــه ايــن وضعيــت هســتند  زيــرا اغلــب 
كارهــا به دليــل ويــروس كرونــا دوركارى شــده و نيــاز بــه اينترنــت 
اســت، افــزود: متأســفانه ويــروس كرونــا باعــث شــده كــه همــه مــا 

بــا مشــكالتى مواجــه شــويم.
وى تصريــح كــرد: تعــداد نفراتــى نگهدارنــده شــبكه هوايــى 
مخابــرات محــدود هســتند كــه در ايــن وضعيــت كرونــا متأســفانه 
تعــدادى از آنهــا نيــز بيمــار شــده اند و در قرنطينــه بــه ســر 
ــرايط  ــه ش ــن روال نســبت ب ــا اي ــن ب ــى تلف ــال خراب ــد، ح مى برن

ــت. ــده اس ــر ش ــادى 5 براب ع
مديــر مخابــرات شهرســتان همــدان افــزود: نيروهــا محــدود 
هســتند و از طرفــى متقاضــى اينترنــت نســبت بــه شــرايط عــادى 
ــا  ــود دارد و اينه ــم وج ــرقت ه ــه اســت و س ــش يافت ــيار افزاي بس
ــت  ــا نهاي ــود ام ــاد ش ــكالتى ايج ــا مش ــم داده ت ــت ه دست به دس

ــع نواقــص اســت. ــا رف تــالش م
وى با تأكيد به اينكه خوشــبختانه همدان نســبت به برخى استان 
وضعيت خوبى دارد، گفت: رفع خرابى هاى تلفن درحال انجام اســت 
و بــه پيمانكار گفته ايم كه در زيــر 50 متر مانند خرابى عادى اقدام 
و همان روز اصالح شــود اما باالى 50 متر با تهيه كابل و صالحديد 

الزم، نهايت 2 روزى طول مى كشد.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 «مرتضى شــيردره» پس از يك عمر فعاليت در 
عرصه توليد ادوات كشــاورزى، با 59 سال سن و در 
دوران بازنشستگى تمام وقت خود را صرف رسيدگى و 
نگهدارى از پرندگان مى كند، او از سال 93 باغ خود را 
به عنوان نخستين «پناهگاه تخصصى تيمار و نگهدارى 
پرندگان شكارى» در همدان بدل كرده و معتقد است 
تمام انســان ها به طبيعت بدهكارنــد و با خدمت به 
طبيعت مى توان كمى از اين بدهكارى را جبران كرد 

و به حس آزادى رسيد.
گاهى همه تن چشم شدم و خيره به دنبالشان بودم، 
گاهى همه تن گوش شــدم و نغمه بى بديلشان لبريز 
شــد از جام وجودم و ميان دوراهى ديدن و شنيدن 
مانده بودم. نه چشــمم از شــگفتى پلك مى زد و نه 
گوشــم لحظه اى جز صداى صفيــر پرندگان چيزى 

مى شنيد.
باغى دلفريب كه گــردش در آن جانى تازه به كالبد 
آدميان مى دميد و بازى رنگ ها سرزندگى و سرمستى 
را در من نشانه رفته بود، تا چشم كار مى كرد زيبايى 
بود و بــس. در كنار حوض هاى  آبى و درختان درهم 
تنيده شــده و سر به فلك كشــيده، قفس هاى سبز 
رنگى خودنمايى مى كرد، اما نه قفسى به رسم دربند 
بودن. اينجا قفس ها تفسير جديدى از آزادى را معنا 

مى كنند.
اين بــاغ مصفا قابى از محبت و مهربانى نســبت به 
طبيعت در خــود جاى داده  و هر روز گلبانگ رهايى 
و پرواز ســر مى دهد، اينجا پرنــدگان پرواز در هفت 
آســمان را تجربه مى كنند و آدميان در اوج لذت در 
پيكرشان نمى گنجند و عاشــقى مى شوند كه ديگر 
بدون طبيعت نمى توانند نفس بكشند. حاال «مرتضى 
شيردره» عاشــقى اســت كه در دام تيمار و آزادى 
پرندگان افتاده است و نفس خود را به پرواز بند زده، 
بهاى اين عاشقى باغى 4 هزار مترى است كه او وقف 
آزادى مى كنــد تا پرندگان آســيب ديده را دوباره به 

آغوش آسمان بازگرداند.
 شيردره پس از يك عمر فعاليت در عرصه توليد ادوات 
كشاورزى، با 59 ســال سن و در دوران بازنشستگى 
تمام وقت خود را صرف رسيدگى و نگهدارى پرندگان 
مى كند، او از سال 93 باغش را به «نخستين پناهگاه 
تخصصى تيمــار و نگهدارى پرندگان شــكارى» در 

همدان تبديل كرده است.
از آنجا كه در اداره كل محيط زيســت جايگاه وسيع 
و ويژه اى براى نگهدارى پرنــدگان وجود ندارد، اين 
مركز با هزينه شــخصى او طراحى و اداره مى شود و 
ساالنه بيش از 50 پرنده پس از گذران دوران نقاهت 
رهاسازى و به طبيعت بازمى گردند و 25 تا 30 پرنده 

هم به باغ وحش منتقل مى شوند.
اين واقف آزادى، هدف از نگهدارى پرندگان شكارى 
به ويژه پرندگان آســيب ديده را بازگشت به دشت و 
دمــن مى داند و با جديت روند درمــان و تغذيه اين 

پرندگان زيبا كه اغلب جزو گونه هاى تحت حفاظت و 
يا در خطر انقراض هستند را دنبال مى كند.

شيردره چنان براى اين پرندگان وقت و انرژى صرف 
مى كند كه با اين َخير زيست محيطى خو كرده و در 
كنار او احســاس ترس و ناامنــى ندارند، به طورى كه 
پرنــدگان بــه غير از او از دســت فــرد ديگرى غذا 
نمى گيرند و اجازه تيمار نمى دهند، گويى به عشــق 
عميق اين انســان نسبت به خودشان پى برده اند و به 

فرد ديگرى اعتماد نمى كنند.
اين حامى محيط زيســت در خــالل مراحل تغذيه و 
تميزكارى قفس ها دســت نوازش بــر اين پرندگان 
شكارى مى كشــد و با آنها صحبت مى كند، شيردره 
هنگامــى كه با پرنــدگان ارتباط مى گيــرد و با آنها 
گپ وگفت مى كند، بــه دوران كودكى بازمى گردد و 

احساس بچگى در وجودش متبلور مى شود.
 وقفى براى تضمين پرواز

عالقه به محيط زيســت و ارتباط آقاى شيردره با اين 
مجموعه 20 ســال پيش از داســتان برخورد با يك 
گرگ آغاز مى شــود، اين َخير آزادى مى گويد: براى 
جلوگيرى از كشــتن اين حيوان توسط چوپانان از او 
نگهدارى و بزرگش كردم؛ 2  ســاله كه شد او را آزاد 
كردم، اما گرگ راه بازگشــت را پيدا كرد و برگشت، 
دوباره پس از مدتى در فاصله خيلى دورتر گرگ را رها 
كرده تا به چرخه طبيعت بازگردد باز هم پس از 2 ماه 
مسير را يافت و به كنارم بازگشت و درنهايت با اطالع 

به محيط زيست اين گرگ به باغ وحش منتقل شد.
او بــا لحنى مهربانانه و پدرانه ادامه مى دهد: شــدت 
عالقه ام به طبيعت به حدى است كه دوست دارم پس 
از مرگم در كوه دفن شــوم نه در آرامستان، حاال هم 
در دوران بازنشســتگى به جاى استراحت و دورهمى 
با هم ساالنم در آرامگاه بوعلى، به پرندگان رسيدگى 

مى كنم.
اين حامى محيط زيســت به بهبــود يافتن پرندگان 
آسيب ديده اشاره مى كند و مى افزايد: نشستن در باغ 
خسته كننده اســت درحالى كه رسيدگى به پرندگان 
آســيب ديده و رهاســازى در طبيعت جزو لذت هاى 

خوب دنياست.
شــيردره با بيان اينكــه اين پناهــگاه به عنوان يك 
آزمايشگاه تجربيات زيادى براى من به همراه داشت، 
ادامه مى دهــد: طرح هاى ديگرى بــراى حفاظت از 
حيات وحش و همه حيوانات آســيب ديده در ذهنم 
دارم با وسعت خيلى بزرگتر از اين پناهگاه بدون يك 

ريال وام.
وى يادآور مى شــود: اميدوارم با اندوخته اى كه دارم 
بتوانم يك باغ وســيع براى نگهــدارى و حمايت از 
حيوانات ايجاد كنم البته اگر روى پيشــانى ام نوشته 

باشند و تقدير من اين چنين باشد.
اين َخير زيســت محيطى كالم خود را با اشــاره به 
عمــق عالقه اش به طبيعت ادامه مى دهد و مى گويد: 

پرندگان هم جزوى از طبيعت هستند؛ بنابراين تمام 
وقت در اختيار اين موجوداتم و همه روزه تا نيمه هاى 
شب سرگرم غذا دادن و تيمار آنها هستم، اگرچه براى 
3 نفر در اين پناهگاه اشــتغال ايجاد شده، اما هرچه 
افراد كمترى در باغ باشند پرندگان آرامش بيشترى 

دارند.
 شــيردره با تأكيد بر اينكه پرندگان پس از انتقال به 
پناهگاه بايد به صــورت طبيعى و به مرور زمان بهبود 
پيدا كنند، بيان مى كند: پرندگان آسيب ديده پس از 
عمل جراحى به سختى به دامن طبيعت بازمى گردند، 
درحالى كه اين پناهگاه فرصتى است تا پرندگان بين 
6 ماه تا يك ســال رفته رفته خوب شوند و دوباره در 

آسمان پرواز كنند.
وى مى افزايد: تمام انسان ها به طبيعت بدهكار هستند 
و بــا خدمت به طبيعت مى تــوان اين دين را جبران 
كرد و به حس آزادى رســيد، همچون پرواز پرندگان 

بر فراز آسمان.
اين حامى محيط زيست با بيان اينكه به طور كلى اين 
پناهگاه ماهانه حدود 20 ميليون تومان هزينه دارد، 
يادآور مى شود: با رهاسازى و پرواز پرندگان احساس 
خوبــى دارم و فكــر مى كنم در اين چنــد روزه دنيا 
كار درســتى انجام داده ام و زمانــى كه پرنده پس از 
آزادســازى توان پرواز نداشته باشد احساس شكست 

مى كنم و دوباره به رسيدگى ادامه مى دهم.
شــيردره تأكيد مى كند: مداخله انسان ها در طبيعت 
خسارت جبران ناپذيرى به همراه دارد و دستكارى در 
طبيعت غيرقابل برگشــت است، بنابراين افراد حريم 
اين نعمت خدادادى را حفظ كنند و با تماشــا از آن 

لذت ببرند.
 ميزبانى مهربان و سخاوتمند 

براى پرندگان ميهمان
در قســمتى از باغ مصفاى اين حامى محيط زيست 
يك اتاق به متراژ صد مترمربع تعبيه شده تا عالوه بر 
معاينه اوليه پرنــدگان در بدو ورود به پناهگاه، عمل 

جراحى براى گونه هاى آسيب ديده هم انجام شود.
در اتاق جراحــى و معاينه مركز نگهــدارى و تيمار 
پرندگان شكارى وسايل مورد نياز براى مراحل درمان 
پرنده هــا اعم از تجهيزات كامل جراحى وجود دارد و 
جراح محيط زيست درصورت لزوم براى دوا و درمان 

گونه هاى آسيب ديده در اين مركز حاضر مى شود.
ناگفته پيداست اين مجموعه را مى توان به مثابه يك 
درمانگاه كامل براى پرندگان دانست از اتاق جراحى 
گرفته تــا اتاق ريكاورى، قفس هاى قرنطينه و محلى 

بــراى نگهدارى هــاى طوالنى مدت كه با عشــق به 
طبيعت ســاخته شــده و براى رضاى خدا در اختيار 

پرندگان شكارى قرار گرفته است.
قوانين اين پناهگاه همچون قوانين بيمارستان است و 
بهبود پرندگان و بازگشت به طبيعت آنها جزو اهداف 
اصلى اين مركز بوده كه تمام و كمال رعايت مى شود.

 آسودگى خاطر محيط زيست
 از تيمار پرندگان

رئيــس اداره نظارت بر امور حيــات وحش اداره كل 
محيط زيست استان همدان ضمن قدردانى از اقدامات 
مؤثر آقاى شــيردره در نگهــدارى و تيمار پرندگان 
شكارى اســتان مى گويد: پيش از سال 93 گونه هاى 
پرندگان كه به داليل مختلف آسيب ديده و به اداره كل 
تحويل داده مى شــدند، بالتكليف بودند اگرچه دوره 
درمان و بهبود طى مى شد اما يك محل مناسب براى 

نگهدارى اين گونه ها وجود نداشت.
«مجيد شعبانلو» مى افزايد: از سال 93 به بعد با همت 
اين َخير زيســت محيطى و ايجاد پناهگاه تخصصى 
پرندگان شــكارى كه با هزينه هاى شــخصى و ميل 
درونى ايشــان اداره مى شــود، به صورت مستمر به 

گونه هاى مختلف پرندگان خدمات ارائه مى دهند.
وى با بيان اينكه حفــظ و نگهدارى پرندگان در اين 
مجموعه بار ســنگينى از دوش اداره كل حفاظت از 
محيط زيست اســتان برداشته و مشكالت سابق حل 
شــده اســت، ادامه مى دهد: درحال حاضر گونه هاى 
مختلفى از پرندگان به اداره محيط زيســت تحويل 
داده مى شود به طور مثال جوجه هاى پرندگان شكارى 
كه گاه از النه پرنده ها برداشــته شــده و يا گونه هاى 
آســيب ديده كه پس از يك هفته نگهدارى به صورت 
قنداق پيچ به مركز تيمار پرندگان آقاى شيردره منتقل 

مى شوند.
رئيــس اداره نظارت بر امور حيــات وحش اداره كل 
محيط زيست استان با تأكيد بر اينكه پرندگان در بدو 
ورود به پناهگاه در قفس قرنطينه جاى داده مى شوند، 
يادآور مى شــود: گونه هاى پرندگان در دوره چند ماه 
تا يك ســاله در اين مجموعه بــه زندگى خود ادامه 

مى دهند و تحت درمان و رسيدگى قرار مى گيرند.
شعبانلو به رهاسازى پرندگان بهبوديافته در زيستگاه 
مناسب اشاره مى كند و مى گويد: برخى گونه ها پس از 
طى دوران نقاهت، توان بازگشت به چرخه طبيعت را 
ندارند كه در اين صورت به باغ وحش منتقل مى شوند.

وى در ادامــه از ايــن مجموعه به عنــوان تنها مركز 
تخصصــى نگهــدارى و تيمار پرندگان شــكارى در 
مى كند  ياد  استان 
صد  مى افزايــد:  و 
در  مــا  درصــد 
مراكز  به  اســتان 
ايــن چنينى براى 
مختلف  گونه هاى 
حيوانــات از جمله 
و  آبزى  پرنــدگان 
يا كنار آبزى، قوچ، 
ميش، كل و بز نياز 

داريم.
رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش محيط زيست 
اســتان با بيان اينكــه درحال حاضــر مركزى براى 
نگهدارى و تيمار حيوانات اعالم آمادگى نكرده است 
با وجود اين، اداره كل در اين زمينه پاى كار اســت و 
همكارى هاى الزم براى برقرارى اين مراكز را به عمل 
مى آورد، اضافه مى كند: پرندگان شكارى مختلفى از 
جمله پرندگان بومى اســتان و حتى پرندگان مهاجر 
مثل شاهين ها، باالبان ها، عقاب امپريال، عقاب طاليى 
و دال كه برخــى از اين گونه ها در خطر انقراض قرار 
دارند در5 سال گذشــته تحويل مركز آقاى شيردره 

شدند.
شــعبانلو بيان مى كند: در طول سال به طور ميانگين 
120 تــا 130 پرنده شــكارى به ايــن مركز منتقل 
مى شوند و پس از روند بهبود رهاسازى شده به چرخه 

طبيعت باز مى گردند.
وى ايجاد پناهگاه نگهدارى و تيمار پرندگان شكارى 
را خيرخواهى براى طبيعت مى داند و ادامه مى دهد: 
برخى از انســان ها با كمك به همنوع خود كار خير 
انجــام مى دهند برخى هم بــا روش هاى مختلف به 

طبيعت خدمت مى كنند.
رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش محيط زيست 
استان كالم خود را با درخواست از مردم فهيم استان 
ادامــه مى دهد و مى گويد: مــردم در فصل زادآورى 
پرندگان شكارى به هيچ عنوان به النه پرندگان نزديك 
نشــوند و به جوجه هاى اين پرندگان دســت نزنند، 
زيــرا اين اقدامات به خارج شــدن اين پرندگان تازه 

متولدشده از چرخه طبيعت منجر مى شود.
شــعبانلو با تأكيد بــر اينكه فصل پاييــز زمان كوچ 
پرندگان شــكارى محســوب مى شــود و گونه هاى 
ارزشمند مثل باالبان ها، شاهين ها و عقاب ها مهاجرت 
مى كنند، اضافه مى كند: حضور شكارچيان و صيادان 
پرندگان شكارى در فصل مهاجرت، آسيب پذيرى اين 

پرندگان را به مراتب افزايش مى دهد.
وى يادآور مى شــود: اين صيادان پرندگان شكارى را 
صيد كرده و در كشــورهاى حاشيه خليج فارس به 
فروش مى رســانند از همين رو اگــر طبيعت گردان و 
عالقه مندان مواردى اين چنينى مشاهده كردند حتما 
با همكاران اداره كل محيط زيست تماس برقرار كنند.

در ميــان خبرهاى ناخوشــى كه هــر روز به دليل 
زياده خواهى انســان و تعرض بــه طبيعت به گوش 
مى رسد، باغ واقف آزادى به مانند نوشدارويى مى ماند 
كه روح آدمــى را پااليش مى كند زيرا وقتى قصه به 
پرواز مى رســد ناخودآگاه انسان سبك بال مى شود، 
گويى حتى خيال پرواز هم براى جدا شــدن از زمين 

كافى است.
آقاى شــيردره خود را مديون طبيعــت مى داند و از 
هميــن رو زمان و ثروت خود را وقف آزادى پرندگان 
كرده تا همچنان شكوه آسمان را بر فراز بال هاى آنها 

حفظ كند.
 شايد روزى همدان به نام مراكز نگهدارى و آزادسازى 
پرندگان در جهان شهره شود و باز هم عنوان نخستين 

خود را در فرهنگ، ادب و علم تكرار كند.

پناهگاه تيمار شكارچيان آسمان

 بزم پرندگان در«باغ آزادى»
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خبـر

گزارش 

فـرهنگگردشگـري

چه سفرهايى بيشتر 
متقاضى دارد؟

 شيوع ويروس كرونا سليقه مردم را براى سفر تغيير 
داده اســت. پيش بينى ها بر اين بود كه گرايش مردم به 

سفرهاى خانوادگى و انفرادى بيشتر خواهد شد. 
با شيوع ويروس كرونا تقاضا براى سفرهاى گروهى با 

تور بسيار ناچيز شده است.
به گزارش ايسنا، افزايش آمار تردد برون شهرى در هر 
نوبت تعطيالت در مقايســه با كاهش سفرهاى ريلى و 
هوايى مؤيد اين است كه ســفرهاى جاده اى بيشترين 
تقاضا را دارد. هرچند ميل به ســفر با اتومبيل شخصى 
در قالــب گروه هاى كوچك خانوادگى و يا دوســتانه 

پيش از شيوع ويروس كرونا در ايران، همچنان باال بوده 
است. آخرين گزارش مركز ملى آمار نشان مى دهد در 
بهار ســال 1397 مجموعا 987 هزار و 359 نفر با تور 
سفر كردند و 101 ميليون و 237 هزار و 925 نفر سفر 
بدون تور داشتند. اين وضعيت با شيوع ويروس كرونا 

و تغيير در شكل سفرها، تشديد شده است.
از طرفــى مســدود شــدن مرزهــا ســبب شــد بيشــتر 
ــار  ــرد. آم ــورت گي ــور ص ــل كش ــفرها در داخ س
دقيقــى از حجــم ســفرهاى داخلــى از ابتــداى 
ــن  ــر انجم ــا دبي ــدارد ام ــود ن ــون وج ــال تاكن س
شــركت هاى هواپيمايــى گفتــه اســت: در ايــام 
كرونــا پروازهــاى خارجــى 96 درصــد كاهــش 
ــه وزارت  ــم ك ــارى ه ــن آم ــت. آخري ــته اس داش

ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى از 
ــاه  ــه خردادم ــزان ســفرهاى داخلــى داده اســت ب مي
99 برمى گــردد، زمانــى كــه تــردد بيــن اســتانى 
پــس از يــك دوره محدوديــت، آزاد شــد. طبــق آن 
ــدران باالتريــن  ــاه اســتان مازن ــا خردادم گــزارش، ت
ــود. ــاص داده ب ــود اختص ــه خ ــت را ب ــزان اقام مي
بازار سفر در خاموشى كامل به سر مى برد. البته روزنه و 
سوى چراغى هست اما تعداد متقاضى براى سفر با تور 

يا خريد از آژانس مسافرتى بسيار ناچيز است.
به اعتقاد برخى از فعاالن در دفاتر خدمات مســافرتى، 
استقبال از سفرهاى گروهى يا تور به دليل شرايطى كه 
ويروس كرونا پديد آورده خيلى كم شده است. تقاضاى 
Individual محدودى براى سفر داخلى به صورت

يا شخصى وجود دارد اما در حدى نيست كه بازار سفر 
را تكان دهد و يا صنعت گردشگرى را حمايت كند.

درخواســت براى طبيعت گردى وجــود دارد، هرچند 
بسيار محدود است. البته اين نوع سفرها بيشتر از طريق 
گروه هاى دوستانه و آزاد اجرا مى شود و ميزان مراجعه 
به آژانس ها براى استفاده از تورهاى طبيعت قابل توجه 
نيســت. گروه هاى غيرمجاز هم بدون كنترل و نظارتى 
فعال هســتند و اتفاقا بيشــترين ســفرهاى گروهى از 
طريق آنها درحال انجام است اما آژانس هاى مسافرتى 

متقاضى زيادى ندارند.
وزارت بهداشــت ســفر را يكى از عوامل همه گيرى 
ويــروس كرونا مى دانــد. با اين حــال وزارت ميراث 
فرهنگــى، گردشــگرى و صنايــع دســتى و فعاالن 

گردشــگرى معتقدند آنچه سبب شيوع بيشتر ويروس 
كرونا مى شود سفرهاى بدون برنامه و نامنظم است و نه 
سفرهاى مسئوالنه. فعاالن گردشگرى بر اين عقيده اند 
اگر سفر به دست آنها سپرده و نظارت ها شديدتر شود، 

مهار ويروس راحت تر خواهد شد.
ــن  ــره انجم ــس هيأت مدي ــى ـ رئي ــت ا... رفيع حرم
و  هوايــى  مســافرت  خدمــات  دفاتــر  صنفــى 
ــت  ــفرها تح ــر س ــد: اگ ــران، مى گوي ــردى اي جهانگ
ــود،  ــام ش ــور انج ــا ت ــد، ب ــت باش ــرل و مديري كنت
ــم  ــا ه ــد، آژانس ه ــوزدار باش ــل مج ــت در هت اقام
ــند،  ــتى باش ــاى بهداش ــت پروتكل ه ــه رعاي ــزم ب مل
نظــارت هــم برقــرار باشــد، چــرا ســفر انجــام 
نشــود؟ اتفاقــا ايــن مــدل ســفرها را راحت تــر 

ــار  ــن روش آم ــا اي ــا ب ــرد. قطع ــرل ك ــوان كنت مى ت
ــا  ــد، ام ــر مى آم ــا در كشــور هــم پايين ت شــيوع كرون
به جــاى ايــن كار، ســفرها و ترددهــاى بيــن شــهرى 
ــور را  ــل و ت ــى هت ــتند و دســتور تعطيل را آزاد گذاش
دادنــد. چــرا ســفرهاى بــدون برنامــه و بــدون تــور را 

نمى كننــد؟ ممنــوع 
از  كــه  اســت  مشــاغلى  جملــه  از  گردشــگرى 
ــيب  ــترين آس ــل بيش ــا متحم ــروس كرون ــيوع وي ش
شــده اســت. به طورى كــه ســازمان ملــل متحــد 
در پيام هــاى مكــرر از دولت هــا خواســته اســت 
بــراى جلوگيــرى از بيــكارى گســترده ايــن صنعــت و 
ركــود بيشــتر اقتصــاد گردشــگرى چــاره اى بينديشــند 

كننــد. گســترده تر  را  حمايت هــا  و 

دانشنامه همدان با عنوان 
«خانه اربابى بهاءالملك» منتشر شد

 رئيس حــوزه هنرى همدان از چاپ كتاب «خانه 
اربابى بهاءالملك» خبر داد و گفت: اين اثر از مجموعه 
دانشنامه همدان است كه بخشى از تاريخ اين ديار را 
در جنگ هاى جهانى و رويدادهاى سياسى و فرهنگى 

روايت مى كند.
به گزارش ايرنا، سيدمحمدباقر حسينى سير اظهار كرد: 
كتاب «خانه اربابى بهاءالملك» با نگاه و روايتى جديد 
و دقيق، به تاريخ، فرهنگ، معمارى و هنر استان همدان 

در سال هاى 1263 تا 1333 هجرى قمرى مى پردازد.
وى خاطرنشــان كرد: اين كتاب بيستمين اثر مكتوب 
از دانشنامه استان همدان است كه در 5 فصل و 202 
صفحه از ســوى حوزه هنرى استان همدان منتشر و 

به تازگى روانه بازار كتاب شده است.
نويســنده «خانه اربابى بهاءالملك» نيز اين كتاب را 
مدعى 2 موضوع درباره استان همدان دانست و افزود: 
رسيدن به درك درست از شخصيت بهاءالملك، علل 
و انگيزه او از ســاخت خانه اش در محله اعتماديه و 
وقف آن و همچنين بيــان حرف هاى تازه و بديع از 
جغرافيا، فرهنگ و تاريخ استان همدان، 2 محور مهم 

و جذاب كتاب «خانه اربابى بهاءالملك» است.
خسرو محمدى راز ماندگارى شخصيت «بهاءالملك» 
در تاريــخ را َخيّــر و واقــف بودن او ذكــر كرد و 
گفت: انجام فعاليت هاى فرهنگى، ادبى، سياســى و 
جريان ســازى هاى اجتماعــى، در كنار خوش نامى و 

فرهيختگى، موجب حفظ نام او در تاريخ است.
وى تأكيــد كرد: طبقه بندى خانه هاى قديمى اســتان 
همدان شــامل «خانه اربابى هــا»، «خانه خرده مالكان 
و ويــژگان» و «خانــه مردم عادى» اســت و در كنار 
اهميت معمارى اين گونه ســازه ها، وجود آثار منقول 
و غيرمنقول نظير كتاب ها، اســناد و تصاوير، اهميت 
اين سازه ها را به لحاظ فرهنگى، هنرى و بيان اوضاع 

اجتماعى، سياسى و تاريخى برجسته مى كند.

سرويس ويژه هوايى مرسوالت 
پستى راه اندازى مى شود

 به دنبال راه اندازى سرويس ويژه هوايى براى ارسال 
مرسوالت پستى در مدت 24 ساعت، به نقاط مختلف 
كشور هستيم.  مديرعامل شركت ملى پست جمهورى 
اســالمى ايران با اعالم اين خبر گفت: سرويس ويژه 

هوايى مرسوالت پستى راه اندازى مى شود.
به گزارش فارس، مديرعامل شــركت ملى پســت 
جمهورى اســالمى ايران با بيان اينكه افزايش تعرفه 
در شــركت ملى پســت در بخش هاى مختلف ديده 
مى شود، گفت: در بخش پايه براى جلوگيرى از فشار 
به قشر كم درآمد، قيمت ها ثابت مى ماند؛ اما بايد بخش 
رفاهى مورد بازنگرى قرار گيرد، به طورى كه مسافت 
مرســوالت بايد در قيمت ها درنظر گرفته شود. البته 
بايد بگويم به دنبال راه اندازى ســرويس ويژه هوايى 
براى ارسال مرسوالت در عرض 24 ساعت به نقاط 

مختلف كشور هستيم.
 محصوالت صنايع دستى 

بايد از ليست كاالهاى تجارى خارج شود
رمضانعلى ســبحانى فر افزود: اكنــون دغدغه ما اين 
اســت كه محصوالت صنايع دستى از ليست كاالهاى 
تجارى خارج شــود؛ زيرا اين اتفاق در جهش توليد 
تأثير مســتقيم داشته و براى كشور نيز ارزآورى دارد، 
زيرا بــا اين قانون عوارض گمركــى براى توليدات 
صنايع دستى حذف مى شود. از طرفى بايد بگويم يكى 
از فعاليت هاى خوب شــركت ملى پست راه اندازى 
ســامانه هوشــمندICT اســت كه در برنامه داريم، 
به طورى كه در تمام روستاها اين سامانه فعال مى شود 
تا محصوالت روســتا در داشبورد اين سامانه معرفى 
شــود كه اين اتفاق اين گونه اســت كه دفاتر گذشته 
پســتى را تجهيز كرده و توسعه مى دهيم. البته بايد به 
اين نكته اشاره كنم كه اكنون 6 هزار روستا داريم كه در 
هزار و 500 روستا سامانه ICT فعال است، در واقع 
هر سال 2 هزار روستا به اين سامانه مجهز مى شوند، 
اكنون درحال طراحى داشــبورد سامانه براى معرفى 

محصوالت روستائيان هستيم.

عمده ترين مشكل بيمه قاليبافان پايين بودن 
اعتبارات تخصيص يافته است

 مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت كار درباره مشكالت بيمه اى 
پيش روى قاليبافان توضيحاتى داد.

محمدرضا مالكى مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى، درباره بيمه قاليبافان و شــاغالن صنايع دستى، اظهار كرد: 
قاليبافان، بافندگان فرش و شــاغالن صنايع دستى شناسه دار (كد دار) از 
اقشــار ضعيف و آسيب پذير كشور هستند و نقش اساسى در شناساندن 
هنر اصيل ايرانى به جهانيان دارند، به همين منظور حمايت از اين قشر 
زحمتكــش به منظور ارتقاى توان و بضاعت مالى از طريق بهره مندى از 

مزاياى بيمه هاى اجتماعى ضرورى به نظر مى رسد.
به گزارش باشگاه خبر نگاران؛ مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح كرد: اين گروه از بيمه شــدگان به 
اســتناد قانون «بيمه هاى اجتماعى قاليبافان، بافندگان فرش و شــاغالن 
صنايع دستى شناســه دار (كددار)» مصوب 1388/5/18 مجلس شوراى 
اسالمى، از ســال 1389 در قالب بيمه شدگان خاص نزد سازمان تأمين 
اجتماعى بيمه شــده اند. مطابق بند (34) قانون بودجه ســال 1388 كل 
كشــور، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى سابق مكلف شد از محل اعتبار 
برنامــه 30441 قانون مذكور، حق بيمه ســهم كارفرمايى خود (دولت) 
(27/20) را تأمين كند و (27/7) ديگر توســط بيمه شــدگان و (27/3) 
كارفرما (درصورت وجود كارفرما به عنوان سهم بيمه بيكارى) پرداخت 

شود، تا متقاضيان بتوانند از مزاياى بيمه برخوردار شوند.
وى بــا بيان اينكه تعداد كل قاليبافان در پايان ســال 1398، جمعيتى در 
حدود 295 هزار و 780 نفر بوده اســت، گفت: براساس آخرين آمار از 
ســازمان تأمين اجتماعى مشخص شد تعداد آنها تا پايان خردادماه سال 
1399، به دليل انجام بازرسى هاى ادوارى آن سازمان و به دنبال آن حذف 
تعدادى از بيمه شــدگان به دليل نبود اشتغال و نيز حذف تعدادى ديگر 
به دليــل پرداخت نكردن حق بيمه در مهلــت مقرر به 294 هزار و 641

نفر كاهش يافته است(سهم قاليبافان و شاغالن صنايع دستى به ترتيب در 
حدود 86 درصد و 14 درصد است).

مالكى با بيان اينكه در قانون بودجه سال 1399 كل كشور اعتبار مصوب 
براى بيمه قاليبافان در حدود 905 ميليارد تومان است، ادامه داد: مقررشده 
براســاس رديف 26 جدول منابع و مصارف هدفمند كردن يارانه ها ذيل 
تبصره 14 قانون بودجه ســالجارى، ميزان اعتبــار اختصاص  يافته براى 
بيمه اجتماعى قاليبافان، رانندگان درون و برون  شهرى و زنان سرپرست 
خانوار و بدسرپرســت در مجموع در حدود 500 ميليارد تومان باشد، 
اين درحالى است كه بنابر گفته كارشناسان سازمان تأمين اجتماعى فقط 
ميــزان اعتبار مورد نياز با توجه به جامعــه 294 هزار نفرى قاليبافان در 
ســالجارى، در حدود هزار و 400 ميليارد تومان است كه از ابتداى سال 
تاكنون نيز مبلغى بابت اين موضوع به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت 

نشده است.
مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تأكيد 
بر اينكه يكى از عمده ترين مشكالت و چالش هاى فراروى بيمه اجتماعى 
قاليبافان، پايين  بودن ميزان اعتبارات تخصيص  يافته نسبت به اعتبارات مورد 
نياز بابت اين موضوع است، بيان كرد: اين مسأله منجر به تحميل هزينه هايى 
بر ســازمان تأمين اجتماعى جهت بيمه  كردن مشموالن اين حرفه شده و 
كسرى منابع مالى و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف آن سازمان، ايجاد 

بدهى انباشته براى دولت را به همراه داشته است.
وى تصريح كرد: طبق گفته كارشناسان سازمان تأمين اجتماعى بابت بيمه 
اجتماعى قاليبافان و بافندگان فرش، دولت به دليل پرداخت نكردن حق 
بيمه ســهم كارفرمايى (20 درصد) تا پايان سال 1398، مبلغى در حدود 
751 ميليارد تومان به ســازمان تأمين اجتماعى بدهى دارد. اميد است با 
تصويب و تأمين اعتبارات مورد نياز از سوى مجلس شوراى اسالمى و 
سازمان برنامه و بودجه كشور، تمامى قاليبافان و صنعتگران حائز شرايط، 

تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى قرار گيرند.
مالكــى با بيان اينكه تأميــن اعتبارات موردنياز براى بيمــه قا ليبافان و 
صنعت گران از چالش هاى اصلى اين حوزه به شمار مى رود، خاطرنشان 
كــرد: فقدان زيرســاخت هاى فنــاورى اطالعات (ســامانه اطالعات 
جامع مشموالن)، انجام بازرســى هاى غيرمنفصانه و غيراصولى توسط 
دســتگاه هاى ذى ربط و نبود مرجع واحد در اين رابطه از ديگر مسائل 
و مشــكالتى است كه حل آنها توسط نهاد هاى مربوطه مى تواند در اين 

زمينه كمك كننده باشد.
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■ حد    يث:
امام صادق(ع):

خوشا به حال پيروان قائم ما كه در زمان غيبت او منتظر ظهورش هستند و در زمان ظهورش 
فرمانبردار اويند. آنان، دوستان خدايند كه نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى شوند.  
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مريم مقدم »
 كافه، كافى شــاپ يا كافه تريا ما چه كاره ايم؟ 
چرا ما تعطيل باشيم و فســت فودها فعال باشند؟ 
چرا در اعمال محدوديت ها به جاى تصميم براى 
محدوديت هاى  صنفى  واحدهــاى  مطلق  تعطيلى 

ارائه خدمات به مشترى تعريف نمى شود؟ 
ما صاحبان كافه ها بين رســته هاى مشــابه شغلى 
گزينه هاى نخســت تعطيلى براى مبارزه با شيوع 
كرونا هســتيم و اين از لحاظ اقتصادى واحدهاى 

صنفى را با چالش روبه رو كرده است. 
رســتوران ها و فســت فودها، چون يــك اتحاديه 
رســمى دارند در دوران پــس از عيد كه همه جا 
تعطيل بود، توانســتند به صورت رســمى پيگيرى 
بكنند و رستوران هايشــان را باز كنند، اما در حوزه 
كافه ها به دليــل نبود اتحاديه مســتقل، اين اتفاق 

نيفتاد.
اينهــا گزيده اى از موارد منعكس شــده از ســوى 
صاحبان كافه و كافى شــاپ ها به همدان پيام بوده 

است. 
موضوع از اين قرار است كه تعطيلى برخى مشاغل 
براى مقابله با شــيوع ويروس كرونا اين روزها به 
هــزار و يك پرســش بى جواب بيــن فعاالن اين 

مشاغل تبديل شده است. 
در بين مشــاغل، چندگانگى تعريف ارائه خدمات 
به مشترى و نام رسته آنها، اين روزها صاحبان آنان 
را به يك بام و چند هوايى شدن دچار كرده است. 
پاســخ به اين پرســش كه «باالخره مــا در كدام 
رســته ايم و چرا مشاغل مشــابه مى توانند فعاليت 
كننــد و ما نه» حتى برخى مديران صنوف را هم با 

چالش روبه رو كرده است. 
براســاس مصوبه روز شــنبه گذشته ســتاد ملى 
مقابله با كرونا با توجه به اينكه اســتان همدان در 
شــرايط قرمز كرونا قرار گرفتــه، اعمال و تمديد 
محدوديت ها از روز گذشــته تا دهم آبان ضرورى 

است.
 براساس اين اطالعيه، تعطيلى در سينماها، تئاترها، 
موزه ها، فرهنگســراها و اماكن ســياحتى به مدت 
يك هفتــه ادامه دارد و در شــهرهاى با وضعيت 
قرمــز نماز جمعه و نمازهــاى جماعت تعطيل و 

زيارتگاه ها، تكايا و اماكن متبركه نيز بسته است.
در اين اطالعيه آمده اســت: برخى اصناف همدان 
مانند قهوه خانه ها و چايخانه ها، اســتخرهاى شنا، 
تاالرهاى  تفرجگاه هــا،  گيم نت ها،  شــهربازى ها، 
پذيرايى، خانه مسافرها و سوئيت هاى شهر تعطيل 

است.
آنچه ما را به انعكاس اين گزارش واداشت اعمال 
محدوديت ها براى برخى مشــاغل اســت كه نوع 
رسته آنها تا پيش از كرونا شايد چندان مورد توجه 

حتى صاحبان اين مشاغل نبود. 
 مأمن امن جوانان 

كافه ها كــه با جــوش و خــروش كافه رو ها در 
ســال هاى اخير به نوعى تبديل بــه رگ هاى تپنده 
شــهر ها شــده بودند، تحت تأثير پاندمى كرونا رو 
به خاموشــى رفتند، افراد به ويژه جوانان زيادى كه 
كافه مأمن امن دورهمى ها و جمع هاى دوســتانه، 
گفت وگو هاى دوســتانه و حتى لحظه هاى خلوت 
و تنهايى هايشان شــده بود، حاال بخش زيادى از 
آنها خانه نشين و دور از دوستان هستند. اين مسأله 
مشكالتى را براى كافه دار ها و افرادى كه شاغل در 

اين محيط هستند نيز به وجود آورده است. 

كافه ها از جمله اين مشــاغل هستند كه اين روز ها 
گويا از همه مشــاغل در رده خود بيشتر در شرف 

تصميمات دقيقه نودى براى تعطيلى هستند. 
وقتى در محدوديت هــا تصميم بر تعطيلى كافه ها 
گرفته مى شــود، بين مشــاغل ايــن دوگانگى در 
برخورد هــا پيــش مى آيد كه واحــد صنفى كافه، 

كافه تريا و يا كافى شاپ است؟ 
و چــرا اعمال محدوديت ها براى برخى رســته ها 

انجام مى شود و برخى ديگر خير!
 تفاوت بين كافى شاپ و كافه

وقتى تفــاوت بين كافى شــاپ و كافــه را مرور 
مى كنيم درمى يابيم كه كافى شاپ و كافه 2 عبارت 
متفاوت هســتند، كه برخى افراد از آنها به صورت 
متناوب اســتفاده مى كنند. اما اگر كسى مجبور به 
تفكيك بين اين 2 باشــد، يك كافه به احتمال زياد 
در خدمت غذا اســت، درحالى كه يك كافى شاپ 
ممكن است در انواع مختلف نوشيدنى هاى قهوه، 
اسپرســو و چاى تخصص داشته باشد(و منحصر 

به فرد آن را سرو مى كند).
به زبان ســاده، خط بين كافه و كافى شاپ در واقع 
خود قهوه اســت. معموالً در يك كافى شاپ، قهوه 
اصلى ترين محور است. شما روش هاى مختلف دم 
كردن، نوشيدنى هاى اسپرسو سنتى را پيدا خواهيد 
كرد و بيشــتر آنها گزيده اى از پيشنهادات چاى را 

نيز دارند.
به طــور رســمى مى تــوان از يك كافــه به عنوان 
رستوران نيز نام برد. در كافه ها، تمركز اصلى بيشتر 
روى غذا و نه قهوه اســت، اگرچه بيشــتر كافه ها 
انــواع قهوه را در منوهاى خــود ارائه مى دهند. از 
طرف ديگر، به دليل اينكه يك كافى شــاپ بيشتر با 
قهوه ســروكار دارد، اين خصوصيات مانند(تمركز 

اصلى غذا) را ندارد.
از اين تعريف ساده، كافه نوعى رستوران است كه 
عمدتًا قهوه و ميان وعده ســرو مى كند. كلمه كافه 
يك كلمه فرانسوى است كه به معنى «قهوه» است. 
هيچ قانونى براى اين 2 تعيين نشــده است. برخى 
كافى شاپ ها به طور معمول غذا نيز سرو مى كنند و 
برخى كافه هــا فقط قهوه را مى توانند عرضه كنند، 

هرچند كه چنين مواردى بسيار نادر است.
 كافه تريا

كافه تريا ســالنى با فضاى بسيار رنگارنگ و شاد 
است كه سبب مى شود اشتهاى ميهمانان زياد شود. 
شكل اين سالن ها از طرح و نمونه خاصى پيروى 
نمى كند اما بيشــتر آنها به صورت مربع يا مستطيل 
ساخته مى شــوند. در برخى از آنها صندلى هايى با 
پايه هــاى بلند و تكيه گاه هاى كوتــاه و در برخى 
ديگر همانند رســتوران ها ميــز و صندلى هايى در 

شكل هاى مختلف قرار دارد.
در كل، كافى شــاپ مكانى با شــباهت هايى بين 
كافه تريا و رســتوران اســت، از اين جهت كه در 
كافى شــاپ غذاى گرم كه زمــان تهيه پايين دارد، 

سرو مى شود.
شــايان ذكر است از زمان شــيوع ويروس كرونا 
و اعمال محدوديت ها، تعريف برخى مشــاغل و 
عنوان ها نياز به جزئى نگرى هاى بيشتر شده است. 
حاال الزم اســت بين عناوين و نــوع فعاليت هاى 
كافه، كافه تريا، كافى شــاپ و فست فودها مرزهاى 
معينى مشــخص شود و شــايد بهتر باشد به جاى 
اعمال تعطيلى براى برخى از اين مشــاغل و فعال 
ماندن برخى ديگر به نوع سرويس دهى به مشترى 
در زمــان محــدود حضور در مكان و براســاس 

ظرفيت فاصله گذارى شده توجه بيشترى شود. 
زيرا اعــالم تعطيلى به كافه ها هــراز گاهى بدون 
برنامه هاى از پيش تعيين شــده موجب مى شود هم 
مواد غذايى دپو شــده آنها و هم آمار اشــتغالزايى 
و تعمين هزينه هاى اجاره بهاى مكان برايشــان با 

چالشى جدى روبه رو شود.
در يك توصيه كارشناســى الزم است مرورى بر 
پروتكل هاى بهداشــتى در مواقع حضور در چنين 

اماكنى داشته باشيم. 
 راهكارهايى براى مقابله با شيوع كرونا 

در كافه ها
-استفاده از سيستم تهويه و يا باز گذاشتن پنجره ها.
-درصورتى كه مواجهه چهره به چهره ناگزير باشيد 
بايد در حداقل زمان ممكن خدمات رسانى صورت 

گيرد تا صف تشكيل نشود.

-حداقل فاصله بين ميزها يك متر باشد.
-اجتنــاب از تماس كاركنان بــا يكديگر از جمله 

دست دادن.
-اجتناب از تجمع در محيط كار از جمله رختكن، 

آبدارخانه، انبار و يا اطراف محيط كار.
-درصــورت فعال بودن اتاق اســتراحت كاركنان 
و شــاغالن، رعايت فاصله ايمن حداقل يك متر 

رعايت شود.
-ضرورت استفاده از محافظ يا شيلد هاى محافظتى 
يا ايجاد حفاظ شيشه اى بين متصديان رستوران و 

مشتريان.
-استفاده از محافظ يا شيلد هاى محافظتى براى ميز 
صندوقدار و نوار نقاله متحرك يا پيشخوان فروش 

بين مشترى و متصدى، ضرورت دارد.
-چيدمان ميز غذاخورى و نشستن مشترى طورى 

باشد كه فاصله حداقل يك متر رعايت شود.
-دريافت وجه نقد ممنوع اســت و پرداخت بايد 

آنالين صورت گيرد.
به هر ترتيب ضــرر اقتصادى كافه دار ها تركيبى از 
اجــاره ملك، هزينه باالى مواد اوليه و كم شــدن 
مشترى ها اســت. اجاره ملك به عنوان يك هزينه 
ثابــت و جارى در هر ماه مهم ترين عامل مى تواند 
باشــد، چون كافه داران كمى هستند كه خودشان 
صاحب ملك باشــند. اگر روند تعطيلى كافه ادامه 
داشــته باشد ضرر و زيان بيشترى را ايجاد مى كند 
و از طــرف ديگر افزايش قيمــت ارز و باال رفتن 
قيمت مواد مصرفى و ابزارى كه در كافه ها استفاده 
مى شــود، ضربه ديگرى به اقتصاد كافه دار ها وارد 

كرده است. 
مســأله بعــدى هم درواقــع پرداخــت حقوق و 
مزاياى پرســنلى بود كه بيكار شــده بودند و اين 
امــر حتى منجر به تعديل نيرو شــد. حاال اميد آن 
مى رود بــا اعمال راهكارهــاى اصالحى به جاى 
تعطيلى كافه ها آنها با رعايت موارد مذكور بتوانند 
زندگى با كرونا را بين دوســتداران كافه براساس 
پروتكل هاى بهداشــتى فرهنگســازى كنند تا هم 
خودشان اقتصادشان پويا بماند هم كافه دوستان را 

از فضاهاى دلچسب خود محروم نكنند. 

مقابله با تعطيلى با راهكار محدوديت زمان پذيرش مشترى با رعايت پروتكل بهداشتى

كجا تعطيل است؟
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