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احترامــا بــه اســتحضار اعضــاى محتــرم ميرســاند  عطــف بــه مصوبــه اعضــاى محتــرم هيــات مديــره  مجمــع عمومــى 
عــادى ســاليانه مرحلــه ســوممرحلــه ســوم بصــورت مجــازى در مــورخ 10 آذر مــاه 1399 از ســاعت 15 الــى 18 برگــزار مــى گــردد.

الزم بــه ذكــر اســت مطابــق قانــون حاضريــن در جلســه مجمــع الزامــا بايــد پروانــه كارشناســى معتبرداشــته و درحــال 
تعليــق نباشــند  و اخــذ وكالــت از اعضــا داراى اعتبــار نيســت  و نحــوه حضــور در مجمــع بصــورت مجــازى از طريــق وب 

ســايت كانــون بــه نشــانى  http://karshenasan-hamedan.ir اطــالع رســانى خواهــد گرديــد .
دستور جلسه مجمع:

* گزارش عملكرد كانون در سال 1398
* گزارش بازرسان در خصوص عملكرد كانون در سال 1398

* بررسى و تصويب عملكرد مالى سال 1398
* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1399

* بررسى وتصويب موارد كه قابل طرح در مجمع عمومى است.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه مرحله سومآگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه مرحله سوم

هيات مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان

توسعه 18 واحد صنعتى همدان 
به ثمر نشست

 رئيس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت همــدان از صدور پروانه 
بهره بردارى براى 18 واحد صنعتى استان خبر داد و گفت: اين واحدها با 
افزودن خطوط و ماشــين آالت جديد توسعه توليد و اشتغال را به ارمغان 

آوردند.
حميدرضا متين اظهار كرد: اجراى طرح توسعه اين واحدها با 222 ميليارد 
و 200 ميليون تومان سرمايه گذارى به ثمر نشست و براى 192 نفر شغل 

ايجاد كرد. 
وي به ايرنا گفت: اين واحدها در زمينه توليد محصوالت شيميايى، كانى 
غيرفلزى، بازيافت، منســوجات نبافته، تجهيزات پزشكى و دستگاه هاى 

برقى فعاليت دارند و امسال موفق شدند طرح توسعه را اجرا كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان خاطرنشان كرد: بافتسان 
مالير، پايا بســپار آريا، الوان ثابت، قطعه ســازان شــوكت، بهيارسالمت 
هگمتانه برخى از صنايع اســتان هستند كه واحد توليدى خود را از نظر 

كمى و كيفى گسترش داده اند. 
متين افزود: از 18 واحد صنعتى توسعه يافته ده واحد در همدان و بقيه در 
شــهرهاى بهار، مالير، كبودراهنگ و رزن قرار دارند و بى ترديد موجب 

رونق اقتصادى در اين مناطق شده اند. 
وى با اشــاره به صدور پروانه بهره بردارى بــراى 56 واحد صنعتى 
اســتان در ســا لجارى، يادآورى كرد: اســتقرار واحدهاى جديد در 
مقايســه با ســال گذشته رشــد 51 درصدى دارد كه نشان از همت 
توليدكنندگان براى تحقق جهش توليد است. رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت همدان براى اســتقرار ايــن واحدهاى جديد هزار 
و 86 ميليــارد تومان توســط بخــش خصوصــى و حمايت دولت 

است. شده  سرمايه گذارى 
به گفته متين، ظرفيت استخراج معادن استان نيز 83 درصد افزايش يافته، 
به طورى كه در 2 ســال اخير 4 ميليون و 600 هزار تن به توليدات معدنى 

اين منطقه اضافه شده  است.
وى تأكيد كرد: در مجموع 66 معدن اســتان شــامل سنگ آهن، سرب، 
دولوميت، فلدســپات، آندالوزيت، تراورتن، مرمريت، گرانيت مشــكى، 
پوكه معدنى، گچ، آهك صنعتى، الشه ساختمانى، سيليس و شن و ماسه 

افزايش ظرفيت استخراج داشته اند.

مديرعامل شركت آب 
منطقه اى استان خبر داد

اُفت 90 سانتى سطح 
آب هاى زيرزمينى 

دشت همدان
 از ابتداى ســال آبى زراعى تاكنون 
نسبت به ســال گذشــته و بلندمدت 

كاهش بارندگى داشتيم.
استان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
همــدان در كارگــروه امــور زيربنايى 
شهرســتان همدان، اظهار كرد: ميانگين 
بــارش باران در اســتان ســاالنه 343 
ميليمتر است و از ابتداى مهرماه تاكنون 
8/5 ميليمتر بارش داشــتيم كه نسبت 
به سال گذشــته 86 درصد و نسبت به 
بلندمدت 76 درصــد كاهش بارندگى 

داشتيم.
منصور ســتوده تصريح كرد: برداشت 
منابع آب و خشكســالى موجب شده 
ســطح آب زيرزمينى در دشت همدان 
بــرود،  پاييــن  ســانتى مترمكعب   90
درحالى كه وزارت نيرو از ســال 1371
اين دشــت را به لحاظ برداشت بى رويه 
آب به ويژه در بخش كشاورزى ممنوع 

اعالم كرده است.
ستوده با بيان اينكه امسال 11 كيلومتر از 
رودخانه هاى حساس استان را اليروبى 
كرديــم، اعالم كــرد: تمــام خدمات 
شركت آب منطقه اى استان در اين ايام 

به صورت الكترونيكى انجام مى شود.
وى مطرح كرد: در شهرستان همدان 2
هزار و 564 حلقه چاه با تخليه ســاالنه 
216 ميليون مترمكعــب آب داريم كه 

بخش عمده آن با هــزار و 590 حلقه 
در بخش كشاورزى است و در صنعت 
190 حلقه، شرب 270 حلقه و خدمات 

514 حلقه چاه داريم.
استان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
همــدان ادامه داد: هــزار و 220 حلقه 
چاه غيرمجــاز در شهرســتان همدان 
داريــم كه از اين تعــداد، 637 حلقه با 
عمق 13 هــزار و 500 متر را با احكام 
قضايى پر كرديم و 22/5 ميليون مكعب 

صرفه جويى آب داشتيم.
وى خاطرنشــان كــرد: 845 كنتــور 
هوشمند براى برداشت آب از چاه هاى 
مجــاز نصب كرديم امــا از آنجايى كه 
مصوب شــده خود مــردم بايد نصب 

كنند، روند اين كار ضعيف است.
چاه هاى  پركردن  علل  درباره  ســتوده 
غيرمجــاز توضيــح داد: جلوگيرى از 
اُفت ســطح آب زيرزمينــى، افزايش 
ضريــب اطمينان تأمين آب شــرب، 
انجام  كالن  سرمايه گذارى  از  حفاظت 
شده توسط مردمى كه قانون را رعايت 
كردند و اجــراى قوانين و مقررات و 
حفظ حقوق عامه از اهداف اجراى اين 

طرح است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: در بحث 
استفاده از پساب، سياست ما اين است 
اگــر امكان داشــته باشــد بخش هاى 
صنعتى را به ســمت استفاده از پساب 
منتقل كنيم و پتروشــيمى هگمتانه نيز 
قرار است از پساب استفاده كند كه اين 
كار در جهت ايجاد اشتغال و حفاظت 
از آب هاى زيرزمينى بسيار كمك كننده 

است.

 بيش از 2 هزار دانش آموز در شهرستان 
همدان بدون تبلت يا گوشــى هوشــمند 
هســتند كه كميته امداد بايــد در اين زمينه 
با جلب مشاركت خيرين پيگيرى و تدابير 

ويژه اى داشته باشد.
به گزارش مهر، آخريــن وضعيت كمى و 
كيفى آمــوزش مجازى دانش آمــوزان در 
شهرســتان همدان در نشســتى با حضور 
نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى و مديــران ذى ربط اســتانى در 
فرماندارى همدان مورد بحث، بررســى و 

پيگيرى قرار گرفت.
فرماندار همدان در اين نشســت با اشــاره 
به ضرورت فراهم آوردن بســترهاى الزم 
به منظور ارائه خدمات آموزشــى به صورت 
مجازى، گفت: با توجه به شــيوع ويروس 
كرونا و استمرا ر اين وضعيت بايد به دنبال 
ارتقاى كيفى و رفع مشــكالت پيش روى 
خانواده ها، دانش آموزان و فرهنگيان در اين 

زمينه باشيم.
حسين افشــارى با بيان اينكه كار فرهنگيان 
و آموزش و پرورش نســبت بــه پيش از 
شــيوع ويروس كرونا افزايــش پيدا كرده 
اســت، گفت: بيش از 2 هــزار دانش آموز 
در شهرســتان همدان بدون تبلت يا گوشى 
هوشمند هستند كه بايد در اين زمينه كميته 
امداد با جلب مشــاركت خيرين پيگيرى و 

تدابير ويژه اى داشته باشد.
وى با اشــاره بــه اهداف پيش بينى شــده 
در برنامــه ششــم در راســتاى توســعه 

زيرساخت هاى ارتباطى تأكيد كرد: با توجه 
به شــرايط فعلى بايد اهداف ســريع تر از 
زمانبندى تعيين شده در برنامه محقق شود.

فرماندار همدان افزود: بخشداران بايد نسبت 
به بررســى آخرين وضعيت و مشــكالت 
ارتباطــى آموزش مجــازى دانش آموزان و 

مدارس روستايى اقدام كنند.
نيروى انســانى، كمبــود معلــم و كمبود 
اعتبارات از مهم ترين مشكالت در آموزش 

و پرورش است.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شــوراى اســالمى نيز با بيان اينكه 
آموزش امــروز يكــى از دغدغه هاى مهم 
خانواده ها اســت، گفت: نيروى انســانى، 
كمبود معلم و كمبود اعتبارات از مهم ترين 

مشكالت در آموزش و پرورش است.
احمدحسين فالحى افزود: مشكل بعدى نيز 
در شرايط فعلى نداشتن زيرساخت هاى الزم 
براى بهره گيــرى حداكثرى از آموزش هاى 
مجازى است كه به رغم اقدامات انجام شده 
همچنان هم در پوشــش آئين نامه ها مشكل 

داريم.
نماينــده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه معلــم نمى تواند در 
شبكه شاد نظارت كافى بر دانش آموز داشته 
باشد؛ عنوان كرد: عالوه بر مشكالت آموزش 
در مباحث پرورشى نيز دچار آسيب جدى 

هستيم.
فالحــى با تأكيــد بر لزوم نظارت بيشــتر 
خانواده هــا بر فعاليت فرزنــدان در فضاى 

مجازى اظهار كرد: فرهنگ و تربيت امروز 
از دغدغه هاى اصلى كشور ماست و نظارت 
بر محتوا حتى در شبكه مجازى شاد هم بايد 

جدى باشد.
وى افزود: طبق بررسى انجام شده در سطح 
كشــور هم اكنون 80 درصــد دانش آموزان 
درصــد  از 60  كمتــر  ابتدايــى،  مقطــع 
دانش آمــوزان متوســطه اول و حدود 20

درصد دانش آموزان متوسطه دوم در شبكه 
شــاد حضور فعال دارند كه اين يك آسيب 

بزرگ است.
فالحى با بيان اينكه در بحث زيرساخت ها 
نيز مشــكالت ما فراوان است؛ بيان كرد: در 
بسيارى از روســتاها براى آموزش مجازى 
دانش آموزان مشــكل ارتباطى و پهناى باند 
داريــم و حدود 3 ميليون و 500 دانش آموز 
ما در سطح كشــور وسايل موردنياز جهت 
بهره مندى از آمــوزش مجازى را در اختيار 

ندارد.
در  همدان  استان  روستاى   144
زيرساخت هاى فنى مورد نياز مشكل 

دارند
مديركل آموزش و پرورش استان همدان نيز 
از حضور 80 درصدى دانش آموزان اســتان 
در شبكه شاد خبر داد و گفت: همچنان در 
فنى  زيرساخت هاى  اســتان  روستاى   144
مورد نياز مشكل دارد كه يك جلسه شوراى 
آموزش و پرورش استان را به اين موضوع 
اختصــاص داديم و درحــال پيگيرى براى 
رفع مشكالت با كمك دستگاه هاى اجرايى 

ذى ربط هستيم.
محمد پورداود با بيان اينكه نخستين استانى 
بوديم كه در ســطح كشــور بــا هماهنگى 
صداوسيما برنامه هاى آموزشــى ارائه داد؛ 
افــزود: در كنار اين موضــوع براى برخى 
مناطق محــروم و بدون دسترســى با ارائه 
لوح هاى فشــرده آموزشــى و درســنامه، 
محتواى آموزشى مورد نياز دانش آموزان را 

فراهم كرديم.
وى با اشاره به اولويت قرار دادن بهره گيرى 
از پيام رســان داخلى و طراحى شبكه شاد 
به منظــور تأمين بســتر مجــازى يكپارچه 
براى آموزش دانش آموزان، يادآور شــد: با 
مشــكالت عديده اى در اين راســتا مواجه 
بوديم كه اكنون بسيارى از آنها رفع و كيفيت 

شبكه بهبود قابل توجهى يافته است.
پورداود افزود: 18 هزار نوآموز سال گذشته 
داشتيم كه با وضعيت شيوع ويروس كرونا 
خانواده ها مايل به آموزش حضورى نبودند 
كه در اين راستا سيســتم آموزش مجازى 
ســناد براى مقطع پيش دبســتانى پيش بينى 

شده است.
مديرعامل شــركت مخابــرات و مديركل 
ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان نيز 
در اين جلســه گزارشــى درباره اقدامات 
انجــام شــده در جهت افزايش پوشــش 
ارتباطــى و فراهم آوردن پهناى باند مورد 
نياز دانش آموزان و مــدارس اقصى نقاط 
شهرى و روستايى شهرستان همدان ارائه 

كردند.

فرمـاندار همـدان:
2000 دانش آموز همدانى بدون تبلت يا گوشى هوشمند هستند

استاندار با معاون سياسى و هيأت  همراه 
با رعايت پروتكل ها ميهمان همدان پيام بودند

همدان را از زمين و مسكن اشباع مى كنيم
■ اصالح مسير توسعه با مشاركت همه خواهد بود

■ مجوز افزودن باغ ها به شهر را نمى دهم 
■ اداره استان براساس رويكرد علمى و برنامه محور است
■ سند راهبردى استان را تحليل كنيد 
■ در حوزه كشاورزى 
كاهش 10 درصدى مصرف آب مدنظر است
■ پرونده جهانى شدن هگمتانه بايد نهايى شود
■ فرايند صدور مجوز ساخت مسكن بايد اصالح شود 
■ شهردارى و شوراى شهر حافظ باغات باشند

استاندار در بازديد از تحريريه روزنامه اعالم كرد 

اجراى 8 هزارميليارد پروژه دراستان
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همچنين از زمان شــيوع 
بيمارى تاكنــون 7 هزار 
به  همدان  در  نفر  و 427 
كوويد-19 مبتال شده اند و 
با ثبت 17 مرگ جديد در 
گذشته 992  ساعت   24
نفر جان خود را از دست 

داده اند.

رسانه هاى آزاد مانع انتخاب ترامپ
 1- انتخابات آمريكا با اعالم پيروزى بايدن به پايان كار رسيد و هر 
چند بازنده رقابت اين باخت را قبول ندارد و بنا را بر پيگيرى حقوقى 
گذاشته اما آنچنان كه رسانه هاى آمريكايى پيش بينى كرده اند، با توجه 
به خالى بودن دست وى و نداشتن سند، كارى از پيش نخواهد برد و 

مجبور به ترك كاخ سفيد خواهد شد.
اين انتخابات به دليل شــرايط خاص آمريكا در جهان و تأثير پيروزى 
هر انتخاب بر مناسبات بين المللى با حساسيت خاصى از سوى تمامى 

كشورها دنبال مى شد.
2- انتخابات آمريكا مســائل بسيارى را روشــن كرد كه از جمله آن 

تعارضات زياد جامعه آمريكا و گرفتارى هاى زياد آن است.
اين انتخابات نشــان داد كه آمريكا در درون دچار مشكالت بسيارى 

است و شكاف هاى اجتماعى عميقى دارد.
از تعارضــات نژادى تــا تعارضات جنســيتى و اقتصادى و اختالف 
طبقاتى به خوبى در اين انتخابات قابل مشاهده بود و وضعيت نه چندان 
مناسب جامعه آمريكايى را برخالف تبليغات اين كشور، براى جهانيان 

به تصوير كشيد.
3- ترامپ در برابر اين تعارضات رفتارهاى معطوف به حل مســأله 

نداشت و با گفتار و رفتار خود به آنها دامن مى زد.
در واقع اتحاد مخالفان ترامپ شامل سياهان، زنان، آسيايى ها، مهاجران 
مسلمان و ديگر گروه هايى كه ترامپ آنها را با رفتار و قوانين خود آزار 

داده و اذيت كرده بود، دليلى بر رأى آوردن بايدن است.
4- ترامپ در سطح جهان و بين رهبران دنيا هم متحد قابل احترامى 
نداشــت و به جز حاكمان تروريســت عربســتان و رهبــران رژيم 
كودك كش و غاصب صهيونيســتى، بيشــتر حاكمان، آرزوى انتخاب 
دوباره ترامپ را نداشتند و از قلدرى و نافهمى و لجبازى وى در برابر 

مفاهيم و ارزش هاى جامعه بين المللى به تنگ آمده بودند.
موج راه افتــاده تبريك پس از پيروزى بايدن، به خوبى خوشــحالى 

رهبران جهان از پايان ترامپ را نشان مى دهد.
5- ترامپ در دشــمنى با مردم ايران هيچ كارى را فرو نگذاشت و هر 
آنچه از دستش مى آمد با توسل به ترور و تحريم و قلدرى انجام داد اما 
در برابر مقاومت ملت ايران چيزى عايدش نشد و در حسرت تماسى 
كه وعده آن را پس از پيروزى در انتخابات از سوى ايران مى داد، ماند.

مردم ايران از شكســت ترامپ با رأى سياهان، مسلمانان و جامعه به 
تنگ آمده آمريكايى از رفتار اين يانكى، خوشحال هستند و اين به معنى 
گره زدن سرنوشــت خود به بايدن نيست كه ارتقا، رشد، پيشرفت و 
رفاه ايران و ايرانى بايد توســط مردم اين سرزمين رقم بخورد و هيچ 

خارجى، دلسوز اين ملت نخواهد بود.
6- در به پايان رساندن ترامپ، يك گروه نيز نقش ويژه بازى كردند و 

آن هم رسانه هاى  آزاد بودند.
اين رسانه ها كه ترامپ آنها را بارها با ادبيات خاص خود نواخته بود و 
رسانه جعلى، كمترين توهين وى به آنها بود، در اين انتخابات با ايفاى 
درست نقش خود مانع تأثيرگذارى ترامپ با دروغ هاى خود به افكار 
عمومى آمريكا شــدند و با افشاگرى، چهره واقعى ترامپ دروغگو را 

نمايان كردند.
در حقيقت شفاف ســازى فضا و شــرايط روبه افول آمريكا از سوى 
رســانه هاى آزاد دليلى بر شكست ترامپ و انتخاب رقيب وى شد كه 

رفتارى مخالف ترامپ را وعده مى داد.
7- ترامپ تمام شد هر چند ترامپيسم در جهان و آمريكا باقى خواهد 

بود و در انتظار فرصت براى خودنمايى خواهد بود.
رســانه هاى آمريكايى با كمك به انتخاب بايدن، اتحاد كشورشــان و 
پيشــگيرى از افول و سقوط آمريكا به دست يك ديوانه قلدر را دنبال 
كردند، حال بايد ديد كه آيا بايدن مى تواند با پذيرش قوانين بين المللى، 
دور شــدن از قلدرى آمريكايى، احترام و تكريم كشورها و ملت ها، 
حل تعارضات بسيار جامعه داخلى، آمريكا را از افول و سقوط نجات 
دهد يا كار آمريكا از اين حرف ها گذشته و تغيير اين شكلى هم چاره 

كار نيست؟
فارغ از اقدامات بايدن، آنچه مشــخص است؛ ايران و مردم ايران راه 
خود را به ســوى تعالى و پيشرفت با وحدتى كه از مقاومت در برابر 

ظلم و رد قلدرى حاصل شده، ادامه خواهند داد.

مشكل شهريه دانشجويان آزاد، با تسهيالت رفع مى شود
مبالغ وام ها از 5 ميليون تا 40 ميليون تومان اعالم شد

 افزايش چشــمگير شهريه هاى دانشگاه آزاد اسالمى در ســالجارى كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا، همه كالس هاى درس تعطيل است، صداى اعتراض بسيارى از دانشجويان 
اين دانشگاه پرجمعيت را در ايران بلند كرده و حتى كار را به آنجا كشانده است كه آنها در 
اين زمينه، پويش و «كمپين» در فضاى مجازى به راه انداخته اند. از ديگر سو، اما مسئوالن 
دانشــگاه آزاد مى گويند كرونا هزينه هاى آنان را باال برده اســت و راهى جز تأمين آن از 

طريق شهريه ها ندارند.
امسال هزينه هاى ثابت و متغير در رشته هاى مختلف از جمله علوم انسانى افزايش زيادى 

داشته به طورى كه تأمين آن براى دانشجويان و خانواده هاى آنان در شرايط كنونى اقتصادى 
كشــور و وضعيت بيكارى بسيارى از مشــاغل به دليل كرونا، بسيار مشكل است و براى 
پرداخت آن با دشوارى هاى جدى مواجه شده اند.بر همين اساس دانشگاه آزاد براى كمك 
به تسهيل پرداخت شهريه دانشجويان براى مقاطع مختلف تحصيلى در اين مركز تسهيالتى 

را درنظر گرفته است كه بنابر گفته رئيس دانشگاه آزاد براى هر مقطع متفاوت است.
 مبالغ وام دانشجويى دانشگاه آزاد اعالم شد

ميزان مبالغ وام دانشــجويى دانشــگاه آزاد براى كمك و تســهيل در پرداخت شــهريه 
دانشجويان تمام مقاطع اعالم شد.

رئيس دانشــگاه آزاد همدان، گفت: عالوه بر وام صندوق رفاه دانشجويان تسهيالتى براى 
دانشــجويان با بانك هاى طرف قرارداد درنظر گرفته شــده تا بتوانند شهريه هاى خود را 

پرداخت كنند. مرتضى قائمى به خبرنگار ما درباره وام هاى دانشــگاه با بانك هاى طرف 
قرارداد، اظهار كرد: دانشــجويان مقطع دكترى، پزشكى و پيراپزشكى مى توانند تسهيالت 
بانكى را از بانك هاى ملى و صادرات تا سقف 40 ميليون تومان و از بانك هاى رسالت و 

مهرايران تا سقف 20 ميليون تومان دريافت كنند.
وى ادامه داد: همچنين وام دانشــجويى بانك هاى ملى و صادرات تا سقف 20 ميليون به 
دانشــجويان كارشناسى ارشد، ده ميليون به دانشــجويان كارشناسى و 5 ميليون تومان به 

دانشجويان كاردانى پرداخت مى شود.
وى تصريــح كرد: عالوه بر آن بانك رســالت و مهر ايران تا ســقف ده ميليون تومان به 
دانشجويان كارشناسى ارشد، 5/7 ميليون به دانشجويان كارشناسى و 5/2 ميليون تومان به 

دانشجويان كاردانى دانشگاه آزاد تسهيالت مى دهند.

بيمارستان ها را دريابيد!

قصه دنباله دار جدال سپيدپوشان با كرونا

هزينه 19 ميلياردى 
در خريد تجهيزات پزشكى

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مــددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از هزينه 19 ميليارد ريالى مجمع خيرين سالمت همدان 
در خريد وسايل و تجهيزات پزشكى مراكز درمانى نسبت به مهار كرونا 

خبر داد.
حميد شاكرى صفت در گفت وگو با فارس، با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته از سوى مجمع خيرين سالمت استان در مقابله و درمان ويروس 
كرونا اظهار كرد: از 20 اســفندماه ســال گذشــته تا پايان مردادماه در 
همدان، مالير، كبودراهنگ، اســدآباد، تويسركان، بهار، فامنين، رزن و 
درگزين و شــهر صالح آباد با كمك خيرين وســايل و تجهيزاتى براى 

مراكز درمانى خريدارى شده است.
وى با بيان اينكه در اســفندماه سال گذشته به ارزش 11 ميليارد و 544 
ميليون و 300 هزار ريال وسايل و تجهيزات پزشكى براى مراكز درمانى 
در مقابله با كرونا هزينه شــد، گفت: فروردين ماه امســال اين ميزان 3 

ميليارد و 40 ميليون و 950 هزار ريال بود.
مسئول مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت 
همدان با بيان اينكه ارديبهشــت ماه امسال وسايل و تجهيزات پزشكى 
براى مراكز درمانى خريدارى شــد كــه ارزش آن يك ميليارد و 414 
ميليون و 160 هزار ريال بود، افــزود: خردادماه به ارزش 753 ميليون 
ريال در تهيه اين اقالم هزينه شد. وى به هزينه يك ميليارد و 308 ميليون 
و 749 هزار و 264 ريالى در خريد وســايل و تجهيزات پزشــكى در 
تيرماه اشــاره كرد و گفت: در مردادماه در اين زمينه يك ميليارد و 905 

ميليون و 282 هزار ريال هزينه شد.

كرونا با كسى شوخى ندارد!
 مردم ما هنوز خطر كرونا را جدى نگرفته اند و تصور مى كنند كه اين 
بيمارى براى آنها اتفاق نمى افتد، درحالى كه كرونا با هيچ كسى در هر سن 

و شرايطى شوخى ندارد و در كمين همه است.
ماه ها از شــيوع ويروس كرونا مى گذرد و آمــار مبتاليان و مرگ ومير 
روزبه روز درحال افزايش اســت و خانواده هاى زيادى داغدار مى شوند 
اما همچنان مردم اين خطر را جدى نگرفته و پروتكل هاى بهداشتى را 
ناديده مى گيرند؛ بايد بررسى كرد كه چرا مردم در رعايت نكات بهداشتى 
كه بســيار هم آسان است، كوتاهى مى كنند و موجب آسيب به خود و 

ساير افراد جامعه مى شوند.
كرونا در استان ما روز به روز جدى تر مى شود و آمار آن روبه افزايش است 
به همين دليل نياز است تمهيدات الزم از سوى مسئوالن انديشيده شود و 
خود مردم نيز نكات الزم را ارائه كنند و خطر براى آنها جدى تر باشد. 
با اينكه حضور در منزل به مدت طوالنى موجب خســتگى و كالفگى 
مى شود اما براى حفظ سالمتى بايد رعايت كرد و بايد آموزش هاى الزم 

از طريق صداوسيما براى سرگرمى در منزل نيز ارائه شود.
از طرفى گروه هاى كم درآمد جامعه كه كارهاى روزانه دارند و هيچ نوع 
حمايتى ندارند، بايد پشــتيبانى شــوند و خيرين نيز توجه ويژه به اين 
خانواده ها داشــته باشند. همچنين نياز است آمارهاى مرگ ومير و ابتال 
توسط دانشگاهيان بررسى شود تا سن افراد مبتال، جنسيت و ساير موارد 

مشخص و از طريق اطالعات آمارى اطالع رسانى الزم انجام شود.
بر همين اساس استان همدان در اين بازه زمانى حساس بايد تاب آورى 
خــود را باال ببرد و آموزش ادوارى مردم به صورت پيوســته از طريق 
رسانه ها به طور مســتمر انجام گيرد؛ به عنوان مثال ماسك زدن دائم به 

مردم آموزش داده شود.
 مردم خطر كرونا را جدى نگرفته اند

متأسفانه مردم در زمان همه گيرى بيمارى طاعون و وبا نيز آن بيمارى ها 
را جدى نمى گرفتند و زمانى كه بيمارى گسترش پيدا كرد و به اپيدمى 

تبديل شد، خطر براى همه محرز شد. 
متأسفانه در كرونا هم پروتكل هاى بهداشتى را درست رعايت نكرديم، 
در تجمعات حضور يافتيم و در فضاهاى بســته مراســم هاى مختلف 
برگزار كرديم؛ اين گونه رفتارها و عملكردهاى نامناسب، اپيدمى كرونا 

را در آستانه تبديل شدن به يك فاجعه بزرگ انسانى قرار داده است. 
با ادامه ســهل انگارى ها اين بيمارى به فاجعه جدى تبديل مى شود؛ اما 
هرگاه توصيه هاى بهداشتى را جدى گرفتيم و عمل كرديم شاهد كاهش 

مبتاليان، بسترى و مرگ ومير بوديم.
مسئوالن و كادر درمان در همدان معتقدند مردم بايد شرايط افراد مبتال 
را ببينند و خطر كرونا براى آنها ملموس شود؛ خانواده هايى كه اعضاى 
آنها به كرونا مبتال شده اند زنگ خطرى شده تا رعايت كنند؛ بنابراين بايد 

به صورت عينى بيماران كرونايى را از طريق رسانه هاى جمعى ببينند.
زنجيره انتقال كرونا بايد قطع شــود و اگر تا قطع زنجيره انتقال بيمارى 
پيش نرويم، شوربختانه همين وضعيت بسترى و مرگ ومير را حتى تا 

سال ديگر هم خواهيم داشت.

1- جمعى از خانواده هاى شهدا و ايثارگران، دانشگاهيان و فرهنگيان 
از حســين رضا طاهرى جهت كانديداتورى مياندوره يازدهمين دوره 

مجلس از حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ دعوت به عمل آورده اند.
طاهرى با مدرك دكترى عضو هيأت علمى دانشــگاه بوده و بيش از 
13 ســال رياست دانشــگاه پيام نور همدان و كبودراهنگ را برعهده 
داشته و اكنون در دانشگاه هاى بوعلى و علوم پزشكى همدان مشغول 

به تدريس است.
وى متولد روســتاى قباق تپه كبودراهنگ بوده و از جانبازان شيميايى 

دفاع مقدس است.
2- برگــزارى الكترونيكى انتخابات 1400 قوت گرفته اســت. گويا 
احتمــال ماندگارى كرونا و پيشــرفت كشــور در زمينــه اقدامات 
الكترونيكى و تأمين امنيت انتخابــات الكترونيكى دليل قوت گرفتن 
برگزارى اين نوع انتخابات اســت. گفتنى اســت برگزارى انتخابات 
الكترونيك در ســال 1400 منوط به توافق شوراى نگهبان با وزارت 

كشور است.
3- پيروزى بايدن بازار تحليل ها و پيش بينى ها به ويژه درباره تأثير اين 
انتخــاب بر اقتصاد ايران را داغ كرده اســت. گويا برخى اين انتخاب 
آمريكايى ها را بر انتخاب مردم ايران در سال 1400 نيز مؤثر مى دانند. 
گفتنى اســت بازارهاى ايران به ويژه بازار ارز و طال واكنش مثبتى به 

نتيجه انتخابات آمريكا داشته اند.
4- تبعات جانبى كرونا موجب نگرانى نظام ســالمت شــده است. 
گويا اين تبعات از افســردگى قرنطينه و كاهش ارتباطات تا احتمال 
افزايش ســرطان به دليل استفاده بيش از حد از سى.تى اسكن و بروز 
بيمارى هاى ناشى از كم تحركى و بى حركتى را شامل مى شود. گفتنى 
اســت در نمونه اى از اين نگرانى ها آمارها نشان مى دهد با اينكه بازار 
بســيارى از خوراكى ها با شــيوع كرونا و افزايش گرانى ها در 8  ماه 
گذشته كســاد بوده اما بازار تنقالت يا به اصطالح هله هوله هايى مثل 

چيپس و پفك كساد نشده است.
5- از تردد و فعاليت مبتاليان به كرونا با راهكارى پيشگيرى مى شود. 
گويا قرار دادن داده هاى آزمايشــگاه هاى كشور روى گذرگاه خدمات 
دولت راهكارى براى كنترل مبتاليان و پيشگيرى از فعاليت و سفر آنها 
است. گفتنى است با اين اطالعات بيماران كرونايى ديگر اجازه سوار 
شدن به هواپيما و قطار را پيدا نكرده و از فعاليت راننده ها و پيك هاى 

مبتال هم جلوگيرى  خواهد شد.
6- برگزارى جشــنواره فيلــم كوتاه تهران بــدون نمايش حتى يك 
فيلم موجب تعجب بســيارى شده است. گويا در سى وهفتمين دوره 
جشــنواره فيلم كوتاه تهران فيلمى حتى به  صورت آنالين نمايش داده 
نشــده و فقط هر شب يك نشست با عنوان «37-20» با حضور چند 
اســتاد در اينســتاگرام برگزار شده است. گفتنى اســت اين اقدام در 
شــرايطى انجام شده كه جشــنواره فيلم كوتاه، هزاران فيلم داخلى و 

خارجى را دريافت و بازبينى كرده بود.

رئيس سازمان حمل ونقل بار و 
مسافر شهردارى خبر داد

راه اندازى خط 
اتوبوس شهرى 
در كوى فردوس

 اوضاع اســتان از  لحاظ شيوع كرونا آشفته 
و نگران كننده است، درســت مانند وضعيت 
بيمارســتان ها كه تمام تخت هايشــان پر شده 
و ديگر جايى براى بيمــار جديد ندارند. اين 
يك هشــدار نيست بلكه واقعيتى است كه در 
بيمارســتان هاى اســتان به ويژه در شهرستان 
همدان ديده مى شود. گزارش ميدانى خبرنگار 
ما، شرايط سخت و نگران كننده شيوع كرونا را 

در همدان روايت مى كند.
عفونــى  و   ICU بخش هــاى  ظرفيــت   
بيمارستان ها تكميل اســت، بيماران بدحال با 
شرايط تنفسى وخيم تنها درصورت تشخيص 
پذيرش  بيمارســتان ها  تنفســى  ترياژ  بخش 
مى شوند، آنها بايد ســاعت ها در انتظار خالى 
شــدن تخت ها منتظر بمانند و درنهايت تخت 
هم اگر خالى شود، دســتگاهى براى استفاده 

نيست.
با آغــاز موج ســوم مدت زيادى اســت كه 
مسئوالن از افزايش آمار ابتال به ويروس كرونا 

در همدان و قرمز شدن استان خبر مى دهند. 
بنابر اعالم ســتاد اســتانى مقابله بــا كروناى 
استان، تعداد تخت هاى بسترى ويژه مبتاليان 
كوويد-19 در بيمارستان هاى همدان پر شده و 
رؤساى بيمارستان ها مجبورند ناوگان بيشترى 
را وارد ميدان كنند؛ ايــن يعنى چيزى نمانده 
تا در همدان، بيمارســتان ها در جدال با كرونا 
كم بياورند و بــا ادامه افزايش تعداد مبتاليان، 
بخش هــاى غيركرونايى پس از 9 ماه فروكش 
كردن ويروس كرونا دوباره به بخش عفونى و 

كرونا تغيير كاربرى داده اند. 
به هميــن بهانه خبرنگار مــا درباره وضعيت 
اشــغال تخت ها در بخش هاى كرونا، ICU و 
ازدحام و شلوغى واحدهاى ترياژ و اورژانس 
بيمارســتان هاى كانــون در همــدان گزارش 

مى دهد.
اينجا هيچ نشــانه اى روى صورت كســى كه 
مبتال به كرونا است ديده نمى شود اما بيش از 
90 درصد كســانى كه ترياژ هستند، به كرونا 

دچارند. 
كسانى كه تا صداى نفس هايشان را از نزديك 
نشنويد يا تك سرفه هاى خشك شان را نبينيد 
باورتان نمى شود كه تا اين حد كرونا بدنشان 
را به تاراج برده اســت و همين سبب شده تا 
متأســفانه صف هاى افــراد داراى عالمت و 
بى  عالمت براى انجام تســت كرونا روزبه روز 

در مراكز درمانى طويل تر  شود.
از طرفى پزشــكان اورژانس مــدام به بيماران 
توصيه مى كنند شــرايط ايزوله را رعايت كنند 
تا مبادا اعضاى ديگر خانواده را دچار بيمارى 
كننــد. مراجعه كنندگان مختلــف از كودك و 
نوجوانان تا بزرگسال و ســالمند هر روز در 
صف هاى طوالنى 30 تا 40 نفره مى ايســتند 
تا از آنها تســت گرفته و مشخص شود مبتال 

هستند يا نه؟
ايــن ماجــرا زمانى خطرناك مى شــود كه به 
گفته پزشك ترياژ بيمارستان سينا هر كدام از 
آنها ناقل و مبتال به بيمارى هســتند و پيش از 
مراجعه به بيمارســتان هم با افرادى در ارتباط 
بوده اند و اين زنجيــره انتقال بيمارى تمام آن 
چيزى است كه همدان را در رتبه هاى نخست 
افزايش آمــار فوتى ها قرار داده اســت؛ زيرا 
زنجيره ابتال بسيار گســترده تر از اين تعدادى 

است كه براى انجام تست مراجعه مى كنند. 
با اين حال توصيه ها كمى تغيير كرده اســت. 
دستورالعمل هاى بهداشتى كه از روز نخست 
شيوع كرونا اعالم شده هم مدام تكرار مى شود 
و عاملى شــده تا همه روى الزام ماسك زدن 
همراه شــوند اما پزشكان و پرســتاران اينجا 
خواهش مى كنند مبتاليان خودشان را قرنطينه 
كنند تا زنجيره انتقال در خانواده شان قطع شود.
 آنچه در  ICU درحال رخداد است

تخت ها همه پر شده. پزشك و پرستار خسته 
و بى رمق هستند و مثل ماه هاى نخست انرژى 
ندارند؛ به گفته يكى از پرستاران بخش مراقبت 
از بيماران كرونايى بيش از 80 درصد پرســنل 

اينجا كرونا گرفته اند.
از طرفى مريض بدحال باشد و سى تى اسكن 

ريــه اش هم درگيرى باالى 
ريه را نشــان دهد، چاره اى 
كنند.  بســترى  بايد  ندارند 
مرگ و مير در ميان آنهايى 
كه پيرترند بيشتر است. البته 
داريم  هم  جوان هايى  اينجا 

كه فوت مى كنند. 
مردم بايد ماســك بزنند ما 
خودمان اينجا روزانه با چند 
تن زباله عفونى ســر و كار 
بخش هاى  داخــل  داريم؛ 
عفونــى و آى ســى يوها را 
ضدعفونــى مى كنيم روزى 
چندمرتبه مالفه هاى بيماران 
را تعويــض مى كنيم. اينجا 
اوج خطر است، براى همين 
سعى مى كنيم زياد با كسى 

رفت و آمد نكنيم تا اگر ناقل بيمارى بوديم به 
كسى انتقالش ندهيم.

در بيمارســتان آتيه هم شرايط مشابهى حاكم 
اســت. آنجا هم تخت ها پر شده، اما پزشك 
بخش اورژانــس مى گويد اگر بيمار بســيار 
بدحال باشــد، جايى براى بســترى اش پيدا 

مى كنند. 
مقابل بخش اورژانس افــراد زيادى در انتظار 
نشسته اند، اغلب به صورت خانوادگى مراجعه 
مى كنند و ميزان انتقال ويروس بيشتر از گذشته 
شده است، بيماران آنها شرايط خوبى ندارند، 

اما چاره اى ندارند جز اينكه منتظر باشــند تا 
تختى خالى شود. 

يكــى از رزيدنت هاى بخــش اورژانس اين 
بيمارستان مى گويد: بيمارستان به شدت شلوغ 
اســت و ظرفيت خالى براى بيماران ندارند و 

كمكى از دست آنها ساخته نيست.
بخش ICU و چند بخش بيمارستان هر كدام 
با 35 تا 36 تخت، براى بيماران مبتال به كرونا 
خالى شده بود و حاال همه آنها پر شده است.

 بــه گفته وى، هم اكنون بــاالى 150بيمار در 
اورژانس و  آى سى يو اين بيمارستان بسترى اند، 
بيــش از 50 درصد كادر درمان به كرونا مبتال 
شــده اند و همين سبب شــده تا توانايى  كادر 
درمان  تحليــل برود. آنها ماننــد مجروحان 
جنگى اند، مردم بايد رحــم كنند، اين نيروها 

جايگزينى ندارند.
بنــا بــر شــواهد ميدانى 
خبرنــگار، با وجــود اين 
ديگر  دســتگاه ها  شرايط، 
دستگاهى  نيستند،  جوابگو 
و  ونتيالتــور  ماننــد 
درحال  ديگر،  دستگاه هاى 
فرســوده شــدن هستند و 
جايگزينى هم وجود ندارد 
زيرا پولى در بساط نيست.

مى آيــد  پيــش  گاهــى 
اينكه  جاى  به  دســتگاهى 
چنديــن ســاعت بــراى 
پس  شود،  استفاده  بيمارى 
برداشته  ساعت  يكى دو  از 
مى شــود تــا جــان بيمار 
كند.  پيــدا  نجات  ديگرى 
اگر اين اقدامات انجام نشــود، تعداد فوتى ها 

باال مى رود.
 اوضاع وخيم تر خواهد شد

در همين راســتا معــاون درمانى دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان با بيان اينكه وضعيت بسيار 
بد است، گفت: ما پيش بينى چنين وضعيتى را 
كرده بوديم، اينكه بازگشايى مدارس، سفرها، 
مراسم عزادارى و... نبايد ما را شگفت زده كند. 
اوضاع اصال خوب نيست. همه اين هشدارها 
داده شــده بود، تصميم گيرى ها بدون توجه به 
صحبت ها و هشدارهاى ماست. به گفته وى، 

يك ســوم پرسنل بيمارستان ها يا جانشان را از 
دست داده اند يا به كرونا مبتال شده اند.

ابراهيم جليلــى در گفت و گو با خبرنگار ما با 
بيان اينكه پرستاران و پزشكان خسته  و از نظر 
روانى به هم ريخته اند، عنوان كرد: نظام درمان 
در وضعيت آشفته اى به سر مى برد و همه اينها 
در شرايطى است كه آمار ابتال روزبه روز بيشتر 

مى شود.
وى تأكيد كرد: با سرد شدن هوا شرايط از اين 
هم پيچيده تر مى شــود و تعطيلى اصناف الزم 
بود تا بــراى چند هفته همه جا وضعيت كمى 

آرام شود.
 اختصاص 80 درصد 

تخت هاى بيمارستانى به كرونا
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان با 
بيان اينكه 80 درصد از تخت هاى بيمارستان ها 
در استان اختصاص به بيماران كرونايى دارد، 
گفت: مقرر شده است تا در چند روز آينده 81
تخت جديد به ICU بــراى پذيرش بيماران 
كرونايى اضافه شــود كه با 167 تخت موجود 

حدود 247 تخت خواهد شد.
جليلى با اشــاره به اينكه درحال حاضر هزار و 
صد بيمار كرونايى در بيمارســتان هاى استان 
همدان بسترى هستند كه نشان از تعداد باالى 
مبتاليان در اســتان دارد، عنوان كرد: در پيك 
نخســت بيمارى يعنــى در فروردين ماه 350
بيمار بسترى بودند و در پيك دوم 400 تا 450

نفر؛ اما درحال حاضر بيش از هزار نفر بسترى 
هستند كه به فراخور شرايط هم نياز بيشترى به 
دستگاه هاى اكسيژن ساز دارند به همين ترتيب 
يكى از مشــكالت تأمين اكســيژن الزم براى 

بيماران است.
 آخرين آمار كرونا در همدان

براساس آخرين اطالعات علوم پزشكى همدان 
تعداد مراجعات در 24 ســاعت گذشــته به 
بيمارستان هاى همدان 630 مورد گزارش شده 
اســت كه 118 نفر از آنان در وضعيت عادى، 
26 نفر در  ICU و 55 بيمار در وضعيت وخيم 

قرار دارند.
همچنين از زمان شيوع بيمارى تاكنون 7 هزار 
و 427 نفــر در همدان به كوويــد-19 مبتال 
شده اند و با ثبت 17 مرگ جديد در 24 ساعت 
گذشته 992 نفر جان خود را از دست داده اند.

 همــدان در انتظار تحوالت چشــمگير 
حمل ونقل شهرى است و قرار است در كوى 

فردوس خط اتوبوس افتتاح شود.
رئيــس ســازمان حمل ونقل بار و مســافر 
شــهردارى همــدان گفت: پيــش از اين با 

درخواست اهالى كوى فردوس، نماينده ولى 
فقيه در استان و امام جمعه همدان با همراهى 
شهردار و تنى چند از مسئوالن مرتبط از كوى 
فردوس بازديد داشــتند كــه در اين بازديد 

مسائلى از سوى اهالى مطرح شده بود.

رحيم الونــدى افزود: اگرچــه بخش عمده 
مطالبات به حق شــهروندان ســاكن در اين 
محوطه مربوط به دستگاه هاى ديگر است، اما 
با تأكيد شــهردار همدان دسترسى به وسايل 
نقليه از قبيل تاكســى و اتوبوس شهرى براى 

اين كوى درنظر گرفته شد تا انتقال مسافر به 
نقاط مختلف شهر از اين مبدأ و به اين مقصد 
تحوالت  شــاهد  به زودى  پذيــرد.  صورت 
چشــمگيرى در حــوزه نوســازى و تجهيز 

ناوگان حمل ونقل شهرى خواهيم بود.
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اجراى همزمان 18 پروژه عمرانى 
توسط شهردارى دمق

 ميــزان بودجــه مصوب ســال 99 
شــهردارى دمق بالغ بــر 37 هزار و صد 
ميليون ريال است كه 49 درصد آن بالغ 
بر18 هــزار و 300 ميليون ريال ســهم 
عمرانى و 51درصد آن بالغ بر 18 هزار و 
800 ميليون ريال سهم هزينه هاى جارى 
مى باشــد و همزمان 18 پــروژه عمرانى 
توسط شهردارى كرفس درحال اجرا است.

شــهردار شهر دمق ادامه داد: اعتبارات استانى مصوب سال 99 به مبلغ 
6 هزار ميليون ريال و اخذ تسهيالت از سازمان شهردارى ها به مبلغ 15 

هزار ميليون ريال است. 
رضا هادى ذاكر با اشــاره به فعاليت هاى عمرانى گفت: اين فعاليت ها با 
اعتبارى بالغ بر45 ميليارد ريال شامل آسفالت شهرك فرهنگيان هزار و 
600 تن و به مساحت 15 هزار مترمربع، اجراى رفوراژ ميانى بلوار شهيد 
مفتح تا CNG به مساحت 370 متر، جدولگذارى نهرى ورودى شهرك 
فرهنگيان به طول 210 متر، جدولگذارى كتابى كوچه ياس نهم به طول 
148 متــر، جدولگذارى كتابى كوچه گل رز چهــارم به طول 68 متر، 
جدولگذارى كتابى نسترن ســوم به طول 61 متر و جدولگذارى كوچه 

ريحان به طول 55 متر است.
وى ادامه داد: ساخت غســالخانه آرامستان سيدالشهدا به مساحت 55 
مترمربع، اجراى جاليز پياده رو خيابان انقالب 760 مترمربع، جدولگذارى 
كتابى كوچه گل ســرخ دوم به طول 50 متر، ساخت مخزن زيرزمينى 
ذخيره آب پارك شهداى گمنام به حجم 140 متر مكعب، جدولگذارى 
نهرى شــهرك فرهنگيان به طول 200 متر، اصالح و جدولگذارى بلوار 
شــهيد مصطفوى به طول 200 متر الين شرقى و تعريض امالك واقع 
در طــرح تعريض انقالب، 2 واحد مســكونى و 2 واحد تجارى از ديگر 

فعاليت هاى عمرانى شهردارى كرفس است.
هادى ذاكر افزود: اجراى جاليز پياده رو بلوار شهيد مصطفوى الين شرقى 
به مساحت 800 مترمربع، اصالح و زيرسازى بلوار مفتح حد فاصل كوچه 

9 دى تا CNG به مساحت 4 هزار و 200 مترمربع،
عمليات تكيمل ساختمان مجتمع تجارى و ادارى شهردارى با 85 درصد 
پيشــرفت فيزيكى و جدولگذارى معبر اصلى مسكن به طول 600 متر، 
جدولگذارى نهرى نيز از ديگر فعاليت هاى عمرانى شــهردارى كرفس 

است. 
وى گفت: فعاليت ها و عمليات عمرانى در دست پيگيرى، آغاز عمليات 
اجرايى مجتمع دامدارى در زمينى به مســاحت 15 هكتار در راستاى 
انتقال دامدارى هاى داخل شــهر به اين مكان، پيگيرى ساخت كارگاه 
توليــد بتن آماده و مصنوعات بتنى در زمينى به مســاحت يك هكتار 
وتكميل زيرسازى و جدولگذارى بلوار خليج فارس(كمربندى شهر) جهت 
آماده سازى براى اجراى آسفالت درصورت تأمين قير رايگان و اعتبار الزم 

است.
وى بيان كرد: صدور11 فقره پروانه ســاختمانى، معرفى ده مورد دستور 
نقشه به نظام مهندسى، صدور 5 مورد پايانكار، تشكيل پرونده شهرسازى 
30 مورد و پاسخ استعالم ادارات آب، برق و گاز و دفترخانه ثبت در زمينه 
امالك واقع در محدوده قانونى شهر، از جمله اقدامات شهردارى كرفس 

در زمينه واحدهاى ساختمانى است.
شــهردار دمق افزود: كاشــت بيش از 500 اصله درخت و درختچه در 
معابر شهرى، كاشــت گل هاى فصلى بيش از 3 هزار گلدان، سم پاشى 
درختان ســطح شــهر در راســتاى مبارزه با آفات و هرس و شاخه زنى 
درختان و حذف پاجوش ها فعاليت هاى فضاى ســبز شهردارى كرفس 
است.  وى گفت: حمايت و پشتيبانى از تيم هاى ورزشى فعال در سطح 
شــهر و ورزشكاران فعال در سطح ملى و بين المللى، همكارى و انجمام 
حمايت هاى مادى و معنوى از گروه ها و هيأت هاى مذهبى ســطح شهر 
جهت اجراى برنامه هاى متنوع در مناسبت هاى ملى و مذهبى، برگزارى 
جلسات متعدد با مسئوالن شهرى و شهرستان ها در راستاى ايجاد تعامل 
بين دستگاه ها، تزئين و آذين بندى سطح شهر از جمله اقداماتى است كه 

با هماهنگى روابط عمومى انجام شده است. 

خدمت به شهروندان ادامه دارد
 آســفالت ريزى در تفكيكى افروز كوچه هاى ورزش، چنار، شــكوفه، 
كوچه شقايق، كوچه رضوان، انتهاى خيابان تختى، كوچه فريدونى ها و 
كوچه هاى منشعب، كوچه شهيد حسين دولتى، كوچه مسجد شاهزاده 
على اكبر، ابتداى خيابان ســردار ســليمانى، كوچه فرهنگ 7، خيابان 
امامزاده ابوالحســن، كوچه گلستان 11، كوچه مرصاد، كوچه الغدير 5، 
كوچه الغديــر 7، كوچه رازى، كوچه گلســتان 2، معابر كوچه اكبرى، 
كوچه خانه ســازمانى دادگسترى و لكه گيرى معابر در چند نوبت انجام 

شده است.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شــهر فامنين، جدولگذارى كوچه 
باغستان 3، خيابان 11 مترى منشعب از خيابان سردار سليمانى، كوچه 
پشت هالل احمر، انتهاى كوچه گلستان 2، كوچه شهيد حسين دولتى 
و كوچه و ميدان پشت بهدارى(شــهيد محمدى)، كوچه رازى، انتهاى 
كوچه ورزش، انتهاى خيابان شورا، تقاطع كوچه شهيد مؤمنى و خيابان 
نيروى انتظامى، كوچه مدرســه زينبيه و كوچه منشعب و ... انجام شده 

است.
همچنين زيرســازى كوچه باغســتان 3، خيابان 11 مترى منشعب از 

بلوار ســردار سليمانى، انتهاى خيابان شهيد مطهرى، كوچه گلستان 2، 
انتهاى كوچه ورزش، ابتداى خيابان شــهدا، قســمتى از خيابان مفتح، 
خيابان بهارســتان، كوچه شــهيد دولتى، كوچه نبوت، كوچه رازى و... 

انجام شده است.
شايان ذكر است كف ســازى لچكى ميدان امام رضا(ع)، ترميم محوطه 
مسجد جامع ماماهان، ترميم قسمت هايى از گلزار شهدا، ترميم ريفيوژ 
بلوار پروفســور دولتى، ســاخت پل هاى معابر بوســتان شهيد حسين 
دولتى، ميدان سفير اميد، ساخت سرويس بهداشتى معاينه فنى، ايجاد 

انبارى پارك ملت و بسيارى موارد ديگر هم انجام شده است. 

آگهى ارزيابى كيفى 
(يك مرحله اى) نوبت اول 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

موضــوع مناقصــه: انجــام كارهــاى ســاختمانى، برقــى و مكانيكال 
ــتاى عمان  ايســتگاه CGS روس

شرح مختصر كار:
1-مبلــغ بــرآورد اوليــه پــروژه 5/944/343/052 (پنــج ميليــارد و 
نهصــد و چهــل و چهــار ميليــون و ســيصد و چهــل و ســه هــزار و 

پنجــاه و دو)ريــال مــى باشــد.
2-مبلــغ تضميــن شــركت در مناقصــه 297/217/000 (دويســت و 

نــود و هفــت ميليــون و هفــده هــزار) ريــال مــى باشــد.
3-مدت اجراى پروژه 180 روز مى باشد.

4-متقاضيــان بايــد عضــو ســامانه تــداركات الكترونيكــى دولــت 
ــه آدرس www.setadiran.ir باشــند. ب

آگهــى  درج  تاريــخ  از  مناقصــه  در  شــركت  متقاضيــان 
دارنــد  مهلــت  شــده  درج  تاريــخ  از  روز   7 مــدت  بــه 
ــايت  ــه س ــى ب ــى كيف ــناد ارزياب ــت اس ــه درياف ــبت ب نس
آدرس بــه  دولــت  الكترونيكــى  تداركاتــى  ســامانه 

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
تاريــخ بارگــذارى اســناد ارزيابــى كيفــى حداكثــر تــا ســاعت 13 
روز يكشــنبه 1399/09/09 از طريــق ســامانه ســتاد خواهــد بــود.

تلفن: 38260571-4 ، 38261075-8 
دورنويس: 081-38256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 99-30 
شماره مجوز: 4451. 1399

ســال پايانى فعاليت شوراى پنجم و شــهرداران منتخب فرصت ارزيابى 
3 سال گذشته را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر رسالت اطالع 
رســانى صفحه اختصاصى بلديه را براى مجموعه مديريت شهرى استان 
راه اندازى كرده است تا از اين به بعد هر هفته صفحه اختصاصى شهرداران 
و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه بپردازد. در تهيه محتواى اين صفحه 

روابط عمومى هاى  محترم نيز همكارى دارند كه جاى تقدير دارد

 در بارش هاى سال گذشته، شدت بارش ها سبب 
تخريب ديواره هاى مســيل يا همان اصطالح عاميانه 
نهاوندى ها، «لفگاه» يعنى همان محل عبور ســيل، 

شد.
تخريب اين ديواره هم سبب ايجاد شرايط نامناسبى 
براى اهالى منطقه و مناطق همجوار مسيل شد و از 
طرفى هم وجود جانواران موذى و نامناســب بودن 
بهداشــت در اين محدوده به دليل شــرايط موجود، 
سبب شد تا ساماندهى مسيل نهاوند به يك مطالبه 

شهروندى تبديل شود.
از آنجا كه نهاوند ســابقه بارش هاى قابل توجهى در 
فصــول بارش دارد، همين ضرورت ســاماندهى اين 
مسيل را تشــديد مى كند؛ اما شــهردار نهاوند اين 

شرايط را تبديل تهديد به فرصت مى داند.
2 مرحلــه اختصاص اعتبــار با حمايت 

استاندار
محمد حسين پور مى گويد: عالوه بر اينكه اين مسيل 

از زمان پيش از انقالب ســاخته شده و گذر زمان و 
بارش ها ســبب تخريب ديواره و كاهش مقاومت آن 
شده بود، هنگام بارش ها با تخريب ديواره مسيل، آب 
حاصل از بارش وارد منازل اطراف مى شد، از طرفى 
ســيماى غيرقابل قبولى در مركز شهر ايجاد كرده 
بود و شهروندان هم از پيامد هاى آن در فصل بارش 
احساس ناامنى داشتند، بنابراين ضرورت ديديم كه 
با تصويب شــورا اين پروژه را در سال 97 به مناقصه 
گذاشــته، ســپس با تأييد و انتخاب پيمانكار و ارائه 
طرح مطالعاتى آن با افقى 50 ساله با تعامل و توجه 
خاص اســتاندار، 2 مرحله اعتبار به آن اختصاص 

دهيم.
 سيماى بصرى محدوده مسير دگرگون 

مى شود
حســين پور معتقد اســت اجراى اين پروژه عالوه ّر 
موارد عنوان شده به زيباســازى و تغيير در سيماى 
بصرى شــهر منجر خواهد شــد و در حقيقت اين 

تهديد را به يك فرصت 
تبديــل خواهد كرد و 
آينده  در  شــهروندان 
نزديــك چهره خاصى 

اطراف  مناطق  از 

مسيل خواهند ديد.
 فاز نخست 90 درصد پيشرفت، به زودى 

به بهره بردارى مى رسد
حســين پور تصريح كــرد: اين پروژه بــه طول 3/5

كيلومتر اســت كه در 2 مرحله اعتبارات اســتانى 
به مبلغ يك ميليــارد و 250 ميليون تومان و 588

ميليون تومان در مرحله دوم به (نقدى اســتانى) آن 
اختصاص يافته است.

به گفته شــهردار نهاوند، اين پروژه شامل چند فاز 
اســت كه فاز نخســت آن درحال حاضر 90 درصد 

پيشــرفت دارد و به زودى به بهره بــردارى خواهد 
رسيد.

وى مراحل اجــراى فاز نخســت را تخريب ديواره 
قديمى، پى كنى، اجراى فنداســيون و ايجاد ديواره 

بتنى جديد عنوان كرد.
 فاز دوم زيباسازى 

شهردار نهاوند فاز هاى بعدى پروژه ساماندهى مسيل 
را شامل پياده راه ســازى مجاور مسيل، ايجاد فضاى 
سبز، ايجاد ديواره مسيل و ادامه ديوار بتنى درصورت 

تأمين اعتبار، اعالم كرد.

 با توجه به كاهش بارندگى در سال هاى اخير 
و همچنين كاهش ســطح آب هاى زيرزمينى 
به منظور صرفه جويى و بهينه سازى در مصرف 
آب، آبيارى تحت فشــار در فضاى سبز مالير 

اجرا شد. 
به گــزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، 
شهردار مالير ضمن اعالم اين خبر از بهسازى 
سيســتم هاى آبرسانى فضاى سبز شهرى خبر 
داد و اظهــار كرد: در چند ســال اخير با توجه 
به بحران كم آبــى و به منظــور آبيارى منظم 
درختان و عرصه هاى ســبز شهرى، برنامه هاى 
مدونى توسط سازمان سيما، منظر و فضاى سبز 
شهرى تهيه و تنظيم شده تا بتوان با برنامه ريزى 
صحيح و تغيير الگوهاى ســنتى به مدرن، در 
كاهش مصرف آب در فضاى ســبز شهرى، به 

مديريت تلفيقى آب دست يافت.

خاطرنشان  بابايى  حسين 
تحوالت  به  توجه  با  كرد: 
گستره  در  گرفته  صورت 
زندگــى شــهرى، ايجاد 
نيازهاى  از  سبز  فضاهاى 
ضرورى ســطوح مختلف 
شهرى به حساب مى آيد، 
از طرف ديگــر با عنايت 
آب هاى  سطح  كاهش  به 
زيرزمينــى، تأميــن آب 

فضاى ســبز شــهرى از دغدغه هاى مديريت 
شهرى اســت، بنابراين برنامه ريزى به منظور 
توسعه فضاهاى سبز، نيازمند رعايت معيارها 
و اســتانداردهاى توسعه اين عرصه هاى سبز 

است. 
شــهردار ماليــر از اجــراى سيســتم آبيارى 

تحت فشــار به طول 800 متر در بلوار آيت ا... 
ميرشاهولد و به طول 2 كيلومتر در بلوار آيت ا... 
بهشتى خبر داد و هدف از اجراى اين عمليات 
را بهينه ســازى مصرف آب، حفاظت از منابع 
آب هاى زيرزمينى، افزايــش راندمان آبيارى و 
كاهش استفاده از ماشين آالت (آبيارى تانكرى) 

عنوان كرد. 
بابايى افزود: تكميل شــبكه آبيارى تحت فشار 
در فضاى سبز شــهرى را در دستور كار داريم 
و اقدامات الزم در زمينه ايجاد و توسعه آبيارى 
تحت فشــار در عرصه هاى فضاى سبز شهرى 
ماليرصورت گرفته است و به زودى شاهد اجراى 
سيستم آبيارى تحت فشار در بلوار مبل و منبت 

شهيد مطهرى خواهيم بود.
 شــهردار مالير در پايان بــا توضيح اينكه در 
موضــوع آب نبايــد نگاه كوتاه مدت داشــت، 
خاطرنشان كرد: نظارت مداوم شبكه آبرسانى 
و رفــع نواقــص آن در 
براى  زمــان  كمتريــن 
هدررفت  از  پيشــگيرى 
آب، جايگزينــى گياهان 
مقــاوم بــه كم آبــى و 
سازگار با شــرايط آب و 
عرصه هاى  هوايى،كاهش 
تغيير  بــا  چمــن كارى 
الگوى كاشت و استفاده از 
گياهان پوششى جايگزين 
چمن از جمله رويكردهاى ســازمان ســيما، 
منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى مالير در 
توســعه فضاى سبز است و در تالش هستيم با 
گسترش سيستم آبيارى تحت فشار در فضاى 
سبز شهرى بتوانيم راندمان آبيارى فضاى سبز 
را افزايش و هزينه هاى آبيارى را كاهش دهيم.

همراهى و هميارى 
در اجراى فاضالب 
شهرى كـرفس

 پروژه فاضالب شــهرى كرفس كه حدود يك 
سال از آغاز اجراى آن مى گذرد يكى از پروژ هاى 
زيربنايى و مهم جارى در شــهر كرفس است كه 
به قطع به ثمر نشستن آن، فوايد و بركات فراوانى 
در حوزه بهداشــت و اقتصاد شهرى در بر خواهد 
داشــت. اما به يقين انجام هر كار بزرگى همراه با 
مشــكالت و چالش هاى بزرگ نيز خواهد بود كه 
پروژه فاضالب شــهرى نيز از اين قاعده مستثنا 
نبوده و اجراى آن در ســطح گسترده و در چند 
فاز همزمان همراه با مشــكالت و زحماتى براى 
شــهروندان عزيز و نيــز مجموعه شــهردارى و 
شوراى اسالمى شهر كرفس بوده است و عالوه بر 
ايجاد مشــكالت بهداشــتى و ترافيكى در سطح 
شهر موجب تعطيلى پروژه هاى عمرانى شهردارى 
مانند جدولگذارى و آسفالت معابر شده است؛ زيرا 
با وجود حفارى هاى گسترده و تخريب زيربناهاى 
شــهرى، انجام پروژه هاى زيربنايى تا پايان پروژه 

فاضالب در هر منطقه ميسر نمى شود.
شهردار شــهر كرفس گفت: اما در يكسال گذشته 
تمام تالش مجموعه شــهردارى و شوراى اسالمى 
شــهر كرفس برآن بوده تا ضمن كنترل و جبران 
حداكثرى مشــكالت حاصــل از اجــراى پروژه 

فاضالب، كمال همكارى و همراهى را با مسئوالن 
آن انجــام دهد تا ضمن اجراى ايــن پروژه مهم، 
حداقل مشكل ممكن براى شهروندان ايجاد شود. 
در همين راســتا هم در 6 ماه نخست سال، نيروى 
اجرايى پيمانكار بر خيابان هاى اصلى شهر معطوف 
شــد تا پيش از فرارسيدن فصل بارندگى، حفارى 
اين خيابان ها تكميل و آسفالت ريزى آنها انجام شد 

كه به لطف پروردگار در اين امر موفق بوديم.
 جبران خسارت سيل 98

رضا فرخى بارندگى هاى فروردين ماه ســال 98 و 
ســيالب هاى حاصل از آن موجب ايجاد خسارات 
در زيرســاخت هاى شــهر كرفــس از جمله پل و 
حريم رودخانه آششاغوچاى شده بود كه با اجراى 
پروژه هايى در سال 99، خسارات وارده شده به پل 
ترميم شــد و بخشــى از ديوار حفاظتى موردنياز 
جهت كنترل سيالب هاى رودخانه نيز ساخته شد. 
شايان ذكر است كه حدود يك كيلومتر از رودخانه 

آششــاغوچاى در محدوده شــهرى 
كرفس قرار دارد كــه جهت كنترل 
ســيالب ها و ارتقاى ايمنى حريم آن 
مى بايست در 2 طرف رودخانه ديوار 

حفاظتى سيل بر ايجاد شود.
* تكميل و آماده سازى سازمان 
آتش نشانى شهردارى كرفس

فرخى ادامه داد: با تالش هاى صورت 
گرفته در يكسال گذشته، ساختمان 
نيمــه كاره آتش نشــانى تكميــل و 
تجهيز شده و يك دســتگاه خودرو 
آتش نشانى جديد نيز خريدارى شده 
است. نيروهاى جديد آتش نشانى نيز 

جذب شــده اند و ان شاءا... در هفته هاى آتى شاهد 
افتتاح رسمى سازمان آتش نشانى شهردارى كرفس 
خواهيم بــود تا قدمى بزرگ در راســتاى ارتقاى 
ايمنى شهر و شهروندان عزيز كرفس برداشته شود.
 آسفالت ريزى خيابا ن هاى اصلى شهر

وى گفــت: پس از پايان اجراى شــبكه فاضالب 
شــهرى در خيابا ن هاى اصلى شهر، پروژه ترميم 
حفارى ها و اجراى روكش آســفالت خيابان هاى 
اصلى شــهر شــامل خيابا هاى امام خمينى (ره)، 
شــهيد بهشتى، كشــاورز، طبيعت و فرهنگ در 
دســت اجرا اســت كه در روزهــاى آتى تكميل 

خواهد شد.
 جايگاه سوخت شهردارى كرفس

فرخى افزود: ســاخت جايگاه ســوخت (بنزين و 
گازوئيل) در شــهر كرفس در 2 ســال گذشته در 
دست پيگيرى بوده كه در اين راستا زمين موردنياز 
طرح به مســاحت 4 هزار مترمربع خريدارى شده 

و فراينــد ادارى آن نيز در مراحل پايانى اســت و 
به زودى مجوز ســاخت جايگاه شهردارى كرفس 
صــادر خواهد شــد تا با آغــاز كار ايــن جايگاه 
شهروندان كرفس مجبور به طى مسير طوالنى تا 

جايگاه هاى مجاور نباشند.
 تهيه سند اموال غيرمنقول شهردارى

وى افزود: يكــى از كارهاى مهم صــورت گرفته 
در ســالجارى، پيگيرى و اخذ ســند براى اموالى 
غيرمنقول شــهردارى كرفس بوده اســت كه در 
مجموع حدود 7 هزار مترمربع ســند شهرى براى 
ساختمان آتش نشانى، ســاختمان حمام عمومى، 
زميــن جايــگاه ســوخت و مجموعه غســالخانه 
شهردارى كرفس صادر شــده و در مراحل پايانى 
است كه اين خود پشتوانه بزرگى براى آينده شهر 

و شهردارى كرفس خواهد بود.
 ساختمان شوراى شهر

فرخى ادامه داد: با توجه به اينكه شوراى محترم 

شــهر كرفــس بدون ســاختمان مســتقل و در 
ساختمان اســتيجارى مســتقر بودند، مقرر شد 
تا ســاختمان نيمه كاره دهيارى پيشــين كرفس 
تكميل و بهســازى شــده و در اختيار شــوراى 
محترم قرار گيرد كه اين امر نيز در مراحل پايانى 

خود است.
وى گفت: فاز يك پارك سالمت شهردارى كرفس 
كه نخستين پارك شهر نيز است، شامل مجموعه 
بازى كــودكان و مجموعه ورزش هاى همگانى، در 
5 ماهه نخســت ســال ايجاد و راه اندازى شد كه 
در هفته دولت افتتاح و در اختيار شــهروندان قرار 

گرفت.
 ستاد كرونا شهر كرفس

فرخى تأكيــد كرد: اجــراى مجدانه و مســتمر 
پروتكل هاى بهداشــتى در راســتاى جلوگيرى از 
شيوع ويروس كرونا در قالب ستاد مقابله با كروناى 

شهر كرفس انجام مى شود.

شهردار نهاوند:

ساماندهى مسيل تبديل 
تهديد به فرصت است

آبيارى تحت فشار در فضاى سبز شهر 
مالير اجرا شد

 نبود اعتبارات مالى و كاهش درآمدهاى 
شهرى مانع ارائه خدمات و توسعه و تقويت 
كيفيت زندگى شــهرى با ايجاد و افزايش 

زيرساخت ها در شهر برزول نشد.
شــهردار برزول با بيان اينكه در شــرايط 
مالــى و درآمدى ضعيف فعلى و با توجه به 
نداشتن منبع درآمدى پايدار در شهردارى، 
امــا اجازه تعطيلــى خدمات دهى و اجراى 
پروژه هاى عمرانى در شهر برزول را نداديم.

على مرادى تصريح كرد: با حمايت شــوراى شــهر برزول و 
تعامل و هميارى مردم شــهر اجراى پروژه هاى زيرســاختى 

همچنان ادامه دارد.
مــرادى در بازديد ميدانــى از پروژه هــاى درحال اجرا، 
گفت: درحال حاضر ساخت وســاز، بهسازى و نوسازى در 
شــهر برزول توسط مردم با اســتقبال مواجه شده است 
و اين اقدام را در زيباســازى سيماى شهرى به فال نيك 

مى گيريم.
مــرادى بــا بيــان اينكه نشســت ها و 
ديدار هــاى متعــددى بــراى جــذب 
اعتبارات كميتــه برنامه ريزى با نماينده 
شهرســتان و فرماندار انجام شده است، 
گفت: اجــراى برخى پروژه ها و برنامه ها 
از جمله، اجراى بلوار شــهيد بهشتى و 
آسفالت محور فارسبان، مرمت آسفالت 
معابر، جدولگذارى و هدايت آب سطحى 
كوچه هاى نسيم و نســترن منشعب از 
خيابان امام خمينى(ره) و بهســازى و 
جدولگــذارى خيابان شــهيد مطهرى 

شمالى از جمله برنامه هايى است كه انجام 
شده يا درحال اجرا است.

وى همچنين از تنظيم تفاهم نامه با اداره 
برق شهرستان براى روشنايى بلوار شهيد 
بهشــتى خبر داد و گفــت: حفارى محل 
نصب تيرهاى برق بلوار شهيد بهشتى هم 

براى ادامه اين اقدام انجام شده است.
مــرادى همچنين از انجــام تفاهم نامه با 
منابع طبيعى شهرستان براى درختكارى 
محور دهفول-برزول براى توســعه فضاى ســبز و نوار سبز 

ورودى اين شهر خبر داد.
شــهردار برزول، انتقال زباله و پســماند خانگى به شــهر 
نهاوند، اجراى مصوبات شــوراى ترافيك شهرستان شامل 
نصب عالئم رانندگى و اجراى ســرعت كاه در معابر اصلى، 
مذاكره و پيگيرى براى انتخاب مشاور براى بازنگرى طرح 
جامع شــهر را هم از ديگر اقدامات انجام شــده در شــهر 

برزول عنوان كرد.

 شهردار برزول خبر داد
 با وجود دست خالى

 پروژه ها را تعطيل نكرده ايم

گروه شهرستان، دبيرصفحه: سپيده راشدى »
خبرنگاران: معصومه كمالوند، سحر يوسفى، يوسف امينى، فاطمه كوكبى »
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بودجه شركت هاى دولتى 
در مجلس بررسى مى شود

 رئيــس كميســيون برنامــه و 
بودجه مجلس شــوراى اسالمى از 
شركت هاى  بودجه  گزارش  تقديم 
دولتى بــه مجلس خبر داد و گفت 
كه اين بودجه پس از بررســى در 
ديوان محاسبات در كميسيون مورد 

بررسى قرار مى گيرد.
در  حاجى بابايــى  حميدرضــا 
گفت وگــو با ايســنا اظهــار كرد: 
ســازمان برنامه و بودجه چهارشنبه گذشته بودجه 1400 شركت هاى 
دولتــى را به مجلس ارائه كرده اســت، اين گزارش روزگذشــته 18
آبان ماه، توسط رئيس مجلس به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 

مجلس ارجاع شد.
وى در ادامه افزود: بالفاصله پس از دريافت اين گزارش، كميســيون 
آن را به ديوان محاســبات ارسال مى كند تا براساس آئين نامه داخلى و 
همچنين براساس مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 

12 حكم اصالح ساختار بودجه سال 1400 در آن اعمال شود.
رئيس  فراكسيون فرهنگيان مجلس تأكيد كرد: ديوان موظف است پس 
از 20 روز، گزارش آن را به كميســيون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس عودت كند كه همزمان كميته هاى كميســيون برنامه، بودجه و 
محاســبات اين گزارش را در دســتور كار خود قرار مى دهند. در اين 
مدت نيز ديوان محاسبات كميته هاى بررسى الزم را با توجه به احكام 

اصالح ساختار بودجه فعال مى كند.
وى اظهار كرد: با توجه به تبصره 4 ماده 182، آئين نامه داخلى مجلس 
شوراى اسالمى، دولت موظف اســت، گزارش عملكرد بودجه سال 
گذشته و صورت هاى مالى حسابرسى شده، بودجه تفصيلى سالجارى 
و عملكرد 6 ماه سالجارى تمام شركت هاى دولتى، بانك ها، مؤسسات 
انتفاعى وابســته به دولت و شركت ها و مؤسساتى كه شمول حكم بر 
آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح به آنهاست را در فرصت زمانى مذكور 

به مجلس ارائه كند.
رئيس  كميســيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: منظور 
شــركت ها و مؤسساتى كه مســتلزم تصريح نام هستند، شركت هاى 
وابســته به وزارت نفت، سازمان توســعه و نوسازى معادن و صنايع 
معدنى، سازمان گسترش صنايع ايران، بيمه مركزى ايران، شركت هاى 
سهامى بيمه ايران، بانك مركزى، بانك ملى، سازمان بنادر و دريانوردى 
هستند كه دولت بايد بودجه پيشنهادى سال آينده، آنها و شاخص هاى 

كالن بودجه را تا 15 آبان به مجلس ارائه كنند.

كمبود معلم 
يكى از دغدغه هاى اساسى كشور

 80 درصــد دانش آموزان ابتدايى 
و 60 درصد دانش آموزان متوســطه 
اول و فقط 20 درصد از دانش آموزان 
متوســطه دوم در شبكه شاد حضور 
دارند كه اين زنگ خطرى براى بحث 

تربيت دانش آموزان است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى روزگذشته در 
جلســه شــوراى ادارى شهرستان 
همدان ضمن قدردانى از فرمانــدار همدان اظهار كرد: از خانواده ها 
مى خواهيم كه نظــارت بر دانش آموزان خــود را براى حضور در 
شبكه شاد بيشــتر كنند و در بحث آئين نامه ها هم ما پيگير هستيم تا 
آئين نامه اى تنظيم شــود كه نظارت معلمان بر دانش آموزان را بيشتر 

كند.
حجت االسالم احمد حسين فالحى با بيان اينكه نبود باور به داخل و 
بى توجهى به شبكه ملى اطالعات مشكالتى براى آموزش و پرورش 
ايجاد كرده اســت، گفت: متأســفانه از ظرفيت دانشگاه فرهنگيان در 
سراسر كشور درســت استفاده نشــده و در همدان اوضاع امكانات 
آموزشى براى معلمان نامناسب است، به طورى كه براى ساختمان باهنر 

همدان كد تخريب صادر شده است.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلــس در ادامه افزود: 
موضوع دعوت نشــدن دانش آمــوزان برتر براى مصاحبه دانشــگاه 

فرهنگيان را به اطالع رئيس سازمان سنجش رسانده ايم.
وى اظهار كرد: يكى از اصلى ترين دغدغه هاى ما در كميسيون آموزش 
مجلس شوراى اسالمى، مشكالت آموزش و پرورش از قبيل استخدام 
معلمان حق التدريســى، نهضتى، غيردولتى و ... است كه تالش داريم 

كه اين موضوعات را به كمك نمايندگان مجلس حل و فصل كنيم.
نماينده معين بهار در مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد: كمبود معلم 
و اعتبارات آموزش و پرورش يكى از دغدغه هاى اساســى كشور در 
حوزه آموزشــى است كه در اين باره كميســون آموزش به دنبال ارائه 

راهكارهاى مناسب است.
 سخنگوى كميسون آموزش مجلس شوراى اسالمى در بخش ديگرى 
از صحبت هاى خود گفت: متأســفانه 18 روســتا در بخش پيشخور 
فامنين مشكل آب دارند و در همين راستا ما چندين جلسه براى رفع 

مشكل گذاشته ايم.
نماينده همــدان و فامنين افزود: در ســال هاى گذشــته ذخيره آب 

به صورت درستى انجام نشده و اين موجب آزار مردم شده است.
فالحى در پايان با اشــاره به اينكه عمده مشــكالت كشور در بحث 
مديريت داخلى است، عنوان كرد: در اين شرايط كه مردم تحت فشار 
مشكالت اقتصادى هستند، نبايد با تصميمات نسنجيده مردم را بيشتر 
از اين دچار مشكل كرد. در اين زمينه هم مجلس با پيگيرى و تصويب 
طرح كاالهاى اساســى دنبال اين است كه ان شــاءا... بتواند كمى از 

مشكالت مردم را كم كند.

دولت آينده آمريكا از فرصت پيش آمده
 استفاده كند

 سياست پرآسيب و نادرســت دولت آمريكا در 3 سال اخير، نه تنها توسط 
مردم سراسر جهان تقبيح شد، بلكه در انتخابات اخير از سوى مردم اين كشور 

نيز با مخالفت روبه رو شد.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى 
دولــت اظهار كرد: اينكه فرصتى براى دولت آينده آمريكا پيش آمده اســت كه 
اشتباهات گذشته را جبران كند و با احترام به قواعد جهانى، به مسير پايبندى به 

تعهدات بين المللى، بازگردد.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى در ادامه افزود: جمهورى اسالمى 
ايران، همواره به تعهدات خود درصورت رعايت مسئوالنه از سوى همه اطراف 

تعهد، پايبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود مى  داند.

ترامپ به خروج هميشگى ايران
 از چنبره تحريم ها كمك كرد

 تحريم هاى عليه كشــورمان جنبه انتخاباتــى دارد و ترامپ به ايران كمك 
كرد براى هميشــه از چنبره تحريم ها خارج شود. نايب رئيس كميسيون امنيت 
ملى و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، با 
اشاره به تحريم 8 شركت ايرانى فعال پتروشيمى توسط آمريكا، گفت: موضوع 
تحريم هاى اياالت متحده عليه كشورمان بيش از آنكه برد خارجى داشته باشد 
در راســتاى بهره بردارى هاى داخلى است. عباس مقتدايى ادامه داد: از امروز تا 
چند ماه ديگر هر حرفى درباره تحريم زده مى  شــود عمدتا بيش از آنكه بتواند 
تأثير عملى بر كشور داشته باشد، مى  تواند دستاويزى براى اياالت متحده آمريكا 
و دولتمردانش در عرصه داخلى قرار گيرد تا هر يك از 2 حزب جمهوريخواه 

و دموكرات اعالم كنند، توانسته اند درباره ايران كارى انجام دهند.

جهان منتظر است دولت جديد آمريكا قلدرى  را 
كنار بگذارد

 وزيــر خارجــه جمهورى اســالمى ايــران در واكنش بــه انتخابات در 
آمريكا، خواســتار پايان قلدرى از ســوى سران اين كشــور و روى آوردن به 

چندجانبه گرايى، همكارى و احترام به قانون شد. 
به گزارش فارس، محمدجواد ظريف با ارســال پيامى در توييتر شخصى خود 
نوشــت: مردم آمريكا حــرف خود را بيان كردند و جهــان هم اكنون نظاره گر 
است كه آيا رهبران جديد، روش مخرب، ضدقانون و قلدرمآبانه رژيم درحال 
خروج(ترامــپ) را رها مى كنند و چندجانبه گرايى، همكارى و احترام به قانون 

را مى پذيرند يا خير!
وى در ادامه اين پيام افزود: كردار مهم ترين چيز اســت. ســوابق ايران (روشن 

است)؛ عزتمدارى، منافع و ديپلماسى مسئوالنه.

 مهم ترين مانع توسعه استان را در مدت 
تصدى اســتاندارى چه مى دانيد، پيشنهاد و 

راهكار رفع آن چيست؟
تالش كرديم برنامه توســعه اســتان براساس خرد 
جمعى، كار كارشناســى و در چارچوب هاى علمى 
ترسيم شــود نه خيلى رؤيايى كه دست نيافتى باشد؛ 
بنابراين يك برنامــه متوازن در همه بخش ها تدوين 
شده و براساس آخرين گزارشى كه سازمان مديريت 
ارائه داده، به رغم اينكه كار بســيار سختى بوده تقريبا 
با شــدت و ضعف مختلف به محورهاى مدنظر در 

توسعه دست پيدا كرديم.
در راستاى توسعه استان، 8 هزار ميليارد تومان پروژه 
فعال و درحال اجرا اســت. معتقدم استان همدان با 
وحدت و همدلى در مســير توسعه و پيشرفت قرار 

دارد و اين روند را ادامه مى دهيم.
شايان ذكر است ســند راهبردى نيز با هدف توسعه 
پايدار اســتان و در جهت پرهيز از نگاه سليقه اى و 

فردى تدوين شده و هم اكنون درحال اجراست.
در حوزه صنعت و معدن واحدهاى راكد را احيا كرده 
و ســرمايه گذارى هاى جديدى صورت گرفته است. 
در حوزه گردشگرى نيز عالوه بر كارهاى عمومى كه 
انجام شده، 4 يا 5 سايت مهم گردشگرى را تعريف 
كرديم. در حوزه  ســرمايه گذارى هم ســالى 5 هزار 
ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصى را جذب كرده 

و براى سرمايه گذارى بسترهايى را فراهم مى كنيم.
در حوزه كشــاورزى، حــدود 85 درصد از اراضى 
مستعد آبيارى مكانيزه استان همدان در گذشته انجام 
شده و به دنبال نوسازى آنها هستيم و در زمينه تعريف 
سايت كشاورزى نيز سالى 70 هكتار در 3 سال اضافه 

كرديم.
 عالقه مند هستم شــاخص هاى اصلى توسعه شامل 
سرمايه گذارى و اشتغال را رســانه ها راستى آزمايى 
كنند. اين موضوع بــا اينكه پس چرا بيكارى وجود 
دارد؟ اشتباه نشود. بنا نبوده برنامه راهبرى و عملياتى 
توسعه استان بيكارى و تورم را در همدان مهار كند، 
اين برنامه هدف مشــخصى دارد؛ يعنى ســهمى كه 
توسعه اســتان در بخش هاى مختلف داشته، محقق 

شده است.
 چه برنامه اى براى كاهش قيمت مسكن 

در استان داريد؟ 
بازار مســكن از قواعد اقتصادى مســتثنا نيســت، 
همان گونه كه قيمت تابع عرضه و تقاضا است، مسكن 
هم همين شرايط را دارد. اگر توليد مسكن يا عرضه 
زمين براى توليد مســكن محدود شود يا موانع را از 
سر راه توليد مسكن برنداريم يا فرصت سرمايه گذارى 
در حوزه مسكن فراهم نشود، به طبع تقاضا بيشتر از 
عرضه خواهد شد. در قاعده اقتصاد هم كمبود عرضه 
برابر است با افزايش قيمت. در همين راستا اقداماتى 
را در اســتان دنبال كرديم كه به يقين به زودى شاهد 
منطقى شدن قيمت مسكن در استان همدان و به ويژه 

در شهر همدان خواهيم بود.
در مجموع گرانى مســكن و تــورم در اقتصاد يك 
مقوله كلى است؛ اما زمانى كه مسكن يك دفعه رشد 
فزاينده اى پيدا مى كند بايد جلوى اين موضوع گرفته 
شود. بر اين اساس به حوزه عمرانى استاندارى، كميته 
فنى، مسكن و شهرسازى مأموريت داديم مبنى بر اينكه 
سازوكارهايى به كار بگيرند تا روند ساخت وساز در 

همدان تسريع شود.
 البته درحال حاضر سازندگان با مسكن و شهرسازى 
و شهردارى ها در صدور پروانه ساختمان، مشكالت 
زيادى دارند و به نوعى بايد هفت خوان رستم سپرى 
شــود، درحالى كه اين روند انگيزه را براى ادامه كار 
كاهش مى دهد؛ بنابراين مراحــل نهايى اصالح اين 
روش را پيگيرى كرديم و به شهردارى ابالغ شد اين 

فرايند بيشتر از يك ماه نبايد طول بكشد. 

سازمان نظام مهندســى نيز بايد منافع 
عموم را مدنظر قرار بدهد، همچنين 

ضوابط طرح تفضيلى را با توجه 
به اينكه طرح جامع شهر همدان 
اصالح مى شود، دنبال مى كنيم 
و با اضافه كردن محدوده هايى 
كه متناســب با توســعه شهر 

بيشترى  زمين هاى  است،  همدان 
تفكيك مى شود.

 فكر مى كنم در طرح اقدام ملى بيش از 22
هزار مسكن ساخته شــود؛ يعنى حدود 650 هكتار 
به محدوده شــهر همدان اضافه خواهيم كرد، با اين 
تفاسير اين اقدام به شدت موجب افت قيمت زمين و 

درنهايت ساختمان خواهد شد.
مى توان گفت همدان را به لحاظ زمين و مسكن اشباع 
خواهيم كرد؛ زيرا اين هدف را به عنوان يك موضوع 

محورى دنبال مى كنيم.
 طرح جامع آينده شهر همدان را 

رقم خواهد زد؛ امــا در روند كار با 
كمى  غيرتخصصى  مباحث  ورود 
چالش ايجاد شده و نگرانى هايى 
دارد؛  وجــود  طرح  ايــن  درباره 

بنابراين مى توان پيشنهاد داد عامل 
چهارمى انتخاب شــود كــه طرح را 

فنى تر از مشاور تحويل بگيرند.
طرح هاى جامع، طرح هــاى ميان مدت و بلندمدت 
هســتند؛ يعنى بايد به شــكلى تهيه شــوند كه در 
چشم انداز ده ســاله نيازهاى شــهر را تأمين كنند؛ 
بنابراين ســازوكار به گونه اى نيســت كه هركســى 
به راحتى اعمال نظر و سليقه كند. فيلتر هاى متعددى 
دارد يا مشاوران افراد باصالحيتى هستند كه حيثيت 
كارى خود را به قطع حفظ مى كنند و ما رفتارهايى كه 

منطبق با اصول علمى نباشد را نمى پذيريم. 
مبناى عمل ما در پيشــبرد طرح هاى جامع، اصول و 
قواعد علمى و كارشناسى است، پس اين طرح را با 
خرد جمعى و منطبق بر اصول و مبانى شهرسازى به 
تصويب شوراى برنامه ريزى و شوراى عالى معمارى 

و شهرسازى خواهيم رساند.
 حفــظ و ثبت باغات در همــدان نيازمند 
پيگيرى جدى است، راهكار شما در اين باره 

چيست؟ 
درباره همه منابع باارزش استان و شهر همدان بر اين 
نكته تأكيد مى كنم، آنچه همدان را پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين كرده، داشته هاى بسيار ارزشمند و 
بى بديل اين استان است؛ مانند هزار و 800 اثر تاريخى 
و طبيعى چون دامنه شمالى الوند، باغات دامنه الوند، 

سراب هاى ارزشمندى كه در گيان، 
داريم؛  فارسبان  و  گاماسياب 

بنابراين معتقديم هر كسى 
كه تعصــب همدان را 
دارد بايد در حفظ اين 

داشته ها تالش كند.
ندارد  حق  كسى  پس 

فردى،  منافــع  به دليل 
يا  اقتصــادى  گروهــى، 

كج ســليقگى به منابع استان 
آسيب بزند. حفظ همه منابع تكليف 

شرعى و قانونى اخالقى من و همه كسانى است كه 
دغدغه استان همدان را دارند.

در همين راســتا به آقاى شهردار و شوراى شهر هم 
تأكيد كردم به عنوان حافظان شهر از سرمايه ها و حريم 
شــهر مراقبت كنند، اجازه ساخت وساز در باغات را 

ندهند و با متخلفان برخورد كنند. 
هشدار مى دهم يك تيم ناظر خواهم گذاشت كه بر 
عملكرد شهردارى وكميسيون هاى ماده 100 نظارت 

عاليه داشته باشند؛ با هر قصورى برخورد كرده و به 
مراجع قانونى معرفى مى كنــم؛ زيرا باغات براى ما 
ارزش ويژه اى دارند؛ اما متأسفانه شاهد دست درازى 
به بخش هايى از باغات هســتيم، اين دســت ها را 

به سرعت كوتاه مى كنيم تا بلندتر نشود.
 مديران اســتانى با جزئيات پرونده ثبت 
جهانى منظر فرهنگى و تاريخى همدان بيگانه 
هستند، تكليف پرونده ثبت جهانى برندسازى 

براى استان چه شد؟
در حوزه گردشــگرى اقدامات مهمى در دست اجرا 
است، در ثبت جهانى تپه هگمتانه كه يك عنصر بسيار 
مهم است، كار شــبانه روزى و بى وقفه انجام داديم. 
برخى مواقع شــرايطى پيش مى آيد، عده اى ممكن 
اســت واقعا خيرخواه ما نباشند يا دنبال پروژه هايى 
خارج از استان باشند، ما بايد يك «يد واحده» بشويم 
تا ظرفيت بزرگ جهانى شدن هگمتانه را نهايى كرده 
و تا پايان ســال پرونده را تكميل و براى ثبت ارسال 

كنيم.
البته ساالنه در كل كشور تنها يك ظرفيت را مى توانيم 
معرفى كنيم؛ بنابراين رقابت بين 31 استان، كار سختى 
اســت، درحال حاضر قول قطعى گرفته شــده اما 

كارهاى كوچكى مانده كه اميدواريم تا پايان ســال 
پرونده ثبت جهانى تپه هگمتانه نهايى شود.

عالوه بر اين ما تپه نوشيجان و محورهاى گردشگرى 
ديگرى نيز تعريــف كرديم كه ايــن ظرفيت ها در 

كانال هاى ديگرى ثبت جهانى مى شوند.
در محــدوده و دايــره ميراث قرار اســت اقداماتى 
انجام شــود، توافق اوليه با وزارت ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى، با رعايت اصــول و خط قرمزهاى 
ميراث فرهنگى انجام شده است. ما خود را موظف 

به صيانــت از ظرفيت اســتان مى دانيم، 
به طورى كه هم ميراث حفظ شود 

از  مردم  ســرمايه هاى  هم  و 
بين نــرود؛ چون معتقديم 
مردم  دارايى  و  ســرمايه 
بايــد ارتقا يابــد، نبايد 
طرح هايى  روزبــه روز 
مردم  دارايى  كه  بياوريم 

از آنان گرفته شود. 
معتقديم هيچ تناقضى ندارد 

كه مــا هم ميراث را حفظ كنيم 
و هــم با تبادل نظر با افراد صاحبنظر 

كارى انجام بدهيم كه سرمايه مردم حفظ شود.
در همين راستا پيشنهاد مى دهم تيمى از افراد عالقه مند 

تشكيل شود تا در اين باره بحث و تبادل نظر كنند.
 موفق ترين و ضعيف ترين برنامه اجرايى 
شــما در دوران مديريت 2 ســال گذشته 

چيست؟ 
رسانه ها بايد ارزيابى كنند، ما در حد توان شبانه روز 
كار كرديم، گواهــى مى دهم تيم مديريتى ما با همه 
كاميابى هــا و ناكامى ها آنچه در توان داشــتند به كار 

گرفتند.
در دولت ما امكان نداشــت كسى 
بتوانــد نفس راحت بكشــد، 
مــا تحت فشــار حداكثرى 
حد  در  هســتيم  تحريم ها 
امــكان ســعى كرديم اين 
منتقل  مردم  به  كمتر  فشار 
شود. قضاوت خوب بودن 

يا بد بودن با شما!
در شماره هاى بعدى بخش هاى 
ديگر اين نشست خبرى و بازديد 

منتشر خواهد شد.

اكرم چهاردولى »
 در واپســين ماه هاى دولت دوم اعتدال و به مناسبت آغاز 
سومين سال انتصاب سيدسعيد شــاهرخى به عنوان استاندار 
استان همدان، شاهد سلسله بازديدهاى وى از دفاتر نشريات و 
خبرگزارى ها هستيم كه ظهر روز گذشته با بازديد از همدان پيام 

همراه بود.
اســتاندار و همراهان وى مصطفى آزادبخت معاون سياسى، 
اجتماعــى و امنيتى - رضا آريايى مديركل حوزه اســتاندار 
و اســد ا.. ربانى مهر مشاور اســتاندار و مدير روابط عمومى 

اســتاندارى پس از بازديد از بخش هاى مختلف روزنامه، در 
نشســتى صميمانه با تحريريه و كاركنان روزنامه، به تشريح 
دستاوردهاى 2 ساله خود پرداخت و در پايان به پرسش هاى 

تعدادى از دبيران سرويس هاى رسانه پاسخ گفت.
شــاهرخى كه پس از نيكبخت بازنشسته به عنوان جوان ترين 
استاندار در همدان منصوب شد، وارث كاستى هاى فراوانى در 
عرصه هاى مختلف بود كه با جديت و كوشش تيم مديران وى 

بهبود يافته و اينك حرفى براى مطرح كردن دارد.
استاندار همدان كه با برخى بحران ها دست و پنجه نرم كرده و 

مديريت وى با شيوع كرونا و اثرات جدى تحريم ها همزمان 
شــده، براى اداره اســتان نيازمند روحيــه جهادى و تالش 
بى وقفه اى بود كه بتواند فضاى كسب وكار را بهبود بخشيده و 
امنيت روانى مردم را تضمين كند. وى به نقش رسانه در توسعه 
استان اشاره كرد و عملكرد همدان پيام را در اين راستا ستود.

وى ســپس با اشاره به تدوين ســند اطالع رسانى به تدوين 
برنامه راهبردى و عملياتى توسعه استان به عنوان ميزان و ميثاق 

عملكرد مديران پرداخت.
شاهرخى همچنين در اين نشست به مشكالت حوزه مسكن و 

رفع موانع بر سر راه توليد آن و اشباع كردن همدان از زمين و 
مسكن اشاراتى داشت.

وى از طرح جامع شــهر همــدان كه منطبــق بر مبانى 
شهرسازى اســت، ســخن گفت و در ادامه با تأكيد بر 
حفظ باغات از آنها به عنوان منابع باارزش استان نام برد.

همچنين يادآور شد كه شــهرداران بايد از سرمايه ها و حريم 
شهرها مراقبت كنند و اجازه ساخت وساز در باغات ندهند.

در اين نشست استاندار همدان همچنين به پرسش هاى تعدادى 
از خبرنگاران همدان پيام پاسخ گفت.

مجوز
 افزودن باغ ها 

به شهر را 
نمى دهم 

اداره استان 
بر اساس رويكرد 

علمى و برنامه محور 
است

پرونده جهانى 
شدن هگمتانه بايد 

نهايى شود

شهردارى و 
شوراى شهر حافظ 

باغات باشند 

در حوزه 
كشاورزى كاهش

 10 درصدى مصرف 
آب مدنظر است

فرايند صدور مجوز ساخت مسكن بايد اصالح شود 

استاندار در بازديد از تحريريه روزنامه اعالم كرد 

اجراى 8 هزارميليارد پروژه دراستان

دى
لون
ى ك

هد
س: م

عك
م- 

 پيا
دان

 هم
عه
مو
مج

در 
انه 

رس
پ و 

 چا
گاه

يش
نما

 از 
ديد

/باز

محمدرضا عراقچيان كارشــناس امور رسانه و عضو هيأت علمى دانشگاه به نمايندگى از 75 كارشناس روزنامه همدان پيام 
در اين نشست حضور داشت. از محمدرضا عارف عضو هيأت مديره خانه مطبوعات و پيشكسوت رسانه نيز دعوت شده بود كه 

به دليل حضور در پايتخت نتوانست در نشست حضور داشته باشد.

سند راهبردى 
استان را تحليل 

كنيد 

/حضور استاندار در نشست خبرى/بازديد استاندار از تحريريه همدان پيام
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خبـر

اطالعيه
دربــاره پرونــده كالســه 9909988130100376 شــعبه 1 دادگاه عمومــى حقوقــى دادگســترى شهرســتان بهــار فــى مــا بيــن خواهــان خانــم هــا فريبــا احمــدى و 
غيــره بــه طرفيــت آقــاى شــكراله احمــدى فرزنــد خيرالــه بــه خواســته صــدور حكــم مــوت فرضــى جهــت خوانــده فــوق الذكــر نظــر بــه اينكــه طبــق اظهــارات 
خواهانهــا، خوانــده (شــكراله احمــدى تقريبــاً 62 ســاله) پــدر نامبــردگان مــى باشــد كــه از ســال 1382 محــل ســكونت خــود در شهرســتان بهار/همــدان تــرك 
نمــوده و تاكنــون مراجعــه ننمــوده اســت. بدينوســيله مراتــب آگهــى مــى گــردد تــا چنانچــه افــرادى كــه از شــخص غايــب فــوق خبــرى دارنــد اطالعــات خــود را 

بــه دادگاه ارايــه نماينــد.
 (م الف 1034)

رئيس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار، محمد معينى

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

مركز پاسخگويى به بيماران كرونايى 
در محل سازمان اورژانس كشور راه اندازى شد

 رئيس ســازمان اورژانس كشور از راه اندازى مركز پاسخگويى به بيماران كرونايى 
در محل اين سازمان خبر داد.

به گزارش ايرنا، پيرحســين كوليوند با بيان اينكه اورژانس كشور با نيروهاى خود اين 
روزها در خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا حضور دارند، به مردم اطمينان داد نيروهاى 

اورژانس تا آخرين لحظه و در كمترين زمان امدادرسان تمام هموطنان خواهند بود.
 وى در ادامــه از راه اندازى مركز پاســخگويى به بيماران كرونايى در محل ســازمان 
اورژانس كشور خبر داد و افزود: هدف از راه اندازى اين مركز اين بود تا در اسرع وقت 

پاسخگوى پرسش ها و امدادرسانى تخصصى به هموطنان باشيم.

اپليكيشن «پليس من» چه اطالعاتى مى دهد؟
 مديرعامل شــركت پژوهش و توسعه ناجى بنياد تعاون ناجا كاركردهاى اپليكشن 
«پليس من» را تشــريح كرد و گفت: اين اپليكيشن محصولى جديد با امكانات متنوع 
از شــركت پژوهش و توسعه ناجى اســت كه با همكارى و هماهنگى فاوا ناجا توليد 
شده است. به گزارش ايرنا، مهدى سيدهاشمى در اين زمينه افزود: اين سامانه با هدف 

سهولت در دسترسى مردم به خدمات الكترونيك انتظامى تهيه و توليد شده است.
وى امــكان احراز كاربر جهت ارائه خدمات الكترونيكــى متعدد در حوزه انتظامى و 
پليسى، مسيريابى، امكان نمايش دفاتر پليس +10، كالنترى ها، ادارات گذرنامه و ساير 
مكان هاى مرتبط با پليس روى نقشــه و امكان مسيريابى و ناوبرى كاربر به هر يك از 

مكان هاى انتخاب شده از روى نقشه را از كاركردهاى اين سامانه برشمرد.

اجراى طرح كوچ براى كاهش وزن دانش آموزان
 وزير آموزش وپرورش از اجــراى طرحى با عنوان طرح كوچ براى كاهش وزن و 

چاقى دانش آموزان خبر داد.
به گزارش فارس، محســن حاجى ميرزايى اظهار كرد: همه ما مى دانيم كه رفتار جامعه 
تحت تأثير يادگيرى هاست و هرچقدر كه يادگيرى ها بهبود پيدا كند، رفتار جامعه اصالح 

خواهد شد.
وى ادامه داد: ما يك ســپاه بســيار بزرگ فرهنگى داريم. يك ميليون معلم، 15 ميليون 
دانش آموز و ارتباط وســيع و تنگاتنگى كه با خانواده هاست و اين سپاه عظيم فرهنگى 
مى تواند در خدمت فرهنگسازى، مصونيت بخشى و افزايش ظرفيت و توان تاب آورى 

جامعه قرار گيرد.

تست كرونا در چه شرايطى 
زير پوشش بيمه است؟

 رئيــس گروه پاراكلينيك دفتر خدمات تخصصى ســازمان بيمه 
سالمت درباره سهم ســازمان هاى بيمه گر در پرداخت هزينه تست 
كرونا، با بيان اينكه درصورتى كه بيمار از ســوى مراكز 16 ســاعته 
 براى انجام تست به آزمايشــگاه معرفى شود، با پرداخت هزينه 69

هزارتومان مى تواند تست را انجام دهد و مابقى مبلغ نيز توسط بيمه  
پرداخت مى شود.

سيدســعيد انــورى در گفت وگــو بــا ايســنا، دربــاره پوشــش 
بيمــه اى تســت هاى تشــخيصى كرونــا، گفــت: در افــكار عمومــى 
ــه كار  ــا ب ــخيص كرون ــراى تش ــرولوژى ب ــت PCR و س 2 تس
ــت  ــالم وزارت بهداش ــاس اع ــه براس ــال آنك ــود. ح ــرده مى ش ب
تســت ســرولوژى داراى كــد ســتاره دار اســت؛ ايــن يعنــى 
تســت هاى ســرولوژى بــدون پوشــش بيمــه اى اســت؛ زيــرا داراى 

ارزش تشــخيصى در كوويــد-19 نيســتند.
وى در ادامــه تأكيد كرد: در تشــخيص ويروس كرونا تســت هاى 
ســرولوژى نمى توانند تعيين كننده باشند. اين تســت ها براى اينكه 
بفهميم آيا در گذشــته فرد به كوويد-19 مبتال شــده  اســت يا خير 
به كار برده مى شــود. آنچه تست قطعى مشخص كننده ابتال به كرونا 

است، تست PCR است. 
براساس پروتكل هاى ابالغى وزارت بهداشت و همچنين فلوچارت 
تعيين شــده درباره بيماران بســترى و ســرپايى تست PCR زير 

پوشش بيمه است. 
انورى افزود: براساس اين پروتكل ها درصورتى كه بيمار به صورت 
ســرپايى به مراكز تابع وزارت بهداشت كه عموما مراكز 16 ساعته 
PCR هستند، مراجعه كند و پزشك تشخيص دهد كه انجام تست

الزم است، بيمار مى تواند اين تست را تحت پوشش بيمه  انجام دهد. 
درباره بيماران بسترى هم محدوديتى وجود ندارد و ممكن است در 
حين بســترى چندين بار تست PCR انجام شود كه پرداخت هاى 

آن هم انجام مى شود.
وى ادامــه داد: بيمــاران مى تواننــد بــا برقــرارى تمــاس بــا ســامانه 
ــراى مراجعــه معرفــى  ــه مراكــزى كــه وزارت بهداشــت ب 4030 ب
مى كنــد، برونــد؛ ايــن مراكــز هــم شــامل مراكــز 16 ســاعته و هــم 
مراكــز تخصصــى مى شــود كــه بــراى پذيــرش مبتاليــان احتمالــى 
ــردارى معمــوال  ــه شــده اســت. نمونه ب ــد-19 در نظــر گرفت كووي
ــگاه هاى  ــه آزمايش ــپس ب ــود و س ــام مى ش ــز انج ــن مراك در همي

ــرارداد ارســال مى شــود.  طــرف ق
رئيــس گــروه پاراكلينيك دفتــر خدمات تخصصى ســازمان بيمه 
 ،PCR ســالمت، درباره پرداختى ها از جيب بيمار در انجام تست
تصريح كرد: در بخش ســرپايى ســهم ســازمان بيمه گر 70 درصد 
و ســهم بيمار 30 درصد است؛ بر اين اســاس تعرفه دولتى هزينه 
انجام تســت pcr حدود 230 هزار تومان است كه از اين مبلغ 161
هزار تومان ســهم بيمه و 69 هزارتومان هم ســهم بيمار است. طبق 
مصوبه هيأت وزيران، فرانشيز مشخص شده از سوى بيمار در بخش 
ســرپايى 30 درصد و در بخش بسترى ده درصد پرداخت مى شود. 
البته ممكن اســت وزارت بهداشــت بودجه اى براى پرداخت سهم 
بيمار داشــته باشد كه پرداختى از جيب بيمار به صفر برسد، اما بيمه 
ســالمت تنها هزينه  70 درصد در بخش ســرپايى و 90 درصد در 

بخش بسترى را پرداخت مى كند.
 ،PCR انــورى دربــاره تعرفــه بخــش خصــوص بــراى انجــام تســت
ــان  ــن تســت در بخــش خصوصــى 586 هزارتوم ــه اي گفــت: هزين
اســت كــه اگــر بيمــار بــه شــكل مســتقيم بــه آزمايشــگاه مراجعــه 
ــا بســيارى  ــد. در دوران كرون ــغ را پرداخــت كن ــن مبل ــد اي ــد باي كن
ــت و  ــرارداد وزارت بهداش ــرف ق ــى ط ــگاه هاى خصوص از آزمايش
مراكــز 16 ســاعته شــدند و آنهــا موظــف مى شــوند تعرفــه دولتــى را 
دريافــت كننــد، بنابرايــن چنانچــه بيمــار بــا معرفــى مراكز 16 ســاعته 
ــان را  ــان 69 هزارتوم ــد هم ــه كن ــه آزمايشــگاه خصوصــى مراجع ب

پرداخــت خواهــد كــرد.

آفتاب اقتصادى: مشاغل برنده و بازنده كرونا در جهان
 ديگه با وجود كرونا بايد بگيم بُّرنده!!

اسكناس: مقاومت دالالن در برابر كاهش قيمت خودرو
 اون مقاومت نيست، تالش براى باال بردن قيمته!!

اخبار صنعت: افزايش 150 هزار تومانى هزينه مردم
 اونم به خاطر مصرف ماسك و دستكش تو اين مدت بوده!!

آرمان ملى: دالر تا كجا كوتاه مى آيد؟
 فعال وسطاى مسيره، هنوز به كف نرسيده!!

افكار: صنوف از ساعت 18 تعطيل مى شود
  از 18 به بعد هم قول دادن كركره هاى رو نصفه پايين بكشن!!

اقتصاد پويا: ترس بر دل دارندگان دالر
 دالر مرد روزاى ســخته، دوباره راه صعودى خودشــو پيدا 

مى كنه!!
همدان پيام: باغ هاى همدان در پاييز جوانه زدند

 اون فقط در حد يه شوك براى مقابله با سرمابوده!!
جهان صنعت: بازارها و تعرض به شرايط تازه

 فعال اولشه، غريبى مى كنن هنوز عادت نكردن!!
آفتاب اقتصادى: دستمزدها براساس تورم افزايش يابد

 پس ديگه جاى نگرانى نيست، در برابر هم جبران خواهد شد!!
صبح اقتصاد: معامله پاليشى در يكم ابهام

 بدون شرح!!
ستاره صبح: جابه جايى قدرت با صندوق رأى

 فقط با يه اشاره مى شه در لحظه همه چى رو تغيير داد!
صبح امروز: ترامپ تا كجا پيش مى رود؟

 فعال غزل خداحافظى خونده!! كارى بهش نداشته باشين!! 
فرصت امروز: 5 نما از بازار كار ايران

 يه كروكى از اين نماها بذاريد كه راهش گم نشه!!
قدس: يارانه كاالى اساسى بدون چاپ پول

 بله اينجورى بهتره! برمى گرديم به دوران مبادله كاال به كاال!!

استفاده از ماسك در هنگام ورزش 
مضر نيست

محققان  مطالعه   
مى دهــد  نشــان 
ماسك  از  اســتفاده 
در زمــان ورزش بر 
خون  اكسيژن  ميزان 
تأثير  ماهيچه هــا  و 

نمى گذارد.
مهر،  گــزارش  بــه 

پرســش ها و ابهاماتى در اين باره مطرح است كه آيا استفاده از ماسك 
در زمان ورزش موجب جذب اكســيژن يا افزايش تنفس دوباره دى 
اكسيدكربن مى شود و نتيجه آن، بيمارى هيپوكسى هيپركاپنيك است 
كه منجر به افزايش دى اكسيدكربن به جاى اكسيژن در خون مى شود.
يافته هاى محققان نشــان مى دهد كه افراد مى توانند در هنگام ورزش 
شــديد از ماسك صورت اســتفاده كنند بدون اينكه اثرات مخربى بر 

عملكرد و تأثير بر اكسيژن رسانى به خون و عضالت داشته باشد.
سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «اگر افراد از ماسك در زمان 
ورزش در فضاهاى بسته ســالن هاى ورزشى استفاده كنند، جلسات 
ورزشى ايمن تر خواهد بود و سالن هاى ورزشى در طول اين پاندمى 

مى توانند به فعاليت خود ادامه دهند.

آگهـي مناقصه عمومي (نوبت دوم) 

  محمد حسين پور- شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست اداره فني و عمراني به شماره 99/1/02/10191 مورخ 99/06/17 اجراي پروژه محوطه سازي ميادين بام نهاوند 
و معابر آن شامل: زيرسازي،خاكبرداري،خاكريزي،اجراي انواع سنگ فرش و اجراي سنگ تزئيني مطابق فهرست بهاء سال 1399 و برآورد صورت گرفته را 
از از طريق آگهي مناقصه و سامانه ستاد به ادرس: ستاد setad iran.ir به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت و گريدار واگذار نمايد لذا از متقاضيان، 

تقاضا مي شود آخرين قيمت پيبشنهادي خود را در سامانه ستاد به صورت فايل Pdf بارگذاري نمايد:

* مقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلقن  7-33237445داخلي 208 و 105 اداره فني و عمراني تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست جهت شركت در مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس: setad iran.ir مراجعه نمايند.

* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دريافت نموده و پس از تكميل آنها، در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بارگذاري نمايند.
* متقاضيان مي بايست از مورخ 99/08/10 لغايت 99/08/19 مورخ مي توانند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس:setad iran.ir دريافت 

نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را تا پايان مورخ 99/08/29 در سامانه ستاد بارگذار نمايد.
* كميسيون معامالت در مورخ 99/90/10 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در ستاد را در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و 

برنده اعالم مي گردد.
* هزينه آگهي روزنامه و هزينه ستاد مربوط به برنده مناقصه مي باشد.

* كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مي باشد.
* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي كه حداقل سه ماه از تاريخ آن ارائه شده باشد استفاده 

نمايند./غ    (م الف 755) 
چاپ آگهی نوبت اول: ٩٩/٠٨/١٠
چاپ آگهی نوبت دوم: ٩٩/٠٨/١٩

آدرسمبلغ سپرده شركت در مناقصهمبلغ برآوردشرحرديف

پروژه اجراى محوطه سازى ميادين بام نهاوند و معابر آن شامل: 1
زيرسازى،خاكبردارى،خاكريزى،اجراى انواع سنگ فرش،اجراى 
سنگ تزئينى مطابق فهرست بهاء ابنيه سال 99 و برآورد صورت 

گرفته و بدون تعديل

 5/536/990/353
ريال

ميادين بام نهاوند و 300/000/000 ريال
معابر آن

 آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم) 

شهــردارى فيروزان

شهردارى فيروزان در نظر دارد اجراى عمليات آسفالت بيندر 019 در معابر شهرك فرهنگيان شهر فيروزان را به شرح ذيل به پيمانكاران واجد شرايط و داراى صالحيت از طريق 
مناقصه عمومى واگذار نمائيد. 

1.مبلغ برآورد اوليه 25/000/000/000 ريال. 
2.اجراى پروژه شامل : 1) خريد- حمل و پخش قيرmc٢  ، 2) تهيه  حمل و پخش آسفالت بيندر 019 در معابر شهرك فرهنگيان شهر فيروزان.

3.مدت پيمان به مدت يكسال از تاريخ  انعقاد قرارداد.
4.مبلغ تضمين سپرده شركت در مناقصه مبلغ 500/000/000 ريال ضمانت نامه بانكى  بنام شهردارى فيروزان يا واريز وجه نقد به حساب شماره  0106944053004  نزد بانك ملى بنام  

شهردارى فيروزان. 
5.كليه هزبنه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

6.شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
7.به اين پيمان تعديل تعليق نمى گيرد. 

8.با توجه به برودت هوا فاصله مكانى كارخانه آسفالت تا شهر فيروزان بايستى كمتر از 70 كيلومتر و فاصله زمانى كارخانه آسفالت تا شهر فيروزان بايستى كمتر از 45 دقيقه باشد. 
9.پس از عقد قرارداد با برنده مناقصه سپرده شركت كنندگان به آنها مستردد مى گردد.

10.چنانچه برنده نفر اول مناقصه انصراف دهد سپرده آن به نفع شهردارى ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد. 
11.محل تامين اعتبار پروژه فوق الذكر از منابع داخلى – كمك هاى استانى – كمك هاى سازمان شهرداريها  بصورت نقدى -اسناد خزانه و تهاتر قير پرداخت خواهد شد.
12.متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهى.  99/08/19  تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/08/24 پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهردارى فيروزان ارائه نمايند. 

13.ضمنا كميسيون معامالت روز يكشنبه مورخ 99/08/25 راس ساعت 10 صبح در شهردارى فيروزان براى تعيين مناقصه برگزار و برنده مناقصه مشخص خواهد شد. 
(م الف 750)

 دكتر ابراهيم مولوى»
 جايگاه و نقش حمل ونقل در ابعاد مختلف 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى جوامع امروزى 
بر كســى پوشيده نيســت. حمل ونقل يكى از 
پايه هاى اصلى توســعه پايــدار و متوازن در 
جوامع بشــرى محسوب مى شــود و در واقع 
شــبكه هاى حمل ونقل بــا مؤلفه هاى مهمى 
همچون اقتصاد، امنيــت و عدالت اجتماعى، 

ارتباط تنگاتنگ دارند.
در فرايند توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها، 
همبستگى مستقيم ميان گسترش حمل ونقل و 
دستيابى به نرخ رشــد اقتصادى وجود دارد و 
فعاليت هاى حمل ونقــل از جمله فعاليت هاى 
اساسى و زيربنايى براى رشد و تحول اقتصادى 
محســوب مى شــوند. حمل ونقــل، فعاليت 
مشتق شده اى از ســاير فعاليت هاى اجتماعى 
و اقتصادى اســت و كمتر، تقاضاى بى واسطه 
براى آن وجــود دارد. توليد و توزيع مهم ترين 
واكنش هاى اقتصادى هســتند كه لزوم تقاضا 

براى حمل ونقل را آشكار مى كند.
وقوع بحران در فعاليت هاى اقتصادى مى تواند 
تقاضا در بخش حمل ونقــل را با چالش هايى 
مواجــه كند كه در نتيجه آن، نه تنها مســائل و 
چالش هايى براى بخش هاى مختلف حمل ونقل 
پيش مى آيد، بلكه كل اقتصاد نيز تحت تأثير قرار 
خواهد گرفت.گزارش حاضر قصد دارد مسائل 
و چالش هــاى پيش آمده در اثر بحران شــيوع 
بيمارى كوويد-19 (ويــروس كرونا) را مورد 

بررسى و ارزيابى قرار دهد.
 مهم ترين اثر بحران كرونا 

بر بخش حمل و نقل
در گزارش حاضر، آثار شيوع ويروس كرونا بر 
بخش هاى مختلف حمل و نقل در ايران با تمركز 
بر حمل و نقل شهرى و جاده اى (برون شهرى) 
مورد بررســى قرار گرفته اســت كه براساس 
داده هاى موجود مى توان مهم ترين آثار بحران 
كرونا بر بخش حمل و نقل را در چند دسته كلى 

مطرح كرد:
1. مســائل مربوط به ادامه فعاليت حمل ونقل 
همگانــى و رعايــت همزمــان پروتكل هاى 
بهداشــتى از جمله فاصله گذارى اجتماعى كه 

چالش اصلى پيش رو به حساب مى آيد.
2. كاهش تقاضاى حمل ونقل كه كاهش درآمد 
بخش دولتى، شهردارى ها و بخش خصوصى 

مانند كاهش درآمد عوارضى ها، امداد خودروها، 
مجتمع هــاى رفاهى بين راهــى، جايگاه داران 
ســوخت، كاهش درآمــد از جرايم راهنمايى 
و رانندگــى و كاهش درآمد بخش حمل ونقل 
عمومى از يك طرف و افزايش هزينه هايى مانند 
استفاده از مواد ضدعفونى كننده، پايش سالمت 
كاركنان و افزايش حجم ارائه خدمات به ويژه 
براى شهردارى هاى كالنشهرها را به دنبال داشته 
است. با ادامه دوره شــيوع بيمارى و طوالنى 
شدن آن، مسأله كاهش درآمد و افزايش هزينه ها 

همچنان ادامه خواهند داشت.
3. چالش اشــتغال بخــش حمل ونقل اعم از 
رانندگان و كاركنان و بروز مشكالت معيشتى 
شــركت هاى  شــدن  متضرر  رانندگان،  براى 

حمل ونقل، مشكالت براى پيمانكاران و...
4. پيش بينــى آثار منفى بــر كل اقتصاد ايران 
درصــورت طوالنى شــدن تعطيلى و كاهش 
فعاليت هاى اقتصادى با توجه به ســهم باال و 
قابل توجه بخش حمل ونقل در كاهش ستانده 

كل اقتصاد (توليد كل).
5. آثار مثبــت در بخش حمل و نقــل: به ر غم 
چالش هاى پيش آمــده، فرصت هايى نيز براى 
بخش حمل ونقل ايجاد شده است كه از جمله 
آنها مى توان به كاهش مصرف سوخت، كاهش 
اصالح  بــراى  فرصت  رانندگى،  تصادفــات 
ساختارهاى معيوب بخش حمل ونقل و اجراى 
اقدام هايى مانند توزيع ساعات كارى مشاغل، 
استفاده از سرويس ويژه و به طور كلى كاهش 

سفرهاى روزانه اشاره كرد.
 راهكارهاى كاهش تبعات كرونا

براى كاهش تبعات كرونا، راهكارها و اقداماتى 
با مالحظات مختلف از جمله اين كه بتوانند در 
دوره 6 ماه تا يك ســال كارآيى داشته باشند به 

شرح زير پيشنهاد مى شود:
1. اقدامــات فيزيكى ماننــد ضدعفونى كردن 
وســايل نقليه عمومى، نظارت بر نيروى كار، 
نشــانه گذارى  (مانند  اجتماعى  فاصله گذارى 
صندلى هــا، محل ايســتادن صفحه خريدارى 
بليت اتوبوس و متــرو) و اقدامات آموزش و 
فرهنگ ســازى، مجموعه اى از اقدامات فورى 
هســتند كه انجام آنها در دوران شيوع بيمارى، 
دائمى بوده و تا پايان دوران شــيوع ويروس، 

همواره بايد انجام شوند. 
2. حمل ونقل شهرى: چالش اصلى، پاسخگويى 

همزمــان بــه تقاضــاى حمل ونقــل، در اثر 
ازســرگيرى تدريجى فعاليت هــاى روزانه و 
رعايت طرح فاصله  اجتماعى اســت. در اين 
راستا، 2 مسأله جدى در كالنشهرها، يك، نحوه 
ادامه فعاليت حمل ونقل همگانى در شهر؛ دوم، 
دسترسى حومه اى به كالنشهرهاست كه در اين 
راستا، پيشنهادهايى به شرح زير مطرح مى شود:

■ توزيع ســاعات كارى مشاغل كه راهكارى 
كم هزينه و امكان پذير است.

■ طراحى سرويس ويژه با رعايت فاصله گذارى 
الزم است. با توجه به الزام كاركنان دولت براى 
حاضر شدن در سركار، مى توان در گام نخست، 
راه اندازى سرويس ويژه براى كاركنان دولت را 
آغاز كرد و در ادامه آن را براى اســتفاده عموم 

نيز توسعه داد.
■ فعاليت خطوط مترو يك چالش جدى است. 
تعطيلــى كل يا حتى برخــى از خطوط براى 
طوالنى مدت ممكن نيست، اما شايد بتوان به 
تعطيلى برخى ايستگاه ها و ايستگاه هاى تبادلى، 
انديشــيد. كاهش مطلوبيــت از طريق كاهش 
خدمات (مثل تعطيلى برخى ايســتگاه ها) در 

ميان مدت ممكن است كارا باشد.
■ در خطــوط اتوبوســرانى پرتقاضا (شــامل 
خطوط BRT و ساير خطوط)، امكان تعطيلى 
كل يا حتى برخى خطوط براى طوالنى مدت 
وجود ندارد. اضافه كردن ناوگان بايد در دستور 
كار قرار گيرد. امكان تعطيلى خطوط كم تقاضا 
و استفاده از ناوگان آن و نيز استفاده از ناوگان 
آزاد بخش خصوصى براى ســرويس دهى با 
فاصله گذارى اجتماعــى مى تواند مورد توجه 

قرار گيرد.
■ لغو كوتاهمدت طرح هاى ترافيكى و بازنگرى 
در اين طرح ها در بلندمدت با توجه به شرايط 
تأمين ظرفيت حمل ونقــل عمومى با رعايت 

فاصله گذارى پيشنهاد مى شود.
3. در شــهرهاى كوچك و خارج از محدوده 
كالنشــهرى، توسعه شــيوه هاى پياده روى و 
دوچرخه ســوارى و به طور كلــى آموزش و 
توصيه به كاهش ســفرهاى روزانه مورد تأكيد 

بيشترى است.
4. حمل و نقــل جاده اى: مســأله اصلى كاهش 
تقاضاى ســفرهاى بين شهرى و متضرر شدن 
شــركت هاى حمل ونقل اســت. اســتفاده از 
حمايت هاى مالى دولــت و در عين حال ارائه 

خدمت از ســوى ناوگان برون شــهرى براى 
كوتاه مدت و ميان مدت به ويژه براى پاسخگويى 
به ســفرهاى حومه اى پيشنهاد مى شود. به طور 
كلى، مطالعه مســائل و راهكارهاى اين بخش 

همچنان جاى تأمل بيشترى دارد.
5. حمايت هــاى مالى دولــت از بخش هاى 
آسيب ديده در بازه زمانى شيوع بيمارى، امرى 
الزم اســت اما بايد توجه داشت كه با توجه به 
محدود شدن شديد منابع مالى دولت به داليلى 
مانند مسائل اقتصاد جهانى، تحريم ها، كاهش 
قيمت نفت، آثار اقتصادى بحران كرونا، به تبع 
بايد به كاهش هزينه هاى ســنگين از جمله به 
تعويق افتادن توســعه آزادراه ها، ايجاد خطوط 

مترو ابرپروژه هاى شهر توجه كرد.
6. انجام فراخوان و مذاكره با بخش خصوصى 
و كمــك گرفتن از بخــش خصوصى به ويژه 
استارت آپ هاى داراى راهكار بايد مورد توجه 

باشد.
7. در بلندمــدت بايد بــه برنامه ريزى كاربرى 
زمين كاهش وابســتگى به ســفرهاى طوالنى 

آونگى توجه شود.
  و اما...

گفتنى است كه مدت اعتبار پيشنهادهاى فوق، 
بســته به ميزان طوالنى شــدن دوران شــيوع 
بيمارى متفاوت است. به طور كلى راهكارهاى 
پيشنهادشــده تنها يك فهرست اوليه است كه 
جزئيات هر يك نياز به بررسى و مطالعه بيشتر 
و دقيق تــرى دارد. بايد توجــه كرد كه اپيدمى 
كوويد-19 پديده پيچيده اى است كه سرنوشت 
و روند گســترش آن به سادگى قابل پيش بينى 
نبوده و براى ارزيابى دقيق تأثير ويروس كرونا 
بر اقتصاد و به طــور خاص بخش حمل ونقل، 
نياز بــه اطالعات زيادى وجود دارد كه به دليل 
نوپديد بــودن اين ويروس هنوز داده هاى الزم 
توليد نشــده اســت؛ از اين رو رصد مسائل و 
چالش ها و نيز راهكاريابى و ارزيابى آنها بايد 

به طور دائم مورد توجه باشند.
در نتيجه، ادامه پژوهش دربــاره آثار كرونا بر 
بخش حمل ونقل پيشــنهاد مى شود. همچنين، 
بايد توجه كرد كه در اين گزارش، اثر حمل ونقل 
بر شيوع كرونا مورد بررسى قرار نگرفته كه اين 

موضوع نيز قابل بررسى است.
* نايب رئيس شورا و رئيس مركز مطالعات و 
پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر همدان

بحران كرونا را مى توان مديريت كرد

7 پيشنهاد نايب رئيس شورا 
براى حل مشكل 
حمل و نقل
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ســفارش هاى پيشين را 
بفروشــيم،  بايد  ضرر  با 
عنوان كرد: كالف مبل را 5

ميليون تومان مى خريديم 
براى  درحال حاضر،  امــا 
ميليون  بايد 15  آن  تهيه 

تومان هزينه كنيم

 eghtesad@hamedanpayam.com

مهارت آموزى 
كليد كارآفرينى و جهش توليد 

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان مهارت آموزى 
را كليد كارآفرينى و جهش توليد دانســت و گفت: توســعه فرهنگ 
كارآفرينى و آمــوزش كارآفرينى ضرورت مهم اقتصاد پويا در جامعه 

است.
ســيداحمد توصيفيان در گفت وگــو با خبرنگار مهر بــا بيان اينكه 
ســرمايه انســانى آموزش يافته و داراى مهارت مزيت رقابتى اقتصاد 
جوامع اســت، گفت: آمــوزش مهم ترين و كليدى تريــن نقش را در 

توسعه كارآفرينى دارد.
وى با بيان اينكه در آموزش هــا بايد به ابداع، خالقيت و نوآورى بها 
داده شــود و نه محفوظات اظهار كرد: توســعه فرهنگ كارآفرينى و 
آمــوزش كارآفرينى ضــرورت مهم اقتصاد جامعه اســت و اين مهم 
راهكار برون رفــت از اقتصاد نفتى و جايگزينــى اقتصاد كارآفرينانه 

است.
توصيفيان به هفته كارآفرينى اشاره كرد و گفت: امسال هفته جهانى 
كارآفرينى به عنــوان بزرگ ترين رويداد هماهنــگ با هدف ترويج و 
توســعه كارآفرينى از 16 تــا 22 نوامبر (26 آبان تا 2 آذرماه) برگزار 

مى شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه در ســالجارى بــا مشــاركت 20 هــزار نفــر 
شــتاب دهنده ها،  اســتارتاپ ها،  نــوآوران،  كارآفرينــان،  شــامل 
و  مديــران  سياســت گذاران،  مالــى،  حاميــان  و  ســرمايه گذاران 
دانشــجويان بيــش از 40 هــزار برنامــه در بيــش از 180 كشــور دنيــا 
بــه منظــور گراميداشــت ايــن هفتــه برگــزار مى شــود، گفــت: ايــن 
ــه،  ــه راه حل هــاى خالقان ــه ارائ ــان را ب ــژه جوان ــه وي ــراد ب ــدام اف اق

ــد. ــويق مى كن ــن تش ــازنده و نوي س
جهانــى  هفتــه  برنامه هــاى  برگــزارى  از  هــدف  توصيفيــان 
كارآفرينــى را ترفيــع جايــگاه كارآفرينــان در اذهــان و افــكار 
عمومــى، ورود افــراد بــه عرصــه كارآفرينــى، تشــويق نســل جديدى 
از كارآفرينــان بــه راه انــدازى كســب و كار و ايجــاد زيســت بوم 
كارآفرينــى و اكوسيســتم مناســب در كشــور دانســت و گفــت: ايــن 
برنامــه ســكويى بــراى توســعه ارتباطــات و همكارى هــاى پيوســته 

ــت. ــى اس ــه كارآفرين ــان عرص ــى نقش آفرين تمام
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى اســتان همــدان گفــت: بــا 
ــل  ــور به دلي ــى و كش ــه جهان ــم در جامع ــرايط حاك ــه ش ــه ب توج
ــه  ــن هفت ــاى اي ــر آن برنامه ه ــد ب ــا تأكي ــروس كرون ــيوع وي ش
ــا از طريــق وبينارهــا و درصــورت حضــورى  به صــورت مجــازى و ي

ــود. ــام ش ــتى انج ــاى بهداش ــل پروتكل ه ــت كام ــا رعاي ــودن، ب ب

رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان:
220 هكتار بوته كارى و بذرپاشى 

در مراتع همدان اجرا مى شود

ــزدارى همــدان گفــت: امســال  ــع طبيعــى و آبخي  رئيــس مناب
220 هكتــار از مراتــع شهرســتان همــدان بوتــه كارى، كپــه كارى و 

ــود. ــى مى ش بذرپاش
بــه گــزارش خبرگــزارى مهــر، شــاهرخ شــجاعى فر گفــت: امســال 
ــز  ــوزه آبخي ــه كارى در ح ــار بوت ــه كارى و 40 هكت ــار كپ 80 هكت
ــا 80 ميليــون تومــان اعتبــار  ــالغ شهرســتان همــدان را ب مرتــع ب

ــم. ــام مى دهي انج
وى اظهــار كــرد: ايــن اقــدام در راســتاى تقويــت پوشــش گياهــى 
ــا از  ــن طرح ه ــار اي ــرد و اعتب ــورت مى گي ــع ص ــت مرات و مديري

صنــدوق توســعه ملــى تأميــن شــده اســت.
ــع  ــار از مرات ــد هكت ــى در ص ــه بذرپاش ــان اينك ــا بي ــجاعى فر ب ش
ــت  ــزود: كش ــت، اف ــام اس ــت انج ــز در دس ــه ني ــتاى موليج روس
گونه هــاى بومــى حفاظــت خــاك در مقابــل فرســايش را به دنبــال 
دارد و ضمــن آن منجــر بــه احيــاى منابــع طبيعــى مناطــق 

حســاس همــدان مى شــود.
رئيــس اداره منابــع طبيعــى همــدان بابيــان اينكــه تقويــت ظرفيــت 
ــه كارى و  ــاى كپ ــر مزاي ــه از ديگ ــد علوف ــش تولي ــع و افزاي مرات
ــا  ــرد: ب ــوان ك ــى رود، عن ــمار م ــع به ش ــطح مرات ــى در س بذرپاش
ــن  ــوان يكــى از مهم تري ــع به عن ــه اينكــه عرصه هــاى مرات توجــه ب
ــراى تأميــن معيشــت جمعيــت قابل توجهــى از  منابــع اقتصــادى ب
كشــاورزان و دامــداران به شــمار مــى رود تقويــت پوشــش گياهــى 
ــز اهميــت  ــع بســيار حائ ــا و اصــالح مرات و اجــراى طرح هــاى احي

اســت.

دان تان  اری  ا ر
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان خبر داد

تجليل از فعاالن حوزه چاپ همزمان 
با هفته كتاب

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان از برگزارى مراسم 
تجليل از فعاالن حوزه صنعت چــاپ، همزمان با هفته كتاب جمهورى 

اسالمى خبر داد.
احمدرضــا احســانى در گفت وگــو بــا خبرنگار مهــر با بيــان اينكه 
بيست وهشــتمين دوره هفته كتاب جمهورى اســالمى ايران با شــعار 

«دانايــى؛ مانايــى» از 24 تــا 30 آبان ماه برگزار مى شــود؛ اظهار كرد: 
ويژه برنامه هــاى مختلفى به مناســبت ايــن هفته در اســتان همدان 
برنامه ريزى شــده كه با توجه به شيوع ويروس كرونا عمده آن در بستر 

فضاى مجازى برگزار خواهد شد.
احســانى از پيش بينى برگزارى بيــش از 14 عنوان برنامه در مركز 
اســتان و شهرستان ها خبر داد و گفت: برگزارى مراسم صنعت چاپ 
و تجليــل از فعاالن اين حوزه، برگزارى مراســم عصــرى با كتاب 
فرهنگ اصطالحــات همدانى، مســابقه كتابخوانــى، معرفى و نقد 
كتاب، نشســت كتاب خوان، برگزارى مراسم جشن كتاب و تجليل 

از خادمان فرهنگ مكتوب و مراســم اختتاميه مســابقه كتابخوانى 
رضوى برخى از اين برنامه هاست.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان با تأكيد بر اينكه مراسم 
اختتاميه و تجليل از برگزيدگان جايزه قلم هگمتانه (انتخاب كتاب سال 
اســتان) هم همزمان با هفته كتاب برگزار خواهد شد؛ افزود: اين برنامه 
با مشاركت مؤسســه خانه كتاب و ادبيات ايران، به منظور تجليل و ارج 
نهادن به خادمان فرهنگ مكتوب اســتان، فراهم كردن زمينه مناسب 
براى توســعه و ترويج فرهنگ كتــاب و كتابخوانى و تالش براى ارتقاى 

سطح كمى و كيفى آثار منتشر شده در استان برگزار مى شود.

خبرگزاري مهر همدان
خبرنگاران: پروين قادري دانشمند

محمدرضا  بهرامى صفت، اكرم بهرامى
 شماره تماس: 09183149040

https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

خبر

 زندگــى توليدكنندگان در مالير شــهر جهانى 
مبــل و منبــت درحالى به پارچــه و چوب و كالف 
گره خورده كه اين روزها گرانى مواداوليه مبل سازى 
عالوه بر تلخ كامى؛ آنها را به ســمت تعطيلى واحدها 

سوق مى دهد.
مالير در ارديبهشــت ســال 96 به عنوان شهر ملى 
منبت ثبت شــد و پس از آن پرونده ثبت جهانى آن 
در دســتور كار قرار گرفت تا اينكه در نهايت دى ماه 
سال گذشته بازرسان شــوراى جهانى صنايع دستى 
از شــهرك صنعتى مبلمان حاجى آبــاد، واحدهاى 
نمايشــگاهى، بــازار مبل، چند واحــد كارگاهى در 

سطح شهر، مركز نوآورى مبل و 
منبت دانشگاه آزاد اسالمى، مركز 
تحقيقات و توسعه مبل و منبت 
واحدهاى  مالير،  ملى  دانشــگاه 
نمايشــگاهى كوچــه كارخانــه 
قند، بلوار شــهيد بهشتى، مركز 
فنى وحرفــه اى آموزش خواهران 
و منبت كارى هاى ســطح شــهر 
بازديد كردنــد و بهمن ماه طبق 
اعــالم وزيــر ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى،  و  صنايع دســتى 
شــوراى جهانى صنايع دستى 3

شهر و يك روســتاى ايران را در 
فهرســت شــهرها و روستاهاى 

جهانى صنايع دســتى ثبت كرد كه منبت مالير از 
استان همدان يكى از اين 3 شهر بود كه در فهرست 

شهرهاى جهانى قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش شيراز از استان فارس به عنوان 
شــهر جهانى صنايع دســتى، زنجان به عنوان شهر 
جهانى مليله، مالير از اســتان همدان به عنوان شهر 
جهانى مبلمان منبت و روســتاى قاسم آباد از استان 
گيالن به عنوان روســتاى جهانى چادرشب بافى در 
فهرست شهرها و روســتاهاى جهانى صنايع دستى 
قــرار گرفتند تا در نتيجه آن، قدم ها در شهرســتان 
مالير و مبل و منبت آن به ســمت و سوى ديگرى 

سوق پيدا كند.
 توسعه و ايجاد خوشه هاى 

صنعتى و صنايع دستى
همين امتياز سبب شد در سند راهبردى و عملياتى 
3  ســاله استان همدان توســعه و ايجاد خوشه هاى 
صنعتى و صنايع دســتى جــز اقدامــات محرك و 
اولويت دار شهرســتان مالير مطرح شود؛ زيرا در اين 

زمينه جايگاه مبل و منبت به وضوح قابل رؤيت بود.
اما به راستى در اين مسير چه قدم هايى برداشته شده 
است؟ چقدر به فكر برداشتن قدمى براى فعاالن اين 

عرصه و توليدكنندگان بوده ايم؟ با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا، حال وروز اين روزهاى شــهرك مبل و 
منبت حاجى آباد چگونه است؟ آيا اقدامات حمايتى از 
توليدكنندگان و هنرمندان و فعاالن اين عرصه به نحو 

مناسبى بوده است؟
اين روزها، بيشــتر توليدكننــدگان در تأمين مواد 
اوليه، بازار فروش و البته صادرات با مشكالتى مواجه 
هســتند، آيا اين موضوعات در شــهر جهانى مبل و 
منبت كه از مهرماه ســال 96 تا فروردين ماه 1397

4 هزار و صد ميليارد ريال فروش داشت، نيز مطرح 
است؟ آيا ميزان صادرات در اين زمينه افزايشى بوده 
يا خير، تعطيلى ها و تعديل نيروها 
نيز به اين چرخه ورود پيدا كرده 

است؟
برآن  پرسش ها  اين  پاســخ  براى 
شــديم تــا وضعيــت واحدهاى 
را  همدان  اســتان  دستى  صنايع 
در سالجارى جويا شويم، از اين رو 
مظاهرى؛  هاشــم  با  گفت وگويى 
معــاون صنايع دســتى اداره كل 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
همدان  اســتان  دســتى  صنايع 
ترتيب داده شــد و در ادامه پاى 
صحبت هــاى 2 توليدكننده مبل 
و منبــت در شهرســتان ماليــر 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:
 فعاليــت 17 هزار نفــر در حوزه صنايع 

دستى در مالير
هاشــم مظاهرى در گفت وگو با مهــر بيان كرد: در 
اســتان همدان تعداد فعاالن حوزه صنايع دستى كه 
از سامانه؛ مجوز براى آنها صادر شده بسيار زياد است 
به نوعى كه هم اكنــون تعداد 28 هزار و 800 كارگاه 

با 43 هزار شاغل در استان همدان فعاليت دارند.
معاون صنايع دســتى ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى اســتان همدان با بيان اينكه اين 
ميزان در شهرســتان مالير برابر 4 هزار كارگاه با 17

هزار شاغل اســت، عنوان كرد: در شهرستان مالير، 
توليدكنندگان مبل و منبت بخــش اعظمى از اين 

شاغالن را تشكيل مى دهند.
وى در ادامه افزود: در مجموع در استان همدان 70

درصد صنعتگران در حوزه صنايع دســتى به صورت 
خانگى و مابقى به صورت كارگاهى فعاليت دارند.

مظاهرى با بيان اينكه اســتان همدان جزو 5 استان 
برتر كشور در حوزه صنايع دستى است، عنوان كرد: 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و مشكالتى در زمينه 
صادرات و بازار فروش صنايع دســتى، تســهيالت 

حمايتى براى فعاالن اين عرصه درنظر گرفته شد.
وى بــا بيان اينكه در اين زمينــه تعداد پرونده هاى 
درخواست تســهيالت برابر هزار و 32 طرح با تعداد 
هزار و 452 شــاغل بوده اســت، عنوان كرد: مبلغ 
درخواستى اين تســهيالت برابر 18 ميليارد و 138

ميليون تومان بوده است.
معــاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســتان همدان مبلغ 
پرداختى تســهيالت حمايتى در دوران كرونا براى 
فعــاالن حوزه صنايع دســتى در اســتان را برابر 8

ميليارد و 48 ميليون تومان عنوان كرد.
مظاهرى درباره صادرات صنايع دستى استان همدان 

نيز گفت: ميزان صادرات استان در اين حوزه، نسبت 
به سال گذشته كاهش داشته كه علت آن نيز شيوع 
ويروس كرونا و اعمــال محدوديت هاى پيش آمده از 
يكسو و كاهش توليدات صنايع دستى در ادامه آن، از 

سوى ديگرى بوده است.
معــاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان در پايان 
صحبت هــاى خود بــا تصريح بر اينكــه در3  ماهه 
نخست سالجارى به سبب بسته بودن مرزها، صادرات 
صنايع دستى نيز صورت نگرفت، مطرح كرد: صادرات 

رسمى و چمدانى صنايع دستى استان همدان در 6 
ماهه نخست سالجارى برابر 11 ميليون دالر بود كه 

اين رقم نسبت به سال گذشته، كاهشى است.
محمد تيمورى مدير توليدى يك نمايشگاه مبل در 
شهرستان مالير اســت كه حدود 25 تا 30 سال در 

اين حرفه شاغل بوده است.
اين توليدكننده مبل در شهرستان مالير با بيان اينكه 
وضعيت توليد مبل بسيار نامناسب و بد است، عنوان 
كرد: در حال حاضر شاهد رشد قيمت 400 درصدى 
اسفنج هستيم و اين بدان معنا است كه نه مى توانيم 

توليد كنيم و نه مى توانيم بفروشيم.
تيمورى با بيان اينكه سفارش هاى پيشين را با ضرر 
بايد بفروشــيم، عنوان كرد: كالف مبل را 5 ميليون 
تومان مى خريديم امــا درحال حاضر، براى تهيه آن 

بايد 15 ميليون تومان هزينه كنيم.
وى درباره تســهيالت ارائه شده در راستاى حمايت 
از واحدهــاى توليدى نيز مطرح كــرد: وام حمايتى 
6 ميليــون تومانــى دردى از مــا دوا نمى كند؛ زيرا 
تســهيالت 200 ميليون تومانى نيز براى ما جوابگو 
نيست؛ اگرچه براى دريافت تسهيالت 200 ميليون 
تومانى هم به رغم اينكه 5 ضامن داشــتم، وام به من 
تعلق نگرفت و با بيان اينكه حساب هاى ضامن هايم 

با ريسك است، از من خواسته شد تا سند بياورم.
اين توليدكننــده مبل در شهرســتان مالير ضمن 
ابــراز گاليه از اين موضوع مطــرح كرد: بدبخت تر از 
توليدكننده نيست، حاضرم با نصف قيمت محصوالتم 

را بفروشم و وارد كار ديگرى شوم.
وى با بيان اينكه قيمت چوب ســال گذشته افزايش 
يافت، گفت: در ســالجارى، گرانى اســفنج و پارچه 
بيداد مى كند به نوعى كه قيمت پارچه نســبت به 2
سال گذشــته، 500 درصد و نسبت به سال گذشته 

30 درصد افزايش داشته است.
تيمورى ادامه داد: كيفيت پارچه ها تغييرى نداشــته 
اما قيمت آنها روند افزايشــى دارد و اين امر موجب 
سختى كار براى توليدكنندگان در عرصه مبل شده 

است.
اين توليدكننــده مبل در شهرســتان مالير درباره 
وضعيــت صادراتــى مبلمــان نيز مطرح كــرد: در 

ســال هاى گذشته صادرات به كشــور عراق داشتيم 
اما در ســالجارى، عراقى ها به دنبال جنس هاى ارزان 
با كيفيت بسيار پايين هستند و نتوانستيم محصوالت 

توليدى خود را به آنها عرضه كنيم.
فرشاد روستايى، يكى ديگر از توليدكنندگان مبل در 
شهرستان مالير و مدير توليدى و نمايشگاه مبل در 
روستاى آورزمان شهرستان مالير بوده كه با 20-15

نيروى كار به مدت 8 ســال در اين حرفه مشغول به 
كار است.

اين توليدكننده مبل در شهرستان مالير با بيان اينكه 

توليد مبل در شهرستان مالير با بدبختى همراه شده 
است، مطرح كرد: شاهد افزايش بسيار باال در قيمت 
چوب هستيم از سويى، قيمت ساير مواد اوليه مانند 

اسفنج و پارچه نيز باال رفته است.
وى در تشــريح اين موضوع عنوان كرد: پارچه مورد 
استفاده براى توليد مبلمان از قيمت مترى 40 -50 
هزار تومان هم اكنون به قيمت مترى 90 تا صد هزار 

تومان رسيده است.
روستايى ادامه داد: قيمت اسفنج مورد استفاده براى 
توليد مبلمان در اندازه كوچك، در سال هاى گذشته 
بالغ بر 18-17 هزار تومان بود اما درحال حاضر قيمت 

آن به 53 هزار تومان رسيده است.
وى بــا اشــاره به اينكــه قيمت فوم كــف مبل كه 
سال گذشــته يك دســت آن 600 هزار تومان بود، 
درحال حاضــر بالغ بر يك ميليون و 600 هزار تومان 
اســت، گفت: بازار فروش مبلمان را به سبب شيوع 
ويروس كرونا و تعطيلى ها و محدوديت هاى پيش آمده 
در اين راستا از دست داديم؛ زيرا اصِل بازار فروشمان 

بازار عيد و سفارش ها مربوط به جهيزيه بود.
اين توليدكننــده مبل در شهرســتان مالير درباره 
وضعيــت تعديل نيرو و يا تعطيل شــدن واحدهاى 
توليد مبل در اين شهرستان نيز عنوان كرد: كارگرانى 
كه در واحد توليدى بنده مشــغول به كار هســتند، 
به صورت روزمزد فعاليت دارند كه به ســبب كاهش 
ميزان توليد و سفارش ها، حقوق آنها نيز كاهش يافته 
كه در اين مسير، شيوع ويروس كرونا، كاهش قدرت 

خريد مردم و گرانى مواد اوليه مؤثر بوده است.
اســفندماه 1397 بود كه استاندار همدان در جلسه 
ديدار با فعاالن صنعت مبل و منبت مالير با اشاره به 
اينكه به دنبال رونق و پيشرفت هنر و صنعت مبل و 
منبت مالير هستيم، اظهار كرد: مبل و منبت مالير 
رونق اقتصادى استان را به دنبال دارد و برنامه يكساله 

جهش صنعت منبت مالير انجام مى شود.
سيدسعيد شاهرخى، تشكيل نمايشگاه، حضور بانوان 
در صنعــت مبل و منبت، ســاخت المان مناســب، 
برپايى نمايشــگاه دائمى، صادرات مبلمان و ... را از 
جمله آيتم هاى ضرورى در راســتاى كســب عنوان 
جهانى براى منبت مالير دانســت و افــزود: بايد از 
همه ظرفيت هاى استان از جمله اتاق بازرگانى براى 
بازاريابــى، صادرات و حل مشــكالت مبل و منبت 

استفاده كرد.
استاندار همدان با اشاره به اينكه طبق گزارش اداره 
صنعت، معدن و تجارت اســتان، در زمينه صادرات 
محدوديت نداريم، عنوان كرد: خواســتار مساعدت 
گمرك اســتان در زمينه تســهيل صادرات مبل و 

منبت هستيم.
اما به راســتى، گويى اين روزها شــهر جهانى مبل و 
منبت در گرانى هاى مواد اوليه به فراموشــى سپرده 
شــده و صنعتگران، هنرمنــدان و فعاالن اين عرصه 
در البه الى شــيوع ويروس كرونــا، كاهش صادرات، 
گرانى هــاى مواد اوليه از پارچه و چوب و ... گرفته تا 
گرانى هاى حمل ونقل، در سكوت مسئوالن روزها را 

سپرى مى كنند.
ايــن درحالى اســت كه بــا خاموش شــدن چراغ 
كارگاه هاى توليدى در عرصه مبل و منبت، نام شهر 
جهانى مبل و منبت نيز از پيشــانى مالير برداشــته 
خواهد شد و در دوران پســاكرونا، تمامى بارقه هاى 
اميد گردشگرى از اين منطقه نيز رخت خواهد بست.

اين روزها نياز به برنامه ريزى هايى منعطف ضرورى 
اســت تا بتوان از توليدكنندگان حمايت و آنها را در 
ادامه راهشــان اميدوار كرد بدين ســان، مى توان با 
تبليغات مناسب مبل و منبت مالير قدمى در مسير 
بازاريابى و فروش مناسب محصوالت آنها برداشت و 
يا زمينه و زيرساخت ها را براى خريد و فروش مبلمان 
منبت مالير مهّيا كرد تا در زمان شيوع ويروس كرونا، 

شاهد كاهش رونق بازارهاى اين محصوالت نباشيم.
از ســويى نياز اســت تا با پيگيرى ها و نظارت ها بر 
قيمت مواد اوليه مورد نياز به ويژه اســفنج، چوب و 
پارچه حيات دوباره را به شــهر جهانى مبل و منبت 
مالير بازگردانيم و مانع از خاموشى چراغ كارگاه هاى 
آنها و تلخ كامى توليدكنندگان در سال جهش توليد 

شويم.

گرانـى ها پايان ندارد

تلخ كامى توليدكنندگان 
در شهر جهانى مبل و منبت

آگهى ابالغ اوراق ماليـاتى

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

نام و نام شماره پروندهرديف
شماره شماره ملىنام پدرخانوادگى مؤدى

دعوتنامه
تاريخ تشكيل 

هيأت 
عملكرد 
سال

درآمد مشمول 
ماليات (ريال)

مبلغ ماليات 
(ريال)

1804217012
على محمد 
الجوردى 
دوزدوزان

602979644545141399/09/01رحمان
 000 ، 450 ، 00043 ، 000 ، 1393200ساعت: 13

 در اجــراى مــاده 208 قانــون مالياتهــاى مســتقيم ، بدينوســيله مشــخصات 1 فقــره بــرگ دعــوت بــه هيــأت بــدوى مالياتــى 
ــن، واقــع در  ــه اداره مالياتــى شهرســتان درگزي ــخ تعييــن شــده ب ــا در تاري ــردد ت ــالغ مــى گ ــر اب ــل الذك ــؤدى ذي ــه م ب

ــى خــود  ــده ماليات ــه حــل و فصــل پرون ــوده و نســبت ب ــه نم ــن مراجع ــى شهرســتان درگزي ــان شــهدا – اداره ماليات ــن خياب شــهر درگزي
اقــدام نماينــد. 

در غيــر اينصورت طبق موازين قانونى اقدام و هيچ گونه اعتراضى مســموع نخواهد بود.

   (م الف 1161 )

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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شركت بازيكنان همدان 
در مسابقه جهانى مينى گلف 

 بازيكنــان مينى گلف همدان در مســابقه جهانى اين رشــته كه 
به صورت مجازى برگزار شد، شركت كردند.

رئيس هيأت گلف استان با بيان اين مطلب عنوان كرد: چندى پيش با 
ارائه طرحى از سوى فدراسيون جهانى مينى گلف و اعالم آن توسط 
فدارسيون گلف كشور، مبنى بر برگزارى مسابقه اى به صورت مجازى 
بازيكنان واجد شــرايط را مطلع ساختيم تا درصورت تمايل در اين 

رويداد مجازى شركت كنند.
على اصغر سالوند ادامه داد: اين مسابقه جهت بازيكنان در رده سنى 

ده تا 23 سال برگزار شد.
وى افزود: در اين باره تعداد 15 نفر از بازيكنان رشــته مينى گلف در 

2 بخش بانوان و آقايان شركت داشتند.
ســالوند افزود: در بخش دوم و اصلى اين رويداد بازيكنان، با ضبط 
فيلمى از ضربات خود و ارســال آن از طريق ايميل در اين مســابقه 
شــركت كردند كه باتوجه به شرايط پيش آمده درباره ويروس كرونا 
پــس از دريافت مجوز هاى الزم بازيكنان بــا رعايت كامل موارد و 
پروتكل هاى بهداشــتى و تعداد حداكثر 3 نفر با حضور در ســايت 

مينى گلف اقدام به اين كار كردند.
وى در پايــان خاطرنشــان كرد: بــا توجه به ايده هــا و طرح هاى 
خالقانــه اى كه بازيكنان ارائه دادنــد، اميد مى رود كه در اين رقابت 

عناوين برترى كسب كنند.

مسابقات ليگ دسته دوم به تعويق افتاد
 زمان آغاز مسابقات ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشور به مانند 

ساير ليگ هاى كشور به تعويق افتاد.
با توجه به تعويق در آغاز رقابت هاى ليگ برتر، دســته يك و حتى 
ليگ هاى پايه پيش بينى مى شــد تا زمان آغاز ساير ليگ ها چون دسته 
دوم و ســوم نيز با وقفــه اى چند هفته اى روبه رو شــوند گويا اين 
پيش بينى ها رنگ واقعيت به خود گرفته و قرار است ليگ هاى دسته 

دوم و سوم با تعويق چند هفته اى آغاز شوند.
درحالى كه قرار بود فصل جديد ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور از 
روز دوشنبه 3 آذرماه سالجارى آغاز شود اما كميته مسابقات سازمان 
ليگ با توجه به تعويق در ليگ هاى باالتر قصد دارد مســابقات ليگ 

دسته دوم را نيز پس از تعويق 2 هفته اى آغاز كند.
با تعويق 2 هفته اى ليگ دســته دوم زمان آغاز اين رقابت ها به نيمه 

دوم آذرماه موكول مى شود.
با اين حال ايجاد وقفه در مســابقات به ســود تيــم خواهد بود تا با 
آمادگى بيشــترى قدم به رقابت ها بگذارند؛ 2 تيم شهردارى و پاس 
همدان درحال آماده ســازى خود هســتند و با حضــور در اردو و 
بازى هاى دوســتانه و جذب بازيكنــان، مى خواهند با توپ پر قدم 

به ليگ بگذارند.

محله «محمودبيگى» اسدآباد 
صاحب سالن ورزشى مى شود

 فرماندار شهرســتان اســدآباد از قول مســاعد براى اختصاص 
زمين مناســب براى ساخت سالن چندمنظوره در محله حاشيه نشين 

محمودبيگى اين شهر خبر داد.
مجيــد درويشــى در بازديــد از مجموعــه ورزشــى شهرســتان 
ــان و  ــه ورزش جوان ــه ب ــرد: توج ــار ك ــنا اظه ــه ايس ــدآباد ب اس
نوجوانــان يــك ضــرورت بــوده و بايــد در راســتاى توزيــع عادالنه 
ــين  ــق حاشيه نش ــه مناط ــى ب ــاخت هاى ورزش ــات و زيرس امكان
ــه در  ــژه اى داشــته باشــيم ك ــز توجــه وي و محــروم شهرســتان ني
ــه  ــرى ب ــزار مت ــن ه ــول مســاعد اختصــاص زمي ــتا ق ــن راس همي
اداره ورزش و جوانــان اســدآباد بــراى ســاخت ســالن چندمنظــوره 

ــم. ــى را مى دهي ــه محمودبيگ ــى در محل ورزش
وى در ادامه با تأكيد بر استفاده از ظرفيت، آرا و نظرات پيشكسوتان 
ورزش شهرســتان در راســتاى پيشــبرد و ارتقاى ورزش اسدآباد، 
تصريح كرد: برگزارى هفتگى جلســات هم انديشــى با پيشكسوتان 
اداره ورزش و جوانــان اســدآباد درباره راهكارهاى رشــد ورزش 

شهرستان مى تواند در اين امر ميسر واقع شود.
درويشــى درباره بازســازى زميــن چمن فوتبال شــهيد راحمى و 
دووميدانى، خاطرنشــان كرد: سرپرســت اداره ورزش و جوانان با 
پيگيرى جذب اعتبار طرح فوق بايد به ســرعت نسبت به بازسازى 

طرح اقدام كند.

 براى ديدار با بوسنى
23 بازيكن به تيم ملى فوتبال ايران دعوت 

شدند
 دراگان اسكوچيچ درحالى اسامى بازيكنان دعوت شده به تيم ملى 
فوتبال براى انجام بازى دوســتانه با بوســنى را اعالم كرده است كه 

تعدادى از لژيونرها براى اين ديدار دعوت نشده اند.
تيم ملى فوتبال ايران كه خود را براى حضور در ادامه مسابقات مقدماتى 
جام جهانى آماده مى كند، روز 22 آبان در ديدارى تداركاتى به مصاف 
تيم ملى بوسنى خواهد رفت. به همين خاطر دراگان اسكوچيچ اسامى 

بازيكنان دعوت شده براى اين بازى را به شرح زير اعالم كرد:
دروازبانان: محمدرشيد مظاهرى، امير عابدزاده و پيام نيازمند

مدافعان: ميالد محمدى، عارف غالمى، صادق محرمى، محمدحســين 
كنعانى زادگان، شــجاع خليل زاده، مجتبــى نجاريان، مرتضى پورعلى 

گنجى و سيدمجيد حسينى
هافبك ها: احســان حاج صفى، ســعيد عزت اللهى، على قلى زاده، اكبر 

ايمانى، وحيد اميرى، احمد نوراللهى، اميد نورافكن و سيامك نعمتى
مهاجمان: كريــم انصارى فرد، مهدى قايدى، كاوه رضايى و ساســان 

انصارى

ليگ برتر بسكتبال 
با سوت داور همدانى آغاز شد

 ليگ برتر بسكتبال كشور با سوت داور بين المللى استان آغاز گرديد.
هادى ســالم داور بين المللى اســتان قضاوت بازى افتتاحيه اين دوره 
از ليگ برتر بســكتبال بين تيم هاى شــهردارى گرگان و صنعت مس 
رفســنجان را به عهده داشت. رقابتى تنگاتنگ و نفس گير كه در انتها 
و در وقت اضافه تيم شهردارى گرگان موفق شد تا با نتيجه 88 بر 78

حريف خود را مغلوب كند. هادى سالم همچنين دوز گذشته و در ادامه 
ليگ، مســابقه دو تيم آويژه صنعت پارســا مشهد و شورا و شهردارى 
قزوين را قضاوت كرد. اين رقابت ها بصورت متمركز و در تاالر آزادى 

تهران برگزار مى شود.

كبدى استان در راه پيشرفت گام 
برمى دارد

 هيأت كبدى اســتان براى پيشبرد برنامه هاى خود در راستاى 
چشم انداز 4 ساله نسبت به تكميل اعضاى خود اقدام كرد.

رئيس هيأت كبدى استان با اشاره به اهميت برنامه محورى و ايجاد 
ساختار مناسب در رسيدن به اهداف چشم انداز 4 سال آينده كبدى 
بيان كرد: در تدوين برنامه اين هيأت برنامه محورى و ساختارمندى 
در دســتور كار قرار گرفته است؛ زيرا تحقق اين مهم در ورزش 

كبدى استان، اساس و اصل توسعه كبدى است.

ســيدمصطفى موســوى با اشــاره به اهميت توجــه به ورزش 
شهرستان ها گفت: پيشرفت ورزش كبدى در استان مرهون تالش 
ورزشــكاران و مربيان در شهرستان هاى استان است و با توجه به 
وجود استعدادهاى برتر در شهرستان ها اين هيأت نگاه ويژه اى به 

شهرستان ها دارد.
وى ادامه داد: اگر مى خواهيم در ورزش كبدى حرفى براى گفتن 
داشــته باشيم الزم است ارتباط سازنده با شهرستان ها برقرار و از 

تمام ظرفيت هاى آنان استفاده و آنها را تقويت كنيم.
موســوى در ادامه با اشاره به ظرفيت جوامع روستايى و عشايرى 
اســتان و لــزوم معرفى كبدى در ميــان آنها، بيان كــرد: وجود 

روستانشينان و عشايران در برخى از شهرستان هاى استان مى تواند 
محرك توسعه كبدى در استان باشد.

وى با اشاره به غفلت از ظرفيت بانوان و پيشكسوتان، ادامه داد: در 
سال هاى گذشته از ظرفيت بانوان و نيز تجارب ارزنده پيشكسوتان 

در كنار ورزش كبدى غفلت شده و استفاده چندانى نشده است.
در پايــان طى احــكام جداگانه رضا پيرى رئيــس كميته كبدى 
ســاحلى، سعيد سركبود رئيس كميته ســركل، رضا بربط رئيس 
كميته روستايى و عشايرى، رضا زارعى رئيس كارگروه فرهنگى 
و حديث قنبرى نائب رئيس كميته بدنسازى و آمادگى جسمانى 

هيأت كبدى استان همدان منصوب شدند.

 مســابقات واليبــال ليــگ دســته يك 
باشگاه هاى كشور با حضور 8 تيم در گروه 

نخست از 24 آبان ماه آغاز مى شود.
اين رقابت ها قرار بود كه در شــهر همدان و 
به ميزبانى ســروقامتان همدان برگزار شود. 
ميزبانى از همدان پس داده شــد و احتماالً 
اروميه يا اردبيل ميزبان اين رقابت ها خواهد 

بود.
ــان  ــا بي ــروقامتان ب ــگاه س ــل باش مديرعام
شــرايط  به دليــل  گفــت:  مطلــب  ايــن 
كرونايــى اســتان، مســئوالن اســتان همــدان 
خــوددارى  همــدان  ميزبانــى  قبولــى  از 
كردنــد و ايــن فرصــت خــوب بــراى 

ــت رفــت. ــتان از دس ــال اس واليب
با وجودى كه مســابقات ورزشــى درحال 
انجام اســت و فدراســيون واليبــال مجوز 
برگــزارى اين رقابت ها را از كميته مبارزه با 
كرونا گرفته اســت اما استان با اين ميزبانى 
مخالفت كــرد و همدانى ها فرصت بازى در 

خانه را از دست دادند.
ــم ســروقامتان همــدان  ــا تي ــن رقابت ه در اي
در گــروه نخســت بــا تيم هــاى هــوادار 
تهــران، فــوالد خراســان، ملــوان تهــران، 
مقاومــت بســيج، مس رفســنجان، مرودشــت 
شــيراز، اشــتاد ســازه، شــهردارى جــوان 
اروميــه هم گــروه اســت و طبــق برنامــه 
ــوالد  ــاف ف ــه مص ــدا ب ــاه ابت روز 24 آبان م
خراســان مــى رود و ســپس در روزهــاى 
مقاومــت  تيم هــاى  بــا  به ترتيــب  بعــد 

بســيج، مــس رفســنجان، مرودشــت شــيراز، 
اشــتاد ســازه در روزهــاى 25 تــا 30 آبان مــاه 

ــرد. ــد ك ــابقه خواهن مس
اين مسابقات تحت نام شهيد قاسم سليمانى 

برگزار خواهد شد.
برنامه كامل مسابقات

برنامه دور رفت ليگ دسته نخست واليبال 
گروه A (جام شهيد قاسم سليمانى)

99/8/24
شهردارى جوان اروميه...............  هوادار تهران
مس رفسنجان ..............................  اشتاد سازه

...................  فوالد خراسان سروقامتان همدان 
............................  ملوان تهران مقاومت بسيج 

99/8/25
مرودشت شيراز.............................  اشتاد سازه
...........  فوالد خراسان شهردارى جوان اروميه 
مس رفسنجان.............................  ملوان تهران
...................  مقاومت بسيج سروقامتان همدان 

99/8/27
هوادار تهران.............................  فوالد خراسان
سرودشت شيراز..........................  ملوان تهران
شهردارى جوان اروميه.............  مقاومت بسيج

مس رفسنجان ...................  سروقامتان همدان
99/8/28

اشتاد سازه ..................................  ملوان تهران
...........................  مقاومت بسيج هوادار تهران 
مرودشت شيراز..................  سروقامتان همدان
...........  مس رفسنجان شهردارى جوان اروميه 

99/8/30
.........................  مقاومت بسيج فوالد خراسان 
اشتاد سازه .........................  سروقامتان همدان
...........................  مس رفسنجان هوادار تهران 
مرودشت شيراز..........  شهردارى جوان اروميه

همدان ميزبانى ليگ واليبال را از دست داد

ليگ برتر فوتبال آغاز شد
 هفته نخست ليگ برتر فوتبال باشگاه هاى ايران با درخشش نساجى، استقالل و شهرخودرو و 

توقف مدافع عنوان قهرمانى، آغاز شد.
در هفته نخست، 16 گل به ثمر رسيد كه با توجه به برگزار نشدن ديدار صنعت نفت و پيكان، آمار 

بدى تلقى نمى شود. بازى نفت و پيكان به زمان ديگرى موكول شد.
پرسپوليس قهرمان 4 دوره گذشته ليگ برتر كه با تغييرات زيادى در جمع بازيكنانش ليگ را آغاز 
كرده است، نتوانست در هفته نخست به 3 امتياز بازى دست يابد و مقابل خودروسازان متوقف شد.

در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان تيم ذوب آهن و فوالد به تساوى 2 بر 2 دست رضايت دادند.
ذوب آهن كه با «رحمان رضايى» فصل را آغاز كرده است در اين ديدار خود را بسيار خوب نشان 
داد و تا دقيقه 96 از شــاگردان «جواد نكونام» در فوالد پيش بود كه يك پنالتى كار را به تســاوى 

كشاند.
فوالد فصل گذشته يكى از بهترين ها بود و سهميه حضور در پلى آف ليگ قهرمانان آسيا را به دست 
آورد و امســال نيز كادر و بازيكنان خوبى دارد. ذوب آهن هم نشــان دادند كه با مربى جوان خود 

مى تواند پس از سال ها عملكرد خوبى داشته باشد.
تراكتور نيز مقابل نفت مسجدســليمان نتوانســت از ميزبانى خود ســود ببرد و در مقابل نفتى ها 

متوقف شد.
نســاجى نماينده مازندران با اقتدار تمام مقابل آلومينيــوم اراك اين ميهمان تازه وارد ليگ با 3 گل 

به پيروزى رسيد. نساجى هم با سرمربيگرى «وحيد فاضلى» جوان آغازى فراتر از انتظار داشت. 
«ســيدمهدى رحمتى»  با شهرخودرو با درخشش «امين قاسمى نژاد» ماشين سازان را مغلوب كرد تا 

بهترين آغاز ممكن را داشته باشد.
در حساس ترين ديدارهاى ايستگاه نخست، گل گهر و «امير قلعه نويى»  مقابل سپاهان دست به كار 

بزرگى زد و با پيروزى 3 بر يك زردپوشان اصفهانى را با شكست بدرقه كرد.
قلعه نويى كه پس از 2 فصل از ســپاهان جدا و به گل گهر آمده اســت، از اهميت بازى نخســت 

به خوبى آگاه بود و شاگردانش او را در رسيدن به برترى، همراهى كردند.
استقالل با كادر فنى تمام آبى خود و سرمربيگرى «محمود فكرى» با نمايشى سراسر هجومى موفق 
شد ميهمان خود تيم مس رفسنجان تازه وارد به ليگ برتر را با 2 گل شكست دهد. تا پس از 4 سال 

در نخستين بازى فصل برنده شود.
بدون ترديد اســتقالل با نفرات خوبى كه دارد، درصورت نداشتن حاشيه، يكى از تيم هاى مدعى 
قهرمانى در فصل بيســتم خواهد بود. آبى پوشــان به دليل بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتى در اين 
بازى نتوانســت از بازيكنان جديد ســود ببرد و با تكيه بر بازيكنان فصل گذشته به اين پيروزى 

شيرين دست يافت.
ديدار صنعت نفت آبادان و پيكان تهران نيز به دليل كرونايى بودن چند بازيكن پيكان به زمان ديگرى 

موكول شد.

 مسابقات 
جهانى كشتى 

در هاله اى از ابهام
 درحالى كه اتحاديه جهانى كشتى در تالش براى 
رايزنى با كشــورهاى انصــراف داده از رقابت هاى 
جهانى 2020 صربســتان اســت، كوبــا نيز به جمع 

غايبان اين مسابقات اضافه شد.
ــا اعــالم  ــدى پيــش ب ــى كشــتى چن ــه جهان اتحادي
ــه  ــى 2020 ب ــاى جهان ــى رقابت ه ــزارى قطع برگ
ــراى  ــزم جــدى ب ــتان نشــان داد ع ــى صربس ميزبان
برپايــى ايــن مســابقات دارد. هــر چنــد ايــن 
ــن كشــورهاى  ــوپ را در زمي ــاز هــم ت ــه، ب اتحادي
عضــو انداخــت و قطعيــت ايــن پيكارهــا را منــوط 
بــه اعــالم آمادگــى رســمى حداكثــرى آنهــا بــراى 

همچنــان  امــا  خوانــد،  مســابقات  در  حضــور 
ــا،  ــن پيكاره ــزارى اي ــا برگ ــد ب ــود بتوان ــدوار ب امي
ــيوع  ــده از ش ــود حاصل ش ــان را از رك ــتى جه كش

ــد. ــا خــالص كن ــروس كرون وي
ــى كشــتى  ــه جهان ــدوارى اتحادي ــه هــر حــال امي ب
ــادى  ــان زي ــى زم ــاى جهان ــزارى رقابت ه ــه برگ ب
طــول نكشــيد و انصــراف تيم هــاى آمريــكا و 
ــم  ــك ه ــان المپي ــه ميزب ــن ك ــپس ژاپ ــادا و س كان
محســوب مى شــود، دغدغــه تــازه اى را بــراى 
ايــن اتحاديــه بــه وجــود آورد. در ايــن راســتا ننــاد 
اللوويــچ رئيــس اتحاديــه جهانــى كشــتى به عنــوان 
يكــى از اعضــاى بــا نفــوذ سيســتم اجرايــى كميتــه 
بين المللــى المپيــك، دســت از تــالش برنداشــت و 
بــراى مذاكــره بــا مســئوالن ورزش آمريــكا و ژاپــن 
در صــدد تغييــر مواضــع نظــر آنهــا وارد عمــل شــد.
كمى بعد درحالى كه تــالش و رايزنى اللوويچ براى 
بازگرداندن تيم هــاى انصراف داده بــه رقابت هاى 

جهانى ادامه داشــت، خبر رســيد تيم كوبــا نيز از 
حضــور در رقابت هاى جهانــى 2020 انصراف داد، 
به طورى كه كوبايى ها به طور رسمى اعالم كرده اند با 
توجه به شيوع ويروس كرونا در جهان، دليلى ندارد 
سالمت كشتى گيران خود را در اين برهه حساس به 
خطر بيانــدازد، زيرا تنها هدف آنها حضور پرقدرت 

در بازى هاى المپيك است.
بدين ترتيب اتحاديه جهانى كشــتى نه تنها نتوانست 
در اين مدت گام مثبتى در جهت بازگرداندن تيم هاى 
آمريكا، ژاپن و كانادا بــه رقابت هاى جهانى بردارد، 
بلكه كوبايى ها هم خبر از انصراف دادند تا معادالت 

اين اتحاديه بيش از پيش به هم بريزد.
رقابت هــاى كشــتى قهرمانى جهان قرار اســت در 
روزهاى 22 تا 30 آذرماه در شــهر بلگراد صربستان 
برگزار شــود، اما اتحاديه جهانى كشتى اعالم كرده 
لغو يا قطعيــت اين پيكارها را روز 21 آبان ماه اعالم 

خواهد كرد.



مريم مقدم  »
 كرونا كه ســايه اش بر سر گردشگرى سنگين 
شد، حال كســب درآمدهاى اقتصادى از اين راه 
روزبه روز نامساعدتر شد . در كنار همه حوزه هاى 
درگير با چالش كرونا، موســيقى نيز نواى خود را 

از دست داد.
هنرمندان حوزه موســيقى روزبه روز فاصله شــان 
با مخاطب بيشتر شــد. در اين ميان اما واكنش ها 
متفــاوت بود، برخــى نيز به دنبــال راهكارهايى 
رفتن تا زنگارهاى نااميدى را از ســيماى پريشان 

روزهاى كارى خود بزدايند.
در ايــن ميان عــده اى هم راه ارائــه خالقيت را 
پيــش گرفتند تا با تلفيق بيــن حوزه هاى مختلف 

طرح هاى نو دراندازند.
در تلفيــق بين هنر و گردشــگرى ايده توليد يك 
كليپ موســيقى كــه تصويربــردارى آن در غار 
عليصدر به عنوان پيشــانى گردشگرى همدان رقم 

خورد اجرايى شد.
آنچه حائز اهميت اســت آهكى بــودن اين غار 
اســت كه امكان حيات را به هيچ موجود زنده اى 
نمى دهد و همين نكته دغدغه اى براى برنامه ريزان 

را رقم نزد. 
خالق اين ايده كه تعدادى از فعاالن گردشگرى و 
موســيقى بودند، تصميم گرفتند با انجام يك كار 

مشترك ركود فعاليت كارى را حال و هوايى تازه 
ببخشند.

به اين منظور اجراى نمادين اســتاد كيوان ساكت 
همراه بــا گروه نوازندگان «بانوان وزيرى» دقايقى 
كوتاه بدون صدابــردارى و حضور حداقلى افراد 
گروه موسيقى در شگفت انگيزترين غار آبى جهان 

انجام شد.
براســاس رايزنى ها بيــن بخش گردشــگرى و 
موسيقى قرار شــد؛ كليپ 5 دقيقه اى كه به همت 
هنرمندان همدانى تهيه و تدوين مى شــود، توسط 

چهره هاى شــاخص فرهنگــى در فضاى مجازى 
بارگذارى شود.

انتشــار ايــن كليپ در آينــده نزديــك خواهد 
توانست پيام رسان خالقيت در معرفى بخش هاى 
گردشــگرى و پويا بودن هنر موسيقى در عرصه 

ملى و بين المللى در دوران كرونا باشد. 
پــس از صداگــذارى بــر كليــپ و تدوين آن 
مى توان اميدوار بود انعكاس زيباى موســيقى در 
غار عليصدر اتفاقى متمايز در حوزه موســيقى و 
گردشگرى در روزهايى باشد كه نااميدى و ركود 

كارى در جهان به واســطه شــيوع ويروس كرونا 
بيداد مى كرد. 

گردشــگرى هاى  فرهنگى،  گردشــگرى  افزايش 
متنوعــى را در زيرمجموعه خود توســعه داد و 
توريسم موســيقى يكى از مهم ترين دستاوردهاى 

گردشگرى فرهنگى بوده است.
اگرچه در تهيه كليپ به دليل شــرايط خاص غار 
عليصدر براى اجراى موســيقى نوازندگى اســتاد 
كيوان ساكت و گروه همراه نمادين بود اما پس از 
تدوين كليپ گردشــگرى موسيقى عالوه بر اينكه 
در مخاطبان احساس لذت، شــعف و نوستالژى 
ناشــى از موســيقى را به  وجود مــى آورد و يك 
فعاليت فرهنگى بســيار مهم محســوب مى شود، 
روى گردشگرى اســتان، غرب كشور و ايران نيز 

تأثير شگرفى خواهد داشت. .
برپايه گزارش مؤسســه موســيقى انگلســتان كه 
مؤسســه اى متشــكل از گروهى از ترانه سرايان و 
مديران و شــركت هاى ضبط و اجراى موســيقى 
در لندن اســت، اجراى موســيقى زنده و فعاليت 
انواع گروه هاى موسيقى در برگزارى كنسرت در 
انگلستان به تنهايى عامل جذب بيش از 7/7 ميليون 
توريست است كه درمجموع 1/4 ميليارد پوند در 

مدت سفر خود خرج مى كنند.
پيش از آنكه كرونا ارتباطات و اقتصاد را در جهان 

به چالش بكشــد، برپايه محاسبات انجام شده از 
سوى مؤسسه موسيقى بريتانيا، نزديك به 19 هزار 
و 700 شغل تمام وقت متكى به توريسم موسيقى 

و فعاليت هاى وابسته به آن بودند. 
همچنين كشــور اتريــش كه پايتخت موســيقى 
كالســيك جهان اســت، بنا به آمار سال 2018، 
ميزبان بيش از ده ميليون گردشــگر در سال است 
كــه از اين تعداد حدود 3 ميليون و 200 هزار نفر 
از تاالرهاى موسيقى معروف آن استفاده مى كنند.

اين اتفاق فقط در كشورهاى توسعه يافته نمى افتد، 
بلكه كشــورهاى شرقى زيادى با تكيه بر موسيقى 
بومى و محلى خود موفق شــده اند گردشــگران 
زيــادى را با وجود امكانــات محدودى كه دارند 
جلــب كننــد و بهترين نمونه اين امر جشــنواره 

موسيقى شرقى در سمرقند است.
وراى  از  ســرمايه ها  از  گســترده اى  ابعــاد 
گردشگرى فرهنگى و به طور اخص گردشگرى 
موســيقى متوجه اجتماع ميزبان مى گردد. رونق 
صنعت گردشگرى به طور عام و احيا و بازتوليد 
فرهنگ، هويت و هنر از دريچه موسيقى به طور 
خاص از منابع مهمى اســت كه مى تواند ميراث 
ثروت هاى سرشــارى را در طول زمان حفظ و 

دهد. گسترش 
در بين همه شاخص هاى جذب توريست موسيقى 
جزو مهمى اســت و بســيارى كشــورها از اين 
شاخص اســتفاده مى كنند، ايران باالترين ظرفيت 
جذب گردشگر موسيقى را دارد اما به دليل شرايط 

خاص از اين ظرفيت بهره مند نمى شود.
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گزارش 

گردشگـري

بحران كتاب در ابهام و انتظار 
نمايشگاه مجازى

 «مى شــود؟» يا «نمى شود؟»هاى شان حاال پاســخ يافته است اما 
ناشران ايرانى درحالى شرايطى بحرانى را در روزگار كرونايى سپرى 
مى كنند كه هنوز نمى دانند نمايشــگاه مجازى كتاب چگونه برگزار 
خواهد شد؛ هر چند مى گويند خواســته هايى داشته اند كه بى پاسخ 
مانده است اما هنوز هم چشم انتظار حمايت دولت و اتفاقى اساسى 

شايد از طريق نمايشگاه مجازى كتاب اند.
از ازدحــام جمعيت در ميان غرفه هاى بــزرگ و كوچك، هياهوى 
عالقه مندان براى خريد كتاب و گرفتن امضا از مؤلفان محبوب شان و 
ارائه آمارهاى ميلياردى فروش كتاب در نمايشگاه هرساله بين المللى 
كتاب تهران، حاال فقط ناشــران مانده اند با بدهى هاى كتاب هايى كه 

تاكنون به نمايشــگاه كتاب سى وسوم تهران نرسيده اند، خبرهايى كه 
در هاله اى از ابهام نويد برگزارى نمايشگاه مجازى كتاب را مى دهند 
و انتظارات شان براى حمايت و مشخص شدن هرچه زودتر وضعيت 

و برنامه هاى اين نمايشگاه.
در ارديبهشت ماه سالجارى وقتى پس از به گوش رسيدن زمزمه هايى 
درباره برگزارى نمايشــگاه مجازى كتاب به سراغ برخى از ناشران 
رفتيم، با وجود موافقت ها و مخالفت هايى كه هر يك داشتند همگى 

خواستار اطالع رسانى دقيق درباره آن بودند. 
مرتضى زينعلى، مدير نشــر دانشــگاهى جامعه نگــر درباره اينكه 
زيرســاخت هاى نمايشــگاه مجازى كتاب تا زمان مقرر آماده شود، 
ترديد و پيشنهاد داشت بودجه اى كه قرار است براى اين صرف شود 
صرف رايگان كردن پست كتاب در سراسر ايران به مدت 6 ماه شود، 
زيرا معتقد بود اينكه پســت براى مصرف كننده رايگان شود، خيلى 

بيشتر مى تواند كار را جلو ببرد.
اما منوچهر حسن زاده، مدير نشر مرواريد هرچند درباره جدى بودن 
نمايشگاه كتاب پرسش داشت، مى گفت: به هر حال اين نوآورى ها 

بايد انجام شود و طبيعت زندگى امروز است.
پــس از آن، روز 25 شــهريورماه 99 پس از گذشــت حدود 6 
مــاه از تعويق در برگزارى نمايشــگاه بين المللــى كتاب تهران 
و «نمى شــود» و «مى شود»هاى بســيار درباره مجازى شدن آن، 
آب پاكى روى دســت ناشــران ريخته و از برگزارى نمايشگاه 
كتاب تهران به صورت مجازى خبر داده شــد كه به عقيده رئيس 
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، برگزارى عادالنه آن همانند 
«برگزارى المپيك به صورت مجازى» اســت. هرچند كه هومان 
حســن پور پيش از اعالم اين خبر مى گفت: هر رويدادى هم كه 
بخواهد به صورت مجازى برگزار بشــود، نمايشــگاه بين المللى 

كتاب سى وســوم نخواهــد بود، چون هيچ كــدام از كاربردها و 
عملياتى كه در نمايشــگاه حضورى بود، در اين رويداد مجازى 

بود. نخواهد  دسترسى  قابل 
حاال حدود 2 ماه از اعالم خبر برگزارى نمايشــگاه مجازى كتاب 
مى گــذرد، اما نه از فراخوانى براى ثبت نام ناشــران داخلى خبرى 
اســت، نه اعالم زمانى دقيق و نه حتى رونمايى از يك ســامانه يا 
پلتفرم براى برگزارى نمايشــگاه. چندى پيش خبر آمد كه معاونت 
امور فرهنگى وزارت ارشــاد با شركت پســت تفاهم نامه اى براى 
حمايت از نمايشــگاه مجازى كتاب امضا كرده اســت و در خبر 
برگزارى نشست امضاى اين تفاهم نامه آمده بود: «محسن جوادى با 
يادآورى نقش مهم پست در نمايشگاه هاى كتاب سال هاى گذشته، 
خواستار مشاركت بيشتر شــركت ملى پست در نمايشگاه مجازى 

كتاب در «سالجارى» شد.» 

درنهايت تاريخى كه مى شــد براساس اين خبر تخمين زد با خبرى 
تازه محقق شــد. روز چهارشــنبه (چهاردهم آبان ماه) اعالم شد كه 
نمايشــگاه مجازى كتاب در پايان آذرماه امســال برگزار مى شود اما 
شــرح فراخوان حكايت از اين داشــت كه هنوز هم انگار حمايتى 

متوجه ناشران ايرانى نيست!  
در اين شــرايط وقتى بار ديگر به سراغ ناشــران مى رويم عده اى از 
آنها كه پيش تر درباره نمايشــگاه مجازى كتاب با ايســنا گفت وگو 
كرده بودند، گمان مى كنند كه خواسته هاى شــان انگار منتشر نشده 
اســت؛ زيرا هنوز هم در همان ابهام 5  ماه پيش هستند و مى گويند 
كــه هنوز هم مثل همان موقع چيزى از آن رويداد نمى دانند! در اين 
ميان برخى هاى شان هم البته گمان مى كنند كه اصال نمايشگاه مجازى  
در كار نيســت و كتاب چنين رويدادى را تجربه نخواهد كرد و در 

تالش اند تا طور ديگرى گليم خود را از آب بيرون بكشند. 

گردشگرى ورزشى
 توسعه پايدار را رقم مى زند

 با توجه به اينكه ورزش شــامل ســفرهايى براى بــازى و رقابت در 
كشــورهاى مختلف اســت، بنابراين ورزش و گردشگرى به هم وابسته 

هستند و مكمل يكديگرند.
رويدادهاى معروف ورزشى، مانند بازى هاى المپيك يا مسابقات قهرمانى 
فوتبال، راگبى و هاكى از جاذبه هاى مؤثر در گردشــگرى هستند و سهم 

بسيار مثبتى در ايجاد تصويرى از گردشگرى كشور ميزبان دارند.
 گردشگرى ورزشى چيست؟

گردشــگرى ورزشى به مسافرتى اطالق مى شود كه در آن مسافران براى 
تماشاى مسابقه يا شــركت در رويداد ورزشى ســفر مى كنند. براساس 
اظهارات سازمان جهانى گردشگرى (UNWTO)، گردشگرى ورزشى، 
يكى از بخش هاى گردشگرى درحال رشد است و رشد گردشگران در اين 
بخش مربوط به  اين است كه يا عالقه مند به فعاليت هاى ورزشى هستند و 

يا هدف اصلى سفر آنان شركت در فعاليت هاى ورزشى است.
ازآنجاكه رويدادهاى ورزشى در انواع و اندازه هاى مختلف، گردشگران را 
به عنوان شركت كننده يا تماشاگر جذب مى كند، مقصد گردشگرى، مى تواند 
ويژگى هاى محلى را به اين رويدادها اضافه كند تا تجربيات محلى اصيل را 
ارائه دهد و نسبت به بقيه متفاوت باشد. برخى رويدادهاى ورزشى مانند 
بازى هاى المپيك و جام جهانى درصورت استفاده موفقيت آميز از برندهاى 
مقصد، توسعه زيرساخت ها و ساير مزاياى اقتصادى- اجتماعى، مى توانند 

كاتاليزورى براى توسعه گردشگرى باشند.
 گردشگرى ورزشى چه چيزى را به ارمغان مى آورد؟

گردشگرى مى تواند درصورت توسعه و مديريت مناسب، به ايجاد توسعه 
پايدار كمك كند. گردشگرى ورزشى، به عنوان بخشى از گردشگرى، براى 
دســتيابى به توسعه پايدار به روش متمايزى به توسعه گردشگرى كمك 
مى كند. قدرت نســبى گردشگرى ورزشــى در انجام فعاليت هاى بدنى، 
فرصت هاى تعامل و ظرفيت باالى توســعه است(رويدادهاى كوچك يا 

فعاليت هاى سبك مانند پياده روى).
گردشــگرى ورزشــى، عالوه بر منافع اقتصادى در فرصت هاى شغلى و 

درآمد و درآمد حاصل از هزينه بازديدكننده شامل موارد ذيل است:
 رقابت براى مقصد ميزبان

گردشگرى ورزشى مى تواند با گســترش پيشنهادها گردشگرى مقصد، 
جذابيت و رقابت در مقصد را افزايش دهد. اين موضوع به افزايش مدت 
اقامت بازديدكنندگان كمك مى كند. اگر گردشگرى ورزشى و رويدادهاى 
ورزشــى، هنگامى كه منطقه اى بازديد كمترى نسبت به مقصد دارد يا در 
فصول خارج از اوج سفر سازمان دهى شود، مى تواند به پراكندگى مكانى 

و زمانى گردشگرى كمك كند.
 تلفيق گردشگرى ورزشى با ساير منابع گردشگرى

گردشــگران ورزشــى در طول اقامت در مقصد تمايل دارند، جاذبه هاى 
ديگرى را نيز تجربه كنند. شركت كنندگان در يك رويداد ورزشى به ويژه 
مســابقات غيررقابتى از فرصت اين رويداد، براى كشف ساير جاذبه هاى 
گردشگرى مقصد اســتفاده مى كنند؛ بنابراين، مهم است كه گردشگرى 
ورزشى را با ساير منابع گردشگرى تركيب كرده و آنها را باهم ارائه دهيم 
تا به تفاوت هاى مقصد از ســاير مقاصــد كمك كند و به طور كلى منافع 

بيشترى را به همراه داشته باشد.
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■ حد    يث:
پيامبراكرم(ص):

 خداوند متعال دوست دارد كه هرگاه فردى از شما كارى مى كند آن را درست (بى عيب) 
انجام دهد .    

كنز العّمال : 9128

 انگيزه، روحيه بــاال و خودجوش بودن جوانان 
هنرمند مالير در حوزه سينما و عكاسى، رويدادها و 
اتفاقات مهمى را با وجود كمبود امكانات رقم زده و 
مسيرى روشن را پيش روِى انجمن سينماى جوانان 

اين شهر قرار داده است.
توليد حدود 40 فيلم از ســال 97 تاكنون و صدور 
بيش از 500 گواهينامه در زمينه عكاسى و فيلم سازى 
از جمله موفقيت هاى انجمن سينماى جوانان مالير 
است كه گام آنها را براى برداشتن هدف هاى بزرگ 

محكم تر كرده است.
هنرمنــدان ماليرى اين ظرفيــت و توانمندى خود 
را در جشــنواره منطقه اى آگر به نمايش گذاشتند، 
رويدادى ملى در يك فضاى عالى فرهنگى و هنرى 
كه ميزبان 11 استان و 250 هنرمند از سراسر كشور 
بودنــد، ميدان رقابتى خوبى را براى فيلم ســازان و 

عكاسان فراهم كرد.
انجمــن ســينماى جوانــان ماليــر پــس از ســال ها و 
در دوره جديــد، آمــوزش نســل آينــده فيلمســازان 
ــور  ــاتيد را به ط ــان و اس ــان، مربي ــينماى جوان س
ــتا از  ــن راس ــرار داد و در اي ــت ق جــدى در اولوي
ــى  ــالت عال ــه  و تحصي ــوان و داراى تجرب كادر ج
ــون  ــى همچ ــاتيدى در بخش هاي ــينما و اس در س
تدويــن، صــدا، فيلمنامــه، تصويــر و كارگردانــى را 
بــه بدنــه آموزشــى خــود اضافــه كــرده اســت كــه 
مى تــوان از هنرمندانــى همچــون صاحــب نوايــى، 
ســعيد حســين پور، مســعود حســينى، حســين 

هاشــمى و عبــاس ونايــى نــام بــرد.
به گفته رئيس انجمن سينماى جوانان مالير، آموزش 
و توليد فيلــم در اين شهرســتان فضايى كاربردى 
داشــته و مالير جزو شهرهايى است كه كالس هاى 

فيلم سازى را در هر دوره برگزار كرده است.
 ماليــر موفق در برگــزارى كالس هاى 

فيلم سازى
به گزارش ايرنا، اميــد وفايى با بيان اينكه برگزارى 
دوره اى كالس هاى آموزشــى در حيطه ســينما و 

عكاسى از بيشترين بازدهى برخوردار است، اظهار 
كرد: در بخــش توليد، فيلم هاى آموزشــى و پايان 
دوره، از ســال 96 تاكنــون براى حــدود 30 فيلم 
آموزشى گواه نامه صادر شــده كه اين توليد نسبت 

به ادوار گذشته رقم قابل توجهى است.
رئيــس انجمن ســينماى جوانــان ماليــر افزود: 
درحال حاضــر7 فيلــم بــا عنوان هاى «شــكار» به 
كارگردانــى «على تركزبــان»، «راننده تاكســى» به 
كارگردانى «مصطفى تشكرى» و «كاهوى پالسيده» 
بــه كارگردانى «مســعود حســينى» ، «هيچ كس» به 
كارگردانى «على جاللى» و «گورستان» به كارگردانى 
«مهران بيات» توليد شــده و مابقى نيز درحال توليد 

است.
وى گفت: در بخش توليــد در 3 حوزه فيلم اولى، 
نيمه حرفه اى و حرفه اى نيز اتفاق خوبى رقم خورد 
و با جذب اعتبارى حدود 30 ميليون تومان براى 8 

فيلم، پيشتاز بوديم.
وفايى بيان كــرد: در بخش نيمه حرفه اى نيز انجمن 
ســينماى جوانان مالير با توجه به شيوع كرونا، با 3 
فيلم در همايش ملى كرونــا جزو 40 فيلم منتخب 

بود.
وى گفــت: 2 فيلــم داســتانى «كرونــا و بيمارى 
كوويد-19» به نويســندگى و كارگردانى «مصطفى 
تشــكرى» و «يك لبخند بيشــتر» بــه كارگردانى 
«محمدجــواد چهاردولــى» در اين جشــنواره ملى 

شركت داشتند. 
 3 فيلم از مالير

 جزو فيلمهاى منتخب همايش ملى كرونا
رئيــس انجمن ســينماى جوانــان ماليــر افزود: 
همچنيــن 3 فيلم «قاتليــن پيرزن» بــه كارگردانى 
«ســعيد حســين پور»، «روســپيد» به نويسندگى و 
كارگردانى «پيمان هاشــمى» و «سمفونى نهنگ ها» 
به كارگردانى «عليرضا بيات» در بخش نيمه حرفه اى 
و فيلم «ســرباز» به نويسندگى و كارگردانى «عباس 

روزبهانى» در بخش حرفه اى شركت كردند.

وفايى يادآور شد: با تأييد اين 4 فيلم اعتبارى حدود 
55 ميليون تومان جذب خواهد شد كه اعتبار انجمن 
ســينماى جوانان مالير در اين بخش در مجموع به 

85 ميليون تومان مى رسد.
وى گفــت: هم اكنــون ده فيلم رســيده در انجمن 
سينماى جوانان مالير در دست بررسى است كه اگر 
تأييد شــوند، مى توان براى آنها اعتبار جديد درنظر 
گرفت كه صد درصد به اعتبارات مالى توليد انجمن 

اضافه خواهد شد.
رئيس انجمن سينماى جوانان مالير بيان كرد: تالش 
ما برآن اســت تا مراحل فيلم ســازى را كارشناسانه 
و براساس اســتانداردهاى تعريف شده فيلم كوتاه 
انجام دهيم و در اين مسير سعى كرديم از هنرمندان 
خوش ذوق و خالق فيلم ســاز ماليــرى هم از نظر 

مالى، تجهيزات و صدور مجوز حمايت كنيم.
 حامى هنرمندان فيلم سازى 

و عكاسى هستيم
وفايــى مشــاركت در توليــد فيلم هــا را از ديگر 
برنامه هاى حمايتى اين انجمن از هنرمندان برشمرد 
و افزود: در اين راســتا 3 فيلم به صورت مشاركتى 

توليد شده است.
وى تأكيد كرد: مالير از نظر توليد فيلم كوتاه شرايط 
خوبــى در اســتان دارد و در صدد هســتيم از نظر 
تنوع موضوعى از فيلم هايى با موضوع هاى مدافعان 
حرم، دفاع مقدس، بخش سالمت و ويروس كرونا، 

حمايت و پشتيبانى كنيم.
وفايى در همين راســتا از همه فيلم ســازان استان 
همدان خواست: با ارائه فيلمنامه در اين موضوعات 
از حمايت انجمن سينماى جوانان برخوردار شوند.

برگــزارى كارگاه نقد فيلم تحت كانون فيلم ســبز 
روزهاى سه شــنبه هر هفته با هــدف معرفى و نقد 
آثار فيلم سازان بزرگ و نمايش فيلم كوتاه، برگزارى 
كارگاه عكس كانون عكاسان مالير روزهاى دوشنبه 
هر هفته به منظور نقد و بررســى عكس هاى گرفته 
شــده عكاســان ماليرى و برگزارى كارگاه ققنوس 
روزهاى چهارشــنبه هــر هفته با موضــوع كارگاه 
فيلم نامه نويســى از ديگر برنامه هاى انجمن سينماى 

جوانان مالير است كه وفايى به آنها اشاره كرد.
 جشنواره آِگر

 برگ زرين انجمن سينماى جوانان مالير
وى با اشــاره به برگزارى تورهاى ماهانه عكاســى 
يادآور شــد: تاكنون بيش از يكصد تور عكاســى 
در حوزه اســتان همدان صورت گرفته و عكاسانى 
همچون ميثم عبدلى، انســيه قاسمى، اكبر احمدى، 
الهام پارسايگانه، رها احمدى و پدرام شبيرى موفق 
شــده اند در جشنواره هاى مختلف ملى و بين المللى 

جوايزى كسب كنند.
رئيــس انجمن ســينماى جوانان ماليــر برگزارى 
جشــنواره منطقه اى آگر با حضور 11 استان و 250 
هنرمند در اين شهرســتان را يكــى از اتفاقات مهم 

در عرصه فرهنگى و هنرى مالير دانســت و گفت: 
برگزارى اين جشــنواره و گردهمايى فيلم ســازانو 
تبادل نگاه و انديشه و همچنين برگزارى دوره هاى 
آموزشى تخصصى، توانســت آينده خوبى را براى 
انجمن ســينماى جوانان مالير رقم بزند كه در نوع 

خود مثال زدنى است.
 كمبود تجهيزات

 مانع پيش روى فيلم سازان و عكاسان ماليرى
رئيس انجمن سينماى جوانان مالير كمبود تجهيزات 
را عمده ترين مشــكل پيش روى انجمن برشمرد و 
بيــان كرد: با وجود تمامى ظرفيت ها، توانمندى ها و 
اســتعدادهاى فراوان در مالير، اما انجمن سينماى 
جوانان اين شهرســتان از نظر تجهيــزات در تنگنا 
است و عكاسان و فيلم سازان از ابزار يكديگر براى 
توليد فيلم اســتفاده مى كنند و اگر روحيه همدلى و 

همكارى نبود، هيچ فيلمى توليد نمى شد.
وفايــى گفت: حدود 150 ميليون تومان براى خريد 
تجهيزات مورد نياز و به روز انجمن سينماى جوانان 

مالير برآورد شده است.
وى پيشــنهاد كرد: مســئوالن و خيرانى كه توانايى 
دارند، بودجه اى را براى تجهيز ابزار فنى ســاخت 
و توليــد فيلم و عكس در اختيار انجمن ســينماى 
جوانان مالير قرار دهند تا هنرمندان اين شهرســتان 
بتوانند با روحيه و آرامش بيشــترى به فعاليت خود 

ادامه دهند.

روزهاى روشن پيش روِى 
انجمن سينماى جوانان مالير 

تلفيق هنر و گردشگرى با اجراى نمادين استاد ساكت در عليصدر 
در غار آهكى عليصدر هيچ موجود زنده اى نيست

شهردار مريانج:
مرمت عمارت «گلستان» خوب پيش مى رود

 مرمت عمارت بناى قديمى «گلستان» از تيرماه سال گذشته آغاز شده 
و در اين مدت روند كار مطلوب بوده است.

شــهردار مريانج با عنوان اين مطلب گفت: عمارت قديمى «گلستان» در 
شــهر مريانج با هدف حفاظت از بناهاى تاريخى، ارزشــمند و معمارى 
هنرمندانه، توســط شهردارى تملك شده اســت. محسن معصوم عليزاده 
در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: درنهايت مرمــت اين بناى قديمى با 
مساعدت اعضاى شوراى اسالمى شهر مريانج در بودجه عمرانى سال هاى 
98 و 99 داخلى شهردارى مريانج صاحب رديف شده و عمليات اجرايى 

آن سريع آغاز شد.
شهردار مريانج بيان كرد: اين خانه تاريخى در دهه گذشته خالى از سكنه 
بوده و در اين مدت دچار تخريب جزئى شــده كه نياز به مرمت اساسى 
داشــت و درنهايت با هماهنگى اداره كل ميراث فرهنگى استان يك تيم 
از مرمــت كاران زبده ميراث فرهنگى مرمت اين بنا را آغاز كردند. وى با 
اشاره محوطه سازى حياط اين خانه تاريخى، افزود: در سالجارى بيشترين 
تمركز ما در اين پروژه  فضاسازى محوطه حياط اين بنا بود و خوشبختانه 
توانســتيم قســمت هاى ديگرى از اين حياط كه در اختيار مالكان ديگر 
بود را نيز تملك كنيم تا بدون هيچ مشــكلى عمليــات عمرانى خود را 

پيش ببريم.
معصوم عليزاده گفت: محوطه ســازى تا به امروز با پيشرفت 60 درصدى 
همراه بوده و سعى ما بر اين است كه مرمت كامل بنا و محوطه سازى اين 
خانه تاريخى، در سال مالى 1400 به پايان برسد. وى با اشاره به قدمت و 
نوع معمارى اين خانه تاريخى بيان كرد: اين خانه قديمى با قدمت بيش 
از 110 سال پيش و مربوط به پايان قاجاريه است كه با معمارى خاص 5 

درى در 2 طبقه به متراژ 370 مترمربع زيربنا ساخته شده است.


