
 2020 آگوســـت    17   1441 ذى الحجـــه   27   1399 مردادمـــاه   27 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3829 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

C M

خبر

2

خبر

رى
گزا

خبر

7

تان
دس

ما

3

رى
شگ

گرد

8

گردشگرى 
كشاورزى هم 
در راه است 

چين 
گوى صادرات 
سير همدان 
را ربود

آقاى وزير 
محصول 
كشاورزان

 در اسدآباد روى 
دست مانده است

اجازه برهم زدن 
امنيت مردم را 
به كسى 
نمى دهيم

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com

يادداشت روز

2

اميدها به ديوان محاسبات
 1-  حجت االســالم فالحــى، نماينده 
مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اسالمى كه تا به اينجا زندگى سالم و به دور 
از فسادى داشــته و در مبارزه با فساد هم 
جدى اســت، ابزار نمايندگان براى مقابله 
با فســاد در دســتگاه هاى ادارى را ديوان 
محاســبات عنوان كــرده اســت. وى از 
ارجاع برخى مــوارد و گزارش ها به ديوان 
محاسبات نيز سخن گفته است.2- جايگاه 
ديوان محاســبات در تجلــى بعد نظارتى 
مجلس جايگاه ويژه اى است اما اين جايگاه 

در دولت هاى همسو با مجلس...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

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

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

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

بهداشــت  وزارت  ســخنگوى   
جديدترين موارد ابتال و فوتى ناشــى از 
كوويد-19 در كشور  در 24 ساعت روز 
شنبه را اعالم كرد و گفت: متأسفانه 147

بيمار جان خود را از دست دادند.
به گزارش ايسنا، سيماسادات الرى گفت: 
از شــنبه تا 26 مرداد 1399 و بر اســاس 
معيارهــاى قطعى تشــخيصى، 2 هزار و 
133 بيمار جديد مبتــال به كوويد19 در 
كشور شناسايى شد كه هزار و 19 نفر از 

آنها بسترى شدند.
وى افزود: مجموع بيماران كوويد19 در 

كشور به 343 هزار و 203 نفر رسيد.
وى ادامه داد: متأسفانه در طول 24 ساعت 
ابتداى هفته جارى، 147 بيمار كوويد-19

جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيمــارى به 19 هزار و 

639 نفر رسيد.
الرى گفت: خوشبختانه تاكنون 297 هزار 
و 486 نفــر از بيماران، بهبود يافته و يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند.
وى افــزود: 3 هزار و 881 نفر از بيماران 

مبتال به كوويد-19 در وضعيت شديد اين 
بيمارى تحت مراقبت قرار دارند.

الرى گفت: تاكنون 2 ميليون و 861 هزار 
و 825 آزمايش تشخيص كوويد-19 در 

كشور انجام شده است.
ســخنگوى وزارت بهداشــت گفــت: 
استان هاى مازندران، تهران، قم، گلستان، 
اصفهان،  اردبيــل،  شــمالى،  خراســان 
البرز، خراســان رضوى، كرمان، سمنان، 
آذربايجان شــرقى، مركزى، يزد و گيالن 

در وضعيت قرمز قرار دارند.
الرى گفت: همچنين استان هاى همدان، 
زنجان،  هرمزگان،  لرستان،  ايالم،  فارس، 
قزويــن، آذربايجــان غربــى، بوشــهر، 
چهارمحال و بختيارى و كهگيلويه و بوير 
احمد هم در وضعيت هشدار قرار دارند.

وى در توضيــح وضعيــت بيمارى در 
استان يزد گفت: استان يزد در اسفندماه 
سال گذشته شــاهد خيز شديد و قابل 
توجــه در مــوارد ابتال و بســترى اين 
بيمارى در اغلب شهرستان ها بود كه با 
همكارى مردم و تالش كادر بهداشــت 

و درمان و حمايت هاى ســتاد استانى، 
از ابتداى فروردين تا اواســط خردادماه 
شاهد ســير نزولى موارد ابتال و بسترى 
به رغم  اما  بوديم.  شهرستان ها  اغلب  در 
خردادماه  از  بهداشتى،  اكيد  توصيه هاى 
نمودار ابتال و بســترى در اين اســتان 
روند صعودى گرفتــه و با وجود آنكه 
در2  هفته تا حدى از شــيب صعودى 
آن كاســته شــده، اما همچنان وضعيت 
شهرســتان هاى  اغلــب  در  بيمــارى 
اين اســتان شــكننده و حساس است؛ 
به طورى كه در هفته گذشته 2 شهرستان 
ديگر به شهرستان هاى در وضعيت قرمز 
اين اســتان اضافه شده است و اكنون 8
خاتم،  بافق،  ابركوه،  جمله  از  شهرستان 
مهريــز، ميبد و يــزد در وضعيت قرمز 
قــرار دارنــد و 2 شهرســتان از جمله 
زرد  وضعيــت  در  اردكان  شهرســتان 

بيمارى قرار دارند.
وى ميزان اســتفاده از ماســك توســط 
مردم در اماكن عمومــى را 70 درصد و 
وســايل حمل ونقل عمومى را 75 درصد 

و همچنين اســتفاده از ماســك توسط 
متصديان و شــاغالن واحدهاى صنفى و 
صنعتى را 80 درصد عنوان كرد و گفت: 
بيشــترين ميزان رعايــت پروتكل ها در 
ادارات و ســازمان هاى دولتى و كمترين 
ميــزان در مراكز خدمات بيمــه و دفاتر 

پيشخوان دولت است.
ســخنگوى وزارت بهداشــت گفــت: 
هيأت هاى عــزادارى يزد بــه برگزارى 
مراســم پرشــور در ماه محرم معروف 
هســتند. حال با توجه به شــرايط حاكم 
و همه گيــرى بيمارى كوويــد -19 در 
سراسر كشور، توصيه و درخواست مان از 
مســئوالن و مردم اين استان آن است كه 
كمك كنند تا عــزادارى در ايام پيش رو 

مطابق با ضوابط ستاد كرونا باشد.
وى در پايان گفت: اميدواريم با همكارى و 
همراهى مردم كشورمان در رعايت اصول 
3 گانه بهداشــتى شــامل شست وشوى 
مرتب دست ها، فاصله گذارى اجتماعى و 
استفاده از ماسك، شاهد شكست زنجيره 

انتقال بيمارى در كشور باشيم.

بازگشايى سالن 
سنگ نوردى 

همدان
  رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى 
ورزشى استان همدان از بازگشايى سالن 

سنگ نوردى استان خبرداد.
عليرضا گوهرى در گفت وگو با ايسنا، در 
رابطه با نحوه فعاليت هيأت كوهنوردى 
و صعودهاى ورزشــى استان همدان با 
فدراسيون  جديد  دستورالعمل  به  توجه 
كوهنــوردى و ابــالغ شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى، مطرح كــرد: فعاليت ما در 
طبق دستورالعمل ها  استان همدان دقيقاً 
و آئين نامه هاى فدراسيون كوهنوردى و 

صعودهاى ورزشى است و تاكنون سالن 
سنگ نوردى تعطيل بود اما امروز به دليل 
اينكه آن سالن كامًال اختصاصى است و 
تمرينات ديگرى در آنجا انجام نمى شود، 

مجوز بازگشايى اش به ما داده شد.

وى با بيان اينكه نزديك به ده باشــگاه 
رســمى كوهنوردى در اســتان داريم، 
و  آئين نامه هــا  تمــام  داد:  توضيــح 
پروتكل هاى بهداشــتى را به آنها ابالغ 
كرديــم و آنهــا نيز ايــن پروتكل ها را 

رعايت مى كنند.
به گفته رئيــس هيــأت كوهنوردى و 
صعودهــاى ورزشــى اســتان همدان، 
در  كوهنوردى  صعودهاى  از  بســيارى 
استان به دليل شــيوع كروناويروس لغو 

شده است.
گوهرى در رابطه با دوره هاى آموزشــى 
هيــأت كوهنــوردى بيان كــرد: تمام 
دوره هاى آموزشــى كه در محيط بسته 
بود را لغو كرديم و براى محيط باز نيز با 

شرايط خاص مجوز برگزارى مى دهيم.
وى در پايــان تأكيد كرد: ورزشــكاران 
بايد هنــگام انجام تمرينات خود فاصله 
اجتماعــى و پروتكل هاى بهداشــتى را 
رعايت كنند، ما نيز نظارت صد درصدى 
روى رعايت پروتكل ها بهداشتى داريم.

كاهش مرگ ومير روزانه كرونا در كشور

همـدان در وضعيت هشــدار

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

حاجى بابايى:
■ 50 پروژه ملى همدان را پيگيرى كردم

■ نبايد بين نيروهاى انقالبى شكاف ايجاد شود
■ كنكور عرصه رقابت براى 1400 شده است

■ هيچ  مدرك افتخارى ندارم

دانشجوبان:
■ همدان صنعت ندارد

■  به داد پتروشيمى هگمتانه برسيد
■ به لطف استاندار، همدان كم كم درحال تبديل به لرستان است

■ در انتخاب استاندار پدر خوانده هاى تهرانى نقش داشتند

حاجى بابايى در نشست با دانشجويان بسيجى:

روحانى مى خواهد 
200ميليون بشكه نفت به مردم بفروشد
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كوچه باغ هاى گنجنامه كوچه باغ هاى گنجنامه 
از انحصار خارج شداز انحصار خارج شد

گزارش همدان پيام از بازار لوازم خانگى

يخچال از پرايد سبقت گرفت
مجتمع فرهنگى شهيد سليمانى در شهرك مدنى راه اندازى شد
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

اميدها به ديوان محاسبات
 1-  حجت االســالم فالحى، نماينده مردم همــدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى كه تا به اينجا زندگى سالم و به دور از فسادى 
داشته و در مبارزه با فساد هم جدى است، ابزار نمايندگان براى مقابله 

با فساد در دستگاه هاى ادارى را ديوان محاسبات عنوان كرده است.
وى از ارجاع برخى موارد و گزارش ها به ديوان محاســبات نيز سخن 

گفته است.
2- جايگاه ديوان محاســبات در تجلى بعــد نظارتى مجلس جايگاه 
ويژه اى اســت اما اين جايگاه در دولت هاى همســو با مجلس يا در 
شــرايط تعادل قدرت جناحين در مجلس چندان كاربردى نيست و 

معموال با اغماض با موارد تخلف برخورد مى كند.
اما تركيب مجلس يازدهم و روحيه و عزم فسادستيز نمايندگان مجلس 
و تغييرات ديوان محاســبات و اعالم رويكــرد انقالبى در برخورد با 
تخلفات و مفاســد، اميدها به كاربردى تر شــدن بعد نظارتى مجلس 

ازطريق ديوان محاسبات را افزايش داده است.
3- رويه ديوان محاســبات تاكنون مچ گيرى از مديران نبوده است و 
تالش اين ديوان بر ارائه راهنمايى و مشــاوره بــه مديران براى دور 

ماندن از تخلف بوده است.
اين رويه، روشى درست و منطقى است كه بر پيشگيرى و صيانت از 
مديران تأكيــد دارد و از هدررفت آبروى مديران و انگ خوردن آنها 

به دليل نداشتن اطالعات الزم و تخلف ندانسته، پيشگيرى مى كند.
4- در مواردى ديوان محاســبات تحت فشــار نماينده يا نمايندگانى 
اتهامات مديران را پيش از رســيدگى و اثبات يا رد آن و  نهايى شدن 
رسيدگى اعالم كرده كه نتيجه آن ايجاد بدبينى و گسترش بى اعتمادى 

در جامعه بوده است.
در موردى اتهامات اثبات نشــده اى كه براى غارعليصدر مطرح شده 
بود، توســط ديوان از رسانه ملى منتشر شد كه نتيجه آن به نفع توسعه 
اســتان نبود و در نهايت هم آن اتهامات صحت نداشت هر چند طرح 

آن به دولتى شدن بيشتر مديريت غار انجاميد.
5- در مواردى نمايندگان، خواســتار پيشــگيرى از تخلفاتى توسط 
دستگاه ها از ديوان محاسبات بوده اند كه در آن مقطع اين اتفاق افتاده 
امــا با راضى شــدن نماينده در آن مقطع، كار ديگر رها شــده و اين 

تخلفات دوباره انجام شده است.
در مــوردى نماينده وقت بهار و كبودراهنگ بــه عقد قرارداد نيروها 
با غار عليصدر يا دســتگاهى ديگر همچون شهردارى و تعيين محل 
خدمت آنها در دســتگاهى ديگر معترض بــود و به اينكه به نيرويى 
توسط اين نهادها، حقوق پرداخت شود كه نتيجه كار آن براى دستگاه 

ديگرى است را نمى پذيرفت و حق هم با او بود.
با ايــن اعتراض مدتى اين رويه رو به تعطيلى گذاشــت و نيروهاى 
دستگاه هاى ديگر كه امكان مأمور شدن قانونى به دستگاه هاى دولتى 
را ندارند، به دستگاهى كه با آن قرارداد دارند، برگشتند اما مدتى است 

باز اين تخلف فراموش شده و ديوان هم درباره آن اغماض مى كند.
6- ســال آخر فعاليت دولت معموال سال تحميل نيرو به هر شكل به 
دولت بوده اســت، استخدام هاى 500 هزار نفرى در پايان دولت دهم 

نمونه اى از اين اتفاقات است.
در اين دولت به دليل مشكالت مالى امكان استخدام هاى آنچنانى فراهم 
نيست، هرچند بعيد نيست اين نوع استخدام ها با هدف انتقال هزينه به 
دولت بعد انجام شود، اما احتمال به كار گيرى سفارشى نيروها توسط 
غارعليصدر، سازمان هميارى، شهردارى همدان و ديگر شهردارى ها 
و ساير نهادهايى كه مى توانند ساده تر از بخش هاى دولتى نيرو به كار 

بگيرند و تعريف محل خدمت آنها در بخش دولتى استان، هست.
7- در به كارگيرى نيروهاى سفارشى و تخلف در تعيين محل خدمت 
آنها معموال فرزندان و بستگان افراد ذى نفوذ در اولويت بوده و با فشار 

ذى نفوذان اين تخلفات انجام مى شود.
اكنون با توجه به روحيه فسادســتيزى مجلس يازدهم و رويه انقالبى 
ديوان محاســبات و در راستاى عمل به شــفافيت در قراردادها و به 
كارگيرى قانونى نيروها، ديوان محاســبات استان مى تواند مواردى از 
تخلف اگر در دستگاه هاى دولتى استان هست را احصا و با آن برخورد 
كرده و از هزينه كرد درست بيت المال در به كارگيرى نيرو مطمئن شود 

و گزارش اين برخورد و پيشگيرى را به مردم و رسانه ها بدهد.
اينكه مؤسســه اى يا نهادى عمومى براى گذر شرايط در دوران ركود 
كرونا مجبور به كاهش نيروهاى باســابقه خود باشد اما مديرى براى 
خوشايند مديران باالدستى و افراد ذى نفوذ و عقد قرارداد با نيروهاى 
سفارشى و تعيين محل خدمت آنها در نهادهاى دولتى، اندك اعتبارات 
و درآمدها را صرف چنين نيروهايى كند، نه تنها منطقى نيســت بلكه 
درك نكردن شــرايط و تن دادن به تخلف و بى قانونى براى خوشامد 
ذى نفوذان اســت و انتظار از ديوان محاسبات براى مقابله با اين نوع 

تخلف هاى فسادانگيز را باال مى برد.

مجتمع فرهنگى شهيد سليمانى در شهرك مدنى 
راه اندازى شد

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان از راه اندازى مجتمع فرهنگى 
شهيدقاســم سليمانى در منطقه شهرك مدنى و افزايش تعداد مجتمع هاى 

فرهنگى اين شهر به 3 مورد خبر داد.
احمدرضا احســانى اظهار كــرد: مجتمع فرهنگى هنــرى چند منظوره 
شهيدقاسم ســليمانى آماده خدمات رسانى به مردم شده است و به زودى 

در آئينى بهره بردارى مى شود.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان در گفت وگو با ايرنا ادامه داد: اين 
اقدام در راستاى عدالت فرهنگى و توزيع مناسب امكانات و با پيگيرى و 

حمايت استاندار همدان صورت گرفت. 
وى افزود: بخشى از ساختمان اين مجتمع در اختيار هنرستان هنرهاى زيبا 
است كه در رشــته هاى گرافيك، نمايش و سينما هنرجو مى پذيرد و در 
بخش ديگر، قسمت هاى مختلف مجتمع فرهنگى هنرى داير شده است. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى همدان گفت: اين مجتمع فرهنگى و 
هنرى شامل كتابخانه، سالن آمفى تئاتر، گالرى و دفاتر انجمن ها است كه 
در شــيفت صبح و عصر به فعاليت گروه هاى هنرى و ادبى، اكران فيلم و 

كارگاه هاى آموزشى اختصاص دارد. 
احســانى افزود: 400 ميليون تومان اعتبار بــراى تجهيز و راه اندازى اين 
مجتمع نياز بود كه قسمتى از آن با همكارى و مساعدت فرماندار همدان 
تأمين مى شود.  وى با اشاره به اجراى چند طرح عمرانى در سطح استان 
گفــت: اين طرح ها با كمك دولت و تخصيص و جذب اعتبار مورد نياز 

درحال ساخت هستند. 
به گفته مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان، مجتمع شهيد مظاهرى 
نيز در شــهر مريانج همدان مراحل تجهيز ســالن سينما را طى مى كند و 

به زودى بهره بردارى مى شود.

رئيس پليس پيشگيرى نيروى انتظامى استان در دفتر همدان پيام:

اجازه برهم زدن امنيت مردم را 
به كسى نمى دهيم

سطح كيفى قابل قبول آموزش هاى 
غيرحضورى براى دانش آموزان استان

 معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان همدان از سطح 
كيفى قابل قبول آموزش هاى غيرحضورى براى دانش آموزان استان در 
روزهــاى كرونايى خبر داد. نعمت ا... بحيرايى در گفت وگو با ايســنا، 
بيان كرد: با وجود اينكه شيوع ناگهانى كروناويروس از اسفندماه سال 
گذشته ســبب غافلگيرى همه شــد و مجبور بوديم به صورت سريع 
به توليد محتواى آموزشــى اقدام كنيــم، در مجموع عملكرد مثبت و 
مطلوبى داشــتيم و به طور كلى ســطح ارائه آموزش هاى مجازى براى 
دانش آموزان مطلوب بوده و آنان از وضعيت آموزش هاى غيرحضورى 
رضايت داشتند. وى ادامه داد: هيچ نوع تدريسى نمى تواند به طور كامل 
جايگزين آموزش چهره به چهره شــود اما متناسب با شرايط و مدت 
محدودى كه داشتيم، آموزش مجازى توانست نمره قابل قبولى بگيرد 
و براى سال تحصيلى پيش رو، بر روى آسيب هاى موجود كار مى كنيم 
تا دانش آموزانى كه نتوانســتند به اين آموزش ها دسترســى پيدا كنند، 

مشكلشان حل شود.

كاش كرونا هم زبان مى فهميد
مهدى ناصرنژاد »

 در برهه اى از مبارزه با ويروس كرونا قرار داريم كه همه مى دانيم، 
ويروس كرونا يك عنصر زنده و فعال اســت كه دنيا و همه كشورها 
با مليت ها و زبان هاى گوناگون را درنورديده اســت اما به هيچ زبان و 

گويشى مسلط نيست و زبان ما آدم ها را نمى فهمد! 
چنانچــه ويروس كرونا زبان آدم ها در هر كجاى كره خاكى را متوجه 
مى شد و درك مى كرد، شايد مى شد به او فهماند كه دشمنى با بشريت 
چه عواقب سنگين و عذاب آورى براى خود او و مردم بى گناه دارد! آن 
وقت شايد وجدان خفته كرونا بيدار مى شد و به اين حقيقت پى مى برد 
كه چه جنايت و خيانت غيرقابل گذشــتى در حق نوع بشر مرتكب 
مى شود. آخ اگر ويروس كرونا زبان داشت و زبان مى فهميد، جاى اين 
اميدوارى هم وجود داشــت كه متقاعد شود و خودش از خيلى آدم ها 
كه لجاجت مى كنند و خودمحور هســتند، بخواهد تا رعايت كنند و 
حداقل ترين كار ممكن يعنى ماسك و بهداشت شخصى را براى كوتاه 

ساختن دست كرونا از سر مردم دريغ نورزند. 
قطعاً ايــن خود كرونا با آن دســته حدود 35 درصــدى از جمعيت 
كشــورمان كه ماســك و بهداشــت را بزرگ ترين مانــع خود براى 
آلوده سازى مردم بى گناه مى دانند، با زبان بى زبانى همديگر را خواهند 
فهميد و اين احتمال وجود دارد كه با رايزنى باهم از ســر راه سالمتى 

جامعه كنار بروند.
واقعيت اين اســت كه در وضعيت كرونايى شديدى كه هم اينك در 
كشــورمان حاكم است و شــيوع كرونا چه در كشور خودمان و چه 
در جهان به رغم خرابى هاى اجتماعــى و اقتصادى فراوانى كه به بار 
آورده اســت، مى رود تا به يك فاجعه جهانى تبديل شــود، هنوز هم 
بسيارى از هموطنان و همشهريان خودمان بى خيال اين فاجعه هستند 
و گويا به اين نكته مهم و انســانى نرســيده اند كه خطر ساده انگارى 
آنان درباره الزامات مبارزه با كرونا، فقط متوجه خود آنان نيســت كه 
بگويند، بى خيالش و عبور كنند، بلكه سهل انگارى آنان يك جامعه را 
به ورطه بيمارى و مشــكالت و هالكت مى اندازد و گناه و مسئوليت 
آن كمتر از قتل نفس نيســت. يك متخصــص بيمارى هاى عفونى و 
ويروسى كشورمان در نشستى خبرى مى گفت: فقط حدود 65 درصد 
مردم به رغم گذشــت 6 ماه از شيوع كرونا در كشورمان متوجه خطر 
شــده اند و اصول بهداشــت كرونايى را رعايت مى كنند و بقيه عامل 
انتشار ويروس هستند. اين كارشناس و از مسئوالن وزارت بهداشت 
هشدار داد كه با روند فعلى شهريورماه فاجعه بارى در پيش خواهيم 
داشت و مســافرت هاى بى موردى كه اين روزها توسط خانواده ها به 
نقاط گردشگرى كشور از جمله همدان انجام مى شود، پيش زمينه اى 

براى اوج گيرى چند باره ويروس كرونا در چنين نقاط است.
متأســفانه با اينكه ويروس كرونا اغلب خانواده هاى ايرانى را مجاب 
ساخته است تا قيد مســافرت هاى تابستانى را بزنند، وليكن مشاهده 
مى شود كه معدود مسافران و ميهمان هاى تابستانى همدان را براى رفع 
خستگى ها و دلتنگى هاى ماه هاى اخير برگزيده اند. ما همدانى ها واقعا 
خوشحال مى شويم وقتى هموطنى را در شهر خود مى بينيم و حداقلش 
اين است كه بياد روزهاى پر رونق فصول گردشگرى در شهر و استان 
خود مى افتيم و دعا مى كنيم شــر اين كرونا هرچه زودتر از سر مردم 
و كشــورمان و ملت هاى جهان برداشته شــود، اما مثلى هم داريم كه 
مى گويد، يك ســال بخور نان و تره و صد ســال بخور نان و كره و 
مفهومش اين است كه يك سال سختى ها و مرارت ها را تحمل كند تا 

بساط آرامش و راحتى عمر صد ساله است، فراهم شود. 
حال چنانجه چند هفته اى همه رعايت كنند و راه به كرونا ندهند و در 
اين مهلت كم جوان هاى رعنا و برومند ما هم چهره هاى ماه و بشاش 
خويش را در پس ابرهاى ماسك نشان پنهان بدارند، بى گمان ويروس 
منحوس و دشمن بشريت هم خسته مى شود و پا پس مى كشد و ريشه 
كرونا ضعيف و بلكه كنده مى شود. آن وقت مى شود با اطمينان خاطر 

از پشت ابرهاى ماسك رخ نموده و بى دغدغه گذران عمر كرد!

1- رئيــس مجلس بر شــكل گيرى وزارت امــور خارجه و تجارت 
بين الملل مصر اســت. گويا قاليباف از وزير خارجه پيگيرى اين تغيير 
را مطالبه و آمادگى مجلس براى بررسى و در دستوركار قراردادن اين 
موضوع را اعالم كرده است. گفتنى است با اين تغيير رويكرد مديريتى 
وزارت امور خارجه نيز از سياسى- امنيتى به اقتصادى- سياسى تغيير 

خواهد كرد.
2- جســت وجو درباره دومينيكن از فعاليت هاى اصلى روزهاى اخير 
كاربران اينترنت در ايران بوده است. گويا همراهى نام كشور جمهورى 
دومينيكن با آمريــكا در رأى مثبت به پيش نويس قطعنامه ضدايرانى، 
موجب شــده تا كاربران ايرانى با كنجكاوى نسبت به اين موضوع نام 
اين كشور را بيشتر از ساير كشورها و كلمات در اينترنت سرچ كنند. 
گفتنى است شناسايى اين جزيره از سوى هموطنان اگر با نيت بازديد 
و سفر همراه باشد مى تواند زندگى در اين كشور كوچك را مختل كند.

3- مشاور رئيس جمهور انتخابات رياست جمهورى را رقابتى مى بيند. 
گويا بر اساس تحليل او 9 داوطلب با ديدگاه هاى متفاوت در انتخابات 
حاضر خواهند شــد. گفتنى اســت بر اين اســاس على الريجانى، 
اردكانيان، حســين دهقان، ظريف در يك طــرف رقابت و قاليباف، 

رئيسى، بذرپاش، فتاح و جليلى در طرف ديگر رقابت قرار دارند.
4- گرانى مســكن، قيمت مســكن مهر در برخى شهرها را ميلياردى 
كرده اســت. گويا يك واحد مسكن مهر 121 مترى در فاز 8 پرديس 
كليد تحويل، حدود يك ميليارد تومانى براى فروش گذاشــته شــده 
اســت. گفتنى است در ساير شهرها نيز مســكن مهر حداقل افزايش 

2برابرى قيمت داشته است.
5- احتمال بازگشت كاربرى برخى مزارع كه به روستا تغيير كاربرى 
داده اند، افزايش يافته اســت. گويا اين اقدام درصورت اثبات فســاد 
نهادينه در اين تغيير كاربرى ها انجام خواهد شــد. گفتنى اســت در 
اقدامى از اين نوع مشــخص شده است، 180 هكتار از اراضى مزرعه 
«محموديه» دماوند در فســادى نهادينه شــده تغيير كاربرى داده شده 

و يك شبه براى آن كد آبادى دريافت و به روستا تبديل شده است.

 همــواره تــالش كرده ايم تا بــا حفظ و 
رعايت حقوق شــهروندى، اجازه برهم زدن 

امنيت كشور و مردم را به احدى ندهيم. 
رئيس پليس پيشگيرى نيروى انتظامى استان 
روز گذشــته به مناســبت هفته خبرنگار در 
مجموعه همدان پيام حضور يافت و با تبريك 
اين مناســبت، گفت: اســتان همدان جزو 3 

استان برتر در كشور از لحاظ امنيت است.
محمــد مهرآذين بــا بيان اينكــه از 16 اداره 
مربوطه بخشــى از امنيت بر عهــده نيروى 
انتظامى اســت، اظهــار كرد: عمــوم جامعه 
امنيــت را از نيروى انتظامــى انتظار دارند، با 
اين حال براى به وجود آوردن امنيت مطلوب 
با اقدامات به وجود آمده شــاهد هســتيم كه 
استان همدان از جايگاه خوبى در سطح كشور 

برخوردار است. 
بايــد  شــهروندان  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــاره  ــس را درب ــدارهاى پلي ــا و هش توصيه ه
پيشــگيرى از وقــوع ســرقت جــدى بگيرنــد، 
راســتاى  در  همگانــى  آمــوزش  گفــت: 
ــه  ــى ب ــرقت و آگاهى بخش ــگيرى از س پيش
خانواده هــا بــراى نگهــدارى مناســب از 
امــوال و دارايى هــا نيــاز امــروز جامعــه 

و خانواده هــا بــوده و ايــن مؤلفــه نقــش 
بســزايى در پيشــگيرى از ســرقت دارد.

رئيس پليس پيشگيرى نيروى انتظامى استان 
با تأكيد بر اينكه مطالبه مردم از پليس برخورد 

قاطع و جدى با موضوع ســرقت و سارقان 
است، ادامه داد: ســرقت يكى از موضوعات 
بســيار مهمى است كه ناجا با نگاهى ويژه به 
اين موضوع پرداخته و از اولويت هاى كارى 

و بسيار مهم نيروى انتظامى است.

گفتنى است مهرآذين در 3 سال حضور خود 
در پســت رياست پليس پيشــگيرى نيروى 
انتظامى اســتان همدان توانســته اســت كه 
تحوالت بســيار و مثبتى را در كالنترى ها و 

پاسگاه ها در استان به وجود بياورد.

كوچه باغ هاى 
گنجنامه از انحصار 

خارج شد
 در راســتاى برخورد قانونى با متعرضان 
به حقوق امور عمومى، 38 مورد رفع انسداد 
اختصاصى در كوچه باغ هاى منطقه گنجنامه 

آغاز شد.
سرپرست مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات 
شــهرى شــهردارى همدان گفت: حســب 
گزارش هاى دريافتى مبنى بر اينكه تعدادى از 
باغداران منطقه گنجنامه در اقدامى غيرقانونى 
دســت به انســداد معابر عمومى در برخى 
كوچه ها و بن بســت هاى باغى در ســاليان 
گذشــته زده بودند، موضوع رفع انسداد در 

دستور كار دستگاه قضايى قرار گرفت.
محمدعلى گلشــن در اين باره اظهار كرد: در 
همين راستا دادستان عمومى و انقالب همدان 
دستور برخورد فورى و قانونى را در اين زمينه 
صادر كــرد كه با تالش مأمــوران اداره رفع 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى و با توجه به 
حكم قضايى صادر شده، در مدت چند روز 
تعداد 38 مــورد در آهنى غيرمجاز در ابتداى 
ورودى كوچه ها و بن بست هاى باغى منطقه 
گنجنامه جمــع آورى و از اين امكان عمومى 

رفع انسداد خواهد شد.
وى تصريح كرد: در ابتدا اخطاريه جمع آورى 
درهــاى اختصاصى كوچه باغــات صادر و 
بــه باغداران ابالغ شــد تا خــود مالكان به 
جمع آورى ايــن درها اقدام كنند و ســپس 
درصورت استنكاف از اين موضوع، مأموران 

اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى اقدام 
الزم و قانونى را در دستور كار قرار دهند.

گلشن خاطرنشــان كرد: اين اقدام قانونى در 
راستاى استفاده تمامى شــهروندان از معابر 
عمومى، تردد آســان خودروهــاى انتظامى، 
امدادى، آتش نشانى، كنترل ساختمان و ساير 
از  جلوگيرى  و  خدمات رســان  شركت هاى 

تخلفات احتمالى در اين مناطق انجام شد.
سرپرست مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات 
شهرى شهردارى همدان در ادامه از تخريب 
ســازه هاى غيرمجاز در شهر همدان خبر داد 
و گفــت: اين امر با توجه بــه رأى صادره از 
كميسيون ماده 100 شهردارى ها توسط واحد 
اجراى احــكام مديريت پيشــگيرى و رفع 

تخلفات شهرى اجرايى شد.
به گــزارش مديريــت ارتباطــات و امور 
بين الملل شهردارى همدان، وى مطرح كرد: 
تخلف صورت گرفته تغيير كاربرى فضاى 
مشــاعى به تجارى و پاركينگ به متراژ 70
مترمربع ســاخت بناى غيرمجــاز 2 ملك 
مســكونى واقع در بلوار جعفر طيار و 18
مترى رســالت بود كه در تشريفات قانونى 

منجر به تخريب آنها شد.

پليس 
با خودروهاى 
هنجارشكن 

برخورد مى كند
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى همدان 
از اجراى طرح برخورد با وسايل نقليه متخلف 
و هنجارشــكن استان در راســتاى مطالبات 

عمومى شهروندان خبر داد.
على فكرى اظهار كــرد: در اين طرح ويژه با 
رانندگان وســايل نقليه متخلف كه با ايجاد 
آلودگــى صوتى، انجام حركات نمايشــى و 
تخلفات حادثه ساز موجب مزاحمت و سلب 
آسايش و آرامش شهروندان به ويژه در ساعات 

پايانى شب مى شوند، برخورد مى شود.
وى در گفت وگــو بــا ايرنا گفــت: تعداد 
محدودى از صاحبان خــودرو كه با تغيير 
در سيســتم صوتى و نصب باند و ساب، 
آلودگــى صوتى شــديد در حين حركت 
ايجاد كنند، نقص فنى به حســاب مى آيد 
و درصورت مشــاهده در ســطح شهرها 
به  شــدت برخورد و متخلفان اعمال قانون 
مى شــوند، زيرا به هم زدن آســايش مردم 

خط قرمز پليس است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان 
با بيان اينكه اين طرح از روز چهارشــنبه 22

مرداد آغاز شده و تا به صفر رسيدن تخلفات، 
مستمر خواهد بود، افزود: پليس در مسير ارتقا 
و افزايش امنيت، آسايش و آرامش شهروندان 
از هيچ تالشى دريغ نخواهد كرد و با مخالن 

نظم و امنيت برابر قانون رفتار مى كند.

فكــرى افزود: بنــد يك مــاده 94 آئين نامه 
راهنمايى و رانندگى به اين موضوع اشاره دارد 
كه هر نوع تغيير در وضعيت ظاهرى و نقص 
فنى وسيله نقليه كه سبب كاهش ضريب ايمنى 
وسيله نقليه، افزايش گازهاى آالينده و افزايش 
آلودگى صوتى شود، نقص فنى به شمار مى آيد 
و پليس ملزم است درصورت رؤيت اين نوع 
وسايط نقليه، نســبت به متوقف كردن، فك 
پالك و اعزام به تعميرگاه اين خودروها اقدام 
كند و پس از رفع نقص با پس گرفتن پالك 
تعميرى، پالك اصلى را تحويل صاحبان دهد.

وى يادآور شــد: از ابتداى آغــاز اين طرح 
تاكنون 40 دستگاه وسيله نقليه اى كه مشكالت 
آلودگى صوتى و فنى آنها تشخيص داده شده، 
توقيف كرديم كه اين طرح ويژه و مســتمر 
تا زمان رفع كامــل آلودگى هاى صوتى ادامه 

خواهد داشت.
بــه گفته رئيس پليــس راهنمايى و رانندگى 
درصورت  مى تواننــد  مردم  همدان  اســتان 
مشاهده چنين مواردى ضمن تماس با سامانه 
110 و يا ســامانه 120 پليس راهور، آدرس 
محل و شــماره وسيله نقليه را اطالع دهند تا 

برخورد قاطع پليس صورت گيرد. 
فكرى به مــوادى از قانون آئين نامه راهنمايى 
و رانندگى اشــاره كرد كــه مطابق ماده 200

اين آئين نامه  هيچ كس حق ندارد با وســيله 
نقليه اى كه داراى عيب و نقص فنى اســت 
رانندگى كند و نيــز در ماده 20 اين آئين نامه 
آمده، ايجاد عمدى صداى ناهنجار براى وسيله 
نقليه ممنوع است و هر وسيله نقليه بايد مجهز 
به لوله خروجى گاز و صداى موتور باشد و 
مانع از ايجاد صداى ناهنجار و ورود گازهاى 

آالينده به داخل خودرو شود.

  مالير - خبرنگار همدان پيام: دشمن زمانى 
كه از لحاظ ســخت افزارى نتوانست بر ما غلبه 
كند، جنگى تركيبى كه مهم ترين آن جنگ رسانه 
بود را پيش كشــيد. در اين بين اصحاب رسانه 
عملكرد بسيار خوبى داشــتند اما به پشتيبانى 
بيشترى نياز است تا در اين جنگ پيروز شويم.

فرمانــده ســپاه ناحيــه مالير در نشســتى با 
خبرنگاران، ضمن تبريك و گراميداشت هفته 
خبرنگار، اصحاب رســانه را افسران جنگ نرم 
با دشمن دانست و اظهار كرد: شهرستان مالير 
در عرصه هاى مختلف ظرفيت بسيار بااليى دارد 
اما در بعد انعكاس اين ظرفيت ها مشكل دارد و 

نيازمند مساعدت بيشتر است.
سيدجواد حســينى ادامه داد: به همت قرار گاه 
بســيج سازندگى ســپاه ناحيه مالير، براى 70
خانواده آسيب ديده از ســيل، لوازم خانگى به 

ارزش 800 ميليون تومان تهيه و توزيع شــده 
است و در راستاى كمك هاى مؤمنانه، 12 هزار 
بسته معيشتى توزيع شده و نيز قرار است 3 هزار 

بسته ديگر در 3 مرحله توزيع شود. 
وى در ادامــه به كمبود نيــرو و امكانات دفتر 
خبرگزارى صداوســيما در مالير اشاره كرد و 
گفت: آنتن تلويزيون بخش زند قطع اســت و 
مردم اين منطقه را به رغم مذهبى بودن مجبور به 

نصب ماهواره كرده است.
حســينى، تقديم 9 خلبان شــهيد و نخستين 
شهيد جبهه مقاومت در شهرستان، ظرفيت هاى 
اقتصادى و كشــاورزى، شــهر جهانى مبل و 
منبت و شــهر جهانى انگور، ساخت 37 منزل 
مســكونى، تعمير 45 منزل آسيبب ديده توسط 
بســيجيان در جريان سيل ســال 98، عملكرد 
خوب بســيجيان در بحث مقابله با كرونا مانند 

غربالگرى 300 هزار نفر در مدت 3 روز و ... را 
از جمله ظرفيت هاى مالير برشمرد كه پوشش 

آن مغفول مانده است.
وى از تهيه و توزيع 12 هزار بسته معيشتى در 
مرحله نخست كمك مؤمنانه خبر داد و افزود: 
در دهه واليت يك هزار بسته معيشتى و در دهه 
دوم و سوم محرم نيز 2 هزار بسته بين محرومان 

توزيع خواهد شد.
نماينــده ولى فقيه در ســپاه ناحيــه مالير نيز 
وظايف خبرنگاران را ايجاد شــور و نشاط در 
جامعه و مبارزه با فساد دانست و بيان كرد: دفاع 
از حريم واليت يكى از رسالت هاى مهم اهالى 
رسانه اســت و آنها مى توانند با بصيرت افزايى 
بيــن مردم نقشــه هاى دشــمن را خنثى كنند  
حجت االسالم حمزه شيرزادى با اشاره به اينكه 
امروز خبرنگاراران ما آزاد هستند و مى توانند در 

همه موضوعات ورود كنند، تصريح كرد: وظيفه 
اصحاب رسانه و خبرنگاران بايد اميدآفرينى در 

بين مردم باشد.
وى افزود: اگــر در دوران جنگ تحميلى فرد 
بزرگى مانند شــهيد آوينى را داشــتيم امروز 
كشــورمان بايد پر از آوينى ها شــود، اصحاب 

رسانه بايد مانند شهيد آوينى عمل كنند.
شــيرزادى با بيان اينكه مبارزه با فساد بايد در 
صدر كار خبرنگاران باشــد، گفــت: مردم از 
برخورد با فساد خوشحال و خوش بين مى شوند 
و خبرنگاران بايد در اين موضوع بيشــتر كار 

كنند.
وى با بيــان اينكه مقابله بــا تحريف يكى از 
وظايف خبرنگاران است، گفت: اگر در مقابله 
بــا تحريف ها كار كنيم تحريم ها را شكســت 

مى دهيم، در اين زمينه بايد بيشتر كار شود.

فرمانده سپاه ناحيه مالير: 

اصحاب رسانه، افسران جنگ نرم با دشمن هستند
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بيشترين مراتع و جنگل هاى مرغوب استان 
در نهاوند است

 نهاوند در زمينه پوشــش مراتع مرغــوب و جنگلدارى موقعيتى 
منحصر به فرد در اســتان دارد. به لحــاظ وضعيت مراتع و جنگل هاى 
طبيعى و دست كاشت در سطح اســتان از جايگاه ممتازى برخوردار 

است.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهاوند با اشــاره به 
مناطــق اجراى طرح آبخيزدارى اظهار كرد: به منظور حفاظت از منابع 
آب و خاك و پوشش گياهى شهرستان 4 طرح آبخيزدارى به مساحت 
بيــش از 2 هزار متر مكعب  با اعتبار بيش از ده ميليارد ريال در نهاوند 

اجرا شد.
حســن قياســوند گفت:  اين طرح ها در عرصه هاى طبيعى روستاى 
«تازناب» به مســاحت 540 متر مكعب با 208 ميليــون تومان، «دره 
ميرزا» به مســاحت 600 متر مكعب با 308 ميليون تومان، فاماســب 
در سطح 800 متر مكعب و اعتبار 400 ميليون تومان و «فارسبان» كه 
به صورت مرمتى است در سطح 365 متر مكعب با صد ميليون تومان 

اجرا شده است.
وى با بيان اينكه مطالعه چند طرح نيز انجام شده است، افزود: با توجه 
به نقش طرح هاى آبخيزدارى در جلوگيرى از ايجاد ســيل، يك طرح 
مطالعاتى در منطقه «كله خان» در حاشيه شهر نهاوند مورد مطالعه قرار 

گرفته كه براى عملياتى شدن آن نياز به 105 ميليون تومان داريم.
قياســوند از آغاز چند طرح آبخيزدارى جديد درصورت تأمين اعتبار 
در سالجارى خبر داد و افزود: درصورتى كه اعتبار مورد نياز طرح هاى 
آبخيزدارى به ما اعالم شــود عالوه بر اجراى طرح آبخيزدارى منطقه 
كله خان چند طرح ديگر در عرصه هاى طبيعى سهران و فاماسب، گيان 

و فارسبان آماده اجراى كار است.
وى با بيان اينكه نهاوند در زمينه پوشش مراتع مرغوب و جنگلداراى 
موقعيتى منحصر به فرد در استان دارد، گفت: نهاوند به لحاظ وضعيت 
مراتع و جنگل هاى طبيعى و دست كاشــت در سطح استان از جايگاه 
ممتازى برخوردار است. وى با بيان اينكه براى حفظ اراضى كشاورزى 
در برابــر آبرفت هاى فصلى و ســيالب ها طرح هاى خوبى در بخش 
آبخيزدارى در ســال هاى اخير اجرا شده اســت، افزود: سال گذشته 
30 هكتار علوفه كارى، 800 متر مكعب عمليات خشــكه چين و 142
هكتار كپه كارى اجرا شــده كه در اين زمينه 742 ميليون و 900 هزار 
تومان صرف شده اســت. وى با تأكيد بر تخصيص اعتبار الزم براى 
ادامه طرح هاى آبخيزدارى گفت: با توجه به اينكه بيشــترين مراتع و 
جنگل هاى مرغوب اســتان در نهاوند وجود دارد؛ بنابراين الزم است 
اعتبارات بيشــترى براى حفاظت از اين منابع به شهرستان اختصاص 
يابد. وى مرمت طرح هاى آبخيزدارى را براى جلوگيرى از فرســوده 
شــدن آنها امرى ضــرورى خواند و اظهار كــرد: مرمت و نگهدارى 
طرح هاى آبخيزدارى امرى ضرورى اســت كه با توجه به جمع شدن 
اليه هاى رسوبى خاك در پشت آنها الزم است هر ده سال يكبار انجام 
شود كه در اين راستا سال گذشته در منطقه «سهران» و «محمودوند» 2

پروژه مورد مرمت قرار گرفتند.
وى گفت: با اجراى طرح آبخيزدارى عالوه بر جلوگيرى از فرسايش 
خاك، تغذيه سفره آب هاى زيرزمينى نيز صورت مى گيرد كه اين كار 

سبب تقويت پوشش گياهى و در نتيجه افزايش توليد مى شود.
قياسى در پايان گفت: درحال حاضر 93 هزار و 561 هكتار مرتع از نوع 
درجه يك تا 3 در اين شهرســتان وجود دارد كه 23 هزار هكتار آن را 

اراضى جنگلى تشكيل مى دهد

كشف 41 دستگاه بيت كوين در مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از كشف 41 دستگاه بيت كوين 
خارجــى قاچاق به ارزش 2 ميليارد ريــال در عمليات مأموران اداره 

نظارت بر اماكن عمومى شهرستان خبر داد.
محمدباقر سلگى در تشريح جزئيات اين خبر گفت: مأموران اين يگان 
با اشــرافيت و هوشــمندى باالى خود، تعداد 3 باب مغازه كه مكان 
نگهدارى و استفاده غيرمجاز از دستگاه هاى بيت كوين بود را در شهر 

مالير مورد شناسايى قرار دادند.
وى افزود: مأموران پــس از دريافت مجوز از مقام قضايى وارد عمل 
شــده و در بازرســى صورت گرفته در محل هــاى مذكور تعداد 41

دستگاه بيت كوين خارجى قاچاق را كشف كردند.
ســلگى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه ارزش كاالهاى قاچاق 
مكشوفه برابر اعالم كارشناســان مربوطه 2 ميليارد ريال برآورد شده 
اســت، اظهار كرد: در اين رابطه 3 فرد متخلف شناســايى و همراه با 
پرونده تشكيل شده براى انجام اقدامات قانونى تحويل مراجع قضايى 

شدند.
وى در ادامــه از توقيف خودروى ماكســيما با بيــش از 80 ميليون 
ريــال خالفى در ماليــر خبر داد و بيان كرد: با هوشــمندى مأموران 
پليس اطالعات در حين گشــت زنى، يك دستگاه خودروى ماكسيما 
به رانندگى يك نفر مشكوك شــدند و بالفاصله با هماهنگى الزم با 
دستگاه قضايى و به منظور بررسى قانونى و دقيقتر اين خودرو متوقف 

شد.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: با استعالم به عمل آمده مشخص شد 
كه اين خودرو داراى 84 ميليون ريال خالفى است كه مراتب با توقيف 

خودرو تحت پيگيرى قانونى مأموران قرار گرفت.

اعتراض سرمدى به وزير
آقاى وزير محصول كشاورزان

 در اسدآباد روى دست مانده است
 نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى با نامه اى مكتوب، 
مشكالت حوزه كشاورزى در زمينه گوجه فرنگى و سيب زمينى را در 

حوزه انتخابيه خود به وزير جهاد كشاورزى متذكر شد.
به گزارش عصر همدان؛ كيومرث سرمدى در اين باره به كاظم خاوازى 
وزير جهاد كشــاورزى در نامه اى مكتوب نوشــت: امروزه در كشور 
به ويژه در شهرستان اسدآباد محصول گوجه كاران و سيب زمينى كاران 
روى دســت آنها مانده و بايد به ثمن بخس به واسطه ها فروخته شود، 
بنابراين ا الزم اســت در اســرع وقت نسبت به خريد حمايتى به ويژه 
گوجه فرنگى توســط سازمان تعاون روســتايى اقدام به عمل آيد. در 
شهرستان اسدآباد بيش از 60 تا 70 هزار تن گوجه فرنگى و صد هزار 
تن سيب زمينى توليد مى شــود. پيش از اين مطالبه  درباره گوجه كاران 
و ضرورت وجود صنايع تبديلى از ســوى اين پايگاه خبرى پيگيرى 

شده بود.

بازگشت 400 روستايى به روستاهاى اسدآباد
 درحال حاضر در بخش پيرسلمان اسدآباد 400 نفر از روستائيان به 
ديار خود مهاجرت كرده اند و 3 روســتاى خالى از سكنه درخواست 

فعال شدن كد روستايى خود را دارند.
فرماندا رشهرستان اسدآباد با اشاره به روند افزايشى مهاجرت معكوس 
بســيارى از افراد به روســتاهاى خود اظهار كرد: در بخش پيرسلمان 
اســدآباد درحال حاضر 400 نفر از روســتائيان به ديار خود مهاجرت 
كرده اند و 3 روســتاى خالى از سكنه شهرستان درخواست فعال شدن 
كد روستايى خود را دارند كه در اين راستا تحقق شعار «هر روستا، يك 
شغل» به قطع نويدبخش خوبى براى رونق توليد و اشتغال روستاهاى 

شهرستان خواهد بود.
مجيد درويشــى در كميته اشتغال شهرستان اسدآباد، با تأكيد بر شعار 
«هر روســتا، يك شــغل» خاطرنشــان كرد: بايد با اين شعار اقتصاد، 

روستاها را با استفاده از تسهيالت اشتغال روستايى فعال كرد.
وى بيان كرد: درصورتى كه روســتاى بدون بيكار در شهرستان داشته 
باشــيم و يا اينكه اگر اين امر در هر روستا محقق شود، اين روستاى 

بدون بيكار به عنوان روستاى نمونه معرفى و تجليل خواهد شد.
وى با بيان اينكه در نيمه دوم امســال 19 روســتاى اسدآباد پايلوت 
اجراى اشــتغال بنياد بركت با اعتبارى افزون بــر 16 ميليارد تومان با 
اشــتغالزايى 460 نفر قرار دارد، مطرح كرد: سال گذشته در نيمه دوم 
سال بنياد بركت براى 300 نفر از روستائيان اسدآبادى با اعتبارى افزون 

بر 12 ميليارد تومان اشتغال ايجاد كرد.
درويشى سهميه تعهد اشتغال امسال اين شهرستان را هزار و 389 نفر 
برشمرد و يادآور شد: در 4 ماهه ابتداى امسال از اين ميزان تعهد 388
نفر اشــتغال ايجاد شده كه نسبت به سهميه تعهدشده خود داراى صد 
درصد تحقق هســتيم و در مدت فوق 125 نفر براى بار نخست بيمه 

تأمين اجتماعى شده اند.

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم 
رياست جمهورى ميهمان ماليرى ها

 مالير با دعوت نماينده مردم شهرستان و رئيس مجمع نمايندگان 
اســتان همدان ميزبان معاون توسعه روســتايى و مناطق محروم نهاد 
رياســت جمهورى، مديرعامل صنــدوق كارآفرينى اميد و مديرعامل 

شركت شهرك هاى صنعتى است. 
 نماينــده ماليــر در اين باره گفت: اين ســفر اختصاصــى با دعوت 
نمايندگان مالير انجام شــده و با هدف دريافت مجوز ناحيه صنعتى 
براى صنف خياطان مالير و ساماندهى وضعيت خياطان اين شهرستان 

صورت گرفته است.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه ابراز اميــدوارى كرد: با 
توجه به حدود اختيارات معاون رياست جمهورى و شرايط صندوق 
كارآفرينى اميد، قطعا اين ســفر آورده زيادى براى مردم مالير خواهد 
داشت و مى تواند مشاغل خانگى و روستايى به ويژه در حوزه خياطى، 

فرشبافى و مرواربافى را به سرانجامى برساند.
گفتنى اســت بازديد از واحدهاى خياطى ازندريان و مالير، شــهرك 
صنعتــى مبلمان حاجى آبــاد، بازديد از برخى مشــاغل خانگى مانند 
مرواربافــى و برگــزارى نشســت در فرماندارى ويــژه مالير براى 
تصميم گيرى و دريافت مصوبات ســفر از جمله برنامه هاى سفر آقاى 
اميد معاون توســعه روستايى و مناطق محروم نهاد رياست جمهورى 

به مالير است.

راه اندازى مركز مبارزه با مواد مخدر 
ماده 16 سپاه نهاوند در اولويت

 جلسه كميته مشاركت هاى مردمى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر اســتان با حضور مجيدى فرمانده سپاه استان، آزادبخت معاون 

استاندار و آزرمى دبير شوراى هماهنگى و ديگر اعضا برگزار شد.
مصطفى آزادبخت معاون سياسى استدار همدان با بيان اينكه سپاه 
پاسدار انقالب بوده و امروز نســبت به مسائل اجتماعى احساس 
مســئوليت دارد، گفت: اقداماتى كه ســپاه انجام داده از نوع ايثار 
و جهاد اســت و يكى از اقداماتى كه ســپاه بدان ورود پيدا كرده، 
مراكــز جمع آورى و درمان معتادين متجاهر اســت كه كار مهمى 
اســت و همه بايد كمك كننــد كه مركز ماده 16ســپاه درنهاوند 

زودتر راه اندازى شود.
 مظاهر مجيدى فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان نيز با بيان 
اينكه تاكنون 98 درصد مركز ماده   16 در نهاوند تكميل شده، گفت: 
باتوجه به اهميت موضوع در صدد هســتيم كه در هفته دفاع مقدس 

بتوانيم آن را افتتاح كنيم.

 «فارسبان» روشن مى شود
 دو برج  نورى براى روشنايى سراب  فارسبان نهاوند ايجاد مى شود.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرســتان نهاوند گفت: طرح 
ســاخت 2 برج  نورى با هدف رونق گردشگرى در سراب فارسبان كه يكى از جاذبه هاى 

بكر و طبيعى شهرستان نهاوند است، ايجاد خواهد شد.
محسن جانجان ادامه داد: در راستاى ايجاد زيرساخت در مناطق گردشگرى در شهرستان 
نهاوند از 2 سال گذشته اقداماتى انجام شده است و براى ايجاد زيرساخت در بام  نهاوند، 
ســراب گيان، سراب گاماســياب و به طور ويژه سراب فارســبان كه هيچ گونه امكاناتى 

نداشت، ورود كرديم.
وى اظهار كرد: در ادامه اين برنامه به صورت متناوب و  فصلى زيرساخت ها و نيازمندى هاى 
اين منطقه را ايجاد كرده ايم، در ســال هاى 97 و 98 راه دسترسى به اين سراب ساماندهى 
شد و روشنايى داخل محوطه ســراب، سرويس بهداشتى و بخشى از مبلمان محيطى را 
انجام داديم. جانجان افزود: امســال هم در راســتاى برنامه  سال هاى گذشته 2 برج نورى 
قوى در محوطه سراب ايجاد خواهيم كرد كه گردشگرانى كه قصد اقامت شبانه در سراب 

دارند، از آن استفاده كنند.
وى بيــان كرد: عالوه بر ايجاد برج نورى، ادامه مبلمان محوطه ســراب را انجام مى دهيم 
و  بدون اينكه حداقل دخل و تصرفى در فضاى بكر ســراب داشــته باشيم اقداماتى مانند 

ساماندهى و اصالح مبلمان در دست كار است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرســتان نهاوند توضيح داد: 
روستاى فارسبان به عنوان تنها روستاى هدف گردشگرى شهرستان نهاوند شناخته شده و 
سراب مورد بحث نيز در نزديكى اين روستا قرار دارد و يكى از سراب هاى زيباى نهاوند 

است كه در رده سراب هاى گيان و گاماسياب قرار دارد.
جانجان گفت: ميراث فرهنگى نهاوند در راســتاى اهداف جذب گردشــگر نياز به ايجاد 
زيرســاخت هاى حداقلى در سراب هاى  گيان، گاماسياب و فارسبان دارد و سراب مذكور 
كه يكى از مناطق خوش آب وهوا و بكر طبيعى نهاوند است، براى معرفى بيشتر در دستور 

كار قرار گرفته است.

 ماليــر -  خبرنــگار همــدان پيــام: در 
شهرستان مالير در 4 ماه نخست سال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته كشف انواع 
موادمخدر 40 درصد افزايش يافت و 7 باند 
تهيــه و توزيع مواد مخدر ســنتى و صنعتى 

متالشى شده است.
فرمانده انتظامى مالير بــا اعالم اين خبر در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: با تالش بى وقفه 
و شــبانه روزى نيروى انتظامى در سالجارى 
كشف مواد مخدر هروئين، افزايشى بيش از 
8 برابر و كشــف مواد مخدر شيشه افزايشى 
بيش از 18 برابرى نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته دارد.
محمدباقر ســلگى به افزايش يك درصدى 
دســتگيرى متهمان نيز اشــاره كرد و گفت: 
در ايــن مدت 2 باند 3 نفره ســارقان طال از 
منزل، كشــف و تمامى اموال سرقت شده به 

مال باختگان تحويل داده شد. 
وى افزود: در 4 ماهه نخست سال با همكارى 
كالنترى هاى سطح شهر 4 باند سارقان خودرو 
و داخل خودرو متالشــى و ده نفر محكومان 

متوارى جرايم سرقت، دستگير شدند.
ســلگى ادامه داد: در مدت ياد شــده وقوع 
ســرقت پــالك خودرو نســبت بــه مدت 
مشــابه كاهش صد درصدى، كشــف علمى 
كالهبردارى ها افزايش 300 درصدى و نزاع 
جمعى كاهش 67 درصدى نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته دارد.
وى كاهــش 70 درصدى ســرقت احشــام، 
دستگيرى  درصدى  صد  دســتگيرى  افزايش 
اراذل و اوباش سابقه دار و مزاحم شهروندان، 

افزايش 50 درصدى تقديرها از عملكرد پليس 
و رفع 70 درصدى اشــكاالت هندسى نقاط 
حادثه خيز را از ديگر اقدامات پليس در 4 ماه 

نخست سال برشمرد.
به گفته فرمانده انتظامى، يك قاتل كه از سال 
90 تاكنون فرارى بوده پس از زندگى مخفيانه 
در شهرهاى مختلف توســط پليس دستگير 
شــد و وقوع قتل در شهرستان مالير كاهش 

86 درصدى داشته است.
وى در ادامــه به دســتگيرى مأمــور قالبى 
سابقه دار و كالهبردارى از 5 نفر، كاهش صد 
درصدى احتكار اقالم مورد نياز مردم، كشف 
96 درصدى جرايم و رشد ده درصدى كشف، 

كاهش صد درصدى جرائم خشن، كاهش 6 
درصدى سرقت اتومبيل، افزايش 46 درصدى 
ســرقت خودرو و كاهش 77 درصدى وقوع 
ســرقت لــوازم و قطعات خــودرو از ديگر 
اقدامات پليس در 4 ماهه امســال نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته در مالير اشاره كرد.
ســلگى در بخش ديگرى از سخنانش عنوان 
كرد: در مدت يادشــده تصادفــات منجر به 
فوت كاهــش صد درصدى، تصادفات منجر 
به جرح 34 درصد و تصادفات خسارتى 46 
درصدى كاهش و در مجموع كل تصادفات 
در درون شــهر نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 21 درصد كاهش داشته است.

وى در پايــان گفــت: در اين مــدت تعداد 
مجروحان تصادفات درون شــهر 27 درصد، 
درصد،  برون شــهرى 63  فوتــى  تصادفات 
تعداد مجروحان 9 درصــد و تعداد متوفيان 
73 درصد كاهش را نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته نشان مى دهد. 
شايان ذكر اســت: فرمانده انتظامى، نماينده 
ولى فقيه در نيــروى انتظامى مالير و معاون 
اجتماعــى فرماندهــى نيــروى انتظامى به 
مناســبت هفته خبرنگار از دفتر نشــريات و 
خبرگزارى هاى فعــال مالير بازديد كردند و 
از تالش هــا و خدمات خبرنگارها در عرصه 

اطالع رسانى قدردانى شد.

 كبودراهنگ - اكــرم حميدى-  خبرنگار 
همدان پيام: همايش تبيين عمليات محرم ويژه 
مســئوالن هيئات مذهبى و مداحان شهرستان 
كبودراهنگ در سالن همايش اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى شهرستان كبودراهنگ با رعايت 
شد  برگزار  بهداشتى  دستورالعمل هاى  تمامى 
و در اين مراسم شــيوه متفاوت عزادارى در 
كبودراهنگ نسبت به سال هاى گذشته با توجه 

به شيوع كرونا اعالم شد.
 امــام جمعــه كبودراهنگ در ايــن همايش 
گفت ســوگوارى اباعبدا... الحسين(ع) يكى 
از داليل تقويت مذهب شــيعه است و ارزش 
عزادارى هاى محرم بســيار باال است و قابل 
قياس با تجمعات فردى و شخصى ما نيست. 
حجت االســالم نقــى باقرى افــزود: احياى 
عزادارى حضرت سيدالشهدا(ع)، جامعه و دنيا 
را از هدايت قلبى و معنويت برخوردار مى كند؛ 
بنابراين نتيجه مى گيريم كه برنامه هاى محرم و 

عزادارى حضرت سيدالشهدا(ع) امرى عمومى 
با هدف كالن است و نتيجه اى عام المنفعه دارد 
و در پرتوى آن دل ها به خدا نزديك مى شــود 

و آرامش مى گيرد.
 وى همچنين خاطرنشــان كــرد: وحدت و 
اتحــاد جامعه متدين و مذهبى يكى از عوامل 
موفقيت در برگزارى سوگوارى ايام محرم در 

دوران شــيوع ويروس كرونا اســت و تمامى 
دســت اندركاران برگزارى مراسمات محرم را 

به پيروى از ستاد ملى كرونا فرا خواند.
 سرپرست اداره تبليغات اسالمى كبودراهنگ 
نيز در اين همايش با بيان  اينكه هيئات مذهبى 
خط مقدم مقابله با كرونا و همراهى با مدافعان 
ســالمت هســتند، افزود: هيئات مذهبى اين 

ظرفيــت را دارند كه با رعايــت پروتكل ها، 
مجالس حســينى را به خوبى برگــزار كنند، 
چنانكــه تجربه موفق شــب هاى قدر را رقم 
زدند. حجت الســالم كيهانــى در ادامه افزود: 
هيأت هاى مذهبى شهرســتان براى برگزارى 
مراســمات ايام محرم بايد در ســامانه بيرق 
ثبت نــام و فرم هاى مربوطــه را تكميل كرده 
و براى دريافت مجــوز الزم و نهايى به اداره 

تبليغات اسالمى شهرستان مراجعه كنند.
وى در ادامــه به تبيين دســتورالعمل ضوابط 
برگزارى عزادارى ايام محرم و ســفر امسال 

پرداخت.
 ضابطى رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
كبودراهنگ نيز در ايــن همايش خدمت در 
راه عزادارى و ســوگوارى امام حسين(ع) را 
توفيقى دانســت كه بركات فراوانى را در پى 
خواهد داشــت و بايد در ايــن زمينه از هيچ 

تالش و كوششى دريغ نكرد.

 اســدآباد-خبرنگار همدان پيام: در 4 ماهه 
نخست سال 1399،  هزار و 392 مورد بازرسى 
داشــتيم و تعداد گشــت مشــترك با اداراتى 
همچون تعزيرات، اصنــاف و فرماندارى 25

مورد بوده اســت كه در اين راستا 124 پرونده 
تشكيل شده است.

رحيم قربانى گفت: 2 گشت مشترك مختص 
بازرسى و نظارت در بازار داريم كه يكى از آنها 
گشــت اصناف و ديگرى گشت صمت است. 
اين 2 گشــت هر روز ساعت 9 تا 12 صبح با 
سركشى به مغازه ها به شكايات مردمى رسيدگى 
مى كنند. وى افزود: با وجود ويروس كرونا بهتر 
124.ir است مردم شكايات خود را در سامانه

ثبت كنند. پس از 24 ساعت ما پاسخگو هستيم 
و مشكالت آنها را پيگيرى مى كنيم.

قربانى ضمن تأكيد بــر اينكه مهم ترين بخش 
اداره صمت، سامانه 124 است، خاطرنشان كرد: 
در سامانه 124 هم قيمت اجناس درج شده و 

هم مردم شكايات خود را ثبت مى كنند.

وى در ادامــه گفــت: 20 واحد فعــال مانند 
شــهرك صنعتى و كارخانه هايى كه خارج از 
شهرك صنعتى هســتند، در سطح شهرستان 
اســدآباد وجود دارد. 3 واحــد غيرفعال نيز 
هســتند كه از اين 3 واحد غيرفعال يك مورد 
ذوب آهن غرب كشور كه با پيگيرى نماينده و 
فرماندار شهرستان اسدآباد و مجموعه صبانور، 
درحال حاضر به دنبال تهيه طرح توجيهى براى 
كارخانه هستيم تا به كارخانه توليد فرو منگنت 
يا چدن تبديل شــود وتا پايان سال به نتيجه 

خواهيم رسيد.
قربانى با اشاره به كارخانه ذوب مفيد وكارخانه 
رب مــارال فروز كه غيرفعال هســتند، افزود: 
كارخانــه ذوب آهــن به دليل تغييــر كاربرى، 
كارخانه رب به دليل مشــكل مديريتى و ذوب 
مفيد به علت برنامه خاص توسط سرمايه گذار 

براى اين واحد صنعتى تعطيل هستند.
5 معدن فعال در اسدآباد

قربانى ادامه داد: 5 مورد معدن فعال در ســطح 

شهرســتان اسدآباد مشغول به كار هستند. يكى 
معدن نگين حديد (ســنگ آهــن) و ديگرى 
معدن كمك عليا كه 3 مورد آنها معدن شــن و 
ماسه است و 4 معدن غيرفعال داريم كه به دليل 
مســائلى كه توجيه اقتصادى ندارند و يا عيار 
پاييــن ماده معدنى دارند،  تعطيل شــده اند اما 

درصدد راه اندازى آنها هستيم. 
وى افــزود: در تأمين كاالهاى اساســى هيچ 
مشــكلى نداريم اما كارخانه جديدى كه قرار 
اســت راه اندازى شــود كارخانه كنسانتره با 
95 درصد رشــد فيزيكى و كارخانه توليدى 
قند حبه اســت كه تــا يك ماه آينــده آغاز 
به فعاليــت خواهد كرد. وى افــزود: تمامى 
موظف  سنگين  ماشــين  الستيك فروش هاى 
هســتند در ســامانه ثبت نــام كننــد و اعالم 
موجــودى كنند، در غير اين صــورت اگر در 
بازرســى هاى آمارى موجود نباشد كاال ضبط 
مى شــود. تمام كسبه اى كه انبار دارند و اعالم 
موجــودى نكرده اند بايد در ســامانه تجارت 

ثبت نام كنند تا در بازرسى ها با مشكل مواجه 
نشــوند.وى ضمــن تأكيد بر اينكه شــركت 
تعاونى فرش كه با  هــزار و 900 نفر نيرو و 
3 هزار نفرآزاد و 8 پشــتيبان كه هر پشــتيبان 
شامل 20 نفر زير مجموعه دارد به مشكل بيمه 
نشــدن و گرانى مصالح فرش بافان اشاره كرد 
و گفت: هم اكنون 290 نفــر فرش بافان بيمه 
شده اند اما براى حمايت بيشتر از آنها از افراد 
جلسه اى  كه  خواســت  شهرستان  سرمايه دار 
بگذارنــد و از آنها دعوت به عمل آورند و در 
طرح هاى توليدى شركت كنند و سرمايه شان 
را در شــركت تعاونى بگذارند و يا اگر اموال 

يا كاالى اساسى را انبار كرده اند، اعالم كنند.

رشد 40 درصدى كشف مواد مخدر 
در مالير

عزادارى محرم در كبودراهنگ متفاوت برگزار مى شود

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت:
20 واحد صنعتى فعال در اسدآباد
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خطيب زاده 
سخنگوى وزارت امور خارجه شد

  ســعيد خطيب زاده روز گذشته در مراسم توديع سخنگوى پيشين 
و معارفه ســخنگوى جديد با حضور محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه و در محــل اين وزارتخانه به عنوان دوازدهمين ســخنگوى 

وزارت امور خارجه معرفى شد.
به گزارش ايرنا، خطيب زاده پيش از اين معاون پژوهشــى و مطالعاتى 

مركز مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه بوده است.
دوازدهمين سخنگوى دستگاه ديپلماسى تاكنون در سمت هاى مختلف 
از جمله به عنــوان مدير مجله انگليســى وزارت امور خارجه، مدير 
مسئول انتشــارات وزارت امور خارجه، سرپرســت دفتر مطالعات، 
مشاور معاون آموزش و پژوهش وزارت خارجه، ديپلمات در كانادا و 
آلمان و در نهايت به عنوان معاون پژوهشى و مطالعاتى مركز مطالعات 

سياسى و بين المللى مشغول فعاليت بوده است.
ســيدعباس موسوى، سخنگوى ســابق وزارت امور خارجه به عنوان 

سفير جديد ايران در جمهورى آذربايجان منصوب شده است. 
+++

واكنش واشنگتن به پيشنهاد پوتين براى برگزارى نشست درباره ايران
كرملين روز شــنبه در بيانيه اى از خواســته «والديميــر پوتين» براى 
برگزارى يك نشســت آنالين با حضور 5 عضو دائم شوراى امنيت، 

آلمان و ايران خبر داد.
ســخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا در واكنــش به طرح پوتين 
براى برگزارى نشســت آنالين به همراه اعضاى برجام براى بررســى 
تحوالت خليج فارس و ايران گفت كه آمريكا معتقد اســت شوراى 
امنيت سازمان ملل بهترين مكان براى بحث درباره تحريم تسليحاتى 

ايران است.
به گزارش فارس، مــورگان اورتگاس گفت: «آمريكا در 19 ماه پيش 
به دنبال بحث و مذاكره با روسيه و ديگر اعضاى شوراى امنيت سازمان 
ملل براى تمديد تحريم تسليحاتى ســازمان ملل است. روسيه بارها 
مدعى شــده كه هيچ گونه اســاس قانونى براى بحــث درباره تمديد 
تحريم تســليحاتى در شوراى امنيت ســازمان ملل وجود ندارد و از 
مذاكره درباره هرگونه پيش نويســى كه ما پيشنهاد داده ايم خوددارى 

كرده است.»
وى افزود: «آمريكا قاطعانه معتقد است كه شوراى امنيت بهترين مكان 
براى بحث درباره تمديد تحريم تسليحاتى بوده و ما مزاياى 13 سال 

سابقه شوراى امنيت در اين زمينه را نيز داريم.»
با اين حال مخالفت وزارت خارجه آمريكا با پيشنهاد «والديمير پوتين» 
رئيس جمهور روسيه براى برگزارى نشست ويدئويى درباره ايران، با 

واكنش ديپلمات ارشد روسى در وين مواجه شد.
نماينده روســيه در ســازمان هاى بين المللى دليل شكســت خوردن 
قطعنامه آمريكايى تمديد تحريم تســليحاتى ايران را «غيرقابل توجيه 
بودن» آن دانسته و گفت اين اقدام در تناقض با قطعنامه 2231 شوراى 

امنيت بود.
«ميخائيل اوليانوف» روز گذشته در صفحه توئيتر خود با اشاره كردن به 
بيانيه وزارت خارجه آمريكا مبنى بر اينكه شوراى امنيت بهترين مكان 
براى مباحثه درباره تحريم تســليحاتى ايران اســت، نوشت: «آمريكا 
درحال حاضر اين «بهترين مكان» را امتحان كرده و شكســت خورده 

است».
وى در توضيح دليل شكست خوردن قطعنامه پيشنهادى آمريكا براى 
تمديد تحريم تسليحاتى ايران، گفت: «زيرا تالش براى تمديد تحريم 
تسليحاتى كه در تناقض با قطعنامه 2231 شوراى امنيت بود، غيرقابل 

توجيه است».
اين ديپلمات روس همچنين افــزود: « در ضمن، اين ادعا كه آمريكا 
19 ماه تالش كرد تا بتواند با روســيه درباره تحريم [تسليحاتى ايران] 

گفت وگو كند، واقعيت ندارد».

بيانيه فراكسيون حمايت از مقاومت و آزادى 
قدس 

 فراكســيون حمايت از مقاومت و آزادى قدس شريف در مجلس 
شــوراى اسالمى توافق رژيم صهيونيســتى و امارات را نمايش پوچ 
تبليغاتى براى سرپوش گذاشتن بر موفقيت هاى محور مقاومت دانست 
و از آزاديخواهان مجالس جهان براى دفاع از حقوق فلسطينيان دعوت 

كرد.
به گزارش ايسنا در پى توافق رژيم صهيونيستى با امارات، فراكسيون 
حمايت از مقاومت و آزادى قدس شــريف مجلس بيانيه اى نوشت: 
فراكسيون حمايت از مقاومت و آزادى قدس شريف مجلس شوراى 
اســالمى با اعتقاد راســخ به حقانيت و حقوق مشــروع ملت مظلوم 
فلســطين و با اشاره به مبارزات بيش از 7 دهه فرزندان مقاوم و رشيد 
فلسطين در راه آزادى سرزمين اشغالى قدس و فلسطين از سلطه رژيم 
جالد، تروريست و كودك كش صهيونيستى، اقدام حاكمان امارات در 
خيانت به آرمان فلســطين و اعالم آمادگى براى عادى سازى روابط با 
اشغالگران قبله نخست مسلمين و محل معراج پيامبر اكرم(ص) را قويا 

محكوم مى نمايد.
در اين بيانيه آمده اســت: آنچه امروز امــارات با مديريت و حمايت 
رئيس جمهور تروريســت آمريكا با عنوان عادى سازى روابط انجام 
مى دهد در واقع يك نمايش پوچ تبليغاتى براى ســرپوش گذاشتن بر 
حجم موفقيت هاى محور مقاومت در منطقه و شكست هاى پى درپى 
ائتالف ناميمون عبرى-غربى و برخى اعراب در يمن، سوريه، عراق، 
لبنان و ... و همچنين ناكام ماندن ترامپ در تحميل معامله قرن بر ملت 

فلسطين مى باشد.
فراكســيون حمايت از مقاومت و آزادى قدس شريف در اين بيانيه 
ضمن دعوت از آزاديخواهان مجالس جهان براى پيوســتن به دفاع 
از حقوق فلســطينان و آزادى قدس اعالم كرد كه با عزمى راسخ از 
محور مقاومت و مبارزات ملت فلسطين حمايت همه جانبه خواهد 

داشت.

تالش مى كنيم هفته آينده بازگشت تحريم ها 
عليه ايران را فعال كنيم

 رئيس جمهور آمريكا با اذعان به اينكه از شكســت خوردن قطعنامه تمديد 
تحريم تســليحاتى ايران در شوراى امنيت آگاهى داشتند، از تالش براى فعال 
كردن مكانيسم احياى تحريم هاى سازمان ملل عليه جمهورى اسالمى ايران در 

هفته آينده خبر داد.
به گزارش فارس، دونالد ترامپ  در يك سخنرانى در پاسخ به پرسشى درباره 
اينكه آيا در نشست ويدئويى پيشنهادى «والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه 
درباره ايران مشاركت مى كند، اظهار كرد: «احتماال نه. به نظرم تا پس از انتخابات 

صبر مى كنيم».
وى در ادامه ادعا كرد كه ايران بســيار مشتاق است تا او در انتخابات شكست 

بخورد.

مأموريت 3 كميسيون مجلس 
براى بررسى فروش نفت

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى به كميسيون هاى انرژى، برنامه و بودجه و 
اقتصادى، مأموريت بررسى موضوع نحوه فروش اوراق سلف نفتى را داد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف در ابتداى جلسه روز گذشته مجلس گفت: 
با توجه به اينكه موضوع فروش اوراق سلف نفتى در دستور كار شوراى عالى 
هماهنگى اقتصادى قرار دارد، الزم بود كه همه نمايندگان در مجلس در جريان 

اين موضوع قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسى قرار گيرد. 
وى افزود: جمع بندى اين جلسات مى تواند در تصميم گيرى نهايى شوراى عالى 
اقتصادى مؤثر باشــد. در نهايت مقرر شد 3 كميسيون انرژى، برنامه بودجه و 
اقتصادى به صورت جداگانه و درصورت ضرورت به صورت مشترك موضوع 

را رسيدگى و نهايى كنند.

جعفر سرقينى سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت شد

 رئيس جمهورى با صدور حكمى جعفر سرقينى را به عنوان سرپرست وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت منصوب كرد. به گزارش ايرنا، ســرقينى با اين حكم 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى جايگزين «حسين مدرس خيابانى» شد كه 
مجلس يازدهم روز چهارشنبه گذشته به او براى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رأى اعتماد نداد. مدرس خيابانى 15 ماه به عنوان قائم مقام و سرپرست وزارت صمت 
فعاليت داشت كه 3 ماه پايانى آن پس از بركنارى رضا رحمانى به عنوان سرپرست 
اين وزارتخانه فعاليت مى كرد. ســرقينى از ابتداى دولت تدبير و اميد تا بهمن 98 
به عنوان معاون امــور معادن و صنايع معدنى وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
(صمت) فعاليت مى كرد اما در آن زمان از سوى «رضا رحمانى» وزير وقت صمت 

كنار گذاشته شد و به شركت آسكوتك از شركت هاى زيرمجموعه ايميدرو رفت.

 حميدرضا حاجى بابايى، نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى عصر روز شنبه در جمع تشكل ها و 
هسته هاى مسأله محور دانشجويى همدان حضور يافت تا در گفت وگويى صريح با دانشجويان به پرسش ها و مطالبه گرى آنان 

نسبت به مسائل مهم استان و كشور در حوزه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى پاسخ دهد.
بيان ايده هاى نمايندگان دانشــجويى در راستاى نظام مســائل استانى و كشورى، تبيين مسائل مربوط به كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس شــوراى اسالمى، بيان مسائل جذب سرمايه گذارى استان، بالتكليفى اعتبارات وعده داده شده ساليان گذشته 
با محوريت كشاورزى، بيان دغدغه ها از نوع سياستگذارى استان در بحث گردشگرى و بررسى مشكالت خصوصى سازى 
شــركت هاى دولتى در اســتان از جمله محورهاى اين نشست 3 ســاعته بود كه به همت قرارگاه مطالبه گرى تخصصى 

احمدى روشن برگزار شد.
بيان اين نكته از سوى دبير قرارگاه شهيد احمدى روشن مبنى بر اينكه «اگر مطالبه يا انتقادى در اين جلسه مطرح مى شود از 
ســر دلسوزى است؛ چون معتقديم اگر بدنه انقالب رشد كند خود ما رشد مى كنيم»، بهانه اى شد تا دانشجويان به صراحت 

پرسش هاى خود را مطرح كنند.
جواد عباسى گفت كه به ازاى هر مطالبه، ده راهكار و راه حل هم ارائه داديم اما متأسفانه برخى مسئوالن پاسخگو نيستند.

نماينده مردم همدان در خانه ملت كه رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس را نيز بر عهده دارد در ابتدا شنونده اظهارات 
و پرسش هاى نمايندگان تشكل هاى دانشجويى استان بود و پس از پايان يافتن پرسش ها در يك جمع بندى كلى به سواالت 

پاسخ داد كه در ادامه مى خوانيد.

حاجى بابايى در نشست با دانشجويان بسيجى:

روحانى مى خواهد 200ميليون بشكه نفت به مردم بفروشد

 چرا سال هاى نمايندگى خود در مجلس 
شوراى اســالمى يك طرح و اقدام مناسب 
در زمينه فرهنگى از سمت شما ارائه و انجام 

نشده است؟
فكر نمى كنم كســى به اندازه من در طول 30 سال 
گذشــته به كار فرهنگى ورود پيدا كرده باشد؛ زيرا 
در چند سال گذشته بنده پيگير سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش بوده و اين سند را آماده كردم كه 

يك امر صد درصد فرهنگى است.
در چند ســال گذشته پيگير 2 سند 

تحول بنيادين و برنامه ششم بودم 
كه هر 2 مــورد تأييد مقام معظم 
رهبرى قرار گرفتند و ايشان سند 
تحول بنيادين را نسخه شفابخش 

دانســته و به تمام وزرا اعالم كردند 
كه بايد اين ســند را انجــام دهند و در 

مجلس هم نمايندگان مجبور به پيگيرى اين ســند 
هستند.

در ســند تحول بنيادين موضوعى مطرح شــده كه 
اگر فقط اين بخش از ســند عملــى و بخش هاى 
ديگر اجرايى نشود نيز سبب افتخار خواهد بود، آن 
موضوع اين اســت كه بايد در هر شــهرى مدارس 
به عنوان حيات طيبه معرفى شوند و حيات طيبه يعنى 

مدرسه اى كه كانون فرهنگى محله است.
قبول دارم كم كارى هايــى در زمينه فرهنگى وجود 
دارد و معتقدم كسانى كه ادعاى انقالبى بودن دارند 

به خوبى در اين زمينه فعاليت نمى كنند.
2 مــاه از عمر مجلس جديد مى گذرد و 
شعار انقالبى بودن در اين مجلس داده شده، 
نطق هايى نيز در اين زمينه انجام شده اما چرا 
تاكنون يك اقدام ضرب العجلى براى تثبيت 
وضعيت اقتصادى مطرح نشــده است؟ چرا 
پس از چندين سال حضور در مجلس، طرح 
يك راهكار هميشگى و مناسب براى مسكن، 

اشتغال و ازدواج را پيگيرى نكرديد؟
مشــكالت اقتصــادى بــا تصويــب يــك طرح 
ضرب العجلى حل نمى شــود. دولت اگر در مسائل 
مالى دچار مشــكل است و نياز به پول دارد بايد به 
كميسيون برنامه و بودجه ابالغ كند تا راه حلى براى 
درآمدزايى و حل اين مشــكل يافت شود، همچنين 
براى افزايش قيمت بنزين ســران قوه اين افزايش 
قيمــت را تأييد و امضا كرده بودنــد و مقام معظم 
رهبرى نيز موضوعى كه سران قوه آن را تأييد كنند، 

مى پذيرند.
نابسامانى ايجادشده در زمينه كنكور نشان دهنده نبود 
شــفافيت در جامعه است؛ زيرا هر كسى مى خواهد 
طورى رفتار كند كه هم نظر دانشــجويان و اقشار 
مختلف را داشــته باشــد و هم بــراى 1400 رأى 

جمع آورى كند.
براى رياســت مجلس جديد همه يك طرف و من 
يك طرف بودم اما براى جلوگيرى از دوشاخه شدن 
مجلس و ضربه نديدن آن، كنار ايســتادم و با وجود 
اينكه نوع رأى گيرى فراكســيون را قبول نداشتم اما 
آن رأى را ارائــه كردم؛ زيرا مجلس يازدهم محكوم 

به موفقيت است.
 طرح گشايش اقتصادى از طرف رئيس 
جمهور به تازگى مطرح شد، اين طرح سبب 
بدهكار كردن دولت در 5 سال آينده مى شود 
و تخمينى كه كارشناسان مى زنند حدود 560
هزار ميليارد اســت. ديدگاه شما درباره اين 

طرح چيست؟
درباره گشــايش اقتصادى موضوعاتى مطرح شد و 
واقعيت خودم هم 2 روز است ناراحتم؛ چون برخى 
از دوســتان در تلويزيون هر روز گزارش مى دهند 
كه واقعى نيســت؛ امروز خواســتم توييت بزنم و 

حرف هايى بزنم.
در جلســه سران قوا از هر قوه 3 نفر هستند و وقتى 
موضوعاتى را مطرح مى كنيم كه نمى خواهيم بيرون 

بــرود، چكش كارى هايى را هــم انجام مى دهيم اما 
گاهى مجبور مى كنند و اگر نگوييم متهم مى شويم، 
ابايى نــدارم براى تبليغات مســائلى را بگوييم اما 

به دنبال چكش كارى بوديم.
پيشــنهاد آقاى روحانى اين اســت كه 200 ميليون 
بشــكه نفت از همين حاال در بــازار بورس انرژى 

بفروشيم و دو سال بعد تحويل بدهيم.
اشكال اول اين بود كه اگر تحريم ها پابرجا بود بايد 
هر طور كه بايد نفت صادر مى شد و اشكال 
دوم اين بود كه اگر تحريم ها برداشــته 
شــود كه اميدواريم اتفاق بيافتد هم 
قيمت نفت و هم قيمت دالر ممكن 
اســت پايين بيايد، موضوع اين بود 
كه چكار كنيم نفت بخرند و ترغيب 

شوند.
در اين خصوص گفتند اگر نفت را امسال 
100 ميليون و دو ســال بعد 80 ميليون بفروشــند 
چكار كنيم كه گفتند دولت 20 ميليون مابه التفاوت را 
بدهد و سود دوساله را هم بدهد يعنى 19 درصدى 

كه بانك ها مى دهند.
در حال حاضر دو پيشــنهاد داده شده و مورد بحث 
است آقاى روحانى نظر را خدمت رهبرى فرستاده 
كه اگر سه قوه تاييد كرده باشند ايشان قبول خواهند 
كرد، موضوع ديگر اين است كه طرح بايد در مجلس 

مصوب شود كه كار سختى است و مربوط 
به كميســيون بودجه مى شــود، چرا با 

مردم جورواجور حرف مى زنيم، هر 
سه قوه پذيرفته اند اما در خصوص 

نوع فروش اختالف دارند.
 شــما به عنــوان رئيــس 

كميســيون برنامه و بودجه، چرا 

از طريق صداوسيما و يا يك مصاحبه خبرى 
از آقاى بذرپاش به عنوان شــخص اليق آن 

سمت دفاع نكرديد؟
بنده رئيس كميســيون برنامه و بودجه هستم و اين 
كميسيون 23 نفر عضو دارد، در كميسيون بايد يك 
كميته محاسبات راه اندازى شود تا در آن روند قانونى 
را بررســى كند و در اين موضــوع 14 نفر در اين 
كميته به دليل حساسيت باال عضو شدند، درحالى كه 
كميته هاى ديگر حداكثر 4 نفره هســتند. من به دليل 
اينكه رئيس كميســيون بودم قصد اظهارنظر در اين 

كميته را نداشتم و بايد امور را بررسى مى كردم.
دفاع از آقاى بذرپاش وظيفه من نيســت و مجلس 
شوراى اسالمى سخنگو دارد و او بايد اين امور را به 
مردم توضيح دهد. در اين موضع نگاه من جمع كننده 

موضوع بوده و نمى خواهــم بين نيروهاى انقالب 
شكاف بيشتر شود.

  همدان صنعتى ندارد و يك بى تدبيرى و 
دارد،  وجود  حوزه  اين  در  سال ها  بى سامانى 

ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟
در دوران مســئوليتم بيش از 50 پــروژه ملى براى 
همدان در مجلــس مصوب كردم و به ندرت پروژه 
بزرگى در همدان پيدا مى شــود كه من در آن نقشى 

نداشته باشم.
در زمينه صنعت نوع كار اســتان همدان با اســتان 
مركزى متفاوت اســت و من در 20 ســال گذشته 

يك شــبكه فناورى براى رشد استان پيگيرى 
كردم كه دانشــگاه صنعتى نخســتين 

طرح در شــبكه بــوده وپارك علم 
منطقه  فناورى،  شهرك  وفناورى، 
ويژه مبتنى بر فناورى هاى برتر و 
پرديس سينمايى نيز از طرح هاى 
اين شبكه هســتند و درصورت 

راه انــدازى ايــن پروژه ها صنعت 
همدان رشد چشمگيرى خواهد داشت.

بيمارستان هزار تختخوابى، افتتاح 2 موزه در 
آينده اى نزديك و مصوب شدن قطار شهرى همدان 
از طرح هاى ديگرى اســت كه در چندسال گذشته 
مــن آنها را پيگيرى كردم و دليــل موفقيتم در اين 
زمينه آن است كه تاكنون از وزرا چيزى 
درخواست نكرده ام كه بتوانند بر من 

غلبه داشته باشند.
من يك نماينده پرسابقه در استان 
همدان به شــمار مــى روم؛ زيرا 
پيگير امور و به عقيده بســيارى 
از افراد در امور مؤثر هســتم و در 

همدان هيچ باندى و در كشــور هيچ حزبى 
ندارم، من يك حاجى بابايى هستم و منتسب به هيچ 

محفلى هم نيستم.
 خبرهاى خوبى از پتروشــيمى هگمتانه 
نمى رسد، ما از شما مى خواهيم بررسى هاى 

الزم را انجام دهيد.
پتروشيمى هگمتانه تا ابتداى مهرماه افتتاح خواهد 
شد. من از زمانى كه آقاى كروبى رئيس مجلس بود 
پيگير اين پتروشيمى بودم و در آن زمان كلنگ زنى 
شــد، اما گير اين پتروشــيمى دولت نيست، بلكه 
پيمانكار اين پــروژه را انجام نمى داد كه اكنون پاى 
كار هستند و تا مهر سالجارى آن را تحويل مى دهند.
28 كيلومتر خط اتيلن از كنگاور به ســمت همدان 
آوردم و همان 28 تا ماند. آقايان سرمايه گذار اين كار 

را به درستى انجام نمى دادند تا اينكه هفته 
گذشته در هيأت امناى انرژى آستان 

قدس رضوى مصوب كرديم تا آنها 
اين پروژه را انجام دهند و اگر وام 
صندوق توسعه مصوب شود اين 
پروژه تا سال آينده و در اين دولت 

به بهره بردارى مى رســد. بنده تمام 
پروژه هاى استان را پيگيرى مى كنم تا به 

نتيجه نهايى برسد.
 يكى از موارد در ستاد تسهيل، رفع موانع 
اســت، طبق تحقيقات و اقداماتى كه انجام 
داديــم، مانع اصلــى توليد، بانك ها 
اقتصادى  معــاون  هســتند. 
در  كه  مى گويد  اســتاندار 
توليد  موانع  رفع  جلســه 
انجام  كارى  نمى توانــم 
آقاى  جلسه  اين  در  دهم، 
استاندار، آقاى پورمجاهد، 
آقاى  و  ايشــان  معــاون 
معدن  صنعت،  مديركل  متين؛ 
و تجارت مى نشــيند و مى گويند با 

بانك ها رايزنى مى كنيم اما چطور؟ 
مسأله دوم جذب ســرمايه گذارى در استان است؛ 
براساس صحبت هاى آقاى استاندار، سال گذشته 6
هزار ميليارد تومان جذب سرمايه گذارى داشتيم كه 
اين 6 هزار ميليارد تومان تنها يك عدد است، از اين 
مبلغ سرمايه گذارى 70 ميليارد شركت اصفهانى در 

نهاوند سرمايه گذارى كرده است.
نمايندگان نقشى اساسى در جذب سرمايه گذار دارند 
اما برخى پروژه ها خوابيده اســت و ضعف شما و 
آقاى استاندار بسيار مشهود است؛ افزون بر 50 تا 60

درصد 6 هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى در نهاوند 
و مالير سرمايه گذارى شده است.

درباره رفع موانع توليد و 6 هزار ميليارد تومان گفته 
شد كه اگر ســرمايه گذارى هم در مالير و جاهاى 
ديگر اســتان انجام شود، افتخار است، در كل استان 
70 پروژه ملــى مصوب كرديم كه 53 پروژه متعلق 

به همدان است.
در كشــور 4 منطقه ويژه مبتنى بر فناورى هاى برتر 

داريــم كه يكى در همدان اســت، همه را 
محدوديتى دارم  امــا  گزارش مى دهم 
كه امروز نمى توانم صحبت كنم چون 
ممكن اســت مردم به سمت رئيس 
مجلس  بودجه  و  برنامه  كميســيون 

توجه كنند.
 در زمينــه انتخاب اســتاندار 

همــدان شــما و پدرخوانده هاى 
داشــتيد،  مهمى  نقش  تهرانى 
مســئوالن اســتان پس از 
گرفته اند  سمت  كه  ايشان 
حتى  كه  هســتند  لُرزبان 
از لرزبان هاى اين اســتان 
نيستند؛ چرا بايد اين اتفاق 
بيفتد و تقريبا با اين كار خود 
هم بــه نخبگان اســتان توهين 
مى كنيم و هم پشــت به ظرفيت هايى كه در 
اينجا موجود است. لطفا توضيحات خود را در 

اين زمينه ارائه دهيد.
در هنگام انتخاب اســتاندار همدان 9 نفر به جلسه 
دعوت شدند و 8 نفر از اين اشخاص به وزارتخانه 
رفتند و استاندار فعلى را معرفى كردند اما من نرفتم؛ 
در نخســتين جلســه نمايندگان همه درباره آقاى 
شــاهرخى نظر دادند و من ساكت بودم، بعدها بين 
افرادى كه مطرح شدند حس كردم در بين آن افراد 

استاندار فعلى به شاخص هاى ما نزديك تر هستند.
تاكنــون من هيچ مديركلى را با ســفارش منصوب 
نكــرده ام و از آنهــا نيز نخواســته ام كســى را در 
اداره و ســازمان خود اســتخدام كننــد. همدانى ها 

عبــدا...(ع)  امامــزاده  دور  بايــد 
راهپيمايــى مى كردند تا آيت ا... 
نورى همدانــى اطالعيه دهد 
امــا پس از برگشــت من از 
همه  نمايندگى  و  وزارتخانه 
اين موارد تمام شــد. بنده نه 
در تهران و نه در همدان دنبال 
باندبازى نبوده و نيستم. زمانى كه 
مديرى كار خود را به خوبى انجام ندهد 
به اســتاندار اعالم مى كنم كه اين فرد شايســته اين 

سمت نيست.
  وقتى شما از تهران به همدان تشريف 
مى آوريد متوجه پل شهيد همدانى نمى شويد؟ 
چرا اين پروژه ساليان طوالنى نيمه كاره باقى 
مانده؟ چــرا اجازه مى دهيد همدان مضحكه 
استان هاى ديگر در اجراى طرح هاى عمرانى 
استان  در  پروژه اى  چنين  بايد  چرا  شــود؟ 
عجيب و غريب جلو برود؟ چرا پل شــهيد 
همدانى پس از گذشت چندين سال از آغاز 
پروژه هنوز كامل نشــده و طــرح به پايان 

نرسيده است؟
پل شــهيد همدانى كار شــهردارى است و وظيفه 
نماينده مجلس نيست. پروژه اين پل سنگين است 
و من تاكنون از اين پل بازديد نكرده و نگفته ام اين 
را درست مى كنم؛ زيرا من دنبال كارى كه نمى شود 

نمى روم.
 شــما را در مجامع اســتان نمى بينيم و 
اختالفــى كه با آقاى فالحــى داريد به ضرر 
است، به ويژه در جلسه با آقاى نوبخت شما 

را نديدم.
با آقاى فالحى هيچ مشكلى ندارم.

 يك بار براى هميشــه بدون طفره رفتن 
درباره مدرك تحصيلى خود و عضويت خود 
در هيأت علمى دانشــگاه تهــران و بوعلى 
سينا صحبت و روشنگرى كنيد؛ ما هم قول 
مى دهيم تــا جايى كه امــكان دارد درباره 
نقدهايى كه منصفانه نيست بايستيم و دفاع 
كنيم، درصورتى كه پاسخ شما مناسب باشد.

از ابتداى انقالب در حين اينكه در جبهه بودم 
داشتم،  نابســامانى  بســيار  وضعيت 
خانواده ما در اين 8 سال 8 شهيد 
در راه اســالم داده بود. در زمان 
تحصيل من در دانشگاه تهران، 
شــب امتحان بود كه خبر دادند 
دامادتان شــهيد شده است و من 

پس از امتحان به خانه برگشتم.
من در آن مواقــع در جبهه مى جنگيدم، 
مســئول بودم و همزمان درس نيز مى خواندم. سال 
1370 فوق ليســانس خود را دريافت كرده و تمام 
مدارك تحصيلى خود را با آزمون كســب كردم و 
در سال 1372 نيز در دانشگاه فرهنگيان مربى بودم.

در ســال 1374 دكترى گرفته بــودم و پس از طى 
كردن 3 ترم امتحان جامع دادم و سال 1375 به عنوان 
نماينده انتخاب شــدم، سال 77 پايان نامه را تحويل 
داده و دكترى گرفتم و به درخواســت مســئوالن 
دانشگاه بوعلى سينا پرونده علمى خود را از دانشگاه 
فرهنگيان به دانشگاه بوعلى سينا منتقل كردم و هيأت 

علمى اين دانشگاه شدم.
پــس از وزارت آموزش و پرورش پرونده علمى را 
از همدان به تهران منتقل كردند و در دانشگاه تهران 
دانشــيارى گرفته و با انتخاب اســاتيد، مدير گروه 
دانشكده شدم، براى ده هزار نفر از معلمان اين شهر 
تدريس كردم و از اين نظر كسى نمى تواند براى من 

مشكل ايجاد كند.
فضاى اســتان و ملــى را مخلوط نكنيــد، برخى 
مى خواهند حرف هايى بزنم اما نمى شود. يك سال 
به پايان دولت باقى نمانده، از وقت استفاده كنيم و 

نگذاريم مردم ضرر كنند.

نبايد بين 

ى انقالبى 
نيروها

شكاف ايجاد شود

شده استرقابت براى 1400 كنكور عرصه 

هيچ گونه 
مدرك افتخارى 

ندارم

من نيست«بذرپاش» وظيفه دفاع از 

هيچ 
مدير كلى را با 

سفارش منصوب 
نكرده ام 

دانشجوبان:
■ همدان صنعت ندارد

 ■  به داد پتروشيمى هگمتانه برسيد
■ به لطف استاندار، همدان كم كم در حال تبديل به لرستان است

انتقاد به طرح گشايش اقتصادى از طرف رئيس جمهور
در انتخاب استاندار پدر خوانده هاى تهرانى نقش داشتند

تمام مجلس 
مقابلم بودند

يام
ن پ
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نگاه

بهداشتنكتهدانشگاه
كليد اوليه آزمون كارشناسى ارشد پزشكى 

منتشر شد
 كليد اوليه پرسش هاى آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 99

منتشر شد و داوطلبان 72 ساعت فرصت دارند به پرسش ها اعتراض كنند.
به گزارش ايرنا، آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 99 در روزهاى 

23 و 24 مردادماه و در 2 نوبت صبح و عصر برگزار شد.
همچنين كليد اوليه سپرســش هاى آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى 
ســال 99 در سايت مركز سنجش آموزش پزشكى منتشر شده است و داوطلبان 72

ساعت فرصت دارند فرم درخواست بررسى پرسش هاى آزمون را به صورت اينترنتى 
تكميل كنند.

هم اكنون امكان اعتراض به پرســش ها نيز فراهم شده است. در اين آزمون 81 هزار 
و 17 نفر ثبت نام كرده  بودند كه در 35 دانشــگاه علوم پزشكى و 61 حوزه امتحانى 

به رقابت پرداختند.

زمان طاليى سكته مغزى را 
جدى بگيريد

 يــك فوق تخصــص مغــز و اعصــاب، بيــان كــرد كــه ســكته مغــزى مســاوى 
ــران  ــوع بيمــارى در اي ــا مــرگ و فلــج شــدن نيســت و درمــان كامــل ايــن ن ب
وجــود دارد بــه شــرط آنكــه افــراد در 4/5 ســاعت ابتدايــى پــس از ســكته بــه 

اورژانــس مراجعــه كننــد.
ــزى  ــكته مغ ــرد: س ــار ك ــر، اظه ــا مه ــو ب ــم فروش، در گفت وگ ــوش پش رادن
ــه از  ــه البت ــا اســت ك ــى در دني ــر پــس از ســكته قلب ــن علــت مــرگ ومي دومي
نظــر ســازمان جهانــى بهداشــت (WHO) ايــن نــوع ســكته مهم تريــن بيمــارى 
ناتوان كننــده در دنيــا محســوب مى شــود كــه به دليــل پيچيدگــى احيــا و 
نيــروى انســانى متخصــص، معــدود كشــورهايى از جملــه ايــران توانايــى درمــان 
عارضه هــاى ايــن نــوع از بيمــارى را دارنــد، البتــه اگــر بيمــار در ســاعات اوليــه 

بــه پزشــك مراجعــه كنــد.

 فلج اندام ها خطرناك ترين عالمت كوويد-19
ــاع  ــروق نخ ــاد ع ــيب ح ــاب و آس ــاب، الته ــز و اعص ــك متخصــص مغ  ي
ــروس  ــاك وي ــا خطرن ــادر ام ــم ن ــوان عالئ ــاره» را به عن ــن ب ــندروم «گلي و س

ــرد. ــى ك ــد-19 معرف كووي
به گزارش مهر، فرزاد اشرفى، گفت: ويروس كرونا عالوه بر عوارض سيستم اعصاب 
مركزى به صورت سردرد، اختالل بويايى و چشايى، سكته مغزى، سرگيجه و تشنج 
مى تواند موجب آســيب نخاع و در نتيجه فلج موقــت و يا دائم و حتى پيش رونده 

اندام ها شود.
وى، اختالل حسى، مشكالت ادرارى، جنسى، زخم بستر و در موارد شديد پيشرفت 
ضايعه به سگمان هاى فوقانى نخاع را از ديگر عالئم اين بيمارى عنوان كرد و ادامه 
داد: علت درگيرى نخاع آســيب به عروق نخاع در چند ســگمان نخاعى است كه 
متأسفانه درصورت درگيرى شــديد مى تواند عوارض غيرقابل بازگشتى را به دنبال 

داشته باشد.

مطمئن نيستيم كه كرونا حتما واكسن خواهد داشت
 رئيس انستيتو پاستور ايران درباره توليد واكسن كوويد-19 در روسيه بيان كرد كه 
اصال مطمئن نيســتيم كه بيمارى كوويد-19 حتما واكسن خواهد داشت؛ زيرا كسانى 
كه به اين بيمارى مبتال مى شــوند، احتمال ابتالى مجدد به اين ويروس را هم دارند و 
در نتيجه بهترين راه رعايت پروتكل هاى بهداشتى و استفاده از ماسك و فاصله گذارى 
اســت.  به گزارش ايرنا، عليرضا بيگلرى افزود: در صد ســال گذشــته عمده كاهش 
مرگ وميرى كه در جوامع بشرى شــاهد بوديم ناشى از تأثير واكسن است. واكسن ها 
با تحريك سيستم ايمنى بدن مى توانند عاملى در جلوگيرى از انتشار بيمارى ها باشند. 
دانش ما درباره كوويد-19 بسيار كمتر از نادانسته هاى ماست و پيچيدگى اين بيمارى 

سبب مى شود كه درباره ساخت واكسن براى آن هم عميق تر فكر كنيم.

افتتاح 1000 خانه جديد هالل در هفته دولت
 سخنگوى جمعيت هالل احمر از افتتاح هزار خانه جديد هالل در هفته دولت(يكم 

تا هشتم شهريور) در سراسر كشور خبر داد.
ــراى  ــالل ب ــاى ه ــعه خانه ه ــزود: توس ــرى اف ــد نصي ــا، محم ــزارش ايرن ــه گ  ب
تــاب آورى جامعــه مؤثــر اســت، در 6 مــاه گذشــته كار ويــژه اى صــورت گرفــت و 
بــراى رســيدن بــه  هــزار و 400 خانــه هــالل در كشــور تــالش شــد كــه در هفتــه 

ــود. ــاح مى ش ــالل افتت ــه ه ــزار خان ــت ه دول
وى به تشــريح آخرين وضعيت خدمات رسانى بيمارســتان صحرايى هالل احمر در 
بيروت پرداخت و گفت: حدود 2 هزار و 500 نفر از خدمات امدادى بهره مند شدند كه 

اكنون 18 متخصص و فوق متخصص هالل احمر در بيمارستان حضور دارند.

بسته فرهنگى - آموزشى ازدواج و خانواده 
همزمان با روز خانواده منتشر شد

 دفتر برنامه ريزى و توسعه اجتماعى جوانان وزارت ورزش و جوانان به مناسبت روز 
خانواده، بسته فرهنگى-آموزشى با موضوع ازدواج و خانواده كه با همكارى سمن هاى 

جوانان و ادارات كل ورزش و جوانان استان ها تهيه شده را منتشر كرد.
بــه گــزارش ايرنــا، دفتــر برنامه ريــزى و توســعه اجتماعــى جوانــان به منظــور توليــد 
محتــواى آموزشــى و اثرگــذار در حــوزه ازدواج و خانــواده در فضــاى مجــازى، بــا 
ــتان ها، 163  ــان اس ــاد و ادارات كل ورزش و جوان ــازمان هاى مردم نه ــكارى س هم
ــاه، انيميشــن، موشــن گرافى و ...  محصــول فرهنگى-رســانه اى در قالــب فيلــم كوت

توليــد كــرده اســت.

تعيين الگوى اينترنت مصرفى 
در «شبكه شاد» در هفته آينده

 مديــركل دفتــر فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات وزارت 
آموزش وپــرورش دربــاره الگويى كه بــراى اينترنــت مصرفى 

دانش آموزان و معلمان در شبكه شاد تعريف مى شود، خبر داد.
محمود حبيبى با اشــاره به شــيوه نامه بازگشــايى مدارس گفت: 
بازگشايى مدارس در 3 ناحيه برنامه ريزى  شده است؛ ناحيه منطقه  
بى خطر كه آمــوزش به صورت حضورى خواهــد بود، در مناطق 
پرخطر و قرمز حضور دانش آموزان را نخواهيم داشــت و از طريق 
بســته هاى ديگر و تركيبى مانند آمــوزش تلويزيونى، آموزش در 
فضاى مجازى و شــبكه شاد، توزيع بســته هاى آموزشى، آموزش 

را جبران  مى كنيم.
به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: در اين مناطق سعى كرديم آموزش ها 
را به صورت تركيبى داشــته باشيم كه پوشــش حداكثرى صورت 
گيرد؛ همچنين در نقاطى كه كم خطر هســتند و نقاط زرد اســت 
آموزش را به صورت تركيبى و اســتفاده از ســاير روش هاى ديگر 
برنامه ريزى كرده ايم تا فاصله گذارى اجتماعى رعايت شود. به طبع 
از روش زوج و فرد كردن يا حضور يكى در ميان دانش آموزان در 
هفته اســتفاده مى كنيم كه در شيوه نامه بازگشايى مدارس درباره آن 

توضيح داده  شده است.
حبيبى درباره آموزش افرادى كه گوشــى همراه ندارند، گفت: در 
بحث آموزش تكيه اصلى ما فقط شــبكه شــاد نيست. ما آموزش 
تلويزيونى و شــبكه شاد را خواهيم داشت، عالوه بر آن براى نقاط 
محــروم كه هيچ كدام از اين دســته بندى وجود ندارد، بســته هاى 
آموزشى را توزيع خواهيم كرد تا به عدالت آموزش نزديك شويم.
وى با بيان اينكه سامانه اطلس آموزش كل كشور را طراحى كرديم 
و با كمك مديــران مدارس اطالعات آن را تكميل مى كنيم، گفت: 
در اين اطلس تعيين مى كنيم كه كدام يك از دانش آموزان به آموزش 
دسترســى دارند و كدام يك دسترســى ندارند. براى دانش آموزانى 
كــه از آموزش محروم مى شــوند برنامه ريزى هاى خاص را انجام 
خواهيم داد. هدف ما اين اســت كه پوشش حداكثرى آموزش را 

داشته باشيم.
مديركل دفتــر فناورى اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش  
و پرورش با اشــاره به اينكه هر شــيوه  آموزشى مزايا و معايبى 
نســبت به ديگرى دارد، گفت: آموزش هــاى تلويزيونى ويژگى 
يك طرفه و آموزش شبكه شاد ويژگى ديگرى دارد كه هريك به 
نحــوى زمينه آموزش را بين معلم و دانش آموز فراهم مى كند اما 
جهت گيرى ما اين اســت به سمتى برويم كه بازمانده از تحصيل 

باشيم. نداشته 
وى افزود آموزش وپرورش مانند ســاير بخش هاى ديگر با كرونا 
غافلگير شد اما ما در بازه زمانى بسيار كوتاه شبكه شاد را راه اندازى 
كرديم. هر بســترى كه تازه ارائه مى شود طبيعى است كه يكسرى 

مشكالتى داشته باشد، شبكه شاد نيز از اين قاعده مستثنا نبود.

دومين جلسه شوراى امر به معروف
 و نهى از منكر در زندان همدان برگزار شد

 دومين جلسه شــوراى امر به معروف و نهى از منكر در زندان 
همدان با حضور دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر و تعدادى 
از اعضاى ستاد با هدف بررسى برنامه هاى اجرايى ماه محرم و هفته 

امر به معروف و نهى از منكر تشكيل شد.
 به گزارش روابــط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، در ابتداى 
جلسه دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر زندان همدان، تعامل 
و هماهنگــى افراد را  الزمه حركت جمعى عنوان كرد و گفت: در 
اداره فرهنگى كارهاى جمعى مهمتر از كار انفرادى بوده و به مراتب 

تأثيرگذارى بيشتر و بهترى را نيز به دنبال دارد.
محمدرضــا عزيزى با اشــاره به نزديكى ماه محــرم و هفته امر به 
معروف و نهى از منكر ريشــه بســيارى از مشكالت جامعه را در 
بى تفاوتــى افراد به اداى ايــن فريضه واجب بيان كــرد و افزود: 
جامعه اى كه در آن امر به معروف و نهى از منكر انجام نگيرد رشد 
و پويايى وســالمتى آن از بين خواهد رفت و در بلندمدت همانند 

ظرف آبى كه راكد است در آن فساد رخنه خواهد كرد.
در ادامه  اين جلســه وى هــر يك از اعضاى ســتاد ديدگاه ها 
و برنامه هــاى خود را ارائــه  و مصوباتى براى اجرايى شــدن 
برنامه هــاى ايام محــرم و هفته امر به معــروف و نهى از منكر 
بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و لحاظ شــرايط كرونايى به 

رسيد. تصويب 
گفتنى است از عمده اهداف اداره فرهنگى زندان و برنامه ريزى هاى 
ايــام محرم مطابقــت برنامه ها بــا بيمارى و رعايــت حداكثرى 

پروتكل هاى بهداشتى به دليل جلوگيرى از اشاعه بيمارى است.

شهروند: جريمه بى خيالى به كرونا
 دالر َودِه كرونا َوگير!!

همدان پيام: زورخانه بين المللى همدان تا ســال 1400 به بهره بردارى 
مى رسد

 البته اگه زورش به كرونا برسه؟!
همشهرى: جنگ فقط توپ و تانك نيست

 تيغ هاى كرونا هم به تسليحات جنگى اضافه شده!!
مردم ساالرى: تنها دوئلى نواز كشور در بستر بيمارى

 نكنه كرونا بِرِه مالقاتش؟؟
شهروند: كرونا در زمستان تغيير ژنتيكى مى دهد

 معلومه حواسش به خودش هست كه موقعيتشو حفظ كنه!!
همدان پيام: احترام در خانــواده: چطور بچه هامون رو با ادب تربيت 

كنيم
 بهشــون بگيد ماسكشــونو به موقع بزنن، دستاشون رو هم با 

الكل بشورن!!
اقتصاد: جراحى بى كيفيت بافت هاى فرسوده

  اين به خاطر وجود كروناست، مسئوالن رو افسرده كرده!!
همدلى: ارائه يك الگوى واحد از خانواده اشتباه بزرگى است

 راست مى گه يكى ماسك رنگى مى زنه، يكى محبتشو با مشت 
زدن ابراز مى كنه!!

شرق: شوراها دژ محكمى در برابر فساد و كج فهمى ها باشند
 كج فهمى نيست، ماسك زدن، نمى تونن منظورشونو برسونن؟!

همدان پيــام: برنامه ريزى براى تهيه 10 ميليون واكســن آنفوالنزا در 
شهريورماه

  بهتره برنامه امتحانيشو از كرونا بگيريد!!
همشهرى: مردم و شاليكاران نگران قيمت برنج

 مى تونن براى باال بردن قيمت ها از كرونا كمك بگيرن!!
جام جم: گشايش اقتصادى براى دولت يا ملت؟

 بستگى به گنجايش كارت دولت داره!!
ايران: اقتصاد درحال پوست اندازى است

  نيازه اقتصاددان ها نظر كرونا رو هم بپرسن!!

ازدواج مهم ترين سنگ بناى تشكيل خانواده 
فيض ا... مظفرپور »

 25 ذى الحجه سالروز نزول ســوره هل أتى (انسان) است درباره 
شــأن نزول اين سوره مفسران شيعه و سنى به موضوع تاريخى روزه 
گرفتن اهل بيت پيامبر اسالم(ص) يعنى حضرت على(ع) و حضرت 
فاطمه زهرا(س) و امام حسن و امام حسين(ع) به مدت 3 روز و سپس 
اطعام مسكين و يتيم و اسير هنگام افطار اشاره كرده اند. چنانكه قرآن 
كريم مى فرمايد «و يطعمون الطعام على حبه مســكينا و يتيما و اسيرا» 
يعنى و طعام را با آنكه دوستش دارند به مستمند و يتيم و اسير دهند 
و در دل گويند ما فقط براى رضاى خدا شما را اطعام مى كنيم و هيچ 
پاداش و سپاسى از شــما نمى خواهيم؛ اين آيات شريفه و آيه مباهله 
كه 24 ذى الحجه درباره خاندان پيامبر نازل شــده، همچنين آيه تطهير 
كه همگى در اين ماه نازل شــده اند، نشان از عظمت و بزرگى آنها در 
نزد خداوند است و كسى نمى تواند منكر آن شود و به همين مناسبت 
اين روز، روز خانواده اســت. اصوال در اسالم بناى خانواده با ازدواج 
2 نفر گذاشته مى شود، بنايى كه پيامبر فرموده هيج بنايى محكم تر و با 
ارزش تر از آن نيست. الگوهاى جاودان اين بنا نيز خود پيامبر(ص) و 
على(ع) هستند، ازدواج پيامبر با خديجه كبرى(س) و ازدواج على(ع) 
با فاطمه زهرا سالم(س) كه اتفاقا در نخستين روز اين ماه انجام گرفته، 
نشانه اهميت ازدواج و تشكيل خانواده، آن هم با معيارهاى الهى است 
و آيينه تمام و كمال پيوند الهى. ازدواج و خانواده چنانكه ثمره ازدواج 
پيامبــر و خديجه وجود مبارك زهرا(س) كه كوثر اســت و حاصل 
ازدواج على و فاطمه وجود مبارك حســنين(ع) و زينبين(ع) هستند 
كه هر كــدام از آن بزرگواران فضايل بى شــمارى دارند كه خارج از 

احصاء است. 
اسالم به خانواده بيش از هر دينى اهميت داده است و حفظ، سالمت 
و استحكام آن فوايد بســيارى در پى دارد. تربيت فرزند از مهم ترين 
كاركردها و وظايف خانواده اســت و درصورتى كه به درســتى انجام 
گيرد حاصل آن داشــتن جامعه اى پاك و سالم است. امام خمينى(ره) 
جمله اى طاليى دارند كه مى فرمايند اگر انسان تربيت شود همه مسائل 
حل است و اين تربيت در درون خانواده امكان پذير است. در سال هاى 
اخير خانواده و فرزندآورى و تربيت فرزندان تا حدودى مورد غفلت 
قرار گرفته اســت، چنانكه مقام معظم رهبرى به موضوع فرزندآورى 
توجه خاصى داشــته و كاهش آن را كه داشــتن جامعه اى پير است، 
به عنوان يك تهديد براى كشور ذكر كرده اند كه بايد مسئوالن تدابيرى 
براى جلوگيرى از كاهش ازدواج و فرزندآورى بينديشــند؛ به تازگى 
يكــى از نمايندگان زن مجلس اعالم كرده كه در 2 ســال اخير ميزان 
تمايــل زوج هاى جوان به فرزندآورى كاهش داشــته و اين موضوع 
به يكى از شــروط ازدواج حين عقد مبدل شــده است، اگر اين خبر 
درست باشد بســيار نگران كننده خواهد بود؛ زيرا از تك فرزندى به 
ســوى بى فرزندى حركت مى كنيم كه اين مسأله با سياست هاى كلى 
افزايــش جمعيت مغايرت دارد و در جهت نگاه دنياى غرب كه بنيان 
خانواده را هدف قرار داده و در صدد نابودى آن اســت، مى باشد. اين 
نــگاه و نگرش بايــد ابتدا در حوزه فرهنگ تغييــر يابد و در مرحله 
پس از نگاه اقتصادى نيز مشــكالت ازدواج جوانان و خانواده ها حل 
گردد، مشكالتى چون شغل و مسكن كه در تشكيل خانواده بسيار مهم 
هستند در پايان اين نوشتار جا دارد از بازنشستگان عزيز كه در حقيقت 
بزرگ خانواده هستند با تكريم و تجليل ياد كنيم و بدانيم حفظ كرامت 
و احترام آنها بايد ابتدا در خانواده و به وسيله اعضاى آن يعنى فرزندان 
و نوه هــا صورت گرفته و در مراحل بعد نيز جامعه و نهادهاى مرتبط 
با آنها از قبيل سازمان هاى باز نشستگى انجام گيرد؛ زيرا آنها سرمايه و 
تجربه هاى ارزشمند كشور هستند بايد تجارب آنها را به كار گيريم كه 

گفته اند التجربه فوق العلم.

 «بى تفاوتى اجتماعــى» يكى از معضالت 
اجتماعى در ايران امروز است كه سبب كاهش 
همدلى و مشاركت هاى اجتماعى شده و اثرات 
نامطلوب فراوانى بر جامعه گذاشته و موجب 
از بين رفتن برخــى فرهنگ ها و هنجارهاى 

اصيل شده است.
از منظر آسيب شناســى، بى تفاوتى در جامعه 
نوعى بيمارى اجتماعى محسوب مى شود، اين 
پديده در جامعه اى با فرهنگ اسالمى و كهن 

مانند جامعه ما بسيار نگران كننده است.
گفت وگوى زير پرسش هاى ايسنا و پاسخ هاى 
حميد خاورزمينى، دانش آموخته جامعه شناسى 
و مدرس دانشــگاه در رابطه بــا «بى تفاوتى 

اجتماعى» است.
 بى تفاوتى اجتماعى چيست؟

بى تفاوتــى اجتماعى يك امر اجتماعى و يك 
مفهوم كالن و نســبى اســت كه در آن فرد از 
حالت طبيعى اجتماعى خود خارج مى شود. در 
جوامع ابتدايى كه انسان ها با يكديگر زندگى 
مى كردند، در تمام كارهاى هم مداخله داشتند 
و تقريباً چيزى به عنوان حوزه خصوصى وجود 
نداشــت و يا خيلى كم و امر غيرملموسى بود 
و هنگامى كه از جوامع بدوى به سمت جوامع 
مدنى پيش مى رويم، ميزان دخالت افراد در كار 

هم كاهش پيدا مى كند.
جوامع  در  اجتماعــى  بى تفاوتــى   
اندازه گيرى  معيارهايى  چه  براســاس 

مى شود؟
در هر نــوع از جوامع، الگويى بــراى ميزان 
دخالت افراد در امــور پيرامونى ديگران و يا 
حوزه هاى اجتماعى تعريف مى شــود كه اين 
الگوها در جوامع مختلف متفاوت است و دليل 
اين تفاوت بستگى به عوامل متعددى دارد كه 
در جامعــه وجود دارند. يكــى از اين الگوها 

بدوى بودن يا مدنى بودن است.
افرادى كه الگوهــاى جامعه را رعايت نكنند 
يعنى نســبت به پديده ها بى تفاوت تر از آنچه 
الزم است، باشــند يا بيش از آنچه الزم است 
واكنش نشــان دهند، مــورد مذمت اجتماعى 
قــرار مى گيرند و اين به نوعــى يك انحراف 
اجتماعى اســت و به طبع براى خود و ديگران 
نيز مشــكالتى به وجود مى آورد. اگر واكنش 
افراد نسبت به پديده هاى پيرامونى خود كمتر 
از الگوهاى تعريف شده باشد فرد به بى تفاوتى 
متهم مى شود و اگر بيشتر از آن شود ما از آن به 

فضولى ياد مى كنيم.
  چه زمانى ما به اين نتيجه مى رسيم 
كه افراد جامعه نســبت به يك پديده 

دچار بى تفاوتى اجتماعى شده اند؟
اگر بى تفاوتــى اجتماعــى در جامعه اى زير 
5 درصد از افراد جامعــه را درگير كند از آن 
به عنوان پديده طبيعى ياد مى شــود اما اگر به 
باالى 25 درصد برســد به يك مســأله مهم 
اجتماعى تبديل مى شــود كــه بايد به صورت 
جدى بــه آن پرداخته و علل ايــن اتفاق در 
جامعه شناسايى شود. در حد فاصل اين 2 عدد 

نظرات مختلف است، اما در مجموع مى توان 
گفت موضوع به مسأله تبديل شده است.

  چه داليلى ســبب به وجود آمدن 
بى تفاوتــى اجتماعى در افــراد جامعه 

مى شود؟
اينكه چرا افراد هنگامى كه با پديده اى روبه رو 
مى شــوند كمتر از حد متعارفــى كه جامعه 
براى آن تعريف كرده، از خود واكنش نشــان 
مى دهند، داراى داليل متعددى است. مهمترين 
مســأله اى كــه موجب بى تفاوتــى اجتماعى 
مى شود «احساس بى قدرتى» در جامعه است. 
اگر افــراد در جامعه حس كننــد نمى توانند 
تأثيرگذار باشــند، قدرتى ندارنــد و در واقع 
پيشــانى سياسى اين افراد  پيش تر نوشته شده 
و ديگر قادر به تغيير و پاك كردن شرايطى كه 
از پيش براى اينها تعيين شده، نيستند، قاعدتًا 
به افراد بى تفاوتى تبديل مى شوند. در اين الگو 
افراد فكر مى كنند كار آنها بى نتيجه اســت و 
اين نوع تفكر مى تواند در حوزه هاى سياسى، 

اجتماعى، فرهنگى و مدنى اتفاق بيفتد.
در جوامع متمدن سازمان هايى مانند اورژانس 
و خيريه ها وجود دارنــد كه در واقع موضوع 
برخــورد و واكنش نســبت بــه پديده هاى 
اجتماعــى را به عهــده گرفته انــد و متولى 
رســيدگى به امور اجتماعى هســتند. قاعدتًا 
افرادى در آن جامعه اجتماعى نسبت به ساير 
افراد بى تفاوتى هســتند، البته اين مسدله هم 
باز به عبارتى نســبى است، در يكسرى موارد 
ممكن است حتى واكنش افراد در يك جامعه 
متمدن بيشتر باشد اما كليت قضيه اين است كه 
در جوامع بــدوى دخالت افراد در حوزه هاى 
شــخصى ديگــران و در حوزه هاى اجتماعى 

بسيار چشمگيرتر است.
احســاس نبود تعلق ســرزمينى و نبود تعلق 
خاطر به يك مكان يا فضا هم مى تواند موجب 
افزايش بى تفاوتى اجتماعى شــود، قاعدتاً در 
جوامعى كه مهاجرپذير هســتند اين موضوع 
بيشتر در آن مالحظه مى شود؛ زيرا افراد تعلق 

سرزمينى نسبت به آن مكانى كه در آن زندگى 
مى كننــد، ندارند و اين نبود احســاس تعلق 
حساسيت هاى آنها را كاهش مى دهد. بزرگى 
جامعه و تكرارپذير بودن يك اتفاق نيز سبب 
مى شود حساســيت افراد جامعه نسبت به آن 

اتفاق كاهش يابد.
با افزايش ارتباطات اجتماعى در برخى جوامع 
الگوها و سبك هايى از زندگى رايج مى شوند 
كه متعلق به آن جامعه نيست، بلكه از جوامع 
ديگر برداشته شده، اگر الگوى منتقل شده قائل 
به اين باشــد كه بايد حساســيت كمترى در 
جامعه به خرج داد، موجب گسترش بى تفاوتى 
اجتماعى در جامعه مى شود كه ما در كشور با 
اين مسأله مواجه هستيم و مى بينيم الگوهايى 
كه از طريق رســانه ها و ارتباط با جهان خارج 
از جامعه دريافت كرديــم در واقع بى تفاوتى 
اجتماعى را افزايش داده و نگرش افراد تغيير 
پيدا مى كند و مردم ترجيــح مى دهند در كار 
افراد دخالت نكنند و دخالت كردن را خالف 
اخــالق متمدنانه تصور مى كنند.مشــكالت 
معيشتى و برخى مشكالت نيز سبب مى شود 
فرد گوشــه گير شود، هر مشــكلى كه فرد را 
به درون گرايى ســوق مى دهد مى تواند عامل 
مؤثرى در زمينه بى تفاوتى اجتماعى باشد، البته 
تمام اينها بايد با توجه به شاخص هاى الگويى 
جوامع مقايسه شــود و وضعيت هر جامعه با 

جوامع ديگر متفاوت است.
 بى تفاوتى افراد نسبت به پديده هاى 
پيرامون خود، فقط يك مقوله اجتماعى 

است؟
يكى از مسائلى كه سبب بى تفاوتى اجتماعى 
در جامعه مى شود، اين است كه برخى افراد از 
اساس تمايل ندارند در جامعه فعاليت بيرونى 
داشــته باشــند كه به اين افراد درون گرا گفته 
مى شود، اين درون گرايى اگر از يك حد بيشتر 
شود قاعدتاً اين افراد منزوى خواهند شد. اينها 
افرادى هســتند كه واكنشى در مقابل اتفاقاتى 
كــه پيرامون آنها رخ مى دهــد، بروز و ظهور 

نمى دهند، اين افراد زير 5 درصد از افراد جامعه 
هستند كه هميشــه در جامعه استثنا بوده اند و 
البته بى تفاوتى آنها نيز يك مســأله اجتماعى 

نيست بلكه يك مسأله فردى است.
 راهكار ارتقاى مشــاركت مردم در 

فعاليت هاى اجتماعى چيست؟
افــراد در جامعه احســاس بى قدرتى كرده و 
احســاس مى كننــد ممكن اســت ُكنش ها و 
واكنش هاى آنها در جامعه تأثيرگذار نباشــد. 
نهادهاى حاكميتى بايد كمك كنند احســاس 
بى قدرتــى در افراد از بين بــرود، هنگامى كه 
افــراد در جامعه احســاس قــدرت مى كنند 
نســبت به پديده هاى اطراف خود در جامعه 
واكنش نشان مى دهد. همچنين بايد الگوهايى 
در جامعه تعريف شــود كه به قوام نهادهاى 
اجتماعــى مانند خانواده، سياســت، آموزش 
و پــرورش، اقتصاد و فرهنــگ كمك كند تا 
بى تفاوتى كاهش پيدا كرده و افراد خود را در 
جامعه مسئول بينند؛ زيرا وقتى افراد الگوهاى 
تعريف شــده و الزم را در جامعه رعايت كرده 
و به عنوان يك شــهروند مســئول خود را با 
بسيارى از كج روى هاى ديگرى كه در جامعه 
اتفاق مى افتد، درگيــر مى كنند به طبع تأثيرات 
مثبتى در جامعه خواهد گذاشــت.افراد جامعه 
و كل مجموعه حاكميتى بايد به دنبال افزايش 
همدلى در جامعه باشند و به تقويت مليت در 
جامعــه بپردازند. اگر افراد يك جامعه خود را 
متعلق به جامعه بدانند موجب حساس شدن 
روى پديده هاى اجتماعى آن جامعه مى شوند 
و احساس نبود تعلق ســرزمينى بايد كاهش 
پيدا كند تا افراد نسبت به پديده هاى اجتماعى 

پيرامون خود واكنش نشان  دهند.
 چگونه بايد الگوها را كارامد و به روز 

كرد؟
هــر چيزى بايد از مبنــا و چارچوب خودش 
اصالح شــود و از رأس تا ذيــل اتفاق بيفتد، 
بايد الگوها متناســب با شرايط جامعه رشد و 

گسترش پيدا كنند.

از كنار اين آسيب بى تفاوت عبور نكنيد

افتتاح چند خانه  اميد 
در مراكز استان ها 

تا پايان امسال
 مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى 
از افتتــاح چند واحــد از خانه هاى اميد در 

مراكز استان ها تا پايان سالجارى خبر داد.
به گزارش ايسنا، نخستين واحد از خانه هاى 
اميد بازنشستگان در سالجارى، در مراسمى 
بــا حضور مســئوالن اســتانى، به شــكل 
صندوق  مديرعامل  توســط  ويدئوكنفرانس 

بازنشستگى كشورى در همدان افتتاح شد.

خانه اميد اســتان همــدان داراى امكانات 
تفريحى، اتاق جلسات، كتابخانه و امكانات 
صوتــى و تصويرى اســت و در چارچوب 
توســعه  جهت  در  صندوق  سياســت هاى 
فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى بازنشستگان 

ايجاد شده است.
مديرعامل صندوق بازنشســتگى كشــورى 
در ارتبــاط ويدئوكنفرانس با محل برگزارى 
مراســم در همدان، با تشــكر از همكارى 
مســئوالن استانى و شــهرى در اجراى اين 
پروژه، از افتتاح چند واحد ديگر از خانه هاى 
اميد در مراكز اســتان ها تا پايان ســالجارى 

خبر داد. اكبر افتخــارى اعالم كرد: اداره كل 
فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشســتگى 
كشورى، برنامه اى را براى افزايش بهره ورى 
و فعاليت خانه هاى اميد در دستور كار دارد.

وى با بيان اينكه «شــيوع ويروس كرونا از 
پايان سال گذشــته امكان گرد هم آمدن و 
فعاليت هاى جمعى بازنشســتگان را كاهش 
داده اســت»، در عين حــال افزود: صندوق 
بازنشســتگى كشورى، به افزايش و تقويت 
خانه هاى اميد به عنوان بســترى براى گرد 
هم آمدن، فعاليت و تفريح بازنشســتگان و 
خانواده هاى آنان به عنوان يك اصل، اعتقاد 

دارد و اميدواريــم با برطرف شــدن هرچه 
سريع تر شــرايط كرونايى، شــاهد فعاليت 

بيشتر بازنشستگان در اين اماكن باشيم.
كشورى  بازنشســتگى  صندوق  مديرعامل 
همچنين با اشــاره به انعقاد تفاهمنامه ميان 
اين صنــدوق با بنياد رودكــى گفت: يكى 
از نكات ايــن تفاهمنامه، حضور هنرمندان 
در خانه هاى اميد و فعاليت هاى آموزشــى 
و هنرى از ســوى آنان بــود كه اجراى آن، 
مى تواند عالوه بر گــذران اوقات فراغت، 
در جهت توانمندســازى بازنشستگان مؤثر 

باشد.
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139360326005002095 مورخ 1393/04/31 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي احمد محبى فرزند بابامراد به شماره شناسنامه 6345 و به شماره ملى 3251287850  صادره از كرمانشاه ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 106/81 مترمربع قسمتى از پالك 213 
فرعى از 3871 اصلي بخش يك ثبت نهاوند واقع در شاطرآباد، جنب مدرسه حقوق ارتفاقى ندارد. خريداري از مالك رسمي حسن فريادرس تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 634)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/27
محمدعلى جليلوند -   رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

چند نكته درباره اظهارات رئيس كل بانك مركزى و 
اوراق سلف نفتى

فروش اوراق سلف نفتى به تعويق افتاد
 به دنبال اظهــارات اخير رئيس كل بانك مركزى درباره طرح عرضه 
اوراق ســلف موازى نفتى، واكنش هاى بسيارى در رسانه ها ديده شد؛ 
به طورى كه تحليل هايى منتشر شد كه قيمت هاى فضايى دالر در حد 30

تا 50 هزار تومان را مدنظر قرار داده و به بررسى بار مالى انتشار اوراق 
سلف موازى نفتى در سناريوهاى مختلف قيمت ارز و نفت پرداختند.

هر چند انتظار  مي رفت ديروز فروش اوراق سلف نفتى در بورس انرژى 
در دســتور كار قرار گيرد اما شركت بورس انرژى ايران در اطالعيه اى 
اعالم كرد كه پذيره نويسى اوراق سلف موازى استاندارد نفتى به تاريخ 

ديگرى موكول شده است.
 در اطالعيه  شركت بورس انرژى ايران آمده است: «به اطالع مى رساند با 
عنايت به تغيير برنامه زمانبندى عرضه اوليه اوراق سلف موازى استاندارد 
نفت خام صادراتى در نمادهاى معامالتى «سنفت 002» و «سنفت003»، 

پذيره نويسى اين اوراق به تاريخ ديگرى موكول شده است.»
 هرچند طرح موضوع فروش اوراق سلف نفتى همزمان با طرح مسأله 
گشايش اقتصادى از سوى رئيس جمهور ابهاماتى را ايجاد كرد اما برخى 
با مانور بر اين ابهام تالش كردند سيگنال هايى خطرناك را به بازار ارز 

داده و مانع از اجرايى شدن طرح شوند.
ســخنگوى اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى 
ايران در گفت وگو با خبرآنالين عنوان مى كند؛ اوراق سلف نفتى طرحى 
متفاوت از طرح فروش نفت به مردم يا همان طرح گشــايش اقتصادى 
اســت، اين موضوع بيش از 3 سال اســت كه دنبال مى شود و اجراى 
آن مى تواند بار مشــكالت را كاهش دهد. در حقيقت در بســيارى از 
كشورهاى از ابزار اوراق سلف بهره بردارى مى شود اما معلوم نيست چرا 
برخى در ايران مخالفند و ترجيح مى دهند راه هاى پرخطر و تورم زا مانند 
استقراض از بانك مركزى در دستور كار قرار گيرد. وى با تأكيد بر اينكه 
نفس استقراض منفى نيست، گفت: استقراض خوب مى تواند مشكل را 

حل كند و استقراض بد مى تواند بحران ساز باشد.
 به گفته سيدحميد حسينى، اوراق سلف نفتى در زمره منابع مالى خوب 
تأمين مالى است. وى گفت: شايد تعويق انشتار اين ارواق نيز به صالح 
باشد؛ زيرا اجراى همزمان 2 طرح براى افكار عمومى ابهام آفرين است 
اما فراموش نكنيم در اين روزهاى ســخت بايد از ابزارهاى متنوع بهره 

ببريم.
عبدالناصر همتــى، رئيس كل بانك مركزى هفته گذشــته در صفحه 
شخصى اينستاگرام خود نوشــت: «مديريت بازار ارز و پول و نهايتا 
كنترل تورم در شــرايط اقتصادى امروز وظيفــه اصلى بانك مركزى 
اســت. كســرى بودجه دولت، به خاطر تحريم صــادرات نفت، يك 
واقعيت اســت و «تأمين مالى سالم» اين كســرى بدون استقراض از 

بانك مركزى نيز يك ضرورت.

پيش بينى تحليلگران جهانى
طال آماده صعود دوباره

 نظرسنجى هفتگى كيتكونيوز نشان داد كارشناسان وال استريت و 
ســرمايه گذاران معتقدند پس از اصالح قيمتى كه طال در هفته گذشته 

داشت، اكنون آماده افزايش مجدد قيمت است.
به گزارش ايســنا، اصالح قيمت طال در هفته گذشته به ريزش حدود 
200 دالرى قيمت و سقوط آن از ركورد 2060 دالر به سطح  هزار و 
880 دالر منتهى شد و طال در محدوده  هزار و 950 دالر ثبات يافت.

تقاضاى باال و موقعيت فنى نشــان مى دهد كه خوش بينى نســبت به 
صعود قيمت طال تغييرى نكرده و طال در هفته جارى عبور از مرز 2

هزار دالر را هدف گرفته است.
افشــين نوابى، نايب رئيس شــركت بازرگانى ام كى اس در اين 
باره به كيتكونيوز گفت: آنچه مشــاهده كرديم يك اصالح قيمت 
بسيار خوب بود. نگاهى به فضايى كه درحال حاضر در آن به سر 
مى بريم نشــان مى دهد كه روند صعودى طال به پايان نرســيده 
اســت و اين فلز ارزشمند بايد دوباره به باالى مرز 2 هزار دالر 
برگــردد. تا زمان انتخابات رياســت جمهورى آمريكا اين روند 

داشت. خواهد  ادامه 
در نظرســنجى هفتگى كيتكونيوز براى هفته جــارى تحليلگران وال 
استريت به شــكل روشنى نســبت به افزايش قيمت طال خوش بين 
بودند. در نظرســنجى كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 13 نفر 
شــركت كردند كه از ميان آنها 8 نفر معادل 61/5 درصد به افزايش و 
2 نفر معادل 15/4 درصد به كاهش قيمت طال رأى دادند، درحالى كه 
3 نفر معادل 23/1 درصد نظر خنثى داشــتند. وضعيت مشابه در ميان 

سرمايه گذاران وجود داشت. 
در نظرســنجى آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران، 2 هزار و 407 نفر 
شركت كردند كه از ميان آنها  هزار و 439 نفر معادل 59/8 درصد به 
افزايش و 527 نفر معادل 21/9 درصد به كاهش قيمت طال رأى دادند 
و 441 نفر معادل 18/3 درصد نظرى نداشتند. كارشناسان وال استريت 
در نظرســنجى هفته پيش درباره روند قيمت طال به 2 دسته مساوى 

تقسيم شده بودند. 

دسترسى مردم به اطالعات حقوق و مزاياى همه مديران 
وزارت كار تا 2 ماه آينده

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: به تدريج و در مدت 2 ماه، حقوق و مزايا، پيشينه 
كارى و زندگى همه مديران شــاغل در مجموعه هاى مرتبط با اين وزارتخانه در دسترس و 

نظارت عموم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرآنالين، محمد شريعتمدارى درباره افتتاح سامانه هاى شفافيت اين وزارتخانه 
افزود: يكى از مهم ترين برنامه هاى دولت، حركت در جهت شفافيت به عنوان يكى از راه هاى 

جلوگيرى از فساد و استفاده از خرد جمعى مردم در اداره امور حكومتى است.
وى با اشــاره به اينكه سامانه شفافيت در مجموعه فعاليت هاى اقتصادى و خدماتى وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى مســتقر شده است، ادامه داد: امروز از 6 سامانه ديگر در حوزه 
فعاليت هاى سازمان هاى بهزيستى و تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى كشورى رونمايى 

كرديم كه در سايت اصلى اين وزارتخانه بسيارى از اطالعات مورد نياز مردم وجود دارد.
 شريعتمدارى افزود: اين سامانه هاى هوشمند فعاليت هاى اجرايى در مجموعه صندوق هاى 
بازنشســتگى كشورى است و ستاد و سازمان هاى وزارتخانه در مجموعه 32 سامانه اصلى 
و چند زير ســامانه قرار دارند كه چراغ راه مديريت براى پيشرفت امور هستند و از طرفى 

نظارت عمومى و اجتماعى مردم را بر فعاليت هاى اقتصادى وزارت تعاون فراهم مى كند.
وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در ســتاد ســازمان ها، ده ســامانه؛ در شــركت 
سرمايه گذارى ســازمان تأمين اجتماعى، 18 سامانه و در صندوق بازنشستگى كشورى، 4 
سامانه و در مجموع 32 سامانه از يك پنجره واحد در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و 

دسترسى به اطالعات حوزه هاى گوناگون، طبقه بندى شده است.
شريعتمدارى افزود: سامانه مشخصات مديران و اعضاى هيأت مديره همه شركت هاى تابع 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و سامانه اطالعات امالك و مستغالت اين وزارتخانه و 
شــركت هاى تابعه، كامل در دسترس مردم است. وى افزود: همچنين سامانه صورت جلسه 
هيأت مديره ها و مجامع و تكاليف آنها و پرونده هاى حقوقى وزارتخانه ها و سامانه قراردادها 
و معامالت هم در دسترس است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا حقوق و مزاياى مديران را در سامانه ها درج نكرديد؟ گفت: حتماً اين گونه خواهد 
شد و هم حقوق و مزايا و هم پيشينه كارى و زندگى (رزومه و بيوگرافى) همه مديران شاغل 
در مجموعه هاى مرتبط با وزارتخانه در دسترس و نظارت عموم قرار خواهد گرفت و در 2 

ماه آينده هر روز بخشى از اين اطالعات، عمومى سازى خواهد شد.
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شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مداركي كه غير 

از سامانه مذكور ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت چهار ماه شمسي مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

- دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار
- بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) 

- بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
- بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي و ارزيابي HSE به همراه مدارك و مستندات مربوطه 

- احراز امتياز قابل قبول (حدأقل 60 امتياز) بر اساس معيارهاي ارزيابي كيفي مندرج در اسناد ارزيابي 
-  احراز امتياز قابل قبول (حدأقل 60 امتياز) بر اساس معيارهاي ارزيابي HSE مندرج در اسناد ارزيابي

- بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 3 مورد)
- بارگذاري صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشتها و توضيحات همراه صورتهاي مالي و گزارش 

حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شركت 
- بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

-  بارگذاري  تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه 
آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

- بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
 (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
- بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
- تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده         شركت كننده 

در مناقصه مي باشد 
- در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود .   

- ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل 3  شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  (داخلي 189 – 126 ) -  شماره فاكس 08138275010                                 

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/05/30   تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/05/27  

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد از سامانه 
ستاد

مهلت بارگذاري اسناد 
در سامانه ستاد

تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي
پاكات

تعميرات 
پاركينگ 

نفتكشهاي انبار 
نفت ايثارگران

12/098/131/174604/906/559
از تاريخ 99/05/27 

لغايت
99/06/03 

تا ساعت 14 روز  
دوشنبه 

مورخ 99/06/17

ساعت 10 صبح روز 
شنبه 

مورخ 99/06/15
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه 

مورخ 99/06/18

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت 
محترم وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه 
جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري 

اسناد و تا تاريخ 99/09/17) توضيح اينكه تهيه و تحويل فيزيكي پاكت الف در آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي 
سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) الزامي است . 

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)  

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

  شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به درخواست اداره عمران به شماره 99/1/02/5652 مورخ 99/04/12 پروژه ادامه اجراي پياده راه سعدي شامل : اجراي 
كف  فرش، اجراي بتن مصلح زير كف فرش ها و مطابق فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق آگهي مناقصه عمومي و ثبت نام در سامانه ستاد به آدرس
setadiran.ir به شركت هاي واجد صالحيت و داراي حداقل گريد 5 ابنيه كه مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان باشد و با شرايط ذيل 

واگذار نمايد:

■ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
■ متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره عمران شهرداري مراجعه نمايند.

■ متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 واريز پايان وقت اداري مورخ 99/06/18 تحويل 
دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه 

ماه باشد استفاده نمايند و همچنين در سامانه ستاد بارگزاري نمايند.
■ اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
■  كليه كسورات قانوني بر عهده برنده مي باشد.

■ به اين پروژه تعديل تعلق نمي گيرد.
■  متقاضياني مي توانند شركت نمايند كه ضمن رعايت حد نصاب رعايت تعداد كار و سقف قرار داد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز قرار داد 

از (منابع داخلي و استاني) در اين شهرداري دو كار مجاز مي باشد در غير اينصورت بعنوان برنده اعالم نمي گردد.
■  كليه هزينه هاي احتمالي ، هزينه چاپ آگهي و ... بر عهده برنده مي باشد.

■  سقف پروژه تا 25٪ قابل افزايش و كاهش مي باشد.
■  متقاضيان مي بايست از مورخ 1399/05/27 لغايت 1399/06/04 در سامانه ستاد اسناد را دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1399/06/18 اسناد 

را بصورت فايل پي دي اف در سامانه بارگذاري نمايند.
■  متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه ، صالحيت شركت ، اساسنامه شركت ، آخرين تغييرات شركت را در سامانه ستاد به صورت پي دي اف بارگذاري 

نمايند . همچنين فرم پيشنهاد قيمت را در سامانه به صورت پي دي اف بارگذاري نمايند .
■ كميسيون عالي معامالت مورخ 99/06/19 در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و برنده 

اعالم مي گردد./.ف  (م الف 666)
آگهي چاپ نوبت اول: 99/05/27
آگهي چاپ نوبت دوم: 99/06/04 

گريد شركتمبلغ سپرده شركت در مناقصهاعتبار اوليهشرح پروژهرديف

ادامه اجراى پروژه پياده راه سعدى شامل: 1
اجراى انواع كف فرش ، اجراى بتن مصلح 
زير كف فرش ها مطابق فهرست بهاء ابنيه 

سال 99 بدون تعديل

حداقل 5  ابنيه850/000/000 ريال16/406/650/077 ريال

غزل اسالمي »
 قيمــت لــوازم خانگي به شــكل 
سرســام آورى باال رفته است. كاالهاي 
پرمصــرف خارجــي ماننــد يخچال 
از قيمــت پرايد صفر گران تر شــده 
اســت. 120 ميليــون تومــان بــراي 
شــده  قيمت گذاري  معمولي  يخچال 
و يخچال هايــي با برندهاي متفرقه كه 
پيش از اين با كمتر از 5 ميليون تومان 
خريداري مي شــد اكنون بــاالي 20 

ميليون تومان شده است.
گزارش هاي ميداني همدان پيام نشــان 
مي دهد كه لــوازم خانگي خارجي با 
مارك هاي اصلي به ندرت در بازار پيدا 
مي شود. آنچه هم به عنوان برند اصلي 

به مشتري مي فروشند ضمانت نامه معتبر ندارد. 
يكي از فروشــندگان لوازم خانگي مي گفت: 
اغلــب كاالهايي كه در بــازار مي بينيد قاچاق 
هستند و ضمانت نامه اي كه براي آنها مي دهند 
دستي است و در جايي از شهر صادر مي شود.
البته كمتر فروشــنده اي در شــهر هست كه با 
اطمينان كامل لــوازم خانگي را كه به خريدار 
مي دهد را ضمانت كند و اغلب با بي اطميناني 
و ترديــد مي گويند «ضمانت دارد اما تعويض 

ندارد». 
نگراني مصرف كنندگان از كيفيت محصوالت 
موجود در بازار موجب شده تا كمتر به سمت 
خريــد لوازم خانگــي بروند. خانم الماســي 
اما  بخرم  آبميوه گيري  مي خواســتم  مي گفت: 
قيمتش 4 ميليون تومان شــده بود، معلوم هم 
نيست چه مدت كار كند يك ماه يا 2 سال...! 

خانم اكبري هم مي گفت: 2 ســال اســت كه 
مي خواهم اسپرسوســاز بخرم. آن زمان قيمت 
مدلي كه مي خواســتم بخرم حدود 4 ميليون 
تومــان بود. اما 2 ماه پيــش كه تصميم قطعي 
براي خريد گرفتم ديــدم اصال آن چيزي كه 
مي خواهم در بازار نيســت و مشــابه آن 29
ميليون تومان شده است كه پشيمان شدم و كال 

قيد خريد را زدم.
فروشنده اي هم مي گفت: برندهاي اصلي بسيار 

كمياب هستند و بسيارى از محصوالت موجود 
در بازار معموال تقلبى و يا قاچاق هستند.

آن طور كه يكي از فروشندگان جوان مي گفت: 
2 سال پيش با سرمايه 50 ميليون تومانى يك 
فروشــگاه 30 مترى لوازم خانگــى پر از كاال 
مى شد، اما اكنون اين مبلغ به يك ميليارد تومان 
افزايش يافته است. به گفته وي، قيمت ماشين 
لباسشويى داخلى به 15 ميليون رسيده و هيچ 
فردى هم درباره اين افزايش از توليدكنندگان 

پرسش نمى كند.
يكي از فروشــندگان داخل بازار درباره كمبود 
لوازم خانگــي باكيفيت مي گفــت: از حدود 
2 ســال پيش جلــوي واردات گرفته شــد و 
نمايندگي ها هم مجبور شــدند جمع كنند. در 
زمان شيوع كرونا هم چون مرزها بسته شد با 

كمبود شديد لوازم خانگي خارجي مواجه 
شــديم و درحال حاضر هم هرچه در بازار 

مي بينيد قاچاق هستند.
يكــي از فروشــندگاني كه پيــش از اين 
نمايندگي سامسونگ را داشت هم گفت: 
حدود 2 ســال پيــش وزارت صمت در 
راســتاى حمايت از توليد داخل، واردات 
لوازم خانگــى را ممنوع كرد تــا هم مانع 
خروج ارز از كشــور شــود و هم به نوعى 
توليدات داخلــى بتوانند بازار را در اختيار 

بگيرنــد و در نتيجه آن حجــم صادرات هم 
افزايــش پيدا كند. اما دولــت حمايت زيادي 
از توليدكننــدگان داخلي نكرد. چنانچه ديديم 
كارخانه ارج با آن همه قدمت و سابقه تعطيل 

شد.
چنــدى پيش هم منصــور عالى پــور، نايب 
رئيس اتحاديه فروشــگاه هاى زنجيره اى گفته 
بــود: واردات لوازم خانگى به صفر رســيده و 
توليدكنندگان ايرانى تمام تالش خود را براى 
تأمين نيــاز بازار مى كنند، اما فعــال نياز بازار 

داخل بيشتر از توليدات است.
آذرماه ســال گذشــته بود كه زرندى معاون 
برنامه ريزى وزير صمــت خبر از برنامه ريزى 
ويژه ايــن وزارتخانه در اين بخش داد و ابراز 
اميدوارى كــرده بود كه در اين صنعت 3 تا 5

برند اصلى شــكل بگيرد، اما در اين 
ميان يكى از مشــكالتى اصلى كه به 
گفته معاون وزير صمت وجود دارد، 
نياز به سرمايه در گردش ساالنه بين 
5 تا 7 هزار ميليــارد تومان نقدينگى 

است.
درحالى كه در 2 سال اخير با خروج 
لوازم خانگى  بازار  خارجى،  برندهاى 
روى آرامــش را بــه خــود نديده و 
روزهــاي آشــفته اي را در قيمت ها 

تجربه كرده است.
توليدكنندگان  امسال  ابتداى  در  حتى 
قيمت محصــوالت خــود را بدون 
مصوبه سازمان حمايت افزايش دادند 
كه پس از مدتى ســازمان حمايت به 
اين افزايش قيمت رسميت بخشيد و افزايش 
25 درصدى قيمت ها را اعالم و توليدكنندگان 
را موظف به ثبت اطالعات قيمت در ســامانه 

124 كرد.
 كاهش 40 درصدى تقاضا در بازار

افزايش قيمت ها كه از ســال گذشته تقاضا در 
بازار لوازم خانگى را كاهش داده بود، همچنان 
ادامــه دارد؛ به طورى كه بنا بــه گفته يكي از 
فروشــندگان لوازم خانگى، با افزايش قيمت ها 
حداقل 40 درصد تقاضا در بازار لوازم خانگى 

با كاهش مواجه شده است.
با توجه به ممنوعيت واردات، بايد توليد داخل 
جايگزين واردات شود و اگر اين كار صورت 
نگيرد، به ناچار واحدهــا از جاى ديگر كاالى 

خود را تأمين مى كنند.

گزارش همدان پيام از بازار لوازم خانگى

يخچال از پرايد سبقت گرفت
يام
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رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان تأكيد كرد
تفكيك همدان به 20 منطقه براى تعيين 

منطقى اجاره بهاى مسكن

 رئيس مركز مطالعات شــوراى شهر همدان بر تفكيك همدان به 
20 منطقه براى تعيين منطقى اجاره بهاى مسكن تأكيد كرد.

ــاى  ــه اجاره به ــاره ب ــا اش ــوى ب ــم مول ــر، ابراهي ــزارش مه ــه گ ب
كمرشــكن مســكن در شــهر همــدان، گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه 
ــهر  ــا مشــمول كالن شهرهاســت و ش ــش 25 درصــد اجاره به افزاي
ــر اســاس اعــالم وزارت كشــور جــزو كالنشــهرها  همــدان هــم ب
ميليــون   15 پرداختى هــاى  ليســت  در  و  نمى شــود  محســوب 
تومانــى تســهيالت قــرار گرفتــه؛ امــا همچنــان هميــن طــرح هــم 
ــر دوش شــهروندان همدانــى  اجرايــى نشــده و فشــار مضاعفــى ب

اســت.
ــوى پيشــنهاد داد: شــهردارى و معاونــت اقتصــادى شــهردارى  مول
همــدان بايــد تمامــى مناطــق مختلــف شــهر را بــر اســاس 
ــه  ــه 20 منطق ــى ب ــوى اداره داراي ــده از س ــالم ش ــاى اع قيمت ه
تبديــل كننــد تــا حداكثــر 15 درصــد افزايــش قيمــت بــا توجــه بــه 

ــود. ــاظ ش ــتأجران، لح ــوان مس ت
وى اظهار كرد: عملياتى شــدن و اراده اجرايى دادســتانى را در اين 
حوزه شاهد هستيم كه مى تواند بسيار رهگشا باشد مشروط بر اينكه 

شهردارى، برنامه اجرايى داشته باشد.
مولوى به موضوع نصب دكل هاى مخابراتى نيز اشــاره كرد و گفت: 
متأســفانه مجموعه مخابرات در ارائه خدمــات از اينترنت گرفته تا 
موارد ديگر گران فروشــى و كم فروشى داشته و در ارائه خدمات هم 

ضعيف عمل مى كند.
وى با تأكيد بر ســاماندهى و تجميع دكل هــاى مخابراتى جديد در 
سطح شــهر، بيان كرد: بايد با رصد سونامى سرطان در شهر همدان، 
مكان گزينى و تجميع دكل هاى شــركت هاى تلفن همراه را با لحاظ 
سالمت شهروندان، اولويت بندى و ساماندهى كرد؛ هرچند متأسفانه 
اين شــركت ها بيشتر به ســود و منفعت خود مى انديشند و سالمت 

شهروندان دغدغه آنها نيست.
مولوى مشــكل اساسى در اجرا نشــدن مصوبات شورا را پافشارى 
نكردن بر مصوبات برشــمرد و گفت: بايــد پيگيرى مجدانه مبنى بر 
اينكه شهردارى مكلف بر اجراى طرح ساماندهى و تجميع دكل هاى 
مخابراتى شود، داشته باشيم؛ زيرا همگان در مقابل سالمت شهروندان 

مسئوليت داريم.

دان تان  اری  ا ر
مديركل امور زنان و خانواده استاندارى همدان:

چرخه صحيح اجتماعى و اقتصادى به وجود 
خانواده اى سالم وابسته است

 مديــركل امور زنان و خانواده اســتاندارى همــدان چرخه صحيح 
اجتماعى و اقتصادى را وابسته به وجود خانواده اى سالم دانست.

ربيعه على محمدى در گفت وگو با مهر به ذكر اهميت خانواده و نقشى كه 
مى تواند در راستاى ارتقاى يك جامعه عهده دار شود پرداخت و با اشاره به 
سخن رسول اكرم(ص) كه فرمودند «هيچ بنيادى در نزد خدا پسنديده تر 
از بنياد خانواده و ازدواج نيســت» گفت: خانواده به عنوان نخستين واحد 
اجتماعى در جوامع پيشــرفته دنيا هميشه مورد توجه بوده و استحكام 

آن، موجــب تعالى جامعه خواهد بود. على محمدى مهم ترين كاركردها 
را شامل كاركرد زيستى، تربيتى و آموزشى حفظ سالمت روحى، روانى، 
جسمى و اقتصادى ذكر كرد و گفت: با آموزش همه جانبه اعضا پيش از 
تشكيل خانواده مى توان از تمامى ابعاد موجب رشد و سالمت جامعه شد.

وى بــا بيان اينكه اگر در خانواده يكى از نــكات مورد غفلت قرار گيرد، 
در چرخه به هم پيوســته جامعه خلل ايجاد خواهــد كرد، افزود: طبق 
بيانات مقام معظم رهبرى امروزه مهم ترين تالش دشــمن برهم ريختن 
اين بنيان و ايجاد خلل در كاركردهاى تربيتى و سالمت روان اين عنصر 
مهم جامعه است. مديركل امور زنان و خانواده استاندارى همدان با تأكيد 
بر اينكه مادران و پدران هوشــيار جامعه اسالمى خوب مى دانند كه اگر 
تمامى نيازهاى مطرح شده در خانواده به طور سالمت و معقول از طرف 

تمام اعضــاى خانواده انجام نگيرد، تعادل در چرخه تربيتى، اجتماعى و 
اقتصادى برهم خواهد خــورد، گفت: در خانواده تمامى اعضاى آن پدر، 
مادر، فرزندان از دختر و پســر، مادربــزرگ و پدربزرگ و دور و نزديك 
هركدام اگر مسير درست حركت خود را ندانند و وظايف متقابل يكديگر 

را اجرا نكنند، بازتاب آن را در كل اجتماع خواهيم ديد.
وى  گفت: محيط ســالم خانه در هيچ بعدى، جايگزين ندارد و پرورش 
قواى روحى و اخالقى و احســاس امنيت، روح آزادمنشــى و آرامش و 
جلوگيــرى از پرخاشــگرى، مهرورزى و نوع دوســتى، حــس هويت و 
وطن پرستى و طريقه رفتار درســت اجتماعى، احساس امنيت و تعامل 
با ديگر انســان ها و خالصه شخصيت اصلى و درونى افراد در يك محيط 

خانوادگى سالم صورت مى گيرد.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: پروين قادري دانشمند
 محمدرضا بهرامي صفت
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 خبرى از صادرات سير همدان نيست
مديرعامل شــركت تعاونى سيركاران و صيفى كاران 
همدان در اين باره گفت: هم اكنون برداشــت سير در 
همدان به اتمام رسيده و همه سيرهاى برداشت شده 

در انبارها هستند.
حجت ا...حيدريان ضمن ابراز ناراحتى با بيان اينكه در 
همدان واحد فرآورى مناســبى در زمينه سير وجود 
ندارد، عنوان كرد: ســال هاى گذشته، صادرات سير 
را در برنامه هايمان داشــتيم اما هم اكنون از صادرات 

هم خبرى نيست.
وى در تشــريح علت اين موضوع، عالوه بر وضعيت 
پيش آمده بر اثر شــيوع ويروس كرونا، عنوان كرد: 
قيمت هر كيلو سير همدان بين 7 هزار تومان تا 15

هزار تومان اســت كه كيلويى 15 هزار تومان مربوط 
به سيرهاى صادراتى است اما درحال حاضر، شاهديم 

كه سيرهاى همدان داخل انبارها هستند.
حيدريان در اين راستا با بيان اينكه عامل اصلى اينكه 
سير همدان صادر نشده است، صادرات سير از چين 
اســت، گفت: بازار فروش سير همدان در كشورهايى 
چون پاكســتان تركيه و افغانستان بود اما هم اكنون، 
شاهديم كه كشــور چين به اين كشورها سير صادر 
كرده و اين موضوع موجب شده تا در همدان خبرى 

از صادرات سير نباشد.
45 هزار ُتن سير همدان در داخل انبارها 

دپو شده است
مديرعامل شــركت تعاونى سيركاران و صيفى كاران 
همدان ميزان برداشــت ســير در همدان را در سال 
گذشــته برابر 55 هــزار تُن اعالم كــرد و افزود: در 
سالجارى، ميزان برداشت سير همدان برابر 50 هزار 
تُن اســت كه هم اكنون 45 هزار تُــن آن در داخل 

انبارها قرار دارد.
تأســف  ابراز  ضمــن  وى 
ادامــه داد: هر كيلو ســير 
براى كشاورزان آن 6 هزار 
تومــان تمام شــده و اگر 
گرفته  آن  صادرات  جلوى 
شــود و راه آن باز نشــود، 
متضرر  همدانى  سيركاران 

خواهند شد.
حيدريان در پاسخ به اينكه 
آيا برگزارى جشنواره سير 
شــاهد  ســالجارى  در  را 
خواهيــم بــود يــا خير؟ 
عنوان كرد: به سبب شيوع 
ويروس كرونا نمى توان اين 
روستاها  در  را  جشــنواره 
برگزار كرد؛ زيرا استقبال از اين روند بسيار كم خواهد 
بود، بدين ســان مى طلبد تا از سوى مسئوالن استان 
در اين زمينه شــاهد حمايت باشيم و سازمان جهاد 
كشــاورزى در اين زمينه يارى گر برگزارى جشنواره 
سير همدان باشد تا بتوان از اين طريق، فروش سير 

را ممكن كرد.
وى بــا بيان اينكه چنــد بار براى راه انــدازى واحد 
بسته بندى سير اقدام كرده ايم، گفت: متأسفانه در اين 
زمينه وام هاى با سود 20 و 22 درصد اعطا مى شود 
و تعاونى در اين زمينه امــكان ورود را ندارد اما اگر 
حمايت ها در اين راستا، مناسب باشد مى توانيم براى 
راه اندازى چنيــن واحدى پاى كار بياييم تا امروز، با 

چنين مشكالتى روبه رو نباشيم.
مديرعامل شــركت تعاونى سيركاران و صيفى كاران 
همدان در بخش پايانى صحبت هاى خود اصلى ترين 

مانــع از درآمدزايــى و عامل خالى ماندن دســتان 
سيركاران همدانى را سيرهاى چينى دانست و تأكيد 
كرد: درصورت نبود حمايت ها، ســيركاران همدان با 

ضررهاى بسيارى مواجه خواهند شد.
 سير همدان؛ قربانى بى توجهى 

به بازار هدف و نبود سردخانه
رئيس خانه كشــاورز اســتان همدان هم با اشاره به 
اينكه صادرات محصوالت كشــاورزى دچار مشكل 
شده اســت؛ زيرا برگشت پول آن مسأله شده است، 
گفت: سال گذشته، خريد سير مناسب بود بدين سان 
سيركاران همدانى نيز به كشت بيشتر اين محصول 
ترغيب شــدند و بايد به فروش اين محصوالت توجه 

ويژه اى شود.
ابوالقاســم ســوزنچى با بيان اينكه مشكل ديگرى 
كه ســر راه محصول ســير وجود دارد، اين اســت 
كه نگهدارى سير بسيار مشــكل است، عنوان كرد: 
سردخانه ها از پذيرش اين محصول خوددارى كرده و 

پذيرش سير ندارند.
وى در خصــوص وضعيت فرآورى ســير همدان نيز 
تشريح كرد: متأسفانه بيشــتر فرآورى هاى سير در 
همدان به صورت دســتى و ســنتى در روســتاهاى 
سوالن و مريانج انجام مى شــود، به نوعى كه يا سير 
را به صورت دستى و ســنتى جلوى آفتاب خشك و 
تبديل به پودر ســير مى كنند يا اينكه آن را تبديل 
به ترشى مى كنند كه اين وضعيت بازار هدف خاصى 

براى فروش ندارد.
رئيس خانه كشــاورز استان همدان در بخش پايانى 
صحبت هاى خود بــا تأكيد بر اينكه ســير همدان 
كيفيت خاصى دارد، عنوان كرد: متأســفانه در اين 

زمينه روى بازار هدف مطلقاً كارى نكرده ايم.
در پايان، گفتنى است؛ در سند راهبردى و عملياتى 

توســعه اســتان همدان بر لزوم ايجــاد واحدهاى 
بســته بندى و صنايع تبديلى سير و ايجاد نمايشگاه، 
فروشــگاه و بازارچه هاى دائمى محصول كشاورزى 
سير، تأكيد ويژه اى شــده اما به راستى نه تنها هنوز 
چرخ صنايع تبديلى و فرآورى در همدان لنگ مانده 
بلكه خبرى از نمايشگاه ها و فروشگاه هاى دائمى در 

اين زمينه هم نيست.
فرآورى سير، ســاخت پودر و اساليس سير، ساخت 
دارو بر اســاس پايه سير، برندســازى سير همدان و 
ورود آن بــه بــورس همه و همــه مى تواند يارى گر 
كشــاورزان و سيركاران همدانى باشد و چرخ توسعه 
استان با همين فرايندها مى تواند به حركت در بيايد.
يكى از زمينه هايى كه در اســتان همدان همواره به 
آن تأكيد مى شود، اشتغالزايى، درآمدزايى و صادرات 
اســت اما گويى ســير همدان همچنان اسير دست 
دالالن و سير چينى باقى مانده و هر ساله قرار است 
شــاهد متضرر شدن ســيركاران و در نهايت، كشت 

كمتر و كمتر اين محصول در همدان باشيم.
به راستى در اين مسير، با توجه به اينكه سير همدان 
در كيفيت داراى شــهرت جهانى است و همدان در 
زمينه توليد ســير داراى رتبه نخست كشورى بوده 
و از ديربــاز بــا توجه به ويژگى هــاى جغرافيايى و 
ذخايــر ژنتيكى، به عنوان يكــى از قطب هاى توليد 
اين محصول در كشــور مطرح بوده و سهم بسزايى 
در توليد ناخالص داخلى كشــور داشــته، آيا زمان 
آن نرســيده تا حمايت ها را در بازار فروش مناسب 
ايــن محصول، فرآورى، بســته بندى و صادرات آن 
با قوت بيشــترى دنبال كنيــم و فرش هاى قرمز را 
براى ســرمايه گذاران اين عرصه پهن كنيم و دسِت 
حمايتمان را به ســمت آنها دراز كــرده تا بتوانيم 

سيرى بازارپسند را براى صادرات آماده كنيم.

 اين روزها كه آماده ســازى مقدمــات ورود به ماه 
محرم درحال انجام است مصوبات ستاد ملى و استانى 
كرونا در همدان اولويــت قرار گرفته و با توجه به آن 

براى برگزارى باشكوه آئين اين ماه تالش مى شود.
به گزارش مهر، همزمان با فرارسيدن ماه محرم آئين هاى 
مختلفى در نقاط مختلف كشــور برگزار مى شــود كه 
عمــده اين آئين هــا به صورت دســته هاى عزادارى و 
سينه زنى و زنجيرزنى است اما امسال با شيوع ويروس 
كرونــا و وضعيت قرمز برخى شهرســتان ها در زمينه 
ابتال به اين بيمارى چگونگــى برگزارى اين آئين ها و 
بهره مندى مردم از معارف اهل بيت(ع) متفاوت خواهد 

بود.
اســتان همدان نيز كه متأسفانه وضعيت چند شهرستان 
آن به لحاظ شــيوع كرونا قرمز اعالم شده از اين قاعده 
مستثنى نيست و در راستاى برگزارى به دور از مشكل 

اين مراسم تصميماتى لحاظ شده است.
ناگفته پيداست كه محور حركت ياران امام حسين(ع) 
از كربالى 61 هجــرى تا همه تاريخ، محور اطاعت و 
پيروى از ولــى و امام بوده و هســت و واليتمدارى، 
انگيزه اصلى حيات وارثان عاشــورا محسوب مى شود 
و اكنــون كه مقــام معظم رهبــرى درباره مراســم و 
عزادارى هاى محرم ســال 1442 هجرى فرمودند: «در 
عزادارى ها معيار آن چيزى است كه كارشناسان و ستاد 
ملى كرونا اعالم مى كنند؛ بنــده به توصيه اين عزيزان 
عمل مى كنم. توصيه من به مردم اين اســت كه ببينيم 
ســتاد ملى كرونا چه مى گويد و در مسأله عزادارى به 
گفته اين ستاد عمل كنيم. اگر وضعيتى كه داريم را شل 
بگيريم، فاجعه بزرگى رخ خواهد داد.» بايد اين تبعيت 

را نشان داد.
با توجه به اين فرمايشــات مقدمات برگزارى آئين هاى 
ماه محرم با تأكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى به 

تصويب رسيده و در اســتان همدان نيز كارها درحال 
انجام است كه در گفت وگو با مديركل تبليغات اسالمى 

استان همدان اين موضوع بررسى شده است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان در همين زمينه 
با اشــاره به دســتورالعمل ســتاد ملى مبارزه با كرونا 
در رابطه با برگزارى مراســم عــزادارى محرم گفت: 
بر اســاس ابالغ ســتاد ملى مبارزه با كرونا اگر هيأتى 
قصد برگزارى مراسم سينه زنى دارد، حتمًا بايد مراسم 

عزادارى در فضاى باز برگزار شود.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى با اشــاره به اينكه 
امســال با محرم متفاوتى مواجه هســتيم، اظهار كرد: 
تاكنون چنين شــرايطى را تجربه نكرده ايم و با نهايت 
احترام مى خواهيم مراسم عزادارى سيدالشهدا را برگزار 
كنيم اما بر خالف ســال هاى گذشته با محدوديت هايى 

مواجه هستيم.
وى با بيان اينكه فرمايشــات مقام معظم رهبرى براى 
ما فصل الخطاب اســت، ادامــه داد: مقام معظم رهبرى 
فرموده اند هر آنچه ســتاد ملى مبارزه با كرونا بگوييد 

بايد عمل شود.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با بيان اينكه 
بايد آنچه ســتاد ملى مبارزه با كرونا اعالم كرده براى 
برگزارى مراسم عزادارى سيدالشهدا مد نظر قرار گيرد، 
ادامه داد: در برگزارى مراســم هيــأت 2 حالت مكان 

سرپوشيد و يا فضاى باز مطرح است.
اگر محل برگزارى مراسم ســر پوشيده است نخست 
بايد ارتفاع سقف حداقل 6 متر باشد و تهويه مطبوع و 
مناسبى داشته باشد، به طورى كه مورد تأييد كارشناسان 

اداره بهداشت شهرستان قرار گيرد.
وى بيان كرد: دســتورالعمل هاى ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا مى گويد اگر محل برگزارى مراســم سرپوشيده 
است نخســت بايد ارتفاع سقف حداقل 6 متر باشد و 

تهويه مطبوع و مناســبى داشته باشد، به طورى كه مورد 
تأييد كارشناسان اداره بهداشت شهرستان قرار گيرد.

نظيرى ادامه داد: بر اســاس اعالم ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا اگر محل برگزارى مراسم هر 2 شرايط ارتفاع 6
مترى سقف و تهويه مطبوع را داشت، مراسم عزادارى 
بايد با رعايت فاصله گذارى اجتماعى با 2 متر از چپ 
و راســت و پيش رو و پشت ســر بين افراد با ظرفيت 

يك چهارم آن مكان برگزار شود.
وى با تأكيد بر اينكه حداكثر زمان براى برگزارى مراسم 
عزادارى بر اساس اعالم ستاد ملى مبارزه با كرونا براى 
مكان هاى سرپوشــيده يك ساعت است، افزود: برنامه 
سينه زنى هم به صورت كامل در فضاى سرپوشيده نبايد 
برگزار شود به اين معنا كه مراسم هيأت بايد به منبر و 

روضه ختم شود و سينه زنى انجام نشود.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه ســينه زنى يكى از حالت هايى اســت كه امكان 
انتقال و انتشــار ويروس در آن جدى اســت، افزود: 
بر اســاس ابالغ ســتاد ملى مبارزه با كرونا اگر هيأتى 
قصد برگزارى مراسم سينه زنى دارد، حتمًا بايد مراسم 

عزادارى در فضاى باز برگزار شود.
وى با اشــاره به اينكــه درصورت برگزارى مراســم 
عزادارى سيدالشهدا در فضاى باز بايد فاصله اجتماعى 
2 متر از چپ و راســت و پيش رو و پشت سر رعايت 
شود، ادامه داد: همچنين استفاده از ماسك بايد مد نظر 

قرار گيرد.
 جلوگيرى از حضور افراد مسن و افراد داراى 

بيمارى زمينه اى
نظيرى با اشاره به اينكه دستورالعمل هاى بهداشتى ورود 
به جلســه، جلوگيرى از حضور افراد مسن، جلوگيرى 
از ورود افراد داراى بيمارى زمينه اى و اطفال در هر 2
مكان سر پوشيده و روباز بايد اجرا شود، بيان كرد: در 

فضاى روباز ســينه زنى مى تواند برگزار شود و حداكثر 
زمان برگزارى مراسم در فضاى روباز 2 ساعت است.

وى با اشاره به اينكه هر كس مى خواهد راه سيدالشهدا 
را برود و عزادارى او مورد توجه امام حســين(ع) قرار 
گيرد بايد يكسرى مسائل اخالقى و اجتماعى را رعايت 
كند، عنوان كرد: برگزارى مراســم هيأت در فضاى باز 
يعنى رعايت حال مردم و همسايگان كه تكليف شرعى 

ما است.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با اشاره به 
اينكه پيشنهاد شده نهايت زمان برگزارى هيأت و پايان 
هيأت ها در فضاى باز 23:30 دقيقه باشد، افزود: پس از 
اين زمان نبايد هيأتى در فضاى باز فعاليت داشته باشد.

وى با اشاره به اينكه طبق دستورالعمل ستاد ملى مبارزه 
با كرونا برخى مراسم خاص مثل حسينيه اعظم زنجان 
و شيرخوارگان حســينى نبايد برگزار شود، ادامه داد: 
مراسم شيرخوارگان حسينى از مراسم پرخطر محسوب 

مى شود.
 امسال در همدان مراسم سوم عاشورا را به 

كيفيت سال هاى گذشته نخواهيم داشت
نظيرى با اشاره به اينكه در همدان تشخيص كارشناسان 
و ستاد مديريت استان اين بود كه مراسم سوم شهادت 
سيدالشــهدا از موارد خاص محسوب مى شود، افزود: 
امســال در همدان مراســم سوم عاشــورا به كيفيت 

سال هاى گذشته را نخواهيم داشت.
وى با اشاره به اينكه در رابطه با مراسم سوم عاشورا در 
همدان بايد فكر و تصميم گيرى شود، افزود: روستاهايى 
كه در ســوم عاشورا به همدان دسته مى آوردند بايد در 

روستاهاى خود عزادارى كنند.
مديركل تبليغات اسالمى اســتان همدان افزود: امسال 
برگزارى دسته عزادارى از هر نوع سينه زنى، زنجيرزنى 
و ســقايى درصورتى مجاز است كه دســته عزادارى 

حركت و دسته روى نداشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه دســته عزادارى مى تواند شكل 
گيرد اما بايد به صورت ثابت باشد، افزود: فاصله گذارى 
اجتماعى و استفاده از ماســك در دسته هاى عزادارى 
بايــد رعايت شــود و در دســته هاى زنجيرزنى بايد 
زنجيرها شــخصى باشد و يا هيأت يك زنجير را شب 
اول محرم ضدعفونى كرده به هر فرد بدهد و شب آخر 

محرم زنجير را پس بگيرد.
 جلوگيرى از ورود طبل و سنج به دسته هاى 

عزادارى
نظيرى با اشــاره به اينكه براى برنامه هاى تاســوعا و 
عاشــورا بايد برنامه ريزى و فكر ديگرى شــود، ادامه 
داد: طبل و ســنج هم در دسته هاى عزادارى نبايد مورد 

استفاده قرار گيرد.
وى در زمينه نذورات ماه محرم نيز افزود: امســال بايد 

نذورات كمى متفاوت باشد؛ زيرا انجام برخى نذورات 
با ضوابط ادارات بهداشــت مغايــرت دارد و برخى از 
پذيرايــى و توزيــع نذورات موجب انتشــار ويروس 

مى شود.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با اشاره به اينكه 
موضوع نذورات قاعده شــرعى دارد، افزود: يك تيم 
كارشناســى از طالب تا محرم براى بررســى وضعيت 
اختصاصى نذورات تشكيل شده و خط 4 تلفن رقمى 
در اختيار قــرار خواهد گرفت و مــردم از اين طريق 

مى توانند پرسش هاى خود را مطرح كنند.
وى با اشــاره به اينكه سعى بر اين است كه اگر حكم 
فقهــى اجازه دهد نــذورات را به ســمت كمك هاى 
مؤمنانه ســوق دهيم، بيان كرد: در فرايند طبخ غذا بايد 
كارشــناس بهداشــت نظارت كند تا طبخ غذا موجب 

انتشار ويروس نشود.
نظيــرى در رابطه با توزيع نــذورات ادامه داد: توزيع 
نذورات مانند سال هاى گذشــته با سفره انداختن بعد 
از عزادارى ظهر عاشــورا امكان پذير نيست، بلكه بايد 
نذورات توزيع شود و توزيع نذورات نبايد در جلوى 
درب حســينيه و هيأت صورت گيرد بلكه بايد طبخ و 

بسته بندى شود و در منازل اهالى محله توزيع شود.
وى با قدردانى از نماينده ولى فقيه در استان همدان و 
نگاه ويژه و اهل بيتى استاندار همدان، گفت: از رئيس 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان كه در باب همكارى و 
تعامل با هيأت هاى مذهبى براى برگزارى مراســم قدم 

برداشته است قدردانى مى كنم.
آنچه مسلم است اينكه كرونا اگرچه در ماه هاى ابتدايى 
شيوع؛ مناسك مذهبى و  جمعى را تحت شعاع قرار داد 
و صورت ســنتى آنها را كه حضــور دورهم در اماكن 
مذهبى بود تعطيل كرد، اما صورت هاى ديگرى از اين 
مناسك مذهبى پيدا شــد و تداوم اجراى آن از طريق 
فضاهاى مجازى شــكل گرفت تا جايى كه شايد بتوان 
گفت حتى دين دارى عميق تر شــد و به مردم و جوامع 

كمك كرد كه همچنان به ياد خدا باشند.
امســال به دليل شــيوع ويروس كرونا و خطرات آن، 
هيأت هاى عزادارى در سراسر كشور با شرايطى خاص 
در مــاه محرم فعاليت خواهند كرد و بار ديگر نشــان 
خواهنــد داد كه با رعايت كامــل پروتكل هاى اعالمى 

ستاد كرونا نيز مى توان مناسك مذهبى را برپا داشت.

تلنبارشدن 45 هزار تن سير در انبار

چين گوى صادرات سير 
همدان را ربود

همدان در تدارك ماه محرم

روضه هاى سيدالشهدا(ع) تعطيل شدنى نيست
■ اقامه عزا با اصول بهداشتى

 درحالى همدان به لحاظ توليد ســير دركشور رتبه دار اســت كه اين روزها همچنان شاهد دستان خالى سيركاران 
همدانى از فروش به ويژه در صادرات هستيم؛ زيرا گوى صادرات سيرهمدان توسط چين دزديده شده است.

به گزارش مهر، همدان بخش اعظمى از سهم توليد سير كشور را دارد، به نوعى كه روستاى «سوالن» در شهرستان همدان 
بيش از 60 درصد از توليد سير استان را ازآن خود كرده است؛ سير محصول پايدار استان همدان است و به لحاظ طعم و 

مزه، محصول همدان برترى خاصى نسبت به ساير نقاط كشور دارد.
حتى ســير خشك همدان با سابقه اى طوالنى در بين مصرف كنندگان داخلى و خارجى، عالوه بر سبد خانوارها در سبد 
خريد شركت هاى توليد دارويى و بهداشتى نيز قرار گرفته و به عنوان محصولى راهبردى در كشور مورد توجه است؛ اما 
اين درحالى است كه در چند سال اخير همواره شــاهد نوسان و افزايش و كاهش نرخ سير در همدان بوده ايم كه در 2
وضعيت پيش آمده باز هم دســتان سيركاران خالى بوده و اين دالالن سير بوده اند كه سود را به جيب زده  و قيمت را باال 

برده اند.
سير همدان مدتى است كه چشــم دوخته به صادرات، افزايش توليد را در پيش گرفته و در اين زمينه، شاهد صادرات 
سير به كشورهايى چون عراق، گرجستان، تركمنستان و ساير كشورهاى همجوار نيز بوده ايم اما گويى امسال اين چراغ 
خاموش مانده و اين درحالى است كه بايد پذيرفت با معرفى سير همدان زمينه هاى اشتغال و رشد اقتصادى در همدان 

فراهم مى شود.
البته مادامى كه سير همدان بدون بسته بندى، برچسب و سورت بندى مناسب و بدون برند به كشورهاى ديگر فرستاده 
شــود، نمى توان از آن انتظار ارزآورى مناسب را داشــت ضمن اينكه حال كه شاهد شيوع ويروس كرونا و تأثيرات آن 
بر صادرات هســتيم به راستى كه صادرات بدون برند و برچســب و بى توجه به پروتكل هاى بهداشتى جايگاهى ندارد؛ 
با اين حال، در داخل اســتان همدان نيز هم چنان جاى خالى سردخانه، كارگاه بسته بندى، واحدهاى فرآورى و صنايع 
تبديلى سير به چشم مى خورد و خارج شدن سير همدان از انزوا، نيازمند توجه مسئوالن استانى به اين محصول است. 
بدين ترتيب، در اين راستا برآن شديم تا با حجت ا... حيدريان، مديرعامل شركت تعاونى سيركاران و صيفى كاران همدان 

گفت وگويى ترتيب دهيم تا وضعيت برداشت و بازار فروش سير همدان را جويا شويم كه در ادامه آن را مى خوانيد:
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در ايــران بــا توجه به 
اينكــه حجــم عظيمى 
را  داخلى  مســافران  از 
به  رو  متوســط  طبقات 
بر  دربرمى گيرد  پاييــن 
اساس درآمد خود مقصد 
و شكل ســفر را تعيين 

مى كنند

بــر  مديريــت  نبــود 
نبود  به ويژه  تعطيــالت 
كه  آخرهفته  تعطيــالت 
به كاهش گردشگرى در 
طول سال و ازدياد بيش 
گردشگر  جمعيت  حد  از 
در تعطيــالت مــوردى 

منجر مى شود

خبر

گزارش 

گردشگري

فرهنگ

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

دوشنبه  27 مردادماه 1399  27 ذى الحجه 1441  17 آگوست 2020  شماره 3829

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:08  
خورشيد         06:38                   طلوع 
اذان ظهر                      13:21
غروب خورشيد              20:01
اذان مغرب                   20:21 
نيمه شب شرعي           00:35

باباطاهر

طرح جامع گردشگرى براى
 230 هكتار از اراضى عليصدر

 طرح جامع گردشــگرى بــراى 230 هكتار از 
اراضى عليصدر و ايجاد ظرفيت اشتغال زايى براى 

اين اراضى در دستور كار است. 
مديرعامل مجموعه سياحتى عليصدر با اعالم اين 
خبر در جمع خبرنگاران، گفت: مجموعه سياحتى 
عليصدر تمام قد در خدمت گردشــگران است و با 
رعايت كامل شــيوه نامه هاى بهداشــتى آماده ارائه 

خدمات به مسافران است.
مجيدى با اشــاره به آســيب هاى وارد شــده به 

مجموعه گردشگرى عليصدر از زمان شيوع كرونا 
بيان كرد: سال گذشته مجموعه غار عليصدر ميزبان 
370 هزار نفر بازديدكننده بود كه امسال تاكنون 37

هزار بازديدكننده به اين غار مراجعه كرده اند ضمن  
اينكه رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى نيز هزينه هايى 

براى مجموعه داشته است.
وى يكى از راه هاى توليد درآمد را كاهش هزينه ها 
دانست و افزود: در هيأت مديره مجموعه عليصدر 
تصميم گرفته ايم مايحتاج مورد نياز خود را تأمين 

كنيم.
مجيــدى با بيان اينكــه از ابتــداى خردادماه غار 
عليصدر هر روز از ساعت 9 تا 18 باز بوده است، 

ادامــه داد: غار عليصدر با رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى آماده ارائه خدمات به مســافران است 
و روزانــه با ظرفيــت ده درصدى خــود ميزبان 

گردشگران خواهد بود.
مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر يادآور شد: 
واحد هاى اقامتى در روستا نيز فعال است و روستا 
ماهيت كشــاورزى خود را به گردشــگرى تبديل 
كرده و روستاييان چشم انتظار گردشگران هستند 
ضمن اينكه درآمد روســتاييان فقط از گردشگرى 

است.
وى با بيان اينكه آهنگ گردشــگرى در مجموعه 
عليصدر كم شــده، اظهار كرد: تخفيفاتى به فعاالن 

در مجموعه داده شــده و در برخى موارد دريافت 
اجاره بها از مستأجران مجموعه را به صفر رسانديم.

اين مســئول افزود: شــرايط ويژه همدان با توجه 
به فاصله كم با تهران به عنوان مقصد گردشــگرى، 
مى تواند ســفر چند روزه با رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشتى به استان همدان را به همراه داشته باشند.

مجيــدى از ارائه تخفيف به عنــوان محرك براى 
جذب گردشگر توسط مجموعه عليصدر خبر داد 
و گفت: تخفيف 30 درصدى براى بازديدكنندگان 
بازنشسته و فرهنگيان و انعقاد تفاهمنامه با حدود 
50 ارگان بــراى بليت هــاى تخفيــف دار را در 

سالجارى داشته ايم.

مديرعامل مجموعه ســياحتى عليصدر با اشاره به 
طرح جامع گردشگرى براى 230 هكتار از اراضى 
عليصدر و تعيين تكليــف 70 درصد اين اراضى 
بيان كرد: ايجــاد ظرفيت اشــتغال زايى براى اين 
اراضى در ســال جهش توليد اقدام بســيار خوب 
و قابل ستايشى اســت كه مردم عليصدر نيز براى 

همراهى با مجموعه اعالم آمادگى كرده اند.
مجيــدى ابراز كــرد: آماده ايم فضا هــاى خود را 
در اختيــار بگذاريم و در هميــن زمينه مجموعه 
عباس آبــاد در طول هفته با تخفيفات 50 درصدى 
براى اقامت در خدمت ميهمانان بوده و در روز هاى 
پايانى هفته با لغو تخفيفات ميزبان ميهمانان است.

گردشگرى كشاورزى هم 
در راه است 

  دســتورالعمل صدور مجوز فعاليت گردشگرى 
كشــاورزى و نظارت بر آن توسط دفتر همكارى و 
توافق هاى ملى وزارت ميراث فرهنگى تهيه شــده 
در اين دســتورالعمل نحوه فعاليــت افراد در حوزه 

گردشگرى كشاورزى تشريح شد.
دســتورالعمل مجوز فعاليت گردشگرى كشاورزى 
صادر شــده تا افراد و يا كشاورزانى كه مى خواهند 
از زمين يا باغات خود در راستاى رونق گردشگرى 
استفاده كنند، با مراجعه به اين دستورالعمل از نحوه 

صدور مجوز آن مطلع شوند.
اين دستورالعمل با هدف بهبود معيشت كشاورزان 
و توســعه پايدار روســتايى، حفظ حقوق و منافع 
و  كشــاورزى  گردشــگرى  بخش  فعاالن  قانونى 
اســتفاده از ظرفيت آنها در جهت پيشبرد اهداف 
گردشــگرى و نظارت بر فعاليت و عملكرد آنها، 
كاهــش بيــكارى و افزايش درآمد روســتاييان و 
كاهــش نامطلوب آثار زيســت محيطى مصوب و 

براى اجرا ابالغ شده است.
گردشگرى كشاورزى شامل فعاليت هايى مى شود كه 
در آن بازديدكننــده در مزرعه و يا ديگر محيط هاى 
كشاورزى با اهداف آموزشى و تفريحى و يا گذران 
اوقات فراغــت انجام مى ده؛ بنابراين گردشــگرى 
كشاورزى شاخه اى از گردشــگرى روستايى است 
كــه در آن كارآفرينان كشــاورزى و اعضاى خانوار 
آنها، خدماتى را براى فراهم شــدن امكان مشاركت 
عملى و اقناع نيازهاى بازديدكنندگان در محيط هاى 
كشــاورزى ارائــه مى كنند و گردشــگران در ازاى 
برخوردارى از خدمات مذكور هزينه اى را به كشاورز 

و خانوار وى مى پردازند.
كســب و كارهاى گردشــگرى كشــاورزى عمومًا 
فعاليت محــور يا تجربه گــرا بــوده و فعاليت هاى 

مشروحه ذيل را شامل مى شود:
فعاليت هاى بدون نياز به ســازه مانند كسب تجربه 
و همــكارى در امور كشــاورزى توليــدى از قبيل 
ميوه چينى، گل چينى، ماهيگيــرى، هرس درختان 

و آبيارى.
تماشاى امكانات و تجهيزات مزارع (باغات) و مراكز 
پرورش گونه هاى حيوانــى و پرنده نگرى و بازديد 
از ابزار كاشت محصول، فعاليت هاى تفريحى مانند 
برگزارى تور پياده روى و تفريح و بالن ســوارى بر 

فراز مزرعه، عكاسى و نقاشى.
ارائه فرآورده ها و محصوالت كشــاورزى و دامى و 
عرضه غذاهاى محلى، برگزارى دوره هاى آموزشى 
مرتبط با كشــاورزى، برگزارى جشنواره رويداد و 

همايش هاى مرتبط و موضوعى.
رشته هاى مرتبط با گردشگرى هم شامل گردشگرى 
مزرعه، گردش در باغات، گردشگرى براى بازديد از 
شيوه دامدارى و دامپرورى، گردشگرى براى بازديد 
از شيوه پرورش ماكيان، گردشگرى در مراكز وابسته 

كشاورزى و شيالت.

2 پيشنهاد فورى براى خروج گردشگرى از بحران
صندوق حمايت از گردشگرى تشكيل شود 

 اعتراف اخير مسئول گردشگرى به وضعيت بحران زده اين صنعت، 
اتفاقى قابل تأمل و متفاوت از روال هميشــگى بوده اســت. شايد دير 
شده باشد اما تشــكيل صندوق حمايت از گردشگرى و تبليغ درستى 
از برند سفر در ايران مى تواند بخشى از معضالت را حل كند، منتها به 

شرطى كه اين اقدامات صادقه باشد و نمايشى در كار نباشد.
يك كارشــناس برنامه ريزى فرهنگى و گردشگرى با طرح 2 پيشنهاد 
فورى براى خروج صنعت گردشــگرى ايــران از بحران و جلوگيرى 
از ورشكســتگى آن، گفــت: به تازگى معاون گردشــگرى در صفحه 
شــخصى اش در فضاى مجازى مطلبى در تأييد مشكالت گردشگرى 
نوشــته و واقعيت بحرانى اين صنعت را پذيرفته است. براى او نوشتم 
پذيرفتن مشــكالت صنعت گردشــگرى يعنى اينكه 50 درصد راه را 
آمده ايــد و بحران را قبول كرده ايد. تا حاال قبول نداشــتند و مى گفتند 
وضعيت اين صنعت خوب است و گردشگرى درحال رشد است. اما 
اينكه در ديدار با برخى نمايندگان با تصريح معضالت، خواســتار حل 
مشكل شدند، اشتباه است. هيچ شخصى جز مسئول مستقيم گردشگرى 
نمى تواند براى اين بحران راه حل پيدا كند. آنها بايد پيشنهادهاى خود 
را به نمايندگان مجلس بدهند و بخواهند موانع قانونى را حذف كنند.
مديركل سابق آمار و برنامه ريزى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
به ايسنا گفت: چندماه گذشــته پيش بينى كردم كه يك ميليون و 600
هزار نفر در صنعت گردشگرى ايران بر اثر بحران كرونا بيكار خواهند 
شد. آن موقع كسى توجه نكرد. حاال گردشگرى با همين معضل مواجه 
شــده است. سرمايه ها، نيروى انسانى متخصص و بوم گردى ها كه تازه 
پا گرفته بودند، همگى درحال از دست رفتن هستند. البته كه براى حل 
مشكل هميشه راه حلى وجود دارد، هرچند كه دير شده است، ولى اگر 
حاال هم اقدام شود شايد بتوان از وخيم تر شدن اوضاع جلوگيرى كرد.
اردشير اروجى با طرح پيشنهاد تشكيل صندوق حمايت از گردشگرى، 
گفت: با توجه به مشــكالت گردشــگرى، ورشكستگى اين صنعت و 
بيكارى نيروهاى متخصص بايد به اين نتيجه برسيم كه صندوقى براى 
حمايت از گرشــگرى در دولت بايد ايجاد شود تا از طريق آن چرخ 

گردشگرى به حركت درآيد.
مردم از وضعيت موجود خسته شده اند، وقتى مسير درست ندارند چه 
كار كنند، معلوم است كه شمال مى روند، بعد به آنها معترض مى شويم 
كه چرا رعايت نمى كنند. مســير قانونى پيش پــاى آنها بگذاريم؛ اگر 

رعايت نكردند بعد مردم را زير سؤال ببريم
اين كارشناس گردشــگرى افزود: زمانى كه مديركل دفتر برنامه ريزى 
ســازمان وقت ميراث فرهنگى و گردشــگرى بــودم، بحث صندوق 
حمايت از گردشگرى مطرح شد كه بعدها به بانك گردشگرى تبديل 
شد. در واقع ريشــه بانكى كه امروز به نام گردشگرى معروف است، 
همان صندوق حمايت از گردشــگرى بود كه در مراحل اســتصوابى 
تغييــر كرد. طرحى هم با عنوان صنــدوق حمايت از ميراث فرهنگى 

مطرح شده بود كه به صندوق حفظ، احيا و مرمت تبديل شد.
اروجــى بيان كرد: كرونا كه دائمى نيســت، با از بين رفتن آن مى توان 
بازپرداخت ها را انجام داد. دولت بايد اكنون كمك كند تا گردشــگرى 
را زنده نگه دارد. اگر اين صندوق همان ابتداى طرح ايده تشكيل شده 

بود مى شد از كمك هاى خارجى هم بهره برد.
اين كارشــناس برنامه ريزى گردشگرى ادامه داد: اگر صندوق حمايت 
از گردشگرى ايجاد شود، قانون آن را آماده كنند و مجلس نيز حمايت 
كند و دولــت تنخواه بدهد و بخش خصوصى هم مقدارى ســرمايه 
بگــذارد و مجوز فروش اوراق قرضه را هم بگيرند و به ســرمايه اين 
صنــدوق اضافه كنند، از طريق آن مى توان به گردشــگرى كمك هاى 

اضطرارى داشت.
وى راه حــل دوم بــراى نجات اين صنعت را تبليغ برند گردشــگرى 
ايران در كرونا دانست و گفت: اين ايده بايد همزمان با طرح صندوق 
حمايت از گردشگرى اجرا شود، هرچند كه نظرم اين است بايد خيلى 
زودتر براى اين كار اقدام مى كردند. همه تأكيد برند گردشــگرى ايران 
بايد بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى باشــد. بايد هتل، تور، آژانس، 
اتوبوس، قطار، هواپيما و رســتورانى كه اين پروتكل ها را واقعا اجرا 
مى كنند، تبليغ شــوند. صداوســيما اكنون بايد ايــن تبليغات را انجام 
دهد. رعايت پروتكل ها هم نمايشــى نباشد. خيلى ها مى گويند رعايت 

مى كنيم، درحالى كه پروتكل ها را به تمسخر گرفته اند.
وى افزود: مگر نمى گفتيم گردشگرى براى تمدد اعصاب خوب است 
و ســرانه درآمد آن پايين است و از ســبد خانوار حذف شده و امرى 
ضرورى است، چرا اين حرف ها را فراموش كرديم؟ حاال كه بايد تبليغ 
كنيم مردم با برند كرونا، رعايت ضوابط و پروتكل ها و مطمئن ســفر 
بروند، متوقف شــده ايم. بايد به مردم نشان دهيم در قطار و هواپيما يا 
هتل چطور اين پروتكل ها را رعايت مى شود. وقتى گردشگرى داخلى 
راه افتد به يقين گردشــگر خارجى اطمينان پيدا مى كند و به ايران سفر 

مى كند. گردشگرى، اعتمادسازى است.
او تأكيد كرد: ســعى كنيد در راه تبليغ برند گردشگرى ايران، دروغ را 
كنار بگذاريم. يك بار براى هميشــه صادق باشيم و واقعا به آنچه تبليغ 
خواهيم كرد، عمل كنيم. با اين كارها برند گردشــگرى ايران به تدريج 

شناخته مى شود.
اروجى گفت: تشــكيل صندوق حمايت از گردشگرى و تبليغ درست 
برنــد مى تواند معضالت و اثرات بحران را كاهــش دهد و حتى آنها 
را حل كند. منتها به شــرطى كه همه اين اقدامات صادقانه باشــد، نه 
نمايشــى. مثال وقتــى خبر مى دهند پروتكل بهداشــتى گردشــگرى 
بين المللى يا ســفرهاى داخلى ابالغ شده است، يعنى چه؟ نشان دهند 
چه چيزى ابالغ شــده و چه چيزى رعايت مى شود تا مردم از نزديك 

آن را لمس كنند.

■ دوبيتى باباطاهر 
دو چشمم درد چشمانت بچيناد                                 مبو روجى كه چشمم ته مبيناد
شنيدم رفتى و يارى گرفتى                                      اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد
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■ حديث:
امام على(ع):

نشانه سياسِت درست ، برنامه ريزى صحيح و پرهيز از ريخت و پاش است .
غرر الحكم : ح 4821

 كشورهاى پيشرو گردشــگرى تا پيش از آغاز 
ويروس كرونا به منظور جذب گردشــگر و توسعه 
گردشگرى داخلى خود براى گردشگران كم درآمد 
امكان سفر را فراهم كردند كه بر اين اساس بيشتر 
كشــورهاى پيشــرو با ايجاد هتل ها و اقامتگاه ها و 
رستوران هاى اســتاندارد و ارزان و همچنين ايجاد 
خوابگاه هاى گردشــگرى، امكانات و شرايط سفر 
براى تمامى طبقات و گروه ها با توجه به استطاعت 
آنها را فراهم كرده و گردشگران كم درآمد با توجه 
به هزينه هاى خود از تمامــى ظرفيت هاى صحيح 

سفر بهره مند مى شوند. 
امــا در ايران بــا توجه به اينكه حجــم عظيمى از 
مســافران داخلى را طبقات متوســط رو به پايين 
دربرمى گيرد و بر اساس درآمد خود مقصد و شكل 
ســفر را تعيين مى كنند، به منظور كاهش هزينه هاى 
ســفر خود با توجه به گرانى هتل ها (مراكز اقامتى 
رسمى) و رستوران ها مجبور به حمل حجم زيادى 
از وسايل شــخصى و چادرخوابى هستند. با توجه 
به گرايش غالب صنعت هتل سازى ايران به سمت 
لوكس بودن و گرانى بيش از حد اين هتل ها، بازار 
مراكز اقامتى رســمى باكيفيت و استاندارد با قيمت 

ارزان مناسب طبقات رو به پايين، 
كمتر ديده مى شود.

جهــان،  گردشــگرى  بــازار  در 
گردشــگرى داخلــى ركن اصلى 
و پايــدار محســوب مى شــود، 
به طورى كه در كشــورهاى پيشرو 
همچون فرانســه، اسپانيا، آمريكا، 
تركيــه و چين ايــن موضوع در 
اولويــت قــرار دارد و از اهميت 
و  اســت  برخــوردار  ويــژه اى 
بخش  و  دولت ها  اصلــى  تمركز 
خصوصى در حوزه گردشــگرى 
بــر جذب گردشــگران داخلى و 
ايجاد زيرســاخت هاى متناسب با 
نياز گردشــگران بوده و به تبع آن 
توانســتند به جذب گردشــگران 
مهم ترين  از  يابند.  دست  خارجى 

اقداماتــى كه آنهــا در جذب گردشــگران داخلى 
انجــام داده اند عالوه بــر مديريــت تعطيالت و 
برخــوردارى از تعطيالت رســمى، تعطيالت 2 يا 
3 روزه آخــر هفته و تعطيــالت متوالى در مناطق 
مختلف كشــور، از حجم انبوهى از هتل ها و مراكز 
اقامتى ارزان قيمت متناسب با بودجه تمامى اقشار و 
طبقات اجتماعى برخوردارند كه ضمن ارزان بودن 

به ارائه خدمات استاندارد و باكيفيت مى پردازند.
به گزارش اقتصاد آنالين، در كشــورهاى پيشــرو 
در بازار گردشگرى، با توجه به درآمد افراد امكان 
اقامــت در مراكز اقامتى مختلف فراهم اســت. در 
فرانســه حداقل حقوق ماهانه دريافتى افراد حدود  
هزار و 500 يورو اســت كه با توجه به درآمد افراد 
حداقــل اجاره بهاى هتل ها و مراكــز اقامتى از 22

يورو در هر شب آغاز مى شود. 
اين هتل هــاى ارزان قيمــت از حداقــل امكانات 
استاندارد مورد نياز مسافر همچون اينترنت رايگان، 
پاركينگ، صبحانه، رســتوران، نظافــت روزانه و 
پذيرش 24 ســاعته و تســلط به چند زبان خارجه 
برخوردار اســت و ارائه خدماتــى همچون غذاى 

باكيفيت و استاندارد مناسب همراه است. 
همچنين در اســپانيا بــا حداقل حقــوق دريافتى  
هزار و صد يورو، ضمن داشــتن حداقل امكانات 
با اســتاندارد الزم حداقل قيمــت هتل هاى ارزان 
حدود 14 يورو است و در آمريكا با حداقل حقوق 
دريافتــى 2 هــزار و 500 دالر، حداقل اجاره بهاى 

اتاق ها 17 دالر است. 
بيشــتر هتل ها و مراكــز اقامتى آمريكا از اســتخر 
برخــوردار بــوده و امكانات مناســب محدود به 

پنج ســتاره  لوكس  هتل هــاى 
نيست. 

در چين و تركيه نيز كه حداقل 
حقوق دريافتى آنها 500 و 550 
دالر است اين قيمت به 5 دالر 
مى رســد و حتى در ارزان ترين 
هتل هــا و مركز اقامتى در چين 
امكاناتى چون اينترنت رايگان، 
تهويه هوا، رســتوران، صبحانه 
پاركينگ، خشكشويى،  رايگان، 
ســرويس به اتاق هــا، نظافت 
روزانــه و پذيرش 24 ســاعته 
وجــود دارد و رســتوران هاى 
مستقل  رستوران هاى  و  هتل ها 
با تعرفــه ارزان و بــا كيفيت 
مناســب به ارائــه خدمات به 
پايين  درآمــد  با  گردشــگران 
مى پردازد و امكان گردشــگرى براى همه اقشــار 

جامعه را نيز فراهم كرده است. 
در چين و تركيه حتى «خوابگاه هاى گردشــگرى» 
نيز داير اســت و بــراى «گردشــگران كم درآمد» 
امكان اقامــت در اين خوابگاه ها بــا برخوردارى 
از امكانات مناســب و اســتانداردهاى الزم وجود 
دارد. اجاره بهاى لوكس ترين هتل ها در فرانســه و 
آمريكا هزار دالر اســت كه البته در اين كشــورها 
قيمت هتل هاى پنج ستاره لوكس با توجه به ميزان 
سرمايه گذارى، امكانات و ســال ساخت متفاوت 
اســت و از 120 دالر تا حتى 2 هــزار دالر متغير 
اســت. قدرت انتخاب هتل لوكس پنج ســتاره بر 

اساس رنج قيمتى فراوان است. 
در اســپانيا باالترين اجاره بهاى اتاق در هتل لوكس 
حدود 800 دالر است كه با توجه به شهر، امكانات 
و سال ســاخت آن از 300 دالر آغاز مى شود؛ در 
چين باالترين نرخ هتل هاى لوكس پنج ستاره، 700

دالر و در تركيــه 900 دالر اســت و كمترين نرخ 
هتل هاى لوكس در اين 2 كشــور صد و 200 دالر 

است. 
بــا توجه به حداقل ميزان حقــوق دريافتى در اين 
كشــورها مى توان گفت هزينه يك شب اقامت در 
اين هتل ها معادل يك ســوم حقوق دريافتى است. 
اما در ايران حداقل حقوق دريافتى حدود 2 ميليون 
700 هــزار تومان معادل 122 دالر اســت و هزينه 
ارزان ترين هتل و مركز اقامتى در ايران حدود صد 
هزار تومان (9 دالر) و در هتل هاى لوكس از 700
هزار تا 9 ميليون تومان متغير است و به اين ترتيب 
هزينه يك شب اقامت در هتل هاى پنج ستاره ايران 

معادل نصف حداقل حقوق دريافتى است.
در اين شــرايط عمال برنامه ســفر داخلى مناسب 
استطاعت گردشگران داخلى وجود ندارد. با توجه 
بــه تحريم هــا و تبليغات منفى عليه ايــران مبنا و 
اســاس رونق و توسعه گردشــگرى بايد بر محور 

گردشگرى داخلى قرار گيرد. 
گردشگرى داخلى ايران به دليل نداشتن نظريه ها و 
ايده هاى مناسب گردشگرى و نبود زيرساخت هاى 

الزم در شرايط ضعيفى قرار دارد. 
عالوه بر نبــود مديريت بر تعطيــالت به ويژه نبود 
تعطيالت آخرهفتــه كه به كاهش گردشــگرى در 
طول ســال و ازدياد بيش از حد جمعيت گردشــگر 
در تعطيالت موردى منجر مى شــود؛ گرانى هتل ها و 
مراكز اقامتى و ارائه ندادن خدمات مناسب با استاندارد 
و كيفيــت الزم نيز از مشــكالت عمــده در بخش 

زيرساختى و جذب گردشگران داخلى است.
صنعت هتل ســازى ايــران با گرايش به ســمت 
لوكس بودن و ســاخت هتل هاى پنج ستاره و ايجاد 
اســتانداردهاى بين المللى هــدف خود را معطوف 
به جذب گردشــگران خارجى كــرده و از جذب 

گردشگران داخلى غافل مانده اند. 
اين امر موجب شــده است كه اين هتل ها از بخش 
عظيمى از ظرفيت هــاى خود به ويژه در فصل هاى 
كم رونق گردشگرى استفاده نكند و خالى بمانند و 
مهم ترين دليل اين ظرفيت خالى گرانى بيش از حد 
اجاره بهاى هتل ها است كه طبقات متوسط و پايين 
كه حجم انبوه گردشــگران داخلى را دربر مى گيرند 
امكان بهــره ورى از اين هتل ها را ندارند يا مجبور 
به اســتفاده از مراكز اقامتى غيراستاندارد مى شوند 
كــه نه تنهــا از حداقــل امكانــات محرومند و از 

برخوردارند  پايينى  بسيار  كيفيت 
بلكه بــا توجه بــه امكانات آن 
گروه  مى شــود.  محسوب  گران 
ديگــرى از گردشــگران داخلى 
بــه چادرخوابــى در پارك ها و 
روى  خيابان هــا  پياده روهــاى 
آژانس هاى  همچنيــن  مى آورند. 
خود  تورهاى  به ناچار  خصوصى 
را با محاســبه نرخ گزاف هتل ها 

ارائه مى دهند. 
هتل هــا برنامه اى براى اســتفاده 
مناسب از اين ظرفيت هاى خالى 
نداشته و براى جذب گردشگران 
داخلى اقدامى نكرده و از قيمت 
گران اتاق هاى خــود نمى كاهند 
و البتــه در 2 ســال اخير در ايام 

كم رونق گردشــگرى به ويژه در فصل هاى پاييز و 
زمســتان با ارائه خدمــات و تخفيف اتاق ها تا 70 
درصــد در جهت جذب گردشــگر كوشــيده اند. 
هتل ها در شــرايط اقتصادى حاضــر كااليى گران 
در ايران محسوب مى شــود كه در دسترس طيف 

گسترده اى از مردم قرار ندارد. 
در تعطيالت مناســبتى به ويژه در ايــام نوروز كه 
بيشــترين ســفر داخلى انجام مى شــود به جهت 
ازدياد گردشــگران داخلى قيمت هتل ها با افزايش 
2 برابرى و نبود  تخفيف همراه است و در فصل هاى 
كم رونق گردشــگرى ســطح فعاليت هتل ها به 30 
درصد مى رســد كه بســيارى از هتل ها را متضرر 
مى كند. عالوه بر گرانــى و لوكس بودن هتل ها كه 
امكان اســتفاده همه طبقات اجتماعى از آن وجود 
ندارد، بيشتر مراكز اقامتى همچون هتل آپارتمان ها، 
خانه هاى اجاره اى و ... كه از نگاه غالب گردشگران 
جزو مراكز اقامتى رســمى محسوب نمى شوند نيز 
عالوه بر گران بودن، آنچنان از استانداردهاى الزم 
برخوردار نبوده و خدمات الزم و متناسب با هزينه 
دريافتى ارائه داده نمى شــود. صنعــت هتل دارى 
در ايران با موانع و مشــكالتى همراه اســت كه به 
افزايــش هزينه هاى جانبــى و در نتيجه باال بودن 

اجاره بهاى هتل ها منجر مى شود. 
از جملــه اين موانع مى توان به قيمت نجومى زمين، 
نبود ســرمايه گذار، دخالت دولــت در نرخ گذارى 
هتل ها، نبود حمايــت دولت از اين صنعت، كمبود 
نيروى انســانى متخصص، اختصاص 30 درصدى 
درآمد هتل ها به عوارض مختلف، توزيع نامناســب 
تعطيــالت، نرخ باالى تســهيالت و افزايش مداوم 
هزينه هاى آب و بــرق و ماليات و همچنين كاهش 
ضريب اشــغال هتل هــا به 50

درصد اشاره كرد. 
دولت كشورهاى گردشگرپذير 
مانند تركيه به حمايت از فعاالن 
حوزه هــاى  در  گردشــگرى 
هتــل دارى و خطــوط هوايى 
كردن  واگــذار  با  و  پرداختــه 
بخش  گردشــگرى  حوزه هاى 
خصوصى و ارائه يارانه به اين 
بخش به توســعه گردشــگرى 
اين كشور منجر شد و همچنين 
فعاالن آژانس هاى گردشــگرى 
مى توانند  نيز  خصوصى  بخش 
بر اساس ضوابط قانونى از هتل 
اســتفاده  نياز  مورد  خدمات  و 

كنند.

«سفر در استطاعت»

راهكار دولت براى گردشگران كم درآمد

# منـ  ماسكـ  مى زنم


