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برای توجیه تبعیض ها 
ایدئولوژی نتراشید

در سوگ
عموی بزرگ و بزرگوارم
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3
از وضع مردم 
هیچ نمي دانیم!

بس��ياري از كلم��ات توان حم��ل معاني الزم 
را ندارن��د لذا انس��ان در گفتن و نوش��تن دچار 
مضاي��ق فراوان اس��ت و اغلب ص��ورت ناقص يا 
معوج��ي از واقعي��ت را منتقل مي كن��د تا آنجا 
كه حتي س��رآمدان عرصه بيان، خويش را گنگ 

خواب ديده و دنيا را همه كر ديده اند.

كروناي مبارك
بمان و

ماموريت خودت را 
تمام كن

24

دسِت ُپر آب و فاضالب در سفر وزیر نیرو

بهره برداری از 5 مجتمع
آبرسانی روستایی

مديرعام��ل آب و فاضالب اس��تان همدان از 
افتتاح پنج مجتمع آبرسانی با سفر وزير نيرو به 
همدان خب��ر داد و گفت: اين پروژه ها در قالب 

پويش الف ب ايران بهره برداری می شود.
سيد هادی حسينی بيدار اظهار كرد: مطالبه گری 
يکی از رس��الت های رس��انه هاس��ت و طبق همين 
رسالت به شركت آبفا نيز برای شناخت نقاط ضعف و 

قوت كمک های بسياری شده است.
وی ضمن تقدير از اينکه رسانه ها همواره از بيرون 
مجموعه آب و فاضالب را رصد می كنند از مجموعه 
خبرگزاری فارس به منظور مطالبه گری در اين عرصه 
ويژه قدردانی كرد و يادآور شد: ۵۰ درصد تالش آب و 

فاضالب مرهون پيگيری های رسانه هاست.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان به 
طرح پويش "الف ب ايران" اش��اره كرد و گفت: طی 
س��فری كه وزير نيرو به همدان خواهد داشت، پروژه 
های مختلفی افتتاح می ش��ود كه از جمله آنها پنج 

مجتمع آبرسانی است.
چند مجتمع تک روس��تايی در سطح استان بهره 

برداری خواهد شد
وی با بيان اينکه چند مجتمع تک روس��تايی در 
سطح استان بهره برداری خواهد شد افزود: بالغ بر ۴۷ 
ميليارد تومان هزينه پروژه های افتتاحی خواهد بود.

حس��ينی بيدار با بيان اينک��ه بخش لجن تصفيه 
خان��ه فاضالب نيز پروژه مهمی اس��ت كه افتتاح می 
شود يادآور شد: تصفيه خانه فاضالب سيمين در اين 

پويش افتتاح خواهد شد و چند تصفيه خانه نيز 
در بخش روستايی بهره برداری خواهد شد.

 وی با اش��اره به اجرای پروژه های 
فاضالب در روستاهای حاشيه سد 

اكباتان خاطرنش��ان كرد: سعی 
تاسيس��ات فاضالب و  داري��م 
تصفي��ه خانه در روس��تاهای 
اطراف س��د اكبات��ان انجام 
ش��ود، تا به لح��اظ محيط 
زيس��تی نيز كمک كند كه 

آب سد آلوده نشود.
مديرعام��ل ش��ركت آب 
و فاض��الب اس��تان هم��دان 

بيان كرد: در ح��ال حاضر نيز 
روس��تاهای فاقد شبکه فاضالب 

هيچ آلودگی ندارند اما س��عی می 

كنيم كه بهتر شود و آب تصفيه شده نيز در اختيار 
كشاورزان قرار گيرد.

وی با بي��ان اينکه پنج روس��تا در طرح 
فاض��الب مل��ی هس��تند اف��زود: در هر 
شهرس��تان يک روستا در اين طرح قرار 
دارد كه در شهرستان درگزين روستای 
كرفس، مالير روس��تای حسين آباد، 
روس��تای دهپياز در همدان و در بهار 

روستای بهره مند است.
حس��ينی بيدار با تاكي��د بر اينکه 
ه��ای  شهرس��تان  در  آب  مش��کل 

كبودراهنگ، اس��دآباد، فامنين و مالير 
برطرف ش��ده اس��ت بيان كرد: در بخش 

روس��تايی نيز بن��ا داريم بخ��ش تانکری از 
شهرس��تان ها كم شود و هدف ما اين است كه 

آب پايدار در اختيار مردم قرار گيرد.
بيشترين روستاهايی كه با تانکر آبرسانی می شوند 

در فامنين قرار دارند
وی با بيان اينکه در برخی روستاها مردم از چشمه 
ها استفاده می كردند كه سعی كرديم آبرسانی شود 
تصري��ح كرد: در حال حاضر منتظريم كه مردم برای 

دريافت انشعاب اقدام كنند.
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان همدان 
با بيان اينکه در فامنين بيش��ترين آبرسانی را داريم 

منابع  زيرزمينی مشکل داشت گفت: از چون 
زمانی كه پس��اب 
اختيار  در 

ه  گا ني��رو
گرف��ت،  ق��رار 
وضعيت بهتر شده و ديگر منابع 

زيرزمينی منفی نمی شود.
وی با بيان اينکه بيشترين روستاهايی كه با تانکر 
آبرسانی می ش��وند در فامنين قرار دارند افزود: طی 
دو ماه آينده وضعيت آبرس��انی به روستای قزل آباد 
بهتر می شود و روس��تای فيض آباد و چند روستای 
اطراف نيز لوله گذاری ش��ده و برای آنها مخازنی در 

نظر گرفته می شود.
ميزان مطالبات از ادارات، ۶ ميليارد تومان اس��ت/ 

بيشترين طلب از ورزش جوانان و آموزش و پرورش
حس��ينی بيدار با بيان اينکه در حال حاضر ميزان 
مطالبات ش��ركت آبفا ۲۷ ميليارد تومان است افزود: 
در بخش روستايی ميزان مطالبات بيشتر است كه با 
توجه به ش��يوع بيماری كرونا و تاكيد وزير پرداخت 

روستايی كمتر اتفاق افتاده است.
وی ميزان مطالبات از ادارات را ۶ ميليارد تومان 
عنوان كرد و بيان كرد: بيشترين طلب از مشتركان 
اداری مربوط با اداره كل ورزش جوانان و آموزش 

و پرورش است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان 
با اش��اره به اينکه ۱۸ درصد مش��تركان پرمصرف 
هستند افزود: شبکه فاضالب دو روستای مهدی آباد 
و يکن آباد كه در مس��ير پادگان قهرمان هستند، به 

تصفيه خانه فاضالب متصل می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان 
از افتتاح 21 پروژه عمرانی در هفته دولت خبر داد:

هگمتانه نخستین استان سبز کشور
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان همدان با بيان 
اينک��ه ۲۱ پ��روژه عمرانی طی هفت��ه دولت در 
همدان افتتاح می ش��ود، گفت: صنايع كوچک نيز 

از اين پروژه ها بهره مند خواهند بود.
انرژی يکی از مهم ترين اركان اساس��ی چرخه 
اقتص��ادی اس��ت و در اي��ن مي��ان گاز ازجمل��ه 
مهم ترين حامل های انرژی اس��ت ك��ه نه تنها در 
تحول جامع��ه صنعتی نقش اساس��ی دارد، بلکه 
به لحاظ زيس��ت محيطی نيز حائز اهميت اس��ت؛ 
وج��ود ذخاير عظيم گاز طبيع��ی در ايران، ارزان 
بودن آن نس��بت ب��ه ديگر فرآورده ه��ای نفتی و 
گستردگی ش��بکه گازرسانی در كش��ور انتخاب 
اين سوخت را به عنوان سوخت جانشين، ازلحاظ 

اقتصادی توجيه پذير كرده است.
ام��ا با توس��عه رويک��رد مص��رف گاز طبيعی 
در كش��ور، ش��اهد تنوع ارائه خدمات از س��وی 
ش��ركت های گاز در استان های مختلف در بخش 
خانگی، صنعتی، نيروگاهی و غيره هستيم؛ تنوع 
در ارائ��ه خدم��ات و اقدامات انجام ش��ده در اين 
ح��وزه ما را بر آن داش��ت ت��ا گفت و گويی حول 
مح��ور اقدام��ات و برنامه ه��ای ش��ركت گاز در 
همدان ب��ا مديرعامل ش��ركت گاز اين اس��تان 

داشته باشيم.
عبداهلل فياض در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن 
اشاره به ارائه خدمات متعدد به مشتركان شركت 
گاز اس��تان هم��دان، اظهار كرد: نصب انش��عاب، 
تعميرات، اجرای ش��بکه و گازرس��انی به مناطق 
مختل��ف اس��تان و روس��تاها ازجمل��ه اقدامات و 

خدمات شركت گاز استان است.
وی با بيان اينکه س��ال ۸۷ كل شهرستان های 
اس��تان گازرسانی شده اس��ت، گفت: در سال 9۶ 
نيز به كل روستاهای استان گازرسانی انجام شد.

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان هم��دان بيان 
ك��رد: تقريب��اً گازرس��انی به مناطق ش��هری در 
استان همدان به طور كامل و گازرسانی به مناطق 

روستايی 99.۸ درصد انجام شده است.
وی با بيان اينکه ۰.۲ درصد مناطق روس��تايی 
باقی مانده مربوط به روستاهای با جمعيت زير ۲۰ 
خانوار است، افزود: البته به روستاهای قرارگرفته 
در مس��ير لوله كش��ی، حتی با جمعي��ت زير ۱۵ 

خانوار نيز گازرسانی شده است.
فياض با بيان اينکه به عنوان نخس��تين استان 
س��بز در كشور شناخته شده ايم، تصريح كرد: اين 
عنوان با توجه به گازرس��انی به تمامی ش��هرها و 

روستاها، به استان همدان داده شده است.
وی به اقدامات انجام ش��ده طی س��ال گذشته 
اش��اره كرد و ادام��ه داد: اج��رای ۲۰۶ كيلومتر 
ش��بکه تغذيه و توزيع، نصب س��ه ه��زار و ۴۱۷ 
انش��عاب، جذب ۱3 هزار و ۷۶۵ مشترک جديد 

و جايگزين��ی 33 ه��زار و ۵۸۵ متر مکعب در 
س��اعت گاز طبيعی با س��وخت  فسيلی 3۴۲ 

واحد صنعتی، ازجمله اقدامات بوده است.
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان همدان 
خاطرنش��ان كرد: اقدامات انجام شده فراتر 
از اهداف تعيين ش��ده بوده ك��ه با همت و 
همدلی كاركنان شركت گاز استان محقق 

شده است.
وی به مصرف سه ميليارد و 33۶ ميليون 

متر مکعبی گاز طبيعی طی س��ال گذش��ته در 
اس��تان اش��اره كرد و يادآور ش��د: يک ميليارد و 
۶۲۴ ميليون متر مکع��ب مصرف گاز طبيعی در 
بخش خانگی و ۷۱۷ ميليون متر مکعب در بخش 

صنعتی بوده است.
فياض با اش��اره به مص��رف ۶3۲ ميليون متر 
مکعب��ی در بخش نيروگاهی از ميزان گاز طبيعی 
مصرف شده، اظهار كرد: ۱۶۱ ميليون متر مکعب 
گاز مصرفی در بخش CNG و ۲۰۲ ميليون متر 

مکعب گاز مصرفی در ساير بخش ها بود.
وی در ادامه به اقدامات انجام ش��ده طی س��ه 
ماه نخست امسال اش��اره كرد و گفت: دو هزار و 
۲3۶ مش��ترک جديد در اين بازه زمانی جذب و 
درمجموع تعداد مش��تركان به ۶۲۴ هزار و ۴۴۰ 

مشترک رسيد.
مديرعامل شركت گاز استان همدان بيان كرد: 
حدود ۵۰ كيلومتر ش��بکه تغذيه و توزيع اجرا و 
۸۵۶ علمک نيز در اين بازه زمانی نصب ش��د كه 
با اين اقدامات ش��بکه تغذي��ه و توزيع به 9 هزار 
و ۴۲۴ كيلومت��ر و نصب علم��ک به 3۲3 هزار و 

۱۸3 عدد رسيد.
وی افزود: مصرف حدود ۷۵۱ ميليون و ۲۵9 
ه��زار متر مکع��ب گاز طبيعی نيز طی س��ه ماهه 
نخست امسال در اس��تان همدان به ثبت رسيده 

است.
فياض با اش��اره به گازرسانی روستايی استان، 
تصري��ح ك��رد: از يک هزار و ۷۴ روس��تای دارای 
س��کنه در استان، يک هزار و ۲9 روستا دارای گاز 
بوده و گازكشی به چهار روستا نيز در دست اجرا 

است.

به  وی 
برنامه های شركت گاز استان طی 
سال جاری اش��اره كرد و ادامه داد: اجرای بيش 
از 9۵ كيلومتر ش��بکه تغذي��ه و توزيع در زمينه 
گازرس��انی به صناي��ع و CNG، پذيرش حدود 
۱۰ هزار و ۲۴۴ مش��ترک جديد صنعتی، شهری 
و روس��تايی و اس��تفاده از كنتوره��ای ارتقايافته 
به منظ��ور كاهش هدررف��ت گاز طبيعی، ازجمله 

برنامه ها است.
هم��دان  اس��تان  گاز  ش��ركت  مديرعام��ل 
خاطرنشان كرد: مانيتورينگ ايستگاه های تقليل 
فشار، شناس��ايی مصارف غير متعارف و تعمير و 
كاليبراس��يون تجهيزات نيز از ديگ��ر برنامه های 

شركت گاز استان طی سال جاری خواهد بود.
وی با بيان اينکه طی هفته دولت نيز تعدادی 
پروژه در اس��تان افتتاح می ش��ود، يادآور شد: به 
اين مناس��بت گازرسانی به چند روستای كوچک 
زي��ر ۱۵ خانوار انجام خواهد ش��د ك��ه تعدادی 

كلنگ زنی و برخی نيز افتتاحيه است.
فياض پروژه های قابل افتتاح طی هفته دولت 
را ۲۱ م��ورد پروژه عمرانی دانس��ت و اظهار كرد: 
اين پروژه ها در شهرس��تان های اسدآباد، همدان، 
مالي��ر، بهار، نهاون��د و تويس��ركان و ازجمله در 
روستاهای س��نگدر و اش��ترجين خنداب افتتاح 

خواهد شد.

می يا ش��راب وحدت؛ آن اس��ت كه همه را مست 
جوهر خويش كند. شايد بتوان ايدئولوژی را در پيش 

از انقالب ها »می وحدت« بناميم. 
ش��رابی كه همه را مخم��ور خويش می كند. عقل 
معاش را خام��وش می كند و همه به حالی می روند 

كه يک تن واحد می ش��وند. اما گاه��ی در ادامه آن 
انقالب يکرنگ، نتايجی به دس��ت می آيد كه وحدت 
ملی را می ش��کند و هوشياران، ساز جداسری خود از 
مل��ت می كنند.   انقالب ها با هوش��ياری افرادی كه 

همه را به می وحدت می خوانند اما ...

باید شیوه مراسم عزاداری عاشورا متحول ساخت
عبدالعلی معظمی

اگ��ر فرهنگ را مجموع��ه ای از رفتارهای فردی و اجتماع��ی و منظومه ای از 
آداب و رسوم و سنت ها و آيين های جمعی بدانيم يا بناميم كه مردم بر اساس 
آنها زيس��ت و زندگی می كنند بر اين اساس فرهنگ س��ازنده، كمال دهنده و 
پروراننده فرد و اجتماع می باشد كه فرديت فرد را می پروراند بنابراين هيچ فرد 
و اجتماعی بی فرهنگ نيس��ت و هر گروه انس��انی كه در هر جا با هم زندگی 

می كنند از توده روستانش��ين تا عشاير چادرنشين و شهروندان هر شهر و دياری 
دارای فرهنگ ويژه خود هستند كه بدان خرده فرهنگ يا فولکلور می نامند فرهنگ 

در همه جا يک پديده سيال می باشد كه ...
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از وضع مردم 
هیچ نمي دانیم!

جعفر گالبي
بس��ياري از كلمات توان حم��ل معاني الزم را 
ندارند لذا انسان در گفتن و نوشتن دچار مضايق 
ف��راوان اس��ت و اغلب صورت ناق��ص يا معوجي 
از واقعي��ت را منتق��ل مي كند تا آنج��ا كه حتي 
سرآمدان عرصه بيان، خويش را گنگ خواب ديده 
و دنيا را همه كر ديده اند. هر روز از قيمت دالر و 
سکه و سقوط ارزش پول ملي گفته مي شود ولي 
چگونه مي ش��ود لمس كرد ك��ه تغيير چند عدد 
چگونه صدها هزار نفر را زير تاثير خود مي گيرد و 
زندگي ها را با درد و آه عجين مي كند؟ به تصوير 
كشيدن فشار اقتصادي كه هم اكنون خصوصا به 
اقش��ار محروم جامعه وارد مي ش��ود، بيان خوابي 
با زبان اش��اره اس��ت براي دنيايي از كران كه هر 
كس برخوردارتر اس��ت از دركش عاجزتر خواهد 
ب��ود.   بر اين اس��اس وقتي خس��ارت هاي عظيم 
ناش��ي ازكرونا را هم در نظر بياوريم بايد تس��ليم 
ش��ويم كه از اوضاع مردمان هيچ نمي دانيم. حاال 
وقتش بود كه دولت سراغ اندوخته هاي خود رود 
و آبي بر مش��کالت معيش��تي مردم بپاش��د، ياد 
درآمد ۷۰۰ ميليارد دالري دولت پيش��ين افتادم 
كه اگر يک دهمش مانده بود شايد مي شد كاري 
كرد! بگذريم با نگاهي به ش��رايط اقتصادي شايد 
آن همه عجله براي بازگش��ايي ها توس��ط دولت 
توجيه پذير باش��د و شايد چاره اي جز اين تعجيل 
وجود نداش��ت. اما حاال ك��ه امکانش وجود ندارد 
كه مانند برخي از دولت ها به خيل آسيب ديدگان 
كمک مستقيم كرد و با قرنطينه)كه ظاهرا حتي 
از اس��مش هم واهمه دارند( آبي بر آتش اپيدمي 
ريخ��ت آيا راه هاي بي هزينه و ك��م هزينه وجود 
نداش��ت و ندارد ك��ه از طرق ديگر ب��ه مديريت 
اوضاع پرداخت؟ آيا با استمرار وضعيت هاي قرمز 
خس��ارت ها باالتر نخواهد رفت؟  وقتي انسان نوع 
عملکرد دولت هايي كه با هيچ گرفتاري و بحران 
فراگي��ر روبه رو نيس��تند را مي بين��د دچار تحير 
مي شود كه چرا ما با اين وضعيت اقتصادي بيش 
از ديگ��ران انواع راه ها و محدوديت ها و ابتکارها و 
سختگيري ها و تدبير ها را به  كار نبرده و نمي بريم 
و گاهي شجاعانه به س��وي ايجاد تجمع ها پيش 

مي رويم؟
اگ��ر بازگش��ايي واحدهاي تولي��دي ضروري 
ب��ود آي��ا مس��افرت هاي ميليون��ي ك��ه اتفاق��ا 
فقط هزينه س��از هس��تند هم توجي��ه اقتصادي 
داش��ت كه جز در ي��ک روز)س��يزده فروردين( 
كوچک ترين محدوديتي براي آن اعالم نکردند!؟ 
پاساژها حتما بايد باز مي شدند، آيا اين هم لزوم 
اقتصادي داش��ت كه مقرراتي بر آنها اعمال نشد 
و تراك��م و ازدحام مراجعان خ��ود منبعي براي 
انتش��ار بيماري شدند؟ نمي شد براي تجمع هاي 
عزا و عروس��ي كه يکي از علل اصلي اوج گيري 
اپيدمي هس��تند، ضوابط س��ختي گذاش��ت و با 
جديت و مس��تمرا آنه��ا را پيگيري كرد؟  اگر ما 
با درک ش��رايط خطير بيروني و روابط اقتصادي 
ب��ه فکر چاره يابي ه��اي درون��ي مي افتاديم و از 
س��هل انگاري به مثاب��ه باز كردن ب��اب بيماري 
استنکاف مي كرديم قطعا نتايج بهتري به دست 
مي آمد، كارشناس��ان كه فريادشان بلند است و 
انواع نياز ها و زاويه هاي خطر و راه حل ها را بيان 
مي كنن��د ولي كمتر گوش ش��نوايي ب��راي آنها 

يافت مي ش��ود!
اكثر فروشندگان در سوپرماركت ها و بدتر از 
آن در نانوايي ها از ماسک استفاده نمي كنند در 
حالي كه روزانه مراجعات بس��يار زيادي دارند. 
معلوم اس��ت كه از طرف نهادهاي مسوول حتي 
يک تذكر شفاهي دريافت نکرده اند و اگر به آنها 
محترمانه توصيه كني با واكنش تندشان روبه رو 
مي ش��وي! اتوبوس ها و تاكس��ي ها و مسافربرها 
وضعي��ت بهتري ندارند، امکانش هس��ت كه در 
پاس��اژها افراد با فاصله اجازه ورود داشته باشند 
ولي موج، موج مي آيند و مي روند و هيچ ناظري 
نيس��ت كه كاري بکند! كامال روش��ن است كه 
صحنه اجتماع نيازمند اعمال مقررات س��فت و 
س��خت كرونايي اس��ت و براي فراگيري و تاثير 
آن ضابطان وزارت بهداش��ت كف��اف نمي دهد. 
پيش��نهاد مي ش��ود از خيل نيروهاي مسلح در 
ني��روي انتظامي و ديگر نيروها اس��تفاده ش��ود 
چراك��ه تذكر يک مامور حتي يک س��رباز قطعا 
از تذكر مردم عادي موثرتر است. اگر يک برادر 
وظيفه با ماسک و شيلد و حفاظت كامل روزانه 
يک خيابان را طي كند و در حد تذكر زباني امر 
به ماس��ک زدن كند از هزار تذكري كه مي دهد 
۵۰۰ م��ورد اثر كند و هزار برادر چنين كنند ما 
ش��اهد گام بلندي در رعايت ها خواهيم بود. در 
بسياري از كش��ورها براي عدم ماسک گذاشتن 
جريمه س��نگين در نظر گرفته اند چرا در كشور 
ما براي اين امر حياتي اجازه داده مي ش��ود كه 
بعض��ي افراد ب��ا جان مردم ب��ازي كنند؟ وقتي 
ش��رايط عادي عبور و مرور و حضور ايمن مردم 
در خيابان كنترل نمي ش��ود يا توانش نيس��ت، 
چگون��ه ممکن اس��ت اجتماع��ات هيجاني و پر 
احس��اس محرم را از فوران آمار قربانيان نجات 
داد؟ عده اي آش��کارا از دادن ج��ان در اين راه 
س��خن مي گويند ولي هرگز پاسخ نمي دهند كه 
آي��ا ج��ان زن و فرزند و همس��ايه و همکار هم 
دست ايشان است كه به راحتي از آن مي گذرند 

و مس��ووليتش را چگونه مي خواهند بپذيرند؟

مجیدی: درشهر
وضعیت علیصدر سفید است

اما درآمد قرمز
ش��ركت  مديرعام��ل 
سياحتی عليصدر از بازديد 
غار همراه ب��ا پروتکل های 
و  داد  خب��ر  بهداش��تی 
ب��ا بي��ان اينک��ه وضعيت 
اس��ت  س��فيد  عليص��در 
گف��ت: البته ش��يوع كرونا 
درصدی   9۰ كاهش  باعث 
بازديدكنندگان شده است. 
مجي��دی  مه��دی 
مديرعامل شركت سياحتی 
عليص��در غار عليص��در را 
جهان  ش��گفتی ها  از  يکی 

دانست و اظهار كرد: اين غار منحصر به فرد به عنوان بزرگترين 
غار آبی جهان هر س��اله ش��اهد حضور گردش��گران و مسافران 
بس��ياری از اقصی نقاط جهان بود كه البته امس��ال به واس��طه 

شيوع كرونا وضعيت تغيير كرد.
وی با بيان اينکه شركت عليصدر طی پنج ماه اخير با كاهش 
درآمد مواجه بود افزود: كاهش 9۰ درصدی بازديدكننده از غار 
منجر به كاهش درآمد شركت شد كه به همين منظور تصميم 

به چابک سازی سازمان گرفتيم.
مديرعامل ش��ركت س��ياحتی عليصدر با بي��ان اينکه 3۰ تا 
۴۰ درص��د كادر دفتر مركزی ش��ركت در قالب چابک س��ازی 
متعادل ش��د بيان كرد: با توجه به اينکه چارت سازمانی شركت 
وسيع بود بر اين اساس نسبت به اصالح آن اقدام شد تا بتوانيم 

مديريت هزينه كرده و كارگران شركت را حفظ كنيم.
با شيوع كرونا و تعطيلی غار، روند كسب درآمد مردم منطقه 

متوقف شد 
وی با اش��اره ب��ه اينکه غار عليصدر فروردين و ارديبهش��ت 
هر س��ال ده ها هزار مس��افر داش��ت كه امس��ال حتی يک نفر 
بازديدكننده نيز نداشتيم تأكيد كرد: كرونا در روستای عليصدر 
نيز تاثير س��وء بس��ياری گذاش��ته زيرا غالباً درآم��د اهالی اين 

منطقه از گردشگری است.
مجيدی گفت: اغلب اهالی روس��تای عليصدر فروشنده مواد 
غذايی و س��وغاتی بوده و يا منازل آنها به اجاره مسافران اجاره 
داده می شد كه با شيوع كرونا و تعطيلی غار، روند كسب درآمد 

آنها در اين مدت متوقف شد . 
وی ب��ا بيان اينکه از خردادماه طبق مصوبه س��تاد اس��تانی 
مقابله با كرونا غار عليصدر بازگش��ايی ش��د بي��ان كرد: بر اين 
اس��اس پروتکل ۱3 بندی از س��وی علوم پزشکی برای شركت 
تدوي��ن ش��د و پس از بررس��ی، چند بند نيز اضاف��ه و پروتکل 
بهداش��تی ۱۸ بندی برای بازديدكنندگان در نظر گرفته ش��ده 

است.
مديرعامل ش��ركت سياحتی عليصدر با بيان اينکه هيچ فرد 
بدون ماس��ک اجازه ورود به داخل غار را ندارد گفت: در سالن 
انتظ��ار نيز صندلی ها با فاصله چيده ش��ده و بازديدكنندگان با 

فاصله و طبق زمان بندی مشخص وارد غار می شوند.
وی تصريح كرد: زمان حضور مس��افران برای ورود به داخل 
غ��ار در بليت آنها درج ش��ده تا از تجمع جلوگيری ش��ود و در 
قايق نيز هر خانواده به صورت مجزا به گشت و گذار می پردازند.

مجيدی ب��ا تاكيد بر اينکه در اين م��دت هيچگونه تبليغی 
برای س��فر ب��ه هم��دان و بازديد از غ��ار به صورت گس��ترده 
نداشتيم اضافه كرد: هم اس��تانی ها و هموطنان می توانند بدون 
مش��کل از غار زيبای عليصد بازديد كنند زيرا نسبت به رعايت 
پروتکل های بهداشتی  توجه الزم شده و حتی در بازديد نماينده 

سازمان بهداشت جهانی نيز اين مهم مورد تأكيد قرار گرفت.
آمار 3۷۰ هزار نفر بازديدكننده غار به 3۷ هزار نفر رس��يده 
اس��ت. وی با بيان اينکه آمار 3۷۰ هزار نفر بازديدكننده غار در 
س��ال گذش��ته به 3۷ هزار نفر رسيده اس��ت گفت: سعی ما در 
اي��ن مدت فعاليت، تنها حفظ كارگران ش��اغل در عليصدر بود 
هرچند س��عی داري��م از منابع ديگری نيز ب��رای تامين هزينه 

حقوق كارگران استفاده كنيم كه كارگران لطمه نخورند.
مديرعامل ش��ركت س��ياحتی عليصدر با بيان اينکه حداقل 
اطالع رسانی در رس��انه ها موجب شده بسياری از افراد هنوز از 
باز بودن غار اطالع نداشته باشند گفت: در حال حاضر مسافران 
با رعايت پروتکل های بهداش��تی از غ��ار بازديد می كنند، ضمن 
اينک��ه در عليصدر اماكن اقامتی نيز وجود دارد و الزم نيس��ت 

نگران اقامت باشند.
وی از در نظ��ر گرفت��ن تخفيف��ات گروهی بازدي��د از غار و 
همچنين بهره من��دی از اقامتگاه های مجتمع تفريحی عليصدر 
وي��ژه ادارات و س��ازمان ها خب��ر داد و گف��ت: تاكن��ون يکصد 
توافقنامه با ادارات انجام شده و اگر اداره يا ارگانی تمايل داشته 

باشد، باز هم تخفيف اعمال می شود.
مجيدی با تاكيد بر اينکه تخفيف های عليصدر شامل تخفيف 
در تاسيس��ات تله كابين هم می ش��ود يادآور ش��د: سوئيت های 
عباس آباد در اواس��ط هفته شامل۵۰ درصد تخفيف و در اواخر 

هفته شامل 3۰ درصد تخفيف می شود.

گردشگری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هشدار داد:

وضعیت بهار و تويسركان قرمز است
رئيس دانش��گاه علوم پزش��کی همدان گف��ت: در حال حاضر 
وضعيت دو شهرستان بهار و تويسركان در استان همدان به لحاظ 
ش��يوع ويروس كرونا قرمز و مابقی شهرس��تان های استان زرد و 

نارنجی است.
رش��يد حيدری مقدم در جلسه ستاد استانی مقابله با كرونا با 
بيان اينکه روند ابتالء به بيماری كرونا در اس��تان همدان كاهشی 
اس��ت اما اس��تان همدان همچنان در شرايط هشدار است، گفت: 
ش��هرهای بهار و تويس��ركان همچنان در وضعيت قرمز هستند و 
ساير شهرستان های استان همدان در وضعيت زرد و نارنجی قرار 

دارند.
رئيس دانش��گاه علوم پزشکی استان همدان گفت: روند شيوع 
ويروس كرونا در استان همدان كاهشی شده است اما هنوز هم در 
مرحله هشدار هستيم و تا كنون تست سه هزار و 3۷۴ نفر مبتال 

به كرونا، مثبت بوده است.

وی گف��ت: م��ردم در رعايت نکات بهداش��تی و فاصله گذاری 
اجتماع��ی و اس��تفاده از ماس��ک، نهاي��ت همراهی هم��کاری را 

داشته اند.
حي��دری مقدم تاكيد كرد: برای حفظ روند كاهش��ی ش��يوع 
بيم��اری كرونا بايد مردم همچنان ماس��ک بزنند و فاصله گذاری 
فيزيکی را رعايت كنند و به مصوبات ستاد كرونا در استان همدان 

توجه داشته باشند.
رئيس دانشگاه علوم پزش��کی استان همدان با يادآوری اينکه 
ش��هرهای بهار و تويس��ركان همچنان در وضعيت قرمز هستند و 
ساير شهرستان های استان همدان در وضعيت زرد و نارنجی قرار 
دارند، گفت: در حال حاضر در بيمارستان های استان همدان 39۸ 

نفر، به خاطر ابتالء به كرونا بستری هستند.
وی از مردم تقاضا كرد در ايام ماه محرم از اجتماعات پرهيز و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعايت كنند.

نایب رئیس جامعه هتل داران کشور:

ضرر ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی هتل ها از کرونا
نايب رئيس جامعه هتلداران كش��ور گفت: در 
اين فصل از س��ال كه فصل درآمدزايی تاسيسات 
گردشگری است، درصد اشغال هتل های كشور به 

صفر رسيده است.
شهرام شيروانی از ضرر ۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومانی كرونا به هتل های كشور خبر داد و گفت: 
متاس��فانه در اين وضعيت ت��وان پرداخت حقوق 

پرسنل را هم نداريم.
نايب رئيس جامعه هتل داران كش��ور كه در 
نشست هم انديشی آسيب شناسی گردشگری در 
ايام كرونا، س��خن می گفت، خاطرنش��ان كرد: 
با رئيس جمه��ور، معاون اول ايش��ان و اعضای 
كميس��يون اقتصادی مجلس ع��الوه بر مکاتبه، 
جلس��اتی مبنی ب��ر ضرر و زيان ناش��ی از كرونا 

داشتيم اما نتيجه ای دربر نداشته است.

وی با اش��اره ب��ه اينکه همه اف��راد حاضر در 
اين نشس��ت خسارات ناش��ی از كرونا را سنگين 
می دانند و خواس��تار حمايت دولت و مجلس از 
صنعت گردشگری هستند، افزود: وضعيت منابع 
مالی تاسيسات گردش��گری به گونه ای است كه 

حتی توان پرداخت حقوق پرسنل را هم نداريم.
رئيس جامعه هتلداران اس��تان همدان، اضافه 
ك��رد: گردش��گری نياز ب��ه صن��دوق حمايت از 
تاسيسات گردش��گری دارد تا در چنين مواردی 

بتواند حمايت مالی داشته باشد.
ش��يروانی با بيان اينکه هتل��داران قريب به ۷ 
هزار و ۴۰۰ ميليارد توم��ان ضرر كردند و دولت 
تاكن��ون مبلغ��ی پرداخ��ت نکرده اس��ت گفت: 
درخواست داريم مجلس به فرياد بخش خصوصی 

برسد و راهگشای ما باشد.

نايب رئي��س جامعه هتلداران كش��ور با بيان 
اينکه در غرب كش��ور امروز تمام گردش��گری ما 
تعطيل می ش��ود چون پايان فصل كاری اس��ت 
گفت: اگر امروز دولت اعالم كند كه كرونا از بين 
رفته اس��ت،  باز به درد ما هتلداران غرب كش��ور 

نمی خورد چون فصل كاری را از دست داده ايم.
وی با اشاره به اينکه از آبان ماه سال گذشته 
تا خردادماه امس��ال س��طح اش��غال هتل ما دو 
درصد بوده اس��ت افزود: صدا و س��يما نيز دائم 
از »س��فر نکنيد« برنامه پخ��ش نکند زيرا وقتی 
س��تاد مقابله با كرون��ا پروتکل هايی را برای ايام 
س��فر  تعريف و ص��ادر كرده و هتل ه��ا ملزم به 
رعايت اين موارد هس��تند، صدا و سيما نيز بايد 

به ما كمک كند.
شيروانی ضمن تاكيد بر اينکه برخی از هتل ها 

به س��مت تغيير كاربری سوق يافته و در صورت 
عدم حمايت تبديل به بيمارستان يا مراكز ديگری 
خواهند ش��د تصريح كرد: پرداخت تسهيالت ۱۲ 
درصدی با بازپرداخت دو س��اله كارساز نيست و 

مبالغ تسهيالت نيز كم است.
بازپرداخ��ت  بخش��ودگی  داد:  ادام��ه  وی 
تس��هيالت را نمی خواهيم ام��ا معافيت مالياتی 
بايد باش��د چون درآمدی نداش��تيم كه بابت آن 

ماليات بدهيم.
نايب رئيس جامعه هتلداران كش��ور گفت: ما 
درخواست داديم برای هر اتاق ۵۰ ميليون تومان 
تس��هيالت از محل صندوق توسعه ملی پرداخت 
ش��ود تا هتل ها از فرصت پيش آمده كرونا، برای 
به روز كردن هتل و برون رفت از شرايط كنونی از 

اين تسهيالت استفاده كنند.

از ایجاد دفتر  یونسکو تا نسخه شفا بخش برای صنعت گردشگری 

ترابیان:  شبکه گردشگری زاگرس نشینان دغدغه مسئولین باشد
مديرعامل دهکده تفريحی تله كابين گنجنامه 
از ايجاد ش��بکه گردش��گری زاگرس نشينان خبر 
داد و گفت: بايد گردش��گری غرب كشور را با اين 

شبکه تقويت كنيم.
س��عيد ترابيان در جمع خبرن��گاران با بيان 
اينک��ه برخی مش��اغل رس��الت محور هس��تند، 
خبرنگاری و گردشگری را در اين حيطه تعريف 
كرد و افزود: اگر به مش��اغل رسالت محور لطمه 
وارد ش��ود خسارت زيادی به استان وارد خواهد 

شد.
وی با بي��ان اينکه حال گردش��گری در اين 
روزها خوب نيس��ت گفت: كرونا ضربات مهلکی 

به مش��اغل مختلف در جهان به ويژه گردشگری 
وارد كرده و موجب بروز مشکالت بسياری شده 

است.
تله كابي��ن  تفريح��ی  دهک��ده  مديرعام��ل 
گنجنامه با اش��اره به اينکه برخی از مش��اغل با 
رعاي��ت پروتکل های بهداش��تی فعاليت خود را 
آغاز كرده اند كه گردش��گری ني��ز بايد با همين 
شيوه مس��ير فعاليت خود را ادامه دهد از ايجاد 

شبکه گردشگری زاگرس نشينان خبر داد.
وی با بيان اينکه بايد گردشگری غرب كشور 
را با اين شبکه تقويت كنيم گفت: در حال حاضر 
تفاهمنامه هايی با ش��هرهای سنندج و كرمانشاه 

برای رونق گردشگری منعقد شده كه اميدواريم 
اين ظرفيت به استان كمک كند.

ترابي��ان ب��ا تأكيد بر ل��زوم افزاي��ش ميزان 
ماندگاری مس��افران در هم��دان اظهار كرد: اگر 
بتوانيم يک مس��افر را تا پنج روز در همدان نگاه 
داريم ديگر كس��ب و كارهای اس��تان نيز رونق 

می گيرد.
وی با اشاره به احصای ۲۸ آسيب گردشگری 
در اس��تان كه كمتر به آن پرداخته ش��ده است، 
ضمن تأكيد بر لزوم حساس��يت رسانه ها به اين 
مه��م اظهار كرد: يک��ی از مباحث مهم توجه به 
مسير برگش��ت گنجنامه است كه متأسفانه اين 

طرح ۱۰ سال مسکوت مانده است.
تله كابي��ن  تفريح��ی  دهک��ده  مديرعام��ل 
گنجنامه از پيش��نهاد مديرعامل خانه مطبوعات 
اس��تان به منظور انعق��اد تفاهمنامه تخفيف ۵۰ 
درصدی ب��رای اس��تفاده خبرنگاران كش��ور از 
امکانات گنجنامه اس��تقبال كرد و گفت: بايد با 
كمک اصحاب رس��ان ظرفيت های گردش��گری 

استان بيشتری معرفی شود.
گردش��گری  مدي��ر  ش��يری،  علی اصغ��ر 
دفت��ر  اعط��ای  از  ني��ز  هم��دان  ش��هرداری 
توس��ط  همدان  كش��وربه  غ��رب  نمايندگ��ی 

يونس��کو خبر داد.

صدور کیفرخواست برای ۴ 
کارمند ورزش و جوانان

فارس: دادستانی برای چهار كارمند ورزش 
و جوانان كيفرخواس��ت صادر كرده كه در اين 
ميان، نام دو مديركل هم ديده می شود و طبق 

قانون بايد تعليق شوند.
بر اس��اس سندی كه خبرنگار فارس به طور 
اختصاصی به آن دس��ت يافته، دادس��تانی در 
نام��ه ای به وزي��ر ورزش و جوان��ان، از صدور 
كيفرخواست عليه چهار نفر از كاركنان ورزش 

و جوانان خبر داده است.
اين چه��ار نفر زم��ان تش��کيل پرونده در 
دادستانی، در استان سمنان فعاليت داشته اند 
و اكن��ون دو نفر از آنه��ا، از مديران كل وزارت 
ورزش و جوانان هستند و دو نفر ديگر همچنان 

در ورزش و جوانان سمنان فعاليت دارند.

فتاح��ی«  »ف��رزاد  اس��اس،  اي��ن  ب��ر 
مديركل ورزش و جوانان اس��تان خراسان 
رض��وی و »محس��ن جهانش��ير«، مديركل 
به همراه  اس��تان همدان  ورزش و جوانان 
اداره ورزش و جوانان  دو كارمن��د فعل��ی 

سمنان بايد از س��مت خود تعليق ش��وند.
مش��اركت در اخت��الس و جع��ل مهر يک 
فروشگاه كاالی ورزشی از عناوين كيفرخواست 

اين چهار نفر است.
دادس��تانی از وزير ورزش و جوانان خواسته 
اس��ت تا در راس��تای اعم��ال م��اده ۷ قانون 
تش��ديد مجازات مرتکبين ارتش��اء، اختالس و 
كالهبرداری، برای تعليق نامبردگان از ش��غل 

خود دستورات مقتضی صادر شود.

یت
تسل

سروران گرامی جناب آقایان 
حاج امیر خجسته نماینده پر تالش دوره دهم

دکتر محمودی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان همدان
مهندس غفاری سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

خانواده محترم کاشی، سردبیر و کارکنان روزنامه وزین سپهر غرب
خانواده های محترم سروریان ، قنبری خرم ، پاکدل  و عزیزی

درغمازدستدادنعزیزانبهسوگنشستنصبریمیخواهدعظیم،برایشماو
برایآنعزیزانسفرکردهغفرانورحمت و خانوادهمحترمتانصبروشکیبایی

واسعهالهیراخواستاریم.
نشر اندیشه

تذکر رئیس دیوان عالی به دولت و استانداران:

باید مدیران ناالیق از صحنه مدیریت حذف شوند
رئيس ديوان عالی كش��ور گفت: مردم با پاسکاری در ادارات 
گرفتار شده اند، بس��ياری از مديران كه جواب سرباال می دهند 
انقالب را دوست نداشته و لياقت مديريت ندارند و بايد از صحنه 

مديريت حذف شوند.
حجت االسالم والمسلمين سيداحمد مرتضوی مقدم در آيين 
رونمايی از اسامی ساختمان ها و سالن های دادگستری همدان 
مزين به نام ش��هدای واالمقام، تبيين كرد: شهدا دين خود را به 
اس��الم ادا كردند و جمهوری اس��المی را تحويل ما دادند و االن 

وظيفه سنگينی بر دوش ما است.
وی با بيان اينکه ش��هدا دين خود را به اسالم ادا كردند و در 
دس��تگاه قضا وظيفه س��نگين اجرای ح��ق و عدالت به عهده ما 
اس��ت، ادامه داد: در دس��تگاه قضا وظيفه سنگين اجرای حق و 
عدالت به عهده ما اس��ت و اگر توانستيم حق را اجرا كنيم موفق 

هستيم و راه شهدا را رفته ايم.
مرتضوی مقدم با بيان اينکه نظام جمهوری اسالمی در دست 
ما امانت است، خاطرنش��ان كرد: عده ای شعارهای اسالمی می 
دهند اما راه ش��هدا را نمی روند. اگر م��ی خواهيم نظام را برای 

ظهور امام زمان)عج( مناسب كنيم بايد راه شهدا را برويم.
وی افزود: عده ای از مسئوالن با اعمال خود مردم را به نظام 
بدبين می كنند و آنچه امام راحل و ش��هدا گفته اند انجام نمی 

دهند، اين افراد ضدانقالب هستند، در مقابل آن كه در عمل به 
دنبال راه انداختن كار مردم است، انقالبی است.

مرتض��وی مق��دم با بيان اينکه مس��ئوالن بايد نس��بت به 
مردم محبت داش��ته باش��ند، تبيين كرد: امروز مردم ما فقر 
كش��يده اند و ظل��م ديده ان��د و احتياج به لط��ف و محبت 
دارن��د بنابراين مس��ئوالن بايد نس��بت به م��ردم مرحمت و 

محبت داشته باشند.
وی ادامه داد: مردم با پاس��کاری در ادارات گرفتار ش��ده اند، 
بس��ياری از مديران كه جواب سرباال می دهند انقالب را دوست 
نداش��ته و لياقت مديريت ندارند و بايد از صحنه مديريت حذف 

شوند.
رئيس ديوان عالی كش��ور در پايان تأكيد كرد: به بركت افراد 
موم��ن و مخلصی كه جان بركف گذاش��ته اند انقالب به اين جا 

رسيده و مديران بايد حداكثر بهره را به مردم بدهند.
نماينده ولی فقيه و امام جمعه همدان نيز با بيان اينکه اسم 
ش��هدا محتوا دارند و توخالی نيستند، گفت: برخی اوقات اسامی 
توخالی هس��تند و هيچ مسمايی ندارند اما نام شهدا حافظ اسم 
رب اس��ت و محتوا داش��ته و حتی امروز كه نيس��تند نيز برای 

جامعه حرف دارند.
حجت االسالم والمس��لمين حبيب اهلل شعبانی موثقی ادامه 

داد: از اين كار مس��ئوالن تش��کر می كنم،  اي��ن كار فقط يک 
نامگذاری س��اده نيست چراكه اين اسامی حقايق و آرمان هايی 

دارند.
وی با بيان اينکه بارها مسئله عدالت از طرف حضرت امام)ره( 
مطرح شده اس��ت، توضيح داد: ترازوی دستگاه قضا بايد تنظيم 
شود تا عدالت رعايت شود. اميدواريم خدای تعالی شفاعت شهدا 

را در تحقق عدالت و قسط برای همه ما بپذيرد.
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شهرداری در این وضعیت کرونایی
به نظافت شهر بیشتر اهمیت دهد

در ش��رايطی كه ۱۴ استان در وضعيت قرمز 
و ۱۲ استان در وضعيت هشدار قرار دارند مردم 
باي��د در رفتار فردی و اجتماعی خود تجديدنظر 
كنن��د ص��دا و س��يما تنها به به زدن ماس��ک و 
شستن دست و صورت تأكيد دارد اين بهداشت 
فردی اس��ت و صد البته بايد مراعات شود ولکن 
بايد افزون بر رعايت بهداش��ت فردی بايد مردم 

را آم��وزش داد بلک��ه در صورت ل��زوم به اجبار 
وادار ك��رد كه در رفتار جمعی تجديد نظر كرده 
و بهداش��ت عمومی را نيز شديداً مراعات نمايند 
مسئولين می پندارند تنها زدن ماسک افراد را در 
برابر كرونا مس��لح و آسيب ناپذير می سازد وقتی 
محيط آلوده ش��د از ماسک چه بر می آيد وقتی 
مردم دستکش يکبار مصرف و ماسک خود را در 

ك��وی و برزن و خيابان ره��ا می كنند زباله  خانه 
خود را هش��ت صبح در هر جا رسيد غير از جلو 
خان��ه خ��ود می گذارند در محيط ه��ای عمومی 
فاصله گذاری را مراع��ات نمی كنند عماًل انواع و 
اقسام ويروس ها و ميکروب ها را در محيط پخش 

كرده همه جا را آلوده می كنند. 
بنابراين پيش��نهاد می ش��ود از طريق صدا 

و س��يما و ديگر رس��انه های همگانی به عموم 
توصيه و تأكيد ش��ود ضمن رعايت بهداش��ت 
ف��ردی به بهداش��ت اجتماع��ی و عمومی نيز 
توج��ه خ��ود را مب��ذول دارند از ره��ا كردن 
دس��تکش و ماس��ک و ه��ر چي��ز ديگری در 
كوچ��ه و خيابان جداً پرهيز نمايند زباله خانه 
خود را بعد از ساعت 9 شب يا در سطل زباله 

ش��هرداری و يا صرفاً جلو خانه خود بگذارند. 
از برگزاری مراسم های جمعی اعم از عروسی 
و ع��زاداری و هرگونه تجم��ع  اجتناب ورزند 
و مهم ت��ر از همه ش��هرداری در رفت و روب 
ك��وی و برزن و خياب��ان و تميز نگهداش��تن 
معاب��ر و گذرگاه ه��ای عموم��ی اهتمام جدی 

مبذول نمايد. 

الوندی خطاب به منتقدان: پروتکل را رعايت می كنیم
۲۲ دس��تگاه اتوبوس ش��هری هم��دان با 

اعتبار ۱۰ ميليارد تومان نوسازی می شود.
سرپرست سازمان مديريت حمل ونقل بار و 
مس��افر شهرداری همدان از اضافه شدن هفت 
دس��تگاه اتوبوس نو تا دو ماه آينده به ناوگان 

حمل ونقل شهری خبر داد.
رحي��م الوندی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ما 
ضمن اش��اره به وضعيت نوس��ازی اتوبوس ها 
در هم��دان، اظه��ار ك��رد: چند ماه گذش��ته 
به منظور نوس��ازی حدود ۲۲ دستگاه اتوبوس، 

با شهاب خودروی تهران قرارداد منعقد شد.
وی ب��ا بي��ان اينک��ه اتوبوس ه��ا به منظور 
نوس��ازی به شهاب خودرو ارس��ال شده است، 
گف��ت: به طور ميانگي��ن ح��دود ۱۰ ميليارد 
تومان به اين منظور هزينه ش��ده است تا پس 
از نوسازی، اين تعداد اتوبوس به ناوگان افزوده 
ش��ده و ش��هروندان بتوانند از آن ها اس��تفاده 

كنند.
سرپرست س��ازمان مديريت حمل ونقل بار 

و مسافر ش��هرداری همدان بيان 
كرد: در س��ازمان نيز برنامه هايی 
در رابطه ب��ا خريد اتوبوس داريم 
كه اقدامات��ی نيز در اين راس��تا 

انجام شده است.
وی با اش��اره به انعقاد قرارداد 
خري��د هفت دس��تگاه اتوبوس با 
خودروسازی تبريز، افزود: طی دو 
ماه آينده اي��ن اتوبوس های نو به 
ناوگان اتوبوس رانی همدان اضافه 

خواهند شد.
اينک��ه  بي��ان  ب��ا  الون��دی 
گذش��ته  در  ن��و  اتوبوس ه��ای 
خريداری ش��ده بود، تصريح كرد: 
با توج��ه به افزايش قيمت ها، اين 
ش��ركت از تحوي��ل اتوبوس های 
و  می كرد  امتناع  خريداری ش��ده 
مقرر ش��د با هم��ان قيمت قبل 

تحويل دهند.
وی ب��ه پيگي��ری ۵۰ ميليارد 
توم��ان اوراق مش��اركت در اين 
حوزه طی يک ماه گذش��ته اشاره 

ك��رد و ادام��ه داد: اين اقدام منت��ج به نتيجه 
ش��د و از اوراق مش��اركت برای خريد اتوبوس 

استفاده می كنيم.
سرپرس��ت س��ازمان مديري��ت حمل ونقل 
بار و مس��افر ش��هرداری همدان خاطرنش��ان 
كرد: با درنظر گرفتن ح��دود دوونيم ميليارد 
تومان اوراق مشاركت، برای خريد ۲۰ دستگاه 

اتوبوس نو نيز با يک شركت عقد قرارداد شده 
و به ناوگان اتوبوس رانی همدان افزوده خواهد 

شد.
وی با بيان اينک��ه اكنون كمبود در بخش 
اتوبوس ران��ی نداري��م و از صددرصد ظرفيت 
نيز استفاده نمی ش��ود، يادآور شد: علت عدم 
اس��تفاده از صددرصد ظرفيت اين اس��ت كه 
به ويژه با توجه به شيوع كرونا، از ناوگان كمتر 
استفاده می ش��ود و در برخی خطوط به دليل 
عدم اس��تقبال مس��افران، حتی يک دستگاه 

اتوبوس نيز كم شده است.
الون��دی با اش��اره ب��ه حرك��ت اتوبوس ها 
در برخ��ی مس��يرها ب��ا دو مس��افر، اظه��ار 
كرد: متأس��فانه به دليل ش��يوع كرونا ناوگان 
حمل ونقل اتوبوس رانی متضرر ش��ده و مردم 

از آن استقبال نمی كنند.
وی درخصوص رعايت پروتکل ها در ناوگان 
حمل ونقل اتوب��وس درون ش��هری نيز گفت: 
از ابت��دای ش��يوع كرون��ا ضد عفون��ی كردن 

اتوبوس ه��ا به ص��ورت مس��تمر و روزانه انجام 
می ش��د كه اكنون با توجه به اوج گيری شيوع 
كرون��ا، برای هر س��رويس ض��د عفونی انجام 

می شود.
سرپرست س��ازمان مديريت حمل ونقل بار 
و مس��افر ش��هرداری همدان بيان كرد: ايجاد 
عالمت گ��ذاری در صندلی اتوبوس ها به منظور 

رعايت فاصله گذاری اجتماعی و الزام مسافران 
به اس��تفاده از ماس��ک، از ديگ��ر اقدامات در 

راستای جلوگيری از شيوع كرونا است.
وی با بيان اينکه برای اتوبوس ها مدت زمان 
انتظار در ايس��تگاه تعريف ش��ده است، افزود: 
در پايان زمان تعيين ش��ده اتوبوس با تکميل 
ظرفي��ت يا بدون تکميل ظرفيت، بايد حركت 

كند.
الوندی با تأكيد بر اينکه با توجه به ش��يوع 
كرونا بازرس��ان مس��تقر در پايانه ه��ا بايد بر 
رعايت پروتکل ها نظارت داشته باشند، تصريح 
كرد: بازرسان نبايد اجازه دهند رانندگان بيش 
از ظرفيت تعيين شده با توجه به فاصله گذاری 

اجتماعی، مسافر سوار كنند.
وی ب��ه بازديده��ای ميدان��ی از اتوبوس ها 
در خط��وط مختلف و بازرس��ی جهت رعايت 
پروتکل ه��ا اش��اره ك��رد و ادام��ه داد: در اين 
بازرسی ها با مواردی از تخلف در اين خصوص 
مواجه نشديم كه شايد اين امر به دليل حضور 

مسئوالن بوده است.
سرپرس��ت س��ازمان مديري��ت حمل ونقل 
بار و مس��افر ش��هرداری همدان خاطرنش��ان 
كرد: در اوج ش��لوغی مس��افر، متأسفانه مردم 
پروتکل های بهداش��تی را رعايت نمی كنند و 
هم��ه می خواهند به دالي��ل مختلف، با همان 

سرويس حركت كنند.

و  پروتکل ه��ا  رعاي��ت  ع��دم  ب��ه  وی 
فاصله گ��ذاری اجتماعی از س��وی م��ردم در 
اتوبوس ها اش��اره كرد و يادآور شد: در برخی 
خطوط نيز اتوبوس ها با دو مس��افر مجبور به 

حركت هستند.
الوندی درخصوص ش��لوغی سرويس ها در 
برخی خطوط ازجمله ش��هرک انديش��ه طی 
بعضی از س��اعات، اظهار كرد: با وجود نظارت 
و بازرس��ی ها، مجدداً به بازرسان در اين پايانه 

تذكر جهت نظارت خواهيم داد.
وی ب��ا بيان اينکه اكنون در حالت بدبينانه 
9۰ درص��د رعايت پروتکل ها را در سيس��تم 
حمل ونق��ل اتوب��وس از س��وی رانن��دگان و 
مسافران شاهد هس��تيم، گفت: اكثر مسافران 
اتوبوس ه��ا اع��م از زن و م��رد و رانندگان از 

ماسک استفاده می كنند.
سرپرست سازمان مديريت حمل ونقل بار و 
مس��افر شهرداری همدان بيان كرد: در بازديد 
ميدانی از تاكسی ون ها و تاكسی ها نيز رعايت 
پروتکل ه��ا و س��وار ك��ردن 
مسافر به تعداد مشخص شده، 

مشاهده می شود.
وی ب��ا بيان اينک��ه البته 
مواردی از تخل��ف نيز وجود 
دارد، اف��زود: تمام سيس��تم 
حمل ونقل شهری را ملزم به 
استفاده از ماسک، ضد عفونی 
ك��ردن و رعايت پروتکل های 

بهداشتی كرده ايم.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  الون��دی 
توزيع ماس��ک راي��گان برای 
ش��هروندان و رانن��دگان در 
برخی م��وارد، تصري��ح كرد: 
ب��رای مقابله با ش��يوع كرونا 
در حد توان اقداماتی از سوی 
س��ازمان مديريت حمل ونقل 
بار و مسافر شهرداری همدان 

انجام شده و می شود.
وی با بيان اينکه درصورت 
مش��اهده هرگون��ه تخلف از 
س��وی رانندگان برخوردهای 
الزم ص��ورت می گيرد، ادامه داد: موارد تخلف 
توس��ط بازرس��ان گزارش و موضوع به كميته 
انضباط��ی ارج��اع ش��ده و درخص��وص نحوه 
برخ��ورد از توقيف تا جريم��ه، تصميم گيری 

می شود.
سرپرست س��ازمان مديريت حمل ونقل بار 
و مس��افر ش��هرداری همدان خاطرنشان كرد: 

در هر مس��ير و خطوطی بازرس��ان فعال بوده 
و بازرس��ی ها به طور مستمر در راستای رعايت 
پروتکل ها از س��وی رانندگان در اتوبوس ها و 

تاكسی ها انجام می شود.
وی در پايان در توصيه به شهروندان يادآور 
شد: شهروندان برای حفظ جان خود، راننده و 
ديگر مسافران اتوبوس ها و تاكسی ها پروتکل ها 
را رعايت كرده و به قوانين تعيين شده در اين 

مقطع زمانی احترام بگذارند.
س��ازمان مديريت حمل ونقل بار و مس��افر 
ش��هرداری هم��دان به منظور ارائ��ه خدمات 
بيش��تر و بهت��ر گام های مؤثری در راس��تای 
نوس��ازی ن��اوگان اتوبوس رانی برداش��ته كه 
نوس��ازی و خريداری اتوبوس ه��ای نو ازجمله 

اين اقدامات است.
اما اين س��ازمان با توجه به ش��يوع كرونا، 
اقدامات��ی ني��ز در پيش��گيری از ش��يوع اين 
ويروس داش��ته كه گاه��ی بی توجهی و عدم 
رعايت پروتکل ها را از س��وی برخی رانندگان 
در اين بخش شاهد هستيم؛ البته در اصناف و 
مشاغل ديگر نيز نمونه های انگشت شماری از 

تخلفات در اين خصوص وجود دارد.
س��ازمان  سرپرس��ت  اظه��ارات  طب��ق 
مديريت حمل ونقل بار و مس��افر شهرداری 
هم��دان اكنون ح��دود 9۰ درص��د رعايت 
و  رانن��دگان  س��وی  از  را  پروتکل ه��ا 
ش��هروندان در بخ��ش حمل ونق��ل اتوبوس 
درون ش��هری ش��اهد هس��تيم و نظ��ارت و 
بازرس��ی ها به منظ��ور جلوگيری از تخلفات، 

تشديد شده است.

عبدالعلیمعظمی

بایدشیوهمراسمعزاداری
عاشورامتحولساخت

عبدالعلی معظمی
از  را مجموع��ه ای  فرهن��گ  اگ��ر 

رفتاره��ای ف��ردی و اجتماعی و 
منظومه ای از آداب و رس��وم و 
آيين ه��ای جمعی  و  س��نت ها 
بداني��م يا بنامي��م كه مردم بر 
اس��اس آنها زيس��ت و زندگی 
می كنند بر اين اس��اس فرهنگ 

پروراننده  و  كمال دهنده  سازنده، 
ف��رد و اجتماع می باش��د كه فرديت 

و ف��رد را می پروران��د بنابراي��ن هي��چ ف��رد 
اجتماعی بی فرهنگ نيس��ت و هر گروه انسانی كه در هر 
جا با هم زندگی می كنند از توده روستانش��ين تا عش��اير 
چادرنشين و ش��هروندان هر شهر و دياری دارای فرهنگ 
ويژه خود هس��تند ك��ه بدان خ��رده فرهنگ ي��ا فولکلور 
می نامند فرهنگ در همه جا يک پديده س��يال می باش��د 
كه همواره در حال تحول و دگرگونی اس��ت النهايه گاهی 
تحت ش��رايطی اين تحول سريع صورت می پذيرد و گاهی 
ب��ا كندی و آرام��ی و طمأنين��ه راه تغيي��ر را می پويد در 
هر ص��ورت تغييرات فرهنگ��ی مهم تر از ه��ر مقوله ديگر 

می باش��د. 
ما بايد از مش��کلی كه كرونا در همه عرصه های زندگی 
ف��ردی و اجتماع��ی پدي��د آورده ي��ک فرصت بس��ازيم و 
فرهنگ م��ان را متحول س��ازيم اينک ش��رايط به گونه ای 
اس��ت ك��ه جامع��ه و م��ردم آمادگ��ی تغييرات س��ريع و 
بني��ادی و همه جانب��ه در فرهنگ عموم��ی را دارند يکی 
از مراس��م هايی كه نياز مبرم به تغييرات بنيادی و اساسی 
دارد مراس��م عزاداری دهه اول محرم می باش��د سوگواری 
ساالر ش��هيدان در دهه عاشورا يکی از مراسم های درخور 
ش��ايان اهميت می باشد كه ايرانيان از سده های پيش همه 
س��اله هر چند باش��کوه تر آن را برگ��زار می كنند. ايران از 
آغاز به نام كش��ور اه��ل بيت عصمت و طهارت ش��ناخته 
ش��ده و ايرانيان ارادت و عالقه خاصی ب��ه خاندان پيامبر 
)ص( دارند اين آيين مذهب��ی و ايمانی جلوه های عاطفی 
با ش��کوهی دارد و از جمله س��نت های پايدار اين كش��ور 

بش��مار می رود. 
مراس��م و مناسک دهه اول محرم سه وجه دارد نخست 
انجام مراس��م و مناسک سوگواری در س��يمای سينه زنی، 
زنجير و نوحه س��رايی توس��ط مداحان و حركت دستجات 
ع��زاداران در كوی و ب��رزن و خيابان دوم بي��ان احکام و 
معارف اس��المی در اين مجالس توسط وعاظ و روحانيون 
س��وم توزي��ع غذا ميان ع��زاداران و اعضاء هي��أت و ديگر 
مردمان بديهی اس��ت س��بک و س��ياق برگ��زاری آنها در 
درازای زم��ان تغيي��رات فراوان به خود ديده اين مراس��م 
منته��ی به ش��يوه خيلی س��اده در زمان ديلم��ان برگزار 
می ش��د كه پس از پايان حکمرانی آنان تا روی كار آمدن 
صفويان طی چند سده تعطيل شد از زمان صفويه تاكنون 
ك��ه چندين قرن ادامه داش��ته تغيي��رات فراوانی در نحوه 
برگ��زاری آن پديد آم��ده اين تغييرات بيش��تر به صورت 
خودجوش از س��وی هيأت های ع��زاداری صورت گرفته و 
هرگز وعاظ در آن نقشی نداشتند از جمله عالمت گردانی، 
س��نج و طبل و حتی محتوای مداحی ه��ا و نوحه ها ظرف 
دهه اخير نحوه نوحه س��رايی و محتوای نوحه ها تغييرات 
زيادی داش��ته همچنان نحوه پذيرايی از عزاداران و توزيع 
غذا و احس��ان ميان مردم كه بعضاً جلوه نامطلوبی به خود 
می گيرد و اگر آن را مطرح كنی در پاس��خ می گويند عشق 

حس��ينی اس��ت ديگر. 
در اين ش��رايط خاص كه وي��روس منحوس و مرگبار 
كرونا ظ��رف چند ماه كل كره زمين را در هم نورديده و 
س��امان زندگی بش��ری را به هم ريخته و هزينه ای گزاف 
و كمرش��کن ب��ر بنی ن��وع آدم تحميل می كند و س��تاد 
مل��ی مقابله با كرون��ا صراحتاً و به ك��رات اعالم می دارد 
يکی از عوامل اصلی گس��ترش و ش��يوع كرون��ا تجمعات 
می باش��د باي��د ب��ا دقت در س��نت ها و آداب و رس��وم و 
آيين ه��ای اجتماعی و مذهبی كاركرد آنها را ش��ناخت و 
در راستای بهينه-س��ازی آنها را متحول ساخت بنابراين 
مراسم س��وگواری دهه عاشورا بايد به نحوی برگزار شود 
ك��ه كس��ی آس��يبی نبيند و قداس��ت عاش��ورا نيز حفظ 
ش��ود وقتی معاون وزير بهداش��ت می-گويد اگر در ايام 
عزاداری ساالر شهيدان ش��يوه ها بهداشتی به طور كامل 
مراعات نش��ود آم��ار مبتاليان به وي��روس كوويد ۱9 تا 
9۰%  افزاي��ش می يابد باي��د همگان را به حساس��يت و 
اهميت موضوع واقف كرد درس��ت اس��ت دس��تورالعملی 
ب��رای نحوه عزاداری از س��وی س��تاد مرك��زی مقابله با 
كرون��ا صادر ش��ده ولی آي��ا تا چه حد قابل اجراس��ت از 
طرف��ی ش��ماری از پزش��کان و كادر درم��ان در نامه ای 
از مراج��ع عظ��ام تقلي��د و حوزه های علميه درخواس��ت 
كرده ان��د ب��ا بهره گي��ری از فق��ه پويايی جعف��ری عموم 
عزاداران حس��ينی را از برگزاری مجالس حضوری پرهيز 
دهن��د همچنين در اين نامه آمده در اين ش��رايط حتی 
با اس��تفاده از ماسک و رعايت فاصله بين عزاداران امکان 

جدی س��رايت بيماری وجود دارد. 
لذا پيشنهاد می ش��ود با برافراشتن پرچم ها و علم های 
س��ياه در سردرخانه ها، ادارات، مؤسسات، مغازه ها و كنار 
خيابان ها و كوی و برزن ها فضای كلی كش��ور در ش��هر و 
روس��تا را س��وگوارانه نمايند و هر خانه به يک حس��ينيه 
تبديل ش��ود و صدا و س��يما فيلم عزاداری سال ها پيش 
را پخ��ش نمايد بايد ش��يوه پخش ن��ذری تغيير پيدا كند 
به جای چای و ش��ربت و حليم و قيمه و شله زرد امسال 
هديه ماس��ک و دس��تکش برای بيماران و تهيدس��تان و 
كادر درمان همچنين كپس��ول اكسيژن و وسايل ضروری 
و حياتی، تخت و تش��ک و لوازم بس��تری جايگزين شود 
ديگ��ر نه تنها امس��ال بلکه در س��ال های آت��ی نيز نبايد 
آن صف ه��ای طوالنی برای دريافت ن��ذری به وجود آيد 
و اگر كس��ی مصر بود به جای غ��ذا به كمک های مؤمنانه 

بپردازد. 

محرم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان: حمایت از تولیدات داخلی وظیفه ماست

توسعه خوشه ای چرم هگمتانه جهانی می شود
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان 
همدان با بيان اينکه فرآيند توس��عه خوش��ه ای 
چ��رم را مخت��ص هم��دان نمی كني��م، گف��ت: 
مطالعات تکميلی توس��عه خوشه چرم در دست 

تکميل است.
محمدرض��ا بادام��ی در گفت و گوي��ی ضمن 
بي��ان اينک��ه روال اجرای هر خوش��ه ای با چند 
مطالعه ش��روع می ش��ود، اظهار ك��رد: درنهايت 
پس از انجام مطالعات، فاز اجرايی خوشه شروع 

می شود.
وی به مطالعه ابتدايی برای شناسايی، بررسی 
و رتبه بندی تمام پتانسيل های موجود در استان 
اش��اره كرد و گفت: مطالعات براساس يک سری 
مؤلفه ها همچون مي��زان پايداری، تجمع، ميزان 
فروش و حتی بحث های صادراتی انجام گرفته و 

خروجی ارائه می شود.
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان 
همدان بيان كرد: رتبه بندی خوش��ه ها براس��اس 
مطالع��ه اوليه به عنوان مثال در س��فال اللجين، 
مبل مالير و مبل تويسركان انجام  شده و اكنون 

به خوشه بندی چرم و فرش رسيده است.
وی ب��ا بيان اينکه اكنون ايجاد خوش��ه چرم 
و ف��رش مدنظ��ر اس��ت، اف��زود: پ��س از انجام 
مطالعه اوليه، يک س��ری مطالعات تکميلی برای 
پيش بينی استفاده از پتانسيل های شناسايی شده 

انجام می شود.
بادامی با تأكيد بر اينکه مدل های توس��عه ای 

متفاوت بوده و يکی از آن ها خوشه است، تصريح 
كرد: مدل های توس��عه ای ممکن است به صورت 
شبکه و ساير مدل ها باشند؛ اكنون خوشه چرم و 

فرش درحال انجام مطالعات تکميلی است.
وی با بيان اينک��ه مطالعات تکميلی فرش به 
پايان رس��يده و نتيجه بر خوش��ه ای شدن است، 
ادام��ه داد: مطالع��ات تکميلی چ��رم نيز درحال 
تکميل بوده و طی چند روز آينده به پايان خواهد 
رسيد و آنچه از گزارش ها استنباط می شود اينکه 

چرم نيز به خوشه ای شدن می رسد.
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان 
همدان خاطرنش��ان كرد: پس از پايان مطالعات 
بايد موافقت شروع فرآيند اجرايی توسعه خوشه 

را از سازمان صنايع كوچک بگيريم.
وی با بيان اينکه در س��ازمان صنايع كوچک 
جلس��ه ای برگ��زار و مطالعات بررس��ی و پايش 
ش��ده و نظرات خبرگان گرفته می ش��ود، يادآور 
ش��د: درنهايت مجوز شروع پروژه توسعه ای ارائه 

می شود.
بادامی با اش��اره به ش��روع كار توس��عه ای به 
م��دت دو تا پنج س��ال پس از گرفت��ن موافقت 
ش��روع فرآيند اجرايی توسعه خوشه، اظهار كرد: 
درنهايت اين اقدامات منجر به خروج و تحويل به 
صنعتگر خواهد ب��ود و تا اين مرحله روال علمی 

كار است.
وی ب��ا بيان اينکه يک س��ری از پتانس��يل ها 
ك��ه در اولويت بن��دی اوليه نوبت اج��رای آن ها 

اس��ت قبل از مطالعه تکميلی و ش��روع فاز اجرا 
درگيرش��ان می كنيم، گفت: يک تا دو سال قبل، 
شروع به ارائه يک سری كمک ها و برنامه ها برای 

آن ها می كنيم.
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان 
همدان بيان ك��رد: ارائه كمک ها و برنامه ها برای 
آن است كه سرمايه اجتماعی در اين فرآيند پيدا 
كني��م، يعنی ما را ش��ناخته و به ما اعتماد كنند 
و همچني��ن افراد خب��ره و متخصص اين صنايع 

را بشناسيم.
وی ب��ا بي��ان اينکه از دو س��ال قبل كمک ها 
و برنامه ه��ا در حوزه فرش و چرم ش��روع ش��ده 
اس��ت، افزود: اكنون بحث پتانسيل چرم استان، 
كنسرسيوم صادراتی دارد كه شركت شهرک های 

صنعتی استان برای آن ها ثبت كرده است.
آموزشی مختلف  دوره های  برگزاری  بادامی 
در اي��ن ح��وزه را ازجمله اقدام��ات و كمک ها 
برش��مرد و تصريح كرد: فع��االن در اين حوزه 

ب��ه توره��ای مختل��ف صنعتی اعزام ش��دند و 
درنهايت اكنون پتانس��يل چ��رم را به اين قوام 
رس��انده ايم كه تش��نه اج��رای برنامه توس��عه 

خوشه ای شده اند.
وی با بيان اينکه مطالعات ايجاد خوش��ه چرم 
درحال انجام است كه طی يک ماه آينده موافقت 
ش��روع فرآيند اجرايی گرفته شود، ادامه داد: سه 
تا پنج س��ال آينده به صورت م��داوم و با حضور 
عامالن و تيم توس��عه در كن��ار آن ها، به صورت 
تخصص��ی هزينه و كمک می ش��ود ت��ا درنهايت 
همچ��ون كردآباد و كش��مش و مب��ل مالير، به 

فعاالن منتقل شود
مديرعامل شركت شهرک های صنعتی استان 
همدان خاطرنشان كرد: در بحث چرم بيشترين 
تمركز كارگاه های توليد چرم در ش��هر همدان با 
بيش از يک هزار واحد كارگاهی است، اما فرآيند 
توسعه خوش��ه ای را مختص همدان نمی كنيم و 
تح��ت عنوان چرم و مصنوع��ات همدان فعاليت 

می شود.
وی ب��ا تأكيد بر اينکه برنامه هايی برای كمک 
به واحدها در صورت وجود واحدهای مستعد در 
استان و ساير شهرستان ها وجود دارد كه آن ها را 
نيز در اين خصوص دخالت می دهيم، يادآور شد: 
در توس��عه خوش��ه ای خاص، متمركز در منطقه 
ش��هر همدان نخواهيم بود؛ اما در شهرس��تان ها 
پتانس��يل بسيار كم و انگشت ش��مار بوده و بعضاً 

واحدهای تابعه شهر همدان هستند.
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برای توجیه تبعیض ها 
ایدئولوژی نتراشید

علیصارمیان
مییاشـرابوحدت؛آناسـتکههمه
رامسـتجوهـرخویشکند.شـایدبتوان
ایدئولـوژیرادرپیـشازانقـالبها»می

وحدت«بنامیم.
ش��رابی كه همه را مخمور خويش می كند. 
عق��ل معاش را خاموش می كند و همه به حالی 
می روند كه يک تن واحد می ش��وند. اما گاهی 
در ادامه آن انقالب يکرنگ، نتايجی به دست می 
آيد كه وحدت ملی را می ش��کند و هوشياران، 
ساز جداسری خود از ملت می كنند. انقالب ها 
با هوش��ياری افرادی كه هم��ه را به می وحدت 
می خوانند اما خونی رنگين تر از ديگران دارند؛ 
به ضعف می روند. آنه��ا »می وحدت« مردم را 
می طلبند بی آنکه »خون دل« مردم را بخورند. 
وحدت نيز برای ش��ان به اين معناست كه مردم 
كمر خم كنند تا خدمت به آنها كنند، اين گونه 
اس��ت كه می وح��دت، رنگ می ب��ازد.  دوباره 
عقل های معاش هوش��يار می ش��وند و س��ود و 
زيان ها در نگهداری كش��تی جامعه به كار می 
افتد كه س��کان از دس��ت می رود و جای جای 
كش��تی سوراخ می شود، چراكه در ميان مستی 
مردم، زرنگ باشی ها، هوش��يارانه مطاع آنها را 
بلن��د كرده اند يا گريخته اند يا در جای امن بی 
س��والی پن��اه گرفته اند.   س��واالت مثل ملخ بر 
م��زارع مغزها می افتد؛ چرا من با دو ش��غل در 
كن��ج پنجاه متری اج��اره ای در منطقه ای بی 
امکان��ات زندگی می كن��م و او كه نصف زمانش 
خواب و خمار اس��ت و نصف ديگرش ش��مردن 
اس��کناس در باستی هيلز لواسان به ريش مردم 
م��ی خندد؟ چرا فرزند من با دكترای دانش��گاه 
دولتی بيکار اس��ت و فرزند او كه در داخل توان 
رقاب��ت با بچه های باهوش مردم را نداش��ته، به 
ينگه دنيا رفته يا به س��بب رابط��ه خونی عضو 
هيات مديره ای اس��ت؟ چرا كس��ی كه لياقت و 
هوش دارد در زجر و فقر اس��ت و كس��ی با كم 
خردی و فقدان ذهنی تحليلگر، فقط به واس��طه 
رابط��ه خونی يا خانی، در راس ش��بکه ای يا در 
س��مت باال بلندی است و مدارک تقلبی اش هم 

افاقه به بركناری نمی كند. 
چ��را در اي��ران به گورخواب ها نمی رس��ند و 
خواهان مقطوع النس��ل كردن آنها هس��تند ولی 
بودج��ه مملکت خرج عياش��ی و واردات و زندگی 
لوكس عده ای نزديک به مراكز قدرت ش��ود؟ چرا 
در سيستان كودک تشنه را تمساح می خورد و در 
كوير؛ فالن آقازاده با آب كانال كش��ی از زاگرس، 

آكواريوم می زند؟ 

م��ا بايد فکری ب��رای دوره از س��ر پريدن می 
وح��دت می كرديم. بايد اگر نمی توانس��تيم؛ فقر 
را ريش��ه كن كنيم الاقل ميخ تبعيض را در چشم 

مردم نمی كرديم. 
می ايدئولوژی از بس��ياری سر ها به خاطر 
اي��ن مي��خ در چش��م، پريده و س��ر در خمار 

آورده. 
كدام می وحدت اس��ت ك��ه دوباره اي��ران را 
حداقل به حقوق مصرح در قانون اساسی برساند؟ 
چه كسی ساقی لب تشنگان است؟  كدام گروه و 
كدام ش��به قهرمان و كدام مدير عالی است كه بر 
غلظت می وحدت بيفزايد و مستی زندگی پرشور 

را بچشاند؟ 
 كس��ی كه بتواند و توانايی و تقوای عمل را 
داشته باش��د. اگر چنين گروه و دسته و نفری 
هس��ت، آيا به اين نتيجه رسيده كه غلظت اين 
می ۴۰ س��اله به رقت رس��يده و ايران نيازمند 
م��ی وحدت دوب��اره اس��ت. ك��دام نظريه می 
توان��د توافقی بين حکومت؛ م��ردم؛ نخبگان را 
به می وحدت برس��اند؟ ك��دام می می تواند ما 
را »انس��ان همس��ان در حقوق« كند و دس��ت 
بيگان��ه و بيگانه پرس��ت را به غيرت پس بزند؟ 
دس��ت اوباش مس��ت از خمره ه��ای پنهان را 
كوتاه كند و ريزه خواران نهان را بگويد، دست 
نگ��ه دارند. اگر جمعيت اكثريت به وضع توزيع 
ثروت و قدرت و منزل��ت و جايگاه معترضند و 
ن��ه مفاهيم و نه مصادي��ق فعلی و امتحان پس 
داده گذش��ته را اميدآفرين نم��ی دانند، ما چه 
واكنش��ی بعد از ان��کار داريم؟ نقش��ه عملی ما 
برای كش��يدن ميخ از چش��م م��ردم و حقوق 
شهروند يکسان و درجه يک انسانی كی بر اين 

سرزمين پهن می شود؟ 
اگر امروز جناح ها به اين نتيجه رسيده باشند 
ك��ه راهی جز فراق و جداي��ی ندارند و ايدئولوژی 
فقط تبليغات و توجي��ه كننده وضع موجود برای 
حاكم كردن گروهی نااليق بر گروهی اليق است، 

شيشه می شکسته است.
اگر نه كه همه بر س��ر توافق��ی جديد؛ عقل 
خودخ��واه منفع��ت طل��ب گ��روه گ��را را كنار 
بگذارند و برای تبعيض ها؛ ايدئولوژی نتراش��ند 
و ب��ه اصالح دنيای مردم هم كيش بپردازند. آن 
شيش��ه های پنه��ان برای برداش��تن می مردم 
را بش��کنند. خودخواه��ی را كن��ار نهند و اراده 
به وحدت��ی كنند كه همه از جمل��ه فرزندان و 
نس��ل آينده همه مردم منتفع باشند و گرنه در 
غياب می وحدت، دشنام و دشنه بر عاقبت اين 

جمعيت حکم خواهد راند.

شهردار جهادگرمنطقه 2 در مراسم افتتاح بوستان گلها:

فردای الوندنشینان را خواهیم ساخت
مراسـمافتتـاحبـاغگلهابهوسـعت2
هکتـارهمزمانباآئیـنگلنگزنی2پروژه
مهـمپـارکجنگلـیاکباتانوسـاختمان
اداریمنطقه2روزگذشتهباحضوررئیسو
اعضایشورایشهر،شهردار،مهدیفرجی
جانشـینفرماندهسـپاهانصارالحسین)ع(
همدان،رضازارعیجانشینفرماندهنیروی
انتظامیاسـتانوجمعیازمسئوالنانجام

شد.
رئيس شورای شهر همدان در آئين افتتاح باغ 
گل ها گفت: يکی از سياست های شورای پنجم و 
مديريت ش��هری در مناطق مختلف شهر همدان 
توسعه فضای سبز شهری بوده كه برهمين اساس 
س��اخت و اجرای پارک گل ها از اولويت های مهم 

مديريت شهری به شمار می آيد .
كام��ران گ��ردان در اين باره ني��ز تصريح كرد: 
با بازس��ازی بس��يار زيبا و بانشاطی كه شهرداری 
منطقه ۲ برای ساخت اين پارک انجام داده است 
جزو يکی از زيباترين پارک های ش��هر محس��وب 
می ش��ود و خوش��بختانه فضايی برای اين منطقه 
ايجاد شده كه مردم بتوانند از خدمات موجود در 
اين پارک بهره مند شوند و ديگر نيازی نباشد كه 

برای تفريح به مناطق ديگری بروند.
وی  در ادامه افزود: ساخت پارک های محله ای 
به منظ��ور كاهش ترافيک و حف��ظ آرامش اهالی 
آن منطقه است كه احساس مشاركت بيشتری با 

يکديگر داشته باشند.
گردان تأكيد كرد: شهر همدان نيز با ساخت و 
راه اندازی اين پارک همانند ساير شهرهای بزرگ، 
زمينه الزم را برای اس��تقبال مس��افران در حوزه 

گردشگری فراهم كرده است.
رئي��س ش��ورای ش��هر هم��دان در پاي��ان از 
كلنگ زنی پ��روژه ديگ��ری كه واق��ع در منطقه 
اكباتان است خبر داد و گفت: پارک جنگلی ۲۵۰ 
هکتاری اكباتان است كه يک پارک فرامنطقه ای 
به ش��مار می رود و با توجه ب��ه واگذاری زمين از 
طرف منابع طبيعی به ش��هرداری، تصميم داريم 
با اس��تفاده از ظرفيت های موجود و طراحی های 
خاصی كه در اين منطقه ايجاد ش��ده يک فضای 
س��بز ديکری هم بسازيم كه هم به منظور تقسيم 
جمعيت و هم مکان مناس��بی را برای ورود ساير 
مس��افران و گردش��گران به ش��هر همدان ايجاد 
كنيم. شهردار همدان نيز در مراسم افتتاحيه باغ 
گل ها ضمن تشکر از تمامی اشخاصی كه به نوعی 
كمک رس��ان مجموعه مديريت ش��هری بوده اند 
افزود: پروژه های عمرانی مختلف با هدف توس��عه 
مت��وازن و ايجاد عدالت در س��طح تمامی مناطق 

همدان درحال اجرا است.

عب��اس صوف��ی در ادام��ه خاطرنش��ان كرد: 
س��امانه ۱3۷ را با هدف رس��يدگی به ش��کايات 
و درخواس��ت های ش��هروندان عزي��ز در قالب��ی 
شبيه اورژانس ش��هرداری راه اندازی كرده ايم كه 
مطمئنا در جلب رضايت ش��هروندان و همچنين 
پاسخگويی به مطالبات آنان تأثيرگذار بوده است.

وی در ادام��ه تصري��ح ك��رد: ب��ا برنامه ريزی 
اعضای ش��ورای ش��هر و مديريت شهری به دنبال 
اولويت بندی پروژه ها به كوچک، متوسط و بزرگ 

انجام شده است.
صوفی اف��زود: پروژه های كوچک ش��هرداری 
ش��امل عمليات پخ��ش آس��فالت، س��اماندهی 
پياده روه��ا و ديگر موضوعات��ی كه در كوتاه مدت 

نيازهای اساسی شهروندان را رفع می كند.
وی در قس��مت ديگ��ری از س��خنان خود باغ 
گل ها را يکی از باغ های تخصصی در سطح استان 
دانس��ت كه با هدف افزاش س��رانه فضای سبز و 
همچني��ن ايجاد مکانی برای رفاه مردم در اوقات 
فراغت با هم��ت مديريت و كاركنان ش��هرداری 

منطقه ۲ افتتاح شده است.
شهردار همدان در ادامه با اشاره به برنامه ريزی 
ب��رای ايجاد پارک خالقيت ب��رای كودكان افزود: 
هم��دان در بين ش��هرک های عضو يونيس��ف به 
ش��هردار دوس��تدار كودک معروف شده است كه 
اي��ن پارک در راس��تای تحقق اي��ن عنوان ايجاد 
خواهد ش��د. صوفی خاطرنش��ان ك��رد: در حوزه 
اقدامات عمرانی نيز ش��هرداری منطقه ۲ توسعه 
مت��وازن و عدالت پروژه ه��ا را در مناطق مختلف 
به خوبی رعايت كرده است كه اين مرهون مديران 

و كاركنان اين شهرداری است.

وی پروژه انتقال آب های س��طحی را با هدف 
جلوگي��ری از انباش��ت آب های س��طحی هنگام 
ب��ارش ب��اران از مهم تري��ن اقدام��ات مديريت 
ش��هری دانس��ت كه با حمايت اعضای ش��ورای 
ش��هر و هم��کاری دس��تگاه های خدمت رس��ان 
به منظور جلب رضايت ش��هروندان انجام ش��ده 
است. شهردار همدان پروژه قطار همدان را يکی 
ديگر از طرح های مهم در س��طح ش��هر همدان 
دانس��ت كه با حمايت مجموعه مديريت استان 
اعم از اس��تاندار و نمايندگان همدان در مجلس 
ش��ورای اسالمی و س��اير مس��ئوالن در شرايط 

خوبی قرار دارد.
وی در ادام��ه با اش��اره به تش��کيل و اجرای 
طرح ش��ورای اجتماعی محالت خاطرنشان كرد: 
اين طرح با حمايت اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
همدان و به ويژه كميس��يون فرهنگی و اجتماعی 
شورا به منظور ايجاد مديريت مستقل در هر محله 
با هدف شناسايی مشکالت و رفع آنان اجرا شده 

است.
صوفی در پايان با بيان اينکه مجموعه مديريت 
ش��هری با وجود كمبود منابع در مقايسه با ساير 
شهرها پروژه های بزرگ را به مرحله اجرا درآورده 
است، افزود: پروژه پارک ۲۵۰ هکتاری اكباتان و 
پارک ۱۰۰ هکت��اری واليت از طرح های مهم در 

اين راستا به شمار می رود.
مدير ش��هرداری منطقه ۲ هم��دان نيز ضمن 
خيرمق��دم ب��ه مرد منطق��ه و مس��ئوالن، افزود: 
پروژه های عمرانی س��طح منطقه ۲ در يک سال 
گذش��ته با تأمين نظر از اعضای ش��ورای شهر و 
معتمدان مح��الت با اولويت بن��دی الزم به اجرا 

درآمده است.
حام��د جليلون��د در ادام��ه اف��زود: تمام��ی 
پروژه های عمرانی س��طح منطقه ۲ با چشم انداز 
توس��عه مت��وازن و ايج��اد عدال��ت در محالت 
مختلف اجرا ش��ده است كه در اين راستا از تيم 
عمران��ی و فنی موفق منطقه كم��ال قدردانی و 

تش��کر را دارد.
وی باغ گل ها را يکی از بی نظيرترين پارک های 
سطح اس��تان و كشور دانست كه با هدف توسعه 
فض��ای س��بز و ايجاد جاذبه های گردش��گری در 

سطح شهر ايجاد شده است.
جليلوند افزود: بيشترين درخواست ها از سمت 
مردم مربوط به پروژه آسفالت معابر اصلی و فرعی 
بوده اس��ت كه در اين حوزه شهرداری منطقه ۲ 
با توزيع ۵۰ هزار تن آسفالت در سطح محالت و 

معابر اين نياز را برطرف كرد.
وی با اش��اره به اينکه بحث استانداردس��ازی 
پي��اده رو يکی ديگ��ر از پروژه ه��ای منطقه بوده 
است، افزود: با برنامه ريزی انجام شده اين موضوع 
را با همت كاركنان ش��هردار منطقه ۲ و حمايت 
اعضای ش��ورای شهر و ش��هردار محترم به شکل 

مناسب انجام داده ايم .
مدير شهرداری منطقه ۲ در ادامه افزود: پروژه 
هدايت آب های سطحی در سطح منطقه در بلوار 
مطه��ری و 9 دی از طرح های مهم و تأثيرگذار و 

بی نظير در استان و كشور به شمار می رود.
جليلوند خاطرنشان كرد: پروژه هدايت آب های 
سطحی با همکاری مناسب، ادارات خدمات رسان 

به خوبی اجرا شده است.
وی در قس��مت ديگ��ری از س��خنان خود به 
كلنگ زن��ی ۲ پ��روژه ديگر در س��طح منطقه ۲ 
اش��اره كرد و افزود: كلنگ پروژه ۲۵۰ هکتاری 
اكباتان با تأكيدات اس��تاندار، شهردار و اعضای 
ش��ورای ش��هر روز گذش��ته به زمين خورد تا با 
اين پروژه ش��اهد افزايش س��رانه فضای سبز در 

همدان باشيم.
جليلون��د در ادامه افزود: اين پ��روژه به لحاظ 
جزئي��ات يکی از بی نظيرترين پروژه های كش��ور 
اس��ت كه ب��ا طراح��ی انجام ش��ده ب��ا كمترين 

دستکاری، كاربری بسيار بااليی خواهد داشت.
مدير شهرداری منطقه ۲ كلنگ زنی ساختمان 
اداری ش��هرداری منطق��ه ۲ را يک��ی ديگ��ر از 
پروژه های مهم خواند كه در قالب مراس��می اجرا 

شد.
مدير شهرداری منطقه ۲  در پايان اظهار كرد: 
اين ساختمان با هدف ايجاد فضايی مناسب برای 
ارائ��ه خدمات ب��ه مراجعه كنن��دگان و همچنين 

ساماندهی درست امور انجام شده است.

كروناي مبارك بمان
و ماموريت خودت را تمام كن

محسنرنانی
ظهور حضرت كرونا، انقالب س��فيدی در زندگی و زمانه ما به راه انداخته اس��ت. ظهور اين خواجه تاجدار، در اين س��ال پايانی قرن ۱۴ شمس��ی برای ما 

تحوالتی را رقم خواهد زد كه احتماال از همه تحوالت بعد از انقالب ماندگارتر خواهد بود. 
كرونای مبارک، اصاًل نگران نباش، بمان و مأموريت خودت را تمام كن.تحوالتی كه تو در بينش،اعتقادات،ساختارهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی بشريت 

ايجاد می كنی بيش از تحوالتی است كه جنگ های جهانی ايجاد كرده است.
تو نشان دادی كه شهر مقدس و نامقدس نداريم و تنها جان ها و روح ها می توانند مقدس باشند. تو سؤاالت بزرگی در برابر دستگاه فقاهت و نهادهای دينی 

. روشنفکران مسلمان قرار دادی و جامعه مسلمانان را وارد شرايط بی نظيری برای تجربه دينداری های شخصِی فارغ از مناسک جمعی كردی.
تو ما را متوجه كردی كه س��ازمان مديريت بحران كش��ور، به جای نوشتن تفاهم نامه با حوزه علميه برای كاهش باليای طبيعی از طريق دعا، بهتر است بر 

تأمين تجهيزات ايمنی برای شهرها تمركز كند.به ما نشان دادی كه روح انسانی در هر شرايطی قدرت معجزه دارد. 
تو به ما فرصت دادی تا صحنه های بی نظير مهربانی پزش��کان و پرس��تارانی را كه از جان مايه می گذارند ببينيم كرونای عزيز، تو آنچنان قدرتمندی كه 
باعث شدی صدها زندانی سياسی كه سال ها نهادهای حقوق بشری پيگير آزادی آنها بودند،  آزاد شوند و اين موضوع روشن شود كه اگر همه زندانيان سياسی 

هم آزاد شوند، همچنان آرامش برقرار است و هيچ چيزی آسيب نمی بيند.
كرونا، تو كمک كردی تا ما دريابيم كه می ش��ود نظام آموزِش تازه ای با انواع ش��کل  های آموزش خانگی، مجازی راه بيندازيم تا در كنار آموزش و بدون 

فشار و نگرانی، روح و روان كودكان و جوانان ما نيز رشد كند و شکفته شود.
در روزهايی كه تو آمدی، جوانان مشمول ما كه هم بيشترشان تحصيل كرده هستند و هم در دوره پرنشاط و پراميدی از زندگی خود به سر می برند، برای 

چند ماهی از اعزام به سربازی معاف شدند. 
تو به ياد ما آوردی كه در عصر پهبادها و ماهواره ها و حمله های بيولوژيک و الکترونيک، نيازی نيست كه آنها را برای حفاظت از سيم خاردارها و بيابان های 

خالی به سربازی ببريم؛ می توان انرژی و تخصص آنان را در مسير سالمت و آرامش و سازندگی و رهايی علمی و اقتصادی كشور به كار گرفت.
كرونا تو به ما نش��ان دادی كه می توان عزيزانی را كه دار فانی را وداع می گويند، در آرامش و س��کوت به خاک س��پرد و از دور برای ش��ان طلب 
مغفرت كرد و آيات رحمتی نثار روح ش��ان كرد؛ و هزينه هايی كه صرف مراس��م های متعدد می كرديم را برای ش��ادی روح آنان صرف گره گش��ايی از 

مش��کالت جامعه كنيم. 
بخش بزرگی از جمعيت جوان ما در س��ن ازدواج اس��ت. كرونا، اين روزها كه تو پيش ما هس��تی، ما داريم ياد می گيريم كه می شود با هزينه ای اندک، در 

آرامش و سادگی، و بی هياهو و بدون رقابت، ازدواج كرد.
نش��ان دادی كه تا چه اندازه ش��بکه های مجازی می توانند ظرفيت همکاری جمعی را باال ببرند؛  فرصت هايی برای مش��اغل خانگی و جديد ايجاد كنند؛ 
ش��ادی ها را تکثي��ر كنن��د؛ كتاب ها را از طبقه  كتابخانه های دنيا به درون خانه ها ببرند؛ خانه ها را به س��ينما تبديل كنن��د؛ موزه های بزرگ دنيا را به اتاق ما 

بياورند و آگاهی عمومی را به سرعت باال ببرند.
نش��ان دادی كه چقدر اعتماد آفرين اس��ت كه مقامات هر روز عملکرد خود را به مردم گزارش بدهند و با مردم رودررو س��خن بگويند و نسبت به عملکرد 

خود پاسخگو باشند. 
و نشان دادی كه تا چه حد اقتدار نظام تدبير كشور باال می رود وقتی همه مقامات يک دل و يک زبان در مواجهه با شرايط بحرانی، به ياری هم بشتابند؛تو 
س��اختار سياس��ی ما را در برابر انتخاب های مباركی قرار خواهی داد كه در اين چهل سال نه جنگ تحميلی، نه تالش های صدها نويسنده و منتقد و استاد و 

هنرمند و روشنفکر، و نه انتخابات ها و اعتراضاتی نظير ۸۸ و 9۶ و 9۸ نتوانستند به انجام برسانند.كرونا دوستت دارم لطفاً بيشتر پيش ما بمان.
كرونا تو كمک كردی تا پرس��تاران ما، بدون نگرانی از مؤاخذه، در بيمارس��تان ها برقصند، تا ما دريابيم كه موس��يقی بخشی از انرژی سرشار دوران مدرن 

را آزاد می كند .
تو با آمدنت باعث ش��دی تمركز حکومت ها از صرف هزينه های كالن تس��ليحاتی، توس��عه اتمی و رقابت های نظامی، به صلح، سالمتی و آرامش معطوف 
ش��ود.تو متوجه مان كردی كه قدرت واقعی در جهان امروز، توانايی ما در كاربرد دانش و فناوری اس��ت نه مهارت مان در ايجاد هيجان های سياسی يا توسعه 

تسليحات نظامی؛ 
تو به ما ياد دادی كه هم ماسک بزنيم هم عينک خوش بينی، و عالوه بر شستن دست ها، چشمان مان را نيز بشوييم و دنيا را با نگاه تازه ای ببينيم.


