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اين سياست، دينى نيست
 1- آنچه اين روزها در دنياى سياســت 
ايران مى گذرد، بــا آنچه در ابتداى انقالب 
از سياســت تعريف و ترســيم شد، بسيار 
فاصله دارد.در واقع با مشاهده اين وضعيت 
مى تــوان گفــت، هنوز تا همه گير شــدن 

فرهنگ سياست دينى و...
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مردم محل گاليه مند از بى توجهى 
به هويت و قدمت محله شان

اِلمـان
«كوى جوالن» 

به جاى
«نظربيگ» 

 يك سالى است كه حفاظت 
از بافت تاريخى از يكســو و 
اعطــاى مجوز ساخت وســاز 
از ســوى ديگــر مســأله بين 
فرهنگى  ميراث  و  شــهردارى 

استان است.
در اين مدت صاحبان خانه هايى 
در بافت تاريخى نگران كسب 
منافع خود در ارتفاع سازى بوده 
و دوســتداران ميراث فرهنگى 
نيــز نگــران تخريــب بافت 

تاريخى.
27 مهرماه ســالجارى دادستان 
همدان در نامــه اى به مديركل 
ميراث فرهنگى اســتان همدان 
ميراث  ضوابط  تعيين  خواستار 

فرهنگــى بافت تاريخى همدان شــد و 
براى آن يك ماه زمان تعيين كرد. در اين 
مدت خبرها حاكى از آن بود كه وزارت 
اين  نهايى كردن  درحال  فرهنگى  ميراث 
ضوابط و ابالغ آن به استاندارى همدان 

بوده است.
ايــن نامــه 29 آبان مــاه ســالجارى به 
اســتاندارى ابــالغ و در تاريخ 2 آذر از 
همدان  شــهردارى  به  استاندارى  سوى 
نيز ارسال شده است.اما گويا شهردارى 
همدان همچنان برآن شــد تا تصميم ها 
و صدور مجوز ساخت وســاز در بافت 
تاريخى را براساس طرح تفصيلى اتخاذ 
كند كه اين فرايند مى تواند به حفظ بافت 

تاريخى آسيب وارد كند.
اين درحالى اســت كه معاونت حقوقى 
وزارت ميــراث فرهنگــى در نامــه اى 
رســمى به فرماندار همــدان اعالم كرد 
كه مصوبه صــدور مجوز تخريب بافت 
تاريخى همدان توســط شــوراى شهر 
غيرقانونى است. در آخرين اظهارنظرات 
نيز سيدمســعود عسگريان پيش از ظهر 
يكشــنبه گذشــته در پنجاه وهشــتمين 
جلســه صحن شوراى شــهر همدان به 
مصوبه شــوراى شــهر دربــاره صدور 
پروانه ســاختمانى اشــاره و اظهار كرد: 
خطاب  همدان  دادســتان  نامه  براساس 
به رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى مقرر شد در محدوده بافت 
تاريخى، به استثناى بناهاى واجد ارزش 
و تاريخى، شــهردارى نيازى به استعالم 
جهــت صدور پروانه ســاختمانى براى 

ساير بناها ندارد.

وى افزودد: با توجــه به اينكه همراهى 
و همكارى مردم با مديريت شــهرى در 
چارچوب قانون و مقررات مشكالت آنها 
را حل مى كند، در اين راستا شوراى شهر 
همدان براساس نامه دادستان به شهردار 
اعالم كرده كه طبق نامــه اقدام كند. اما 
روزگذشــته 3 آذرماه مديــركل ميراث 
فرهنگــى همدان در جمــع خبرنگاران 
خبر داد: ضوابط مصوب وزارت ميراث 
فرهنگى بــراى بافت تاريخى همدان به 

استاندار ابالغ شد.
ضوابط حفاظتى بافت تاريخى 

همدان به شهردار ارسال شد
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى اســتان همدان گفت: نامه 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى يكم آذرماه سالجارى به 

شهردار همدان ارسال شده است.
على مالميــر افزود: براســاس اين نامه 
مصــوب 28 آبان  مــاه 99 و طــى نامه  
ارســالى كه بــه تاريــخ 29 آبان ماه به 
استاندار و دستگاه هاى مختلف از جمله 
اداره كل ميراث فرهنگى استان ابالغ شد، 
آمده اســت، ضوابــط حفاظتى عمومى 
بافت فرهنگى، تاريخى شــهر همدان به 

تصويب اعضا رسيده است.
وى توضيــح داد: بافت تاريخى شــهر 
همدان در سال 1388 توسط رئيس وقت 
سازمان ميراث فرهنگى به وزارت كشور 
ابالغ شــد، در آن زمــان بافت تاريخى 
ابالغ شــده شــامل رينگ نخست شهر 
مى شد، در سال 94 محدوده بافت 168
شــهر در كل كشور توسط شوراى عالى 

معمارى، شهرســازى تدقيق و ابالغ شد 
كه 4 شهر در استان همدان هستند.

مالمير با اشــاره به اينكه بافت شهرهاى 
همدان، مالير، نهاوند و تويسركان جزو 
بافت هاى تاريخى اشــاره شــده است، 
مطــرح كرد: در محدوده اى كه توســط 
شــوراى عالــى معمارى، شهرســازى 
ابالغ شــد، عمال محدوده شهر همدان 
ســال 1335 به عنوان مبنا قرار مى گيرد 
و به عبارتى رينــگ دوم هم به محدوده 

بافت اضافه مى شود.
و  قانــون  براســاس  داد:  ادامــه  وى 
ضوابــط ميراث فرهنگــى مانند ماده 3

آئين نامه اجرايى قانون اساســنامه اشاره 
مى شود شــهردارى براى انجام هر گونه 
ساخت وســاز يا صدور مجوز در حرائم 
محدوده ها، محوطه ها و آثار تاريخى بايد 

نظر ميراث فرهنگى را استعالم كند.
مالميــر افزود: همچنين بنــد 10، 11 و 
12 قانون اساســنامه، مــاده 102 قانون 
شــهردارى ها و... نيز تأكيد بر اين دارند 
كه شهردارى پيش از صدور مجوز بايد 
از اداره كل ميراث فرهنگى استعالم كند.
وى بيــان كــرد: در ســال 89 ضوابط 
حفاظــت عمومــى از بافت ها توســط 
ســازمان ميراث فرهنگى كشــور ابالغ 
شــد و ما نيز مانند همه شهرستان هاى 
داراى بافــت ضرورى ديديم كه ضوابط 
اختصاصى و ويژه را متناسب با شرايط 
آن تهيه كنيم و ماده 3 قانونى كه ســال 
گذشته در مجلس مصوب شد هم بر اين 

موضوع تأكيد دارد.
مالمير با اشاره به اينكه ضوابط حفاظتى 

بر حفاظــت تأكيــد دارد و طرح 
تفصيلى بــر احياى بافت اســت، 
گفت: اين قضيه نيازمند مشــاركت 
دســتگاه هاى ديگــر اســت،  ماده 
3 قانون ياد شــده تأكيــد مى كند 
ســازمان راه و شهرسازى، سازمان 
ميــراث  ســازمان  شــهردارى ها، 
فرهنگى و بنياد مسكن با همكارى 
هم پيشــنهاد و طرحى براى احيا و 

حفاطت آماده كنند.
وى با بيان اينكه احياى بافت نيازمند 
ذى ربط  دستگاه هاى  همه  همكارى 
اســت، مطرح كرد: در اين راســتا 
مكاتبه و پيگيرى هايى با وزارتخانه 
ذى ربــط انجــام شــد، ضوابــط 
اختصاصــى بافت همدان از ســال 
92 كليد خورد و تهيه شــد و براساس 
مصوبات شــوراى فرهنگى مبناى عمل 

قرار گرفته بود.
مالمير ادامه داد: پيشنهاداتى را شهردارى 
و برخى دســتگاه ها داشــتند و ميراث 
فرهنگى نيــز پيشــنهاد داد كه ضوابط 
موجود اصالحاتــى را به ويژه در رينگ 
دوم داشته باشــد كه به سازمان ميراث 

فرهنگى كشور ارسال شد.
وى با اشــاره به نامه ابالغى دادستان به 
شهردارى و ميراث فرهنگى در تاريخ 27
مهرماه سالجارى، گفت: در اين نامه آمده 
بود كه اداره كل ميــراث فرهنگى ظرف 
يك ماه ضوابط مربوط به بافت تاريخى، 
فرهنگى شــهر همدان را به شــهردارى 

ابالغ كند.
مالميــر افزود: اين موضــوع به وزارت 
ميــراث فرهنگــى منعكــس و آخرين 
ويرايش پيشــنهاد اصالحى در نامه ياد 
شده به استان ابالغ شــد همچنين روز 
گذشته نامه اى از شهردار همدان مبنى بر 
ابالغ نشدن ضوابط به اين دستگاه داشتيم 
كه در پاســخ ابالغيــه ضوابط مصوب 
ابالغى و تصوير ابالغيــه وزارتخانه به 

شهردار ارسال شد.
گفتنى اســت، طبق ايــن نامه نظارت 
به  حريم  در  ساخت وســازها  همه  بر 
مى باشد  شهرسازى  و  راه  اداره  عهده 
مســأله  اين  به  تاكنون  متأســفانه  كه 
ورود پيــدا نكرده اســت و همچنين 
الزم االجــرا بودن ايــن مصوبه مورد 
تأكيــد فرهاد فرزانه معــاون عمرانى 

است. استاندارى 

 براى حفظ بافت تاريخى همدان 

ضوابط مصوب وزارت ميراث فرهنگى به استاندار ابالغ شد

 شهردارى منطقه يك ناجى پروژه هاى نيمه تمام
■ 80 ميليارد ريال از اعتبارات شهردارى منطقه يك به پروژه ميدان مركزى اختصاص يافت

بسيج بهترين بستر 
براى تبديل تهديدها 

به فرصت  است

مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى:

روزبازارها و شب بازار بوعلى
 به مدت 2 هفته تعطيل شد
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اين سياست، دينى نيست
 1- آنچه اين روزها در دنياى سياســت ايران مى گذرد، با آنچه در 

ابتداى انقالب از سياست تعريف و ترسيم شد، بسيار فاصله دارد.
در واقع با مشاهده اين وضعيت مى توان گفت، هنوز تا همه گير شدن 
فرهنگ سياســت دينى و اخالقى در بين فعاالن سياسى و مسئوالن، 
فاصله بسيار است و آنچه مشــاهده مى شود، سياست عرفى و همان 

سياست مبتنى بر قدرت و دسترسى به قدرت به هر شكل است.
2- سياست دينى در برابر سياست عرفى است و مشهورترين شاخصه 
آن، جمله مشــهور شهيد مدرس اســت كه سياست ما عين ديانت ما 

است.
اما امروز در عمل برخى فعاالن سياســى كــه از قضا ادعاى مبارزه با 
غرب گرايى و فرهنگ غرب را دارند، مطابقت سياست با ديانت ديده 

نمى شود.
3- اوج گسترش اين فرهنگ مخالف فرهنگ دينى سياسى را مى توان 

در تخريب و طعنه زنى مسئوالن و جريان ها عليه هم، مشاهده كرد.
 اين روند چنان گســترش يافته اســت كه مردم هر روز شاهد تقابل 
تمام عيار برخى مســئوالن از تريبون ها هســتند و از حل مشكل خود 

توسط اين مسئوالن هر روز نااميدتر مى شوند.
4- قرار بود همه مســئوالن فارغ از ديدگاه و نگاه سياسى با اتحاد و 

وحدت ملى مشكالت كشور را حل كنند.
امــا امروز از اين وحدت خبرى نيســت و به راحتى مى توان تقابل و 
استفاده از ادبيات توهين آميز و غيردينى را در اين تقابل ها مشاهده كرد.
5- متأسفانه اين تقابل كه از آن برداشتى به جز جنگ قدرت نمى توان 
استنباط كرد، از فعاالن و مسئوالن عادى فراتر رفته و سران قوا و ديگر 

مسئوالن رده باالى نظام را هم درگير خود كرده است.
اين نوع تقابل در شرايطى كه مردم انتظار وحدت دارند تا اين شرايط 
ويــژه اقتصادى را به خوبى با وحدت و تدبير مســئوالن بلندپايه طى 
كنند، دليل دلســردى بيشتر مردم شــده و اميد به بهبود اوضاع كشور 

را كمتر كرده است.
6- روشــن اســت جنگ قدرت براى خدمت به مردم نيست و دليل 
بسيارى از فســادهايى كه اين روزها كشف مى شود، ريشه در جنگ 
قدرت در گذشته و استفاده از شيوه هاى تخريب و تخطئه براى رسيدن 
به قدرت و دســت زدن به فساد براى جبران هزينه هاى انجام شده در 

راه رسيدن به قدرت دارد.
پس ادامه اين روند پس از 41 ســال از پيروزى انقالب و گسترش آن 
به سران و مســئوالن نظام، نشانه خوبى براى شاخص سياست دينى 
نيست و معنى آن گسترش سياســت عرفى و سكوالريسم است هر 

چند فعاالن سياسى نادانسته و ناخواسته درگير اين فضا شده باشند.
7- گام دوم انقالب را نمى توان محكم برداشــت مگر آنكه به اصول 
انقالب در عرصه سياســت توجه جدى شود و همه فعاالن اين فضا 
در راستاى گســترش سياست اخالقى و دين  محور كه در آن تقابل و 
جنــگ قدرت جايى ندارد و پيش از هــر حرف و حركتى جنبه هاى 
دينى و اخالقى آن ســنجيده مى شود و رقيب دشمن فرض نمى شود، 
عمل كنند وگرنه گســترش اين سياســت مخالف آموزه هاى دينى به 
حوزه هاى ديگر نيز گســترش يافته و با ترويج بى اعتمادى در جامعه، 

شرايط سختى را براى مردم و جامعه رقم خواهد زد.

 كادردرمان همچنان در انتظار تحقق وعده ها
  با وجود تمام فشــارهاى جســمى و روانى كه در ايام شــيوع كرونا بر ما وارد شده، 

انتظارات كادردرمان به ويژه گروه پرستارى برآورده نشده است.
سوپروايزر بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند گفت: از اسفندماه كه كرونا وارد كشور شده، 
مبلغ كارانه ها كاهش پيدا كرده زيرا كارانه براساس درآمد اختصاصى بيمارستان ها توزيع 
مى شود و با شيوع كرونا بســيارى از عمل هاى سرپايى صورت  نمى گيرد و بيمارستان ها 

فقط درگير بيماران مبتال به كرونا هستند.
به گزارش ايسنا، حســام حيدرى با بيان اينكه قرار بود دولت به بيمارستان ها كمك كند 
اما هيچ كمكى به بيمارســتان ها نشده و حتى معوقات پرستاران را هم پرداخت نكرده اند، 

مطرح كرد: هر پرستار بين 4 تا 6 ماه معوقات طلب دارد و هر روز در رسانه ها از پرداخت 
معوقات صحبت مى شود اما چنين چيزى وجود ندارد.

اين پرســتار بيان كرد: در رســانه ها از پرداخت حق ويژه كرونا براى پرستاران صحبت 
مى شــود و مردم فكر مى كنند ما مبلغ زيادى دريافت مى كنيم اما من كه سرپرستار بخش 
بيماران كرونايى با شــيفت زياد بوده ام، مبلغى حــدود 200 تا 300 هزار تومان حق ويژه 

كرونا دريافت كرده ام.
حيدرى با تأكيد بر اينكه مهم ترين مطالبه گروه پرســتارى، بحث فوق العاده ويژه اســت، 
توضيح داد: قرار بود اين مبلغ در مهرماه پرداخت شود، پس از آن به آذرماه موكول شد و 

اكنون هم مى گويند از دى ماه پرداخت خواهيم كرد.
وى بــا بيان اينكه خيلــى از ادارات فوق العاده ويژه كرونا را دريافت كردند و اگر به كادر 

درمان هم تزريق شود خيلى خوب است، خاطرنشان كرد: مواجهه با بيماران مبتال به كرونا 
خطرات، اســترس ها و ابعاد روانى زيادى دارد، به طورى كه افزون بر 80 درصد همكارانم 

به كرونا مبتال شدند.
سوپروايزر بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند يادآور شد: روزانه چندين نفر از همكاران ما 
به كرونا مبتال مى شود و به مرخصى استعالجى مى روند و بايد شيفت اين عزيزان پر شود، 

بنابراين تعداد شيفت بقيه هم افزايش پيدا مى كند.
وى با اشــاره به اينكه در بحث كمبود پرستار، نيروهاى 89 روزه جذب شدند كه كمك 
خوبى بود اما سرنوشــت آنها هم نامعلوم اســت، اظهار كرد: پرستاران با تمام وجود در 
بخش هاى كرونا فعاليت مى كنند و فشــار زيادى را متحمل مى شــوند، از طرفى استرس 

مواجهه با خانواده هم براى ما وجود دارد.

 شهردارى منطقه يك 
ناجى پروژه هاى نيمه تمام

ارجاع معتادان به مراكز درمانى با زخم باز 
 معتادان متجاهــر داراى زخم باز به بيمارســتان ها و درمانگاه هاى 

دانشگاهى ارجاع مى شوند و خدمات دريافت مى كنند.
مديركل بهزيستى همدان با اشاره به فعاليت مركزى از سوى بهزيستى و 
مؤسسات مردم نهاد براى ارائه خدمات جهت زخم باز معتادان متجاهر، 
گفت: معتادان متجاهر داراى زخم باز بايد ابتدا از مراكز درمانى خدمت 
مى گرفتند و تعدادى از آنها پــس از دريافت خدمات درمانى، پيش از 
رفتن به مراكز ماده 16 نياز به خدمات ويژه داشــتند. مهدى دينارى به 
همدان پيام خبر داد: هماهنگى هايى براى درمان معتادان متجاهر داراى 
زخم باز انجام شده اما الزم است هماهنگى هاى بيشترى صورت گيرد. 
وى افزود: اگر كســى از معتادان متجاهر الزم باشــد به بيمارستان ها و 
درمانگاه هاى دانشــگاهى ارجاع شــوند، اين ارجاع صورت مى گيرد و 
معتادان آنجا خدمات مى گيرند اما به هر حال الزم هست كه كمك هاى 
بيشترى نيز به عمل بيايد اما تاكنون خوشبختانه هماهنگى ها خوب بوده 

و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز از اين خدمات حمايت كرده است.

طالب همدانى آماده خدمت رسانى 
در بيمارستان ها هستند

 با شــيوع ويروس منحوس كرونا بارها در ستاد استانى و جلسات 
مختلف، آمادگى طالب و نيروهاى جهادى براى حضور در بيمارستان ها 

و عرصه هاى مختلف اعالم شده است.
به گزارش تســنيم، جلسه شوراى تبليغ استان با حضور اعضا اصلى و 
ابراهيم جليلى معاون درمان اســتان با دستور كار بررسى نحوه حضور 
طالب جهادى در بيمارستان هاى استان و چگونگى فعاليت آنها تشكيل 

شد.
نماينده ولى فقه و امام جمعه همدان در اين جلســه با تأكيد بر اهميت 
روحيه دهى در بين بيماران اظهار كرد: در برخى از نظريه هايى كه درباره 
نحوه درمان بيمارى ها مطرح شده، اين طور بيان شده كه حتى برخى از 
بيمارى هاى صعب العالج از طريق تلقين و روحيه دهى به بيمار درمان 
شده اســت و اين موضوع گواه نقش و اهميت روحيه در روند درمان 

بيمار است.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با گراميداشت ياد شهداى 
مدافع ســالمت استان و قدردانى از اقدامات كادر درمان، مطرح كرد: با 
شــيوع اين ويروس منحوس بارها در ستاد استانى و جلسات مختلف، 
آمادگى طــالب و نيروهاى جهادى براى حضور در بيمارســتان ها و 
عرصه هــاى مختلف را اعالم كرده ام و اين آمادگــى امروز نيز در بين 

طالب به خوبى وجود دارد.
نماينده ولى فقيه در استان همدان افزود: در روزهاى نخست ميدان مبارزه 
با اين ويروس، بسيارى از گروه ها و نهادها حضورى جدى داشتند كه با 
گذشت زمان، آرام آرام اين حضور كم تر شد، اما كادر درمانى ما در تمام 
اين مدت با تمام قدرت و توان حضور داشته و دارند و در اينجا است 

كه مجاهدت هاى آنان مشخص مى شود.
آيت ا... سيدمصطفى موسوى اصفهانى نيز حضور طالب در بيمارستان ها 
و خدمت به مردم را فرصتى مغتنم براى طالب دانســت و اظهار كرد: 
همان گونه كه حضور روحانيت در دوران 8 ســال دفاع مقدس داراى 
اثرات فراوانى بود، حضور طالب در عرصه مقابله با كرونا نيز مى تواند 

بسيار مؤثر باشد.
وى با بيان اينكه حضور در جبهه و خط مقدم نبرد، جزو وظايف طالب 
نبود، مطرح كرد: بزرگانى چون آيت ا... مدنى(ره)، آيت ا... فاضليان(ره) 
و ديگر بزرگان به همراه بســيارى از طالب در كنار ارتش و ســپاه در 
جبهه هاى نبرد حق عليه باطل حاضر شــدند و توانستند با شركت در 
جمع رزمندگان و روحيه دهى به آنان، زمينه ساز حركت عموم مردم به 

سمت جبهه ها باشند.
نماينده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه مشاهده 
حضور طالب در بيمارستان ها، همراهى بيشتر جامعه با كادر درمان را 
به همراه خواهد داشت، گفت: امكان دارد اين حضور مدت زيادى طول 
بكشد، بنابراين به جهت تداوم حضور طالب در ميدان مقابله با كرونا، 
بهتر است برنامه ريزى ها به گونه اى صورت گيرد كه براى نفرات خستگى 

ايجاد نشود و اين راه ادامه دار باشد.
وى با اشــاره به نقشه هاى دشــمن براى ايجاد شكاف بين روحانيت 
و مردم، عنــوان كرد: همراهى و همگامى مــردم و جامعه با طالب و 
روحانيون در سال هاى گذشته، اجازه موفقيت به دشمنان را نداده و هر 

بار آنها را با شكست مواجه كرده است.
در اين جلسه حجت االســالم مهدى ارتقايى معاون تبليغ حوزه استان 
نيز گزارشــى جامع از نحوه گروه بندى ها و وظايف هر يك از افراد در 
قرارگاه جهادى طالب ارائه كرد و سپس از مسئوالن كارگروه ها خواست 

تا به دغدغه ها و مشكالت خود در اين زمينه بپردازند.
معاون درمان استان نيز با قدردانى از اعالم آمادگى طالب براى حضور 
در بيمارســتان و كمك به كادر درمانى، اظهار كرد: در روند درمانى و 
پيك هاى گذشته شــيوع اين ويروس، نياز چندانى به كمك و حضور 
نيروهاى داوطلب در بيمارستان ها نبود اما شرايط در پيك سوم متفاوت 

از دوره هاى گذشته است.

1- مســئوالن و مديران نظام ممنوع الخروج مى شوند. گويا طرحى 
در مجلس تهيه شــده تا خروج مسئوالن و مديران نظام پس از پايان 
مسئوليت از كشور تا سپرى شدن مراحل قانونى ممنوع شود. گفتنى 
است اين طرح يك فوريتى اســت و درصورت تصويب از متوارى 
شدن مسئوالن داراى تخلف پس از پايان مسئوليت پيشگيرى خواهد 

كرد.
2-محمد غرضى اعالم كرده كه در انتخابات رياست جمهورى 1400

نيز ثبت نام مى كند و نامزد مى شود. گويا او وعده داده است اگر رئيس 
جمهور شود دالر گران نخواهد شد. گفتنى است غرضى در انتخابات 

96 هم ثبت نام كرد اما نتوانست از سد شوراى نگهبان عبور كند.
3- برخى از كســبه كه با تعطيلى مواجه شــده اند به فكر تغيير شغل 
هستند. گويا سوپر ماركت گزينه نخســت اين دسته از كسبه ها براى 
تغيير شغل است. گفتنى است باز بودن سوپرماركت ها در تمامى ايام و 

در روزهاى محدوديت كرونايى دليل توجه به اين شغل است.
4- نوبت كمياب شدن هويج در بازار شده است. گويا به دليل افزايش 
شيوع ويروس كرونا تقاضا براى خريد هويج افزايش يافته و صادرات 
اين كاال به كشــور عراق هم رونق گرفته اســت. گفتنى است قيمت 

هويج پس از كميابى 2 برابر شده است.
5- واردات 400 كانتينر لوازم خانگى يك برند مشــكوك، نوع تأمين 
ارز 4 هزار و 200 تومانى اين واردات را زير ســؤال برده است. گويا 
با آنكه واردات لوازم خانگى ممنوع اســت، اين واردات به ارزش 12
ميليون يورو انجام شده است. گفتنى است با ايجاد حساسيت ها قرار 
شده كاالها به صورت فورى مرجوع شود تا توسط دولت ضبط نشوند.

■ سايت موزه ميدان مركزى
■ پوشش سقف ميانى تاالر قرآن

■ بوستان فرامنطقه اى واليت
■ بازگشايى بلوار شهيد فهميده

■ بلوار ارم
 مواردى كه در باال به آنها اشــاره شد برخى 
از پروژه هاى نيمه تمام شــهر همدان اســت. 
اينكــه شــهردارى همدان در ســال هاى اخير 
وظايفى فراتر از آسفالت كردن و انجام خدمات 
روزمره خدمات شهرى را برعهده گرفته است، 
جاى بســى خوشحالى است اما تعيين تكليف 
پروژه هاى نيمه كاره يكى از درخواست هاى مهم 
شهروندان همدانى بود. يكى از بزرگ ترين اين 
پروژه ها، پروژه ساخت سايت موزه ميدان بود 
كه از اهميت زيادى براى شــهروندان همدانى 
برخــوردار بود، همچنين مى تــوان به تكميل 
نشدن تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى نيز 
اشاره كرد كه پس از 4 سال از افتتاح رسمى آن 
هنوز پوشش سقف آن تعيين تكليف نشده بود. 
از ديگر پروژه هاى نيمه كاره مى توان به ساخت 
بوستان واليت، بازگشــايى نشدن بلوار شهيد 

فهميده و ترافيك بلوار ارم نيز اشاره كرد.
شهردارى منطقه يك در يك سال و نيم اخير در 
نقش ناجى اين پروژه ها ظاهر شــده و با ســر 
و ســامان دادن به آنها موجب شده تا عمليات 
عمرانى اين پروژه ها از سر گرفته شود و شاهد 
افتتاح آنها در آينده اى نزديك باشيم، از مسعود 
دهبانى صابر مدير منطقه يك درباره اين پروژه ها 

پرسيده ايم كه در ادامه مى آيد:
دهبانى صابر با اشاره به اينكه در تابستان موضوع 
ساخت اين سايت موزه به شهردارى منطقه يك 
واگذار شد، گفت: طرح ها و برآوردهاى الزم كه 
بــراى اجرايى كردن اين پروژه نياز بود، همگى 
به سرعت تهيه و تنظيم شــدند و خوشبختانه 
در مدت كوتاهى توانستيم با برگزارى مناقصه 
پيمانكار اين پروژه را جذب كنيم. پس از 3 سال 
از زمانى كه قرار بود ميــدان مركزى تبديل به 
سايت موزه شود و صداى بسيارى از شهروندان 
همدانى درآمده بود، حال عمليات اجرايى اين 

سايت موزه آغاز شده است.
وى ادامه داد: مبلغ 80 ميليارد ريال از اعتبارات 
شــهردارى منطقه يك به اين پروژه اختصاص 
يافته و هم اكنون نيز عمليات اجرايى پروژه آغاز 
شده است و در حال اجراى فوندانسيون اصلى 

سايت موزه هستيم.
مديــر منطقه يك اظهار كــرد: اين پروژه يكى 
از مهم ترين پروژه هاى شــهر همدان محسوب 

مى شود كه از اهميت بااليى نيز براى شهروندان 
همدانى برخوردار است به همين دليل با استفاده 
از ظرفيت نيروى انســانى و مهندســى باال در 
تالشــيم تا هرچه ســريعتر اين پروژه تحويل 

همشهريان عزيز همدانى شود.
مدير منطقه يك شــهردارى همــدان در زمينه 
عمليات اجرايى ســاخت بوستان فرامنطقه اى 
واليــت نيز كه مدتى غيرفعال بود، آغاز شــده 
اســت وگويا شهردارى منطقه يك ساخت اين 
بوســتان را بر عهده گرفته، با بيان اينكه پروژه 
پــارك واليت با اعتبــارى 90 ميليارد ريالى به 
مناقصه گذاشته شده و هم اكنون نيز پيمانكار آن 
جذب شده و درحال اجراى پروژه است عنوان 
كرد: بخشى از اين عمليات عمرانى اين پارك تا 
انتهاى ســال به پايان مى رسد و به مردم خوب 

شهر همدان تحويل مى شود.
وى با بيــان اينكه فاز يك اجــراى اين پروژه 
ساخت مسيرهاى دسترسى پارك و ديوارهاى 
حائل است، افزود: با توجه به اينكه يك پارك 
كوهستانى است، تصميم گرفته شد تا با كمترين 
دخالت در طبيعت و صدمه به محيط زيســت 
عمليــات اجرايى آن دنبال شــود تــا به عنوان 
يك پــارك فرامنطقه اى پذيراى شــهروندان و 

گردشگران از نقاط مختلف باشيم.
مدير منطقه يك با اشاره به اينكه توسعه فضاى 
ســبز و كاربرى هاى آن به دليل تأثيرات مثبتى 

كه بر محيط زيست و سالمت جسمى و روانى 
شهروندان دارد بسيار مهم است، گفت: فضاى 
سبز شهرى بايستى متناسب با شرايط هر منطقه 
مــورد توجه قرار گيرد كــه در همين رابطه با 
به كارگيرى كارشناسان متخصص و زبده تمامى 
معيارها، استانداردها و ضوابط شهرى در سطح 
شهردارى منطقه يك شناســايى و احصا شده 
است و پروژه ســاخت پارك واليت به عنوان 
يك پارك فرامنطقه اى موجب جهش بزرگى در 

سرانه فضاى سبز شهرى خواهد شد.
دهبانى صابر با اشاره به اينكه از ابتداى سالجارى 
همايش هاى  تاالر  ســقف  پوشــش  عمليات 
بين المللى و قرآنى توسط شهردارى منطقه يك 
آغاز شــده كه به ظاهر پوشش سقف ميانى اين 
تاالر به پايان رسيده است، عنوان كرد: امسال در 
بودجه شهردارى منطقه يك اعتبارى 65 ميليارد 
ريالى جهت اجراى ســقف ميانى و پوشــش 
ســقف تاالر همايش هاى بين المللى و قرآنى 
درنظر گرفته شده است، با توجه به مطالعات و 
برآورد مالى كه بر روى طرح صورت پذيرفت، 
بنا شد تا گنبد اصلى اين تاالر كه داراى ارتفاعى 
65 مترى اســت به عنوان يك المان شهرى به 
قوت خود باقى بماند و در زير اين گنبد بافت 

ميانى فضاكار با ارتفاع 15مترى ساخته شود.
وى ادامه داد: ســازه عرقچين ميانى اجرا شده بر 
روى اين تاالر از نوع خرپاى فضا كار مى باشد كه 

در گنبد اصلى نيز به كار رفته و پوششى كه بر روى 
آن درحال اجراست از جنس كلزيپ است.

مدير منطقه يك گفت: پس از اجراى پوشــش 
گالوانيــزه اوليــه كــه هم اكنون نيز بــه پايان 
رسيده اســت، عمليات عايق كارى با اليه هاى 
رطوبت گير و پشم سنگ اجرا مى شود و پوشش 
نهايى كه از جنس آلومنيوم اســت نيز صورت 
مى گيرد و پس از آن عمليات طراحى و اجراى 
تأسيسات دكوراسيون داخلى و تجهيز تاالر آغاز 

خواهد شد.
وى همچنيــن گفت: پروژه بازگشــايى بلوار 
شــهيد فهميده نيز با تملك 33 واحد تجارى و 
مسكونى در ابتداى سال آغاز شد و بلوار شهيد 
فهميده در شهر همدان به عنوان معبرى توريستى 
ترافيكى شناخته مى شود، در فصل تابستان و با 
مراجعه گردشگران شاهد ترافيك زيادى در اين 
معبر بوديم و با تصميمى كه گرفته شد نسبت 
به تملك اين ساختمان كه ارزشى 350 ميليارد 
ريالى داشت اقدام كرديم، خوشبختانه هم اكنون 
نيز درحال ساخت واحدهاى تجارى در قسمت 
انتهايى اين پروژه هستيم و با پايان ساخت آنها، 
عمليات تسطيح، زيرســازى و آسفالت ريزى 
اين معبر نيز صورت مى پذيرد تا شاهد يكى از 

بازگشايى هاى مهم در شهر همدان باشيم.
وى در توضيــح اين مطلب كه تكميل فازهاى 
مختلف پروژه بلوار ارم در ساليان اخير صورت 
پذيرفته است اما در ساعاتى از روزهاى تعطيل 
شاهد ترافيك سنگينى در اين محدوده هستيم و 
گويا شهردارى منطقه يك تصميم به ديواركشى 
و ســاخت بلوار كاج به منظــور مديريت اين 
موضــوع را دارد عنوان كرد: ســاخت پروژه 
بلوار ارم با رويكرد حاكميت پياده رو بر سواره 
آغاز شده بود، با تكميل فاز اوليه اين پروژه 50
هزار مترمربع پياه روسازى در اين بلوار صورت 
پذيرفت و شهروندان نيز استقبال ويژه اى از اين 
پياده روسازى داشتند؛ اما يكى از مشكالتى كه 
همشهريان همدانى در ساليان اخير با آن روبه رو 
بوده اند ترافيك سنگين در اين محدوده است كه 
در روزهاى تعطيل موجب آزار همشهريان عزيز 
مى شــود؛ بنابراين از ابتداى تابستان سالجارى 
عمليات ديواركشــى رودخانه بلــوار كاج كه 
يكى از مهم ترين خواسته هاى شهروندان ساكن 
در اين منطقه نيز بود و در گذشته خودروهاى 
شهروندان درون آن سقوط كرده بود، آغاز شده 

است. 
خاكبردارى هاى الزم و اصالح مســير رودخانه 
در تيرماه به پايان رســيد و بسترسازى الزم به 
ارتفاع يك متر به منظور ايجاد مســير اصولى 
براى رودخانه انجام شد. هم اكنون نيز عمليات 
ديواركشــى اين رودخانه به طــول 300 متر و 
ارتفاع 3 متر با اعتبارى 18 ميليارد ريالى درحال 
انجام است. با اتمام عمليات ديواركشى رودخانه 
بلوار كاج عمليات ساخت بلوار 35 مترى كاج 
صورت مى پذيرد تا با اتصال اين مسير به بلوار 
ارم و همچنين تكميــل رينگ دره مرادبيگ به 
بلوار ارم شاهد كاهش چشمگير بار ترافيكى در 

اين محدوده باشيم.

گزارش همدان پيام از چهارمين
 روز تعطيالت:

تاكنون 
محدوديت ها 

رضايت بخش است
 امروز چهارمين روز از اجراى طرحى اســت كه 
در آن تعطيلى بازار وضع تردد با خودروى شــخصى 
حرف اول را مى زند. خيابان هاى شــهر درست مثل 
روزهاى تعطيل نوروز اســت با ايــن تفاوت كه از 
پالك هاى غيربومى در شــهر خبرى نيست و بيشتر 
مسافران اگر قصد رفتن به سفرى به هر دليلى دارند از 
حمل و نقل عمومى استفاده كرده اند، اين يعنى حتى 
در سطح شهر هم كه ترددها از ساعت 21 تا 4 صبح 
ممنوع اســت در ساعاتى از روز چنان رفت وآمدها با 

حجم بااليى انجام مى شود كه ترافيك امان مى برد.
از طرفى در اين چند روز اخير بارش هاى پاييزى هم 
به كمك تعطيلى شــهر آمده است تا با ديدن آن همه 
كركره پايين و مغازه هاى بســته اندوه قرار گرفتن در 
آرايش جنگى مقابله بــا منحوس ترين ويروس قرن 

به خوبى احساس شود.
اين چند روز شــايد بيشتر از هر چيزى اين احساس 
تلقى مى شد كه شهر با مردمانش زنده است. مردمانى 
كه با هجوم كرونا حاال تعداد زيادى از آنها زير خاك 

مدفون شده و حجم بااليى اسير تخت هاى بيمارستانى 
هستند.در اين ميان اما شاهد هستيم كه كسبه و اصناف 
در مواجهه با اين بيمــارى تا حدود زيادى همكارى 
كردند اما گروهى هــم معتقدند كه اگرچه راضى به 
تعطيلى كســب و كار خود شده اند اما متأسفانه چون 
هيــچ ارگانى براى حمايت و جبران خســارت آنها 
اقدام نكرده است به سهم واقعى خود از حمايت هاى 

كرونايى مشاغل نرسيده اند.
اين درحالى است كه در ستادهاى كروناى استان اشاره 
شده اســت كه قرار است براى اين جبران خسارت، 
طرح هايى درنظر گرفته شود درحال حاضر جز مشاغل 
گروه يك كه بيشتر كسب و كارهاى خدماتى هستند، 
ســاير مشاغل مجوز فعايلت ندارند و همين مزيد بر 
علت شده است تا حدود زيادى درآمدها و معيشت 
مردم در اين يكى دو روز تحت تأثير بيشترى قرار گيرد.
 كاهش سفرها در دوره جديد محدوديت ها

اگرچــه روزهاى اوليــه اجراى طــرح كاهش ها در 
رفت وآمد و سفر آنچنان احساس نمى شد اما رفته رفته 
ســفرهاى بيرون شــهرى با جديت اجراى طرح منع 
ترددهاى خودروهاى غيربومى ســبب شد تا امروز 
راهنمايــى و رانندگى اعالم كند كه ســفرها روندى 
كاهشــى داشته است و به طور تقريبى ورود و خروج 
خودروهاى غيربومى به حداقل تعداد ممكن رسيده 

است.
در اســتان همدان كه وضعيت مانند ســاير شهرهاى 
وضعيت قرمز كشــور است آرايشگاه زنانه و مردانه، 
باشــگاه ورزشى و بسيارى از مشــاغل ديگر به طور 

رســمى تعطيل هستند؛ البته بماند كه برخى از همين 
كســب و كارها به صورت زيرپوستى و غيرقانونى با 
پايين كشيدن كركره هايشــان به صورت نمايشى، در 
داخل مغازه مشــتريان ثابت خود را دارند و همچنان 

فعاليت مى كنند.
بــا اين حال تــا امــروز ارزيابى ها از اجــراى طرح 
محدوديت هاى 2 هفته اى به نظر مثبت اعالم شــده 
اســت كه قرارگاه مبارزه با كرونا در اطالعيه شماره 
2 خود گفته است، روند اجراى اين طرح با موفقيت 
آغاز شده است و اميدوار هستيم كه در ادامه نيز همين 

اتفاق جريان داشته باشد.
در اين ميان متخصصان متعقدند تأثيرگذارترين راه حل 
مبارزه با كوويد-19 و قطع زنجيره ابتال رعايت جدى 

ايمنى و بهداشت از سوى مردم است.
بر همين اســاس معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
گفته است كه اگر تغيير رفتار مردم به سمت رعايت 
بيشتر دستورالعمل ها انجام شود به عنوان مثال دورى از 
تجمعات در خانه ماندن و سختگيرى در ترددها را تا 
حدود زيادى اجرايى كنند مى توان تا حد مقبولى مقابل 

گسترش بيمارى ايستاد.
ابراهيمى جليلى به همدان پيام گفت: در شرايط اپيدمى 
بايد مردم هوشــيارتر عمل كنند و اميد است كه اين 
تعطيالت 2 هفته اى تا حدود زيادى بتواند كرونا را در 
همدان تحت كنترل درآورد و پيشروى آن را كم كند.

وى افزود: افرادى كه با بيماران كرونايى تماس دارند 
بايد در ســريع ترين زمان ممكن قرنطينه شــوند و 
تســت تشخيص بيمارى از آنان گرفته شود بر همين 

اســاس نبايد قرنطينه هاى خانگى ساده گرفته شود و 
اجراى طرح تعطيلى 2 هفته اى دليلى براى تجمعات 
خانوادگى شــود؛ زيــرا اگر اين اتفــاق رخ دهد به 

هيچ وجه به آمارهاى كاهشى نخواهيم رسيد.
 مردم همراهى خوبى داشتند

فرماندار همدان معتقد اســت، همــكارى مردم در 
اجراى موفقيت آميز طرح ممنوعيت تردد خودروهاى 
غيربومى و همچنين تعطيلى 26 رسته صنفى اين شهر 
شايسته قدردانى است. حسين افشارى به ايرنا گفت: 

اين طرح با 95 درصد موفقيت درحال اجرا است.
وى تأكيد كرد: محدوديت ترافيكى توسط گروهى از 
نيروهاى پليس راهور و انتظامى درحال اجرا است و 
هالل احمر حمل و نقل شــهردارى و آتش نشانى در 

اين راستا مشاركت خوبى دارند.
فرماندار همدان افزود: موارد جزئى از تردد خودروهاى 
با پالك غيربومى در سطح شهر ديده مى شود كه متعلق 
به ساكنان شــهر همدان است و به داليل شغلى و يا 
تغيير محل زندگى پالك خود را تعويض نكرده اند كه 

به اين دسته افراد اخطار الزم داده شده است.
به گفته فرماندار، همدان طرح ممنوعيت تردد شبانه 
نيز به موازات 2 طرح يادشده درحال اجرا است و از 
ساعت 9 شب تا 4 صبح آمد و رفت خودروها تحت 

نظارت و كنترل پليس قرار دارد.
افشارى خاطرنشان كرد: اين كار با هدف جلوگيرى از 
ميهمانى و رفت آمد خانوادگى انجام مى شود كه طبق 
آمارهاى موجود دورهمى علت ابتالى 53 درصد از 

مبتاليان به كرونا است.

وى گفت: در اين طرح پليــس خودروها را متوقف 
نكــرده و از راننــده مدارك نمى خواهــد بلكه طبق 
مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا توسط دوربين هاى 
پايش تصويرى و ثبت تخلف موجود در معابر شهرى، 

خودروهاى خاطى را اعمال قانون مى كند.
فرمانــدار همدان يادآورى كرد: در پايش خودروهاى 
غيربومــى موفق هســتيم اما در بخــش كنترل تردد 
همشهريان در ساعات ممنوعه رضايت كاملى نداريم 

و مردم بايد همكارى و تعامل بيشترى داشته باشند.
افشارى ميزان جريمه تردد خودرو در ساعات ممنوعه 
را 200 هزار تومان در 24 ســاعت ذكر كرد و افزود: 
قبض جريمه خودروهاى متخلف از لحظه آغاز طرح، 

در روزهاى آينده صادر و به مالكان اعالم مى شود.
وى تأكيد كرد: درصورت بيمارى اورژانسى و نياز به 
مراكز درمانى خدمات 115 پاسخگوى مردم است و 
چنانچه به داليل شغلى مجبور به جابه جايى هستند از 

آژانس و خودروهاى غيرشخصى استفاده كنند.
 آخرين آمار ابتال به كرونا

درحال حاضر مســتند بر آمار علوم پزشكى همدان 8 
هزار و 691 نفر به كرونا مبتال شده اند و با افزايش 13 
مورد جديد، هزار و 180 نفر در اســتان قربانى مرگ 

كرونايى شده اند.
همچنين تاكنون 277 نفر در اســدآباد، 500 نفر بهار، 
525 نفر تويسركان، 322 نفر رزن، 145 نفر درگزين، 
528 نفر كبودراهنگ، هــزار و 651 نفر مالير، 154 
نفر فامنين، 293 نفــر نهاوند و 3 هزار و 363 نفر در 

شهرستان همدان به كرونا مبتال شده اند.
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ياداشت

خبـر

لزوم توجه به بيمه هاى اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير

حاتم شكرى»
 ســير تكاملى تأمين اجتماعى در جهان نشان مى دهد كه در ابتدا 
نظام هاى بيمه اى در قالب انجمن هــاى صنفى مبتنى بر حمايت هاى 
درون صنفى و محدود، به كمك هاى مقطعى و موردى شكل گرفتند. 
بيمه هاى اجتماعى، كه با مشــاركت كارگران و كارفرمايان و دولت ها 
شــكل مى گيرد، به عنوان پايدارترين راهكار تأمين اجتماعى شناخته 
مى شود و در قوانين كشور ما نيز نسبت به ساير روش ها داراى اولويت 
و محوريت اساسى اســت. بيمه هاى اجتماعى، جمعيت شاغل، فعال 
و ســالم را تحت پوشــش قرار مى دهد و آرامش و اطمينان خاطرى 
براى سرمايه هاى انسانى كشور پديد مى آورد. ويژگى هاى مشخص و 
بارز بيمه هاى اجتماعى، عبارت است از جامعيت تعهدات، مشاركت 
در خطر، همبســتگى ملى، بازتوزيع درآمدها و نيز مديريت از طريق 
ســازمان هاى عمومى غيردولتى با اســتقالل ادارى و مالى با نظارت 

دولت.
بيمه هاى اجتماعى روستاييان، نه تنها يكى از ضروريات جوامع مدنى 
اســت، بلكه به ايجاد يك اقتصاد مبتنى بر بازار قوى و سالم نيز كمك 
شــايانى مى كند. مهم ترين هدف ايجــاد بيمه هاى اجتماعى را در اين 
ميان مى توان حمايت و تأمين در برابر برخى اشــكال ناامنى در محيط 
توليدى روســتايى عنــوان كرد . امروزه صنعت بيمــه از عوامل مهم 
توسعه كشورها به حســاب مى آيد و توسعه بيمه نيز شاخصى براى 
توسعه كشورها تلقى مى شود. بيمه در كنار ساير بخش هاى اقتصادى، 
نقش برجســته اى دارد و با پوشش خســارت هاى احتمالى ناشى از 
فعاليت هاى مختلف اقتصادى، انگيزه سرمايه گذارى را افزايش مى دهد 
و افزايش سرمايه گذارى نيز نقش مهمى در رشد و توسعه كشور دارد. 
از طرفى بيمه نوعى صنعت تلقى شده و بر درآمد ملى تأثير مى گذارد؛ 
به طورى كه در اقتصاد ايران نقش بيمه با اهميت است و اثربخشى آن 
در بين صنايع ديگر از متوسط اثربخشى ساير بخش هاى ديگر بيشتر 
است. با توجه به اينكه روستاييان براى رسيدن به توسعه با مشكالت 
عديده اى مواجه هســتند و توسعه كشورها در گروه توسعه روستايى 
است، يكى از راهكارهاى رسيدن به توسعه روستايى، افزايش و بهبود 
ضريب نفوذ بيمه اجتماعى روستاييان در ميان روستاييان كشور است 

كه با توجه به گسترش و بهبود آن مى توان به توسعه دست يافت.
 در مجموع مى توان گفت بيمه هاى اجتماعى روستايى، نه تنها يكى از 
ضروريات جوامع مدنى است، بلكه به ايجاد يك اقتصاد مبتنى بر بازار 
قوى و ســالم نيز كمك شايانى مى كند. همچنين از نظر اقتصادى نيز 
برنامه هاى بيمه اجتماعى روســتاييان داراى اهداف چندگانه اى است؛ 
همانند ايجاد امنيت اقتصادى براى روستاييان، پيشگيرى از فقر مزمن 
روســتايى، ايجاد ثبات اقتصادى در روابط توليدى، حفظ ارزش هاى 
مهم جامعه روســتايى و افزايش بهره ورى نيــروى كار در توليدات 

كشاورزى، دستيابى به توسعه مبتنى بر عدالت اجتماعى. 

مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان رزن خبر داد
 پيشرفت 80 درصدى سازه اى ساخت بيمارستان 

وليعصر 
ــام  ــورت تم ــر به ص ــتان وليعص ــالمت در بيمارس ــان س ــا مدافع ــن روزه  در اي
وقــت مشــغول پيشــگيرى و درمــان بيمــاران كرونايــى هســتند و تمــام نيــروى خــود 

ــد. ــتان كرده ان ــريف شهرس ــردم ش ــه م ــت ب را صــرف خدم
ــام  ــا همدان پي ــو ب ــتان رزن در گفت وگ ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــر ش مدي
ــتى ســاخت  ــاى بهداش ــت پروتكل ه ــا رعاي ــده و ب ــاى انجام ش ــا پيگيرى ه گفــت: ب

بيمارســتان 150 تختخوابــى وليعصر(عــج) ادامــه دار بــوده و پيشــرفت خوبــى داشــته 
ــتان  ــريع تر بيمارس ــه س ــدن هرچ ــاخته ش ــراى س ــه ب ــن مجموع ــالش اي اســت و ت
ــتان هاى  ــتان رزن و شهرس ــى شهرس ــهروندان گرام ــال ش ــاه ح ــراى رف ــد ب جدي

همجــوار اســت.
مجيــد موانيه ئــى گفــت: بيمارســتان 150 تختخوابــى وليعصــر بــه مســاحت بيــش از 
16 هــزار متــر درحــال ســاخت اســت كــه شــامل يــك طبقــه زيرزميــن و 5 طبقــه 
ــن، همكــف، اول و  فوقانــى اســت و درحال حاضــر ســاخت ســازه اى طبقــه زيرزمي
دوم تقريبــا كامــل شــده اســت و طبقــه ســوم درحــال ســاخت اســت و در كل بــراى 

مجموعــه پيشــرفت 80 درصــدى ســازه اى حاصــل شــده اســت.

 راه اندازى مركز نمونه گيرى جديد كوويد-19 
وى گفــت: مركــز نمونه گيــرى كوويــد-19 در مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــهيد 
مصطفــوى دمــق راه انــدازى شــد، مركــز 16 ســاعته خدمــات جامــع ســالمت شــهرك 
ــوى  ــهيد مصطف ــبانه روزى ش ــالمت ش ــع س ــات جام ــز خدم ــان رزن و مرك فرهنگي

دمــق از مراكــز ارائــه خدمــا ت بــه بيمــاران كوويــد-19 اســت.
ــات  ــز خدم ــه در مرك ــر اينك ــا عالوه ب ــه كرون ــراد مشــكوك ب ــرى از اف  نمونه گي
ــز  ــز ني ــن مرك ــود در اي ــام مى ش ــان رزن انج ــهرك فرهنگي ــالمت ش ــع س جام
ــاران راه  ــان بيم ــال و درم ــره انتق ــع زنجي ــار، قط ــريع بيم ــايى س ــت شناس جه

ــدازى شــد. ان

بسيج بهترين بستر براى تبديل تهديدها به فرصت  است
■ نظر مشترك فرمانده هاى سپاه:راه اندازى كمپين هاى بسيجى براى تقويت روحيه كادر درمان

 گروه شهرســتان: سازمان بسيج مســتضعفين كه با نام نيروى مقاومت بسيج هم شناخته مى شود به فرمان امام 
خمينى(ره) در 5 آذر 1358 زيرمجموعه ســپاه تشكيل و پس از تصويب مجلس شوراى اسالمى در دى ماه 1359

به صورت قانونى رسميت پيدا كرد. تأكيد امام راحل بر لزوم تشكيل ارتش 20 ميليونى مقدمه تأسيس سازمان بسيج 
بود كه با هدف ايجاد توانايى ها و آمادگى هاى الزم دفاعى در آحاد مردم در دفاع از كشور به منظور كمك به هنگام 
بروز باليا و حوادث غيرقابل پيش بينى و كمك به دولت در امر سازندگى تشكيل شد. حاال پس از سال ها بسيج در 
همه عرصه ها حضور فعالى در كنار مردم دارد و پشتوانه محكم و اميدى روشن است براى همه روزهاى سخت، 
به ويژه امروز كه كرونا بيش از 8 ماه است زندگى مردم را با مشكل مواجه كرده است. امسال بيش از گذشته مردم 
ضرورت حضور بسيج را درك كرده اند. در شرايط فعلى كه مردم ما نياز به اميد دارند شعار «بسيج، پيشرو خدمت 
و اميدآفرين» به عنوان شعار محورى امسال انتخاب شده است. هفته بسيج امسال به تناسب ايام با عنوان هاى «بسيج، 
معنويت و سالمت»، «بسيج، فرزند مسجد، خادم مردم»، «بسيج مطالبه گر و عدالتخواه»، «بسيج، سبك زندگى ايرانى 
ـ اسالمى»، «بسيج، واليى، انقالبى و تمدن ســاز»، «بسيج، نيروى مقاومت ملت ايران» و «بسيج، كمك مؤمنانه و 

ايثارگرى» نامگذارى شده است.

 افزايش سرانه بهداشت و سالمت اجتماعى بهار توسط بسيج
 اقدام برجســته ســپاه و بسيج را باال بردن سرانه بهداشت و ســالمت اجتماعى شهرستان بهار است. ساخت خانه 

ســالمت و خانه بهداشت در شهرستان، آموزش و به كارگيرى هزار و 500 نفر از بسيجيان در ابتداى شيوع ويروس كرونا 
در گندزدايى و ضدعفونى معابر و سطح روستاها، توليد ماسك و گان، ايجاد و تجهيز چندين كارگاه توليد ماسك، تأمين 
داروى زائرين در ايام اربعين، برگزارى اردوهاى جهادى با هدف ويزيت رايگان محرومان و تجويز عينك رايگان از جمله 

اقدامات ما در اين حوزه در شهرستان در چند سال اخير بوده است.
فرمانده ســپاه شهرســتان بهار گفت: يكى از مهم ترين عملكرد ســپاه بهار در چند سال اخير در شهرستان ساخت 5 هزار 
مترمربع ســالن ورزشى در شهرستان بهار بوده است كه از آن جمله مى توان به سالن ورزشى دهستان ديم كاران در حسن 
قشالق، سالن ورزشى شهر مهاجران، سالن ورزشى صالحين و سالن در دست ساخت 9 دى اللجين، ايجاد سالن تشكى و 
يك سالن توپى با پيشرفت 50 درصدى و ساخت يك سالن 600 مترى در محله كم برخوردار نواب در شهر بهار اشاره كرد.
مهدى هندى در ادامه تقويت مؤلفه فرهنگى در شهرســتان را از ديگر اقدامات ســپاه در شهرســتان بيان كرد و گفت: به 
جهت احياى مساجد چندين باب خانه عالم در شهرها و روستاها ساخته شده است، همچنين برگزارى اردوهاى جهادى، 

ساماندهى گلزار شهدا و ديگر فعاليت هاى فرهنگى از اقدامات ما در تقويت مؤلفه فرهنگى شهرستان بوده است.
وى در ادامه به ديگر برنامه هاى ابتكارى سپاه و بسيج در سالجارى اشاره كرد و گفت: امسال به دليل وضعيت شيوع ويروس 
كرونا مجبوريم بيشــتر برنامه ها را به صورت ابتكارى و با ســبك متفاوتى برگزار كنيم كه از آن جمله مى توان به اردوهاى 
جهادى براى ساخت 2 خانه نيازمند، تجليل از پرستاران و كادر درمان، اطالع رسانى به مردم از طريق بلندگوگردانى در سطح 
شهر، برگزارى مسابقه كتابخوانى شجره طيبه در راستاى باال بردن ميانگين مطالعه شهرستان، افتتاح پايگاه شهيد سليمانى در 

صنف حمل ونقل، برگزارى ميز خدمت و برگزارى نمايشگاه توليدات بانوان اشاره كرد.
وى در ادامه تصريح كرد: برگزارى مســابقه فقه بازار با اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى، برگزارى كارگاه مجازى سبك 
زندگى اســالمى، برپايى كلينيك خدمت يا سالمت در حاشيه شــهر، راه اندازى كلينيك سيار دامپزشكى، توزيع بسته هاى 
معيشتى در سلسله مراحل رزمايش كمك مؤمنانه، توزيع بسته هاى بهداشتى رايگان از جمله اقدامات شاخص ما در هفته 

بسيج خواهد بود.

تهيه 9 تبلت براى دانش آموزان
اظهار كرد: برنامه معبر چهلم از تلويريون پخش شــد و هفتم آذرماه ساعت 9:55 وى در پايان از حضور در 2 برنامه تلويزيونى و راديويى در هفته بســيج خبر داد و و بسيج 4 واحد مسكونى را ساخته كه در هفته بسيج تحويل سيل زدگان خواهد شد.اين هفته است.مختارى گذرى به سيل فروردين ماه سال گذشته داشت و گفت: سپاه ايستگاه هاى سالمت و توزيع بسته هاى بهداشتى و... از جمله برنامه هاى اجرايى در درصورت امكان سركشــى از خانواده هاى شهدا، نمايشگاه فيلم و عكس، برگزارى سبك جديد برگزارى در فضاى مجازى، تجليل از بسيجيان، غبارروبى گلزار شهدا، على مختارى با اشــاره به برنامه هاى هفته بسيج تصريح كرد: يادواره هاى شهدا به الگوى كامل يك بسيجى بوده اند كه در راه امام(ره) گام نهاده اند.شــهيدان «حاج ميرزامحمد سلگى»، «حاج قاسم سليمانى» و «حججى» گفت: آنها فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند با اشــاره به چهره ها و شهداى شاخص بسيج از جمله نيازمند رسيد و در ادامه راه نيازمند همكارى خيرين بزرگوار هستيم .همكارى كارخانه سيمان، بسيج دانش آموزى و سپاه 9 عدد تبلت به دست كودكان برخى دانش آموزان نيازمند گوشــى و تبلت بودند كه آنها را شناسايى كرده ايم و با  با توجه به فرارسيدن مهرماه و حضور دانش آموزان در فضاى تحصيل مجازى،  نيازمند نهاوند 

گفت وگوى راديويى انجام مى شود.

2 هزار نفر از بسيجيان مالير 
در غربالگرى كرونا همكارى مى كنند

 دو هــزار نفر از بســيجيان مالير در طرح بزرگ شــهيد 
ســليمانى كه 320 هزار نفر جمعيت مالير را مورد غربالگرى 

قرار مى دهد با شبكه بهداشت و درمان همكارى مى كنند.
فرمانده سپاه ناحيه مالير با بيان اين مطلب گفت: در اين طرح، 
تيمى متشكل از پزشك، پرســتار و بهورز ضمن غربالگرى و 
بيماريابى، افراد بيمار را براى ادامه درمان در منزل يا بسترى در 

بيمارستان معرفى مى كنند.
سيدجواد حسينى با اشاره به اينكه در غربالگرى مرحله نخست 
حدود 300 نفر از بســيجيان به مدت يك هفته فعاليت كردند، 
افزود: نيروهاى بسيجى 50 شــبانه روز نيز در اعمال و كنترل 
محدوديت ترددها در ورودى و خروجى هاى مالير مشــاركت 

كردند. 
وى با بيان اينكه 30 گروه جهادى از بســيجيان با اســتفاده از 
خودروها و دستگاه هاى شخصى در ضدعفونى و گندزدايى 
شهرها و روستاهاى مالير همكارى داشتند، خاطرنشان 

كرد: نيروهاى بســيجى در بحث توليد ماسك نيز جهادى پا به 
عرصه گذاشــتند و با ايجاد 30 واحد توليدى ماسك در سطح 
شهرســتان، روزانه بين ده تا 15 هزار ماســك توليد كردند كه 
عالوه بر توزيع در شهرستان به استان هاى ديگر نيز ارسال شد. 

حسينى ادامه داد: در مرحله نخست كمك هاى مؤمنانه، بسيجيان 
با لبيك به فرمايشــات رهبر معظم انقالب در قالب گروه هاى 
جهادى، حوزه و پايگاه مقاومت بســيج 12هزار بسته معيشتى 
و در مرحلــه دوم 13 هزار بســته تهيــه و در بين محرومان و 

محله هاى كم برخوردار توزيع كردند.
وى پرداخت 30 مورد اجاره بهاى نيازمندان، قربانى كردن 290 
رأس گوسفند و توزيع در قالب بسته هاى پروتئينى، توزيع 50 
هــزار قرص نان و 115 كارت 200 هزار تومانى بين محرومان 
و تهيه و توزيع 38 ســرى جهيزيــه را از جمله ديگر اقدامات 

بسيجيان شهرستان مالير برشمرد.
حســينى با اشاره به اينكه در عرصه كشاورزى نيز 52 مهندس 
كشاورزى هر كدام 250 هكتار كشت آبى و 400 هكتار كشت 
ديم را در 156 روســتا در سطح شهرستان تحت پوشش قرار 

دادند، خاطرنشــان كــرد: همگرايى بين تجربه كشــاورزى و 
علم روز بركات زيادى را در برداشــت محصوالت كشاورزى 

به همراه داشت.
به گفته وى، عالوه بر برنامه كشاورزى، در هفته بسيج در زمينه 
دامپزشــكى برنامه معاينه و مداواى بيمــارى دام هاى دامداران 

انجام در دستور كار قرار دارد. 
 اجراى بيش از 100 برنامه در هفته بسيج

فرمانده سپاه ناحيه مالير از اجراى بيش از صد برنامه هفته بسيج 
در شهرستان مالير خبر داد و افزود: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا 70 درصد اين برنامه ها به صورت مجازى برگزار مى شود. 
وى، برپايى ايستگاه هاى سالمت توسط حوزه و پايگاه مقاومت 
بســيج، توزيع ماسك و اقالم بهداشــتى به صورت رايگان بين 
محرومين، آزادسازى زندانيان غيرعمد، نواختن زنگ بسيج در 
سامانه شاد، حمايت از كارآفرينان، معاينه رايگان در محله هاى 
محروم را اقداماتى عنوان كرد كه به مناسبت هفته بسيج اجرايى 

مى شود.
حســينى در بخش ديگرى از سخنانش از افتتاح چندين منزل 

مسكونى و كارگاه اقتصادى در هفته بسيج خبر داد 
و گفت: 3 منزل مســكونى در روستاهاى بهاره، كليل آباد و 

خردمند و در 6 نقطه از شهرســتان شــامل روستاهاى علوى، 
آبدر، بوربور، الفاوت، اسالمشهر آق گل و مالير كارگاه سبدبافى 
و در توچغاز، رضوانكده و مالير كارگاه خياطى افتتاح مى شود. 
وى با تأكيد بر اينكه ســعى مى كنيم سمت و سوى كمك هاى 
مؤمنانه را به بحث آموزشى دانش آموزان نيازمند و تهيه و توزيع 
تبلت و گوشى بين آنها هدايت كنيم، گفت: 3 دستگاه تبلت و 
500 بســته لوازم التحرير متناسب با مقاطع تحصيلى تهيه شده 

است كه در اين هفته توزيع مى شود. 
فرمانده سپاه ناحيه مالير در پايان با اشاره به برگزارى همه ساله 
همايش بزرگ بسيجيان در پنجم آذر، گفت: امسال اين همايش 
به دليل شــيوع كرونا برگزار نمى شود اما به اين منظور كاروانى 
با عنوان «آواى خدمت» با حضور خودروها و موتورسيكلت ها 
از اقشار مختلف بسيجيان حركت مى كنند و پس از ضدعفونى 
سطح شهر با حضور در مناطق مختلف گره اى از مشكالت آن 

منطقه باز مى كنند.

هر پايگاه مقاومت يك ويژه برنامه در رزن و درگزين
 براى هر پايگاه مقاومت يك ويژه برنامه پيش بينى شده كه بيش از 200 عنوان برنامه در سطح شهرستان ها 

اجرايى مى شود.
فرمانده سپاه ناحيه رزن و درگزين از اجراى 200 عنوان برنامه در هفته بسيج در شهرستان هاى رزن و درگزين 
خبر داد و گفت: با همت مردم 2 شهرســتان توانســته ايم كمك هاى مؤمنانه خوبى را داشته باشيم و در مراحل 
مختلف در 6 مقطع ده هزار بسته معيشتى كه ارزش هركدام 400 هزار تومان بوده توزيع كنيم. فعاليت 120 گروه 
جهادى در بحث محروميت زدايى، فعال كردن ايســتگاه هاى سالمت با توزيع اقالم بهداشتى با كمترين قيمت و 

برگزارى بيش از 8 يادواره شهدا درفضاى مجازى از جمله برنامه هاى اجرايى در هفته بسيج خواهد بود.
داوود مهدوى با بيان اينكه بسيج به دنبال اين است كه بيشتر موضوعات خدمات رسانى و خدمات دهى را مدنظر 
قرار دهد، ادامه داد: در سال هايى كه بسيج در صحنه هاى مختلف بوده تالش داشته كه خدمات خوبى براى مردم 

داشته باشد و در تمام عرصه ها بسيج نقش كليدى داشته است.
وى گفت: بســيج درعرصه اقتصادى ورود جدى داشته است و با فعال كردن كارگاه هاى خردى كه بسيج دنبال 

آن است و تالس مى كند كه با فعال كردن آنها به افراد 2 تا چند نفره شغل ايجاد كنيم.
مهدوى با اشــاره به اينكه رويكرد پايگاه هاى مقاومت ايجاد شــغل و اشتغال است، گفت: در سطح شهرستان 
كارگاه هايى را به همت بسيجيان راه اندازى كرديم كه تالش مى كنيم پايگاه هاى مقاوت را به كارگاه توليدى تبديل 
كنيم. وى ادامه داد: به همت بسيجيان صد هزار پرس غذاى گرم، البسه و كفش، 70 سرى كامل لوازم خانگى، 21 

هزار بسته بهداشتى و 900 بسته لوازم تحرير بين خانواده هاى نيازمند توزيع شده است.

ا ا ن ك ا ل ت اث كش ت ا گ ك ان نش خاط ن ا

امروزه بسيج در همه عرصه ها پيشرو است
 بسيج به عنوان ظرفيت انقالبى هرجايى كه نياز بوده پاى كار بوده است. بسيجيان از همان دقايق نخست با 

فرمان رهبر انقالب احساس تكليف كرده و در همه عرصه ها ورود پيدا مى كنند. آنجايى كه مشخص شد با كمبود 
ماســك مواجه هستيم پايگاه هاى بسيج و مساجد با همت نيروهاى مردمى، بسيجى و جهادى تبديل به كارگاه هاى 
ماســك شد. فرماند ســپاه همدان گفت: آنجايى كه كمك به بازرسان در شناســايى انبارهاى احتكار كاال نياز بود 
نيروهاى اطالعات بسيج وارد شدند و اجازه ندادند به هم ريختگى و سوءاستفاده هاى محتكران در سطح بازار اختالل 
ايجاد كند. على بقايى ادامه داد: آنجايى كه شغل و معيشت مردم به دليل كرونا آسيب ديد؛ نيروهاى بسيج با كمك هاى 
مؤمنانه به كمك آسيب ديدگان شتافتند. وى گفت: به محض اينكه كه احساس شد الزم است به كادر درمان كمك 

شود، نيروهاى بسيج آموزش تخصصى در بحث پرستارى و كمك پرستارى را آغاز كردند.
بقايى افزود: براى كمك و تقويت به روحيه كادر درمان كمپين هاى بسيجى راه اندازى شد. گروه هاى سرود بسيجى 

در بيمارستان ها جلو منازل كادر درمان و مراكز درمانى با اهداى گل از مدافعان سالمت تشكر كردند.
وى ضمن تأكيد بر اينكه نيروهاى بســيج در كمك به طرح فاصله گذارى اجتماعى در كنار نيروى انتظامى بودند، 

افزود: تاكنون از طريق نيروهاى بسيج 3 هزار نفر در حوزه كرونا آموزش عمومى ديده اند.
وى با بيان اينكه 96 گروه جهادى در ضدعفونى شهرستان فعال بودند، گفت: 2 رزمايش بزرگ در سطح شهرستان 

داشتيم و به همت بسيجيان ضدعفونى توسط 12 هزار نفر در شيفت هاى مختلف انجام شد.

اجراى 65 عنوان برنامه 
در هفته بسيج در فامنين

 65 عنوان برنامه در هفته بسيج در سطح شهرستان فامنين برگزار مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه فامنين با بيان اينكه با توجه به شيوع كرونا عمده برنامه ها در 
فضاى مجازى برگزار مى شــود، گفت: از 65 عنــوان برنامه 45 عنوان در فضاى 

حقيقى و20 برنامه در فضاى مجازى اجرا مى شود.
روح ا... حســينى افزود: از اين تعداد 7 برنامه شــاخص در زمينه خدمت رسانى، 
كمك به محرومان و كمك به شبكه بهداشت و درمان در زمينه مقابله با ويروس 

كرونا است.
وى ادامــه داد: افتتاح خانه محرومان، برگزارى رزمايــش كمك مؤمنانه، امنيت 
پايدار و برگزارى 7 يادواره شهدا در فضاى مجازى، غبارروبى و عطرافشانى 33 
گلزار شهدا از جمله برنامه هاى هفته بسيج در شهرستان فامنين است.حسينى در 
پايان ضمن گراميداشــت ياد و خاطره 300 شــهيد شهرستان افزود: در اين هفته 
بايد به شخصيت شهيد شاخص شهرستان شهيد «على حجتى» وهمچنين شهيد 

«رسولى» شهيد مدافع حرم شهرستان پرداخته و شناسانده شوند.

اعزام گروه هاى جهادى 
براى خدمت به مردم در اسدآباد

 رژه خودرويــى و موتورى، رزمايــش كمك مؤمنانه، 
برگزارى 4 يادواره شــهدا به صورت مجازى، تهيه و توزيع 
ميــان وعده مقوى بين كادر درمان و بيماران كرونايى، اعزام 
گروه هاى جهادى براى خدمت به مردم در حوزه پزشــكى، 
دامپزشكى و تعمير منازل را از جمله برنامه هاى هفته بسيج 

در شهرستان اسدآباد است.
فرمانده سپاه ناحيه اسدآباد گفت: بسيج به عنوان بزرگ ترين 
شبكه اجتماعى كشور، بهترين بستر براى تبديل تهديدها به 
فرصت ها اســت كه همه بايد از اين فرصت نهايت استفاده 

را ببريم.
اميدعلى الياســى در ادامه ضمن تشــريح برنامه سپاه ناحيه 
اسدآباد در هفته مبارك بســيج گفت: ما با توجه به شرايط 
موجود كرونايى 21 عنوان برنامه شاخص در سطح شهرستان 

اجرا خواهيم كرد.
وى عنوان كرد: از جمله اين برنامه ها مى توان به ديدار با امام 
جمعه شهرستان، تجليل از نخبگان در عرصه بسيج، سركشى 
از خانواده معظم شــهداى بســيجى و غبارروبى قبور مطهر 

شهدا اشاره كرد.
الياسى تصريح كرد: فضاسازى محيطى، برگزارى مسابقات 
فرهنگى در فضاى مجازى، تذكر لســانى در راستاى رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى، نشست روشنگرى و بصيرت افزايى، 
واگذارى 2 باب مســكن به افراد بى بضاعت تحت پوشش 
كميته امــداد، كمك هاى مؤمنانه آموزشــى در قالب جهاد 
آموزشى به دانش آموزان بدون تلفن همراه و مكان هاى بدون 
اينترنت، ايستگاه سالمت و كمك به افراد مبتال به كرونا نيز 

از برنامه هاى اجرايى در هفته بسيج است.
وى عنوان كرد: با توجه به اينكه رزمايش بزرگ 5 آذر به دليل 
شــيوع ويروس كرونا حذف شده اســت، ما در اين روز 3 
برنامه درنظر داريم كه از جمله مى توان به ضدعفونى كردن 
معابر و مكان هاى عمومى، تذكر لسانى در قالب هيأت هاى 
امر به معــروف و نهى از منكر در شهرســتان و راه اندازى 

«پويش من ماسك مى زنم» در اين روز است.

توزيع 8905 بسته معيشتى در رزمايش كمك هاى مؤمنانه در تويسركان

 چهار مرحله كمك مؤمنانه در تويســركان اجرا شــد. در اين راســتا 8 هزار و 905 بسته معيشتى، 27 رأس گوسفند و يك هزار بسته 
گوشت، 8 هزار و 700 پرس غذاى گرم تهيه و توزيع شد.

فرمانده سپاه تويسركان با بيان اينكه 41 سال است كه از عمر با بركت شجره طيبه بسيج مى گذرد، تصريح كرد: از بركات اين تشكيالت مردمى 
نظام جمهورى اسالمى بهره مند شده است.

وشى عنوان كرد: بسيج هميشه در ميدان بوده و به ميدان آمده و مشكالت بزرگ را حل كرده است، كه اين خود مى تواند تهديدها 
مرتضى سياه

را به فرصت تبديل كند.

وى با اشاره به اينكه امسال در هفته بسيج با شرايط ويژه كرونا روبه رو هستيم، گفت: در مقابله با كرونا نيز بسيج نقش آفرينى كرده و از نخستين 

روزهاى شيوع ويروس كرونا تا به امروز سپاه و بسيج وارد ميدان شدند و جانانه در اين حوزه خدمت رسانى كردند.

سياهوشى ادامه داد: در آغاز شيوع كرونا بحث غربالگرى پيش آمد كه بيش از صد هزار نفر توسط بسيجيان غربالگرى شدند و در زمينه توليد 

ماسك نيز زمانى كه مشكل داشتيم بسيج وارد شد و بيش از صد هزار ماسك توليد كرد و توانستيم بخشى از مشكالت شهرستان را حل كنيم.

وى ابراز داشت: تهيه 875 اقالم بهداشتى، 355 بسته لوازم التحرير و30 مورد كمك جهيزيه و به خانواده هايى كه از كرونا آسيب ديده بودند، 
تقديم شد.

سياهوشى در ادامه با اشاره به برنامه هاى اجرايى به مناسبت چهل ويكمين سالگرد هفته بسيج در سطح شهرستان تويسركان تصريح كرد: ويزيت 

رايگان و خدمات پزشــكى و اجتماعى، حضور گروه جهادى بهداشتى بســيج فرهنگيان در بيمارستان وليعصر تويسركان، آغاز طرح واليت 

فرهنگيان به صورت مجازى و برگزارى اردوى جهادى و ويزيت رايگان از برنامه هاى اين هفته است.

وى ادامه داد: برگزارى مسابقات فرهنگى هنرى در فضاى مجازى، ميز خدمت جهادى بسيج ادارات، رژه خودرويى و موتورسوارى بسيجيان در 

سطح شهر، فضاسازى و آذين بندى مقرهاى بسيج توسط حوزه و پايگاه هاى مقاومت، رزمايش گشت محله محور، فعالسازى گروه هاى جهادى 

در راستاى ماسك دوزى، ضدعفونى، تب سنجى و... نيز به مناسبت گراميداشت اين هفته با حضور بسيجيان برگزار مى شود.

فرماندار كبودراهنگ:
مبتاليان به كرونا بيمارى خود را 

مخفى نكنند
 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: كســانى كه به 
ويروس كرونا مبتال مى شــوند بايد هرچه ســريعتر براى درمان خود 
به مراكز بهداشــتى و درمانى مراجعه كنند و به هيچ عنوان بيمارى را 

مخفى نكنند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب در ستاد پيشگيرى 
و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا با بيان اين مطلب افزود: متأسفانه 
در برخى از روستاها مبتاليان به كرونا بيمارى خود را مخفى مى كنند 
و هنگامى كه عالئم آنها شديدتر شد به مراكز درمانى مراجعه مى كنند 
و اين مسأله موجب شده كه تعداد بسترى روستائيان نسبت به شهرها 

بيشتر باشد.
حجت ا... مهدوى افزود: همه دســتگاه هاى اجرايــى و ادارات براى 
اقدامات پيشــگيرانه در مقابله با كرونا بايد همكارى داشــته باشند و 
موظف به فرهنگسازى، اطالع رسانى، تبليغات محيطى با نصب بنر و 
ديگر ابزارهاى تبليغاتى براســاس موازين بهداشتى ارائه شده از سوى 

مركز بهداشت هستند.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: ســالمت جامعه خط قرمز ما است و 
اگــر تخلفاتى در تردد، فعاليت اصناف و رعايت نكردن پروتكل هاى 
بهداشــتى از سوى ســازمان ها و ادارات دولتى و بانكى و واحدهاى 

صنعتى مشاهده شود قطعاً برخورد خواهد شد.
فرماندار كبودراهنگ همچنين افزود: از آغاز طرح محدوديت ها (اول 
آذر) تاكنــون 23 خودرو با پالك غيربومى جريمه يك ميليون تومانى 
شدند و 31 خودرو نيز در ترددهاى داخل شهرى جريمه اعمال قانون 
شدند. رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ نيز در اين 
نشســت اظهار كرد: از ابتداى اسفند 98 تاكنون 3 هزار و 322 نفر با 
عالئم حاد تنفسى به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان كبودراهنگ 
مراجعه كرده اند كه از اين تعداد هزار و 378 نفر بسترى و هزار و 944

نفر به صورت سرپايى مداوا شدند.
على احمدى افزود: متأسفانه تاكنون 144 نفر مرگ مشكوك و مثبت 

داشتيم كه 73 نفر از آنها مثبت قطعى به كرونا بوده اند.
احمدى در پايان تأكيد كرد: از همه مردم تقاضا داريم كه پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعــى را رعايت كنند و با خانه ماندن 
مانع شــيوع بيش از حد اين ويروس منحوس شوند و به طور جدى 
تجمعــات و دورهمى هاى خانوادگى را كنــار بگذارند، زيرا يكى از 

مهم ترين داليل شيوع كرونا تجمعات خانوادگى است.
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وزارت بهداشت گرفتار حاشيه  نشود
 رئيس قوه قضاييه گفت: سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهورى 
اسالمى با مسأله مواد مخدر و قاچاقچيان، دچار تناقض است و از يكسو 
از عملكرد ما قدردانى مى كند و از سوى ديگر عليه ما قطعنامه مى دهد.

به گزارش ايسنا آيت ا... سيدابراهيم رئيسى در جلسه شوراى عالى قوه 
قضاييه با بيان اينكه امروز كادر درمان و پرســتارى ما با روحيه بسيجى 
به مبارزه با ويروس منحوس كرونا و يارى مردم برخاسته است، گفت: 
وزارت بهداشت گرفتار حاشيه ســازى ها نشود و از همه ظرفيت هاى 
علمى و پژوهشــى و امكانات و نيروى انسانى كارآمد مجموعه براى 
خدمت و تأمين امنيت جانى مردم اســتفاده كند. وى در بخش ديگرى 
از سخنان خود اظهار كرد: سازمان ملل در برخورد با مبارزه جمهورى 
اسالمى با مسأله مواد مخدر و قاچاقچيان، دچار تناقض است و از يكسو 
از عملكرد ما قدردانى مى كند و از سوى ديگر عليه ما قطعنامه مى دهد. 
رئيس قوه قضاييه افزود: اگر جلو ترانزينت مواد مخدر را رها كنيم، تمام 
اروپا و آمريكا را مواد مخدر فرا مى گيرد. وى گفت: ما قربانى مبارزه با 
مواد مخدر هســتيم و جوانان ما با از خود گذشتگى در مقابل باندهاى 
قاچاق مواد مخدر مى ايستند و اينكه به جاى قدردانى قطعنامه عليه آنها 

صادر مى كنند، پديده اى عجيب است.

همكارى با عربستان براى مقابله با ايران 
ادامه مى يابد

 وزير امور خارجه آمريكا پس از ديدار با وليعهد سعودى گفت كه 
همكارى ضدايرانى كشورش با عربستان سعودى ادامه مى يابد.

به گزارش ايسنا، مايك پمپئو كه به خاورميانه سفر كرده است در پيامى 
توييترى درباره محورهاى ديدارش با محمد بن سلمان وليعهد سعودى 
نوشــت كه از ديدار با محمدبن ســلمان وليعهد سعودى خوشحالم. 
مشــاركت امنيتى و اقتصادى ما مستحكم است و ما آن را در اقدامات 
روبه جلو براى مقابله با آنچه نفوذ مخرب ايران در منطقه خليج فارس 
مى خواند، اهداف اقتصادى تحت برنامه 2030 و احياى حقوق بشر به 

كار خواهيم گرفت.

حاجى بابايى:
به دنبال قاعده مند كردن قوانين 

دانشجومعلمان هستيم
 رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه نمايندگان آماده كمك به توســعه آموزش هاى 
مجازى در كشور هستند، از برنامه مجلس براى قاعده مند كردن قوانين 

دانشجومعلمان در بودجه 1400 خبر داد.
حميدرضا حاجى بابايى بيان كرد: در ســند تحول بنيادين، نقشــه راه 
مهارتى كردن دانش آموزان و بردن آنها به ســمت فنى وحرفه اى تحول 

عظيمى در هنرستان ها شكل گرفت.
وى افزود: در برنامه ششم پيش بينى شده است كه بايد ميزان هنرجويان 
هنرســتان به 50 درصد برسد، اگر جامعه به جايى برسد كه 70 درصد 
دانش آموزان هنرستان را انتخاب كنند، آن روز را بايد جشن گرفت و 

بهترين روز نظام تعليم و تربيت كشور خواهد بود.
حاجى بابايى در ادامه گفت: در ســند تحول بنيادين، پيش بينى شــده 
اســت كه مى بايســت به هر دانش آموز، حداقل يك مهارت آموزش 

داده شود.
وى با بيان اينكه در بودجه سال 1400 بنا داريم تا قسمت عمده اى از 
افزايش هاى خود را به تجهيز هنرستان ها، مهارتى كردن دانش آموزان و 
كيفى كردن آموزش و پرورش اختصاص دهيم، درباره مهارت معلمان 
گفت: در اين زمينه از 2 معلمان شــاغل و بازنشســته بهره برديم، در 
برنامه ششم تصميم گرفته شد تا معلمان بازنشسته از وضعيت متناسبى 
برخوردار باشــند و بر اين باور هستم كه يك معلم بازنشسته كمتر از 
يك معلم شــاغل در جامعه تأثيرگذار نيست. به همين دليل با كمك 
ســازمان برنامه و بودجه موفق شديم امسال با هماهنگى ميان دولت 

و مجلس، حدود 50 درصد از حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم.
حاجى بابايى درباره نظام رتبه بندى معلمان اظهار كرد: نظام رتبه بندى 
معلمان، مهارتى كردن معلمان است، تا زمانى كه معلم مهارتى نباشد 
نمى توان دانش آمــوز مهارتى تعريف كرد و مى بايســت روزبه روز 
تخصصى به اين موضوع نگاه شــود، در اين زمينــه برنامه مهارتى 
در نظــام تعليم و تربيت براى اين موضوع وجــود دارد كه مانند 2
روى سكه است و يك روى آن نظام رتبه بندى معلمان است و روى 
ديگر آن مهندســى نيروى انسانى اســت و تا به امروز به اندازه يك 
سر ســوزن نظام رتبه بندى معلمان اجرا نشده است. نظام رتبه بندى 
معلمان بدان معناست كه بايد نظام معلمان را همانند اساتيد دانشگاه 
جدا كرد و بايد به شكلى حركت كرد كه معلم احساس كند جايگاه 

هيأت علمى دارد.
به گزارش فارس، وى درباره اقدامات مجلس درباره بودجه مدرســه 
تلويزيونى توضيح داد: پس از شيوع ويروس كرونا نيز در سند تحول 
بنيادين، نقش تلويزيون و رســانه ملى را نقشــى اساسى و كليدى در 
اين ســند مى دانســتيم و بدون شــك هم تلويزيون به عنوان رسالت 
اصلى خود مى بايســت نقش آفرينى كند و هــم آموزش و پرورش و 
دولت مى بايست به كمك صداوسيما گام بردارند. در گذشته آموزش 
و پرورش و دولت اقبالى به صداوســيما نشان نمى داد و صداوسيما 
نيز كمتر به مباحث آموزشى مى پرداخت. بى شك اقدامات صداوسيما 
جاى قدردانى دارد، مى توان گفت كه صداوسيما مردانه وارد ميدان شد 

و به كمك مردم شتافت.
وى درباره دانشــجومعلمان نيز گفت: در گذشته براى دانشجومعلمان 
حقوقى درنظر نگرفته شــده بود ولى اكنون حداقل حقوق را دريافت 
مى كنند، ليكن 45 درصد آن براى غذا كسر مى شود، كه اين مبلغ زياد 
است، در بودجه امسال با هماهنگى ميان دولت و مجلس و آموزش و 

پرورش بايد اقدامى صورت بگيرد و آن را قاعده مند كرد.
حاجى بابايى مخالفت خود را با اينكه كســورات دانشــجومعلمان به 
زيرســاخت ها تعلق گيرد، اعالم كرد و گفت: اين امر قانونى نيست و 

دانشگاه حق ندارد اين كار را بكند.

اصالح ساختار بودجه راهى براى تحقق 
درآمدهاى پايدار است

 رئيس كميســيون اقتصادى مجلس اصالح ساختار بودجه راهى براى رسيدن 
كشور به درآمد پايدار بدون نفت عنوان كرد و گفت: اصالح نكردن ساختار بودجه 
موجب تداوم مشكالتى همچون استقراض از بانك مركزى، افزايش حجم نقدينگى، 

كاهش ارزش پول ملى و شوك هاى ارزى خواهد شد.
محمدرضا پورابراهيمى در گفت وگو با ايرنا افزود: شرايطى كه به واسطه تحريم ها، 
ويروس كرونا و همچنين محدوديت هاى ارزى بر اقتصاد كشور تحميل شد، نشان 
داد كه بايد براى تأمين درآمدهاى پايدار بدون وابستگى به نفت راهكارهاى الزم را 
اتخاذ كنيم. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس عنوان كرد: اگر ساختار بودجه اصالح 
نشود، شاهد تداوم مشكالتى همچون كسرى بودجه، استقراض از بانك مركزى، 

افزايش حجم نقدينگى، كاهش ارزش پول ملى و شوك هاى ارزى خواهيم بود.

ميزان غيرواقعى فروش نفت در بودجه راه دولت 
را براى دور زدن مجلس باز مى كند

 ميزان غيرواقعى فروش نفت در بودجه راه دولت را براى دور زدن مجلس 
باز مى كند. عضو كمسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با فارس، اظهار كرد: دولت در طول 7 ماهه اخير به مجلس گزارش داده كه 280 
هزار ميليارد تومان از 330 هزار ميليارد تومان با اســتقراض هايى كه انجام داده 
عملكرد داشته است كه حدود 102 هزار ميليارد تومان آن اوراق اسناد خزانه و 

برداشت از تنخواه بانك مركزى بوده است.
جعفر قادرى افزود: اين موضوع نشان دهنده آن است كه وضع خوبى در بودجه 
نداريم و با استمرار اين روند اگر تا پايان سال دولت همچنان به فروش اوراق 
اسناد خزانه و برداشــت از تنخواه بانك مركزى ادامه دهد، ناچار خواهيم بود 

حدود صد هزار ميليارد تومان ديگر اوراق خزانه بفروشد.

خسارت تحريم به سالمت مردم 
در مجامع بين المللى پيگيرى حقوقى مى شود

 معاون حقوقى، مجلس و امور استان هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى گفت: با توجه خسارت هايى كه تحريم ها به سالمت مردم زده است، 
اطــالع الزم را از هيأت امناى ارزى و ديگر بخش هاى وزارت بهداشــت در 
اختيار معاونت حقوقى رياست جمهورى قرار مى دهيم تا در مجامع بين المللى 

طرح دعوا كنند.
به گزارش ايرنا، طاهر موهبتى افزود: تحريم ها در ابعاد مختلف به ســالمت 
مردم خســارت زده اســت، اين موضوع از طريق معاونت حقوقى رياســت 
جمهورى درحال پيگيرى است و وزارت بهداشت هم مستندات الزم را براى 
پيگيرى در مراجع بين المللى در اختيار معاونت حقوقى رياســت جمهورى 

قرار مى دهد.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

سالروز والدت سالروز والدت 
امام حسن عسكرى امام حسن عسكرى (ع)(ع)  

مبارك بادمبارك باد

محمد ترابى»
 چنــد روز پيش رئيس شــوراى مركزى 
حزب كارگزاران سازندگى از ليست احتمالى 
نامزد هاى اصالح طلب در انتخابات رياســت 

جمهورى 1400 نام برد. 
محسن هاشمى رفســنجانى كه خود يكى از 
گزينه هاى احتمالى حضور در رقابت انتخاباتى 
سال آينده نيز محسوب مى شود، در گفت وگو 
با يكى از خبرگزارى ها درباره اسامى نامزدهاى 
احتمالــى گفت كه درحال حاضــر نام حدود 
20 كانديدا در اين فهرســت حضور دارد كه 
عبارتند از آيت ا... سيدحسن خمينى، اسحاق 
محمدرضا  خاتمى،  محمدرضــا  جهانگيرى، 
عارف، محمدجواد ظريف، على مطهرى، رضا 
اردكانيان، على الريجانى، مســعود پزشكيان، 
محمدجواد آذرى جهرمى، محمدباقر نوبخت، 
ســورنا ســتارى، عبدالناصر همتى، على اكبر 
صالحــى، محمد صــدر، مجيــد انصارى و 

موسوى الرى؛  عبدالواحد 
ابتكار  معصومه  همچنين 
و شــهيندخت موالوردى 
نيز در اين فهرســت قرار 

دارند.
ادامــه  در  وى  البتــه 
اعالم  خــود  گفت وگوى 
قطعى  ليســت  بود  كرده 
2 ماه ديگــر يعنى اوايل 
بهمن ماه اعالم خواهد شد 
و نامزد هــاى اصلى خود 
را بــراى رقابت انتخاباتى 

آماده خواهند كرد. 
اخيــر  روز  چنــد  در 
واكنش هــاى زيــادى به 
ليســت مذكــور در ميان 
اصحاب رســانه و فعاالن 

سياســى به ويژه اصالح طلبان صورت گرفته 
است. 

برخى به نــام على الريجانى رئيس پيشــين 
مجلس شــوراى اســالمى كه يك اصولگرا 
محسوب مى شود، واكنش نشان دادند. برخى 
ديگر در واكنش به ليســت مذكور گفته اند كه 
عده كثيرى از اين افــراد يا اعالم كرده اند كه 
عالقه اى به حضور در انتخابات ندارد و يا به 
احتمال زياد از سوى شوراى نگهبان با توجه 
به انتخابات سال 98 مجلس شوراى اسالمى، 

ردصالحيت شوند. 
در ايــن ميان برخى از فعاالن سياســى اظهار 
كرده اند كه در ليســت حزب كارگزاران كامل 
نبود و نام بســيارى از افــراد مى تواند در اين 

ليست قرار گيرد. 
با اين حال و نســبت به واكنش هاى صورت 
گرفتــه درباره ليســت اســامى كانديداهاى 
احتمالــى اصالح طلبــان در انتخابات ســال 

1400، در اين گزارش مى خواهيم به بررســى 
گزينه هاى اصلى اين ليست بپردازيم؛

سيدحســن خمينى و علــى الريجانى روى 
كاغذ و در شرايط حال حاضر نسبت به ديگر 
اعضاى حاضر در اين ليســت، بيشترين رأى 
و حمايت را از ســوى مردم و احزاب خواهد 

داشت. 
حسن خمينى كه در ســال هاى اخير همواره 
به عنوان كليــد نجات و يــا زور نهايى براى 
اصالح طلبان به شــمار آمده است، تاكنون تنها 
فرزندش از نامحتمل بودن كانديداتوري وى 
خبر داده و ديگر واكنشــى نسبت به انتخابات 

سال آتى از خود نشان نداده است.
 اين درحالى است كه نوه امام خمينى(ره) در 
ميان احزاب از هر 2 طيف به نسبت مقبوليت 

خوبى دارد. 
شــرايط على الريجانى نيز به همين صورت 
اســت، زيرا در ميان هر 2 طيف اصالح طلب 
و اصولگــرا احتمــاالً مورد 

حمايت قرار گيرد. 
در ميان ديگــر كانديداهاى 
مذكــور در ايــن ليســت 
و  ظريــف  محمدجــواد 
ديگر  از  جهانگيرى  اسحاق 
گزينه هايــى هســتند كه با 
توجــه به عملكردشــان در 
دولت يازدهم و دوازدهم از 
سوى عامه مردم شناخته شده 
بوده و بيش از ديگر اعضاى 
موردحمايت  مذكور  ليست 

طيف اصالح طلب هستند. 
در اين ميــان نام محمدرضا 
عــارف را نيــز در كنار نام 
معاون  و  خارجه  امور  وزير 
جمهــورى  رياســت  اول 
آورد، امــا با توجه به حضــور منفعل وى در 
مجلس دهم و حواشــى اخير پيرامون احزاب 
اصالح طلب پس از واگذارى مجلس يازدهم 
به رقيب ديرينه، بــه اعتبار نام عارف در ميان 

اصالح طلبان ضربه وارد كرده است.
همچنين برخى اســامى ذكرشــده در ليست 
كارگزاران، حضورشــان در رقابت انتخاباتى 
سال آينده و گذشتن از فيلتر شوراى نگهبان، 
نيــاز به معجزه دارند. از جمله آنها مى توان به 
مناقشات تفسيرى از حضور زنان در انتخابات 
رياست جمهورى كه در طول اين سال ها ادامه 

داشته، اشاره كرد.
حــال در اين ميان به چند اســم در ليســت 
مذكــور برمى خوريم كه هم اعــالم آمادگى 
براى حضورشــان و هم تأييد صالحيت آنها 
از ســوى شــوراى نگهبان محتمل تر از بقيه 
است. مسعود پزشــكيان، محمدباقر نوبخت، 
عبدالناصر همتي، علي اكبر صالحي از افرادى 

هستند كه مى تواند بيش از سايرين از احتمال 
حضورشــان در انتخابات رياست جمهورى 

سال آينده صحبت كرد. 
از ســوى ديگر بــا توجه به انتخابــات ادوار 
گذشته، شــاهد اين مسأله هســتيم كه افراد 
ناشــناس تر از ديگر كانديداها شانس بيشترى 

براى پيروزى در انتخابات داشته اند. 
شاهد اين مسأله هســتيم كه افرادى همچون 
محمدباقر قاليباف، محسن رضايى، محمدرضا 
عارف و ديگر اشخاص شناخته شده در ميان 
مــردم و احزاب رقابت را به افراد كم ســابقه 

واگذار كرده اند. 
به اعتقاد نگارنده ايــن مطلب از ميان همتى، 
محتمل ترين  صالحى،  و  پزشــكيان  بوبخت، 
و كارآمدترين گزينه نســبت به شرايط حال 

حاضر كشــور عبدالناصر همتى رئيس بانك 
مركزى است. 

با پيروزى جو بايدن نامزد دموكرات در اياالت 
متحده و تأكيد وى به بازگشت به برجام، بيش 
از هر زمانى به دولتى اصالح طلب با ســابقه 
قابل قبول در زمينه هاى سياســت بين الملل و 
دركل مذاكرات با ساير كشور ها احساس نياز 

مى شود. 
از ســوى ديگر شــرايط نابســامان اقتصادى 
پيش آمده در چند ساله اخير در كشور، حضور 
يك اقتصادان در رأس امور اجرايى كشــور را 

حائز اهميت كرده است. 
از اين رو بــا توجه به نيازهــاى حال حاضر 
كشور، مى توان گفت كه همتى بهترين گزينه 
براى تشكيل دولت سيزدهم محسوب مى شود. 

همتى بهترين گزينه براى هدايت 
دولت سيزدهم 

حسن خمينى 
كليد نجات اصالحات 
يا ائتالف با الريجانى

در نامه قاليباف به روحانى:
قانون الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاى 

اساسى ابالغ شد
  محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى قانون الزام دولت 

به پرداخت يارانه كاالهاى اساسى را به رئيس جمهورى ابالغ كرد.
به گزارش خانه ملت، براســاس اين قانون كه هفته گذشــته به تأييد 
شــوراى نگهبان رسيد دولت بايد تا پايان سال به 60 ميليون نفر يارانه 

خريد كاالهاى اساسى پرداخت كند.
اكنون دولت موظف است با فراهم كردن سازوكارهاى اجرايى قانون، 

پرداخت اين يارانه به مردم را با سرعت و دقت آغاز كند.

شاهد اين مسأله هستيم 
كه افراد ناشــناس تر از 
ديگر كانديداها شــانس 
بيشترى براى پيروزى در 

انتخابات داشته اند
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مناسبت

آگهي حصر وراثت
آقــاى بهــرام غزنــوى ارزنــده داراى شــماره شناســنامه 271 به شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 536/99/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و 
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان علــى عبــاس انتصــار بــه شــماره شناســنامه 
ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه  51 در تاريــخ 91/08/28 در اقامتــگاه دائمــى خــود ب
حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1- زليخــا طاهــرى آزاد فرزنــد علــى 
عبــاس متولــد 1334 بــه شــماره شناســنامه 666 فرزنــد متوفــى، 2- شــاه صنــم 
ــه شــماره شناســنامه يــك  ــد 1339 ب ــاس متول ــى عب ــد عل ــور فرزن طاهــرى پ
ــد  ــاس متول ــى عب ــد عل ــرى فرزن ــرى ظهي ــى طاه ــى، 3-صلواتعل ــد متوف فرزن
1331 شــماره شناســنامه 3 فرزنــد متوفــى، 4-قــزى حــق شــناس شــهنا فرزنــد 

علــى عبــاس متولــد 1323 بــه شــماره شناســنامه 2 فرزنــد متوفــى.
ــت  ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب  اين
ــي  ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي آگه
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 410)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

راه اندازى مراكز مراقبتى بيمارى كرونا در استان هاى كشور
 معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعيت هالل احمر از راه اندازى مراكز مراقبتى 
بيمارى كرونا در اســتان هاى كشور خبر داد. فريد مراديان در گفت وگو با ايرنا با اعالم 
اين مطلب افزود: بــا برنامه ريزى هاى صورت گرفته، راه اندازى مراكز مراقبتى بيمارى 
كرونا در استان هاى كشور در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است. وى توضيح داد: 
بر همين اســاس دبيرخانه كروناى جمعيت هالل احمر براى نظارت و خدمت رسانى 
بهتر به مردم در اســتان هاى مختلف راه اندازى شده است. مراديان با اشاره به ضرورت 
راه اندازى طرح مراكز مشــاوره بيمارى هاى واگير و غيرواگير در اســتان تأكيد كرد: با 
برنامه ريزى صورت گرفته طرح راه اندازى مراكز مشاوره بيمارى هاى واگير و غيرواگير 

نهايى شده و به زودى به مرحله اجرا در خواهد آمد.

غيرحضورى شدن 5 خدمت ديگر تأمين اجتماعى 
براى بيمه شدگان

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى از غيرحضورى شــدن 5 خدمت ديگر تأمين 
اجتماعى براى بيمه شدگان تحت پوشش خبر داد.

به گزارش مهر، مصطفى ساالرى گفت: با اجراى طرح 3070 كه قرار بود براساس آن 
تا بهمن ماه 30 خدمت و هر دوشنبه چند خدمت، الكترونيكى و غيرحضورى شوند 3 
خدمت در هفته هاى گذشته غيرحضورى شد و امروز نيز در هفته سوم اين طرح قرار 

داريم 5 خدمت ديگر غيرحضورى مى شود.
وى ادامــه داد: با تحقق اين طرح 70 ميليون از بار مراجعه به شــعب تأمين اجتماعى 

كاهش مى يابد يعنى بيش از 70 درصد خدمات غيرحضورى مى شوند.

ابالغ اعتبار كمك سرانه آموزشى به مدارس استثنايى
 رئيس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنايى از ابالغ اعتبار 80 ميليارد ريالى كمك 
سرانه آموزشى مدارس استثنايى در چند روز آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، سيدجواد 
حســينى با بيان اينكه حضور باكيفيت در مجامع راهى به سوى اجتماعى شدن سازمان 
است، اظهار كرد: يكى از برنامه هاى سازمان آموزش وپرورش استثنايى انعقاد تفاهم نامه 
همكارى مشترك با دستگاه ها و سازمان هاى مردم نهاد است و در اين راستا 7 تفاهم نامه 
منعقدشــده است و مراحل انجام بيش از 20 تفاهم نامه ديگر ازجمله تفاهم با سازمان 
بهزيستى و وزارت بهداشت نيز درحال انجام است. حسينى اظهار كرد: براساس بسته 
تحولى مدرســه انطباقى 32 مدرسه پذيرا و 32 مدرسه اتيسم در استان هاى كشور بايد 
به صورت الگويى و در سالجارى مناسب سازى به لحاظ فضا و شيوه هاى آموزش شوند.

نگاهى به سيره امام حسن عسگرى(ع)

 امام حســن عســگرى(ع) يازدهمين پيشواى شــيعيان در هشتم 
ربيع الثانى سال 232 متولد شــده اند. پدرش امام هادى(ع) و مادرش 
بانويى شايســته به نام «حديثه» مى باشد. آن حضرت چون به دستور 
خليفه عباسى مجبور به سكونت در سامراء و در محله عسگر، نظامى 
سكونت گزيدند، ايشان را عسگرى گويند. البته القاب ديگرى نيز براى 
آن حضرت بوده كه عبارتند از «نقى» و «زكى» است و كنيه آن حضرت 
نيز «ابو محّمد» اســت. در نوشــتار زير به فرازهايــى از ويژگى هاى 

برجسته فردى و اجتماعى آن حضرت اشاره مى شود.
 عبادت

امام عســكرى(ع) همانند پدران گرامى خود در توجه به عبادت خدا، 
نمونه بود. آن حضرت چيزى را بر نماز مقدم نمى داشــت. ابوهاشم 
جعفــرى در اين باره مى گويد: روزى به محضر امام يازدهم مشــرف 
شــدم، امام مشغول نوشتن چيزى بود، وقت نماز رسيد، امام نوشته را 

كنار گذاشته و به نماز ايستاد[1]...
عبادت امام عســكرى آن چنان قلب ها را مجذوب خود مى نمود كه 
ديگران را به ياد خدا مى انداخت و حتى افراد گمراه و منحرف را به راه 
صحيــح هدايت نموده و اهل عبادت و تهجد مى نمود و بدترين افراد 

در اثر جذبه ملكوتى آن بزرگوار به بهترين انسان ها تبديل مى شدند.
به هنگام نماز از هر كارى دســت مى كشيد و چيزى را بر نماز مقدم 

نمى داشت
 جذب عواطف و صيد دل هاى مشتاق

فضائل و كماالت معنوى آن حضرت موجب شــده بود كه دوست و 
دشمن شيفته آن حضرت شده و از صميم قلب به آن حضرت ارادت 
بورزند و وجود گرامى امام را خواسته يا ناخواسته محترم شمارند. به 

نمونه اى در اينجا اشاره مى كنيم:
محمدبن اسماعيل مى گويد: على بن نارمش كه دشمن ترين افراد نسبت 
به اوالد على بــن ابى طالب(ع) بود، موظف به زندانبانى امام حســن 
عســگرى(ع) شد. به او دستور دادند كه هر چه مى توانى بر او سخت 
بگير. حضرت عســگرى(ع) بيش از يــك روز نزد او نبود كه احترام 
و بزرگداشــت آن حضرت در نظر او به جايى رسيد كه در برابر امام 
عسگرى(ع) چهره بر خاك مى گذاشت و ديده از زمين برنمى داشت. 
امام از نزد او خارج شــد درحالى كه بصيرت او به آن حضرت از همه 

بيشتر و ستايشش براى او از همه نيكوتر بود.[4]
 ترويج فرهنگ صرفه جويى

برنامه ريــزى صحيــح در زندگــى موجب رشــد اقتصــادى و از 
زيرســاخت هاى توســعه اجتماعى و بالندگى اقتصادى يك جامعه 
محسوب مى شــود. در سيره امام حسن عســگرى(ع) در اين رابطه 
نكات قابل توجهى وجود دارد و در ذيل نمونه اى از آن را مى خوانيم:

محمدبن حمزه سرورى مى گويد: توسط ابوهاشم جعفرى - كه با هم 
دوست بوديم - نامه اى به محضر امام عسگرى(ع) نوشته و درخواست 
كردم كه آن حضرت دعا كند تا خداوند متعال در زندگى من گشايشى 
ايجاد بفرمايد. وقتى كه جواب را توســط ابوهاشم دريافت كردم، آن 
حضرت نوشــته بود: «مات ابن عمك يحيى بــن حمزة و خلف ماة 
الف درهم و هى واردة عليك، فاشــكرا... و عليك باالقتصاد و اياك 
و االســراف، فانه من فعل الشيطنة»؛ پسر عمويت يحيى بن حمزه از 
دنيا رفت و مبلغ صد هزار درهم ارث باقى گذاشت و اين درهم ها بر 
تو وارد مى شود (به ارث به تو مى رسد) پس خدا را سپاسگزارى كن 
و بر تو باد به ميانه روى و از اســراف بپرهيز كه اســراف از رفتارهاى 

شيطانى است.»[5]
بر تو باد به ميانه روى، و از اســراف بپرهيز كه اســراف از رفتارهاى 

شيطانى است
 اهتمام به 2 اصل تولى و تبرى

ســيره عملى امــام عســگرى(ع) در صحنه هاى اجتماعــى، نكات 
برجسته اى براى پيروان آن حضرت دارد. يكى از مهم ترين فرازهاى 
سيره اجتماعى آن حضرت، توجه به 2 اصل تولى و تبرى مى باشد. در 
موارد متعدد و مناسبت هاى به دست آمده، امام يازدهم(ع) شيعيان را 
به دوستى اهل بيت و بيزارى از دشمنان آنان ترغيب مى نمود. به عنوان 
مثال روزى على بن عاصم كوفى كه مــردى نابينا بود، به محضر امام 
شرفياب شد. او ضمن گفت وگو با حضرت، ارادت خالصانه خويش 
را به خاندان نبوت اظهار نموده و گفت: من از يارى عملى شما ناتوانم 
و به غير از واليت و محبت شــما و بيزارى از دشــمنانتان و لعن به 
آنان در خلوت ها ســرمايه اى ندارم، با اين حال وضعيت من چگونه 

خواهد بود؟!
امام عســگرى(ع) فرمود: پدرم از جدم رسول خدا روايت نمود كه: 
«من ضعف على نصرتنــا اهل البيت و لعن فى خلواته اعداءنا بلغ ا.... 
صوته الى جميع المالئكة... فاذا بلغ صوته الى المالئكة استغفروا له و 
اثنو عليه» «هر كس توانايى يارى نمودن ما اهل بيترا نداشته باشد و در 
خلوت  هايش به دشمنان ما لعنت بفرستد، خداوند صداى او را به همه 
فرشتگان مى رســاند... هنگامى كه صداى او به فرشتگان برسد، آنان 

براى وى طلب آمرزش نموده و او را مى ستايند.»[6]
منابع:

[1] . بحاراالنوار، ج50، ص304
 [4]. اصول كافى، كتاب الحجة، باب مولد ابى محمدالحسن بن على عليه 

السالم، ص 330
[5] . كشف الغمه، ج2، ص424.

[6] . بحاراالنوار، ج50، ص316 و 317.

آسيا: نحوه خريد ملك در بورس 
 باز خوبه بورس كار مشاوره ام مى كنه!!

آفتاب: عيارسنجى واكسن ايرانى
 لطفا فقط با ُدز خالص بسنجيد!!

اقتصاد پويا: كرونا جان تاالرداران را گرفت 
 ديگه كرونا به صغير و كبير رحم نمى كنه!!
اقتصاد سرآمد: گرانى، از شير مرغ تا جون آدميزاد

 باز خوبه گرونى رو تو ليست تحريم ها نذاشتن!!
آرمان ملى: دريافت بيمه را هم مانند ماليات عقب بيندازيد

 بدون شرح!!
امروز: جلوگيرى از زيان مردم در بورس

 ديگه بورس بازا پيه همه چيزو به تنشون ماليدن!!
اقتصاد پويا: يارانه جديد در راه است

 احتماال تو ساعات غيرمجاز راه افتاده متوقفش كردن!!
ايران: تصوير غريب شب هاى شهر

 اشكالى نداره تو اين شرايط يه مقدار تنهايى براش الزم بود!!
بهار: فروِش گرانى شير بطرى با اسامى عجيب و غريب

 اينام يه نوع ترفند براى فروش بيشتره ديگه!!
تجارت: دالر بازيگر اصلى اقتصاد

 ديگه دالرم به خودكفايى رسيده!!
صمت: كارد كرونا به استخوان بازار رسيد

 كرونام با سالح گرم و سرد افتاده به جون مردم!!
خراسان: مرغ، قربانى جديد نهاده هاى دامى 

 كرونا و گرونى باهم كورس قربانى كردن گذاشتن!!
اقتصاد ملى: مهار تورم براى آرامش و ثبات در بازار

 بالخــره نفهميديم اين همه بى ثباتــى از كروناس از تورمه از 
تحريمه؟!

ثروت: پرداخت ديرهنگام وام وديعه مسكن
 پس لطفا ديركردشو با وامش پرداخت كنيد!!

ضمانت وام هاى اشتغال مددجويان 
با اولويت زنان سرپرست خانوار

 مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد واليت بيان كرد كه باتوجه 
به دستورالعمل بانك مركزى سقف پرداخت اعتبارات صندوق امداد 
واليــت 30 ميليون تومان بود كه اكنون با توجه به شــرايط موجود، 
درخواست افزايش اين اعتبارات تا سقف 70 ميليون تومان را به بانك 

مركزى ارائه داده ايم. 
به گزارش ايسنا، على عاشورى گفت: مطابق با بودجه سال 99 كميته 
امــداد، اين صندوق موظف به پرداخــت 3 هزار ميليارد تومان وام به 
اقشار آسيب پذير است، همچنين در سرفصل ايجاد فرصت هاى شغلى 

وظيفه اختصاص 610 ميليار تومن اعتبار داريم.
وى در ادامه افزود: همچنين اين صندوق در ســرفصل وام كارگشايى  
هزار و 576 ميليارد تومان، وام كمك به تأمين مســكن نيازمندان 564

ميليار تومان و وام وديعه مســكن نيازمندان 250 ميليارد تومان تعهد 
پرداخت دارد. 

به گفته عاشــورى، در 8 ماهه سالجارى حدود 2 هزار ميليارد تومان 
به صورت صد درصد به استان ها تخصيص و پرداخت شده است. 

مديرعامل صندوق قرض الحســنه امداد واليــت، ادامه داد: در حوزه 
تسهيالت كارگشايى نيازمندان 902 ميليارد تومان به تعداد 113 هزار 
فقره وام، در حوزه تســهيالت وديعه مســكن نيازمندان 349 ميليارد 
تومان به تعداد 26 هزار و 786 فقره توسط اين صندوق پرداخت شده 
است. همچنين شايان ذكر است كه به رغم وظيفه پرداخت اعتبار اين 
صندوق در سرفصل مسكن به رقم 250 ميليارد تومان اما بنا بر شرايط 

سخت فعلى مسكن اعتبار ويژه اى تخصيص داده شد. 
به گفته عاشــورى، در حوزه مسكن، 241 ميليارد تومان تسهيالت به 
تعداد 22 هزار و 747 فقره وام تاكنون انجام شــده است، همچنين در 
حوزه فرهنگى براى نخســتين بار پرداخت وام شــهريه دانشجويان با 
اعتبار ويژه 80 ميليارد تومان در سالجارى تخصيص داده شد. همچنين 
رقم اين وام ها بسته به مقطع تحصيلى از 5 ميليون تومان تا 20 ميليون 

تومان متغير است و تاكنون 8 ميليارد آن پرداخت شده است.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

برابر رأي شــماره 139960326001000884 مورخ 1399/08/12 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
مهرى چهاردولى فرزند على اصغر به شــماره شناسنامه 16452 صادره از تهران در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 4098/94 مترمربع از قسمتى 
از پالك 5 اصلي واقــع در حومه بخش يك همدان، از باغات دره مرادبيگ، خريداري از 
مالك رسمي مرحوم على نساجى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 1150)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/04

على زيورى حبيبى
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326001000885 مورخ 1399/08/12 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى 
سيدعلى اكبر حسينيان فرزند سيداحمد به شماره شناسنامه 1638 صادره از اصفهان 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه يك قطعه باغ به مساحت 4098/94 مترمربع 
از قســمتى از پالك 5 اصلي واقع در حومه بخش يك همــدان،از باغات دره مرادبيگ، 
خريداري از مالك رســمي مرحوم على نساجى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 1148)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/04

على زيورى حبيبى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

 بــا تغيير ســاختار ورزش محالت براى 
ساماندهى بيشــتر به زودى دبيرخانه ورزش 

شهروندى همدان افتتاح خواهد شد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان در اين زمينه گفت: از ابتداى 
سال 99 براى گسترده تر شدن ورزش محالت 
برنامه ريزى هاى متعددى صورت گرفت تا با 
حمايت مديريت شــهرى و اعضاى شوراى 
اسالمى شهر همدان ورزش شهروندى همدان 

آغاز به كار كند.
روح ا... وجدى هويــدا با اشــاره بــه تغيير 
ســاختار ورزش محالت همــدان به ورزش 
شــهروندى اظهار كرد: در ابتدا اســاس نامه 

شوراى  و  شــهروندى  ورزش 
سياستگذارى ورزش شهروندى 
را ايجــاد كرديم و براســاس 
شهروندى  ورزش  برنامه ريزى 
در تمامــى محــالت، ناحيه ها 
و مناطق شــهرى همدان ايجاد 
خواهد شد تا همه شهروندان از 
اهداف ورزش شهروندى سود 
ببرنــد و تنها محــدود به چند 

محله نباشيم.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با اشاره به ايجاد دبيرخانه 

گفت:  شهروندى  ورزش 
به دنبال فضاى مناســب و 
در شأن ورزش شهروندى 
بوديــم كــه به دســتور 
ساختمان  همدان  شهردار 
بــراى  مناســبى  بســيار 
ورزش  دبيرخانــه  ايجاد 
ما  اختيار  در  شــهروندى 
ظرف  كــه  گرفت  قــرار 
اين  آينده  ماه  يك  حداقل 

دبيرخانه افتتاح خواهد شد.
وجدى هويدا افزود: با ايجاد دبيرخانه ورزش 

شهروندى اقدامات اين مجموعه با برنامه ريزى 
و ساماندهى بيشتر پيش خواهد رفت.

وى با بيــان اينكه به دنبــال افزايش بودجه 
ورزش شهروندى هستيم، بيان كرد: بودجه 
شــهروندى  ورزش  بــراى  ما  پيشــنهادى 
امســال چندين برابر نســبت به ســال هاى 
گذشــته افزايــش پيدا كرده تا بــا توجه به 
افزايش گســتره ورزشــى شــهروندى در 
شــهر بتوانيم نفرات بيشــترى را پوشــش 
دهيم.رئيس ســازمان فرهنگــى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان عنوان كرد: تعداد 
رشــته هاى ورزش محالت در بخش بانوان 

و آقايان به 40 رشته رسيده و با اين افزايش 
تعداد رشــته به طــور قطــع نيازمند بودجه 

هستيم. بيشترى 
وجدى با اشــاره به پيشنهاد برگزارى المپيك 
ورزش شــهردارى در همــدان گفت: براى 
شــهريور ســال 1400 برنامه ريزى ما بدين 
صورت است كه مسابقات ورزش شهروندى 
در ابتدا در ســطح محالت، ناحيه ها و مناطق 
شــهردارى همــدان برگزار شــده و نفرات 
شــهروندى  ورزش  المپيــك  بــه  برگزيده 
راه پيدا كننــد. وى افــزود: در ابتدا المپيك 
ورزش شهروندى در سطح ملى و اميدواريم 
سال هاى آينده بتوانيم اين المپيك را به صورت 

بين المللى برگزار كنيم.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان بــا بيان اينكــه چندين 
اپليكيشــن نيــز در دســتور كار داريم، بيان 
كرد: در ابتدا ســايت ورزش شــهروندى و 
اپليكيشــن آن و در فــاز بعدى اپليكيشــن 
هوشمند پياده روى از در منزل براى شهروندان 

راه اندازى خواهد شد.
 وجــدى خاطرنشــان كرد: بــا حمايت هاى 
مديريت شــهرى و شــوراى اســالمى شهر 
همدان به دنبال گسترش هرچه بيشتر ورزش 

شهروندى در شهر همدان هستيم.

رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان:

دبيرخانه ورزش شهروندى همدان افتتاح خواهد شد

 مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى 
و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى همدان بيان 
كرد: در راستاى ابالغ شيوه نامه ها از سوى ستاد 
پيشــگيرى و مقابله با ويروس كرونا و مصوبه 
ستاد ملى و استانى، هماهنگى هاى الزم انجام 
شده و روزبازارها و شب بازار بوعلى به مدت 2 

هفته تعطيل شده است.
معراج عاشورلو با بيان اينكه تعطيلى از يكم آذر 
انجام شده، گفت: از آنجا كه محيط هاى شلوغ 
و پرازدحام محل مناســبى براى نشر ويروس 
كروناســت، با درنظر گرفتن اهميت سالمت 
شــهروندان و اعالم محدوديت هاى ستاد ملى 
مديريت كرونا ايــن بازارها به طور موقت و تا 
اطــالع ثانوى تعطيل خواهند بود و درصورت 
تمديد تعطيلى ها مراتب اطالع رســانى خواهد 

شد.
عاشــورلو با اشــاره به اين مطلب كه يكى از 
دغدغه هاى شهردارى، مشكالتى است كه قشر 
آسيب پذير مشغول به كار در اين بازارها با اين 

اقدام به صورت موقت با آنها روبه رو مى شوند، 
اظهار كرد: به دليل ضرورت حفظ سالمت عموم 

مردم ناگزير از اتخاذ چنين تصميمى شده ايم.
وى افــزود: به منظــور اطالع رســانى درباره 
تعطيلى ايــن بازارها ضمن نصب بنر در مكان 
روزبازارها و پياده راه بوعلى، از طريق ارســال 

پيامك به بساط گستران اطالع 
رسانى انجام شــده است و 
از آنها درخواســت داريم كه 
همكارى الزم را داشته باشند.

خود  البته  افزود:  عاشــورلو 
همشهريان با شيوع ويروس 
كرونا از اين بازارها استقبال 
زيادى ندارند و دستفروشان 
نيــز در اين مــدت از لحاظ 

تعداد كاهش يافته اند.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه ايســتگاه هاى 
عرضــه ميــوه و تره بــار به صــورت منظم و 
مســتمر ضدعفونى مى شــوند، خاطرنشــان 

كرد: بازاچه هاى شــهروند در 
مناطق مختلــف نيز با رعايت 
به  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
شكلى مناسب خدمات الزم را 
ارائه مى نمايند و اين خدمات در بازارچه منطقه 

هنرستان به صورت آنالين مى باشد.
عاشــورلو در پايان گفت: اجراى پروتكل هاى 

بهداشــتى در بازارچه پرنــدگان نيز با جديت 
اجرا شده اســت و عمليات ضدعفونى كردن، 
شست وشــو و گندزدايى اين مكان با توجه به 
شــرايط خاص آن به صورت منظم انجام شده 
و درحال حاضر همزمان با مصوبات ستاد ملى 
و اســتانى كرونا ، از ابتداى آذرماه اين بازار تا 

اطالع ثانوى تعطيل است.

مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى:

روزبازارها و شب بازار بوعلى
 به مدت 2 هفته تعطيل شد

رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان:
نقش بسيج در تمام 

عرصه هاى انقالب اسالمى 
انكارناپذير است

 رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همــدان گفت: از ابتــداى انقالب 
اسالمى تا به امروز كه بيش از 40 سال از عمر 
انقالب مى گذرد بسيج در تمام عرصه ها نقش 

انكارناپذيرى را ايفا كرده است.
روح ا ... وجدى هويدا در ديــدار با فرمانده هان 
پايگاه هاى بســيج سطح شــهر همدان ضمن 
تبريك به مناسبت فرارسيدن هفته گراميداشت 

بسيج اظهار كرد: در 40 سال گهربارى كه از عمر 
انقالب اسالمى ما مى گذرد نقش نيروى بسيج 
در تمام اين راه به صورت پررنگ ديده مى شود. 
وى افزود: بســيجيان در تمامى عرصه ها بدون 
چشم داشت ورود پيدا مى كنند و با اخالصى كه 
در آنها وجود دارد كارها را به نحو مطلوب جلو 
مى برند چه در زمان جنــگ كه با اهداى جان 
خــود از انقالب دفاع كردنــد چه امروز كه در 
صف نخســت مبارزه با كرونا كنار پزشكان و 
پرستاران باز هم از جان خود براى اين مردم و 
انقالب هزينه مى كنند. رئيس سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشــى شهردارى همدان  گفت: 
يك روز در كشــور سيل مى آيد مى بينيم صف 
اول بسيجيان هستند، يك روز زلزله مى شود باز 

هم اين بسيجيان هستند كه به كمك مى شتابند 
امروز هم كه ويروس منحوس كرونا در كشور 
شــيوع پيدا كــرده، ديديم در صف نخســت 

ضدعفونى شهرها بسيجيان ورود پيدا كردند.
وجدى هويــدا خاطرنشــان كــرد: در جذب 
كمك هاى معيشيتى به ســخنان رهبر انقالب 
لبيك گفتند و در گوشه گوشــه شهر هر پايگاه 
بسيج بسته هاى معيشتى را با كمك بسيجيان آن 
محله جمع آورى كرده و در اختيار نيازمند قرار 
دادند.وى با بيان اينكه بايد قدردان اين نيروهاى 
انقالبى باشــيم، بيان كرد: شهردارى و سازمان 
فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان 
تاجايى كه در توان داشته در تمام زمينه ها هرجا 
كه نيروى سپاه و بسيجيان به ما مراجعه كردند 

با آغوش باز هر امكاناتى كه در توان مان بوده در 
اختيار آنها قرار داده ايم.

رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان عنوان كرد: در بحث فضاسازى 
شهرى به مناسبت هفته بســيج نيز با همكارى 
شهردارى مناطق، سازمان سيما، منظر و فضاى 
سبز در هر منطقه 2 بيلبورد و بنر در سطح شهر 
نصب شد. گفتنى است، رئيس سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با حضور 
در پايگاه هاى بسيج شــهيد شكرى پور، بسيج 
كارمندى شهيد چيت ســازيان، و حوزه بسيج 
خواهران كوثــر با فرماندهــان پايگاه ها ديدار 
و ضمن تبريك هفته بســيج بــا اهداى لوح از 

فرماندهان و بسيجيان قدردانى كرد.
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دان تان  رس ا اری  ر
همدان كمبود فرآورده هاى خونى ندارد

درخواست پالسماى خون بيماران كرونايى 
كم شده است

 رئيس مركز انتقال خون استان همدان با بيان اينكه همدان كمبود 
خون ندارد، گفت: درخواست پالسماى خون كم شده است.

افشــين محمدى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار كرد: 
درحال حاضــر ذخاير خون در همدان وضعيت مناســبى دارد و در اين 
مدت هيچ كمبودى نداشــتيم. وى وضعيت مراجعه كنندگان به انتقال 

خون را نيز مطلوب دانست و گفت: با توجه به اينكه همدان جزو شبكه 
معين تهران اســت وقتى خون مازاد بر نياز در همدان داشــته باشيم 
به تهران ارســال مى كنيم. رئيس مركز انتقال خون اســتان همدان با 
بيان همدان ارسال خون به استان هاى گيالن، سيستان و بلوچستان و 
هرمزگان نيز داشت، گفت: تاكنون حدود 3 هزار واحد خون به شهرهاى 
ديگر ارســال شده است. وى با اشاره به نياز هميشگى به پالكت خون، 
يادآور شد: اهداكنندگان بار نخست خون به عنوان پشتوانه آينده انتقال 

خون هستند و ممكن است درصورت نياز از آنها نيز استفاده كنيم.
محمدى يادآور شــد: با فرارسيدن هفته بسيج مسئوالن ارشد استان و 

ســپاه براى اهداى خون در شرايط بحرانى و كمبود خون اعالم آمادگى 
كردند و اين قشر نيز پشتوانه اى براى انتقال خون هستند.

وى با بيان اينكه درخواســت پالســماى خون از بيماران كرونايى كم 
شده است، افزود: با توجه به اينكه پالسماى خون براى بيماران بدحال 
جــواب نمى دهد و اين بيمارى نيز هر بار جهش جديدى دارد؛ بنابراين 
درخواست پالسما كم شده است. رئيس مركز انتقال خون استان همدان 
افــزود: در اين برهه از زمان وظيفه داريم قرنطينه را جدى بگيريم و تا 
حد امكان از منزل خارج نشــويم اما اگر براى كار ضرورى خارج شديم، 

اهداى خون يكى از ضرورت هاست.

فعاليت 96 گروه جهادى در همدان
 توزيع ماسك رايگان و اهداى خون

ناحيــه  ســپاه  فرمانــده   
همدان با اشاره به فعاليت 96

ضدعفونى  در  جهــادى  گروه 
بســيج  هفته  گفــت:  شــهر 
امســال با شعار «بسيج پيشرو 
اميدآفريــن»  و  خدمــت  در 
و اجــراى برنامه هــاى متنوع 
در شهرســتان ها، پايگاه هــا و 
بســيج  فرهنگى  كانون هــاى 

برگزار مى شود.
علــى بقايى در گفت و گو با خبرنگار فــارس در همدان با بيان اينكه 
امسال در آســتانه چهل ويكمين سالگرد تأسيس شجره طيبه بسيج 
هســتيم، اظهار كرد: تشكيل بســيج در جمهورى اسالمى ايران از 
بركات و الطاف خداوند بر مردم ايران و انقالب اســالمى است كه اگر 
نبود، بدون ترديد ما با خأل جدى در حوزه هاى مختلف كشور مواجه 

مى شديم كه جبران كردن آنها كار ساده اى نبود.
وى بــا تأكيد بر اينكه بنا به فرمايش رهبرى، امام راحل با تشــكيل 
بسيج سرنوشت كشور را به جوان ها سپردند، افزود: اگر بسيج تا امروز 
تشــكيل نشــده بود بارها و بارها بايد آن به عنوان يك نهاد مقدس 
مردمــى ايجاد مى كرديــم اما امام خمينى(ره) با نفس قدســى اين 
شــجره طيبه را بنا گذاشتند، شجره طيبه اى كه در سايه سار آن، ما 

امروز پيشرفت، تعالى، نشاط، امنيت و آسايش را داريم.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان با بيان اينكه شعار محورى هفته بسيج 
عبارت است از «بسيج پيشرو خدمت، اميدآفرين» تصريح كرد: همه 
ما بســيج را به عنوان خادم ملت ايران مى شناسيم و همه در اين 41
سال تجربه كردند كه بسيج از مردم با مردم و براى مردم است و هر 

كجا نياز به آن بوده پاى كار آمده است.
وى افزود: امروز شــاهد حضور پررنگ بسيج در عرصه هاى مختلفى 
چــون مقابله با بالياى طبيعى مثل ســيل و زلزله و حل مشــكالت 
فرهنگى، آســيب هاى اجتماعــى و تأمين امنيت مــردم، مبارزه با 

ناآرامى ها و دفاع هستيم.
بقايى با بيان اينكه در طرح غربالگرى و خانه هاى بهداشت، بسيجيان 
پاى كار آمدند و در سطح شهرســتان غربالگرى سالمت انجام شد، 
خاطرنشــان كرد: بســيجيان به كادر درمانى در برپايى نقاهتگاه ها و 
آموزش تخصصى كمك پرســتارى كمك كردنــد، ضمن اينكه هر 
كجا احســاس شــد كادر درمان نياز به تقويت روحيه دارد با اجراى 
گروه هاى ســرود در بيمارســتان ها حضور پيدا كــرده و از مدافعان 

سالمت قدردانى كردند.
وى بسيج در همه عرصه ها پيشرو خدمت است به طورى كه در بحث 
كرونا هر كجا احســاس نياز بود وارد عمل شد، گفت: كمك به اقشار 
آسيب ديده از كرونا در قالب كمك هاى مؤمنانه از اين اقدامات است 
و تا به امروز حدود 2 هزار و 500 بســته معيشــتى تهيه و در سطح 

شهرستان توزيع شده است.
بقايى با اشاره به انجام «نذر خون» در پايگاه هاى انتقال خون گفت: 
اســتفاه از سامانه شاد براى نواختن زنگ بســيج در فضاى مجازى، 
قدردانى از كادر درمان و كمك هاى مؤمنانه در ســطح شهرستان به 

اجرا درخواهد آمد.

افزايش قيمت مرغ نهايتا تا پايان هفته جارى 
خواهد بود

 افزايش قيمت نهاده ها عامل گرانى
ــان اينكــه افزايــش  ــا بي ــاون اقتصــادى اســتاندار همــدان ب  مع
قيمــت مــرغ نهايتــا تــا پايــان هفتــه جــارى خواهــد بــود و از اوايــل 
ــازار  ــده بيشــترى وارد ب ــرغ زن ــا، م ــا جوجه ريزى ه ــده ب ــه آين هفت
ــا  ــالم ب ــن اســت اق ــر اي ــا ب ــالش م ــام ت ــد، گفــت: تم ــد ش خواه

قيمــت مناســب بــه دســت مــردم برســد.
ظاهــر پورمجاهد در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان با بيان 
اينكه افزايش به يكباره قيمت مرغ سراســرى بوده و تنها مربوط به 
استان نيســت، اظهار كرد: به دليل افزايش قيمت نهاده ها و احتماال 

كمبود آن موجب كاهش جوجه ريزى در مرغدارى ها شده است.
وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر با توجــه به كاهش جوجه ريزى 
كمبود مرغ زنده داريم، افزود: مرغ زنده در كشتارگاه حدود 23 هزار 
تومان عرضه مى شــود كه پس از احتساب هزينه كشتار و سود عامل 

قيمت نهايى افزايش يافته است.
معاون اقتصادى اســتاندار همدان تصريح كــرد: امروز در نامه اى به 
ســازمان جهاد كشاورزى اســتان كه متولى تأمين گوشت سفيد و 
قرمز است اعالم شــده مطابق مقررات با واحدهاى توليدى كه مرغ 
زنده تحويل كشــتارگاه نمى دهند و يا خارج از قيمت مصوب عرضه 

مى كنند برخورد جدى صورت گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه در 2 ماه گذشته همكارى خيلى خوبى با نيروى 
انتظامى در زمينه مســدود كردن مرزهاى استان براى جلوگيرى از 
خروج مرغ صورت گرفته است، ادامه داد: اغلب محدوديت ها موجب 

كاهش جوجه ريزى در مرغدارى خواهد شد.
ــا  ــن افزايــش قيمــت ت ــا اي ــه اينكــه نهايت ــا اشــاره ب پورمجاهــد ب
ــا  ــده ب ــه آين ــل هفت ــود و از اواي ــد ب ــارى خواه ــه ج ــان هفت پاي
ــازار  ــترى وارد ب ــده بيش ــرغ زن ــده م ــام ش ــاى انج جوجه ريزى ه
خواهــد شــد، يــادآور شــد: تمــام تــالش مــا بــر ايــن اســت اقــالم 

ــردم برســد. ــه دســت م ــا قيمــت مناســب ب ب
وى خاطرنشــان كرد: درحال حاضر متأســفانه با افزايش قيمت 
تمام شــده توليد روبه رو هستيم، از طرفى با فشار به واحدهاى 
توليــدى دچار مشــكل جوجه ريزى نكردن و مشــكالت بعدى 
خواهيم شــد از طرف ديگر فشــار بر مصرف كننده وارد خواهد 

شد.
معاون اقتصادى اســتاندار همدان در پايان گفت: كميته تنظيم بازار 
كشــور بايد در اســرع وقت در اين زمينه چاره انديشى كند و قيمت 
مناســب اعالم شود و تمام كشور به صورت يكپارچه عمل كنند و يا 

اينكه اجازه دهند استان ها قيمت گذارى كنند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان
همدان از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

پاك است

 مديركل دامپزشــكى اســتان همدان بــا بيان اينكــه همدان از 
آنفلوآنــزاى فوق حاد پرندگان پاك اســت، گفت: احتمــال بروز اين 
بيمارى وجود دارد و مردم موارد مشكوك و تلفات را به ما اطالع دهند 

تا بررسى ها صورت گيرد.
محمودرضا رســولى در گفت وگو با خبرنگار فــارس در همدان اظهار 
كرد: در فصلى از ســال قرار داريم كه معموال شاهد مهاجرت پرندگان 
به كشــورهاى مختلف هستيم و احتمال بروز بيمارى آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان وجود دارد.
وى بيان كرد: خوشــبختانه به واسطه اقداماتى كه دامپزشكى همدان 
با همكارى اســتاندارى و اداره كل محيط زيســت انجــام داده فعال 
درحال حاضر هيچگونه موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان هم در 

حياط وحش و هم مرغدارى ها مشاهده نشده است.
مديركل دامپزشــكى استان همدان با اشاره به اينكه تاكنون 44 اقدام 
براى پيشگيرى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان انجام شده است، گفت: 
از سازماندهى مجدد اكيپ هاى مربوط به نمونه بردارى و معدوم سازى 
تــا فراهم كردن امكان گــزارش آنالين بيمارى از ســوى همكاران و 

هماهنگى با اداره محيط زيست استان از جمله اقدامات بوده است.
وى با اشاره به اينكه درحال حاضر امكان آزمايش و تشخيص آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان به روش PCR در استان فراهم و آماده بهره بردارى 
است، خاطرنشان كرد: اطالع رسانى گسترده اى درباره احتمال بيمارى 

به تشكل ها و مرغداران و مراكز مرتبط با پرندگان انجام شده است.
رسولى از تشكيل ستاد آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان خبر داد 
و افزود: تمام هماهنگى الزم براى كنترل كانون هاى احتمالى بيمارى 

را انجام داده ايم.
وى با بيان اينكه كشيك هاى استان مشخص و مستقر شده اند، گفت: 
با وجود اينكه مشكالت شــيوع ويروس كرونا وجود دارد اما همكاران 

آمادگى برخورد با كانون هاى ارتباطى را دارند.
مديركل دامپزشكى اســتان همدان با بيان اينكه اكيپ هاى مشترك 
فعــال بودنــد و بازديد از تاالب هاى اســتان در برنامه اســت، افزود: 

خوشبختانه تاكنون موردى از بيمارى نداشته ايم.
وى بــا تأكيد به اينكه حتما با موارد مشــكوك برخورد و بررســى و 
نمونه بردارى ها انجام خواهد شــد، گفت: امســال در 61 واحد اعم از 
صنعتى و بومى نمونه بردارى شده و همه نمونه ها نيز داللت بر سالمتى 

از لحاظ آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان دارد.
رسولى با اشــاره به به كارگيرى مسوول بهداشــتى - فنى براى تمام 
واحدها خاطرنشــان كرد: پيش از آغاز پاييز ســاماندهى كميته هاى 
مميزى براى بازديد از واحدهاى تخم گذار، پولت، مادر و بوقلمون انجام 

شده است.
وى با بيــان اينكه اقدامــات ترويجى براى بهره برداران به شــكل 
آمــوزش از راه دور صورت گرفته اســت، تأكيد كرد: با وجود اينكه 
تاكنون بيمــارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در اســتان گزارش 
نشــده اما از هم اســتانى هاى مى خواهيم اگــر از پرندگانى مراقبت 
مى كنند كنترل كنند كه آنها با پرندگان آزاد پرواز تماس نداشــته 

باشند.
مديركل دامپزشكى اســتان همدان تصريح كرد: اگر تلفات پرندگانى 
در استان مشاهده شد حتما به همكاران ما در سراسر استان با شماره 

1512 اطالع دهند تا بررسى، پايش و نمونه بردارى انجام شود.
وى افــزود: تمام تــالش ما كنترل وضعيت اســت و ايــن اطمينان 
را مى دهيم كه به درســتى پايش و نمونه بردارى انجام خواهد شــد و 

خوشبختانه فعال مشكلى مشاهده نشده است.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

 يكى از مهم ترين چالش هاى امروز صنعت 
ســيمان حضــور واســطه ها و دالالن اســت 
كــه تفاوت قيمــت ســيمان از در كارخانه تا 
دســت مصرف كننده را پديد آوردند و موجب 
گاليه مندى مصرف كننده شده اند، از همين رو 
بايد ارگان هاى نظارتى با جديت بيشــترى در 
اين حوزه ورود كنند تا سيمان با قيمت واقعى 

به دست مصرف كننده برسد.
صنعت ســيمان از صنايع مهم و تأثيرگذار در 
ساخت و ساز است به طورى كه تغيير قيمت آن 
تأثير مستقيم بر قيمت سازه هاى مورد نياز اين 

صنعت دارد.
در ســال 96 حــدود 75 كارخانه توليدكننده 
سيمان در كشور فعال بوده كه با ظرفيت توليد 
85 ميليــون تن ســيمان از نظر ظرفيت رتبه 
چهارم در جهان را پس از چين، هند و آمريكا 

كسب كرده اند.
گفتنى اســت پيــش از انقالب، ايــران جزو 
واردكننــدگان صنعت ســيمان در جهان بود 
درحالى كه در اين سال ها اين صنعت توانسته 
جــزو ده توليدكننــده برتر در جهان باشــد، 
به طورى كه در سال 95 ايران به عنوان سومين 
توليدكننــده آســيا و نخســتين توليدكننده 

سيمان در خاورميانه حائز رتبه شده است.
امروز نيز ساالنه بالغ بر 85 ميليون تن سيمان 
در كشــور توليد و بيــش از 30 تا 35 ميليون 
تــن از اين محصول به خارج صادر مى شــود، 
البته صنعتگران اين حوزه در شرايط نامساعد 
توليد صورت خود را با ســيلى سرخ مى كنند 
و به ســختى در تالش هستند اين صنعت مهم 

سرپا بماند.
مشكالتى اعم از افزايش بى رويه قيمت نهاده ها، 
هزينه پاكت و بســته بندى، استهالك، هزينه 
تعميــر و نگهدارى و انرژى را به جان مى خرند 
اما تعــداد زيــادى از اين كارخانجــات رو به 

ورشكستگى هستند.
يكى از مهم ترين چالش هاى امروز اين صنعت 
حضور واسطه ها و دالالن است كه تفاوت قيمت 
سيمان از در كارخانه تا دست مصرف كننده را 
پديد آوردند و موجب گاليه مندى مصرف كننده 

شده اند.
 توليد مازاد سيمان در كشور

مديرعامل شركت سيمان نهاوند در گفت وگو 
با فارس اظهــار كرد: با توجه به ظرفيت هاى 
موجود، صنعت ســيمان كشــور بيش از 85

ميليون تن سيمان توليد مى شود، درحالى كه 
مصرف واقعى كشــور در اين حوزه حداكثر 

55 ميليون تن در سال گذشته بوده است.
مجتبى فرونچى با بيان اينكه درحال حاضر در 
صنعت ســيمان با مازاد توليد روبه رو هستيم، 
افزود: مشــكلى كــه امــروز در زمينه قيمت 
سيمان ايجاد شــده نبود نظارت سازمان هاى 

متولى است.
وى به قيمت هاى مصوب كارخانجات سيمان 
پرداخت و تشريح كرد: قيمت سيمان پاكتى با 

توجه به نــرخ مصوب 337 هزار و 800 تومان 
درب كارخانه تعيين شده است. 
 تأثير هزينه حمل و نقل 

در قيمت سيمان
ايــن صنعتگر ادامــه داد: پارامتر حمل و نقل 
موضــوع ديگرى اســت در اين حــوزه قيمت 
نقش آفرينى مى كند، به طورى كه در يكى دو ماه 
گذشــته قانون تن كيلومتر در تعداد زيادى از 

استان ها از جمله همدان اجرايى شده است.
وى خاطرنشــان كرد: پيش از اين نرخ حمل 
و نقل از كارخانه(نهاونــد) تا همدان 24 هزار 
تومان بود درحالى كه اين ميزان امروز با اجراى 
قانون تن كيلومتر با ايرادات فراوان به 50 هزار 

تومان رسيده است.
فرونچى با تأكيد بر اينكه عالوه بر قيمت 337

هزار و 800 تومان سيمان پاكتى و هزينه حمل 
و نقل، ســود 20 درصدى عامل نيز به قيمت 
افزوده مى شــود، يادآور شد: قيمت نهايى يك 
تن ســيمان پاكتى 447 هــزار و 800 تومان 

اســت پس قيمت تمام شده هر كيسه سيمان 
بايد 21 هزار و 900 تومان در مقصد به دست 

مصرف كننده برسد.
 تفاوت قيمت سيمان

 از در كارخانه تا مصرف كننده
وى خاطرنشان كرد: درحال حاضر با مراجعه به 

بازار همدان به هيچ عنوان سيمان كيسه اى با 
اين قيمت يافت نمى شود بلكه قيمت 25 تا 27

هزار تومان به مشترى عرضه مى شود.
ايــن صنعتگر در ادامه به قيمت تمام شــده 
سيمان كيسه  اى اشــاره كرد و گفت: قيمت 
تمام شــده كارخانه در اين محصول 16 هزار 
و 900 تومان اســت البته ناگفتــه نماند تا 
پيــش از اين هر پاكت  هــزار و 200 تومان 
تهيه مى شــد اما امروز كارخانجات بالغ بر 3

هزار و 200 تومان هزينه بسته بندى متحمل 
مى شوند.

وى در بخــش ديگرى از ســخنانش به قيمت 
ســيمان فله پرداخت و افــزود: به ازاى هر تن 
ســيمان فله با تحويل در كارخانه قيمت 240

هزار تومان تعيين شده است كه دوباره به ازاى 
هر تن 50 هزار تومان هزينه حمل و نقل با نرخ 

تن كيلومتر اضافه خواهد شد. 
فرونچى با تأكيد بر اينكه هر تن ســيمان فله 
با احتســاب 20 درصد ســود عامل بايد 340

هزار تومان به دست مشترى برسد، اظهار كرد: 
مصرف كننده ســيمان فله اغلب شــركت هاى 
توليد بتن هستند كه قيمت بتن نسبت به سال 
گذشته افزايش بسيار چشمگيرى داشته است.

وى نــرخ كرايه حمل و نقــل را يكى از عوامل 
مؤثر بر قيمت نهايى ســيمان دانست و گفت: 

قــرار نبود قانــون تن كيلومتر بــراى صنعت 
سيمان اجرا شود كه متأسفانه در استان همدان 
نيز ابالغ شــده و صنايع سيمانى برخالف ميل 

باطنى خود اين قانون را رعايت كردند.
 دالالن عامل گرانى سيمان

 مديرعامل شركت سيمان نهاوند با بيان اينكه 
واســطه ها و دالالن در ايــن حــوزه عاملى بر 
افزايش قيمت سيمان هستند، ادامه داد: ستاد 
تنظيم بازار و واحدهــاى نظارتى بايد پيش از 
گذشــته ورود كنند تا از فعاليت افراد سودجو 

جلوگيرى شود.
وى تصريــح كرد: تفاوت قيمت تمام شــده و 
قيمت عرضه ســيمان در اغلب استان ها وجود 
دارد و اين محصول با نرخ بيشــترى به دست 
مشــترى مى رســد زيرا در اين بين واسطه ها 

نقش آفرينى مى كنند.
 افزايش قيمت نهاده ها پاشنه آشيل 

صنعت سيمان
فرونچى با بيان اينكه پاشــنه آشــيل صنعت 
ســيمان افزايش قيمت نهاده هاى توليد است، 
يادآور شد: اگر درباره افزايش نرخ مصوب اين 
صنعت اقدامى صورت نگيرد در يكى دو ســال 
آينــده تعداد زيادى از كارخانجات ســيمان با 

ورشكستگى مواجه خواهند شد.
وى به حاشــيه ســود كم كارخانجات سيمان 
اشــاره كرد و گفــت: البته صادرات ســيمان 
مى توانــد در اين شــرايط كمكى بــراى اين 
صنعت باشد اما متأسفانه هزينه توليد را جبران 

نمى كند.
مديرعامل شركت سيمان نهاوند از ارگان هاى 
نظارتى خواست با جديت بيشترى در اين حوزه 
ورود كنند تا سيمان با قيمت واقعى به دست 

مصرف كننده برسد.
وى در پايــان تأكيد كــرد: نه تنها در صنعت 
ســيمان بلكه در تمام توليدات واســطه ها در 
قيمت نقش بسزايى دارند زيرا تاكنون برخورد 

جدى با اين قشر صورت نگرفته است.

 جهاد را از شهيد حاج حسين همدانى آموختند و 
گرد هم جمع شدند تا ترجمان جديدى از مجاهدت 
را به تصوير بكشند، گاهى با تيشه و رسمان و ماله 
در كارزار عاشــقى به ستيز فقر و بى خانمانى رفتند 
گاهى هم لباس خدمت در بيمارستان به تن كردند 

و با كرونا مبارزه كردند.
بارقــه اى از اميــد در دلشــان جوانه زد و شــدند 
فرزنــد برحق شــهيد همدانــى، جهادگرانى كه با 
محروميت مى جنگند و تا پاى جان براى رســيدن 
به هدفشان ايســتادند، از خانه سازى براى معلوالن 
تا مدرسه ســازى، از توزيع دفتــر و كتاب تا مداد و 

خودكار، از اهدا بسته هاى نان تا اقالم بهداشتى.
روزى جهادگران در خط مقدم زير آتشــبار دشمن 
تن به تــن جهاد مى كردنــد، امــروز فرزندان آن 
جهادگران با تيشــه و ريســمان و مالــه در كارزار 

عاشقى به ستيز فقر و بى خانمانى مى روند.
روزى رزمندگان پيكر تكه تكه شــده همرزم خود 
را بر دوش مى كشــيدند و پالك آغشته به خونش 
را سرمه چشمانشــان مى كردند، امروز جهادى ها با 
دســت خالى اما دلى مملو از شجاعت دل به مركز 

كرونا مى زنند و يارى گر مدافعان سالمت مى شوند.
جهادگــران امــروز دكان به دكان ماســك توزيع 
مى كننــد و چهره بــه چهره موازين بهداشــتى را 

تشــريح، ماســك مى دوزند و شــبانه معابر را برق 
مى اندازند، دســت به دعا مى شوند و شهداى جهاد 
ديروز را واســطه قرار مى دهند تا دعايشان برآورده 

شود.
جهادگــران ديروز و امروز هم جــان بر كف گوش 
به فرمان رهبرى هســتند، صحنــه ديروز مبارزه با 

دشمنان و صحنه امروز با كرونا.
مســئول گروه جهادى شــهيد همدانى شهرستان 
كبودراهنــگ در گفت وگــو با فارس بــا تأكيد بر 
اينكه گروه هاى جهادى با هدف غنى ســازى اوقات 
فراغت و توانمندســازى اعضاى گروه و آشــنايى با 

كوشــش و تالش شكل گرفته اســت، اظهار كرد: 
مأموريت گروه هاى جهادى شهيد همدانى با هدف 
فعاليت هاى عمرانى، خدمات رســانى، آموزشــى و 

فرهنگى است.
 ساخت 25 خانه براى معلوالن

عليرضا نوروزى محروميت زدايى روســتاها و نقاط 
كم برخوردار را از اهم فعاليت جهادگران دانســت 
و گفت: در حوزه عمرانى 25 واحد مسكونى براى 
خانواده هاى نيازمند و معلول توسط گروه جهادى 
شــهيد همدانى ســاخته شــده كه اين اقدام در 
راســتاى محروميت زدايى برخى از روستاها نقش 

بسزايى داشت.
وى به مناسب سازى محيط و داخل 20 مدرسه در 
روســتاها اشاره كرد و افزود: مهم ترين و عمده ترين 
فعاليت گروه جهادى شــهيد همدانى رسيدگى به 
امور محرومان از جمله اهداى بسته هاى معيشتى، 
بسته هاى فرهنگى و تهيه جهيزيه نوعروسان است. 
ايــن جهادگر با بيان اينكــه 190 گروه جهادى در 
شهرســتان كبودراهنگ سازماندهى و به كارگيرى 
شــدند، يادآور شــد: جمعيت بالغ بر 6 هزار نفرى 
جهادگــران از قشــرهاى مختلــف دانش آموزى، 
دانشــجويى، طالب، بســيج خواهران و فرهنگيان 

است.
 جهادگران در كارزار كرونا 

وى بــا تأكيد بر اينكه جهادگران جوان در بحبوحه 
كرونا عالوه بــر مأموريت اصلى خــود كه اقدامات 
عمرانى و فرهنگى اســت براى گذران از اين دوران 
سخت دست به كار شدند، ادامه داد: كمك به شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان، غربالگرى، ضدعفونى 
شبانه روزى معابر، راه اندازى ده كارگاه توليد ماسك 
و لباس گان از اقدامات مهــم جهادگران در 9 ماه 

گذشته بوده است.
نوروزى بــه حضــور گردان هاى بســيج در طرح 
فاصله گــذارى اجتماعى، كنتــرل ورود و خروج در 
شهرســتان و اجراى رزمايش دفاع زيســتى در 5 
مرحله اشــاره كرد و گفت: آماده سازى نقاهتگاه و 
تأمين نيروى انســانى همچنيــن آموزش چهره به 
چهره و تبيين نكات بهداشــتى براى آحاد مردم از 
اقدامات ارزشمند ديگر جهادگران جوان بوده است.

وى در ادامــه بــه اهميت و تأثيرگــذارى اقدامات 
گروه هــاى جهــادى پرداخــت و افــزود: فعاليت 
خودجوش و مردمى بسيجيان براى كنترل و كاهش 

گستردگى اين ويروس منحوس مؤثر بوده است.
مسئول گروه جهادى شــهيد همدانى شهرستان 
كبودراهنگ با تأكيد بــر اينكه جهادگران با تمام 
قوا در راستاى كمك رسانى حتى در بيمارستان ها 
پاى كار هستند، يادآور شــد: مردم هم به واسطه 
قدردانى از اقدامات مهم بسيجيان همكارى خوبى 
داشــتند و اغلب به توصيه هاى بهداشــتى عمل 

كردند.
 خدمت جانانه جهادگران

وى عالوه بــر خدمات رايگان جهادگــران در مورد 
كمك هــاى نقــدى و غيرنقدى اين افــراد تصريح 
كرد: گروه هاى جهــادى جانانه از مال و جان خود 
گذشتند تا بذر اميد بين مردم و كادر درمان جوانه 
بزند به طورى كه هر كجا الزم بود با رغبت و با تمام 

توان از خودشان هزينه كردند.
نوروزى ادامــه داد: كرونا موجب شــده گروه هاى 
جهادى بيشــترى اعم از خواهــران و برادران پاى 
كار بيايند حتى به كمك رســانى در بيمارستان ها 

به عنوان نيروى خدماتى دريغ نكردند.
وى با بيــان اينكه فعاليت گروه هــاى جهادى در 
حقيقــت لبيك به فرمــان رهبرى بــراى حضور 
حداكثــرى مــردم در مبارزه با ويــروس منحوس 
كرونا اســت، گفت: با كمك بسيجيان و مردم بطن 
جامعه از اين دوران گذر خواهيم كرد و اين ويروس 

ريشه كن خواهد شد.

«سيمان» و ماجراى تكرارى دالالن!

دست واسطه ها در جيب مصرف كننده

جهادگران در مكتب سردارهمدانى
 از خانه سازى براى معلوالن تا خدمت در بيمارستان
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 مطالعات قطار شهري همدان 85 درصد 
پيشــرفت دارد و قرار است روند مطالعاتي 
در شــوراى عالى ترافيك كشور مطرح شود 
تا ســازمان مديريت بودجه مربوط به سال 

1400 را هم لحاظ كند.
معاون فنى و عمرانى شهردار همدان با بيان 
ايــن مطلب گفت: مراحــل نهايى مطالعات 

قطار شهرى همدان درحال انجام است.
عزيزا... يوسفى در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: براساس ابالغ انجام مطالعات ماده 23 
توســط ســازمان برنامه ريزى و اختصاص 
بودجه اســتانى براى انجــام مطالعات قطار 
مجرى  به عنوان  شــهردارى  همدان،  شهرى 
اين پروژه انتخاب شــد و براساس ابالغيه 
ســازمان مديريــت و برنامه ريزى اســتان، 
مطالعات آن آغاز شــده است و بيش از 85 

درصد پيشرفت دارد.
ــه و  ــاى اولي ــرد: صحبت ه ــح ك وى تصري
نهايــى در زمينــه مطالعــات و پيوســت هاى 
پدافندغيرعامــل در جلســات اســتاندارى 
همــدان انجــام شــده و مــوارد مربــوط بــه 
ــات  ــگرى و مطالع ــت، گردش ــط زيس محي
ــع حمــل  و  ترافيكــى براســاس طــرح جام
نقــل شــهرى همــدان نيــز توســط مشــاور 

ــه اســت. انجــام گرفت
يوسفى با بيان اينكه در جلسه 24 آبان كميته 
فنى شــوراى عالى ترافيك كشور با حضور 
نمايندگان استان و شهردار مباحث فنى قطار 
شــهرى همدان مورد بحث و بررســى قرار 
گرفــت، ادامه داد: منتظر هســتيم اين طرح 
مطالعاتى قطار شــهرى همدان در شــوراى 
عالى ترافيك كشــور مطرح شود تا توسط 
مشاور و شهردارى به ســازمان مديريت و 

برنامه ريزى ارسال شود.
معاون فنى و عمرانى شهردار همدان با تأكيد 
بر اينكه طرح مطالعه و اجراى قطار شهرى 

همدان در قانون بودجه سال 99 آمده است، 
اظهــار كرد: مطالعه و اجراى قطار شــهرى 
قانون اســت و براى اينكه آذرماه كه اليحه 
بودجه به مجلس مــى رود، رديف اعتبارى 
برايش گذاشته شود، نيازمند اين است كه به 

سازمان مديريت ارسال مى شود.
اين مقام مسئول با بيان اينكه طرح و اجراى 
قطار شهرى تحول شگرفى در حمل و نقل 
عمومى ترافيك شهر همدان خواهد داشت، 
يادآور شد: شــهردارى با نظر شوراى شهر 
و مديريت ارشد استان به دنبال جمع بندى 
مطالعات قطار شهرى و ارسال آن به سازمان 

مديريت و برنامه ريزى است.
 ســهم ناوگان حمل و نقل عمومى 

همدان 30 تا 32 درصد است
وى با اشــاره به اينكه سهم ناوگان حمل و 
نقل عمومى همدان 30 تا 32 درصد اســت، 
گفت: ســهم ناوگان حمل و نقل عمومى در 

بخش اتوبوسى 22 تا 25 درصد و در بخش 
تاكسى و آژانس ها 30 تا 32 درصد بوده اين 
درحاليست كه براساس نرم كشورى حداقل 

بايد 70 درصد باشد.
يوسفى با اشــاره به استقبال نكردن مردم از 
نــاوگان حمل و نقل عمومــى در همدان و 
ساير كالنشــهرها، اظهار كرد: قطار شهرى 
همدان مى تواند ســهم بزرگى در جابه جايى 
مســافر، تعداد سفر و مسائل ترافيكى داشته 

باشد.
وى خاطرنشان كرد: در تمام كشورهايى كه 
قطار شهرى دارند، خيابان ها طورى طراحى 
شــده كه هم تراموا و هم ســاير خودروها 
مى توانند فعاليت كنند و انتظار است با توجه 
به موقعيت گردشگرى كه شهر همدان دارد 
و پايتخت تاريخ و تمدن كشــور است، اين 
همدان  قطار بتواند به صنعت گردشــگرى 

كمك كند.

وى در پاسخ به اينكه آيا خيابان هاى همدان 
ظرفيت فعاليت تراموا و ســاير وسايل نقليه 
را دارد؟ به مزيت تراموا اشاره كرد و افزود: 
عرضى كه تراموا اشغال مى كند حداقل يك 
متــر از BRT كمتر بــوده و مزيت خطوط 
ريلى اين اســت كه عرض كمترى اشــغال 
مى كنــد و ظرفيــت جابه جايــى از 150 به 
600 نفــر افزايش مى يابد و هيچ مشــكلى 
پيش نمى آيد البته تا زمان اجرا بايد مباحث 
آموزش و فرهنگســازى در اين زمينه را باال 

ببريم.
معــاون فنى و عمرانى شــهردار همدان در 
پايان درباره مســيرهاى قطار شهرى همدان 
نيــز يادآور شــد: ُمــد ابتدايــى و انتهايى، 
ايســتگاه هاى پخش كننده و جمع كننده قطار 
شــهرى همدان توسط مشاور مشخص شده 
اســت كه در بحث طراحــى و اجرا انجام 

خواهد شد.

اقتصـاداقتصـاد

يادداشت

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر

وقتى نان شب هست 
واجب تر از نان شب هم زياد است

مهدى ناصرنژاد»
  پرده اول: به دنيا قبوالنده ايم كه ما ايرانيان ملتى بزرگ و سرافراز 
هســتيم. تاريخ هزاران ساله حماسه و فرهنگ و هنر و غيرت ايرانى 
گويــاى برترى و تمــدن مردمان اين مرز و بوم كهن در كشــاكش 
حيات بشــرى است و كدام ملت اســت كه در طول حيات و تمدن 
كم و زياد خود توانســته باشد شانه به شــانه ملت سلحشور ايران 
در فرازونشــيب هاى كشوردارى و ايســتادگى و هزاران شكست و 
پيروزى بســايد. ايرانى در طول تاريخ البته به لحاظ غناى داشته هاى 
جغرافيايى و شــرايط سوق الجيشى سياســى و رونق علوم مختلف 
و متعــدد، بار ها قربانى دسيســه هاى حكومــت ورزى و خيانت و 
دنياپرســتى دوست و دشمن هم بوده است و بارها نيز دستمايه بده 
و بستان هاى دو ســر ضرر حاكمان ضعيف و خائن هم قرار گرفته 
است، اما جاى خوشبختى اســت كه در تاريخ ايران هيچ ننگى بنام 
ملت ثبت نشــده و اين فقط شاهان ضعيف النفس و حاكمان بى خرد 
بوده اند كه در ادوار تاريخ اين ســرزمين، تنگاتنگ با بدنامى و لعن 

مردم به گور افتاده اند.
اما يكى از ويژگى هاى فرهنگى مردم ايران در عرصه هاى ادبى و آثار 
نظم و نثر، خلق ضرب المثل هاى فراوان و نغز و عينيت پذير است كه 
تمامى هم ندارد. ما در حوزه فرهنگ و ادب خود آنقدر ضرب المثل 
داريم كه مى توانيم در تمام گفت وگو هاى روزمره خود در تعامالت 
اجتماعى به جاى افعال و هر پرســش و پاسخى، ضرب المثل بگوييم 
و ضرب المثل بشــنويم ! و به خوبى هم قاعده «هر سخن جايى و هر 

نكته مكانى» را رعايت كرده باشيم! 
پرده دوم: دنيا اكنون در التهاب ويروس كرونا اســت. كرونا به همان 
اندازه كه جســم و جان بشــريت در كره خاكى را مورد تهاجم قرار 
داده، اقتصاد جهان را نيز به ويرانى كشيده است، وليكن اگر عالمانه 
بررسى شود و كم و بيش آسيب هاى ناشى از تهاجم ويروس كرونا 
به دامنه اقتصــادى ملت ها، با معيار هــاى فرهنگى و خلق و خوى 
مردمى و قواعد دادوستد هاى كوچه بازارى هر ملتى به طور جداگانه 
ســنجيده شود، به اين نتيجه مى رسيم كه اگر آسيب جسمى و جانى 
كرونا در بين ملت ها صرفنظر از كميت هاى آمارى و نسبت جمعيتى 
يكسان مى باشد، وليكن آســيب هاى اقتصادى توازن معنادارى بين 
ملت ها ندارد، چون هر ملتى با عينك فرهنگى عمومى خود به مقوله 
اقتصــادى نگاه مى كنــد، به اين معنى كه مثال مشــكالت مربوط به 
مســكن در جامعه خودمان هرگز با كشــورهاى ديگر قابل مقايسه 
نيســت، زيرا نگاه هاى اجتماعى و فرهنگى به مقوله مسكن در ايران 
و خيلى از جوامع پيشــرفته و درحال رشد با هم متفاوت است. در 
بســيارى متعلقات زندگى نظير خودرو و اموال منقول نيز به همين 
گونه اســت و اين ريشه در شيوه هاى تاريخى و نوع نگاه به زندگى 
در بين ملل گوناگون دارد كه ســبب ارزش گذارى هاى احساسى يا 
منطقى مى شــود! كرونا در چرخه ويرانگر خــود موجى كم و زياد 
بســيارى كاال و مايحتاج عمومى در جهان هم شده است كه بازهم 
مردمان مختلف جهان با معيارهاى خاص فرهنگى و شيوه معاش و 
زندگى خود به چنين كم و زيادهايى نگاه مى كنند. در اين مورد هم 
مى توان به افزايش سرســام آور و غيرقابل باور قيمت بســيارى كاال 
و خدمات حتى غيرضرورى در اين شــرايط كرونايى دركشــورمان 
اشــاره كرد كه اتفاقا تمام آن چيزهايى كــه در دوران كرونا براى ما 
چندين برابر قيمت واقعى گران شــد و كمياب شد و احتكار شد و 
خيلى مردم هم به دليل فقر و بى پولى و نبود دسترســى حســرت آن 
را مى خورند، برعكس در خيلى كشــور ها چنين چيزهايى باد كرد و 
روى دســت توليدكننده و صاحب آن ماند و حتى در حراجى هاى 
نيم بهــا و كمتر، با اقبال عمومى روبه رو نشــد و بــدون خريدار و 
مصرف كننده باقى ماند كه خانه و ماشين و انواع لوازم منزل و كاالى 
لوكس و كيف و كفش و لباس بى اهميت ترين آن مى باشــد؛ بنابراين 
چنين نتيجه مى گيريم كه به قول معروف «از ماســت كه برماست» و 
خيلى از اوقات و بســيارى لحظه هاى هيجانى و تب وتاب اقتصادى 
«با يك غوره سرديمان مى شود و با يك مويز گرميمان» در اين مقوله 
امروز اگرچه كمبود و گرانى بســيارى كاالهاى اساسى و پرمصرف 
مردم را بــه زحمت انداخته و مى زنجاند، وليكن بســيارى افزايش 
قيمت هاى بى رويه ناشى از گرانى هاى جنون آميز كاالهاى تجمالتى 
و لوكس در اين شرايط كرونايى است كه متأسفانه در دادوستد هاى 
زيرزمينى مشــتريان زيادى دارد و قميت ها و پرداخت هاى نجومى 
براى چنين خريد هاى احساســى و بى مورد در اين اوضاع و احوال، 
به طور مســتقيم و غيرمستقيم روى قيمت اجناس ضرورى هم تأثير 
مى گذارد و مى شود گفت، آنان كه كاالى لوكس و تجمالتى را براى 
خود واجب تر از نان شــب مى دانند، به قطع و البته خوشــبختانه نان 

روز و شبشان هم از پيش فراهم بوده است.

سهميه نفت  سفيد همدانى ها در كارت بانكى 
ذخيره شد

  سهميه نفت سفيد آذرماه خانواده هاى واجد شرايط استان، در يكى 
از كارت هاى بانكى عضو شتاب سرپرست خانوار ذخيره شد.

مدير روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى همدان گفت: 
براســاس تصميم شــركت پخش فرآورده هــاى نفتى، بــا راه اندازى 
زيرســاخت بانكى و با استفاده از كارت بانكى عضو شتاب سرپرست 

خانوار سهميه نفت سفيد در كارت بانكى ذخيره مى شود.
احمد شــيرانى اصل افزود: همچنين در ماه، هر خانواده مى تواند براى 
تأمين ســوخت گرما و پخت و پز، از سهميه چهارسيلندر 11 كيلويى 
(44 كيلــو) گاز مايع (ال.پى.جى) به نرخ مصوب 9 هزار و 700 تومان 

بهره مند شود.
وى با اشاره به اينكه سهميه نفت سفيد آذرماه نيز اعالم شده است، عنوان 
كرد: در اين ماه براى خانواده هاى يك تا 4 نفره 400 ليتر و خانواده هاى 

بيش از 4 نفر 600 ليتر نفت سفيد تخصيص يافته است.
شيرانى اصل با اشاره به اينكه اين ميزان سهميه نسبت به آبان ماه براى هر 
خانواده تغييرى نداشته است، ادامه داد: اين سهميه از يكم تا 30 آذرماه 

قابل استفاده است و درصورتى كه استفاده نشود سهميه باطل مى شود.
مدير روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى همدان گفت: 
شــعبه هاى توزيع نفت سفيد نيز بايد دســتگاه هاى كارتخوان شركت 
تجارت آسان را تهيه تا متقاضيان به راحتى سهميه خود را دريافت كنند.

وى ادامه داد: قيمت هر ليتر نفت سفيد 150 تومان است كه مبلغ آن از 
كارت بانكى عضو شتاب سرپرست خانوار كسر مى شود.

شــيرانى اصل با بيــان اينكه توزيع نفت ســفيد در اســتان به صورت 
الكترونيكى انجام و سهميه خانوارها در كارت هاى بانكى متصل به شبكه 
شتاب سرپرست خانوار شارژ مى شود، گفت: توزيع و ذخيره سازى نفت 
ســفيد در منطقه از اولويت هاى اصلى اين شركت است و خانوارهاى 
واجد شرايط، هيچ گونه نگرانى درباره تأمين سوخت نفت سفيد و گاز 

مايع خود در فصل هاى سرد سال نداشته باشند.
وى تأكيد كرد: همدان به عنوان نخستين استان سبز كشور داراى شبكه 
يكپارچه گازرســانى است و نزديك به 99 درصد از مردم اين استان از 

گاز طبيعى بهره مى برند.
مدير روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى همدان گفت: 
سامانه درخواست سوخت نفت سفيد در همدان و در جنب انبار نفت 
قديم اين شهر واقع شده است و افراد در هنگام مراجعه، براى پيشگيرى 

از شيوع كرونا، شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت كنند.
وى افزود: در سال هاى گذشته به صورت متوسط در همدان نزديك به 3

هزار خانواده سهميه نفت سفيد دريافت كردند.
شيرانى اصل اظهار كرد: سهميه اختصاص يافته در نقاط مختلف كشور 
متفاوت است و براساس بررسى هاى كارشناسى شده و بر پايه شرايط 

اقليمى اختصاص مى يابد.

مركز تلفن 2500 پاسخگوى پرسش هاى 
حوزه روابط كار شد

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همــدان از راه اندازى مركز تلفن 2500 
صندوق بازنشستگى كشورى براى معاونت روابط كار با هدف پاسخگويى به پرسش هاى 

جامعه هدف، خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان، احمد 
توصيفيان گفت: همزمان با آغاز تعطيلى 2 هفته اى ســتاد مقابله با كرونا و با دستور «مقام 
عالى وزارت»، در راستاى اجراى مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا، حفظ سالمت جامعه 
هدف و كاهش مراجعات حضورى به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعى، زمينه اســتفاده 

از مركز پاسخگويى صندوق بازنشستگى كشورى براى پاسخ به پرسش هاى فنى از جمله 
مراجع حل اختالف و بيمه بيكارى فراهم شد.

وى بــا بيان اينكــه يكى از ويژگى هــاى منحصر به فــرد اين مركز اتصــال به يكى از 
ســرويس دهنده هاى اينترنتى كشور اســت، ديگر مزيت اين مركز را انتقال خط به مراكز 

ديگر و يا اتصال به اپراتور دوركار در منزل دانست.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان خاطرنشان كرد: درچند روز آينده اين 
مركز براساس تنوع پرسش ها در حوزه هاى مختلف روابط كار به ويژه حوزه جبران خدمت 

مراجع حل اختالف و بيمه بيكارى پاسخگوى شهروندان است.
توصيفيان عنوان كرد: هم اســتانى ها مى توانند براى دريافت پاســخ پرسش هاى خود، از 
ســاعت 8 صبح تا 15 بعدازظهر با شماره گيرى كد 021 سپس 2500 با اين مركز ارتباط 

برقــرار كنند. وى از راه اندازى مركز نوآورى و توســعه بخش تعاون نيز خبر داد و آن را 
گامى مثبت در راستاى ارائه خدمات مناسب تر به تعاونى هاى دانش بنيان دانست.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان با بيان اينكه راه اندازى مركز نوآورى و توسعه 
بخش تعاون با هدف تســهيل گرى در رونق و جهش توليد اســت، افزود: راه اندازى اين 
مركز زمينه مناسب براى اســتفاده از نخبگان علمى با هدف ترويج نوآورى و استفاده از 
فناورى هاى نوين در حوزه تعاون و افزايش كارايى در راستاى تجارى سازى محصوالت 

تعاونى هاى دانش بنيان ايجاد مى كند.
توصيفيان ادامه داد: وجود دارايى هاى نامشهود در اين شركت ها شامل ايده پردازى دانش، 
خالقيــت، نوآورى و جــوان بودن از ديگر ويژگى هاى اين نوع از شــركت هاى تعاونى 

محسوب مى شود.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف و وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رأي شــماره 139960326008000369 و پرونده كالسه 1399114426008000037  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور طيبى راحت فرزند غالمعلى به شماره 
شناســنامه 3865 و كد ملى 3991391066 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 46336,35 مترمربع پالك شماره فرعى 
558 از اصلى 195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى على اكبر فرزند على جان 

دارنده نسق زراعى شماره 1691 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. 
2- برابر رأي شــماره 139960326008000368 و پرونده كالسه 1399114426008000038 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور طيبى راحت فرزند غالمعلى به شماره 
شناسنامه 3865 و كد ملى 3991391066 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه باغ انگورى به مساحت 66301,35 مترمربع پالك شماره فرعى557 
از اصلى 195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى على اكبر فرزند على جان دارنده 

نسق زراعى شماره 1691 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. (م الف 173)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/09/19

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

 مركز متالوژى فنى وحرفه اى شهرستان اسدآباد با 
نيازســنجى هاى الزم حدود ده سال پيش با 2 كارگاه 
متالوژى و جوش در راســتاى مهــارت و آموزش 
راه اندازى شد. در سال گذشته به همت و پيگيرى هاى 
مديــركل اداره آموزش فنى وحرفه اى اســتان، مدير 
اداره فنى وحرفه اى شهرســتان و فرماندارى اسدآباد، 
تصميم برآن شد تا با جذب سرمايه گذار و كارآفرين 
متخصــص در بخش خصوصى نســبت به توليد و 
اشــتغال در كنار آموزش توســط اين مركز با ايده و 
خالقيتى جديد اقدام شود كه در سال «جهش توليد» 
اين امر محقق شد و مركز تخصصى متالوژى اسدآباد 
به عنوان يكى از بى نظيرتريــن مراكز متالوژى غرب 
كشور توسط يك كارآفرين متخصص درحال حاضر 
از اواسط مردادماه با توليد دسته هاى سراميكى كابينت 
راه اندازى شــده و كارآفرين طرح در صدد است تا با 
رقابت توليدات خود با بازار ديگر كشورها عرصه را 
براى ورود كاالى ايرانى به بازار كشور و حتى ديگر 

كشورهاى همسايه رقم زند.
كارآفرين راه اندازى مركز متالوژى شهرستان اسدآباد 
با تحصيالت كارشناسى ارشــد در رشته مصونيت 
دارويى(شــاخه اى از داروســازى) در گفت وگو با 
ايســنا، اظهار كرد: مركز متالوژى شهرستان اسدآباد 
براى نخستين بار ريخته گرى فشــرده و ريخته گرى 

سراميك را درحال اجرا دارد و در اين رابطه دسته هاى 
سراميكى كابينت توليد مى كند.

كيانوش احمــدى افزود: راه انــدازى مركز متالوژى 
شهرســتان داراى 5 خط بوده كه تاكنون 3 خط طرح 
با سرمايه گذارى 2/5 ميليارد تومان راه اندازى شده و 
براى راه اندازى 2 خط باقيمانده به اعتبارى افزون بر 3

ميليارد تومان نياز است.
وى با بيان اينكه بــراى راه اندازى 3 خط توليد طرح 
تاكنون از هيچ تســهيالتى استفاده نشده و اين ميزان 
سرمايه از محل ســرمايه گذارى شخصى خود بوده 
است، تصريح كرد: براى راه اندازى 2 خط ديگر پيگير 
اخذ تســهيالت الزم از طريق اداره صنعت، معدن و 

تجارت شهرستان هستيم.
احمدى با اشــاره به اينكه در مردادماه امســال مركز 
متالوژى شهرستان به عنوان يكى از بى نظيرترين مراكز 
متالوژى غرب كشــور راه اندازى و فعاليت خود را با 
3 خط توليد و به صورت اوليه با تعداد ده نفر نيروى 
انسانى آغاز كرد، افزود: در اين مركز ابتداى امر تعداد 
30 نفــر را آمــوزش داده و از بين اين افراد تعداد ده 
نفر را براى همكارى و كار در مركز متالوژى گزينش 
و انتخاب كرديم كه با تكميل طرح توســعه مركز به 
تعداد 25 نفر ديگر نيز براى اشتغال در متالوژى نيازمند 

خواهيم بود.
وى با تأكيد بر اينكه با توجه به شــعار ســال به نام 
«جهش توليد» طرح تخصصى مركز متالوژى اسدآباد 
از نقش مؤثرى در آموزش به همراه اشتغال برخوردار 
خواهد بود، گفت: مركــز تخصصى متالوژى غرب 

كشور عالوه بر حوزه آموزش در بخش توليد نيز فعال 
بوده و عالوه بــر آموزش، قطعات كوچكى از جنس 
فلز، ســراميك و تلفيق فلز و سراميك توليد مى كند 

كه از اين نوع توليدات در غرب كشور وجود ندارد.
احمــدى ادامه داد: فاز ريخته گــرى، پرداخت كارى 
فلــزات، رنگ آميزى قطعات با 2 خــط مجزا و فاز 
ســراميك پيشــرفته را از جمله 5 فاز مركز متالوژى 
شهرستان برشمرد و يادآور شــد: درحال حاضر فاز 
پرداخت كارى، ســراميك پيشــرفته و خط نخست 
رنگ آميزى قطعات فعال شده و در 2 فاز باقيمانده نيز 

بايد دستگاه ها جايگزين و نصب شوند.
وى بــا بيان اينكه با راه اندازى كامل خطوط توليدات 
اين مركز متالوژى حدود ده درصد نياز بازار كشــور 
را تأمين خواهد كرد و كيفيت محصوالت توليدشده 
توان رقابت با كشــورهاى خارجــى را دارد، يادآور 
شد: براى فروش داخلى توليدات هيچ گونه مشكل و 
دغدغه نداريم و براى صادرات توليدات خود به ديگر 
كشــورهاى اطراف نيز قيمت تمام شده محصول ما 
به مراتب براى مصرف كنندگان خارجى پايين تر بوده و 

توان رقابت با محصوالت خارجى را خواهد داشت.
اين كارآفرين كه خود را اصالتاً نهاوندى معرفى كرد، 
يادآور شــد: در رابطه با بحث ســراميك پيشرفته و 
طراحى فرموالسيون طرح يك كار تحقيقاتى يكساله 
انجام داده ايم كه بايد از طريق پيگيرى با پارك علم و 

فناورى ثبت اختراع شود.
وى با اشــاره به مســأله بيكارى به عنــوان يكى از 
چالش هاى مهم جوانان خاطرنشــان كرد: امروز بايد 

سياست هاى كارى را در حوزه ايجاد اشتغال تغيير داد 
و راه اندازى و توســعه صنايع توليدى كوچك، ُخرد 
و متوســط و واحدهاى توليدى كوچك را با كمك 
كارآفرينان و سرمايه گذاران بخش خصوصى مدنظر 
داشــت. اين كارآفرين با تأكيد بر اينكــه راه اندازى 
واحدهاى توليدى كوچك و متوسط كمك بسيارى 
به رونق اقتصادى و ايجاد اشتغال به ويژه در شهرهاى 
كوچك خواهد كرد، گفت: به قطع عالوه بر توســعه 
واحدهاى توليدى مختلف با كمك بخش خصوصى، 
صيانت از واحدهاى توليدى موجود و حفظ اشتغال 

راهى براى جهش توليد است.
رئيس اداره فنى و حرفه اى شهرســتان اســدآباد هم 
درباره طــرح مركز تخصصى متالوژى فنى وحرفه اى 
اسدآباد به عنوان يكى از بى نظيرترين مراكز تخصصى 
متالوژى غرب كشــور با سرمايه گذارى و كارآفرينى 
بخــش خصوصى تصريح كــرد: اين طــرح جزو 
طرح هاى جهش توليد اداره كل آموزش فنى وحرفه اى 

استان و اداره فنى وحرفه اى اسدآباد به شمار مى رود.
محمــود خزائى بــا بيان اينكه بــا فعاليت اين طرح 
تخصصى در مركز متالــوژى فنى وحرفه اى عالوه بر 
«جهش توليد»، براى نخســتين بار جهش مهارت و 
آموزش نيز شكل گرفته اســت، خاطرنشان كرد: از 
اواســط تابستان امسال فعاليت خود را در طرح فوق 
آغاز كرده كــه 2 هفته پيش با حضور معاون وزير و 
رئيس ســازمان قرار بر افتتاح رسمى طرح فوق بود 
كه به علت وضعيت كرونا افتتاح رســمى آن فعًال به 

تأخير افتاده است.
وى با اشــاره به مركز متالوژى فنى وحرفه اى اسدآباد 
گفت: مركز متالوژى فنى وحرفه اى اســدآباد ده سال 
پيش در راستاى مهارت و آموزش با 2 كارگاه متالوژى 

و جوش راه اندازى شد كه در 
سال گذشته با پيگيرى مديركل 
فرماندار  استان،  فنى وحرفه اى 
اســدآباد و اداره فنى وحرفه اى 
شهرســتان نســبت به جذب 
ســرمايه گذار  و  كارآفريــن 
متخصص در راستاى آموزش 
و مهارت توأم با توليد و اشتغال 
در اين مركز اقدام شد و با اين 
پيگيرى ها طرح فوق از اواسط 

مرداد فعال شده و آماده افتتاح رسمى است.
خزائى با بيان اينكه طــرح تخصصى مركز متالوژى 
اســدآباد به عنوان يكى 33 طرح ملى استان بوده كه 
براى آن 2/5 ميليارد تومان تســهيالت در راســتاى 
ارتقــا و به روزرســانى تجهيزات موجــود مركز از 
طرف استاندارى مصوب شــده است، يادآور شد: با 
پيگيرى هايى كه اســتاندارى، فرمانــدارى، اداره كل 
فنى وحرفه اى اســتان و اداره فنى وحرفه اى شهرستان 
داشــته اند، با تصويب ايــن ميزان تســهيالت نياز 
اســت كارآفرين طرح فوق نســبت به جذب اعتبار 

مصوب شده اقدام كند.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه فضا و زيرساخت هاى 
الزم را اداره فنى وحرفــه اى شهرســتان در حــدود 
هزار و 400 متــر در مركز متالوژى به اين كارآفرين 
خالق به مدت 3 ســال تا ســال 1402 واگذار كرده 
و درصورتى كــه طرح فوق در توليــد و آموزش در 
بلندمدت مؤثر واقع شــود، اين مدت زمان را تمديد 
خواهيم كرد، گفت: ارزش ريالى اين ميزان زيرساخت 
و فضاى واگذارشده به كارآفرين و سرمايه گذار براى 
ترغيب و تشويق كارآفرينان و سرمايه گذاران بخش 
خصوصى در بحث توسعه اشتغال پايدار و آموزش 
به همراه توليد و تحقق جهش توليد ده ميليارد تومان 
بوده و حــدود 30 درصد از تجهيزات نيز مربوط به 

فنى وحرفه اى است.
خلق عرصه هاى كسب وكار نوين نيروهاى كارآفرين 
ماهر و ريســك پذير را مى طلبد كه در سايه حمايت 
مســئوالن تربيت شده و ســكان تحوالت اقتصادى 
كشور را به دست بگيرند و به عنوان تكه حياتى پازل 
جهــش توليد موجى از رونق توليــد را با نوآورى و 

خالقيت به ارمغان بياورند.

معاون فنى و عمرانى شهردار:

مراحل نهايى مطالعات قطار شهرى همدان 
درحال انجام است

رقابت كارآفرينان داخل با توليدات بازار خارجى
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پايان فاز نخست ساماندهى 
كاروانسراى «سعادت» در نهاوند

 رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى نهاوند از پايان فاز نخست ساماندهى 

كاروانسراى «سعادت» در اين شهرستان خبر داد.
 محسن جانجان با بيان اينكه با پايان كار مرمت ايوان 
و اليه بردارى بدنه كاروانسراى سعادت، فاز يك اين 
بنا به پايان رسيد، اظهار كرد: اين كاروانسراى قديمى، 
محل باراندازى كاال و اجناس بازرگانان و سوداگران 
منطقه اى كه از شــهرهاى اطراف براى معامله به اين 

شهر مى آمدند، بوده است.
وى افزود: براى حفاظــت از اين مكان كه از ارزش 
تاريخى برخوردار مى باشد، تصميم گرفته شد كه ابتدا 
در فهرســت آثار ملى به عنوان مقدمات الزم مرمت 
و بازســازى به ثبت برســد كه اين كار 2 سال پيش 

انجام شد.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهاوند بــا بيان اينكه متأســفانه در 40

سال گذشــته به اين مكان كه واجد ارزش تاريخى 
و فرهنگى اســت توجهى نشده بود، اضافه كرد: اين 
كاروانسرا يكى از هويت هاى شهر نهاوند بوده كه در 
گذشــته براى مرمت آن اقدامى انجام نشده، بنابراين 

اين مكان درحال تخريب بود.
وى افزود: به منظور آغاز مرمت مكان يادشــده ابتدا 
درخواســت اعتبار شد كه خوشــبختانه صد ميليون 
تومــان براى آن تخصيص داده شــد و كار تعمير و 

مرمت آن از ابتداى امسال آغاز شد.
جانجان با بيان اينكه كارمرمت كاروانســرا در 2 فاز 
تعريف شــد، گفت: در فاز يك اجــراى طرح، كار 
مرمت ايوان و تيرهاى چوبى و ستون چوبى از سوى 
كارشناسان در دست اقدام قرار گرفت كه به تازگى به 

پايان رسيده است.
وى آغــاز فاز دوم را منوط به تأمين اعتبار مورد نياز 
عنوان كرد و گفت: به منظور آغاز فاز دوم، پيشــنهاد 

اعتبار مورد نياز از سوى ما به سازمان ميراث فرهنگى 
داده شــده كه درصورت تأمين آن، كار ادامه مرمت 

كاروانسرا آغاز خواهد شد.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى نهاوند افزود: در فاز دوم كار نرده گذارى 
و اليه بردارى و مرمت نماى كاروانسرا اجرا مى شود 
كه با انجام آن ســاماندهى اين مكان به پايان خواهد 

رسيد. 
وى در رابطه با ويژگى هاى كالبدى كاروانسرا گفت: 
اين كاروانســرا يكى از مكان هاى قديمى شهرستان 
اســت كه در 2 طبقه اجرا شــده و داراى 30 حجره 
است كه گوياى فعاليت هاى تجارى در اين شهرستان 

است.
جانجان افزود: اين مكان از يك طرف به بازار اصلى 
و سرپوشــيده نهاونــد و از طرف ديگــر به خيابان 
17 شــهريور منتهى مى شــود و در مجاورت آن نيز 
كاروانسراى گلشن قرار دارد كه در چند سال گذشته 

مرمت شده است.
وى گفت: ما براى حفظ بناهاى با ارزش فرهنگى و 
تاريخى به دنبال آن هستيم كارهايى را كه ديگران به 
آن نپرداخته اند به انجام برسانيم تا ضمن حفاظت از 
فضاهاى قديمى بخش هايى از هويت شهرى نهاوند 
را نيز احيا كرده و بسترهايى را براى رونق گردشگرى 

فراهم كنيم.

به عشق صداى چنگيز جليلوند 
به سينما مى رفتيم

 ســيروس الوند كــه در چندين فيلــم تجربه 
همكارى با چنگيز جليلوند را داشــته است، او را 

اعتبار 60 سال دوبله در سينماى ايران مى داند.
اين فيلمســاز درپى درگذشــت چنگيز جليلوند، 
دوبلور صاحب نام كشــورمان به ايســنا گفت: در 
دوره نوجوانى ما ايشان به جاى همه آرتيست هاى 
درجه يك ســينماى دنيا صحبــت مى كرد و ما به 
عشــق شــنيدن صداى او بر چهره آن بازيگران، به 

سينما مى رفتيم.
ــد  ــازى جليلون ــدرت تيپ س ــه ق ــاره ب ــا اش وى ب
اضافــه كــرد: او بــه جــاى بازيگرانــى ماننــد 
مارلــون برانــدو، پــل نيومــن، سيلوســتر اســتالونه 
و  فرديــن  ملك مطيعــى،  ناصــر  همين طــور  و 
بهــروز وثــوق و ... صحبــت مى كــرد و بــا آن 
ــى  ــرد حنجــره طالي ــوان م ــش به عن صــداى خوب

ــت. ــهرت داش ش
ــد در  ــه جليلون ــه ك ــن نكت ــادآورى اي ــا ي ــد ب الون
ــان  ــور همزم ــى به ط ــى حاتم ــى» عل ــم «طوق فيل
به جــاى ناصــر ملك مطيعــى و بهــروز وثوقــى 
ــا 2 نقــش  ــه داد: آنه ــت، ادام ــرده اس ــت ك صحب
كامــال متفــاوت داشــتند و چنگيــز جليلونــد هــم 
ــن 2  ــراى اي ــاوت ب ــال متف ــى كام ــا گويندگ 2 ت

نقــش داشــت.
هنرمنــدى  را  جليلونــد  ســينماگر،  ايــن 
از  برخــى  افــزود:  و  دانســت  تكرارنشــدنى 
ــى  ــل عل ــتند مث ــين هس ــدون جانش ــخاص ب اش
حاتمــى كــه هيچ كــس نمى توانــد جــاى او را 
ــدى  ــن هنرمن ــم چني ــد ه ــز جليلون ــرد. چنگي بگي

ــود. ب
الوند با اشاره به همكارى هايى كه با جليلوند داشته 
اســت، ادامه داد: پيش از انقالب 4 فيلم ساختم كه 
در همه آنها چنگيز جليلوند گويندگى مى كرد و در 
يكى از آنها مدير دوبالژ هم بود. پس از انقالب هم 
در فيلم «اين ســيب هم براى تــو» به عنوان بازيگر 

حضور داشت.
ــد  ــى جليلون ــاى اخالق ــتودن ويژگى ه ــا س وى ب
ــود.  ــرم ب ــع و خونگ ــيار متواض ــرد: بس ــه ك اضاف
اگــر متوجــه مى شــد شــما بــراى ســاخت فيلــم از 
ــه  ــى در مضيقــه هســتيد، حتمــا همه گون نظــر مال
ــه نتيجــه برســد  ــان ب ــا كارت ــرد ت همــكارى مى ك
و در قيــد و بنــد ماديــات نبــود بلكــه هميشــه يــار 

ــود. ــينما ب ــاى س ــراه بچه ه و هم
الوند در پايان صحبتش گفت: فكر نمى كردم چنگيز 
جليلوند را با آن بدن آماده و قبراق از دست بدهيم. 
امــروز واقعا روز بدى بود، اعتبار 60 ســال دوبله 
در ســينما را از دست داديم و من اين ضايعه را به 
جامعه هنرى، خانواده، دوســتداران ايشان و اهالى 

سينما تسليت مى گويم.
چنگيــز جليلونــد، گوينده باســابقه كــه در ميان 
دوبلورها به مرد حنجره طاليى مشهور است، روز 

دوم آذرماه بر اثر كرونا در بيمارستان درگذشت.

وزارت گردشگرى همچنان منتظر
 ليست بيماران كرونايى

 درحالى كه در راستاى ممنوعيت سفر بيماران مبتال به كرونا قرار بود 
ليســت اسامى اين افراد در اختيار وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى 
قــرار بگيرد تاكنون اين اتفاق نيفتاده و همچنان اين نهاد منتظر ليســت 

است.
طبق اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى، افراد مبتال به 

كرونا تا 2 هفته اجازه سفر ندارند. 
وزارت بهداشت در دستورالعملى كه با موضوع جلوگيرى از جابه جايى 
مسافران به صورت هوايى، دريايى، ريلى و جاده اى بدون دريافت نتيجه 
تســت منفى كرونا به معــاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازى، 
رئيس سازمان هواپيمايى كشــورى، رئيس سازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى، مديرعامل شــركت راه آهن، معاون گردشــگرى كشور و 
معاون عمران و توســعه امور شهرى و روســتايى وزارت كشور ابالغ 
شــد، يادآورى كرده اســت: بررســى هاى به عمل آمده در كشور نشان 
مى دهد بســيارى از مبتاليان به كرونا با وجود دريافت جواب آزمايش 
مثبــت PCR و آگاهى از ابتال به بيمارى، شــرايط قرنطينه را رعايت 
نكرده و اقدام به مســافرت با اســتفاده از وسايل حمل ونقل مسافربرى 
مى كنند؛ بنابراين به منظور قطع زنجيره انتقال اين بيمارى، زيرساخت فنى 
مربوطه براى استعالم الكترونيكى وضعيت ابتالى افراد به ويروس كرونا 

آماده سازى شده است.
با توجه به اينكه ســرويس برخط استعالم الكترونيكى وضعيت ابتال به 
كوويد-19 ارائه شده از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
با استفاده از رابط نرم افزارى (وب سرويس) براساس پارامترهاى ورودى 
(كد ملى و تاريخ سفر) نتيجه وضعيت ابتالى افراد در تاريخ ارسال شده 
را پاسخ مى دهد، الزم اســت در تمام سامانه هاى مركزى ارائه خدمات 
مســافربرى و همچنين درگاه هاى فروش بليــت اينترنتى، پارامترهاى 
مطروحه به ازاى هر شــخص متقاضى دريافت و استعالم برخط براى 
فرد انجام شود و چنان چه نتيجه استعالم الكترونيكى براساس تاريخ سفر 

مثبت اعالم شد بايد از فروش بليت ممانعت به عمل آيد.
درحالى كه قرار بود اين دســتورالعمل از روز گذشــته آغاز شود، يعنى 
امكان فروختن بليت هواپيما و قطار ... به فردى كه تست PCRاش در 
2 هفته گذشــته مثبت بوده، وجود نداشته باشد، هنوز اين اتفاق نيفتاده 

است.
تاكنون هيچ جلســه اى با آنها (مســئوالن وزارت بهداشت) در اين باره 
برگزار نشــده و هيچ كدام از مراكز فروش بليت هواپيما و آژانس هاى 

هوايى امكان دسترسى به اين سايت را ندارند.
حاال معاون گردشگرى كشور از ارسال نامه اى به معاون وزارت بهداشت 
براى دسترسى مراكز فروش بليت و البته ديگر تأسيسات گردشگرى به 

ليست بيماران كرونايى خبر داد.
در نامه تيمورى به معاون وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
آمده اســت: درباره دســتورالعمل ممنوعيت جابه جايى مسافران مبتال 
بــه كروناويروس بدون گرفتن تســت كوويد-19، بــا توجه به اينكه 
درحال حاضر تمام تأسيســات گردشــگرى اقامتى و پذيرايى در بستر 
سامانه جامع نظارت و اطالعات اين وزارتخانه موسوم به «سامانه جانا» 

فعاليت مى كنند:
در چارچوب بند يك و ســاير مفاد دستورالعمل فوق الذكر با عنايت به 
اينكه سرويس برخط استعالم الكترونيكى وضيعت ابتال به كرونا از سوى 
آن وزارتخانه با اســتفاده از رابط نرم افزارى(وب سرويس) و براساس 
پارامتر(كد ملى و تاريخ ســفر) نتيجه وضعيت ابتالى افراد را مشخص 
مى كند، پيشنهاد مى شود دسترســى الزم به اين وزارتخانه اعطا شود تا 
تأسيسات گردشگرى اعم از هتل، متل، ميهمانپذير، واحدهاى پذيرايى 
و ... از وضعيت مسافران مبتال به كرونا اطالع پيدا كرده و ضمن رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشتى، تمهيدات الزم را در اين زمينه به عمل آورند 

و با قطع زنجيره از گسترش و شيوع بيشتر بيمارى جلوگيرى شود.
تيمــورى در گفت وگو با ايرنا با اعالم اينكه وزارت گردشــگرى تمام 
تالشــش را براى همكارى با وزارت بهداشت در راستاى قطع زنجيره 
كرونا در كشــور مى كند، گفت: بايد در تمام ســامانه هاى مركزى ارائه 
خدمات مســافربرى و همچنيــن درگاه هاى فروش بليــت اينترنتى، 
پارامترهاى مطروحه به ازاى هر شــخص متقاضى دريافت و اســتعالم 
برخط براى فرد انجام شود و چنانچه نتيجه استعالم الكترونيكى براساس 

تاريخ سفر مثبت اعالم شد، خدمتى ارائه نشود.
وى با بيان اينكه نامه اش به معاون وزارت بهداشــت نيز در همين راستا 
بوده اســت، گفت: نه تنها آژانس هاى هوايى، بلكه بايد ديگر تأسيسات 
گردشگرى همچون هتل ها، بوم گردى و ديگر تأسيسات گردشگرى اين 

امكان را داشته باشند.
تيمورى در پاســخ به پرســش ديگرى مبنى بر اينكه چــرا تاكنون اين 
دسترسى ها ايجاد نشــده و درحال حاضر با وجود اين محدوديت هاى 
اعمال شده، فرد مبتال به كرونا همچنان امكان سفر و مبتال كردن ديگران 
به بيمــارى را دارد، گفت: ما اعالم آمادگى كرديم و به زودى اين امكان 

مهيا مى شود.
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مريم مقدم »
 خيابان شهداى همدان يكى از 6 خيابان 
قديمى شــهر اســت كه به عنوان شعاعى به 

ميدان مركزى منتهى مى شود.
ايــن خيابان حدفاصل بيــن ميدان اصلى و 
ميدان پروانه هاســت؛ وقتى ميدان پروانه را 
به ســمت هگمتانه تاريخى طى مى كنيد از 
محلــه اى عبور مى كنيد كه بــه نظربيگ كه 
تاريخچه اى 200 ساله دارد و در گذشته ها به 
خيابان خاكى شهرت داشته است، اما المانى 
كه نام خيابــان را در معرض ديد مى گذارد، 
چيز ديگرى مى گويد، روى اين المان عنوان 
«كوى جوالن» حك شــده است در صورتى 
كــه ورودى محله جوالن از قســمت ديگر 
خيابان شهدا و حتى كمربندى نظربيگ است. 
اين اتفاق امــروز اهالى قديمى و اصيل اين 

محله در همدان را دل نگران كرده است.
جــوالن و نظربيگ 2 منطقــه كامال جدا با 
تاريخچه هايى غنى و مجزا هســتند كه حاال 
به دليل اين نامگذارى اصالت اصلى خود را 

مبهم مى بينند.
 شــهر همدان از ديرباز در دل خود، چندين 
محله  مســكونى را جاى داده كه بسيارى از 
آنها اينك نيز واجد همان خصوصيات اوليه 
هســتند. جداى از هويتى كــه اين 2 محله 
قديمى با نامگذارى اشــتباه خدشه دار شده 
اســت، مردم براى پيداكردن آدرس هايى كه 
پيش از اين به جوالن يا نظربيگ از 2 مســير 

مجزا ختم مى شد سردرگم شده اند. 

  ردپاى 3 برادر در تاريخ نظربيگ
براساس تحقيقات ميدانى و كتابخانه اى دست كم 82
محله و زيرمحله در همدان شناســايى شده اند. در 
همدان چند محله و محل به نام هاى «بيگ» معروف 
است، مانند محله نظربيگ، باغ هاى عالبيگ، حمام 
غياث بيگ، محله آقاجانى بيگ، مسجد حاج ابراهيم 

بيگ.
در گذشته اى نه چندان دور همراه با عليمرادخان زند، 
گروهى از خاندان زند در همدان ساكن مى شوند، از 
جمله 3 برادر بودند به نام هاى آقاجانى بيگ، اتابيگ 
و نظربيگ كه هر 3 از مردان متدين بوده اند و آثار و 
ابنيه اى از خود به جاى مى گذارند و هركدام در محلى 

ساكن مى شوند.
آقاجانى بيگ در محله زندى ها، مســجد و حمام و 
ســقاخانه بنا مى كند، اتابيگ در پاى مصال قنات و 
مرده شــوى خانه را به پا مى كند و نظربيگ در محلى 
به همين نام مســجد و چشمه و بازارچه نظربيگ را 

به جاى مى گذارد.
جوالن مركز استقرار بافندگان جوال

و اما جــوالن در اصل «جوالهان» خوانده مى شــد 
و بعدها به صورت جوالن درآمده اســت. جوالهان 
به معناى نساجى و بافندگى و برگرفته از كلمه جوال 

به معنى نساج و بافنده است.
همان گونه كه اشــاره شــد جوالن محله اى بوده كه 
براساس حرفه اى خاص شكل گرفته بود و بافندگان 
در آن خانه داشــتند و حتى محله شالبافان در كنار 
محله جوالهان قرار داشــته اســت كه هر 2 از يك 

صنف هستند.
اين محله مركز اصلى ســكونت و استقرار بافندگان 

جــوال بوده اســت، بخشــى از 
جمعيت روستانشين و صحراكار 
ســاكن در محله كه دسترسى به 
آنها  براى  هم  گوســفندان  پشم 
ســاده تر بوده در خارج از زمان 
فعاليت كشــاورزى و به ويژه در 
زمستان هاى سرد همدان بخشى 
از فعاليت هاى خود را معطوف به 

توليد جوالى كرده باشند.
اما اهالى و كسبه پيشكسوت در 
بازار نظربيگ معتقدند اين محل، 

قديمى ترين محله همدان است.
و  خاكــى  خيابــان 

بازارچه هايش
آنها از خاطرات روزهاى گذشته 
و كارى خود در اين منطقه وقتى 
سخن مى گويند از 17-18 سال 

پيش حرف مى زنند كه اين خيابان آسفالت نشده و 
خاكى بود به خاطر همين هم به اينجا خيابان خاكى 

مى گفتند.
در دوره بهنامجو شــهردار سابق همدان، مغازه هايى 
كه درحال حاضر در اين منطقه فعال هستند، ساخته 

شدند.
بيش از 20 ســال پيش، از ايــن محل نيز همچون 
خيلى از محالت قديمى ديگر در همدان، رودخانه 
مى گذشــت، ايــن رودخانه از ميــدان پروانه هاى 
حاال كه آن موقع به آن چشــمه تازه مى گفتند آغاز 
مى شــد و تــا جورقان مى رفت. ســال 67 بود كه 
روى رودخانه اى كه از وســط خيابان مى گذشت 

را پوشاندند.
در محلــه نظربيــگ يك مســجد نيز بــا اين نام 
ساخته شده اســت كه بانى ساخت آن مسجد فرد 
خيرى بــه نام نظرعلى بوده كه او را با نام نظربيگ 
مى شــناخته اند، اين قضيه مربــوط به حدود 300
ســال پيش است. قديم هر كسى مالى داشت براى 
مسائل عام المنفعه خرج مى كرد، نظربيگ هم يكى 
از همان آدم هاى خيــر بود كه اموال خود را وقف 
كرده بود، شــجره نامه خاندان او در خود ِ مســجد 

در كنار قبرش قرار دارد. مسجد 
حضــرت علي(ع) معــروف به 
بلوار  در  واقع  نظربيگ  مســجد 
هگمتانه در نزديكي تپه هگمتانه 
واقع شده اســت. اين بنا از آثار 
رود،  مي  به شــمار  زنديه  دوران 
طبق ســنگ قبر موجود در ضلع 
شــمالي بنا، تاريخ 1179 هجري 
قمري و نــام محمدجعفربيگ به 
چشــم مي خورد كه بــه روايت 
اهالــي محل، وي باني مســجد 
نظربيگ بوده اســت، اين مسجد 
داراي وســعتي درحــدود 713

مترمربع است و در بخش داخلي 
صحــن اصلي داراي ده ســتون 
ســنگي در رديف 5 تايي با طاق 
و قــوس جناغي به هــم متصل 
شــده اند و طاق نماهايي در قســمت نماي بيروني 
ايجاد شــده كه براى تزئين بوده، اين بنا به شماره 
1864 مورخ 76/2/21 درفهرســت آثار تاريخي به 

ثبت رسيده است.
 محله بافندگان شال 

محله شالبافان نيز پيشــانى به پيشانى نظربيگ قرار 
گرفته به اين دليل چنين نامى را به خود گرفته است 
كه جمعى از اهالى آنجا كارشان بافتن شال پشمى، 
كاله و جوراب پشمى و مانند آن بوده است و حاال 

مسجد و حسينه اى به اين نام در آنجا وجود دارد. 
 قديم ترها ســيدمحمود حســينيان سرپرست اين 
حســينيه بوده و حاال هم پســرش سيداحمد مدير 
كانون فرهنگى هنرى مكتب عاشــوراى حســينيه 

شالبافان است، اين حسينيه سال 74 ساخته شد.
اين حســينيه يكــى از مراكز فعال بــراى اجراى 
مراســم هاى مذهبى اســت و در دهــه محرم هم 
ســوگوارى امــام حســين(ع) در آن به طور ويژه 

برگزار مى شود.
مسجد شــالبافان مربوط به دوره قاجار است و در 
45 مترى تپه هگمتانه در محله شالبافان واقع شده 
اســت، اين اثر در تاريخ 19 مهر 1378 با شــماره 

ثبــت 2458 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت 
رسيده است.

اين مسجد كه يكى از بناهاى قديمى همدان است 
كامال آجرى و بدون هرگونه تزئينات است، خاصه 
محراب آن كه ســادگى خاصى دارد و سقف ها و 

كف آن نيز آجرى است.
 از رودخانه تا 40 پله

برخى كاســبان محل مى گويند، اينجا ابتدا با عنوان 
بازارچه نظربيگ شــناخته مى شد، منطقه مسكونى 
بود امــا به دليل وجود مغازه هاى زيادى كه در كنار 
خانه ها بود بــه اينجا بازارچه مى گفتند، بعدتر يك 
كمربندى در ميان منطقه كشــيدند و پس از آن هم 
بيشتر خانه هاى قديمى به سرعت تبديل به آپارتمان 

شد.
سال ها پيش در زمان شهردارى به نام باباخانلو اين 
كمربندى در اينجا ايجاد شد و چون جزو نخستين 
محالتى بود كه در آن خيابان و كمربندى ســاخته 
مى شــد به آن خيابان خاكى مى گفتند، خيابانى كه 

آسفالت نشده مانده بود تا همين چند سال پيش.
در قديم زير نانوايى هاى فعلى محله كاروانســرايى 
بود و در كنار مســجد هم حوضخانه اى بود كه 40
پله مى خورد و به پايين مى رفت، ســال 51 بود كه 

همه آنها را خراب كردند و مغازه ها را ساختند.
چل پلــه (چهــل پلــه): محوطــه اى در خيابان 
شورين(شهداى كنونى) بوده كه با پله هايى به كنار 
رودخانه مى رســيد و از آنجا با پله هاى ديگرى به 
كليساى ارامنه منتهى مى گشت، به دليل تعدد پله ها 

آن را 40 پله مى نامند. 
حاال مردم محله نظربيگ دلخور از شهردارى براى 
تابلويى هســتند كه نام محله شــان را كوى جوالن 
به رهگذران معرفــى مى كنند. آنها مى گويند تاريخ 
محالت شناسنامه و هويت مردمان آن محل است، 
اين تاريخ براساس نام و ردپاى بزرگان محل ثبت 
مى شــود و نبايد آن را دستخوش اعمال سليقه هاى 
مديريتــى در شــهر كــرد، حاال هــم مى خواهند 
شــهردارى المان نام محله شــان را اصالح كند و 
نگذارد ردپاى تاريــخ از نظربيگ و خيابان خاكى 

شهر همدان پاك شود.

مردم محل گاليه مند از بى توجهى به هويت و قدمت محله شان

ِالمان«كوى جوالن» به جاى«نظربيگ» 
■ محالت همدان تاريخ شهر هستند

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد
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نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان

 شهر همدان از ديرباز در دل 
مسكونى  محله   چندين  خود، 
را جاى داده كه بســيارى از 
آنهــا اينك نيــز واجد همان 
خصوصيــات اوليه هســتند. 
اين 2  كه  هويتــى  از  جداى 
نامگذارى  بــا  قديمى  محله 
اشــتباه خدشــه دار شــده 
پيداكردن  براى  مردم  است، 
آدرس هايى كه پيش از اين به 
جوالن يا نظربيگ از 2 مسير 
مجزا ختم مى شــد سردرگم 

شده اند


