
C M

6

3

يادداشت

4

جاى خالى برنامه محورى
 در فعاليت احزاب 

 فعاليت هاى حزبى و تحرك جريان هاى سياسى 
كشــور در يك ماه اخير با محوريت انتخابات 1400 

بيش از پيش در ميان رسانه ها نمود داشته است...

يادداشت روز
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افزايش مشاركت با تغيير
 1- درحالى كه ســتاد انتخابات كشــور با انتشار 
اخبارى از تحركات ســتاد براى برگزارى انتخابات 
ســعى دارد، آمادگى خود را به رخ بكشــد، به نظر 
مى رسد جامعه براى برگزارى انتخابات آماده نيست...
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ردپاى كروناى 
انگليسى 
در استان 

از  هاى وهوى 
قاصد بهار هيچ 
خبر نيست 

قطعنامه اروپا 
گره كور
 بر برجام

30 زندانى 
همدانـى 
به آغوش خانواده 
بازگشتند
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آگهى مناقصه عمومى

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

موضوع: اجاره بابكت
شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور در نظر دارد اجاره (يك دستگاه ماشين چند منظوره بابكت) را در قالب قرارداد پيمانكارى از طريق 

برگزارى مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا پيمانكاران واجد شرايط مى توانند جهت دريافت مشخصات و ارائه پيشنهاد خود در پاكت هاى درب بسته و مهر و موم شده حداكثر از 
زمان چاپ اين آگهى به مدت 7 روز كارى به آدرس: كيلومتر 45 جاده همدان-سنندج، بعد از روستاى همه كسى، سه راهى داشبالغ، كيلومتر 
7 جاده فرعى اسدآباد، جنب كارخانه ذوب آهن اسدآباد، شركت صبانور (واحد كنسانتره) مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 081-33545401 

داخلى 3117 تماس حاصل نمايند. 
الزم به ذكر است، ضمانت شركت در مناقصه معادل پانصد ميليون ريال مى باشد.

مناقصه گذار اختيار كامل در زمينه رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات را داشته و هيچگونه ادعا و اعتراض در اين زمينه مسموع نخواهد بود.

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان 
همدان گفت: محتكران ســم كشاورزى 
در اســتان به پرداخت 4 ميليارد و 200

ميليــون ريــال جريمه نقــدى محكوم 
شدند.

به گــزارش روابط عمومــى تعزيرات 
داريوش  همــدان،  اســتان  حكومتــى 
جودكى افزود: گزارشى از سوى سازمان 
صمت استان همدان مبنى بر اعالم نكردن 
موجودى انبار يك شــركت توزيع سم 
كشــاورزى و يك واحد صنفى فروش 

سم به تعزيرات ارسال شد.

وى اظهار داشــت: بررســى هاى انجام 
شده نشــان داد كه متخلفان به احتكار 
24 هزار و 370 ليتر انواع سم به ارزش 
بيش از 17 ميليــارد ريال اقدام كرده اند 
كه پرونده متخلفــان در اختيار يكى از 

شعب تعزيرات حكومتى قرار گرفت.
مديــركل تعزيــرات حكومتى اســتان 
همــدان افزود: شــعبه هيــأت بدوى 
تعزيرات حكومتى همدان پس از احراز 
تخلف احتكار و طى تشريفات قانونى، 
متهمــان را عالوه بر الــزام به عرضه در 
شبكه رســمى با نظارت سازمان صمت 

در مجموع به پرداخت 4 ميليارد و 200
ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت 

محكوم كرد. 
جودكى يــادآورى كرد: از مجموع 165

پرونده احتكار كاال در ده ماه نخســت 
امســال در اســتان 147 پرونــده آن به 
ارزش بيش از 974 ميليارد ريال مختومه 

شده است.
مديــركل تعزيــرات حكومتى اســتان 
همدان افــزود: 75 پرونده نيز به صدور 
رأى محكوميــت از ســوى تعزيــرات 
حكومتى منجر شــده كــه متخلفان به 

پرداخــت 304 ميليــارد و 535 ميليون 
ريال محكوم شدند.

وى بــا بيان اينكه بــراى 29 پرونده نيز 
حكم برائت صادر شــده است، افزود: 
برخــى از پرونده ها نظير پرونده اخالل 
در نظام اقتصادى در صالحيت رسيدگى 
تعزيرات نبوده و به دادسرا ارسال شده 

است.
مديــركل تعزيــرات حكومتى اســتان 
همدان بيشــترين اقالم احتكارى كشف 
شده در استان را شامل الستيك خودرو، 
لوازم خانگى و روغن موتور عنوان كرد.

استان  بهزيستى  ســازمان  مديركل   
همــدان گفت: 590 معتــاد متجاهر از 
ابتداى ســالجارى تاكنون در مركز ماده 

16 استان همدان پذيرش شدند.
به گزارش ايرنا، مهدى دينارى در ستاد 
مبارزه با موادمخدر استان همدان، افزود: 
صرفنظر از مركز استان و كبودراهنگ، 
شده  پذيرش  متجاهر  معتادان  بيشترين 
مربوط به  شهرستان جنوبى تويسركان، 
نهاونــد و ماليــر هســتند، بنابرايــن 
راه اندازى مركز ماده 16 در نهاوند بسيار 

ضرورى است.
وى اظهــار كــرد: معتــادان متجاهــر 
پذيرش شده به تفكيك شهرستانى شامل 
443 نفر در شهرســتان همدان، 13 نفر 
مالير، 17 نفر تويسركان، 4 نفر نهاوند، 
28 نفر اسدآباد، 76 نفر كبودراهنگ، 5

نفر رزن و 4 نفر بهار هستند.
معــاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
اســتاندارى همدان نيز در اين جلســه 
گفت: مشكالت كشــور با كار جهادى 
حل مى شــود بنابراين بايد خدمتگزار 

مردم باشيم.
مصطفى آزابخت افزود: نگاه به معتادان 
بايد حاكى از احترام باشــد تا جايى كه 
همه همت و تالش خود را براى بهبود 
و توانمندســازى اين افراد، اشتغال به 
كار، هويت دادن و بازگشــت به جامعه 

به كار گيريم.
وى ادامه داد: گرفتار شــدن شخص در 
گرداب اعتياد به مــواد مخدر، موجب 
بروز آســيب براى خانواده  و اطرافيان 

فرد نيز مى شود.
كرد:  اظهــار  همدان  اســتاندار  معاون 

رفع كامل اعتيــاد نيازمند كار، اعتقاد و 
روحيه جهادى است تا بتوان با تالش و 
كوشش، جامعه اى عارى از معتاد داشته 

باشيم.
آزادبخت با بيــان اينكه هويت دادن به 
معتادان موجب ترميم شــخصيت آنها 
زمينه  كــردن  فراهم  گفت:  مى شــود، 
حرفه آموزى و ايجاد اشتغال مانعى براى 
بازگشت دوباره بهبوديافتگان به سمت 

اعتياد است.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان 
نيز بر ضرورت حمايت از افرادى كه از 
نظر فكرى و اجتماعى آسيب  ديده اند، 

تأكيد كرد.
حميد ســيفى اظهار داشت: تمهيدات 
اســتقرار انواع وسايل ورزشى از جمله 
ورزش باستانى و زورخانه اى در محل 

اردوگاه كرامت نهاوند فراهم شده است.
وى اضافــه كرد: معتــادان متجاهر در 
اردوگاه جديد كرامت در نهاوند زيرنظر 
مربى و مشــاور ورزشــى بــه فعاليت 
متناســب با وضعيت جســمانى خود 

مى پردازند.
فرمانده بســيج ادارات ســپاه اســتان 
همدان نيز در ادامه جلســه گفت: آئين 
افتتاح اردوگاه كرامت نهاوند 18 اسفند 
ســالجارى به صورت ويدئوكنفراسى با 
حضور مقامات ملى و اســتانى برگزار 

مى شود.
مركز تــرك و درمان اعتيــاد ماده 16

ســال 92 در اســتان همــدان با هدف 
جمع آورى، ساماندهى و درمان معتادان 
متجاهر راه اندازى شــد و در اين مركز 

معتادان متجاهر نگهدارى مى شوند.

محتكران سم كشاورزى در همدان 4 ميليارد ريال جريمه شدند

مديركل بهزيستى:
 590 معتاد متجاهر در مركز ماده 16 همدان پذيرش شدند

گزارش ميداني همدان پيام از بازار روغن و مرغ

نيازى به صف نيست ارزاق موجود است
■  مردم با احتكار مواد غذايي به كمبودها دامن نزنند  
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معاون عمرانى استاندار مطرح كرد

توسعه  بقعه شاهزاده حسين(ع) 
در انتظار تأييد وزارت ميراث فرهنگى

رنا
س: اي
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/

دبير ستاد انتخابات:

2900 نفر در انتخابات 
شوراهاى شهر و روستاى 
استان انتخاب مى شوند

با حضور ويدئو كنفرانسى 
وزير نيرو

آبـرسانى 
از سدكالن 

به ماليرافتتاح شد
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افزايش مشاركت با تغيير
 1- درحالى كه ستاد انتخابات كشور با انتشار اخبارى از تحركات 
ستاد براى برگزارى انتخابات سعى دارد، آمادگى خود را به رخ بكشد، 
به نظر مى رسد جامعه براى برگزارى انتخابات آماده نيست و عالقه اى 

به اخبار انتخاباتى نشان نمى دهد.
تاكنون تعدد داوطلبان انتخابات رياست جمهورى و مجلس با گمنامى 
داوطلبان انتخابات شوراها حساسيتى در جامعه ايجاد نكرده و گويى 

قرار نيست در سال آينده چند انتخابات مهم برگزار شود!
2- آخرين خبرى كه ســتاد انتخابات كشــور منتشــر كــرده، اعالم 
روش هاى ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها از بيستم اسفندماه بوده 

است.
روش هايى كه ثبت نام از طريق اپليكيشــن موبايلى، ثبت نام از طريق 
نسخه دســكتاپ(كامپيوتر)، ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت و 
ثبت نام از طريق مراجعه حضورى به فرماندارى شهرســتان را شامل 

مى شود.
3- با اعالم اين خبر هم حساسيت انتخاباتى در جامعه افزايش نيافت 

و مردم همچنان بيشتر درگير مباحث اقتصادى و معيشتى هستند.
مسائلى كه مردم براى حل آنها خود را تنها مى بينند و شايد مهم ترين 
دليل بى توجهى به انتخابات نيز ريشه در همين تنها گذاشتن مردم در 

شرايط سخت از سوى مسئوالن دارد.
4-بى توجهى مردم به انتخابات و تحركات انتخاباتى تمامى دلسوزان 
را نگران كرده است و در كنار جناحى كه سردى جامعه را به احتمال 
حذف داوطلبــان خود از انتخابات ربط مى دهد، مدير مســئول يك 
روزنامه اصولگرا نيز در فضاى مجازى نوشــته اســت؛ سنجش هاى 
اجتماعى نشان مى دهد در هيچ دوره اى از انتخابات رياست جمهورى 
ماننــد انتخابات 1400، عموم مردم از ماه هــا پيش، از زمان برگزارى 

انتخابات مطلع نبوده اند.
5- اعالم نگرانى از اين وضعيت شــجاعت مى  خواهد زيرا اذعان به 
موضوعى است كه مى تواند با تعابير ديگرى نيز همراه شود اما اعالم 

نگرانى كافى نيست.
الزم اســت داليل ايجــاد اين وضعيت و چرايــى به وجود آمدن اين 
شرايط بررسى و با آسيب شناسى فورى، شرايط تغيير كرده و نگرانى ها 

برطرف شود.
6- دليل شركت مردم در انتخابات ها معموال رأى به تغيير براى بهبود 
وضعيت جامعه به ويژه در حوزه رفاهى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 

بوده است.
البتــه اين تغييــرات اتفاق افتاده اما نه در وضعيــت جامعه و زندگى 
رأى دهندگان بلكه در زندگى بســيارى از انتخاب شــدگان و دوستان 
آنها تغييرات بسيار مهمى رخ داده به طورى كه با يك دوره انتخاب در 

اصطالح از فرش به عرش رسيده اند.
7- اكنون فصل بودجه اســت و مجلس و دولت كه بودجه سال آينده 
را نهايى مى كنند، مى توانند تغيير به نفع مردم را از بودجه آغاز كنند و 
به جاى شعار به صورت عملى از تخصيص بودجه به باند و جناح و... 
تحت عنوان هاى گوناگون خوددارى و معيشت مردم را در تصميمات 

اعتبارى لحاظ كنند.
اين اقدام دربردارنده ســاده ترين تغييراتى است كه مى تواند، اميد در 
جامعه را افزايش و در افزايش نشاط فضاى انتخاباتى مؤثر و داوطلبان 
شوراها را نيز ترغيب به ثبت نام و فعاليت براى كسب رأى از مردم با 

هدف ايجاد تغيير به نفع مردم، كند.

7000 قبر جديد به آرامستان همدان اضافه مى شود
 رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه 2 همدان همچنين از ساخت 7 هزار قبر جديد در سال آينده در آرامستان همدان خبر داد.

به گزارش فارس، على قبادى با بيان اينكه سال آينده 7 هزار قبر جديد به آرامستان همدان اضافه مى شود، اظهار كرد: درحال حاضر به 
خاك بردارى زمين اقدام كرديم تا سال آينده 7 هزار قبر اضافه و ثبت نام انجام شود.

وى با بيان اينكه زمين آرامستان همدان موقوفه است و رايگان در اختيار اموات قرار مى گيرد، گفت: درحال حاضر تنها بابت ساخت يك 
قبر مبلغ يك ميليون و 300 هزار تومان هزينه مى شود كه با ارائه ديگر خدمات هزينه دفن يك فوتى يك ميليون و 850 هزار تومان است.
رئيس اوقاف و امور خيريه ناحيه 2 همدان درباره ظرفيت پذيرش متوفيان در موقوفه باغ بهشــت، افزود: باغ بهشــت همدان ظرفيت 

پذيرش 40 متوفى را در روز دارد كه در مواقع بحرانى پذيرش بيش از اين تعداد نيز امكان پذير است.
وى با اشاره به اينكه امسال مهم ترين طرحى كه در باغ بهشت افتتاح شد سايت ادارى بود، گفت: مردادماه سايت جديد راه اندازى شد 

و درحال حاضر تمام كارهاى ادارى در مكان جديدى با وضعيت بهترى انجام مى شود.

روستاى «يكن آباد» الگوى رونق توليد و اشتغال است
 فرماندار همدان با اشاره به راه اندازى چند واحد توليدى در روستاى «يكن آباد» اين شهرستان، از الگو بودن اين روستا در زمينه اشتغال 

و توليد براى بقيه مناطق روستايى استان، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، محمدعلى محمدى در آئين افتتاح فروشــگاه عرضه مستقيم توليدى پوشاك «ديبا» اظهار 
داشــت: اين واحد توليدى موجب اشــتغال مستقيم 120 نفر از جوانان شــده و با راه اندازى واحد تحقيق و توسعه (R@D) توانسته 
نــوآورى، بهره ورى و كيفيت محصــوالت خود را افزايش دهد. وى گفت: اگرچه همه صنايع و كارخانه هاى اســتان از واحد تحقيق 
و توســعه برخوردار نيســتند اما برخى از واحدهاى توليدى توانســته اند در اين زمينه فرصت هاى كسب  وكار جديدى خلق كرده و يا 

محصوالت خود را ارتقا دهند.
فرماندار همدان با اشاره به ضرورت شناسايى سليقه ها و نيازهاى مصرف كنندگان در بازارهاى داخلى و خارجى از سوى توليدكنندگان، 

تصريح كرد: توليد پوشاك يك عرصه رقابتى و نيازمند به روز بودن از نظر تكنولوژى و نوع توليدات است.

خطر موج چهارم همچنان وجود دارد

ردپاى كروناى انگليسى در استان 

مساعدت 716 ميليون ريالى
 به بيماران سخت درمان همدان

 مسئول امور مشاركت هاى مردمى مجمع خيرين سالمت همدان از 
مساعدت 716 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان خبر داد.

حميــد شــاكرى صفت در گفت وگــو بــا فــارس از برگــزارى 
دويست ونوزدهمين جلسه شوراى مددكارى و مشاوره مجمع خيرين 
ســالمت همدان خبــر داد و اظهار كرد: اين جلســه با رعايت كامل 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار و در آن پرونده 13 بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به مساعدت بالعوض 330 ميليون ريالى مجمع خيرين 
ســالمت همدان به بيماران بيان كــرد: مبلغ 200 ميليــون ريال وام 

قرض الحسنه در اختيار بيماران قرار مى گيرد.
مســئول امور مشــاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان با بيان اينكه 186 ميليون ريال از ساير مراكز براى اين 
بيماران تخفيف گرفته شد، خاطرنشان كرد: در اين جلسه تصويب شد 
4 بيمار زيرپوشــش طرح «سخاوت» و 3 بيمار نيز زير پوشش «طرح 
مهربانى» قرار گيرند. وى با اشــاره بــه اينكه در مجموع 716 ميليون 
ريال به بيماران سخت درمان مساعدت شد، گفت: بيماران گروه هدف 
مجمع خيرين ســالمت همدان بيماران سخت درمان مبتال به سرطان 
نيازمند بزرگسال، كودكان ناشنوا و كم شــنوا، كودكان داراى بيمارى 
قلبى، كودكان داراى اختالل رشد، كودكان داراى بيمارى حاد چشمى 

و كودكان داراى شكاف لب و كام نيازمند هستند.
شــاكرى صفت با بيان اينكه اقدام خير در نــزد خداوند منان بى اجر 
نخواهــد ماند، افزود: خيرين مى تواننــد كمك هاى خود را به مجمع 

خيرين سالمت بسپارند تا به دست نيازمندان واقعى برسد.

توزيع 250 دوز واكسن كرونا
 براى سالمندان بهزيستى

 سرپرست معاونت امور توانبخشى سازمان بهزيستى استان همدان 
از توزيع 250 دوز واكســن كرونا براى سالمندان در مراكز شبانه روزى 

خبر داد.
سياوش رهبر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تا پنجشنبه 
14 اســفندماه سالجارى دوز 250 واكسن از معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى استان همدان به مراكز شبانه روزى سالمندان داده مى شود.

وى با اشــاره به اينكه واكسن كرونا در اولويت اول براى سالمندانى كه 
شرايط بهترى دارند انجام مى شــود، افزود: تزريق واكسن كرونا براى 

سالمندى انجام مى شود كه بيمارى زمينه اى ندارند.
سرپرست معاونت امور توانبخشى اداره كل بهزيستى استان همدان يادآور 
شد: پس از سالمندان، به ترتيب مراقبان مراكز سالمندان، بيماران روانى 
مزمن، معلوالن جسمى و حركتى، معلوالن ذهنى و مراقبان اين گروه ها 

در اولويت بعدى تزريق واكسن كرونا قرار دارند.
وى در ادامــه بيان كرد: يــك هزار و 300 نفر در مراكز شــبانه روزى 

بهزيستى استان همدان نگهدارى مى شوند.
سرپرست معاونت امور توانبخشى اداره كل بهزيستى استان همدان گفت: 
از ابتداى شــيوع كروناويروس تاكنون حدود 300 نفر از افرادى كه در 
مراكز شــبانه روزى هستند به كرونا مبتال شده اند و از اين تعداد 13 نفر 

فوت كردند.
وى بــا بيان به اينكه در پيك چهــارم فقط 2 نفر به كروناويروس مبتال 
شــدند كه هر 2 نفر پس از گذرانــدن دوران بيمارى بهبود يافتند، بيان 
كرد: همزمان با مبعث حضرت رســول اكــرم(ص)، يك مركز جديد 

شبانه روزى سالمندان با يك تيم جديد در همدان راه اندازى مى شود.

1- سازمان حفاظت محيط زيست به ثبت سند تاالب ها به نام وزارت 
نيرو اعتراض كرده اســت. گويا در اين زمينه كالنترى به رئيسى نامه 
نوشــته و خواستار توقف ثبت سند 42 تاالب به  نام وزارت نيرو شده 
است. گفتنى اســت از نظر ســازمان حفاظت محيط زيست مالكيت 
تاالب ها با ســازمان جنگل ها و ســرقفلى آن در اختيار محيط زيست 

است.
2- عنايت ويژه 50 ميليارد تومانى مجلس به يك پژوهشــكده برمال 
شده است. گويا مجلس در قالب اعتبارات رديف هاى موردى موقت 
50 ميليارد تومان اعتبار براى پژوهشگاهى در دانشگاه شريف درنظر 
گرفته اســت. گفتنى است اين پژوهشگاه در جريان تالش جمعى از 
نمايندگان مجلس براى رياســت مهرداد بذرپاش بر ديوان محاسبات 
با صدور گواهى اشــتغال به كار براى رئيس فعلى ديوان محاســبات 

خبرساز شده بود.
3-برخى طرح دريافت ماليــات از خودروهايى با ارزش ريالى بيش 
از يك ميليارد تومان را عاملى براى كسادى بازار عنوان مى كنند. گويا 
نماينــدگان مجلس مصوب كرده اند تا همه مالــكان خودرو (اعم از 
اشــخاص حقيقى و حقوقى) انواع خودروهاى سوارى و وانت هاى 
دو كابين داراى شــماره انتظامى شخصى به نام خود و فرزندان كمتر 
از 18 سال و محجور تحت تكفل كه در پايان هر سال مجموع ارزش 
خودرو آنها بالغ بر يك ميليارد تومان است، مشمول پرداخت ماليات 
ساالنه خودرو خود شوند. گفتنى براساس اين مصوبه چنانچه ارزش 
خودرو 1/5 ميليارد تومان باشــد مالك آن بايد ساالنه 5 ميليون تومان 

ماليات بپردازد.
4-رشــد دوبرابرى هزينه تمام شــده توليد موجب افزايش 30 تا 40
درصدى قيمت انواع مبلمان منزل و ادارى نســبت به پارســال شده 
است. گويا اين افزايش قيمت ها در كنار كاهش قدرت خريد مشتريان، 
زمينه افت شــديد فروش، ركود بــازار و افزايش 40 درصدى تقاضا 
براى تعميرات مبلمان را در آســتانه سال نو فراهم كرده است. گفتنى 
اســت با افزايش قيمت ها اكنون قيمت يك  دست مبلمان كالسيك و 
استيل از 17 تا 400 ميليون تومان و قيمت مبلمان راحتى از 7 تا صد 

ميليون تومان است.
5-آينده مديريت سهام عدالت با ابهام مواجه شده است. گويا مصوبه 
وزارت اقتصاد در شــكل گيرى هيأت رئيســه اين سهام عامل ايجاد 
اين ابهام اســت. گفتنى است براى انتخابات هيأت مديره شركت هاى 
سهام عدالت در سازمان بورس تصميم گرفته شده و هيأتى مركب از 
مديركل امور دارايى هر استان به عنوان رئيس و معاون او به عنوان دبير 
و نماينده اتاق بازرگانى و تعاون، انتخابات را برگزار كنند، در شرايطى 

كه مردم براى مديريت سهام عدالت بايد تصميم بگيرند.

 با پيشروى كرونا در همدان و جهش هاى 
ناشــناخته، نه تنها آمار مبتاليان به ده هزار و 
491  نفر رســيده است بلكه زمزمه هاى نفوذ 
نوع انگليســى آن در اســتان نيــز به گوش 

مى رسد.
در اين شــرايط با اينكه آمار متوفيان ناشى از 
اين بيمارى در همدان كاهشى شده است اما 
افزايش موارد ابتالى قطعى يك ايمنى نسبى 
را در اســتان ايجاد كرده است كه سبب شده 
مــردم ديگر مانند روزهاى نخســت ترس و 
هراس چندانى از اين ويروس نداشته نباشد.

بنابر گفته پزشــكان عفونى بيمارســتان هاى 
كانون مقابله با بيمــارى در همدان، در پيك 
قبلى علت فوت بســيارى از بيماران به دليل 
حال بــد اين افــراد بود كــه درحال حاضر 
بسيارى از بيماران شرايط بهترى دارند و بنابر 
گفته معاون درمانى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان تعداد موارد بيمارى كاهش پيدا كرده 
و همچنين تعداد موارد بســترى در ICU نيز 

به نسبت ماه هاى گذشته كمتر شده است. 
 فرم هاى شديد بيمارى 

كاهش يافته
در هميــن زمينه ابراهيم جليلــى به خبرنگار 
ما گفــت: درحال حاضر مراقبت بهتر شــده 
و فرم هاى شــديد بيمارى نيــز كاهش يافته 
اســت و همه اين داليل باعث شده كه ميزان 
مرگ و مير در همدان چندان باال نباشد و حتى 

در برخى روزها به عدد صفر برسد.
وى تصريح كرد: در پيك قبلى بيمارى به دليل 
اينكه آى .ســى. يو ها از مريض هاى بســترى 
بدحال و فرم شديد بيمارى پر بود، به همين 
دليل تعداد فوتى هــا هم باال بود اما هم اكنون 
تعداد بيماران بدحال در آى. ســى .يوها كمتر 

شده است. 
وى با بيان اينكه تراكم در آى. ســى. يوها در 
همه گيرى دوره ســوم بيمارى بسيار سنگين 
بود و بيماران فوق بدحال در بيمارســتان ها 
بســترى بودند، تأكيد كرد: درحال حاضر در 
آى .ســى .يوها بيماران متوسط بسترى هستند 
و مريض هــاى بدحال زيــادى نداريم و به 
همين دليل مرگ وميرها نيز كمتر شده است، 
به همين دليل بدون شــك با توجه به مراقبت 
بيشتر و بهترشــدن سيستم بهداشتى و آرام تر 
شدن شــرايط براى درمان، موارد فوتى ها هم 

كم خواهد بود. 
 احتمال شيوع موج چهارم كرونا

معاون درمانى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 

در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به افزايش 
تعداد مراجعه كنندگان به بيمارستان ها احتمال 
آغاز موج چهــارم بيمارى كوويد-19 وجود 
دارد يا خيــر، گفت: كرونا، ويروس بســيار 
عجيبى اســت به هميــن دليــل نمى توانيم 
پيش بينى كنيم كه پاندمى چهارم يا همه گيرى 
چهارم بروز پيدا مى كند يا خير، اما بايد براى 

اين همه گيرى آماده باشيم. 
جليلى افزود: بايد كامال آمادگى داشته باشيم 
زيــرا احتمــال دارد تعداد زيادتــرى به اين 
بيمارى مبتال شــوند و عوارض هم بيشــتر 
شــود به همين دليل بايد براى هر موضوعى 
آماده باشيم، اگرچه اين احتماالت به اين معنا 
نيســت كه به طور قطع مرحلــه چهارم اتفاق 
مى افتد يا خير، اما به هرحال بايد آماده باشيم.

 احتمال وجود كروناى انگليسى 
در همدان

در همين راستا سخنگو و مدير روابط عمومى 
دانشگاه علوم پزشــكى ابن سيناى همدان از 
احتمال وجــود تعداد مــوارد مثبت كروناى 

انگليسى در استان خبر داد.
محمد طاهرى، با اشــاره به انتشار خبر ورود 
كروناى جهش يافته انگليسى به استان در چند 
روز گذشته، مطرح كرد: نمونه هاى مشكوك 
به اين نوع از كروناى جهش يافته روز گذشته 
به تهران ارســال و هم اكنــون در انتظار تأييد 

رسمى آن هستيم.
وى با بيــان اينكه احتمال وجود تعداد موارد 

مثبت كروناى انگليسى در استان وجود دارد، 
عنوان كرد: به دليل شــرايط كروناى انگليسى، 
نمونه هاى اخذ شــده در استان بايد به تهران 

ارسال و تأييديه دريافت شود.
طاهرى مهم ترين فاكتور كروناى انگليسى را 
تب باالى 38 درجه دانســت و افزود: براى 
پيشــگيرى از ابتال به اين نوع از كرونا همان 
راه هاى گذشــته يعنى حفظ فاصله اجتماعى، 
شست وشوى دست ها و اســتفاده از ماسك 
اجبارى اســت؛ شــايان ذكر است خستگى 
مفــرط و درد عضالت از ديگــر عالئم اين 

ويروس هستند.
وى افزود: اگر 2 يا 3 هفته منتهى به ســال نو 
رعايت پروتكل ها تقويت شود، ممكن است 
كه عيد شــرايطمان بد نباشــد اما اگر شرايط 
به همين شــكل پيش برود و با ترافيك هاى 
عظيم شــب عيد و خريدهــاى مردم روبه رو 
باشــيم احتماال مانند عيد سال گذشته مجبور 

به تعطيلى بيشتر فعاليت ها خواهيم شد.
20 نفر ديگر در استان 

به كرونا مبتال شدند
همدان  پزشــكى  علوم  دانشــگاه  سخنگوى 
گفــت كه با شناســايى 20 بيمار جديد مبتال 
به كوويد-19 در 24 ساعت گذشته، مجموع 
مــوارد مثبت بســترى از ابتــداى همه گيرى 
ويروس كرونا تاكنون در اســتان به ده هزار 

و 491 نفر رسيد.
طاهــرى افزود: بــا فوت يك نفــر ديگر از 

مبتاليــان قطعى كوويد-19 در 24 ســاعت 
گذشــته، مجموع متوفيان كرونا در اين استان 
از ابتــداى اپيدمى تاكنون به يك هزار و 525

نفر رسيد.
وى با بيان اينكه با افزايش روند مبتال به كرونا 
مواجه هســتيم، اظهار داشت: تعداد مراجعان 
ســرپايى به اورژانس بيمارســتان هاى استان 
همدان با عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 
24 ساعت گذشــته 243 مورد بود كه از اين 

تعداد 39 نفر در بخش عادى بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان اضافه كرد: همچنين درحال حاضر 12
بيمار مبتال به كوويد-19 در بخش آى.ســى.

يو مراكز درمانى اين اســتان بســترى هستند 
و وضعيت جســمى 35 بيمار وخيم گزارش 

شده است.
طاهــرى دربــاره آخريــن وضعيــت بيمــاران 
ــى در شهرســتان هاى اســتان همــدان  كروناي
كرونايــى  بيمــاران  شــمار  گفــت:  نيــز 
بســترى(از ابتــداى همه گيــرى ويــروس 
كرونــا تاكنــون) در بيمارســتان هاى اســدآباد 
380، بهــار 616، تويســركان 668، رزن 455، 
ــگ  ــن 184 و كبودراهن ــن 197، فامني درگزي

ــر اســت. 667 نف
وى افــزود: همچنين يك هزار و 919 نفر در 
مالير، يك هزار و 156 نفر در نهاوند و  هزار 
و 972 نفــر نيز در شهرســتان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.

 مديــركل آمــوزش و پرورش اســتان 
همدان بر اين باور اســت دانش آموزان نخبه 
و اســتعدادهاى درخشــان از بزرگ تريــن 

سرمايه هاى انسانى هستند.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومــى آموزش و پرورش اســتان، محمد 
پــورداود در جمع دانش پژوهــان مدال آور 
اســتان در المپيادهاى علمى كشــور با بيان 
اينكــه در رأس فرايند هاى توســعه، نيروى 

انســانى قرار دارد كه خود محور توسعه به 
حســاب مى آيد، اظهار كــرد: دانش آموزان 
نخبه و استعدادهاى درخشان از بزرگ ترين 

سرمايه هاى انسانى هستند.
وى كسب مدال هاى رنگارنگ در المپيادهاى 
علمى توسط دانش آموزان استان را افتخارى 
بزرگ خواند و افزود: اين موفقيت ها حاصل 
زحمات مديران مدارس، معلمان، والدين و 

تالش دانش آموزان است.

 وى بــا بيــان اينكــه اســتعدادهاى درخشــان 
ــف  ــاى مختل ــى در زمينه ه ــاى واقع به معن
درخشــان  اخالقــى  و  علمــى  دينــى، 
برنامه ريزى هــا  كــرد:  تصريــح  هســتند، 
و اقدامــات در ســطح مــدارس نيــز تعليــم 
و تربيــت دانش آمــوزان در تمــام ابعــاد 
و براســاس ســاحت هاى مختلــف ســند 

ــت. ــن اس ــول بنيادي تح
گفتنــى اســت در ايــن جلســه كــه رئيــس 

اســتان،  درخشــان  اســتعدادهاى  اداره 
اوليــاى  و  ســمپاد  مــدارس  مديــران 
داشــتند،  حضــور  نيــز  دانش آمــوزان 
در  اســتان  مــدال آور  دانش پژوهــان  از 
ــد.  ــل ش ــور تجلي ــى كش ــاى علم المپياده
شايان ذكر اســت اين دانش پژوهان 6 مدال 
كشــورى در المپيادهــاى علمى به دســت 
آورده انــد كه كســب اين تعــداد مدال در 

سال هاى اخير بى سابقه بوده است.

 بنابر گفته رئيــس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان همدان متصدى يك واحد 
توليدى به دليل توليد پساب صنعتى و ايجاد 
آلودگــى آب و خاك بــه پرداخت جريمه 

نقدى بدل از حبس تعزيرى محكوم شد.
مجيد شــعبانلو در گفت وگو بــا ايرنا اظهار 
داشــت: فعاليت اين واحــد عالوه بر آلوده 
كــردن آب و خاك، به علت توليد پســاب 
صنعتى سبب انتشــار بوى نامطبوع در فضا 
شــده بود كــه متصــدى آن دادگاهى و به 
پرداخــت 36 ميليون ريال جزاى نقدى بدل 

از 3 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.
وى اضافــه كرد: بيــش از ده نوبت اخطار 

بــراى رفع آاليندگــى به مديــر اين واحد 
توليدى در چند سال اخير داده شده است اما 
درنهايت به علت بى توجهى به هشــدارهاى 
محيط زيست پرونده قضايى براى او تشكيل 

و جريمه شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
همدان اظهــار كرد: واحدهــاى توليدى از 
بدو تأسيس متعهد به رعايت اصول زيست 
محيطى به منظور پيشــگيرى از آلودگى آب، 

خاك و هوا مى شــوند اما برخى از واحدها 
پس از تأســيس نســبت به اجراى تعهدات 

خود كوتاهى و كم كارى مى كنند.
شــعبانلو بيان كــرد: اين اقدام آنها ســبب 
مى شــود كه پســاب توليدى واحد صنعتى 
بدون تصفيه شــدن در محيط و بستر خاك 
رها شود كه اين رويه موجب بر هم خوردن 
بافت خاك و متأثر شدن آب هاى زيرزمينى 

و آلودگى آن مى شود.

وى ادامــه داد: واحدهــاى آالينــده آب و 
ــا  ــوده ي ــه ب ــدون تصفيه خان ــا ب ــاك ي خ
تصفيه خانــه آنهــا داراى اشــكاالت فنــى 
اســت كــه بايــد واحــد را بــه ايــن دســتگاه 
ــرده و درصــورت وجــود نقــص  مجهــز ك
ــه رفــع اشــكال و بهســازى  فنــى نســبت ب

ــد. ــدام كنن آن اق
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان 
همدان يــادآورى كــرد: 79 اخطاريه براى 
واحدهــاى آالينــده آب و خــاك و هوا از 
ابتــداى امســال تاكنون صــادر و براى ده 
متخلف پرونده قضايى تشكيل شده همچنين 

براى 7 واحد حكم صادر شده است.

استعدادهاى درخشان بزرگ  ترين سرمايه هاى انسانى هستند

 مســئول واحــد آفرينش هاى ادبى 
حوزه هنرى اســتان همــدان از تدارك 
4 كارگاه ادبى در ســال 1400 خبر داد، 
به طورى كه ايــن دوره هاى تخصصى با 
تدريس برترين چهره هاى ملى در حوزه 

ادبيات برگزار مى شود.
مريم زندى در گفت وگو با ايرنا، اظهار 

داشــت: كارگاه داستان نويسى مقدماتى 
با تدريس ســيدميثم موسويان، كارگاه 
داستان نويســى پيشــرفته بــا تدريس 
مرتضى فرجى، كارگاه رمان نويســى با 
تدريــس تيمور آقامحمــدى و كارگاه 
مبانى شعر با تدريس ميرهاشم ميرى در 

سال 1400 برگزار مى شود.

وى برگــزارى كارگاه هــاى ادبــى را 
متناســب با نيــاز ادبى نويســندگان و 
شاعران مســتعد استان دانست و افزود: 
زمــان ثبت نــام عالقه مندان تــا پايان 
ارديبشــهت ســال آينده تعيين شده و 
شــيوه اجراى كالس هــاى اين دوره با 
توجه به محدوديت هاى كرونايى اعالم 

مى شود. 
مســئول واحد آفرينش هاى ادبى حوزه 
هنرى اســتان همدان با اشاره به اينكه 
كارگاه هــاى فــوق پيش نيــاز يكديگر 
پس  هنرجويان  كرد:  تصريح  هســتند، 
از طى دوره درصورتى كــه در آزمون، 
حدنصــاب نمرات را به دســت آورند 

مى توانند در كارگاه سطح باالتر ثبت نام 
كنند.

زندى، استان همدان را در عرصه ادبيات 
بســيار قوى و داراى ظرفيت دانست و 
گفت: حــوزه هنرى از هنرجويان برتر، 
پس از گذراندن تمامى دوره ها در توليد 

اثر حمايت مى كند.

حوزه هنرى همدان 
برگزارى 4 كارگاه 

ادبى براى سال 1400 
را تدارك ديد

واحد آالينده آب و خاك 
در همدان جريمه شد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبر

آشــاميدنى  آب  تأمين 
در اين نقطه از اســتان 
بااليى  اهميت  از  همدان 
به  كه  اســت  برخوردار 
دولت  همت  و  خدا  لطف 
تدبيــر و اميد و مديران 
وزارت  متعهد  و  تالشگر 

نيرو به ثمر نشست

خبر

بخشدار گل تپه :
تالش بر اين است با آموزش و اشتغال جوانان 

مشكل اعتياد را حل كنيم 
 گل تپه- پروين ســليمى-خبرنگار همدان پيام: مديران ادارات همه 
توان خود را براى حل مشــكل اعتياد به كار گيرند و همه تالش ها به 
ســمت اشــتغالزايى و آگاهى خانواده ها و آموزش جوانان سوق داده 

شود.
بخشدار گل تپه در جلسه شوراى فرهنگ عمومى گفت: ريشه كن كردن 
اعتياد نياز به كار فرهنگى دارد و بايد همه دستگاه هاى خدمات رسان 

تالش و توانمندى خود را به كار گيرند.
ســيدايوب موســوى تصريح كرد: مديران و نيروهاى بسيجى، كميته 
امداد و بهزيستى با شناسايى ظرفيت  هاى روستاها در ايجاد برنامه هاى 
آموزشى و ايجاد اشتغال خانگى مشكل اعتياد را با برگزارى برنامه هاى 

فرهنگى و آموزشى حل كنند.
وى افزود: نيروهاى نظامى و انتظامى موضوع برخورد با فروشندگان و 

معتادان را جدى تر از گذشته پيگيرى كنند.
امام جمعه بخش گل تپه نيز در ادامه جلســه فرهنگ عمومى، آموزش 
خانواده هــا و دانش آموزان را از برنامه هاى مهم پيشــگيرى از اعتياد 
دانست و افزود: صيانت از خانواده هاى معتادان و ايجاد كمپ هايى با 
استاندارد هاى موردنياز براى افرادى كه تمايل به ترك اعتياد دارند، از 

مهم ترين روش هاى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى است.
حجت االسالم ســيدابراهيم موسوى گفت: نياز است نهادهايى مانند 
آموزش و پرورش و بسيج دوره هاى آموزشى مستمر براى خانواده هاى 
روســتايى برگزار كنند تا آنها بتوانند به روش سازنده فرزندان خود را 
در اســتفاده از فضاى مجازى همراهى كنند تا جوانان و نوجوانان از 

آسيب هاى اجتماعى موجود در جامعه در امان بمانند.
موســوى افزود: به دليل اينكه بيشــتر افراد كه به بيمارى اعتياد مبتال 
شده اند كم سواد هستند، مى طلبد عالوه بر برگزارى برنامه هاى فرهنگى 

و آموزشى به موضوع اشتغال آنها نيز پرداخته شود.
وى خاطرنشان كرد: اين روزها شاهد هستيم مجالس عروسى نيز يكى 
از مهم ترين فضاهايى اســت كه مصــرف موادمخدر براى جوانان در 
آنجا مهيا مى شود كه بايد خانواده ها را از اين موضوع مهم آگاه سازيم.

على محمودى رئيس آموزش و پرورش گل تپه نيز گفت: براى پيشگيرى 
از اعتياد دوره هاى آموزشى براى دانش آموزان و خانواده هاى آنان برگزار 
شده است. رئيس كميته امداد گل تپه نيز در ادامه از ايجاد اشتغال براى 

209 نفر از مددجويان كميته امداد در بخش گل تپه خبر داد.
عبــادا... زارعى ادامه داد: دســت اندركاران كميته امداد اين آمادگى را 
دارند تا براى حمايت از خانواده هاى افرادى كه دچار اعتياد شده اند و 
در كمپ ها به سر مى برند هر نوع نياز معيشتى و فرهنگى خانواده فرد 

معتاد را فراهم كنند.
زارعى افزود: از ابتداى ســال تاكنون با همكارى مســئوالن بهزيستى 
توانســتيم براى بانوانى كه پدر يا همســر آنها معتاد هستند 5 مرحله 

كالس آموزشى در روستاهاى بخش گل تپه برگزار كنيم.
وى ادامه داد: در كنار برنامه هاى آموزشى-فرهنگى، بسته معيشتى براى 
خانواده هاى افرادى كه دچار مشكل اعتياد هستند اهدا و چندين مورد 

نيز گوشى هوشمند براى فرزندان آنها تهيه شده است.
فرمانده حوزه مقاومت بســيج شهيد خادم فر دهستان قهوردعليا نيز از 

جمع آورى 15 نفر از معتادان پرخطر در دهستان قهورد خبر داد.
محمــود فيضى افــزود: برگزارى دوره هاى آموزشــى مســتمر، 
برگزارى مســابقات ورزشــى، حفظ امنيت معيشتى خانواده ها و 
اهداى بســته هاى معيشتى براى خانواده هاى آسيب ديده از اعتياد، 
مهم ترين فعاليت نيروهاى حوزه مقاومت قهورد براى پيشــگيرى 

از آسيب هاى اجتماعى است.

شهردار مريانج خبر داد
اجراى طرح «استقبال از بهار» 

زير سايه كرونـا
 اجراى طرح «استقبال از بهار» با وجود كرونا در شهر مريانج مانند 

سال هاى گذشته اجرا خواهد شد.
شــهردار مريانج گفت: شــيوع ويروس كرونا نتوانست اجراى طرح 
«استقبال از بهار» را متوقف كند و اين طرح مانند سال هاى گذشته در 

شهر مريانج اجرا مى شود.
محسن معصوم عليزاده ادامه داد: در سال هاى گذشته بيشتر برنامه هاى 
شهردارى در راستاى جذب مسافران نوروزى انجام مى شد اما در ايام 
نوروز سال 1400 با توجه به عدم پذيرش مسافران به داليل جلوگيرى 
از گســترش ويروس كرونا، برنامه هاى اين شهردارى تنها در راستاى 

تقويت روحيه شهروندان و خانه تكانى شهرى انجام خواهد شد.
وى تأكيــد كرد: همچنين به منظور جلوگيرى از تخريب آســفالت و 
پياده روهــا، تعطيل كردن عمليات نوارهاى حفارى از 15 اســفند 99
تا پايــان فروردين 1400 به جز موارد حوادثى و امدادى را به ادارات 

مربوطه را ابالغ كرده ايم.
عليزاده يكى از مهم ترين بخش هاى اين طرح را در زيباسازى شهرى 
دانست و بيان كرد: اين شهردارى جمع آورى نازيبايى هاى بصرى شهر 
به ويژه در جاده كرمانشاه و ميدان كربال را در دستور كار خود دارد تا 
سيماى شهر زيبا باشد. شهردار ادامه داد: پاك سازى و نظافت وسايل 
عمومى شــهر مانند ايســتگاه هاى اتوبوس و تاكسى، شست وشوى 
 اِلمان ها و نمادهاى شــهرى، ســطل ها و باكس هــاى زباله، نرده ها، 

نيمكت ها و ... از ديگر برنامه هاى اين شهردارى است.
وى بيان كرد: تعمير و راه انــدازى تمام آب نماها و فواره هاى موجود 
در سطح شهر و ترميم شبكه هاى روشنايى ميادين ، پارك ها و اماكن و 

تأسيسات متعلق به شهردارى در دستور كار است.
وى اظهار كرد: در ميدان شــهيد بهشــتى و همچنين ميدان كربال كه 
به نوعى دروازه ورودى و خروجى غربى همدان اســت، ســفره هاى 
هفت سين تزئينى و اِلمان هايى با مضامين بهار و نوروز، نصب خواهد 

شد.

مصوبات ستاد كرونا هم در نهاوند ويروسى شد
 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: كسى از آمار مبتاليان به ويروس كرونا 

در نهاوند سخنى نمى گويد.
خبر ابتال و وجود افراد مشكوك به كروناى انگليسى يك هفته پيش در رسانه ها اعالم شد، 
اما بالفاصله تكذيب شد تا در فاصله كمتر از يك هفته با خبر افزايش مبتاليان به كروناى 
انگليسى در همدان از جانب متوليان بهداشت، خبر دوباره با ضميمه نگرانى براى چندين 

مورد مشكوك، تكرار شود.
 آخرين ستاد كرونا در شهرستان نهاوند 19بهمن تشكيل شد و مصوبات متعددى به همراه 

داشت.

قرار بود ضمن برگزارى هفته اى يك بار جلسه ستاد و بررسى اقدامات، نظارت و عملكرد 
مسئوالن و متوليان در شهرستان، طرح ضربتى مقابله با كرونا هم تا عيد نوروز آغاز شود؛ اما 
در اين مدت شــاهد افزايش چشمگير مبتاليان به كرونا در روستاهاى شهرستان از جمله 

برخى روستاهاى بخش مركزى هستيم.
48 ساعت گذشته، بهداشت شهرستان از قرنطينه و رسيدگى به تعداد قابل توجه مبتاليان 

به كرونا در اين روستا،  خبر داده است.
حضور جمعيت قابل توجه مردم در مراسم ختم و بى اعتنايى به پروتكل هاى بهداشتى در 
مقابله با كرونا، ازدحام جمعيت در خيابان ها و مراكز خريد، از قوت گرفتن شيوع كرونا و 
استقبال از موج چهارم در شهرستان خبر مى دهد. به ويژه اينكه وجود كروناى انگليسى در 

همدان هم در هاله اى از ابهام است.

جمعه هاى پايان ســال هم در پيش اســت و بحرانى ســخت تر به دنبــال آن در انتظار 
تالش هاى يكســاله كادر درمان، به يقين وقتى نتوانسته ايم يك سال و اندى مانع شيوع 
اين ويروس شــويم، يك روزه هم نمى شــود از مردم خواست تا جمعه هاى پايان سال 
را در آرامستان هاى شهر و روســتا حضور نداشته باشند. فرهنگ سازى و اطالع رسانى 
بــراى مردم هم زمان خودش را مى خواهد و با جلســات دقيقه نــودى كارى از پيش 

نخواهد رفت.
آنچه در شــرايط فعلى ديده مى شود رها شدن نظارت ها و هشدارها و آگاهى حداقلى كه 
پيش از اين به مردم اعالم مى شــد، است و همين زمينه را براى بى تفاوتى مردم در آستانه 
نوروز و سال جديد تشــديد كرده و ترافيك و حجم ترددهاى قابل توجه اين روزها در 

مراكز عمومى، بيانگر اين مسأله است.

 ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام: پروژه 
آبرســانى از سد كالن به شهر مالير در قالب 
چهل وســومين پويش «هر هفته، الف-ب-
ايران» به صورت ويدئوكنفرانس و با دســتور 

وزير نيرو در مالير به بهره بردارى رسيد.
مديرعامل شــركت مهندسى آب و فاضالب 
كشــور در آئين افتتاحيه ايــن طرح گفت: با 
افتتاح اين تصفيه خانه تعداد تصفيه خانه هاى 

فعال كشور به 160 مورد افزايش يافت.
حميدرضا جانبــاز در ادامه افــزود: مرحله 
نخست طرح آبرســانى از سد كالن به شهر 
مالير، شامل ســامانه انتقال آب به طول 38 
كيلومتر، ايســتگاه پمپاژ با ظرفيت 600 ليتر 
در ثانيه، آبگير و تأسيسات وابسته، به صورت 
ويدئو كنفرانسى و با دستور وزير نيرو در اين 

شهرستان بهره بردارى شد.
وى اظهار كرد: تصفيه خانــه اين طرح 380 
ليتر در ثانيه ظرفيت دارد كه در پيك مصرف 

بيــش از 500 ليتر در ثانيه را 
مى تواند تصفيه كند.

جانباز عنوان كرد: سامانه اين 
تصفيه خانــه براى تأمين آب 
آشاميدنى بيش از 170 هزار 
تــن از جمعيت شهرســتان 
مالير و روســتاهاى مســير 

طراحى و اجرا شده است.
از  كــرد:  تصريــح  وى 
تصفيه خانه  اين  ويژگى هاى 
اين است كه اجراى طرح آن 
با مشاركت بخش خصوصى 
و به روش بى.او.تى قرارداد 
بلندمدت با بخش خصوصى، 
با اعتبار 132 ميليارد تومان از 

خصوصى  بخش  عمرانــى  هزينه هاى  محل 
ساخته شده است.

مديرعامل شــركت مهندسى آب و فاضالب 
كشــور با اشاره به اينكه با بهره بردارى از اين 
طرح آب بسيار باكيفيتى تقديم مردم مى شود، 
بيان كرد: همه امكانات اين تصفيه خانه به روز 
و تجهيزات كنترلى و آزمايشگاه آن در كشور 
كم نظير اســت. وى ادامه داد: درحال حاضر 
كيفيــت خروجــى آب ايــن تصفيه خانه با 
NTU واحد اندازه گيرى كدر  كدورت 0/2
بودن آب اســت كه در دســته باكيفيت ترين 
آب هاى سطحى در جهان محسوب مى شود.

جانباز تأكيــد كرد: پيش از ايــن 159 باب 
تصفيه خانــه آب بــا ظرفيــت 11/9 ميليون 
مترمكعب در شــبانه روز در ســطح كشور 
بهره بردارى شده بود كه سهم تصفيه خانه هاى 
بهره بردارى شده در دولت يازدهم و دوازدهم 

40 باب تصفيه خانه است.

وى با اشــاره بــه اينكه 
مالير  آب  تصفيه خانــه 
شــصتمين  و يكصد
كشــور  آب  تصفيه خانه 
است، افزود: بيش از 25
درصد از تصفيه خانه هاى 
آب كشور در اين دولت 
رســيده  بهره بردارى  به 
همدان  اســتاندار  است. 
نيز در ايــن آئين گفت: 
پژوهش هاى  براســاس 
زمينــه  در  انجام شــده 
بررســى شــاخص هاى 
شاهد  خدمت،  صدگانه 
رشــد چشــمگير توليد 
و اقتصــادى و ارتقاى مطلوب ســطح كيفى 
زندگى مــردم در نقاط مختلف اين اســتان 
هستيم.سيدسعيد شاهرخى با اشاره به اينكه 
توسعه شــبكه آبرســانى و تأمين آب زمينه 
اجراى طرح هاى مختلف صنعتى و كشاورزى 
در اســتان همدان را فراهم كرده است، اظهار 
داشــت: وزير نيرو با خالقيت در راه اندازى 
پويــش «هرهفتــه؛ الف_ب_ايــران» بنيان  
جديدى در عرصه خدمت و اطالع رسانى به 
مردم را بنــا نهاد كه بركات زيادى از طرح ها 
و خدمات اين پويش نصيب اســتان همدان 

شده است.
وى تأكيــد كــرد: تأمين آب آشــاميدنى در 
اين نقطه از اســتان همدان از اهميت بااليى 
برخوردار اســت كه به لطــف خدا و همت 
دولت تدبير و اميد و مديران تالشگر و متعهد 

وزارت نيرو به ثمر نشست.
شــاهرخى گفت: براى تحقق مطالبات مردم 

مالير، پس از افتتاح سد كالن، تصفيه خانه و 
خط انتقال آب نيز به منظور بهره مندى مردم از 
آب آشــاميدنى سالم، پايدار و باكيفيت نيز به 

بهره بردارى رسيد.
وى ادامه داد: به دنبال پيروى از سياست هاى 
دولــت تدبيــر و اميــد، تالش گســترده و 
روزافزونى براى رونق توليد، ارتقاى ســطح 
كيفى زندگى و توجه به بهبود معيشت مردم 

استان همدان درحال انجام است.
شــاهرخى اظهار كرد: در گوشه و كنار استان 
همدان چــرخ توليد درحال حركت اســت 

به نحوى كه استان امروز به يك كارگاه بزرگ 
توليدى فعال تبديل شده است.

وى در پايــان افزود: عالوه بــر تأمين آب و 
آبرسانى به روستاها و توسعه شبكه فاضالب 
هيــچ واحد صنعتى در اســتان همدان بدون 

شبكه برق و آب نيست.
گفتنى اســت در اين مراســم كــه از طريق 
ويدئوكنفرانس برگزار شــد، وزيــر نيرو از 
نمايندگان  و  همــدان  اســتاندار  تالش هاى 
شهرســتان مالير براى به نتيجه رسيدن اين 

طرح قدردانى كرد.

 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: آذرماه 
امســال بود كه اعضاى انجمن صنفى 
كارفرمايان صنعت ســيمان به عليرضا 
رزم حســينى وزير صنعــت، معدن و 
تجارت، نامه نوشــتند و از مشــكالت 
و مسائل صنعت ســيمان در سالجارى 
به دليل بى توجهى مسئوالن به مطالبات 
آنها در ايــن صنعت كه به مرحله اى از 
بحران رسيده بود، خواستار چاره جويى 

شدند.
در اين نامــه آمده بود كــه «اگر چاره 
آنى بــراى رفع معضــالت پيش روى 
اين صنعت انديشه نشود، قطعا تبعات 
غيرقابــل جبرانــى از جملــه توقف 
واحدهاى توليدى، تعديل نيروى انسانى 
و مسائل اجتماعى ناشى از توقف توليد 
را در آينــده اى نه چنــدان دور شــاهد 

خواهيم بود».
اســتراتژى  تعريف  ضرورت   

دقيق سيمان نهاوند 
براى سال مالى جديد

 ســيدعباس حسينى مديرعامل شركت 
ســيمان تهران هم كه اوايــل دى ماه به 
نهاوند آمده بود طــى بازديد در جمع 
مســئوالن كارخانــه ســيمان نهاوند، 
هدف گذارى بــراى عبور از بحران هاى 
پيش رو در ســال مالى آتى را خواستار 

شــد و تصريح كرد: شــركت سيمان 
نهاونــد بايد به رغم وجود مشــكالتى 
مانند دشوارى تأمين قطعات، جابه جايى 
پول، مشــكالت حوزه  حمل ونقل و ... 
با ترســيم استراتژى درســت و انجام 
برنامه ريزى، يك نهضت كاهش هزينه 
توليد را براى ســال مالى آينده مدنظر 

داشته باشد.
 رانت ســيمان در ســال 
18 هزار ميليارد تومان است

گويا قيمت مصوب هر كيسه سيمان كمتر 
از 25 هــزار تومان و كف قيمت در بازار 
40 هزار تومان اســــت؛ يعنى 15 هزار 
تومان رانت بابت هر كيسه كه درصورت 
توليد ساالنه 60 ميليون تن (1200 ميليون 

پاكت) سيمان در كشــــور، محاسبه اين 
اختالف قيمت، رانتــى 18 هزار ميليارد 

تومانى را نشان مى دهد.
گويا تعيين قيمت هاى دستورى به بهانه 
حمايت از مصرف كننده در بسيارى از 
بازارها به شكل گيرى رانت منجر شده 
است. اما شهرســتان نهاوند خود منبع 
توليد ســيمان با داشــتن يك كارخانه 

است.
 تأمين ســيمان شهرســتان 

اولويت دارد 
فرماندار نهاوند دربــاره كمبود عرضه 
سيمان در ســطح اين شهرستان با بيان 
اينكــه نهاوند از لحاظ تأمين ســيمان 
مشــكلى نــدارد و كارخانه ســيمان 

هم كامــال فعال اســت، تصريح كرد: 
عالوه بر تأمين سيمان مورد نياز نهاوند 
نياز شهرســتان هاى مجاور را نيز تأمين 

مى كند.
مراد ناصــرى تأكيد كــرد: واحد هاى 
توليدى بايد ابتدا نياز بازار شهرســتان 
را به طور كامل تأمين كنند و درصورت 
توليد مازاد حق ارسال كاال به استان هاى 

ديگر و يا صادرات را خواهند داشت.
گاليــه  دربــاره  همچنيــن  وى 
مبنى بر  شهرستان  اين  مصالح فروشــان 
كاهش سهميه ســيمان، ضمن رد اين 
گاليه، افــزود: برخــى عاملين توزيع 
ســيمان براى فرار از پرداخت ماليات 
و تن ندادن به مشكالت حمل ونقل به 
دامان دالالن پناه برده اند كه اين امر زمينه 
سوءاســتفاده دالالن را فراهم و موجب 
شده آنان همواره با ترفندهاى جديد و 
رواج شايعات، فشار مضاعفى به عاملين 
توزيع تحميل كرده و ســود بيشــترى 

جذب كنند.
ناصــرى گفت: عاملين توزيع ســيمان 
مى توانند مشكالت خود را با مسئوالن 
اداره صمــت و اتــاق اصناف مطرح و 
پيگيرى كنند و ما نيــز درصورت نياز 
پــاى كار بوده و حمايت هــاى الزم را 

انجام خواهيم داد.

با حضور ويدئو كنفرانسى وزير نيرو

آبرسانى از سد كالن به مالير افتتاح شد

فرماندار نهاوند:
فرار مالياتى پاى دالالن را به بازار سيمان باز كرد
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شعب اخذ رأى به 70 هزار افزايش يافت
ــش شــعب اخــذ  ــات كشــور از افزاي ــتاد انتخاب ــخنگوى س  س
رأى بــه 70 هــزار شــعبه خبــر داد و گفــت كــه بيــش از 2
ــه كار گرفتــه مى شــوند  ميليــون نفــر در انتخابــات خــرداد 1400 ب
ــه  ــت فاصل ــتكش و رعاي ــك، دس ــداد، ماس ــن تع ــراى اي ــه ب ك

پيش بينــى شــده اســت.
به گزارش ايرنا، سيداسماعيل موسوى در نشست كميته به برگزارى 
انتخابات ســال گذشته اشاره و اظهار كرد: 28 خردادماه سال 1400، 
4 انتخابات، رياســت جمهورى، خبرگان رهبرى، مجلس شــوراى 

اسالمى و شوراهاى شهر و روستا را خواهيم داشت.
ســخنگوى ســتاد انتخابات كشــور به آسيب شناســى تأثير كرونا 
بــر انتخابات و تأثير انتخابات بر كرونا اشــاره كــرد و افزود: اين 
آسيب شناســى 3 بازه زمانى پيش، پس و روز رأى گيرى را شــامل 

مى شود.
موســوى ادامه داد: پيــش از رأى گيرى كه مرحله ثبت نام اســت و 
اپليكيشنى طراحى شده است كه هم از طريق موبايل، هم كامپيوتر و 
هم دفاتر پيشخوان قابل استفاده و ثبت نام است. با اين حال اگر كسى 
نتوانســت ثبت نام كند مى تواند به فرماندارى و بخشــدارى و براى 

نامزدهاى رياست جمهورى به وزارت كشور مراجعه كند.
وى گفت: نكته دوم مكان شــعبه است كه اين تعداد را از 62 هزار 
به 70 هزار افزايش داديم يعنى 8 هزار شعبه اضافه كرديم كه فضاى 

باز و تهويه داشته باشند.
دبير ســتاد انتخابات كشــور به تعداد افراد عوامل شعبه اشاره كرد و 
افزود: بيش از 2 ميليون نفر در ايام انتخابات به كار گرفته مى شوند كه 
براى اين تعداد، ماسك، دستكش و رعايت فاصله پيش بينى شده است.

موســوى بحث تبليغات انتخابات را فصل شــور و نشاط انتخابات 
دانست و افزود: به دليل اهميت سالمت مردم هرگونه تجمع تبليغاتى 
ممنوع اســت اما نامزدها مى توانند از ظرفيت رسانه ملى و فضاهاى 

مجازى استفاده كنند.
وى در ادامه آسيب شناســى به روز رأى گيرى اشــاره كرد و گفت: 
به دليــل اينكه ممكن اســت عوامل تا 72 ســاعت بعــد در مكان 
رأى گيرى باشــند، آموزش داده شــده تا با رعايت موارد بهداشتى 
نظير اينكه از خودكار شــخصى اســتفاده كنند، فاصله 2 متر رعايت 
شود و اينكه استامپ حذف شده و دستگاه احراز هويت ساخته شد، 

كمترين آسيب را داشته باشيم.
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى همزمان با انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 6 حوزه، ميان دوره اى مجلس 
خبرگان رهبرى در حوزه انتخاباتى و انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شــهر و روستا در يك هزار و 372 شهر و 40 هزار و 620 روستا و 

تيره عشايرى 28 خرداد 1400 برگزار مى شود.

اطالعيه شماره 6 ستاد انتخابات
اعالم 4 روش ثبت نام
 الكترونيك و حضورى

 ســتاد انتخابات كشور در اطالعيه شــماره 6 خود زمان بندى و 
جزئيات ثبت نــام الكترونيك و حضورى داوطلبان ششــمين دوره 

شوراهاى اسالمى شهر را اعالم كرد.
به گزارش تسنيم، متن كامل اطالعيه شماره 6 ستاد انتخابات كشور 

بدين شرح است:
به آگاهى عموم ملت شــريف ايران اسالمى مى رساند، پيرو اطالعيه 
شــماره 4، ثبت نام از داوطلبان عضويت در انتخابات ششمين دوره 
شــوراهاى اسالمى شهر از روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 آغاز 
و تا پايان وقت ادارى روز سه  شنبه مورخ 1399/12/26 (درمجموع 
بــه مدت 7 روز) ادامه خواهد يافت. داوطلبان گرامى مى  توانند به 4 

روش زير اقدام كنند:
■ ثبت نام از طريق اپليكيشــن موبايلى (بارگذارى شــده در پورتال 
وزارت كشور) و دريافت كد رهگيرى و مراجعه به فرماندارى براى 

نهايى كردن ثبت نام
■ ثبت نام از طريق نسخه دسكتاپ (كامپيوتر) و دريافت كد رهگيرى 

و مراجعه به فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام
■ ثبت نام از طريق دفاتر پيشــخوان دولت و دريافت كد رهگيرى و 

مراجعه به فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام
■ ثبت نــام از طريق مراجعه حضورى به فرماندارى شهرســتان (از 

ساعت 08:00 تا 18:00).
مدارك مورد نياز جهت ثبت نام به شرح زير است:

■ ارائه اصل گواهى عدم سوءپيشــينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 
3 ماه نگذشته باشد

■ اصل شناسنامه عكس دار و تصوير كليه صفحات آن؛
■ اصل كارت ملى و تصوير آن

■ اصــل كارت پايان خدمت نظام وظيفه يــا كارت معافيت دائم يا 
مدركى دال بر مشــخص بودن وضعيت خدمــت وظيفه عمومى و 

تصوير آن براى مردان
■ يك قطعه عكس 4 × 3 جديد

ارائه اصل و يك نســخه تصوير مدرك تحصيلى معتبر فوق ديپلم يا 
معادل آن براى داوطلبان شــوراى شهرهاى تا 20 هزار نفر جمعيت 
و مدرك ليسانس يا معادل آن براى داوطلبان شوراى شهرهاى باالى 

20 هزار نفر جمعيت؛
■ اصل و تصوير گواهى پذيرش اســتعفاى مقامات موضوع ماده 32

قانون انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا
اصل و تصوير مدرك معتبر ايثارگرى (جانبازان، آزادگان، همســر و 
فرزندان شــهدا و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه) 

جهت برخوردارى از امتياز يك مقطع تحصيلى باالتر.
تبصره: كسانى كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلى شورا را دارا 
باشــند، به شــرطى كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند، از شرط 

مدرك تحصيلى معاف هستند.

جاى خالى برنامه محورى در فعاليت احزاب 
 فعاليت هاى حزبى و تحرك جريان هاى سياســى كشور در يك ماه 
اخير با محوريت انتخابات 1400 بيش از پيش در ميان رســانه ها نمود 

داشته است. 
انتخابات عرصه مهمى براى رقابت هاى حزبى و جناحى است و از اين 
جهت طبيعى اســت كه در ماه هاى منتهى به موعد انتخابات اين گونه 

فعاليت ها افزايش يافته و روزبه روز ابعاد تازه اى به خود بگيرند. 
بگذريــم از اينكه انتخابات خرداد 1400 از جهات مختلف در ســطح 
داخلــى و خارجى اهميت و حساســيت هاى خاص خــود را دارد و 
مى طلبد كه احزاب و گروه هاى سياسى متعهدانه و مسئوالنه وارد عرصه 

شوند و نقش خود را ايفا نمايند.
نكته حائز اهميت اما نوع ورود و چگونگى نقش آفرينى احزاب است كه 

مى تواند در رفتار انتخاباتى مردم نيز مؤثر واقع شود.
كاركردها و نقش هاى تعريف شده براى احزاب در جوامع دموكراتيك 
به خوبى گوياســت كه فعاليت هاى حزبى در زمان انتخابات در راستاى 

رسالتى است كه برعهده احزاب است.
از اين جهت ورود احزاب به مقوله انتخابات كه قطعا با هدف كســب 
قــدرت خواهد بود، نه تنها مانور روى اشــخاص و به اصطالح تعيين 

مصاديق بلكه مهمتر از آن ارائه برنامه براى آينده كشور است.
اين مهم در هر انتخاباتى اعم از مجلس، شــوراها و رياست جمهورى 
مصداق دارد و در نظام حزبى قوى و تعريف شده، به طور جدى دنبال 

مى شود.
غرض آن اســت كه احزاب برنامه محور وارد ميدان شوند و براى آينده 

كشور در تمام عرصه ها مانيفست ارائه نمايند.
البتــه همان طور كه اشــارت رفت، تحقق كامل و عينــى اين مهم در 
شــرايطى امكان پذير اســت كه ما از يك ساختار و نظام حزبى قوى و 
منسجم برخوردار شويم اما اين گونه نيست كه در جوامع درحال توسعه 
نتوان گام هاى عملى در اين زمينه برداشــت. كمااينكه چهارچوب هاى 
مردم ساالرى دينى كه اخالق مدارى، مسئوليت پذيرى و پاسخگويى در 
سطح باالترى مورد تأكيد قرار گرفته است، ايجاب مى كند كه احزاب با 
نوعى تعهد به جامعه و افكار عمومى نقش خود را در عرصه انتخابات 

ايفا نمايند.
آنچه اين روزها در فعاليت هاى حزبى شــاهد هســتيم، توجه به بحث 
مصاديق و تالش براى رسيدن به كانديداى موردنظر است بدون اينكه 
برنامه اى براى دولت آتى متناســب با شرايط داخلى و خارجى متصور 

شود.
اين مسأله حتى درباره چهره هاى مطرح شده براى كانديداتورى انتخابات 
نيز صادق است و تقريبا هيچ يك از نامزدهاى احتمالى انتخابات رياست 

جمهورى، برنامه اى ارائه نداده اند.
اينجاست كه انتظار از احزاب سياسى، نقش آفرينى در ميدان رقابت هاى 

انتخاباتى بر مبناى برنامه محورى است.
در آسيب شناسى عملكرد احزاب در جامعه ما به ويژه كارنامه احزاب در 
دوره هاى مختلف انتخابات، سطح پايين نهادمندى حزبى و كمرنگ بودن 

رويكرد برنامه محورى همواره مشاهده شده است.
بر اين اســاس انتظار مى رود احزاب سياسى عالوه بر بررسى مصاديق 
و تالش براى رســيدن به كانديداى مناسب، براى ارائه برنامه عملى نيز 

تالش الزم را داشته باشند.

حواشى روز گذشته مجلس 
نبايد صداهايى از مجلس 

بيرون رود كه منجر به آسيب شود
 مجلس يازدهم براى مردم جان مى دهد؛ بنابراين نبايد صداهايى از 
اين مجلس بيرون رود كه سبب آسيب شود؛ اينكه گفته شود مجلس 

شبيه پادگان است، درست نيست.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى درباره حواشى جلسه 
علنى روز گذشته، بيان كرد: هيچ كس حق ندارد بگويد كه من نسبت 
به سايرين نماينده تر هستم؛ زيرا همه اختيار دارند و مى توانند نسبت 
به مسائل اظهارنظر كنند. براساس ماده «20» آئين نامه داخلى مجلس 
رئيس قوه مقننه وظايف 7 گانه مشــخصى دارد كه بايد آنها را انجام 

دهد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامــه اظهار كرد: 
صباغيان نماينده فعال و متدينى است، اما همه ما بايد بدانيم امروزه 
از ســوى افراد مختلفى مجلس شــوراى اســالمى مورد حمله قرار 
مى گيرد، مجلس شــوراى اسالمى از ســوى رهبر انقالب به عنوان 
مجلس انقالبى نامگذارى شــد و اين درحالى است كه برخى تالش 
مى كنند برخالف نظر ايشــان مجلس را جلوه دهند. مجلس انقالبى 
با تصويب قانون اقدام راهبــردى در مقابل تحريم هاى ظالمانه لرزه 
بر تن دشمنان و اســتكبار ايجاد كرد و دولت نيز مجبور به پذيرش 

اجراى اين قانون شد.
عضو هيأت رئيســه كميســيون كشاورزى مجلس شــوراى اسالمى 
تصريح كرد: مجلس يازدهم بــراى مردم جان مى دهد؛ بنابراين نبايد 
صداهايى از اين مجلس بيرون رود كه ســبب آسيب شود؛ اينكه گفته 
شــود مجلس شبيه پادگان است، درست نيست. مجلس انقالبى مدال 
نوكرى مردم را بر گردن دارد كه اين امر نشان مى دهد اين مجلس شبيه 
پادگان نظامى نيست؛ اينكه عده اى در هر مقامى صحبت هايى را مطرح 
مى كنند و اظهارنظر نادرســت دارند، اقدام ناصحيحى است زيرا براى 

ضدانقالب ها سوژه درست مى كند.
وى در ادامه تأكيد كرد: همگان شــاهد هســتند نمايندگان از ساعت 
7 صبح در مجلس شــوراى اســالمى حاضر مى شــوند و ده شب به 
خانه هايشــان مى روند و براى انجام وظايفشان هيچ منتى بر سر مردم 

ندارند؛ بدون شك از مديريت آقاى قاليباف تشكر مى كنيم.

تعيين حقوق ثابت 
براى تمام كارگران 

اقدامى غيركارشناسانه است
 عضو كميســيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسالمى تأكيد كرد كه تعيين حقوق ثابت براى 

تمام كارگران اقدامى غيركارشناسانه است.
حســن لطفى در گفت وگو بــا خانه ملت، در 
مورد انتشــار خبرى از ســوى دبيــركل خانه 
كارگــر مبنى بر تعيين 6 ميليــون و 895 هزار 
تومان به عنوان نرخ ســبد معيشت كارگران در 

ســال 99 در كميته دستمزد شوراى عالى كار، 
گفت: اين يك شــوراى 3جانبه متشــكل از 
نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است 
كه بايد ميزان افزايش حقوق به تأييد آنها برسد، 
ضمن اينكه بايد متناسب با وضعيت اقتصادى 
كنونى كشور باشد. نماينده مردم رزن در مجلس 
شوراى اســالمى، ادامه داد: معموال مفروضاتى 
كه در اين زمينه درنظر گرفته شــده با واقعيات 
موجود در جامعه فاصله زيادى دارد، كمااينكه 
ممكن اســت ما بخواهيم حقوق كارگران را 7
ميليــون تومان تعيين كنيم، اما بايد به اين نكته 

هم توجه كرد كه بخش خصوصى هم بايد توان 
پرداخت اين مبلغ را داشته باشد.

وى تصريــح كرد: تحميل فشــار اقتصادى بر 
كارفرمايان باعث مى شــود كه كارگاه خود را 
تعطيل كرده و در پى آن تعداد زيادى از كارگران 
بيكار شوند، همچنين فشار ناشى از مشكالت 
اقتصادى بر كارگران نيز ســبب مى شــود كه 
انگيزه اى براى انجام وظايف خود نداشته باشند. 
بنابراين تمام اين موارد بايد در اين شورا مورد 
بررســى قرار گرفته و درنهايت يك درصدى 
افزايش مشخص شود. اما تعيين رقمى مشخص 

براى تمام كارگران اقدامى غيركارشناسانه است.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى 
اسالمى يادآور شد: ما بايد براى رفع مشكالت 
اقتصادى كارگــران، آمار دقيقى از تعداد آنها و 
وضعيت درآمد و هزينه كردهاى تمام كارگاه ها 

و كارخانجات موجود در كشور داشته باشيم.
لطفى تأكيــد كرد: بهترين نحوه اصالح حقوق 
كارگران از طريق تخفيف ماليات كارفرمايان يا 
اعمال معافيت مالياتى براى آنها و كاهش قيمت 
مواد اوليــه موردنياز براى توليدات كارگاه ها و 

كارخانجات امكان پذير است.

بيانيه 170 نماينده مجلس 
FATF در مخالفت با پيوستن به

 نمايندگان مجلس يازدهم شــوراى اسالمى مخالفت خود را با پيوستن به 
كارگروه اقدام مالى اعالم كردند. 

در  اســالمى  شــوراى  مجلــس  در  دشــت آزادگان  مــردم  نماينــده 
گفت وگــو بــا فــارس، گفــت: جمعــى از نماينــدگان بــا صــدور 
ــيون هاى  ــه كنوانس ــران ب ــتن اي ــا پيوس ــود را ب ــت خ ــه اى مخالف بياني

FATF اعــالم كردنــد.
قاسم ساعدى افزود: اين بيانيه تاكنون به امضاى 170 نفر از نمايندگان رسيده و 

امضاهاى آن روبه افزايش است.
وى اظهار كرد: نمايندگان در اين بيانيه مخالفت خود را به صراحت با پيوستن 

ايران به كنوانسيون هاى FATF اعالم كرده اند.

اقدام خالف انتظار ايران 
پنجره هاى فرصت را به سرعت مى بندد

 هفته گذشــته به جامعه بين المللى اطمينان داديم كه برنامه هاى هســته اى 
ما همچنان ذيل نظارت هاى مشــروع بين المللى است. اين توافق حامل پيامى 
روشن دال بر حســن نيت ما در فرصت دادن به ديپلماسى بود. اكنون اعضاى 

شركت كننده در برجام گام متقابلى براى اثبات حسن نيت بردارند.
ســخنگوى دولت روزگذشته در نشست خبرى خود گفت: در اينجا نمى توانم 
از اين هشــدار صرف نظــر كنم كه اقدامى خالف انتظار مــا آثارى مخرب بر 
فرايندهاى ديپلماتيك خواهد داشت و مى تواند پنجره هاى فرصت را به سرعت 
ببنــدد. على ربيعى ادامه داد: همين طور انتظار داريم كه همه طرف ها عاقالنه و 
دورانديشــانه رفتار كنند و ارزش لحظات گذرا و برگشــت ناپذير را بدانند. ما 

همچنان به ديپلماسى متعهديم.

«كولبرى» و «سوخت برى» 
در شأن مردم و كشور نيست

 تجارت مرزى با هدف ارتقاى زندگى و معيشت مرزنشينان و در عين حال 
كمك به حوزه مبادالت تجارى با همسايگان شكل گرفته است. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه ستاد 
هماهنگــى اقتصادى دولت، گفت: پديده هايى نظير كولبرى و ســوخت برى، 
آســيب هاى جدى اقتصادى و اجتماعى دارد و به هيچ وجه در شــأن و منزلت 
مردم و كشور نيست و بايد همه تالش كنند اين وضعيت ناهنجار سريعا سامان 
يابد. حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در اين جلسه بر ايجاد اشتغال 
پايدار و ارتقاى معيشــت مرزنشينان و جايگزينى قطعى و فورى اشتغال مفيد 
و مولــد به جاى رويه غيرقابل قبول كولبرى به عنوان هدف عملياتى اين طرح 

تأكيد كرد.

 انتخابات ششمين دوره شوراهاى اسالمى 
در 32 شهر اســتان براى انتخاب 174 عضو 

شوراى شهر برگزار مى شود.
دبير ســتاد انتخابات استان با بيان اين مطلب 
گفت: در شهر همدان مردم براى انتخاب 11
عضو، در 4 شهر براى انتخاب 7 عضو و 27

شهر براى انتخاب 5 داوطلب، پاى صندوق 
رأى مى روند.

ابواقالسم الماســى افزود: همچنين انتخابات 
شوراى اســالمى روســتا در 920 روستاى 
اســتان همدان برگزار شــده كه در برخى از 
روستاها 5 داوطلب و تعدادى هم 3 داوطلب 
راهى ششمين دوره شوراهاى اسالمى روستا 

مى شوند.
وى در گفت و گو با همدان پيام اظهار داشت: 
در مجموع 2 هزار و 900 نفر به عنوان نماينده 
مردم، عضو ششــمين دوره شوراى اسالمى 

شهر و روستاى اين استان مى شوند.
مديــركل سياســى و انتخابات اســتاندارى 

همدان با بيان اينكه ثبت درخواست داوطلبان 
حضور در ششــمين دوره شوراهاى اسالمى 
روســتا براى دريافت گواهى سوءپيشينه از 
16 دى آغاز شده است از داوطلبان خواست 
دريافت اين مدرك را به روزهاى آخر موكول 

نكنند.
الماســى اظهار داشت: به منظور پيشگيرى از 
تجمع داوطلبان و شيوع ويروس كرونا امكان 
دريافت گواهى سوءپيشــينه از سامانه جامع 
خدمات الكترونيك قضايى، دفاتر پليس+10

و دفاتر خدمات قضايى فراهم شده است.
وى اضافه كرد: براســاس تبصره 3 ماده 30
قانون انتخابات شوراهاى اسالمى، داوطلبان 
هنگام نامنويســى براى حضور در انتخابات 
شــوراها بايــد گواهى عدم سوءپيشــينه را 
به همراه داشته باشــند و از تاريخ صدور آن 

بيش از 3 ماه نگذشته باشد.
دبير ســتاد انتخابات اســتان در ادامه اظهار 
داشــت: تعداد شــهرها و روســتاهايى كه 

انتخابات اســالمى شــهر و روستا برگزارى 
مى شود در ششــمين دوره تغييراتى داشته و 
ادغام 2 روستا در اسدآباد و تبديل آن به شهر 
در اين شهرستان و همچنين شهر كرفس در 
شهرستان درگزين به شمار شهرها اضافه شد.

سياســى، انتخابات اســتاندارى  مديــركل 
همــدان در ادامه با بيان اينكه براى انتخابات  
ســال 1400 اخذ رأى الكترونيك در استان 
نخواهيم داشــت، توضيح داد: در برگزارى 
انتخابات سال 1400 از مرحله ابتدايى كه با 
ثبت نام نامزدها آغاز مى شود تا مرحله پايانى 
كه تنظيم صورت جلســه اســت، به صورت 
الكترونيك برگزار مى شــود، اما اخذ رأى در 
استان همدان مانند سنوات گذشته به صورت 
دستى انجام مى شــود و الكترونيك نخواهد 

بود.
الماسى، با بيان اينكه ثبت نام اوليه  نامزدهاى 
انتخاباتى سال 1400 به صورت غيرحضورى 
از طريق اپليكيشن موجود در سايت وزارت 
كشــور و مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت، 
انجام شود، ادامه داد: پس از اعالم داوطلبى، 
نامزدها بايد براســاس اعــالم و زمان بندى 
فرماندارى و بخشــدارى ها به آنجا مراجعه 
كــرده و تأييديه نهايى ثبت نــام را دريافت 

كنند.
انتخابات  دوره  ششــمين  اســت  گفتنــى 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستا همزمان 
بــا ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت 
جمهــورى روز جمعه 28 خــرداد 1400

برگزار مى شود.

 در هفته هاى گذشــته پس از پيروزى جو 
بايدن رئيس جمهور دموكرات اياالت متحده 
آمريكا، به همگان ثابت شــده كه بازگشــت 
آمريكا به برجام، با مشــكالت فراوانى همراه 
بوده و نقش ديپلماســى در عرصه بين الملل 

بارى ديگر پررنگ شده است. 
به همان اندازه كه دولت حسن روحانى براى 
مذاكرات با غرب بــراى عقد و حفظ برجام 
با مشكالت و مخالفانى در داخل مواجه بوده 
اســت، بايدن نيز بيش از زمان دولت اوباما با 
مخالفان سرسختى براى جلوگيرى از بازگشت 
به برجام و در كل دســت يافتن به تواقفات با 

ايران، مواجه است. 
با وجود اينكه آمريكا به علت خروج غيرقانونى 
از برجام در موضع ضعف در زمينه ديپلماسى 
قرار دارد، اما كشــور هاى اروپايى بارى ديگر 
نقش آفرينى خود را در برابر دولت آمريكا آغاز 
كرده تا بارى ديگر كنترل قدرت ديپلماسى را 

بر عهده بگيرند. 
ايران از ارديبهشت ماه 1398 (يك سال پس از 
خروج آمريكا از برجام) در واكنش به كوتاهى 
طرف هــاى اروپايى برجام طــى چند مرحله 
اقدام به كاهش تعهدات هســته اى خود كرده 

است.
از ســوى ديگر دولت از بامداد سه شــنبه 5 
اســفندماه مطابــق مصوبه مجلس شــوراى 
اسالمى اجراى پروتكل الحاقى را متوقف كرده 
است، اين اقدام هسته اى ايران وفق بندهاى 26 
و 36 برجام و در پاسخ به كوتاهى هاى مكرر 
و مداوم طرف هاى اروپايى برجام در عمل به 

تعهدات خود انجام شده است.
پيش تر رســانه هاى آمريكايى گــزارش داده 
بودند، كاخ سفيد از ديگر كشورها مى خواهد 
در شــوراى حكام آژانــس بين الملل انرژى 
اتمى، ايران را به صورت رسمى به دليل تشديد 

فعاليت هاى هسته اى محكوم كنند.
حال برخــى از خبرگزارى هاى غربى همانند 
رويترز و خبرگزارى فرانســه اعالم كرده اند 
كه 3 كشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان 
و طرف توافق هســته اى برجــام قطعنامه اى 
پيشــنهاد كرده انــد كه از ايــران بابت معلق 
كردن برخى از بازرسى هاى آژانس بين المللى 
انرژى اتمــى انتقاد كنند كه احتماالً جمعه به 
رأى گذاشــته مى شود. اين درحالى است كه 
در تفاهم نامه ايران و آژانس كه از هفته پيش 

اجرايى شد، ايران متعهد شده است برخى از 
فعاليت هاى هسته اى خودش را ضبط كرده و 
درصورت رفع تحريم ها تا 3 ماه آينده آن را 

تحويل آژانس دهد. 
 تهران: تصويب قطعنامه را به معنى 

پايان بيانيه مشترك مى دانيم 
تهران در واكنش به قطعنامه 3 كشور اروپايى 
طى نامه اى به اعضاى آژانس گفته كه تصويب 
قطعنامه توبيخى عليه تهران را «غيرســازنده» 
مى دانــد و آن را به مثابه پايان بيانيه مشــترك 
21 فوريــه بين جمهورى اســالمى و آژانس 

بين المللى انرژى اتمى ارزيابى مى كند. 
محمدجــواد ظريــف وزيــر امــور خارجه 
كشورمان در اين باره تأكيد كرد: به هم ريختگى 
شرايط كنونى را از طريق سفير ايران در وين 
به همه اعضاى شوراى حكام شرايط توضيح 
داده ايم، اميدواريم عقل غلبه كند و اگر چنين 

نشود راهكارهايى داريم.
بين المللــى:  آژانــس  مديــركل   
قربانى  نبايد  ايران  هســته اى  پرونده 

بده بستان هاى سياسى شود
در هميــن حال، مديركل آژانــس بين المللى 
انرژى اتمى پس از نشست اخير شوراى حكام 
به خبرنگاران گفــت صدور هرگونه قطعنامه 
در حوزه تصميم گيرى اعضاى شوراى حكام 
است اما هيچ اقدامى نبايد كار بازرسان آژانس 
را تحت تأثير قرار دهد و پرونده هسته اى ايران 

نبايد قربانى بده بستان هاى سياسى شود. 
رافائل گروســى درباره تفاهــم فنى موقت با 
ايران نيــز گفت كه ذيل ايــن توافق، آژانس 
مى توانــد همچنان نظارت بــر توليد اورانيوم 
غنى شــده در ايران را حفظ كند؛ البته شــايد 
تهديدهايى درباره لغو كردن اين توافق وجود 
داشته باشد اما فقط به اطالعيه رسمى از سوى 

ايران اعتنا خواهد كرد.
وى در پاسخ به پرسشى درباره توقف اجراى 
داوطلبانه پروتكل الحاقى از ســوى ايران نيز 
تصريح كرد: «پروتــكل الحاقى به ما توانايى 
عميقى براى ديدن آنچه در ايران رخ مى دهد، 

داده بود؛ اما اكنون آن را از دست داديم».
برنامه  وضع  مى كند  تالش  روسيه:   

هسته اى ايران بهبود يابد
نماينده روســيه در آژانــس اتمى گفته چنين 
اقدامــى «يك خطــاى محاســباتى نافرجام» 

خواهد بود.
ميخائيــل اوليانوف در صفحــه توييترش با 
اشاره اى كلى به محور مذاكرات پيرامون برنامه 
هسته اى ايران در جلسه شوراى حكام سازمان 
ملل، نوشــت: كه كشــورش در تالش است 
وضعيت موجود درباره برنامه هســته اى ايران 

بهبود يابد.
وى اعــالم كــرد: طرح اصلى جلســه فعلى 
شــوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى 
اين اســت كه آيــا مباحث بعدى بــه بهبود 

وضعيت پيرامون برنامه هســته اى ايران منجر 
مى شود يا آن را بدتر خواهد كرد. 

 آمريكا: آماده تعامل با ايران در زمينه 
برجام هستيم!

جنيفر ساكى سخنگوى كاخ سفيد در نشست 
خبرى شــامگاه دوشــنبه با بيان اينكه آمريكا 
آماده تعامل با ايران درباره برجام است، گفت: 
«اجازه بدهيد ابتدا بگويم كه از پاســخ ايران 
نااميد شــديم. ما كماكان آمــاده ورود دوباره 
به ديپلماســى معنادار بــراى پايبندى هر دو 
طرف به تعهدات هســتيم و در تمام سطوح 
با شــريكان 1+5 درباره بهترين روش رايزنى 

خواهيم كرد.»
ند پرايــس ســخنگوى وزارت امور خارجه 
آمريكا نيــز در كنفرانس خبــرى روزانه اش 
درباره مذاكرات با ايــران گفت: ما به وضوح 
گفته ايم كه بهترين موقعيــت ايران و آمريكا 
براى مذاكره پيرامون مســير ديپلماتيك روبه 
جلو در چارچوب مذاكــرات گروه 1+5 كه 
اروپايى ها پيشنهاد كرده اند براى آن ميانجيگرى 

كنند، است. 
ما درباره شــكل و چارچــوب اين مذاكرات 
سرســخت نيســتيم. بــر ايــن عقيده ايم كه 
ديپلماسى مهم ترين ابزار اطمينان يافتن از اين 
اســت كه به طور دائمــى و به گونه اى كه قابل 
راستى آزمايى باشــد، از دستيابى ايران به يك 

سالح هسته اى ممانعت شده است.

جمعه قطعنامه ضدايرانى به رأى گذاشته خواهد شد

قطعنامه اروپا گره كور بر برجام

دبير ستاد انتخابات:
2900 نفر در انتخابات شوراهاى شهر 

و روستاى استان انتخاب مى شوند
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دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده شناسنامه دار شدند
 مديركل برنامه ريزى و توســعه اجتماعى جوانان با بيان اينكه تهيه و تدوين بانك 
اطالعات مراكز تخصصى مشاوره ازدواج و خانواده از اقدامات مهم جامعه جوانان بود 
كه سبب شد، اين مراكز شناســنامه دار شوند. به گزارش ايرنا، اعظم كريمى گفت: در 
ســال 99 دوره هاى حضورى و آنالين براى دانش افزايى مديران مراكز مشاوره برگزار 
كرده و درصورتى كه تمايل براى تداوم وجود داشته باشد، اين دوره ها را ادامه خواهيم 
داد. كريمى عنوان كرد: در ايام كرونا كه امكان برگزارى حضورى دوره ها نبود 4 دوره 
را مجازى برگزار كرديم و مديران سراســر كشور در اين دوره ها حضور پيدا كردند و 
خروجى اين دوره ها و ماحصل آنها چراغ راه خوبى براى برنامه ريزى جوانان است كه 

در اختيار نمايندگان مجلس قرار خواهيم داد.

مشاركت 6 ميلياردى مردم در تأمين نوشت افزار 
براى دانش آموزان

 رئيس ســازمان بهزيســتى كشــور از مشــاركت 6 ميليارد تومانى مردم در تأمين 
نوشــت افزار براى دانش آموزان در قالب پويش پازل همدلى خبر داد و گفت: حداقل 
كمك ها در اين مشــاركت ده هزار تومان و بيشــترين كمك 800 ميليوت تومان بوده 
اســت. به گزارش ايرنا، وحيد قبادى دانــا در «گزارش يك اقدام، پويش پازل همدلى» 
افزود: در قالب اين پويش كوله پشتى و نوشت افزار براى 60 هزار دانش آموز مددجوى 
بهزيستى تأمين شد. وى يادآور شد: اقالم نوشت افزار ايرانى از سوى جوان ترين خيرين 
براى جوان ترين مددجويان بهزيستى بسته بندى شد و حدود 15 هزار خير خرد و كالن 

در راستاى ترويج نيكوكارى در اين پويش شركت كردند.

تكميل واكسيناسيون كروناى سالمندان تا تير 1400
 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت از برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى تزريق 
واكســن كرونا به سالمندان خبرداد و گفت: بســته به ورود واكسن هاى توليد داخل، 
پيش بينى مى كنيم از فروردين ماه واكسيناســيون اين افــراد را آغاز و تا پايان تيرماه به 

پايان برسانيم.
به گزارش ايســنا، عليرضا رئيسى درباره تزريق واكســن كوويد-19، به سالمندانى 
كه در منازل خود ســكونت دارند، گفت: در سطح كشــور حدود 8 ميليون نفر فرد 
باالى 65 ســال داريم كه اين تعداد در فاز دوم واكسيناسيون قرار گرفتند. در اين فاز 
به ترتيب افراد باالى 80 ســال، 75 سال، 70 ســال و باالى 65 سال واكسن دريافت 

مى كنند.

رسانه ها، ركن اساسى ترويج سبك زندگى اسالمى
تغيير، الزمه سبك زندگى كنونى جامعه است

 هزاران ســال است كه انسان ها كوشــيده اند روش زندگى خود را 
بشناســند و مديريت كننــد و حتى دولت ها تــالش مى كنند بر روى 
روش زندگى مردمان خود تأثير بگذارند؛ اما تعريف ســبك زندگى و 

مفهوم سازى در مورد آن نسبتاً جديد است.
در واقع ســبك هاى زندگى الگوهايى براى كنش هستند كه مردم را از 
هم متمايز مى كنند. ســبك هاى زندگى كمك مى كنند تا آنچه را مردم 
انجــام مى دهند و چرايى آن و معنايى كــه براى آنها و ديگران دارند را 
درك كنيم؛ به عبارت ديگر اصطالح شيوه زندگى به روش زندگى مردم 
اشــاره داشــته و بازتابى كامل از ارزش هاى اجتماعى، طرز برخورد و 

فعاليت ها مى باشد.
بر همين اساس مسأله توجه به سبك زندگى از موضوعاتى است كه مقام 
معظم رهبرى طى ســاليان اخير آن را مطرح و بر ضرورت توجه به آن 
تأكيد دارند و از آن زمان تاكنون موضوع سبك زندگى و به ويژه سبك 
زندگى اسالمى مورد توجه پژوهشگران و اساتيد حوزه و دانشگاه قرار 

گرفته است و تحقيقات زيادى پيرامون اين موضوع انجام شده است.
در سال هاى اخير موضوع برجسته سازى هويت دينى و فرهنگ ايرانى 
و اســالمى مورد تأكيد صاحبنظران حوزه فرهنگ نيز قرار گرفته و در 
حقيقت اهميت اين مقوله به ســبب اوج گرفتن تهاجم نرم و رسانه اى 
دشــمن براى هويت زدايى و ايجاد از خودبيگانگى فرهنگى دوچندان 

شده است.
به طور كلى درحال حاضر، سبك زندگى در كشورهاى اسالمى مختلط از 
آداب و رسوم اسالمى و غربى و اين مسأله ناشى از نبود شناخت صحيح 
از سبك زندگى اسالمى است. حفظ سبك زندگى اسالمى و پايبندى به 
آن يكى از مهم ترين عوامل در حفظ فرهنگ و ارزش ها قلمداد مى شود.

در طــول تاريخ يكى از شــيوه هاى اســتعمارگرى، تهاجم به نگرش 
و ســبك زندگى در جوامع اســالمى بوده تا از اين طريق زمينه براى 
تســلط فرهنگى، اقتصاى و سياسى جامعه هدف فراهم گردد. پيش از 
تغيير سبك زندگى، نگرش و ديدگاه افراد نسبت به مسائل اجتماعى و 
فرهنگى دگرگون مى شود و با تغيير رفتار و جهان بينى فرد، زمينه براى 

تغييرات ديگر نيز فراهم مى گردد.
همين گستردگى حوزه سبك زندگى دليلى بر اهميت اين موضوع است 
و اگر بررسى نســبت به وضعيت كنونى داشته باشيم، محرز است كه 
غفلت از سبك زندگى اسالمى در جامعه آسيب هاى بسيار را رقم زده 

است.
بى شــك در شرايط امروز، هنر و رســانه 2 بازوى فرهنگى اثرگذار و 
كارآمد در ترويج ســبك زندگى اسالمى هستند كه مى توانند فرهنگ 
اسالمى و معنويت قرآنى را به طور مؤثر در جامعه ترويج و اشاعه دهند.
امروز ترويح فرهنگ اسالمى در جامعه ما يك ضرورت و اولويت است 
و در اين زمينه نشــر آثار فاخر با محتواى معنوى و اشــاعه آموزه هاى 
معنوى، دينى و قرآنى مى تواند در كاهش آســيب هاى اجتماعى نقش 

مؤثر داشته باشد.
بر همين اســاس تبييــن مفاهيم معنوى و دينى بــا روش هاى اثرگذار 
خصوصاً براى نســل جوان كه امروز به شــدت در معرض آسيب هاى 
فضــاى مجازى و هجمه هاى فرهنگى دشــمن هســتند و در كنار آن 
گسترش فعاليت هاى معنوى در سطح جامعه، نقش بسزايى در راستاى 
تحقق هدف مذكور دارد. از آنجا كه آشنا شدن جوانان با سبك زندگى 
دينى هدايتگر جامعه است و از انحطاط نهاد خانواده و جامعه جلوگيرى 
مى كنــد، در اين رابطه نكته اى كه به طور جــدى بايد مدنظر قرار داده 
شــود، چگونگى ارائه برنامه هاى اين حوزه به جوانان و شــيوه جذب 
جوانان درباره اين مقوله يعنى ترويج سبك زندگى اسالمى است؛ بايستى 
روش هايى را به كار گيريم كه بيشــترين جامعه هدف را به خود جذب 

كند و اثرگذار باشد وگرنه نتيجه اى به دنبال نخواهد داشت.
باتوجه به اين چنانچه رويكرد صحيح و برنامه هاى اصولى و اثرگذار در 
رابطه با ترويج سبك زندگى اسالمى داشته باشيم، نه تنها از فرهنگ دينى 
جامعه صيانت كرده ايم، بلكه به دنبال آن شــاهد كاهش چشمگير بروز 

آسيب هاى اجتماعى خواهيم بود.

آرمان ملى: بازگشت به آمار 3 رقمى مرگ
 پرچم كرونا با اين اراده اش باالس!!

اعتماد: معيشت مردم به دالر گره خورده است 
 دالر با زندگى ها چه كرده!!

صداى اصالحات: فروش گوشت قسطى با چك كارمندى
 يعنى درصورت كارمند بودن فقط مى تونيم گوشت بخوريم؟!

همدان پيام: مخالفت با تعامل فرهنگى بين المللى
 بدون شرح!!

تجارت: جوالن گرانى و قاچاق در بازار لوازم خانگى 
 از ويروس كرونا رسيديم به ويروس گرانى!؟

شهروند: متولدان 1400 سهامدار مى شوند
 تولد الكچرى در راهه!!

همدلى: سهم خواهى صنفى از واكسن كرونا 
 منظور همون اولويت بندى افراده يكم  باكالس ترش كردن!!

خريدار: دالالن سيمان به جان بازار مسكن افتاده اند 
 هرچقدر كه زمان مى گذره شــاخه هاى شــغلى دالل ها بيشتر 

مى شه!!
دنياى جوانان: صف بندى چهارگانه براى تزريق واكسن كرونا

 تازه از اينجا به بعد كرونا جذاب تر خواهد شد!!
شهروند: پايان اثرانگشت در 1400

 مى خوان از ترفند چهره به چهره اســتفاده كنند يه موقع چيزى 
از قلم نيفته!!

كائنات: شوخى با سهامى كه دردى را دوا نمى كند 
 حتى شوخيش هم قشنگ نيست!!

آفتاب اقتصادى: شمارش معكوس براى كاهش قيمت خودرو 
  گويا خودرو مى خواد ورق رو تو بازار برگردونه!!

ابتكار: بورس در برزخ نوشداروى بى اثر 
ــراى  ــى ب ــى ديگــه جون ــه شــوك هاى پى درپ ــن  هم ــا اي  ب

بــورس نمونــده!!
خراسان: 300 هزار ميليارد در اتاق تاريك

 گذاشتن تو اتاق تاريك نور بهش  نخوره صفراش بپره!!

پلمب يك تاالر و يك قليان سرا در همدان
 معاون اجتماعى پليس اســتان همدان از پلمــب يك تاالر و يك 

قليان سرا در همدان خبر داد.
حسين بشرى اعالم كرد: با توجه به ممنوعيت فعاليت قليان سراها به دليل 
نقشى كه در شيوع بيمارى كرونا دارند، مأموران اداره اماكن فرماندهى 
انتظامى استان همدان با همكارى بازرسان بهداشت يك قليان سرا واقع 
در شهر همدان را به علت عرضه قليان و فعاليت غيرمجاز پلمب كردند.
بــه گزارش از پايگاه خبرى پليس، وى با بيــان اينكه در اين زمينه 45

عدد قليان نيز ضبط و تحويل مقامات مربوطه شد، خاطرنشان كرد: يك 
تاالرباغ هم در همدان نيز به علت برگزارى مراســم عروسى و رعايت 
نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى پلمب شد.  در ادامه بشرى از پلمب 
يك باشــگاه ورزشى زنانه در روز گذشته به علت تبليغات نامتعارف و 
درج تصاوير نامناســب خبر داد. اين مقام انتظامى افزود: درج تصاوير 
نامتعارف در فضاى مجــازى خالف ضوابط و مقررات بوده و اصناف 
جهت هرگونه تبليغ در فضاى مجازى بايد ضوابط شــرعى و قانونى 
را در انتخاب عكس و فيلم براى تبليغ رعايت نمايند. بشــرى در پايان 
تأكيدكرد: با توجه به ايام پايان ســال و تقويت فعاليت تبليغى اصناف 
در فضاى مجازى جهت جلب مشترى بيشــتر، اداره نظارت بر اماكن 
عمومى؛ فعاليت همه اصناف را در فضاى مجازى رصد كرده و در يك 
ماهه گذشته نيز به 20 واحد صنفى پوشاك و باشگاه هاى ورزشى به علت 

درج تبليغات نامتعارف تذكر داده شده است.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد/ خدمات
 آسفالت بنيدر 019 خريد، حمل و پخش 

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

سازمان شهردارى فيروزان در نظر دارد مناقصه عمومى كاالهاى/ خدمات (شرح مختصر كاالها/ خدمات) به شماره (8103) را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، 

مراحل ثبت  نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1399/12/12 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14:30 روز پنج شنبه تاريخ 99/12/14
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 12:30 روز دوشنبه تاريخ 99/12/25

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 13 روز دوشنبه تاريخ 99/12/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها 

الف: آدرس: شهر فيروزان، شهردارى     و تلفن: 08133722511
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

(م الف 973)

آگهى مناقصه (نوبت دوم) 

شهردارى تويسركان

ــاس  ــر اس ــد دارد ب ــركان قص ــهردارى تويس ش
ــوراى  ــه 99/12/05 ش ــماره 7/920 مورخ ــوز ش مج
محتــرم اســالمى شــهر نســبت بــه تأميــن نيــروى 
(خدمــات  مختلــف  قســمت هاى  در  انســانى 
شــهرى، فضــاى ســبز و ســاير دوايــر) بــراى ســال 
مالــى 1400 اقــدام بــه برگــزارى مناقصــه و واگــذارى 

ــد. ــدام نماي ــرايط اق ــكار واجدالش ــه پيمان كار ب
ستاد  سامانه  به  نام  ثبت  جهت  مى بايست  متقاضيان 

الكترونيك دولت مراجعه نمايند.
روابط  مناقصه  اسناد  در  جزئيات  و  شرايط  ساير 

عمومى شهردارى تويسركان مندرج است. 
(م الف 279)

كارت دانشجويى به نام اميررضا مهرى، فرزند فرهاد، به شماره 
ملى: 3920524683 و با شماره دانشجويى: 9232117050 ، رشته 
رياضى كاربردها از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ساناز تقى پور، فرزند محمدرضا، به شماره 
ملى: 4040302052 و با شماره دانشجويى: 9412262006 ، رشته 
ادبيات فارسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مناقصه 

على مرادى -  شهردار برزول

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  خريد قير 
مصالح آسفالت و اجراى كامل آن

ــح  ــر، مصال ــد قي ــر دارد خري ــرزول در نظ ــهردارى ب ش
شــماره  بــه  آن  كامــل  اجــراى  و  حمــل  آســفالت، 
تــداركات  ســامانه  طريــق  از  را   2099090381000004
الكترونيكــى دولــت برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگزارى 
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اصالحيه آگهى مزايده فروش امالك شهردارى همدان 
مورخ 99/12/11

شهــردارى همــدان 

بدينوسيله بند 3 آگهى مزايده به شرح ذيل اصالح مى گردد:
بند 3: برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت 2 روز كارى از تاريخ 
ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 40٪  وجه پيشنهادى اقدام و 60٪  الباقى 

هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
(م الف 1724)

 سى زندانى جرايم عمد استان همدان كه 
زمان حبس آنها تمام شــده اما به علت بدهى 
مالى در زندان به ســر مى بردند با كمك ستاد 
اجرايى فرمان امام خمينى(ره) و در مراسمى 
با حضور نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 

جمعه شهر همدان آزاد شدند.
دادســتان عمومى انقالب مركز استان همدان 
روز گذشــته در مراسم آزادســازى زندانيان 
نيازمند استان همدان با همكارى ستاد اجرايى 
فرمان امام خمينــى(ره) بيان كرد: اين دومين 
برنامــه آزادى زندانيان در يك هفته گذشــته 
است و در جلسه گذشته چند تن از زندانيان 
جرائم غيرعمد با كمك ســتاد ديه اســتان و 

خيران نيك انديش آزاد شدند.
حســن خانجانى بيان كرد: در اين نوبت نيز 
با اقدام موثر، انقالبى و جهادى ستاد اجرايى 
فرمان امــام خمينى(ره) 30 تــن از زندانيان 
جرايم عمد اين اســتان به آغــوش خانواده 

بازگشتند.
وى افزود: ســتاد ديه پيگير آزادى محكومان 
مالى غيرعمد بــوده اما افــرادى كه از روى 
سهل انگارى و اشتباه جرم عمدى را مرتكب و 
راهى زندان شده بودند هيچ گونه راه حمايتى 
از آنها وجود نداشــت كه ستاد اجرايى فرمان 
امام به حمايــت از اين افراد پرداخته و زمينه 

آزادى آنان را فراهم كرد. 
 دادســتان عمومى انقالب شهرستان همدان 
اظهار كــرد: هر چند تحمــل حبس موجب 
ندامــت و اصــالح شــمارى از زندانيان و 
شناســايى آنها از ســوى زندانيان و دستگاه 
قضايى شــده بود اما به علت نبود راهى براى 
آزادى، آنهــا به علت بدهــى جزئى در زندان 

مى ماندند.
خانجانى ادامه داد: حضور اين افراد در زندان 
موجــب بــروز آســيب و تهديدهايى براى 
خانواده هايشان شده بود بنابراين فراهم كردن 
زمينه آزادى اين افراد ضرورى به نظر مى رسيد.

وى تأكيد كــرد: بــراى آزادى زندانيان بايد 
گروه ها و ســازمان هاى مردم نهــاد راه اندازى 
شود تا تنها وابسته به ســتاد ديه براى آزادى 
مى شود  درخواست  بنابراين  نباشيم،  زندانيان 
فعــاالن اجتماعى و خيريه هــا در اين حوزه 

سرمايه گذارى كنند.
 هدف از زندانى كردن اصالح زندانى 

و بازگشت او به جامعه است
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان همدان 
گفت: ظرفيــت موجود در انجمن حمايت از 
زندانيان مطلوب بوده كه بايد براى بهره گيرى 
از اين ظرفيت حمايت هاى مادى الزم صورت 
گيرد تا بتواند عالوه بر زندانى از خانواده هاى 

آسيب پذير نيز حمايت كند.
خانجانى خواســتار ايجاد درآمد پايدار براى 
انجمن حمايت از زندانيان شــد و افزود: در 
اين راســتا واحدهاى توليدى و كارخانه هايى 
خريدارى شــد تا عالوه بر اشــتغال زندانيان 
در اين واحدهــا بتوان از محــل درآمد آنها 
بــراى آزادى زندانيــان و حمايــت مالى از 

خانواده هايشان كارى كرد.
وى تأكيد كرد: هدف از زندانى كردن مجرمان 
تنها سلب آزادى نيست بلكه اصالح زندانى و 

بازگشت آن به دامن جامعه است.
 رهايى 11 اعدامى از طناب دار 

در همدان 
مديــركل زندان هاى اســتان همــدان نيز در 
اين باره بيان كــرد: 11 محكوم به قصاص در 
ســالجارى با وساطت و پيگيرى هاى صورت 

گرفته از طناب دار رهايى يافتند.
رضا ذوالفعلى نژاد بيان كرد: 2 تن از محكومان 
به قصاص بــا رضايت اوليــاى دم از زندان 
آزاد شــدند و محكوميت 9 تن ديگر تبديل 
بــه پرداخت ديه شــد. وى افــزود: به دنبال 
پيگيرى هاى صورت گرفته به ويژه از ســوى 
رئيس كل دادگســترى همــدان يك هزار و 
690 نفر از زندانيان اين اســتان مشمول عفو 
يــا تخفيف مجازات شــدند و به تازگى 364
نفر آزاد شدند كه ده درصد مجموع عفو هاى 

كشور را شامل مى شود.
  با اجراى طرح نذر هشتم
 هرماه 8 زندانى آزاد مى شود

مديــركل زندان هاى اســتان همــدان افزود: 
به دنبال حضور رئيس قوه قضاييه در خراسان 
رضوى و مطرح شــدن طرح «نذر هشتم» از 

اين اســتان كليد خورد و اجراى آن به ديگر 
استان ها نيز ابالغ شد، بنابراين هشتم هر ماه 8

زندانى عمد و غيرعمد آزاد مى شوند.
ذوالفعلى نژاد اظهار كرد: امســال تاكنون 250
زندانــى جرايم غيرعمد با كمك ســتاد ديه 
آزاد شــده اند، همچنين بــا كمك و حمايت 
سازمان بســيج حقوق دانان استان همدان 66
تن از زندانيان و با مساعدت انجمن حمايت 
از زندانيــان 21 مددجوى غيرعمد به آغوش 

خانواده بازگشتند.
وى در ادامــه خاطرنشــان كرد: بــا توجه به 
نقش محــورى اشــتغال و حرفه آموزى در 
كاهــش ورود دوباره زندانيان آزاد شــده به 
زنــدان درحال حاضر يك هزار و صد زندانى 
در بخش خصوصــى و واحدهاى توليدى و 
اشــتغال درجا (نشسته) مشغول به كار شده و 

حقوق دريافت مى كنند.
 توزيع 2000 بسته معيشتى 

بين خانواده هاى زندانيان در سالجارى
مديركل زندان هاى اســتان با اشــاره به اينكه 
امســال 2 هزار بسته معيشتى از طريق انجمن 
حمايت از زندانيان، ســپاه انصارالحسين(ع) 
خيران و ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 

بين خانواده هاى زندانيان توزيع شده است.
ذوالفعلى نژاد گفت: فلسفه وجودى زندان تنها 
نگهدارى محكومان نيست بلكه اصالح و تربيت 
آنان است بنابراين در اين راستا از سوى سازمان 
زندان هــا برنامه هايى تدوين شــده تا به نقطه 

مطلوب يعنى اصالح مجرمان برسيم.
وى رويكرد نظام زندان بانى ســابق را پليسى 
و تنها نگهدارى مجرمان عنوان كرد و افزود: 
با پيروزى انقالب ايــن ديدگاه تغيير كرده و 

حقــوق زندانيان، كرامت و شــخصيت آنان 
درنظر گرفته مى شود.

مديركل زندان هاى استان همدان اضافه كرد: 
به منظــور فراهــم كردن زمينه پيشــگيرى از 
بازگشت دوباره زندانيان به زندان، دوره هاى 
آموزشــى درنظر گرفته شده است تا فرد پس 
از آزادى شخصى ســالم، متنبه و مؤثر براى 

خانواده و جامعه باشد.
ذوالفعلى نــژاد ادامه داد: عالوه بر حرفه آموزى 
كارهاى فرهنگــى، عقيدتى، اخالقى، احكام، 
قرآن، حفظ و تفسير، قرائت و روخوانى قرآن 
در زندان هاى استان همدان داير بوده و زندان 

تبديل به آموزشكاهى براى افراد شده است.
وى تأكيــد كرد: هدف دســتگاه قضايى نگاه 
تربيتى و اصالحى به جــاى تنبيه و مجازات 
صرف به افراد است زيرا بسيارى از مجرمان از 
روى ناآگاهى و كم سوادى دچار لغزش شدند 

بنابراين وظيفه ما آموزش آنها است.
 همچنين در پايان مراســم معــاون مديركل 
ســتاد اجرايى فرمان حضرت امــام(ره) در 
گفت وگــو با خبرنگار همدان پيــام بيان كرد: 
باتوجه به تفاهم نامه اى كه بين ســتاد اجرايى 
فرمان حضرت امام خمينــى(ره) و اداره كل 
زندان هاى كشور منعقد شــده است، قرار بر 
اين شــد كه همه زندانيان جرايم غيرعمد و 
عمد زير 20 ميليون تومان و رد مال از سوى 
ستاد پرداخت و آزاد شوند كه اكنون نيز شاهد 

آزادى 30 تن از زندانيان در استان هستيم. 
 علــى چهاردولى تأكيد كرد: بحث اشــتغال 
زندانيان پس از آزادى نيز يكى از اولويت هاى 
اصلى در دستور كار ستاد اجراى قرار خواهد 

گرفت. 

30 زندانى همدانى 
به آغوش خانواده بازگشتند

■ دادستان: براى آزادى زندانيان بايد گروه ها و سازمان هاى مردم نهاد راه اندازى شود 
■ مديركل زندان ها: درحال حاضر هزار و صد زندانى در واحدهاى توليدى مشغول به كار شده اند
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دبير انجمن فرش استان اعالم كرد
از بين رفتن 30 برند جهانى فرش همدان

 دبير انجمن فرش اســتان همدان با بيان اينكه هويت فرهنگى و 
شناســنامه ما در دنيا فرش است، گفت: 30 برند فرش همدان وجود 
دارد اما هيچ فرشى از همدان در نمايشگاه هاى فرش ديده نمى شود.

قدرت نظرى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه تمام نقاط دنيا 
ايرانى را با فرش مى شناسند و سابقه چندصد ساله دارد، اظهار كرد: 
زمانى كه نفت صادر نمى شــد، همدان يكــى از باراندازهاى بزرگ 

كشور در بحث صادرات فروش فرش بود.
وى با تأكيد بر اينكــه در همدان 30 برند جهانى فرش وجود دارد، 
تصريح كرد: فرش عشــوند، ننج، نهاوند، تويسركان، مهربان و ساير 
فرش ها از جمله فرش هاى برند همدان است كه متأسفانه بسيارى از 

اين فرش ها ديگر بافته نمى شود.
نظرى با بيان اينكه بزگترين دغدغه نظام اشــتغال و به ويژه اشــتغال 
خانگى اســت، يادآور شــد: متأســفانه در زمينه توليد فرش هم از 
طرف دولت و هم از طرف بخش خصوصى كوتاهى شــده اســت، 
به طورى كه در استان همدان يك ميليون و 300 هزار رأس دام وجود 
دارد كه بيش از صد تن پشــم توليد مى كند كه شــايد خيلى از اين 
پشــم ها دور ريخته و سوزانده شــده و يا توسط افغان ها خريدارى 

مى شود و به نام فرش ايران مى بافند.
 احيا و به روزرسانى نقشه هاى فرش همدان

اين مقام مســئول تأكيد كرد: كميته امداد و بهزيستى به خانواده هاى 
محروم كمك مى كنند اما اگر قرار است به اين افراد كمك شود، بهتر 
است حقوقى كه به افراد تحت پوشش مى دهند به عنوان جايزه بدهند 

تا آنها تشويق به بافت فرش شوند.
 وى بــا بيان اينكه انجمن فرش به دنبال به روزرســانى نقشــه هاى 
فرش همدان است، خاطرنشــان كرد: درحال حاضر در استان وقتى 
نمايشگاهى برپا مى شود هيچ توليدى از استان براى نمايش نداريم و 

فرش ساير استان ها در نمايشگاه عرضه مى شود.
دبير انجمن فرش اســتان همدان با اشاره به اينكه در بازار داخل هم 
فرش همدان با مشكل مواجه است، تصريح كرد: در زمينه صادرات 
شايد مشكالتى وجود داشته باشــد اما در بازار داخل نيز برندى از 

فرش همدان وجود ندارد تا مردم خريدارى كنند.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه انجمــن فــرش بــا هــدف احيــاى فــرش 
همــدان راه انــدازى و تشــكيل شــده اســت، گفــت: به دنبــال ايــن 
هســتيم كــه بــا همــكارى دامپزشــكى بــراى كشــتارگاه هاى اســتان 
ــش  ــتان پي ــاى اس ــه دام ه ــيم، به طورى ك ــته باش ــزى داش برنامه ري
ــا در منــازل  ــوان داده شــود ت ــه بان از كشــتار پشــم زنى شــوند و ب
ــن  ــه اي ــه خام ــل پشــم ب ــتگاه هاى تبدي ــتفاده از دس ــا اس ــود ب خ

ــد. ــرآورى كنن ــى ف ــراى قاليباف پشــم ها را ب
 كاهش 30 هزار نفرى قاليبافان در همدان

وى با بيان اينكه به دنبال جذب ســرمايه گذار در زمينه فرش هستيم، 
گفــت: به دنبال جذب ســرمايه گذار در بخش هاى مختلف فرش از 
جمله ريســندگى، رنگرزى و ... هســتيم تا فرش همدان احيا شود. 
ســاخت كارخانه رنگرزى، ريســندگى و پشم شويى سبب مى شود 

زنجيره توليد فرش در استان تكميل شود.
دبير انجمن فرش اســتان همدان با اشــاره به اينكه حدود 40 هزار 
قاليباف در استان همدان وجود دارد، يادآور شد: در گذشته 70 هزار 
قاليباف در همدان فعاليت داشــته است اما درحال حاضر نزديك به 

40 هزار قاليباف وجود دارد.
وى با بيان اينكه ريشه بسيارى از معضالت اجتماعى بيكارى است، 
اظهار كرد: اعتقاد دارم هر كس در جامعه بتواند يك نفر را مشــغول 
به كار كند يك خانواده را نجات داده است، برهمين اساس با انجمن 
همياران ســينا تفاهم نامه اى منعقد كرده ايــم تا 6 هزار نجات يافته از 

اعتياد را وارد عرصه قاليبافى كنيم.
 صادركنندگان برروى فرش همدان سرمايه گذارى كنند

نظرى بــا تأكيد بر اينكه فرش يك صنعت هنرى اســت، بيان كرد: 
ســازمان صمت بايد كمك كند و در ايــن زمينه به طور جدى وارد 
شــده و با انجمن فرش همكارى داشــته باشند. ضمن اينكه انجمن 
فرش به بانوان آموزش قاليبافى را ارائه مى دهد و وســايل موردنياز 

داده مى شود تا در منزل كار كنند.
وى با اشاره به اينكه احياى فرش دستباف نياز به كار فرهنگى دارد، 
تصريح كرد: طى جلســاتى كه با NGOهاى همدان داشــتيم مقرر 
شــده در نوروز دارهاى قالى و بافندگان فــرش در پياده راه بوعلى 

مستقر شوند تا مردم با اين هنر بيشتر آشنا شوند.
دبير انجمن فرش اســتان همدان با بيان اينكــه صادركنندگان قوى 
در زمينه فــرش وجود دارد اما ســرمايه گذارى نمى كنند، گفت: از 
صادركننــدگان تقاضا داريم كه بر روى فــرش همدان و بافندگان، 

كارخانه هاى رنگرزى و ... سرمايه گذارى كنند.

اطالعيه مركز ملى فضاى مجازى 
درباره خريدوفروش بيت كوين

سايت هاى خريدوفروش بيت كوين 
مجوز ندارند

 مركز ملى فضاى مجازى اعالم كرد رمزارزهايى مانند بيت كوين 
هيچ گونه پشتوانه و تضمينى ندارند و همچنين تاكنون تصميمى براى 
اعطاى مجوز به درگاه ها و سايت هاى فعال خريد و فروش رمزارزها 

و بيت  كوين در كشور گرفته نشده است.
به گزارش ايسنا، با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضاى مجازى 
و مواجه شــدن بســيارى از افراد با تبعات منفى و مشكالت متعدد 
به وجودآمده در ايــن زمينه، مركز ملى فضاى مجازى در اطالعيه اى 
اعالم كرد كه اين نوع شــبه دارايى ها از هيچ گونه پشتوانه و تضمينى 
برخوردار نيســتند و عالوه برآن به طور دائم دچار نوســانات قيمتى 
خارج از مناسبات اقتصادى متعارف شده و بيم از دست رفتن ثروت 

و دارايى خريداران همواره وجود دارد.
در اين اطالعيه همچنين آمده است، در كنار اين موارد، گزارش هاى 
فراوانــى از طــرف مردم و نهادهــاى نظارتى در زمينه ســرقت و 
كاله بــردارى در اين بازار وجود دارد كه بررســى آنها مؤيد ســير 
صعودى فعاليت هاى مجرمانه در اين زمينه اســت. حضور بازيگران 
و عوامل فعال ناشناخته و غيرقابل شناسايى در بازار خريد و فروش 
اين نوع شــبه دارايى هاى بدون پشتوانه، موجب شده كه اين فضاى 
خريد و فروش بسيار غيرقابل اعتماد شده و قدرت هرگونه پيگيرى 
بــراى جبران زيان هاى احتمالى و ارائه اســناد و ادلــه، از نهادهاى 

حمايتى و صيانتى مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.
مركز ملى فضاى مجازى شرايط با اعالم اينكه فعاليت در بازار اين 
نوع ارزهاى ديجيتالى شــفاف نيست، عنوان كرده است؛ عالوه بر 
خروج ســرمايه از كشور، هيچ نشــانه اى از وجود سازوكارهاى 
حفظ دارايى  هاى مردم توســط گردانندگان پشــت پرده آنها ارائه 
نشده اســت. از اين  رو اكيداً توصيه مى  شود همگان در اين زمينه 
احتياط هاى الزم را به خرج داده و در دام تبليغات ســوداگران اين 

بازار غيرشفاف نيفتند.

صادرات سيب درختى به هند متوقف شد
تعلل در صدور گواهى عدم تراريختگى

 رئيــس اتحاديــه ملى محصوالت كشــاورزى از توقف صادرات ســيب درختى به 
هندوســتان خبرداد و گفت: تعلل وزارت جهادكشــاورزى در صــدور گواهينامه عدم 

تراريختگى سيب هاى صادراتى، به توقف صادرات اين محصول منجر شده است.
سيدرضا نورانى در گفت وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: هندوستان 3 ماه پيش اعالم 
كــرد 24 قلم كاالى كشــاورزى بايد براى ورود به اين كشــور و ترخيص آن گواهينامه 
غيرتراريختگى داشــته باشــند. به همين دليل تا ابتداى ژانويه زمانى براى ارائه گواهينامه 

NON_GMO تعيين كرد و سپس زمان آن را 2 ماه ديگر يعنى تا مارس تمديد كرد.

وى ادامــه داد: تا امروز وزارت جهاد كشــاورزى اقدامى براى صــدور گواهينامه عدم 
تراريختگى ســيب هاى درختى كه قرار بود به اين كشور صادر شوند، انجام نداده است و 
صادركنندگان سيب درختى با ايست صادراتى مواجه شده اند و تا زمانى كه گواهينامه عدم 

تراريختگى را دريافت نكنند امكان ترخيص سيب هايشان وجود ندارد.
رئيس اتحاديه ملى محصوالت كشاورزى با اشاره به اينكه اين تعلل ها، فرصت هاى طاليى 
را براى صادرات مى گيرد، گفت: درحالى كه بحث احتمال تراريختگى ســيب آمريكايى 
مطرح شــده اين بهترين فرصت براى ايران بود كه بتوانند از اين فرصت استفاده كرده و 
ســيب هايش را به هندوســتان صادر كند، ولى متأسفانه اين صادرات اكنون متوقف شده 

است.
وى با اشــاره به اينكه بازار هندوستان كشــش واردات 500 هزار تن سيب ايران را دارد، 

گفت: بيش از يك ميليون تن ســيب درختى در ســردخانه ها موجود اســت كه بايستى 
500 هزار تن از آن صادر شــود و 500 هزار تــن ديگر هم براى مصرف داخلى تا پايان 

فروردين ماه مورد استفاده قرار بگيرند.
به گفته وى، درحال حاضر تراريختگى مورد قبول بسيارى از كشورها نيست و در هند هم 
اگر محصوالت تراريخته باشد به هيچ عنوان ترخيص نمى شود و اين درحالى است كه ما 

مى دانيم سيب هاى درختى ايران تراريخته نيست.
وى با بيان اينكه در تصميم گيرى و توســعه صادراتى ضعيف هســتيم، تصريح كرد: نياز 
است تمام مســئوالن تصميم گير در ارتباط با توســعه صادراتى دور يك ميز جمع شود 
و تصميمات ســريع گرفته شود. بايستى مديريت صادرات فعال تر باشد تا مشكالت اين 

بخش نيز حل شود.
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اسناد در سامانه 

ستاد

تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي
پاكات

تهيه ، طبخ و 
توزيع غذاي گرم 
كاركنان عملياتي 

مالير
5/705/700/000285/285/000

از تاريخ
 99/ 12/10 

لغايت
99/12/16 

تا ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/12/26

ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه 

مورخ  99/12/24
  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
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نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين 
معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان 
نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و تا 

تاريخ 1400/03/16) توضيح اينكه تهيه و تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشائي پاكت ها به دبيرخانه 
كميسيون مناقصات به آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه همدان الزامي است . 

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

ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مدت قرارداد : يك سال شمسى از تاريخ 1400/01/01 لغايت 1400/12/29  مي باشد .
مدارك و مستندات مورد نياز : 

 بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران 
 بارگذاري گواهي تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 

 بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي
 بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه 

آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 
 بارگذاري گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي

 بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 2 
مورد) 

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

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

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

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

 ضمناً بازگشائي پاكتها با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگزاري نمايند. الزم بذكر است پيشنهادهاي 

فاقد مهر و امضاي ديجيتال مورد پذيرش نخواهند بود . 
تلفن تماس : 08138262140 ، 08138264899  (داخلي 189 – 126 ) -  شماره فاكس 08138275010                                 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/12/10
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/12/13

نوبت دوم

غزل اسالمي »
 قفسه هاي خالي فروشگاه هاي زنجيره اي و 
فروش «يك روغن براي هر خانواده» نگراني 
در دل مردم ايجاد كرده و سبب شده تا روزانه 
در برخي فروشگاه ها با صف هاي نسبتا طوالني 
براي خريد روغن مواجه شويم، درصورتي كه 
همين نگراني از ناياب شدن و فرهنگ احتكار 
خانگي به كمبودها دامن زده اســت. چندي 
پيش رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام از 
وجود توزيع كافي روغــن اما خريد بي رويه 
مــردم صحبت كرد. حميدرضا متين گفت كه 
روزانه چندين تن روغن توزيع مي شــود اما 

مردم آن را در ساعات اوليه مي برند.
بــا وجود اين كه اغلب فروشــگاه ها قفســه 
روغــن خــود را خالي كرده و آنهــا را براي 
فــروش محدود در دســترس خــود قرار 

داده اند اما اغلب ســوپرماركتي ها و 
بازار  سطح  خواروبارفروشي هاي 

همدان با دست ودلبازي روغن 
برخي  مي فروشــند.  مايــع 
از آنهــا به هر فــرد 2 روغن 
مي فروشــند اما برخي ها هم 
ايــن محدوديت در فروش را 

اعمال نمى كنند.
بســياري از مــردم كــه فقط از 

مي كنند  خريد  زنجيره اي  فروشگاه هاي 
از كمبــود روغــن مي گويند اما افــرادي كه 
از ســوپرماركتي ها هــم مايحتــاج خود را 
مي خرند كمبودها را باور ندارند. به طوري كه 
يك كارمند بانــك مى گويد: در اين مدت كه 
خيلي ها از كمبــود روغن صحبت مي كنند ما 
چنين چيزي را مشــاهده نكرده ايم. همسرم 
هفتــه گذشــته 3 عدد روغن يــك ليتري از 
سوپرماركتي سركوچه خريد و روز شنبه هم 

براي مادرش 4 بطري 2 ليتري خريد. 
مسئول فروش يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي 
هم مى گويد: مدتي اســت كه دريافت روغن 
محدود شــده و براي اينكه خانواده ها دست 
به احتكار نزنند و بعضي ها هم دســت خالي 
از فروشــگاه برنگردند به هــر خانواده بيش 
از يــك روغــن نمي فروشــيم. امــا يكي از 
سوپرماركتي هاي داخل بازار مى گويد: به هر 

خانواده اي 2 عدد روغن يك ليتري مي دهم. 
سوپرماركتي ديگري هم مى گويد: «روغن فقط 

يك ليتري دارم چند عدد مي خواهي؟»
بــا به وجود آمــدن محدوديــت در واردات 
دانه هاي روغني و نهاده ها، كمبود روغن بيش 
از 2 ماه است كه گريبان كشور را گرفته است 
و با وجود اينكه در همــدان كارخانه روغن 
وجــود دارد امــا آن طور كه رئيس ســازمان 
صنعت پيش از اين گفت: كل كشور با كمبود 
روغن مواجه اســت اما با اين حال در تالش 
هستيم تا بتوانيم مقداري روغن از استان هاي 
ديگر وارد همدان كنيم تا بخشــي از كمبودها 

جبران شود.
آن طور كه وي اعالم كرد: «مردم بايد دست از 
احتكار بردارند و تنها نياز كوتاه مدت خود را 
بخرند كه در اين صورت نه شــاهد صف و نه 

شاهد كمبود خواهيم شد».
  مرغ ها كوچك شده اند

25 هــزار و 500 تومــان قيمت هر كيلو مرغ 
دولتي در بازار اســت. آن طور كه از يخچال 
مرغ فروشي هاي سطح شهر پيدا بود فقط مرغ 

همــدان  توليــد 
و  داشت  وجود 
مرغ  ديگِر  انواع 
نبود.  موجــود 
از  يكي  صاحب 
مرغ  فروشگاه هاي 
در سطح شهر گفت: 

«اجــازه نداريم غير از 
اين مرغ ديگري بفروشيم».

فروشــنده يكي ديگر از فروشــگاه ها هم 
مرغ هاي ريز و درشــت را يكى درميان در 
يخچال خــود چيده بــود. وي مى گويد: 
كــه «اگر بيــش از يك مــرغ مي خواهيد 
همين طوري به ترتيــب بايد برداريم چون 
به من هم همين طوري فروخته اند! اما اگر 
فقط مرغ درشت مي خواهي هر كيلو مرغ 

مي شود 26 هزار و 500 تومان!»
اما در فروشــگاه ديگري مــرغ غيرتوليد 
همدان هم موجود بــود. صاحب آن بيان 
مى كند: «مرغ قزوين هم داريم كيلويي 29

هزار تومان و بســيار باكيفيت و كمي هم 
درشت تر است». وي پس از اينكه يك عدد 
مرغ متوســط را از پشــت مغازه مى آورد، 
توضيح مى دهد: «فروش اين مرغ ها قاچاق 
اســت و تعزيرات حكومتي اجازه فروش 
نمي دهــد، به همين دليل در يخچال عقب 

نگهداري مي كنيم».
متيــن دربــاره وضعيــت بازار مــرغ هم 
تصريــح مى كنــد: «مجبوريم با شــدت 
زيادي بر اين بازار نظارت داشــته باشــيم 
كه در غير اين صــورت قيمت مرغ باالتر 
از نرخ مصوب فروخته مي شــود از طرفي 
هم وقتي سرســختانه بر قيمت ها نظارت 
مي كنيم مرغداري هــا مرغ خود را به بازار 
اســتان نمي دهند و آن را به غيرهمداني ها 
مي فروشند. در اين صورت يا با كمبود مرغ 
مواجه مي شــويم و يا مجبور مي شويم از 
خارج استان مرغ را خريداري و وارد كنيم 
كه به طبع قيمــت باالتر مي رود چون نرخ 

حمل هم به آن اضافه مي شود».
وي ادامه مى دهد: «به دليل اينكه مرغداري ها 
با قيمت مصوب مرغ به بازار نمي دادند و 
درحال ايجاد چالــش و كمبود بوديم كل 
مرغ ها با يك قيمت واحد در فروشگاه هاي 
مرغ درحال عرضه است و كسي حق ندارد 

مرغ را بيش از قيمت 25 هزار و 500 تومان به 
مصرف كننده بفروشد». 

آن طور كه شنيده شده به خاطر باالرفتن قيمت 
نهاده هــاي دامي و كمبود آن در بازار و برخي 
مشــكالت براي تأمين آن احتمــال اينكه با 
چالش جدي تــري در بازار مرغ شــب عيد 
مواجه شويم بيش از پيش است و ممكن است 

اين رونــد تا زمان اصالح وضعيت واردات و 
صادرات ادامه داشته باشد. 

آن طور كه شنيده شده تأمين پرتقال شب عيد 
نيز با چالش هايي مواجه است. 

بنابراين مردم بايد در مقدار خريدهاي خود در 
اقالمي كه با كمبود مواجه هســتند، همكاري 

كنند و به كمبودها دامن نزنند. 

گزارش ميداني همدان پيام از بازار روغن و مرغ

نيازى به صف نيست ارزاق موجود است
■  مردم با احتكار مواد غذايي به كمبودها دامن نزنند           

■  مرغ با قيمت ثابت 25 هزار و 500 تومان فروخته مي شود

فروش مرغ 
استان هاي ديگر در 

دان ممنوع است
هم

محـرابى 
رئيس اتحاديه ابزار يراق باقى ماند

 انتخابات اعضاى هيأت مديره و بازرس اتحاديه 
ابزار و يراق و عايق هاى رطوبتى همدان برگزار شد 
و حســين محرابى با 222 رأى رئيس اتحاديه باقى 

ماند.
انتخابات اتحاديه صنف ابزار و يراق، رنگ و عايق هاى 
رطوبتى همدان با حضــور اعضاى اتحاديه در محل 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد 
و دوباره حسين محرابى به انتخاب اعضاى صنف به 

مدت 4 سال ديگر رئيس اتحاديه شد.

شــايان ذكر اســت با توجه به اينكه وى در ســمت 
رياست اتاق اصناف همدان مشــغول به كار است با 
انجام اين انتخابات تا 15 ماه ديگر و تا زمان برگزارى 
دوباره انتخابات هيأت رئيســه اتاق اصناف در سمت 

رياست اتاق اصناف باقى خواهند ماند.
بــا توجه به حواشــى به وجودآمده تاكنــون 3 مرتبه 
برنامه ريزى الزم براى برگزارى انتخابات اين اتحاديه 
پيش بينى شــده بود كه باالخره رئيس اتحاديه صنف 

ابزار و يراق و اتاق اصناف مشخص شد.
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رئيس سازمان نظام پزشكى همدان:
زمينه استفاده از نسخه الكترونيك فراهم نيست

 ■ زمان اجراى اين طرح مناسب نبود
 رئيس ســازمان نظام پرستارى همدان گفت: درحال حاضر زمان مناسبى 
براى اجراى طرح نسخه الكترونيك تأمين اجتماعى نبود، زيرا هنوز زمينه ها 

مهيا نشده و اين مسأله سبب افزايش هزينه هاى بيمار مى شود.
عليرضا مدركيان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينكه استفاده از نسخه 

الكترونيك نياز به زمينه دارد اما اين طرح پيش از ايجاد بســتر مناســب، به 
مرحله اجرا درآمده اســت، تصريح كرد: افرادى كه به مطب پزشك مراجعه 
كنند و دفترچه بيمه خود را همراه نداشته باشند، ممكن است مجبور شوند 
هزينه ويزيت و به تبع آن، هزينه دارو و آزمايش را به صورت آزاد پرداخت كنند 

زيرا طرح نسخه الكترونيك ايراداتى دارد.
وى خاطرنشان كرد: ســازمان هاى بيمه گر مانند تأمين اجتماعى و خدمات 
درمانى 2 سامانه جدا براى نسخه نويسى دارند كه سبب سختى كار پزشكان 

مى شود، از طرفى سامانه ها ايراداتى دارند و ممكن است در دسترس نباشند.

رئيس سازمان نظام پزشكى همدان با بيان اينكه همين مسأله سبب شلوغى 
و ماندگارى بيشتر بيماران در مطب ها شده است، ادامه داد: درحال حاضر كه 
همه با كروناويروس درگير هســتند، زمان مناسبى براى اجراى طرح نسخه 

الكترونيك نبود.
وى درباره اينكه ممكن است برخى پزشكان تمايلى به همكارى با سازمان هاى 
بيمه گر نداشــته باشند، بيان كرد: در اين صورت چون دفترچه كاغذى وجود 
ندارد، بيمار بايد هزينه هاى پاراكلينيكى، آزمايشــگاه و دارو را به صورت آزاد 

پرداخت كند.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: بنت الهدي نوري، مهديه سليمي 
آزاده صفي، شهره اكبري، فرنوش رئيسي

عكاس: پوريا پاكيزه
تماس تلفنى: 38380753

نمابر: 38381162

ارزيابى مديران همدانى توسط 
جهاددانشگاهى

 رئيس جهاددانشگاهى واحد 
همدان بــا بيان اينكــه اجراى 
كانون ارزيابى و توســعه مديران 
مى كند  كمــك  ســازمان ها  به 
تــا شايســتگى ها و مهارت هاى 
مديــران پايــه، ارشــد و ميانى 
خود را بررسى كرده و به نيازها 
و الزامات آموزشــى شــخصى و 
شــغلى آنها آگاه شود، از ارزيابى 

مديران اين اســتان توسط كانون ارزيابى و توسعه جهاددانشگاهى خبر 
داد.

على كالنترنيا در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: كانون ارزيابى و توسعه 
جهاددانشــگاهى يكى از مراكز ارزيابى شايســتگى ســرمايه انســانى 
سازمان ها و دســتگاه هاى اجرايى كشور بوده كه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى مصوب ستاد ملى مبارزه با كرونا با حضور ارزيابان حرفه اى و 
صاحب صالحيت جهاددانشگاهى به ارزيابى مديران استان اقدام كرده، 
به طورى كه از قابل اطمينان ترين ابزارها كه مى تواند در اين امر مؤثر واقع 

شود، استفاده شده است.
عضو كانون  ارزيابى و توسعه مديران جهاددانشگاهى كشور نيز از ارزيابى 
و ســنجش 6 هزار و 500 مدير دستگاه هاى دولتى و غيردولتى كشور 
خبر داد و گفت: كانون ارزيابى و توســعه شايستگى جهاددانشگاهى از 
ابتداى ســال 1397 تاكنون نزديك به 6 هــزار و 500 نفر از مديران 
دســتگاه هاى دولتى و غيردولتى را مورد ســنجش و ارزيابى قرار داده 

است.
سيدرفيع موسوى اظهار كرد: اين كانون قصد دارد در سال هاى آينده با 
توســعه گستره ابزارهاى ارزيابى خود و استفاده از ابزارهاى غيرتمرينى 
نوين همچون انواع آزمون ها و پرسشنامه هاى روز دنيا خدمات ارزيابى و 
سنجش ارائه شده از سوى خود را به سازمان ها گسترش داده و به عنوان 
مرجع اصلى در زمينه ارزيابى و توســعه مديران، خود را به عنوان قطب 

اين موضوع در كشور مطرح كند.
وى ارزيابى و سنجش ميزان قابليت هاى بالقوه و بالفعل داوطلبان تصدى 
يك شغل مديريتى، پيش بينى عملكرد آينده داوطلبان درصورت تصدى 
شغل و يا پست مديريتى، امكان ارائه پيشنهادهايى براى توسعه مهارت  
و آموزش هاى موردنياز داوطلبان، ارائه مشــاوره حرفه اى به داوطلبالن 
درباره حرفه و مســير رشد شــغلى و حرفه اى و اطمينان از شايستگى 
افرادى كه در پســت هاى كليدى سازمان هستند را از مهم ترين اهداف 

كانون ارزيابى در سازمان ها عنوان كرد. 
وى با بيان اينكه اين فرايند در بســيارى از كشــورهاى پيشرفته مورد 
استفاده قرار گرفته و در كشور ما نيز از اوايل دهه 80 شمسى استفاده 
مى شود كه جهاددانشــگاهى در اين باره پيشرو بوده است، خاطرنشان 
كــرد: اين نهــاد مبتنى بر تجــارب علمى و عملــى و مطالعات ملى و 
بين المللى در سال 1391 طرح پژوهشى را با عنوان «طراحى و تدوين 
مدل شايستگى مديران دستگاه هاى اجرايى» به معاونت توسعه مديريت 
و سرمايه انسانى رياست جمهورى پيشنهاد داد و در اواخر سال 1394

آن را به پايان رساند.
به گفته عضو كانون  ارزيابى و توسعه مديران جهاددانشگاهى كشور، اين 
طرح در سال 1398 به عنوان طرح برتر و برگزيده در حوزه علوم انسانى 
توســط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى شــناخته شد، طرحى كه به 

عملياتى و اجرايى شدن در دستگاه هاى اجرايى منجر شد.
وى با اشاره به اينكه با همكارى و مشاركت متخصصان، سازمان ادارى 
و استخدامى كشور بخشنامه اى را تهيه و تدوين و به همه دستگاه هاى 
اجرايى مشــمول قانون مديريت خدمات كشورى ابالغ كرد، بيان كرد: 
براســاس اين بخشنامه معاونت آموزشى جهاد دانشگاهى مجوزى را از 
ســازمان ادارى و اســتخدامى اخذ و با دستگاه هاى مختلف اجرايى در 
كشور در حوزه هاى مختلف اعم از پياده سازى و استقرار كانون ارزيابى 
در دستگاه هاى دولتى و غيردولتى، ارزيابى مديران پايه و ميانى و ارشد 
در دستگاه ها براساس بخشنامه دولت و طراحى و تدوين مدل شايستگى 
اختصاصى در دستگاه هاى دولتى و غيردولتى همكارى كرده و مى كند.

 هفته گذشته مسابقات پلى آف ليگ دسته يك 
كشور در گروه شــمال به ميزبانى همدان برگزار و 
پس از 2 روز رقابت تكليف تيم هاى صعودكننده در 

اين مسابقات مشخص شد.
متأسفانه در مسابقات پلى آف ليگ دسته يك كشور 
در گروه شمال به ميزبانى همدان تيم خانه بسكتبال 
اســدآباد به عنوان تنها نماينده تيم بسكتبال استان 
همدان در ليگ دسته يك بسكتبال كشور از ادامه 
بازى هــا بازمانــد و با وداعى تلخ از دور مســابقات 

امسال ليگ دسته يك كشور حذف شد.
حــذف تيم بســكتبال اســدآباد كام بســيارى از 
طرفداران بســكتبال اســتان همدان را تلخ كرد و 
هر يــك از طرفداران اين تيم بــه تجزيه و تحليل 
علل اين شكســت و ناكامى در اين دور از مسابقات 
پرداختند كه بايد با احصا و شناســايى اين ضعف ها 
و نارســايى ها و مرتفــع كــردن مشــكالت براى 
مسابقات ســال آينده از هم اكنون توسط مسئوالن 
امر چاره انديشى و تدبير شــود، در غير اين صورت 
براى هميشه با برند باقى ماندن اين تيم ليگ دسته 

يك كشور بايد خداحافظى كرد.
رئيس هيأت بســكتبال اســتان همدان در اين باره 
در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: نداشتن اسپانسر 
يكى از مهم ترين داليل شكســت و حذف تيم خانه 
بسكتبال اسدآباد در مسابقات امسال به عنوان تنها 
نماينده استان همدان در ليگ دسته يك بسكتبال 

كشور به شمار مى رود.
پرويز ريحانــى گفت: درصورت هرگونه حمايت نيز 
حمايت ها بيشــتر توسط اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان و نيز هيأت بسكتبال استان و شهرستان و 
كمى هم كمك و حمايت هــاى فرماندار و نماينده 
مردم اسدآباد در مجلس بوده كه البته اين حمايت 
و كمك هاى مالى براى ليگ دسته يك كشور كافى 
و وافى نبود و به طور قطع با نداشتن اسپانسر نتيجه 

مطلوبى نمى توان از مسابقات گرفت.
وى تصريــح كرد: اگــر براى تيم اسپانســر تعيين 
مى شد با حمايت هاى اسپانسر امكان جابه جا كردن 
بازيكــن و تعيين يك ســرمربى حرفه اى براى تيم 
وجود داشت كه بتواند با بازى خود در كشور حرفى 

براى گفتن داشته باشد و بدرخشد. 
 بايد براى تيم اسپانسر بخش خصوصى 

جذب شود
ريحانى با اشــاره به اينكه ماحصل تيم ليگ ما در 
ورزش استان همدان تيم پاس است كه مسئوالن از 
آن حمايت مى كنند و از لحاظ مالى همچنان داراى 
مشكل است، خاطرنشــان كرد: بايد براى تيم يك 
اسپانســر بخش خصوصى جذب و بخش خصوصى 
براى حمايت از تيم وارد ميدان شــود كه متأسفانه 
با عدم رغبــت بخش خصوصى براى اسپانســرى 

تيم هاى ورزشى در استان همدان مواجه هستيم.
وى يكــى ديگــر از داليل شكســت تيــم در اين 

دور از مســابقات را سرمربى دانســت و بيان كرد: 
هماهنگى هاى الزم را در مســابقات براى تيم انجام 
داديم و يكى از مربيان اســتان همــدان براى تيم 
گذاشته شــد كه با انتخاب اين سرمربى نتايج دور 
رفت عالى بود اما در دور برگشــت متأسفانه با كنار 
گذاشتن سرمربى قبل مديريت ضعيف شد و مربى 
دور برگشت، توان مربيگرى و سرمربيگرى ليگ را 

نداشت و در حد ليگ دسته يك كشور نبود.
رئيس هيأت بســكتبال اســتان همدان در ادامه با 
بيان اينكــه مديريت داخلى تيم هــم بايد قوى تر 
عمل مى كرد، يادآور شد: در ليگ دسته يك كشور 
هر چقدر كادر فنى قوى تر باشــد و تيم را درســت 
مديريت كند، تيم راحت تر در مســابقات شــركت 

مى كند.
ريحانى مطرح كرد: تنها حضور در ليگ دسته يك 
كشــور يك تفكر غلط بــوده و اينكه فقط يك تيم 
در ليگ دسته يك كشور حضور يابد، كامًال اشتباه 
است بلكه بايد با جذب اسپانسر و برنامه ريزى دقيق 
و تعيين سرمربى حرفه اى و كادر فنى قوى و جذب 
بازيكنان در حد ليگ در مســابقات حضور يافت تا 

بتوان در كشور حرفى براى گفتن داشت.
 عملكرد تيم در دور ســوم مســابقات 

رضايت بخش نبود
سرمربى پيشــين خانه بسكتبال اســدآباد هم به 
ايســنا گفت: عملكرد تيم خانه بســكتبال در دور 
سوم مســابقات بسكتبال ليگ دسته يك كشور در 
مرحلــه پلى آف رضايت بخش نبــوده و به طور قطع 
درصــورت وجود ســرمربى توانمندتر نتيجه اى كه 
خانه بسكتبال اسدآباد در ليگ دسته يك بسكتبال 

كشور به دست آورد، اين چنين نمى بود.
ســجاد عطايى با بيان اينكه تيم بسكتبال اسدآباد 
در دوره اول مســابقات 3 برد و يك باخت كســب 
كرد، افزود: متأســفانه در دور برگشت مرحله دوم 

اين نتيجه بــه يك برد و 3 باخت تغيير يافت و در 
پايان پلى آف مســابقات ليگ دسته يك كشور در 
گروه شــمال به ميزبانى همدان ابتــدا بازى اول با 
اختــالف 22 و در بازى دوم بــا اختالف 26 امتياز 
به تيم آتشــى تهران واگذار و از دور مسابقات ليگ 

دسته يك كشور حذف شد. 
وى با اشاره به اســتعفاى خود از سرمربيگرى تيم 
بسكتبال اســدآباد در بهمن ماه ســالجارى اظهار 
كرد: متأسفانه يكى از داليل استعفايم مداخله هاى 
ســرمربى فعلى در امور فنى تيم بود كه در مرحله 
دوم مســابقات به ميزبانى استان كردستان موجب 
عدم تمركزم شد و اين امر موجبات استعفايم را به 

ميل و اراده خودم رقم زد.
عطايى در ادامه بيان كرد: عالوه بر ارزيابى هاى بنده 
از عملكرد ســرمربى فعلى تيم بســكتبال اسدآباد، 
نداشــتن اسپانســر و جذب نكــردن بازيكن براى 
مســابقات مرحله پلى آف از ديگر داليل حذف تيم 

بسكتبال اسدآباد در مسابقات امسال بود.
ســرمربى سابق خانه بسكتبال اســدآباد همچنين 
خاطرنشــان كرد: تيم بسكتبال اســدآباد عالوه بر 
حمايت هاى مالى و جذب اسپانســر براى تيم، نياز 
به جذب بازيكنانى در اندازه ليگ دسته يك كشور 

براى تيم بود تا به روند روبه رشد تيم كمك كند.
وى خاطرنشان كرد: 70 درصد از بازيكنان تيم خانه 
بسكتبال اسدآباد بومى استان بودند كه از بين اين 
بازيكنان تنها چند نفر توانايى بازى در ليگ دسته 
يك كشــور را داشتند كه اميد است با حمايت هاى 
جامعه ورزشــى و جذب اسپانسر اين تيم به نتايج 

مطلوبى دست يابد.
 برند ماندن تيم بسكتبال اسدآباد

 نيازمند اسپانسر است
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان اســدآباد 
نيز  با بيان اينكه تيم بســكتبال اسدآباد براى برند 

ماندن نيازمند اسپانســر اســت، با اشاره به ناكامى 
اين تيم در مسابقه پايانى خود در مسابقات امسال 
ليگ دســته يك بسكتبال كشــور، اظهار كرد: تيم 
بسكتبال اسدآباد در دور اول مسابقات ليگ دسته 
يك كارنامه خوبى از خود بر جاى گذاشــت و اين 
نشــان داد شهرســتان اســدآباد از نظر بازيكن و 
اســتعداد در شــرايط خوبى قرار دارد اما متأسفانه 
در ادامه كار بين ســرمربى و مربى تيم اختالفاتى 

به وجود آمد و سرمربى تيم اقدام به استعفا كرد.
على جمور افزود: بنده پس از اســتعفا، جلســه اى 
با حضور ســرمربى بســكتبال، مربى تيم بسكتبال 
و رئيس هيأت بسكتبال اســتان در اداره ورزش و 
جوانان تشكيل دادم و قرار شد تا اختالفات موجود 
بين ســرمربى و مربــى تيم مرتفع و حل شــود و 
ســرمربى ســابق دوباره به عنوان سرمربى حرفه اى 
فعاليت خــود را با ايــن تيم ادامه دهــد، اما اين 
جلسات راه به جايى نبرد و به طبع در ادامه مسابقات 

نتيجه مطلوبى هم حاصل نشد.
جمور با بيــان اينكه نبود اسپانســر از مهم ترين 
مشــكالت تيم بسكتبال اسدآباد است، گفت: تيم 
بســكتبال اســدآباد به عنوان تنها نماينده استان 
همدان در ليگ دســته يك كشــور حضور دارد 
و اين امر افتخار بزرگى محســوب مى شــود كه 
عالوه بــر اسپانســر، نيازمند ســرمربى كاربلد و 

است. حرفه اى 
به گزارش ايســنا، در پايان اميدواريم با دورخيز در 
جذب اسپانســر بخش خصوصى توسط اداره كل و 
هيأت بسكتبال و مسئوالن شهرستان اسدآباد بتوان 
نقاط ضعف تيم را مرتفع و بتوان تيم برند بسكتبال 
اســتان همدان را حفظ كرد و بــا برنامه ريزى هاى 
دقيق و تقويت كادر فنى تيم زمينه درخشيدن در 
مسابقات بســكتبال ليگ دسته يك كشور در سال 

1400 را از هم اكنون رقم زد.

وداع با تنها برند بسكتبال همدان

يــك مختــرع پالســتيك هاى زيســت تخريب پذيــر، نبود 
فرهنگ ســازى مناسب در استفاده از اين محصول را علت اصلى 
بازار كســاد چنين محصوالتى در ايران و در نتيجه صادرات اين 

محصوالت دانست.
پيمان مرادى رئيس هيأت مديره يكى از شركت هاى دانش بنيان فعال 
در شهرستان مالير در گفت وگو با ايسنا، به آغاز فعاليت اين شركت از 
سال 91 اشــاره و اظهار كرد: اين شركت در 3 زمينه توليد تجهيزات 
پزشــكى شامل اُرتزهاى توانبخشــى و بازتوانى، توليد پالستيك هاى 
زيســت تخريب پذير و نيز تهيه محتواهاى آموزشى براى دانش آموزان 
فعاليت مى كند و تاكنون براى بيش از 250 نفر به طور غيرمســتقيم 

اشتغال ايجاد كرده است.
وى از 7 اختراع در زمينه پزشــكى و تهيه اُرتزهاى توانبخشى در اين 
شــركت دانش بنيان خبر داد و افزود: بازار هدف اُرتزهاى توانبخشــى 
كه به منظور كاهش فشــار مكانيكى بر اندام هاى آسيب ديده و تسهيل 
حركت مورد اســتفاده قرار مى گيرند، كشورهاى حوزه خليج فارس و 

خاورميانه است.
مرادى نبود بودجه كافى در مراكز درمانى كشــور براى خريد اُرتزهاى 
پزشــكى را مهم ترين علت بازار فروش محدود اين محصول در ايران 
دانســت و يادآور شــد: مراكز درمانى در كشور از بودجه هاى مناسبى 
براى خريد اين محصوالت برخوردار نيســتند اين درحالى ا ســت كه 
بودجه تخصيص داده شــده به خريد چنيــن محصوالتى در بازارهاى 
خارجى بيشتر است به همين علت عمده اُرتزهاى پزشكى توليدشده 

در اين شركت صادر مى شود.

 ارزيابى نيازهاى بازار؛ يكى از فاكتورهاى موفقيت 
در بازار فروش

وى شــناخت ظرفيت هاى موجود و ارزيابى نيازهاى تخصصى و فوق 
تخصصى بازار را يكى از مهم ترين داليل موفقيت تجارى ســازى يك 
ايده دانست و گفت: با توجه به نياز دانش آموزان به محتواهاى آموزشى 
در زمان شــيوع بيمارى كرونا، اين شركت توليد محتواهاى آموزشى 
متناسب با نياز دانش آموزان و عرضه آن با قيمت مناسب را تا به امروز 

در دستور كار خود قرار داده است.
وى در ادامه به توليد پالســتيك هاى زيســت تخريب پذير اشــاره و 
خاطرنشان كرد: توليد زباله هاى پالستيكى و پالستيك هاى بسته بندى 
و رهــا كردن آنها در طبيعت امروزه يكى از معضالت محيط زيســت 
است و توليد پالســتيك هاى تجزيه پذير با كاهش مدت زمان تجزيه 
اين محصوالت به 6 ماه تا 3 ســال ايــن معضل را برطرف مى كند. ما 
براى توليد اين پالســتيك ها از افزودنى هــاى طبيعى كه پايه گياهى 
دارند، استفاده كرديم تا پس از مصرف تجزيه شوند و به چرخه طبيعى 
بازگردند. مرادى ادامه داد: به دليل نبود فرهنگ ســازى در استفاده از 
پالســتيك هاى تجزيه پذير در ايران و نيــز اختالف قيمت جزئى اين 
پالســتيك ها با پالستيك هاى شــيميايى، اين محصول در ايران بازار 
فروشــى نــدارد و تمامى محصول صادر مى شــود البتــه ما درصدد 
كاهش قيمت اين پالستيك ها هستيم، اما هنوز هم مهم ترين مشكل 

فرهنگ سازى در بازار مصرف است.
 برخوردهاى نامناســب، سليقه اى، مغرضانه و حسادت 

برخى افراد با مخترعان

وى به اخذ مجوز به عنوان يكى از بزرگ ترين مشــكالت يك ايده پرداز 
اشاره و تصريح كرد: يك مخترع براى اخذ مجوزهاى مربوطه گاهى با 
برخوردهاى نامناسب، سليقه اى، مغرضانه و حسادت برخى افراد مواجه 
مى شود، در واقع ديدگاه منفى برخى مديران و نبود به روزرسانى آنها، 

يكى از موانع مخترعان و كارآفرينان است.
اين ايده پرداز، ديدگاه مديران در زمينه راه اندازى يك سيســتم شغلى 
براى افراد را در اين زمينه حياتى دانســت و تأكيد كرد: تســريع در 
صــدور مجوزها و گواهينامه ها، يكى از زيرســاخت هاى ضرورى براى 
حمايت از طرح هاى نوآورانه و اختراعى اســت، در واقع وقفه در صدور 
مجوزها، نشــان دهنده عدم تخصص كافى و يا برخورد سليقه اى مدير 

مربوطه است.
مرادى بيان كرد: گاهى اوقات شركت هاى دانش بنيان پس از اخذ مجوز 
از طرف يك ارگان، با ابطال همان مجوز توســط ارگان ديگرى روبه رو 
مى شــوند بنابراين دســتگاه هاى ذى ربط بايد با احترام به مجوزهاى 

صادرشده، حقوق شركت هاى دانش بنيان را رعايت كنند.
 اعتمــاد مصرف كننده؛ قطعه تكميل كننــده بازار هدف 

شركت هاى دانش بنيان
وى در ادامه از فرهنگ سازى در بازار مصرف به عنوان يكى از مهم ترين 
دست اندازهاى شــركت هاى دانش بنيان براى عرضه كاالهاى خود به 
بــازار ياد كرد و گفت: يك كاالى پزشــكى براى عرضه به بازار تمامى 
تأييديه هاى پزشــكى را اخذ كرده و پشت سر گذاشته است پس نبايد 
در هر بازار مصرفى، دوباره مورد آزمايش قرار گيرد يا فرهنگ استفاده 
از پالستيك هاى زيست تخريب پذير بايد بين مردم جا بيفتد تا بتوان 
ايــن محصول را به بازار عرضه كــرد، در واقع اعتماد مصرف كنندگان 
به محصوالت توليــدى يكى از قطعه هاى تكميل كننــده بازار هدف 

شركت هاى دانش بنيان است.
اين مخترع اظهار كرد: درحال حاضــر پارك علم و فناورى با حمايت 
از طرح هاى نوآورانه، صندوق نوآورى و شــكوفايى با سرمايه گذارى در 

طرح هاى دانش بنيان و بنياد نخبگان 
با حمايت از مخترعان 3 ارگان حامى 
مخترعان و شــركت هاى دانش بنيان 

هستند.
وى به مسير ســخت و طاقت فرساى 
ثبت يك اختراع اشــاره كرد و افزود: 
صاحبان ايده براى ثبت اختراعشــان، 
بايــد خــود را براى قــرار گرفتن در 
بدترين شرايط موجود آماده كنند. از 
نظر بنــده عرضه يك كاالى اختراعى 
به بازار مصرف به علت پيچيدگى هايى 
كه دارد، يكى از سخت ترين كارهاى 

دنياست.
 اگر جوانى صبور 
نمى تواند  نيســت، 
مخترع خوبى شود

مــرادى يــادآور شــد: 
صبــورى، تمركــز، كار 
از  پشــتكار  و  تيمــى 
فاكتورهاى مهم در اين 
جوانى  اگر  است،  مسير 
نمى تواند  نيست  صبور 
گام  مســير  ايــن  در 

بردارد؛ به طور مثال ممكن است شما در يك برهه از زمان با بدهى هاى 
ســنگين، اخطاريه هاى ادارات و ارگان هاى مختلــف و كاهش توليد 

به علت تورم مواجه شويد پس صبورى و پشتكار فاكتور مهمى است.
وى استانداردسازى محصول، تجارى سازى، فروش محصوالت و تداوم 
بازار فروش را از ديگر مواردى برشــمرد كه يك مخترع در مسير ثبت 

اختراع و تجارى سازى با آنها مواجه است و بيان كرد: 
اگــر صاحب ايــده، فرد كم طاقتى باشــد و حاضر به 
پرداخت بها در رسيدن به اهدافش نباشد، نمى تواند در 
اين مسير به موفقيت برسد، ممكن است يك مخترع 
براى چند سال پياپى از طرح خود به هيچ سود مالى 
نرسد و حتى متحمل زيان شود، پس بايد عاشق كار 

خود باشد كه با چنين دست اندازهايى دلسرد نشود.
 مخترعان همسرى همراه انتخاب كنند

اين صاحب ايده در پايان به نقش اثرگذار خانواده در 
حمايت و پيشبرد كار يك مخترع اشاره كرد و گفت: 
زندگى با يك مخترع كمى متفاوت از افراد عادى است، گاهى ممكن 
اســت اين فرد 18 ساعت از روز خود را مشغول پژوهش و كار باشد 
پس اين افراد بايد در هنگام تشكيل خانواده به اين نكته توجه كنند 
كه همسر آنها نقش بسزايى در رسيدن به اهدافشان ايفا مى كند و با 

درنظر گرفتن اين نكات زندگى خود را تشكيل دهند.

 معاون عمرانى اســتاندار همــدان گفت: طرح 
توسعه  بقعه شــاهزاده حســين(ع) همدان توسط 
ميراث فرهنگــى تهيه و در كميته مربوطه تصويب 
شــد و براى تأييد نهايى به وزارت ميراث فرهنگى 

كشور ارسال شده است.
فرهــاد فرزانه در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه 
اين طرح حدود يك هكتار و بســيار نفيس اســت، 
اظهار كرد: تا تهيه و تأييد طرح هر اقدامى در جوار 
اين بقعه بايــد با هماهنگى ميراث فرهنگى صورت 
بگيرد، از طرفى هيأت امناى شــاهزاده حسين(ع) 
نيازهــاى اوليه اى دارند و اقداماتى را از ســال هاى 

گذشته آغاز كرده اند.
وى تأكيد كرد: هيأت امناى شــاهزاده حسين(ع) 
بايد با هماهنگى طرح هاى فرادست تهيه شده و با 

نظر ميراث فرهنگــى كارهاى خود را پيگيرى كند 
تا هم نيازهاى موقت خود و فعلى شان برطرف شود 
و هم ســبب نشوند هزينه اى از جيب مردم صرف و 

دوباره كارى شود. 
ــت  ــا ني ــا ب ــأت امن ــه هي ــان اينك ــا بي ــه ب فرزان
را  كارهايــى  خــود  توانايــى  حــد  در  و  خيــر 
ــاى  ــأت امن ــرد: از هي ــح ك ــد، تصري انجــام مى ده
شــاهزاده حســين(ع) در تهيــه طــرح نظرخواهــى 
شــده اســت و اميدواريــم پــس از تصويــب نهايــى 

ــد. ــكان بيفت ــن م ــى در اي ــات خوب اتفاق
وى توضيح داد: طرح به گونه اى طراحى شــده كه 
بتواند از محل خود كســب اعتبــار كند و طبيعى 
است كه شاهزاده حسين(ع) در اين مسير نيازهاى 
اوليه اى تــا اجراى طرح دارد و هيــأت امنا بايد با 

هماهنگــى ميــراث فرهنگى و در راســتاى طرح 
موردنظر نيازهاى اوليه خود را برآورده كنند.

معاون عمرانى استاندار همدان اضافه كرد: با ِعلم بر 
اينكه نيت مســئوالن اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان در خدمات رســانى به مردم اســت، از اين 
مجموعه تقاضامنديــم با ميراث فرهنگى هماهنگ 
باشــند كه مشــكلى براى اين بناى تاريخى پيش 

نيايد.
وى شرح داد: فاز يك طرح شامل زمين هايى است 
كه در تملك شــاهزاده حســين(ع) اســت و روند 
اجرايى ســريعى دارند و آنچه سبب مى شود روند 
طرح طوالنى شــود در فازهاى بعدى قــرار دارد، 
به عبارتــى روند اجرايى تا فاز 5 ســريع و با هزينه 

كم قابليت اجرا دارد.  

معاون  عمرانى استاندار مطرح كرد

توسعه  بقعه شاهزاده حسين(ع) در انتظار تأييد وزارت ميراث فرهنگى

يك مخترع مطرح كرد
بازار كساد پالستيك هاى زيست تخريب پذير در ايران

@isnanews٩۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan



مهدى ناصرنژاد»
 قرن هاى زيــادى بــه درازاى تاريخ پرعظمت 
ايران، در چنين حال و هواى دلكشــى از ســال كه 
زمســتان بار و بنه ســفر مى بندد و بهار آماده است 
تــا خيمه ســبز خويش در اين ســرزمين پربركت 
بگســتراند، ايرانيان هم از هر قــوم و هر زبانى در 
تكاپو و تدارك هســتند تا رســمى كهــن را پاس 
بدارند. در چنين روزهايى از ســال كهنه است كه 
قاصد بهارى با ترنم نغمه هاى شيرين نوروزى هلهله 
به راه مى اندازد و ايــن مردم يكدل و يك آئين را به 
پيشــواز بهار فرامى خواند. قاصد بهار شور و شوق 
تازه اى در دل هاى غبارگرفته برمى انگيزاند تا همگان 
به شوقانه بهار رنگ و رخ زندگى خويش تازه كنند 
و خستگى هاى زمانه را از خانه جان بزدايند. قاصد 

بهــار را معجزه اى بزرگ 
در نفس است و چون بر 
هر جسم و جان خسته اى 
بدمــد، مانند آن شــاخه 
خشــك جوانــه مى زند 
و لطافــت شــكوفه هاى 
رنگ رنــگ در هواى باغ 
و راغ مى پراكند. اساســا 
شــده اند  بزرگ  ما  مردم 
تــا معجــزه را بفهمنــد 
و چــون قاصــد بهــار 
پيام آور معجزه طبيعت و 
عطر  و  سبزينه ها  خيزش 
است،  شــكوفه ها  دلنواز 
انتطارش  همــاره  پــس 
انتظار  در  مى كشــند.  را 

معجزه بودن از خفقان سختى ها و مشقت مى كاهد 
و تحمل پذيرش مى ســازد. اما تا همين 2 سال پيش 
و تا پيش از معركه شــوم كرونــا بود كه با خيزش 
صداى  هاى وهوى قاصد بهارى، تكان هاى خوشايند 
معجزه هم در اعماق جان مردم آغاز مى شد و شوق 
تازه شــدن و شست وشــوى گرد و غبار كهنگى و 

رخوت در هــر خانه مى پيچيد. اما شــايد هم اين 
كرونا بهانه اى بيش نباشد! بهانه اى براى پشت كردن 
بــه معجزه ها! بهانه اى براى فرار از ســنت هايى كه 
كم كم دارد دست و پاگيرمان مى شود. نه اينكه راه و 
رسم قاصد بهارى و پادرميانى جشن هاى نوروزى 
بــراى كدورت زدايى هــا و شــيرينى خورانى هاى 

و  آشــتى كنان  از  پــس 
احترام  و  حرمت دارى ها 
بــزرگان فاميــل و در و 
همســايه و يــا تجديد 
مودت بين ياران قديمى، 
ســنت هاى  بخواهــد 
برايمــان  را  نــوروزى 
دســت وپاگير كند، شايد 
هم اين خــود ما بوديم 
كه ســادگى ها و شــيوه هاى بى آاليش جشن هاى 
نوروزى را با ســليقه هاى من درآوردى و رفتارهاى 
تقليــدى و افراطى از آئين هــاى بيگانه، به رنگ و 
ننگ آلوديم و بــا قيمت گذارى هاى ناســزاوارانه 
و بى ارتباط مخدوش ســاختيم. شــايد اين ظواهر 
بدرنگ و بدنماى زندگى هاى ماشينى و كوكى بود 

كه صداى خوش و دلنواز زنــگ كاروان نوروزى 
را از گوش هــا انداخت و ســنت هاى كهن ايرانى 
را بــه قواعد دســت وپاگير تنزل داد. يا نه! شــايد 
هم سختى هاى معيشــتى و گرانى هاى كمرشكن و 
قامت هاى خميده از رنج بيكارى و روسياهى پدر ها 
و نان آوران خانه نزد سر و همسر و فرزند از ناتوانى 
در برآورده ساختن خواسته هاى ضرورى است كه 
ســنت گريزمان ساخته اســت و كرونا را بهانه قرار 

مى دهيم.
بى گمان قاصــد نوروزى رنج و درد ســنت گرايان 
امروزى را خوب مى داند كه حس و حال نغمه سرايى 
و دلبرى در جمع اهالى كوى و برزن را ندارد و پيش 
دل هاى مانده و شكسته حرمت دارى مى كند! راستى 
بر ما چه گذشته است، چرا اينك از  هاى وهوى اين 

قاصد خوش الحان هيچ خبر نيست؟!

 

Y K

 

فناوري

گزارش 

خبرگردشگري

درمان بيمارى هاى عصبى 
با افزايش سلول هاى بنيادى مغز

 پژوهشگران دانشگاه زوريخ در بررسى جديد خود نشان داده اند 
كه شــايد بتوان با افزايش سطح ســلول هاى بنيادى مغز، به درمان 

بيمارى هاى عصبى كمك كرد.
 (UZH) به گزارش ايسنا، بررســى جديدى كه در دانشگاه زوريخ
انجام شده است، نشــان مى دهد كه چگونه با افزايش سن، تشكيل 
ســلول هاى عصبى جديد آسيب مى بيند. ســاختارهاى پروتئينى در 
هسته سلول هاى بنيادى عصبى موجب مى شوند پروتئين هاى مضرى 
كه به مرور زمان جمع شده اند، طى تقسيم سلولى روى 2 سلول  دختر 
توزيع شوند. به نظر مى رسد كه اين موضوع، بخش مهمى از توانايى 

تكثير سلول ها در بلندمدت براى حفظ ذخيره نورون ها باشد.

چرت زدن ممكن است 
در دى.ان.اى افراد باشد

 محققان بيمارستان عمومى ماساچوست در مطالعه اخيرشان اظهار 
كرده اند نياز افراد به چرت زدن ممكن اســت در دى.ان.اى آنها باشد 

و تنها به خستگى مرتبط نيست.
 (MGH)به گزارش ديلى ميل، محققان بيمارستان عمومى ماساچوست
در اين مطالعه اطالعات ژنتيكى و عمومى 452 هزار و 633 نفر كه در 
بانك اطالعات پزشكى انگليس موجود بود را به منظور اينكه آيا افراد 
چرت مى زنند يا درصورت انجام اين كار هر چند وقت يك بار آن را 
انجام مى دهند، بررسى كردند. 123 ناحيه در ژنوم انسان وجود دارد 
كه به چرت زدن در روز مرتبط است و محققان مى گويند اين نشان 

مى دهد كه نياز به چرت زدن امرى زيست شناختى است.

سردترين پالسماى جهان 
در يك بطرى مغناطيسى به دام انداخته شد

 فيزيك دانان سردترين پالسماى جهان را در يك بطرى مغناطيسى 
به دام انداختند كه اين كار مى تواند به بسيارى از پرسش هاى مربوط 

به قدرت همجوشى پاسخ دهد.
به گزارش مهر، پالسما يكى از 4 حالت اصلى ماده است، اما برخالف 
ساير حالت هاى ماده، بخشى از زندگى روزمره ما نيست، زيرا عموما 

در مكان هاى بسيار داغ مانند خورشيد يا يك صاعقه يافت مى شود.
پرسش هاى زيادى وجود دارد كه بايد پاسخ داده شوند؛ پرسش هايى 
كــه مى توانــد درك ما را در مورد انرژى پــاك، آب و هواى فضا و 
اخترفيزيك بيشــتر كند و فيزيكدانان دانشگاه رايس در اين راستا به 

كشفى دست يافته اند كه مى تواند چنين كارى را انجام دهد.

ارتباط بين افسردگى و زخم معده ثابت شد
 نتايج يك بررســى جديد كه در نشــريه نيچر به چاپ رسيده، 
ثابــت مى كند ميان افســردگى و ابتالى افراد به زخــم معده رابطه 
مســتقيم وجود دارد. به گزارش نيواطلس، اين بررســى كه توسط 
محققان اســتراليايى انجام شده، نشان مى دهد اختالالت روانى مانند 
افسردگى مى توانند ابتال به بيمارى هاى آزاردهنده اى مانند زخم معده 
را ممكن و حتى اين روند را تسريع كنند. هليكوباكتر پيلورى نوعى 
باكترى اســت كه در درون دستگاه گوارش فوقانى حدود 50 درصد 
از افراد وجود دارد. ايــن باكترى ها در اوايل دهه 1980 مورد توجه 
قرار گرفتند، زيرا در اين زمان دانشمندان فهميدند اين باكترى ارتباط 
مستقيمى با ايجاد زخم معده دارد، با اين حال بيشتر افراد آلوده به اين 

باكترى به طور مستقيم به زخم معده مبتال نمى شوند.

واكسن اسپوتنيك وى 
در برابر شاخه هاى جديد كرونا مقاوم است

 آزمايشــى در روســيه نشــان مى دهــد واكســن اســپوتنيك وى 
ــروس  ــى وي ــاى جنوب ــى و آفريق ــاخه هاى انگليس ــل ش در مقاب

ــا كارآمــد اســت. كرون
بــه گــزارش مهــر، يــك آزمايــش مربــوط بــه تأثيرگــذارى 
واكسيناســيون دوبــاره واكســن اســپوتنيك وى بــراى ايجــاد 
مقاومــت در برابــر جهش هــاى جديــد ويــروس كرونــا در 

روســيه، نتايــج نويدبخشــى داشــته اســت.
ــور روســيه دســتور  ــن رئيــس جمه ــر پوتي ــاه گذشــته والديمي م
ــل  ــور در مقاب ــن كش ــدى اي ــن هاى تولي ــذارى واكس داد تأثيرگ
شــاخه هاى جديــد ويــروس كرونــا تــا 15 مــارس بررســى شــود.

وزير ميراث فرهنگى خبر داد
ممنوعيت تبديل امكانات 

دستگاه ها به اقامتگاه نوروزى
 جلســه اى در كميته امنيتى و اجتماعى ستاد ملى 
مقابلــه با كرونا بــا حضور وزارتخانه هاى كشــور، 
بهداشــت و درمان و ساير دستگاه برگزار و موضوع 
ســفر نوروزى در آن بررسى شــد و درنهايت براى 
برگزارى ســفرهاى نــوروز1400 تابــع تصميمات 
ســتاد ملى مقابله كرونا هستيم. وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى با بيان اينكه ايجاد چادر و 
كمپين در مقاصد گردشــگرى در سفرهاى نوروزى 
و اقامت در مراكز غيرمجاز گردشــگرى ممنوع شده 
است، تأكيد كرد: هيچ دستگاهى حق ندارد امكانات 

خود را به محل اقامت گردشگران تبديل كند.
على اصغر مونســان با اشــاره به دسته بندى سفرهاى 
نوروز 1400، گفت: نوع اول، ســفرهايى است كه در 
قالب تورهاى گردشــگرى انجام مى شود كه از نقطه 
آغاز تا اقامت و برگشت گردشگران به مبدأ مطابق با 
شيوه نامه هاى بهداشتى سفرها كامال كنترل و مديريت 
مى شــود و وزارت بهداشــت هم كمترين دغدغه را 

نسبت به اين مدل سفر دارد.
مونســان افزود: دســته دوم،  ســفرهايى اســت كه 
گردشگران در مراكز اقامتى مجاز در مقصد با رعايت 
كامل شيوه نامه هاى بهداشتى حضور خواهند داشت، 
رفت و برگشــت آنها با تورها نيســت، اما از ناوگان 
هوايى، ريلى و زمينى تردد مى كنند كه كارشناســان 
وزارت راه وشهرسازى در اين زمينه كنترل و نظارت 

بهداشتى دقيق دارند.
وزير ميراث فرهنگى با بيان اينكه وزارت بهداشــت 
نسبت مدل اول و دوم سفر نوروزى دغدغه و نگرانى 
ندارد، افزود: اما بخش ســوم، ســفرهايى هستند كه 
خــود مردم انجام مى دهند و روى آن خيلى نمى توان 
مديريــت و نظارت كرد؛ در اين بخش نگرانى وجود 
دارد، اما درحال بررســى راه هاى كنتــرل و نظارت 

بهداشتى اين گروه از سفرها هستيم.
 چادر زدن در محيط عمومى در نوروز ممنوع 
مونســان  گفت: ايجــاد چادر و كمپيــن در مقاصد 
گردشگرى در ســفرهاى نوروزى و اقامت در مراكز 
غيرمجاز گردشگرى كامال ممنوع شده است، از طرفى 
هيچ دستگاهى هم حق ندارد امكانات خود را به محل 
اقامت گردشــگران تبديل كند، اين محدوديت ها و 
ممنوعيت ها به اســتانداران سراسر كشور ابالغ شده 

است.
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با ابراز 
اميدوارى از اينكه موج چهارم كرونا در چند هفته پايان 
سال شكل نگيرد، گفت: از مردم درخواست مى كنيم 
در اين مدت شــيوه نامه هاى بهداشتى كرونا را دقيق 
و كامل حتى بيشــتر از گذشته رعايت كنند تا بتوانيم 
ايام نوروز سفرهايى تحت كنترل و مديريت شده را 

برگزار كنيم.
 اشغال صندلى مسافران 

در اتوبوس ها و قطارها به صورت شطرنجى
مونسان با اشاره به شيوه نامه هاى بهداشتى در سيستم 
مســافربرى و ناوگان حمل ونقل، خاطرنشــان كرد: 
هواپيماها حق ندارند بيش از 60 درصد مسافرگيرى 
كنند و صندلى اتوبوس هــا و قطارها بايد به صورت 

شطرنجى توسط مسافران اشغال شود.
وى گفت: تاكنــون هيچ گزارش  منفــى از كرونا از 
سفرهاى مسئوالنه هوشمند و تحت كنترل نداشتيم و 
اين گزارش ها مورد تأييد وزارت بهداشت است؛ در 
هتل ها يك شيوه نامه بسيار سخت گيرانه اجرا مى شود، 
تاجايى كه اين شيوه نامه ها به سازمان جهانى گردشگرى 
(UNWTO) اعالم شده و آنها هم به عنوان نخستين 
شيوه نامه ها و نمونه در دنيا منتشر كردند و مورد تأييد 

وزارت بهداشت هم قرار گرفته است.
وزير ميراث فرهنگى افزود: در سفرهاى نوع اول و دوم 
به دليل آنكه شــيوه نامه هاى بهداشتى به صورت كامل 
رعايت و نظارت مى شــود كمترين دغدغه و نگرانى 
را داريم، اما در سفرهاى نوع سوم درحال برنامه ريزى 
محدوديت ها و اعمال كنترل هاى شــديد هستيم كه 
وقتى نهايى و تصويب شــد، اعالم مى شود و تالش 

مى كنيم اين نوع سفرها را مديريت كنيم.

رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى 
شورا تأكيد كرد

 دفتر يونسكو فرصت طاليى
 براى جهانى شدن آثار تاريخى همدان

 راه اندازى دفتر منطقه اى يونســكو در اين شــهر تاريخى، سرآغاز 
معرفى جهانى شدن همدان خواهد بود، زيرا اين شهر بخشى از هويت 

و شناسنامه ايران است. 
رئيس كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شــهر همدان تأكيد كرد: برجسته سازى ظرفيت هاى گردشگرى همدان 
در سطح جهان ضرورى است و بايد از جايگاه مهم يونسكو در راستاى 

ثبت جهانى آثار تاريخى استان به ويژه شهر همدان به خوبى بهره ببريم.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اسالمى شهر همدان؛ حسين قراباغى 
با اشــاره به راه اندازى دفاتر يونسكو در شهرهاى تهران، اصفهان، يزد و 
به تازگى كرمانشاه؛ اظهار كرد: دقت شود در اين شهرها از زمان فعاليت 
دفتر يونسكو، چه آثارى ثبت جهانى شده اند و در همدان چه آثارى ثبت 
جهانى شده است  ؛ از اين رو چرا نبايد از اين ظرفيت و فعاليت دفتر ملى 

يونسكو در همدان بى بهره ماند!
قراباغى معتقد است: بى شك تأســيس دفتر نمايندگى يونسكو و موزه 
هنر در همدان كه در اجالس جهانى راه ابريشم پيشنهاد شده بود، جزو 
فرصت هاى بى بديلى بوده اســت كه مى تواند استان همدان را در زمره 

مناطقى با غناى فرهنگى در سطح جهانى مطرح كند.
وى در ادامه گفت: كميسيون ملى يونسكو، نهاد رابط جمهورى اسالمى 
ايران با مقر يونســكو در پاريس و دفاتر منطقه اى مربوط به آن بوده كه 

داراى شخصيت حقوقى است. 
رئيس كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهر 
همدان الزمه ارتقا و پيشــرفت در زمينه هاى علمى، فرهنگى و آموزشى 
را تمركززدايى از پايتخت دانست و افزود: راه اندازى پايگاه هاى استانى 
كميسيون ملى يونسكو در كشور ايران زمينه مناسبى براى توسعه شهرى 

و رويكردى جديد در مديريت شهرى است.
قراباغــى با بيان اينكه درحال حاضر بالغ بــر ده كميته ملى وجود دارد؛ 
عنوان كرد: با توجه به ثبت هاى جهانى، منطقه اى و ملى؛ بايد گفت ثبت، 
نخستين گامى است كه يونسكو در راستاى حفظ ميراث تاريخى، طبيعى 
و فرهنگى برمى دارد و گام بعدى كه از اهميت ويژه اى برخوردار بوده، 
فرهنگ سازى براى پاسداشت اين ميراث ملموس و ناملموس است كه 
وجود پايگاه هاى استانى، راهى مؤثر در راستاى فرهنگ سازى درست و 

حفاظت از آنها خواهد بود.
وى ؛ يكى ديكر از فوايد ايجاد دفتر يونســكو را ارتباط ميان كارشناسان 
جهانى در حوزه هاى علمى، فرهنگى و آموزشــى با شهرها اعالم كرد و 
گفت: كميسيون ملى يونسكو در ايران زيرنظر وزارت علوم، تحقيقات 
و فنــاورى قرار دارد. قراباغى با تأكيد بر اينكــه يكى ديگر از كارهاى 
يونسكو، ثبت ميراث ناملموس است؛ اظهار كرد: اگر اين دفتر در همدان 

ايجاد شود در ثبت هاى ملى و جهانى تسهيل ايجاد خواهد شد.
به گفته وى، شهرهاى خالق در زمينه هاى مختلف تنها توسط يونسكو 
انتخاب مى شود و نامگذارى همدان به عنوان شهر خالق، تنها نامى است 
كه هيچ پشتوانه و ثبت مستند ندارد و فقط در كالم مسئوالن همدان آن 

را عنوان مى كنند.
قراباغى همچنين گفت: ايجاد دفتر نمايندگى يونسكو در همدان نه تنها 
شبكه هاى گردشــگرى در غرب كشور را شــكل مى دهد، بلكه فصل 
جديدى براى معرفى هرچه بهتر ميراث تاريخى استان هاى غرب نشين به 

جهانيان را مهيا خواهد ساخت.
وى با تأكيد بر اينكه ايجاد دفتر يونســكو در همــدان دريچه اى براى 
جهانى شــدن در حوزه توسعه گردشگرى است؛ گفت: اجالس جهانى 
جاده ابريشم، اجالسى اســت كه هدف از ميزبانى همدان ثبت جهانى 
يكى از آثار اين اســتان بود؛ هرچند تاكنون عملياتى نشده و همگان بر 
اين باورند كه با ايجاد دفتر نمايندگى يونســكو در اين شهر مى توان به 

اين مهم دست يافت.
قراباغى افزود: اگر وجود جاذبه هاى طبيعى همدان مشــهود شود، قابل 
حس و معرفى است و اين امكان نيز با كمك دفتر يونسكو انجام خواهد 
شد؛ از ســوى ديگر وقتى از گردشگرى همدان صحبت مى كنيم، قطعا 
نياز است يك تصوير از همدان را به دنيا بشناسانيم كه يونسكو اين كار 

را به راحتى مى تواند براى ما انجام دهد.
رئيس كميســيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشــگرى شوراى شهر 
همــدان ادامه داد: همدان به عنوان يكى از شــاهراه هاى اصلى دنيا بوده 
و هســت، پس اين حق همدان نيســت كه به دنيا شناخته نشود كه اين 
شناخت با كمك يونســكو امكان پذير است ؛ از سوى ديگر شهرسازى 
منحصربه فرد همدان به عنوان شهر شعاعى كه در هيچ جاى ايران نظيرش 
نيست و همه اين ظرفيت ها مى تواند با كمك يونسكو به جهان معرفى و 

ثبت هاى جهانى را در پيش داشته باشيم.
قراباغــى همچنيــن گفــت: دفتــر يونســكو مى تواند بــه ارتباطات 
خواهرخواندگى، شهرهاى خالق، شــبكه شهرهاى جهانى و... تسريع 

و كمك كند.
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■ دوبيتى باباطاهر 
گلستان آذرستان بچشمم بيته گلشن چو زندان بچشمم  
همه خواب پريشان بچشمم بيته آرام و عمر و زندگانى  
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■ حديث:
امام على(ع):

از مداراى دشمن، فريب مخور كه او چون آب است؛ اگرچه داغ شدنش با آتش طول مى كشد، 
اّما از خاموش كردنش دريغ ندارد.         

غرر الحكم : ح 10298

 حسين اردالنى، نقاش، مدرس دانشگاه 
و از اعضــاى هيــأت داورى تصويرگرى 
سمپوزيوم ملى مجسمه سازى همدان، معتقد 
است سرديس مشاهير به چشم مى آيند، اگر 

در يك مجموعه جمع شوند.
 اردالنى مدرك دكتراى تخصصى فلسفه هنر 
و كارشناسى ارشد در رشته نقاشى دارد و به 
گفته خودش هنرهاى تجسمى را با تمركز 
بر فلسفه هنر و حوزه هاى نقاشى، گرافيك و 
مجسمه سازى به شكل پژوهش و خلق آثار 
هنرى دنبال مى كند. آخرين پژوهش اردالنى 
كتاب تاريخ تحليلى نقاشان معاصر همدان 
در مجموعه دانشــنامه همدان توسط حوزه 

هنرى استان در دست انتشار است.
مدرس فلسفه هنر در دانشگاه معتقد است: 
ابتدا بايــد تعريف جامعى از فرهنگ و هنر 
داشــته باشيم و ســپس آن را در جنبه هاى 
متفاوت هنرى ماننــد ادبيات تكثير كنيم تا 
بر حسب آنها به طورى كه نمايان گر فرهنگ 
همدان باشــد بتوان سياســت گذارى كرد. 
فرهنگ همدان نه صرفا بر آثار باســتانى و 
قدمت تاريخى بلكه در فضاهاى اجتماعى 
و پويــاى معرف فرهنــگ عمومى تعريف 

مى شــود و ويژگى هاى خود را مى گويد. بايد روى 
آنها متمركز شد.

اردالنــى دربــاره ارزيابى مكان نصب و ســاخت 
سرديس در فضاهاى شــهرى و اثرگذارى بر روى 
تعامالت فرهنگى و اجتماعى شــهروندان مى گويد: 
ســرديس هاى مشــاهير همــدان درصورتى كه به 
شكل مجموعه باشــند براى معرفى و ايجاد توجه 

عمومى در شــهر اثرگذارى بهترى خواهند داشت. 
سرديس هاى مشاهير اگر در فضاهاى متمركز شهرى 
نصب شوند مى توانند به خوبى براى همگان معرفى 

شوند.
اردالنى توضيح مى دهد: بنابراين جانمايى براى هر 
اثر هنرى بسيار اهميت دارد زيرا سرديس هاى شهرى 
در مجموعه آثار هنرى محيطى ارزيابى مى شوند و 

اهميت  ســرديس  نصــب  محل 
توجه  ايجــاد  بــراى  دوچندانى 
عمومى و دســتيابى به هدف هاى 
نورپردازى،  دارد.  پيش بينى شــده 
ايجــاد اختالف ســطح و متمايز 
كــردن ســرديس از جنس پايه و 
اختالف رنگــى يك اثر هنرى در 
يك محيط شــهرى برجسته شده 
و چشــم نواز مى شود. با شناخت 
فراهم كردن  و  بصــرى  عناصــر 
ملزومات محيطــى پس از نصب 
ســرديس شــاهد توجه عمومى 

شهروندان خواهيم بود.
هنرمند و مدرس دانشــگاه براى 
جانمايى درســت ســرديس هاى 
مشاهير در يك شــهر، مى گويد: 
همدان يك باغ شــهر اســت و از 
هــر طرف بــه بــاغ و طبيعت و 
فضاى سبز منتهى مى شود. وجود 
فضاهاى شــهرى در كنار باغ ها و 
فضاى ســبز موجب شــده كمتر 
شــاهد آلودگى در همدان باشيم. 
اثر هنرى در همدان بايد وابستگى 
خــود را به طبيعت حفظ كنــد و اين نكته مى تواند 
براى هنرمندان در اســتفاده از مصالح اقليمى مانند 
سنگ مؤثر باشــد. در كتاب تاريخ تحليلى نقاشان 
معاصر همدان كه به زودى توسط حوزه هنرى استان 
در قالب دانشنامه منتشر مى شود، گفته شده كه بيشتر 
هنرمندان شهر به ويژه نقاشان همدانى حتما به الوند 

سر مى زنند تا از طبيعت در كار خود استفاده كنند.

از  هاى وهوى قاصد بهار هيچ خبر نيست 

انتشار بيش از 180 هزار 
نسخه كتاب در 9 ماهه امسال

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
همدان از انتشار بيش از 180 هزار نسخه كتاب 

در 9 ماهه امسال خبر داد.
به گزارش روابــط عمومى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان همدان، احمدرضا احسانى 
با تأكيد بر اينكه اين تعداد، در قالب 205 عنوان 
كتاب منتشر شده اســت، اظهار كرد: اين كتب 
در حوزه هاى علوم خالص، علوم عملى، علوم 
اجتماعى، اســالم، كليات، هنر، زبان، فلســفه، 

ادبيات، تاريخ و كودك به چاپ رسيده اند.
وى با بيان اينكه در اين مدت 310 مجوز چاپ 
كتاب در استان صادر شده است، درباره فرايند 
صدور مجوز چاپ كتاب در استان، توضيح داد: 
اســتان همدان جزو ده استانى است كه از سال 
96 مجوز چاپ كتاب صادر مى كند و از ابتداى 
امسال اين روند سامانه اى شده و درحال حاضر 
با توجه به موضــوع كتاب، طى يك هفته تا 2

هفته مجوز چاپ صادر مى شود.
احســانى تأكيد كرد: درحال حاضر 50 ناشر در 

استان مجوز فعاليت دارند و فعال هستند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همدان از حمايت اين اداره كل از بازار چاپ 
و نشــر هم خبر داد و گفت: براى حمايت از 
مؤلفان و ناشران، امسال حدود 4 هزار نسخه 
از كتاب هاى منتشــر شــده با اعتبارى بالغ بر 
79 ميليــون و 800 هزار تومان توســط اداره 

خريدارى شده است.

گفت وگو با اردالنى نقاش،  نويسنده، پژوهشگر گفت وگو با اردالنى نقاش،  نويسنده، پژوهشگر 
و مدرس دانشگاهو مدرس دانشگاه

گردهمايى مشاهير همدان گردهمايى مشاهير همدان 
در حضور شهـرونداندر حضور شهـروندان


