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4 طرح بهداشتى به ارزش 30 ميليارد 
تومان در همدان بهره بردارى شد.

همدان  پزشكى  علوم  دانشــگاه  رئيس 
روز پنجشــنبه در حاشــيه بهره بردارى 
از طرح هاى علوم پزشــكى همدان در 
جمع خبرنگاران بيان كرد: 8 آمبوالنس 
پيشــرفته كه هر يك 2 ميليــارد تومان 
ارزش دارند امروز در بين اورژانس هاى 
پيش بيمارستانى شهرستان هاى اين استان 

توزيع شد.
رشــيد حيدرى مقدم افزود: از سال 92
تاكنــون 72 دســتگاه آمبوالنس جديد 
به ناوگان خودرويــى اورژانس همدان 
اضافه شده اســت و اينك حدود صد 
دســتگاه آمبوالنس در اين استان فعال 

هستند.
به گزارش ايرنا وى افزود: عالوه بر اين 
اتوبوس آمبوالنس و اورژانس هوايى نيز 
در همدان فعال و اورژانس هوايى اقدام 
به انتقال بيماران از بيمارستان يا مناطق 
ســخت گذر در نزديك بــه 350 پرواز 

كرده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى 
همدان بيان كرد: دســتگاه اكو 3 بعدى 
مرى در بيمارستان فوق تخصصى قلب 
فرشچيان نيز امروز بهره بردارى شد كه 
از اين نوع دستگاه در 10 استان مجاور 

همدان وجود ندارد.
حيدرى مقدم با بيــان اينكه براى خريد 
اين داســتگاه 2 ميليــارد تومان هزينه 
شده است، گفت: اين دستگاه اختالت 
ساختارى دريچه اى و مادرزادى قلب را 

تشخيص مى دهد.
وى افــزود: يكــى از دغدغه هاى علوم 
پزشــكى همــدان خريد اين دســتگاه 

بود تــا بيمــاران نيازمند بــه كارهاى 
تشخيصى، تخصصى و فوق تخصصى 

به بيمارستان هاى تهران ارجاع نشوند.
رئيــس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن 
ســيناى همدان اظهار كرد: يكى ديگر 
از دغدغه هاى اجتماعى علوم پزشــكى 
اين استان راه اندازى كلينيك تخصصى 
اختالالت جنسى با هدف تحكيم بنيان 

خانواده و پيشگيرى از طالق بود.
نخستين كلينيك سالمت جنسى خانواده 
كشور در بيمارســتان امام خمينى(ره) 
شــهر همدان روز پنجشــنبه با حضور 

مسئوالن استانى راه اندازى شد.
مسئول كلينيك سالمت جنسى خانواده 
همــدان نيز در جريان اين بازديد اظهار 
كرد: اين دستگاه آخرين تكنولوژى روز 
جهان است كه براى درمان اختالل هاى 
زوجين مورد استفاده قرار مى گيرد و اين 
دستگاه مورد تأييد اتحاديه اروپا بوده و 
در درمان اختالل هاى بانوان بسيار مؤثر 

است.
ــا  ــه ب ــان اينك ــا بي ــى ب ــد حقيق محم
وجــود هزينــه بــاال بــا همــكارى 
علــوم پزشــكى همــدان ايــن دســتگاه 
خريــدارى شــد، افــزود: ايــن دســتگاه 
در بخــش دولتــى بــراى ارائــه خدمات 
قــرار  اســتفاده  مــورد  مــردم  بــه 
مى گيــرد و تعرفــه آن نيــز دولتــى 

ــت. اس
فوق تخصص سايكوسكسولوژى درمان 
اختالالت جنســى و زوج درمانى ادامه 
داد: اين دستگاه نوروفيدبك و بيوفيدبك 
(بازخورد عصبى-زيستى) است كه در 
زمينه درمان اختالل هاى بانوان و آقايان 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

حقيقى بيــان كرد: در اين كلينيك اتاقى 
مجزا پيش بينى شده كه اين اتاق فضاى 
آرامى را براى مراجعه كننده ايجاد كرده 
تا بيمار با احســاس اينكه در خانه خود 
قــرار دارد، بتواند مشــكالت خود را 

به راحتى به درمانگر بگويد.
وى ادامه داد: هدف از تأسيس كلينيك 
سالمت جنسى خانواده پرداختن به اين 
موضوع در محيــط تخصصى و علمى 
اســت تا بتوان بهترين خدمــات را به 
جامعه ارائه كــرد و در اين كلينيك هر 
آنچه يك زوج از نظر جســمى و ذهنى 

نياز داشته باشد فراهم شده است.
مسئول كلينيك سالمت جنسى خانواده 
همدان گفــت: 4 ميليــارد تومان براى 
خريد دستگاه هاى مورد نياز هزينه شده 
و در بخش دولتى اين كلينيك در كشور 

نمونه اى ندارد.
بيمارستان قلب فرشــچيان همدان نيز 
براى نخســتين بار در غرب كشــور به 
دســتگاه «اكوكارديوگرافى» مجهز و با 

حضور مسئوالن بهره بردارى شد.
متخصــص قلب و عروق بيمارســتان 
فرشــچيان همدان هفته گذشته در آئين 
راه انــدازى از اين دســتگاه اظهار كرد: 
دستگاه اكو كارديوگرافى (اكوى قلب) 
از ســال 2012 به بعد نياز به قابليت ها 
بيشترى داشت تا بيمارى هاى ساختارى 
قلب به ويژه بيمارى هــاى دريچه اى و 
بيمارهاى مادرزادى را به خوبى بررسى 

كند.
نكيسا خوانســارى افزود: به روز شدن 
دستگاه اكوكارديوگرافى كمك بزرگى به 
بررسى و تشخيص دقيق و ارائه برنامه 
درمانــى و جراحى براى بيمــار دارد؛ 

بنابراين خريد دســتگاه كارديوگرافى 3
بعدى در دستور كار قرار گرفت.

وى افــزود: با توجه به شــرايط فعلى، 
نيــاز بيمارســتان فرشــچيان به خريد 
اين دستگاه احســاس مى شد؛ بنابراين 
ضرورت مجهز شدن بيمارستان به اين 
دستگاه به مسئوالن علوم پزشكى منتقل 
و با همكارى آنها اين دستگاه خريدارى 

شد.
متخصــص قلب و عروق بيمارســتان 
بيمارستان  اين  گفت:  همدان  فرشچيان 
مركز تك تخصصى قلــب و عروق و 
مركز ويفــرال و اجرايى قلب و عروق 
بوده كه بخشــى از بيماران غرب كشور 

براى مداوا به آن مراجعه مى كنند.
خوانســارى ادامه داد: اين بيمارســتان 
زمينه مناســبى براى مداواى بيماران از 
نظر تعداد بيمــاران دريچه اى و بيماران 
مادرزادى است كه با استفاده از دستگاه 
كارديوگرافى 3بعــدى مى توان دقيق تر 
ايــن بيمارى را بررســى و برنامه دقيق 

درمانى ارائه كرد.
وى گفت: همــدان در غرب كشــور 
جزو نخستين اســتان هايى است كه به 
دســتگاه اكوكارديوگرافى مجهز شــده 
كه كمك شــايانى به درمــان بيماران 
مى كند؛ همچنين مى توان با اســتفاده از 
اين دســتگاه وضعيت بيماران قلبى و 
عروقى به ويژه بيماران دريچه اى و قلبى 
مــادرزادى، علل افت قــدرت انقباض 

قلب را بررسى كرد.
متخصــص قلب و عروق بيمارســتان 
فرشچيان همدان ادامه داد: يك نرم افزار 
در اين دستگاه وجود دارد كه يافته هاى 

آن با دستگاه MRI قلبى برابرى كند.

بهره بردارى از 30 ميليارد تومان طرح بهداشتى در همدان

مسكن ارزان  قيمت 
تأمين شود

 رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور ادارى 
شــوراى شهر همدان گفت: روند تفكيك زمين در شهر 
همدان متأســفانه همراه با دست اندازهاى ادارى، بسيار 
طول مى كشــد و اداره راه  و شهرسازى برخالف اينكه 
ماده 101 اصالحى، تكليف تفكيك كننده اراضى شهرى 
را مشخص كرده است، از مالكان، سهم دولت را تقاضا 
مى كند كه در اين راســتا انتظار مى رود از قانون تمكين 

كنند.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر همدان، 

سيد مســعود عســگريان افزود: به اســتناد ماده 101 
اصالحى قانون شــهردارى ها، دادگســترى و اداره ثبت 
اسناد درخواســت هاى الزم را در حوزه تفكيك اراضى 
ثبت كرده و شهردارى و راه شهرسازى مباحث ادارى را 
انجام دهند و دريافت سهم بيش از حدنصاب تعيين شده 

در قانون، خالف مقررات است.
وى ادامه داد: يكــى از عوامل گرانى زمين در محدوده 
شــهر همدان اين بوده كه تفكيك مناسب زمين در شهر 
همدان انجام نشده اســت؛ درحالى كه بر جمعيت شهر 
افزوده مى شود و توليد مسكن محدود است و در واقع، 

عرضه و تقاضا متعادل نيست.
عسگريان وجود ده هزار واحد خالى را متعلق به بخش 
خصوصى برشمرد و گفت: دولت بايد واحدهاى ارزان 

قيمت تأمين كند؛ زيرا مســكن مهر ميزان مسكن ارزان 
قيمت را براى قشر آسيب پذير فراهم كرد، اما در 7 سال 
گذشــته توليد مســكن ارزان قيمت را شاهد نبوديم و 
اقشار آســيب پذير نياز ضرورى به مسكن ارزان قيمت 

دارد.
رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور ادارى شوراى 
شــهر همدان با تأكيد بر اينكه در شــهر همدان عمدتا 
سرمايه گذارى مردم در حوزه مسكن و زيرمجموعه هاى 
آن اســت؛ گفت: اين مهم يكى از علل اساسى افزايش 
قيمت مسكن است؛ از ســوى ديگر بايد سياست هاى 
عمومى وزارت راه وشهرســازى بر اين محور باشــد تا 
در اســتان و كشور بخش عمده مســكن را براى اقشار 

آسيب پذير توليد كند.

يادداشت روز
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دولت الكترونيك 
و مديران سنتى!

1- مشــهور اســت كه روزى مديرى 
كه از فراوانى مــدارك بايگانى كاغذى به 
ستوه آمده بود به كارمندان گفت بياييد اين 
وضعيت را سامان دهيم و مداركى كه ديگر 

نگهدارى آنها الزم نيست...

خطر را جدى بگيريد

عرض اندام 
دوباره كرونا در همدان

اقتصاد پساكرونا به كدام سو مى رود؟

گالويز شدن سال 99 
با تـورم و ركـود شديد

3

2

كميته اضطرار آلودگي هوا روى هوا

جلوي باد را بگيريم 
هواي همدان 

آلوده ترمي شود

ساكنان على آباد از مشكالت 
خود با كانال فاضالب مى گويند

رودِ 
خانه خراب كن!
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

دولت الكترونيك و مديران سنتى!
 1- مشــهور است كه روزى مديرى كه از فراوانى مدارك بايگانى 
كاغذى به ســتوه آمده بود به كارمندان گفــت بياييد اين وضعيت را 
سامان دهيم و مداركى كه ديگر نگهدارى آنها الزم نيست، جدا كرده 

و حجم مدارك را كم كنيم.
كارمندان نيز خوشــحال شده و از اين تصميم استقبال كردند اما وقتى 
براى كاهش مدارك بايگانى بسيج شدند، ديدند كه مدير هر مدركى كه 
مى خواهد امحا كند، دستور مى دهد از آن كپى تهيه و كپى به بايگانى 

ارسال و مدرك اصلى امحا شود!
در واقع با اين تصميم نه تنها حجم مدارك بايگانى كاهش نيافت بلكه 

هزينه كپى و بيهوده كارى كارمندان نيز به آن اضافه شد.
2- دولت ها در ايران بارها از توســعه دولت الكترونيك به عنوان يك 
ضرورت ســخن گفته اند و دستگاه هاى نظارتى نيز بارها از الزم بودن 
اين توســعه بنا به داليلى چون شفافيت و مبارزه با فساد سخن گفته  

و حمايت كرده اند.
اما در عمل اين توســعه فقط در آمارها رخ داده و اتفاقات اين توسعه 
بسيار كند پيش مى رود و از سرعت الكترونيك در اين توسعه خبرى 

نيست.
3- كرونا را مى توان عاملى مؤثر در توسعه دولت الكترونيك دانست؛ 
زيرا ســبب شــد مديران از بســيارى باورهاى خود فاصله گرفته و 
خدمات بســيارى را در قالب الكترونيكــى و ديجيتالى به مردم ارائه 

بدهند و در اقدامات الكترونيكى ركوردهاى خوبى ثبت كنند.
مديران در اين شرايط چاره جز استفاده و اعتماد به دولت الكترونيك 

براى تسهيل امور نداشتند وگرنه اين اتفاقات هم رخ نمى داد.
4- در ايــن ايام، زمانى كه دولت تصميم گرفت به يارانه بگيران مردم 
وام يــك ميليون تومانى بدهد، در فرايندى ســاده تقاضاها با پيامك 
جمــع آورى، مراجعه بــه بانك و گرفتارى ضامــن و ... حذف و در 

كمترين فرصت وام به حساب درخواست گنندگان واريز شد.
بسيارى از دســتگاه ها صدور مجوزها و خدمات خود را الكترونيكى 
كــرده و ضرورت حضور حتمى داوطلب را حــذف كردند و نتيجه 
اين اقدامات افزايش رضايتمندى از خدمات دولتى و كاهش فســاد و 

افزايش شفافيت و سالمت ادارى بود.
5- كرونا در ارتباطات مســئوالن با خود و مردم هم تأثير داشــت و 
مديران با حضور در جلســات ويدئوكنفرانســى از ابزارهاى جديد 
ارتباطى نيز بهره گرفته و از بســيارى رفت و آمدهاى غيرضرور براى 
جلســه خوددارى شد و با مردم و رسانه ها نيز ارتباطات با استفاده از 
فضاهاى مجازى، تلفن و استفاده از فناورى هاى نو شكل گرفت و پس 
از مدت ها مراكز ارتباطى ايجادشده در دستگاه ها براى ارتباط مردم با 
مسئوالن با امكان ثبت مشكل و پيگيرى همچون سامانه ارتباط مردم 

و دولت فعال شدند.
6- اكنون كه دولت با درنظر گرفتن آسيب هاى كرونا به اقتصاد، شرايط 
را براى فعاليت هاى اقتصادى با ضوابطى ايجاد كرده، مديران باز دولت 
الكترونيك را كم كم به ويترين فرستاده و به روش هاى سنتى براى ارائه 

خدمت و فعاليت روى آورده اند.
بــراى نمونه بانكى ها كه تــا ديروز بدون دريافت مدارك به بيشــتر 
يارانه بگيران وام و تســهيالت دادند، امروز براى ارائه تســهيالت باز 
ليستى به دست مشترى مى دهند كه عالوه بر مدارك الزم بايد كپى هاى 
بسيارى از اسناد خود ،دوستان، اقوام و آشنايان تهيه و براى نگهدارى 

در بايگانى بانك براى دريافت تسهيالت به بانك ارائه دهد!
انگار دولت الكترونيك و نگرفتن مــدارك اضافى و كاغذى از مردم 
تنهــا براى دوران ابتدايى همه گيرى كرونا بود و اكنون مديران بايد به 
سيستم هر كه كاغذ و پرونده بايگانى بيشتر، مديرتر! برگردند و در اين 
راه مسابقه هم گذاشته و در مواردى مدارك و كپى هاى درخواستى را 

بيشتر از گذشته كرونا هم مطالبه كنند.
7- دولت الكترونيك براى افزايش رضايتمندى، كاســتن از هزينه ها، 
پيشــگيرى از فســاد، ايجاد شــفافيت، ارائه خدمات بهتــر، افزايش 
بهره ورى و راندمان و منافع بسيار ديگر يك امر و اقدام ضرورى است.
در دوران ابتدايى كرونا توجه به دولت الكترونيك بسيار خوب انجام 
و اقدامات خوبى نيز مشــاهده شــد اما اكنون عادى انگارى شــرايط 
و بازگشــت به شرايط سنتى و پشــت كردن به دستاوردهاى دولت 
الكترونيك در بيشتر نهادها كه مى توانند در توسعه دولت الكترونيك 

پيشرو باشند همچون نمونه ذكرشده از بانك ها مشاهده مى شود.
در اين شرايط صيانت از دســتاوردها با مصوبه دولت و سازمان هاى 
مركزى براى تداوم ارائه خدمات با امكانات دولت الكترونيك و كاستن 
از مراجعات بيهــوده و حذف مكاتبات و دريافت مدارك غيرضرور، 
امكان پذير است و مجلس نيز مى تواند از اين روند با ابزارهاى قانونى 

و زمينه سازى حمايت كند.

افتتاح سد اسدآباد پس از سال ها انتظار
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان از افتتاح سد اسدآباد پس از 16 سال انتظار 
خبر داد و گفت: تصفيه خانه مالير هم درصورت تأمين اعتبار الزم، امسال به بهره بردارى 

مى رسد.
منصور ســتوده در گفت وگو با تســنيم اظهار كرد: چند طرح عمرانى براى آب رسانى به 
مناطق مختلف استان در دست اجرا قرار دارد كه پيش بينى مى شود عمليات اجرايى برخى 
از آن ها امسال پايان يابد. وى افزود: تصفيه خانه تويسركان، يكى از اين طرح هاست كه 65

درصد پيشرفت فيزيكى داشته و خط انتقال آب به اين شهر هم به طول 34 كيلومتر درحال 

اجرا است. مديرعامل شركت آب منطقه  اى استان همدان بيان كرد: ساخت خط انتقال آب 
به تويســركان از 2 ســال پيش با اختصاص 30 ميليارد تومان اعتبار آغاز شده و به زودى 
پايان مى يابد. ســتوده اعالم كرد: عمليات ساخت خط انتقال آب به مالير هم به طول 38

كيلومتر 95 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و تصفيه خانه اين شهر هم به 40 ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد كه درصورت تأمين، اين طرح امسال پايان مى يابد.

وى از افتتاح سد اسدآباد پس از 16 سال انتظار خبر داد و گفت: براى تكميل طرح ساخت 
اين سد 30 ميليارد تومان اعتبار نياز بود كه 27 ميليارد تومان آن اختصاص يافته و پيش بينى 

مى شود كه تابستان امسال به بهره بردارى رسد.
مديرعامل شــركت آب منطقه  اى استان همدان تصريح كرد: طرح ساخت سد نعمت آباد 

16 سال به درازا كشيده و با بهره بردارى از آن كمك بزرگى به كشاورزى منطقه مى شود.
ستوده مطرح كرد: تقويت صنعت گردشگرى با ايجاد زيرساخت هاى تفريحى در كنار سد 
مانند اقامتگاه هاى بوم گردى و قايق ســوارى و ماهيگيرى از ديگر مزيت هاى افتتاح سد 

نعمت آباد در اسدآباد به شمار مى رود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان اعالم كرد: افتتاح سد نعمت آباد به طور مستقيم 

براى 150 نفر و غيرمستقيم براى 400 نفر اشتغال زايى به همراه دارد.
ستوده، پيشرفت فيزيكى سد خرمرود تويسركان را 30 درصد عنوان كرد و گفت: اين طرح 
امســال پايان نمى يابد؛ زيرا ساخت آن به بخش خصوصى واگذار شده و طرح بر اساس 

آورده سرمايه گذار پيش مى رود.

خطر را جدى بگيريد

عرض اندام دوباره كرونا در همدان

روابط اجتماعى از ياد رفته 
در محالت بر باد رفته!

 انســان ها به تبع شــرايط زندگى موجودى اجتماعى هســتند؛ 
بنابراين خانواده تشكيل مى دهند، خانواده ها در فضاى بزرگى به نام 
شهر و  در كنار هم زندگى مى كنند و فاصله اى بين خانواده و شهر به 

وجود مى آيد كه بايد پر شود.
محالت حلقه مفقوده رابطه انسان و خانواده از يك طرف و شهر از 
طرف ديگر است، آدم ها در شهر زندگى مى كنند و در آن سردرگم اند 
اما با زندگى در محله وابستگى هاى اجتماعى، فرهنگى و خانوادگى 
پيــدا مى كنند و به نوعى عالقه و پيوند بيــن آن ها به وجود مى آيد و 
اين همان چيزى اســت كه در دنياى امروز به آن حس تعلق، ميزان 

وابستگى يا چسبندگى مى گويند.
يك عضو هيأت علمى دانشكده هنر و معمارى دانشگاه بوعلى سينا 
درباره محالت و جايگاه آن در زندگى انســان امــروز و ديروز به 
ايســنا مى گويد: ممكن است شخصى از همه محالت شهر خوشش 
نيايد و فقط با برخى محله ها ارتباط برقرار كند كه اين حس تعلق و 
وابستگى است؛ بنابراين محله ها پركننده شكاف بين خانواده يا خانه 
و شــهر هستند، گاهى اوقات محله ها بزرگ هستند و نمى توانند اين 
شــكاف را پر كنند كه فضاى كوچك ترى بــه نام زيرمحله يا واحد 

همسايگى جايگزين آن مى شود.
محمدرضــا عراقچيــان اضافــه مى كنــد: چنــد خانــواده كــه بــا هــم 
ــد  ــرم مى شــوند واحــد همســايگى تشــكيل مى دهن صميمــى و گ
ــه در  ــود ك ــده مى ش ــى دي ــاى قديم ــداق آن در كوچه ه ــه مص ك
ــته  ــدت رواج داش ــه ش ــى ب ــاى قديم ــا داالن ه ــت ها ي ــن بس ب
اســت، مصــداق آن شــهرهاى قديمــى مثــل همــدان، يــزد، كرمــان، 

شــيراز و تبريــز اســت.
وى درباره تقسيمات شــهرى از كوچك ترين مقياس تا بزرگ ترين 
آن توضيح مى دهد: واحد مســكونى كوچك ترين مقياسى است كه 
خانواده در آن زندگى مى كرده اســت؛ زيرا بسيارى از خانه ها چند 
واحد مســكونى در خود داشته اند؛ به عنوان مثال در يك خانه پدر با 
چند فرزند پســر كه ازدواج كرده بودنــد زندگى مى كردند، پس از 
واحد مسكونى، خانه، بن بست يا داالن، زيرمحله يا قسمتى از محله، 
محله، گذر يا تجميع چند محله يا به قول امروزى ها ناحيه شــهرى، 

منطقه شهرى و شهر است. 
عراقچيــان ادامــه مى دهــد: از آنجــا كــه شــهرها نيــاز بــه 
امنيــت دارنــد، در قديــم ديــوار كشــيدن بــه دور شــهر يكــى از 
روش هــاى ايجــاد امنيــت بــوده اســت امــا آيــا اگــر ديــوار فــرو 
ــن  ــته اي ــت؟ در گذش ــن مى رف ــهر از بي ــت ش ــت امني مى ريخ
ــت،  ــوده اس ــال ب ــف فع ــاى مختل ــى در اندازه ه ــتم دفاع سيس
ــم  ــوم و ه ــا هج ــه ب ــم مقابل ــواده، ه ــت خان ــراى حرم ــم ب ه

ــت. ــراى امني ب
وى بيان مى كند: داالن ها نخســتين ســد ايمنى خانواده بودند و در 
داشــتند، شب ها در داالن را مى بســتند و چندين خانواده زير داالن 
امنيت كامل داشــتند؛ يعنى عالوه بر در خانه خودشان، در داالن را 
هم مى بســتند كه البته اين در فقط براى آدم ها ايجاد امنيت نمى كرد 
بلكه حريم اجتماعى ايجاد مى شــد و انسان ها نسبت به هم متعصب 
و عالقه مند مى شــدند و حتى از همســايگان خــود دفاع اجتماعى 
مى كردند، به همين دليل همســايگان قديم نســبت به هم از فاميل 

نزديك تر بوده اند.

1- حاشيه ســازان به دنبال حذف موفق ترين چهره اقتصادى دولت 
از كابينه هســتند. گويا حاشيه ســازان شايعه اســتعفاى همتى از 
رياست بانك مركزى، به دنبال قطع شدن رانت هايى كه داشته اند با 
شيوه هاى علمى كه همتى به كار بسته است را راه انداخته اند كه از 
سوى دولت تكذيب شده است. گفتنى است مطابق نظرسنجى هاى 
انجام شده توسط نهادهاى معتبر، همتى هم اكنون يكى از بيشترين 

ميزان «اعتبار كارى» در ميان اعضاى كابينه را دارد.
2- تــردد موتور و دوچرخه در پياده راه بوعلى افزايش داشــته و 
موجب گاليه مردم شده است. گويا اين آزادى عمل موتورسواران 
در ايــن پياده راه از جاذبه آن كاســته اســت. گفتنى اســت طرح 
ساماندهى موتورسواران از ســوى پليس راهور به وزارت كشور 

براى بررسى و موافقت با اجرا پيشنهاد شده است.
3- پزشــكيان، داوطلبى خود در انتخابات رياســت جمهورى را 
رد نكرده اســت. گويا وى در واكنش به گمانه زنى ها گفته است، 
فعال خبرى نيســت. گفتنى است اين نماينده اصالح طلب مجلس 
ديدار براى هماهنگى انتخاباتى با رئيس دولت اصالحات را تأييد 

نكرده است.
4- حزب اعتماد ملى به رئيس قوه قضاييه نامه نوشته است. گويا 
اعتماد ملى در اين نامه خواهان مداخله رئيســى براى پايان دادن 
به محدوديت هاى 2 داوطلب انتخابات رياســت جمهورى ســال 

88 شده است. 
گفتنى است اين اقدام در شرايطى است كه تصميم براى اعمال اين 

محدوديت ها در قوه قضاييه اتخاذ نشده است. 
5- افزايش شهريه 15 تا 30 درصدى مدارس غيردولتى با تعجب 
والدين دانش آموزان اين مدارس همراه شــده است. گويا شرايط 
ركود اقتصادى و مشــخص نبودن نحوه فعاليت مدارس، دليل اين 

موضوع است. 
گفتنى اســت، آموزش و پرورش شــهريه مــدارس غيردولتى را 
درصورت تــداوم آموزش مجازى و تعطيلى مدارس مشــخص 

نكرده است.

 اين روزها دامنه ســرايت كرونا هر روز 
بيشــتر و گســترده تر مى شــود، به طورى كه 
به خوبى مى توان در آمار رسمى علوم پزشكى 
و ســتاد مقابله با كرونا در همــدان افزايش 

تعداد مبتاليان را ديد.
مراجعــه بيماران در شهرســتان هاى فامنين، 
كبودراهنــگ و نهاوند درحال انفجار اســت 
و كماكان مســتند بر گفته هاى رئيس روابط 
عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان اين 

شهرستان ها در وضعيت قرمز قرار دارند.
بنــا بر آمارى كه محمــد طاهرى اعالم كرده 
اســت، تا روز چهارشنبه بيش از هزار و 230 
نفر در همدان به دامان اين ويروس منحوس 

گرفتار شده   و 130 نفر نيز قربانى شده اند.
اكنون حدود 4 ماه اســت كه از شــيوع اين 
ويروس در اســتان گذشته، هرچند بالفاصله 
پس از گســترش آن با تشكيل ســتاد مقابله 
با كرونا تاحدود زيادى بيمارى مهار شــد و 
منحنى ابتال روند نزولــى به خود گرفت اما 
برخالف تصورى كه وجود داشت، تنها 403

مورد مبتال به بيمارى هاى زمينه اى بودند.
بنا بــر گفته هاى مدير روابــط عمومى علوم 
پزشــكى درحال حاضر روزانه بين 16 تا 18

مبتال در اســتان پذيرش مى شــوند كه آمار 
مبتاليــان را از ابتداى ظهور كرونا تا امروز به 

يك هزار و 223 مورد رسانيده اند.
ــر  ــرد: 626 نف ــح ك ــه تصري ــرى در ادام طاه
از مبتاليــان ويــروس كرونــا خانــم و 597

نفــر آقــا بوده انــد كــه از ايــن جمعيــت، 
از  نفــر  و 864  روســتا  ســاكن  نفــر   359
ــه  ــد و نكت ــين بوده ان ــت شهرنش ــن جمعي بي
درخــور توجــه در ايــن رابطــه ايــن اســت كــه 
ــه مى شــد  برخــالف تصــور پيشــين كــه گفت
ــا داراى بيمارى هــاى  مبتاليــان ويــروس كرون
ــه  زمينــه اى هســتند تنهــا 403 مــورد مبتــال ب
ــر  ــد و 820 نف ــه اى بوده ان ــاى زمين بيمارى ه
از مبتاليــان بــدون ســابقه بيمــارى بــه ابتــالى 

ــده اند. ــار ش ــروس دچ ــن وي اي
وى با بيان اينكه ويروس كرونا در اين مدت 
دچار تغيير رويكرد و ويژگى شــده اســت، 
تبييــن كرد: متأســفانه اين ويــروس جهش 
يافته حتى در عالئم نيز دچار تغييراتى شــده 
و از عالئم تنفســى به گوارشى تغيير رويكرد 
داده اســت و اگرچه گمانه زنى هاى متعددى 
پيرامون آن مطرح مى شود اما هيچ يك از نظر 

علمى به اثبات نرسيده است.
نكــردن  رعايــت  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
فاصله گذارى اجتماعى به ويژه در كشورهايى 
كه پيك كرونا را تجربــه مى كنند، مهم ترين 
محور شيوع اين ويروس عنوان شده و به نظر 
مى رســد«بى تفاوتى مردم» علت اصلى شيوع 
ويروس در اين كشــورها به ويژه كشــور ما 

شده است.
اين عضو هيأت علمى گروه ميكروب شناسى 
دانشــگاه همچنين بيان كــرد: اين ويروس 

پوشــش دار با استفاده از مواد شوينده و الكل 
از بين مى رود امــا مهم تر از اين در مديريت 
مقابلــه با ويــروس كرونا، رعايــت فاصله 
اجتماعــى در محيط هاى پرتــردد و اجتناب 
از حضور در مكان هاى غيرضرور يا تشــكيل 

تجمعات است.
در اين شرايط كارشناســان براين باورند كه 
ايمني بيشتر نقاط كشور در برابر كرونا، هنوز 
زير 20  درصد اســت، احتمــال وقوع موج 
بعدي كرونا در بســياري از شهرهاي كشور 

دور از ذهن نيست.
 ايــن موضوع را رضا ملك زاده، عضو كميته 
اجرايــي پژوهش بزرگ بين المللي ســازمان 
بهداشــت جهاني نيز تأييد مي كند و به ايرنا 
توضيح مي دهد:  جز 3 شهر كشورمان كه بيش 
از 60  درصد مردم آنها ايمني كسب كرده اند، 
در ســاير مناطق، ايمني زير 20  درصد و در 
مناطق روستايي كه 30  درصد جمعيت كشور 

را تشــكيل مي دهند، ايمنــي زير 10  درصد 
اســت. وي همچنين معتقد است كه بيش از 
8  هزار تخت ICU در بيمارستان هاي تحت 
پوشش وزارت بهداشــت، بخش عمومي و 
بدحال  بيمــاران  پذيراي  خصوصــي  بخش 
مبتــال به كرونا بوده اند. 17 هزار و 500 خانه 
بهداشت در روســتاها، 2 هزار و 800 پايگاه 
ســالمت در شــهرها و 5 هزار و 700 مركز 
جامع سالمت در شهرها و روستاها همچنان 
به ارائه خدمات در زمينه شناســايي يا درمان 

مبتاليان مشغول هستند. 
وي از احتمال وقوع موج دوم و حتي ســوم 
كرونا در ايران ابراز نگراني مي كند، مي گويد: 
موج هاي بعدي همه گيري كوويد 19 مي تواند 
سخت  تر باشد و ممكن اســت افزايش ابتال 
در گروه هاي ســني يا جمعيتي خاص يا در 
مناطق به خصوصي در هر كشور يا مانند موج 

نخست همه گيري باشد.

 ساماندهى توزيع آگهى هاى دولتى در بين 
نشــريات يكى از مهم تريــن اولويت ها براى 
رســانه ها اســت. اين مهم موجب شــد خانه 
مطبوعات اســتان همدان براى تقويت كمى و 
كيفى ارتباط آگهى دهندگان و طرح مشكالت 
اشتراك و ســاماندهى خبرنگاران نشستى را با 
مديران مســئول و سرپرستان رسانه با حضور 

مديركل ارشاد اسالمى همدان تشكيل دهد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
در اين نشســت بر لزوم رعايت دستورالعمل 
اجرايى و نرخ نامه آگهى هاى دولتى در نشريات 

تأكيد كرد و گفت: با متخلفان برخورد شود. 
نشست مديران مســئول، سرپرستان نشريات 
محلى، روزنامه هاى سراســرى، خبرگزارى ها 
و پايگاه هاى خبرى در مجتمع شــهيدآوينى با 
حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همــدان، مديرعامل خانه مطبوعات اســتان و 
اعضاى هيأت مديره خانه مطبوعات با دستور 
جلسه «بررسى وضعيت اشتراك ها و آگهى هاى 
دولتى» و «ســاماندهى خبرنگاران و اصحاب 

رسانه» برگزار شد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با بيان 
اينكه تمام مطالبات رسانه ها در سال 98 توسط 
اداره ارشاد پرداخت شــده است، گفت: سال 
گذشــته مبلغ صد ميليون تومان بابت اشتراك 

نشريات هزينه كرديم. 
وى با اشاره به اينكه براى سال 99 بايد قرارداد 
اشــتراك منعقد شــود، از مديران مســئول و 
سرپرستان نشريات خواست هرچه زودتر اين 

برنامه را در دستور كار خود قرار دهند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
در ادامه بر لزوم رعايت دستورالعمل اجرايى و 
نرخ نامه آگهى هاى دولتى در نشريات تأكيد كرد 
و افزود: از تمام مديران و سرپرستان نشريات 
درخواست مى شــود در اين زمينه طبق قانون 

رفتار كنند. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
با بيان اينكه تمام آگهى هاى دولتى بايد از طريق 
اداره ارشــاد براى انتشار به نشريات داده شود، 
گفت: ليســت تمام آگهى ها و رسانه هايى كه 
آنهــا را چاپ كرده در اختيار مديران مســئول 
و سرپرستان نشريات قرار مى دهيم زيرا معتقد 
به رعايت قانون و شفاف ســازى در اين زمينه 

هستيم. 
وى رعايت نكــردن دســتورالعمل اجرايى و 
نرخ نامه آگهى هاى دولتى را تخلف عنوان كرد 
و خواستار برخورد با متخلفان شد و تأكيد كرد: 
خانه مطبوعات بايد اين موضوعات را بررسى 

كرده و در اين زمينه ورود كند. 
 خبرنگاران همدان 

ساماندهى مى شوند
مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بيان 
اينكه متأسفانه بخشى از مطبوعات و رسانه هاى 
ما خانوادگى شــده است بدون اينكه اين افراد 
واقعا خبرنگار باشند، گفت: خبرنگاران همدان 

ساماندهى مى شوند. 
مهرداد حمزه در اين نشست هم انديشى اظهار 
كرد: ساماندهى خبرنگاران يكى از دغدغه هاى 
اصلى خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشاد 
استان است كه براى دستيابى به نتيجه مطلوب 
نياز به همكارى مديران مســئول و سرپرستان 

رسانه ها داريم. 
وى گفت: اسامى افراد بايد به عنوان «خبرنگار» 
به خانه مطبوعات ارسال شــود كه به واقع در 
اين حرفــه فعاليت مى كنند در غير اين صورت 

به لحاظ شرعى و قانونى بايد پاسخگو باشيد. 
مديرعامل خانه مطبوعات استان همدان با تأكيد 
بر لزوم رعايت دستورالعمل اجرايى و نرخ نامه 
آگهى هــاى دولتى در نشــريات افزود: برخى 
مديران مسئول رسانه ها در اين زمينه همكارى 
الزم را ندارنــد كه از اين پــس ضمن توزيع 
عادالنه و قانونى آگهى هاى دولتى از سوى اداره 

ارشاد با متخلفان برخورد خواهد شد. 
وى بــا انتقاد از برخــى ادارات به دليل كاهش 
تعداد اشتراك روزنامه ها و نشريات اظهار كرد: 
در برخى شهرستان ها با مشكالت بيشترى در 
اين زمينه مواجهيم تــا حدى كه گويى برخى 
ادارات بــه مقوله اى به نام «اشــتراك روزنامه» 

اعتقادى ندارند. 
حمزه در ادامه با اشاره به واريز يارانه معيشتى 
500 هــزار تومانى به حســاب تعــدادى از 
خبرنگاران گفــت: به منظور كمك به اصحاب 
رسانه در روزهاى كرونايى نسبت به اختصاص 
اينترنت رايگان در روزهاى آينده اقدام خواهد 

شد كه سهميه هر رسانه اعالم مى شود. 
 از دست رفتن درآمد 

نتيجه بى قانونى درج آگهى ها
مديرمسئول روزنامه همدان پيام در اين نشست 
با اشــاره به تحليل آمار درآمــد و آگهى هاى 
روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه هاى استان در 
ســال 1398 عنوان كرد: به دليل رعايت نشدن 
درســت تعرفه هاى دريافت و اعطاى آگهى ها، 
60 درصــد از درآمــدى كه مى توانســت به 
رسانه هاى استان اختصاص يابد از دست رفته 

است. 
نصرت ا... طاقتى احسن گفت: نخستين دليل اين 
اتفاق را مى توان احترام نگذاشتن مطبوعات به 
قانون دريافت و انتشار آگهى ها در رسانه مرتبط 
دانست و در قدم بعدى نظارت ضعيف ارگان 
متولى در اين حوزه (اداره ارشاد اسالمى) اين 
مشكل را به چالشى تبديل كرد. از نگاه ديگر، 
رعايت نكردن مصوبات قانونى اعطاى آگهى به 
رسانه ها از سوى ارگان هاى دولتى يكى ديگر 

از داليل اين اتفاق بوده است. 
وى گفت: جاى سؤال دارد، درصورتى كه قانون 
به صراحت عنوان كرده اســت آگهى مناقصه و 
مزايده بايد در رســانه ها منتشر شود و هرگونه 
اطالع رسانى در اين زمينه باطل است، چرا بايد 

در ســطح شهر يا ادارات شاهد نصب بنرهايى 
با محتواى چنين آگهى هايى به جاى چاپ در 

رسانه باشيم؟! 
مديرمســئول روزنامــه همدان پيــام در زمينه 
راهكارهايــى پيشــنهادى بــراى حل و فصل 
اين چالش عنوان كرد: به نظر مى رســد در قدم 
نخســت اداره ارشاد اســالمى بايد به صورت 
جــدى با اتكاى به قانون در اين موضوع ورود 
پيــدا كند و در جايگاه ديگر رســانه ها بايد به 
حقوق يگديگر احترام گذاشــته و در دريافت 
آگهى ها بر اســاس چارچوب تعريف شــده و 
قانونى رفتار كنند تا شــاهد پيش آمدن چنين 
مشكالتى و از دســت رفتن درآمدى كه حق 

رسانه است، نباشيم. 
 لزوم تشكيل كميته انضباطى 

در خانه مطبوعات
مدير روابــط عمومى اســتاندارى همدان كه 
بازرس خانه مطبوعات اســتان نيز هست، بر 
لزوم تشكيل كميته انضباطى در خانه مطبوعات 
تأكيــد كرد و گفت: بايد همــه موضوعات از 
چاپ آگهى گرفته تا مســائل ديگر در بســتر 

قانونى انجام گيرد. 
اســدا... ربانى مهر با بيان اينكه رسانه ها اسامى 
اداراتــى را كه در دريافت اشــتراك همكارى 
نمى كننــد در اختيار ما بگذارنــد، افزود: البته 
متأسفانه برخى نشريات نيز طبق اصول و قاعده 
چاپ نمى شــوند و يا تيــراژ بااليى ندارند كه 
همين موضوع روابط  عمومى ها را در دريافت 

اشتراك با اما و اگر مواجه مى كند. 
در اين جلســه اعضاى حاضر رأى به رعايت 
كامل و بدون اغماض دســتورالعمل اجرايى و 
نرخ نامه آگهى هاى دولتى در نشريات دادند و 
مديران مســئول و سرپرستان نشريات كاهش 
اشتراك نشريات توسط ادارات مختلف را يكى 
از دغدغه هاى خود عنوان كردند و خواســتار 

رفع اين مشكل شدند.

در نشست هم انديشى خانه مطبوعات با مديران  رسانه ها مطرح شد

نرخ نامه آگهى هاى دولتى در نشريات رعايت شود 
■ احسانى: با متخلفان برخورد مى كنيم

جامعه به توصيه هاى اخالقى امام صادق(ع) 
نياز جدى دارد

 جامعه كنونى نياز جدى بــه توصيه هاى اخالقى امام صادق(ع) در 
بخش هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و سياسى دارد.

نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شــهر همدان در حاشيه آئين 
عزادارى براى امام صــادق(ع) در حوزه علميه همدان در گفت وگو با 
ايرنا اظهار كرد: هرچند آموزه هاى بيان شــده توسط معصومين(ع) در 
زمينه هايى همچون فقه و كالم متفاوت اســت امــا اين توصيه ها فقط 

مختص دوران خودشان نيست.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى افزود: با توجه به جامع نگرى 
دين مبين اسالم و توجه به مسائل دنيوى و اخروى، توصيه هاى فراوانى 
از جملــه در بخش اخالقى دارد كــه در اين برهه جامعه نياز زيادى به 

توصيه هاى اخالقى امام صادق(ع) دارد.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه شهر همدان با بيان اينكه امام 
صادق(ع) بر اهميت مســاوات، حق مؤمن بر مؤمــن و انصاف تأكيد 
كردند، افزود: اين آموزه ها نياز جامعه كنونى است؛ زيرا امروز جامعه در 

بحث اخالق گاهى دچار برخى آسيب ها مى شود.
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خبر

دهمين تغيير نهاوند با معرفى مدير جديد شبكه 
بهداشت انجام شد

نهاوند در محاصره 2 استان پرخطر
 دهمين تغيير مديريتى نهاوند از ابتداى ســال تاكنون با قدردانى از 
خدمات 4 ســاله مؤمنعلى دارابى، مدير سابق شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان نهاوند، سيامك دانشور متخصص جراحى عمومى بيمارستان 

عليمراديان به عنوان مدير جديد اين شبكه معرفى شد.
درحال حاضر موقعيت شهرستان نهاوند به دليل قرار گرفتن بين 2 استان 
پرخطر لرســتان و كرمانشــاه و البته بى خيالى مردم نسبت به رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى حساس تر شــده است و وضعيت آن همچنان 

قرمز است.
البته اين را هم نمى شــود ناديده گرفت كه مردم نقش عمده و اساسى 
را در مقابله با شــيوع ايــن ويروس دارند كه در يكــى 2 ماه اخير با 
بى توجهى به فاصله گذارى اجتماعى و موارد بهداشــتى، سبب تشديد 

شيوع ويروس كرونا در شهرستان شده اند.
هفته پيش 2 خانواده در شهرستان با برگزارى جشن تولد و يك عروسى 
موقعيت شهرستان را با دعوت ميهمانان از مناطق پرخطر، قرمز كردند.

فرماندار نهاوند با تأكيد بر لزوم به كارگيرى ظرفيت ها براى شكســت 
كرونا، گفت: نهاونــد در محاصره كرونا قرار دارد. مراد ناصرى گفت: 
يك مرحله از بحران كرونــا را به صورت تيمى با هم تجربه كرديم و 
با تمام ســختى و دشوارى ها پشت سر گذاشتيم، اكنون به مرحله دوم 
كرونا ورود كرده ايم، در شــرايط موجود هر اندازه هم وقت بگذاريم 
باز هم جاى كار داريم. وى در ادامه گفت: سرپرســت جديد شــبكه 
بهداشت و درمان نهاوند فردى شايسته  است كه نويد از روزهاى خوب 
بهداشــت و درمان براى شهرستان مى دهد اما شرايط پركار و روزهاى 
سختى را پيش رو دارد. ناصرى با اشاره به وضعيت شهرستان از لحاظ 
شــيوع كرونا گفت: بايد در كوتاه ترين زمان، شهرستان را از وضعيت 
موجود خارج كنيم؛ شهرستان به لحاظ موقعيت جغرافيايى كه دارد در 
محاصره كرونا قرار گرفته، كه البته با برنامه ريزى قابل شكست خواهد 
بود. دارابى مدير ســابق شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند هم 
گفت: در طول 4 سال و 2 ماه عمر خدمتم در شبكه شهرستان 50 هزار 
مترمربع به زير ساخت هاى شــبكه افزوده شد، در جذب متخصصان 
پزشــكان و تجهيزات هم اقدامات خوبى انجام شــد و 90 درصد اين 

برنامه ها به بهره بردارى رسيد.

خريد يك دستگاه بيل بكهو براى پروژه هاى 
عمرانى شهردارى جورقان

 شــهردارى جورقان در راستاى تجهيز شــهردارى و به روز رسانى 
ماشــين آالت عمرانى، يك دســتگاه بيل بكهو با مســاعدت سازمان 

شهردارى ها و دهيارى هاى كشور خريدارى كرد.
شهردار جورقان با اعالم اين خبر افزود: خودروى مذكور با پيگيرى ها 
و مساعدت مديركل دفتر امور شهرى، شوراهاى استاندارى همدان و 
اعضاى شوراى اسالمى شــهر جورقان با هدف خودكفايى شهردارى 
در انجام عمليات ساختمانى، راهســازى و همچنين ارائه هرچه بهتر 

خدمات شهرى به همشهريان خريدارى شد.
مجيد قره باغى افزود: براى خريد اين خودرو مبلغ يك ميليارد و 680

ميليون ريال از درآمدهاى كوششى شهردارى و مابقى از محل اعتبارات 
ملى هزينه شده است.

شايان ذكر است شــهر جورقان به لحاظ موقعيت حساس جغرافيايى 
و قرارگيرى در اصلى ترين ورودى شــهر، دروازه شهر همدان به شمار 
مى آيد. پروژه هاى بسيارى كه در سطح اين شهر انجام مى گيرد نيازمند 
ماشين آالت عمرانى مختلفى است و درحال حاضر شهردارى جورقان 
در بحث ماشين آالت از جمله گريدر، غلتك، بابكت، آتش نشانى و ... 
داراى كمبودهايى است كه اميدواريم با حمايت و مساعدت مسئوالن 

نسبت به تخصيص ماشين آالت، اقدامات الزم انجام شود.

 با توجه به اينكه قبوض كاغذى حذف شــدند براى مشــتركين 
«پيامك مصرف» ارســال مى شود اما زمانى كه اقدام به پرداخت بدهى 
خود مى كنند، پيامكى مبنى بر اينكه بدهى شــما پرداخت شده است 
براى مشتركين ارسال نمى شــود. خواهشمنديم مانند مخابرات كه با 
پرداخــت قبض تلفن همراه، پيامك پرداخت بدهى براى مشــتركين 
ارسال مى شود براى ساير قبوض هم اين پيامك ارسال شود. تا مشكلى 

براى مردم پيش نيايد.
* باتشكر

 با اينكه شهرســتان فامنين در وضعيت قرمز ويروس كرونا به سر 
مى برد، برخى نانوايى ها بدون دســتكش هم پول دريافت مى كنند و 

هم نان تحويل مى دهند؛ از مسئوالن مربوطه تقاضاى پيگيرى داريم.
* م.ت از فامنين 

 مردم شهرستان تويسركان كرونا را شوخى گرفته اند. فضاى شهر 
به گونه اى اســت كه انگار نه انگار كرونا وجــود دارد، تمامى ادارات 
شلوغ اســت و درصد خيلى كمى از مردم ماســك استفاده مى كنند. 
شلوغى و رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى به بازگشت پيك كرونا 

منجر مى شود. از مسئوالن تقاضاى رسيدگى داريم.
* شهروندى از تويسركان

واحدهاى مسكونى غيرمقاوم بايد 
مقاوم سازى شوند

  كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: شــوراى مسكن و مقاوم سازى 
واحدهاى مسكونى شهرستان كبودراهنگ با حضور فرماندار، بخشداران 

و برخى مسؤالن برگزارشد.
فرماندار كبودراهنگ در اين جلسه با اشاره به بهبود كيفيت مقاوم سازى 
مسكن در روستاها گفت: در شهرستان كبودراهنگ براى جلوگيرى از 
تلفات جانى و مالى در مواقع حوادث احتمالى بايستى تدابير مؤثرى در 

حوزه مقاوم سازى ساختمان ها اتخاذ شود.
حجت ا... مهدوى افزود: درحال حاضر و با كمك و مصوبه هيأت دولت 
بهترين زمان براى مقاوم ســازى منازل است، تسهيالت كم بهره به مبلغ 
40 ميليون تومان براى شــهرى و مبلغ 40 ميليون تومان روستايى با 8
ميليون تومان بالعوض براى مقاوم سازى در اختيار مردم قرار مى گيرد. 
وى در ادامه افزود: بخشــداران و بنياد مسكن موظفند تدابيرى را براى 
اطالع رسانى به مردم براى دريافت تسهيالت جهت مقاوم سازى مسكن 

انجام دهند.
مهدوى خاطرنشــان كرد: در اين شهرستان از 26 هزار و 862 واحد 
مســكونى غيرمقاوم، 5 هزار و 335 واحد در شيرين ســو، 6 هزار و 
405 واحــد گل تپه، 15 هزار و 123 واحد در بخش مركزى بوده كه 
از اين تعداد 13 هزار و 152 واحد به ميزان 49 درصد مقاوم ســازى 

شده اند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ گفت: با كار شــبانه روزى و بى منت، 
تمام ظرفيت هاى ممكن دستگاه ها و نهادها درباره رونق بخش مسكن 
بايد به كارگيرى شــود و از اين پس جلسات شوراى مسكن شهرستان 
براى رصد امور و احصاى مشكالت و اتخاذ تدابير به منظور رفع موانع 

احتمالى به صورت تقويمى و منظم برگزار شود.

پيش بينى خريد تضمينى 160 هزار تن گندم 
در رزن و درگزين 

 رزن - فاطمه كوكبى جالل- خبرنگار همدان پيام : امسال 90 هزار 
هكتار از اراضى شهرستان هاى رزن و درگزين زير كشت گندم قرار دارد 
و 15 هزار هكتار كشت آبى و 75 هزار هكتار كشت ديم در 2 شهرستان 
رزن و درگزين برداشت مى شود. پيش بينى مى شود 160 هزار تن گندم 

در رزن و درگزين خريدارى شود.
رضا وثاقتى در گفت وگو با همدان پيام با اشــاره به اينكه براى تسهيل 
خريد تضمينى گندم از كشــاورزان 8 مركز خريد گندم توســط تعاون 
روســتايى درنظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد: اين مراكز از جمله 
اتحاديه شهرستان رزن، مركز مكانيزه كرفس، مركز مكانيزه چايان، مركز 
خريد بابانظر، مركز خريد خورونده، مركز خريد خنجرآباد، و مركز خريد 
قروه مسئوليت خريد گندم كشاورزان در شهرستان هاى رزن و درگزين 
را به عهده دارند. وى فزود: 80 هزار تن از مراكز خريد به صورت مسقف 
و 120 هزار تن به صورت غيرمسقف، استاندارد، بهداشتى و قابل كنترل 
است. وثاقتى با بيان اينكه قيمت تعيين شده براى خريد تضمينى گندم 
به طور ميانگين هر كيلو 25 هزار ريال است، گفت: قيمت گندم با توجه 
بــه بهبود كيفيت و ريزش كيفيت نرخ متغير خواهد بود كه براى تعيين 
كيفيت گندم هاى عرضه شده توسط كشاورزان مؤلفه هايى مانند رطوبت، 

آفت مفيد و غيرمفيد، سن زدگى درنظر گرفته شده است.
وثاقتى افزود: پيش بينى مى شود امســال 20 هزار تن جو از كشاورزان 
خريدارى شــود كه بــراى آن نرخ مصوب صــورت نگرفته و خريد 
به صــورت توافقى و متأثر از قيمت بازار خواهد بود؛ درحال حاضر هر 

كيلو جو هزار و 800 تومان خريد و فروش مى شود.
مدير تعاون روستايى شهرستان هاى رزن و درگزين در پاسخ به پرسش 
خبرنگار همدان پيام كه دالل ها به خريد گندم ورود كرده اند يا نه؟ گفت: 
وزارت اطالعات سپاه وارد مباحث نظارتى گندم شده است و به جد اين 

مهم را رصد مى كنند.

سير صعودى مبتاليان كرونا در مالير
 مالير- خبرنگار همدان پيام: با آغاز مراســمات عروســى و عــزا و رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى در اين مراسمات شاهد ســير صعودى كرونا در شهرستان مالير 

هستيم.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى مالير در جلسه كارگروه بهداشت و سالمت خانواده 
كه در محل فرماندارى برگزار شــد، گفت: روند شــيوع ويروس كرونا در شهرســتانى 
كــه وضعيــت آن زرد اعالم شــده، زنگ خطرى اســت كه درصورت رعايت نشــدن 
دستورالعمل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى، ممكن است حتى شهرستان را در 

وضعيت قرمز كرونايى قرار دهد.با توجه به اينكه آئين هاى عزا و مراســمات عروسى به 
روال گذشــته بازگشته و مردم هم بدون رعايت موارد بهداشتى در اين مراسمات شركت 

مى كنند، شاهد شيوع هرچه بيشتر اين بيمارى هستيم.
حســين فارسى با اشاره به آغاز فعاليت تاالرها و رستوران ها طبق دستور رئيس جمهور 
گفــت: فعاليت تاالرها با 50 درصد ظرفيت مربوط به شــهرهاى ســفيد اســت و هنوز 

دستورالعملى درباره شهرهايى با وضعيت زرد صادر نشده است.
وى به همكارى خوب مردم در اسفندماه و فروردين اشاره كرد و گفت: انتظار ما از مردم 
اين است كه همچون ماه هاى گذشته با ما همكارى كنند تا شاهد شكست هرچه سريعتر 
اين بيمارى باشيم. وى افزود: هم اكنون شهرستان مالير در وضعيت زرد كرونايى است و 

اگر دستورالعمل هاى بهداشتى توسط مردم رعايت نشود و تجمع ها و مراسمات عروسى 
و عزا ادامه يابد، ممكن است حتى به شرايط قرمز برسيم.

 سبقت بهداشت بر درمان و فرهنگ سازى در اين حوزه
نماينده مردم مالير نيز در اين جلسه گفت: تا زمانى كه در مقام فرهنگ سازى، بهداشت ما 

گوى سبقت را از درمان نگيرد، قطعا در اين حوزه با مشكالتى روبه رو هستيم.
احد آزاديخواه در اين رابطه افزود: ويروس كرونا خود نمونه بارزى از اين فرهنگ سازى 
است؛ زيرا ما در حوزه درمان مشكل نداشتيم و تمام مشكالت ما در حوزه بهداشت است.
وى در ادامه افزود: با توجه به اينكه شهرستان مالير 208 روستا با 20 خانوار به باال دارد 
بايد با تربيت سفيران سالمت و اعزام آنها به روستاها گام محكمى در اين حوزه برداريم.

160 مورد مثبت 
كرونا در شهرستان 
كبودراهنگ 
 كبودراهنــگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان 
پيام: از ابتداى اســفند تاكنــون 841 بيمار با عالئم 
تنفســى به مراكز بهداشــتى و درمانى شهرســتان 
كبودراهنــگ مراجعــه كرده اند كــه از اين تعداد 

آزمايش كروناى 160بيمار مثبت بوده است.
رئيــس شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان 
كبودراهنگ با بيان مطلب فوق در شوراى ادارى 
اين شهرســتان افزود: از تعداد 160 مورد مثبت، 
140 بيمــار ترخيص و 3 بيمــار تحت مراقبت 
هستند؛ متأسفانه 17 نفر نيز جان خود را از دست 
داده اند و از تعــداد مبتاليان 32 درصد مربوط به 
شهرها و 68 درصد مربوط به روستاها بوده اند كه 
26 درصد بيمارى زمينه اى داشتند، 74 درصد نيز 
هيچ گونه بيمارى زمينه اى نداشتند، تاكنون 5 نفر 
از زنــان باردار با اين بيمارى دســت و پنجه نرم 

كرده اند و باالترين درصد رنج نســبى مبتاليان به 
كرونا در شهرســتان كبودراهنگ 60 سال به باال 

بوده است.
علــى احمدى در ادامه تأكيد كــرد: از همه مردم 
شريف شهرستان كبودراهنگ درخواست داريم تا 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند و با اجراى 
فاصله اجتماعى و اســتفاده از ماسك مانع شيوع 
بيشــتر ويروس كرونا شــوند و با كادر درمانى 
همكارى داشته باشند تا با كمك يكديگر بتوانيم 

اين ويروس منحوس را شكست دهيم.
امام جمعــه كبودراهنگ نيز در شــوراى ادارى 
شهرســتان اظهار كرد: تالش شــبانه روزى كادر 
درمانى بــراى مبارزه با ويروس كرونا ســتودنى 
اســت؛ زيرا آنها بــا جــان و دل كار مى كنند تا 
كســانى كه به كرونــا مبتال شــده اند، بهبود پيدا 
كننــد و به آغوش خانواده هاى خــود بازگردند، 
طبق فرمايشــات مقام معظم رهبرى آنان مدافعان 
ســالمت هستند و اگر در اين راه جان خود را از 

دست بدهند جزو شهدا به شمار مى روند.
حجت االســالم تقى باقرى در ادامه از كمك هاى 
مؤمنانه مردم در شهرســتان كبودراهنگ قدردانى 
كرد و افزود: در اين مدت بيش از 20 ميليارد ريال 

مردم اين شهرستان براى جبران ويروس كرونا به 
نيازمندان كمك كرده اند.

وى همچنين تأكيد كرد: مسئوالن بايد با صداقت 
با مردم برخورد كنند و به مســائل و مشــكالت 
مردم توجه داشــته باشــند و در جهت رفع آنها 
تالش كنند؛ درنهايت مســئوالن بايد كارى بكنند 
كه ماندگار باشند و خدمات ارزنده اى را از خود 
بــراى مردم به يادگار بگذارنــد كه وقتى مردم از 
اين خدمات بهره اى مى برند دعاگوى آنها باشند.

نماينــده مردم بهــار و كبودراهنــگ در مجلس 
شوراى اســالمى نيز در اين نشست گفت: امروز 
در اين وضعيت اقتصادى و مشــكالتى كه وجود 
دارد وقتى كسى يك مســئوليتى را قبول مى كند 
وظيفه بسيار سنگينى بر عهده دارد و بايد طورى 

تالش كند كه به خوبى از عهده آن برآيد.
عيسى جعفرى افزود: مردم شهرستان كبودراهنگ 
مردمانى بسيار متدين، شهيدپرور و انقالبى هستند 
و خدمت بى منت و صادقانه و شــبانه روزى پاى 
كار بــودن افتخارى براى ماســت؛ بنابراين همه 
مسئوالن بايد دست به دست هم دهيم و با اتحاد، 
همدلى و همفكرى در جهت توسعه، پيشرفت و 

آبادانى قدم هاى مثبتى برداريم.

وى خاطرنشــان كــرد: شهرســتان كبودراهنگ 
ظرفيت بســيار بااليى در بخش كشاورزى دارد و 
جايگاه ويژه اى در اين حوزه در توليد محصوالت 
زراعى دارد؛ بنابراين همه ما بايد براى حفظ اين 
جايگاه و رشد و بالندگى بيشتر كشاورزى در اين 

شهرستان تالش بيشترى بكنيم.
جعفــرى از مســئوالن شهرســتان كبودراهنگ 
خواست تا با بررســى مسائل و مشكالتى كه در 
اين شهرستان وجود دارد و نياز است كه از طريق 
مسئوالن كشورى و وزرا پيگيرى شود، اعالم كنند 
در مالقات هايى كه داريم اين مسائل و مشكالت 

به طور ويژه پيگيرى كنيم.
 مديــران ضعيف قبــل از اينكه بركنار 

شوند خودشان از اين شهرستان بروند.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشست بيان كرد: 
با توجه به اينكه نماينده مردم بهار و كبودراهنگ 
در مجلس شوراى اسالمى عضو كميسيون برنامه 
و بودجه هستند بايد از اين ظرفيت استفاده كرد، 
زيرا اســتفاده از اين فرصت مى تواند بسيارى از 

مسائل و مشكالت شهرستان را مرتفع كند.
حجت ا... مهدوى افزود: كشــاورزى، گردشگرى 
و صنعت، 3 ضلع توســعه و پيشرفت شهرستان 

كبودراهنگ اســت؛ بنابراين همه ما بايد با تالش 
شبانه روزى به اين هدف دست يابيم.

وى تأكيد كرد: همه مديران بايد پاى كار باشــند 
و با تفكر بســيجى و انقالبــى در جهت اجراى 
سياســت هاى دولت و اجراى منويات مقام معظم 
رهبــرى تالش كننــد و با مديرانى كــه پاى كار 
نباشــند برخورد مى كنيم، همه مديــران تا پايان 
تيرماه فرصت دارند كه در شهرستان مستقر شوند 
و هيچ اســتثنايى هم وجود نــدارد و اگر مديرى 
نتواند سرپرســت جايگزين وى مى شــود قطعًا 
بايد از اين شهرســتان برود و مديران ضعيف نيز 
پيش از اينكه بركنار شــوند بايد خودشان از اين 
شهرســتان بروند و فرصت را در اختيار مديران 

توانمند بگذارند.
در پايان اين نشســت، دوســتى به عنوان شهردار 
گل تپه، رستمى به عنوان رئيس آموزش و پرورش، 
جمالى آزاد به عنوان مســئول بازرســى، مديريت 
عملكرد و امــور حقوقى فرمانــدارى، نوروزى 
به عنوان رئيس دادگسترى، ضابطى به عنوان رئيس 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و شيخى به عنوان رئيس 
آب و فاضــالب شهرســتان كبودراهنگ معرفى 

شدند.

سپيده راشدي »
  طبق جداول منتشر شــده توسط سازمان 
محيط زيست، شــاخص آلودگى هواي شهر 
همدان در دى ماه ســال گذشته روى عدد 500 
ايستاد. به دنبال انتشار اين آمار، همدان آلوده ترين 

شهر ايران معرفي شد.
اما پس از انتشار اين عدد براي شاخص آلودگي 
همدان، در ابتدا مســئوالن مربوطه در اســتان 
معتقد بودند كه آمار غيرواقعى است. در توجيه 
اين اظهارنظرها، نقص فنى دستگاه پايش كيفيت 
هوا و نصب آن در منطقه اى پرترافيك دليل باال 
نشان دادن عدد شاخص آلودگي هوا مطرح شد. 
در پى تداوم اين آلودگى، كميته اضطرار تشكيل 
شد كه از مهم ترين مصوبات اين جلسه، استفاده 
تمامى اتوبوس هاى درون شــهرى از سوخت 
يورو4، افزايش تعداد ايســتگاه پايش كيفيت 
هوا در سطح شهر و اختصاص بودجه به منظور 
مطالعه طــرح جامع آلودگى هواى همدان بود. 
با اجراى طرح جامع آلودگــي هواي همدان، 
سهم انتشار آالينده ها مشخص مي شد. هرچند 
كه طبق گفته هاي امين روســتايي، مدير پخش 
فراورده هاى نفتى منطقه همدان، هم اكنون صد 
درصد وســايل نقليه عمومى گازوئيل  سوز در 
استان از نفت گاز يورو4 اســتفاده مى كنند اما 
تأميــن بنزين يورو4 در ســال 99 در اولويت 
كارى قرار گرفته و اين بدان معناست كه هنوز 

به  اجرا درنيامده است. 
 اما با اســتناد به صحبت هاي معاون نظارت 
و پايش محيط زيســت همــدان نيز تاكنون 
مصوبه افزايــش تعداد ايســتگاه هاي پايش 
هوا واختصاص بودجه به منظور مطالعه طرح 
جامع آلودگى هواى همدان اجرا نشده است. 
آن طور كه عادل عربي به خبرنگار همدان پيام 
گفــت: «هم اكنون 5 ايســتگاه پايش هوا در 
شــهرهاى همدان، مالير، نهاوند، اسدآباد و 
كبودراهنگ وجــود دارد و ميزان آلودگى يا 
سالم بودن هواى شهرستان هاى رزن و فامنين 
با استناد به ايستگاه پايش هوا در كبودراهنگ 
و شهرســتان بهار با اســتناد به همدان مورد 

سنجش قرار مى گيرد». 
وي ادامه داد: «وجود حداقل 2 ايستگاه پايش هوا 
در كالنشهر همدان ضرورى است. زيرا سوابق 
نشان دهنده اين است كه تصميم گيرى هاى مهم 
در زمينه آلودگى هوا مانند تعطيل كردن مدارس 

و ادارات و اجراى طرح ترافيك كه در سالمت 
شهروندان نقش به سزايى دارد با افزايش تعداد 
ايستگاه هاى پايش هوا ميسر مى شود كه متولي 
آن شــهرداري است و اعتبار آن هم اختصاص 

يافته است.»
عربي تأكيد كرد كه «در آخرين جلســه كه با 
حضور نماينده شهردارى در استاندارى برگزار 
شد، مقرر شد تا پايان سال مالى 98 شهردارى 

به خريد دومين دستگاه پايش هوا اقدام كند».
اين درحالى اســت كه شــهردار همــدان در 
گفت وگو بــا خبرنــگار همدان پيــام گفت: 
«هيچ گونه اعتبارى به شهردارى از طرف استان 
براي افزايش ايستگاه هاي پايش هوا تخصيص 
نيافته است».آن طور كه عباس صوفى اعالم كرد: 
قرار بوده اعتبار خريد دســتگاه  در بودجه سال 
98 به شهردارى تخصيص بيابد كه انجام نشد 
اما درصورت تخصيص اعتبــار آن در بودجه 
ســال 99، در نخستين فرصت شــهردارى به 
خريــد و جانمايى دومين ايســتگاه پايش هوا 

اقدام مى كند».
  هواي همدان به مدد باد 

سالم مي شود
يك كارشناس محيط زيست هم درباره آلودگي 
هوا گفت: هواى همدان در مقايســه با ســاير 
استان ها آلوده نيست اما سالم و پاك هم نيست. 
اما با توجه به اينكه همدان شهرى صنعتى نيست 

بايد شاهد هواى پاك ترى باشيم.
افزود:  حاجيلو  عباس 
بادهاى  مــدد  به  البته 
زيادى كــه در همدان 
مــى وزد و بارش هاى 
چنــدان  مســتمر، 
شــاهد آلودگــى هوا 
نيســتيم اما پيش بينى 
درصورتى كه  مى شود 
باد مناســب نــوزد و 
باشند،  كم  بارندگى ها 
وضعيت هوا ناســالم 
مى شود. پس ضرورى 
جديدى  تدابير  است 
بــراى كاهش آلودگى 

انديشيده شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه 
درصــد قابل توجهى 

از وســايل نقليه ديزلى، فرسوده هستند، گفت: 
بايد زمان انجام معاينه فنى كوتاه تر شــود و يا 
سخت گيرى شــديدترى در اين مراكز اعمال 
شــود. هرچند كه افزايش كيفيت سوخت هم 

بى تأثير نيست.
حاجيلو افزايش تراكــم و جمعيت در رينگ 
مركزى شهر و به تبع آن ايجاد ترافيك بيشتر را 
يكي از داليل افزايش آلودگى هوا در مركز شهر 
عنوان كرد و گفت: با برنامه ريزى درست بايد 
زيرســاخت ها را طورى آماده كنند كه تراكم و 

جمعيت در اين منطقه كاهش بيابد.
وى افزود: حتى براى كنترل آلودگى هوا در اين 
منطقه بايد مطالعاتى انجام شود كه نتيجه آن به 
استفاده مردم از خدمات موجود در رينگ اول، 
از راه دور و از طريق اينترنت منجر شود تا تردد 

آنان به مركز شهر تا حد امكان كاهش بيابد.
على فكرى، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
همدان هم در اين بــاره گفت: با توجه افزايش 
تعداد خودروهاى تك سرنشين در سطح شهر 
كه عالوه بر آلودگى، ترافيك را نيز به دنبال دارد، 
آموزش هايي از طريق جانمايى بيلبوردها و ارائه 
آموزش هاى حضــورى و غيرحضورى انجام 
مي شود كه از شهروندان مى خواهيم سفرهاي 
شهري خود را با استفاده از وسايل نقليه  عمومي 
انجام دهند و درصورتي كه محل كارشــان به 
محل ســكونت نزديك اســت و همچنين در 
خريدهاي روزانه  خود، پياده روى را جايگزين 

خودرو شخصى كنند. 
تحقيقات ميدانــى خبرنگار همدان پيام حاكى 
از اين اســت كه در روز پنج شنبه هواى همدان 
روى شــاخص صد قرار داشــت كه اگر اين 
شاخص به عدد 101 برسد، هوا براى گروه هاى 

حساس ناسالم مي شود. 
آن طور كه بسياري از كارشناسان عنوان مي كنند 
راه اندازي قطارهاي درون شهري به جاي تاكسي 
و ون مي تواند بخش عمده اي از آلودگي هوا را 
كاهش بدهد. بسياري از كشورهاي اروپايي با 
استفاده از چند نوع قطار درون شهري اين امكان 
را براي شــهروندان خود فراهم كرده اند كه از 
مســير بين 2 خيابان تا بين 2 شــهر را با قطار 

سفر كنند. 
به عنوان مثال، سيستم حمل و نقل عمومى در 
سنگاپور به عنوان يكى از مقرون به صرفه ترين 
سيســتم هاى حمــل و نقل عمومــى در دنيا 
محســوب مى شــود. اين سيســتم ها شامل 
خطوط ريلى، اتوبوس و تاكســى اســت. تا 
سال 1987 سيســتم اتوبوسرانى پركاربردترين 
سيســتم حمــل و نقل عمومى در ســنگاپور 
محســوب مى شــد. اما با توســعه سيســتم

MRT (Mass Rapid Transit) خطوط 
ريلى به مسافت 198/6 كيلومتر توسعه يافت؛ 
اين خطوط شــامل 119 ايســتگاه مى شود و 
امــروزه تعداد قابل توجهى از مســافران براى 
جابه جايى و تردد اين وســيله نقليه را انتخاب 

مى كنند.
توكيو، پايتخــت ژاپن نيز به دليل خطوط ريلى 
پيشرفته در دنيا شناخته شــده است و روزانه 
جمعيتى حدود 8/66 ميليون نفر براى جابه جايى 
از اين خطوط استفاده مى كنند. خطوط متروى 
توكيو در دنيا به كيفيت و كارايى باال و همچنين 
حركت طبق برنامه و زمان بندى دقيق شناخته 

مى شود.
هرچند كه در همدان نيز پيشــنهادهايي براي 
راه اندازي قطار درون شــهري شــده و شهردار 
نيز اعالم كرد كه تا چند ماه آينده قطار شهري 
در يكي از مسيرهاي پرتردد همدان راه اندازي 
مي شود اما آنچه نياز جامعه امروز است سرعت 
بخشــيدن به انجام مصوبات مرتبط با كاهش 
آلودگي هوا است؛ زيرا تأخير در برنامه ريزي و 
ايجاد زيرساخت براي كنترل آلودگي هوا به طور 

مستقيم سالمت جامعه را تهديد مي كند.

كميته اضطرار آلودگي هوا روى هوا

جلوي باد را بگيريم جلوي باد را بگيريم 
هواي همدان آلوده تر مي شودهواي همدان آلوده تر مي شود

                معاون محيط زيست:              متولي افزايش تعداد ايستگاه پايش هوا شهرداري است و اعتبار آن هم اختصاص يافته است

پس بايد هواي سالم تري داشته باشد       كارشناس محيط زيست:            ايجاد تراكم باال در رينگ مركزي همدان، آلودگي هوا را افزايش مي دهد/ همدان صنعتي نيست                       

                    شهردار:                                   هيچ اعتباري براي خريد دستگاه به شهرداري اختصاص نيافته است
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دستگاه هاى فرهنگى موازى كارى مى كنند 
 نكات رئيس ســازمان تبليغات اسالمى در رابطه با كمبود بودجه 

بخش هاى فرهنگى و ديگر چالش هاى فرهنگى كامًال درست است. 
سخنگوى هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به مباحثى 
كه از سوى رئيس ســازمان تبليغات اسالمى در صحن علنى مجلس 
مطرح شد، گفت: رئيس سازمان تبليغات اسالمى در آن جلسه درباره 
موازى كارى دستگاه هاى مختلف فرهنگى و ديگر مشكالت بخش هاى 

فرهنگى كشور گزارشى به نمايندگان ارائه كرد. 
محمدحســين تصريح كرد: بنده هم معتقدم كه برخى دســتگاه هاى 
فرهنگى موازى كارى مى كنند و از اين جهت ادغام آنان سبب مى شود 

كه مشكالت بودجه اى دستگاه هاى فرهنگى تا حدودى رفع شود.

مهم ترين كار مجلس در يك سال پيش رو 
«اصالح قوانين» است

 مهم ترين وظيفه مجلس قانون گذارى و نظارت بر قوانين است كه 
درحال حاضر باتوجه به قوانين جارى در كشور شايد مهم ترين مسأله 
نظــارت بر اجراى همين قوانين موجود اســت كه ما بايد به اين بُعد 

توجه بيشترى داشته باشيم.
نماينده تهران در مجلس يازدهم در گفت وگو با ايلنا، تأكيد كرد: به نظر 
من مجلس حداقل در يك ســال پيش رو مهم ترين مسأله اش اصالح 
قوانين است و در كنار اين و ساير اهدافش به مسأله شفافيت در رفتار 

و آراى نمايندگان بايد ورود پيدا كند.
بيژن نوباوه درباره اينكه اين روزها مطرح مى شــود ديگر مجلس در 
رأس امور نيست، گفت: اينكه بيان مى شود مجلس در رأس امور قرار 
گيرد، بسيار غلط است؛ مجلس در رأس امور هست اما رفتارهايى كه 

در مجلس انجام شد خود به خود آن را به حاشيه برد.
وى ادامه داد: دخالت هاى دولت در امور مجلس، ناهماهنگى ها و حتى 
هماهنگى هاى بيش از حد رئيس مجلس و اينكه يك ســرى خودشان 
در 3 دوره گذشــته مجلس پدرخوانده بودند، شد كه مجلس وظيفه 
خودش را نتواند انجام دهد. نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 
در مجلس گذشته مى خواستيد يك پرسش از يك وزير بپرسيد، اعالم 
وصول آن حتى شايد يك ماه طول مى كشيد، چرا؟ چون هيأت رئيسه 
مجلــس را اداره مى كرد نه نمايندگان! اينكه رئيس مجلس مانند همه 
جاى دنيا سخنگو باشد و وظايفى كه بر عهده اش است را انجام دهد 

يكى از هدف هاى اصلى مجلس يازدهم است.

وزراى دفاع،  كشاورزى، ارتباطات و كشور 
اين هفته در مجلس

 عضو هيأت رئيســه مجلس از حضــور 4 تن از وزراى دولت در 
صحن علنى مجلس در روز هاى آتى خبر داد.

احمــد اميرآبــادى فراهانــى عضــو هيــأت رئيســه مجلــس شــوراى 
ــت:  ــوان، گف ــگاران ج ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــالمى در گفت وگ اس
محمدجــواد آذرى جهرمــى وزيــر ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات، 
كاظــم خــاوازى وزيــر جهــاد كشــاورزى، اميــر حاتمــى وزيــر دفــاع 
و همچنيــن عبدالرضــا رحمانــى فضلــى وزيــر كشــور گزارشــى از 
عملكــرد وزارتخانه هــاى خــود و  وضعيــت كشــور بــه نماينــدگان 

مجلــس ارائــه خواهنــد داد.

اعالم نظر كميسيون تحقيق درباره اعتبارنامه 
تاجگردون

 نظر نهايى كميسيون تحقيق مجلس شوراى اسالمى درباره اعتبارنامه منتخب 
گچساران سه شنبه اعالم خواهد شد.

سخنگوى كميسيون تحقيق مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا در 
اين باره اظهار كرد: كميته 5 نفره كميسيون تحقيق براى بررسى اعتبارنامه آقاى 
تاجگردون، نخســتين جلسه خود را هفته گذشته برگزار و 3 برنامه براى خود 
تعريف كــرد.  حجت ا... فيروزى ادامه داد: يكى ديدار با شــوراى نگهبان كه 
در اين رابطه به آنها درخواســت جلســه داديم و ديگرى درخواست جلسه با 
رئيس مجلس كه ديدگاه و تدابير ايشــان را بگيريم. همچنين با توجه به وجود 
اســتعالمى از وزارت اطالعات، درخواستى هم از وزير اطالعات داشتيم كه با 

مسئول مربوطه در اين رابطه تشكيل جلسه دهيم.

جهان بر پاسخگو كردن آمريكا 
در حوزه حقوق بشر تمركز كند

 وقت آن فرارسيده كه جهان بر پاسخگو كردن رژيم آمريكا در حوزه حقوق 
بشر در داخل و خارج اين كشور تمركز كند.

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ايران پنجشنبه گذشته 
در توئيتى با اشــاره به برگزارى نشســت فورى شــوراى حقوق بشر سازمان 
ملل عنوان كرد: «ايران از برگزارى نشســت فورى شوراى حقوق بشر سازمان 
ملل درباره نقض حقوق بشــر در آمريكا استقبال مى كند. نژادپرستى نظام مند، 
وحشى گرى پليس و خشونت عليه اعتراضات مسالمت آميز صرفا بيانگر مشت 
نمونه اى از خروار است.» وزارت خارجه در اين توئيت مى افزايد: «ديگر وقت 
آن فرارسيده كه جهان بر پاسخگو كردن رژيم آمريكا در حوزه حقوق بشر در 

داخل و خارج اين كشور تمركز كند.»

شليك موفقيت آميز نسل جديد موشك هاى كروز 
دريايى برد بلند و كوتاه

 نيروى دريايى ارتش در تمرين رزم ســطحى «شــهداى دريادل رمضان» 
پنجشنبه گذشته موشــك هاى كروز دريايى برد كوتاه و برد بلند توليد وزارت 
دفاع را در محدوده شمال اقيانوس هند و درياى عمان با موفقيت شليك كرد.

به گزارش ايرنا، در اين تمرين موشــك  هاى ســاحل به دريا و دريا به دريا با 
بردهاى كوتاه و بلند، همزمان از ســاحل و عرشه شــناورهاى نيروى دريايى 

ارتش با موفقيت شليك شد.
حبيب ا... ســيارى، معاون هماهنگ كننده ارتش در پايان تمرين رزم ســطحى 
گفت: مســير روشن خوداتكايى و قطع وابســتگى هاى تجهيزاتى را با همت 
متخصصــان وزارت دفاع، مراكز دانش بنيــان و جهادگران ارتش و مجموعه 

نيروهاى مسلح، بدون توجه به تحريم هاى ظالمانه طى خواهيم كرد.

آگهي مزايده

شهردارى منطقه دو همدان

شهردارى منطقه دو همدان در نظر  دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد لذا متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در 
مزايده شركت نمايند.

1-  متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا بصورت 
ضمانتنامه بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرارداده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و 
براى اشخاص حقوقى تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت ( ب) قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت 
( ج) قرارداده و حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 99/04/12 (10روز) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس: همدان، خيابان تختى، شهردارى 

منطقه دو نمايند.
2- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
4- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .

5- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
6- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد .
7- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 

8- واگذارى مورد مزايده پس از واريز وجه به صورت نقد صورت خواهد پذيرفت و امكان تهاتر وجود ندارد .
9- كليه هزينه ها اعم از كارشناسى، درج آگهى مزايده، هزينه نقل و انتقال و ديگر هزينه هاى احتمالى به عهده برنده مزايده مى باشد. 

10- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 
11- پيشنهادات رسيده در مورخه 99/04/15  در دفتر معاونت اداى و مالى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.(م الف 423)

آدرس ملكمبلغ سپرده در شركت در مزايده 5٪قيمت كارشناسىمساحتكاربرىمشخصاترديف
يك قطعه زمين 1

ششدانگ با پالك 
ثبتى  1209 فرعى از 

7  اصلى 

309 مسكونى
مترمربع 

همدان، بلوار اعتماديه، 46/350/000/0002/317/500/000
جنب اردوگاه فجر، 

اراضى تعاونى مسكن 
دادگسترى 

واحد شماره 5  طبقه 2
سوم

همدان، ميدان مفتح ، 49/133/950/000/000197/500/000ادارى
خيابان جهانيان ، نبش 

كوچه رسومات 
واحد شماره 15 طبقه 3

ششم 
همدان، ميدان مفتح ، 41/963/400/000/000170/000/000ادارى 

خيابان جهانيان ، نبش 
كوچه رسومات

 * تاريخ انتشار آگهى پنج شنبه 1399/03/29 بوده است.

آگهى ابالغ اوراق مالياتى

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

 در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم ، بدينوسيله مشخصات 1 فقره برگ تشخيص مالياتى به مؤدى ذيل الذكر ابالغ مى گردد تا 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ درج آگهى به اداره مالياتى شهرستان درگزين، واقع در شهر درگزين خيابان شهدا – اداره مالياتى شهرستان 

درگزين مراجعه نموده و نسبت به حل و فصل پرونده مالياتى خود اقدام نمايند. در غير اينصورت طبق موازين قانونى اقدام و هيچ گونه اعتراضى مسموع 
نخواهد بود .(م الف 430)

شماره رديف
شماره و تاريخ شماره ملىنام پدرنام و نام خانوادگى مؤدىپرونده

اصل ماليات ( ريال )عملكرد سالبرگ 

60297964451341رحمانعلى محمد الجوردى دوزدوزان1804217012
99/03/17

139343 ، 650 ، 000 

آگهى ابالغ اوراق مالياتى

  روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

  در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم، بدينوسيله مشخصات يك فقره برگ رأى هيأت حل اختالف مالياتى به مؤدى ذيل الذكر ابالغ 
مى گردد تا ظرف مدت 20 روز از تاريخ درج آگهى به اداره امور مالياتى شهرستان درگزين، واقع در شهر درگزين خيابان شهدا – اداره مالياتى 

شهرستان درگزين مراجعه نموده و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه خود اقدام نمايد.  در غير اينصورت طبق موازين قانونى اقدام و هيچگونه اعتراضى 
مسموع نخواهد بود. ( م الف 424)

شماره رديف
پرونده

نام و نام خانوادگى 
شماره و تاريخ شماره ملىمؤدى

مبلغ ماليات ( ريال )واحدمالياتىمنبع مالياتىعملكرد سالبرگ  

3980166643776فاطمه طاهرى ترفيع1804210101
820 ، 219 ، 248042387مشاغل  99/02/241395

كارت دانشجويى به نام سيد ميعاد ميرزاجانى فرزند سيدمحمود به 
شماره دانشجويى9513482008 ، شماره ملى 3970143721 ، مقطع 
كارشناسى ارشد رشته زمين شناسى گرايش تكتونيك از دانشگاه 

بوعلى سينا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سند تك برگ منزل مسكونى در بهار به متراژ 187 مترمربع 
به شماره 139/5218 به نام حسين وزيرى به شماره ملى 

4050211521 فرزند يدا... مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 جلســه كشــورهاى عضو شــوراى 
حــكام آژانس بين  المللــى انرژى اتمى 
دوشنبه هفته  گذشــته آغاز شد. نظارت 
و راســتى آزمايى در جمهورى اســالمى 
ايران بــا توجه به قطعنامه 2231 ســال 
2015 شــوراى امنيت ســازمان ملل و 
توافق نامه پادمان هاى پيمان عدم اشاعه با 
جمهورى اسالمى ايران از جمله مباحث 
در اين جلسه بود. نشست شوراى حكام 
آژانس بين المللى انرژى اتمى با خواسته 
غيرمنطقــى آمريكا عليه ايران و همچنين 
بيانيــه 3 كشــور اروپايى دربــاره تهران 

پيگيرى مى شود.
طبــق گــزارش منتشرشــده از ايســنا، 
تروئيــكاى اروپا در بيانيــه اى با موضوع 
ادعايى «راستى آزمايى و نظارِت ايران در 
شــوراى حكام آژانس بين المللى انرژى 

اتمى» منتشــر كردند. ضمــن قدردانى و 
تشكر از اقدامات آژانس بين المللى انرژى 
اتمى درباره راستى آزمايى ايران از برنامه 
جامع اقدام هسته اى، حمايت و تعهدشان 

نسبت به اين توافق را ابراز كردند.
كشــور هاى انگليــس، آلمان و فرانســه 
همچنين با ابراز تأســف دربــاره اقدام 
اخير آمريكا نســبت به لغو معافيت هاى 
هسته اى، از تمامى كشورها خواست تا از 
اقداماتى كه به اجراى تعهدات هســته اى 

لطمه اى وارد مى كند، خوددارى كنند.
اين كشــور هاى اروپايى در ايــن بيانيه 
نســبت به تداوم غنى ســازى اورانيوم با 
غنــاى كم ايــران ابراز نگرانــى كرده و 
اقدامات هســته اى ايــران را در تضاد با 
برجام خوانده اســت. در ايــن بيانيه از 
ايران خواسته شــده تا از تمامى اقدامات 

در تضاد با برجام بازگردد و بدون معطلى 
تعهدات كامل خود را از سربگيرد.

همچنيــن در اين بيانيه آمده اســت كه 
اتحاديه اروپا از تالش آژانس بين المللى 
انــرژى اتمــى در حل و فصل مشــكل 
گزارش شــده درباره پيدايــش اورانيوم 
طبيعى در يك سايت اعالم نشده از سوى 

ايران حمايت مى كند.
اين 3 كشور اروپايى مدعى شده اند اقدام 
آنها در كليد زدن ســاز و كار موسوم به 
«مكانيسم حل اختالف» در برجام از روى 
حســن نيت بوده است. اتحاديه اروپا  در 
ســايت رسمى اين اتحاديه در پيرو بيانيه 
كشــور هاى انگليس، فرانسه و آلمان در 
همان روز(سه شنبه گذشته) بيانه اى منتشر 
كرد.نماينده ايــران در آژانس بين المللى 
انــرژى اتمى همچنين هفته  گذشــته در 

پيامى به شــوراى حــكام آژانس عنوان 
كرد: وين، تقريبا آخرين سنگر چندجانبه 
گرايى اســت، اما چنانچه شوراى حكام 
دورانديشــى الزم را نشان ندهد، اين نيز 

به قصه اى فراموش شده تبديل مى شود.
روزنامه «وال استريت ژورنال» در گزارشى 
اروپايى  كشــورهاى  كــه  كرد  منتشــر 
قصد دارنــد با پيشــنهاد تمديد محدود 
تحريم هــاى تســليحاتى عليــه ايران به 
مصالحه اى با واشنگتن بر سر حفظ برجام 
برسند.طبق گزارش منتشرشده از فارس، 
اين روزنامه آمريكايــى در اين گزارش 
نوشت: «همزمان با حركت آمريكا و ساير 
قدرت هاى جهانى به ســمت درگيرى بر 
سر توافق هســته اى ايران، ديپلمات هاى 
اروپايى در تالشند با طرح پيشنهاد تمديد 
محدود تحريم هاى تسليحاتى عليه ايران 
به مصالحه اى در اين باره دست پيدا كنند.»

وال اســتريت ژورنال  روزنامه  درحالى كه 
مدعى شــده هدف اين اقــدام اتحاديه 
اروپا حفظ توافق هســته اى برجام است، 
منقضى شدن تحريم هاى تسليحاتى عليه 
ايران يكى از مزاياى اعطا شــده به تهران 
ذيل مفاد همين توافق اســت.  جمهورى 
اسالمى ايران پيش از اين تصريح كرده كه 
توافق، تنها به معنى اجراى برخى تكاليف 
از سوى ايران نيست و ساير طرف ها نيز 

بايد به تعهداتشان پايبند باشند. 
طبق  ايران  عليه  تســليحاتى  تحريم هاى 
مفاد برجام 18 اكتبر سالجارى ميالدى به 

پايان مى رسد اما دولت آمريكا به رياست 
«دونالد ترامپ» تالشى را براى جلوگيرى 

از انقضاى اين توافق آغاز كرده است. 
روزنامه وال اســتريت ژورنال مدعى شده 
اســت كه به نقل از برخــى ديپلمات ها، 
ديپلمات هاى فرانسه، آلمان و انگليس در 
اين مصالحه به دنبال آن هســتند كه براى 
راضى كردن دولت ترامپ مقدار تجارت 
بالقوه تسليحاتى با ايران را به مقدار كافى 
محدود كنند. آنهــا از طرف ديگر قصد 
دارند براى مجاب كردن روســيه و چين 
بــه دادن رأى ممتنع در شــوراى امنيت، 
مدت زمــان تحريم هاى تســليحاتى را 
محدود كنند.  مذاكره بر سر جزئيات اين 
طرح ادامه دارد، اما ايده هاى مطرح شــده 
حول اعطاى مجــوز به ايران براى خريد 
برخى تسليحات و همزمان ممنوع كردن 
خريدارى برخى سالح هاى ديگر است. 

ديپلمات ها گفته انــد اروپايى ها همچنين 
به دنبال تمديد محدوديت هاى مربوط به 
معامالت تسليحاتى با ايران حداكثر تا 12

ماه در مراحل اوليه هستند. 
كشورهاى اروپايى عالوه بر اين پيشنهاد 
تسليحاتى  صادرات  بر  نظارت   تشــديد 
ايران به متحدان اين كشور در خاورميانه 
را مطرح كرده اند. اين كار از طريق فراهم 
كردن زمينه هاى انجام بازرسى يا اعطاى 
مجوز بازرســى از برخــى محموله هاى 

مشكوك صورت خواهد گرفت. 
آمريكا در تالش است در راستاى پيشبرد 

ايران،  عليه  حداكثرى  فشــار  سياســت 
تحريم هــاى تســليحاتى را تمديد كند. 
واشنگتن گفته در صورتى كه اين تالش به 
سرانجام نرسد با توسل به يكى از بندهاى 
توافق هسته اى برجام به دنبال بازگرداندن 
تحريم هاى بين المللى عليه ايران خواهد 
بــود. كارشناســان مى گوينــد آمريكا از 
آن جهت كه ارديبهشــت ماه سال 1397
از برجام خارج شــده جــزو طرف هاى 
و  نيســت  «برجام»  در  مشــاركت كننده 
نمى توانــد از بندهاى ايــن توافق براى 

تمديد تحريم ها عليه ايران استفاده كند.
از طرف ديگــر، مقام هاى دولت «دونالد 
ترامپ»، ادعا مى كنند آمريكا با خروج از 
برجام اين توافق را «نقض» نكرده و هنوز 
يكى از طرف هاى مشــاركت كننده در آن 

محسوب مى شود. 
مــاده اى در برجام كــه مقام هاى دولت 
آمريكا مدعــى هســتند مى توانند از آن 
براى بازگرداندن تحريم هاى تســليحاتى 
عليه ايران اســتفاده كنند «ساز و كار حل 
و فصل اختالفات» اســت كه با نام هاى 
ديگرى مانند «مكانيســم ماشه» يا «ساز 
وكار بازگشــت خــودكار تحريم ها» هم 

شناخته شده است. 
از هميــن رو ميخائيل اوليانوف ديپلمات 
ارشــد روس در صفحه توئيتر خود ابراز 
اميدوارى كرد شوراى حكام آژانس اتمى 
در جلســات باقى مانــده وضعيت حول 

مسأله هسته اى ايران را وخيم تر نكند.

اروپا مصالحه 
آمريكا مجادله
■ غريب آبادى: نبايد اجازه داد كه سازمان هاى بين المللى 
ابزار سياسى آمريكا شوند

 از زمان رياست جمهورى ترامپ بيش از 129 تحريم عليه ايران وضع شده است
براى مقامات آمريكايى اصطالحاتى چون حق حاكميت، برابرى دولت ها، عدم مداخله و ... فقط در كتاب هاى قديمى يافت مى شود، 

از زمان رياست جمهورى ترامپ بيش از 129 تحريم عليه ايران وضع شده است.
به گزارش فارس، ســفير و نماينده دائم جمهورى اســالمى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى، پنج شــنبه گذشــته اظهار كرد: 
گزارش هاى آژانس گواهى مى دهد كه ايران به تمامى تعهدات خود در رابطه با عدم اشاعه پايبند است، درحالى كه اياالت متحده آمريكا 
براى اجراى تعهدات خود ذيل ماده 6 ان.پى.تى درباره خلع سالح هسته اى، حتى يك گام كوچك هم برنداشته است. «سند بررسى 

وضعيت هسته اى اياالت متحده» نيز گواه ديگرى براى تداوم رويكرد تهاجمى هسته اى اين كشور است.
كاظم غريب آبادى عنوان كرد: رژيم آمريكا سرمايه گذارى زيادى در تضعيف چارچوب هاى چندجانبه انجام مى دهد، مقامات سازمان ها 
و ديوان هاى بين المللى را درصورت همراه نبودن در مسير آمريكا تحريم مى كند، از نهادهاى چندجانبه خارج مى شود يا حق عضويت 

خود به برخى از آنها را قطع مى كند تا آنها را در مقابل سياست ها و تدابير ضدآمريكايى مرعوب كند.
وى تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم آمريكا از سازمان هاى بين المللى به عنوان يك ابزار سياسى يكبارمصرف براى منافع يك طرفه خود 

سوءاستفاده كند.

آيا كشورى در منطقه وجود 
دارد كه پادشاهى سعودى 

در آن درگير نباشد؟
 اين تمســخرآميز است كه عربســتان، ايران را 
به دليــل درگيرى در منطقه متهم مى كند، درحالى كه 
دست آنها آغشته به خون مردم سوريه، ليبى، عراق 
و يمن اســت. آيا كشورى در منطقه وجود دارد كه 

پادشاهى سعودى در آن درگير نباشد؟

به گزارش فارس، ســفير و نماينده دائم جمهورى 
اسالمى ايران نزد ســازمان هاى بين المللى در وين، 
در واكنش به اداعاهاى ســفير عربستان اظهار كرد: 
در حقيقت، نياز به كسب اطالعات در مورد برخى 
كلمات كليدى مانند طالبان، داعش، القاعده، جنگ 
در يمــن، درگيرى هاى گروهى در ليبى و ... وجود 
دارد. واضح اســت كه ايراد اتهام به ديگر كشورها، 
راهبردى اســت كه توسط فدراسيون 2 جنگ طلب 
(اياالت متحده و پادشــاهى عربستان) به عنوان مغز 

متفكر تمامى موارد فوق براى يافتن يك قربانى براى 
سرپوش گذاشتن بر جنايات خود در جاهاى ديگر 
استفاده مى شــود. كاظم غريب آبادى آژانس با بيان 
اينكه عربستان سعودى از شفافيت در فعاليت هاى 
هسته اى ايران شــكايت دارد، گفت: انگار كار دنيا 
وارونه شــده اســت! پادشاهى ســعودى به عنوان 
كشورى با برنامه هســته اى بسيار غيرشفاف، شايد 
بتواند به دليل شرايط فعلى سكوت را براى خودش 

بخرد، اما نمى تواند آن را براى هميشه پنهان كند.

وى ادامه داد: نيازى به مراجعه به گذشــته نيست، 
فقط گزارش اجراى وضعيت پادمان هاى آژانس در 
سال 2019 را بخوانيد. سعودى يك عضو ان.پى.تى 
و داراى موافقت نامه جامع پادمان دوجانبه الزم االجرا 
با آژانس اســت، اما تأسف آور اســت كه با وجود 
درخواســت هاى مكرر آژانس در ســاليان گذشته، 
همچنان خود را معاف از پذيرش بازرســان آژانس 

مى داند.
غريب آبادى گفت: گزارش لكه دار و سياسى دبيركل، 

واقعيت هاى ميدانــى در اين باره كه وضعيت فعلى 
منطقه نتيجه مستقيم سياست هاى غلط رژيم آمريكا 

و عربستان سعودى است را تغيير نمى دهد.
وى پرســيد: چگونه تيم تحقيقاتى ســازمان ملل 
مى تواند ميلياردهــا دالر فروش اســلحه به رژيم 
سعودى كه عليه مردم بى گناه يمن استفاده مى شود را 
ناديده بگيرد، اما از طرف ديگر، در زباله هاى اسقاطى 
عربستان سعودى به جست وجوى سرنخى مى پردازد 

تا ادعاهاى بى اساس آمريكا را توجيه كند؟
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فنى،  و  كلــى  به صورت 
به دليل  رودخانه  پوشش 
ســيالب درست نيست 
و از طرفــى رودخانــه 
منطقه  حياتى  شــريان 
است و همچنين به لحاظ 
قابل  نيز  اكوسيســتمى 

توجه است

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

دگزامتازون هيچ تأثيرى در پيشگيرى از كرونا ندارد
 عضو كميته علمى ستاد ملى مقابله با كرونا تأكيد كرد كه دگزامتازون هيچ تأثيرى در 
 ICU پيشــگيرى از ابتال به كرونا ندارد و فقط دوز كم اين دارو براى بيماران بسترى در
كه در شرايط شديد ابتال به اين ويروس هستند، توسط متخصص مربوطه تجويز مى شود. 
مســعود مردانى در گفت وگو با ايرنا، بيان كرد: دگزامتازون هيچ تأثيرى براى جلوگيرى 
از ابتال به ويروس كرونا ندارد و حتى سيستم ايمنى بدن فرد را ضعيف كرده و استعداد 
ابتال به عفونت هاى ويروسى را افزايش مى دهد. وى ادامه داد: مقاله معتبرى منتشر شده 
كه مى گويد در بيمارانى كه با فرم شديد ابتال به ويروس كرونا در ICU بسترى هستند و 
سيستم تنفسى اين بيماران وابسته به دستگاه تنفس مصنوعى است، دوز كم دگزامتازون 

براى مدت كوتاه 3 تا 5 روزه توانسته براى اين بيماران نجات بخش باشد.

داليل واريز نشدن مقررى بيمه بيكارى اسفند 98 و 
فروردين 99 اعالم شد

 مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى در ارتباط با داليل واريز نشدن مقررى بيمه بيكارى 
ناشى از ويروس كرونا در ماه هاى اسفند 98 و فروردين 99 به حساب مشموالن توضيح داد. 
به گزارش مهر، مصطفى ساالرى در پاسخ به اين پرسش كه چرا كسانى كه مشمول دريافت 
مقررى بيمه بيكارى در ماه هاى اسفند 98 و فروردين 99 بوده اند هنوز مقررى آنها پرداخت 
نشده است، اظهار كرد: اين افراد 2 گروه هستند، گروه نخست كه رقم پرداختى آنها مشكل 
داشــته اســت و گروه دوم كه تعداد آنها 40 تا 50 هزار نفر بوده كه اين افراد به جاى اينكه 
شــماره شباى بيمه شده را در سامانه به نشانى bimebikari.mcls.gov.ir اعالم كنند، 

شماره شباى همسر و فرزند خود را به سامانه اعالم كرده اند.

اعالم مهلت جديد ثبت نام در كنكور ارشد پزشكى
 اعالم مهلت جديد ثبت نام در كنكور ارشــد پزشــكى آزمون كارشناســى ارشد 
رشته هاى گروه پزشكى سال 99 در روزهاى 23 و 24 مردادماه 99 برگزار مى شود و با 
توجه به زمان بندى جديد آزمون، مهلت مجدد ثبت نام و ويرايش براى داوطلبان درنظر 
گرفته شــد. به گزارش مهر، با توجه به شرايط حاضر در كشور به دليل شيوع ويروس 
كرونا، براى مســاعدت با داوطلبان آزمــون، تغييراتى در برخى موارد و مراحل آزمون 

كارشناسى ارشد گروه پزشكى سال 99 ايجاد شده است.
با توجه به درخواست مكرر داوطلبان، مهلت جديدى براى ثبت نام، تصحيح و ويرايش 
اطالعات از تاريخ 7 تا 8 تيرماه 99 درنظر گرفته شــده است و افراد مى توانند در اين 
تاريخ نسبت به ثبت نام يا ويرايش در آزمون كارشناسى ارشد گروه پزشكى اقدام كنند.

اطالعات: شمار جان باختگان كرونا دوباره سه رقمى شد
 كرونا عالقه زيادى به آمار و ارقام داره!!

ايران: بسته حمايتى مسكن
 مراقب باشيد بسته البه الى درصدها گم نشه!!

خراسان: تجارت سياه با كودكان زباله گرد
 بدون شرح!!

همدان پيام: بازار داغ شهريه ها در باشگاه هاى ورزشى همدان 
 اين داغى از محبت كروناست!!

ابتكار: سرپيچى هميشگى قيمت از دستور
 دستور به خواب رفته!!

ابرار اقتصادى: تدوين برنامه احياى مشاغل در پساكرونا
 ويروسى فرصت ساز!!

تجارت: دستور رئيس جمهور هم دردى از بازار خودرو دوا نكرد
 اين هم دواى درد خودرو!!

همدان پيام: شكر به دليل قطع يارانه گران شد
 اين هم يه بهانه شكرستانى!!

رسالت: ماه مهر با شاد مى آيد
 معلمى مجازى با مديريت كرونا!!
شرق: روند صعودى كرونا در 14 استان

 كرونا در بهار اوج گرفت، منتظر آتشفشان تابستان باشيد!!
شهروند: زباله گردى 4 هزار كودك در تهران 

 اين هم از توليد اشتغال!!
قدس: نورافكن مالياتى روى طبقه اعيان

 چه عجب يه بارم نوبت سوراخ كردن جيب اشراف رسيد؟!
خبر ورزشــى: خليل زاده: يكى از پرسپوليسى ها گفت هرچه زودتر از 

ايران برو
 به اين مى گن دوست خوب؟!

مردم ساالرى: تمهيدات براى موج دوم كرونا در پاييز
 مهرماه از دستاوردهاى كرونا رونمايى مى شه!!

شرق: گرانى لوازم خانگى حريف مى طلبد
 گويا مى خواد با اجاره مسكن به توافق برسه؟!

آگهي مناقصه عمومي- نوبت دوم
 

 محمد حسين پور -  شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت شرح رديف
در مناقصه

مدت 
قرارداد

قيمت پيشنهادى

بررسى اسناد حسابدارى ارائه شده در واحد 1
حسابدارى شهردارى جهت استخراج اطالعات ماليات 

بر ارزش افزوده پرداختى به شهردارى

متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را بصورت 12 ماه1/500/000/000 ريال
درصدى از كل مبلغ ماليات بر ارزش افزوده استرداد 

شده به شهردارى  رادرسامانه بارگذارى نمايند

 شهرداري نهاوند در نظر دارد طي بند يك از 330 جلسه شوراي اسالمي شهر پيگيري عمليات استرداد ماليات بر ارزش افزوده پرداختي به اشخاص حقيقي 
و حقوقي توسط شهرداري و وصول آن از اداره امور مالياتي به صورت واگذاري آن به شركت هاي واجد صالحيت و از طريق آگهي مناقصه عمومي و ثبت نام 

در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  و با شرايط ذيل اقدام نمايد:

  متقاضيان مي بايست در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  ثبت نام نمايند.
 موضوع مناقصه مشاركت درآمدهاي پايدار از سال 1391 لغايت پايان سال 1399 ومبلغ پيشنهادى بصورت درصدي از كل مبلغ ماليات به ارزش افزوده 

استرداد شده به شهرداري مي باشد .
  شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.

 متقاضيان مي بايست از تاريخ 99/03/21 لغايت 99/03/29 اسناد را از طريق سامانه ستاد دريافت و تا پايان وقت اداري مورخ 99/04/11 در سامانه بصورت 
فايل پي دي اف بارگذاري نمايند.

  به پيشنهادهاي مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 متقاضيان مي بايست خدمات خود را برابر موازين قانون مالي ، حسابداري و براساس كليه قوانين و مقررات به نحو مطلوب انجام دهد و متقاضي مي بايست 

اصول مربوط به رازداري را رعايت نموده و صرفٌا مجاز به ارائه آنها در مراجع قانوني و قضايي و يا اشخاص ثالث در راستاي انجام موضوع قرار داد باشد.
  متقاضيان در صورت برنده شدن مي بايست استرداد ماليات بر ارزش افزوده شهرداري را از سال 91 لغايت 99 انجام دهند.  

  كليه كسورات قانوني قرار داد مانند ماليات متعلقه و بيمه  و ... بر عهده برنده مي باشد.
  برنده مناقصه موظف به تامين نيروي انساني براي انجام امور مي باشد.

  استرداد ماليات و عوارض پرداختي در هر دوره و حل مشكالت احتمالي با اداره ماليات برارزش افزوده تا حصول نتيجه بر عهده متقاضي مي باشد.
  متقاضيان مي بايست مبلغ 1/500/000/000 ريال را بعنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي 
واريز و فيش واريزي را به صورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir ثبت نام نمايند و همچنين فيش واريزي را در پاكت الف تحويل 

دبيرخانه شهرداري نمايند.
  متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از اسناد خزانه و يا ضمانتنامه بانكي كه از تاريخ ارائه آن به شهرداري حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد استفاده 

نمايند .
  متقاضيان مي بايست كليه اسناد مناقصه را در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir  به صورت فايل پي دي اف كه شامل :

حداقل 10 مورد استرداد ماليات بر ارزش افزوده و حداقل 10 مورد رضايت مندي شهرداريها در زمينه ماليات بر ارزش افزوده كپي برابر اصل شده اساسنامه 
شركت گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده،كپي آخرين تغييرات شركت،گواهي صالحيت شركت را بارگذاري نمايند.

  متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
  كميسيون عالي معامالت شهرداري ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/4/12 تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در سامانه ستاد در صورتي كه حداقل 

سه پيشنهاد باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد شد. (م.الف 578)
آگهي چاپ نوبت اول: 99/03/21   - آگهي چاپ نوبت دوم: 99/03/31 

 چندين سال اســت كه بحث پوشش 
رودخانه حصار على آباد مطرح شده است، 
تا پيش از ســيل نوروز 98 حدود دوسوم 
آن پوشــش دهى شــد اما پس از اتفاقاتى 
كه به دليل ســيل شــيراز در نوروز 98 رخ 
داد با نامــه اى كــه اداره آب منطقه اى به 
شــهردارى هاى استان زد آنها را از پوشش 
رودخانه به دليل ايجاد سيالب و طغيان آب 
منع كرد و حاال يك سوم از اين رودخانه كه 
تراكم جمعيت در كنار آن باال است بدون 

پوشش باقى مانده است.
اين رودخانه كه در ســال گذشته جان يك 
بچه 6 ســاله را گرفته و همين طور چندماه 
پيش جســد يك پيرمرد در انشــعاباتش 
پيدا شــده اســت، نه تنها امنيت آنها را به 
خطــر انداخته بلكه رفاه زندگى آنها را نيز 
تحت تأثير قرار داده اســت؛ به گونه اى كه 
بوى تعفــن، موش و حشــرات موذى و 
همين طــور زباله هاى موجود در آن به ويژه 
در فصول گرم ســال آنها را به ستوه آورده 

است.
هنگام ورود به اين منطقه از شهر با انبوهى 
از زباله  در كنار رودخانه مواجه شــدم كه 
منظره زشــتى را ايجاد كرده بود و خبرى 
هم از بازى بچه ها كه معموال اين موقع از 
سال بيشتر است، نبود، زمانى كه زنگ يكى 
از خانه ها را زدم، خانم ميانسالى جلوى در 
آمد. وقتى دربــاره وضعيت رودخانه از او 

پرسيدم، گفت: تابستان اوضاع اين رودخانه 
بدتر است چون هم به دليل گرما بوى تعفن 
اين رودخانــه ما را اذيــت مى كند و هم 
بچه هــا در كوچه بــازى مى كنند و همش 
نگرانم كه در رودخانه بيفتند، هميشــه در 
ورودى خانه را قفل مى كنم تا بچه ها بيرون 
نروند، نرده هايى هم كه نصب شــده سبب 
شيطنت بچه ها شده و شايد خطر را بيشتر 
كرده اســت، بچه هاى ما كوچك هستند و 

نمى توانيم بيشتر از اين آنها را كنترل كنيم.
چند دقيقه كه گذشــت تمامى اهالى محل 
دور من جمع شدند و از وضعيت موجود 
گاليه كردند؛ خانم مســنى درباره شرايط 
بدى كه داشــت، گفت: چند روز پيش، از 
ايــن فاضالب موش به خانــه من آمده و 
شــلنگ گاز را خورده بود و اگر عروسم 
متوجه نمى شد ما به دليل گازگرفتگى مرده 
بوديم. يكى ديگر از ساكنان اين منطقه كه 
خانم مسنى بود، گفت: نوه 3 ساله من چند 
روز پيش در اين رودخانه افتاد و دســتش 
شكست، اگر مرد همسايه نجاتش نمى داد، 

مرده بود.
خانم ميانسال ديگرى كه 3 فرزند داشت، 
گفت: وقتى كرونــا آمد همه گفتند كه در 
خانه بمانيد چون خانه امن تر اســت ولى 
من در خانه خود احساس امنيت نمى كنم، 
چون موش و زباله هايى كه باد به خانه من 

مى آورد خطرناك تر است.

در همين راســتا رئيس كميسيون خدمات 
شهرى شوراى اسالمى همدان در بازديد از 
پروژه هاى منطقه 4 شهردارى همدان اظهار 
كرد: پروژه پوشــش دهى رودخانه حصار 
راه على آبــاد جزو پروژه هــاى بازآفرينى 
شهرى اســت و اگر اداره راه و شهرسازى 
و آب منطقه اى همكارى نكنند اين رودخانه 

به همين شكل باقى مى ماند. 
على فتحى با اشاره به خطرات و بوى تعفن 
اين رودخانه گفت: براى حفاظت و افزايش 
ايمنى در يك ســوم باقى مانده، نرده گذارى 
توسط شهردارى انجام شده است اما كافى 
نيست و در تابستان بوى اين رودخانه مردم 

را آزار مى دهد.
وى با اشــاره بــه نامه   آب  منطقــه اى به 
رودخانه  پوشش دهى  منع  براى  شهردارى 
بيان كرد: به نظر من اين رودخانه شامل اين 
موضوع نيســت؛ چون عمق 4 مترى دارد 
و زمانى كه بيشترين بارندگى  را هم داشته 
باشــيم باز حدود  يك متر آن خالى باقى 

مى ماند.
وى افزود: در پيوســت نامه نخست، نامه  
ديگرى ابالغ شــد تا بتوان زيرنظر شركت 
مشــاوره طرح هاى آبرســان، پوشش اين 

رودخانه را انجام داد.
فتحى بيان كــرد: اين رودخانه از رودخانه 
ديوين و دره  مرادبيگ منشــعب شــده و 
فاضالب هــاى شــهرى نيز بــه آن اضافه 

مى شود و پساب بااليى دارد.
وى اعالم كــرد: اداره آب و فاضالب با 
اســتفاده از تبصره 3 (فرمولى كه معموالً 
به صورت توافقى و ســاالنه اســت و بر 
اســاس ميزاِن مصرف، مبلغى را با عنوان 
تبصــره 3 به قبــوض مشــتركان اضافه 
مى كننــد و ايــن مبلغ براى جداســازى 
شــبكه از فاضالب و رودخانه ها استفاده 
مى شــود) جداسازى قســمتى از آب و 
ايجاد  منوچهــرى،  رودخانه  فاضــالب 
شــبكه در 600 خانه منطقه كشــتارگاه 
از  بخشــى  ســامان دهى  اسالمشــهر، 
كوچه هاى حصار حاج شمسعلى، بخشى 
از شــهرك وليعصر، بخشى ازكوچه هاى 
نايب احمد، بخشــى از كوچه هاى خضر 
و قســمت هايى از دره مرادبيــگ انجام 
داده كه كمكى اســت بــراى اداره آب و 
فاضالب كه در اين مناطق توانمندسازى 

انجام دهد.
شــهردار منطقه 4 نيز درباره وضعيت اين 
رودخانه اعالم كرد: قسمتى از رودخانه كه 
پوشش داده شــده معبر آن را باز مى كنيم 
و قسمت بعدى معبر نيز در طرح تفصيلى 

است.
مجيد يوسفى نويد با اشــاره به مشكالت 

ايــن رودخانه بيان كــرد: نمى توانيم براى 
اينكه بوى فاضالب مردم را اذيت نكند از 

خطرات سيبالب چشم پوشى كنيم. 
وى با بيان اينكه براى ســامان دهى به اين 
رودخانه با آبفا مكاتبه كرده و جواب منفى 
شــنيديم، گفت: اداره راه  و شهرسازى نيز 
پوشش اين رودخانه را ممنوع اعالم كرده و 

براى آن هزينه اى نمى كند.
در اين بــاره رئيس اداره هماهنگى ســتاد 
بازآفرينى اداره راه و شهرســازى اســتان 
نيز در گفت وگــو با همدان پيام اظهار كرد: 
در گذشته پوشــش رودخانه انجام مى شد 
اما پس از ســيلى كه در شــيراز آمد چون 
پوشــش رودخانه ســبب كاهــش مقطع 
عرضــى، ظرفيت آبگــذرى و خودپااليى 
رودخانه شده است زمينه سيل احتمالى را 
فراهم مى كند و از نظر فنى اجراى اين گونه 

طرح ها توصيه نمى شود.
محمدرضا باباخانى با اشاره به اينكه براى 
جلوگيــرى از ســقوط در رودخانه ها در 
حاشــيه رودخانه حفاظ نصب مى شــود، 
گفــت: طبق مصوبــات كارگروه ســيل 
اســتان، مقرر شــده است ســازمان ها و 
ارگان هــاى مرتبط از هرگونه روپوشــى 
رودخانه خــوددارى كنند و تنها كارى كه 
و  دهيم  انجــام  مى توانيم  درحال حاضــر 
درحــال انجام آن هســتيم نرده گذارى در 

اطراف اين رودخانه است.
باباخانى با اعالم اينكه با توجه به شــرايط 
منطقه اگر ضرورى باشد ارگان انجام دهنده 
براساس مطالعات انجام شده توسط شركت 
پوشش   به  مى تواند  مشــاور،  مهندســين 
رودخانــه اقدام كند، گفت: متولى شــهر 
شــهردارى اســت و راه  و شهرسازى در 
محدوده هاى بازآفرينى كمك كننده است كه 

تاكنون براى اين رودخانه كمك هاى خود 
را انجام داده  است.

وى با بيــان اينكه اســاس كار بازآفرينى 
مشاركت است، بيان كرد: راه  و شهرسازى 
در پوشش دوســوم رودخانه به شهردارى 
كمك كرده اســت و براى حفاظ كشــى 
يك ســوم باقى مانده نيز كمك خواهد كرد 
اما براى پوشــش دهى يك سوم باقى مانده، 
تصميم گيرنده آب منطقه اى است و بايد اين 

سازمان مجوزش را بدهد.
مديرعامل شــركت آب منطقــه اى نيز در 
اين بــاره اظهار كرد: به صورت كلى و فنى، 
پوشــش رودخانه به دليل سيالب درست 
نيســت و از طرفى رودخانه شريان حياتى 
منطقه است و همچنين به لحاظ اكوسيستمى 

نيز قابل توجه است.
منصور ســتوده در ادامه افزود: در گذشته 
براى پوشــش رودخانه ها از ما اســتعالم 
نمى شــد اما اكنون بايد از ما استعالم كنند 
و ما براســاس دبى سيالب 25 يا 30 ساله 
براى پوشش رودخانه ها تصميم گيرى كنيم. 
وى دربــاره تصميم گيــرى براى وضعيت 
پوشــش ايــن رودخانه اعالم كــرد: اگر 
واقعا ايــن رودخانه از نظر امنيتى، رفاهى، 
اجتماعى و... آسيب زا است و مردم منطقه 
مذكــور را آزار مى دهــد جلســه اى بين 
فرماندارى، شــهردارى، راه و شهرسازى و 
نهادهاى مربوطه برگزار شود تا اين موضوع 
از جنبه هــاى مختلف مورد بررســى قرار 
بگيرد و براى پوشش اين رودخانه تصميم 

گرفته شود.
وضعيت ســاكنان منطقه حصــار على آباد 
تأسف بار اســت؛ زندگى در منطقه اى امن 
و به دور از بــوى تعفن جزو حقوق اوليه 

آنهاست. از حالشان غافل نشويم. 

ساكنان على آباد از مشكالت خود با كانال فاضالب مى گويند

روِد خانه خراب كن!
زهرا زنگنه »

■ فتحى: اگر اداره راه و شهرسازى و آب منطقه اى همكارى نكنند اين رودخانه به همين شكل باقى مى ماند
■ يوسفى نويد: نمى توانيم براى اينكه بوى فاضالب مردم را اذيت نكند از خطرات سيبالب چشم پوشى كنيم

■ باباخانى: متولى شهر شهردارى است و راه  و شهرسازى تنها در محدوده هاى بازآفرينى كمك كننده است و تاكنون براى اين 
رودخانه كمك هاى خود را انجام داده  است

■ ستوده: اگر وجود اين رودخانه انقدر آزاردهنده است جلسه اى براى بررسى موضوع از جوانب مختلف برگزار مى شود

كجا بوديم و
 به كجا رسيده ايم 
و به كجا مى رويم

مهدى ناصرنژاد»
 كارشناسان مســائل اجتماعى كاهش 
فزاينده رشد جمعيت در ايران را خطرى 
جدى بــراى آينده اين مــرز و بوم كهن 
چنانچه  مى دهنــد،  هشــدار  و  مى دانند 
قاعده طبيعــى زاد و ولد در جامعه ايران 
به روال كنونى ادامه يابد تا ســال هايى نه 
چندان دور، كشــورى با جمعيت نسبى 
پير و ضعيف روى دســتمان خواهد ماند 
كه فاقد قدرت و پشتوانه جمعيتى جوان 
و پويا بــراى مديريت تمــام زمينه هاى 
علمى، توليدى و فناورى و حتى دفاع از 
كيان كشــور خواهد بود و طبعاً در چنين 
شرايطى بيشتر از هر زمان ديگر در تاريخ 
اين كشــور كهن و پــرآوازه به بيگانگان 

وابسته خواهيم شد. 
واقعــاً اين يك خطر جدى براى ميهن ما 
است، خطرى كه حقيقتاً به علت تغييرات 
شديد بينش هاى اجتماعى و فرهنگى دچار 

آن هستيم و تنها چاره و راه برون رفت از 
اين بحران هم به عهده خود ملت ايران با 
راهكارهاى اساسى دولت هايمان مى باشد.

ظاهر قضيه اين است كه با توجه به شرايط 
ســخت اقتصادى و هزينه هاى كمرشكن 
زندگــى و نمونه بــارز آن همين بحران 
زوج هاى  اغلب  بى ســرپناهى  و  مسكن 
جوان و بدتــر از آن گرانى غيرقابل باور 
اجاره مســكن حتى در دهات كوره هاى 
كشورمان، جوان هاى ايرانى قادر به ازدواج 
و تشكيل خانواده نيســتند و يا مردان و 
زنانى كه به هزار ســختى و اقساط بانكى 
و به قول معروف قــرض و قوله ازدواج 
كرده انــد، جرأت فرزنــدآورى ندارند و 
مى ترسند بچه دار بشوند و يا اوالد بيشتر 
از يكى داشــته باشند و نتوانند آنچنان كه 
سزاوار است، فرزند يا فرزندان خويش را 

بزرگ و تربيت كنند. 
خوب اين ظاهر قضيه است و البته يكى از 
علل باطنى اين تراژدى بزرگ هم محسوب 
مى شود. چنين وجهى از موضوع، عواقب 
بزرگ و غيرقابل جبرانى هم به دنبال دارد 
كــه بارزترين آن باال و باالتر رفتن ســن 
ازدواج در جامعه ايران اســت و خود اين 
عديده  معضل هاى  مولود  شــايد  معضل 

ديگرى هم هست و يكى از آن همين بالى 
بخواهيم  اگر  كه  مى باشد  كودك همسرى 
ارتباط منطقى اين دو موضوع متضاد را با 
هم، تحليل كنيم نوشتار ما به درازا خواهد 
كشــيد! حاال همين طور نيز اگر بخواهيم 
بســيارى از داليل اصلى و غيرقابل انكار 
تعديل رفتن روند رشد جمعيت كشورمان 
كه در فاصله 2 سرشمارى عمومى نفوس 
و مسكن ايران در سال هاى 1385 تا 1395
محرز شده است و در چند سال اخير نيز 
نشانه هاى آن پررنگ تر مى شود، شمرده و 
بيان كنيم از اين هنگام كه ساعت 9 شب را 
نشان مى دهد، تا كله سحر به طول خواهد 
انجاميد و ســرانجام هم حرف هاى اصلى 
ناگفته مى ماند. (پروانه سوخت شمع فرو 
مرد و شب گذشت، اى واى من كه قصه 
دل ناگفته مانــد). اما اگر جانا بخواهيم با 
خودمان رو راســت باشــيم و از طرفى 
هم دوســت بداريم راهى پيدا شــود كه 
ايران عزيزتــر از جانمان در فردا هاى اين 
كشــور و روزگار بدنهاد، تنها و بى يار و 
ياور و خســته جان نماند، بايد به بسيارى 
مسائل احساسى و ايده هاى تجمالتى كه 
با سرنوشــت جوان ها، خانواده هاى تازه 
تشكيل شده و آينده كشور بازى مى كند، 

اشاره كنيم. 
برخى واقعيت ها در امر خانواده دارى در 
نهاد همان تغييرات نگرشى به ارزش هاى 
فرهنگى و اجتماعى گذشته هاى نه چندان 
دور مردمان ايرانى است و بايد علت ها را 
در مفهوم بسيارى از ازدواج ها جست وجو 
كــرد. در باور هاى اجتماعى نســل هاى 
ديروز ما، بچه دارى و آرزوى پدر شدن و 
مادر شدن انگيزه اغلب پيوند هاى زناشويى 
بود، درصورتى كه مشكالت هم به عنوان 
خميرمايه زندگى از قبل براى جوان هاى 
در شرف ازدواج پذيرفته شده بود. مفهوم 
اين نظريه در ادبيــات و فرهنگ ازدواج 
جوان هاى ايرانى ثبت شده و وجود دارد 
كه نمونه آن مثل (با لباس سپيد عروسى به 
خانه بخت رفتن و با كفن ســپيد به خانه 
آخرت) اســت و مصداق هاى فراوان كه 
خانواده ها و جوان هاى ما در گذشــته با 
علم به فراز ونشيب هاى زندگى مشترك 
و الزمه شروع از نقطه صفر براى ازدواج 
پا پيش مى گذاشــتند و به استناد آمار هاى 
ديروز دفاتر ثبــت ازدواج و طالق، غالبًا 
موفق به ادامه زندگى و دلبســته به بركت 
وجود بچه هاى قد ونيم قد بودند. حكايت 

همچنان باقى است.

كمبود ويتامين K خطر مرگ سالمندان را 
افزايش مى دهد

 مطالعات نشان مى دهد افراد مسن داراى كمبود ويتامين K در مقايسه 
با ســالمندان داراى ميزان كافى اين ويتامين، 13 سال زودتر در معرض 
مرگ قرار دارند. به گزارش مهر، مطالعه جديد محققان نشــان مى دهد 
افراد سنين 54 تا 76 سال با ميزان پايين ويتامين K در خون شان 13 سال 
زودتر با احتمال مرگ روبه رو هســتند كه بيانگر فوايد حفاظتى ويتامين 
 K در روند افزايش سن است. ارتباط قابل توجهى بين ميزان ويتامين K
 19 ، K و بيمارى قلبى نيســت اما افراد داراى پايين ترين ميزان ويتامين
درصد بيشتر با ريسك مرگ مواجه بوده اند. ويتامين K يك ماده مغذى 
است كه براى حفظ ســالمت عروق خونى مهم است. اين ويتامين در 
ســبزيجات پهن برگ نظير كاهو، كلم و اسفناج يافت مى شود. همچنين 

در برخى روغن هاى گياهى نظير روغن سويا و كانوال هم وجود دارد.
 K سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «اين احتمال كه ويتامين
با بيمارى قلبى و مرگ و مير مرتبط اســت، مبتنى بــر دانش ما درباره 
پروتئين هــاى موجود در بافت عروقى اســت كه بــراى فعاليت نياز به 
ويتامين K دارند. اين پروتئين ها به پيشــگيرى از تشــكيل كلســيم در 
 ،K ديواره هــاى عروق خونى كمك مى كند و بدون ميزان كافى ويتامين

عملكردشان كمتر مى شود.»
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با  پســاكرونا  دوران  در 
احتمــال بااليى شــاهد 
سرمايه گذارى ها  كاهش 
خواهيم بود كه به كاهش 
خلق  كاهــش  توليــد، 
كاهش  افــزوده،  ارزش 
بيكارى  افزايش  اشتغال، 
درآمد  كاهش  و درنهايت 

خانوارها منجر مى شود

 eghtesad@hamedanpayam.com

كارآفريني

«مقابله با رشوه» ركن مبارزه با فساد

 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا با بيان اينكه مقابله با رشوه 
اصلى ترين ركن مبارزه با فساد است، گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادى 

و دانه درشت  ها بايد در اولويت نخست قرار گيرد.
حسن رحيمى روشن در گفت و گو با فارس درباره رويكرد قوه قضاييه 
مبارزه با فساد اظهار كرد: پس از پايان جنگ تحميلى، تحوالت سياسى 
ـ اقتصادى كشور به سمت بازار آزاد و اجراى برنامه هاى بانك جهانى 
و توصيه هاى فرامرزى مستقيم و غيرمستقيم رفت و در نتيجه كمى از 
روحيه ايثار و ساده زيســتى كه در اوايل انقالب و دفاع مقدس وجود 

داشت، فاصله گرفتيم.
وى با اشــاره به اينكه با اين شــرايط برخى ضدارزش ها كه فراموش 
شده بود، دوباره وارد زندگى برخى افراد شد، افزود: اصل سازندگى، 
نوسازى و بازسازى كشور پس از جنگ تحميلى قابل انكار نيست اما 
مشكل اينجا بود كه پيوست فرهنگى الزم را نداشت و يا ضعيف گرفته 

شد؛ بنابراين اثرات خود را به سرعت نشان داد.
عضو هيأت علمى دانشــگاه بوعلى سينا با اشاره به موضوعاتى چون 
اختالس 123 ميليارد تومانى فاضل خداد به عنوان بزرگ ترين اختالس 
در دهــه دوم انقالب تصريح كرد: وقتــى پيش رفتيم دامنه اين موارد 
به دليل تهاجم  سياســىـ  فرهنگى در كنار تحريم هاى اقتصادى بيشتر 

شد.
وى اختالس 3 هزار ميلياردى خــاورى، 10 هزار ميلياردى صندوق 
فرهنگيان و واگذارى هايى كه به نام خصوصى ســازى  را كه با رعايت 
نشدن قوانين و فلسفه خصوصى سازى انجام شد و خريدار آن افرادى 
بودند كه اختيار آنان را در دســت داشتند؛ بخشى ديگر از اين موارد 

برشمرد.
رحيمى روشن با اشاره به اينكه اين شرايط به صورت ناخواسته فضايى 
ايجاد كرد كه افرادى در مدت كوتاه به ثروت هاى افســانه اى دســت 
يابند، ادامه داد: امروز اميدوارى بين مردم با انتخاب رياست جديد قوه 
قضاييه باال رفته و اقدامات اصالحى و عدالت جويانه ايشــان به خوبى 

در اين زمينه روشن است.
وى خاطرنشان كرد: بســيارى از مخالفان نظام قصد دارند چنين القا 
كنند كه فســاد در كشور سيستماتيك شــده كه اين ادعا گزافى بيش 
نيســت؛ زيرا اگر واقعيت داشــت مردم از فسادها باخبر نمى شدند و 
مقامات ارشد اجرايى دولت گذشــته يا معاون اجرايى قوه قضاييه و 
منصوبان مقامات اجرايى كشــور كه مرتكب تخلف شــده بودند به 

محاكمه كشيده نمى شدند.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا گفت: اين اتفاق كه رئيس قوه 
قضاييه مقابله با فساد را از درون دستگاه قضا آغاز كرده، اين پيام بزرگ 
را به جامعه و تمام مفسدان دارد كه در مقابله با فساد با كسى تعارف 

ندارد و در اين زمينه با برنامه وارد شده است.
وى با اشاره به اينكه با اين اقدام احساس رضايت مردم در برخورد با 
فساد و اعتماد به قوه قضاييه تقويت شده است، اظهار كرد: اميدواريم 

اين روند صادقانه با قدرت و قوت بيشترى ادامه داشته باشد.
رحيمى روشن دانه ريز ها را محصول دانه درشت ها دانست و ادامه داد: 
در فســاد چه به شــكل كلى و چه به شــكل جزئى، اگر دانه درشتى 
وجود نداشــته باشــد، دانه ريزى هم به وجود نمى آيد؛ بنابراين بايد با 

دانه درشت ها بدون هيچ اغماضى برخورد شود.
وى با تأكيد بر اينكه مبارزه با مفســدان اقتصادى و دانه درشت  ها بايد 
در اولويت نخست قرار گيرد، گفت: اگر دانه درشت ها سر جاى خود 

نشانده شوند قطعاً دانه ريزى هم نخواهد بود.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى در ادامه برخورد با دريافت كنندگان 
رشوه و رشوه دهندگان را يكى از موضوعات مهم دانست و تأكيد كرد: 
اگر جلوى اين جرم گرفته شــود جلوى بسيارى از فسادها در كشور 

گرفته خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه بايد مراقب باشــيم زيرا ممكن اســت عده اى 
منفعت طلب درباره روند دادگاه هايى مانند دادگاه طبرى آدرس غلط به 
جامعه دهند، اظهار كرد: مقصود اين افراد اين است كه با برخوردهاى 
سياســى و باندى اهميت كار قوه قضاييه در مبارزه با فساد را كمرنگ 
كنند. رحيمى روشن در تشريح اين مطلب گفت: طبيعى است وقتى 2

نفر به محضر قاضى مى روند يك نفر ناراضى خواهد بود و بعيد است 
هر 2 طرف رضايت داشته باشند.

وى اظهار كرد: برخى به دليل منفعت طلبى هاى خود و نگرانى از ادامه 
اين روند به دنبال اين هستند كه به كارهاى ارزشمند از اين دست اتهام 

سياسى كارى بزنند.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى با بيان اينكه قوه قضاييه بايد با هر 
متخلفــى در دادگاه صالحه برخورد كنــد كه مجموعه فعلى اين مهم 
را در دســتور كار خود قرار داده اســت، گفت: تأكيد مى كنم همواره 
عده اى ناراضى خواهند بود كه اين موضوع اهميت ندارد و مهم اجراى 

درست عدالت است.
وى اظهار كرد: قوه قضاييه بايد اثبات كند ايران و اسالم عزيز برايش 
حايز اهميت است، نه اشخاص و افراد؛ بنابراين بايد صادقانه پرونده ها 

را مورد بررسى قرار دهد.
رحيمى روشن با بيان اينكه اگر در جريان رسيدگى به پرونده ها مشكل 
محرمانه امنيتى وجود نداشته باشد، دادگاه ها بايد شفاف از صدا و سيما 
پخش شود و مردم هم در جريان قرار گيرند، گفت: اندك بى اعتمادى 
كه در ســال هاى گذشته ايجاد شــده با اقداماتى كه درحال حاضر با 

رياست آيت ا... رئيسى شكل گرفته برطرف خواهد شد.

هنرمندى كه دلبستگى هايش را مى بافد
 عصمت مرادى، يكى از بانوان كارآفرين باذوق و هنرمند اسدآبادى 
است كه با كارآفرينى از جنس فرش دستباف با عزم راسخ خود ضمن 
حفظ اين هنر اصيل فاخر ايرانى و صادرات توليداتش به كشــورهاى 
همسايه و حتى آمريكا، توانسته براى جمعى از بانوان اين ديار اشتغال 
ايجاد كند و راه را براى عالقه مندان به يادگيرى و حفظ اين هنر اصيل 

هموار سازد.
اين بافنده و صادركننده فرش دستباف شهرستان اسدآباد در گفت وگو 
با ايســنا، اظهار كرد: فرش دســتباف به عنوان شناسنامه و پرچم دوم 
كشــور شناخته شده و هيچ كااليى مثل فرش دستباف حامل فرهنگ، 

هنر و تمدن ايرانى در جهان نيست.
مرادى با اشــاره به فعاليت خــود در زمينه توليد، آموزش و صادرات 
فرش دســتباف، گبه و گليم گفت: ساليانه به صورت ميانگين بسته به 
سفارشــات 70 تا 80 متر توليد فرش دستباف و تابلو فرش، گليم و 
گبه دارم كه اين سفارشــات عالوه بر داخل كشور به خارج از كشور 

نيز صادر مى شود.
اين كارآفرين نمونه فرش دستباف و گبه را از بيشترين سفارشات خود 
توسط متقاضيان و عالقه مندان به اين هنر عنوان كرد و افزود: پيش از 
تحريم بيشترين سفارشات بنده به كشور آمريكا و كشورهاى عربى بود 
كه متأســفانه در زمان آغاز تحريم فرش دستباف و صنايع دستى ايران 
جزو ليست تحريم قرار گرفت و به همين منظور صادرات فرش هاى 

توليدى بنده به آمريكا و كشورهاى عربى متوقف شد.
مرادى با اشاره به اينكه از صفر تا صد توليد، فروش و گرفتن سفارشات 
بازاريابــى را خودم انجام مى دهم و حتى براى صادرات به شــخصه 
توليداتم را تا پاى هواپيما مى برم، خاطرنشان كرد: درحال حاضر اربيل 
عراق و اســتانبول تركيه از جمله كشورهايى هستند كه توليداتم را به 

اين كشورها صادر مى كنم.
اين بانــوى كارآفرين با بيان اينكه  در كشــورهاى برون مرزى افراد 
به شــخصه بيشتر طرح هاى مورد نظرشان را به بنده سفارش مى دهند، 
تصريح كرد: در داخل كشــور به طرح اصيل ايرانى (طرح هندســى) 
بيشتر عالقه دارند و بيشترين سفارش ها در داخل كشور در اين رابطه 

است كه نسبت به توليد آن اقدام مى كنيم.
وى تابلو فرش، فرش هــاى زيرپايى يك زرع و نيمى تا 6 مترى و 9
مترى و 12 مترى را بسته به ذائقه بازار از ابعاد توليدات فرش دستباف 
خود دانست و بيان كرد: در روستاى منورتپه اسدآباد يك كارگاه توليد 
فرش داشــتم كه براى 30 نفر از زنان روستا به صورت مستقيم و 50
نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده بود اما به دليل مشكالت 
اقتصادى از اواسط سال گذشــته به صورت نيمه فعال درحال فعاليت 

است و بيشتر سفارشات متفرقه را بافندگان در منزل انجام مى دهند.
مــرادى با بيــان اينكه تاكنون از هيچ تســهيالتى اســتفاده نكرده ام، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به مشــكالت اقتصادى، تحريم ها، گرانى 
مصالح فرشبافى، باال بودن دستمزد فرش بافان و نيمه فعال شدن كارگاه، 
اكنون به حمايت مســئوالن در بحث پرداخت تسهيالت در راستاى 
سرپا نگه داشتن اين كارگاه توليدى فرش و حفظ اشتغال بانوان بافنده 

فرش نيازمند هستم.
وى هدف خود در توليد فرش دستباف را عالوه بر حفظ اين شاهكار 
و هنــر فاخر ايرانى اصيل، ايجاد اشــتغال براى زنان بى سرپرســت، 
بدسرپرست و آسيب پذير عنوان كرد و گفت: بسيارى از بانوان به ويژه 
در روســتاها با بافت اين هنر ارزشــمند اصيل آشنا هستند و به دليل 
نداشــتن سرمايه اوليه متأسفانه قادر به نشــان دادن هنر خود در اين 
زمينه نبوده اند كه با راه اندازى اين كارگاه ضمن ايجاد اشتغال براى اين 
بانوان، به ويژه زنان بى سرپرست، بدسرپرست و آسيب پذير به برخى از 

شغل ها در بحث رنگرزى خامه رونق داده بوديم.
مــرادى تصريح كرد: ارائه تســهيالت الزم با حمايت مســئوالن به 
كارگاه فرشــبافى ما موجب آن خواهد بود تا ضمن افزايش توليدات 
و حفظ اشــتغال پايدار كارگاه و ارتقا بخشيدن به بحث اشتغال بانوان 
بى سرپرست، بدسرپرست و آسيب پذير بحث فرش دستباف اسدآباد 

را بيشتر مطرح كنيم.
وى تحريم هــا، گرانى مواد مصرفى مصالح فــرش بافى و باال بودن 
دســتمزد بافندگان فــرش را از عمده مشــكالت كنونى بافت فرش 
دســتباف دانســت و افزود: اين امر موجب شده تا ميزان توليد فرش 
از جملــه در كارگاه توليدى ما كاهش يابد كــه در اين رابطه نيازمند 

حمايت هستيم.
اين بانوى كارآفرين خاطرنشــان كرد: تحصيالت بنده كارشناســى 
صنايع دســتى بوده و 27 سال ســابقه تدريس در زمينه آموزش بافت 
قالى، گليــم و گبه دارم و از كودكى ضمــن تحصيل به بافت فرش 
عالقه مند بودم و بافت فرش دستباف توسط مادرم در منزل در ايجاد 

اين عالقه بى تأثير نبود.
وى يادآور شــد: در سن 10 تا 13 ســالگى در كنار مادر قاليبافى را 
فراگرفتــم و از 13 ســالگى به بعد در كنــار ادامه تحصيل به صورت 

مستقل در منزل فرش مى بافتم.
ايــن بانوى كارآفرين مطرح كرد: از ســال 85 در منزل توليد فرش را 
آغاز كردم و سفارشات را در منزل توليد و تحويل مى دادم كه در سال 
93 با راه اندازى كارگاه بافت فرش دستباف كار خود را گسترش داده 

و براى برخى بانوان نيز ايجاد اشتغال كردم.

حمايت از توليدات دانش بنيان 
براى تحقق شعار جهش توليد

 در تفاهم نامه انجام شده بين بانك تجارت و صندوق نوآورى 
و شكوفايى، محمد اكبرى عالئى، مدير شعب بانك تجارت استان 
با حضور در پــارك علم و فناورى ضمن ديــدار با مديران اين 
مجموعه درباره جزييات نحوه خدمت رســانى به شــركت هاى 
توليدى دانش بنيان وابســته به پارك علم و فناورى بحث و تبادل 

نظر كرد.
رئيس پارك علم و فناورى اســتان در ايــن ديدار حوزه فعاليت 

و رســالت اين مجموعه درباره تســهيل روند توليد در استان را 
تشريح كرد.

محمدحســن مرادى، بزرگ ترين هدف پــارك علم و فناورى را 
كمك به افزايش ميزان صادرات از طريق حمايت از شركت هاى 

توليدى دانش بنيان عنوان كرد.
به گزارش روابــط عمومى بانك تجارت اســتان، وى همچنين 
افزود: خوشبختانه استان همدان درباره نيروى انسانى متخصص 
فارغ التحصيل از دانشگاه ها در وضعيت مناسبى قرار دارد و پارك 
علم و فنــاورى تالش خود را براى حمايت از اين قشــر براى 

بالندگى هرچه بيشتر در استان بسيج كرده است. 

مرادى ضمن قدردانــى از اقدامات و حمايت هاى بانك تجارت 
استان از اين مجموعه، به تبيين نقشه راه پارك علم و فناورى در 
استان براى آغاز به كار شــركت هاى توليدى با رويكرد فناورانه 
پرداخــت و نيازهاى اين مجموعه جهتبــراى نيل به اهدافش را 

عنوان كرد.
اكبــرى مدير بانك تجارت نيز در پايان با اشــاره به ظرفيت هاى 
موجود در بانك تجارت استان براى خدمت رسانى به اين مجموعه 
دانش بنيان و شركت هاى زيرمجموعه آن، از اقدامات انجام شده 
براى برطرف كردن دغدغه هاى اين قشر از نخبگان جهت تسهيل 

امور درباره تحقق شعار جهش توليد در استان همدان خبر داد.

ســند منگولــه دار يــك قطعــه زميــن مزورعــى بــه مســاحت 
16883 مترمربــع بــه پــالك ثبتــى 139/4591 بخــش چهــار 
همــدان بــه نــام  يــدا... وزيــرى كمــال مفقــود گرديــده و از 

درجــه اعتبــار ســاقط مــى باشــد.

 اگرچــه دامنه ويروس كرونا و گســترش 
آن در جامعه جنبه هاى منفى  بســيارى داشته 
اســت اما به باور استاد اقتصاد دانشگاه بوعلى 
سينا، اين بيماري اهميت دانش اقتصاد و علم 
مديريــت در حــوزه كالن را به كشــورهاى 
خام فروش درحال توسعه (مانند ايران) نشان 

داده است.
سيد احسان حسينى دوست با حضور در دفتر 
روزنامه همدان پيام عنــوان كرد: اقتصاد ايران 
در سال هاى گذشته به دليل اعمال تحريم هاى 
تجارى و بانكى از بيرون، ســوءمديريت ها و 
فســادهاى مالى و اقتصادى از درون، رشــد 
اقتصادى منفى اى را تجربه كرده و در ركودى 
طوالنى قــرار دارد. در كنار اين ركود، تمركز 
بيش از حد اقتصاد ايران بر بخش دولت و نبود 
توانمندى دولت (به طور عمومى و فراجناحى 
در ايــران) در تنظيم بــازار و به ويژه اجراى 
سياست هاى تشــويقى و محرك بخش توليد 
مبتنى  و ســاماندهى زنجيره عرضه (كه غالباً 
بر حذف واسطه هاى اضافى است) به ناكامى 
دولت در كنترل قيمت ها منجر شــده و سبب 
شده اســت تا تورم بااليى نيز در اين اقتصاد 
حاكم باشد و شرايط ركود- تورمى در اقتصاد 

ايران را شاهد باشيم.
وى بــا بيان اينكــه در چنين شــرايطى، پديده 
جديدى به نــام Covid١٩ نيز بــروز كرده، 
گفت: در اين شرايط بخش توليدى را كه به طور 
خوشبينانه با 30 يا 40 درصد ظرفيت خود كار 

مى كند با مشكل جديدى روبه رو مى كند.
حسينى دوست با اشــاره به اينكه كارشناسان 
اقتصادى خبره در دنيا، بحران مربوط به دوران 
كرونا و پساكرونا را بدتر و جدى تر از بحران 
اقتصادى سال 2008 مى دانند، بيان كرد: بحران 
اقتصادى 2008 از بخش بانكى در آمريكا آغاز 
شد و با توجه به وابستگى ها و روابط گسترده 
اين كشور با ســاير اقتصادهاى دنيا به سرعت 
فراگير شد و اثرات اصلى و جدى آن در سال 
2009 يعنى يكسال پس از وقوع مشكل، خود 

را نشان دادند. 

اين عضو هيأت علمي دانشــگاه بوعلي ســينا 
ادامه داد: در مرحله نخســت، بحران اقتصادى 
خــود را در قالب اُفت توليد نشــان مى دهد 
و GNP يــا توليــد ناخالص ملى بســيارى 
از كشــورها رشد منفى را نشــان داد. توليد، 
مهم ترين متغير اقتصاد كالن هر كشــور است 
كه به نوعى با ســاير متغيرهاى اصلى اقتصاد 
كالن مانند تورم، اشــتغال و نــرخ ارز ارتباط 
تنگاتنگى دارد. پس از افت توليد و در مرحله 
دوم، استفاده كمتر بنگاه ها از عوامل توليد يعنى 
نيروى كار و ســرمايه رخ مى دهد. اســتخدام 
كمتر، به معناى افزايش بيكارى در كشور است. 
ســازمان جهانى كار اعالم كرد تا پايان ســال 
2009 حدود 20 ميليون شــغل از دست رفته 
بود و نرخ بيكارى در اقتصاد شــاخصى مانند 
آمريكا از 4/9 درصد با باالى 10 درصد رسيد 

كه رقم بسيار چالش برانگيزى است. 
وى اظهار كرد: نوسان بازارهاى مالى و به ويژه 
بازار سهام در كشورهاى مختلف و اُفت ارزش 
پول هاى ملى، همگــى از پس لرزه هاى بحران 
2008 بودند كه تا مدت ها اقتصاد دنيا را درگير 

كرده بود.
اين استاد دانشــگاه در مقايسه علم اقتصاد با 

دانش پزشكى عنوان كرد: 
پزشك  يك  كه  همان طور 
تجهيزاتى  و  ابزارهــا  بــا 
مخصوص، يــك بيمار را 
معاينــه مى كند تــا درد را 
سپس  و  دهد  تشــخيص 
به تجويز نسخه و راه حل 
مى پــردازد، اقتصاددانــان 
هــم بــا اســتفاده از علم 
سنجش اقتصادى و دانش 
را  اقتصاد  پيشــرفته،  آمار 
معاينه مى كننــد و پس از 
راه حل  مشكل،  تشخيص 
يك  مى كنند(پزشك  ارائه 
اقتصــاددان يك  نفر را و 
اقتصــاد و يك كشــور را 

بررسى مى كند).
 حسينى دوســت با بيان اينكه اگر مى خواهيم 
بگوييــم كه حال يك اقتصاد خوب نيســت، 
بايد از طريق نشــانه ها و سيگنال هاى دريافتى 
از آن اقتصاد و با ادله اظهارنظر انجام شــود، 
گفت: در دوره فعلى، نشــانه هاى بحران كامل 
مشخص هســتند. افت چشــمگير بازارهاى 
بورس از آمريكاى شمايل گرفته تا بورس هاى 
كشــورهاى صنعتى اروپايى و آسيايى، كاهش 
درآمد صنعت توريســم (به عنوان بخشى كه 
با صنايع باالدســتى و پايين دستى بسيارى در 
ارتباط اســت و درنهايت كاهش شديد تقاضا 
براى حامل هاى انرژى مانند نفت و مشــتقات 
آن به گونه اى شديد بوده است كه حتى به منفى 
شدن دوره اى قيمت نفت هم انجاميد، همگى 
نشانه هاى تأثيرپذيرى منفى اقتصاد بين المللى 

از ويروس كرونا است.
وى بــا بيان اينكه همواره در شــرايط كنونى 
اين پرسش مطرح است كه در دوره بروز اين 
ويروس چه اتفاق هاى اقتصادى رخ مى دهد؟ 
افزود: در دوره شــيوع اين بيمارى، نخستين 
مســأله اى كه رخ مى دهد مختل شدن زنجيره 
تأمين است، بدين معنا كه انگيزه هاى احتياطى 
و جــو بدبينى ايجادشــده در جامعه و طرف 
تقاضا ســبب مى شــود تا تقاضا براى برخى 
كاالهاى خوراكى و به ويژه كاالهاى بهداشتى- 
درمانى به شــدت افزايش كند كه اين مسأله به 
رشد قيمت چنين كاالهايى منجر مى گردد(مانند 
افزايش قيمت ماسك و محلول هاى شوينده و 
ضدعفونى كننده كه در چند ماه اخير شاهد آن 
بوديم) و از ســوى ديگر با افت شديد تقاضا 
در ســاير بخش هاى اقتصادى به طور عمومى 
مواجه مى شويم (خلوت بودن مغازه ها، بازارها 
و پاســاژها ناشــى از ترس 
ســرايت ويروس كه شاهد 

آن بوديم).
وى ادامه داد: بخش بزرگى 
در  (به ويــژه  اشــتغال  از 
بنگاه هاى كوچك و كســب 
و كارهاى خانگى و محلى) 
آسيب جدى ديده و بيكارى 
فشــار  و  مى يابد  تشــديد 
هزينه و بــار مالى خانوارها 
و اقشارى كه در دهك هاى 
پايين و متوسط جامعه قرار 
دارند، رشد چشمگيرى پيدا 
مى كند و خانوارها با مشكل 
مى شوند،  روبه رو  اقتصادى 
در اين حيــن اگر در چنين 

خانوارهايى، فردى به اين ويروس مبتال شود، 
فشــار هزينه هاى درمانى مشكل مضاعفى را 

به همراه خواهد آورد.
حسينى دوســت با تأكيد بر اينكه سال ها طول 
مى كشــد تا دولت ها بتوانند فضاى كســب و 
كار را براى انجــام فعاليت هاى اقتصادى مهيا 
كنند، بيان كرد: از دست رفتن اطمينان در اين 
حوزه و فرار ســرمايه ها به بدتر شدن فضاى 
كســب و كار منجر شــده و ترميــم آن براى 
دولت ها، ســخت و دشــوار خواهد بود. در 
چنين دورانى، اســتفاده بيشتر اقشار متوسط و 
كم درآمد از پس اندازهــاى صورت گرفته در 
شاهد  را  وجود)  گذشته(درصورت  دوره هاى 
خواهيم بود و در بخش پولى و به ويژه سيستم 
بانكى، امكان افزايش معوقات، بدهى ها و بروز 

سونامى چك هاى پاس نشده وجود دارد.
وى بــا بيان اينكه آثار كالن اين مســأله، در 
ســمت دولت و بر روى دولت بروز مى كند، 
اظهار كرد: بار مالــى جديد از ناحيه افزايش 
كمك هــاى بالعوض و حمايت هــاى مالى 
در فرم پرداخت هاى انتقالى وارد مى شــود و 
مخارج دولت در بخش بيمه سالمت افزايش 
چشمگير خواهد داشت. همچنين دردسرهاى 
دولت در تنظيم قيمت ها و كنترل بازار بيشتر 
شــده و انتقادهــا از بخش دولتــى افزايش 

مى يابد.
وى افزود: در دوران پساكرونا با احتمال بااليى 
شاهد كاهش سرمايه گذارى ها خواهيم بود كه 
به كاهش توليد، كاهــش خلق ارزش افزوده، 
كاهش اشــتغال، افزايش بيكارى و درنهايت 
كاهش درآمد خانوارها منجر مى شــود. افت 
توليــد در همه بخش ها و به ويــژه در بخش 
كاالهــاى مصرفى بادوام ماننــد لوازم خانگى 
و اتومبيــل و ... به بروز تورم بيشــتر در اين 
بخش ها منجر مى گردد؛ بنابراين، اقتصاد ايران 
در سال 99 همچنان ميزبان تورم خواهد بود. 

وى با بيان اينكه كاهــش قيمت جهانى نفت 
در كنار تحريم هاى نفتى اقتصاد ايران، به شدت 
بر بودجه دولت فشــار وارد مى كند، بيان كرد: 
همچنيــن كاهش تقاضاى جهانــى و به ويژه 
شــركاى تجارى ايران مانند چيــن- عراق- 
امارات بر درآمدهــاى غيرنفتى ما تأثير منفى 
خواهد داشت. تورم- كســرى بودجه- افت 
توليد، اقتصاد ايران را در ســال 99 به سمت 
كاهــش ارزش پول ملــى و افزايش نرخ ارز 
هدايــت خواهند كرد مگر اينكه بانك مركزى 
و دولت در بازار ارز دخالت فعال داشته باشند؛ 
بنابرايــن، پيش بينى شــرايط ركود- تورمى و 
ادامه يافتن آن در سال 99 دور از انتظار نيست.

 معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه هاى كشــور گفت: به منظور پيشــبرد 
طرح راه آهن غرب كشور، امسال 350 ميليارد 
تومان اعتبار براى اجراى طرح راه آهن همدان 

- سنندج اختصاص يافت.
عباس خطيبى در بازديد از روند اجرايى راه آهن 
همدان - سنندج افزود: با فراهم كردن تجهيزات 
الزم و تأمين ريل از كارخانه ذوب آهن اصفهان، 
عمليات ريل گذارى راه آهن همدان - سنندج تا 

پايان دولت دوازدهم تكميل مى شود.
وى بــا تأكيد بر اهميت خــط ريلى همدان - 
ســنندج در تكميل كريدور ريلى غرب كشور 
اظهار كرد: اين مســير به طــول تقريبى 151

كيلومتر به عنوان بخشى از طرح ملى ساخت راه 
آهن تهران - همدان - سنندج است كه بخش 
تهــران - همدان آن در ســال 1396 با حضور 
رئيس جمهورى به بهره بردارى رسيد و به زودى 

ســنندج به عنوان بيست وسومين مركز استان به 
شبكه ريلى كشور متصل مى شود.

خطيبى آغاز مسير راه آهن همدان - سنندج را از 
ايستگاه راه آهن همدان عنوان كرد و افزود: اين 
خط ريلى با عبور از شهرهاى بهار، اللجين، قروه 
و دهگالن به ايســتگاه راه آهن سنندج منتهى 
مى شود. وى با اشــاره به اينكه تاكنون 2 هزار 
و صد ميليارد تومان براى اين طرح هزينه شده 
است، اظهار كرد: عمليات اجرايى اين طرح در 
بخش زيرسازى در 3 قطعه با پيشرفت فيزيكى 

63 درصد در دست اجرا است.
معاون ســاخت و توســعه راه آهــن، بنادر و 
فرودگاه هــاى كشــور از برگــزارى مناقصه 
ايســتگاه هاى ســنندج و دهــگالن و انتخاب 
پيمانكار اين ايســتگاه ها خبر داد و گفت: هم 
اكنون تجهيز كارگاه ها درحال انجام اســت و 
مرحله نخست مناقصه روسازى راه آهن همدان 

- سنندج نيز در 15 روز آينده برگزار مى شود.
وى گفــت: از جمله مزاياى بهره بردارى از اين 
خط ريلى مى توان به كاهش تصادفات جاده اى، 
تسهيل سفر، توسعه صنعت گردشگرى، كاهش 
آلودگى هاى زيســت محيطى، اشــتغالزايى و 

كاهش مصرف سوخت اشاره كرد.
خطيبى ســاخت اين خط  آهن را گامى ديگر 
در اتصال مراكز اســتان ها به شبكه ريلى كشور 
دانست و گفت: اعتبار هزينه شده در اين مسير 
ريلى 2 هزار و صد ميليارد تومان اســت كه در 
سالجارى 350 ميليارد تومان براى آن اختصاص 

مى يابد.
مدير كل راه و شهرســازى همدان نيز در اين 
بازديد گفت: طول طرح راه آهن تهران - همدان 
- ســنندج، 420 كيلومتر است كه مسير تهران 
تا همدان بــه طول 270 كيلومتر به بهره بردارى 

رسيده است.
داريوش حسينى افزود: طول خط ريلى همدان 
- سنندج نيز 151 كيلومتر است كه 64 كيلومتر 
از آن در حوزه اســتان همدان واقع شــده و از 
شــهر بهار و اللجين عبور و به استان كردستان 

منتهى مى شود.

350 ميليارد تومان 
به طرح راه آهن همدان - سنندج 

اختصاص يافت

اقتصاد پساكرونا به كدام سو مى رود؟اقتصاد پساكرونا به كدام سو مى رود؟

گالويز شدن سال گالويز شدن سال 9999  
با تورم و ركود شديدبا تورم و ركود شديد
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نكته فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ليگ فوتبال امارات مختومه اعالم شد
 فدراسيون فوتبال امارات ليگ باشگاه هاى اين كشور را مختومه اعالم 

كرد.
بر اساس اعالم رسانه هاى اماراتى، به دليل تعطيلى طوالنى مدت و ادامه 

داشتن ويروس كرونا، ليگ فوتبال امارات نيمه تمام ماند.
قرار است پس از برگزارى جلسه اينترنتى بين سران باشگاه ها با مسئوالن 
فدراســيون فوتبال امارات درباره تعيين قهرمان، تيم هاى سقوط كننده و 

تيم هايى كه از ليگ پايين صعود مى كنند، تصميم گيرى شود.
مشخص شدن نمايندگان اين كشور براى فصل آينده ليگ قهرمانان آسيا 

نيز يكى ديگر از چالش هاى پيش  روى فدراسيون فوتبال مارات است.
ليگ امارات هر سال با حضور 14 تيم برگزار مى شود و احتمال افزايش 

يافتن آن در فصل آينده به 16 تيم وجود دارد.

مراسم بهترين هاى سال فوتبال آسيا
 لغو شد

  مراسم انتخاب و معرفى بهترين هاى سال فوتبال آسيا كه قرار بود 
در قطر برگزار شود، لغو شد.

اين مراســم مقرر بود تا در ماه دسامبر سال 2020 به ميزبانى قطر و در 
دوحه برگزار شود كه كنفدراســيون فوتبال آسيا (AFC) خبر از لغو 

آن داد.
طبق تصميم اتخاذ شده، اين مراسم در سال 2021 و در همان قطر برگزار 

مى شود، اما تاريخ دقيق آن مشخص نيست.
«شــيخ سلمان» رئيس كنفدراسيون فوتبال آســيا در اين باره، گفت: در 
شرايط فعلى نمى توان مراسمى برگزار كرد و بايد از قطر كه همواره به ما 

كمك كرده است، تشكر كنم.
وى ادامه داد: به دليل شــيوع ويروس كرونا بســيارى از مردم در آسيا 
و سراســر جهان جان خود را از دســت داده  و اين بيمارى كل دنيا را 

تحت تأثير قرار داده است.
شــيخ ســلمان تأكيد كرد:  براى حفظ ســالمتى همــگان و به احترام 

درگذشتگان، امسال مراسم بهترين ها برگزار نخواهد شد.

استقالل با لشگرى از مصدوم 
در آستانه ليگ برتر

 تيم فوتبال استقالل در آســتانه آغاز مسابقات ليگ برتر با چندين 
بازيكن مصدوم مواجه شده است و اين مسأله كار آبى پوشان را سخت 

كرده است.
به گزارش ايسنا، با آغاز تمرينات تيم هاى فوتبال براى آمادگى مسابقات 
ليگ برتر، برخى تيم ها به دليل فشردگى تمرينات با مصدوميت بازيكنان 
خود مواجه شده اند و اســتقالل از اين تيم هايى است كه از اين مسأله 

رنج مى برند.
تيم فوتبال استقالل در آستانه آغاز مسابقات ليگ برتر به لحاظ مصدوميت 
بازيكنانش شــرايط خوبى ندارد و آبى پوشــان در جريان تمرينات و 
بازى هاى دوســتانه دچار مصدوميت شده اند. درحال حاضر بازيكنانى 
همچون داريوش شجاعيان و محسن كريمى كه يك مصدوميت طوالنى 
را پشت سر گذاشته اند،  هنوز آمادگى كامل خود را براى ملحق شدن به 

تمرينات جمعى تيم را ندارند و به صورت اختصاصى تمرين مى كنند.
رضا آذرى يكى از جديدترين مصدومان استقالل است كه به دليل پارگى 
رباط صليبى مدت ها از حضور در مســتطيل سبز محروم خواهد بود. 
همچنين شيخ دياباته و فرشيد اسماعيلى به دليل مهيا نبودن شرايط بدنى 
خود،  آمادگى كاملى براى حضور در تمرينات جمعى تيم و حضور 90
دقيقه اى در مســابقات را ندارند و حضور آنها در چند مسابقه نخست 

استقالل در رقابت هاى ليگ برتر در هاله اى از ابهام قرار دارد.
جديدترين آسيب ديدگان اســتقالل ميالد زكى پور و مرتضى تبريزى 
هســتند كه در جريان ديدار دوســتانه با تيم فوتبال رايكاى بابل دچار 
مصدوميت شــدند و بايد ديد استقالل با اين تعداد بازيكنان نا آماده و 

مصدوم چه برنامه اى براى ادامه رقابت هاى ليگ برتر دارد.

مبارزه با داللى در ورزش به كجا رسيد؟
 با گذشــت 40 روز از نامه وزير ورزش به وزير اطالعات درباره 
ورود و برخورد جدى اين نهاد با واسطه ها و دالالن غيررسمى ورزش 
و به ويژه فوتبال، اما كماكان هيچ خبرى درباره روند آغاز اين مســير 

نيست.
به گزارش ايســنا، با وجود اين پس از درخواســت وزارت ورزش و 
جوانان از وزارت اطالعات درباره برخورد با پديده دالليسم در ورزش 
كشــور به ويژه رشــته فوتبال كه 40 روز از آن مى گذرد، اما مسير اين 
اقدام شفاف نيست و نه تنها با واكنش رسمى از سوى وزارت اطالعات 
همراه نشده بلكه مشخص نيســت در اين باره قرار است چه فعاليتى 
مدنظــر قرار گيرد؟ اينكه آيا وزارت اطالعــات در اين رابطه وزارت 
ورزش و جوانان را همراهى خواهد كرد يا در اين رابطه بايد به گونه  اى 

ديگرى و از طريق ديگر مراجع وارد عمل شد؟
نكته بســيار مهم اينكه مقابله با دالليسم در ورزش ايران نبايد صرفا به 
نامه نگارى  ختم شــود و نه تنها مردم بلكه اهالى ورزش نيز خواســتار 
ورود و برخورد جدى نهادهاى مسئول در اين زمينه هستند؛ چالش و 
مسأله بسيار مهمى كه كنترل آن حتى نبايد به برخورد با يك يا چند نفر 
خالصه شــود و اگر هدف اصلى خشكاندن ريشه اين فساد باشد بايد 
با ايجاد ســاختار الزم و فعاليت هاى مستمر از چنين آفتى در ورزش 
كشــور جلوگيرى به عمل آورد، زيرا پيش از اين يك بار در دولت هاى 
پيشــين نيز شــاهد بوديم كه با دخالت هاى انجام شده برخى دالالن 
فوتبالى دستگير شدند و مدتى هم در بازداشت به سر بردند، هرچند كه 
درنهايت خبرى از سرنوشت پرونده ها و احكام صادره نشد و حتى در 
برخورد با تعداد محدودى از اين افراد نيز تجربه موفقى به دست نيامد.

نقطه ضعف ورزش ايران در سال هاى اخير رها كردن جريان دالليسم 
است و واسطه گران به راحتى مى توانند در اين جوالنگاه و به شيوه هاى 
نامشــروع پول هاى هنگفتى به جيب بزنند و كسى هم سراغى از آن ها 
نگيرد؛ مســأله اى كه جدى ترين پرسش درباره آن به چرايى نبود يك 
مكانيزم مشخص در رابطه با پديده  داللى مربوط مى شود و اين پرسش 
را مطرح مى كند كه چرا پس از گذشت 40 سال، ورزش ايران بايد در 

نقطه آغازين برخورد با دالليسم باشد؟
دالليســم در ورزش ايران و به ويژه در رشته فوتبال كه با تبادالت مالى 
هنگفت روبه رو اســت، پديده اى نوظهور نبوده و از ســاليان گذشته 
به عنوان يكى از اصلى ترين آفت هاى ساختارى در ورزش كشور به ويژه 
حوزه قهرمانى آن مطرح است و كمتر موردى پيش مى آيد كه زمانى با 
نام بازيكنان و مربيان نام آور داخلى و خارجى مواجه هستيم ردپايى از 

واسطه گرى، داللى و سودجويى وجود نداشته باشد.
در عين حال اين مســأله صرفا مربوط به بازيكنان و مربيان شــاخص 
داخلى و خارجى نيســت و به ويژه در ده ســال اخير شــاهد حضور 
بازيكنان درجــه چندم خارجى بوده ايم كه اصــال از كيفيت مطلوبى 
برخوردار نبوده و صدها هزار دالر بيشتر از رقم واقعى شان در ورزش 
ايران و به ويژه رشــته فوتبال دريافت كرده انــد؛ دالرهايى كه در اين 
بيــن بخش عمده آن بــه جيب افراد ديگرى با عنوان دالالن ســرريز 

شده است.
در اين بين ســهل انگارى اســت اگر تصور كنيم چنبره دالالن بر 
ورزش ايــران صرفا به جابه جايى بازيكنــان و مربيان خالصه مى 
شــود، بلكه واســطه گرى در بخش قراردادهاى مالى با باشگاه ها 
به ويــژه در حوزه اسپانســرينگ چالش ديگرى اســت كه نيازمند 
ورود دستگاه هاى بازرســى و نظارتى بوده و بايد از حيف و ميل 
كردن پول هايى كه به جيب اين دســت از افراد ســرريز مى شود 
جلوگيرى كرد، مقوله اى كه در ســاليان گذشــته ورزش كشور در 
برخورد با آن آچمز شــده و با توجه به اينكه عوامل بســيارى در 
جابه جايــى چنين پول هايى ايفاى نقــش مى كنند هرگز به صورت 

جدى با آنها برخورد نشده است.

1

2

3

پيشخوان

تجديدنظر خواهى از آراى شوراى حل اختالف 
تجديدنظرخواه: عينعلى ســهرابيان، فرزند براتعلى، بازنشسته، ســاكن: استان همدان، شهرستان 

همدان، شهر همدان، خيابان مهديه، 12 مترى روحانى، پ 118
تجديدنظر خوانده: 

1- يداله شريعتى، فرزند محمدصديق، شغل آزاد، ساكن: همدان، آقاجانى بيگ، مجتمع كسرى، واحد 1
2- محمدمنصور حيدرزاده، فرزند محمدعلى، شغل آزاد، ساكن: همدان، شهرك مدنى، آزادگان كوچه 

ياس 2 ، پ 6/4
وكيل: محمد جان محمدى، فرزند ابراهيم، شغل وكيل دادگسترى، ساكن: استان همدان، شهرستان 

همدان، همدان، ابتداى بلوار خواجه رشيد، ساختمان پزشكان رازى، طبق اول 
خواسته: تجديدنظر خواهى از آراى شوراى حل اختالف نسبت به دادنامه شماره 9709978162101486 
مبنى بر قرار صادره نســبت به اعتراض ثالث اصلى، شــعبه صادر كننده: حوزه شماره 111 (عمومى) 

شوراى حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبى(ع) شهر همدان 
داليل و منضمات: 

1- يك برگ اليحه تجديدنظر خواهى به شماره 0 مورخ 1398/01/17
2- وكالت نامه به شماره 182717 مورخ 1398/01/17 ميزان تمبر مالياتى به مبلغ 20000 ريال باطل شد. 

3- فتوكپى مصدق دادنامه شــماره 9709978162101486 تاريخ 1397/2/21 صادره از شــعبه 111 
دادگاه شوراى حل اختالف همدان 

رياست محترم دادگاه عمومى حقوقى همدان 
احتراماً به اســتحضار مى رســاند اينجانب به وكالت از تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه صادره به 
شماره 9709978162101486 كه در تاريخ 1397/12/21 از حوزه 111 شوراى حل اختالف همدان صادر 
گرديده و در تاريخ 1397/12/25 ابالغ شــده است معترض و درخواست رسيدگى و نقض آن را دارم. 
ضمناً رونوشت دادنامه بدوى و اليحه تجديدنظر خواهى جمعاً 3 برگ پيوست دادخواست تقديم مى 

گردد. با تشكر و تجديد احترام (م الف431)
دادگاه شوراى حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4050506432 ب ــماره شناس ــف داراى ش ــت جو عفي ــرا دوس ــم زه خان
دادخواســت بــه كالســه 142/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت 
ــماره  ــه ش ــف ب ــو عفي ــى دوســت ج ــادروان عل ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
شناســنامه  1232 در تاريــخ 1392/06/04 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه 

ــه:  ــى منحصــر اســت ب ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
ــد 1337/03/01  ــنامه 1797 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــارى فرزن ــه ي 1-معصوم
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــف فرزن ــو عفي ــرا دوســت ج ــى، 2-زه ــد متوف فرزن
1909 متولــد1341/01/01 فرزنــد متوفــى، 3-شمســى دوســت جــو عفيــف فرزنــد علــى 
بــه شــماره شناســنامه 1523 متولــد1331/11/01 فرزنــد متوفــى، 4-محــرم صاحبــى نيــا 
فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 4051624587 متولــد1341/08/10 فرزنــد متوفــى، 
ــنامه 4050514771  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــف فرزن ــو عفي ــت ج ــد دوس 5-محم
ــماره  ــه ش ــد ب ــد محم ــهبازى فرزن ــى ش ــى، 6-طوب ــد متوف ــد1350/01/01 فرزن متول
ــريفات  ــام تش ــا انج ــك ب ــى. اين ــر متوف ــد1315/02/05 همس ــنامه 1151 متول شناس
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ظ
(م الف 155)
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آگهي حصر وراثت
آقــاى محمــد صوفــى داراى شــماره شناســنامه  5138 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 
174/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
داده كــه شــادروان جعفــر صوفــى بــه شــماره شناســنامه  1640 در تاريــخ 83/03/20 در 
ــى منحصــر  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب اقامت

اســت بــه: 
1-محــرم صوفــى فرزنــد جعفــر بــه شــماره شناســنامه 5137 متولــد1350/10/08 فرزنــد 

 ، فى متو
2-محمــد صوفــى فرزنــد جعفــر بــه شــماره شناســنامه 5138 متولــد1351/06/10 فرزنــد 

 ، فى متو
ــد1340/09/07  ــه شــماره شناســنامه 50 متول ــد جعفــر ب 3-حســين رضــا صوفــى فرزن
ــنامه 5251  ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد جعف ــى فرزن ــه صوف ــى، 4-فاطم ــد متوف فرزن
ــماره  ــه ش ــى ب ــد يحي ــى فرزن ــه قهرمان ــى، 5-خديج ــد متوف ــد1329/12/06 فرزن متول
ــريفات  ــام تش ــا انج ــك ب ــى. اين ــر متوف ــد1312/05/11 همس ــنامه 2589 متول شناس
ــي  ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــي ص ــم دارد واال گواه ــاه تقدي ــك م ــرف ي ظ
(م الف 154)
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آگهي حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  8428 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــاى روح ا... عظيم آق
كالســه 175/99ش112ح  از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
ــنامه  2814 در  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــن عظيم ــم يم ــادروان خان ــه ش ــح داده ك توضي
ــوت  ــه حين الف ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 86/07/07 در اقامت تاري

ــه:  آن متوفيــه منحصــر اســت ب
ــد1340/01/03  ــنامه2 متول ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد حس ــى فرزن ــى عظيم 1-محمدعل
ــنامه8428  ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد حس ــى فرزن ــه عظيم ــى، 2-روح ال ــد متوف فرزن
ــماره  ــه ش ــن ب ــد حس ــى فرزن ــره عظيم ــى، 3-زه ــد متوف ــد1355/07/01 فرزن متول
ــد  ــى فرزن ــن عظيم ــى، 4-محس ــد متوف ــد1330/07/09 فرزن ــنامه6724 متول شناس
ــرى  ــى، 5-كب ــد متوف ــد1345/10/09 فرزن ــنامه6949 متول ــماره شناس ــه ش ــن ب حس
عظيمــى فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه6123 متولــد1378/07/03 فرزنــد متوفى، 
6-حســن عظيمــى فرزنــد علــى پاشــا بــه شــماره شناســنامه2637 متولــد1312/03/06 
ــور را در يــك  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب همســر متوفــى. اينــك ب
نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او 
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 156)
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ليگ برتر انگليس دوباره آغاز شد
 قرار بود با آغاز ليگ در كشورهاى مختلف، پروتكل هاى بهداشتى 
بسيار ســختگيرانه و بند به بند اجرا شود، اما عمال كمتر شاهد اجراى 
درست آنها هستيم و به نظر مى رسد بازيكنان چندان مسائل بهداشتى و 

فاصله گذارى اجتماعى را جدى نگرفته اند.
به گزارش «فرهيختگان آنالين»، ليگ برتر انگليس هم ســرانجام پس 
از 3 ماه وقفه از شــب گذشته پيگيرى شد تا شــاهد انجام ادامه يكى 
از جذاب ترين ليگ هاى فوتبال دنيا باشــيم. مسلما غيبت هواداران در 

هفته هاى باقى مانده سبب كاهش هيجان و زيبايى مسابقات خواهد شد 
اما بسيارى معتقدند همين برگزارى بازى ها در وضعيتى نامناسب بهتر از 

اين است كه كال فوتبال تعطيل شود.
ليگ برتر از ديشب با برگزارى ديدار استون ويال برابر شفيلديونايتد آغاز 
 شد و در همين هفته نخست شاهد 2 ديدار جذاب و تماشايى خواهيم 
بود. شب گذشته منچسترسيتى ميزبان آرسنال بود و ليورپولى ها نيز در 
دربى روز يكشنبه در زمين اورتون مى توانند با كسب 3 امتياز قهرمانى 
خود را قطعى كنند و در گوديسون پارك و پس از 30 سال فتح ليگ برتر 
را جشن بگيرند. رويارويى پپ گوارديوال با ميكل آرتتا، سرمربى كنونى 

توپچى ها در اواســط اين فصل با دستيارش از نكات جالب اين ديدار 
اســت. با توجه به انجام مسابقات پشــت درهاى بسته و بدون حضور 

تماشاگر، تيم هاى ميزبان چندان مزيتى در اين زمينه ندارند.
ديگر ديدار جذاب اين هفته رويارويى تاتنهام و منچستريونايتد است كه 

روز جمعه برگزار خواهد شد. 
به جز رقابت تيم ها براى كسب رتبه اى بهتر در پايان فصل، جدال براى 
كســب عنوان آقاى گلــى ليگ جزيره هم بســيار داغ و نزديك دنبال 
مى شــود هم اكنون جيمى واردى، مهاجم لسترسيتى با 19 گل در صدر 

جدول قرار دارد. 

تعويق سومين دوره 
رقابت هاى المپياد 
استعدادهاى برتر 

 ســومين دوره رقابت هاى المپياد با 
اولويت حفظ ســالمتى ورزشكاران به 

تعويق افتاد.
سومين دوره رقابت هاى المپياد با اولويت 
حفــظ ســالمتى ورزشــكاران و عدم 
آمادگى جســمانى و روانى ورزشكاران 
و ضرورت رعايت مصوبات ستاد ملى 
مبارزه بــا كرونا كه مقرر بــود همانند 
سنوات گذشته در تابستان سالجارى به 

اجرا درآيد به تعويق افتاد.
بديهى اســت درصورت صدور مجوز 
برگزارى مسابقات ورزشى در رشته هاى 
مدنظــر وزارت ورزش و جوانــان با 
مالحظه پروتكل هاى بهداشتى مسابقات 
المپياد در فصل زمستان برگزار خواهد 

شد.
اگر ويروس كرونــا در بهمن ماه كنترل 
شده باشــد، المپياد استعدادهاى برتر را 
در همين ماه با تقليل 90 رشــته به 60 
رشــته در 2 بخش پســران و دختران 

برگزار خواهيم كرد.

اينفانتينو: هيجان بيشتر 
از گذشته به فوتبال 
بازخواهد گشت

 رئيس فيفا تأكيــد كرد كه روزهاى 
سخت كرونايى خواهد گذشت و بازهم 
هيجان به مستطيل سبز بازخواهد گشت.

به گزارش ايسنا، جيانى اينفانتينو رئيس 
فيفا براى افتتاح يكى از ورزشــگاه هاى 
جام جهانى 2022 قطر راهى اين كشور 
شــد. او در اين مراسم گفت: براى فيفا 
و همه ما ســالمتى در رأس اولويت ها 
قرار دارد و به همين دليل هم خيلى زود 

ليگ ها و فوتبال تعطيل شد.
وى ادامه داد: در برخى كشورها به خوبى 
ويروس كنترل شــده و آينــده بهترى 
پيش بينى مى شــود امــا در برخى ديگر 
از مناطق همچنان وضعيت خطرناك و 

بحرانى است و بايد بسيار مواظب بود.
رئيس فيفا ادامــه داد: بايد با همدلى و 
اتحاد اين بحران را پشت ســر گذاشت. 
ورزشــگاه شــهر آموزشــى قطر پيام 
اميدبخشــى به ما مى دهــد و آن اينكه 
هيجان بيشــتر از هر زمــان ديگرى به 
فوتبال بازخواهد گشت و دوباره مردم 

خوشحال خواهند شد. 

تكليف كشتى هفته آينده 
روشن مى شود

 ويدئو كنفرانس اينترنتى كميته فنى 
بررسى  به منظور  كشتى  جهانى  اتحاديه 
برگزارى رقابت هاى كشتى، برگزار شد.

به گزارش ايســنا، اين ويدئو كنفرانس 
اينترنتى به رياســت نناد اللوويچ رئيس 
اتحاديــه جهانى كشــتى برگزار شــد، 
اعضــاى كميته فنــى از جمله على اكبر 
دودانگــه نماينده فدراســيون كشــتى 
جمهورى اسالمى ايران درباره برگزارى 
رقابت هاى كشتى و تقويم فنى اتحاديه 
جهانى كشتى، بحث و تبادل نظر كردند 
و درنهايــت تصميمــات كارشناســى 
جمع بندى شد تا به هيأت رئيسه اتحاديه 
جهانى كشــتى براى تصميم گيرى ارائه 

شود.
نناد اللوويچ رييس اتحاديه جهانى كشتى 
از تمامى اعضاى كميته فنى خواست تا 
اخبار اين جلســه محرمانه بماند تا پس 
از جلســه هيأت رئيسه اتحاديه جهانى 
كشــتى كه روز چهارشــنبه هفته آينده 
برگزار خواهد شد، تصميمات نهايى به 

كشورهاى عضو ابالغ شود.

خيران  و  پيشكســوتان  همايش بزرگ   
ورزشى شهرستان بهار با حضور فرماندار، 
رئيس شوراى شهر، بخشدار مركزى، رئيس 
مجمع خيران ورزش يار استان، دبير مجمع 
پيشكســوتان اســتان و جمعى از خيران و 
پيشكسوتان ورزش در فرهنگسراى آيت ا... 

بهارى برگزار شد.
شهرســتان  جوانان  و  ورزش  سرپرســت 
بهــار در ابتداى اين مراســم اظهــار كرد: 
فراموش نشدني  ســرمايه هاي  پيشكسوتان 
رشته هاي ورزشي هستند كه بايد به جايگاه 

و شأن آنها توجه جدي شود.
وي با اشاره به تشكيل انجمن پيشكسوتان 
ورزش بهار گفت: اين اقدام بسيار پسنديده 
و قابل توجه است و اداره ورزش و جوانان 

بهار نيز رويكرد حمايتي از آن دارد.
پيشكســوتان  كرد:  بيان  صفى زاده  عليرضا 
بهار سرشــار از افتخار و قهرماني هســتند 
و بــدون ترديد حضور آنها در هر ســطح 
و رشــته اي مي تواند مؤثر باشد. هيأت هاي 
ورزشــي بايــد توجه داشــته باشــند كه 
پيشكســوتان راهگشــاي حل مشكالت و 
مســائل مختلف هستند و از همين رو بايد 

از تجربه آنها استفاده مؤثر صورت بگيرد.
وى با دعــوت از خيران بــراى عضويت 
در مجمــع خيران ورزش يــار افزود: توان 
دولت بــراى حمايــت از ورزش محدود 
اســت و همه خيران با هر نوع تمكن مالى 
مى توانند يارى گر ورزش شهرستان باشند. 
اين عزيــزان مى توانند با هر نوع توانايى از 
قبيل فرهنگى، اجتماعى و عرصه هاى ديگر 
كه بتوانند در جامعه تأثيرگذار باشــند براى 
كمــك به امــر خير به ما مراجعــه كنند تا 

به همراه يكديگر به كمك ورزش شهرستان 
بهار بشتابيم.

در ادامــه ايــن همهايــش رئيــس هيأت 
ورزش هــاى همگانى اســتان كــه متولى 
پيگيرى امور مجمع خيران ورزش يار است، 
درباره اهداف تشــكيل ايــن مجمع گفت: 
بهار خيران خوب و به نامى در كشــور دارد 
و ســعى ما اين اســت كه از توان آنان در 
ساخت و ساز اماكن ورزشى استفاده شود.

ســبزوارى اولويت مجمــع خيران  هادى 
ورزش يــار اســتان را تكميــل طرح هاى 
و  اعــالم كرد  ورزشــى موجود  نيمه تمام 
گفت: با تجميع كمك هاى تمامى خيران در 
صندوق خيران ورزش يار اســتان مى توانيم 
برآوردهــاى الزم را براى تكميل طرح ها با 
توجه به ســهم آورده موجود در صندوق 
داشته باشــيم. درصورت تصويب اعضاى 
مجمع نيز قــادر خواهيم بــود طرح هايى 
جديــد را بــا اولويت بندى مشــخص در 
نقاط مختلف استان تعريف كنيم و به اجرا 

درآوريم.
وى بــا اشــاره بــه نقــش خيــران ورزش يار 
در توســعه فضاهــاى ورزشــى اظهــار 
ســوى  از  خوبــى  اســتقبال  مى كنــد: 
ــتان  ــه ورزش اس ــك ب ــراى كم ــران ب خي
ــه  ــورت گرفت ــف ص ــاى مختل در بخش ه
ــز در  ــارى ني ــران به ــا خي ــت و قطع اس
ــى  ــتان ها پيش ــه شهرس ــتا از بقي ــن راس اي
خواهنــد گرفــت و خيــرآن ورزش يــار 
چــراغ راه توســعه ورزش اســتان هســتند 
و بايــد قــدردان زحمــات ايــن افــراد بــود.

همدان  ورزش يــار  خيران  مجمــع  رئيس 
افــزود: خيران تنها بــا آوردن مبالغ كمك 

خود امر سياســتگذارى را انجام مى دهند و 
مجمع خيران نيز كار مشاوره اى خود را در 
اين زمينه انجام خواهد داد. همچنين تمامى 
مراحل دريافت مجوزهاى ساخت  و ساز و 
نيز عمليات هــاى عمرانى بر عهده اداره كل 
ورزش و جوانان و مجمع است و خيران در 

اين زمينه دغدغه اى نخواهند داشت.
دبيرانجمــن  همايــش  ايــن  ادامــه  در 
نيــز  اســتان همدان  ورزش  پيشكســوتان 
با اشــاره به شناســنامه دار شــدن ورزش 
استان همدان گفت: ســوابق ورزشى استان 
از ابتــدا تاكنون به صورت مســتند و جامع 
در مرحلــه جمع آورى اســت و درنهايت 

به صورت كتابچه عرضه خواهد شد.
وى عنوان كرد: پيشكســوتان بهار به عنوان 
سرمايه هاى معنوى و علمى تجاربى دارند 
و در پيشــرفت ورزش شهرستان تأثيرگذار 

هستند.
پرويز ريحانى ضمن قدردانى از تشكيل اين 
همايش بيان كرد: اميدواريم با حمايت هاى 
اداره ورزش و جوانــان جلســات تداوم 
داشته باشد و با تشكيل كميته هاى مختلف 

ورزشى به جوانان كمك كنيم.
وى عنــوان كــرد: پيشكســوتان به كمك 
انجمن آمــده و با ارتباط بيشــتر و اعالم 
نظرات، پيشنهادات و انتقادات و مشاركت 
در مطرح شــدن پيشكســوتان در جامعه و 

كمك به ورزش همكارى كنند.
در ادامه اين نشســت پيشكسوتان ورزشي 
شهرســتان  ورزش  دغدغه هاي  پيرامــون 
به بحث و بررســي پرداختنــد و در پايان 
انتخابات براى مجمع پيشكسوتان و مجمع 

خيران ورزش يار برگزار شد.

توسعه زيرساخت هاى ورزشى 
در دولت تدبير و اميد

 قرعه كشى مسابقات فوتبال قهرمانى نوجوانان آسيا برگزار شد و 
تيم ايران با قطر، كره شمالى و بحرين در گروه نخست قرار گرفت.

مراســم قرعه كشــى ايــن رقابت هــا در مقــر AFC در كواالالمپــور 
مالــزى برگــزار شــد كــه به دليــل شــيوع كرونــا، نماينــدگان 

ــتند. ــور نداش ــورها در  آن حض كش
درنهايت، نوجوانان ايران كه در سيد سوم قرار داشتند، در گروه 

نخســت با تيم هاى قطر، كره شمالى و بحرين هم گروه شدند.
ايــن رقابت هــا بــه ميزبانــى منامــه پايتخــت بحريــن و بــا حضــور 

16 تيــم برتــر آســيا برگــزار مى شــود كــه 4 تيــم نخســت مجــوز 
دســت  بــه  را  نوجوانــان  جام جهانــى  مســابقات  در  حضــور 

مى آورنــد.
■ گروه بندى مسابقات بدين شرح است:

گروه يك........................................... بحرين، كره شمالى، ايران و قطر
گروه دو......................................... تاجيكستان، عمان، يمن و امارات
گروه سه.............................................. كره جنوبى،  استراليا، هند و ازبكستان
گروه چهار......................................... ژاپن، اندونزى، عربستان و چين

حريفان آسيايى نوجوانان فوتبال ايران مشخص شدند
محمد قربانى مسئول ورزش درگزين شد

 مديركل ورزش و جوانان استان در حكمى، محمد قربانى را به عنوان 
مسئول نمايندگى ورزش و جوانان شهرستان درگزين منصوب كرد .

مراســم معارفه محمد قربانى با حضور محسن جهانشير و ناظرى پور، 
فرماندار درگزين برگزار شد.

در بخشــى از حكم مديركل ورزش و جوانان استان آمده است: نظر به 
تعهــد و تجربه جنابعالى در امور اجرايى و باتوجه به اهميت و جايگاه 
ورزش و جوانان در جامعه، اســتفاده از ظرفيت هاى درون ســازمانى، 
اعتماد به جوانان و سپردن امور مديريتى به آنان، جوان گرايى و عملياتى 
كردن آن و اســتفاده از نيروهاى تحصيلكرده و باانگيزه در امور اجرايى 
به موجب اين ابالغ به عنوان مسئول نمايندگى ورزش و جوانان شهرستان 

درگزين منصوب مى  گرديد.
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باباطاهر

فردا خورشيد تاريك مى شود
 خورشــيدگرفتگى يكم تيرماه حدود ساعت 9 صبح آغاز مى شود و تا 

ساعت 11 و 37 دقيقه در اغلب نقاط كشور ادامه دارد.
عضو هيأت علمــى مركز نجوم اديب اصفهــان در توضيح جزئيات اين 
پديده نجومى، اظهار كرد: خورشيدگرفتگى يا ُكسوف هنگامى رخ مى دهد 
كه ســايه ماه بر بخشــى از زمين بيفتد و در نتيجه در قسمت هايى از كره 
زمين، قرص ماه قســمتى از قرص خورشــيد يا تمــام آن را از ديد ناظر 

زمينى بپوشاند.
عمران مرادى با بيــان اينكه مدار حركت ماه به دور زمين و زمين به دور 
خورشــيد بيضوى شكل است، تصريح كرد: در نتيجه زمانى كه ماه به دور 
زمين مى چرخد، زمان هايى بين زمين و خورشيد و گاهى زمين بين ماه و 

خورشيد قرار مى گيرد.

اين پژوهشــگر و مدرس نجوم افزود: زمانى كه زمين بين ماه و خورشيد 
اســت، ســايه زمين بر روى ماه مى افتد و در اين حالت، سطح خورشيد 
تاريك مى شود و ماه گرفتگى يا خسوف رخ مى دهد. اما زمان هايى ماه بين 
خورشيد و زمين است مقارنه ايجاد مى شود كه از ديدگاه ناظران زمينى ماه 

در كنار خورشيد قرار دارد و ماه نو است و قابل ديدن نيست.
بــه گفتــه مــرادى خســوف يــا مــاه گرفتگــى در نيمــه مــاه قمــرى اتفــاق 

مى افتد.تنهــا در 2 نقطــه امــكان خســوف و كســوف وجــود دارد.
اين عضو فعال مركز نجوم اديب اصفهان، خورشيدگرفتگى يكم تير ماه را 
خورشيدگرفتگى حلقوى اعالم كرد و گفت: به دليل اينكه درصد كمترى 

از اين خورشيدگرفتگى در ايران قابل رؤيت است، از نوع جزئى است.
 جنوب شرقى ايران بهترين نقطه 
براى رصد خورشيدگرفتگى يكم تير

مرادى توضيح داد: يكم تيرماه خورشــيدگرفتگى اصلى مركزى در مناطق 

جنوبى ايران قابل مشــاهده اســت و نوار مركزى در جنوب ايران است. 
هرچه به ســمت مركز بيايم، نوار مركز خورشيدگرفتگى كمتر مى شود و 

ميزان درصد خورشيدگرفتگى نيز كم مى شود.
بــه گفته اين فعال نجوم ميــزان رصد خورشــيدگرفتگى يكم تيرماه در 
مناطق جنوب ايران 98 درصد اســت كه در جنوب شــرق ايران بهترين 
موقعيت را دارد. هرچه به ســمت مركز و شمال ايران نزديك شويم ميزان 
خورشيدگرفتگى كمتر شــده، به گونه اى كه در تهران حدود 40 درصد و 
شــمال غرب كشور 29 درصد قابل مشاهده اســت.مرادى ادامه داد: اين 
خورشيدگرفتگى در آفريقا به جز بخش غربى، جنوب شرقى اروپا و آسيا 
به صورت جزئى قابل مشاهده است و در جمهورى كنگو، سودان جنوبى، 
اتيوپى، يمن، عمان، عربســتان صعودى، شمال هند و مناطقى از پاكستان، 

جنوب چين و تايوان به صورت حلقوى مشاهده مى شود.
وى جزئيات اين پديده را اين گونه توضيح داد: خورشيدگرفتگى از ساعت 

8 و 57 دقيقه صبح يكم تيرماه آغاز و تا حدود 11 و 37 دقيقه ادامه دارد.
 مشاهده خورشيدگرفتگى با چشم ممنوع

اين پژوهشگر نجوم در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توان اين پديده 
نجومى را مشاهده كرد، اظهار كرد: رصد خورشيدگرفتگى با چشم به هيچ 
وجه نبايد انجام شود. خطرات نگاه به خورشيدگرفتگى جزئى باال است و 

آسيب اشعه فرابنفش خورشيد به شبكيه چشم جبران ناپذير است.
وى افــزود: براى ديدن اين خورشــيدگرفتگى حتما بايــد از عينك هاى 
استاندارد خاص خورشيدگرفتگى استفاده كرد و بهتر است افراد به مراكز 
نجومى مراجعه كنند و اكنون در شرايط كرونا از برنامه هاى آنالين رصدى 

استفاده كنند.
مرادى تاكيد كرد: براى مشــاهده خورشيدگرفتگى بايد بدانيم كه در وهله 
نخست هرگز به خورشيد خيره نشويم. از عينك استاندارد استفاده كنيم و 

مطمئن شويم كه عينك تقلبى نيست و خش نداشته باشد.

همدان، رتبه سوم كشورى مسابقه 
نقاشى را از آن خود كرد

 «آترين افشارى توانا» عضو كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان همدان رتبه ســوم مسابقه نقاشى 
(حقوق كودك از نگاه كودك) به ميزبانى شــهردارى 

اصفهان را به خود اختصاص داد. 
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان استان پس از بررسى آثار 
رسيده توسط دبيرخانه  مسابقه مجازى نقاشى، با عنوان 
(حقوق كودك از نگاه كودك) اثر عضو كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان به عنوان رتبه 

سوم كشورى معرفى شد. 
 اين مسابقه از سوى خانه حقوق شهروندى شهردارى 
اصفهان و با همــكارى انجمن علمى حقوق كودك 
ايــران و مرجع ملى كنوانســيون حقــوق كودك، با 
موضوع (حقــوق كودك از نگاه كــودك) در قالب 
نقاشــى در ارديبهشت ماه برگزار شد كه در اين ميان، 
هيأت داوران اثر نقاشــى آترين افشارى توانا، عضو 
مركزفرهنگى هنرى شماره يك كانون همدان را به دليل 
بهره مندى از فضاى شاد و رنگى و اجراى بسيار زيبا و 
پركار و تميز و هم چنين دقت در جزئيات و ظرائف، 
براى ارائه موضوع «حق بازى و شــادى و دوســت 
داشتن زمين، حيوانات و گياهان» را شايسته احراز رتبه 

سوم اين مسابقه دانست. 

كشف چندين نقوش صخره اى 
در مريانج همدان

 چندين نقوش صخره اى در مريانج همدان توسط 
فرهنگى  ميراث  معاونت  باستان شــناس  كارشناسان 

استان همدان كشف شد.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همدان، معاون ميراث 
فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى گردشــگرى و 
صنايع دستى همدان گفت: در پى بررسى هاى روزانه 
كارشناسان مركز باستان شناسى معاونت ميراث فرهنگى 
استان، در اراضى شهر مريانج شهرستان همدان و در 
يكى از دره هاى جنوبى مشــرف به اين شهر چندين 

نقوش صخره اى كشف شد.
احمد ترابى گفــت: اين نقوش با فواصل مختلف بر 
روى تخته ســنگ هاى شيستى كنده شده اند و نقوش 
صخره اى كشــف شده گونه هاى مختلف جانورى از 
جمله؛ بزســانان و سگ ســانان را معرفى مى كنند و 
عــالوه بر نقوش جانورى چنديــن نقوش نمادين و 
نقش يك درخت ســرو كه بسيار نادر است نيز ديده 

مى شود.
وى ادامه داد: قرارگيرى اســتان همدان در ارتفاعات 
زاگرس مركــزى و وجود رشــته  كوه هايى از جمله 
كوهستان الوند، سبب شده است كه اين منطقه به عنوان 
يكى از متنوع ترين نقــاط داراى نقوش صخره اى در 

كشور شناخته شود. 

تعداد راهنمايان گردشگرى همدان 
به 120 نفر رسيد

 4 متقاضى در استان كارت 
راهنماى گردشگرى دريافت كردند

 به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســتان همدان، معاون 
گردشگرى همدان با اعالم اين خبر افزود: در جلسه 
كميته فنى نظارت بر راهنمايان گردشگرى استان، با 
صدور كارت راهنماى گردشگرى 4 نفر از متقاضيان 

موافقت شد. 
على خاكســار گفت: راهنمايان گردشگرى، يكى از 

رسته هاى فعال در حوزه گردشگرى هستند. 
وى بــا بيان اينكــه حداقل مــدرك تحصيلى مورد 
نياز بــراى دريافــت كارت راهنماى گردشــگرى، 
كارشناسى است، افزود: الزمه صدور كارت راهنماى 
گردشــگرى براى متقاضيان شــركت در دوره هاى 
آموزشى راهنمايان شــامل ايرانگردى و جهانگردى، 
طبيعت گردى، فرهنگى و تاريخى و پذيرش در آزمون 

جامع راهنمايان گردشگرى است. 

آسيب شناسى عكس ختنه سوران آقاى دكتر
ابوعطا »

 زمان ما اين طور نبود كه خالئق زرت و زرت عكس يهويى بگيرند 
و در آلبومى با ظرفيت اليتناهى به نام فضاى مجازى پســت كنند، اصًال 
ملت چه مى دانستند زاويه لبخند و فيگور بدن چيست؟! وارد هر خانه اى 
مى شــدى غير از عكس چند تا از بزرگان و چند عدد قمه و شمشير و 
تبر زين و تسبيح غول آســاى چوبى كه به دروديوار آويزان بود عكس 
يك آدم ســبيلو كه متعلق به زمان جوانى هاى آقابزرگ بود به چشمت 
مى خورد، يكى دو تا قاب كوچك تــر هم در اتاق هاى اندرونى بود كه 
آقاجون و بى بى را نشــان مى داد كــه در كنار تصوير يك مكان مقدس 
عكس سياه وسفيد گرفته بودند و 4 يا 5 تا بچه كچل و دماغو هم پايين 
پايشــان از ســر و كول هم باال مى رفتند تا مى خواستى فتوشاپ بودن 
عكس را كشــف كنى آقاجون خانواده با سبيل هاى از بناگوش در رفته 
و چپق به دهان وارد مى شــد و با صــداى «اوجانا» 8-7 تا ماچ آبدار از 
اينور اونور صورتت مى كرد و هيچ نگران انتقال مقادير معتنابهى از انواع 
ويروس و باكترى و فروكردن خارها و تيغ هاى ريش و ســبيل خود به 

چل و چشمت نبود.
زمان كه جلوتر رفت عكس هايى از مردانى با عينك هاى دسته كائوچويى 
و كراوات هــاى كلفت و كوتاه به همراه خانم هايى با كله هايى به هيبت 
شــيرهاى جنگل آمازون هم در خانه هاى مردم پيدا شد كه اگر به چهره 
زنان عكس دقت مى كردى خيلى ســريع مادرشوهرها، خواهرشوهرها، 

جارى ها و عروس بدبخت ستم كش را پيدا مى كردى.
اگــر با خانــواده مزبور نزديك تر بودى و بقيه عكس ها را هم نشــانت 
مى دادند حتماً 2 عدد «اصغر كمانچه زن» و «نعمت نفتى» را با چشمانى 
قرمز وسط تصاوير رؤيت مى كردى كه يك چيزهايى مى نواختند تا ملت 

شلنگ تخته اى از خود صادر كنند و شاد شوند.
كمى كه جلوتر آمديم ُمد شــد ملت عكس هــاى آتليه اى به قاعده يك 
آسمان خراش از عروسى خود را بزرگ كنند و به جاى عكس بزرگ ترها 
بر دروديوار خانه بكوبند، وارد هر خانه اى مى شــدى دامادى پاپيون زده 
و ُفكل كراواتى شــبيه به شــاهزاده رؤياها دست سيندرالى قصه را در 
دست گرفته بود و عروس و داماد نگاه هاى آن چنانى به هم مى كردند كه 
اگر دقت مى كردى خودشان هم زير لب به كارهاى خودشان خنده شان 
گرفته بود. اگر با اهالى آن خانه نزديك تر بودى و وارد اندرونى مى شدى 
درحالى كه صداى دادوفرياد و ظرف خرد كردن از آشــپزخانه شــنيده 
مى شد مى توانستى در بين عكس هاى روى ميز توالت و اين ور و اونور 
فيگورهــاى ديگرى از ليلى و مجنون در سى وســه پل اصفهان، ليلى و 
مجنون در حال كباب باد زدن در شمال، ليلى مجنون در بالد خارجه و 
... را مشــاهده كنى و حتماً در آلبوم هاى بعدى صحنه بچه بغل كردن و 
عكس هاى ناجور منشورى از بچه بدبخت را مى ديدى كه تمام زوايايش 
را مكشوف كرده بودند و دست بر قضا كسى هم درباره حقوق كودكان 

نگران نمى شد.
يكــى نبود بگويد آخــه مادر عزيز، پدر گرامى اگــر پس فردا يك آدم 
بى خدايى پيدا شــود و يكى از عكس هاى ختنه سوران و نخستين حمام 
بچه را سرقت و از همان بچه كه حاال وزير و وكيل و دكتر شده اخاذى 

كند شما تاوانش را مى دهيد؟
خالصه اينكه انســان از اين همه عشق و صميميت و داغى كله عروس 
و دامادهاى آن زمان به غايت مشعوف مى گشت و البته اصل بدبختى از 
جايى شروع مى شد كه همين عروس و داماد خوشبخت، شب هنگام به 
زور تو آدم يالغوز و بى خانمان را نگاه مى داشتند تا درباره اختالفاتشان 

قضاوت كنى، خر بيار و باقالى بار كن.
تمام شــب درحالى كــه همزمان بغض و گريه عروس خانم از عشــق 
بربادرفته و سيگار كشيدن هاى آقا داماد و دماغ آويزان ميوه زندگى شان 
مقابل چشمانت بود بايد به پيراهن گل گلى از پشت آويزان «اكبر تنبك» 
در فيلم «وى اچ اس» عروســى نگاه مى كردى و تپه هاى پايين دســت 
ملت كه همزمان با كوبيده شــدن دست اكبر بر پوست تنبك باال پايين 
مى رفت را سياحت مى كردى و در همان حال كه مشق هاى بچه مظلوم 
را مى نوشــتى اين دو مرغ عشق را نصيحت مى كردى كه به ياد اين همه 
روزهاى خوب و به پاس قاب عكس هاى دومترى هم كه شده آبروريزى 

نكنند و زندگى سراسر زيبايى و خوشبختى خود را ادامه دهند.
ازاين جهت ما واقعاً از اينستاگرام ممنون هستيم كه آلبومى براى اين ليلى 
و مجنون هاى وطنى درســت كرد تا حداقل خارجى ها هم در تماشاى 
اين همه زيبايى سهيم شــوند، هرچند كه به نظر من سبيل آقاجون غير 
از اينكه از نظر زيباشناختى بر استورى جراحى بينى ارجح بود، حرمت 

هم داشت.

■ دوبيتى باباطاهر 
سرم در رهن تيغ آبداره زغم جان در تنم در گير و داره  

دل مو تاب اين سودا نداره ندارم اختيارى از چه جوشش  
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

حّق فرزند بر پدرش ، اين است كه ... اگر دختر باشد ، مادر او را گرامى بدارد ... و هر چه 
زودتر ، او را به خانه شوهرش بفرستد .     

الكافي : ج 6 ص 49 ح 6

روح ا... صالحى »
 ســال ها بعد تاريخ را مى شود به پيش و پس از 
كرونا تقســيم كرد. چيزى مثل طوفان نوح كه آمد 
همــه چيز تاريخ را با خودش شســت و برد. حاال 
انگار كرونا تيغ دو دم به دست و مست افتاده به جان 
تاريــخ و دارد تكه هايش را مى كند و دور مى اندازد 

و هربار شيون كنان سوى جگر هزار پاره مى دويم. 
هيچكس در سوم اسفند پارسال فكرش را نمى كرد 
كه تعطيلى فعاليت هاى فرهنگى و هنرى آنقدر بيخ 
پيدا كنــد كه به تعطيلى جشــنواره بين المللى تئاتر 

كودك و نوجوان همدان بينجامد. 
«تئاتر يك ضرورت اســت، چيزى شبيه به نان» اين 
جمله پيتر شومان در روز جهانى تئاتر پركاربردترين 
پيــام تبريك به حســاب مى آيد اما آيــا واقعا تئاتر 
ضرورت اســت؟ اما آنقدر پاســخ تلخــى دارد كه 
نمى شود به آن پرداخت. شــغلى كه از آن به عنوان 
دومين شغل سخت جهان ياد مى شود «معلوم نيست 
در كدام مسابقه و ارزيابى دوم شده است» چرا هنوز 

در ايران به عنوان شغل پذيرفته نيست؟!
حاال چه كار بايد بكنيم كه تئاتر ضرورت باشد؟ آن 
هم براى اســتانى كه داعيه پايلــوت بودن در حوزه 
تئاتر كودك و نوجوان دارد. نســخه امسالش را كه 
اطالعيه شــماره 4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
پيچيد كه 2 جشنواره تئاتر مهم كشور، جشنواره تئاتر 
خيابانى مريوان و تئاتر كودك ونوجوان همدان امسال 

برگزار نخواهد شد. 
اين اطالعيه اما اشــاره نكرد با اعتبار جشنواره چه 
خواهد كرد؟ درست است كه به قول آن ضرب المثل 
معروف كه «كور از خدا چه مى خواهد، دو چشــم 
بينا» در ســال اوج تحريم ها و ركود اقتصادى همين 
كه جشنواره اى برگزار نشــود لنگه كفش است در 
بيابــان، اما نكتــه مهم تالش مديران اســتان، براى 
جذب اعتبار جشــنواره است تا براى پر كردن خأل 
زيرساخت هاى مناســب برگزارى يك جشنواره در 

كالس بين المللى جيب خالى نباشد. 
هيچ كدام از سالن هاى نمايش همدان استاندارد الزم 
اجراى تئاتر را ندارند. اين نكته ايست كه در تمام اين 
ســال ها از آن چشم پوشيده اند؛ انگار نه خانى آمده 
و نه خانى رفته اســت. اما امسال را بايد به فال نيك 
گرفت كه مى شــود اعتبار برگزارى يك دوره را به 
تن بى رمق مجموعه تئاتر شــهر همدان تزريق كرد 
كه مجبور نباشــند براى هدايت مردم به سالن هاى 
نمايش از داربست استفاده كنند؛ نه شكل و شمايل 

مناسب شــأن همدانى ها دارد نه به لحاظ حوادث، 
ايمنى الزم را دارد. 

القصه، اگر مى خواهيم پايلوت باشــيم فقط نبايد به 
برگزارى صرف اكتفا كرد. الزم اســت كه بســتر و 
زيرســاخت را فراهم كنند تا به لحاظ ســخت افزار 
مدرن نورپردازى در تئاتر، استانداردســازى ورود و 
خروج اضطرارى تماشــاگران و اتاق گريم و ... به 
حداقل هاى الزم دست پيدا كنيم و اين نشود وسط 
اجراى نمايش خارجى كه صداى سيفون كشيدن از 

ديوار پشت صحنه تماشاگر را بخنداند. 
اين خالى ماندن سالن هاى نمايش نه خوشايند اهالى 
تئاتر اســت كه از نان و جان افتاده اند و نه خوشايند 
تماشاگران، بايد با برنامه ريزى كارى كرد سالن ها از 
خالى ماندن فاصله بگيرند كه براساس نظريه «پنجره 

شكسته» با آن رفتار خواهد شد.
ســاختمان خالى را در نظر بگيريد نخستين چيزى 
كه به چشم مى آيد شيشــه هاى شكسته است، زيرا 
خالى بودن اين شــيطنت را برمى انگيزاند كه سنگى 

به ســمت آن خانه پرت شــود. كارى كه شهردار 
نيويــورك مقابلش ايســتاد و دســتور داد روزانه 
واگن هايى كــه خط خطى شــده اند از ريل خارج 
شود و رنگ كنند و پررنگ اين پيغام را به مسافران 
مى داد: «حواسمان هست» و حاال يكى از تميزترين و 
امن ترين متروهاى جهان شده است به همين سادگى 

اما به سختى مداومت و ترميم... 
اگر اين فكر ايجاد شــود حاال كه كســى نيست و 
تئاتر تعطيل است مى شود بيخيال تعميرات و بهبود 
زيرساخت ها شد كه به خانه خالى شبيه خواهد شد 
و با نخســتين شــيطنت، تمام شيشه هايش شكسته 

خواهد شد. 
كرونا ماندنى نيست، هرچند دير و سخت و دردناك 
اما اين طوفان ســرآرميدن دارد و فردا روز ما باز بر 
صحنه مشتاق هنر هنرمندان خواهيم بود اما مباد كه 
آكسسوار و ابزار فرسوده جلوى خالقيت هنرمندان 
را بگيرد كه تمام اثر پايلوت بودن و بين المللى شدن 
همدان مثل يك مسكن اثرش از سرمان خواهد پريد.

 رئيس كميسيون گردشــگرى اتاق بازرگانى از 
تشكيل فدراسيون گردشگرى در اتاق ايران خبر داد 
و گفت: تأكيد ما با تشكيل اين فدراسيون هم صدايى 
و افزايش قدرت تشكل ها در موضوعات مربوط به 

گردشگرى است.
على اكبر عبدالملكى گفــت: تعداد زيادى انجمن 
و اتحاديه و ســمن در اتــاق بازرگانى صنايع و 
معــادن و كشــاورزى ايران پايگاهــى را به ثبت 
رســانده اند كه مجموع آنها به 540 پايگاه مى رسد 
ايــن پايگاه ها همگى زير نظــر اتاق ايران فعاليت 
مى كننــد تعدادى از آنها هم به فدراســيون تبديل 
شــده اند به عنوان مثال 15 پايگاه يك فدراسيون 
را تشــكيل داده انــد. تشــكل هايى كــه بزرگ تر 
هســتند يك كنفدراسيون را تشكيل مى دهند مانند 

كنفدراسيون صادرات ايران.
به گزارش مهر، عبدالملكى گفت: در همين راستا در 
كميسيون گردشگرى اتاق ايران تصميم گرفتيم همه 
صنوف گردشگرى كه در اتاق ايران ثبت شده اند يا 
خير، زير مجموعه يك فدراسيون فعاليت كنند. اين 
اقدام موجب مى شود تا هم صدايى بين آنها به وجود 
آيد. تاكيد ما بر متحد شدن تشكل هاست زمانى كه 
اين اتفاق بيفتد صداى آنها بهتر شــنيده خواهد شد 

و قدرتشــان هم بيشتر مى شــود به نحوى كه حتى 
مى توانند در انتخاب وزير نيز نقش داشــته باشند و 
يا جايگاه مشــورتى براى تعيين قوانين و مقررات 

بگيرند.
وى افزود: فعاليت اين فدراسيون از 5 ماه ديگر آغاز 
مى شــود. در گام اول شوراى هماهنگى تشكل ها را 
راه مى اندازيم بعد فدراسيون را با حدود 17 تشكل 
مســتقيم و غير مســتقيم مانند اتحاديه آژانس هاى 
مســافرتى، جامعه هتلداران، آژانس هاى هواپيمايى، 

كميته طبيعت گردى، مالكان كشتى، انجمن حمل و 
نقل ريلى و ... تشكيل خواهيم داد.

وى با بيان اينكه عضويت تشــكل ها در فدراسيون 
گردشــگرى هيچ هزينه اى براى آنها ندارد گفت: 
ســاالنه از اتاق ايران كمك گرفته و تشــكل ها را 
پشــتيبانى نيز مى كنيم. گاهى ممكن است وزارت 
ميراث فرهنگــى درباره موضوعى تصميم بگيرد و 
همزمان به تشكل هاى مختلفى نامه بزند تا واكنش 
آنها را بگيرد هر كــدام هم يك نظرى مى دهند. به 

اين نتيجه رســيديم بهترين حالت اين اســت كه 
فدراسيونى تشكيل دهيم تا اين تشكل ها قدرت و 

نظر واحد داشته باشد.
رئيس كميســيون گردشــگرى اتاق بازرگانى از 
خبر  گردشــگرى  از  حمايت  صندوق  راه اندازى 
داد و گفــت: در پى شــيوع ويــروس كرونا و 
تعطيلى كســب و كارها، بســيارى از تأسيسات 
گردشــگرى متضرر شــده اند، چه دليلى دارد كه 
آنهــا از دولــت وام بگيرند مى بايســت اين وام 
از طريــق خود تشــكل ها در قالب يك صندوق 
حمايتى به كســب و كارهايى كه متضرر شده اند 
تخصيص داده شــود به همين منظور قصد داريم 

تا چنين صندوقى را راه اندازى كنيم.
عبدالملكى با انتقاد از اينكه گردشگرى جايگاهى 
در ستاد مديريت بحران ندارد گفت: ستاد بحران 
در موضوعات مختلفى ماننــد حمله ملخ ها و يا 
ســيل و زلزله به آســيب ديدگان كمك مى كند 
ولى متأســفانه به گردشــگرى در مواقع بحران 
نمى پردازد بايد با ســازمان مديريت بحران وارد 
مذاكره شده و گردشگرى را هم وارد موضوعات 
آنها كنيم چون ممكن اســت كروناى ديگرى در 

راه باشد و دوباره گردشگرى متضرر شود

پنجره شكسته تئاتر 

فدراسيون گردشگرى در اتاق بازرگانى تشكيل مى شود

در كنار شما هستيم
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