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شوراها و ظرفيت هاى 
قانونى استفاده نشده

 1- نهــم ارديبهشــت مــاه در تقويم 
به نام روز شــوراها جا خوش كرده اســت 
و اين نشــان از اهميت شــوراها در نظام 

تصميم گيرى ايران دارد...

دان داری  ی  ز  ضای  ما ، و  سازمان 

روابط عمومى شركت شير پگاه همدان

دان داری  ی  ی  ضا ی  ان و باز آ سازمان 

مديريت معاونت تاكسيرانى و حمل و نقل بار و كاال شهردارى همدان

سالروز تاسيس  فرا رسيدن  نهم ارديبهشت  
نهاد مقدس شوراى اسالمى را به 
اعضا محترم شوراى اسالمى شهر همدان
 تبريك و تهنيت  عرض مى نمائيم

روابط عمومى شهردارى منطقه روابط عمومى شهردارى منطقه 11 همدان همدان

سالروز تاسيس نهاد مقدس شوراى اسالمى
 و تحقق آيه شريفه 
(و امرهم شورا بينهم)

را به اعضا محترم 
شوراى اسالمى شهر همدان 

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.

روابط عمومى شهردارى منطقه روابط عمومى شهردارى منطقه 22 همدان همدان

99ارديبهشتارديبهشت على جاللى شهردار گيان

پيام تبريك

اعضاى محترم 

شـوراى شهـر گيـان
بدينوســيله ســالروز تأســيس نهــاد مقــدس شــوراى 
اســالمى شــهر را بــه شــما تبريــك عــرض نمــوده بــر 
خــود وظيفــه ميدانــم از پيگيــرى ، تــالش ، مســاعدت 
و راهنمائــى هــاى ارزنــده شــما در پيشــبرد اهــداف 
شــهر و شــهردارى كــه يقينــًا حاصــل همدلــى و 
ــالمى  ــوراى اس ــاى ش ــن اعض ــف بي ــكارى مضاع هم

ــم. ــر و تشــكر نماي ــوده اســت تقدي شــهر ب

محمد شيراوند شهردار فيروزان

"هيچ قومى مشورت نكردند جز آنكه به بهترين امور هدايت يافتند" (پيامبراكرم (ص))پيام تبريك

اعضاى محترم شوراى شهر فيروزان جناب آقايان

به پاس خدمات شايسته و ارزنده تان،  نهم ارديبهشت ماه روز ملى شوراهاى اسالمى را به شما فعاالن و حاميان توسعه شهرى كه با وظيفه شناسى، 
امانت، كفايت و  درايت براى تحقق جامعه ى شهروند مدار خالصانه و عاشقانه در شكوفايى عمران و آبادانى شهر قدم بر مى داريد تبريك عرض مى نماييم.

 على معصومىمحمد لرستانى احمدرضا كريم خانىنورعلى خزايىمومنعلى خزايى

را به اعضا محترم را به اعضا محترم 
شوراى اسالمى شهر همدان شوراى اسالمى شهر همدان 

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيمتبريك و تهنيت عرض مى نمائيم

فروش 
طالهاى خانگى 
براى امرار معاش

باتوجه به تعامل نزديك رســانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد 
فضاى همكارى بيشتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى استان را در اين صفحه تهيه و 
منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال 

از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
محتواى صفحه 3 امروز توسط خبرگزارى فارس همدان تهيه شده است.

صفحه ويژه خبرگزارى ها

9ارديبهشت 
روز ملى شوراها است

آخرين سال 
شوراى شهر 

و كارهاى 
بر زمين مانده
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رنگ رنگ سفيدسفيد فامنين در آمارهاى كرونايى فامنين در آمارهاى كرونايى
■ اين شهرستان در 2 هفته گذشته فوتى نداشته است
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شوراها و ظرفيت هاى قانونى استفاده نشده
 1- نهم ارديبهشت ماه در تقويم به نام روز شوراها جا خوش كرده 
است و اين نشان از اهميت شوراها در نظام تصميم گيرى ايران دارد. 

اما با تمام اين اهميت، شوراها در عمل نتوانسته اند به عرصه تصميمات 
مهم در حوزه مديريت شهرى وارد شوند و هر روز اختيارات شوراها 

محدود شده است. 
2- قرار بود شوراها مديريت شهرى را با تصميمات خود پيش ببرند، 
اما از مديريت شهرى تنها شهردارى به آنها رسيد تا امروز تنها شوراى 

شهر در حوزه شهردارى باشند. 
درحالى كــه در قانون مديريت شــهرى از تصميم گيــرى در حوزه 
راهنمايى و رانندگى گرفته تا دســتگاه هاى خدمت رســان در حوزه 
مديريت شــهرى ديده شده و از ظرفيت شوراها محسوب مى شود كه 

هنوز محقق نشده است. 
3- برخى با آسيب شناســى عملكرد شوراها خواستار محدوديت در 

اختيارات شوراها در ارتباط با شهردارى شده اند. 
اين عده با اين اســتدالل كه شــهردار به دليل انتخاب توسط اعضاى 
شــورا مجبور به باج دهى به آنها مى شــود و تخلفات در شهردارى با 
اين اقدامات افزايش يافته، خواستار بازگشت انتخاب شهردار به روش 
انتصابى پيش توسط استانداران و وزارت كشور بدون دخالت شوراها 
هستند.  اين عده را مى توان از مخالفان واقعى شوراها برشمرد كه براى 
پيشــگيرى از يك تخلف احتمالى، كاهش اختيارات شورا را پيشنهاد 

مى دهند و بر تخلفات محرز شده شيوه پيشين چشم مى بندند. 
4- برخــى اميدوارند مديريت شــهرى به صورت كامل به شــوراها 
واگذار شود تا آنها بتوانند مديريت شهر را به صورتى درست و مطابق 

با نيازهاى مردم آن شهر پيش ببرند. 
اما اين روند بســيار ســخت پيش مى رود زيرا به رغم شــعارها براى 
واگذارى كارها به مردم هنوز مقاومت ها در اين زمينه بســيار اســت 
و تبديل تصميم گيرى دولتى به تصميم گيرى شورايى و مردمى كارى 

دشوارتر است. 
5- شــوراها نياز به آسيب شناســى دارند تا نقاط آسيب آنها برطرف 
شــود و زمينه هاى رانت، دخالت و تخلف در آنهــا از بين برود، اما 
اين آسيب شناســى نبايد پررنگ شــده و دليلى بر پيشگيرى از تحقق 

ظرفيت هاى قانونى در افزايش اختيارات شوراها شود. 
اينكه آســيب ها تكرار شود تا شــوراها نهادى پرتخلف جلوه كنند، 
راهكارى است كه مخالفان افزايش اختيارات شوراهاى مردمى به دنبال 
آن هســتند تا اين نهاد نتواند از تمام ظرفيت هاى خود استفاده كند و 

هر روز محدودتر شود. 
6- در اين دوره شــورا اتفاقات خوبى به ويژه در شوراى شهر همدان 
رخ داده و آن حركت به ســوى شــفافيت هرچه بيشــتر در راستاى 

تصميم گيرى هاى بدون تخلف و با شائبه رانت است. 
اين اقدام، اقدام بسيار مثبتى اســت زيرا ثابت مى كند اگر در شوراها 
آسيب هايى هست، راهكار مقابله و كاهش آنها هم هست و شفافيت 

يكى از راهكارهاى اصلى و اساسى در اين روند است. 
7- انتخابات ششمين دوره شوراها در سال آينده با انتخابات رياست 
جمهورى برگزار خواهد شد و زمان باقى مانده تا اين انتخابات، زمان 
مناســبى براى اثبات كارآمدى شــوراها و دخالت مردم در مديريت 
شــهرى و افزايش اختيارات با اســتناد به ظرفيت هاى شوراها براى 

مديريت شهرى فراتر از حوزه شهردارى است. 
اين اتفاق مى تواند شوراها را به يك پارلمان شهرى واقعى تبديل كرده 

و نمايندگان شوراها را به نمايندگانى با اختيارات بيشتر تبديل كند. 

سرقت طال در همدان از طريق سايت ديوار
 مأموران پليس آگاهى، 5 عضو يك خانواده را كه با اســتفاده از آگهى فروش طال در 
سايت ديوار به سرقت طالى يك خانواده در شهر همدان اقدام كرده بودند، دستگير كردند. 
فرمانده انتظامى استان همدان گفت: فرودين ماه امسال يك خانواده براى فروش 120 گرم 
طال به درج آگهى بر روى سايت ديوار اقدام كرد كه فردى براى خريد با آنها تماس برقرار 

كرده و آدرس محل سكونت فروشنده را جويا مى شود. 
به گزارش ايرنا، بخشعلى كامرانى صالح بيان كرد: 3 مرد و 2 زن با استفاده از يك دستگاه 
سوارى پژو به آدرس محل سكونت فروشنده طال واقع در منطقه باباطاهر همدان مراجعه 

كرد و فروشنده به منظور بازبينى و بررسى، طالها را در اختيار 2 زن خريدار قرار مى دهد. 
وى ادامه داد: در اين هنگام به يكباره زن ها به ســرعت سوار خودرو سوارى پژو شده و 
به همراه همدســتان از محل متوارى مى شوند و تعقيب مالك طالها براى متوقف كردن 

خودروى سارقان بى نتيجه مى ماند. 
كامرانى صالح اظهار كرد: پس از تشكيل اين پرونده در پليس آگاهى، محل اختفاى سارقان 
در غرب كشور شناسايى شده و تيمى براى دستگيرى آنها به اين استان مورد نظر عزيمت 

كرده و همه آنها را دستگير و به پليس آگاهى همدان منتقل مى كنند. 
وى با بيان اينكه ســارقان از طايفه فيوج و اعضاى يك خانواده هستند، ادامه داد: سارقان 
120 گرم طال را به سرقت برده و به مالخر فروختند كه به زودى مالخر نيز دستگير و طالها 

بازگردانده مى شــود.  فرمانده انتظامى استان همدان همچنين از كشف داروى غيرمجاز به 
ارزش 3 ميليارد و 500 ميليون ريال در همدان خبر داد و گفت: در پى كسب خبرى مبنى 
بر اينكه افرادى با دپو مقادير قابل توجه دارو در يك انباركاال در شهر همدان قصد توزيع 

و فروش اين داروها را دارند، موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى افــزود: مأموران پس از انجام تحقيقات و حصــول اطمينان از موضوع با هماهنگى 
قضايى در بازرســى از محل، 26 قلم دارو به تعداد 387 هزار و 402 عدد انواع قرص و 

كپسول قاچاق كه همگى مجوزهاى قانونى نداشتند، كشف كردند.
كامرانى صالح افزود: ارزش ريالى داروهاى كشف شده توسط كارشناسان مربوطه 3 ميليارد 

و 500 ميليون ريال برآورد شده است.

رنگ سفيد فامنين در آمارهاى كرونايى
■ اين شهرستان در 2 هفته گذشته فوتى نداشته است

عزمى براى ساماندهى روزبازارها 
وجود ندارد

 رئيس كميسيون خدمات شــهرى، حمل ونقل و ترافيك شوراى 
اسالمى شهر همدان در نطق پيش از دستورجلسه صحن شورا ضمن 
انتقاد از كم توجهى شهردارى به حوزه روزبازارها، اظهار كرد: جلسات 
متعددى در يكسال گذشــته براى رفع مشكالت روزبازارها تشكيل 

شده؛ اما تاكنون اقدامى در اين زمينه، نشده است. 
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان، على فتحى با 
تأكيد بر تعيين شــماره و كد براى كسبه روزبازارها، افزود: اين اقدام 
در راســتاى مشخص شدن كسبه ها نسبت به كسبه هاى متفرقه، بسيار 

تأثيرگذار است. 
وى همچنين گفت: تعيين خط كشى و حدومرز بساط هر كسبه هم از 
تأكيدات كميســيون خدمات شهرى، حمل ونقل و ترافيك شورا براى 

تسهيل در عبورومرور بود كه هنوز اقدامى نشده است. 
فتحى مديريت قاطع و مستمر مأمور شهردارى و برخورد با كسبه هاى 
خاطى در ســاماندهى روزبازارها را ضرورى دانســت و تأكيد كرد: 
بايد لباس فرم براى كســبه، بساط گسترها و كيسه زباله براى نظافت 
و تميزى بازارهاى روزانه تهيه و توزيع شــود؛ اما هنوز اقدامى در اين 
زمينه مشاهد نمى شود.  رئيس كميسيون خدمات شهرى، حمل ونقل و 
ترافيك شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه محدوده زمانى براى 
پايان كار بازار در طول سال بايد تعيين شود، اظهار كرد: طبق بررسى 
انجام شده، مقرر شد نيمه نخست سال 99، ساعت 15 و 30 دقيقه ظهر 

و نيمه دوم امسال، ساعت 15 ظهر فعاليت داشته باشند. 
وى همچنين با تأكيد بر جلوگيرى از ورود كســبه ها و بساط گستران 
متفرقــه به بازار، گفت: كنترل براى بســاط نكردن و پارك خودرو در 

ورودى منازل، نهادها، سازمان ها و پياده راه ها ضرورى است. 
فتحى بر بســاط نكردن در ورودى كوچه ها و ميانه بازار براى تسهيل 
رفت و آمد شــهروندان تأكيد كرد و گفت: تعيين ظرفيت و گنجايش 
بازار و جلوگيرى از ورود بى رويه كســبه بــازار هم امرى ضرورى 

محسوب مى شود كه همچنان مورد تأكيد كميسيون بوده است. 

زمان تالش بى وقفه، تصميمات انقالبى و اقدامات 
جهادى در مجموعه هاى قضايى است

انتصابات جديد 
در مديريت قضايى استان همدان

 در ادامة تغييرات انجام شــده از سوى رئيس كل دادگسترى استان 
همــدان در مجموعه مديريتى قضائى اســتان همدان كه در راســتاى 
جوانگرايى و استفاده از ظرفيت ها و استعداد هاى جديد و برخوردار از 
روحية انقالبى و جهادى انجام شد، حجت االسالم پيرمحمد احمدوند 
به عنوان قائم مقام رئيس كل دادگســترى اســتان همدان و آقاى بهروز 
محمدى مهر به عنوان رئيس كل دادگاه هاى عمومى و انقالب شهرستان 

همدان معرفى و منصوب شدند. 
رئيس كل دادگسترى استان همدان در اين مراسم با اشاره به اقدامات و 
برنامه هاى در حال انجام در دادگسترى استان همدان كه به منظور كارايى 
هرچه بهتر آن انجام مى شود، عنوان كرد: در ايام اخير بالغ بر 6 دادستان 
و 7 رئيس دادگسترى شهرستان در حوزة قضايى استان همدان با رويكرد 
اقامت و سكونت در شهرستان هاى مذكور در حال تغيير هستند و شعب 
دادگاه هاى تجديد نظر و محاكم بدوى حقوقى نيز به ميزان قابل مالحظه 
و مطلوبى توسعه و افزايش يافته اند تا امكان اعمال دقت توأم با سرعت 

بيشتر در رسيدگى هاى قضائى محقق شود. 
محمدرضا عدالتخواه فعال شدن شوراى مشورتى در دو مجموعه اجراى 
احكام كيفرى و اجراى احكام مدنى به منظور جلوگيرى از تراكم پرونده 
در بخش هاى اجراى احكام را از ديگر تدابير اتخاذ شــده در راســتاى 

جلوگيرى از اطاله در رسيدگى عنوان كرد. 
وى ضمن تقديــر از قضاتى كه مبادرت به صــدور آرا مجازات هاى 
جايگزين حبس مى كنند، تأكيد كرد: بايد رويكرد حبس محورى به سمت 
اصالح افراد و محكومان تغيير كند و از نهاد هاى ارفاقى در مراحل تعقيب 
و اعمال مجازات استفاده شود تا متهمان جرائم غير مهم و خانواده هاى 

آنها از آسيب هاى جدى ناشى از زندانى كردن افراد مصون بمانند. 
همچنين شوراى معاونان دادگسترى كل استان همدان با هدف بررسى 
و رايزنى درباره برنامه هاى كمى شعبه محور مجموعه هاى قضائى استان 
با حضور رئيس كل دادگسترى استان، معاونان و مديران قضائى استان 
تشكيل جلسه داد.  در اين طرح ابتكارى كه از سوى رئيس كل دادگسترى 
اســتان درحال اجرا است كه براى هر يك از شعب دادسرا، دادگاه هاى 
بدوى و محاكم تجديد نظر بر اســاس اطالعات و آمارى كه به صورت 
ميدانى و واقعى جمع آورى شــده و با بهره مندى از نظرات قضات هر 
شعبه برنامه اى با سرفصل هاى نقطه مبدأ، نقطه مقصد، سنجش و ساير 
عنوان هاى آمارى تدوين شده و هر واحد قضائى بايستى در آغاز سال 
جديد نحوة رسيدگى هاى قضائى خود را به نحوى برنامه ريزى كند كه 

در پايان سال به نقطة مقصد رسيده يا از آن عبور كرده باشد. 
رئيس كل دادگسترى استان همدان در اين جلسه روحيه جهادى را ضرورت 
كار قضائى در شرايط حاضر دانسته و اظهار كرد: با ورود قوه قضائيه به دوران 
رياست آيت ا... رئيسى كه با رويكرد مبارزه جدى و همه جانبه با ظلم و فساد 
و توجه به حقوق مظلومان و جامعه موجب افزايش اعتماد عمومى شده 
است، اكنون زمان تالش بى وقفه، تصميمات انقالبى و اقدامات جهادى در 
مجموعه هاى قضائى است تا دستيابى به افق هاى ترسيم شده از سوى مقام 

معظم رهبرى و رياست معزز قوه قضائيه مقدور شود. 

1- مشكالت سامانه «شــاد» در مجلس بررسى مى شود. گويا پس از 
بيان مشكالتى در اين سامانه و مواردى مرتبط همچون هزينه تحميلى 
خريد گوشى هوشــمند به والدين و ... كميسيون آموزش مجلس به 
موضوع ورود كرده اســت. گفتنى است اين كميسيون هفته آينده در 
جلســه اى با حضور مســئوالن وزارت آموزش و پرورش مشكالت 

سامانه «شاد» را بررسى خواهد كرد. 
2- آموزش نمايندگان تازه وارد مجلس يازدهم آغاز شده است. گويا 
اين آموزش در فضاى مجازى و از طريق skyroom انجام مى شود. 
گفتنى اســت در اين آموزش ها مفاهيمى چون كميسيون، فراكسيون، 

طرح و اليحه بيان مى شود. 
3- طالفروشى ها روزهاى شلوغى را پس از بازگشايى سپرى مى كنند. 
گويا بسيارى از مردم براى فروش طال به طالفروشى ها هجوم برده اند. 
گفتنى اســت نياز به پــول به دليل بيكارى ناشــى از محدوديت هاى 

كرونايى از داليل اصلى اين هجوم عنوان مى شود. 
4- عرضه اوليه هاى   بورس با رانت هاى ميلياردى همراه بوده اســت. 
گويا قرار اســت پس از اعتراض سهامداران اين موضوع بررسى و در 
صورت صحت، عرضه اوليه ها موقتا متوقف شود. گفتنى است برخى 
ســهامداران گفته اند در شــرايط صف ميليونى براى خريد اين سهام 
برخــى كارگزارى ها يا براى خود و مديران يا براى مشــتريان خاص 

خود به ثبت چنين سفارش هايى اقدام مى كنند. 
5- بحران مدرك جعلى دامن يكى از منتخبان مجلس يازدهم را گرفته 
است. گويا منتخب تفرش مدركى تحصيلى را از مؤسسه آموزش عالى 
تفتان ارائه داده و مدعى دريافت كارشناسى ارشد جامعه شناسى شده 
است، درحالى كه دانشگاه مذكور، اين رشته و مقطع كارشناسى ارشد 
ندارد. گفتنى اســت در صورت اثبات جعلى بــودن اين مدرك، وى 

مجوز حضور در مجلس را نخواهد داشت. 

 باز هم كشــور به 3 منطقه رنگى تقســيم 
شده است، اين تصميم جديد ستاد ملى مقابله 
با كروناســت و بر اساس اين تصميم، تنها يك 
رنگ وجود خواهد داشــت و شرايط مناطق با 

توجه به اين تقسيم بندى تغيير مى كند. 
بازى رنگى كرونا در كشور كه تا پيش از اين با 
سبز، زرد و قرمز بود حاال با تك رنگ سفيد به 
معناى نبودن مورد ابتالى جديد، فوتى جديد و 
ورودى صفر بيمارستانى ادامه پيدا كرده است، 
اما نكته جالب در اين تقســيم بندى اين است 
كه اســتان هايى چون همدان كه پيش از اين در 
محوريت رنگ سبز قرار داشتند و سبز بودنشان 
به معناى روند كنترل شــده بيمارى در آنها بود 
اينبار تنها با يك نقطه سفيد در پهنه بندى رنگ 
كرونا در كشــور از لحاظ بيمــارى قرار گرفته 

است. 
منطقه ســفيد همدان در اين رنگ بندى تنها به 
شهرســتان فامنين اختصاص پيدا كرده اســت 
كه بنابر به گفتــه رئيس جمهورى، تا زمانى كه 
منطقه اى ســفيد باقى بماند، شرايط جديدى بر 
آن حاكم خواهد بود كه از جمله آنها بازگشايى 
اماكــن مذهبــى و برپايى نمازهــاى جمعه و 

جماعت است. 
ايــن گفته به اين معنا اســت كه نقاط ســفيد 
محدوديت هاى كمترى نسبت به گذشته خواهند 
داشــت و برگزارى تجمعات مذهبى از جمله 

نماز جمعه در آن ها اشكالى ندارد. 
در اين رنگ بندى اســتان فارس بــا دارا بودن 
بيش از 27 نقطه ســفيد بهترين وضعيت را در 
بين اســتان هاى كشور در پيشــگيرى از شيوع 
بيمارى دارد و استان هاى گيالن، مركزى، البرز، 
ســمنان، و همدان با دارا بودن تنها يك منطقه 
سفيد در انتهاى ليست استان هايى قرار گرفته اند 
كه توانســتند ورودى بيمارستان هاى خود را به 
صفر رســانده و مورد جديدى از ابتال و مرگ 

كرونايى نداشته اند. 
در همين راســتا در اســتان آذربايجان شرقى 
6 شهرســتان، اردبيــل 4 شهرســتان، اصفهان 
10 شهرســتان، ايالم 3 شهرســتان، بوشهر 7

شهرســتان، چهارمحال بختيارى 4 شهرستان، 
خراسان شمالى  شهرســتان،  خراسان جنوبى 5 
شهرســتان،   12 خوزســتان  شهرســتان،   3
سيستان و بلوچستان 6 شهرســتان، كردستان 3
شهرســتان، كرمان 10 شهرســتان، كرمانشاه 2
شهرستان، كهگيلويه  و بويراحمد 4 شهرستان، 
گلستان 2 شهرســتان، لرســتان 4 شهرستان، 
مازندران 2 شهرســتان و هرمزگان 9 شهرستان 

در وضعيت سفيد قرار دارند. 
جالب است كه بســيارى از استان هايى كه در 
وضعيت اپيدمى وزارت بهداشت كه در تاريخ 

25 فروردين ماه با ســه رنگ سبز، زرد و قرمز 
منتشر شد، وضعيت هشــدار متوسط و يا باال 
داشتند، مانند اســتان اصفهان در شرايط جديد 
كنترل بيمارى وضعيت بهترى به خود گرفته و 
سبب شــده تا در 10 شهرستان اين استان هيچ 

مورد جديد ابتال و مرگى گزارش نشود. 
اما همــدان كه در گزارش فروردين ماه وزارت 
بهداشت رنگ سبز را به خود اختصاص داده بود 
و آن بدين معنا بود كه شرايط كنترل شده است، 
در گزارش جديد اين وزارت خانه متأســفانه با 
دارا بودن تنها يك شهرستان سفيد، اين هشدار 
را زنده مى كند كه در صورت رعايت نشــدن 
بهداشت  وزارت  بهداشــتى  دستورالعمل هاى 
احتمال شيوع مجدد در استان همدان نيز چون 
ديگر استان هايى كه نقاط سفيد شده آن ها زير 

عدد 5 است، وجود دارد. 
جالب آنكه با وجود اين مســئوالن در همدان 

از تثبيت شدن شرايط خبر مى دهند و معتقدند 
كه احتمال قرار گرفتن اســتان همدان در نقطه 
سفيد بســيار باال است و اصرار دارند در مقابله 
با بيمارى همدان به نســبت اســتان هاى ديگر 

وضعيت مناسب ترى دارد!
بر همين اســاس ســتاد اســتانى مبــارزه با 
كرونا در همدان اعالم كرده اســت هتل ها و 
تاالرهاى بدون فعاليت، رستوران و مكان هاى 
عمومى، اجتماعات و برگزارى مجالس مجاز 
به ادامه فعاليت هســتند. همچنين آرايشگاه 
زنانه و مردانه در صورت رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى مى توانند فعاليت خود را آغاز كنند 
و چنانچــه روند به هميــن روال پيش رود 
مساجد و اماكن مذهبى در همدان بازگشايى 

خواهند شد. 
اين شرايط در حالى است كه در برخى استان ها 
انتظار شــيوع مجدد و موج دوم كرونا به چشم 

مى خورد كه در رأس آن   ها استان تهران قرار دارد 
و شوربختانه تا زمان اتمام بيمارى نمى توان در 
هيچ نقطه اى از كشور ادعا كرد كه احتمال شيوع 

و سرايت جديد صفر شده است. 
اســتان همدان نيز با اينكه سعى دارد وضعيت 
خود را در بين اســتان هاى كشور كنترل شده 
نشان دهد، اما با توجه به اينكه در پهنه استانى 
خود و در شهرستان فامنين كه جمعيت آمارى 
بااليى ندارد تنها يك نقطه سفيد دارد، نمى توان 
چنــدان با اطمينان از صفر شــدن ورودى هاى 
كرونايى در بيمارستان ها همدان سخن گفت. بر 
اين اساس با اينكه زندگى به روال معمول خود 
در استان بازگشته اســت، اما رعايت اصول و 
دستورالعمل هاى بهداشتى و طرح فاصله گذارى 

هوشمند اجتماعى همچنان الزم است. 
در همين راســتا معاون بهداشت علوم پزشكى 
همدان در گفت وگو بــا همدان پيام، گفت: در 
استان همدان اگرچه منحنى كرونا به وضعيت 
تثبيت شــده اى رسيده و فامنين از مناطق سفيد 
مبارزه با كرونا گزارش شــده است، اما اين به 
معناى آن نيست كه كرونا در همدان تمام شده و 

مورد جديدى از ابتال نداريم. 
دكتر منوچهر كرمى با بيان اينكه به طور ميانگين 
نسبت ورود و خروج بيمارستانى ما در همدان 
برابر شــده اســت، افزود: روزانه بين 10 تا 12

مورد جديد ابتال به بيمارى در اســتان گزارش 
مى شود، بنابراين بايد گفت اگرچه آمار مبتاليان 
نزولى اســت اما اين امر به معناى تمام شــدن 
بيمارى نيست تا جايى كه از روز نخست ورود 
اين ويروس تاكنون بيش از 700 همدانى به اين 

بيمارى مبتال شده اند. 
وى با بيان اينكه متأســفانه برخى مردم قرطينه 
خود را پايان داده و دورهمى هاى خانوادگى را 
شكل مى دهند، تصريح كرد: در روزهاى گذشته 
بيشــترين دليل ابتال به كرونا مربوط به حضور 
در جمع هاى خانوادگى و بى توجهى به نكات 

بهداشتى بوده است. 

 به تازگى فتوكليپى با موضوع «رها شــدن 
پسماندهاى پالستيكى در ورودى شمالى شهر 
همدان» در فضاى مجازى دســت به دســت 
مى شــود كه مطرح مى كند، با وجود ســايت 
دفن زباله به مســاحت 500 هكتار در شمال 
همدان، نظارت نكــردن بر دفن زباله در جنب 
آن، موجب شده در حاشيه پليس راه همدان- 
تهران به نام كوه تخت، شاهد فاجعه رها شدن 

زباله ها باشيم.
همچنيــن پيرو ايــن فتوكليپ ســؤاالت و 
درخواست هايى چون پالســتيك در زير نور 
آفتاب 400 سال طول خواهد كشيد كه تجزيه 
شــود، آيا در اين مدت آب هاى زيرزمينى و 
خاك را آلوده نمى كند؟ با كاهش اســتفاده از 
كيسه هاى پالستيكى و اســتفاده از كيسه هاى 
پارچه اى براى آيندگان خــود زمين را حفظ 
كنيم و انتظار اســت محيط زيست همدان با 
ورود جدى مانــع دفن غير اصولى زباله ها در 
كنار سايت دفن زباله همدان شود، مطرح شده 

است.
در پيگيرى اين موضوع، معاون محيط زيست 
انسانى اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همدان با بيان اينكه عمده پسماند ناحيه شمال 
شهر همدان از محل دفن زباله نشأت مى گيرد، 
گفت: متأســفانه در تمام شهرستان هاى استان 
همدان حريم شــهرى به درستى اعمال نشده 

و شــهردارى ها در زمينه پسماند تنها محدوده 
داخل شهر را مديريت مى كنند.

سيد عادل عربى در گفت وگو با ايسنا، پسماند 
را مهمتريــن موضوع مطرح شــده در بحث 
محيط زيســت دانســت و اظهار كرد: قانون 
مديريت پسماند در زمينه پسماند حاشيه راه ها 
مشــخص كرده كه جمع آورى و دفع درست 
آنهــا در محدوده شــهرى با شــهردارى، در 
محدوده روستا با دهيارى و در محدوده خارج 
از شــهر و روستا بر عهده بخشدارى ها است، 
اما متأسفانه تاكنون اقدامى در زمينه اجراى اين 
قانون و رفع مشكل پسماند حاشيه راه ها انجام 

نگرفته است.

وى با بيان اينكه در تمامى ورودى هاى استانى 
و شــهرى در سراسر كشــور معضل پسماند 
حاشيه راه ها وجود دارد، افزود: استان همدان 
بسيار بادخيز است و باد پسماندهاى پالستيكى 
و سبك را به آسانى جابه جا مى كند و برخى از 
اين پسماندها بر اثر جابه جا شدن به وسيله باد 
به گون ها گير كرده و جمع آورى آنها ســخت 

مى شود.
عربى با بيان اينكه پســماندهاى پالستيكى و 
نخاله هاى ساختمانى در حاشيه راه ها مشاهده 
مى شوند، خاطرنشــان كرد: متأسفانه در تمام 
شهرستان هاى اســتان همدان حريم شهرى به 
درستى اعمال نشــده و شهردارى ها در زمينه 

پســماند تنها محدوده داخل شهر را مديريت 
مى كنند.

وى با تأكيد بر اينكه پســماندها بايد مطابق با 
محدوده داخل و خارج شــهر مديريت شوند، 
افــزود: بخشــدارى بايد حريم خارج شــهر 
را مديريــت كند همچنين اعتبــار الزم براى 
جمع آورى و دفن پسماند حاشيه راه ها بايد در 

اختيار بخشدارى ها قرار گيرد.
معاون محيط زيست انسانى اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان همدان با بيان اينكه حجم 
زيادى از پسماندهاى پالستيكى و نخاله هاى 
ساختمانى در حاشيه راه هاى مالير، همدان و 
بهار مشاهده مى شــود، گفت: حجم وسيع و 
وسعت زياد پسماند حاشيه راه ها با استفاده از 
پاكســازى نمادين حل نمى شود و بخش هاى 
متولى بايد هرچه سريع تر براى اجراى قانون 

در اين زمينه اقدام كنند.
عربى با بيــان اينكه عمده پســماند ناحيه 
شمال شهر همدان از محل دفن زباله نشأت 
مى گيرد، ادامه داد: پشــت كاميون هايى كه 
پســماند را بــه محل دفــن زبالــه منتقل 
مى كنند، پوشش ندارند و در هنگام حركت 
باد پسماندهاى موجود در پشت كاميون را 
جابه جا مى كند، بنابراين الزم اســت كه اين 
پسماند  پخش  از  جلوگيرى  براى  كاميون ها 

كنند. نصب  مناسبى  پوشش 

حجم وسيع پسماندهاى پالستيكى 
در حاشيه راه هاى مالير، همدان و بهار

فامنينفامنين
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ارائه خدمات تأمين اجتماعى به 61 بيمار 
مبتال به كرونا در همدان

 مدير درمان تأمين اجتماعى استان از ارائه خدمات درمانى به 61 بيمار 
مبتال به كرونا در همدان خبر داد. 

عليرضا صفرى در گفت وگو با فارس با اشــاره به پيگيرى مستمر براى 
تهيه وســايل حفاظت فردى سهميه اى گفت: 47 تخت بسترى شامل 9 
تخت ايزوله در بيمارســتان هاى تابعه به منظور سرويس دهى به بيماران 

حاد تنفسى اختصاص يافت. 
وى با بيــان اينكه پايگاه ويــژه ترياژ براى مراجعان بــه درمانگاه هاى 
بيمارســتانى به منظور سنجش تب و اكســيژن خون شريانى ايجاد شد، 
افزود: تفكيك فضاى انتظار بيماران براى ســرويس دهى بهتر به بيماران 
حاد تنفســى و جلوگيــرى از ازدحام همزمان آنها با ســايران از جمله 

اقدامات بوده است. 
صفرى با اشــاره به تفكيك داروخانه ســرپايى بيماران تنفسى از ساير 
مراجعان در بيمارســتان آتيه خاطرنشــان كرد: به منظور پيشــگيرى از 
مراجعــات مكرر مراجعــان از جمله بيماران مبتال بــه بيمارى مزمن و 
داراى پرونده الكترونيك به صورت افزايش ســهيمه و تسريع در فرايند 

نسخه پيچى داروخانه هاى تابعه تدابير الزم انديشيده شد. 
وى از ارائه خدمت درمانى در بخش بسترى به 131 بيمار مشكوك و 61
بيمار مثبت قطعى مبتال به بيمارى كوويد 19 تاكنون خبر داد و افزود: با 
توجه به كاهش آمار بيماران مبتال به بيمارى كوويد 19 در بيمارستان هاى 
تابعه، نياز بيمه شــدگان و در راســتاى افزايش رضايتمنــدى بيماران 
برنامه ريــزى الزم براى انجام اعمال جراحى الكتيو طبق دســتورالعمل 

مربوطه صورت گرفته است. 

شناسايى 9028 واجد دريافت بيمه بيكارى 
در همدان

رفــاه  و  كار  تعــاون  مديــركل   
اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه 
تاكنــون 9 هزار و 28 نفر در ســطح 
اســتان مشــمول دريافــت بيكارى 
شناسايى شــده اند، گفت: به واجدين 
دريافت بيمه بيكارى از طريق پيامك 

اطالع رسانى خواهد شد. 
ســيد احمد توصيفيان در گفت وگو 
با فارس اظهار كرد: ســامانه اى تحت 

عنوان درخواســت بيمه بيكارى متاثر از شيوع بيمارى كرونا راه اندازى 
شده و افراد واجد شرايط در اين سامانه ثبت نام كرده اند. 

وى با اشــاره بــه اينكه طراحــى و راه انــدازى اين ســامانه به منظور 
مراجعه نكردن حضورى در شــرايط بحرانى فعلى صورت گرفته است، 
افزود: افرادى كه تصميم به ثبت نام در اين ســامانه را دارند بايد همزمان 
مشمول 3 قانون باشند يعنى قانون كار، بيمه بيكارى و در نهايت مشمول 
قانــون تأمين اجتماعى.  توصيفيان تصريح كرد: اين ســامانه در مراحل 
ابتدايى براى 10 رســته شــغلى كه متأثر از كرونا مستقيما بيكار شدند 
طراحى و درحال حاضر براى مشموالن دريافت بيمه بيكارى فعال است. 
وى بــا تأكيد بــر اينكه در مراكز اســتان ها و ادارات كار امكان دخل و 
تصرف در اين ســامانه وجود ندارد، خاطرنشــان كرد: درحال حاضر از 
طريق پيامك به مشموالنى كه در مرحله پايش واجد شرايط اعالم شدند، 

اطالع رسانى خواهد شد. 
مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان در ادامه با اشــاره به 
اينكه براى دريافت بيمه بيكارى پس از شناسايى واجدين شرايط مراحل 
زايد ادارى وجود ندارد، خاطرنشــان كرد: تاكنون ميزان اعتبارى كه در 
اين راســتا در نظر گرفته شــده تخصيص پيدا نكــرده و در حال انجام 
روند ادارى است و به محض تخصيص اعتبار بيمه بيكارى به مشموالن 
اعطا خواهد شد.  وى در پايان سخنانش گفت: افراد مشمول حتما بايد 
كارگرانى با بيمه اجبارى باشند، حقوق دريافت كنند و بيمه بيكارى در 

قرارداد بيمه اى اين افراد لحاظ شده باشد. 

شهيدمحمدرضا يونسى: 
سنگر دفاع از ميهن و اسالم را خالى نگذاريد

 شــهيدمحمدرضا يونســى در وصيت نامه خود آورده است: برادران 
سنگرها را خالى نگذاريد و هميشه دعاگوى امام باشيد. 

به گزارش فارس ، «شــهيد»؛ شاهد شــهود عرفانى شد و نقش هرچه 
خوبى را در چهارفصل گيتى نمايان كرد و چشــم ســتارگان آسمان را 
روشــن، ققنوس هشت جنت كه هفت آســمان را مجذوب خود كرده 
اســت، همان عاشــقى كه در وادى مقدس عاشــقى، پر پرواز گشود و 

فرشتگان را نوازشگر روح نابش كرد. 
مى خواهيم هر روز را با نامى و يادى از اين ســتاره ها، شب كنيم و كار 
را با تبرك و مدد از اين عارفان عاشق آغاز؛ باشد كه اداى دينى باشد بر 
آن همه رشادت، شــهامت، مجاهدت و شجاعت... «برگ سبزى، تحفه 

درويش»، «تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد». 
تبرك لحظاتمان با شهيدمحمدرضا يونسى:

بسمه تعالــى
با ســالم و صلوات به رسول اكرم و خاندان رسالتش و با سالم و درود 
بــر نايب بر حقش امام خمينى، من در اين وصيت نامه اعالم مى كنم كه 

با آگاهى به جبهه آمده ام. 
برادارنم اگر من به شــهادت رســيدم پس از شــهادتم سنگر مرا خالى 

نگذاريد و هميشه دعاگوى امام باشيد. 
پــدر و مادر عزيزم از شــما مى خواهم كه پس از شــهادت من خود را 
ناراحت نكنيد بلكه شــاد و مسرور باشيد و بايد افتخار كنيد پسرتان در 

راه اسالم و دفاع از ميهن به شهادت رسيده است. 
از همسرم مى خواهم دخترم را در راه قرآن و اسالم تربيت كند. 

در پايان از تمام اقوام و فاميل و دوســتان و آشنايان تقاضا دارم هر نوع 
گناهــى از بنده ديده و يا رنجش خاطرى پيدا كرده اند گذشــت كرده و 

بنده را حالل كنند. 
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دان تان  رس ا اری  ر

 روستاى سرســبز و زيباى «سياه دره» 
در 60 كيلومتــرى نهاوند، در بخش خزل 
واقع شــده و 24 خانوار دارد، اما بيكارى 
و فقر گريبان گر آنهاســت و بخت اهالى 
را همچون اسم روستا ســياه كرده است، 
البته نبايــد از ظرفيت گيــاه دارويى اين 
منطقه غافل شــد، موهبتــى از خالق يكتا 
به روســتاييان منطقه كه كافيست روى آن 

سرمايه گذارى شود. 
به گزارش فارس، همه عنوان «نقاشى خدا» 
را شــنيديم، اما ديدن نقاشى خدا و غرق 
شدن در عظمتش لذتى است وصف ناپذير، 
گويى لحظــه اى روح آدمى با روح خالق 
خود درآميخته مى شــود و به آسمان هفتم 

مى رسد. 
با نگاه اجمالى بــه دور و اطرافمان جلوه 
شــكوه و عظمت خدا نمايان اســت، اما 
برخــى تابلوهاى خدا آدمى را مســحور 
مى كنــد و گويــى فراش بــاد صبا فرش 
زمردى اش را با نخ هاى ابريشــم گسترانده 
و دايه ابر بهارى به اين فرزندش بيشــتر از 

ديگران توجه كرده است. 
انســان ها هم به نوعى خالق هستند؛ خالق 
ماشــين آالت پيشــرفته و پيچ و مهره هاى 
بى جان اما اگر مخلوقى جاندار و سرشــار 
از عشق آفريدى حساب است، «سياه دره» 
تابلويى اســت سراسر عشــق و زيبايى، 
هديــه اى از خالق يكتا به روســتاييان آن 
منطقه.  از مســير روستا چيزى نمى گويم 
از فــراز و فرود جاده هــم حرفى به ميان 
نمــى آورم، امــا به دره كه مى رســم چند 
دقيقه اى مات و مبهوت زيبايى همان نقاشى 
مى شوم و تمام تن و جانم چشم مى شود تا 

مبادا نقطه اى از قلم بيفتد. 
تابلــو كوچكى كمى جلوتر از روســتا با 
نوشــته هاى كم رنگ نشان مى دهد درست 
آمدم، بايد كمى سراشــيبى را طى كنم تا 
برسم به دل دره همانجا كه نور جريان دارد 

و حتى شبدرهايش از الله قرمز دشت هاى 
گلگون، زيبايى كم ندارد. 

در مسير سراشيبى آب جريان دارد و جوى 
باريــك و زالل در مســيرى پر پيچ و خم 
راهى يافتــه و آرام و با طمأنينه طى طريق 

مى كند. 
راه هاى داخل روســتا خاكى و در گوشه 
كنار آن پر از ســنگ و كلوخ است، بوى 
خوش زندگى مشــامم را پــر كرده همان 
بويى كه آدميان شــهرى سال هاست از آن 
محروم هستند و هر گوشــه و كنارى در 

جست وجوى آن. 
تپه ها و دره ها به رنگ ســبز روشن با عطر 
خوش بهار جلوه طبيعت ناب ســياه دره و 
تفرجگاهى بكر است براى كسب آرامش 
دور از هياهــوى دنياى امــروزى، صداى 
سهره  ها بدون جنجال ماشين هاى خشك و 

بى روح در گوش طنين انداز مى شود. 
 بخت سياه اهالى سياه دره

اما زيبايى اين روســتاى بكر شكم اهالى 
روســتا را پر نمى كند، روســتاى كوچك 
ســياه دره بيــن كوه هاى بلنــد و درختان 
چندهــزار ســاله احاطه شــده و چندان 
دامدارى و كشاورزى رونق ندارد، فضايى 
براى انجام امور كشــاورزى در دســترس 

اهالى روستا نيست. 
بيكارى گريبان گر آنهاست و بخت اهالى 
را همچون اسم روستا ســياه كرده است، 
با تعدادى درخت گــردو كه به هريك از 
خانواده هــا تعلق دارد و يا يك گوســفند 
و در بهترين حالت يك گوســاله ، زندگى 

مى گذرانند. 
اغلب جوانان روســتا بــراى يافتن كار به 
شــهرهاى بزرگ مهاجرت كرده و از خانه 
و كاشانه خود براى تكه نانى دور افتاده اند، 
هر چند به جز كارگرى هم شغلى در انتظار 

آنها نيست. 
توجه  روســتا  اهالى  خواســته  مهمترين 

مسئوالن به معاش و ايجاد مشاغل جانبى 
در حوزه كشاورزى است تا مردان و زنان 
روستا در كنار هم دســت به كار شوند و 

نانى درآورند. 
 ديوارهاى فروريخته سياه دره

امكانات روستا هم چنگى به دل نمى زند، 
اهالــى از نبــود فاضالب، آبخيــزدارى 
براى جلوگيرى از جارى شــدن نزوالت 
جوى به داخل روســتا، اينترنت ضعيف و 
ســاختمان هاى قديمى و مخروبه ناراضى 

هستند. 
يكى در ميــان ديوار خانه هــاى كاهگلى 
و ســنگى روســتا به دليل هجوم آب هاى 
سطحى فروريخته و از داخل كوچه حياط 
يا حتى داخل خانه هايشان مشخص است. 
خانه اهالى از سراشيبى تا وسط دره ساخته 
شــده و از دور نمايى همچون روستاهاى 
پلكانى يا طبقاتى دارد، اما متأسفانه به دليل 
وضعيت جغرافيايى سياه دره، خانه ها و يا 
اصطبل حيوانات از سرازير شدن نزوالت 

جوى در امان نيست. 
اهالى روســتا دلواپس بــارش باران هاى 
فصلى هســتند، به ويژه در بهار كه هر آن 
ممكن اســت ســازه هاى نه چندان محكم 
منازل آنها را خراب كند و مخروبه اى بيش 

باقى نگذارد. 
 حياطى به وسعت دشت

آن طرف جاده درســت مقابل روستا يك 
مدرسه در ميان دشت ساخته شده و چند 
دانش آموز و يك معلم بيشتر ندارد، حياط 

مدرســه هم انگار همان دشت روبه رويى 
اســت و بچه هاى ســياه دره براى اجابت 
قضاى حاجت در ساعت مدرسه به خانه 

برمى گردند. 
از تحصيالت متوسطه هم در روستا خبرى 
نيســت و دانش آموزان بايد به فيروزان يا 
فارســبان بروند و ادامه تحصيل دهند البته 
شرايط مالى اهالى روستا در حدى نيست 
كــه نوجوانان توان ادامه تحصيل داشــته 

باشند. 
روســتاى سرسبز و زيبا ســياه دره در 60
كيلومترى نهاوند، درســت پس از سراب 
كنگاور واقع شده و امروز 24 خانوار دارد 
هر چند تا يكى دو سال پيش تعداد خانوار 
سياه دره به 7 خانواده هم رسيده بود و همه 
اهالى روستا مهاجرت كرده بودند، اما حاال 
تعدادى از آنها برگشته و تقريبا 110 نفر در 

سياه دره زندگى مى كنند. 
 روستايى به قدمت تاريخ

برخى اهالى معتقدند سياه دره از روستاهاى 
زمان اشكانيان است و در گذشته هاى دور 
سياحتگاه بزرگان بوده است، از طرفى يكى 
از جوانان روســتا هم مى گويد: نام اصلى 
روســتا «ســهره»، نام يك پرنده  است اما 

بعدها اين روستا را «سياه دره» ناميدند. 
روســتا بين كوه هاى بلند و درختان هزار 
ساله گردو و چندهزار ساله بلوط محصور 
شده و زبان اهالى لك است، زبان لك يكى 
از زبان هاى بســيار قديمى است و تقريبًا 
منظوم و مملو از اشــعار، ضرب المثل ها، 

افسانه ها و بســيارى از كلمات و جمالت 
اين زبان داراى اوزان عروضى است. 

در زمان هاى بسيار دور يكى از گردنه هاى 
اطراف ســياه دره شــاهراه تــردد تجار از 
لرستان به سوى نهاوند بوده همچنين يك 
قلعه نظامى و يك آتشكده بر فراز سلطان 
كوه است از آنجا گردنه اسدآباد تا پس از 

خرم آباد ديده مى شود. 
قســمتى از فراز و فرودهاى ســياه دره يا 
همان منطقه گذرگاه درخت بلوط تنومند با 
قدمت كه از قسمت انتهايى شكافته شده و 
براى اهالى مقدس است خودنمايى مى كند، 
اغلب روســتاييان بــراى گرفتن حاجت 
پارچه هاى ســبز نذر كهنــه درخت بلوط 
مى كنند و دخيل مى بندند و براى برآورده 

شدن آرزوهاى خود انتظار مى كشند. 
 تپيدن نبض زندگى در سياه دره

هرچه بيشتر در روستا وقت مى گذرانم به 
پارادوكس عجيبى مى رســم از سويى اين 
همــه زيبايى كه فقط از قــدرت اليتناهى 
خالق يكتا برمى آيد، از ســوى ديگر فقر و 

تنگدستى كه دامن اهالى را گرفته است. 
اما «فرزاد» نبض زندگى در سياه دره را وادار 
به تپيــدن مى كند، اين جوان خوش ذوق با 
اســتفاده از گياهــان دارويى خــودرو در 
كوه هاى روســتا كارگاه كوچك خانگى به 

راه انداخته و عرقيات ناب توليد مى كند. 
گياهانى چون بومادران، نعنا كوهى، پونه، 
گل نســترن، خارمريم، آويشن و كاسنى 
و انواع ديگر گياهــان دارويى در كوه هاى 

روســتا در حجم باال يافت مى شــود كه 
همگى خودرو هستند. 

فرزاد مدتى در تهران كار و زندگى مى كرد، 
اما سختى زندگى و نبود كار سبب مى شود 
دوباره به روســتا برگردد و از نعمت هاى 
خدادادى اين منطقه بهره گرفته تا درآمدى 

كسب كند. 
وى 4 دســتگاه عرق گيرى و يك دستگاه 
اســانس گيرى خريدارى كرده و در گوشه 
حيــاط منزل كوچكش عرقيــات دارويى 
آماده و رزق حالل كسب مى كند، هرچند 
ســخت گيرى هاى  و  ادارى  بروكراســى 
متداول براى كســب مجوز توليد عرقيات 

دارويى گريبانش را گرفته است. 
 فرزاد با وجود تمام نااميدى كه سراســر 
اين خطه را فراگرفته بذر اميد پاشيده و به 
آينده و روزهايى كه همه اهالى با استفاده از 
منابع خدادادى روستا فقر و تنگدستى را از 

سياه دره دور كنند، مى انديشد. 
با حل مشكالت روستا و ريشه كنى بيكارى 
شــايد همان نام «ســهره» همه گير شود و 

«سياه دره» به خاطره ها بپيوندد. 
ناگفته نماند 90 درصد گياهان موجود در 
روستا گياهان دارويى با كيفيت باالست و 
قابليت راه انــدازى چند كارگاه عرق گيرى 
وجود دارد، تنها ســرمايه محدود در قالب 
تســهيالت كم بهره كشــاورزى مى تواند 

زندگى اهالى اين دره زيبا را تكان دهد. 
اتفاقى كه هم همت مســئوالن را مى طلبد 

هم اهالى روستا را. 

دردى كه به جان «سياه دره» افتاده است

««سياه درهسياه دره»» در انتظار  در انتظار ««روزهاى سفيدروزهاى سفيد»»

سنت هاى رمضانه 
«هگمتانه»،
 از «كلوخ اندازان» 
تا «كيسه بركت»
 ماه ميهمانى خدا در خطه الوند آداب و رســوم زيبايى 
دارد؛ نوعروس ها را «اميــدوارى» مى كنند و رمضان كه به 
ايستگاه بيست و هفتم رسيد؛ داخل مسجد، «كيسه بركت» 
مى دوزند و پول هايشان را داخل آن مى ريزند تا روزى شان 

زيادتر شود. 
همدان، ماه ميهمانى خدا از راه رســيده و چتر رحمتش را 
روى سر شهر وا كرده است. حاال همه جا بوى «ربّنا» مى آيد؛ 

بوى خوش مناجات و راز و نياز. 
رمضــان، ماه محبوب خدا همه را بــه ميهمانى پر بركتش 
دعوت كــرده و همه كارت اختصاصى گرفته اند تا خود را 

به بلنداى ملكوت پيوند زنند. 
به گزارش فــارس، ماه مبارك رمضــان از ديرباز در ايران 
اســالمى با ســنت هاى زيبايى همراه بوده؛ سنت هايى كه 
اگرچه امــروزه رنگ باخته، اما هنــوز در برخى مناطق و 

روستاها اجرا مى شود. 
كلوخ انــدازان، دوخت كيســه بركت، پخــت آش و تهيه 
انگشت پيچ از مهم ترين سنت هايى است كه با وجود گذشت 
قرن ها هنوز برخى هايش در همدان، پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين رواج دارد. 
آن روزها كه تلويزيون و وسايل ارتباطى مانند امروز نبود؛ 
اهل خانه پس از صرف سحرى دور هم جمع شده و يكى 
كه سواد داشــت براى بقيه مناجات مى خواند. مؤذن ها به 
پشــت بام رفته و اذان مى گفتند. دل ها به هم نزديك بود و 

همسايه ها يكديگر را براى سحر بيدار مى كردند. 

«كباب سرداشى» مى پختند و سفره خود را براى اطعام فقرا 
پهن مى كردند؛ اين آئين را «كلوخ اندازان» مى گفتند و در روز 
آخر ماه شعبان اجرا مى كردند كه بهانه اى باشد براى آمرزش 

گناهان و دستگيرى از نيازمندان. 
 افطار كه مى شــد؛ خرده هاى نان را دور نمى ريختند؛ جمع 
مى كردند و نگه مى داشتند، زيرا معتقد بودند بايد خرده هاى 
نان 30 روز را در آبگوشت عيد قربان بريزند. مردم همدان 
باور داشتند هر كه چنين كند؛ خداوند متعال همه آرزوهاى 

او را برآورده مى سازد. 
نوعروس ها پاى ثابت افطارى ها بودند از «پاگشا» گرفته تا 
افطارانه بردن ها. آن ها كه عروس عقدكرده داشتند؛ طبقى از 
انواع خوراكى ها و شيرينى هاى ويژه ماه مبارك رمضان را به 
خانه پدر عروس مى فرستادند... گرده دوزرده، برنج، روغن 
حيوانى، يك عدد مرغ يا ماهى، انگشــت پيچ و حلوازرده. 
پدرى هم كه تازه دخترش را به خانه بخت فرســتاده بود؛ 
همين كار را مى كرد كه دخترش چشــم اميد داشــت و به 

اصطالح محلى بايد جلوى خانواده شوهر سرفراز مى شد. 
اين سنت برخالف ساير سنت ها هنوز هم در استان همدان 
رواج دارد و محال است فردى نوعروس داشته باشد و براى 
او افطارى نبرد. ســنتى كه در روستاها با قوت بيشتر اجرا 

مى شود تا مايه حرف و حديث نشود. 
ســفره افطار همدانى ها پر است از انواع غذاهاى خوشمزه، 
آش ، آبگوشــت، فرنى، ترحلوا، تاس كباب، شامى كباب، 
سرداشى، بورانى و شيربرنج. كماج، انگشت پيچ و حلوازرده 
هم جاى خود را دارد كه ســوغات همدان است و شيرينى 
رمضان. «گرده» زينت بخش ديگر ســفره افطار است و در 

انواع مختلف پخته مى شود. 
گرده ها شــكل هاى متعددى دارد و طعم  هريك با ديگرى 
فرق مى كند؛ برخى شــيرين و برخى كمى ترشــى دارند؛ 
رويشان را پر كرده اند از انواع ادويه ها: زيره، خرفه و كنجد. 
بچه ها حال و هواى خود را دارند؛ سحرى خورده و نخورده 
روزه مى گيرند؛ كله گنجشــكى يا كالغى. همدانى ها به آن 
«قالغى» مى گويند؛ ظهر افطار مى كنند و چيزى نمى خورند 
تا مغرب شود؛ براى بچه هاى زير سن شرعى، روزه گرفتن 
كمى تخفيف دارد.  بزرگترها با دادن پول بچه ها را تشويق 
كرده و به اصطالح «روزه شان را مى خرند»؛ روزه دارى براى 
كودكان شادى بسيارى دارد. رمضان كه به ايستگاه بيست و 
هفتم مى رسد براى خودشان رزق و روزى مى جويند؛ زن ها 
بين نماز ظهر و عصر داخل مسجد، كوك مى زنند به پارچه 

و «كيسه بركت» مى دوزند. 
برخى چند تا دوخته و براى خانواده مى برند؛ پول هايشــان 
را هر ســال داخل اين كيسه نگه مى دارند؛ اعتقاد دارند كه 
اين كار خوش يمن است و خداوند مهربان به آن ها دارايى 

زيادى عطا  مى فرمايد. 
خريد آجيل بــه اصطالح «مشكل گشــا» و توزيع در بين 
نمازگزاران هم در روز بيست و هفتم ماه مبارك در بين زنان 
همدانى رواج دارد و هدفشان برآورده شدن حاجت است. 
مهيا شــدن همدانى ها براى ماه رمضان هم قصه خودش را 
دارد، پيش از ماه مبارك، بزرگان روســتا به قم مى رفتند تا 
يك روحانى را براى برپايى نماز جماعت و برگزارى ساير 
اعمال اين ماه، ميهمان روستا كنند، اين طلبه در خانه كدخدا 
يا بزرگتر روســتا ساكن مى شد و تأمين زندگى طلبه نيز با 

آنها بود. 
متولى مســجد هم پيش از آغاز ماه راهى امامزاده يا مسجد 
روســتا مى شــد تا آنجا را گردگيرى و عطرافشــانى كند، 
پارچه نوشته هايى متناسب با ماه مبارك بر سردر مكان هاى 
مقدس نصب مى شد و همين مى شد تبليغى براى ورود ماه 
خدا به روســتا... بماند كه برخى يك روز زودتر به استقبال 

مى رفتند و آخرين روز ماه شعبان را روزه مى گرفتند. 
جارچى هــا در گذشــته هاى دور كــه خبــرى از تلفن و 
ســاعت نبود، دعوتگران ماه مبارك بودند و بســيار در نزد 
مردم پراهميت؛ «جارچى» نزديك ســحر از وســط روستا 
سحرخوانى مى كرد تا مبادا كسى خواب بماند و از خوردن 

سحرى محروم. 
البته در برخى نقاط كه سحرخوانى نمى شد مردم با صداى 
خروس براى سحر بيدار مى شدند و با سومين بانگ خروس 
سحرى مى خوردند.  و اما شــب هاى احيا؛ اين شب ها در 
گذشــته حال و هواى خاصى داشت، مردم بدون استثنا به 
مساجد و امامزاده ها مى رفتند و تا وقت سحر جوشن كبير 
مى خواندند و به دعا و مناجات مشــغول بودند، آنها ايمان 
قلبى داشتند كه شب قدر شــب استجابت دعاست و بايد 
بيدار ماند و درخواســت كرد.  مردم در روزهاى منتهى به 
شب هاى قدر كار كردن را حرام مى دانستند و سعى داشتند 
در اين چند روز به مناسبت شهادت اميرالمومنين(ع) فعاليتى 
نداشته باشند. در روز عيدفطر بزرگترها غسل روز عيد كرده 
و ضمن شــركت در نماز عيد، جشــن مى گرفتند و براى 

عروس نوبرانه عيد مى بردند. 
نوبرانه هم شامل شــيرينى ها و تنقالتى باشد كه بيشتر در 
خانه ها تهيه مى شــد و زنان در طول ســال نگهدارى كرده 

بودند به عالوه هديه اى كه براى عروس مى خريدند. 
در روز عيد فطر سعى مى كردند ناهار را غذاى سبك مانند 
آش بخورند چون معتقد بودنــد معده آنها پس از يك ماه 

روزه دارى هنوز مهياى پذيرش غذاى سنگين نيست. 
مهمترين اتفاق روز عيد فطر، پرداخت نذورات و فطريه بود 
به طورى كه اگر كسى حاجت روا مى شد اداى نذر مى كرد و 

مبلغ فطريه هم كه مشخص بود. 

هنوز زمان بازگشايى سينماها مشخص 
نيست

 زمان بازگشايى ســينماها هنوز مشخص نيست و زمان آن 
بايد از سوى شوراى صنفى اعالم شود. 

مدير امور ســينمايى مؤسسه بهمن سبز حوزه هنرى همدان در 
گفت وگو با فارس با بيان اينكه هنوز سينماها مجوز بازگشايى 

ندارند، اظهار كرد: اخبارى مبنى بر باز شدن سينماها وجود دارد، 
اما هنوز قطعى نشده است. 

سعيد شــرفى ادامه داد: براى بازگشايى سينماها شوراى صنفى 
بايد اعالم كند كه هنوز مصوبه اى به دســت ما نرســيده است 
هرچند در صورت بازگشــايى نيز تمهيدات الزم بايد انديشيده 

شود. 

وى تصريــح كرد: زمان هايــى چون 15 ارديبهشــت يا پنجم 
خردادماه از سوى شــوراى صنفى براى بازگشايى سينماها مد 

نظر قرار گرفته، اما هنوز به صورت قطعى مشخص نيست. 
شرفى يادآور شد: در صورت بازگشايى سينماها، فيلم هايى كه 
اكران نوروزى داشتند، اما به دليل كرونا موفق به اكران نشدند، 

اكران خواهند شد. 
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خبرگزارى هاخبرگزارى ها

 madestan@hamedanpayam.com

اتوبوس هاى جديد در راه همدان

افزايش نرخ 
كرايه اتوبوس

 مدير معاونت اتوبوسرانى سازمان شهردارى همدان 
از اضافه شدن اتوبوس هاى جديد به ناوگان شهر همدان 
خبر داد و گفت: امســال نرخ كرايه اتوبوس ها افزايش 

مى يابد. 
بابك اســدى در گفت وگو با فارس در همدان از اضافه 
شدن اتوبوس هاى جديد به ناوگان اتوبوسرانى همدان 
خبــر داد و اظهار كرد: طرح بزرگى براى اين منظور در 
نظر گرفته  شده كه اگر بودجه الزم محقق شود، اجرايى 

خواهيم كرد. 
وى بــا بيان اينكــه اضافه كــردن اتوبوس هاى جديد، 
نوســازى و بازســازى تعدادى از آنها در برنامه است، 
گفت: ســال گذشته تقريبا 10 دســتگاه اتوبوس جديد 
خريدارى و بيشــتر در مناطق كم برخوردار بهره بردارى 

شد. 
اســدى تأكيد كرد: امســال قصد داريم با اعتبار خوبى 
كه در نظر گرفته شده اتوبوس هاى بيشترى خريدارى، 

بازسازى و نوسازى كنيم. 
وى از افزايش نــرخ كرايه هاى اتوبوس در همدان خبر 
داد و گفت: امسال چند درصد كرايه اتوبوس ها افزايش 

مى يابد كه البته هزينه چندان  نيست و ناچيز است. 
اسدى در پاسخ به اينكه چه زمانى طرح افزايش كرايه ها 
اجرايى مى شــود؟ بيــان كرد: طرح مصوب شــده اما 

منتظريم ابالغ شود. 
وى عنــوان كرد: افزايش نرخ كرايه اتوبوس در شــهر 
همدان در شــوراى شهر مصوب شــده و قرار است از 

طريق فرماندارى ابالغ شود . 

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان



Y K
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احيا گرفتن در مساجدى كه پزشكان توصيه 
به بسته بودن شان دارند، جايز نيست

 پزشكان وقتى بگويند در مسجد جمع شدن مضر است؛ شب هاى 
احيا، احيا گرفتن جايز نيست، براى اين كه مضر بر جان مردم است و 

جان مردم مسلمان از همه چيز باالتر و از هر واجبى واجب تر است.
دبيركل مجمع محققان و مدرســان حــوزه علميه قم در گفت وگو با 
ايلنا، درباره بازگشــايى اماكن مذهبى، مســاجد و حرم هاى مطهر از 
روز 15 ارديبهشت ماه، گفت: اماكن مذهبى، متبركه و حرم هاى مطهر 
مراكز عبادت و خدمت به مردم هســتند امــا از خود فريضه عبادت 
باالتر كه نيستند.حسين موسوى تبريزى با بيان اينكه ما عبادتى نداريم، 
چه واجب و چه مســتحب كه به ضرر مردم باشد، عنوان كرد: اسالم 
مى گويد اگر در اعمال عبادى ضررى يا حرجى باشــد بايد دست از 
آن بكشــند. ما يك قانون كلى داريم كه در روايات هم آمده اســت 
كــه اگر در جايى يــك عمل عبادى يا واجب مضــر، غيرمتعارف و 
خارج از طاقت مردم باشــد اين واجب بايد ساقط شود.وى ادامه داد: 
درباره محرمات نيز همين طور است كه البته گاهى برخى آقايان يك 
چيزهايى مى گويند كه درست نيست. گاهى در يك مسأله تعارضى با 
حفظ جان انسان پيدا مى شود كه آنجا اصل حفظ جان مردم مى شود.

پرتاب ماهواره نور جزو حقوق ايران است
 پرتاب ماهواره نور جزو حقوق ايران اســت و به عنوان بخشى از 
راهبرد دفاعى كشور انجام شــد،  اين موضوع به گونه اى نيست كه به 

صدور قطعنامه عليه ايران در شوراى امنيت سازمان ملل منجر شود.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با 
ايسنا گفت: پرتاب ماهواره نور به عنوان بخشى از راهبرد دفاعى كشور 
و در قالب برنامه ششم توسعه و سياست هاى كلى ابالغى انجام شد كه 
قابل توجه است. پرتاب اين ماهواره جزو حقوق ايران بوده و اقدامى 
قابل دفاع به شمار مى آيد چون عرصه فضا جايى است كه اگر كشورها 
در اســتفاده از آن و برخوردارى اطالعاتى استفاده نكرده و تعلل كنند 
بايــد در آينده، اين تكنولوژى، فنــاورى، خدمات و بهره بردارى هاى 

ناشى از آن را از كشورهاى ديگر خريدارى كنند.
حشمت ا... فالحت پيشه افزود: از طرف ديگر بزرگ ترين تهديدها عليه 
ايران فضامحور است، تهديدهاى آمريكا از طريق برترى الكترونيكى 
انجام مى شــود. بنابراين قرار گرفتن ماهواره نظامى ايران جزو حقوق 
ايران بوده و قابل دفاع اســت.وى با اشاره به تالش آمريكا براى طرح 
اين موضوع در شــوراى امنيت گفت: به طور طبيعى امكان طرح اين 
موضوع در شوراى امنيت وجود دارد اما موضوع به گونه اى نيست كه 

به صدور قطعنامه عليه ايران منجر شود.

آزادى بيان در آمريكا يعنى مسدودسازى 
رسانه هاى ديگر كشورها

 سخنگوى شوراى نگهبان گفت: آزادى بيان در رژيم آمريكا يعنى 
مسدودسازى رسانه هاى ديگر كشورها.

به گزارش ايسنا، عباسعلى كدخدايى در صفحه شخصى خود در توئيتر 
نوشت:

آزادى بيــان در رژيم آمريكا يعنى مسدودســازى رســانه هاى ديگر 
كشــورها. عالوه بر ترور افراد و تــرور اقتصادى (تحريم ها) اينك به 
ترور رســانه اى نيز روى آورده و با مصادره دامنه رســانه هاى ايران 

كارنامه تروريستى خود را سنگين تر كرده است.

برخى در مجلس فقط البى  بازى مى كنند
 برخى نمايندگان از ابزارهاى نظارتى خود براى البى گرى با وزرا 
استفاده مى كنند كه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد تقويت شود 

و با آنان برخورد كند.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با مهر 
با بيان اينكه براى در رأس امور قرار گرفتن مجلس در وهله نخســت 
بايد قوانين مربوط به انتخابات اصالح شــود، گفت: بايد تحوالتى در 
اين زمينه اتفاق بيفتد تا نماينده اى كه انتخاب مى شــود، خود را وكيل 
مردم بداند و وابســته به جريان هاى سياسى خاص، افراد قدرتمند و 

ثروتمند نباشد.
محمداســماعيل سعيدى با اشاره به اينكه آئين نامه داخلى مجلس هم 
بايد اصالح شود، ادامه داد: در طول 10 دوره گذشته، آئين نامه داخلى 
مجلس بدون تغيير باقى مانده و مشكالتى را براى مجلس ايجاد كرده و 
بايد تحوالتى در نحوه تشكيل جلسات علنى مجلس و كميسيون هاى 
تخصصى و همچنين اختيارات هيأت رئيسه مجلس اتفاق بيفتد. وى 
با اشاره به اينكه معموالً پشت پرده بسيارى از استيضاح ها، سؤال ها و 
تحقيق و تفحص ها، مسائلى اســت كه بايد مشخص و با عامالن آن 
برخورد جدى شود، گفت: برخى نمايندگان با استفاده از اين بازارهاى 
نظارتى به دنبال البى گرى هاى خود با وزرا و دولتى ها هستند كه هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان بايد قوى تر عمل كرده و با اين افراد برخورد 

جدى كند.

آمريكا معافيت عراق براى خريد برق از 
ايران را تمديد كرد

 به نقل از يك مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمريكا، واشنگتن 
معافيــت عراق براى خريد برق از ايران را بــراى يك بازه زمانى 30 

روزه تمديد كرده است.
به گزارش ايسنا، اين مقام آمريكايى كه خواسته بود نامش فاش نشود، 
اعالم كرد كه اياالت متحده معافيت عراق از تحريم ها براى خريد برق 
از ايران را تمديد كرده است اما اين تمديد اين بار براى يك بازه زمانى 

كوتاه تر يعنى 30 روز انجام شده است.
وى ادامه داد، به محض آن كه «دولتى معتبر» در عراق تشــكيل شود، 

واشنگتن امكان تمديد مجدد اين معافيت را بررسى خواهد كرد.

كمك 23/5 ميليون دالر ژاپن به ايران 
براى مقابله با كرونا 

 بــا همراهى دولت ژاپن 23/5 ميليون دالر براى كمك به مقابله با 
كرونا از طريق 6 ســازمان بين المللى براى مردم ايران پيش بينى شده، 
حدود 30 بسته از كمك هاى اهدايى از ژاپن ارسال و برخى ديگر هم 

در راه است.
به گزارش فارس، ســفير ايران در توكيــو در پيامى ويدئويى گفت: 
همين طور سازمان هاى مردم نهاد، برخى ايرانيان عزيز و ايران دوستان 
ژاپنى كه ســال هاى متوالى است با ايران در تماس هستند و در سفره 
فرهنگ و ســنت هاى ايرانى حضور داشته و نمك گير روابط طوالنى 
اين ســال هاى بين 2 كشور و ملت هستند، احسان و نيكوكارى خود 
را براى مردم ايران به ســفارت ارسال كردند. مرتضى رحمانى موحد 
عنوان كرد: 2 روز گذشته تعداد حدود 30 بسته از وسايل اهدايى براى 
ايران ارسال شد و برخى ديگر هم در راه است كه اميدواريم در آينده 

نزديك مراحل آن كامل و جمع آورى كرده و براى ايران ارسال كنيم.
وى همچنين گفت: اين روزهاى دشــوار و سخت روزهايى است كه 
ايران و ايرانى به همبستگى، كنار هم بودن و همراه و حامى هم بودن 
بيش از پيش نيازمند است و ما به عنوان سفارت ايران در توكيو هميشه 
آماده بوده و خواهيم بود كه به عنوان يار و ياور هموطنان عزيز و حل 
مسائل و ارائه پيشنهادات و مشورت هايى كه براى عبور از اين بحران 

كرونا الزم است، در خدمت ايرانيان عزيز باشيم.

انتقاد روسيه از موضع آمريكا 
در قبال پرتاب ماهواره «نور»

 نماينده روســيه در وين موضع آمريكا در برابر پرتاب ماهواره نور از سوى 
ايران را استاندارد دوگانه و رياكارى خواند.

به گزارش ايســنا، ميخائيل اوليانوف درباره ادعاهــاى آمريكا راجع به پرتاب 
ماهواره نور از ســوى ايران در صفحه توئيترش نوشت: آمريكا ادعا مى كند كه 
پرتاب اخير ماهواره نظامى توســط ايران، نقض قطعنامه 2231 شوراى امنيت 
ســازمان ملل به شمار مى رود. اين تعبيرى اشتباه است. وى در ادامه نوشت: اما 
جنبه متفاوت و عجيبى وجود دارد و آن تالش آمريكا براى استناد به قطعنامه اى 
است كه به هر طريقى خودش موجب نقض آن مى شود. استانداردهاى دوگانه 
و رياكارى.ماهواره نور به عنوان نخستين ماهواره نظامى جمهورى اسالمى ايران 

با موفقيت پرتاب و در مدار 425 كيلومترى زمين قرار گرفت.

ظريف خطاب به دولت آمريكا: 
روياپردازى را متوقف كنيد

 وزير امور خارجه كشورمان به برخى اخبار حاكى از تالش وزير امور خارجه 
آمريكا براى ارائه طرحى حقوقى كه نشــان دهد آمريكا هنوز عضوى از توافق 

هسته اى است، واكنش نشان داد.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در پيامى توييترى نوشت: 2 سال پيش، مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا و رئيس او «توقف مشاركت آمريكا» در برجام را 
اعالم كردند و روياى اين را در سر مى پروراندند كه «فشار حداكثرى» آن ها ايران 
را به زانو در خواهد آورد. ظريف در ادامه نوشت: با توجه به شكست حقيرانه آن 

سياست، پمپئو اكنون مى خواهد عضوى از برجام باشد.
وى افزود: روياپردازى را متوقف كنيد. ملت ايران هميشــه درباره سرنوشــتش 

تصميم مى گيرد.

تحريم هاى آمريكا عليه ايران با حقوق بنيادين 
بشر در تعارض است

 رؤســاى جمهور ايران و اندونزى با اشاره به «روابط صميمانه، برادرانه و رو 
به گسترش 2 كشور» بر ضرورت توسعه، تقويت و تحكيم همه جانبه مناسبات 
و همكارى هاى تهران-جاكارتا در راستاى منافع 2 ملت تأكيد كردند.به گزارش 
ايسنا، حسن روحانى روز گذشته در گفت وگويى تلفنى با جوكو ويدودو با بيان 
اينكه امروز تحريم هاى آمريكا عليه ايران با حقوق بنيادين بشر در تعارض است، 
گفت: مخالفت هاى غيرقانونى در شــرايطى كه همه كشــورهاى جهان در حال 
مبارزه با كرونا هستند، مى تواند خطرناك باشد. «جوكو ويدودو» رئيس جمهور 
اندونزى نيز در اين تماس تلفنى، با ابراز خرسندى از موفقيت هاى ايران در مبارزه 
با كرونا، گفت: امروز كرونا شرايط سختى براى جهان ايجاد كرده و در اين شرايط 

كنونى همه كشورها به ويژه كشورهاى اسالمى بايد به هم كمك كنند.

آگهى دعوت از مجاورين 
ــى بخــش  ــالك 4495 اصل ــك ششــدانگ پ ــرف شاهســون مال ــم اش ــون خان چ
ــر درخواســت شــماره 305/ن/99 مــورخ 1399/2/8  يــك نهاونــد مى باشــد و  براب
تقاضــاى در قالــب صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از ايــن داره نموده انــد 
و برابــر نامــه شــماره 305/ن/99 مــورخ 1399/2/8 متقاضــى مدعــى مى باشــد كــه 
مجاوريــن را نمى شناســند و دسترســى بــه مالكيــن نــدارد، لــذا بــه اســتناد كــد 
914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن طــول اضــالع و مســاحت 
ــاد  ــى مف ــه اجراي ــاده 18 آيين نام ــن م ــت و همچني ــناد مالكي ــردن اس دار ك
اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجــاور پــالك فــوق الذكــر ابــالغ 
ــوع  ــاعت9:00در محــل وق ــورخ  1399/4/17 س ــنبه م ــه در روز سه ش ــردد ك مى گ
در نهاونــد      بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى مانــع از 
انجــام عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه نيــاز بــه آگهــى مجــدد باشــد 

ــف508) ــه درج مى گردد.(م ال ــن روزنام در همي
محمدعلى جليلوند 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

پروانه بهداشتى ساخت خيارشور حلب به شماره 52/11776 
محصول شركت آرياشور هگمتانه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 رئيس ديوان محاســبات در جلسه علنى 
سه شــنبه 26 فروردين، گزارش تفريغ بودجه 
97 را قرائــت و اعــالم كرد كه بر اســاس 
رســيدگى ها اشــخاصى حقيقــى و حقوقى 
هستند كه ارز 4 هزار و 200 تومانى را گرفته 
اما وارداتى نداشــته اند. در اين گزارش آمده 
اســت كه در سال 97 حدوداً 4/8 ميليارد دالر 
از دالرهــاى دولتى بدون واردات كاال در بين 
اشخاص حقيقى و حقوقى توزيع شده است. 

بررســى اقالم تأمين ارز بانك مركزى نشــان 
مى دهد كه در ســال 1397، معادل 2 ميليارد 
و 706 ميليون دالر ارز به نرخ دولتى 42 هزار 
ريالى به واردات كاال هاى غيراساســى از قبيل 
نخ دندان، عروسك، اسباب بازى، تشك، لوازم 
آشــپزخانه، لوازم بدنسازى، المپ، در قوطى، 
درپوش، غذاى ســگ و گربه، چوب بستنى، 
انواع خاك، پاك كننده و پارچه اختصاص يافته 

است. 
پس از انتشار اين گزارش، انتقادها و اختالفاتى 
ميان هيأت دولت و رئيس ديوان محاســبات 
صــورت گرفــت، رئيس جمهور نخســتين 
واكنش را نســبت به انتشــار اين گزارش از 
سوى رئيس ديوان محاسبات در مجلس نشان 
روحانى  حسن  حجت االسالم والمسلمين  داد. 
بــا انتقاد از عملكرد اين ديوان در نوع نظارت 
و انتشــار اين گزارش گفته بود كه نظارت ما 
بايد نظارت عام باشــد، نه اينكه همه نظارت 
را روى يك دســتگاه بگذاريم و ســايران را 

فراموش كنيم. 
رئيس ديوان محاســبات در واكنش به سخنان 
رئيــس جمهــور در بيانيه اى اعــالم كرد كه 
گزارش تفريغ بودجه 97 در 4 اســفند ســال 
گذشته به صورت خيلى محرمانه با جزئيات به 
رئيس جمهور محترم منعكس شــده بود، ولى 
به محض اطالع رسانى عمومى، ادعا كرد همه 

چيز صددرصد غلط است. 
عادل آذر در اين بيانيه مسئوالن بانك مركزى 
و سازمان برنامه و بودجه را متهم به تشويش 
اذهان عمومى كرد و گفت: تيتر خودســاخته 
و هدفمند «گم شدن دالرها» را جعل كردند، 
توپخانه رســانه اى دولتيان هــم همچنان در 
حال بمباران افكار عمومى است. در مجلس 
هيچ گونه اشــاره اى به «گم شــدن حتى يك 
دالر» نشده است، بلكه آنچه به صراحت آمده 
است، انجام ندادن تعهدات اشخاص حقيقى 
و حقوقى گيرنده ارز، در مجموع به مبلغ 4/8

ميليارد دالر مبنى بر وارادات كاال است. 
دفتر رئيس جمهور در پاســخ به اتهامات و 
واكنش آذر به سخنان رئيس جمهور بار ديگر 
گزارش تفريغ بودجه را ناقص و انتشــار آن 
را يك ســويه خواند و تأكيــد كرد: اين ادعا 
كه گزارش مذكور براى رئيس جمهور ارسال 
شده و ايشان هيچ واكنشــى هنگام دريافت 
گزارش نشان نداده اند، نادرست است. رئيس 
جمهــور به محــض رؤيت رونوشــت اين 
گزارش، بالفاصله دســتورات الزم را صادر 
كردند و خواســتار بررسى و گزارش شدند 

و پيگيرى ها جريان داشت. 
دفتــر رئيــس جمهور تأكيد كــرد كه بخش 
مربوط به تخلفات احراز شده هم به دستگاه 
قضايى معرفى شــده اســت و تعــدادى از 
متخلفان در بازداشت بوده و منتظر محاكمه و 
صدور حكم از سوى مراجع قضايى هستند. 
نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه در 
ادامه اين بيانه دفتر رئيس جمهور در توضيح 
چرايــى انتقاد به گزارش ديوان محاســبات 

تأكيــد كرد كه اشــكال اساســى اين نحوه 
گزارش، در اين خطاى راهبردى بوده اســت 
كه از يك اقدام اســتراتژيك در تأمين امنيت 
اقتصادى، امنيت غذايى و پايين نگهداشــتن 
قيمت كاالهاى اساســى، يــك تصور منفى 
بــراى نظام ايجاد كرده و به جاى آنكه معدود 
سوءاســتفاده كنندگان از اين سياست را مورد 
تخطئه قرار دهد، سياســت اصلى كشــور را 
براى تأمين ارزان كاالى اساســى مورد حمله 
قرار داده و كل سيستم ارزى و تجارى كشور 
را زير ســؤال بــرده و براى معانــدان نظام 

خوراك فراهم كرده است. 
پس از قرائــت تفريغ بودجه 97 در صحن 
علنــى مجلس، رئيــس ديوان محاســبات 
كشور گزارشــى درباره «تأمين ارز به نرخ 
دولتى 4 هزار و 200 تومانى براى واردات 
كاال هاى اساســى و غيراساســى در ســال 
97» كه بابــت آن بيش از 4 ميليارد و 820
ميليــون دالر بالتكليف مانــده و برخالف 
گذشــت بيش از يك ســال بــه واردات 
كاال منجر نشده اســت، به دفتر رئيس قوه 
ابراهيم  آيــت ا...  كه  كرده  ارســال  قضاييه 
رئيســى، رئيس قوه قضاييه پس از مشاهده 
تهران  دادســتانى  به  بالفاصه  گزارش،  اين 
دســتور داد موضوع به صورت ويژه در يك 

شود.  بررسى  اختصاصى  شعبه 
از ســوى ديگر ياســر رايگانى، ســخنگوى 
ســازمان تعزيرات درباره اين پرونده با ذكر 
اينكه ماده 10 و 11 قانون تعزيرات حكومتى 
تكليف اين پرونده ها و نحوه رسيدگى به آن 
را در اختيار سازمان تعزيرات حكومتى قرار 
مى دهد، اظهار كرد: با پيگيرى هاى مســتمر 
رئيس ســازمان، كميته اى در ســازمان شكل 
گرفته كه به صورت هفتگى روند رسيدگى به 

پرونده ها رصد مى شود. 
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، رئيس قوه 
قضاييه در جلسه روزگذشــته شوراى عالى 
قوه قضاييه گفت: هيچ گزارشــى تا امروز از 
ديوان محاسبات كه حاكى از ترديد يا اشتباه 
در گزارش تفريغ بودجه سال 97 باشد واصل 
نشــده، بلكه بر اتقان اين گــزارش نيز تأكيد 

شده است. 
رئيســى در ادامه خطاب به مقامات قضايى 
اظهار كرد: مقامات قضايى به پرونده تخلفات 
ارزى قاطعانــه و بــر خط عــدل و انصاف 
رســيدگى كنند و حاشيهسازىها و اظهارات 
نامناسب مانع رســيدگى به اين پروندهها و 

بازگشت اموال به بيتالمال نشود. 
وى با بيان اينكه نظارت و شــفافيت دو ركن 
اساسى در حكمرانى خوب است؛ تأكيد كرد: 
دستگاه ها بايد از نظارت استقبال كنند، چون 
مسأله بيت المال است، دستگاه هاى ادارى به 

روشن شدن موضوع كمك كنند. 
رئيسى بيان كرد: پرونده هاى متعدد ارزى در 
دادســراى تهران محرمانه نيست؛ بايد نتايج 

رسيدگى ها به اطالع مردم برسد. 
همچنين دادستان تهران گزارشى از رسيدگى 
بــه پرونده هــاى تخلفات ارزى در جلســه 

شوراى عالى قوه قضاييه ارائه كرد. 
در اين جلســه، على القاصى با ارائه گزارشى 
از نحوه رســيدگى به پرونده تخلفات ارزى 
بر مبناى گزارش ديوان محاسبات اظهار كرد: 
با مصوبه دولت از مجمــوع ارقامى كه براى 
واردات كاال به كشور تخصيص يافت، حدود 

23 ميليارد آن براى كاالهاى اساسى و ضرورى 
و معادل 8 ميليارد هم براى كاالهاى ديگر بوده 

است. 
وى افزود: بهدنبال اجراى اين مصوبه كه از نظر 
اقتصادى و سياستهاى پولى و ارزى ايراداتى 
داشــت، 16 مرداد 97 اصالحيهاى در جلسه 
شوراى عالى اقتصادى سران قوا به آن مطرح 
شد و اين شــورا مصوب كرد ارز تخصيص 

يافته صرفاً براى كاالهاى اساسى است. 
دادســتان تهــران ادامه داد: پــس از اين 
مصوبــه مقــرر شــد پرداخــت ارز براى 
و  شــود  متوقف  غيرضــرورى  كاالهــاى 
محاســبه  آزاد (نيمايى)  نرخ  به  ارز  مابقى 
و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شــود كه 
بر اساس محاســبات، باقى مانده ارز رقمى 
بالغ بــر 12 هزار ميليــارد تومان بوده كه 

شود.  برگردانده  بايد 

ماجراى تفريغ بودجه 97 به كجا رسيد؟
■ گزارشى از ديوان محاسبات مبنى بر ترديد يا اشتباه در گزارش تفريغ بودجه 97 واصل نشده است. 
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نيش و نوش

خبر

حمايت از زنان برخوردار از كسب وكارهاى خانگى 
در اولويت دولت است

ــه  ــى ك ــايى زنان ــواده، شناس ــان و خان ــور زن ــورى در ام ــس جمه ــاون رئي  مع
ــد  ــت دانســت و تأكي ــد را در اولويــت دول كســب وكارهاى خانگــى كوچــك دارن
كــرد كــه بايــد بــه آنهــا آمــوزش  و حمايــت الزم در حــوزه توليــد و فــروش داده 

شــود.
معصومــه ابتــكار در گفت وگو با ايرنــا، با تأكيد بــر اينكه براى دولــت توجه به 
كســب وكارهاى دچار آســيب اهميت دارد، اظهار كرد: با ابالغ آئين نامه اجرايى اين 
مصوبه، از اين پس همه محصوالت توليدى مشاغل خانگى به جز صنايع غذايى با برند 

استاندارد وارد بازار مى شوند. 

 آسيب هاى شيوع كرونا 
بر اشتغال مددجويان كميته امداد

 معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد از تغيير كاربرى طرح هاى اشتغال مددجويان 
در شــرايط ويروس كرونا به منظور حمايت از نظام بهداشــت و درمان كشور خبر داد 
و اعالم كرد: مددجويان اين نهاد با تغيير كاربرى تعدادى از طرح هاى اشــتغال خود، 
درحال حاضر روزانه حدود 700 هزار عدد ماسك بهداشتى توليد مى كنند كه اين رقم 
بيش از 10 درصد توليد ماســك كشور است.به گزارش ايسنا، حجت ا... عبدالملكى با 
بيان اينكه در سال 98 در مجموع حدود 430 هزار شغل در كشور ايجاد شدگفت: كميته 
امداد با راه اندازى 175 هزار و 900 فرصت شغلى براى مددجويان و نيازمندان، حدود 

41 درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص داد.

نكات مهم تغذيه ويژه «روزه اولى ها»
 متخصص تغذيه با تأكيد بر اينكه دريافت انرژى در سنين بلوغ بايد بيشتر از افراد 
عادى باشــد، گفت: مصرف خرما در ماه رمضان براى نوجوانان بسيار ضرورى است؛ 

ضمن اينكه اين افراد بايد شب ها پيش از خواب شير مصرف كنند.
ســيد مرتضى صفوى، در گفت وگو با فارس اظهار كرد: نوجوانان دختر و پسر كه در 
حال بلوغ هســتند، بايد در ماه مبارك رمضان به تغذيه خود بسيار اهميت دهند؛ زيرا 

دريافت انرژى در سنين بلوغ بايد بيشتر از افراد عادى باشد.
وى با تأكيد بر اينكه مصرف خرما و دســرهاى شيرين براى نوجوانان بسيار ضرورى 
اســت، بيان كرد: براى اينكــه نوجوانان از تمركز فكرى الزم برخوردار باشــند، بايد 

به صورت متعادل از تمام 5 گروه غذايى استفاده كنند.

ابرار: رئيس جمهور: بايد خودمان را با كرونا سازگار كنيم
 دكتر جان معلومه كرونا اسرارشو بهت گفته!!

ايرنا : مدعيان تصاحب صندلى الريجانى
 يه صف ديگه به صف هاى ايران اضافه شد!!

اعتماد: سونامى چك برگشتى در بازار 
 بدون شرح!!

تجارت: تابستان امسال وقت خداحافظى با پرايد 
 شروع جهش توليد داخلى با پرايد استارت مى خورد!!

شــهروند: رئيس جمهور: اگر بيمارى اوج بگيرد محدوديت ها را احيا 
مى كنيم 

 به نفعتونه با كرونا مذاكره كنيد!!
همدان پيــام: با رويكرد مردم به بورس حباب برخى بحران ها به زودى 

مى تركد
 مراقب كف هايى كه از حباب درمياد باشيد نره تو چشمتون!!

قدس: بازى روان شناس نماها با روان مردم 
 اين ويروس مبتكر چه بازى ها كه نكرد!!
همدان پيام: ويروسى كه هيجان را به حاشيه برد

 نــه ديگــه پــس از وام يــك ميليونــى تصميمــات ديگــه اى 
گرفتــه !!

كسب و كار: رشد فاصله تورمى دهك ها 
 فاصله سازى از اهداف مهم كرونا است!!

آفتاب اقتصادى: مسكن ملى به آخر خط رسيد 
  فعال كه ريل هاش ويروسى شده!!

همدان پيام: ناوگان حمل ونقل شهرى در جست وجوى سرمايه گذار
 سرمايه گذار باماسك يا بى ماسك؟؟

شرق: روحانى: پرداخت بيشتر وام معيشتى عواقب نقدينگى دارد 
 نقدينگى مهمتر از مردم !!

جام جم: فرماندار نيويورك: كرونا از اروپا وارد شده نه چين 
  اگه اينطور باشه كه جنسش خوبه!!

 همدان پيام: خسارت طوفان هاى همدان به مبلمان شهرى 
  اين هم عيدى هوهو خان به شهردارى!!

چقدر لوازم آرايشى در ايران مصرف 
مى شود؟

 عضو هيــأت مديره انجمن واردكنندگان محصوالت آرايشــى و 
بهداشــتى كل حجم مصرف محصوالت آرايشى و بهداشتى در ايران 
را ســاالنه 4 ميليارد دالر عنوان كرد و گفت كه با وجود كاهش مبلغ 
واردات، مشــاهدات ميدانى از بازار نشــان مى دهد كه حجم كاالى 

خارجى در بازار تغييرى نداشته است.
موســى احمدزاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در سال 1396

حدود 400 ميليون يورو محصوالت آرايشــى و بهداشــتى به كشور 
وارد شد، اما در سال 1397 افزايش نرخ ارز سبب كاهش واردات اين 

محصوالت به 112 ميليون يورو شد.
وى با اشــاره به ممنوعيت واردات بيــش از 80 درصد كاالهاى اين 
بخش در سال گذشته، گفت كه رقم دقيق واردات محصوالت آرايشى 
و بهداشــتى در سال گذشته هنوز مشخص نيســت، اما احتماال رقم 
ناچيزى بوده، اين در حالى اســت كه در سطح عرضه اثرى از كاهش 

محصوالت خارجى نيست.
احمــدزاده با بيان اينكــه آمارهاى جهانى حاكــى از ميزان باالى 
واردات و مصرف محصوالت آرايشــى و بهداشــتى در خاورميانه 
اســت، تصريح كــرد: كل حجم واردات قانونــى، قاچاق و توليد 
محصوالت آرايشــى، يعنى كل مصرف ايــن محصوالت در ايران 
ســاالنه معادل 4 ميليارد دالر اســت و ايران دومين مصرف كننده 
محصوالت آرايشى در خاورميانه و در برخى محصوالت نخستين 

مصرف كننده است.
وى در ادامــه از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت 
بهداشــت درخواســت كرد كه در بخشــنامه محدوديــت واردات 
محصوالت آرايشــى و بهداشتى بازنگرى شــود، زيرا اين ممنوعيت 

سبب افزايش كاالى قاچاق در سطح بازار شده است.
از ارديبهشت ماه سال گذشته واردات بيش از 80 درصد لوازم آرايشى 
و بهداشــتى به جز عطريات، متوقف شد و در پى آن دست اندركاران 
واردات اين محصوالت نسبت به افزايش قاچاق لوازم آرايشى هشدار 
دادند؛ زيرا به گفته آن ها توليد لوازم آرايشى در كشور پاسخگوى نياز 
نيست و ممنوعيت واردات اين محصوالت سبب افزايش كاالى تقلبى 

و قاچاق در بازار شده است.

جزئيات بسته هاى بهداشتى سازمان 
سنجش براى كنكورى هاى 99

 سخنگوى ســازمان سنجش آموزش كشــور از پيشنهادهاى اين 
سازمان براى درنظرگرفتن بسته هاى بهداشتى به داوطلبان كنكورهاى 

99 خبر داد.
فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: ســازمان سنجش 
آموزش كشور تمهيداتى براى ارائه بســته هاى بهداشتى به داوطلبان 

و دست اندركاران در روزهاى برگزارى كنكور در نظر گرفته است.
وى يادآور شد: درخواست سازمان سنجش شامل دستكش، ماسك و 

ژل ضدعفونى كننده است.
زرين آميزى ادامه داد: در مقايسه با سال گذشته، فاصله گذارى ها ميان 
داوطلبان افزايش مى يابد؛ براى اين منظور ســازمان سنجش پيشنهاد 
فاصله 1/6 مترى بين هر صندلى را ارائه داده و اين امر نيازمند افزايش 

حوزه هاى برگزارى كنكور است.

عطا شعبانى راد »
 نخســتين انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در راستاى مشاركت عموم 
مردم در تعيين سرنوشــت خويش، هفتم 

اسفندماه سال 1377 برگزار شد.
بنابر اصل يكصدم قانون اساســى شوراى 
ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان نهادى 
برنامه هاى  ســريع  پيشبرد  هدفگذارى  با 
اجتماعى ، اقتصادى ، عمرانى ، بهداشــتى ، 
فرهنگى ، آموزشى و ساير امور رفاهى از 
طريق همكارى مردم ايجاد شده، با توجه 
به مقتضيات محلى ، اداره امور هر روستا، 
بخش ، شهر، شهرستان يا استان را مدنظر 
قرار داده و اعضاى آن را مردم همان محل 

انتخاب مى كنند.
از اين منظر شــوراهاى شــهر شــبيه به 
مجالــس قانونگذارى محلى هســتند اما 
برخالف تصــور عموم كــه اصلى ترين 
وظايف شوراها را انتخاب شهردار و دهيار 
و تصويب بودجــه و نظارت بر عملكرد 
شــهردارى ها مى دانند، اين نهاد در واقع 
تسهيل گر توسعه از طريق جلب مشاركت 

عموم است.
اگرچه بر اســاس مفاد قانون شهردارى ها 
و نيز قانون تشــكيالت شــوراى اسالمى 
كشورى، اين نهاد يك مرجع تصميم گيرى 
و نظارتى محســوب شده و در اين مورد 
داراى اختيارات وســيع است اما يكى از 
مشكالتى كه در بحث شوراها وجود دارد 
اين است كه شوراها درخصوص نهادهاى 
خدماتى ديگر مانند شركت هاى آب، برق، 
فاضــالب و ... اعمال نظارتــى ندارند و 
ايجاد هماهنگــى و مديريت يكپارچه يا 
حتى واحد شهرى از مطالبات شوراها در 

ادوار مختلف بوده است.
قرائتى از حيطه وظايف و عملكرد شوراها 
وجود دارد كه اين مجموعه را «شــوراى 
شــهر» و نه صرفا «شوراى شــهردارى» 
دانسته و خواستار دخالت و نظارت شورا 
در تمام شئون مرتبط با زندگى شهرنشينى 
اســت اما در عمل گاهى ديده شــده كه 
شورا  بر  مختلف  شــهرهاى  شــهردارى  
سيطره پيدا كرده و در روند تصميم گيرى 

آن اعمال نفوذ مى كنند.
بــا اين وصف، حركت نهاد شــورا را در 
همدان مى تــوان رو به جلــو تلقى كرد، 
در ادوار مختلف شــاخص تحصيالت و 
تجربه كارى شوراى شهر همدان روندى 
صعودى داشته و حاشــيه هاى سياسى و 
رفتارهاى خــارج از چارچوب وظايف و 

قوانين به حداقل رسيده است.
در شــهر همدان همــواره تعــدادى از 
شــوراى  همچنين  و  مجلس  برگزيدگان 
شــهر بر مبناى پايگاه رأى طيف موسوم 
به ارزشــى انتخاب مى شوند اما به سبب 
جو حاكم بر فضاى انتخاباتى كشــور در 
دوره اخيــر تعــدادى از اعضــا از پايگاه 
رأى موســوم به اصالح طلب و اعتدالى و 
همچنين مســتقل ها بودند و همين مسأله 
يكدستى نسبى شــوراى همدان با بافت 
ســنتى قدرت را دچار اعوجــاج كرد و 
تنش هايى را به وجــود آورد كه قضاوت 
درباره مثبت يا منفى بودن آن مجالى فراخ 

مى طلبد اما حداقل در يك مورد پيرامون 
مرخصى يكى از اعضا و جايگزينى عضو 
على البدل حاشيه هاى زيادى به وجود آمد 

كه وقت شورا را گرفت.
 صبغه كارشناسى شوراى همدان 

قابل قبول است
شوراى پنجم شهر از افرادى با تحصيالت 
شهرســازى، معمــارى، رياضى محض، 
ادبيات، مهندسى برق، تربيت بدنى، عمران 
و گرايش هاى مختلف مديريت تشــكيل 
شده و با توجه به بهره گيرى از مشاوران و 
كارشناسان در حوزه هاى مختلف مى توان 
گفت كه شاخص كارشناسى شورا باالست 
و حتى رشته هاى غيرمرتبط با امور شهرى 
نيــز منتخب مــردم بــوده در زمينه هاى 
فرهنگى، گردشــگرى، محيط زيســت و 
تعامالت بين بخشــى مفيد به فايده تلقى 

مى شوند.
با اين وصف، اتصال شورا با مجموعه هاى 
و  دارد  كار  جــاى  همچنــان  علمــى 
تالش هايى كه از ناحيه كميسيون مطالعات 
براى اصالح اين آســيب در پيش گرفته 
شــده نقطه شروعى براى رفع اين مشكل 

بوده است.
با اندكى اغماض مى توان گفت كه شوراى 
شــهر همدان در راســتاى علمى ســازى 
اجراى  و  شــهرى  سياســت گذارى هاى 
پروژه هــا، رويــه علمى را توســط مركز 

مطالعات شورا نهادينه كرده است.
حل مشــكالت مناطق و توانمندســازى 
حاشــيه هاى شــهر از جملــه مــواردى 
بــوده كه در ايــن دوره مدنظر شــوراى 
شــهر همدان قــرار گرفتــه و در حوزه 
و  فرهنگــى  زيرســاخت هاى  ســاخت 
ورزشــى اقدامات درخورى انجام شــده 
امــا ناهماهنگى هايى در حــوزه انتخاب 
شــهرداران مناطق و تفويــض اختيارات 
وجود داشــته كــه گاه اصطــكاك بين 
شهردارى و شــورا را رقم زده و سرعت 

اين قبيل برنامه ها را كم كرده است.
 تحقق درآمدهاى پايدار شهرى 

در هزارتوى قوانين
بهره مندى از كمك هاى دولتى و درآمدهاى 
پايدار بــراى تجهيز سيســتم حمل ونقل 
عمومى و تســريع خدمات، يكى از موانع 
فــرا روى شــوراى پنجم شــهر همدان 
بوده اســت، با اين وصف اما امكانات و 
زيرمجموعه هاى درآمدزايى هم در حوزه 
شــهرى وجود دارند كه شهردارى متولى 
آنها يا حداقل ســهامدار در آنهاست و در 
مقاطع مختلف سودآورى اين مجموعه ها 

دچار فراز و فرودهايى بوده است.
اتــكاى شــهردارى بــه درآمدهايــى از 
قبيل تراكم فروشــى يا صــدور پروانه و 
مجوزها همواره توســط منتقدان به عنوان 
شهرفروشى مورد نقد واقع شده اما قوانين 
باالدستى همچنان دســت شهردارى ها را 
براى بهره مندى از درآمدهاى متنوع تر بسته 
و در اين حوزه پيشنهاداتى از قبيل تشكيل 
سازمان ها يا شركت هاى سرمايه گذارى و 
فعاليت اقتصادى منطبق با چارچوب هاى 
بازرگانــى گاهى به عنوان يك پيشــنهاد 

مطمح نظر بوده است.

توســعه  در  شــورا  كمــك   
زيرساخت هاى گردشگرى

در اين حوزه شــورا و شهردارى همدان 
اقدامــات وســيعى را بــراى حمايت از 
سرمايه گذاران در ساخت زيرساخت هاى 
گردشگرى انجام داده اند كه انصافا چهره 
همدان را دگرگون كــرده و در بلندمدت 
مى تواند درآمدهاى قابــل قبولى را براى 

شهر به ارمغان بياورد.
ارتقاى تجهيزات ايمنى مطابق با عمر مفيد 
و استانداردهاى معتبر و به كارگيرى نيروى 
انسانى در حوزه آتش نشــانى و بازرسى 
ايمنى ســاختمان ها، در راستاى عملكرد 
قــوى و به هنــگام در حــوادث از جمله 
مواردى است كه در هرگونه توسعه شهرى 
بايد مدنظر قرار گيرد و به نظر مى رسد كه 
بهبود درآمدهاى شــهرى همدان مى تواند 

جايگاه اين شاخص مهم را ارتقا دهد.
انباشت بدهى و اختصاص بيشتر اعتبارات 
به موارد جارى به جاى عمرانى يكى ديگر 
از مشــكالت شــهردارى ها و شوراهاى 
همدان در ادوار مختلف بوده كه در دوره 
اخير تاكنون روندى كاهشى داشته و براى 
قضاوت دقيق تر بايد تا پايان عمر شــورا 

صبر كرد.
 هوشمندســازى در همدان كند 

پيش رفته است
در حــوزه فنــاورى اطالعات و شــهر 
الكترونيــك كار ُكند پيش رفته تا حدى 
كه گــذر از مرحله شــهر الكترونيك و 
رسيدن به شهر هوشــمند بسيار دور از 
دسترس مى نمايد؛ با اين وصف گام هاى 
قابل قبولى در اين حوزه ها برداشته شده 
كه جا دارد در شــرايط بحــران كرونا 
در  اقدامات  نخســتين  و  شــود  تسريع 
هوشمند  پاسخگويى  و  روزآورى  حوزه 
درگاه هاى خدماتى و سامانه هاى شهرى 

همدان باشد.
وضعيت نظارت و مديريت امور مالى در 
شــوراى همدان قابل قبــول بوده و كمتر 
مواردى از تخلفات يا فســادهاى مشــابه 
شــهرهاى ديگر ديده شــده است، با اين 
وصف ايجــاد خزانــه دارى كل پيش نياز 
مديريت يكپارچه است كه بر اين اساس 
سياست هاى مناطق شهردارى همگرا شود.

 توزيــع متــوازن بودجه مدنظر 
شورا بوده است

در دوره پنجم انحراف خاصى از كدهاى 
بودجه اى ساالنه توسط حسابرسان گزارش 
نشــده اســت، هرچند بودجه شهردارى 
همدان در چند سال اخير همواره انقباضى 
بوده و رشــد نسبتا ناچيزى در حوزه هاى 
عمرانى را تجربه كرده و كندى ســاخت 
مواردى از قبيــل پاركينگ هاى عمومى يا 
پروژه هــاى بزرگ از همين ناحيه اســت 
و از ايــن منظر پاره اى پيشــنهادات براى 
بهره مندى از اعتبارات دولتى كالنشــهرها 

مطرح شده است.
بهســازى رينگ ســوم و نقاط پيرامونى 
شــهر همدان و ورودى ها در چند ســال 

اخيــر ســرعت يافته و در هميــن زمينه 
اقداماتــى با هدف دســتيابى به اعتبارات 
بزرگتــر ملى، حتما بايد با لحاظ داشــتن 
موارد اجتماعى و مســائل جمعيتى باشد 
تا چنانكه همين روزها شــاهد آن هستيم، 
تراكم شهرنشينى و سيستم هاى حمل ونقل 
عمومى، رشد بيمارى و آلودگى در شهرى 
با شــاخصه هاى تاريخــى و فرهنگى را 
سبب ســاز نشــود، همدان را به اراك يا 

اهوازى ديگر بدل نكند.
 همدان مى تواند پايلوت شــهر 

انسان محور باشد
در راســتاى دستيابى به شهر انسان محور، 

همــدان هنوز بــا نقطه مطلــوب فاصله 
دارد، هرچنــد پروژه هاى آرامســازى و 
پياده راه ســازى در همدان سر و گردنى از 
كالنشهرهاى كشور جلوتر بوده و در جاى 
خود مشــكالتى هم ايجاد كــرده كه بايد 

بررسى و رفع شود.
سرمايه گذارى براى ساخت پاركينگ هاى 
عمومى و گذرهاى روى ســطح مكانيزه 
يك ضرورت اســت و كم بــودن تعداد 
پيمانــكاران تجارى و تبليغاتــى در اين 
زمينه گاهى به سبب پاره اى حساسيت هاى 
خارج از حوزه شهرى است كه ضرورت 
ايجاد تعامل با نهادهاى فرادســتى و يك 
كاســه كــردن سياســت ها در اين حوزه 

احساس مى شود.
در دوره پنجم توجه به مســائل سياسى و 
اختالفات جناحى به عملكرد شوراها در 
برخى شــهرها آسيب رســاند و در ارائه 
خدمات شــهرى مشــكالتى را به وجود 
آورد اما همــدان از اين نظر وضع خيلى 
بدى نداشته و جز پاره اى جدال هاى لفظى 
يا  تعطيلى  كناره گيرى،  شاهد  خوشبختانه 

دستگيرى اعضاى شورا نبوده ايم.
 شورا و شهردارى براى پساكرونا 

برنامه ريزى كنند
در مقطع پيش رو اتخاذ تدايبر الزم براى 
گذر از گردنه ركود محتمل بخش مسكن 
بودجه اى  سياســتگذاران  مدنظــر  بايد 
شــورا و شهردارى باشــد و از آنجا كه 
مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى 
شهر رويكرد خود را از كميته محورى به 
نشست ها، برنامه ها و سمينارهاى مرتبط 
با نيازهاى شهرى تغيير داده، جا دارد از 
نظرات نخبگان و فعاالن شهر همدان در 

اين زمينه استفاده شود.
اولويت بندى طرح هاى ســرمايه گذارى 
و انتخاب چند طــرح مهم و زودبازده 
شــهرى  اقتصاد  توســعه  راســتاى  در 
پايــدار، تعيين بــازه زمانــى و برنامه 
زمان بنــدى براى بــه نتيجه رســاندن 
طرح هاى منتخب و كم كردن ريســك 
ســرمايه گذاران ، حمايت قاطع و كامل 
اعضاى شــورا و مديريت شهرى براى 
تبديل ظرفيت ها و آغاز عمليات اجرايى 
سياســت هاى  تصويــب  همچنيــن  و 

تشويقى براى سرمايه گذاران در همدان 
در راســتاى رونــق اقتصــادى دوران 
پســاكرونا از مهم ترين مباحثى اســت 
كه بايد مورد توجــه ويژه قرار گيرد تا 
مجموعه مديريت شــهرى به سالمت از 
اين گذرگاه سخت تاريخى عبور كنند.

درصورت عبور از محدوديت هاى كرونا، 
پروژه فرهنگى آرامگاه بوعلى سينا، پياده راه 
امام (ره)، تپه هگمتانه و آرامگاه باباطاهر، 
سفر  جاذب  گردشگرى  پايلوت  مى تواند 
در شهر باشد كه بايد به سرعت فعال شده 
و از اين ناحيــه جايگزينى براى مضايق 

مالى ديگر ايجاد شود.
شيوع ويروس كرونا، اهميت تحقق شهر 
الكترونيــك را براى همگان بيش از پيش 
روشن ساخت، از ســوى ديگر با اضافه 
شــدن مفاهيمى چون قطع زنجيره انتقال 
و رعايت طــرح فاصله گذارى اجتماعى، 
برنامه ريزان و مديران در سطوح مختلف، 
چاره انديشــى بــراى كاهــش مراجعــه 
حضورى شهروندان به واحدهاى مختلف 
ادارى و خدماتــى و انجــام فعاليت هاى 
مختلــف به صــورت دوركارى را مدنظر 
قــرار دادند و اقدامات خوبــى در حوزه 
يارى رسانى به ستاد استانى مقابله با كرونا 
در حوزه هايى از قبيل ضدعفونى معابر و 
فاصله گذارى اجتماعى مدنظر قرار گرفت.
با اين وصــف در همين دوره، انتصاب 8
مدير شهرى و تخريب برخى بناهاى داراى 
ارزش ميراثى از جمله مواردى بوده كه با 
انتقاداتى مواجه شــده و از آن سو تحقق 
تعهد شهردارى در بحث آسفالت ريزى با 
تمركز بر مناطق محروم سياستى بوده كه 
بايد تا رفع گاليه هاى شهروندان مناطق و 

محالت استمرار يابد.
جاليزســازى و پياده روسازى و آرامسازى 
بنابر هدايت شــورا در كاهش تصادفات 
پياده نقش مؤثرى داشــته و همچنين الزم 
است سطح مشــاركت محالت از طريق 
شــوراهاى اجتماعى محالت يا خانه هاى 

محله ارتقا يابد.
تكميــل طرح هاى نيمه تمام بــا توجه به 
احتمــال بــروز موانع در تحقــق بودجه 
مدنظر شورا باشد و در راستاى فعال سازى 
ظرفيت هاى تجارى يك بار براى هميشــه 
برند شــهر همدان با طراحى لوگويى كه 
بر محصوالت شــهرى، اماكــن عمومى، 
فرودگاه ها و پايانه ها درج شــود، مدنظر 

قرار گيرد.
معمارى، فضا، مبلمان و المان هاى شهرى، 
تأثير نورپردازى و استفاده از رنگ در سطح 
شهر از مهم ترين فاكتورهاى تأثيرگذار در 
ايجاد حس تعلق است و كارهايى از قبيل 
آنچه در مناســبت هايى مانند نيمه شعبان 
انجام شد، بايد در ساير ايام سال استمرار 
يافته و برگزارى برنامه هايى براى ارتقاى 

نشاط شهرى تقويت شود.
طراحى و اجراى المان هــاى ماندگار در 
سطح شهر با توجه به ســابقه تاريخى و 
هويت اجتماعى شهر همدان، داراى ارزش 
و اهميت بسيار اســت كه انتظار مى رود 
طراحى و اجراى اين المان ها با همكارى 

هنرمندان و كارشناسان سرعت پيدا كند.

9ارديبهشت روز ملى شوراها است

آخرين سال شوراى شهر وكارهاى بر زمين مانده

و  بدهــى  انباشــت 
بيشــتر  اختصــاص 
به موارد جارى  اعتبارات 
از  يكى  عمرانى  جاى  به 
مشكالت شــهردارى ها 
و شــوراهاى همدان در 
كه  بوده  مختلــف  ادوار 
تاكنون  اخيــر  دوره  در 
روندى كاهشــى داشته 
دقيق تر  قضاوت  براى  و 
شورا  عمر  پايان  تا  بايد 

صبر كرد

ســالمت 
روح و روان جامعه 
در گــرو 
روانشناس ها

نيلوفر بهرمندنژاد »
 نهم ارديبهشت ماه مصادف با 28 آوريل، هرساله 
به عنوان روز روانشناس و مشاور در سرتاسر جهان، 
مراســم هايى در راســتاى معرفى هرچه بهتر اين 

شاخه از علم برگزار مى شود.
روانشــناس، يعنى كســى كه روان را مى شناسد، 
تجزيه و تحليــل مى كند و در مقايســه با جامعه 
پزشكان و پرستاران كار بســيار سخت ترى دارد، 
با اين حال عاشــقانه پاى صحبت هــا و درد  دل و 
مشكالت مراجعه كنندگان در رده هاى سنى مختلف 
جامعه مى نشــيند و براى بهبود شــرايط و اصالح 

وضعيت آنان  راهكارهايى  ارائه مى دهد.
 بروز اختالالت روانى در دوران كرونا 

عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا در اين باره 
بيان كرد: در اين شــرايط سخت كرونايى، قرنطينه 
شــدن و ماندن در خانه ها و تعطيلى كسب وكارها 
خود ســبب بيمارى هاى روحــى و روانى در بين 
افراد شده است و به تبع اختالالتى شايع مربوط به 

افسردگى از قبيل احساس نگرانى، نااميدى و ترس 
و انكار را ايجاد كرده اســت و همين امر موجب 

مى شود افراد به سمت افسردگى پيش بروند.
 رســول كردنوقابى در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: مشكل اصلى ديگر، اضطراب و ترس است، 
با تجربه اينكه در يك فضاى محدود به سر مى برند 
و اجازه خروج از فضاى خانه ندارند، به دليل همين 
محدوديت، ممكن اســت افراد احســاس ترس و 
دلهره بيشترى نسبت به اين بيمارى بكنند؛ از جمله 
مشــكالتى كه اين شــرايط در پى دارد مى توان به 
اختالالت درون خانواده و مســائل زناشويى اشاره 
كرد. با توجه به ســبك زندگى خانواده هاى ايرانى 
كه عمومــا  آقا در بيرون  از خانه مشــغول به كار 
است و خانم در خانه به فعاليت هاى روزمره خود 
مى پردازد، حضــور طوالنى مدت افراد خانواده  در 
اين ايــام، در يك فضا و در كنــار هم، تنش هاى 

فراوانى ايجاد كرده است.
 فشارهاى روحى و روانى كادر درمان

 وى با اشــاره به اينكه هر يــك از افرادى كه در 

حوزه كادر درمان مشغول فعاليت هستند و به عنوان 
ســربازان خط مقدم در مبارزه با كرونا محســوب 
مى شوند، ضمن مشكالتى كه در داخل بيمارستان 
دارنــد و همچنين با توجه بــه بروز اين بيمارى و 
اينكه با افراد مبتال به كرونا بيشتر در تماس هستند 
و ترس از ابتالى خودشــان به اين بيمارى يا حتى 
اينكه سبب مرگ كسى شوند، بيشترين اضطراب و 

تنش را در آنها ايجاد مى كند.
 اين روانشــناس افزود: موضــوع بعدى قرنطينه 
شدن خود پرستارها و كادر درمان در بيمارستان ها 
و دورى از افراد خانواده  اســت كه موجب بروز 
مشكالتى مى شود  كه درنهايت به اختالالت روانى 
منجر مى شود، با توجه به ايثار و ازخودگذشتگى 
كادر درمان در اين  روزهاى پرمشــغله، حمايت 
اجتماعى بهترين راه اســت، به طورى كه هر يك 
احســاس كنند حضور معنادارى در جامعه دارند 
و بيشتر مورد حمايت هاى مردمى قرار مى گيرند.

 تأثير تغيير روند آموزش
 بر دانش آموزان

كردنوقابى عنوان كرد: به دليل شــرايط موجود و با 
توجه به اينكه نحوه تدريس و كادر آموزشــى از 
حالت فيزيكى به شكل مجازى و آنالين تغيير پيدا 
كرده اســت، اين موضوع هم ممكن است داراى 

نقاط ضعف و قوت  باشد.
 وى در ادامــه بــه نقاط قوت و ضعــف قرنطينه 
خانگى دانش آموزان اشاره كرد و افزود: نقاط قوت 
آن، تغيير در نحوه آموزش اســت كه ســبب شده 
دانش آموزان بيشــتر با تكنولوژى و فضاى مجازى 
آشنا شــوند و همچنين به تنوع در نحوه آموزش 
منجر شده است و اين مى تواند فرصت خوبى براى 

ادامه آموزش هاى مجازى باشد.
نقاط ضعف آن هم قرنطينه خانگى و محروم شدن 
از ارتباطات اجتماعى اســت كه هر روز با حضور 
در كالس هــاى درس و ارتباط فيزيكى با يكديگر 
ايجاد و رابطه صميمى و دوستانه بين آن ها برقرار 
مى شــد و همچنين اهداف مرتبط با شخصيت و 
مهارت هاى رشــدى دانش آموزان بــا حضور در 

كالس امكان پذير است.
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آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  9 ب ــماره شناس ــرب داراى ش ــايى مق ــواد پاش ــاى ج آق
دادخواســت كالســه 34/99/112 از ايــن حوزه درخواســت گواهــى حصروراثت 
ــرب  ــايى مق ــان اله پاش ــادروان احس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 98/12/29 در اقامت ــنامه  2 در تاري ــماره شناس ــه ش ب
بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفى/متوفيــه منحصــر اســت 
ــه شــماره  ــد1362 ب ــد احســان اله متول ــرب فرزن ــواد پاشــايى مق ــه: 1-ج ب
ــان اله  ــد احس ــرب فرزن ــايى مق ــا پاش ــى 2-مين ــد متوف ــنامه9 فرزن شناس
متولــد1356 بــه شــماره شناســنامه602 فرزنــد متوفــى 3-عشــرت پاشــايى 
ــد  ــه شــماره شناســنامه714 فرزن ــد1358 ب ــد احســان اله متول مقــرب فرزن
ــه  ــد1366 ب ــان اله متول ــد احس ــرب فرزن ــايى مق ــت پاش ــى 4-عصم متوف
شــماره شناســنامه68 فرزنــد متوفــى 5-اســماعيل پاشــايى مقــرب فرزنــد 
احســان اله متولــد1372 بــه شــماره شناســنامه4040192151 فرزنــد متوفــى 
ــر  ــنامه6 همس ــماره شناس ــه ش ــد1336 ب ــر متول ــد جهانگي ــت فرزن 6-عف
متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي نوب
ــاه  ــك م ــرف ي ــي ظ ــخ نشــر نخســتين آگه ــزد او باشــد از تاري ــي ن متوف

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 62)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــماره 139960326009000006 هي ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــه و  ــات مالكان مســتقر در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرف
ــه شــماره  ــد احمدعلــى ب ــاى مهــدى رفيعــى فرزن ــارض متقاضــى آق بالمع
شناســنامه 2210 صــادره از فيض آبــاد در يــك قطعــه زميــن مزروعــي آبــى 
ــالك 102  ــده از پ ــزى ش ــروز و مج ــع مف ــاحت 48955/24 مترمرب ــه مس ب
ــاد بخــش 5 حــوزه ثبــت ملــك همــدان  اصلــي واقــع در روســتاى فيض آب
شهرســتان فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي آقــاى احمــد علــى رفيعــى 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورت ــه فاصل ب
ــد از  ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ص
تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن 
اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريخ تســليم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
ــق  ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذك اســت در صــورت انقضــاي م

ــد.(م الف 20) ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالكي ــررات س مق
رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

آگهــى تغييــرات شــركت ابــرار آب نگيــن دشــت شــركت ســهامى خــاص 
ــتناد  ــه اس ــى 14007853217 ب ــه مل ــت 13478 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 98/1/25 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد :
ــاى رضــا  ــد: آق ــل تعييــن گردي ــره بقرارذي ــات مدي  1- ســمت اعضــاى هي
كرديــان همدانــى بــه شــماره ملــى 3875569628 بــه ســمت رئيــس هيــات 
مديــره آقــاى احمــد ونائــى بــه شــماره ملــى 3920366956 بــه ســمت نايب 
رئيــس هيــات مديــره آقــاى علــى ونائــى بــه شــماره ملــى 3933923344 

بــه ســمت مديرعامــل و عضوهيــات مديــره 
2-حــق امضــاء مجــاز در كليــه مــوارد اعــم از چــك ، ســفته ، بــرات و اوراق و 
اســناد تعهــدآور بانكــى و ديگــر عقــود برعهــده مديرعامــل و رئيــس هيــات 

مديــره ( مشــتركاً ) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
(825609) 

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

آگهــى تغييــرات شــركت ابــرار آب نگيــن دشــت شــركت ســهامى خــاص 
ــتناد  ــه اس ــى 14007853217 ب ــه مل ــت 13478 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
ــات  ــورخ 25 /98/1تصميم ــاليانه م ــادى س ــى ع ــع عموم صورتجلســه مجم
ــراى مــدت  ــه قــرار ذيــل ب ذيــل اتخــاذ شــد : -1 اعضــاء هيئــت مديــره ب
دوســال انتخــاب گرديدنــد: آقايــان رضــا كرديــان همدانــى بــه شــماره ملــى 
ــى  ــى 3920366956 و عل ــماره مل ــه ش ــى ب ــد ونائ 3875569628 و احم
ــپهر  ــن س ــان سيدمحس ــى 3933923344 -2 آقاي ــماره مل ــه ش ــى ب ونائ
ــى  ــماره مل ــه ش ــى ب ــى آئين ــى 4032095205 و عل ــماره مل ــه ش ــاه ب پن
ــراى  ــدل ب ــوان بازرســين اصلــى و علــى الب ــه ترتيــب بعن 3801673596 ب
مــدت يكســال مالــى انتخــاب شــدند . -3 تــراز مالــى ســود و زيــان شــركت 

ــرار گرفــت .  ــورد تصويــب ق ــى گذشــته م در ســال مال
(825607) 

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

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان
 صمت استان:

اقالم ضرورى در همدان گران نشدند
 معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان همدان تأكيد كرد: بــراى اقالم ضرورى ماه مبارك 
رمضان همچون شكر، خرما و گوشت مرغ افزايش قيمتى را در استان 

شاهد نبوديم. 
مجيد زرين دالور در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه تصميمات 
سراسرى كارگروه تنظيم بازار كشور در رابطه با طرح ويژه تنظيم بازار 
ماه مبارك رمضان به تمامى استانداران كشور ابالغ شده است، مطرح 
كرد: مصوبات ســتاد تنظيم بازار در دستور كار استان همدان نيز قرار 
دارد كه در راســتاى آن بحث نظارت بر تأمين، توزيع و قيمت گذارى 
كاالهــا در ايام ماه رمضان كه تقاضا براى آن با افزايش همراه اســت، 

به صورت ويژه در دست اقدام قرار دارد. 
وى با بيان اينكه اقدامات نظارتى با هماهنگى ستاد تنظيم بازار استان و 
همكارى دستگاه هاى تعزيرات حكومتى، دانشگاه علوم پزشكى، اتاق 
اصناف و واحدهاى صنفى ذى ربط در استان در حال انجام است، ادامه 
داد: براى تأمين و توزيع اقالم مورد نياز در ماه مبارك رمضان اقالمى 
مانند برنج هندى، شــكر، گوشــت و مرغ منجمد و روغن خام براى 
توليد روغن نباتى براى كارخانجات توليدى روغن، براى اســتان هاى 

كشور درنظر گرفته شده است. 
زرين دالور سهيمه استان در اقالم ضرورى ويژه ماه مبارك رمضان را 
هزار و 130 تن برنج، هزار و 130 شكر، 566 تن گوشت مرغ منجمد، 
339 تن گوشت قرمز منجمد، هزار و 130 تن روغن نباتى دانست و 
تأكيد كرد: تمامى اين اقالم با قيمت مصوب در ماه مبارك رمضان در 

اختيار مردم قرار مى گيرد. 
وى با اشــاره به اينكه اقداماتى براى تأمين خرماى باكيفيت و با تنوع 
محصول براى بازار ماه مبارك رمضان شــده است، افزود: اين كاال نيز 
با قيمت مصوب و زيرنظر سازمان صمت و واحدهاى صنفى مربوطه 

در حال تأمين و توزيع است. 
زرين دالور افزود: براى تأمين شــكر در مــاه مبارك رمضان كمبود و 
افزايش قيمتى نداريم، به طورى كه قيمت بسته 900 گرمى شكر 5 هزار 
و 400 تومان و بسته يك كيلويى 5 هزار و 900 تومان است، همچنين 
به منظور تأمين قند مصرفى اســتان با قيمت مصوب مقدارى از شكر 

تخصيص يافته استان به كارخانه قندريزى داده شد. 
معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان با اشاره به مصوبه قيمت گذارى زولبيا و باميه 
در ســتاد تنظيم بازار استان، گفت: اين قيمت گذارى به اتاق اصناف 
و واحدهاى صنفى مربوطه ابالغ شده است البته با توجه به افزايش 
قيمــت در برخى اقالم اوليه زولبيا و باميه قيمت اين محصول كه در 
ســال گذشــته 18 هزار تومان براى هر كيلو بود، امسال با افزايش 

حدود 10 درصد به 21 هزار تومان براى هر كيلو رسيده است. 
زريــن دالور با بيان اينكه تمام واحدهاى صنفى تنها با رعايت نكات 
و پروتكل هاى بهداشــتى وزارت بهداشت مجاز به فعاليت هستند، 
خاطرنشان كرد: براى صنوفى كه تهيه آش و حليم را بر عهده دارند، 
تنها مجاز به فروش بيرون بر با رعايت نكات بهداشــتى هســتند كه 
در بحث قيمت گذارى مشمول مصوبات ستاد تنظيم بازار نشده اند. 

وى با اشــاره به قيمت مرغ در بازار نيز مطرح كرد: قيمت گوشــت 
مرغ در بازار پايين تر از قيمت مصوب تنظيم بازار اســت كه بايد در 
نظر داشت كه قيمتى كه از سوى تنظيم بازار كشور مصوب مى شود، 

بيانگر سقف قيمتى كاال است. 
زرين دالور با بيان اينكه قيمت مــرغ تابع عرضه و تقاضاى بازار 
است و نبايد به گونه اى باشد كه افت قيمت به وارد آمدن ضرر و 
زيان هايى به توليدكننده منجر شود، اظهار كرد: اگر توليدكنندگان 
مــرغ در دوره جوجه ريــزى متضــرر شــوند در دوره بعدى به 
جوجه ريــزى اقدام نخواهند كــرد كه به هميــن منظور وزارت 
جهادكشــاورزى اقداماتى براى تنظيم بازار مــرغ مازاد با منجمد 
و ذخيره ســازى انجام مى دهد، همچنين شركت پشتيبانى امور دام 
با قيمتى مناســب مرغ مازاد توليدى را منجمد و به ذخيره ســازى 
اقدام مى كند تا بازار گوشــت مرغ به تعادل برسد و شاهد كمبود 

گوشت مرغ در بازار نباشيم. 
وى با تأكيد بر اينكه واحدهاى صنفــى توليد، تأمين و توزيع كننده 
نيز الزم اســت كه در اين ماه ميهمانى خدا در كنار رعايت كميت و 
كيفت، انصاف را نيز رعايت كنند، گفت: ما نيز اقدامات نظارتى خود 
را در كنار تمامى موارد در دســتور كار داريم، بنابراين به همكاران 
خــود در حوزه تجارت و واحدهاى صنفى اســتان توصيه مى كنيم 
رعايــت قوانين و انصاف را در اين مــاه مبارك در رأس امور خود 

داشته باشند. 

ئيس اتحاديه ميوه  و تره بار همدان:
با افزايش ورود نوبرانه ها 

در بازار قيمت ميوه كاهش مى يابد
 رئيــس اتحاديه ميوه  و تره بار همدان با بيان اينكه كمبودى از نظر 
ميــوه و تره بار در بازار همدان وجود نــدارد، گفت: با افزايش ورود 

نوبرانه ها به بازار قطعاً قيمت ميوه كاهش مى يابد. 
رضا البرزى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: درحال حاضر ملون، چغاله 
بادام و توت فرنگى وارد بازار شــده و از هفته آينده خربزه، زردآلو و 

گوجه سبز نيز به بازار مى آيد. 
وى تصريح كرد: با آمدن ميوه هاى نوبرانه در بازار و با تغيير ذائقه مردم، 

ديگر ميوه هاى پاييزى همچون سيب و پرتقال خريدارى نمى شود. 
البرزى از كاهش قيمت پيــاز، خيار و گوجه فرنگى خبر داد و گفت: 
قيمت اين محصوالت نســبت به شب عيد كاهش پيدا كرده است و 
درحال حاضــر قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگى در بازار هزار و 500، 
خيــار از 2 هزار تا 4 هــزار تومان و پياز از 2 هزار تا 3 هزار تومان به 

فروش مى رسد. 
رئيس اتحاديه ميــوه  و تره بار همدان با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
هندوانــه در بازار همــدان بين 2 هزار تا 3 هزار تومان اســت، ادامه 
داد: قيمت ملون كه در هفته گذشــته به 10 هزار تومان رســيده بود، 
درحال حاضر با كاهش قيمت روبه رو شــده و بــه 4 هزار تا 6 هزار 

تومان رسيده است. 
وى در ادامه با اشاره به اينكه قيمت كاهو همچنان تغييرى نكرده است، 
تصريح كرد: درحال حاضر 2 هزار تا 4 هزار تن گوجه فرنگى و حدود 

3 هزار تن خيار و پياز وارد استان مى شود. 
البــرزى در پايان به مردم توصيه كرد كه از خريد و فروش قارچ هاى 
خودرو خوددارى كرده و از محصوالت شناسنامه دار بسته بندى شده و 

داراى مجوز و مكان بهداشتى خريدارى كنند. 

سهم اشتغالزايى كبودراهنگ 1529 نفر است
 خبرنگار همدان پيام: در ســال 98 شهرستان كبودراهنگ از تعهد 
هزار و 509 اشــتغالزايى روســتايى، براى 2 هزار و 458 نفر اشتغال 

ايجاد شد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ در كارگروه اشتغال، سرمايه گذارى 
و اقتصــاد مقاومتى با بيــان اين مطلب افزود: در اين باره شهرســتان 
كبودراهنگ رتبه دوم استان را دارد و امسال نيز سهم شهرستان هزار و 
529 نفر است كه تاكنون 110 مورد انجام شده است، همچنين امسال 
165 طرح با اعتبار 120 ميليارد تومان در بحث اشــتغالزايى روستايى 

خواهيم داشت.
حجت ا... مهدوى در ادامه با اشاره به نامگذارى امسال با عنوان جهش 
توليد از سوى مقام معظم رهبرى افزود: متأسفانه در بيشتر استان ها و 
شهرســتان ها فقط به ظاهر شعار سال توجه مى كنند و بيش از يك ماه 
است كه از سال جديد مى گذرد و حضور درباره جهش توليد اتفاقى 

نيفتاده است.
وى تأكيــد كرد، جهش توليد به معنى آن اســت كه خيلى از قوانين 
دســت و پاگير و زائد را برطرف كنيم تا سرمايه گذاران بتوانند در اين 
شهرستان سرمايه گذارى كنند تا شعار جهش توليد تحقق يابد، بنابراين 

مديران بايد در اين زمينه تالش بيش از پيش داشته باشند. 
مهدوى خاطرنشــان كرد: مديران بايد با دلسوزى كارها را پيش ببرند 
و براى تحقق شعار امسال چند گام فراتر بردارند و رضايت مردم نيز 
در اين است، بنابراين ســالى پركار براى مديران است و ادارات بايد 
طرح هاى برجسته در راستاى تحقق شعار سال را در مدت يك هفته به 
دبيرخانه جذب سرمايه گذارى اقتصادى مقاومتى اعالم كنند طرح هايى 

كه قابليت ارائه براى 50 سال آينده را داشته باشند.
وى ادامه داد: اقتصاد مقاومتى موضوعى بســيار مهم است و در بطن 
دين هاست، بنابراين جهش توليد فيزيكى از كارهايى است كه بايد در 
اقتصاد مقاومتى انجام شــود و توليدكنندگان، سرمايه گذاران و كسانى 
كه به دنبال اشتغالزايى هستند بايد حمايت شوند و بستر سرمايه گذارى 
بايد در اين شهرســتان براى آنها فراهم شود تا سرمايه گذاران بيشترى 

جذب شوند.
رئيس اداره كار و امور اجتماعى شهرســتان نيز در اين نشست اظهار 
كرد: واحدهاى توليدى، صنعت كشــاورزى كه در شــرايط كرونايى 

متضرر شدند به آنها تسهيالتى پرداخت خواهد شد.
حميدرضا عاشورى افزود: در شهرستان كبودراهنگ، 11 هزار و 207

نفر بيمه شــده تأمين اجتماعى داريم و در شــرايط كرونايى شركت 
ســياحتى عليصدر و شركت گلچين بيشــترين نيروى بيكار شده را 
داشــتند كه به بيمه بيكارى معرفى شدند و ماهيانه يك ميليون و 830

هزار تومان دريافت مى كنند.

پرونده تخلف صنفى همدان در ماه رمضان بدون نوبت 
رسيدگى مى شود

 به منظور كوتاه تر كردن زمان رسيدگى به تخلف هاى احتمالى، پرونده هاى صنفى اين 
استان در ماه مبارك رمضان بدون نوبت رسيدگى مى شود. 

مديــركل تعزيرات حكومتى همدان بيان كرد: با آغاز مــاه مبارك رمضان 2 تيم در مركز 
استان و يك تيم در شهرستان ها فعال شده و به همراه بازرسانى از سازمان صنعت، معدن 

و تجارت و اتاق اصناف به رصد بازار اقدام مى كنند. 
عليرضا حسن پور افزود: در ماه رمضان سال هاى گذشته، درج نكردن باركد قيمت بر روى 
كاال، گران فروشــى و صادر نكردن فاكتور فروش، بيشترين ميزان تخلف را در اين ماه به 

خود اختصاص مى دادند. وى اظهار كرد: تيم هاى بازرسى عالوه بر قيمت كاال ، كيفيت آنها 
را از منظر بهداشتى نيز رصد كرده و قاضى حاضر در محل درصورت بروز تخلف گسترده 

با هماهنگى مى تواند دستور پلمب را بدهد. 
حســن پور يادآورى كرد: فروردين امسال 677 فقره پرونده در تعزيرات حكومتى همدان 
تشكيل شد كه شامل 535 فقره در بخش كاال و خدمات، 53 فقره قاچاق كاال و ارز و 89 

فقره بهداشت، دارو و درمان بوده است. 
وى افزود: 76 درصد پرونده  هاى تخلف تشكيل شده در حوزه كاال و خدمات، 96 درصد 
پرونده هــاى حوزه قاچاق كاال و ارز و 100 درصد پرونده هاى حوزه بهداشــت، دارو و 

درمان در تعزيرات همدان رسيدگى و مختومه شدند. 
حســن پور بيان كرد: با رأى قاضى متخلفان به پرداخت بيش از 3 ميليارد و 100 ميليون 

تومان در حق دولت محكوم شدند. 
وى يادآورى كرد: به دنبال اجراى طرح كرونا از اســفند ســال گذشته تاكنون 855 واحد 
مرتبط داروخانه، تجهيزات پزشــكى، عطارى، لوازم ساختمانى توسط 190 تيم بازرسى 

شدند كه 250 فقره پرونده تخلف با محكوميت بيش از 218 ميليون تومان تشكيل شد. 
حسن پور افزود: همچنين عالوه بر پلمب 6 واحد متخلف، تاكنون 255 هزار و 430 عدد 
دستكش، 12 هزار و 650 عدد ماسك، 217 ليتر الكل و مواد ضدعفونى و 23 هزار و 157 
عدد انواع ژل و اسپرى ضدعفونى كننده كشف و تحويل دانشگاه علوم پزشكى همدان شد. 
مديــركل تعزيرات حكومتى همــدان اظهار كرد: تلفــن 32523442 اداره كل تعزيرات 
حكومتى، تلفن گوياى 124 و سامانه  www.124.irسازمان صنعت، معدن و تجارت و 

تارنماى 135t.ir دريافت گزارش هاى مردم درباره تخلف هاى احتمالى است. 

غزل اسالمي خواه »
 9 هزار كارگري كه درخواست بيمه بيكاري 
داده اند، ســلماني ها و آرايشــگاه هاي تعطيل، 
برخي كارخانه هــاي تعطيــل و نيمه تعطيل، 
تعطيلي تمام مناطق و تأسيســات گردشگري، 
تعطيلي باشــگاه هاي ورزشــي، كسادي بازار 
ناوگان حمل ونقل عمومي و بســياري مشاغل 
ديگر؛ همه اينها موجب شد تا خانواده هايي با 
هر تمكن مالي دچار مشكالت مالي شوند. تا 
جايي كه ديروز دختر بچه اي به همراه مادرش 
تنها قطعه طالي خود را فروخت تا گوشــي 
موبايل بخرد. مــادرش مي گفت: فرزندم پدر 
ندارد و براي اينكه گوشــي موبايل مناســبي 
نداريم تا امروز نتوانسته آن طور كه بايد درس 
بخواند. مقداري پول جور كرده ام اين انگشتر 
را هم مي فروشــم تا يك گوشي براي دخترم 
بخرم كه درسش را از طريق اينترنت بخواند. 

يكي از طالفروش هاي سطح شهر همدان هم 
يك جفت حلقه ســاده نشان داد كه داخل آن 
تاريــخ 98/12/12 در كنار نام عروس و داماد 
حك شده بود. اين طالفروش مي گفت: تاريخ 
خريــد و فــروش اين يك جفــت حلقه كه 
ارزان ترين حلقه موجود در مغازه است گوياي 
وضع اقتصادي زوج جواني اســت كه پيش از 
عيد آن را ســفارش دادند. اين عروس و داماد 
يك ماه ونيم پس از خريد، حلقه را به دليل بيكار 
شدن و مشكل مالي فروختند. فقط اين نيست؛ 
اگر از صبح تا عصر در اين مغازه بمانيد به طور 
ميانگين مردم حدود 40-30 ميليون تومان طال 
مي فروشــند، اما كل خريد آنهــا در يك روز 

شايد به 4 يا 5 ميليون تومان هم نرسد. 
طالفــروش ديگــري هــم مي گفــت: مردم 
گرفتارنــد، 25 روز تعطيلي ســبب شــد كه 
خيلي ها بدهكار شــوند و مجبور شــوند طال 
و دالرهايي كه دارند را بفروشــند و چك هاي 
خود را پاس كننــد. بعضي ها هم مي آيند طال 
را مي فروشــند تا وارد بورس شوند، اما تعداد 
آنها كم است و بيشتر از اينكه بخواهند با پول 
طال كاروكاسبي كنند، گرفتاري خود را رفع و 

رجوع مي كنند. 

يكي از طالفروش هاي بازار در ويترين داخل 
مغازه تعدادي ســاعت براي فروش گذاشته 
بود، وقتــي دليلش را پرســيدم، گفت: بازار 
خراب است و مجبوريم چنين كارهايي انجام 
بدهيم. چون مدتي است شرايط طوري شده 
كه مردم تا مجبور نباشــند طــال نمي خرند. 
تقريبا فقط عــروس و دامادها طال مي خرند، 
 آن هم اغلب آنها مي آيند دنبال طالي سبك. 
اغلب مي گويند ارزان ترين حلقه و ارزان ترين 
ســرويس كدام اســت. خب اين رفتار نشان 
مي دهد كه مردم شــرايط اقتصادي مناســبي 
ندارند، تعطيلي حــدود 50 روزه هم به اين 
وضعيــت دامن زد و ما هــر روز مي بينيم كه 
مردم چقدر گرفتارنــد و حتي كوچك ترين 

طالي خود را هم مي فروشند. 
وى ادامــه داد: ديروز خانمــي كه يك جفت 
گوشــواره 650 هــزار توماني بــراي فروش 
آورده بود، مي گفت: «همســرم كارگر است و 
از اسفندماه بيكار شده، بيمه بيكاري هم به او 
تعلق نمي گيرد. تا امروز چند تا وسيله از خانه 
فروختــه ام تا هزينه خورد و خوراك بچه ها را 

جور كنم و امروز به اجبار گوشواره دخترم را 
هم براي فروش آوردم.»

طالفــروش ديگري هم مي گفــت: خيلي از 
افراد هم مي آيند طال مي فروشند تا چك  پاس 
كنند يا بدهي خود را بدهند. فقط اين نيست 
كه افراد با وضع مالي بد طال بفروشند، چيزي 
كه زياد دل ما را مي سوزاند اين است كه مثال 
خانمي 0/5 گرم طال بــراي فروش آورده و 
مي گويد كارمان تعطيل شده مي خواهم غذاي 
بچه هــا را تأمين كنم. يــا همين 2 روز پيش 
خانمي كه آمد و يك النگوي حدود 2 گرمي 
فروخت، مي گفت: «براي مردم ســبزي پاك 
مي كنم، اما 2 ماه اســت كه روزي 2 كيلو هم 
ســبزي پاك نكرده ام. مردم ديگــر اطميناني 
براي ســبزي خريدن و خــوردن ندارند، ما 
هم كه درآمدمان روزانه است بيشتر از 2 ماه 
اســت كه درآمدمان قطع شده و ناچاريم طال 
يا وسيله بفروشيم.» از اين موارد روزانه زياد 

مي بينيم.
يكي از طالفروش ها هم مي گفت: امروز طال 
635 هزار تومان اســت، اما سال آينده همين 

موقــع قيمت آن بــه يك ميليــون تومان هم 
مي رســد. اغلب مردم هم اين را مي دانند، اما 
چون فعال بورس سوددهي خوبي دارد سمت 
آن رفته انــد. هرچند كه اگر طــال هم بخرند 
طالفروش ها سودي نمي برند چون همه آنهايي 
كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند يا طالهاي 
شكسته و متفرقه مي خرند و يا طالي آب شده، 
كه ســود آن هم فقط به برخى طالفروش ها و 
دالل هاي تهراني مي رســد. از وقتي كه ارزش 
افــزوده به قيمت طال اضافه شــد مردم براي 
ســرمايه گذاري از ويترين طــال نمي خرند و 
اين موجب شد تا طالفروش ها ضرر هنگفتي 

بكنند. 
محمد كشتي آراي كارشناس طال در تهران هم 
گفته است: افراد زيادى از دهك پايين تا باالى 
جامعه در روزهــاى اخير براى فروش طال و 
جواهر خود به واحدهاى طالفروشى در بازار 
طال و جواهر مراجعــه كرده اند. دهك پايين 
براى تأمين امرار معاش و دهك باال براى پاس 
كردن چك و پرداخت بدهى هاى خود نسبت 

به فروش طالهاى خود اقدام مى كنند. 

رئيس اتحاديه قنادان و 
آجيل فروشان همدان:

تقاضا براي خريد 
شيريني باال رفت
■  زولبيا و باميه بسته بندي شده 
به فروش مي رسد

 رئيــس اتحاديه قنادان و آجيل فروشــان 
همدان با تأكيد هرچه بيشتر بر رعايت موارد 
بهداشتى بيان كرد: با هدف سالمت شهروندان 
به تمامى قنادى ها ابالغ شــده است كه زولبيا 
و باميه در همان بخــش توليدى در وزن هاى 
گوناگون كامًال بســته بندى شود سپس پشت 
ويترين قرار گيرد و مانند گذشته كار بسته بندى 

در فروشگاه و محله عرضه انجام نشود. 
به گزارش ايســنا، محمد ارغــوان با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا به مردم توصيه كرد كه 
در ايــام ماه رمضــان از قنادى هايى كه توليد 
و عرضه مســتقيم دارند، خريد كنند، زيرا در 
اوج مصرف اقالم غذايى مختص ماه رمضان 

كارگاه هاى زيرزمينى توليدى فعال مى شوند و 
مشكل دسترسى نداشتن به واحدهاى غيرمجاز 

وجود دارد. 
وى درباره بهاى ايــن محصوالت افزود: در 
قنادى هاى درجه يك براى محصول زولبيا و 
باميــه هر كيلو مبلغ 21 هــزار تومان و براى 
قنادى هاى درجه 2 هر كيلو 19 هزار تومان، 
انگشــت پيچ با رقم ثابــت 15 هزار تومان و 
حلوا زرده درجه يك مبلــغ 28 هزار تومان 
و درجه دو 24 هزار تومان تعيين شده است 
كه با توجه به معيشــت مــردم در ايام كرونا 
از واحد هاى صنفى درخواســت شده براى 
رعايــت حال مشــتريان تخفيــف در بهاى 
تمام شــده درنظر بگيرند.  ارغوان در ادامه 
بيــان كــرد: درحال حاضر قنــادى پلمب 
شده نداريم، اما در ســال گذشته با تغيير 
مديريت مركز بهداشــت اســتان گشت و 
بازرسى جدى در تمام سطوح بازار اتفاق 
افتاد كه بــه اقدامات بســيار خوبى منجر 
شد كه مى توان به استفاده از روپوش هاى 
مناسب و پيگيرى دريافت كارت بهداشت 
كاركنــان واحدهــا اشــاره كــرد و البته 

را  الزم  دســتورالعمل هاى  كه  قنادى هايى 
اجــرا نكردند بــا نظر معاونت بهداشــت 

شدند.  پلمب 
وى بــا بيــان اينكه قنادى هاى فعــال داراى 
تأييديه معاونت بهداشت هستند و با توجه به 
رسته فعاليت خود ملزم به دريافت و تمديد 
كارت بهداشــت در زمان هــاى تعيين شــده 
هســتند، خاطرنشــان كرد: همه روزه گشت 
مشترك به اتفاق اتاق اصناف، سازمان صمت 
و مركز بهداشــت در 2 شيفت از واحدهاى 
صنفى در سطح شهر به ويژه قنادى ها بازديد 
مى كنند و كميســيون بازرســى اتحاديه هم 
به صورت مرتب بر فعاليت واحدهاى قنادى 
نظارت و بازديد دارد. همچنين شــهروندان 
درصورت مشاهده موردى مى توانند با شماره 
124 ســازمان صنعت، معدن و تجارت و يا 
شــماره 038321127 اتحاديه اعالم تخلف 

كنند. 
رئيس اتحاديه قنادان و آجيل فروشــان همدان 
با اعالم كاهش چشــمگير مراجعــه مردم به 
قنادى ها به دليل شــيوع ويروس كرونا اظهار 
كرد: هــر قنادى به طور ميانگيــن 4 تن روى 

محصوالت شيرينى متضرر شد كه محصوالت 
توليدى به طور رايــگان در بين مراكز خيريه، 
ســالمندان و مراكز ترك اعتياد توزيع شد، اما 
به طور كلــى در روزهاى ابتدايى بازگشــايى 
قنادى ها در نيمه دوم فروردين امسال استقبال 
بسيار ضعيف بود كه از روز گذشته با مراجعه 
مردم براى خريد زولبيا و باميه خريدها بيشتر 
بود به طورى كه ويترين ها خالى از اين محصول 

شد. 

گزارش همدان پيام از بازار طالي همدان

فروش طالهاى خانگى براى امرار معاش
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ورزش در خانه فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مجيدى مخالف جدايى ستاره جوان
 فرهاد مجيدى، سرمربى استقالل با جدايى مهدى قائدى موافقت 

نخواهد كرد. 
از مدت ها پيش اخبارى درباره احتمال لژيونر شــدن قائدى در پايان 

فصل مطرح شده كه بر اساس آن
اســتقاللى ها قصد دارند با فروش قائدى بخشــى از مشكالت مالى 

تيمشان را برطرف كنند. 
به گزارش ايلنا، اين شايعه هم مطرح شده كه قائدى گزينه مورد نظر 
مالك ايرانى باشگاه شارلو است، اما فرهاد مجيدى تأكيد زيادى روى 

حفظ شماره 10 تيمش دارد و مخالف جدايى اين بازيكن است. 

مجوز تمرين ورزشى در ايتاليا صادر شد
 ورزشــكاران ايتاليايى مى توانند از چهارم مى (15 ارديبهشــت) 

به صورت انفرادى تمرين كنند. 
به گزارش بى ساكر، ايتاليا براى پايان دادن به قرنطينه وارد فاز جديدى 
شــد. جوزپه كونته، نخست وزير اين كشــور اعالم كرد كه از چهارم 
مى (15 ارديبهشت) ورزشكاران حرفه اى مى توانند به صورت فردى 

تمرين كنند. 
بر اين اساس، انتظار مى رود كه نخستين تمرينات تيم ها از دوشنبه هفته 
آينده آغاز شود و در صورت خوب بودن شرايط، تمرين هاى گروهى 

از هجدهم مى (29 ارديبهشت) انجام شود. 
كونته گفت: من فوتبال را دوســت دارم و زندگى كردن بدون سرى آ 
برايم عجيب بود، اما اين اتفاق رخ داد. با اين حال نخست وزير ايتاليا 

به تاريخ از سرگيرى بازى ها اشاره نكرد. 
به نظر مى رســد فراگيرى كوويد-19 در اين كشــور اروپايى به پايان 
رســيده است. كم كم بايد منتظر آغاز ســرى آ بود. البته بازى ها بدون 

تماشاگر برگزار خواهند شد. 
اظهارات كونته موجب شــگفتى فدراســيون فوتبال ايتاليا شــد. اين 
ســازمان تصور مى كرد فوتبال در اين كشور حداقل تا دوم آگوست 

متوقف خواهد بود. 

سپاهان شايد اما استقالل هرگز
 هافبك عراقى تيم فوتبال پرســپوليس تأكيد كرد كه هيچ موقع در 

استقالل بازى نخواهد كرد. 
به گزارش مهر، بشار رســن، هافبك عراقى تيم فوتبال پرسپوليس از 
جمله بازيكنان خارجى اين تيم اســت كــه كيفيت فنى وى رضايت 
هواداران را در پى داشته است. بشار در حالى سومين سال حضورش 
در پرسپوليس را تجربه مى كند كه شواهد حاكى از احتمال جدايى وى 

در پايان اين فصل است. 
بشــار كه پيش از اين در مصاحبه هاى خود از پيشنهادات كشورهاى 
حوزه خليج فارس به وى خبر داده بود، در تازه ترين گفت وگوى خود 
اعالم كرد ممكن اســت اگر ســپاهان يا ديگر تيم هاى ايرانى پيشنهاد 
بدهند قبول كنم، اما به احترام هواداران پرسپوليس اگر استقالل روزى 

به من پيشنهاد بدهد، هرگز قبول نخواهم كرد. 

پديده ايتاليايى در رادار بارسا 
 رئيس باشــگاه برشا از عالقه بارســا و تيم هاى بزرگ اروپايى به 

ستاره 19 ساله خود خبر داد. 
به گــزارش فارس، ســاندرو تونالى كه با درخشــش در اين فصل 
رقابت هاى سرى آ توانســت عنوان پيرلوى جديد را از آن خود كند 

مورد توجه بسيارى از قدرتمندان ايتاليا و اروپا قرار گرفته است. 
اين موضوع را ماســيمو سلينو، مدير باشگاه برشا تأييد كرده و به نظر 

مى رسد باشگاه هايى مثل بارسلونا در انتقال او جدى شدند. 
قرارداد ســاندرو تونالى تابستان 2021 به پايان مى رسد و اين بازيكن 
قصد تمديد قرارداد حتى يك ساله را نيز ندارد؛ به همين دليل باشگاه 
برشــا تصميم دارد در اين تابستان ســتاره 19 ساله خود را به فروش 

رساند. 

ليگ برتر با فوالد - استقالل آغاز مى شود
 مسئوالن فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ با بررسى همه جوانب 
اصرار به ادامه رقابت هاى ليگ دارند، از اين رو آنها تمهيدات الزم را 
در اين باره انديشــيده اند و در تالش هستند تا طبق برنامه جديدى كه 

تهيه كردند مسابقات را از اواسط خرداد ماه آغاز كنند. 
طبق برنامه ريزى اى كه سازمان ليگ انجام داده است، نخستين بازى اى 

كه برگزار خواهد شد، ديدار فوالد و استقالل است. 
اين مســابقه معوقه از هفته هفدهم ليگ برتر است كه آن زمان به دليل 
حضور ملى پوشان فوالد در تيم اميد برگزار نشد و حاال سازمان ليگ 
قصد دارد در صورت گرفتن مجوز از ستاد مبارزه با كرونا براى آغاز 

مسابقات ابتدا اين بازى را برگزار كند.

تاريخ احتمالى ازسرگيرى رقابت هاى
 ليگ جزيره

 به ادعاى روزنامه تايمز، گزارشگران اين نشريه با تحقيقى مفصل، 
موفق شــده اند از تاريخ از ســرگيرى ليگ برتر مطلع شوند، براساس 
گزارش اين رســانه، پيكارهاى ناتمام فصل جارى در تاريخ 8 ژوئن 
(19 خرداد 99) از ســر گرفته خواهند شــد، ســپس آن مسابقات به 
صورت فشرده تا تاريخ 27 ژوييه (6 مرداد 99) ادامه مى يابد تا تكليف 
قهرمان مسابقات مشخص شود.  مسئوالن ليگ برتر انگليس، پروژه از 
ســرگيرى رقابت ها را آغاز كردند كه در آن بازيكنان به مدت 6 هفته 
در هتل مستقر خواهند بود و در ورزشگاه هايى كه تعيين خواهند شد 

ديدارهاى باقى مانده فصل را انجام خواهند داد. 

ورزش در خانه براى بانوان خانه دار
 آيا يك مادر پرمشــغله و خانه دار هســتيد كه از صبح على الطلوع 

مشغول تالش براى رتق و فتق امور فرزندان و همسر هستيد؟
ديگر نيازى به هيچ توضيح اضافه نيست، پس كارها به اضافه امورات 
منزل خودش معادل يك شــغل تمام وقت است و ما درك مى كنيم كه 
وقت الزم را براى باشــگاه رفتن نداريد و از طرفى عشــق ورزش و 
سالمت و تناسب اندام هم از دوران نوجوانى همراه تان هست و عالقه 
داريــد ورزش كنيد. در مطلب ورزش در خانه بــراى بانوان خانه دار 
يك برنامه قدرتى نسبتا ســبك توضيح داده شده كه بتوانيد به راحتى 

در منزل ورزش كنيد. 
 معرفى حركات براى ورزش در خانه

در اين بخــش مى خواهيم به معرفى ورزش هايى در خانه براى بانوان 
خانه دار بپردازيم تا بانوان بتوانند حركات را به درســتى انجام دهند تا 

آسيب نبينند. 
 حركت پالنك

حركتى مفيد براى باال بردن نرخ ســوخت و ســاز در بدن است. اين 
حركت را در حد توان خود انجام دهيد و به مرور زمان به زمان انجام 
آن بيفزاييد. حين اجراى حركت بدن كامال بايد در يك راستا قرار گيرد 

از باال آوردن لگن، كتف و ساير عضالت خوددارى كنيد. 
 پل باسن

در حالت دراز نشســت به زمين خوابيده دســت ها را كنار بدن قرار 
دهيد ســپس با عضالت سرينى لگن خود را باال بكشيد. سعى كنيد با 
مهره هاى كمرى بدن خود را باال نكشيد حتما بايد با عضالت سرينى و 
لگن حركت انجام شود. لگن خود را زياد باال نكشيد، عضالت سينه، 

شكم، سرينى، چهارسر ران بايد در يك راستا باشد. 
 پوش آپ

زانو هاى خود را به زمين بگذاريد و حركت را انجام دهيد. توجه داشته 
باشيد كل بدن در يك راستا باشد، زمان انجام حركت در مسير رفت و 

برگشت بايد برابر باشد. 
 حركت كوهنوردى

بــدن را همانند پوش آپ قرار مى دهيــد و كم كم بدويد. حركتى عالى 
براى باال بردن نرخ ســوخت و ســاز بدن است. سعى كنيد حركت را 
به صورت درســت و در يك راستا انجام دهيد، همچنين از باال آوردن 

باسن خوددارى كنيد. 
 النگز راه رفتنى

در حركت النگز پاهايتان اندازه عرض شــانه باشــد و يكى از پاها را 
به طور مستقيم در جلو قرار دهيد. به طورى كه زاويه پاى جلو 90 درجه 
باشد و زاويه پاى عقب نيز 90 درجه باشد. حركت را با تمركز و تمپو 
حركتى متوســط انجام دهيد همچنين اين حركت نرخ سوخت و ساز 
بدن را افزايش مى دهد. سعى كنيد فشار تمرين را تحمل كنيد و فشار 

تمرين سبب نشود شما حركت را نيمه و نادرست انجام دهيد. 
ورزش در خانــه نه تنها مى تواند عضالت شــما را تقويت كند، بلكه 
مى تواند به تناسب اندام شما نيز كمك كند. با مطالعه مقاله ورزش در 
خانه براى بانوان خانه دار مى توانيد بدون آنكه به ســالن هاى ورزشى 
برويد تركيب بدنى ايده آلى داشته باشيد و كيفيت زندگيتان را افزايش 

دهيد. 
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پيشخوان

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

ــون  ــوع قان ــأت موض ــه 1398/11/28 هي ــماره 139860326007001375 مورخ ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــى خانــم زهــرا 
كردآبــادى  فرزنــد شــاه حســين بــه شــماره شناســنامه 18398 صــادره از بهــار در اعيانــى 
شــش دانــگ يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 170/79 مترمربــع پــالك 11018 فرعــى از 
1323 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان خريــدارى مــع الواســطه 
ــه منظــور  ــذا ب از مالــك رســمى آقايــان خــداداد و علــى بهــارى محــرز گرديــده اســت. ل
ــه  ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 5)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/9

هادى يونسى عطوف
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هاى فاقــد  هيــأت موضــوع قان
ســند رســمى 

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــون  ــوع قان ــأت موض ــورخ 1398/12/21 هي ــماره 139860326034001651  م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي مســتقر در  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان منطقــه دو تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضــي 
امــام علــى نامــور فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 22 صــادره از قــروه در يــك باب 
خانــه بــه مســاحت 115/27 مترمربــع تحــت پــالك 1/12215 واقــع در همــدان حومــه بخش 2 
خريــدارى مع الواســطه از بهرامعلــى زيادينــى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص  ــه فاصل عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ 
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از 
اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 9)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/1/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/9

موسى حنيفه 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

ــر رأي شــماره 139960326009000004 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت  براب
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ــد  ــى فرزن ــرا صفائ ــم زه ــى خان ــارض  متقاض ــه و بالمع ــات مالكان ــن تصرف ــك فامني مل
ــاحت 256/91  ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــنامه 742 در ي ــماره شناس ــه ش ــين ب محمدحس
ــن بخــش 5  ــهر فامني ــع در  ش ــي واق ــالك 104 اصل ــده از پ ــزى ش ــروز و مج ــع مف مترمرب
ــى  ــاى محمدعل ــك رســمي آق ــطه از مال ــه واس ــداري ب ــدان  خري ــك هم ــت مل ــوزه ثب ح
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردي بشــيرى مح
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
ــررات ســند  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذك

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 18)

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/2/9
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/2/24

رضا بيات
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

مسابقات پومسه آنالين تكواندو بانوان
 با توجه به وجود ويروس كرونا و تعطيلى باشگاهاى سراسر استان، 
هيأت تكواندو اســتان همدان در بخش بانــوان در نظر دارد يك دوره 
مسابقات پومسه به صورت آنالين به مناسبت جام رمضان برگزار كند. 

اين مسابقات در رده سنى زير 12تا14 سال و رده كمربندى آبى و قرمز 
برگزار مى شود. 

فرم هاى اجرايى هنرجويان تگوك 5 و 6 است. افراد شركت كننده بايد 
با توبوك تكواندو و حجاب مقنعه باشــند و از اجراى خود فيلم گرفته 
و براى نايب رئيس استان ارسال كنند، كليپ هاى ارسالى نبايد بيشتر از 
2/5 دقيقه باشد، در فيلم هنرجويان بايد خود را كامل معرفى كنند (نام، 

نام خانوادگى، كدملى، درجه كمربند) 
فيلم هــا بايد بدون وقفــه و هرگونه ويرايش يا برنامه خاصى باشــد. 
هنرجويان فقط يكبار مى توانند فيلم خود را ارسال كنند و پس از ارسال 
اجازه جايگزين كردن فيلم ديگر ندارند. ارســال فيلم ها از تاريخ شنبه 
Raziye13 ارديبهشــت لغايت 16 ارديبهشــت ماه به آى دى ١٧٢
تلگرام ارسال شود. اســاتيد، فيلم هاى هنرجويان خود را جمع كرده و 
يك جا براى خدابنده لو ارسال مى كنيد، مسابقه مربوطه را داوران پومسه 
استان قضاوت مى كنند و نتايج به سمع و نظر اساتيد هنرجويان رسيده 
مى شود. به نفرات نخست تا سوم اين دوره از مسابقات حكم و مدال به 
رسم يادبود در مراسم اختتاميه ليگ پومسه بانوان استان اهدا خواهد شد. 

استقالل با كارخانه 
وارد ليگ برتر واليبال 

مى شود؟
 صحبت هاى اوليه بــراى تيمدارى 
باشگاه  اســتقالل در ليگ برتر واليبال 

انجام شده است. 
به گــزارش فارس، احمد ســعادتمند 
به تازگــى به عنوان مديرعامل باشــگاه 
اســتقالل معرفى شــده و كارش را در 
اين باشــگاه آغاز كرده است. مصطفى 
كارخانه مربى نام آشــناى واليبال ايران 
كه ســابقه همكارى با سعادتمند را در 
بانك ســرمايه دارد، مذاكراتى را براى 
تيمدارى باشگاه استقالل در ليگ برتر 

آغاز كرده است. 
صحبت هــاى اوليــه دربــاره حضور 
استقالل در ليگ برتر واليبال انجام شده 
و طرفين درحال بررسى شرايط هستند. 
استقالل در گذشــته هم در ليگ برتر 
واليبال حضور داشت و به نظر مى رسد 
براى ســال آينده هم شاهد حضور اين 
تيم با هدايت مصطفى كارخانه در ليگ 

برتر باشيم. 

دوناروما براى تمديد با 
ميالن شرط گذاشت

ــن  ــو اســپورت» توري  نشــريه «توت
دونارومــا،  جانلوئيجــى  داد  خبــر 
تمديــد  بــراى  ميــالن  دروازه بــان 
ــرط  ــونرى ها ش ــا روس ــراردادش ب ق

گذاشــته اســت. 
گلر تيم ملى ايتاليا در صحبت با ســران 
روســونرى اعالم كرد كه بايد دستمزد 
ساليانه اش در قرارداد جديدش حداقل 

6 ميليون يورو باشد. 
دوناروما با وجود داشــتن پيشنهادهاى 
زياد به مسئوالن باشــگاه ميالن اعالم 
كرده اســت دوســت دارد در اين تيم 
بماند. مذاكرات بــراى تمديد قرارداد 
اين گلر جوان تا پس از ايام كرونا ادامه 

خواهد داشت. 
قرارداد دوناروما تا ســال 2021 ادامه 
دارد. ايــن گلــر جوان پيــش از اين 
نيز وقتــى قــراردادش را تمديد كرده 
بود، شــرط گذاشــت تا ميالن با برادر 
بزرگتــرش به عنوان گلــر دوم قرارداد 

ببندد كه در نهايت اين اتفاق رخ داد. 

مربى ايرانى االصل
 نامزد مربيگرى در 

تيم ملى امارات
 فدراســيون فوتبال امارات 4 گزينه 
نهايى را براى مربيگرى در تيم ملى اين 

كشور مشخص كرد. 
نشــريه «البيــان» امــارات خبــر داد 
گزينه هاى مربيگرى در تيم ملى فوتبال 
امارات از 20 گزينه به 4 گزينه كاهش 

پيدا كرده است. 
ــارات  ــيون ام ــى فدراس ــه نهاي 4 گزين
عبارتنــد از: زالتكــو داليــچ، زوران 
ــدى  ــن و مه ــو كوزمي ــچ، اوالري مامي
ــى  ــى مرب ــدى عل ــتند. مه ــى هس عل
ايرانى االصــل اســت كــه پيــش از 
ايــن نيــز ســابقه مربيگــرى را در رأس 
كادر فنــى تيــم ملــى امــارات داشــت. 
ــه  ــارات 2 هفت ــال ام ــيون فوتب فدراس
پيــش بــا ميلوجويــچ، ســرمربى صرب 
خــود پــس از 4 مــاه قطــع همــكارى 
ــل  ــرمربى صــرب به دلي ــن س ــرد. اي ك
شــيوع كرونــا و تعويــق مســابقات 
ــى  ــى 2022 حت ــام جهان ــى ج انتخاب
روى  نتوانســت  هــم  بــازى  يــك 
نيمكــت امــارات بنشــيند و در نهايــت 

ــد. ــار ش بركن

 براى داشــتن يك تيم قوى بايد زنجيره 
صعود كشــتى گيران را از رده هاى پايه به رده 

بزرگساالن كامل كنيم. 
صادق گودرزى دارنده مدال هاى نقره جهان و 
المپيك، درباره تعويق بازى هاى المپيك 2020 
توكيو اظهار كرد: ايــن اتفاق براى ما خوب 
اســت، زيرا ما يكسرى جوان داشتيم كه نياز 
بود حداقل به آن ها يك ســال تا يك سال و 
نيم فرصت بدهيم كه خود را بسازند. از سوى 
ديگر دســت كادر فنى در انتخاب نفرات و 
برنامه ريزى هاى فنى بازتر مى شود و فرصت 
بيشترى در اختيار حســن يزدانى و عليرضا 
كريمى قرار مى گيرد تا پس از آســيب ديدگى 

به مرز آمادگى كامل برسند. 
وى افزود: در كشــتى فرنگى 
هم دســت محمد بنــا بازتر 
مى شــود و اين وقفه به آن ها 
فرصــت مى دهــد تــا بهتر 
كار كننــد. در كل نفــرات ما 
طالى  مدال  كسب  شايستگى 
المپيك را دارند، اما اين مهم 
نيازمنــد يك فرصــت كافى 
بود كه تعويق يكساله المپيك 
فرصت خوبى را براى كسب 
افتخارات بيشتر به ما مى دهد. 
دارنده مــدال نقــره المپيك 
لندن درباره تفاوت بازى هاى 
رقابت ها  ســاير  بــا  المپيك 
گفت: تا پيش از كسب مدال 
در المپيك، 3 سال پشت سر 
هم مدال جهانى گرفته بودم، 

اما فضاى المپيك واقعا با مســابقات جهانى 
متفاوت اســت. كسى در اين بازى ها موفق تر 
اســت كه بتواند خود را از لحاظ روانى به آن 
سطحى برســاند كه فضا و جو المپيك آن را 
نگيرد و بتواند مســير خود را راحت طى كند 

و به مدال برسد. 
گودرزى ادامه داد: المپيك جايى اســت كه 
كشــتى گيرانى كه بحث آمادگى جسمانى و 
فنى را به بهتريــن نحو، به صورت اصولى و 
با علمى ترين مراحل طى كنند، موفق تر هستند 
و شــاهد اين  موضوع در المپيك ها هستيم و 
همه ورزشــكاران دنيا با آمادگى باال در اين 
بازى ها حضور پيدا مى كنند، اما همانطور كه 

گفتم موضوع اصلى بحث روانى اســت كه 
ورزشــكار بتواند با خودش حل كند و واقعا 

فضاى المپيك فضاى متفاوتى است. 
وى دربــاره وضعيت حــال حاضر تيم ملى 
كشــتى آزاد اظهار كرد: درحال حاضر و پس 
از چند ســال، وضعيت خوب شده است و 
يكســرى جوان آمده اند و به تيم ملى اضافه 
شــدند. به نظر من براى داشتن يك تيم قوى 
بايد زنجيره صعود كشتى گيران را از رده هاى 
پايه به رده بزرگســاالن كامل كنيم و خدا را 
شــكر درحال حاضر تا حدودى اين زنجيره 
وصل شــده و روند كار به شكل خوبى پيش 
مى رود و قطعــا جوانانى امثال اميرحســين 
زارع، محمد نخــودى و... آينده خوبى دارند 
و مى توانند به كشــتى 
كننــد و بدنه  كمــك 
كشتى ما پس از المپيك 
مطمئنا بــا حضور اين 
جوانان تقويت مى شود. 
اســتان  ماليرى  دالور 
گرفتن  نتيجــه  درباره 
كشــتى مــا در برخى 
مــوارد تصريــح كرد: 
هميشــه كشــتى مــا 
يا  كه 3  بوده  همينطور 
بوديم  خوب  ســال   4
و چنــد ســال افــت 
كار  نظرم  به  مى كرديم. 
ما ديمى و محصولمان 
و  اســت  ديمى  هــم 
برمى گردد  اين ها  همه 
بــه باشــگاه ها و كارى كه مربيان ســازنده 
انجام مى دهند كه در برخى ســال ها شــاهد 
كشتى گيران خوبى هستيم. به طور مثال در يك 
دوره امثال اكبر فالح، عليرضا حيدرى و على 
دبير بوده اند كه افتخارآفرينى كرده اند و چند 
سال كشتى افت كرده و چند سال بعد حسن 
يزدانى، مهدى تقــوى و رضا يزدانى خوش 

درخشيدند و چند سال دوباره افت كرديم. 
وى ادامــه داد: اين موضوع بايد از نظر علمى 
و از نظر پژوهشــى پيگيرى شــود كه در آن 
ســال هايى كه افت مى كنيم ايراد و مشكل از 
كجاست. نتيجه  نگرفتن كشتى گيران يك بحث 
بسيار مهم است كه حتما به يك تحقيق علمى 

و مفصل نياز دارد و در اين راه بايد قهرمانان، 
مربيان سازنده و افراد دانشگاهى تحقيق كنند 
تا پس از حصول نتيجه، اين خأل را پر كنيم. 

دارنــده 2 مــدال نقــره و يك برنــز جهان 
دربــاره اينكه چــرا در برخــى اوزان با خأل 
كشــتى گيران درجه يك مواجه هستيم، بيان 
كرد: اگر بخواهيم در وزنى موفق باشــيم نياز 
به پشتوانه سازى است و بايد حداقل در يك 
وزن 7 تا 8 كشــتى گير در اختيار داشته باشيم 
كــه در دل هم رقابت كنند و از اين رقابت ها 
مى توانيــم نفر مدال دار جهانــى را پيدا كنيم. 
اگر يك نفر بدون هيچ خطرى عضو تيم ملى 
شــود و هيچ فشارى به او نيايد، نمى تواند در 
مســابقات جهانى هم خوب كشتى بگيرد و 
يكى از راهكارهاى مهم اين اســت كه بايد 
در هر وزن حريف تراشى كنيم. درحال حاضر 
رقابت در وزن 86 زياد اســت و در وزن 97 
كيلوگــرم نيز رقابت در حال شــكل گرفتن 
است. بايد براى ساير اوزان نيز فكر چاره اى 
باشيم، استعداديابى كنيم و چند نفر از جوانان 
را هل بدهيم و جلــو بياوريم. به عنوان مثال 
كادر فنى ايــن كار را درباره ميثم زارع انجام 

داده و اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد. 
گودرزى درباره اينكه پس از دوران قهرمانى 
چه مى كند، گفت: در يك باشــگاه در شــهر 
تهران تمرين مى داديم و چند كشــتى گير ما 
نيز در تيم هاى ملى رده هاى سنى پايه حضور 
داشته اند، اما به دليل شــيوع كرونا فعال هيچ 

فعاليت ورزشى برگزار نمى شود. 
دارنده مدال نقره المپيك درباره شيوع ويروس 
كرونا و لزوم رعايت مسائل ايمنى و بهداشتى 
از ســوى مردم خاطرنشــان كــرد: خود من 
درحال حاضر در خانه نشسته ام و حتى به پدر 
خود نيز سر نمى زنم، زيرا نگران سالمت آن ها 
هســتم. به هرحال ما در قبال جامعه خود نيز 
مسئوليت داريم و نبايد با بيرون آمدن از خانه 

سالمتى ديگران را به خطر بيندازيم. 
صادق گودرزى از قهرمانان مدال آور اســتان 
در المپيك و جهان اســت كه كشتى هاى وى 
با مايكل باروز آمريكايــى هيچگاه از خاطر 
اهالى كشتى بيرون نخواهد رفت. وى فرزند 
سعيد گودرزى مربى نام دار و سازنده كشتى 
در مالير است و سال ها براى كشتى استان و 

مالير افتخار آفرين بود. 

نايب قهرمان المپيك استان:

تعويق المپيك براى تيم هاى ملى
 يك فرصت است

چراغ سبز مامه تيام 
براى بازگشت به استقالل 

 مامــه تيــام، مهاجم 
سابق تيم فوتبال استقالل 
براى بازگشت به اين تيم 

ابراز تمايل كرده است!
بــه گزارش مهــر، يكى 
از بهتريــن خريدهــاى 
خارجــى تيم اســتقالل 
ســال هاى  همــه  در 
گذشته مامه تيام، مهاجم 
توانمندى بود كه اگرچه 
در  حضــورش  دوران 

اين تيم كوتاه بود، امــا همين مدت زمان كوتاه كافى بود تا وى عنوان 
بهترين گلزن خارجى تاريخ اين باشــگاه را ازآن خود كند و به يكى از 

محبوب ترين ها نزد هواداران استقالل شود. 
اگرچه شــيخ دياباته مهاجم بلندقامتى كه در اين فصل در پيشانى خط 
حمله آبى پوشان خوش درخشيد توانست تا حد زيادى جاى خالى تيام 
را پر كند، اما حتى با ادامه حضور شيخ گلزن، باز هم خبر بازگشت تيام 

مى تواند خبر بسيار خوبى براى آبى پوشان باشد. 

داشتن  براى  من  نظر  به 
يك تيم قوى بايد زنجيره 
را  كشــتى گيران  صعود 
از رده هاى پايــه به رده 
و  كنيم  كامل  بزرگساالن 
خدا را شكر درحال حاضر 
تا حــدودى اين زنجيره 
كار به  وصل شده و روند 
شكل خوبى پيش مى رود
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منبع: فارس اين ميله هاى بيمارستان سيناى همدان، دو ماه است كه مرزى شده اند ميان اين مادر و دختر. اما مگر مى شود براى عشق مادرى مرز كشيد. # مدافعان _سالمت

ايجاد شهرهاى تاب آور در 
پساكرونا، ضرورتى كه بايد 

به آن توجه شود
 مهمترين مســأله اى كه بايد در دوران پســاكرونا 
پيگيرى كرد، ايجاد شــهرهاى تاب آور اســت كه به 
اعتقاد جمعى از صاحب نظران اقتصادى و اجتماعى 
اكنــون نبايد به زندگى متراكم فعلى برگشــت، زيرا 
شــهرهاى بزرگ در برابر انواع ويــروس و حادثه ها 

آسيب پذيرترند. 
به گزارش ايرنا، برآيند اطالعات موجود در حوادث 
و بحران هــاى مختلف مانند شــيوع بيمارى كرونا و 
جنگ هاى بيولوژيكى نشان داد كه بيشترين آسيب را 
نقاط متراكم و شهرهاى بزرگ و شلوغ مى بينند و آنچه 
باقى مى ماند، روســتاها و حاشيه هاى تاب آور شهرها 
خواهد بود، بر اين اساس كارشناسان معتقدند كه بايد 
شهرهاى تاب آور را براى آينده توسعه داد و آماده كرد. 
تاب آورى، مفهوم جديدى در طراحى شــهرى است 
كه رويكرد اصلى آن طراحى با آسيب پذيرى كمتر و 
انعطاف پذيرى بيشــتر براى شهرها در برابر تنش ها و 
حوادث است، به گونه اى كه يك شهر تاب آور، آماده 
اســت كه در مواقع اضطرارى به ســرعت به شرايط 
جديد پاســخ داده و با كمترين آســيب به كار خود 
ادامه  دهد. مفهوم تاب آورى براى نخستين بار در سال 
1973 توسط شخصى به نام هولينگ مطرح شد. مطابق 
تعاريف وى، تاب آورى معيارى از توانايى سيســتم 
براى جذب تغييرات است درحالى كه هنوز مقاومت 

پيشين وجود دارد. 
به عبارتى ديگر، تاب آورى توانايى سيستم هاى تحت 
اســترس در بازگشــت به حالت اصلى و توانايى باز 
سامان دهى خود است در واقع هر شهرى كه در مقابل 
مخاطرات، تحمل الزم را داشته باشد و پس از وقوع 
مخاطره به سرعت به حالت طبيعى برگردد، تاب آورى 
بســيارى دارد.  با توجه به اينكه جمعيت شهرنشين 
در ســال هاى اخير در جوامع مختلف رو به افزايش 
بوده و شهرنشينى به ميزان قابل توجهى با منابع انسانى، 
فعاليت هاى اقتصادى و مصرف منابع مرتبط اســت، 
بنابرايــن تراكم در اين جوامع بــه لحاظ اندازه، تنوع 
جمعيتى و پيچيدگى، مى تواند موجب آسيب پذيرى 
باال نسبت به حوادث مختلف و بالياى طبيعى شود. 

بروز بحران هايى مانند شيوع بيمارى كرونا كه امروز 
همه كشورها را درگير خود كرده و ميليون ها نفر به آن 
مبتال و صدها هزار نفر جان باخته اند، اهميت پرداختن 
به شــهرهاى تــاب آور در عصر جديــد كه عده اى 
بحران هاى نوينى مانند جنگ هاى بيولوژيكى را در آن 

محتمل مى دانند، دوچندان كرده است. 
به گفته يك تحليل گر مسائل اقتصادى و سياسى، دانش 
ايجاد شــهرهاى تاب آور وجــود دارد و اقتصاددانان 
درباره آن كار كردند، بنابراين ما بايد شهرهاى تاب آور 
را بــه موضوع و گفتمان روز تبديــل و اصول آن را 
دريافت كنيم و با كمك هاى دولتى، نســبت به ايجاد 
آن اقدام كنيــم.  در هر 3 مورد از ديدگاه هاى بالياى 
طبيعى، سوانح بهداشتى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، 
كالبدى و بوم شــناختى ويژگى هايى براى تاب آورى 

تعريف شده است. 
عوامل مشــتركى براى تاب آورى در شهر، روستا و 
صنعت تعريف شده كه شامل مقاومت در برابر بالياى 
طبيعى مانند ســيل، زلزله و رانش زمين، سوانح مانند 
بمباران هوايى، انفجار، بمباران شيميايى و ميكروبى، 
آتش سوزى، ســرقت و جرم و جنايت و ويرانى هاى 
بوم شــناختى ماننــد آلودگى هــوا، باران اســيدى، 

خشكسالى و تخريب منابع طبيعى است. 
 در تاب آورى اجتماعى به ارتباطات ســالم و سازنده 
ميان شهروندان مانند باشگاه هاى گوناگون براى سنين، 
جنسيت، مذاهب و احزاب مختلف پرداخته مى شود 
و تاب آورى فرهنگى، وضعيتى است كه همه طبقات 
اجتماعى با فرهنگ متفاوت در شهر احساس امنيت 

و آرامش كنند. 

باز هم كتاب بخوانيم
فيض ا... مظفر پور »

  نوروز امســال را به دليل شيوع ويروس كرونا و تعطيالت طوالنى  
و ايجاد قرنطينه خانگى به عنوان نوروز كتابخوانى نامگذارى كردند.

 اگرچه بر اســاس برخى نظرســنجى ها اين نامگذارى در عمل تحقق 
نيافــت و يا كمتر از حد انتظار بود؛ زيرا بر اســاس اطالعات موجود، 
كتابخوانى در ايام نوروز و در خانه ماندن اولويت نخســت خانواده ها 
نبــود، بلكه ميزان مطالعه كتاب نيز همچنان پايين و كمتر از حد انتظار 
و اســتانداردهاى جهانى بود. در يك نظرســنجى كه همدان پيام انجام 
داده بود ميزان مطالعه افراد در اين ايام بين نيم تا يك ســاعت در روز 
بود و بيشــتر وقت افراد با فضاى مجازى و يا تماشاى تلوزيون به ويژه 

فيلم سپرى مى شد.
 از طرفــى بــر اســاس يــك نظرســنجى ديگــر كــه دربــاره اولويــت 
ــا  ــل كرون ــى به دلي ــس از تعطيل ــى پ ــاى عموم ــايى مكان ه بازگش
ــت  ــى در اولوي ــاى عموم ــايى كتابخانه ه ــود، بازگش ــده ب ــام ش انج
ــاب و  ــد كت ــه نشــان مى ده ــود ك ــه ب ــرار گرفت ــارم ق ــا چه ســوم ي
ــا  ــا نه تنه ــوع دوران كرون ــان مهجــور اســت و وق ــى همچن كتابخوان
ــادى  ــار اقتص ــه فش ــرده بلك ــى نك ــاب و كتابخوان ــه كت ــى ب كمك
ــز  ــن ني ــرده و اي ــر وارد ك ــاپ و نش ــت چ ــه صنع ــز ب ــترى ني بيش
ــد  ــر مى رس ــى به نظ ــت؛ ول ــد داش ــى خواه ــاب را در پ ــى كت گران
تنهــا دليــل كتــاب نخوانــدن مــا گرانــى يــا در دســترس نبــودن كتاب 
ــاى  ــيارى از كتابخانه ه ــه، بس ــام قرنطين ــن اي ــرا در همي ــت زي نيس
ــور  ــى و به ط ــاى تلگرام ــود و كانال ه ــراد ب ــار اف ــى در اختي ديجيتال
كلــى فضــاى مجــازى بــه ايــن امــر كمــك مى كردنــد و نســخه هاى 
ــد  ــرار مى دادن ــان ق ــار مخاطب ــى در اختي ــن معرف ــى را ضم ديجيتال
كــه كارى بديــع و پســنديده بــود و قطعــا بخشــى از مطالعــة هرچنــد 
ــاى  ــودن كتاب ه ــترس ب ــل در دس ــام به دلي ــن اي ــراد در اي ــم اف ك
ديجيتالــى بــود كــه جــاى خوشــحالى دارد، نكتــه مهــم ايــن اســت 
كــه در ادامــه نــوروز كتابخوانــى در ايــام فرورديــن، هم اينــك 
ــى  ــاب رســيديم؛ ماهــى كــه ســوم آن روز جهان ــه ارديبهشــت كت ب
كتابخوانــى نامگــذارى شــده و نمايشــگاه بين المللــى كتــاب تهــران 
هرســاله در ايــن مــاه برگــزار مى شــود ولــى امســال به دليــل شــيوع 

ــود.  ــزار نمى ش ــا برگ ــارى كرون بيم
پس حــال كه قرار اســت زنجيره گســترش كرونا را بــا قرنطينه و 
فاصله گذارى اجتماعى قطع كنيم، زنجيره كتابخوانى در فروردين ماه را 
به ارديبهشــت و بلكه ماه هاى ديگر نيز وصل مى كنيم، ماه زيباى خدا 
ماه مبارك رمضان و تقارن آن با ارديبهشت ماه شمسى، زيبايى معنوى 
و طبيعت را در هم آميخته اســت، بياييــم در اين فرصت پيش از هر 
كتابى، كتاب خداوند متعال قرآن كريم را كه بهار دل اســت، در بهار 
قرآن، ماه مبارك رمضان مطالعه كنيم و سپس در كتاب طبيعت مطالعه 
كنيم كه آيتى از خداوند متعال اســت؛ مطالعه كنيم ســعدى شيرازى، 
شــاعر بلندآوازه كشورمان چه خوب سروده كه «برگ درختان سبز در 
نظر هوشيار/ هر ورقش دفترى است معرفت كردگار» و هم او چه زيبا 
گفته اســت كه «به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست / عاشقم 
بر همه عالم كه همه عالم از اوســت» و باز هم كتاب مطالعه كنيم كه 
پيامبر اسالم فرموده «الكتب بساتين العلماء»، كتاب ها باغ و بوستان هاى 

دانشمندان است.

■ دوبيتى باباطاهر 
نويد وصل تو تا نشنوستم به عشقت اى دالرا نگروستم  

بجز اندوه و خوارى ندروستم بدل تخم وفايت كشتم آخر  

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

ماه رمضان پيش شما مثل ماه هاى ديگر نباشد؛ چرا كه نزد خداوند ، احترام و بر ساير ماه ها 
برترى دارد . در ماه رمضان ، روِز روزه دارى شما مثل روِز خوردنتان نباشد! (ادب و حرمت 

اين ماه را نگه داريد).  
   كنز العّمال ج 15 ص 844 ح 43356
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 اســال 99 درحالى آغاز شــد كه تن رنج ديده 
صنايع دســتى همدان؛ ناشى از نوسانات ارز، گرانى 
بنزيــن و كاهش تورهاى گردشــگرى به واســطه 
رخدادهاى سياســى و منطقه اى؛ اينبــار در گردباد 
كرونا گرفتار و خسارتى هنگفت متحمل شده است. 
ايران با داشتن 10 شهر و 2 روستاى فعال در توليد 
صنايع دستى، رتبه نخست دنيا را دارد. 4 سال پيش 
همدان با ســفال اللجين در رديــف مناطق جهانى 

صنايع دستى قرار گرفت. 
در همدان 23 هزار و 300 كارگاه صنايع دستى با 43 

هزار فعال صنايع دستى در حال انجام كار هستند. 
در ايــن روزها كه برآورد خســارت هاى كرونا در 
بخش هاى متعدد توســط رسانه ها پيگيرى مى شود، 
صنايع دســتى هم از اين هجمــه ناعادالنه در امان 

نمانده است. 
اما مسئوالن مرتبط در ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
همدان عنوان كردند: هنوز برآورد خســارت صنايع 

دستى همدان از كرونا در دست بررسى است . 
همدان شــهرى كه در ســال 2014 به عنوان شــهر 
بين المللى جهان در صنايع دســتى و هنرهاى سنتى 
معرفى شــد، يكى از اين شهرهاى پيشتاز در عرصه 

توليد صنايع دستى در كشور است. 
صنايع دستى همدان به لحاظ تعداد كارگاه ها و حجم 

توليد جزو 5 استان برتر كشور است. 
شهرهاى ملى استان همدان مانند تويسركان، مالير 
و اللجين سهم قابل مالحظه اى در اين زمينه دارند، 
در استان همدان 28 هزار و 800 كارگاه صنايع دستى 
فعال وجود دارد كه براى 40 هزار نفر اشــتغالزايى 
كرده اســت. اســتان همدان در توليد صنايع دستى 
جايگاه ممتازى دارد كــه از نظر هنرى و اقتصادى 

مى توان اين مقوله را بررسى كرد. 
با توجه به ســند چشم انداز كشور و پيش بينى رشد 
8 درصدى اقتصادى، صنايع دســتى مى تواند در اين 

سرفصل ها نقش به سزايى را ايفا كند. 
بيشــترين ميزان صادرات در بخش صنايع دســتى 
مربوط به سفال است، صنايع دستى يكى از بسترهاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى و ارتقاى رشد اقتصادى است 
كه در سالى كه نام آن مزين به «جهش توليد» است، 
بايد بهاى بيشترى به صنايع دستى به ويژه سفال داده 

شود. 
صنايع دســتى همدان، قدمتى به اندازه تاريخ كهن 

آن دارد و ميراث معنوى اســتان محسوب مى شود 
و در كنار آثار تاريخى، توجه گردشــگران داخلى و 
خارجى را به خود جلب مى كند و عالوه بر شهرت 
داخلى، در ســطح بين الملل و صادراتى نيز زبانزد 

است. 
چرم دوزى،  قالى بافى،  شــامل  همدان  صنايع دستى 
گليم، مرواربافى و گيوه بافى اســت و از همه مهم تر 
مى توان به سفال و سراميك شهر اللجين اشاره كرد. 
اما سال 98 و آغازين ماه هاى سال 99 سالى پرچالش 
براى صنايع دستى استان بود. سالى كه با وقوع سيل 
در شــهرهاى مختلف كشور در تعطيالت نوروزى 
و پيش از آن آغاز و با تهديد صنعت گردشــگرى، 

ضربه اى كارى بر صنايع دستى استان وارد كرد. 
درحالى كــه فعــاالن اين عرصه به دنبال اين ســيل 
و نفروختن صنايع دســتى توليدى خــود كه براى 
عرضه به مســافران نوروزى متضرر شــده بودند، 
افزايش يكباره نرخ بنزين، هزينه هاى حمل و نقل و 
اعتراضات ناشــى از آن و گرانى مواد اوليه ناشى از 
نوسان ارز، شــوك ديگرى را بر صنايع دستى وارد 

كرد. 
اما هنرمندان و توليدكنندگان صنايع دســتى هنوز بر 

داغ اين دو حادثه فائق نشــده بودند كه داغ شهادت 
سردار ســليمانى، حمله به پايگاه نظامى آمريكا در 
عراق و پس از آن سقوط هواپيماى اوكراين، شرايط 
منطقه را دستخوش بحران و جامعه جهانى را نگران 

و گردشگرى را متأثر كرد. 
موضوعى كه بى شــك به لغو بسيارى از پروازهاى 
خارجى بــه ايران و تورهاى گردشــگرى و ورود 

گردشگران و ارزآورى آن براى كشور شد. 
امرى كه نه تنها بر صنعت گردشگرى ايران و به ويژه 
همــدان لطمه زد، بلكه توليدات صنايع دســتى كه 
براى عرضه به مسافران خارجى ژانويه كه هر ساله 
به اين استان سفر مى كردند را در پستوى كارگاه هاى 

توليدى صنايع دستى ماندگار كرد. 
تعطيالت نــوروزى، ايام تابســتان و نيز ماه ژانويه 
هرسال، بهترين فرصت ممكن براى توليدكنندگان و 
فروشندگان صنايع دستى همدان به منظور عرضه هنر 
خود به ايران، جهان و كسب روزى و درآمد است، 
ولى اهالى اين صنف باز هم نااميد نشدند و توليدات 
خود را براى نوروز 99 آمــاده كردند. توليداتى كه 
هيچگاه به دست مســافران نوروزى و گردشگران 

داخلى و خارجى نرسيد. 

صنايع دســتى توليد شــده در كارگاه هــا و منازل 
هنرمنــدان و كارگران ماهر ايــن بخش در آغازين 
روزهاى بهار امســال نيز مانند سال گذشته و يك 

سال اخير به سرنوشتى غم بار بدل شد. 
ويروســى كوچك به نام كوويد19 اينبار صنايع 
دســتى اســتان را در بحران ديگرى قرار داد و 
ضربه آخــر را بر پيكر نيمه جان و خســته اين 

كرد.  وارد  صنعت 
چيزى كه كارشناسان معتقدند حتى چندين ماه پس 
از اتمام اين بحران همچنان صنايع دســتى را تحت 
تأثير خود قــرار داده و زمانى حداقل 3 ماهه براى 

سرپا شدن فعاالن اين عرصه نياز است. 
فعــاالن و توليدكنندگانى كه ايــن روزها مجبور به 
اخراج كارگــران متخصص براى كاهش هزينه هاى 
تحميلى و خالى كردن فروشگاه هاى اجاره اى خود 
هســتند، اما بايد ديد كرونا چه ميزان خســارت به 
صنايع دستى اســتان وارد كرده و مســئوالن امر و 
فعاالن اين بخش چه پيشنهادهايى در راستاى بهبود 
اين شــرايط و كاهش خسارات وارده دارند. اما اين 
آمار هنوز از ســوى متوليان امر و مســئوالن اعالم 

نشده است. 

برآورد خسارت همچنان در دست بررسى است!

شبيخون كرونا 
به تن نحيف صنايع دستى همدان 

 ويــروس كرونا فقط در 2 ماه اســفند 
و فرورديــن، 5 هزار و 300 ميليارد تومان 
خسارت به صنعت گردشگرى وارد كرده 

است. 
دبير تشــكل هاى ملى گردشــگرى اعالم 
كرد: گردشــگرى تنها صنعتى بود كه در 
جريــان تعطيلى هاى دوره كرونا آســيب 
صددرصــدى ديد و حدود 5 هزار و 300 
ميليــارد تومان فقط در ماه هاى اســفند و 

فروردين متضرر شد. 
به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران 
ايران، جمشيد حمزه زاده كه به نمايندگى 
نشست  در  گردشــگرى  تشــكل هاى  از 
نمايندگان و فعــاالن بخش خصوصى با 
سخنانى  در  داشت،  حضور  رئيس جمهور 
به بحران هايى كه گردشــگرى از سال 98 
تاكنون با آن روبه رو شده است، اشاره كرد 

و افــزود: اين ضرر به صنعتى وارد شــده 
است كه 240 هزار نفر به صورت مستقيم 
و 550 هزار نفر غيرمستقيم در آن مشغول 

به كارند. 
رئيس جامعه هتلداران ايران بسته حمايتى 
دولت بــراى جبــران خســارت بخش 
گردشگرى را بى تأثير دانست و در نشست 
يادشــده كه رئيس دفتر و معاون اقتصادى 
رئيس جمهــور، وزراى اقتصاد و صنعت 
و رئيــس بانك مركزى حضور داشــتند، 
پيشنهاد كرد: وام 12 درصدى دولت به دليل 
آسيب صددرصدى صنعت گردشگرى به 
تسهيالتى با ســود تك رقمى، بازپرداخت 
5ســاله و يك دوره تنفس يك ساله تبديل 

شود. 
حمــزه زاده همچنيــن درخواســت كرد 
بخشــودگى مالياتى شــامل حال صنعت 

گردشــگرى شــود و در ادامه اظهار كرد: 
ماليات وقتى محاسبه مى شود كه درآمدى 
حاصل شــده باشــد و چون همه هتل ها، 
آژانس ها و مراكز اقامتى تعطيل هســتند، 
درآمدى ندارند كه ماليات بر اســاس آن 
محاســبه شود و الزم اســت براى جبران 
بخشى از ضرر و زيان اين صنعت، حداقل 
تا پايــان امســال از معافيت صددرصدى 

مالياتى برخوردار شوند. 
وى در آن نشســت بــه ناديــده گرفتن 
شــدن برخى فعاالن گردشگرى در بسته 
حمايتى اشــاره كرد و گفت: راهنمايان 
گردشــگرى كه شــامل 13 هــزار نفر 
صنعت  اصلى  مشاغل  جمله  از  مى شوند 
گردشگرى هستند كه از آن بسته حمايتى 

مغفول مانده اند. 
حمزه زاده همچنين خبر داد كه در مذاكره با 

نهاونديان، معاون اقتصادى رئيس جمهور، 
قرار شــده وى در روزهاى آينده نشستى 
با فعاالن و تمام تشــكل هاى گردشگرى 

داشته باشد. 
وزارت ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى پيش تر در يك برآورد كلى 
ميزان خســارت ناشــى از شيوع ويروس 
كرونا را به ســه بخــش ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، 3 هزار و 
800 ميليــارد تومــان اعالم كــرده و از 
دولت تخصيص همين ميزان تســهيالت 
را درخواســت كرده بود كــه بنابر گفته 
معاون گردشــگرى اين وزارت خانه، اين 
رقم تخصيص داده نشده، اما موافقت شده 
به ازاى حفظ هر شــغل 16 ميليون تومان 
تسهيالت با نرخ سود 12 درصد تخصيص 

داده شود. 

يك كارشناس گردشگرى:
جهان گردشگرى پساكرونا 

فرهيخته تر مى شود
 اگر گردشــگرى با كرونا همراه شــود، گردشگران 

به دنبال اثرپذيرى از سفرشان مى روند. 
يك كارشناس گردشگرى با اشاره به اينكه جهان پس از 
كرونا فرهيخته تر از پيش از آن مى شود، گفت: بحران ها 
هميشــه آموزنده بوده اند، حتى در حوزه روانشناســى 
تربيت اين بحث وجود دارد كه مى گويند عيار انسان ها 
را ميزان بحران هايى كه در زندگى تجربه كرده اند؛ تعيين 

مى كند. 
على شادلو، درباره وضعيت گردشگرى پس از كرونا به 
مهر گفــت: در زبان علم مديريت بحران آمده جوامعى 

كه با بحران هاى مختلف برخورد داشــته اند، رفتارهاى 
متفاوتى از خود نشان مى دهند. مثًال ژاپن كشور كوچكى 
است كه چون در كنار اقيانوس قرار دارد و دائم درگير 
زلزله است، امن ترين كشور مقابل زلزله قلمداد مى شود. 
آنها علوم زيســتى را طورى تنظيم كرده اند كه آســيب 
زيادى از زلزله نمى بينند. اين نشان مى دهد آنها چه قدر 

بحران ديده اند. 
اين مدرس گردشگرى و كارشناس مديريت بحران در 
ادامه گفــت: برخى جوامع، اعتقادى به مديريت بحران 
ندارند و اين منطق را كه «باألخره از پس آن بر مى آييم» 
دارند. به آنها بايد كمك خارجى شــود چون تداركاتى 
بــراى حل بحران ندارند. برخــى جوامع هم نمى دانند 
چه طور به بحران فكر كنند و عالج واقعه پس از وقوع 

مى كنند. 

وى درباره اين كه چه قدر وســواس گريبان گردشگران 
را مى گيرد، گفت: وسواس يك نوع بيمارى و يا اختالل 
مغز به شمار مى آيد. برخى افراد گرفتار وسواس نيستند 
و بيمارگونــه به آن دچار نيســتند و در چنين مواقعى 
منطقى عمل كرده و در هنگام ســفر، مقصد را بررسى 
مى كنند. در افرادى ديگر وســواس خفته است آنها اگر 
درمان نشــوند بدتر خواهند شد. حاال چه سفر كنند يا 
نــه. من معتقدم پس از اين بيمارى به جمع افراد داراى 
وســواس اضافه مى شــود چه در حوزه سفر و چه در 

حوزه زندگى عادى. 
وى در ادامــه گفت: نمى دانم چطــور برخى افراد در 
اين شــرايط هنوز اصرار به ســفر دارند. آنها چطور به 
قيمت جان خودشــان و بقيه در ايام عيد به سفر رفتند، 
ولــى از يك چيز مطمئن هســتم و آن هم اينكه پس از 

كرونا جمعيت متقاضى سفر در زيرتيتر گردشگرى سبز 
و پايدار به شــدت تغيير مى كند. عالقه مندان و فعاالن 
گردشــگرى پايدار افزايش مى يابــد پس از اين بحران 
جامعه گردشــگرى عيارمندتر و پخته تر مى شــود چه 
ميزبان و چه ميهمان. حتى شــايد استفاده از اقامتگاه ها 

كمتر شود. 
اين راهنمــاى گردشــگرى گفت: اكنــون جهان توليد 
محتواســت، مهم اســت كه حين و پس از بحران چه 
محتوايى توليــد مى كنيم. بايد بدانيم مشــترى چقدر 
ســبك كار ما را مى پسندد. شايد از هتل 4 ستاره بيشتر 
از بوم گردى ها استقبال شــود، ولى بايد ديد كدام هتل 
4 ســتاره. چون برخى هتل هاى پرســتاره از هتل هاى 
كم ســتاره ضعيف تر عمل مى كنند. جهان پس از كرونا 
فرهيخته تر از پيش از آن مى شــود همــه آنچه جامعه 

دانش محور به گردشــگرى و بخش خصوصى تحميل 
مى كند؛ در پساكرونا اتفاق مى افتد و ما را وادار مى كند 

كه به گونه اى ديگر رفتار كنيم.
شــادلو در پايان با اشــاره به اينكه عصر پس از كرونا 
عصــر مقاصد خالق و مقاصــد دانش محور از جنس 
گردشــگرى پايدار مى شــود، گفت: اگر گردشگرى 
با كرونا همراه شــود آدم ها به دنبال اثرگذاريشــان از 
ســفر در جهان مى روند. يعنى مى خواهند بدانند چه 
اثرى از ســفر مى پذيرند اثرگــذارى و اثرپذيرى يكى 
از اصلى تريــن دغدغه هاى گردشــگران پس از كرونا 
خواهد بود. ديگر دوره ســفر تفريحى گذشته و حاال 
دوره اى است كه افراد مى خواهند سفر روى آنها تأثير 
بگــذارد، بنابراين جايگاه ســفر در ذهــن افراد تغيير 

مى كند. 

دبير تشكل هاى ملى گردشگرى اعالم كرد
5300 ميليارد تومان خسارت كرونا به گردشگرى ايران


