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محدوديت ناپذيرى شوراها
 1- نهم ارديبهشت، روز شوراها يادآورى نقش و جايگاه شوراها 

در نظام جمهورى اسالمى ايران است.
اين مناســبت يادآورى مى كند كه در نظام اســالمى از ابتدا اصل بر 
مشــاركت مردم در سرنوشت خويش بوده و از همان ابتدا با فرمان 
امام(ره) مبنى بر تشكيل شــوراهاى شهر و روستا اين مهم پيگيرى 

شده است.
2- بــا تمام اين توجه و تالش براى اســتقرار مردم ســاالرى دينى، 
اجراى فصل شــوراها در قانون اساســى و شــكل گيرى شوراهاى 

اسالمى به شكل فعلى براى شهرها و روستاها با تاخير انجام شد.
اين اتفاق و اولين انتخابات شــوراها به عنوان مجلس محلى در سال 
1377 رخ داده و اكنون در آســتانه برگزارى ششمين دوره انتخابات 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا هستيم.
3- در اين پنج دوره از فعاليت شوراها اتفاقات بسيارى در ارتباط با 

جايگاه و نقش شوراها رخ داده است.
برخى تالش داشته اند جايگاه شــوراها را ارتقا دهند و اين پارلمان 
محلى را به تصميم گير اصلى در زمينه مديريت شــهرى از اقدامات 
شهردارى تا دســتگاه هاى ديگر خدمات رســان و پليس راهنمايى 
تبديــل كننــد و گروهى هم تــالش كرده اند شــورا را به مديريت 
شهردارى و شوراى شهردارى محدود كنند و اين نهاد را از دخالت 

در ديگر امور شهر بازدارند.
4- كشمكش بين معتقدان به توسعه اختيارات شوراها با معتقدان به 
كاهش اختيارات شوراها همچنان ادامه دارد و در دوره ششم نيز اين 
چالش باقى است. به همين دليل انتخابات اين دوره اهميت دارد كه 
كدام طيف در شوراها عضويت خواهند يافت و اختيارات شوراها را 

كافى دانسته يا براى افزايش آن اقدام خواهند كرد؟
5- بروز و كشــف فساد در برخى از شوراها و ارتباط برخى از اين 
فسادها با شهردارى ها دليلى شــده تا برخى اين روزها از ضرورت 

كاهش اختيارات شوراها براى كاهش فساد سخن بگويند.
در حالى كه ايــن فرمول نتيجه بخش نخواهد بــود و چاره مبارزه 
با فســاد ، محدود كردن اختيارات نيســت بلكه افزايش نظارت و 

پيشگيرى از فساد است.
6- فســاد  كشف شــده  در برخى شوراها دليلى شــده تا برخى از 
اعضــاى هيات هاى نظــارت از رد صالحيت برخــى داوطلبان با 
احتمال فساد در آينده در صورت عضويت در شورا سخن بگويند.

اينكه در آينده افراد چه كار خواهند كرد، يك پيشــگويى است و در 
قانون جايى براى آن لحاظ نشــده است، بلكه الزم است هر اقدامى 
در خصوص رد صالحيت مستند به استعالم ها و قانون باشد تا حقى 

ضايع نشود.
7- فســاد در همه جا امكان وقوع دارد همچنان كه در قوه قضاييه، 
مجلس و دولت هم در اين ســالها فســاد كشف شده و با آن مبارزه 
شده است اما هيچ كس از كاهش اختيارات قوا يا رد صالحيت افراد 

با پيشگويى در اين قوا سخن نگفته است.
اكنون و در آستانه انتخابات شــوراها، با توجه به حاكميت مردم به 
سرنوشت خود در ايران مى توان گفت، شوراها راه خود را در تبديل 
بــه پارلمان محلى با اختيارات كامل در امور محلى خواهند يافت و 
اين بحث نظارت بر عملكردها و رفتارها براى آلوده نشدن به فساد 

و پيشگيرى از آن است كه بايد تقويت شود.

شهردار همدان:
صيانت از ثروت عمومى و بازگشت ملك 

ميلياردى شهردارى همدان
 شــهردار همدان گفــت: در پى امانتدارى در حق عموم شــهروندان 
و بــا درايت مدير منطقه دو شــهردارى همدان و مديريت حراســت، از 
سوءاســتفاده ميلياردى افراد سودجوى خارج از بدنه شهردارى در تملك 
غيرقانونى اراضى شهردارى جلوگيرى به عمل آمده و اين ملك ارزشمند 

به بيت المال بازگشت.

عباس صوفى  افزود: اراضى شــهردارى جزء دارايى مردم به شمار رفته و 
امانت دارى از اين ثروت عمومى وظيفه نهاد شهردارى است.

وى تأكيد كرد: ورود بهنگام همكاران منطقه دو در واحد حقوقى و واحد 
امالك اين نهاد منشأ اثر و درخور توجه است.

صوفــى در ادامه اظهار كرد: با همكارى شايســته دســتگاه قضا به ويژه 
حفاظت دادگسترى استان و همچنين اقدام بهنگام اداره كل بازرسى استان 
مراحل مختلــف ادارى و قضايى به طور هم زمان انجام شــده و پس از 
تشــريفات الزم اراضى مورد نظر از چنگ سودجويان خارج شد كه اين 

مهم شايسته تقدير است.

وى همچنين تصريح كرد: در اين دوره از شهردارى در همدان با انسجام 
بيــن زيرمجموعه هاى ادارى و مناطــق، صيانت از ثروت عمومى در حد 

مطلوبى اقدام و عمل را به ثبت رسانيده است.
وى ســپس به تكاپوى مناطق و سازمان هاى شــهردارى براى ايجاد 
آرشــيو الكترونيكى پرونده هاى ملكى اشــاره و اذعــان كرد: امكان 
هرگونه سوءاســتفاده و جعل اســناد ملكى پس از اجراى شــيوه نامه 
آرشــيو الكترونيكى به صفر مى رسد كه اين ويژگى موجب بهره ورى 
در وقــت و خدمت گزارى بهتر به شــهروندان خوب همدانى را در 

پى خواهد داشت.

افزايش خودسرانه كرايه  تاكسى 
غيرقانونى است

 بنابر گفته رئيس كميســيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر 
همدان مصوبه افزايش نرخ كرايه تاكسى ها به فرماندارى ارجاع شده 
و كميته انطباق بايد آن را ابالغ كند اما تا زمان اجرايى شــدن مصوبه، 

افزايش خودسرانه كرايه ها غيرقانونى است.
كامران گردان در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: رانندگان تاكســى  
اجازه افزايش خودسرانه كرايه و دريافت آن را از شهروندان ندارند و 

بايد تابع قانون باشند.
وى با تاكيد بر اينكه تاكســيرانى بايد نظارت الزم بر كرايه تاكسى را 
داشــته باشد، گفت: نرخ جديد تا 10 روز آينده ابالغ خواهد شد و تا 
زمــان ابالغ، هرگونه دريافت كرايه اضافه از ســوى رانندگان تخلف 
محسوب مى شود. اين عضو شوراى اسالمى شهر همدان خاطرنشان 
كرد: شــورا موارد الزم را پيرامون نظارت كافى بر عملكرد تاكسيرانان 
متذكر مى شــود و به طور قطع مديريت تاكسيرانى همدان اقدامات را 
صــورت مى دهد. گردان ابراز اميدوارى كرد كميته انطباق نســبت به 
صــدور ابالغ افزايش كرايه ها ظرف روزهاى آتى اقدام كند تا ضوابط 

الزم در دريافت ميزان كرايه از سوى تاكسى ها اعمال شود.
نرخ كرايه تاكسى ها در سال جارى با 10 درصد افزايش با سه سرنشين 

از سوى شوراى اسالمى شهر همدان مصوب شده است.

بى خبرى رئيس هيأتهاى مذهبى از برگزارى 
مراسمات مذهبى

 رئيس شــوراى هيأت هاى مذهبى شــهر همــدان در واكنش به 
برگزارى برخى از مراســم هاى مذهبى در شــرايط قرمز استان اعالم 
بى خبرى كرد.حسين شريفى در گفت وگو با همدان آنالين، اظهار كرد: 
بســيارى از هيأت ها از ابتداى شروع همه گيرى كرونا تعطيل شده اند 
و اجازه برگزارى هيچ مراسمى ندارند. وى ادامه داد: از تخلف برخى 
از هيأت هــاى مذهبى اطالعى ندارم و بايد آن را پيگيرى كنم. اين در 
حاليست كه در بسيارى از مســاجد مراسم هاى مذهبى و هيأت ها با 

صرف شام و افطار در حال برگزارى هستند.

تقدير از 47 معلم منتخب در همدان
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همــدان از تقدير 47 معلم 

منتخب استانى در هفته بزرگداشت مقام معلم خبر داد.
 محمد پورداود در جمع خبرنگاران ضمن گراميداشــت ياد شــهيد 
مرتضى مطهــرى و تبريك هفته معلم اظهار كــرد: كرامت معلم به 
عنــوان مرجع علمى و اخالقــى در جامعــه از اولويت هاى اصلى 

دستگاه تعليم و تربيت است.
وى با بيان اينكه در شرايط كرونايى و زيست بوم جديد شاهد همت 
و تــالش معلمان فرهيخته در تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم 
به صورت مجازى و غير حضورى هستيم گفت: در اين مدت فعاالن 
عرصه تعليم و تربيت به ويژه معلمان به عنوان جهادگران آموزشى، 

جلوه هاى زيبايى از ايثار و فداكارى را به نمايش گذاشته اند.
مديــركل آموزش و پرورش اســتان همدان تصريــح كرد: با توجه 
به شــرايط كرونايى و ضــرورت توجه به پروتكل هاى بهداشــتى، 
برنامه هاى بزرگداشت هفته معلم امسال عمدتا به صورت مجازى و 

غير حضورى برگزار مى شود.
به گزارش فارس، وى به تشــريح اين برنامه هــا پرداخت و گفت: 
پخش پيام تلويزيونى مقام معظم رهبرى به مناسبت روز و هفته معلم، 
ديدار ويدئوكنفرانســى مسووالن و معلمان استان با رئيس  جمهور و 
ارتباط و گفتگوى مســووالن آموزش و پرورش استان و نمايندگان 
معلمــان با وزير آموزش  و پرورش به  صــورت ويدئو كنفرانس از 

جمله برنامه هاى اين هفته است.
ــورى در  ــتانى و كش ــب اس ــان منتخ ــى معلم ــه معرف ــورداود ب پ
ايــن هفتــه اشــاره كــرد و افــزود: تقديــر از جانبــازان و رزمنــدگان 
فرهنگــى و تقديــر از 47 نفــر از معلمــان منتخــب اســتانى مــورد 

توجــه اســت.
وى با اشاره به اينكه تماس تلفنى با تعدادى از خانواده هاى شهداى 
فرهنگى، جانبازان فرهنگــى و معلمان دوره ابتدايى خود را در اين 
روز خواهــم داشــت و از آنها قدردانى خواهم كرد گفت: ارســال 
پيامك تبريك همزمان با آغاز هفته معلم براى معلمان و  پيشكسوتان 
فرهنگى استان، فعاليت ستادهاى تكريم معلم در تمامى شهرستان ها، 
نواحى و مناطق ، اجراى برنامه هاى متنوع، تبليغات محيطى و چاپ 
و نصب پالكارد و بنرهاى ويژه هفته بزرگداشــت مقام معلم در اين 

هفته در نظر گرفته شده است.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان به همكارى ساير سازمان ها 
و ادارات در سطح اســتان در تكريم و بزرگداشت مقام معلم اشاره 
كرد و افزود: تنظيم دستورالعمل انتخاب معلم نمونه استانى به شكل 
كامال بومى و بر اساس اصل تمركززدايى و واگذارى مسووليت ها به 

ستاد شهرستان ها، نواحى و مناطق مورد توجه است.
وى با اشــاره بــه اجراى برنامه نمادين ســپاس معلم در مدرســه 
تلويزيونى ايران و پخش زنده از شــبكه آموزش گفت: انعكاس پيام 
مشترك نماينده ولى فقيه در اســتان و استاندار، صدور پيام تبريك 
مديران براى معلمان و تجليل از خانواده هاى شــهداى مدافع حرم، 
شهداى فرهنگى، جانبازان و ايثارگران به صورت مجازى را خواهيم 

داشت.
پورداود با بيان اينكه از ظرفيت فضاى مجازى به ويژه شبكه شاد در 
راستاى تكريم و بزرگداشت هفته مقام معلم نهايت بهره را خواهيم 
برد افزود: گفتگو با مديران مدارس از طريق شبكه شاد و برنامه ريزى 
براى اســتفاده حداكثرى از ظرفيت رسانه ها براى پوشش و انعكاس 

برنامه هاى هفته معلم از ديگر برنامه هاى هفته معلم است.

1- بــازار تبريك احــراز صالحيت به برخــى داوطلبان در فضاى 
مجازى گرم بوده اســت. گويا  اين اقدام به طنزى در فضاى مجازى 
تبديل شــده و كاربرانى در واكنشى طنز به اين رفتار از اينكه احراز 
صالحيت داوطلبان دوست را تبريك نگفته اند، عذرخواهى كرده اند. 
گفتنى است هيات نظارت درباره اين رفتار برخى داوطلبان واكنشى 

نداشته است.
2-تالش ها براى شكل گيرى ائتالف بين برخى احزاب جدى تر شده 
اســت. گويا اين احزاب در انتظار تائيد صالحيت ها براى تشــكيل 
ليســت ائتالفى بوده اند. گفتنى است تشكل هاى اصالح طلب استان 
نيز از پنج شنبه تالش خود براى ارايه ليست ائتالفى را آغاز كرده اند .

3- برخى تصميم هاى اقتصادى دولت، طالق را افزايش داده است. 
گويا برخى خانواده ها طالق صورى براى ثبت نام خودرو داشته اند. 
گفتنى اســت اين طالق ها براى اســتفاده از امتياز ثبت نام خودروى 
شركت هاى دولتى كه حدود 100 ميليون با قيمت بازار تفاوت دارد، 

بوده است.
4- آشنا آماده پاســخگويى درباره سرقت يك فايل صوتى از مركز 
بررســى هاى استراتژيك شده است. گويا آشنا در اين راه از رياست 
اين مركز اســتعفا داده است. گفتنى اســت در پى اتفاقات اخير در 
خصوص ســرقت يك فايل صوتى  و اســتعفاى دكتر حسام الدين 
آشنا به دليل اين موضوع، رئيس جمهور طى حكمى دكترعلى ربيعى 
را به عنوان رئيس مركز بررســى هاى استراتژيك رياست جمهورى 

منصوب كرد.
5- اعتماد به واكســن كروناى ايرانى به 60 درصد رســيده اســت. 
گويا براســاس يك نظرسنجى  از هر 10 شــهروند باالى 18 سال، 
تقريبا 6 نفر حاضر است واكســن ايرانى دريافت كند. گفتنى است 
در اين نظرســنجى  58/9درصد از پاســخگويان به دريافت واكسن 
ايرانى كرونا پاســخ مثبت داده اند و در مقابــل 35/5 درصد حاضر 
نيســتند واكســن ايرانى دريافت كنند. 5/7 درصد نيز به اين سوال 

پاسخ نداده اند.

 جشــنواره «شهروند برگزيده» نشان دهنده 
توجه اعضاى شوراى شهر و مديريت شهرى 

همدان به شهروندان شاخص است.
شــهردار همدان به مناســبت روز شوراها در 
مراســم تقدير از عوامل جشــنواره شهروند 
برگزيده همدان كه به صورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شــد، گفت: حضور اعضاى شورا در 
تصميماتى كه براى شــهر گرفته شــده، مؤثر 
بوده اســت و با وجود مســائل و مشكالتى 
كه در حوزه هاى مختلف اقتصادى داشــتيم با 
كمك شوراى شهر توانستيم خدمات خوبى به 

شهروندان ارائه دهيم.
عباس صوفى مطرح كرد: رشــد چهار برابرى 
بودجه از ابتداى مديريت شــوراى پنجم شهر 
همدان تا ســال 1400 نشان دهنده عزم راسخ 
اعضاى شــورا و مديريت شــهرى براى ارائه 
خدمات بيشــتر است كه اين امر در كشور كم 

نظير است.
وى با بيان اينكه نگاه مديريت شهرى و شوراى 
شــهر بر ارائه خدمات به شــهروندان است، 
افزود: معبرگشايى، توسعه فضاى سبز، ساخت 
پارك هاى 250 هكتارى و 100 هكتارى، تملك 
پارك آماداى، توجه به مناطق كمتر توسعه يافته، 
توســعه مباحث ورزشــى و پياده رو سازى از 
جمله خدماتى است كه در سنوات گذشته به 
شهروندان ارائه شده و رضايت مندى آنها را به 

دنبال داشته است.
شــهردار همدان اضافه كرد: همچنين توجه به 
مباحث ادارى شــهردارى، پرسنل شهردارى و 
الكترونيكى شــدن پرونده هاى شهرســازى و 
نوســازى از اقدامات مؤثر شوراى پنجم شهر 

همدان است.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز در 
اين مراسم گفت: شــورا در پنج دوره فعاليت 
به مجموعــه اى توانمند و تأثيرگــذار تبديل 
شــده و در راستاى مردم ســاالرى دينى بستر 

همكارى هاى اجتماعى را فراهم كرده است .
سيدمسعود عســگريان با اشــاره به اينكه در 
شــرايط فعلى شوراهاى شهر و روستا در كنار 
شــهردارى و دهيــارى براى مقابلــه با كرونا 
پيشــگام بودند، افزود: اميدواريم در روزهاى 
پايانى شوراى پنجم شــهر همدان در راستاى 

خدمت رسانى به مردم پيش برويم. 
وى بيان كرد: طى چهار سال شوراى دوره پنجم 
در مجموع حدود 4 هزار ميليارد تومان بودجه 
پيشنهادى شهردارى بررسى و تصويب شده كه 
از ابتداى دوره شورا، 450 ميليارد تومان و پايان 
دوره  هزار و 600 ميليارد تومان اعالم شده كه 

نرخ رو به رشدى داشته است.
عســگريان بيان كرد: يكــى از اقدامات مؤثر 
شــوراى پنجم برگزارى جشــنواره شهروند 
برگزيده اســت كه طى سه سال گذشته انجام 

شــد و در جهت ترغيب شهروندان در اجراى 
برنامه هاى مديريت شهرى حائز اهميت بود.

رئيس شــوراى شــهر همدان با بيــان اينكه 
تحقق  برگزيده  شــهروند  جشنواره  برگزارى 
جلب مشــاركت شــهروندان در حوزه شورا 
است، گفت: اين رويداد در شوراى دور پنجم 
به جلب مشاركت حداكثرى شهروندان منجر 

شده است.
 جشــنواره شــهروندان برگزيده، 

الگوى كشورى است
رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان در پايان اظهار كرد: سال هاى 
پيش جشــنواره شــهروندان برگزيــده طبق 
دســتورالعمل مصوب شــوراى اسالمى شهر 
همدان به شــهردارى همدان ابالغ شد كه در 
اين مديريت شــهرى سه دوره آن برگزار شده 
و ســومين دوره آن در سال 99 با همكارى و 

هماهنگى دست اندركاران اجرايى شد
روح ا... وجدى هويدا با اشاره به اينكه جشنواره 
دوره سوم در آذرماه سال گذشته فراخوان شد 
و تا پايان دى ماه ادامه داشــت؛ گفت: 731 نفر 
از شهروندان در اين جشنواره شركت كردند كه 
120 نفر از آنها تشكيل پرونده داده و به حوزه 

داورى رسيدند.
وى با بيــان اينكه حوزه داوران جشــنواره با 
حضور متخصصين و معتمدين همدان تشكيل 

شد؛ افزود: توسط آنها 28 نفر از شهروندان به 
عنوان برگزيده اعالم شدند كه در هفت حوزه، 
پنج بخش اصلى و دو بخش جانبى مورد تقدير 

قرار گرفتند.
رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان با اشاره به اينكه پنج بخش 
اصلى شامل شهروند برگزيده، شهروند شايسته 
تقدير، بخش ويژه شــامل جهادگران سالمت، 
شهروند افتخارى و شهروند عامل به وظايف 
شهروندى بود و حوزه جهاد و شهادت بخش 
جانبى افزود: اختتاميه جشنواره در سالروز ميالد 
امام على (ع) در ســالن ابن ســينا برگزار و از 

برگزيدگان تقدير شد.
وجدى هويدا با بيان اينكه بيمارى كرونا شرايط 
را كمى سخت كرده بود اما با سياست گذارى 
صــورت گرفتــه به خوبــى و  بــه صورت 
الكترونيكى و مجازى برگزار شد گفت: رويداد 
بودن جشنواره اهميت زيادى داشت و قريب 
به هفت ماه طول كشــيد و ما سعى كرديم در 
اين مدت با الگوســازى و آموزش شهروندى 
شاخصه هاى شهروندى را در كنار فراخوان به 

شهروندان آموزش دهيم.
گفتنى است؛ در اين جلســه مجازى روساى 
دوره هاى سابق شوراى شــهر همدان به بيان 
نظرات و پيشنهادات خود در حوزه شوراها و 

مديريت شهرى پرداختند.

جشنواره «شهروند برگزيده» نشان توجه به شاخص هاست

غزل اسالمى»
 وضعيت نابسامان ميدان بار همدان دادستان 

و مسئوالن استان را به محل كشاند. 
رسيدگى به وضعيت اسفناك ميدان بار از اواخر 
ســال 99 آغاز شده اما هنوز وضعيت آن روبه 
بهبود نرفته و مالكان آن اميدوارند مشــكالت 
ميدان بار از ريشه حل شود. البته پروژه ساخت 
ميدان بــار جديد در همدان از ســال 95 كليد 
خــورده كه بعد از گذشــت بيش از 5 ســال 
كمتر از 10 درصد پيشــرفت فيزيكى داشــته 
اســت. پيمانكار اين پروژه درصدد است تا از 
شــهردارى همدان تضمين فروش و بازگشت 
ســرمايه بگيرد و آن طور كه گفته مى شــود با 
اســتناد به پروژه نيمه  شكست خورده ميدان بار 

يزد نگران به فروش نرفتن آن است. 
با توجه به وجود مشــكالتى در خصوص به 
نتيجه رسيدن اين پروژه، فرماندار همدان را به 
اين باور رسانده است كه احتمال دارد ميدان بار 
جديد تا 4-3 سال آينده به بهره بردارى نرسد 
بنابراين در حال حاضر بايد مشــكالت فعلى 

ميدان بار را سامان بدهد.
در ميدان بار همدان چند مشكل اساسى دست 
به دســت هم داده اند تا اين منطقه را نابسامان 
كنند. جوالن دالالن، تعدى مالكان از محدوده 
خــود تا وســط محوطه وتنگ كــردن فضا، 
ترافيك و قفل شــدن مســير تردد در داخل 
ميدان بار، زباله، معتادان و كارگران ارزان قيمت 
معتــاد و عواقب حضــور برخــى از آنها در 
خريدوفروش هاى نابجا همه سبب شده اند تا 
دادســتان نيز در بدو ورود با قاطعيت بگويد 
كه همه بارها و افرادى كه در محوطه ميدان بار 
و خــارج از مغازه هاى تحت مالكيت فعاليت 
مى كنند بايد جمع آورى شــوند. هرچند كه از 
اعضاى هيأت امنا مى گفتند كه قدرت اجرايى 
زيــادى ندارند و همه مالــكان همكارى الزم 
را نمى كنند اما دادســتان گفت كه «شما انجام 
بدهيد ما هم در حيطه اختيارات خود شــما را 

حمايت مى كنيم».
فرمانــدار هــم درخواســت كرد كــه همه 
دســتگاه هاى مرتبط همكارى الزم را داشته 
باشند تا اهدافى كه براى ساماندهى ميدان بار 
درنظــر گرفته اند به اجرا برســد. محمدعلى 
محمدى در راستاى حل معضالت اين منطقه 
گفت كه قبل از نوروز تفاهم نامه اى بين هيأت 
امنا ميدان بار و شهردارى همدان شكل گرفت 
كه بايد منعقد شود. وى افزود: كليات آن تهيه 
شده و شوراى شهر و كميته انطباق نيز آن را 
تأييد كرده اند كه در حال حاضر قابليت اجرا 
دارد و شــهردارى قرار بود در اسفندماه سال 
گذشته آن را اجرايى كند اما به خاطر نزديكى 
به نوروز و ايجاد مشــكالت احتمالى اجراى 

آن را به ماه هاى ابتدايى ســال 1400 موكول 
كرديم.

در اين بازديد اعضاى هيأت امنا مشكالتى از 
جمله نبــود پاركينگ را در برابر اجراى برخى 
پيشنهادها نيز مطرح كردند اما فرماندار گفت 
كه اين ميدان بار بــراى جمعيت 100 تا 150

هزار نفرى طراحى شــده امــا اكنون جمعيت 
همدان حــدود 700 هــزار نفر اســت و به 
عــالوه آن به برخى شهرســتان هاى ديگر هم 
خدمات مى دهد پس تنها راه براى ساماندهى 
اين است كه شــهردارى پاركينگ اختصاصى 
براى آن بســازد و خودتــان هم كمك كنيد و 

برنامه ريزى هاى الزم را انجام بدهيد. 
دادســتان نيز بعد از شنيدن و ديدن مشكالت 
حــال حاضــر ميدان بار گفــت: وضعيتى كه 
مشاهده كرديم نشان مى دهد هيچ برنامه ريزى 
در اينجا وجود ندارد، به نظرم اتحاديه براساس 

تكليفى كه دارد بايد به وظيفه اش عمل كند.
حسن خانجانى ادامه داد: براساس مواردى كه 
ديدم و شنيدم 14 مشــكل را يادداشت كردم 
و مشكالت اساسى با ساخت ميدان بار جديد 
حل مى شود اما تا ساخت آن فعال اين وضعيت 

اسفبار بايد حل شود.

وى گفــت: به نظر مى رســد مشــكل اصلى 
مديريت اســت. كه مجموعه اى متشــكل از 
شهردارى و اتحاديه بايد در رأس قرار بگيرد و 
با جديت دستور بدهد و دستورات آن اجرايى 
شود. ما و فرماندارى هم فقط مى توانيم كمك 
كنيم تــا برنامه ريزى هاى صــورت گرفته به 

سرانجام برسد.
خانجانى ادامه داد: يــك هفته فرصت تعيين 
مى كنيــم تا دســتگاه ها و مســئوالن مربوطه 
برنامه هاى حساب شــده و عملياتى براى حل 
مشــكالت درنظر بگيرند تــا بتوانيم تصميم 

درستى بگيريم.
 دادستان در پايان سخنانش گفت: در اين زمينه 
مماشات نخواهيم كرد و در هر قسمتى كه الزم 
باشد حتما با دستورات قضايى همكارى الزم 

را انجام مى دهيم.
در ادامه ايــن بازديد همچنين جلســه اى با 
حضور نماينده مردم همدان در مجلس شوراى 
اســالمى و فرمانــدار همــدان در فرماندارى 
تشكيل شــد تا مشــكالتى كه مانع پيشرفت 
پــروژه 36 واحدى ضايعه نخاعى بهزيســتى 

شده است را بررسى كنند.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى 

گفت: روند احداث برخى واحدهاى مسكونى 
افــراد ضايعه نخاعى نيمه كاره مانده كه اعتبار 
مورد نياز براى اتمام كار و تحويل به متقاضيان 

را تامين مى كنيم.
حميدرضا حاجى بابايى، اظهار داشــت: اين 
پروژه براى تكميل و تحويل به ســه ميليارد و 
500 ميليون تومان اعتبار نياز دارد كه در رايزنى 
با دستگاه هاى اجرايى مرتبط به زودى تامين 
مى شود. وى خاطرنشــان كرد: اين پروژه در 
ادامه راه با مشكالت مديريتى مواجه شده كه 

آن را به حاشيه برده است. 
نماينده مردم همدان در خانه ملت از بهزيستى 
خواســت مديريت كار را به عهده بگيرد و بر 
ادامه عمليات ســاخت و ســاز نظارت داشته 
باشد.  فرماندار شهرســتان همدان نيز با بيان 
اينكه شركت تعاونى مسكن ضايعه نخاعى ها 
در ســال 91 تشكيل شده است، گفت: هزار و 
626 مترمربع زمين در اختيار اين تعاونى قرار 

گرفت. 
محمدعلى محمــدى افزود: احداث 36 واحد 
در زمين فوق از سالها پيش اغاز و تاكنون 18
واحد تكميل و به اعضا تحويل داده شده است. 
وى تصريــح كرد: باقى مانــده اين واحدهاى 
مسكونى نيز 75 درصد پيشرفت فيزيكى دارد 
كه در ادامه راه با مشــكالتى مواجه شده كه به 

آنها رسيدگى مى كنيم. 
محمدى از اداره كار تعــاون و رفاه اجتماعى 
استان خواســت انتخابات براى تعيين هيات 
مديــره جديد اين تعاونى را در اســرع وقت 
برگــزار كند تا تيم مديريتــى جديد با اراده و 

همت بيشترى وارد عمل شود. 
فرماندار همدان تجهيز آسانسور را براى تردد 
افراد ضايعه نخاعى ضرورى دانست و گفت: 
پيمانكار پروژه نصب آسانســور را در اولويت 

قرار دهد.

در بازديد مسئوالن استان از ميدان بار مطرح شد

دالالن را بيرون كنيد
■ مسئول اتحاديه: قدرت اجرايى  پايين است       ■ دادستان: در حل مشكالت ميدان بار مماشات نمى كنيم

■ فرماندار: تمام دستگاه ها و مالكان همكارى كنند
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5ارزش ها و چرخ لنگ اخالق در جامعه
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روز جهانى كار و كارگر گرامى باد

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

روز جهانى كار و كارگر گرامى باد

زن

شماره كارت بانك ملى :                                  6037991199530712
شماره كارت بانك انصار:                                  6273811038379803

روابط عمومى ستاد ديه استان همدانروابط عمومى ستاد ديه استان همدان

ستاد ديه استان درصدد آزادى ستاد ديه استان درصدد آزادى 3030 نفر  نفر 
از زندانيان جرائم غير عمد در اين ماه از زندانيان جرائم غير عمد در اين ماه 

پرفيض مى باشد.پرفيض مى باشد.

شما هم ميتوانيد در اين امر خير سهيم باشيد.

روزنامه همدان پيام و مركز چاپ و بسته بندى همدان(پيام رسانه)روزنامه همدان پيام و مركز چاپ و بسته بندى همدان(پيام رسانه)

 حيات يك ملت مرهون كار و كارگر است.
امام خمينى (ره)

روابط عمومى گروه 
كارخانجات صنايع غذايى سحر

كار مايه حيات زندگى است

روابط عمومى شركت بتون صنعت بريس

چشمه سار زالل زندگى با چشمه سار زالل زندگى با 
كار جال و روشنى مى يابد كار جال و روشنى مى يابد 

و كارگران پيشگامان و كارگران پيشگامان 
اين حيات بديع و نشاط اين حيات بديع و نشاط 

آفرينند. آفرينند. 
كارگران از شريف ترين طبقه اجتماع هستند

زيرا چرخش دست و بازوى آنها باعث چرخش چرخه هاى 
زندگى جامعه و امتداد رگه هاى حيات در مجارى هستى است

صنايع غذايى آلش (بابونه حمزه)

شركت فرآورده هاى لبنى نيكونام (محصوالت همسايه)

دست هايت كه آيينه تالش 
روزگارند پر بركت باد!

تواِن دست هايت را مى ستايم اى سازنده ترين نقش هستى 
در قاموس آفرينش

چرا جهانى شدن هگمتانه مهم است ؟ 
■ جهانى شدن همدان شايد وقتى ديگر

شركت سورشور سامن

ا گ گگ كا گكا

در بازديد مسئوالن استان از ميدان بار مطرح شد

دالالن را بيرون كنيد
■ مسئول اتحاديه: قدرت اجرايى  پايين است 

 ■ دادستان: در حل مشكالت ميدان بار مماشات نمى كنيم
■ فرماندار: تمام دستگاه ها و مالكان همكارى كنند

حاجى بابايى نزديك تر از هميشه به صندلى رياست در بهارستان
افزايش نارضايتى نمايندگان از قاليباف در بحث بودجه

روز
ت 

داش
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اجراى مرحله دوم كمك هاى مومنانه 
در مالير

 فرمانده سپاه ناحيه مالير از اجراى مرحله دوم كمك هاى مومنانه در 
مالير همزمان با سالروز ميالد امام حسن مجتبى(ع) خبر داد.

 سيدجواد حسينى   در حاشيه توزيع دومين مرحله از كمك هاى مومنانه 
در ماه مبارك رمضان اظهار كرد: در راســتاى تحقق منويات مقام معظم 
رهبرى و حمايت از نيازمندان جامعه به ويژه خانواده هاى آسيب ديده از 
كرونا  امسال نيز طرح كمك هاى مومنانه در ماه مبارك رمضان همزمان 

با سراسر كشور در شهرستان مالير در حال انجام است.
وى از از توزيع 4 هزار بسته معيشتى خبر داد و تصريح كرد: توزيع اين 
بسته ها طى سه مرحله انجام مى شود كه مرحله اول آن همزمان با سالروز 
تاسيس سپاه پاسداران انجام شد، مرحله دوم همزمان با والدت باسعادت 
امام حسن(ع) و آخرين مرحله همزمان با عيد سعيد فطر انجام مى شود.

به گزارش همدان پيام،فرمانده سپاه ناحيه مالير با بيان اينكه در دومين 
مرحله 700 بسته معيشتى و 300 بسته غذاى گرم و گوشت بين نيازمندان 
توزيع مى شود، به اقدامات صورت گرفته از ابتداى شيوع كرونا پرداخت 
و افزود: در اين مدت از پايان سال 98 تاكنون 50 هزار بسته معيشتى در 

بين خانواده هاى نيازمند توزيع شده است.
وى يادآور شــد:  اين تعداد بسته معيشــتى با كمك ادارات و نهادهاى 
مختلف و خيران تهيه و با كمك پايگاه ها و حوزه هاى مقاومت بســيج  
جمع آورى و بسته بندى شده در بين خانواده هاى نيازمند شهرستان مالير 

توزيع شده است.
حســينى از توزيع  80 هزار ليتر مواد ضدعفونى كننده و 60 هزار بسته 
بهداشتى، در طى يك سال گذشته توسط سپاه و بسيج خبر داد و گفت: 
تهيه 4 هزار دســت لباس و 150 راس گوســفند  براى ذبح با توزيع 

گوشت در بين خانواده هاى نيازمند از ديگر اقدامات بوده است.
وى اضافه كرد: تهيه 5 هزار بسته لوازم التحرير و 200 دستگاه تبلت براى 
دانش آموزلن نيازمند و مناطق محروم از ديگر اقدامات ســپاه و بسيج 

ناحيه مالير طى  يك سال گذشته بوده است.

لزوم اخذ مجوزهاى قانونى 
براى هرگونه حمل و نقل چوب 

 رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير گفت: به منظور 
ايجاد رويه واحد و مديريت صحيح در حفاظت و بهره بردارى اصولى از 
درختان عالوه بر ممنوعيت قطع درختان بر اساس دستورالعمل ابالغى 
از ســوى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور، بهره بردارى از 
گونه هاى سريع الرشد و گونه هاى مشترك موجود در اراضى مستثنيات 
و گونه هاى صرفاً باغى در اراضى مســتثنيات اشــخاص مستلزم اخذ 

مجوزهاى الزم است.
جواد زنگنه در گفت وگو با ايسنا، در اين رابطه تأكيد كرد: قطع درختان 
باغى مستلزم دريافت مجوز قطع از مديريت جهادكشاورزى شهرستان 
بوده و حمل و نقل آن فقط با اخذ مجوز الزم از سوى اداره منابع طبيعى 
و آبخيزدارى شهرســتان مالير امكان پذير است و كليه محموله هاى 
فاقد مجوز حمل، با رعايت موازين قانونى توقيف و به مراجع قضايى 

ذيصالح ارجاع داده مى شود.
دادستان مالير نيز طى دستورى مكتوب در راستاى تقاضاى اداره منابع 
طبيعــى و آبخيزدارى مالير، به فرماندهى انتظامى مالير تأكيد كرد: با 
توجه به روند رو به رشــد قاچاق چوب كه بعضاً با ارتكاب جرائمى 
همچون جعل مجوز حمل، استفاده از سند مجعول و ... توأم است و 
اينكه شــهر مالير يكى از گذرگاه هاى مهم انتقال چوب به شمار مى 
رود، مقتضى اســت به كليه كوپ هــا در حوزه قضايى مالير به ويژه 
گــذرگاه هاى حرم آباد و بخش زند اعالم و تأكيد شــود در صورت 
مشــاهده محموله هاى چوب در هر ســاعتى از شــبانه روز و حتى 
روزهاى تعطيل، نسبت به متوقف كردن محموله اقدام كنند و مراتب 
بالفاصله بــه ادارات منابع طبيعى و آبخيزدارى و جهاد كشــاورزى 

شهرستان مالير اعالم شود.
مسلم سلگى تصريح كرد: همچنين بايد به قيد فوريت نسبت به اعزام 
نماينده خود به محل توقيف محموله براى بررســى از حيث تشخيص 
نوع چوب و ارزيابى وضعيت اعتبار يا عدم اعتبار مجوزهاى احتمالى و 

اعالم نظر مكتوب اقدامات الزم صورت گيرد.
وى ادامــه داد: در صــورت معتبر بــودن مجوز، نســبت به تنظيم 
صورتجلســه و اجازه عبور اقدام شــود در غير اين صورت نسبت به 
انتقال وســيله نقليه با بار به پاركينگ اقدام شود و چنانچه چوب ها، 
جنگلى و قاچاق و در حوزه صالحيت رســيدگى تعزيرات حكومتى 
تشخيص داده شد، مراتب از طريق همان اداره و يا قضات كشيك اين 

دادسرا كسب تكليف شود.
وى خاطرنشان كرد: همچنين از طريق فرماندهى انتظامى مالير به اداره 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان اعالم شود تا با ابالغ به كليه 
شركت هاى باربرى و اماكن مشابه كه نسبت به صدور بارنامه و مجوز 
حمل چوب مبادرت مى ورزند، ابالغ و تفهيم شــود كه قبل از صدور 
هــر نوع بارنامه و مجوزى براى حمل هر نوع چوب، موظف هســتند 
ابتدا مجوز صادر شــده توسط اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مالير را 

رؤيت كنند.
دادستان عمومى و انقالب مالير در پايان يادآورشد: وظيفه أخذ مجوز بر 
عهده مالك و يا نماينده وى بوده و با شركت هاى متخلف وفق مقررات 

و بدون اغماض برخورد قانونى مى شود.

انجام 3500 پيوندك سرشاخه كارى گردو
 در نهاوند

  تاكنــون 3 هزار و 500 پيوندك سرشــاخه كارى درختان گردو در 
نهاوند انجام شده است

در ادامه اجراى طرح اصالح باغ هاى گردو و افزايش سطح بهره ورى اين 
محصول تا كنون بيش از 3 هزار و 500 پيوندك بر روى درختان گردوى 

قديمى در اين شهرستان سرشاخه كارى شده است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند افزود: اجراى طرح سرشاخه كارى 
درختان قديمى گردو با بكارگيرى ســه اكيپ از كارشناسان خبره اين 
شهرستان از 23 فروردين ماه آغاز شده و تا كنون سرشاخه كارى روى 

بيش از 1000 درخت گردو انجام شده است.
كريم حاج بابا على  با بيان اينكه در سرشــاخه كارى درختان گردو بين 
2 تا 6 عدد پيوندك زده مى شود گفت: به طور متوسط براى هر درخت 

گردو حدود 3.5 تا چهار پيوندك زده مى شود.
وى با بيان اينكه انجام سرشــاخ كارى درختان گردو همچنان ادامه دارد 
گفت: با توجه به نقش سرشــاخه كارى در اصالح باغات گردو تاكنون 
بــراى 200 درخت ديگر ثبت نام به عمل آمده كه توســط گروه هاى 

پيوندزن به تدريج انجام مى شود.
حاج باباعلى تقدم كيفيت سرشــاخه كارى بر كميت را از اهداف خود 
براى انجام پيوندك عنوان كرد و افزود: در اين زمينه امســال تاكيد شده 
ميزان سطحى كه زير پوشش قرار مى گيرد بايد رضايت مندى مشترى 
را به دنبال داشته باشد و از تالش براى باال بردن صرفا آمار پرهيز شود.

وى با بيان اينكه ســطح كيفيت امسال در مقايسه با گذشته بهتر است 
افزود: با توجه به سياســت كيفى ســازى اجراى سرشاخه كارى كه با 
انتخاب گروه هاى پيوندزن مجرب و نوع پيوندك انتخابى عملياتى شده 

است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند با بيان اينكه امسال گيرايى كار 
باالى 80 درصد اســت گفت: اجراى طرح اصالح باغ هاى مثمر گردو 
به  عنوان در راستاى افزايش كيفيت اين محصوالت، اصالح و تعويض 
تاج درختان نامرغوب با ژنوتيپ هاى برتر و پرمحصول، افزايش عملكرد 
و توليد محصول يكنواخت و آموزش يافته هاى تحقيقاتى به باغداران 

اجرا مى شود.
وى با برشمردن اهداف اجراى سرشاخه كارى افزود: پيشگيرى علمى و 
عملى با سرماى ديررس بهاره با استفاده از ارقام ديرگل ده و ديربرگ ده بر 

روى ارقام بذرى نامرغوب گردو از اهداف اجراى طرح است.
حاج باباعلى بيان كرد: ادامه كار اجراى اين طرح موجب جوان ســازى 
باغــات گردو و اطمينان از توليد محصــول يكنواخت و پربار و بدون 

آسيب از سرما در آينده خواهد بود.
وى افــزود: نهاوند با بيش از 5 هزار هكتار باغ گردو از مهمترين مراكز 
توليد اين محصول در سطح استان به شمار مى رود كه گردوى توليدى 
آن نيز به دليل كيفيت بااليى كه دارد از جمله پرمشترى ترين گردوهاى 

سطح استان و حتى كشور است.

اهدا102 تبلت به دانش آموزان 
نيازمند رزن ودرگزين

 رزن- خبرنــگار همدان پيام: رئيس كميته امداد شهرســتان رزن و 
درگزين گفت: 102 دستگاه تبلت در سال گذشته با كمك هاى خيرين، 
مشاركت هاى مردمى و امور فرهنگى خريدارى و تحويل دانش آموزان 

نيازمند شهرستان رزن و درگزين شده است.
 سيد حسن نعمتى، گفت: يكى از برنامه هاى مهم كميته امداد رزن با توجه 
به عدم امكان حضور دانش آموزان در مدارس به علت محدوديت هاى 
ناشــى از شــيوع ويروس منحوس كرونا فراهم كردن زمينه بهره مندى 

تمامى دانش آموزان تحت حمايت از آموزش غيرحضورى است.
رئيــس كميته امداد رزن تعداد تبلت هاى اهداء شــده به دانش آموزان 
نيازمند در ســال گذشته را 102 دستگاه اعالم كرد و گفت: با توجه به 
شرايط ناشى از كرونا در جامعه و تحصيل از طريق فضاى مجازى، تبلت 
يا گوشى هوشــمند از نيازهاى اصلى دانش آموزان و دانشجويان است 
كه تعداد دانش آموزان نيازمند تبلت 150 نفر اســت و تالش مى كنيم 
تا در رفع اين مشكل، يارى بخش نيازمندان باشيم و كمك هاى مردمى 

مى تواند براى تأمين نياز دانش آموزان تحت حمايت راهگشا باشد.
نعمتى هزينه تحصيلى براى 640 دانش آموز تحت حمايت شهرســتان 
رزن و درگزين را در ســال گذشــته 64 ميليــون تومان و كمك هزينه 
تحصيلى براى 30 دانشــجو را 50 ميليون و450 هزار تومان اعالم كرد 
و افزود: تعداد 15 مســابقه فرهنگى و قرآنى به صورت مجازى در سال 
گذشته برگزارشده است. وى در پايان عنوان كرد: اميدواريم با مشاركت 
نيكوكاران بتوانيم  تبلت و گوشــى هاى هوشمند بيشترى براى دانش 

آموزان و دانشجويان نيازمند تأمين كنيم.

ورود  زود هنگام عشاير به نهاوند
 بــا توجه به خشكســالى و كاهش بارندگى كه بر مراتع تاثيرگذار بوده امســال طبق 
هماهنگى هاى صورت گرفته ورود عشــاير به منطقه نهاوند زودتر از زمان قانونى انجام 

شده است.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان نهاوند گفت: همه ســاله عشاير مستقر 
در منطقه جنوب اواخر فروردين ماه از خوزســتان كوچ خود را آغاز مى كردند و تا نيمه 
ارديبهشت كه زمان قانونى ورود دام عشاير به ييالق بود وارد استان هاى لرستان و همدان 

مى شدند.

 داريوش عباسى اظهار كردوى افزود: رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى نهاوند گفت: 
امسال با توجه به كاهش بارندگى و همچنين گرماى زودرس از سوى امور عشايرى استان 
خوزستان درخواست شد كه عشاير زودتر از منطقه قشالقى خارج شده و به سمت استان 

همدان حركت كنند.
وى افزود: با توجه به شرايط موجود سازمان منابع طبيعى با اين درخواست عشاير موافقت 
كرده و لذا تقويم كوچ عشــاير جلو آمد و آنها تقريبا از اوايل ارديبهشــت ماه وارد منطقه 

شدند.
ــد  ــامل دو گروهن ــوند ش ــد وارد مى ش ــه نهاون ــه ب ــايرى ك ــه داد: عش ــى ادام عباس
افــزود: يكــى از آنهــا عشــاير مهمــان هســتند كــه حداكثــر تــا 72 ســاعت مى تواننــد 

در شهرســتان بماننــد كــه پــس از آن بــه همــدان يــا تويســركان و كنــگاور ادامــه مســير 
مى دهنــد.

وى چراى بى رويه دام را يكى از مشــكالت مراتع شهرستان عنوان كرد و افزود: با توجه 
به اينكه تعداد دام هاى عشاير تناسبى با ميزان مراتع نداشته و تعداد آنها زياد است لذا اين 
مســاله باعث افزايش چراى بى رويه دام  و در نتيجه فشار به مراتع و از بين رفتن آنها در 

بلندمدت مى شود.
رئيــس اداره منابــع طبيعى و آبخيزدارى نهاوند گفت: در شهرســتان نهاوند حدود 850 
خانوار عشايرى با بيش از 350 هزار راس دام سبك در فصل ييالق  در 21 سامانه مستقر 

مى شوند.

 انجام طرح پژوهشى با عنوان طراحى مدل 
توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى متناسب 
با نيــاز بازار كار و ظرفيت هــاى منطقه اى، 

صنايع دستى ايرانى (سفال) اجرا شد.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
از اجرا شدن طرح پژوهشى بر اساس ظرفيت 
شــهر اللجين به عنوان شهر جهانى سفال در 
راســتاى تربيت نيروى متخصــص، ماهر و 

معرفى شغل هاى نوين خبر داد.
وهب مختاران  با بيان اينكه اين طرح شامل 
تدوين 29 اســتاندارد آموزش شايســتگى و 
29 استاندارد ارزشيابى در حرفه سفال است 
عنوان كرد: تمام شــغل هاى احصا شده در 
صنعت ســفال كه به طور اختصاصى توسط 
اســتان تدوين شــده، پس از بارگذارى در 
سامانه استاندارد مورد استفاده كل كشور قرار 
مى گيرد و شــامل سه حرفه اصلى " طراحى 
ســفال" ،"سفالگرى با دســت و چرخ " و "
قالب گيرى و ريخته گرى ســفال" و 29 زير 

حرفه است.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان 
از اجراى دوره هاى آموزشــى و توليدى خبر 
داد و اعالم كرد: در راســتاى توانمند سازى و 
گسترش فرهنگ مهارت آموزى 20 كارآموز 
مهــارت ديــده در كارگاه هاى بــازار محور 

شهرستان همدان راهى بازار كار شدند.
مختــاران يــادآور شــد: جــذب 20 نفر از 

كارگاههاى   آموختــه  مهــارت  كارآمــوزان 
آموزشى و توليدى مركز آموزش فنى و حرفه 
اى شــهيد مدنى شهرســتان همدان در رشته 
كشــاورزى، پرورش قارچ، اپراتور سم چينى 

و گلخانه بوده است.
وى ارتباط مســتقيم با بازاركار را از مهمترين 
مزايــاى تعامــل و همــكارى آموزشــى با 
كارآفرينــان عنوان كرد و ادامــه داد: مهارت 
آموزى باعث افزايــش روحيه خودباورى در 

افراد مى شود. به گزارش ايرنا،وى اضافه كرد: 
16 نفر از كارآمــوزان مهارت ديده در كارگاه 
هاى آموزشــى و توليدى مركز آموزش فنى 
و حرفه اى شهرســتان اسدآباد فقط در حرفه 
هاى فرآورى ميوه هاى خشــك، كشــتكار 
گلخانه،ريخته گرى و سفال گرى جذب بازار 

كار شدند.
مختــاران تعامــل بــا بخــش خصوصى و 
كارآفرينان را كليد اشــتغال و مهارت آموزى 

عنوان كرد و يادآور شد: آموزش هاى مهارتى 
يكى از عوامل موثر در توسعه و توليد است.

در بخش آموزش هاى فنى و حرفه اى دولتى 
اســتان همدان 18 مركز ثابت و 4 شعبه و از 
خصوصى، 129 آموزشــگاه  مجمــوع 198 
آموزشگاه ويژه دختران، 23 آموزشگاه پسران 
و 46 آموزشــگاه دومنظوره در ســطح استان 
همدان مشغول فعاليت در برگزارى دوره هاى 

آموزشى مرتبط هستند. 

 رزن- خبرنگار همدان پيام: تعداد بازرسى 
يكماهه طرح صيانت از حقوق شــهروندى 
مقابله با ويروس منحوس كرونا و بازرســى 
از واحدهاى صنفى 1253 مورد تعداد پرونده 
متشــكله و معرفى شده به شــعبه تعزيرات 

حكومتى 61 پرونده  است.
رئيس اداره صنعت ومعدن شهرستان رزن و 
درگزين گفت: تعداد تخلفات مكشــوفه 64 
فقره  مى باشد.گزارشــات و شكايات واصله 
23 مــورد كه بــه تمامى گزارشــات واصله  

رسيدگى شده است .
محمد ســهيلى ادامه داد:ارزش ريالى پرونده 
هاى متشــكله 1125000000ريــال وتعداد 
پروندهاى متشــكله عدم رعايــت قوانين و 
پروتكل هاى بهداشــتى صنــوف 49 فقره و 

تعداد پلمپ واحدهاى صنفى 5 فقره است.
وى تاكيــد كرد: رعايت دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى در گروههاى شغلى 4 گانه الزامى 

ست و محدوديت ها بعلت وضعيت بحرانى 
دك شهرســتان در گروهاى شــغلى 2و3و4 
طبق مصوبه ســتاد ملى كرونا همچنان ادامه 

دارد .
ســهيلى افزود:همكارى صنــوف با توجه به 
استيجارى بودن برخى واحدها قابل ستودنى 
اســت و انتظار صنوف نيــز كمك دولت به 

واحدهاى اسيب ديده از كروناست .
با توجه به فرارســيدن ماه مبــارك رمضان 
سهميه هاى در نظر گرفته براى دو شهرستان 
در ســزح دو شهرســتان از ابتداى اين هفته 
جذب خواهد شــد كه از جمله گوشت قرمز 
با قيمت 843000ريــال قيمت هر كيلو گرم 
ران و 812000ريال براى سردست و گردن. 
وبرنج هندى هر كيلو مصرف كننده 18500،و 
معرفى مباشــر براى جذب برنج تايلندى رده 
ب بــا قيمت هر كيلو گــرم 125000ريال و 
همچنين معرفى عامــل جهت جذب روغن 

ســهميه قنادان و رســتوران داران ومعرفى 
مباشــر جهت دريافت سهميه قند بسته بندى 
2.5 كيلوگرمى با قيمت هر بسته 23500ريال 

مى باشد.
وى گفت: اولويت بازرســى اين اداره و اتاق 
اصناف و ســاير دستگاههاى نظارتى در نيمه 
اول فرورديــن ماه عالوه بر طــرح نظارتى 
نــوروز 1400 بــا توجه به شــرايط بوجود 
امــده جــذب و توزيع مرغ گــرم بوده ودر 
نيمــه دوم فروردين ماه نيز متاســفانه بعلت 
شرايط بحرانى دو شهرستان در طرح نظارتى 
طرح صيانت از حقوق شــهروندى وبازرسى 
از واحدهــاى صنفى بــوده و انتظار داريم با 
بتوانيم  بهداشتى  هاى  دســتورالعمل  رعايت 
ســهمى در فروكش كردن بيمارى منحوس 

كرونا داشته باشيم . 
با توجه به شــعار سال مقام معظم رهبرى در 
سال 1400( توليد ، پشتيبانى ها و مانع زدايى 

ها )با هماهنگى ساير دستگاهها تا حد امكان 
در برطــرف كردن موانع پيش روى توليد در 

سطح دو شهرستان خواهيم بود .
ــراى  ــزى ب ــه ري ــه كرد:برنام ــهيلى اضاف  س
اجــراى ســند راهبــردى در ســالجارى علــى 
ــتغال بيــش از  ــراى ايجــاد اش الخصــوص ب
ــته  ــال گذش ــد س ــده همانن ــالغ ش ــد اب تعه
وحمايــت از طــرح هــاى ســرمايه گــذارى 
هماهنگــى  بــا  شهرســتان  دو  ســطح  در 

ــت. ــتان اس ــئولين دو شهرس مس
شــايان ذكراســت مردم  دو شهرستان رزن 
ودرگزيــن در صورت داشــتن گــزارش يا 
شــكايات از واحدهــاى صنفــى ميتوانند با 
مراجعه به دفاتر اتحاديه هاى صنفى شهرهاى 
رزن ،قــروه درگزين و دمق و يا با مراجعه به 
سامانه ir.124 نســبت به ثبت شكايت خود 
اقدام نمايند تا در اسرع وقت به شكايت انها 

رسيدگى خواهد شد .

كتب و آثار شهيد 
مطهرى در مدارس 
بيشتر تبيين شود

 آثــار و كتب شــهيد مطهــرى بايد در 
جلســات و كالس هاى درسى مدارس و 
دروس اخالقى بيشــتر تبيين شود تا نسل 
امروز به ويژه جوانان با واقعيت هاى تفكر 

اين بزرگ مرد آشنا شوند.
امام جمعه كبودراهنگ  در نشست حكمت 
مطهر كه به مناســبت ســالروز شــهادت 
اســتاد مطهرى و روز معلم در سپاه ناحيه 
كبودراهنگ برگزار شد، تفكر سپاه و بسيج 
را بر مبناى انديشه شهيد مطهرى عنوان كرد.

 حجت االســالم نقى باقرى گنجاندن تفكر 
شــهيد مطهرى در آموزش هــاى عقيدتى 
ســربازان در حوزه هــا و نواحى همچنين 
آسايشــگاه هاى نظام وظيفــه و در پايگاه 
هاى مقاومت بســيج را ســازنده دانست و 
اظهــار كرد: مى تــوان از اين طريق تربيت 
نســل جوان را به سمت سالمت و هدايت 

سوق داد.
وى مطــرح كرد: هر فــرد و هر جوانى مى 
تواند با سخن و علم خود به عنوان هدايت 
كننده جامعه باشــد و همين تفكر نشــأت 

گرفته از انديشه استاد مطهرى است.
باقرى  تفكر سپاه و بسيج و خط مشى اين 

نهاد مقدس را برگرفته از انديشــه هاى اين 
فيلسوف گرانقدر دانست و خاطرنشان كرد: 
انديشه شهيد مطهرى تنها منحصر در دين و 
اعتقادات نيســت بلكه اين انديشه در زمينه 
هاى علمى، فرهنگى و سياســى در مدارج 
باالى علمى كشــور به ويژه در برنامه هاى 

سپاه و بسيج نمايان است.
باقرى اظهار كرد: آثار و كتب شهيد مطهرى 
بايــد در جلســات و كالس هاى درســى 
مدارس و نشست هاى اخالق بيشتر تبيين 
شود تا نسل امروز به ويژه جوانان بهره كافى 

را ببرند.
وى فضاى مجازى را فرصتى براى افزايش 
آموزش و فعاليت معلمان مدارس و هاديان 
پايگاه هاى مقاومت دانست و گفت: با توجه 
به شيوع كرونا و نبود جلسات و كالس هاى 
حضورى معلمان و اساتيد دانشگاه ها بايد 
ظرفيت هاى فضاى مجازى را براى ترويج 
گفتمان شــهيد مطهرى به كار گيرند و در 
تبيين انديشه اين عالم فرهيخته در بين دانش 

آموزان اهتمام داشته باشند.
به گزارش ايسنا، در پايان از مربيان و هاديان 
سياسى سپاه و بســيج تقدير به عمل آمد. 
در ضمــن لوح تقديــر و هديه اى به پاس 
زحمات چندين ســاله امام جمعه در برنامه 
هاى عقيدتى سياســى  سپاه و بسيج به وى 

اهدا شد.

خيرين به كمك بيماران 
كبودراهنگى
 بشتابند

 مسئول مشــاركت هاى مردمى شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ از 
اهداى چهار دستگاه ويلچر توسط مجمع 
خيرين ســالمت استان همدان و شهرستان 
كبودراهنگ به بيمارســتان امــام رضا(ع) 

كبودراهنگ خبر داد.
على ربانــى در گفت وگو با ايســنا، نياز 
بيماران كرونايى بســترى در بيمارســتان 
امام رضــا(ع) كبودراهنگ به هزينه درمان 
و تجهيزات بيمارســتانى مــورد نياز را از 
ضروياتى دانست كه كمك خيرين متمكن 

را مى طلبد.
وى افــزود: بــا مديريت مشــاركت هاى 
دانشگاه علوم پزشــكى همدان و پيگيرى 
هاى مسئول مشــاركت هاى مردمى شبكه 
بهداشــت و درمان كبودراهنگ تجهيزاتى 
براى كمك بــه جابه جايــى بيمارانى كه 
توانايــى راه رفتــن ندارنــد و تجهيزات 
مربوط به بيماران كرونايى به بيمارســتان 
امام رضا(ع) اهدا شده اما به علت افزايش 
روزانه بيماران و وخامت حال بسترى هاى 
كرونايى نياز بيماران بدحال كرونايى بيش 

از اين است.

ربانــى ادامه داد: اميد به پايان اين روزهاى 
تلخ و سخت كرونايى تنها چيزى است كه 
تحمل تلخى را آسان مى كند و انسان هايى 
كه مى توانند با مهرورزى و ســخاوت كم 
نظير همراه با نيت خداپســندانه فعل نوع 

دوستى و انسانيت را به كمال برسانند.
وى تصريح كــرد: با وجــود اينكه چهار 
دســتگاه ويلچر كه در ايــن ايام مورد نياز 
بيمــاران كم توان كرونايى توســط مجمع 
خيرين ســالمت استان همدان و شهرستان 
كبودراهنــگ و با پيگيرى هاى مســئول 
بهداشت  شــبكه  مردمى  هاى  مشــاركت 
كبودراهنگ تهيه شــده اســت اما بيماران 
بيمارســتان امام رضا(ع) همچنان نيازمند 

كمك خيرين است.
 مســئول مشــاركت هاى مردمى شــبكه 
بهداشت و درمان شهرســتان كبودراهنگ 
خاطرنشان كرد: بسيارى از بيماران نيازمند 
هســتند كه توان پرداخت هزينه درمان و 
يا خريد وسيله بيمارستانى مورد نياز خود 
را ندارند كه از خيرين اســتان تقاضامنديم 

دست اين  بيماران كرونايى را بگيرند.
ربانى گفت: از خيرين تقاضامنديم با تُاسى 
از حديث شريفه "هركس انسانى را نجات 
دهد، گويا يك ملتى را نجات داده است"، 
دســت دردمندى را بگيرند و با ما ارتباط 

برقرار كنند

طرح پژوهشى شهر اللجين اجرا شد

بازرسى از بازار رزن همچنان ادامه دارد

bazarehamedanاينستاگرام  استــخدامى
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تا انتخـابات

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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رئيس ستاد انتخابات كشور: 
افزايش صندوقهاى اخذ رأى در 28 خرداد 

براى رفع ازدحام
■ زمان ثبت نام انتخابات رياست جمهورى
 21  ارديبهشت تا 25 همين ماه است

 انتظــار مى رود در فرصت باقى مانده، مثل دوره هاى گذشــته 
رســانه ها حضورى فعال تر و قوى تر در عرصه انتخاباتى كشــور 
داشــته باشــند و به قدر ســهم و نقش خود، به مشــاركتى شدن 

انتخابات در 28 خرداد ماه كمك كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، معاون سياسى وزير 
كشــور و رئيس ســتاد انتخابات كشور در نشســت مشترك ستاد 
انتخابات كشــور با اصحاب رســانه با اشــاره به اين كه رسانه ها 
نقشى محورى در ايجاد شور و شوق انتخاباتى دارند، گفت: رسانه 
ها به عنــوان عنصر آگاهى بخش جامعه، نقشــى تعيين كننده در 

انتخاباتى شدن فضاى سياسى كشور دارند.
جمال عرف با اشــاره به اين كه طبق تقويــم انتخاباتى، زمان ثبت 
نام انتخابات رياســت جمهورى 21 ارديبهشــت تا 25 همين ماه 
اســت؛ گفت: بعد از مرحله ثبت نام، مرحله رســيدگى به فرايند 
صالحيت داوطلبان را داريم كه بايســتى شــوراى نگهبان در بازه 
زمانى 26 تا 30 ارديبهشــت مــاه، صالحيت هر كدام از نامزدهاى 

رياست جمهورى را مورد بررسى نهايى قرار دهد.
وى دراين خصوص گفت: يك دوره 5 روزه تمديد به رســيدگى 
صالحيت داوطلبان هم براى بررســى هاى بيش تر و رسيدگى به 

اعتراضات در تقويم انتخابات پيش بينى شده است.
ــق  ــد طب ــه باي ــن ك ــان اي ــا بي ــور ب ــر كش ــى وزي ــاون سياس مع
ــه  ــاه نتيج ــرداد م ــان در 6 خ ــوراى نگهب ــات، ش ــم انتخاب تقوي
ــد؛  ــه وزارت كشــور اعــالم كن نهايــى تأييــد صالحيــت هــا را ب
گفــت: از 7 خــرداد مــاه بــه مــدت بيســت روز فرصــت تبليغــات 
بــراى نامزدهــاى نهايــى وجــود دارد كــه بايــد طــى ايــن مــدت 
ــد. ــان بگذارن ــردم در مي ــا م ــدگاه هايشــان را ب ــا و دي ــه ه برنام
عرف با تشريح اين امر كه تبليغات در اين دور از انتخابات عمدتاً در 
بستر فضاى مجازى صورت مى گيرد؛ اظهار داشت: شرايط كرونايى 
كشور امكان برگزارى تجمعات و ميتينگ هاى انتخاباتى را غير ممكن 
ســاخته و براى همين كانديداها طى فرصت هايى كه در رســانه ها 

خواهند داشت، برنامه هاى راهبردى خود را معرفى خواهند كرد.
وى اظهار داشــت: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته در وزارت 
كشــور همه اصول و پروتكل هاى الزم بهداشــتى براى روز رأى 
گيرى در نظر گرفته شده است و تالش داريم با حفظ سالمت جان 

مردم، انتخابات را برگزار كنيم.
رئيس ستاد انتخابات كشور در بخش ديگرى از صحبت هاى خود، 
به تجربه انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در اسفند 98 و مرحله 
دوم در شهريور 99 اشاره كرد و گفت: سعى خواهيم كرد از تجربه 
برگــزارى انتخابات در اين دوره ها به خصــوص در مرحله دوم 

مجلس شوراى اسالمى استفاده الزم خواهيم كرد.
عرف به موضوع افزايش صندوق هاى رأى در اين دور از انتخابات 
اشاره كرد و گفت: حدود 7 الى 8 هزار افزايش صندوق رأى در 28
خرداد ماه براى كاهش تجمع حوزه هاى شلوغ پيش بينى كرديم.

رئيس ستاد انتخابات كشور با تبيين اين موضوع كه وزارت كشور 
حفظ جان مردم و ســالمت مجريان انتخابات را مهم ترين اولويت 
خود قرار داده اســت؛ گفت: تامين سالمتى مردم و عوامل اجرايى 

از ضروريات است.
معاون سياســى وزير كشــور با بيان اين كه برگــزارى انتخابات 
الكترونيــك از جمله راهكارهايى اســت كه مــى تواند به حفظ 
ســالمت شــهروندان و كاهش معطلى در محل رأى گيرى كمك 
اساســى كند؛ گفت: در اين دور از انتخابات در بيش از 30 شهر و 
مركز استان كشــور انتخابات  شوراها به صورت تمام الكترونيكى 

برگزار مى شود.
موضوع جدى تر شدن فعاليت احزاب، رسانه ها و گروه هاى مرجع 
از ديگر موضوعات مورد اشاره معاون سياسى وزير كشور بود كه در 
اين خصوص گفت: انتخابات، بهار احزاب و رســانه هاست و انتظار 
مى رود در شــرايط پيش روى كشور، رسانه ها حضورى جدى تر و 

مسؤوالنه تر در عرصه سياسى كشور داشته باشند.
عــرف بــا بيــان ايــن كــه اميــد، مهــم تريــن نيــاز امــروز كشــور 
اســت؛ گفــت: يكــى از رســالت هاى مهــم رســانه هــا، اميدآفرينى 
و برجســته ســازى نقــاط قــوت كشــور اســت و در ايــن خصوص 
ــه اى از  ــرى هوشــمند و حرف ــاى خب ــد بســته ه ضــرورت تولي

رســانه هــا احســاس مــى شــود.
معاون سياســى وزير كشــور در ادامه تصريح كرد: رسانه ها بايد 
در قالــب هاى مختلف خبرى، اهميت صنــدوق رأى را نزد مردم 
به عنوان منبعى مطمئن براى رشــد سياســى كشــور ارتقا دهند و 
مردم عزيز كشــورمان اين حس را داشــته باشند كه خواسته ها و 

انتظاراتشان با حضور در پاى صندوق رأى قابل تحقق است.
عرف با اشــاره به اين كه امروز جريان معاند رســانه اى به دنبال 
برجســته سازى اين امر است كه صندوق رأى ديگر اهميتى ندارد؛ 
گفت: بايد تالش كنيم با اعتمادســازى و اميدآفرينى، نشــان دهيم 
كه صندوق رأى قدرتمند و اثربخش اســت و اين مهم در گرو كار 

حرفه اى و منسجم رسانه اى است.

فعًال بين حرف مردم تا شعارهاى انتخاباتى 
فاصله اى نيست

مهدى ناصرنژاد»
 كمتر از دو ماه به انتخابات همزمان ســيزدهمين دوره رياســت 
جمهورى  اسالمى و ششــمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و همچنين مياندوره اى مجلس شــوراى اسالمى باقى است كه در اين 
ميان فعاليت هاى آشكار و پنهان مربوط به انتخابات رياست جمهورى 
به لحاظ اهميت باالتر، بيشتر از برنامه هاى انتخاباتى شوراها و مجلس 
در كانــون توجه افكار عمومى قــرار دارد و از هم اينك بخش قابل 
توجهى از برنامه هاى پوششــى رســانه ها را نيز بخود اختصاص داده 
است. اما فراموش مان نشده است كه در اين حال و هوا معضل بزرگ 
و زايده مانندى مثل كرونا دامن گير جامعه است و هر برنامه و فعاليتى 
در كشور تحت تأثير اين مشكل بزرگ قرار دارد و آينده اى نامعلوم نه 

تنها پيش روى جامعه ما بلكه كل جوامع جهانى است. 
از سويى ديگر تمام كارها و برنامه ريزى ها در ارتباط با انتخابات را كه 
نمى شــود براى دقيقه 90 معطل نگه داشت و طبيعتاً بايد ماشين اين 
فرآيند سازى بزرگ را از البالى تمام مشكالت فعلى كشور جلو برده 

و به ايستگاه نهايى نزديك كرد.
براى انتخابات پيش روى رياســت جمهورى فضاســازى پر دامنه اى 
در جريان اســت و از دهها تن شــخصييت هاى مختلف سرشناس و 
فعال در فضاى سياسى و اجرايى كشورمان جهت نامزدى احتمالى در 
اين انتخابات نام برده مى شــود. بسيارى از اين شخصيت ها كه هنوز 
هم نامزدى آنان در انتخابات قطعيت نيافته اســت، از هم اينك و در 
نشست ها و محافل جسته و گريخته خود، از شرح وظايف و اختيارات 
مقام رياســت جمهورى صحبت مى كنند و در سئوال ها از برنامه هاى 

آتى خويش در مقام رئيس جمهور، شعار پراكنى هاى زيادى دارند.
كانديداهاى احتمالى و مســجل انتخابات پيشروى رياست جمهورى 
همچنين با توجه به مسايل مبتالبه جامعه و مطالبات گوناگون قشرهاى 
مردم در اين ارتباط، ايده هاى متعددى را مطرح مى ســازند و گرانى و 
بيكارى ها و ضعف و قوت دولت حاضر و حتى دولت هاى پيشين را 
به چالش كشــيده و مورد انتقاد و مصداق براى خود قرار مى دهند و 
دقيقــا همان نكته و گاليه هايى را بزبان مى آورند كه از دهان يك فرد 

عادى جامعه هم مى توان شنيد.
در واقع مسايل و مشكالت جامعه امروز در حوزه هاى مختلف سياسى 
و اجتماعى و اقتصادى و بهداشــت و درمان، آن چنان روشن و فاش 
شده است كه هر كس از هر قشر و موقعيتى خيلى راحت مى تواند در 
يك فرصت چندين ســاعته از آن داد سخن به ميان آورد و گاليه ها و 

عقده هاى خويش را بازگو كند!.
بنابراين كانديداهاى احتمالى باالترين مقام اجرايى كشور در مانورهاى 
تبليغاتى خود هيچ حرف تازه اى ندارند، كما اينكه در تمام ســال هاى 
گذشــته و حال در مســئوليت هاى اجرايى مختلف فرصت عمل هم 

داشته اند!.
تنها نتيجه چنين فعاليت ها و جنب و جوش هاى پيش هنگام تبليغات 
انتخاباتى اين است كه بدانيم، حداقل هيچ كانديداى احتمالى رياست 
جمهورى در اين مقطع از حيات اجتماعى هيچ اختالف نظر و فاصله 

زبانى بامردم ندارند و حرف ها و رويكردها يكى است!

روحانى در جلسه كميته هاى تخصصى ستاد ملى
 مقابله با كرونا:

اعمال محدوديت ها در شهرهاى 
نارنجى و قرمز تمديد شد

 همه دستگاه ها موظف هستند با جديت و قاطعيت مرزهاى شرقى را 
كنترل كنند و بايد مراقبت كنيم با وضعيت مشابه ورود ويروس انگليسى 
به كشــور مواجه نشــويم و در اين زمينه هيچ اهمال و سستى  از هيچ 

دستگاهى پذيرفته نيست.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، رئيس جمهور در جلسه پنجشنبه 
گذشته روساى كميته هاى تخصصى ســتاد ملى مقابله با كرونا با اشاره 
به وضعيت شــيوع بيمارى در سراسر كشــور، اظهار داشت: با توجه به 
جهش هاى متعددى كه از اين ويروس شاهد هستيم به نظر مى رسد اين 
بيمارى به زودى رو به پايان نيست و تنها راه مطمئن براى قطع زنجيره و 

كاهش ابتال رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى است.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى همچنين پس از ارائه گزارش 
كميته امنيتى - اجتماعى در خصوص برگزارى مراسم و آيين شب هاى 
قدر با رعايت پروتكل ها، تأكيد كرد: با توجه به تجربه اى كه سال گذشته 
نسبت به اين شب ها و مناسك مقدس شــب هاى قدر داشتيم، اميدوار 
هســتيم بتوانيم با رعايت كامل همه پروتكل ها از اين شب هاى گرامى 

بهترين بهره ها را ببريم.
وى ادامه داد: به پيشــنهاد كميته بهداشــت و درمان بــا توجه به اينكه 
هنوز به مرحله  قابل اطمينانى در مورد كنترل موج چهارم نرســيده ايم، 
محدوديت هاى مربوط به شهرهاى قرمز و نارنجى يك هفته ديگر تمديد 

شد.

با فساد فساد گفتن مشكل حل نمى شود
 با فساد فساد گفتن مشــكل حل نمى شود و آنچه اطمينان بخش است اين 
اســت كه مفســد و مجرم به كيفر عمل خود برسند و بستر فسادزا نيز اصالح 

شود.
به گزارش تسنيم، رئيس قوه قضائيه در نشست تخصصى ارزيابى روند مبارزه 
با مفاســد اقتصادى در كشور، گفت: سياست رانتى ارزى حتما منجر به توليد 
پرونده قضايى مى شود و امروز شاهد آن هستيم كه براى همين ارزهاى 4 هزار 

و 200 تومانى ده ها پرونده تشكيل شده است.
آيت ا... ابراهيم رئيسى افزود: نهاد تقنين بايد قوانينى را تصويب كند كه منافذ 
فساد را بر روى سوداگران و سوءاستفاده كنندگان ببندد و دستگاه هاى اجرايى 
نيز بايد تالش كنند با اصالح برخى روش ها، بســترهاى فسادزا را از بين ببرند 

و دستگاه قضايى نيز مامور مبارزه جدى با فساد است.

استقبال قطر از ديدگاه اخير عربستان
 درباره ايران

 وزير امور خارجه قطر از اظهارات وليعهد عربســتان سعودى درباره ايجاد 
روابط خوب با ايران استقبال كرد.

بــه گزارش فارس، محمد بن عبدالرحمان آل ثانى در واكنش به اظهارات اخير 
محمد بن ســلمان وليعهد عربستان ســعودى درباره روابط با ايران در صفحه 
توييترش نوشت: ما از درخواست وليعهد سعودى براى سياست خارجى مبتنى 
بر اصول همســايگى خوب و گفتمان در منطقه از جمله با ايران حمايت مى 

كنيم. 
ــتقالل  ــه اس ــرام ب ــل، احت ــازمان مل ــه منشــور س ــدى ب ــا پايبن ــزود: ب وى اف
ــرفته و  ــورهاى پيش ــول كش ــان از اص ــه در امورش ــدم مداخل ــورها و ع كش

ــدن اســت.  متم

«ربيعى» جانشين «آشنا» شد
 در پى اتفاقات اخير در خصوص سرقت يك فايل صوتى و استعفاى حسام 
الدين آشــنا به دليل اين موضوع، رئيس جمهور طى حكمى على ربيعى را به 

عنوان رئيس مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى منصوب كرد.
به گزارش ايســنا،  متن حكم حجت االســالم والمســلمين حسن روحانى به 
اين شــرح اســت: نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جناب عالى، به 
موجب اين حكم با حفظ سمت به عنوان "رئيس مركز بررسى هاى استراتژيك" 
منصوب مى شــويد. در ادامه اين حكم آمده است: انتظار دارد با بهره گيرى از 
آرا و نظريات انديشمندان و صاحب نظران و نيز همكارى دستگاه هاى اجرايى 
نسبت به ارائه پيشنهادات، گزارشات و طرح هاى جامع و راهبردى در زمينه هاى 
مختلف سياســى،  اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى اعــم از حوزه هاى داخلى و 

بين المللى با رعايت سياست هاى كلى نظام اقدام نماييد.

محمد ترابى »
 ماه آينده (خرداد ماه) انتخابات ســال دوم 
هيأت رئيســه يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى برگزار خواهد شــد. شايد انتخابات 
تعيين رئيس مجلس همانند انتخابات رياست 
جمهورى براى عموم مــردم مورد توجه قرار 
نداشته باشد، اما رئيس مجلس شوراى اسالمى 
يه عنوان رئيس يكى از قواى ســه گانه كشور 
همواره نقش موثرى را در تبيين راه مجلس و 

به طبع كشور داشته است. 
اواخــر ســال 98 پــس از ورود محمدباقر 
قاليبــاف به عرصه رقابــت انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى، بسيارى تفسير خود را از اين 
موضوع بر اين پايه گذاشــتند كه قاليباف با نا 
اميد شدن از رســيدن به رياست قوه مجريه، 
قصد رياســت در قوه مقننه را كرده اســت. 
گفتنى اســت كه پس از ورود آيت ا... ابراهيم 
رئيسى به عرصه انتخابات رياست جمهورى 
در ســال 96، قاليباف به اين نتيجه رســيد كه 
در صورت حضور رئيسى نمى تواند به گزينه 
ائتالف اصولگرايان تبديل شــود. البته قاليباف 
در ســال 92 با اينكه باالترين رأى را در ميان 
اصولگرايان داشــت، اما باز نتوانســت ديگر 
طيف هاى اين جريــان را مجاب به ائتالف با 

خود كند.
با اين حال از همان ابتدا برخى از كارشناسان 
و فعاالن سياســى، رداى رياســت مجلس را 
مناســب بر تن قاليباف نمى ديدند. بســيارى 
از ايــن كارشناســان نه در نفــى توانايى هاى 
قاليباف، بلكه به علت شخصيت كاريزماتيك 
نظامى گــرِى وى و نداشــتن تجربه در زمينه 
تقننى، انتخاب او به عنوان رئيس مجلس را با 

ديده شك مى نگريستند. 
قاليباف در انتخابات رياســت مجلس شوراى 
اسالمى با پيشــى گرفتن از اصلى ترين رقيب 
خــود يعنى حميدرضــا حاجى بابايى نماينده 
چنديــدن دوره مجلس، بر صندلى رياســت 
نشســت. البته انتخابات مذكور در كميسيون 
حداكثــرى  اسالمى(كميســيون  انقــالب 
اصولگرايان در مجلس يازدهم) برگزار شد و 
حاجى بابايى در صحن مجلس به نفع قاليباف 

كنار گيرى كرد. 
با اين حال طى يك سال اخير و پيش آمد برخى 
از اتفاقات و حواشــى پيرامون هيأت رئيسه و 
بخصوص قاليباف، شــرايط بــراى انتخابات 
رياست مجلس در ماه آينده دست خوش تغيير 
شــده و كفه ترازو را به ســمت حاجى بابايى 
ســنگين تر خواهد كرد. اين در حالى است كه 
برخى، حواشى هفته هاى اخير پيرامون بودجه 
1400 را تيــر خالصى بر ائتــالف نمايندگان 

مجلس بر سر رياست قاليباف مى دانند. 
 اعتراض و شــكايت نمايندگان از 

دستكارى بودجه توسط هيأت رئيسه
چندى پيش برخى از نمايندگان مجلس مدعى 
شدند هيات رئيســه در احكام بودجه 1400 
پس از تصويــب آن در صحن تغييراتى ايجاد 

كرده اند.
كاظم دلخوش نماينــده صومعه در اين رابطه 
گفت: نهايتا جداول در 25فروردين با تاخير به 
دولت ارسال شد و همچنين در برخى از احكام 
بودجه تغييراتى صورت گرفته بود كه با آنچه 

كه نمايندگان به تصويب رسانده بودند، تفاوت 
داشــت. اعتقادمان بر اين است بودجه نوشته 
شــده و به تصويب رســيده توسط مجلس با 
بودجه اى كه به دولت ارجاع شد تفاوت دارد.
100 نماينده خواستار شفاف سازى 

قاليباف شدند
100 تن از نمايندگان در نامه اى به محمدباقر 
قاليبــاف، رئيس مجلس شــوراى اســالمى 
خواستار شــفافيت در تنظيم و تهيه جداول و 

رديف هاى بودجه سال 1400 شدند.

در اين نامه با اشــاره به "تغييرات گســترده 
ارقــام و اعداد نســبت به جدول ارائه شــده 
از ســوى دولت اســت" آمده است: جناب 
آقاى دكتر قاليبــاف، آنچه در ضمن تصويب 
بودجه 1400 در مجلس اتفاق افتاد به شهادت 
نمايندگان محتــرم ادوار در نوع خود بى نظير 
بــود و ركــوردى جديد در عــدم تمكين به 
قانون آيين نامه و ايجــاد رانت براى چند نفر 
در جابه جــا كــردن اعــداد كالن بودجه بود 
ضمن آنكه چنانچه در برابر اصالح رويه غلط 
مجالس قبلى در بســط يد رئيس و كميسيون 
تلفيق بودجه در تغييــر و تصويب جداول و 
رديف ها و يا افزودن رديف هاى جديد و ابالغ 
آنها، خارج از چارچــوب آيين نامه داخلى و 

بدون رأى و تصويب 290 نماينده، از ســوى 
رياست محترم مجلس سكوت گردد، مطمئن 
باشــيد طى سه ســال آينده كسب كرسى در 
كميســيون تلفيق بودجه و به دســت آوردن 
رياســت آن به يك رانت بزرگ تبديل شده، 
رقابت هاى شــديدى را بــراى تصاحب آن 

به دنبال خواهد داشت.
 تاييد دستكارى 

در جداول بودجه 1400
سرانجام دولتى ها «دستكارى مجلس در اعداد 
جداول بودجه مصوب» را تاييد كردند. حميد 
پورمحمدى،  معاون اقتصــادى و هماهنگى 
ســازمان برنامه و بودجه در اطالعيه اى ضمن 
تاييد اين موضــوع اعالم كرد: «در نامه رئيس 
مجلس به رئيس جمهــور تغييرات در جداول 
بودجه به دولت ابالغ شده است. سازمان برنامه 
و بودجه كشور در جريان علت و ماهيت اين 
تغييرات نبــوده و صرفا به عنوان مجرى قانون 

خود را ملزم به اجراى آن مى داند.»
 ائتالف مستقل ها و اصالح طلبان

 بر عليه قاليباف
جالل محمودزاده نماينده اصالح طلب مهاباد 
در مصاحبــه اى با بيان اينكــه اصالح طلبان و 
مستقلين مى خواهند عزلت نشينى در مجلس 
را كنار بگذارند و از الك دفاعى خارج شوند 
گفــت: در بين اصولگرايانى كــه در مجلس 
حضــور دارند طيف هاى مختلفى هســتند و 
نمى توان گفت همه اصولگرايانى كه در مجلس 

هستند از يك روش و منش برخوردارند .
گفتنى است كه نزديك به 60 نفر از نمايندگان 
مجلس شــوراى اســالمى را اصالح طلبان و 

مستقلين تشكيل مى دهد.
 موتلفين حاجى بابايى از انتخابات قبل

همانطور كه گفته شد رقابت اصلى انتخابات 
رياســت مجلس در صحن نبــود و در ميان 
اصولگرايــان مجلس يازدهم در فراكســيون 
انقالب اســالمى صورت گرفــت، كه در اين 
ميان قاليباف 166 رأى و حاجى بابايى 57 رأى 

توانستند به دست آورند.
طــى حواشــى و اختالفات يك ســال اخير 
بخصوص در حواشيه پيرامون بودجه از تعداد 
حاميــان قاليباف در ميان اصولگرايان كاســته 

اســت و به طبــع در صورت تكــرار رقابت 
ســال گذشته، اين افراد به سمت حاجى بابايى 

خواهند آمد. 
حال ســوالى كــه در اينجا مطرح اســت چه 
تعداد رأى ديگر حاجى بابايى براى رسيدن به 

صندلى رياست الزم دارد؟
از 279 نماينــده حال حاضــر مجلس 223

نفر از آن ها اصولگرايان و عضو فراكســيون 
انقالب اسالمى هســتند كه از اين 223 نفر 
166 نفر بــه قاليباف و 57 نفــر به حاجى 

بابايى راى دادند. 
با اين حال اگر انتخابات رياســت مجلس در 
صحن برگزار شــود، حاجــى بابايى راى 18

نماينده اصالح طلب و 38 نماينده مســتقل را 
به گفته برخى از اين نمايندگان خواهد داشت. 
از ساير متغير ها را در نظر نگيريم و اصل را بر 
اين روال بگذاريم، 113 رأى حاجى بابايى در 

صحن خواهد داشت. 
حال اگر طى يك سال اخير رأى 30 نماينده اى 
كه به قاليباف خرداد 99 رأى داده  بودند تغيير 
كرده باشد، مجلس يازدهم نيز همانند مجالس 
ادوار گذشته مى تواند از رياست فردى با تجربه 

برخوردار شود.   
حاجى بابايى  از  قاليباف  شكســت   

پايان دوران سياسى وى خواهد بود
كمتر كسى است كه از عالقه قاليباف به صندلى 
پاســتور خبر نداشته باشد. با اين حال قاليباف 
هرگز نتوانســت طى ادوار مختلف انتخابات 
رياســت جمهورى خــود را گزينــه اصلى 

اصولگرايان معرفى كند. 
برخى بــر اين باورند كه حضور رئيســى در 
انتخابات 96 پايــان كار قاليباف از حضور در 
رقابت انتخابات رياست جمهورى خواهد بود. 
حال به اعتقــاد برخى اگر قاليباف رياســت 
مجلــس را نيز به حاجى بابايــى واگذار كند، 
مى تواند شــروعى بر پايان دوران سياسى  وى 

خواهد بود. 
البته انگيزه  قاليباف براى رســيدن به صندلى 
رياست پاستور و يا تكرار رياست در مجلس 
شوراى اســالمى را نمى توان در نظر نگرفت 
و از اين رو مى بايســت منتظر انتخابات هاى 
(مجلس و رياست جمهورى) خرداد ماه بود. 

حاجى بابايى نزديك تر از هميشه به صندلى رياست در بهارستان

افزايش نارضايتى نمايندگان 
از قاليباف در بحث بودجه

 خيرخواه بودن براى جامعه اسالمى، تنها 
كمك هاى مومنانه نيست و يكى از مصاديق 
خيرخواهى در شرايط فعلى كشور مشاركت 
در انتخابات است، يكى از قواعد و پايه هاى 
ديندارى خيرخواه بودن براى جامعه اسالمى 

است.
به گزارش ايرنا، نماينده ولى فقيه در استان 
و امام جمعه همدان در جمع پاسداران سپاه 
انصارالحســين(ع) همدان، با تاكيد بر اينكه 
مشــاركت حداكثرى تقويت كننده منافع و 
مصالح جامعه اسالمى است، افزود: فعاليت 
در عرصه مشــاركت حداكثرى به اين معنى 
كه بــه تنهايى در انتخابات حضور داشــته 
باشــيم نيســت، بلكه بايد نسبت به دعوت 

ديگران نيز اقدامات الزم را انجام دهيم.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
با اشاره به آيات و روايات به تشريح قواعد 
ديندارى پرداخت و گفت: اولين قاعده دين 
دارى يقين و اخالص در يقين و باور قلبى 

به آموزه هاى دينى است.
وى بــا تاكيد بــر اينكه بين مــا و خداوند 
طاعت و عبادت مطرح است، افزود: صرف 
تعظيم برخى از شعائر الزامى بر نجات پيدا 

كردن انسان نيست.
نماينده ولى فقيه در استان با بيان اينكه يقين 
در مقابل شــك قرار دارد، خاطر نشان كرد: 
همه ما بايد ســعى كنيــم همانند على (ع) 
به چنان يقينى برســيم كه فرمود، اگر همه 

پرده ها هم كنار بــرود اعتقادات من زياد و 
كم نمى شود.

ــه فرمايــش  ــا ب ــا بيــان اينكــه بن شــعبانى ب
كــه  چيــزى  كم تريــن  علــى(ع)  امــام 
ــن  ــرده يقي ــع ك ــم توزي ــد در عال خداون
اســت، افــزود: انســان بايــد بــراى رســيدن 
بــه ايــن باورهــا تــالش كنــد و آن را 
تقويــت كنــد و مــاه رمضــان فرصتــى 
بى نظيــر بــراى تحقــق ايــن مســاله اســت.

وى بــا گراميداشــت ياد و خاطره شــهيد 
مطهرى، خاطر نشان كرد: شهيد مطهرى در 
طول عمر خود در عرصه تحقق اين باورها 
و يقين ها در جامعــه حركت كرد و تالش 

بسيارى داشت.

امام جمعه همدان: 

مشاركت در انتخابات از مصاديق ديندارى است

اختالفات  و  حواشى  طى 
يك سال اخير بخصوص 
در حواشيه پيرامون بودجه 
قاليباف  حاميان  تعداد  از 
در ميــان اصولگرايــان 
كاسته اســت و به طبع 
در صــورت تكرار رقابت 
سال گذشــته، اين افراد 
حاجى بابايى  ســمت  به 

خواهند آمد

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم
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مناسبت

تمديد اعتبار مجوزهاى صادره 
براى تأسيس مهدكودك تا پايان سال

 رئيس سازمان مدارس و مراكز غيردولتى  از تمديد اعتبار مجوزهاى تأسيس صادر 
شده توسط سازمان بهزيستى كه تاكنون منجر به راه اندازى نشده اند با اعطاى يك سال 

فرصت تا پايان 1400 خبرداد.
به گزارش مهر، شــهريار فوالدوند بيان كرد: با تصويب اساســنامه سازمان تعليم و 
تربيــت كودك كه در ذيل وزارت آموزش و پــرورش قرار گرفته و به عنوان متولى 
تعليم و تربيت كودكان تا شــش سالگى تعيين شده اســت، اقدامات الزم به منظور 
ســاماندهى امور مربوط به مهدهــاى كودك از طريــق وزارت آموزش و پرورش 

صورت مى پذيرد.

جزئيات فاز 2 واكسيناسيون عليه كوويد 19
 معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ارتباط با روند واكسيناسيون افرادى كه در فاز 

2 قرار دارند، توضيحاتى ارائه داد.
به گزارش مهر، عليرضا رئيسى گفت: فاز 2 شامل دو گروه از جمعيت كشور مى شود. 
نخست در فاز 1/2، افراد باالى 80 و 85 سال و همچنين باالى 75 سال، 70 تا 75 سال، 

65 تا 70 سال و 60 تا 64 سال را شامل مى شود.
وى افزود: فاز 2/2 شــامل افراد 16 تا 64 ســال اســت كه در ليست بيماران خاص و 

صعب العالج قرار دارند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تاكيد كرد: بيماران دياليزى، پيوندى، ام اس، تاالسمى، 

هموفيلى، بيماران درگير سرطان فعال، در فاز 2/2 قرار دارند.

ثبت نام دانش آموزان امسال الكترونيكى انجام مى شود
 وزير آموزش و پرورش بيان كرد كه امســال ثبت نام تمــام مقاطع تحصيلى 
الكترونيكــى و به صورت غير حضورى بعد از پايــان امتحانات و اعالم نمرات 

مى گيرد. صورت 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محسن حاجى ميرزايى اظهار كرد: هدف اصلى 
امسال ما اين است كه  در تمام مقاطع تحصيلى ثبت نام غيرحضورى انجام شود البته 

در دانش آموزان كالس اول ابتدايى ما سنجش انجام مى دهيم.
وى تصريــح كرد: دانش آموزان مقاطع اول ابتدايى در زمان هايى كه اعالم مى شــود 
حضور پيدا مى كنند تا از لحاظ شنوايى،جســمانى، هوش و غيره مورد ســنجش قرار 

بگيرند، البته اين اقدام به نحوى صورت مى گيرد كه شاهد هيچ تراكمى نباشيم.

آرمان ملى: هشدار؛ افزايش افسردگى
 كرونا هم تغييرنسخه از جسمى به روحى داده!!

آفتاب: جدول جنجالى بودجه 1400
  ديگه زيادى هنديش نكنيد!!

مهد تمدن: تنوع ساليق، انگيزه مشاركت انتخاباتى
 هرچى باسليقه تر؛ رأى بيشتر!!
ابتكار: ده فرمان براى نجات بورس

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: شمشير دو لبه تحريم ها

 بريد كنار زخمى نشيد!!
همشهرى: فشار سنگين تورم بر اجاره نشين ها

 ديوارى كوتاه تر از اين پيدا نشده!!
هاى دستورى اسكناس: برندگان و بازندگان قيمت

 مگه خوب ها و بدهاست؟ !!
كليد: معادالت كرونايى به هم ريخت

 واسه خاطر اينه كه هنوز با ويروس هندى اُخت  نشده!!
اتحاد ملت: بازار داغ اجاره كارت ملى

 بايد ديد كه از اين بازارگردى چقدر ميشه به جيب زد!!
صنعت: تقويم تورمى 1400

 يعنى حتى صبح جمعه ها هم بايد منتظر تغييرات تورمى باشيد!!
همشهرى: كنكور كمرنگ مى شود

 باالخره يكى پيدا شد كه دست كنكور رو از پشت ببنده!! 
كيمياى وطن: بورس پيگيرى نكرد

 ريش و قيچى داده دست خودمون !!
تفاهم: به مالباختگان يارانه بدهيد

 حواستون باشه از جيب به اون جيب نشه!!
آرمان ملى: همسان سازى بازنشستگان در كالف سردرگم بودجه

  اين كالف سر دراز داره حاال حاال!!

شب قدر شب تجلى ميعاد انسان با خداوند

 «شب قدر» شبى است كه در آن قرآن بر پيامبر عظيم الشأن اسالم 
نازل شــده اســت و فضيلت عبادت در اين شب از تمام شبها بيشتر 
اســت. در اين شــب مقدرات يك سال انســان معين مى گردد. از با 
فضيلت ترين اعمال در چنين شبى «احياء» مى باشد كه به معناى پاس 
داشتن يك شب تا صبح است. پس جا دارد كه در چنين شبى انسان از 
اعمال زشت خود استغفار نمايد چرا كه شب توبه است و خداوند در 

آن بندگانش را مورد اكرام خاص خود قرار مى دهد.
 شب قدر در آينه آيات قرآن

به جرأت مى توان گفت برجسته ترين آيات قرآن در مورد شب قدر و 
فضيلت آن كه است كه خداوند متعال مى فرمايد: «ما قرآن را در شب 
قدر نازل كرديم. و از شب قدر چه آگاهت كرد. شب قدر از هزار ماه 
ارجمندتر است. در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان 
براى هر كارى كه مقرر شده است فرود مى آيند. آن شب تا دم صبح 
صلح و سالم است». از جمله داليل فضيلت شب قدر بلكه واالترين 
جنبه فضيلت آن نزول قرآن كريم در اين شب مى باشد كه به صورت 
يك باره بر قلب مقدس پيامبر اعظم (صلى اهللا عليه و آله) نازل گرديد 
و در بقيه عمر مبارك ايشــان به صورت تدريجى انجام گرفت. قرآن 
كريم يكى از علل فضيلت ماه رمضان را همين معنا برشــمرده و مى 
فرمايد: (شــهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من 
الهدى و الفرقان)؛ «ماه رمضانى كه قرآن را در آن فرو فرستاديم؛ كتابى 
كه مردم را راهبر و متضمن داليل آشــكار هدايت و ميزان تشخيص 

حق از باطل است».
قرآن كريم علت ديگر فضيلت اين شب بزرگ را تعيين مقدرات انسان 
قلمداد نموده «ما قرآن را در شبى فرخنده نازل كرديم؛ زيرا كه هشدار 

دهنده بوديم. پس در آن شب هر كارى محكم و استوار مى شود».
 برترى بر هزار ماه

آن گونه كه به نحو اشاره گذشت و در آيات قرآن نيز بدان اذعان شده 
است شب قدر از هزار ماه برتر مى باشد. پيامبر اعظم (صلى اهللا عليه 
و آله) دراين زمينه مى فرمايد: (قد جاءكم شــهر رمضان مبارك شهر 
فرض اّهللا عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنان و تَُغلُّ فيه الشياطين فيه 
ليلة القدر التى خير من الف شــهر من ُحرمها فقد ُحرم)؛ «ماه رمضان 
فرا رسيده ماهى با بركت كه خدا روزه اش را بر شما واجب گردانيد. 
درهاى بهشــت در اين ماه باز مى شود و شياطين در غل و زنجيرند 
در اين ماه شــب قدر است كه فضيلت آن از هزار ماه بيشتر است. در 

حقيقت محروم كسى است كه از بركات آن شب محروم باشد».
شب قدر بهترين فرصت براى طلب بخشش و آمرزش گناهان از خداوند 
اســت و پروردگار در اين شب عنايت ويژه اى به بندگان خود دارد و در 

واقع آن را بهانه اى جهت آمرزش بندگان خود قرار داده است. 
* منابع:
سوره بقره (2) آيه 185.
سوره دخان (44) آيه 3.

مزاحم اينستاگرامى
 در همدان دستگير شد

 رئيــس پليس فضــاى توليــد و تبادل 
اطالعات فرماندهى انتظامى استان همدان با 
اعالم اينكه فــردى كه با يك صفحه جعلى 
اقــدام به مزاحمت براى همكارش كرده بود 
از سوى كارشناســان پليس فتا شناسايى و 

دستگير شد.
فيروز ســرخوش نهاد اظهــار كرد: يك زن 
جوان با در دست داشــتن شكوائيه قضايى 
با مراجعه بــه پليس فتا خبــر از مزاحمت 

در شــبكه مجازى اينستاگرام مى دهد كه با 
توجه به حساسيت موضوع، رسيدگى به اين 
پرونده در اولويت كارى كارشناســان پليس 

فتا قرار گرفت.
و به گزارش ايرنا، وى افزود: اين زن در يكى 
از شركت هاى خصوصى فعال بوده كه مدير 
آن به موضوع چابكــى، توانمندى، ظاهر و 
تناسب و سالمت جسمى همكاران حساس 
بوده و همواره آنهــا را به ورزش دعوت و 

توصيه مى كرد.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان همدان گفت: يكى 

از كاركنان اين شركت با سوء استفاده از اين 
موضوع صفحه جعلى به نام مدير اين شركت 
در صفحه اينستاگرام ايجاد كرده و به نام او 
پيامى براى يكى از همكاران خانم ارســال و 

درخواست تصاويرى از او كرده بود.
 ســرخوش افــزود: متهم پــس از دريافت 
تصاوير به بهانه متناســب نبودن جســم و 
اندام اين زن وى را به حضور در باشــگاهى 
راهنمايى كرده و به جاى باشگاه آدرس منزل 
محل سكونت خود را براى مراجعه و گفت 

و گو با مربى، به او ارائه مى دهد.
وى بيان كــرد: اين زن به آدرس دريافتى در 

اينستاگرام مراجعه كرده اما پيش از ورود به 
ساختمان، به علت مسكونى بودن محل ياد 

شده مشكوك شده و وارد منزل نمى شود.
رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اســتان همدان ادامه داد: 
شــاكيه موضوع را به پليس فتــا اطالع داده 
كه با پيگيرى كارشناســان متهم دستگير شد 
و پس از انتقال به پليس فتا به بزه انتســابى 

اعتراف كرد.
ســرخوش اظهار كرد: زن جــوان به علت 
نداشتن اطالعات كافى از فضاى مجازى در 

اين دام گرفتار شده بود.

مهمترين مشكالت 
شهردارى ها

على رضايى-  مدرس دانشگاه هاى همدان  »
 رشد جمعيت شهرى و گسترش مهاجرت از 
روســتا به شــهر و مهاجرت از شهرهاى كوچك 
بــه شــهرهاى بزرگتر باعث افزايش مشــكالت 
براى شــهردارى ها گرديده اســت. اداره مطلوب 
شهرها و ارائه خدمات مناسب و كنترل و هدايت 
پروژه هاى عمرانى مســتلزم كسب منابع و هزينه 
صحيح بوده و شهردارى ها به عنوان سازمان هاى 
محلــى مى بايســت مديريت بهينــه اى در منابع 

درآمدى و هزينه هاى شهرى را اعمال نمايند.
در ايران اتكاى بيش از حد اكثر شهردارى هاى 
كشور به درآمدهاى حاصل از مسكن و فروش 
تراكم باعث افزايش و تشــديد قيمت مســكن 
و بروز مشــكالت و بحران هاى مالى در مقاطع 
مختلف زمانى براى شــهردارى ها شــده است. 
هرچند درآمد شــهرداريها در ســالهاى اخير از 
طريق اخذ عــوارض گوناگــون و ديگر منابع 
از رشــد قابل توجهى برخوردار بوده است اما 
متقابــًال هزينه هاى آن نيز افزايش يافته وامروزه 
دستيابى به روشــهاى جديد و پيش بينى منابع 
درآمدى مطمئن و پايــدار و تعديل هزينه هاى 
شــهردارى دغدغه اصلى مديران و برنامه ريزان 
امور شــهرى از جمله شوراهاى اسالمى شهرها 

و شهرداران مى باشد.
از مهمترين تنگناها و مسائل شهردارى ها مى توان به 

مواردى به شرح ذيل اشاره نمود:
الف)مشكالت ساختارى:

1- قديمى بودن قوانين شهردارى و عدم تناسب آن 
با نيازهاى جديد شهروندان

2- تداخل قوانين شــهردارى با ساير دستگاه ها و 
تضعيف جايگاه شهردارى در برابر وظايف قانونى 
ساير دستگاه ها (نمونه موردى وضع قوانين تجميع 

عــوارض و ارزش افــزوده به ويژه 
در شــركتهاى خدماتى مانند برق، 
و...  فاضــالب  و  آب  مخابــرات، 
موجب تضعيف جايگاه شــهردارى 
در كســب منابع درآمــدى گرديده 

است)
3- نبــود و ضعــف هماهنگى بين 
دستگاه هاى اجرايى با شهردارى در 
ارائه خدمات كــه منجر به افزايش 
هزينه هاى خدمات شهرى مى گردد.

4- ضعف و نبــود ضمانت اجرايى جهت اجراى 
كامل قوانين مربوط به شــهردارى (مانند پيگيرى 
احقــاق مفــاد قانونــى مــاده 100-77- 55 و... 

شهردارى)
5- ضعف در جايگاه و منزلت عمومى شهردارى 
و شهرداران در سطح جامعه بر خالف كشورهاى 

پيشرفته
6- عدم اعمال مديريت واحد شهرى (درماده 136
قانون برنامه پنج ساله سوم دولت متعهد به اجراى 
ايــن بند قانونى بوده كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ 

شده بوده است)
7- ضعــف و فقــدان تخصص مرتبــط در بين 
شــهرداران منتخب از سوى شوراها بداليل متعدد 
از جمله عدم رغبت مديران توانمند به فعاليت در 
شــهردارى به دليل معذوريت هاى حقوقى، فنى، 

اجتماعى و...
8- فقدان فرهنگ عمومى در شــناختن شهردارى 
به عنوان يك سازمان عام المنفعه محلى و منتخب 
مردم و ضعف در همكارى عمومى شــهروندان با 

شهردارى
9- اتكاى شــهردارى ها به بودجه دولتى و كاهش 
شــديد كمك هاى مالى دولت به شــهردارى ها و 
ايجاد مشــكالت ناشــى از تصميمات دولت در 

خصوص استقالل شهردارى ها
10- اعمال بخشودگى هاى متعدد و حذف برخى 

از درآمدهاى شهردارى و واريز آن به ساير منابع
11-وابســتگى حقوقــى  قانونى شــهردارى به 
قيمت هــاى منطقه اى دارايى كه متناســب با بهاى 

خدمات و نيازهاى مالى شهردارى ها نمى باشد.
12- تــورم باال و افزايش مســتمر هزينه ها و عدم 
دستيابى به منابع پيش بينى شده در بودجه سنواتى 

شهردارى ها
ب)مشكالت اجرائى:

1- ضعف در ســاختار ادارى و مالــى و اجرائى 
شــهردارى ها به واســطه نبود ارائه خدمات شهر 
الكترونيــك (مجازى) به مــردم در جهت كاهش 

هزينه ها
2- ضعف در ســاختار تشكيالتى و نيروى انسانى 
شــهردارى ها و عدم تناســب با توســعه و تنوع 
نيازهــاى اجتماعى شــهروندان به عنــوان نمونه 
ساختار شــهردارى ها در امور فرهنگى و اجتماعى 

بسيار ضعيف مى باشد.
3- عدم تناســب. نبود شــفافيت در شاخص هاى 
توزيع منابع درآمدى حاصل از تجميع عوارض و 
ارزش افزوده اختصاص يافته از سوى امور مالياتى

4- كاهش حضور سرمايه گذاران در بخش ساخت 
و ســاز بويژه در بخش مسكن در بافت شهرها به 
دليل ركورد بخش مسكن و تبعات ناشى از اجراى 

طرح مسكن مهر
5-روى آوردن شهردارى ها به كسب درآمد ناپايدار 

مانند افزايش فــروش تراكم- فــروش و حذف 
پاركينگ و...

6-عدم تبيين وظايف مشــخص بين شهردارى ها 
و دســتگاه هاى اجرائى در مــوارد مربوط به امور 
شــهر. (مثًال در امر نظارت، ســاماندهى و كنترل 
امور حمل ونقل درون شهرى، آژانس ها، حمل ونقل 
برون شــهرى و.... با تداخل وظايف دستگاه هايى 
نظير صنعت، معدن تجارت و ســازمان حمل و نقل 

و پايانه و... مواجه مى باشد.) 
7- پاييــن بــودن ضريب حقوقى شــهرداران در 
مقايسه با حجم مســئوليت قانونى واگذار شده و 
توقعات مردم و انتظارات شوراها (اين امر موجب 
عدم رغبت حضور مديران توانمند در شهردارى ها 

مى گردد)
8- توقعات بيش از حد و خارج از توان شهردارى 
از ســوى شوراها و اعمال نفوذ شوراها در ساختار 
برنامه و بودجه شهردارى كه گاهاً موجب اختالل 

در روند توسعه شهرى مى گردد.
9- بهره ورى كم در نيروى انسانى در شهردارى به 
دليل ضعف و عدم اجراى اتوماســيون در سيستم 

ادارى، اجرائى و مالى شهردارى
10-انتظار باالى دستگاه هاى اجرائى از شهردارى 
در ارائه خدمات جنبى و خارج از وظايف محوله 
شهردارى ها در طول سال و به مناسبت هاى خاص، 

ملى و مذهبى و...
11- مشكالت مالى شهردارى ها ناشى از تصميمات 
دولت در اجراى طرح مســكن مهر كه متأســفانه 
زيرساخت هاى شهرى آن آماده نبوده و منابع مالى 
آن نيز اخذ نشــده و يا به شــهردارى ها تخصيص 
نيافته و شــهردارى ها تحت فشــارهاى متعدد در 
خصوص ارائــه خدمات (آســفالت، جمع آورى 

آب هاى سطحى، فضاى سبز و.. مى باشند.
12-كمبود كمك هاى مالى دولت به شــهردارى ها 
در سال هاى 1389 تاكنون بدليل مشكالت عمومى 

دولت در تنظيم و تحقق بودجه
13- تورم سنگين و افزايش چندين برابرى ارزش 

خدمات ارائه شــده به شهروندان كه در مقايسه با 
افزايش محدود بهاى خدمــات قابل جبران نبوده 

است.
14- اختصاص زمين به شــهردارى ها از ســوى 
مسكن و شهرســازى جهت فروش (خام فروشى 
اراضــى) و پرداخــت و هزينه درآمــد حاصله به 
تعهدات ساير دستگاه هاى اجرائى نهادها، تشكل ها 

و ... در سطح شهر
15- مشــكالت مربوط به گرانى و كمبود برخى 
تجهيــزات مورد نيــاز ارائه خدمــات مانند قير، 
خودروهــا و ماشــين آالت تخصصــى و... كــه 
شهردارى ها را از دستيابى به منابع درآمدى پايدار با 

مشكل مواجه ساخته است.
16- تأثيــر منفى برخــى مداخالت سياســى و 
اجتماعــى و كميســيون هاى متعــدد در حريم و 
محدوده قانونى مصوب شهرها، اجراى طرح جامع، 

 هادى و تفصيلى و...
17- ضعف در ســاختار حقوقــى و نظام اجرائى 
مــورد نياز در كنترل و جلوگيــرى از تخلفات در 
حوزه مديريت شهرى كه پيگيرى بسيارى از حقوق 
شهروندان در امور شهر نياز به هماهنگى، همكارى 
و مداخله مستقيم مراجع انتظامى و قضائى مى باشد 
(پيگيرى اجراى احكام قانونى ماده شــهرداريها- 

شوراى ترافيك و...)
18-وصول بخش عمده اى از عوارض به صورت 
ملى و عدم توزيع به موقــع آن به داليل متعدد از 
جمله عدم وجود نيروهــاى كارآمد و متخصص 
در شــهردارى ها- ضعف در برخــورد قانونى و 

مالحظات اجتماعى، منطقه اى و...
19- ضعف بنيه مالى و جبــران خدمات كاركنان 
شــهردارى در مقايسه با ساير دستگاه هاى مشمول 
قانون خدمات كشــورى (كاهــش انگيزه در بين 

كاركنان را در پى دارد)
20- مشكالت حقوقى و فنى شهردارى ها در زمينه 
تأمين تامين وثيقه و جلب مشاركت بانك ها در جهت 

ايجاد تأسيسات درآمدزا براى شهردارى ها و...

اردشير مظاهرى »
 مدتى است كه مسئله اى فكر و ذهنم 
را مشغول كرده اســت و آن خبرهاى 
جســته و گريخته و بــه تعبير مقامات 
بهداشتى تزريق واكســن سهميه افراد 
در معرض خطر از ســوى بعضى افراد 
آن هم در لباس مسئول و خانواده هاى 

آن هاست.
دهه پنجاه و اوايل دهه شــصت درس 
ريزعلى فــداكار زينــت بخش كتاب 
فارســى مان بــود كه تالش داشــت 
فداكارى و ازخودگذشــتگى جوانى را 
براى نســل ما كه نســل جوان آن روز 
بوديم، به رخ بكشد و بعد از آن در دهه 
شــصت تا حدود دهه هفتاد در دوران 

جنگ تحميلى شاهد بروز و ظهور تجربه هاى 
زنده ديگرى از اين دســت فداكارى ها بوديم 
"نوجوان 13 ســاله اى كه با فــداكارى، خود 
را زير تانك دشــمن انداخت و آن را منفجر 
كرد"، "فرماندهى كه در دل شــب با گمنامى 
كفش هــاى نيروهاى رزمنــده اش را واكس 
مى زد"، "غواصى كه با سپر كردن خود بر روى 
خورشيدى هاى حاشيه اروند طغيان گر از پيكر 
خود براى عبور همرزمانش پل ساخت" و ... 
كه هر كدام در جاى خود ســندهاى زنده اى 
بودند كه مى تواننــد درس هاى آموزنده اى از 
ايثار، فداكارى، اخالق مدارى، منش پهلوانى 

و جوانمردى باشند.
امــا به رغــم تالش هــاى انجام شــده براى 
مانــدگارى آن فرهنگ نــاب و تثبيت آن ها 
در اذهان نســل هاى ســوم و چهارم انقالب، 
رفته رفته شــاهد كمرنگى آن و تحليل رفتن 
ارزش هــا و به جاى آن پر رنگ شــدن نقاط 
سياه بر ورق هاى سفيد كه اگر نگوييم تاريخ 

كشور، اما امروزه جامعه هستيم.
درانديشــه ام علت چيســت؟ و چرا امروز 
شاهد به قربانگاه رفتن اخالق بوده و به جايى 
رســيده ايم كه در پاســخ به حركت ريزعلى 
فــداكار اقدام بــه بازكردن و ســرقت پيچ و 

مهرهاى ريل راه آهن مى كنيم.
چــرا خبر دردآورى مى خوانيــم كه كابل هاى 
برق بيمارستانى سرقت مى شود و متعاقب آن 
اكسيژن رسانى به بيماران را مشكل ساز مى كند. 
چرا در پاسخ به اقدام جسورانه و غيرقابل باور 
جــوان غواصى كه ذره ذره وجودش را ســپر 
بالى همرزمان خود مى كند، شــاهد ظهور و 
بــروز آقازاده ها با اختالس هاى نجومى و زد و 

بندهاى ويرانگر اقتصادى هستيم.
علت چيســت؟ در برهه حساسى كه عده اى 
با شــعار "ما گر ز ســر بريده مى ترســيديم، 
در محفل عاشــقان نمــى رقصيديم" در خط 
مقــدم مبارزه با كرونا جــان بر كف اخالص 
گذاشــته اند، عده اى هر چند اندك با دزديدن 

واكســن كرونا اقدام به تزريــق آن به خود و 
خانواده مى كنند.

شــايد زمانى كه گفته مى شد توسعه فرهنگى 
ضــرورت جامعه اســت، به راحتــى از آن 
گذشتيم و توسعه اقتصادى را اولى قرار داديم، 
شايد به جاى گفتمان سازى و جريان سازى 
براى تثبيت ارزشها به تبليغات زودگذر اكتفا 

كرديم.
شــايد باورمان نشد علت مقاومت تاريخ ساز 
شــعب ابى طالب بيشــتر از هر چيــز "باور 
قلبى و ايمان راســخ جماعتى بود كه در گرو 
تعالى فكرى و فرهنگى خود تمام مشــقت ها 
و ســختى ها را براى هدفــى مقدس به جان 
خريدند" همانگونه كه در دوران دفاع مقدس 
شــاهد تبلور و جوشش چنين تاب آورى ها و 

حماسه ها بوديم.
چرا امروز آن طور شده ايم كه با يك حرف و 
حديث، شاهد صف هاى طوالنى براى تامين 
ارزاق، خريد دالر، ســكه، باال و پايين رفتن 

قيمت ها و بــروز چالش هاى اجتماعى 
مى شويم كه هر يك در جاى خود براى 
ايجاد شــكاف و زخم هاى چركين در 

بدنه جامعه مى تواند كافى باشد.
علــت اين عفونت فكرى و فرهنگى و 
زخمى شــدن وجدان جامعه چيست؟ 
و چرا هر كس به دنبال بيرون كشــيدن 

گليم خود از آب است؟
بــاور كنيد نمــى خواهم ســياه نمايى 
كنم ولى وجود اين لكه هاى ســياه در 
برگ هاى ســفيد و درخشان تاريخ اين 
مرز و بوم براى خيلى ها كه دل در گرو 

آن دارند، آزار دهنده است.
مى دانم براى هر انسان واقع بين روشن 
است؛ امروز جامعه با جنگ روانى تمام 
عيارى به ويژه با ظهور و بلوغ فضاى مجازى 

درگير است، اما همه ماجرا اين نيست.
 انديشه كنيم ســهم دعواها و بداخالقى هاى 
سياســى و جناحى در بروز اين رخدادها چه 

ميزان است؟
چقدر از اين كج رفتارى ها حاصل برنامه هاى 
بــدون پشــتوانه كارشناســى و تصميمات 

خلق الساعه است؟
چــه ميزان حاصــل كم كارى دســتگاه ها و 
نهادهــاى چندگانه فرهنگى اســت و ضعف 
نظارت دســتگاه هاى متولى چه سهمى از اين 

كاستى ها را به خود اختصاص مى دهد؟
اينكه چه بايد كرد بخشــى از مطالب گوياى 
آن بود اما باورمان باشــد امروز چرخ اخالق 
در جامعه لنــگ مى زند و پيكره جامعه دچار 
دمل هاى چركينى است كه پيچيدن نسخه هاى 
عالج بخــش براى آن ضرورتــى براى همه 
دلســوزان و صاحبان فكر و انديشه است كه 

شايد فردا دير باشد.

ارزش ها و چرخ لنگ اخالق در جامعه
جزييات حضور نهمى ها و دوازدهمى ها 

سر جلسات امتحان
 مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى وزارت آموزش و پرورش 
با صدور اطالعيه اى به تشريح برنامه ريزى، كيفيت و نحوه برگزارى، 
طراحى ســواالت و لزوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى در امتحانات 

نيمه دوم سال تحصيلى 1400-1399 پرداخت.
به گزارش ايســنا، اين مركز در مورد نحوه خدمات آموزشى و تربيتى 
مــدارس در دوره بيمارى هاى همه گير، اعالم كرد: براســاس مصوبه 
977 مورخه 13 مرداد 1399 شوراى عالى آموزش و پرورش در مورد 
نحوه خدمات آموزشــى و تربيتى مدارس در دوره بيمارى هاى همه 
گير، امتحانات پايه هاى نهــم و دوازدهم به جهت تأثير نتايج آنها در 
سرنوشت تحصيلى دانش آموزان به صورت حضورى برگزار مى شوند.
 امتحانــات نهمى ها و دوازدهمى هــا مطابق ضوابط و 

پروتكلهاى بهداشتى برگزار مى شود
مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشــى با توجه به شــروع فصل 
امتحانات و تاكيد بر حفظ سالمت دانش آموزان در اين ايام، تصريح 
كرد: حفظ سالمت دانش آموزان در برگزارى اين امتحانات، اولويت 
اصلى وزارت آموزش و پرورش و از اهميت فوق العاده اى برخوردار 
اســت و مطابق ضوابط و پروتكل هاى بهداشــتى ستاد ملى مقابله با 

كرونا، برگزار خواهد شد.
 رعايت فاصله اجتماعى دو مترى در جلسات امتحانى

 بر اساس اين اطالعيه؛ براى برگزارى اين امتحانات و به منظور حفظ 
ســالمت دانش آموزان و عوامل اجرايى به گونه اى برنامه ريزى شده 
اســت كه دانش آموزان در گروه هاى مجزا در جلسات امتحان حاضر 
مى شــوند. تعداد حوزه هاى برگزارى امتحانات نســبت به شرايط 
عادى، افزايش بســيارى دارد بطوريكه دانش آموزان با فاصله دو متر 
از يكديگر در فضايى مناسب كه از تهويه كافى برخوردار است روى 

صندلى قرار مى گيرند. 
 گندزدايى حوزه ها پس از هر امتحان

در ادامه اين اطالعيه با تاكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى در دوره 
امتحانات نيمه دوم ســال تحصيلى، آمده اســت: نظافت و گندزدايى 
اماكنى كه مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت، انجام شده و پس از هر 

امتحان نيز انجام مى شود. 
 نهمى ها در مدرسه خودشان امتحان مى دهند

همچنين مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى در مورد نحوه طراحى 
ســواالت امتحان نهايى اعالم كرد: طراحى سؤاالت امتحانات نهايى 
پايه دوازدهم توســط مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشى انجام 
مى شــود و دانش آموزان پايه دوازدهــم در حوزه هاى برگزارى براى 

امتحان حضور مى يابند. 
 نحوه اطالع از بارم بندى و حذفيات دروس

در ادامه تشريح نحوه ارزشيابى در امتحانات آمده است:  از آنجا كه شرايط 
آموزش در طول ســال تحصيلى در مناطق مختلف يكســان نبوده و در 
مجموع شــيوع بيمارى فرايند آموزش را تحت تأثير قرار داده، طراحى 
سؤاالت نيز بر مبناى آموزش در شرايط قرمز شيوع بيمارى كرونا انجام 
شده است و دانش آموزان مى توانند براى اطالع از بارم بندى و حذفيات 
دروس مختلف، به پايگاه اطالع رســانى مركز سنجش و پايش كيفيت 

آموزشى به نشانى www.aee.medu.ir مراجعه كنند.
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مبلغ پايهمبلغ سپرده شركت در مناقصه فراخوانشرح
مبلغ پايه كارشناسى براى اجاره هر ماه 100/000/000 ريالمديريت و نظارت بازار روز موقت

100/000/000 ريال

سپرده شركت در مناقصه فراخوانشرح پايهمبلغ مبلغ
وموموموقتقتقتقت رورووززززز ببابااززازازاررر تتت رارارا نظنظنظ ووو يديديريريريتتت ريالمم مبلغ پايه كارشناسى براى اجاره هر ماه 100/000/000

ريال 100/000/000

آگهي فراخـوان عمومي(حضورى)

محمد حسين پور -  شهـردار نهـاوند

-متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به معاونت خدمات شهري مراجعه و يا با شماره تلفن 33237445-081  تماس حاصل نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/22 به شماره حساب IR  170600740901109663562012 نزد 
بانك  مهرايران بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در زمان شركت در فراخوان به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور 
وي جهت شركت در مناقصه ممانعت به عمل خواهد آمد. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه 

پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
-مديريت و نظارت بازار روز موقت مي بايست تحت نظارت شهرداري نهاوند (معاونت خدمات شهري) باشد.

-برنده مناقصه مي بايست مبلغ اجاره ماهيانه هر غرفه را به حساب درامد شهرداري واريز نموده و رسيد فيش واريزي غرفه ها را تحويل معاونت خدمات 
شهري تحويل دهند. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده شركت در فراخوان آنها به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

-هزينه كارشناسي، هزينه چاپ آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد .
-در صورتيكه كارفرما (شهرداري نهاوند) از مديريت و نظارت پيمانكار بر بازار روز موقت راضي نباشد پس از سه بار اخطار قرار داد جاري يك طرفه فسخ 

خواهد شد.
-مدت قرار داد با برنده فراخوان از تاريخ شروع قرارداد به مدت يك سال مى باشد. 

-متقاضى مى بايست هزينه اجاره ماهيانه هر غرفه را طبق نظركارشناس رسمى دادگسترى از دستفروشان اخذ نمايد.
-كميسيون عالى معامالت مورخ 1400/02/25 در محل شهردارى تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد رسيده باشد،مفتوح و برنده اعالم خواهد گرديد. 

(م الف 1023) 

شهرداري نهاوند در نظر دارد طبق بند يك  از 458  جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند مديريت و نظارت بازار روز موقت احداث شده در خيابان ابوذر 
كوچه حاج خدارحم را به مساحت تقريبي 600 متر مربع را كه تعداد 50 غرفه مي باشد را از طريق فراخوان عمومي و به صورت حضوري به افراد حقيقي يا 

حقوقي واجد صالحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد .

دبير خانه كارگر استان  : 
امنيت شغلـى 

مهمترين مشكل 
كارگـران است

 دبيــر اجرايى خانه كارگر اســتان همدان گفت: از 
آنجا كه سازمان تأمين اجتماعى مطابق با ماده 96 قانون 
تأمين اجتماعى موظف به افزايش و ترميم عقب ماندگى 
حقوق بازنشســتگان برابر با نرخ تورم است، تقاضاى 

اقدام عاجل در اين خصوص را داريم.
چنگيز اصالنى ادامه داد: در اين شــرايط بد اقتصادى 
آسيب پذيرترين قشر جامعه بازنشستگان هستند چراكه 
شيب افزايش قيمت ها بسيار بيشــتر از شيب افزايش 
حقوق بازنشستگان است و سفره مستمرى بگيران تامين 

اجتماعى روز به روز كوچك تر مى شود.
وى بيــان كــرد: تمامى بازنشســتگان تأمين اجتماعى 
خواهــان اجــراى متناسب ســازى عادالنــه مطابق با 
ســبد معيشــت خانوار برابر با حقوق حداقل بگيران و 
ميانه بگيران بازنشســتگان كشــورى هستند و تبعيض 
در ضوابط متناسب ســازى و همسان ســازى در ميان 

بازنشستگان كشورى و تأمين اجتماعى را نمى پذيرند.
دبير اجرايى خانه كارگر اســتان همدان در ادامه گفت: 
بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى در چند 
سال اخير به اين نتيجه رسيده اند كه تمامى تبعيضات و 

مشــكالت از جانب سازمان تأمين اجتماعى بر ما وارد 
شده، به دليل اين اســت كه دولت مبلغ هنگفتى را كه 
طى سنوات گذشته به صندوق تأمين اجتماعى بدهكار 

است، پرداخت نمى كند.
اصالنى يادآور شــد: دولت بايد بدهى گســترده خود 
به ســازمان تأمين اجتماعى را طبق برنامه ششم توسعه 
پرداخــت كند كه متاســفانه به اين تعهــد خود عمل 
نكرده اســت. وى تأكيد كرد: ما خواهان اجراى كامل 
همسان ســازى از طرف سازمان تأمين اجتماعى مطابق 
بند ب ماده 12 قانون برنامه ششــم توسعه اقتصادى و 
همچنين همسان سازى بازنشســتگانى كه در سال 99

بازنشسته شده اند، هستيم.
وى در ادامــه گفت: بيش از همه، كارگران بازنشســته 
تأمين اجتماعى از تورم افسارگسيخته و قانون شكنى ها 

آسيب ديده اند.
دبير اجرايى خانه كارگر اســتان همدان اظهار داشت: 
هدف ما رســاندن صداى حق طلبى مان براى برآورده 

كردن خواســته هايى اســت كــه براى 
دســت اندركاران دولــت و مســئوالن 
صندوق بازنشستگى كار بسيار ساده اى 

است.
اصالنى با بيــان اينكه كارفرمايان بخش 
خصوصى توان پرداخت حقوق ندارند، 
گفت: هر اتفاقى در اقتصاد كشور كارگر 
و نيروى توليــد را درگير مى كند و اگر 
اتفاقات ناخوشايندى رخ دهد دود آن به 

چشم كارگر خواهد رفت.
دبير خانه كارگر اســتان  همدان خاطرنشــان كرد: بايد 
حقوق و دســتمزد كارگران به گونه اى باشد كه حداقل 

آسايش زندگى را تأمين كند.
وى با اشــاره به اينكه هرساله دســتمزدهاى واقعى به 
كارگران داده نمى شــود، يادآور شد: مهمترين مشكل 

كارگران نداشتن امنيت شغلى است.
اصالنى با بيان اينكه كارفرمايان بخش خصوصى توان 
پرداخــت حقوق ندارند، گفت: هــر اتفاقى در اقتصاد 
كشــور كارگر و نيروى توليــد را درگير مى كند و اگر 
اتفاقات ناخوشــايندى رخ دهد دود آن به چشم كارگر 

خواهد رفت. 
اصالنى در ادامه قرارداد ســفيد امضا را مشكل اصلى 
جامعه كارگرى اســتان همدان برشمرد و گفت: استان 
همدان 300 هزار كارگر شاغل و 60 هزار مستمرى بگير 
دارد كه با خانواده هايشــان به بيــش از 713 هزار نفر 

مى رسد.

 با افزايــش گرانى ها در كشــور و عدم مديريت 
مناســب متوليان امر، آنچه در اين اوضاِع نابســامان 
هر روز رو به وخامت مى گذارد، وضعيت معيشــت 

جامعه كارگرى است.
طبق آخرين بررسى شــوراى عالى كار در خصوص 
حقوق كارگران در كشــور، دستمزد كنونى اين قشر 
حداكثــر 30 درصد از هزينه هــاى فعلى يك زندگى 
عادى را پوشــش مى دهــد كه در پى جبــران باقى 
هزينه هاى زندگى، كارگران مجبور به روى آوردن به 
مشــاغل كاذب و پرخطر هستند، اقدامى كه مى تواند 

تبعات اجتماعى بسيارى را در پى داشته باشد.
بســيارى از كارگران فصلى در طول سال مدام دنبال 
كارى موقت هســتند كه بتوانند روزى خود را به هر 
طريقى كســب كننــد و همين موضوع ســبب روى 
آوردن آنها به شغل هاى كاذب و به مراتب سبب ايجاد 

برخى تبعات سنگين در جامعه مى شود.
در بررســى از بهمن ماه ســال گذشــته تــا ابتداى 
بهمــن 1399، يك ميليون و 174 هــزار تومان هزينه 
خوراكى هــا و آشــاميدنى هاى خانوارهاى كارگرى 

افزايش يافته است! 
يكى از كارگــران فصلى در همــدان كه در صنعت 
ساختمان مشــغول كارگرى است، گفت: اصلى ترين 
مشــكل اين روزهاى ما و جامعــه كارگرى محتاج 
ايــن وآن بــودن براى تأميــن نان شــب و مايحتاج 
خانواده هايمان اســت و نمى دانيم فريــاد ما چرا به 

گوش كسى نمى رســد؟ ما به عنوان كارگران فصلى 
ســرپناهى براى خود نداريم كه هيچ در فصل سرما 
هم در مكان هايى از شهر در فضاى كامًال باز حضور 
مى يابيم كه همين موضوع ســالمت مــا را به خطر 

مى اندازد.
كارگر ديگرى كه در ايستگاه عباس آباد منتظر پيشنهاد 
كار است، گفت: زن و فرزندم وقتى مريض مى شوند 
نمى توانــم آنها را براى مداوا ببــرم نمى توانم غذاى 
خــوب براى آنها بخرم و هيچ شــرمندگى براى مرد 
باالتر از شــرمندگى پيش خانواده نيست. من نه آدم 
تنبلى هستم و نه ناشى اما بيشتر از يك سال است كه 
وضعيت كارى ما بخاطر كرونا و اقتصاد كشــور بهم 
ريخته و توان معيشتى مان را پايين آورده، طورى شده 

كه اغلب خانواده هايمان نگران آينده هستند.
يكى از كارگران بازارى هم گفت: حدود 3 سال پيش 
با دستمزد كارگرى خود كه 60 هزار بود مى توانستيم 
ســه كيســه برنج بخريم، شــايد بيمه كردن خود و 
اعضاى خانواده خود براى ما معنى داشــت، اما اآلن 
با 100 هزار تومان دســتمزد خود به سختى مى توانيم 
نان، چند عدد تخم مرغ و يك بطرى روغن خوراكى 
بخريم و با اين اوضاع فكر مى كنم اميدى به سالمت 

كارگران و خانواده هاى آنان در آينده نيست.
كارگر كارخانه اى باســابقه 16 ســاله هم گفت: بعد 
از اين همه ســال هنوز هميشــه نگران آينده خودم و 
خانواده ام هستم. هيچ روزى نيست كه آرام بخوابم و 

به امنيت شغلى خودم فكر نكنم. مخصوصا پايان سال 
كه مى شود نگرانم مبادا كارخانه تعديل كند يا تعطيل 
شود. نمى گذارم اين نگرانى به خانواده ام منتقل شود 
اما مگر مى شــود همسرم متوجه عدم امنيت شغلى ام 
نباشد؟ همين نگرانى باعث شده تا جايى كه مى توانيم 
از هزينه هــاى زندگى مى زنيم تا براى مبادا پس انداز 
كنيم. گاهى طورى مى شــود كه دخترم مى گويد بابا 
مگه ســركار نمى روى؟ حقوق كارگرى پايين است 
و هزينــه ها باال. ما با اين حقــوق از پس زندگى 3

نفره برنمى آييم. 
يك كارگر 50 ســاله هم گفت: بسيارى از كارگران 
براى نان شب محتاج دروهمسايه اند يا اگر هم محتاج 
نباشــد به مرور زمان اقالم خوراكى به نوبت از ســبد 

غذايى شان حذف شده و هر روز بيشتر مى شود.
عدالت اجتماعى ايجاب مى كند كه كارگران از حقوق 
اوليه خود برخوردار باشند و براى كسب اين حقوق 
اوليه مجبور به مراجعه به مراجع متعدد نباشــند. اما 
متأســفانه در بحث كارگرى و كارفرمايى اين مشكل 
در سيستم كارى كشور بوده كه براى رفع اين مشكل 
بايــد وزارت كار با برنامه ريــزى پيش برود، زيرا در 
صــورت عدم رســيدگى به موقع مى بايســت آينده 
سيســتم كارى كشور منتظر يك خســران و آسيب 

جدى باشد.
واقعيت امر اين اســت كه كرونا و شيوع آن به بيشتر 
اقشــار جامعه آسيب زده اســت اما طبقه كارگر كه 

هميشه آسيب پذيرتر هســتند در اين ميان مشكالت 
بيشــترى را متحمل شــده اند، در اين ميان نمى توان 
حتى كارفرمايان را نيز مقصر دانست چون بايد دولت 

حمايت مناسبى از اين قشر داشته باشد.
هم اكنــون تورم موجود در كشــور هيچ تناســبى با 
دريافتى هاى اعالم شــده براى كارگران ندارد و شكى 
نيســت كه مســئوالن ما بايد به فكر ارتقاى ســطح 
زندگى اين قشــر باشــند. فاصله طبقاتى موجود با 
شــعائر دينى و مكتبى ما همخوانى نداشــته و براى 
رســيدن به جامعه مطلوب و آرمانى ما راه درازى در 
پيش داريم اما گام هاى نخســت آن از همين توجه به 

طبقه كارگر شروع مى شود.
رشــد سرســام آور و بى وقفــه قيمــت كاالهــا و 
ناكارآمــدى دولــت در بحــث مديريــت اوضاع 
اقتصادى كشور اقشار آســيب پذير جامعه را نشانه 
رفته و به مــرور اقتصاد خانوارهــا را فلج مى كند، 
تــا جايى كه هم اكنــون در اين اوضاع نابســامان، 
كارگــران به عنوان يكى از اقشــار در معرض خطر 

مى گذرانند. زندگى  به سختى 
تأثيــر افزايش نرخ تــورم به قــدرى در زندگى اين 
روزهاى كارگران محســوس اســت كه اين قشــر 
هم اكنون به فكر برطــرف كردن هيچ يك از نيازهاى 
خود اعم از مســكن يا موارد ديگر، به غيراز خوراك 
خود نيســتند، يعنى به تعبير واقعى ســفره كارگران 

كشور در اين مقطع زمانى خالى تر از هميشه است.

نماينده مردم شريف همدان و فامنين 

 كارگران عزيز به عنوان ارزشــمندترين قشــر و 
ســودمندترين گروه در جامعــه نقش مهم و كليدى 
در به گــردش درآوردن چرخ هاى عظيم صنعت و 
توسعه و شــكوفايى اقتصادى كشــور ايفا نموده و 
ستون فقرات توسعه درون زا و پايدار و شاكله اصلى 

رونق و جهش توليد هستند.
پاسداشــت ايــن روز در ايران برخاســته از مبانى 
اعتقادى و ارزش هاى ملى اســت همــان گونه كه 
امام على(ع) در اهميت كارگر و تالش براى كسب 
روزى حالل مى فرمايد: «درهاى رزق بســته اســت 
آنها را با حركت و فعاليت بگشــائيد زيرا كار باعث 

بركت است.»
هر ســال هفته كارگر فرصت و بهانه اى اســت تا از 
شــأن واالى كارگران و از تالش و كوشش اين قشر 
مهم و ارزشمند جامعه قدردانى شود و فراموش نكنيم 
در سال توليد، پشــتيبانى ها، موانع زدايى ها، مهمترين 
ركن توليد، ســرمايه هاى انسانى كشــور هستند كه 
بى شــك رفع دغدغه هاى معيشــتى اين قشر موثر و 
ســاعى وظيفه غيرقابل اغماض كارآفرينان، صاحبان 
صنايع و تأمين كنندگان مالى و دولت است. و با توجه 
بــه جزء 1 بند و تبصره 2 قانون بودجه ســال 1400 
مبنى بر اختصاص 89 هزار ميليارد تومان اعتبار براى 
پرداخت ديون سازمان تأمين اجتماعى و اجراى نظام 
همسان ســازى حقوقى شاغالن و بازنشستگان تأمين 
اجتماعى گام ديگرى در احقاق حقوق كارگران عزيز 

شاغل و بازنشسته برداشته شود.
حميدرضا حاجى بابايى 

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 

 تقــارن هفتــه كار و كارگر را كه مصادف بــا ماه پرخير و 
بركت رمضان و ميهمانى خداســت را به كارگران زحمتكش 
و به خصوص كارگران پرتالش و مومن و با اخالص اســتان 
همدان تبريك عرض مى نمايم. بــه واقع ارزش واالى كارگر 
را مى تــوان در اين روايت از امــام صادق(ع) يافت كه فرمود: 
«كســى كه تأمين معاش و مايحتاج خانواده اش تالش مى كند 
را هم چون رزمنده اى اســت كه در ميدان جهاد با دشمنان در 

حال مبارزه است».
جامعــه عزتمند كارگرى كشــور از ابتداى پيــروزى انقالب 
شكوهمند اســالمى تاكنون همواره به عهد خود با آرمان هاى 
نظام و رهبرى عزيز وفادار بوده و در تحقق اهداف جمهورى 
اسالمى و پيشــرفت اقتصادى كشــور نقش بى بديلى را ايفا 
نموده انــد و حتى اكنون كه شــيوع بيمــارى منحوس كرونا، 
فعاليت هاى اقتصادى را تحت تأثيــر قرار داده، كارگران اجازه 
نداده اند چرخ توليد متوقف و كشور دچار كمبود شود. اين امر 
نيز اهميت تالش هاى اين قشر بزرگ و ايثارگرى آنان را بيش 

از پيش به نمايش گذاشته است.
ــات و  ــى طاع ــر و آرزوى قبول ــاى خي ــن دع ــب ضم اينجان
عبــادات و تبريــك و خــدا قــوت بــه همــه كارگــران عزيــز 
بــه ويــژه كارگــران شــريف اســتان اميــد دارم در ســالى كــه 
از ســوى رهبــر معظــم انقــالب بــه نــام توليــد، پشــتيبانى ها 
و مانع زدايى هــا نامگــذارى شــده، بــا تــالش و همــت 
هميشــگى كارگــران و كارفرمايــان و همــه مســئوالن شــاهد 
توســعه بيــش از پيــش اســتان، بهبــود وضعيــت اقتصــادى و 

ــع توليــد در كشــور باشــيم. رفــع موان
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 

استاندار همدان 

 كارگران همــواره در تحقق اهــداف عالى 
نظام مقدس جمهورى اســالمى و رشد، تعالى و 
شكوفايى كشــور نقش ارزشمندى ايفا مى كنند. 
بى ترديد كارگــران از نيروهاى وفادار به نظام و 
انقالب و قشــر ســودمند، مقتدر و مولد جامعه 

هستند.
بدون شــك رمز پيشــرفت و توسعه پايدار يك 
كشــور در تجلى استعدادها و ســرمايه انسانى 
ســاعى و كارآمد، قوت و قدرت جسم، شور و 
نشاط و اميد، انديشه خالق و نبوغ سرشار است.
جامعه فهيم كارگرى امروز نيز در شرايط حساس 
كنونى كه پويايى توليد و شكوفاســازى اقتصاد 
ملى به دليــل تحريم ها و توطئه هاى دشــمنان، 
مى شود،  محســوب  كشــور  اساســى  اولويت 
مى كوشــد تا با همان اراده ســترگ و پراميدتر 
از هميشه، راه پرافتخار گذشــته را ادامه داده و 
به شــكل شايسته اى نقش كليدى خود را در راه 
تحقق شــعار سال و بى اثر ســاختن تحريم هاى 

ظالمانه ايفا كند.
اكنون نيز كه شــرايط شــيوع بيمــارى كرونا، 
فعاليت هــاى اقتصــادى را متاثر ســاخته، اما 
كارگران با تــالش و ايثار خود اجازه نداده اند 
چرخ هاى توليد متوقف و كشــور دچار كمبود 

شود.
سيد سعيد شاهرخى

مدير كل تعاون،كار ورفاه اجتماعى استان همدان 
 پنجم تا يازدهم ارديبهشت هفته جهانى 
كار و كارگــر، فرصت مغتنمى براى تبيين 
اهميــت كار و تكريم خدمــات بى دريغ 
كارگران شريف و صبور جامعه است كه با 
اراده اى قوى و روحيه اى خستگى ناپذير، 
در راه ســربلندى، خوداتكايى و پيشرفت 

كشور گام بر مى دارند .
به فرموده معمار كبير انقالب امام خمينى 
(ره) كارگران ستون فقرات استقالل كشور 

و اســطوره سرنوشت ساز و رهايى بخش از وابستگى ها و پيوستگى ها هستند و حمايت از 
اين قشــر زحمتكش و فداكار كشور، حمايت از كار و سرمايه ايرانى و توانمندى هاى بالقوه 

ايران اسالمى است.
عليرغم پيشــرفت و توسعه تكنولوژى، هنوز جوامع بشــرى چرخش امور جارى و زندگى 
خود را از ساده ترين سطح تا پيچيده ترين آنها مرهون دستان پر توان قشر نجيب و پرتالش 
كارگر مى باشــدوبى ترديد نقش   كارگران عزير در به حركت درآوردن چرخ هاى اقتصاد 
كشور و حفظ استقالل و آزادى ملت بزرگ ايران اسالمى، نقشى مهم و حياتى است؛ با توجه 
به شــرايط خطير كشور، تحريم هاى حداكثرى اعمال شده، تبعات بيمارى كرونا، و اقتصادى 
ناشى از تحريم ها, جامعه كارگرى همچون گذشته با تعهد و مجاهدت خالصانه خود، چرخه 
اقتصاد كشور را به تحرك و جنبش واداشته و با نهايت توان خود در جهت توليد كاالى ايرانى 

با كيفيت پيروز ميدان پيكار اقتصادى خواهند بود.
خداوند سبحان را شاكرم، بار ديگر توفيق يافتم ، مقام شامخ كارگر را ارج نهاده و هفته كارگر 
را به تمامى تالشــگران عرصه هاى كار و توليد  على الخصوص  كارگران عزيز، خدوم و با 
بصيرت استان همدان  تبريك عرض نمايم. عزيزانى كه با كّد يمين و عرق جبين و با ظهور و 
بروز ويژگيهاى بديع انسانى ، مصّور توانمنديهاى فطرى بشر در جهان هستى مى باشند؛ چرا 

كه هرجا كار و تالش هست، شكوفايى و پيشرفت نيز مشهود مى شود.
خانواده بزرگ تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان، خدمت به بهترين و شريف ترين 
فرزندان اين مرز و بوم را افتخار خود مى داند و قدردان زحمات شــبانه روزى اين عزيزان 

است.
احمد توصيفيان

دبيرخانه كارگر استان همدان

 اين تشكيالت مقدس كه برآمده از بطن نظام جمهورى اسالمى 
ايران مى باشــد؛ در مسير حفظ وصيانت از حقوق حقه كارگران يك 
گام عقب ننشســته و همواره مدافع مطالبات برحق وصنفى كارگران 

عزيز خواهد بود.
امروز كارگران ايران عزيزبه عنوان حاميان صادق واصيل واليت فقيه 
به پيروى ازفرمان رهبرمعظم انقالب، همچون يك ســرباز وفادار در 
جبهه هاى خودكفايى واستقالل اقتصادى ايستاده اند و با يقين اعالم 
مى كنيم كه تمام شــيطنت ها و حربه هاى دشــمنان نظام وانقالب با 
شكست مواجه شده وانقالب اسالمى ايران با قدرت در مسير افتخار 

و عزت وسربلندى پيش مى رود.
پيام نوروزى مقام معظم رهبرى در خصوص حمايت از توليد و رفع 
موانع توليد مهمترين منشــور انقالب اسالمى براى تمامى مسئوالن 
در مورد جايگاه توليد و كارگران اســت و تأكيد داريم كه متوليان و 
مسئوالن، بيانات معظم له را در دستور كار خويش قرار دهند و مبادا 

دغدغه هاى ايشان به آرشيو فراموشى ها سپرده شود.
هرگونــه تعرض وتوهين به مفاد قانون كار و هر اظهارنظرى درباب 
اصالح مفاد اين قانون محكوم است وجامعه محترم كارگرى در برابر 

دست اندازى ها به بند بند اين قانون سكوت نخواهند كرد.
رمزپيــروزى برمشــكالت صنعــت واقتصــاد كشــور، همدلــى 
وپرهيزازهرگونه اختالف افكنى وحمايت قاطبه مسئوالن وآحاد مردم 

ازتوليد ملى ومبارزه با پديده هاى زشتى همچون قاچاق مى باشد.
تحريم هاى ظالمانه درس بزرگى بــه دولت وملت داد وآن اين كه 
در طوفان هــا و مصيبت هايى همچون تحريم به توان باالى نيروهاى 
متخصص ايمان داشــته باشيم وتنها عاملى كه مى تواند كشور را در 
برابر ويروس هاى وحشــى اقتصادى و سياسى واكسينه كند؛ توليد 

است والغير!
انتظار داريم كارگران شــريف ايران كــه در تمامى مقاطع وبا وجود 
مشكالت يك لحظه سنگرتوليد و افتخارآفرينى را ترك نكرده اند؛ در 
اولويت تزريق واكسن كرونا باشند وبه دلنگرانى ده ها ميليون خانواده 

كارگرى پايان داده شود.
هفته كارگــر را گرامى مى داريــم وازخداى منان ســربلندى نظام 
جمهورى اسالمى ايران وملت شريف ايران وهمچنين عزت واحترام 
وپايان مشــكالت عديده جامعه دوست داشــتنى و عزيز كارگر را 

مسالت مى نماييم.
چنگيز اصالنى

پيـام تبريك مسئـوالن استــان همدان 
به منـاسبت هفته كار وكارگـر

گزارش ميدانى همدان پيام  به مناسبت روز كار و كارگر

كارگران دغدغه معيشت دارند
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

توانايى ميزبانى مسابقات بين المللى را 
داريم

 اســتان همدان آمادادگى ميزبانى رويدادهــاى ملى و بين المللى 
ورزش هاى زورخانه اى را دارد.

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

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

استقبال قرار گرفت.
وى با اشاره به كسب كرسى هاى مهم مسووليتى فدراسيون زورخانه اى 
توسط پيشكسوتان ورزش استان همدان گفت: سرپرست فدراسيون، 
يكى از داوران مطرح همدان را به عنوان عضو كميته داوران زورخانه اى 

فدراسيون ورزش  زورخانه اى و كشتى پهلوانى منصوب كرد.
وى بيان كرد: زارعى از داوران با سابقه ورزش هاى زورخانه اى است 
كه پيش از اين نيز با فدراســيون ورزش هاى زورخانه اى و كشــتى 
پهلوانى همكارى داشته و اكنون به عنوان رئيس كميته داوران استان، 
دبير هيأت شهرســتان همدان و مسئول كميته روابط عمومى فعاليت 

دارد.
وى افزود: همچنين لطف اهللا خاكسارى طى حكمى از سوى سرپرست 
فدراسيون به عنوان عضو كميته فنى كشتى پهلوانى فدراسيون ورزش  

زورخانه اى و كشتى پهلوانى منصوب شده است.
خاكسارى ادامه داد: عبدا... كاظمى روشن از پيشكسوتان ارزنده ورزش 
زورخانه اى همدان نيز در حكمى به عنوان عضو كميته پيشكســوتان 

فدراسيون ورزش  زورخانه اى و كشتى پهلوانى منصوب شد.

مشكالت ورزش جورقان برطرف مى شود
 در نشســت حميدرضــا حاجى بابايى با حضور ســيفى مديركل 
ورزش و جوانان اســتان همدان، امام جمعه و شــوراى شهر جورقان 

موانع توسعه ورزش و جوانان اين شهر بررسى شد.
حميد سيفى با اشاره به اينكه در حال حاضر عمليات اجرايى دو پروژه 
خانه كشــتى و زمين چمن مصنوعى جورقان در دســتور كار است، 
گفت: خانه كشتى شــهر جورقان 35 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و 
150 ميليون تومان اعتبار در ســال جارى براى آن اختصاص داده  شده 
اســت كه اميدواريم در صورت تأمين اعتبار در موعد مقرر در آينده 

نزديك به بهره بردارى برسد.
همچنين در صورت رفع مشكل مالكيت زمين چمن جورقان و انتقال 
به اداره كل ورزش و جوانان اســتان آمادگى آغاز عمليات اجرايى آن 

دراسرع وقت وجود دارد.
وى با اشاره به انجام مقدمات الزم جهت فعال سازى نمايندگى ورزش 
و جوانان شــهر جورقان، گفت: اميدواريم با هماهنگى هاى صورت 
گرفته و فراهم شدن شرايط الزم طى روزهاى آينده شاهد آغاز به كار 

نمايندگى ورزش و جوانان شهر جورقان باشيم.

كمك داور ويدئويى از يك چهارم
 طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا از مرحله يك چهارم نهايى ليگ 

قهرمانان آسيا از سيستم كمك داورى ويديويى استفاده خواهد شد.
 مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا به پايــان خود و در اين مرحله از 
سيستم كمك داور ويديويى يا همان VAR استفاده نشد اما طبق اعالم 
كنفدراســيون فوتبال آســيا از مرحله يك چهارم نهايى از اين سيستم 

استفاده خواهد شد.
ســال قبل هم از همين مرحله از VAR استفاده شد و اين براى دومين 

سال پياپى است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا چنين تصميمى مى گيرد.

نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا
چلسى و منچستر سيتى 
به فينال نزديك شدند

  ديدار رفــت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا برگزار شــد 
ونمايندگان فوتبال انگليس گام نخست را محكم برداشتند.

دور رفت از مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا، رئال مادريد اسپانيا 
برابر چلســى انگليس به تســاوى يك بر يك رضايت داد. ومنچستر 
سيتى با وآمدها بازى باخته را ديد تا دو تيم ليگ جزيره شانس بااليى 

براى برگزارى يك فينال تمام انگليسى داشته باشند.
در نخستين ديدار اين مرحله چلسى در مادريد موفق شد پرافتخارترين 
تيم ليگ قهرمانان را در خانه اش متوقف كند تيم چلســى بود شروع 
بهترى داشــت و در دقيقه 14 «پوليســيچ» در محوطــه جريمه رئال 
صاحب توپ شد و پس از جا گذاشتن كورتوآ، موفق شد گل نخست 

اين ديدار حساس را براى ميهمان به ارمغان آورد.
رئالى ها كه نمى خواســتند اين نتيجه باقى بمانــد، در دقيقه 29 كرنر 
ارسالى رئالى ها در يك رفت و برگشت به بنزما رسيد و او با چرخشى 

عالى و ضربه اى غير قابل مهار، كار را به تساوى كشاند.
در نهايت اين ديدار حســاس با تساوى يك بر يك به اتمام رسيده و 

همه چيز به بازى برگشت در لندن كشيده شود.
امــا در ديدار دوم اين مرحله شــاگردان پپ گوارديــوال در ديدارى 
خارج از خانه برابر پارى ســن ژرمن به پيروزى دســت پيدا كردند تا 
گام بلندى براى حضور به فينال ليگ قهرمانان اروپا بردارند.تيم فوتبال 
پارى سن ژرمن در ورزشگاه خانگى خود پارك دو پرنس در مصاف با 
منچسترســيتى در حالى كه از ميهمان خود پيش افتاده بود، در نهايت 
بازى را با نتيجه 2 بر يك واگذار كرد. پارى ســن ژرمن فشــار زيادى 
روى دروازه منچسترسيتى وارد كرد. نتيجه اين فشار گل ماركينيوش 
مدافع برزيلى در نيمه نخست بود كه با ضربه سر به گل تبديل شد.در 
نيمه دوم ورق بازى برگشــت و شاگردان پپ گوارديوال كامبك زدند 
دورزدن دو گل بــازى باخته را بردند تا با خيالى راحت در منچســتر 
ميزبان PSG باشــد. در دقيقه 64 مسابقه كوين دى بروينه، كاپيتان و 

ستاره بلژيكى و رياض محرز دو بار گلزنى كردند.
جدال برگشــت اين رقابت ها آخر همين هفته در انگليس دنبال مى 

شود.

خستگى تيم هاى ايرانى

 «خســتگى» واژه مشــترك تيم هاى ايرانى اســت كه از فشردگى 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا رنج مى برند و نمى توانند از تمام ظرفيت 

تيم هاى خود استفاده كنند.
تيم هاى ايرانى در دور رفت ليگ قهرمانان آســيا جزو بهترين تيم هاى 
غرب قاره بودند. پرســپوليس، اســتقالل، تراكتور و فوالد هر يك با 
نتايج خود در گروه هاى مختلف، نويد صعود هم زمان هر چهار تيم را 

مى دانند و اميدوارى ها افزايش يافته بود.
اما مشكل هر چهار تيم در دور رفت به اوج خود رسيد و حاال مربيان 
در نشست خبرى از فشــردگى مسابقات مى گويند. البته اين مشكلى 
است كه دامن تيم هاى ديگر را هم گرفته است و به وضوح سطح فنى 
مسابقات كاهش يافته و تيم هايى كه انرژى خود را تقسيم كرده بودند، 

اكنون بازدهى بيشترى  نسبت به دور رفت دارند.
نگاهى بــه گفته هاى مربيانى مانند گل محمــدى، مجيدى، خطيبى و 
همين طور مربى اســپانيايى فوالد گواهى بر اين مطالب اســت كه هر 
چهار تيم در دور برگشــت در حال مديريت انرژى و رفع خســتگى 
تيم هاى خود با اســتفاده از بازيكنان نيمكت نشين هستند؛ اتفاقى كه 
براى رقابت هايى در سطح ليگ قهرمانان آسيا شايد مشكل آفرين شود.
آن طــور كه از اظهارات مربيان و شــواهد و قراين بــر مى آيد، هنوز 
بازيكنان ايرانى و حتى اكثر بازيكنان آسيايى به بازى در اين وضعيت 
عادت ندارند و در صورت اســتمرار اين شرايط، ابتالى بازيكنان به 
مصدوميت اجتناب ناپذير است و با افت كيفى بازيكنان همراه مى شود.

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

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

برابر رأي شماره 139960326034001213 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
همــدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضــي آقاى محمود آقاجانى فرزند 
حسين به شماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه  دانگ مشاع از ششدانگ 
و عرصه 40/66 شــعير مشاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 3938/16 مترمربع 
قســمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه ثبت ناحيه دو خريداري 
از مالك رسمي آقاى على قلى دولتشاهى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 137)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

آگهي حصر وراثت
خانم نســرين غالمى داراى شــماره شناســنامه  288 به شرح دادخواســت به كالسه 
1400/41ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان محترم عظيمى به شماره شناســنامه 951 در تاريخ 96/04/21 در اقامتگاه 
دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت به: 1- عباداله 
غالمى،نام پدر: صفرعلى،نام مادر: محترم،به شــماره شناسنامه 1729 متولد 1343 فرزند 
متوفيه، 2- على اله غالمى،نام پدر: صفرعلى،نام مادر: محترم،به شــماره شناسنامه 2089 
متولد 1349 فرزند متوفيه، 3- اكرم غالمى،نام پدر: صفرعلى،نام مادر: محترم،به شــماره 
شناســنامه 1391 متولد 1331 فرزند متوفيه، 4- شهناز غالمى،نام پدر: صفرعلى،نام مادر: 
محترم،به شــماره شناســنامه 1598 متولد 1337 فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 36)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

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

برابر رأي شماره 139960326034001213 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمود آقاجانى فرزند حسين 
به شماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ و عرصه 
40/66 شعير مشــاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 3938/16 مترمربع قسمتى 
از پــالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه ثبت ناحيه دو خريداري از مالك 
رســمي آقاى على قلى دولتشاهى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
موسى حنيفه 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

جودو  بهار در جاده پيشرفت
 ورزش جــودو در نزد جوانان شهرســتان بهــار جايگاه خوبــى دارد و عالقه مندان 
پرشمارى در اين شهرستان به ورزش جودو مى پردازند و ملى پوشان زيادى در اردوهاى 

تيم ملى حضور دارند.
رئيس هيأت جودو شهرســتان بهار برنامه هاى خود در سال 1400 خود را تشريح كرد و 

خواهان مساعدت بيشتر مسئوالن استان شد.
ــأت در ســال 99  ــن هي ــه عملكــرد مثبــت اي ــا اشــاره ب حميدرضــا كريمــى ناصــر ب
گفــت: يكــى از اولويت هــاى مــا در ســال 1400 دو رقمــى كــردن تعــداد ملى پوشــان 

ــد. ــأت مى باش ــن هي اي
رئيس هيأت جودوى شهرســتان بهار گفت: ســال 99 على رغم تعطيلى اكثر رشته هاى 
ورزشــى به خصوص جودو سال پر مدالى براى اين هيأت بود و موفق به كسب 6 مقام 

كشورى شديم.
ــى  ــم مل ــارى در تي ــودوكاران به ــه حضــور ج ــاره ب ــا اش ــا كريمى ناصــر ب حميدرض
ــم  ــه اردوى تي ــارى توانســتند ب ــبختانه در ســال 99 ســه جــودو كار به گفــت: خوش
ــن جــودو كار ســوپر  ــوان فنى تري ــه عن ــز ب ــى ني ــد بهمن ــد و حمي ــدا كنن ــى راه پي مل

ليــگ معرفــى شــد.
وى با اشاره به توسعه جودو بانوان در شهرستان افزود: در سال 99 به دنبال توسعه متوازن 

جودو بانوان در شهرستان بوديم كه در حال حاضر 30 جودو كار نوجوان و نونهال خانم 
در اين رشــته مشغول به فعاليت مى باشند و همچنين در ســال 99 در دو مرحله آزمون 

كمربند زرد و نارنجى از آنها گرفته شد.
كريم ناصر در ادامه به ميزبانى مســابقات يگان هاى ويژه كشور به ميزبانى بهار و كسب 
2 مدال طالى كشــورى و مقام اول تيمى اشــاره كرد و افزود: اولويت هاى اين هيأت در 
ســال 1400 دو رقمى كردن ملى پوشان؛ گسترش تيم بانوان و استعداديابى رده هاى سنى 

نونهاالن و نوجوانان مى باشد.
وى در پايان گفت: انتظار داريم با توجه به پتانسيل شهرستان در رشته جودو مسولين نگاه 

ويژه ترى به اين رشته ورزشى داشته باشند.

آگهى ابالغ اوراق ماليـاتى 

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان همدان

بدينوسيله در اجراى ماده 208 قانون ماليات هاى مستقيم و اصالحيه هاى بعدى، مفاد 2 فقره برگ اجرايى مالياتى به م ؤديان مالياتى 
ذيل الذكر ابالغ مى گردد. لذا مقتضى است ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهى به اداره مالياتى شهرستان فامنين، واقع در شهر 
فامنين- بلوار شهيد مفتح-اداره مالياتى شهرستان فامنين مراجعه نموده و نسبت به پرداخت و يا ترتيب پرداخت بدهى هاى مالياتى 

معوق مربوطه اقدام نمايند. در غير اين صورت طبق موازين قانونى اقدام و هيچ گونه اعتراضى مسموع نخواهد بود.

شماره رديف
پرونده

شماره و تاريخ برگ شماره ثبتنام و نام خانوادگى
اجرايى

عملكرد 
سال

درآمد مشمول منبع مالياتى
ماليات

جمع بدهى مالياتى

گروه آذران فامنين 1300
نوانديش

222100000092105405
1399/11/27

اشخاص حقوقى 1396
(ماليات بردرآمد)

1,395,781,44514,014,378,060

ماندانا بهداد نوين 2301
زرناب

22310000092105406
1399/11/27

اشخاص حقوقى 1396
(ماليات بردرآمد)

07,895,170,200

(م الف 151)

 اردوى آماده ســازى تيم ملى كشــتى آزاد 
جوانــان به مــدت 12 روز در همدان برگزار 
مى شــود كه اين رويداد فرصتى طاليى براى 
شناسايى و پرورش استعدادهاى بومى استان 

است.
رئيس هيأت كشتى استان با اعالم اين مطلب 
به خبرنگار ما گفت: به نحو شايسته پذيراى 
ملى پوشــان هســتيم و عالوه بــر مجموعه 
ورزشى شهيد حاجى بابايى مريانج كه شامل 
هتل، ســالن وزنه، تمرين و پيســت و چمن 
روباز براى تمرين هاى هوازى اســت، خانه 
كشــتى را نيز براى استفاده كشتى گيران آماده 

كرده ايم.
حميدرضا يارى بيان كرد: اين دوره از اردوى 
تيــم ملــى، كالس آموزشــى ايده آلى براى 
اســتعدادهاى كشتى استان اســت و بر اين 
اساس 22 كشتى گير منتخب رده سنى جوان 
و نوجوان پس از انجام تست كرونا به جمع 

اردونشينان تيم ملى اضافه شدند.
وى حضــور قهرمانــان آســيايى و جهانى با 
هدايت بزرگان كشتى كشور در كادر فنى تيم 
ملى جوانان را بهترين فرصت اســتعدادهاى 
كشتى استان براى فراگيرى آموزش هاى الزم 
دانســت و گفت: هــدف ما اســتفاده از اين 
فرصت طاليــى براى آموزش كشــتى گيران 

مستعد همدانى است.
رئيس هيأت كشــتى همدان با تاكيد بر اينكه 
حفظ ســالمت كشتى گيران در اولويت است، 
گفت: تمامى مراحل و پروتكل هاى بهداشتى 
در اردو رعايت مى شود و كادر فنى و مسئوالن 

اردو نيز توجه جدى به اين مهم دارند.

وى با اشاره به اينكه خروجى اردوى تيم ملى 
جوانان به طور قطع به سود آينده كشتى همدان 
خواهد بود، گفت: تمرين مشترك استعدادهاى 
كشــتى نوجوان و جوان همدان با ملى پوشان 
در ارتقا سطح كيفى و فنى آن ها تاثير بسزايى 

خواهد داشت.
يارى با اشــاره به حضور كشتى گيران استان 
در اين اردو گفت: 18 كشتى گير مستعد استان 
كــه عملكرد مناســبى در رقابت هاى انتخابى 
تيم ملى كشتى جوانان داشتند، مجوز حضور 
در اردوى آماده ســازى تيم ملى كه در همدان 

برگزار مى شود را دريافت كردند.
 اين 18 كشتى گير پس از انجام تست كرونا و 

اخذ تأييديه هاى بهداشتى الزم، در اردوى تيم 
ملى كشتى جوانان كشور حاضر شدند.

اسامى كشتى گيران همدانى در اردوى 
تيم ملى جوانان كشور

■  اميرحســين عبدى راد و سينا زندى در 57
كيلوگرم

■  اميرحسين سيف فيض اللهى و يونس شفيعى 
در 61 كيلوگرم

■ على قپانورى و ايمان محمدحسينى در 65
كيلوگرم 

■ اميــن رحمانى، اميرحســين عظيمى جم و 
ابوالفضل كمروند در 70 كيلوگرم

■ على رضايى، مهدى يادگارى و محمد مهدى 

اصغرى در 74 كيلوگرم
■ حسين رسولى در 79 كيلوگرم
■ ميثم شريفى در 86 كيلوگرم

■ مهدى سليمى و على غفارى در 92 كيلوگرم،
على ابوالفتحى در 97 كيلوگرم

■  امير مهدى زنگنه در 125 كيلوگرم 
اين كشــتى گيران عــالوه بر 2 كشــتى گير 
ملى پوش دعوت شــده به تيــم ملى محمد 
حاجيلوييــان و داريوش ولــى زاده، در اردو 

هستند.
نخستين اردوى سال 1400 تيم ملى كشتى آزاد 
جوانان كشور از روز دوشنبه(6 ارديبهشت) در 

همدان آغاز شده است.

 دبير هيأت فوتبال اســتان مدتى است كه 
در بســتر بيمارى است و حال و روز چندان 

مساعدى ندارد.
تلفنى جوياى حالش شديم وى كه 50 سال 
در عرصه ورزش فعاليت داشت اين اروزها 

در بستر بيمارى قرار دارد.
مهــدى بوجاريان 30 ســال در تربيت بدنى 
از  پــس  و  كــرد  خدمــت  آموزشــگاه ها 
بازنشســتگى نيز به عنوان دبير هيأت فوتبال 

نسبت به ورزش خدماتى را ارائه داد.
وى ســال ها مربيگرى فوتبال داشــت و تيم 
سعادت در سال هاى قبل در سطح باشگاه هاى 

همدان با هدايت وى خوش مى درخشيد.
حال كه وى در بســتر بيمــارى قرار دارد 

اميدواريم كه مســئوالن ورزش استان حال 
وى را جويا شــوند و در راه درمان بيمارى 
وى تالش كنندف هــر چند درمان و دارو 

اين بيمارى بسيار سنگين است.
و وى ناچــار شــده ماشــين و حتى طال و 

جواهرات همسرش را براى مداوا بفروشد.
 وقتى از علت بيمارى و نوع آن از دبير هيأت 
ســوال كرديم پاســخ داد اين يك ويروس 
آمريكايى است كه 6 ســال قبل به آن مبتال 
شدم و اكنون زير خروارها درد زجر مى كشم.
وى افزود: 6 سال قبل براى نظارت بر مسابقه 
فوتبال از سوى فدراسيون فوتبال به كامياران 
رفته بودم كه در خواب حشره اى مچ پايم را 
نيش زد و 6 ماه فلج شــدم و پس از دارو و 

دكتر با دارو اين بيمارى را ريشــه كن كردم 
اما از آذر ماه امســال مجدداً اين ويروس در 
بدن من فعال شــد و كلى آزمايش پاتولوژى 
مغز و اســتخوان انجام دادم و دكترها قرصى 
آمريكايى را براى مــن تجويز كردند كه در 
كشــور يافت نمى شــود و از طريق دوستان 
پزشــك اسفند سال گذشــته اين دارو را از 
انگلستان تهيه كردم كه هر بسته 28 عدد آن 

90 ميليون تومان بود.
مهدى بوجاريان يادآور شــد: سه مرحله اين 
دارو را با از دســت دادن ســرمايه، ماشين و 

حتى طالى همسرم پشت سر گذاشتم.
در ايــن ايــام اهالى ورزش بــه خصوص 
پيشكســوتان فوتبال بارها جوياى حال من 
شدند وى با تمام اين درد هنوز روحيه خود 
را نباخته و به خبرنــگار ما گفت: از جامعه 

ورزش مى خواهم كه ابتدا تمام بيماران را دعا 
كنند و سپس دعاى خود را از من دريغ نكنند.

بــراى مهدى بوجاريان عزيز از خداوند منان 
شفاى عاجل مســئلت داريم و اميدواريم كه 
با به دست آوردن سالمتى خود همچنان در 

خدمت جامعه ورزش استان باشد.

مربى تيم شهردارى: 
 براى صعود 
مى جنگيم

 تيم فوتبال شهردارى شرايط خوبى دارد 
وما براى صعود به جنگ حريفان مى رويم.

مربى تيم شــهردارى همدان بــا اعالم اين 
مطلب با اشاره به شرايط تيم فوتبال شهردارى 
همدان اظهار داشــت: بازيكنــان ما از نظر 
شرايط جسمانى و روحى در بهترين وضعيت 

قرار دارند اما مصدوميت و محروميت ها كمى 
ما را دچار مشكل كرده است.

ميپذيريم جانى افزود: در ديدار برابر نفت و 
گاز گچســاران در هفته گذشته كاپيتان و دو 
بازيكــن اصلى خود را به دليل مصدوميت و 

محروميت در اختيار نداشتيم.
وى بــا بيــان اينكــه شــرايط در نيم فصل 
دوم رقابت ها بســيار ســخت است، گفت: 
نتيجه گيرى در نيم فصل دوم بســيار مشكل 
بوده و جدول به دو دسته تقسيم مى شود يك 
دسته تيم هايى كه براى بقا مى جنگند و دسته 
دوم تيم هايى كه بــه دنبال قهرمانى و صعود 

هســتند.اصًال بازى آســان در نيم فصل دوم 
وجود ندارد و هر بازى يك جنگ تمام عيار 

بوده كه بايد براى امتياز تا پاى جان جنگيد.
بيگم جانى بيان كرد: نگرانى ما بعد از ديدار 
برابر مس نوين كرمان داورى مسابقات بوده، 
در كرمان داور با مردود كردن يك گل، اخراج 
2 بازيكن و گذشتن از خطاى پنالتى حريف 
سر تيم ما را به راحتى بريد.كه از رئيس كميته 
داوران فدراسيون فوتبال و مسئوالن سازمان 
ليگ انتظار داريم در چينش داوران و نظارت 
بر داورى ها بسيار حساس باشند تا حق يك 

استان به راحتى پايمال نشود.

بيگم جانى با اشاره به ديدار آينده تيم فوتبال 
شهردارى همدان گفت: در هفته هفدهم بايد 
در تهران به مصاف تيم فوتبال اســپاد برويم 
كه اين تيم از مدعيان گروه ما است.تيم اسپاد 
نشان داده كه از تيم هاى سرسخت و جنگنده 
بوده و به راحتى امتياز از دســت نمى دهد اما 
ما نيز در تمام ديدارها براى 3 امتياز به ميدان 

مى رويم.
تيم فوتبال شهردارى همدان در هفته هفدهم 
ليگ دســته دوم فوتبال كشــور يكشنبه 19

ارديبهشت ماه در تهران به مصاف تيم فوتبال 
اسپاد تهران خواهد رفت.

ملى پوشان كشتى جوانان كشور 
در همدان سرشاخ شدند

مهدى بوجاريان در بستر بيمارى 
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ابداع نخستين پلتفرم 
براى بررسى آلزايمر زودرس

 پژوهشــگران آمريكايى با ارائه يك مدل موش مهندســى شده 
ژنتيكى، نخستين پلتفرم را براى بررسى آلزايمر ارائه داده اند.

به گزارش وب سايت رسمى دانشگاه كاليفرنيا، ارواين، زيست شناسان، 
يك مدل موش جديد ارائه داده اند كه از نظر ژنتيكى مهندسى شده و 
برخالف نمونه هاى پيشين، مبتنى بر رايج ترين شكل بيمارى آلزايمر 
است. اين پيشرفت، نويدبخش گام هاى جديدى براى مقابله با آلزايمر 
اســت. اگرچه از سال 1990 تاكنون، بيش از 170 نوع موش مبتال به 
آلزايمر مورد استفاده قرار گرفته اند اما اين مدل ها، "آلزايمر زودرس" 
يا "آلزايمر فاميلى"(familial AD) را تقليد مى كنند كه كمتر از پنج 

درصد همه موارد ابتال به آلزايمر را تشكيل مى دهد. 

كاهش سطح اضطراب با مصرف مكمل هاى 
پربيوتيك

پژوهشگران انگليســى در بررسى جديد خود دريافته اند كه مصرف 
روزانه مكمل هاى پربيوتيك(prebiotic) مى تواند به كاهش سطح 

اضطراب كمك كند.
 University)"به گزارش ساينس ديلى، پژوهشگران "دانشگاه سارى
of Surrey) انگلســتان، به بررسى اين موضوع پرداخته اند كه آيا 
 (prebiotic) "مصــرف روزانه يك مكمــل غذايى "پربيوتيــك
مى توانــد به بهبود وضعيت كلى در گروهــى از افراد بين 18 تا 25 
سال منجر شود يا خير؟! اين پژوهش نشان داد كسانى كه دوز روزانه 
پربيوتيك را دريافت مى كنند، سالمت روانى بهترى دارند زيرا سطح 

اضطراب آنها كاهش مى يابد و سالمت روده بهترى نيز دارند.

تاثير كرم حاوى عصاره چاى سبز
 بر بهبود زگيل تناسلى

پژوهشگران با انجام مطالعه اى تاثير كرم حاوى عصاره چاى سبز را 
بر بهبود ضايعات زگيل تناسلى بررسى كردند و دريافتند كه تاثير آن 
مشابه محلول پدوفيلين (يكى از درمان هاى رايج اين بيمارى) است.

به گزارش ايسنا، زگيل تناسلى يك عفونت شايع منتقل شونده جنسى 
اســت و باعث اختالل در كيفيت زندگى بيمار و سالمت جنسى او 
مى شــود. زگيل تناسى به ضايعات پوستى ثانويه گفته مى شود كه به 
دليــل آلودگى به ويروس HPV ايجاد مى شــوند. البته تمام موارد 
HPV باعث ايجاد زگيل تناسلى نمى شــود و بسيارى از موارد آن 
بدون عالمت اســت. زگيل هاى تناســلى اغلب در محل هايى كه در 

حين رابطه جنسى تماس مستقيم دارند، به وجود مى آيد.

ارسال "ربات پاكبان" به فضا!
 چين رباتى را به فضا ارســال كرده كه قادر است زباله هاى فضايى 
را با يك تور بزرگ جمع كند و سپس بسوزاند. به گزارش مهر ، يك 
اســتارتاپ استخراج فضايى در چين به تازگى نمونه اوليه رباتى را به 
مدار نزديك زمين ارســال كرده است كه قادر به جمع آورى زباله ها و 
ســاير ضايعات فضايى باقى مانده از فضاپيماهاى قبلى در مدار زمين 
با يك تور غول پيكر اســت. اين جديدترين تالش چين براى تسريع 
تالش هاى خود به منظور از بين بردن شكاف بين خود، روسيه و اياالت 
متحــده در فناورى هاى فضايى و تبديل شــدن به يك قدرت بزرگ 
 (01-NEO)"01-فضايى اســت. اين ربات فضايى داراى تور، "نئو
ناميده مى شــود و عالوه بر جمع آورى زباله هاى فضايى، براى رصد 

اجرام آسمانى كوچك به اعماق فضا خواهد رفت.

ارتباط مصرف ويتامين هاى D و E و 
بيمارى سندرم تخمدان پلى كيستيك

 پژوهشــگران با انجام مطالعه اى دريافتند بيماران مبتال به سندرم 
تخمدان پلى كيســتيك ويتامين هاى D و E كم ترى در رژيم غذايى 

خود مصرف مى كنند.
به گزارش ايسنا، سندرم تخمدان پلى كيستيك (PCOS)، شايع ترين 
اختالل غدد درون ريز در زنان ســنين بارورى اســت. اين ســندرم 
مى تواند خطر ابتال به ديابت نوع دو، فشار خون باال، ديس ليپيدمى، 
بيمارى قلبى عروقى و حتى سرطان آندومتر و احتماال سرطان پستان 

را افزايش دهد.
يكى از مشــكالتى كه بايد در افراد مبتال بررســى و پيگيرى شود، 

مقاومت به انسولين است.

يك مسئول عنوان كرد
گردشگرى خالق زمينه ساز 
توسعه صنعت گردشگرى است

 يك  مسئول گردشگرى ســالمت گفت: گردشگرى خالق زمينه 
ساز توســعه صنعت گردشگرى از طريق برخوردارى از ظرفيت هاى 

موجود مى شود.
مســلم عبدى اظهار كرد: مركز شــتابدهى مى تواند ايده ها را تبديل به 

فرصت كند و در فاز عملياتى قرار دهد.
وى بيــان كرد: جاى خالى مشــاور در حوزه گردشــگرى در حوزه 
ايده هاى جوانان احســاس مى شــود. با كمك مشاور مى توان ايده ها 
را به شــكل كارشناسى تجارى ســازى كرد و از آن خلق ثروت كرده 

و درآمدزايى كرد.
عبدى بازاريابى و تبليغات را دو مولفه در حوزه گردشــگرى دانست 
و افزود: كرونا يك فرصت مناســب براى افرادى اســت كه در زمينه 
گردشگرى خالق هستند. كرونا گردشگرى را به سمت فضاى مجازى 

حركت داد و توانست بازاريابى را در حوزه مجازى تقويت كند.
وى به تعريف 100 رويداد در استان مركزى با ارائه تقويم گردشگرى 
اشــاره كرد و افزود: عالقمندان مى توانند ايده هاى خود را در حوزه 
گردشگرى سالمت، مشاهير و ساير جاذبه هاى گردشگرى مطرح كنند 

تا بتوان از اين ايده ها بهره بردارى كرد.
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى استان مركزى نيز گفت: 
بايد ايده هاى خود را براى اجرايى شــدن در پســاكرونا طرح و براى 

اجرايى شدن آن سازوكار مناسب را اتخاذ كنيم.
سيدحســن حســينى افــزود: اســتان مركــزى از ظرفيت هــاى زيــادى 
ــا  ــرد ت ــالش ك ــد ت ــوردار اســت و باي ــگرى برخ ــوزه گردش در ح
جاذبه هــاى گردشــگرى اســتان را بــه خوبــى معرفــى و زمينــه 

ــود. ــم ش ــافران فراه ــتر مس ــدگارى بيش مان
وى بيان كرد: ايجاد و توسعه بازارهاى هدف گردشگرى براى تقويت 
صنعت گردشگرى، خودشــكوفايى گردشگران با فراهم كردن سفرى 
خاطره انگيز، تالش براى جلب مشاركت هاى عمومى جوامع محلى با 
معرفى فرهنگ، آداب و رسوم، شناخت انگيزه هاى گردشگران، آشنايى 
با ســاليق و عالقه هاى گردشــگر، بازاريابى با توجه بــه مولفه هايى 
نظير شرايط اقامت، پذيرايى گردشــگر، انجام پژوهش هاى ميدانى و 

روان شناختى از ضروريات برنامه ريزى در اين حوزه است.
حســينى مهمان نوازى را يكى از مهمترين مولفه ها در ايجاد كســب 
و كار و اشــتغال در صنعت گردشگرى دانست و افزود: همكارى بين 
بخشى براى تقويت فضاى كســب و كار با تاكيد بر شناخت كافى از 
گردشــگر و برآوردن نيازهاى گردشــگران در اين صنعت از اهميت 

خاصى برخوردار است.
در اين نشســت على جوكار مدير عامل شــركت آسمان آبى سندباد 
و مهدى صدرايى مبدع ســايت jatajar.ir به بيــان نقطه نظرات و 

ايده هاى خود پرداختند.
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■ حديث:
امام على(ع):

ســّنت، آن چيــزى اســت كــه پيامبــر خــدا صلــى اّهللا  عليــه و آلــه وضــع كــرده اســت و 
بدعــت، آن چيــزى اســت كــه پــس از او پديــد آورده شــود..

معاني األخبار : ص 154 ح 3

پرونده هگمتانه جهانى، در فاز تكميل نقشه هاى اطالعاتى 

چرا جهانى شدن هگمتانه مهم است ؟ 
■ جهانى شدن همدان شايد وقتى ديگر

مريم مقدم »
 در سال هاى اخير مردم به شدت در اين خصوص دغدغه مند شده اند و از مسوالن توقع دارند آثار فرهنگى كشورشان ثبت ملى و جهانى شود. 

هرگاه اثرى، ثبت جهانى شــود خود به خود به ليســت مقاصد گردشگرى داخلى و بين المللى نيز افزوده مى شود؛ كه قطعا به واسطه آن ورود گردشگر به منطقه  مى تواند فوايد مالى 
بسيارى  داشته باشد.

شايد تا دهه هاى گذشته ،  كشورها رغبت زيادى براى ثبت آثارشان نداشتند، اما در سال هاى اخير رقابت زيادى ميان كشور ها براى ثبت جهانى آثارشان اتفاق افتاده از اين رو يونسكو 
محدوديت هايى را براى اين ثبت ها در نظر گرفته است و هر كشور ساالنه امكان نامزدى و معرفى يك اثرش را دارد.

ثبت جهانى شــدن يك اثر تاريخى قطعا به افزايش احساســات ملى گرايانه و هويتى نيز كمك زيادى مى كند؛  همچنين ريشــه دار بودن آن تاريخ را اثبات مى كند و اينگونه شد كه 
روساى كشورها به اين ثبت ها عالقمند شدند . 

در سالهاى اخير رقابت شديد و رايزنى هاى پيچيده اى براى ثبت آثار تاريخى در فهرست ميراث جهانى يونسكو رقم خورد ؛ تا جايى كه بسيارى از كشورها با ظرفيت ميراث جهانى از 
قافله عقب مى مانند و برخى كشورها حاضرند هزينه سنگينى براى اين ثبت بپردازند.

در اين كارزار پر رقابت ، با تاريخى غنى و داشته هاى فراوان تا امروز  همدان اما جايى در ميان آثار جهانى ندارد  . اين درحالى است كه هگمتانه در همدان مستعد جهانى شدن بود 
اما چالش هاى متعدد راه را برايش سد كرده است . 

اجالس راه ابريشم و حضور نمايندگان يونسكو در همدان منجر به گشايش راه شد و مقرر شد همدان با هگمتانه و منظر فرهنگى جهانى شود. وعده ها بر اين اساس بود كه همدان در 
سال 2021 با هگمتانه جهانى شود اما راهى شدن پرونده هاى امسال به يونسكو بيانگر آن است كه گويا امسال هم نوبت جهانى شدن به هگمتانه همدان نرسيد . 

برداشتن موانع از پيش راه هگمتانه
  آبان ماه 1398 بود كه استاندار همدان از بررسي راهكارهاي سريع شدن 
مراحل ثبت جهاني تپه هگمتانه در نشستي با وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 

و صنايع دستي به رسانه ها خبر داد.
در زمان يادشــده سيدسعيد شــاهرخي در ديدار با وزير گردشگري عنوان 
كرده بود، «باالخره برداشــتن موانع پيش رو براي جهاني شــدن هگمتانه در 

همدان در رديف برنامه هاي مهم قرار گرفت».
در همان ســال با دســتور وزير ميراث فرهنگى قرار شد در اسرع وقت با 
رفع مشــكالتي كه در ثبت جهاني منظر فرهنگى همــدان تا هگمتانه وجود 
دارد، اين محدوده تعيين شــده در دســتور كار ثبت جهاني در وزارت ميراث 

فرهنگي قرار گيرد.
از آن روز بــه بعــد تكميل پرونده ثبت جهانى منظــر فرهنگى هگمتانه تا 
همدان در دســتور كار ارگان هاى مرتبط در استان با نظارت استاندار همدان 

قرار گرفت.
ــراث  ــر مي ــن وزي ــترك بي ــن نشســت مش ــه در اي ــى ك براســاس تفاهم
فرهنگــى و اســتاندارى همــدان كــه رقــم خــورد، مقــرر شــد پرونــده ثبــت 
جهانــى منظــر فرهنگــى هگمتانــه تــا همــدان تكميــل و بــه وزارتخانــه ارائه 

شــود.
روال به اين ترتيب اســت كه پرونده ثبت جهانى هگمتانه پس از ورود به 
وزارتخانه و بررســى هاى الزم از وزارتخانه ميراث فرهنگى در سالجارى به 

يونسكو ارسال شود.
پرونده بررسى جهانى شــدن هگمتانه در پايگاه مطالعاتى هگمتانه درحال 

تكميل است و روند مناسبى را براى به نتيجه رسيدن طى مى كند.

نقشه هاى اطالعات پرونده هگمتانه 
در دست تكميل است
 مديــركل ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى همدان گفت: نقشــه هاى اطالعات 
پيوســته پرونده «از هگمتانه تا همدان» توسط يك 

گروه كارشناس تخصصى در دست تكميل است.
على مالمير به فرايند تخصصى تكميل پرونده جهانى 
شدن هگمتانه اشاره كرد و گفت: بخش پرحجم كار 
ثبت جهانــى هگمتانه انجام شــده و حاال تكميل 

اطالعات نهايى د حال انجام است.
وى عنــوان كــرد: از آنجا كه اين پرونــده اجزاى 
متعددى دارد پهنه ها و اثرها در محدوده تعيين شده 
در دست مطالعه اســت. مالمير در اين زمينه گفت: 
روند تكميل پرونده ثبت جهانى در 3 بخش تعريف 
شــده كه حجم اصلــى كار از جملــه جمع آورى 
اطالعات، تدوين بانك اطالعات و توليد نقشه هاى 

مربوطه را شكل مى دهند.
وى افزود : «در راستاى تكميل پرونده ثبت جهانى 
منظــر تاريخى شــهرى «از هگمتانه تــا همدان» با 
همكارى اســاتيد باستان شناســى، جامعه شناسى و 
بسيج تمامى امكانات در استان همدان، جمع آورى 
اطالعات كه يكــى از مهم ترين بخش هايى كه هم 
هزينه بــر و هم زمان بــر بود خوشــبختانه به پايان 
گردشگرى  ميراث فرهنگى،  است.»مديركل  رسيده 

و صنايع دســتى اســتان همــدان گفــت: «يكى از 
پيچيدگى هــا در اين پرونده دســته بندى و تكميل 
اطالعات بود كه خوشــبختانه توانستيم در كم ترين 
زمان ممكــن اين اطالعــات را جمع بندى كنيم و 
تكميل پرونده يك اثر جهانــى نياز به زمان زيادى 
داشــت، ولى ما در همدان زمان را محدود كرديم تا 

با سرعت بيشترى پرونده را به سرانجام برسانيم.»
وى گفت: «طرح جامع هگمتانه، مطالعات حفاظت 
و مرمت هگمتانه، ســامان دهى امامزاده شــاهزاده 
حسين، ضوابط بافت استان همدان، سامان دهى بازار 
سنتى همدان، محورهاى فرهنگى ايجاد شده در اين 
منطقه اطالعات خوبى را در اختيار ما قرار داد و كار 
با ســرعت بيشترى جلو رفت كه اميدواريم تا پايان 

سالجارى اين پرونده به پايان برسد.»
مالميــر گفت: «پرونــده منظر تاريخى شــهرى از 
هگمتانه تا همدان، بيشــترين بخش كار را پشت سر 
گذاشته اســت و انتظار مى رود شاهد روند تكميلى 

پرونده باشيم.
 وى گفت: «اطالعات اوليه كامل و خوب اســت، 
ســازمان دهى و تكميل پرونده نسبت به منطق كار 
و مستندنگارى و تعيين عرصه انجام شده و نقشه ها 
وضعيت خوبــى دارند و در تكميــل پرونده بايد 
چكش كارى شــود و تا آخر سال پيش نويس ثبت 
جهانى منظر فرهنگى شــهرى از هگمتانه تا همدان 

آماده شود.»

اما مزيت ثبت در فهرست ميراث 
جهانى يونسكو چيست؟
 وقــوع دو جنگ جهانى ســبب تخريب و 
نابودى بسيارى از آثار تاريخى در سراسر جهان 
بخصوص در كشــورهاى اروپايى شــد؛ براى 
مقابله با همين مسئله پس از پايان جنگ جهانى 
دوم، كشــور هلند به ســازمان ملل پيشنهاد داد 
كه براى حفاظت از ميراث فرهنگى و باســتانى 
كشورها قانونى تصويب كند و سازمان ملل نيز 
دو پروتكل مختلف در اين رابطه تصويب كرد. 
البته با شــدت گرفتن جنگ در سال هاى اخير 
سازمان ملل قانون ديگرى در اين راستا تصويب 
كرد كه براساس آن، هرگونه تخريب آثار عضو 
فهرست ميراث جهانى يونسكو، جنايت جنگى 

حساب شود.
ايرينا بوكووا، مديركل وقت يونسكو در اين رابطه، 
گفته بود: تخريب عمدى ميراث يك جرم جنگى 
است. اين كار ديگر به يك تاكتيك جنگى براى 
نابودى فرهنگى مناطق تبديل شده. به همين دليل 
حفاظــت از ميراث فرهنگى بيــش از يك اقدام 
فرهنگى، يك اقدام امنيتى جدايى ناپذير از زندگى 

انسان است.
مديــركل دفتــر حفــظ و احياء بناهــا، بافت و 
محوطه هاى تاريخى در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اين كه ثبت جهانى شــدن آثار چه منافعى دارد، 
گفــت: جلوگيرى از تخريــب و حفاظت از آن، 
اعطــاى كمك هاى مالــى، حفاظتى و اطالعاتى 
براى حفاظت از اثر ثبت شده از جمله اين مواهب 
است. در زمان وقوع زمين لرزه بم، ايران توانست 

از يونسكو براى مرمت اثر كمك بگيرد.
سيد هادى احمدى بركات اقتصادى ناشى از ثبت 
هاى تاريخى را از ديگر نتايج ثبت جهانى دانست 
و  بــا تاكيد بر اين كه رونــدى رو به تكامل در 
جهان و ايران در جريان است و مردم حفظ ميراث 
بشــرى را مطالبه مى كنند، افزود: مردم در بيشتر 
موارد پيش از مسئوالن از تخريب ميراث فرهنگى 

جلوگيرى مى كنند.
احمدى در ادامه با بيان اين كه ثبت ميراث جهانى 
نــه تنها براى مردم بلكه براى سياســتمداران نيز 
اهميت بااليــى دارد، گفت: سياســتمداران نيز 
عالقمند هستند ثابت كنند كه كشورشان  كشورى 
ريشه دار است و در تاسيس تاريخ بشريت سهم 

داشته است.

وى در مورد تاريخچه آثار ثبتى ايران در يونسكو 
و نخســتين موارد ثبت جهانى گفــت: ايران در 
دومين اجالس يونسكو يعنى در سال 1358موفق 
به ثبت جهانى شــد و براى نخستين بار در سال 
1358 شمسى، ميدان نقش جهان، پرسپوليس و 
چغازنبيل را با همت شهريار عدل در فهرست آثار 

جهانى يونسكو به ثبت رساند.
مديــركل دفتر حفــظ و احياء بناهــا، بافت و 
محوطه هاى تاريخى با بيان اين كه پس از آن تا 24 
ســال هيچ اثرى از ايران ثبت جهانى نشد، گفت: 
به دليل وقوع جنگ تحميلى هشت ساله و تبعات 
آن و نيــز نبود دغدغه حفاظــت از ميراث در آن 
سال ها تا مدت ها اثرى از ايران ثبت جهانى نشد. 
اين روند در دولت اصالحات تغيير كرد و تخت 
سليمان در سال 82 چهارمين اثر ايران شد كه در 

فهرست ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيد.
ايران با ثبت 24 اثــر ملموس فرهنگى، تاريخى 
و طبيعى در فهرســت جهانى ســازمان علمى، 
فرهنگى وآموزشى ملل متحد (يونسكو) در رتبه 
نهم جهان قرار دارد. ايتاليا، چين، اســپانيا، آلمان، 
فرانســه، هند مكزيك، انگليس و روسيه داراى 

بيشترين ثبت آثار ميراث جهانى هستند.

هگمتانه بين   5پرونده 
ميراث جهانى نبود 
 قــرار بود همدان با پرونده منظر فرهنگى هگمتانه 
تا همدان در ســال 2021 جهانى شود . حتى استاندار 
همدان درباره ثبت جهانى هگمتانه اســفند ماه 1399 
در جمع رســانه ها اعالم كرد :  كار اصلى پرونده ثبت 
جهانى هگمتانه انجام شــده اســت و موانع جزئى كه 
وجود دارد مربوط به جابــه جايى بازار آهن فروش ها 

و تغييراتى است كه در طرح جامع شهر وجود دارد.
سيدســعيد شــاهرخى در آيين بهره بردارى از هفت 
پــروژه ميراث فرهنگى اســتان همدان كه با دســتور 
رئيس جمهور و حضور معاون سازمان ميراث فرهنگى 
به صورت ويدئو كنفرانس انجام شــد، اظهار كرد: به 
موازات تكميل پرونده ثبت جهانى هگمتانه و ارســال 
آن به سازمان جهانى يونســكو موانع نامبرده نيز رفع 
مى شــود و به عبارت ديگر انجام اين كارها مانع روند 
كار نيســت و همزمان با هم پيش مى رود و اميدواريم 

در سال 1400 شاهد ثبت جهانى تپه هگمتانه باشيم . 
آنچه حايز اهميت اســت اين نكته مى باشــد كه تمام 
بودجه استان همدان طى سال هاى گذشته جذب شده 
است و در سال 99 در حوزه آزادسازى حريم هگمتانه 
و موزه منطقه اى حدود 60 ميليارد اعتبار جذب شــد  
كه حدود 21 ميليارد تومان براى تملك و آزاد ســازى 

بخشى از عرصه هگمتانه صرف شد. 
با تمام اين حرفها اما هگمتانه از رســيدن به يونسكو 
در ســال 2021 جاماند .  بر اساس اخبارى كه رسانه 
ها منتشر كردند ، 5 پرونده مهرگان، عود، يلدا، تركمن 
دوزى و ابريشم ريســى چند روز پيش براى ثبت در 
فهرست ميراث جهانى راهى يونسكو شدند تا در سال 

2022 مورد بررسى قرار گيرند.
پرونده هاى «جشــن مهرگان» به صورت مشــترك با 
تاجيكســتان در اجالس ميراث ناملموس آذرماه سال 
گذشــته ريفر شــد. كارشناسان يونســكو درباره اين 
پرونده ابهاماتى داشــتند. از جملــه اينكه چطور اين 
جشن در كشورهاى ديگر برگزار مى شود و در جايى 
مانند تاجيكســتان به آن مفصل پرداخته مى شود و چه 
تفاوت هايى بين كشورها در برگزارى آن وجود دارد. 
ايران امسال به اين پرسش ها پاسخ داد تا بار ديگر اين 

پرونده براى ثبت جهانى مورد بررسى قرار گيرد.
پرونده مشــترك ديگر ايران «هنر ســاختن و نواختن 
عود» به صورت مشــترك با سوريه بود كه اين پرونده 
نيز با همين ســواالت و داليل، ريفر شده بود بنابراين 
با پاسخگويى به اين ابهامات دومين پرونده اى بود كه 

ايران آن را به يونسكو فرستاد.
پرونده سوم نيز مربوط به آئين يلداست كه اين پرونده 
دو سال نتوانست به عنوان سهميه ملى، جهانى شود به 
همين دليل قرار شــد به صورت پرونده چند مليتى و 
مشترك با كشور افغانســتان، به شوراى ثبت يونسكو 
فرستاده شود. پرونده تركمن دوزى نيز به عنوان پرونده 
چهارم مشترك با تركمنستان ارسال شد چرا كه تركمن 
دوزى در شــهرهاى شمال شرقى كشور بسيار رايج و 

داراى اشتراكات زيادى با تركمنستان است.
اما نوغان دارى يا ابريشــم ريســى نيز عنوان پرونده 
پنجمى اســت كه قرار شده مشــترك با كشور تركيه، 
تاجيكســتان،  تركمنســتان،  آذربايجان،  افغانســتان، 
ازبكســتان در سال 2022 مورد بررسى قرار گيرد. اين 
پرونده ها آذرماه 1400 در شــانزدهمين اجالس كميته 
ميراث ناملموس كه قرار اســت در سريالنكا برگزار 

شود، مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

جشنواره برلين به فضاى باز مى رود
ناگزيــر  احتمــاال  برليــن  جشــنواره  برگــزارى  مســئوالن   
ــال را در  ــنواره امس ــتانه جش ــش دوم و تابس ــود، بخ ــد ب خواهن

ــد.  ــزار كنن ــاز برگ ــاى ب فض
 هفتاد و يكمين جشــنواره فيلم برلين امسال طى دو مرحله برنامه 
ريزى شــده كه مرحله نخست آن از اول تا پنجم مارس (11 تا 15 
اسفند) و به صورت مجازى و با اعالم برندگان بخش هاى متفاوت 
برگزار شــد و قرار بود بخش دوم و تابستانه جشنواره نيز با نمايش 
حضورى آثار منتخب وبرگزارى مراســم اعطاى جوايز از 9 تا 20 

ژوئن (9 تا 19 خرداد) برپا شود. 
اما با اعمال محدوديت هاى جديد در رابطه با شيوع ويروس كرونا 
در آلمان برگزارى نسخه ويژه تابســتانه جشنواره برلين در هاله از 
ابهام قرار دارد و مسئوالن برگزارى جشنواره برلين در حال رايزنى 
با مقامات شــهرى هســتند تا اين بخش از جشنواره را همچنان به 

صورت حضورى اما در فضاى باز برگزار كنند.
برگزاركنندگان جشــنواره برلين همچنين اعالم كرده اند كه تعويق 
و يا برگزارى آنالين بخش دوم جشــنواره را هرگز در دستور كار 

ندارند.
از چالش هــاى نمايــش فيلم ها در فضاى باز، عــدم امكان نمايش 
فيلم ها با نســخه 35 ميلى مترى است و به همين دليل بخش مرور 
آثار امسال جشــنواره برلين كه عمدتا به نمايش فيلم هاى كالسيك 

مى پردازد به طور كلى حذف شد.
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