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تقاضاى گفتن!
ــايعات  ــار داغ و ش ــش اخب ــا افزاي  1- ب
اعضــاى  برخــى  ردصالحيــت   دربــاره 
كــه  آنچنــان  همــدان  شــهر  شــوراى 
پيش بينــى مى شــد رئيــس هيــأت نظــارت 
ــن  ــه اي ــتان ب ــوراهاى اس ــات ش ــر انتخاب ب

موضــوع واكنــش نشــان داد.

آوريـــل  2021   29 رمضـــان 1442   مـــاه 1400  16  ارديبهشـــت   9 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4023 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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فعاالن 
صنايع دستى 
سهميه سوخت 
مى گيرند

پاسخ محبت 
مسئوالن را 
با برد مى دهيم

با ايجاد 
استارت آپ ها 
زنان را 
خالق كنيم

امام جمعه 
همدان خواستار 
پارك استعداد 
كودك شد
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يك سفره افطار ساده 200 هزار تومان مى خواهد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

فرارســيدن نهــم ارديبهشــت ســالروز تاســيس نهــاد مقــدس 
شــوراى اســالمى  ،را خدمــت اعضــا محتــرم شــوراى اســالمى 

شــهر همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض مــى نمائيــم.

9 ارديبهشت 
سالروز تاسيس نهاد مقدس شوراى اسالمى و تحقق آيه شريفه (و 
شهر  اسالمى  شوراى  محترم  اعضا  خدمت  را  بينهم)  شورا  امرهم 

همدان تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.

 9ارديبهشت 
سالروز تاسيس نهاد مقدس شوراى اسالمى و تحقق 

آيه شريفه (و امرهم شورا بينهم) گرامى باد.

مسعود دهبانى صابر 
 مدير منطقه يك شهردارى همدان

معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان
روابط عمومى معاونت شهرسازى و 

معمارى شهردارى همدان

حامد جليلوند 
 مدير منطقه دو شهردارى همدان

روز شوراها را خدمت اعضا محترم شوراى اسالمى شهر 
همدان تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.

9 ارديبهشت

محمد رضا فيضى منش 
 مدير منطقه سه شهردارى همدان

99ارديبهشتارديبهشت
سالروز تاسيس نهاد مقدس شوراى اسالمى و تحقق 

آيه شريفه (و امرهم شورا بينهم) را خدمت اعضا 
محترم شوراى اسالمى شهر همدان تبريك و تهنيت 

عرض مى نمائيم.
مجيد شاكرى 

سرپرست منطقه چهار شهردارى همدان

شوراى  مقدس  نهاد  تاسيس  سالروز  ارديبهشت   9
اسالمى و تحقق آيه شريفه (و امرهم شورا بينهم) را خدمت 
تهنيت  و  تبريك  همدان  شهر  اسالمى  شوراى  محترم  اعضا 

عرض مى نمائيم.

شهردارى همدان

همدان پیام در کنار شامست!

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

هر انسان خوبى براى هر جايى مناسب نيست

تبديل مديريت شهرى به بنگاه معامالتى 
بحران در راه است

تامين آب شرب
 مهم ترين نياز همدان

سهم باالى
 قاسم آباد و على آباد

 از تغييركاربرى
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رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر 
و روستاى استان اعالم كرد 

تاييد صالحيت 94 درصد داوطلبان
 شوراى اسالمى شهر استان
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 با جوى كه كمبود بارش ها در اســتان به 
همراه داشته است متاســفانه همدان كاهش 
37 درصــدى بارندگى در ســال آبى جارى 
را امســال تجربه كرده و اين بدان معنا است 
كه بحران آب دامنگير اســتان شده است و 
در تامين آب شــرب به شدت چالش وجود 

دارد.
آن طور كه آمارهــا در آب منطقه اى همدان 
حكايت دارد ســاالنه در اســتان همدان به 
طور متوسط 341 ميلى متر بارندگى صورت 
مى پذيرد كه امســال متاسفانه 261  ميلى متر 
ثبت شده است به عبارتى در سال آبى 99-

1400 در استان تنها 261 ميلى متر بارندگى 
رخ داده كه نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته 37 درصد و نسبت به بلندمدت 13

درصد كاهش دارد.
در همين راســتا روز گذشــته مدير كل آب 
منطقــه اى همدان در نشســتى با اصحاب 
رسانه آب موجود در سد اكباتان را كه يكى 
از منابــع مهم تامين آب شــرب در همدان 
اســت را ناكافى ارزيابى كرد و گفت: ســد 
اكباتان و آبشــينه دو منبــع مهم تأمين كننده 
آب شرب همدان هســتند، كه ورودى آبى 
سد اكباتان 2300 ليتر در ثانيه گزارش شده 
كه تنها 840 ليتر در ثانيه براى شرب همدان 
و 400 ليتر در ثانيه براى حق آبه كشــاورزان 

برداشت مى شود.
منصور ســتوده با تأكيد بر اينكه 63 درصد 
از حجــم ســد اكباتــان آب دارد، مطــرح 
كرد: حجم فعلى ســد اكباتان 21.6 ميليون 
مترمكعب اســت در حاليكــه حجم مخزن 
اين سد 34 ميليون مترمكعب بوده يعنى 63

درصد از اين حجم سد آب وجود دارد.
ــتان  ــه اى اس ــركت آب منطق ــل ش مديرعام
ــر  ــينه ه ــه ســد آبش ــان اينك ــا بي ــدان ب هم
ــود  ــر مى ش ــداكباتان پ ــرريز س ــاله از س س
ــد  ــود آب در س ــت نب ــه عل ــال ب ــا امس ام
اكباتــان ايــن ســد از طريــق بنــد ســياه كمر 
آبگيــرى شــده اســت، ادامــه داد: در حــال 
ــون  ــج ميلي ــينه داراى پن ــد آبش ــر س حاض
ليتــر   3400 كــه  اســت  آب  مترمكعــب 
ــت  ــدان برداش ــرب هم ــراى ش ــه ب در ثاني

مى شــود.
 شهريور ماه پراسترس آبى همدان

ســتوده اظهار كرد: در حال حاضر مشــكل 
اصلى و اساسى ما در زمينه تأمين آب شرب 
براى شــهر همدان است به طوريكه در شهر 
همدان 62 درصد از آب شرب از طريق سد 

اكباتان و آبشــينه و 25 درصد از طريق دو 
رودخانه عباس آباد و خاكو تأمين مى شود و 
نگرانى ما اين اســت كه در فصل كشاورزى 
اين منابع را از دست بدهيم و مجبور باشيم 
فقط از ســد اكباتان و آبشينه برداشت داشته 

باشيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه اگر شــرايط به همين 
منوال ادامه يابد و در ارديبهشــت نيز بارشى 
نداشته باشيم ممكن است در اواخر شهريور 
منابع آبى ســد اكباتان و ســد آبشينه را از 
دســت بدهيم، تصريح كرد: بر اين اســاس 
به دنبال راهكارهاى ديگر تأمين آب شــرب 
همدان هســتيم به طوريكه امسال در شرايط 
خشكســالى هيچ كشــاورزى اجازه كشت 
دوم ندارد و همچنين از توســعه باغات در 
باالدست سد اكباتان جلوگيرى خواهد شد.

مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همــدان كنتــرل و هدايــت ورود آب هاى 
رودخانه ســيمين و ارزانفود به مخزن ســد 
اكباتــان را از ديگر راهكارهــاى تأمين آب 
همــدان دانســت و بيان كــرد: ميراب هايى 
مسير اين رودخانه ها را بررسى خواهند كرد 
و از برداشــت و هدايت غيرقانونى آب اين 
رودخانه ها بــه باغات جلوگيرى مى كنند تا 
حداكثر ظرفيت تأمين آب براى ســد اكباتان 

را داشته باشيم.
ستوده اطالع ســانى به مردم در زمينه منابع 
آب را يكى ديگر از اقدامات الزم دانست و 
افزود: مردم اگر آگاه شوند، شرايط را درك 
خواهند كرد و به ما كمــك مى كنند چراكه 

در حال حاضر در شــرايط عادى نيستيم و 
بايد در بخش كشاورزى، شرب و صنعت و 

خدمات مصرف بهينه را داشته باشند.
بنا بر گفته هاى وى سد كالن نيز يكى ديگر 
از ســدهاى تامين آب در استان و شهرستان 
ماليــر اســت كــه حجــم آن 45 ميليون 
مترمكعب گزارش شــده اســت به طوريكه  
تصفيه خانه آب شــرب پايين دست اين سد 
تكميــل و فاز يك خط انتقــال به طول 35

كيلومتر  به پايان رسيده است.
وى همچنيــن با بيان اينكــه در حال حاضر 
در تويسركان نيز مى توانيم 100 ليتر در ثانيه 
آب شرب براى شــهر تامين كنيم گفت: در 
ميان شهرســتان هاى اســتان با توجه به نبود 
بارش مناسب در سال آبى 99-1400 همدان 
وضعيت مناســبى نــدارد به هميــن منظور 
مقرر شــده اســت  با همكارى شركت آب 
و فاضالب در صورت از دســت دادن منابع 
آبى ســد اكباتان و آبشينه با ايجاد منابع آبى 

جايگزين برنامه هاى عملياتى اجرا كنيم.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با 
اشاره به اينكه جلسات مختلف مديريت بحران 
در شــركت آب منطقه اى و آب و فاضالب را 
شروع كرده ايم، يادآور شد: در برخى جلسات 
مديــركل مديريت بحران اســتان نيز حضور 
داشــته و دغدغه ها و مشكالت حوزه تأمين 
آب استان مطرح شده و در نهايت راهكارهايى 

نيز مشخص شده است.
 افزايش حق آبه كشــاورزان پايين 

دست سداكباتان در صورت بارش

وى با اشــاره بــه حق آبه كشــاورزى پايين 
دســت ســد اكباتان نيز يادآور شد: تصميم 
گرفته ايم تا ســقف 1.5 ميليون مترمكعب در 
مرحله اول به روستاهاى شورين، سنگستان 
و آبشــينه داده شــود تــا ببينيــم در ادامه 
مى شود  چطور  بارندگى ها  ميزان  ارديبهشت 
به طوريكه اگر بارش بيشتر شود و حجم سد 
افزايش يابد به طور قطع حق آبه كشــاورزى 

هم افزايش خواهد يافت.
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همــدان در ادامه بيــان كــرد: همچنين به 
اطالع  روســتا  سه  اين  اســالمى  شوراهاى 
رســانى شده اســت تا كشــت پاييزه اى در 
چراكه  نشــود  انجام  روســتاها  اين  اراضى 

نمى توانيم آبى را تأمين كنيم.
ســتوده بــا تأكيــد بــر اينكــه شناســايى 
و  برداشــت  اضافــه  داراى  چاه هــاى 
ــع آب  ــم مناب ــاز در حري ــاى غيرمج چاه ه
شــرب در دســتور كار قــرار دارد، تصريــح 
كــرد: شناســايى و اســتفاده از چاه هــاى 
ــرار  ــرايط اضط ــى در ش ــتگاه هاى اجراي دس
ــت. ــتان اس ــاى اس ــر برنامه ه ــز از ديگ ني

وى بــا بيان اينكه اعتبارات اجرايى توســط 
شــركت برآورد شــده و به اســتاندارى و 
اســتان  برنامه ريزى  و  مديريــت  ســازمان 
اطالع رســانى شــده اســت تا با تأمين اين 
اعتبارات بتوانند به تأمين آب شرب همدان 
كمك كنند، اظهار كرد: ميــزان اعتبار مورد 
نيــاز براى پروژه هاى اضطــرارى 40 تا 50

ميليارد تومان برآورد شده است.
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تقاضاى گفتن!
1- با افزايش اخبار داغ و شــايعات دربــاره ردصالحيت  برخى 
اعضاى شوراى شهر همدان آنچنان كه پيش بينى مى شد رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات شوراهاى استان به اين موضوع واكنش نشان داد.

وى در اقدامى كه به نظر عجوالنه به نظر مى رسيد، در ارتباط با اخبار 
منتشر شده توضيحاتى به يك صفحه اينستاگرامى ارائه كرد! 

2- درباره اينكه توضيحات رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراها 
كه بيشــتر دفاع از شــائبه دخالت رئيس هيأت و نمايندگان در رد يا 
تاييــد داوطلبان بود، در اين زمينه موفــق بود يا نه، در آينده مى توان 

بهتر قضاوت كرد.
اما به نظر مى رســد اين دفاع بــا بيان اينكه هيأت هــاى نظارت هر 
شهرستان با نظر نمايندگان آن شهرستان تشكيل شده،  رد صالحيت ها 
و تاييــد صالحيت آنهايى كه انتظار بر رد آنها بوده را بيشــتر متوجه 

نمايندگان كرده باشد. 
3- فارغ از اين موضوع آنچه در اين دفاعيه اهميت دارد دو نكته تاكيد 
بر دنبال كردن پرونده شايعه سازان و افشاگرى درباره آنچه بر سر شهر 

آورده اند و چه كسانى هستند در آينده نزديك است.
در واقع اين دو نكته و وعده، اكنون مطالبه مردم همدان از رئيس هيأت 

نظارت بر انتخابات شوراهاى استان است.
4- تاكيد بر دنبال پرونده شايعه سازان رفتن اشاره رئيس هيأت نظارت 
بر افرادى است كه شايعاتى درباره چگونگى تاييد دو عضو اصولگراى 

شوراى شهر همدان را مطرح كرده اند.
پيگيرى اين موضوع و روشــن شــدن ادعاهاى مطرح شــده در اين 
روايت ها در صورت رد آنها، دامن هيأت نظارت از رد يا تاييد با فشار 

يا تاييد در قبال هزينه كرد ميلياردى خاص را پاك مى كند.
5- روايت هايى كه مطرح شــده در قالب مطالبه گرى بوده و بيشتر در 

اعتراض به تاييد صالحيت برخى بوده است.
اين رويه، هيأت نظارت را به پاســخگويى صحيح به مطالبات مطالبه 
گران و ارائه توضيحات در قبال ابهامات آنها و پرهيز از پرونده سازى 

براى مطالبه گرى اصولى سوق مى دهد.
6- در بخشــى از دفاعيه رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى 
استان وى وعده سخن گفتن درباره آنچه بر سر شهر همدان آورده اند 

و اينكه چه كسانى هستند، داده است.
قطعا اين سخنان در آستانه انتخابات شــوراها از سوى نماينده مردم 
همــدان در مجلس مــى تواند جذاب و موثر باشــد و به عنوان يك 
آسيب شناســى تخصصى به آن براى انتخاب اعضاى شورا نگريسته 

شود.
7- رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى استان وعده داده شهر را 

به دست افراد امانت دار و متوجه بيت المال خواهد سپرد.
اين وعده سنگينى است اما نشدنى نيست به شرط آنكه قدرت انتخاب 
مردم و حق الناس تمامــى داوطلبان و راى دهندگان در تمام مراحل 

انتخابات لحاظ شود.

پرداخت بيش از 14 ميليارد تومان صدقه در همدان
 مديركل كميته امداد استان همدان گفت: مردم خير و نيكوكار همدان 14 ميليارد و 966 ميليون تومان صدقه پرداخت كردند.

پيمان تركمانه در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ميزان صدقات در سال قبل نسبت به مدت مشابه سال 98، 29 درصد رشد دارد اظهار 
كرد: در سال 99، مردم سخاوتمند استان بيش از 14 ميليارد و 966 ميليون تومان صدقه پرداخت كردند.

وى با بيان اينكه منطقه يك همدان با پرداخت 3 ميليارد و 280 ميليون تومان بيشــترين ميزان پرداخت صدقه را داشــت گفت: به دليل 
شــيوع ويروس كرونا و كاهش ميزان گردش وجه نقد در جامعه در تالش هســتيم تا با دريافت صدقات مردم نيكوكار استان از طريق 

روش هاى نوين و غيرحضورى، خدمات شايسته ترى را به نيازمندان عزيز ارائه كنند.
مديركل كميته امداد اســتان همدان با تشــريح روش هاى نوين و الكترونيكى پرداخت كمك هاى مردمى يادآور شد: مردم مى توانند از 
روش هاى آسان همچون ارسال پيامك بدون متن به سامانه پيامكى 8877، واردكردن كد #081*8877* در تلفن همراه و يا با  استفاده 

از اپليكشن هاى سكه و سنا نسبت به پرداخت صدقات خود اقدام كنند.

افزايش دماى هواى استان همدان
 دماى هوا يكى از كميت هاى بســيار تأثيرگذار بر روى بســيارى از بخش هاى جامعه است. اين كميت هواشناسى چه به صورت 

مستقيم يا غير مستقيم بر روى جامعه انسانى و ساير جوامع تأثير دارد.
مديركل هواشناسى استان همدان در خصوص افزايش دماى هواى استان همدان گفت: از ابتداى سال آبى تاكنون (از ابتداى مهر 1399 
تا 5 ارديبهشت 1400) ميانگين دماى كشور به ميزان 1 درجه سلسيوس افزايش پيدا كرده، كه اين مقدار در استان همدان به مقدار 1/6 
درجه سلســيوس بوده اســت. همچنين دماى هواى كشور نسبت به ســال قبل 0/9 و دماى استان هم در اين مدت به مقدار1/3 درجه 

سلسيوس افزايش را ثبت نموده است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناسى همدان، حسين عابد افزود: نكته قابل توجه اين كه از ابتداى سال 1400 دماى هواى كشور 
2/9 و دماى هواى استان همدان 2/8 درجه سلسيوس  افزايش را تجربه نموده است. وى يادآور شد: بين شهرستان هاى استان مالير با 

افزايش دماى 3/5درجه سلسيوس  از شروع فصل بهار بيشترين افزايش دما را ثبت كرده است.

اختصاص 80 ميليارد تومان
 براى تقويت اورژانس هوايى استان

 چهار طرح اورژانس اســتان همدان با حضور مجازى معاون اول 
رئيس جمهور، وزير بهداشت و رئيس سازمان اورژانس كشور همزمان 

با طرح هاى اورژانس در ديگر مناطق كشور به بهره بردارى رسيد .
 به گزارش باشگاه خبرنگاران ، رشــيد حيدرى مقدم ازبهره بردارى 
از چهار طرح اورژانس اســتان همدان خبر داد وگفت: پايگاه شهرى 
شــماره 4 اورژانس مالير كه از آمبوالنس پيشرفته و ويژه برخوردار 
اســت، پايگاه شــهرى شــماره 3 نهاونــد، اتصال 15 دســتگاه تله 
كارديولوژى به ديســپچ تهران و اجراى اتوماسيون عملياتى در همه 
شهر هاى استان و ادغام آن با ديسپچ چهار پروژه اورژانس هستند كه 

به بهره بردارى رسيدند.  
وى بــا بيان اينكه مجموع اين طرح هــا با اعتبارى بالغ بر 50 ميليارد 
ريال افتتاح شــدند گفت: 80 ميليارد تومان از طرف سازمان اورژانس 
كشور براى تأمين بالگرد اورژانس استان منظور شده است كه اميدوار 
هســتيم تا خرداد ماه با اين اعتبار از نــاوگان هوايى ايمن و مجهزى 

برخوردار شويم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان افزود: از سال 92 تاكنون 
بيش از 70 دســتگاه آمبوالنس به ظرفيت ناوگان خودرويى اورژانس 
استان همدان اضافه شده و تعداد پايگاه هاى اين مجموعه از 40 مورد 
به 65 پايگاه افزايش يافته اســت كه در ارتقاى خدمت رسانى به مردم 

استان تأثير بسزايى دارد.
حيدرى مقدم با بيان اينكه خوشــبختانه در اين مدت تعداد نيرو هاى 
فوريت هاى پزشــكى 50 درصد افزايش داشته است گفت: اورژانس 
هوايى اســتان از ابتداى راه اندازى تاكنون در 421پرواز بيش از 500

مصدوم و بيمار را به مراكز درمانى استان منتقل كرده است.
وى بيان كرد: ما بعد از بوشــهر نخســتين اســتانى هستيم كه بخش 
شيميايى، ميكروبى، هسته اى را در بيمارستان خيّرسازمالير راه اندازى 

كرده كه در آينده اى نزديك به بهره بردارى خواهد رسيد.  

پيام شوراى شهر همدان 
به مناسبت روز شوراها

 ســيد مسعود عسگريان، رئيس شوراى شــهر همدان طى ارسال 
پيامى به اعضاى شــوراهاى اســالمى شهرها و روســتاهاى سراسر 
كشــور، با گراميداشــت نهم ارديبهشــت ماه ســالروز صدور فرمان 
تاريخى حضرت امام خمينى(ره) در سال 1358 در خصوص تأسيس 

شوراهاى اسالمى؛ روز ملى شوراها را تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومى شوراى اســالمى شهر همدان، در متن پيام 

وى آمده است:
يكى از مبانى اصلى نظام جمهورى اسالمى ايران از ابتداى شكل گيرى 
بر اســاس آيه شريفه 38 ســوره شــورى، «َوأَْمُرُهْم ُشــوَرى بَيْنَُهْم 
ــا َرَزقْنَاُهْم يُنفُِقوَن»، تعامل و گفت وگو بوده اســت؛ از اين رو 9 َومِمَّ

ارديبهشت ماه ســالروز رويداد ارزشــمندى در راستاى اجراى اصل 
100 تا 106 قانون اساســى در نظام و نشان از تعميق جايگاه مردم در 

مشاركت براى ساخت آينده اى بهتر است.
شوراهاى شهر و روســتا در 5 دوره فعاليت به واسطه انتخاب اصلح 
از ســوى مردم، به مجموعه اى توانمند و تأثيرگذار در راستاى پيشبرد 
امور و توسعه روستاها و شــهرها تبديل شده  اند و در راستاى تثبيت 
مردم ســاالرى، بستر همراهى هاى اجتماعى را فراهم كرده اند؛ روندى 
كه حركت در مســير آن برگى زرين از خدمت به مردم بزرگوار اين 

سرزمين را رقم مى زند.
شوراهاى شهر و روستا هم در شرايط شيوع كرونا در كنار شهردارى ها 
و دهيارى ها براى مقابله با اين بيمارى، پيش قدم بوده اند كه اميد است 
با اســتمرار اين روند و با مشــاركت و همراهى مردم، از اين شرايط 

عبور كنيم.
همچنين امســال با توجه به پيش رو بودن دو رويداد بزرگ كشــور 
از جمله انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى شهرها و روستاها، 
اميدواريم بتوانيم بيش از سال هاى گذشته، خدمات و وظايف خود را 
انجام داده و روزهاى پايانى دوره پنجم شــورا را به خوبى در راستاى 
خدمت رســانى به مردم پيش ببريم و با همدلى و تعامل بيشتر به امور 

مردم رسيدگى شود تا منشأ خدمات ارزشمند بيشترى باشيم.
انتخابات1400 را به طور قطع با حضور حداكثرى مردم شاهد خواهيم 
بود كه در اين صورت، افراد اصلح انتخاب مى شــوند تا مشــكالت 
مردم به ســطح حداقلى برســد و در رفاه، آرامش و آسايش بيشترى 

به سر ببرند.
اينجانب به نمايندگى از اعضاى شوراى شهر همدان، سالروز تأسيس 
نهاد مقدس شــوراى اسالمى را به تمامى اعضاى خانواده بزرگ نظام 
شــورايى كشور به ويژه اســتان همدان كه با وظيفه شناسى و توجه به 
اصل دانش محورى در راستاى حل مشكالت شهرها و روستاها تالش 

مى كنند؛ تبريك مى گويم.
اميد دارم در ســايه همراهى مردم، مديريت همدالنه شوراهاى شهر و 
روســتا، اقدامات موثر و كارآمد شهردارى ها و دهيارى ها و همچنين 
همراهى و پشتيبانى دستگاه هاى اجرايى بتوانيم در راستاى تحقق شعار 
سال كه با تدبير مقام معظم رهبرى به عنوان سال «توليد، پشتيبان ها و 

مانع زدايى ها» ناميده شده، گام هاى عملياتى تر برداريم.

1- هيأت نظارت بر انتخابات شوراها روز گذشته روز شلوغى داشته 
است. گويا اكثر رد صالحيت شدگان پيگير ثبت اعتراض خود بوده اند. 
گفتنى است مراجعه به هيأت نظارت استان و بعد از آن هيأت مركزى 
نظارت براى ثبت اعتراض به رد صالحيت در قانون پيش بينى شــده 

است.
2- رسانه نشناسى مسئوالن استان همدان باز هم مشاهده شده است. 
گويا يكى از مسئوالن انتخاباتى اخبار رسمى انتخابات را به يك رسانه 
غير رســمى داده است. گفتنى اســت اين اقدام در شرايطى است كه 
فعاليت رســانه هاى غير رســمى از داليل افزايش شايعات انتخاباتى 

است.
3- دريافــت كنندگان كارت وام ســهام عدالت از  نحوه مصرف اين 
تســهيالت راضى نيســتند. گويا نقد نبودن اين وام و اجبار به خريد 
از فروشــگاه هاى داراى توافق با بانك از داليل اين نارضايتى است. 
گفتنى اســت دريافت كنندگان اين وام از اينكه كاالهاى گران را بايد 

18 درصد گرانتر خريدارى كنند، ناراضى هستند.
4- بيمه هــاى تكميلى هزينه كرونا را نمى دهند. گويا با افزايش تعداد 
مبتاليان به كرونا، شــركت هاى فروشنده بيمه تكميلى  سعى دارند با 
بهانه و كاغذبازى تا حد ممكن از پرداخت هزينه ها شانه خالى كنند. 
گفتنى است در ابتداى شــيوع ويروس كوييد19 قرار بود كسى براى 

درمان كرونا هزينه پرداخت نكند! 
5- وزرايى كه نتوانند نمايندگان مجلس را قانع كنند، 10 سال انفصال 
از خدمت دريافت مى كنند. گويا طرحى در مجلس در دســتور كار 
قرار گرفته است كه در صورت تصويب، هر كدام از وزرا كه اكثريت 
نمايندگان حاضر در مجلس حداقل 3 بار از پاســخ او به ســئوال يا 
ســئوال هاى نمايندگان قانع نشــوند، پس از اتمــام دوران وزارت از 
نامزدى در موارد مشــخص به مدت 10 سال محروم مى شود. گفتنى 
است اين طرح در صورت تصويب، استقالل وزرا در تصميم گيرى را 

تهديد خواهد كرد.

 بــا آغــاز مرحلــه دوم واكسيناســيون 
سالمندان باالى 80 سال عليه كرونا، 31 هزار 

سالمند اين استان واكسينه مى شوند.
رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيماريهاى 
واگيــر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــكى اســتان همــدان گفت: فــاز دوم 
واكسيناسيون عمومى عليه بيمارى كرونا در 
گروه هاى غير از بهداشت و درمان با اولويت 
سالمندان80 ســال به باال از روز گذشته در 

استان همدان آغاز شده است.
ســيد جالل بطحائــى در گفــت و گو با 
ايرنا بيان كرد: براى تزريق واكســن نيازى 
بــه مراجعه حضورى به مراكــز درمانى و 
بهداشتى نيســت بلكه كارشناسان بهداشتى 
در تمــاس تلفنــى با جامعه هــدف زمان 
مراجعــه آنها به مركز مــورد نظر را تعيين 
مــى كنند تا شــاهد ازدحام افــراد در اين 
مكان ها و تبديل شــدن مراكز بهداشتى به 

نباشيم. كرونا  انتقال  كانون 
وى بيان كرد: 2 مركز منتخب بهداشــتى در 
مركز اســتان و در هر شهرســتان يك مركز 
در مجموع 11 مركز در اســتان همدان براى 
تزريق واكســن كرونا پيش بينى شده است، 
با اين وجــود تعداد مراكز در روزهاى آينده 

افزايش مى يابد.
بطحائــى با بيــان اينكــه 2 نوع واكســن 
آسترازنكاى و سينوفارم به افرادى باالى 80 

سال تزريق مى شــود ادامه داد: تيم پزشكى 
و واكسيناســيون در مراكز بهداشتى منتخب 
براى تزريق واكســن كرونا مستقر بوده و به 
ســوال و ابهام هاى مراجعان درباره واكسن 
كرونا پاســخ مى دهند همچنين از مراجعان 
درخواســت مى شــود در صورت داشــتن 
بيمارى و حساســيت خاص پيش از تزريق 
واكسن موضوع را به پزشك حاضر در مركز 

بهداشت اطالع دهند.

بحران در راه است

تامين آب شرب، مهم ترين نياز همدان

امام جمعه همدان خواستار 
پارك استعداد كودك شد

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان با بيان اينكه مسائل تربيتى همواره براى 
مردم و خانواده ها بســيار مهم است، بر لزوم 
احــداث يك پارك مختــص تقويت و بروز 

استعداد كودكان در شهر همدان تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم و المسلمين 
حبيب ا.. شعبانى موثقى در ديدار با مديرعامل 
ســازمان مــدارس علوم و معارف اســالمى 
صدراى كشــور با اشاره به ايجاد مركز تربيت 
كــودك و نوجــوان در همدان، افــزود: در 
همدان به دنبال مجموعه اى براى فعال كردن 
ظرفيت هاى حوزه كودك و نوجوان هستيم و 
لذا تاســيس مركز تخصصى تربيت كودك و 

نوجوان استان نيز در اين راستا انحام شد.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
اعالم كرد: اين مركز برنامه مدونى براى سال 
1400 تدويــن كــرده و در آن بر فعال كردن 

ظرفيت هــا و مجموعه هاى فعــال در عرصه 
كودك و نوجوان و استفاده از تجربيات مربيان 

اين حوزه، تاكيد شده است.
حجت االسالم و المســلمين شعبانى موثقى 
افزود: براى تربيت كادر نســل آينده انقالب 
نيازمند طرح هــا و ايده هايى همچون مدارس 
صدرا و امين هســتيم كه در اين راستا نيز در 
جلسات شوراى همكارى حوزه و آموزش و 
پرورش، چندين مدرسه امين در چهار منطقه 
همدان كه بعضا در حاشــيه هستند در اختيار 

طالب قرار گرفته است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با اشــاره 
به اينكه كار تربيتى، يك كار بســيار سخت و 
حساس و داراى پيوست فرهنگى است، اظهار 
كرد: بهبود شرايط و شاخص هاى آموزشى و 
خدماتى به كودكان استان نيازمند برنامه ريزى 
راهبردى اســت كه بايد با تدبيــر و در نظر 
گرفتــن ابعاد مختلف در اســتان گردآورى و 

اجرايى شود.

آغاز اجراى طرح پيشگيرى 
از سرطان روده در تامين 

اجتماعى همدان
 سرپرســت مديريــت درمــان تامين 
اجتماعى اســتان همــدان از آغاز اجراى 
طرح پيشــگيرى و بيماريابى سرطان روده 
در مراكــز درمانــى تابعه ســازمان تامين 

اجتماعى در همدان خبر داد.
حسن عروتى موفق در گفت وگو با فارس 
از آغــاز فــاز اجرايى طرح پيشــگيرى و 
بيماريابى ســرطان روده در مراكز درمانى 
تابعه سازمان تامين اجتماعى در استان خبر 
داد و اظهار كرد: در اين طرح، بيمه شدگان 
تامين اجتماعى باالى 50 سال كه بنا به هر 
علتى، نســبت به دريافت خدمات درمانى 
به مراكز درمانــى تامين اجتماعى مراجعه 
مى كنند، عالوه بر اخــذ خدمات درمانى 
الزم، از لحاظ ســرطان روده مورد بررسى 

قرار مى گيرند.

وى بيــان كرد: اين بيمــاران با مراجعه به 
درمانگاه عمومى و اخذ نوبت از منشى و 
نيز ثبت مشخصات و تكميل فرم مربوطه، 
ويزيت  درمانگاه  عمومى  پزشــك  توسط 

مى شوند.
تاميــن  درمــان  مديريــت  سرپرســت 
اينكــه  بيــان  بــا  همــدان  اجتماعــى 
در ايــن طــرح بــراى تمــام بيمــاران 
ــى  ــون مخف ــش خ ــده، آزماي مراجعه كنن
ايمونولوژيــك  روش  بــه  مدفــوع،  در 
از  بعــد  گفــت:  مى شــود  گرفتــه 
ــا  ــار ب ــت، بيم ــه تس ــدن نتيج ــاده ش آم
در دســت داشــتن جــواب آزمايــش، 
توســط پزشــك عمومــى درمانــگاه مــورد 
ارزيابــى قــرار مى گيــرد كــه در صــورت 
در  مخفــى  خــون  آزمايــش  جــواب 
مدفــوع مثبــت، بيمــار از طريــق سيســتم 
ــه متخصــص  ــك ب ــرى الكتروني نوبت گي

مى شــود. داده  ارجــاع  داخلــى 

31 هزار سالمند همدانى واكسن كرونا مى زنند

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبـر خبـر

اصرار كبودراهنگى ها بر ساده انگارى كرونا!
 مردم هنوز پس از يك سال و اندى پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 

نمى كنند و اصرار بر ساده انگارى دارند.
مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ افزايش مراجعان 
بيماران كرونايى به تنها بيمارستان كبودراهنگ خبر داد و اذعان كرد: در 
حال حاضر 60 بيمار كرونايى روى تخت هاى بيمارستان امام رضا(ع) 
كبودراهنگ بسترى هستند و حتى يك تخت خالى براى بسترى بيماران 

نيازمند در بيمارستان كبودراهنگ نيست.
على احمدى در باره تزريق واكســن كرونا در شهرســتان كبودراهنگ 
گفت: از اســفندماه 99 تاكنون 500 ُدز واكسن براى گروه هاى هدف 
شهرســتان تزريق شده و بســيارى از افراد گروه هاى هدف نيز ضمن 

اطالع انجام شده، تمايلى به تزريق واكسن ندارند.
وى تصريح كرد: از ابتداى شيوع ويروس كرونا تاكنون 855 نفر كرونا 
مثبت در بيمارستان امام رضا(ع) كبودراهنگ بسترى شده اند كه از اين 
تعداد 113 نفر جان خود را از دست داده اند و در حال حاضر 60 بيمار 

روى تخت تنها بيمارستان شهرستان بسترى هستند.
احمدى خاطرنشان كرد: تاكنون كادردرمان شهرستان، بيماران خاص، 
جانبازان شيميايى واكسن كرونا دريافت كرده اند و از امروز چهارشنبه 7
ارديبهشت ماه كار تزريق واكسن كرونا به افراد 80 سال به باال آغاز مى 
شود.مدير شبكه بهداشت و درمان كبودراهنگ به مردم كبودراهنگ اعالم 
كرد: بدانيد آمار مبتاليان به كرونا در بخش بسترى و سرپايى به شدت 

افزايش يافته و در حال حاضر با مشكل تخت بسترى مواجه هستيم.
وى مطرح كرد: متأسفانه مردم كبودراهنگ هنوز پس از يك سال و اندى 
پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كنند و اصرار بر ساده انگارى در 

شيوع ويروس كرونا دارند.

لزوم بازنگرى طرح هادى روستايى 
در روستاهاى «گل تپه»

 بخشــدار گل تپه شهرســتان كبودراهنگ از مهاجرت معكوس به 
روســتاهاى اين بخش خبر داد و گفت: در روستاهاى بخش با مشكل 
كمبود زمين مسكونى مواجه هستيم و نياز است طرح هادى در روستاها 

بازنگرى شود.
سيدايوب موســوى در راستاى طرح روستاگردى به همراه رئيس بنياد 
مسكن شهرستان كبودراهنگ با هدف بازنگرى طرح هادى و پيگيرى 
چگونگى رفع مشكالت كمبود زمين مســكونى در روستاها، از روند 
پيشرفت اجراى پروژه سنگ چين ديواره مسيل روستاى جگنلو كه از 
طريق بنياد مسكن درحال اجراست، بازديد به عمل آورد و خاطرنشان 
كرد: با اجراى اين پروژه از وارد شــدن ســيالب به منازل روســتائيان 
جلوگيرى خواهد شــد و اين پروژه طى يك ماه آينده به پايان خواهد 
رســيد. وى در ادامه با حضور در جمع مردم روستاى قطارقويى ضمن 
بازديد از معابر روستا و بررسى مشكالت و موانع موجود در بازگشايى 
معابر و نامناســب بودن ورودى روســتا، از دهيار درخواست كرد كه 
پيگيرى هاى الزم صورت گيرد تا با همكارى بنياد مســكن، دهيارى و 

روستائيان طرح  ورودى اين روستا اجرا و ساماندهى شود.
بخشدار گل تپه در ادامه اين بازديدها از دهيار و شوراى اسالمى روستاى 
آالن سفلى خواست نسبت به افزايش محدوده مسكونى از طريق الحاق 
به محدوده اقدام كنند تا بتوانند پذيراى مهاجرت معكوس روســتائيان 

باشند و گامى در در جهت رونق روستاى خود بردارند. 

4 هزار پيوند سرشاخه كارى گردو 
در مالير انجام شد

 مالير- خبرنگار همدان پيام: انجام 4 هزار پيوند سرشــاخه كارى 
گردو در فروردين ماه توسط جهاد كشاورزى مالير انجام شد.

مدير جهاد كشــاورزى ماليــر با بيان اينكه شهرســتان مالير از نظر 
محصوالت باغى رتبه خوبى را در اســتان همــدان دارد اظهار كرد: 
باال بردن كيفيت محصوالت كشــاورزى و اصالح باغات و اراضى از 

اولويت هاى جهاد كشاورزى اين شهرستان است.
مهدى مير باقرى با بيان اينكه بيش از 3 هزار و 900 هكتار از اراضى 
مالير زير كشــت گردو است افزود: يكى از برنامه هاى سند راهبردى 
استان در حوزه كشاورزى پيوند سرشاخه هاى گردو است حدود 20

هزار پيوندك نيز در سال گذشته انجام شد.
وى  با بيان اينكه شروع پيوندك ها از اواخر فروردين ماه شروع مى شود 
گفت: اين طرح توســط كارشناســان و بخش خصوصى و مشاركت 

مردم انجام شد.
ميــر باقرى با بيان اينكه اين طرح با هدف اصالح باغات گردو انجام 
مى شــود و يك اولويت است تصريح كرد: اين طرح بعد از سه سال 
به باردهى مى رســد كه يكى از مهمترين مزاياى آن اين است كه ارقام 

پيوندزده ديرگل ده هستند و در برابر سرماى بهاره مقاومت دارند.
وى تصريــح كرد: عملكرد باال در هكتــار، ارتقاى كيفيت مغز گردو، 
مقاومت به ســرماى ديررس بهاره و پوســت دهى راحــت از فوايد 
سرشــاخه كارى درختان گردو در اين شهرســتان است كه اميدواريم 
كشاورزان و باغداران رغبت بيشترى براى اصالح باغات گردو داشته 

باشند.
وى از انجام 4 هزار پيوندك از ابتداى امسال خبر داد و گفت: در حال 
حاضر چهار اكيپ در اين زمينه در حال فعاليت هســتند و قرار است 

اين طرح همچنان ادامه داشته باشد.

آزادى 14 نفر از مددجويان زندان نهاوند 

 در راستاى عمل به منويات رياست معزز سازمان و دستور مديركل 
زنــدان هاى همــدان   مبنى بر اهتمام ويژه بــه اولويت هاى 13گانه 
ســازمانى  كه يكى از آن ها جذب كمك هــاى خيرين براى آزادى 
مددجويان  مى باشــد ، با تالش هاى صورت گرقته در زندان نهاوند 

14 نفر از مددجويان زندان نهاوند از زندان آزاد شدند .
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل زندان هاى همــدان، ده نفر از 
مددجويان   با موافقت شــوراى  طبقه بندى به مرخصى پايان حبس 
اعزام شــدند و يك نفر از آن ها كه ردمال وى مبلغ 40 ميليون تومان 
بود با جلب رضايت شــاكى از طريق شــوراى حل اختالف زندان و 
پرداخت 4 ميليون تومان آزاد شــد و 3 نفر ديگر نيز با جلب رضايت 
شــكات در شوراى حل اختالف زندان و پرداخت مبلغ نهايى سيزده 
ميليــون و صد و هفتاد و پنج هــزار تومان  از طرف احدى از خيرين 
شهرســتان به نام اصغر جهانيان به حساب انجمن حمايت ، از زندان 

نهاوندآزاد شدند.

دانشگاه مالير به جمع دانشگاه هاى جامع 
كشور پيوست

مالير- خبرنگار همدان پيام: سطح دانشگاه ملى مالير به جمع دانشگاه 
هاى جامع كشور ارتقا پيدا كرد.

 رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان از ارتقاء سطح دانشگاه مالير 
به دانشگاه جامع خبر داد و گفت: در اجراى مصوبه  131 سال گذشته 
شوراى ســتاد راهبرى نقشه جامع علمى كشور با موضوع ساماندهى 
مؤسسات آموزش عالى و تأكيد بر ارتقاء كيفى و استفاده بهينه از منابع، 

حوزه فعاليت دانشگاه مالير به دانشگاه جامع ارتقاء يافت.
حجت  االســالم احد آزاديخواه برداشتن اين گام بلند با توجه به سند 
آمايش علمى كشور را خدمت تمامى اعضاى هيئت علمى، كاركنان، 
دانشجويان و اعضاى هيئت رئيسه دانشگاه مالير تبريك گفت و اين 
موفقيــت را حاصل تالش جهادى مجموعه دانشــگاه در طول زمان 
هاى مختلف به ويژه در دوران مديريت دكتر خسرو سايوند دانست.

نماينده مردم مالير در مجلس رســيدن به اين سطح از موفقيت براى 
دانشــگاه مالير را بى ترديد به علت دارا بودن شــاخص هاى مثبت 

و تعريف شده از سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برشمرد.
در راستاى اجراى مصوبه 131، 6 خردادماه 1399 شوراى ستاد راهبرى 
اجراى نقشــه جامع علمى كشــور با موضوع ســاماندهى مؤسسات 
آموزش عالى با تأكيد بر ارتقاء كيفى، پاســخگويى به نيازها و استفاده 
بهينه از منابع، در جلســه 939 در 3 اسفندماه 1399 شوراى گسترش 

و برنامه  ريزى آموزش عالى دانشگاه جامع مالير به تصويب رسيد.

مالير و اللجين به عنوان شهر خالق معرفى شدند
 مرحله نخست طرح شــهر خالق در تابستان 1398 با اعالم فراخوان و آمادگى 367 
شــهر براى مشاركت آغاز و سپس با برگزارى كارگاه هاى آموزشى برنامه نويسى فرهنگى 
و هنرى با حضور نمايندگان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى، شهردارى هر شهر و رئيس 
انجمن فرهنگى و هنرى همه شــهرهاى شركت كننده در مراكز استان ها از جمله همدان، 

برگزار شد.
 مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان از انتخاب شهرهاى مالير و اللجين به 
عنوان شــهر خالق خبر داد و گفت: با توجه به شــاخص هايى چون، توجه ظرفيت هاى 

بومى، منطقه اى، ملى و ارزش هاى اعتقادى (دينى و مذهبى) در طراحى و اجراى برنامه ها، 
تأثير پايدار در ارتقاى سطح فرهنگ و هنر شهر، مشاركت مردمى و فعاالن حوزه فرهنگ 
و هنر و پشتيبانى شركت هاى بزرگ تجارى، كارخانه ها و دستگاه هاى اجرايى براى تأمين 
هزينه ها و ســرمايه گذارى در تدوين و اجراى برنامه ها، خالقيت و نوآورى در برنامه ها، 
توجه به زيرساخت هاى فرهنگى و هنرى، قابليت و ضمانت اجرايى، پيشينه و سوابق هر 
شــهر در حوزه مربوطه طبق نظر هيئت داوران؛ در مرحله نهايى تعداد 60 شهر انتخاب و 

عضو اولين دوره شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر در موضوعات مختلف شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان، احمدرضا 
احســانى با بيان اينكه مراســم اختتاميه و آيين معرفى اولين دوره شبكه شهرهاى خالق 

فرهنگ و هنر كشــور با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد، گفت: پس از 
برگزارى كارگاه ها، شهرها برنامه هاى خود را همراه با مستندات به دبيرخانه مركزى ارسال 
و پس از چند مرحله داورى 143 شــهر در 9 حوزه موضوعى موســيقى، ادبيات، صنايع 
دستى و سنتى، هنرهاى تجسمى، هنرهاى نمايشى، مد ولباس، سينما، رسانه و مطبوعات 

و چاپ و بسته بندى  به مرحله نيمه نهايى راه يافتند.
احســانى گفت: در حوزه صنايع دستى شهرهاى اللجين و مالير از استان همدان در كنار 
شــهرهاى ميبد  از اســتان  يزد، زنجان، سيرجان از اســتان كرمان، سمنان، مود از استان 
خراسان جنوبى، كوزه كنان از استان آذربايجان شرقى،  مينودشت از استان گلستان و كيش  

از استان هرمزگان به عنوان شبكه شهرهاى خالق معرفى شدند.

همدان  اميــرى -خبرنگار  مالير-زهرا   
پيام:اوضاع بد اقتصادى همه مردم كشور را 
درگير كرده اســت ، مردو زن ، پير و جوان  
نداردحتى طبقه فرودســت و فرادست هم 
نمى شناســد، اين شــرايط تمــام لحظات 
زندگى شــهروندان را تحت تاثير قرار داده 

است.
افزايــش قيمت لبنيات ، گوشــت ، مرغ و 
تخم مرغ ، مواد شوينده، ميوه و سبزيجات 
، برنج و ...نمونه اى از اقالم پرمصرف سبد 
مصرفى خانوارهاســت كه در طول ســال 
بعضا بين 40 تا 100 درصد گران شده اند.

قيمت اجاره بها، شــهريه دانشــگاه ، حمل 
ونقل، خدمــات ، دارو ... هــم با افزايش 
قيمت چشم گير همراه بوده است در چنين 
شرايطى گذران زندگى براى افراد ضعيف و 
قشر متوسط جامعه بسيار سخت شده است 
چرا كه درآمدها نســبت به هزينه ســنگين 

زندگى با هم همخوانى ندارند.
به مناسبت ماه مبارك رمضان به مركز شهر 
رفتيم و با چند نفر از شــهروندان كه براى 
خريد كاالهاى اساســى خود به مركز شهر 

آمده بودند گفتگو كرديم.
آقاى ميانسالى كه در حال خريد ميوه و تره 
بار با وســواس زياد بود نظرم را جلب كرد 
نزديك رفتم و بعد از ســالم و احوالپرسى 
از او دربــاره اوضاع اقتصاديش پرســيدم 
اوگفت: من 62 سال دارم ودر حال حاضر 
يك كارمند بازنشسته هستم، دو فرزند دارم 

كه هردو متاهل هستند و دونوه هم دارم.
محمددرادامه مى گويد: شــرايط اقتصادى 
تاثيــر بدى روى زندگى همه مردم داشــته 

است .
او مى گويد : اخيرا بــه خاطر كرونا رفت 
و آمدهاى ما بســيار كم شــده اســت ، به 
طورى فرزندانم هم با فاصله زمانى بســيار 
طوالنى به خانه ما مــى آيند . اما اگركرونا 
نبود شرمنده بچه هايم و نوه هايم مى شدم.

محمد ادامه مى دهــد: قبل از كرونا گاهى 
دوست داشتم فرزندانم مهمانى يك هفته به 
عقب بياندازند تا حقوقم را بگيرم و بتوانم 

حداقل يكى دونوع ميوه برايشان بخرم.

ــم خانمــى را  ــرغ رفت ــد م ــه محــل خري ب
ــتش  ــا دس ــا را ب ــرغ ه ــه وزن م ــدم ك دي
ــرغ هــا را  چــك مــى كــرد يكــى از آن م
ــم از  ــراغش رفت ــه س ــنده داد ب ــه فروش ب
ــت:  ــيدم اوگف ــا پرس ــت ه ــاره قيم اودرب
قيمــت هــا كــه هــر لحظــه در حــال بــاال 
ــه روز ســبد خريدهايمــان  ــن و روز ب رفت
آب مــى رود و هــروز مجبوريــم يكــى از 
ايــن اقــالم اساســى را حــذف كنيــم يــك 
روزماهــى ، يــك روز گوشــت و اگــر 
ــرود  ــر ب ــن باالت ــم ازاي ــرغ ه ــت م قيم
مجبوريــم كــه مــرغ را حــذف كنيــم 
ــد االن در حــال حاضــر  فاطمــه مــى گوي
مصــرف مرغمــان را از ماهــى 4 عــدد بــه 

ــم. ــش داده اي ــدد كاه ــى 1 ع ماه
زولبيا و باميه شيرينى مخصوص ماه مبارك 
رمضان اســت و همه ما از بچگى خاطرات 
ماه رمضانمان قسمتى از آن مربوط به سفره 

افطار و اين شيرينى خوشمزه است.
قيمت زولبيا و باميه هم از گرانى بى نصيب 
نمانده و نســبت به پارسال افزايش قيمت 

دوبرابرى را داشته است.
بــا يكــى از قنــادان گفتگــو كــردم و علــت 
ــدم او  ــا ش ــت را جوي ــش قيم ــن افزاي اي

ــا  گفــت: تمامــى اقــالم مصرفــى در زولبي
ــت  ــته اس ــت داش ــش قيم ــه افزاي و بامي
ومــا هــم مــواد اوليــه را گــران مــى خريــم 
وگرنــه دوســت داريــم كــه كام همــه 
شــهروندان را در زمــان افطــار شــيرين 

ــم. كني
 خانمى كه در شــيرينى فروشــى بودوقتى 
فهميد خبرنگارم به ســراغم آمد او با لحنى 
پر از گاليه مى گويد: يك ســفره افطارى 
ساده كه شامل پنير،سنگك و خيار و گوجه 
است براى خانواده 10 نفره مان 200 هزار 
تومان آب ميخورد. زندگى برايمان بســيار 
سخت شده است چرا كه قيمتها هروز باال 
ميرود و قدرت خريدمان روز به روز روبه 
كاهش اســت و هروز مجبوريم چيزى را 

نخريم.
اوادامه مى دهد: از مســئوالن تقاضا داريم 
فكرى به حال مردم كنند چون روز به روز 
گرانى فشار گرانى ها برزندگيمان بيشتر مى 

شود.
البته ناگفته نماند كــه تحريم ها و بيمارى 
منحوس كرونا هم در گرانى هاى اخير بى 
اثر نبوده است اما عدم مديريت درست در 
تقسيم كاالهاى اساسى، عدم كنترل نرخ ارز 

توسط دولت، نداشتن سيستم توزيع مناسب 
در سطح كشور از عمده داليل گرانى هاى 

اخير بوده است .
نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در رابطه با وضعيت اقتصادى و 
گرانى ها گفت: ريشه مسائل فعلى كشور و 
گرانــى ها در كاهش ارزش پول ملى و ارز 

4200 تومانى است .
ــژاد در ادامــه مــى گويــد:  هــادى بيگــى ن
مجموعــه  نادرســت  كــردن  دخالــت 
ــام  ــدى ارز 4200 نظ ــم بن مســئوالن در تي
ــت و  ــم ريخ ــه ه ــا را ب ــه و تقاض عرض
گرانــى هــاى موجــود در بحــث كاالهــاى 

ــود آورد . ــه وج ــى را ب اساس
وى افزود: وقتى كسى با ارز 4200 اقدام به 
وارادات كاال مى كنــد و وقتى مى بيند كه 
تقاضا در جامعه زياد اســت با احتكار كاال 

سعى در باال بردن قيمت مى كند.
بيگى نژاد گفت: وقتى كه عرضه كم باشــد 
و تقاضا زياد باعث گرانى كاال ها مى شود.

وى در پايان افزود: عامل گرانى ها در حد 
قابل توجهى مربوط به عرضه و تقاضا است 
و ارز 4200 تومانى هم دراين گرانى ها بى 

تاثير نيست. 

 مالير -خبرنگار همدان پيام: اعتبارات فرهنگى 
نســبت به اعتبارات تخصيص يافته به پروژه هاى 
عمرانى و زيرساختى، در كشور بسيار ناچيز است.

مدير كل ســازمان تبليغات در جمــع خبرنگاران 
گفت: يكى از چالش هاى جدى ســازمان تبليغات 
اســالمى و عموم دستگاه هاى فرهنگى كشور اين 
است كه هنوز نگاه به فرهنگ، يك نگاه دقيق نيست 
و اعتبارات فرهنگى نســبت به اعتبارات تخصيص 
يافته به پروژه هاى عمرانى و زيرساختى، در كشور 

بسيار ناچيز است.
 محمدهادى نظيرى ، به مواجهه ســازمان تبليغات 
اســالمى  به گام دوم انقالب اشــاره كرد و گفت: 
سازمان تبليغات اسالمى همزمان با گام دوم انقالب، 
به عنوان يك دســتگاه تبليغى و فرهنگى وارد يك 
جريان سازى هدفمند در فضاى كشور و در سطح 

بين الملل، به نام گام دوم تبليغ شد.
وى با تأكيد بر ارتقاء رويكردهاى متناسب با شرايط 
كشــور و دنبال كردن مسيرى متفاوت در اين گام، 
بيان كرد: اين به معناى پشت پا زدن به دوره گذشته 
و تغيير در رويكردهاى كالن ســازمان نيست، اما 
نيازهاى كشــور و نقش مؤثر سازمان تبليغات در 

كشور اقتضائات خاصى را مى طلبد.
وى مردمى ســازى تبليغ را يكــى از محورهاى 
اساســى مورد تأكيد در گام دوم تبليغ برشمرد و 
مطرح كرد: اين مردمى ســازى يعنى ايفاى نقش 
جدى و مؤثر جريانات و مجموعه هاى مردمى در 
فضاى فرهنگى كشور كه همان الگو و روش امام 
خمينى(ره) در پيشــبرد اهداف انقالب و حركت 
هاى اثرگذار ماننــد مديريت فضاى دفاع مقدس 
و يا شــكل گيرى برخى نهادهاى حاكميتى مانند 
شكل گيرى جهادســازندگى، سپاه پاسداران و يا 

بسيج مستضعفين است.

نظيرى ادامه داد: به نظر مى رسد كه فضاى سازمان 
تبليغات اسالمى از اين رويكرد مهم و مورد توجه 
انقالب، فاصله گرفته است پس ما بايد برگشتى به 
راهبرد مردمى ســازى تبليغ و برجسته كردن نقش 
مردم در فضاى فرهنگســازى كشور داشته باشيم 
چنان كه بيانات مقام معظم رهبرى در راستاى «آتش 
به اختيار بودن» در فضاى فرهنگى جامعه، يكى از 

مصاديق همين راهبرد است.
وى با بيان اينكه دوران شيوع بيمارى كرونا فرصتى 
براى ظهــور اين حركت هــاى مردمى در فضاى 
اسالمى كشــور است، خاطرنشــان كرد: با وجود 
آسيب ها و مشكالت ناشى از شيوع بيمارى كرونا، 
اين دوره براى ايجاد بستر توسط دولت و حاكميت 
در جهت نقش آفرينى مردم در مهار بيمارى كرونا 
ظرفيت مناســبى به وجود آورد كه ايجاد ستادهاى 
مردمى در بخش هاى مختلف مانند دوخت ماسك، 
گان، رزمايــش كمك هاى مؤمنانــه و يا حضور 
داوطلبانه مردم و گروه هاى جهادى در بيمارستان 
هــا در جهت كمك به كادردرمانــى از جمله اين 

بسترها بود.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان بيان كرد: ما 
به دنبال تقويت نقش تشكل هاى ميانى و واسط بين 
مردم و سازمان هستيم تا نقش سازمانى را به عنوان 
هدايتگر و پشــتيبان، بيشتر به سمت مردم هدايت 
كنيم و پس از طرح اين رويكرد توســط رياســت 
ســازمان تبليغات كشور با مقام معظم رهبرى، اين 

طرح مورد استقبال ايشان واقع شد.
نظيرى با اشــاره به اينكه مطابق فرمايشــات مقام 
معظم رهبرى تنها راهكار خروج عملى كشــور از 
فضاى ولنگارى فرهنگى، مردمى سازى تبليغ است، 
تصريــح كرد: مطابق فرمايشــات اخير مقام معظم 
رهبرى در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، انديشه 

حاكميتى اســالم تحقق عملى ارزش هاى دين در 
بطن جامعه است.

نظيرى داشــتن بصيرت و اســتقامت و صبر را در 
مواجهــه با اين هجوم دشــمن ضرورى دانســت 
و افزود: بصيرت يعنى شــناخت جامعه از ارزش 
هاى دينى، شــناخت درستى باشد و صبر يعنى در 
رســيدن به اهداف تحمل داشته باشيم و صحنه را 

خالى نكنيم.
وى با اشاره به گام پنجم انقالب يعنى تحقق تمدن 
نوين اســالمى براى ايجاد بســتر در جهت ظهور 
حضرت وليعصر(عج)، يادآور شــد: نشــان دادن 
مســير درست به يكديگر و مرور اين جهت گيرى 
و بررسى عملكرد ما در مسير اقتصادى، فرهنگى، 
سياسى، عدالت و سياست خارجه همان تواصى به 
حق است و استقامت در برابر سختى ها و موانع و 

رفع آنها همان تواصى به صبر است.
نظيرى از توســعه قرارگاه تبليــغ نوين خبر داد و 
گفت: مأموريت قــرارگاه تبليغ نوين خارج كردن 
بســتر تبليغ و تبيين معارف جريان ساز از مساجد 
و حســينيه ها به فضاى مردم است، در واقع شيوع 
بيمارى كرونا تالش ما براى ايجاد فرصت هاى نو 

در ارتباط با مردم را بيشتر كرد.
وى به تغيير رويكرد تبليغات روســتايى به سمت 
تبليغ نوين به علت تعطيلى مساجد در دوران شيوع 
كرونا اشاره و گفت: اين سازمان  در راستاى تحقق  
مردمى سازى تبليغ در دوران بيمارى كرونا پويش 
محله همدل  را دنبال مــى كند، هدف اين پويش 
ارتقاء فضــاى ارتباطى مردم در جهت شناســايى 
مشــكالت مــردم محله و تالش در حــل آنها در 
محالت و بازگشــت به همان فضاى اخوتى است 

كه در گذشته بين محالت وجود داشت.
وى از برگزارى  پويش"مردم ماه"  در قالب پايگاه 

هاى فرهنگى و اجتماعى در مناطق حاشــيه شهر 
و محروم خبر داد و افزود: مطابق فرمايشــات مقام 
معظم رهبرى در بيانيه گام دوم انقالب، اميدآفرينى 

در فضاى كشور و ايجاد
شادى و نشــاط، راهبردى اساسى براى رسيدن به 
اهداف انقالب است و ســازمان تبليغات اسالمى 
بــا روايت اتفاقات زيبا در جامعــه و معرفى افراد 
اثرگذار در قالــب پويش «مردم ماه» به دنبال ايجاد 
يك شبكه منسجم ملى از اين افراد در جامعه است.

نظيرى ايجاد نهضت تبليغ بانوان را يكى از اقدامات 
ســازمان تبليغات اسالمى در حوزه بانوان برشمرد 
و گفت: با توجه بــه نقش بانوان در تداوم انقالب 
و ايجاد جريان هاى فرهنگى، سياسى، اجتماعى و 
اقتصادى، بستر ايجاد جريان هاى نخبگانى در حوزه 
بانوان شكل گرفت همچنين برگزارى جشنواره ملى 
«حرف آورد» يكى ديگر از اقدامات انجام شده در 
حوزه بانوان اســت كه به توانمندسازى بانوان در 
حوزه بيان در ســطح ملى، استانى و شهرستانى مى 

پردازد.
وى اظهار كرد: برگزارى مجموعه مسابقات فصل 
بندگى با مضمون توجه به ريشه هاى معارف قرآنى 
در حوزه تواصى به حق و تواصى به صبر از ديگر 
اقدامــات در حــال انجام اســت، همچنين در ماه 
مبارك رمضان بســتر مناسبى براى اعزام نخبگان و 
اساتيد قرآنى به مناطق محروم و روستاها در قالب 
گروه هاى جهادى به منظور شناسايى ظرفيت هاى 
قرآنى، ايجاد يك شبكه خادمياران قرآن و پوشش 

خأل هاى اين حوزه فراهم شده است.
وى بــا بيان اينكه اعتبار تخصيــص يافته به فصل 
5 سازمان تبليغات اســالمى استان همدان در سال 
گذشته از محل اعتبارات استانى به يك ميليارد هم 
نرســيد، تأكيد كرد: 80 درصــد اعتبارات فصل 5

سازمان براى اعزام، استقرار و پشتيبانى از روحانيون 
در فضاهاى شهرى و روســتايى هزينه شد با اين 
حال پس از گذشت 42 ســال از پيروزى انقالب 
اســالمى، از 1000 روستا در استان همدان تنها در 

300 روستا استقرار دائمى مبلغين را داريم.
نظيرى اســتقرار دائم مبلغين تنها در 300 روستاى 
استان همدان را نشانه عدم توجه به حوزه فرهنگ و 
به ويژه فرهنگ دينى دانست و يادآور شد: افزايش 
حقــوق كارمندان و به دنبــال آن حقوق كارمندان 
ســازمان تبليغات در سال گذشته سبب اختصاص 
بخش مهمى از اعتبارات سازمان به فصول هزينه اى 

و در نتيجه كاهش اعتبارات فرهنگى شد.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان تصريح 
كرد: اعتبارات ملى ســازمان تبليغات استان همدان 
امسال به علت طراحى الگوى تمدن اسالمى همدان 
با اســتفاده از ظرفيت هاى مردمــى، به يك و نيم 
برابر افزايش يافت و اميدواريم اعتبارات استانى نيز 

افزايش يابد.
وى از وجود 140 مبلغ ثابت و بيش از 2000 مبلغ 
مقطعى و 2200 هيئت مذهبى ثبت شــده در استان 
خبــر داد و گفت: 180 باب خانه عالم در ســطح 
استان همدان وجود دارد كه بخشى نيز با مشاركت 
مردم و يا توسط سپاه پاسداران ساخته شده كه اين 
تعداد بايد افزايش يابد. در شهرستان مالير نيز سال 
گذشته حدود 10 خانه عالم با مشاركت مردم و از 

محل اعتبارات بنياد بركت ساخته شد.
نظيرى با اشاره به اينكه اعتبارات دولتى پاسخگوى 
ساخت خانه هاى عالم نيســت، يادآور شد: سال 
گذشــته به همت ســتاد اجرايى فرمان امام 830
ميليون تومان براى تعمير خانه هاى عالم اختصاص 
يافت كه بخش مهمى از اين تعميرات در حال انجام 

است.

يك سفره افطار ساده 
200 هزار تومان مى خواهد

■ اگر كرونا نبود شرمنده زن و بچه ام بودم

اعتبارات فرهنگى در مقابل اعتبارات زيرساختى ناچيز است
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دل نوشته اينستاگرامى ظريف 
در پاسخ به جنجال هاى اخير

 وزير امور خارجه كشورمان، روزگذشته در يك مطلب اينستاگرامى 
به جنجال هاى اخير در مورد فايل صوتى منتشــر شــده از وى و نوع 

تعاملش با سردار شهيد قاسم سليمانى واكنش نشان داد.
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف در اين پســت به همراه انتشار 
ويديويى از حضورش در محل شــهادت سردار سليمانى در فرودگاه 

بغداد نوشت:
به هنگام ورود به بغداد بار ديگر در شــهادتگاه دوست ديرينه ام شهيد 
پرافتخار ســپهبد حاج قاســم سليمانى، شــهيد ابومهدى المهندس و 
يارانشان حضور پيدا كردم و يك بار ديگر در كنار نماد زبونى و استيصال 
جنايت كارانه ترامپ به دالوران اين مرزوبوم افتخار كردم. ولى بســيار 
تاسف خوردم كه چگونه يك بحث نظرى محرمانه پيرامون ضرورت 
هم افزايى ديپلماســى و ميدان - به منظور استفاده دولتمردان بعدى از 
تجربيات گرانبهاى 8 سال گذشــته - به يك كشمكش داخلى تبديل 
مى شود و آسيب شناسى صادقانه و مشفقانه برخى روندها به مثابه انتقاد 

شخصى معرفى مى گردد.
افتخار رفاقت عميق و همكارى با حاج قاسم بيش از دو دهه ادامه داشته 
و رابطه قلبى و كارى ما تا هنگام شهادت ايشان نه تنها كمرنگ نشد بلكه 
همواره تعميق يافت. نه تنها امروز و در محضر مردم بزرگ ايران، بلكه 
در بيش از دو دهه گذشته، در داخل و يا خارج، در پشت درهاى بسته و 
يا در علن، صالبت، انسانيت، صلح طلبى و شجاعت شهيد سليمانى را 
در جهان فرياد زده و مكرر يادآورى كرده ام كه اگر صلحى در افغانستان 
و عراق برقرار شده است و اگر تروريسم داعش شكست خورده است، 
بيش از هر چيز مرهون درايت و شجاعت سردار سليمانى و رشادت  و 

ايثار مردم اين سرزمين ها بوده است.
در 40 سال گذشته كوشيده ام در تحليل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. در 
مقام كارگزار همواره تابع سياســت هاى مصوب كشور بوده و از آنها با 
قدرت دفاع كرده ام.  اما در بيان نظر كارشناسى، عافيت طلبى، مماشات 
و خودسانســورى را خيانت دانسته ام كه از مواليمان على عليه السالم 
ةِ؛  ةِ، و أفَظــَع الغِشِّ ِغشُّ األئمَّ آموختــه ام  «إنَّ أعَظَم الِخيانَةِ ِخيانَُة االُمَّ
همانا بزرگترين خيانت، خيانت به اّمت است و زشت ترين دغلكارى، 

دغلكارى نسبت به پيشوايان است.»
تقليل بحث نظرى در خصوص ارتباط دو بال قدرت خارجى جمهورى 
اسالمى ايران، يعنى ديپلماســى و ميدان، به مثابه بهانه اى براى دوگانه 
سازى ميان نظاميان سرافراز و ديپلمات هاى غيور كه هر دو براى عزت و 
سربلندى ايران عزيز مى كوشند، نه تنها كوته انديشانه بلكه در تقابل كامل 
با نگرش اين دانشجوى روابط بين الملل است كه ميدان و ديپلماسى را 
مقوم و مكمل مى داند و نكته اصلى عرايضش - در نوارى كه نمى داند 
چگونه از آن سوى آبها سردرآورده - ضرورت تنظيم هوشمندانه رابطه 
ميان اين دو بال و تعيين اولويت ها توسط ساختارهاى قانونى و تحت 

اشراف عالى مقام معظم رهبرى است.
حراست از منافع كشور و مردم مقاوم، صبور و دالور ايران عهدى است 
كه تا آخرين لحظه به آن پايبندم و از مكر مكاران و ســرزنش سرزنش 

كنندگان بيمى ندارم.

مشاركت حداكثرى در انتخابات آينده كشور را
 تضمين مى كند

 حضــور حداكثرى و با بصيرت مردم در پاى صنــدوق هاى اخذ راى و انتخاب 
صحيح، بهترين راه نجات كشور از مشكالت و تضمين آينده كشور و انقالب است.

معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل اســتان گفت: 
برگزارى انتخابات در هر نظامى مظهر دموكراســى و مردم ســاالرى است و انقالب 
اسالمى از بدو پيروزى تاكنون انتخابات را با باالترين ميزان مشاركت برگزار كرده كه 
حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى اخذ راى نشــانگر تاييد نظام جمهورى 

اسالمى است.
عبــاس نجفى در جمع خبرنگاران بيان كرد: انتخابات به صورت هر 2 ســال يك بار 
در قالب هاى مختلف رياســت جمهورى، مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسالمى و 
شــوراهاى اسالمى شهر و روستا برگزار مى  شــود كه امسال در استان همدان عالوه 

بر انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى اسالمى، انتخابات ميان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى در حوزه  بهار و كبودرآهنگ برگزار مى شود.

نجفى گام دوم انتخابات ســالم را حفظ آراى مردم دانســت و اظهار داشت: به 
فرموده رهبرى معظم انقالب دســتگاه هاى مجرى و ناظر بر انتخابات بايد حافظ 
و امانت دار آراى مردم بوده و نســبت به آن احســاس مســئوليت كنند همچنين 
در راســتاى اجراى صحيح و دقيــق انتخابات حداكثرى ســازوكارهاى الزم را 

كنند. پيش بينى 
وى تاكيد كرد: با توجه به فعال شدن جريان ضد انقالب براى القاى تقلب در انتخابات 
يا فرمايشــى جلوه دادن آن به منظور نااميد كردن مردم و كاهش ميزان مشاركت، بايد 

دلسوزان نظام با ورود به اين عرصه اقدام به روشنگرى و آگاه سازى كنند.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان بيان 
كرد: در راستاى پيشگيرى از جرائم انتخاباتى اين معاونت، ستاد پيشگيرى و رسيدگى 

به جرائم انتخاباتى را در مركز اســتان و شهرســتان ها فعال كرده تا با آگاهى بخشى، 
اطالع رسانى و اقناع سازى افكار عمومى، از بروز تخلف جلوگيرى كند يا در صورت 

بروز جرم، با ارشاد و تذكر به موقع از آثار و تبعات بعدى جلوگيرى كنند.
نجفى افزود: شعبه هاى تخصصى براى رسيدگى به تخلف هاى انتخاباتى در دادسراها 
و محاكم قضايى پيش بينى شــده است و با هماهنگى دســتگاه هاى مجرى و ناظر و 
ضابطان نسبت به شناسايى سريع و برخورد با متخلفان در بازه انتخابات اقدام شده تا 

آثار و خسارات برخى تخلفات جزيى به حداقل ممكن برسد.
وى تبليغ پيش از موعد، نشــر اكاذيب، توهيــن، تخريب، خريد و فروش رأى، افترا، 
سوء استفاده از امكانات دولتى را شايع ترين تخلف انتخاباتى دانست و گفت: كانديدا 
يا طرفداران او قبل از اعالم رســمى آغاز زمان تبليغات در قالب هاى غيررسمى مانند 
نشست ها يا مصاحبه هاى خبرى از طريق فضاى مجازى شروع به تبليغ مى كنند اين 

در حاليست كه هرگونه تبليغ خارج از موعد قانونى ممنوع و جرم است.

 ارزيابى شما از عملكرد و فضاى شوراى 
پنجم چيست؟

بنــده به عملكــرد اين شــوراى نزديــك نبوده و 
نمى توانــم خيلى راحت نظر بدهــم. با اين حال با 
بررســى و توجه به ساختار و روند توسعه شهر در 
ايــن مدت مى توانيم به عملكرد شــورا و مديريت 
شــهرى پى ببريم. بنده به عنوان يك شــهروند كه 
ســالها در حوزه هاى مختلف در اين شهر مديريت 
كردم و شناخت به فعل و انفعاالت شهر دارم، فضاى 
مديريت شــهرى امروز در استان نهايتاً ختم به يك 
بنگاه معامالتى تبديل شــده تا يك كارگاه توسعه و 

سازندگى.
اتفاق خاصى در روند توســعه شهر همدان صورت 
نگرفته، بلكه بيشتر كشمكش، دعوا و بگوومگو بوده 
اســت. همه آن پروژه هايى هم كــه در رابطه با آن 
صحبت مى شــود مربوط به گذشته است و نه اين 
دوره. بخشــى از پروژه هايى هم كه در فضاى شهر 
جنب و جوشــى ايجاد كرده بود چنان زمان بر بوده 
كه بعضى از آن ها از ذهن مردم خارج شــده است، 

چرا كه خاتمه اى نداشته است. 
 البتــه بخش ديگر از پروژه هاى فعلى كه در فضاى 
شهر ديده مى شود در رابطه با مديريت شهرى نبوده 

و به عنوان پروژه هاى ملى به حساب مى آيد. 
 يا براى حل اين مشــكالت نياز به ورود 
نخبه ها از هر طيفى به شــورا  هستيم و يا 
اينكه يكدست بودن شورا از لحاظ جناحى 
به كاهش اختالفات و كشمكش ها كم كرده 
و باعث كنش و عملكرد بيشتر خواهد شد؟

هر توع جناحى و سياســى كردن شورا آسيب براى 
اين مجموعه اســت. بايد اجازه داده شــود عموم 
افراد توانمند و مدعى حاضر شــوند، بخصوص كه 
جوانان خودشان را نشان دهند. جوانانى كه از سوابق 
تحصيلى خوبى برخوردار هستند و جسارت حضور 

در اين عرصه داشته اند. 
مى بايســت يك بخشــى از فضا را به اين جوانان 
اختصاص دهيم. با اين حال نبايد از تجربه مديرانى 
كه مى توانند ديدبان  خوبى باشــند نيز غافل شد. با 
اين حال اينكه سالها و دوره هاى متعدد يك صندلى 
در شــورا را اشــغال كردن و اجــازه حضور را به 
ديگران ندادن، اين چه تكليفى است كه برخى از آن 
صحبت مى كنند؟ مردم بايد دقت كنند آنهايى كه اين 
صندلى ها را با توجه به منافع شخصى تبديل به منبع 

درآمد كرده اند، دورى كنند. 
در كنار اين مسائل انتخاب يك مدير در تراز همدان 
نيز الزم اســت و اين نباشد كه افراد فرصت آزمون 
و خطا داشــته باشــند كه البته تاكنون همواره اين 
موضوع بوده اســت. اين اتفاق مى تواند هم فضاى 
شورا و هم فضاى توسعه شــهر را متحول كرده و 
تراز مديريتى در اســتان باال ببرد، به اين معنى كه از 
حالت مديريت هاى باندى-محفلى و جناحى خارج 

شــود. رفيق بازى در بحث مديريت ها چه سودى 
براى مردم خواهد داشت؟

بايد به نماى كار، مبلمان شهرى كه زاييده مديريت 
شهرى است دقت كنيم. آيا شهر، شهرى مرده است 
يا شهرى پويا! اگر شــهرى پويا داريم كه مديريت 
خوب بود و در غير اين صورت خير. حال شــاهد 

اين مسئله هستيم كه شهر نمى تواند نفس بكشد.

 شاخص هاى يك شهر پويا چيست؟
- برخوردار از توسعه موزون كه منطبق بر سند متقن 
، هدفمند، قابل اندازه گيــرى براى صاحب نظران 
و شــهروندان باشد. مثال در مقطع مديريت مرحوم 
بهنامجو اينگونه بود، زيرا باور مردم نه بر اساس نظر 
سنجى هاى ساخته شــده بلكه مشاهدات صورت 
گرفته است و فراموش نمى شود. معروف است در 
مديريت شهرى همدان دو مقطع شهر همدان نفس 
كشيد، نفس عميق در مقطع مديريت مرحوم بهنامجو 
و مقطع ديگر زمــان مديريت مهندس حصارى كه 
هدف گذارى هاى خوبى صورت گرفت.  حال  بايد 
ديد اين روزها شهر همدان نفس مى كشد يا به  نفس 

نفس زدن افتاده است ؟
- شهر پويا شهرى اســت كه عليرغم حركت هاى 
شــتاب گران اداره نشــود. امروز بايد از متوليان و 
شوراى شهر سوال كرد، شــهر همدان درطول اين 
مدت به چه قيمتى اداره شــده است؟ بدهى امروز 
شهر نسبت به دوره هاى گذشته چگونه است؟ اگر 
عنوان كالنشــهر را داشــتيم، در اين حوزه كجاى 
كالنشــهر ها واقع شــديم؟ از بودجــه و اعتبارات 
كالنشــهرها چقدر برخودار بوديم؟ آيا فقط يدك 
كشيديم و پوزش را داديم يا در بعضى مقاطع نيز از 
در آمد شهر هم هزينه اين عنوان پر طمطراق كرديم؟

- شهر پويا شهرى است كه در شاخص مهاجرپذيرى 
و مهاجرفرستى به محاسبه در آيد. جمعيت شهر چه 
شاخصى را نشان مى دهد؟ ( سهم مديريت شهرى 

در اين مقوله چيست )
- در شهر پويا مبلمان شهرى بايد همواره در تغيير و 
تحول و ارتقا باشد. آيا در اين چند سال گذشته اين 
مبلمان در تغيير و تحول بوده است يا به فرسودگى 

رفته است ؟
- شهر پويا ســندمند و با توجه به اسناد باال دستى 
حركت مى كنــد. در طول اين مــدت جهت گيرى 
مديريت شــهرى چقــدر منطبق با ســند آمايش 

سرزمينى استان بوده است ؟

 حال بفرماييد چشــم انداز شما براى يك 
شهر پويا و حركت به سمت توسعه چيست؟ 

اين شــهر نيازمند به اين است كه مديران در حوزه 
وحدت رويه در ســطوح و بخش هــاى مديريتى، 
همديگر را بتوانند پيدا كنند. مردم از اين كمكش ها 
و دعواها خســته شــده اند. در اين خــالءاى كه از 
نبود وحدت رويه پيش آمده، باعث شــده است كه 

سرمايه گذار تمايل به سرمايه گذارى نداشته باشد. 
مــا در طول 7-8 ســال گذشــته بايــد بينيم كدام 
سرمايه گذار قابلى تمايل به سرمايه گذارى در استان 
را داشته و يا براى مبلمان شهرى چه اتفاقى طى اين 

مدت افتاده است.  
يكى از داليل اين خالها در مديريت شهرى همدان 
همواره وجود فصاى  "منيت ها"  بوده كه اجازه هم 
افزايى نداده و از جامعيت ها جلوگيرى كرده است .

ما نيازمند يك تحول هســتيم كه اميدواريم  بخشى 
از اين تحول در اين انتخابات بخصوص با انتخاب 
خوب از ميان اين جماعت عاشق خدمت، شايسته ها 
، كســانى كه دســت هاى پاكى دارنــد بخصوص  
جوانان با  انرژى و با  انگيزه  كه مشتاقانه پا به ميدان 

گذاشته اند، اين مسئله محقق شود. 
البته در اين مشتاقان خدمت قطعا آدم هاى خوبى هم 
هستند، كه شناخته شده نيستند ولى مى توانند پديده 
شــوند تكليف بر همه است اينگونه افراد را كمك 
كنند. از طرفى هر انســان خوبى بــراى هر جايى 
مناسب نيســت. افراد مى گويند كه ما اين سابقه را 
داشــتيم و فرد خوبى هم است، اما آيا در مديريت 
شهرى دســتى  داشــته يا خير؟ يا تازه مى خواهند 
بعــد از ورود به عرصه يك ســال اول را به خواند 
آئين نامه هاى شهردارى و قوانين شهرى گذرانده كه 

تازه بتوانند اظهار نظر كنند. 
 مديريت شهرى بايد چگونه باشد؟

اگر مديريت «مديريت ارشــدى» باشــد، مى بُرد و 
مى رود. زيرا مديريت شهرى به نحوى است كه داِئمًا 
در حال تصميمات حق الســاعه است. پس بايد از 
قدرت تصميم گيرى باال و از ضريب هوشى مناسبى 
برخودار باشد كه در حوزه  اجراى پروژه ها، دست به 
عصا حركت نكند، اگر مصوبات اجرايى را از شورا 
گرفته ديگر به البى ها ى پشــت پرده توجه نكند و 
منتظر موافقت اين و آن  نباشد. .  شهردارى كه به هر 
نحوى ضعف دارد، مجبور اســت يك روز با دونفر 
از آن ها ببندد(اعضاى شورا) روز ديگر با چهار نفر از 
آن ها. اين ديگر مدير شهر نمى شود، مى شود بازيچه 

يا ابزار دست شورا؛
  نظر شما در رابطه با انتخابات رياست 
جمهــورى و ورود كانديدا هــاى نظامى و 
يــا ورود افراد تنها از يك طيف مشــخص 

چيست؟ 
طرح اينگونه مســائل موضوعات حاشــيه اى بوده 
و ارزش گفتمانــى نــدارد. در ايــن رابطــه نبايد 

قضاوت هاى قبلى را در افكار عمومى راه داد. اينكه 
يك كانديدا نظامى است و يا از فالن  جريان  است، 
به اعتقاد بنده اينها حرف هاى اساسى نبوده و قابل 
توجه در چنين عرصه كالن مديريتى نبايد باشــد. 
قانون اساســى يك ملت معيار اصلى و ريلى واقعى 

است. برداشت هاى سليقه اى حاشيه سازند.
سه طيف يا گروه  در انتخابات دخيل هستند: يك- 
آنهايى كه ميان دارى مى كنند همانند فعاالن سياسى، 
دو- يك عده در اين ميــان نقش فردى و محورى  
ايفا مى كنند و ســوم- آن هايى كه بــراى انتخابات 

رياست جمهورى كانديدا مى شوند.
از هر طيف، جناح و انديشه اى كه هستند، اگر دلشان 
براى جمهورى اسالمى مى تپد، بايد در مرحله اول 
و در گفتمانشــان با مردم از اشتراكات و تعامالت 
مثبت با مردم صحبت كنند. براى اين امر نيز بايد سه 

موئلفه را در نظر بگيرند: 
1- فهم مشــترك در ارتباط با رياســت جمهورى  
بــراى افكار عمومى ايجاد كنند يعنى يك نگاه ملى 
را دنبال باشند تا بتوانند وحدت و هم افزايى با مردم 

را رقم بزنند، 
2- هدف هاى مشتركى كه در اين وادى وجود دارد 
و فارق از اينكه چه كسى رئيس جمهور مى شود اين 
اهداف دستخوش تغيير نخواهد شد. از اين رو بيايند 

و راهبرد ها را به مردم بگويند،
3-     راه و روش ها، در اين عرصه به علت اختالف 
ســليقه و اختالف نظرها متفاوت است. از اين رو 
شايســته است كانديدا ها براى مناظره بر روى راه و 
روش ها بر اساس برنامه خود بپردازند، مناظره هاى 
بارى به هر جهت راه به جايى براى خدمت نمى برد. 
تا كنون مناظره هاى ســودمند و كارآمد براى مردم 
نبوده و طناب كشــى در ميان خودشان بوده است. و 
صداسيما نشــان داده در اين خصوص نا كار آمد و 

غير حرفه اى عمل مى كند. 
 ويژگى هاى يك رئيس  جمهور چيست؟

- رئيس جمهور بايد يــك ديپلمات قوى و كارآمد 
بوده كه قدرت تعامل و تقابل را با تمام دنيا داشــته 
باشــد و ايــن مســئله در ســوابق و برنامه هاى او 

مشخص باشد.
■ توانايى اجرايى داشته و در سوابق وى محرز باشد. 
■ رئيس جمهور بايد به عنوان يك انقالبى خوش نام 
بــوده و در ركاب انقالب بــودن را حتى امروز نيز 
ثابت كند، نه كه بخواهــد در تعارص با  نظام رأى 

جمع كند.
■ رئيس جمهور بايد متعهد و مقيد به بند بند قانون 

اساسى باشد.
■ رئيس جمهورى باشــد كه واقعاً انگيزه كار داشته 

باشد، مردم امروز واقعاً ديگر از كمكش ها بيزارند.
 نكته آخر؟

رئيس جمهور آينده براى اجراى برنامه خود به اعتقاد 
مــن بايد از يك هفت خانى كــه دولت فعلى ايجاد 

كرده، عبور كند.
در حال حاض شاهد يك ديپلماسى معيوب، منفعل، 
ذليالنه در عرصه جهانى هستيم، ديپلماسى كه منتظر 
است كه ببيند دشمن يا رقيب چه مى گويد تا تصميم 
و موضع گيرى نمايد. اين انفعال و خمودى به درد 
يك نظامى كــه در مولفه هاى قدرت جهانى به هر 
نحوى مطرح است بدرد نمى خورد. ديپلماسى فعال 
انقالبى همــواره بايد حرف خــودش را روى ميز 

حريف داشته باشد. 
نكتــه دوم اين تورم افسارگســيخته، نقدينگى باال، 
سياســت پولى مالى بهم ريخته شــده، فســاد  و 
اختــالس هاى خــرد و بــزرگ اليه بــه اليه در 
ســاختارهاى مختلف وجود دارد كــه واقعاً كدام 
رئيس جمهــور مى خواهد از اين وضعيت به راحتى 
عبور كند؟ اما ظرفيت بالقوه جمهورى اسالمى چنان 
عميق و گسترده مى باشد كه با مديريت انقالبى اين 

مسائل حل شدنى است.
 نكته ســوم ســاماندهى به مديريت هرج و مرجى 
كه بر ساختار اجرايى كشــور حاكم گرديده است. 
به طور مثال من نمى گويم كه مســكن مهر بى عيب 
بــود، ولى جماعتى كه در كشــور از قِبَل اين طرح 
برخودار شــدند را ببينيد، اما يــك وزير مى آيد و 
مى گويد كه اين پروژه خوب نيســت؛ كســى كه با 
اين طرح مخالفت مى كند و عيب مى گيرد بايد طرح 
جايگزين آن را داشته باشد. ولى چه اتفاقى افتاد؟ در 
طول مديريت ايشــان در حوزه مسكن هيچ اتفاقى 
نمى افتد و شــاهد اين مسئله هستيم كه داشتن يك 
مســكن حداقلى براى مردم يك رويا مى شــود. در 
حوزه اشتغال آيا با آمار سازى مشكالت بيكاران حل 
وفصل شد. در حوزه بورس بخشى از مردم با خاك 
يكســان شدند و آنهم با اين صحبت رئيس جمهور 
كه به مردم گفتند "مردم شــما مــى توانيد در بازار 
بورس بياييد و سرمايه گذارى كنيد كه براى آيندنان 
اعتبار ايجاد مى كند" به كجا ختم شد. چقدر خانواده 
هايى از هم پاشيده شدند؛ كسى هم پاسخگو نيست. 
حقوق هاى نجومى به كجا ختم شد، در يك كشور 
وقتى براى انتقال نهادهاى دامى از بندر به گمرك تا 
توليد كننده چند سال است مشكل حل نمى شود و 
كشور را با بحرانهاى متعدد مواجه مى كند و صدها 
مورد مشــابه ديگر كه همه اينها بخشى از خروجى 

مديريتى است كه بر جامعه حاكم گرديده است. 
مديريت تنظيم وضعيت بازار دســت چه سازمان ، 
ارگان و نهادى اســت؟ متولى آن كدام وزارت خانه 
اســت؟ چرا دولت نبايد پاسخگو باشد كه نتوانسته 
مديريــت بازار را به نحو قابل قبولى انجام دهد. آيا  

فقط منم منم مى تواند درد مردم را حل مى كند؟  
به هر حال اين ها بخشــى از مشكالت پيش روى 
دولــت آينده خواهد بود و البته اين مشــكالت به 
دســت مديران كارآمد انقالبى كــه در بند جريان 

خاصى نباشد، حل شدنى است.

هر انسان خوبى براى هر جايى مناسب نيست

تبديل مديريت شهرى به بنگاه معامالتى
■  مردم، امروز ديگر از كشمكش ها بيزارند

                             ■  مدير تراز باال مدير شهر است نه مدير شورا
                                                                ■  آيا منيت ها درد مردم را حل مى كند

محمد ترابى  »
على اكبر فاميل كريمى متولد 1341 در همدان بوده و داراى مدرك كارشناسى ارشد مديريت و كارشناسى ارشد زبان و ادبيات فارسى است. فرماندار همدان 
و رياست شوراى تأمين شهرستان همدان،  معاونت سياسى امنيتى استاندار و دبير شوراى تأمين استان همدان، به طور همزمان دبير شوراى مبارزه با مواد مخدر 
اســتان و جانشين ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اســتان همدان، سرپرست استاندارى همدان و چندين اثر كتاب از جمله دشمن سياسى، تنها گوشه اى از 
فعاليت هاى اين پژوهشــگر و فعال سياسى است.  28 خرداد به صورت همزمان انتخابات رياست جمهورى، شوراى شهر و روستا و در شهرستان هاى بهار و 

كبودرآهنگ انتخابات ميان دوره اى  يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود.
در ادامه مصاحبه با مسئوالن و مديران در رابطه با انتخابات، با فاميل كريمى گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد: 

اعالم كانديداتورى فريدون عباسى 
 رئيس كميســيون انرژى مجلس شوراى اســالمى در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه كانديداتورى خود را براى انتخابات رياست جمهورى اعالم 
كرد. به گزارش تسنيم، فريدون عباسى همچنين در صفحه شخصى خود در 
توييتر، نوشــت:  بنده به عنوان يك معلم بصورت مستقل و از جناح مردم با 
اعتقاد به اينكه رئيس جمهــور داراى اختيارات اجرايى كامل در چارچوب 
قانون اســت و با شعار بازگشــت به مردم جهت تشكيل  دولت نخبگانى، 
وارد عرصه انتخابات رياســت جمهورى شده ام. احياى قسط و عدالت به 
دست مردم هدف دولت نخبگانى است.وى هم اكنون رئيس كميسيون انرژى 
مجلس شوراى اسالمى بوده و در كارنامه خود سابقه معاون رئيس جمهور و 

رئيس سازمان انرژى اتمى در دولت احمدى نژاد را دارد. 

ميدان و ديپلماسى دو صحنه مقابل هم نيستند
 ميدان و ديپلماسى دو صحنه مقابل هم نيستند و اگر كسى فكر مى كند كه 

فقط يكى از آن ها بايد پيروز شود حرف دقيقى نمى زند.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در جلسه هيأت 
دولت درباره فايل صوتى منتشر شده از وزير امور خارجه اظهار كرد: ميدان و 
ديپلماسى دو بازو هستند كه يك هدف را دنبال مى كنند، آدم هايى كه دروغ 
و راست را بهم مى بافند براى ايجاد اختالف در كشور و از بين بردن وحدت 
جامعــه و اينكه گروهى را مقابل گروهى ديگر قرار بدهند اين كار را انجام 
مى دهند. وى افزود: وزارت اطالعات بايد تمام توان خود را به كار گيرد و 
بفهمد چگونه سرقت شده است و به هر كسى كه قصور و تقصير هم كرده 

نبايد هيچ رحمى شود و بايد قاطعانه برخورد شود.

آمريكا بايد گام اول در بازگشت به برجام را 
بردارد

 چين معتقد اســت كه موضوع ترتيب بازگشت اياالت متحده و ايران به 
اجراى برجام، در درجه اول موضوع حس عدالتخواهى قرار دارد. نمى توان 

اسب را پشت گارى بست
به گزارش فارس، نماينده چين در ســازمان هاى بين المللى در وين پس از 
برگزارى نشست اخير كميسيون مشترك برجام تأكيد كرد كه اياالت متحده 

به عنوان ناقض برجام بايد گام اول را برداشته و تمامى تحريم هاى 
دور نشســت اخير توافق شد فعاليت گروه هاى كارشناسى در دو حوزه لغو 
تحريم ها و هسته اى به صورت فشرده و سريع ادامه يابد و گروه كارشناسى 
ســوم با عنوان «گروه كارشناســى ترتيبات اجرايى» با هدف گفت وگو در 
خصوص ترتيبات عملى مورد نياز براى اجرايى شدن لغو تحريم ها و سپس 

بازگشت آمريكا به برجام تشكيل شود.

 روز گذشــته نتيجه بررســى احــراز صالحيت 
داوطلبان انتخابات شوراهاى شهر ابالغ شد. 

بر اســاس جدول زمان بندى انتخابات شوراى شهر 
1400، هيأت نظارت شهرســتان نظر خود را درباره 
صالحيت نامزدها در روز 7 ارديبهشت به فرماندارى 
ارســال كرد و فرماندارى ها از ساعت 11 صبح روز 
8 گذشته  نظر هيأت نظارت شهرستان را به نامزدها 

ابالغ كردند 
داوطلبان رد صالحيت شده در هيأت اجرايى و هيأت 
نظارت شهرســتان نيز از تاريخ 9 ارديبهشت تا 12

ارديبهشــت به مدت 4 روز فرصت دارند اعتراض 
خود را نسبت به راى ابالغى در هيأت نظارت استان 

ثبت كنند.
هيأت نظارت اســتان هم در بازه زمانى 10 روزه به 

شــكايت داوطلبان رسيدگى و نظر قطعى خود را در 
تاريخ 22 ارديبهشت به ستاد انتخابات استان ابالغ مى 
كند و در تاريخ 24 ارديبهشــت راى نهايى از طريق 

فرماندارى به داوطلبان ابالغ مى شود.
رئيــس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستاى استان در گفتگو با همدان پيام 
با بيان اينكه صالحيت 94 درصد داوطلبان شــوراى 
اسالمى شهر اســتان تاييد شده اســت در اين باره 
توضيح داد: اين دوره تالش كرديم هيأت هاى نظارت 
را با مشــورت و بعضا با ليست نمايندگان آن شهر 
ببنديم تعامل گسترده اى هم داشتيم بطوريكه نهايت 
بــى طرفى در گزينش اعضاى هيأت هاى نظارت به 

كار گرفته شد.
به همه اعضا هم توصيه شــد كه بــا به بى طرفى و 

بدون توجه به مسايل سياسى جناحى، قومى و قبيله اى 
صالحيت داوطلبان را بررسى كنند.

حجت االسالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه عالى 
ترين دبير خانه هيأت نظارت در اين دوره در سطح 
كشور دراستان ما تشكيل شد تصريح كرد: در رابطه 
با اعالم نظر ها نظر مراجع پنجگانه گرفته شده است 
تاكيد هم كرديم همه رد و تاييدها مســتند به مراجع 

استعالمى باشد.
در مجموع صالحيت 94 درصد داوطلبان در اســتان 
تاييد شد معتقدم آمار بسيار بااليى است البته سطح و 
ميزان مشاركت را هم در نظر گرفتيم كه رد صالحيت 
ها به قدرى باشد كه مشاركت آسيب نببيند.  همچنين 
اعضاى اصلى بى اضافه يك نفر را در تمام حوزه ها 

مد نظر قرار گرفت. 
وى ادامه داد: شــائبه هايى مبنى بر اينكه با گروهاى 
مختلف بر اساس ساليق سياسى برخورد شده است 
كامال كذب محض است با تمامى كسانيكه در حوزه 
هاى مختلف در سطح استان رد يا تاييد شدند به يك 
ميزان ارتباط داريم. هيأت عالى نظارت و هيأت هاى 
نظارت شهرستان با حفظ كامل بى طرفى صالحيت 
ها را بررســى كردند و در واقع رد يا تاييد صالحيت 

افراد با مستندات قانونى بوده است.
 با اين حال فرصت ديگرى براى كسانيكه رد شدند 
وجود دارد تا اعتــراض خود را هيأت عالى نظارت 
ارســال كنند اين هيأت هفته آينده ســه روز جلسه 
تشــكيل خواهد داد و تمــام پرونده هــا مجددا با 
مشــورت نهادهاى استعالمى بررسى مى شود و اگر 

كسى اشتباهى رخ داده باشد اصالح خواهد شد. 
فالحى با تاكيد بر اينكه فشار يا تاكيدى مبنى بر تاييد 
صالحيت شخص با اشخاصى صورت نگرفته است 
افزود: تا اين لحظه هيأت عالى نظارت در رابطه با رد 
يا تاييد داوطلبان هيچ شهرستانى نه دخالت كرده و نه 
رايزنــى، البته برخى افراد تماس هاى متفرقه گرفتند 
كه همه موارد به هيأت عالى نظارت ارجاع داده شد. 
حتى براى اينكه شــائبه اى ايجاد نشود مالقات هاى 

حضورى تك نفره را هم رد كرديم.
وى در ادامــه به اين نكته هم اشــاره كرد كه هيأت 
اجرايى از ســطح وزارت كشــور تا اســتانداران و 
فرماندارى ها متاسفانه رويه غلطى را در پيش گرفتند 
بدون اينكه به مســتندات بپردازند و بررسى درستى 
روى پرونده ها صورت بگيرد در عرض يك ساعت 

برخى شهرستان ها كل پرونده ها را تاييد كردند!

يعنى مراجع اســتعالمى را مد نظر قــرار ندادند در 
اســتان  هم مصاحبه كردند كه 95 درصد داوطلبان 
تاييد صالحيت شــدند با اين روند به نوعى شــائيه 

ايجاد كردند. 
اين نــوع اعالم كردن آمار به عقيــده من خيانت به 
حقوق مردم اســت. بدبينى از سوى مردم نسبت به 
دستگاههاى نظارتى كه حافظ حقوق انتخاب كنندگان 

و انتخاب شوندگان هستند، ايجاد مى كند.
اين روش غلط از وزارت كشــور آغاز شده در اين 
راستا  به وزات كشور  و استان كه چنين اعالم نظرى 
كردند تذكر داده شــد. در حاليكــه يك هزار و 148

نفر در استان براى ششمين دوره انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر استان ثبت نام كردند بررسى كنيد ميزان 
رد صالحيت ها در كل اســتان چقدر است؟ معتقدم 

تعداد بسيار بااليى تاييد شدند.
اينكه برخى مى گويند آمار رد صالحيت ها باالست و 

در مشاركت تاثير مى گذارد اينگونه نيست. 
برخى  با آمارهاى نادرســت به دنبال شانتاژ سياسى 
هســتند مى خواهند فضا را آلــوده كنند و به نوعى  
نگاه مردم را به اشتباه بى اندازند كه مشاركت آسيب 

مى بيند.

رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر و روستاى استان اعالم كرد 

تاييد صالحيت 94 درصد داوطلبان
 شوراى اسالمى شهر استان

■ هيأت نظارت  در بازه زمانى 10 روزه به شكايت داوطلبان رسيدگى مى كند
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نيش و نـوش

حوادث

ثبت نام نقل وانتقال فرهنگيان از اين ماه
 رئيس مركز برنامه ريزى منابع انســانى و امور ادارى وزارت آموزش و پرورش با 
اعالم اينكه بخشنامه نقل و انتقاالت آماده شده و طى همين چند روز ابالغ و بر روى 

پرتال بارگذارى مى شود .
ناصــر ســليمان زاده در گفت و گو با ايســنا، درباره زمان آغاز فراينــد نقل و انتقال 
فرهنگيان اظهار كرد: فرايند نقل و انتقاالت داراى جدول زمانبندى هســت و از همين 
ماه ثبت نام ها شروع ميشود. وى در پاسخ به اينكه آيا شرايط نقل و انتقال نسبت به سال 
گذشته تغييراتى دارد؟ گفت: شرايط خاصى اضافه نشده است اما فرايند تسهيل شده و 
همكاران كمتر دچار مشكل خواهند شد. شفافيت را باالتر برده ايم ضمن اينكه دست 

استان ها را نيز براى جابجايى بازتر گذاشته ايم.

بانك مهر ايران به مدافعان سالمت وام مى دهد
 براساس تفاهمنامه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بانك قرض الحسنه 
مهر ايران، كاركنان بهداشتى و درمانى مرتبط با بيماران كرونا تا سقف 100 ميليون ريال وام 
قرض الحسنه دريافت مى كنند. به گزارش ايرنا، اسامى افراد واجد شرايط را به بانك معرفى 
مى كند و بانك طرف قرارداد نيز با استقرار نماينده خود در دانشگاه هاى علوم پزشكى براى 
پرداخت تسهيالت اقدام مى كند. همچنين بانك قرض الحسنه مهر ايران به منظور تهيه اقالم 
مورد نياز رســيدگى به بيماران كرونا براى خريد هزار دستگاه كپسول اكسيژن، هزار و 35 
دستگاه دستگاه ضدعفونى كننده يو وى، 6 هزار و 180 دستگاه تب سنج ليزرى، و 6 هزار 
و 180 دستگاه پالس اكسى متر(بررسى ميزان اكسيژن خون)  براى استقرار در پايگاه هاى 

سالمت شهرى و استفاده تيم هاى بهداشت با وزارت بهداشت همكارى مى كند.

واكسن كرونا براى هيچ گروهى از بيماران 
منع مصرف ندارد

  يك فوق تخصص بيمارى هاى عفونى با بيان اينكه واكسن كرونا براى هيچ گروهى از 
مردم و بيماران منع مصرف ندارد و الزم است همه مردم از جمله بيماران خاص و مزمن هر 
چه زودتر واكسن بزنند.داود يادگارى در گفت وگو با ايرنا افزود: واكسن كرونا براى هيچ 
يك از افراد و بيماران منع مصرف ندارد، مردم نبايد براى زدن واكسن نگرانى داشته باشند، 
همه واكسن هاى تاييد شده اى كه در ايران و جهان استفاده مى شود، عليه كرونا ايمنى ايجاد 
مى كنند، البته ممكن است ميزان ايمنى زايى برخى واكسن ها از برخى ديگر بيشتر باشد اما 
با توجه به محدوديت تعداد واكسن ها، هر واكسنى كه به گروه هاى اولويت دار معرفى شد، 

بزنند و منتظر نشوند يك واكسن خاص در دسترس آنان قرار بگيرد.

ارقام و عددهاى كرونا در كشور 
شده آئينه دق مردم

مهدى ناصرنژاد »
 بعد از گذشت حدود 15 ماه پردرد و رنج از شيوع ويروس كرونا، 
مرحله سخت و آمار هاى دلهره آور مربوط به اين بيمارى در كشورمان 
تازه شــروع شده و به نظر مى آيد جنگ وگريز اصلى مردم و دولت با 

بيمارى كرونا، اين روزها وارد برهه سرنوشت سازى شده باشد.
اگــر چه آرامش و خونســردى در مقابل هر دشــمن و در اين معنى 
بيمارى همه گير و مهلك كرونا با توصيه هاى پزشــكان شــرط اصلى 
اســت، اما شدت و سرعت سرايت آتش ويروس كرونا در جان مردم 
و جامعه. در اين برهه، جاى هيچ بى تعاونى و عادى پندارى در جامعه 
باقى نگذاشته اســت و قطعاً با وجود مسايل و برنامه هاى گوناگونى 
كه براى اداره كشــور پيش روى دولــت و آحاد مردم قرار دارد، گويا 
بايد همه برنامه ها و زندگى عادى براى مقابله با كرونا تعطيل شــود، 
همان گونه كه اصحاب رســانه در هر كجاى كشــورمان موضوعات 
گوناگون خبرى خود را اغلب كنار گذاشــه و تحت الشــعاع موضوع 
خطر كرونا و لزوم اطالع رســانى و آگاهى بخشى هاى بيشتر در اين 

زمينه قرار داده اند.
در اين ارتباط اهتمام مجموعه روزنامه همدان پيام از آغاز شيوع بيمارى 
كرونا يا همان كوويد 19 در كشــورمان، اطالع رســانى در خصوص 
واكنش هاى جامعه پزشكى و سياست گذارى هاى نمايندگان دولت در 
اســتان و همچنين پى آمد هاى اپيدمى بيمارى است. همكاران در اين 
ارتباط تهيه گزارش ها و مطالب خبرى و همچنين انجام مصاحبه هاى 
تخصصى با مســئوالن و پزشكان در حوزه مبارزه با ويروس كرونا را 
در دســتور كار قرار داده و به طروق عليا اطالع رســانى مى كند و اين 

تالش مجددانه و احساس مسئوليت حرفه اى بسى جاى تقدير دارد.
امروز دوشنبه 6 ارديبهشت ماه سال 1400 مشاهده آمار و ارقام روزانه 
مربوط به سلسله حوادث كرونا، قلب هر بيننده و شنونده اى را به درد 
مى آورد. 500 تن مرگ هم وطنان در يك روز و حدود 3800 تن بيمار 
با ضرورت بســترى و مراقبت هاى ويژه در بيمارســتان هاى كشور و 
همچنين بيش از 21هزار تن بيمار شناسايى شده جديد آن هم در يك 
روز كه در موارد فوت و بسترى بيشترين رقم در طول 15 ماه گذشته 
مى باشــد، زنگ و بلكه ناقوس هشدار خطر و فاجعه بزرگى است كه 
هيچ انســان عاقل و دردمند و با شعورى نمى تواند بى تفاوت از كنار 
آن بگــذرد. آن چندماه پيش كه خيز بلندى از مرگ و مير كرونا را در 
كشورمان شاهد بوديم و با اينحال آمار قربانيان روزانه بين اعداد 200

تن باال و پايين مى شد، رسانه ها با حيرت و وحشت اعالم مى كردند، 
مــرگ حدود 200 تن در روز، يعنى ســقوط روزانــه يك هواپيماى 
مسافربرى با 200 سرنشين در كشور كه فاجعه بار است. اما آيا واقعًا 
اين روزها و در موج چهارم گردش مرگ آور كرونا در كشــورمان كه 
قربانيان روزانه كمى زير يا باالى 500 تن مى باشــد، چه بايد بنويسم 
و چــه تيترى براى خبر اين فاجعه ملى مى توان انتخاب كرد كه جلب 

نظر كند و هشدارى جدى براى مردم براى مراقبت از خود باشد؟!.
واقعاً 500 تن در اين فاجعه كه هر روز هم تكرار مى شــود، رقم كمى 
نيست و آن خانواده هاى نگون بختى كه در اين رهگذر عزادار عزيزان 

خود مى شوند و آسيب مى بييند، اوج فاجعه را درك مى كنند.
بنابر اعالم مسئوالن حوزه بهداشت و درمان كشورى، چنانچه حدود 
90 در صد افراد جامعه متعهدانه پروتكل هاى بهداشتى را برابر كرونا 
رعايت كنند، مى توان اين بيمارى را در كشــور به كنترل در آورده و 
از گسترش آن جلوگيرى كرد، اما وقتى نمودار آمارى چنين احساس 
مسئوليت و همدلى و همكارى ملى براى نجات كشور و مردم از كرونا 
در حال حاضر كمتر از 60 در صد مى باشد، اين يعنى رشتن يك بخش 
از جامعه براى بهتر كردن اوضاع موجود و از آن سو پنبه كردن بخشى 
ديگــر و به باد دادن تمام زحمات و هزينه هــا و عمر و زندگى كادر 

زحمت كش و فداكار بهداشتى و درمانى در كشور! 
اصًال گيريم كه تمام دنياى پزشــكى و كارشناسى در توصيه به مردم 
براى اســتفاده از ماسك و بهداشــت فردى و اجتماعى در موضوع 
كرونا اشــتباه مى كنند و فرض كنيم ماســك به احتمال يك در هزار 
هيچ نقشــى در جلوگيرى از نفوذ ويروس بيمــارى ندارد و اقليت 
عــوام در اين باره حق دارند! اما اصول احتــرام به حقوق ديگرانى 
كه صددرصد در اكثريت هم هســتند و به توصيه مشتى آدم درست 
و حســابى و متخصص و مســئول اصول الزم را رعايت مى كنند، 
چه مى شــود؟ آيا كار خودخواهانه دسته اقليت دهن كجى به جامعه 

نيست؟.
به پايان هم نرسيده است اين دفتر، اما حكايت همچنان باقى است! 

دنياى اقتصاد: آغاز ريزشى مسكن 1400
 طال، نوبت رو  به سقف كاذب داد!!! 

ايران: كروناى هندى در آستانه ورود
 خب كم كم داره چشممون به جمال اينم روشن ميشه!!

جامجم:پرشور كردن انتخابات ، رسالت رسانه ملى است
  منظورتون اينه مجريا به مردم ُشُكالت بدن؟!!

رسالت: بيم و اميد سامانه واكسيناسيون
  فعأل تا پايان امسال همه چيز تو فاز اميد مى چرخه!!!

تماشاگران: تابستان سخت تامين آب در كشور
 ما سختتر از اين هم گذرونديم آب از آب تكون نخورده!!

نوآوران: مسير اقتصادى پرپيچ و خم پيش روى دولت آينده
 تا عوارضى پيچها رو بگذرونه چها سال اول رو رد كرديم!!

امتياز: وام ازدواج كم آمد
  به اين ميگن كشور عشقوالنه!!!

ايدهروز: كسى زير بار مشكالت تنظيم بازار نميرود؟!
  بدون شرح!!

 شاخه سبز: شبكه هاى اجتماعى از خط قرمز عبور كرده اند
 دارن با كرونا رقابت مى كنن!!!

تعادل: آغاز تخليه حباب مسكن
  ُحباب بازى هم رفت تو جمع بازى هاى محلى!!!

اسكناس: دوراهى سرنوشت ساز اقتصاد
  امســال دارن پيچ هاى جاده اقتصاد رو حذف مى كنن همينا 

تبديل به دوراهى مى شه!!!
شروع:  لغو يكجاى تحريم ها

  گويا سبد تحريم سوراخ شده؟!!
كليد: به استقبال مرگ؛ بازى بر سر جان
  نكنه منظورت درآوردن ماسكه؟؟!

پيام ما:  101شهر در وضعيت قرمر كم آبى
  با وجود دستمال چه جاى نگرانيه؟؟!

كشف زمين خواري ميلياردي در رزن 
 جانشين انتظامي استان، از كشف زمين خواري به ارزش 14 ميليارد 

ريال در شهرستان رزن، خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، رضا زارعى گفت: در راستاي برخورد و 
مقابله با زمين خواران و در پي كسب خبري مبني بر تصرف غير مجاز 
اراضي ملي از سوي فردي در شهرستان رزن، بررسى موضوع در دستور 

كار ماموران انتظامي شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: در بررسى ماموران پليس آگاهي و همكارى كارشناسان منابع 
طبيعى شهرستان مشخص شــد، 14 هزار متر زمين تصرف شده جزء 
اراضي وزارت راه، مســكن و شهرســازي بوده كه متهم با سود جويي 

اقدام به تصرف غير قانوني اين زمين كرده است.
زارعى بيان كرد: با اســتفاده از شگردهاي خاص پليسي، متهم به زمين 

خواري دستگير و پس از تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
جانشين انتظامى اســتان همدان با اشاره به اين كه ارزش ريالي اراضي 
تصرف شده توسط كارشناسان 14 ميليارد ريال اعالم شده، گفت: پليس 
با تعامل و همكارى با ساير نهادها اجازه سوء استفاده از اراضى ملى را 

به اين گونه افراد نخواهد داد.

كشف 50 راس دام فاقد مجوز در فامنين 
 فرمانده انتظامي شهرستان فامنين ، از كشف 50 راس گوسفند فاقد 

مجوز در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبرى پليس، علي حســن حيــدري گفت: ماموران 
انتظامي شهرستان فامنين در راســتاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق، با 
پايش محورهاي مواصالتي و اجراي ايست و بازرسي مقطعي در روز 
گذشته، از يك دستگاه كاميون 50 راس گوسفند فاقد مجوز بهداشتي را 
كشف كردند. وى با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش دام هاى كشف 
شــده را حدود يك ميليارد و 750 ميليون ريال ارزيابي كرده اند، افزود: 
يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.
فرمانده انتظامي شهرستان فامنين گفت: پليس با تمام توان و جديت 
همــواره آماده اســت با قاچاقيان و مخالن نظــم و امنيت اقتصادي 

مقابله كند.
آگهي حصر وراثت

آقــاى ابوالفضــل رســولى داراى شــماره شناســنامه 5029464409 بــه 
شــرح دادخواســت بــه كالســه 112/0000044ح از اين حوزه درخواســت 
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان 
ــخ  ــنامه 5029419446 در تاري ــماره شناس ــه ش ــولى ب ــى رس نادعل
ــه  ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1399/11/06در اقامت
ــولى  ــل رس ــه: 1- ابوالفض ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
ــد1350 صــادره از  ــه شــماره شناســنامه7420 متول ــد نادعلــى ب فرزن
فامنيــن پســر متوفــى،2- علــى رســولى فرزنــد نادعلــى بــه شــماره 
ــى،3-  ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ــد1354 ص ــنامه7411 متول شناس
محمــد رســولى فرزنــد نادعلــى بــه شــماره شناســنامه8674 
متولــد 1355صــادره از فامنيــن پســر متوفــى،4- مصطفــى رســولى 
فرزنــد نادعلــى بــه شــماره شناســنامه 11025 متولــد1360 صــادره از 
فامنيــن پســر متوفــى،5- پــرى رســولى فرزنــد نادعلــى بــه شــماره 
شناســنامه 7713 متولــد 1355صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى،6-

زهــرا روشــنى فرزند حمــزه علــى بــه شــماره شناســنامه 4202 متولد 
1327 صــادره از فامنيــن همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات 
ــا  ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد ت مقدماتــي درخواســت مزب
ــزد او باشــد  ــا وصيتنامــه از متوفــي ن هــر كســي اعتراضــي دارد و ي
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م از تاري

گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 30)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

37درصد از جوانان به دليل 
سبك زندگى امروزى تمايل 

به ازدواج ندارند
  معاون ســاماندهى امور جوانــان بيان كرد كه  
براســاس پايش ها و بررسى هاى اخير، 37 درصد 
جوانان حتى با رفع تمامى مشــكالت اقتصادى باز 

هم تمايلى به ازدواج ندارند.
محمد مهــدى تندگويان در گفتگو بامهر با اشــاره 
بر انجام پژوهشــى با موضوع بررســى ميزان وقوع 
ازدواج ســفيد در كشــور، گفت: اخيراً پژوهشى را 
با موضوع ازدواج انجــام داده ايم كه نتايج آن را در 
ستاد ساماندهى نيز به سازمان ها اعالم كرده ايم. اين 
پژوهــش در موضوع ازدواج بــا محوريت نگرش 
جوانان به تشــكيل خانواده و فرزنــدآورى و انواع 

ارتباط هاى جوانان است كه بخشى از آن نيز شامل 
بررسى وضعيت ازدواج سفيد در كشور مى شود.

وى افزود: در ايــن پژوهش ميزان نياز جوانان به 
ازدواج را در صورت رفع همه مشكالت اقتصادى 
بررسى كرده و راهكارهاى جايگزين جوانان براى 
ارتباط با جنس مخالف مــورد تحليل قرار گرفته 

است
معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش ابراز 
كرد: عمًال يك نوع راحت طلبى در ميان نسل جوان 
بــه وجود آمــده و حتى اگر بخشــى از اين موانع 
اقتصادى موجــود براى ازدواج رفع شــود باز هم 

برخى جوانان انگيزه الزم براى ازدواج را ندارند.
 داليل حداقــل 30 درصــد انحرافات 

اجتماعى خالءهاى فرهنگى است
تندگويان گفــت: مجموعاً ما در حــوزه ازدواج و 
ارتباطات جوانان، انحرافات زيادى داريم و بر اساس 

نتايج اين پايش ها، حداقل 30 الى 40 درصد داليل 
اين انحرافات نيز مباحث فرهنگى است و به مسائل 

اقتصادى و اشتغال مرتبط نيست.
متأســفانه جوانان ما مهارت هاى زندگى مشترك و 
تعهدپذيرى را ياد نگرفته اند و آسيب هاى زيادى از 
جمله تك فرزندى، كاهش جمعيت و … روى اين 

موضوع اثر گذاشته است
معاون ســاماندهى امــور جوانــان وزارت ورزش 
يادآور شد: اين در حالى است كه بيشتر نهادهاى ما 
تصور مى كنند كه ريشه اصلى انحرافات اجتماعى، 
مشــكالت اقتصادى اســت اما وقتى در اين پايش 
رســمى مشــاهده مى كنيم كه حتى جوانان توانمند 
از لحــاظ اقتصادى نيــز اراده اى بــراى ازدواج و 
تعهدپذيرى ندارند، نشــان مى دهد كه در كنار تمام 
بحث هاى فرهنگى نياز به تحول اساسى در نگرش 

جوانان به ازدواج داريم.

وى تصريح كرد: ما در اين مســائل، آمارها، پايش 
ها و پيشــنهادات خود را به نهادهاى مســئول ارائه 
داده ايم تا شوراى اجتماعى كشور يك برنامه اساسى 
براى اين امر اجرا كند. يكى از نكات اصلى نيز نبود 

مهارت ها براى جوانان است.
 جاى خالــى آموزش مهارت هاى زندگى 

به فرزندان
تندگويان گفت: متأســفانه جوانــان ما مهارت هاى 
زندگى مشــترك و تعهدپذيرى را ياد نگرفته اند و 
آســيب هاى زيادى از جمله تــك فرزندى، كاهش 

جمعيت و ... روى اين موضوع اثر گذاشته است.
تندگويــان با بيان اينكه تغيير ايــن نگرش يك امر 
كامًال فرهنگى اســت، گفت: ما اطالعات اين پايش 
و پيشــنهادات خود را در اختيار كميسيون فرهنگى 
مجلس و فراكســيون زنان قرار داديم و هشدارهاى 
خــود را بويژه در موضوع لــزوم وحدت رويه در 

آموزش ها و مشاوره ها مطرح كرده ايم.
معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش افزود: 
به طور كلى تذكرات الزم درباره مشكالت اجتماعى 
كشور به دستگاه ها ابالغ شــده و در حال دريافت 
پاسخ ها هستيم تا بتوانيم گفتمان آموزشى و فرهنگى 
كشور را با يك وحدت رويه پيش ببريم. به عالوه در 
سندهاى جامعى كه توسط معاونت زنان و خانواده 
رياست جمهورى در زمينه جمعيت در حال تدوين 
اســت، پيشــنهادات ما جهت تدوين سياست ها و 

اجرايى شدن آمده است.
وى گفت: البته تا زمانى كه اين مسائل و اين طرح ها 
به مرحله اجرا و تأثيرگذارى برسد ما بخشى از اين 
نســل را از دست داده ايم و عمًال سبك زندگى آنها 
تغيير نخواهد كرد اما براى نسل آينده مشكل اساسى 
ما، آمــوزش و پرورش و عدم ارائــه آموزش ها و 

مهارت هاى زندگى به فرزندان است.

كبرى هنرى لطيف پور»
 من زنى هســتم با پرسش هاى فراوان از 
خــود و چگونگى خودم. بــه واقع تك تك 
روزهاى من با انديشــيدن به خودم؛ هويت 
و جايگاهــم در زندگى به پايان مى رســند. 
احساسات و افكارى از مفيد بودن يا نبودنم 
در زندگــى؛ ارزشــمند بودن و احســاس 
رضايت مندى در زندگى، دغدغه انتخاب هاى 
درست يا نادرست؛ رفتارهاى صحيح يا غلط 

در مواجه با ديگران و چالش هاى پيش رو.
زنان پــر از احساســات و البته ســواالت 
بى شــمار از كيستى و چيســتى هويت خود 
درك و معنــاى خاص از زندگى هســتند و 
تمام اين احساســات و معانى در برخورد با 
جامعه اى كه در آن به ســر مى برند به خود 
رنگ مى گيرد. گاهى سرشار از احساس شاد 
مادر بودن، همســر بودن و قرار داشــتن در 
جايگاهى كه مختص به آن ها است اما گاهى 
خســته، غمگين و خشــمگين از فشارهاى 
زندگى زنانه. فشارهايى كه جامعه مردساالر 
به زنان وارد مى آورد. جامعه اى كه از يك سو 
بــه زن گوش زد كرده كه بايد طبق ارزش ها 
و تعاريف من باشــد، اگر نه جايگاهى ندارد 
و وجودش مايه زحمت و هزينه اســت و از 
سوى ديگر مى شنود و حس مى كند صدايى 
را كــه مى گويد خــودت بــاش موجودى 
دوست داشــتنى، مهم، ارزشمند و مستحق 
تجربه و درك واالترين ها. انگار از ســكون 
هميشــگى خسته اســت و بايد كارى كرد. 
چهار ديوارى زندگى كه در آن محصور شده 
و روزهاى به شــكل دردآورى تكرارشونده 
كه ســرانجامى جز رخوت نــدارد، او را با 
ســواالت و چالش هاى فراوانى مواجه كرده 

است.
ســواالتى از اين دســت نه فقط من، بلكه 
بسيارى از زنان برآمده از محيط هاى كوچك 
را به خود مشغول كرده است. احساس نياز 
به كسب مهارت هاى الزم براى طى مسير و 
فرصت به غايت ســريع تمام شونده زندگى 

زنان را بسيار در تنگنا قرار داده است.
ارزش هــا و فرهنگ مردســاالرى كه تمام 
احساس ارزشمند بودن زن را به مادر بودن، 
زيبا ديده شدن ومديريت خانه مى دهد. انگار 
جايى براى خود زن و خواسته هايش در نظر 
نگرفته اســت. آنقدر در اعمــاق وجودش 
رضايت و شــاد كردن ديگران رسوخ كرده 
كه كامًال خود را فراموش كرده اســت. مدام 
با پيام مهم و نقش آفرين بودن زن در جامعه 

مواجه بوده اســت اما اين پيــام براى زنان 
واقعى نيســت چون اين پيام را احســاس 
وتجربه نكرده است. نتيجه تمام روزهاى در 
خانه بودن و نداشــتن برنامه و هدف براى 
خودش، عمرى افسردگى و خستگى است. 
كسى كه قرار بود باعث شادى و امنيت خود 
و خانواده باشــد حاال هر روز بيشتر و بيشتر 
ناشــاد و تهى از هر آرزو و هدفى اســت. 
او خود را به شــدت وابســته و كسالت آور 
مى بينــد. انگار حتى براى ســايرين هم فرد 
جذاب و دوست داشــتنى نيست. اما چرا؟ 
ســوالى كه هر شــب و هر روز در درونش 
نجوا مى كند. زندگى كه فقط يكبار در اختيار 
او است به راحتى بدون ذره اى احساس مفيد 
بودن گذشــت. حتى كارآمدى ملموسى هم 
بايد براى خانه و خانواده نداشــت. در آخر 
الگوى والد ســالمى  را هم در شــخصيت 
فرزندان به جا نخواهد گذاشــت. نگاهى به 
عقب و روزهايى كه گذشت نشان از باورها 
و آموزه هاى غلط ضبط شــده در او مى دهد 
و همچنين نشــان از عــدم آگاهى از حقوق 
و وظايف خود؛ تصور عدم توانمندى براى 
گذراندن زندگى سالم و همراه با آرامش در 

كنار ديگران را دارد.
زنى كه توان ابراز ســالم خود و هويتش را 
ندارد؛ امكان ســازنده بــودن و مبدع بودن 
ندارد ؛ بــه آگاهى ازحقوق خود نرســيده 
اســت، چگونــه مى توانــد در قامت زنى 
محكم، سالم به لحاظ روحى وروانى، فعال، 

هدفمنــد، با اعتماد به نفس كه بدون شــك 
الزمه هر جامعه اى براى رشــد و سالم بودن 
اســت، ظاهر شود. بســيار دردآور است كه 
فقــط به خاطر نداشــتن مهارت هاى فردى، 
ارتباطى واجتماعى حق داشــتن يك زندگى 
پويا، شاد و پر از هيجاِن تجربه هاى جديد و 

سازنده را از دست بدهد.
نكتــه قابل توجه اينكه زنــان و دختران در 
اجتماعى  مهارت هاى  با  كوچك  شــهرهاى 
پايين و متعاقبًا اعتماد به نفس و عزت نفس 
پايين بيشــتردر معرض مشــكالت فردى و 
اجتماعى از جمله خودكشــى، فرار از خانه، 
قتل هاى ناموسى، عدم پذيرش ظاهر، طالق، 
ارتباطــات ناســالم و نافرجــام عاطفى و... 
قرارمى گيرند. نگاهى به آمار و ارقام منتشره 
از ســوى ســازمان ها و ارگان هاى مربوطه 

گواهى براين مدعاست.
بر اساس آمارى كه از سوى معاون پزشكى و 
آزمايشگاهى سازمان بهداشتى قانونى منتشر 
شده است آمار خودكشى در سال 1398 پنج 
هزارو 143مورد اعالم شده است كه نسبت 
به ســال قبل بيش از 8 درصد افزايش داشته 
اســت. از اين تعداد 1517مــورد مربوط به 
زنان بوده است. بر اساس آمارهاى منتشره و 
به داليل متعددى هر روز شاهد افزايش آمار 
فرار از خانه دختران هستيم كه بيشترين آمار 
در ســنين بين 14تا 18 سال است. بر اساس 
5 هــزار و 38 مورد  آمارها در ســال 1395
فــرار از خانه به اورژانــس اجتماعى اطالع 

داده شده است. بر اساس آمارهاى منتشره از 
سوى ارگان هاى ذى ربط ساالنه بين 375 تا 
450 مورد قتل ناموسى در كشور وجود دارد.  
نكتــه ديگر اينكه هر چقدر زنان بيشــتر در 
معرض اين مشــكالت و تا حد زيادى عدم 
حمايت از ســوى جامعه قرار گيرند اعتماد 
به نفس خود را بيشــتر از دســت مى دهند 
در نتيجه چرخه معيوبــى از عوامل مخرب 
و تقويت كننده يكديگرشــكل مى گيرد. در 
نتيجه هر چه بيشــتر نقش پررنگ جامعه و 
سازمان هاى ذيربط دراين خصوص به چشم 
مى خورد و نيازمند تالش مستمر سازمان ها، 
ارگان هــا و افراد متخصــص خواهيم بود. 
زنانى كه تمايل دارند در مقابل ديگران كمتر 
ضعف از خود نشان دهند و بتوانند هر آنچه 
را كــه واقعًا در آن توانمند هســتند و بدون 

ترس از تمسخر ابراز كنند.
به نظر مى رسد وجود كارگاه  هاى كارآفرينى 
وبحث استارت آپ ها در شهرستان ها احساس 
مى شــود. در اين دوره ها آموزش هايى مثل 
اعتماد به نفس، ريسك پذيرى، مهارت ابراز 
وجود و از اين دســت براى دخترها و زنان 
در نظر بگيريم كــه نگرش توجه به خود را 
تقويت كنند. اگر قرار اســت كارمند باشند 
كارمند خالقى باشــند، اگر حتى مى خواهند 
هيــچ كارى نكنند هم بايــد در منزل خود 
خالق باشند و قدرت اعتماد به نفس و ابراز 
وجود را داشته باشند كه اينها هم ويژگى هاى 

مهارتى زندگى است.

كاهش اعتماد به نفس زنان در شهرستان ها

با ايجاد استارت آپ ها، زنان را خالق كنيم

 يــك پزشــك عمومــى به ضــرورت 
اســتراحت 15 دقيقه اى و برداشتن ماسك 
پس از هر چهار ســاعت اســتفاده مداوم از 
ماسك اشــاره و مطرح كرد: پوست خود را 
قبل و بعد از اســتفاده از ماسك با شوينده 
مناســب صورت خود به منظور پاك كردن 

آلودگى ها، شستشو دهيد.
آنــا ديلمى در گفت وگو با ايســنا، به ايجاد 
ســوزش، خارش، جوش و يا آكنه به علت 
استفاده از ماسك به عنوان يكى از عوارض 
پوستى نسبتاً شــايع در دوران شيوع كرونا 
اشــاره و اظهار كرد: تعريق و ايجاد رطوبت 
داخل ماســك به عنوان يك محرك سبب 

ايجــاد جــوش و آكنه در پوســت به ويژه 
پوست هاى مستعد جوش يعنى پوست هاى 

چرب مى شود.
وى ادامه داد: ســايش و تمــاس مكانيكى 
مداوم و طوالنى مدت پوست با ماسك هاى 
تنفســى به ويژه همراه تعريــق و گرما و يا 
انســداد فوليكول هاى مو و رشد باكترى ها 
در آن قســمت منجــر به ايجــاد التهاب يا 

فوليكوليت و بروز جوش مى شود.
وى اســتفاده از ماســك هاى آلوده را يكى 
از داليل ايجاد جوش و آكنه روى پوســت 
صورت برشمرد و تصريح كرد: در صورت 
اســتفاده از ماســك پارچه اى حتما قبل از 

مصرف و پــس از هر بار مصــرف، آن را 
بشوييد و ماســك هاى جراحى معمولى نيز 

هر چهار ساعت يكبار بايد تعويض شوند.
اين پزشــك عمومى به ضرورت استراحت 
15 دقيقه اى و برداشــتن ماسك پس از هر 
چهار ساعت استفاده مداوم از ماسك اشاره 
و تأكيد كرد: توجه داشــته باشيد در هنگام 
اســتراحت 15 دقيقه اى و برداشتن ماسك، 
در جايى قرار بگيريد كه خطر انتقال بيمارى 
وجود نداشــته باشد يعنى در محيط باز و با 
فاصله حداقل دو مترى از ساير افراد باشيد.

وى با اشاره به اينكه مصرف غذاهاى چرب 
و شور پوست را مستعد ايجاد اكنه و جوش 

مى كند، بيان كرد: پوســت خــود را قبل و 
بعد از اســتفاده از ماسك با شوينده مناسب 
صورت خود به منظور پاك كردن آلودگى ها، 

شستشو دهيد.
ديلمى خاطرنشــان كرد: بــا توجه به اينكه 
كرم هــاى آرايشــى منجر به انســداد منافذ 
پوســت و افزايش احتمال آكنه مى شــوند، 
هنــگام اســتفاده از ماســك از كرم هــا و 
محصوالت آرايشى استفاده نكنيد، بهتر است 
از يك آبرســان يا مرطوب كننده مناســب 
پوست استفاده شود البته افراد داراى پوست 
چرب بايد از مرطوب كننده هاى فاقد چربى 

استفاده كنند.

يك پزشك عمومى مطرح كرد

به پوستتان استراحت بدهيد
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نقش كارگران در اقتصاد مقاومتى
 مفهوم اقتصاد مقاومتى يعنى داشــتن يــك اقتصاد محكم كه در 
آســيب ها و بحران ها دچار فروپاشى نشــود و الزمه آن نيز داشتن 
نيروى كارى است كه خود جايگاه محكم و باثباتى در اقتصاد كشور 
داشــته باشــد، چراكه در رأس تمام حركت هاى اقتصادى عالوه بر 
ســرمايه، آنچه كه نقش اصلى را ايفا مى كند نيروى كار است. اما در 
حال حاضر كارگران جامعه به عنوان يك مؤلفه در اقتصاد مقاومتى، 
جايــگاه و پايگاه محكم و قابل دفاعى ندارنــد تا بتوانند در دوام و 
اســتحكام اقتصاد نيز نقش ايفا كنند، در نتيجه، اگر يكى از بازوهاى 
اصلى اقتصاد مقاومتــى را جامعه كارگرى بناميم، نمى توان تا زمانى 
كه شــأن و منزلت و همچنين حقوق و حدود قانونى آنها در جامعه 
مشــخص نشود، از ظرفيت جامعه كارگرى در تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتى استفاده كرد.
بسيارى فكر مى كنند، شايد يكى از علت هايى كه كارفرمايان حاضر 
به تأمين امنيت شغلى از جمله در بحث حقوق و مزايا براى كارگران 
نيســتند، تحميل هزينه بر توليد با توجه به شــرايط ركود در جامعه 
اســت؛ اما آنچه كه توليد را در شــرايط ركود قرار مى دهد كاهش 
قدرت خريد اســت نه هزينه دســتمزد قانونى كارگر. در واقع، هر 
چه قدر ســهم كارگر در توليد افزايش يابد، با توجه به آنكه اكثريت 
قريب به اتفاق جامعه را قشــر كارگر تشكيل مى دهد، قدرت خريد 
نيز در جامعه افزايش مى يابد و به تبع آن توليد و اشتغال نيز پايدارى 
بيشترى خواهد داشــت، چراكه افزايش تقاضا باعث افزايش توليد 
مى شود و نمى توان گفت با صرف نظر كردن از حقوق مادى و معنوى 
كرگران و پايمال كردن حقوق آنها، مى توانيم از توليد حمايت كنيم؛ 
بلكه براى حمايت از توليد بايد براســاس اصول اقتصادى مقاومتى 
كه اين موضوع را مشــخص كرده از جمله اختصاص 30 درصد از 
درآمد هدفمندى يارانه ها به توليد، سهم برى عادالنه عوامل از توليد 
تــا مصرف و ... و همچنين اختصــاص منابع مالى مختلف از طريق 
نهادهاى مالى به توليد، عمل كنيم. بنابراين، امروزه كه ســهم كارگر 
از قيمت تمام شــده توليد نسبت به سال 82 كه 17 درصد بود، به 5

درصد كاهش يافته است و اين موضوع كاهش قدرت خريد را براى 
كارگران رقم مى زند، نمى توان انتظار داشــت كه در توليد و اشتغال 

تحرك ايجاد شود.

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان همدان: 
گلوگاه هاى دچار مشكل شناسايى شوند

 مدير عامل شركت آب و فاضالب استان همدان بر لزوم شناسايى 
گلوگاه هاى دچار مشكل، پيش از ورود به شرايط بحرانى تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، سيدهادى حسينى بيدار 
در مانور سراســرى آمادگى سيســتم هاى تأمين برق اضطرارى كه به 
صورت ويدئو كنفرانس و همزمان با سراســر كشــور برگزار شد با 
بيان اينكه با توجه به وضعيتى كه امســال حادث شــده است امكان 
نارسايى هايى متصور است، اظهارداشت: اگرچه ما هنوز هم به رحمت 
الهى در افزايش نزوالت جوى اميدواريم اما آمادگى ها به منظور مقابله 

با شرايط بحرانى از الزامات است.
ســيد هادى حســينى بيدار با اذعان به اينكه البته بخشى از مشكالت 
شــهرها و روســتاهاى ما، پيش از ورود به اين شــرايط در سال هاى 
گذشته مرتفع شد، عنوان كرد: نبايد مردم در شرايط ويژه به دليل قطعى 

برق، دچار قطعى آب نيز شوند.
وى با تاكيد براينكه بايد ضمن ارتباط مســتمر با شركت برق از بروز 
حادثه در برق برخى چاه ها، ايســتگاه هاى پمپاژ و تأسيسات حساس 
جلوگيرى نماييم، گفت: ضرورى اســت همكاران ما پيش از ورود به 

شرايط بحرانى، گلوگاه هاى دچار مشكل را شناساسيى نمايند.
حســينى بيدار همچنين بر لزوم بهره گيرى از نيروى هاى بسيج تأكيد 
و بيــان كرد: از حاال بايد با جديت، تمامى پيگيرى هاى الزم به منظور 

جلوگيرى از شرايط خاص لحاظ شود.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان همچنين بر لزوم 
ســاماندهى پمپ ها تأكيد و خاطرنشان كرد: همه ما بايد شبانه روزى 
فعاليت نماييم تا ضمن عبور از شــرايط بحرانى، افزايش رضايتمندى 

مشتركين را موجب شويم.
وى با بيان اينكه قطعى آب درهر نقطه بايد ظرف كمترين زمان ممكن 
مرتفع شود، گفت: آبروى شركت آب و فاضالب آبروى همه ما است 

و نبايد بگذاريم كوچكترين وقفه اى در ارائه خدمات به وجود آيد. 
وى در نهايــت عنوان كرد: همه ما تجربه شــرايط بحرانى را داريم و 
به همين دليل مديران و كاركنان بايد مشــكل را در فضاى مشــكل 

حل كنند.
الزم بــه ذكــر اســت در ايــن نشســت؛ جلوگيــرى از ســرقت 
دهيــاران،  و  بخشــداران  فرمانــدارن،  همــكارى  بــا  ترانس هــا 
ــاى  ــدارى پمپ ه ــيار، خري ــانى س ــاى آبرس ــه تانكره ــيدگى ب رس
جديــد و بهره گيــرى از اعتبــارات بــه منظــور فرهنگســازى و 

اطالع رســانى عمومــى مــورد بررســى قــرار گرفــت.

9500 بسته حمايتى بين خانواده هاى 
آسيب ديده از كرونا توزيع شد

 فاطمه السادات باب الحوائجى - خبرنگار همدان پيام: معاون مدير 
كل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به اهداى بسته هاى 
حمايتى به خانواده هاى آسيب ديده از كرونا گفت: بنياد احسان ستاد 
اجراى فرمان حضرت امام (ره )در طرح پويش احسان رمضان تعداد 
9500 بســته ويژه خانواده هاى آسيب ديده از كرونا با  هدف اهداى 
بسته هاى غذايى شامل 5 كيلو برنج، 3 عدد ماكارانى، دو عدد روغن، 
يــك عدد رب، يــك كيلو عدس، يك كيلو لپه به ارزش هر بســته 
200 هزار تومــان در مجموع يك ميليــارد و 900 ميليون تومان با 
3 گروه جهادى زير نظر نماينده ولى فقيه در اســتان  همــكارى00

اقدام نموده است.
على چهاردولى افزود: از ابتداى شيوع كرونا تاكنون حدود 77 هزار و 
500 بسته كمك معيشتى به ارزش 28 ميليارد و 400 ميليون تومان به 
همراه 25 هزار پك بهداشتى بين خانواده ها و گروه هاى آسيب ديده از 

كرونا در مناطق كم برخوردار استان توزيع شده است.

واكنش وزير به فروش امتياز مسكن ملى
 گرم شدن بازار فروش امتياز مسكن ملى، واكنش اسالمى، وزير راه 
و شهرسازى را در پى داشت كه در اين خصوص گفت اشخاصى كه 
امتياز خودشان را مى فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و ديگر نمى توانند 

دوباره امتياز داشته باشند.
به گزارش ايسنا، خريد و فروش غيرقانونى امتياز واحدهاى اقدام ملى 
مسكن كه از اواخر ســال 1398 آغاز شده در ماه هاى اخير گسترش 
يافته اســت؛ تا جايى كه ظاهرا امتياز مســكن ملــى در پرديس 270

ميليون تومان فروخته مى شــود. با اينكه مسئوالن بارها بر غيرقانونى 
بودن معامالت مســكن ملى تاكيد كرده و گفته اند كه ممكن اســت 
خريداران از اين معامله متضرر شــوند، معاون وزير راه و شهرسازى 
در اين خصوص گفت تا زمانى كه معامالت غيررسمى به عنوان سند 

شناخته شود خريد و فروش امتياز مسكن ملى اجتناب ناپذير است.
اين صحبت محمود محمودزاده تلويحا بدين معناست كه نمى شود در 
مقابل معامالت مســكن ملى اقدام عاجلى انجام داد. هرچند او گفت 

اگر مصاديقى در اين خصوص به دست ما برسد برخورد مى كنيم.
البتــه مصاديق تا دلتــان بخواهد وجــود دارد؛ بخصوص در فضاى 
مجازى شاهد انتشار آگهى خريد و فروش امتياز مسكن ملى هستيم. 
آگهى هايى كه اصوال ســايتهاى فروش ملك نبايــد اجازه درج آن را 
بدهند اما به وفور ديده مى شــود. برخى دالالن در پرديس هم خود را 

متخصص فروش امتياز مسكن ملى معرفى مى كنند.
بر اســاس گزارش هاى ميدانى در حال حاضر امتياز يك واحد اقدام 
ملى با آورده 40 ميليون تومانى اوليه در شهر جديد پرديس حدود 270

ميليون تومان خريدى و فروش مى شــود. خريد و فروش هايى كه بنا 
به گفته انتشاردهندگان آگهى، به صورت دفترخانه اى و قانونى انجام 
مى شود. در شــهرهاى ديگر البته امتياز مسكن ملى با قيمتهاى بسيار 
پايينى به فروش مى رسد. به طور مثال اواسط سال گذشته مسكن ملى 

در سيرجان فقط 20 ميليون تومان خريد و فروش مى شد.

يارانه 55 تا 205 هزار تومانى كى واريز مى شود؟
 يارانه معيشــتى با مبلغى بين 55 تا 205 هزار تومان ساعت 24 روز پنج شنبه(امشب) 

به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
به گزارش ايســنا، از آبان ماه 1398 و با افزايش قيمت بنزين، پرداخت كمك معيشتى از 
محل مابه التفاوت قيمت بنزين در دستور كار دولت قرار گرفت كه دهم هر ماه به حساب 
سرپرســتان خانوار واريز مى شود ولى در ماه جارى امروز همزمان با نهم ارديبهشت اين 

پرداخت انجام مى شود. 
 مشــموالن دريافت اين يارانه، حــدود 60 ميليون نفر از جمعيت 78 ميليون نفرى يارانه 
بگيران هستند كه براى آنها به تناسب اعضاى خانواده مبلغ متغير است؛ به طورى كه براى 

خانواده هاى يك نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، ســه نفره 138 هزار، چهار نفره 
172 هزار و پنج نفره و بيشتر 205 هزار تومان است.

هزينه پرداخت كمك معيشــتى در ماه به حدود 2500 ميليارد تومان مى رســد و ساالنه 
هزينــه اى حدود30 هزار ميليارد تومان به همراه دارد كه بايد به هزينه هاى يارانه اى نقدى 
ساالنه، رقم 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدى 45 هزار و500 تومانى را هم اضافه كرد كه 
در مجموع به بيش از 70 هزار ميليارد تومان در سال مى رسد كه دولت و مجلس اقدامى 

جهت اصالح اين روند نكرده اند.
اما پنجمين قسط ازپرداخت دومين مرحله وام يك ميليون تومانى كرونايى نيز  ازحساب 
سرپرســتان خانوارهايى كه اين وام را دريافت كرده اند، از يارانه معيشتى واريزى در ماه 

جارى كسر خواهد شد.   
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

 معاون دادستان عمومى و انقالب همدان 
در نظارت و پيگيرى حقوق عامه با اشــاره 
به اينكه بيشــترين تغيير كاربــرى اراضى و 
باغ ها در داخل محدوده شهر در قاسم آباد و 
على آباد صورت مى گيرد، گفت: در خارج از 
محدوده شــهرى اراضى كه كاربرى باغى و 
كشــاورزى و مناطق سرسبز همدان بيشترين 
تغييــر كاربرى را از قبل داشــتند كه در اين 
زمينه پرونده اى نســبت به قصــور ادارات، 

تشكيل شده و در حال بررسى است.
به نقل از روابط عمومى معاونت اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان 
تشــريح  در  مصطفوى  ســيدهادى  همدان، 
اقدامات صورت گرفتــه كارگروه نظارت و 
پيگيرى حقوق عامه در ســال 99، بيان كرد: 
صيانــت از حقوق عامــه و حفظ بيت المال 
يكى از وظيفه ذاتى قوه قضائيه اســت و در 
نگاه مقام معظم رهبرى و رئيس قوه قضائيه 
از اهميت و تأكيد بســيارى برخوردار است 
و نقض حقوقى چون بهداشــت و سالمت 
عمومى، محيط زيســت و اراضــى زارعى، 
ميراث فرهنگى، انفال و اموال عمومى نقض 
حقوق تمام افراد جامعه به حســاب مى آيد 
و دادســتانى مركــز همدان نيــز بنابر ابالغ 
شيوه نامه اجرايى تشــكيل كارگروه نظارت 
و پيگيرى بر حقوق عامه اســتان از ســوى 
دادستانى كل كشــور با شدت و جديت در 

حال پيگيرى اوامر صادره است.
وى افزود: در ســال گذشــته حــوزه حفظ 
و نگهــدارى اراضى ملى، منابــع طبيعى و 
جلوگيرى از ســاخت  و ســازهاى غيرمجاز 
در اســتان از موضوعاتى مــورد پيگيرى و 
موجب تشــكيل پرونده هاى زيادى شــد و 
در راســتاى تأكيد بر اجــراى تبصره 2 ماده 
10 قانــون حفظ كاربرى اراضــى زارعى و 
باغ ها شــش جلســه شــوراى حفظ حقوق 
بيت المال و سه جلســه در زمينه جلوگيرى 
دادگسترى  در  غيرمجاز  ساخت وسازهاى  از 
اســتان با هدف همــكارى و تعامل نهادها، 
ارگان ها، متوليان به ويژه اســتاندارى و اداره 
راه و شهرسازى براى پيشگيرى از ساخت و 
سازهاى غيرمجاز تشكيل شد همچنين پس 
از دريافت گزارشاتى مبنى بر ساخت و ساز 
يا تصرف غيرمجاز در مناطقى مانند تفريجان 
و جاده چشــين موسوم به باغ گيالس از اين 

باغ ها بازيدهاى ميدانى به عمل آمد.
مصطفوى ادامــه داد: در نتيجه اين بازديدها، 
در منطقه تفريجان نزديــك به 50  هكتار از 
اراضى ملى كه مورد تصرف واقع شــده بود، 
دستور توقف ساخت و ساز برايش صادر و 
پرونده اى در كميسيون ماده 54 تشكيل شده 
و در حال رسيدگى است همچنين در بحث 
باغ گيالس مطابق گزارشات احتماالً نزديك 

بــه 48 هكتار از آن جزء اراضى ملى اســت 
كه پليس امنيت اقتصادى به اين مسئله ورود 
پيدا كرده و در صورت صحت گزارش بايد 

از تصرف اشخاص  خارج شود.
وى با اشــاره به اينكه بيشترين تغيير كاربرى 
اراضى و باغ ها در داخل محدوده شــهر در 
قاسم آباد و على آباد صورت مى گيرد، اضافه 
كرد: در خارج از محدوده شهرى اراضى كه 
كاربرى باغى و كشــاورزى دارند مثل يِكانه، 
ُكنجينه، پل شكســته، ايَوك، حاجى آباد، مراد 
بالغى و مناطق سرسبز همدان مانند دره مراد 
بيگ و حيدره بيشــترين تغيير كاربرى را از 
قبل داشتند كه در اين زمينه پرونده اى نسبت 
به قصور ادارات، تشــكيل شــده و در حال 

بررسى است.
معاون دادســتان همدان مطرح كرد: بخشى 
از تصرفات دولتى مربوط به اراضى ساحلى 
و بســتر رودخانه هاســت كــه مطابق قانون 
دستورات توقف و تخريب ساخت وسازهاى 
در حريــم رودخانه ها نيز صادر شــده و در 
مجمــوع در اســتان همــدان 155.8 هكتار 
اراضى اعاده، 18 مــورد قلع بنا و 2200 متر 
رفع تصــرف از بســتر رودخانه ها صورت 
گرفــت همچنين در اين حــوزه 28 محكمه 

تشكيل و 113 حكم صادر شده است.
وى انسداد چاه هاى غيرمجاز، مسائل زيست 
محيطى و بهداشــت عمومى و پيشــگيرى 
از آلودگــى رودخانه هــا را از ديگر عناوين 
عامه دانســت و خاطرنشــان  حقوق  حفظ 
كرد: گســترش بوى نامطبــوع در ابتدا جاده 
بيجار بــه علت دفن و تخليه پســماندهاى 
شــهرى نيز موجب آلودگى هوا و مشكالتى 
براى شــهروندان شده بود كه پس از صدور 

دستورات الزم اين مشكل مرتفع شد.

مصطفــوى تصريح كــرد: در جــاده تهران 
مشــكالتى در زمينــه محل هــاى تصفيه و 
مانند  كارخانه هــاى  پســماندها  خروجــى 
خوش نــوش و پگاه ايجاد شــده بود كه در 
راســتاى رفــع آن اداره آب و فاضالب نيز 
متولى شــد تا اين منطقه را كانال كشى كرده 
و فاضالب آن را به سمتى هدايت كند تا هم 
تصفيه صورت بگيرد هم از آلودگى رودخانه 

جورقان جلوگيرى به عمل آيد.
وى ادامــه داد: در بحــث آاليندگى نيروگاه 
شــهيد مفتح نيز بعــد از بازديــد ميدانى از 
نيروگاه تعيين شــد تا اقداماتى نظير احداث 
و نصب ســازه  و فيلتــر در دودكش نيروگاه 
صورت بگيرد همچنين دستوراتى درباره رفع 
آاليندگى برخى از كارخانه ها مانند كارخانه 
چرم شهباز و شركت هاى صنعتى شهرستان 
بهــار نيز صادر شــده اســت كــه بايد در 

كوتاه ترين زمان ممكن آن را برطرف كنند.
معاون دادســتان همدان بيان كرد: در حوزه 
ســالمت و درمان نيز تمامى آزمايشــگاه ها، 
بيمارســتان ها و مطب هــاى خصوصــى به 
علت وجود پســماندهاى خاص پزشــكى 
ملزم شدند آنها را ابتدا به پسماندهاى عادى 
تبديــل و پس از دپو طبق موازين و مقررات 
مربوطه امحاء كنند و به علت اهميت اين امر 
نسبت به برخى مطب هاى خاطى اعالم جرم 

صورت گرفته است.
وى بــا بيــان اينكه در بحث حفــظ ميراث 
فرهنگــى و آثــار باســتانى اســتان نيز از 
ميراث هاى  فرهنگى در حال تخريب اســتان 
بازديــد ميدانــى به عمل آمد و دســتورات 
الزم صادر شــده اســت، اذعان كــرد: طى 
اين بازديدها مشــخص شــد بــرج مراقبت 
تاريخى همــدان در نزديكى فرودگاه، تبديل 

به اســتراحتگاه كارگران شــده است كه بعد 
از پيگيرى هاى صــورت گرفته اداره ميراث 
فرهنگى اســتان در راستاى حفظ و ترميم آن 
اقدام كرده و عليه مسئول متولى نيز به علت 
تخريب آثار باســتانى اعــالم جرم صورت 

گرفت.
مصطفــوى خاطرنشــان كــرد: در زمينــه 
نانوايى هاى سنتى پز، دالل ها و قاچاقچيان آرد 
بررسى و پيگيرى هاى زيادى صورت گرفت 
و تعداد زيادى از اين نانوايى ها پلمب شدند 
همچنيــن اداره نظارت بــر اماكن فرماندهى 
انتظامى اســتان دالالن آرد را شناسايى كرده 
و اقدامات الزم در اين باره در حال اجراست.
وى با اشــاره به افزايش سرســام آور قيمت 
مسكن در اســتان همدان گفت: سال گذشته 
جلســاتى با حضور متوليان  مســكن در اين 
باره تشــكيل و علل افزايش قيمت مســكن 
در همدان برررسى شــد همچنين مديريت 
انبوه ســازان و مشــاوران امالك هــا، پلمب 
مشاوران امالك بدون مجوز، اخذ ماليات از 
خانه هاى خالى از سكنه و كنترل تعرفه هايى 
حــوزه خدمات نظام  مهندســى، شناســايى 
اراضى مناسب و ارائه تسهيالت به افراد فاقد 
مسكن در اجراى طرح ملى مسكن از جمله 

مصوبات اين جلسات است.
وى در پايــان يادآور شــد: بازديــد از انبار 
كاالهاى اساسى، تكميل و افزايش روشنايى 
گرمخانه  وضعيــت  ســاماندهى  پارك هــا، 
معتــادان در ميــدان باباطاهــر، برخورد و 
توقيف آفرودسواران به علت تخريب اراضى 
ملى، ســاماندهى بازار خودرو و بازرسى از 
فروشــگاه هاى زنجيره اى را مى توان از ديگر 
اقدامات كميته نظارت و پيگيرى حقوق عامه 

در سال گذشته برشمرد.

 بدون ترديد يكى از عواملى كه نقش اساسى در 
توليد ايفا مى كند، نيروى كار است. اما كارگر زمانى 
ميتواند بهره ورى مناسب و بااليى داشته باشد كه عالوه 
بر تاأمين معيشت، امنيت شغلى هم داشته باشد. انتظار 
بهره ورى باال از كارگرى كه چند شيفت كار مى كند 
تا بتواند معيشت خانواده اش را تأمين كند، انتظار نا به 
جايى است. كارگرى كه هر لحظه بيم اخراج و بيكار 
شدن را دارد نمى تواند آنطور كه بايد درست ايفاى 
نقش كند. زمانى مى توان از كارگر به عنوان «ســتون 
فقرات توليد» انتظار بهره ورى داشــت كه انتظارات 
حداقلى او تأمين بشود. از طرفى نبايد با ايجاد دوگانه 
كارگرى و كارفرمايى اين دو را در مقابل هم قرار داد. 
بسيارى از كارفرمايان، كارآفرينانى هستند كه دغدغه 
مند توليد و اشــتغال هستند و به جاى اينكه سرمايه 
خود را در بانك نگهدارى كنند يا وارد بازارهاى غير 
مولد پر ســود بدون ريسك وارد كنند، سختى هاى 
توليد را به جان خريده و با مشــكالت توليد مواجه 
شــده اند. لذا كارگران و كارفرمايان دو بازوى توليد 
هستند: كارفرما و كارگر مكّمل يكديگرند، نه معارض 
يكديگر. اســاس تفّكر ماركسيســتى و ديالكتيك 
ماركسيســتى بر تضاد و تعارض بود، اســاس تفّكر 

اسالمى و ديالكتيك اسالمى بر همراهى و همگامى و 
همكارى و مزدوج شدن و همراه شدن است. كارفرما 
و كارگر دو عضوى هستند كه ميتوانند به هم كمك 
كنند؛ دو معارض و دو دشمن نيستند؛ دو همكارند و 

هركدام هم حّقى دارند.
لذا اينكه ما همه ى مشكالت جامعه ى كارگرى را 
بدون در نظر گرفتن وظايف دولت و ساير نهادها، از 

چشم كارفرمايان ببينيم يقينا به خطا رفته ايم.
بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسى و ماده 41
قانون كار بايد معيشت كارگران تأمين شود. روشن 
اســت كه اگر مزدى كه كارگر دريافت ميكند تأمين 
كننده ى نيازهاى اساسى او نباشد فقر و بزه در جامعه 
افزايش پيدا خواهد كرد. يكى از مطالبات و نارضايتى 
هايى كه طى چند ســال گذشته جامعه ى كارگرى 
داشته اند، عدم تأمين ســبد معيشت آنها و كاهش 
قدرت خريدشان بوده اســت. مساله اى كه بايد به 
صورت جدى مورد توجه قرار بگيرد زيرا مادامى كه 
معيشت كارگر تأمين نشود نه تنها شاهد افزيش بهره 
ورى و خالقيــت نخواهيم بود بلكه ادامه اين روند 
ممكن است موجب بروز نارضايتى هاى اجتماعى 
شــود. بنابراين الزم است كه دستمزد كارگر مطابق 

سبد معيشتى باشد؛ نكته اى كه در ماده 41 قانون كار 
هم به آن تصريح شده است.

* لزوم اجراى سياستهاى حمايتى دولت
طى سال هاى گذشته در پى نوسانات ارزى و افزايش 
تورم، قدرت خريد كارگران كاهش چشمگيرى داشته 
است كه جبران نشدن اين مساله منجر به افزايش فقر 
خواهد شد. بنابر اين الزم است يك سياست حمايتى 
براى جبران قدرت خريد كارگران اجرا شــود. البته 
نبايــد همه ى اين بار را بر دوش كارفرما انداخت و 
از كارفرما انتظار داشت به تنهايى اين قدرت خريد 
از دســت رفته را جبران كند، چراكه ممكن است به 
خاطر تحميل فشار زياد به كارفرما موجب تعطيلى 
واحد توليدى و بيكارى كارگران شــود و در نتيجه 
نه تنهــا قدرت خريد كارگران بهبود پيدا نكند بلكه 
هم كارگران بيكار شده و هم توليد داخلى تضعيف 
شــود. در نتيجه الزم است دولت بخشى از اين رفاه 
از دســت رفته را از طريق سياستهاى حمايتى (نظير 
اعطاى بُــن الكترونيكى خريد كاالى ايرانى) جبران 
كند و با اعطاى مشوقهاى مالياتى و تسهيالت به توليد 
كنندگان مانع از تعطيل شدن واحدهاى توليدى شود.
 سهم مسكن در سبد معيشت كارگران

هزينه  مسكن بيشــترين سهم را در سبد هزينه هاى 
كارگران دارد. مطابق آمارهاى بانك مركزى، بيش از 
يك ســوم هزينه هاى يك خانواده شهرى در سال 
95 به مســكن اختصاص داشته است. اين سهم در 
دهك هاى پايين و در كالن شــهرها بســيار بيشتر 
اســت. به عنوان نمونه، در شهر تهران سهم هزينه ى 
مسكن به صورت متوسط نزديك 50 درصد است. 
مسكن، يكى از اصلى ترين نيازهاى اساسى خانواده 

است و تأمين شرايط براى خانه دار شدن آحاد مردم، 
موجب كاهش شكاف طبقاتى، توانمندسازى خانواده 
و خارج شدن بســيارى از دهك ها از فقر اقتصادى 
خواهد شد. لذا بخش مسكن را بايد يك عرصه ى 

مهم براى برقرارى عدالت در جامعه دانست.
مسئله  مســكن در ســطح كالِن اقتصاد كشور نيز 
داراى اهميت ويژه اى اســت و رونق توليد مسكن 
از جهت رشــد اقتصاد و افزايش اشتغال مى تواند 
مورد توجه قرار گيرد. مخصوصا در شرايط خاص 
«جنــگ اقتصــادى» و تحريــم ناجوانمرادانه عليه 
كشور، توليد مسكن نقش مهمى دارد. اين موضوع 
از دو جهت حائز اهميت است: نخست آنكه توليد 
مسكن وابســتگى اندكى به واردات دارد. دوم آنكه 
از پيوندهــاى قوى و توانايى بــاال در ايجاد تحرك 
در كل اقتصاد برخوردار اســت. بنابراين اگر دولت 
سياست هاى مناسبى را براى فعال ساختن آن در پيش 
بگيرد و رونق غير تورمى و پايدار در اين بخش ايجاد 
شــود، مى تواند محرك كل اقتصاد كشور به سمت 
پيشرفت باشــد و اثر كاهش صادرات نفت بر رشد 
اقتصادى را كاهش دهد. به اين ترتيب كشــور مى 

تواند آثار تحريم را تا حد زيادى خنثى كند.
 راهكار خانه دار شدن كارگران

دولت بنابر اصول 3، 31 و 43 قانون اساسى، موظف 
است نسبت به تأمين مسكِن متناسب با نياز براى همه 
ى مــردم با اولويت محرومين اقدام كند و براى نيل 
بــه اين هدف بايد تمام امكانات و ابزارهاى خود را 
بكار گيرد. پايين بودن قدرت خريد كارگران و اقشار 
كم درآمد منجر به عــدم توانايى آن ها براى تأمين 
مســكن مى شود. اين گروه ها پس انداز اندك و غير 

كافى براى خريد مسكن دارند و همين موضوع باعث 
مى شــود نتوانند در بازار آزاد اقدام به تأمين مسكن 
خود نمايند زيرا نسبت قيمت مسكن به درآمد ساالنه 
گروه هاى كم درآمد و متوسط در كشور بسيار زياد 
است. لذا بخش قابل توجهى از اقشار جامعه از تأمين 
نياز مصرفى خود به مســكن بــاز خواهند ماند. در 
اين بين يك ســوال هميشگى وجود دارد كه از چه 
طريق و با اجراى چه سياســت هايى مى توان براى 
دهك هاى مختلف درآمدى، تأمين مسكن متناسب 

آنها را انجام داد؟
 قاچاق و واردات غيرضرورى

مانعى در مقابل توليد
يكى از مشكالت اساسى كه كارآفرينان و كارفرمايان 
بــا آن مواجه هســتند، وجود كاالهــاى وارداتى و 
قاچاقى است كه داراى مشابه داخلى است. هرچند 
واردات كاالهايى كه در كشور توليد نميشود ميتواند 
توجيه عقالئى داشــته باشــد اما واردات كاالهايى 
كه در كشــور خودمان توليد مى شود، جز تعطيلى 
واحدهاى توليدى و بيكار شدن كارگران و افزايش 
فقر ثمره اى نخواهد داشت. بنابراين يكى از الزامات 
رونق و جهش توليد، ايجاد ساز و كار مناسب براى 
جلوگيرى از واردات كاالهاِى داراى مشابه ى داخلى 
است. البته تعارض منافع عده اى خاص، هميشه مانع 
جدى در برابر مبارزه با اين امر بوده است. اين مهم، 
عالوه بر تصويب قوانيــِن خاص و وضع عوارض 
گمركى، نيازمند نظارت دقيق و برخورد جدى قوه ى 
قضائيه است؛ مادامى كه كاالهاى وارداتى و قاچاق 
بازار را قبضه كرده اند رونق و جهش توليد غير ممكن 

خواهد بود

سهم باالى قاسم آباد و على آباد
 از تغييركاربرى

چند پيشنهاد عملياتى 
براى بهبود وضعيت كارگران
■ انتظار بهره ورى باال بدون تأمين معيشت كارگران نابه جا است
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

كادر فنى پاس در روزهاى 
گذشته تمرينات مناسبى 
را انجام داده و با ريكاورى 
خوب و آناليز حريف آماده 
پاسى ها  است.  بازى  اين 
روان  و  ساده  فوتبال  اگر 
خود را به نمايش بگذارند 
دور  خود  از  را  استرس  و 

كند

توانايى ميزبانى مسابقات بين المللى را 
داريم

 اســتان همدان آمادادگى ميزبانــى رويدادهاى ملى و بين المللى 
ورزش هاى زورخانه اى را دارد.

 رئيس هيأت ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى استان با اعالم 
اين مطلب به ايرنا گفت: امكانات ورزش همدان در كشور كم نظير 
است و زيرساخت الزم را براى برگزارى رقابت هاى مختلف ملى و 

بين المللى در اختيار داريم.
غالمرضا خاكسار بيان كرد: در نشست اخير با سرپرست فدراسيون 
ورزش هاى زورخانه اى نيز اين درخواســت به طور رسمى ارايه و 

مورد استقبال قرار گرفت.
ــووليتى  ــم مسـ ــى هاى مهـ ــب كرسـ ــه كسـ ــاره بـ ــا اشـ وى بـ
ــتان  ــوتان ورزش اسـ ــه اى توســـط پيشكسـ ــيون زورخانـ فدراسـ
ـــرح  ـــى از داوران مط ـــيون، يك ـــت فدراس ـــت: سرپرس ـــدان گف هم
همـــدان را بـــه عنـــوان عضـــو كميتـــه داوران زورخانـــه اى 
فدراســـيون ورزش  زورخانـــه اى و كشـــتى پهلوانـــى منصـــوب 

كـــرد.
وى بيان كــرد: زارعى از داوران با ســابقه ورزش هاى زورخانه اى 
اســت كه پيش از اين نيز با فدراســيون ورزش هاى زورخانه اى و 
كشتى پهلوانى همكارى داشته و اكنون به عنوان رئيس كميته داوران 
اســتان، دبير هيأت شهرستان همدان و مسئول كميته روابط عمومى 

فعاليت دارد.
وى افــزود: همچنين لطف اهللا خاكســارى طى حكمى از ســوى 
سرپرســت فدراســيون به عنوان عضو كميته فنى كشــتى پهلوانى 
فدراسيون ورزش  زورخانه اى و كشتى پهلوانى منصوب شده است.

خاكســارى ادامه داد: عبدا... كاظمى روشــن از پيشكسوتان ارزنده 
ورزش زورخانــه اى همدان نيز طى حكمى بــه عنوان عضو كميته 
پيشكسوتان فدراسيون ورزش  زورخانه اى و كشتى پهلوانى منصوب 

شد.

18 كشتى گير استان جواز 
 در اردوى تيم ملى جوانان 

  رئيس هيأت كشــتى استان همدان گفت: 18 كشتى گير مستعد 
اســتان كه عملكرد مناســبى در رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتى 
جوانان داشتند، مجوز حضور در اردوى آماده سازى تيم ملى كه در  

همدان برگزار مى شود را دريافت كردند.
 اين 18 كشــتى گير پس از انجام تســت كرونا و اخذ تاييديه هاى 
بهداشــتى الزم،  در اردوى تيم ملى كشــتى جوانان كشــور حاضر 

شدند.

در ليگ قهرمانان آسيا 
صعود استقالل به روز آخر كشيد

 رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا در دو گروه A و C برگزار شد و 
بــا انجام 4 بازى پرونده روز پنجم اين رقابت ها در منطقه غرب آســيا 

بسته شد. 
در گروه A اين رقابت ها تيم اســتقالل تاجيكستان با يك گل برابر تيم 
الشباب امارات به برترى رسيد و تيم الهالل نيز با نتيجه 3 بر صفر تيم 
آجى ام كا را مغلوب كرد تا هر دو تيم با 10 امتياز در يك قدمى صعود 

به مرحله حذفى رقابت ها قرار بگيرند.
اما در گروه C اين رقابت ها با نتايجى كه به ثبت رسيد سرنوشت صعود 

به روز آخر كشيده شد.
در اين گروه تيم الشرطه عراق در كمال ناباورى دست به كار بزرگى زد 
و دو بر يك تيم الدحيل را مغلوب كرد عراقى ها كه انگيزه اى براى ادامه 
رقابت ها ندارند در اين ديدار حيثينى بازى كردند و در نهايت تيم پيروز 
شــدند در دومين بازى نيز استقالل ايران در مصاف با االهلى عربستان 
به تســاوى بدون گل رضايت داد تا سرنوشت اين گروه گره بخورد و 

تكليف تيم صعود كننده به روز آخر كشيده شود.
تيم اســتقالل كه شــروع خوبى در اين رقابت ها داشت با ثبت 13 گل 
بهترين خط حمله را در دست داشت. در اين بازى كم فروغ ظاهر شد 
و نتوانست گلزنى كند حال با گذشت 5 هفته از رقابت 3 تيم استقالل 
الدحيل و االهلى با امتياز برابر 8 مدعى صعود هستند كه استقالل ايران 

به لطف تفاضل گل صدرنشين است.
 روز پايانى اين رقابت ها جمعه شب دنبال مى شود و استقالل با الشرطه 
عراق ديدار دارد و دو تيم الدحيل و االهلى نيز به مصاف هم مى روند. 
آبى هاى ايران با غلبه بر نماينده عراق به عنوان تيم نخست راهى مرحله 

حذفى مى شود. در غير اين صورت كار به اگر و اما خواهد كشيد.
با گذشت 5 دور از رقابت ها و در حالى كه تنها يك دور ديگر باقى است 
جدول گروه هاى پنج گانه فشرده و پيچيده است و تنها دو تيم پرسپوليس 
و شارجه  صعود خود را قطعى كرده اند و براى شناخت 6 تيم باقى مانده 

بايد تا بامداد يكشنبه صبر كرد تا دور ششم نيز به پايان برسد.

تساوى رئال و چلسى در ليگ قهرمانان
 ديدار رفت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا بين تيم هاى رئال 
مادريد و چلســى با تســاوى يك بر يك همراه شد تا همه چيز براى 
مشخص شدن تيم فيناليست به بازى برگشت كشيده شود. در دور رفت 
از مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا، رئال مادريد اسپانيا پرافتخارترين 
تيم اين مسابقات از چلسى انگليس پذيرايى كرد و در نهايت به تساوى 

يك بر يك رضايت داد.
برخالف انتظار اين تيم چلسى بود كه شروع بهترى داشت و در دقيقه  
14 «پوليســيچ» در محوطه جريمه رئال صاحب توپ شد و پس از جا 
گذاشــتن كورتوآ، موفق شد گل نخســت اين ديدار حساس را براى 
ميهمان به ارمغان آورد. در ادامه باران شديدى شروع به باريدن كرد و بر 
روند بازى تيم ها تاثير منفى گذاشت. رئالى ها كه نمى خواستند اين نتيجه 

باقى بماند، حمالت خود را آغاز كرد و 
 در دقيقه 29 كرنر ارسالى رئالى ها در يك رفت و برگشت به بنزما رسيد 
و او با چرخشى عالى و ضربه اى غير قابل مهار، كار را به تساوى كشاند.
در نهايت  اين ديدار حساس و تماشايى با تساوى يك بر يك همراه  به 

پايان رسيد و همه چيز به بازى برگشت در لندن كشيده شد.

آگهي حصر وراثت
آقاى ابوطالب مظفرى داراى شماره شناســنامه 3990635352 به شرح دادخواست به كالسه 
112/0000042ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان محمدرضا مظفرى به شماره شناســنامه 5020035718 در تاريخ 1398/04/22در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-ابوطالب 
مظفرى فرزند كرم به شماره شناسنامه 3917 متولد 1331 صادره از رزن پدر متوفى،2-صديقه 
رستمى فرزند جعفرعلى به شماره شناسنامه 2260 متولد 1332 صادره از فامنين مادر متوفى. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 31)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اســناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شــماره 139960326008000525 و پرونده كالســه 1399114426008000016 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملــك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمدعلى عيوضى به 
شناسنامه شماره 577 ،كدملى 4030554598 صادره از كبودرآهنگ فرزند فرمانعلى در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 582343 مترمربع پالك شماره فرعى 316 از اصلى 169 
قريه زندلج واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محرم عيوضى دارنده 

سند شماره 40992 مورخ 1372/12/23 دفتر 14 كبودراهنگ محرز گرديده است.
2- برابر رأى شــماره 139960326008000526 و پرونده كالسه 1399114426008000023 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه صفائى زمان به 
شناسنامه شــماره 1 كدملى 3992332969 صادره از رزن فرزند حسين در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى ديمى به مساحت 251848 مترمربع پالك شــماره فرعى 319 از اصلى 169 قريه 
زندلج واقع در همدان بخش حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محمود عيوضى دارنده ســند 

شماره 34153 مورخ 1398/09/18 دفتر 1 رزن محرز گرديده است.
3- برابر رأى شــماره 139960326008000527 و پرونده كالسه 1399114426008000024 هيأت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمود عيوضى به شناسنامه 
شماره 589 كدملى 4030554725 صادره از كبودرآهنگ فرزند قربانعلى در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى ديمى به مســاحت 330647 مترمربع پالك شماره فرعى 317 از اصلى 169 قريه 
زندلج واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى محرم عيوضى دارنده سند 

شماره 40992 مورخ 1372/12/23 دفتر 14 كبودرآهنگ محرز گرديده است. 
(م الف 7)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/09

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 15086 ب ــماره شناس ــام داراى ش ــرادى ن ــدى م ــاى مه آق
دادخواســت بــه كالســه 49/1400/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان مرادعلــى مــرادى نامــى 
بــه شــماره شناســنامه 33 در تاريــخ 1353 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 

ــه ــر اســت ب ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
ــماره  ــه ش ــد 1323 ب ــى متول ــد مرادعل ــار فرزن ــرادى گلن ــى م :1-فتحعل

شناســنامه 89 فرزنــد متوفــى
2- جــواد مــرادى نامــى فرزنــد مرادعلــى متولــد 1331 بــه شــماره شناســنامه 

605 فرزنــد متوفــى
3- قربــان مــرادى نــام فرزنــد مرادعلــى متولــد 1343 بــه شــماره شناســنامه 

776 فرزنــد متوفــى
ــه شــماره شناســنامه  ــد 1344 ب ــى متول ــد مرادعل ــام فرزن ــرادى ن 4-رضــا م

ــى ــد متوف 777 فرزن
5- رســول مــرادى نــام فرزنــد مرادعلــى متولــد 1342 بــه شــماره 

متوفــى فرزنــد  شناســنامه775 
6- ســعادت مــرادى نــام فرزنــد مرادعلــى متولــد 1346 بــه شــماره شناســنامه 
ــد  ــى متول ــد مرادعل ــى افضــل فرزن ــراد نام ــه م ــى، 7- حمدال ــد متوف 9 فرزن
ــى  ــرادى نام ــا م ــى، 8- ذليخ ــد متوف ــنامه 662 فرزن ــماره شناس ــه ش 1340 ب
فرزنــد مرادعلــى متولــد 1350 بــه شــماره شناســنامه 1108 فرزنــد متوفــى، 9- 
شــيدا پيــرى فرزنــد مرادعلــى متولــد 1333 بــه شــماره شناســنامه 606 فرزند 
متوفــى، 10- حبيبــه مــرادى نامــى فرزنــد مرادعلــى متولــد 1324 بــه شــماره 
ــد مرادعلــى  ــراد نامــى فرزن ــن م ــى، 11- پروي ــد متوف شناســنامه 13116 فرزن
ــلطان  ــرا س ــى، 12- زه ــد متوف ــنامه 18 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1327 ب متول
قــادرى گوهــرى فرزنــد محمدحســين متولــد 1303 بــه شــماره شناســنامه 18 
همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در 
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 33)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانــم فاطمــه روغنــى چراغــى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــى 
مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 30 همــدان برابــر وارده شــماره 23/1787-

ــالك  ــدانگ پ ــت شش ــند مالكي ــه س ــت ك ــى اس 1400/01/1400 مدع
ــماره مسلســل  ــه ش ــدان ب ــك هم ــع در حومه/بخــش ي 10/41825 واق
074581 ذيــل ثبــت 68912 دفتــر 431 صفحــه 131 بــه علــت نامعلــوم 

ــزد كســى در بيــع شــرط نيســت، مفقــود گرديــده و ن
 لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانونــى ثبــت 
ــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه  بديــن وســيله آگهــى مى شــود ت
ــار  ــخ انتش ــد از تاري ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج و ي
ايــن آگهــى طــى مــدت 10 روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك مراجعــه 
و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه، اعتــراض خــود 
را كتبــًا تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن 
اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه 
ــليم  ــادر و تس ــى ص ــام متقاض ــه ن ــى ب ــت المثن ــند مالكي ــردد س نگ

خواهــد شــد. 
مراتــب بــر اســاس آخريــن اطالعــات سيســتم جامــع تهيــه و گــزارش 

شــده اســت. 
(م الف 145)

بهرام زارع زادگان
 مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك همدان

سرمربى پاس همدان: 
پاسخ محبت مسئوالن را با برد مى دهيم

 مشكل اسكان پاس با كمك مديركل ورزش و جوانان حل شد و اميدوارم با حمايت 
مسئوالن روند رو به رشد تيم ادامه داشت باشد.

ســرمربى تيم پاس همدان با اعالم اين مطلب گفت: مشــكل اســكان تيم پاس با كمك 
مديركل ورزش و جوانان اســتان حل شد و اميدوارم با حمايت  مسئوالن استان روند رو 

به رشد تيم پاس ادامه داشته باشد. 
على قربانى، با اشــاره به اين كه بازى با تيم ميالد مهر بازى بســيار مهمى براى تيم پاس 
همدان محســوب مى شود، اظهار داشــت: 3 امتياز اين ديدار مى تواند ما را به طور كامل 

از منطقه سقوط دور كند و سكوى پرتابى باشد براى رسيدن به تيم هاى باالى جدول.

وى با بيان اين كه اين ديدار نيز همانند بازى با تيم هاى شــهردارى بم و سردار بوكان در 
مقابل يك تيم انتهاى جدولى اســت افزود: همان طور كه در مصاحبه هاى قبلى نيز اشاره 
كردم بازى با تيم هاى انتهاى جدول بســيار سخت اســت و تيم مقابل به هر كارى براى 

كسب امتياز و اميدوار ماندن به بقا در جدول مسابقات دست مى زند.
قربانى عنوان كرد: به اميد خدا و با تالش و كوشش مضاعف كادرفنى و بازيكنان همانند 
3 بازى گذشته امتيازات الزم را از اين ديدار كسب خواهيم كرد تا روند رو به رشد خود 
را حفظ كنيم. وى با تقدير و تشكر از مديركل ورزش و جوانان استان همدان تصريح كرد: 
با پيگيرى و حمايت حميد ســيفى مشكل اسكان تيم پاس همدان حل شد و كادرفنى و 
بازيكنان پاس از هتل ورزش مريانج به هتل ورزش استاديوم شهيد شمسى پور ( سعيديه) 
منتقل شدند. سرمربى پاس ادامه داد: اين هتل در چند روز گذشته با دستور ويژه سيفى به 

امكانات روز تجهيز شد و در حال حاضر مجموعه پاس شرايط خوبى در اين مكان دارد.
وى ضمــن قدردانى ويژه از نگاه پدرانه و حمايت هاى هميشــگى حاجى بابايى نماينده 
مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى و سعيد شــاهرخى استاندار و نيز پيگيرى ها و 
تالش هاى پژمان محمدى تاكيد كرد: عباس صوفى شــهردار و رئيس هيأت فوتبال استان 
نيز با بازكردن پنجره نقل و انتقاالتى پاس و حمايت هاى هميشگى خود از فوتبال استان 

كمك شايانى به ما كردند.
قربانى زحمات محمدآرتيمانى مدير اجرايى باشــگاه پاس همدان در طول اين فصل را، 
به ويژه در بحث انتقال محل اســكان بازيكنان از هتل مريانج به هتل اســتاديوم شــهيد 
شمسى پور، هم پاس  داشت و تأكيد كرد: همه عوامل باشگاه از كادر فنى گرفته تا بازيكنان 

و كادر اجرايى بيش از وظيفه خود تالش مى كنند.

آگهي ارزيابى كيفى

روابط عمومي شركت گاز استان همدان

موضوع مناقصه: احداث شبكه توزيع گاز فوالدي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در 
شهرستان نهاوند
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد)ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه   750/000/000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال 

مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

www. 4- متقاضيان بايد عضو سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
setadiran.ir  باشند.

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تأسيسات تجهيزات باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل سه مناقصه گر 
مي باشد.

8-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 
متناسب صنعت نفت ( فرآيند دامنه قيمت)  تعيين مي گردد.

مورخ  از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
1400/01/31 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت 
مراجعه    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكي  تداركاتي  سامانه 

نمايند.
مورخ   شنبه  روز  ساعت 09:00  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1400/02/18 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 -  8 – 8261075 3  -  دورنويس :  38256207 -081

WWW. nigc-hm . ir  : آدرس اينترنت

مناقصه شماره 10-1400 يك مرحله اى (نوبت دوم)
شماره مجوز: 1400,581

 تيم فوتبال پاس همــدان در ادامه ليگ 
دسته دوم كشور امشــب ميزبان تيم انتهاى 
جدولــى ميالد تهران در ورزشــگاه حاجى 

بابايى مريانج است.
هفته هفدهــم از رقابت هــاى ليگ فوتبال 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امشب 
با انجام 7 بازى از گروه دوم دنبال مى شــود 
كــه در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال پاس 
همدان در ورزشــگاه شــهيدان حاج پايانى 
ميزبان تيم سيزدهم جدول ميالد مهر تهران 

خواهد بود.
پاســى   در نيم فصل دوم و بــا تعبير كادر 
فنى سر و شــكل گرفته و با دو پيروزى و 
يك تســاوى به دنبال ارتقاء جايگاه خود و 
حضور در صف مدعيان است شاگردان على 
قربانى به خوبى با شرايط بازى آشنا هستند. 
و با هماهنگ شدن بازيكنان جديد، فوتبال 

روان و زيبايى را به نمايش مى گذارند.
پاســى ها هر چند با صدر جــدول فاصله 
زيادى دارند اما اميدوارند با غلبه بر حريفان 
اين فاصله را كاهــش دهند و حداقل براى 

پلى اف اميد داشته باشند.
هر چند دو تيم مس شهر بابك و نفت اميديه 
فاصله خود را از ديگر تيم ها افزايش داده اند 
اما فوتبال رشته اتفاقات است و مى توان به 
آينده اميدوار بود. كادر فنى پاس در روزهاى 
گذشــته تمرينات مناسبى را انجام داده و با 
ريكاورى خــوب و آناليز حريف آماده اين 
بازى است. پاسى ها اگر فوتبال ساده و روان 
خود را به نمايش بگذارند و اســترس را از 
خود دور كند مى توانند در اين بازى خانگى 
با دست پر از زمين خارج شوند و موفقيت 

خود را در جدول مستحكم كنند. 
حضور بازيكنان جوان و با انگيزه و هدايت 
خوب على قربانى پاس را دگرگون كرده و 
از آن تيم ترسو در نيم فصل به تيمى جسور 
و جنگنده تبديل شده است و حاال راه غلبه 

بر حريفان را مى داند.
در هفته گذشــته نيز مســووالن اســتان با 
حمايت خــود از پاس به ايــن تيم انگيزه 

مضاعف دادند.

ميالد تهران با 10 امتيــاز در انتهاى جدول 
حال و روز چندان مناســبى ندارد و فانوس 
به دست كابوس سقوط به ليگ 3 را مى بيند 
اين تيم  در بازى امشــب فوتبال بسته اى را 
به نمايش خواهد گذاشت و كسب حداقل 
امتياز نهايت آرزوى اين تيم اســت. بازى با 
چنين تيم هاى سخت و نگران كننده است و 

پاس در مصاف با اين تيم 
كه براى بقا مى جنگند بايد 
با حوصله فوتبال كند و از 
استفاده  نهايت  فرصت ها 

را ببرد.
كســب 3 امتياز اين بازى 
سرنوشت ساز  پاس  براى 
خواهــد بــود و مى تواند 
خــود را باال بكشــد اما 
ناكامــى احتمال ســقوط 
چنــد پله اى را بــه دنبال 

خواهد داشت.
و  حساس  جدول  شرايط 
هم  به  نزديك  امتيــازات 
است و يك تيم با يك برد 
و باخت مى تواند چند پله 

جابه جا شود. سفيدپوشان همدان اين روزها 
از نظر روحى و روانى نيز در شرايط خوبى 
به ســر مى برند و قربانى به خوبى توانسته 
اين شرايط را در پاس به وجود آورد. امشب 
اين ديدار را مرتضى عابدى به همراه رسول 
بابايى و ســعيد محمدى قضاوت مى كند و 
پاسى ها همچنان بدون حضور هواداران در 
ورزشــگاه خالى به دنبال 

كسب پيروزى است.
بازى  اين  بــا  همزمان  اما 
در ســاير ديدارهاى گروه 
شــهر  مس  امشــب  دوم 
بابك صدرنشين مسابقات 
در خانه پذيراى شــاهين 
جدال  اســت  بندرعامرى 
دو تيــم مدعى در شــهر 
بابــك ديدنــى خواهــد 
بــود. نفت اميديــه ديگر 
مدعى صعــود نيز ميزبان 
شــهردارى ماه شهر است. 
اين  اتــرك  بجنــورد  در 
شــهر از تيم شهردارى بم 
پذيرايى مى كند و شــهيد 

قندى يزد راهى بابلسر شده تا با شهداى اين 
شهر ديدار كند. نيروى زمينى تهران ميزبان 
سردار بوكان قعرنشــين است و شمس آذر 

قزوين از عقاب تهران پذيرايى مى كند.
ــه  ــن هفت ــت اي ــروه نخس ــاى گ رقابت ه
انجــام نخواهــد شــد و شــهردارى بــا 
را  فرصــت  ايــن  روزه   15 اســتراحت 
ــود  ــف خ ــاط ضع ــا نق ــد داشــت ت خواه
ــوب  ــكاورى خ ــا ري ــش داده و ب را پوش
ــد. ــال كن ــده را دنب ــى مان ــاى باق ديداره

از اين گروه يك ديدار معوقه امشب برگزار 
مى شود و تيم ســپيدرود رشت ميزبان مس 

نوين كرمان است.
در حال حاضر در جــدول رده بندى گروه 
دوم تيــم مس شــهر بابــك بــا 35 امتياز 
صدرنشــين است و نفت اميديه با 32 امتياز 

در تعقيب اين تيم است.
در انتهــاى جــدول نيــز دو تيــم شــهردارى 
بــم و ميــالد تهــران قــرار دارنــد كــه بــراى 
بقــا تــالش مــى كننــد. تيــم فوتبــال پــاس 
همــدان نيــز بــا 22 امتيــاز در جايــگاه 
ششــم جــدول قــرار دارد و فاصلــه 13 

ــين دارد. ــا صدرنش ــازى ب امتي

 با حمايت هاى شهردار همدان، 6 ميليارد 
تومــان بودجه براى نصــب و بهره بردارى از 
شــهردارى  باشــگاه  فوتبال  مصنوعى  چمن 

همدان اختصاص يافته است.
معاون آرمان فرهنگى ورزشــى شهردارى با 
اعالم ايــن خبر اظهار داشــت: با نصب اين 
چمن كمپ مجهــز و كم نظيرى را در غرب 
كشــور خواهيم داشت كه  تابســتان امسال 

شاهد بهره بردارى آن خواهيم بود.
پيام حيدرى گفت: راه اندازى اين زمين چمن، 
آكادمى باشــگاه را از زميــن بى نياز خواهد 
كرد و تيم هاى شــهردارى به راحتى مى توانند 

ساعات بسيار بيشــترى را از اين زمين بهره 
ببرند.

وى با بيان اينكه امكانات باشــگاه شهردارى 
همدان بســيار مناسب است، خاطرنشان كرد: 
وجود استخر، سالن ورزشى، چمن مصنوعى، 
باشگاه بدنســازى و خوابگاه، كمپ مجهز و 

بى نظير را فراهم كرده است.
وى با مهم دانستن همكارى با آكادمى باشگاه 
رئال مادريد اسپانيا، گفت: اميدواريم امضاى 
تفاهم نامــه با باشــگاه رئال مادريد اســپانيا 
ســكوى پرتابى براى بازيكنان مستعد فوتبال 

همدان باشد.

پاس امشب در انديشه فتح ميالد 

اختصاص6 ميليارد تومان براى چمن مصنوعى باشگاه شهردارى 

آگهى مزايده عمومى

شركت معدن كار باختر

روغــن  دارد  نظــر  در  باختــر  كار  معــدن  شــركت 
ــود در اســتان  ــاى خ ــام واحده ــود در تم ســوخته موج
ــورچه) و  ــكن س ــنگ ش ــى و س ــدن باباعل ــدان (مع هم
ــى)را از  ــدن گالل ــار و مع ــتان(معدن شــهرك بيج كردس

ــاند. ــروش برس ــه ف ــى ب ــده عموم ــق مزاي طري
از متقاضيــان خواهشــمند اســت جهــت اعــالم قيمــت 
ــى 4)تمــاس  ــن 08138370235 ( داخل ــا شــماره تلف ب
ــت  ــاه جه ــت م ــت 13 ارديبهش ــخ 9 لغاي ــا از تاري و ي
اعــالم قيمــت پيشــنهادى بــه آدرس - همــدان-  
خيابــان مهديه-جنــب بانــك صــادرات ،كوچــه توحيــد 
ــه  ــان درب اول ســمت راســت مراجع ــن بســت كياني ب

ــد. نماين
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گـزارش 

مناسبت

پتوى هاى ضدميكروب و ُكندسوز ايرانى 
وارد خطوط هوايى شدند

 يكى از شركت هاى صنعتى پتوى هواپيمايى آنتى باكتريال حاوى 
نانوذرات توليد كرده اســت كه مى تواند به ارتقاى سالمت مسافران 
در پروازهــاى خطوط هوايى كمك كنــد، ضمن آنكه در برابر آتش  
مقاومت بااليى دارد. به گزارش ايســنا، معموال پتوهاى مورد استفاده 
در خطوط هواپيمايى، شســته و مجددا استفاده مى شوند و اين پتوها 
ممكن است در حين استفاده توسط مسافران، باكترى و ميكروب هايى 
جذب كنند كه در حين شستشو از بين نرفته و موجب ايجاد بيمارى 
در مســافران بعدى شــوند. براى كمك به رفع اين مشكل، يكى از 
شركت هاى صنعتى حوزه نساجى پتوى آنتى باكتريالى توليد كرده كه 

در آن از پارچه پلى استر- اكريليك  استفاده شده است.

شناسايى و درمان سرطان ريه 
در مراحل اوليه

 سرطان ريه علت اصلى مرگ هاى ناشى از سرطان در اياالت متحده 
و سراسر جهان است. كارسينوماى سلول سنگفرشى ريه به ويژه نوع 
سلول و سيگنال هايى كه در شروع بيمارى نقش دارند به خوبى درك 
نشــده اند.به گزارش مديكال اكســپرس، به گفته محققان درمان هاى 
سرطان سلول سنگفرشــى ريه محدود است و انجام تحقيقات بيشتر 
براى پى بردن و بررسى علت بيمارى و توسعه روش هاى جديد براى 
درمان آن الزم است.دكتر " باب وارالس"(Bob Varelas) محقق 
اين مطالعه از دانشكده پزشكى دانشگاه بوستون گفت: مطالعه ما بينشى 
از چگونگى آسيب رســيدن به مجارى هوايى ريه به آسيب هايى كه 

مى توانند به سرطان منتقل شوند، ارائه مى دهد.

استفاده از ضايعات پالستيك در بتن براى 
ايجاد محافظت در برابر تشعشعات هسته اى!

 محققان ضايعات پالســتيكى پودر شــده را به بتن افزودند و از 
ايــن طريق موفق به افزايش ظرفيت محافظت در برابر تابش اشــعه 

هسته اى شدند.
به گزارش ايسنا ، محققان نسخه پايدارترى از بتن را براى محافظت 
در برابر تشعشعات هسته اى با استفاده از ضايعات پالستيكى و ساير 
مواد بازيافتى ايجاد كرده اند. اين مطالعه كه توسط محققان دانشكده 
مهندســى "باساوشــوار"(Basaveshwar) در هند انجام شده 
اســت، روش جديدى را براى بازيافت چندين تن زباله پالستيكى 
جمع شــده در هر سال يافته است كه بيشتر اين زباله هاى پالستيكى 

تاكنون روانه درياها و موجب آلودگى اقيانوس ها مى شدند.

گياهى كه احتماال مى تواند سرطان تخمدان 
را درمان كند

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه شايد 
گياهى كه براى درمان ماالريا به كار مى رود، در درمان سرطان تخمدان 
نيز موثر باشــد.به گزارش مهر ، بررســى جديد پژوهشگران "مركز 
 University of Kentucky)"سرطان دانشــگاه كنتاكى ماركى
Markey Cancer) آمريكا نشــان مى دهد كه گياه موســوم به 
"گندواش" كــه به خاطر تركيبات ضد ماالرياى موجود در آن مورد 
اســتفاده قرار مى گيرد، براى درمان سرطان تخمدان نيز اميدواركننده 
است.اين پژوهش نشان مى دهد كه "Artesunate"، دارويى كه با 
استفاده از گندواش ساخته مى شود، سلول هاى سرطانى تخمدان را در 

چندين مدل پيش بالينى سرطان تخمدان از بين برده است.

آيا آسيب هاى مغزى موجب آلزايمر 
مى شود؟

 نتايج تحقيقات جديد نشان مى دهد، تغييرات مغز در افراد مبتالبه 
بيمارى آلزايمر و در افرادى كه آســيب هاى مغزى خفيف را تجربه 

كردند، شباهت  هاى قابل توجهى دارد.
به گزارش ســاينس ديلى، محققان با استفاده از ام آر آى (MRI) و 
يادگيرى ماشين، تغييرات مخرب قابل مقايسه اى در ماده خاكسترى 
و ســفيد مغز را نقشــه  بردارى كردند. نتايج مطالعه جديد دانشگاه 
كاليفرنياى جنوبى، امريكا نشان مى  دهد كه تغييرات مغز در افراد مبتال 
به بيمارى آلزايمر و در كسانى كه صدمات مغزى خفيف دارند داراى 
شباهت  هاى قابل توجهى است، اين مطالعه روش  هاى جديدى براى 

شناسايى بيماران در معرض خطر آلزايمر را پيشنهاد مى  دهد.

روز ملى خليج فارس
چراغ سبز عربستان به ايران

■ خروج بيگانگان از خليج فارس با اتحاد كشور هاى حاشيه خليج 
 فردا 10 ارديبهشت ماه روز ملى خليج  فارس نام گذارى شده كه سالروز 
اخراج پرتغالى ها از تنگه هرمز و خليج  فارس اســت. شاه عباس صفوى 
با كمك انگليســى ها در اين روز در سال 1621 ميالدى توانست هرمز را 
از چنگ پرتقالى ها درآورد، تا هميشه به خاطر اين اقدامش از او به نيكى 

ياد شود.
خليج فارس بعد از خليج مكزيك و هادسون سومين خليج بزرگ جهان 

است و اهميت آن از ديد هيچكس پنهان نيست.
اين خليج، كه در مســير انتقال نفت و گاز ايران و كشورهاى عربى قرار 
گرفته، سرشــار از معدن هاى نفت و گاز اســت و بــه همين دليل جزو 

منطقه  هاى استراتژيك و پر اهميت در سطح بين المللى است.
طى سال هاى گذشته برخى از كشور هاى عربى حاشيه خليج فارس تالش 

كرده اند كه نام اين خليج را تغيير دهند. 
اين در حالى اســت كه تا اوايل دهــه 1960 درباره نام خليج فارس هيچ 
گونه بحث و جدلى در ميان نبوده است و در تمام منابع اروپايى و آسيايى 
و امريكايى، دانشنامه ها و نقشه هاى جغرافيايى اين كشورها نام از خليج 

فارس درتمام زبان ها به همين نام ياد شده است.
با افزايش تنش ها و اقدامات برخى از اين كشور هاى عربى براى تبليغ نام 
دروغينى كه براى خليج فارس انتخاب كرده بودند، دولِت وقت در سال 
1380 تصميم گرفت براى پاســدارى و محافظت از اين گنجينه گران بها 
اخــراج پرتغالى ها از تنگه هرمز را در تقويم به نام روز ملى خليج فارس 

نام گذارى كند.
روند نامگذارى اين روز پروســه اى طوالنى را طى كرد و در مناسبت ها 
و رويداد هاى گوناگونى درباره اين موضوع ســخنرانى شد و در نهايت 
شوراى عالى انقالب فرهنگى اين مناسبت يعنى دهم ارديبهشت را به عنوان 

اين روز ملى انتخاب كرد.
در طول تاريخ كشــورمان همواره خليج فارس همواره براى كشورمان از 
ارزش بااليى برخوردار بوده و ســاير كشور ها به روش هاى مختلف طى 

دهه ها و قرن ها چشم طمع به اين دردانه ايرانى داشته اند. 
اختالف نظر ميان ايران و كشــور هاى عربى بر سر نام خليج فارس بيشتر 
يك بهانه جويى و يك ادعاى بى پايه و اساس است كه اسناد معتبرى در رد 

اين موضوع وجود دارد. 
 بــا ايــن حــال طــى چنــد ســال اخيــر بــا افزايــش تنش هــا ميــان ايــران 
ــه  ــن منطق ــگان در اي ــور بيگان ــى، حض ــور هاى عرب ــى از كش و برخ

افزايــش داده اســت. 
  قاليباف: نيروى نظامى خارجى باعث تهديد و ناامنى

 در منطقه است
رئيس مجلس شــوراى اسالمى روزگذشــته در همايش مجازى "خليج 
فارس خانه ماســت" كه در دانشگاه عالى دفاع ملى، با بيان اينكه حضور 
قدرت هاى نظامى خــارج از منطقه در خليج فارس موجب ايجاد ناامنى 
است، گفت: حضور نيروهاى نظامى بيگانه مانند آمريكا در منطقه سبب 
تهديد و ناامنى در منطقه است كه سبب از بين رفتن فرصت هاى اقتصادى 

در منطقه و خارج از منطقه مى شود.
محمدباقر قاليباف دليل شكاف امنيتى ميان شمال و جنوب خليج فارس را 
حضور آمريكايى ها عنوان كرد و گفت: آنها آمده اند تا پديده ها و روندهاى 
متعدد را در منطقه ايجاد كنند و كنترل كنند و  فرايندهايى كه منافع آنها را  
از بعد ساختارى تامين مى كند سازماندهى و مديريت كنند تا اصلى ترين 

عامل در نا امنى خليج فارس محسوب شوند.
وى  اظهار داشت: ايران دست آمريكايى ها را از شمال خليج فارس  قطع 
كرد و اميدواريم كشــورهاى منطقه در كنار هم پاى آنها را از منطقه قطع 
كنند و روز اخراج نظامى هاى بيگانه از خليج فارس از منطقه را جشــن 

بگيريم.
همانطور كه قاليباف نيز به آن اشاره كرد حضور نيرو هاى نظامى كشور هاى 
بيگانه در خليج فارس همواره هزينه هاى امنيتى و به طبع اقتصادى را براى 

كشور هاى حاشيه اى اين خليج غنى افزايش داده است. 
اين در حالى است كه براى جلوگيرى از ورود و دخالت نيروهاى نظامى 
ديگر كشورها از جلمه آمريكا در منطقه نياز به هم پيمانى و كاهش تنش ها 

و اختالفات ميان كشورهاى حاشيه خليج فارس است. 
  بن سلمان: ما خواهان روابط خوب با ايران هستيم

وليعهد عربســتان سه شنبه شب در گفت وگو با شبكه خبرى روسيا اليوم 
گفت كه كشورش خواهان روابط خوب با ايران است.

محمد بن سلمان، با بيان اين كه شك نداريم كه ارتباط قوى بين حوثى ها 
و ايران وجود دارد، گفت: اما اميدواريم حوثى ها منافع يمن را قبل از هر 

چيزى در نظر بگيرند.
وى با اشــاره به برنامه هسته اى، موشكى و "اقدامات نيابتى ايران" گفت: 

"مشكل ما با رفتار منفى ايران است."
وليعهد عربســتان با اين حال افزود: ما در حال كار با شركاى منطقه اى و 
جهانى خود هســتيم تا راه حلى براى اين مشــكالت بيابيم و اميدواريم 
بتوانيم براى ايجاد روابطى خوب كه همه بهره مند شوند، بر اين مشكالت 

فائق آييم.
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■ حديث:
امام حسن(ع):

خــداى متعــال، مــاه رمضــان را بــه عنــوان ميدانــى بــراى مســابقه آفريدگانــش آفريــد تــا 
بــه وســيله فرمــان بُــردارى از خــدا، بــه ســوى رضــاى الهــى ســبقت بگيرنــد. گروهــى 

پيــش افتــاده، برنــده شــدند و گروهــى هــم عقــب مانــده ، محــروم گشــتند..
كتاب من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 174 ح 2057

  مديــركل حمايــت از توليــد صنايع دســتى 
كشــور با تشــريح اقدامات در زمينه «توليد، مانع 
زدايى ها و پشــتيبانى ها» گفت: با همكارى مركز 
فناورى اطالعات، اعتبــار مجوزهاى توليدى براى 
صنعتگرانــى كه مالكيت فضــاى كارگاهى خود را 
داشــته باشند از دو و سه سال، به پنج سال افزايش 

پيدا كرد.
به گزارش ميــراث آريا، فرهاد فالح با اشــاره به 
نام گذارى سال جارى از سوى رهبر معظم انقالب 
با عنوان ســال توليد، پشــتيبانى ها و مانع زدايى ها 
گفــت: افزايــش مــدت اعتبــار مجوزهــا براى 
كارگاه هاى اســتيجارى مطابق با مدت اجاره درج 

شده در اجاره نامه مشخص مى شود.
مديركل حمايت از توليد صنايع دســتى كشــور به 
موضوع آموزش صنايع دســتى اشاره كرد و افزود: 
در ســال 1400 بــا تصويب چارت تشــكيالتى 
جديد معاونت صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى در 
وزارتخانه، «آمــوزش» از وظايف اين اداره كل جدا 

شــد و به وظايف اداره كل آموزش و توسعه صنايع 
دستى اضافه شده است.

وى اضافــه كــرد: بــراى توســعه كارگاه هــا و 
ــك  ــال مجــوز ي ــد و كســب وكار فع ــعه تولي توس
ــر از كارگاه اصلــى صــادر مى شــود  ــه غي شــعبه ب
ــعبه  ــت 1400 ش ــه اول ارديبهش ــان نيم ــا پاي و ت
ــل  ــود و قاب ــازى مى ش ــز فرآيندس ــوم ني دوم و س

بهره بــردارى اســت.
فــالح گفــت: همچنيــن در راســتاى مانع زدايى هــا 
و بــا توجــه بــه تقاضاهاى مكــرر متقاضيــان، مجوز 
توليــد چنــد رشــته اى متمركــز و غيرمتمركــز البتــه 
در يــك گــروه رشــته و يــك اســتان و بــا معرفــى 
ــرمايه گذاران  ــان و س ــراى متقاضي ــى ب ــر فن مدي
ــامانه  ــذارى در س ــازى و بارگ در دســت فرآيندس

اســت.
مديركل حمايت از توليد صنايع دســتى خاطرنشان 
كــرد: از ديگــر مجوزهاى جديد توليد در پيشــه 
مسى  دست ســاخته هاى  رويگرى،  يا  ســفيدگرى 

اســت كه از هفته آينده قابل بهره بردارى است. اين 
پيشــه در حال منسوخ شدن اســت كه با دريافت 
مجوز هويت مســتقلى پيدا مى كند و توســعه پيدا 

خواهد كرد.
  فعاالن صنايع دستى 

سهميه سوخت دريافت مى كنند
فالح بيان كــرد: همچنين با همكارى مركز فناورى 
اطالعات وزارتخانــه و مركز فنــاورى اطالعات 
شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، مشكالت 
ارتباطــى ســامانه اى هر دو دســتگاه رفع شــد و 
صنعتگران متقاضى ســوخت كه خارج از محدوده 
لوله كشــى گاز هســتند مى توانند با تاييد معاونان 
صنايع دستى استان ها،سهميه سوخت دريافت كنند.

مديركل حمايت از توليد صنايع دستى كشور اظهار 

داشت: همچنين مجوز جديدى به نام طراحى توليد 
صنايع دستى طراحى شده و به تاييد اداره كل حقوقى 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
نيز رســيده و بارگذارى و اجرايى شدن سامانه اى 
آن به صورت خانگى و انفرادى و گروهى تا پايان 

ارديبهشت 1400انجام خواهد شد.
وى اضافه كرد: با رسميت يافتن و استقالل طراحى 
صنايع دستى اميدواريم خالقيت و نوآورى در توليد 
صنايع دستى ارتقا پيدا كند و صنعتگرانى كه قدرت 
طراحى و خالقيــت و نوآورى ندارند به اين دفاتر 
مراجعه كرده و طرح جديد خريدارى و توليد كنند.

 رونمايى از ســامانه هاى جديد تقاضاى 
تسهيالت و بيمه تا پايان شهريور 1400

مانند  جديــدى  ســامانه هاى  كرد:  تصريح  فالح 

تقاضاى تسهيالت و بيمه به تقاضاى اين اداره كل 
در مركز فناورى در حال برنامه نويســى است كه 
تالش مى شــود تا پايان شــهريور 1400اجرايى 

شود.
مديركل حمايت از توليد صنايع دســتى خاطرنشان 
كرد: به دستور هيأت مقررات زدايى وزارت اقتصاد 
و دارايى مجوزهاى حوزه معاونت صنايع  دســتى 
بايد در ســامانه اى به نام يكتا ثبت شــود، لذا بايد 
مجوزهاى اين حوزه به غير شناســه داخلى شناسه 
يكتا نيز داشته باشــد كه از اهميت و امنيت بااليى 
برخوردار مى شــود. از اين رو در آينده نزديك از 
دارندگان مجوز دعوت به عمل مى آيد كه مجددا به 
ســامانه مراجعه كرده و با تكميل اطالعات خود از 

مزايايى مانند افزايش تاريخ انقضا، بهره مند شوند.

افزايش اعتبار مجوزهاى توليدى مالكان كارگاه هاى 
صنايع دستى به 5 سال

فعاالن صنايع دستى 
سهميه سوخت 

مى گيرند

 تعطيلى موزه هــا و كاهش درآمد آن ها 
برخى موزه ها را به صرافِت گرانى در دوران 
بازگشــايى انداخته اســت. با اين وجود، 
مديركل موزه ها مى گويد قرار نيســت نرخ 

وروديه موزه ها در سال 1400 تغيير كند.
بــه گــزارش ايســنا، موزه ها بــه علت 
تعطيلى هــاى پى در پــى در دوران كرونا 
با افت شــديد درآمــد مواجه شــده اند. 
پيش بينى ها بر اين بود كه درآمد موزه ها در 
ســال 99 به عدد 200 ميليارد تومان برسد، 
اما بنا بــر آمارى كه محمدرضــا كارگر ـ 
مديركل موزه هــا ـ داده، موزه ها تا آبان ماه 
99 حدود چهار ميليارد تومان درآمد كسب 
كردند و پس از آن تا اســفندماه 99 دوباره 

تعطيل شدند.
تعطيالت  در  موزه ها  بازديدكنندگان  تعداد 
نــوروز 99 نيز به گفته كارگر، يك هشــتم 
نوروز 98 بــوده و درآمد ايــن بخش در 
حد صفر شــمارش شده است. او مى گويد 
بيشــترين درآمــد موزه ها از گردشــگران 
خارجى بوده كه بيشــتر از يك سال است 

آن ها را در ايران نداريم.
با اين حال، وضعيــت موزه هاى دولتى با 
توجه به بودجه درنظر گرفته شــده شــايد 
چندان وخيم نباشــد، مگر اين كه اعتبارات 
تجهيــز و تاميــن امنيت و يــا پرداخت 
حقوق نيروهاى بدون قــرارداد موزه ها و 
محوطه هاى تاريخى از محل اين درآمدها 
تامين مى شــده كه در وضع موجود، قطعا 
امســال با كمبود و چالش مواجه خواهند 
شــد. گمان مديركل موزه ها بر اين اســت 
كه موزه هاى خصوصى امســال با كاستى 
بيشــترى مواجه شــوند، چون از بودجه و 

اعتبارى برخوردار نيستند.
كمبود درآمد در يك ســال گذشته، نه تنها 
موزه هاى  برخــى  كه  خصوصى  موزه هاى 
خــارج از حــوزه اختيــار وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى را بر آن 
داشــته تا نرخ وروديه را افزايش دهند؛ مثال 
موزه «مقدم» كه زيرمجموعه دانشگاه تهران 
قرار دارد، در اسفندماه كه باز شد اعالم كرد 

از ســال 1400 قيمت بليت ورودى اش از 
هشت هزار تومان به 10 هزار تومان افزايش 

خواهد يافت.
در تعطيــالت نوروز كه محدوديت ســفر 
برداشته شد، موزه هاى وابسته به سازمان ها 
و نهادهايى غير از وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى و موزه هاى 
خصوصى نيز مبلغ وروديه ها را كمى افزايش 
دادند تا بخشــى از خســارت هاى كرونا را 
جبران كننــد. با اين حال مديركل موزه ها و 
اموال منقول تاريخى در گفت وگو با ايســنا 
تاكيد مى كند كه قرار نيســت امسال شاهد 
افزايــش نرخ در وروديــه موزه ها و اماكن 

تاريخى باشيم و گرانى نخواهيم داشت.
آخرين تغيير قيمت موزه ها در سال 98 رخ 
داده اســت. هيأت وزيران در تيرماه همان 
ســال با ذكر داليلى چون بــاال رفتن هزينه 
نگهدارى، مرمت و تجهيز موزه ها و بناهاى 
تاريخى در ســال هاى اخير، با افزايش مبلغ 
وروديه موزه ها و اماكن فرهنگى - تاريخى 
موافقت كرد. بــر همين اســاس، وروديه 
موزه هاى ملى، منطقه اى، كاخ موزه ها و آثار 
تاريخى (غيرمنقول)، ثبت جهانى و شاخص 
براى بازديدكنندگان داخلى حداكثر به مبلغ 
50 هزار ريــال (پنج هزار تومــان) و براى 
بازديدكنندگان خارجى حداكثر به مبلغ يك 
ميليون ريال (يكصدهزار تومان) و وروديه 
موزه هاى محلى، استانى و ساير آثار تاريخى 
- فرهنگى (غيرمنقول) براى بازديدكنندگان 
داخلى حداكثر به 40 هزار ريال (چهارهزار 
تومان) و بــراى بازديدكننــدگان خارجى 
حداكثر به 500 هزار ريال (50هزار تومان) 

افزايش يافت.
ايــن مصوبه در آن ســال، كــه بازديد از 
موزه ها را براى گردشگران خارجى تا پنج 
برابر گران كرد، با اعتراض شــديد فعاالن 
گردشگرى مواجه شد كه مديركل موزه ها 
در واكنش به آن انتقادها گفت قانون اجازه 
داده تا براســاس تورم ساالنه و نرخ دالر، 
هر سه سال يك بار قيمت ورودى موزه ها 

بازبينى شود.

موزه گران مى شود؟

پيام رسانه
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