
 2020 آگوســـت    10   1441 ذى الحجـــه   20   1399 مردادمـــاه   20 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3823 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

C M

ديه
حم

ى م
 كو

دى
ورو

ض 
عري

ت

خبر

2

خبرخبر

2

خبر

2

ش
ورز

7

پاس 
هديه چوكا 
را پس فرستاد 

پاكبان 
با لباس جديد

مرگ 410 نفر بر 
اثر ويروس كرونا 
در همدان

ارسال گزارشات 
به «سجام» 
از دعاوى 
جلوگيرى 
مى كند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

پيگيرجدى ايجاد نمايندگى يونسكو در همدان هستيم
8

5

4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

3

6

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

مانند فتاح شجاع باشيد
 1- حضور رئيس بنياد مســتضعفان در 
يك برنامه تلويزيونى و دفاع شــجاعانه و 
صريــح از بيت المال در حيطــه اختيارات 
مديريتى، بــار ديگر ضرورت شــجاعت 
و كاربردى در مديريــت را يادآورى كرد. 

شجاعت و صراحتى كه...

# من _ ماسك _ مى زنم

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همدان 

روز سه شنبه 1399/05/21 
از ساعت 10 تا 11:30 در مركز سامد

 
پاسخگوى سواالت مردم خواهد بود.

تلفنتلفن111111

امام جمعه همدان: 
 بنيه اقتصادى جامعه كشاورزى 

تقويت شود
 مدير شــعب بانك در همدان همراه با جمعى از معاونان و كارشناسان مسئول 
مديريت شعب بانك، با حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى  نماينده ولى 
فقيه و امام جمعه همدان ديدار كرد. در اين ديدار مدير ســتادى بانك با اشاره به 
وظيفه خطير مأموريت اجتماعى بانك كشــاورزى در ارائــه خدمت به مردم در 
اقصى نقاط استان در بهبود وضع كسب و كار و وضعيت معيشتى مردم، گزارشى 

از عملكرد اين بانك در سال 1398 را ارائه داد. 
هوشنگ حيدرنژاديان پرداخت بيش از 40 هزار فقره تسهيالت با مبلغ بيش از 16 
هزار ميليارد ريال، پرداخت 2 هزار و 775 فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به 
مبلغ 858 ميليارد ريال در ســال 98 و هزار و 200 فقره به مبلغ 631 ميليارد در 4 
ماهه ابتدايى ســال 99 را از جمله عملكردهاى بانك كشاورزى برشمرد و افزود: 
ســهم 50 درصدى بانك كشاورزى اســتان در پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار 
روســتايى در بين 4 بانك عامل اســتان و تحقق بيش از 112 درصدى جذب اين 
تسهيالت در بانك كشاورزى اســتان و پرداخت 318 فقره تسهيالت اشتغالزايى 
درمجمــوع به مبلغ هــزار و 645 ميليارد ريال از ديگر اقدامات ما در ســال 98 
بوده اســت. وى ادامه داد: پرداخت 901 فقره تسهيالت در مجموع به مبلغ 377 
ميليارد ريال، پرداخت تســهيالت براى 49 گلخانه با 560 ميليارد ريال و واريز 5 
هزار و 140 ميليارد ريال بهاى گندم گندمكاران اســتان از مجموع 7 هزار و 813 
ميليارد ريال بهاى 309 هزار تن گندم خريدارى شده تاكنون نيز اقدامات در بخش 

نهادهاى حمايتى تسهيالت اشتغال پايدار روستائى است.
در ادامــه، نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان ضمن تبريك اعياد قربان و غدير 
با قدردانى از عملكرد بانك كشــاورزى در استان از زحمات بى شائبه كاركنان اين 
بانك در خدمت رسانى به مردم و به ويژه جامعه روستايى كه عمده فعاليت آنها در 
استان همدان در بخش كشاورزى متمركز است، تشكر كرد و حسن خلق كاركنان 

شعب بانك كشاورزى در نگاه غير تبعيض آميز به مشتريان را ستود. 
شــعبانى افزود: به شــما توصيه مى كنم تقويت بيش از پيش بنيه اقتصادى جامعه 
كشــاورزى اســتان با بهره گيرى از منابع بانك كشــاورزى و نظارت بر پرداخت 
تســهيالت، در راســتاى ممانعت از انحراف در مصارف بخش كشاورزى را در 

دستور كار خود قرار دهيد.

تسليم اظهارنامه مالياتى 
براى مشموالن تبصره 100 ضرورى نيست

 مؤديانى كه با تبصره ماده 100 قانون ماليات هاى مســتقيم موافق باشند، نيازى 
به تسليم اظهارنامه ندارند.

مديركل امور مالياتى اســتان همدان در جمع معاونان و تعدادى از رؤساى ادارات 
امور مالياتى، با اشــاره به توافــق صورت گرفته درباره تبصره مــاده 100 قانون 
ماليات هاى مستقيم گفت: آن دسته از مشموالن كه خواستار استفاده از اين تبصره 
هستند، مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى سازمان امور مالياتى كشور به نشانى 

www.tax.gov.ir موافقت خود را اعالم كنند. 
محمد دلشــادى ادامه داد: تمامى صاحبان مشــاغل گروه هاى دوم و سوم كه در 
ســال 1398 مجموع فروش كاال و ارائه خدمات آنهــا، 990 ميليون تومان بوده، 
مشمول اين شيوه نامه هستند. به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان 
همدان، وى ادامه داد: همچنين صاحبان مشاغلى كه در عملكرد سال 97 مشمول 
برخــوردارى از معافيــت مالياتى يا نرخ صفر مالياتى بوده اند، مشــروط به حفظ 
ضوابط معافيت يا نرخ صفر مالياتى در ســال 1398، مى توانند از مزاياى شيوه نامه 
تبصره ماده 100 اســتفاده كنند.  مديركل امور مالياتى استان همدان تصريح كرد: 
ماليات قطعى شده براى صاحبان مشاغل تا 25 ميليون ريال، بدون افزايش نسبت 
به علملكرد سال 97 و صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعى از25 ميليون ريال تا 
50 ميليون ريال با 4 درصد افزايش نسبت به عملكرد سال 97 محاسبه خواهد شد. 
وى در پايان درباره نحوه ماليات صاحبان مشــاغل با ميزان ماليات قطعى بيشتر از 
صد ميليون ريال نيز توضيح داد: اين رقم براى اين دســته از مؤديان، با 12 درصد 
افزايش نسبت به عملكرد سال 1397 محاسبه مى شود و صاحبان مشاغلى كه تمايل 
اســتفاده از شرايط اين شيوه نامه را دارند بايد تا پايان مردادماه سالجارى مراتب را 
از طريق سيستم الكترونيكى پايگاه اينترنتى www.tax.gov.ir به سازمان امور 

مالياتى اعالم كنند.
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انا هللا و انا اليه راجعون 

روزنامه همدان پيام 

جناب آقاى

 يـونس چـابك 
بدينوسيله مصيبت وارده به شما و خانواده محترمتان  

را تسليت عرض مى نمائيم.
براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر 

جميل مسألت داريم.

 

 نماينــده رئيس جمعيت هالل احمر و هيأت 
همراه از استان همدان بازديد و امكانات امدادى 

و آموزشى در استان را مورد بازبينى قرار دادند.
 به گزارش روابــط عمومى هالل احمر، در ابتدا 
بازديد از پايگاه پشــتيبانى غرب كشــور و انبار 
امدادى جمعيت هالل احمــر در بلوار فرودگاه 
همدان انجام شد؛ خسرو رحمانى در اين بازديد 
ضمن مطلوب برشــمردن امكانــات، گفت: در 
زمينه تهيه و تجهيز امكانات امدادى و آموزشــى 
مســاعدت الزم را با هالل احمر اســتان همدان 

خواهيم داشت.
در ادامه، مانور توسط تيم آنست انجام شد كه در 
طول آن، طرز كار با سگ هاى تجسس به صورت 
عملى براى ميهمانان كشورى و مديران استانى به 

نمايش گذاشته شد.
 در مرحله ســوم از ايــن بازديد، پــس از ترك 
انبار امــدادى، نماينده رئيس جمعيت هالل احمر 
به همــراه على ســنجربيگى مديرعامل جمعيت 
هالل احمر اســتان همدان در دفتر حجت االسالم 
والمسلمين حبيب ا... شــعبانى، نماينده ولى فقيه 
در اســتان و امام جمعه همدان حضور يافته و به 
اهداف بشردوستانه جمعيت هالل احمر و اقدامات 
الزم در زمينه آموزش پيشــگيرى و فرهنگ سازى 
خودامدادى در جامعه اشاره شد و در ادامه، تشريح 
وظايــف ســازمان هاى امداد و نجــات، جوانان، 

داوطلبان و درمان و توانبخشى صورت گرفت.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان در اين راستا 
ضمــن قدردانى از زحمات پرســنل، داوطلبان و 

نجاتگران جمعيت هالل احمر استان، خاطرنشان 
كرد: نجات جان آدم، كار مقدسى است به ويژه اگر 
اين امر بدون توجــه به نوع نژاد، مذهب و مليت 

شخص آسيب ديده انجام بگيرد.
وى، ظرفيــت آموزش همگانــى در همدان را 
مطلوب دانســت و گفت: بايستى بدون توجه 
به اينكه حوادث كى و براى چه كســانى اتفاق 
مى افتد و احتمال وقوع آن چقدر اســت، بايد 
از تمام ظرفيت هاى آموزش همگانى اســتفاده 
نموده و در زمينه خودامدادى فرهنگ ســازى 
كنيــم كه در ايــن زمينه كانــون طالب حوزه 
علميــه همدان يارى گر جمعيــت هالل احمر 
اســتان خواهند بــود، به طورى كه ســاعتى از 
گردهمايى هــا و ســخنرانى ها در مســاجد و 
مراســم ها را به آموزش مطالب مهم در زمينه 
خودامــدادى و كمك هــاى اوليــه اختصاص 

خواهند داد.
شعبانى با اشاره به اينكه باال بردن آمادگى، تلفات 
و خســارات حوادث را كاهــش مى دهد، گفت: 
پراكندگى محل هاى سكونت در استان همدان نياز 
بــه آموزش همگانى دراين مناطــق را باال برده و 
بايد افراد مناطــق دورافتاده را آموزش داد تا خود 
آنها جزو نخستين امدادگران در حوادث آن مناطق 

باشند.
در ادامــه، از درمانگاه، فيزيوتراپــى و داروخانه 
هالل احمر بازديد شــد و گفت وگويى با مسئول 
داروخانه درباره چگونگى تهيه و توزيع داروهاى 
ايرانــى و خارجــى، عمومــى و خاص صورت 

گرفت.
حضور در جمع نجاتگــران و كاركنان جمعيت 
هــالل احمــر شهرســتان همــدان و بازديد از 
قســمت هاى مختلف اين شعبه از ديگر اقدامات 
در اين ســفر استانى بود كه توسط نماينده رئيس 

جمعيت و هيأت همراه انجام شد.
در ايــن مراســم، رئيس جمعيت هــالل احمر 
شهرســتان همدان به تشــريح اقدامات الزم در 
زمينه جذب جوانان و نگهدارى اعضاى داوطلب 

و نجاتگران پرداخت.
در ادامه نماينده رئيس هالل احمر ضمن قدردانى 
از كارهاى انجام گرفته و روند جذب و نگهدارى 
اعضاى داوطلب در اين جمعيت، درباره ظرفيت 
استان، موقعيت جغرافيايى استان، تعداد روستاها 
و خانه  هاى هالل سخن گفت و افزود: دستورات 
الزم در اين زمينه مورد بررســى و پيگيرى قرار 
خواهد گرفت، از ســويى بايستى در جهت رفع 

موازى كارى ها نيز قدم برداشت.
در بخــش بعدى از اين آئيــن، از مركز ارتوپدى 
فنــى و انواع پروتزها و ســاخت اندام مصنوعى 
بازديد شــد كه در اين زمينه نيــز نماينده رئيس 
هالل احمر در زمينه تهيه اســكنر اندام و سيستم 
نويــن ســاخت پروتز و برطرف كــردن چالش 

ريزش نيرو در اين مركز قول مساعد داد.
در آخرين مرحله از بازديدهاى معاون آموزش و 
پژوهش و همراهان، در خانه هالل احمر روستاى 

جورقان حضور يافتند.
رحمانــى در اين بازديد ضمن اينكه اين اقدام را 

مناسب، قابل اجرا و مورد حمايت دانست، گفت: 
آموزش روستاييان و باالبردن توان مقابله و حفظ 
آمادگى در آنها موجب مى شود اين افراد به عنوان 
نخســتين امدادگران در محل حادثه حضور يابند 
و چه بســا تا رســيدن نيروهاى امــدادى، افراد 
آموزش ديده و حاضر در محل بتوانند جان تعداد 
زيادى از اين روســتاييان را نجــات دهند و از 

تلفات بيشتر اين حوادث پيشگيرى كنند.
در دومين روز، از حضور نماينده رئيس هالل احمر و 
تيم همراهش در جمع شوراى معاونان جمعيت هالل 
احمر استان همدان حضور يافته و پاى صحبت هاى 

معاونت هاى اين جمعيت نشستند.
 در ادامــه معاونت هــاى جوانــان، داوطلبــان، 

آموزش و پژوهش و پشــتيبانى و منابع انسانى، 
امدادونجــات، مركز علمى كاربردى هالل احمر، 
خزانــه دارى و روابط عمومى ايــن جمعيت هر 
كدام به تفكيك مشــكالت حوزه خود را مطرح 
كردند كه رحمانى با يادداشــت مــوارد مهم در 
زمينه برطرف كردن موارد زيادى از اين مشكالت 

قول مساعد دادند.
يكى از خبر هاى خوب اين جلســه كه توســط 
رحمانــى مطرح شــد، اين بود كــه مركز علمى 
كاربردى هــالل احمر همدان كه قرار بود به كار 
خود پايان دهد همچنان با پذيرش دانشــجو در 
رشته هاى پيشــين و چند رشته جديد جزو  16
استان برگزيده شده به كار خود ادامه خواهد داد.

حال بد نشريات شهرستان

رسالت يا كسالت 
مطبوعاتى؟!

نماينده نهاوند در جمع خبرنگاران: 

مدافع سهم خواهى حاميانم نيستم

نبض بازار همدان به شماره افتاد

خسارت 100 درصدى كرونا 
به اصناف

 دومين روز از بازديد معاون پژوهش و آموزش جمعيت هالل احمر كشور از همدان 

فرهنگ خودامدادى ترويج شود 

عيدى شوراى شهر و شهردارى 
همدان به شهروندان منطقه 2 

تملك و بازگشايى 
2 معبر 

با هدف حل 
مشكالت ترافيكى
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مانند فتاح شجاع باشيد
 1- حضور رئيس بنياد مستضعفان در يك برنامه تلويزيونى و دفاع 
شجاعانه و صريح از بيت المال در حيطه اختيارات مديريتى، بار ديگر 

ضرورت شجاعت و كاربردى در مديريت را يادآورى كرد.
شجاعت و صراحتى كه مديران معموال در تعامل با هم از آن استفاده 
نمى كننــد و در تعارف و اغماض و چشم پوشــى زمينه حيف و ميل 

بيت المال را فراهم مى كنند.
2- شــايد برخى ســخنان فتاح را تبليغاتى و اقدامى براى افتادن اسم 
او بر ســر زبان ها و بهره بردارى از اين شرايط براى انتخابات رياست 
جمهورى ارزيابى كنند و اين سخنان را بى تأثير در تغيير وضعيتى كه 

برخى مديران به آن عادت كرده اند، بدانند.
اما چه فتاح قصد انتخاباتى داشــته باشد، چه نداشته باشد، راهى كه 
براى دفاع از اموال مستضعفان انتخاب كرده است، راه درستى است و 
بايد پيش از اين، اين راه پيموده مى شــد تا شرايط ناگوار فعلى درباره 

اموال بنياد، ايجاد نمى شد.
3- بــا توصيفى كه فتاح درباره تملك و تصرف غيرقانونى اموال بنياد 
داده، به نظــر اين امالك و اموال بى صاحب بوده و هر مدير و نهادى 
را كه تمايل به استفاده از امالك و اموال بى صاحب داشته از آنها بهره 

برده و در اصطالح كيف كرده است.
اما رويكرد فتاح نشــان مى دهد كه اين امــوال و امالك صاحب دارد 
و متولى حفاظت و بهينه ســازى آنها هم با هيچ كس شوخى نداشته و 
بر حفاظت از آنها در برابــر تصرف و تملك غيرقانونى مصر بوده و 

شجاعانه تا بازگشت اين تصرفات به مستضعفان ايستاده است.
4- فتاح كار پيگيرى بازگشت امالك و تصرفات را از ابتداى حضور 
در بنياد مستضعفان آغاز كرد و بازگشت و پس گيرى امالكى در استان، 

تأييدى بر اين مطلب است.
البته رها شــدن برخى از ايــن امالك پــس از بازپس گيرى و خطر 
ريزش و فرســودگى برخى كه ســابقه تاريخى دارند، انتقادى است 
كه به فتاح وارد اســت هرچند به نظر نمى رسد، بازپس گيرى ها بدون 
برنامه بهينه سازى و ايجاد ارزش افزوده براى صاحبان اصلى بنياد يعنى 

مستضعفان باشد.
5- عملكرد فتاح در بازپس گيرى امالك و سخن گفتن بدون لكنت  و 
ترس درباره افراد مشهور سياسى، نهادها و اصرار بر بازگشت اموال و 
امالك و رفع تصرفات، شيوه اى است كه بسيارى از مديران در استان، 
اگر قصد اثرگذارى در صيانت از اموال عمومى و بيت المال را دارند، 

بايد آن را بياموزند.
بسيارى از مديران در استان در پيگيرى قانون و صيانت از بيت المال و 
اموال عمومى، وقتى پاى مديرى يا نهادى در ميان باشــد، عقب نشينى 
را بر پيگيرى ترجيح مى دهند تا مديريت آنها با مشــكلى از سوى آن 

شخصيت يا نهاد و مدير مواجه نشود.
6- رها شدن پيگيرى قوانين و صيانت از بيت المال در برابر ذى نفوذان، 
دليلى شده تا در همدان شــرايط اين افراد براى تخلفاتى مشابه آنچه 
فتاح بيان كرده، مساعد باشد و آنها بدون هيچ مزاحمى، امالك عمومى 
را تصرف كنند يا در منابع و طبيعى و باغات ساخت و ساز غيرمجاز 
داشته باشــند يا حتى از خودروى در اختيار استفاده شخصى كنند يا 

مواردى ديگر از تخلفات داشته باشند.
متأسفانه مديران بخش هاى مرتبط در استان نيز نه تنها پيگيرى قانونى 
ندارند بلكه در بســيارى موارد تســهيل كننده تخلف بــوده و از اين 

همراهى براى تثبيت و رسيدن به آرامش مديريتى استفاده مى كنند.
7- مديرانى از اســتان در سال هاى اخير پيگير ساماندهى به امالك و 
اموال حوزه تحت مديريت خود بوده اند اما پيگيرى هاى آنها بى نتيجه 
بوده است. مشخص ترين موضوع براى پيگيرى در اين زمينه موضوع 
خانه هاى سازمانى بوده كه از سوى اداره كل راه و شهرسازى در زمان 
مديريت سابق پيگيرى شده اما در زمان مدير فعلى كمتر از اين پيگيرى 
اطالع رسانى انجام شده است و به نظر مى رسد اين پرونده با رسيدن به 

مديران ذى نفوذ ديگر پيگيرى نشده است.
اكنون كه فتاح راه پيگيرى و صيانت از اموال مردم توســط مديران را 
با شــجاعت به همه نشان داده است، انتظار مى رود مديران استان هم 
با شــجاعت، صريح و بدون لكنت  وارد اين ميدان پيگيرى شــوند و 
با افكار عمومى از موانــع پيگيرى ها كه معموال افراد صاحب نفوذ يا 

نهادها هستند، همچون فتاح سخن بگويند.

استفاده از لباس فرم سال گذشته 
اختيارى شد

 با توجه به مشــكالت اقتصادى ناشــى از ويروس كرونا و تعطيلى 
چند ماهه مدارس و قابل اســتفاده بودن لباس فرم سال گذشته، مديران 
مدرســه و شوراى مدرســه از تحميل خريد و تهيه لباس فرم جديد به 
اوليا خوددارى كنند و حق اختيار براى استفاده از لباس فرم براى والدين 

رعايت شود.
رئيس سازمان دانش آموزى استان همدان در گفت وگو با پانا عنوان كرد: 

در اين زمينه شــوراى مدرســه بايد نقش مهمترى را ايفا كند و سازمان 
دانش آموزى هم نقش نظارتى دقيقى را خواهد داشــت و تالش خواهيم 
كرد تا طرح، مدل و رنگ لباس فرم دانش آموزان نســبت به سال گذشته 
تغييــر نكند تا دانش آموزان به لباس فرم جديد نياز نداشــته باشــند اما 
مديران مدارس مى توانند براى پايه هاى ورودى به سفارش و تهيه لباس 

فرم اقدام كنند.
رضا ميرزايى ادامه داد: در ســازمان صنعت و معدن پس از برگزارى 
چند جلســه با حضور رئيس ســازمان دانش آموزى اســتان همدان، 
نماينده اتحاديه خياطان، نماينده ســازمان صمت و نماينده تعزيرات 

مصوب شد تا كميته فنى و بازرسى تشكيل شود و تمامى امور مربوط 
بــه لباس فرم دانش آمــوزى از طريق اين كميتــه تصويب و اجرايى 
شــود. در همين راستا توسط ســازمان صمت نرخنامه لباس فرم تهيه 
و توسط سازمان دانش آموزى به تمامى مناطق و شهرستان هاى استان 

همدان اعالم شد.
ميرزايى گفت: ليست خياطان مجاز كه هم مجوز و هم كارگاه فعال دارند 
از طريق ســازمان دانش آموزى به مدارس ارســال شده است و مديران 
مدارس با خياطان مجاز قرارداد خواهند بســت و سازمان تعزيرات هم 

بر روى رعايت قيمت هاى مصوب از سوى خياطان نظارت مى كند.

رنگ و طرح لباس فرم نيروهاى خدمات شهرى تغيير كرد

پاكبان با لباس جديد

410 نفر قربانى كرونا 
در همدان

 هم آمار مبتاليان و هم تعداد مرگ ومير روزانه بر اثر ابتال به كرونا، 
از چند روز پيش روندى كاهشى به خود گرفته است اما هنوز وضعيت 
بحرانى اســت و مردم بايد به دقت نكات ايمنى را رعايت كرده و از 

خروج غيرضرورى از خانه، خوددارى كنند. 
رئيس مركز بهداشت استان همدان از كاهش روند ابتالى اين بيمارى 
در هفته  اخير خبر مى دهد و مى گويد: با رعايت پروتكل هاى بهداشى 
و نداشتن ميهمانى ها و تجمعات بخش زيادى از روند صعودى شيوع 

بيمارى در استان كنترل شد.
به گفته منوچهر كرمى از ابتداى شيوع ويروس كرونا تاكنون در استان 
3 هزار و 242 نفر مبتالى قطعى به ويروس كرونا در اســتان داشته ايم 

كه 410 نفر از آن ها بر اثر اين ويروس جان باختند. 
وى افزود: از ابتداى شــيوع اين بيمارى در شهرستان اسدآباد 99 نفر، 
در بهار 239 نفر، تويسركان 139 نفر، در رزن 124 نفر، در فامنين 38
نفر، در كبودراهنگ 195 نفر، در مالير 545 نفر، در نهاوند 371 نفر و 
در همدان هزار و 392 نفر به ويروس كرونا مبتال شده اند. بقيه مبتاليان 

در استان به كوويد-19 مسافران بودند.
ســخنگوى وزارت بهداشــت آخرين موارد بروز و فوتى ناشى 
از كوويــد-19  را اين گونــه اعالم كرد: متأســفانه تا ظهر ديروز 
(19 مرداد 1399) ، 163 بيمار كوويد-19 جان خود را از دســت 
دادند و به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيمارى در كشور 
به 18 هزار و 427 نفر رسيد. به گزارش ايسنا، سيماسادات الرى 
گفت: بر اســاس معيارهاى قطعى تشخيصى، 2 هزار و 20 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در كشــور شناسايى شد كه 961 نفر از 

شدند. بسترى  آنها 
وى افزود: مجموع بيماران كوويد-19 در كشــور به 326 هزار و 712

نفر رسيد. وى گفت: همچنين، 163 بيمار كوويد-19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيمارى به 18 هزار و 427 نفر 
رســيد. بنابر اعالم الرى، خوشبختانه تاكنون 284 هزار و 371 نفر از 

بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.
وى ادامــه داد: 4 هــزار و 22 نفر از بيماران مبتــال به كوويد-19 در 

وضعيت شديد اين بيمارى تحت مراقبت قرار دارند.
الرى افزود: تاكنون 2 ميليون و 686 هزار و 498 آزمايش تشــخيص 

كوويد-19 در كشور انجام شده است.
وى در تشــريح استان هاى در وضعيت قرمز بيمارى گفت: استان هاى 
مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالى، اردبيل، اصفهان، البرز، 
خراســان رضوى، كرمان، سمنان، آذربايجان شــرقى، مركزى، يزد و 

گيالن در وضعيت قرمز قرار دارند.
الرى درباره استان هاى در وضعيت هشدار گفت: همچنين استان هاى 
فارس، ايالم، لرســتان، هرمزگان، زنجان، قزويــن، آذربايجان غربى، 
بوشهر، همدان، چهارمحال و بختيارى و كهگيلويه و بوير احمد هم در 

وضعيت هشدار قرار دارند.

1- گمانه زنى ها و واكاوى وعده روحانى براى گشايش اقتصادى ادامه 
دارد. گويا اصالح ســاختار بودجه، برداشت از صندوق توسعه ملى، 
فروش ســلفى نفت به مردم از مهم ترين گمانه هاى مطرح شده در اين 
زمينه است. گفتنى است عالوه بر روحانى، قاليباف نيز وعده گشايش 

اقتصادى با اجراى طرح هايى در اين زمينه داده است.
2- هديه رئيس جمهور به خبرنگاران با شرط و شروط است. گويا اين 
هديه اينترنتى به شرط دارا بودن سيم كارت رايتل به خبرنگاران تعلق 
مى گيرد. گفتنى است رايتل متعلق به سازمان تأمين اجتماعى است و به 
نظر، رعايت قيمت فروش اينترنت در انتخاب اين اپراتور براى اعطاى 

هديه خبرنگاران بى اثر نبوده است.
ــا  ــالح يارانه ه ــا اص ــد. گوي ــالح مى كن ــا را اص ــت يارانه ه 3- دول
ــد.  ــد ش ــام خواه ــه انج ــاختار بودج ــه اصــالح س ــب برنام در قال
ــس از  ــا پ ــرح اصــالح يارانه ه ــت در ط ــدام دول ــى اســت اق گفتن
ــا ايــن طــرح  طــرح تأميــن كاالهــاى اساســى به نوعــى مخالفــت ب

ارزيابــى شــده اســت.
4- سازمان سنجش به شكايت از منتقدان برگزارى كنكور روى آورده 
اســت. گويا در اقدامى، سازمان ســنجش از يك استاد دانشگاه كه با 
انتشــار تصويرى از آزمون دكترا از نداشــتن ماسك و رعايت نشدن 
فاصله در اين آزمون انتقاد كرده بود، شكايت كرده است. گفتنى است 
ســازمان سنجش اين عكس را تكذيب و آن را مرتبط با آزمون دكترا 
ندانســته و از عملكرد خود در برگزارى آزمون در شــرايط كرونايى 

دفاع كرده است.
5- برخــى از بيمه ها روش جديدى براى فروش ســهام خود به كار 
گرفته اند. گويا برخى بيمه ها به جاى وجه خســارت، ســهام خود را 
پرداخت مى كنند. گفتنى است قانونى مبنى بر اينكه شركت هاى بيمه اى 
در ازاى حــق بيمه خود به افراد ســهام بدهنــد، نداريم و اين روش 

غيرقانونى است.

230 زندانى همدان مشمول عفو رهبرى شدند
 همزمان با عيد سعيد غديرخم 2 هزار و 135 زندانى در كشور مشمول 

عفو رهبر معظم انقالب شدند كه سهم همدان 230 زندانى است.
دادستان عمومى و انقالب مركز اســتان همدان گفت: اين تعداد زندانى 
همزمان با عيد ســعيد غديرخم از زندان آزاد شــده و به آغوش خانواده 
بازگشتند. حسن خانجانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: اين افراد از سوى 
دايره اجراى احكام براى برخوردارى از عفو پيشــنهاد شده بودند كه در 
كميسيون عفو استان كه رئيس كل دادگسترى، دادستان مركز استان، رئيس 
حفاظت اطالعات دادگسترى و مديركل زندان ها عضو آن هستند پرونده 
آنها بررسى شد. دادستان عمومى و انقالب همدان بيان كرد: پرونده هاى 
مورد موافقت اعضاى اين كميسيون به تهران ارسال و در كميسيون مركزى 
عفو نيز با آزادى آنها موافقت شد كه با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه به رهبر 

فرزانه انقالب، معظم له با آزادى اين افراد موافقت كردند.

 از لبــاس فرم جديد پاكبانــان و كارگران 
فضاى ســبز رونمايــى و از ســادات پاكبان 

شهردارى همدان نيز تجليل شد.
شــهردار همدان در اين مراسم اظهار داشت: 
 تغيير لبــاس فرم پاكبانــان و كارگران فضاى 
سبز با هدف ايجاد روحيه و نشاط در بين اين 

عزيزان انجام شد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل، 
عباس صوفــى گفت: همه ســاله برنامه اى به 
مناسبت روز كارگر، مراسم تجليل از كارگران 
مديريت شهرى همدان با حضور خانواده هاى 
اين عزيزان برگزار مى شد كه متأسفانه امسال 
به دليل شــيوع ويروس منحــوس كرونا و به 
جهــت رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى و 
جلوگيرى از تجمع افراد، اين مراســم برگزار 

نشد.
وى ادامه داد: اگر تالش و خدمتى را امروز در 
شهر شاهد هستيم نتيجه تالش شبانه روزى و 
مجدانه تمامى بدنه مديريت شــهرى است كه 
در ايــن بين نقش پاكبانان و كارگران پرتالش 
خدمات شهرى بسيار پررنگ است و همواره 
شاهد هســتيم در شــرايط مختلف جوى و 
در فصل ســرما و گرما، در مواقع بارش هاى 
جوى و بروز ســيالب هاى فصلى، پاك سازى 
و ضدعفونى معابر شهر و... به صورت جهادى 
در صحنه حضور پيــدا مى كنند و همه مردم 
شهر قدردان زحمات شبانه روزى اين عزيزان 

هستيم.
صوفــى تصريح كــرد: بنــده در جايگاه يك 
شهروند هميشه افتخار مى كنم كه در يك شهر 
تميــز زندگى مى كنم و ايــن نتيجه زحمت و 
تعهد باالى كارگران عزيز حوزه هاى مختلف 
خدمات شــهرى است و در اين رابطه معتقدم 
بايد كيفيت و كميت خدمات رســانى به مردم 

را باالتر ببريم.
شــهردار همــدان اســتفاده از ماشــين آالت 
مكانيزه را ضرورتى اجتناب ناپذير عنوان كرد 
و گفــت:  مادامى مى توانيــم كميت و كيفيت 
خدمات رسانى به مردم را افزايش دهيم كه از 
نظر زيرساختى و سخت افزارى، ابزارهاى الزم 
را در دســت داشته باشيم كه تهيه و استفاده از 

ماشــين آالت مكانيزه نظير باكس شوى، حمل 
زباله، نمك پاش، خيابان شــوى، پياده راه شوى 
و... را مورد توجه قرار دهيم كه خوشــبختانه 
با تمهيدات انديشيده شده و همراهى شوراى 
شــهر و برخالف مشــكالت مالــى موجود، 
اقدامات مثبتى در اين زمينه رقم خورده است 
كه اميدواريم بتوانيم رضايت حداكثرى مردم 
در حــوزه نگهدارى و نظافت شــهرى را به 

دست آوريم.
صوفى تصريــح كرد:  در كنــار تمامى موارد 
مطرح شده، توجه به موضوع حقوق و مزاياى 
قانونــى و همچنين معيشــت و رفاه كارگران 
شــهردارى در اولويت شورا و شهردارى قرار 
دارد كه خوشبختانه در اين حوزه ها و در قياس 
با شهردارى ساير كالنشهرها و شهرهاى بزرگ 
اطراف، خوشــبختانه عملكرد مثبتى داريم و 
در همين رابطه يادآور مى شــوم با تمهيدات و 
برنامه ريزى هاى انديشيده شده، تعاونى مسكن 
ويژه كاركنان خدمات شــهرى شــامل همه 
نيروها اعم از رســمى، قراردادى و شركتى در 

دستور كار قرار دارد.
وى ادامــه داد: بر اســاس پيشــنهاد معاونت 
خدمات شــهرى، تغيير لباس فــرم پاكبانان و 

كارگران فضاى ســبز با هــدف ايجاد روحيه 
و نشــاط در بين كارگران خدمات شهرى در 
دستور كار قرار گرفت و پس از سال ها اتفاق 
خوبى در اين زمينه رقم خورده است و لباس 
فرمى با رنگ و طراحى جديد تهيه و در اختيار 

اين عزيزان قرار گرفت.
و  حقوق  از  ســبز  فضاى  كارگران   
مزاياى رســمى قانــون كار برخوردار 

شدند
شوراى  شــهرى  خدمات  كميســيون  رئيس 
اســالمى شهر همدان نيز در اين مراسم گفت: 
متأســفانه ســاليان ســال بود كه قراردادهاى 
كارگران حوزه فضاى سبز به صورت حجمى 
بسته مى شد كه با تصميم اعضاى شوراى شهر 
و در جهت كيفى سازى امور، موضوع كاهش 

تعداد پيمانكاران فضاى سبز مصوب شد.
علــى فتحى در اين راســتا افــزود:  با توجه 
بــه حجمى بودن قــرارداد كارگــران فضاى 
ســبز، حقوق و مزايــاى رســمى قانون كار 
شــامل اين افراد نمى شــد كه خوشبختانه با 
پيگيرى هاى انجام شــده اين مشكل نيز حل 
شد و درحال حاضر شاهد اجراى آن از سوى 
شــهردارى هســتيم و انتظار داريم در زمينه 

قراردادها مشــكالت اين نيروهــا به حداقل 
برسد.

وى در ادامه تصريح كرد: به دليل تأخير در تهيه 
صورت وضعيت ها از سوى پيمانكاران فضاى 
سبز، حقوق كارگران اين حوزه اندكى با تأخير 
پرداخت مى شــود كه انتظار مى رود تمهيدات 
الزم در جهت تســهيل اين فرايند مورد توجه 

قرار گيرد.
 تجهيز و افزايش ماشين آالت 

در حوزه خدمات شهرى 
معاون خدمات شــهرى شــهردار همدان نيز 
گفت: با توجه به اينكه سال هاست لباس فرم 
نيروهاى خدمات شهرى تغييرى نكرده بود، با 
مشورت شــهردار همدان و در راستاى ايجاد 
روحيه و نشاط در بين كارگران خدمات شهرى 
اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و لباس 
فرم هايى با رنگ جديد و جنسى متفاوت تهيه 

و در اختيار اين عزيزان قرار گرفت.
وحيــد على ضمير در ادامه افــزود: تالش ما 
بر اين اســت در كنار اقدامات و فعاليت هاى 
روزمــره، تكريم و حفظ حرمــت و جايگاه 
كارگران عزيز و پرتالش خدمات شهرى مورد 

تأكيد قرار گيرد.

 ارسال گزارشات به سامانه سجام موجب 
افزايش مشاركت هاى مردمى، مسئوليت پذيرى 
اجتماعى و جلوگيرى از شــكل گيرى دعاوى 
مختلــف و در نهايــت موجب كاهش حجم 
ورودى پرونده ها به دســتگاه قضايى خواهد 

شد.
معاون قضايى دادگسترى استان همدان گفت: 
با توجه بــه اينكه يكى از وظايف مهم اصلى 
قوه قضاييه براســاس بند 5 اصل 156 قانون 
اساسى پيشگيرى از وقوع جرم است، معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم در كنار 
اقدامــات متعــدد پيشــگيرانه در حوزه هاى 
مختلف تالش دارد در راستاى اجراى منويات 
مقام معظــم رهبرى و تأكيــدات رئيس قوه 
قضاييه از حداكثر ظرفيت هاى مردمى در قالب 
اشــخاص حقيقى در سازمان هاى مردم نهاد با 
هدف پيشــگيرى از وقوع جرايم، تخلفات و 

كاهش هزينه هاى ناشى از آن اقدام كند.
عباس نجفى بــا بيان اينكه اســتفاده از اين 
ظرفيــت در مبانى دينــى با عنــوان امر به 
معروف و نهى از منكر ديده شده كه براساس 
آن آحاد مــردم جامعه به لحــاظ اقتضائات 
زندگى اجتماعى بايد نســبت به منكرات در 
سطح جامعه حساس و از خود واكنش نشان 
دهند، خاطرنشان كرد: استفاده از ظرفيت هاى 
مردمــى در جاى جــاى قانون اساســى در 

موضوعــات مختلف پيش بينى شــده و در 
مجموعه معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از 
وقوع جرم قوه قضاييه نيز با راه اندازى سامانه 
سجام(ســامانه جامع اطالعــات مردمى) به 
ايجاد بســتر مناسب براى دريافت گزارشات 
مردمى در حوزه تخلفات و جرايم در سطح 
ادارات، سازمان ها و نهادهاى مختلف جامعه 

اقدام كرده است.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم اســتان همدان افزود: از محاســن 
سامانه ســجام امكان دسترسى عموم مردم به 
اين ســامانه با عنوان ديده بانان پيشــگيرى و 
بدون افشاى هويت آنان است كه تمامى اشخاص 
حقيقى و حقوقى مى توانند با ورود به ســامانه به 
آدرس http://sajam.scpd.ir نســبت بــه 
درج اطالعــات اوليه و ارســال گزارش هاى 

خود اقدام كنند.
وى ادامه داد: تمامى گزارش هاى ثبت شــده 
به صورت روزانه توســط كارشناسان معاونت 
پيشگيرى از وقوع جرم رصد و حسب مورد 
براى رسيدگى و اعالم نتايج به دستگاه مربوط 
ابالغ و تاحصول نتيجه پيگيرى انجام خواهد 

شد.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم اســتان همدان بيــان كرد: هر 
موضوع مجرمانــه يا تخلفــى مانند تخلف 

كارمندان در ادارت كه به ســامانه اعالم شود، 
به هيأت بررســى ارجاع داده مى شود و پس 
از بررســى هاى مورد نياز دســتور پيگيرى و 

رسيدگى آن صادر خواهد شد. 
وى خاطرنشان كرد: از ابتداى سالجارى روند 
مشــاركت مردم در سامانه سجام افزايش پيدا 
كرده و متوسط در هر ماه بيش از صد گزارش 
مردمى در حوزه هاى مختلف در اين ســامانه 

ثبت و به اين معاونت واصل شده است.
نجفى ارســال گزارشــات به ســامانه سجام 
را موجــب افزايش مشــاركت هاى مردمى و 
مســئوليت اجتماعى افراد دانســت و يادآور 
شــد: اين اقدام همچنين از خسارات بيشتر و 
شكل گيرى دعاوى مختلف جلوگيرى مى كند 
كه در نهايت موجــب كاهش حجم ورودى 

پرونده ها به دستگاه قضايى خواهد شد.
وى افزود: همچنين در كنار ســامانه ســجام، 
رئيس قوه قضاييه به تنظيم و ابالغ دستورالعمل 
نحوه مشــاركت و تعامل نهادهاى مردمى با 
قــوه قضاييه در تاريخ 98/12/6 در راســتاى 
سازمان هاى  حداكثرى  جذب  و  ســاماندهى 
مــردم نهــاد در زمينه هاى سياســت گذارى 
قضايى، پيشــگيرى از وقــوع جرم، حمايت 
از بزه ديدگان، ميانجى گرى، صلح و ســازش، 
نظارت بر اجــراى قوانين، رســيدگى و باز 
اجتماعى شدن متهمان و مجرمان اقدام كرده 

است.
وى اظهار كرد: به همين منظور پيش بينى شده 
تا ســامانه جامعى براى دريافت اطالعات و 
گزارش هاى ســازمان هاى مردم نهاد در حوزه 
معاونت پيشــگيرى از وقوع جرم اســتان ها 
راه اندازى شــود تا گزارشــات واصله پس از 
دريافت در هيأت اســتانى متشكل از دادستان 
عمومى و انقالب مركز استان، معاون اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقوع جرم اســتان و نيز يك 
نفر شــخص حقيقى به انتخــاب رئيس كل 
دادگســترى استان، مطرح و اقدامات حمايتى 
الزم از قبيــل ارائــه خدمات مشــورت هاى 
حقوقــى، معاضدت هاى قضايى و تســهيل 
ارتباطــى با مراجــع قضايى يــا نظامى را به 

نهادهاى مردمى ارائه كند.
به گــزارش روابط عمومى معاونت اجتماعى 
و پيشگيرى از وقوع جرم استان همدان، وى 
گفت: گزارشــات واصله توســط اين هيأت 
صحت سنجى شده و پس از بررسى هاى اوليه 
درصورت احراز جرم يا تخلف گزارشــات 
به صورت محرمانه به ســازمان هاى مربوطه و 
ضابطان قضايى و نظامى ارســال و تا تحقق 
كامل امر از سوى معاونت پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگسترى اســتان اين موضوع پيگيرى 
مى شود همچنين نتايج در سامانه ثبت و اعالم 

خواهد شد.

انجمن فرش استان 
با هدف احياى فرش 
راه اندازى مى شود
 انجمن فرش اســتان همدان با هــدف افزايش 
اشتغال و ارزآورى و برگشتن فرش به جايگاه سابق 

خودش راه اندازى مى شود.
رئيس انجمن طراحان و نقاشان فرش استان همدان 
ضمن عرض تبريك به مناسبت روز خبرنگار درباره 

راه اندازى اين انجمن بيان كرد: 2 تا انجمن تشــكيل 
مى شود؛ ابتدا انجمن طراحان و نقاشان قالى همدان 
و سپس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان فرش 

استان همدان كه تشكيل شود. 
محمدرضا صباغ با بيان اينكه اين انجمن در ابتداى 
راه اســت، گفت: قصد داريم قدمى براى قالى استان 
برداريم؛ اگر بخواهيم مشــكالت فرش در استان را 
حل كنيم، نيازمند كارشناس در عرصه هاى مختلف 
هســتيم تا بتوانيم جايگاه قالى را در اســتان همدان 

برگردانيم.

وى ادامه داد: نخســتين هدف تشــكيل اين انجمن 
تثبيت جايگاه فرش در استان همدان است.

صبــاغ با بيان اينكه در گذشــته صادرات قالى در 
اســتان رونق داشــت و همدان يك پايلوت براى 
صــادرات فرش بود، گفت: يكــى ديگر از اهدف 
ما اين اســت كه بتوانيم پايلوت فرش در همدان 
را احيا كنيم كه مســتلزم همراهى مسئوالن و مردم 

است.
صباغ كاهش توليد فرش در اســتان را يك مشــكل 
اساســى براى اين صنعت عنوان كرد و گفت: توليد 

فرش به داليل مختلفى در همدان كم شده است كه 
يكى از آنها نبود مواد اوليه اســت كه قصد داريم با 
احيا مجدد ريسندگى در استان اين مشكل را تا حدى 

حل كنيم.
رئيس انجمــن صادركنندگان و توليدكنندگان فرش 
استان همدان هم درباره تشكيل اين انجمن اين گونه 
توضيــح داد: اعضاى اين انجمن از تمام اســتان و 
تمامى اصناف دور هم جمع شــده است، قالى شو، 
ريســنده، بافنده، صادركننده، توليدكننده و چندين 

رسته را در بر مى گيرد.

حميدرضا فروزان احســن با بيان اينك حل مشكل 
بيمــه قالى بافان از اولويت هاى ما اســت، گفت: ما 
تــالش مى كنيم كه بيمه تأمين اجتماعى كه حدود 5 
سال است براى قالى بافان وجود ندارد را حل كنيم. 

وى در پايان گفت: مســئوالن بايــد كمك كنند كه 
انجمن استان شكل بگيرد و تا زمينه فرش دستبافت 
عالوه بر اشــتغالزايى، ارزآورى هم داشــته باشيم. 
خواهش ما اين است كه مسئوالن كمك كنند فرش 
استان همدان رونق بگيرد، احيا شود و خودش را در 

دنيا معرفى كند.

معاون قضايى دادگسترى استان همدان:

ارسال گزارشات به «سجام» از دعاوى جلوگيرى مى كند
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نماينده مردم مالير: 
مديران از نقد نهراسند

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: انتقاد ســازنده و 
منصفانه الزمه كار خبرنگارى اســت و مديران شهرستان از نقد 

منصفانه خبرنگاران نبايد هراس داشته باشند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى در آئين تجليل از 
خبرنگاران كه به ميزبانى دانشگاه مالير برگزار شد، گفت: مديران 
نبايد از نقدهاى دلسوزانه خبرنگاران هراس داشته باشند؛ زيرا نقد 
منصفانه و دلســوزانه هيچ كجا ممنوع نشده است و خبرنگاران 

همواره مى توانند عملكرد مسئوالن را نقد كنند.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامه با اشاره به 
هنر خبرنگاران در مرمت حســن ناامنى در جامعه و تالش براى 
ايجاد فضاى تعاملى در شهرســتان گفت: در دوره دهم مجلس با 
همراهى جامعه رسانه مالير، وحدت بين نمايندگان اين شهرستان 
يك فرهنگ شد و در دوره يازدهم نيز اين وحدت بين نمايندگان 

شكل گرفته است.
وى در ادامه به اولويت هاى اساسى مجلس يازدهم و الزمه تالش 
نمايندگان براى حل مشــكالت مردم و دورى از حاشيه ها اشاره 
كرد و گفت: در مجلس يازدهم 40 اولويت كارى براى نمايندگان 
احصا شــده و براى هر كميسيون 3 اولويت كارى مشخص شده 

است.
آزاديخواه با اشــاره به اينكه استيضاح رئيس جمهور در اين يك 
سال باقيمانده از عمر دولت كارى را پيش نمى برد، افزود: وقت 
مجلس نبايد صرف استيضاح رئيس جمهور شود بلكه بايد در يك 

محيط تعاملى از وزرا پرسش كرد.
 راه اندازى 3 مجتمع آبرسانى

رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در بخش ديگرى از سخنانش 
گفــت: طبق قول وزيــر نيرو به زودى 3 مجتمع آبرســانى در مالير 
راه اندازى مى شود و با اين 3 مجتمع آبرسانى 60 روستاى شهرستان 

از نعمت آبرسانى بهره مند خواهند شد.
وى به كلنگ زنى طرح هاى اقتصادى در شهرستان اشاره كرد و افزود: 
عالوه بر كلنگ زنى دامدارى 6 هزار رأسى كه به زودى انجام مى شود 

2 شهرك گلخانه اى نيز در دست ساخت است.
نماينده مردم مالير همچنين تكميل و افتتاح اورژانس بيمارستان امام 
حسين در حوزه بهداشت و درمان را اولويت نخست دانست و اظهار 

كرد: اين پروژه در نوع خود در منطقه كم نظير است.
 لزوم رفع مشكالت ورزشگاه 5 هزار نفرى

آزاديخواه خاطرنشان كرد: در ديدار با وزير ورزش و جوانان موانع و 
مشكالت ورزشگاه 5 هزار نفرى مالير بررسى و بر لزوم رفع موانع 

و مشكالت اين ورزشگاه تأكيد شد.
وى در اين بــاره افــزود: در ايــن ديدار از وزيــر ورزش و جوانان 
درخواســت كرديم مشــكالتى از قبيل ســردر ورودى و ساختمان 
سرايدارى و نگهبانى و برخى ايرادهاى اين ورزشگاه رفع شود تا در 

زمان مناسبى بتوانيم شاهد افتتاح اين ورزشگاه باشيم.
 كمبود آب مانع بزرگ راه اندازى صنايع توليدى و صنعتى
ديگر نماينده مردم مالير نيز در اين آئين گفت: امروزه مشكل آب در 
كشــور جدى است و بزرگ ترين مانع در حوزه راه اندازى طرح هاى 

صنايع توليدى، صنعتى و كشاورزى است.
هــادى بيگى نژاد به تقويت ســفره هاى آب زيرزمينى و اســتفاده از 
تصفيه خانه فاضالب اشــاره كرد و افزود: تنهــا راهكار نجات ما از 
اين وضعيت تقويت ســفره هاى آب زيرزمينى و پساب تصفيه خانه 

فاضالب است.
وى همچنين به ظرفيت علمى دانشگاه مالير در شهرستان اشاره كرد 
و افزود: مســئوالن شهرستان بايد از ظرفيت علمى دانشگاه مالير در 

پروژه هايشان استفاده كنند.
بيگى نژاد به كميســيون هاى مجلس يازدهم اشــاره كــرد و گفت: 
كميســيون هاى مجلس يازدهم كامال تخصصى هســتند به طورى كه 

وزراى دولت نيز از كميسيون ها راضى هستند.
ــگار و  ــه خبرن ــك هفت ــن تبري ــز ضم ــر ني ــگاه مالي ــس دانش رئي
ــگاه  ــت: دانش ــگار گف ــهداى خبرن ــره ش ــاد و خاط گراميداشــت ي
و  اســت  همــدان  اســتان  بــزرگ  دانشــگاه  دوميــن  ماليــر 
ــا  ــى ت ــع كارشناس ــجو از مقط ــزار و 43 دانش ــر 6 ه درحال حاض

ــتند. ــل هس ــه تحصي ــغول ب ــرى مش دكت
خسرو سايوند با اشاره به اينكه دانشگاه مالير با 200 هيأت علمى و 
175 كارمند در 400 هكتار فضاى فيزيكى فعاليت مى كنند، گفت: در 

2 سال گذشته موفق به دريافت مجوز براى 14 رشته جديد شديم.
وى در پايان به اقدامات دانشگاه مالير اشاره كرد و گفت: راه اندازى 
3 پژوهشــكده، تفاهم نامه بين دانشــگاه مالير و پژوهشكده علوم و 
فنون هســته اى در پرتودهى و بحث هســته اى بــراى محصوالت 
كشاورزى، تجهيز آزمايشگاه هاى دانشگاه، از ديگر اقدامات دانشگاه 

بوده است.

خبرنگاران افق هاى روشن آينده را ترسيم كنند
 مالير-خبرنــگار همدان پيام: شــهيد آوينى يكى از خبرنــگاران دفاع مقدس و جزو 
آفرينندگان روايت فتح است كه تمامى خبرنگاران مى توانند در اين عرصه ايشان را الگوى 

روايت فتح خود قرار دهند.
امام جمعه مالير روز پنجشنبه در آئين غبارروبى گلزار شهداى گمنام بام مالير به مناسبت 
روز خبرنگار اظهار كرد: روايت فتح شهيد آوينى به عنوان بيان نورانى و يادگارى از دفاع 

مقدس براى آيندگان حك شده است.
محمدباقر برقرارى ضمن گراميداشــت ياد و خاطره شــهيدان صارمى و آوينى و تبريك 
روز خبرنگار، حرفه خبرنگارى را جزو مشــاغل سخت و طاقت فرسا دانست و بيان كرد: 

خبرنگاران مى توانند چشم انداز روشن و افق آينده پيشرفت كشور را ترسيم و به مسئوالن 
ارائه دهند.

وى خواســتار ثبت خبرهاى درست و صحيح براى ثبت و ضبط اين اخبار در آينده شد 
و از خبرنگاران درخواست كرد: خبر را به صورت درست و صحيح براى آيندگان ثبت و 
ضبط كنيد تا تاريخ شــهادت دهد كه در اين كشور ايثارگران و مجاهدان فى سبيل ا... چه 

از خودگذشتگى هايى را از خود نشان دادند.
 برقرارى ادامه داد: الگوهاى تاريخ همچون شــهيد آوينى و ديگر مجاهدان عرصه خبر و 

خبررسانى بايد ثبت و ضبط شوند تا آيندگان بتوانند از آنها الگوبردارى كنند.
وى خطاب به خبرنگاران تأكيد كرد: در انتشــار و انتقال اخبار و اطالعات حفظ آبروى 
افراد را در نظر بگيريد، هر اندازه كه آن خبر و سوژه داراى اهميت و ارزش بااليى باشد.

 فرماندار مالير نيز با بيان اينكه اهالى رســانه در ايفاى وظيفه خطير خود زحمات زيادى 
را متحمل مى شوند، بيان كرد: خبرنگاران در هر عرصه اى مروج اميد در جامعه باشند.

قدرت ا... ولدى با اشــاره به رشد و توسعه پرشــتاب مالير در حوزه هاى مختلف گفت: 
تمامى مجموعه شهرســتان تالش مى كنيم تا مالير به جايگاه واقعى خود برســد و نقش 

خبرنگاران در اين حوزه چشمگير و مثمرثمر است.
وى خبرنگاران را ذهن بيدار و چشــم بيناى جامعــه در پيگيرى مطالبات به حق مردمى 
دانست و اظهار كرد: رسانه ها به عنوان ركن چهارم نظام هاى مردم ساالرى، وظيفه اى خطير 

در نظارت بر عملكرد مسئوالن و انعكاس خدمات دستگاه هاى اجرايى بر عهده دارند.
در اين آئين به مناسبت روز و هفته خبرنگار با حضور جمعى از مسئوالن اين شهرستان و 

اصحاب رسانه مالير به مقام شامخ شهداى گمنام بام مالير اداى احترام كردند.

 در آينده نسخه كاغذى مطبوعات 
منهل مى شود

مدير مسئول هفته نامه فرهنگ 
و  كاغذ  گرانى  نيز  مالير 
عدم وصــول مطالبات 
ادارات  از  نشــريات 
دولتى  و  خصوصــى 
را يكــى از چالش هاى 
بــزرگ عرصــه مطبوعات 
مى داند و مى گويد: گرانى هزينه چاپ و كاغذ به تيراژ 

كمتر نشريات شهرستان منجر شده است.
مراد طاهرنيــا ادامه مى دهد: ممكن اســت در آينده 
مطبوعات كاغذى منهل شــده و رسانه هاى ديجيتال 
جايگزين آن شوند كه اين امر مستلزم سواد رسانه اى 

و نظارت بسيار است.
مدير مسئول پايگاه خبرى صداى نهاوند نيز مى گويد: 
نسخه هاى ديجيتالى نشريات به دليل سرعت و دقت 
خبر مثمر ثمر هســتند و مخاطبان بيشترى را جلب 
مى كنند در نتيجه در آينــده نزديك جاى مطبوعات 
كاغذى را گرفته و مطبوعات از كسب درآمد از مراكز 
دولتى بى نياز مى شوند. اگر قرار است رسانه ديجيتال 
گسترش يابد، الزم است فقط رسانه هاى معتبر فعاليت 

كنند.
حســين صادقى در ادامه مي افزايــد: اگر خبرنگاري 
خبري منتقدانه از برخي مســئوالن كار كند كه باب 
ميلش نباشد به راحتى راهى دادگاه ها مى شود و حتي 

ممكن است شغل خود را از دست بدهد.
وى ادامه مى دهد: خبرنگار با جانش بازى مى كند، در 
هر حادثه و جلســه حاضر مى شود اما هميشه مورد 
بى مهرى مسئوالن قرار مى گيرد واين امر امنيت شغلى 

را از خبرنگار مى گيرد.

 مخاطبان روزنامه عامه مردم هستند
مديرمسئول ماه نامه نوپا «نشاط 
هيچ كدام  مى گويد:  بهار» 
شهرســتان  ادارات  از 

را  ماه نامــه  اشــتراك 
دكه  يك  تنهــا  ندارند. 
روزنامه فروشــى در بهار 
وجــود دارد كه مخاطبى اگر 

داشته باشد، عامه مردم هستند.
مرضيه كريمى ادامه مى دهد: بيشــترين فعاليت ما در 
يك كانال تلگرامى 7 هزار عضوى است كه بيشترين 

بازديد آن به 2 هزار عدد مى رسد.
 وى با تأكيد بر اينكه بيشتر مردم و مسئوالن فضاى 
مجازى را بر مطبوعــات كاغذى ترجيح مى دهند، 
مى افزايد: شــبكه هاى اجتماعى نشريات كاغذى را 
در خــود بلعيده اند حتى در هر روســتا يك كانال 
تلگرامى وجود دارد، همين امر ما را برآن داشت تا 
2 سايت خبرى راه اندازى كنيم. درحال حاضر ميزان 
بازديد از خبرها به 100 عدد مى رسد اما درآمدى از 
سايت نداشته ايم. خبرنگاران افتخارى كار مى كنند 
از 6 خبرنگار 2 خبرنگار بيمه هستند وحقوق ثابت 

ندارند.
كريمى ضمن تأكيد بر اينكه فرماندارى به عنوان متولى 
كار بارها سد راه ما شده است و ادارات مدام پاى ما را 
به دادگاه باز مى كنند، مى گويد: آزادى بيان از رسانه ها 

گرفته شده است.

 يك طرفه به قاضي نرويم
يك خبرنگار و فعال رسانه اى در شهرستان اسدآباد با 
19 سال سابقه كار خبرى مى گويد: مطبوعات نه تنها 
در شهرستان بلكه در پايتخت هم آينده خوبى ندارد 
روزبه روز رســانه هاى مكتوب درحــال جمع آورى 
هســتند و نه تنها ادارات بلكه مردم هم ديگر خواهان 
روزنامه و مكتوبات نيستند. به باور مردم خبرنگاران 
تريبون دار مســئوالن هستند و فقط حرف دل آنها را 
مى زنند مردم درست مى گويند اما يك طرفه به قاضى 

مى روند. 
رسانه ها اگر بخواهند مشكالت جامعه را هويدا كنند 
به مــذاق دولتى ها خوش 

نمى آيــد و از طــرف مســئوالن 
حمايت نمى شــوند. اين موضوع به دليل فشــارهاى 
سياسى بر مطبوعات و مشكالتى همچون وابستگى 
مطبوعات به وزارتخانه ها و دولت است. پس رسانه ها 
هــم ناگزير كمتر به مشــكالت واقعــى در جامعه 

مى پردازند.
محمد چهاردولى مى افزايد: كانال هاى تلگرامى مانند 
قارچ در شهرســتان اســدآباد درحال رشد هستند و 
بيش از 80 درصد مطالب كانال ها كپى بردارى از ساير 
كانال ها است. درصد كمى از خبرها توليدى هستند. 
متأسفانه مسئوالن هم بر اين باور هستند كه تا فضاى 
مجازى هست نيازى به روزنامه نداريم. اين درحالى 
است كه بيشــترين تعداد بازديدكننده ها از كانال هاى 

تلگرامى عامه مردم هستند تا خود مسئوالن!
وى ادامه مى دهد: درشهرســتان اســدآباد با رســانه و 
روزنامه ها همكارى نمى كنند اگر به مسئوالن انتقاد كنيم به 
ادارات مى گويند به فالن خبرنگار 
آگهى ندهيــد، خبرنگار هم 
به ناچــار خيلــى از موارد 
منفى را ناديده مى گيرد. اگر 
خبرنگار دغدغه مالى نداشته 
باشــد به راحتى مى تواند از 

مشكالت بنويسد.
 چهاردولى مى گويد: بسيارى از خبرنگاران نيز بدون 
اينكه الفباى روزنامه نــگارى را ياد بگيرند فقط در 

جلسات حضور فيزيكى دارند و پس از جلسه هم 
با كپى كردن جلسه را ختم به خير مى كنند. همه 
اين عوامل دست به دست هم مى دهند تا آينده 

مطبوعات آينده درخشانى نباشد.

 رســانه هاى ديجيتالــى هم پاى 
رسانه هاى مكتوب رشد مى كنند

مدير مســئول روزنامه صداى كورنگ هم 
مى گويد: متأســفانه در اســتان همدان نگاه 
برخى مســئوالن به مطبوعات ابزارى است 
نه نگاه كالن به ماهيت و نقش مطبوعات در 
توليد ادبيــات و فرهنگ در جامعه و پيگيرى 

مطالبات مردم.
حســين توســلى مى افزايد: همكاران و شاغالن 

در عرصه رســانه حقيقتا روزهاى سختى را سپرى 
مى كنند؛ گرانــى كاغذ و هزينه هاى چاپ و نشــر؛ 
افزايش حقوق و مطالبات افراد شــاغل در رسانه ها 
و ناتوانــى مديريت مطبوعــات در تأمين آنها؛ عدم 

و  نهادهــا  همــكارى 
ادارات  و  ســازمان ها 
استان در انتشار آگهى؛ 
و  نامعلوم  وضعيــت 
اقتصاد  بــودن  موجى 
كشور و نوسانات شديد 
ارز و تأثير آن بر اقتصاد كشور 
و مطبوعات عمال مطبوعات را به تعطيلى كشــانده 
و اگر رســانه اى فعال است ناشى از دغدغه فرهنگى 
مديران آن اســت وگرنه جز ضرر و فشارهاى متعدد 
و گاهى هم شكايت هايى كه مى شود انگيزه اى براى 

اصحاب رسانه باقى نمى گذارد.
توســلى ضمن تأكيد بر اينكه رســانه هاى ديجيتالى 
هم پاى رســانه هاى مكتوب بايد رشد كند، مى گويد: 
فضاى مجازى براى اطالع رسانى فورى از تحوالت 
بسيار فرصت خوبى است. فضاى مجازى جاى 

نشريه مكتوب 
را نمى گيرد. فضاى مجازى عبورى و مرورى است، 
اما رســانه مكتوب تا حدود زيادى ماندگار، مستند و 

قابل ارجاع است.
توسلى مى افزايد: با وجود 4 دكه مطبوعاتى در شهر اما 

آنها بيشتر اجناس متفرقه را مى فروشند.

 خبرنگاران فرافكنى نكنند 
رئيس اداره ارشاد شهرستان اسدآباد مى گويد: توزيع 
عادالنه آگهى بين تمامى مطبوعات 
و به ويژه مطبوعات محلى در 
اولويت كارى اداره ارشاد 
اسدآباد اســت. با توجه 
به ليســت مطبوعات كه 
روزانه بررســى مى شود، 
هر آگهــى از هــر اداره اى 
دريافت شــود  صــورت متوازن 
توزيع مى شــود و هيچ اداره اى طبق قانون حق ندارد 
روزنامه خاصى را به هر دليلى از لحاظ دريافت آگهى 

كند. ممكن بايكــوت 

است برخى مسئوالن در بحث مصاحبه همكارى نكنند 
اما هيچ شبهه اى در زمينه توزيع آگهى ها در شهرستان 

اسدآباد وجود ندارد پس خبرنگاران فرافكنى نكنند.
رضا قاســمي ادامه مي دهد: هــر 3 ماه و در پايان هر 
فصل آگهى هاى چاپ شــده در تمامــى روزنامه ها 
بررســى مى شوند. اگر اختالف مشــهودى در زمينه 
توزيع آگهى ها وجود داشــته باشــد در فصل بعدى 
جبران شده و به همان ميزان اختالف، به روزنامه هايى 
كه آگهى كمترى در فصل پيش دريافت كرده اند، تعلق 
مى گيرد.قاسمى با بيان اينكه به صورت مستمر تحت 
نظارت و بازرسى اداره كل هستيم، ادامه مى دهد: البته 
توزيع آگهى ها به نماينده هر روزنامه در شهرستان هم 
بستگى دارد، روزنامه اى كه كار فرهنگى بيشترى در 
شهرستان را انجام مى دهد تفاوت كمى قائل مى شويم 
اما نه به صورت چشــم گير. اگر نماينده رسانه اى در 
توزيع روزنامه، دريافت م.الف و زمان تحويل روزنامه 
در روز چــاپ آگهى بدقولى كنــد از لحاظ قانونى 
موضوع را بــه اداره كل 

ارجاع دهيم و به صــورت كتبى به 
روزنامه تذكر دهيم اگر مجددا خطاها تكرار شــوند، 
طبيعى اســت كه ادارات هم تمايل چندانى به چاپ 

آگهى در آن روزنامه را ندارند.

 چاپ آگهى در روزنامــه به اختيار ادارات 
نيست

وى مى افزايــد: حــق و انصاف را بيــن روزنامه ها 
اجرا مى كنيم و هيچ وقت بــدون دليل آگهى ها را به 
روزنامه خاصى نمى دهيم. توزيع آگهى ها به اختيار و 
سليقه ادارات نيســت كه به دليل اختالف با خبرنگار 
روزنامــه اى را از دريافت آگهى ها محروم كنند. البته 
گاهى پيش مى آيد كــه ادارات اصرار دارند كه آگهى 
در روزنامه خاصى چاپ شــود كه اگر دســت ما در 
آگهى ها باز باشد و در آن ماه ادارات آگهى زياد داشته 
باشند قبول مى كنيم و آگهى بعدى را در همان ماه به 

روزنامه ديگر مى دهيم. 
قاســمى با تأكيد بــر اينكه توزيــع آگهى ها در يك 
روزنامه خاص ســودى به حال ما ندارد، مى گويد: تا 
سال گذشته كه روال م .الف براى آگهى ها نبود ادارات 
براى دريافت مجوز م.الف به ادارات ارشــاد مراجعه 
نمى كردند. به طورى كــه چاپ آگهى در هر روزنامه 
كه مورد قبول ادارات بود انجام مى شــد و ادارات 
با روزنامه هماهنگ مى شدند. اما امسال ادارات 
موظف هســتند براى دريافت مجوز م.الف و 
تعيين روزنامه به اداره ارشــاد مراجعه كنند 
و هرگونــه تخلفى هم به ســرعت پيگيرى 

مى شود.

 مديران شهرستان نقد منصفانه را 
مى پذيرند

فرمانــدار شهرســتان بهار هــم مى گويد: 
رسانه  اصحاب  مجموع 
رسالت  مطبوعات  و 
عهده  بر  ســنگينى 
دارنــد و به نوعــى 
امانتــداران حــوزه 
اطالع رسانى محسوب 
نسبت  مى شــوند و قطعاً 
به صدق و مســتند بودن اخبار واقف هستند. تاكنون 

اگرنقدى بر مسئوالن شهرستان با قلم خبرنگاران نوشته 
شده و صحت آن نيز مشــخص شده است، مديران 
شهرستان اين نقد منصفانه را مى پذيرند. احسان قنبرى 
ادامه مي دهد: در جهت گاليه خبرنگار و يا خبرنگاران 
مبنى بر انعكاس اخبار منفى و بازخورد نگاه مسئوالن، 
نمونه اى تاكنون مطرح نشده و خبرنگاران شهرستان 

اكثراً منصف و توجيه هستند.
بــه گفته وي، يكى از نكات مهم در حوزه مطبوعات 
منابع رسمى است. يكى از مهم ترين راه هاى تقويت 
حوزه مطبوعات، آموزش و كالس هاى توجيهى براى 
خبرنگاران اســت.البته خبرنگاران حرفه اى خود به 
تمام فنون خبر آگاه هســتند ولى با توجه به فراگير 
شــدن جامعه خبرى، نياز است كه در جهت تقويت 
و آموزش خبرنگاران جــوان، از وجود حرفه اى ها و 

خبرنگاران پيشكسوت بيشتر استفاده شود.
وى مى گويد: در جهت حمايت از مطبوعات شهرستان 
بهار، ضمــن تقويت و راه  اندازى مجمع خبرنگاران، 
توصيه هاى الزم بــه ادارات مبنى بر تهيه اشــتراك 
روزنامــه و نيز همكارى و تعامل همه جانبه 
خبرنــگاران  با 
ابــالغ شــده 
برگــزارى  و 

ى  خبرى در دستور نشســت ها
كار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان مى باشد.

و  واقعيت ها  انعكاس  خبرنگاران  رسالت   
تنوير افكار عمومى است

فرماندار شهرستان اسدآباد نيز مى گويد: در عصر امروز 
با توجه به پيام رســان هاى متنوع از تلگرام و توئيتر و 
اينســتاگرام گرفته تا كانال هاى تلگرامى مختلف در 
عرصه فضاى مجازى مطالب 
انبوهــى در دســترس 
مخاطبان قرار مى گيرد 
كــه در بســيارى از 
اوقات صحت و سقم 
مشــخص  اخبار  اين 
نبــوده و مخاطــب را با 
ســردرگمى و حتى جامعه را با تنش مواجه مى سازد 
و اينجاست كه نشر واقعى اخبار خبرنگاران مى تواند 

امنيت روانى افكار عمومى را تأمين كند.
ــوا و  ــد محت ــا تولي ــگاران ب ــى خبرن ــه كنون در بره
ــش  ــت از نق ــر واقعي ــح و نش ــانى صحي اطالع رس
ــه  ــى جامع ــانى و آگاهى بخش ــرى در اطالع رس مؤث
در رابطــه بــا كنتــرل و مقابلــه و پيشــگيرى از 
ــد 19 برخــوردار هســتند. بيمــارى منحــوس كووي

مجيد درويشــى ادامه مى دهد: متأســفانه شهرستان 
اســدباد بدون خانــه مطبوعات اســت و اين امر به 
پيگيرى خبرنگاران شهرستان نيازمند است كه بايد با 
يكديگر تعامل بيشــترى داشته و نسبت به راه اندازى 
خانه مطبوعات خود اقدام كنند و قطعا ما نيز حمايت 

خواهيم كرد.
وى مى افزايد: در شهرســتان با خبرنگاران ارتباط و 
تعامل ســازنده داريم و در اين راستا در هيچ وقت و 
ساعتى در پاسخگويى به خبرنگاران و رسانه كوتاهى 
نكرده ايم و همواره از انتقادات ســازنده خبرنگاران 
اســتقبال مى كنيم؛ زيرا انتقادات سازنده كه به دور از 
تنش باشد، به قطع در رفع نواقص و رشد و توسعه هر 
جامعه نقش مؤثرى دارد و به نحوى وجود خبرنگاران 
متعهد و دلســوز جامعه، يك اتاق فكر براى مديران 
در جهت دورخيز و شتاب بخشى به تحول و رشد با 

استفاده از ايده هاى خبرنگاران و رسانه ها است.

حال بد نشريات شهرستان

رسالت يا كسالت مطبوعاتى؟
سپيده راشدى »

 در عيادت از مطبوعات محلى، متوجه وضع و حال بدشان مى شوى. قرار بود نوشته هايى از درد دل 
مردم در مطبوعات چاپ شود. محلى باشد براى اطالع رسانى؛ فرهنگ را بسازد؛ خبرمان دهد؛ پلى شود 

ارتباطى بين مردم و مسئوالن؛ تأثير بپذيرد و تأثير بگذارد؛ و قرارهايى از اين دست!
اما امروزه مطبوعات سراســرى ساز خودشان را مى زنند و مسائل كالن را پيگيرى مى كنند، از اين رو 
جايى براى پرداختن به مســائل و مشكالت شهرســتان ها و جزئيات را ندارند. پر كردن اين خأل، بر 
عهده مطبوعات محلى و شهرســتانى به عنوان بازوان توانمند توسعه است. اما به متن ماجرا كه رجوع 
مى كنى، تصوير اين روزهاى اين نشــريات، حاشيه اى است از تكه هاى پازل حل ناشدنى. اين تصوير 
برگرفته از ضعف مالى، بى اعتنايى مردم به روزنامه ها، عدم اقبال و حمايت مســئوالن، نبود نيروهاى 
حرفه اى رسانه اى، نداشتن امكانات براى روزنامه نگاران، صدور متراكم مجوزها، محتواى بى كيفيت، 
ظاهر غيرجذاب، عملكرد نامطلوب ســازمان ها، استقبال نكردن بخش خصوصى، يكه تازى شبكه هاى 
اجتماعى، مســائل توزيع و ... است كه كسالت مطبوعاتى را بر جاى رسالت مطبوعاتى نشانده است. 
اين مطبوعات در ضعف ها و نارســايى هايى گسترده غرق و ناتوان از دستيابى به اهداف عالى خود، 

دست و پا مى زنند.
بى تفاوتى در قبال وضع كنونى، عمق اين كاســتى ها را بيشــتر و جبران آن را دشوارتر خواهد كرد. 
آســيب ها را بايد شــناخت و در جهت رفع آنان يا به حداقل رساندنشان گام برداشت. در اين گود 
وسيع و ســطح ناهموار، مطبوعات محلى به اصطالح اگر «آتش هم شوند، محيط اطراف خود را نيز 

گرم نخواهند كرد».
مطبوعات كاغذى در مقايسه با عصر مجازى روزگار سختى را مى گذرانند، به طورى كه از ده شهرستان 
در استان همدان، شهرستان هاى اســدآباد، رزن، كبودراهنگ، درگزين و فامنين فاقد نشريات محلى 
هستند. اگر هم در ديگر شهرستان ها رسانه اى فعال است ناشى از دغدغه و تالش مضاعف مطبوعاتي ها 
است. در واقع نشريات كاغذِى شهرستاني در بين مسئوالن آن جايگاهى ندارد و اگرهم مخاطبى باشد 
عامه مردم است. با گسترده شــدن فضاى مجازى نشريات كاغذى راه نفوذ خود را درشهرستان هاي 
كوچكتر از دست دادند. درآمد نشــريات كاغذى رو به افول رفته و روزبه روز بر تعديل نيروي آنها 

اضافه شد. 
در شهرســتان نهاوند 2 هفته نامه محلى «فرداى نهاوند» و «صداى نهاوند»، در شهرستان بهار ماهنامه 
«نشاط بهار» در شهرستان مالير «فرهنگ مالير» و «آواى مالير» هفته نامه «نداي توي» در تويسركان و 
«صداى كورنگ» در كبودراهنگ فعال هستند. 4 دكه مطبوعاتى در كبودراهنگ يك دكه مطبوعاتى در 
بهار 3 دكه مطبوعاتى در اسدآباد يك دكه در مالير 2 دكه در نهاوند، يك دكه هم در رزن؛ تويسركان 

و فامنين و درگزين بدون دكه مطبوعاتى است.
طبق آخرين گزارش از وضعيت فروش روزنامه در شهرســتان ها، درگزين، فامنين و اللجين كمترين 
ميزان فروش و كبودراهنگ، مالير و نهاوند بيشترين فروش روزنامه را دارند. به طور ميانگين روزانه 40 

نسخه از تمامى روزنامه هاى محلى و كشورى وارد شهرستان ها مى شود.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

به مــذاق دولتى ها خوش

نمى آيــد و از طــرف مســئوالن 
حمايت نمى شــوند. اين موضوع به دليل فشــارهاى
سياسى بر مطبوعات و مشكالتى همچون وابستگى
مطبوعات به وزارتخانه ها و دولت است. پس رسانه ها

ا اق كال ش ك ناگ

فضاى مجازى براى اطالع رسانى فورى از تحوالت 
بسيار فرصت خوبى است. فضاى مجازى جاى 

نشريه مكتوب 
را نمى گيرد. فضاى مجازى عبورى و مرورى است، 
اما رســانه مكتوب تا حدود زيادى ماندگار، مستند و 

ا ا ا ل قا

اما نه به صورت چشــم گير. اگر نماينده رسانه اى در 
توزيع روزنامه، دريافت م.الف و زمان تحويل روزنامه 
در روز چــاپ آگهى بدقولى كنــد از لحاظ قانونى 
موضوع را بــه اداره كل 

ارجاع دهيم و به صــورت كتبى به 
ن ش ا تك ا خطا ا اگ تذك نا

خبرنگاران پيشكسوت بيشتر استفاده ش
وى مى گويد: در جهت حمايت از مطبو
بهار، ضمــن تقويت و راه  اندازى مجم
توصيه هاى الزم بــه ادارات مبنى بر
روزنامــه و نيز همكارى و تع
با

ا خنش

در اين گود وسيع و سطح ناهموار، مطبوعات محلى به اصطالح اگر «آتش هم شوند، محيط اطراف خود را نيز گرم نخواهند كرد»
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معصومه كمالوند »
 عليرضا شــهبازى نماينده نهاوند در 
مجلس شــوراى اسالمى روز جمعه هفته 
گذشــته در جمع رســانه هاى شهرستان 
به بهانه هفتــه خبرنــگار و قدردانى از 
تالش هاى اهالى رسانه شهرستان و تقويت 

قواى تعامل با آنها، حاضر شد.
اين دومين نشست شهبازى از آغاز مجلس 
يازدهم با رسانه هاســت، اين نشست در 
پروتكل هاى  رعايت  با  ارشاد  اداره  سالن 
بهداشــتى حدود 3ســاعت و نيم طول 
كشيد! شهبازى از ابتداى نشست ايستاد و 
پاسخ  رسانه ها  دغدغه هاى  پرسش هاى  به 
گفت، ايستادن شــهبازى ريشه در برخى 
كنايه هــاى رقبا به ميان ســالى و ناتوانى 
وى در صدارت كرســى مجلس بود تا او 
3ساعت و نيم در هواى گرم سالن ورودى 

ارشاد بايستد و پاسخگو باشد!
هرچند اين ايســتادن مقابل يك جماعت 
نشسته هم توانايى خودش را مى طلبيد هم 

اراده براى حركت.
برخى پرســش ها تكرارى بود، شايد اين 
تكرارها به معناى نگرفتن پاسخى دلچسب 
مى كرد  ايجاب  ضرورت  هم  شايد  يا  بود 

كه هم پرسش و هم پاسخ تكرار شود.
خبرنگاران البه الى مطالباتى كه از جانب 
مردم مطرح شــده بود، گاهــى تلنگرى 
به حال ناخوش رســانه و ناخنكى هم به 
وعده هاى  به  مى زدند!  خودشان  مطالبات 
خواب رفته وزيران و مســئوالن كشورى 

اســتانى و شهرســتانى براى رسانه ها در 
از  پس  كه  مختلف  مناسبت هاى  و  سفرها 

دولت ها و سال ها هنوز خاك مى خورند.
از  شهرســتان  فرهنگ  ناخوش  حال  اما 
ســينماى به كما رفته تا مديريت ضعيف 
اداره فرهنگ و ارشاد تا كوچ هنرمندان 
و صاحبان هنر كه اين روزها آوازه هنر 
و موفقيت شــان در شهرهاى همجوار و 
پايتخت شــنيده مى شــود تا پروژه هاى 
تقريبا آماده افتتاحى كه بالتكليف قيچى 
افتتــاح مانده اند، از MRI بيمارســتان 

قدوســى تا محورهاى پرخطر شهرستان 
و البته دســت خالــى برخى پروژه هاى 
نيمــه راه رفته از اعتبار كه در شــرايط 
اقتصادى فعلــى بى نصيب از ادامه كار 

مانده اند! رها 
شهبازى  شد،  مطرح  متعددى  پرسش هاى 
هم گاهى صدايش را از پشــت ماســك 
باالتر مى برد، گاهى هم داد ميزد اما صدا 
سرنوشت  به  و  مى پيچيد  سالن  فضاى  در 
نيســت (در  معلوم  كه  پروژه هايى  همان 
شــرايطى كه دولت هرنوع كلنگ زنى را 

محــدود و تعطيل كرده اســت، تا بلكه 
دســتى به پروژه هاى نيمه تمــام تا پايان 

دولتش بكشد،) دچار مى شد. 
شهبازى  درخواست  به  نشســت  فضاى 
در سالن ورودى اداره ارشاد به دليل باز 
بودن فضا بود اما مدير ارشــاد هم آمده 
بود تــا در روز پايانى هفتــه خبرنگار، 
به عنوان متولى مطبوعات و رســانه هاى 
و  شــود  رونمايى  باالخره  شهرســتان، 
دريغ از يك پيامــك تبريك براى گروه 

زيرمجموعه اش!!
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انفجار و ناآرامى هاى جديد در لبنان
مهدى آقايانى»

 با توجــه به گذشــت 6 روز از واقعه ســهمگين انفجار مواد 
منفجره در بندر بيروت و تبعات ســنگين به جا مانده، ســبب شده 
تا اين شرايط كماكان مورد توجه رســانه هاى داخلى و بين المللى 

جهان قرار گيرد.
ســخن كوتاه، انفجار 2 هزار و 750 تــن نيترات آمونيوم به حدى 
شــديد بوده اســت كه نه تنها بندر اصلى بيروت نابود شــود بلكه 
شــدت انفجار اين واقعه بيش از 300 هزار نفر كه در نزديكى بندر 

بيروت قرار داشته اند نيز بى خانمان كند.
كارشناسان عنوان مى كنند كه بيش از 15 ميليارد دالر به اين كشور 
خسارت وارد شده اســت، هرچند بايد خاطرنشان كرد كه تا روز 
گذشته بيش از 154 نفر از شهروندان لبنان، كشته و بيش از 5 هزار 

نفر مجروح شده اند.
در اين گيرودار رئيس جمهورى فرانســه به عنوان نخســتين مقام 
بلندپايه بين المللى در لبنان حضور پيدا كرد و خواهان يك نشست 
بين المللى براى بررسى و همچنين كمك و بازسازى خسارت هاى 

به جا مانده از اين انفجار مهيب شد.
امانوئل مكــرون همچنين در جمع خبرنــگاران عنوان مى كند كه 
ديگر چك ســفيد امضا به حاكميت لبنــان نمى دهد كه در واقع از 
سخنان وى اينگونه برداشت مى شود كه حاكميت فعلى لبنان فاسد 
و به دنبال اصالحات سياســى جديد در لبنان اســت. اين شــرايط 
نشــانگر اين است كه فرانسه مانند قرن هاى پيش به دنبال درآوردن 
لبنان به يك كشــور تحت قيوميت يا به قول معروف همان شرايط 

ارباب رعيتى است.
تمام شــرايط پيش آمده در اين رخداد سهمناك در لبنان سبب شده 
اســت تا جريان هاى مخالف دولت و حزب ا... از جمله گروه 14
مارس كه يك گروه در طيف غربگرا و همچنين يك رويكرد كامال 
مخالــف با حزب ا... لبنان را دارد، در اين شــرايط به دنبال منزوى 
كردن حاكميت فعلى و خواســتار عدم هرگونه كمك هاى نقدى به 
دولت و همچنين خواســتار بركنارى رئيس جمهور و كابينه فعلى 

دولت باشند.
به دنبال اين جريانات، در چند روز گذشــته در اين كشــور، شاهد 
اعتراضــات شــديد مردمى عليه شــرايط به وجود آمــده به ويژه 

سهل انگارى دولت در اين بحران هستيم.
همان گونه كه گفته شد، انفجار ســهمگين به وجودآمده در لبنان و 
كشته و زخمى شــدن كثيرى از مردم، خشم شهروندان اين كشور 
را برانگيخته و همچنين ســوءمديريت دولت لبنان، التهاب مردم را 

دوچندان كرده است.
هر چند پيش از وقوع اين حادثه بزرگ، مردم لبنان نارضايتى خود 
را در شيوه مديريت دولت و ضعف اقتصادى اين كشور به صورت 

تظاهرات پى درپى اعالم كرده بودند.
بــا  كــه  اســت  ســالى  چنــد  لبنــان  حكومــت  واقــع  در 
نا كارامــدى اقتصــادى مواجــه اســت، اين گونــه مى تــوان 
ــكارى  ــى، بي ــول مل ــدن ارزش پ ــن آم ــورم، پايي ــه ت ــت ك گف
و... موجــب شــده اســت كــه مــردم نارضايتــى خــود را از ايــن 
ــژه  ــد، به وي ــا بياين ــه خيابان ه ــد و ب ــراز كنن ــت اب ــى دول ناتوان
ــات را  ــن اعتراض ــده اي ــود آم ــد به وج ــداد جدي ــه رخ اينك
ــه  ــترده اى ب ــورت گس ــان به ص ــردم لبن ــرده و م ــدان ك دوچن

آمده انــد. خيابان هــا 
ــده  ــى ســبب ش ــرات مردم ــوز، تظاه ــزارش اســكاى ني ــه گ ب
كــه ســاختمان وزارت اقتصــاد لبنــان و چنــدى ديگــر از 
ــى  ــان لبنان ــخير معترض ــى در تس ــم دولت ــاى مه وزارتخانه ه
درآيــد، كــه ايــن شــرايط نشــانگر خشــم بيــش از پيــش مــردم 

ــت اســت. ــت دول ــوه مدري از نح
به نظر نگارنده شــرايط پيش آمده با توجه به ميزان باالى خسارت 
وارد شــده به لبنان و همچنين بايكوت كردن اقتصاد اين كشــور 
توســط اياالت متحــده آمريكا و به دنبال آن اقتصاد ضعيف شــده 
اين كشــور و دست وپنجه نرم كردن با بحران هاى شديد اقتصادى، 
همگى سبب شــده تا كشــور لبنان درحال حاضر با شرايط بسيار 

وخيم اقتصادى و اجتماعى مواجه شود.
از اين رخداد اين گونه مى توان برداشت كرد كه با توجه به همكارى 
نكردن مردم لبنان با فاجعه به وجود آمده و شــورش هاى گسترده و 
همچنين رقابت هاى سياســى در بدنه نظام لبنان و نبود همبستگى، 

شرايط را به سمت يك سقوط كامل اقتصادى پيش مى برد.
حــال بايد ديد ايــن اعتراضات و نبود همبســتگى ما بين احزاب 
لبنانى، اين كشــور را وارد يك فاجعه عظيم تر خواهد كرد يا خير؟

وزارت بهداشت رعايت نشدن پروتكل ها را 
در آموزن دكترى بپذيرد

 در برخى حوزه هاى برگزارى آزمون كنكور هوا در جريان نبوده و 
پنجره ها بسته بود و به نظر مى رسد كه برخى حوزه  هاى آزمون كنكور 

اصال صالحيت برگزارى آزمون را نداشتند.
سخگوى كميسيون آموزش مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
رعايت نشدن برخى پروتكل هاى بهداشتى در برگزارى كنكور دكترى 
و كارشناسى ارشد با بيان اينكه اين كميسيون در اين باره قاطعانه ورود 
خواهد كرد، گفت:  وزارتخانه هاى بهداشــت و علوم بهتر اســت اين 

ضعف ها را بپذيرند.
حجت  االسالم احمدحسين فالحى در رابطه با برگزارى كنكور دكترى 
گفت: به صورت ميانگين بين 60 تا 70 درصد پروتكل هاى بهداشــتى 
در آزمون هاى دكترى و كارشناســى ارشد رعايت شده است و بهتر 
است وزارت بهداشت و علوم به جاى رد گزارش هاى متعدد رعايت 

نشدن پروتكل هاى بهداشتى اين ضعف را بپذيرند.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه تصريح 
كــرد: در برخى محل  هاى آزمون كنكور كه به شــخصه از آنها بازديد 
داشتم نه كولرى وجود داشــت و نه هوا در جريان بود، ضمن اينكه 

دستگاه هاى فن كوئل آنجا هم هواى گرم توليد مى كرد.
وى پيش از اين به فارس گفته بود: گروهى 13 نفره مأمور به نظارت 
بر برگزارى كنكور و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از سوى دولت 
و مجلس تعيين شده اســت كه 8 نفر از آنها از 4 كميسيون آموزش، 
بهداشت، فرهنگى و اجتماعى هستند. همچنين 5 نفر هم از نمايندگان 

وزارت بهداشت ناظر بر برگزارى كنكور انتخاب شده اند.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: 
تعداد زيادى از نمايندگان مجلس هم به صورت آتش به اختيار بر روند 
برگــزارى آزمون كنكور در حوزه هــاى انتخابيه خود عمل كردند كه 
قطعا گزارشات خود را           به كميسيون ها ارائه خواهند داد و در اين هفته 

در اين باره بحث و بررسى كرده و تصميم گيرى خواهيم كرد.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شــوراى اسالمى نيز روزگذشته در 
نطق پيش از دســتور خود در نشســت علنى در همين رابطه گفت: 
رؤساى كميسيون هاى بهداشــت و آموزش و معاون نظارت مجلس 
شــوراى اســالمى، ظرف 48 ساعت در جلســه اى با حضور وزراى 
بهداشــت و علوم  مشكالت موجود را بررسى و براى نحوه رفع اين 
مشــكالت برنامه ريزى كنند، آنچه مهم است اين است كه برگزارى 
كنكور سراسرى ضرورى است اما اين كنكور بايد زمانى برگزار شود 

كه از رفع اشكاالت موجود اطمينان كامل حاصل شود.

مدرس خيابانى تجربه كافى 
در حوزه صنعت و معدن دارد

 حســين مدرس خيابانى نيروى وزارت صمت و قائم مقام معاونت 
بازرگانى داخلى، مديركل برنامه ريزى وزارت بازرگانى بوده و عملكرد 

مثبتى در اين وزارتخانه از خود ارائه كرده است.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو 
با ايرنا درباره گزينه پيشــنهادى وزارت صنعــت و معدن اظهار كرد: 
گزينه پيشنهادى رئيس جمهورى براى تصدى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با توجه به ســابقه بسيار خوب و تجربه كافى كه در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت گزى نه مناســبى براى اين سمت است و با 

اقبال نمايندگان مواجه مى شود.
حســن لطفى تصريح كرد: با توجه به اينكه گزينه پيشنهادى وزارت 
صنعــت مدرس خيابانى تجربه و مســئوليت هاى مفيد در اين حوزه 
برعهده داشــته و در مدت 3 ماهه سرپرســتى خود به خوبى توانسته 

مجموعه را اداره كند، به نظر گزينه مناسب است.
نماينده مردم رزن خاطرنشان كرد: مدرس خيابانى در بحث ساماندهى 
بازار خودرو با توجه به آشــفتگى هايى  موجود در اين بازار، عملكرد 
مناســبى داشت ضمن اينكه وى در حوزه صنعت هم عملكرد خوبى 
داشــته اســت، به اعتقاد من به خوبى مى تواند از پس مسئوليت اين 

وزارتخانه برآمده و مجموعه  وزارتخانه را به خوبى اداره كند.

دولت مديران ناكارآمد و بى انگيزه را مرخص كند
 از دســتگاه هاى نظارتــى درخواســت پيگيــرى و نظارت بــر قيمت 
خودروســازان را دارم و اميدوارم دولت در اولويت به اين مشكالت، هر چه 

سريع تر اقدام كند.
به گزارش ايلنا، عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه 
روزگذشــته مجلس گفت: مردم منتظر اقدامات عملياتى و جلوگيرى از رشد 
بى حدوحصر قيمت ها هســتند، دولت بايد توان خود را مضاعف كند، مديران 
ناكارآمــد، ناتوان و بى انگيزه را مرخص كند، اين حداقل انتظار وضعيت فعلى 
اســت. گودرزوند چگينى ادامه داد: نسبت به وضع پيش آمده پاسخگو باشند، 
بســيارى از مشكالتى كه امروز در كشــور وجود دارد ناشى از بى مسئوليتى و 
ناتوانى بخشى از مديران و ناتوانى در پيش بينى آنها است، كشور امروز نياز به 

مديران متعهد، متخصص و ميدانى دارد.

الكاظمى در ديدار با ترامپ، خروج اشغالگران 
آمريكايى از عراق را بررسى مى كند

 نماينده ائتالف الفتح خبر داد كه مصطفى الكاظمى نخســت وزير عراق در 
جريان سفر خود به آمريكا تأكيد خواهد كرد كه بايد عناصر آمريكايى از خاك 
عراق خارج شــوند. بــه گزارش فارس، «محمد كريــم» در گفت وگو با يكى 
از خبرگزارى ها تصريح كــرد: «الكاظمى در جريان ديدار با ترامپ، به مصوبه 
پارلمــان مبنى بر اخراج نيروهاى خارجى از كشــور و در صدر آن، نيروهاى 
آمريكايى پايبند خواهد بود». وى خاطرنشان كرد، اين سفر براى بررسى مسائل 
اقتصادى و امنيتى مهم است؛ زيرا عراق نيازمند اين است كه نيروى هوايى خود 
را مجهــز كرده و بايد به آمريكا اعالم كند كه «تأمين امنيت حريم هوايى خود، 
آزاد است. عراق، حياط خلوت كاخ سفيد و همچنين در درگيرى هاى بين المللى 

كنونى، در هيچ محورى قرار ندرد.

استيضاح «زنگنه» در مجلس كليد خورد  
 عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از جمع آورى امضا 

براى استيضاح بيژن زنگنه وزير نفت در مجلس خبر داد.
ابراهيم رضايى در گفت وگو با مهر، با اشاره به محورهاى اين استيضاح، گفت: 
مشــكالت بسيار زيادى در صنعت نفت وجود دارد كه عملكرد وزير نفت هم 

نشان مى دهد كه وى نمى تواند اين مشكالت را حل و فصل كند.
وى تصريح كرد: خام فروشــى نفت يكى از محورهاى اصلى اســتيضاح وزير 
نفت است؛ زيرا معتقديم جلوگيرى از خام فروشى و توسعه صنايع پايين دستى 
نفت ســبب رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال و درنهايت جهش توليد مى شود اما 
اين مســأله تاكنون مطابق با انتظار پيش نرفته است. رضايى بيان كرد: ما شاهد 
بر زمين ماندن اسناد كالن نظام چون سند اقتصاد مقاومتى و سياست هاى كلى 

ابالغى مقام معظم رهبرى در صنعت نفت هستيم.

 ما نــه مى توانيم فعاليت هــاى اقتصادى، 
آموزشى، فرهنگى و اجتماعى را به طور كامل 
تعطيل كنيم و نه مى توانيم مانند گذشــته اين 
فعاليت ها را برگزار كنيم؛ بايد حد وسطى را 

انتخاب كنيم و آن مسير را طى كنيم.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در 
جلسه ســتاد ملى مديريت ويروس كرونا با 
اشاره به درپيش بودن ايام سوگوارى محرم 
خاطرنشــان كــرد: اين روزهــا 2 طرف را 
مى بينيم؛ يك مرتبه عده اى نامه مى نويســند 
و اظهارنظر مى كنند كــه چرا محدوديت ها 
را زياد مى كنيد و مــاه محرم و ماه عزادارى 
است و از طرف ديگر عده اى نامه مى نويسند 
و مى گويند امسال حج كه واجب بود، برگزار 
نشــد و محرم كه مســتحبى است هم نبايد 
مراسمى برگزار شود. عده اى هم مى گفتند كه 
مغازه ها نبايد باز شــوند و مردم از خانه هاى 

خود نبايد خارج شوند.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در 
ادامه رئيس جمهور تصريح كرد: ادامه  اعمال 

محدوديت هاى شديد امكان پذير نيست؛ زيرا 
اين كار جامعــه را دچار التهاب و اضطراب 
و افسردگى مى كند و اگر افسردگى در مردم 
ايجاد شــود، نفس كشيدن براى آنها سخت 
مى شــود. در دنيا هم هر كسى كه به سمت 
اعمال شرايط سخت رفت، موفق نبود و آنها 
هم كه رها كردند دچار گرفتارى شدند، بلكه 
آنهايى كه معتدالنه رفتار كردند موفق بودند، 
مــا نيز بايد معتدالنه رفتار كنيم و بدانيم اين 
ويروس براى مدتى خواهد بود، بايد تا يك 
سال ديگر براى زندگى، سازگارى و تعامل با 

اين ويروس برنامه ريزى كنيم.
وى گفــت: اين ويروس همچنان وجود دارد 
و بايد برنامه ريزى متناســب با اين ويروس 
كنيم؛ همه مى دانيم رعايت يكسرى پروتكل ها 
ســخت اســت، اما چاره اى جز رعايت آنها 

نداريم.
رئيس جمهور با بيان اينكه بايد براى شرايط 
پيش رو رعايت اصل «شفا» را در دستور كار 
خــود قرار دهيم، اظهار كرد: شست وشــوى 

دســت و نظافت و بهداشــت فردى، فاصله 
گذارى اجتماعى و پرهيز از تجمع، اســتفاده 
از ماسك و اجتناب از ترددهاى غير ضرورى 
و اجتنــاب از تجمعات بزرگ راه هاى نجات 
از كرونا اســت. پروتكل هاى بهداشتى براى 
هر بخشــى متفاوت است و بايد همه  آنها را 

رعايت كنيم.
روحانى در ادامه صحبت هاى خود با اشاره به 
مصوبات جلسه ستاد ملى كرونا گفت: امسال 
بايد دقيقاً سالمت مردم و سوگوارى مردم را 
در كنار هم قرار دهيم؛ اين كار شدنى است و 

دستورالعمل هاى الزم صادر شده است .
 دستورالعمل ستاد كرونا براى محرم 

و صفر اعالم شد
دستورالعمل ستاد ملى مقابله با كرونا درباره 
برگزارى مراســم عزادارى ايام محرم و صفر 
امسال اعالم شد. در بخش مربوط به ضوابط 
اجراى اين مراسم در شهرها با توجه به روند 
بيمارى آمده است: كارگروه مراسم عزادارى 
با توجــه به نكات ذيل نســبت به مديريت 
عزادارى  مراســم  برگزارى  برنامه ريــزى  و 
حسينيه ها، تكايا، مساجد و هيأت هاى مذهبى 

در كشور اقدام مى كنند:
■ برنامه ريزى برگزارى مراســم داراى مجوز 
كارگروه بند 5 دســتورالعمل صرفا در اماكن 
و فضاهاى باز با رعايت فاصله گذارى (از هر 

طرف حداقل 2 متر) و تجمعات حداقلى.
■ رعايت كاهش ســاعات برگزارى مراســم 

(حداكثر 2 ساعت).
■ جابه جايــى هيأت ها و دســته روى ممنوع 

است.
■ استفاده از طبل، ســنج و وسايل مشابه در 
برگزارى مراســم ممنوع مى باشــد. بديهى 

است مراسم سينه زنى و زنجيرزنى (با 
زنجير شخصى) در محل مراسم بدون 

جابه جايى مجاز مى باشد.
■ استفاده از ماسك به صورت مستمر.

■ اجراى دقيق پروتكل هاى بهداشــتى 
مرتبط با مراسم و نذورات.

■ تشديد نظارت بر اجراى پروتكل هاى 
بهداشتى مرتبط با عزادارى در شهرهاى 
داراى وضعيت حاد بيمارى توســط 
كميته هاى نظارت استانى و شهرستانى.

■ حضور هيأت ها در اماكن مقدس حرم 
معصومه(س)،  حضرت  حرم  رضوى، 
حرم عبدالعظيم حســنى، شــاهچراغ، 
امامــزاده صالح و ...جهــت برگزارى 
مراسم ممنوع است. مديريت توليت ها 
نســبت به برگزارى مراسم در اماكن 
و فضاى باز بــا رعايت فاصله گذارى 
پروتكل هــاى  اجــراى  اجتماعــى، 
بهداشــتى در چارچوب ضوابط كلى 

فوق الذكر اقدام مى كنند.
در بخش مرتبط با نذورات اين دستورالعمل 
آمده است: با عنايت به مخاطره جدى نسبت 
به توزيع نذورات به شكل سنوات گذشته الزم 

است ذيل اقدام و نظارت الزم معمول گردد:
■ ممنوعيــت هرگونه پذيرايــى در جريان 

برگزارى مراسم عزادارى.

■ نذورات برابر نكات مندرج در دستورالعمل 
بهداشــتى مرتبط صرفا در قالب مواد غذايى 

خشك و يا خام توزيع گردد.
■ برپايى هر نــوع ايســتگاه هاى صلواتى 
توزيع نذورات و چاى (موكب ها، خيمه ها، 
چادر و ...) در تمامى استان ها و شهرستان ها 

ممنوع است.

جمعيت را كم مى كنيم 
اما عزادارى انجام مى شود

  از عملكرد مدير فرهنگ انتقاد دارم
شهبازى گاهى از رسانه ها هم گاليه مى كرد كه 
حق مطلب شهرستان را آنچنان كه بايد گاهى 
ادا نكرده اند شايد گاهى نقص ها و ضعف ها را 

آنچنان كه بايد فرياد نزده اند.
وى از عملكرد مديريت فرهنگ شهرستان هم 

گاليه مند بود و اظهار نارضايتى كرد.
 چرا برخى از پروژه هاى آماده افتتاح 

نمى شود؟
شــهبازى گاهى ميان نشست گوشى به دست 
مى شد تا احوال برخى پروژه هاى تقريبا آماده 
افتتاح را از مجريان و پيمانكاران آن جويا شود، 
از جمله سالن باستانى كه ابتداى آمدنش قرار 
بر افتتاح داشت و ديگر خانه اميد سالمندان، كه 

در متن خبر به پاسخ آن خواهيم رسيد.
 طرح جامع مالياتى جلوگيرى 

از فرار دانه درشت ها
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 
از تدويــن طرح جامع مالياتــى مجلس براى 
جلوگيرى از فرار مالياتى دانه درشــت ها خبر 
داد و گفت: با نهايى شــدن آن، مشموالنى كه 
قانون را دور زده اند مجبور به پرداخت ماليات 

مى شــوند و در اجراى ماده 54 قانون ماليات 
كشورى مجلس پيگيرى هاى الزم را در زمينه 
دريافت ماليات از خانه هاى خالى و همچنين 

اجاره بها به عمل خواهد آورد.
فداى  حيدرى  شــهيد  بيمارستان   

قدوسى شد
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره به مشــكل تجهيز نشدن 
كامل بيمارستان شهيد قدوسى پيش از افتتاح 
گفت: اين بيمارستان كه بهمن 97 افتتاح شد 
متأسفانه هنوز به لحاظ تجهيزات كامل نشده 
بود كه اين مســأله ظلم به نهاوند اســت كه 
توقــع مى رفت، خبرنگاران شهرســتان مانع 
از افتتاح اين بيمارســتان مى شدند. زيرا اين 
افتتاح سبب تعطيلى بيمارستان شهيد آيت ا... 

حيدرى شد.
 اعتبار350 ميليونى يا آمبوالنس!

شــهبازى از جذب اعتبــارى به منظور تأمين 
بخشى از تجهيزات بيمارســتان به مبلغ 350 
ميليــون تومان خبــر داد كه ظاهــرا به گفته 
وى مســئوالن اســتان به دنبال آن بودند كه با 
اختصاص يــك آمبوالنس بــه نهاوند اعتبار 

مربوطه را جذب كنند.
 حال نامساعد زيرساخت ها

رئيس كميته ديوان عالى محاســبات با اشاره 
به برنامه و طرح هاى عمرانى شهرستان گفت: 
بسيارى از طرح هاى شهرستان مانند سد گرين، 
جاده دهفول به فارســبان، جاده گيان به دليل 
نداشتن اعتبار تعطيل شــده بودند كه پس از 

پيگيرى طرح ها در آستانه انجام است.
 ســهام عدالت جامانــدگان فعال 

نامعلوم
وى در رابطه با ســهام عدالت نيز گفت: آنچه 
در رابطه زير پوشش قرار نگرفتن جاماندگان 
سهام عدالت عنوان شده، به اين معنى نيست 
كه اصال به جاماندگان سهام عدالت پرداخت 
نمى شــود، بلكه منظور اين بوده كه در شرايط 
فعلى اين امكان وجود ندارد اما تالش بر اين 

است كه اين مسأله در آينده پيگيرى شود.
 مدير پاسخگوى بومى

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى 
اســالمى بارها اعــالم كرده كــه در تغييرات 
مديران كه حدود 15 مورد از ابتداى ســال يا 
ابتداى آغاز فعاليــت مجلس يازدهم رخ داده 

است، بى اثر و دخالتى نداشته است.
اما خواســته اش از مديران شهرســتان كار و 
پاسخگويى به مردم بوده و مديران هميشه بايد 
درِ اتاقشــان باز باشد و به صورت شبانه روزى 
در دســترس باشــند. وى در ادامه گفت: من 
اعتقاد دارم كه مدير بومى بيشــتر دلش براى 
نهاوند مى سوزد و البته مدير بومى كه به دنبال 
خدمت به مردم باشــد و نه به دنبال پســت و 
مقام باشد.  شــهبازى تصريح كرد: مسئوالن 
دانشگاه هاى شهرستان اغلب غيربومى هستند 
و اين ظلــم در حق نهاوند اســت؛ زيرا اين 
مديران از بيت المال براى رفت وآمدشان هزينه 
مى كنند و ساعت هاى كاريشان در نهاوند كم 

است.
 به دنبال وحدتم

وى بيان كرد: مى خواهم جو حاكم در نهاوند 
را بر اســاس وحدت و همدلــى برقرار كنم، 
زيــرا اختالفات در شهرســتان از علل اصلى 
عقب ماندگى و توســعه نيافتن نهاوند است و 
بنده از نفوذ مســئوالن نهاونــدى در رده هاى 
باالى كشــورى و كمك ساير نمايندگان ادوار 

مجلس استفاده خواهم كرد.

نماينده نهاوند در جمع خبرنگاران: 

مدافع سهم خواهى حاميانم نيستم
■ انتقاد از عملكرد مدير فرهنگ و ارشاد شهرستان

■  تعيين تكليف پروژه هاى آماده افتتاح

آگهى برگزارى مزايده الكترونيكى اجاره يك قطعه زمين متعلق 
به جمعيت هالل احمر استان همدان 

واقع در شهرستان مالير از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در سال 99  - نوبت اول

جمعيت هالل احمراستان همدان

جمعيت هالل احمراستان همدان درنظردارد يك قطعه زمين به متراژ 1500 متر مربع متعلق به خود واقع در شهرستان مالير - ميدان امام -  ابتداى خيابان 
شهداء، روبروى بانك ملت، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (مزايده ) بصورت اينترنتى با شرايط زير، به باالترين قيمت پيشنهادى بصورت 
روز  صبح  ساعت 10  از  االشاره،  فوق  آدرس  در  نظر  مورد  مكان  از  بازديد  ضمن  شود  مى  تقاضا  مزايده  اين  در  محترم  ازمتقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  اجاره 
دوشنبه مورخ 99/05/20 لغايت ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 99/05/30 جهت ارايه پيشنهاد به وب گاه تداركات الكترونيكى دولت ( مزايده ) به نشانى

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
1-به پيشنهاداتى كه بعداز تاريخ مقرردر اسناد مزايده وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2-به پيشنهاد هاى مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد .
3-جمعيت در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد .

4- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ذكر گرديده است . 
متقاضيان مى توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر با جمعيت هالل احمر شهرستان مالير و شماره تلفن 38247942-081-كارشناس امور قراردادها جمعيت 

هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمايند. 
(م الف 720)
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مناسبت

آخرين مهلت ثبت سفارش كتب درسى 
جاماندگان ميان پايه

 سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش اعالم كرده است 
كه بازماندگان ثبت سفارش ميان پايه مى توانند از 11 تا 20 مردادماه به سامانه مربوطه 
مراجعه كنند. بر اين اساس امروز، آخرين مهلت ثبت نام كتاب درسى جاماندگان خواهد 

بود.
بــه گزارش ايســنا، دانش آموزان ميان پايه كه در مهلت زمانى مقرر از ثبت ســفارش 
كتاب هاى درســى جامانده اند، مى توانســتند از 11 تا 20 مردادماه به سامانه فروش و 
توزيع مواد آموزشــى مراجعه و به صورت فردى يا گروهى به ثبت سفارش كتاب هاى 

درسى اقدام كنند.

نذر خون در محرم و صفر فراموش نشود
 مديرعامل سازمان انتقال خون ايران از مردم خواست امسال با توجه به شرايط ويژه 

ماه هاى محرم و صفر اهداى خون به بيماران را در اولويت نذورات خود قرار دهند.
به گزارش مهر، پيمان عشــقى گفت: محرم تا اربعين امســال فرصتى ارزشمند براى 

افزايش ذخاير مورد نياز به نذرخون و پالسماى بهبوديافتگان كوويد 19 است.
وى به باور غلطى اشاره كرد كه موجب كاهش اهداى خون شده است و گفت: برخى 
فكر مى كنند اگر در اين روزها خون اهدا كنند به كرونا مبتال مى شوند، درصورتى كه اين 
باور نادرست است. عشقى افزود: همان گونه كه مردم براى دريافت بسيارى از خدمات 
غيرحضورى اقــدام مى كنند، مى توانند نوبت اهداى خون را نيز رزرو و در ســاعات 

دلخواه به مراكز انتقال خون مراجعه كنند.

تازه ترين آمار ثبت نام در پذيرش بدون كنكور
 سخنگوى سازمان ســنجش با اشاره به ثبت نام در پذيرش دانشجو صرفاً براساس 
سوابق تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در مهرماه سال 1399 اشاره كرد 

و گفت: اصالحات دفترچه آزمون 26 مرداد منتشر مى شود.
فاطمــه زرين آميــزى در گفت وگــو بــا مهــر افــزود: ثبت نــام بــراى پذيــرش 
ــوزش  ــى دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــوابق تحصيل ــر اســاس س ــاً ب دانشــجو صرف
ــا روز  ــت و ت ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــم مردادم ــال 1399 از پنج ــاه س ــى در مهرم عال

ــه دارد. ــهريورماه 99 ادام ــنبه 2 ش يكش
زرين آميزى يادآور شــد: تاكنون 20 هزار و 849 نفر براى پذيرش در رشته هاى بدون 

كنكور ثبت نام كرده اند. 

كمك به همنوعان؛ بهترين صدقه
على حيدرى»

 اگر چه برخى نويسندگان سال والدت موسى بن جعفر(ع) را 127
هجرى مى نگارند، اما بيشــتر نويســندگان و محققان سال والدت امام 
موســى(ع) را 128 ذكر كرده اند. در اين روز نور فرزند رسول ا...(ص) 
هفت آسمان را روشنى بخشيد. سحرگاه اين روز سپيده اميد در منزل امام 
صادق(ع) بلكه در دامن هفت آســمان تجلى يافت و بارقه اميدى ديگر 
شكفته شد و فروغ خورشيد هفت آسمان تابيدن آغاز نمود. در اين روز 
بركتى بر دامن «حميده» لبخند زد كه تبسم و ترنم آن تا قيامت انسان ها 
را نوازش بخشيد؛ مولودى كه بابركت تر از او نمى توان جست وجو كرد. 
در ســپيده دم اين روز سپيده روشنايى بخش، از افق عترت و صادق آل 
محمد(ع) تابش گرفت. صادق آل محمد(ع) تبار امام موســى(ع) را از 
جانب پدر به اميرالمؤمنين(ع) و فاطمه زهرا(س) و درنهايت به رسول ا...

(ص) پيوند مى دهد.
به اين بهانه نگاهى به ســيره اخالقى امام كاظم(ع) داريم. در انديشه 
امــام كاظم(ع) بهترين نوع صدقه يارى رســاندن به ديگران اســت: 
َدَقِة». پيشــوايان دينى آموختند كه  عِيِف أَفَْضُل مَِن اَلَصّ «َعْونُــَك لِلَضّ
انســان هماره بايد به فكر نجات ديگران باشد. انسانى كه در انديشه 
نجات خويش اســت، انديشه دينى ندارد. انديشه همخوان با انديشه 
و رفتار عترت اين است كه فرد در فكر نجات ديگران باشد. در فكر 
گرفتن دستان ضعيفان و آسيب پذيرهاى جامعه باشد. بنا به سفارش 
امام كاظم(ع) بهترين صدقه در راه خدا اين اســت كه دست فقير و 
ناتوانى را بگيرى، اين روحيه تعاون و همگرايى عترت اســت. اين 
انديشه جامعه را بارور مى سازد. اين انديشه از جامعه انسانى جامعه 
تعامل و تعاون مى سازد. اين انديشه به جامعه روح تعاون و تعامل كه 
عامل ثبات و پيشرفت است، مى بخشد. اين سيره به جامعه مى آموزد 

كه جامعه اسالمى هماره بايد در انديشه افراد آسيب پذير باشد.
امام كاظم دســت گيرى از آســيب پذيران را بهتريــن صدقه معرفى 
مى كند همان طور كه رســول  خدا و بر همگان آموخت: «أَنَا َو َكافُِل 
الْيَتِيــِم َكَهاتَيِْن فِى الَْجنَِّة» «من و كســى كه متكفل امور يتيم اســت، 

همانند دو انگشت، در بهشت همراه هم هستيم.»
بنابراين يارى  رســاندن به ديگران يكى از اصول مهم اخالقى مكتب 
ائمه طاهرين اســت و كسى كه مدعى پيروى از آن بزرگواران است، 
بايسته است متوجه مسئوليت هاى اجتماعى خويش باشد و بداند كه 
شيعه گرى فقط در مقام زبان و ادعا نيست. كمك به همنوعان به ويژه 
در جامعــه كنونى با گرفتارى هاى مختلفى دســت به گريبان اســت، 
به عنوان يكى از وظايف مهم انسان ها به ويژه كسانى است كه خود را 

پيروان كامل ترين الگوهاى انسانى مى دانند.
* منابع
بحاراالنوار، مجلسى
امام كاظم(ع) الگوى زندگى، احمدى

 گســترش يك بيمارى عفونــى جديد در 
شــهر ووهان چين گزارش شد و به دليل قدرت 
ســرايت بســيار باال به ســرعت در كل جهان 
انتشــار پيدا كــرد. اين ويروس نه تنها ســبب 
نگرانى هاى همگانى مى شود بلكه بروز تعدادى 
از بيمارى هاى روانشناختى را نيز در پى دارد كه 
شامل پرخاشگرى و خشونت، اضطراب، ترس، 
افســردگى، برچســب زنى، رفتارهاى اجتنابى، 
تحريك پذيــرى، اختــالل خــواب، و اختالل 

استرس است.
 با توجــه بــه خصوصيــت بيمارى زايى اين 
ويروس، سرعت انتشار و همچنين درصد مرگ 
و مير ناشــى از آن، ممكن اســت اين بيمارى 
وضيعت بهداشــت ســالمت روان افــراد در 
سطوح مختلف جامعه از بيماران مبتال، كاركنان 
مراقبت هاى بهداشــتى و درمانــى، خانواده ها، 
كودكان، دانشــجويان، بيماران روانشــناختى و 
حتى پرسنل مشاغل مختلف را به نوعى متفاوت 
در معــرض مخاطره قرار دهــد(7-1). از اين 
رو در وضيعــت پرمخاطــره فعلى، شناســايى 

افراد مســتعد اختالالت روانشناختى در سطوح 
مختلــف جامعه كه ســالمت روان آنها ممكن 
اســت به خطر افتد، امرى ضــرورى بوده تا با 
روانشناختى  مناســب  تكنيك هاى  و  راهكارها 

بتوان سالمت روان اين افراد را حفظ كرد.
پرخاشگرى رفتارى اســت كه به هدف آسيب 
رســاندن به فرد ديگرى كه مى خواهد از آسيب 

جلوگيرى كند، روى مى  دهد.
خشونت زيرمجموعه شديدى از پرخاشگرى است 
و به معنــاى بروز رفتار فيزيكى با هدف كشــتن يا 
ايجاد آســيب هاى دائمى در ســاير افراد اســت. 
پرخاشگرى و خشونت به ندرت سازنده هستند و 

تنها گاهى اوقات از عصبانيت ناشى مى شوند.
و  خانه نشــينى  رفت وآمــد،  محدوديت هــاى 
اســترس ناشــى از شــيوع كرونا در اين چند 
ماه اخبر، شــرايط ســختى را براى بسيارى از 

خانواده هاى ايرانى ايجاد كرده است.
 قرنطينه خانگــى موجب اضطراب و 

عدم پيش بينى آينده مى شود
وقتــى خانواده هــا بــراى مــدت طوالنى در 

خانه بماننــد، احتمال درگيــرى ميان اعضاى 
خانــواده باال مــى رود و حاال بــا توجه به اين 
شــرايط پيش آمده در روزهاى سخت قرنطينه، 
خشونت خانگى از جمله موضوعاتى است كه 
روان شناســان آن را پيش بينى مى كردند؛ زيرا از 
مدت ها پيش بســيارى از آنها در رسانه ها اعالم 
كرده بودند، نبود مهارت كافى زندگى، ســطح 
پايين تاب آورى و فشــار هاى ســنگين روانى 
ناشــى از حوادث مختلف سياسى و اجتماعى 
امنيت روانى شــهروندان را بــه خطر انداخته 

است. 
افزايش خشــونت خانگى ممكن است به دليل 
وجود ويروس كرونا باشــد كــه عوارض اين 
بيمارى در جميع جامعه و جهان آثار ســوئى را 
به جا گذاشــته و سبب استرس هاى زيادى بين 

مردم جهان شده است.
 به طــور مثــال هميــن موضــوع فاصله گــذارى 
اجتماعــى كــه بــه شــكل يــك پروتــكل جهانى 
درآمــده اســت و كشــور مــا هــم از ايــن روش 
ــاى  ــل محدوديت ه ــا به دلي ــرده، ام ــتفاده ك اس

موجــب  فاصله گــذارى  اقتصــادى  شــديد 
ــد كار  ــه نيازمن ــه ك ــارى از جامع ــده اقش ش
ــن  ــود را تأمي ــارج خ ــا مخ ــد ت ــه بودن روزان
كننــد تحــت فشــار قــرار گيرنــد. بيشــتر 
ــرادى  ــا و اف ــار و خرده فروش ه ــبه و تج كس
ــم  ــى ه ــداد كم ــتند و تع ــغل آزاد داش ــه ش ك
گرفته انــد.  قــرار  فشــار  تحــت  نيســتند، 
ــوع  ــن موض ــى از اي ــده ناش ــى ايجادش بى پول
اضطــراب مــردم را بــاال بــرده و موجــب 
كم طاقتــى و پاييــن آمــدن آســتانه تحمــل 

ــت. ــده اس ــراد ش ــيارى از اف بس
دوميــن عامــل مســأله خانه نشــينى و نبــود 
تحــرك در محيــط دربســته اســت. طبــق نظريــه 
ــش  ــل افزاي ــى از عوام ــان، بى تحرك روان شناس
ــرايط  ــن ش ــت. در اي ــترس اس ــراب و اس اضط
هــم مــردان و هــم زنــان در فشــار هســتند. ايــن 
ــأله  ــتر اســت. مس ــان بيش ــه روى زن ــار البت فش
ــتى  ــت بهداش ــارى و امني ــرس از بيم ــوم ت س
ــراى  ــد ب ــواده باي ــاى خان ــى اعض ــت. برخ اس
تهيــه مايحتــاج از خانــه خــارج شــوند و هميــن 
خــارج و واردشــدن بــه خانــه تــرس از انتقــال 

ــت. ــش داده اس ــم افزاي ــروس را ه وي
معتقــد  نيــز  زوج درمانگــر،  و  روان شــناس 
اســت دليل اصلى باالرفتن خشــونت خانگى 

تاب آورى پايين ميان مردم اســت. او مى گويد: 
خشــونت خانگى به معنى رفتار خشــونت آميز 
و ســلطه گرانه يك عضو خانواده عليه عضو يا 
اعضاى ديگر همان خانواده است. البته نمى توان 
نقش باالرفتن آگاهى زنان و كودكان نســبت به 
حقوق خود در باالرفتن اعالم خشونت خانگى 
را ناديده گرفت. در سال هاى اخير آگاهى ميان 
شــهروندان باال رفته و اين اتفاقى مثبت است. 
اما وقتى خشونت خانگى به صورت مقطعى باال 
مى رود دليل آن آگاهى نيســت، بلكه خشونت 

افزايش يافته است.
 از طرفى هر نوع خشــونتى 2 طرف (پرخاشــگر 
و فرد آســيب پذير يا پرخاشگر-پرخاشگر) دارد. 
خشــونت در برخى بافت هاى فرهنگى يا رابطه اى 
بيشتر بروز پيدا مى كند. فردى كه بار ها توسط افراد 

مختلف مورد خشونت قرار مى گيرد.
گسترش بسيار سريع كوويد-19كه از مهم ترين 
ويژگــى اين ويروس بــوده و همچنين درصد 
مرگ ومير ناشــى از اين بيمارى، تعداد زيادى 
از كشورهاى دنيا به ويژه كشورهاى پيشرفته دنيا 
را با يك چالش عظيم بهداشــتى روبه رو كرده 
و اينكه اين بحــران در دنيا تا چه زمانى پايدار 
خواهد بود، پرسشــى است بى پاسخ كه نياز به 

صبر و شكيبايى دارد. 

افكار: براى برگزارى كنكور از فضاى ورزشگاه ها استفاده مى كنيم
 شايد اونجا كرونا تقلب برسونه!!

اطالعــات: هجــده اســتان كشــور در معــرض فــرو نشســت زميــن 
هســتند

 داريم. خوشگذرانى هامونو مى بريم زير زمين!!
ايران: توصيه و دستورالعمل براى مهار كرونا كافى نيست

  آميرزا رو استخدام كنيد فلكشو بياره!!
همدان پيام: پدافند غيرعامل باز هم مهم شد

 كرونا خيلى از نهفته ها رو بيدار كرده، به نظرتون بذاره بره؟؟
اعتماد: حبس خانگى روزنامه نگاران با حكم كرونا 

 اين هم هديه روز خبرنگار!!
ابتكار: رقص ويروس ها در تحريريه خالى 

ــگارا  ــه، خبرن ــى معنوي ــاد خيل ــر ارش ــال وزي ــه امس  هدي
ــش!! ــن بيارن رفت

كيهان: طرح سؤال از رئيس جمهور از دستور كار خارج نشده است
 اجازه بديد رئيس جمهور جلســش تموم بشه امتحانشو بخونه 

بعد سؤال كنيد!!
همدان پيام: ازدواج در روســتاها 44 درصد و در شــهرها 31 درصد 

كاهش يافته است
  فعأل دخترا رفتن ماسك بدوزن وقت ندارن!!
ايران: دولت با كاال برگ كردن كاالها مخالف است

 اين هم از شانس مردم!!
همشهرى: واكاوى وعده روحانى براى گشايش اقتصاد

  روحانى: فرزندانم سعى كنيد تا عيد كرونا نگيريد از گرسنگى 
بميريد ايراد نداره!! 

اعتماد: عروس مديترانه در آتش سوخت
  عروس هاى ايران هم كرونا رو دادن به مادر شوهرشون!!

همدان پيام: 144 روستاى همدان بدون اينترنت است
 بقيه هم تقريبا خالى از سكنه 

ابتكار: بازگشت خبرنگاران به حياط دولت پس از 5 ماه
  حاال هديه روز خبرنگارشون ماسكه يا دستكش؟؟

اصالحيه

شهـردارى نهـاوند

ــهردارى  ــتغالت ش ــالك و مس ــورى ام ــده حض ــى مزاي آگه
ــه  ــاى 1399/05/07 و 1399/05/15 ب ــخ ه ــه در تاري ــد ك نهاون
ــان  ــك در خياب ــش ي ــع در بخ ــف 4 واق ــيده ردي ــاپ رس چ
ابوذر،زينبيــه كاربــرى ملــك حمــل و نقــل صحيــح مــى باشــد. 

(م الف630 )
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  رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان در آئين 
بازگشايى معبر هاى اميركبير و ابتداى كوى محمديه 
با اشاره به اهميت تعريض معابر و بازگشايى هايى 
كه در ســطح مناطق شــهردارى به وقوع پيوسته و 
همچنان ادامــه دارد، عنوان كــرد: در ادامه فرايند 
بازگشايى معابر در سطح مناطق شهردارى همدان، 
روز گذشته، شاهد بازگشايى معبر اميركبير واقع در 

منطقه 2 شهردارى همدان بوديم.
كامران گردان با بيان اينكه بازگشــايى ها و تعريض 
معابــر به هدف هايى چون روان ســازى ترافيكى و 
كاهــش موانع موجود در حوزه حمل و نقل و تردد 
اشــاره دارد، گفت: با توجه به رشــد شهرنشينى و 
تغييرات به وجودآمده، نياز به بازگشــايى معبرهايى 

در سطح شهر مشاهده مى شود.
وى با اشاره به اينكه بازگشايى هاى معبر در كاهش 
ترافيك و شــكل گيرى فضاى مناسب شهرى بسيار 
مؤثر اســت، عنوان كرد: با توجه به اينكه سال هاى 
زيــادى از اســتقرار ملك واقــع در معبر موردنظر 
مى گذشــت و از آنجايى كه در معبر اصلى نيز قرار 
داشت، شــرايطى خاص را ايجاد كرده بود كه نياز 
مبرم به بازگشــايى محســوس بــود. در نهايت با 
رايزنى هاى شــهردارى منطقه 2 همدان اين مهم به 

وقوع پيوست.
گــردان با اشــاره بــه بازگشــايى ها و تملك هاى 
انجام شده در سطح شــهر، گفت: امروز بازگشايى 
ديگــرى نيز در ابتداى جاده كــوى محمديه انجام 

مى شود.
وى با اشاره به تصادف هايى كه در اين محل اتفاق 
افتاده است، افزود: اين بازگشايى مى تواند ديدى باز 
را براى راننده به وجود آورد و قطعا آمار تصادفات 
در اين معبر را به حداقل ممكن خواهد رســاند و 
چنانچه با رعايت قواعد و ضوابط ايمنى از ســوى 
رانندگان همراه شود ديگر شاهد تصادفى در ابتداى 

جاده محمديه نخواهيم بود.
 عملكرد موفق شــهردارى منطقه 2 در 

بازگشايى معابر 
شهردار همدان نيز در حاشــيه مراسم بازگشايى 
معبر هاى اميركبير و ابتداى كوى محمديه، عنوان 
كرد: از سياســت هاى شهردارى همدان در حوزه 
بهســازى ترافيك و روان سازى ها، اتخاذ تملك و 
بازگشايى معابرى است كه به پيچيدگى و افزايش 
ترافيك در سطح شهر منجر شده اند و تحقق اين 
موضوع در تمام مناطق شــهردارى به عنوان يك 
الزام شناخته مى شــود كه توانسته رضايت خاطر 
شــهروندان محترم و آرامش روانى آنها را فراهم 

كند.
عباس صوفى با اشــاره به بازگشــايى معبر ابتداى 
اميركبيــر واقع در بلوار شــهيد مدنى كه در منطقه 
2 شــهردارى قرار گرفته اســت، گفــت: اين معبر 
معضالتى را براى شــهروندان ايجــاد كرده بود كه 
با تملك و بازگشــايى ،انجام شده ديگر شاهد اين 

موضوع نخواهيم بود.

وى بــا پرداختن به معبر ابتــداى كوى محمديه كه 
داراى آمــار تصادفى نيز بوده اســت، عنوان كرد: 
معبرگشــايى در ابتداى كوى محمديه در راســتاى 
روان ســازى ترافيك، تردد و ايجــاد آرامش روانى 

براى شهروندان محقق شد.
صوفى با اشاره به اينكه در مديريت شهرى بايستى 
نگاهى توســعه اى و همه جانبه حاكم باشد، يادآور 
شد: سعى ما در شــهردارى همدان بر آن است كه 
تمامى امور مرتبط به مديريت شهرى، سياست ها و 
برنامه هاى درنظر گرفته شده براى تحقق را با نگرش 
توسعه همه جانبه و به موازات يكديگر پيش ببريم تا 

شاهد شكوفايى تمام امور مرتبط باشيم.
وى با بيان اينكه شهردارى منطقه 2 همدان در زمينه 
بازگشــايى معابر عملكردى مؤثر و موفق داشــته 
است، گفت: در اين منطقه بازگشايى هاى سازنده اى 
همچون معبر اميركبير، ابتداى كوى محمديه، معبر 
طالقانى، ســعيده پايين و سعيديه باال و بلوار شهيد 

فهميده و ده ها معبر ديگر اتفاق افتاده است.
عمل  سرعت  نشانگر  معابر،  بازگشايى   
شهردارى در اجراى مصوبات شوراى شهر 
 عضو شــوراى اســالمى شــهر همدان با حضور 

در محل بازگشــايى معبر خيابــان اميركبير درباره 
اين اقدام شــهردارى منطقه 2 گفت: شــهردارى 
همدان از ابتداى دوره پنجم از شــوراى اســالمى 
شــهر با همكارى و همراهى در راســتاى اجراى 
سياست هاى  شوراى اسالمى شهر گام برداشت. از 
آغاز، بازگشايى معابر شهرى از جمله مهم ترين اين 
سياســت ها بود تا حمل و نقل شهرى با سهولت 
بيشــترى انجام پذيرد و از خســارات و اتفاقات 

احتمالى جلوگيرى به عمل آيد.
حســين قراباغى اذعان كرد: با وجود اينكه كم تر از 
يك هفته از تصويب پروژه بازگشايى 2 معبر خيابان 
اميركبير و كوى محمديه در شــوراى اسالمى شهر 
مى گذرد؛ اين پروژه به ســرعت انجام شد كه خود 
نشــان از ميزان اهميت موضوع و نيز سرعت عمل 
شهردارى در اجراى مصوبات شوراى اسالمى شهر 
دارد. از تمامى عوامل شــهردارى به ويژه شــهردار 
محترم منطقه 2 متشــكرم كه ايــن اتفاق مبارك را 

رقم زدند.
عضو ديگر شوراى اسالمى شــهر همدان در آئين 
بازگشايى معبر خيابان اميركبير گفت: چندين سال 
است كه معبر خيابان اميركبير بازگشايى شده است 

اما ملكى كه اكنون درحال تخريب اســت همچنان 
موجب انســداد مســير خيابان اميركبير شده بود، 
خوشــبختانه امروز با پيگيرى هاى شهردارى منطقه 
2 و همچنين واحد امالك شــهردارى ستاد، شاهد 

تخريب اين ملك هستيم.
على فتحى افــزود: موضوع بازگشــايى معبر هاى 
اميركبير و كوى محمديه سنوات گذشته نيز مطرح 
بــوده و چالش هاى متعددى در اين مســير وجود 

داشت كه با رفع آنها اين معبر بازگشايى شد.
وى خاطرنشان كرد: ساليان متمادى بازگشايى معابر 
در نقاط كم برخوردار شــهر اتفاق نيفتاده بود اما در 
اين دوره ســعى بر اين بود كه معابر نقاط مختلف 
شــهر به طور متوازن بهبود يابند كــه در پى آن در 
مناطق خضر، اسالمشــهر، حصار حاج شمسعلى، 
شهرك وليعصر و ســاير نقاط كم برخوردار شاهد 
بازگشــايى هاى مؤثرى بوديم كه به راحت زندگى 
كردن مردم و سهولت در حمل و نقل منجر خواهد 

شد.
 بازگشايى شريان هاى شهر در راستاى 

پويايى آن 
شــهردار منطقه 2 همدان نيز در آئين بازگشايى 2
معبر خيابان اميركبير و كــوى محمديه تأكيد كرد: 
يكى از اساسى ترين مســأله ها در سيستم شهرهاى 
پويا و موفق، داشــتن معابر بازگشايى شده و داراى 

قابليت تردد بسيار مناسب داشته است.
حامد جليلوند افزود: معابر، شريان هاى شهر هستند 
و مانند رگ هاى حياتى بدن انسان بايد بتوانند مسير 
حمل ونقل مناســبى را فراهم كند تا مســير رشد و 
تعالــى را طى كنــد، از اين رو بازگشــايى معابر 
جهت ســهولت انتقال مسافر، انتقال بار و همچنين 
جابه جايى هاى شهرى براى رشد شهر حائز اهميت 

است.
وى ضمن ابراز خرســندى اعالم كرد: شــهردارى 
منطقه 2 خوشــبختانه در اين مهم پيشــتاز بوده و 

توانســته كارهاى بســيار تأثيرگذار و مثبتى انجام 
دهد. اكنون بيشتر معابر موجود در سطح اين منطقه 
بازگشايى شده اند و دسترسى روان و كامال مناسب 

شده است.
جليلوند خاطرنشــان كرد: در شــهر همدان بر 
اين موضوع تأكيد شده و خوشبختانه به مرحله 
موجود  ســاختمان  تخريب  است.  درآمده  اجرا 
در معبر خيابان اميركبير از ســال گذشته آغاز و 
با جديت در دســتور كار شوراى اسالمى شهر 
قرار گرفته بود. خوشــبختانه بــا توافقى كه با 
گرفت  صورت  مذكور  ســاختمان  محترم  مالك 
اين پــروژه نيز اجرايى شــد و اكنون شــاهد 

هستيم. آن  تخريب 
 شــهردار منطقه 2 همدان خاطرنشان كرد: تخريب 
ســاختمان واقــع در خيابان اميركبيــر از چند نظر 
اهميت داشت؛ نخست اينكه اين ساختمان با عمرى 
افزون بر 40 سال فرسوده شــده و نگرانى هايى از 
نظر خطرآفرينى براى عابران ايجاد كرده بود كه رفع 
خطر از اين ملك خود اهميت به سزايى داشت، دوم 
آنكه سراســر خيابان اميركبير بازگشايى شده بود و 
تنها وجود اين ملك موجب مســدود شدن مسير و 

سختى عبور شده بود.
وى بيان كرد: متأســفانه در سنوات گذشته در معبر 
كوى محمديه بارها شــاهد تصادفات بوديم كه در 
اين ميان تصادف منجر به فوت نيز وجود داشت، با 
بازگشايى اين معبر اميدواريم شاهد سهولت در تردد 

و حفظ جان شهروندان گرامى باشيم.
جليلوند در پايان با قدردانى از رضا ابرارخرم معاون 
اقتصادى و مالى شــهردارى همدان، شريفى مدير 
امالك شهردارى همدان و نورعلئى مسئول امالك 
منطقه 2 شــهردارى همدان، گفت: بى شــك بدون 
يارى و پيگيرى اين عزيــزان، اين پروژه تأثيرگذار 
محقق نمى شد. زحمات اين بزرگواران جاى بسى 

قدردانى و تشكر دارد.

عيدى شوراى شهر و شهردارى همدان به شهروندان منطقه 2 

تملك و بازگشايى 2 معبر 
با هدف حل مشكالت ترافيكى

تحليل 

تأثيركرونا بر سالمت روان جامعه 

گزارش ويژه
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى نوبت اول-  به تاريخ 1399/05/13

حسين بابايى - شهردارى مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/ش/5/م مورخ 1399/02/07 و 197/ش/5/م مورخه 1399/03/06 شوراى اسالمى شهر نسبت انجام 
مميزى امالك و پالك كوبى آنها در محدوده شهر از طريق نشر آگهى مناقصه عمومى توسط سامانه تداركات الكترونيكى دولت به اشخاص حقوقى واجد 
صالحيت (داراى گواهى نامه هاى صالحيت عمومى و اختصاصى در زمينه هاى نقشه بردارى و يا پالك كوبى و داراى تأييديه هاى الزم از اداره كل پست استان) 
اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه 1399/06/01 به همراه مبلغ 3/200/000/000 ريال (معادل سيصد و 
بيست ميليون تومان) وجه نقد (واريز به حساب 10/2767836/1 بانك رسالت) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر و مهر و 
امضاء قرارداد و شرايط عمومى و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ارسال نمايند. شايان ذكر است اصل پاكت الف تضمين مى بايست الزاماً تحويل 
دبيرخانه شهردارى گردد و ساير مدارك (پاكت ب و ج به همراه تصوير ضمانتنامه پاكت الف) از طريق سامانه تداركات دولت ارسال شود. همچنين جهت كسب 

اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32226061-081 و داخلى 131 تماس حاصل نمايند.
ساير مشخصات و شرايط: 

1-موضوع مناقصه عبارت است از اجراى همزمان تهيه و ساخت و نصب پالك كدپستى به تعداد تقريبى 65/000 عدد و مميزى امالك سطح شهر به تعداد 
تقريبى 120/000 واحد بر اساس شرايط مندرج در پيش نويس قرار دارد.

2-هزينه انجام تهيه و ساخت و نصب پالك هاى كدپستى مستقيماً از مردم دريافت مى گردد و هزينه انجام مميزى امالك توسط شهردارى پرداخت مى گردد.
3-مهلت دريافت اسناد از تاريخ آگهى لغايت رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 1399/05/20 و مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت ادارى (ساعت 14) روز شنبه 

(1399/06/01 از طريق سامانه تداركات دولت مى باشد)
4-چنانچه برنده مناقصه ظرف مهلت 7 روز از انعقاد قرارداد و تحويل ضمانت خوددارى نمايد. سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به همين ترتيب تا نفر سوم 

ادامه خواهد داشت.
5-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

6-به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7-بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه مورخه 1399/06/02 رأس ساعت 10 صبح در دفتر شهردار مى باشد و شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

8-هزينه نشر آگهى مناقصه به عهده برنده مى باشد.
9-پاكت الف (تضمن به مبلغ 3/200/000/000 ريال معادل سيصد و بيست ميليون تومان) مى بايست به صورت اصل تحويل دبيرخانه شهردارى گردد و ساير 

مدارك (پاكت ب و ج و تصوير ضمانتنامه پاكت الف) به صورت الكترونيكى و از طريق سامانه ارسال شود.
10-متقاضيان مى بايست داراى گواهى نامه هاى صالحيت عمومى و اختصاصى در زمينه هاى نقشه بردارى و يا پالك كوبى و داراى تأييديه هاى الزم از اداره 

كل پست استان و رزومه مناسب در خصوص انجام مميزى امالك و پالك كوبى باشند.
11-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 266/ص/99

(م الف 184)

آگهي مزايده (نوبت اول)  

محمد شيراوند- شهردار فيروزان

شهرداري فيروزان قصد دارد تعداد 7 قطعه زمين با كاربري هاي تجاري و مسكوني مطابق جدول ذيل از طريق مزايده عمومى و سامانه الكترونيك 
دولت (ستاد ) به آدرس اينترنتى setadiran.ir  به فروش برساند . تاريخ بازديد  از سايت 99/05/19 لغايت 99/05/29

توجه : متقاضيان  محترم مى توانند با مراجعه به سايت setadiran.ir   به كليه اطالعات دسترسى پيدا كنند.  
( م الف 650)

شماره 
قطعه

مساحت پالك 
(مترمربع)

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

مبلغ سپرده شركت در 
مزايده ( به ريال)

آدرس

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 900/000/00045/000/000مسكونيعادي6180
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/122/000/00056/100/000مسكونيعادي7187
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/070/025/00053/501/250مسكونيعادي10194/55
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي11200
سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي12200
خيابان سرچشمه

كوچه 10 متري منشعب از 1/116/000/00055/800/000مسكونيعادي13186
خيابان سرچشمه

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

بلوار معلم – روبرى مخابرات20/058/300/0001/002/915/000تجارى235/9816/1076-

خبر

دان تان  اری  ا ر
معاون عمليات فرماندهى انتظامى عنوان كرد:

رضايتمندى 92 درصدى مردم از عملكرد 
پليس 110 در همدان

 معــاون عمليــات فرماندهــى انتظامــى اســتان همــدان از رضايــت 
92/6 درصــدى مــردم همــدان از عملكــرد فوريت هــاى پليســى 110

از ابتــداى ســالجارى تاكنــون خبــر داد.
تشــريح  بــا  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  ســعيدزاده  حميدرضــا 
اشــاره  بــا  و   110 پليســى  فوريت هــاى  مركــز  مأموريت هــاى 
ــا توجــه  ــت، گفــت: ب ــن امني ــردم در تأمي ــه نقــش مشــاركت م ب

ــاط  ــاهد ارتب ــبختانه ش ــه، خوش ــورت گرفت ــازى ص ــه فرهنگس ب
خــوب مــردم بــا پليــس و افزايــش ايــن رونــد در اســتان همــدان 

ــتيم. هس
ســعيدزاده اظهــار كــرد: در 4 مــاه گذشــته 443 هــزار و 773 تمــاس 
بــا مركــز فوريت هــاى پليســى 110 همــدان برقــرار شــده كــه 128 
ــه عمليــات و حضــور  هــزار و 710 مــورد از ايــن تماس هــا منجــر ب

پليــس در صحنــه شــده اســت.
وى عنــوان كــرد: 63 درصــد از ايــن تماس هــا بــراى كســب 
راهنمايــى و ارشــاد از پليــس و 37 درصــد نيــز تماس هــاى عملياتــى 

ــوده اســت. ب

ســعيدزاده از رضايتمنــدى 92/6 درصــدى مــردم از عملكــرد پليــس 
110 خبــر داد و بيــان كــرد: ميــزان رضايتمنــدى مــردم در تمــاس 
ــع  ــه موق ــور ب ــون حض ــى چ ــا مؤلفه هاي ــهروندان ب ــا ش ــى ب كنترل
پليــس در صحنــه جــرم، چگونگــى برخــورد و اقــدام مأمــور پليــس 

مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
معــاون عمليــات فرماندهــى انتظامــى اســتان همــدان از شــهروندان 
خواســت بــا توجــه بــه تجميــع خطــوط 110 در اســتان همــدان در 
زمــان درخواســت امــداد از پليــس 110 ضمــن حفــظ خونســردى، 
محــل دقيــق حادثــه را بــه كاربــر پاســخگو اعــالم كننــد تــا در اعــزام 

مأمــوران بــه محــل حادثــه تســريع بــه عمــل آيــد.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: پروين قادري دانشمند
 محمدرضا بهرامي صفت

شماره تماس: 09183149040

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

 ميزان فروش لوازم تحرير به بازگشايى 
مدارس و دانشگاه ها وابسته است

يكى از فروشــندگان لوازم تحرير همدان با اشاره 
به تعطيلى مدارس و دانشــگاه ها به دليل شــيوع 
كرونــا، گفت: ميزان فروش لوازم تحرير وابســته 
به بازگشــايى مدارس و دانشگاه ها است و در واقع 
در ايــن مدت مغازه من نيــز تعطيل بوده و اصًال 
درآمدى نداشــتم و كرايه مغــازه را هم از جيبم 

پرداخت مى كنم.
تقــى مواليى افــزود: در چندماه گذشــته تقريباً 
تعــدادى از صاحبــان مغازه ها اجاره هــاى خود را 
بخشيده اند يا نصف كرده اند اما صاحب مغازه بنده 
اجاره را نه تنها كم نكــرده بلكه ماهيانه 200 هزار 

تومان نيز به آن اضافه كرده است.
اين فروشــنده لوازم تحرير ادامه داد: شيوع كرونا 
نه تنها بر ما بازاريان بلكه بر همه اقشار جامعه تأثير 
گذاشــته و دولت بايد در زمينــه كاهش پرداخت 

ماليات، بيمه و عوارض تمهيداتى در نظر بگيرد.
مواليــى ادامه داد: بايد فكرى جدى براى كســبه 
صورت بگيرد، برخى كســبه بيش از ده ها ميليون 
تومان ضرر ديده اند و اگر امسال هم مدارس تعطيل 
باشد اين صنف با ورشكستگى كامل روبه رو خواهد 

شد.
مدير عامــل يكى از هتل هاى همدان با بيان اينكه 
اين روزها هتل هاى همدان خالى از مســافر است، 

گفت: خسارت هاى ميلياردى متحمل شده ايم.
حميد دينى دربــاره وضعيت هتل هاى همدان در 
پى شــيوع ويروس كرونا در كشــور، عنوان كرد: 
متأســفانه با شــيوع اين بيمارى در كشور، تمام 
تورهاى مسافرتى، مجالس و عروسى ها لغو شده اند 
و به دنبــال محدوديت هاى اســتان هتل ها به طور 

رسمى تعطيل شده اند.
وى با تأكيد بر اينكه بايــد براى صنعت هتلدارى 
تدبيرى انديشــيده شــود، عنوان كرد: بايد توجه 

داشــت كه هزينه هتلدارى سرســام آور اســت و 
اين روزها براى تأميــن هزينه هاى هتل مجبور به 

پرداخت هزينه از جيب خودمان هستيم.
دينى با اشــاره به اينكه بارها به مقامات رســمى 
براى حل مشكالت درخواست داده ايم، عنوان كرد: 
اميدواريم دولت تســهيالت كم بهــره به هتلداران 
بپردازد تا حداقل بتوانيــم هزينه هاى جارى خود 
همچون بيمه، ماليات، هزينــه آب و برق، گاز و ... 

را پرداخت كرده و از اين شرايط نجات پيدا كنيم.
حميد دينى افزود: با ادامه داشــتن اين شــرايط 
تعطيلى هتل ها اجتناب ناپذير است و در اين صورت 

شاهد موجى از بيكارى كاركنان هتل ها هستيم.
يكى از فروشــندگان لوازم خانگى همدان نيز با 
بيان اينكه كرونا وضعيــت اقتصادى مغازه داران 
لوازم خانگى را تحت تأثير قرار داده و اقتصاد اين 
بخش را فلج كرده اســت، گفــت: بازار در ركود 

به سر مى برد.
 صنف لوازم خانگى در ركود بى سابقه اى 

به سر مى برد
وحيد محموديان با اشــاره به اينكه امســال كرونا 
بــازار را تعطيل كرده و صنف لوازم خانگى تاكنون 
در ركود بى ســابقه اى به ســر مى برد، عنوان كرد: 
درحال حاضــر بازار لوازم خانگى نه تنها با مشــكل 
اقتصادى ناشــى از شيوع كرونا مواجه است بلكه با 
مشكالت كم شــدن قدرت خريد مردم و افزايش 
سرســام آور قيمت لوازم خانگى دست و پنجه نرم 

مى كند.
وى با اشــاره به تســهيالت حمايتى كرونا گفت: 
متأسفانه اين روزها شرايط بازار لوازم خانگى خوب 
نيســت و اين تسهيالت نيز تاكنون پرداخت نشده 

است.
يونس زند، فروشنده پوشــاك كودكان در همدان 
نيز با بيان اينكه درحال حاضر شيوع ويروس كرونا 
درآمد بيشــتر مغازه ها و اصناف را در بازار همدان 

به شــدت كاهش داده است، گفت: در شرايط فعلى 
صبح ها تنها كركره مغازه را باال مى كشيم و ظهرها 
بدون هيچ فروشــى و به دليل اينكه بيكار در خانه 

نباشيم، به منزل برمى گرديم.
وى با بيان اينكه درحال حاضر شيوع ويروس كرونا 
ســبب شده در كســادى و ركودى بى سابقه به سر 
ببريم، افزود: هزينه هايى مانند دســتمزد نيروها و 
كارگران، اجاره مغازه و هزينه هايى مانند آب، برق، 
و ... مشكالتى را براى مغازه داران ايجاد كرده است.

 بازار پوشاك همدان مشترى ندارد
زند با اشــاره به اينكه در شرايط 
فعلــى در بازار پوشــاك همدان 
ندارد،  چندانــى  تردد  مشــترى 
افزود: تنها برخــى افراد از بيرون 
نظاره گر ويترين و مغازه هستند و 
در روز شــايد 2 نفر يا كمتر از ما 

لباس بخرند.
اين جوان فروشــنده پوشــاك با 
بيان اينكه در شــرايط فعلى نياز 
اســت دولت حمايت مناسبى از 
اصناف و مشــاغل داشــته باشد، 
به ضررهايــى كه به مغازه داران و 
پوشاك فروشان همدان وارد شده، 
اشــاره كرد و افزود: هر روزى كه 
از مطرح شــدن موضوع كرونا در 
كشــور مى گذرد، ضرر زيادى به 

مغازه داران وارد مى شود.
در پى بررسى بيشتر وضعيت اصناف همدان سرى 
به مسئوالن استان زديم كه عضو هيأت رئيسه اتاق 
اصناف همدان با بيان اينكه نبود مشترى و وضعيت 
نامناســب اقتصادى و معيشتى بازاريان، آنان را به 
مرز ورشكستگى كشانده است، گفت: از زمان شيوع 
ويروس كرونا در اســتان همدان تاكنون وضعيت 
اقتصادى بازاريان همدان ضعيف شــده و از كمبود 

مشترى رنج مى برند.
احمــد گازرانى عنوان كرد: از اســفندماه ســال 
گذشــته تاكنون 70 درصد اصناف همدان دچار 
خسارات 100 درصدى شــده اند كه اين اتفاق به 

خاطر شيوع ويروس كرونا رقم خورده است.
وى با اشــاره به تعطيلى بازار در شب عيد افزود: 
2 ماه پايانى ســال و عيد نــوروز براى هر صاحب 
صنفى، دوره حياتى و رونق كســب و كار به شمار 

مى رود و فرصت هــاى درآمدزايى در اين روزها با 
كل ســال برابرى مى كند كه ويــروس كرونا اين 

دوره را از اصناف گرفت.
عضو هيأت رئيســه اتاق اصناف همدان به وجود 
ركود در بازار تا پيش از بروز ويروس كرونا اشــاره 
كرد و گفت: شيوع اين بيمارى آن هم در روزهاى 
پايانى ســال كــه اصناف اميد بــه افزايش حجم 
فروش و تجارت داشــتند، ركود حاكم بر بازار را 

در اين كالنشهر تشديد كرد.
وى بــا تأكيد بر اينكه اگر دولت برنامه مناســبى 
براى حمايت از كاسبان نداشته 
همدان  بازار  شك  بدون  باشد، 
مى شود،  كشــيده  تعطيلى  به 
عنــوان كرد: قول تســهيالت 
بانكــى ارزان قيمت به بازايان 
و اصنــاف مختلف داده شــده 
عملى  تاكنون  متأســفانه  ولى 

نشده است.
عضــو هيــأت رئيســه اتــاق 
اصنــاف همدان بــا بيان اينكه 
مانند  خدماتــى  شــركت هاى 
برق و مخابــرات هم با بازاريان 
همكارى نمى كنند، عنوان كرد: 
بسيارى از كاسبان به خاطر بازار 
خراب قــادر به پرداخت قبوض 
شركت هاى خدماتى نيستند و 
اخطاريه قطع بــراى آنها صادر 

شده است.
گازرانى با بيان اينكه بر اساس آخرين بخشنامه، 12
ميليون تومان به واحدهاى صنفى آسيب ديده و 16

ميليون تومان به واحدهاى تعطيل شــده به واسطه 
شــيوع ويروس كرونا به ازاى هر نفر شاغل بيمه شده 
تخصيص داده شده است، گفت: اين تسهيالت با نرخ 

12 درصد و 24 ماه بوده و تا مهرماه تنفس دارد.
وى با اشاره به اينكه متقاضيان اصناف واجد شرايط 
پس از ثبت نام در سامانه كارا و طى مراحل تأييد، 
براى دريافت تســهيالت به بانك معرفى مى شوند، 
افزود: تاكنون تنهــا ده درصد از واحدهاى صنفى 
خسارت ديده همدان كه 70 درصد از كل واحدهاى 
صنفى استان هستند، شامل اين تسهيالت حمايتى 

شده اند.
گازرانــى از بازاريان به عنوان ســربازان خط مقدم 

جنــگ اقتصــادى ياد كــرد و گفــت: اصناف در 
بحران هاى مختلف از جمله سيل و زلزله كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى زيادى داشته اند و اكنون زمان آن 
رسيده كه دولت از اصناف حمايت و پشتيبانى كند 
در غير اين صورت بازاريان همدان با ورشكســتگى 

مواجه خواهند شد.
عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف همدان با بيان اينكه 
از مردم مى خواهيم با اســتفاده از ماسك و رعايت 
كامل پروتكل هاى بهداشتى وارد مراكز خريد شوند، 
افزود: ورود افراد بدون ماسك به داخل فروشگاه ها 
ممنوع اســت. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان همدان نيز با اشاره به حمايت دولت از كسب 
و كارهاى آســيب ديده از كرونا گفت: 13 ميليارد 
و 300 ميليــون تومان تســهيالت ارزان قيمت به 

واحدهاى صنفى استان همدان پرداخت شد.
  هزار و 519 متقاضى 

تسهيالت گرفته اند
احمد توصيفيــان اظهار كرد: تاكنــون 9 هزار و 
495 نفر براى دريافت تسهيالت حمايتى ثبت نام 
كرده انــد كه از اين تعداد به هزار و 519 متقاضى 

تسهيالت پرداخت شده است.
وى افزود: پرونده مابقى متقاضيان نيز در دســت 
بررسى بانك ها اســت و تسهيالت آنها نيز پس از 

تكميل مدارك الزم اعطا مى شود.
توصيفيان با بيان اينكه تســهيالت كرونا با سود 
12 درصد و اقساط 24 ماهه به 5 گروه از مشاغل 
آســيب ديده از كرونا درحال پرداخت است، گفت: 
تاكنون اســتان همدان با 2 درصــد پرداخت در 

جايگاه هفتم كشورى قرار دارد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان سهم 
اســتان همدان از تســهيالت حمايتــى دولت را 
804 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: نام نويســى 
براى دريافت اين تســهيالت به پايان رسيده كه 

درصورت تمديد به مردم اطالع رسانى مى شود.
به هر حال آنچه مســلم اســت ويروس ناشناخته 
كرونا به قدرى بر اصناف چيره شــده كه تا ماه ها و 
حتى شايد سال ها اثرات مخرب آن از بين رفتنى 
نباشــد اما در اين ميان حمايت هاى دولتى اگر به 
موقع تزريق شــود، مى توانــد اصناف همدان را از 
رســيدن به مرز ورشكستگى نجات دهد؛ بنابراين 
بايد براى سرعت گرفتن پرداخت تسهيالت اقدام 

الزم اجرايى شود.

نبض بازار همدان به شماره افتاد

خسارت 100 درصدى كرونا 
به اصناف

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر همدان:
سرمايه گذار پروژه پيچ زندان 
اجازه گودبردارى ملك را ندارد

 رئيس كميســيون برنامه و بودجه شــوراى شــهر همدان گفت: 
گودبردارى از مراحل ســاخت و ساز است و شهردارى همدان بايد پس 
از صدور پروانه به ســرمايه گذار پروژه پيچ زنــدان همدان اجازه ادامه 

كار بدهد.
به گزارش مهر، اكبر كاوسى اميد در صحن شوراى شهر همدان با تأكيد 
بر اينكه هيچ گونه مخالفتى با سرمايه گذارى نداريم؛ اعالم كرد: به صورت 
مشــخص با ســرمايه گذار پروژه پيچ زندان و با هيچ يك از شهروندان 

مشكل ندارم.
با تأكيد بر اينكه بحث ســرمايه گذار و حقــوق عامه هر 2 بايد محترم 
دانسته شود؛ گفت: احترام سرمايه گذار به عنوان شخصى كه شغل ايجاد 
مى كند و مورد تأكيد مقام معظم رهبرى است؛ حائز اهميت است و بر 

قدم هاى آنان در راستاى توسعه و آبادانى، بوسه مى زنيم.
وى با اشاره به اينكه سرمايه گذارى مولد همواره مورد تأكيد مقام معظم 
رهبرى بوده است، بيان كرد: در زمينه پروژه پيچ زندان 2 مبحث قانونى 

و فنى مطرح است.
كاوســى اميد با اشاره به مصوبات كميسيون ماده 5 مبنى بر تأييد اين 
پروژه بزرگ ســرمايه  گذارى؛ گفت: مصوبه كميسيون ماده 5 مشروط 
بر ارائه پيوست هاى ترافيكى است كه به مبحث پيوست هاى تكميلى از 

جمله فرهنگى، اجتماعى و بهداشتى هم اشاره شده و بايد ارائه شود.
وى همچنين اظهار كرد: اقدام به گودبردارى از مراحل ســاخت و ساز 
محسوب مى شود و بر اساس قانون، شهردارى مكلف است پس از صدور 

پروانه، اجازه ادامه كار را بدهد.
رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى شــهر همدان نيز ادامه داد: 
پروژه خاك بردارى پيچ زندان با توجه به حجم در نظر گرفته شده براى 
گودبردارى، احتماالً 2 ســال طول بكشد؛ از اين رو نبايد جلو پيشرفت 
كار را بگيريم. على فتحى گفت: صدور پروانه ساختمانى، امرى قانونى 
است و نبايد ســرمايه گذار را معطل كنيم؛ درحالى كه در عمل بايد از 
سرمايه گذار حمايت كنيم و تأكيد مى شود مسائل فنى آن را هم درنظر 

گرفت و كمك كنيم تا مراحل كار، سريع تر انجام شود.
معاون شهرســازى و معمارى اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
نيز به عنوان نماينده كميســيون ماده 5 اســتان همدان، گفت: پروژه 
سرمايه گذارى پيچ زندان در نشست هاى تخصصى كميسيون ماده 5، 

بحث و بررسى شده و مورد تأييد قرار گرفته است.
تأمين هزار و 152 واحد پاركينگ در همدان

مريم سمايى افزود: تأمين هزار و 152 واحد پاركينگ در يك نقطه از 
شهر به عنوان يكى از نكات مثبت اين طرح، اعضاى كميسيون 5 را قانع 
كرد و همچنين تأكيد شد ضمن تهيه گزارش پيوست هاى ترافيكى و 

فرهنگى و اجتماعى، ضوابط و مقررات را طى كند.
سرمايه گذار پروژه بزرگ سرمايه گذارى تجارى، فرهنگى و خدماتى 
واقــع در پيچ زندان همدان نيز با بيان اينكه گاهى ضدتبليغ، تبليغ 
بزرگى اســت؛ گفت: براى همدان ارزش قائل هستم كه اينجا حضور 
دارم و منــت همــدان را دارم و افتخــار مى كنم كه در اين شــهر 

سرمايه گذارى كنم.
محسن خوشنودان اظهار كرد: بنده شرعا تا قيامت حالل نمى كنم كه 
عليه من بدون تحقيق و ارتباط، در رســانه ها و فضاى مجازى ســخن 

گفته شد و اين مهم تخلف غيراخالقى بسيار خطرناكى است.

 شــيوع ويروس كرونا 70 درصد اصناف همدان را دچار خسارت 100 درصدى كرده ضمن 
اينكه وعده ها در حمايت از مشاغل آسيب ديده نيز سرانجام قابل قبولى نداشته و اصناف و 

بازاريان در مرز ورشكستگى هستند.
به گزارش مهر از همدان، ويروس ميكروسكوپى كرونا خسارات ميلياردى سنگينى را به پيكره 
و اجزاى اقتصادى استان همدان وارد كرده، به طورى كه تا سال ها اثر آن در مسائل اقتصادى و 

اجتماعى استان همدان قابل لمس خواهد بود.
خسارت ويروس كرونا كه از اسفندماه سال 98 تاكنون اقتصاد و بازار همدان را فراگرفته هنوز 
هم ادامه دارد و بخشــى از اصناف استان از اثرات سنگين اين ويروس خطرناك تحت تأثير 

قرار گرفته و تعطيل هستند.
اگرچه كشور همچنان درگير شيوع اين ويروس اســت و هنوز نمى توان محاسبه دقيقى از 
ميزان خســارت هاى ناشى از پاندمى كرونا به دســت آورد اما اصناف جزو قشرى محسوب 
مى شوند كه دچار بيشترين زيان اقتصادى شدند، به طورى كه اگر كمك هاى دولتى بيشترى 
به اصناف نرسد شمار زيادى از واحدهاى صنفى از گردونه خارج شده و ديگر توان كار كردن 

نخواهند داشت.

لوازم  بازار  درحال حاضر 
مشكل  با  نه تنها  خانگى 
شيوع  از  ناشى  اقتصادى 
كرونا مواجه است بلكه با 
مشكالت كم شدن قدرت 
افزايش  و  مــردم  خريد 
لوازم  قيمت  سرسام آور 
خانگى دست و پنجه نرم 

مى كند
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 ليگ قهرمانان اروپا
 بارسلونا و بايرن مونيخ  به هم رسيدند

 تيم هاى مطرح بارسلوناى اســپانيا و بايرن مونيخ آلمان با غلبه بر 
حريفان به مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا راه يافتند تا در 

ديدارى حساس به مصاف هم بروند.
دور برگشت از مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا با برگزارى 
2 ديدار معوقه به اتمام رسيد كه طى آن بارسلونا و بايرن مونيخ مقابل 

حريفان خود به برترى رسيدند.
در ورزشگاه «نيوكمپ»، بارسلوناى اسپانيا درحالى ميزبان ناپولى ايتاليا 
بود كه بازى رفت با تساوى يك بر يك به اتمام رسيد. بارسا در بازى 
برگشت با حساب 3 بر يك برنده شد تا در مجموع با پيروزى 4 بر 2

راهى مرحله بعدى شود.
بايرن مونيخ آلمان نيز در خانه خود درحالى مقابل چلسى انگيس قرار 
گرفت كه بازى رفت با برترى درخشان 3 بر صفر بايرن در لندن همراه 
شده بود. قهرمان آلمان در بازى برگشت نيز 4 بر يك به برترى رسيد 

تا در مجموع با بُرد عالى 7 بر يك جواز صعود را به دست آورد.
با تصميم اتحاديه فوتبال اروپا و به دليل شيوع ويروس كرونا، مرحله 
يك چهــارم، نيمه نهايى و فينال فصل جارى ليــگ قهرمانان اروپا به 

ميزبانى آلمان و به صورت تك بازى برگزار خواهد شد.
در مرحلــه يك چهارم نهايى اليپزيگ آلمان با اتلتيكومادريد اســپانيا 
ديدار  مى كند،آتاالنتا ايتاليا به مصاف پارى سن ژرمن فرانسه  مى رود، 
منچسترسيتى انگليس با ليون فرانسه بازى  مى كند و در حساس ترين 
بازى 2 تيم قدرتمند بايرن مونيخ آلمان و بارسلونا اسپانيا با هم سرشاخ  

مى شوند.
برنامه كامل ديدارهاى مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا كه 
به صورت متمركز و تك حذفى در كشور پرتغال برگزار خواهند شد، 

به شرح زير است:
....................................  آتاالنتا - پارى  سن ژرمن چهارشنبه - 22 مرداد
پنجشنبه - 23 مرداد.....................................  اليپزيگ - اتلتيكومادريد
........................................... بايرن مونيخ - بارسلونا جمعه - 24 مرداد
شنبه - 25 مرداد.................................................. منچسترسيتى - ليون
تمامى  بازى ها ساعت 23:30 به وقت تهران آغاز برگزار خواهند شد.

سرمربى يوونتوس اخراج شد
 شكســت يوونتوس برابر تيم فوتبال ليون فرانســه براى سرمربى 
اين تيم گران تمام شــد و او از هدايت تيم نخست شهر تورين كنار 
گذاشته شد.  سران باشگاه يوونتوس در جلسه اضطرارى روز (شنبه) 
تصميم به اخراج «مائوريتزيو ســارى» گرفتند. اين اتفاق درحالى رخ 
داد كه سارى يكسال پيش از تيم چلسى انگليس جدا و هدايت بانوى 
پير فوتبال ايتاليا را بر عهده گرفت. ســارى هفته گذشــته با اختالف 
يك امتياز نســبت به تيم فوتبال اينترميالن عنوان قهرمانى سرى  A را 

از آن خود كرد.

«پيرلو» جانشين «سارى» شد

 براساس تأييد باشگاه يوونتوس در توييتر، بانوى پير تنها ساعاتى 
پس از اخراج «مائوريتسيو سارى»، «آندره آ پيرلو» را به عنوان سرمربى 

جديد تيم نخست خود منصوب كرد.
پيرلــو به تازگى و در ماه گذشــته هدايت تيم زير 23 ســاله هاى 
يوونتــوس را عهده دار شــد اما پيش از آنكه حتــى در يك بازى 
ايتاليا بنشيند، با ترفيع رتبه قابل  C روى نيمكت اين تيم در ســرى

مالحظه اى روبه رو شد.
بر اين اســاس، هدايت بانوى پير براى مرد 41 ساله ايتاليايى چالشى 
بزرگ خواهد بود آن هم با توجه به اينكه ســتاره اسبق تيم ملى ايتاليا 
تاكنون هدايت هيچ تيمى  را چه در رده ســنى جوانان و چه در سطح 

بزرگساالن عهده دار نبوده است.
سارى با وجود فتح اسكودتو در نخستين فصل حضور روى نيمكت 
يووه، شب گذشته و پس از حذف غافلگيركننده اين تيم توسط ليون 

از يك هشتم ليگ قهرمانان، اخراج شد.

باشگاه سانتا كالرا پيگير 
انتقال 200 هزار يورويى مغانلو

 باشگاه سانتا كالراى پرتغال پيگير انتقال يكى از بهترين گلزن هاى 
ليگ برتر ايران اســت. به گزارش تسنيم، باشگاه سانتا كالرا بازى هاى 
شــهريار مغانلو، مهاجم تيم پيكان را در ليگ برتر ايران تحت نظر دارد. 
تيمى كه با خطر ســقوط به دسته پايين تر مواجه است. اين مهاجم 25 
ساله تاكنون 12 گل به ثمر رسانده و مدعى كسب عنوان آقاى گلى اين 
رقابت هاست. يك روزنامه ورزشى پرتغال اعالم كرد؛ باشگاه سانتا كالرا 
مى تواند با قراردادى 200 هزار يورويى شــهريار مغانلو را براى تقويت 

خط حمله اش جذب كند.

آخرين فرصت يونايتد براى شكار سانچو
 منچستريونايتد براى خريد سانچو تنها يك روز ديگر فرصت دارند.

با اعالم نشــريه بياد المانغ اگر تا امروز دوشنبه منچستريونايتد پيشنهاد 
120 ميليونى براى سانچو ارائه نكند، او در دورتموند خواهد ماند، در 
صورت ماندن، حقوق او از 6 به 10 ميليون يورو در سال خواهد رسيد 
سانچو از تابستان گذشــته در برنامه هاى شياطين سرخ جاى داشته و 
آنها در تالش هستند تا ستاره جوان را با قيمت مناسب خريدارى كنند.

استقالل با يك جلسه تمرين
 آماده سپاهان شد

 اعضاى تيم اســتقالل تنها تمرين خود قبل از مسابقه با سپاهان را 
برگزار كردند.

به گزارش ورزش ســه، اســتقالل در حالى امشب در چارچوب يك 
چهارم نهايى جام حذفى مقابل سپاهان قرار مى گيرد كه بازيكنان اين تيم 
به خاطر فشردگى مسابقات شان خستگى زيادى را تجربه مى كنند. به 
همين خاطر فرهاد مجيدى سرمربى استقالل بعد از ديدار با شهرخودرو 
يك روز به شــاگردانش استراحت داد و اعضاى اين تيم فقط يك روز 
تمرين خــود را برگزار كردند. از اين رو تنها تمرين آبى هاى پايتخت 
قبل از مصاف با ســپاهان عصر ديروز برگزار شد و بازيكنان زير نظر 
كادر فنــى آخرين تاكتيك ها را مرور كردنــد. در اين تمرين بازيكنان 
مصدوم استقالل حضور پيدا نكردند تا كادرفنى براى انتخاب جايگزين 

بازيكنانى مثل دياباته، مطهرى و اسماعيلى به فكر بيفتد.
ديدار سپاهان و استقالل ساعت 20:30 امروز در ورزشگاه آزادى برگزار 

مى شود.

غيبت منصورى و چالش قلعه نويى 
در دفاع راست 

 غيبت مدافع راست ثابت سپاهان مقابل استقالل يكى از دغدغه هاى 
كادر فنى تيم پيش از مصاف برابر استقالل است.

به گزارش ورزش سه، در فصل نوزدهم ليگ برتر مرتضى منصورى به 
اســتثناى دورانى كه در كوران رقابت هاى آسيايى سپاهان و بازى هاى 
انتهايى نيم فصل اول به دليل مصدوميت از تركيب اصلى سپاهان دور 
مانده بود، همواره يكى از نفرات مورد اعتماد اميرقلعه نويى بوده است؛ 
بازيكنى كه با درخشش در تيم فوتبال شهرخودرو نظر سرمربى سپاهان 

را جلب كرد و يكى از يازده بازيكن اصلى تيم شد. 
اين مدافع كه در مقطعى نيز توسط ويلموتس در اولين اردوى تيم ملى با 
اين مربى به تيم ملى دعوت شده بود، اين روزها دوباره يكى از بازيكنان 
ثابت تيم شده ولى شايد در حساس ترين مسابقه فصل براى استقالل، به 

دليل محروميت از دسترس اميرقلعه نويى خارج شده است.
كادر فنى ســپاهان البته در همين پست محمد ايران پوريان را به عنوان 
جانشين در اختيار دارد و رضا ميرزايى وينگر سرعتى طاليى پوشان نيز 
انتخاب ديگر سرمربى سپاهان است و شايد مانند بازى هاى آسيايى از 

او در پست دفاع راست استفاده كند.
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پيشخوان

آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 
9900491

ــد  ــخ تول ــا ، تاري ــام پدر:خدارض ــى، ن ــر رضاي ــى اصغ ــاى عل ــه آق ــيله ب بدينوس
ــالغ  ــنامه 2389 اب ــماره شناس ــه ش ــى3872504266 ب ــماره مل 1356/03/01، ش
ميگــردد كــه خانــم مريــم شــيرخانى تعــداد 313 عــدد ســكه تمــام بهــار آزادى 
بــه موجــب ســند ازدواج شــماره 21605-1385/06/18 عليــه شــما اجراييــه صــادر 
نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه فــوق در ايــن اداره تشــكيل شــده و امــكان 
ــدان، بخــش مركــزى روســتاى ســوالن،  ــه نشــانى هم ــه شــما ب ــالغ واقعــى ب اب

ــام، كوچــه بهســازى فراهــم نگرديــد.  ــان ام خياب
ــاد  ــرا مف ــه اج ــاده 18 و 19 آيين نام ــق م ــتانكار طب ــاى بس ــر تقاض ــا ب ــذا بن ل
اجراييــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامه هــاى كثيراالنتشــار محلــى آگهــى 
مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ شــد 
ــات  ــد، عملي ــدام ننمايي ــه پرداخــت بدهــى خــود اق محســوب ميگردد،نســبت ب

ــان خواهــد يافــت.(م الــف 716) اجرايــى جري
تاريخ انتشار: 1399/05/20

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان
جالل حدادى 

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  12000 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــه يعقوب ــم فاطم خان
ــه كالســه 113/9900425 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده  ب
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــمى ب ــرى قاس ــادروان مه ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه  6160 در تاريــخ 90/04/23 در اقامتــگاه دائمــى خــود ب
ــماره  ــه ش ــى ب ــه يعقوب ــه: 1-فاطم ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي حين الف
شناســنامه 12000 دختــر متوفيــه، 2-گيســو يعقوبــى بــه شــماره شناســنامه 8013 
دختــر متوفيــه، 3-فرنگيــس يعقوبــى بــه شــماره شناســنامه 186 دختــر متوفيــه، 
4-روح انگيــز يعقوبــى بــه شــماره شناســنامه 9 دختــر متوفيــه، 5-راضيــه يعقوبى 
ــه شــماره  ــى ب ــه، 6-محمدمهــدى يعقوب ــر متوفي ــه شــماره شناســنامه 40 دخت ب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــر يعقوب ــى اصغ ــه، 7-عل ــر متوفي ــنامه 39 پس شناس
ــدارد.  ــرى ن ــردگان وارث ديگ ــر از نامب ــه غي ــد و ب ــى باش ــه م ــر متوفي 15 همس
اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي 
مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

ــف 133) خواهــد شــد. (م ال
حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

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

برابر رأي شــماره 139960326002000156 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيداحمد موسوى فرزند 
ســيدمحمد به شماره شناســنامه 3361 صادره از كبودراهنگ در يك واحد گاودارى 
به مساحت 5000 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 238 اصلي واقع در روستاى 
دســتجرد بخش 4 حوزه ثبت ملك كبودراهنگ خريدارى از مالكين رســمى آقايان 
سيدمحمد و سيدحسين موسوى 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 است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 123)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/04

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

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

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

برابر رأي شماره 1399/357 مورخ 1399/04/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمد ولى مرادى فرزند كرمعلى 
به شماره شناســنامه 3977 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه در قسمتى 
از پالك 1 فرعى از 1831 اصلي به مســاحت 42/60 مترمربع واقع در اســدآباد،خيابان 
جانبازان،نبش مغازه نظامعلى بداغى 190 خريداري از مالك رسمي ورثه مرحوم رمضان 
قهرمانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 134)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/20

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

شاكله اصلى تيم شهردارى حفظ مى شود
 بــا پرداخت 15 درصد از قرارداد بازيكنــان و كادرفنى تيم فوتبال 

شهردارى همدان و مجموع پرداختى ها به 65 درصد رسيد.
رئيــس ســازمان فرهنگــى، اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى همــدان با 
اعــالم ايــن خبرگفــت: امســال بــا وجــود تمــام تنگناهــاى مالــى كــه 
بــا شــيوع ويــروس كرونــا بــه وجــود آمــد امــا تمــام تــالش  خــود 
را كرديــم تــا در بحــث تعهــدات مالــى بــه تيــم فوتبــال شــهردارى 

مشــكلى پيــش نيايــد.

روح ا... وجدى هويدا به فارس گفت: با تعطيلى اســتخر شنا، سالن هاى 
ورزشى و فرهنگســراها، تمام درآمدهاى سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان به صفر رسيد اما با تمام توان و حمايت هاى 

شهردارى و اعضاى شوراى شهر كارها به خوبى پيش رفته است.
وى با بيــان اينكه مجموعه پرداختى بازيكنــان و كادرفنى تيم فوتبال 
به 65 درصد رســيد، يادآور شــد: با پيگيرى ها و تأكيد شهردار موفق 
شــديم 15 درصد ديگر از قراردادهاى بازيكنان و كادرفنى تيم فوتبال 
شهردارى همدان را پرداخت كنيم. از ابتداى فصل همواره پرداخت به 
موقع قراردادهاى تيم فوتبال از اولويت هاى ما بوده و تا جايى كه ممكن 

بوده سعى كرديم در اين امر موفق باشيم.
وجدى هويــدا بيان كرد: در اين فصل تيم فوتبال شــهردارى بازى هاى 
خوبى را ارائه داده اما مشــكالت داورى، بدشانســى و كم تجربه بودن 
بازيكنان به دليل جوانى ســبب شــد هفته به هفته از كورس قهرمانى و 

صعود دور شويم. 
وى با بيان اينكه نگاه ما به فصل آينده اســت، گفت: براى فصل آينده 
برنامه ريزى مى كنيم و نگاهمان معطوف به آينده تيم فوتبال شــهردارى 
همدان اســت. اميدواريم در فصل آينده عملكرد بهترى داشته و براى 

صعود به دسته نخست فوتبال كشور بجنگيم.

شارلروا در حضور 
قلى زاده به برترى رسيد

 تيم فوتبال شارلروا در حضور «على 
قلــى زاده» برابر كلوب بــروژ به برترى 

ارزشمند يك بر صفر دست يافت.
در ديدار افتتاحيه فصل جديد ليگ فوتبال 
بلژيك، كلوب بروژ مدافع عنوان قهرمانى 
در خانه خود به مصاف شارلروا رفت كه 
اين ديدار با برترى يك بر صفر ميهمان 
به اتمام رســيد. على قلى زاده در تركيب 
اصلى شارلروا قرار داشت و در دقيقه 90 

جاى خود را به «فرانك سايدوت» داد.
«كاوه رضايــى» و «يونــس دلفى» ديگر 
بازيكنان ايرانى شــارلروا در فهرســت 

تيمشان براى اين ديدار قرار نداشتند.

مصاف استقالل و سپاهان 
در جام حذفى 

 ديدار تيم هاى اســتقالل و ســپاهان 
از مرحله يك چهــارم نهايى جام حذفى 
برگزار مى شود. اين مسابقه امروز دوشنبه 
20 مرداد ســاعت 20:30 در ورزشــگاه 
آزادى برگزار مى شود.2 تيم هفته گذشته 
در ليگ برتر بــه مصاف هم رفتند كه با 
برترى استقالل به پايان رسيد و اين ديدار 
براى هر 2 تيم از ارزش بااليى برخوردار 

است.

توس با بوكاجونيورز تا 
2021 تمديد مى كند

 مهاجــم معروف و قديمــى فوتبال 
آرژانتين با بوكاجونيورز تمديد مى كند.

باشگاه آرژانتينى از تمديد قرارداد با ستاره 
36 ساله خبرداد. برهمين اساس قرارشد 
تا تفاهم نامه كارى تا ســال 2021 با وى 
امضا شــود. در فصل جــارى، توس در 
مسابقات ليگ حرفه اى آرژانتين 17 بازى 
كرده كه 9 گل به ثمر رســانده و 2 پاس 

گل نيز داده است.

مس رفسنجان 
ليگ برترى شد

 ليگ دسته نخســت فوتبال قهرمانى 
باشگاه هاى كشوردنبال شد و صعود مس 

رفسنجان به ليگ برتر قطعى شد.
تيم فوتبال مس رفســنجان با شكست 
نود اروميه، صعود و قهرمانى خود را به 
ليــگ برتر فوتبال قطعى كرد. با توجه به 
نتايجى كه در هفته ماقبل پايانى ليگ دسته 
نخست، مس رفسنجان با كسب 66 امتياز 
به ليگ برتر صعود و همچنين قهرمانى 
خود را در ليگ دسته نخست قطعى كرد. 
آلومينيوم هم با شكست مس كرمان با اين 
تيم هم امتياز شــد، اما به دليل تفاضل گل 
بهتر به جايــگاه دوم جدول صعود كرد 
تا دومين تيم صعودكننده در هفته پايانى 
تعيين شود.همچنين با نتايج رقم خورده، 
سقوط سپيدرود به ليگ دسته دوم قطعى 
شد.تيم شهردارى تبريز نيز در هفته هاى 

گذشته سقوط كرده بود.

 با انجام ديــدار معوقه 2 تيم پاس همدان 
و مس شــهر بابــك، هفته بيســت وچهارم 
رقابت هاى ليگ دســته دوم كشــور به پايان 
رســيد و تيم پاس با قبول شكســت مقابل 
ميزبان خود هديه باشــگاه چوكاى تالش را 

پس فرستاد.
تيم فوتبال پاس به دليل مثبت شــدن آزمايش 
كروناى تعــدادى از بازيكنانش، ديدارش با 
مس شهر بابك به تعويق افتاده بود، در غياب 
پاس، تيم چوكاى تالش مدعى شــماره يك 
صعود مستقيم با قبول شكست مقابل نفت و 
گاز گچساران كادو با ارزشى را براى پاسى ها 
فرســتاد اما سبزپوشــان قدر اين موقعيت را 
ندانستند و با قبول شكست در شهر بابك راه 

صعود خود را ناهموار و سخت كردند.
پاس كــه با روحيه اى مضاعف راهى شــهر 
بابك شــده بود چند بازيكــن اصلى خود را 
به دليل ابتال به كوويد 19 به همراه نداشــت 
و بــا تركيبى نه چندان محكم قــدم به ميدان 
مى توانستند  كه  همدانى  سبزپوشان  گذاشت. 
از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند قدر اين 
فرصت اســتثنايى را ندانستند و با ارائه بازى 
ضعيف و پر انتقاد شكست تلخى را پذيرفتند.

البته پيش از اين بازى احمد جمشيديان مدير 
فنى پاس به صراحت به توانايى هاى حريف 
اشــاره كرده و مس شــهر بابــك را يكى از 
تيم هاى خوب ليگ 2 قلمــداد كرده بود. اما 
اين تلنگر نيز بر پاســى ها كارگر واقع نشد و 
اين تيم با قبول شكست در شهر بابك شانس 
صعود مســتقيم خود به ليگ دسته نخست را 

سخت و غيرممكن كرد.
پاس حاال سرنوشت صعودش دست خودش 
نيســت و حتــى با غلبــه بر چــوكا در هفته 
بيست وپنجم باز هم بايد در انتظار لغزش چوكا 

در ديدار پايانى با شهردارى بندرعباس باشد.
با توجــه به نتايج و جــدول رده بندى، پاس 
بايــد خود را مهياى حضور در پلى اف كند و 
در انتظار مصاف با يكى از تيم هاى اســتقالل 
مالثانى، شهردارى آستارا، فوالد نوين اهواز، 
شــهيد قندى يزد و شــايد هم خيبر خرم آباد 

نمايد كه اين كار صعود را نخست مى كند.
هفته بيســت وپنجم رقابت هاى دســته دوم 
پنجشــنبه هفته جارى برگزار خواهد شد و 

در حســاس ترين بازى تيم پــاس همدان در 
ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج ميزبان 

چوكاى تالش است.
رقابت هاى گروه نخست فردا دنبال مى شود و 
تيم شهردارى همدان در يك بازى تشريفات 
در آســتارا ميهمان شهردارى اين شهر است. 
اين ديــدار هرچند بــراى نماينــده همدان 
تشريفاتى اســت اما براى تيم ميزبان حياتى 
اســت و شهردارى آســتارا براى صعود به 3
امتياز اين بازى ســخت نيــاز دارد و بايد در 
انتظار بازى جوانمردانه از ســوى شــاگردان 

گل محمدى باشيم.
شهردارى درحال حاضر با 35 امتياز در مكان 
ششــم جدول قرار دارد و در بهترين حالت 

مقامى بهتر از ششمى كسب نخواهد كرد.
در اين گروه در بازى هاى حساس 2 تيم شهيد 
قندى و فوالد نويــن اهواز در يزد به مصاف 
هــم مى روند و در يك بازى فينال گونه 2 تيم 
مدعى خيبر خرم آباد و استقالل مالثانى نيز در 
ورزشگاه تختى خرم آباد با هم ديدار مى كنند 
تا برنده اين بازى شانس صعود مستقيم داشته 

باشد.

در ايــن گروه خيبر با 48 امتياز صدرنشــين 
است، شهردارى آستارا با 46 امتياز دوم است 
و 2 تيم فوالد نوين اهواز و اســتقالل مالثانى 
با 45 امتياز در جاى سوم قرار دارند و شهيد 
قندى يزد نيز با يك بازى كمتر و با 43 امتياز 

پنجم است.
جدال اين 5 تيم براى صعود بســيار حساس 
و ديدنــى خواهد بــود. در انتهــاى جدول 
نيز ســقوط 2 تيم كارون اروند خرمشــهر و 

شهردارى فومى قطعى است.
اما در گــروه دوم چوكا با 46 امتياز در صدر 
جدول قــرار دارد و بخت نخســت صعود 
مستقيم به شمار مى رود، پاس با 42 امتياز دوم 
اســت و حضورش در پلى اف قطعى است و 

براى صعود مستقيم شانس اندكى دارد.
در انتهاى جدول نيز تيم بعثت كرمانشاه، ملى 
حفارى اهواز، شــهداى زركان كرج، سردار 
بــوكان و حتى ايران جوان بوشــهر كابوس 

سقوط را بيش از پيش احساس مى كنند.
بازى هاى اين هفته گروه نخست فردا سه شنبه 
و بازى هاى گروه دوم پنجشــنبه هفته جارى 

به طور همزمان برگزار مى شود.

پاس هديه چوكا را پس فرستاد 

كبـدى استان 
روى ريـل 
پيشرفت
 كبدى اســتان همدان از جمله رشته هايى است 
كه در سطح كشور براى خود نام و آوازه اى كسب 

كرده است.

رئيس هيأت كبدى استان همدان با اعالم اين خبر 
با بيان اينكه براى توسعه كبدى استان بايد كبدى را 
در تمام شهرستان ها فعال كنيم، گفت: براى تدوين 
برنامه 4 ساله هيأت كبدى استان در تالش هستيم.

ســيدمصطفى موســوى بيان كرد: 2 ماه است كه 
به صورت رسمى رئيس هيأت كبدى استان شده ام 
اما درحال حاضر به دليل شرايط كرونايى و از آنجا 
كه كبدى يــك ورزش پر برخورد اســت و فقط 
در شرايط ســفيد امكان برگزارى آن وجود دارد، 

فعاليت خاصى نداريم.

انگيــزه  حفــظ  جهــت  بــه  داد:  ادامــه  وى 
ــالش  ــا، ت ــا آنه ــه ب ــداوم رابط ــدى كاران و ت كب
مجــازى  فضــاى  در  برنامه هايــى  كرديــم 
ــد كالس  ــا مانن داشــته باشــيم. يكســرى كالس ه
در  داورى  بازآمــوزى  و  مربيگــرى  پيش نيــاز 
ــازى از  ــاى مج ــدى را در فض ــوزه ورزش كب ح

شــهريورماه آغــاز خواهيــم كــرد.
موسوى با بيان اينكه الزم است يك برنامه راهبردى 
4 ســاله براى هيأت كبدى تدوين شــود، توضيح 
داد: بايد در اين برنامه تعداد مســابقات، استراتژى 

رسيدن به وضعيت مطلوب مورد نظر براى هيأت 
كبدى استان و برنامه هاى حوزه همگانى و قهرمانى 

كبدى استان را برنامه ريزى كنيم.
وى در رابطه با سفرهاى شهرستانى هيأت كبدى 
گفت: در اين مدت تالش كرديم به شهرســتان ها 
ســفر كنيم، با ورزشــكاران اين رشــته مالقات 
داشــته باشــيم، از نكته نظرات آنها استفاده كرده 
و ديدگاه هاى مختلف را بررســى كنيم. تالش ما 
بر اين اســت در اين مدت 4 ساله، سالى 2 تا 3

بار به شهرســتان ها سفر كنيم، اگر قرار بر توسعه 

كبدى در اســتان باشــد بايد تمام شهرستان ها را 
كنيم. تقويت 

بيشــتر  بــراى  اينكــه  اعــالم  بــا  موســوى 
شهرســتان ها رئيــس هيــأت كبــدى انتخــاب 
شــده اســت، بيــان كــرد: در ميــان شهرســتان هاى 
ــه  ــود ك ــگ ب ــتان كبودراهن ــط شهرس ــتان فق اس
رئيــس هيــأت كبــدى داشــت امــا حــاال بــه جــز 
ــن و رزن، رئيــس  ــن، فامني شهرســتان هاى درگزي
ــا  ــده ي ــاب ش ــتان ها انتخ ــدى شهرس ــأت كب هي

دارد مراحــل ادارى آن طــى مى شــود.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيست وچهارم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1346+24121023017چوكاى تالش1
1242+2311932715پاس همدان 2
734+2481062720شهردارى ماهشهر 3
134-248792526نفت و گاز گچساران 4
433-249693135شهردارى بندرعباس 5
732+2371152215مس شهر بابك 6
231-2471072729شهردارى بم 7
230+247983836شهداى بابلسر8
730-2493121825نفت اميديه9
428-2461081822شهداى رزكان كرج 10
129-247892223ايران جوان بوشهر 11
429-247892125سردار بوكان 12
825-2467112028ملى حفارى اهواز 13
1023-2458112131بعثت كرمانشاه14

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيست وسوم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2145+2313643312استقالل مال ثانى 1
2145+2312923312خيبر خرم  آباد 2
2243+23111023513شهيد قندى يزد 3
1543+2312744025شهردارى بندر آستارا4
1942+2312654122فوالد نوين اهواز 5
833+238962518مسن نوين كرمان 6
532+238872520شهردارى همدان 7
431+2371063329ميالد مهر تهران 8
330+237972320اتحاد اوالن كامياران 9
226-2275102931كاسپين قزوين 10
324-235992326اميد پرسپوليس گناوه11
1122-2357112132اترك بجنورد12
4710-2331191158كارون اروند خرمشهر 13
557-2314181974شهردارى فومن 14
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طرح: زهرا زنگنه

كتابخانه سيار شهرى 
كانون پرورش فكرى كودكان ساماندهى شد

 آئين رونمايى از تجهيز و ســاماندهى كتابخانه سيار شهرى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همدان با حضور رئيس ســازمان 
بسيج ســازندگى و مدير عمرانى سازمان بسيج سازندگى سپاه همدان 

برگزار شد.
در اين مراســم مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان 
همدان ضمن تشكر از همكارى سپاه همدان به عنوان شريك فرهنگى 
در كنار كانون پرورش فكرى كودكان براى رفع محروميت  اظهار كرد: 
نخستين كتابخانه سيار شــهرى در سال 45 در ايران و در سال 71 در 
همدان افتتاح شــد اما به دليل فرسودگى خودرو و عدم تعويض پالك 
تعطيل شد اما در فاصله سال هاى 80 تا 85 مجدد كار خود را آغاز كرد.

به گزارش فارس، بهناز ضرابى زاده افزود: اين كتابخانه ســيار شهرى 
مجدد به دليل فرســودگى خودرو و... تعطيل شــد و پس از 9 سال 
تعطيلى در ســال 94 فعاليت خود را آغاز كرد و تا امروز اين فعاليت 

ادامه دارد.
وى اهداف كتابخانه سيار شهرى را شامل كشف استعدادهاى فرهنگى، 
هنــرى، ادبى كــودكان و نوجوانان و هدايت و معرفــى آنها به مراكز 

آفرينش هاى ادبى،  هنرى و فرهنگى كانون پرورش فكرى دانست.
مديــر كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اســتان همدان ادامه 
داد: از ديگر اهداف آن خدمت رسانى فرهنگى به مناطق حاشيه شهر و 

شهرك هايى است كه دسترسى به كتابخانه هاى كانون ندارند.
وى بــا بيان اينكه تعداد اعضاى اين كتابخانه ســيار 500 نفر و تعداد 
كتاب هاى موجود در آن 5 هزار و 600 جلد اســت،  خاطرنشان كرد: 
فعاليت هاى كتابخانه ســيار شهرى به صورت امانت  كتاب،  قصه گويى، 

ســفالگرى،  نقاشــى، كاردســتى،  بازى هاى بومى- محلــى،  معرفى 
شــخصيت ها،  نمايش خالق و اجراى برنامه هاى مناسبتى است كه در 

مناطق مدارس حاشيه شهر و شهرك ها انجام مى گيرد.
در ادامه اين مراسم على قره باغى رئيس سازمان بسيج سازندگى استان 
همدان ضمن تبريك اعياد ماه ذالحجه تصريح كرد:  بنده به شــخصه به 
انجام كارهاى فرهنگى عالقه مند هستم و علم و فرهنگ به عنوان 2مقوله 

مهم بوده كه در آموزه هاى دينى ما به آن سفارش زيادى شده است.
وى مباحث فرهنگى را چون اكســيژن براى جامعه دانســت و گفت: 
اين اكسيژن بايد هر لحظه به جامعه تزريق شود و جامعه به آن در هر 

لحظه احتياج دارد.
قره باغــى محروميت زدايــى را يكى از اهداف ســپاه در كنار مقابله با 
تهديدهاى ســخت عنوان كرد و گفت:  سپاه با فقر و محروميت جنگ 
مى كند و اين سبب افتخار ماست كه به عنوان شريك فرهنگى تا جايى 

كه توان داريم در كنار كانون باشيم.
در ادامه مينى بوس سيار شــهرى همدان كه با همكارى سپاه تجهيز و 

تكميل شده افتتاح شد.

تعزيه خوانى كه پس از 80 سال 
محرم را در خانه مى ماند

 پــس از 80 ســال تعزيه خوانى، امســال براى 
نخستين بار تعزيه اى با حضور مردم اجرا نمى كنم.

به گزارش ايســنا؛ اين تعزيه خــوان قديمى درباره 
برنامه هاى امســالش در محرم بيان كــرد: در اين 
87 ســال عمرى كه پشت ســر گذاشته ام، هر سال 
در محــرم تعزيه خوانــى كردم يعنى از 6 ســالگى 
تاكنون كه بيش از 80 ســال مى شــود، ولى امسال 
براى نخستين بار به خاطر كرونا شرايط مهيا نيست، 
همان طور كه در مــاه رمضان هم اين امكان وجود 
نداشت و من چنين چيزى را تا به حال به ياد ندارم.
صفاريان با اشــاره به اينكه خانواده اش هم به خاطر 
شــيوع بيمــارى كوويد 19 موافق ســفر و اجراى 
تعزيه او نبودند، گفت: قرار بود امســال در سبزوار 
اجرا داشــته باشيم كه بانى مراســم ما گفت، «اگر 
شــما نياييد ما هم برنامه اى نداريم چون نمى توان 
جمعيــت را كنترل كــرد». ضمن اينكــه عالوه بر 
گرفتن مجوز نگران اين هم بوديم كه حتى يك نفر 

در ميان جمعيت به كرونا مبتال شود.
صفاريان افزود: تا جايى كه مى دانم در خيلى جاها 
برنامه هاى تعزيه لغو شــده و گروه هايى قرار است 
آنالين تعزيه اجرا كنند. خود ما هم فقط قرار است 
در حوزه هنرى تعزيه اى داشته باشيم تا در محرم از 
شــبكه 2 پخش شود و براى هر تعزيه خوان 2 شب 

را در نظر گرفته اند. 
اين تعزيه خــوان گفت: براى دهــه آخر ماه صفر 
برنامه اى در خوانســار داشتيم كه فعال منتفى نشده 
چون هم قرار است پروتكل ها رعايت شوند و هم 
با يك چهارم ظرفيت برگزار شــود، البته اميدواريم 
تا آن زمان اين بيمارى برطرف شــده باشد. با اين 
حال وضعيت فعلى به گونه اى نيســت كه بخواهيم 
مــردم را جمع كنيم و تعزيه بخوانيم. توصيه من به 
تعزيه خوان ها نيز اين است كه بايد مراقب سالمتى 
خود و مردم باشــند چون اگر براى محرم و صفر 
امســال پولى بــراى اجرا بگيرند و قرار باشــد در 
آخر براى درمــان خرجش كنند چه فايده اى دارد؟ 
هرچند شــايد در روســتاهاى با جمعيت كم و با 
رعايت پروتكل ها بتوان تعزيه اجرا كرد، ولى مردم 
با تعزيه هاى آنالين و در خانه هم مى توانند امسال 

عزادارى كنند.
ــا  ــا ب ــه اينكــه آي ــان در پاســخ ب ــان در پاي صفاري
ــان و  ــاه رمض ــاى م ــى تعزيه ه ــه تعطيل ــه ب توج
حــاال هــم محــرم حمايتــى از ســوى انجمن هــاى 
مربــوط صــورت گرفتــه اســت يــا خيــر؟ گفــت: 
هيــج حمايتــى از طريــق وزارت ارشــاد و دولــت 
بــه مــا نشــده و فعالبرخــى بانى هــاى تعزيــه كــه 
ــم،  ــرا كني ــه اج ــود امســال برايشــان تعزي ــرار ب ق
بيعانه هــا را پــس نگرفتنــد تــا بــراى ســال آينــده 

بمانــد.

آغاز طرح تابستانه كتاب 
در همدان

 طرح تابســتانه كتــاب در همدان آغاز شــد. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
اظهــار كرد: اين طرح از روز شــنبه (18مرداد) در 
كتابفروشــى هاى عضو اين طرح در سراسر كشور 

آغاز شده است.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان، احسانى تأكيد كرد: 
كتابفروشــى هايى كــه در طرح «تابســتانه كتاب» 
مشاركت كرده اند و با يارانه 20 درصدى كتاب هاى 
عمومــى، كودك و نوجــوان و دانشــگاهى را به 

مخاطبان ارائه مى كنند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
با بيان اينكه اســامى و مشخصات كتابفروشى هاى 
عضــو طرح «تابســتانه كتاب 99» بــه تفكيك هر 
اســتان بــر روى ســايت tarh.ketab.ir قابل 
مشاهده اســت، گفت: كتاب انصارى، برگ، فروغ، 
ايران زمين، انتشارات فراگير هگمتانه، كتاب آرين، 
كتاب ناصرخسرو، كتاب نارنجى 1، كتاب نارنجى 
2، كتاب نارنجى 3، شــهر كتــاب همدان، دهخدا 
(مالير)، دانشــجو، نشــر روزانديش، كتاب رواق، 
ابن ســينا در اين طرح مشــاركت كرده اند و سقف 
مجاز خريد بــراى هر خريــدار 150 هزار تومان 

است.
 در «تابستانه كتاب99» به منظور رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى در شــرايط شيوع و گســترش ويروس 
كرونــا و رعايت فاصله گذارى اجتماعى، خريدهاى 
غيرحضورى نيز با ثبت اطالعات مربوطه در پنل از 

سوى كتاب فروشى ها فراهم شده است.

كنكور گردشگرى لغو نمى شود

 آزمون گردشــگرى با وجود نگرانى شــركت كنندگان در شــرايط 
حســاس كرونا، طبق اعالم مديركل آموزش و مطالعات گردشگرى در 
موعد مقرر برگزار مى شــود. اين آزمون قرار است جمعه اين هفته، 24 

مردادماه با حضور بيش از 6 هزار داوطلب برگزار شود.
آزمون جامِع هماهنگ (سراســرى) دوره كوتاه مدت گردشــگرى قرار 
بود 16 اسفندماه سال گذشــته برگزار شود كه با شيوع ويروس كرونا، 
زمان آن به تعويق افتاد. مديركل آموزش و مطالعات گردشگرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در اواسط تيرماه خبر داد كه 
اين آزمون 24 مردادماه در 30 اســتان كشور و منطقه آزاد كشور برگزار 
مى شود. اين آزمون در 7 دوره «مديريت فنى دفاتر خدمات مسافرتى»، 
«راهنمايان ايرانگردى جهانگردى»، «راهنمايان طبيعت گردى»، «راهنمايان 
زمين گردشــگرى» و نيــز 3 دوره جديد «مديريت عمومى تأسيســات 
گردشگرى»، «كارشناس ارزياب طرح تطبيق» و «مدير فنى طرح تطبيق» 

برگزار خواهد شد.
تعداد داوطلبان در آزمون گردشــگرى 6 هزار و 411 نفر اعالم شــده 
است كه اتفاقا بيشترين شركت كنندگان از استان هايى هستند كه اكنون در 
وضعيت قرمز كرونا قرار دارند؛ استان تهران با بيشترين متقاضى به تعداد 
هزار و 561 نفر، خراســان رضوى 561 نفر، فارس 445 نفر و اصفهان 

417 نفر، در صدر جدول آمار شركت گنندكان قرار گرفته اند.
اينــك با نزديك شــدن زمــان برگــزارى آزمون، نگرانــى برخى 
شركت كنندگان تشديد شده است. در تماس هاى به ايسنا اطالع داده 
شــد كه شركت كنندگان در برخى اســتان ها نامه هايى را به اداره كل 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان مربوطه فرستاده و 
درخواســت لغو يا تعليق آزمون را داشته اند كه پيگيرى مطالبه آنها به 
اداره كل آموزش و مطالعات گردشگرى در وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى در تهران ارجاع داده شده است. يكى از 
داوطلبان اين آزمون از اســتان اصفهان در تماس با ايســنا گفت كه 
شــماره اين اداره، گويا بوده و تاكنون موفق نشــده اند اعتراض شان 
را به گوش مســئولى برسانند و در اســتان هم به آنها گفته شد اگر 
نمى خواهيد شــركت كنيد، انصراف دهيد، نه پولى برگردانده مى شود 

و نه سهميه تان محفوظ مى ماند.
طبــق ضوابط موجود هر داوطلب 3 بار حق شــركت در آزمون جامع 
گردشــگرى را دارد. بيشتر شــركت كنندگان نگران هستند درصورت 
انصراف، يك سهميه را از دست بدهند. برخى ديگر از داوطلبان كه در 
اســتان هاى قرمز قرار دارند از بابت نحوه رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

در آزمون، نگرانى هايى را مطرح كردند.
 يكى از داوطلبان مى گويد: در شرايطى كه وضعيت گردشگرى مشخص 
نيست و بيشتر از 6 ماه است كه گردشگرى تعطيل شده است، برگزارى 
آزمون گردشــگرى آن هم با 6 هــزار و 400 نفر داوطلب چه منطق و 
ضرورتى دارد. اين همه شــاغل گردشگرى بيكار شده اند، چرا بايد يك 
گروه بزرگ ديگر را به جمع بيــكاران اضافه كرد. آيا در وضع موجود 

استراتژى براى اين آزمون تعريف شده است؟
مديــركل آموزش و مطالعات گردشــگرى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى در پاسخ به اين نگرانى ها گفت: آزمون جامع 
هماهنگ دوره كوتاه مدت گردشگرى، با رعايت پروتكل بهداشتى و با 

توجه به مصوبه ستاد ملى كرونا برگزار خواهد شد.
زاهد شفيعى درباره نگرانى هاى برخى داوطلبان نسبت به برگزارى اين 
آزمون در ادامه شــيوع ويروس كرونا و افزاش تعداد اســتان هاى قرمز، 
اظهار كرد: متقاضيان براى انصراف از شــركت در اين آزمون، مشكلى 

ندارند و مى توانند در آزمون بعدى شركت كنند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه 3 سهميه محدود براى داوطلبان 
اين آزمون، آيا درصورت انصراف، ســهميه شركت در آزمون بعدى از 
بين خواهــد رفت، گفت: با توجه به شــرايط كرونا، امتحان فعلى جز 
محدوديت 3 بار ســهميه هر داوطلب، محسوب نمى شود و متقاضيان 
درصورت انصراف مى توانند در نوبت بعدى ثبت نام و در آزمون شركت 

كنند.
شــفيعى در پاســخ به اين پرســش كه آيا هزينه انصرافى ها برگردانده 
مى شــود؟ اظهار كرد: بايد ببينيم چقدر شركت نكرده اند و دليل شركت 
نكردن چه بوده اســت. هر تصميمى گرفته شــود قطعا منافع مخاطبان 

درنظر گرفته خواهد شد.

■ دوبيتى باباطاهر 
من آن مسكين تذروبى پرستم                              من آن سوزنده شمع بى سرستم
نه كار آخرت كردم نه دنيا                                          يكى خشكيده نخل بى برستم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه بدى هاست.
        

[بحاراألنوار، ج77، ص 175، ح 9]

 پيشــنهاد ايجــاد دفتــر نمايندگى 
يونســكو در همدان كه از كرمانشــاه 
رســانه هاى  انتقاد  مورد  درآورد  ســر 
استان واقع شد. اين پيشنهاد همزمان با 
برگزارى اجالس راه ابريشــم از سوى 
همدانى ها بــه حجت ا... ايوبى دبير كل 
كميسيون ملى يونســكو در ايران داده 
شــد و قرار شــد همدان پــس از يزد 
جايــگاه دوم نمايندگى يونســكو در 

كشور ايران باشد.
ــدان  ــرى هم ــر پيگي ــرار ب از آن پــس ق
ــن پيشــنهاد  ــه ثمــر رســيدن اي ــراى ب ب
ــراى آن  ــر در اج ــا تأخي ــا گوي ــد ام ش
يونســكو را دلســرد و انگيــزه ايجــاد اين 
ــان  ــراى متولي ــاه را ب ــر در كرمانش دفت
امــور اســتان همســايه بــاال بــرد تــا ايــن 

مهــم را در آنجــا محقــق كننــد.
بــه  پاســخ  در  همــدان  شــهردار 
ــه  ــن زمين ــام در اي ــرى همدان پي پيگي

البتــه ايــن مــوارد را رد كــرد و گفــت: بــا جديــت 
ــدان  ــكو در هم ــى يونس ــاد نمايندگ ــر ايج پيگي

ــتيم. هس
عبــاس صوفــى در ايــن زمينــه تأكيــد كــرد: تعريــف 
مســير گردشــگرى تاريــخ و تمــدن ايــران فرصتــى 
بــراى تعامــل بيــن اســتان هاى غربــى به ويــژه 
همــدان در راســتاى جــذب گردشــگر خواهــد بــود. 
ــدف  ــا ه ــكو ب ــتانى يونس ــر اس ــت: دفت وى گف
ــطه  ــى به واس ــى و فرهنگ ــات علم ــادل تجربي تب
بــا  همــدان  در  يونســكو  نماينــدگان  تعامــل 
شــهردارى ها بــه زودى در همــدان ايجــاد خواهــد 

شــد. 
ــام  ــانه اى همدان پي ــات رس ــس از تحقيق ــه پ آنچ
ــن  ــه اي ــد ك ــكات مى باش ــن ن ــت اي ــجل اس مس
در  كــه  فعاليت هايــى  همــه  كنــار  در  دفتــر 
ــد  حوزه هــاى اجتماعــى و فرهنگــى دارد، مى توان
الگويــى بــراى فعاليــت همــه شــهرداران باشــد تــا 
ــا پرداختــن شــهردارى ها بــه حوزه هــاى  بتوانــد ب
ــائل در  ــار مس ــى از ب ــى كم ــى و اجتماع فرهنگ

ــد. ــم كن ــا را ك ــن حوزه ه اي
عضويت در شبكه شهرهاى خالق يونسكو، تالش 
براى معرفــى قابليت ها و ظرفيت هــاى مديريت 

شهرى، معرفى بيش از پيش جاذبه هاى گردشگرى 
همدان در يونســكو، همكارى در راستاى تدوين 
شاخص هاى علمى،  آموزشــى و فرهنگى، توسعه 
پايدار شــهرى، انعكاس فعاليت هــاى خالقانه و 
نوآورانــه فرهنگى همدان و همــكارى در تربيت 
نيروى انســانى متخصص، از جمله رســالت هاى 
تعيين شــده براى دفتر نمايندگى يونسكو در استان 

همدان خواهد بود.
اگر فرصت ايجاد اين نمايندگى در همدان از دست 
برود مى توان ادعا كرد در اين زمينه همدان خواهد 

باخت.

همكارى در معرفى بيشــتر مفاخر و 
برگزارى بزرگداشت مفاخر فرهنگى 
اســتان در چارچــوب برنامه هــاى 
يونسكو و بهره گيرى از توانمندى هاى 
مراكز پژوهشى،  آموزشى،  فرهنگى از 
ديگر وظايف دفتر نمايندگى يونسكو 
در محل ايجاد نمايندگى در استان ها 

خواهد بود.
 ترويج فرهنگ صلح و دوســتى از 
ســازمان  مالك هاى  مهم ترين  جمله 

جهانى يونسكو است.
 جمهورى اســالمى ايــران مى تواند 
بســيارى از منافع فرهنگى خود از را 

طريق يونسكو پيگيرى كند. 
شايد ايران نتواند با برخى كشورهاى 
پيشــرفته جهان در حــوزه اقتصادى 
رقابت كنــد ولى در بحــث ميراث 

فرهنگى بسيار پيشتاز است.
آنچه جاى نگرانــى باقى مى گذارد 
اين اســت كه به نقل از ايوبى دبير كل كميسيون 
ملى يونســكو در ايران بناى ما در يونســكو بر 
نداريم تعــداد زيادى  توســعه نيســت و قصد 
دفتــر منطقه اى ايجــاد كنيم ولى با اســتفاده از 
ظرفيت هاى موجود اســتان ها سعى خواهيم كرد 
با تأسيس دفتر نمايندگى موارد را از همان استان 
پيگيرى كنيم و اين يك حجت تمام شــده است 
براى شهردارى و شوراى شهر همدان كه مراحل 
ايجاد نمايندگى يونســكو را بــا جديت پيگيرى 
كنند در غيــر اين صورت بايد آنهــا به مطالبات 

مردمى در زمينه اين كوتاهى پاسخگو باشند.

تـرس بر سفـر 
غلبه كـرد؟
 تعطيالت مناســبتى در كشــور هميشــه يكى 
از زمان هــاى مناســب براى گردشــگران داخلى 
محسوب مى شــود. از همين رو به محض پيوسته 

شــدن تعطيالت مناســبتى به تعطيلى آخر هفته، 
حجم مسافرت ها در كشــور افزايش قابل توجهى 
پيــدا مى كند. يكى از مقاصــد پرطرفدار كه اغلب 
توريســت هاى داخلى به ويژه پايتخت نشينان آن را 
به عنوان مقصد نهايى خود انتخاب مى كنند، همدان 

يكى از استان هاى  غربى كشور است.
تمايل ســفر به اين استان در ســال هاى اخير ميان 

گردشــگران داخلى افزايش پيدا كرده است حتى 
شيوع موج نخست كرونا نيز نتوانست گردشگران 
را از ســفر به اين استان كه در اغلب مواقع از نظر 
شــيوع ويروس كوويد-  19 در وضعيت قرمز قرار 

داشت، منصرف كند. 
به همين دليل در 2 تعطيالت مناســبتى خرداد و با 
حذف محدوديت هاى جاده اى، مســافران متعددى 

به اســتان همدان سفر كردند كه شــايد همين امر 
موجب شد اغلب استان هاى كشور كه در وضعيت 
سفيد از نظر شــيوع ويروس كرونا قرار داشتند به 
وضعيت زرد وارد شوند و همچنين استان هايى كه 
در وضعيت زرد جاى گرفته بودند به وضعيت قرمز 
كــوچ كنند كه اين امر موجب شــد در نهايت كل 
كشور در وضعيت نامطلوب كرونايى قرار گرفته و 
آمارهاى مبتاليان به كوويد-  19 افزايش چشمگيرى 
پيدا كند و همچنين آمار فوتى ها بر اثر ابتال به اين 

ويروس نيز روند صعودى به خود بگيرد.
اين ســفرها درحالى رخ داد كه وزارت بهداشــت 
و ســتاد مبارزه با كرونا بارها اعالم كرده اند: «افراد 
صرفا به سفرهاى ضرورى بروند و براى تفريح از 
استانى به استان ديگر سفر نكنند» اما توريست هاى 
داخلى كه حدودا 3 ماه در قرنطينه خانگى به ســر 
برده  و از قرنطينه خســته شــده بودند، بى توجه به 
هشدارها به ســفر رفتند و نتيجه آن افزايش شيوع 
عيــد غدير  تعطيلى  شــد.  ويروس كوويــد-  19 
كه بــه تعطيلى آخــر هفته(جمعــه) و روز كارى 
نيمه وقت(پنج شــنبه) گره خورده بــود نيز مجددا 
موجب ايجاد حركت موج جديدى از مسافران به 

سمت استان مازندران شد. 
اما گويــا اين بار اغلب توريســت ها بــه داليلى 
همچــون جدى گرفتــن هشــدارهاى ارگان هاى 
مربوطه نســبت به شــيوع ويروس كرونا، اشــباع 
شدن گردشگران از ســفر به دليل سفر رفتن در 2 
ماه پيش يا اينكه وضعيت اقتصادى و معيشــتى از 
سفر خوددارى كرده اند. شايد هم بتوان گفت ترس 
از ابتال به كرونا سفر را از برنامه خانوار حذف كرد. 
زيــرا آمارها نشــان مى دهد با وجــود تعطيالت 
مناسبتى چند روزه حجم مسافران ورودى به استان 
همدان نســبت به 2 تعطيالت مناســبتى خردادماه 

كمتر بوده است. 

وعده شهردار همدان پس از نامزدى كرمانشاه

پيگيرجدى ايجاد نمايندگى يونسكو 
در همدان هستيم 


