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بخش خصوصى 
قابل اعتماد

 1- بهره بردارى از پااليشگاه هگمتانه كه 
به پااليشگاه مرحوم عالقبنديان در همدان 
معروف شده هرچند از اين منظر كه به گفته 
استاندار، آروزى همدانى ها را محقق كرد، 
ارزشمند اســت اما اين رويداد از زواياى 

ديگر نيز براى استان، ارزشمند است...

 2020 دســـامبر    27   1442 جمـــادى االول   12   1399 مـــاه  دى   7 يكشـــنبه  
ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3935  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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كرونا دخل 
راننده تاكسى ها 
را
 نصف كرد

رمزگشايى از 
كتيبه  ايرانى با 
4000 سال قدمت 
انجام شد

راه اندازى يادمان 
كالن سردار 
شهيد سليمانى 
در باغ موزه 
همدان

بودجه در ابتدا 
جنبه سياسى 
دارد
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سواد همدانى ها بيشتر از كشور 
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آگهى مناقصه (نوبت سوم) 

 شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص) 

ــاص)  ــهامى خ ــد (س ــيمان نهاون ــع س ــركت صناي ش
در نظر دارد هر يك از موضوعات:

ــورد  ــواد اوليــه م ــف: عمليــات اســتخراج و حمــل م ال
نيــاز خــود از معــادن آهــك بــه كارخانــه و بــه ميــزان 
ــارن  ــن م ــن آهــك و 360,000 ت ــتخراج 1,260,000 ت اس
ــه حــدود 8  ــا كارخان ــادن ت ــه مع طــى يكســال (فاصل

ــد) ــر مى باش كيلومت
ب: خريد 50,000 تن سنگ گچ

ــذار  ــكار واجدالشــرايط واگ ــه پيمان ــه خــود را ب كارخان
نمايــد. لــذا از كليــه شــركت هاى داراى صالحيــت 
ــناد مناقصــه  ــت اس ــور درياف ــردد به منظ ــوت مى گ دع
از تاريــخ نشــر آگهــى بــه مــدت 10 روز بــه آدرس هــاى 

ذيــل مراجعــه نماينــد:
ــهيد  ــان ش ــان فردوســى، خياب ــران: خياب ــر ته 1- دفت

ــالك 5 ــيروانى، پ ــه انوش ــوى، كوچ تق
تلفن: 021-66749369

ــر 15  ــد، كيلومت ــدان، نهاون ــتان هم ــه: اس 2- كارخان
ــرد ــه بروج ــد ب ــاده نهاون ج

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

آگهي مزايده (نوبت دوم)

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

ــاص) در  ــهامى خ ــد (س ــيمان نهاون ــع س ــركت صناي ش
نظــر دارد تعــداد يــك عــدد پوســته غلتــك آســياب مــواد مســتعمل 
خــود را بــه وزن تقريبــى 6,500 كيلوگــرم از طريــق مزايــده عمومــى بــه 
ــذا از كليــه متقاضيــان دعــوت مى گــردد به منظــور  فــروش برســاند. ل
دريافــت اســناد مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى 

ــد: ــه نماين ــل مراجع ــه نشــانى هاى ذي ب
ــوى، كوچــه  ــان شــهيد تق ــان فردوســى، خياب ــران: خياب ــر ته 1- دفت

ــالك 5 ــيروانى، پ انوش
تلفن: 021-66749369

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

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

ضمنــا جهــت هماهنگــى بــراى بازديــد از اقالم مزبــور بــا آقــاى ابوالفتحى 
بــه شــماره 6103803-0912 تمــاس حاصــل فرماييد.

آگهى تجديد مزايده 

شركت سياحتى عليصدر

ــه  ــبت ب ــر دارد نس ــدر در نظ ــياحتى عليص ــركت س ش
اجــاره طبقــه همكــف و طبقــه زيرزميــن ســاختمان دفتــر 
مركــزى شــركت متبــوع واقــع در همــدان، بلــوار خواجــه 
رشــيد، پــالك 40 را بــه مــدت دو ســال از طريــق مزايــده 
ــرايط  ــن ش ــه واجدي ــت ب ــن قيم ــه باالتري ــى و ب عموم

ــد. ــذار نماي واگ
ــخ 1399/10/07  ــد از تاري ــان مى توانن ــه متقاضي ــذا كلي  ل
ــا  ــتر ب ــات بيش ــت كســب اطالع ــت 1399/10/14 جه لغاي
شــماره 09188119002 تمــاس و جهــت بازديــد و اخــذ اوراق 
ــاى شــركت  ــور قرارداده ــه واحــد ام پيشــنهاد قيمــت ب

متبــوع بــه آدرس فــوق مراجعــه نماينــد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر محمدعلى محمدى

شركت توليدى آرد مريانج كار

 فرماندار محترم همدان 
با احترام انتصاب شايسته حضرتعالى در 
تعهد،كارآمدى  بيانگر  كه  جديد  سمت 
در  شما  برجسته  شايستگى هاى  و 
حوزه هاى خدمتى مى باشد را صميمانه 
نموده،اميد  عرض  تهنيت  و  تبريك 
است در سايه الطاف الهى در راه خدمت 

همواره موفق و سربلند باشيد.

فعاالن بازار طبيعت گردى احساس خطر كردند

حمله ويالسازها به بازار بوم گردى
■ همدان مستعد ايجاد واحدهاى بومگردى است 

ــاب  ــك انتص ــن تبري ضم
ــزان  ــما عزي ــته ش شايس
ــر تعهد،كارآمدى،  كه بيانگ
شايســتگى  و  لياقــت 
ــت  ــه خدم ــما در  صحن ش
صادقانــه بــه نظــام و ميهن 
ــان  ــت، برايت ــالمى اس اس
ســالمتى  عــزت،  آرزوى 
در  روزافــزون  توفيــق  و 
ــردم  ــه م ــزارى ب خدمتگ
از  را  كهن ديــار  ايــن 
ــا   ــروردگار بى همت درگاه پ

خواســتاريم.

تبريك و تهنيت

مديريت شركت بيمه دانـا استان همدان 

جناب آقاى دكتر محمدعلى محمدى
فرماندار محترم شهرستان همدان 

سركارخانم  فاطمه حبيبى
 معاون محترم سياسى، امنيتى و اجتماعى 

فرماندار شهرستان همدان

جناب آقاى  يزدان آزرمى
معاون محترم برنامه ريزى و توسعه

فرماندار شهرستان همدان

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

اوضاع كنترل شده كرونا 
شكننده است

ادامـه 
محدوديت هاى 

شبـانه
■ آخرين آمار مبتاليان استان
 1398 فوت و 26 هزار مبتال

گرمى تنور جشنواره شهروندان 
برگزيده در سرماى همدان 
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FATF پرونده سياسى 
يا همراهى با خواسته جهانى؟

 كمتر از 3 هفته تا پايان ثبت نام و معرفى سومين 
جشنواره شهروندان برگزيده همدان بيشتر نمانده و 
از روز شــنبه تنور اين رويداد فرهنگى و هنرى در 

سرماى زودرس پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين، 
گرم تر شده است. بسيارى از شهروندان با تبليغاتى 

كه در شهر انجام شده است...

سنا
س: اي

عك
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

نخست  موج  در  بسترى 
400 نفــر و آمار فوتى ها 
4 نفر، در موج دوم 600

بيمار بســترى و 8 مورد 
فوت و در موج سوم حدود 
هزار و 200 بيمار بسترى 
و ميانگين فوت 15 نفر در 

روز را شاهد بوديم

بخش خصوصى قابل اعتماد
 1- بهره بردارى از پااليشــگاه هگمتانه كه به پااليشــگاه مرحوم 
عالقبنديــان در همدان معروف شــده هرچند از اين منظر كه به گفته 
اســتاندار، آروزى همدانى ها را محقق كرد، ارزشــمند است اما اين 

رويداد از زواياى ديگر نيز براى استان، ارزشمند است.
اين بهره بردارى سهم بخش خصوصى در اقتصاد استان را افزايش داد 
و نشان داد بخش خصوصى اســتان براى انجام كارهاى بزرگ، قابل 

اعتماد است.
2- بهره بردارى از پتروشــيمى عالقبنديان در شــرايط تحريم و فشار 
اقتصادى با مشــاركت بخش خصوصى اســتان، ثابت كرد كه بخش 

خصوصى استان، بسيار نجيب و اهل كار و عمل است.
ســرمايه گذار، مى توانست ســرمايه خود را در اين شرايط به كارهاى 
داللى كه اين روزها بسيار رايج است و افرادى با سرمايه هاى اندك در 
آن مشــغول فعاليت مخرب براى اقتصاد كشور اما درآمدزا براى خود 
هستند، برده و با خيال راحت پول روى پول بگذارد اما چنين نكرده و 

گام نهادن در ميدان پرخطر توليد در همدان را برگزيده است.
3- بهره بردارى از پتروشيمى مرحوم عالقبنديان، ثابت كرد اگر خط 
اعتماد بين سرمايه گذار بخش خصوصى و مجريان دولتى شكل بگيرد 
و به ســرمايه گذار اعتماد شــود و حمايت الزم براى پيشرفت كار را 

داشته باشد، كارهاى بزرگ هم در همدان مى توان انجام داد.
البته اين اعتماد در اين پروژه دير شكل گرفت اما خوب شكل گرفته 
و مى تواند باز هم نويدبخش مشاركت بيشتر اين سرمايه گذار و بخش 

خصوصى در توسعه استان باشد.
4- مرحــوم عالقبنديان براى به نتيجه رســيدن يك پروژه در همدان 
بســيار زحمت كشيد اما اقدامات وى در همدان با موانع بسيار مواجه 

و سخت پيش مى رفت.
امــا وراث وى ثابت كردند كه مى دانند چگونــه اعتماد همدانى ها را 
همراه داشــته باشــند و كار ســخت را با همت و پيگيرى و گذشت 

ممكن كنند.
گذشــت، شايد در فرهنگ ســرمايه گذارى در هيچ جاى ايران جايى 
نداشته باشد اما در همدان سرمايه گذار اگر گذشت نداشته باشد، درگير 
حاشيه و پاســخ دادن به اين و آن و اثبات خود پيش از عمل خواهد 

شد، درحالى كه اين عمل سرمايه گذار است كه او را اثبات مى كند.
5- همه مى دانند و اذعان دارند كه آنكه بايد مشــكالت اقتصادى اين 
كشــور را حل كند، بخش خصوصى اســت و اگر بخش خصوصى 
به ميدان بيايد و حمايت شــود، مشكالت اقتصادى به ويژه بيكارى و 
عدالت اجتماعى حل خواهد شــد يا در بدترين شرايط مشكالت آن 

بسيار كم تر خواهد شد.
همه به دنبال اين هستند كه بخش خصوصى را وارد ميدان كنند، حال 
اينكه در پتروشــيمى مرحوم عالقبنديان اين سرســختى سرمايه گذار 
است كه محكم ايستاد و گذشت 18 ساله زمان و سختى ها و تغييرات 

آن هم خللى در اراده آنها وارد نكرده تا كار به نتيجه برسد.
6- پتروشيمى هگمتانه نشــان داد بخش خصوصى و مديران دولتى 
اســتان براى كار و  توســعه بيشــتر اســتان به زبان و درك مشترك 
رسيده اند. وقتى پروژه اى پس از 18 سال نتيجه مى دهد، يعنى با درك 
مشترك و تفاهم، بسيارى از مشكالت حل شده و ديگر وجود ندارد 
و اكنون فضاى اســتان براى مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصى 

مهيا و فراهم است.
7- بهره بــردارى از پتروشــيمى هگمتانه جايــگاه نويى براى بخش 
خصوصى قدرتمند و توانمند اســتان تعريف كــرد و از طرف ديگر 
اين پيام را براى تمام ســرمايه گذاران در ايران و جهان ارسال كرد كه 
مسئوالن همدانى واقعا فرش قرمز را براى نقش آفرينى آنها در توسعه 

استان پهن كرده اند.
با اين شرايط بايد منتظر نقش آفرينى بيشتر بخش خصوصى در اقتصاد 
و توســعه استان با همراهى و حمايت كامل بخش دولتى و مديران و 
پذيرش جايگاه جديد و تأثير بيشتر بخش خصوصى بر اقتصاد استان با 
اعتماد به سرمايه گذاران و فعاالن سخت كوش و فداكار اين بخش بود.

راه اندازى خانه هالل در ادارات همدان
 رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان از معرفى يك نفر به عنوان نماينده هالل 

احمر در ادارات خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مطلبى با بيان اينكه مدنظر است در هر اداره يك نفر 
به عنوان نماينده هالل احمر معرفى و خانه هالل ادارات نيز راه اندازى شود، بيان كرد: در 

مواقع بحران از اين ظرفيت در ادارات استفاده خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه جمعيت هالل احمر قديمى ترين نهاد مردمى اســت كه در عرصه 
حوادث فعاليت مى كند و در شادى ها و غم ها در كنار مردم بوده است، اظهار كرد: يكى از 

فاجعه هايى كه در تاريخ حوادث كشــورمان داريم زلزله بم بود كه در اين فاجعه تيم هاى 
امدادى با هماهنگى معاونت امداد از همدان به بم اعزام شدند و خدمات شايسته اى ارائه 
شد. رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان با بيان اينكه طبق قانون مديريت بحران 
كشــور كه در شهريور سال 98 ابالغ شده است وظايف هالل احمر را در 3 مؤلفه زمانى 
پيش، حين و پس از حادثه تعريف كرده اســت، گفت: رويكرد پيش از حادثه آموزشى و 

تاب آورى است.
اين مســئول با بيان اينكه هالل احمر وظيفه دارد با همكارى شــوراى اســالمى شــهر، 
شهردارى، صدا و ســيما، بهيارى ها، اداره ارشاد و نيرو هاى مسلح به آحاد مردم آموزش 
دهد، گفت: راه اندازى خانه هالل بر همين اســاس طراحى شــده اســت كه بيشتر نقاط 

روستايى را تحت پوشش مى دهد.
وى با بيان اينكه هالل احمر موظف است كه با همكارى فدراسيون هاى ورزشى، شهردارى 
و شوراى اسالمى شــهر به منظور تأمين مايحتاج آسيب ديدگان از حوادث، انتقال آنها به 
مركز درمانى و ايجاد اســكان اضطرارى ذخيره سازى اقالم اقدام كند، ادامه داد: جمعيت 
هالل احمر شهرستان همدان در تالش است كه شرايط را فراهم كند و به تاب آورى برسد 

و آمادگى را در بين مردم ايجاد كند.
مطلبى با اشــاره به سايت خادم و با بيان اينكه در شرايط وجود كرونا ابزار ما در آموزش 
آحاد مردم سايت خادم اســت، گفت: در سايت خادم كارگاه هاى آموزشى غيرحضورى 

برگزار مى شود و تالش شده است اين سايت به مردم معرفى شود.

اوضاع كنترل شده كرونا شكننده است

ادامه محدوديت هاى شبانه
■ آخرين آمار مبتاليان استان 1398 فوت و 26 هزار مبتال

تجهيزات حفاظت فردى كادردرمان همدان 
استاندارد است

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان از استاندارد 
بودن تمام تجهيزات حفاظت فردى كادردرماناخبر داد، به طورى كه هيچ 

تجهيزاتى بدون كنترل و بررسى به بيمارستان ها ارسال نمى شود.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با ايســنا، اظهــار كرد: درحال حاضر 340
بيمار مبتال به كروناويروس در بيمارستان هاى استان بسترى هستند كه 
اين آمار نشــان مى دهد روند بسترى در بيمارستان ها با شيب ماليمى 
درحال كاهش اســت. وى با بيان اينكه هيچ مشكلى از نظر تجهيزات، 
امكانات و دارو در روند درمان بيماران مبتال به كروناى اســتان وجود 
ندارد، تصريح كرد: الزم اســت مردم همچنان شيوه نامه هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى را رعايــت كنند. جليلى در رابطه با كيفيت 
تجهيزات حفاظت فردى كادردرمان اســتان، توضيح داد: در دانشكده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكى همدان دستگاهى وجود دارد كه توانايى 

اندازه گيرى ميزان ميكرومتر ذراتى كه از ماسك عبور مى كند را دارد.
وى ادامــه داد: پيش از توزيع تجهيزات آنها را بررســى مى كنيم، هيچ 
تجهيزاتى بدون كنترل به بيمارستان ها ارسال نمى شود و درصورتى كه از 
كيفيت محصوالت رضايت نداشته باشيم محصوالت را به شركت هايى 

كه از آنها خريدارى كرديه ام، عودت مى دهيم.
جليلى با بيان اينكه از ابتداى شــيوع كروناويــروس تاكنون 2 هزار و 
200 نفر از كادردرمان استان به كروناويروس مبتال شده اند، افزود: يكى 
از داليلى كه آمار مبتاليان كادردرمان ما نســبت به ساير استان ها كمتر 

است، استفاده از تجهيزات حفاظت فردى استاندارد است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان در رابطه با اعتراض برخى 
از پرســتاران مبنى بــر دريافت نكردن پاداش كرونــا، مطرح كرد: تنها 
افرادى پاداش كرونا دريافت مى كنند كه به صورت مســتقيم در روند 

درمان بيماران كرونايى حاضر باشند.

پتروشيمى هگمتانه سد سرمايه گذارى 
در همدان را شكست

مهدى ناصرنژاد»
  كارخانه پتروشــيمى هگمتانه با ظرفيت توليد ساالنه 70 هزار تن 
مواد pvc، پنجشنبه سوم دى ماه توسط آقاى روحانى رئيس جمهورى 

اسالمى كشورمان به طور رسمى افتتاح شد.
محصوالت pvc پتروشيمى هگمتانه كه در ايران و خاورميانه كم نظير 
اســت براى مصرف بســته بندى و توليد ظروف نگهــدارى دارو در 
كارخانجات داروسازى كاربرد دارد و پتروشيمى هگمتانه قادر است 
بخش عمده اى از نياز كشــورمان به اين محصول را برآورده ســاخته 
و از خــروج ارز جلوگيرى به عمل آورد. بــراى راه اندازى اين واحد 
صنعتى بزرگ كه به طور مســتقيم نيز 230 نفر اشتغال زايى دارد، بالغ 
بر يك هــزار و 200 ميليارد تومان ســرمايه گذارى ريالى و ارزى به 

عمل آمده است.
ساخت و راه اندازى كارخانه پتروشيمى هگمتانه در همدان اگرچه با 
توقف هاى چالشــى، مدت زمانى 18 ســاله را برده است، وليكن اين 
واحد توليدى مهم به داليل گوناگون نقطه عطفى در تاريخ شكل گيرى 
و حركت روبه جلوى صنعت در اســتان همدان به شمار مى آيد، زيرا 
به نظر بســيارى از آگاهان به مشــكالت عقب ماندگى بخش صنعت 
در اســتان، با راه اندازى نهايى و آغاز خوش يمن توليد در پتروشيمى 
هگمتانه، از اين پس شــاهد سرمايه گذارى هاى مثبتى هم براى ايجاد 
صنايع پايين دستى پتروشيمى و هم در ديگر زمينه هاى حوزه صنعت 

خواهيم بود.
در واقع اســتان همدان با برخوردارى از منابع گوناگون معدنى و ساير 
اســتعداد هاى بالقوه اى كه دارد، ســرزمينى بكر براى توسعه صنعت و 
تبديل شــدن به يك قطب مهم در كشورمان شناخته مى شود. يكى از 
مزاياى استان همدان براى ايجاد صنايع مختلف كه كارشناسان اقتصادى 
به آن توجه مى كنند، اين است كه همدان در گلوگاه ورود به استان هاى 
متعدد در غرب، مركز و جنوب كشــورمان واقع است و اتصال همدان 
از چند جهت به شــبكه راه آهن كشور نيز فرصت طاليى براى استان و 
هدايت طرح هاى بزرگ صنعتى به اين منطقه ايران فراهم ساخته است 
و به همين دليل است كه گفته مى شود ، آغاز به كار پتروشيمى همدان 
با تشــديد فعاليت هاى راه آهن همدان بــراى جابه جايى و حمل بار و 

محصوالت كارخانجات، تقارنى خوش يمن تعريف مى شود. 
فراموش نكنيم كه شــكل گيرى و فرايندســازى جريان هاى مختلف 
اجتماعى و اقتصادى در يك منطقه و شهر و كشور متأثر از علت هاى 
مختلف اســت كه ايجاد زيرساخت هاى الزم چه از جانب دولت ها و 
چه توسط بخش هاى خصوصى و در راستاى آن، سرمايه گذارى ها و 
ورود افراد و گروه ها به اين حوزه فقط بخشــى از الزمه هاى موفقيت 
يك جريان و رويكرد است و بخش اعظم و حياتى آن بستگى به شور 
و شــوق و انگيزه و همچنين تحت تأثير قرار گرفتن افكار عمومى از 
يك حركت و جريان دارد. چه بسيار شهرك ها و خوشه هاى صنعتى و 
كارخانجات بزرگى كه در هر نقطه از يك استان تنها به دليل نبود الگوى 
مناسب و انگيزه ساز، به ثمر ننشسته و متوقف شده است، وليكن وقتى 
كارى و پروژه اى در جايى به ثمر نشــيند و مراحل موفقيت و توسعه 
خــود را به نمايش گذارد، به يك الگو براى حركت هاى بعدى تبديل 
خواهد شــد و به دنبال خود زيرساخت هاى بيشترى را سبب مى شود 
تا يك شهر و يك كشور را به يك قطب عظيم در جهان تبديل نمايد 
و اســتعداد ها و رقابت هاى سازنده را شكوفا كند. به طور قطع اگر هر 
مانع زايدى از سر راه صنايع استان كه كم هم نيستند و سبقه طوالنى و 
موفق در توليد و اشتغال در استان دارند، برداشته شود، هماى سعادت 

نيز شانه صنعت و اشتغال و توليد استان را نشانه خواهد رفت.

1- وحدت اصولگرايان سخت تر شده است. گويا تعدد داوطلبان در 
اين جناح و بى ميلى اصالح طلبان به حضور در رقابت، احتمال رقابت 
اصولگرايان اعتدالى و جريان تندرو اصولگرا را افزايش داده اســت. 
گفتنى است پيش بينى مى شــود، داوطلب مورد حمايت اصولگرايان 

معتدل على الريجانى باشد.
2- پايان عمر ســاعت تابستانى در ايران نزديك است. گويا مجلس 
طرح تغيير ســاعت را در دستور بررسى دارد كه درصورت تصويب، 
ساعت در تمام فصول در كشور ثابت خواهد ماند. گفتنى است ارائه 
اين طرح در شرايط فعلى اقتصادى با انتقاد به مجلس براى نپرداختن 

به مسائل اصلى كشور مواجه شده است.
3- فروش لپ تاپ هاى ســوخته در بــازار كامپيوتر با افزايش مواجه 
شده اســت. گويا كمبود و افزايش قيمت انواع لپ تاپ، سبك خريد 
مشــتريان را در اين بازار تغيير داده است. گفتنى است در اين شرايط 
اقبال به خريد محصوالت دست دوم و حتى سوخته و شكسته در بازار 

كامپيوتر افزايش يافته است. 
4- يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى خواستار 
جمع شــدن بولتن ها شــده است. گويا ســردار دهقان براى عبور از 
وضعيت امروز اين خواسته را داشته است. گفتنى است دهقان بر اين 
باور است كه  وضعيت فعلى كشور نتيجه عملكرد ما مسئوالن است و 
پذيرش اين مسئوليت، نخستين گام براى عبور از وضع بد امروز است.

5- ســفرهاى يك روزه و ساعتى به كشورهاى همسايه براى واردات 
گوشــى همراه مسافر افزايش يافته اســت. گويا بيشترين نوع گوشى 
وارداتى توســط اين افراد آيفون 11 و 12 اســت. گفتنى است، آمار 
گمرك، نشــان مى دهد در پروازهاى اســتانبول به تهران، بيش از 60

درصد مسافران ورودى داراى يك نوع گوشى با برند آيفون مدل هاى 
11 و 12 و ســريال هاى مشابه هســتند، درحالى كه با توجه به قيمت 
گوشى تلفن همراه در كشور تركيه، اين موضوع عمال مقرون به صرفه 

نيست.

راه اندازى يادمان كالن 
سردار شهيد سليمانى 
در باغ موزه همدان

 مديــركل حفظ آثــار و ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همــدان از راه اندازى يادمان 
كالن شهداى مدافع حرم با محوريت شهيد 
ســليمانى در باغ موزه دفاع مقدس همدان، 

خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدى 
ظفرى با بيان اينكه بزرگداشــت شخصيت 
شهيدســليمانى نبايد به يــك هفته خالصه 
شود، گفت: انديشــه جهانى ايشان بايد در 
طول سال گفتمان سازى شده و حركت هاى 
علمى، فرهنگى و پژوهشــى براى شناختن 
ابعاد مختلف شخصيت ايشــان بايد شكل 

بگيرد.
وى افزود: درحال حاضر ســتاد بزرگداشت 
شهيد سليمانى شــكل گرفته و انديشكده اى 
در نيرو هاى مســلح ايجادشــده تــا تفكر 

شهيدسليمانى بررسى شود.
مديركل حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس 
استان همدان بيان كرد: پرداختن به موضوع 

فعاليت هاى هنرى و پژوهشــى ايشان بايد 
متفاوت ديده شــود. يادمان كالن شــهداى 
مدافع حرم كه با محوريت شهيدســليمانى 
در باغ موزه اســتان همدان شــكل مى گيرد 
درحال حاضر طراحى هــاى اوليه و كار هاى 
مقدماتــى آن انجام شــده و محــل يادمان 
مشخص است و به شكل غرفه هاى مختلف 

اجرا خواهد شد.
ظفرى ادامه داد: براى تهيه يادمان، خاطرات 
شــهيد ســليمانى از ســطح كشــور بايد 
جمع آورى شود و تفكر و شخصيت ايشان 
براســاس روايات و مبانى دينى و احاديث 
بررسى شــود كه اين كار مســتلزم مطالعه 

كارشناسان متعدد است.
مديركل حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس 
اســتان همدان، عنوان كرد: تهيه و ايجاد اين 
يادمان يك طرح كشورى است و تنها مربوط 
به اســتان همدان نيســت، پايان اين كار نيز 
بستگى به فعاليت طراحان و كار هاى هنرى 

آنها دارد.
ظفرى بيان كرد: با توجه به اينكه اين يادمان 
يك طرح كشورى است، يادواره هاى مختلف 
كشورى نيز در اين يادمان اجرا خواهد شد.

 «9 دى» هويت مردمى 
بودن انقالب اسالمى را 
عيان كرد
 حماسه 9 دى دستاورد بزرگى در تثبيت 
حمايت مردم از نظام و خون شهداى انقالب 

است.
مسئول بسيج دانشجويى استان همدان با بيان 
اينكه از حماســه هاى 9 دى و دفاع مقدس 
كه از ســوى مردم خلق شده بايد الگوگيرى 
شــود، افزود: نخبگان كشور بايد نقش مردم 
را در پيشبرد اهداف و حل مشكالت جامعه 
به خوبى تعريــف كنند زيرا مــردم همواره 
بهترين نقش را در حل مشكالت كشور ايفا 

كرده اند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
پورحســينى افزود: درصورتى كه نقش مردم 
در حل مشــكالت جامعــه همچون اقتصاد 
تعريف شــود قطعاً بزرگ ترين كمك براى 

حل اين مشكالت خواهد بود.
مســئول بسيج دانشجويى اســتان همدان با 
اشاره به اينكه نخبگان دانشگاهى بايد مسائل 
مختلف كشــور را در حوزه هاى اقتصادى، 

اجتماعــى، فرهنگى احصــا و راهكار هاى 
علمــى و عملياتى حل آنهــا را ارائه كنند، 
افزود: مســئوالن نظام در شيوه اداره كشور 
بايد به گونه اى عمــل كنند كه اگر ايده اى از 
سوى مجموعه هاى دانشــگاهى و نخبگان 
ارائه شــد به آن بها دهند و آن را به رسميت 

بشناسند.
پورحسينى ادامه داد: حماسه 9 دى دستاورد 
بزرگــى در تثبيت حمايت مــردم از نظام و 
خون شــهداى انقالب است كه اين حضور 
اسالمى  حكومت  تثبيت  موجب  حماســى 

شده است.
وى با اشاره به اينكه فتنه 88 يك جريان 
معاند  جبهه  ســوى  از  برنامه ريزى شــده 
بود، افزود: دشــمنان نظام با اين جريان 
در صدد به حاشيه بردن رأى مردم بودند 
و بــه خيال خام، ماهيــت نظام را هدف 

قرار داده بودند.
مســئول بسيج دانشجويى استان همدان بيان 
كرد: حضور مردم در حماسه 9 دى حضورى 
همچون دفاع مقدس بود كه مشكلى ديگر از 
انقالب را حل كردند كه اين حماســه بيعتى 

ديگر با اسالم و واليت بود.

 پس از ماه ها كلنجار شبانه روزى با كرونا و 
رســيدن به آمار 9 هزار و 732 نفرى مبتاليان 
بــه اين بيمارى در اســتان، بــار ديگر به نظر 
مى رسد وضعيت كوويد-19 در همدان تحت 
كنترل درآمده و 5 شهرســتان همدان، نهاوند، 
تويســركان، بهار و فامنين در وضعيت زرد و 
كبودراهنگ،  اســدآباد،  مالير،  شهرستان هاى 
رزن و درگزيــن در وضعيت نارنجى كرونايى 
قرار گرفته اند و ســبب شده تا همدان جزو 9 
استانى باشــد كه از نظر مهار كرونا وضعيت 

مطلوبى دارد.
مسئوالن ارشد اســتان معتقدند اين اثربخشى 
به دليل تالش مجموعه دســتگاه هاى مختلف، 
همكارى و همراهى مردم موجب شده همدان 
وضعيت خوبى نســبت به گذشــته پيدا كرده 
است، هرچند اين شرايط شكننده بوده و بايد 

مراقبت ها را بيشتر كرد.
با اين حال هنوز اســتاندار همدان از ناپايدارى 
شــرايط بيمارى در اســتان نگران اســت و 
مى گويــد: كميته اطالع رســانى و رســانه ها 
توجــه مــردم را بر ضرورت تــداوم رعايت 
كنند زيرا  معطوف  بهداشتى  دستورالعمل هاى 
احتمال بازگشــت به وضعيــت نارنجى بعيد 

نيست.
سيدســعيد شــاهرخى در تازه ترين نشست 
اعضاى ســتاد كرونا در همدان اســتفاده از 
ماســك، حضور نيافتن در تجمع و پرهيز از 
برگــزارى دورهمى ها بهترين راهكارها براى 
كمــك كردن به كاهش آمار شــمار مبتاليان 
بــه ويروس كرونا و رســيدن بــه وضعيت 
ســفيد عنوان كرده و با بيــان اينكه عالوه بر 
عموم مردم بايد مســئوالن به ويژه فرمانداران 
را نسبت به رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى 
حساس شــوند، مى گويد: يك غفلت احتمال 
بدتر شــدن شرايط و بازگشــت به وضعيت 
گذشــته را بيشــتر مى كند، بنابرايــن براى 
جلوگيــرى از عادى انگارى اين ويروس بايد 
از همه ظرفيت هاى رسانه اى و فضاى مجازى 

استفاده كرد.
وى همچنين از نبود دســتورالعمل ملى براى 
ايام فاطميــه خبر داده اســت، به طورى كه با 
وجود مشخص بودن پروتكل تجمع در فضاى 
باز و بسته اما جلسه هماهنگى كميته امنيتى و 
اجتماعى ستاد كرونا با هدف تدوين راهكار و 

برنامه مشترك در اين زمينه تشكيل شود.
شاهرخى با قدردانى از تالش نيروى انتظامى 
به ويــژه در كنترل ورود و خــروج خودروها 
اظهار كرد: نقش 50 درصدى شب نشــينى و 
دورهمى ها در شــيوع كرونا ضرورت كنترل 
تردد شبانه وسايل نقليه را بيش از پيش نمايان 

مى كند.
وى مى افزايد: به دنبال اعالم و اطالع رســانى 
اعمال محدوديــت تردد شــبانه بيش از 70

درصــد مــردم رعايت كرده و شــمارى هم 
خودروهــاى آژانس بوده و تعداد انگشــت 
شــمارى تمرد كرده كه بايد با قانون شكنان 
برخــورد الزم صورت گيرد از طرفى باتوجه 

به اينكه ســتاد كرونا اعمال محدوديت تردد 
شبانه را به استانداران محول كرده است، اين 
محدوديت در شهرهاى همدان، مالير، نهاوند 
و اســدآباد از ساعت 9 شب تا 4 بامداد اجرا 

مى شود.
شــاهرخى دربــاره گام چهارم بســيج ملى 
مديريت و كنترل ويــروس كرونا هم گفت: 
اهــداف اين برنامه پيش از آغاز اين طرح در 
همدان دنبال مى شــد اما با آغاز طرح شهيد 

و  منســجم  ســليمانى، 
ورود  شــده  سازماندهى 
اســاس  اين  بــر  كرديم 
نيــروى بســيج و ســپاه 
از  موضوع هــا  همــه  در 
و  عمران  توســعه،  جمله 
آبادانى اســتان نقش مهم 
و برجســته را ايفا كرده و 
در حوزه مقابله با ويروس 
كرونا نيز با توجه به توان، 
اين  مقبوليت  و  تخصص 
نيرو، نســبت بــه اجراى 

مصوبات تالش مى كنند.
 آمار روزانه ابتال به 
كرونا در استان همدان 

تك رقمى شد
علوم  دانشــگاه  رئيــس 

پزشكى استان همدان نيز در ادامه اين جلسه 
از تك رقمى شــدن آمار روزانــه مبتاليان به 
كرونا در همدان خبر داد، به طورى كه اســتان 
همدان در رديف 6 اســتان با آمار تك رقمى 

ابتال به كرونا در روز قرار گرفته است.
اقدامات  افزود:  همچنين  حيدرى مقدم  رشيد 
مرتبط براى مقابله بــا ويروس كرونا از نيمه 
نخست بهمن ســال گذشــته در اين استان 
آغاز و از همان ابتــداى كار تمامى امكانات 
موجود براى مهــار همه گيرى ويروس به كار 

گرفته شد.
وى اظهار كــرد: درهمين ارتبــاط 12 هزار 

نيروى بســيجى براى مقابله با كرونا آموزش 
ديدنــد و 8 هــزار تخت نيز بــراى قرنطينه 
بيماران آماده شــد كه با اقدامات مؤثر انجام 
شــده تاكنون نيازمند اســتفاده از اين تعداد 

تخت نشده ايم.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفــت: 3 موج ابتــال به كرونــا را از ابتداى 
همه گيرى ويــروس تاكنون در اين اســتان 
تجربــه كرده ايم كه ميانگيــن روزانه بيماران 
بســترى در موج نخســت 
400 نفــر و آمار فوتى ها 4
نفر، در موج دوم 600 بيمار 
بســترى و 8 مورد فوت و 
در موج ســوم حدود هزار 
و  بســترى  بيمــار  و 200 
در  نفر  فــوت 15  ميانگين 

روز را شاهد بوديم.
كرد: 3 بيــان  حيدرى مقدم 
هزار نفــر از كادر درمان و 
دانشــگاه  اجراى  نيروهاى 
علوم پزشكى در اين مدت 
مبتال  كرونــا  ويــروس  به 
و 2 نفر نيز شــهيد شــدند 
كــه به رغم اينهــا مجموعه 
شــامل  اســتان  كادردرمان 
پزشــكان، پرستاران و كادر 
اجرايــى همچنان بــا تمام وجــود در خط 
نخست مقابله با اين ويروس و خدمت براى 
بهبود بيماران و حفظ ســالمت مردم مشغول 

كار و تالش هستند.
وى افــزود: در روزهاى نخســت همه گيرى 
ويروس با مشــكالت و كمبودهايى در زمينه 
تأمين وسايل بهداشت فردى مواجه بوديم اما 
با توجه به فعاليت شــركت هاى دانش بنيان در 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان، ضمن تأمين 
نيازهاى داخلى اســتان هم اكنون انواع ماسك 
جراحى به 12 استان كشور نيز ارسال مى شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان 

ادامه داد: با وجود برخى مشــكالت در زمينه 
حضور و فعاليت نيروهاى بهداشتى و درمانى 
و كمبودهاى مالى و تجهيزاتى، دانشگاه علوم 
پزشكى همدان عملكرد بسيار خوبى در زمينه 
خدمت رسانى به بيماران و مقابله با همه گيرى 

ويروس كرونا داشته است.
 آخرين آمار مبتاليان در همدان

حيدرى مقــدم همچنين دربــاره آخرين آمار 
مبتاليــان در همــدان، افزود: آمــار مبتاليان 
مثبت بسترى در استان همدان از ابتداى همه 
گيرى كرونا تاكنــون به 9 هزار و 732 مورد 
و بيماران ســرپايى نيز به 16 هزار و 774 نفر 

رسيده است.
وى با بيان اينكه تاكنــون هزار و 398 بيمار 
كرونايى نيز در اســتان همــدان جان خود را 
از دست دادند، اظهار كرد: 323 بيمار بسترى 
مشــكوك و مثبت در همــدان وجود دارد و 
هم اينك به شرايط بســترى بيماران كرونايى 

در ارديبهشت ماه نزديك شده ايم.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفت: بيشــترين آمار شناسايى بيماران مثبت 
كرونايى در اســتان همدان با ثبت 144 مورد 
مربوط به اوايل آذرماه اســت كه خوشبختانه 
درحال حاضــر اين آمار بــه 8 بيمار در روز 

كاهش يافته است.
حيدرى مقدم افــزود: همدان يكى از 9 مركز 
استان در كشور است كه از وضعيت نارنجى 
كرونا خــارج و در وضعيت زرد قرار گرفته 
و در 24 ســاعت گذشــته 250 نفر با عاليم 
مشكوك تنفســى به بيمارســتان ها و مراكز 
درمانى مراجعه كردند كه از اين تعداد 35 نفر 

به بخش هاى درمانى ارجاع شدند.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنــون 323 بيمار 
مبتال به كرونا در بيمارستان هاى استان همدان 
بسترى هســتند، اظهار كرد: از اين تعداد 15

نفر در ICU بسترى هستند و براى 32 بيمار 
نيز با توجه به شــرايط جسمانى، لوله گذارى 

انجام شده است.
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فعاليت زيرزمينى آرايشگران 
در پستوها و خانه ها

 تعطيلى هــاى مداوم آرايشــگاه هاى زنانه زمينــه الزم براى آغاز 
فعاليت هاى زيرزمينى بســيارى از آرايشگرهاى بدون جواز كسب را 
در پســتوها و خانه ها فراهم كرد و از طرفــى اين فعاليت ها به علت 
نداشــتن جواز كسب، توسط بازرســان اتحاديه و يا اداره نظارت بر 

اماكن عمومى قابل شناسايى نبود.
رئيس اتحاديه آرايشــگاه هاى زنانه مالير بــه صدمات قابل توجه و 
جبران ناپذير وارده به آرايشــگاه هاى زنانه در دوران شــيوع ويروس 
كرونا و تعطيلى آرايشــگاه ها اشــاره كرد و افزود: يكى از مهم ترين 
مشكالت آرايشگاه هاى زنانه در دوران شيوع ويروس كرونا و تداوم 
تعطيلى آرايشــگاه ها كه در مجموع حدود 6 ماه طول كشــيد، عقب 

افتادن اجاره بهاى سالن ها بود.
شــراره فيضى فرد ادامه داد: با توجه بــه محدوديت هاى مكانى اداره 
نظارت بر اماكن عمومى براى اجاره يك سالن آرايشى زنانه كه شامل 
نبود نانوايى، مســجد، مدرسه، آرايشــگاه هاى مردانه، مشاور امالك، 
مدرســه، آموزشگاه و اغذيه فروشى در شعاع 50 مترى سالن مى شود، 
پيدا كردن چنين مكانى براى راه اندازى يك ســالن آرايشى سخت و 

اجاره بهاى سنگينى دارد.
وى با بيان اينكه شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى آرايشــگاه ها سبب 
انبار شدن و عقب افتادن اين اجاره هاى سنگين و نجومى شده است، 
خاطرنشــان كرد: از دست دادن مشتريان ثابت كه آرايشگاه ها چندين 
ســال با چنگ و دندان آنها را نگه داشته و حفظ كرده بودند، از ديگر 

خسارات وارده به آرايشگاه هاى زنانه در اين دوران است.
وى از رونق گرفتن فعاليت بســيارى مراكز غيرقانونى و زيرزمينى در 
دوران تعطيلى آرايشــگاه ها خبر داد و اظهار كرد: تعطيلى هاى مداوم 
آرايشــگاه هاى زنانه زمينه الزم براى آغاز فعاليت زيرزمينى بسيارى 
از آرايشگرهاى بدون جواز كسب را در پستوى خانه ها فراهم كرد و 
از طرفى اين فعاليت ها به علت نداشــتن جواز كسب، توسط بازرسان 

اتحاديه و يا اداره نظارت بر اماكن عمومى قابل شناسايى نبود.
رئيس اتحاديه آرايشــگاه هاى زنانه مالير اظهــار كرد: تداوم تعطيلى 
سالن ها و آرايشــگاه هاى زنانه در دوران شيوع ويروس كرونا، ميدان 
را براى فعاليت آرايشگران بدون مجوز وسيع كرد و آنها با قيمت هاى 
چند برابرى و گزاف، مشــتريانى را كه ســال ها اعضاى اتحاديه ما با 

چنگ و دندان براى خود نگه داشته بودند، جذب كردند.
فيضى فرد افزود: تداوم فعاليت زيرزمينى اين آرايشگران بدون مجوز 
و پروانه كسب عالوه بر رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى و شيوع 
بيشــتر ويروس كرونــا، به علت اينكه مكانى بــدون مجوز و پروانه 
كسب است و مورد تأييد اداره نظارت بر اماكن عمومى نيست، براى 
مشترى امنيت نخواهد داشت و ممكن است موجب بسيارى صدمات 

جبران ناپذير شود.
وى در ادامه به ضرورت ترميم كاشــت ناخن اشــاره و تصريح كرد: 
به طور مثال شايد برخى افراد تصور كنند ترميم كاشت ناخن ضرورى 
نيست اما با توجه به اينكه بلند شدن ناخن سبب برگشت و شكستن 
آن شــده و اين خود عفونت و قــارچ روى ناخن ايجاد مى كند، پس 
ترميم براى افرادى كه ناخن كاشته اند، ضرورى است و با بسته شدن 
ســالن هاى آرايشــى، امكان انجام اين ترميم در پستوها و زيرزمين ها 

بدون رعايت پروتكل هاى بهداشتى با قيمت چند برابرى فراهم شد.
فيضى فرد يادآور شــد: در 2 ماه اخير با وجود بســته بودن سالن هاى 
آرايشى ما شــاهد حضور بسيارى از ماشين هاى عروس در خيابان ها 
بوديم، همه اين عروس ها توســط همين آرايشگران زيرزمينى آراسته 
شــدند، از طرفى با وجود بسته بودن ســالن هاى آرايشى، مزون هاى 
لباس عروس كه به علت اجاره اى بودن لباس ها و نيز لزوم پرو كردن 
آن، خطرات بسيارى براى انتقال ويروس كرونا ايجاد مى كند، باز بوده 

و فعاليت مى كردند.
 سالن هاى آرايشى از پرداخت ماليات معاف نشدند

وى پرداخت ماليات را يكى ديگر از مشــكالت ســالن هاى آرايشى 
برشــمرد و بيان كرد: آرايشــگاه ها با تعطيلى يك ساله و با توجه به 
عقب افتادن اجاره بهاى سالن هايشان، قادر به پرداخت ماليات نيستند 
و ضرورى است سالن هاى آرايشى از پرداخت ماليات يك سال اخير 

معاف شوند كه متأسفانه تاكنون چنين اتفاقى نيفتاده است.
فيضى فرد در بخش ديگرى در گفت وگو با ايسنا، از ارائه تسهيالت با 
نرخ سود بازپرداخت 18 درصد از سوى دولت خبر داد و مطرح كرد: 
اين تسهيالت به مبلغ 16 ميليون تومان براى آرايشگران تحت پوشش 
بيمه تأمين اجتماعى و مبلغ 6 ميليون تومان براى بقيه آرايشــگران از 
ســوى دولت با نرخ ســود بازپرداخت 18 درصد درنظر گرفته شده 

است.
وى ادامه داد: بســيارى از آرايشگران اين تسهيالت را كه بدون هيچ 
تنفســى فقط براى ســالن دار ها درنظر گرفته شده، به علت باال بودن 
نرخ سود بازپرداخت آن دريافت نكردند، از طرفى براى ساير پرسنل 
سالن هاى آرايشى كه بســيارى از آنها سرپرست خانوار هستند، هيچ 

بسته حمايتى در اين دوران درنظر گرفته نشده است.
درخواســت رئيس اتحاديه آرايشــگاه هاى زنانه مالير از مســئوالن 
دولت درنظــر گرفتن وام هايى با نرخ ســود بازپرداخت 4 درصد و 
يا ارائه تســهيالت بالعوض براى آرايشگاه ها بود تا بتوانند قسط ها و 

اجاره بهاى عقب افتاده خود در چند ماه اخير را جبران كنند.
در ادامه مدير يكى از ســالن هاى آرايشــى مالير نيز بيان كرد: ابتداى 
شيوع كرونا و با بسته شدن آرايشگاه ها، دولت قول هايى مبنى بر معاف 
كردن ســالن هاى آرايشى از پرداخت ماليات و يا پرداخت هزينه هاى 
قبوض بــرق و آب داد اما تا اين لحظه هيچ يك از اين قول ها عملى 

نشده و در حد حرف باقى مانده است.
خديجه يزدى از دريافت نكردن بيمه بيكارى توسط بسيارى از پرسنل 
خود خبر داد و خاطرنشــان كرد: برخى پرســنلم با وجود مراجعات 
متعدد به تأميــن اجتماعى و ارائه مدارك مورد نيــاز، هنوز موفق به 
دريافت بيمه بيكارى نشدند و اين نيز از قول هاى دولت براى حمايت 

از پرسنل سالن هاى آرايشى بود كه به آن عمل نشد.

رونق مشاغل خانگى 
در روستاى «كهريز» كبودراهنگ

 بانوان روســتاى كهريز مشــاغل خانگى همچون قاليبافى را حفظ 
كرده اند و عالوه بر اين كارگاه تنورسازى رونق خوبى در اين روستا دارد 

و تنورهاى ساخته شده را به استان كردستان و بيجار صادر مى كنند.
روســتاى كهريز يكى از روســتا هاى مرزى همدان- بيجار در بخش 
گل تپه از توابع شهرســتان كبودراهنگ اســت كه 65 كيلومتر با مركز 
بخش و 130 كيلومتر با مركز استان همدان فاصله دارد. موضوع مهمتر 
اينكه مردم كهريز پس از روستاى چورمق باالترين درصد تحصيالت 
عاليه را به خود اختصاص داده اند و بيشــتر جمعيت كهريز در استان 
تهران و ديگر استان ها پســت هاى مهمى دارند عالوه بر آن نيز بيشتر 

معلمان بخش گل تپه اهل كهريز هستند.
دهيار روســتاى كهريز از رونق اين روســتا ســخن به ميــان آورد. 
محمد معيدى به ايســنا گفت: مردم روســتاى كهريز در همه زمينه ها 
توانمندى هايــى دارند از جمله فتح قله هاى علم و دانش كه در بخش 
گل تپه زبانزد هســتند تا مشاركت در كارهاى عمرانى روستا و داشتن 
روحيه همدلى مردم اين روستا را از ديگر روستاها متمايز كرده است.

وى درباره كارهاى عمرانى در روســتاى كهريز اظهار كرد: 3 فاز طرح 
هادى در اين روستا انجام شده و امسال نيز با 120 تن آسفالت به همراه 
قيــر يارانه اى همه خيابان هايى كه طرح هادى در آن اجرا شــده بود، 
آسفالت شده و به جز خبابان هاى فرعى همه خيابان هاى روستا آسفالت 

شده است.
معيدى تصريح كرد: روســتاى كهريز 400 نفر جمعيت دارد اما بيشتر 
اهالى روستا در سال هاى گذشــته به علت تحصيالت و مشاغل مهم 
مديريتى به تهران مهاجرت كرده اند، البته 2 ســالى است كه مهاجرت 
معكوس شــده و افراد زيادى به روســتا بازگشته اند و درحال ساخت 

خانه و رونق دادن به زمين هاى كشاورزى هستند.
وى از ساخت پايگاه بسيج و خانه عالم در روستا با مشاركت مردم خبر 
داد و يادآور شد: هر كار عمرانى و عمومى كه در روستا انجام مى شود، 
قسمت زيادى را مردم به عهده مى گيرند و اين يكى از داليل موفقيت 

در پيشرفت روستا است.
دهيار روســتاى كهريز از اجراى طرح آبخيزدارى كشاورزى در روستا 
خبر داد و خاطرنشان كرد: امسال يك ميليارد و 800 ميليون تومان براى 
آبخيزدارى و ساماندهى طرح آبيارى مكانيزه كشاورزى هزينه شده و 
اليروبى قنات و اجراى 700 متر جدولگذارى براى ساماندهى و جمع 

آورى آب هاى كشاورزى اجرا شده است.
بخش گل تپه يكى از محروم ترين و دورافتاده ترين روســتاهاى استان 
همدان محسوب مى شود و اين بخش از نظر وسعت به اندازه شهرستان 
اســدآباد اســت اما به علت مســافت زيادى كه با مركز استان دارد، 

محروميت و مهاجرت در اين روستا بسيار باالست.

سهم نهاوند از سينماى ايران 
صفر

 مراســم افتتاحيه يازدهمين جشــنواره فيلم عمار با حضور جمع 
محدودى از خانواده هاى شــهدا و ايثارگران همــراه با اكران يكى از 
فيلم هاى جشنواره برگزار شد كه با استقبال خوب مدعوين همراه بود.

مســئول اكران يازدهمين جشنواره فيلم عمار در نهاوند گفت: از آنجا 
كه يكى از اهداف جشنواره عمار برقرارى عدالت در ساخت فيلم هاى 
سينمايى و توجه به شهرستان هاست لذا اين هدف امسال به عنوان برنامه 

محورى جشنواره تعيين شده است.
اكرم حيدرى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه شهرستان نهاوند داراى 
ســوژه هاى بكرى در زمينه هاى مختلف تاريخى، سياسى، اجتماعى و 
طبيعى و همچنين داراى شخصيت هاى اثرگذارى است، گفت: هر كدام 
از آنها مى تواند دست مايه اى براى ساخت فيلم هاى كوتاه و بلند باشد 
كه متأســفانه به اين مسأله مهم كه مى تواند معرف بخشى از فرهنگ و 

تاريخ اين شهرستان باشد، پرداخته نشده است.
وى ادامه داد: اميدواريم كه جشنواره فيلم هاى عمار سرآغازى بر ايجاد 
عدالت ســينمايى و پرداختن به مسائل شهرستان با استفاده از ظرفيت 

هنرمندانى كه در اين زمينه در نهاوند وجود دارند، باشد.
حيدرى در ادامه به ديگر برنامه حاشــيه اى مراســم افتتاحيه جشنواره 
اشــاره كرد و افزود: شــركت كنندگان در مراســم به پرسشى درباره 
فرمايشات رهبرى درباره شــهيد سليمانى كه فرمودند «با رفتن شهيد 
ســليمانى به حول و قوه الهى كار او و راه او متوقف نخواهد شد» به 
اين پرسش كه شما چه كارى انجام مى دهيد تا راه و كار شهيد سليمانى 

متوقف نشود، پاسخ دادند.
وى تجليل از 3 مستندســاز شهرستان را از ديگر برنامه هاى حاشيه اى 
جشنواره عنوان كرد و گفت: به منظور تجليل از خدمات 3 مستندساز 
شهرســتان كه در عرصه معرفى شــهدا و فرهنگ شــهادت فيلم هاى 
مستندى را توليد كرده اند از فاطمه نظام االسالمى و 2 نوجوان مستندساز 
حسن و حسين سهرابى و همچنين همسر شهيدسلگى تجليل به عمل 
آمد. مسئول اكران يازدهمين جشنواره فيلم عمار در نهاوند با بيان اينكه 
جشنواره تا روز 14 دى ماه ادامه دارد، گفت: به منظور نمايش فيلم هاى 
جشــنواره كار اكران فيلم ها از 3 روز پيش در سطح مساجد آغاز شده 
و هر شب فيلم هاى منتخب اكران كه تا 14 دى ماه ادامه خواهد داشت، 

پخش مى شود.
وى افزود: عالوه بر مساجد ســطح شهر نهاوند، مساجد و پايگاه هاى 
مقاومت بسيج شهرهاى برزول، گيان، فيروزان و تعدادى از روستاهاى 
بزرگ نيز فيلم هاى جشنواره را اكران مى كنند كه البته در اين برنامه ها بر 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى تأكيد زيادى صورت گرفته است.
حيدرى گفت: درحال حاضر تعــداد صد DVD از فيلم هاى منتخب 
دوره هاى مختلف جشــنواره تهيه و در اختيار مردم قرار گرفته است و 
عالوه بر آن در فضاى مجازى هم براى گروه هاى مختلف اكران انجام 
خواهد شــد كه بخشى از آن به صورت سراســرى از طريق دبيرخانه 
جشــنواره با ارسال لينك انجام مى گيرد. وى در پايان اظهار كرد: سهم 

مردم نهاوند از فيلم هاى سينمايى چيزى در حد صفر است.

مشكل انبار امدادى جمعيت هالل احمر مالير 
مرتفع شد

  با تحويل ســوله 500 مترى از طرف اداره كل مديريت بحران استان و فرمانداري مالير به 
جمعيت هالل احمر شهرستان، مشكل اين جمعيت براى ذخيره سازى اقالم امدادى مرتفع شد.

 به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان همدان، مديرعامل اين جمعيت با اشاره به 
اينكه اين سوله 500 مترى به صورت موقت تا زمانى كه سوله انبار امدادى جمعيت هالل احمر 

شهرستان مالير ساخته شود، در اختيار اين جمعيت قرار گرفت.
على ســنجربيگى گفت: با هماهنگى سازمان امداد و نجات كشور سوله موردنظر تحويل هالل 

احمر شهرستان گرديد و كار تجهيز و بهره بردارى از اين سوله آغاز شد.
وى با اشــاره به اينكه چادر امدادى و اقالم اوليه الزم جهت اسكان اضطرارى در اين سوله دپو 
مى شود، خاطرنشان كرد: در مرحله نخست هزار دستگاه چادر امدادي از مركز تأمين و به انبار 
مالير تحويل گرديد. با تحويل اين ســوله، مشــكل ذخيره سازي اقالم امدادي اين شهرستان تا 

حدودي مرتفع خواهد شد.
ســنجربگى افزود: سوله موردنظر برخى از اســتانداردهاى لجستيكى انبارهاي هالل احمر را 
نداشت كه با مساعدت فرمانداري و شهرداري مالير بخشي از آن (رمپ ورودي) اصالح شد.

 مديرعامل جمعيت هالل احمر استان همدان خاطرنشان كرد: تا زمانى كه انبار امدادى جمعيت 
هالل احمر شهرستان مالير تكميل و بهره بردارى شود، ذخيره سازي انجام خواهد شد.

 نماينده نهاوند در مجلس حقوق دريافتى 
خود را صرف ساخت مدرسه كرد و عمليات 

ساخت اين مدرسه كلنگ زنى شد.
عليرضا شهبازى، در زمان تبليغات انتخابات 
مجلس شــوراى اســالمى وعده داده بود كه 
حقــوق دريافتــى از مجلس را به ســاخت 

مدرسه اختصاص خواهد داد.
در آئينــى با حضور امام جمعــه، فرماندار و 
مســئوالن آموزش و پرورش اســتان همدان 
مراســم كلنگ زنى اين مدرسه خيرساز انجام 

شد.
به گــزارش همدان پيام، اين آموزشــگاه 12
كالســه خيّرســاز به نام عليرضا شهبازى در 
محــل پژوهشــگاه معلم شهرســتان نهاوند 

ساخته مى شود.
اين مدرسه در مكان دبيرستان شهيد محالتى 
در 2 هــزار و 500 مترمربع در 3 طبقه براى 

متوسطه دوم ساخته مى شود.
همچنين ساخت مدرسه 6 كالسه در روستاى 
رزينى و 12 كالســه در شــهر فيــروزان با 

مشاركت خير و اعتبارات دولتى آغاز شد.
در اين مراسم يك فضاى آموزشى 12 كالسه 
با زير بناى 900 مترمربع و اعتبارى بالغ بر 3

ميليارد تومان در شــهر فيروزان و يك فضاى 
آموزشــى 6 كالسه با زير بناى 300 متر مربع 
با اعتبارى بالغ بر 2 ميليارد تومان در روستاى 
رزينــى از توابــع بخش خزل با مشــاركت 
شــركت عظام خودرو به نمايندگى زهره وند 

كلنگ زنى شد.

اين 2 مركز آموزشــى بــا 50 درصد هزينه 
ســاخت توســط خير و 50 درصد مابقى از 
طريق اعتبــارات دولتى اداره كل نوســازى 
مدارس تأمين و عمليات ساخت آن به زودى 

آغاز مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل نوسازى 
مدارس اســتان همدان، مديركل نوســازى 
مدارس اســتان همدان در اين زمينه گفت: 
نهاوند  شهبازى  عليرضا  خيّرساز  آموزشگاه 
با زيربناى 2 هــزار و 500 متر، در 3 طبقه 
و هر طبقــه 830 مترمربع و با اعتبارى بالغ 

بــر 80 ميليارد ريال به صورت مشــاركتى 
خيّر و اداره كل نوســازى مدارس اســتان، 
در محل آموزشــگاه محالتى كنونى ساخته 

شد. خواهد 
محمدحسين مرادى در ادامه افزود: همچنين 
2 مدرســه در منطقــه خزل شــهر فيروزان 
وروســتاى رزينى نيز به همت شركت عظام 
خودرو ســاخته خواهد شد كه بر اين اساس 
يك مدرسه 12 كالسه در زمينى به مساحت 
تقريبى 3 هزار متر و يك مدرســه 6 كالسه 
در زمينى به مســاحت هزار و 860 مترمربع 

ساخته خواهد شد.
آخريــن  براســاس  آموزشــگاه ها  ايــن 
اســتانداردهاى سازمان نوســازى مدارس و 
با امكانات كامل از جمله آزمايشــگاه، سالن 

همايش ها، كتابخانه و ... ساخته مى شود.
گفتنى است عليرضا شهبازى نماينده نهاوند 
در مجلس شوراى اسالمى، چندى پيش قول 
داده بود كه تمام حقــوق دريافتى از مجلس 
شــوراى اســالمى را صرف امــور خيّرى و 
عام المنفعه خواهد كرد كه به اين وعده  خود 

جامه  عمل پوشاند.

آزمايشــگاه  همدان پيام:  خبرنگار  مالير-   
پاتوبيولوژى فرهنگيــان مالير با اعتبارى بالغ 
بــر 2 ميليارد تومان و اشــتغالزايى 14 نفر به 

بهره بردارى رسيد.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان 
در آئيــن افتتاحيه اين آزمايشــگاه، گفت: 
يكى از رويكردهاى دستگاه تعليم و تربيت 
در كشــور توجه به امكانــات رفاهى براى 
افتتاح  كه  اســت  دانش آموزان  و  فرهنگيان 
اين آزمايشــگاه با اعتبارى بالغ بر2 ميليارد 
تومان و اشــتغالزايى 14 نفر نيز در راستاى 

است. رويكرد  همين 
محمــد پورداوود افــزود: درمانگاه فرهنگيان 
شهرستان مالير يكى از درمانگاه هاى خوب در 

غرب كشور است كه با افتتاح اين آزمايشگاه 
به طور تخصصى به فرهنگيان و دانش آموزان 

اين شهرستان خدمات ارائه مى كند.
وى با اشاره به اينكه در گذشته فقط 2 درمانگاه 
فرهنگيان در اســتان وجود داشــت، افزود: با 
تالش هاى صورت گرفنه هم اكنون اين تعداد 
به 7 درمانگاه رسيده است، كه روزبه روز اين 
درمانگاه ها تخصصى تر مى شــوند و اعتبارات 

خوبى را هم در اين زمينه گرفته ايم.
پورداوود گفت: براى ما هم ســالمت جسمى 
فرهنگيان مهم است و هم سالمت روحى آنها، 

زيرا عقل سالم در بدن سالم است.
مدير آموزش و پرورش شهرســتان مالير نيز 
در اين آئين گفت: آموزش و پرورش عالوه بر 

فعاليت هايى كــه در حوزه آموزش و پرورش 
انجام مى دهد بايد تكريم هايى هم از فرهنگيان 
داشــته باشــد درمانگاه فرهنگيان مالير با 19
سال سابقه در بخش هاى مختلف به فرهنگيان 

خدمان ارائه مى كند.
محمدرضا بشــرى با اشــاره به اينكه وجود 
آزمايشــگاه دراين درمانگاه يكى از نيازهاى 
اساسى ما در اين حوزه بود، افزود: آزمايشگاه 

تخصصى درمانگاه فرهنگيان مالير با حمايت 
اداره كل و فرماندار شهرســتان با اعتبارى بالغ 
بــر 2 ميليارد تومان و 14 نفر اشــتغالزايى به 

بهره بردارى رسيد.
وى در پايــان گفت: اين مجموعــه در روز 
حدود 800 نفر مراجعه كننده دارد و از ساعت 
8 صبح تا 12 نيمه شب آماده ارائه خدمات به 

فرهنگيان و مردم شهرستان است.

 از مجموع 925 روستاى باالى 20 خانوار 
استان عمليات بهســازى و نوسازى در 750 
روستا اجراشده و شاخص هاى استانى در اين 

بخش باالتر از ميانگين كشورى است.
مديركل بنياد مسكن استان همدان در حاشيه 
بازديد از طرح اقدام ملى مســكن در نهاوند، 
گفت: در 2 مقوله بهســازى مسكن روستايى 
و ساماندهى كالبد روستاها شاخص در سطح 
استان نسبت به ملى كامًال باالتر و قابل تمايز 

است.
حســن ظفرى اظهار كرد: در بحث شاخص 
بهســازى مسكن روســتايى از مجموع 165 
هزار واحد مسكونى روســتايى ارزيابى شده 
براساس سرشــمارى ســال 95 بالغ بر 125 
هزار واحد از تسهيالت بهسازى و بازسازى 
مسكن روســتايى در سطح اســتان استفاده 

كرده اند.

اين  نتيجه  افزود:  ظفرى 
اقدامات توليد 110 هزار 
است  مســكونى  واحد 
كه موفق بــه اخذ پايان 
كار از ســامانه نظام فنى 

روستايى شده اند.
مديــركل بنياد مســكن 
استان ادامه داد: شاخص 
بهسازى مسكن روستايى 
حدوداً  همدان  استان  در 

55 درصد اســت كه اين عدد در سطح ملى 
حدود 48 درصد است كه فاصله قابل مالحظه 

نسبت استانى به ملى كامًال مشخص است.
وى اظهــار كــرد: در ارتباط با بهســازى و 
ســاماندهى كالبد روســتاها از 925 روستاى 
باالى 20 خانوار تا امروز بيش از 750 روستا 
عمليات عمرانى آغاز شــده است كه در اين 

زمينه نيز شــاخص بهسازى در استان همدان 
باالتــر از 76 درصد اســت، درحالى كه اين 

شاخص در كشور حدود 51 درصد است.
ظفرى گفت: به واســطه قيــر اعتبارى كه در 
سال هاى گذشــته توســط مجلس و دولت 
اعالم و ابالغ شــد بيــش از 480 كيلومتر در 
سطح روســتاهاى اســتان عمليات آسفالت 

انجام شده است.
وى بيــان كرد: با اين مقدار اســفالت حدوداً 
در 510 روســتا عمليــات اجرايى و عمرانى 
انجام شده اســت و اميدواريم با قير اعتبارى 
سال 99 هم بتوانيم خدمات دهى را گسترش 
دهيم. مديركل بنياد مســكن اســتان افزود: 
ضمن قدردانــى از نمايندگان به دليل اصالح 
قانون قيــر يارانه اى كه اين طــرح را دوباره 
آن  تخصيص  اميدواريــم  كردنــد،  پايــدار 
به زودى ابالغ شود تا بتوانيم فرايند بهسازى 

را دوباره تداوم ببخشيم.
وى ادامه داد: با تخصيص اين قير در ســال 
1400 فعاليت ها تداوم مى يابند و مردم عزيز 
از اين مزيــت به صورت حداكثــر بهره مند 
مى شوند. ظفرى در ادامه با اشاره به بازديد از 
عمليات اجرايى طرح مســكن ملى در منطقه 
شهرك شــهيدحيدرى نهاوند اظهار كرد: در 
اين طرح 319 واحد مســكونى در زمينى به 
مســاحت 18 هزار مترمربع توسط اداره راه 

و شهرسازى و بنياد مسكن ساخته مى شود.

معاون فرماندار اعالم كرد
ريشه كنى بى سوادى 
در اسدآباد در برنامه 

3 ساله
 معــاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
فرماندارى اسدآباد گفت: از جمعيت ده تا 49
سال شهرستان براســاس آخرين سرشمارى 
سال 95 حدود 98 درصد جمعيت از نعمت 

سواد بهره مند هستند.
حمــزه  ســيدجمال،  آواى  گــزارش  بــه 
ــوراى  ــاه در ش ــنبه 4 دى م ــد پنجش عبدكون
پشــتيبانى ســوادآموزى شهرســتان اســدآباد، 
اظهــار كــرد: براســاس خوداظهــارى افــراد در 
سرشــمارى ســال 95 تعــداد 3 هــزار و 800 
نفــر خــود را بى ســواد اعــالم كردنــد كــه در 
ــت  ــر از جمعي ــزار و 700 نف ــدت ه ــن م اي
گــروه هــدف ده تــا 49 ســال خارج شــده اند 
ــروه  ــتان در گ ــن شهرس ــر اي و درحال حاض

هــدف موردنظــر داراى 2 هــزار و صــد نفــر 
ــاى  ــا راهكاره ــد ب ــه باي ــوده ك ــواد ب بى س
ــدن  ــواد ش ــال باس ــويقى به دنب ــف تش مختل

ايــن افــراد باشــيم.
وى با تأكيد بر اولويت قرار دادن تشــكيل 
كميته در سطح روستاها در راستاى شناسايى 
و باسواد شدن افراد بى ســواد با استفاده از 
ظرفيت دهيــارى، تصريح كرد: بايد در يك 
برنامه 3 ســاله ميزان بى سوادى گروه هدف 
ده تا 49 سال شهرستان به صفر برسد كه با 

صفر شــدن آمار بى سوادن جشن ريشه كنى 
بى سوادى اسدآباد برگزار خواهد شد.

عبدكوند در ادامه تعداد افراد آموزش دهنده 
بى ســوادن را 46 نفــر برشــمرد و گفت: 
اصلى ترين  ســوادآموزى  پشتيبانى  شوراى 
مرجع برنامه ريزى و نظارت بر نحوه اجراى 
برنامه ريشه كنى بى سوادى بوده كه با استفاده 
از امكانات و ظرفيت دســتگاه ها در تحقق 
اهداف ريشــه كنى بى ســوادى نقش مهمى 

دارد.

نماينده نهاوند با حقوق دريافتى ازمجلس
 مدرسه مى سازد

آزمايشگاه پاتوبيولوژى 
فرهنگيان مالير افتتاح شد

آغاز ساخت واحدهاى طرح مسكن ملى در نهاوند
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دولت به جاى بهانه جويى 
و حاشيه ســازى بهتــر 
اســت كار كرده و براى 
مردم تــالش كند و  اى 
سرمايه اى  و  وقت  كاش 
حاشيه ســازى  براى  كه 
دولت  سوى  از  كشور  در 
حل  براى  مى شود،  صرف 
مشكالت كشــور هزينه 

مى شد

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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اعتبارات آموزش عالى در بودجه سال آينده 
رشد 76/3 درصدى دارد

 با توجه به اهميت توجه به موضوع آموزش عالى سال آينده بودجه 
در اين زمينه رشد بيش از 76 درصدى داشته است.

به گزارش تسنيم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شــوراى اسالمى در جمع رؤساى دانشــگاه هاى بزرگ كشور با بيان 
اينكه منابع و مصارف بودجه 1400 نياز به بررســى دقيق دارد، اظهار 
كرد: آنچه در نگاه نخست در اليحه بودجه 1400 مهم است، افزايش 

چشمگير و احتمالى بودن منابع اين بودجه است.
حميدرضا حاجى بابايى افزايش چشــمگير هزينه هاى اجتناب ناپذير 
به ويژه سررسيد 150 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شده را از ديگر 
ابعاد بودجه ســال آينده دانست و بيان كرد: وجود چنين مشكالت و 
حفره هايى تصميم گيرى درباره بودجه سال آينده را سخت كرده است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با تأكيد براينكه 
اين بودجه مى تواند مجلــس را در موقعيت ويژه اى قرار دهد، عنوان 
كرد: اصالح ســاختار بودجه اجتناب پذير است به همين دليل مجلس 

در معرض يك تصميم مهم قرار دارد.
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه بايد 
با تحليل واقع بينانه و هم فكرى و هم افزايى براى بودجه دانشــگاه ها 
و تنوع بخشــى بــه منابع مالى در حــوزه آمــوزش و بهره بردارى از 
ظرفيت هاى موجود، براى جبران كســرى بودجه در اين بخش تالش 
كنيم، مطرح كرد: اعتبارات پيشنهادى اين بخش با رشد 74 درصدى، 
از 826 هزار ميليارد ريال، در سال 1399، به 1440 هزار ميليارد ريال 

در سال 1400 افزايش يافته است.
وى با اشــاره به اينكه در بخش آموزش عالى، رشــد 3/76 درصدى 
بودجه به چشــم مى خورد، گفت: اين اعتبارات از 179 هزار ميليارد 
ريال در ســال 1399، به 316 هزار ميليارد ريــال در 1400، افزايش 

يافته است.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه متأسفانه هزينه هاى اجتناب ناپذير دانشگاه ها، در سال 1399، اين 
بودجه را در ســال 1400 با مشكل مواجه كرده است، اظهار كرد: در 
بيانيه گام دوم انقالب، علم و پژوهش نخستين محور و دومين مبحث 

در مأموريت هاست.
حاجى بابايى در ادامه افزود: بازسازى آزمايشگاه هاى دانشگاه ها براى 
توسعه فعاليت هاى تحقيقاتى، پشــتيبانى از پايان نامه ها در دوره هاى 
تحصيالت تكميلى در راستاى توليد علم و افزايش اعتبارات پژوهشى 
و كيفيت بخشــى بــه آموزش و پژوهش در دانشــگاه ها بخشــى از 

دغدغه هاى موجود است.
حاجى بابايى با اشــاره به خأل موجــود در توليد دانش در پايان نامه ها 
و رســاله هاى دانشــجويى، بيان كرد: پيوند واقعى بين دانشــگاه ها، 
شــركت هاى دولتى و بخش صنعت و همچنيــن توليدمحور كردن 

پايان نامه ها از ديگر مشكالت دانشگاه هاست.
نماينــده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه 
بايد براســاس بند تبصره 9 بودجه صندوق حمايت از پايان نامه هاى 
دانشــجويان كارشناسى ارشد و دكترى ايجاد شــده و اعتبارات اين 
بخش نيز به صورت ويژه تعريف مى شــود، مطرح كرد: بايد صندوق 

پشتيبانى از پايان نامه هاى دانشجويى شكل بگيرد.
وى با اعالم اينكه بايد كارگروه بررسى اسناد تقنينى به منظور بررسى 
ظرفيت ها، چالش ها و مشكالت در راستاى اهداف بيانيه دوم انقالب 
در توسعه فعاليت هاى علمى، پژوهش و فناورى در دانشگاه ها، تشكيل 
شود، عنوان كرد: اين اقدام سبب مى شود بتوانيم با آسيب شناسى دقيق 
وضعيــت موجــود، در تدوين برنامه هفتم در راســتاى ايجاد تحول 
پژوهشى وفناورى و توسعه علم محور دانشگاه ها گام هاى مؤثرى را 
برداريم، به همين دليل اين بودجه نياز به هم افزايى، تأمل، كالن نگرى 

و مديريت دارد.

وزير راه و شهرسازى به پرسش 
آزادى خواه پاسخ مى دهد

 مجلس شــوراى اسالمى اين هفته ميزبان وزير راه و شهرسازى و 
جهاد كشــاورزى خواهد بود.  به گزارش اداره كل اخبار و رسانه هاى 
گروهى مجلس شوراى اسالمى، محمد اسالمى وزير راه و شهرسازى 
سه شــنبه 9 دى ماه با حضور در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 
به پرسش  حجت االســالم والمسلمين احد آزادى خواه نماينده مالير، 
پاســخ خواهد داد.  همچنين در جلسات هفته جارى كاظم خاوازى 
وزير جهاد كشــاورزى براى پاسخ به پرسش سيدسلمان ذاكر نماينده 

اروميه، حضور خواهد يافت. 

مجلس دنبال حذف روال نامطلوب ثبت نام انتخابات 
 مجلس شوراى اسالمى به دنبال برچيدن روال نامطلوب ثبت نام در انتخابات 
رياست جمهورى است. به گزارش خانه ملت، سخنگوى هيأت رئيسه مجلس 
شــوراى اسالمى در نشستى اظهار كرد: شبهاتى در رسانه ها مطرح شده است، 
درحالى كه آنچه مجلس شوراى اسالمى به دنبالش است برچيدن روال نامطلوب 
ثبت نام اســت كه شوراى نگهبان به صورت كلى با آن موافق است، البته ممكن 
اســت در جزئيات نظرات مختلفى وجود داشته باشد. محمدحسين فرهنگى 
افزود: آنچه مطرح مى شــود اين اســت كه اصالح قانون انتخابات رياســت 
جمهورى براى ســال 1400 اســت؟ بله اين اصالح براى سال 1400 و همه 

انتخابات پس از آن است. 
انگيزه مجلس شــوراى اســالمى هم اين است كه شــاهد ثبت نام بى رويه و 

نامناسب كه گاهى به آبروى نظام آسيب مى زند، نباشيم.

منع مقامات دولتى
 براى دريافت واكسن خارج از دستورالعمل 

 اگر بتوانيم يك روز زودتر از هر جاى دنيا واكســن معتبر و مؤثر تأمين و 
وارد كنيم، يك لحظه هم درنگ نخواهيم كرد. 

به گــزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهور در مراســمى اظهــار كرد: حتمًا 
مردم مطمئن باشــند كه وزارت بهداشت دســتورالعمل هاى شفافى تدوين و 
اعالم خواهد كرد و احدى خارج از آن دســتورالعمل ها نمى تواند به واكســن 
دسترســى پيدا كند. هيچ مقام دولتى و خانواده مقام دولتى حق ندارد خارج از 
آن دستورالعمل ها به واكسن دسترسى پيدا كند و همه مردم مشابه هم به واكسن 
دسترسى پيدا خواهند كرد. اســحاق جهانگيرى در ادامه افزود: دولت مكلف 
اســت در شــرايط تحريم مهم ترين تالش و تمركز خود را براى رفع دغدغه 
مردم بگذارد و به مردم اطمينان دهد سالمت دغدغه اصلى نظام و دولت است.

كليات بودجه 1400 سه شنبه 
به رأى گذاشته مى شود

 سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1400 گفت كه كليات اين اليحه 
روز سه شنبه در اين كميسيون به رأى گذاشته خواهد شد.

به گزارش ايسنا، رحيم زارع در نشست خبرى روزگذشته اظهار كرد: در اين جلسه 
كه با حضور رئيس ســازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رئيس ســازمان امور 
مالياتى برگزار شد، گزارش هايى در مورد كليات اليحه بودجه به نمايندگان ارائه شد. 
وى در باره علمكرد 8 ماهه بودجه 99 اظهار كرد: از 384 هزار ميليارد تومان مصوب، 
353 هزار ميليارد تومان عملكرد بوده و در نتيجه 31 هزار ميليارد تومان صرفه جويى 
شده است. همچنين شاخص مصارف كه در سال 1398، 204 هزار ميليارد تومان 
ديده شده بود در سال 1399 به 353 هزار ميليارد تومان رسيد، يعنى سهم مصارف 

در سال 1399 نسبت به سال 1398، 39 درصد بيشتر شده است.

كارت دانشجويى به نام مصطفى رضايى سرتشنيزى، فرزند:مظاهر، به 
شماره شناسنامه: 6330064830 و با شماره دانشجويى: 9512176018 
در رشته مهندسى عمران در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام اميد دلير، فرزند:منصور، به شماره شناسنامه: 
0590391801 و با شماره دانشجويى: 9612440010 در رشته مكانيك 

بيوسيستم كشاورزى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 مســأله FATF در كشــورمان بارى 
ديگر همه توجهات را به خود جلب كرده 
و ميدانى براى تقابل نظر ها ميان موافقين و 
مخالفين در ميان مســئوالن كشورى شده 
است. نپيوستن كشــورمان به كنوانسيون 
CFT و همچنين پالرمو كه 2 هر از لوايح 
مربوط به FATF هســتند، سبب شد كه 
نام كشورمان در ليست سياه كارگروه اقدام 

مالى قرار گيرد. 
از همان ابتدا برخى مسئوالن هشدار دادند 
كه اين مسأله باعث خواهد شد كه عالوه بر 
تحريم هاى اياالت متحده عليه كشورمان، 
برخى ديگر از تحريم هاى نيز شامل حال 
ايران شــود كه مانعى بــراى معامالت و 

مروادات بانكى باديگر كشور ها است. 
ترامــپ  دونالــد  شكســت  از  پــس 
رئيس جمهور حال اياالت متحده و تأكيد 
جو بايدن رئيس جمهــور احتمالى آينده 
اين كشور بر رفع تحريم ها و بازگشت به 
برجام، برخى در كشــور بر تجديدنظر بر 
FATF سر بررسى مجدد لوايح مربوط به

تأكيد كردند. 
از سوى ديگر پس از كشف و ارائه واكسن 
كرونا از ســوى شــركت هاى داروسازى 
بين المللــى و قصد كشــورمان براى تهيه 
و خريد واكســن كرونا و سهميه خود از 
ســازمان بهداشت جهانى، بارى ديگر اين 
مســأله اهميت پيدا كرد، زيــرا به اذعان 
همتى رئيس بانــك مركزى ايران حتى با 
كشور هاى چين و روسيه كه در پى بستن 
قرارداد هاى بلندمدت با كشورمان هستند، 

نيز نمى توانيم مراودات داشته باشيم. 
هفته گذشته آيت ا... آملى الريجانى رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه 
جلســه اين مجمع آغاز بررســى دوباره 
لوايح مربوط بــه FATF را اعالم كرد و 
گفت: حســب ارجاع رهبر معظم انقالب 
در پى درخواست رئيس جمهورى محترم، 
نخســتين جلسه مشــترك كميسيون هاى 
مرتبط با اين موضوع در مجمع تشخيص 
برگــزار شــد و اين جلســات و بعد هم 
جلســات صحن مجمع تا حصول نتيجه 
نهايى و دســتيابى به آنچه مصلحت مردم 

و نظام اسالمى است، ادامه خواهد يافت.
نخستين  گذشــته)  جلسه(سه شــنبه  اين 
جلســه مجمع پس از اعالم خبر موافقت 
رهبر معظم انقالب با بررسى مجدد لوايح 
FATF بــود و تا پيش از آن اين موضوع 
به صورت رســمى به اعضا ابالغ نشــده 
بود. گفته مى شــود كه زمان آغاز جلسات 
بررســى را هنوز دبيرخانــه مجمع اعالم 

نكرده است.
با اين حال يكى از اعضاى مجمع تشخيص 
مصلحت پيش بينى كرده است كه «با توجه 
به دســتور رهبرى احتماالً اين جلسات تا 
حدود يك ماه ديگر آغاز شوند و بيش از 

اين موضوع معطل نماند.»
باطل  كشور  واكســن  سهميه   

شده است
با اين حال اوايــل ماه جارى على مطهرى 
نماينده مجلــس دهم در پيامى در صفحه 
توئيتر خود نوشت: به دليل اينكه در ليست 
ســياه FATF قرار داريم نتوانســتيم 50

ميليون دالر مبلغ ســهميه ايران از واكسن 
كرونا ســازمان جهانى بهداشــت براى 8
ميليون ايرانى را منتقل كنيم و سهميه ايران 
باطل شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام 

بايد پاسخگو باشد.
 درباره انتقال پول چندين مرحله 

قواعد FATF مانع ايجاد كرده
على ربيعى ســخنگوى هيــأت دولت در 
واكنش به اظهارات مطهرى گفت: در مورد 
واكســن پيش تر همكاران من در وزارت 
بهداشــت توضيحات مفصلى ارائه دادند، 
در مــورد انتقال پول بنابر قوانين تحريم و 
قواعد FATF چندين مرحله انتقال پول 
با مشــكل مواجه شد و با موانعى روبه رو 
FATF بوديم. به طور كلى نپيوســتن به

آثار خود را نشــان خواهد داد پيش تر نيز 
دولــت ديدگاه خود را در اين زمينه اعالم 

كرده بود. 
به  را  واكســن  خريد  برخــى   

FATF مى چسبانند 
محمدجواد ايروانى عضو مجمع تشخيص 
مصلحت هفته گذشــته در واكنش به اين 
اظهــارات ربيعــى گفت: اصــوالً قواعد 

FATF شامل اقالم بشردوستانه نمى شود، 
مداخلــه اى در خريد اين گونه اقالم ندارد 
و به طور كلــى وارد اين گونه مصاديق هم 
نمى شود. اگر بعضى ها شتاب دارند نبايد 
از مسأله FATF اســتفاده ابزارى كنند و 
امروز واكسن كرونا، فردا مرغ و تخم مرغ 
و پس فردا مســائل مختلف ديگر را به آن 

بچسبانند.
به  مربوط  اليحــه  مى خواهيم    
تصويب  ســريع تر  هرچه   FATF

شود
رئيس جمهور روزگذشته در جلسه ستاد 
ملى مقابله با كرونا گفت: گاهى اوقات در 
برخى رســانه ها گفته مى شد كه ما متوجه 
نشديم كه مسئوآلن چه مى گويند، تحريم 
براى واكسن مشكل است يا نيست؟ بله، 
تحريم نه فقط براى واكسن، براى هر دارو 
و هر چيــزى كه مى خواهيــم وارد كنيم 
مشكل اســت. ولى ما از اين مشكل عبور 
مى كنيم و ما روزانه و كيس به كيس از اين 
مشكل عبور مى كنيم و تحريم ها را هم در 

صادرات و هم در واردات بى اثر مى كنيم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى 
در ادامه خاطرنشان كرد: ما با بقيه بحث ها 
و با اينكه گفته مى شد FATF مؤثر است 
يا نيست كارى ندارم. ما اكنون وارد بحث 
FATF نمى شــويم دولت 4 اليحه دارد 
كه 2 اليحه تصويب شــده و 2 اليحه آن 
باقــى مانده كه هم دولــت و هم مجلس 
تصويب كردند و در مسير است. ما دلمان 
مى خواهم هرچه سريعتر آن 2 اليحه هم 
تصويب شود. FATF مقوله ديگرى است 
كه سر جاى خودش بايد مورد بحث قرار 

بگيرد.
مخالفت ها با اين لوايح   احتماالً 

در مجمع كمتر از گذشته باشد
محمــد صدر عضــو مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظام در رابطه با جلســه اخير 
اين مجمــع گفت: حــدس اينكه حجم 
مخالفت ها در اين دور كمتر باشد، با توجه 
به شــرايط كشور و اينكه حضور ايران در 
ليســت ســياه تبعات خود را نشان داده، 

حدس دور از ذهنى نيست.

با  اقتصــادى  مشــكالت  حل   
بزرگ  دروغى   FATFبه پيوســتن 

است
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
در گفت وگو با فارس، درباره درخواست 
دولت به منظور بررسى FATF در مجمع 
اظهــار كرد:  تشــخيص مصلحت نظام، 
FATF براساس  اســتكبارى  كشورهاى 

تصميم گرفته اند كه اعضاى اين كنوانسيون 
بايد تمام تراكنش هاى مالى و تجارى خود 
را اعالم كرده تا بتوانند بر آن نظارت كنند. 
هادى بيگى نژاد افزود: بهانه آنها براى اين 
موضوع اين اســت كه FATF بتواند بر 
تروريســتى  گروه هاى  مالى  تراكنش هاى 
FATF نظــارت كند ولى اگر مــا هم به
بپيونديــم، بــا دســت خودمــان تمامى 
تراكنش هاى مالى و تجــارى كه راه هاى 
دور زدن تحريم هاســت را بــه غربى ها 
خواهيــم داد و معناى ايــن كار باز كردن 

مشتمان براى دشمن است. 

عضــو هيأت رئيســه كميســيون انرژى 
مجلس شــوراى اسالمى خاطرنشان كرد: 
از نظر دنياى اســتكبار گروه تروريستى، 
گروهى است كه غربى ها تعريف مى كنند، 
درحالى كــه تعريــف ما از ايــن موضوع 
كامًال متفاوت اســت و بر همين اساس، 
شوراى  كه  تعريفى  استعمارى  كشورهاى 
امنيــت از گروه هاى تروريســتى دارد را 

مدنظرشان قرار مى دهند. 
وى در ادامه افزود: ما در مصاديق شوراى 
امنيت اختالف نظر داريم زيرا طبق مصوبه 
مجلس شــوراى اسالمى، نيروهاى نظامى 
آمريكا از عناصر تروريســتى محســوب 
مى شــود، ولى شــوراى امنيــت آنها را 
تروريســت نمى داند. همچنين ما اسرائيل 
را به عنوان يك رژيم اشغالگر مى شناسيم، 
درحالى كــه شــوراى امنيت نظــر ما را 
FATF قبــول ندارد، لذا مــا در موضوع

اختالف نظر جدى با اعضاى آن داريم.
نماينــده ماليــر در مجلــس گفــت: از 
نظــر FATF حزب ا... لبنــان يك گروه 
تروريســتى است و چنين برداشتى نيز در 
مورد سپاه پاسداران انقالب اسالمى دارند، 
درحالى كه ما چنين تعريف، برداشــت و 
مصاديقى را نپذيرفتــه و رد مى كنيم، لذا 
FATF جمهورى اسالمى از نظر بنيانى با

اختالفات بسيار گسترده اى دارد.
وى افــزود: عــده اى معتقدند كــه بايد 
FATF را بپذيريــم تا مشــكالت مالى 
كشور حل شــود، درحالى كه اين موضوع 
يك دروغ واضح است، زيرا مشكل مالى 
ما در حوزه بانكــى به تحريم هاى آمريكا 

بازمى گردد. 
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
ادامــه داد: تحريم هــاى آمريــكا عليــه 
كشورمان در حوزه هاى هسته اى، موشكى، 
تروريســتى، حقوق بشر و نبود پولشويى 

اســت درحالى كــه هيچ كــدام از آنها با 
پيوستن ايران به FATF حل نخواهد شد. 
وى گفت: نبايســتى دولــت و همراهان 
آنها دروغى به نام رفع مشــكالت كشور 
با پيوستن ايران با FATF را مطرح كنند. 
بيگى نژاد خاطرنشان كرد: به نظر مى رسد 
هيأت حاكمه دولت شامل حسن روحانى، 
محمود واعظى و چند نفر از مشــاورين 
خواهان  كابينه  اعضــاى  و  رئيس جمهور 
پيوســتن ايران به FATF هســتند، اين 
درحالــى اســت كــه دولــت ضعف و 
ناكارآمدى فراوانى داشته و تالش مى كند 
بــا موضوعات انحرافى و حاشــيه اى در 
جامعــه و با عمليــات روانى، بــه بوته 

فراموشى بسپارند. 
انرژى  كميســيون  رئيســه  هيأت  عضو 
مجلــس گفــت:  دولت روحانــى نبود 
دســتاوردها و ضعف هايش را يك روز 
به گردن ترامــپ مى اندازد و روز ديگر 
گــردن دولت قبلــى، وقتى هــم بايدن 
روى كار بيايد البد ســوءمديريت ها هم 
بايــد گردن بايدن بيفتــد؛ همچنين پس 
از گذشــت چند مــاه از روى كار آمدن 
دولت بعــدى آمريكا، ضعف هاى دولت 

هم گردن FATF خواهد افتاد. 
وى خاطرنشــان كــرد: دولــت به جاى 
بهانه جويى و حاشيه سازى بهتر است كار 
كــرده و براى مردم تالش كند و  اى كاش 
وقت و سرمايه اى كه براى حاشيه سازى در 
كشور از سوى دولت صرف مى شود، براى 

حل مشكالت كشور هزينه مى شد.
بيگى نژاد در پايان افزود: حسن روحانى و 
دولتش هر روز به دنبال يك غوغاى جديد 
در جامعــه مى گردند و به نظر مى رســد 
رئيس جمهور به دنبال غوغازيســتى است 
و بر همين اساس تالش دارد ضعف ها و 

سوءمديريت ها را بپوشاند. 

 عطــاى انتخابات مجلــس 98 را به 
لقايش بخشيدند چون به خوبى مى دانستند 
بــا وضع به وجود آمده قطعاً آن جمعيتى 
كــه به نوعى ســبد رأى آنها محســوب 
مى شــد به پاى صندوق رأى نمى آيند، از 
طرفى ديگر با بحث تأييد يا ردصالحيت 
نيز روبــه رو بودنــد، در نتيجه برخالف 
انتخابات مجلس دهم خيلى هايشان اصال 
در انتخابات ثبت نام نكردند چه رســد به 
اينكه بخواهند ليســت سراسرى دهند و 

همايش برگزار كنند.
ايــن حال و روز اصالحــات در آخرين 
انتخابات برگزارشده تا به امروز است كه 
موجب حذف تقريبى آنها از مجلس شد. 
اما اصالحــات و اصالح طلبان اميدوارند 
با توجه به شــرايط خاصى كه انتخابات 
رياست جمهورى از ساير انتخابات دارد 
باز هم بتواننــد طرفداران خود را به پاى 
صندوق بكشانند و پيروز شوند كه براى 
اين كار قطعاً نياز به يك نامزد شش دانگ 
و تمام عيار دارنــد، نامزدى كه حداقل از 
3 ويژگى برخوردار باشــد. آن طور كه از 
سخنان نظريه پردازان اصالحات برمى آيد 
كانديداى آنها در 1400 در وهله نخست 
بايد يك اصالح طلب تمام عيار باشــد و 
به قول خودشان همچون حسن روحانى 
اجاره اى نباشــد، هر چنــد در اين مورد 
معــدود اصالح طلبانى هنوز بحث اصلح 
موجوديــن را مطــرح و معتقدند در اين 
شــرايط نمى توان روى يــك كانديداى 
تماماً اصالح طلب حســاب باز كرد اما به 

نظر مى رسد اكثريت اصالح طلبان به اين 
نتيجه رســيده اند كه براى پيشبرد اهداف 
خود بايــد نامزد آنها يــك اصالح طلب 

واقعى باشد.
اما دومين ويژگى كانديداى شــش دانگ 
اصالحات قطعاً توانايى گذشــتن از سد 
سنگين شــوراى نگهبان است. شورايى 
كه نشــان داده با هيچ كس ســر تعارف 
ندارد و دســت آخر هم ايــن نامزد بايد 
آنقــدر كاريزماتيك و محبوب باشــد تا 
بتوانــد جلب رأى كند و راهى پاســتور 
شود اما به راستى كدام گزينه ها پيش روى 
اصالح طلبان مى تواند اين شرايط را تأمين 

كند.
قطعــاً وقتــى صحبــت از كانديــداى 
اصالحات براى 1400 مى شود، نخستين 
نام هايى كه به ذهن مى رسد نام كانديداى 
فــداكار اين جبهه در 2 انتخابات دهه 90

اســت؛ يعنى محمدرضا عارف و اسحاق 
جهانگيــرى، مردانى كــه از حيث تأييد 
بودن  اصالح طلب  همچنين  و  صالحيت 
مشــكلى ندارند اما مشكل هر دوى آنها 
در قدرت رأى آوردن شــان است. جايى 
كه عــارف به دليل عملكــرد ضعيف و 
منفعالنه اش در مجلــس دهم لقب آقاى 
سكوت را گرفته و محبوبيت پيشين خود 
را از دست داده و اسحاق جهانگيرى نيز 
به سبب عملكرد ضعيف دولت دوازدهم 
به ويژه در امور اقتصادى، ديگر آن جايگاه 
گذشــته را ندارد؛ در واقع بعيد است اگر 
اتفاق خاصى نيفتد اقبال خاصى از سوى 

جامعه نسبت به اين 2 نفر صورت گيرد.
اما ديگــر گزينه پيــش روى اصالحات 
اســتفاده از كانديداى اصل و نســب دار 
اســت كه در اين مــورد نيــز 2 نام در 
پيش روى آنهــا قرار دارد يعنى حســن 
خمينى و محســن  هاشمى رفسنجانى كه 
يكى نــوه بنيانگذار جمهورى اســالمى 
است و ديگرى فرزند مرد هميشه حاضر 
در صحنه سياســت ايران، يعنى مرحوم 
اكبــر  هاشمى رفســنجانى. اگرچه اين 2
فــرد در مقاطع مختلــف اصالحات را 
مورد حمايت خود قــرار داده و به نوعى 
اصالح طلب واقعى محسوب مى شود و به 
سبب نام خانوادگيشان قدرت رأى آورى 
نســبتاً خوبى دارند اما قطعاً در مواجه با 
نظر شــوراى نگهبان با مشــكل روبه رو 

مى شوند.

از طرفــى درصورت تصويب نهايى طرح 
اصالح قانــون انتخابــات در يازدهمين 
مجلس شــوراى اســالمى و تأييد آن از 
سوى شــوراى نگهبان سيدحسن خمينى 
كه اصًال ســابقه سياسى و اجرايى نداشته 
مورد تأييد شــوراى نگهبان قرار نخواهد 
گرفت. از طرف ديگــر هم اگرچه وضع 
مهندس هاشمى از اين نظر كمى بهتر است 
اما با تصويــب طرح مذكور در مجلس و 
تأييد اين طرح توســط شوراى نگهبان به 
نظر مى رسد سوابقى چون مديريت متروى 
تهران و رياســت بر شوراى شهر سوابقى 
نباشند كه بتواند شوراى نگهبان را راضى به 
تأييد صالحيت وى كند. از اين رو است كه 
شايد اصالح طلبان حسرت خواهند خورد 
كه چرا  هاشمى در سال هاى 92، 96 و 97

شهردار تهران نشد!

اما ديگر راه اصالح طلبان روى آوردن به 
كانديداهاى جوانى چون ســورنا ستارى 
و آذرى جهرمــى اســت كه بــا توجه به 
جوانيشان شــايد بتوانند شــور و شوق 
در جامعــه ايجاد و جلــب رأى كنند اما 
كيســت كه نداند كه سوابق اين دو نيز به 
حدى نيســت كه رجل سياسى و مذهبى 
تصويب  شوند(درصورت  داده  تشخيص 
طرح اصــالح قانون انتخابات در مجلس 
شــوراى اســالمى و تأييد آن از ســوى 
شــوران نگهبان) يكى فقــط يك دوره 
وزارت در كارنامــه دارد و ديگرى حتى 
آن هم ندارد و مسئوليتش معاونت علمى 

و فناورى است.
به نظر مى رســد شايد ايده آل ترين گزينه 
محمدجواد  جديد  قرن  براى  اصالحات 
ظريف باشــد. وزير امور خارجه اى كه 

به رغــم اينكه رئيس تيــم مذاكره كننده 
دولت روحانى بــوده هنوز از محبوبيت 
فرهيختگان  بيــن  در  به ويــژه  بااليــى 
برخوردار بوده در واقع عملكرد ضعيف 
دولت دوازدهم برخالف كســانى چون 
جهانگيرى و ســايرين بر وجهه ظريف 
كم ترين خدشــه را وارد آورده، چون از 
نظر عده زيادى ظريف كســى بوده كه 
وظيفه خود را به خوبى انجام داده و اگر 
مذاكرات و برجامى كه او اداره كننده اش 
بوده به جايى نرســيده مشكل از جايى 
ديگر اســت؛ از طرفى ديگر نيز ظريف 
به دليل پيشــينه طوالنى اش احتمال زياد 
مورد تأييد شوراى نگهبان واقع مى شود. 
اما مشــكل اينجاست كه ظريف با قسم 
و آيه هــاى فراوان بارها طى چند ســال 
اخير اظهار داشته كه عالقه اى به رياست 

جمهورى ندارد.
باالخره علــى الريجانى آخرين كســى 
است كه شــايد مورد حمايت اصالحات 
واقع شــده اما همان طور كه پيش تر گفته 
شد الريجانى يك اصالح طلب تمام عيار 
نيست و بعيد اســت آن كانديداى ناجى 

اصالحات باشد.
البته هرازگاهى نام هايى ديگر از اردوگاه 
اصالحــات به گوش مى رســد كه بعيد 
اســت چنــدان جــدى گرفته شــوند؛ 
معين  پزشــكيان،  نوبخت،  مثل  نام هايى 
و حتى محمدرضا خاتمــى از آن جمله 
هستند. دست آخر مى توان گفت كه كار 
اصالحــات براى 1400 بــا اين اوصاف 
خيلى ســخت است مگر آنكه گذر زمان 

فرجى براى آنها حاصل كند.
* حميد حسنى مهر رنجبر 

كانديداى شش دانگ اصالحات در انتخابات آغاز قرن جديد كيست؟

FATF پرونده سياسى 
يا همراهى با خواسته جهانى؟
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نيش و نوش

خبر

اعتبار استخدام 30 هزار نفر در وزارت بهداشت 
تأمين شده است

 سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اعالم اينكه مجوز استخدام 
30 هزار نفر در وزارت بهداشت صادر و اعتبار آن هم تأمين شده و انتظار مى رود 60 

تا 70 درصد از اين ظرفيت به استخدام نيروى پرستار اختصاص داده شود.
سيماسادات الرى در گفت وگو با ايرنا، درباره اقدامات وزارت بهداشت براى پرستاران، 
افزود: مجوز استخدام 30 هزار نيرو به وزارت بهداشت داده شده و اعتبار آن هم توسط 
معاونت توسعه وزارت بهداشــت تأمين شده است. انتظار معاونت پرستارى با توجه 
به كمبود نيروى پرستار اين است كه حداقل بين 60 تا 70 درصد اين استخدامى ها به 

نيروهاى پرستار اختصاص داده شود. 

آمادگى آموزش و پرورش براى اعطاى
 وام تأمين مسكن فرهنگيان

 مديركل رفاه و پشــتيبانى وزارت آموزش و پــرورش با بيان اينكه اين وزارتخانه 
آمادگى دارد به تعداد 44 هزار فرهنگى متقاضى مسكن تا سقف 60 ميليون تومان وام 
اعطا كند. گودرز كريمى فــر در گفت وگو با ايرنا، در اين زمينه توضيح داد: وام ثانويه 
حمايتى تا سقف 60 ميليون تومان به فرهنگيان درباره تأمين مسكن بدون سپرده گذارى 
و مسدودى به صورت آنالين و سروقت كمك مى شود. وى افزود: ساخت 44 هزار و 
775 واحد در 18 استان و 65 شهر براى فرهنگيان با هماهنگى وزارت راه و شهرسازى 
توزيع شده اســت و تعداد كثيرى از فرهنگيان با واريز آورده اوليه به پروژه هاى خود 

معرفى شده اند.

آغاز ثبت نام پذيرش براساس سوابق تحصيلى 
در دانشگاه آزاد

 ثبت نام و انتخاب رشــته پذيرش دانشجو تنها براساس سوابق تحصيلى در مقطع 
كارشناسى ناپيوسته بهمن ماه 99 دانشگاه آزاد اسالمى از سه شنبه 9 دى ماه آغاز مى شود.
به گزارش مهر، ثبت نام و انتخاب رشــته آن دسته از رشــته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد 
اســالمى در مقطع كارشناسى ناپيوسته نيمسال دوم كه پذيرش آنها تنها براساس سوابق 
تحصيلى است، از سه شنبه 9 دى ماه آغاز مى شود. داوطلبان مى توانند با مراجعه به سامانه 
مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى به نشانى http://azmoon.org ابتدا دفترچه 
راهنماى ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و كسب آگاهى، درصورت تمايل و داشتن 

شرايط، با تهيه كارت اعتبارى نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند.

بهار: افزايش توليد؛ وعده اى قديمى كه رنگ واقعيت نگرفت
 وعده سرخرمن دادن!!

همدلى: الكل بزنيم يا واكسن مى خريد؟
 پيشگيرى بهتر از درمان است!!
آفتاب: چند دوز واكسن نياز داريم؟

 به ميزان الزم!!
اقتصادملى: مهم ترين ريسك هاى بورس

 سرتاپاى بورس ريسكه؛ درجه بندى نداره كه!!
ثروت: سردرگمى دارندگان سهام عدالت

ــالى  ــده ب ــه ش ــتمون بش ــاى دس ــت عص ــم مى خواس  اين
ــون!! جونم

شروع: آفت الينحل قاچاق
 به هيچ وجه حل شدنى نيست!!

ابتكار: سهم ناچيز حقوق بگيران از بودجه 1400
 خوبه به اين نتيجه رسيدين كه ناچيزه!!

آذربايجــان: افزايــش 44 درصــدى هزينــه خانوارهــا نســبت به ســال 
شته گذ

 از صدقه سرى كرونا و قرنطينه هاى خانگيه!!
اقتصادبرتر: آغاز تجسس در خودروسازها

 مى خوان موشكافانه وارد بشن!!
صداى اصالحات: واكسن هم توليد كنيم به همه نمى رسد

ــتان  ــدا داس ــه بع ــن ك ــون اول ريخت ــى  رو از هم  آب پاك
نشــه!!

قدس: ماليات 1400؛ افزايش اسمى، كاهش واقعى
 پشت پرده ها را درياب اينا كه مالك نيست!!

كسب وكار: تكاپوى دالر براى سدشكنى
 هرجورى شده مى خواد خودشو تو دل مردم جا كنه!!

نصف جهان: زمستان قطعى گاز داريم؟
 از مجانى شدن رسيد به قطعى؟!!

كسب وكار: كاالهاى اساسى در انبار محتكران
 انبارها بزرگتر و سفره ها كوچكتر مى شود!!

به پاس فداكارى دلسوزانه پرستاران توسط شهردارى 
منطقه 4 انجام شد

قدردانى از 10 پرستار نمونه بيمارستان ارتش

 در مراســمى كه به مناسبت تجليل از پرســتاران نمونه و قدردانى 
از زحمات شــبانه روزى كادر درمان در بيمارستان ارتش برگزار شد، 
شهردارى منطقه 4 همدان از ده پرستار نمونه اين بيمارستان قدردانى 

كرد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 4، قاسمى رئيس بيمارستان 
ارتش اين روز را به همه پرستاران تبريك گفت و تأكيد كرد: پرستاران 
همواره با گذشت از جان خود در كنار بيماران خواهند بود و لحظه اى 

از سعى و تالش براى بهبود سالمتى جامعه دست نخواهند كشيد.
مسئول عقيدتى سياسى بيمارســتان ارتش نيز روز پرستار را به همه 
تالشــگران حوزه ســالمت تبريك گفت و از حضور صميمى مدير 
منطقه 4 شهردارى همدان در جمع كادر درمان بيمارستان ارتش تشكر 

كرد.
حجت االسالم شهبازى گفت: طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى، هر 
چقدر هم كه پزشــك ماهر و حاذق باشد، تا زمانى كه پرستار خوب 
در كنار وى نباشد پروسه درمان به خوبى پيش نخواهد رفت و وجود 
يك پرستار دلسوز و از جان گذشته الزم است تا بيمار را به نقطه امن 

سالمتى برساند.
وى گفت: در اين مدت كه جامعه درگير ويروس كرونا اســت، كادر 
درمان و به ويژه پرستاران با اينكه در چند قدمى بيمارى بودند، عاشقانه 
و صادقانه قدم پيش گذاشته و جان خود را در طبق اخالص گذاشتند 

و از انسانيت دفاع كردند.
مسئول عقيدتى سياســى بيمارستان ارتش ضمن قدردانى از زحمات 
شبانه روزى پرســتاران در زمان درگيرى با ويروس كرونا، تأكيد كرد: 
مطمئنا خداوند هم در دنيا و هم در آخرت به عالى ترين شــكل آن را 

جبران خواهد كرد.
مدير منطقه 4 شهردارى همدان نيز در ادامه اين مراسم گفت: از ايثار 
و تالش دلســوزانه و بى دريغ اين عزيزان تشكر مى كنم و تعهدى كه 
پرســتاران در اين شرايط سخت و خطرآفرين ويروس كرونا از خود 

نشان دادند را ارج مى نهم.
مجيد يوسفى نويد، جان نثارى پرستاران و كادر درمان را در اين اوضاع 
بد بيمارى و اقتصادى قابل تأمل و تحسين دانست و گفت: اين عزيزان 
با حضور خود در كنار بيماران، اميدوارى بزرگى به مردم دادند و اين 
فداكارى هميشه در ياد و ذهن مردم ماندگار خواهد شد و از خداوند 
بزرگ مى خواهم با ســالمتى كامل در كنار خانواده روزگار خوشى را 

بگذرانند.
ــدان  ــه 4 هم ــر منطق ــم مدي ــن مراس ــان اي ــت در پاي ــى اس گفتن
ــداكار  ــه و ف ــتار نمون ــر از ده پرس ــوح تقدي ــه و ل ــداى هدي ــا اه ب

ــرد. ــى ك ــش قدردان ــتان ارت بيمارس

 كمتــر از 3 هفتــه تا پايان ثبت نــام و معرفى 
سومين جشنواره شهروندان برگزيده همدان بيشتر 
نمانده و از روز شنبه تنور اين رويداد فرهنگى و 
هنرى در سرماى زودرس پايتخت تاريخ و تمدن 

ايران زمين، گرم تر شده است.
بسيارى از شهروندان با تبليغاتى كه در شهر انجام 
شده به تازگى از برگزارى چنين جشنواره اى باخبر 

شده اند، عده اى هم تبليغات زبانى را شنيده اند.
اما هرچه هســت، امسال جشــنواره شهروندان 
برگزيــده به رغم محدوديت هــاى كرونايى و در 
مدت زمان كوتاه مخاطبــان زيادى را درگير كرده 
و شهروندان براى برگزيده شدن در تكاپو هستند؛ 
زيرا شهروندان در اخبار شنيده اند كه «شايد شما 

شهروند برگزيده شهرمان باشيد».
همين موضوع شهروندان را ترغيب كرده نام خود 
يا شــهروندانى كه مى توانند برگزيده باشند را در 

سايت جشنواره ثبت كنند .
امســال تيم برگزارى جشنواره عزم خود را براى 
شناســايى، معرفى و انتخاب شهروندان برگزيده 
جزم كرده و عالوه بر اينكه شــهروندان، نسبت به 
معرفى خــود يا ديگران اقدام مى كنند، تيم تحقيق 
نسبت به شناســايى شهروندانى كه حاضر نيستند 
خود را به عنوان شهروندان برگزيده معرفى كنند، 

اقدام مى كند.
 نمايش ها براى اجرا برگزيده شــده اند، ميهمانان 
خارجى هم مشــخص و ســالن هاى نمايش هم 
آب و جارو شــده اند تا بيست وششمين جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان اينبار هم بى هيچ 

حرف و حديثى برگزار شود. 
در همين راستا رئيس سازمان فرهنگى، ورزشى و 
اجتماعى شهردارى همدان با بيان اينكه شهروندان 

كوشــا،  قانون مــدار،  مردمــدار،  اخالق مــدار، 
ســرمايه هاى  از  مســئوليت پذير  و  مشاركت جو 
فرهنگى اجتماعى و انسانى هر جامعه اى هستند، 
گفت: برخوردارى و استفاده هرچه بيشتر جامعه 
از وجود آنها در فرايند توســعه و ارتقاى كيفيت 

زندگى اجتماعى امرى غيرقابل انكار است.
روح ا... وجدى هويــدا ادامه داد: بــه همين دليل 
شناســايى، معرفــى و تكريم اين افــراد از اهم 
وظايف مديريت شــهرى محســوب مى شــود، 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى در راستاى 
ارج نهادن به شهروندانى كه حضورشان افتخارات 
فراوانى در جامعه به دنبال دارد تجليل از آنها را در 
قالب برنامه اى به نام «جشنواره شهروند برگزيده 

همدان» در دستور كار خود قرار داده است.
وى با اشــاره بــه اينكه خدمــات و فعاليت هاى 

شهروند برگزيده بايد در عرصه شهر و شهرنشينى 
و بهبود و توســعه زندگى شهرى باشد، بيان كرد: 
اين جشنواره برپايه مشــاركت در امور مرتبط با 
شهر و شناســايى، معرفى و الگوسازى از افرادى 
كه به نوعي بخشــي از وقت خود را صرف شهر 
و كمــك به مديران شــهرى در اداره بهتر شــهر 

مي كنند، برگزار شده است.
وجدى هويدا تشويق شــهروندان در ابعاد مختلف 
و تالش در جهت ارتقاى شــهرى، الگوســازى از 
شــهروندان برگزيده و بسترســازى بــراى ارتقاى 
آموزش شــهروندى و همچنين ارزيابى شهروندان 
و تطبيق آن با ارزش هاى فرهنگ شــهروندى را از 
اهداف اين جشنواره برشمرد و شهروند را اين گونه 
تعريف كرد: فردى (فارغ از بومى يا غيربومى بودن) 
كه حداقل به مدت 3 سال در شهر همدان ساكن بوده 

باشد، «شهروند» اطالق مي شود.
 وى همچنين در توضيح شــاخص هاى انتخاب 
شهروند برگزيده، توضيح داد: يكسرى شاخص ها 
در حوزه مديريت شــهرى، فعاليت هاى اجتماعى 
غيرشغلى، فعاليت هاى شغلى و فرهنگ شهروندى 
مدنظر اســت كــه افراد با اين ويژگى ها شــانس 

بيشترى براى انتخاب شدن دارند.
رئيــس ســازمان فرهنگى، ورزشــى و اجتماعى 
شــهردارى همــدان در ارتبــاط بــا شــوراى 
سياســت گذارى كه باالترين ركن تصميم گيرى و 
برنامه ريــزي تمامى امور مربوط به جشــنواره را 
برعهــده دارد، گفت: رئيــس و 4 نفر از اعضاى 
شوراى اســالمى شهر همدان، شــهردار همدان، 
رئيس ســازمان فرهنگى، ورزشــى و اجتماعى، 
مركز  صداوســيما  مديــركل  همدان،  فرمانــدار 

همدان، فرمانده ســپاه ناحيه همدان و همچنين 2
نفر از برگزيدگان سال هاى گذشته اعضاى شوراى 

سياست گذارى را تشكيل مى دهند.
وى در پايان صحبت هاى خود اظهــار كرد: بى ترديد 
برايند اين جشنواره بايد به تعالى اجتماعى شهر همدان 
به عنوان يك الگو و نماد فرهنگى براى تبليغ رفتارهاى 
متعارف شهرنشــينى به ديگر نقاط كشور بينجامد و 
همچنين بايد فرصتى براى تقويت انگيزه خودباورى 
اجتماعى و مسئوليت پذيرى بيشتر شهروندان همدان 
براى رســيدن به يك شــهر ايده آل باشــد. متقاضيان 
مى تواننــد با مراجعه به ســايت جشــنواره باآدرس

يــا  wو w w . Tc f . h a m e d a n . i r
همــدان شــهردارى  اطالع رســانى  پايــگاه 
www.hamedan.ir  در ايــن جشــنواره 

شركت كنند.

شاخص هاى انتخاب شهروند برگزيده

مديريت شهرى

انجام فعاليت هاى خاص و خالقانه در حوزه مديريت و توسعه شهرى
حمايت از توليد و عرضه محصول يا خدمت نوآورانه در اين حوزه

رعايت الگوى مصرف بهينه انرژى و تالش در جهت توسعه فرهنگ آن
پرداخت به موقع عوارض شهردارى براى همه امالك در اختيار

تأليف و ترجمه كتب، مقاالت علمي، پايان نامه و ... با تأكيد بر حوزه مديريت شهرى
حضور و فعاليت در حوزه هاي مختلف مديريت شهرى نظير فعاليت در شوراي اجتماعي محالت و...

تالش در جهت توسعه فضاى سبز خانگى و شهرى و مشاركت در زيبايى و نظافت شهر و محله سكونت خود

فعاليت اجتماعى
غيرشغلى

حضور و مشاركت داوطلبانه، مستمر و فعال در نهادها و تشكل هاى غيردولتى
كسب عناوين برجسته در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي (قرآن كريم- نهج البالغه)، علمى، ورزشى، 

هنرى و ... در سطح استانى، ملى و بين المللى
تالش مؤثر در جهت آسايش و رفاه شهروندان همدانى

ايجاد كسب وكار براى خود و ساير شهروندان
مشاركت در فعاليت ها و اقدامات داوطلبانه همچون اهداى خون، وقف، امداد و نجات، آزادسازى زندانيان 

غيرعمد و ...
حضور در جبهه هاى جنگ و جهاد و كسب افتخار جانبازى، ايثارگرى و خانواده شهدا

كمك به توانمندسازى اقشار آسيب پذير

شغلى

رعايت انضباط ادارى، وجدان كارى و حضور منظم در محيط كار
احراز عناوين برجسته حرفه اى و تخصصى شغلى در سطوح استانى، ملى و بين المللى
كسب توانايي، تخصص و مهارت شغلى و طى كردن دوره هاى آموزشى تخصصى

خالقيت و نوآورى و ارائه پيشنهادهاى مؤثر در پيشبرد اهداف سازمان
حسن شهرت و رعايت ارزش هاى اخالقى-اسالمى اخالق حرفه اى و مسئوليت پذيرى اجتماعى در محيط كار

در گفت و گو با معاون سوادآموزى استان به مناسبت روز سوادآموزى اعالم شد

سواد همدانى ها بيشتر از كشور 

گرمى تنور جشنواره شهروندان برگزيده 
در سرماى همدان 

 نرخ بى  سوادى در استان همدان 
چقدر است؟

براساس سرشمارى سال 95، 48 هزار و 
916 نفر در سطح استان بى سواد داشته ايم 
كــه در اين مدت 5-4 ســاله تعدادى از 
اين افراد آمــوزش ديدند و تعدادى هم 
نيز ممكن اســت از رده ســنى 49 سال 
خارج شــده باشــند؛ اما امسال حدود 9

هزار و 300 نفر در 3 دوره ســوادآموزى 
آموزش ديده اند كه شــامل هزار و 700

نفر در دوره انتقال و 2 هزار نفر در دوره 
تحكيم مى شود و با توجه به اينكه مهلت 
ثبت نام تا پايان دى ماه اعالم شــده است، 
تاكنون 50 درصد افراد تحت پوشش قرار 
گرفته اند كه اميــد داريم در اين فرصت 
باقيمانده 50 درصد مابقى را هم ثبت نام 

كنيم.
اســتان  شهرســتان هاى   ميــان  از 
باالترين  رزن  و  اســدآباد  كبودراهنگ، 
ســاير  بيــن  در  را  بى ســوادى  نــرخ 
دارنــد، در ســالجارى طرحــى به نام 
كه  است  اجرا  درحال  «شتاب بخشــى» 
هدف آن افزايش نرخ باســوادى استان 
و ارتقــاى ســطح فرهنگــى و ارتقاى 
سوادآموزان به دوره هاى باالتر است كه 
حدود 2 هــزار و500 نفر از اين تعداد 

براى شركت در طرح فوق زير پوشش 
گرفت. خواهند  قرار 

 باتوجه به شيوع ويروس كرونا، 
آموزش ســوادآموزان در اين ايام 

چگونه بوده است؟
جديدى  زيست بوم  كرونا،  شيوع  درواقع 
را رقم زد و روش هاى نوينى ايجاد شــد 
كه توانســتيم از طريق فضاى مجازى و 
آموزش از طريق راديو و اپليكيشــن هاى 
ويژه به تعامل خوبى در عرصه آموزش و 
سوادآموزى دست يابيم. خط قرمز انجام 
تمــام فعاليت ها در حوزه ســوادآموزى، 
سالمت ســوادآموزان و آموزش دهنده ها 
مناطق  به  اجرايى  شــيوه نامه اى  اســت. 
مختلف ابــالغ كرديم كــه مطابق با آن، 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى، 
آموزش ها با توجه به وضعيت هر منطقه 
به صورت حضورى و غيرحضورى ارائه 
و  سوادآموزان  سالمت  به طورى كه  شود، 
آموزش دهنده هــا با نهايت دقت و توجه 

تأمين شود.
ســوادآموزى  نهضت  عملكرد   
اســتان را در افزايش سطح سواد 

جامعه چگونه ارزيابى مى كنيد؟
پيشــرفت  مؤلفه هــاى  از  آمــوزش 
ــاالن  ــوزش بزرگس ــد، آم ــمار مى آي به ش

نقــش  مى توانــد  خــاص  به طــور 
پيشــرفت  ابعــاد  تمــام  در  مؤثــرى 
و  باشــد  داشــته  پايــدار  توســعه  و 
جنبــه  كــدام  اينكــه  از  صرف نظــر 
مدنظــر اســت، مى توانــد رونــد توســعه 
هــر جامعــه را تضميــن كنــد؛ زيــرا 
ــه  ــر اينكــه در جامع بزرگســاالن عالوه ب
حضــور دارنــد نقش شــان از كســانى 
ــور  ــمى حض ــاى رس ــه در آموزش ه ك

ــت. ــتر اس ــد، بيش دارن
به طور مثال مسئوليت هاى مختلف شغلى، 
خانوادگى، اجتماعــى و اقتصادى دارند 
به همين دليل همين امر ســبب شده كه 
بتوانيــم حداقل مهارت هاى شــهروندى 
افراد بى سواد را در كنار سوادآموزى باال 

ببريم. با وجود اين، ايــن نكته هم قابل 
ذكر اســت كه آموزش و پرورش استان 
از آموزش ســواد صفر خارج شده و به 
حركت  جامعه محــور  آموزش  ســمت 
كرده اســت به همين منظور در كنار اين 
آموزش ها تقريبًا 60 نوع مهارت از جمله 
اجتماعى  مهــارت  زندگى،  مهارت هاى 
و حقوق شــهروندى تعريف شده است 
يادگيرى محلى  كه با راه اندازى20 مركز 
سوادآموزى، ســوادآموزان با حضور در 
ايــن مراكز عالوه بر آموزش ســواد، اين 

مهارت ها را فرا گرفتند.
 درباره سوادآموزى اتباع خارجى 
و كــودكان بازمانده از تحصيل چه 

اقداماتى انجام شده است؟
اســتان همدان جزو استان هايى است كه 
اتباع خارجى كمترى دارد و آمار چندانى 
از آنهــا نداريم؛ امــا در رابطه با كودكان 
بازمانــده از تحصيــل تفاهم نامه اى قرار 
اســت با اداره كار و امور اجتماعى امضا 
شود، تقريبا  حدود 64 كودك بازمانده از 
تحصيل در اســتان داريم كه از رده سنى 
ده سال خارج شده اند و ديگر نمى توانند 
در آموزش هاى رســمى حضور يابند، به 
همين منظور با شناسايى منطقه به منطقه 
توانســتيم تا حدودى كــودكان را تحت 

پوشش آموزش قرار دهيم. 
 جايگاه و اهميت مراكز يادگيرى 

در استان چگونه است؟
ســوادآموزى  راهبردهــاى  از  يكــى 
تحولى  بســته  اجــراى  جامعه محــور، 
«پيوند ســواد و زندگى» اســت كه براى 
اجرا در مراكــز يادگيرى محلى به منظور 
ســوادآموزى  آموزش هاى  كردن  فراهم 
و توانمندســازى مخاطبــان در زمينــه 
مهارت هــاى زندگــى اجتماعى، حقوق 
مخاطبان  بــه  حرفــه  اى  و  شــهروندى 
كم سواد و بى سواد، با توجه به فعاليت ها 
و گام هاى اجرايى طراحى شده است كه 
مهارت هاى  فــوق،  مهارت هاى  عالوه بر 
حرفه  اى در يك زمينــه خاص مطابق با 
شــرايط زيست بوم آن منطقه باشد به اين 
افراد ارائه مى شــود كه هــر يك اهداف 
مختلفى را نيز دربــر دارد و مى تواند به 
تقويت كاركردهاى مراكز يادگيرى محلى 
در جهــت كمك به اشــتغالزايى و توليد 

داخلى كمك كند.
طبــق تفاهــم نامه هايــى كه بــا مراكز 
فنى وحرفه  اى در اين زمينه داشتيم، مانند 
نحوه تهيه مواد اوليــه، بازاريابى فروش 
تعاونى هاى  تشــكيل  نحوه  محصوالت، 
توليــد و فــروش در ايــن 3 مراكز در 

ســالجارى ارائه مى شــود كه بتوانيم در 
ســالى كه جهش توليد نامگذارى شده، 
در اين مراكز هم توليد داشــته باشــيم. 
عالوه بر  را  سوادآموزان  بتوانيم  درنهايت 
ســوادآموزى، با آموزش و يادگيرى يك 

حرفه هم توانمند كنيم.
ساير  و  نهادها  همكارى  ميزان   
اســتمرار  به  كمك  براى  ارگان ها 
افزايش باسوادى در جامعه چگونه 

بوده است؟
ظرفيــت  از  اســتفاده  در  فراينــدى 
دســتگاه هاى دولتى و نهادهاى حضورى 
سوادآموزى  پشــتيبانى  شوراى  به عنوان 
تعريف شــده است كه اســتاندار، رئيس 
و مديركل آموزش و پــرورش دبير اين 
شورا هســتند و دستگاه هاى متعددى هم 
در اين شــورا عضو هستند، ما چالش ها، 
مشــكالت و نيازهايى كه داريم توســط 
كار  دستور  به عنوان  مختلف  دستگاه هاى 
در اين شورا مى بريم و دستگاه هاى استان 
در همــه زمينه ها همــكارى خوبى با ما 
داشته اند و از ظرفيت دستگاه هاى دولتى 
هم در بحث شناســايى و هم در ترغيب 
افراد بى سواد براى شركت در كالس ها و 
هم در توانمندسازى آنها در مهارت هاى 

گوناگون، بهره مى بريم.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 ســازمان نهضت ســوادآموزى، 
يك ســال پس از پيــروزى انقالب 
اســالمى در دى ماه 1358 به  فرمان 
امام راحــل تأســيس و تاكنون به 
حيات خــود ادامه داده و در عرصه 
بى سوادى  كاهش  و  محروميت زدايى 
در جامعه در چارچوب سياست هاى 
نظام جمهورى اسالمى فعال و مؤثر 

ظاهرشده است.
دســتاوردهاى  مهم ترين  از  يكــى 
انقالب اسالمى رشــد باسوادى در 
نهضت  ســازمان  و  اســت  جامعه 
ســوادآموزى از بدو تأسيس تاكنون 
با اجراى طرح هاى مختلف از جمله 
طرح بسيج سوادآموزى توانسته است 
تاريخى  فرمان  كوتاه مــدت  اهداف 

امام(ره) را محقق كند.

نهضــت  آموزشــى  ســاختار 
دوره   3 شــامل  ســوادآموزى 
انتقال  و  سواد  تحكيم  سوادآموزى، 
اســت كه هريك از اين دوره ها نيز 
آماده پذيرش گروه ســنى ده تا 49 
ساله است. دوره تحكيم ويژه افراد 
را  نخست  دوره  كه  اســت  باسواد 
گذرانده انــد و دنبال تثبيت و حفظ 
معلومات خود هســتند. مدت زمان 
آموزش در ايــن دوره حدود 4 تا 
7 ماه اســت و مدركى كه در اين 
پايه  با  برابر  مى شــود  صادر  دوره 
نيز  انتقال  دوره  است.  ابتدايى  سوم 
براى عالقه منــدان به ادامه تحصيل 
در مقاطع متوسطه اول و دوم است.

زمينه ساز  سواد  داشتن  سو،  ديگر  از 
كســب معلومات، مهــارت زندگى 
توانمنــدى افــراد و تقويت ارتباط 

و  شــده  به نفس  اعتماد  و  اجتماعى 
مى تواند فرد را در كســب دانش و 

آموزه هاى علمى ياريگر شود.
طبــق آخريــن سرشــمارى انجام شــده 
در ســال 95، نــرخ باســوادى اســتان 
همــدان بــه 95/6 درصــد رســيد كــه 
ــن حــدود يــك درصــد  ــن ميانگي اي
ــر  ــورى باالت ــن كش ــم از ميانگي ه
بــوده اســت، شهرســتان همــدان 
بــا 97 درصــد باالتريــن ســطح 
ســواد و كبودراهنــگ بــا 92 درصــد 
ــتان را  ــواد در اس ــطح س ــن س پايي

دربرمى گيــرد.
نهضت  تشكيل  ســالروز  به مناسبت 
سوادآموزى، در اين زمينه با احمدآقا 
محمدى معاون سوادآموزى اداره كل 
آموزش و پرورش استان به گفت وگو 

پرداختيم. 
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آگهى فقدان سند 
آقــاى رضــا واحــدى بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه مهــر 
دفترخانــه 21 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك 
ثبتــى 8951 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل دفتــر 256 
ــع  ــى در بي ــزد كس ــت دارد ن ــابقه ثب ــت 38790 س ــماره ثب ــه 347 ش صفح
ــه اســتناد  ــذا ب ــده ل ــگارى مفقــود گردي ــر ســهل ان شــرط نيســت كــه در اث
تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آييــن نامــه قانــون ثبــت آگهــى مــى شــود تــا 
در صورتيكــه كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت نــزد 
خــود مــى باشــد از تاريــخ نشــر آگهــى تــا مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــى 
ــه اصــل ســند  ــراض خــود را ضمــن ارائ ــه و اعت ــه اداره ثبــت محــل مراجع ب

مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. 
لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض 
ــه نگــردد اداره  ــه اداره ثبــت ارائ ــه ب ــا ســند معامل اصــل ســند مالكيــت و ي
ثبــت اســناد و امــالك ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــى فــوق تســليم خواهــد نمــود.
 (م الف 466)

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001161-1399/08/03 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على 
يار غفارى فرزند حاتم به شماره شناسنامه 578 صادره از مالير ششدانگ يك باب 
عمارت به مســاحت 81/87 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدر رهام محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 332)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22

محمدرضا امينى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001064-1399/07/16 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قدم خير 
زنگنه بيغشى فرزند حسين به شماره شناسنامه 14 صادره از مالير ششدانگ يك 
باب ساختمان مسكونى به مســاحت 125/22 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى 
اراضــى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى رضا 
خرســندى نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 367)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/10/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/22

محمدرضا امينى 
رئيس ثبت اسناد و امالك مالير

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

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

برابر رأي شماره 99/1067 مورخ 99/09/09 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى عسگر سحاب 
ولى فر فرزند عزيز به شماره شناســنامه 140 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مساحت 104/34 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در 
اسدآباد خ 15 خرداد پشت مسجد فاطمه زهرا كوچه مالك اشتر خريداري از مالك 
رسمي آقاى بخشعلى صفرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 353)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/06

كامران متقى
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

بيش از 221 ميليون سهم در بورس همدان 
معامله شد

 مدير بورس منطقه اى همدان گفت: در هفته گذشــته در بورس 
منطقه اى همدان، تعداد 221 ميليون و 475 هزار و 168 سهم معامله 

شد.
كامران حســن زاده در گفت وگو با ايرنا افزود: اين تعداد سهم متعلق 
به 217 شــركت به ارزش 3 هزار و 615 ميليــارد و 535 ميليون و 
349 هــزار و 198 ريال مبادله شــد. وى اظهار كــرد: 28 درصد از 
معامالت اين هفته مربوط به خريد ســهام و 72 درصد نيز مربوط به 
فروش ســهام بوده است. حسن زاده يادآور شد: شاخص كل بورس 
در هفته گذشــته معادل يك ميليــون و 447 هزار و 915 واحد بود 
كه نســبت به هفته ماقبل 34 هزار و 555 واحد افزايش يافت. مدير 
بورس منطقه اى همدان افزود: همچنين شاخص كل فرابورس هم با 
يك هزار و 230 واحد افزايش به رقم 20 هزار و 144 واحد رسيد.

بزرگ ترين بانك كشور با 470 هزار ميليارد 
تومان سپرده تشكيل شد

 فرهاد حنيفى، معاون نظارت بانك مركزى طى توضيحاتى نكاتى 
را درخصــوص طرح ادغام بانك هاى وابســته به نيروهاى مســلح 

تشريح كرد.
به گزارش روابــط عمومى بانك مركزى، اهم موارد به شــرح زير 

است:
- 5 مؤسسه اى كه ادغام شــدند، عبارت بودند از بانك مهراقتصاد، 
بانــك قوامين، بانك انصار، بانك حكمت ايرانيان مؤسســه مالى و 

اعتبارى كوثر.
- نيروهاى انســانى بانك سپه حدود 15 هزار نفر بودند كه با اضافه 
شــدن كاركنان 5 بانك ادغامى اين تعــداد درمجموع به حدود 50 

هزار نفر رسيد.
- تعداد شــعب 5 بانك ادغامى و بانك ســپه حدود 4 هزار و 800 
مورد بود كه مقرر شد پيش از ادغام هركدام از اين بانك ها ده درصد 
شعب خود را كاهش دهند و پس از ادغام نيز براساس ظرفيتى كه در 
هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانك سپه خواستيم تا 

اصالح شبكه شعب را در دستور كار قرار دهد.
- لــذا براســاس برنامه ريــزى انجــام شــده نيــروى انســانى بــدون 
ــراى  ــت شــدند و ب ــك ســپه مشــغول فعالي ــچ مشــكلى در بان هي
كاركنــان ســتادى نيــز براســاس چهارچوبــى كــه در بانــك ســپه بــا 
همــكارى ســتاد نيروهــاى مســلح و بانــك مركــزى تدويــن شــده، 

اقــدام شــده اســت.
-براساس بررسى هاى به عمل آمده بر روى بانك هاى مشمول طرح 
ادغام از لحاظ سپرده پذيرى، تسهيالت و خدمات ارائه شده از سوى 
آنها به مردم، مقرر شد چندين كار به صورت همزمان عملياتى شود و 
سرويس دهى، خدمات دهى اين بانك ها و فعاليتشان در شبكه بانكى 
بدون هيچ خللى تداوم يابد و عمًال مردم احســاس كنند كه شــبكه 

شعب به صورت كامل در اختيارشان است.
ــتورالعمل هايى  ــار و دس ــول و اعتب ــات شــوراى پ -اجــراى مصوب
كــه در ايــن زمينــه وجــود داشــت مــورد توجــه مــا بــود. از ايــن رو 
ــش  ــدى پي ــورت ج ــام به ص ــوع ادغ ــه موض ــال ك ــان ح در هم
مى رفــت، در ايــن 5 مؤسســه روندهــاى اصالحــى، كاهــش نــرخ 
ــدى  ــورت ج ــى به ص ــتورالعمل هاى بانك ــراى دس ــپرده و اج س
ــا در عملكــرد  ــن بانك ه ــات اي ــال شــد و خوشــخبتانه انحراف دنب

نيــز در مســير اصــالح قــرار گرفــت.
-با انجام اين ادغام بزرگ ترين بانك جمهورى اسالمى ايران تشكيل 
شــد. نزديك به 470 هزار ميليارد تومان ســپرده اين بانك است كه 
تقريبًا حدود 50 درصد از بانك بعدى كه همان «بانك ملى» اســت 

فراتر قرار مى گيرد.
-اميدواريم به همان شــكل كــه اين 5 بانك توانســتند به صورت 
تفكيكــى خدمات ارائه كنند در مقيــاس بزرگ تر نيز عملكرد مثبتى 

در نظام بانكى داشته باشند.

مصرف گاز CNG در همدان 14 درصد 
افزايش يافت

 مدير شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقــه همدان گفت: مصرف 
ســوخت گاز CNG در خودروها، در 9 ماه ســال 1399 نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، در اين استان 14 درصد افزايش يافت.
امين روستايى افزود: درحالى 124 ميليون و 336 هزار مترمكعب سوخت 
گاز طبيعى فشــرده (CNG) در 9 ماه نخســت امسال مصرف شده است 
كه مصرف اين فرآورده در مدت مشــابه سال 1398 نزديك به 109 ميليون 

مترمكعب ثبت شــد. وى با بيان اينكه مصــرف هر مترمكعب گاز طبيعى 
فشــرده معادل حدود مصرف 0/9 ليتر فرآورده بنزين است، تصريح كرد: 
در اين مدت مردم اســتان با مصرف اين ميزان سوخت گاز طبيعى فشرده، 
نزديك به 113 ميليون ليتر در مصرف سوخت بنزين صرفه جويى كرده اند.

روســتايى با اشاره به اجراى طرح گازســوز كردن رايگان تاكسى و وانت 
بار، عنوان كرد: تســهيالت درنظر گرفته شده توســط وزارت نفت براى 
دوگانه ســوز كردن خودروهاى عمومى، استقبال بيشتر و افزايش مصرف 

سوخت گاز CNG را در پى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: در 276 روزى كه از سالجارى گذشته است، به طور 

ميانگين روزانه 450 هزار مترمكعب سوخت پاك در جايگاه هاى ارائه دهنده 
CNG استان عرضه شده است.

مدير شــركت پخــش فرآورده هــاى نفتى منطقــه همدان يادآور شــد: 
درحال حاضر از تعداد 124 جايگاه فعال عرضه ســوخت منطقه تعداد 25 
جايگاه تك منظوره(CNG) و 25 جايگاه ديگر 2منظوره (فرآورده سوخت 

مايع و CNG) است.
وى ادامــه داد: در مجموع 50 باب جايگاه گاز طبيعى فشــرده وظيفه ارائه 
خدمات سوخت رسانى مطلوب به شــهروندان استان همدان را در دستور 

كار دارند.

 عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه 
بوعلى ســينا گفت: بودجــه در ابتدا وضعيت 
سياسى كشور را نشان مى دهد، اينكه دولت تا 
چه اندازه مطمئن و مقيد است و خيلى خود را 
در تب و تاب مشــكالت اقتصادى نمى بيند و 

بودجه را به موقع به مجلس ارائه مى دهد.
حميد سپهردوست در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه در گذشــته تجربه اين را داشــتيم كه در 
برخى دولت ها حتى تا بهمن و اسفند نتوانستند 
بودجه را به تصويب برسانند، تصريح كرد: در 
واقع دولت با ارائــه به موقع بودجه به مجلس 
اعالم مى كند مشكلى در كشور وجود ندارد و 
براى ارائه يك برنامه مدون مالى خوش بينى ها 
زياد است كه اميدواريم در همه دولت ها اتفاق 

بيفتد.
وى با اشاره به جنبه اقتصادى بودجه در كشور، 
خاطرنشان كرد: نگاه به بودجه و منابع درآمدى 
و هزينه اى در بودجه، نشــان دهنده وضعيت 
اقتصادى از پيش بينى آينده است، يعنى دولت با 
ارائه اعداد و ارقام بودجه اى و مقايسه آن ارقام با 

گذشته تقريباً آينده اى را پيش بينى مى كند.
اين اقتصاددان با بيــان اينكه بودجه با اعداد و 
ارقام پيش بينى شــده اى در آينده سروكار دارد، 
افزود: هرگونه پيش بينى ارقــام درآمدى براى 
آينده نشــان دهنده آينده نگرى دولت نسبت به 
منابع درآمدى است كه اين امر در بودجه ايران 

خود را با بحث نفت نشان مى دهد.
 وابســتگى به فروش نفت در بودجه 

1400 از لحاظ سياسى بد نيست
سپهردوست ادامه داد: بودجه ريزى در ايران پس 
از ســال هاى 42 و 43 كه ما يك بودجه مدون 
يكپارچه بــا رعايت اصول و وحدت را تجربه 
كرديم، ارقام بودجــه اى در رابطه با درآمدهاى 
نفتى هميشه ارقام برجسته اى بوده و هنوز هم 
نتوانستيم از وابستگى به نفت كم كنيم و اتفاقًا 
در بودجه 1400 مسأله وابستگى به فروش نفت 

خودش را بيشتر نشان داده است.
وى با بيــان اينكه اين اميــد و خوش بينى در 
دولــت رخ داده كه ارقــام بااليى از درآمدهاى 
حاصل از فروش نفت را به مجلس ارائه دهد، 
از لحاظ سياســى خيلى بد نيست، تأكيد كرد: 
اين امر نشــان مى دهد كه ايران در مسيرى قرار 
دارد كه مى خواهد به روزهاى گذشته بازگردد 
و ميل به آزاد شدن تجارت جهانى و برداشتن 
تحريم ها را در خود مى بيند كه از لحاظ سياسى 
كار بدى نيست و اگر مجلس هم به اين ديدگاه 
خوش بينانه دولت و برگشــت اقتصاد به ريل 
سابق و رفع تحريم ها كمك كند به لحاظ سياسى 
مى توانيم بگوييم دولت و بودجه موفقى خواهيم 
داشــت. اين وجه سياســى همواره در داخل 
كشــور چون وابسته به آزاد شدن اقتصاد يعنى 
آغاز مذاكره است، مسلماً در داخل با انتقاداتى 

مواجه مى شود.
 خوش بينــى سياســى دولــت در 

پيش بينى درآمدهاى نفتى
وى با بيان اينكه اينكه درآمد نفتى كشور از 12

هزار ميليارد در ســال 99 به 200 هزار ميليارد 
در ســال 1400 برسد يعنى خوش بينى در نظام 
سياســى كشــور، گفت: به لحاظ اقتصادى اگر 
بتوانيم موانع را برطرف كنيم يعنى نظام پارلمانى 
كشور در اين خوش بينى كه به لحاظ سياسى يك 
استراتژى محسوب مى شود، با دولت هماهنگ 
باشــد و در ضمن به عنوان يك ترمز نيز براى 
خوش بينى بيش از حد عمــل كند، مى توانيم 

نسبت به بودجه كشور اميدوار باشيم.
اين اقتصاددان در پاســخ به اينكه برخى درنظر 
گرفتن اين حجم از درآمدهاى نفتى در بودجه 
1400 را غيركارشناســى مى دانند، گفت: اينكه 
هــر برنامه اى نياز به چكــش كارى و بازبينى 
دوبــاره دارد را قبول دارم اما اينكه گفته شــود 
ســازمان برنامه و بودجه كل كشور يك برنامه 
غيركارشناسى را ارائه مى دهد، صحبت درستى 

نيست.
عضو هيأت علمى دانشــكده اقتصاد دانشگاه 
بوعلى سينا بيان كرد: لفظ غيركارشناسى يعنى 
اينكه كارشناسى دوباره نياز دارد نه اينكه هر چه 
بافتند غيركارشناسى بوده است و اين امر جالبى 
نيست كه نمايندگان مجلس در عرض يك هفته 

تشخيص غيركارشناسانه بدهند.
 مجلس بر نحوه هزينه كرد بودجه كار 

كند
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه مجلس بر نحوه 
هزينه كرد بودجه كار كند، يادآور شــد: وظيفه 
مجلس طبق قانون بررسى اليحه بودجه است 
و اگــر بخواهد با اين ايده خوش بينانه دولت و 
درآمدهاى نفتى ده برابرى درنظر گرفته شــده 
كه به لحاظ سياســى يك قدرت اســتراتژيك 
براى نظام اســت، به صورت هماهنگ در زمينه 
هزينه كرد اين منابع و ترمز گرفتن روى منابع كار 
كند، بهتر است تا اينكه بخواهد از اصل و اساس 
دولت را محكوم كند زيرا رد اليحه بودجه يعنى 

رد و بى كفايتى دولت.
وى با بيان اينكه بايد از گذشته تجربه بگيريم، 
گفت: اگر قرار است از تحريم ها درسى بگيريم 
بايد همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد 
دارند، براى مواجهه با تحريم هاى آينده اقتصادى 
داشته باشــيم كه متزلزل نباشد تا هميشه ما را 
با اهرم هايى مانند تحريم بترسانند. كشورهاى 
چين، تركيه و روســيه هم تحريم شــده اند اما 
تحريم شدن بدان معنا نيست كه با دنيا در تعامل 
نباشند و قوانين هسته اى را قبول نداشته باشند 
و ...، تحريم ممكن اســت در هر مقطعى براى 
هر كشورى به وجود بيايد اما هيچ كشورى اين 
را به عنوان يك استراتژى موفق نمى داند كه در 
تجارت و مراوده و مســالمت را ببندد و ما اين 
انتظار را از مجلس داريم كه با كارشناســى اين 

نقطه قوت دولت را تقويت كنند.
سپهردوست با اشاره به اينكه براى هيچ دولتى تا 

اين حد بحران پيش نيامده است، تصريح كرد: 
شيوع كرونا، انتخابات آمريكا كه تاكنون سابقه 
نداشــته اينقدر دچار تنش و تحت تأثير ساير 
كشورها باشد، واكسن كرونا و مشكالتى كه در 
بحث وارد كردن دارو وجــود دارد، تمامى در 
دوران اين دولت بوده است بنابراين بايد نه در 
رابطه با آنچه دولت پيش بينى كرده بلكه درباره 
عملكرد بودجــه و اينكه با اين بودجه به كدام 
سمت برويم، بحث شود. آيا دوباره مى خواهيم 
بودجه نفتى را براى حقوق و دستمزد كارمندان 
دولتى بگذاريم يا اينكه به فكر زيرساخت هاى 
حمل و نقل و آزادراه و جايگزين كردن انرژى 
پــاك پيش برويم؟ و يا اينكه به دنبال كســرى 
بودجه و بدهكار شدن باشگاه هاى بزرگ كشور 

باشيم؟
وى دربــاره اينكــه گفته شــده بودجه 1400

تورم زاســت، گفت: دولت معموالً دســت به 
پيش بينى و برآورد مى زند اما اينكه اين برآورد 
به چه ميزان به تحقق بپيوندد بستگى به شرايط 
اقتصادى زمــان دارد. گذشــت آن زمانى كه 
دولت ها براى يك سال آينده پيش بينى مى كردند 
و درصد تحققشــان به باالى 80 و 90 درصد 
مى رسيد، درحال حاضر با اين وضعيت موجود 
همه فعاالن اقتصادى معتقدند همه چيز بستگى 
به هماهنگى مجلس و دولت دارد، به طورى كه 
هرچه اين هماهنگى بيشتر باشد مسلماً درصد 

تحقق بودجه هم بيشتر خواهد شد.
سپهردوســت با بيان اينكه دولت براى تحقق 
بودجه بايد منابع درآمدى داشــته باشد، ادامه 
داد: ما درباره يك شركت خصوصى يا بورس 
صحبت نمى كنيــم كه بتوانيم بــا تحليل هاى 
تكنيــكال و فاندامنتال پيش بينــى كنيم كه به 
سوددهى مى رســد يا نه؟ ما با دولتى سروكار 
داريم كه حتى نمى تواند يك سهم پااليشى خود 
را به سوددهى برساند و در جهت منفى حركت 

مى كند.

عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه بوعلى سينا:

بودجه در ابتدا جنبه سياسى دارد

 معاون نظــارت بر نهادهاى 
مالى ســازمان بورس از ثبت نام 
همه سهامداران سهام عدالت در 
روش مســتقيم و غيرمستقيم در 

سامانه سجام خبر داد.
محمدرضا  مهــر،  گــزارش  به 
ســرمايه  افزايش  درباره  معتمد 
شــركت هاى پرتفــوى ســهام 
شوراى  مصوبه  با  گفت:  عدالت 
يكســال  مدت  به  بورس،  عالى 
فرايند آزادســازى سهام عدالت 
براســاس آئين نامه تعيين شــده 
است و براساس آن در اين بازه 
زمانى، 36 شــركت سرمايه پذير 
بايــد از محل ســود انباشــته، 
مطالبات،  يــا  ارزيابى ها  تجديد 

افزايش ســرمايه دهند و اين افزايش سرمايه 
از سهامداران سهام عدالت سلب نمى شود.

معاون نظــارت بر نهادهاى مالى ســازمان 
بــورس درباره افــرادى كه تمايــل دارند 
سهام عدالت خودشــان را بفروشند، گفت: 
شوراى عالى بورس 2 مصوبه را ابالغ كرد 
درآمد ثابت  كه براساس آن صندوق هاى با 

بايد تا 50 درصد پرتفوى سهام صندوق را 
بخرند عدالت  سهام 

وى با اشــاره به اينكه در گذشته صندوق ها 
بايد تنها 20 درصد ســبد ســهام خودشان 
را بــه ســهام اختصاص مى دادنــد، افزود: 
ايــن افزايش ســقف خريد ســهام عدالت 
از ســوى اين صندوق ها باعث مى شــود تا 

همه ســفارش هاى فروش سهام عدالت در 
شود. خريدارى  سامانه ها 

 گشــايش فروش سهام عدالت با 
ايجاد صندوق سهامى

معتمــد درباره مصوبه شــوراى عالى بورس 
براى گشــايش فروش ســفارش هاى سهام 
عدالت هم اعــالم كرد: با توجــه به ارزنده 

بودن ســهام عدالت، صندوق هاى با 
درآمد ثابت درخواست داده اند تا يك 
صندوق سهامى  تأسيس شود و منابع 
آن را نيز نهادهاى مالى بازار سرمايه 
شركت هاى  سرمايه ها،  تأمين  همانند 
تأمين  هلدينگ ها  و  ســرمايه گذارى 
كنند و سهم را بخرند كه در هفته هاى 
آينده با اين راهــكار 5 هزار ميليارد 
تومان ســفارش فروش سهام عدالت 

انجام مى شود.
سهام  فروش  كار  و  ســاز   

عدالت در سامانه
معــاون نظــارت بر نهادهــاى مالى 
ســازمان بورس درباره ســاز و كار 
فــروش ســهام عدالت در ســامانه 
معامالت، تصريح كــرد: براى اينكه 
اطالعــات فروش ســهام عدالت منتشــر و 
افشا نشــود ابتدا همه درخواست هاى فروش 
تجميــع مى شــود و ســپس از طريــق يك 
كارگــزارى در خارج از ســاعات معامالت، 
سهام عدالت به فروش مى رسد و منابع مالى 
آن به كارگزارى ها تخصيص داده مى شــود و 

درنهايت به حساب سهامدار واريز مى شود.

الزام سهامداران عدالت 
قيمت گذارى كاالى يارانه اىبه ثبت نام در سامانه سجام

 اجبارى است
 وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد به هر كااليى كه يارانه 
يا امتيازى داده شود، قيمت گذارى اش هم اجبارى مى شود و افزايش 

توليد را راه حل حذف داللى و مناسب شدن قيمت ها عنوان كرد.
به گزارش ايســنا، عليرضا رزم حســينى گفت: براى رساندن كاال با 
قيمت مناسب به دســت مردم بايد افزايش توليد دهيم كه براساس 
آمارهــا در 19 قلــم كاال در ســالجارى افزايش خوبى داشــتيم و 
واحدهــاى توليدى در حوزه لوازم خانگى و اقالم ديگر 3 شــيفته 
فعاليت مى كننــد. با تداوم همين روند، رانت خوارى و داللى حذف 
خواهد شــد و كاال به قيمت واقعى به دســت مصرف كننده خواهد 

رسيد.
ــاس  ــدگان براس ــوم توليدكنن ــه عم ــان اينك ــا بي ــن ب وى همچني
ــن  ــود را تعيي ــدى خ ــت محصــوالت تولي ــده، قيم ــه تمام ش هزين
مى كننــد، گفــت: توليدكننــدگان موظــف هســتند بــا تعييــن شــبكه 
ــه  ــن واســطه و قيمــت ب ــا كمتري ــدى را ب ــع، محصــول تولي توزي

ــانند. ــدگان برس ــت مصرف كنن دس
گفتنى اســت كه آمار منتشرشده از ســوى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشــان مى دهد كه در مهرماه امســال در بين 89 قلم كاالى 
اساســى، قيمــت 84 كاال بين 0/4 تا حدود 314/6 درصد نســبت 
به خرداد ســال گذشته افزايش داشته، بيشــترين افزايش قيمت هم 
مربوط به گروه آهن آالت، كنجاله سويا و حبوبات بوده و بيشتر اقالم 
مصرفى روزمره مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شكر و ... 

بيش از 50 درصد افزايش يافته است.

بازار مسكن در بودجه 1400 قابل پيش بينى نيست
بودجه 1400 مى تواند نقش بورس را 

در اقتصاد پررنگ كند
 يــك اقتصاددان و فعال بازار ســرمايه نيز با بيــان اينكه بودجه 
1400 مى توانــد نقش بورس را در اجتمــاع و اقتصاد پررنگ تر از 
ســال 99 كند، گفت: آنچه مسلم اســت دولت در بودجه 1400 در 
بخش مصارف افزايش 50 درصدى داشته كه مى توان نتيجه گرفت 
بودجه ذاتًا متورم است، از طرفى بر روى فروش انواع اوراق بدهى، 
فروش نفت از طريق انتشــار اوراق ســلف نفتى و واگذارى سهام 
شركت هاى دولتى حســاب ويژه اى باز كرده است كه اگر موفق به 
فروش دارايى هاى خود به صورت آنچه پيش بينى شــده دست نيابد 

كسرى بودجه عميق تر خواهد شد.
مرتضى نعمتى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: دولت در بودجه 
1400 تصميــم گرفته 95 هــزار ميليارد تومــان از محل واگذارى 
شركت هاى دولتى و 125 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق 

در بازار پول(بانك) و بازار سرمايه به دست آورد.
وى تصريح كرد: از 125 هزار ميليارد تومان حدود 70 هزار ميليارد 
تومــان از اوراق بدهى مربــوط به پيش فروش اوراق نفتى اســت 
كــه همه اين مــوارد مى تواند نقش بــورس را در اجتماع و اقتصاد 
پررنگ تر از سال 99 كند البته فروش 125 هزار ميليارد تومان اوراق 
بدهى مى تواند به كوچ نقدينگى از سهام به سمت اوراق بدهى منجر 

شود كه تهديدى براى سهام تلقى مى شود.
 بودجه سال آينده ذاتاً متورم است

نعمتى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه 929 هزار ميليارد تومان رقم 
بودجه عمومى سال 1400 بوده و هزينه هاى جارى حدود 637 هزار 
ميليارد تومان درنظر گرفته شــده اســت؛ بنابراين كسرى بودجه اى 

معادل 319 هزار ميليارد تومان وجود خواهد داشت.
ــزار و  ــم 2 ه ــه 99، رق ــت در بودج ــت: دول ــن اقتصــاددان گف اي
800 ميليــارد تومــان را به عنــوان ماليــات بــر نقــل و انتقــال ســهام 
ــور  ــود، براســاس اظهــارات مســئوالن وزارت ام ــه ب درنظــر گرفت
اقتصــادى، دولــت توانســته تــا پايــان شــهريور 99 مبلــغ ده هــزار 
ميليــارد تومــان درآمــد از ايــن محــل كســب كنــد؛ بنابرايــن ايــن 
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــادل 14 ه ــال 1400 مع ــه س ــم در بودج رق
درنظــر گرفتــه شــده كــه بــر ايــن اســاس دولــت بايــد همچنــان 

ــازار ســرمايه را جــذاب نگــه دارد. ب
وى گفت: بودجه سال 1400 در بخش مصارف افزايش 50 درصدى 
داشت كه مى توان نتيجه گرفت بودجه سال آينده ذاتًا متورم است، از 
طرفى دولت همانند سال گذشته بخش عمده اى از درآمد خود را بر 
فروش دارايى هاى خود قرار داده كه انتظار محقق شدن كامل فروش 
اين دارايى ها كمى ســخت اســت در نتيجه كسرى بودجه مى تواند 
عميق تر باشــد و درنهايت مى توان نتيجه گرفت خوب يا بد با تورم 

موجود در اقتصاد كار بورس تمام شده نيست.
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شيوع كرونا پرونده هاى شكايت پزشكى 
همدان را 30 درصد كاهش داده است

 رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان گفت: شيوع كرونا و كاهش 
مراجعه مردم به مطب هاى پزشكى سبب كاهش 30 درصدى پروند ه هاى 

شكايت از پزشكان شده است.
عليرضا مدركيان در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار كرد: 
ســاليانه به طور ميانگين 130 پرونده شكايت پزشكى در سازمان نظام 
پزشــكى ثبت مى شود اما امســال اين رقم كاهش يافته و تاكنون 70 

پرونده تشكيل شده است.

وى با بيان اينكه بيشــترين پرونده هاى شــكايت مربــوط به خدمات 
دندانپزشكى، زنان و زايمان و رشته ارتوپدى است، تصريح كرد: معموالً 
در رشــته هايى كه مراجعه بيماران بيشــتر است شــكايات هم بيشتر 

مى شود.
رئيس ســازمان نظام پزشــكى همدان با تأكيد بر اينكه پيش تر مدت 
رســيدگى به پرونده ها تا 2 سال هم طول كشــيده است، عنوان كرد: 
امسال روند رسيدگى سريعتر شده و حتى بازرسى پرونده هاى مربوط به 

امسال را آغاز كرده ايم.
مدركيان با بيان اينكه در اســتان هاى ديگر بيشــترين شكايت مربوط 

بــه خدمات و اعمال زيبايى اســت، تصريح كرد: امــا در همدان تعداد 
پرونده هاى شكايت از جراح و متخصصان زيبايى كم است.

وى در بخش ديگرى از گفت و گو به تشديد نظارت بر رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در مطب هاى پزشكى اشاره كرد و 

گفت: وضعيت مطب ها رضايت بخش است.
رئيس نظام پزشــكى همدان با تأكيد بر اينكه از پزشــكان خواسته ايم 
نوبت دهى حضورى نداشــته باشــند و تنها از طريق تلفنى و اينترنتى 
بــه بيماران نوبت بدهنــد، اظهار كرد: مــردم از مراجعه غيرضرورى به 

مطب هاى پزشكى خوددارى كنند.

مسئوالن پاسخگوى پرسش هاى مردم 
درباره «اسكاى مال» همدان باشند

 مجمع فعاالن رســانه هاى انقالب اسالمى اســتان همدان در راستاى 
عمل به وظيفه ذاتى خود و دفاع از حقوق مردم با ارسال نامه اى به رياست 
كميسيون ماده 5 همدان، از وى براى حضور در جمع اصحاب رسانه دعوت 

كرده تا پاسخگوى پرسش هاى مهمى درباره اسكاى مال باشند.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، ساخت پروژه اى با عنوان اسكاى 
مال همدان اين روزها تبديل به يكى از پرچالش ترين مســائل همدان 
شــده است، پروژه اى كه قرار است با مشاركت يك شركت دولتى و يك 

سرمايه گذار بخش خصوصى، در همدان ساخته شود.
آن طور كه سرمايه گذار عنوان كرده پروژه با سرمايه گذارى 700 ميليارد 
تومانى در بيش از 90 هزار متر مربع زمين ساخته شده كه نهايتاً زيربناى 

تجارى آن 215 هزار مترمربع تعيين شده است.
اين پروژه كه به گفته كارشناسان از ايرادات و ابهام هاى بسيارى برخوردار 
بوده و هزينه سنگينى را بر دوش مديريت شهرى تحميل مى كند، اين بار 
نگاه ها را متوجه كميسيون ماده 5 همدان كرده است. كميسيونى با وجود 
همه ابهام ها پرسش هاى اساسى در مورد اين پروژه، مجوز تغيير كاربرى و 

ساخت را به اين پروژه تجارى داده است.
به همين مناسبت رســانه هاى جبهه انقالب اسالمى استان همدان در 
راستاى عمل به وظيفه ذاتى خود و دفاع از حقوق مردم با ارسال نامه اى 
به استاندارى همدان و رياست اين كميسيون از وى براى حضور در جمع 

اصحاب رسانه دعوت كرده تا پاسخگوى پرسش هاى مهمى باشند.
*در اين نامه آمده است:

جناب آقاى مهندس فرهاد فرزانه
معاون محترم هماهنگى امور عمرانى استاندارى همدان

با سالم و احترام
همان گونه كه مســتحضريد يكى از وظايف ذاتى رســانه ها ارائه اخبار 
صحيح، دقيق و به موقع به منظور آگاه ســازى افكار عمومى اســت. در 
ماه هاى گذشته يكى از پروژه هايى كه اخبار آن در رسانه ها مطرح مى شود 

پروژه پيچ زندان موسوم به اسكاى مال است.
ازآنجا كه يكــى از موضوعات مورد بحث در پــروژه مذكور تصميمات 
كميســيون ماده 5 در ســال هاى 1396 و 1397 درباره تغيير كاربرى 
زمين از ادارى به تجارى، ارائه پيوست هاى ترافيكى، فرهنگى و اجتماعى 
و مواردى از اين قبيل مى باشــد كه موجب ايجاد پرسش هايى به شرح 

ذيل شده است:
■ آيا كميســيون ماده 5 نبايد ابتدا پيوســت هاى فرهنگى، اجتماعى و 
ترافيكى پروژه را مورد بررسى قرار داده و سپس در مورد تغيير كاربرى 

ابراز نظركرده و صدور رأى صورت مى گرفت؟
■ در بند 4 كميسيون ماده 5، آمده است كه شهردارى تمهيدات الزم را 
جهت رفع معضالت ترافيكى در نظر گيرد. آيا نبايد در همان زمان اين 

تمهيدات مطرح و مورد بررسى واقع مى شد؟
■ آيــا پس از انتشــار گزارش ترافيكى؛ امكان نقد اين ســند توســط 

كارشناسان، دانشگاهيان و ديگران وجود دارد؟
■ البته شــنيده ها حاكى از آن اســت كه اعضــاى كميته فنى با تغيير 
كاربرى مخالفت كرده اند ولى عليرغم نظر كارشناســان، پروژه مذكور با 
البى سياسى در كميسيون ماده 5 به تصويب رسيده است. آيا اين مطلب 

صحيح است؟
■ با توجه به ابهامات مطرح شده درمصوبات سال هاى 96 و 97 كميسيون 
فنى، اخبارى مبنى بر درخواست جديدى درباره تطابق نقشه ارائه شده به 

معاونت شهرسازى مطرح شده است. اين خبر صحت دارد؟
و پرســش هايى از اين قبيل، لذا مستدعى است جهت روشنگرى درباره 
موارد مذكور به طور مســتند در يك نشســت مطبوعاتى كه تاريخ 16

دى ماه برگزار مى شود، شركت فرماييد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره ادبى يوسف و 
كنگره شعر دفاع مقدس همدان تمديد شد

 مهلت ارســال آثار به مرحله اســتانى جشــنواره ادبى يوســف و 
بيست ودومين كنگره شعر دفاع مقدس همدان تا 15 دى ماه تمديد شد.

به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان، عالقه مندان به شركت در اين 
جشــنواره ادبى مى توانند آثار خود با موضوعات دفاع مقدس و مقاومت 
اسالمى، دفاع مقدس و دستاوردهاى 40 ساله، 40 سالگى دفاع مقدس، 
خاطرات زنان در دفاع مقدس، مقاومت شهرها در دفاع مقدس، خاطرات 
آزادگان، جانبازان و همســران آنان، وحدت و همگرايى اسالمى، امتداد 
دفاع مقدس در مدافعان سالمت و مدافعان سالمت به دبيرخانه جشنواره 
ارسال كنند. شركت كنندگان در اين جشنواره عالوه بر محورهاى اصلى 
مى توانند در بخش جانبى و با موضوعات توجه به رويدادها و شخصيت هاى 
شاخص استان و استفاده از فرهنگ عامه و گويش محلى شركت كرده و 
pajoohesh٢٠٢٠@chmail.ir آثار خود را به آدرس الكترونيكى

و يا صندوق پستى 698-65167 ارسال كنند.
 بيست ودومين كنگره شعر دفاع مقدس همدان برگزار 

مى شود
بيست ودومين كنگره شعر دفاع مقدس همدان در محورهاى نقش دفاع 
مقدس در تداوم آرمان هاى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و شعر مقاومت 
بين الملل اســالمى، دفاع مقدس و جنگ نرم، نقش دفاع در ســالمت 
عمومى جامعه، دفاع مقدس و مدافعان ســالمت، شــهداى شــاخص، 
شــاعران شهيد، زنان شهيد، پيوند عاشــورا و دفاع مقدس، زيبايى هاى 
كربال، ســيماى حضرت سيدالشــهدا(ع) در آينه قران كريم، عاشورا و 

مدافعان حرم و عاشورا و جوانان برگزار مى شود.
مهلت ارســال آثار به ايــن رويداد هنــرى و ادبى تا 15 دى ماه امســال 
تمديد شــده و عالقه منــدان به شــركت در اين كنگــره مى توانند آثار 
خــود را بــه اداره كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
همــدان به صنــدوق پســتى 698-65167 و يا بــه آدرس الكترونيك

honar.1395@yahoo.com ارســال كننــد. همچنين توجه به 
رويدادها و شخصيت هاى شاخص استان و استفاده از فرهنگ عامه و گويش 
محلى در خلق آثار بخش جانبى بيست ودومين كنگره شعر دفاع مقدس 
همدان را تشكيل مى دهد. شركت كنندگان در اين رويداد فرهنگى- هنرى 
ضمن درج مشخصات كامل خود بايد توجه داشته باشند كه اشعار ارسالى 

پيش تر در كتاب مستقل، نشريه، سايت و ... منتشر نشده باشد.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، رقيه وحدتيان
شماره تماس: 08132660364

خبر

 على كاظمى تهذيب جوانى 27 ســاله است كه 
از ســال 90 وارد حوزه علميه شده و چون از همان 
اوايــل طلبگى به  كار تبليغ، ســخنرانى و ارتباط با 
جوانان و نوجوانان عالقه داشته است، تصميم گرفته 

به كار تبليغ روى آورده و«امام روستا» شود.
بــه گزارش خبرگزارى تســنيم از همــدان، رايحه 
خوش خدمت اين بار در روستاى رسول آباد از توابع 
شهرســتان بهار پيچيده اســت. روحانى جوانى كه 
حــاال پس از اتمام تحصيالت حوزوى خود به همراه 
خانواده، درســت با آغازين روزهاى شــيوع ويروس 
كرونا به زادگاهش بازگشــته است تا مطابق با آنچه 
خداى متعال امر كرده است عمل كرده و دين خود 

را به اسالم ادا كند.
وى با تشريح چگونگى حضورش در حوزه هاى علميه 
درباره دورانى طلبگى خود اظهار كرد: پيش از اينكه 
ملبس به لباس روحانيت شوم، در برنامه هاى مذهبى 
مانند مراســم دعاى ندبه يا كميل ده دقيقه تا يك 
ربع سخنرانى داشتم. عالوه بر اين گاهى به روستاها 
رفته و به امر تبليغ مشــغول بودم. درحال حاضر نيز 
6 سال است كه به دست آيت ا... محمدى، امام جمعه 

سابق شهر همدان لباس روحانيت را برتن كرده ام.
اين جوان مؤمن انقالبــى بيان كرد: از همان دوران 
كودكى با توجه به تشويق پدر و مادرم، عالقه  خاصى 
به طلبگــى و دروس حوزوى پيدا كــردم بنابراين 
بالفاصله پس از پايان دبيرســتان وارد حوزه علميه 
شدم و دروسم را خواندم. درحال حاضر هم 7 ماهى 
است كه در روستاى رسول آباد سفلى يعنى زادگاهم 

كار تبليغ را انجام مى دهم.
كاظمى تهذيب با اشــاره به اينكه ده ســال نخست 
زندگى ام در اين روســتا گذشــته است، با بچه هاى 
همين روستا بزرگ شده ام و دوران خوش كودكى ام 
آنجا بود، عنوان كرد: وقتى از رســول آباد مهاجرت 
كرديم و به شهر آمديم پس از تحصيالت و خواندن 
دروس حــوزوى، به خاطر وظيفه اى كه احســاس 
مى كردم و البته عالقه اى كه به مردم روســتا دارم، 

اين روستا را براى تبليغ دين انتخاب كردم.
وى بابيان اينكه خوشــبختانه از ابتداى طلبگى در 
مساجد مختلف شهر همدان در وعده هاى نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا كار تبليغ را انجام مى دادم، در 
مدارس و هنرستان ها نيز حضورداشته و با كودكان 
و نوجوانان ارتباط مى گرفتم، گفت: به صورت مستمر 

و دائمــى كار تبليغ را پس از پايــان تحصيالتم در 
حوزه، آغاز كردم.

ايــن مبلغ جوان همدانى دربــاره لزوم امر تبليغ در 
روســتاها و حضور روحانيون در اين مناطق، مطرح 
كرد: پيامبر گرامى اســالم از زمان آغاز بعثت و در 
هجرت، مبلغان، شاگردان و قاريانى داشتند كه آنها 
را براى ترويج احكام و معارف اسالمى و اقامه فرايض 
دينى به مناطق مختلف اعزام مى كردند عالوه بر اين، 
توصيه مستقيم قرآن كريم است كه در هر جامعه و 
منطقه اى يعنى شهر يا روستا يك مبلغ، كارشناس 
دينى يا امام روستا يا روحانى بايد وجود داشته باشد.
وى بيان كرد: همچنان كه در ســوره توبه آيه 122

مى خوانيم «َوَما َكاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكاَفًّة َفلَْوَال نََفَر 
يِن َولُِيْنِذُروا  ُهوا فِى الِدّ ِمْن ُكِلّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفَقّ
َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن» يعنى نبايد 
مؤمنان همگى بيرون روند (و رسول را تنها گذارند) 
پس چرا از هر طايفه اى جمعى براى جنگ و گروهى 
نزد رســول براى آموختن علم دين مهيا نباشند تا 
قوم خود را چون به نزدشــان بازگشتند بيم رسانند، 
باشــد كه (از نافرمانى خدا) حذر كنند، ما نيز بايد 
به ديار خود بازگشــته و به آنچه قرآن از ما خواسته 

است عمل كنيم.
كاظمى تهذيب با تأكيد بر اينكه كار بنده نيز رجعت 
و هجرت است؛ يعنى چون  بومى روستاى رسول آباد 
هســتم، از شهر به روستا رفته ام زيرا احساس كردم 
بايد معارف و احكام اسالمى را به مردم بگويم و اقامه 
فرايض دينى داشته باشم، اظهار كرد: خوشبختانه از 
گذشــته تاكنون روحانيت در بين جامعه مقبوليت 
خاصى داشــته و به همين دليل كار از ســوى امام 
روســتا مى تواند دســتاوردها و اثرات قابل توجهى 

داشته باشد.
 صبر، استقامت و توكل بر خداوند متعال 

از عوامل موفقيت «امام روستا» است
وى با تشــريح نقش مؤثر امام روســتا در پيشرفت 
جامعه توضيــح داد: از قديم االيام مردم مشــكالت 
خــاص خــود را در حوزه هاى مختلــف اقتصادى، 
اجتماعــى، فرهنگى و ... با يك كارشــناس دينى و 
يك روحانى كه در محل اســتقرار داشت، در ميان 
مى گذاشــتند و از مشــورت هاى ايشــان بهره مند 
مى شــدند؛ بنابراين اگــر يك روحانى شــاخص و 
كارشــناس دينى در جامعه نباشد خألهايى در آن 

منطقه ايجاد خواهد شد.
اين مبلــغ جهادگر همدانى بيان كرد: اگر ســنت، 
معارف اسالمى و نيز فرايض دينى و فرهنگ اسالمى 
در جامعه خواه شــهر باشد يا روســتا جارى نشود، 
مشــكالتى در جامعه ايجاد خواهد شــد؛ بنابراين 
براى رفع اين مشكل و يا جلوگيرى از بروز آنها اين 
نقش و وظيفه را «امام روستا» يا «امام محله» بايد 

برعهده گرفته و اجرا كند.
وى دربــاره عواملى كه ســبب موفقيــت يك مبلغ 
به عنوان امام روســتا در يك منطقه مى شود، افزود: 
يك روحانى بايد ابتدا خودســازى داشــته و تقواى 
الهى پيشه كند؛ از طرفى آنچه يك روحانى و مبلغ 
را براى هدفى در راســتاى فرهنگ اســالمى موفق 
مى كند صبر، اســتقامت و توكل بــر خداوند متعال 
اســت همچنان كه درآيات قرآن كريم مكرر به اين 

نكات اشاره شده است.
اين جــوان مؤمن انقالبــى دربــاره ويژگى منطقه 
رســول آباد بيان كرد: اهالى روســتاى رســول آباد 

كردزبــان هســتند و بنــده هــم  
همين طور، شــايد اگر فرد ديگرى 
كه كردزبان نبــود به آنجا مى رفت 
موفقيتى به دست نمى آورد اما بنده 
هم روســتائيانم  با  هم زبانى  به پاس 
و اينكــه به فرهنگ و رســوم آنها 
واقف هســتم، توانسته ام كارها را تا 

حدودى خوب پيش ببرم.
وى گفت: روســتاى من نقاط قوت 
و ضعــف زيادى دارد كــه مى توان 
براى نمونه به  قرار گرفتن در مسير 
اتوبان كربال و جاده اصلى به عنوان 
نقطه قوت اين منطقه اشــاره كرد 
موضوعى كه سبب مى شود توانايى 

و دايره كار من گسترش يابد.
روستا  جوانان  اشــتغال   

دغدغه  جدى من است
كاظمى تهذيب ارتقاى وضعيت اقتصادى و معيشتى 
مردم روســتا به ويژه اشتغال جوانان را دغدغه  جدى 
خود برشــمرد و بيان كرد: براى رفــع اين دغدغه 
برخى زيرساخت ها قبًال فراهم شده است اما مى طلبد 
مســئوالن به طورجدى ورود كنند و فكرى در اين 

زمينه بينديشند.

وى وجود بناهاى تاريخى در اين روســتا را ازجمله 
نقاط قوت و عامل پيشرفت منطقه دانست و عنوان 
كرد: عالوه بر اين مسأله، گويش مردم منطقه كردى 
اســت. بنده نيــز افتخار مى كنم كه يــك كردزبان 
هســتم، با فرهنگ و رسومات اين روســتا به اندازه 
كافــى آشــنايى دارم و سال هاســت از نزديــك از 
مشكالت مردم آگاهم، بنابراين 
كارهايى  بتوانم  مى كنم  تالش 
را بــراى پيشــرفت و ارتقــا و 

آبادانى انجام دهم.
اين مبلغ جوان همدانى بابيان 
آباد  رسول  در  حضورش  اينكه 
به عنوان «امام روستا» هم زمان 
با شيوع كرونا بوده است، درباره 
آمده  ســختى هاى به وجــود 
به دليل ايــن واقعه اظهار كرد: 
گروهى  كار  نيازمند  تبليغ  كار 
و جمعيتى است و اگر افرادى 
حضور نداشته نباشند نمى توان 
آن را پيــش برد مگــر اينكه 

تبليغ چهره به چهره باشد.
داد:  ادامــه  كاظمى تهذيــب 
پس از شــيوع كرونا و البته به 
درخواســت خودم و آن هم خودجوش به رسول آباد 
اعزام شدم و به دليل وجود اين بيمارى با مشكالتى 
مواجه بودم از قبيل اينكه نمى توانستم نماز جماعت 
را با جمعيت بااليى برگزار كرده و مردم را در مسجد 
جمع كنم و يا اينكه براى كودكان، نوجوانان، جوانان 
و خواهــران كالس هايى را كــه درنظر گرفته بودم، 

برگزار كنم.
اين موضوع باعث شــد فرصــت ديگرى ايجاد كرده 
و به دنبال اجراى برنامه هــا در فضاى مجازى بروم؛ 
يعنى تبليغــات و اقدامات را از طريق شــبكه هاى 
اجتماعى پيــش بردم به همين منظــور كانالى در 
تلگرام به عنوان «منتظران ظهور» براى بيان احكام و 
معارف دينى راه اندازى كرده ايم. البته تبليغ چهره به 

چهره راه ديگرى بود كه از آن هم بهره برديم.
وى دربــاره واكنــش مــردم بــه حضــور يــك مبلــغ 
ــح داد:  ــه توضي ــام روســتا» در منطق ــوان «ام به عن
ــاند  ــت مى رس ــه موفقي ــى را ب ــك روحان ــه ي آنچ
صميميــت و رفاقتــى اســت كــه بايــد نســبت 
بــه مخاطبيــن خــود داشــته باشــد، از طريــق 
دوســتى هاى صميمانــه اى كــه بــا بــرادران روســتا 
داشــتم احــكام و معــارف اســالمى را مى توانســتم 
به خوبــى انتقــال دهــم، آنهــا نيــز اگــر مشــكالتى 
داشــتند بــا مــن در ميــان مى گذاشــتند. برخــى بــه 
ــيدند  ــش هايى را مى پرس ــده و پرس ــزل آم در من
ــم از  ــى ه ــد و برخ ــرح مى كردن ــائلى را مط و مس
طريــق تلفــن و يــا فضــاى مجــازى موضوعاتــى را 

ــتند. ــان مى گذاش ــا در مي ــا م ب
كاظمى تهذيــب دربــاره خانواده خــود و نظر آنها 
پيرامون سكونت در روستان نيز بيان كرد: همان طور 
كه گفتم با تشــويق خانواده وارد حوزه علميه شدم 
پــس از آن و پــس از ازدواج با همســرم نيز وقتى 
موضوع حضور در روســتا را با وى در ميان گذاشتم 
و از مشــكالت كار تبليغ ســخن گفتم ايشان چون 
تحصيلكرده بودند درك خوبى داشتند و مرا به انجام 

اين كار تشويق كردند.

محمد يكى از رانندگان تاكســى در خط خيابان 
شــريعتى به خبرنگار تســنيم گفت: تاكســى 
اجاره اى اســت و ماهيانه بايد مبلغ معينى را به 
صاحب خودرو پرداخت كنم، اما با توجه به اينكه 
محدوديت هاى كرونايى در شهر اجرا شده حتى 

اجاره ماهانه خودرو هم درنمى آيد.
وى با تأكيد بر اينكه درآمد روزانه و ماهانه صنف 
ما متغير است، اظهار كرد: مثًال در سال گذشته 
و ايام پيش از شــيوع كرونا كاركــرد روزانه ام به 
صد هزار تومان هم مى رســيد اما در اين شرايط 
كرونايى حتى در بعضى روزها به كمتر از 40 هزار 

تومان هم رسيده است.
اين راننده تاكسى با بيان اينكه در روزهاى سرد 
سال و روزهاى بارندگى نيز تعداد مسافرها كمتر 
مى شــود، تصريح كرد: در مجموع امسال از نظر 

مالى سال خوبى برايمان نبوده است.
وى با اشاره به اينكه ماهيانه مبلغى را براى حق 
بيمه تأمين اجتماعى پرداخت مى كنيم و ساليانه 
40 درصــد گران تر مى شــود، گفت: ما به خاطر 
شــرايط شــغلى و قرار گرفتن در كنار مسافران 
مختلف بيش از ديگران در معرض ابتال به كرونا 

هستيم.
اين راننده تاكسى با بيان اينكه رانندگان تاكسى 
هرگز مورد توجه مسئوالن قرار نگرفته اند، تصريح 
كرد: كرونا بيشترين آسيب اقتصادى را به صنف 

ما وارد كرده و حمايتى هم صورت نگرفته است.
رضا يكى ديگر از رانندگان تاكسى كه از 18 سال 
گذشــته تاكنون حمل ونقل مسافران را برعهده 
دارد، گفت: كرونا بازار كار ما را خراب كرده و هيچ 

تالشى هم براى جبران خسارات ما نشده است.
وى با تأكيد بر اينكه وقتى به مردم مى گويند در 
خانه بمانيد در واقع درآمد ما به حداقل مى رسد، 
اظهار كرد: تاكنون غير از يك وام 6 ميليونى كه 
ســود آن 12 درصد است هيچ تسهيالتى به ما 

داده نشده است.
اين راننده تاكسى با بيان اينكه تعداد تاكسى ها 

زياد و مسافران اندك است، تصريح كرد: در زمان 
اعمال محدوديت هــاى كرونايى و تعطيلى بازار 

درآمدى برايم وجود نداشت.
وى با تأكيد بر اينكه دولت بايد تسهيالتى را براى 
مشاغل آسيب ديده از كرونا اختصاص دهد، عنوان 
كرد: وام 6 ميليونى با ســود 12 درصد به درد ما 

نمى خورد.
اين راننده تاكســى با بيان اينكه ورود مسافر به 
داخل تاكســى خطر ابتالى راننــده به ويروس 
كرونا را بيشتر مى كند، اظهار كرد: انتظار داشتيم 
تاكسيرانى اقالم بهداشتى مانند ماسك و محلول 
ضدعفونى كننــده در اختيارمان قــرار دهند اما 

مساعدت چندانى نشد.
وى با اشــاره به اينكه يكى از مشــكالت مهم ما 
مربوط به جابه جايى پول نقد است، گفت: استفاده 
از پول نقد خطر ابتال به كرونا را بيشتر مى كند و 
از طرفى هم تهيه پول خرد در دوره اى كه بيشتر 
مردم از كارت بانكى اســتفاده مى كنند، دشوار 

است.
اين راننده تاكســى با تأكيد بر اينكه براى سوار 
كردن مســافر بايد در نوبت قرار بگيريم و ممكن 
اســت از صبح تا ظهر فقط يك مســير رفت و 
برگشت نصيبمان شود، تصريح كرد: از مسئوالن 
مى خواهيم در اين شرايط سخت كنارمان باشند و 
خسارت هاى مالى ناشى از كرونا و محدوديت هاى 

كرونايى را جبران كنند.
وى با بيان اينكه بســيارى از رانندگان تاكســى 
مستأجر بوده و حتى تاكسى هايشان هم اجاره اى 
است، گفت: ماشين هاى ما صفر نيست و به صورت 
دوره اى نياز به تعميرات دارد، حال تصور كنيد با 
اين شرايط كسب و كار چگونه مى توان جوابگوى 

نيازهاى زندگى بود؟
 درآمد تاكسيرانان 25 درصد كاهش 

يافته است
مدير معاونت تاكسيرانى شهردارى همدان با اشاره 
به شــرايط ايجاد شــده پس از همه گيرى كرونا 

گفت: شــيوع كرونا ســبب كاهش 25 درصدى 
درآمد تاكسيرانان شده است.

ميالد كريمى در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در 
همدان، اظهار كرد: شــيوع كرونا بر كسب و كار 
اقشار آســيب پذير مانند رانندگان تاكسى تأثير 
مخربى داشــته و معيشــت آنها را ضعيف كرده 

است.
وى با بيان اينكه به خاطر اعمال محدوديت هاى 
كرونايــى تردد مردم در بيــرون از منزل كاهش 
يافته است، تصريح كرد: در 2 هفته اى كه اصناف 
و بازار همدان تعطيل شد از تاكسيرانان خواستيم 
به صورت يك روز درميان، در سركار حاضر شوند.
مديــر معاونت تاكســيرانى شــهردارى همدان 
با تأكيد بــر اينكه براى جبران خســارات مالى 
تاكســيرانان وام هــاى 2 ميليــون تومانــى در 
اختيارشــان قرار داديم، اظهار كرد: اين وام ها به 

500 راننده تاكسى پرداخت شده است.
كريمــى با بيان اينكه دولت نيز وام 6 ميليونى با 
سود 12 درصد را براى تاكسيرانان قرار داده است، 
عنوان كرد: يك هزار بســته معيشتى نيز براى 

كمك به اقتصاد تاكسيرانان توزيع شده است.
وى با اشــاره به اينكه به خاطر شرايط كرونايى 
پذيرش بيش از 3 مسافر را ممنوع اعالم كرديم، 
گفــت: براى جبران آن كرايه هــا را تا 45 درصد 

افزايش داديم.
مدير معاونت تاكسيرانى شهردارى همدان درباره 
جابه جايــى پول نقد بين مســافران و رانندگان 
تاكســى نيز تصريح كرد: تاكنون 600 تاكســى 
به دســتگاه كارتخوان مجهز شدند و مى كوشيم 
با الكترونيكى كردن پرداخت به سالمت مسافر و 

رانندگان كمك كنيم.
كريمى با تأكيد بر اينكه درصد زيادى از رانندگان 
تاكســى همدان پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 
مى كنند، اظهار داشت: خوشــبختانه در زمينه 
ابتالى رانندگان تاكسى به ويروس كرونا مشكل 

خاصى وجود نداشته است.

رايحه خوش خدمت در روستا

ماجراى رجعت و هجرت طلبه جوان 
همدانى به روستا براى خدمت به مردم

كرونا دخل راننده تاكسى ها را
 نصف كرد

 با شيوع كرونا و كاهش تردد مردم در سطح شهر درآمد برخى رانندگان تاكسى تا 50 درصد كاهش يافته است و به قول 
معروف دخل و خرجشان با هم تناسب ندارد.

به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، سرايت پذيرى ويروس كرونا و ترس از ابتال به اين بيمارى سبب كاهش تردد در بازار، 
ميهمانى  ها و حتى بيرون از منزل شده كه اين امر درآمد رانندگان تاكسى را تحت تأثير داده است.

تعطيلى 2هفته اى اصناف، محدوديت هاى كرونايى و ممنوعيت پذيرش بيش از 3 مســافر در تاكســى ها از مهم ترين داليل 
ضعيف شدن معيشت رانندگان تاكسى همدان در ماه هاى گذشته بوده است.

شغل اين افراد سرما و گرما نمى شناسد حتى در روزهاى تعطيل سال نيز خدمات رسانى به شهروندان را انجام مى دهند اما 
در روزهايى كه مسافرى براى حمل ونقل وجود ندارد آنها دست خالى به خانه بازمى گردند.

براى اطالع از اوضاع رانندگان تاكسى در روزهاى كرونايى به سراغشان رفتيم تا در جريان مشكالت و آسيب هايى كه كرونا 
برايشان ايجاد كرده قرار بگيريم.

ابتدا  بايد  روحانــى  يك 
خودسازى داشته و تقواى 
الهى پيشه كند؛ از طرفى 
آنچه يك روحانى و مبلغ 
را براى هدفى در راستاى 
موفق  اســالمى  فرهنگ 
مى كند صبر، اســتقامت 
متعال  خداوند  بر  توكل  و 
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خبـر

گزارش 

گردشگري

فرهنگ

در پى همكارى وزارت گردشگرى و 
شوراى فرهنگ عمومى كشور محقق 

مى شود
نهادينه شدن فرهنگ گردشگرى 

در بطن جامعه
 تعامل و همكارى معاونت گردشگرى با شوراى 
فرهنــگ عمومى كشــور، نهادينه شــدن فرهنگ 

گردشگرى در بطن جامعه را سبب مى شود.
ميراث فرهنگــى،  وزارت  گردشــگرى  معــاون 

گردشگرى و صنايع دستى با بيان اين مطلب گفت:
همكارى مشترك در ســطح كالن، امكان دستيابى 
به هدف نهادينه شــدن فرهنگ گردشگرى در بطن 
دســتگاه هاى  محلى،  جوامع  خانواده هــا،  جامعه، 

اجرايى و عمومى فرابخشى و تأثيرگذار در اين امر 
را به دنبال خواهد داشت.

ولى تيمورى در نشست مشترك با سيد محمدرضا 
موالى زاده، دبير شــوراى فرهنگ عمومى كشــور، 
مديــران اين مجموعه و بخــش خصوصى مرتبط 
كه در محل معاونت گردشــگرى برگزار شــد، با 
اشاره به تالش اخير شوراى فرهنگ عمومى كشور 
مبنى بر تهيه ســند و برنامه ارتقاى فرهنگ زيارت 
و گردشــگرى مذهبى، گفت: اين اقدام به طور حتم 
مؤثر اســت ولى براى دستيابى به هدف واالتر الزم 
است اين سند انتظارات 2 بخش از يكديگر را احصا 

و در چارچوب همكارى مشترك به كار ببندد.
معاون گردشــگرى همچنين به تشــريح اقدامات 

انجام شــده از سوى وزارت گردشــگرى به منظور 
توســعه گردشــگرى مذهبى پرداخت و تعامل با 
شــوراى فرهنگ عمومى كشــور را سبب تحقق 
دستاوردهاى متنوع در زمينه فرهنگ سازى به عنوان 
يكى از مهم ترين و اقدامــات زيربنايى در صنعت 

گردشگرى عنوان كرد.
همچنيــن در اين نشســت دبير شــوراى فرهنگ 
عمومى كشور نيز ضمن معرفى ساختار و بخش هاى 
مختلف شــورا به اقدامات و چشم اندازهاى پيش 
روى اين حــوزه در بخش هاى مختلف پرداخت و 
از صنعت گردشــگرى به عنوان ابزارى براى انتقال 
و توســعه فرهنگ، از اصلى ترين نياز مهم فردى و 
فرهنگى و همچنين داراى آثار مختلف و تأثيرگذار 

نام برد.
موالى زاده يادآور شــد: شــوراى فرهنگ عمومى 
تاكنون 12 سند را تصويب كرده است. 6 سند ديگر 
نيز در دســت تدوين و تصويب است و پيش بينى 
مى شــود بالغ بر 20 ســند ديگر تا پايان اين دوره 

محقق شود.
موالى زاده تهيــه برنامه ارتقــاى فرهنگ زيارت و 
گردشــگرى مذهبى را بسترى براى سند همكارى 
ميان شوراى فرهنگ عمومى و وزارت گردشگرى 
عنوان كرد تا اقدامى عملياتى در راســتاى توســعه 

گردشگرى مذهبى و زيارت رقم خورد.
گفتنى اســت در اين نشست هر يك از مديران كل 
و مسئوالن 2 مجموعه معاونت گردشگرى وزارت 

ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و شوراى 
فرهنگ عمومى كشور نظر خود را پيرامون چگونگى 
تقويت همكارى هاى مشــترك، راهكارهاى توسعه 
فرهنگ سازى  نحوه  زيارت،  مذهبى،  گردشــگرى 

گردشگرى و امور مرتبط با اين موضوع پرداختند.

درخشش 5 عضو كتابخوان همدان 
در جام باشگاه هاى كتابخوانى 

كشور
 همزمــان با هفته ملى كودك، پويش كتابخوانى با 
عنوان «نامه  به نويســنده» برگزار و 5 عضو كتابخوان 

كانون پرورش فكرى استان همدن حايز رتبه شدند.
بــه گزارش فــارس، در پويش كتابخوانــى «نامه به 
نويســنده» كه به همت ادارات كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

سراسر كشور برگزار شد، همدان حائز رتبه شد.
در اين پويش 2 هزار و 521 نامه از 29 اســتان كشور 
به دبيرخانه مركزى اين جشــنواره رســيد كه از اين 
تعداد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان 

همدان، 90 نامه به دبيرخانه ارسال كرده است.
پس از بررسى آثار ارسالى به دبيرخانه اين جشنواره، 
نامه هايى كه حاوى شــاخص هايى هم چون خالقيت 
در نوشــتار، اصالت، رعايت اصول نگارش، تناسب 
گروه ســنى با كتاب خوانده شــده، دارا بودن زبان و 
نگاه كودكانه و نوجوانانه، توانايى ارتباط با مخاطب و 
آغاز و پايان مناسب بودند، براى داورى نهايى معرفى 
شدند كه البته آثار، در 3 گروه دبستان، متوسطه اول و 
متوسطه دوم، مورد ارزيابى قرار گرفت.   هيأت داوران 
مرحله نهايى پويش كتابخوانى «نامه به نويسنده» پس 
از بررسى آثار راه يافته به مرحله نهايى، نفرات برگزيده 
را اعالم كرده كه سهم استان همدان 5 نفر، به نام هاى 
صبا خوش، بهرخ ترك زبــان،   زهرا نوروزى از قروه 
درگزين، سولماز اسدى و ريحانه يوسفى از شهر دمق 
بودند كه با ارسال آثار خود، توانستند در اين جشنواره 

به عنوان برگزيده، انتخاب شوند.

با حضور نمايندگان دفتر مقام معظم 
رهبرى و مراجع عظام

«مناسك حج در حالت اضطرار» 
بررسى شد

 حــوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت 
به منظور بررســى احتماالت مختلــف درباره انجام 
مناسك حج در حالت اضطرار، نشستى را با حضور 
نمايندگان دفاتر مراجع عظام تقليد در قم برگزار كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى حج، در اين نشست كه 
نمايندگانى از سوى دفتر رهبر معظم انقالب اسالمى 
و بيوت آيات عظام جــوادى آملى، حائرى، حكيم، 
سيستانى، شــبيرى زنجانى، صافى گلپايگانى، مكارم 
شــيرازى، نورى همدانى و وحيد خراسانى حضور 
داشتند، درباره وجوه مختلف فقهى براى انجام مناسك 

حج تمتع در حالت اضطرار تبادل نظر شد.
نواب،  عبدالفتاح  ســيد  حجت االسالم والمســلمين 
سرپرســت حجاج ايرانى و  نماينده ولى فقيه در امور 
حج و زيارت با اشاره به استمرار شيوع ويروس كرونا 
در جهان، گفت: با توجه به اينكه همچنان اين ويروس 
در جهان گسترش دارد و از سويى احتمال برگزارى 
حــج 1400 را خواهيم داشــت، به منظور حفظ جان 
زائران، احتمــاالت مختلف براى برگزارى حج تمتع 
متصور اســت، از همين رو بعثه مقام معظم رهبرى 
و ســازمان حج و زيارت در تالش است متناسب با 
هر يك از احتماالت، برنامه ريزى  و پيش بينى الزم را 

انجام دهد.
وى ظهــار كرد: برخى برنامه ها بــراى برگزارى حج 
به صورت غيررسمى از سوى عربستان گزارش  شده 
است، اما اين برنامه ها هنوز به صورت دقيق به بعثه هاى 
حج كشورهاى اسالمى اعالم  نشده كه اميدواريم در 
مذاكرات هفته هاى آينده اين موضوع به روشنى بيان 
شود. نواب افزود: با توجه به استمرار شيوع ويروس 
كرونا، احتمال اعمال برخــى محدوديت ها از طرف 
عربســتان براى برگزارى مناســك حج در وضعيت 
اضطرار را بايد درنظر گرفــت، به همين منظور اين 
جلســه هم انديشى برگزار شــده تا در زمينه مسائل 
پيــش رو گفت وگو و تبادل نظر شــود و تمهيداتى از 
نظر كيفيت عمل به احكام شــرعى از هم اينك مورد 
توجه مراجع عظام تقليد دامت بركاتهم، قرار گيرد و 
ضيوف الرحمان بتوانند بدون هيچ دغدغه اى مناسك 

حج خود را مطابق فتواى مرجع خويش عمل كنند.

كارشناس حوزه گردشگرى چين:
چينى ها ايران را با اخبار بد شناخته اند

 ايران با ويروس كرونا در صدر اخبار رســانه هاى چين قرار گرفته و 
اگرچه اين خبرها بد است ولى سبب آشنايى چينى ها با ايران و تشخيص 

تفاوت آن از كشورهاى عربى شده است.
يك كارشــناس حوزه گردشــگرى چين با عنوان اين مطلب مى گويد: 
كرونا مســأله اى غيرقابل پيش بينى بود كه اقتصاد جهان و همه صنايع را 
متأثر كرد اما بيشترين آسيب را به گردشگرى زد. در ايران اما اين شرايط 
براى راهنماها ســخت تر بود؛ از يك طرف تورها و سفرها متوقف شد 
و راهنماها بيكار شــدند، از سوى ديگر اخبار منفى و نگران كننده اى كه 
از ايران منتشر شد انرژى و زمان زيادى را از ما براى پاسخ  به نگرانى ها 

گرفته است.
به گزارش ايسنا، فائزه آخوندى راهنماى رسمى ايرانگردى و جهانگردى 
در گفت وگويى آنالين با موضوع «ايران در سوداى گردشگرى پساكرونا» 
اظهار كرد: اخبار منفى و نگران كننــده اى كه از آمار ايرانى هاى مبتال به 
ويروس كرونا در چين منتشر شده، در صدر اخبار اين كشور قرار گرفته 
كه اين اتفاق يك نكته مثب داشــت؛ چينى ها با هميــن اخبار ايران را 
شناختند. حاال به نسبت گذشته چينى هاى بيشترى نام ايران را شنيده اند و 
مى دانند كشور ما عربى نيست و مستقل است. بايد از اين فرصت استفاده 
كرد و با اخبار مثبت و معرفى جاذبه هاى گردشگرى ايران در شبكه هاى 

مجازى و رسانه هاى چين، ايران را با ويژگى هاى بهترى بشناسانيم.
آخوندى كه كارشناس حوزه گردشگرى چين است با اين پيش بينى كه 
ايران پس از مهار كرونا جزو مقاصد گردشــگران چينى مى شود، اظهار 
كرد: شــايد خوش بينانه به نظر آيد، ولى منطقى است پس از يك سال 
تعطيلى ســفر و بسته شدن مرزها، ميل براى سفر رفتن بيشتر شود. البته 
همه مردم چين كه ســفر خارجى نمى روند، شــايد حدود 150 ميليون 
نفر آنها پاســپورت داشته باشــند، ولى همين تعداد هم بازار بزرگى را 
در گردشگرى شــكل داده اســت. به هر حال ما اميدوارم گردشگرى 
رونق بگيرد و به شــرايطى حتى بهتــر از دوران پيش از كرونا برگردد؛ 
زيرا گردشگرى ايران پيش از كرونا هم وضعيت چندان رضايت بخشى 

نداشت.
اين راهنماى گردشــگرى در پاسخ به اين پرسش كه پس از كرونا براى 
جذب بازارهاى هدف گردشــگرى از جمله چين چه بايد كرد، گفت: 
فاصله اى كه ايجاد شده فرصت خوبى براى تغيير رويه گردشگرى است، 
مثال درباره چينى ها كه معموال زمان كمترى براى سفر به خارج از كشور 
دارند، ضرورت دارد برنامه روتين و مشابه توريست هاى اروپايى تغيير 
داده شود. برنامه سفر چينى ها در ايران محدود شده به موزه، كاخ، مسجد 
و برعكس، 3 وعده صبحانه، ناهار و شــام كامل با غذاهاى محدود مثل 
چلوكباب، جوجه كباب و شيشــليك. بهتر است براى پس از كرونا اين 
رويه را تغيير دهيم و به نياز گردشــگران پاسخ بهترى بدهيم تا رضايت 

بيشترى را جلب كنيم.
وى درباره عالقه مندى هاى گردشــگران چينــى با رجوع به تجربه ها و 
تحقيقاتى كه داشته است، اظهار كرد: چينى ها تا چند سال پيش عالقه مند 
بودند به اروپا سفر كنند تا شاهد پيشرفت، معمارى مدرن و تكنولوژى 
در اين قاره باشند اما حاال چين در تكنولوژى، صنعت و معمارى كمتر از 
كشورهاى غربى و اروپايى نيست. چينى ها اكنون دوست دارند فرهنگ، 
مردم، باورها و تمدن هاى ديگر كشور را بببيند، مثل ايران، مصر و تركيه. 
اين اميدواركننده است كه بازار هدف ما در چين گسترده تر شده است، 
فقط نياز داريم بخش دولتى وارد عمل شــود و در اين كشــور ايران را 

بيشتر تبليغ كند.
وى افزود: چينى ها در روزهاى نخســت سفر به ايران تحت تأثير اخبار 
منفى هســتند و معموال حس خوبى ندارد و درباره امنيت نگرانى هايى 
دارند، اما در ادامه سفر، شــيفته ايران مى شوند و در پايان سفر اعتراف 

مى كنند كه ايران كشور جذاب و امنى است و مردم خونگرمى دارد.
آخونــدى براى شفاف ســازى درباره اثر تبليغ در چين، گفت: كشــور 
تركيه شايد روابط سياسى خوبى با چين نداشته باشد اما وقتى اسم اين 
كشــور را در نرم افزارهاى چينى جست وجو مى كنيد تبليغات مربوط به 
جاذبه هاى گردشگرى اين كشور را در كنار اخبار بد و سياه مى بينند كه 
توريست چينى را متوجه ابعاد ديگر اين كشور كرده و براى سفر به تركيه 
ترغيــب مى كند. در چين، تركيه به عنوان مقصد رمانتيك معرفى شــده 
است، درحالى كه به نظرم ايران به سليقه و روحيه چينى ها بيشتر نزديك 
بوده و رمانتيك تر اســت. واقعا احتياج داريم محتواى بيشترى از ايران 
توليد كنيم و در نرم افزارهاى چينى نفوذ داشته باشيم، نه نرم افزارهايى كه 

در چين فيلتر شده است.
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خداوند ، بسيارى از خوبى ها را به بنده اش نمى دهد و مى فرمايد : «به او نمى دهم تا ازمن 
بخواهد».   

مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 175،ح 5603

 يكــى از اقامتگاه هايــى كه مــدت كوتاهى 
اســت به بازار گردشگرى وارد شده و با استقبال 
چشــمگيرى از ســوى گردشــگران داخلــى و 
توريســت هاى خارجى مواجه شده، اقامتگاه هاى 
بوم گردى اســت. ايــن اقامتگاه ها كــه در واقع 
فرهنگ و آداب و رسوم يك جامعه را به نمايش 
مى گذارند معموال در مناطق بكر و روستايى ايجاد 
مى شوند. اما در رويدادى مخرب، ساخت ويال و 
ساختمان هاى مدرن در اين مناطق موجب آسيب 

به بوم گردى و طبيعت بكر آن شده است.
متقاضيــان ايجاد بومگردى با ارائه درخواســت 
بــه اداره كل ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى اســتان و پس از بررسى موقعيت و 
ســاختار واحد و احراز شــرايط در حداقل زمان 

ممكن پروانه بهره بردارى مى گيرند.
همدان به دليل شــرايط مطلوب آب و هوايى در 
روســتاها و مناطق گردشگرى در سال هاى اخير 

توانست داراى واحدهاى متعدد بومگردى شود.
اما اين امكان درحال حاضر برخى بساز بفروش ها 
را بر اين مســير هدايت كرده است كه واحدهاى 
بومگردى را تبديل به واحدهاى رفاهى با تغييرات 

متعدد و به روز كنند.
شــكل گيرى اقامتــگاه بوم گردى بــه 2 صورت 
متفاوت انجام مى شــود. در نوع نخســت تبديل 
واحد ســاختمانى در محدوده روستا به اقامتگاه 
بوم گردى مدنظر است، در نوع دوم، متقاضيان در 
محدوده روستا نســبت به ايجاد واحد بوم گردى 
با الگو گرفتن از معمارى و بافت ســنتى روســتا 
اقدام مى كنند كه در نوع دوم به دليل اينكه ساخت 
ســاختمان و واحد جديد مدنظر اســت الزامات 
خاصى از جمله اســتعالم و كسب نظر از ادارات 
و نهادهاى مختلف و تهيه نقشــه هاى معمارى با 

الگوهاى معمارى سنتى روستا نياز است.
اقامتگاه هــاى بوم گــردى نظير ديگر تأسيســات 
گردشــگرى داراى درجه بندى هستند و بسته به 
ويژگى هاى ساختمانى و معمارى، كيفيت خدمات 

در 3 دسته يك، 2 و 3 درجه بندى مى شوند.
پــس از صــدور گواهينامــه اســتاندارد كيفيت 
خدمــات، درجه واقعــى اقامتگاه هاى بوم گردى 
تعيين و ابالغ مى شــود كــه درجه اعطايى مالك 

صدور نرخ نامه واحدها خواهد بود.
فلسفه ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى، فراهم كردن 
فضايى به دور از معمارى مدرن و فضاهاى پرتردد 

و پرســر و صداى شهرها است كه در روستاهاى 
هدف گردشگرى ايجاد شــده اند و ضمن حفظ 
معمارى و بافت روستايى، به درآمدزايى و ايجاد 
اشتغال و معرفى فرهنگ و جاذبه هاى گردشگرى 
روســتايى و برانگيختن تعلق خاطر و غرور ملى 

مى پردازند.
  مناطــق بكر گردشــگرى تحت تأثير 

رفتارهاى تخريب كننده
در همين راستا خســرو روستايى يكى از فعاالن 
بوم گردى در اين باره گفت: درحال حاضر ضوابط 
و مقررات مربوط به محيط زيست در مناطق بكر 
گردشــگرى تحت تأثير رفتارهــاى تخريب كننده 
قرار گرفته اســت. بوم گردى در ســاير كشورها 
معناى متفاوتــى با اقامتگاهى كه بــا اين نام در 
كشــور ايران فعاليــت مى كنند، دارد. در ســاير 
كشــورها از بوم گردى ها به عنوان جاذبه اى براى 
افراد گردشــگر در مناطق بكر استفاده نمى كنند؛ 
زيرا ممكن اســت تردد زياد گردشــگران به اين 
مناطق موجب تخريب طبيعت بكر آنها شــده و 

آســيب هاى جبران ناپذيرى را به محيط زيســت 
وارد كننــد. البته اين به معنــاى ممانعت از ورود 
گردشــگر در مناطق طبيعى و سنتى نيست بلكه 
ســرمايه گذارى هدفمند و محتاطانــه براى بازار 
بوم گردى در كشــورهاى مختلف صورت گرفته 
است؛  سرمايه گذارى ســازگار با محيط زيست. 
ما نيــز در ايران بايد ابتدا ميــزان تقاضا براى آن 
را اندازه گيرى مى كرديم و پس از آن و براســاس 
نياز بازار و ذائقه توريســم به افزايش تعداد اين 

بوم گردى ها اقدام مى كرديم. 
در واقع ايــن نوع بازار گردشــگرى ايجاد كننده 
بينش در جوامع و افراد هستند كه ضوابط زيستى، 
صنايع دستى، شرايط آب و هوايى و... اطالعاتى 
را عرضه مى كنند. متأســفانه درحال حاضر شاهد 
ساخت ويالها در مناطق بكر و روستايى در كشور 
هستيم يا اينكه شاهد ساخت و شكل گيرى بدون 
مديريــت و برنامه  ريــزى اقامتگاه هاى بوم گردى 
هستيم كه همين امر به بافت بكر مناطق روستايى 
آســيب مى زند. اين ساخت و ســازها درحالى 

صورت مى گيرد كه برخى مديران بومى در برخى 
از اين مناطق با ارائه تسهيالتى به سازنده ها آنها را 
تشويق به اين كار مى كنند. امروزه متأسفانه شاهد 
فروش مكان هاى بكر و روســتاها به سازندگان 
ساختمان هســتيم تا با ساخت ساختمان هايى كه 
همخوانــى با طبيعت ندارند عمــال اقامتگاه هاى 
طبيعــى را از حالــت عمومى به ملك شــخصى 
تبديل كنند. وى افزود: با توجه به توســعه پايدار 
روســتاها و اهميت آنها براى حفــظ فرهنگ و 
محيط زيســت بكر اين مناطق بايد ساخت حتى 
بوم گردى هايى كه با محيط آنها سازگار است نيز 
با برنامه و بررسى هاى دقيق انجام شود. عالوه بر 
آن بايد جمعيت حاضر در مناطق بكر كنترل شده 
و از اشغال زمين هاى اين مناطق جلوگيرى شود. 
از سوى ديگر توجه داشته باشيد كه هنوز متوليان 
گردشــگرى توان آموزش به توريســت هايى كه 
وارد اين مناطق مى شــوند را ندارند به طورى كه 
برخى ســواحل و مناطق ســنتى از بيــن رفته و 
پســماندهاى غيرقابل تجزيه و انباشت شــده در 
اطراف آن گواه اين امر اســت. بنابراين بايد ابتدا 
درنظر داشته باشيم كه گردشگرانى كه قصد ورود 
به اين مناطق را دارند چه نوع توريســتى هستند. 
آيا حامى محيط زيســت و موافق توســعه پايدار 

روستاها هستند يا خير؟
 همچنيــن بايد بدانيم كــه ميهمان هايى كه وارد 
بوم گردى ها مى شــوند ميهمان هاى ويژه اى باشند 
كه آموزش هــاى الزم براى حضــور در جامعه 
معنوى را ديده باشــند. از سوى ديگر مى توان با 
ظرفيت ســنجى دقيق مشخص كرد كه چه مناطق 
روســتايى با چه ميزان مسافر و چه ويژگى هايى 
مجاز بــه ورود به اين منطقه اســت. يكى ديگر 
از اقداماتــى كه بايد انجام شــود آموزش مالكان 
اين اقامتگاه ها اســت در واقع بايد همان طور كه 
مؤسســاتى بــه راهنمايان تورهاى گردشــگرى 
آموزش هاى حرفه اى ارائــه مى دهند بايد موارد 
مهم نيز به صاحبان ايــن اقامتگاه ها آموزش داده 
شــود تا بتوانند بــراى معيارهاى محيط زيســتى 
ارزش قائل شــوند تا حتى كمترين آسيب نيز به 

طبيعت وارد نشود. 
يكى از مشــكالت صاحبان بوم گردى ها رفتن به 
مسافت هاى طوالنى براى تمديد مجوز است كه 
بايد ســاز و كار اينترنتى آن فراهم شــده و نحوه 

تمديد براى آنها آسان شود.

فعاالن بازار طبيعت گردى احساس خطر كردند

حمله ويالسازها به بازار بوم گردى
■ همدان مستعد ايجاد واحدهاى بومگردى است 

 رمزگشــايى از كتيبه اى 4 هزار ســاله نشــان 
مى دهد ايران در دوران بسيار دور باستانى سيستم 

نگارشى مستقل خود را داشته است.
 François) «به گزارش مهر، «فرانســوا دِِســه
Desset) باستان شــناس فرانســوى از البراتوار 
باستان شناسى شهر لئون، در تاريخ 27 نوامبر سال 
2020 اعــالم كرد موفق به رمزگشــايى كتيبه اى با 
قدمت 4400 ســال شــده كه به خــط عيالمى در 

سرزمين ايران نوشته شده است.
اين رمزگشــايى، تحولــى ژرف در خوانش متون 
ايران باســتان به حســاب مى آيــد. از همين روى 
اين اكتشــاف در مركز توجه اغلــب صاحبنظران 
قرارگرفته است. اين سيستم نوشتارى، براى مدت 
بيش از يك قرن، در پايان هزاره سوم و آغاز هزاره 
دوم پيش از ميالد، در فالت گسترده ايران و حوزه 

عيالم استفاده مى شده است.

پژوهشــگر فرانســوى كه به تازگى كار خود را در 
دانشــگاه تهران به پايان رســانده است، مى افزايد: 
«اين كتيبه در سال 1901 در محوطه باستانى شوش 
كشــف شد، اما به مدت 120 سال قادر به خواندن 

آنچه 4400 سال پيش نگارش يافته، نبوديم تا آنكه 
سرانجام اين انتظار به پايان رسيد».

متن ترجمه شــده كتيبه مذكــور مربوط به فرامين 
سلطنتى پادشاهان آن دوره از تاريخ ايران است.

به باور فرانســوا دســه، خانه نشــينى در تهران در 
ايام قرنطينه ماه آذر، بــراى او و كامبيز طيب زاده، 
همكار ايرانى وى، مجال كار بيشــتر در اين حوزه 
را فراهم كرد. عالوه بر جنبه فنى، خوانش يك متن 
باســتانى از تاريخ ايران، تأثير بسزايى بر مطالعات 
تاريخى اين ســرزمين كهن خواهد داشــت. اين 
اكتشــاف اثبات مى كند كه ايران در دوران بســيار 
دور باستانى، سيستم نگارشى مستقل خود را داشته 
اســت و اين موضوع بر اهميت مطالعات تاريخى 
ابداع رسم الخط هاى باستانى در فالت ايران خواهد 
افزود. پس از نهايى شــدن رمزگشايى متن كتيبه، 
نتايج كامل اين پژوهش در ســال 2021 منتشــر 

خواهد شد.
اين گزارش توســط رايزنى فرهنگى كشورمان در 
فرانســه تهيه و در اختيار خبرگزارى مهر قرار داده 

شده است.

توسط باستان شناسان ايرانى و فرانسوى

رمزگشايى از كتيبه  ايرانى با 4000 سال قدمت انجام شد

بيمه حق اوليه راهنمايان گردشگرى است
 دبير فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمى از پيگيرى بيمه 
راهنمايان گردشگرى در كميسيون تلفيق خبر داد و گفت: بيمه راهنمايان 

گردشگرى حق اوليه اين بخش از جامعه گردشگرى است.
محمدصالح جــوكار در رابطه بــا بيمه راهنمايان گردشــگرى و 
پيگيرى اين مســأله در گفت وگو با ايســنا گفت: در جلسه اخير با 
وزير و معاونان وى نســبت به عملياتى نشدن بيمه 2 هزار راهنماى 

گردشگرى در سال 99 توضيحاتى را خواستار شديم.
وى از توجيهاتــى مانند نبــودن اعتبار و بودجه از ســوى وزارت 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى ياد كرد و گفت: البته 
درباره حذف بيمه راهنمايان گردشگرى از اليحه بودجه 1400 نيز 
توضيحاتــى را از وزارت ميراث فرهنگــى، مطالبه كرديم كه وزير 

ميراث فرهنگى وعده پيگيرى موضوع را داد.
دبير فراكسيون گردشگرى مجلس با بيان اين كه پيشنهاد اصالح اين 
رديف بودجه مربوط به بند 15 تبصره 14 به كميســيون تلفيق ارائه 
شده است، ابراز اميدوارى كرد اين موضوع در كميسيون تلفيق مورد 
بحث و بررسى قرار بگيرد هرچند كه ما از آن حمايت خواهيم كرد.

جوكار با تأكيد بر اين كه بيمه راهنمايان گردشــگرى حق اوليه اين 
بخش از جامعه گردشگرى است، گفت: اين مطالبه منطقى و به حق 
بايد توسط وزارت ميراث فرهنگى مورد توجه قرار گيرد و در قانون 

بودجه 1400 ديده و عملياتى شود.


