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يكى از مهم ترين نيازهاى 
هر جامعه امنيت اســت 
با  امنيــت  برقــرارى  و 
مشاركت مردم از وظايف 

ناجا است

آدم َبده شويد!
 1- قرار گرفتن حاجى بابايى در جايگاه رياست كميسيون برنامه 
و بودجه و تجربه 6 دوره نمايندگى، دليلى است تا رسانه ها همواره 
به ســخنان و نظرات وى به عنوان نظــرات فردى باتجربه، كاركرده، 

صاحب كارنامه و صاحبنظر توجه داشته باشند.
اين ســخنان از جنس جناحى و سياسى و باندى و گروهى نيست و 
در بيشتر مواقع براى تأمين يا صيانت از منافع ملى و عمومى است.

2- در فضاى سياسى شكل گرفته در روزهاى اخير با موضوع چالش 
دولت و مجلس، باز هم حاجى بابايى نظرات متفاوت و مهمى داشت 
و از ضرورت تعامل مجلس و دولت براى حل مشــكالت كشور و 

مردم سخن گفت.
 وى گفــت: تعامل مجلس و دولت اصل اســت و نبايد بين اين 2 
رقابــت به وجود بيايد، تا جايى كه ممكن اســت دولت و مجلس را 
بايد در اين موقعيت حســاس در يك راســتا تعريف كنيم، هر چه 
رقابــت گوناگون به ويژه در حوزه سياســى به وجود بيايد به قطع ما 

را از مسير دور مى كند و مجلس و دولت را از كارآمدى مى اندازد.
3- اين سخنان يادآور توصيه همه صاحبنظران توسعه به نياز توسعه 
به محيط آرام و امن اســت كه اگر اين محيط مهيا نباشد، توسعه هم 

رخ نخواهد داد.
به همين دليل در بســيارى از كشــورها از چالش هاى سياسى به نفع 
توسعه اقتصادى با بهره گيرى از راهكارهايى كاسته اند تا بتوانند بدون 
مزاحمت سياست و سياست زدگى راه توسعه را با تمام توان و به دور 

از حاشيه طى كنند و مى كنند.
4- جداى از تأكيد براين پيش نياز براى توســعه و پيشرفت و تعالى، 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره آينده اقتصادى كشور، 

نظرات قابل تأملى داشته است.
وى گفته اســت: آينده اقتصاد كشور بســتگى به عملكرد ما دارد و 
مى توانيم اين وضعيت را كنترل كنيم اما براى اين امر بايد بايستيم و 
هزينه بدهيم. مسئوالن ما بايد هزينه بدهند و تبديل به آدم بَده شوند 
تا مردم زندگى راحتى داشــته باشند، درحالى كه همه مى خواهند آدم 
خوبه باشــند تا مردم به سختى بيفتند. كسى كه در جمهورى اسالمى 
مسئول است بايد سياست هايى را اعمال كند تا كمى بد شود كه مردم 

در راحتى باشند اما هيچ كس حاضر به اين كار نيست.
حاجى بابايــى تأكيد كرده: كشــور را بايــد از جنجال هاى رقابتى و 
انتخاباتى بيرون بياوريم كه اگر بخواهد ادامه داشــته باشد وضع از 
اين بدتر مى شــود. اگر همه پاى سختى و مشكالت مردم بايستند و 
به رأى 1400 هم كســى فكر نكند بهتر مى شود مشكالت كشور را 

حل كرد.
5- اين ســخنان درد كهنه اى را در مديريت كشور، مشخص مى كند 
كه بارها به جاى اينكه وضعيت اقتصادى كشور با اجراى برنامه هاى 
اصالحى و جراحى ها خوب شود، بدتر شده و آن قسمت اجرا شده 

هم اكنون نياز به جراحى و اصالح پيدا كرده است.
در ايــن زمينــه در تمام دولت هــا طرح هايى چــون برنامه اصالح 
اقتصادى اجرا شده كه دولت ها از ترس تبعات منفى و هزينه سياسى 
اجراى برخى برنامه ها به اجراى برنامه هايى چون پرداخت مســتقيم 
يارانه ها روى آورده اند تا همه آنها را آدم خوب حســاب كنند و آدم 

بَده نشوند و هزينه اى متوجه آنها نشود.
6- آدم بده نشــدن در مواردى از منظــر همگان نبوده، بلكه اصالح 
اعتبارى يا بودجه اى همچون بودجه شــركت ها به دليل پرهيز از آدم 

بده شدن، معطل مانده است.
در اين زمينه مشــخص است كه دولت ها در تن دادن به اصالحات 
اقتصادى هم بيشتر به فكر گذراندن دوران مسئوليت به خوبى هستند 
و مــواردى همچون اصالح بودجه يا كم كردن نقش دالر در اقتصاد 

كشور را به آينده و دولت هاى بعدى واگذار مى كنند.
7- شــرايط امروز اقتصاد كشور و فشــار تحريم ها و كرونا و ركود 
دليلى شــده تا ديگر اقدامات اصالحى مانند توزيع يارانه و... چندان 
از ســختى زندگى مردم نكاهد و شرايط رسيدن به عنوان آدم خوب 

در آدم بده شدن باشد.
به همين دليل ديگر نبايد فرصت را از دســت داد و بايد يكبار براى 
هميشه آدم بده شــد تا اصالحات اقتصادى با تمام تبعات آن انجام 
شــود و نتيجه مثبت آن در زندگى مردم، پاك كننده عنوان آدم بده و 

تبديل به آدم خوبه در تاريخ باشد.
ــرار  ــا ق ــه و بودجــه ب ــد در كميســيون برنام ــى مى توان حاجى باباي
دادن اصالحــات اقتصــادى در برنامه هــا و بودجــه كشــور و 
ــر اجــراى آن، محــور و ضامــن اجــراى  مطالبه گــرى و نظــارت ب
ضروريــات اقتصــادى كشــور باشــد بــه شــرط آنكــه شــرايط آرام 
و بــه دور از چالش هــاى سياســى بــراى اجــراى ايــن برنامه هــا در 

كشــور فراهــم باشــد.

احتمال توزيع داروخانه اى واكسن آنفلوآنزا 
در همدان

 معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان از احتمال 
توزيع داروخانه اى واكسن آنفلوآنزا در هفته آينده در سطح استان خبر داد.

ايــرج خدادادى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تاكنون بيش از 50 درصد 
ســهميه اى كه براى تزريق واكسن آنفلوآنزا بين گروه هاى هدف استان درنظر 
گرفته شــده بود، براى توزيع در اختيار معاونت بهداشتى دانشگاه قرار گرفته 

است.
وى با بيان اينكه اين دارو توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

وارد مى شــود و هر زمان امكان تأمين ارز و واردات واكسن آنفلوآنزا فراهم 
شــود در اختيار استان ها قرار مى گيرد، مطرح كرد: احتمال دارد از هفته آينده 

توزيع داروخانه اى واكسن آنفلوآنزا را داشته باشيم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا درباره وضعيت كمبود 
انســولين در اســتان نيز توضيح داد: انســولين توليد ايران وجود دارد اما 
انسولين قلمى كه وارداتى اســت، متأسفانه مسأله كمبود آن در كل كشور 

وجود دارد.
خــدادادى تبيين كرد: چنــد وقت يكبار محموله اى از اين نوع انســولين در 
گمرك ترخيص مى شــود و تا ترخيــص محموله بعدى فاصله مى افتد كه در 

اين مقطع كمبود انسولين قلمى ايجاد مى شود.

تجليل از شهيد خوش لفظ واقف نيك انديش همدان
 در مراســم تجليل از واقفان خيرانديش كشــور كه به صورت ويدئوكنفرانس با حضور سيدعباس 
صالحى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و حجت االسالم والمسلمين سيدمهدى خاموشى رئيس سازمان 
اوقاف و امور خيريه برگزار شد، از شهيد خوش لفظ واقف نيك انديش همدان در وقف يك باب منزل 

مسكونى به ارزش 2 ميليارد تومان قدردانى شد.
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان همدان در اين آئين گفت: ســند ارتقاى فرهنگ وقف و 
فراخوان هفتمين جشــنواره «وقف چشمه هميشه جارى» رونمايى شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان همدان، حجت االســالم رضا حاجى زين العابدينى بيان كرد: ســازمان اوقاف طبق سنت حسنه 
همه ســاله در دهه وقف، ويژه برنامه ها، مراســم تجليل از خانواده وقف، متوليان، واقفين خيرانديش، 

واقفين بقعه ساز و كسانى كه در راستاى امور خيريه اقدامات شايانى داشته اند، در دستور كار دارد.

استاندار همدان: 

دشمنان نظام
 سفره مردم را هدف قرار داده اند

ماجراى خودكشى نوجوان 11 ساله همدانى
پرونده مرگ نوجوان 11 ســاله همدانى در دســت بررسى است و 

ابهاماتى درباره آن وجود دارد.
دادستان عمومى و انقالب استان همدان گفت: در روزهاى گذشته پدر 
و نامادرى اين پسر 11 ساله با جسم بى جان او در منزل مواجه شدند و 

اين اتفاق را به پليس آگاهى اطالع دادند.
حســن خانجانى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه خانواده نوجوان 
اعتقاد به خودكشى او دارند، اظهار كرد: درحال حاضر بحث مهم درباره 
نحوه مرگ اين نوجوان اســت كه شــايد از چالش «مومو» بهره گرفته 

باشد اما فعًال نمى توان با قطعيت نتيجه  را اعالم كرد.
خانجانى با اشــاره به اينكه شــبهات پرونده در دست بررسى است و 
پليس آگاهى روى ابهامات مطرح شده كار مى كند، گفت: طبق گفته ها 

نوجوان خود را حلق آويز كرده و اين ادعا نيز بايد بررسى شود.
دادســتان عمومى و انقالب همدان يادآور شد: پدر و نامادرى نوجوان 
11 ساله اعتقاد دارند ممكن است خودكشى بر اثر تأثير گرفتن از چالش 

مومو باشد اما اين ادعا هنوز محرز نشده است.

كارآفرينان استان 582 نفر را 
مشغول به كار كردند

 بيــش از 26 نفر كارآفرين نخبه و مجرب اســتان همدان، با ايجاد 
كارگاه هاى توليدى و آموزشى، 582 نفر را مشغول به كار كردند.

مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان در 6 ماهه نخست امسال، 
26 كارآفرين اســتان در مسير توسعه، اشتغالزايى و ارتقاى سطح كيفى 
آموزش هاى مهارتى، با ايجاد و توسعه كارگاه هاى توليدى و آموزشى، 

براى 582 نفر شغل ايجاد كردند.
 وهب مختاران در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه كارآفرين ارتباط دهنده 
دانش و علوم با صنعت و بازار است، ادامه داد: كارآفرينى يكى از عناصر 
مهم توســعه اقتصاد بر پايه دانش اســت كه با نوآورى و خالقيت، در 

چرخه اقتصادى كشور نقش ارزنده خود را ايفا مى كند.
وى با بيان اينكه سازمان فنى وحرفه اى با واگذارى كارگاه هاى فرسوده 
به بخش خصوصى و احياى آن، اشتغال كارآموزان، توليد و آموزش را 
همزمان در دست گرفت، افزود: با استفاده از تجهيزات و افراد جديد و 
آموزش رشته هاى به روزتر به كارآموزان، چرخه بازاريابى و فروش نيز 
به جريان افتاده است. وى با بيان عملكرد 6 ماهه در بخش آموزش هاى 
دولتى اظهار كرد: در كارگاه هاى ثابت شــهرى، پادگان، روستا، زندان، 
سيار شهرى، سكونتگاه هاى غيررسمى و كارگاه هاى صنايع،در مجموع 

2 ميليون و 423 هزار و 312 نفر ساعت ثبت شده است.
مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان خاطرنشان كرد: در مدت 
زمان مشــابه ده هزار و 448 نفــر دوره آموزش فنى وحرفه اى با هدف 
هدايت مؤثر اشــتغال، در 22 مركز دولتى ثابت و سيار استان آموزش 
ديدند. مختاران اظهار كرد: در بخش آموزشگاه هاى خصوصى 4 هزار 
و 783 نفــر دوره آموزش مهارتى فراگرفتند و يك ميليون و 367 هزار 
و 429 عملكرد نفر ســاعت در فهرســت آموزش خصوصى امســال 

فنى وحرفه اى قرار دارد.
وى با اشــاره به ميانگيــن قبولى 74 درصد در آزمون هــا، اعالم كرد: 
كارآموزان فنى وحرفه اى در 6 ماهه نخســت سال 65 درصد در آزمون 
آناليــن و 63 درصد در آزمون هماهنگ و 79 درصد در تفاهمنامه، 98
درصد در صنعت ســاختمان، 89 درصد در آزمــون ادوارى نمره قابل 

قبول كسب كردند.

حسين بابايى
 به شهردارى مالير بازگشت 

 مالير- خبرنگار همدان پيام: پس از ابالغ پرسش هاى شورا به شهردار 
و اقناع نشدن اعضا از پاسخ ها، در نشست ويژه اى كه با حضور شهردار 
برگزار شــد، حسين بابايى اســتيضاح و مجيد دماوندى براى تصدى 
سرپرستى شهردارى انتخاب شد و مصوبه شورا براى سير مراحل قانونى 

و اخذ تأييديه به كميته انطباق ارسال شد.
سخنگوى شوراى شــهر مالير در گفت وگو با همدان پيام از بازگشت 
حســين بابايى به شــهردارى خبر داد و گفت: با توجه به اينكه تاكنون 
مصوبه شــورا به تأييد كميته انطباق نرســيده است، به دستور دادستان 
تا زمان اعالم نتايج كميته انطباق، حســين بابايــى به فعاليت خود در 

شهردارى ادامه مى دهد.
رضا زهره وند در ادامه افزود: شورا اظهار دارد روند قانونى استيضاح طى 

شده است اما كميته انطباق توضيحات بيشترى درخواست كرده است.
وى در پايان گفت: شورا موارد تكميلى را براى كميته انطباق ارسال كرده 
است و تا مراحل قانونى طى نشــود و رأى كميته انطباق اعالم نشود، 

بابايى به فعاليت خود ادامه مى دهد.

1- سراسيمگى در فروش دالر، فروشندگان را به سمت فروش شبانه 
برده است. گويا كاهش شــديد قيمت دالر برخى دارندگان ارز را به 
فروش در فضاى مجازى يا فروش حضورى در برخى مكان ها سوق 
داده است. گفتنى اســت برخى كارشناسان كاهش تا ده هزار تومانى 

قيمت دالر را محتمل مى دانند.
2- ميمون ها براى كاهش آســيب ها و فوتى هاى گردوتكانى به كمك 
مى آينــد. گويا گردوتكانــى پرخطر از درخت هــاى 18 تا 20 مترى 
موجب شده است كه هرسال برداشت گردو از باغ هاى ايران كشته ها 
و آسيب ديدگانى به جا بگذارد. گفتنى است به كارگيرى ميمون ها براى 
گردوتكانى مخالفانى دارد كه چاره كار را مكانيزه كردن برداشت گردو 
و اصــالح نژاد درخت هاى گردو و اســتفاده از ابزارهاى ايمنى مانند 
كمربندهاى اســتاندارد و كاله ايمنى به كارگــران گردوتكان توصيه 

مى شود.
3- حزب مردم ساالرى با محوريت خاتمى براى اصالح طلبان مخالفت 
كرده اســت. گويا اين حزب دليل ايــن مخالفت را حاكم كردن عقل 
جمعى عنوان كرده اســت. گفتنى اســت اين حزب خواستار ايفاى 
جايگاه مشــورتى براى رئيس جمهور دولت اصالحات براى احزاب 

اصالح طلب شده است.
4- محوريت گوشى هاى هوشمند در زندگى ايرانى ها بيشتر مى شود. 
گويــا بانك مركزى تصميم دارد با انتقال كارت بانكى به گوشــى ها، 
كارت فيزيكى بانكى را حذف كند. گفتنى اســت با اين اتفاق، بانك 

مجازى جايگزين بانك هاى فعال فعلى و شعبات آنها مى شود.
5- بازار پوشــاك تاناكورا به رغم توصيه هاى بهداشــتى به نخريدن 
پوشاك دســت دوم، دوباره داغ شده است. گويا استقبال مشتريان از 
لباس هاى دست دوم به حدى است كه مغازه داران به استخدام نيروهاى 
جديد روى آورده اند. گفتنى اســت تفاوت بــازار تاناكوراى فعلى با 
بازارهاى گذشــته، راه يافتن لباس هاى دســت دوم داخلى به بســاط 

تاناكورا است.

 دشــمنان نظام اســالمى با ســخت ترين 
تحريم ها ســفره مردم و سالمت آنها را مورد 

هدف قرار داده اند.
اســتاندار همدان در آئين تجليل از فرماندهان 
و پرســنل انتظامى استان همدان، افزود: امروز 
دشمن دنبال فروپاشى نظام اقتصادى و سياسى 
كشــورمان بوده و ســرمايه اجتماعى را مورد 

هدف قرار داده است.
سيدسعيد شــاهرخى افزود: دشمنان با هدف 
قراردادن ســرمايه هاى اجتماعى اين كشور در 
صدد نااميد كردن مردم از نظام و ايجاد شكاف 
بين مردم و حاكميت و مسئوالن هستند و در 
اين راستا با تحريم بى ســابقه دنبال ناكارآمد 

جلوه دادن نظام است.
اســتاندار همدان با تبريــك هفته ناجا گفت: 
اين هفته فرصت مغتنمى براى قدرشناســى و 
قدردانى از زحمت كاركنان اين نيرو توســط 
مردم و مسئوالن و فرصت متقابلى براى نيروى 
انتظامــى به منظور بيان خدمــات و اقدام هاى 
ارزشمندى صورت گرفته است تا از اين طريق 
بتواند بيش از گذشته مشاركت مردم را در نظم 

عمومى جلب كند.
شاهرخى اظهار كرد: يكى از مهم ترين نيازهاى 
هر جامعه امنيت اســت و برقــرارى امنيت با 

مشاركت مردم از وظايف ناجا است.
وى ادامه داد: نيروى انتظامى در اقصى نقاط شهر، 
روستا و مرزها توانسته نسبت به برقرارى امنيت و 
حفظ آن دفاع و تالش كند، به گونه اى كه هم اينك 
ايران يكى از كشورهاى امن منطقه است و مردم 
به پشــتوانه اين نظم و امنيت، بدون دغدغه به 

فعاليت روزمره مى پردازند.
شــاهرخى بيان كرد: ناجا با 2 ويژگى اقتدار و 
رأفت، با انجام دقيق وظايف توانســته اعتماد 
مردم را جلب كند، به گونه اى كه مردم با شنيدن 
نــام و ديدن هيبت پليس احســاس آرامش و 
امنيــت مى كنند و اين ارزش بااليى براى نظام 

اسالمى و كاركنان ناجا دارد.
وى افزود: نيروى انتظامى در حوزه ســالمت 
نيز آنچه را كه در ستاد ملى و استانى مقابله با 
كرونا در حوزه برقرارى نظم و امنيت مصوب 
مى شود را با احساس مسئوليت و به شايستگى 

به مرحله اجرا درمى آورد.
شــاهرخى گفت: در آغازين روزهاى اپيدمى 
كرونا، ناجــا مردانه ورود كــرد و امروز هم 
متناســب با مصوبات ســتاد كرونا، استوار و 
راســت قامت از مردم حمايت كرده و با آنها 

همراهى مى كند.
 تقويــت زيرســاخت هاى انتظامى 

همدان ضرورى است
فرمانده انتظامى اســتان همــدان نيز گفت: 

زيرســاخت هاى  تقويت 
ارائــه خدمات به مردم در 
حــوزه پليــس  تخصصى 
پاســگاه ها  و  كالنتــرى 

ضرورى است.
ســلمان اميرى اظهار كرد: 
پاسگاه ها  امكانات  و  فضا 
ارائه  بــراى  كالنترى ها  و 
خدمت به مردم بايد بهبود 
يابد تا در شــأن و جايگاه 

باشد. مراجعه كنندگان 
وى افــزود: بايد با به خط 
كردن ســازمان ها و نهادها 
و كمــك گرفتن از خيران 
بتوان  امنيــت،  عرصه  در 

زيرســاخت هاى انتظامى را توســعه داده و 
بخشيد. بهبود 

فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: پليس 
بنا ندارد با شــعار دادن و لفاظى وقت كشى 
كند، بلكه بازخورد كار پليس را مى توان در 
كف خيابان ديد، همچنين با نظرســنجى از 
مــردم وضعيت ارائه خدمــات صادقانه اين 

نيرو يا كاستى ها را بررسى و ارزيابى كرد.
اميــرى اظهار كــرد: ناجا به دليــل فراوانى 
اقشــار  با  را  تعامل  بيشــترين  مأموريــت، 
مختلف مردم دارد و كمتر كسى در جامعه با 
اين نيرو ارتباط نداشته يا نيازمند به دريافت 

خدمت از اين نيرو نبوده است.
وى ادامه داد: باال بــودن ميزان مأموريت ها 
در نيروى انتظامــى، زمينه را براى برقرارى 
ارتباط كاركنــان ناجا با اليه هــاى مختلف 
اجتماعى، سازمان ها، نهادها و سمن ها فراهم 
كرده و موجب شــده نيروى انتظامى مورد 

اعتماد اين اقشار باشد.
فرمانــده انتظامى اســتان 
رهبرى  گفــت:  همــدان 
ناجا  از  اســالمى  انقالب 
خوب،  نيرويى  به عنــوان 
خدمتگــزار و خــادم ياد 
افتخار  ايــن  كــه  كردند 
اين  كاركنان  براى  بزرگى 
بنابراين  اســت؛  مجموعه 
بايــد در جهــت حفــظ 
انقالب  رهبرى  كه  مدالى 
به گردن اين نيرو انداخته 

تالش كرد.
اميرى تأكيد كرد: عالوه بر 
ديگر  انتظامــى  نيــروى 
ســازمان ها و نهادها نيــز در توليد، حفظ و 
پايدارى و برقــرارى امنيت تكليف دارند و 
هم اينك همه اقشــار، گروه ها و سليقه ها در 
كنــار نيروى انتظامى بــراى برقرارى نظم و 
امنيت هستند كه ســود اين وفاق و همدلى 

مبارك به جامعه برمى گردد.
وى گفــت: هــر فــردى كــه در مســير 
ــور  ــردارد، به ط ــردم گام ب ــدى م رضايت من
حتــم در مســير شــهدا، امــام راحــل و 
ــر  ــت و ه ــالمى اس ــالب اس ــرى انق رهب
ــردم باشــد  ــردن م ــد ك كــس در فكــر ناامي

مى ريــزد. دشــمن  آســياب  در  آب 
اميــرى بزرگ ترين افتخــار ناجا را خدمت 
بــه مــردم عنوان كــرد و گفت: مبــارزه با 
برهم زنندگان امنيت و نظــم اجتماع، مقابله 
با اقدام هاى شرورانه اشرار كه موجب ايجاد 
بى نظمى و اســترس در جامعه شــده اند در 
دســتور كار بوده و اجازه نمى دهيم اراذل و 

اوباش لحظه اى راحت باشند.
فرمانده انتظامى همــدان با بيان اينكه امكان 
شــرارت را به كســى نمى دهيــم، افزود: با 
تعامل دادگسترى و دادستانى و ديگر نهادها، 
اراذل و اوباش را ســر جاى خود نشانده تا 

درس عبرتى براى ديگر متخلفان شود.
رئيــس عقيدتى سياســى فرماندهى انتظامى 
همــدان نيز گفت: رهبــرى انقالب، ناجا را 
نيرويــى داراى كاركنان خــوب، خدمتگزار 
و خدوم دانســتند و فرمودند «مردم قدردان 

تالش هاى سبزپوشان ناجا هستند».
حجت االســالم محمدصــادق جوشــقانى، 
داشتن ويژگى رأفت در كنار اقتدار را نتيجه 
تالش هــاى صــورت گرفته در چند ســال 
گذشــته دانســت و اظهار كرد: اين مؤلفه ها 
موجب شد كه پليس به نيرويى مكتبى و در 

تراز جامعه اسالمى برسد.
فرماندهــى  سياســى  عقيدتــى  رئيــس 
بــه  توجــه  گفــت:  همــدان  انتظامــى 
مؤلفه هايــى نظيــر صيانــت از كاركنــان، 
مباحــث  دشمن شناســى،  آگاه ســازى، 
اخالقــى و آمــوزش مســتمر، ايجــاد نهضت 
نرم افــزارى در راســتاى تحقــق رســالت 
ــازى و  ــازمانى، گفتمان س ــى و س ــى، مل دين
ــم  ــام معظ ــاى مق ــردن رهنموده ــه ك نهادين
ــرى  ــد رهب ــب ش ــا موج ــرى در ناج رهب
لقــب مجاهــد در راه خــدا و پليــس مقتــدر 

ــد. ــرو بدهن ــن ني ــه اي ــوف را ب و رئ
جوشقانى يكى از مؤلفه ها و نمونه هاى بارز 
رأفت پليس را مشــاركت در كمك مؤمنانه 
دانســت و افزود: در اين راســتا 800 بسته 
معيشتى به ارزش 240 ميليون تومان توسط 

پرسنل ناجا به محرومان اهدا شده است.

 بــدون ترديــد بــا هيچ كالم يــا قلمي 
نمي توان در وصف پرســتاراني نوشــت كه 
بيــش از 8 ماه، با كمتريــن امكانات دفاعي 
و دســتمزد، يك تنه در صــف مقدم پاندمي 
كشنده كرونا ايســتادند؛ آن هم در شرايطي 
كه علم پزشــكي هنوز نتوانســته دارويي را 
براي اين بيماري كشــف كند. اين پرستاران 
هستند كه بار ابتالي بيش از 5 هزار بيمار را 

در استان بر دوش مي كشند. 
به اعتقاد كارشناســان، اگر پرســتاران فقط 
براي چنــد روز از زير اين بار شــانه خالي 
كنند، ميزان مرگ ومير شيوع كرونا نه تنها در 
استان، بلكه در كل كشور از كشته هاي جنگ 

جهاني دوم نيز فراتر مي رود. 
در همدان نيز حدود 3 هزار و 700 پرســتار 
دولتى، 700 پرستار بخش خصوصى و 400

پرســتار فوريت هاى بيمارســتانى در 9 ماه 
گذشته در خط مقدم اين دفاع ملي ايستادگي 
كرده اند و بنابر اعالم سازمان نظام پرستاري 
استان، 700 نفر از آنان به بيماري كوويد-19
مبتال شــده اند، حدود 90 درصد آنان درمان 
شده اند و متأســفانه از اين افراد تعدادى نيز 
جان باخته اند و حدود 50 پرستار نيز به دليل 
ابتال به بيمــاري كوويــد-19 در مرخصي 

استعالجي هســتند. در اين مدت، اين شغل 
به ســالمت رواني و فيزيكي بسياري از آنها 

لطمه شديد وارد كرده است.
 استخدام 22 نيروى جديد 

در هفته آينده
در اين بين رئيس نظام پرســتاري استان به 
همدان پيــام، از جذب 22 نيروى شــركتى 
جديد در سيستم پرســتارى استان خبر داد 
كه قرار است تا هفته آينده به جمع پرستاران 

استان بپيوندند.
هادى زرينى گفت: مقرر شده است وزارت 
بهداشــت آزمونى را براى جذب نيروهاى 
شــركتى و قراردادى پرســتار در سراســر 
كشــور برگزار كند كه گفته شده از سهميه 
7 هــزار نفرى آن، تا 3 مــاه آينده حداقل 5
هزار پرستار استخدام مى شوند و قرار است 
اولويت اســتخدام با پرستاراني باشد كه در 
ماه هــاي گذشــته در بخش هــاي كرونايى 

به صورت شركتي فعاليت كرده اند.
وى تأكيــد كرد: با اين آزمون اجرايى، خون 
تازه اي در رگ هاي پرستاراني جارى مى شود 
كــه روزها و حتــي هفته هــا نمي توانند به 
منزلشــان بروند و از ديدن همسر، فرزند و 
پدر و مادرشان محروم هستند، البته اگر اين 

قرار داد به صورت 89 روزه نباشد!
زرينى با بيان اينكه حــدود 80 درصد از كادر 
درماني بيمارســتان هاى همــدان كه در بخش 
بيمــاران كرونايي فعاليت مي كنند، ديگر تواني 
براي ادامه خدمت با توجه به افزايش چشمگير 
مبتاليان ندارند، عنوان كرد: پرســتاران به دليل 
ترس از ابتالي خانواده شان به كرونا، سبب شده 

در بيمارستان خود را حبس كنند.
وى با بيــان اينكه خســتگى كادر درمان و 
پرستاران سبب شــده تا برخى بيمارستان ها 
با كمبود پرســتار مواجه شــوند، بيان كرد: 
تعــدادى از پرســتاران در اثر خســتگى و 
فعاليت شــبانه روزى براى مقابلــه با كرونا 
ازجملــه  مختلفــى،  بيمارى هــاى  دچــار 
افســردگى و درد هاى عضالنى شــده اند و 
حتى تعداد زيادى از آنهــا با وجود ابتال به 
كرونــا، بالفاصله پس از بهبودى همچنان به 

بيماران خدمات رساني مي كنند. 
زرينى درباره دسترسي به وسايل پيشگيرانه 
مانند ماســك، شــيلد (محافــظ صورت)، 
دســتكش و لباس محافظ پرســتاران اعالم 
كــرد: در برخي بيمارســتان ها گزارش هايي 
داريم كه اين اقالم به صورت ســهميه بندي 
به پرستاران داده مي شود، اين مسأله شايسته 

نيســت؛ زيرا حداقل هايي كه بايد در اختيار 
يك رزمنده مدافع سالمت داده شود، همين 
لوازم حفاظتي اســت و بايد با گشاده دستي 
بيشــتر اين اقالم در اختيار پرســتاران قرار 

گيرد.
وى همچنيــن از نحــوه پرداخــت حقوق 
پرستاران ابراز گاليه كرد و گفت: فصل دهم 
قانون مديريت كشوري كه به يكسان سازى 
حقوق هــا مى پرداخت، براى پرســتاران با 
تأخير نسبت به ديگر شغل ها صورت گرفت 
كه از آغاز امســال براي پرستاران شاغل در 
بيمارستان هاي دولتي و براي پرستاران تأمين 
اجتماعي انجام شــد و اميدواريم در ادامه، 
اين افزايش حقوق براي پرســتاران شــاغل 
در مراكز درماني نيروهاي مســلح نيز اعمال 

شود. 
وى تأكيد كرد: البته اين افزايش حقوق هنوز 
شامل پرســتاران شاغل در بخش خصوصي 
نشده و مشكالت پرستاران در اين بخش تا 
حدود زيادى بيشــتر شده است؛ بنابراين از 
وزارت بهداشت كه مسئول مستقيم رسيدگى 
به مشكالت اين قشر است، انتظار مى رود در 
آزمون استخدامى پيش رو به جذب نيروهاى 

شركتى و قراردادى اقدام كند.

بيش از 17 درصد پرستاران در همدان به كرونا مبتال هستند

سال شوم پرستاران همدانى
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 خاســتگاه اوليه گياه زعفــران در ايران، 
شهرستان هاى مالير و نهاوند بوده اما به دليل 
استقبال كم كشــاورزان اين منطقه در كشت 
اين گياه، كم كم به سمت خراسان كوچ كرد و 
امروز اين منطقه به قطب زعفران ايران تبديل 

شده است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان مالير به 101

هكتار سطح زيركشت زعفران در شهرستان 
مالير اشاره و تصريح كرد: امسال ده هكتار به 
سطح زيركشت زعفران در شهرستان اضافه 
شــده و مالير درحال حاضر از نظر ســطح 
زيركشت زعفران رتبه نخست استان همدان 

را به خود اختصاص داده است.
ســيدمهدى ميرباقرى در گفت وگو با ايسنا، 
وى با بيان اينكه از هر هكتار به طور متوسط 6

كيلوگرم زعفران برداشت مى شود، اظهار كرد: 
از 101 هكتار ســطح زيركشت زعفران 250

تا 300 كيلوگرم زعفران برداشت مى شود و 
از ابتداى آبان ماه كشاورزان آغاز به برداشت 

زعفران از مزارع خود مى كنند.
ميرباقرى به كم آب بر بودن اين گياه اشاره و 
خاطرنشــان كرد: اين گياه به 3 بار آبيارى در 
طول يكسال نياز دارد و كشاورزان ماليرى از 
روش غرقابى براى آبيارى استفاده مى كنند كه 
با توجه به شــرايط آب و هوايى شهرستان و 

بارندگى ها در فصل بهار نياز به آبيارى ندارد.
وى بــا بيان اينكــه در اراضى روســتاهاى 
آورزمان، مهدى آبــاد، رضوانكده، علمدار و 
چند روستاى ديگر اين گياه كشت مى شود، 
ادامه داد: عيار و رنگ زعفران مالير از كيفيت 
خوبى برخوردار است و عالوه بر تأمين نياز 
شهرستان، كشاورزان به شهرها و حتى ديگر 

كشورها صادر مى كنند.
ميرباقرى در بخش ديگرى به وجود 54 هكتار 
اراضى زيركشت پسته در شهرستان اشاره و 
مطرح كرد: از نظر آب و هوا شهرستان مالير 
شرايط مساعدى براى كشــت پسته دارد و 
درحال حاضر در اراضى روستا هاى علمدار، 
حســين آباد ناظم و ميشن كشت  شده است 
كه درصدد توسعه اين ميزان سطح زيركشت 

هستيم.
وى با بيان اينكه پسته از سال پنجم به بارورى 
مى رسد اما اين بارورى تا سال هفتم اقتصادى 
نيســت، گفت: 7 تا ده سال طول مى كشد تا 
پسته به بارورى اقتصادى برسد و امسال براى 
نخستين بار در شهرستان مالير نيم هكتار از 
اراضى زيركشت پسته كه ده سال پيش كشت 
شــده، به بارورى اقتصادى رسيد و 5/2 تن 
پسته تر و يك تن پسته خشك از آن برداشت 

شد.
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خبـر

اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مالير 
امسال به بهره بردارى مى رسد

 راه اندازى اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) مالير به عنوان يكى 
از مجهزترين اورژانس هاى غرب كشــور، يكى از مطالبات مهم مردم 
اين شهرســتان است كه در صدد هستيم امســال تكميل و راه اندازى 

شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفــت: اورژانس 
بيمارســتان امام حســين(ع) مالير با 70 درصد پيشرفت فيزيكى در 
دست اجرا است كه با دستورات خوبى كه از محمدباقر نوبخت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه و وزير بهداشت و درمان گرفته ايم، اميدواريم 

امسال اين طرح تكميل شود.
حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه اظهار كرد: مركز آنژيوگرافى 
نيز يكى از اولويت هاى درمانى اين شهرســتان اســت كه درصورت 
راه اندازى اورژانس، يك طبقه از آن به مركز آنژيوگرافى تبديل مى شود.
وى با اشــاره به توسعه شتابان حوزه بهداشت و درمان اين شهرستان 
بيان كرد: امســال در شــرايط كرونايى 2 دستگاه سى.تى.اسكن براى 
بيمارســتان هاى امام حســين(ع) و مهر گرفتيم كه حدود 60 درصد 

فرايند اجرايى آنها انجام شده و به زودى به پايان مى رسد.
آزاديخواه ادامه داد: با توجه به شــيوع ويــروس كرونا و نياز بيماران 
به بخش مراقبت هاى ويژه، امســال 6 تخــت مراقبت هاى ويژه براى 

بيمارستان امام حسين(ع) به تخت هاى اين بيمارستان اضافه شد.
وى دليل عضويت خود در كميســيون كشــاورزى مجلس را وجود 
مطالبات بى شمار مردم اين شهرستان در اين حوزه عنوان كرد و افزود: 
پس از 40 سال از عمر انقالب، اعضاى كميسيون كشاورزى مجلس به 
مالير سفر كرد كه در نوع خود بى نظير بود و حدود ده نفر از معاونان و 
مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزى، وزارت نيرو، سازمان جنگل ها، 

مراتع، آبخيزدارى و محيط زيست نيز آنان را همراهى كردند.
آزاديخــواه ادامه داد: عالوه بر بازديد اعضاى كميســيون كشــاورزى 
مجلس از نيازمندى ها و توانمندى هاى اين شهرستان، 9 ميليارد تومان 
در حوزه آبخيزدارى مالير تأمين اعتبار شــد و 4 طرح ملى به ارزش 
70 ميليارد تومان در سازمان تعاون روستايى كشور براى مالير تأمين 

اعتبار شد كه از رهاوردهاى اين سفر بود.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى به اقدامات انجام شده 
در حوزه صنعت اشاره و بيان كرد: عمليات اجرايى واحدهاى توليدى 
زيــادى در اين مدت آغاز و يا تكميل شــد كــه نمونه بارز آن طرح 
توسعه شركت معادن سرمك اســت كه براى بيش از 80 نفر اشتغال 

جديد ايجاد شد.
آزاديخواه گفت: براى نخستين بار با ورود شركت سرمايه گذارى تأمين 
اجتماعى(شستا) به مالير، عمليات اجرايى يك واحد دامدارى 6 هزار 
رأسى مولد در اين شهرستان با پيش بينى اشتغال 400 نفر آغاز شد كه 
اميدواريم مرحله نخســت آن سال آينده راه اندازى شود و بدون شك 

مى تواند تحول آفرين باشد.
وى همچنين به آغاز عمليات اجرايى واحد توليد دســتكش التكس 
بهداشتى و پزشكى توسط ســرمايه گذار بخش خصوصى اشاره كرد 
و افزود: درحال پيگيرى هســتيم تا ماشين آالت اين واحد توليدى از 

مالزى وارد شود.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در گفت وگو با ايرنا همچنين در 
حوزه راه ها، روكش آســفالت محور مالير به توره را يكى از مطالبات 
مهم مردم مالير به طول 45 كيلومتر عنوان و بيان كرد: روكش آسفالت 
اصلى ترين قطعه اين محور از توره تا شــهر زنگنه به طور كامل انجام 

شده كه با گذشته قابل مقايسه نيست.
آزاديخواه با بيان اينكه 4 بانده محور ســامن به بروجرد نيز در دست 
اجرا است، گفت: شايعاتى درباره طرح 4 بانده محور مالير به آورزمان 
و نهاوند مبنى بر خارج شــدن اين محور از رديف ملى به وجود آمده، 
درحالى كه اعتبار اين طرح كماكان ملى و استانى است و هم اكنون در 

دست اجرا است.
وى اتصال راه آهن مالير به همدان را شــاهكارى در حوزه راه عنوان 
كرد و گفت: قطعه نخســت اين طرح زير پيمان رفته و امســال 170

ميليارد تومان تاكنون براى آن تخصيص اعتبار شده است.
 تشكيل ميز كشمش و مبل و منبت در كشور

آزاديخواه يادآور شــد: در اين راســتا نماينده ويژه وزارت امور 
خارجه هفته گذشــته براى بررســى مسائل و مشــكالت انگور، 
كشــمش و مبل و منبت و بازديد از توانمندى هاى اين 2 حوزه به 
مالير سفر كرد كه در حوزه صادرات پيشنهادهاى خوبى ارائه شد 
و قــول مى دهيم با همراهى خــوب توليدكنندگان زمينه صادرات 
اين 2 محصول توســط سازمان توســعه تجارت و وزارت امور 

خارجه كليد خواهد خورد.
وى تأكيد كرد: ما به دنبال راه اندازى ميز كشمش و مبل و منبت و ملى 
شدن انجمن توليد و صادركنندگان كشمش هستيم و به زودى اين امر 

محقق و زمينه براى صادرات مهيا مى شود.
وى با بيان اينكه مالير در ايجاد مجتمع هاى آبرســانى روستايى عقب 
مانده و در 40 ســال گذشــته از حدود 60 مجتمع در استان تنها يك 
مجتمع سهم اين شهرستان شد، افزود: با پيگيرى هاى انجام شده ساخت 
2 مجتمع آبرسانى روســتاى على آباد دمق با 8 روستاى زيرپوشش و 
ســد كالن با 30 روستاى زيرپوشــش قطعى شد كه عمليات اجرايى 

مجتمع على آباد دمق از 2 سال پيش آغاز شده است.
آزاديخواه انتقال آب شــرب از ســد كالن به شــهر مالير را يكى از 
مطالبات جدى مردم عنوان كرد و ضمن ابراز گاليه از متوليان وزارت 
نيرو، از طوالنى شــدن اين طرح ملى از مردم مالير عذرخواهى كرد 
و گفت: هم اكنون خط انتقال و تصفيه خانه صد درصد اجرا شــده و 
درصدى براى تأمين برق نياز به كمك داريم كه در طرح پرســش از 

وزير نيرو، وى قول داد اين طرح به زودى اجرايى شود.
وى با اشــاره به نقش و جايگاه مجلس يازدهم تأكيد كرد: درحالى كه 
رهبــر معظم انقالب مجلس يازدهم را مجلس اميد و انتظار خواندند، 
اما برخى افراد و جريان ها عالقه مند هستند كه اين مجلس را تضعيف 

كنند.

 قيمت مسكن در همدان از كنترل خارج شده است، با وجود اين 
قيمت هاى گزاف جوانان هيچ وقت صاحبخانه نمى شوند. كنترل قيمت 

و كاهش قيمت مسكن در استان به عهده كيست؟
هيچ نظارتى در حل اين معضل وجود ندارد و گويا برخى مســئوالن 

قيمت منطقه ها را تعيين مى كنند.
*ج.ط از همدان

 پروتكل هاى بهداشتى در برخى نانوايى ها رعايت نمى شود؛ روز 
گذشــته براى خريد نان به نانوايى واقع در خيابان هنرســتان مراجعه 
كرديم اما با همان دســت كه كارت و پول هــا را مى گرفتند با همان 
دســت هم نان را به مردم مى دادند. حتى بسيارى از مردم هم با همان 
دست كه پول را به نانوا داده بودند نان خود را برمى داشتند و هيچ گونه 

فاصله گذارى اجتماعى در اين نانوايى رعايت نمى شد.
*ا.ر از همدان

 بســيارى از فيله هايى كه در مرغ فروشــى ها به اسم مرغ تازه به 
فروش مى رســد، همان مرغ يخى و منجمد اســت كه آب شده و با 
قيمت گوشت گرم به فروش مى رسد؛ از مسئوالن مربوطه تقاضا داريم 

بر اين مهم نظارت داشته باشند.
*شهروندى از همدان

استيصال قنادان اسدآبادى 
براى ادامه كار

 كرونــا و گرانى قيمت مواد اوليه پخت شــيرينى موجب كاهش 
تقاضا در بازار قنادان شــده و آنهــا را براى فعاليت و يا تعطيل كردن 

واحد خود درمانده كرده است.
رئيس اتاق اصناف اســدآباد گفت: شهرستان اسدآباد داراى 23 واحد 
قنــادى بوده كه هر يك از اين واحدها به صورت ميانگين براى 2 تا 3

نفر اشتغال ايجاد كرده و درحال حاضر تعداد 80 نفر در صنف قنادان 
اين شهرستان فعاليت دارند.

موسى رضا غفاريان در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه شيوع كرونا 
حــدود 50 درصد واحدهاى قنادى اين شهرســتان را متضرر كرده و 
آسيب زده است، افزود: در كنار شيوع كرونا افزايش قيمت مواد اوليه 
شيرينى چون قيمت روغن، شــكر، تخم مرغ و ... نيز موجب شده تا 
ميزان تقاضا براى خريد شــيرينى كاهش يابــد و اين 2 عامل قنادان 

اسدآبادى را براى فعاليت و تعطيل كردن واحد خود مستأصل سازد.
غفاريان با اشــاره به اينكه امســال نرخ قيمت شــيرينى شهرســتان 
25 درصد افزايش داشــت كــه اين افزايش قيمت به نســبت ديگر 
شهرســتان هاى استان پايين ترين قيمت اســت، خاطرنشان كرد: اين 
افزايش قيمت اعمال شــده نيز به دليل افزايش قيمت مواد اوليه تهيه و 
پخت شيرينى و افزايش قيمت تمام شده تهيه هر كيلو كيك و شيرينى 

براى قنادان بوده است.
وى در ادامه با بيان اينكه به نســبت سال گذشته 200 تا 300 درصد 
تــورم و گرانى افزايش داشــته و با گرانى و تــورم اصناف متضرر 
خواهند شــد و تقاضا و تمايل براى خريــد كاهش مى يابد، تصريح 
كرد: اتاق اصناف مى تواند گرانفروشى را مهار كند اما گرانى به دست 
اتاق اصناف نيســت بلكه متولى مهار گرانى انجمن حمايت از حقوق 

مصرف كنندگان و ستاد تنظيم بازار است.
غفاريان يادآور شد: در يك ماه گذشته هزار و صد واحد صنفى توسط 
اتاق اصناف شهرســتان بازرسى شــده كه در اين بازرسى ها 9 واحد 
صنفى شــامل يك واحد آرايشگاه مردانه، 6 واحد گيم نت، يك واحد 
باشــگاه بيليارد و يك واحد نانوايى به دليل تخلفات كرونايى پلمب و 
33 واحد صنفى نيز به دليل رعايت نكردن موارد بهداشتى جريمه و به 

تعزيرات معرفى شدند.
وى بــا بيــان اينكــه 80 درصد واحدهــاى صنفى اســدآباد موارد 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را رعايت مى كنند، از 
شهروندان درخواست كرد: درصورت مراجعه به هر يك از واحدهاى 
صنفى حتماً براى دريافت خدمات و حفظ سالمت خود و ديگران از 
ماسك استفاده كرده و فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كنند در غير 
اين صورت واحدهاى صنفى از ارائه خدمات به مشتريان بدون ماسك 

معذور خواهند بود.

پذيرش گشنيز نهاوند
 در بورس كاالى ايران

 كاالى تخم گشنيز نهاوند به مقدار 17هزار تن توليد كشاورزان 
استان همدان با عرضه كنندگى شركت اتحاديه روستايى نهاوند در 

بورس كاالى ايران پذيرش شده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى با اعالم خبر فوق 
گفت: ساالنه بيش از 12 هزار تن گشنيز در نهاوند توليد مى شود.

عليرضا شــهبازى همچنين ادامه داد: بيــش از 60 درصد از توليد 

گشنيز كشور معادل حدود 12 هزار تن در نهاوند توليد مى شود.
وى با اشاره به اينكه گشنيز نهاوند از مرغوبيت خاصى در كشور 
برخوردار اســت، اظهار كرد: بيشترين گشنيز ايران با توليد حدود 

12هزارتن مربوط به شهرستان نهاوند است.
شــهبازى با بيان اينكه ايجاد صنايع تبديلى و ايجاد بازار فروش 
براى گياهان دارويى به ويژه گشــنيز نهاوند از ديگر رويكرد هاى 
وزارت جهاد كشاورزى است، ابراز كرد: به دنبال راه اندازى سامانه 

جامع بازار گياهان دارويى ايران در بازار بورس هستيم.
وى گفت: شهرســتان نهاوند داراى زمين هاى مرغوب و مناسبى 

اســت و اگر گشنيز را به قيمت مناسب و بدون حضور واسطه و 
دالل ها از كشاورزان بخرند و در كنار آن صنايع تبديلى و فرآورى 
ساخته شود، مطمئن باشــيد كه توليد و سطح زير كشت ما چند 

برابر مى شود.
شــهبازى با بيان اين نكته كه حاال بحث محيط زيســت و كم  آبى 
كشور ما را آزار مى دهد، گفت: مسئوالن و كارشناسان كشاورزى 
مى توانند با مشــاوره هاى خوب زمين هاى مســتعد و كم آب بر را 
تبديل به كشت دانه هاى گشنيز كرده و در سال هاى پرباران نيز به 

كشت دوم مانند ذرت و آفتابگردان اقدام كنند.

سپيده راشدى »
 نبــود امكانــات رفاهى و بهداشــتى در 
روســتاها ذهن بيشــتر مردم را به سمت اين 
موضوع سوق داده كه آمار مبتاليان و فوتى ها 
در روستا ها و آبادى ها بيشتر از شهر هاست و 
شهرنشينان انگشت شمارى به ويروس كرونا 
مبتال مى شــوند و مراودات بــاال با يكديگر 
شانس ابتال به كرونا را بين روستاييان تا درصد 
زيادى افزايش خواهد داد؛ اما اين ويروس مرز 
و ديوار نمى شناسد و در تك تك شهر ها رخنه 
كرده اســت. اگرچه ماه هاى زيادى است كه 
زنگ خطر و هشــدار براى مناطق روستايى 
كشور به صدا درآمده است اما جاى اميد دارد 
كه ويروس كرونا در برخى جوامع روســتايى 

هنوز رخنه نكرده است.
بــه گــزارش همدان پيام و به نقــل از معاون 
سياســى و امنيتــى فرمانــدارى شهرســتان 
اســدآباد، اين شهرســتان داراى 120 روستا 
اســت كه از اين تعداد، در 60 روســتا كرونا 
شيوع نداشته اســت. اين روستاها در بخش 
پيرسلمان شهرستان اسدآباد شامل حيدرآباد، 
نادرآباد، چشــمه على، كينى سايه، ميوله، ده 
بور، ده سفيد، حسين آباد كليايى، النجه، گنبله، 
نصرت آباد، بيتروان،كوانج، سيردره، جعفرآباد، 

منورتپه و چشمه بيد است. 
همچنيــن روســتاهاى گلدره، كمــك عليا، 
مالولــى، آهوتپــه، امين آباد، قنبرآبــاد، بور، 
گوانله، هلورســفلى، هلور عليا، ســيف آباد، 
پيرشــمس الدين، على آباد پير شــمس الدين، 
ترخين آباد،  قنــداب،  چشــمه  خســروآباد، 
چشــمه ولد، شيالندرسفلى، بوجين، قمشانه، 
شــمس آباد، شــهراب، نعمت آباد، ســدران، 
ويرايى، قاســم آباد، قاسم آباد خنداب، قراكند، 
دهنوش،  احمدآباد،  لطيف،  سياه كمر،  پيرملو، 
دهگالن،  محمدآبــاد،  آق بــالغ،  گذركجين، 

قاضى مــردان، اشــترجين، پيفانــج و 
حاجى آبــاد هــم از توابع بخش 

ازجمله  اســدآباد  مركــزى 
كرونا  بدون  روســتاهاى 

هستند.
شــهر  بــه   

نمى رويم
تماس هــاى  در 
تلفنــى خبرنــگار 
بــا  همدان پيــام 
اهالي  از  تعــدادي 
نبــود  روســتاها، 

كرونا را تأييد كردند، 
يكى از اهالى روســتاى 

به  سفر  مى گويد:  ده سفيد 
شــهر را براى خريد مايحتاج 

زندگى و تهيــه نهاده هاى توليد و 

ابزار كار تعطيل كرده ايم.
اين شــهروند ادامه مى دهد: با وجود فعاليت 
كشــاورزى و دامپــرورى خــود توليدكننده 
و مصرف كننده هســتيم و درصــد بااليى از 
جمعيت روســتا رفت وآمد به شهر را محدود 

و يا حتى قطع كرده اند. 
يــك روســتايى در گنبله هــم مى گويد: در 
روستايى مانند يوسف آباد كه مردم براى خريد 
گوشــت مرغوب به آنجا مراجعه مى كنند و 
رفت وآمد شهرنشــين ها در آن زياد اســت، 
مســلما ويروس كرونا هم در آن رخنه كرده؛ 
اما ما مدت هاست اجازه ورود شهرنشينان را 

به روستا نمى دهيم.
يكــى از اهالى روســتاى حيدرآبــاد هم در 
خانواده هاى  پراكندگــى  مى گويــد:  اين باره 

از مهم تريــن عوامل نبود روستايى يكى 
در  كرونا 

روستا است.
به گفته اين منبع آگاه، وجود خانه هاى 

وياليى در روستا به مراودات كم 
اهالى باهم منجر شده و حتى 
زنان اين روســتا هم از زمان 
خانه ها  جلو  كرونا  شــيوع 
نمى نشينند و دورهمى هاى 

خود را لغو كرده اند. 
يك روســتايى در چشمه 
مى گويــد:  هــم  قنــداب 

براى  بچه ها  از  كمى  درصد 
آموزش مجــازى تلفن همراه 

دارند؛ اما معلمان و افراد باسواد 
دلسوزى هستند كه با رعايت فاصله 

و در فضــاى باز بــه فرزندانمان آموزش 
مى دهند. 

معاون سياسى و امنيتى فرماندارى شهرستان 
اســدآباد مهم تريــن عامل ايــن وضعيت را 
ممنوعيت ورود شهرى ها به اين روستا ها اعالم 
مى كند و مى گويد: در روستاهاى شهرستان 
اسدآباد به طور مســتمر كار غربالگرى 
كرونا و رصد خانوارها توسط مراكز 
بهداشــت، دهياران، پايگاه سالمت 
و شوراهاى بهداشت محلى انجام 

مى شود.
حمــزه عبدكونــد با اشــاره به 
تلفنى  مشــاوره  مركز  راه اندازى 
4030 توســط ســتاد اجرايى و 
با همــكارى وزارت بهداشــت، 
مى افزايــد: اين ســامانه روزانه به 
تعداد زيادى تماس در حوزه سالمت 

پاسخگو است.
وى ضمــن تأكيد بــر اينكه بيشــترين آمار 
وضعيت ســفيد كرونايى در استان مربوط به 

د  با سدآ ا
است، خاطرنشان 
مى كند: در روستاهاى اســدآباد نه تنها ورود 
شهرنشــينان و غيربومى ها ممنوع بوده، بلكه 
رفت وآمد بومى هــاى اين مناطق هم محدود 

است.
 اطالع رسانى با حساسيت

انجام مى شود
عبدكوند با اشــاره به اينكه جلسات متعددى 
در زمينه دســتورالعمل هاى وزارت بهداشت 
و آگاه ســازى مــردم برگزار شــده اســت، 
ادامه مى دهــد: 72 كانــال تلگرامى مختص 
شهرستان اسدآباد وجود دارد كه با حساسيت 
تمام در حوزه بهداشــت و سالمت به مردم 

اطالع رسانى مى كنند.
وى ضمن تأكيد بــر اينكه 2 روز در ميان در 
شهر آژير كرونا را براى هشدار به مردم به صدا 
درمى آوريم، مى افزايد: اما مردم مادامى كه به 
اين اعتقاد و باور نرسند كه كرونا هست، اين 

ويروس همچنان در جهان قربانى مى گيرد.

60 روستاى اسدآباد دور از كرونا 

روستاييان: به شهر نمى رويم
■ معاون سياسى و امنيتى فرماندارى: ورود غيربومى ها همچنان ممنوع است

*جمع بندى:
ويروس كرونا اگرچه 

اتفاقات و خاطرات بدى را برايمان 

رقم زد اما موجب شد در برخى رفتارها 

دمان تجديدنظر كنيم. حتى دورترين 
و عقاي

روستا به شهر همه گيرى ويروس كرونا را درك 

كرده اند و ترجيح مى دهند به جاى رفت وآمد به 

شهر، متكى به خود باشند.  اى كاش اين احساس 

مسئوليت در بين شهرنشينان هم وجود داشت، 

كسانى كه هنوز هم كرونا را شوخى گرفته اند 

و با بى مسئوليتى خود جان صدها نفر را به 

خطر مى اندازند.

از فعاالن و خادمان نماز اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان قدردانى شد

مالير و نهاوند، خاستگاه اوليه زعفران

  با حضور حضرت حجت االســالم والمســليمن حســنى حلم رئيس ستاد اقامه نماز 
اســتان، مراســم قدردانى از فعاالن و خادمان نماز اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 

برگزارشد. همدان  استان 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان در اين مراسم با اشاره به اهميت و جايگاه نماز گفت: 
«هدف از برگزارى اين دست از برنامه ها در راستاى ترويج و توسعه فرهنگى اقامه نماز يك اصل 
مهم و اعتقادى است زيرا معتقديم هرگاه كارمندان و مسئوالن در انجام امور محوله خود رضاى 

حق تعالى را درنظر داشته باشند، بسيارى از مشكالت حل مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، اسفنديار خزائى با 
تأكيد بر خدمت رســانى به مردم، فروتنى و تواضع را از شاخصه هاى مهم و ثمرات زيباى نماز 
دانســت و افزود: به دست آوردن رضاى خداوند به مراتبى نيازمند است و بهترين فرصت براى 

تجديد اين حالت، اقامه و برپا داشتن نماز است.
وى عنوان كرد: «تكريم و پاسداشــت مقام خادمان نماز در حقيقت يك تلنگر و يادآورى است 
براى افرادى كه اين فريضه مهم الهى را سبك مى شمارند و در مشكالت دنيوى غرق شده اند و 

فراموش كرده اند كه براى تزكيه نفس خود و آسايش درونى به عبادت نيازمندند.
دبير ستاد اقامه نماز استان نيز با تبريك فرارسيدن هفته وحدت، گفت: باالترين ذكر الهى نماز و 
رازونياز با خالق هستى است. حسنى حلم درخصوص جايگاه نماز بيان كرد: نماز فريضه مقدسى 
است و بايد از جايگاه ويژه اى در ادارات و دستگاه هاى اجرايى برخوردار باشد و همواره عامل 
و عارف به اين فريضه الهى باشيم. وى افزود: «اول وقت نماز خواندن يك اصل مهم است كه 

بسيار توصيه شده و به جا آوردن آن سبب مراتب تكميلى تزكيه نفس مى شود.»
 در پايان اين مراســم از 5 تن از كاركنان منابع طبيعى 1-بهنام مرادنيا2-اصغر تركمان3- ســيد 
عليرضا كسائى4- مرتضى فضه اى 5- سميه ســاعتى، به عنوان خادمان و فعاالن نماز اين اداره 
كل و ادارات منابع طبيعى شهرســتان هاى بهار و همدان با اهداى لوح تقدير و هدايايى تجليل 

همدان پیام در کنار شامست!به عمل آمد.
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باز هم دست همكارى به سوى همه قوا 
دراز مى كنيم

 ما 2 دست بيشتر نداريم ، با يك دست با تحريم و با يك دست با 
كرونا مبارزه مى كنيم؛ بنابراين نبايد به جنجال ها و حاشيه ها اعتنا كنيم، 

مردم هم شرايط را به خوبى مى دانند.
رئيس جمهور در جلســه هيأت دولت با اشــاره به برخى حاشيه هاى 
اخير، اظهار كرد: ما بايد وظيفه خود را رفع مشــكالت مردم بدانيم و 
همه از ما انتظار دارند به عنوان دولت در ميدان باشــيم. ما بايد ريال و 
ارز و كاال و خدمات را تأمين كنيم و مى گوييم دولت در صحنه است 
و قواى ديگر هم بايد به آن كمك كنند كه مى كنند و همكارى ها بايد 

بيشتر شود.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه 
افزود: در اين اوضاع ممكن اســت مواردى پيش بيايد كه فرد، جناح، 
حزب يا رسانه اى حرفى بزند و حاشيه ايجاد كند كه بايد از آن بگذريم 
و وارد حاشيه نشويم. مردم و رسانه ها هم به برخى از نكات حاشيه اى 
توجه نكنند ما نماينده مردم هستيم و مردم پاى صندوق آمده اند و به 
ما رأى داده اند. حتى وزرا هم با واسطه مردم كه توسط رئيس جمهور 
و مجلس انتخاب مى شــوند منتخب مردم هستند و همه ما بايد خادم 

مردم باشيم.
وى ادامــه داد: مــا با اختالف به جايى نمى رســيم و بايد با وحدت، 
يكپارچگى، همدلى و هم افزايى پيش برويم. دولت بدون مجلس، قوه 
قضاييه، نيروهاى مسلح و صداوسيما و بخش خصوصى و بدون مردم 
نمى تواند كارى كند. ما نياز به هدايت رهبرى، حمايت مردم و وحدت 

و اتحاد داريم.
رئيس جمهور همچنين تأكيد كرد: ما باز هم دست همكارى به سوى 
همه قوا دراز مى كنيم. مى دانم روزهاى سختى را پشت سر مى گذاريم 
و ترديد ندارم كه ملت ما در اين جنگ اقتصادى تحميلى مثل 8 سال 

دوران دفاع مقدس پيروز ميدان خواهد بود.
ــه  ــا اشــاره ب ــى در بخــش ديگــرى از صحبت هــاى خــود ب روحان
برداشــته شــدن تحريــم تســليحاتى ايــران خاطرنشــان كرد: يكشــنبه 
ــى  ــن معن ــه اي ــط ب ــد فق ــته ش ــا برداش ــليحاتى م ــم تس ــه تحري ك
ــا بفروشــيم بلكــه  ــم ي ــا مى توانيــم تســليحات بخري نيســت كــه م
مهمتــر ايــن اســت كــه منطــق، حــق، حقيقــت، قانــون و عقالنيــت 
در مقابــل زور و قلــدارى بــه پيــروزى رســيد. آمريكايى هــا ســال ها 
ــا  ــد و م ــروم كنن ــش مح ــران را از حقوق ــت اي ــد مل ــالش كردن ت
نشــان داديــم بايــد بــه حقمــان برســيم زيــرا ملــت ايــران بايــد در 
ــا  ــه اى آزاد باشــد و مثــال اگــر خواســت ســالح بخــرد ي هــر زمين

بفروشــد.
رئيس دولت دوازدهم با بيان اينكه يكشــنبه مشخص شد توطئه هاى 
آمريكا در طول اين 4 ســال ناموفق بوده اســت، خاطرنشــان كرد: 
آمريكايى هــا از آغاز دولــت جديد خود به دنبال برهــم زدن برجام 
بودند. آن هم نه اينكه تنها خودشان خارج شوند، بلكه تمام تالششان 
اين بود كه كارى كنند همه دســته جمعى از برجام خارج شوند. آنها 
مى خواستند در مقاطع مختلف، شــوراى حكام و آژانس را با توطئه 
خود و رژيم صهيونيســتى وادار كنند قطعنامه اى عليه ما صادر كنند، 
اما موفق به اين كار نشــدند و ترامپ ناچار شــد به تنهايى از برجام 

خارج شود.
روحانى در ادامه افزود: ما بايد تاريخ را درســت و دقيق تحليل كنيم. 
همه اميد آمريكايى ها اين بود كه پس از آنها ما هم بالفاصله از برجام 
خارج شــويم تا همه قطعنامه ها عليه ما برگردد. در اينجا تدبير نظام و 
حاكميت بسيار مهم بود و ما سياست پيچيده اى را در پيش گرفتيم. ما 
از تعهدات برجامى خود كاســتيم اما اين كار را بسيار حساب شده و 
قدم به قدم انجام داديم. به گونه اى كه دوست و دشمن نتوانست از كار 
ايران ايرادى بگيرد و هيچ كسى نتوانست بگويد كه ما خالف قوانين 

بين المللى كارى را انجام داده ايم.
وى در ادامــه يــادآور شــد: روزهايــى در ايــن كشــور گذشــته اســت 
كــه حتــى دوســتان مــا نتوانســتند از مــا حمايــت كننــد، در آن زمــان 
ــند  ــا باش ــى م ــتند حام ــن، نمى توانس ــيه و چي ــن روس ــى همي حت
ــا نظــام ايــن  ــد، ام ــه صــف دشــمنان برون وحتــى ناچــار شــدند ب
شــرايط را فراهــم كــرد كــه دوســتان مــا بتواننــد در كنــار مــا فعــال 

شــوند و حتــى دشــمنان اروپايــى كنــار مــا قــرار بگيرنــد.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه آنچه در مرداد و شهريور و روز پايانى 
شهريور پيش آمد در تاريخ سازمان ملل بى نظير بوده است، عنوان كرد: 
شــما يك بار را نشان بدهيد، خواســته در سازمان ملل كارى بكند و 
موفق نشده است؛ اما اين بار اين اتفاق افتاد و آمريكا منزوى شد. حتى 
رئيس شوراى امنيت به خواسته آمريكا اعتنا نكرد و نامه آمريكا را در 
دســتور كار قرار نداد و هم رئيس و هم اعضاى شــوراى امنيت از ما 

حمايت كردند.

سامانه هاى آموزش مجازى دانشگاه آزاد 
با دستور رئيس جمهور رايگان شد

 رئيس جمهور دســتور دادند همه سامانه هاى مجازى دانشگاه آزاد 
به صورت رايگان از طريق شبكه ملى اطالعات در دسترس باشد.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وزيــر ارتباطــات و فناورى 
اطالعــات روزگذشــته اظهــار كــرد: از طــرف حــدود يــك ميليــون 
دانشــجوى دانشــگاه آزاد مطالبــه اى از مــا صــورت گرفــت مبنى بــر 
ــگان نشــده اســت  ــا راي ــراى م اينكــه ســامانه هاى ايــن دانشــگاه ب
ــار  ــوزش فضــاى مجــازى دچ ــتفاده از آم ــراى اس و دانشــجويان ب

مشــكل هســتند.
محمدجــواد آذرى جهرمى در ادامــه افزود: چون دانشــگاه آزاد از 
دانشــجويان شــهريه اخذ مى كند و پولى كه مى گيرد براى تشــكيل 
كالس ها اســت، به طبع بايد هزينه اينترنت آموزش مجازى را تأمين 
كند، اما به هرحال امروز با آقاى رئيس جمهور صحبت كرديم و ايشان 
دستور دادند همه سامانه هاى مجازى دانشگاه آزاد به صورت رايگان از 

طريق شبكه ملى اطالعات در دسترس باشد.

پرسش از وزير نيرو درباره توليد 
برق هسته اى در كميسيون انرژى مجلس

 عضو هيأت رئيسه كميسيون 
انرژى مجلس شــوراى اسالمى 
جزئيات جلســه اين كميسيون 
با حضور وزير نيرو را تشــريح 

كرد.
گفت وگو  در  بيگى نــژاد  هادى 
بــا تســنيم بيان كرد: بررســى 
پرســش چند تن از نمايندگان 
از رضا اردكانيان وزير نيرو در 

دستوركار اعضاى كميسيون قرار داشت.
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه در اين جلسه 
پرسش بنده و احسان قاضى زاده هاشمى و مولوى از وزير نيرو مطرح 
شد، افزود: هر 3 پرســش منطقه اى و مربوط به ساخت سد هاى در 

حوزه هاى انتخابيه نمايندگان پرسش كننده بود.
وى با بيان اينكه اردكانيان درباره پرســش هاى مطروحه توضيحاتى 
را ارائــه كرد، ادامه داد: درنهايت وزير قول مســاعد براى پيشــبرد 
پروژه هــاى مربوطه را داد و بنده و نمايندگان پرســش كننده پس از 
اســتماع اظهارات آقاى اردكانيان به وزير فرصت دادند تا مسائل را 

بررسى و ظرف 2 تا 3 هفته پاسخ دهد. 
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس با اشاره به پرسش ديگر 
خود درباره توليد برق هســته اى در كشــور از وزير نيرو، بيان كرد: 
پرســش بنده اين بود كه متولى برق در كشور وزارت نيرو است و 

چرا اين وزارتخانه درباره برق هسته اى ورود نكرده است.
بيگى نژاد تصريح كرد: پس از استماع اظهارات وزير درباره پرسش، 
مقرر شد جلســه اى با حضور اعضاى كميسيون انرژى، وزير نيرو، 
رئيس سازمان انرژى اتمى در اين باره برگزار شود تا بتوانيم به نقشه 
راه طراحى و  ســاخت 30 هزار مگاوات برق هسته اى را در كشور 

تدوين كنيم.

طرح اصالح ساختار بودجه و تأمين 
كاالهاى اساسى بررسى شد

 سخنگوى كميسيون برنامه، 
بودجــه و محاســبات مجلس 
بررسى 2 از  اســالمى  شوراى 

طرح اصالح ســاختار بودجه و 
تأمين كاالهاى اساسى با حضور 
رئيس ديوان محاسبات و معاون 
سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

به گزارش ايرنــا، محمدمهدى 
مفتح در تشــريح نشســت اين 
كميســيون افزود: جلســه با 2 دستور كار بررســى طرح هاى تأمين 
كاالهاى اساســى و اصالح ســاختار بودجه برگزار شد؛ البته كليات 
طرح تأمين كاالهاى اساسى پيش از اين در صحن علنى به تصويب 
رســيده بود و امروز نحوه تعيين منابع مالى آن با حضور سيدحميد 
پورمحمدى معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسى قرار گرفت.

نماينده تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه طبق اصول 
كلــى اين طرح بايد به 60 ميليون نفر در 6 ماه و تا پايان ســال 99

براســاس واريز مبالغى در كارت هاى معيشتى آنها، كاالهاى اساسى 
تعلق بگيرد، تصريح كرد: ميزان منابع مالى و چگونگى تخصيص آن 
و همچنين آثار جانبى اجراى اين طرح بر اقتصاد كالن بايد بررســى 

و مشخص شود.
وى ادامه داد: در اين نشســت مقرر شــد براى جمع بندى و بررسى 
بيشتر امروز بعدازظهر هم كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات با 
حضور كارشناسان دولتى جلسه اى را برگزار كند تا طرح نهايى شده 

و فردا در صحن علنى مجلس در دستور كار قرار بگيرد.
سخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس با اشاره 
بــه حضور مهرداد بذرپاش رئيس ديوان محاســبات كل كشــور و 
كارشناســان اين ديوان در نشست، يادآور شــد: كارشناسان ديوان 
محاسبات گزارشــى از آسيب شناسى بودجه و لزوم اصالح ساختار 
بودجه به همراه پيشــنهادات خود ارائه كردند و در ادامه «محســن 
زنگنه» رئيس كميته اصالح ساختار بودجه گزارشى در اين باره ارئه 

كرد.
مفتح خاطرنشــان كرد: برخى بندهاى طرح اصالح ساختار بودجه 
مورد بررســى و تصويب قرار گرفت و قرار شد، ساير بندهاى اين 
طرح هم مورد بررســى قرار گرفته تا پس از نهايى شدن به سازمان 

برنامه و بودجه براى تدوين بودجه سال 1400 ابالغ شود.

پيشنهاد پوتين براى برگزارى نشست
 شوراى امنيت درباره خليج فارس

 وزير امور خارجه روسيه در نشســت مجازى شوراى امنيت سازمان ملل 
پيشنهاد والديمير پوتين رئيس جمهور كشورش براى برگزارى نشستى به منظور 

بحث درباره برقرارى صلح در غرب آسيا را بار ديگر مطرح كرد.
به گزارش فارس، سر گئى الوروف در اين نشست گفت كه منطقه خليج فارس 
گرفتار گرايش هاى خطرناكى براى بى ثباتى اســت و از شوراى امنيت سازمان 

ملل خواست تا تحوالت در اين منطقه را زيرنظر داشته باشد.
وى با اشاره به شهادت حاج قاسم سليمانى، فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران 
و پيامد هاى شهادت وى گفت: «پس از به قتل رسيدن (شهادت) قاسم سليمانى 
از سناريوى بدتر در خليج فارس جلوگيرى به عمل آمد. اما وضعيت در خليج 

فارس همچنان شكننده است».

بازار بورس تثبيت مى شود و قيمت دالر
 كاهش مى يابد

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى از بررســى مسائل اقتصادى مربوط به روند 
توزيــع و تأمين كاالها و تعيين قيمت ها و اتخاذ تصميمات جديدى براى كنترل 
بازار در جلســه غيرعلنى مجلس شــوراى اســالمى خبر داد. به گزارش ايسنا، 
محمدباقر قاليباف در آغاز جلسه روزگذشته مجلس شوراى بيان كرد: موضوعات 
مربوط به مسائل اقتصادى با اولويت حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
جلسه  امروزصبح(جلسه روزگذشته قاليباف با برخى از نمايندگان) مورد بحث 
و بررسى قرار گرفت. از جمله مســائلى كه مورد بررسى قرار گرفت در حوزه 
قيمت ها، توزيع كاالها و تأمين كاالها بود. وى در ادامه بيان كرد: مطمئن هستيم 
پيرو اين جلســات شاهد تثبيت در بازار بورس و ادامه روند كاهشى قيمت دالر 

خواهيم بود. ان شاء ا... در فرصت مناسب توضيحات بيشترى خواهيم داد.

مخالفان دولت ادب و اخالق اسالمى را رعايت كنند
 امروز در كشور الفاظى را از افرادى مى شنويم كه در گذشته از دشمنان مان 
مى شــنيديم. اگر افرادى مخالف دولت هستند و نظراتى دارند، ادب و اخالق 

اسالمى را رعايت كنند.
به گزارش ايرنا، رئيس دفتر رئيس جمهورى روزگذشــته در حاشــيه جلسه 
هيأت وزيران در پاسخ به پرسشى درباره واكنش يكى از نمايندگان به اظهارات 
رئيس جمهورى درباره صلح امام حســن(ع) گفت: كسانى كه برداشت غلط 

از صحبت هاى آقاى رئيس جمهور كردند آنها بايد خودشان را اصالح كنند. 
محمود واعظى در ادامه افزود: مسأله صلح امام حسن(ع) هست كه يك واقعيت 

است كه هيچ كس نه شيعه و نه سنى آن را انكار نمى كند.
وى افزود: ايشــان اين موضوع را وارد مسائل سياســى نكرده اند، بلكه درباره 

خصوصيات و تدبير ايشان صحبت كرده اند.

 رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس با 
بيان اينكه اگــر جنجال هاى رقابتى و انتخاباتى 
ادامه يابد وضع كشــور از اين بدتر مى شــود، 
گفت: اگر همه پاى ســختى و مشكالت مردم 
بايســتند و به رأى 1400 هم كسى فكر نكند، 

بهتر مى شود مشكالت كشور را حل كرد.
حميدرضا حاجى بابايى درباره موانع رفع تورم 
در كشور، اظهار كرد: بيشــتر تورم را در سايه 
اقداماتــى مى دانم كــه دولت انجــام مى دهد؛ 
به عنوان تزريق پــول به جامعه و موظف كردن 
بانك ها به حضــور در بورس و بردن نقدينگى 
به ســمت داللــى به جــاى توليــد و ... همه 
سياســت هايى اســت كه وقتى كنــار هم قرار 

مى گيرد، قيمت ارز را به اينجا مى رساند.
بــه گزارش شــفقنا، نماينده مــردم همدان در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: بايــد از اين 
سياست ها فاصله گرفت و به سمتى حركت كرد 
كه هيچ شائبه سياسى به وجود نيايد؛ چون برخى 
كارها ســبب ايجاد شائبه سياسى مى شود. مثال 
وقتى شســتا به بورس ورود مى كند، يا فروش 
ETF كه انجام مى شود اگر تبديل به نقدينگى 
شــود و دوباره اين نقدينگــى به جامعه تزريق 
شــود، نتيجه اش تورم اســت؛ اما اگر به سمت 
توليد برود، تورم كاهش مى يابد؛ پس هر پولى 
در كشــور به سمت توليد برود، تورم را كاهش 

مى دهد.
حاجى بابايى با اشاره به ضرورت تعامل مجلس 

و دولــت، اظهار كرد: تعامــل مجلس و دولت 
اصل اســت و نبايد بين اين 2 رقابت به وجود 
بيايد، تا جايى كه ممكن است دولت و مجلس 
را بايد در اين موقعيت حســاس در يك راستا 
تعريف كنيم، هر چه رقابت گوناگون به ويژه در 
حوزه سياسى به وجود بيايد به قطع ما را از مسير 
دور مى كند و مجلــس و دولت را از كارآمدى 

مى اندازد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره 
آينده اقتصادى كشور، گفت: آينده اقتصاد كشور 
بســتگى به عملكرد مــا دارد و مى توانيم اين 
وضعيت را كنترل كنيم؛ امــا براى اين امر بايد 
بايستيم و هزينه بدهيم. مسئوالن ما بايد هزينه 
بدهند و تبديل به آدم بَده شوند تا مردم زندگى 
راحتى داشته باشند، درحالى كه همه مى خواهند 
آدم خوبه باشــند تا مردم به سختى بيفتند. كسى 
كه در جمهورى اســالمى مســئول است بايد 
سياســت هايى را اعمال كند تا كمى بد شود كه 
مردم در راحتى باشند اما هيچ كس حاضر به اين 

كار نيست.
حاجى بابايى در پايان خاطرنشان كرد: كشور را 
بايد از جنجال هاى رقابتــى و انتخاباتى بيرون 
بياوريم كه اگر بخواهد ادامه داشته باشد وضع 
از اين بدتر مى شــود. اگر همه پاى ســختى و 
مشــكالت مردم بايســتند و به رأى 1400 هم 
كسى فكر نكند، بهتر مى شود مشكالت كشور 

را حل كرد.

محمد ترابى»
 در شــرايطى كــه مــا از ســوى ترامپ 
و هم پيمانانــش در يــك جنــگ اقتصادى 
قــرار داريم و آنان دولت و شــخص رئيس 
جمهورى را آماج حمالت خود قرار داده اند، 
استيضاح رئيس جمهورى جز  طرح موضوع 
خوشحالى دشمنان و آمريكا هيچ آثار مثبتى 
به دنبال ندارد و تشــكر مى كنم از كسانى كه 
در مجلس موضوع را به بحث گذاشــتند و 

امضاهاى اين طرح جمع شد.
به گزارش ايســنا، معــاون پارلمانى  رئيس  
جمهورى در حاشيه جلسه روزگذشته هيأت 
دولت، گفت: ما با كليت مجلس هيچ مشكلى 
نداريم. تعداد انگشت شــمارى از نمايندگان 
هســتند كه گاهى از الفاظ و عباراتى استفاده 
مى كنند كه زيبنده نماينده مجلس نيست و در 
اين مــوارد هم ما گله مندى خود را به رئيس 

مجلس اعالم كرديم.
حســينعلى اميرى در پاسخ به اين پرسش كه 
طرح شــكايت از نمايندگان توسط معاونت 
پارلمانى دولت در چــه مرحله اى قرار دارد، 
اظهار كرد: مسئول پيگيرى شكايت، معاونت 
پارلمانى نيســت؛ بلكه معاونت حقوقى اين 
كار را برعهده دارد؛ اما مسائلى كه در راستاى 
آئين نامه داخلى مجلس براى جبران مواردى 
كه گاهى براساس اطالعات نادرست و اشتباه 
به نماينــدگان داده مى شــود و در نطق هاى 

مجلــس اظهار مى كننــد را به رئيس مجلس 
اعــالم مى كنيم تا براســاس آئين نامه داخلى 
مجلس براى دولت فرصت جبران اين موارد 

و دفاع را فراهم كنند.
اســتيضاح رئيس جمهور به دست نمايندگان 
مجلس يازدهم شوراى اسالمى براى چندمين 
بار بى نتيجه ماند. اين دسته از نمايندگان در اين 
چند ماه كه از عمر مجلس يازدهم مى گذرد، 
همواره براى استيضاح كابينه دولت دوازدهم 
به هر اقدامى از جمله نوشــتن نامه به سران 
3 قــوه براى اســتيضاح وزير نفت، دســت 
زده اند. برخــى از اين نمايندگان در اعتراض 
به بى نتيجه ماندن اقداماتشان اظهار مى كنند كه 
حتى از كشــاندن رئيس جمهور به مجلس و 

پرسش از وى نيز عاجز مانده اند.
ماجراى استيضاح حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى به دست مجلس يازدهم براى 
چندمين بار يكشنبه (27 مهرماه) توسط يكى 
از نمايندگان در جلســه علنى مجلس مطرح 
شد و براى جمع امضاى نمايندگان ارائه شد، 
تا پس از به حدنصاب رســيدن امضا ها براى 
اعالم وصول به هيأت رئيســه مجلس ارجاع 

شود.
روز  گــزارش  در  زمينــه  ايــن  در 
سه شــنبه(29مهرماه) كه بــا فالحى نماينده 
همدان در مجلس مصاحبه كرديم، وى گفت 
كه نزديك به 50 امضا براى اعالم وصول اين 

طــرح تا آخرين ســاعات كار مجلس جمع 
شده بود. 

با اين حال يكــى از اعضاى هيأت رئيســه 
مجلس شــوراى اسالمى خبر از منتفى شدن 

طرح مذكور در مجلس را اعالم كرد. 
 استيضاح «روحانى» منتفى است

احمــد اميرآبادى فراهانــى در برنامه تهران 
20، گفت: حقيقت اين اســت كه اگر اكنون 
اســتيضاح رئيس جمهور را در مجلس آغاز 
كنيم، روند آن در حدود 2 ماه طول مى كشد 
و به ماه دهم سال مى رســيم، پس از آن نيز 
معــاون اول رئيس جمهور بــه مدت 3 ماه 
رئيس دولت مى شــود و پــس از آن هم به 
تعطيالت عيد مى رســيم و اندكــى بعد نيز 
مهلت كارِ دولت تمام مى شود و اگر نتيجه اى 
داشت انجام مى شد؛ بنابراين ما در مجلس به 
اين نتيجه رسيده ايم كه استيضاح انجام نشود. 
ايــن نماينده مجلس در ادامه ســخنان خود 

تيم با اشاره به جلســه قاليباف با 
اقتصادى دولت، يعنى آقايان 
خاوازى وزير كشــاورزى، 
رزم حســينى وزير صمت، 
همتــى رئيــس كل بانك 
وزير  دژپســند  مركــزى، 

اقتصــاد، گفــت: رئيس 
مجلــس بــا كمك به 

دولت در صدد است 
تا دولــت را براى 
يارى  كار  ادامــه 

كند. 
عضــو هيــأت 
رئيســه مجلس 
گفت: مجلس با 

مصلحت انديشــى به دولت كمك مى كند تا 
به راحتى به خردادماه ســال آينده يعنى پايان 
مهلت قانونى خود برسد؛ زيرا هدف مجلس 
كمك به دولت براى ســهولت در ادامه كار 
اســت. اكنون شرايط به گونه اى است كه اگر 
مجلس يك يــا 2 وزير ديگــر از دولت را 
اســتيضاح كند، دولت مستقر سقوط خواهد 
كرد و امــكان اينكه وزرا و رئيس جمهور را 

به راحتى استيضاح كرد، وجود ندارد.
 چرا مجلس نمى تواند رئيس جمهور 

را حداقل به مجلس بكشاند؟
با اين حــال عده اى از نمايندگان اين انتقاد را 
به هيأت رئيســه مجلس دارند كه درصورت 
به صالح نبــودن اســتيضاح روحانى، چرا 
نماينــدگان نمى توانند روحانى را به مجلس 
شوراى اسالمى دعوت كرده و از او پرسش 
كنند؟ شايان ذكر است كه به گفته سخنگوى 
كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
گفت وگو بــا همدان پيام، طرح پرســش از 
رئيس جمهور در حدود 2 ماه اســت كه در 
مجلس يازدهم بــا 200 رأى اعالم وصول 

شده، اما تاكنون اجرا نشده است.
كميســيون  عضو  نيك بين  ايــن رو  از 
اسالمى  شــوراى  مجلس  فرهنگى 
روزيكشــنبه در صحــن علنــى 
مجلس گفته بود: اقتدار مجلس 
كجا رفته اســت كه هيچ كس 
پاسخگوى وضعيت موجود 
نيست؛ آقاى قاليباف! چرا 
نمى توانيم  نمايندگان  ما 
رئيس جمهور را حداقل 
به مجلس بكشــانيم و 

پرسش كنيم؟

حاجى بابايى از لزوم تأمين راحتى مردم مى گويد 

هيچ كس حاضر نيست در اين مملكت 
آدم َبده شود

     ■ جنجال هاى سياسى ادامه يابد وضع از اين بدتر مى شود

رفتارهايى كه گرفتارى هاى مردم را تشديد مى كند 
 اين روزها كه مردم با مشكالت متعدد اقتصادى و شيوع كرونا گريبانگير هستند، آنچه 
بيش از هرچيز اهميت دارد همدلى، هماهنگى و همكارى مســئوالن به ويژه قواى 3 گانه 
براى كنترل اوضاع و كاهش آالم مردم اســت و اگر غير از اين باشــد از اهداف انقالب و 

سياست هاى نظام فاصله خواهيم گرفت.
امروز اما مردم با پديده ناخوشــايند نزاع هاى سياسى، حركت هاى افراطى و فرار به جلو 
عده اى مواجه هستند كه مزيد بر علت شده و براى حركت هاى معقول و منطقى در جهت 

رفع مشكالت جامعه ايجاد مانع مى كنند.
تازه ترين چالش ها در اين زمينه پروژه اســتيضاح رئيس جمهور اســت كه تعدادى از 
نمايندگان مجلس بدون درنظر گرفتن شرايط امروز و اقتضائات جامعه آن را با آب و تاب 

دنبال كردند و حتى در فضاى رسانه اى با بدترين شيوه پررنگ نمودند.
از طرفى شــاهد رفتارها و حركت هايى افراط گونه بوديم كه حتى رئيس جمهور كشور را 

به اعدام تهديد كردند.
البته كم نبودنــد نمايندگانى هم كه در اظهارات خود از چنيــن رفتارهايى انتقاد كرده و 
ضمن تقبيح توهين هاى صورت گرفته، استيضاح را شيوه درستى براى عبور از مشكالت 

ندانستند؛ استيضاحى كه البته شكل نگرفت.
رئيس جمهور نيز در جلسه اخير هيأت دولت با تأكيد بر حفظ وحدت در جامعه و پرهيز 
از اختالف، به صراحت گفت كه بدون مجلس، قوه قضاييه و ديگر نهادها نمى توانيم كارى 

بكنيم و حتما نياز به هدايت رهبرى، حمايت مردم و وحدت در جامعه داريم.
واقعيت اين اســت در شــرايط فعلى جامعه ما با مشــكالت و گرفتارى هايى مواجه و 

هزينه هاى سنگينى متوجه مردم شده است.
در چرايى اين مشــكالت و گرفتارى ها عوامل مختلــف داخلى و خارجى را بايد ديد و 

نمى توان محدود به يك عامل خاص شد.
از اين رو بدون اينكه بخواهيم مسئوليت هاى بخش هاى مختلف از جمله دولت و مجلس 
را ناديده بگيريم و از كنار نقدها بگذريم و كسانى را كه كوتاهى يا كم كارى كرده اند تبرئه 
كنيم، بايد با نگاه همه جانبه به دنبال رفع مشــكل باشيم و اجازه ندهيم مردم آسيب ديده از 

اين گرفتارى ها دچار مشكالتى شوند كه از همين حركت هاى افراطى ناشى مى شود.
اما امروز افكار عمومى با شــرايطى مواجه اســت كه عده اى با مقصر جلوه داده ديگرى، 
نه تنها به رفع مشــكل كمك نمى كنند بلكه سبب التهاب در فضاى سياسى جامعه شده و 

تنها مطامع حزبى و جناحى خود را دنبال مى كنند.
از يك طرف شاهد توهين ها هستيم، از طرفى رفتارهايى كه رنگ و بوى انتخاباتى دارد تا 
انجام مسئوليت و از طرف ديگر ايجاد تشويش و نااميدى در جامعه كه همه اينها مى تواند 

همچون سم مهلكى باشد كه آسيب هاى جدى را بر جامعه وارد كند.
 براى مردم بدترين حالت همين نزاع ها و درگيرى هاى سياســى همراه با توهين و تهديد 
است كه موجب مى شود گرفتارى ها تشديد شود؛ از اين رو بهتر آن است كه ضمن دورى 
از اين گونه دعواهاى سياســى و رفتارهاى غيرمســئوالنه به فكر مردم و انتظارات به حق 

آنان باشيم. 
امروز مسئوالن در معرض افكار عمومى هستند و قضاوت درباره عملكرد آنها و رسالتى 

كه برعهده دارند با مردم است.
به طورى كه حميدرضــا حاجى بابايى نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى روز گذشــته به ايــن اتفاقات واكنش نشــان داد و در مصاحبــه اى گفت اگر 
جنجال هاى رقابتى و انتخاباتى ادامه يابد وضع كشــور از اين بدتر مى شــود و اگر همه 
پاى ســختى و مشكالت مردم بايستند و به رأى 1400 هم كسى فكر نكند، بهتر مى شود 

مشكالت كشور را حل كرد.

         ■ جنجال هاى سياسى ادامه يابد و

ر

بي
بر
س
ا
ع

نم
د
از
به
الب
ض

استيضاح رئيس جمهور در مجلس منتفى است

چرا نمايندگان مجلس حتى نمى توانند 
از روحانى در مجلس پرسش كنند؟

■ استيضاح رئيس جمهور تنها آمريكا را خوشحال مى كند

تيم ســه قاليباف با 
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گفت وگو بــا همد
رئيس جمهور در ح
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مجلس در جريان تقسيمات 
درياى خزر و قرارداد با چين نيست

 سخنگوى كميسيون حقوقى مجلس شوراى اسالمى در جلسه 
روزگذشته مجلس شوراى اسالمى در اخطار قانون اساسى، گفت: 
عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب 
مجلس شــوراى اســالمى برســد و طبق قانون، هرگونه تغيير در 
خطوط مرزى ممنوع است مگر آنكه به تصويب 4 پنجم نمايندگان 

برسد.
به گزارش مهر، كاظم دلخوش در ادامه بيان كرد: مجلس در جريان 
تقســيمات درياى خزر و قرارداد با چين براى برداشت از دريا و 
برخى اقدامات ديگر نيســت و هيچ اطالعــى از اين موضوعات 

ندارد.
نماينده صومعه ســرا در مجلس شوراى اسالمى همچنين خواستار 
برگزارى جلسه اى جهت بحث و تبادل نظر درباره مواد ضدعفونى  

كننده، ماسك و نحوه ى پيشگيرى در شرايط كرونايى شد.
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نگاه

مواد غذايى ضد سرطانى را بشناسيم
 يك متخصص تغذيه درباره توصيه هاى غذايى براى پيشگيرى 
از ابتال به سرطان به معرفى منابع طبيعى مفيد در اين زمينه پرداخت.

ســيد ضياءالدين مظهرى، در گفت وگو با مهر، گفت: عموم افراد 
جامعه با مصرف سبد غذايى اشتباه در معرض خطر ابتال به سرطان ها 
هستند. سبد غذايى پرچرب و كم فيبر، نوشيدن نوشابه هاى گازدار از 
هر نوع و الكل، راه را براى افزايش راديكال هاى آزاد و آمادگى بدن 

براى سرطان فراهم مى كنند.
وى افزود: مصرف آنتى اكسيدان هايى مانند سبزيجات، مغز دانه ها و 
پروتئين ها مى تواند به شكل قابل توجهى از ابتال به انواع سرطان ها 
جلوگيرى كند. همچنين از مصرف ويتامين C كه در سبزيجات و 
ميوه ها به وفور يافت مى شــود، نبايد غافل شد. براى مثال مصرف 
پرتقال، نارنگى، گريپ فروت، ســبزى جعفــرى منبع غنى از اين 

ويتامين هستند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

چهره ها

5 هزار و 400 تومان متوسط هزينه بسترى 
هر بيمار كرونايى

 معاون بيمه خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت با بيان اينكه درحال حاضر به طور 
ميانگين حدود 5 ميليون و 400 هزار تومان متوسط هزينه بسترى هر بيمار كرونايى در 
مراكز درمانى است كه حدود 4 ميليون و صد هزار تومان آن در تعهدات بيمه است و 

سازمان از بيمه شدگان خود در اين زمينه حمايت مى كند.
به گزارش ايســنا، مهدى رضايى، با اشــاره به اينكه هم اكنون تعرفه تست كرونا در 
بخش دولتى 250 هزار تومان و در بخش غيردولتى 580 هزار تومان اســت، افزود: 
در سال گذشته نزديك به 20 هزار ميليارد تومان اعتبارات براى بيمه سالمت مصوب 

شد.

داروهاى معروف كرونا چقدر اثرگذارند؟
 عضو انجمن علمى داروســازان ايران با اشــاره به وضعيت اثربخشــى هر يك از 
داروهاى معروف كرونا، با بيان اينكه داروهاى تخصصى فقط براى كسانى است كه در 
بيمارستان بسترى شده اند و مردم نبايد به صورت خودسرانه اين داروها را مصرف كنند.

مهناز شــكروى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: بايد توجه كرد كه 80 درصد مبتاليان 
به كوويد-19 فقط با درمان هاى حمايتى در منزل كه شــامل درمان هاى سنتى و درمان 
عالمتى براى كاهش شكايت بيمار از تب، آبريزش بينى، بدن درد و ... است، بهبود يافته 
و نيازى به مراجعه به مراكز درمانى ندارند، اما 15 درصد مبتاليان وضعيت شان وخيم 
شــده و به اكسيژن نياز پيدا مى كنند. اين افراد گروهى هستند كه با درگيرى التهابى در 

ريه به مراكز درمانى مراجعه مى كنند.

جزئيات ارائه تسهيالت خريد كاال از فروشگاه هاى رفاه 
به بازنشستگان كشورى

 مديركل امور فرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشســتگى كشورى از اجراى مرحله 
سوم ارائه تسهيالت خريد كاال از فروشگاه هاى رفاه از ابتداى آبان ماه 1399 خبر داد.

به گزارش ايســنا، محمــود مرتضايى فرد گفت: در مرحله ســوم، همچون 2 مرحله 
پيشــين، مبلغ 12 ميليون ريال در كارت حقوق بازنشســتگان شــارژ مى شود كه با 
اســتفاده از آن مى توانند تا پايان آبان ماه، كاالهاى مورد نياز خود را از فروشگاه هاى 

رفاه تأمين كنند.
به گفته وى، بازپرداخت اقســاط اين تسهيالت در 4 قسط ماهانه و با كارمزد 2 درصد 

از حقوق استفاده كنندگان كسر خواهد شد.

افزايش اعتماد به نفس و شجاعت در فرزندان
اعتماد به نفس چيست؟

 در روان شناســى، اعتماد به نفس به عنــوان ارزيابى ذهنى يك فرد 
درباره خودش تعريف مى شــود. به عبارت ساده تر، اعتماد به نفس آن 
چيزى اســت كه درباره خود فكر مى كنيــم. كودكان با اعتماد به نفس 
ســالم، حس مثبتى نسبت به خود و اطمينان بيشترى دارند، برخالف 
كودكان با اعتماد به نفس پايين كه مى تواند تأثيرى منفى بر انتخاب هاى 
آنها در زندگى داشته باشد. با اينكه درجه اعتماد به نفس ممكن است 
بر موفقيت كودك در تحصيالت تأثيرگذار باشد يا نباشد، اما در ميزان 

شادى و رضايت آنها بدون شك مؤثر است.
 ايجاد اعتماد به نفس در كودكان

اعتماد به نفس در كودكان خيلى زود آغاز به رشــد مى كند و والدين 
در ســاخت آن نقشــى كليدى بــازى مى كنند. از آنجا كــه والدين 
تأثيرگذارترين افراد در زندگى كودك هستند، چيزهايى كه مى گويند 
يا كارهايى كه انجام مى دهند و حســى كه به كودك مى دهند بر روند 
فكــرى او تأثير مى گذارد. در زير روش هايى را براى كمك به كودك 

خود در ايجاد اعتماد به نفس سالم مى خوانيد:
*كودكان را دوست بداريد: كودكانى كه احساس مى كنند دوست شان 
دارند و مقبول هســتند، خود را بيشتر دوست دارند و در كالبد خود 
احســاس راحتى بيشترى دارند. وقتى با آنها با مهربانى رفتار مى كنيد، 
آنها را بغل مى كنيد يا مى بوسيد، كودكان احساس محبوبيت مى كنند و 
احساس خوبى نسبت به خود مى يابند. گاهى يك لبخند ساده مى تواند 

براى اينكه كودك بفهمد او را دوست داريد كافى باشد.
*بــر توانايى هاى كودك تمركز كنيد نه نقــاط ضعف او: آنها را 
تشــويق كنيد از اســتعداد خود بدون خجالت استفاده كنند. در همان 
زمان، كمك كنيد تا ضعف هاى خود را بشناســند و راه هايى براى كار 

روى آنها پيدا كنند.
*تشويق كودكان به موفقيت خوب است؛ ولى هميشه موفق نيستيم: 
بگذاريد كودك شــما بفهمد كه اشــكالى ندارد گاهى برنده نشود. به 
فرزنــد خود بياموزيد كه شكســت  را بپذيرد و بگذاريد ياد بگيرد كه 

موفقيت مقياس ارزش نيست.
*يادگيرى مهارت هاى جديد نيروبخش است: ياد دادن مهارت هاى 
جديد به كودك، حتى مهارت هاى ساده اى مثل باغبانى، ظرف شستن، 
درســت كردن كاردســتى يا كمك در عوض كردن الستيك ماشين 

مى تواند حس اعتماد به نفس در آنها را تا اندازه اى باال ببرد.
*داشتن قدرت انتخاب حس خوبى اســت: قــدرت انتخاب را به 
كودك خود بدهيد، بگذاريد هرازچند گاهى خودشــان انتخاب كنند. 
نه تنها حال آنها را خوب مى كند، بلكه درباره مســئوليت و مخاطرات 
همراه آن به آنها مى آموزاند. اما پيش از دادن مســئوليت به آنها براى 
انتخاب هاى بزرگ در زندگى،  كم كم و  با انتخاب هاى ساده براى لباس، 

غذا، اسباب بازى و اين قبيل موارد آغاز كنيد.
*حل مشكالت و احساس موفقيت: وقتى مشكلى را حل مى كنيد، 
چــه بزرگ، چه كوچك، نوعى احســاس موفقيت را تجربه مى كنيد؛ 
بنابراين دفعه بعدى كه كودك شما با مشكلى مواجه شد، آن را برايش 
حل نكنيد. به آنها ياد بدهيد كه خودشان آن مشكل را حل كنند. انجام 

اين كار اطمينان و اعتماد به نفس آنها را باال مى برد.
*به فرزندتان ياد بدهيد خودش و ديگران را دوست بدارد: با آنها 
درباره اهميت شــيوه زندگى سالم و مراقبت از خودشان حرف بزنيد. 
همچنين مى توانيد درباره بهداشت فردى و هنر لباس خوب پوشيدن 
كه هر 2 تأثير مثبتى بر اعتماد به نفس فردى مى گذارد به آنها ياد بدهيد.
*بچه ها كنجكاو هســتند و مى خواهند چيزهاى جديد را امتحان 
كنند: اگر كودك شــما به يك فعاليت، ورزش يــا يادگيرى مهارتى 
جديد عالقه نشــان مى دهد، رأى آنها را نزنيد. تشويق شــان كنيد كه 
آن را امتحــان و تجربه كنند و به آنها ياد بدهيد كه ممكن اســت چه 
مخاطرات يا نتايجى داشته باشد. به عنوان مثال، اگر كودك مى خواهد 
هنرهاى رزمى بياموزد او را تشويق كنيد، ولى به او بگوييد كه اين كار 
نياز به تمرين و انضباط دارد كه به معناى زود از خواب بيدار شــدن، 

تمرين هاى قدرتى و تمرين هاى طوالنى است.
تشــويق كردن خوب است، اما ســتايش زياد از حد مى تواند بيشتر 
از فايده، ضرر داشــته باشد. اســتفاده زياد از كلماتى مانند «آفرين» يا 
«عالى بود» براى ســتايش از كودك مى تواند تأثير عكس داشته باشد. 
كارشناســان مى گويند: ســتايش و جايزه مى تواند بر رشــد استقالل 
كودك تأثير بگذارد. برخى كودكان ممكن اســت با ســتايش زياد از 
حد، احســاس ناراحتى كنند و كارهايى انجــام بدهند كه ثابت كنند 

والدين در اشتباهند.
ممكن اســت تعريف و تمجيد چندان براى انگيزه درون ذاتى كودك 
شما خوب نباشد، اما آن را با فعاليت ها و بازى هايى كه اعتماد به نفس 

آنها را تقويت مى كند تركيب كنيد و جادو اتفاق مى افتد. 

آرمان ملى: سقوط ارز، سكه و خودرو
 احتماال اين 3  تفنگدار باهم هماهنگ كردن كه پيش برن!!

آسيا: مناطق آزاد، شاهرگ صادرات
 بدون شرح!!

جوان: دالر با طال آب رفت
 مراقب باشين زيادى آب نره بعدا داستان مى شه!!

 خراسان: جزئيات توزيع جهانى واكسن كرونا
 مى گم قبل توزيعش بگين گاوى، گوسفندى قربونى كنيم!!

اسكناس: آسيب هاى توليد از قيمت گذارى دستورى
 از ابتدا آســيب مى زنين مى خوره تو ذوقش، بعد مى گين چرا 

توليدات بى كيفيته؟!!
صداى اصالحات: پرداخت بيمه بيكارى وعده اى كه محقق نشد

 نه، گذاشتن تو آب نمك احتماال براى مواقع بحرانى!!
اقتصاد آينده: پرواز مرغ ها از سفره محرومان

  ديگه مرغم كم كم داره مثل سيمرغ افسانه مى شه!!
جهان صنعت: انزواى تجارى ايران 

 تجارت ديده كسى تحويلش نمى گيره رفته يه گوشه كِز كرده!!
جام جم: چرا المپيادها خاطره شدند؟

 اينم از عوارض تعطيلى مراكز آموزشى!! 
رويش ملت: كرونا در ايران روى خط مرگ

 احتماال از اول با ووهان چين خط رو خط شد!!
قدس: دالر از نفس افتاد 

 فقط با يك شوك بازارى دوباره نفساش به شماره ميفته!!
اسكناس: خروج بخش مسكن از بالتكليفى

 اين مسكنم يه چشمش اشكه يه چشمش خون!!
بهار: جزئيات عرضه خودرو در بورس كاال؛ خريد پرشرط و شروط

 با همين شرط و شروطاس كه بازار دالل ها االن حسابى گرمه!!
اعتماد: پرسه مرگ در خيابان ها

 چه زود از جاده هاى برون شهرى رسيد به خيابان ها!!
بهار: فناورى كه پشت در مدرسه جا مانده است 

  ديگه االن هرخانه شده يك مدرسه، مسيرو اشتباه اومدى!!

واقف مدرسه بزرگ علميه زنگنه
 شــيخ على خان زنگنه يكى از واقفان برجسته  همدان است. وى را 
در همدان با موقوفه  بزرگش كه در مركز شهر قرار دارد مى شناسند. اين 
موقوفه در كوچه  معروف اســتر قرار دارد. اما اگر بخواهيد درباره  شيخ 

 على خان بيشتر بدانيد بايد به روزگار صفويان برگرديد.
شيخ على خان زنگنه سياســتمدارى ايرانى بود كه در فاصله سال هاى 
1048 تا 1068 هـ.ق براى نزديك به 20 سال، به عنوان وزير اعظم شاه 
سليمان صفوى فعاليت كرد، شيخ على خان فرزند على بالى بيگ، بزرگ 

ايل زنگنه بود. 
شيخ  على خان در سال 1049هـ.ق به رياست ايل خود رسيد و در زمان 
شــاه عباس دوم به ســال 1064هـ.ق/1653م به عنوان حاكم كرمانشاه 
منصوب شــد. وى در طول 20 سال وزارت خود كارهاى بزرگى انجام 
داد و كشــور را از لحاظ ادارى، اقتصادى، نظامى و سياســت خارجى، 
حياتى نو بخشــيد و ســرانجام پس از حدود 20 سال وزارت در سال 
1100ق درگذشت. مهم ترين خدمت وى در همدان، راه اندازى و وقف 

يك مدرسه  علوم دينى بود كه تا به امروز پابرجاست. 
موضوع اصلى اين گزارش همين موقوفه است. وى در وقف نامه اش قيد 
كرده كه فرزندانش نسل در نسل متولى موقوفه باشند و در ازاى مديريت 
بر موقوفه حقوق دريافت كنند. مرتضى متولى زنگنه از نوه زادگان شيخ 
على خان است كه هم اكنون توليت مدرسه  بزرگ زنگنه را بر عهده دارد. 
 او مى گويد: وقفنامه  شيخ  على خان در سال 1100 هجرى قمرى تنظيم 
شــده و به تأييد و مهر علماى برجســته  آن زمان شهر همدان رسيده 
است. شيخ  على خان در وقفنامه قيد كرده كه همواره بزرگ ترين فرزند 
پسر بايد عهده دار اداره  مدرسه  باشد و با اين شرط امروز توليت به من 
رســيده است و اكنون به عنوان متولى موقوفه و نه وارث آن به خدمت 

مشغول هستم. 
مرتضى متولى كه نزديك به 20 سال مشغول رسيدگى به امور موقوفه  
شيخ  على خان است مى گويد: مرحوم شيخ  على خان لقب اعتمادالدوله 
داشــت. اين لقب در دوران صفوى به وزراى اعظم و مورد اعتماد اعطا 
مى شده اســت. زنگنه مى گويد: شيخ على خان به آبادانى كشور اهتمام 
داشــت و اين كار را با ايجاد بناهاى عام المنفعه  ماندگار انجام مى داد به 
همين دليل اســت كه هنوز هم آثار و موقوفات او را مى توان در برخى 

نقاط كشور ديد. 
درحال حاضر موقوفه زنگنه داراى 150 رقبه تجارى در مركز شهر همدان 
به ويژه كوچه  استر است. البته سرقفلى امالك مزبور در دست مردم بوده 
ولــى عرصه و اعيان آنها هنوز در اختيار موقوفه قرار دارد. همچنين در 
اطراف شهرستان بهار 6 پالك ثبتى از روستاهاى آن شهرستان متعلق به 
موقوفه  زنگنه است كه برخى اهالى آن به موقوفه اجاره پرداخت مى كنند.

 فعًال 350 كشــاورز از آن روســتاها اجاره نامه قانونى با موقوفه امضا 
كرده اند اما بقيه براى پرداخت حقوق موقوفه اقدامى نمى كنند. متأسفانه 
برخى مســتأجران موقوفه حتى با حكم قضايى هم حاضر به پرداخت 
حقوق موقوفه نيستند كه بايد راهكارى براى آن پيدا كرد. زنگنه با بيان 
ايــن مطالب مى گويد: اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان و 

رسانه ها مى توانند در اين زمينه كمك حال موقوفه باشند. 

كارت دانشجويى به نام ابراهيم گرگانى اره جان 
فرزند:عبدالحسين،با كدملى: 1372954295 و به شماره 

دانشجويى: 7712103024 رشته شيمى محض از دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نيلوفر بهرمندنژاد »
براى  فرصتــى  ناجــا  هفتــه   
اســتفاده از تــوان و ظرفيت مردم 
و ســازمان ها در راســتاى ارتقاى 
امنيت جامعه اســت و نيز فرصت 
كلى  عملكرد  تا  اســت  دوباره اى 

پليس به جامعه منعكس شود.
پليس فتا نهادى رسمى است كه بر 
تخلفات و جرايم اينترنتى نظارت 
دارد و كاربــران مى تواننــد براى 
رســيدگى به شــكايت هاى خود 
به  مجازى  فضــاى  جرايم  درباره 

اين نهاد مراجعه كنند.
اين نهاد در ســال 1389 به عنوان 
يك مرجع رسمى جهت مواجهه با 
جرايم رايانه اى و اينترنتى تشكيل 
و آغــاز به فعاليت كــرد و به دليل 
توســعه و پيشــرفت فناورى هاى 
اطالعات و ارتباطات در كشور و 

افزايش روزافزون كاربران اينترنت و فضاى 
مجازى و همچنين توسعه خطوط تلفن هاى 
سيار و اپراتورهاى شــبكه هاى تلفن همراه، 
شــبكه هاى ديتا، ارتباطات ماهــواره اى و... 
ضرورت وجود چنين نهادى را بيش از پيش 

نمايان خواهد كرد.
رئيــس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان همدان در اين باره 
گفت: به طور كلى، پليس فتا براى رســيدگى 
به تخلفات اينترنتــى همچون جعل هويت، 
اينترنتى،  كالهبــردارى  اطالعات،  ســرقت 
تجاوز به حريــم خصوصى، نفوذ و تخريب 
سيســتم هاى رايانــه اى، ســرقت مالــى و 
كالهبردارى هــاى اقتصادى، جرايم اخالقى، 
اجتماعــى و فرهنگى و هك سيســتم هاى 
رايانه اى و مخابراتى فعاليت داشته و هر نوع 
گزارش و شكايت در زمينه چنين مواردى را 

پيگيرى مى كند.
فيروز ســرخوش نهاد اظهار كرد: بيشــترين 
جرم هاى واقع شــده در حوزه فضاى مجازى 
اســتان مربــوط بــه برداشــت  غير مجاز از 
مزاحمت هاى  و  كالهبــردارى  حســاب ها، 
اينترنتى اســت و اين نشان مى دهد كه مردم 
ما استفاده درست از حســاب هاى بانكى و 
طريقــه خريد هاى آنالين را بلد نيســتند و 
نيازمند به يك آموزش عمومى در اين حوزه 
هســتند تا بتوانند از اطالعاتى كه به دســت 

مى آورند، خريد امنى انجام دهند.
برهمين اســاس كه جرم پيشــين تا ســال 
گذشــته، تا پيــش از فعال شــدن رمز پويا 
باالترين درصد را داشــت كه با فعال شدن 
ايــن رمز تا حدودى كاهــش پيدا كرد اما از 
طرفى ديگــر كالهبــردارى اينترنتى به ويژه 
كالهبــردارى آنالين به شــدت افزايش پيدا 

كرده است.
وى در ادامــه يادآور شــد: توصيــه اى كه به 
تمام مردم دارم اين اســت كه تا زمانى كه از 
اصل بودن جنسى مطمئن نشده اند به فروشنده 
اعتماد نكرده و تنها به شــماره حســاب و يا 
شماره تلفن فرد فروشنده اكتفا نكنند و پس از 
اطمينان از كيفيت آن جنس، پول خود را واريز 
كنند و حتى هيچ مبلغى را به عنوان بيعانه و يا 

هزينه پستى پرداخت نكنند.
رئيــس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان همــدان با توجه 
بــه پرونده هايى كــه با موضــوع مزاحمت 
اينترنتى تشــكيل مى شــود، بيان كرد: برابر 
قانــون، هرگونه مزاحمت بــراى ديگران در 
فضــاى مجازى جرم بــوده و برخى افراد با 
سوءاستفاده از اين فضا با اين تصور كه هرگز 
شناسايي نمي شوند، به ايجاد مزاحمت براي 

ديگران اقدام مي كنند اما اين افراد بايد 
بدانند درصورت شــكايت، پليس فتا 
آنها را شناسايي و دستگير خواهد كرد.

ســرخوش نهاد تأكيــد كــرد: از مردم 
مى خواهيم بيشتر به مقوله امنيت توجه 
كننــد و اطالعــات روى كارت، رمز 
اول و دوم كارت وcvv2 خــود را در 
اختيار ديگــران قرار ندهند يا حتى در 
گوشى هاى هوشــمند خود نيز ذخيره 
نكنند و در حفظ و نگهدارى اطالعات 

بانكى خود بيشتر دقت كنند.
وى در پايان با اشاره به شرايط كرونا در 
حوزه سالمت گفت: در فضاى مجازى 
پيشگيرى  براى  آموزش هايى  يكسرى 
از كرونا منتشــر مى كنند كه هيچ كدام 
از اين آموزش ها مبناى علمى ندارند؛ 
بنابراين بهترين راهكار پيشــگيرى از 
كرونا مراجعه به متخصصان اين حوزه 
در ســايت ســازمان وزارت بهداشت 
اســت؛ همچنين اگر قرار اســت شهروندان 
وســايل بهداشــتى از قبيل ماســك و مواد 
ضدعفونى كننده خريدارى كنند به هيچ وجه 
از طريق فضاى مجــازى اقدام نكنند و بهتر 

است كه فقط به داروخانه ها مراجعه كنند.
اين مقام مسئول توصيه كرد: كاربران فضاى 
مجــازى بايد بداننــد برابر قانــون هرگونه 
توهيــن يا پخش تصاوير شــخصى افراد در 
فضاى مجازى جرم محسوب شده و عواقب 
جبران ناپذيــرى بــراى فرد به همــراه دارد؛ 
بنابراين رعايت اخالق در فضاى سايبرى و 
به ويژه شــبكه هاى اجتماعى يكى از الزامات 

فعاليت در اين شبكه ها است.
ســرخوش نهاد افزود: همچنين شــهروندان 
بــراى فعال ســازى رمز يك بــار مصرف و 
پيامك بانك اقدام نمايند تا زمينه بروز سرقت 

از حساب بانكى را سلب كنند.

 طــالق به معنى پايان قانونــى ازدواج و 
جدا شــدن همسران از يكديگر است. طالق 
وقتــى اتفاق مى افتد كه اســتحكام  معموالً 
رابطه زناشويى از بين مى رود و ميان زوجين 
ناســازگارى و تنش وجــود دارد. عالوه بر 
آن افــراد زيادى وجــود دارند كه از زندگى 
مشــترك خود راضى هســتند؛ اما به داليل 
مختلــف از هم جدا نمى شــوند. آنها نگران 
پيامدهاى عاطفى، مالى، اجتماعى و فرهنگى 
طالق هســتند و ترجيح مى دهنــد به خاطر 
فرزندانشان به زندگى مشترك ادامه دهند. در 
واقع اين وضعيت نوعى طالق اســت كه با 
عنوان طالق عاطفى شناخته مى شود. به اين 
ترتيب آمار رســمى طالق در جامعه درصد 
ناچيزى از تعداد خانواده هايى كه در شرايط 
طالق عاطفى به سر مى برند را نشان مى دهد.

طالق عاطفى نخستين مرحله در فرايند طالق 
و بيانگر رابطه زناشويى رو به زوال است كه 
احســاس بيگانگى جايگزين آن مى شود. زن 
و شــوهر اگرچه ممكن است با هم بودن را 
مانند گروه اجتماعــى ادامه دهند، اما جاذبه 
و اعتماد آنها نســبت به يكديگر از بين رفته 
اســت. طالق عاطفى به عنــوان يك انتخاب 
نفرت انگيز بين تسليم و نفرت از خود تجربه 
مى شــود كه در آن هر يك از زن و شــوهر، 
به دليل احساس غمگينى و نااميدى، ديگرى 
را آزار مى دهد. طــالق عاطفى حاصل نبود 

احترام، اعتماد و محبت به يكديگر است.
همســران به جاى حمايــت از يكديگر، در 
جهــت آزار و ناكامى و تنازل اعتماد به نفس 
هم عمــل مى كنند و هريــك به دنبال يافتن 
دليلى بر اثبات عيب، كوتاهى و طرد ديگرى 
هســتند. در طــالق عاطفى 2 نفــر به لحاظ 
فيزيكــى از هم جدا نمى شــوند، بلكه كنار 
هم زندگى مى كنند ولى شــرايطى بر روابط 
آنها حاكم است كه در طالق متعارف وجود 

ندارد. اين اتفاق مى تواند به صورت يكطرفه 
يــا دوطرفه به مرور زمان رخ دهد و 2 طرف 
به تدريج متوجه شــوند كه جذابيت، كشش 
و عالقــه و عاطفه مثبتى كه نســبت به هم 

داشته اند در بين آنها رنگ باخته است.
 مراحل طالق عاطفى

طالق عاطفى دراساس يك اتفاق آنى نيست. 
مانند بســيارى از اتفاقــات زندگى، طالق 
عاطفى نيز به تدريــج و در مراحلى به وجود 
مى آيد. در هر يك از اين مراحل اگر جلوى 
آن گرفته نشــود، بايد منتظر بروز تدريجى 
طالق عاطفى باشيم. در ادامه مراحل مربوط 
به دوران طالق عاطفى طبقه بندى شده است.
 مرحله نخســت طــالق عاطفى: 

سرزنش
در مرحله نخست طالق عاطفى، آغازكننده 
تمركــز خود را متوجه همســر مى كند و او 
را در تمام اتفاق هاى گذشــته، حال و آينده 
مقصــر مى داند. در اين مرحله فرد تصويرى 
بد و نامناســب از خود دارد و ممكن است 
به راحتى آســيب ببيند. آغازكننده در بيشتر 
موارد افســرده و غمگين اســت و احساس 
كمبود انرژى مى كند. در اين مرحله از طالق 
عاطفى، فرد درنظر دوســتان و خانواده هم 
بسيار آشــفته به نظر مى رسد. خصوصيات و 
واكنش هاى رفتارى فرد در مرحله نخســت 
طالق عاطفــى، با توجه بــه اينكه در زمره 
افــراد آغازكننــده يا غير آغازكننده باشــد، 
فــرق مى كنــد. در چنين شــرايطى مرد يا 
زنى كه درخواســت طالق داده (آغازكننده) 
مى خواهد از يك زندگى پر از اســترس به 
آرامش برسد؛ زيرا دچار خشم، افسردگى و 
ترس اســت؛ ولى سعى مى كند همه چيز را 
عادى جلوه دهد. طرف غيرآغازكننده هم در 
اين مرحله آغازكننده را فردى خيره ســر و 

سمج مى نامد.

 مرحله دوم طالق عاطفى: سوگوارى
در ايــن مرحله از طالق عاطفى، غم و اندوه 
فراوان بر آغازكننده مســتولى مى شــود. به 
هر اظهارنظرى واكنش تند نشــان مى دهد و 
به شدت در افكار و احساسات خود غوطه ور 
مى شــود. تمركــز حــواس خوبى نــدارد؛ 
به گونه اى كه در انجام كارهاى روزمره اش با 
مشكالتى مواجه خواهد شد. در مرحله دوم 
طالق عاطفى اگر زوج داراى فرزند باشــند، 
به تدريج در انجام مسئوليت هايشــان سستى 
مى كنند و ممكن است يكى از والدين دست 
روى بچه بگذارد تا شــايد همسر از دست 

داده را دوباره صاحب شود.
 مرحله سوم طالق عاطفى: خشم

هر چند خشم در هر مرحله از مراحل طالق 
عاطفى و به ويژه نســبت به دوستان و افراد 
خانواده وجود دارد، اما بيشــترين بخش آن 
متوجه همســر مى شــود. با اين حال ممكن 
اســت مرد به تمام زن ها و حتى زن نســبت 
به تمام مردها حس خشــم داشته باشد. در 
اين مرحله از طالق عاطفى، آغازكننده خود 
را محق مى داند كه عصبانى شود و همسرش 
بايد تــاوان اعمالش را پس دهــد و آزار و 
اذيت شــود. حتى گاهى بى دليل نســبت به 
فرزندان خود حساســيت هاى بى مورد دارد 
و به آنهــا پرخاش و توهيــن مى كند؛ ولى 
با اين حال در پشــت ايــن چهره، ترس هاى 

بسيارى نهفته است.
 مرحله چهارم طالق عاطفى: تنهايى

به تدريج آغازكننده شخصيت خود را طورى 
تطابــق مى دهد كــه ديگر نيازى به همســر 
نــدارد. مرد يا زن ســعى مى كننــد به خود 

اطمينان پيدا كنند و تصميم نهايى را بگيرند. 
آنها در اين مرحله از طالق عاطفى، خودشان 
را بازســازى مى كنند و تصويرشان از خود، 
نسبت به مرحله نخست خيلى بهتر مى شود.

 مرحلــه پنجــم طــالق عاطفى: 
بازگشت به زندگى

ورود دوبــاره به زندگــى، آخرين مرحله از 
فرايند طالق قانونى است. مرد يا زن احساس 
مى كنند كه دوباره كنترل بيشــترى بر زندگى 
خود دارنــد. در اين مرحله از طالق عاطفى 
فــرد مى تواند برنامه ريــزى درازمدت انجام 
دهد. اگر هــر 2 در اين مرحله قرارداشــته 
باشند، به ندرت كارشــان به محاكم قضايى 
كشــيده مى شود و فرايند طالق قانونى بدون 

نياز به دادگاه تكميل مى شود.
 عوامل تسهيل كننده در طالق عاطفى
عوامل و شرايطى وجود دارد كه اگر جلوى 
آنها گرفته نشود، طالق عاطفى سريعتر اتفاق 
مى افتــد. درصورتى كه زوجيــن در زندگى 
مشــترك به اين موارد توجه نكنند، بايستى 
شــاهد تسريع طالق عاطفى در زندگى خود 
باشند، كه درنهايت به طالق و جدايى قانونى 

منتهى مى شود.
1. عدم گذران وقت با يكديگر
2. رفتار هاى خشونت آميز مرد

3.  نبود همدلى و همراهى
4. بى توجهى به يكديگر

5. تأمين نكردن نيازهاى عاطفى
6. عدم تعادل روحى مرد

7. مشكالت ارتباطى
8. بى اعتمادى

9. نارضايتى جنسى

توصيه هاى طاليى پليس فتا به مردم 

براى خريدهاى مجازى 
از اصالت فروشنده مطمئن شويد

طالق عاطفى چيست 
و چگونه به وجود مى آيد؟
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مسكن

آنچه اقتصاد امروز ايران مى خواهد
 سال 99 به نيمه رسيد. در اين دوره، فشارهاى بين المللى و تحريم هاى 
سنگين آمريكا از يك طرف و فشار غيرمنتظره كرونا بر كسب وكارها و 
بنگاه هاى اقتصادى از طرف ديگر، مجموعه اى از مشكالت اجتماعى، 

اقتصادى و حتى سياسى را براى كشور فراهم آورده است.
درحال حاضر تعطيلى يك به يك بنگاه هاى توليدى و صنعتى و افول در 
مراودات تجارى و اقتصادى با جهان و حتى توقف كامل فروش نفت و 
بازنگشتن دالرهاى نفتى به خزانه دولت، كشور را به مرز  چالشى ترين 

شرايط در 40 سال گذشته سوق داده است.
در بهار امسال رشد اقتصادى منفى 3/5 اعالم شد؛ همه اين ها در شرايطى 
است كه ما چندين سال است با رشد منفى مواجه هستيم؛ به طورى كه از 
تابستان 97 هزينه رشد مصرف نهايى نسبت به قيمت هاى ثابت به طور 
مداوم منفى بوده است. همين سبب شده تا افراد توان كمترى براى خريد 

كاال و خدمات پيدا كنند.
در اقتصاد ايران گردش كنترل تورم و سياست موجود با استفاده از لنگر 
نرخ ارز رســمى بوده كه ابزار ناكارآمدى اســت و براى مدت كوتاهى 
مى توان از آن اســتفاده كرد، نه براى بلندمدت. سياست تورمى و ابزار 
كنترل تورم هميشــه نرخ ارز بوده است. شوك نرخ ارز به قيمت كاال 
و خدمات در ايران عددهاى بســيار باالترى نسبت به ساير كشورهاى 
دنيا دارد؛ زيرا ارز با هدف تورم مورد سواســتفاده قرار مى گيرد. همين 
موضوع سبب مى شود در دوره هايى كه با جهش نرخ ارز مواجه هستيم، 
تورم كاالهايى كه به نوعى به نرخ ارز وابسته اند، جهش شديد پيدا كند. 
كاالهاى خوراكى برخالف ظاهر، داخلى است و تجارت در آن مطرح 
باشــد. درحالى كه متأسفانه بسيار وابســته به قيمت هاى جهانى و نرخ 
ارز شــده است و همه اينها به دليل ســاختار توليد كشور و روش هاى 

سياستگذارى تورمى است.
از سوى ديگر، كرونا 2 تأثير بزرگ بر اقتصاد ايران داشت. يكى تعطيلى 
بنگاه ها به عنوان ماشــين توليد ثروت و ديگرى افزايش سطح بيكارى 
اســت و نتيجه هر 2، كاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقريبا تمام 
كشورهاى جهان در اين شــرايط كرونايى براى آنكه بتوانند در حوزه 
سياســتگذارى نوعى اجماع ايجاد كنند، به دنبال اصالح قانون بودجه 

رفتند.
همه اين كشورها در مجالس خود بودجه را اصالح كردند تا بتوانند هم 
منابع جديدى را بــراى حمايت اجتماعى و نجات بنگاه ها تأمين كنند 
و هم منابع بيشــترى را براى هزينه هاى ســالمت تأمين كنند. خيلى از 
كشورها براى اينكه بتوانند نظام بنگاه دارى خود را مديريت كنند، چيزى 
معادل 20 درصد بودجه ناخالص داخلى را از طريق بانك هايشان وارد 

كمك به بنگاه ها كردند.
در كل آنچه در 8 ماه گذشــته در كشورمان اتفاق افتاد، نشان داد كه در 
حوزه سياست هاى اقتصادى كالن چه در موضع حمايت از بنگاه دارى 
و چه در بحث حمايت از خانوارهاى جامعه ايران، تصميم هاى درست 

و روشنى اتخاذ نشده است.
بايد قبول كنيم كه اقتصاد ايران بر اثر كرونا و تعطيلى كسب وكارها به ويژه 
در بــازار خدمات كه حدود 70 درصد اقتصاد را به خودش اختصاص 
مى دهد، نياز به يك سياستگذارى جديد دارد. اين سياستگذارى جديد 
بايد از يك طرف مبتنى بر تسهيل تجارت باشد؛ نه بستن معامالت مالى.

اين درحالى اســت كه متأسفانه زمانى كه كشــور نياز به سياست هاى 
تسهيلگر براى صنعت و تجارت دارد، سد محكمى جلوى آن گذاشته 
مى شــود و زمانى كه كشور نياز به مدلى براى تأمين كسرى غيرتورمى 

بودجه دارد، تصميم گيرى در اين باره به محاق مى رود.
ما به يك تجديدنظر كلى در سياســتگذارى كالن اقتصاد كشور براى 
حمايت از نظــام توليد و خانواده ها نياز داريم. شــرايط كنونى زمانى 
مناسب براى بازنگرى سياســت هاى كلى اقتصاد كشور است، اما اگر 
اين بازبينى رخ ندهد و دولت براى تأمين كسرى بودجه و براى حمايت 
از بازار ســهام به همان شيوه اى كه تاكنون داشته عمل كند و در حوزه 
تجارت خارجى سياست ارزى، سياست هاى حمايتى، قوانين بيمه اى و 
مالياتى، تعرفه هاى گمركى و... به همين راهى كه تاكنون رفته، برود در 
همين 6 ماه پيش رو دچار مشكالت بزرگترى خواهيم شد كه دامنه آن 
تنها در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به ديگر حوزه ها ســرايت خواهد 

كرد.
* مجيد سليمى بروجنى
 تحليلگر اقتصادى

واكنش ايرالين ها به توقف افزايش قيمت بليت هواپيما
ايرالين ها به دنبال افزايش قيمت و فشار بر مردم نيستند

 دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى در پى توقف افزايش قيمت بليت هواپيما تا هفته 
آينده، گفت: ايرالين ها هم به دنبال افزايش قيمت نيســتند؛ زيرا هرقدر نرخ بليت هواپيما 
بيشــتر شود، تقاضا از سوى مسافران كمتر شــده و در اين شرايط فشار بيشترى به مردم 

وارد مى شود.
در پى توقف افزايش قيمت بليت هواپيما كه از ســوى تورج دهقانى زنگنه رئيس سازمان 
هواپيمايى كشــورى اعالم شد. دبير انجمن شركت هاى هواپيمايى در گفت وگو با ايسنا، 

اظهار كرد: مقرر شــده شركت هاى هواپيمايى صورت هاى مالى سال هاى اخيرشان را در 
جلسات بعدى به وزير راه و نمايندگان كميسيون عمران مجلس ارائه كنند تا تصميم هاى 
الزم در اين زمينه گرفته شــود. مقصود اسعدى سامانى افزود: شركت هاى هواپيمايى هم 
موافق افزايش نرخ بليت هواپيما نيستند؛ زيرا هزينه سفر را براى مردم افزايش مى دهد و 
از سوى ديگر سبب مى شود مسافر كمترى داشته باشيم. اما اگر دولت هزينه هاى ما را كه 
از محل افزايش نرخ ارز و رعايت ظرفيت 60 درصدى هواپيما بر ايرالين ها وارد شــده، 
جبران نكند، تاب آورى شــركت هاى هواپيمايى كم و كمتر خواهد شد، مجبور هستيم تا 

قيمت بليت هواپيما را افزايش دهيم.
اسعدى سامانى ادامه داد: در اين راستا و براى جبران هزينه هاى تحميل شده به شركت هاى 

هواپيمايى، پيشــنهاداتى به وزير راه و شهرســازى و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
داده ايــم؛ زيرا اگر مى خواهيم حمل ونقل پايدارى داشــته باشــيم يا بايــد هزينه ها براى 

ايرالين ها افزايش پيدا نكند يا اينكه اجازه افزايش قيمت به آنها داده شود.
دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى گفت: برخى از ايــن هزينه ها عوارض هاى مختلفى 
مانند عوارض شــهردارى، هالل احمر و ... است كه تا ده درصد و گاه بيشتر روى قيمت 
تمام شده بليت هواپيما تأثير مى گذارد و اين مسأله ربطى به افزايش نرخ ارز هم ندارد. از 
سوى ديگر نيز دولت اگر بتواند ارز موردنياز ايرالين ها را با نرخى مناسب براى ما تأمين 
كند مى توانيم قيمت بليت هواپيما را پايين نگه داريم؛ زيرا ما هم راضى به افزايش فشــار 

روى اقشار مختلف مردم نيستيم.

غزل اسالمي »
 اجبار بــه تعهــد صادركننــدگان براي 
بازگشــت ارز حاصل از صــادرات با قيمت 
دولتي، صادرات را به ســمت قاچاق مي برد. 
آن طور كه رئيس پارلمــان بخش خصوصي 
مي گفــت: «90 كارت بازرگاني تعليق شــده 
كــه 40 كارت مربــوط به افرادي اســت كه 
عمدتا محصوالت كشاورزي صادر مي كنند». 
عمده محصوالت كشاورزي كه از همدان به 
عراق صادر مي شــود و آن طور كه برخي از 
صادركننــدگان مي گويند معموال محصوالت 
گوجه فرنگي  و  سيب زميني  مانند  تازه خوري 
و ... هستند كه تحت هر شرايطي مجبورند آن 
را تحويل كشور همسايه بدهند تا با فساد آن 
مواجه نشوند. همان طور كه به تازگي رحمان 
نادي دبير اتاق تعاون همدان تأييد كرد و پيش 
از اين هم رئيس ســازمان صمت بر آن تأكيد 
داشت: «بســياري از صادركنندگان به عراق 
درآمد ريالــي دارند و دالري براي تحويل به 
ســامانه نيما ندارند». يكي از صادركنندگان 
هــم مي گفت: «بابت كااليي كــه به عراقي ها 
مي فروشيم ريال مي دهند ما چگونه مي توانيم 
با آن پــول ارز آزاد از صرافي هــا بخريم و 
آن را بــا قيمت نيمايي بــه بانك بدهيم؟ در 
اين صورت نه تنها براي ما ســودي ندارد كه 
متضرر هم شده و توان صادرات را از دست 

مي دهيم».
منوچهــر رضايــي صادركننــده كشــمش و 
خشكبار در همدان مي گفت: «وقتي قرار باشد 
صادركنندگان در قبال فروش كاال به روســيه 
دالر دريافت كننــد و آن را با قيمت نيمايي به 
واردكنندگان بدهنــد و براي مايحتاج خود ارز 
از صرافي ها خريداري كنند به شــدت متضرر 
مي شــوند كه درنهايت تــوان صادراتي را از 

دســت مي دهند و نتيجه ادامه اجراي اين طرح 
به قاچــاق كاال منجر مي شــود. همان طور كه 
امروز شــاهديم به نام پيرزني در جنوب كشور 
700 دستگاه پورشــه وارد كشور شده و منشأ 
اصلي آن مشخص نيست صادرات هم به همين 
روز مي افتد و به زودي شــاهد خواهيم بود كه 
به نام پيرزني در شــمال كشــور 700 كانتينر با 
منشأ نامعلوم كشــمش صادر شده است. اين 
نتيجه سياستي است كه در پيش گرفته شده و ما 
بارها با مسئوالن كشوري در اين زمينه جلسات 
متعدد گذاشــته و ده دليل براي آنها آورده ام كه 
ته اين مســير ناكجاآباد است. آن زمان است كه 
صادركنندگان به اجبار دست از كار مي كشند و 
دولت براي تربيت صادركننده جديد بايد يك 

نسل وقت بگذارد و هزينه بدهد».
واكنش به تعهد ارزي در اســتان از سال 97

پررنگ بود، به طوري كه وقتي زبردست رئيس 
اتاق بازرگاني استان همدان در جلسه بخش 
خصوصــي با هيــأت دولــت در وزارتخانه 
صحبت مي كرد بازتاب هاي فراواني در كشور 
داشت اما درنهايت آن طور كه صادركنندگان 
مي گويند قانع كردن بانك مركزي و سازمان 
توســعه تجارت خارجي كار بسيار دشوارى 

شده و نمي خواهند اين موضوع را بپذيرند.
آن طور كه نادي دبير اتاق تعاون استان همدان 
به تازگى به ايســنا اعالم كرده: «شركتهاى 
توليدكننده قادر به بازپرداخت ارز به ســامانه 
نيما نيستند و مجبور هستند از طريق دالل ها 
كاالى خود را بفروشند و همين مسأله سبب 
شده خروج كاال به اسم صادرات ثبت نشود.

بنابر گــزارش اداره  كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان هم در 6 ماهه نخست امسال 

13 ميليــون دالر كاال از طريــق تعاونى هاى 
اســتان صادر شــده، اين درحاليست كه در 
مدت مشــابه سال گذشــته 18 ميليون دالر 
كاال از ايــن طريق صادر شــده بود. اما طبق 
اعالم گمرك استان همدان، در 6 ماهه نخست 
سال 65 ميليون دالر صادرات انجام شده كه 
افزايش 22 درصدي نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته را نشان مي دهد. 
بطحايي صادركننده فرش هم مي گفت: «در 2

ســال گذشته صادرات بنده از ده ميليون دالر 
به 300 هزار دالر رســيده و با اينكه با قيمت 
فعلي دالر و تحريم هــاي موجود، صادرات 
غيرنفتي صرفه زيادي براي كشــور دارد؛ اما 
با اصرار بر ادامه اجراي تعهد ارزي توســط 
دولت، بايد منتظر روند كاهشــي صادرات و 

ورود دالالن براي قاچاق كاال باشيم». 

 بانك جهانى اعالم كرد انتظار مى رود روند 
تورم در ايران در ســال هاى پيش رو كاهشى 
باشد. كاهش قيمت نفت و وادار شدن دولت 
به افزايش مخارج خود، بيشترين تأثير را روى 
توان بودجه اى دولت هاى منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا داشته است. اين بانك با تغييرى 
محسوس در برآورد پيشــين خود اعالم كرد 
متوسط رشد اقتصادى كشــورهاى منطقه در 
سالجارى منفى 5/2 درصد خواهد بود كه اين 
رقم 4/1 درصد كمتر از پيش بينى پيشــين اين 

نهاد بوده است. 
به گفته بانك جهانى، بيشتر كشورهاى منطقه 
(از جمله ايران) ســال آينده دوباره وارد رشد 
مثبت خواهند شد، هر چند كه مقدار اين رشد 
بستگى زيادى به روند مقابله با ويروس كرونا 

خواهد داشت. 
عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاى 
منطقه بهتــر خواهد بود به گونــه اى كه طبق 
پيش بينى صورت گرفته، اقتصاد ايران امســال 

4/5 درصد كوچك خواهد شد. 
 رشــد اقتصادى بخــش غيرنفتى 

ايران مثبت است
به گزارش ايســنا، بانك جهانــى با بيان اينكه 
اقتصاد ايران حدود يك دهه اســت كه رشد 
پايينــى را تجربــه مى كنــد، از تحريم هــا و 

پيامدهاى كرونا به عنوان داليل نامتعادل بودن 
اقتصاد ايران نام برده است. اين نهاد همچنين 
با اشــاره به كاهش ارزش ريال در هفته هاى 
اخير نوشت اين مسأله موجب افزايش تورم و 

آسيب پذيرى خانوارها شده است.
بانــك جهانى بــا اشــاره به تنــوع باالى 
بخش هــاى اقتصادى ايــران پيش بينى كرده 
است رشــد اقتصادى امســال اين كشور به 
منفى 4/5 درصد برســد كه بخش بزرگى از 
اين رشــد منفى متأثــر از عملكرد بد بخش 
نفتى اســت. با اين حال اين رشــد منفى از 
نرخ هاى پيش بينى شــده براى بســيارى از 
كشــورهاى منطقه و جهان كمتر اســت. به 
گفته بانك جهانى، رشــد بخــش غيرنفتى 
ايــران حــدود 1/1 درصــد اســت. ايران 
به دليل تحريم ها و ارتباط كمتر گســترده با 
كشورهاى جهان با شــوك خارجى كمترى 
در زمان كرونا روبه رو شــده و منابع طبيعى 
و نيروى انسانى سرمايه هاى مهم اين كشور 

براى تداوم رشد است. 
ايــن نهاد بين المللى با اشــاره به كاهش بها و 
تقاضاى نفت در بازارهاى جهانى مى نويســد: 
دولــت بــا كاهــش درآمدهاى نفتــى دچار 
مشكالتى شده اســت اما انجام كارهايى نظير 
افزايــش ماليات ها و صــدور اوراق بدهى به 

تأمين مالى دولت كمك كرده است. 
ايــن بانك همچنيــن تأكيد كرد كــه ايران با 
وجود تحريم هاى آمريكا توانسته است توليد 
ناخالص داخلــى غيرنفتى خود را 1/1 درصد 

افزايش دهد.
 تورم و كرونا

به گفته بانك جهانى، كاهش ارزش ريال يكى 
از اصلى ترين داليل افزايش تورم ماه هاى اخير 
ايران بوده است. تورم ايران تا پايان سال 2019 
به 41/2 درصد رســيد كه با توجه به افزايش 
تورم در بخش مواد غذايى و مســكن، طبقات 
كم درآمد ايران با مشــكالت بيشــترى مواجه 
شدند. نرخ مشــاركت در بازار كار در نتيجه 
كرونا و تعطيلى برخى كســب وكارها به 44/1 

درصد كاهش يافت. 
بانك جهانى با اشــاره به شيوع باالى كرونا 
در ايــران مى نويســد: درصورتى كه دولت 
وادار بــه اعمال دوباره قرنطينه ها شــود يا 
واكسن مؤثرى توسعه پيدا نكند، چشم انداز 
اقتصاد ايران چندان اميدبخش نخواهد بود. 
تحريم هــا يكــى ديگر از عوامــل مؤثر بر 
عملكرد اقتصــاد ايران خواهد بود؛ زيرا در 
زمان لغو تحريم ها، اقتصاد ايران در ســال 
2016 موفق شــده بود عملكرد چشمگيرى 

را به ثبت برساند. 

 نرخ تورم
نرخ ثبت شده سال گذشته: 41/2 درصد
نرخ پيش بينى شده امسال: 34/1 درصد

نرخ پيش بينى شده سال آينده: 27/4 درصد
نرخ پيش بينى شده 2 سال آينده: 23 درصد

 رشد اقتصادى
نرخ ثبت شده سال گذشته: منفى 6/8 درصد
نرخ پيش بينى شده امسال: منفى 4/5 درصد
نرخ پيش بينى شده سال آينده: 1/5 درصد

نرخ پيش بينى شده 2 سال آينده: 1/7 درصد
 صادرات

نرخ ثبت شده سال گذشته: منفى 29/9 درصد
نرخ پيش بينى شده امسال: منفى 10.9 درصد

نرخ پيش بينى شده سال آينده: 2/6 درصد
نرخ پيش بينى شده 2 سال آينده: 2/9 درصد

 واردات
نرخ ثبت شده سال گذشته: منفى 38/1 درصد
نرخ پيش بينى شده امسال: منفى 30/8 درصد

نرخ پيش بينى شده سال آينده: يك درصد
نرخ پيش بينى شده 2 سال آينده: 2 درصد
 سرمايه گذارى ثابت (ناخالص)

نرخ ثبت شده سال گذشته: منفى 5/9 درصد
نرخ پيش بينى شده امسال: منفى 13/8 درصد
نرخ پيش بينى شده سال آينده: 1.9 درصد
نرخ پيش بينى شده 2 سال آينده: 2 درصد

چرخ ناوگان حمل ونقل 
مسافر شهري با سوخت 
پاك، بهتر مي چرخد

 شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان، 
ســوخت پاك به ناوگان اتوبوس هاى مسافربرى 

شهرى عرضه مى كند.
به گــزارش روابــط عمومى اين شــركت، امين 
روســتايى گفت: يكي از داليل اســتمرار آلودگي 
هواي شــهرهاي بزرگ، كيفيت سوخت مصرفي 
درون شهري  مسافران  حمل ونقل  اتوبوس هاي  در 
بوده كه سال هاســت مطالعات گسترده اي در اين 
حوزه صورت گرفتــه و به تازگى نتايج خوبى در 

زمينه دستيابى به توليد بنزين و نفتگاز با باالترين 
شاخص هاي كيفيت روز دنيا حاصل شده است.

وى با بيان اينكه اين روند از ســرعت قابل قبولي 
برخوردار اســت، تصريح كرد: فراگيري استفاده 
از اين ســوخت پاك در اســتان همدان مستلزم 
تالش و پيگيري مسئوالن دســتگاه هاي اجرايي 
ذي ربط در تأمين فرآورده، استانداردسازي و بهبود 
زيرساخت هاي الزم در تأمين، نگهداشت و توزيع 

سوخت است.
ايشــان افــزود: ترديدي نيســت كــه همكاري 
شــهرداري ها كــه ارائه دهنده خدمــات عمومي 
به شــهروندان هســتند، تعيين كننــده بوده و در 
اين مبحــث خــاص، تكاپــوي مديريت پخش 
فرآورده هــاي نفتي اســتان همدان بــا همكاري 
ســازمان هاي هم راســتا و مرتبط به عنوان متوليان 

اصلــي در تجهيز امكانــات و تخصيص مخازن 
ويژه و هماهنگي نصب سامانه هوشمند سوخت، 
تداوم كنترل و روند كاهشــي آلودگي هوا را نويد 

مي بخشد. 
روســتايى يــادآور شــد: در انجــام مكاتباتي با 
شــهرداري هاي اســتان، اعالم آمادگي شــد كه 
درصورت اصالح و بهبود زيرســاخت هاي انبار 
ســوخت، ارســال محموالت نفتگاز با استاندارد 

يورو4 به اين مراكز مقدور خواهد بود.
مديــر پخــش منطقــه همــدان خاطرنشــان كــرد: 
شــهري  اتوبوس رانــي  واحدهــاي  پيش تــر 
ــد  ــق خري ــتان از طري ــف اس ــهرهاي مختل در ش
ــه اي  ــورت حوال ــوخت به ص ــده س ــر عم مقادي
ــرد  ــوي كارك ــاس الگ ــد و براس ــدام مي كردن اق
روزانــه و پيمايــش مســير، فــرآورده دريافتــي را 

در ميــان وســايط نقليــه ديزلــي زيــر پوشــش بــا 
ــن  ــه اي ــد ك ــع مي كردن ــي توزي ــري عموم كارب
ــف  ــي تعري ــاي عمليات ــوب ه ــا چارچ ــه ب روي
ــت  ــي پخــش مطابق ــركت مل ــده ش ــن ش و تبيي
ــا  ــگاز ب ــروش نفت ــن و ف ــن تأمي نداشــت بنابراي
اســتاندارد يــورو 4 مشــروط بــه تجهيــز ســامانه 
هوشــمند و استانداردســازي زيرســاخت الزم 

ــود. ب
ايشان ادامه داد: با اصالح زيرساخت الزم و تجهيز 
سوخت رســاني   واحدهاي  در  موردنياز  امكانات 
زير نظارت شهرداري هاي استان از اواسط مهرماه 
جاري تمامي اتوبوس هاي خطوط شــهري در ده 
شهرستان اســتان همدان از نفتگاز يورو4 بهره مند 

شدند.
اين مقام مســئول اذعان داشت: حاصل اين تعامل 

كارساز، به ســوزي ســوخت در محفظه احتراق 
اتوبوس هاي پرتردد شهري، ورود كمتر آالينده ها 
به محيط زيست و تأثير مهمي است كه بر سالمت 

شهروندان دارد.
موفقيــت  شــرط  همــدان  منطقــه  مديــر 
ــالش  ــي را ت ــي و خصوص ــازمان هاي عموم س
در بــاال بــردن ســطح كيفــي خدمــات ارائه شــده 
ــتريان  ــدي مش ــب رضايتمن ــهروندان، جل ــه ش ب
و بهبــود مســتمر الگوهــا و فرايندهــاي كاري 
ــرد:  ــار ك ــت و اظه ــات دانس ــه كاال و خدم ارائ
خوشــبختانه ايــن شــركت بــا تعامــل و همــكاري 
ــي و ذي ربــط  ــا دســتگاه هاي متول ــون ب كــه تاكن
خــود در ايــن عرصــه داشــته، توانســته كارنامــه 
ــتان اراءه  ــطح ادارات اس ــود در س ــي از خ خوب

ــد.  كن

چرخه گرانى مسكن ادامه دار است؟

 واحدهاى مســكونى هر روز گران تر مى شــوند و قدرت مالى 
شــهروندان كمتر. بررســى گزارش هاى بانك مركزى كه از رشــد 
روز بهروز قيمت واحدهاى مســكونى خبر مى دهد، بهترين شــاهد 

بر اين مدعاست.
بررســى نرخ و حجم خريد و اجاره واحدهاى مسكونى در 3 ماهه 
دوم امســال نيز همانند 3 ماهه نخست ســال، نشان از رشد شديد 
قيمت ها و كاهش هرچه بيشــتر قدرت مالى مردم مى دهد. در تيرماه 
امسال، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكونى 20 ميليون و 910
هــزار تومان بود. در ماه بعد اين قيمت بــا افزايش ده درصدى، به 
متوسط هر متر مربع 23 ميليون و 110 هزار تومان رسيد. شهريورماه 
نيز با رشــد 5/1 درصدى اين قيمت را بــه 24 ميليون و 290 هزار 

تومان در متوسط هر متر مربع رساند.
 تير؛ گرانى خبرساز شد

با نزديك شدن به تابســتان و كاهش ممنوعيت هاى كرونايى، بازار 
مسكن به تب وتاب افتاد اما اين التهاب تنها در تعداد معامالت نبود 
بلكه قيمت ها نيز جهش شــديدى پيدا كرد. گرانى به قدرى شــدت 
يافت كه بازار مســكن براى چندين در صــدر داغ ترين اخبار روز 

قرار گرفت. 
خريــداران در تيرمــاه بابت خريــد و فروش هر متــر مربع واحد 
مســكونى، متوســط 20 ميليون و 910 هزار تومان هزينه كردند كه 
نسبت به ماه گذشته 10/4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال  گذشته 

56/6 درصد افزايش داشت.
با توجه به ارزش ريالى واحدهاى مســكونى در تير امســال، كرايه 
مســكن واحدهاى مسكونى اجارى نيز معادل 36 درصد در همدان 
و در كل مناطق شهرى 31 درصد رشد قيمت را نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته تجربه كرد.
 مرداد؛ داغى بازار، مردم را آتش زد

براســاس گزارش بانك مركزى، در مردادماه تعداد واحدهاى مورد 
معاملــه افزايش يافت اما اين افزايــش تنها در تعداد معامالت نبود. 
با رشــد معامالت، قيمت مســكن نيز همان روند صعودى قيمت ها 

را طى كرد. 
 شهريور؛ خبرى از آرامش نيست

ــا  ــكونى ب ــد مس ــع واح ــر مرب ــر مت ــال، ه ــهريورماه امس در ش
ــروش  ــه ف ــان ب ــزار توم ــون و 290 ه ــت 24 ميلي ــط قيم متوس
رســيد تــا ركــورد گرانــى در بــازار مســكن زده شــود. خريــداران 
در ايــن مــاه، هــر متــر مربــع خانــه را نســبت بــه مــاه گذشــته 5/1

ــر  ــال 98، 91/7 درصــد گران ت ــهريور س ــه ش درصــد و نســبت ب
ــد. ــه كردن تهي

قيمت اجاره واحدهاى مســكونى در داخل شهر تهران در شهريور 
امسال، نسبت به ماه مشــابه سال گذشته 27/3 درصد افزايش يافته 
اســت. در كل مناطق شــهرى در اين ماه، مســتأجرها بابت اجاره 
واحدهاى مسكونى نســبت به ماه مشابه سال  گذشته 30/1 درصد 

بيشتر هزينه كرده اند.
تعــداد معامالت آپارتمان هاى مســكونى نيز حــدود 50 درصد با 

افزايش مواجه شد.
ــد،  ــان مى ده ــتان نش ــان تابس ــكن در پاي ــازار مس ــه ب ــى ب نگاه
ــت  ــرار گرف ــبى ق ــادل نس ــك تع ــالت در ي ــم معام ــه حج اگرچ
امــا نــرخ واحدهــاى مســكونى همچنــان رو بــه افزايــش اســت و 
ــرى از متعــادل شــدن قيمت هــا نيســت. افزايــش قيمتــى كــه  خب
طبــق گزارش هــاى منتشرشــده از ســوى بانــك مركــزى، قــدرت 
خريــد شــهروندان را هــر روز كمتــر مى كنــد و آنهــا را بــه حاشــيه 

ــد. ــهرها مى ران ش

طالى جهانى صعود كرد
 قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانى با خوش بينى به 
توافق مقامات آمريكايى براى تصويب بسته كمك مالى پيش از انتخابات، 
افزايش يافت. به گزارش ايسنا، بهاى هر اونس طال براى تحويل فورى با 

0/6 درصد افزايش، به  هزار و 917 دالر و 76 سنت رسيد.
در بازار معامــالت آتى آمريكا، هر اونس طال با 0/4 درصد افزايش، به  
هزار و 922 دالر و 80 سنت رسيد. بهاى معامالت اين بازار روز سه شنبه 
با 3 دالر و 70 سنت معادل 0/2 درصد افزايش، در  هزار و 915 دالر و 
40 سنت بسته شده بود. كاخ سفيد و دموكرات ها در كنگره به توافق روى 
بســته محرك مالى جديد نزديك شدند و دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمريكا روز سه شنبه گفت: با وجود مخالفت حزب جمهوريخواه، مايل 

است اليحه كمك مالى بزرگ را بپذيرد.
يكى از دستياران ارشد نانسى پلوسى، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا 

گفت: مذاكرات روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
اين خبر ريسك پذيرى را تقويت كرد و شاخص دالر را در برابر رقيبانش، 

به پايين ترين حد در يك ماه اخير نزول داد.
مارگارت يانگ، استراتژيســت ديلى فاركس در اين باره گفت: كاهش 

ارزش دالر آمريكا دليل اصلى افزايش قيمت طال بوده است.
پاندمى سبب چاپ كم سابقه پول و پايين آمدن چشمگير نرخ هاى بهره در 
سراسر جهان شده است و قيمت طال را در مسير ثبت بزرگ ترين رشد 

ساالنه در يك دهه اخير قرار داده است.
اما اين فلز ارزشمند در چند روز معامله گذشته در بازه محدودى مانده و 

نزديك به مرز  هزار و 900 دالر ايستاده است.

پيش بينى بانك جهانى:

كاهش تورم ايران در پيش خواهد بود
■ اقتصاد ايران امسال 4/5 درصد كوچك خواهد شد

فعاالن حوزه صادرات مى گويند

افزايش قاچاق با فشار به صادركننده
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 تيم هــاى پاس و شــهردارى 
همدان در فصل جديد رقابت هاى 
ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه هاى 
كشور، با انتخاب كادرفنى جديد و 
سرشناس اميد زيادى به صعود به 

ليگ دسته يك دارند.
به گــزارش تســنيم، 2 تيم پاس 
و شــهردارى نماينــدگان فوتبال 
همدان در ليگ دســته دوم فوتبال 
باشگاه هاى كشور فصل جديد اين 
مسابقات را با كادر فنى جديد آغاز 

مى كنند.
تيم پاس كــه در فصل گذشــته 
ليگ دســته دوم نيمكــت خود را 
به احمد جمشــيديان سپرده بود، 

به رغم هزينه مناسب و حمايت هاى مسئوالن 
اســتان نتوانست نتيجه درخورى كسب كند و 

از صعود به ليگ دسته يك بازماند. 
پس از اخراج جمشيديان، مديران پاس مربيان 
متعــددى مذاكره كردنــد و درنهايت قرعه به 
نام مهدى پاشــازاده افتاد تا به صورت رسمى 
به عنوان ســرمربى تيم فوتبال پــاس همدان 

معرفى شود.
پاشازاده عالوه بر بازى در تيم ملى فوتبال ايران 
و حضور در جام جهانى 98 ســابقه بازى در 
تيم هاى استقالل تهران، بايرلوركوزن آلمان و 

آدميراواكر اتريش را در كارنامه خود دارد.
وى همچنيــن در تيم هاى فوالد گســترش و 

شــهردارى تبريز، سهند، پارســه و بادران نيز 
به عنوان سرمربى فعاليت كرده است.

پاشــازاده پيش از حضــور در همدان فصل 
عجيبى را پشت سر گذاشت. وى در آغاز فصل 
گذشته سكان هدايت شــهردارى ماهشهر را 
در ليگ 2 در اختيار داشــت و سپس سرمربى 
سپيدرود در ليگ يك شد و سرانجام در انتهاى 
فصل، سرمربيگرى شاهين شهردارى بوشهر را 

به عهده گرفت.
حضور پاشــازاده در همدان با موج مثبتى از 
سوى رسانه ها و هوادران همدانى مواجه شده 
و بسيارى از عالقه مندان پاس اميدوارند كه در 
پايان اين فصل از مسابقات ليگ 2 تيم خود را 

در ميان تيم هاى صعودكننده به ليگ دسته يك 
ببينند ؛ اما تيم شــهردارى ديگر نماينده فوتبال 
همدان در ليگ دســته دوم فوتبال باشگاه هاى 
كشور، فصل گذشــته را با هادى گلمحمدى 
پشت سر گذاشــت. گلمحمدى با بودجه اى 
به مراتب كمتر از تيم پاس اگرچه نتوانســت 
تيم خود را به ليگ دســته يك برســاند، اما با 
با ايستادن در ميانه جدول گروه خود، سهميه 
شــهردارى را در ليگ 2 بــراى فصل جديد 

رقابت ها حفظ كرد.
با پايان مســابقات مديران باشــگاه شهردارى 
با عبور از هادى گلمحمــدى، باب مذاكره با 
چند مربى مطرح و سرشناس را آغاز كردند و 

درنهايت رضا طاليى منش يكى 
بومى  مربيان  سرشناس ترين  از 
فوتبال همدان به عنوان سرمربى 

تيم شهردارى برگزيده شد.
طاليى  منــش پــس از عقــد 
قرارداد با باشــگاه شــهردارى 
ديگر  يكى  بيگم جانــى  مجيد 
از مربيــان فوتبــال همدان كه 
سابقه سرمربيگرى در ليگ هاى 
فوتبال حرفه اى كشــور را هم 
دارد به عنوان دســتيار نخست 
خود معرفى كرد تا كارشناسان 
بيش از پيــش در فصل جديد 
اميدوار  شهردارى  به  مسابقات 
باشند همچنين مصطفى كاشى 
مربــى دروازه بانــان فصل گذشــته پاس نيز 
طاليى منش را در هدايت شــهردارى همراهى 

خواهد كرد.
از ســوابق طاليى منش در لباس مربى مى توان 
به حضور در ليگ برتر ســال 87 تا 89 در تيم 
فوتبــال پاس همدان، حضور در ليگ دســته 
دوم فوتبال كشور و صعود به ليگ يك با تيم 
فوتبال الوند همدان و حضور در ليگ دســته 
يك با تيم هــاى الوند همدان و گيتى پســند 

اصفهان اشاره كرد.
شــهردارى تمرينات خود را از چند روز پيش 
آغــاز كرده اما پــاس احتمــاال از هفته آينده 

فعاليت خود را با كادر جديد آغاز مى كند.

خبـر ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بازگشت پيتر چك به مستطيل سبز
 به دنبال عملكرد فاجعه بار كپا، پيترچك دروازه بان سابق چلسى به 

ليست اين تيم براى ليگ برتر اضافه شد.
درحالى كه آبى هاى لندن 2 فصل گذشته هزينه  سرسام آورى را براى به 
خدمت گرفتن كپا انجام دادند و براى فصل پيش رو، ادوارد مندى هم به 
تركيب اين تيم اضافه شد، اما در اتفاقى عجيب، نام پيتر چك دروازه بان 
افســانه اى چك نيز در بين بازيكنان ثبت شــده اين تيم در وب سايت 
ليگ برتر انگليس به چشــم مى خورد. اين اتفاق تعجب بســيارى از 
خبرگزارى ها را در پى داشت تا اينكه آبى هاى لندن با انتشار بيانيه اى، 
به طور رسمى اعالم كردند كه با توجه به وجود شرايط بى سابقه به دليل 
شيوع ويروس كرونا، نام سنگربان سابق تيم ملى چك به عنوان بازيكن 
اين تيم درج شده است و سنگربان سابق تيم ملى چك به عنوان بازيكن 

آزاد به تركيب اين تيم اضافه شده است.
چك بين سال هاى 2004 تا 2015 ميالدى494 بار براى چلسى به ميدان 
رفت و پس از خداحافظــى از دنياى فوتبال، در كادر فنى و مديريتى 
چلسى مشغول به كار شد. حاال اين سنگربان 38 ساله مى تواند بار ديگر 

براى آبى هاى لندن به ميدان برود.

پيشنهاد 10 ميلياردى سپاهان به على كريمى
 باشــگاه سپاهان قصد دارد براى جذب ســتاره استقالل رقم قابل 

توجهى هزينه كند.
به گزارش ايلنا، على كريمى هافبك ملى پوش استقالل كه قراردادش با 
اين باشــگاه به پايان رسيده مذاكراتى براى تمديد قراردادش داشته كه 
تاكنون منجر به توافق نهايى و تمديد نشده است. كريمى درحال حاضر 
براى ديدار با خانواده ســفرى به اصفهان داشته و درحال حاضر در اين 
شهر است و مسئوالن باشگاه سپاهان هم كه مدتى است به دنبال جذب 
او هســتند، قصد دارند از اين فرصت اســتفاده كرده و باب مذاكرات 
دوباره را با او باز كنند. ســپاهان پيــش از اين هم مذاكراتى با كريمى 
داشت كه به توافق نرسيدند ولى حاال با پيشنهادى چشمگير قصد دارند 
او را در اصفهان نگه دارند. از اصفهان خبر مى رســد كه على كريمى با 
پيشنهاد ده ميلياردى باشگاه سپاهان براى هر فصل روبه رو شده است.

تيم ســپاهان درحال حاضر در اردوى تهران است ولى مديران باشگاه 
بــراى پيگيرى و نهايى كردن توافق با كريمــى در اصفهان مانده اند تا 

تالش خود را براى جذب اين بازيكن به كار بگيرند.

كاراته كاى المپيكى ايران كرونا گرفت
 «بهمن عســگرى» كاراته كاى پرافتخار و المپيكى ايران به ويروس 

كرونا مبتال شده است.
به گزارش ايرنا؛ عســگرى قهرمان كاراته جهــان كه چندين مدال از 
مســابقات قاره اى، جهانى و مراحل مختلف ليگ جهانى را در كارنامه 

دارد، چند روزى است كه به ويروس كرونا مبتال شده است.
وى از هفته گذشته احساس ضعف و بدن درد داشته و پس از اقدامات 

الزم، تست كروناى قهرمان جهان مثبت اعالم شده است.

3 بازيكن استقالل قرارداد خود را 
تمديد كردند

 با اعالم باشگاه استقالل تهران 3 بازيكن اين تيم قرارداد خود را با 
باشگاه تمديد كردند.

«حســين پورحميدى» دروازه بان اســتقالل كه قراردادش را با اين تيم 
فســخ كرده بود، پس از جلســه با سرپرســت مديرعاملى استقالل، 

قراردادى به مدت 3 فصل با استقالل امضا كرد. 
همچنين «اميرحســين خدامرادى» با باشگاه استقالل به توافق رسيد و 
قراردادى به مدت 3 فصل با اين باشــگاه منعقد كرد. آرش داجليرى 
بازيكن ســال گذشته تيم اميد اســتقالل نيز قراردادش را با اين تيم به 

مدت 3 فصل تمديد كرد.

ركاب زنان تريال همدان در ليگ كشورى
 برگزيدگان مسابقه قهرمانى تريال استان به ليگ برتر تريال كشور 

اعزام مى شوند.
رئيس هيأت دوچرخه ســوارى استان با اعالم اين خبر گفت: مسابقه 
قهرمانى دوچرخه سوارى تريال استان روز جمعه 2 آبان ماه در دهكده 

توريستى گنجنامه برگزار خواهد شد.
رامين تاج بخشــيان با بيان اينكه اين مســابقه ويژه آقايان، رده سنى 
بزرگســاالن و در كالس هــاى 20 و 26 برگــزار مى شــود، افزود: 
برگزيدگان اين مسابقه در قالب يك تيم به مسابقات ليگ برتر تريال 
كه قرار است 15 آبان ماه در همدان برگزار شود، شركت خواهند كرد.

وى درباره پروتكل هاى بهداشتى درنظر گرفته شده براى برگزارى اين 
مســابقه با توجه به شرايط حاد اســتان گفت: اين مسابقه تماشاچى 
ندارد، دوچرخه ســواران يكى يكى مســابقه مى دهند، بيشــتر حالت 

ركوردگيرى دارد و تجمعى صورت نخواهد گرفت.
تاج بخشيان درباره نظر ستاد مديريت كرونا استان با برگزارى ليگ برتر 
دوچرخه سوارى كشور در همدان، گفت: فعًال يك موافقت شفاهى از 

ستاد گرفته ايم اما هنوز كتبى نشده است.

برگزارى همايش يوگا در شهرستان مالير
 يوگا كاران باشــگاه اوج شهرستان مالير با برگزارى همايش يوگا 
ويژه بانوان در پارك ســيفيه هفته تربيت بدنــى و ورزش را گرامى 

داشتند.
باشگاه خصوصى يوگاى اوج با برگزارى همايش يوگا ويژه بانوان با 
شعار ورزش، خانواده و مشاركت اجتماعى و ترويج فرهنگ ورزش 
همراه با نشاط اجتماعى در بين خانواده ها، هفته تربيت بدنى و ورزش 
را گرامى داشــت . تعداد ده نفر از يوگا كاران باشگاه فوق با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى پيشگيرى از شيوع ويروس منحوس كرونا در 
اين همايش شــركت كردند و با انجام حركات زيبا و آرامش بخش و 
نشاط آور يوگا هفته تربيت بدنى و ورزش را گرامى داشتند و خواستار 

برگزارى دوباره اين همايش از مديريت خود شدند.

آگهي موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي حوزه ثبتى تويسركان 

نظر به اينكه هيــأت موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبت اســناد و امالك تويســركان به موجب رأى شماره 
13966032600400630 مورخه 1398/07/01 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى محمدباقر خيرى 
فرزند على پاشا به شماره ملى 3979670198 متقاضى پرونده كالسه 1397114426004000109 
در شــش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 45607/52 مترمربع كه برابر نامه شماره 
37/99/5940/201- 99/03/12 معــاون محترم حفاظت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى 
همدان مقدار 715/51 مترمربع كه در حريم رودخانه بوده و هر گونه ايجاد اعيانى و غرس اشجار 
در حريم رودخانه ممنوع مى باشــد قسمتى از پالك شماره 56 اصلي واقع در روستاى بادامك 
بخش 5 تويســركان خريدارى ازتاج بانو خيرى و بتول خيرى و... محرز گرديده است.   لذا مفاد 
رأى صادره باستناد ماده 3 قانون و ماده 3 آيين قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز در اين 
روزنامه آگهي مي گردد، در صورتي كه شــخص يا اشخاص ذينفع به رأى صادره اعتراض داشته 
باشند از تاريخ انتشار اين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسركان تسليم و رسيد 
عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالح دريافت نمايند. ضمناً معترض بايد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به مراجع قضايي دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند. 
در غير اينصورت متقاضى مى تواند گواهى عدم دادخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت 
تسليم نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه خواهد 

داد.ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد. (م الف 265)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/08/15
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

آگهى دعوت از مجاورين 
چــون آقــاى محمدرضــا كاظمــى احــدى از وراث علــى محمــد كاظمــى مالــك ششــدانگ پــالك 3739 اصلــى بخــش يــك برابــر درخواســت شــماره 99-1469 
مــورخ 1399/07/30 تقاضــاى در قالــب صــدور ســند تــك برگــى پــالك فــوق را از ايــن اداره نمــوده و برابــر نامــه شــماره 1469-99 مــورخ 1399/07/30 متقاضــى 
ــه اســتناد كــد 914 مجموعــه بخشــنامه هاى ثبتــى در خصــوص تعييــن  ــذا ب ــدارد، ل ــه مالكيــن ن مدعــى مى باشــد كــه مجاوريــن را نمى شناســد و دسترســى ب
طــول اضــالع و مســاحت دار كــردن اســناد مالكيــت و همچنيــن مــاده 18 آيين نامــه اجرايــى مفــاد اســناد رســمى الزم االجــرا بــه كليــه مالكيــن مجاوريــن پــالك 
فــوق الذكــر ابــالغ مى گــردد كــه در روز يكشــنبه مــورخ 1399/08/11 ســاعت11:00  در محــل وقــوع ملــك واقــع در نهاونــد جنــب ايــران خــودرو ده پهلــوان حضــور 
يابنــد. بديهــى اســت عــدم حضــور مجاوريــن و مالكيــن مشــاعى مانــع از انجــام عمليــات نقشــه بردارى نمى گــردد چنانچــه نيــاز بــه آگهــى مجــدد باشــد در 

ــف 729 ) ــه درج مى گردد.(م ال ــن روزنام همي
محمدعلى جليلوند - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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 ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 99/807 مورخ 99/07/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى حمداله نجفى فرزند 
سعداله به شماره شناسنامه 1758 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي آبى به مساحت 70103/44 مترمربع در قسمتى از پالك 47 اصلي بادخوره 
واقع در اسدآباد اراضى روستاى بادخوره خريداري از مالك رسمي ورثه عبدالعلى 
نجفى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، 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 278)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/08/15
كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

 آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال1399 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 اصالحيه قانون مصوب بهمن سال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان فاقد سند رسمى 

اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماهه دوم سال 1399 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1- پالك 10855فرعى مجزى شده از 2168 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى عبدالعلى زيورى جهان فرزند زلفعلى اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت259/21 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
2- پالك 11030 فرعى مجزى شده از 1242 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حسن عظيمى موفق فرزند نصراله اعيانى ششدانگ يك باب خانه كلنگى به مساحت 127/39 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

3- پالك 11039فرعى مجزى شده از 1701 فرعى از پالك 139 اصلى خانم فردوس معصوم خانى فرزند غالمحسين اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت104/61مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
4- پالك 11047 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محسن عظيمى نژاد فرزند محمد حسن اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان كلنگى به مساحت98/96 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان.
5- پالك 11050 فرعى مجزى شده از 955 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حمزه روحى فرزند على اشرف اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 304/34 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

6- پالك 584 فرعى مجزى شــده از پالك 147 اصلى آقاى مصطفى توكلى فرزند فريدون ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 43278/90 مترمربع واقع در اراضى دينار آباد بهار بخش چهار 
همدان.

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و نيز چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض مى بايست گواهى مبنى بر جريان 
دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تســليم نمايد بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.ضمنا حقوق ارتفاقى در زمان تحديد حدود تعيين 

خواهد شد. (م الف 367)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/01

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار 
برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار همدان بشرح ذيل آگهى مى شود 

و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل خواهد آمد.
1- پالك 10855 فرعى مجزى شده از 2168 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى عبدالعلى زيورى جهان فرزند زلفعلى اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت259/21 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

2- پالك 11030 فرعى مجزى شده از 1242 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حسن عظيمى موفق فرزند نصراله اعيانى ششدانگ يك باب خانه كلنگى به مساحت127/39 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
3- پالك 11039 فرعى مجزى شده از 1701 فرعى از پالك 139 اصلى خانم فردوس معصوم خانى فرزند غالمحسين اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت104/61 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

4- پالك 11047 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محسن عظيمى نژاد فرزند محمد حسن اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان كلنگى به مساحت98/96 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 
همدان.

5- پالك 11050 فرعى مجزى شده از 955 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حمزه روحى فرزند على اشرف اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 304/34 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
6- پالك 584 فرعى مجزى شده از 147 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مصطفى توكلى فرزند فريدون ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 43278/90 مترمربع واقع در اراضى دينار آباد بهار بخش 

چهار همدان.
(تحديد حدود پالك هاى 10885 و 11030 از 139 اصلى در روز پنج شنبه مورخه 1399/08/22 ساعت 9 صبح، تحديد حدود پالك هاى 11039 و 11047 و 11050 از 139 اصلى در روز شنبه مورخه 1399/08/24 ساعت 

9 صبح و تحديد حدود پالك 147/584 در روز يكشنبه مورخه 99/08/25 در محل وقوع ملك صورت خواهد پذيرفت.)
تحديد حدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شده در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك كشور به صاحبان و مجاورين پالك هاى فوق الذكر در 
اين آگهى اخطار مى شود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنها در وقت تحديد حدود در محل وقوع ملك حاضر نباشند برابر ماده 
15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورين نسبت به تحديد حدود اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد مطابق ماده 20 قانون ثبت مى تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار تسليم و رسيد دريافت نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى،گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ 

و به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 368)
تاريخ انتشار: 1399/08/01

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

مسابقه مجازى بومى و محلى در بهار
 مسابقه مجازى بازى هاى بومى محلى با عنوان «بابا و بى بى» با همكارى هيأت 

ورزش بومى و محلى براى شهروندان بهارى برگزار مى شود.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان بهار با بيان اينكه اين مســابقه ويژه سالمندان 
و به مناســبت هفته تربيت بدنى و ورزش برگزار مى شــود؛ اظهار كرد: بازى هاى 
قديمى در ذهن مادربزرگ و پدربزرگ ها تجســم خاطراتى شيرين است و ديدن 
ايــن بازى ها حتى براى جوانان امروز كه ســهمى در چگونگى اين گونه بازى ها 

نداشتند خالى از لطف نيست.
عليرضا صفى زاده در ادامه با اشــاره به اينكه شــهروندان باالى 55 ســال فقط 

مى توانند در اين مســابقه مجازى شركت كنند، تصريح كرد: عالقه مندان فرصت 
دارند تا دوم آبان ماه يك ويدئوى 3 دقيقه اى از هر بازى بومى محلى اجرا و آن را 

به ادمين كانال صداى روستا @resanemardoomi ارسال كنند.
وى با تأكيد بر اينكه بازى هاى بومى محلى نمادى از فرهنگ و اصالت اســت 
كه در برجسته كردن سنت و آئين هاى هر مرز و بوم نقش بسزايى دارد، گفت: 
شهرســتان بهار هم مانند بســيارى از شهرهاى كشــور يادگارى هاى زيادى از 
بازى هــاى بومى محلى دارد كه در صندوقچــه دل پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
يا پدر و مادرها جاى گرفته اســت و مى تواند پس از ســال ها قفل فراموشى را 

از آنها بزدايد.

عليزاده از تبريز و يزد پيشنهاد دارد
 مصطفى عليزاده بازيكن فصل گذشته شهردارى همدان با 2 پيشنهاد از تبريز و يزد مواجه است.
عليزاده بازيكن ســابق پاس همدان كه در اوج درخشــش به دليل مصدوميت، دوران طاليى فوتبال 
خود را از دست داد، سال گذشته به شهردارى پيوست و در اين تيم نيز زياد فرصت بازى پيدا نكرد.
بازيكن بومى همدانى كه از بازيكنان با اخالق مى باشــد، مدعى است كه در آمادگى مطلوبى به سر 

مى برد و در ايام كرونا تمرينات خوبى را دنبال كرده است.
وى با 2 پيشــنهاد از ســوى تيم هاى تبريزى و يزدى روبه رو است اما با توجه به شرايط خانوادگى 
قادر به بازى در خارج از خانه نيست؛ هنوز تيم هاى همدانى شهردارى و پاس پيشنهادى به وى ارائه 

نداده اند و آينده فوتبالى اين بازيكن در هاله اى از ابهام قرار دارد.

آگهي مزايده (نوبت دوم )  

شهـردارى اسدآبـاد

شــهردارى اســدآباد در نظــر دارد بهــره بــردارى از جايــگاه 
ــاره  ــورت اج ــه ص ــى و ب ــده كتب ــق مزاي CNG را از طري
ــردار داراى صالحيــت و  ــه شــركت هــاى بهــره ب دوســاله ب

ــد. ــذار نماي مجــوز واگ
ــور  ــه ام ــذا متقاضيــان در صــورت تمايــل مــى تواننــد ب  ل
ــت و  ــده را درياف ــناد مزاي ــه و اس ــهردارى مراجع ــى ش مال
نهايتــاً تــا پايــان وقــت ادارى 1399/08/10 تكميــل و تحويــل 

ــه شــهرارى نماينــد.  دبيرخان
(م الف 288)

پاس و شهردارى
 با كادرفنى جديد اميدوار به صعود 

حمايت تمام قد 
هيأت كشتى از كمروند 

 مســعود كمروند كشــتى گير 74 كيلوگرم 
نهاوندى اين روزها تمرينات سنگينى را براى 

حفظ آمادگى دنبال مى كند.
اين كشتى گير خوب استان كه سال گذشته در 
جام تختى نتايج قابل قبولى گرفت و موفق به 
كسب مدال شد، اين روزها مورد توجه كادرفنى 
تيم ملى كشتى قرار گرفته و به مسابقات انتخابى 

مسابقات جهانى صربستان دعوت شده است.
كمروند هفته آينده راهى تهران خواهد شد تا در 
مسابقات انتخابى با ديگر مدعيان سرشاخ شود 
و اين روزها تمرينات سنگينى را دنبال مى كند.

هيأت كشتى اســتان نيز در راستاى حمايت از 
اين كشتى گير تالش گسترده اى داشته و زمينه 
آماده سازى وى را فراهم مى كند. هيأت كشتى 
براى وى حريف تمرينى تدارك ديده و با اعزام 
آنها به نهاوند در تالش است تا اين كشتى گير 
با آمادگى مطلوبى قدم به مسابقات انتخابى تيم 

ملى بگذارد.
با توجه به حضور حميد سيفى در رأس ورزش 
استان، جامعه كشتى نيز از وى انتظارات بيشترى 
دارد. رئيس هيأت كشتى استان حضور سيفى در 
ورزش استان را غنيمت شمرده و به خبرنگار ما 
گفت: حضور چهره اى ورزشى و مديرى چون 

سيفى در ورزش اســتان مايه مباهات است و 
جامعه ورزش بايد از اين فرصت نهايت استفاده 
را ببرد. حميدرضا يارى افزود: سيفى از قهرمانان 
با اخالق كشتى اســتان و كشور بوده و انتظار 
داريم كه براى پويايى رشــته كشتى حمايت و 

پشتيبانى الزم را داشته باشد.
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان مدعى 
شده اســت كه هر ورزشــكار همدانى كه به 
رقابت هاى انتخابى راه پيدا كند را مورد حمايت 
قرار خواهد داد و از نزديك تماشــاگر تالش 
ورزشــكاران خواهد بود و عنوان كرد كه براى 
انتخابى مسعود كمروند نيز راهى تهران خواهد 
شد تا وى را از نظر روحى و روانى تقويت كند.
درحالى كه به دليل شيوع ويروس كرونا ورزش 
كشتى تقريباً تعطيل است اما هيأت كشتى استان 
با برنامه ريزى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
كشــتى گيران شاخص اســتان را به تمرين و 
آماده ســازى تشــويق كرده و اين قهرمانان با 
تمرينات هــوازى و وزنه خــود را آماده نگه 

داشته اند.
وى درباره رقابت هاى انتخابى كشتى آزاد جهان 
در صربستان گفت: برگزارى اين رقابت ها در 
هاله اى از ابهام قــرار دارد و با كناره گيرى تيم 
آمريكا سرنوشــت مســابقات نامعلوم است 
هر چند فدراســيون جهانى مصر است تا اين 

رقابت ها را در صربستان برگزار كند.
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خبـر

گزارش 

گردشگـري

مدير كل دفتر مطالعات و آموزش 
گردشگرى اعالم كرد

آموزش ده هزار شاغل حوزه 
گردشگرى در6  ماه نخست سال

 در 6  ماه نخســت امســال نزديك به ده هزار نفر 
از ذى نفعــان و شــاغالن صنعت گردشــگرى تمام 
استان هاى كشور از آموزش هاى 17گانه ارائه شده در 

قالب طرح توانمند سازى برخوردار شده اند.
 مدير كل دفتر مطالعات و آموزش گردشگرى با اعالم 
اين خبــر گفت: در حقيقت هــدف و مأموريت اين 
طرح، ارتقاى ســطح دانش، آموزش و مهارت منابع 
انسانى شــاغل و مورد نياز صنعت گردشگرى است 

و با پيشــبرد آن بر تقويت بنيان هاى علمى، رفتارى، 
اقتصادى و فكرى مخاطبان تأكيد مى شود.

شــفيعى گفت: ده اســتان نخســت از لحاظ تعداد 
فراگيــران و تنوع دوره هاى آموزشــى در اين پروژه 
به ترتيــب خراســان رضــوى، مركــزى، مازندران، 
هرمــزگان، گلســتان، يزد، كرمان، فــارس، زنجان و 

همدان هستند.
وى خاطرنشان كرد: در اين دوره ها افرادى از اعضاى 
شورا هاى اسالمى شهر و روستا، دهياران، شهرداران، 
فروشندگان سوغات و صنايع دستى، راهنمايان محلى 
و سراسرى، مديران واحد هاى اقامتى و پذيرايى شهرى 
و بين راهى، كادر پليس، نيرو هاى امدادرسان و اعضاى 
ســتاد اجرايى خدمات سفر (شــاغل در دستگاه ها و 

اداره هاى مختلف) به عنوان تصميم گيرندگان، معتمدان 
محلى و مرتبطان و ذى نفعان اين صنعت، آموزش ها و 

مهارت هاى الزم را فراگرفتند.»
ــاره  ــفيعى درب ــد ش ــيما، زاه ــزارش صداوس ــه گ ب
طــرح توانمندســازى نيــروى انســانى شــاغل و 
مرتبــط بــا حــوزه گردشــگرى، دســتاوردها، مخاطبان 
ــوزش و  ــرد: آم ــوان ك ــرح، عن ــن ط ــران اي و فراگي
تربيــت نيــروى انســانى شــاغل موردنيــاز و مرتبــط 
بــا صنعــت گردشــگرى به طــور مســتمر جــزو 
ــوزش  ــات و آم ــر مطالع ــى دفت ــت هاى اصل سياس
ــى ها  ــال بررس ــا به دنب ــت، ام ــوده اس ــگرى ب گردش
ــارت و  ــت مه ــراى تقوي ــتمر ب ــاى مس و ارزيابى ه
ــترى  ــز بيش ــه و تمرك ــا، توج ــن نيروه ــوزش اي آم

شــده اســت و پــس از نيازســنجى و شناســايى 
برنامه ريــزى  اســتان ها،  آموزشــى  اولويت هــاى 
ــن  ــا اي ــه اســت ت ــام گرفت ــه انج ــن زمين الزم در اي
ــوان طــرح توانمندســازى، تعريــف و  موضــوع به عن

ــرد. ــرار گي ــب ق ــورد تعقي م
مديركل دفتر مطالعات و آموزش گردشــگرى با بيان 
اينكه خروجى ها ودســتاورد هاى اجــراى اين طرح 
از نــوع كيفى و كمى و بر مبناى راهبرد هاى توســعه 
منابع انسانى بوده است، گفت: در مجموع در نيم سال 
نخست ســال 99، نزديك به ده هزار نفر از ذى نفعان 
و شــاغالن صنعت گردشگرى تمام استان هاى كشور 
از آموزش هــاى 17گانــه ارائه شــده در قالب طرح 

توانمند سازى، برخوردار شده اند.

دســت اندكاران  و  عوامــل  آموزشــى  «دوره  وى 
اقامتگاه هــاى بوم گردى»، «دوره آموزشــى مديريت 
كيفيت در تأسيســات گردشــگرى»، «دوره آموزشى 
بلد هاى محلى»، «دوره آموزشى مديريت اكوتوريستم 
و توســعه پايــدار»، «دوره آموزشــى عوامل اجرايى 
طرح هاى ســامان دهى دريا»، «دوره آموزشــى آداب 
معاشــرت و رفتار حرفه اى در گردشــگرى»، «دوره 
آموزشــى كاربرد فناورى هاى نوين در گردشگرى»، 
«دوره آموزشــى مديريــت كيفيــت در تأسيســات 
برگزارى  تشــريفات  آموزشى  «دوره  گردشــگرى»، 
رويداد هــاى ملــى و بين المللى»، «دوره آموزشــى 
مديريت مالى براى تأسيســات گردشــگرى»، «دوره 
آموزشــى آشــنايى با مبانــى و اركان گردشــگرى 

ســالمت»، «دوره آموزشــى اصول و آداب پذيرايى» 
و «دوره آموزشــى بازآموزى راهنمايان گردشــگرى 
ايران گــردى و جهان گردى» را از جمله اين دوره هاى 

آموزشى عنوان كرد.
ــگرى  ــوزش گردش ــات و آم ــر مطالع ــر كل دفت مدي
ــاى  ــن ارتق ــانى ضام ــروى انس ــوزش ني ــت: آم گف
كيفيــت خدمــات گردشــگرى و در نتيجــه افزايــش 
جايــگاه و رتبــه گردشــگرى كشــورمان در رتبه بندى 
ــگرى  ــوزه گردش ــوان در ح ــور هاى صاحب عن كش
خواهــد بــود. از ايــن رو توانمندســازى نيــروى 
انســانى بــا حمايــت وزيــر محتــرم ميراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، جــزو اولويت هــاى 

اصلــى ســال 99 به شــمار مى آيــد.

نرخ هتل ها تا 30 درصد 
افزايش يافت

 قيمت هتل ها در ايران نيمه دوم هر سال تعيين 
مى شود، امســال با وجود شــيوع ويروس كرونا، 
كاهش حجم ســفرها، تعطيلى و بيكارى گسترده 
هتل ها و مراكز خدمات گردشــگرى، دامنه افزايش 
قيمت  در هتل ها تا 30 درصد درنظر گرفته شــده 

است.
رئيس جامعه هتلداران ايــران با عنوان اين مطلب 
گفت: قيمت ها مهرماه هر سال با توجه به نرخ تورم 

در كشــور تعيين مى شد، اگر مى خواستيم امسال با 
چنين فرمولى نرخ ســاالنه را تعيين كنيم بايد بيش 
از صد درصد افزايش قيمت را اعمال مى كرديم اما 
در وضع موجــود تصميم گرفتيم افزايش قيمت تا 
سقف 30 درصد اعمال شــود. هر يك از استان ها 
بــا درنظر گرفتن وضعيت خــود مى توانند در اين 
محــدوده، قيمت ها را تعيين كننــد. قيمت جديد 

هتل ها از مهرماه 99 تا مهرماه 1400 معتبر است.
جمشــيد حمزه زاده درباره تعييــن قيمت ارزى در 
هتل هاى ايران به ايســنا گفت: با توجه به نوسانات 
نــرخ ارز و زمزمه هايى كه از جانب هتلداران براى 

2 نرخى كردن هتل ها شــنيده مى  شود، اظهار كرد: 
با توجه بــه تغييرات نرخ ارز، قيمت هتل در ايران 
براى مسافر خارجى بسيار پايين است. فرض كنيد 
اتاق 2 تخته در هتل 5 ســتاره 30 دالر قيمت دارد. 
مــا درحال بررســى قيمت ارزى هتل ها هســتيم، 
اما با توجه به اينكه فعال مســافر خارجى نداريم، 
براى تصميم گيــرى عجله نمى كنيــم. بايد فرايند 
نرخ گذارى ارزى در هتل ها را كارشناســى كنيم تا 

نتيجه منطقى استخراج شود.
وى دربــاره نظــارت وزارت ميــراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دستى در تعيين درصد افزايش 

نرخ هتل ها گفت: در گذشــته اين وزارت ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى بود كه به طور مشــترك با 
جامعه هتلداران نرخ گــذارى را انجام مى داد اما با 
تفويض اختيار به جوامع هتلدارى، اين تشــكل ها 
هستند كه متناسب با شرايط هر استان، نرخ گذارى 
را انجام مى دهند؛ البته كه با وزارت گردشــگرى، 

توافق و هماهنگى نيز مى شود.
ــا  ــت در هتل ه ــت اقام ــاره وضعي ــزه زاده درب حم
بــا توجــه بــه شــرايطى كــه ويــروس كرونــا پديــد 
ــه  ــهريورماه ك ــرد: در ش ــار ك ــت، اظه آورده اس
ــود، در برخــى  ــر ب ــا پايين ت ــان كرون ــار مبتالي آم

مناطــق مثــل تبريــز، جزيــره كيــش و اســتان هاى 
شــمالى وضعيــت اقامــت در هتــل بهتــر بــود. امــا 
ــان  ــز، افزايــش شــمار مبتالي ــا آغــاز فصــل پايي ب
ــفرها و  ــم س ــوا، حج ــدن ه ــرد ش ــا و س كرون
ميــزان مراجعــه بــه هتل هــا بــار ديگــر كــم شــده 

اســت.
بــه گفته رئيس جامعــه هتلداران ايــران، ميانگين 
اقامت در هتل هاى كشــور هم اكنون بــه كمتر از 
20 درصد رســيده اســت. براى همين در بسيارى 
از استان ها نه تنها افزايش نرخ هنوز اعمال نشده كه 
تخفيف هايى تا 70 درصد درنظر گرفته شده است.

توقف گردشگرى و مهار آسيب هاى 
زيست محيطى آينده

 محققان دريافتند كه بيمارى همه گير كوويد-19 به گردشگرى فرصت 
مى دهد تا آسيب هاى زيست محيطى آينده را مهار كند.

به نقل از بلومبرگ، براساس اعالم سازمان جهانى گردشگرى، جهانگردى 
يكى از بزرگ ترين قربانيان اقتصادى بيمارى همه گير كوويد-19 بوده است، 
به طورى كه اين صنعت در نيمه نخست سال، 440 ميليون بازديدكننده و 
460 ميليارد دالر را ازدســت داده است؛ اما اين ويروس كه منجر به كشته 
شدن بيش از يك ميليون نفر در جهان شده است، آگاهى از تأثيرات توليد 

برق تا تأثير سفرهاى هوايى بر محيط زيست را نيز مشخص كرده است.
واراووت سيلپا-آرچا، وزير منابع ملى و محيط زيست تايلند، دهه هاست كه 
قصد دارد به پارك هاى ملى اين كشور، فرصتى ارائه كند تا خسارت هاى 
ناشى از جريان بى پايان گردشگرى را بازيابى كنند و شيوع بيمارى همه گير 

كوويد-19 اين فرصت را فراهم كرده است.
درحال حاضر، واراووت، شاهد مزيت مهلت دادن به طبيعت براى پيشرفت 
بيشتر است. وى تصويب كرده است كه تمام پارك هاى ملى تايلند، به طور 
متوســط، ساالنه 3 ماه تعطيل باشــند و اين قانون از ســال 2021 اجرا 
خواهد شد. اين اقدام، حركتى جسورانه براى پايدار كردن صنعت حياتى 
گردشگرى اين كشور است، اما براى بسيارى از مشاغل در نقاط مختلف 

اين كشور مى تواند مشكالتى ايجاد كند.
واراووت 47 ساله گفت: بايد تعادل ايجاد كنيم و از اين همه گيرى به عنوان 
يك فرصت اســتفاده كنيم. اگر بشر به سوءاستفاده از طبيعت ادامه دهد، 
طبيعت نيز انتقام خواهد گرفت و احتماال، اكنون زمانى براى اين فرصت 

است.
واراووت اظهار كرد: با توجه به اينكه تايلند، پذيرش گردشگران خارجى 
خود را به دليل شــيوع ويروس همه گير ممنوع كرده است، تعداد بيشترى 
نهنگ قاتل و فيل دريايى در آب هاى تايلند شنا مى كنند و الك پشت هاى 

كمياب چرمى نيز در سواحل آن تخم گذارى كرده اند.
برايان سلست، شهردار 24 ساله آالميناس فيليپين اظهار كرد: غواصانى كه 
زباله ها را از پارك ملى صد جزيره جمع مى كردند، در اين روزها تنها چند 
كيلوگرم زباله در ماه، جمع آورى كرده اند و اين درحالى است كه پيش از 

آن صدها كيلوگرم زباله جمع مى شد.
وى همچنين در تــالش براى محدوديت هــاى طوالنى مدت در بخش 
گردشــگرى اســت، درحالى كه دولت محلى در ســالجارى با از دست 
دادن حدود 824 هزار و 165 دالر درآمد(بدون درنظر گرفتن خســارات 
واردشده به مشاغل) روبه روست. اين شهردار درحال بررسى تصميم گيرى 
محدوديت بازديدكنندگان از پارك و ارائه ظرفيت و اســتفاده از پلتفرمى 

است كه بر تعداد گردشگران نظارت كند.
اقدامات براى كوتاه كردن فصول گردشگرى، با مقاومت مشاغل مرتبط با 
سفر روبه رو شده است چون بيشتر آنها به بهبود آمار تعداد گردشگران در 

زمان كاهش محدوديت هاى كرونايى جهانى اميدوار هستند.
مطابق شــوراى جهانى ســفر و گردشــگرى، در ســال گذشته سفر و 
گردشــگرى، حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلى آســياى جنوب 

شرقى و 13 درصد اشتغال را تشكيل داده است.
براساس نتايج نظرســنجى از افراد شاغل در منطقه، برخى عنوان كردند: 
ممكن اســت اين قانوان از نظر تئورى خوب باشد، اما براى مشاغلى كه 

اجاره پرداخت مى كنند اين تعطيلى 2 ماهه مى تواند ويرانگر باشد.
گردشگرى در سطح باالتر يا پررونق تر، شغل و توليد ناخالص داخلى را 
اندكى تقويت مى كند، اما ازنظر پروازهايى كه وارد مى شود، اتاق هاى هتل 

نياز است كه به تعداد ميهمانان بستگى دارد.
سووارين مايازز، نايب رئيس شوراى گردشگرى تايلند گفت: دولت بايد 
بيش از گردشگران، نگران خسارت ناشى از فعاليت هاى غيرقانونى باشد. 
شايد قايق هاى ماهيگيرى غيرقانونى، به جاى محيط زيست از بسته شدن 
پارك بهره مند شوند، زيرا مى توانند آزادانه و بدون مشاهده ديگران فعاليت 

داشته باشند.
دفتر گردشــگرى دونســول (ســايت غواصــى در فيليپين كــه خانه 
كوســه نهنگ هاى در معــرض خطــر انقراض اســت)، اظهــار كرد: 
محدوديت هاى كرونايى و خانه نشينى، ضربه بزرگى به صنعت گردشگرى 
وارد كرده، اما محيط زيست را نيز قادر به استراحت و بهبودى كرده است. 
همچنين كاهش گردشگرى، ممكن است به مقامات، فرصتى براى ارزيابى 
هزينه هاى پنهان گردشــگرى جمعى ازجمله آلودگى، آلودگى آب هاى 

زيرزمينى و زيرساخت ها ارائه كند.
كشورهايى كه براى رونق اقتصادى، وابسته به گردشگرى هستند، تمركز 
خود را در تالش براى جبران درآمد از دست رفته از طريق ترويج سفرهاى 
داخلى يا استفاده از زمان از كارافتادگى براى بهترشدن در هنگام انتظار براى 

بازگشت انبوه گردشگران گذاشته اند.
گزارش هاى خبرى محلى نشــان مى دهد كه كشور سريالنكا در آسياى 
جنوبى از رونق گردشــگرى داخلى لذت مى بــرد، درحالى كه مقامات، 
معبد معــروف آنگكور وات كامبوج را با گل و حــدود 3 هزار درخت 
در پارك هــاى اطراف رونق مى دهند و مغازه ها و موارد نامربوط از مقابل 

مجموعه را جابه جا مى كنند.
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■ حد    يث:
پيامبراكرم(ص):

در اسالم ، هيچ بنايى ساخته نشده كه نزد خداى متعال ، محبوب تر از [ بناى ] ازدواج باشد .  
كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 383 ح 4343

  گفتن و نوشتن درباره محمدرضا شجريان 
حاال كــه واكنش مردم ايران به جايگاه هنرى 
وى مشــهودتر از هميشه است، كارى عبث و 
بيهوده اســت؛ او نه فقط خواننده و هنرمندى 
تمام عيار در آواز و موســيقى، خوشنويسى، 
مبتكر و مبدع ساز و درواقع مجموعه مراد در 
هنر است كه پديده اى ارزشمند براى فرهنگ 
ايران و ايرانى به شمار مى رود. شجريان همان 
نغمه ساز باغ بى برگى ماست؛ هم او كه در اين 
فضاى فرهنگى، خود باغى آباد و پرثمر بوده 

و هماره منبع اميد و جوشش براى اهل هنر!
درگذشت استاد محمدرضا شجريان، بهانه اى 
شد تا بار ديگر نام و عكس هاى او پس از 11 
سال، بر سردر كوچه ها و خيابان هاى پايتخت 
و زادگاهش مشهد نقش ببندد و از سوى ديگر 
مردم ديگر شــهرها كه با نام و صداى استاد 
خاطرات خــوش را ورق مى زنند، بخواهند 
ردپاى اين ميراث موسيقى ايرانى در ديار آنها 

نيز مشهود باشد.
برخى هنرمنــدان و فعاالن فــر هنگى مردم 
همدان به عنوان ساكنان پايتخت تاريخ تمدن 
ايران زمين نيز از ايــن غافله جانماندند و با 
يك  نامگذارى  خواستار  مجدانه  پيگيرى هاى 
ميدان يا خيابان به نام خسرو آواز ايران شدند. 

 نامه نگارى 350 هنرمند كشورى 
براى همدان

پرويز اذكايى  نويسنده و تاريخ دان، پرويز پرستويى  
بازيگــر، اميرشــهاب رضويان كارگــردان، عبدا... 
كوثرى مترجم، مســعود جعفرى جوزانى كارگردان، 
احمدرضا درويش فيلمساز، مجيد برزگر سينماگر، 
عليرضا بهرامى نويســنده و شــاعر، مهتاب كرامتى 
بازيگــر، بهــرام بهراميان كارگردان، بهــرام توكلى 
كارگردان، احمد آريامنش خوشــنويس، قاسم زارع 
بازيگر، مرتضى پورصمدى مدير فيلمبردارى، عبدا... 
باكيده كارگردان، مهرداد زاهديان كارگردان، حسين 
زندى روزنامه نگار، حســين عناصرى گرافيســت، 
جمال ساداتيان تهيه كننده به همراه 350 نفر از اهالى 
فرهنگ و هنر همدان در نامه اى به رئيس شــوراى 
شهر همدان از وى خواستند در همدان يك خيابان 
و يك ميدان به نام زنده ياد استاد شجريان نامگذارى 
كند. امضاكننــدگان اين نامه ميدان ماليات و خيابان 

پرستو را براى اين كار پيشنهاد داده اند.
 در نامــه اهالــى فرهنگ و هنر همدان آمده اســت: 
«همان گونه كه آگاه هســتيد، چند روزى اســت كه 
عموم مردم در از دست دادن استاد بى همتاى موسيقى 
ايرانى، عالى جناب محمدرضا شــجريان به ســوگ 
نشســته اند. ما تعدادى از اهالى فرهنگ و هنر استان 
همدان براى زنده نگه داشتن ياد و خاطره استاد مسلم 
موسيقى ايران درخواســت مى كنيم، براى احترام به 
خواست عمومى و در راســتاى اجراى بند 24 ماده 
76 قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى 
اســالمى كشور و انتخاب شهرداران يكى از ميدان ها 
و خيابان هاى اصلى شــهر را به نام استاد محمدرضا 
شجريان نامگذارى كنيد. گفتنى است پيش از اين در 
تهران، مشهد، شيراز و چند شهر ديگر اين نامگذارى 

انجام شده است».
 چراغ سبزى با پيشنهاد 

يك عضو شوراى شهرى 
البته در روزهاى اخير درحالى كه هيچ يك از اعضاى 
مرتبط به كميسيون نامگذارى معابر در شوراى شهر 

همدان در اين زمينه اظهارنظرى نكرده اند.
يكى از اعضاى شوراى شهر همدان نيز پيشنهاد تغيير 
نام يكــى از خيايان هاى قديمى و خوشــنام همدان  
«فرهنگ» را به نام اســتاد شجريان مطرح كرد. مريم 
روانبخش كه رياســت كميسيون حقوقى و رسيدگى 
به شــكايات مردمى شوراى شــهر را برعهده دارد، 
عنوان كرد: خيابان فرهنگ بــه نام هنرمند محبوب، 
استاد محمدرضا شجريان نامگذارى شود، اگرچه اين 
پينشــهاد براى مردم همدان به مثابه يك چراغ سبز از 
سوى شوراى شهرى ها محسوب مى شود اما انتخاب 
اين خيابان براى اين اتفاق انتخابى شايســته قضاوت 
نشد. مردم شهر مى گويند اگر هم قرار است خيابانى 
به نام استاد نامگذارى شود بهتر است خيابانى ديگر 
انتخاب شود و به نام خيابان فرهنگ دست زده نشود.
 روانبخش معتقد اســت: در راســتاى نكوداشت نام 
مرحوم محمدرضا شــجريان، استاد فقيد آواز ايرانى 
و براساس درخواست دوستداران فرهنگ و هنر شهر 
همدان، پيشنهاد تغيير نام خيابانى به نام وى به منظور 
طرح و تصويب به هيأت رئيسه شوراى اسالمى شهر 

همدان ارائه خواهد شد.
 نامگذارى هاى معابر و خيابان ها 

متكى بر شاخص هاى تأثيرگذار
نامگذارى هاى معابر و خيابان ها متكى بر شاخص هاى 

تأثيرگذار اســت. نام يــك مــكان هويت بخش و 
يــا تقويت كننده عناصــر هويتى و احســاس تعلق 
شــهروندان مخاطب (ســاكن يا عابر) است. تجميع 
اســامى معابر و ميدان هاى يك شهر نيز هويت كالن 

شهر را نمايان مى سازد.
 در ذيل ماده 71  قانون تشكيالت، وظايف و اختيارات 
و انتخاب شــوراهاى اســالمى كشــور و انتخاب 
شــهرداران آمده اســت، تصويب نامگذارى معابر، 
ميدان ها، خيابان ها، كوچه و كوى در حوزه شــهرى 
و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط از 
وظايف شــوراى شهر است. اما آيا شوراى شهر تنها 
با اتكا بــه اين قانون و بدون توجه به ابعاد اجتماعى 
و فرهنگى، مى تواند نامگذارى و بازنامگذارى كند؟

ســاكنان و كســبه محلى به صورت روزانه از اسامى 
استفاده مى كنند و گذرِ زمان احساس تعلق شهروندان 
به آنها را بيشتر مى كند. اين نامگذارى ها از گذشته هاى 
دور براســاس محورهاى مختلفى صورت مى گرفت 

كه در شهر همدان نيز از اين قاعده مستثنى نيست. 
نامگــذارى مى تواند بــا محوريت مشــاهير (ميدان 
بوعلى ســينا)، تأسيســات و تجهيزات شهرى (گاز، 
برق،منبع آب)، شهدا (شــهيد زمانى) و ساير موارد 
باشــد. به هر طريق اين نامگذارى ها در نگاه نخست 
بايستى متناسب با خلقيات، آداب و رسوم و نظرات 
شهروندان ساكن در محالت باشد. مگر اينكه معابر و 
ميدان ها تازه تأســيس بوده و بافت مسكونى پيرامون 

آن شكل نگرفته باشد.
در كنار اين موضوع، شــاخص هاى نامگذارى معابر، 
مديران شهرى را به سمت انتخاب نام هايى متناسب 
با عاليق و فرهنگ جامعه سوق مى دهد؛ اين اسامى 
بايستى با ويژگى هاى محله ارتباط و سنخيت داشته 
باشد؛ شهروندان به اسامى عالقه مند بوده و احساس 
ارتباط نمايند و مردم به اســامى اعتماد كرده و آن را 
به سرعت در صحبت هاى روزمره خود به كار ببرند. 
اين حداقل حقى اســت كه شهروندان در نام گذارى 
معابر محله خود دارند و مديريت شــهرى و شوراى 
شهر نبايد از آن غافل باشند. ساده ترين كار نيز انجام 
يك نظرســنجى از بافت مســكونى در كنار ســاير 
شاخص هاست. اسامى تحميلى اگرچه در بلندمدت 
و به ناچار در بين مردم مطرح مى شود ولى به كاربردن 

آن رضايت خاطر را به دنبال ندارد.
 هويت بخشى به فضاها

پژوهش هاى مختلفى ثابت كرده اســت،  نامگذارى 

و بازنامگذارى ميدان ها و معابر شــهرى كاركردهاى 
مختلفــى دارد؛ تســهيل مديريــت بهينه در شــهر، 
هويت بخشــى به فضاها، ايجاد احســاس تعلق در 
بين شــهروندان، مديريت بهينه اطالعات شــهرى 
شــهروندان، تعيين جايگاه شهروندان و كسبه مستقر 
در آن، تشــخيص نگرش به بافت خاص شهرى از 

جمله اين كاركرده است.
 امــا آنچه اهميت بســزايى دارد، كاركرد سياســى 
نامگذارى معابر اســت. كاركرد سياسى تنها به معناى 
جوانب حكومتى و دولتى نيســت، بلكه بيشتر نگاه 
از باالبه پايين را مطرح مى كند. كاركرد سياسى زمانى 
مى تواند تبعات كمترى داشته باشد كه همسو با ساير 

شاخص هاى ذكر شده باشد. 
به نقل از صاحبنظــران فرهنگى، در فعل و انفعاالت 
اجتماعى، يك واقعيت مهم ســليقه عام و خواست 
عمومــى اســت و هرچــه تصميمات مســئوالن و 
تصميم گيران به خواســت عمومى نزديك تر باشــد، 
به طبع هم اقناع بيشــترى به وجــود مى آورند و هم 
اعتمادســازى مى كنند و هــم خيلى از كاســتى ها 
بــا ماليمت عمومــى مواجه مى شــود و همدلى و 

همراهى هاى زيادى به وجود مى آورد.
با توجه به رويدادهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى و 
تحول در نوع رشته هاى تحصيلى و فعاليت ها، شهرها 
در كشور در چند دهه اخير تغييرات متعددى كرده است.
تغيير نوع نگرش به اهميت نامگذارى حاال تا جايى 
پيش رفته اســت كه حتى در روستاهاى كوچك نيز 
كوچه ها و معابر به نام مفاخر نامگذارى شــوند. در 
هر دوره زمانى گرايش و ساليق براى نامگذارى ها از 
نام گل تا مفاخر تغيير كرده اســت و حاال نامگذارى 
محالت به نام مفاخر حس خوبى براى جامعه محلى 

ايجاد مى كند. 
 زنده نگاه داشتن نام و نشان اسطوره ها

وقتى مفاخر و هنرمندان بزرگ را از دست مى دهيم و 
ديگر شنيدن صداى آنها به صورت زنده ممكن نيست 
زنده نگاه داشتن نام و نشان آنها مى تواند حس خوبى 
را براى مردمى كه تعلق خاطر به او دارند تداعى كند 
و اين يكى از اصلى ترين داليل درخواست مردم براى 
نامگــذارى خيابان يا ميدان به نام مشــاهير و مفاخر 

عصر حاضر است.
  نامگذارى يك خيابان يا ميدان به نام استاد شجريان يا 
هر چهره اى كه جزو مفاخر كشور محسوب مى شود، 
بيش از آنكه نفعى براى آن شخصيت فرهنگى داشته 

باشــد، مى تواند به نفع حفظ منافــع فرهنگى جامعه 
محلى باشد. اين اتفاق بيانگر نوع متمايز نگاه و توجه 

متوليان فرهنگ به صاحب نامان اين عرصه است. 
   «اميرشهاب رضويان» از ســينماگران همدانى كه در 
عرصه ملى هــم صاحب نام اســت در گفت وگو با 
برخى رســانه ها مى گويد: يك هنرمند ملى هم قياس 
با «ميرزاده عشــقى» در گذشــته كه يك خيابان در 
همدان به نام او هســت. وقتى هنرمندى با اين ميزان 
از وجاهت و محبوبيت فوت مى كند، نامگذارى يك 
خيابــان و ميدان به نام او، كمترين كارى اســت كه 
شهروندان يك شــهر مى توانند آن را مطالبه كنند و 
شهردارى و شوراى شهر مى توانند انجام دهند. استاد 
شــجريان از جمله هنرمندانى است كه هم محبوب 

بود و هم مشهور.
 وى ادامــه مى دهد: در دهه50، دو نوع موســيقى 
كوچه بــازارى و موســيقى پــاپ بســيار فراگير 
شــده بود. هنرمندانى چون زنده ياد شــجريان با 
برگزارى كنســرت، انتشــار آلبوم موسيقى اصيل 
ايرانى، شــركت در جشن هنر و حضور در راديو 
و تلويزيون، نســل ما را با موســيقى اصيل ايرانى 

كردند. آشنا 
 رضويــان در توضيح اين جمله كــه نامگذارى يك 
خيابان به نام استاد شــجريان، اعتبارى براى همدان 
محســوب مى شود، مى گويد: نزديك به 350 نفر اين 
نامه را امضا كرده اند و شهردارى و شوراى شهر بايد 

به خواست اين 350 نفر احترام بگذارند.
ســهم خواهى براى نامگذارى معابر در شــهرهاى 
مختلف به نام شــجريان اين روزهــا درحالى رقم 
مى خورد كه پس از انتخابات سال 88 و حواشى آن، 
انتشــار عكس ها، صدا و تصوير وى در رسانه هاى 
رســمى داخلى همچــون صدا و ســيما ممنوع بود. 
بدون ترديد تا انتخابات دولت دوازدهم و ثبت ملى 
مناجات «ربنا» - بــا پيگيرى هاى رئيس جمهور- و 
البته شــنيده شــدن يكى از آوازهاى استاد شجريان 
در خودروى روحانى كــه براى حضور در يكى از 
سخنرانى هاى انتخاباتى در سال 96 در حركت بود، 
تابوى ممنوعيت نام محمدرضا شجريان را شكست. 
در يكى از روزنامه هاى دولتى، حتى به كار بردن نام 
«شجريان» در مطالب و گزارش ها ممنوع بود. حال 
بايد ديد نوع بررسى خواست مردم براى زنده نگاه 
داشتن نام شــجريان به چه ترتيبى پيگيرى خواهد 

شد. 

درخواست 350 هنرمند از شوراى شهر همدان 
درباره استاد آواز ايران 

 خيابانى به نام شجريان 
نامگذارى كنيد

■ تجميع اسامى معابر و ميدان هاى يك شهر هويت كالن شهر را نمايان مى سازد
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