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شركت توليدى و صنعتى فيلتر سركان

ضمــن عــرض تبريــك صميمانــه هفتــه اســتاندارد را  خدمــت حضرتعالــى و تمامــى 
همــكاران دلســوز و زحمتكــش تبريــك و تهنيــت عــرض مى نماييــم. 

اميد است همواره در سايه الطاف الهى پيروز و سالمت باشيد.

جناب آقاى

 مهنـدس مـددى 
مديركل محترم اداره استاندارد استان همدان

آگهى مناقصه 

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى 
خــاص) در نظــر دارد خدمــات تهيــه مــواد، طبــخ، توزيــع 
ــداد تقريبــى 7500  ــه تع و ســرو غــذاى پرســنل خــود را ب
ــد  ــيمان نهاون ــه س ــه) در محــل كارخان ــذا (ماهيان ــرس غ پ
واقــع در كيلومتــر 15 جــاده بروجــرد بــراى مــدت يك ســال 

بــه پيمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
لــذا از كليــه شــركت هــاى داراى صالحيــت دعــوت 
ــخ  ــه از تاري ــناد مناقص ــت اس ــور درياف ــه منظ ــردد ب مى گ
چــاپ آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى بــه نشــانى هــاى ذيــل 

ــد: ــه نماين مراجع
1-دفتــر تهــران: خيابــان فردوســى، خيابــان شــهيد تقــوى، 

كوچــه انوشــيروانى، پــالك 5
تلفن: 021-66749369

ــد، كيلومتــر  ــه: اســتان همــدان، شهرســتان نهاون 2-كارخان
15 جــاده نهاونــد بــه بروجــرد 

تلفن: 081-33653238
www.nahavandcement.com-3

ــه  ــا آقــاى حســين ابوالفتحــى ب ضمنــاً جهــت هماهنگــى ب
ــد. ــل نمايي ــاس حاص ــماره 09189541923 تم ش

t

ون  ه را ا  و ا ا

كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان

همكارمان 
جناب مهندس حميد شهبازيان 
ــترى  ــته  دادگس ــمى برجس ــان رس از كارشناس
ــا رخــت اقامــت بربســتند.  ــن دني اســتان از اي
ــت  ــى خدم ــمع نوران ــن ش ــدن اي ــوش ش خام
خانــواده محتــرم ايشــان تســليت عــرض 
ــات آن  ــع درج ــا رف ــد يكت ــرده و از خداون ك
بزرگــوار در بهشــت أعــال و مزيــد فضــل 
و رحمــت پــروردگار بــى همتــا برايشــان  

ــم. ــئله داري مس
همچنيــن طــول عمــر بازمانــدگان آن مرحــوم و همــكاران عزيــز كارشناســان 
ــزد  ــت شــان از اي ــا ســالمتى و حســن عاقب ــراه ب ــتان را هم دادگســترى اس

منــان آرزومنديــم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور در نظر دارد مقدارى از اقالم ضايعاتى و بال استفاده خود را با مشخصات ذيل و در محل تعيين شده، از طريق 
مزايده عمومى با باالترين قيمت به فروش برساند. عالقمندان مى توانند فرم پيشنهاد قيمت را از سايت شركت به آدرس sabanour.com در قسمت 
فراخوان - مزايده دريافت نموده پس از تكميل آن به همراه تضمين مربوطه (چك بانكى و يا ضمانتنامه معتبر بانكى به ميزان 500،000،000 ريال( پانصد 
ميليون ريال ) به نام شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور در دو پاكت جداگانه دربسته و مهر و موم شده حداكثر تا تاريخ 1399/08/11 به نشانى: تهران، 
سعادت آباد، نرسيده به خروجى آيت ا.. هاشمى شرق، خيابان حق طلب غربى ( 26 ) پالك 49، ساختمان صبانور، طبقه چهارم، واحد فروش ارسال نمايند. 

متقاضى مكلف است نام و نشان، آدرس و تلفن تماس خود را به همراه مدارك قيد نمايد و پيشنهادات مى بايستى در روز و ساعت ادارى ارسال گردد.

آگهى مزايده عمومى 9903

محلواحد كاالمقدارشرح كاالرديف
بشكه40بشكه حاوى گريس و يا روغن ضايعاتى1

كارخانه گندله سازى همدان
همدان، كيلومتر 40 جاده همدان-

قروه، سه راهى داشبالغ، كيلومتر 7 
جاده اسدآباد

تن1آهن قراضه به شكل جعبه هاى فلزى خم شده 2
كيلوگرم300ميلگرد خم شده و درهم تنيده ضايعاتى3
عدد2مخزن پالستيكى يك متر مكعبى به همراه حفاظ فلزى4
كيلوگرم200آهن گالوانيزه به شكل سينى كابل و ورق خم شده5
كيلوگرم400ورق فلزى خميده مستعمل (پوسته بونكر سيمان)6
تن30آهن معمولى قراضه7
تن30فوالد نسوز قراضه8
نوار نقاله با عرض هاى 80 و 60 سانتى متر و طول هاى 10 9

تا 40 متر 
متر مربع200

محلواحد كاالمقدارشرح كاالرديف
بشكه 200بشكه 220 ليترى سالم 1

كارخانه كنسانتره سازى همدان
همدان، كيلومتر 40 جاده همدان-

قروه، سه راهى داشبالغ، كيلومتر 7 
جاده اسدآباد

بشكه50بشكه گريس و روغن سوخته سالم2
كيلوگرم50،000ضايعات آهن آالت قراضه3
كيلوگرم5،000ضايعات پلى اتيلن و سكتور4
كيلوگرم20،000ضايعات غير قابل بازيافت ( الينر هاى آسياب) 5
محلواحد كاالمقدارشرح كاالرديف

تن15البنر1

كارخانه كنسانتره سازى كردستان
كيلوكتر 85 جاده زنجان- بيجار، 
سه راهى ياسوكند به سمت معدن 
شهرك، كارخانه كنسانتره صبانور

تن20بشكه 2
تن50آهن3
تن3چدن4
تن7كروم 27� 5
تن3پلى اتيلن6

امكان بازديد حضورى از اقالم مذكور در محل هاى تعيين شده، با هماهنگى قبلى با واحد فروش به شماره درج شده، براى عالقمندان بالمانع است. 
نتيجه مزايده پس از تصويب كميسون معامالت شركت كه به صورت غير حضورى برگزار مى شود، حداكثر تا 15 روز پس از بازگشايى پاكت ها اعالم 
ميگردد و برنده مى بايستى حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ  اعالم نتيجه براى انجام معامله، انعقاد قرارداد و ترتيب پرداخت وجه معامله حاضر شود 
در غير اينصورت سپرده وى ضبط و طبق مقررات، با نفر دوم معامله انجام خواهد شد. بديهى است بعد از مشخص شدن برنده بر اساس ضوابط و مقررات 
نسبت به عودت تضامين ساير شركت كنندگان ( به غير از نفرات اول و دوم ) در مزايده اقدام خواهد شد. الزم به ذكر است مبلغ پيشنهادى مى بايستى 
بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد. ماليات مذكور، در صورتحساب نهايى محاسبه و خريدار متعهد به پرداخت وجه آن عالوه بر پرداخت مبلغ 
پيشنهادى خواهد بود. الزم به ذكر است شركت كنندگان مى توانند براى كل يا هر يك از اقالم ، پيشنهاد قيمت ارائه دهند و پيشنهاد قيمت ايشان مى 

بايست در فرم تعيين شده در سايت شركت تكميل و ارسال شود.
( اولويت با خريداران عمده مى باشد ). حداكثر زمان خروج ضايعات از محل توسط خريدار 2 هفته پس از تسويه حساب مى باشد و شرايط فروش كامال 
نقدى است. متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:  27645419-021 تماس حاصل نمايند. بديهى است مزايده گزار در 

قبول يا رد هر يك و يا تمامى پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضى در اين زمينه مسموع نخواهد بود.
 واحد فروش، شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

اول شديم در مرگ
■ فوت 13 همدانى با كروان و شناسايى 59 بيمار جديد در استان

■ فوت 337 ايرانى با كرونا و شناسايى 4251 بيمار جديد در كشور

امسال مراسم تجليل از صادركنندگان 
برگزار نمي شود

نفس هاي 
 آخرصادرات

■ زبردست: تا فشار ارزي برداشته نشود مشكل صادركنندگان 
حل نمي شود

■ كارت بازرگاني نيمي از صادركنندگان همداني تعليق شد
■ من براي پول خودم هم بايد به دولت تضمين بدهم!

انتقاد نماينده همدان و فامنين 
از سكوت در استان: 

فضاى همدان 
بى تفاوتى است

بيلبوردهايى كه شبانه نيست شد!
■ در يك اقدام عجيب بنرهاى مجوز دار درگذشت استاد شجريان كه به سفارش بخش خصوصى 

نصب شده بود  جمع آورى شدند 

سياست
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قاچاق معكوس، بالى جديد اقتصاد 
 1- اقتصــاد ايــران، اقتصاد قــوى، بزرگ و بى نقصى نيســت. اين 
اقتصاد در طرفى وابســته به درآمدهاى رانتى مانند، نفت و خام فروشى 
معادن اســت و از طرفى ديگر بخــش خصوصى به عنوان بازيگر اصلى 
اقتصادهاى پويا و مؤثر، سهم چندانى از فعاليت هاى اقتصادى و اقتصاد 
كشــور ندارد.در گام نخست انقالب آنچه براى اصالح حوزه اقتصادى 
كشــور و اقتصاد كالن انجام شــد، موفق نبود و ايــن اصالحات كه با 
نام هاى گوناگون مطرح شد، نتوانست كشور را از اقتصاد وابسته به نفت 

و دولتى رهايى بخشد.

ته مقاله

■ عضو شوراى شهر همدان:
خيابانى به نام استاد شجريان 

نامگذارى شود
 درباره فضاى عمومى همدان بايد گفت كه هر كسى كه نسبت به 
اين موضوعات بى تفاوتى از خود نشــان مى دهد و شرايط كنونى را 
مطلوب جلو مى دهد، بيشــتر مورد پذيرش است تا منتقدان به وضع 

موجود. فضاى عمومى استان فضاى بى تفاوتى و مرده است. 
پرســش من اين است كه چرا بايد در فضاى استان بى تفاوتى حاكم 
شود؟ چرا همدان در مبحث مسكن، يكى از گران ترين شهر ها و در 
حد تهران است(اشــاره به قيمت باالى مسكن در همدان نسبت به 
ساير شهر ها)؟ چرا دستگاه هاى نظارتى به وظيفه  خود به خوبى عمل 

نمى كنند؟ و در پايان چرا مردم مطالبه نمى كنند؟!

6
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گشتم نبود
 صفحــه يك امروز روزنامه شــايد جزو منفى تريــن صفحات خبرى 
استان باشــد. در شرايطى كه فشــارهاى روانى از كرونا و اقتصادى مردم 
را كالفه كرده است تزريق روحيه اميد و انرژى بخشى بايد در دستور كار 
سياست هاى فرهنگى قرار گيرد اما آنچه كه مى بينيم آشفتگى مديريتى در 
حوزه اى اســت كه همه بخش هاى خصوصى، دولتى در آن سهم دارند و 
نيســت پرچمدارى كه براى اين آشفتگى برنامه ارائه دهد.اگر كوچكترين 
بهانه اى هم باشد براى تسكين و تخليه مردم تصميم هاى نابجا، احساسى و 
بدتر از همه سياسى هم اين كورسوهاى اميد را خاموش مى كند. اميدواريم 

تيترهاى امروز روزنامه محلى براى تحليل باشد و انگيزه اى براى تغيير.
با عرض پوزش از مخاطبان هميشه همراه و مردم فرهنگى و فهيم استان.

بنر نصب شده به سفارش بخش خصوصى بنر جايگزين شده پس از 48 ساعت
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبـر

قاچاق معكوس، بالى جديد اقتصاد 
 1- اقتصــاد ايران، اقتصــاد قوى، بزرگ و بى نقصى نيســت. اين 
اقتصاد در طرفى وابســته به درآمدهاى رانتى مانند، نفت و خام فروشى 
معادن اســت و از طرفى ديگر بخش خصوصى به عنوان بازيگر اصلى 
اقتصادهاى پويا و مؤثر، سهم چندانى از فعاليت هاى اقتصادى و اقتصاد 

كشور ندارد.
در گام نخســت انقالب آنچه براى اصالح حوزه اقتصادى كشور و 
اقتصاد كالن انجام شــد، موفق نبــود و اين اصالحات كه با نام هاى 
گوناگون مطرح شــد، نتوانست كشور را از اقتصاد وابسته به نفت و 

دولتى رهايى بخشد.
2- تالش ها براى اجراى اصل 44 و افزايش سهم بخش خصوصى در 
اقتصــاد نه تنها موفق نبود بلكه بخش جديدى را به اقتصاد ايران اضافه 
كرد كه خصولتى ناميده مى شــوند و در واقع همان دولتى هســتند كه 

مى خواهند ادعاى خصوصى شده داشته باشند.
اين خصولتى ها اكنون خود به مانعى براى پيشــرفت بخش خصوصى 

تبديل شده و اقتصاد كشور را هم در مواردى به گروگان گرفته اند.
3- اقتصاد جايى اســت كه امكان فســاد در آن نيز بســيار باال است، 
حجم تخلفات اقتصادى در خصوصى سازى ها و فروش اموال مردم به 
نورچشمى ها به قيمتى نزديك رايگان و تعطيل كردن بيشتر كارخانه ها 
پس از خصوصى شــدن، شرايطى است كه كشور اكنون درگير اصالح 
روند آن است. ورود قوه قضاييه و اهتمام رئيس قوه به بازگشت اموال 
مردم به بيت المال درصورت تخلف، اميدهاى بسيارى را براى اصالح 

اين روند، ايجاد كرده است.
4- ضعف و غفلت از اقتصاد كشور به رغم تأكيدات مقام معظم رهبرى 
و ابالغ سياست هاى اصل 44 و اقتصاد مقاومتى، دليلى شده تا امروز در 
جنگ اقتصادى بيشترين فشار به كشور و مردم به دليل توان اندك اقتصاد 

كشور وارد شود.
شــرايطى كه روزى با كمبود يا نبود مرغ و تخم مرغ خودنمايى كند و 
روزى گرانى برنج و خودرو و مســكن و اجاره و اقالم ديگر را دارد و 
روزى هم با نمايش كمبود يا نبود دارو و اقالم درمانى ســالمت جامعه 

را نشانه مى رود.
5- ايــن روزها كاهش وحشــتناك ارزش پول ملــى در برابر ارزهاى 
خارجى مشــكالت بسيارى را در حوزه اقتصاد براى كشور ايجاد كرده 

است.
نوســان گيرى برخى با ارز و سفته بازى، گرانى مواد اوليه براى توليد و 
تأثير منفى بر فضاى روانى كشــور و نااميدى از آينده و كاهش قدرت 
تصميم گيرى در نبود ثبات اقتصادى، از جمله مشكالت كاهش ارزش 

پول ملى در برابر ارزهاى خارجى است.
6- اين روزها مشــكل جديد ديگرى هم بر اين مشكالت اضافه شده 
است و آن قاچاق معكوس كاالها و اقالم مورد نياز مردم از داخل كشور 

به كشورهاى همسايه و منطقه است.
قاچاق دارو، گوسفند زنده، آرد و گندم، برنج و ... با هدف دريافت دالر 
و انتفاع از فاصله قيمتى ريال و ارز در اين معامالت شــرايط سختى را 
براى كشور با كمبود يا ناياب شدن اين كاالها ايجاد كرده و خواهد كرد.

7- قاچــاق معكوس را بايــد از خروجى هاى اســتان ها كنترل كرد و 
نگذاشت كاالهايى كه براى خريد توسط مردم ايران به سختى در شرايط 
تحريم و با يارانه ارزى و ... تهيه شــده به قصد انتفاع و بدون توجه به 

نتيجه اين اقدامات به كشورهاى همسايه فروخته شود.
در اين زمينه اگر اقدام فورى نشود، ممكن است در برخى حوزه ها مانند 
گندم و آرد و دارو عالوه بر شلوغى بازارها و ناياب شدن اقالم مورد نياز 
مردم، دســتاوردهاى كشور چون خودكفايى نيز از دست برود و كشور 
به واردات كاالى اســتراتژيكى مانند گندم آن هم در اين شرايط سخت 

ارزى و تحريمى روى آورد.

مركز جامع درمان اعتياد همدان آماده بهره بردارى است
 سرپرســت معاونت امور فرهنگى و پيشــگيرى سازمان بهزيســتى استان همدان از 
بهره بردارى  نخستين مركز جامع درمان و بازتوانى اعتياد در اين استان كه در دهه نخست 

آبان راه اندازى مى شود، خبر داد.
شجاع احسانى روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين مراكز در سراسر كشور با هدف 

تداوم درمان و مقابله با برگشت به اعتياد، به مددجويان خدمات ارائه مى دهد.
وى مهم ترين كار اين نوع مراكز را ســم زدايى، بازتوانى، مراقبت، حرفه آموزى و اشتغال 
عنوان كرد و افزود: تمامى خدمات در اين مركز تا يكســال با يارانه دولتى براى 40 نفر 

پيش بينى شده است.
سرپرست معاونت امور فرهنگى و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان با بيان اينكه براساس 
اين طرح با دوره درمان يكســاله، به صورت 4 ماه اقامت شــبانه روزى و 8 ماه به صورت 
ســرپايى خواهد بود، ادامه داد: مصرف كنندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر در مدت 4
ماه، بدون ارتباط با بيرون و فقط مالقات خانواده در شرايط خاص، نگهدارى مى شوند.

احسانى خاطرنشان كرد: اين مركز مجهز به پزشك، مددكار و روانشناس است كه در طول 
4 ماه به درمان، سم زدايى و روان كاوى معتادان مى پردازند.

وى اظهار كرد: اين افراد از ماه پنجم تا يكسال در ارتباط با مركز، هفته اى 2 تا 3 جلسه در 
زمينه هاى مختلف بازتوانى و درمان تحت نظارت قرار مى گيرند.

احسانى عنوان كرد: اگر اين افراد پيش از اعتياد شغل داشتند با كمك مددكار به شغل پيشين 
خود ادامه مى دهنــد و در غير اين صورت با مهارت آموزى، اعطاى مدرك فنى وحرفه اى، 
تسهيالت اشتغالزايى و حمايت هاى خاص در مراكز، به اشتغال پايدار دست پيدا مى كنند.

سرپرست معاونت امور فرهنگى و پيشگيرى سازمان بهزيستى استان همدان، خاطرنشان 
كــرد: اين مركز بــا همكارى بخش غيردولتى و با هدف گســترش كار و حمايت تعداد 

بيشترى از معتادان، از 13 آبان به طور رسمى افتتاح مى شود.
احســانى، حمايت شــغلى، خانواده و تغيير نگرش خانواده نسبت به معتاد بهبوديافته را 
از راه هاى مؤثر در كاهش بازگشــت به اعتياد در اين افراد دانســت و از توجه دولت به 

توانمندسازى و بازتوانى معتادان جامعه قدردانى كرد.

اول شديم 
در مرگ

■ فوت 13 همدانى با كرونا و شناسايى 59 بيمار 
جديد در استان

■ فوت 337 ايرانى با كرونا و شناسايى 4251 بيمار 
جديد در كشور

تجليل مدير منطقه 2 از شهروند روشندل 
منطقه به مناسبت روز جهانى نابينايان

 مدير منطقه به مناسبت روز جهانى نابينايان در نشستى دوستانه، از 
زحمات و پيگيرى هاى مســمتر احمد زارعى، روشندل دلسوز منطقه 
قدردانى كرد. زارعى، با وجود معلوليت از فعال هاى منطقه شــهرك 
شهيد بهشتى بوده و در پروژه زيرسازى و جدولگذارى خيابان ارغوان 
تأثير بسزايى داشته اند كه وظيفه خود دانستيم از زحمات ايشان تشكر 

كنيم.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 2 همدان، حامد جليلوند 
گفت: نابينا بودن محدوديت نيست زيرا درصورت ايجاد محدوديت، 
هيچ يك از نابينايان توانايي انجام امور شخصي و عمومي خود را ندارند 
اما امروز شاهد هستيم كه همشهريان روشندل، نه تنها فعاليت هاي خود 
را به بهترين شــكل ممكن انجام مي دهنــد، بلكه در پيگيرى آبادانى 

محله خود نيز اسوه و الگو هستند.
وى يادآور شــد: در راســتاي توجه ويژه به روشــندالن و تالش در 
رسيدگي به مشكالت اين عزيزان، هر ساله يك روز در تقويم جهاني 
با نام روز جهاني نابينايان و عصاي ســفيد نامگذاري شــده است تا 

بهانه اي براي پاسداشت دستاوردهاي افراد نابينا به حساب آيد.
جليلوند ضمن تأكيد بر مناسب ســازى و ايجاد فضاى مناسب براى 
معلــوالن به ويژه نابينايــان در جامعه، گفت: شــهردارى منطقه 2 در 
طراحى همه پروژه هاى عمرانى، شرايط افراد نابينا، معلول و سالمندان 
را درنظــر دارد. وى تأكيد كرد: شــهردارى نهادى خدماتى و اجرايى 
اســت كه وظيفه تأمين مطالبات شهروندان، تنظيف و تسهيل نيازهاى 
شهرى را برعهده دارد، در اين ميان مسائل مربوط به شهروندان معلول 
و كم توان اولويت باالترى دارد كه در راســتاى تأمين اين نيازها تمام 

تالشمان را به كار خواهيم بست.

پروژه هاى آبخيزدارى استان 
بيش از30 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

 پروژه هاى آبخيزدارى از محل اعتبارات صندوق توســعه ملى با 
اعتبار 20 ميليارد تومان در 15 حوزه آبخيز استان از پيشرفت فيزيكى 

30 درصدى برخوردار است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
همدان، معاون آبخيزدارى منابع طبيعى استان در بازديد از پروژه هاى 
آبخيــزدارى شهرســتان مالير، از پيشــرفت فيزيكــى 30 درصدى 
طرح هاى آبخيزدارى در استان خبر داد و افزود: برنامه هاى آبخيزدارى 
امســال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى در سطح استان شامل 
اقدامات مكانيكى، بيومكانيكى و بيولوژيكى آموزش، ترويج و جلب 
مشاركت هاى مردمى و تسهيل گرى اجراى پروژه كاداستر اراضى ملى 
و گشت مراقبت از عرصه هاى منابع طبيعى بوده كه تاكنون با اعتبار 20
ميليارد تومان در سطح تمامى شهرستان هاى استان در دست اجراست 
و در آينــده نزديك اين تعداد پروژه  ها و اعتبــار مصوب آنها به 30

ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
محمدمهدى آرتيمانى با اشاره به پيشرفت 15 پروژه آبخيزدارى استان، 
ادامه داد: بخــش زيادى از اين پروژه  ها پيشــرفت قابل مالحظه 50
درصدى دارند كه درصورت مســاعد بودن وضعيت جوى به زودى 

مورد بهره بردارى قرار مى گيرند.
وى همچنين با اشــاره به اينكه اين پروژه ها در ســطح ده شهرستان 
اســتان اجرا مى شود، تصريح كرد: كل مساحت اجراى اين 15 حوزه 
افزون بر 165 هزار هكتار اســت كه ســطح مؤثر 13 هزار هكتار در 

دست اجراست.
معاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان با اشــاره به اينكه پروژه هاى 
آبخيزدارى با توجه به وضعيت مناطق با اولويت اجرا مى شوند، افزود: 
اولويت ما تكميل پروژه هاى نيمه تمام و اجراى پروژه هايى اســت كه 

در مناطق بحرانى واقع شده اند.
آرتيمانــى با بيــان اينكه در ســال گذشــته صد درصــد اعتبارات 
تخصيص يافته هزينه شــده اســت، تصريح كرد: تكميل تعدادى از 

پروژه هاى سال گذشته را نيز امسال در دست اجرا داريم.
وى اجراى عمليــات بيولوژيكى و تغذيه منابع آبــى و كنترل ميزان 
رسوب و فرسايش در حوزه هاى آبخيز را از ديگر شاخص هايى عنوان 

كرد كه در انتخاب حوزه ها مورد توجه قرار مى گيرد.
معــاون آبخيزدارى منابع طبيعى اســتان به فوايد اجــراى پروژه هاى 
آبخيزدارى اشــاره كرد و افزود: به منظور كنترل سيل و باال بردن ميزان 
مشاركت هاى مردمى ساكن در نواحى مورد انتظار و همچنين تقويت 
پوشــش گياهى مرتعى و جنگلى از ديگر شاخص هاى درنظر گرفته 

شده انتخاب حوزه اجراى طرح هاى آبخيزدارى است.
 وى اظهار كرد: آبخيزدارى مديريت پايدار سرزمين است و با كمترين 
هزينه و بازدهى سريع نقش مؤثرى در حفظ منابع پايه آب و خاك و 

رونق توليدات كشاورزى و بهبود كسب وكار دارد.

1- مراجعه براى تأمين دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو افزايش يافته 
است. گويا  اين روزها داروهاى ايرانى هم سرنوشت داروهاى خارجى 
را يافته و در داروخانه ها ناياب شده اما در بازار قاچاق يافت مى شوند. 
گفتنى است نشــت دارو در مسير شبكه توزيع از توليد تا خريدار از 
مشــكالت قديمى توزيع دارو و عامل فعال نگه داشتن بازار قاچاق 

دارو است.
2- دو داوطلب احتمالى ديگر انتخابات رياست جمهورى هم اعالم 

كرده اند، برنامه اى براى داوطلبى در انتخابات ندارند.
 گويا پسر سيدحسن خمينى و يك فعال سياسى نزديك  به جهانگيرى 
اين مواضع را از ســوى اين 2 داوطلب احتمالى اعالم كرده اند. گفتنى 
اســت به رغم اين اعالم هاى صريح، امكان اصرار احزاب و گروه هاى 

مردمى و تغيير نظر اين داوطلبان بسيار است.
3- كاهش مصرف، عامل كاهش توليد زباله در كالنشهر ها شده است. 
گويا اين كاهش مصرف به دليل گرانى و كوچك شــدن سبد خانوار 

است. 
گفتنى است سازمان پسماند شهردارى يك كالنشهر به تازگى از كاهش 
30 درصدى توليد زباله در سطح شهر به ويژه در مناطق كمترمرفه خبر 

داده است.
4- پرداخت وام از محل تســهيالت قرض الحسنه  بانك ها به كاركنان 

ادامه دارد. 
گويا براساس آمارها تنها 22 درصد از منابع قرض الحسنه بانك ها در 
قالب تسهيالت قرض الحسنه  وام داده شده اند كه 4 درصد از آن سهم 
كاركنان بوده اســت. گفتنى اســت بيش از 78 درصد از منابع نيز به 

مسيرى غير از پرداخت هاى قرض الحسنه رفته اند.
5- بيماران ديابتى باز هم با مشكل تهيه اين داور مواجه شده اند. گويا 
بيماران ديابتى يا بايد انسولين را از بازار سياه 8 برابر قيمت داروخانه 

بخرند يا به انسولين هاى تاريخ گذشته متوسل شوند. 
گفتنى اســت اين وضعيت براى بيماران ديابتى در شرايطى است كه 

گفته مى شود ديابت، پنجمين علت مرگ ومير در ايران است.

 مرگ بر اثر ابتال به كرونا در همدان به امرى 
عادى تبديل شده و روز گذشته آمار جديد و 
نگران كننده اى از مرگ ومير و ابتالى مردم در 
يك روز از ســوى علوم پزشــكى اعالم شد، 
طبق آمار رســمى 13تن از مردم استان به دليل 
اين بيمارى جان خود را از دســت داده اند و 
59 بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در اســتان 
شناسايى شــده اند كه از اين تعداد 33 از آنها 
بسترى شده اند.از ابتداى شيوع تا امروز5 هزار 
و514 نفر به ويروس كرونا مبتال شده اند كه از 

اين تعداد 748 نفر فوت كرده اند.
ازآغاز ارديبهشــت كه ســفر بين استانى هم 
آزاد شد و شــاغالن اصناف مختلف به محل 
كســب وكار خود برگشــتند، در چند نوبت، 
ركوردهاى فوت شكســته شد، ولى مشاهده 
رفتار جمعى مردم در تمام شهرســتان ها نشان 
مى دهد كه حتى اين اعداد هم اهميت خود را 

از دست داده است.
طبــق آمار و گفته مســئوالن، نيمــي از آمار 
مبتاليان و مرگ ناشــى از ابتال بــه كرونا در 
اســتان متعلق به همدان اســت و تقريبا همه 
بيمارســتان هاي اســتان ظرفيت بستري بيمار 
جديد را ندارنــد. در اين ميان مســئوالن از 
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي در استان 
ابراز نگراني شــديد مي كننــد و اميدوارند با 
اعمال جريمه، مردم بيشتر خود را مكلف كنند 

تا از ماسك استفاده نمايند.
متأسفانه وضعيت شيوع كرونا در استان جدى 
و بسيار بد است، به طوري كه تخت خالي براي 
بســتري مبتاليان جديد وجود ندارد و حتي 
ممكن اســت بيماران براي بستري در نوبت 

قرار گيرند؛
بســياري از بيماران به صورت سرپايي درمان 
مي شــوند، براى افرادي كه بدحال هســتند و 
نياز به بستري دارند، درحال حاضر جا به اندازه 

كافي وجود ندارد.
متأسفانه تجربه چند تعطيلى در 9 ماه گذشته 
نشان داده است كه مردم بدون توجه به كرونا 
به زندگى روزمره خود ادامه مى دهند و ديگر 
ابتــال به كرونا برايشــان وحشــت روزهاى 

نخست شيوع را ندارد. 
درحال حاضر بسياري از بيماران بيمارستان هاى 
استان، طبق آخرين آمار علوم پزشكى همدان، 

افراد مســن با بيماري هاي زمينه اي هستند كه 
مرگ ومير نيــز در اين گروه باالســت. چرا؟ 
زيرا قدرت سرايت ويروس زياد شده و همه 
يكديگر را مبتال مي كنند، از طرفى شاهد هستيم 
كه مردم خانوادگي به كرونا مبتال مي شوند، نه 
اينكه فقط يك نفر از اعضــاي خانواده مبتال 
شــود به اين معنا كــه رفت و آمد هاى درون 

خانواده بالى جانشان شده است.
 ا  فزايــش روزانه مــرگ و ميرهاي 

كرونايى 
بنابراين در شرايط كنونى شيوه هاى جلوگيرى 
از ابتال به كرونا رعايت فاصله گذاري فيزيكي، 
ماندن در خانه تا حد امكان، استفاده از ماسك 
و شستن مكرر دست هاســت؛ البته پر واضح 
اســت كه همه مردم از اين شــرايط خســته 
شــده اند، اما باالخره عملكرد مردم هم براي 
حفظ سالمتي شان در دوران كرونا مهم است. 

از طرفــى بايد گفت، درصــورت تداوم اين 
شــرايط ميزان مرگ وميرها افزايش مي يابد و 
متأســفانه برخي بيماران حتي به بستري شدن 
هم نمي رسند و وضعيت بسيار بحراني است، 
بر همين اساس هم ســتاد كرونا هشدار داده 

است و مردم بايد رعايت كنند. 
در اين ميان گروه ديگرى از بيماران هستند كه 
با پنهان كارى بيمارى و ساده انگارى انتقال آن، 
موجب بيشتر شدن زنجيره سرايت مى شوند و 
بدون توجه به آنچه ســالمت مردم را به خطر 
مى اندازد، به صورت عادى در محل كار خود، 
سطح شــهر و حتى در روابط بين خانوادگى 

رفت و آمد   دارند.
 ســرزنش افــراد كرونايى موجب 

پنهان كردن بيمارى مى شود
انگ يا برچسب اجتماعى به بيماران كرونايى 
سبب پنهان كارى در اعالم ابتال به اين ويروس 

و مراجعه ديرهنگام براى درمان مى شود.
مدير سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: 
عالوه بر پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا، 
پرهيز از انگ زدن به اين طيف بيماران بسيار با 
اهميت است؛ زيرا اين كار اشتياق براى انجام 
رفتارهاى بهداشــتى و پيشــگيرانه را كاهش 

مى دهد.
مهتا سنگســتانى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار 

كــرد: بى توجهــى و كم توجهى بــه بيماران 
كرونايى و سرزنش كردن آنها، عالوه بر پنهان 
كارى موجــب حضور بيمــار در محل كار و 
فعاليــت و انتقال ويروس به ديگر همكاران و 

مراجعه كنندگان به محل كار وى مى شود.
وى، افزود: هيچ يك از بيماران كرونايى دوست 
نداشتند به اين ويروس مبتال شوند و ديگران 
را نيــز به اين بيمارى مبتال كنند؛ بنابراين ابتال 
به كرونا براى افراد بى اعتنا به شــيوه نامه هاى 

بهداشتى متصور است.
سنگستانى با بيان اينكه سالمندان و افراد داراى 
بيمارى هاى زمينه اى بيشتر در معرض سرزنش 
هستند، افزود: بى توجهى به سالمندان مبتال به 
كرونا و بيان جمالت ناشايست و نااميدكننده 
قابل پذيرش نيست و خانواده  ها در اين شرايط 
بايد بيشتر از نظر رفتارى مراقب نحوه برخورد 
با ســالمندان و افــراد داراى بيمارى زمينه اى 

باشند.
وى اظهار كرد: مقصر جلوه دادن افراد موجب 
مى شــود افراد بيمار عالوه بر رنج و نگرانى از 
بيمارى، از نظر روانى نيز زير فشار شديد قرار 

بگيرند.
مدير سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد معاون 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
ادامه داد: يكــى از ضرورت هاى مورد توجه 
هنگام مراقبت از بيمار كرونايى در منزل، جدا 
كردن فرد و وسايل او از ديگر اعضاى خانواده 
تا زمان كسب بهبودى است؛ بنابراين بيماران 
نبايد نســبت به اين اقدام خانواده شاكى شده 
و ايــن اقدام را بى توجهــى و طرد از خانواده 

تلقى كنند.
سنگســتانى اظهار كرد: افراد نقش مؤثرى در 
بازتوليد برچســب، انگ اجتماعــى و ايجاد 
هراس و دلهره براى بيمــاران دارند؛ بنابراين 
انتظار مى رود با توجه و شــنيدن داســتان هر 
يك از افــراد مبتال، بهبوديافته يا فوت شــده 
به دليل كرونا هويت انسانى افراد را به رسميت 

بشناسند.
 مبتاليان بــه بيمارى هاى غيرواگير 

مشترى هاى رده نخست كرونا
معاونت  غيرواگيــر  بيمارى هاى  مديرگــروه 
بهداشــتى همدان با اشــاره به اهميت كنترل 
افراد  متأســفانه  گفت:  غيرواگير  بيمارى هاى 

مبتال به بيمارى هاى غيرواگير مشترى هاى رده 
نخست كوويد-19 هستند.

راضيه سادات ميرمعينى در گفت وگو با فارس، 
تصريح كــرد: افراد چاق و بيمــاران ديابتى، 
داراى فشــارخون و بيمــارى قلبى ـ عروقى 
بيشــتر در معرض ويروس كرونا قرار دارند 
و از طرفى درصــورت ابتال، وخامت بيمارى 

كوويد-19 در اين افراد بيشتر است.
وى با اشاره به اينكه طبق مقاالت منتشرشده، 
افراد چاق بيشــترين مرگ ومير را درصورت 
ابتال به كرونا داشته اند، افزود: يكى از شعارهاى 
هفته سالمت زنان ايرانى، مبارزه با چاقى زنان 
و كاهــش عوامل خطــر بيمارى هاى مزمن و 
زمينه اى به عنوان عامــل وخامت كوويد-19

درنظر گرفته شده است.
مديرگــروه بيمارى هــاى غيرواگير معاونت 
بهداشــتى همدان با تأكيد به افزايش مصرف 
ميوه و سبزيجات، افزود: اين روزها مصرف 
جوانه ها بيشــتر جزو برنامه غذايى باشد كه 
هــم ويتامين بااليى دارند و هم از ســالمت 
خوبى برخوردار هســتند.وى كاهش مصرف 
فســت فودها را مهــم دانســت و گفت: اين 
روزها مصرف اين غذاها سفارشــى شده و 
در جلو منزل تحويل داده مى شود، درحالى كه 
چربى و نمك بــاالى آنهــا مخدوش كننده 

سالمتى است.
ميرمعينــى با اشــاره به مصــرف غذاهاى با 
غالت و حبوبات آن هم با پوسته كامل، افزود: 
مصرف نان سبوس دار در سالمتى افراد بسيار 

مؤثر است.
وى تأميــن ويتامين هــاى D و C را بــراى 
بدن حائز اهميت دانســت و گفت: ويتامين 
D ارتباط تنگاتنگى با پوكى اســتخوان دارد، 
به ويژه دربــاره بانوانى كــه مراحل مختلف 
باردارى، شيردهى، تغذيه نامناسب در آن ايام 

را داشته اند.
ميرمعينى با بيان اينكــه بانوان نيز در مصرف 
دخانيات و كشــيدن قليان مســتثنى نيستند، 
گفت: متأســفانه به تازگى درگيرى جوانانى را 
به كوويد-19 و بســترى آنها در شهر همدان 
داشــته ايم كه گزارش داده اند ســابقه مصرف 
قليــان آن هم در فضاهاى بســته و به صورت 

گروهى داشته اند.

كمبود انسولين مشكل كشورى 
است

كمياب شدن داروهاى 
وارداتى در همدان
 انســولين مدت زيادى است كه در استان 
كمياب شــده است، درحالى كه اين دارو براى 
بيمــاران ديابتى حياتى اســت و اگر به موقع 
تزريق نشود، ممكن است بيمار دچار عوارض 

جبران ناپذيرى شود. 
در چنــد ماه گذشــته نماينــدگان معاونت 
غــذا و داروى همــدان از توزيع هدفمند و 

مديريت شده انسولين خارجى خبر دادند و 
براى تأمين نياز ماهيانه بيماران سهميه اى را 
قــرار دادند. اگرچــه در آن زمان هم توزيع 
انسولين چندان موفقيت آميز نبوده و بسيارى 
از بيمــاران براى تأمين ســهميه خود دچار 
مشكل شــدند اما اينك به وضعيتى رسيديم 
كه حداقل از 3 روز گذشته تاكنون انسولين 
قلمى در هيــچ يك از داروخانه هاى همدان 
موجود نيســت. معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشكى همدان گفت: كمبود انسولين 
قلمى خارجى يك مشــكل كشــورى است 

و فقــط مربوط به اســتان ما نيســت. ايرج 
خدادادى در گفت و گو با تسنيم، اظهار كرد: 
مدتى است سهميه استانى انسولين قلمى كه 
مورد نياز بيماران ديابتى اســت كاهش يافته 
و بيماران با مشــكل مواجه شده اند. وى با 
بيــان اينكه براى كنتــرل و مديريت توزيع 
اين نوع انسولين، اقداماتى را انجام داديم و 
سهميه مشخصى را براى نياز ماهيانه بيماران 
اعالم كرديم، تصريح كرد: به بيماران توصيه 
مى شــود در مواقع كمبود به جاى انسولين 
قلمــى خارجى از انســولين ويالــى ايرانى 

اســتفاده كنند. اين نوع انسولين بايد توسط 
پزشك معالج بيمار تجويز شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى همدان 
با تأكيد بر اينكه اميدواريم در 2 تا 3 روز آينده 
انسولين قلمى در داروخانه هاى استان توزيع 
شود، اظهار كرد: كارشناسان ما از طريق سامانه 

1490 پاسخگوى پرسش هاى مردم هستند.
خدادادى افزود: مردم مى توانند با سامانه 1490 
تماس بگيرند و با اتصال به كارشناسان دارويى 
داروهاى  دربــاره  داروخانه ها  موجــودى  از 

كمياب مطلع شوند.

بى توجهى مردم و تصميم گيرى غيركارشناسى آمار مرگ و مير و ابتال به كرونا در ايران را 
وحشتناك كرد

اين روز ها كرونا چهره مرگبارتر خود را نشان داده است، به نظر مى رسد، 
پاييز مرگبار و ســياهى كه در پيش بينى ها و گمانه زنى ها به آن اشــاره 
مى شد، حاال ديگر تنها يك گمانه زنى نيست و در واقعيت آن را مى بينيم، 
پاييزى كه هنوز در ابتداى آن هســتيم و اگر بيشــتر نكات بهداشتى را 

رعايت نكنيم، مرگبارترين و سياه ترين پاييز قرن خواهد بود.
 در هفته اى كه سپرى كرديم، شاهد ركوردزنى هاى متعدد كرونا پس از 
8 ماه آغاز بيمارى در ايران بوديم و ركورد فوتى، آمار بيماران بدحال و 

ابتالى روزانه به كرونا در ايران شكسته شد. 
تا روز يكشــنبه 18 اكتبر(27مهرماه) روزانه بيش از 250 بيمار در ايران 
جان خود را از دست مى دادند، اما يكباره روز گذشته 19 اكتبر(28مهرماه) 
ايران با 337 فوتى كرونايى، رتبه نخســت را به خود اختصاص داد. با 
فاصله بيش 158 نفر فوتى روســيه رتبه دوم را كسب كرد اين درحالى 
بود كه ايران در روزهاى اخير پس از كشور هاى هند، آمريكا و مكزيك 

در رتبه چهارم با بيشترين مرگ ومير روزانه كرونا قرار داشت.
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مالير با كروكوديل
 به اقتصاد جهانى تونل زد

 براساس شواهد تاريخى موجود، گفته مى شود نخستين بار همزمان 
با حيات دايناسورها موجودى شــبيه كروكوديل روى زمين مشاهده 
شــده است. هم اكنون در بيش از 50 كشور جهان پرورش اين خزنده 

براى بهره بردارى از پوست، گوشت و خون آن رايج است.
سرپرســت اداره دامپزشكى شهرســتان مالير درباره زيستگاه اصلى 
كروكوديل ها مى گويــد: اين حيوانات در تمامى مناطق گرمســيرى 
آفريقا، آســيا، اســتراليا و آمريــكا حضور دارند و چــون حيوانات 
خونسردى هســتند و توانايى توليد گرما ندارند، از خورشيد گرماى 

الزم را دريافت مى كنند.
ابراهيم نعمت گرگانى با بيان اينكه ســايز كروكوديل ها بسته به گونه 
آنها متفاوت اســت و بزرگ ترين آنها بيشتر در آب هاى شور رود نيل 
زندگى مى كنند، ادامــه مى دهد: كروكوديل هاى ماده به طور معمول 2

بار در ســال يكبار پايان اسفندماه و ديگرى آغاز تابستان در شن هاى 
گرم ســاحلى تخمگذارى مى كنند و در هر بار تخمگذارى، بســته به 
گونه هايشــان بين 20 تا 80 تخم مى گذارنــد و به مدت 2 تا 3 ماه از 

آنها محافظت مى كنند.
وى ادامه مى دهد: البته متأســفانه 90 درصد از تخم ها پس از تولد و 
پيش از رســيدن به سن بلوغ از بين مى روند. نكته جالب ديگر درباره 
كروكوديل ها اين است كه جنسيت آنها از نظر ژنتيكى تعيين نمى شود 
يعنى كروموزم جنسى ندارند و مى توان پيش از تولد، جنسيت آنها را 
بســته به اينكه در چه شرايط دمايى تخم ها هچر مى شوند، تشخيص 
داد. اگر تخم ها در دماى 31/6 درجه سانتى گراد نگهدارى شوند منجر 
به توليد كروكوديل هاى نر و خارج از اين بازه دمايى، معموالً در دماى 

پايين تر كروكوديل هاى ماده توليد مى شود.
نعمت گرگانى به تغذيه اين حيوانات اشــاره مى كند و يادآور مى شود: 
غذاى بچه هاى بيشــتر كروكوديل ها، حشره است اما به محض اينكه 
كمى بزرگتر مى شــوند نوزاد قورباغه، خرچنــگ، ميگو و ماهى هاى 
كوچك را مى خورند و هنگامى كه بزرگتر شــدند، ماهى هاى بزرگتر، 

الك پشت ها، پستانداران و ديگر حيوانات را مى خورند.
وى با بيان اينكه پرورش كروكوديل پس از فتواى مقام معظم رهبرى 
مبنى بر بالمانع بودن اين امر و پرورش به عنوان حيوانات پوســتى از 
سال 87 در ايران آغاز شــد، اظهار مى كند: با توجه به اينكه در ايران 
واحدهاى فرآورى اين حيوان حرام گوشت از جمله دباغى پوست را 
نداريم، عمدتاً به صورت زنده به منظور كاربردهاى پزشكى و صنعتى 

به كشورهاى جنوب شرقى آسيا و اروپا صادر مى شود.
طبق تحقيقات انجام شــده، ماده اى به نــام كروكوديلين در خون اين 
دوزيست وجود دارد كه اين عامل 500 برابر قوى تر از آنتى بيوتيك هاى 
موجود اســت و در محيط آزمايشگاهى نيز تأثير فوق العاده سريع آن 
بر روى ويروس ايدز مشــاهده شده اســت. امروزه خون اين حيوان 
به صورت ليترى به فروش مى رســد. از گوشت كروكوديل نيز براى 
درمان رماتيســم، آسم و دردهاى عضالنى و از پودر استخوان آن پس 
از فرآورى براى سرطان پوست استفاده مى شود، همچنين از دندان اين 
حيوان براى ساخت دســتبند، گردنبند و دسته كليد و نيز از پنجه آن 
براى ماســاژ استفاده مى شود و پوست آن به صورت طاقه اى در جهان 

به فروش مى رسد.
شهرســتان مالير نيز از اين بازار جهانى عقــب نمانده و با راه اندازى 
واحد پرورش كروكوديل در ســال 97 فرصــت ورود به اين اقتصاد 

جهانى را براى خود فراهم كرده است.
سرمايه گذار واحد پرورش دهنده كروكوديل در گفت وگو با ايسنا، با 
بيــان اينكه اين واحد در كيلومتر 8 جاده اراك و نزديك به روســتاى 
جوراب با همكارى فرماندارى ويژه مالير و ساير دستگاه هاى مرتبط 
ســاخت و راه اندازى شده اســت، اعالم مى كند: از سال 75 به دنبال 
اجرايى شــدن اين طرح بودم كه سرانجام موفق به دريافت مجوز در 
ســال 96 شدم و پايان سال 97 اين طرح در زمينى با مساحت 4 هزار 

مترمربع با اعتبارى افزون بر 65 ميليارد ريال اجرايى شد.
محمدحسين جليلى به ظرفيت 600 سر كروكوديل در اين مزرعه اشاره 
مى كند و ادامه مى دهد: اين واحد نخستين مزرعه پرورش كروكوديل 
در خاورميانه با اين ظرفيت است كه درحال حاضر 53 سر كروكوديل 
از گونه پروســوس يا همان آب شور كه گونه اى استراليايى است و از 
جزيره قشم خريدارى مى شود، در اين واحد پرورش مى يابد و قيمت 

هر كروكوديل حدود 650 ميليون تومان است.
وى بــه تمهيــدات حفاظتى اين مزرعه اشــاره مى كنــد و مى گويد: 
اطراف سوله هاى نگهدارى كروكوديل ها به منظور ايمنى بيشتر 2 اليه 
فنس كشــى شــده و با توجه به اينكه كروكوديل ها براى فرار عالقه 
زيــادى به حفر كانال و تونل دارند، از كف زمين به داخل به قطر 30

متر حفر و با سيمان و بتن پوشيده شده است.
جليلى با بيان اينكه اين دوزيســت نســبت به شــرايط دمايى بسيار 
حســاس اســت، به طورى كه حتى تعيين جنســيت اين حيوان بسته 
به شــرايط دمايى صورت مى گيرد، خاطرنشــان مى كند: در واحدها 
سنســورهاى حرارتى به منظور كنترل دماى محيط و نگهداشــتن دما 
در شرايط استوايى يعنى 30 درجه ســانتيگراد وجود دارد، همچنين 
مدت زمان بالغ شــدن كروكوديل ها 12 ســال بــراى جنس نر و 15

ســال براى جنس ماده است و طول بالغ آنها به 7/5 متر مى رسد، البته 
طبق بررسى هاى بخش شيالت و آبزيان سازمان جهادكشاورزى استان 
همدان كروكوديل هاى اين مزرعه به دليل وجود شرايط مناسب زودتر 
بالغ مى شوند. وى مى گويد: براى تغذيه اين كروكوديل ها از گوشت، 
ماهى و به طور عمده مرغ اســتفاده مى شــود و اين مزرعه 12 نفر را 
تاكنون مشــغول به كار كرده اســت و تا پيش از شيوع ويروس كرونا 
به طور متوســط روزانه 600 نفر گردشگر داخلى و حتى در مواردى 

گردشگر خارجى از اين واحد بازديد كردند.
اين سرمايه گذار ادامه مى دهد: شــايان ذكر است تعطيلى صادرات و 
واردات اين حيوان دوزيســت و نيز تعطيلى بخش گردشــگرى اين 
مزرعه به علت شــيوع ويروس كرونا بين افراد اســت و اين بيمارى 

تأثيرى بر كروكوديل ندارد.

 با وجود اعالم محدوديت هاى بيشتر در اغلب شهر هاى كشور؛ 
اما همچنان در استان همدان شاهد وجود مسافران هستيم؛ مسافرانى 
كه بدون رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در شهرمان جوالن مى دهند 
و معلوم نيســت كه درصورت ابتال به كرونا چند نفر از شــهروندان 
را آلوده مى كنند. از مســئوالن مربوطه و ستاد مقابله با كروناى استان 
همدان عاجزانه تقاضا داريم نظارت بيشترى بر ورود مسافران داشته 
و درصورت مشــاهده در ســطح شــهر جريمه اى براى آنها درنظر 

بگيرند.
*شهروندى از همدان

 از شــهردارى نقاضا داريم وســايل بــازى را به صورت مرتب 
ضدعفونى كند، گاهى ناگزير هستيم كه فرزندانمان را به پارك ببريم 
و آگاهى بخشى كودكان براى رعايت پروتكل هاى بهداشتى در سن 

پايين و ضدعفونى مداوم دستان آنها دشوار است.
*ع.ص از همدان

 چند روزى است كه شهردارى با تخريب جداول خيابان مهديه 
همدان آســايش را از شهروندان گرفته است. نه راهى براى ورود به 

پياده رو گذاشته و نه جايى براى پارك كردن ماشين ها.
تنها يك تكه چوب براى عبور شــهروندان قــرار داده اند كه آن هم 
آنقدر بدون استحكام است كه چند شهروند تا به حال زمين خورده 
و دچار آســيب ديدگى شده اند. از شهردارى تقاضا داريم پيش از هر 

اقدامى راهى براى گذر عابران درنظر بگيرند.
*شهروندى از همدان

اسدآباد پيگير راه اندازى گرمخانه است
شهر اسدآباد گرمخانه ندارد، از اين رو در همين راستا شهردارى 

پيگير ايجاد و راه اندازى گرمخانه است.
رئيس شوراى اسالمى شهر اسدآباد گفت: با توجه به نزديكى فصل 
ســرما براى راه اندازى گرمخانه شــهردارى نيازمند مكان مناسب 
هســتيم كه قرار اســت اداره آموزش و پرورش شهرســتان مكان 
مناســبى در اين راستا از طريق يكى از مدارس بى استفاده واقع در 
حاشيه شهر كه در اختيار شهردارى است، براى راه اندازى گرمخانه 

قرار دهد.
ســيدعلى موسوى در گفت وگو با ايسنا و با بيان اينكه با در اختيار 
قرار دادن مكان مناســب، شهردارى نســبت به تجهيز محل اقدام 
خواهد كرد، افزود: زيرنظر دادستان و با تشكيل پرونده براى افراد 
نيازمند به گرمخانه اين افراد توســط دادستانى به شهردارى معرفى 
و از 8 شــب تا 8 صبح اسكان موقت داده خواهند شد و با استفاده 
از ظرفيت خيرين و خيرخواهان غذاى گرم و ساير خدمات نيز به 

آنها ارائه مى شود.
موسوى با اشاره به اينكه توسعه خدمات اجتماعى و توجه به رفع 
مشكالت شهر از مهم ترين اولويت هايى شهردارى شهر و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر اسدآباد اســت، گفت: راه اندازى گرمخانه و 
شناســايى افراد متكــدى بى خانمان و ارائه خدمــات اجتماعى به 
اين افراد در هر شــهرى از نقش مؤثرى در كاهش بار مشــكالت 

اجتماعى برخوردار خواهد بود.
وى در ادامه با بيان اينكه شــهر اسدآباد داراى 950 هكتار مساحت 
بوده كه از اين ميزان مســاحت طبق نقشــه جامع شهر، 168هكتار 
جزو بافت فرســوده نابسامان است، خاطرنشان كرد: درحال حاضر 
بيش از 20 هزار واحد مســكونى و تجارى در شهر اسدآباد وجود 
دارد كــه از اين تعداد واحد 20 درصد واحدها در بافت فرســوده 

شهر قرار دارند.
رئيس شوراى شهر اسدآباد با اشاره به تخفيف 50 درصدى تعرفه 
عوارض در بافت فرســوده شهر اسدآباد يادآور شد: توجه به بافت 
فرســوده از ضرورت هاى برنامه ريزى شهرى بوده كه تخفيف 50
درصدى تعرفه عوارض بافت فرســوده در بازســازى و ترميم و 
بازگشايى معابر اين بافت ها از نقش مؤثرى برخوردار خواهد بود.

 تسريع در اجراى پروژه هاى عمرانى شيرين سو
 كبودرآهنــگ- خبرنگار همدان پيام: تســريع در اجراى پروژه هاى عمرانى شــهر، 

اصلى ترين هدف راه اندازى كارگاه هاى توليدى در شهردارى شيرين سو است.
عالوه بر تســريع در اجــراى پروژه ها از ديگر اهداف راه انــدازى كارگاه هاى توليدى در 
شــهردارى شيرين سو ايجاد درآمد پايدار، بهره ورى مناســب نيروى انسانى، اشتغالزايى، 

تسريع در عمران و آبادانى شهر، سهولت ارائه خدمات و... است.
 شــهردار شيرين ســو در جمع خبرنگاران با اشــاره به تعدد و تنوع وظايف و تكاليف 
شهردارى افزود: شهردارى به عنوان متولى اصلى مديريت شهر براى اداره شهر وظايفى را 
بر عهده دارد كه انجام صحيح اين وظايف و خدمت رسانى مناسب به مردم مستلزم وجود 

اعتبار است. سيدمصطفى موسوى گفت: از آنجايى كه شهردارى ها طبق قانون براى اجراى 
برنامه هاى خود بودجه مصوب و مشــخص دولتى ندارند؛ بنابراين براى تأمين هزينه هاى 

جارى و عمرانى خود اغلب با معضالتى مواجه هستند.
وى در ادامه بيان كرد: فراهم آوردن بسترهايى متناسب با جمعيت و گستره فيزيكى شهر 
و توســعه زيرســاخت هاى الزم بســيار ضرورى و در عين حال هزينه بر است؛ بنابراين 
درصورتى كه مديريت شــهر نتواند منابع درآمدى پايدارى براى خود درنظر بگيرد، روند 

رشد و توسعه پايدار شهر نيز تحت تأثير آن قرار مى گيرد.
موســوى ادامه داد: نياز توسعه شــهرى و تحقق توســعه پايدار و متوازن در شهرها در 
شرايط تشديد تحريم هاى ظالمانه و وخامت وضعيت اقتصادى و نامتعادل جامعه مديريت 
شهرى را ملزم به يافتن راهى براى ايجاد درآمد هاى پايدار شهردارى مى نمايد و شهردارى 

شيرين سو خوشبختانه با ايجاد كارگاه هاى توليدى، بخشى از نيازهاى خود را مرتفع كرده 
است. وى در ادامه با اشاره به كاهش درآمدهاى شهردارى با شيوع ويروس كرونا افزود: 
باتوجه به شيوع ويروس كرونا از اسفندماه سال گذشته و كاهش سطح درآمد مردم و نيز 
به تبع آن كاهش ساخت وساز كه تأثير مستقيم بر درآمدهاى شهردارى دارد، شهردارى برآن 
شد تا با ايجاد درآمدهاى پايدار، ضمن پيشبرد سريع پروژه هاى عمرانى خود، هزينه هاى 
جارى خود را نيز ار اين محل تأمين نمايد. موسوى در پايان افزود: با توجه به هدفگذارى 
و شــعار سال كه از سوى مقام معظم رهبرى سال جهش توليد نامگذارى شده است اين 
شهردارى نيز فرمايشات معظم له را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و سعى دارد تا با ايجاد 
كارگاه هاى توليدى ســهمى در ايجاد اشتغال داشته و با توليد مصالح مورد نياز شهردارى 

موجبات افزايش پروژه هاى عمرانى و كاهش هزينه هاى شهردارى را فراهم آورد.

آگهـي مزايـده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد تويسركان

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد تويســركان در نظــر دارد از طريــق برگــزارى مزايــده 
عمومــى زميــن كشــاورزى داراى حصــار و ديــوار خــود بــه مســاحت 6 هكتــار بــه 
ــه ده  ــا قيمــت پاي ــداى جــاده رودآور جنــب دانشــگاه آزاد تويســركان ب آدرس: ابت
ميليــون تومــان (100,000,000 ريــال) در ســال را بــه افــراد واجــد شــرايط صرفــاً 

جهــت كشــاورزى واگــذار نمايــد.
ــت  ــه قيم ــده و ارائ ــناد مزاي ــد اس ــت خري ــد جه ــى توانن ــرم م ــان محت متقاضي
پيشــنهادى حداكثــر تــا 10 روز ادارى پــس از انتشــار آگهــى بــه دبيرخانه دانشــگاه 

واقــع در طبقــه ســوم ســاختمان فنــى مهندســى مراجعــه نماينــد.
■ دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

■  هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيام: رعايت پروتكل هاى ســتاد ملى 
مقابله با كرونا براى همه اصناف و مشــاغل 
اجبارى اســت و اگر رعايــت نكنند پلمب 

مى شوند.
بــا اوج گيرى ويروس كرونا و قرمز شــدن 
وضعيت، بازرســى ها و نظــارت بر اصناف 
در سطح شهرســتان كبودراهنگ بيشتر شده 
و در مرحله نخســت به اصنافى كه رعايت 
نمى كننــد تذكر داده مى شــود و درصورت 
تكرار تخلف، از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى 
شــده و توســط بازرسان بهداشــتى پلمب 

مى شوند.
همه ما بايد بدانيم مهم ترين ابزار براى كنترل 
و مهــار كرونا رعايت و اجراى پروتكل هاى 
است؛  اجتماعى  فاصله گذارى  و  بهداشــتى 
بنابراين اســتفاده از ماسك و شست وشوى 
مداوم دســت ها بايد همچنان ادامه داشــته 
باشد؛ زيرا از نظر علمى هيچ راهكار ديگرى 
فعال بــراى مقابله با ويــروس كرونا وجود 

ندارد.
به خاطر داشــته باشــيم كه كرونا ويروس 
هيچ حساب و كتابى ندارد و تجربه ماه هاى 
گذشته نشــان مى دهد كه نمى توان نسبت به 
آن بى تفاوت بود و درصورت رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى وضعيت بدتر خواهد 

شد.
در  كبودراهنگ  شهرســتان  صمــت  رئيس 
گفت وگو با همدان پيام اظهار كرد: با توجه به 
نظارت و بازرســى هاى تيمى كه با همكارى 
مركز بهداشت، هالل احمر و... داشته ايم، به 
تمامى اصنافى كه پروتكل هاى بهداشــتى را 
رعايت نمى كردند، تذكرهاى الزم داده شده 
و يــك واحد گيم نت كه نســبت به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى كامًال بى تفاوت بود 

پلمب شد.
على افشــار افزود: همچنيــن در اين زمينه 
به 4 واحد ســوپرماركت اخطار داده شــده 
و يــك واحد غذاخورى پلمــب و يكى از 
فروشــگاه هاى بزرگ سطح شهر نيز به مدت 
4 روز پلمب شــد، با اين شــرايط از همه 

اصناف تقاضا داريم كه براى حفظ ســالمتى 
خود، خانواده هايشــان و مردم، پروتكل هاى 

بهداشتى را جدى بگيرند.
وى ادامه داد: خوشــبختانه در شهرســتان 
كبودراهنــگ از لحــاظ ماســك و مــواد 
ضدعفونى كننــده و ديگر اقالم بهداشــتى 
هيچ كمبودى نداريم و ماســك هاى هزار و 
300 تومانى كه در شهرســتان توليد مى شود 
بــه راحتى در دســترس همه مردم اســت؛ 
روزانه 20 تا 30 هزار ماســك در شهرستان 
توليد  توليدى  واحدهاى  توسط  كبودراهنگ 

مى شود.
افشار خاطرنشــان كرد: مشكل عمده اى كه 
در اداره صمت با آن مواجه هســتيم، كمبود 
بازرس اســت كه براى 3 هزار و 500 واحد 
صنفى در شهرســتان كبودراهنگ فقط 2 نفر 
بازرس داريم؛ از مســئوالن اســتانى تقاضا 
داريم كه براى رفع اين مشــكل چندين نفر 

ديگر به نيروهاى بازرسى ما اضافه كند.
و اما برخى اصناف شهرســتان كبودراهنگ 
دربــاره رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى و 

فاصله گذارى اجتماعى مى گويند:

■ يعقوبــى فروشــگاه لوازم خانگــى دارد و 
مى گويد: متأســفانه كمتر از 40 درصد مردم 
در شهرســتان كبودراهنگ از ماسك استفاده 
مى كنند، درصورتى كه اين بيمارى كامًال جدى 
است و همه ما براى حفظ سالمتى خود بايد 
تالش كنيــم. باوجود اينكه بايد ماســك را 
ساعت هاى طوالنى تحمل كنيم ولى چاره اى 
نداريم، براى ريشــه كن شــدن بيمارى بايد 

پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنيم.
شعاعى كه ســوپر ماركت نسبتًا بزرگى دارد 
و بدون ماسك فروشندگى مى كند، مى گويد: 
با توجه به اينكه ساعت هاى طوالنى سركار 
هستيم اســتفاده از ماســك برايمان مشكل 
اســت و من نمى توانم ماسك بزنم، لبخندى 

مى زند و مى گويد كرونايى وجود ندارد!!!
رضا در يكى از فروشــگاه هاى ســطح شهر 
كبودراهنگ كار مى كند و مى گويد: از وقتى 
كه اجــراى پروتكل هاى بهداشــتى اجبارى 
شــده وضعيت بهتر شــده و بيشتر اصناف 
سعى مى كنند ماســك بزنند، اگر همه مردم 
فاصله گــذارى اجتماعــى و پروتكل هــاى 
بهداشــتى را رعايــت كنند به قطــع كرونا 

ريشه كن خواهد شد.
يكى از بنــگاه داران كبودراهنگ هم كه چند 
نفر ديگــر بدون ماســك دورش حلقه زده 
بودند، مى گويد: آنقدر مشــكالت اقتصادى 
بر مردم فشــار مى آورد كه اولويت بيشــتر 
مردم تأمين معيشــت خانواده است، تورم و 
گرانى ها موجب شده كه برخى از مردم حتى 
نتوانند براى خود و خانواده هايش ماســك 

تهيه كنند.
متأســفانه بهانه هاى اين چنينى موجب شده 
كه برخى از مردم شهرستان كبودراهنگ اين 
ويــروس خطرناك را جدى نگيرند و روزبه 
روز شــاهد افزايش مبتاليــان و مرگ ومير 

باشيم.
بنابراين انتظار مى رود مسئوالن شهرستان با 
بازرســى ها و نظارت بيشتر بر اصناف، مانع 
شيوع هرچه بيشتر اين ويروس شوند، مردم 
نيز به مســئوليت اجتماعى شان عمل كنند و 
پروتكل هــاى بهداشــتى را رعايت كنند در 
غير اين صورت تــالش ما به جايى نخواهد 
رسيد و كرونا همچنان افراد بيشترى را شكار 

خواهد كرد.

دورهمى ها را تعطيل كنيد

نهـاونـد 
به وقت مرگ
 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيام: شــب گذشته در رســانه ملى، 
نهاوند به عنوان يك شهر فوق قرمز اعالم شد، 

فوق قرمز يعنى سياه، يعنى فراتر از فاجعه.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان نهاوند در 
آخرين جلســه ســتاد كرونا گفته بود: اگر 
اوضاع اين طور پيش برود كنترل شهرستان از 

عهده خارج مى شود.
ســيامك دانشــور گفته اســت: بيمارستان 
عليمراديان و 2 بخش بيمارســتان قدوسى 
به ســختى درگير بســترى بيماران كرونايى 
ختم هــا،  در  شــركت  عالوه بــر  اســت، 

دورهمى هاى خانوادگــى و تعطيالت پايان 
هفتــه در 2 هفته اخير بــه افزايش آمارهاى 

مبتاليان جان دوباره اى داد.
شهرستانى كه پايان هفته ها و روزهاى تعطيل 
همچنان ميزبان ميهمانان بسيارى از شهرهاى 

مختلف كشور بوده است.
خيابان هاى شــلوغ و مركز شهر همچنان در 
تصرف خودرو ها و عابران پياده اى است كه 
شايد دليل چندان قاطعى براى خروج از خانه 

ندارند.
وضعيــت نهاوند خوب نيســت، تا آنجا كه 
ديگــر صاحب متوفى نمى تواند خودش فرد 

فوت شده در خانواده اش را به خاك بسپارد.
حضــور كادر درمان با لباس هاى مخصوص 
در بخش هــاى كرونايى كه ايــن روزها در 
خيابان هاى شــهر ماسك به دســت از مردم 
مى خواهنــد تــا پروتكل هاى بهداشــتى را 
رعايت كنند و به سالمت خانواده هايشان بها 

دهند، نوعى التماس است به كنترل ترددهاى 
غيرضرور مــردم! به رعايت بهداشــت، به 

استفاده از ماسك!
التماس به مردمى كه بى دليل خيابان هاى شهر 
را گز مى كنند و اصال يادشــان نيست كه 7
ماه اســت كادر درمان يك روز خوش كنار 

خانواده هايشان نديده اند.
بيمارستان هاى شــهر پر شده است، ديگر نه 
تخت هاى پرشده پاسخگو ست نه بخش هاى 
ســرريز از كروناى هايى كه روزانه با تعداد 

قابل توجهى بسترى مى شوند!
حاال تصور كنيد اين ميان بيمار اورژانســى، 
قلبى، تصادفــى، زن بــاردار و ... ضرورت 
مراجعه به بيمارســتان و بسترى شدن داشته 
باشــد اما بيماران كرونايــى همه ظرفيت و 
انرژى كادر درمان و بخش بهداشت و درمان 

شهرستان را تصرف كرده اند!
وقتى شهرستانى فوق قرمز اعالم شده است 

وقت بيدارى مردم و مسئوالنى است كه خود 
را به بهانه هاى مختلف به  خواب زده اند.

مســئولى كه تصــور مى كند از پشــت ميز 
مى تواند نظارت كند و مردمى كه به بهانه هاى 
مختلــف از زدن حتــى يــك ماســك هم 

خوددارى مى كنند.
روزانه بيش از ده نفر در نهاوند به واســطه 
ابتال به ويروس كرونا جان مى دهند، مرگ 
هايى كه ناباورانه در تــاراج جان عزيزان 
اين شهر اســت كه نه فرصت عزا مى دهد 
نه حتى اجازه حضور بر مزارى كه مرهمى 

شود.
برخــى خانواده ها بيــش از 4 نفر از عزيزان 
خود را بر اثر ابتال به كرونا از دست داده اند. 
از جوان 15 و 30 ســاله تا ســايه و نان آور 
خانواده قربانى اين ويروس منحوس شده اند. 
بايد براى نجات جان مردم فكرى اساســى 

كرد.

 در استان همدان بيش از صد و ده هزار 
نفر تحت پوشش صندوق بيمه روستاييان و 
عشاير استان قرار گرفته اند و تعداد بيش از 
5 هزار خانوار از مستمرى ماهيانه صندوق 

بهره مند هستند.
مديــر صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روستائيان و عشــاير همدان گفت: اجراى 
طرح پوشــش بيمه اى يــك ميليون و 400
هزار خانوار روســتايى و عشــايرى بدون 
بيمــه، گامى بزرگ به منظور تحقق اصل 29

قانون اساســى جمهورى اسالمى و اجراى 
نظام جامع رفاه اجتماعى در كانون توســعه 

كشور و روستاها برداشته خواهد شد.
 مهدى سماواتى افزود: اميدواريم شرايطى 

فراهم شــود كه هيچ روســتايى و عشايرى 
در سطح كشور از پوشــش بيمه اجتماعى 

بى بهره نماند.
بــه گــزارش روابــط عمومــى صنــدوق 
ــتاييان و  ــاورزان، روس ــى كش ــه اجتماع بيم
ــرد:  ــد ك ــدان، وى تأكي ــتان هم ــاير اس عش
دولــت منابــع مالــى به منظــور تأميــن ســهم 
ــم  ــتاييان را فراه ــه روس ــهم بيم ــود و س خ
ــك  ــب ي ــن ترتي ــه اي ــه ب ــاخته اســت ك س
ــتايى در  ــوار روس ــزار خان ــون و 440 ه ميلي
سراســر روســتاهاى كشــور كــه بــدون هــر 
نــوع پوشــش بيمــه اى هســتند زيــر پوشــش 
ــرار  ــتاييان و عشــاير ق ــه روس ــدوق بيم صن
ــى  ــرح حام ــن ط ــم اي ــد. اميدواري مى گيرن

ــالمندى،  ــان س ــاير در زم ــتاييان و عش روس
ــد. ــوت باش ــى و ف ازكارافتادگ

اصناف دركبودراهنگ 
كرونا را جدى نگرفته اند

■ رئيس صمت: براى 3500 واحد صنفى فقط 2 بازرس داريم
■ كسبه: كمتر از 40 درصد مردم از ماسك استفاده مى كنند

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير همدان:

 110 هزار نفر از عشاير و روستائيان بيمه شده اند
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پكن براى فروش سالح به ايران مطابق 
تعهدات بين المللى عمل مى كند

 ســخنگوى وزارت خارجه چين، تهديــدات اخير وزير خارجه 
آمريكا عليه كشــورهايى كه وارد معامالت تسليحاتى با ايران شوند 

را غيرقابل توجيه خواند.
به گزارش فارس، ژائو ليجيان روزگذشــته در يك كنفرانس خبرى، 
به تهديدهاى «مايك پامپئو» عليه كشورهايى كه وارد هرگونه معامله 

تسليحاتى با ايران شوند، واكنش نشان داد.
پامپئو با صدور بيانيه اى درباره فروش هرگونه سالح به ايران به رغم 
منقضى شدن محدوديت هاى تسليحاتى سازمان ملل عليه جمهورى 
اسالمى نوشت: «بر همين اساس، صادرات برخى سالح هاى متعارف 
به ايران نقض قطعنامه 1929 شــوراى امنيت به شمار مى رود، ضمن 
آنكه خريدارى هرگونه سالح يا اقالم مرتبط از ايران، نقض قطعنامه 

1747 شوراى امنيت خواهد بود.»
سخنگوى وزارت خارجه چين با تأكيد بر اينكه اياالت متحده خود 
يكى از فروشــندگان سالح است و در امور داخلى كشورهاى ديگر 
مداخله مى كند، ادامه داد: «اين آمريكا اســت كه به هرجايى ســالح 
و مهمات مى فروشد و در راســتاى منافع ژئوپالتيكى خود، تجارت 
نظامى مى كند و حتى آشكارا در امور داخلى كشورهاى ديگر مداخله 

مى كند».
ليجيان در پاســخ به پرسشى درباره فروش سالح هاى چين به ايران 
گفت كه پكن «مطابق با سياســت تســليحات نظامــى و تعهدات 

بين المللى خود، تجارت نظامى خود را مديريت مى كند».

واكنش سخنگوى هيأت نظارت 
بر رفتار نمايندگان درباره ذوالنورى

هيــأت  ســخنگوى   
رفتــار  بــر  نظــارت 
نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى در واكنــش به 
مردم  نماينــده  اظهارات 
قم عليه رئيس جمهورى، 
اعالم كرد كه اگر شكايتى 
به  اخير  اتفاقــات  درباره 
را  آن  شود،  واصل  هيأت 

بررسى مى كنيم.
موســى  حجت االســالم 

غضنفرآبادى روزگذشته در گفت وگو با ايرنا گفت: هيأت نظارت بر 
رفتار نمايندگان نگاه فردى به شكايت ها و به ويژه اين موضوع ندارد 
و هر شكايتى رسيدگى، بررسى و رأى گيرى مى شود و براساس آرا 
گفته مى شــود كه آيا اين رفتار در راستاى وظايف نمايندگى هست 

يا نيست.
عضو كميســيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
اين شكايت را قاعدتا بايد از طرف فرد يا گروهى كه عليه او اهانتى 

صورت گرفته است، انجام شود.
وى با تأكيد بر اينكه بهتر اســت اين موضوع در يك فضاى آرامترى 
حل شــود، تصريح كرد: فكر نمى كنم فضاى رسانه اى بتواند كمكى 

به حل چنين مسائلى كند.
غضنفرآبادى با اشــاره به بيانات رهبر معظــم انقالب تصريح كرد: 
ايشــان هميشــه گفته اند كه بايد تعامل و هماهنگى ميان قوا وجود 
داشــته باشد البته مجلس نيز بايد در چارچوب اختياراتى كه دارد به 

وظايف خود عمل كند.
سخنگوى هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ادامه داد: در عمل كردن 
به وظايف نيز بايد شرايط جامعه و شرايط زمانى و مكانى نيز درنظر 
گرفته شــود و در كنار اين موارد تعامل نيز وجود داشته باشد. البته 
گاهى اوقات ممكن است هر دو طرف، حرف هاى ناصوابى بگويند.

اساس سياست آمريكا 
ايجاد هرج ومرج و ناامنى است

 اســاس سياســت آمريكا ايجاد هرج ومرج و ناامنى است؛ فرقى 
نمى كند كه محل پيگيرى آن افغانستان باشد يا عراق. 

به گزارش دبيرخانه شــوراى عالــى امنيت ملى، «عبــدا... عبدا...» 
رئيس شــوراى مصالحه ملى افغانستان كه به تهران سفر كرده است؛ 
روزگذشته در ديدار با «على شــمخانى» نماينده مقام معظم رهبرى 
و دبير شــوراى عالى امنيت ملى ديدار و درباره مســائل دوجانبه و 

منطقه اى با وى گفت وگو كرد.
شــمخانى در اين ديدار، با تبيين سياســت هاى مخــرب آمريكا در 
منطقه غرب آســيا كه نتيجه اى جز جنــگ، ويرانى و عقب ماندگى 
براى مردم منطقه به دنبال نداشته است، گفت: اساس سياست آمريكا 
ايجاد هرج ومرج و ناامنى اســت؛ فرقى نمى كند كه محل پيگيرى آن 

افغانستان باشد يا عراق. 
وى با اشــاره به نقش آمريكا در راه اندازى جريان هاى تروريســتى 
كه نمونه بارز آن تأســيس جريان مخوف و تروريستى داعش است، 
اظهار كرد: تنها راه مصون ماندن از اينگونه دام هاى خطرناك آمريكا، 
مقاومت و حفظ وحدت و انســجام است؛ راهى كه شهيدان بزرگى 
همچون حاج قاســم سليمانى و احمد شاه مسعود با جانفشانى به ما 

نشان دادند.
ــى،  ــوى بين االفغان ــى، گفت وگ ــت مل ــى امني ــوراى عال ــر ش دبي
حفــظ جمهوريــت و حقــوق اقــوام و مذاهــب و تبعيــت از قانــون 
اساســى را از مؤلفه هــاى اصلــى و بســيار تأثيرگــذار در برقــرارى 
ــرد:  ــح ك ــدار در افغانســتان برشــمرد و تصري ــت پاي ــات و امني ثب
آمريــكا همــواره بــراى حفــظ حضــور و اســتمرار ناامنــى درصــدد 
ــوده  ــتان ب ــش در افغانس ــات بخ ــى ثب ــاى اصل ــف مؤلفه ه تضعي

اســت.

دولت كسرى بودجه ندارد 
بلكه درآمد مازاد هم دارد

بودجــه  واحــده  مــاده   
هزار  دولت 570  ســالجارى 
دولت  اســت،  تومان  ميليارد 
نه تنها يك ريال هم كســرى 
بودجه ندارد بلكه درآمد مازاد 

هم دارد.
رئيس  فــارس،  گــزارش  به 
كميســيون برنامه و بودجه و 
محاســبات مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اينكه گرانى ها 
يكروزه به وجود نيامده است، اظهار كرد: اين گرانى ها زيرساخت هايى 
دارد و پيشــانى برنامه ريزى براى تورم و رفع مشــكالت آن بايد از 

دولت آغاز شود.
حميدرضا حاجى بابايــى در ادامه افزود: وقتــى موضوع گرانى ها و 
قيمت گذارى ها مطرح مى شــود اگر مجلــس ورود كند و مصوبه اى 
را داشــته باشــد، ممكن اســت دولت ادعا كند كه همه آنچه را من 

برنامه ريزى كرده بودم با مصوبه مجلس به هم خورده است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: نبايد 
مجلس دســت دولت را روى كارى ببندد اين درحالى اســت كه در 
شــرايط فعلى ما درگير جنگ اقتصادى هستيم ولى برنامه مجلس آن 
است كه هر نوع كمكى كه دولت بخواهد براى آنكه بر تورم و گرانى 

فائق آيد، انجام دهد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه گرانى 
يك روزه به وجود نيامده است، گفت: پيشانى مبارزه با گرانى برعهده 
دولت است اين درحالى است كه مجلس براى نظام و مردم، مراعات 

دولت را مى كند.
وى همچنين گفت: مجلس طرح هايى را درنظر دارد تا در كوتاه مدت 
قســمتى از مشــكالت مردم را حل كند كه مى توانــم به طرح تأمين 
كاالهاى اساســى اشاره كنم كه هم اكنون درحال طى مراحل نهايى آن 

هستيم.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس افزود: بر همين اســاس بنا 
داريم به 60 ميليون نفر در كشــور كمك كنيم كه تا پايان اســفندماه 
حداقل دغدغه گوشت، روغن، برنج و ... كه در زمره كاالهاى اساسى 
است، نداشته باشند. اين درحالى است كه 20 ميليون نفر از اين افراد 
كه شــامل 3 دهك پايين جامعه بوده و مشكالت اساسى دارند را حل 
كنيــم.  حاجى بابايى در ادامه گفت: مجلــس فقط براى نظام و مردم، 
مراعات دولت را مى كند اين درحالى اســت كه در بودجه ســال 99

دولت براســاس قانون عمل نكرده است. ضمن اينكه برخى اوقات از 
قانون عبور شده تا دولت سرپاى خود بايستد. 

وى با بيان اينكه ماده واحده بودجه سالجارى دولت 570 هزار ميليارد 
تومان خاطرنشان كرد: دولت نه تنها يك ريال هم كسرى بودجه ندارد 

بلكه درآمد مازاد هم دارد.

كليات طرح اصالح ساختار بودجه
 تصويب شد

 نمايندگان در اين جلســه 
ضمن رفع ايرادات شــوراى 
نگهبان نسبت به اعمال مدرك 
دوم فرهنگيــان، كليات طرح 
نيز  را  بودجه  ساختار  اصالح 

تصويب كردند.
ملت،  خانــه  گــزارش  بــه 
و  برنامه  كميسيون  سخنگوى 
بودجه و محاســبات مجلس 
تشريح  در  اســالمى  شوراى 
جلسه يكشنبه كميســيون متبوع خود اظهار كرد: طرح  تنظيم بخشى 
از مقررات مالى، ادارى و پشــتيبانى وزارت آموزش و پرورش كه از 
سوى شــوراى نگهبان اعاده شده بود، در اين جلسه با حضور هادى 

طحان نظيف عضو حقوقدان اين شورا مورد بررسى قرار گرفت. 
محمدمهدى مفتح در ادامه افزود: شــوراى نگهبان نسبت به اين طرح 
ايراد اصل 75 گرفته بــود كه بار مالى اعمال مدرك دوم فرهنگيان از 
طريق رديف بودجه اعتبارى پيش بينى شــده، براى امســال حل شده 
و وزارت آموزش و پرورش مكلف شــد تا مدرك دوم فرهنگيان را 

امسال اعمال كند.
نماينده تويســركان در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به پرسش 
ديگر شوراى نگهبان نسبت به اين طرح اين بود كه بار مالى آن براى 
سال هاى بعد چه خواهد شد، خاطرنشان كرد: وقتى احكام استخدامى 
هر ســال براى افراد تعيين مى شــود دولت هم براساس همان احكام 
قانونى ميزان هزينه ها را در بودجه ســاالنه اســتخراج مى كند، به طور 
مثــال طبق قانون بــراى افراد پايه حقوق تعيين مى شــود و با گرفتن 
آن حقوقشــان افزايش پيدا مى كند؛ بنابراين دولت در بودجه ساالنه با 

محاسبه اين احكام بودجه دستگاه ها را مشخص مى كند.
وى تأكيــد كرد: با تصويب طرحى براى اعمــال مدرك دوم و باالتر 
فرهنگيان در بودجه امسال، دولت موظف مى شود در سال هاى بعد آن 

را در تأمين هزينه ها لحاظ كند.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
بررسى طرح احكام كلى بودجه سال 1400 در نشست امروز، يادآور 
شد: اين طرح در جلسات متعدد مورد بحث و بررسى قرار گرفته بود 
و امروز كليات طرح با 15 بند به تصويب رسيد و بررسى جزئيات آن 

نيز به جلسه بعد موكول شد.
مفتح يادآور شــد: طرح احكام كلى بودجه يا اصالح ســاختار بودجه 
درصورت تصويب در صحن و تأييد شــوراى نگهبــان به دولت ابالغ 

مى شود تا دولت با رعايت اين موارد، بودجه سال 1400 را تدوين كند.

ايرانى ها پس از پيروزى با من تماس خواهند گرفت
 «آنقدرهــا حالم خوب نبود» اما با انتقال به بيمارســتان نظامى و درمان از 
طريق پادتن حال وى كامال خوب شــده و ســاعتى پس از تزريق پادتن، «من 
احساس كردم كه سوپرمن شده ام». به گزارش فارس، رئيس جمهور آمريكا در 
تجمع انتخاباتى روزگذشــته مدعى شد نخستن كشورى كه پس از پيروزى او 
در انتخابــات با او تماس مى گيرد، ايران خواهد بود. دونالد ترامپ اذعان كرد: 
اقتصاد آنها فاجعه اســت، توليد ناخالص داخلــى آنها 27 درصد كاهش يافته 
است. وى ادامه داد: آنها (ايرانى ها با من) تماس خواهند گرفت. من نمى خواهم 
كه وضعيت آنها اين طور باشــد و مى خواهم كه يك كشور عالى داشته باشند، 
موضوع خيلى ســاده است و آن اينكه آنها سالح هســته اى نمى توانند داشته 
باشند. اگر آنها خواهان يك توافق خوب باشند ما با هم مى نشينيم و يك توافق 

خوب خواهيم كرد».

همه مشكالت در داخل كشور به دست مردم 
قابل حل است

 همه مشكالت در داخل كشور و به دست تواناى مردم قابل حل است، راهكار 
حل مشــكالت اقتصادى در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال كردن راهكارهاى 
سياسى براى حل مسائل اقتصادى خطا است. به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه 
در جلســه روزگذشته شوراى عالى قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم پرهيز مسئوالن 
و فعاالن سياسى از حاشيه ســازى ها، اظهار كرد: هرگونه حاشيه سازى از سوى 
دست اندركاران و سياسيون كه ما را از پرداختن به مسائل اصلى كشور بازمى دارد، 
امرى مذموم و ناصواب اســت. آيت ا... ابراهيم رئيســى از «توجه به معيشت» و 
«مقابله با كرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلى كشور ياد كرد و گفت: دغدغه 
مسئوالن بايد رفع مشكالت معيشتى مردم به ويژه در شرايطى باشد كه ويروس 

منحوس كرونا كسب وكار بسيارى از افراد را مختل كرده است.

پاى كار باشيم و مردانه براى منافع مردم تالش كنيم
 بايد با يك مديريت صحيح و شايســته نسبت به مديريت نحوه تخصيص 
ارز به كاالهاى اولويت دار اقدام و درباره ثبت سفارش كاالهاى لوكس و يا حتى 

غيرضرورى تجديدنظر كرد.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسالمى در جلسه اى با رئيس كل بانك 
مركزى، وزراى اقتصاد، نفت، صمت و كشاورزى در مجلس شوراى اسالمى بر 
ضرورت رسيدگى به مشكالت معيشتى مردم تأكيد كرد و گفت: متأسفانه اكنون 
قيمت اقالم اساسى سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته 
و اين وظيفه ما مســئوالن است كه نگذاريم، فشارهاى اقتصادى به بدنه جامعه 

به ويژه اقشار كم درآمد منتقل شود.
محمدباقر قاليباف در ادامه افزود: ما در همين وضعيت فعلى مى توانيم با اتخاذ 
سياستگذارى شايسته در حوزه مالى، پولى و تجارى از اين گردنه عبور كنيم. 

 طرح اســتيضاح رئيس جمهور در 
جلســه اين هفته مجلس چه شد؟ آيا 

اين طرح به نتيجه رسيد؟
يكــى از نمايندگان اين طرح را در جلســه 
روزيكشنبه در سيســتم قرار داده است تا به 
امضاى نمايندگان مجلس برسد. هنگامى كه 
تعداد امضاى نمايندگان در زمينه طرح مذكور 
به يك سوم برسد، اعالم وصول خواهد شد. 

طبق آخرين آمار جلســه مذكور مجلس كه 
نسبت به اين طرح داشتيم، حدود 50 نماينده 

اين طرح را امضا كرده بودند. 
 يكــى از نمايندگان(جواد نيك بين 
نماينده كاشمر) در تذكر شفاهى گفته 
بود كه هيأت رئيســه مجلس مانع از 
وصول طرح ها در تضاد با رئيس جمهور 
مى شود(نيك بين: چرا طرح پرسش از 
شود،  استيضاح  بايد  كه  رئيس جمهور 
2 ماه اســت كه از سوى هيأت رئيسه 

اعالم وصول نشده است؟)
طرح مذكور اســتيضاح رئيس جمهور نبوده، 
بلكه طرح پرســش از رئيس جمهور بوده كه 
با 200 امضاى نمايندگان اعالم وصول شده، 
ولى هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته 

است.
 مقام معظم رهبرى فرمودند اعتقاد 
راسخ دارم كه دولت بايد تا روز پايان، 
پس از  وظايف خود را انجــام دهد و 
با  را  امانت  خــود،  قانونى  دوره  پايان 
ارائه صــورت وضعيت، به دولت بعدى 
مانند  طرح هايــى  آيا  دهــد.  تحويل 
استيضاح رئيس جمهورى با فرمايشات 

رهبر انقالب مغايرت ندارد؟
خير، زيرا ايشــان در ابتداى فرمايشات خود 
اســتيضاح دولت را حق نمايندگان دانستند. 
در اين باره بايد گفت كه در تفســير آخرين 
روز قانونى كار دولــت اختالف نظر وجود 
دارد و اين اختالف در اين اســت كه آخرين 
روز قانونــى كار دولت چه زمانى اســت؟ 
آيا منظــور از آخرين روز قانونــى، پايان 4

سال رياســت جمهورى در كشور است يا با 
استيضاح رئيس جمهور و تشخيص بى كفايتى 
دولت از سوى قانونگذار، پايان دوره قانونى 

محسوب مى شود؟
رئيس جمهور  از  شما  پرسش هاى   
چيســت(درباره اعــالم وصول طرح 
پرســش از رئيس جمهور) آيا شــما 
موافق استيضاح رئيس  دولت هستيد؟

ــره  ــه باالخ ــت ك ــن اس ــده اي ــش بن پرس
ــر  ــد؟ ه ــد ش ــه  خواه ــردم چ ــف م تكلي
سرســام آورى  به صــورت  قيمت هــا  روز 

ــت  ــز قيم ــان ني ــن مي ــى رود، در اي ــاال م ب
ــادى  ــورت متم ــت به ص ــود دول دالر را خ
ــالم  ــزى اع ــك مرك ــد و بان ــش مى ده افزاي
ــت  ــن وضعي ــردم در اي ــف م ــد. تكلي مى كن
ــت در اصــل 121 ــد؟ دول ــد ش ــه  خواه چ

ــه  ــت ك ــورده اس ــم خ ــى قس ــون اساس قان
تمــام تــالش خــود را بــراى اســتقالل 
اقتصــادى، فرهنگــى و ... بــه كار ببــرد. 
ســران  جلســه  در  ايشــان(رئيس جمهور) 
قــوا به دليــل اينكــه ســتاد مقابلــه بــا كرونــا 
ــال  ــا مبت ــه كرون ــه ممكــن اســت ب ــه ك گفت
شــود، در جلســه شــركت نمى كنــد و حتــى 
ــا  ــه غيــر از تلفــن، ديگــر ارتباطــى ب وزرا ب
ميــان  ايــن  در  ندارنــد،  رئيس جمهــور 
اكنــون  مى شــود!  چــه   مــردم  تكليــف 
كــه مــردم در ايــن ويــروس منحــوس 
غوطــه ور هســتند و روزانــه 250 نفــر فوتــى 
ــردم  ــئوالن از م ــون مس ــا خ ــد؟ آي مى دهن
رنگين تــر اســت؟ آيــا رئيس جمهــور تعهــد 
ــام  ــه تم ــت ك ــورده اس ــم نخ ــداده  و قس ن
ــردم  ــكالت م ــراى مش ــود را ب ــالش خ ت
بســيارى  درحال حاضــر  ببــرد؟  بــه كار 
ــى ده  ــزار تومان ــه 45 ه ــا ياران ــردم ب از م
ــا  ــد، ب ــى مى كنن ــد زندگ ــش دارن ــال پي س
ــن  ــرى، در اي ــورم 15-10 براب ــت ت وضعي
ــد؟ ــخگو باش ــد پاس ــى باي ــه  كس ــان چ مي

بنــده از دولت پرســش دارم، زيــرا مردم 
از من مى پرســند كه شــما و دولت چه كار 
مى كنيد؟ دولت اين پرســش را پاسخ دهد 
تا ما نيز به مردم پاســخ دهيم؛ زيرا دولت 
در ميان مردم نيســت اما مــا نمايندگان در 
ميان آحاد جامعه قرار داريم و با مشكالت 
آنان آشــنا هســتيم. مردم از ما(نمايندگان) 
مطالبــه مى كننــد كه چرا شــما بــا دولت 
همدست شده ايد؟ چرا براى حل مشكالت 
هر  چرا  نمى كنيد؟  كارى  كشــور  اقتصادى 
روز در اين كشــور هرج ومرج وجود دارد 
و هــر روز اجنــاس يك قيمــت متفاوت 
دارند؟ چرا ارزش واحد پول كشــور هايى 
كه درحال جنگ هســتند همچون عراق و 
ســوريه، تغيير نمى كند اما در كشور ما دالر 
به نزديكى 35 هزار تومان رســيده است؟ 
مگر ايــن دولت نبود كه مى گفت اگر آقاى 
رئيســى رأى بياورد دالر به 5 هزار تومان 
خواهد رســيد؟ اكنون بيايد و پاســخگوى 

ادعاهاى خود باشد.
 شــما فضاى كنونى اســتان را در 
مى كنيد؟  ارزيابى  چگونــه  زمينه  اين 
بــا توجــه بــه برگــزارى همايش 
روحانى  استيضاح  روزگذشته(دوشنبه) 
حق ملت، در قم، موضع كلى اســتان 

همدان در قبال دولت چيست؟ 

در ايــن حوزه(برگزارى همايش اســتيضاح 
رئيس جمهور در قم) اطالعات چندانى ندارم. 
درباره فضاى عمومــى همدان بايد گفت كه 
هر كســى كه نســبت به ايــن موضوعات 
بى تفاوتى از خود نشــان مى دهد و شــرايط 
كنونى را مطلوب جلو مى دهد، بيشــتر مورد 
پذيرش اســت تا منتقدان بــه وضع موجود. 
فضاى عمومى اســتان فضــاى بى تفاوتى و 

مرده است. 
پرســش مــن ايــن اســت كــه چــرا بايــد در 
ــود؟  ــم ش ــى حاك ــتان بى تفاوت ــاى اس فض
ــى  ــكن، يك ــث مس ــدان در مبح ــرا هم چ
از گران تريــن شــهر ها و در حــد تهــران 
ــاالى مســكن در  ــه قيمــت ب ــاره ب است(اش
ــرا  ــهر ها)؟ چ ــاير ش ــه س ــدان نســبت ب هم
دســتگاه هاى نظارتــى بــه وظيفــه  خــود 
به خوبــى عمــل نمى كننــد؟ و در پايــان 

ــد؟! ــه نمى كنن ــردم مطالب ــرا م چ
 آيا به نظر شما هيأت رئيسه مجلس 
شــوراى اســالمى در ماه هاى اخير با 

دولت با نرمش برخورد نمى كند؟
خيــر اين برداشــت را ندارم. فكــر مى كنم 
همان طور كه به آن هم اشــاره شد شايد در 
واژه هايــى همچون «آيا اين اقدامات مخالف 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى نيست؟» گير 

كرده اند.

انتقاد نماينده همدان و فامنين از سكوت در استان: 

فضاى همدان بى تفاوتى است
محمد ترابى»

 استيضاح رئيس جمهور از آغاز به كار 
گاه وبيگاه  اسالمى  شوراى  يازدهم  مجلس 
گرفته  قرار  بهارســتان  حواشى  محوريت 
اســت. مى توان گفت كه در آغاز كار اين 
مجلس استيضاح حجت االسالم والمسلمين 

حسن روحانى مورد تأييد بيشتر نمايندگان 
اصولگرا بــود.  با اين حــال و با توجه به 
گذشت چند ماه از عمر اين مجلس و برخى 
سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى، از شدت اين 
تقابل ها ميان مجلس يازدهم و دولت دوازدهم 
تا حدود زيادى كاسته شد و حتى استيضاح 

وزراى اين دولت نيز از دســتور كار مجلس 
خارج شد.  با وجود اين از پايان هفته گذشته 
تاكنون، بارى ديگر موجى از انقادات تند به 
دولت و درخواست استيضاح اين مقامات 
پاستورنشين، در كشور به وجود آمده است. 
پيرو گزارش روزگذشته (شماره 3879) كه 

اخبارى مبنــى بر تالش يكى از نمايندگان 
نزديك به پايدارى در جلســه روزيكشنبه 
استيضاح  وصول طرح  اعالم  براى  مجلس 
رئيس جمهور، با يكى از نمايندگان اســتان 
در اين زمينه گفت وگو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد:

 هر تهديدى از جانب اسرائيل كه از مبدأ 
خليج فارس باشــد، فورا با پاســخ روشن و 

مستقيم مواجه خواهد شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وزير 
دفاع و پشــتيبانى نيرو هاى مسلح جمهورى 
اســالمى ايران در مصاحبــه اى گفت: ايران 
آمــاده امضاى معاهدات نظامــى و امنيتى با 
كشــور هاى حوزه خليج فارس در راســتاى 

حفظ ثبات و امنيت منطقه است.
اميــر حاتمــى ســازش كشــور هاى امــارات 
ــم صهيونيســتى را يــك  ــا رژي و بحريــن ب
ــه و  ــت منطق ــراى امني ــتقيم ب ــد مس تهدي
ــر  ــزود: «ه ــت و اف ــارس دانس ــج ف خلي
تهديــدى از جانــب اســرائيل كــه از مبــدأ 
پاســخ  بــا  فــورا  باشــد،  خليج فــارس 
روشــن و مســتقيم مواجــه خواهــد شــد.»
وى درباره جنگ قره باغ كوهستانى نيز گفت: 

ايران هيچ زمانى مــرز و خاك خود را براى 
انتقال ســالح هاى روسى به ارمنستان به كار 

نگرفته و اين مسائل تنها اتهام است.
ــمى  ــدار هاى رس ــزود: «هش ــاع اف ــر دف وزي
و روشــنى بــه جمهــورى آذربايجــان و 
ــرزى  ــق م ــت مناط ــاره امني ــتان درب ارمنس
ــك  ــوان ي ــه به عن ــم و از تركي ــود داده اي خ
ــار  ــت، انتظ ــم و دوس ــه اى مه ــور منطق كش
داريــم كــه در حــل ديپلماتيــك بحــران 

قره بــاغ كمــك كنــد.»
حاتمى ســپس بــه پايــان محدوديت هاى 
تسليحاتى اشــاره كرد و گفت كه تفاهمات 
نظامى با چين و روســيه بــراى مرحله پايان 
دارد  وجــود  تســليحاتى  محدوديت هــاى 
و پايــان ايــن محدوديت هــا فرصتى براى 
واردات نياز هاى نظامى و صادرات سالح به 

كشور هاى ديگر است.

مســابقه  بــروز  دربــاره  ادامــه  در  وى 
تســليحاتى در منطقــه هشــدار داد و گفــت: 
ــه  ــه را ب ــد منطق ــدادى مى توان ــن رخ چني

ــد. ــل كن ــاروت تبدي ــكه ب بش

وزير دفاع همچنين گفت: جمهورى اسالمى 
ايران هيچ زمانى درباره موشــك هاى خود با 
آمريكا گفت وگو نخواهد كرد و هيچ كســى 

حق چنين درخواستى را ندارد.

هرگـز درباره موشك
 با آمريكا گفت وگو نمى كنيم

-حجت االسالم احمدحسين فالحى
-سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى 

-نماينده همدان و فامنين در مجلس 
-نماينده معين بهار در مجلس

يام-رئيس فراكسيون حمايت از جبهه مقاومت و آزادى قدس
ن پ
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خبـر

بهداشتنكتهدانشگاه
نتايج آزمون ارشد و دكترى پزشكى

 تا 10 آبان اعالم مى شود
 رئيس مركز ســنجش آموزش پزشــكى  از اعالم نتايج نهايى آزمون كارشناسى 
ارشد رشته هاى علوم پزشكى و دكترى تخصصى و پژوهشى (Ph.D) سال 1399

تا دهم آبان ماه خبر داد.
به گزارش ايرنا، سيدســعيد هاشــمى نظرى افزود: درحال حاضر دانشگاه هاى علوم 
پزشــكى در مرحله نهايى بررسى مســتندات و مدارك پذيرفته شدگان اوليه دكترى 
تخصصى و پژوهشــى (Ph.D) سال 99 هستند و پس از اتمام اين بررسى ها نتايج 
نهايى اين آزمون تا دهم آبان ماه از طريق مركز ســنجش آموزش پزشــكى وزارت 

بهداشت اعالم مى شود.
وى افزود: نتايج نهايى پذيرفته شــدگان آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه هاى علوم 
پزشــكى نيز در پايان هفته جارى يا ابتداى هفته آينده بر روى سايت مركز سنجش 

آموزش پزشكى قرار مى گيرد.

تغذيه در پسرزايى و دخترزايى نقش دارد؟
 عضو تيم تخصصى مركز درمان نابارورى ابن سينا درباره ضرورت توجه به تغذيه 

در سالمت بارورى و درمان نابارورى توضيحاتى ارائه داد.
به گزارش فارس، الدن گياهى گفت: شايد نقش تغذيه در بيمارى هاى قلبى عروقى، 
ديابت و بيمارى هاى مزمن ديگر بيشتر جا افتاده است اما دقيقا نقش تغذيه در افزايش 
شــيوع نابارورى به همان داليل شناخته شــده در بيمارى هاى ديگر نيز مهم است. 
امروزه به خوبى مى دانيم الگوى مصرف غذايى نقش مهمى در پاســخ هاى هورمونى 

مؤثر در درمان نابارورى دارد. 
ــزان و نســبت  ــوع دريافــت پروتئيــن كربوهيــدرات و چربى هــا، مي وى افــزود: ن
بيــن دريافــت پروتئيــن كربوهيــدرات و چربــى، ضــرورت تطابــق زمانــى دريافت 
غــذا بــا تغييــرات هورمونــى در شــبانه روز، وضعيــت دريافــت امــالح و وضعيــت 
ــذار  ــل تأثيرگ ــوغ از عوام ــنين بل ــى از س ــيوع چاق آنتى اكســيدان ها و افزايــش ش

بــر ســالمت بــارورى هســتند.

 D نقش ويتامين
در كاهش شدت كرونا و بهبودى بيماران

 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، بر ضرورت مصرف ويتامين 
D براى پيشگيرى از ابتال به كرونا تأكيد كرد.

به گزارش مهر، زهرا عبداللهى، با اشــاره به اينكه كمبود ويتامين D در بدن انسان ها 
يك مشكل جهانى است، گفت: كمبود ويتامين D در بين ايرانيان شيوع بااليى دارد.

وى افزود: توصيه مى شود براى پيشگيرى از ابتال به كرونا، افراد بزرگسال هر ماه يك 
عدد قرص 50 هزار واحدى ويتامين D و كودكان زير 12 ســال هر 2 ماه يك عدد 
D از همين قرص را مصرف كنند. براى كودكان با سن زير 2 سال نيز قطره ويتامين
تجوير مى شود. عبداللهى گفت: رعايت برنامه غذايى مناسب و صحيح نقش مهمى 

در تقويت دستگاه ايمنى بدن و پيشگيرى از كوويد-19 دارد.
وى تأكيدكرد: هر 2 حالت چاقى، اضافه وزن و يا الغرى و كم وزنى در انســان، در 

ضعف دستگاه ايمنى بدن و ابتال به كرونا نقش دارند.

انسولين هاى توليد داخل جايگزين وارداتى ها شود
 رئيس انجمن ديايت ايران بيان كرد كه با توجه به كمبود انسولين وارداتى در كشور، بهتر است، انسولين هاى توليد داخل جايگزين 

انسولين هاى خارجى شود.
اسدا... رجب در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به تحريم هاى ظالمانه، حدود 7 ماه كمبود انسولين وارداتى در كشور داريم و برخى 
بيماران مبتال به ديابت كه از اين نوع انسولين استفاده مى كنند، بهتر است آموزش هاى الزم را در انجمن ديابت ايران براى جايگزينى 

انسولين توليد داخل و تزريق آن بگذرانند.
وى اظهار كرد: مشكلى در توليد انسولين هاى انسانى نداريم و عملكرد آن در كنترل ديابت به ويژه نوع يك خوب بوده و قابل رقابت 

با انسولين هاى مشابه خارجى است.
رجب گفت: ديابت در اثر كاهش توليد انسولين در بدن يا كم شدن اثر انسولين در سوخت وساز مواد قندى حاصل مى شود و اكنون 

حدود 8 ميليون نفر ديابت دارند.

ميانگين هزينه بيمار كرونايى در بيمارستان دولتى
 5/4 ميليون تومان است

 ميانگين هزينه هر بيمار كرونايى در بيمارستان دولتى 5 ميليون و 400 هزار تومان است كه 90 درصد آن را بيمه سالمت پرداخت 
مى كند.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: متوسط هزينه هر بيمار مبتال به كرونا كه در بيمارستان دولتى بسترى مى شود، 5 ميليون و 400 
هزار تومان اســت كه 4 ميليون و صد هزار تومان آن را ســازمان بيمه سالمت براى افراد تحت پوشش اين سازمان پرداخت مى كند. 
به طور كلى اين سازمان 90 درصد هزينه بيماران بسترى و 70 درصد هزينه بيماران سرپايى را اعم از بيماران كرونايى و غيركرونايى 

پرداخت مى كند.
محمدمهدى ناصحى در گفت وگو با ايرنا افزود: هزينه تست كرونا نيز در بخش دولتى 250 هزار تومان و در بخش خصوصى 580 

هزار تومان است كه سازمان بيمه سالمت 70 درصد ميزان تعرفه بخش دولتى را براى بيمه شدگان پرداخت مى كند.

آموزش وپرورش به كجا مى رود!
فيض ا... مظفرپور»

 هفته گذشته 2 اتفاق تلخ در آموزش وپرورش كشور اتفاق افتاد كه 
نبايد به سادگى از كنار آنها بگذريم؛ يكى خودكشى دانش آموز 11 ساله 
به دليل آنچه نداشتن گوشــى تلفن همراه براى پيوستن به شبكه شاد 
اعالم شــده كه نه تنها آن طفل معصوم و خانواده اش شاد نشدند، بلكه 
عالوه بر آنها يك ملتى نيز از اين حادثه تلخ، تلخكام و ناشــاد شدند. 
در خبرها آمده كه 3/5 ميليون دانش آموز هنوز عضو شــاد نيستند كه 
آن هم به دليل نداشتن گوشى و تبلت و در مواردى نيز نبود يا ضعيف 
بودن اينترنت اعالم شده است؛ اين درحالى است كه مسئوالن به ويژه 
در وزارت هاى آموزش وپرورش و ارتباطات و فناورى اطالعات، قول 
داده بودند اين مشكالت را از سر راه دانش آموزان و خانواده هاى آنان 
بردارند كه با كمال تأسف تاكنون اين گونه نشده و وعده هاى داده شده 
عملى نشده اســت و انتظار مى رود مسئوالن مربوطه براى جلوگيرى 
از حوادث مشــابه آنچه اتفاق افتــاد و جلوگيرى از افت تحصيلى و 
رفع تبعيض هاى ناروا و برقرارى عدالت آموزشى كه از تأكيدات سند 
تحول بنيادين و اسناد پايين دســتى آموزش وپرورش است، امكانات 
الزم، ازجمله گوشى و امثالهم و نيز اينترنت رايگان و پرسرعت براى 
استفاده دانش آموزان محروم از شــبكه شاد و آموزش مجازى فراهم 
كنند. چندى پيش در ويژه نامه همدان پيام به مناسبت هفته دولت، تحول 
آموزش وپرورش در يكصد ســال گذشته، از مكتبخانه تا آموزش هاى 
مجازى مورد بررســى قــرار گرفت؛ در آنجا تأكيــد كرديم آموزش 
مجازى كه با گســترش ويروس منحوس كرونا در كشور رايج شده، 
تحول جديدى در آموزش وپرورش ايچاد كرده كه بسيارى از بندهاى 
ســند تحول و اسناد پايين دستى را تحت تأثير قرار داده است؛ زيرا آن 
قوانين بيشتر براى آموزش هاى حضورى كه بر مدرسه محورى استوار 
است، تدوين شده و در آموزش هاى مجازى كاربردى ندارند. تبعات 
مثبــت و منفى فضاى مجازى و آموزش وپــرورش مجازى به تدريج 
آشــكار خواهد شــد و هنوز نمى توان قضاوت درستى در اين زمينه 
داشت؛ ولى آنچه مسلم اســت تهيه مقدمات اين آموزش ها به عهده 

مجلس و دولت است.
گفته مى شــود مجلس مدعى انقالبى گرى يازدهم پس از پرداختن به 
دنا پالس 600 ميليونى و وام وديعه مســكن 200 ميليونى نمايندگان و 
وام ضرورى 300 ميليونى آنها، فرصتى پيدا خواهد كرد تا به وضعيت 
دانش آموزان محروم و تهيه تبلت و گوشــى براى آنها بپردازد و در اين 
ميان نقش نمايندگان همدان در اين زمينه بسيار برجسته خواهد بود؛ زيرا 
يكى از آنها ســابقه وزارت آموزش وپرورش را داشته و درحال حاضر 
رئيس كميسيون بودجه مجلس شوراى اسالمى است و ديگرى عضو و 
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس؛ منتظر اقدامات آجل و 
عاجل آنها هستيم البته اين انتظار نافى مسئوليت دولت و به ويژه وزارت 
آموزش وپرورش كه مســئوليت مستقيم در اين زمينه دارد، نيست و اما 
اتفاق ديگر كه تلخى آن بيشــتر كام معلمان عزيز را تلخ كرد، محكوم 
شدن يك معلم به شالق با شكايت وزير و وزارتخانه متبوعش از وى، 
به اتهام كشيدن يك كاريكاتور بود كه اگرچه وزير مجبور به عذرخواهى 
و گذشــت از شكايت خود شد ولى به نظر مى رســد جا داشت وزير 
كناره گيرى كرده و عطاى وزارت را به لقايش مى بخشيد و اين كار وى 
بسيار پسنديده مى شد. محسن حاجى ميرزايى كه دبير بوده البته نه دبير 
آموزش وپرورش بلكه دبير هيأت دولت و فقط چند صباحى در نهضت 
سوادآموزى فعاليت اجرايى داشــته، بايد بداند هر دبيرى دبير نيست؛ 
دبيرى دولت با دبير آموزشــى بســيار متفاوت است و به قول معروف 
هردو جان ســوزند اما اين كجا و آن كجا! مى گويند حرمت امامزاده را 
بايد ابتدا متولى آن نگــه دارد؛ چگونه وزير وزارتخانه تحت امرش به 
خود اجازه داده اند از يك معلم كه جايگاه بســيار بااليى دارد، شكايت 
كنند! اين كار آنان توهين به يك ميليون معلم در سراسر كشور است كه 
فداكارانه خدمت مى كنند و بار ديگر تأكيد مى كنيم كه جا دارد وزير پس 
از عذرخواهى به دليل اين 2 حادثه تلخ از سمت خود كناره گيرى كند؛ 

پس منتظر مى مانيم تا جبران مافات نمايند.

اقتصادپويا: چالشى نوظهور بنام مومو
 مومو كه چيزى نيست، ديگه جوكر شده همدم روزاى تنهاييشون!!

آرمان ملى: سراب پيروزى بايدن براى ايران 
 زهى خيال باطل!!
آسيا: اقتصاد نيم جان

 فقط با يك اشاره مى شه جاندارش كرد!! 
آفتاب اقتصادى: قاچاق دارو؛ زخمى كه سر باز مى كند

  درمان كه نمى شى؛ دست كم درد هم نشو!!
افكار: بورس منتظر ارز نباشد

 بله چون بخواد به اميد ارز باشه ، قرن بعديم رد كرديم!!
اقتصادبرتر: شوك به بازار نرسيد

 فعال تو زندگى نباتى با شوك حالش خوب نميشه!!
امروز: بگومگوها براى مردم نان وآب نمى شود

 هر چهار ساعت يك عدد قرص آرامبخش لطفا!!
ايران: محدوديت ها و جريمه هاى جديد كرونايى در راه

 جاى ايده دادن به جريمه ها كاش براى ســاخت واكسنش وقت 
مى ذاشتيد!!

تجارت: بيداد گرانى در غوغاى كرونا
 همه باهم دست به يكى كردن كه سوپرايزمون كنن!!

اقتصاد سرآمد: مرغ هم به مردم پشت كرد
 ديگه كى االن روى خوش نشون ميده كه مرغ بده!!

جام جم: معماى كاهش بيكارى در دوران كرونا
 گويا اين كرونا عالوه بر گرفتن جان، كار ديگه ايم بلده!!

جهان صنعت: ايران در قاب پاييز 99
 بهتره بگيم ايران در حصار ماسك!!

خراسان: چين برنده اقتصادى كرونا
 چرا برنده نباشه؟! يه جهانى داره تقاص خفاش خوردنشو پس ميده!!

رسالت: پيرى زودرس صندوق هاى بازنشستگى
 از بس كه سر همسان  سازى حرصش دادين اينم مى شه نتيجش!

قدس: انزواى آمريكا
 فعال بذاريد دوره افسردگيش رو طى بكنه تا بعد ببينيم چى  مى شه!!

كاهش 56 درصدي سرقت احشام در رزن
 فرمانده انتظامي شهرســتان رزن، از كاهش 56 درصدي ســرقت 
احشام و افزايش كشــف 38 درصدي سرقت اماكن خصوصي در 6
ماهه سالجارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته در اين شهرستان 

خبر داد.
علي زنگنه در تشــريح اقدامات انتظامي شهرســتان كه به مناســبت 
گراميداشــت هفته ناجا برگزار شــد، ضمن تشريح برنامه هاي پليس 
شهرستان در اين هفته، گفت: امروز نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران اين افتخار را دارد كه به واســطه حمايت و جلب اعتماد مردمي 
و بــا رعايــت و اجراي درســت قوانين و مقــررات و بهره مندي از 
كاركنــان متخصص و با به كارگيري پيشــرفته ترين ابزار و تجهيزات 
مدرن به عنوان پليسي مقتدر و ارزشي در بين پليس هاي منطقه و حتي 

پليس هاي پيشرفته جهان شناخته مي شود.
بــه گزارش پايگاه خبري پليس، وى يكــي از مهم ترين اولويت هاي 
پليــس را آموزش همگانــي به جامعه و آحاد مردم دانســت و ادامه 
داد: ريشه بســياري از جرايم و معضالت موجود در جامعه، ناشي از 
ناآگاهي شهروندان است و سازمان هاي دخيل در حوزه اطالع  رساني 
و فرهنگ  سازي بايستي با توليد برنامه هاي آموزشي نسبت به ارتقاى 
ســطح آگاهي  هاي عمومي و اجتماعي شهروندان بيش از پيش تالش 
كنند. فرمانده انتظامي شهرســتان رزن در ادامه گزارشي از اقدامات و 
عملكرد انتظامى اين شهرستان در 6 ماهه نخست سالجاري را تشريح 
كرد و گفت: در حوزه برخورد با ســارقان شــاهد افزايش كشف 38
درصدي ســرقت اماكن خصوصي و صد درصدي ســرقت مغازه و 
كاهش صد درصدي وقوع ســرقت اماكن دولتي در سطح شهرستان 
بوده ايم. وي افزود: در حوزه ســرقت احشــام كــه يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي مردم شهرستان به ويژه روستانشينان عزيز مي باشد، كاهش 

56 درصدي وقوع سرقت را در اين مدت داشته ايم.
زنگنه خاطرنشــان كرد: در اين باره اقدامات مناســبي توســط پليس 
شهرستان صورت گرفته، به گونه اي كه كشف انواع مواد مخدر سنتي 
رشدي 51 درصدي نسبت به سنوات گذشته دارد و همچنين در حوزه 
دستگيري فروشندگان و خرده فروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر، 

باندهاي تهيه و توزيع توفيقات قابل توجهي داشته ايم.

كشف دام قاچاق در مالير
 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير، از كشــف 127 رأس گوسفند 
قاچاق و بدون مجوز از 2 دســتگاه خــودرو با تالش مأموران پليس 

آگاهي اين شهرستان خبر داد.
محمدباقر ســلگي گفت: مأموران مبارزه با جرايــم اقتصادي پليس 
آگاهي شهرســتان مالير حين كنتــرل محورهاي مواصالتي منتهي به 
اين شهرستان، به يك دستگاه خودروي نيسان و يك دستگاه كاميونت 

مشكوك شده و آنها را متوقف كردند.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: در بازرسي از اين خودروها، 
127 رأس گوســفند قاچاق و بدون مجوز كــه ارزش آنها برابر نظر 

كارشناسان يك ميليارد و 270 ميليون ريال ارزيابى شده، كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان مالير در پايان با اشاره به اينكه 2 متهم در 
اين زمينه با تشــكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند، گفت: از 
شهروندان درخواست مي شود هرگونه موارد مشكوك به حمل احشام 

و كاالي قاچاق را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطالع دهند.

مهدى ناصرنژاد»
 وجدانــًا از دوران بچگــى  مــا تا دوران 
بچگى  ايــن روز و روزگار فاصله زياد دور 
و درازى اتفاق نيفتاده؛ اما تفاوت هاى زيادى 
به وجود آمده و خيلــى ظواهر زندگى تغيير 

كرده است.
 در جاده خاكى و پردســت انداز روستاى ما 
كه فاصله چندان زيادى هم با شــهر همدان 
نداشــت، اين فقط جيپ از جنگ برگشــته 
آقا رضاى شــوفر بود كه قادر به يك نوبت 
تــردد و حمل ونقل روزانه هم واليتى ها براى 
كارهاى خيلى ضرور بين شهر و روستا بود. 
يكى از نكات جالب توجه مسافركشــى آقا 
رضاى شــوفر اين بود كه كرايه مســافر در 
هر قســمت جيپ روباز او، نــرخ جداگانه 
و مشــخصى داشــت و از ســوارى روى 
صندلى هاى جلــو و عقب كه معموالً هم پر 
از بار و بنه بود تا قســمت هاى روى گلگير 
و ســپرهاى جلو و عقب بغل چپ شوفر و 
حالت آويزان بــر كناره هاى جيپ از 3 عدد 
يك تومانى تــا يك تومان متفــاوت بود و 
قاعدتًا هم اين زنان بودند كه براى نشســتن 
بــر صندلى ها در اولويت بودنــد و چنانچه 
كدخداى روســتا هم همزمان مســافر شهر 
بود، بغل چپ آقاى شــوفر قرار مى گرفت و 
يك پايش را هــم روى ركاب حايل مى كرد 

تا راحت باشد. 
ماشــاءا... يكى از نــوادگان همان كدخدا از 
چهره هاى سرشناس جامعه ورزشى شهرمان 
اســت و از خودروهــاى مدل باالى روز هم 

بى نصيب نيست. 
قصه آقا رضاى شــوفر اســت كه اصالتًا از 
بومى هاى روســتا نبود، اما هم خلق و خوى 
خوبى داشــت و هم به خاطر اينكه خدمت 
شــايان حمل ونقــل روســتاييان را به عهده 
داشــت، از قرب و منزلت بااليى در روستا 
برخوردار بود و يكى از اهالى هم با مصلحت 
مــردم باالخانه خود را در اختيار خانواده آقا 
رضا گذاشــته بود و هركســى هم از ديگر 
اهالى روســتا به فراخــور توانايى خود كه 
الحمدا... وضع همگى هــم خوب بود و از 
آتش تنور هاى روشن روستا هميشه بوى نان 
تازه در فضاى باغ ها و بيشــه زارها مى پيچيد، 
سوروســات دايمى شوفر روســتا را فراهم 

مى ساختند.
بــا اين حــال آقارضــا و جيــپ جادويــى اش 
ــم  ــهر به رغ ــه ش ــد ب ــر رفت وآم ــه در ه ك
ــال و معمــول بيشــتر  اينكــه در حالــت نرم
از 4 نفــر ظرفيــت نداشــت امــا يكجــا 
جابه جــا  را  مــرد  و  زن  نفــر   12 يــا  ده 
ــون توجــه  ــرد، بيشــتر از همــه در كان مى ك
ــرار داشــت  ــتا ق ــودكان روس ــا و ك جوان ه
فرازمينــى  فــردى  را  شــوفر  يــك  كــه 

برايشــان  هــم  ماشــين  و  مى انگاشــتند 
مصنوعــى دســت نيافتنى مى نمــود! يكــى 
در  روســتا  كــودكان  دل مشــغولى هاى  از 
بــا  آقارضــا  جيــپ  كــه  هنگامه هايــى 
طمطــراق هوش ربايــى در كنــاره ديــوار 
ــدن و دوره زدن و  ــع ش ــود، جم ــارك ب پ
ــر  ــاى پ ــود و بچه ه ــرر آن ب ــاى مك تماش
دل و جــرأت هــم ايــن اجــازه را بــه خــود 
مى دادنــد كــه از ســروكول بى دروپيگــر 

ــد!  ــن برون ــاال و پايي ــا ب ــپ  آقارض جي
وليكن شــايد چيزى كه در مخيله بچه هاى آن 
زمــان خطور نمى كرد و يا به شــكل آرزويى 
محال در ذهن آنان جرقــه مى زد، اين بود كه 
روزى صاحب چنين موجــود عجيب الخلقه 

شــوند و يا بتوانند مانند 
آقارضاى شــوفر پشــت 
رول بنشينند و دسته دنده 
كه  را  زيرپــا  پدال هاى  و 
اصًال نمى دانستند چيست 
و چه عملى انجام مى دهد، 
به چپ و راست و پايين و 

باال بچرخانند! 
دوران  آن  از  ســال ها 
آقارضايــى گذشــته بود 
و خانــواده آقارضــا هم  
مجبور شــده بودند براى 
را  روستا  بچه ها  تحصيل 
ترك كننــد تا اينكه يكى 
از جوان هاى روســتا در 
دوره ســربازى چيزهايى 
از رول و دســته دنده و 
نقــش پدال هــاى كالچ 
و ترمز يــاد گرفته بود و 
در مراجعت به روســتا با 

خريدارى يك دســتگاه خودروى پيكاب از 
جنگ برگشته (خودروهاى قراضه نظامى كه 
آن سال ها در مزايده به حراج گذاشته مى شد، 
در نزد عوام به از جنگ برگشته معروف بود) 
كار آقارضا را برعهده گرفت و چند سالى هم 
روزگار  آن  آباد  روستاى  امورات حمل ونقل 

ما به چنين منوال گذشت! 
اى كاش مى شــد به طريقــى جيپ آقارضا 
مى بود و مى ماند و اينك در ورودى مصفاى 
روستا به يادگار روى سكويى قرار مى گرفت 
تا بيشــتر نوجوان هاى امروز روســتا كه با 
خودروهاى به اصطالح شاسى بلند و الكچرى 
به باغ ها و بيشه زارهاى آبا و اجدادى خويش 
سركشى مى كنند، بدانند چه بوده و چه شده 
و از كجــا به كجا رســيده 

است!!!
ــواده اى  ــر خان ــروزه كمت ام
در ايــران عزيــز و پهناورمان 
حداقــل  كــه  هســت 
انــواع  از  دســتگاه  چنــد 
ســاخت  خودروهــاى 
در  خــارج  و  داخــل 
پارگينــگ و فضاى مســقف 
حيــاط خانــه خــود نداشــته 
باشــد و كمتــر نوجــوان 
و نونهــال ايرانــى اســت 
ــاى  ــر از بزرگتر ه ــه كمت ك
رانندگــى  كار  از  خــود 
بدانــد، كارخانجــات بــزرگ 
كشــورمان  خودروســازى 
پاســخگوى نيــاز خريــداران 
ماه هــا  و  صف كشــيده 
خــود  نوبت مانــده  در 
نيســتند. محمولــه بيشــتر 

ــورهاى  ــه از كش ــرى ك ــتى هاى غول پيك كش
ســمت  بــه  جهــان  سراســر  و  ديگــر 
ســواحل جنوبــى ايــران در حركــت هســتند، 
خودروهــاى لوكــس و گران قيمتــى اســت كــه 
ــد  ــى پيش خري ــند ايران ــداران مشكل پس خري
ــزرگ و كوچــك  ــهر ب ــچ ش ــد. در هي كرده ان
ــى  ــزى و قديم ــه مرك ــچ نقط ــورمان، هي كش
شــهر نيســت كــه حجــم ســنگين ترافيــك را 
ــد و توســعه يافته  ــاط جدي ــد و نق تحمــل كن
ــنگين  ــك س ــار ترافي ــز زيرب ــهرهايمان ني ش
خــود روهــاى شــخصى و عمومــى كمــر خم 
ــا  ــداد خودروه ــد، تع ــر مى آي ــرده و به نظ ك
ــانى  ــت انس ــتر از جمعي ــهرى بيش ــر ش در ه
ــاى  ــام آور ترافيك ه ــلوغى سرس ــت و ش اس
درون شــهرى عــذاب آور شــده اســت، امــا بــا 
وجــود ايــن كثــرت وســايط نقليه شــخصى و 
عمومــى نيســت كــه راه را برمــردم مى بنــدد، 
زيــرا اگــر نظــم عبــور و مــرور برقــرار باشــد 
و فرهنــگ درســت رانندگــى توســط اغلــب 
ــر  ــه و به ظاه ــق و بى مالحظ ــدگان بدخل رانن
زرنــگ و خوش دســت و فرمــان رعايــت 
شــود، همــه به راحتــى و ســر نوبــت ايســت 
و حركــت و پيچيدن هــاى بــه راســت و 
ــراى  ــرد و ب ــد ك ــور خواهن ــپ، عب ــه چ ب

هيچ كــس هــم ديــر نمى شــود. 
اما حيف كه وقتى پشــت فرمان مى نشــينيم 
و رانندگى مى كنيم، انــگار هيچ حقى براى 
ديگران نيســت و همه اشتباه و خطا مى كنند 
غيــر از خودمان و هركجــا و در حريم هر 
كســى فقط اين ما هســتيم كه حق عبور و 
توقــف و حركت هاى مزاحمت آميز داريم و 
قانون شــكنانه كه  و  نامتعارف  رفتار  هزاران 
لذت رانندگى و اســتفاده صحيح از وســيله 

نقليه را براى بسيارى زهرمار مى كند!!! 

 به دليــل شــيوع ويروس كرونــا، اعضاى 
خانواده به دليل كم كــردن فعاليت هاى بيرون 
منزل، ممكن اســت زمان زيــادى را در خانه 
سپرى كنند، در اين شرايط اين پرسش مطرح 
مى شود كه چطور در زمان حضورهاى طوالنى 
در خانه، تنش هاى اعضاى خانواده را به حداقل 
برســانيم؟ كه اين پرسش را كارشناس انجمن 

اوليا و مربيان پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، محسن ايمانى در هفته پيوند 
انجمن اوليا و مربيان در تشــريح فعاليت هاى 
انجمن اوليــا و مربيان دربــاره تهيه محتواى 
مناســب براى والدين در شــبكه آموزشــى 
دانش آموز(شــاد)، اظهار كرد: با توجه به اينكه 
شيوع ويروس كرونا و حضور مداوم و طوالنى 

اعضاى خانواده در خانه مى توانست عامل ايجاد 
تنش در برخى مواقع شــود، بنابراين در دفتر 
انجمن اوليــا و مربيان تصميم گرفتيم تدابيرى 
را در مورد اين مسأله و موارد اين چنين كه در 

دوران كرونا به وجود آمده است، بينديشيم.
ايمانى افزود: در همين رابطه يكى از شماره هاى 
مجله پيوند را به چگونگى برقرارى ارتباط در 
خانــواده در دوران كرونا اختصــاص داديم. 
همچنين با دعوت از اساتيد و برخى از اعضاى 
صاحبنظــر انجمن اوليا و مربيان، مدرســان و 
معلمــان پرورشــى مدارس به تهيــه كليپ و 

بارگذارى محتوى هاى تهيه شده در شبكه شاد 
اقــدام كرديم تا از اين طريق بتوانيم به عبور از 
اين شرايط سخت با كمترين آسيب كمك كنيم.

وى ادامه داد: مهم تريــن هدف انجمن اوليا و 
مربيان انتقال اهداف تربيتى به اوليا است. پس 
بايــد والدين دقت كنند تــا در فضاى منزل از 
نكاتى كه به كمك كارشناســان ما در شــبكه 
شاد بارگذارى مى شــود، بهره بگيرند و عالوه 
بــرآن نيازهاى خود را به انجمن منتقل كنند تا 
محتواهايى با توجه بــه نياز والدين تهيه و در 

اختيار آنها قرار گيرد.

چرا هنگام رانندگى 
خودمان نيستيم

هر  در  خودروها  تعــداد 
شهرى بيشتر از جمعيت 
شلوغى  و  است  انسانى 
ترافيك هاى  سرسام آور 
درون شــهرى عذاب آور 
وجود  با  اما  است،  شده 
نقليه  وسايط  كثرت  اين 
شخصى و عمومى نيست 
كه راه را برمردم مى بندد

بارگذارى نكات آموزشى براى جلوگيرى 
از تنش هاى خانوادگى در شاد
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مراحل مسدود كردن مومو در اندرويد
 

     مراحل مسدود كردن در آيفون
 

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

آگهى مزايده 
ــى  ــكام مدن ــراى اح ــعبه اج ــوح در ش ــه 9900054 مفت ــى كالس ــده اجراي ــراى پرون در اج
ــه شــرفخانى، ليــال اكبــرى  ــاد محكــوم عليهــم خانــم رباب دادگاه عمومــى بخــش صالــح آب
و آقــاى محمداكبــرى و ميثــم اكبــرى محكــوم هســتند بــه فــروش و تقســيم وجــه حاصــل 
از مــال غيرمنقــول طبــق قواعــد ارث در حــق محكــوم لــه آقــاى قديــر اكبــرى لــذا ايــن 
اجــراى احــكام بــه درخواســت محكــوم لــه اقــدام بــه مزايــده نمــوده اســت كــه در مورخــه 
ــى  ــوم م ــه محك ــده جهــت تأدي ــات مزاي ــه عملي ــدام ب ــى 11 اق 1399/08/25 ســاعت 10 ال
ــد در مــدت  ــد مــى توانن ــده دارن ــه شــركت در مزاي ــل ب ــه تماي ــذا كســانى ك ــد. معه نماي
ــره اجــراى  ــده در داي ــد. مزاي ــل را مالحظــه نماين ــال مشــروح ذي ــده م 5 روز قبــل از مزاي
ــال: ســه دانــگ مشــاع از شــش  ــزار مــى گــردد. شــرح م ــاد برگ ــح آب احــكام دادگاه صال
ــاد داراى ســند مالكيــت  ــح آب ــاغ صال ــره ب ــاغ انگــور واقــع در منطقــه ق ــى ب دانــگ اعيان
ــه  ــه شــماره ورق ــر 39 صفحــه 582 ب ــه شــماره ثبــت 581 دفت ثبتــى شــماره 126/1142 ب
ــى  ــه محســوب م ــك تخت ــرف محــل ي ــه در ع ــور ك ــه انگ ــامل 8 بان ــت 291715 ش مالكي
ــه ارزش 95 ميليــون تومــان  ــه مســاحت حــدود يــك هــزار و پنجــاه مترمربــع ب شــود و ب

ــده اســت.  ــرآورد گردي ب
بديهــى اســت برنــده مزايــده كســى اســت كــه بيشــترين قيمــت را پيشــنهاد نمايــد كــه مــى 
بايســت در صــورت موافقــت دادورز، ده درصــد را فــى المجلــس و مابقــى را ظــرف مــدت كمتر 
از يــك مــاه از تاريــخ مزايــده پرداخــت نمايــد. در صورتــى كــه برنــده مزايــده در موعــد مقرر 
بقيــه بهــاى امــوال را نپــردازد ســپرده او پــس از كســر هزينــه مزايــده بــه نفــع دولــت ضبــط 

و مزايــده تجديــد مــى گــردد.
(م الف 1079)

دادورز اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى صالح آباد

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

ــون تعييــن تكليــف وضعيــت  ــر رأي شــماره 139960326002000380 هيــأت موضــوع قان براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت  ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ــينى  ــح اهللا غالمحس ــاى فت ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــگ تصرف ــك كبودراهن مل
فرزنــد ســيف الــه بــه شــماره شناســنامه 511 صــادره از كبودراهنــگ در يــك قطعــه زميــن 
ــي  ــالك 240 اصل ــروز و مجــزى شــده از پ ــع مف ــه مســاحت 148779/07 مترمرب مزروعــي ب
واقــع در روســتاى اميرآبــاد بخــش 4 حــوزه ثبــت ملــك كبودراهنــگ خريــدارى از مالكيــن 
ــرز  ــيرمحمدى مح ــى ش ــدرى و تق ــى حي ــت عل ــاكرى و صحب ــى ش ــان بهارعل ــمى آقاي رس
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي  مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك م ــه اي را ب
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت 
انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد 
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139960326006001813-1399/12/07 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن 
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ــت ثبت ــف وضعي تكلي
ــى  ــاى عل ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــر تصرف ــك مالي ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــه شــماره شناســنامه 332 صــادره از اراك ششــدانگ  ــد قربانعلــى ب ماشــااله ذولفــى فرزن
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 114/26 مترمربــع قســمتى از پــالك يــك اصلــي اراضــى 
دولــت آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى خانــم آمنــه فتاحــى 
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  محــرز گرديــده اســت. ل
روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش اعتراض
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
ــررات ســند  ــراض طبــق مق ــور و عــدم وصــول اعت اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذك

مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
(م الف 284)
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دان تان  رس ا اری  ر
توزيع 2 هزار بسته غذايى

 در دهه وقف در همدان
 مســئول روابط عمومى اداره اوقــاف و امور خيريه 
استان همدان از توزيع 2 هزار بسته غذايى در دهه وقف 
در همدان خبر داد و گفت: از ابتداى امسال در راستاى 
كمك به نيازمندان 4/5 ميليارد تومان هزينه شده است. 
خسرو محمدى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان 
از توزيع 2 هزار بســته غذايى بين نيازمندان استان در 
اين هفته خبر داد و اظهار كرد: به مناســبت دهه وقف 

اقالمى در اداره اوقاف مالير تهيه و بين نيازمندان توزيع 
خواهد شد.

وى با اشــاره به اينكه براى تهيه هر بسته 350 تا 400 
هزار تومان هزينه شده اســت، گفت: در مجموع 600 

ميليون تومان در اين زمينه هزينه شده است.
مســئول روابط عمومى اداره اوقــاف و امور خيريه 
اســتان همدان خاطرنشان كرد: اقالم توزيعى شامل 
برنــج ايرانى، روغــن مرغوب، كنســرو ماهى، قند، 

چاى، سويا و... است.

وى با اشــاره به اينكه از ابتداى امســال 15 هزار بسته 
غذايى بين نيازمندان توزيع شده كه 4/5 ميليارد تومان 
در اين زمينه هزينه شــده اســت، گفت: در دهه وقف 
هر يك از شهرستان هاى استان به فراخور نيات موقوفه 

كمك به نيازمندان را در برنامه دارند.
محمدى در پايان ســخنانش تأكيد كرد: روز گذشــته 
اداره اوقاف شهرستان بهار در راستاى مهار كرونا 2 هزار 

ماسك تهيه و توزيع كرد.

 اين روزها «مومو»، ربات چشم سياه با آن خنده 
جوكــرش به واتس آپ آمده تا از اين مســير روح و 
روان فرزندانمان را نشــانه بگيرد، باور كنيم دشمن 
در فضاى مجازى راه بلد اســت و مــا هنوز اندر خم 

يك كوچه ايم. 
 به گــزارش خبرگزارى فــارس ، در مدتى كه چند 
مصاحبه و گزارش در حوزه ســواد رسانه، بازى هاى 
رايانه اى و چالش ها و شبكه هاى مختلف اجتماعى و 
آســيب ها و فوايد آنها تهيه كرده ام دچار اضطراب و 
ترس عميق مادرانه اى شده ام، ترسى كه از يك جنگ 

تنگاتنگ خبر مى دهد.
آن طرف ميدان جنگ دشــمنى قرار دارد مجهز به 
ابزارها و آخرين مدل تجهيزات و نيروهايى پا به كار، 
با نفوذ و مسلط به روحيات و خواسته هاى فرزندان ما 
و اين طرف ميدان ما نيز ما قرار داريم؛ يعنى والدين 
و فرزندان و در كل ملتى كه محافظ و سنگرى نداريم 
كه بتواند جلوى تركش ها و بمب هاى آنها را بگيرد، 

اگر هم هست ضعيف است.
با چند نيروى متعهد انقالبى اما بى خيالى مسئوالن، 
گذر از اين جنگ هم بسيار سخت است اما ما والدين 
جانمان به نََفــس فرزندانمان بند اســت؛ حال اگر 
مسئول و مسئوالنى همراهى نمى كنند خودمان كه 
نبايد دستى دســتى فرزندانمان را به كشتن بدهيم، 
من مــادر و پدر بايد از خود حركتى نشــان دهم و 
بهترين و آسان ترين راه در اين جنگ همان باال بردن 
«سواد رسانه» و آموزش ديدن در اين زمينه و كسب 
اطالعات از افراد دلسوز و متخصص اين حوزه است.

امروز عالوه بر اينكه هر خانواده بايد روحانى و پزشك 
و وكيلى در كنار خود براى دريافت مشــاوره داشته 
باشد، بايد حتما در اين مسير پرخطر و پرچالش يك 
متخصص و كارشــناس سواد رسانه هم داشته باشد 

كه در زمان وقوع بحران ها از او كمك بگيرد.
اين مقدمه را نوشتم تا به داستانى كه چند روز پيش 

برايم پيش آمد برسم...
چند روز پيش پســرم كه درحال درس خواندن در 
كالس مجازى بود ســراغم آمد و گفت: «مامان نگاه 
كن براى يكى از دوستانم پيامى با شماره ناشناس با 
پروفايلى يه اين شكل و شمايل كه اسمش «مومو» 
است، آمده كه انگليسى به او سالم داده و خواسته كه 
با او بازى كند، از من پرسيده، اين چيه و با من چكار 
داره؟ و اينكــه بچه ها براى شــما هم پيامى آمده؟» 
ســپس ادامه داد «مامان! من به خاطر اطالعاتى كه 
تو در مــورد اين پيام ها داده بودى فهميدم اين يك 
پيام مرموز است و به دوستم گفتم پيامى نده و سريع 

بالكش كن».
هر چند در طول مدتى كه پســرم اين قضيه را برايم 
تعريف مى كرد دلم مثل ســير و سركه مى جوشيد، 
ولى خدا را شــكر كردم كه حرف هايم را گوش كرده 
و خودش به درك كافى رســيده كه بى گدار به آب 
نزنــد. اما دائم به خودم مى گفتــم اگر چند روز بعد 
درحالى كه اين بچه ها گوشى دستشان است و درحال 
درس خواندن هســتند عكس يا فيلم مســتهجنى 
برايشــان بيايد آن وقت بايد چكار كنم، چطور بايد 

توضيح بدهم...
سپس كم كم در گفته هاى دوستان و آشنايان درباره 
«مومو» و تغيير پروفايل برخى افراد و درنهايت خبر 
فوت يك كودك اهوازى به خاطر اين چالش، موضوع 
پيگيرى برايم حســاس تر شد؛ هرچند در واكنش به 
انتشــار خبر فوت ايــن كودك جانشــين فرمانده 
انتظامى خوزســتان اظهار كرده بــود تاكنون هيچ 
شــكايتى به فرماندهى انتظامى اهواز و يا پليس فتا 
مبنى بر قربانى گرفتن چالش «مومو» واصل نشــده 

است؛ اما بايد در اين زمينه هوشيار بود.
هنوز يك ماهى از نگارش گزارشــى درباره شــبكه 
اجتماعى «اليكى» و گفت وگو با كارشــناس ســواد 
رسانه نگذشته كه حاال به چالش «مومو» رسيده ايم، 
كارشناس  با  سريع 
متخصــص  و 
ســواد رســانه كه 
مدت هاست در اين 
زمينــه دغدغه مند 
مى كند،  فعاليــت 
در  و  گرفتم  تماس 
او  از  «مومو»  مورد 

اطالعات خواستم.
على درويشــى، استاد دانشــگاه و كارشناس حوزه 
سواد رسانه و فضاى مجازى درباره اين چالش گفت: 
هر از چند گاهى ما بــا چالش هاى مختلفى روبه رو 
مى شــويم، پيش تر بازى «نهنگ آبى» با آن مراحل 
طوالنــى بود كه البته بازى نبــود بلكه يك ويروس 
مخرب بود، بعد بازى «مريم»، «دارك وب»،  «ديپ 

وب»، «رد روم ها» و .... حاال «مومو».
وى ادامــه داد: چالش «مومو» ابتــدا در فيس بوك 
منتشــر شد، تصوير يك مجســمه است كه خانمى 
زشت با يك لبخند جوكر و چشمانى درشت و سياه 
با چنگال هاى دايناسوريش توسط يك مجسمه ساز 
ژاپنى طراحى شــده است. يعنى تركيبى از انسان و 
دايناسورها كه در نمايشگاه توكيو به نمايش گذاشته 

شد و مورد استقبال قرار گرفت.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: خبر فوت يك كودك 
در شبكه هاى مجازى مى چرخد اما صحت وسقم اين 
خبر بايد به صورت رسمى توسط مراجع رسمى اعالم 
شــود اما به هر حال نبايد نســبت به اين چالش ها 

بى تفاوت بود.
وى آموزش و يادگيرى ســواد رســانه را مانند يك 
وعده غذايى براى همــه اعضاى خانواده مهم خواند 
و گفت: بايد اين فرهنگ نهادينه شــود، بايد مانند 
كشورهاى ديگر عمل كنيم. در برخى كشورها وقتى 
افراد براى خريد ابزارهاى سخت افزار و يا نرم افزارى 
مراجعه مى كننــد حتما به آنها فايــل راهنما براى 
استفاده از ابزارها و برنامه هاى كنترلى و يا موتورهاى 
جست وجوگر معتبر كه مناسب سن كودك و نوجوان 
باشــد، معرفى شــده و حتى در برخى كشورها يك 
شبكه مجزايى براى آموزش سواد رسانه وجود دارد.

درويشى به ترس برخى والدين پرداخت و خاطرنشان 
كرد: اين ترس ها كه مالك نيست، بايد والدين آگاهى 
و اشــراف به موضوع داشته باشند و فرزندان خود را 

راهنمايى كنند.
وى با اشــاره به چالش «مومــو» بيان كرد: «مومو» 
يك فرد نيســت بلكه ربات است و به تنهايى موجب 
خــودآزارى كــودك و نوجوان نمى شــود؛ بلكه اگر 
كودك و نوجوانى از نظر روحى و روانى دچار مشكلى 
باشد حتما تحت تأثير قرار گرفته و دست به كارهاى 

خطرناكى مى زند.
 اين كارشناس فضاى مجازى ادامه داد: «مومو» امروز 

با توجه به شرايط كرونا كه همه بچه ها دسترسى به 
گوشى و شــبكه هاى مجازى مختلف دارند، خود را 
بــروز داده و راه ارتباطى خــود را واتس آپ انتخاب 

كرده است.
وى واتس آپ را ناامن ترين شــبكه خواند و گفت: در 
پيام رسان هاى ديگر چون ايتا و تلگرام كه متن محور 
هســتند تا زمانى كه شماره تلفن طرف مقابل را در 
گوشى ذخيره نكرده باشيد نمى توانيد ارتباط بگيريد 
مگر آى دى فرد را داشــته باشــيد ولى در واتس آپ 
همه شــماره تلفن ها را مى توانيد ببينيد چه ذخيره 
كرده باشــيد چه نه و اين يعنى پايين آمدن امنيت 
كه يك ضعف بزرگ براى واتس آپ اســت و «مومو» 

دقيقا از اين ضعف بهره مى گيرد.
درويشــى با بيان اينكه شماره تلفن «مومو»، شماره 
تلفن يك فرد نيست؛ زيرا در فضاى مجازى مى توان 
شماره تلفن مجازى ســاخت، افزود: امروز متأسفانه 
بچه ها به دليل دسترسى راحت به گوشى و واتس آپ 
و نبود كنترل و نظارت و ناآگاهى رســانه اى والدين 
و كنجــكاوى خــود بچه ها به راحتــى وارد اين فضا 
مى شــوند و مى خواهند به دوستان خود ثابت كنند 

كه چالش مومو را بازى مى كنند.
وى تصريح كرد: «مومو» با جســت وجو كردن وارد 
واتس آپ نشده بلكه وقتى شماره مومو ذخيره شود و 
بيشتر بچه ها اين كار را مى كنند و با يك جست وجو 
پروفايل مومو باال مى آيد و وقتى پيام به او داده شود 

به راحتى مى تواند ارتباط بگيرد.
اين كارشناس فضاى مجازى ادامه داد: «مومو» آنقدر 
به بچه پيام مى دهد كه اعتماد او را جلب كند، سپس 
كم كم با پيام ها و تماس هاى مكرر موجب ايجاد ترس 
و اضطراب در كودك و نوجوان مى شود و حتى از اين 
ارتباط گيرى اســتفاده كرده و خيلى راحت به تمام 
اطالعات گوشى چون گالرى عكس، شماره تلفن ها و 

... دسترسى پيدا مى كند.
وى ادامــه داد: «مومــو» با اين اطالعــات بچه ها را 
تهديد مى كند و بدا به حال خانواده هايى كه ارتباط 
صميمى بين فرزندان و والدين وجود ندارد و بچه ها 

ايــن موضوع را از خانواده پنهان مى كنند، اينجا بايد 
ترسيد زيرا خطر در اينجاست.

درويشى گفت: در اين ارتباط گيرى مومو دائم لينك  
و حتى شــارژ مى فرســتد و از او مى خواهد كه روى 
لينك بزند و وقتى لينك را بزند ويروس وارد گوشى 
شده و دسترسى مومو به اطالعاتى كه در باال توضيح 

دادم اتفاق مى افتد.
 وى در پاســخ به افرادى كه مى پرسند اگر اكانت 
«مومــو» يا هر اكانت غريبه اى كــه از عكس اين 
موجود زشــت اســتفاده مى كنــد و به مــا پيام 
مى دهــد چه كار كنيم؟ گفت: در مرحله نخســت 
بــه هيچ عنوان جواب ندهيد؛ زيــرا تا وقتى جواب 
ندهيــد از مزاحمت هايش در امان هســتيد و دوم 
اينكه بدون باز كردن پيام اين اكانت را بالك و به 

واتس آپ ريپورت كنيد.
اين كارشــناس فضاى مجازى تصريح كرد: نبايد 
با پيام «مومو» هراســان شد فقط نبايد به پيامش 
پاســخ داد و اگــر پيــام را باز كرده ايــد و جواب 
نداده ايد خيلى بعيد اســت كــه تنها با ديدن پيام 
خط شــما درگير اين مزاحمت شود بالفاصله اين 

اكانت را بالك كنيد.
وى بــا بيان اينكه بايد والدين رســانه خوب و بد را 
ياد گرفته و براى فرزندان خود توضيح بدهند، اظهار 
كــرد: در مصاحبه ها بارها گفته ام كــه بايد والدين 
كنترل و نظارت روى گوشــى فرزندان خود داشته 

باشند و پيش تر راهكار هم داده ام چگونه.
درويشى آخرين راهكار براى در امان ماندن از چالش 
«مومو» را كــه كودك و نوجــوان را اذيت مى كند 
عوض كردن سيم كارت معرفى كرد و گفت: معتقدم 
مهم تريــن راهكار براى در امــان ماندن از همه اين 
چالش ها كه هر روز موضــوع جديدى بروز و ظهور 
مى كند برقرارى ارتباط گرم و صميمى به فرزندانمان 
اســت كه آنها در همه شــرايط تنها خانواده و پدر 
و مــادر خود را محل امن بداننــد و به آنها مراجعه 
كنند، اصل مهم و اساسى كه اين روزها در خانواده ها 

كمرنگ يا فراموش شده است.

«پاشازاده» از ليگ برتر تا دسته دوم
  «پاس» سرمربى خودش را شناخت

 مهدى پاشــازاده مدافع محبوب آبى هاى پايتخت كه فصل گذشته 
تيم ليگ برترى بوشــهر را هدايت مى كرد، ســرمربى تيم دسته دومى 

پاس همدان شد. 
 به گزارش فارس از همدان، پس از قصه پرغصه پاس در فصل گذشــته 
و ناكامى در صعود به ليگ دســته يك، به ناچار امير عظيمى مديرعامل 
متمــول تيم پاس، حكم به بركنارى تمام اعضاى كادرفنى داد تا احمد 
جمشيديان پس از 2 فصل هدايت از سرمربيگرى اين تيم دستش كوتاه 

بماند.
پاسىها كه در فصل گذشته و در گروه ب ليگ دسته دوم، به مقام دوم 
رسيدند، راهى ديدار مرحله پلى آف شده و درحالى كه در بازى رفت و در 
انزلى موفق به شكست شهردارى آستارا شده بودند، در ديدار برگشت و 
در ضربات پنالتى مغلوب اين تيم شدند و از صعود به دسته يك بازماندند.

پس از اين شكست، مديران پاس همدان مذاكرات خود براى فصل جديد 
و انتخاب سرمربى جديد را آغاز كردند و سرانجام براى هدايت اين تيم با 
مهدى پاشازاده به توافق رسيدند تا او ناجى تيم قديمى و ريشه دار پاس 

شود و آنها را به ليگ دسته يك برساند.
پاشازاده درحالى راهى همدان شده كه فصل عجيبى را پشت سر گذاشت. 
وى در اوايل فصل گذشته نيز ســكان هدايت شهردارى ماهشهر را در 
ليگ 2 در اختيار داشــت و سپس سرمربى سپيدرود در ليگ يك شد 
و سرانجام در انتهاى فصل، سرمربيگرى شاهين شهردارى بوشهر را به 
عهده گرفت. تيم پاس كه پيــش از انتقال اين تيم از تهران به همدان 
يكى از تيم هاى قدرتمند فوتبال ايران بود و حتى آخرين عنوان قهرمانى 
نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آســيا را كسب كرده است، اكنون در 

دسته دوم فوتبال ايران حضور دارد.
پاشازاده پس از امضاى قرارداد خود در انتظار رتق و فتق امور تيم توسط 

مسئوالن باشگاه است تا تمرينات خود را آغاز كند.

فروش امالك در دفاتر معامالت ملكى 
ساماندهى شود

 معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان 
با بيان اينكه فروش امالك بايد در دفاتر معامالت ملكى ساماندهى شود، 
گفت: امروز كنترل، نظــارت و ايجاد مقررات و ضوابط جامع در تنظيم 
مبايعه نامه ها در راســتاى كاهش دعاوى در حوزه امالك امرى ضرورى 

است. 
 به گزارش خبرگزارى فارس از همدان، عباس نجفى در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: از آنجا كه حوزه امالك و مســتغالت جزو مشــاغل سودآور 
اســت، تنوع معامالت در حوزه مسكن ســبب شده در تعدادى از دفاتر 
مشاوره و معامالت امالك كوچك ترين توجهى به الزامات قانونى فروش 

ملك نشود.
وى با بيان اينكه اين امر موجب افزايش مراجعان به مؤسسات داورى و 
محاكم پس از خريد و فروش ملك شده است، خاطرنشان كرد: اتحاديه 

مشاوران امالك بايد با واحدهاى صنفى متخلف برخورد كند.
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان، 
گفت: مشــاوران امالكى كه نســبت به رعايت الزامات قانونى بى تفاوت 

هستند، بايد پلمب و منع فعاليت شوند.
وى با تأكيد بر ساماندهى بنگاه هاى معامالتى عنوان كرد: درحال حاضر 
ضابطه و مقررات جامع در تنظيم مبايعه نامه ها در دفاتر فروش و بنگاه هاى 
معامالت ملكى حاكم نيست و درصورت ادامه روند اين معامالت؛ شاهد 

افزايش دعاوى در حوزه امالك خواهيم بود.
نجفى در پايان سخنانش آموزش متصديان و بنگاه داران را يك ضرورت 

اصلى و اساسى در راستاى ارتقاى كيفيت تنظيم مبايعه نامه ها دانست.

همدان در زمره استان هاى 
با بروز باالى كرونا

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: براى نخستين بار 
استان همدان در بين استان هاى با بروز باال در كرونا قرار گرفت. 

 منوچهر كرمى امروز در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در همدان اظهار 
كرد: براى نخستين بار اســتان همدان در بين استان هاى با بروز باالى 

كرونا قرار گرفت.
وى با اشاره به تداوم روند صعودى و نگران كننده ابتال به كرونا ويروس در 
استان همدان بر لزوم مراجعه زودهنگام تمام افراد داراى عالئم تنفسى، 
تب، لرز، درد بدن و تنگى نفس به مراكز 16 ساعته و منتخب كوويد-19

تأكيد كرد. معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان خاطرنشان 
كرد: پزشكان مراكز منتخب كوويد-19 در استان آماده ويزيت بيماران و 

اطرافيان بيماران داراى عاليم كوويد-19 در استان هستند.
وى در پايان خواستار رعايت پروتكل هاى بهداشتى از سوى مردم براى 

مهار كرونا شد و اين موضوع را تنها راه حفظ سالمتى عنوان كرد.

«مومو» چالش اين روزهاى فضاى مجازى براى كودكان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

جوكر چشم سياه ژاپنى!
■ كارشناس رسانه: بالك كنيد
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رئيس كميسيون فرهنگى شورا
طرح جامع فرهنگى شهر 
همدان بايد تدوين شود

 طرح جامع فرهنگى شــهر همدان بايد براســاس 
معيارهاى تمدن نوين اسالمى تدوين شود

رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى 
شهر همدان در جلسه هفته جارى كميسيون فرهنگى و 
اجتماعى شورا، اظهار كرد: متأسفانه شهر همدان داراى 
يك طرح جامع فرهنگى براى تمامى مجموعه هايى كه 
در حوزه فرهنگى تكليف دارند، ســمن ها، هيأت هاى 

مذهبى، دستگاه هاى متولى فرهنگ، نيست.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان؛ 
اكبر كاوســى اميد با اشاره به تدوين اينكه انتظار مى رود 
شوراى فرهنگ عمومى اســتان و شهرستان همدان نيز 

به منظور طرح جامع فرهنگى شهر پاى كار بيايد.
وى افزود: درصورت تدوين طرح جامع مناســب در 
حوزه فرهنگ، تمامى مجموعه ها و دستگاه هاى متولى 
براســاس برنامه ريزى و زمان بندى تعريف شده، عمل 

خواهند كرد و در مسير صحيح حركت مى كنند.
كاوســى اميد همچنين گفت: اصرارى بــر اجراى اين 
طرح به صورت عجوالنه در دوره پايانى شوراى پنجم 
وجود ندارد؛ از اين رو بايد با دقت نظر بيشترى نسبت 

بــه تدوين طرح جامع فرهنگى شــهر اقــدام كنيم تا 
آيندگان، بهره الزم را براى اجراى مناسب آن ببرند.

وى خطاب به نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان به عنوان رئيس شــوراى فرهنگ عمومى استان، 
درخواست كرد نســبت به ورود جدى و اجراى دقيق 
تمامى مجموعه ها و دســتگاه هاى متولى فرهنگ تأكيد 
داشته باشد تا براساس راهبرى هاى وى، مسير حركتى 

اين اقدام فرهنگى، مشخص شود.
 تأكيد بر اجراى مناســب برنامه هاى هفته 

وحدت
رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شــوراى شهر 
همــدان در ادامــه ضمن گراميداشــت مــاه پربركت 

ربيع االول و هفته وحدت، اعالم كرد: شــهردارى بايد 
برنامه هاى هفته وحدت را به شوراى شهر ارائه دهد.

كاوســى اميد افزود: شــوراى شــهر همــدان نيز بايد 
برنامه هاى پيشنهادى خود را در هفته وحدت به منظور 
اشاعه هر چه بيشتر اين حركت هاى فرهنگى در سطح 

شهر، ارائه و اجرايى كند.
 اثربخشى فعاليت انسان بانشاط درصورت 

سالمت روح و جسم
وى همچنين ضمن گراميداشــت هفتــه تربيت بدنى 
به تمام ورزشــكاران، ورزش دوستان و تمامى افرادى 
كه براى تندرســتى خوذ تالش مى كنند؛ گفت: جسم 
انســان، پذيرنده روح اســت؛ از اين رو فعاليت انسان 

پويا، بانشاط و اميدوار در تراز اسالم در جامعه اسالمى 
درصورت ســالمت روح و جســم اثربخش تر خواهد 

بود.
رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شــوراى شهر 
همــدان اظهار كرد: با توجه به اينكــه در هفته تربيت 
بدنى قرار گرفته ايم، بايد براساس سياست هاى شوراى 
شــهر و شهردار، تمامى مباحث مرتبط با حوزه ورزش 
مورد بررســى قرار گيرد تا موقعيت و وضعيت شرايط 

آن مشخص شود.
كاوســى اميد با تأكيد بر اينكه بايد گزارش مفصلى از 
سوى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همــدان در حــوزه ورزش به كميســيون فرهنگى و 

اجتماعى شــورا ارائه شــود؛ اعالم كــرد: بازديدى از 
فضاهاى ورزشى سطح شهر مدنظر قرار خواهد گرفت 
تا از نزديك شــاهد نقاط ضعف و قــوت اين فضاها 

باشيم.
   تأكيد بر تعيين تكليف پاركينگ 

شوراى شهر
وى در پايان بر تعيين تكليف پاركينگ شوراى شهر تأكيد 
كرد و گفت: با توجه به سياســت هاى شــوراى شهر و 
شهردارى، مقرر شده بود زمين جنب شوراى شهر همدان 
به پاركينگ تبديل شود كه گويا به ايجاد چمن مصنوعى 
و پاركينگ تغيير ماهيت داد؛ از اين رو درخواســت داريم 

تشريفات ادارى آن هرچه سريع تر به سرانجام برسد.

مانع تراشى براى بخش خصوصى
 با اقدام غيرفرهنگى 

 جمع آورى بنرها و بيلبوردهاى تســليت درگذشت استاد شجريان 
كه با مشــاركت بخش خصوصى و پس از دريافت مجوزهاى الزم در 
ســطح شهر نصب شــده بود، حركت قابل تأملى است كه از 2 جهت 
قابل بررسى اســت و البته مسببان آن بايد پاســخ درخورى براى آن 

داشته باشند.
اين حركت در نگاه نخســت با بحــث حمايت از بخش خصوصى و 
تقويت آن كامال در تضاد اســت؛ درحالى كه پيشرفت جامعه در گرو 

حمايت از اين بخش مهم است.
حمايــت و تقويــت بخــش خصوصــى از مهم تريــن فاكتورهاى 
توســعه يافتگى است و تجربه جوامع پيشــرفته و توسعه يافته به خوبى 
گوياســت كه بخش خصوصى و غيردولتــى در اين جوامع از جايگاه 

بااليى برخوردار بوده اند.
به لحــاظ علمى نيــز ورود و حضور بخش خصوصــى در اقتصاد و 
واگــذارى عمده فعاليت هاى اقتصادى و حتى فرهنگى و اجتماعى در 

چهارچوب مقررات به اين بخش، نتايج مهمى را براى جامعه دارد.
اينكه بخش خصوصى در كشــور ما از چه ميزان قدرت تأثيرگذارى و 
نقش آفرينى برخوردار است و اصل 44 قانون اساسى چقدر عملياتى 
شده است، موضوعى اســت كه در جاى خود بايد مورد بررسى قرار 
گيرد تا موانع موجود شناسايى و براى تقويت بخش خصوصى تالش 

بيشترى صورت گيرد.
نكته قابل تأمل اما بى توجهى به چنين جايگاهى در اتفاق اخير اســت 

كه به نظر نمى رسد توجيه معقولى براى آن يافت شود.
از طرفى چنين حركــت تأمل برانگيزى در شــرايطى صورت گرفته 
كه انتظار افكار عمومى در پاسداشــت جايگاه و مقام اســتاد پرآوازه 

كشورمان مرحوم شجريان چيز ديگرى است.
همچنين اقدام اخير در جايى مشــاهده شده است كه به مهد فرهنگ، 

تمدن و هنر شهره است.
بى توجهى يا در خوشبينانه ترين حالت كم توجهى به يك اقدام فرهنگى 
ارزشــمند كه با استقبال شــهروندان نيز مواجه شده است، براى افكار 

عمومى قابل پذيرش نيست.
در مجموع با توجه به بازخورد منفى چنين حركتى كه هم به نوعى مانع 
تراشى براى بخش خصوصى است و هم با اصل ارج نهادن به جايگاه 
فرهنگ و هنر مغايرت دارد، انتظار مى رود براى پيشگيرى و جلوگيرى 

از اين گونه اقدامات ناخرسند در استان فكرى شود.
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■ حد    يث:
امام جواد(ع):

به تأخير انداختن توبه، فريْب خوردگى است. 
گزيده تحف العقول، ص 64

مريم مقدم  »
 يك اســطوره ملى بود، صدايش طنين مرغ سحر و ربنايى بود 
كه افطار را در رمضان و موســيقى را در ايران در ذهن به تصوير 
مى كشــيد، او يك هنرمند مردمى بود. واكنش مردم پس از رفتن او 

در حافظه تاريخ موسيقى ايران ماندگار شد.
 (17 مهر 1399) اســتاد محمدرضا شجريان هنرمند برجسته عرصه 
آواز و موســيقى سنتى ايران كه از وى با عنوان «خسرو آواز ايران» 
ياد مى شود، پس از تحمل دوره طوالنى بيمارى در سن 80 سالگى 
در بيمارســتان جم تهران درگذشــت. واكنش مردمى به اين اتفاق 
بازتاب هاى گســترده اى در رسانه هاى ملى و بين المللى داشت البته 
اين مهم غيرقابل پيش بينى نبود شــجريان به هنر و تاريخ موسيقى 

ايران زمين گره خورده و در دل ايرانيان جايگاهى متمايز دارد.
پس از اين اتفاق تلخ چند نام و نشــان تا هميشــه در اذهان ماند، 
بيمارســتان جم و كادر درمان اســتاد، توس منزل ابدى و برخى 
ســهم خواهى مردمى كه تالش مى كردند در هر شــهر و ديارى كه 
هستند نام و نشانى از اســتاد را تا هميشه آنجا ماندگار كنند. بيش 
از اين خواسته اغلب شهرها و مراكز فرهنگى دولتى و خصوصى و 
صاحبان مشاغل براى ابراز همدردى با يكديگر به نصب بنر و اعالم 

و انتشار تسليت اقدام كردند.
مردم همدان هم همچون ديگر هم ميهنان واكنش هاى مشابه را نشان 
دادند و برخى فعاالن بخش خصوصى به نصب بنر و بيلبورد تسليت 
در ســطح شهر اقدام كردند تا فضاى شــهر را متأثر از اين فقدان 

فرهنگى كنند. 
پس از درگذشــت استاد محمدرضا شــجريان بيلبورد هاى حاوى 
تصاوير اين هنرمند به همت نهاد هاى مردمى و بخش خصوصى و با 
مجوز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان در سطح شهر 
همدان نصب شده بود كه در يك اتفاق پرسش برانگيز بيلبوردها از 

سطح شهر شبانه حذ ف شد.
موضوع از اين قرار بود كه در روزهاى اخير در كمتر از 48 ساعت 
كه از صدور مجوز نصب بيلبورد شــجريان در سطح شهر همدان 
گذشــته بود و حداقل 8 روز پيــش از اتمام مجوز اكران و پس از 
اينكه فضاى شهر همدان بوى گراميداشت استاد شجريان را به خود 
گرفت، در شبانگاه روز تعطيل و بدون اجازه شركت مجرى طرح، 

بنر ها از روى بيلبورد ها به پايين كشيده شد.
به دنبال پيگيرى چرايى حذف بيلبوردهاى اســتاد شجريان از سطح 
شهر همدان گفت وگوهايى با متوليان بخش خصوصى و دولتى انجام 

داديم كه مختصرى از توضيحات را در ذيل مى خوانيد.

 سيد مسعود عسگريان رئيس شوراى شهر همدان در پاسخ به اين پرسش كه پس از درگذشت هنرمند ملى استاد شجريان، چرا مردم همدان شاهد هيچ گونه واكنشى 
از ســمت اعضاى شوراى شــهر در قالب نصب بنر، بيلبورد يا ارسال پيام هاى تسليتى نبودند، گفت: درباره اتفاقات مربوط به هنرمندان و هنردوستان و شخصيت هاى 

اين چنينى شوراى اسالمى شهر همدان تا امروز براى هيچ فردى ورود پيدا نكرده است، مگر شورا اساساً بايد در اين مسائل ورود مستقل داشته باشد؟ واكنش به اين 
اتفاق ها يك كار خودجوش و مردمى است و دستگاه متولى نيز در اين زمينه فرهنگ و هنر ارشاد اسالمى است.

اگر شورا بخواهد براى همه اتفاقات اين چنينى اقدام به زدن بنر و بيلبورد كند، اين اتفاق شدنى نيست.
اگرچه استاد شجريان يك شخصيت فرهنگى و قابل احترام بود اما اگر بخواهيم درباره همه هنرمندان و مناسبت ها كه برند مردمى هستند عكس العملى نشان دهيم 

به واقع ضرورتى ندارد. 
در اين زمينه معتقديم مردم خود به شايستگى ورود پيدا مى كنند و مى توانند تصميمات تأثيرگذارى بگيرند.

البته پس از اين ضايعه در صحن شوراى اسالمى ابراز همدردى و تسليت اعضاى شورا مطرح شد و جايگاه قدرشناسى نسبت به استاد شجريان، هنرمند مردمى مشخص 
شد.

معتقديم جايى كه فضا براى كار مردمى مهيا است و مردم مى توانند ورود پيدا كنند، اجازه دهيم آنها پيش قدم در اين زمينه تصميم بگيرند. 
در اين قسمت از توضيحات عسگريان در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخالف باور شما وقتى رفتارى مردمى رقم خورد و براى تسليت درگذشت شجريان بيلبوردهايى در سطح شهر همدان نصب 

شد كه اتفاقاً از سمت نهادهاى مردمى و غيردولتى انجام شده بود، آن اتفاق مورد برخورد ارگان هاى دولتى قرار گرفت و بيلبوردها از سطح شهر حذف شد؟ 
وى گفت: اين موضوع در دســت بررســى است و براى ما هم جاى پرســش است كه اداره ارشاد اسالمى بر چه اساسى اين تصميم و مجوز را صادر كرده است؛ زيرا نصب بيلبورد تسليت به مناسبت 
درگذشت هنرمند مردمى استاد شجريان يك حركت مردمى بوده است و نه دولت ابالغ كرده كه بنر تسليت بزنيد و نه ممانعت، حاال دليل رفتار اداره ارشاد اسالمى همدان در اين زمينه چيست؟ موضوعى 

است كه ما هم درحال بررسى و پيگيرى آن هستيم و به محض دريافت پاسخ قانع كننده در اين زمينه صحبت خواهيم كرد.

 امير برجيان صاحب امتياز كانون آگهى تبليغات اهورا كه طرف قرارداد سفارش دهنده نصب بيلبورد در شهر بود، در بخش 
ديگر گزارش در پاســخ به اين پرســش كه دليل پايين آوردن بيلبورد تسليت درگذشت شجريان چه بود؟ گفت: بيلبوردهاى 

ذكرشده به درخواست مشترى بخش خصوصى و عقد قراردادى بين كانون تبليغاتى و مشترى طراحى و راهى پروسه نصب 
شد.

 مقرر شــده بود اين بيلبوردها به مدت ده روز در ميدان دانشــگاه و خيابان ميرزاده عشقى از روز پنجشنبه 24 مهرماه اكران 
شــود اما متأســفانه در تصميمى تعجب برانگيز بنابر نامه اى كه از سوى معاون فرهنگى رسانه اداره ارشاد اسالمى همدان به 

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان ابالغ شد، اين بنرها كمتر از 48 ساعت پايين كشيده شد.
اين اتفاق مى تواند به روند فعاليت ما در بخش خصوصى آسيب بزند، زيرا حتماً اين رفتار ذهنيت نامطلوبى در اذهان مشترى 

از اين پس ايجاد خواهد كرد. 
روال كار دريافت مجوز براى نصب بيلبوردهاى تبليغاتى به اين ترتيب اســت كه پس از مراجعه مشــترى براى عقد قرارداد ما براى دريافت 

و  مجــوز 
گرفتن كد اكران بيلبوردهاى طراحى شــده در سامانه كانون هاى آگهى و تبليغاتى كه توســط اداره فرهنگ و ارشاد تعريف شده است، وارد شده و پس از وارد 

كردن اطالعات و تقاضاى اوليه پس از طى مراحل ادارى و بررسى و تأييد درخواست در كميته تبليغات استان، طبق ضوابط وزارت خانه مراحل ارائه كد اكران 
به كانون تبليغاتى براى اقدام به اكران بيلبوردها ارائه مى شود.

در مورد بيلبوردهاى تســليت اســتاد شجريان نيز همچون ديگر موارد، مراحل از ســوى كانون تبليغاتى اهورا طبق روال انجام شد؛ اما برخالف آنكه كد اكران 

بيلبورد براى ما صادر شد، بيلبوردى كه قرار بود ده روز در سطح شهر همدان در مكان هاى مشخص شده اكران شود كمتر از 2 روز، شبانه پايين كشيده شد.
البته مشكالت اختمالى كه بين ما و مشترى مى تواند رخ دهد درحال حاضر با احتمال تعامل درحال پيگيرى است.

اما به واقع در چنين شرايطى بازخورد اين تصميمات نارضايتى مشترى از بخش خصوصى خواهد بود و مى تواند از لحاظ حقوقى كانون تبليغاتى را با چالش هاى 
ناخواسته روبه رو كند.

در اين مورد به ويژه اينكه به ســفارش يك مركز درمانى بخش خصوصى بيلبوردها با مجوز اكران شــد؛ اما نوع برخورد اداره ارشاد و شهردارى همدان برايمان 
پرسش برانگيز است. 

كما اينكه اگر هم قرار بود اين بيلبوردها در مدت تعيين شده در سطح شهر نماند ما مى توانستيم فرداى روز تعطيلى با ارائه توضيحات به مشترى و قانع كردن 

وى به اكران بيلبوردها را در زمان مشخصى پايان دهيم و به قطع اين موضوع چنين بازتاب منفى را دربرنداشت، اما متأسفانه اتفاق به شكل ديگرى و خارج از 
انتظار رقم خورد. 

به  فخرالدين حيدريان رئيس هيأت مديره جامعه دندانپزشكى ايران شعبه همدان، 
عنــوان يك فعال فرهنگى به صورت خودجوش پس از درگذشــت اســتاد 

شــجريان به عقد قرارداد بــا كانون تبليغاتى اهورا براى ســفارش نصب 
بيلبوردهاى تسليت در سطح شهر همدان اقدام كرد.

طبق درخواست وى و توافق با كانون تبليغاتى روز 23 مهر مجوزى براى 
اكران بيلبوردها به مدت ده روز در مكان هاى مشخص شده صادر شد و 
روز پنجشــنبه 24 مهر اين بيلبوردها اكران شد اما 48 ساعت كه از اكران 

نگذشته بود كه بيلبوردها از سطح شهر حذف شد.
وى در گفت وگو با همدان پيام در توضيح چرايى اين اتفاق با اظهار تأســف 

ر نسبت به برخورد متوليان امور فرهنگى، عنوان كرد: موجب تأسف است كه «با يك  كا
فرهنگى برخوردى چنين غيرفرهنگى اتفاق مى افتد».

 مسئوالن و متوليان امور شهرى و فرهنگى كه هر يك به طريقى مى توانستند بخش بزرگى از جامعه را در اين 
اتفاق همراهى كنند، آن گونه كه شايسته بود رفتار نكردند.

 در اين ميان چند نهاد مردمى و بخش خصوصى تالش كردند كه به وسع خود اداى دينى به استاد شجريان 
اين ســرمايه ملى داشته باشند از اين رو پس از اخذ مجوزهاى قانونى چند بيلبورد با هزينه شخصى اجاره و 

تصوير استاد بر روى آنها مزين و در سطح شهر اكران شد.
شايد به اين واسطه حال و هواى شهر فرهنگى به گراميداشت استاد آواز ايران مزين شود اما شبانگاه در يك 

زمان تعطيلى و بدون اجازه شركت مجرى طرح بيلبوردها از سطح شهر برخالف عقد قرارداد حذف شد.
درحال حاضر بحث مالى و هزينه اى كه شده، به هيچ عنوان مطرح نيست اما براى من اين پرسش بدون جواب 
مانده است كه چرا بايد نسبت به يك افتخار ملى و يك رويداد فرهنگى و كارى كه با مجوز انجام شده است 
چنين برخوردى با يك حركت مردمى شود، حاال برايم پاسخ اين پرسش از هر چيز مهمتر است. درحال حاضر 

مسأله من توضيح تصميم گيران براى چرايى اين اتفاق است و بس!

 وحيــد على ضمير، معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى همدان بــا بيان اينكــه جمع آورى 
بيلبورد هاى حاوى تصاوير اســتاد شجريان از 
سطح شهر هيچ ارتباطى به شهردارى همدان 
ندارد، گفت: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان همدان مجوز اين امر را صادر و آن را 

باطل كرده است.
ســازه هاى تبليغاتــى ســطح شــهر متعلــق به 

و شــهردارى است، اما ســاليانه آنها را به مزايده گذاشته 
اجــاره مى دهد و كانون هاى تبليغاتى كه داراى مجوز از اداره كل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى استان هستند، آنها را برنده مى شوند.
شــهردارى صاحب سازه است و كانون هاى تبليغات بايد درباره محتواى آگهى هاى 
تبليغاتى از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز بگيرند، به عبارت ديگر محتواى 

تبليغات هيچ ارتباطى به شهردارى ندارد.
مجوز نصب بيلبورد هاى حاوى تصاوير استاد شجريان را اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان باطل كرده است و ربطى به شهردارى ندارد و اين ارگان بايد 

پاسخگو باشد.

 بــراى تكميل اين گــزارش در 
گفت وگويــى كوتاه با مديركل ارشــاد 
اسالمى استان همدان احمدرضا احسانى 
عنــوان كرد: اين زمينه درحال بررســى 
اســت و در آينده نزديك توضيحات را 
رســانه اى خواهد كرد. همچنين معاون 
فرهنگى ارشاد كه دســتور پايين آوردن 
بنرها را داده اســت پاسخگوى تماس ها 

نبود.

عضو شوراى شهر همدان:
خيابانى به نام استاد شجريان نامگذارى شود

 خيابان فرهنگ به نام هنرمند محبوب، اســتاد محمدرضا شــجريان نامگذارى شود. عضو 
شــوراى اسالمى شهر همدان با ارائه اين پيشنهاد ضمن ابراز تسليت به مناسبت درگذشت خسرو 
آواز ايران به تمامى ملت غيور ايران زمين، ارادتمندان و خانواده محترمشان، گفت: همزمان با اربعين 
حسينى، روح بلند شجره موسيقى ايران باالخره پس از ماه ها تحمل لحظات تلخ بيمارى، به ملكوت 

آسمان ها پيوست و دل دوستدارانش را در ماتم فرو برد.
مريم روانبخش كه رياســت كميسيون حقوقى و رســيدگى به شكايات مردمى شوراى شهر را برعهده 

نى دارد، در گفت وگو با خبرنگاران با تأكيد بر اينكه اســتاد شــجريان، بزرگمردى بود كه در ضمير ِ جان و دل  ا ير ا
جاى داشــت و به عنوان نماد هنر و آواِى ايران، خوش درخشــيد؛ عنوان كرد: فرزند نيِك ايران، اسطوره هنر آوا و موسيقى ايران و جهان 
درگذشت و فرهنگ و ملتى را داغدار عروجش كرد؛ اما طنيِن جاودانه و زيباى آن هنرمند محبوب تا ابد به عنوان جزوى از فرهنگ ملت 

بزرگ ايران در يادها زنده خواهد ماند.
روانبخش در پايان گفت: در راستاى نكوداشت نام مرحوم محمدرضا شجريان، استاد فقيد آواز ايرانى و براساس درخواست دوستداران 
فرهنگ و هنر شــهر همدان، پيشــنهاد تغيير نام يك خيابان شهر به نام وى به منظور طرح و تصويب به هيأت رئيسه شوراى اسالمى 

شهر همدان ارائه خواهد شد.
 

مونسان: 
گردشگرى ورزشى بايد توسعه پيدا كند

 وزير گردشگرى درباره امضاى تفاهمنامه همكارى وزارت ورزش 
و جوانــان و وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 

توضيحاتى داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، على اصغر مونسان وزير ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى درباره امضاى تفاهمنامه بين 
وزارت ورزش و جوانــان با اين وزارتخانــه و اهداف وزارت ميراث 
فرهنگــى، بيان كــرد: ابتدا هفته تربيت بدنى را به همه ورزشــكاران، 
مديران و وزير ورزش تبريك عرض مى كنم. براى اينكه گردشــگرى 

كشور را جلو ببريم نياز به همكارى همه وزارتخانه ها داريم. 
يكى از بخش هاى مهم در گردشگرى دنيا، بخش گردشگرى ورزشى 
اســت كه در كشور ما ظرفيت هاى فراوانى دارد و به همين دليل امروز 
شاهد امضاى توافقنامه بين 2 وزارتخانه بوديم تا بتوانيم از اين ظرفيت 
به خوبى استفاده كنيم و گردشگرى ورزشى را به مجموعه گردشگرى 

كشورمان اضافه كنيم.
وى دربــاره تأثيرات اين تفاهمنامــه و ارزآورى اين توافق اظهار كرد: 
گردشگرى اشتغال آفرين است و با سرمايه گذارى اندك مى تواند اقتصاد 
خوبى را براى كشــور ايجاد كند. ما در سال 2019، 11/8 ميليارد دالر 
از توليد ناخالص داخلى (GDP) سهم داشتيم كه عدد مناسبى به نظر 
مى آيد. اميدوارم با فعال كردن بخش گردشگرى ورزشى بتوانيم شاهد 
جذب بيشتر گردشگر خارجى باشيم و به ميزان آن بتوانيم ايجاد اشتغال 

كنيم.
 وزارت ورزش را براى ميزبانى يارى مى كنيم

وى در پايــان افزود: در دولت تدبير و اميد، هر 2 بخش ورزش 
و گردشــگرى خيلى خوب به اهداف خود نزديك شــده اند و ما 
بيش از 490 هتل با ســتاره هاى مختلــف در دولت تدبير و اميد 
افتتــاح كرديم. بيش از 2 هــزار و 200 واحــد بومى گردى به 
بهره بردارى رســيد و زيرساخت هاى گردشــگرى در اين دولت 

است. رفته  جلو  به خوبى 
وى گفت: وزارت گردشــگرى درحال حاضر 137 هزار ميليارد تومان 
پروژه درحال اجرا دارد كه 500 واحد از اين پروژه ها هتل هســتند كه 

به بهره بردارى خواهد رسيد.

بيلبوردهايى كه بيلبوردهايى كه 
شبانه نيست شد!شبانه نيست شد!
■■ در يك اقدام عجيب بنرهاى درگذشت استاد  در يك اقدام عجيب بنرهاى درگذشت استاد شجريان با مجوز شجريان با مجوز 
نصب شده از سوى بخش خصوصى در شهر جمع آورى شدند نصب شده از سوى بخش خصوصى در شهر جمع آورى شدند 
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راه هاى برون رفت از تهديد تحريم
 ايران تحت ســخت ترين شرايط تحريمى تاريخ قرار دارد. اقتصاد 
ايران اين روزها با فشــار همه جانبه آمريكا با بحران مواجه شــده و 
آن گونــه كه رئيس كل بانك مركــزى مى گويد در هفته هاى منتهى به 
برگزارى انتخابات آمريكا، اين فشار افزايش خواهد يافت اما آيا راهى 

براى برون رفت از اين بحران، در اين سوى ماجرا نيست؟
آمريكايى ها به صراحت نشان داده اند كه به دنبال مذاكره اند و اين تمايل 
حكايت از آن دارد كه سياســتمداران و سياستگذار اين كشور واقف 
هستند كه چنين فشارى امكان تداوم هميشگى نخواهد داشت. اما آيا 
مى توان اين ســوى ماجرا، در درون مرزهاى ايران براى برون رفت از 

اين بحران تصميم گرفت؟
پاسخ اغلب كارشناسان و مسئوالن به اين پرسش مثبت است. راه هاى 
متعددى براى غلبه بر اين فشار وجود دارد كه مى تواند راه را بر خطر 

دوباره ببندد.
در شمايى كلى، مقام معظم رهبرى راه را عبور از مسير اقتصاد مقاومتى 
مى دانند آنچه كارشناسان و مســئوالن نيز بدان باور دارند و مى دانند 

قرارگيرى در اين مسير راه را بر خطر فشار دوباره خواهد بست.
اقتصاد مقاومتى البته مفاهيم پيچيده و گسترده اى را در خود جاى داده 
است. شايد توجه به يك حوزه بتواند اين مفهوم را بيش از پيش تبيين 
نمايد. آمريكا فشار حداكثرى را از مسير نفت و تحريم صادرات نفت 
ايران اعمال كرد. شايد اگر برنامه هاى متعدد دولت ها در ساليان گذشته 
براى فاصله گيرى از اقتصاد نفتى به مرحله اجرا درمى آمد امروز اقتصاد 
درگير چنين بحرانى نمى شــد اما به هر روى، در شــرايط كنونى نيز 

مى توان با تدابيرى، بحران را برطرف كرد.
محموله هاى نفت خام، از لحاظ حجم محموله هاى بزرگى هستند كه 
قابليت رصــد و پيگيرى آنها در جهان وجود دارد. آمريكا مى تواند با 
رصد نفتكش ها در مســير صادرات نفت اختالل جدى ايجاد كند اما 
بى ترديد صادرات فرآورده ها آن هم در حجم هاى كوچك و بى شمار 

مى توانند ورق را به نفع ايران بازگرداند.
 يكــى از مهم ترين راهكارها بــراى عبور از اين بحــران، باال بردن 
تراكنش هاى مالى از طريق صادرات در احجام كوچكتر اســت. اين 
مسير آزموده شده خطر رصد تمامى تراكنش هاى مالى ايران را خنثى 
مى كند. از سوى ديگر تمركز براى حل بحران بانكى كشور خود عاملى 
است كه مى تواند به خنثى ســازى اتفاقات آتى براى تشديد فشار بر 

ايران منجر شود.
 ايران مى تواند با تدوين برنامه اى ميان مدت و كوتاه مدت دست به كار 
راه اندازى پااليشگاه هاى مقياس كوچك يا پتروپااليشگاه هاى كوچك 
شــود و با ارتقاى كيفيت فرآورده هاى توليدى بازار مناســبى را براى 
خود دســت و پا كند. بى ترديد اين ها مشــتى از خروارى است كه به 
دست مهندسان ايرانى قابل اجراست. شايد اعالم تمامى توانمندى ها 
بتواند دشــمن خارجى را هوشــيارتر از گذشته نمايد از اين رو اشاره 
به اين نكته كه راه براى ما باز اســت و اتفاقا در مسيرى اميدواركننده 
قرار داريم، كافى اســت تا نســل آينده بداند روزهاى خوب پيش رو 
حاصل مجاهدت امروز تك تك ايرانيانى اســت كه از دل سختى ها، 

موقعيت هاى ويژه اى را بيرون آوردند.
* رضا نصيرى
كارشناس انرژى

زمان ذخيره بنزين در كارت هاى سوخت 
كاهش يافت؟

 سخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، گفت: تصميمى 
براى تغيير در ميزان ذخيره بنزين در كارت هاى سوخت گرفته نشده و 

تغيير در اين مورد تكذيب مى شود.
فاطمه كاهى با بيان اينكه با تكذيب شــايعاتى كه درباره كاهش ذخيره 
بنزين در كارت هاى ســوخت مطرح مى شود، اظهار كرد: اين موضوع 

صحت ندارد و تغييرى ايجاد نشده است.
وى به ايســنا گفت: هر تصميمى در اين رابطه در سايت شركت ملى 

پخش فرآورده هاى نفتى اطالع رسانى خواهد شد.
گفتنى است؛ آبان ماه سال گذشته بود كه بنزين با هدف كنترل مصرف 
و ايجاد فرصت براى صادرات، ســهميه بندى شــد. با اين اقدام، بنزين 
سهميه اى هزار و 500 تومان و بنزين آزاد نيز 3 هزار تومان قيمتگذارى 
شــد. در آن زمان تصميم برآن شد تا 6 ماه سهميه بنزين در كارت هاى 
ســوخت قابل ذخيره باشد و افراد با مديريت مصرف، سهميه بنزين را 

براى مواردى مانند مسافرت ذخيره كنند.

كارت به كارت 10 ميليون تومانى تكذيب شد
 بانك مركزى اعالم كرد كه سقف كارت به كارت همچنان 6 ميليون 
تومان اســت. به گزارش خبرآنالين، بانك مركزى ضمن تكذيب خبر 
جعلى منتشره در شبكه هاى اجتماعى مبنى بر افزايش سقف كارت به 
كارت تــا ده ميليون تومان، اعالم كرد كه ســقف مبلغ كارت به كارت 
كماكان 6 ميليون تومان است. بديهى است هرگونه تغيير در اين زمينه 

از طريق وب سايت بانك مركزى به اطالع عموم مردم خواهد رسيد.

داروهاى كشف شده در عراق ساخت عراق است
 معاون فنى و امور گمركى گمرك ايران اعالم كرد كه اسناد و اطالعات واصله از كاميون هاى 

توقيف شده بيانگر اين است كه داروهاى ساخت كشور عراق در اين محموله وجود دارد.
به گزارش ايســنا، مهرداد جمال ارونقى درباره ماجراى اخير كشف محموله چندصد هزار دالرى 
دارو در عراق كه ظن قاچاق و يا صادرات از ايران درباره آن مطرح بود جزئيات تازه اى اعالم كرد.

ارونقى گفت: تصاوير دريافتى از محموله داروى توقيف شــده توسط ارتش عراق نشان مى دهد 
كه اين داروها در شركت داروئى (پايونير) توليد شده اند و مبدأ اين داروها از سليمانيه به مقصد 

بصره بوده است كه در خانقين به ظن قاچاق متوقف شده اند.

معاون گمرك ايران افزود: كاميون هاى حامل اين داروها نيز عراقى بوده است.
بــه گفته ارونقى، از ابتداى شــهريورماه تاكنون بيــش از 36 كاميون مواد اوليــه دارو و دارو از 
كشورهايى مانند هند و تركيه و از مبدأ گمركات شهيدرجايى و بازرگان، از طريق مرز باشماق به 
كشور عراق ترانزيت شده و تمامى تشريفات مربوطه با رعايت همه مقررات و كنترل هاى الزم در 

گمرك مرزى مربوطه صورت پذيرفته است.
معاون امور گمركى گمرك ايران انتشار اخبارى مبنى بر اينكه اين داروها از طريق ايران و با ساخت 
داخل به كشور عراق صادر شده است را مردود اعالم نموده و اعالم كرد درحال حاضر صادرات 
دارو و كاالهاى اساسى و ضرورى ممنوع بوده و گمركات اجرايى كشور به ويژه گمركات مرزى 

حساسيت الزم را در اين زمينه اعمال مى كند.

غزل اسالمي »
از ســال 97 فشار دولت به صادركنندگان مضاعف 
شد، تا جايي كه پس از اجراي طرح تعهد بازگشت 
ارزي، صادركننــدگان را مجبور به دادن درآمدهاي 
ارزي خود به دولت با قيمت نيمايي كرد. آنها امروز 
مجبورند با واردكنندگان پيمان ببندند و ارز حاصل 
از صادرات خود را به آنها بدهند و يا مازاد آن را به 
صرافي هاي موردنظر دولت بفروشند و سپس نياز 
ارزي خــود را با قيمت آزاد از صرافي ها خريداري 
كننــد. ايــن روش، به ويــژه صادركنندگاني را كه 
درآمدهاي خود را با ريال وارد كشور مي كردند، با 

مشكل جدي روبه رو كرد تا جايي كه در سالجاري 
آنهــا را از گردونه صادرات خــارج كرد و كارت 
بازرگاني شان تعليق شد؛ زيرا اين افراد نتوانسته اند 
راهي پيدا كنند تــا درآمد حاصل از صادرات خود 
را به صورت ارز وارد كشــور كنند. بسياري از اين 
افــراد به دليل نبود روابــط بين المللي و هزينه هاي 
باالي انتقال ارز توسط دالالن، درآمدها را به صورت 
ريالــي دريافــت كرده اند و ســپس نتوانســته اند 
پاسخگوي بانك مركزي باشند. صادركنندگان ديگر 
كه هزينه بااليي بابت انتقال ارز به دالالن ناشــناس 
مي دهند و سپس مجبورند با نرخ موردنظر دولت به 

واردكننــدگان بدهند را نيز با چالش جدي روبه رو 
كرده است.

از 2 ســال پيش حداقل تعدادي از صادركنندگان و 
رئيس پارلمان بخش خصوصي در جلسات دولتي 
كشــور، وزارتخانــه و بانك مركزي تــا جايي كه 
مي توانستند رايزني كرده و سنگ خود را انداختند 
تا مانــع اجراي پيمــان ارزي شــوند؛ زيرا تعهد 
بازگشــت ارزي مانع صادرات و سودآوري براي 
صادركنندگان مي شود؛ اما پس از گذشت اين مدت 
هنوز صادركنندگان با اين مشــكل مواجه هستند 
و روزبه روز به بحران بزرگتري تبديل مي شــود، تا 

جايي كه اكنون حدود نيمي از كارت هاي بازرگاني 
صادركنندگان همداني تعليــق و 40 كارت به طور 

قطعي تعليق شده است. 
فشــارهاي دولتي و تعهد بازگشت ارزي به قدري 
صادركنندگان همداني را ناراضي كرده كه بسياري 
از آنها معتقدند با اينكه صادرات در شــرايط فعلي 
سودآور بوده و تنها چاره كشور است اما رمق خود 
را از دست داده و به زودي به نفس هاي آخر نزديك 
مي شــود. در شــرايطي كه صادركننــدگان واقعي 
مجبورند با واردكنندگان پيمان ببندند كه ارز حاصل 
از صادرات را به آنها بسپارند و خود براي واردات 

مواد اوليــه و خريد دالر به صرافي ها مراجعه كنند 
و دالر را با قيمتي باالتــر از آنچه به واردكنندگان 
داده اند، خريداري كنند، فشارهاي داخلي را بيش از 
فشارهاي خارج مي دانند و موانع بزرگتري را پيش 

پاي خود مي بينند.
نتيجــه ادامه ايــن روند مي توانــد موجب كاهش 
روزبه روزي صادرات و افزايش قاچاق سازمان يافته 

شود و بيش از پيش به اقتصاد كشور لطمه بزند.
در ادامه گفت وگوي تعــدادي از توليدكنندگان و 
صادركننــدگان و نمايندگان بخــش خصوصي را 

مي خوانيم. 

امسال مراسم تجليل از صادركنندگان برگزار نمي شود

نفس هاي آخر صادرات 
■ زبردست: تا فشار ارزي برداشته نشود مشكل صادركنندگان حل نمي شود

خالفكار كسي است كه دالر 4200 توماني گرفته ولى 

 با آن دالر انجام نداده اما دولت به 
تا امروز وارداتي

صادركنندگان بي اعتماد است

افزايش 22 درصدي صادرات در سال 99 
خوشحال كننده نيست

 كارت بازرگاني نيمي از صادركنندگان همداني 
تعليق شد 

 تعهدات ارزي صادرات بخش خصوصي را نابود مي كند
اگر اتاق ايران مشاوره درست به بانك مركزي مي داد امروز شاهد قانون تعهد 

ارزي نبوديم

من براي پول خودم هم بايد به دولت تضمين بدهم!

 تعهدات ارزي ضربه سنگيني به صادركنندگان زد 
 علي اصغر زبردست 
رئيس اتاق بازرگاني استان همدان

 طبق آماري كه از گمرك همدان به دستم رسيده، استان در 6 ماهه نخست سال 99، حدود 
65 ميليون دالر صادرات داشته كه افزايش 22 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
نشــان مي دهد؛ اما اين حد مطلوب نسبت به سال هاي گذشته نيست كه سبب خوشحالي مان 
شود چون نســبت به چند سال گذشته افت صادرات را مشــاهده مي كنيم. سال گذشته هم 
وضعيت خوبي در صادرات نداشتيم. از سال 97 كه دولت تعهد ارزي را براي صادركنندگان 
گذاشته ضربه سنگيني به صادرات زده و آن را به سمت افول برده است. از بيش از 200 تاجر 
و صادركننده  همداني كه كارت بازرگاني داشتند 97 كارت تعليق شده كه 40 كارت به صورت 
قطعي تعليق شــده است. چون اين تاجرها نتوانسته اند ارز خود را به كشور بازگردانند و اين 
40 كارتي كه به طور قطعي تعليق شــده همه مربوط به صادركنندگان ميوه وتره بار اســت كه 
محصوالتشان فسادپذير است و بايد با هر قيمت و شرايطي كه شده آن را از مرز رد مي كردند. 
تــالش زيادي كرديم كه وزارت كشــاورزي و صنعت و معــدن را قانع كنيم كه ميوه وتره بار 
فسادپذير است و مشكالت زيادي براي صادرات دارند و تعهدات ارزي را براي آنها بردارند 

اما هنوز موفق نشده ايم.
دو گروه در صادرات فعال هســتند. يكي، آنها كه توليدكننده و صادركننده هستند گروه ديگر 
هم تنها صادركننده هســتند. تا حدي مشكل گروه نخست حل شد چون آنها با دالري كه از 
صادرات به دســت مي  آورند، مي توانند واردات مواد اوليه مــورد نياز خود را انجام بدهند اما 
اغلب صادركنندگان صرف، كارت بازرگاني شــان تعليق شــد چون نتوانستند ارز خود را به 

كشور بازگردانند.
مجاب كــردن بانك مركزي و مركز توســعه صادرات ايران براي حــذف تعهدات ارزي و 
بازگرداندن كارت بازرگاني اين افراد كار بسيار سخت و پيچيده اي شده، تا جايي كه موضوع 

به دستگاه قضا هم كشيده شده است. 
اين مسائل در درازمدت خودش را نشان مي دهد. درحال حاضر صادرات سيب زميني، كشمش 
و سير با مشكل مواجه شده چون كارت بازرگاني اغلب اين صادركنندگان تعليق شده است. اما 
صادرات توليدات پتروشيمي و مقداري هم مواد غذايي كنسروشده جزو بهترين هاي صادرات 

استان هستند.
سال سختي پيش رو داريم و بايد در استان طوري مديريت كنيم كه كمترين آسيب به صادرات 

و توليدات استان بخورد.
البته اميدواري وجود دارد كه كارها را روي ريل حركت ببريم. اگر تحريم ها شكســته شــود 
و فشــار ارزي و فروش نفت از دوش دولت كم شود اين اميدواري وجود دارد كه به حذف 
تعهدات ارزي منجر شود اما تا زماني كه فشار تحريم ها از روي دولت برداشته نشود احتماال 

اوضاع همين  گونه پيش برود.

 صادراتم 30 برابر كاهشي شده است
 حميدرضا بطحايي
رئيس انجمن صادركنندگان استان همدان- صادركننده فرش 

 با اين تفاوت ارزي (پيمان) كه براي صادركنندگان گذاشته اند و ما را متعهد كرده اند، روش ناسالمي در اقتصاد و صادرات در پيش گرفته اند. 
ســال گذشــته به رئيس سازمان توسعه تجارت كشــور گفتم يك زماني جايزه صادراتي مي داديد حاال آن را نمي خواهيم اما مانع هم پيش پايمان نگذاريد، انجام اين تعهد براي 
صادركنندگان امكان ندارد؛ چون صادرات و واردات 2 مقوله جدا از هم هســتند و بعيد اســت كه صادركنندگان واردكننده هم باشــند مگر در مواردي كه توليدكننده باشــند و 
بخواهند مواد اوليه كارخانه خود را وارد كنند. اگر قرار است به واردكنندگان ارز بدهيد نبايد از طريق صادركنندگان ارز مورد نياز آنها را تأمين كنيد، دولت بايد آن را تأمين كند.
از وقتي كه تعهد ارزي اعمال كرده اند هويت صادركنندگان از بين رفته است. من 40 سال است كه كارت بازرگاني دارم و صادركننده نمونه كشوري و استاني بوده ام اما در 2 سال 
اخير مجبور شده ام با كارت بازرگاني فرد ديگري كار كنم. چون مجبورم درآمد ارزي خود را به واردكنندگان بدهم. نتيجه اين اقدام از دست رفتن هويت صادركنندگان شده است.
ما نبايد با واردكنندگان كاري داشــته باشــيم چه برسد به اينكه با هم پيمان ببنديم و ارز آنها را تأمين كنيم. صادرات بنده درحال حاضر سالي 300 هزار دالر است، اما تا پيش از 
پيمان ارزي سالي ده ميليون دالر به كانادا فرش صادر مي كردم. هرچند كه به خاطر مشكالت اقتصادي و كرونا در چند ماه اخير با صادركنندگان جلسه اي نداشته ايم اما اين مشكل 
به قطع بر روي اغلب بخش هاي صادراتي تأثير منفي داشته است. بزرگ ترين مشكل ما اين است كه دولت اقتصاد را از بازار گرفته و با دولتي كردن آن مردم و اقتصاد را به اين 
روز انداخته اند. دولت حق ندارد براي اقتصاد تصميم بگيرد و در آن دخالت كند بلكه فقط بايد نظارت كند. هر وقت دولت كساني را در رأس اقتصاد گذاشت كه الفباي كار را 

بلد بودند وضعيت درست مي شود. ان شاءا... كه درست مي شود.

 رايزن هاي اقتصادي كاري برايمان نمي كنند
محمدرضا جعفري 
رئيس خانه صنعت و معدن- مديرعامل شركت كنترل گاز اكباتان

 تا پيش از اين، صادرات هفت خوان رستم داشت كه به تازگى دولت چند خوان ديگر به آن اضافه كرده و نفس صادركننده را گرفته است.
كساني كه چشم ديدن استقالل كشور ما را ندارند به توليد كه دستشان نمي رسد اما از بيرون فشار مي آورند كه صادرات نداشته باشيم؛ اما بانك مركزي هم در داخل با بخشنامه  و 

ضوابط مشكالتي براي صادركنندگان به وجود مي آورد كه به مراتب سخت تر از فشارهاي بيروني است.
من متأسف هستم كه عالوه بر مشكل بزرگ تعهدات بازگشت ارزي، وزارت خارجه هم كاري براي رايزني ها و روابط اقتصادي نمي كند، وظيفه آنها در قبال ملت چيست؟ سفارتخانه ها 
با ماليات و پول مردم مي چرخند و بايد رابطه بين تجار و كشورها را برقرار كنند اما در اين مدت بسيار خنثي عمل كرده اند. دروازه تركمنستان 8 ماه به روي ما بسته بود و كسي نبود 

آنها را قانع كند كه مواد غذايي استريليزه كرونا ندارد. در اين مواقع تركيه به راحتي جاي ما را مي گيرد.
از طرفي تعهدات ارزي هم منجر به اين شده كه نتوانيم ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بياوريم. حتي خيلي از افرادي مانند بنده كه مي توانستيم با ارز حاصل از صادرات 
توليدات خودمان مواد اوليه وارد كنيم با مشكالتي مواجه شده ايم. من با اينكه خودم مصرف كننده ارز هستم اما بايد درآمدم را براي چند هفته بگذارم بانك كه دولت آن را ببيند و 
مطمئن شود كه درآمد ارزي را به كشور آورده ام. اما با اين حال در مواقعي كه واقعا نياز به پول داشته ام تا اظهارنامه نداده ام حتي يك صدم از آن را نگذاشته اند، برداشت كنم. به من 

صادركننده اعتمادي وجود ندارد! شركت هاي مشتري داخلي هم پولي ندارند به ما بدهند. من 2 ماه حقوق كارگرانم را نداده بودم اما اجازه برداشت از حسابم را نداشتم.
 براي واردات ارز حاصل از صادرات هم مسير انتقال بانكي وجود ندارد. حتي عراق كه كشور دوست و برادر ماست هم پول برق و گاز را نمي دهد. حاال وقتي بخش خصوصي در 
اين شرايط صادر مي كند ازخودگذشتگي مي كند. چون از دالل هايي استفاده مي كنيم كه آنها را نمي شناسيم و اگر پول ما را ندهند دستمان به جايي نمي رسد چون ارتباطات بين المللي 

قطع است. ما با اين همه سختي ارزها را وارد كشور مي كنيم ولي آن را بايد به واردكنندگان و بانك بدهيم و مدتي در بانك بماند وپس از آن به صرافي موردنظر دولت بفروشيم.
در استان صادركننده هاي عمده فوالد و فروسيليس داريم كه با هر شرايطي صادر كنند براي آنها مي صرفد اما اگر اقتصاد كشور سالم بود قادر نبوديم بسياري از اين كاالهايي كه درحال 

صادرات آنها هستيم را صادر كنيم چون درحال حاضر از انرژي و نيروي كار ارزان استفاده مي كنيم؛ بنابراين فعال صادرات براي كشور سودآور است.
دولت بايد بگذارد بازار خودش به تعادل برسد وگرنه افراد از طريق رانت، دالر و جنس ها را به دست مي گيرند.

دولت بايد بداند كه صادرات در محيط امن اتفاق مي افتد و با روشي كه درحال حاضر در پيش گرفته صادرات پايدار نخواهد بود.

اتاق كشور مشاوره درست نداد
منوچهر رضايي
صادركننده- رئيس انجمن صادركنندگان كشمش استان همدان 

 تعهد به بازگشت ارزي اصال قابل اجرا نيست. اين يك تصميم غلط است چون در تحريم به سر مي بريم. نه بخش خصوصي و نه دولت نمي توانند ارز وارد كشور كنند. اما 
درآمد به كشور بازمي گردد چون ما به ريال و از كانال هاي پرخطر و توسط افرادي كه در عمرمان آنها را نديده ايم، پول دريافت مي كنيم. مگر صادركننده چقدر سرمايه دارد كه 

درآمد صادراتي اش به كشور بازنگردد؟ 
اگر انجام پيمان ارزي ادامه بيابد 2 مشكل براي صادرات به وجود مي آيد. يكي اينكه صادرات به سرعت با كاهش چشمگير مواجه مي شود چنانچه در 2 سال اخير اين روند وجود 

داشته، بنابراين محصول كشاورزان روي دست شان مي ماند و كسي نمي تواند جواب آنها را بدهد. 
دوم اينكه قاچاق سازمان يافته كاال آغاز مي شود. هفته پيش خبر واردات 700 دستگاه پورشه توسط پيرزن جنوبي منتشر شد و بايد منتظر باشيم و ببينيم دفعه بعد و به زودي خبر 
صادرات 700 كانتينر خشــكبار توســط پيرزني در شمال منتشر شود. اين واردكننده و صادركنندگان پيرزن روستايي كه نيستند، اينها توسط افرادي سازمان يافته اند و با ادامه اين 

روند ديگر عمال صادركنندگان واقعي كاري براي انجام ندارند. اين يعني حركت از مسيري روشن به مسيري نامعلوم.
مشــكل بعدي اين اســت كه وقتي صادركننده اي كه خودش ارز وارد كشور كرده اما نمي تواند صاحب آن باشد و براي مصرف خود مجبور باشد از صرافي خريد كند تقاضاي 

بااليي به وجود مي آيد كه خود منجر به افزايش قيمت دالر مي شود.
حاال كه درآمدهاي ارزي نفتي به صفر رســيده دولت بايد به دنبال گزينه هاي جايگزين باشــد و درحال حاضر گزينه اي بهتر از صادرات غيرنفتي وجود ندارد؛ بنابراين بايد آن را 
تقويت كرده تا خســارت هاي نفتي به كشــور را جبران كند. اين تقسيم ارزي بين صادركننده و واردكننده بايد برداشته شود؛ من مطمئن هستم كه مديراني صاحب فكر در بدنه 
دولت وجود دارد كه مي توانند براي حل آن به عوامل آن فشار بياورند. هرچقد حل اين مسأله ديرتر شود مشكل تعهد ارزي بزرگتر و پيچيده تر مي شود. پيش از اينكه اين تصميم 
گرفته شود اگر اتاق بازرگاني ايران مشاوره درستي به مسئوالن مي داد امروز با چنين مشكلي مواجه نبوديم. دولتي هاي استان هم نظر قلبي شان با ماست اما اين تصميم كشوري 

است كه نتيجه تحليل و مشاوره غلط است.
يك دهه پيش مبلغ صادرات استان 5 ميليون دالر بود اما چند سال پيش به 600 تا 700 ميليون دالر رسيد و اين يعني تعامل بين دولت و بخش خصوصي. در يك ماهي كه در 
ايران هستم به طور مرتب با مسئوالن جلسه داشته ام و درخواست جدي براي حل اين مشكل داشته ام. اما با روش فعلي كه دولت در پيش گرفته سرمايه هاي كشور از بين مي رود 

و اگر بخواهد صادركننده جديد پرورش بدهد يك نسل زمان مي برد.

حميدرضا متينمحصوالت پتروشمي در صدر صادرات استان
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان

فروســيليس نيز از عمده كاالهاى صادراتى اســتان اســت و محصوالت معدنى 4 درصد از شيرخشك صنعتى، كلينگر خاكسترى و سيمان سفيد مهم ترين اقالم اين گروه هستند. بخش صنعت با 60 قلم محصول سهم 22 درصدى از صادرات استان دارد و موتور كولرآبى، مهم ترين آنها وازلين بهداشتى و غيربهداشتى است كه به ده كشور جهان صادر مى شود. از ســبد صادرات اســتان را به خود اختصاص داده است. صادرات اين بخش شامل 7 قلم و در بخش پتروشيمى و مواد شيميايى نيز 36 ميليون و 11 هزار دالر است اين بخش 55 درصد واسطه اى و 20 درصد مربوط به خطوط توليد بوده است. دالر به وزن 2 هزار و 485 تن بود كه از اين ميزان 28 درصد كاالى مصرفى، 53 درصد كاالى هزار و 847 تن رســيد. واردات كاال از گمرك همدان نيز در اين مدت 8 ميليون و 40 هزار ارزآورى داشــته است. در اين مدت صادرات استان از گمرك همدان از لحاظ وزنى به 277  صادرات استان در 6 ماهه نخست سال با رشد 22 درصدي 65 ميليون و 260 هزار دالر 
ارزآورى داشته و كشــمش تيزابى و انگورى مهم ترين كاالى صادراتى اين بخش محسوب در نيمه نخست سالجارى محصوالت كشــاورزى 11 ميليون و 916 هزار دالر براى همدان صادارت همدان را تشكيل داده اند. 

6 ماهه ابتداى سالجارى از استان به 33 كشور جهان صادر شده است. صادرات صنايع دستى همدان نيز در اين مدت 75 هزار دالر بود و در مجموع 93 قلم كاال در مى شود. 


