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يادداشت روز
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دولت بد  اقبال بى دفاع
 1- دولت هــاى روحانــى را 2 دولــت 
بــا شــرايط متفــاوت ارزيابــى مى كننــد، 
ــال  ــى خوش اقب ــه دولت ــت ك ــت نخس دول
ــاع  ــل دف ــه قاب ــان بســيار و كارنام ــا مدافع ب
ــدون  ــال ب ــى بد  اقب ــه دولت ــت دوم ك و دول
كارنامــه و بى دفــاع ارزيابــى مى شــود. البتــه 

ــه دارد... ــت عالق ــس دول رئي

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

جناب آقاى امين روستايى
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

روز دوشنبه روز دوشنبه 33/شهريور//شهريور/13991399  
از ساعت از ساعت 1212 تا  تا 13:3013:30

پاسخگوى سواالت مردم خواهد بود.

ی تلفنتلفن111111 ی  آورده  ش  ی    و ط  دانروا ه 

ی باد ا ه دو 

پيگيرى ها نتيجه داد
همدان ايستگاه 

دوم يونسكو 
در ايران شد

 سرپرســت مركــز آمــوزش علمى 
كاربردى جهاد دانشــگاهى استان همدان 
از ورود 4 رشــته جديد به اين مركز خبر 
داد كه بر اســاس آن با ورود رشــته هاى 
جديد، به 23 رشــته متنوع و جذاب كه 
محبوب بســيارى از دانشــجويان است، 

افزايش يافت.
علــى كالنترنيــا در گفت وگو با ايســنا، 
رشــته هاى تحصيلــى اين مركــز را در 
مقطع كاردانــى، اينترنت و شــبكه هاى 
گسترده، برنامه سازى كامپيوترى، معمارى 
عكاسى،  كارگاهى،  نقشه كشــى  شهرى، 
فرهنگى  امــور  مربى  تربيــت  گرافيك، 
كودك و نوجوان، كمك كارگردان، امور 
فرهنگى، روابــط عمومى، طراحى لباس 
و در مقطع كارشناســى، روابط عمومى- 
رســانه، روابط عمومى- رفتار اجتماعى، 
طراحى و الگوســازى پوشاك، مديريت 
امــور فرهنگــى، عكاســى، كارگردانى، 
انيميشــن، امور بورس، ســفال و كاشى 
سنتى، مهندسى فناورى اطالعات- امنيت 
اطالعات، مهندســى فناورى اطالعات- 
فنــاورى اطالعــات، مهندســى فناورى 
عمران-ساختمان سازى، گرافيك-گرافيك 
تزيينــى و محيطى عنوان كــرد و افزود: 
رشــته هاى جديد تنوع خاصى به مركز 

علمى كاربردى بخشيده اند.
وى تصريح كــرد: زمان ثبت نام در مقطع 
كاردانــى رشــته هاى تحصيلــى از روز 

چهارم شهريور و در مقطع كارشناسى از 
11شهريورماه 99 از طريق سايت سنجش 
 www.sanjesh.org نشــانى  بــه 

صورت مى گيرد.
كالنترنيا رشته هاى كاردانى حرفه اى امور 
بورس، انيميشــن، صنايع دستى سفال و 
كاشى سنتى و كاردانى فنى نقشه بردارى 
كارگاهــى را از رشــته هاى جديد مركز 
علمى كاربردى جهاد دانشــگاهى همدان 
معرفى كرد و ادامه داد: اين رشته ها براى 
نخستين بار اســت كه در استان دانشجو 

مى پذيرد.
وى همچنين مركز نوآورى و شــكوفايى 
علمى كاربردى ايــن واحد را يك امتياز 

ويژه براى پيشبرد اهداف علمى-تحقيقاتى 
دانشــجويان مركــز علمــى كاربــردى 
جهاددانشــگاهى همــدان و راهى براى 

اتصال دانشجويان به بازار كار برشمرد.
كالنترنيا خاطرنشان كرد: مركز نوآورى و 
شكوفايى علمى كاربردى جهاد دانشگاهى 
همدان در راستاى تجارى سازى فناورى، 
شناســايى دانشــجويان نخبه و خالق و 
حمايت و مشاركت در طرح هاى فناورانه 
دانشجويان و ســاير عالقه مندان مشغول 

فعاليت است.
كاربردى  علمى  آموزش  مركز  سرپرست 
جهاد دانشگاهى اســتان همدان با اشاره 
به استقبال دانشــجويان در رابطه با ورود 

رشته هاى جديد به مركز علمى كاربردى 
افزود: بيش ترين اســتقبال دانشــجويان 
از رشــته هاى روابط عمومى، عكاســى 
و تربيــت مربى امــور فرهنگى كودك و 

نوجوان و طراحى لباس بوده است.
وى با اشــاره بــه مزايــاى تحصيلى در 
دانشــگاه علمــى كاربردى اظهــار كرد: 
پذيرش دانشــجو بدون آزمــون، اعطاى 
شرايط  غذا،  كمك هزينه  دانشجويى،  وام 
ويژه براى شــاغالن، بهره گيرى از اساتيد 
مجرب، پايين ترين شــهريه دانشگاهى و 
برگزارى كالس ها در مركز شهر از مزاياى 
تحصيل در اين دانشگاه براى دانشجويان 

است.

پذيرش دانشجو در 23 رشته در مركز آموزش علمى كاربردى 
جهاد دانشگاهى همدان

گفت وگوي همدان پيام با رئيس پارك علم وفناوري 
درباره كمك به ايده هاي نو در همدان

شتاب دهنده ها شريك موفقيت 
صاحبان ايده هستند

نورا... زاده در مخالفت از نوع مطالعات طرح جامع و جهت توسعه شهر مطرح كرد

مشاور طرح جامع را قبول نداريم
■ آينده مردم و شهر همدان به مطالعات طرح جامع بستگي دارد
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مراودات خانوادگى، كانون شيوع كرونا

بيش از 3000 همدانى مبتال شدند
8
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

دولت بد  اقبال بى دفاع
 1- دولت هــاى روحانى را 2 دولت با شــرايط متفاوت ارزيابى 
مى كنند، دولت نخســت كه دولتى خوش اقبال با مدافعان بســيار و 
كارنامه قابل دفــاع و دولت دوم كه دولتى بد  اقبــال بدون كارنامه و 

بى دفاع ارزيابى مى شود.
البتــه رئيس دولــت عالقه دارد كه همه در ارزيابــى توفيقات دولت 
نخست وى در مهار تورم، جذب سرمايه  خارجى، توافق با قدرت هاى 
جهانى و ديگر توفيقات را لحــاظ كنند و بدانند كه اين دولت همان 

دولت است!
2- واقعيت ارزيابى اما نه با گذشــته كه با حال سروكار دارد و دولت 

روحانى با كارنامه اى كه امروز در دست دارد، ارزيابى خواهد شد.
كارنامه اى كه در آن توفيقى در مهار تورم، نقدينگى، تنظيم بازار، تثبيت 
نرخ ارز، قدرت بخشى به پول ملى و ايجاد اشتغال و حمايت از توليد 

و پيشگيرى از پس رفت اقتصادى ديده نمى شود.
3- رئيس دولت عالقه دارد كه عملكرد دولت او با در نظر گرفتن تأثير 

كرونا و تحريم ارزيابى و نقد شود.
اما اين انتظار زيادى اســت كه اين شرايط عاملى براى در نظر گرفتن 

انتظار برنامه ريزى و آمادگى براى اين شرايط از دولت شود.
دولت بايد آماده شرايط تحريم با توجه به روى  كار آمدن ترامپ وجود 
تحوالت منطقه اى مى شــد و شــرايط كرونا را هم با توجه به احتمال 

بحران هاى اينچنينى در هر شرايطى لحاظ مى كرد.
4- شــايد بيشتر دولت هاى ايران ضعف برنامه ريزى و آينده نگارى و 
افزايش آمادگى براى مقابله با شرايط احتمالى سخت آينده را داشته اند 
و تاريخ نشان مى دهد كه بيشتر دولت ها در چنين شرايطى واكنشى نه 
از روى برنامه  مدونى كه در زمان آرامش تدوين شده، عمل كرده اند.

اما دولت روحانى بداقبال ترين دولت در ميان دولت هاى پس از انقالب 
است و بحران هاى اين دولت با جنس دولت هاى ديگر فرق دارد.

بحران كرونا يا شــبيه آن در هيچ دولتى رخ نداده و ســيل و زلزله و 
شدت يافتن لمپنيسم در آمريكا و فوت نيروهاى مؤثر طرفدار دولت 
و به قدرت رســيدن رقبا در سياســت داخلى ايــران از مصيبت ها و 

بداقبالى هاى اين دولت بوده است.
5- بداقبالى تنها مصيبت دولت نبوده بلكه عملكرد دولت كه موجب 
فاصله گرفتن طرفداران دولت از دولت شــده، اين دولت را به دولتى 

بى دفاع تبديل كرده است.
دولتى كه روزى به حمايت معتدلن چپ و راست افتخار مى كرد و از 
داشتن رأى اكثريت به خود مى باليد اكنون مورد نقد چپ و راست و 
بى افتخار به حاميان گذشته در وسط ميدان باقى مانده و به اتمام دوره 

خود در آرامش و با كمك بزرگان فكر مى كند.
6- دولــت مى داند كه بى دفاع اســت و به همين دليل رئيس جمهور 
از اســتانداران مى خواهــد كه به مردم گــزارش كار بدهند و با مردم 
ســخن بگويند و در استان مديران را وادار به اطالع رسانى از عملكرد 

دولت كنند.
در ايــن راه يادآورى پايان قرن و تأكيد بر ضرورت اطالع رســانى از 
خدمات يك قرن گذشــته توســط دولت و نظام، راهكارى است تا 
مديــران از ترس تبعات محدوديت در اطالع رســانى از خدمات اين 
دولــت، از اين محدوديت خارج و به بهانه اطالع رســانى از خدمات 

نظام نطق آنها باز شود.
7- اعتدال را بســيارى يك گفتمان نمى دانند و روشى براى عبور از 

بحران مى دانند كه آن هم گذر چندان موفقى نبوده است.
با اين احوال اعتدال بايد نقطه قوت دولت مى شد اما اين روش تبديل 
به مستمسكى براى بازگرداندن مديران دولت گذشته با حذف مديران 
طرفدار دولت به ويژه در اســتان هايى چون همدان شد تا امروز دولت 
مديرى كه مدافع آن باشد كمتر داشته باشد و مديران دولت ها به دنبال 
رديابى دولت آينده براى ادامه خدمت با كمترين هزينه در اين دولت 

باشند.
حال در اين شرايط اطالع رسانى به مناسبت هفته دولت حداقل به بهانه 
آخرين هفته دولت قرن كمترين انتظارى است كه از مديران دولت در 
استان مى رود تا مشخص شود كه اين دولت و مديران در اين 7 سال 
چه كرده اند و چه برنامه اى براى گذراندن در سود آخرين سال فعاليت 

دولت براى استان دارند.

با اهتزاز پرچم امام حسين(ع) همدان 
سياه پوش شد

 در نخستين شب ماه محرم در مراسمى كه با حضور حجت االسالم 
والمســلمين حبيب ا... شــعبانى نماينده ولى فقيه و امام جمعه شهر 
همدان، آزادبخت معاون سياســى امنيتى اســتاندار، فاضليان رئيس 
شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي، دهبانى صابر مدير منطقه يك 
شهردارى و نظيرى مديركل تبليغات اسالمي برگزار شد پرچم عزاى 

حسينى در شهر همدان برافراشته شد.

نماينده ولى فقيه و امام جمعه شــهر همدان با قدردانى از كادر درمان 
كه در طول مدت مبارزه با ويروس كرونا ازخودگذشتگى هاى بسيارى 
از خود نشان دادند، گفت: حفظ جان و سالمتى عزاداران يك واجب 
شــرعى است و بايستى تمامى مردم در ايمن برگزار كردن اين مراسم 
كوشا باشند. شعبانى همچنين ادامه داد: دشمنان اسالم به دنبال كمرنگ 
كردن مراسم محرم و عزادارى هاى اين ماه هستند. پروتكل هايى براى 
اجراى مراسم عزادارى امام حسين(ع) در سالجارى تدوين شده است 

كه همه افراد موظف به رعايت آنها هستند.
در ادامــه امام جمعه شــهر همــدان ضمن قدردانــى از زحماتى كه 

شهردارى همدان براى فضاسازى شهر كشيده همچنين و از برگزارى 
مراسم اهتزاز پرچم توسط شهردارى منطقه يك تشكر كرد. 

 فاضليان رئيس شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي نيز با قدردانى 
از دهبانى صابر مدير منطقه يك گفت: شــهردارى منطقه يك به رغم 
تمامى مشكالتى كه ويروس كرونا در سالجارى ايجاد كرده، توانسته 
با برگــزارى برنامه هاى مختلف مذهبى و فرهنگى از جمله برگزارى 
مراســم هاى والدت امام رضا(ع)، عيد غدير، محرم و همچنين اهتمام 
ويژه اى كه در فضاسازى شهر با نصب پرچم ها، بنرها و المان ها داشته، 

گام مهمى را در زمينه ترويج شعائر دينى بردارد.

مراودات خانوادگى، كانون شيوع كرونا

بيش از 3000 همدانى مبتال شدند

نذرى محرم در همدان 
هزينه آزادى يك زندانى شد

 يك خانواده كه ســال ها با فرا رســيدن ماه محرم نــذر خود را ادا 
مى كردند امســال به دليل شيوع كرونا و حفظ سالمتى مردم هزينه نذرى 

را به آزادى زندانى اختصاص دادند.
مديرعامل ســتاد ديه اســتان همدان گفت: اين زندانى 37 ساله به دليل 
بدهى مالى حدود يك ميليارد و 300 ميليون تومان از خرداد ســال 97 

راهى زندان شده بود.
يــدا... روحانى منــش در گفت وگو با ايرنا اظهار كــرد: اين مددجو در 
ساخت وساز مســكن فعاليت داشت كه به دليل ورشكستگى و شكايت 
11 تن زندانى شد اما با تالش ستاد ديه و جلب رضايت شاكيان پرونده، 

بخشى از بدهى قسط بندى (اعسار به تقسيط) شد.
وى گفت: همچنين با پرداخــت 180 ميليون تومان وام كم بهره، آورده 
شاكى به مبلغ 93 ميليون تومان و مبلغ جمع آورى شده از محل نذورات 

مردم اين زندانى جوان آزاد شد و به كانون خانواده بازگشت.
روحانى منش يــادآورى كرد: با كمك خيــران نيك انديش 42 زندانى 
جرايم غيرعمد در همدان از ابتداى سالجارى تا پايان تيرماه آزاد شدند 

و تالش ها براى آزادى ديگر زندانيان ادامه دارد.
مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: درحال حاضر 316 زندانى چشم 
انتظار كمك خيران نيك انديش هســتند كه از اين تعداد 306 تن مرد و 

ده تن زن هستند.
وى افزود: همچنين 258 نفــر از اين تعداد محكومان مالى، 4 تن افراد 
ناتوان در پرداخت ديه ناشى از سوانح، 53 تن زندانى مهريه بوده و يك 

نفر هم به دليل نفقه در زندان به سر مى برد.

ارز از كشور خارج يا وارد شود 
زيان آن به پاى مردم نوشته مى شود

مهدى ناصرنژاد»
 موضــوع گرانى هــاى روزافزون و عنان گســيخته اين روزهاى 
كشــورمان به عوامل و مســبب هاى فراوانى بستگى دارد كه موبه مو 
قابل بررســى و چه بسا حل شدنى هم باشــد، اما هرچه كه هست، 
وقتــى علت ها از متخصصان امر ســؤال مى شــود، يــك جواب 2
جمله اى بيشــتر ندارند، اينكه يا مى گوينــد قيمت ارز براى واردات 
كاال يا مواد اوليه آن گران شده است! و يا جمله دوم را مى شنويم كه، 
توليدات براى ارزآورى به خارج صادر مى شــود و در نتيجه قيمت 

مصرف داخلى هم گران شده است! 
اتفاقًا بيشــتر محصوالت عمدتًا كشــاورزى كه اين روزها به طرق 
مختلف و مجاز و غيرمجاز از كشــورمان خارج مى شــود، بيشترين 
مصــرف داخلى را هم دارد و چون صادر يا همان خارج مى شــود، 
زمينه كمبود هاى داخلى را فراهم مى ســازد و گرانى به بار مى آورد 
و ضررش را هم بايد قشــرهاى مــردم ناگزيرمان با هر درآمد كم و 
بيشــى كه دارند بپردازند، حال سود هاى سرشار حاصل از صادرات 
مجاز و قاچاق آن به جيب چه تيپ و قشــر معدودى مى رود، نه تو 

دانى و نه من! 
در اين صــورت اســت كــه بايــد در باور هــاى خودمــان بــه 
نحــوى بگنجانيــم، آن دســته از اجنــاس و كاالهــاى ضــرور و كمتــر 
ضــرورى كــه بــا ارز آزاد و حتــى نيمــه آزاد وارد كشــور مى شــود 
ــروش  ــه ف ــده ارز آزاد ب ــام ش ــت تم ــه قيم ــورت ب ــر ص و در ه
ــا  ــرا م مى رســد، حــق دارد كــه در ايــن شــرايط گــران باشــد، زي
محصوالتــى را كــه بــا اســتفاده از ارزشــمندترين منابــع ملــى مثــل 
آب و خــاك و كارگــر ارزان در كشــور خودمــان حاصــل مى شــود 
و در اوج فراوانــى توليــد توســط معــدودى فرصت طلــب بــه 
ــر  ــم گران ت ــود، مجبوري ــارج مى ش ــور خ ــادرات از كش ــام ص ن
ــدى  ــاى گله من ــن ج ــم، بنابراي ــدارى كني ــد خري ــور مقص از كش
ــاى  ــن ج ــد، وليك ــى نمى باش ــاى واردات ــت كااله ــى قيم از گران
ــود و  ــن س ــد بي ــرا باي ــه چ ــت ك ــش اس ــرت و پرس ــى حي بس
ارزش هــاى افــزوده حاصــل از صــادرات يــا واردات در جامعــه مــا 
ــن  ــا دام ــط گرانى ه ــت فق ــر 2 حال ــد و در ه ــى نباش ــچ تفاوت هي
مــردم را بگيــرد، بــه نحــوى كــه امســال تمــام محصــوالت زراعــى 
ــول آن در  ــت محص ــه برداش ــا تتم ــه ت ــداى نوبران ــى از ابت و باغ
ــه  ــام آور ب ــران و سرس ــاى گ ــا قيمت ه ــى ب ــازار مصــرف داخل ب
دســت مــردم رســيد و البتــه نــه همــه مــردم كــه اغلــب قشــر هاى 
ــون  ــن امســال تاكن ــد بســيار پايي ــدرت خري ــل ق كشــورمان به دلي
ــز نزديــك مى شــويم فرصــت  ــه فصــل پايي ــا وجــود اينكــه ب و ب
ــا  ــد. ب ــدا نكردن ــك را پي ــه ي ــوه درج ــى مي ــردن خيل ــزه ك مزه م
چنيــن اوصافــى از دســتاورد هاى ارزبــرى و ارزآورى در ســاختار 
ــه مصــداق  اقتصــاد صادراتــى و وارداتــى كشــورمان اســت كــه ب
آن حكايــت شــيرين ايرانــى بايــد بگوييــم (ببــارد گيريــم و نبــارد 

هــم گيريــم!) 
ــه  ــى ب ــرش را يك ــه 2 دخت ــى را ك ــت آن باباي ــنيده ايد حكاي ش
ــود و  ــه يــك ســفالگر شــوهر داده ب كشــاورز و يكــى ديگــر را ب
كشــاورز هميشــه دســت بــه دعــا داشــت كــه بــاران كافــى ببــارد 
و كشــت او ببــار نشــيند و آن يكــى دعــا مى كــرد بــاران نبــارد تــا 
ــه  ــرم خشــك و پخت ــاب گ ــاخت او در آفت ــفال هاى دســت س س

گــردد. 
حكايت اگر ببارد گيريم و نبارد هم گيريم، همين است!

1- بازنشســتگى تعــدادى از مديران شــهردارى به زودى محقق 
مى شــود. گويا شــهردارى تمامــى مديرانى كه به ســن خدمتى 
بازنشســتگى رسيده اند را بازنشســته مى كند تا نيروهاى جوان به 

يابند. راه  مديريت 
گفتنى است به رغم اين حركت خوب شهردارى، ديگر دستگاه هاى 
ســتادى چندان تمايلى به بازنشســته شــدن مديران خود ندارند و 
مديرانى با قريب 40 سال ســابقه كار هم در بين مديران آنها يافت 

مى شود.
2- كنكور امسال ركورد جديدى از غيبت داوطلبان، ثبت كرده است. 
گويا تنها بيش از 64 هزار داوطلب در كنكورهاى رياضى و انســانى 
غيبت داشته اند. گفتنى است ترس از كرونا دليل اصلى اين غيبت ها 

بوده است. 
3- از صاحبخانه هاى خوب توســط وزارت راه و شهرسازى تجليل 
خواهد شــد. گويا در سراسر كشــور 140 هزار صاحبخانه خوب 
شناســايى شــده اند كه به تدريج از تمامى آنها قدردانى خواهد شد. 
گفتنى اســت پويش صاحبخانه خوب توسط مردم راه اندازى و در 

اين زمينه فرهنگ  سازى شد.
4- اختالفات مجلس با وزير نفت به جلســه سران قوا رسيد. گويا 
114 نماينده مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به سران 3 قوه، ادامه 
حضور بيژن زنگنه در مســند وزارت نفت را خالف منافع و مصالح 
ملت و كشــور دانسته اند. گفتنى اســت وزير نفت نيز در نامه اى به 
رئيس جمهور در واكنش به نامه نمايندگان به رؤســاى قوا عليه او 
اعالم كرده، حاضرم در حضور ســران قــوا و نمايندگان به انتقادها 

پاسخ دهم.
5- احتمال توقيف اموال مرتبطين قرارداد ســرمربى سابق تيم ملى 
افزايش يافته است. گويا از برخى مسئوالن وقت ليست اموال گرفته 
شده است. گفتنى است پرداخت جريمه فيفا از اموال منعقدكنندگان 
اين قرارداد پرضــرر از راهكارهاى مطــرح در ارتباط با چگونگى 

پرداخت اين جريمه سنگين است.

 شــيوع ويروس كرونا به نگرانى بزرگى 
در ســطح دنيا تبديل شده است. ويروسى كه 
تاكنون درمان قطعى و يا واكسن پيشگيرى از 
آن ساخته نشده و شايد همين امر سبب ترس 

و وحشت بيشترى نسبت به آن شود.
شايد باور اينكه اين روزها امن ترين اجتماع 
دنيا يعنى خانواده عامل اصلى شيوع بيمارى 
است دور از ذهن باشد اما متأسفانه مستند بر 
ادعاى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان نصف بيشتر علت ابتالى همدانى ها به 

كرونا مراودات درون خانواده است.
متأســفانه حاال كه بيــش از 8 ماه از حضور 
منحوس اين ويروس در استان مى گذرد آمار 
ابتــال مرز 3 هزار نفرى خود را رد كرده و به 
3 هزار و 487 نفر رســيده اســت، از طرفى 
آمــار مرگ هاى كرونايى كه تــا پيش از اين 
و در ابتداى شــيوع بيمــارى يعنى بهمن 98

جزو اطالعات ســرى و انتشار آن خط قرمز 
مسئوالن در همدان بود، امروز رقمى بالغ بر 

459 نفر را نشان مى دهد.
با اين حال معاونت بهداشــتى علوم پزشــكى 
همــدان در گفت وگو بــا همدان پيام گفت: 
خوشــبختانه پيك بحرانــى بيمارى را كه در 
40 روز گذشته تجربه كرديم تا حدود زيادى 
پشت سر گذاشته ايم و مى توانيم ادعا كنيم كه 
به كاهش آمار ابتالى روزانه بين ده تا 15 نفر 

وارد سير نزولى بيمارى شده ايم.
منوچهر كرمى با اشــاره به اينكه آمار بسترى 
تــا 307 مورد كاهش يافته اســت، افزود: با 
اينكه بيمارى تا حدودى تحت كنترل اســت 
اما همچنان خطر شــيوع در كمين اســت و 

شهروندان بايد با حساسيت بااليى خود را از 
گزند اين بيمارى محفوظ بدارند.

وى بــا بيــان اينكــه همچنــان شــرط عبــور از 
ــاى  ــت پروتكل ه ــه ســخت رعاي ــن مرحل اي
از  اجتماعــى  فاصله گــذارى  و  بهداشــتى 
ســوى تمــام مــردم اســت، تأكيــد كــرد: 
شــهروندان از رفتــن بــه اماكــن شــلوغ 
خــوددارى كننــد؛ زيــرا در محل هــاى تجمــع 
احتمــال تمــاس نزديــك بــا كســى كــه كرونــا 
دارد بيشــتر بــوده و رعايــت فاصلــه فيزيكــى 

ــت. ــوار اس ــم دش ــرى ه 1/5 مت
كرمى با بيان اينكه به نظر مي رســد مردم از 

روزهاي ترس و هراس كرونايي در اســفند 
98 فاصلــه گرفته و برخي شــهروندان، اين 
بيماري را تمام شده فرض مي كنند، درحالي كه 
نه تنها كرونا به پايان نرسيده است، بلكه دور 
شــدن از رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و 
فاصله گذاري اجتماعي، وضعيت اين بيماري 
تشديد شده است، تأكيد كرد: شهروندان بايد 
بهداشــت تنفسى از جمله پوشــاندن دهان 
و بينى با آرنج خم شــده يا دســتمال يك بار 
مصرف هنگام ســرفه يا عطســه را رعايت 
كرده ســپس بالفاصله مواد اســتفاده شده را 
دور ريخته و دســتان خود را با آب و صابون 

بشويند.
بنا بر گفته هاى معاونت بهداشت علوم پزشكى 
همدان در اپيدمي هاي حــاد پيش رونده مثل 
كوويد-19 كه رونــد اپيدميولوژي آن ثابت 
نيســت و در طول زمان بســيار متغير است؛ 
بنابراين سياست ها و رويكردهاي پيشگيرانه، 
محافظتي و درماني در دوره هاي زماني كوتاه 
و متناوب به روز رســاني شــوند تا احتمال 
موفقيت براي خاموشي اپيدمي افزايش يافته 
و ادامه روند كاهش آن تســريع شود، در غير 
اين صورت اين موفقيت هــا مقطعي و گذرا 

خواهد بود.

 مراســمات عزادارى محرم آغاز شد و 
آن طور كه ستاد استانى مقابله با كرونا اعالم 
كرده، برگزارى مراســمات عــزادارى در 
فضاهاى بسته و مسقف ممنوع است و بايد 
همه عزاداران ماسك بزنند و فاصله گذارى 
فيزيكى را رعايت نمايند، اما در شــب هاى 
گذشــته برخى هيأت ها و حســينيه ها اين 
موضوع را رعايت نكردند و ســبب شد تا 

واكنش هايى را به دنبال داشته باشد.
در همين راســتا رئيس شوراى هيأت هاى 
مذهبى اســتان همدان مدعى اســت تمام 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى كــه بــراى 
برگزارى عزادارى حسينى به هيأت ها ابالغ 
شده است، حتمًا توســط هيأتى ها رعايت 

خواهد شد.
حســين شــريفى در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكــه هيأتى ها الگو هســتند، اظهار 
كرد: هيأت ها به تبعيت از فرمايشــات مقام 
معظــم رهبرى كه فرمودنــد تابع مقررات 
بهداشــتى اند، تمام دســتورات را رعايت 

مى كنند.

وى بــا اشــاره بــه اينكه شــهر همدان و 
توابع آن 470 هيــأت دارد و از اين تعداد 
430 هيأت مجوز رســمى دارنــد، يادآور 
شد: جلســه هماهنگى با هيأت ها و نحوه 
برگزارى مراســم عزادارى حســينى هفته 

گذشته برگزار شد.
شــريفى ادامه داد: هيأت هايى كه امســال 
برنامــه عزادارى دارند اعــم از هيأت هاى 

مجــوزدار يا بدون مجوز بايد در ســامانه 
بيــرق ثبت نام كنند تا براى عــزادارى ايام 
محــرم مجــوز بگيرند و چــون هنوز اين 
ثبت نام ادامه دارد تعداد نهايى آنها مشخص 

نشده است.
وى بيان كرد: تعدادى از هيأت هاى مذهبى 
همــدان كــه محدوديت هايــى مانند نبود 
دسترســى به فضاى باز داشتند و  نتوانستند 

خود را با شرايط موجود وفق دهند، مراسم 
را تعطيل كرده اند.

مذهبــى  هيأت هــاى  شــوراى  رئيــس 
ــال  ــوان مث ــزود: به عن ــدان اف ــتان هم اس
ــازار»  ــه ب ــاس» و «بن ــاى «بيت العب هيأت ه
كــه از هيأت هــاى قديمــى شــهر همــدان 
تجمــع  از  جلوگيــرى  بــراى  هســتند 

ــت.  ــد داش ــه نخواهن ــال برنام امس
بــا  هماهنگى هايــى  افــزود:  شــريفى 
صداوســيماى مركز همدان انجام شــده و 
قرار است هيأت «بيت العباس» از ساعت 6

تا 7 صبح مراســم  روضه خوانى و مداحى 
بدون حضــور مردم اجرا و ضبط  كند تا از 

شبكه استانى پخش شود.
وى در پايــان خاطرنشــان كــرد: از تمام 
هيأتى ها درخواســت داريــم پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت كنند تا مــورد انتقاد 
ســايرين قرار نگيرند؛ همچنين از عزاداران 
مى خواهيم به موارد گفته شده براى حضور 
در مراســم عزادارى حسينى توجه كنند تا 

سالمتى هموطنان به خطر نيفتد.

مديران 
ظرفيت هاى مردمى را 

شناسايى كنند
 مديران دستگاه هاى اجرايى استان همدان 
ظرفيت هاى مردمى را شناسايى و به فراخور 

ظرفيت خود از آن استفاده كنند.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى استان همدان گفت: 
نخســتين نشست با ســازمان هاى مردم نهاد 
به تبييــن نحوه اجراى دســتورالعمل تعامل 
سازمان هاى مردم نهاد با قوه قضاييه كه توسط 
رئيس قوه قضاييه به دادگســترى هاى سراسر 

كشور ابالغ شده اختصاص يافت.
در  نجفــى  عبــاس  مهــر،  گــزارش  بــه 
تعامــل  راهكارهــاى  بررســى  نشســت 
بــا  همــدان  اســتان  كل  دادگســترى 
ــان اينكــه در  ــا بي ــاد، ب ســازمان هاى مردم نه
ــون  حوزه هــاى مختلــف و جــاى جــاى قان
مردمــى  مشــاركت هاى  نقــش  اساســى 
ــر  ــد شــده اســت و اگ ــر آن تأكي ــده و ب دي

به دنبــال كســب موفقيــت هســتيم بايــد 
ــند،  ــته باش ــور داش ــه حض ــردم در صحن م
ادامــه داد: دســتگاه ها بايــد ظرفيــت مردمــى 
ــت  ــه فراخــور ظرفي ــد و ب ــايى كنن را شناس

ــد. ــتفاده كنن ــود از آن اس خ
و  اجتماعــى  معاونــت  سرپرســت 
پيشــگيرى از وقــوع جــرم دادگســترى 
اســتان همــدان عنــوان كــرد: انقــالب مــا، 
انقــالب مردمــى بــوده و ركــن اصلــى آن 
نيــز مــردم هســتند، بــه هميــن دليــل نــگاه 
و تفكــر خاصــى مى طلبــد تــا از ظرفيــت 
ــد و ســازمان يافته  ــه شــكل هدفمن ــا ب آنه

ــود. ــتفاده ش اس
نجفــى ادامــه داد: احيــاى حقــوق عامــه يك 
ــا  ــن مهــم ب ــا اي ــى اســت ام ــه همگان وظيف
نــگاه حاكميتــى محقــق نمى شــود؛ بنابرايــن 
قــدم نخســت شناســايى حقوقــى اســت كــه 
ــه آن تعــرض  ــردم نقــض مى شــود و ب از م
شــده پــس هــر موضوعاتــى كــه بــه جامعــه 
را  دارد  عموميــت  و  مى كنــد  وارد  خلــل 

بايــد شناســايى كنيــم.
وى گفت: بخشــى از اين حقوق تضييع شده 

به واســطه بازديدهاى ميدانى و گزارشــات 
واصله از دســتگاه نظارتى صورت مى پذيرد 
اما قســمت عمده آن بايد با كمك خود مردم 

و نهادهاى مردمى اعالم شود.
وى عنوان كرد: در راستاى ساماندهى سمن ها 
براى همكارى بيشــتر با دستگاه قضايى بايد 
چگونگــى حمايت از اين ســمن ها و نحوه 
ورود سازمان هاى مردم نهاد در مسائل قضايى 

مشخص شود.
پيشگيرى  و  اجتماعى  معاونت  سرپرســت 
از وقوع جرم دادگســترى استان همدان با 
اشاره به دســتورالعمل تعامل قوه قضاييه با 
هدف  كرد:  عنوان  مردم نهاد،  ســازمان هاى 
اصلى ايــن دســتورالعمل تقويت رويكرد 
مشــاركت هاى ســمن ها و تعامــل با قوه 
قضاييه و تســهيل عملكــرد نهادى مردمى، 
حفظ و احياى حقوق عامه اســت و با اين 
رويكــرد و نيــز بهره گيــرى از برنامه هاى 
صلح و ســازش مى توانيــم به دنبال جبران 

باشيم. خسارت 
نجفى با بيان اينكه درحال حاضر ســمن هاى 
فعال در رابطه با موضوعات دستگاه قضا در 

استان همدان شناسايى شده است، ادامه داد: 
مشاركت عمومى در راستاى صيانت از حقوق 
عامه، پيشــگيرى از فساد، پيشگيرى از جرم، 
ميانجى گرى و صلح و سازش، بهره گيرى از 
معاضدت هــاى حقوقى، مددكارى اجتماعى، 
زيســت،  محيط  حفظ  اجتماعى،  كارآفرينى 
از جملــه موضوعــات و برنامه هاى اصلى 
دستورالعمل تعامل قوه قضاييه با سازمان هاى 

مردم نهاد است.
وى عنوان كرد: در راســتاى سهولت در ارائه 
گزارش از سوى نهادهاى مردمى و هماهنگى 
و همكارى بيشتر اين بخش با مجموعه قضايى 
به دنبال راه اندازى ســامانه جامعى هستيم كه 
طراحى و اجراى آن در دســت اقدام اســت 
و با اســتفاده از اين سامانه، سمن ها به راحتى 
مى توانند گزارشات خود را بارگذارى كنند و 
با مجموعه قضايى به صورت مســتقيم ارتباط 
گيرند، البته تا راه اندازى اين ســامانه اعضاى 
ســازمان هاى مردم نهاد مى توانند گزارش هاى 
خود را از طريق ســامانه ســجام به معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم ارســال 

كنند.

الزام رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
در هيأت هاى مذهبى 
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رشد 80 درصدى بودجه شهردارى جورقان
 عملكرد شهردارى جورقان در ســال 1398 با بيش از 80 درصد 

رشد نسبت به بودجه مصوب روبه رو بوده است. 
شهردار جورقان گفت: با عنايت به كاهش منابع درآمدى شهردارى هاى 
كشور در سال هاى اخير و با توجه به درنظر گرفتن تمامى مالحظات 
در تصويب بودجه ســال مالى 1398 توســط شــوراى اسالمى شهر 
جورقــان، به لطف خداونــد و با پيگيرى هاى مداوم و شــبانه روزى 
مجموعه شــهردارى براى تحقق منابع درآمدى پيش بينى شــده و نيز 
اســتفاده بهينه از فرصت ها و ظرفيت هــاى موجود در جهت ارتقاى 
ميزان درآمد هاى شــهردارى به ويژه درآمدهاى پايدار و كوششى، در 
نهايت به عملكردى حدود 82 درصد رشد در سال مالى 1398 نسبت 
به بودجه مصوب رســيديم؛ جا دارد از همكارى و مساعدت شوراى 
محترم اســالمى و مجموعه همكاران و شــهروندان گرامى در جهت 

دستيابى به اين مهم تشكر و قدردانى نمايم.
مجيد قره باغى در ادامه با اشاره به بودجه مصوب سال 1399 و افزايش 
50 درصدى آن نسبت به بودجه مصوب سال گذشته، ابراز اميدوارى 
كــرد با همدلى و تالش بيش از پيش گام هاى بلندى در جهت تحقق 
منابع درآمدى بودجه و در نتيجه پيشبرد اهداف عمرانى و خدماتى در 

شهر جورقان برداشته شود.

افتتاح نخستين خانه هالل روستايى در 
شهرستان فامنين 

 دليل انتخاب روســتاى تاوه به عنوان نخســتين روســتاى داراى 
خانه هالل شهرســتان فامنين، موقعيت جغرافيايى، راه دسترسى آن و 

همكارى اهالى روستا، شورا و دهيارى آن بوده است.
فرماندار شهرســتان فامنين گفت، افزود: در شهرستان فامنين به زودى 

شاهد راه اندازى و افتتاح 4 خانه هالل روستايى ديگر خواهيم بود.
سيدمجيد شماعى هدف از ايجاد اين خانه هالل رامديريت بحران در 
مواقع بحران و امكان امدادرسانى سريع تر خواند و ادامه داد: اولويت 
ما جذب نيرو هاى داوطلب از ســنين پايين اســت تا با پرورش آنها 

شهرستان ما در آينده مشكل امداد و نجات نداشته باشد.

كمك يك ميلياردى سپاه رزن 
به جامعه هدف بهزيستى 

 درجهت اجراى منويات مقام معظم رهبرى مبنى بر كمك مؤمنانه 
به نيازمندان و همچنين حمايت از جامعه هدف بهزيســتى رزمايش 

همدلى و كمك هاى مؤمنانه در شهرستان رزن برگزار شد.
فرمانده ســپاه ناحيه رزن با اشاره به كمك يك ميليارد و 170 ميليون 
ريالى سپاه ناحيه رزن به جامعه هدف بهزيستى گفت: در اين رزمايش 
سپاه ناحيه رزن لوازم رفاهى زندگى شامل يخچال، فرش و اجاق گاز 

به 18 خانواده زير پوشش بهزيستى اهدا كرد.
داود مهدوى ابراز كرد: همچنين 72 بســته، لــوازم خانگى به ارزش 
500 ميليون تومان بين 72 خانواده محروم در شهرســتان هاى رزن و 

درگزين توزيع شد.
وى افزود: اين اقالم از ســوى خيرين نيكوكار و سپاه ناحيه رزن تهيه 

شده است.

كلنگ زنى و افتتاح 16 طرح كشاورزى
 در مالير

 همزمــان با هفتــه دولت 16 طــرح جهاد كشــاورزى در مالير 
كلنگ زنى و افتتاح مى شود.

مدير جهاد كشــاورزى شهرستان مالير با اشاره به طرح هاى افتتاحى 
جهاد كشــاورزى در هفته دولت اظهار كرد: قرار است 16 طرح جهاد 
كشــاورزى شهرستان مالير همزمان با هفته دولت افتتاح و كلنگ زنى 

شود.
ســيدمهدى ميرباقــرى از كلنگ زنــى گاودارى 6 هــزار رأســى با 
سرمايه گذارى شركت شســتا در مالير خبر داد و افزود: 327 ميليارد 
تومان اعتبار توســط شركت شستا براى اجراى اين طرح برآورد شده 
و طبق برنامه زمان بندى در يك ســال و در ســال 1400 تكميل و به 

بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه ظرفيت توليد دامپرورى 6 هزار رأسى 36 هزار و 500
تن شير خام و 350 تن گوشت قرمز در سال است، افزود: با ايجاد اين 

دامپرورى براى 400 نفر اشتغال ايجاد مى شود.
ميرباقرى از كلنگ زنى دومين شهرك گلخانه اى مالير به مساحت 50
هكتار در روستاى حسين آباد ناظم خبر داد و تصريح كرد: براى اجراى 
ايــن طرح بزرگ گلخانه اى 120 ميليارد تومان اعتبار برآورد شــده و 
شركت كيان وينسا سرمايه گذار بخش خصوصى متقاضى اجراى اين 

طرح است.
وى ادامه داد: ظرفيت توليد محصوالت گلخانه اى اين شهرك ساالنه 
ده هزار تن انواع صيفى است و با بهره بردارى از اين طرح، براى 300

نفر اشتغال ايجاد مى شود.
وى بــا بيان اينكه افتتاح 2 صندوق زنان روســتايى در روســتاى 
گماســا و روســتاى جيجان رود از ديگر طرح هــاى افتتاحى هفته 
دولت در مالير اســت، افتتاح شركت سام عســل غرب در زمينه 
بسته بندى عسل با ظرفيت 600 تن در سال، كارخانه توليد لواشك 
و ترشك در شــهرك صنعتى مرويل با ظرفيت 200 تن در سال و 
ميزان تســهيالت 600 ميليون تومان را از ديگر طرح هاى افتتاحى 

هفته دولت برشمرد.
ميرباقرى افتتاح يك واحد پرورش ماهى سردآبى با ظرفيت 5 ميليون 
قطعه در روستاى ازناو، واحد بسته بندى كشمش در روستاى گوراب 
با ظرفيت يك هزار تن در ســال و 80 هكتار طــرح آبيارى بارانى و 
58 هكتار آبيارى كم فشــار را از ديگر طرح هاى جهاد كشاورزى در 

مالير دانست.

3 كشته و يك مجروح در تصادف جاده 
نهاوند-كرمانشاه

 يك دســتگاه ســوارى پژو پارس و پژو 405 در محور سه راهى 
روستاى قارلق واقع در جاده نهاوند- كرمانشاه تصادف كردند.

رئيس جمعيت هالل احمر شهرســتان نهاوند در تشريح خبر توضيح 
داد: در گزارش واصله در ساعت 10:13 دقيقه ديروز توسط اورژانس 
مبنى بر برخورد يك دســتگاه سوارى پژو پارس و پژو 405 در محور 
سه راهى روستاى قارلق، تيم امدادونجات جاده اى فيروزان با 2 دستگاه 

خودروى نجات و آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد.
على كيانى ادامه داد: سرنشــين پژو پارس خانم 40 ســاله با تروماى 
شديد به وسيله تجهزيرات نجات از خودرو رهاسازى و توسط عوامل 

هالل احمر به بيمارستان عليمراديان منتقل شد.
وى گفت: متأســفانه به دليل شدت صدمات وارده هر 3 سرنشين پژو 
405 شــامل 2 خانــم و يك مرد در دم فوت كــرده و پس از تالش 
نجاتگران به وســيله تجيزات هيدروليك خارج و به عوامل شهردارى 

تحويل شد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر شهرستان نهاوند، كيانى 
يادآور شــد: خودروى پژو پارس پــالك بروجرد و خودرو پژو 405

متعلق به قم هستند.

توليد 25 ميليون ماسك در رزن 

 به زودى توليد ماســك با ظرفيت توليد 25 ميليون ماسك در سال 
در شــهرك صنعتى رزن توسط شركت شــوكت آغاز خواهد شد كه 
درحال حاضر تجهيزات الزم براى توليد خريدارى شــده و در مرحله 

دريافت مجوز پروانه بهره بردارى است.
رئيــس اداره صنعت معدن و تجارت شهرســتان رزن اظهار كرد: در 
مرحله نخســت با توليد 25 ميليون ماسك در سال نياز استان تأمين و 
با توجه به بازگشــايى مدارس و ايام محرم و صفر در مراحل بعدى 

صادرات به ديگر استان ها پيش بينى شده است.
محمد ســهيلى با اشاره به اينكه نزديك 300 هزار ماسك در سطح 
شهرستان توسط فروشــگاه هاى منتخب و داروخانه ها در مردادماه 
توزيع شــده و هيچ گونه كمبودى در ســطح عرضه وجود ندارد، 
گفت: هماهنگى الزم با سازمان و بسيج اصناف ناحيه سپاه به عمل 
آمــده و پارچه و مــواد اوليه در اختيار توليدكننــدگان قرار گرفته 

است.

توسعه جنگل كارى 400 هكتارى
 در منطقه قلى آباد كبودراهنگ

 با اجراى طرح هاى توســعه جنگل كارى در شهرســتان وسعت 
جنگل هاى منطقه قلى آباد كبودر اهنگ را مى توان تا 400 هكتار توسعه 

داد.
رئيس منابع طبيعى و آبخيزدارى كبودراهنگ گفت: توسعه جنگل كارى 
400 هكتــارى در منطقه قلى آباد كبودراهنگ داراى بارندگى به ميزان 
250 ميليمتر در ســال بوده و اين منطقه داراى 120 هكتار بادام كارى 

ديم از سال هاى گذشته است.
محمود زنگنه افزود: براى توسعه جنگل كارى اين منطقه با گونه هاى 

سنجد، داغداغان، بنه و ارژن صد هكتار جنگل كار جديد انجام شد. 
وى از كاشــت نهال در صد هكتار براى توسعه جنگل اين منطقه در 
سالجارى خبر داد و گفت: با كشت در پائيز امسال وسعت جنگل هاى 

قلى آباد به 400 هكتار مى رسد.

بهره بردارى 1500 ميليارد تومان طرح هاى 
عمرانى در مالير

 هزار و 500 ميليارد تومان طرح در هفته دولت در شهرستان مالير 
بهره بردارى و كلنگ زنى خواهد شد.

فرماندار شهرســتان مالير از جايگاه نخست شهرستان مالير در زمينه 
افتتــاح و كلنگ زنى طرح هاى عمرانى هفته دولت در اســتان همدان 

خبر داد.
قدرت ا... ولدى افزود: به اســتناد ارزيابى هاى انجام شده و گزارشات 
ارسالى استاندارى، شهرستان مالير با حدود هزار و 500 ميليارد تومان 
طرح، در رتبه نخســت افتتاح و كلنگ زنــى پروژه هاى عمرانى هفته 

دولت در استان همدان قرار دارد.
وى با اشــاره به افتتاح چندين پروژه بــا ارزش بيش از 891 ميليارد 
تومان در هفته دولت ســال 99 افزود: ارزش ريالى طرح هاى افتتاحى 
شهرســتان مالير برابر با 33 درصد كل طرح هاى عمرانى است كه در 

اين هفته و در سطح استان افتتاح خواهند شد.
ولدى ادامه داد: در زمينه آغاز عمليات اجرايى و كلنگ زنى پروژه هاى 
عمرانى نيز شهرســتان مالير با چندين طرح مهم اقتصادى در جايگاه 

نخست استان قرار دارد.
ارزش طرح هايــى را كه در هفته دولت ســال 99 كلنگ زنى خواهند 
شــد بيش از 607 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: در اين حوزه نيز، 
ماليــر به تنهايى 45 درصد از پروژه هاى اســتان را به خود اختصاص 

داده است.

بهره بردارى از المان 3 شهيد در دهه فجر 
 المان 3 شهيد خلبان در شهرستان اسدآباد در دهه فجر سالجارى بهره بردارى خواهد 

شد.
شهردار شــهر اسدآباد با اشاره به ســاخت و طراحى المان 3 شهيد خلبان شهرستان در 
راستاى ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت اظهار كرد: ماكت هواپيما F4 و المان و تنديس 
اين شــهداى گرانقدر در ميدان آزادگان واقع در ورودى شهر اسدآباد از سمت كرمانشاه 

نصب خواهد شد.
عليرضا فعله گرى وجود شهداى خلبان در اسدآباد را يك ظرفيت معنوى دانست و افزود: 

شــهيد ســرتيپ دوم مظاهر رضاييان، سرگرد شــهيد رضا صادقى و سرتيپ شهيد على 
امجديان 3 شهيد خلبان اسدآبادى در نيروى هوايى ارتش كشور بودند كه نقش مهمى در 

دوران دفاع مقدس در نيروى هوايى ارتش ايفا كردند. 
وى با اشــاره به همكارى حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس و نيروى هوايى ارتش 
جمهورى اسالمى در طرح فوق در ادامه از تكميل المان شهداى گمنام گردنه شهر اسدآباد 
و محوطه ســازى طرح در كوتاه ترين زمان ممكن خبر داد و يادآور شــد: اين طرح يكى 
از مهم ترين طرح هاى عمرانى شــهردارى شهر اسدآباد بوده كه تالش خواهيم كرد جاده 

سالمت و اطراف المان شهدا به موقع طراحى و اجرا شود.
فعله گــرى همچنيــن از راه انــدازى ســاختمان شــماره 2 شــهر اســدآباد تــا پايــان ايــن 

دوره شــوراهاى اســالمى خبــر داد و گفــت: آتش نشــانى شــهر اســدآباد بــدون نردبــان 
ــر تلســكوپى  ــان باالب ــون توم ــر 600 ميلي ــزون ب ــارى اف ــا اعتب ــود كــه ب هيدروليــك ب
ــع  ــاى مرتف ــوزى آپارتمان ه ــه آتش س ــراى هرگون ــى ب ــه برق ــاع پل ــر ارتف ــا 14 مت ب

خريــدارى شــده اســت.
وى در ادامه ســاخت پاركينگ عمومى در شهر اسدآباد را يك ضرورت دانست و اظهار 
كرد: درحال حاضر با توجه به افزايش چشــمگير خودروهاى شهر اسدآباد نياز است در 
مناطق پرتردد در راســتاى كاهش بار ترافيك، پاركينگ هاى عمومى ســاخته شود كه در 
همين راستا شهردارى شهر اسدآباد از سرمايه گذاران ساخت پاركينگ در اين شهر حمايت 

مى كند.

 مالير- خبرنــگار همدان پيام: طبق 
تمامى  كرونا،  ملى  ســتاد  دستورالعمل 
برنامه هــاى هيأت هــاى مذهبــى اين 
شهرســتان در دهه نخست محرم طبق 
اين دســتورالعمل و بــا رعايت كامل 
دستورالعمل هاى بهداشتى در فضاى باز 

برگزار مى شود.
 مدير اداره تبليغات اســالمى مالير در 
اين باره اظهار كرد: در اين راســتا پس 
از شناســايى و احصــاى هيأت هــاى 
مذهبى، ســتاد عمليات محرم با حضور 
دستگاه هاى اجرايى مالير و با محوريت 
اداره تبليغات اســالمى اين شهرســتان 
تشــكيل و كميته هاى اين ســتاد براى 

پيگيرى و اجراى برنامهها مشخص شدند.
ابــالغ  نجفــى  روح ا...  حجت االســالم 
دستورالعمل و برنامه هاى ستاد ملى كرونا به 
هيأت هاى مذهبى مالير افزود: در همايشى 
با حضــور 70 هيأت مذهبى، تذكرات الزم 
درباره لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
در برگزارى مراسم هاى عزادارى داده شد.

مدير اداره تبليغات اسالمى مالير ادامه داد: 
هيأت ابوالفضل(ع) كه يكى از بزرگ ترين 
هيأت هاى مذهبى اين شهرســتان اســت، 
اعالم كرد كه به دليل شــيوع ويروس كرونا 
برنامه هــاى ايــن هيأت همچــون اجتماع 
بزرگ ســينه زنى و عزادارى امسال برگزار 

نمى شود.
نجفى بيان كرد: در نشســتى با هيأت هاى 
مذهبى شهرســتان مقرر شد هيأت هايى كه 
امكان برگزارى آئين عزادارى را در فضاى 

باز ندارند، مراسم با حداقل حضور افراد و 
در مدت زمان يك ســاعت با رعايت كامل 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار شود.
وى با اشــاره به استفاده هيأت هاى مذهبى 
از فضاى باز مدارس ســطح شهر گفت: در 
تفاهم نامه اى كه با شهردارى مالير داشتيم، 
مقرر شد در ايام محرم فضاى سبز بوستان ها 
و پارك هــا نيز براى برگزارى مراســم در 

اختيار هيأت هاى مذهبى قرار گيرد.
مدير اداره تبليغات اسالمى مالير همچنين به 
برگزارى 2 مراسم محورى عزادارى محرم به 
مدت ده شــب در فضاى باز پاركينگ پارك 
ســيفيه و بام مالير با مشاركت اداره اوقاف و 
امور خيريه و تعــدادى از هيأت هاى مذهبى 
شهرستان طبق دستورالعمل ها و رعايت كامل 

پروتكل هاى بهداشتى اشاره كرد.
نجفى با تأكيد بــر اينكه تمامى بخش ها و 

شــهرهاى تابعه مالير نيز موظف به اجراى 
دســتورالعمل ها و پروتكل هاى بهداشــتى 
ويژه عزادارى محرم هســتند، افزود: طبق 
هماهنگــى كه بــا اداره صنعــت، معدن و 
تجارت مالير انجام شد، هيأت هاى مذهبى 
كه در مســاجد و منازل برنامه دارند، طبق 
اين تفاهم نامــه مى توانند با هماهنگى براى 

خريد ماسك با تخفيف اقدام كنند.
تشــريح  و  تبييــن  بــه  اشــاره  بــا  وى 
دســتورالعمل هاى ســتاد ملى كرونا براى 
روحانيان اين شهرســتان بيان كرد: در ايام 
محرم 150 مبّلغ و مبّلغه به مناطق مختلف 
اين شهرستان در سطح شهر و روستا اعزام 

شدند.
نجفى با بيان اينكه 60 مّداح در ســطح اين 
شهرســتان براى برگزارى مراسم عزادارى 
اباعبدا... الحســين(ع) در ايام محرم فعاليت 

دارنــد گفت: 15 هيــأت خواهران نيز 
در سطح اين شهرســتان برنامه هاى ماه 
محرم را به صــورت روضه هاى خانگى 
با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار 

مى كنند.
مدير اداره تبليغات اسالمى مالير تأكيد 
كرد: همچنين براى جلوگيرى از شيوع 
ويــروس كرونا به شــهروندان توصيه 
شــده امســال به جاى نذورات، توزيع 
بسته هاى معيشــتى و نذر ماسك داشته 

باشند.
نجفى با تأكيد بــر اينكه پخت غذا در 
آشــپزخانه ها جز با شــرايط و رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى ممنــوع 
شده، از برگزار نشدن مراسم شيرخوارگان 
حســينى و اجتماعات عظيم روز تاسوعا و 

عاشورا در مالير خبر داد.
وى يادآور شــد: امســال به دليل شــيوع 
ويــروس كرونا بيشــتر فعاليت هيأت هاى 
مذهبى و اداره تبليغات اســالمى در فضاى 
مجازى انجام مى شــود كــه در اين زمينه 
سخنرانى ها و برنامه هاى عزادارى و مداحى 
در قالــب كليپ با هــدف معرفت افزايى، 
توســط روحانيان در كانال هــاى مجازى 

پخش مى شود.
درحال حاضر 320 هيأت مذهبى در سطح 
شهرســتان مالير فعال است كه 256 هيأت 
مذهبى ثبت نهايى ســامانه و زير نظر اداره 
تبليغات اســالمى اين شهرســتان است و 
از ايــن تعداد 15 هيأت مربــوط به هيأت 

خواهران است.

سپيده راشدي»
 شتاب دهنده هاى اســتارتاپى نوعى مدل 
حمايتى كارآفرينانه جديد هستند كه سرعت 
رشــد شــركت هاى نوپا را با ارائه خدمات 
شبكه سازى  فرصت هاى  تخصصى،  مشاوره 
و جذب سرمايه گذارى براى كسب وكارهاى 

مبتنى بر رشد افزايش مى دهند.
شتاب دهنده كه از ابتداى كارِ يك استارت آپ 
آن را زير پوشــش خــود درمــى آورد، با 
ســرمايه گذارى اوليه بر روى يك شــركت 
نوپــا، درصدى از مالكيــت آن را در اختيار 
گرفته و در مقابل به گردانندگان پروژه براى 
كســب موفقيت بهتر، آموزش هاى الزم را 

خواهند داد.
اگر بخش دولتى مركز شتاب دهى را حمايت 
كند مركز نوآورى به حساب مى آيند و تنها 
درصورتى كــه بخــش خصوصــى آنها را 
حمايت كند شتاب دهنده محسوب مى شوند. 
اگر چنــد شــتاب دهنده كنار هم مســتقر 
شــوند كارخانــه نوآور به حســاب مي آيد. 
شــتاب دهنده ها يــا تقاضامحور(حمايــت 
اســتارت آپ ها بــراى رفع نيــاز كارخانه) 
هستند يا عرضه محور(ايده را عرضه مى كند) 
كه استان همدان در شتاب دهنده تقاضامحور 

پيشتاز است.
شتاب  دهنده  ها از سال 97 در همدان زيرنظر 
پــارك علم وفناوري آغاز بــه كار كرده اند و 
تاكنون توانسته اند به 681 ادعاي ثبت اختراع 
كمــك كنند كه از بين آنها 420 ايده به ثبت 
رســيده اســت. هزار و150 نفر هم به طور 

مستقيم مشغول به كار شدند.
طبق آماري كه رئيس پــارك علم وفناوري 
اســتان همدان ارائه كرد: در 13 ســالي كه 
پارك تأسيس شــده و مخترعان و محققان 
بــه اين مركــز مراجعه مي كنند، بيشــترين 
گروه صاحبان ايده از اعضاى هيأت علمى، 
دانشجويان و صاحبان صنايع و كمترين آنها 

دانش آموزان هستند.
محمدحســن مرادي گفــت: تاكنون با ثبت 
7 مركز تحقيقات كشــاورزى در كل استان 

موافقت شده است. 
وي با اشــاره به اينكه بسيارى از واحدهاى 
توليدى تعطيل شده اســتان به دليل نداشتن 
دانش علمى به روز تعطيل شــده اند، گفت: 

30 رويداد استارتاپ در حوزه هاى مختلف 
برگزار شده است.

مرادي با اشــاره به چگونگــي حمايت از 
صاحبــان ايده گفت: پــارك علم و فناورى 
توسط مراكز شــتاب دهنده از همه اشخاص 
حقيقــى و حقوقى كه قصد دارنــد بر پايه 
دانش كســب وكارى را ايجاد و توليد ثروت 
كنند در تمامى سطوح حمايت كرده و فضا 

را براى صاحبان ايده فراهم مى كند.
وي با اشــاره به اينكه پــارك علم وفناري 
صاحبان ايده را با معاونت رياست جمهورى 
براى حمايت هاى مالــى و تجهيزات مورد 
نيازشــان ارتبــاط مى دهند، گفــت: مراكز 
شــتاب دهنده هم با مشــاوره و تأمين مكان 
يا بازيابى مكان به كار ايده پردازان شــتاب 

مى دهد.
مــرادي ادامــه داد: در همــدان 3 مركــز 
شــتاب دهنده فعال وجود دارد كه شامل 7

استارتاپ اســت. مراكز شتاب دهنده ممكن 
است مخصوص يك كارخانه باشند كه روى 
ايده ها فكر مى كنند و تا جايى پيش مى روند 
كه صاحبان ايــده محصول را ارائه مي دهند 
و كارخانــه اي كه به اين ايــده و محصول 
نيــاز دارد از آنها حمايت مالــى مى كند و 
شــتاب دهنده هم در مهم ترين قسمت كار 
كه فروش محصول است شريك مى شود و 

محصول را خريدارى مى كند.
وي با بيان اينكه در مواردي شــتاب دهنده 
در خود كارخانه مســتقر است و قصد حل 
كردن مشكل را دارد، گفت: مركز شتاب دهى 
به تازگى در شــركت كنترل گاز اكباتان در 
كنترل  ديافراگم هاى  خانگــى،  لوازم  حوزه 

گاز و قرائت از راه دور مطالعه مى كند.
مــرادي گفــت: در صدد هســتيم در زمينه 
سفال و سراميك در شهرستان اللجين مراكز 
نوآورى تشــكيل دهيم، به طور مثال شركت 

ديجى كاال به عنوان شــركت بزرگ خدماتى 
يك واسطه است كه خدمات ارائه مى دهد، 
اين شركت براى اينكه ماندگار شود و بازار 
خود را از دست ندهد از مركز شتاب دهنده 
و تيم هــاى قوى اســتفاده كرده تــا بتواند 
روش هــاى جديد فروش، حفظ مشــترى 
و گسترش اســتارتاپ را پيدا كند؛ بنابراين 
براي فروش سفال و ســراميك اللجين هم 
قرار است از اين روش هاي نوآورانه استفاده 

شود.
 وي اظهــار كــرد: هركســى كــه صاحب 
ايــده باشــد شــتاب دهنده ها 3 مــاه او را 
حمايت مي كنند و وقتى ايــده به حد اجرا 
و بهره بــرداري برســد مــا آن محصول را 

مى خريم. 
رئيس پــارك علم وفناوري اســتان همدان 
گفت: طبق آمار در دست، 90 درصد ايده ها 
در ابتدا شكست مى خورند اما وقتي صاحبان 
ايده نياز بازار را درنظر بگيرند زودتر از بقيه 

به موفقيت دست مي يابند.
وي در رابطــه با مهارت محــور بودن افراد 
جامعه به بيل گيتس كه دانشگاه را ترك كرد 
و به موفقيت دست يافت اشاره كرد و گفت: 
دانشــگاه هاي ما بايد مهارت محور باشند تا 
مهارت  صاحبان  و  ايده پــردازان  مخترعان، 
زيادي از دانشــگاه فارغ التحصيل شــوند و 
بتوانند كسب وكارهاي موفق راه اندازي كنند.

گفت وگوي همدان پيام با رئيس پارك علم وفناوري درباره كمك به ايده هاي نو در همدان

شتاب دهنده ها 
شريك موفقيت صاحبان ايده هستند

ماليرى ها در فضاى باز عزادارى مى كنند

بايد  ما  دانشــگاه هاي 
تا  باشــند  مهارت محور 
ايده پردازان  مخترعان، 
مهــارت  صاحبــان  و 
دانشــگاه  از  زيــادي 
و  شــوند  فارغ التحصيل 
كســب وكارهاي  بتوانند 

موفق راه اندازي كنند
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مخالفت 13 عضو شوراى امنيت با اعمال 
تحريم  عليه ايران

13 عضو شــوراى امنيت مخالفت شان با درخواست آمريكا براى 
اعمال تحريم هاى بين المللى عليه ايران را ابراز كردند.

به گزارش فارس، آمريكا روز جمعه به خاطر پيشــنهادش براى اعمال 
تحريم هــاى بين المللى بر ايران و ابراز مخالفت 13 عضو از 15 عضو 
شوراى امنيت سازمان ملل بيشــتر به انزوا كشانده شد. استدالل اين 
اعضاى شوراى امنيت اين بود كه اقدام واشنگتن با توجه به اينكه در 
آن از يك روند توافق هسته اى استفاده مى شود و آمريكا 2 سال پيش 

از اين توافق خارج شده است، بدون اعتبار است.
با گذشــت 24 ســاعت از اعالم آغاز بازه زمانى 30 روزه(مكانيسم 
بازگردانى تحريم ها) براى بازگشت تحريم هاى بين المللى عليه ايران از 
جمله تحريم تسليحاتى توسط مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا، 
متحدان ديرينه اين كشــور كه شامل انگليس، فرانسه، آلمان، بلژيك، 
چين، روسيه، ويتنام، نيجر، سنت وينسنت گرنادين ها، آفريقاى جنوبى، 
اندونزى، اســتونى و تونس مى شوند در نامه هايى مخالفتشان را ابراز 

كرده اند كه رونوشت آن به رؤيت رويترز نيز رسيده است.
طبق روندى كه واشنگتن مى گويد آغاز كرده است، به نظر مى رسد در 
نيمه شب به وقت گرينويچ (8 شب به وقت نيويورك) در 19 سپتامبر، 
چند روز پيش از ســخنرانى دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا در 
مجمع عمومى سازمان ملل تمام تحريم هاى اين سازمان دوباره( عليه 

ايران) اعمال شوند.

فصل جديدى از همكارى هاى فنى و نظامى 
ايران و روسيه در راه است

 امير حاتمى، وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مســلح جمهورى 
اسالمى ايران، امروز عازم مسكو است.

به گزارش ايســنا، سفير جمهورى اســالمى ايران در روسيه در مورد 
اهداف و برنامه هاى سفر وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح كشور 
به روســيه گفت: ايشــان مالقات هاى مهمى با مقامات ارشد نظامى 

فدراسيون روسيه از جمله وزير دفاع اين كشور خواهند داشت.
كاظم جاللى افزود: رايزنى هاى نظامــى در كنار رايزنى هاى برجامى 

ايران و روسيه در دوره كرونا ادامه دارد.
وى تصريــح كرد: روســيه با رأى منفى خود به قطعنامه پيشــنهادى 
اخير آمريكا براى تمديد تحريم تسليحاتى ايران نشان داد كه مخالف 
اقدامات غيرقانونى و تالش بى مبناى اياالت  متحده از جمله بازگشت 
قطعنامه هاى شوراى امنيت است. وى خاطرنشان كرد: همكارى هاى 
دفاعى و نظامى ايران و روسيه هر روز شتاب بيشترى به خود مى گيرد. 
فصــل جديدى از همكارى هاى فنى و نظامى ايران و روســيه در راه 

است.

ابراز اميدوارى روسيه نسبت به مذاكرات 
ايران و آژانس

 نماينده روسيه در سازمان هاى بين المللى در وين به سفر مديركل 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران واكنش نشان داد.

به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در صفحه توييترش درباره سفر 
مديركل سازمان انرژى اتمى به ايران نوشت: به طور رسمى تأييد شد، 
رافائل گروسى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران خواهد 
رفت تا با مقامات ايران درباره مســائل مهمــى درباره (فعاليت هاى)
ديده بانــى مذاكره كند. خالصانه آرزومنديم 2 طرف به نتايج مثبتى كه 

منتظر آن بوديم، برسند.

بى توجهى به پروتكل هاى بهداشتى حرام 
شرعى است

 توجه به مســئوليت شــهروندى افراد در رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى الزم است، فردى كه به رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هاى 
بهداشتى اهتمام نمى ورزد نه تنها خالف حكم عقل انجام داده بلكه يك 

حرام شرعى را هم مرتكب شده است.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با ايسنا، درباره اينكه هر 
كدام از شهروندان چه مسئوليتى براى كنترل كرونا دارند و چه اقداماتى 
مى توان انجام داد كه فرهنگ مسئوليت پذيرى اجتماعى را افزايش داد؟ 
گفت: مسئوليت آدمى در قبال ديگران يك نوع حق الناس است، يك 
شهروند و يك انسان در مقابل همنوع خويش و مردم جامعه مسئول 

است، يعنى فرد هم بايد از خود مراقبت كند و هم از ديگران.

اگر دنبال مقابله با فساد هستيم
 اكنون وقت آن است

 مى دانم انجام امور مردم در ادارات از طريق فضاى مجازى كار سختى است و 
برخى بخش ها براى برخى از امور خالف قانون زير بار نمى روند، اما اگر به دنبال 
مقابله با فساد هســتيم حاال زمانش است.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
رئيس جمهور در سخنانى در جلسه ستاد ملى مديريت ويروس كرونا گفت: ا گر 
مى خواهيم با فساد برخورد كنيم، جا و زمانش همينجاست. موقعيتش همين حاال 
اســت. بياييم همه را تا جايى كه امكان دارد محدود كنيم مگر مواردى كه حضور 
ضرورت دارد و آن بحث ديگرى است. حجت االسالم  والمسلمين حسن روحانى 
در ادامه گفت: براى ماه محرم روى افزايش پهناى باند و دسترسى به اينترنت در تمام 
كشور تأكيد مى كنم. اكنون همه تكايا و حسينيه ها آدرسى مى دهند تا در فالن شبكه 

سايبرى مداحى و سخنرانى ما را تماشا كنيد. 

آمريكا با دست خالى نمى تواند مقابل ايران 
حركت كند

 آمريكا به دليل خارج شدن از برجام نمى تواند مدعى فعال كردن مكانيسم ماشه 
باشد، درحال حاضر دست آمريكا خالى و دست ايران پر است، آمريكا نمى تواند با 
دست خالى مقابل ايران حركت كند. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: براســاس مواد برجام آمريكا نمى تواند 
پيشــنهاد فعال كردن مكانيسم ماشه را بدهد چون يك طرفه از برجام خارج شده 
است در اين شرايط دست آمريكا خالى و دست ايران پر است.  فداحسين مالكى 
ادامه داد: در چنين شرايطى روسيه خواستار تشكيل جلسه  شوراى امنيت سازمان 
ملل شده و آمريكا با آن مخالفت كرده است. دونالد ترامپ با اين ندانم كارى ها آن هم 
تنها به دليل برگزارى دور دوم انتخابات رياست جمهورى آمريكا عليه خودش موج 

درست كرده است، به طورى كه اكنون روسيه مقابل آمريكا آمده است.

مديركل آژانس به دعوت ايران 
به تهران مى آيد

 نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى ســفر رافائل گروســى 
مديركل آژانس به ايران در هفته جارى را تأييد كرد.

به گزارش فارس، كاظم غريب آبادى با انتشــار توييتى نوشــت: در راســتاى 
تعامــالت و همكارى هاى جارى ايران و آژانس، بنا بــر دعوت ايران، رافائل 

گروسى مديركل آژانس هفته جارى به ايران سفر مى كند. 
ايــران يكى از شــركاى اصلى آژانس اســت، اميدواريم اين ســفر به تقويت 

همكارى هاى متقابل بينجامد.
يكى از خبرگزارى هاى غربى جمعه گذشــته پس از درخواست رسمى رئيس 
جمهور آمريكا براى فعال كردن مكانيسم ماشه عليه كشورمان از قصد مديركل 

آژانس هسته اى در هفته جارى خبر داده بود.

آگهى مزايده خودرو

شركت تعاونى دهيارى هاى بخش جوكار

ــا شــماره  ــى دهيارى هــاى بخــش جــوكار ب   شــركت تعاون
ــت  ــودرو وان ــتگاه خ ــك دس ــر دارد ي ــت 1967 در نظ ثب
نيســان دوگانــه cng 2400 بــه مــدل 89 را از طريــق 
مزايــده بــا قيمــت كارشناســى پايــه 925,000,000 ريــال و به 

ــد.  ــذار نماي ــنهادى واگ ــت پيش ــن قيم باالتري
لــذا از متقاضيــان دعــوت مــى گــردد جهــت دريافت اســناد 
مزايــد و رويــت خــودرو  از تاريــخ درج آگهــى بــه مــدت 5 
روز كارى و از ســاعت 9 الــى 13 بــه آدرس بخشــدارى جــوكار 
ــا  مراجعــه نماينــد و يــا جهــت كســب اطالعــات بيشــتر ب

شــماره 09182055855 تمــاس حاصــل فرماينــد. 

آگهى تجديد مناقصه 
خدمات شهرى و فضاى سبز 

شهـردارى جورقان

شــهردارى جورقــان در نظــر دارد نســبت بــه واگــذارى خدمــات شــهرى 
ــهر،  ــطح ش ــه از س ــل زبال ــع آورى و حم ــل: جم ــبز از قبي ــاى س و فض
ــه هــاى ســاختمانى  ــى و حمــل لجــن جــوى هــا و خــاك و نخال اليروب
ــى و  ــات عموم ــا و تأسيس ــوى ديواره ــازى و شستش ــى و پاكس و عمران
ــع آورى ســگ  ــرى و جم ــده گي ــى، زن ــرف روب ــه، ب ــاى زبال ــس ه باك
هــاى ولگــرد، نظافــت و نگهــدارى ســرويس هــاى بهداشــتى و... شــهر 
ــرايط و داراى  ــد ش ــكارى واج ــاى پيمان ــركت ه ــق ش ــان از طري جورق
رتبــه در زمينــه خدمــات شــهرى و يــا نظافــت، داراى حداقل ســه ســال 
فعاليــت كارى و ارائــه رزومــه، از تاريــخ 1399/07/01 لغايــت 1400/07/01 
بــه مــدت يكســال شمســى بــا مبلــغ بــرآورد اوليــه ســاليانه بالــغ بــر 

ــد. ــدام نماي ــال اق 12/417/741/288 ري
اينترنتى:  آدرس  به  ستاد  سامانه  به  بيشتر  و  دقيق  اطالعات  كسب  جهت 

setadiran.ir مراجعه فرمايند. 
(م الف 794)

 چرا طرح حذف كنكور در اين  ســال ها 
عملى نشــده اســت؟ آيا مافياى كنكور از 
مجلس شوراى اسالمى باالتر است؟ به نظر 

شما مافياى كنكور چه كسانى هستند؟ 
اين واضح اســت كه مؤسســاتى وجود دارند كه از 
كنكور سود برده و منافعشان از اين راه تأمين مى شود. 
اما اينكه آيا مافياى كنكور باالتر از مجلس است بايد 
بگويم خير. در مجالس پيشين نيز براى حذف كنكور 
اقداماتى شــده، ولى مثمر ثمر واقع نشده است. در 
كميسيون آموزش و تحقيقات به دنبال حذف كنكور 

در سال هاى آتى هستيم. 
 بــا اين حال نمى توانيم منكر بى توجهى و نبود عزم 
راسخ نمايندگان در ادوار گذشته و يا اعمال نفوذ و 

كم كارى برخى شويم. 
 برنامه شما براى ايجاد اشتغال چيست؟ 
غيرواقعى  آمار هاى  با  استانى  مديران  برخى 
از اشــتغال در استان وضعيت استان را بدتر 
كرده اند، براى جلوگيــرى از اين گونه آمار ها 
چه بايد كرد؟ براى رفع مشــكل كمبود معلم 
در مدارس چه تدابيرى انديشيده شده است؟
در بحث اشتغال زايى، بايد گفت كه در حوزه هاى 
دولتى ظرفيت ها تقريبًا پر شــده است، از اين رو 
بايد اين مســأله را در بخــش خصوصى پيگيرى 
كــرده و از كارآفرينان و ســرمايه گذاران حمايت 
شــود. متأسفانه شــاهد اين هســتيم كه در استان 
همدان اين ظرفيت ها فراهم نشــده اســت؛ زيرا 
نتوانســته اند ســرمايه گذاران را جذب كنند و يا 
بــا ســرمايه گذارانى كه آمده اند خــوب برخورد 
نكرده انــد. اكنون بايد از ســرمايه گذاران حمايت 

كنيم تا بتوانند در استان اشتغال زايى كنند. 
در بحث ضربه اى كه برخى مديران با آمار غيرواقعى 
به اســتان وارد كرده اند، ما مطالبه گرى كرده و پيگير 
آن هستيم. مديران بايد پاسخگوى آمار اشتباهى كه 

داده اند، باشند. 
در بحث كمبود معلم بايد گفت كه اســتان همدان 

حدود هزار نفر كمبــود دارد. يكى از داليل كمبود 
معلــم در كشــور، پاييــن آوردن ظرفيت پذيرش 
دانشگاه فرهنگيان است. از همين رو مجبور شده ايم 
براى اســتخدام معلمان از نهضتى ها، حين خدمت، 
غيرانتفاهى هــا و ... تأمين كنيم كه اين خود موجب 

پايين آمدن كيفيت آموزش در كشور شده است. 
 در شــرايط كنونى برخى شهرســتان  
در وضعيت قرمز هســتند، براى بازگشايى 
مدارس در 15 شــهريورماه چــه تدابيرى 
انديشــيده  شده اســت؟ براى رفع مشكل 
برخــى خانواده ها براى تأميــن موبايل و يا 

اينترنت برنامه كميسيون آموزش 
در مجلس چيست؟

مدارس براى بازگشــايى به 4 دسته تقسيم 
شده است: 

1. برخى مدارس هســتند كه به دليــل تعداد پايين 
دانش آموزان مانند روستا ها، امكان برگزارى آموزش 

حضورى مهيا است.
.2 امكان آموزش حضورى در برخى شهر ها به دليل 
تعــداد باالى دانش آموزان وجود نــدارد، از اين رو 
براى آموزش از فضاى مجازى و برنامه شاد  مى توان 

استفاده كرد.
3. همچنين 4 شبكه تلويزيونى قرار است كه از صبح 
تا شــب براى آموزش دانش آموزان فعاليت داشــته 

باشند و برنامه هايى براى آموزش آنان ارائه دهند.
4 . يكســرى از دانش آموزان هستند كه نه امكانات 
استفاده از برنامه هاى اينترنتى براى آنها فراهم است 
و نه حتى استفاده از شــبكه هاى تلويزيونى، از اين 
رو قرار شــده است كه بسته هاى آموزشى هر هفته 

به دست اين دسته از دانش آموزان برسد.
براى رفع دغدغه خانواده ها در تأمين هزينه  بسته هاى 
اينترنتــى از وزيــر آموزش وپروش خواســتيم كه 
خانواده ها بتوانند به صورت رايگان به اين بســته ها 

دسترسى پيدا كنند.
 برنامه مدارس براى دريافت شــهريه، 
لباس فرم و شــيفت ها مشخص نيست و 
شاهد آن هســتيم كه برخى مدارس مبالغى 
اضافه دريافت مى كنند، در اين رابطه توضيح 

دهيد؟
والدين بايــد بدانند كه براى ثبت نام فرزندانشــان، 

مدارس موظف هســتند پــول مربوط بــه بيمه و 
هزينه هــاى قانونــى را از طريــق كارت خــوان از 
خانواده هــا دريافت كنند و حقى ندارند كه پول نقد 
بگيرند. اين مسأله براى كنترل پولى است كه مدارس 

از خانواده ها دريافت  مى كنند.
 LPG در رابطــه با طرح اصــالح گاز 

توضيح دهيد!
چند استان مشــكل توزيع گاز LPG را دارند كه 
به معاون وزير نفت و مســئوالن امنيتى اســتان هم 
گفتم مشــكل را حل كنند. اكنون وقت سامان دادن 

به مصرف گاز LPG نيست وزارت نفت با زندگى 
مردم بازى نكند، مردم به اندازه كافى مشــكل دارند. 
در رابطــه با صفوف طوالنــى توزيع گاز LPG از 
مسئوالن خواســتم اين مشكل را حل كنند. مشكل 
گاز را از جاى ديگرى ســاماندهى كنند مشكل گاز 

در مصرف نيست.
 مجلس يازدهم از همان ابتدا نشان داده 
است كه در حوزه بين الملل دغدغه داشته و 
ورود پيدا مى كند، مانند طرح اخير مجلس كه 
براى خروج از برجام درصورت فعال شــدن 
مكانيسم ماشه است. با اين حال كه طرح اخير 
آمريكا در شوراى امنيت رأى نياورد و احمال 
شكست ديگر آمريكا بر سر مسأله اسنپ بك 
زياد اســت، آيا بهتر نيست مجلس يازدهم 
براى رفع مسائلى همچون FATF درصورت 
شكست آمريكا در بازگشت تحريم ها اقدام 
كند؟ اكنون كه كشور قصد بستن قرارداد هاى 
بلندمدت با كشورهاى چين و روسيه را دارد 
در ليست سياه بودن اين معاهده بين المللى 
مراودات بانكى را با اين كشــور ها از ايران 
ســلب كرده است، آيا بهتر نيست اكنون كه 
متقبل  برجام  براى  زيادى  هزينه هاى  كشور 
شده اســت امكانات استفاده از آن را فراهم 
كنيم؟ اين تفكر در كشور غالب شده است كه 

طرف قرارداد ما در برجام آمريكا است؛ اين 
را بايد مسئوالن امر توجه كنند كه اقدامات 
چين و روسيه براى بستن توافقنامه با ايران 
به خاطر برجام است و از سوى ديگر بايد به 
اين نكته توجه كنيم كه با وجود اينكه برجام 
براى كشور منافع اقتصادى نداشته است ولى 
از لحاظ ديپلماتيك و حقوق بين الملل به ايران 
قدرت داده كه نه تنها از انزوا خارج شود بلكه 
كشــورى همچون آمريكا را منزوى ساخته 

است. در اين رابطه توضيح دهيد؟
بنده اعتقاد دارم كه از برجام نه آبى گرم شــده است 
و نه آبى گرم مى شــود. برجام نه ديگر روحى دارد 
و نــه ديگر جســمى. آمريكايى ها هر ســال وعده 
ســر خرمن مى دهند و شــاهد اين هستيم كه نه از 
جمهوريخواه ها آبى گرم مى شــود 

و نــه از دموكرات ها. 
آمريكايى ها با اين كارهايشــان به دنبال برجام  2 و 3 

و 4 هستند.
 FATF برجام براى ما هيچ منافعى ندارد. در بحث
در مسأله مالى و مراودات بانكى به صراحت رئيس 
بانك مركزى وقت گفت كه هيچ اتفاقى نيفتاده، يعنى 

اينكه پول كشور بازنگشته است.
برجام تنها براى كشــور ضرر داشته است. در بحث 
تعطيلى برخى پروژه هاى هســته اى، 15 سال طول 
مى كشــد تا دوباره به آن مرحله برسيم. اين درحالى 
است كه برخى از آن دستاوردها ديگر قابل برداشت 
نيســت و از اين رو مى گوييم كــه برجام جز ضرر 

چيزى براى كشور در بر نداشته است.
در بحــث قرارداد هــاى اقتصادى چين و روســيه 
بايــد گفت كه كًال چين تمــام قراردادهاى خود را 
بلندمدت مى بندد. پس از بستن قرارداد ايران با چين 
حتى شاهد آن هستيم كه كشور هاى اروپايى نيز به 
تكاپو افتاده اند كه از قافله عقب نمانند. با وجود اين 
در داخل عده اى هســتند كه در بحث دشمن سازى، 
روســيه  و چين را در كنار آمريــكا قرار مى دهند و 
بايد گفت كه در اين ميان دست هاى سياسى در كار 

است. 
نتيجه برجام براى ديپلماســى كشــور، اين شده 
كــه حتى به هواپيماى آقــاى ظريف بنزين براى 
بازگشت داده نشده است . برخى مقامات ايرانى 
را نيز حتى براى ورود به ســازمان شوراى امنيت 
تحريم كرده اند. در پايان دولت دهم 140 كشــور 
در حــد رئيس جمهور و نخســت وزير به عنوان 
اجالس ســران عدم تعهد به ايــران آمدند. حاال 
شــما ببينيد تعداد كشــور هايى كه ما با آنها تنش 
داشــتيم كمتر شده است يا بيشــتر؟ آيا گذرنامه 
ايرانــى در اين مدت ارزش پيدا كــرده يا پايين 
آمده است؟ آيا پول ملى ما باال رفته يا پايين آمده 
است؟ قدرت ديپلماسى كشور هم بايد بگويم كه 

برعكس پايين تر آمده است.
 پيش از برجام، كشــور از مسير هايى كه تحريم ها 
را دور مى زدنــد، آقايان اطالعــات آن  را در اختيار 

اروپاييان و آمريكا گذاشتند، خيلى از شركت هايى كه 
با ما همكارى مى كردند و تحريم ها را دور مى زديم 

اكنون حاضر به همكارى با كشور نيستند. 
آقايان در بحث ترســيم برجام بسيارى از كلمات را 
متوجه نشــدند كه چيست و آن را امضا كردند، اين 
را مى توان در خاطرات خانم اشتون خواند. در پايان 
بايد بگويم كه صد رحمت به قرارداد تركمنچاى و 

گلستان!!
آقايــان بيايند و جــواب بدهند آيــا برجام موجب 
گشايش اقتصادى در كشور شده است؟ قدرت خريد 

مردم آيا بيشتر شده است؟ 
 در رابطه با الحاق 3 روســتا به همدان، 

موضع خود را مشخص كنيد؟
بايد بگويم كه موضع ما طبق سياست هاى كلى نظام 
بنا شده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين 
مسأله را مغاير با سياســت هاى كلى مى داند. حفظ 
روستا ها يكى از سياســت هاى كلى نظام محسوب 
شده و با الحاق روســتا ها به شهر، روستا بودن آنها 
از بين مى رود، پس اين مســأله با سياست هاى كلى 

در تضاد است.
اكنون اختالف نظر بين مجمع تشــخيص مصلحت 
و وزارت كشور است، زيرا وزارت كشور خواستار 
الحاق 4 روستا (فالحى اعالم كرد كه وزارت كشور 
خواستار الحاق 4 روستا به همدان شده است) است 
با اين حال اين مسأله مورد موافقت شوراى تشخيص 
مصلحت واقع نشده اســت، البته بايد گفت كه اين 

مسأله توجيه اقتصادى نيز ندارد. 

محمد ترابى»
 نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اسالمى روز گذشته (شنبه) در نخستين نشست 
خبرى  خود به مناسبت بزرگداشت هفته  خبرنگار، 
ضمن تأكيد بر اينكه مسئوالن موظف به رسانه اى 
كردن عملكرد ها و اقدامات خود هستند، گفت 
كه البته رسانه ها نيز وظيفه دارند كه مطالبه گر و 

پيگير عملكرد مسئوالن باشند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در اين 
نشست با تسليت ايام محرم، با تأكيد بر پيروى از 
نهضت عاشورا و راهگشا بودن اين نهضت براى 
حل بسيارى از مسائل و مشكالت كنونى، اظهار 
كرد: مبنا و مالك كار ما در سطح استانى، مجلس 
و مسائل بين الملل بر اساس بيانيه گام دوم است. 
در بيانيه گام دوم مقــام معظم رهبرى 7 مطالبه 
داشتند كه در مجلس براى تحقق آن فراكسيونى 
به نام بيانيه گام دوم متشكل از 7 كميته تشكيل 

شده است.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

شوراى اسالمى با بيان اينكه مبنا و مالك تعامل 
ما در برخورد با مديران، شايسته ساالرى بوده و 
براى ما جناح و گرايش سياســى اهميتى ندارد، 
تصريح كرد: بايد بررســى كنيــم كه عملكرد 
مديران تا چه اندازه به نفــع مردم بوده و تا چه 
ميزان در زندگى آنان جارى شده است. مديرى 
كه به وظايف خود به خوبى عمل كرده و به مردم 
خدمت مى كند، بايد مــورد حمايت قرار گيرد. 
در بحث انتخاب وزير پيشــنهادى صمت نيز با 
اين نگاه برخورد شد و مجلس با مسأله جناحى 

برخورد نكرد. 
نماينده همدان و فامنين در مجلس درباره برخورد 
با مشكالت شهرستان با بيان اينكه رصد خود بر 
مشكالت استان را پيش از انتخابات مجلس آغاز 
كرده بوديم، تصريح كرد: براى حل مشــكالت 
اســتان بايد نگاهى عادالنه و عاقالنه به مسائل 
داشته باشيم. شاهد آن هستيم كه برخى پرژه ها 
در استان خروجى عقالنى ندارد، به طور مثال در 
حوزه درمان به دليل مراجعه زياد از كردستان و 

كرمانشاه با كمبود مطب مواجه شده ايم. از اين رو 
از اعضاى شوراى شهر خواستار بررسى مصوبه 
شهرك پزشكان شديم؛ زيرا در اين مصوبه اين 
مشكالت بررسى شده است. درحال حاضر زمان 
مناســبى براى آغاز پروژه هاى جديد در استان 
نداريم؛ زيــرا پروژه هاى نيمــه كاره زيادى در 
استان وجود دارد؛ به عنوان مثال مى توان به پروژه 
مسكن مهر نيز مى توان اشاره كرد كه با پيشرفت 

80 درصدى رها شده است.
فالحى در ادامه افزود: ما پس از انقالب اسالمى 
در حوزه هاى مختلف جزو رتبه هاى برتر جهان و 
منطقه هستيم، براى مثال در مبحث پيشرفت هاى 
علمى مقام نخست منطقه هستيم، در بحث نانو و 
زيست فناورى جزو ده كشور برتر دنيا هستيم، 
در بحث نظامى جزو رتبه هاى برتر هستيم اما چرا 
بايد پس از 41 سال در بحث محروميت از هزار 
نقطه محروم كشور 3 نقطه در استان همدان باشد 
كه يك نقطه از آن در شهرستان فامنين است. از 
اين رو مى توان گفت كه در توزيع عادالنه ثروت 

دقت الزم به عمل نيامده است. نتيجه  اين عمل 
اين شده اســت كه درحال حاضر در استان 85

درصد شهرنشين وجود دارد و تنها 15 درصد در 
روستا  ساكن هستند كه اين خود به اقتصاد كشور 

آسيب مى رساند.
سخنگوى كميســيون آموزش مجلس در ادامه 
غيرحقوقى  واگذارى هــاى  بحــث  در  افزود: 
شــركت ها و كارخانه هــا از سيســتم  قضايى 
خواســتاريم كه وضعيت آنها را تعيين تكليف 
كند. برخى شركت هاى بزرگ (كيوان) كه 700

كارگر داشت، اكنون با 60 كارگر اداره مى شود. 
بايد پرسيد كه اين شركت ها به چه قيمتى واگذار 
شده اند؟ و برخى شركت هاى ديگر به كل تعطيل 
شده اند. البته در 6 ماه گذشــته با پيگيرى هاى 
صورت گرفته توانستيم شركت خانه سازى ايران 
در استان همدان را كه با مبلغ بسيار پايين واگذار 
شــده بود، با ورود ديوان محاسبات همان روز 
نخســت بازگردانيم. اكنون نيز پيگير واگذارى 
كيوان،  جلمه  از  شــركت ها  برخى  غيرحقوقى 

خوش نوش و ... با كمك قوه قضاييه هستيم.
وى همچنين در ادامه گفت: اين روز ها شــاهد 
آن هســتيم كه برخى پروژه ها مى خواهند بدون 
مجوز آغاز به كار كنند. متأسفانه شاهد اين هستيم 
كه در برخى از اين پروژ ه ها نگاه اشــرافى سايه 
افكنده اســت، زيرا بيشتر پروژه هايى كه بايد به 
گران  قسمت هاى  در  بكنند  خدمت رسانى  مردم 
و محله هاى مرفه شــهر ساخته شده يا از سوى 
ديگر در پروژه اسكاى مال بايد بررسى شود كه 
با وجود مشكل ترافيكى و رفت وآمد در داخل 
شــهر، پروژه اى به اين گســتردگى چه توجيه 
عقالنى دارد؟ از اين رو به دنبال يك نقشه جامع 
ديجيتالى براى نشــان دادن اين گونه پروژه ها در 
شهر هســتيم كه هر زمان كه تكميل شد آن را 
در اختيار رســانه ها قرار داده و از طريق ديوان 

محاسبات پيگير آنها خواهيم بود. 
در ادامه نشســت، نماينده همــدان در مجلس 
شوراى اسالمى به پرسش خبرنگاران پاسخ داد 

كه در ادامه مى خوانيم:

نخستين نشست خبرى فالحى در جمع خبرنگاران

مديران بايد پاسخگوى 
آمار اشتباهى باشند

مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى نيز در 
نشست روز گذشــته با بيان اينكه مراسمات 
عزادارى سيد الشهدا(ع) با نظارت و كنترل هاى 
الزمه درحال برگزارى هســتند، اظهار كرد: 
ماه  در  عزادارى  مراسمات  مى خواهند  برخى 
محرم را در مقابل سالمتى مردم نشان دهند و 

از اين مسأله سوءاستفاده كنند. 
احمدرضا احســانى در ادامه با بيان اينكه در 
جامعه آن طور كه بايد هنوز اعتماد به رسانه ها 
و خبرنگاران جا نيفتاده اســت، گفت: استان 
همدان از نظر رســانه اى در سطح كشور از 

جايگاه خوبى برخوردار است. 
وى در ادامه افزود: اولويت را بايد به فرهنگ 
داد، ما شــاهد آن هســتيم كه بر روى كاغذ 
مســئوالن اولويت را به فرهنگ مى دهند ولى 
به نحــو ديگرى عمل مى كنند. بســيارى از 
مشــكالت اقتصادى كنونى كشور ريشه در 
مشكالت فرهنگى ما دارد؛ زيرا برخى اتفاقات 
اقتصادى كنونى كشور با مصاحبات مدل هاى 
اقتصادى همخوانى نداشــته و ريشه فرهنگى 

دارند. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى در پايان 
افزود: نمايندگان در هر كميسيونى كه هستند 
بايد به مقوله فرهنگ توجه داشــته باشند و 
حوز ه هاى متفــاوت فرهنگى بايد با يكديگر 

پيش بروند.

مشكل كنونى گاز مصرف آن نيست

نگاه اشرافى به برخى از پروژه هاى استانى سايه افكنده است 

الحاق روستا ها به همدان توجيه اقتصادى ندارد 
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نيش و نوش

يادداشت ميهمان

حضور مشاور طب انتقال خون در بيمارستان ها 
الزامى است

 مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، به ضرورت حضور مشاور طب انتقال خون در 
بيمارســتان ها تأكيد كرد. به گزارش مهر، پيمان عشقى با بيان اينكه پس از پروسه اى 9 
ساله با ضرورت تأسيس رشته تكميلى تخصصى (فلوشيپ) طب انتقال خون موافقت 
شــده اســت، گفت: با تصويب اين رشته پزشــكان متخصص در چند رشته مختلف 
مى توانند پس از گذراندن دوره اى 12 ماهه و كســب تجربه و مهارت علمى و عملى 
مشاوران طب انتقال خون در مراكز درمانى شوند. وى افزود: وجود فلوشيپ هاى طب 
انتقال خون در مراكز درمانى كشور مى تواند از عوارض ناخواسته انتقال خون بكاهد و 

ضايعات خون و فرآورده ها را مديريت كند.

بهزيستى آماده دريافت نذورات است
 ســازمان بهزيستى كشــور اعالم كرد كه اين سازمان همراه با كميته امداد از طريق 

پويش ايران همدل آماده دريافت كمك هاى مردمى و نذورات محرم است.
به گزارش ايرنا، بر اســاس اعالم ســازمان بهزيستى كشور، مشاركت در پويش «ايران 
همدل» از طريق شماره گيرى #14* و يا واريز به شماره كارت 7777-6077-6277-

7777 فراهم شده است.
ايران همدل، بزرگ ترين پويش مردمى ايران اســت كه كمك هــاى مردم را از طريق 

بهزيستى و كميته امداد به دست نيازمندان مى رساند.
اين پويش با شعار «از همديگر گره گشايى كنيم» براى كمك به مددجويان اين سازمان 

تا پايان ماه صفر ادامه دارد.

مدارس سمپاد شهريه ثابت ندارند
 رئيس سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان با بيان اينكه سمپاد تنها مدرسه اى 
است كه شــهريه ثابت ندارد، گفت: يك طيف شــهريه داريم و درصدى هم شهريه 
نمى دهند. به گزارش ايرنا، الهام ياورى بيان كرد: مركز ملى ســمپاد، به تازگى تبديل به 

سازمان شده و پيش تر در حد اداره اى كوچك در دل آموزش و پرورش بود.
وى افزود: هرچند مشــكالت اعتبارى درحال حل شــدن است. تعداد كاركنان سمپاد 
كمتر از 50 نفر اســت. البته وزير آموزش و پرورش قول حل آن را داده اســت، ولى 

با اين تعداد محدود امكان به دوش كشيدن وظايف سنگين و پرشمار وجود ندارد.
ياورى افزود: هزينه متوســط يك دانش آموز در مدرســه سمپاد براى وزارت آموزش 

و پرورش به مراتب كمتر از هزينه تحصيل يك دانش آموز در مدرسه عادى است.

مراسم عزادارى محرم
 فقط در فضاهاى باز برگزار شود

 پروتكل هاى مراسم عزادارى محرم پس از تصويب در ستاد ملى 
مقابله با كرونا، توسط وزارت كشور به استاندارى ها و توسط وزارت 
بهداشت به دانشــگاه هاى علوم پزشكى ابالغ شده و بر اين اساس، 
برگزارى مراسم در فضاى سربسته به هيچ عنوان مطرح نيست و فقط 

در فضاهاى باز بايد برگزار شود.
رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى گفت: فايلى در زمينه پروتكل هاى محرم منتشر شد كه مركز 
ســالمت محيط و كار وزارت بهداشت هم درمورد آن فايل تكذيبيه 
صادر كرد. جلسه اى در ســازمان تبليغات برگزار شد كه رئيس اين 
ســازمان، دبير ســتاد كرونا، معاونان وزير بهداشت و روحانيون در 
آن جلســه حضور داشــتند. در اين جلســه درباره برگزارى مراسم 
در فضاى باز صحبت هايى مطرح و قبول شــد، اما شــبهاتى در باره 

برگزارى مراسم در فضاى سربسته وجود داشت.
احمد جنيدى در گفت  وگو با ايرنا درباره مسائل مطرح شده مبنى بر 
برگزارى مراسم عزادارى محرم در فضاى سربسته افزود: البته در آن 
جلســه نيز اعالم شد كه همه اين صحبت ها بايد در ستاد ملى مقابله 
با كرونا مطرح و تصويب شود. سپس در ستاد ملى مقابله با كرونا، با 
برگزارى مراســم عزادارى محرم در فضاى سربسته موافقت نشده و 

فقط برگزارى مراسم در فضاى باز تصويب شده است.
 دسته روى و نخل گردانى نخواهيم داشت

رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت اظهار كرد: اگر قرار 
به زنجيرزنى باشد بايد يك روز پيش تر زنجير را تحويل فرد بدهند و 
در روز پايان تحويل بگيرند تا دســت به دست نشود. برخى هيأت ها 
لباس مشــكى مى دهند كه اين لباس ها هم بايد روز نخســت تحويل 
داده شــده و روز آخر دريافت شود تا لباس نيز دست به دست نشود. 
سينه زنى هم بايد در فضاى باز انجام شود و امسال دسته روى نخواهيم 

داشت. اين مراسم بايد با رعايت فاصله 2 مترى از هم انجام شود.
جنيدى گفت: مراســمى مانند نخل گردانى در ســالجارى نخواهيم 
داشــت تا تجمع ايجاد نشــود. همــه مردم ايران از عــزاداران امام 
حسين(ع) و ياران ايشان هســتند. همان طور كه مقام معظم رهبرى 
نيز فرمودند، براى اينكه امسال اين مراسم را برگزار كنيم و كسى به 
ويروس كرونا مبتال نشود، اين تمهيدات درنظر گرفته شده تا مراسم 

در فضاى باز برگزار شود.
 قالب عزادارى امسال متفاوت باشد

وى بيان كرد: شــكل عزادارى امســال مى تواند متفاوت باشد. بايد 
قالب عزادارى را متناســب با شــرايط زمان و مكان درنظر بگيريم. 
درحال حاضر درگير شــرايط بيمارى هســتيم. ويروسى كه به هيچ 
فردى رحم نكرده و افراد را انتخاب نمى كند. بهتر اســت سالمندان 
و افرادى كه بيمارى زمينه اى دارند از مراســم عزادارى تلويزيون و 
فضاى مجازى اســتفاده كنند. همچنين همــه منازل مى توانند پرچم 

اباعبدا...(ع) را نصب كنند.

ثبت نام بدون آزمون ارشد
 و دكترى دانشگاه آزاد تمديد شد

 ثبت نام بدون آزمون (ويژه استعدادهاى درخشان) مقاطع دكترى 
تخصصى و كارشناســى ارشد سال 99 دانشگاه آزاد اسالمى تمديد 

شد.
به گزارش مهر، ثبت نام بدون آزمون ويژه اســتعدادهاى درخشــان 
مقاطع دكترى تخصصى و كارشناســى ارشد سال 99 دانشگاه آزاد 

اسالمى تا روز دوشنبه ده شهريور تمديد شد.
داوطلبان با مراجعه به ســامانه ثبت نام الكترونيكى مركز ســنجش، 
www.azmoon.org پذيــرش و فارغ التحصيلــى بــه آدرس
پــس از مطالعه دفترچه راهنما و درصورت داشــتن شــرايط ويژه 
استعدادهاى درخشــان مقاطع دكترى تخصصى و كارشناسى ارشد 
ابتدا نسبت به خريد كارت اعتبارى اقدام و سپس با ورود به سامانه 
نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل هاى درخواستى اقدام كنند.

احتمال انتقال ويروس كوويد-19 از طريق 
شيرمادر وجود ندارد

 مطالعه اخير محققان نشــان مى دهد انتقال بيمارى كوويد-19 از 
طريق شير سينه محتمل نيست.

به گزارش مهر، در مطالعه اخير، محققان دانشگاه كاليفرنيا، 64 نمونه 
شير سينه جمع آورى شده از 18 زن آمريكايى مبتال به سندروم حاد 

تنفسى ناشى از كرونا ويروس را بررسى كردند.
اگرچه در نمونه ها، RNA ويروســى مثبت بــود، اما آزمايش هاى 
بعدى نشــان داد ويروس قادر به تكثير نبــوده و از اين رو قادر به 

ايجاد عفونت در نوزاد تغذيه شده با شيرمادر نيست.
سرپرســت تيم تحقيق، در اين بــاره مى گويد: «يافته هاى ما نشــان 

مى دهد شير سينه به خودى خود منبع عفونت براى نوزاد نيست.»

اصالحات: براى بازنشستگان پول ندارند اما مى خواهند جريمه 160
ميلياردى به مربى خارجى بدهند

 علتش اينه كه غريبه ها موهاشون رنگيه زبانشون هم خارجى!!
آفتاب: 100 سال پس انداز براى خريد مسكن در تهران

 براى نتيجه هات يا نبيره هات!!
همدان پيام: پاس يك قدم تا صعود 

 از قدم هاى قبل كرونا، بين كرونا يا پس از كرونا؟؟
اطالعات: سياست هاى پولى و مالى چه ميزان موفق هستند

 بدون شرح!!
جوان: كرونا فعال نزولى شد آن هم با شيب كم

 هوا گرمه رفته تو طبيعت!!
خراسان: پول بده طالق بگير

 تحكيم خانواده تكميل شد!!
ابرار اقتصادى: هيجان خريد سهام، ارز و سكه فروكش كرد

 روحيه هيجانات هم به تاريخ پيوست
شرق: تقلب كنكور زير چتر كرونا 

 ويروس كمك درسى رونمايى شد
شرق: پرداخت پاداش مديران به خودشان
  يكيش قيچى كردن سفره هاى مردم!!
اعتماد: فروش مترى مسكن از ماه آينده

 به متراژ خونه تون پول بچينيد !!
ابتكار: سايه سنگين كرونا بر سر دانش آموزان

 اين هم از تجديدى كرونا !!
ابرار: چگونه در اوج سختى ها اميدوار بمانيم 

  با نفس كشيدن از باد صبايى كه از سعدآباد مى آيد!!
آفتاب: مافياى مسكن عليه ماليات

 با اين اوضاع مردم به چادر زدن راضى شدن!!
شهروند: قاليباف: سؤال از رئيس جمهور دنبال خواهد شد

  دكترجان رضايت بده، هنوز رئيس جمهور تستاشو نزده!!

به كدامين سو مى رويم
اعتماد اجتماعى يا بى تفاوتى اجتماعى

اردشير مظاهرى »
 نشســت مطالبه گرانه اخير جمعى از دانشجويان بسيجى استان با 
حميدرضا حاجى بابايى نماينده شهرستان هاى همدان و فامنين و رئيس 
كميســيون برنامه و بودجه مجلس و طرح و تأكيــد بر اين موضوع 
كه متأســفانه مسئوالن پاسخگو نيستند، بار ديگر اين واژه را در ذهنم 
تداعى كرد كه چرا پس از گذشت 4 دهه از انقالب اسالمى با آن همه 
فرود و فرازها و آزمون و خطاها هنوز با «ناشنوايى سيستماتيك» درگير 
هستيم و جامعه از پاســخگو نبودن مسئوالن به ويژه بدنه كارشناسى 

دستگاه ها رنج مى برد.
 روى اين اندك نوشتار مجموعه دستگاه هاى حاكميتى است كه چرا به 
اين انديشه نمى شود كه پيامدها و هزينه هاى نبود شفافيت و پاسخگو 

نبودن براى جامعه چه خواهد بود؟
 هرچند پس از انقالب اسالمى دولت ها به فراخور مسائل روز جامعه 
نسخه هايى براى اصالح ســاختار ادارى پيچيده اند اما ابتر ماندن اين 
نسخه ها سبب شده اگر نگوييم تمام اما بخش قابل توجهى از مسائل 

مبتالبه جامعه از پاسخگو نبودن دستگاه هاست.
 امروز شــاهديم كه نام بسيارى از اماكن دســتگاه هاى حاكميتى در 
حوزه هاى اجرايى، قضايى و ... مّزين به نام شهدا شده و مى شود، كه 
اقدام مباركى است. اما همواره اين پرسش در ذهن مردم مى چرخد كه 
آيا صرف اين اقدامات روبنايى و كليشه اى، مسائل و مشكالت مردم 
رفع مى گردد؟! آيا اين نامگذارى ها بدون پشــتوانه عملياتى در جهت 

رفاه حال جامعه، جفا به شهدا نيست؟ 
به اعتقاد صاحبنظران علوم اجتماعــى و فرهنگى از جمله پيامدهاى 
پاسخگو نبودن مسئوالن به مطالبات مردم «بى تفاوتى اجتماعى» خواهد 
بود كه حداقل هزينه اين بى تفاوتى استهالك سرمايه انسانى، مادى و 
معنوى جامعه است كه تداوم اين فرايند خسارت بار مى تواند احساس 
نبــود تعلق خاطر به يك مكان و مهمتر از آن نبود تعلق ســرزمينى را 
به دنبال داشــته باشــد كه پاســخگو نبودن به مطالبات مردم يا همان 

ناشنوايى سيستماتيك مى تواند زمينه ساز آن باشد.
ترديد نكنيم اگر مردم احساس كنند در عمل جايگاه و قدرتى نداشته 
و مسئوالن نسبت به آنها نگاه از باال به پايين دارند قاعدتاً به بى تفاوتى 
اجتماعى دچار شده كه اين وضعيت مى تواند براى معادالت اجتماعى، 

سياسى و فرهنگى جامعه مخرب و خسارت بار باشد.
متأسفانه پاســخگو نبودن نه تنها درحال رويه معمول شدن در چرخه 
ادارى دســتگاه هاى حاكميتى اســت، بلكه امروز ايــن بى تفاوتى و 
پاســخگو نبودن به نقدها و تحليل هاى رســانه ها نيز سرايت كرده و 
مسئوالن با بهانه هاى مختلف از جمله شرايط كرونايى به راحتى از كنار 
نقدها و تحليل ها گذشته و ترجيح مى دهند با پاسخگو نبودن همچنان 

حافظ صندلى مديريتى خود باشند.
به هر حال، همان طور كه اشاره شد اگرچه تاكنون گام هايى در جهت 
پاســخگويى به مطالبات مردم به عنوان يكى از مهم ترين اركان حقوق 
شــهروندى برداشته شده اما واقعيت هاى موجود مبيّن آن است كه در 
اين زمينه هنوز تا رسيدن به جايگاه مطلوب فاصله داريم كه مى طلبد با 
خرد جمعى و با عملياتى كردن احكام حكومتى مقام معظم رهبرى و 
قوانين و بخشنامه هاى مجلس و دولت و همچنين بهره گيرى از علوم 
و فنون مديريتى تجربه شده در دنيا گامى هدفمند در اين راستا برداشته 
و با برخورد هوشــمندانه و بدون مماشــات با مديران و كارشناسان 
ناكارآمد، دستگاه هاى ادارى و اجرايى پاسخگو و رافع مشكالت مردم 
را به نمايش گذاشــته و عامل باشــيم به اين فراز مهم از فرمان امام 
على(ع) به مالك اشــتر نخعى كه فرمود: «روى پوشــاندنت از مردم 
به درازا نكشــد زيرا روى پوشــاندن واليان از رعيت خود، گونه اى 
نامهربانى به آنان است و اگر والى از مردم رخ بپوشد چگونه بتواند از 

شوربختى ها و رنج هاى آنان آگاه شود.»

عطا شعبانى راد »
 كسانى كه در رســانه كار مى كنند همواره 
با مجموعه اى از اظهارات مبتنى بر «شبه علم»، 
«مغلطه گرى» و «خطاهاى ذهنى و شــناختى» 
مواجه هستند كه ياوه گويى و مزخرف بافى را 

در پى دارد.
مزخــرف يا حرف يــاوه معادل «بولشــيت» 
انگليسى است، به معناى سخنى كه مبناى علمى 
ندارد اما گيج كننده و شــبيه به حرف منطقى و 

علمى است.
فردى آموزه هاى روانشناســى بازارى را فرض 
مســلم مى پندارد و آن را با انگاره هاى شبه علم 
پيرامون انرژى درمانى و ... در هم مى آميزد و در 
رسانه اى رسمى، روشى جديد براى پيشگيرى 
از يك بيمارى همه گير ارائه مى دهد، ديگرى با 
گرته بردارى از آنچه با عنوان علوم خفيه است و 
اگر هم صحت داشته باشد تنها در اختيار بندگان 
خاص خدا و به دور از دســترس انســان هاى 
عادى ا ست، چنان توصيفى از بهشت و جهنم و 
برزخ و اعمال جنيان مى كند كه گويى خود به 
چشم خويشتن اين موارد را از نزديك مشاهده 
كرده و به صندوقچه اســرار ازلى دست يافته، 
ديگرى مهمالتى در حــوزه رؤياهاى خود را 
به عنوان مسائل اقتصادى فرض گرفته و به مثابه 
مورچه اى كه قطره را دريا مى پندارد جامعه را از 
خطرى عظيم كه وجود ندارد مى ترساند، فردى 
ديگر مدعى مى شود سرنوشت شما را در فنجان 
قهوه رقم مى زند، سياستمدارى با آنكه مى داند 
آنچه مى گويد قابليت تحقق ندارد در وعده هاى 
خود حرف هاى عجيب و غريب مبنى بر طرح 
نو در انداختن و فلك را سقف شكافتن مى زند، 
اينها همــه نمونه هايى از «ياوه» اســت كه در 
ســطحى متفاوت از دروغگويى مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
در تبليغات هر روز مزخرفاتى مبنى بر خواص 
شگفت انگيز قهوه يا فالن گياه دارويى مطرح 
مى شــود بعد كه سود دهى آن محصول به حد 
اشباع رســيد «آلوئه ورا» جاى آن را مى گيرد، 
بعدتــر «گانودرما» بــه رأس تبليغات مى آيد 
و با انواع سخنان «شــبه علم» و «ياوه» به شما 
مى قبوالنند كه از ريزش مو تا مشكالت پوستى 
و بيمارى هــاى قلبى و ... با اين كيمياى تازه به 

بازار آمده رفع خواهد شد.
امروزه مفهوم «ياوه گويى» تا بدانجا شــناخته 
شده است كه سايت هاى اينترنتى «بولشيت ساز» 
وجــود دارد و هر تعداد كلمه كــه به دلخواه 
وارد آن كنيد جمالتى شبيه به جمالت بى سر 
و ته عرفان هاى نوظهور يا شــطحيات بزرگان 
ناشــناخته مى سازد و به شــما ارائه مى دهد و 
برخى از اين موارد حقيقتا از نظر ذهنى فريبنده 
است؛ زيرا ما از نظر ذهنى به «دروغ» حساسيت 
داريم اما آن واكنش اشــمئزاز برانگيز را درباره 

«حرف ياوه» بروز نمى دهيم.
 ســردبيران و لــزوم دروازه بانــى 

«شبه علم» و «ياوه»
امروزه گفته مى شــود كه ســردبيران و دبيران 
ســرويس، در همان حال كــه دروازه بان هاى 
كشف اصالت منبع و شيوه نگارش صحيح و 
صحت ادله يك خبر و مطلب هستند، در حوزه 
خطاهاى ذهنى و مزخرفات شبه علم نيز وظيفه 
دروازه بانى دارند كــه حتى خطر «ياوه گويان» 
از «دروغگويان» بيشــتر اســت؛ زيرا دروغگو 
داراى نســبتى با حقيقت اســت و عامدانه آن 
را كتمان مى كند و گاه دروغ چنانكه ســعدى 
شــيرازى مى گويد «مصلحتى» محسوب شده 
و گريز ناپذير است اما «ياوه گو» اساسا به دنبال 
حقيقت نيســت و براى او مهم نيست كه اين 
حرف و سخن به بنا نهاده شدن چه ديوار كجى 

در اجتماع منجر مى شود.
ياوه گو تنها با هدفى خاص و در راستاى تحقق 

منفعتى فردى يا قبيله اى، حرفى را توليد مى كند 
و آن را در ســطح جامعــه مى پراكند و از اين 
نظر ضربــه بزرگترى از دروغگو متوجه اركان 
جامعه مى سازد؛ زيرا ديوار اعتماد بين افراد را 

تخريب مى كند.
تصور كنيد فردى گم مى شــود و مســئوالن 
پرونده با بررســى دقيق به اين نتيجه مى رسند 
كه اين اتفاق آدم ربايى اســت، آنها تا زمانى كه 
دقيقا ندانند كدام گروه يا فرد مســئول ربايش 
است ترجيح مى دهند حقيقت اين آدم ربايى را 
بيان نكنند، در اين كار نوعى مصلحت وجود 
دارد كه يكم: انتشار خبر، كنترل كار را از دست 
متوليان امنيت خارج نســازد و جوى روانى به 
وجود نيايد كه روند كار را به ســمتى نادلخواه 
پيش ببرد، دوم: انتشــار خبر موجب رســيدن 
اطالعات به آدم ربايان نشود و آنها را در هدايت 
جريان آدم ربايى به سمت بدترى تهييج نكند، 
در اينجــا ما با «ياوه گويى» ســر و كار نداريم، 
«ياوه گويى» زمانــى رخ مى دهد كه بالفاصله 
پس از اتفاقى مثل آتش سوزى يا انفجار، افرادى 
بدون توجه به نظرات كارشناسى مبنى بر نشت 
گاز يا هر مســأله ديگر، بالفاصله تئورى هاى 
توطئه را در راستاى منافع فردى و گروهى خود 
مطرح ساخته، فالن كشور يا فالن گروه را عامل 
آن دانسته و اين سخن را در سطح جامعه منتشر 
كنند، چنانكه اگر بنا باشد كسانى درباره عامدانه 
بودن آتش ســوزى جنگل هــا توضيح بدهند 
عناصر كارشناسى با اشــراف كامل هستند نه 
صفحات مجازى با ادمين هاى بدون صالحيت.

همه ما در ســطح امور عــادى و مهم زندگى 
نياز داريم كه در حدى به ساير انسان ها اعتماد 
داشته باشــيم و تشكيل جامعه در شرايطى كه 
هيچ كس بــه هيچ كس اعتماد نــدارد ممكن 
نيست، فرض كنيد آن قدر ياوه گويى گسترش 
پيدا كند كه تشخيص حرف و سخن درست، 
سخت شود در اين شرايط ديگر نه مى توان به 
غذايى كه خورد اعتماد كرد نه سخنان مسئوالن 
درباره مدرسه اى كه فرزند ما مى رود قابل اتكا 
خواهــد بود نــه خودرويى كه بــه تعميركار 
سپرده شده مركبى راهوار تلقى خواهد شد، در 
واقع ياوه گويى ركن اصلى كنار هم جمع آمدن 
انســان ها و ساخت تمدن كه «اعتماد» است را 

خدشه دار مى كند.
 چرا ياوه را مى پذيريم؟

در آموزش رســمى ما، عموماً به ســبب آنكه 
گزينه هاى چهارجوابى و روش هاى تست زنى 
و موفقيت در كنكور مدنظر اســت، افراد پيدا 
كردن جــواب را مى آموزند بى آنكــه فرايند 
سخت «حل مســأله» مدنظر باشــد و چنين 
رويكردى كه كار زمان گير «حل مســأله» را به 
«پيدا كردن جواب» در سريع ترين زمان تقليل 
مى دهد موجب پرورش انسان هايى مى شود كه 
به آماده خورى عادت دارند و در آينده نيز خيلى 

راحت به دام «شبه علم» و «ياوه گويى» مى افتند.
«اش سالومون» يك روانشناس اجتماعى بود كه 
آزمايش معروف «جمع پذيرى» را انجام داد و 
احتمال دارد صورت ساده شده آن را در فضاى 
مجازى ديده باشيد كه فرد همكار آزمايشگر در 
يك مطب با صداى زنگ سر پا مى ايستد و در 
اندك زمانى ساير مراجعان بى خبر بدون هيچ 
دليل عقالنى با صداى زنگ مى ايستند و اين كار 
به يك سنت جمعى بدون پشتوانه عقلى بدل 
مى شود، آزمايشاتى از اين دست نشان مى دهد 
كه انسان اســتعداد تبعيت از جمع و همرنگ 

شدن غيرعقالنى دارد.
«اســتنلى ميلگرام» نيز آزمايش معروف شوك 
وارد كردن به فرد مــورد آزمايش را انجام داد 
و نشــان داد وقتى اتوريته كافى (تحصيالت با 
عناوينى از قبيل پروفســور، ظاهر آراسته مثل 
روپوش پزشكى، كالم اقناعى مبنى بر پيشرفت 
علم و ...) در نزد آزمايشگر وجود داشته باشد 
67 درصد انسان هاى مورد آزمايش به رغم آنكه 
مى دانند كارى كه انجام مى دهند به آســيب به 
فرد آزمايش شونده منجر مى شود اين كار را تا 

سر حد شكنجه پيش مى برند.
اين آزمايشــات همه مؤيد آن هستند كه انسان 
اســتعداد شــگرفى براى كارهاى غيرعقالنى 
به ظاهر موجه دارد و كار وقتى خطرناك مى شود 
كه شــخصى مانند «آدولف هيتلر» با استناد به 
اظهارات «ياوه گويان» بدون آن كه داليل واقعى 
و عملياتى شكســت آلمــان در جنگ جهانى 
اول را در نظــر بگيرد انگاره اى غيرعلمى مبنى 
بر نقش آفرينى يهوديان در جنگ اول را مبناى 
جنگ عالم گير دوم قرار داد و موجب به خاك 

و خون كشيده شدن ميليون ها نفر شد.
 سياست بازان ياوه بافان شماره يك 

اجتماع
ما انسان ها استعداد داريم كه «حرف مفت» بزنيم 
و ياوه گو شويم، بنگريد به دعواهاى سياسى و 
سطح استدالل طرفين كه مثال هاى واضحى از 
تغيير دادن حقيقت و استدالل هاى بدون مبنا و 
مقصد و روش مندى و از جنس سفسطه گرى 
هســتند، انبوهــى از حــرف مفت توســط 
اپوزيسيونى دورافتاده از واقعيات ميدانى توليد 
مى شود و متأسفانه گاه شتاب زدگى جايگزين 
فرايند زمان بر «رفع شــبهه» شــده و برخى از 
كســانى كه مى خواهند به اين حرف ها پاسخ 
دهند نيز به ســبب نداشــتن صالحيت كافى، 
از حيطه عقالنيت و حرف ســنجيده زدن دور 
مى شــوند، در اين حوزه تنها توصيه اين است 
كه پاســخ دهندگان مراقبت كنند «كار فرهنگى 
تميز» انجام دهند و حتى اگر جايى نكته اى از 
دشمن صحيح بود صادقانه بدان اشاره كنند تا 

استدالل هاى آنها از جنس خرد باقى بماند.
ياوه بافان اســتاد بازى دادن اذهان هستند، آنها 
مثال هاى بى ربط استفاده مى كنند، موارد جزئى 

را به امور كالن تعميــم مى دهند، از اطالعات 
در دســترس يا عناوين موجه به ظاهر مبتنى بر 
آخرين اطالعات علمى اســتفاده مى كنند تا با 
استفاده از ســوگيرى اذهان، حرف خود را به 
كرسى بنشــانند، برچســب زنى، اتهام پراكنى، 
حــذف برخــى رويدادها و اطالعــات مهم، 
بزرگنمايى و كوچك نمايى، شــخصى كردن 
مسائل، استفاده از استريوتايپ ها و كليشه ها و ... 
همه و همه ابزارهاى ايجاد خطاى ذهنى براى 

به كرسى نشاندن حرف مفت هستند.
در روزگار ما ميزان عزت نفس انسان ها به سبب 
القاى نيازهاى مصرفى كاذب بسيار پايين آمده 
و شبكه هاى اجتماعى نيز در توسعه «ياوه گويى» 
نقش مهمى دارند؛ زيرا در شبكه هاى اجتماعى 
از قبيبل توئيتر، حرف درست، حرفى است كه 
تهاجمى تر باشد و ارضاى حس هاى فروخورده 
افراد را محقق سازد، مبتنى بر انگاره هاى مورد 
پســند عام باشد و مورد تأييد و ريتوئيت افراد 
بيشترى قرار بگيرد، اين چنين است كه شبكه هاى 
اجتماعى گاه ناخواسته افراد را در موقعيتى قرار 
مى دهند كه درباره همه مسائل نظر دهند و بدين 
ترتيب به خيل ياوه گويــان بپيوندند.در همين 
زمينه گاه رســانه هاى رسمى هم نقش آفرينى 
مى كنند چنانكه در مقابل دوربين تلويزيون از 
دانش آموزى كم سن خواسته مى شود كه درباره 
مســائل كالن ديپلماتيك اظهارنظر كند بدون 
آنكه پيچيدگى هاى مسأله را بداند يا مى بينيم كه 
برنامه هايى در راستاى ترويج «روشنفكر مآبى» 
و تقليل مفهوم «شهروند مدنى» به فيگورهاى 
بى معنا و ريش و هيبت روشنفكرى و دكورهاى 
مملو از كتاب ساخته مى شود و افراد را ترغيب 
مى كنند كه با هدف دســتيابى به «پرنســيپ» 
القايى، بدون مطالعه و صالحيت علمى، مطالبى 
كه نمى فهمند را كپى پيست كنند، اينها همه از 

مسائلى است كه «ياوه گويى» را رواج مى دهد.
اين همه بيوگرافى بــر صدر صفحات مجازى 
با عناوين تحليلگر، نويسنده، متفكر، هنرمند، 
عكاس، روزنامه نگار، روانشناس و ... وضعيتى 
را به وجود آورده كه روزبه روز تعداد آدم هايى 
كه صادقانه بگويند «نمى دانم» يا «اطالع ندارم» 
كم و كمتر شــده و تعداد آدم هاى همه چيز دان 
به طور فزاينده اى رو به تزايد است، در اين زمينه 
برخى نظريه پردازان حوزه رسانه مى گويند عين 
به عين جمالت افراد بدون ويراســتارى چاپ 
شــود تا مردم به بى ســوادى گوينده پى ببرند 
اما اين امر قابل توصيه نيســت بلكه رسانه ها 
مى توانند با پرداختن به دانش واقعى و معرفت 
عميق و ترجمه آن به زبان عموم، ترويج كننده 
نگاه پرسشــگر و جوياى حقيقت باشند و در 
همان حال «ياوه گويان» را رســوا ســازند يا 
حداقل حرف «ياوه» را منتشــر نكنند تا بدين 
ترتيب به قوام اركان اجتماع و توســعه اعتماد 

عمومى كمك كنند.

ياوه گويى خطرناك تر از دروغ گويى است

لزوم دروازه بانى سخنان ياوه و شبه علم

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 
طبق دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك كشور و ماده 59 آيين نامه قانون ثبت اينك نام كسانى كه در سه ماهه اول سال 1399 كه نسبت به امالك واقع 
در بخش چهار همدان درخواســت ثبت نموده اند كه ترتيب به شرح ذيل مى باشد اين آگهى در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد و واخواهى به آن 

از نخستين روز انتشار به مدت 90 روز خواهد بود.
1- پالك 546 فرعى از 244 اصلى بخش چهار همدان واقع در روســتاى طاسران آقاى عباس مردانى فرزند الماس به شماره ملى 4030475647 نسبت به يك 

سوم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك واحد بره پروارى به مساحت 35/3213 مترمربع.
2- پالك 305 فرعى از 186 اصلى بخش چهار همدان واقع در روستاى سراب آقاى مراد طبريائى فرزند يوسف به شماره ملى 4031416970 نسبت به يك شعير 
مشاع از 96 شعير ششدانگ يكباب خانه به مساحت 81/221 مترمربع. بنابراين طبق ماده 16 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى واخواهى 
دارد آن را از نخستين روز انتشار تا 90 روز به اين اداره تسليم نمايند. چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح بوده باشد معترض مى بايست 

گواهى مبنى بر جريان دعوايى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. (م الف 105)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/01

(ضمن اينكه به اطالع مى رساند اين آگهى بايد در مورخ 1399/06/01 چاپ مى گرديده است.)
اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 139960326009000127 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عباس خلجى فرزند قاســم به شــماره شناســنامه 155 
صادره از فامنين در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 91823/6 مترمربع مفروز و مجزى شده از  پالك 237 اصلي واقع در قريه عمرآباد 
بخش 5 همدان حوزه ثبت ملك فامنين خريداري با واســطه از مالك رسمي آقاى بيرامعلى نعمتى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

شد. خواهد  صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
(م الف 148)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/17

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين
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چند توصيه براى اصالح ساختار بورس
 هر چند ســال يك بار به دليل شــرايط اقتصادى، بورس تهران 

تبديل به يك هدف براى سرمايه گذاران مى شود.
كارمند و كارگر و خانه دارى كه تا ديروز در بازار ســكه و مســكن 
فعاليت مى كردند يا ســپرده اى در بانك داشــته اند، با رؤياى كسب 
سود افسانه اى با هيجان وارد بازار سرمايه مى شوند.  تلويزيون براى 
رونق بازار سرمايه چند برنامه با اطالعات كلى و مبهم پخش مى كند. 
سخنوران با ســخنرانى هاى جذاب و كلى گويى، دوره هاى آموزش 
ســرمايه گذارى در بورس راه مى اندازند، ســفته بازان در شبكه هاى 
اجتماعى فعال مى شــوند و توصيه هاى «اينــو بخر و اونو بفروش» 
راه مى اندازند و ســرمايه گذار بينواى بــورس چو تخته پاره بر موج 

رها مى شود!
در هــر بــازارى حتــى بــازار فضــوالت حيوانــى بــا فــرض 
ــا  ــد، قطع ــدا كن ــش پي ــا افزاي ــر تقاض ــه اگ ــودن عرض ــت ب ثاب
قيمت هــا افزايــش پيــدا خواهــد كــرد. طبــق ايــن اصــل بــا ورود 
ــورس وارد مى شــود  ــه ب ــد، نقدينگــى هــم ب ســرمايه گذاران جدي

ــد. ــت مى كن ــاال حرك ــه ب ــاخص رو ب و ش
از ايــن شــرايط همــه خوشــحال و راضــى هســتند. دولــت 
خوشــحال از كنتــرل نقدينگــى و بــورس را نشــانه اقتصــاد شــكوفا 
مى گيــرد. ســخنوران راضــى از درآمــد برگــزارى كالس هــاى 
آموزشــى، ســفته بازان خوشــحال از ســودهاى به دســت آورده، 
ــحال  ــات خوش ــزد، مالي ــد كارم ــحال از درآم ــا خوش كارگزارى ه
از افزايــش درآمــد مالياتــى و ســرمايه گذار هــم خوشــحال از 

ــهام. ــى س ــش ارزش داراي افزاي
اما اين خوشــحالى ها باالخره تمام مى شــود. با كاهش تقاضا براى 
ســهام (به هر علتى) قيمت ها كاهش مى يابد. سخنوران و سفته بازان 
و كارگــزارى و ماليات ســود خــود را برده اند. دولــت مى ماند و 
پاسخگويى به سهامداران نابلد و تازه وارد كه نهايتا به گفتاردرمانى و 
انداختن تقصير بر گردن زمان و زمين ختم مى شود و سرمايه گذاران 

متضرر از بورس خارج مى شوند.
اين روايت چند دوره بورس تهران بوده و اگر دولت براى قوانين آن 

اصالحى در نظر نگيرد، خواهد بود.
 پيشنهادى براى كاهش هيجانات در بورس

بــراى كاهــش نوســانات شــديد بــورس، هيجانــات و مديريــت 
نقدينگــى در بــازار ســرمايه، بايــد ســهامداران تــازه وارد نتواننــد 
ــرمايه گذارى  ــورس س ــتقيم در ب ــور مس ــال به ط ــد س ــراى چن ب
ــكان  ــرمايه گذارى ام ــاى س ــق صندوق ه ــا از طري ــد و تنه كنن
ســرمايه گذارى داشــته باشــند. صندوق هــاى ســرمايه گذارى 
ــر  ــه ريســك پايين ت ــره مديريــت مى شــوند ك ــراد خب توســط اف
و رفتــار معقول تــرى در بــورس دارنــد و هيجانــى رفتــار 

نمى كننــد.
در ايــن مدت صندوق ســرمايه گذارى موظف بــه برگزارى دوره 
براى ســرمايه گذاران باشــد. همايش و نشســت هاى تخصصى با 
هزينه صندوق ســرمايه گذارى برگزار كند و سرمايه گذاران مجبور 
به شركت در آنها باشــند. چنين نشست هايى به قطع كيفيت باالترى 
خواهد داشــت و سخنرانان انگيزشــى را كه صرفا جذاب صحبت 

مى كنند را حذف مى كند.
پس از چند سال (براى مثال 3 سال) سرمايه گذار فراز و نشيب هاى 
بــورس را مى بيند و با رصد حرفه اى ها در صندوق ســرمايه گذارى 
مى فهمــد بايد چگونه رفتار حرفه اى داشــته باشــد. در عين حال 
با شــركت در دوره هاى آموزشــى صنــدوق با ادبيــات و اصول 

سرمايه گذارى آشنا مى شود.
ــا ســقف  پــس از گذشــت ايــن مــدت حــاال ســرمايه گذار تنهــا ت
مشــخصى مى توانــد ســرمايه نقــدى وارد بــورس كنــد كــه طبــق 
ــد و  ــن ســقف افزايــش ياب ــد اي ــدى مى توان يــك جــدول زمان بن

در نهايــت ســقف برداشــته شــود. 
ــون  ــد 20 ميلي ــرمايه گذار بتوان ــت س ــال نخس ــال در س ــراى مث ب
ــه  ــرمايه ب ــب ورود س ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــورس كن ــان وارد ب توم

ــود. ــد ب ــرل خواه ــل كنت ــورس قاب ب
ــى  ــده پيش بين ــال هاى آين ــراى س ــد ب ــى مى توانن ــران بورس  مدي
ــورس  ــى وارد ب ــزان نقدينگ ــه مي ــه چ ــند ك ــته باش ــرى داش بهت
خواهــد شــد و شــركت هاى بورســى را تشــويق بــه تهيــه 
طرح هــاى توســعه و ســرمايه گذارى كننــد و يــا شــركت هاى 
ــد  ــرمايه هاى جدي ــن س ــا اي ــد ت ــورس راه دهن ــه ب ــد را ب جدي
نه تنهــا موجــب ايجــاد تقاضــاى كاذب و رشــد هيجانــى شــاخص 
ــد در شــركت ها  ــرمايه گذارى مول ــه ســمت س ــه ب ــود، بلك نمى ش

حركــت مى كنــد.
* سعيد رجبى
 تحليلگر اقتصادى

با 6 هزار دالر خودرويى بهتر از پرايد در بازار 
جهانى مى توان خريد؟

 رئيس انجمن صنايع همگن قطعه سازى گفت: كسانى كه مى گويند با قيمت 
6 هزار دالر مى توان خودروى بهترى خريد، حتما منظورشان خودروى دست 

دوم است.
محمدرضا نجفى منش در گفت وگو با خبرآنالين در پاســخ به اين پرسش كه 
بســيارى معتقدند با 6 هزار دالر خودرويى بسيار بهتر از پرايد در بازار جهانى 

مى توان خريد، اظهار كرد: من سراغ ندارم. 6 هزار دالر خيلى ارزان است.
وى افزود: اصال در بازار خودرويى مثل پرايد نيست. خوب ما هم ديگر توليد 

نمى كنيم. كف قيمتى همين 206 و خودرويى شــبيه آن در بازارهاى جهانى ده 
هزار دالر است.

رئيس انجمن صنايع همگن قطعه ســازى تصريح كرد: كسانى كه مى گويند با 
قيمت 6 هزار دالر، مى توان خودروى بهترى خريد، حتما منظورشان خودروى 
دست دوم اســت؛ وگرنه خودروهايى كه در بازار جهانى استاندارد است، اين 

قيمت را ندارد و حداقل من سراغ ندارم.
نجفى منــش عنوان كرد: از ســوى ديگر بازار، پول اضافه براى هيچ جنســى 
نمى پردازد. خودروســاز هم با تعدد مشــترى روبه روست و بسيارى به قصد 
همين سود و فاصله 40 تا صد ميليونى قيمت كارخانه و بازار خودرو مى خرند 

پس خريدار در بازار هم هست.

واردات برنج ممنوع شد
 از ديروز همزمان با يكم شهريورماه ممنوعيت فصلى واردات اجرايى شده است.

به گزارش ايسنا، قرار بود از يكم مردادماه واردات برنج به صورت فصلى ممنوع شود كه با تصميم ستاد تنظيم 
بازار به يكم شهريورماه موكول شد. براين اساس از ديروز (شنبه) واردات و ترخيص برنج ممنوع مى شود و 

تا يكم آبان ماه نيز ادامه خواهد داشت.
اين درحالى است كه در مدت اخير با توجه به حجم باالى برنج هاى دپو شده در گمرك كه به حدود 300 
هزار تن مى رســد، رايزنى هايى براى تغيير در اين تصميم صــورت گرفت اما در نهايت نتيجه مذاكرات به 

اعمال ممنوعيت منتهى شد.
با  وجود اين صاحبان برنج هاى رســوبى مى توانند با رعايت قانون و حقوق مكتســبه نســبت به ترخيص 

برنج هاى خود اقدام كنند.

خريد الكتروپمپ شناور به شماره ع/99/147-1
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد الكتروپمپ شناور از توليدكنندگان 

مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
 كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2099007001000045 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/06/01

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و 
فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/6/1 لغايت 1399/6/6 تا پايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/6/17 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/6/18 ساعت 9سالن جلسات مناقصه گزار.
- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 686/215/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 
5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659، مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/6/17 به دبيرانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصه و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى

نوبت دوم

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

ــوع  ــأت اول موض ــه 99/05/07 هي ــماره 13996032600900125 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكان
ــماره  ــه ش ــم ب ــد قاس ــى فرزن ــى خلج ــداى عل ــاى ف ــى آق ــارض متقاض بالمع
شناســنامه 159 صــادره از فامنيــن در يــك قطعــه زميــن مزروعــي بــه مســاحت 
ــدان  ــش 5 هم ــع در بخ ــي واق ــالك 237 اصل ــمتي از پ ــع قس 95162/9 مترمرب
اراضــي قريــه عمرآبــاد خريــداري از مالــك رســمي آقــاى بيرامعلــى نعمتــى محرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 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، ظرف 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 149)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/17
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139960326009000115 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
حســن جعفــرى فرزنــد علــى محمــد بــه شــماره شناســنامه 3015 صــادره از  در 
يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 227/50 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
99 اصلــي واقــع شهرســتان فامنيــن خريــداري بــا واســطه از مالــك رســمي آقــاى 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردي ــرى مح ــد جعف ــى محم عل
مراتــب در دو نوبــت بــه 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 اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 142) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/17
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غزل اسالمي »
 مشاور مطالعات طرح جامع همدان تحت نفوذ 
است و مطالعات دقيقي از شهر انجام نداده كه اين 
آينده اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم شــهر را 

به خطر انداخته است. 
رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى شوراي 
شــهر همدان درباره نحوه مطالعات مشــاور طرح 
جامع براي توســعه شــهر گفــت: 2 نظريه براي 
شــهرها وجود دارد؛ يكي بزرگ كردن شهرها در 
جهت افزايش جمعيت و تبديل آن به كالنشــهرها 
و ديگــري هويت مند كردن شــهرها با ســاخت 
شــهرك ها و ايجاد مجموعه هاي شهري و افزايش 
كيفيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اســت كه تا 
35 سال پيش كشــورهاي بزرگ به دنبال بزرگ تر 
كردن شــهرها و تبديل آنها به كالنشــهر بودند اما 
از حــدود 4 دهه پيش به اين نتيجه رســيده اند كه 
فقر در كالنشــهرها بيشــتر از شــهرهاي كوچك 

اســت و مشاغل كاذب و حاشيه نشيني هم افزايش 
پيــدا مي كند. از بين رفتن هويــت، ناهماهنگي در 
مديريت شهري، بروز مسائل اجتماعي و فرهنگي 

از جمله عواقب ديگر بزرگ كردن شهرها است.
نرگــس نورا... زاده توضيــح داد: پيش از اين آقاي 
بهاآبادي مشــاور ســابق طرح جامع هم در طرح 
جامــع همدان از روش دوم تبعيــت مي كرد اما با 
دخالت برخي ذي نفعان طرح هايي مانند ايجاد شهر 
جديد مسكوت ماند و در شوراي عالي شهرسازي 
هم اين طرح براي همدان كنار گذاشته شد و اكنون 
با مشاور جديد به دنبال اجراي طرح نخست كه در 

دنيا منسوخ شده، هستند. 
وي افزود: به عالوه الحاق 3 روســتاي قاســم آباد، 
حسن آباد و علي آباد بدر 2 سال پيش، شهر مريانج 
هم در شــرف تصويب و الحاق به شــهر همدان 
است. نظر مشاور طرح جامع اين است كه روستاي 

گراچقا هم به شهر ملحق شود. 

نــورا... زاده ادامــه داد: افزايش ساخت وســازهاي 
غيرمجاز، خانه ها و زمين هاي بدون سند كه تفكيك 
و ســاخته شــده اند، افزايش بيكاري روستاييان و 
حاشيه نشيني و نارضايتي برخي روستاييان از جمله 
مشكالتي است كه با الحاق اين 3 روستا به همدان 

پيش آمده است.
رئيس كميســيون شهرســازى و معمارى شوراي 
شهر همدان درباره نظر مهندس طرح جامع درباره 
توســعه همدان از شمال و شمال شرقي هم گفت: 
قرار بوده شــهر از اين سمت ها توســعه بيابد اما 
شــورين به شهر الحاق نشــد و در عوض درحال 

گسترش شهر از سمت غرب است.
وي با اشــاره به الحاق غيرقانوني 3 روستا به شهر 
همدان گفت: قانوني هست كه ابتدا بايد مطالعات 
طرح جامع به تصويب شــوراي شهر برسد سپس 
براي تصويب به شوراي عالي معماري و شهرسازي 
ارســال شــود اما در مواردي اجــازه اظهارنظر به 

شــورا نمي دهند و به طور مستقيم براي تصويب به 
تهران مي برند كه در نهايت با مشكلي مانند الحاق 

غيرقانوني 3 روستا مواجه مي شويم.
نورا...زاده گفت: اشــكال كار اينجاست كه مديران 
مــا تا امروز مطالعات طرح جامــع را به طور كامل 
نخوانده اند و بيشــتر به صحبت هــا و تئوري هاي 
زيباي مشــاور گــوش مي دهند و به اســتناد اين 
صحبت ها مي گويند كار او خوب و بي نقص است 
و ما از كارش راضي هســتيم. اما وقتي كارشناسان 
اين مطالعات را بررســي مي كنند متوجه انبوهي از 

مشكالت مي شوند.
وي ادامه داد: شــايد هم متوجه مشكالت موجود 
در مطالعات مي شــوند اما جرأت نمي كنند مقابله 
كنند چون مي دانند كه اين مطالعات توســط برخي 

ذي نفعان و برخي نمايندگان مديريت مي شود. 
نورا... زاده با اشــاره به برخي دخالت ها در مطالعات 
گفت: آنها كه در كارهايــي خارج از وظايف خود 

دخالت كــرده و مطالعات را به نفــع خود هدايت 
مي كنند و حتي زمان جلسات مربوط به توسعه شهر 
مجموعه شهري را تعيين كرده تا مصوبات را بگيرند 
بايد بدانند كه كارهاي غيركارشناسي به ضرر مردم 

تمام شده و آينده شهر را به خطر مي اندازد. 
وى ادامه داد: ما تكليف داريم در بخش كارشناسي 
هرآنچه فكر مي كنيم درســت است را بگوييم اما 
مردم هم بايد مطالبه گر باشــند و از افراد بخواهند 
هركسي طبق قانون و به وظايف خودش رسيدگي 

كند و در امور ديگر دخالت و نفوذ نكند.
رئيس كميسيون شهرسازى و معمارى شوراي شهر 
همدان گفت: طرح جامع به طور مســتقيم بر روي 
قيمت مســكن، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعي 
شــهر همدان تأثير مي گــذارد؛ بنابراين اگر خوب 
تدوين نشود هزاران نفر در شهر متضرر مي شوند و 
آينده شهر ما به خطر مي افتد. اين يعني آينده مردم 

و توسعه شهر به طرح جامع بستگي دارد. 

نورا... زاده در مخالفت از نوع مطالعات طرح جامع و جهت 
توسعه شهر مطرح كرد

مشاور طرح جامع را 
قبول نداريم

■ شايد مديران راه وشهرسازي جرأت تغيير مشاور را ندارند، شايد هم چون مطالعات 
را نخوانده اند تصميم به  تغيير ندارند

■ آينده مردم و شهر همدان به مطالعات طرح جامع بستگي دارد

مشاغل اين ماه به 
استفاده از كارتخوان 
ملزم مى شوند

 پيــش از اين صاحبان مشــاغل بايد از ابتداى 
امسال ملزم به اســتفاده از كارتخوان مى شدند اما 
از آنجا كه در پى شيوع ويروس كرونا بسيارى از 
تكاليف مالياتى به تعويق افتاد، اين موضوع شامل 
حال ايــن تكليف مالياتى هم شــد و طبق اعالم 
رئيس ســازمان مالياتى الزام مشاغل به استفاده از 

كارتخوان به ماه  جارى منتقل شد.
به گزارش ايسنا، سازمان امور مالياتى از شهريور 
سال گذشته معادل 15 گروه از فعاالن اقتصادى 
كه حدود 50 شغل مى شــود را دسته بندى كرد 
تا براى شفاف  شــدن درآمد، جلوگيرى از فرار 
مالياتى و كمــك به فرايند حسابرســى مالياتى 
مكلف به ثبت نام در سامانه پايانه فروشگاهى و 
استفاده از كارتخوان باشند كه نخستين گروه از 
آنها، پزشــكان و فعاالن حوزه درمان (كه مجوز 

فعاليت آنها توســط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى، ســازمان نظام پزشكى ايران يا 
دامپزشكى  ســازمان  و  دامپزشكى  نظام  سازمان 

صادر مى شود) بودند.
تا پايان ســال گذشته تنها 50 درصد از پزشكان به 
ثبت نام در پايانه فروشــگاهى اقدام كردند و هنوز 
نيمى از پزشكان از اين قانون تبعيت نكرده اند. پس 
از الزام پزشــكان، نوبت بــه وكال براى ثبت نام در 
پايانه فروشگاهى و استفاده از كارتخوان رسيد كه 
از ابتداى مهر ســال گذشته ثبت نام آنها آغاز شد و 
تا پايان دى ماه نيز ادامه داشــت و معاون ســازمان 
امــور مالياتى از امكان مجدد وكال همراه با جريمه 
براى ثبت نام پس از مهلت قانونى كه تا پايان دى ماه 
بود، در اين ســامانه خبر داد كه تاكنون اين سازمان 
آمارى از ثبت نام وكال در پايانه فروشــگاهى اعالم 

نكرده است.
پيش از اين، مهلت قانونى ثبت نام مشــموالن 15
گروه شــغلى براى نصب سامانه فروشگاهى پايان 
دى سال گذشــته بود كه با اتمام آن، اين مهلت تا 
ابتداى امسال تمديد شد. سرانجام، از آنجا كه شيوع 

كرونا موجــب تعويق تكاليف مالياتى شــد، الزام 
مشاغل به استفاده از كارتخوان هم به تعويق افتاد؛ 
بنابراين طبق اعالم رئيس سازمان مالياتى صاحبان 
مشــاغل در اين ماه ملزم به اســتفاده از كارتخوان 

مى شوند.
كسانى  چه  كارتخوان  نصب  مشموالن   

هستند؟
15 گروه شــغلى كه بايد اين ماه بــراى اتصال به 

سامانه فروشگاهى اقدام كنند، بدين شرح هستند:
1. وكال

2. مشاوران حقوقى و مشاوران خانواده
3. دفاتر اسناد رسمى
4. مشاورين امالك

5. تاالر پذيرايى، رستوران ها، چلوكبابى ها، كبابى ها، 
سفره خانه هاى  فســت فودى ها،  و  اغذيه فروشى ها 
ســنتى و كافى شــاپ ها، كترينگ ها و تهيه غذاها، 
قهوه خانه ها، ســالن هاى غذاخــورى و باغ تاالرها، 
باغ سراها، طباخى ها، آش و حليم پزى ها، جگركى ها، 

كته كبابى ها، بريانى فروشى ها و مشاغل مشابه
6. مراكــز اقامتى از قبيل هتل هــا، هتل آپارتمان ها، 

ميهمان سراها،  ميهمان پذيرها، 
مسافرخانه ها،  ميهمان خانه ها، 
اقامتگاه هــاى  باغ ويالهــا، 

بين راهى و متل ها
7. نمايشگاه ها و فروشگاه هاى 
موتورى(به  نقليــه  وســايط 
ماشــين آالت  اســتثناى 
و  ســاختمانى  راهســازى، 

كشاورزى)
8. آرايشگاه هاى مردانه و زنانه

9. آجيل و خشكبارفروشى ها 
ماده  مشــمولين  استثناى  (به 

(81) قانون ماليات هاى مستقيم و واردكنندگان)
ميــوه  آب  شيرينى فروشــى ها،  و  قنادى هــا   .10

فروشى ها، بستنى و فالوده فروشى ها
11. ميــوه و تره بارفروش هاى مســتقر در ميادين 
ميــوه و تره بار، بارفروشــى هاى ميــوه و تره بار، 

ميوه فروشى ها
12. مجموعه هاى فرهنگى و ورزشى

13. لــوازم تحريــر و نوشت افزارفروشــى ها (به 

استثناى توليدكنندگان و واردكنندگان)
14. بازى هاى رايانه اى(گيم نت ها) و كافى نت ها

15. دفاتــر خدمــات ارتباطى (دفتــر خدمات 
مشــتركين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستى)، 
دفاتــر خدمــات الكترونيكى (از جملــه دفاتر 
پليس+10، دفاتر خدمات الكترونيك شهر، دفاتر 
خدمات پيشــخوان دولت و خدمات الكترونيك 

قضايى)

28 فروشنده كاالى غيراستاندارد در همدان 
به تعزيرات حكومتى معرفى شد

 مديركل اســتاندارد همدان از معرفى 28 واحد صنفى توزيع كننده كاالهاى غيراستاندارد 
در استان به تعزيرات حكومتى خبر داد و گفت: توليدكنندگان و فروشندگان متخلف منتظر 
حبس و جزاى نقدى باشند. محمد مددى اظهار كرد: از شهريور سال گذشته تاكنون بازرسان 
اســتاندارد موفق به شناسايى اين فروشندگان خاطى شدند كه اقالم بدون نشان استاندارد به 

مردم عرضه مى كردند و طبق قانون مجازات سختى در انتظار آنها است. 
وى با بيان اينكه نظارت بر رعايت استاندارد در بخش هاى صنفى و توليدى از وظايف واحد 
حقوقى اين سازمان است، به ايرنا گفت: صاحبان اين واحدها مكلف هستند كاالهاى مشمول 

مقررات استاندارد اجبارى را با عالمت استاندارد توليد و به دست مصرف كننده برسانند. 
مديركل اســتاندارد همدان تأكيد كرد: اگر كاالى مشمول استاندارد اجبارى، بدون عالمت 
استاندارد در بازار عرضه شود توسط بازرسان ما از سطح بازار جمع آورى و توقيف شده و 
همچنين براى جلوگيرى از ادامه  توليد اين گونه فرآورده ها، ماشــين آالت و وسايل كارخانه 

توليدكننده نيز پلمب و متخلفان به مرجع قضايى معرفى مى شوند. 
مددى به مصرف كنندگان توصيه كرد: در هنگام خريد به عالمت اســتاندارد درج شده روى 

كاال توجه كرده و از خريدارى محصوالت بدون اين نشان پرهيز كنند. 
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آگهي مناقصه عمومي - نوبت دوم

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي در نظر دارد پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل 
كه شامل:

تخريب كف پوش هاي قديمي،اجراي جدول سنگي و كف پوش سنگي را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir به پيمانكاران 
واجد صالحيت و گريدار حداقل 5 ابنيه و مورد تآييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
 پيمانكاران مي بايست مبلغ 380/000/000 ريال بعنوان ضمانت شركت در مناقصه را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد بانك ملي 
حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را در پاكت ( الف ) قرار دهند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد و خزانه كه 

اعتبار آن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه مي باشد استفاده نمايند.
 به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 كليه كسورات شامل بيمه،ماليات و ... بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
 كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

 متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري  ازمورخ 99/5/25 لغايت 99/6/1 در سامانه ثبت نام نمايند وتا پايان وقت اداري مورخ 99/6/15 درسامانه ستاد 
بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند

 قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد.
 پيمانكاراني مي تواند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار 

مجاز قرارداد از ( منابع داخلي و منابع استاني ) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد.
 كميسيون عالي معامالت روز دوشنبه مورخ 99/6/16 ساعت 11 در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود 

داشته باشد كميسيون برگزار مي گردد.
شماره حساب 0104868466003 بانك ملي واريز و فيش واريز در سامانه ستاد و به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نموده و همچنين فيش واريزي را در 

داخل پاكت الف قرار داده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
 پيمانكاران مي بايست اسناد مناقصه و رزومه شركت و گواهي صالحيت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند.

 سقف پروژه تا 25٪ كاهش و يا افزايش خواهد داشت.
 اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلى مى باشد.

 پيمانكاران مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف بار گذاري نمايند./غ - (م الف653)
آگهي چاپ نوبت اول: 99/5/25 
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/6/2    

مبلغ سپرده شركت  گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
در  مزايده(ريال)

توضيحات

پروژه اصالح رفيوژ بلوار استقالل كه شامل:تخريب 1
انواع قطعات بتنى قديمى،جداول اجراى جدول 

سنگى،اجراى كف پوش سنگى مطابق فهرست بهاء 
ابنيه و شبكه توزيع آب سال  بدون تعديل99

متقاضيان مى بايست 380/000/000 ريالحداقل 5 ابنيه7/395/438/874 ريال
جهت شركت در مناقصه از 
طريق سايت ستاد شركت 

نمايند

فراخـوان مناقصه عمـومى يك  مرحلـه اى 
خدمات جدول گذارى معابر شهرى با مصالح 

شهردارى كرفس

شهردارى كرفس در نظر دارد مناقصه عمومى به شرح ذيل و به شماره 2098090839000001 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1) موضوع مناقصه: جدول گذارى معابر شهرى 

2) مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 19/800/000/000(نوزده ميلياردوهشتصد ميليون ريال(با كسر يا اضافه 25 درصد 
3) مدت انجام كار : يك سال 

4) تاريخ انتشار آگهى در سامانه ستاد :  روز پنج شنبه مورخه 99/06/01  
5) مهلت دريافت اسناد: پنج شنبه مورخه 99/06/03 

6) مهلت تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت اداري روزيك شنبه  مورخ 99/99/13  كه متقاضيان ميبايست مدارك مورد نياز را ممهور به مهر و امضا افراد 
مجاز داراي حق امضا در سامانه ستاد بارگذارى نموده و همچنين به صورت الك و مهر شده به شهردارى كرفس تحويل نمايند و يا ازطريق پست سفارشي 

به آدرس: كرفس - ابتداى جاده كرفس به قروه درگزين - كد پستى 6566165148 ارسال نمايند. 
7) زمان بازگشايي پاكات مناقصه : روز دوشنبه مورخ 99/06/13ساعت 13:00 صبح در محل شهرداري كرفس 

8) نوع و ميزان تضمين شركت درمناقصه : 5  درصد كل مبلغ پيشنهادى پيمانكار 
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در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

امام جمعه همدان: 
مطالبه گرى از اهداف قيام عاشورا بود

 نماينــده ولى فقيه در همدان گفت: امر به معــروف و نهى از منكر، 
روح قيام حضرت سيدالشــهدا(ع) بود و مطالبه گرى و شكستن سكوت از 

مصاديق نهى از منكر است.
به گزارش تسنيم از همدان، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
در خطبه هاى نماز جمعه همدان با اشاره به شكست قطعنامه اخير آمريكا 
بر ضد ايران اظهــار كرد: زمان تحريم هاى متعدد بر ضد ايران مهرماه به 

پايان مى رسد و آمريكا با مكانيسم ماشه مى خواهد آنها را برگرداند.
وى بيان كرد: براى فعال شدن اين مكانيسم بايد يك فرايند حقوقى طى 
شده و آمريكا يك شكواييه بر ضد ايران به سازمان ملل و شوراى امنيت 
تحويل دهد مبنى بــر اينكه ايران در برجام به تعهدات خود عمل نكرده 
كه اگر اين موضوع ثابت شود؛ همه تحريم ها به صورت خودكار برمى گردد.

امام جمعــه همدان گفت: آمريكا به تعهداتــش در برجام عمل نكرده و 
بيش از 140 مورد تحريم بر ضد ايران اعمال كرده كه از برجام هم خارج 
شــده است. شعبانى تصريح كرد: اميدواريم شوراى امنيت و سازمان ملل 
بــا رد ادعاهاى آمريكا آبروى خود و قواعــد بين الملل را حفظ كند؛ زيرا 

وقاحت بسيارى مى خواهد كه فردى از يك قرارداد خارج شود و دوباره به 
استناد همان قرارداد شكايت كند، آن هم نسبت به كشورى كه به قرارداد 
پايبند بوده است. وى با گراميداشت «روز جهانى مسجد» از هيأت امناى 
مســاجد خواست نســبت به جذب جوانان و نوجوانان به مساجد اهتمام 
ويژه اى داشــته و فضاى آن را به نحوى مديريت كنند كه ســليقه نسل 
جوان نيز ديده شــود. شعبانى بيان كرد: شكستن سكوت امروز جامعه و 
امر به معروف يكى از وظايف اصلى مردم است زيرا حركت امام حسين(ع) 
سياســى بود و امر به معروف ايشان نيز امرى سياسى و به صالح جامعه 

است كه بايد از آن تأثير بپذيريم.

مدير خبرگزارى: مسلم مخفى
خبرنــگاران: رقيــه وحدتيان، ســميه 
مظاهرى، فائزه محمدى، محمد حسامى

آدرس: خيابان شهدا، ميدان پروانه ها به 
ســمت چاپارخانه سمت چپ بن بست 

جانباز 
تلفن: 32660364

 يك كارشــناس مذهبي گفــت: اگر 
انسان كسي را دوست داشته باشد در قلب 
خود احســاس تظاهر نميكند؛ يعني اگر 
ما اهلبيــت (ع) را قلباً، خالصانه و صادقانه 
دوست داشته باشيم در وجود خود نسبت 

به آنها احساس حيات ميكنيم.
حجتاالســالم رضا احمدوند در گفتوگو 
با خبرنگار تســنيم در همدان، با تشريح 
اينكــه «چگونه ميتــوان در ايام كرونا و 
روزهاي عزاداري سرور و ساالر شهيدان، 
مردم منازل خود را تبديل به حســينيه 
كنند؟» اظهــار كرد: در بــاب عزاداري 
مسائلي وجود دارد كه محدود و محصور 
به زمان و مكان خاصي نيســتند؛ يعني 
جزو وظايف ما نسبت به امام معصوم(ع) 
به شــمار ميآيد كه بايد آن را بهدرستي 

انجام داد.
وي با اشــاره به وظايف شــيعيان نسبت 
به اهلبيت(ع) بيان كــرد: گاهى اوقات ما 
وظايفي داريم كه نســبت بــه آنها غفلت 
ميكنيم و همين موضوع نيز سبب ميشود 

ارزش عزاداريهاي ما كاهش يابد.
اين كارشناس مذهبي ازجمله وظايف مهم 
شــيعيان و محبان در مقابل اهلبيت(ع) را 
كســب معرفت و شناخت نســبت به آنها 
برشمرد و عنوان كرد: در گام نخست ما بايد 
ببينيم نسبت به چه كساني ارادت داريم؛ 
زيرا اين موضوع در سعادت و يا شقاوت ما 

اثرگذار است.
 انســان نبايد عمر خود را در راه 

افراط و تفريط خرج كند
وي تأكيــد كــرد: در اســالم شــناخت 
اهلبيت(ع) بهويژه امامان معصوم(ع) بسيار 
مهم اســت؛ زيرا در احاديث آمده اســت 
هركس امام زمان خود را نشناسد و بميرد 

به مرگ جاهليت مرده است.
احمدوند با اشــاره به اينكــه الگوپذيري و 
اقتدا به امامان معصوم(ع) از ديگر وظايف 
شيعيان نسبت به اهلبيت(ع) است، مطرح 
كرد: قرآن كريم پيامبر اكرم(ص) را بهعنوان 
اسوه حسنه معرفي ميكند و دستور مي دهد 

مردم از ايشــان تبعيت كنند؛ زيرا خداوند 
متعال طبق اين آيه شريفه ميخواهد افراد 
عمرشــان را در راه افراطــو تفريط و يا در 

مسير باطل خرج نكنند.
وي تصريح كرد: اطاعت و فرمان پذيري از 
ديگر وظايف محبان و شيعيان اهلبيت(ع) 
است، همانگونه كه قرآن كريم مي فرمايد از 
پيامبر و اولي االمر تبعيت كنيد؛ يعني ما نيز 
بايد بهويژه در زمانه غيبت به اين مســائل 

توجه ويژه داشته باشيم.
 محبت و ارادت ما نسبت به اهل 
بيت(ع) بايد در زندگــي ما بروز و 

ظهور داشته باشد
حمدوند بــا تأكيد بر اينكــه عزاداريهاي 
انجامشده براي سيد و ساالر شهيدان بايد 
بهگونهاي باشــد كه اين موارد نيز لحاظ 
شــوند اظهار كرد: ما براي امام حسين(ع) 
عزاداري ميكنيم تا نسبت به ايشان معرفت 
و شناخت الزم را پيدا كنيم و جايگاه ايشان 
را بشناسيم درحاليكه در بسياري از موارد 

اين نكات لحاظ نميشوند.
 توجه به مصائب و ســختيهاي 
امام حسين(ع) در روز عاشورا تحمل 

سختيها براي ما را آسانتر ميكند
وي افزود: اقامه عزا براي ســيد و ســاالر 
شهيدان كار بســيار مهم و حائز اهميتي 
اســت و اگرچــه كرونا در جامعه شــيوع 
پيداكــرده اســت ميتوانيم بــا تمرين و 
ترويج نكات ذكرشده به باال رفتن معرفت 
خود، اعضاي خانواده و ديگران نســبت به 
اهلبيــت(ع) اقدام كنيم. اين كارشــناس 
مسائل مذهبي خطاب به عزاداران حسيني 
عنوان كرد: تشويق افراد خانواده به مطالعه 
و ســخنراني درباره وظايف يك شيعه در 
برابر اهلبيت(ع)، الگوپذيري و تالش براي 
نهادينه كردن اين موارد در افراد مي تواند 
ازجمله بهترين كارها در دوران شيوع كرونا 

و ايام محرم باشد.
وى گفت: امروز خانوادهها به دليل مشكالت 
اقتصادي پيشــآمده و همچنين شــيوع 
ويروس كرونا با سختيهاي بسياري روبهرو 

هســتند ازجمله نكاتي كه ميتوان در ايام 
محرم مورد توجه قرار داد اين است كه امام 
حسين(ع) چگونه آنهمه سختي و مصيبت 
را تحمل كرده و تســليم امر خداي متعال 

شد.
احمدوند بيان كرد: توجه به رفتار و مشي 
سيدالشــهدا(ع) در دهه محرم بهويژه روز 
عاشــورا به ما كمك ميكند تا درك كنيم 
و بپذيريم آنچه را كه خداي متعال براي ما 

مقدر كرده است.
وي بــا تشــريح مصائــب و مشــكالت 
سيدالشهدا(ع) در روز عاشورا و لزوم توجه 
به نكات ارزشمندي كه در اين واقعه وجود 
دارد، عنوان كرد: در فرهنگ و ادبيات شيعه 
حضور در مراســم عزاداري اباعبدا...(ع) از 
اهميت بســيار بااليي برخوردار اســت اما 
حاال كه به دليل شيوع ويروس كرونا امكان 
حضور در محافل عزاداري براي ما محبان 
اهلبيت(ع) و شــيعيان كمتر شده است، 
خوب است به مســائلي مانند زيارت بعيد 
كه در روايات آمده است توجه كنيم، مانند 
آنچه درباره زيارت سيدالشهدا(ع) از راه دور 

بيانشده است.
 مردم نذورات خود در ايام محرم 

را به نيازمندان اختصاص دهند
اين كارشناس مسائل مذهبي مطرح كرد: 
اگر ما معرفت الزم نسبت به سيدالشهدا(ع) 
را داشــته باشــيم طبق احاديث، زيارت 
بعيــد آن حضرت نيز ميتواند مانند زيارت 

حضوري ايشان باشد.
وي با اشــاره به وضعيت اقتصادي كشور و 
شرايط ســخت معيشتي مردم اظهار كرد: 
احسان به مستمندان و توجه به درماندگان 
ازجمله ســنتهاي اهلبيت(ع) است در اين 
اوقات كه مــردم به توزيع نــذورات اقدام 
ميكنند خوب است نسبت به ديگران بهويژه 
افرادي كه در شرايط كنوني آسيبديدهاند 
توجه بيشــتري كرده و تا آنجا كه ممكن 
است نذورات خود را در قالب كمك مؤمنانه 
با رعايت نكات بهداشتي در اختيار اين افراد 

قرار دهيم.

 مهدى شــمس از پزشــكان متخصص و 
متعهدى است كه بيماران را همچون خانواده 
خود دانسته و اعتقادش بر اين است كه بيماران 
با هردرجه از سطح ســواد و فرهنگ معناى 
«خوبى كردن» را به بهترين نحو درك مى كنند.
نظام  سازمان  همدان،  از  تســنيم  گزارش  به 
پزشكى استان در سايت ســازمان و صفحه 
اينســتاگرامش از مردم خواست تا 5 پزشك 
نمونه را معرفى كنند. درصد زيادى از مخاطبان 
هم دســت به كار شده و با توجه به شناخت و 
برخوردى كه با پزشــكان رشته هاى مختلف 
داشــتند نام پزشــك مورد نظر خود را ثبت 
كردند. مهدى شمس، متخصص ارتوپد توانست 
بيشترين آرا را به خود اختصاص دهد و فرصتي 
فراهم شد تا با پزشــك منتخب به گفت وگو 

بنشينيم..
سبب  شما  در  شــاخص  ويژگى  كدام   

جلب توجه و رضايت مردم شده است؟
هميشــه سعى كردم احســاس همدردى با بيمار و 
همراهانش در من وجود داشته باشد و نگاهم نسبت 
به بيماران همانند عضوى از خانواده ام باشد. اگرچه 
ممكن اســت در ايــن راه به نتيجه دلخــواه و صد 
درصدى نرسم اما همين كه لبخند رضايت بيماران 
را ببينم برايم كافى است. مردم ما قدرشناس هستند 
و در هر ســطح از سواد و فرهنگى كه باشند معناى 

«خوبى» را به بهترين نحو درك مى كنند.
 چرا در مطب تــان هزينه ويزيت براى 

افراد بى بضاعت رايگان است؟
مدتى اســت در بيمارستان دولتى مشغول طبابت 
و خدمات رســانى به بيماران هستم اما زمانى كه 
در مطــب شــخصى طبابت مى كــردم هرگز دلم 
نمى خواســت بيمــارى  به دليل ناتوانــى مالى و 
نداشــتن هزينه درمان از معالجه بى نصيب بماند؛ 
بنابرايــن ترجيح دادم در بيمارســتان هاى دولتى 
فعاليــت كنم تــا رابطه مالى كمترى بــا بيماران 

داشته باشم.
به  گرايش شما  سبب  مالى  آيا مباحث   

رشته پزشكى شده است؟

هرگــز. اگر توانايى و انــرژى را كه صرف تحصيل 
در رشته پزشــكى كردم در شغل ديگرى هم قرار 
مى دادم بدون شــك مى توانســتم درآمد بااليى 
داشته باشــم؛ بنابراين نمى توان گفت رسيدن به 
پول و درآمد باال انگيزه پزشــك شدن من است. 
تنها داشــتن استعداد براى پزشــك شدن كافى 
نيســت بلكه بايد عاشق اين رشته بود تا بتوان به 

پزشكى موفق تبديل شد.
داشتيد  دوست  نبوديد  پزشــك  اگر   

چكاره شويد؟
عالقــه زيادى به فضاى گل فروشــى دارم، اگرچه 
گل فروشى هم سختى هاى خودش را دارد اما اگر 
پزشك نمى شدم دلم مى خواست يك گل فروشى 

داشته باشم.
پزشكى  حرفه  قســمت  سخت ترين   

كجاست؟
مربوط به درگيرى زياد ما با كار است، به طورى كه 
مجبوريم ساعات طوالنى را در محل كار و مشغول 
جراحى باشيم. مشــغله هاى كارى يك پزشك به 
اندازه اى زياد اســت كه در برخــى مواقع فرصت 

خلوت با خودم را هم پيدا نمى كنم.

 بزرگترين آرزوى شما چيست؟
بهترين و بزرگ ترين آرزوى يك پزشك براى مردم 
دعاى ســالمتى و عافيت است و آرزوى خودم هم 

عاقبت بخيرى و تندرستى است.
براى  بايد  كه  آن گونه  پزشــكان  چرا   

بيماران وقت نمى گذارند؟
اگرچه قرار دادن وقت مناســب براى بيماران حق 
آنها اســت اما يكى از مشــكالت سيستم دولتى 
حجم باالى مراجعه بيماران اســت كه پزشــكان 
مجبور مى شوند در مدت زمان محدودى بيماران 
زيــادى را ويزيت كننــد. بســيارى از بيماران با 
ســختى هاى فراوان از شهرســتان هاى اطراف به 
ما مراجعه مى كنند و ما هــم نمى توانيم به دليل 
نبود نوبت، آنها را دســت خالى به شهرهايشــان 
برگردانيــم؛ بنابرايــن مدت زمانــى را كه به هر 
بيمار اختصاص مى دهيم كمتر از وقت اســتاندارد 
مى شــود. اما در مطب هاى خصوصى به ويژه تعداد 
مراجعه كنندگان كمتر وقت بيشــترى به ويزيت 

بيماران اختصاص مى يابد.
 دلتان مى خواهد فرزندتان هم پزشك 

شود؟

بله، اگر واقعا به اين حرفه عشــق و عالقه داشــته 
باشد سد راهش نخواهم شد. اما اصرارى هم ندارم 

كه حتما پسرم حرفه من را ادامه دهد.
 بهترين تفريح شما چيست؟

از آنجــا كه بيشــتر اوقات را مشــغول طبابت و 
جراحى هاى ســنگين هســتم؛ بنابرايــن بهترين 
تفريح و استراحت برايم در كنار خانواده و دوستان 
بودن است و پس از آن هم به مسافرت عالقه مند 

هستم.
 به معجزه اعتقاد داريد؟

بله و هميشــه منتظر معجزه الهــى براى بيماران 
هســتم. به نظرم وقتى بيمارى با حال جســمانى 
بســيار بد به بيمارســتان مى آيد و پس از مدتى 
مى توانــد روى پاى خود بايســتند چيزى غير از 
معجزه الهى نيست. معتقدم هميشه دستى باالتر 
از دست بشر است كه كمك مى كند درد بيماران 

كمتر شود.
 نظر مردم درباره پزشكان چگونه است؟

بــه نظرم پيــش از كرونا و شــرايطى كــه با آن 
درگير هستيم، مردم نگاهشان نسبت به پزشكان 
خيلى مثبت نبود و حتى برخى نســبت به قشــر 
مــا بى اعتماد بودند امــا از زمان شــيوع كرونا و 
قرار گرفتن پزشــكان در خط مقدم مبارزه با اين 
بيمارى نگاه ها تغيير كــرد و درصد رضايت مردم 

افزايش يافت.
 طبابت در شرايط كرونا سخت نيست؟

بدون شك سخت است چون بيشتر ساعات عمر ما 
در بيمارســتان مى گذرد و با توجه به ارتباطى كه 
با بيماران و مراجعه كنندگان مراكز درمانى داريم 
هر لحظه ممكن به اين بيمارى مبتال شــويم. اما 
هرگز كرونا سبب كمرنگ شدن خدمات رسانى ما 

به بيماران نمى شود.
 تكليف مردم در شرايط كرونايى چيست؟

از حساسيت مردم نسبت به اين بيمارى كم نشود. 
همچنان با حساسيت باال به توصيه هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى عمل كنند تا در كمترين 
زمان بتوانيم از اين شرايط سخت عبور و به زندگى 

عادى برگرديم.

گفت وگوى خواندنى تسنيم با پزشكى  كه مى خواست گل فروش شود 

هميشه منتظر معجزه الهى براى بيماران هستم

4500 همدانى 
در طرح اقدام ملى مسكن 
ثبت نام كردند

 مديركل بنياد مســكن همدان با اشــاره به اينكه در 
بخش طرح اقدام ملى در هفته دولت كلنگ زنى ســاخت 
مسكن در 2 شهرســتان آغاز مى شود، گفت: در مجموع 

براى اجراى اين 2 پــروژه 520 واحدى، 219 ميليارد و 
800 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

حســن ظفرى در گفت وگو با تسنيم در همدان، با اعالم 
اينكه از ســال گذشته تا امروز بيش از 36 پروژه به پايان 
رسيده است، اظهار كرد: اعتبار صرف شده براى اين تعداد 
از پروژه ها هزار و 547 ميليارد تومان بوده اســت كه در 

هفته دولت به بهره بردارى مى رسند.
وى بــا بيان اينكــه از 36 پــروژه ذكر شــده 26 پروژه 

مربوط به بهســازى كالبد روستاها با اعتبارى بيش از 17 
ميليارد تومان اســت، افزود: اين پروژه در قالب زيرسازى، 

جدولگذارى، عمليات آسفالت ريزى و... بوده است.
 مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان بيان كرد: 
در بخش بازسازى و بهسازى مسكن روستايى ده پروژه در 

قالب بيش از هزار واحد مسكونى اجرا شده است.
اين مقام مسئول عنوان كرد: براى اين پروژه نيز اعتبارى 
بيــش از هزار و 530 ميليارد تومان از محل تســهيالت 

بانكى، كمك هاى بالعوض دولت و حساب 100 امام(ره) 
هزينه شــده است.  وى با عالم اينكه در بخش اقدام ملى 
مسكن نيز در هفته دولت كلنگ زنى ساخت مسكن در 2 
شهرستان اســتان آغاز مى شود، طرح كرد: در شهرستان 
همدان (شــهر جورقان) 200 واحد با اعتبار بيش از 78 
ميليارد و 400 ميليون تومان و 320 واحد در شهرستان 
نهاوند با اعتبارى بيــش از 141 ميليارد و 400 ميليون 

تومان ساخته مى شوند.

ظفرى با اشــاره به اينكه در مجمــوع براى اجراى اين 2 
پروژه 520 واحدى، 219 ميليارد و 800 ميليون تومان در 
نظر گرفته شده است، گفت: طرح كلى اقدام ملى مسكن 
متقاضى محور بوده و اعتبارات آن از محل تسهيالت بانكى 

پرداخت شده و آورده متقاضيان تأمين مى شود.
وى با بيان اينكه در بخش اقدام ملى مسكن بنياد مسكن 
انقالب اسالمى مسئوليت ساخت مسكن در 7 شهرستان 
استان همدان را برعهده دارد گفت: تا امروز 4 هزار و 466 

نفر از اســتان همدان در اين طرح ثبت نام كرده، 3 هزار و 
43 نفر از آنها داراى شرايط بوده و 148 نفر از آنها نيز پول 

خود را به حساب واريز كرده اند.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان اظهار كرد: 
بيشترين آمار متقاضيان ثبت نام كننده در اين طرح مربوط 
به اسدآباد با 857 نفر، بهار با 238 نفر، تويسركان با 726 
نفر، كبودراهنگ با 169 نفــر، نهاوند با هزار و يك نفر و 

جورقان با 52 نفر است.

چگونه منازل خود را در ماه محرم 
تبديل به حسينيه كنيم؟
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ايجاد شبكه گردشگرى 
زاگرس نشينان

 در راســتاى تحكيم ارتباطات و ارتقاى همكارى 
در زمينه گردشگرى شــهرى هم مسير شدن 3 استان 
همدان، كرمانشاه و سنندج با نيل به سياست هاى تحقق 
توسعه گردشگرى غرب كشــور، مسير گردشگرى 

تاريخ و تمدن ايران با زاگرس نشينان تعريف شد.
مديرعامل دهكده تفريحى تله كابين گنجنامه از ايجاد 
شبكه گردشگرى زاگرس نشينان خبر داد و گفت: بايد 

گردشگرى غرب كشور را با اين شبكه تقويت كنيم.
سعيد ترابيان در جمع خبرنگاران با بيان اينكه برخى 
مشاغل رسالت محور هستند، خبرنگارى و گردشگرى 

را در اين حيطه تعريف كرد و افزود: اگر به مشــاغل 
رسالت محور لطمه وارد شود خسارت زيادى به استان 

وارد خواهد شد.
وى با بيان اينكه حال گردشگرى در اين روزها خوب 
نيست، گفت: كرونا ضربات مهلكى به مشاغل مختلف 
در جهان به ويژه گردشــگرى وارد كــرده و موجب 
بروز مشكالت بسيارى شده است. مديرعامل دهكده 
تفريحــى تله كابين گنجنامه با اشــاره به اينكه برخى 
از مشــاغل با رعايت پروتكل هاى بهداشتى فعاليت 
خود را آغاز كرده اند كه گردشــگرى نيز بايد با همين 
شــيوه مسير فعاليت خود را ادامه دهد از ايجاد شبكه 

گردشگرى زاگرس نشينان خبر داد.
وى با بيان اينكه بايد گردشگرى غرب كشور را با اين 

شبكه تقويت كنيم، گفت: درحال حاضر تفاهمنامه هايى 
با شهرهاى سنندج و كرمانشاه براى رونق گردشگرى 
منعقد شده كه اميدواريم اين ظرفيت به استان كمك 

كند.
ترابيــان با تأكيد بــر لزوم افزايش ميــزان ماندگارى 
مسافران در همدان اظهار كرد: اگر بتوانيم يك مسافر را 
تا 5 روز در همدان نگه داريم ديگر كسب و كارهاى 

استان نيز رونق مى گيرد.
وى با اشــاره به احصاى 28 آســيب گردشگرى در 
استان كه كمتر به آن پرداخته شده است، ضمن تأكيد 
بر لزوم حساسيت رسانه ها به اين مهم اظهار كرد: يكى 
از مباحث مهم توجه به مسير برگشت گنجنامه است 

كه متأسفانه اين طرح ده سال مسكوت مانده است.

مديرعامــل دهكــده تفريحى تله كابيــن گنجنامه از 
پيشــنهاد مديرعامل خانه مطبوعات اســتان به منظور 
انعقاد تفاهمنامه تخفيف 50 درصدى براى اســتفاده 
خبرنگاران كشــور از امكانات گنجنامه استقبال كرد 
و گفــت: بايد با كمك اصحاب رســانه ظرفيت هاى 

گردشگرى استان بيشترى معرفى شود.
گفتنى است، امسال آخرين آئين جشن جهان نوروز در 
قرن14 در ايران برگزار خواهد شد كه بر اساس انعقاد 
تفاهمنامه كميسيون ملى يونسكو با شهرداران 3 شهر 
همدان، كرمانشاه و سنندج در امتداد محور گردشگرى 
غرب كشور ميزبانان اصلى اين اتفاق فرهنگى خواهند 

بود.
كميسيون ملى يونســكو تصميم گرفت با توجه به 

ظرفيت هــاى غنى موجود در غرب كشــور به ويژه 
شــهر همدان، بزرگداشــت «جهان نوروز» به اين 
شهرها ســپرده خواهد شد كه بر اين مبنا هفته آتى 
ستادى متشــكل از استانداران 3 استان و شهرداران 
3 شــهر مركزى اين محور تشــكيل و ضوابط در 
آن مورد نقد و بررســى قرار مى گيرد. ثبت مســير 
گردشگرى رويداد مهمى است كه موجب مى شود 
غرب كشور موردتوجه گردشگران قرار گيرد؛ ارتقا 
و رونق صنعت گردشگرى يكى از مهم ترين مباحث 
در حوزه اقتصادى و جذب سرمايه گذار و گردشگر 
اســت كه حاال با كنار هم قرار گرفتن اســتان هاى 
همدان، كرمانشاه و سنندج در غرب كشور اين مهم 

محقق خواهد شد. 

مديركل ميراث فرهنگى استان:
70 درصد همدانى ها هگمتانه را

 نديده اند
 70 درصد همدانى ها محوطه باستانى هگمتانه را از 
نزديك نديده اند. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان گفت: در نمونه آمارى يكى از 
مطالعاتى كه اداره كل ميراث فرهنگى استان داشت، ميزان 
بازديد شــهروندان همدانى از محوطه باستانى هگمتانه 

حدود 30 درصد بود.
على مالمير يكم شــهريورماه در مراسم اختتاميه مسابقه 
عكس «ناگفته هاى هگمتانه» در محوطه باستانى هگمتانه 
همدان، بيان كرد: با وجود آثار تاريخى بى شمارى كه در 
همدان داريم و با توجه به اهميت اين محوطه باستانى اما 
ميزان شناخت مردم از آن متناسب با شأن اين اثر نيست. 
مالمير افزود: در كنار وظايف اصلى حفاظت و مرمت، 
معرفى بناهاى تاريخى هم يكى از مهم ترين وظايف ما 
است و اگر ارزش و اهميت آثار را نشناسيم، نمى توانيم 
در راســتاى حفاظت آنها دغدغه داشته باشيم و تالش 
كنيم. وى افزود: زمانى كه شناخت خوب از آثار تاريخى 
و ميراث فرهنگى  وجود داشــته باشد در راستاى حفظ 
بخشــى از گذشــته خود تالش خواهيم كــرد و خود 
و ديگران را در راســتاى حفظ و مطالبه گرى تشــويق 
مى كنيم. مالمير توضيح داد: يكى از مهم ترين روش هايى 
كه در حوزه معرفى آثار وجود دارد اســتفاده از مكتب 
هنر است كه مى تواند آثار را به صورت تأثيرگذار معرفى 
كند و ديدن عكس ها از دريچه ديد هنرمندان براى بيننده 

تازگى دارد.
وى تصريــح كــرد: مى توانيم با اســتفاده از خالقيت 
هنرمنــدان تصاويرى را ثبت كنيم كــه درحال و آينده 
مورد استفاده قرار گيرد و سبب شود گذشته خود را بهتر 
بشناسيم؛ بنابراين عكس ها ظرفيت خوبى براى معرفى و 

 توليد محتواى آثار تاريخى هستند.
مدير پايگاه هگمتانه هم در اين مراســم بيان كرد: اين 
مســابقه با هدف ايجاد تعامل و ارتبــاط با هنرمندان، 
گردشــگران و  دوست داران ميراث فرهنگى در محوطه 
تاريخى هگمتانه در خردادماه ســال 99 با مشــاركت 

عالقه مندان ميراث فرهنگى آغاز شد.
حسن ســلطانى با بيان اينكه 38 نفر با 145 اثر در اين 
مسابقه شركت كرده اند، توضيح داد: مشاهده كثرت آثار 
ارســالى كه نمونه هايى از برگزيدگان در سالن ترانشه 
باستان شناسى هگمتانه به نمايش درآمده، قابل تحسين 
است. وى شرح داد: تأثير ديد هنرمندانه يك هنرمند در 
معرفى هگمتانه كه به باور خيلى از همدانى ها به عنوان 
خرابه هاى هگمتانــه حرفى براى گفتن ندارد بســيار 
زياد است و مشاهده شــد كه با بازگشايى رازهاى اين 
اثر باســتانى جاى خود را در مجامع جهانى براى ثبت 
نمايان كرد. به گزارش ايسنا، در پايان مراسم از ده نفر از 
برگزيدگان مسابقه عكس ناگفته هاى هگمتانه تجليل شد.

تغيير شغل تورگردانان؛ تجزيه خطرناك در بازار 
گردشگرى

ضربه كارى كرونا به مفصل توريسم

 تورليدرهــا يا راهنمايــان تور به عنوان حلقه اتصــال عناصر اصلى 
گردشگرى به يكديگر (توريست از يكسو و خدمات دهنده هاى توريسم 
از ســوى ديگر)، به دليل آنچه اثر مهلك كرونا در اين قســمت از بازار 

عنوان مى شود، درحال خروج تند و پرحجم از اين شغل هستند. 
ايــن افراد به عنــوان مفاصل بازار گردشــگرى از كرونــا ضربه كارى 
خورده انــد. از تورليدر ها مى توان به عنوان حلقه اتصال اين بازار نيز ياد 
كــرد؛ زيرا اين افراد مى توانند با توجه به اطالعاتى كه از مناطق مختلف 
هر اســتان دارند در جذب گردشــگر خارجى تأثيــرات قابل توجهى 
بگذارند و از ســوى ديگر توريســت هاى داخلى را براى سفر به همه 
استان ها ترغيب كنند. راهنمايان تور مى توانند همه مناطق و ظرفيت هاى 
ســفر و بازديد توريســتى را به صورت كامل به توريست هاى داخلى و 
گردشــگران خارجى معرفى كنند. درحال حاضر حدود 2 سال است كه 
معناى واقعى تور گردشگرى در كشور شكل گرفته و همزمان با رويش 
بازار گردشگرى اســتفاده از تور نيز براى توريست هاى داخلى جايگاه 

پيدا كرده است. 
سابقه فعاليت تورهاى گردشگرى البته به خيلى پيش تر باز مى گردد اما 
خانوارها با توجه به تغيير سبك زندگى در سال هاى اخير، به شكل قابل 
توجهى نسبت به گذشــته، ترجيح مى دهند براى سفر از تورها استفاده 
كنند تا مسافرت شخصى. با توجه به اطالعات دقيق و كاملى كه فعاالن 
اين حوزه از استان ها، شهرها، روستا ها و... دارند مى توان آنها را گنجينه 

بازار گردشگرى هر كشورى دانست. 
با شيوع ويروس كرونا فعاالن اين بخش از بازار گردشگرى آسيب جدى 
ديده اند. رئيس جامعه تورگردانان ايران درباره تعداد تورليدرهايى كه از 
شــغل خود كناره گيرى كرده و در ساير مشاغل مشغول به كار شده اند، 
گفت: از پايان نيمه دوم سال گذشته تاكنون تمامى شركت هاى تورگردان 
تعطيل بوده اند. به دليل شيوع ويروس كوويد-  19 شرايط ورود گردشگر 
خارجى به كشور وجود نداشت و همچنين به دليل ممنوعيت تردد بين 
كشورى سفر با تور نيز به ساير كشورها صورت نگرفته است؛ بنابراين 
اگر گفته شــود حجم زيادى از اين افراد براى تأمين هزينه هاى معيشت 
خود از صنعت گردشگرى خارج شده باشند اصال دور از ذهن نيست. 

ابراهيم پورفرج عنوان كرد: راهنمايان تور ســال هاى بسيارى را در اين 
زمينه فعاليت كرده اند تا به اطالعات دقيقى در اين حوزه دســت يابند؛ 
بنابراين از دســت دادن چنين افرادى اصال به صالح بازار گردشــگرى 

نيست.
 وى تصريح كرد: به دليل شيوع ويروس كرونا دولت  هاى ساير كشورها 
به فعاالن حاضــر در بخش تورگردانى خــود كمك هاى قابل توجهى 
كرده اند؛ به طور مثال ژاپن به راهنمايان گردشگرى فعال حدود 3 ميليون 
ين كمك بالعوض كرده اســت. عالوه بر آن براى اين افراد تسهيالت با 
سود يك درصد نيز در نظر گرفته است تا با اين روش بخش خصوصى 

خود را در دوران شيوع ويروس كرونا يارى رساند. 
اما متأســفانه در ايران با شــيوع ويروس كوويد-  19 دولت با پرداخت 
تسهيالتى با سود 12 درصد درآمد جديدى را براى بانك ها تعريف كرده 
است كه با توجه به وضعيت بازار گردشگرى اين تسهيالت براى فعاالن 

اين بازار در كشور تنها زيان مالى به همراه دارد. 
پورفرج گفت: يكى ديگر از مشــكالت فعاالن حــوزه تورگردانان اين 
اســت كه به دليل تحريم چون شــرايط انتقال وجه را به ايران ندارند، 
همچنان نتوانسته اند درآمد سال گذشته خود را از كشورهايى كه به آنها 

خدمات ارائه كرده اند، دريافت كنند. 
مشــاور هيأت مديره جامعه تورگردانان ايران گفت: تاكنون در كشــور 
حدود 13 هزار كارت تورليدرى صادر شــده اســت كه اكنون زير يك 
هزار نفر از آنها فعال هســتند. در ميان اين آنها افرادى تورليدرى، شغل 
دوم آنها است، برخى نيز بازنشســته هستند و تعدادى نيز شغل اصلى 
آنها راهنماى تورهاى گردشــگرى است. سازمان تأمين اجتماعى اعالم 
كرده؛ «به راهنمايان تورهاى گردشگرى بيمه بيكارى تعلق نمى گيرد» و 
دليل آن را تحت پوشــش بيمه خويش فرما بودن دانسته است و عنوان 
كرده افرادى كه بيمه خويش فرما هستند به جاى 30 درصد حق بيمه 28 

درصد پرداخت مى كنند؛ بنابراين بيمه بيكارى به آنها تعلق نمى گيرد.
 محمود بنكدارنيا افزود: با توجه به شرايطى كه در بازار گردشگرى ايران 
ايجاد شده است برخى از راهنمايان تورهاى گردشگرى به فروشندگى، 

بازاريابى، كارگرى و... مشغول شده اند.
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■ حديث:
امام على(ع):
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نزهة الناظر : ص 80 ح 4

مريم مقدم  »
 پيگيرى هــاى رســانه نتيجه داد، 
باالخره در روزهــاى اخير با معرفى 
مــكان و تأمين اعتبــار، ايجاد دفتر 

يونسكو در همدان قطعى شد.
16 مــرداد در همدان پيام نوشــتيم، 
همدانى ها تعلل كردند كرمانشاهى ها 
نمايندگــى يونســكو را تصاحــب 

كردند.
تا پيش از انتشــار اين خبر، قرار بود 
دفتر اســتانى يونسكو با هدف تبادل 
تجربيــات علمــى و فرهنگى، براى 
نخســتين بار پس از يزد در همدان 
تشكيل شــود اما در همين هفته هاى 
اخير كه موضوع زاگرس نشينان براى 
تشكيل مثلث شــهرهاى گردشگرى 
غرب كشور جدى شــد تحقق اين 

پيشنهاد از كرمانشاه سر درآورد.
پيرو پيگيرى همدان پيام از شــهردار 

همدان، صوفى تأكيد كرد اين مطالبه را جدى به نفع 
همدان به ثمر خواهد رساند.

و حــاال كمتــر از 3 هفته خبر قطعــى ايجاد دفتر 
يونســكو در همدان رسانه اى شــد. پيشنهاد ايجاد 
دفتر نمايندگى يونسكو در همدان حاصل ميزبانى 

اين شهر از همايش راه ابريشم بود.
نظر به تقاضاى شــهردار و برخى اعضاى شوراى 
شهر همدان مبنى بر تأسيس دفتر منطقه اى يونسكو 
در همدان اگرچه با تأخير و پيگيرى رســانه اى اما 
اين مهم محقق شــد و باالخــره در روزهاى اخير 
بــا معرفى مــكان و تأمين اعتبــار، ايوبى دبيركل 
كميســيون ملى يونســكو در ايران تصميم گرفت 
دفتر نمايندگى كميســيون ملى يونسكو در محور 

گردشگرى غرب ايران در همدان تأسيس شود.
وى در گفت وگوهــاى رســانه اى، تأســيس دفتر 
نمايندگى كميســيون يونســكو در غرب كشور را 
فرصتــى مغتنم براى همدان دانســت و افزود: اين 
دفتر در همدان اســتقرار خواهد يافت تا محوريت 
پيگيرى هــاى مربوط به حوزه گردشــگرى غرب 
كشــور با مديريت همدان رقم بخورد كه در امتداد 
آن در كميســيون ملى يونســكو در تهران نيز ميز 

تخصصى همدان ايجاد خواهد شد.
ايوبى بيان كرد: بــا اين امكان همدان به عنوان مركز 
اصلــى اســتان هاى غربى بــراى پيگيرى هاى امور 

مربوط به يونسكو قرار مى گيرد 
و استان هاى كرمانشاه و كردستان 
و در آينده نه چندان دور اســتان 
ايالم مى توانند از دفتر مستقر در 
همدان نمايندگى دريافت كرده و 

فعاليت خود را آغاز كنند.
نايب رئيس شــوراى اســالمى 
همدان در توضيــح جزئيات و 
نمايندگى  اعطــاى  چگونگــى 
همــدان گفت: ابتــداى دى ماه 
1394و در راستاى تمركززدايى 
كميســيون  فعاليت هــاى  از 
ملى يونســكو، قرار شــد دفاتر 
اســاس  بر  اســتانى  نمايندگى 
اقليمى  ويژگى هاى  و  شــرايط 
و تاريخى در اســتان هاى داراى 
شرايط طبق ضوابط مشخص با 

مشاركت مؤسسات، نهادها و تشكل هاى مردم نهاد 
اداره و راهبرى شود. 

حميد بادامى نجــات همچنين عنوان كرد: آنچه در 
شــرح وظايف اين دفتر تعيين شــده است، پايش 
موضوعات و فعاليت هــاى مرتبط در اقصى نقاط 
كشور، اجراى برنامه و طرح هاى مصوب كميسيون 
ملى در اســتان ها و ارتقاى آگاهى هاى عمومى در 

مسير توســعه علمى، فرهنگى و 
آموزشى است.

وى گفت: پس از تأييد و انتخاب 
مكان تأسيس دفاتر نمايندگى در 
اســتان همدان درخواست استان 
ميزبان در مسير تأييد كميسـيون 

ملى قرار مى گيرد.
در  تنهــا  نمايندگــى  دفاتــر 
ظرفيت هاى  كــه  اســـتان هايى 
در  فوق العــاده اى  و  خــاص 
دارند، به  كارى يونســكو  زمينه 
تشــخيص و با موافقت دبيركل 

قابل تأسيس است.
 گفتنى است، براساس «آئين نامه 
تأسيس و فعاليت دفاتر نمايندگى 
استانى كميســيون ملى يونسكو 
-ايران» مصــوب 10 دى 1397 
شوراى اجرايى كميسيون ملى يونسكو-ايران پس 
از بررســى امكانات اســتانى و تأييد ضرورت ها، 
دفاتر به موجب امضاى توافقنامه اى بين دبيركل و 
عالى ترين مقام نهاد ميزبان، تأسيس و فعاليت خود 

را آغاز مى كنند.
اما درصورتى كه به هر دليلى شــرايط ادامه فعاليت 

دفتر ممكن نباشد، 

كميســيون ملــى يونســكو ايران 
را  دفتر  رســمى  به طور  مى توانــد 
منحــل و مراتــب را بــه مقامات 

ذى صالح استانى اعالم كند.
دفاتر  وظايــف  به عنــوان  آنچــه 
شــده  مصوب  اســتانى  نمايندگى 
است، شناســايى تمامى ظرفيت ها 
و فرصت هــاى موجــود در حوزه 
مســئوليت و اهداف يونســكو در 
استان و برنامه ريزى و ارائه طرح ها 
جهت  عملياتــى  پيشــنهادهاى  و 
تصويب در كميسيون ملى يونسكو 

خواهد بود.
در قدم بعــدى ارتباط پيوســته با 
معاونت هــا و گروه هاى تخصصى 
و  پيگيرى  بــراى  ملى  كميســيون 
سياســت ها،  اولويت ها،  اجــراى 
منطقه اى  فعاليت هــاى  و  برنامه ها 
كميســيون ملى يونســكو در دفتر 

نمايندگى استان پيگيرى خواهد شد. 
همچنيــن اجــراى برنامه هــا و طرح هاى مصوب 
كميسيون ملى در استان در دستور كار قرار مى گيرد.
از ســوى ديگــر پايــش و نظــارت بــر تمامى 
فعاليت هاى دستگاه هاى مختلف دولتى و غيردولتى 
استانى مرتبط با كميســيون ملى يونسكو بر عهده 
دفتر نمايندگى خواهد بود.  درصورت ايجاد دفتر 
نمايندگى يونســكو در همدان ايجاد فرصت هاى 
مناسب براى مشــاركت اقشــار گوناگون به ويژه 
نخبگان، بانوان و جوانان و كمك به منظور كشــف 
در عرصه هاى مختلف فراهم خواهد  اســتعدادها 
بود. آنچه از اهميت ويژه اى برخوردار اســت، اين 
نكته است كه راه اندازى اين دفتر سال گذشته براى 
نخستين بار در اســتان يزد انجام شد و از آنجا كه 
تــا پيش از اين هيچ گاه در كشــور ايجاد اين دفتر 
مسبوق به سابقه نبوده و پس از يك فرايند طوالنى 
و پيچيده و بــا پيگيرى ها و رفت وآمدهاى زياد به 
موافقت دبيركل كميسيون ملى يونسكو در يزد قفل 

اين كليد باز شد و دفتر به نتيجه رسيد.
اين گونــه راه تمركززدايى باز شــد و بــا ميزبانى 
همدان از اجالس راه ابريشم ايستگاه دوم اين دفتر 
در همدان ايجاد شــد و يونســكو در غرب كشور 
مقر خود را براى تعامالت در حوزه گردشگرى در 

همدان ايجاد كرد.

ــار  ــور از غ ــان كش ــان و معلم ــد فرهنگي  بازدي
ــود. ــد ب ــژه خواه عليصــدر وي

مديرعامــل شــركت ســياحتى عليصــدر گفــت: در 
ــع  ــگاه رفي ــه جاي ــادن ب ــم و ارج نه راســتاى تكري
معلمــان و فرهنگيــان كشــور كــه در هدايــت 
ــا  ــد و ب ــرى دارن ــش مؤث ــه نق ــرى جامع و رهبــ
ــركل اداره  ــا مدي ــده ب ــل آم ــاى به عم هماهنگى ه
برنامه ريــزى  معاونــت  و  پشــتيبانى  و  رفـــــاه 
آموزش وپــرورش  وزارت  منابــع  توســعه  و 
ــياحتى عليصــدر و  ــركت س ــن ش ــه اى بي تفاهم نام

ــد. ــه ش ــم و مبادل ــت تنظي ــن معاون اي
مهــدى مجيــدى ادامــه داد: بــر ايــن اســاس 
ــا  ــد ب ــور مى توانن ــر كش ــان سراس ــه فرهنگي هم
ــال  ــه نخســت س ــايى در 6 ماه ــه كارت شناس ارائ
از 50  ســال  دوم  ماهــه   6 در  و  درصــد  از 30 
ــد از  ــراى بازدي ــت ورودى ب ــف بلي ــد تخفي درص
بزرگ تريــن غـــار آبــى جهــان «غــار عليصــدر» در 

شهرســتان كبودراهنــگ بهره منــد شــوند.

مديرعامــل شــركت ســياحتى عليصــدر گفــت: بــا 
ــع  ــاى مجتم ــد وياله ــه 34 واح ــه اينك ــه ب توج
عباس آبــاد واقــع در بــام همــدان در تمــام فصــول 
ســال بــراى اقامــت آمــاده پذيرايــى از گردشــگران 
اســت، تخفيفــات ذكــر شــده شــامل ايــن ويالهــاى 

اقامتــى بــراى فرهنگيــان نيــز خواهــد بــود.
ــا  ــدگان ب ــرش بازديدكنن ــرد: پذي ــح ك وى تصري
رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى خواهــد بــود 
ــدر  ــه عليص ــفر ب ــت س ــى باب ــان نگران و ميهمان

ــد. ــته باش نداش
مجيــدى خاطرنشــان كــرد: بازديدكننــدگان بــا 
رعايــت فاصلــه اجتماعــى و دريافــت ماســك 
ــاعت 8  ــه روزه از س ــنجى و... هم ــگان و تب س راي
صبــح تــا ســاعت 18 عصــر از غــار شــگفت انگيز 

ــد. ــد كنن عليصــدر بازدي
ــادآور  ــدر ي ــياحتى عليص ــركت س ــل ش مديرعام
شــد: غــار عليصــدر در تمــام فصــول ســال آمــاده 

ــت. ــان اس ــگران و ميهمان ــرش از گردش پذي

پيگيرى ها نتيجه داد

همدان ايستگاه دوم يونسكو در ايران شد

فرهنگيان غار عليصدر 
را ويژه مى بينند

شهر همدان مبنى بر تأسيس 
در  يونســكو  منطقه اى  دفتر 
همــدان اگرچه بــا تأخير و 
پيگيــرى رســانه اى اما اين 
مهم محقق شد و باالخره در 
روزهاى اخير با معرفى مكان 
و تأمين اعتبار، ايوبى دبيركل 
در  يونسكو  ملى  كميســيون 
دفتر  گرفت  تصميــم  ايران 
نمايندگــى كميســيون ملى 
گردشگرى  محور  در  يونسكو 
غــرب ايــران در همــدان 

تأسيس شود
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