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نام نويسى 
داوطلبان 
شوراهاى اسالمى 
شهر 20 اسفند 
آغاز مى شود

 نوسان قيمت ها 
زيبنده نيست

پيروزى شيرين 
شهردارى همدان 
در گناوه
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

شهادت امام موسى كاظم(ع) 
را تسليت مى گوييم

ثبت بيش از800 هزار 
تماس توسط مركز 
ارتباطات مردمى

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
اســتان همدان از ثبت 880 هزار تماس 
توســط پرســنل مركز ارتباطات مردمى 
(122) آبفاى اســتان و دستيار نرم افزارى 
اين مركز در 11 ماهه سالجارى خبر داد.

ســيدهادى حســينى بيدار ضمــن ارائه 
ارتباطات  مركز  عملكرد  درباره  گزارشى 
مردمى آبفاى استان، گفت: از پايان سال 
95 نظامنامــه مراكز ارتباطــات مردمى، 
توســط برخى شركت هاى پيشرو تهيه و 
تدوين و پس از بازبينى از سوى شركت 
مهندسى، به عنوان دستورالعمل اجرايى به 
همه شركت هاى آب و فاضالب شهرى و 

روستايى ارسال شد.

وى افزود: به دنبال دستورالعمل ابالغى و 
از آنجا كه ايــن مراكز به گونه اى پراكنده 
در هر شهرستان داير بودند و فقط وظيفه 
اطالع رســانى حوادث گزارش شــده از 
سوى مردم به اكيپ هاى مستقر را داشتند، 
تصحيح ساختار مراكز مذكور در دستور 

كار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان؛ 
حسينى بيدار با اشاره به ادغام 2 مجموعه 
آبفاى شــهرى و روســتايى، عنوان كرد: 
پيش از طرح يكپارچه سازى؛ مراكز هزار 
و 523 روزانــه 250 تمــاس و همچنين 
20 برنامه رفع حوادث ثبتى داشــتند، كه 
روزانه  تعداد  اين  يكپارچه سازى  به دنبال 
بــه 35 تماس منجر به رفع حادثه و 450
تماس ورودى رسيد كه به صورت تقريبى 
پس از ادغام حجم كار پرسنل 38 درصد 

افزايش يافت.

وى با بيان اينكه از ابتداى سال 98 مركز 
ارتباطات مردمى اســتان در ســاختمان 
جديد خود در ضلع غربى ميدان امامزاده 
عبدا... با نرم افزار هاى جديد مستقر شد، 
گفت: براساس دســتورات ابالغى؛ ساير 
مراكز نيــز به ترتيب از ديگر شــهرهاى 
اســتان منقطع و به مركز متصل شــدند 
و بــر همين اســاس درحال حاضر همه 
شهرهاى استان به صورت سيستماتيك از 
يك مركز هدايت مى شوند كه در شرايط 
فعلى كنترل داخلى تماس ها توسط مركز 
ارتباطــات مردمــى و همچنيــن هوش 
مصنوعــى انجام مى شــود، ضمن اينكه 
همه پرسنل شهرستان درباره بهره بردارى 
از نرم افــزار به منظور اطالع از حوادث و 
درج ساير اطالعات، آموزش هاى الزم را 

ديده اند.
وى افزود: در راســتاى خدمت رســانى 

هرچه بيشتر به مشــتركين، نرم افزارهاى 
جديد با صرف يــك ميليارد ريال اعتبار 
تهيه شد كه با 2 خط E1 و 8 خط آنالوگ 
درحال دريافت تماس تا 68 خط همزمان 

است.
حسينى بيدار همچنين عنوان كرد: در سال 
آتى با توجه به طرح تكميلى نرم افزارها، 
مى تــوان از لحظه انجام كار اكيپ در هر 
نقطه از استان به صورت مانتيورينگ مطلع 
شد و برمبناى نوع گزارش هاى دريافتى 
و اولويت دادن به فوريت ها، همكاران ما 
زير يك ساعت و يا بين يك تا 3 ساعت 
به محــل حادثه اعزام و نســبت به رفع 

مشكل اقدام مى نمايند. 
وى گفــت: هم اكنون اين مركــز با 11
نيروى انســانى و هــزار و 550 تماس 
ورودى روزانه به صورت متوسط درحال 

خدمت رسانى به مشتركين است.

 اعضاى هيــأت نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اســالمى در همدان از سوى 

هيأت نظارت استانى معرفى شدند.
رئيــس دفتر هيأت نظارت و بازرســى 
انتخابات اســتان همــدان گفت: هيأت 
نظارت شــوراى نگهبــان در 16 بخش 
مستقل اســتان و 9 شهرستان مشخص 
شــدند و حكم خود را دريافت كرده و 
از  معرفى شده  معتمدان  بررسى  آمادگى 

سوى فرمانداران و بخشداران را دارند.
حجت االســالم جالل مرادى در مراسم 
معرفى اعضاى هيأت نظارت شهرستان ها 
و بخش هاى تابعه استان براى انتخابات، 
هيأت هاى  صالحيت  بررسى  كرد:  بيان 
اجرايى شــوارهاى اسالمى و پس از آن 
بررســى صالحيت داوطلبان شوراهاى 
اسالمى شــهر و روســتا توسط هيأت 
و  مى گيرد  صــورت  شــوراها  نظارت 
هيأت هاى نظارت شــوراى نگهبان در 
شهرستان ها و بخش ها نسبت به بررسى 
صالحيــت داوطلبان شــوراها دخالتى 

ندارند. 
به گزارش ايرنا؛ رئيس دفتر هيأت نظارت 
و بازرسى انتخابات استان همدان گفت: 
با توجه به شرايط كرونايى و ضرورت 
پرهيز از تجمع، بر اين اساس شيوه نامه 
اجرايى تشــكيل هيأت هاى اجرايى در 
انتخابات 1400 بــا تفاهم و توافق بين 
هيأت مركزى نظارت و ستاد انتخابات 

1400 در كشور صورت گرفت.
مرادى افزود: بر اين اســاس معتمدان 

انتخــاب ثابت و مشــترك بوده يعنى 
طبــق قانون نســبت بــه 4 انتخابات 
رياســت جمهــورى، ميــان دوره اى 
مجلس شــوراى اســالمى و خبرگان 
شهر  اســالمى  شــوارهاى  و  رهبرى 
و روســتا، بايد هيــأت اجرايى براى 

شود. تشكيل  انتخابات 
وى افزود: هيأت اجرايى داراى اعضاى 
ادارى شــامل فرمانــدار يا بخشــدار، 
رئيس دادگسترى، دادستان، رئيس ثبت 
احوال يا نمايندگان جايگزين اين افراد 
بوده عالوه بر اين از معتمدان از اقشــار 
مختلف مردم فرماندار يا بخشدار 30 نفر 

را معرفى مى كنند.
رئيــس دفتر هيأت نظارت و بازرســى 
انتخابات اســتان همدان اظهار كرد: اين 
30 فرد معتمــد از ســوى فرماندار يا 
بخشدار، در انتخابات شوراهاى اسالمى 
شــهر و روستا به هيأت نظارت شوراها 
و در انتخابــات رياســت جمهورى و 
ميان دوره اى مجلس بــه هيأت نظارت 

شوراى نگهبان معرفى مى شوند.
مــرادى ادامه داد: مقرر شــده به جاى 
ارائه ليســت هاى جداگانه براى رياست 
و  شهر  اســالمى  شــوراى  جمهورى، 
روســتا و ميــان دوره اى مجلــس، يك 
ليست مشــترك را به 2 هيأت نظارت 
شامل شوراى نگهبان در شهرستان ها و 
بخش ها و هيأت نظارت شوراى اسالمى 

شهر و روستا بدهند.
وى بيان كرد: اين هيأت هاى نظارت در 

جلسه مشترك معتمدان تأييدشده را به 
فرمانداران يا بخشداران معرفى كرده تا 
آنهــا را از بين افراد تأييدشــده اعضاى 

اصلى و على البدل، انتخاب كنند.
رئيــس دفتر هيأت نظارت و بازرســى 
انتخابات اســتان همــدان گفت: مهلت 
انتخاب اعضاى اين هيأت از امروز 19 
اسفند آغاز شــده و تا 23 اين ماه ادامه 
دارد تا در نخســتين فرصت هيأت هاى 
اجرايى انتخابات تشــكيل و انتخابات 

شوراهاى اسالمى را آغاز كنند.
انتخابات  البتــه  كــرد:  اظهار  مــرادى 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى 
در حوزه انتخابيه بهــار و كبودراهنگ 
بايد از هشــتم فرودين ســال آينده و 
هيأت اجرايى رياست جمهورى از 20 
ارديبهشــت كار خــود را آغاز مى كنند 
اما هردو اينها همزمان با شوراها هيأت 

اجرايى شان تشكيل مى شود.
فروردين  هشــتم  كرد:  يــادآورى  وى 
نخستين  داوطلبان  ثبت نام  آينده  ســال 
انتخابــات  يازدهميــن  ميــان دوره اى 
مجلس شوراى اســالمى در حوزه بهار 
و كبودراهنــگ آغــاز مى شــود و پس 
از آن بررســى صالحيــت داوطلبان در 
هيأت هاى اجرايى، هيأت نظارت استان 

سپس هيأت مركزى صورت مى گيرد.
پافشــارى  قانون  موازين  بر   
مصداق  موضوع  ايــن  و  مى كنيم 

سختگيرى نيست
وى با اشــاره به اينكه بايد با يك نگاه 

دقيق و كارشناســانه بر عوامل مؤثر در 
مشــاركت حداكثرى توجه كنيم، افزود: 
قطعــا عملكــرد منتخبان در گذشــته 

بيشترين اثرگذارى را دارد.
رئيس دفتر نظارت و بازرســى شوراى 
نگهبــان در همدان با بيــان اينكه عمل 
به وعده هــاى انتخاباتى تاثير بســزايى 
در حضور حداكثرى مردم دارد، گفت: 
توجه بــه نياز مــردم به ويژه مســائل 
معيشتى، اشــتغال، ازدواج و مسكن نيز 

مهم است.
صالحيت   بررســى  كــرد:  بيــان  وى 
كانديداهاى حوزه رياست جمهورى را 
اعضاى شوراى نگهبان و هيأت مركزى 
نظــارت انجام مى دهنــد و هيأت هاى 
استانى در اين مسأله دخالتى ندارند اما 
در حوزه انتخابات ميان دوره اى مجلس 
در حوزه بهــار و كبودراهنــگ، آنچه 
تاكنون مورد توجه بوده اين اســت كه 

هرگز نگاه سختگيرى نداشتيم.
مرادى گفــت: هرگز نــگاه جناحى يا 
جريان و گروهى مالك عمل ما نيست 
و عمل به قانون تنها موضوعى است كه 
در بررســى صالحيت هاى كانديداهاى 
انتخابــات مجلس مدنظر قــرار گرفته 

است.
وى تأكيد كرد: حفظ بى طرفى و پرهيز 
از هرگونه جانبــدارى مدنظر ما بوده و 
نگاه حزبى و سياسى نداريم؛ بنابراين بر 
موازين قانون پافشارى مى كنيم كه اين 

موضوع مصداق سختگيرى نيست.

اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات در همدان مشخص شدند

وقتى كه درمان خود درد مى شود!
افزايش چراغ خاموش تعرفه پزشكان 

در سايه كرونا

دبير ستاد انتخابات در گفت و گو با همدان پيام تشريح كرد 

شرط مؤثر براى حضور مردم در انتخابات

در بهره بردارى از 320 پروژه ميراث فرهنگى به صورت تصويرى با حضور رئيس جمهورى

همدان صاحب مخزن موزه استاندارد  شد
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1- يكى از شيوه هاى درست براى معرفى 
انديشــه ها و آثار يك شخصيت انديشمند و 
صاحب فكر تشكيل بنيادى به نام او و متمركز 
كردن فعاليت ها در اين بنياد اســت.به همين 

دليل است...
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شاخصه اصلى بـراى سفـر
 4 رنگ است
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كارشناس پليس فتا استان 
در جلسه آموزشى خبرنگاران:

تبليغاتى كه 
شور انتخاباتى ايجاد كند 

منع قانونى ندارد
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بنيادسازى و رهاسازى
1- يكى از شيوه هاى درســت براى معرفى انديشه ها و آثار يك 
شخصيت انديشمند و صاحب فكر تشكيل بنيادى به نام او و متمركز 

كردن فعاليت ها در اين بنياد است.
به همين دليل اســت كه بنيادهاى بســيارى در حوزه هاى فرهنگى، 

علمى و آموزشى به نام شخصيت ها تشكيل شده و ثبت شده اند.
2- تنها كاربرد بنيادهاى فرهنگى معرفى و شناســاندن شخصيت ها 
و صيانت از انديشــه آنها با كتاب و مقالــه و برگزارى همايش و... 
نيست؛ بلكه اين بنيادها فراتر از اين وظايف كه معموال در اساس نامه 
آنها ذكر مى شــود، براى تأثيرگذارى در فرهنــگ و دانش منطقه و 

جهان اقدام مى كنند.
3- بنيادهــا اگر از حمايت دولت به ويــژه در زمينه مالى و اعتبارى 
برخوردار نشــوند و در اصطالح بودجه آنها پايدار نشود، چندان در 

انجام وظايف موفق نخواهند بود.
به همين دليل اســت كه بخشــى از بودجه كشور به حمايت از اين 
بنيادها اختصاص يافته و بودجه آنها در اين بخش، مشخص مى شود.
4- نگاه مثبت دولت ها به بنيادها و حمايت از آنها، دليلى شد تا بنياد 

سازى با توجه بسيارى از فعاالن سياسى همراه شود.
اين توجه دليلى شــد تا بنيادهاى صورى و كاغذى بســيارى ثبت و 

با فشار فعاالن سياسى در رديف اعتبارى بودجه ساالنه قرار گيرد.
5-رويكرد فعاالن سياسى به بنيادها دليلى شد تا دولت ثبت بنيادهاى 
جديد را ممنوع كرده و تنها در شرايط خاصى انجام دهد و از طرفى 
بــا حذف بســيارى از بنيادها و مجموعه هاى ثبت شــده در رديف 
اعتبارى بودجه ساالنه، در راســتاى شفاف سازى هزينه كرد بودجه، 
اعتبارات را تنها به چند نام با پســوند بنياد و مجتمع و مجموعه و... 
كه قرار است كار فرهنگى، مطالعاتى، علمى، پژوهشى، انتشاراتى و 

تعامالتى كنند، ندهد.
اين حركت دولــت اگرچه دير اما اقدامى الزم براى پيشــگيرى از 

هزينه كرد بيت المال با انحراف بود.
ــال  ــتان هاى درح ــا اس ــت ام ــم دول ــتى تصمي ــام درس ــا تم 6- ب
توســعه ماننــد همــدان به شــدت از ايــن تصميــم به ويــژه در 
ــه  ــدن ب ــه ش ــاد و اضاف ــت بني ــراى ثب ــختگيرى ب ــت و س ممنوعي

ــد. ــيب ديده ان ــه اى آس ــش بودج بخ
ايــن قانــون مانــع آن شــده تــا بنيادهــاى الزم و ضــرورى ديگــر بــا 
ــدآبادى  ــيدجمال الدين اس ــتان همچــون س ــام شــخصيت هاى اس ن
ــا  ــم ب ــود ه ــاى موج ــدك بنياده ــرد و ان ــكل بگي ــدان ش در هم
مشــكالت بســيارى به ويــژه در تخصيــص اعتبــارات، بــراى 

ــوند. ــت مواجــه ش فعالي
ــوى  ــا از س ــن بنياده ــدن اي ــت نش ــرايط حماي ــن ش 7- در اي
اســتان نيــز شــرايط را بــراى ايــن بنيادهــا ســخت كــرده و شــرايط 

ــرده اســت. ــل ك ــا تحمي ــه آنه رهاشــدگى را ب
در اظهارنظرى كه اخيرا از اســتاندار منتشر شده وى اعالم آمادگى 
كرده تا ساختمان فرماندارى و شهردارى را براى ساماندهى فرهنگى 
آرامگاه بوعلى ســينا واگذار كند هرچند اجراى اين طرح در شرايط 
رهاشدگى بنيادها و ســختى هاى اعتبارى آنها مشكل است اما نبايد 
فرامــوش كرد كه اكنون بنياد بوعلى به عنــوان مهم ترين بنياد علمى 
اســتان در اتاقى در آرامگاه بوعلى سينا مســتقر است و قرار است 
اهداف واال و بســيار بلند و پرهزينه بنياد را با دستانى خالى و بدون 
حمايت و با مكانى كه در شــأن بنيادى كه نام بوعلى سينا بر پيشانى 

دارد، عملياتى كند.
در اين شــرايط بهتر اســت ابتدا از داشته هاى اســتان به ويژه بنياد 
خوش ســابقه بوعلى سينا با اقداماتى چون همايش حكيم هزاره ها و 
جايزه بين المللى حكمت سينوى، صيانت شود و آنها از رهاشدگى و 
بى حمايتى خارج شــوند تا شرايط براى ايجاد بنيادهاى ديگر مهيا و 

با آمادگى، اين بنيادها به كمك توسعه استان بيايند.
شــايد با اين اقدام بتوان تمامى بنيادهاى الزم براى توسعه فرهنگى، 
علمى و آموزشــى اســتان را در اســاس نامه بنياد بوعلى تعريف و 
ممنوعيت قانونــى دولت در ايجاد بنيادها را بــا هم افزايى حاصل، 

دور زد.

دومين واحد صنعتى استان 
صاحب پروانه نشان «حالل» شد

 مديركل استاندارد استان همدان از صدور پروانه نشان حالل براى يك واحد كشتارگاه 
طيور در اســتان خبر داد، پيش از اين هم يك كارخانه لبنى صاحب اين نشــان ارزشمند 

شده بود.
محمد مددى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: گوشت مرغ منجمد و گوشت تازه طيور 2
محصول كشتارگاه تعاونى سبز ايرانيان است كه از اين پس با نشان حالل توزيع مى شود.

وى با اشــاره به فرايند دقيق و كارشناســى براى صدور اين نشــان ارزشمند، گفت: در 
اين كشــتارگاه محيط كشــتار، ذبح شرعى، ارزيابى بهداشــتى كاركنان دخيل در حليت 

موشكافانه بررسى مى شود. مديركل استاندارد استان همدان خاطرنشان كرد: پيش از اين 
هم 3 محصول كارخانه «شير پگاه» صاحب اين نشان شدند.

مــددى افزود: واحدهايى كه موفق به دريافت اين نشــان مى شــوند، مى توانند در زمينه 
صادرات غذاى حالل به كشــورهاى مسلمان و كشــورهاى غيرمسلمان فعاليت خود را 

توسعه دهند.
وى تصريح كرد: براساس قانون، سازمان ملى استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمى 
اعطاى نشان حالل است و اين پروانه را براى برخى از واحدهاى توليدكننده متقاضى كه 

شرايط الزم را داشته باشند، صادر مى كند.
به گفته وى، استان همدان داراى بيشترين محصوالت حالل در كشور است و اطالع رسانى 
مستمر به واحدهاى توليدى و صنعتى براى بهره مندى از پروانه نشان حالل انجام مى شود.

افزايش تعرفه پزشكان 
در چراغ خاموش كرونا

افزايش 40 درصدى ترددها در جاده هاى استان
زنگ خطر افزايش شيوع كرونا با سفر

 مديركل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان گفت: 
ترددها در جاده هاى استان همدان اسفند امسال در مقايسه با پارسال 

40 درصد افزايش يافت.
ــگاران، گفــت:  ــگاه خبرن ــا باش ــو ب ــى راد در گفت وگ ــر صادق صف
ــه 481 ــتان ب ــاى اس ــاى جاده ه ــته تردده ــه گذش ــك هفت ــى ي ط
هــزار مــورد رســيد تــا در مقايســه بــا اســفند پارســال 40 درصــد 

افزايــش ترددهــا را شــاهد باشــيم.
وى با بيان اينكه پارســال در اين مدت 343 هزار مورد تردد داشتيم، 
افزود: ديروز هم تردد هاى جاده اى اســتان به 498 هزار مورد رسيد 
كه در مقايســه با روز مشابه پارســال 27 درصد افزايش ترددها را 

نشان مى دهد.
مديــركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان بــا تأكيد بر اينكه 
تردد ها در جاده ها با وجود شيوع ويروس كرونا افزايش يافته است، 
گفت: ديروز 51 هزار و 500 خودرو وارد اســتان و 51 هزار و 700
خودرو از اســتان خارج شدند كه در مقايســه با پارسال 35 درصد 

افزايش را نشان مى دهد.
صادقــى راد بيان كرد: ديروز محور 3راهى بهار به همدان با 28 هزار 
و 300 خودرو و در ســاعت ده تا 11 صبح پررفت وآمدترين جاده 

استان بود.

3 تشكل برتر مردم نهاد استان 
معرفى و تجليل شدند

 جشنواره برگزيدگان تشكل هاى مردم  نهاد دفاع مقدس همزمان با 
سراسر كشور به صورت ويدئوكنفرانس در همدان برگزار و از 3 تشكل 

مردم نهاد برتر اين استان نيز قدردانى شد.
به گزارش ايرنا، مديركل حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
همــدان در اين آئين كــه در باغ موزه همدان برگزار شــد، هدف از 
برگزارى اين جشنواره را تجليل از تشكل هاى برتر مردم نهاد فعال در 
حوزه ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
عنوان كرد. مهدى ظفرى ادامه داد: در اين جشــنواره از عليرضا زنگنه 
مدير تشكل مردم نهاد «شهداى نوجوان آفتابگردان»، سيدجعفر دعوتى 
مدير تشكل «پيام آوران ايثار» و محمد ايران پور مدير تشكل مردم نهاد 

«راويان فتح» تجليل شد..
وى خاطرنشان كرد: 257 تشكل مردم نهاد در حوزه دفاع مقدس استان 
همــدان فعاليت مى كنند كه جايگاه و نقش اين تشــكل ها در ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت و نشر ارزش هاى دفاع مقدس بسيار ارزشمند 
است. مدير تشكل مردم نهاد دفاع مقدس «پيام آوران ايثار» همدان نيز 
در اين آئين اظهار كرد: هدف اصلى تشكل مردم نهاد، تربيت و آموزش 

راويان و سخنوران در حوزه دفاع مقدس است. 
سيدجعفر دعوتى عنوان كرد: هدف اصلى مؤسسه مردم نهاد «پيام آوران 
ايثار»، تعليــم، تربيت و آموزش راويان و ســخنوران در حوزه دفاع 

مقدس است كه در دوره هاى مختلف شركت مى كنند.
وى ضمــن قدردانــى از برگزاركنندگان نخســتين جشــنواره ملى 
تشكل هاى مردم نهاد، اظهار كرد: مؤسســه پيام آوران ايثار از نهم دى 
1395 كار رسمى خود را با افتتاح دفتر استانى آغاز كرد و هدف اصلى 
اين مؤسسه تعليم، تربيت و آموزش راويان و سخنوران در حوزه دفاع 

مقدس است.

اهداى بيش از 30000 واحد خون در استان 
 مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون استان همدان از اهداى 

30 هزار و 753 مورد خون در استان خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فاطمه يادگارى با بيان اينكه از 
ابتداى ســال تا پايان بهمن 30 هزار و 753 واحد خون در اين استان 
اهدا شــده اســت، گفت: 60 درصد افرادى كه در اســتان خون اهدا 

مى كنند، اهداكنندگان مستمر هستند.
وى افزود: از اين تعداد خون گيرى 985 مورد مختص به بانوان است و 

بيشتر خون هاى اهدايى 97 درصد آن را مردان اهدا كرده اند.
مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون استان همدان عنوان كرد: 

از ابتداى سال تاكنون 249 واحد پالسما در استان اهدا شده است.
يادگارى ادامه داد: خون اهدايى مازاد بر نياز مراكز درمانى اســتان به 

استان هاى تهران، اهواز، زاهدان و گيالن ارسال مى شود.
وى عنوان كرد: بســيارى از جراحى هاى غيراورژانسى به علت شيوع 
ويروس كرونا به تعويق افتاده بود كه در اين ماه به ويژه در شهر تهران 

انجام مى شود؛ بنابراين وظيفه داريم خون گيرى را بيشتر كنيم.
مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون اســتان همدان بيان كرد: 
خوشبختانه استان همدان با كمبود خون مواجه نيست و تنها چيزى كه 
براى ما مهم است اهداى خون در 2 هفته آخر اسفند است كه بيماران 

تاالسمى در ايام تعطيالت با كمبود خون مواجه نباشند.

1- ميزان فرار مالياتى 100 هزار ميليارد تومان، مشــخص شده است. 
گويا اين ميزان فرار مالياتى معادل 40 درصد از درآمد مالياتى مصوب 
سال 1400 است. گفتنى است گزارش ها نشان مى دهد در ايران، فرار 
مالياتى عموماً از طريق استفاده از كارت هاى بازرگانى اجاره اى،  صدور 
فاكتورهاى صورى، دو دفتره بودن شــركت ها، حساب هاى اجاره اى، 
 قاچاق كاال، اعالم نكردن ســود واقعى،  فعاليت هاى پنهان اقتصادى و 

كتمان و ارائه ندادن اطالعات شغلى رخ مى دهد.
2- تاجگردون، داستان رد اعتبارنامه خود در مجلس يازدهم را كتاب 
كرده اســت. گويا وى درحال رايزنى براى دريافت مجوز چاپ اين 
كتاب اســت. گفتنى اســت براساس اســنادى كه در اين كتاب آمده 
هــم قاليباف، هم معاونــش پذيرفته اند كه فرايند بررســى اعتبارنامه 

تاجگردون، غيرقانونى بوده است.
3- جليلى تنها داوطلب جبهه پايدارى براى رياست جمهورى نيست. 
گويا صادق محصولى نيز كانديداى ديگر جبهه پايدارى براى انتخابات 
1400 است. گفتنى است ثروت محصولى همواره با ابهاماتى از سوى 

فعاالن سياسى مواجه بوده است.
4- بهارى هــا به نامه نــگارى و ارتباط با شــوراى نگهبان براى تأييد 
صالحيت احمدى نژاد تشويق و ترغيب شده اند. گويا اين تشويق در 
كانال هاى فضاى مجازى از ســوى  تيم رســانه اى احمدى نژاد با ارائه 
آدرس، تلفن ها و ديگر راه هاى ارتباطى با شــوراى نگهبان انجام شده 
است. گفتنى است بسيارى از فعاالن سياسى ردصالحيت احمدى نژاد 

درصورت داوطلبى را حتمى مى دانند.
5- توجه خاص مجلس به شركت مخابرات با انتقاد مواجه شده است. 
گويا اين انتقاد به دليل مصوبه اخير مجلس اســت كه براساس آن قرار 
است بخشى از افزايش حق الســهم دولت از اپراتورها صرف توسعه 
زيرســاخت اينترنت ثابت پرسرعت توسط شركت مخابرات شود تا 
«امكان رقابت و مقابله با تهديدات اينترنت ماهواره اى» را داشته باشد. 
گفتنى است دريافت پول از شركتى و ارائه آن به شركتى ديگر در كنار 
انحصار ايجاد شده براى مقابله با اينترنت ماهواره اى از انتقادات وارده 

به اين تصميم مجلس است.

 به يكى از ساختمان هاى معروف پزشكان 
واقع در خيابان بوعلى مى روم، در بدو ورود 
بيمــارى را مى بينم كه به محض معرفى خودم 
و اينكه خبرنگار هســتم گاليه و شكايت از 
گرانــى ويزيت ها را آغاز مى كند كه چرا يك 
چكاپ كامل بــدون هزينه هــاى جانبى اش 
بايد بــاالى صد هزار تومان باشــد؟ راه حل 
كجاست؟ نمى دانســتند كه من تنها مى توانم 
مشكالتشــان را بازگو كنم و همه راحت از 

كنارش عبور كنند.
از او مى خواهم توضيحات كامل ترى بدهد اما 
پاسخى كه مى شنوم شوكه ام مى كند، مى گويد: 
اين همه مصاحبه و گزارش به كجا رســيد؟ 

كدام يك گره از مشكالت باز كرد؟
اين ساختمان پر است از اتاق هايى در طبقات 
مختلف كه هركدام به يك پزشك اختصاص 
دارد، يكــى از آنها را رندمــى انتخاب كردم 
و داخل رفتم، حجم بــاالى مراجعه كنندگان 
و ازدحــام آنها در شــرايط كرونايى بيش از 
هــر چيزى جلب توجه مى كــرد، با اين حال 
نزديك ميز منشى دكتر رفتم، خودم را معرفى 
كردم و خواســتم تا توضيحاتى درباره گرانى 
تعرفه و مشــكالت آزمايشگاه بدهد، اگرچه 
از صحبت هايش پيــدا بود اطالعات چندانى 
دســتگيرم نخواهد شــد و بــراى اطالعات 
دقيق تر و گزارش كامل تر بايد به اتاق(مطب) 
ديگرى بروم؛ اما او هم مانند مراجعه كنندگان 
از تعرفه ها گاليه مند اســت، مى گويد: وقتى 
مسئوالن تصيم بر افزايش تعرفه دارند، كارى 

از دست ما برنمى آيد.
يكى از بيماران كه متوجه معرفى من شــد در 
جمع با صداى بلنــد اعتراض خود را مطرح 
مى كند و مى گويد: گرانى ويزيت پزشــكان 
را چرا بايد جيب بيمــار پرداخت كند، تازه 
در اين بين كلى هم منتظر بماند پشــت اتاق 
معالجه تا آقا يا خانم دكتر پس از چند ساعت 
تشــريف بياورد مطب و با اخم و بداخالقى 
درد بيمارى را كه ســاعت ها منتظر مانده در 
عرض 4-3 دقيقه بشنود و نسخه پيچش كند 
تازه در برخى از مطب ها مى گويند نوبتى كه 
براى ويزيت به شما اعالم شده تقريبى است. 
تقريب البته نه نيم ساعت يا يك ساعت، بلكه 
در مواردى نوشــته اند از 2 -3 تا 4 و حتى 5
ساعت معطل مى شويد. لطفا اينها را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
در اتاق بغل دســتى كه مطب يكى از پزشكان 
مطــرح ارتوپــدى در همدان اســت، حجم 
بيماران منتظر جلــب توجه مى كند، وارد كه 
مى شوم با نزديك شدن به ميز منشى و معرفى 

خودم واكنش عجيبى از منشى مى بينم: «خانم 
ما هم كارتخــوان داريم هم ماليات پرداخت 

مى كنيم لطفا الكى اينجا نمانيد!»
تا مى خواهــم توضيح دهم اصال موضوع من 
ماليات پزشــكان نيســت به بيرون از مطب 
راهنمايى مى شــوم، در هميــن فاصله مادر 
جوانى كه دست كوك 5 ساله اش را در دست 
دارد، نزديك مى آيد و مى گويد: به دليل بيمارى 
فرزندش مجبور به انجام سى تى اســكن شده 
و چون سال هاســت كودكش با اين بيمارى 
درگير است مجبور اســت هر 6 ماه يك بار 
سى. تى .اســكن كند، البته از بيمارى فرزندش 
چيزى نگفت و ادامه داد: دفعه آخر نســبت 
به دوره قبل نه تنها هزينه ويزيت پزشــك را 
بــا چند درصد افزايش پرداخت كرده بلكه با 
نظر پزشــك به مركزى رفته كه هزينه ســى .
تى. اسكن را بيش از چند برابر ماه هاى گذشته 
از او دريافت كــرده و پس از اينكه معترض 
شده است او را به نرخ مصوب دولتى ارجاع 

داده اند.
ايــن روزها گاليه هاى بيمــاران از هزينه هاى 
باالى درمان به ويــژه در مطب هاى خصوصى 
در شــرايطى مطرح مى شود كه بسيارى از اين 
افراد به دليل شلوغ بودن مراكز درمانى دولتى به 
بخش خصوصى روى آورده اند اما در مواقعى 
مشــاهده مى كنيم كه برخى از داروخانه ها و 
حتى مطب هاى بخش خصوصى نيز قراردادى 
با بيمه همگانى سالمت نداشته و بيمار با اين 

دفترچه تنها بايد به مراكز دولتى مراجعه كند.
از طرفــى امســال نيــز مطابق بــا روال هر 
ســال هيأت وزيران به پيشــنهاد مشــترك 

وزارتخانه هاى بهداشــت و رفاه و ســازمان 
برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراى عالى 
خدمات  تعرفه هاى  ســالمت،  جزئيات  بيمه 
تشخيصى و درمانى در سال 1399 حدود يك 
ماه پيش ابالغ شد و با وجود اينكه هنوز مدت 
زيادى از ابالغ تعرفه هاى پزشــكان نگذشته 
اســت صداى اعتراض گروه هاى پزشــكى 
نسبت به تعرفه هاى اعالم شده از گوشه و كنار 
شنيده مى شود و برخى از آنها اعالم كرده اند 
كه تعرفه هاى اعالم شــده مطابق با رشد تورم 
نيســت و با اين نحوه تعرفه گذارى برخى از 
مراكز ارائه كننده خدمات مانند آزمايشــگاه ها 

قادر به ارائه خدمات نيستند.
اين درحالى اســت كه تا پيش از اين نيز در 
بســيارى از موارد تماس هاى مردمى با دفتر 
روزنامــه حاكى از آن بود كه ويزيت تعدادى 
از پزشــكان به صورت خودســر و در چراغ 
خاموش شــرايط كرونا افزايش پيدا كرده و 

موجب نارضايتى بيماران شده است.
در پيگيــرى ميدانى اين موضــوع بنابر گفته 
پزشــكان در چرايى اين روند افزايشى، آنان 
معتقدند همه هزينه هــا از جمله اجاره مطب، 
حقــوق منشــى، آب و بــرق و گاز و به ويژه 
مايحتاج زندگى افزايش زيادى داشــته است، 
بنابراين اين مبلغ افزايش اعالم شــده توسط 
وزارتخانــه كــه تعرفه در بخــش ويزيت و 
سرپايى مى باشــد غيرمنطقى و توجيه نشدنى 

است.
جامعه پزشكى قبول دارد كه هزينه بهداشت 
و درمــان نبايد بيش از جيــب مردم افزايش 
يابد، درحال حاضر سوبســيد بيمه را پزشكان 

مى پردازند ولى ادامه بى توجهى هاى دولت به 
تعرفه هاى درمانى به تعطيلى بسيارى از مراكز 

درمانى به ويژه مطب ها منجر خواهد شد.
آنان درباره اينكه افزايش غيرمنطقى تعرفه ها 
مى تواند بــه بــروز زيرميزى منجر شــود، 
معتقدنــد تأخير زيــاد پرداختــى بيمه ها و 
بى توجهى مسئوالن به تعرفه ها، ممكن است 

شرايط را به اين سمت سوق دهد.
متأسفانه مبالغى كه با عنوان ويزيت، هزينه هاى 
آزمايشــگاهى و... از بيمــاران در اين مدت 
دريافت شده گاليه آنها را به دنبال داشته است 
كه در بهترين حالــت ممكن مطابق با مصوبه 
هيأت وزيران اين تعرفه ها از بيماران دريافت 
شده است، درحالى كه حتى نرخ رسمى اعالم 
شده در شرايط كنونى كه كرونا نفس سالمتى 

مردم را بند آورده، توجيه ندارد.
در همين زمينه رئيس نظام پزشــكى همدان 
معتقــد اســت، افزايــش تعرفــه در بخش 
خصوصى با ضريب 8 تا ده درصد اتفاق افتاده 
و در بخش دولتى افزايشى در دستمزدها رخ 
نداده است بلكه اگر افزايش تعرفه اى صورت 

گرفته تنها مربوط به بخش فنى است.
عليرضــا مدركيان بــا رد ايــن موضوع كه 
پزشكان به هيچ عنوان نمى توانند مبلغى باالتر 
از تعرفه مصوب را دريافت كنند، به خبرنگار 
ما مى گويد: با پزشكانى كه به دريافت تعرفه 
باالتر از مصوبه اقــدام كنند، برخورد جدى 
مى شــود. به همين دليــل به صراحت اعالم 
مى كنــم چنين موضوعى كه پزشــكان مبالغ 
دريافتى خود را به صورت خودســر افزايش 

دهند وجود ندارد. 

 شــايد دوران دانشجويى را بتوان يكى از 
بهترين دوران زندگى هر فردى به حســاب 
آورد امــا بايد گفت بيمــارى كرونا بيش از 
يك ســال اســت كه شــيرينى اين دوران را 
براى هر دانشجويى به تلخى بدل كرده است 
و او را درگيــر آموزش مجازى و كالس هاى 
آنالين و آفالينى كرده كه تا پيش از اين هيچ 
برنامه مدونى براى آن پيش بينى نشــده بود و 
عمًال بســتر آموزش مجازى دانشــگاه ها، از 
همان ابتداى شــيوع كرونا از خوابى عميق و 

چندساله، چند متر به هوا پرتاب شد.
ليال موســوى، يكــى از دانشــجويان مقطع 
كارشناسى ارشد دانشگاه مالير است كه به طور 
كلى از بسترهاى آموزش مجازى دانشگاه طى 
يك سال اخير راضى اســت و ضبط تمامى 
كالس ها و دسترسى به آنها در هر بازه زمانى 
توسط دانشجو را يكى از مزيت هاى آموزش 

مجازى مى داند.
 امكان بحث و گفتمان 

در كالس هاى مجازى محدود است
موسوى به ايسنا مى گويد: امكان بحث، گفتمان 
و تحليل موضوعات مطرح شده در كالس هاى 
آنالين براى دانشــجويان وجــود دارد؛ البته 
ممكن اســت اين گفتمان در بســتر مجازى 
ضعيف تــر از كالس هاى حضورى باشــد و 
به علت محدوديت هــاى زمانى يا اختالالت 
اتصــال اينترنت، امكان بيان نظرات كلى همه 
دانشــجويان در كالس هاى مجــازى وجود 
نداشته باشد، اما تاحدودى نياز دانشجويان به 
بحث و گفتمان كالســى را به ويژه در برخى 
رشــته ها مانند روانشناسى كه نيازمند تحليل 

مباحث هستند، برطرف مى كند.
به گفته اين دانشــجوى روانشناســى، نبود 
تمركز كافى در كالس هاى مجازى و آنالين 
يكى از مهم ترين مشكالت دانشجويان است، 
به ويژه دانشجويانى مانند او كه متأهل و داراى 
فرزند باشــند كه در اين صورت ايجاد تمركز 
بــراى حضور در كالس هاى آنالين براى اين 
دانشــجويان در محيط خانه سخت و نيازمند 

عزمى جدى است.
منوهــاى  امتحانــات،  ايــام  در   
طراحى شده دانشگاه دير عمل مى كنند

اما نرگس، از بروز مشــكالتى در ســامانه 
دانشــگاه در ايــام امتحانات خبــر مى دهد 
و بيــان مى كند: وقفه 7 دقيقــه اى در هنگام 
وارد شــدن به سامانه دانشــگاه در يكى از 
امتحاناتى كه تنها 15 دقيقه زمان پاسخگويى 
به پرسش ها داشــت، يكى از تجربيات من 
در ايام امتحانات اســت، در اين ايام به علت 
حجم باالى تعداد مراجعه كنندگان به سايت، 
منوهــاى طراحى شــده دير عمــل مى كنند 
و ســبب بروز بســيارى از مشكالت براى 

دانشجويان مى شوند.
اين دانشجوى رشته زيست فناورى دانشگاه 
مالير، ارزيابى غلط پاســخ هاى دانشــجويان 
توســط ســامانه را يكى ديگر از مشكالت 
اين نوع آموزش برمى شــمرد و ادامه مى دهد: 

بســيارى از امتحانــات به دليل بــروز چنين 
مشكالتى دوباره توسط استاد مربوطه تصحيح 
مى شد زيرا ســامانه طراحى شده، بسيارى از 
پاسخ هاى درست دانشجويان را اشتباه ارزيابى 

مى كرد.
 بارگذارى فيلم هاى آموزشى

 جاى آموزش حضورى را نمى گيرد
به گفته نرگس، نبود امكان برگزارى كالس هاى 
عملى و آزمايشــگاهى در ايام شيوع بيمارى 
كرونا، يكى از مهم ترين مشكالت دانشجويان 
است و بارگذارى فيلم هاى آموزشى از مباحث 
دروس عملى و آزمايشگاهى هيچ وقت جاى 

آموزش حضورى را نمى گيرد.
مهديس هم يكى ديگر از دانشجويان است 
كه مى گويد: بســيارى از دوستانم در ساير 
رشــته ها، از عملكرد اســاتيد خود در بستر 
فضاى مجــازى رضايت ندارند، به طورى كه 
برخى اســاتيد تعدادى عكس از جزوه هاى 
دست نويس چند سال گذشته را بدون هيچ 
توضيحى در سامانه بارگذارى كرده و موقع 
امتحانات، ارائه همان مطالب را با توضيحات 

كامل از دانشجو مى خواهند.
 ارتباط دانشجو با اســتاد بايد در 
آموزشــى  ســامانه  از  خارج  فضايى 

دانشگاه حفظ شود
در ادامــه عضو هيأت علمــى گروه علوم 

تربيتــى دانشــگاه مالير، عــدم برقرارى 
ارتباط اســاتيد با دانشــجويان در بســتر 
شــبكه هاى اجتماعــى را يكى از خألهاى 
موجود در فضاى آموزش مجازى كشــور 
مى داند و بيان مى كند: اگرچه بســيارى از 
اســاتيد وقت زيادى را صــرف برقرارى 
ارتباط مؤثر با دانشــجويان خود در بستر 
شــبكه هاى مجــازى مى كنند امــا برخى 
اســاتيد اعتقادى به ايجاد اين ارتباط مؤثر 
با دانشــجويان در فضايى خارج از سامانه 

ندارند. دانشگاه  الكترونيك  آموزش 
هانيــه كالنترى دهقــى ادامــه مى دهد: اين 
درحاليســت كه يكــى از قواعــد مهم در 
آموزش مجازى، ايجــاد يك كانال ارتباطى 
با دانشجويان در يكى از شبكه هاى مجازى 
است. اساتيد بايد با ايجاد اين ارتباط، ساعتى 
را براى طرح مســائل دانشجويان مشخص 
كــرده و در همــان ســاعات پاســخگوى 
پرسش هاى دانشــجويان باشند در آموزش 
مجازى بايد بخشى از نمرات به فعاليت هاى 

كالسى اختصاص يابد.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه به دليل نبود 
كنترل فضاى مجازى و شــيطنت هاى برخى 
دانشجويان در هنگام برگزارى امتحانات، در 
بحث ارزشيابى نمى توان تنها به نمره امتحان 
پايان ترم دانشــجو اكتفا كرد، مى گويد: در 
بســتر آموزش مجازى، با اختصاص بخشى 
از بارم نمره پايان ترم به فعاليت هاى كالسى 
دانشــجو، مى توان گفت نمره كســب شده 
توســط دانشجو طبق توانمندى او بوده و به 

واقعيت نزديك تر است.

زيرساخت هاى آموزش مجازى دانشگاه ها 
چند متر به هوا پرتاب شد

آخر هفته بارانى در استان
 رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان از بارش برف و باران در 

پايان هفته، خبر داد.
محمدحسن باقرى شكيب، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: تا پايان هفته وزش 
باد را در اواسط روز در استان داريم و با ورود سامانه بارشى از روز پنجشنبه بارش هاى 

باران و برف را در استان خواهيم داشت.
وى با بيان اينكه در عصر جمعه بارش ها به صورت برف اســت، افزود: اين ســامانه 

بارشى بين 5 تا ده ميليمتر بارش را به همراه دارد.
تغييرات دمايى در همدان هم بين 2 درجه ســانتيگراد زير صفر تا 16 درجه سانتيگراد 

باالى صفر خواهد بود.
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4 ميليارد اعتبار به استخر سرپوشيده سامن 
اختصاص يافت

 چهار ميليارد تومان اعتبار از محل منابع ملى وزارت ورزش و منابع 
استانى براى تكميل استخر سرپوشيده سامن تعلق گرفت.

پس از چندين مرحله پيگيــرى هادى بيگى نژاد نماينده مردم مالير در 
مجلس شوراى اســالمى از وزير ورزش و جوانان سلطانى فر، دستور 
تخصيص مبلغ 2 ميليارد تومان اعتبار جهت اســتخر سرپوشيده سامن 
را صادر كرد. پس از اين دســتور با توجه به قول قبلى استاندار نسبت 
بــه تخصيص 2 ميليارد تومان ديگر براى تكميل و پايان پروژه از محل 

اعتبارات استانى، دستور تخصيص اين مبلغ نيز از استاندار اخذ شد.
شايان ذكر اســت در سفر چند ماه گذشته بيگى نژاد به سامن و جلسه 
با شــوراى اين شهر در محل شهردارى، تكميل استخر، افتتاح دستكند 
ســامن و تكميل راه ارتباطى سامن به بروجرد، به عنوان 3 مطالبه اصلى 
مردم اين شــهر مطرح شد كه هر 3 مورد پيگيرى قرار گرفته و به نتايج 
مطلوب رسيدند.پروژه استخر تأمين اعتبار شد، مبلغ 200 ميليون تومان 
نيز در جلســه با وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى به پروژه دستكند 
تعلق گرفت و پايان محور سامن به بروجرد و تأمين اعتبار براى پايان آن 
چندين بار از وزير مربوطه و مديركل استان مورد پيگيرى قرار گرفت كه 

با همت عوامل اجرايى، در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

افتتاح كتابخانه عمومى پاسارگاد 
در ينگى كند مالير 

 هفتمين كتابخانه روستايى پاسارگاد در استان همدان افتتاح شد.
 هفتمين كتابخانه عمومى روســتايى با مشــاركت بانك پاسارگاد در 
روســتاى ينگى كند شهرستان مالير همزمان با ســالروز تأسيس نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشــور با حضور مجيد قاسمى مديرعامل بانك 
پاسارگاد، مصطفى آزادبخت معاون سياسى و امنيتى استاندار و تعدادى 

از مسئوالن شهرستان افتتاح شد.
اين كتابخانه  130 مترمربع زيربنا داشــته و توســط بانك پارسارگاد با 
اعتبارى حدود 800 ميليون تومان ساخته شده  است. نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشــور نيز با تجهيز و تأمين نيروى انسانى اين كتابخانه  امكان 
خدمات رسانى آنها را به مردم فرهنگ دوست روستاى ينگى كند فراهم 

كرده است.

اردوگاه كرامت درمان اعتياد 
در نهاوند افتتاح شد

 اردوگاه كرامت «كوثر» نهاوند با هدف پذيرش، بازپرورى، 
مهارت آمــوزى و درمان معتــادان متجاهر با حضور جمعى از 

مسئوالن استان همدان به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايرنا، فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان در 
آئيــن بهره بردارى از اين اردوگاه گفت: ادروگاه كرامت نهاوند 
مركز نگهدارى، بازپرورى، مهارت آموزى و ترك اعتياد معتادان 

متجاهر استان است.
مظاهر مجيدى با بيان اينكه بــراى بهره بردارى از اين اردوگاه 
85 ميليارد ريال هزينه شده است، افزود: عمليات اجرايى اين 
اردوگاه در زمينى به مساحت 5 هكتار از سال گذشته به منظور 
زيرپوشــش قرار دادن شهرستان هاى جنوبى مالير تويسركان، 

نهاوند و حتى اسدآباد آغاز شد.
وى ادامه داد: اردوگاه كرامت براى پذيرش 400 معتاد متجاهر 
درنظر گرفته شــده كه در مرحله اول اين طرح، امكان پذيرش 

صد معتاد فراهم شده است

فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان بيان كرد: اين 
اردوگاه داراى محل احيا، درمان، سم زدايى، قرنطينه، داروخانه، 
آزمايشــگاه، آسايشگاه، حمام، آشپزخانه و غذاخورى و مجهز 

به سيستم گرمايشى و زيرساخت هاى برق، آب و گاز است.
مجيدى با ببان اينكه اين مركز داراى بخش هاى مختلف از قبيل 
پذيرش معتادان و ســپس بهبودى، بازآموزى، مهارت آموزى و 
بازگشــت آنها به جامعه اســت، افزود: همچنين در اردوگاه 
كرامت دوره هاى آموزشى با هدف ارتقاى مهارت بهبوديافتگان 

و ايجاد فرصت شغلى برگزار مى شود.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
در اجراى پرونده كالسه 9800630 له مديريت شعب بانك ملت شعبه پرديس كيش و عليه شركت پژمان غفور كيش (وام گيرنده) و خانم مينا مهبودى (راهن) مورد وثيقه سند رهنى شماره 2092- 89/11/18 تنظيمى دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 101 شهر كيش استان هرمزگان كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى در تاريخ 1399/06/25 ارزيابى و قيمت آن قطعى گرديده است از طريق مزايده به فروش مى رسد. محل، حدود، مقدار و توصيف اجمالى ملك به 

شرح ذيل مى باشد:
استعالم ثبتى: ششدانگ يك قطعه زمين نوع ملك طلق پالك ثبتى 408 فرعى از 2008 اصلى مفروز و مجزى شده از 127,295,63 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش يك مالير (چهارصد و هشت فرعى از دو هزار و هشت اصلى واقع در 
بخش يك مالير) به مساحت 263/7 مترمربع، كه سند مالكيت ششدانگ به شماره چاپى 423500 سرى الف سال 85 ذيل ثبت 50655 صفحه 102 دفتر جلد 347 امالك بخش مربوطه بنام خانم مينا مهبودى با حدود و مشخصات ذيل 
صادر و تسليم گرديده است: شماالً: به طول هاى 6/17 متر و 8/03 متر و 8 متر پى به ديوار پالك 29 فرعى از 2008اصلى شرقاً به طول 12/35 متر پى به ديوار پالك 51 فرعى از 2008 اصلى، جنوباً به طول 20/63 متر پى به پى باقيمانده 

پالك 127,295,63 فرعى از 2008 اصلى، غرباً: به طول 12/35 متر پى به كوچه 12 مترى. 
گزارش كارشناسان: ششدانگ يك قطعه زمين واقع در مالير- خيابان شهيد رجائى-كوچه اخوت- نرسيده به بن بست اخوت- مساحت عرصه بر اساس سند ثبتى 263/70 مترمربع مى باشد، ملك مورد در حال حاضر به صورت يك 
قطعه زمين بوده و فاقد اعيانى است. ارزش كل ششدانگ ملك مورد نظر با فرض نداشتن هر گونه مشكل و بدهى، با در نظر گرفتن موقعيت مكانى، شرايط و يافته هاى موثر مبلغ 37,000,000,000 ريال معادل سه ميليارد و هفتصد ميليون 
تومان مى باشد. - پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23 در اداره ثبت اسناد و امالك مالير واحد اجرا واقع در مالير- ميدان انقالب- بلوار نبوت از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 37,000,000,000 
ريال (معادل سه ميليارد و هفتصد ميليون تومان) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 458)

تاريخ انتشار: 1399/12/19
حسن ابراهيم قاجاريان - كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

مريم مقدم  »
به صــورت  و  رئيس جمهــورى  دســتور  بــا   
ويدئوكنفرانســى، در پنجاه وپنجميــن پويــش تدبير و 
اميد براى جهش توليد، صبح روز گذشــته 18 اســفند 
320 پروژه حوزه ميراث فرهنگى به صورت رســمى به 

بهره بردارى رسيد.
در اين مراسم كه حسن روحانى به صورت ويدئوكنفرانسى 
پروژه هاى مربوط به وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى را در 2 اســتان گلستان و همدان افتتاح 
كرد، على اصغر مونسان وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى به استان گلستان و معاون ميراث فرهنگى 
به استان همدان سفر كرده بودند ، آنها با ارائه گزارشى به 
رئيس جمهورى به تعداد پروژه هاى قابل افتتاح در اين 

2 استان اشاره كردند .
 در همدان 7 پروژه در حوزه ميراث فرهنگى 

به بهره بردارى مى رسد
رئيس جمهور در اين مراسم عنوان كرد: امروز شاهديم 
از 7 اثر مهم تاريخى در ايران كه در استان همدان تكميل، 

احيا و مرمت شده اند، رونمايى شد.
حجت ا السالم والمسلمين حسن روحانى گفت: براى ما 
اين مهم جاى خوشــحال دارد و از اســتاندار همدان و 
همه كسانى كه براى اين ظرفيت ها تالش كرده اند، تشكر 
مى كنيم؛ همدان مركز بســيار مهــم و داراى جاذبه هاى 
طبيعى و تاريخى است و هرگونه اقدامى براى اين استان 
مى تواند جاذبه هاى اين منطقه را براى گردشگران داخلى 
و خارجى مورد توجه قرار دهد كه اين براى ما بســيار 

مهم است.
 امــروز توجه جدى به مرمت مســاجد را 

شاهديم
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى نيز 
بيان كرد: «جريان مرمت بناهاى تاريخى در كشــور در 
دولت تدبيــر و اميد به وجود آمده اســت و با  پاى كار 
آمدن جوانان سرمايه هاى خرد و كالن براى احياى آثار 

باارزش تاريخى كشور تجميع شده است.»
على اصغر مونسان گفت: «مرمت بناهاى تاريخى و مقابله 
با تهاجم فرهنگى از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى است. 
ضمن اينكه توجه به معمارى ايرانى اسالمى و بازگشت به 
اصالت از اهداف مهمى اســت كه با احيا و واگذارى حق 
بهره بردارى بناهاى تاريخى توسط وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى پيگيرى مى شود».

وى ادامه داد: «امروز توجه جدى به مرمت مســاجد و 
اماكن مذهبى كشــور داريم و حجم بااليى از نگه داشت 
اين آثار توســط وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى درحال انجام است».
مونســان تصريح كــرد: «يكى از برنامه هــاى راهبردى 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
تنوع بخشيدن به محصوالت گردشگرى كشور است و 
تنها از گردشــگرى فرهنگى تاريخى خارج  شده و همه 
ظرفيت هاى موجود كشــور را در خدمت گردشــگرى 

گرفته ايم».
4 هزار كارگاه مرمت 
در كشور ايجاد شده است

معــاون ميــراث فرهنگــى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى نيز در اين مراسم گفت: 
بيش از 4 هزار كارگاه مرمت در 4 سال گذشته در نقاط 

مختلف كشور ايجاد و فعال شده است.
محمدحسن طالبيان افزود: درحال حاضر بيش از 2 هزار 
طرح مرمت بنا در كشور فعال است كه با بهره بردارى از 

آنها بيش از 25 هزار شغل ايجاد مى شود.
وى اظهــار داشــت: مرمت بناهــاى تاريخــى نه تنها 
ســرمايه هاى بى بديــل را به چرخه خدمــت درآورده 
بلكه تنها عرصه اى اســت كه دانش سرزمينى، فرهنگى، 

معمارى و شهرسازى را حفظ و تداوم مى بخشد.
طالبيان بيان كرد: در 4 سال گذشته بيش از 200 شهر و 
روستاى تاريخى در كشور تعيين محدوده شده و ضوابط 

حفاظت آنها ابالغ شده است.
معــاون ميــراث فرهنگــى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى اظهار كرد: پس از 4 دهه 
از زمــان الحاق ايران به كنوانســيون ميراث فرهنگى و 
جهانى نخســتين بار بيابان لوت و جنگل هاى هيركانى 
به ثبت جهانى رسيده كه از مهم ترين پرونده هاى جهان 

محسوب مى شوند.
طالبيان افزود: مرمت 61 هزار شــىء مهــم موزه اى و 
راه اندازى 158 موزه كه بالغ بر 127 موزه با مشــاركت 
بخش خصوصى انجام شده است نشان از عزم راسخ و 

توجه اين وزارتخانه به موزه و اشيا دارد.
وى بيان كرد: آثار تاريخى و موزه هاى كشور در معرض 
تهديد ســودجويان است و كشف و ضبط 330 دستگاه 
فلزياب و 17 هزار قلم شــىء نشــان از عزم دولت در 

حفاظت از اين آثار دارد.

معــاون ميــراث فرهنگــى وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى گفت: هرچند حفاظت از 
ميراث فرهنگى مربوط به وظايف اين وزارتخانه اســت 
اما بودجه ميراث بســيار محدود اســت و با وجود اين 
محدوديت 500 بناى وقفى مانند امامزاده ها، حسينيه ها، 
قنــات و كاروانســرا را نيــز از بين 3 هــزار اثر وقفى 

ثبت ملى شده مرمت كرده است.
طالبيان عنوان كرد: همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
زمين كه سكونت در آن به دوران مس سنگى بازمى گردد 
و مادها نخســتين پايتخت ايران زمين را در همدان پايه 
گذاشــتند پس از يكصد ســال كاوش اقالم بى نظير و 
غيرقابل جايگزين در آن كشــف شده و امروز يكى از 
مخازن مهم و استاندارد كشور براى حفظ اين اشيا افتتاح 

شد كه در حفظ آثار قابل اهميت است.
 هگمتانه در يك قدمى جهانى شدن

اســتاندار همدان نيز در حاشيه اين مراسم با بيان اينكه 
كارهاى تكميلى براى ثبت جهانى منظر فرهنگى همدان 
و هگمتانه درحال انجام اســت، گفت: در آينده نزديك 
پرونده ثبت جهانى تپه هگمتانه به نتيجه رسيده و بسته 
مى شود. سيدسعيد شاهرخى افزود: اين استان با داشتن 
حــدود هزار و 900 اثر گردشــگرى كه يك هزار و 60

مورد آن ثبت ملى شده است، ظرفيت هاى بسيارى براى 
توسعه دارد..

اســتاندار همدان با اعالم اينكه پرونده ثبت جهانى تپه 
هگمتانــه نهايى شــده كه در توســعه و عمران همدان 
تأثيرگذار اســت، گفت: امروز با حضور معاون وزير در 
استان و تشكيل جلسات مشكالت احتمالى كه در مسير 

جهانى شدن هگمتانه است حل و فصل خواهد شد. 
وى افزود: پيگيرى پرونده هگمتانه براى جهانى شــدن 
تســريع شده است و همدان در آينده نزديك به جايگاه 

متمايزى در عرصه جهانى دست پيدا خواهد كرد.
 اشتغال به كار 117 نفر فراهم شده است

مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
استان همدان در اين آئين گفت: براى اجرا و بهره بردارى 
از اين طرح ها شامل افتتاح موزه و پروژه مرمت بناهاى 
تاريخى، در مجموع بيش از 61 ميليارد تومان هزينه شده 

است.
على مالمير با اشــاره بــه اينكه با بهره بــردارى از اين 
پروژه ها زمينه اشــتغال به كار 117 نفرفراهم شده است، 
اظهار كرد: اين طرح ها شامل افتتاح «مخزن موزه منطقه 

در بهره بردارى از 320 پروژه ميراث فرهنگى به صورت تصويرى با حضور رئيس جمهورى

همدان داراى مخزن موزه اى استاندارد كشورى شد
■  روحانى: همدان مركز بسيار مهم و داراى جاذبه هاى طبيعى و تاريخى است

 مونسان: جريان مرمت بناهاى تاريخى در دولت تدبير و 
اميد به   وجود آمده است

معاون وزير ميراث فرهنگى: همدان داراى يكى از مخازن 
مهم و استاندارد كشور براى حفظ اشياى تاريخى شد 

استاندار همدان: پيگيرى پرونده هگمتانه براى جهانى 
شدن تسريع شده است

غرب كشور» و همچنين مرمت بناهاى تاريخى «ايوان مسجد جامع همدان، نمخانه مسجد جامع، 
كاروانســراى حاج صفرخان، آرامگاه بوعلى سينا، حمام گلشن نهاوند و خانه اقتدارى تويسركان» 

است.
آئيــن بهره بردارى از 2 هــزار و 721 طرح وزارتخانه هاى تعــاون، كار و رفاه اجتماعى و ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى به ارزش 15 هزار و 804 ميليارد تومان روز گذشته به صورت 

سراسرى در يك ارتباط زنده تصويرى با حضور و دستور رئيس جمهورى آغاز شد.
بهره بردارى از 7 پروژه ميراث فرهنگى اســتان همدان نيز، طى آئينى با حضور معاون وزير ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و با دستور رئيس جمهورى در يك ارتباط زنده تصويرى در 

موزه مخزن تپه هگمتانه آغاز شد.

ستاد انتخابات مالير
 آغاز به كار كرد

 مالير-خبرنگار همدان پيام: روز گذشــته با دستور 
وزير كشور ستاد انتخابات شهرستان مالير به طور رسمى 

آغاز به كار كرد.
فرماندار مالير در آئين افتتاحيه ستاد انتخابات شهرستان 
مالير گفت: پس از دستور كتبى وزير كشور مبنى بر آغاز 
فرايند انتخابات 1400، انتخابات رياســت جمهورى و 
شــوراهاى اسالمى شهر و روستا را در شهرستان مالير 
برگــزار مى كنيم. قدرت ا... ولدى افــزود: پس از اعالم 
وصولى كه از طريق فرماندارى شهرســتان به وزارت 

كشــور ارسال شد و تأييد آن را گرفتيم، ستاد انتخابات 
شهرستان مالير به طور رســمى كار خود را آغاز كرد. 
وى افزود: در 5 شــهر مالير انتخابات شوراى اسالمى 
را برگزار مى كنيم، در اين 5 شــهر كه زير 50 هزار نفر 
جمعيــت دارند 5 نفر عضو اصلى شــورا با رأى مردم 

انتخاب مى شوند.
ولدى با اشاره به اينكه جمعيت مالير باالى 70 هزار نفر 
است، افزود: در شهر مالير 7 نفر عضو اصلى با انتخاب 

مردم وارد شوراى شهر مى شوند.
فرماندار شهرســتان مالير با اشــاره به 163 روســتاى 
مالير گفت: 142 روســتا شــوراى 3 نفره و 21 روستا 
كه جمعيت باالى هزار و 500 نفر دارند شــوراى آنها 

5 نفره است. وى افزود: تمام تالش ما در اين انتخابات 
اين است كه همانند انتخابات سال 98 ُمر قانون صورت 
بگيرد . ولدى با اشــاره به اينكه هيأت نظارت انتخابات 
رياســت جمهورى و هيأت نظارت مجلس شــوراى 
اسالمى با همكارى هيأت هاى اجرايى كار انتخابات را 
انجام مى دهند، افزود: اين 3 هيأت با رعايت كامل قانون 
و اجراى آئيننامه هاى مربوطه تمام تالششــان را براى 
اجراى ُمر قانون از ابتدا تا انتهاى فرايند انتخابات انجام 
مى دهند. فرماندار شهرســتان مالير گفت: درخواست 
مى كنم كسانى كه تخصص دارند و احساس مسئوليت 
مى كنند در اين انتخابات ثبت نام كنند تامردم هم بتوانند 

انتخاب خوبى داشته باشند. 
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انتخابات شوراها 
و مرحله حساس ثبت نام ها 

 در آستانه آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمين دوره شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا كه خردادماه 1400 همزمان با رياست جمهورى 
ســيزدهم برگزار خواهد شــد، توجه به ابعاد مختلف اين انتخابات 
به شــكل كلى و به طور خاص شــرايط و قواعد انتخابات شوراها از 
مهم ترين مباحثى اســت كه انتظار مــى رود در چنين برهه اى از روند 
انتخابات سرنوشت ســاز 1400 توسط فعاالن سياسى و نخبگان دنبال 

شود.
انتخابات به عنوان نماد مردم ســاالرى دينى و از مهم ترين عرصه هاى 
تجلــى اراده مردمى همواره مورد توجه افكار عمومى بوده و از ماه ها 

پيش فضاى سياسى و اجتماعى را متأثر از خود مى كند.
با اين حال در شرايط كنونى شــاهد روند متفاوتى هستيم و به اذعان 
سياسيون و حتى دست اندركاران انتخابات آتى، هنوز آن طور كه بايد و 

شايد تنور انتخابات گرم نشده است. 
ايــن موضوع كه پيش تر توســط وزير كشــور مطرح شــده بود، در 
گفت وگوى اختصاصى دبير ســتاد انتخابات اســتان با همدان پيام نيز 
عنوان شــده و البتــه راهكارهايى براى تغيير اين رونــد و باال رفتن 
مشــاركت مردم ارائه گرديده كه تالش و همت نهادها و دستگاه هاى 
مسئول و نقش آفرينى احزاب و جريان هاى سياسى از جمله آنهاست.

عالوه بر اين، بحث سالمت انتخابات و سالمت مردم كه 2 مقوله مهم 
در زمينه انتخابات پيش رو است، مورد تأكيد دبير ستاد انتخابات استان 

قرار گرفته است.
تحقق اين مهم در گرو ورود جدى دستگاه هاى ذى ربط و برنامه ريزى 
دقيق است تا در عين رعايت پروتكل هاى بهداشتى و تضمين سالمت 
مردم، شــاهد انتخاباتى سالم و قانونمند همراه با مشاركت حداكثرى 

باشيم.
 آنچــه درباره تعامل و همــكارى هيأت هاى اجرايــى و نظارت در 
گفت وگوى مذكور مطرح شــده، از اساســى ترين موضوعاتى است 
كه مى تواند به فراهم كردن زمينه هاى يك انتخابات پرشــور، سالم و 

قانونمند كمك كند. 
البته ما با چالش هايى چون تبليغات زودرس نيز مواجه هستيم كه اتفاقا 
دبير ســتاد انتخابات استان نيز به آن اشــاره كرده است. اين تبليغات 
درباره داوطلبان شــوراها به جهت ناكافى بــودن نظارت ها مى تواند 

آسيب هايى را به دنبال داشته باشد. 
نكته قابل تأمل ديگر در گفت وگوى دبير ســتاد انتخابات استان نقد 
احزاب و ضعف آنها در تأثيرگذارى بر افكار عمومى است كه در نگاه 

كلى به جايگاه احزاب در جامعه برمى گردد.
با اينكه جريان هاى سياسى همواره در انتخابات نقش آفرينى كرده اند، 
اما هنــوز نمى توان از رفتار انتخاباتى مردم براســاس تحرك احزاب 

سخن گفت.
نكته پايانى اما درباره شــوراهاى اسالمى شهر و روستاست كه از 20

تا 26 اسفندماه داوطلبان خود را براى دوره ششم خواهد شناخت. در 
همين راســتا انتظار مى رود كسانى كه تخصص و تجربه الزم را دارند 
و مى توانند مفيد واقع شوند، متعهدانه و مسئوالنه ثبت نام كنند و خود 
را در معرض انتخاب مردم قرار دهند تا درنهايت شــاهد شكل گيرى 

پارلمان هاى قوى و تأثيرگذار در شهرها و روستاها باشيم.

در ابالغيه اى خطاب به فرمانداران و بخشداران:
وزير كشور دستور آغاز انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا را صادر كرد

 رحمانى فضلــى وزير كشــور در ابالغيــه اى به فرمانــداران و 
بخشــداران سراســر كشــور، در اجراى ماده «48» قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات شــوراهاى اسالمى كشــور و ماده «22» آئين نامه 
اجرايى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و ماده «21» آئين نامه اجرايى 
انتخابات شوراهاى اسالمى روســتا، دستور آغاز انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا را صادر كرد.
در اين ابالغيه خطاب به فرمانداران و بخشداران آمده است: «ضرورى 
اســت براســاس مواد «35» و «36» قانون مذكور نســبت به تشكيل 
هيأت هاى اجرايى و انجام ســاير برنامه هاى انتخابات ششمين دوره 
شــوراى اسالمى شــهر و روســتا طبق برنامه زمانبندى ابالغى و در 
مهلت هاى قانونى مقرر اقدام كرده و وصول اين بخشــنامه را مطابق 
فرم شماره 2 از طريق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات كشور 

اعالم نماييد.»
براســاس گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشــور، همچنين 
در ابالغيه وزير كشــور اشــاره شــده اســت: «با توجه به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى انتخابات موردنظر ستاد ملى مديريت كرونا 
و براســاس توافق 3جانبه ستاد انتخابات كشور و هيأت هاى مركزى 
نظارت موضوع نامه شــماره 194322 مورخ ســوم اسفندماه 1399 
انتخــاب معتمدين هيأت هــاى اجرايى مطابق با مفاد نامه شــماره 

204831 مورخ 16 اسفندماه 1399 انجام مى  شود.»

نام نويسى داوطلبان شوراهاى اسالمى شهر 20 اسفند آغاز مى شود
4 روش ثبت نام الكترونيك و حضورى

 براساس ششمين اطالعيه ستاد انتخابات كشــور ثبت نام از داوطلبان عضويت در 
انتخابات ششمين دوره  شوراهاى اسالمى شهر از روز چهارشنبه 20 اسفندماه 99 آغاز 

مى شود.
گفتنى است ثبت نام از اين داوطلبان به مدت 7 روز و تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 

26 اسفند ادامه مى يابد.
داوطلبان گرامى عضويت در انتخابات ششمين دوره  شوراهاى اسالمى شهر مى توانند به 

4 روش ثبت نام خود را انجام دهند:
■  ثبت نام از طريق اپليكيشــن موبايلى (بارگذارى شــده در پورتال وزارت كشور) و 

دريافت كدرهگيرى و مراجعه به فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام.
■ ثبت نام از طريق نســخه دســكتاپ (كامپيوتر) و دريافــت كدرهگيرى و مراجعه به 

فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام.
■ ثبت نام از طريق دفاتر پيشخوان دولت و دريافت كدرهگيرى و مراجعه به فرماندارى 

براى نهايى كردن ثبت نام.
■ ثبت نام از طريق مراجعه حضورى به فرماندارى شهرستان (از ساعت 08:00 تا 18:00).

نهايى كردن ثبت نام در 3 روش اول منوط به مراجعه داوطلب به فرماندارى است.
■ مدارك موردنياز براى ثبت نام به شرح زير است:

■ ارائه اصل گواهى عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد.
■ اصل شناسنامه عكس دار و تصوير همه صفحات آن.

■ اصل كارت ملى و تصوير آن؛ اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت 
دائم يا مدركى دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومى و تصوير آن براى 

مردان.
■ يك قطعه عكس 4 × 3 جديد.

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

داوطلبان شوراى شهرهاى باالى 20 هزار نفر جمعيت.
■ اصل و تصوير گواهى پذيرش اســتعفاى مقامات موضــوع ماده 32 قانون انتخابات 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا.
■ اصل و تصوير مدرك معتبر ايثارگرى (جانبازان، آزادگان، همســر و فرزندان شهدا و 
رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه) جهت برخوردارى از امتياز يك مقطع 

تحصيلى باالتر.
تبصره: كسانى كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلى شورا را دارا باشند، به شرطى 

كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند، از شرط مدرك تحصيلى معاف هستند.
انتخابات ششــمين دوره شوراى اسالمى شهر و روستا همزمان با انتخابات سيزدهمين 

دوره رياست جمهورى در سراسر كشور در 28 خرداد 1400 برگزار مى شود.

  روند و شرايط انتخابات را
 در 3 انتخابات پيش رو تشريح بفرماييد.

فرايند 3 انتخابات آينده در مجموع 103 روز طول 
مى كشد، تمامى فرايند هاى 25 گانه در اين مدت با 

توجه به زمان بندى انتخابات انجام مى شود. 
ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى، 
ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا و ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى 
در قسمت هايى شــبيه به هم و در برخى قسمت ها 
متفاوت هســتند. در دوره گذشــته اخذ رأى در 
شوراهاى شهر 4 حوزه به صورت تمام الكترونيك 
انجام شــد اما در اين دوره بســيارى از شعبات به 
دســتگاه احراز هويت مجهز هســتند، با اين كار 
جلوى بســيارى از خطا ها گرفته مى شود و روند 

انتخابات نيز سرعت بيشترى مى گيرد.
در روند ثبت نام هم تفاوت هايى ايجاد شده است، 
براساس ششمين اطالعيه ســتاد انتخابات كشور، 
ثبت نام از داوطلبان عضويت در انتخابات ششمين 
دوره  شوراهاى اسالمى شهر از روز چهارشنبه 20

اسفندماه 99 آغاز مى شود. ثبت نام از اين داوطلبان 
(به مدت 7 روز) تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 

26 اسفند ادامه مى يابد.
داوطلبــان عضويت در انتخابات ششــمين دوره  
شــوراهاى اســالمى شــهر مى توانند به 4 روش 
ثبت نام كنند كه شــامل ثبت نــام از طريق نرم افزار 
موبايلى (بارگذارى شده در پورتال وزارت كشور) 
و دريافت كدرهگيرى، از طريق نســخه دسكتاپ 
(رايانه) و دريافت كدرهگيــرى، ثبت نام از طريق 
دفاتر پيشــخوان دولت و دريافــت كدرهگيرى و 
ثبت نام از طريق مراجعــه حضورى به فرماندارى 

شهرستان مى شود.
نهايــى كــردن ثبت نــام در 3 روش اول منوط به 
مراجعــه داوطلب به فرماندارى اســت و با توجه 
به شــيوع كرونا تأكيد داريــم ثبت نام ها به صورت 

غيرحضورى انجام شود.
 تعداد اعضاى شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا در اين انتخابات چگونه است آيا 

افزايش يا كاهش تعداد اعضا داريم؟
تعداد اعضا فرق چندانى با دوره هاى گذشته نكرده 
است. نزديك به 2 هزار و 900 نفر به عنوان نماينده 
مردم، عضو ششمين دوره شوراى اسالمى شهر و 

روستاى استان مى شوند.

انتخابــات ششــمين دوره شــوراهاى 
اســالمى در 32 شهر اســتان براى 

انتخاب 174 عضو شــوراى شهر 
برگزار مى شــود در شهر همدان 
مردم براى انتخــاب 11 عضو، 
در 4 شــهر بــراى انتخــاب 7
عضو و 27 شــهر براى انتخاب 
5 داوطلب، پــاى صندوق رأى 

مى روند.
اسالمى  شوراى  انتخابات  همچنين 

روستا در 920 روستاى استان همدان 
برگزار مى شود كه در برخى از روستاها 

5 داوطلب و تعدادى هــم 3 داوطلب راهى 
ششمين دوره شوراهاى اسالمى روستا مى شوند.

براســاس تبصــره 3 مــاده 30 قانــون انتخابات 
نام نويسى  هنگام  داوطلبان  اســالمى،  شــوراهاى 
براى حضــور در انتخابات شــوراها بايد گواهى 
عدم سوءپيشينه را به همراه داشته باشند و از تاريخ 

صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد.
تعداد شــهرها و روســتاهايى كه انتخابات اسالمى 
شهر و روستا را برگزار مى كنند نيز در ششمين دوره 
تغييراتى داشته و ادغام 2 روستا در اسدآباد و تبديل 
آن به شــهر در اين شهرستان و همچنين كرفس در 
شهرستان درگزين به شمار شهرها اضافه شده است.

  چندى پيش وزير كشور از فضاى سرد 
و ســاكت حاكم بر انتخابات ابراز نگرانى 

كرد، نظر شما در اين باره چيست؟
اين موارد در حد گمانه زنى اســت زيرا انتخابات 
پديده اى چندوجهى و پيچيده است. به اعتقاد من 
ميزان مشــاركت، بستگى به فاكتورها و مؤلفه هاى 
متعددى دارد پس به طبع برداشت هاى كلى به دليل 
وجود مشــكالت اقتصادى يا مشــكالت ناشى از 
شيوع ويروس كروناست و شايد اين برداشت اوليه 
را ايجاد كند كه ممكن اســت مشاركت نسبت به 
دوره هاى گذشته پايين باشد اما در اين باره چندان 
نمى توان نظر قطعى داد، همان طور كه اشاره كردم 
ممكن است اتفاقى بيفتد و شاهد رقابت تنگاتنگى 

در عرصه انتخابات باشيم.
از ســوى ديگر اگر جريان هاى سياســى به عنوان 
داوطلب و رأى دهنده ورود خوبى داشــته باشــند 
و گشايش هايى در شــرايط اقتصادى رخ بدهد يا 
مشــكل كرونا كمرنگ شــود به طورقطع همه اين 

موارد در ميزان مشاركت تأثيرگذار خواهد بود.
هرچند درحال حاضــر نمى توان نظر قطعى درباره 
ميزان مشــاركت داد، بايد ديــد در ماه هاى آينده 
مؤلفه هاى تأثيرگذار و پيشــران در حوزه انتخابات 

چقدر در اين عرصه حضور پيدا مى كنند.
   با اين تفاســير چه راهــكارى براى 
مجلس  انتخابات  مشــاركت  تكرارنشدن 
يازدهم اســتان در اين انتخابات انديشيده 

شده است؟ 
باال رفتن ميزان مشاركت نيازمند  حضور، جديت 
و همت بســيارى از افــراد، نهادها و گروه ها دارد 
طبيعتا حضور احزاب نيــز در اين عرصه اثرگذار 

خواهد بود. 
به عبارتــى حضــور شــخصيت هاى تأثيرگذار و 
بانفوذ و داراى كاريزماى شــخصيتى،  روند تأييد 
صالحيت ها، كنترل برخى نابسامانى ها، انسجام و 
وحدت، همچنيــن همگرايى بين مجموعه نهادها، 
همراهى و همكارى فضاى مجازى و رسانه ها در 
تشــويق مردم به حضور و مشاركت در انتخابات 

بى تأثير نيست.
اعتماد مردم نســبت به برگزارى درست انتخابات 
و نتيجــه آن، رعايــت اخالق انتخاباتــى، پرهيز 
از تخريب، ســياه نمايى، تهمــت و افتراهايى كه 
متأسفانه با هدف تخريب كانديداها و دولت مستقر 
صورت مى گيرد از ديگر 
است  مواردى 

كــه 

درصورت 
آن  رعايــت 

نيم  شــاهد افزايش مشاركت مردم مى توا
باشيم.

 ســالمت انتخابات و مــردم چقدر در 
مدنظر  انتخابات  ســتاد  كلى  سياست هاى 

قرار گرفته است؟
سالمت انتخابات و سالمت مردم از جمله اركانى 

است كه بايد مدنظر قرار بگيرد.
وظيفــه ما، دولــت و وزارت كشــور نيز تضمين 
ســالمت انتخابات است؛ بنابراين بايد ُمر قانون را 

موبه مو اجرا كنيم. 
معتقديــم برنامه ريــزى بــراى تأميــن نيــروى 
انســانى و تجهيــزات، اجــراى قانــون و تعامــل بــا 
ــده  ــق رأى دهن ــاع از ح ــارت، دف ــاى نظ هيأت ه

ــالمت  ــوارد س ــن م ــه اي ــده هم و رأى گيرن
مــا  مى كنــد و  را تضميــن  انتخابــات 

نيــز خــود را بــر رعايــت آن متعهــد 
مى دانيــم.

البته درباره ســالمت مردم 
انديشيده  تدابيرى  بايد 

شــود تا با توجه 
شــيوع  بــه 

كرونا،  ويروس 
ى  تكل هــا و پر

شود.  رعايت  بهداشــتى 
در حوزه هــاى اخــذ رأى نيز 

فضا بايد به گونه اى مهيا شــود تا با 
رعايت فاصله گذارى و دستورالعمل هاى 

بهداشــتى كم ترين تجمع و ارتباط را داشته 

باشيم.
حذف اخذ اثرانگشت با استامپ 
در انتخابات اقدام خوبى اســت، 
با ايــن روند افراد تنها با كد ملى 
آوردن  مى شــوند.  هويت  احراز 
استفاده  باز،  فضاى  در  شــعبات 
اضافه  مــدارس،  و  مســاجد  از 
كردن شــعب اخــذ رأى، اضافه 
همه  صندوق؛  پــاى  افراد  كردن 
سالمت  مى كند  كمك  موارد  اين 
جســمانى مردم بيشتر از گذشته 

مورد توجه قرار بگيرد.
   نقــش احــزاب را در 
فراينــد انتخابات و تأثيرات 
چگونه  را  آنها  منفى  و  مثبت 

ارزيابى مى كنيد؟
احزاب به عنوان حلقه واسط بين 
مردم و قدرت تعريف مى شــوند 
بســيار  نقش  مى توانند  به طبع  و 
مهمــى در فضــاى انتخابــات، 
رقابتى كردن اين فضا و افزايش 

مشاركت داشته باشند.
به اعتقاد من اوج فعاليت و عملكرد 

احــزاب در انتخابات نمايان 
مى شــود؛ يعنى بهترين 

جايگاه و مؤلفه اى 
كــه احــزاب 

در  مى تواننــد 
تعيين  قدرت،  كسب 

سياسى  ساختار  مناصب، 
و انتخاب نمايندگان در مراجع 

قدرت تأثيرگذار باشند؛ زيرا احزاب 
مى توانند با مشاركت در انتخابات افراد 

مدنظر خود را در ســاختار قدرت و ساختار 
سياسى وارد و از اين طريق برنامه خود را دنبال 

كنند. 
البته در كشــور ما احزاب پايــگاه مردمى چندانى 
ندارنــد و عملكرد آنان با شــدت و ضعف هايى 
همراه اســت؛ بنابراين نداشــتن جايــگاه مردمى 
مقدارى تأثيرگذارى احزاب را محدود كرده است.

با اين حال احزابى هم داريم كه تأثيرگذار هســتند 
يا در دوره هاى گذشــته هــم تأثيرگذارى خود را 
نشــان داده اند. براى مثال احزاب بــا حمايت از 
برخى كانديداها ســبب مى شوند گروهى از مردم 
كه هوادار اين حزب هستند به كانديداى موردنظر 
آنــان رأى بدهند، ايــن اقدامــات عالوه بر اينكه 
مشــاركت و رقابت را افزايش مى دهد به مردمى 
كه شــناخت الزم و كافى از داوطلبان ندارند، در 

انتخاب گزينه موردنظر كمك مى كند.
  دربــاره تأثير تعطيلى دانشــگاه ها و 
مدارس در انتخابات آينده توضيح بفرماييد.
و  مناظره  برگزارى  با  دانشــجويى  تشــكل هاى 
ســخنرانى هاى مختلــف در محيط دانشــگاهى 
به نوعــى در ايجــاد فضــاى رقابتــى در ايام 
انتخابــات تأثيرگذار هســتند پــس به طبع 
تعطيلى دانشــگاه ها و مدارس بى تأثير 
نيســت، اميداواريم مراكز ديگرى 

شوند. مراكز  اين  جايگزين 
تخلــف  آيــا     
تاكنون  انتخاباتى 

داشته ايم؟
در  قانــون 
چندان  اين باره 
نيســت.  دقيــق 
عمــده  درحال حاضــر 
تخلفات انتخاباتى به تبليغات 
خارج از زمان قانونى بازمى گردد، 
گاهى شــنيده مى شــود كانديداها در 
جلســاتى برنامه ها و اهداف خود را مطرح 

مى كنند و به نوعــى كار تبليغاتى 
انجام مى دهند. يــا گاهى برخى 
كانديداها در مجامع عمومى يا در 
غيرمجازى  و  مجازى  رسانه هاى 
نيز حضور دارنــد، اين اقدامات 
اگر به اســم كانديدا باشد به طبع 

تخلف است.
قانون  مهــم  تغييرات    
انتخابــات در ايــن دوره و 
در هــر 3 انتخابات پيش رو 

چگونه است؟
مجلس برخى قوانيــن را درباره 
انتخابات مجلــس تغيير داده اما 
شوراى نگهبان ايراد گرفته است، 
بنابراين مشخص نيست  تغييرات 

به اين دوره برسد.
درباره  هــم  تغييرات  يكســرى 
قانون انتخابات شــورا و رياست 
انجام  مجلس  توســط  جمهورى 
شده اســت، اين تغييرات هم به 
نگهبان نرســيده  تأييد شــوراى 
و بــا توجه به اينكه بــه ما ابالغ 
نشده انتخابات را براساس قانون 
برگزار  گذشــته  انتخابــات 

مى كنيم.
ســطح    
تعامل ســتاد 
با  انتخابات 
هيــأت نظارت 

چگونه است؟
اجــرا و نظــارت 2 ركن از 
اركان انتخابــات هســتند، به طبع 
اين 2 ركن با تعامــل و ارتباط نزديك 
با هيأت نظارت مى تواند انتخابات سالمى را 

رقم بزند.
همان طور كه اشــاره كردم ســالمت انتخابات نيز 
يكى از وظايــف مجريان انتخابات اســت. آقاى 
اســتاندار نيز همواره بر ايــن موضوع تأكيد كرده 
است يا سياســت دولت و وزارت كشور مبنى بر 
اين است كه سالمت انتخابات تضمين شود. پس 
يكى از فاكتور ها بــراى تحقق اين موارد تعامل با 
هيأت نظارت هاى اســت. بنابرايــن آمادگى الزم 
در همــه فرماندارى ها و بخشــدارى براى ارتباط 
نزديك، تعامل و همكارى صميمانه و دوســتانه با 
هيأت هاى نظــارت وجود دارد؛ البته در دوره هاى 
گذشته اين گونه بوده در اين دوره هم همين است؛ 
يعنى آمادگــى كامل در حوزه اجــرا براى تعامل 

وجود دارد.
  آيا انتخابات مجلس يازدهم در استان 

بررسى يا آسيب شناسى شده است؟ 
به طبع پس از هــر انتخاباتى نگاهى به آنچه اتفاق 
افتاده صورت مى گيــرد، عمدتا اين نگاه يك نگاه 
نقادانه و آسيب شناســانه بر آن چيزى است كه در 

حوزه هاى مختلف گذشته است.
 در حوزه هــاى مختلف اجرا، آموزش، رأى گيرى، 
تداركات و پشــتيبانى، فناورى اطالعات، عملكرد 
فرمانــداران و بخشــداران و ارزيابــى عملكرد 
هيأت هاى اجرايى آسيب شناسى صورت مى گيرد.

 حتى اگر مشــكالتى در حوزه اجــراى قانون و 
تبليغات يا مراحل مختلف ثبت نام، ميزان مشاركت 

و رقابت انتخاباتى باشد، بررسى مى شود.
  بررسى ها با چه هدفى انجام مى شود؟ 
بررسى ها با هدف به حداقل رساندن آسيب ها در 
هر دوره صورت مى گيــرد، تالش مى كنيم بخش 
عمده اى از كم وكاســتى ها را با آموزش و يا ارائه 
برنامه هاى آموزشى به عوامل مختلف مرتفع كنيم.

همچنين مشكالتى كه در استان رفع شدنى است را 
رفع مى كنيم، موارد كلى و سراسرى نيز به وزارت 

كشور منتقل مى شود.

دبير ستاد انتخابات در گفت و گو با همدان پيام تشريح كرد 

شروط مؤثر براى حضور مردم 
در انتخابات

اكرم چهاردولى »
 درحالى كــه تنها چندماه بــه پايان دولت 
دوازدهم باقى مانده و طبــق روال دوره هاى 
گذشته، بايد فضاى جامعه آكنده از دغدغه هاى 
انتخاباتى باشــد، اما گويا هنــوز حال وهواى 
جامعه براى پذيرش اين تغيير آماده نشــده و 
در سطح رجال سياسى كه قصد كانديداتورى 
دارند نيز هنوز هيچ تصميم و ورود جدى ديده 

نمى شود. 
به جز برخى شايعه ها و سخنان پراكنده درمورد 
از  كانديداتورى چند چهره  متوســط، خبرى 
حضور شــخصيت هاى كليدى در اين عرصه 

نيست. 
بيماران  همچــون  نيز  سياســى  فضاى  گويا 
كرونايــى، در تــب و بيمــارى حاصل از 
انشقاق هاى چندساله اخير به سر مى برد و همين 
سبب شده تا رســانه ها به موضوع انتخابات 

ورود جدى پيدا نكنند. 
با اين همه ممكن اســت در روزهاى آينده و با 
فراهم شدن زمينه مذاكرات برجامى و گشايش 
اقتصادى حاصل از آن، انسداد سياسى موجود 
نيز مرتفع شــود و به يكباره شــاهد شكوه و 

حماسه اى ديگر باشيم. 
در ســال هاى اخير عالوه بر تحريم و تعطيلى 
اقتصاد و بيكارى اقشار مختلف، ويروس كرونا 
هم به كمك ساير عوامل آمده و تا حدود قابل 
توجهى مردم را در چنبره  مشــكالت عديده 
گرفتار كرد، به طورى كه تنها يك موج قوى و 
فضاســازى گسترده مى تواند اين رخوت را از 
تن جامعه به در كند.  به نوبه  خود به عنوان يك 
رسانه  فعال و مردمى، همواره سعى كرده ايم تا 
مناسبت هاى اجتماعى-سياسى را با دقت و در 
زمان خاص خود رصد كنيم و نمايانگر افكار 
و عقايد مردمى باشيم كه مطبوعات را صداى 

شفاف و رساى خود مى دانند. 
به همين مناســبت به سراغ دبير ستاد انتخابات 

استان رفتيم تا مانند انتخابات سال هاى گذشته، 
از وى درباره  شرايط استان و وضعيت انتخابات 
رياســت جمهورى در چندماه آينده، پرسش  

كنيم.
ستاد  دبيرى  پيشــينه  كه  الماسى  ابوالقاســم 
انتخابــات و برگزارى موفــق چندين دوره 
انتخابات را در كارنامه خود دارد، از آن دســته 
مديرانى است كه به ســبب تخصص و توان 
خود در اين پســت حســاس در دولت هاى 
مختلف حضور داشته و دليل ماندگارى اش در 
اين ستاد، سالمت نگاه و صحت عملكرد او در 
برابر جريان ها، جناح ها و احزاب مختلف است. 
الماســى عالوه بر آنكه يك سمت اجرايى مهم 
در اســتاندارى دارد، بــا تحليل هاى دقيق و 
 موشكافانه خود، يكى از چهره هاى مورد وثوق 

رسانه ها براى گفت وگوست. 
با وى در زمينه  ميزان مشاركت مردم، شرايط و 
زمينه برگزارى اين دو انتخابات سرنوشت ساز 
و  نيز نوع رابطه  هيأت هاى اجرايى و نظارت، به 

گفت وگو نشستيم. 
دبير ســتاد انتخابات استان  با پشتوانه  چندين 
دوره برگــزارى موفق و بدون حاشــيه اين 
رفراندوم مردمى، در يــك كالم بهترين داور 
براى قضاوت درباره علل و ريشه هاى استقبال 

يا بى توجهى مردم به انتخابات است. 
مديركل سياسي و انتخابات استانداري همدان 
كه با جريان هاى سياســى و نــوع رفتار آنها 
آشناســت در اين گفت وگو از نقش كمرنگ 
احــزاب در جلب اعتماد مــردم گاليه كرد و 
تأكيد كرد كه اگر احزاب بتوانند حلقه  واسط 
مردم و قدرت باشند، بى شك در رقابتى كردن 

فضا مؤثر خواهند بود. 
ســياه نمايى،  همچنين  انتخابات  ســتاد  دبير 
تهمت و افترا و تخريب كانديداها را از داليل 

روگردانى مردم از مشاركت فعال نام برد.
باهم بخوانيم:

د 

حضور شخصيت هاى 
تأثيرگذار ، بانفوذ 

و داراى كاريزماى 
شخصيتى، روند 

تأييد صالحيت ها، 
كنترل برخى 

نابسامانى ها، انسجام 
و وحدت، همچنين 

همگرايى بين 
مجموعه نهادها، 

همراهى و همكارى 
فضاى مجازى و 

رسانه ها در تشويق 
مردم به حضور 
و مشاركت در 

انتخابات تاثير گذار 
است

عملكرد
ان 

جع 
را احزاب 

نشده ان
انتخ

اج
اركان انت

ن

 وظيفه ما، تضمين 
سالمت انتخابات 

است؛ بايد ُمر قانون 
را موبه مو اجرا كنيم

م

ى نيز
ــود تا با

جايگز

تخلف
خارج از

 اوج فعاليت و 
عملكرد احزاب در 
انتخابات نمايان 

مى شود

احزاب در 

 ما پايگاه مردمى 
كشور

چندانى ندارند 

ملكرد آنان با شدت 
ع

و ضعف هايى همراه 
است
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مناسبت

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــرگ استشــهاديه  ــه 2 ب ــا ارائ ــد خيــراهللا ب ــاى حســين شــكرى، فرزن ــه اينكــه آق نظــر ب
محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 19 اســدآباد مدعــى اســت كــه دو جلــد ســند مالكيت 
ــيزده و  ــدار س ــه مق ــى ب ــى 1678 اصل ــالك ثبت ــت پ ــاغ تح ــه ب ــك قطع ــه اى ي دفترچ
ســيزده پانزدهــم شــعير مشــاع از 19 و يــك پنجــم شــعير بــه انضمــام ثمنيــه اعيانــى 19 و 
يــك پنجــم شــعير مشــاع از 96 شــعير ششــدانگ و مقــدار 5 و يــك ســوم شــعير مشــاع 
ــل ثبــوت 14195  ــى ذي ــه اعيان ــه اســتثناى ثمني از 19 و يــك پنجــم شــعير ششــدانگ ب
ــاى  ــماره ه ــه ش ــدآباد ب ــتان اس ــع در شهرس ــات 199 و 202 واق ــر 16 صفح و 14196 دفت
ــه دليــل جابجايــى  چاپــى 29782 و 29783 ســابقه ثبــت دارد و ســند مالكيــت اوليــه ب
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــد. ل ــود را نموده ان ــت خ ــند مالكي ــدور س ــاى ص ــده تقاض ــود گردي مفق
ــود  ــى مى ش ــيله آگه ــن وس ــت بدي ــون ثب ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه م ــى ب ــره الحاق تبص
ــزد خــود مى باشــد از  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه ي ت
ــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان  تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت 10 روز ب
اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى 
خــود را تســليم نمايــد. در صــورت انقضــا مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در 
صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود، ســند مالكيــت المثنــى بــه 

نــام مالــك (حســين شــكرى) صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 521)

سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 219 ب ــماره شناس ــوى داراى ش ــا موس ــيد عليرض ــاى س آق
دادخواســت بــه كالســه 111/9901406ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصر 
ــه  ــيدى ب ــهال جمش ــادروان ش ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم وراث
شــماره شناســنامه 7527 در تاريــخ 97/02/11 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود 

ــه: ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
1-ســيد عليرضــا موســوى بــه شــماره شناســنامه 219 پســر متوفيــه، 2-ســيده 
نرگــس موســوى بــه شــماره شناســنامه 76 دختــر متوفيــه، 3-مرضيه موســوى 
بــه شــماره شناســنامه 17 دختــر متوفيــه، 4-ســيده فائــزه موســوى بــه شــماره 
شناســنامه 4020250545دختــر متوفيــه، 5- ســيده اكــرم موســوى بــه شــماره 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــه نصرالله ــه، 6- نواب ــر متوفي ــنامه 19 دخت شناس
4983 مــادر متوفيــه، 7- ســيد جــواد موســوى به شــماره شناســنامه 8 همســر 
ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك  متوفيــه. اينــك ب
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفيــه نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 456)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139904026781000752/1
ــد: 1374/07/15  ــدر: حاتــم ، تاريــخ تول ــام پ ــه آقــاى محمــد حســنى، ن بدينوســيله ب
ــر  ــده كالســه 9900801 اجــراى ثبــت مالي ــون پرون ، شــماره ملــى: 3920536665 مدي
ــر در آدرس  ــزارش اداره پســت مالي ــر گ ــه براب ــه) ك ــه حســنى (زوج ــم فاطم ــه خان ل
ــتناد ســند  ــه اس ــه ب ــردد ك ــالغ مى گ ــد اب ــناخته نگرديده اي ــى ش ــن ســند و اعالم مت
ــم  ــما و خان ــن ش ــر بي ــر ازدواج 11 مالي ــورخ 1399/02/14 دفت ــماره 10195 م ازدواج ش
فاطمــه حســنى (زوجــه) مبلــغ 35,576,200,000 ريــال (تقويــم ريالــى 314 عــدد ســكه 
تمــام بهــار آزادى موضــوع الزم االجــرا) بابــت اصــل طلــب بانضمــام 5٪ حقــوق دولتــى 
ــه بســتانكار درخواســت صــدور  ــدم پرداخــت وج ــر ع ــر اث ــه ب ــيد ك ــكار مى باش بده
اجرائيــه نمــوده پــس از تشــريفات قانونــى اجرائيــه صــادر و بــه كالســه فــوق در ايــن 

ــد. ــرح مى باش ــرا مط اج
ــالغ  ــما اب ــه ش ــمى ب ــناد رس ــاد اس ــى مف ــه اجراي ــاده 18/19 آيين نام ــق م ــذا طب  ل
ــت  ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائي ــخ اب ــه تاري ــى ك ــن آگه ــار اي ــخ انتش ــردد از تاري مى گ
فقــط يــك نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار چــاپ و درج و منتشــر مى گــردد ظــرف مــدت 
بيســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام و در غيــر ايــن صــورت بدون انتشــار 

ــه شــما تعقيــب خواهــد شــد.  ــى طبــق مقــررات علي آگهــى ديگــرى عمليــات اجرائ
(م الف 459)

تاريخ انتشار: 1399/12/19
پرى الوندى - مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

يادداشت ميهمان

درمان رايگان بيمه شدگان 
در مراكز درمانى دولتى از پنجشنبه

 سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرده است كه از روز پنجشنبه، 21 اسفند و همزمان 
با عيد مبعث تمامى شهرهايى كه بيمارستان تأمين اجتماعى ندارند، درمان بيمه شدگان 

در مراكز درمانى دولتى رايگان خواهد بود.
 به گزارش ايســنا، همچنين در همه شهرها ارائه خدمات درمانى به بيمه شدگان باالى 
65 سال در بيمارســتان هاى دانشگاهى رايگان است. هزينه وسايل و پروتزهاى مورد 
اســتفاده در بيمارســتان هاى دانشــگاهى نيز به طور كامل پرداخت مى شود. مصطفى 
ســاالرى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى، توســعه و ارتقاى خدمات درمانى را از 

جمله نتايج استقرار سامانه نسخه الكترونيك دانست.

پرداخت عيدى پايان سال
 ترفند جديد كالهبرداران سايبرى

 معاون اجتماعى پليس فتاى ناجا از ترفند جديد كالهبرداران ســايبرى براى ارسال 
لينك ثبت نام در طرح واريز عيدى به هموطنان به منظور سرقت اطالعات كارت بانكى 

و برداشت غيرمجاز از حساب هاى مالى آنها، خبر داد.
بــه گــزارش ايرنــا، راميــن پاشــايى افــزود: مجرمــان ســايبرى بــا سوءاســتفاده از 
ــا  ــه مرتبــط ب ــا طراحــى پلتفرم هــاى مجرمان مناســبت هاى مختلــف در كشــور، ب
ــع،  ــر تطمي ــاى خــاص خــود نظي ــان، تكنيك ه ــردارى از هموطن موضــوع كالهب
تشــويق و يــا تهديــد را اجــرا و ســپس از فريب خــوردگان كالهبــردارى 

مى كننــد.

ارائه 22 خدمت بهزيستى 
توسط مراكز مثبت زندگى در 2400 محله

 رئيس ســازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه با تشكيل مراكز خدمات بهزيستى در 
نخستين گام 22 خدمت سطح اول سازمان به صورت رايگان در حوزه هاى پيشگيرى، 
توانبخشى و اجتماعى از پنجره واحد در اختيار جامعه هدف قرار مى گيرد، گفت: اين 
ظرفيت سازى با مشاركت 6 هزار ميليارد تومانى بخش غيردولتى توسط 2 هزار و 400 

مؤسس داوطلب تحصيلكرده شكل گرفته است.
به گزارش ايســنا، وحيد قبادى دانا اظهار كرد: مراكز خدمات بهزيستى از سال 1380، 
طبق بند 4 ماده 26 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت بايد تشكيل مى شده كه 

اكنون پس از 20 سال اين تكليف قانونى عملياتى مى شود.

كنترل خشم از بارزترين ويژگى هاى
 امام موسى كاظم(ع)

 حضرت موســى بن جعفر(ع) مشهور به امام موسى كاظم(ع) امام 
هفتم شيعيان، در بيستم ماه ذى الحجه سال 128 هجرى قمرى، در قريه 
ابواء(بين مكه و مدينه) ديده به جهان گشود. بعضى مكان تولد ايشان 

را مدينه دانسته اند.
در مورد تاريخ تولد امام كاظم(ع) اختالف است؛ طبرى ميالد ايشان را 
در ذى الحجه و طبرسى آن را در 7 صفر دانسته است. پدر بزرگوارشان 
امام صادق(ع)، امام ششــم شيعيان و مادر مهربان مكرمه شان، حميده 
كنيزى از اهل مغرب يا اندلس(كشــور اســپانيا) بوده است و نام پدر 

حميده را صاعد مغربى(بربرى) گفته اند.
 دوران امامت امام موسى كاظم(ع)

موسى بن جعفر(ع)، پس از شــهادت امام جعفر صادق در سال 148
قمرى در 20 سالگى به امامت رسيد.

دوران امامت امام موسى كاظم(ع) با پادشاهى 4 تن از خلفاى عباسى 
همزمان بود. حدود ده سال از امامت او در حكومت منصور، 11 سال 
در حكومت مهدى عباســى، يك سال در خالفت هادى عباسى و 13
سال در حكومت هارون سپرى شد. مدت امامت موسى بن جعفر(ع) 
35 سال بود و با شهيد شدن وى در سال 183 ق امامت به فرزندش، 

امام رضا(ع) انتقال يافت.
 اخالق و فضائل امام موسى كاظم(ع)

امــام كاظم(ع) به علــت حلم و بردبــارى در برابر تجــاوزكاران و 
فرونشاندن خشم و غضب خويش به «كاظم» ملقب بود. خريدن غالم 
و آزاد ساختن غالم يكى از برنامه هاى عبادتى امام موسى كاظم(ع) بوده 
است، به حدى كه در مدت عمر خويش بيش از هزار نفر را خريدارى 

و در راه خدا و جلب رضايت و خشنودى او آزاد ساخته است.
 كاظم، فروبرنده خشم

حضرت موسى بن جعفر(ع) پيشــواى هفتم مسلمانان به القابى چون 
كاظم، صالح، صابر و امين لقب يافته بود، ولى مشهورترين لقب ايشان 
كاظم، يعنى فروبرنده خشــم است. ظلم و ستمى كه در زمان خالفت 
حاكمان عباسى برآن حضرت رفت، بسى بيشتر و سخت تر از آن است 
كه در قلم آيــد، ولى آن امام ُهمام در كنار تحمل همه اين مرارت ها، 
صبر پيشه كرد، خشم خود را فروبرد و با دشمنان با بردبارى رفتار كرد 

و بدين جهت، به «كاظم» شهرت يافت. 
 هشيارى امام

منصور دوانيقى، خليفه ستمكار عباسى، پس از به شهادت رساندن امام 
جعفرصادق(ع) در نامه اى خطاب به فرماندار مدينه، محمدبن سليمان، 
دســتور داد: «اگر جعفربن محمد شخصى را جانشين خود قرار داده، 
او را احضــار كن و گردنش را بزن.» پس از مدتى نامه اى از فرماندار 
به دســت او رسيد كه چنين گزارش داده بود: «جعفربن محمد ضمن 
وصيتنامه خود، 5 نفر را وصى خويش قرار داده اســت كه عبارتند از: 
منصور دوانيقى خليفه وقت، فرماندار مدينه محمدبن سليمان، عبدا... و 
موسى بن جعفر فرزندانشان و حميده همسر آن حضرت». بدين وسيله، 
توطئه خليفه عباســى بر ضد امام بى نتيجه ماند و به خواســت خدا، 
هشــيارى و دانايى امام صادق(ع)، از گسستن رشته امامت پيشگيرى 
كرد و امام موســى بن جعفر كه بارها در ميان دوســتان از سوى پدر 

بزرگوارش به عنوان جانشين معرفى شده بود، به امامت رسيد.
 برخوردهاى سياسى

دوران امامت پيشــواى هفتم، امام موســى كاظم، دورانى سرشار از 
خفقان و ظلم و فشــار بود. آن امام بزرگــوار كه در راه حفاظت از 
علويان و پاســدارى از امت رســول خدا(ص) موظف به تقيه بود، 
در عيــن تقيه در برابر ُحّكام جور، گاه با برخوردى سياســى، چهره 
غيراســالمى حاكمان عباسى را افشا مى ســاخت؛ چنان كه گويند: 
روزى هارون به زيارت مرقد مطهر رسول خدا آمده و گفت: «سالم 
بر تو  اى رســول خدا؛ ســالم بر تو  اى پســرعمو». در اين هنگام، 
حضرت موســى بن جعفر كه در آن مجلس حاضر بود، پيش آمد و 
خطاب به رســول خدا اين گونه سالم كرد كه: «سالم بر تو  اى پدر». 
با شنيدن اين ســخن، رنگ از رخسار هارون پريد و خطاب به امام 
گفت: «به راســتى كه اين مايه افتخار توســت» و امــام با اين عمل، 
برحق نبودن هــارون را در جمع مردم افشــا و حقانيت خويش را 

اثبات كردند.
 تاريخ شهادت موسى بن جعفر(ع)

تاريخ شهادت امام موســى كاظم(ع) را جمعه هفتم صفر، يا پنجم يا 
بيســت و پنجم رجب سال 183 قمرى در 55 سالگى گفته اند. گروهى 
هم روز پنجم رجب سال 183 و گروه اندكى هم سال 186 دانسته اند. 
شــيخ مفيد روز جمعه 24 رجب را روز شهادت ايشان مى داند، ولى 

تاريخ معروف و مشهور، همان 25 رجب سال 183 قمرى است.
* منابع:
دائره المعارف شيعه، دانشنامه رشد

دنياى اقتصاد: خودروى 1400 در سه سناريو
 همون هفت خوانه يه ذره باكالس تر شده!!

هفت صبح: خروج از بورس تا آخر فروردين ممنوع
 تركش محدوديت ها تا بورسم اصابت كرده!!

صداى اصالحات: افزايش حقوق نجومى بگيران را متوقف كنيد
 جلوى ضرر رو از هرجايى بگيرى منفعته!!

ابتكار: غافلگيرى چندباره مسئوالن از افزايش قيمت ها 
 هنوز كه صبح جمعه نرسيده!!

شهروند: اعالم رنگ بندى شهرها تا 25 اسفند 
 رنگ بندى هاى بى نتيجه!!

قدس: بيماران و هفت خوان نسخه خوانى الكترونيك
 ديگه يه جورى شــده كه بيمار قبل ويزيت دردش رو فراموش 

ميكنه!!
كليد: خبرى از سهميه بنزين نوروزى نيست 

 بدون شرح!!
بشارت نو : افزايش حقوق نصف تورم

 يه مو كندن از خرس غنيمته!!
همدان پيام: تسهيالت با سود باال توليد كننده را نابود مى كند 

 مصرف كننده  هم خرسند!!
وطن امروز: گرانى، عيدى دولت!

 قراره با تسهيالت پس از فروش يِربه يِر بشه!!
اقتصادپويا: بودجه به آخر خط رسيد

 اين تازه آغاز ماجراست!!
خريدار: ايران را به كشور صنعتى تبديل مى كنيم

 خيره ان شاءا...!!
آفتاب: ايرانى  ها چطور تا آخر ماه پول خرج مى كنند؟

 آهسته و پيوسته!!

تنفس عشق را با بهار تازه كنيم 
 پرويز ملك زاده محقق علوم باغي و گياهي»

 بهارى ديگر در راه اســت، زمستانى ديگر سر شد و اين تجلى آيه 
حيات است كه صبح از پس شب مى آيد و بيدارى از پس خواب، پس 
به شكرانه بيدارى ديگر بار طبيعت، يگانه جهان آفرين را كه جان مايه 
هستى از اوست سپاس مى گوييم و از درگاه رحمتش بيدارى جان ها 
را طلب مى كنيم، به آئينى كهن هر سال در آستانه نوروز خانه و كاشانه 

را غبار مى روبيم و به جلوه اى نو جال مى دهيم.
«عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديم 

 گردى نفشانديم و غبارى ننشانديم 
من دانم و خونين دلت  اى خسته كبوتر 

 سالى سپرى گشت و تو را ما نپرانديم» 
اما نهانخانه دل را چه؟ تكاندن خانه از غبار آســان اســت، اما براى 
خانه تكانى دل بايد كه لطف الهى شــامل شــود و رحمت واسعه اش 
به خود وانگذاردمان. و همين اســت كه هر ســال در آستانه سال نو 
زمزمه مى كنيم يا مقلب القلوب واالبصار...،  اى گرداننده دل ها جان ما 
را آنچنان برگردان كه جز به ســوى تو رو به هيچ آفتابى نگردد و جز 

به درياى رحمت تو به مرحمتى دل خوش نكند.
و اينك دگر بار آمدن نوروز فرصتى اســت براى طلب چنين رحمتى و 
اگر نهانخانه دل را جز به دوست بسپاريم حاشا كه آستان لطف الهى اش 
نااميدمان سازد، فرصتى كه نفس عشق را با بهار تازه كنيم، پس بار ديگر با 
دلى سوى او سال ديگر آغاز مى كنيم به پشتوانه اى از خدا و تجربه و اميد 
و بخشش الهى اش. اينك كه فرشته نوروز لبخند خود را نثار سرزمين هاى 
وســيع ايران و آنچه در آفتاب تمدن ايران اسالمى قرار دارد، نموده است 
و در لطافت بهارى نفس مى كشــد و زندگى بــا زيبايى هاى روزافزون 
طبيعت زيباتر و شيرين تر مى شود، به طبيعت سالمى دوباره بايد گفت. 
شايد زيباترين چهره كره زمين در طول سال مربوط به همين روزها باشد، 

روزهايى كه جسم ما هم نوعى جوانى و تازگى را تجربه مى كند. 
 بار ديگر در آئين آستانه سال نو، عيد سعيد باستانى نوروز را به تمامى 
سبزانديشــان دوســتدار طبيعت تبريك عرض نموده و اميد است به 
ياد هر شــهيد گرانقدر، بزرگى و عزيزى از دست رفته نهال بنشانيم 
و به نونهاالن خود بياموزيم كه عشــق به طبيعــت را در وجود خود 

نهادينه نمايند.
«بر صحن چمن نسيم نوروز خوش است 

دنيا ز بهارى دل افروز خوش است 
هم شعله آفتاب هم ساغر گل 

 هر روز بهار شاد و پيروز خوش است 
هم باد بهار و نرمش سوسن و ياس 

 هم بلبل مست و عشق جانسوز خوش است 
گل غرقه خنده، كودكان سرخوش و مست 

 خوش باش كنون كه عيد هر روز خوش است»

همدان پیام در کنار شامست!

اســتان  در  اينترنــت  نفــوذ  ضريــب   
همــدان 91 درصــد اســت، بــا ايــن ضريــب 
نفــوذ بــاال و نبــود ســواد رســانه اى كافــى در 
بيــن كاربــران مجــازى، رســانه ها بايــد وارد 
عمــل شــده و در ايــن حــوزه فرهنگ ســازى 

كننــد.
ــتان  ــاى اس ــس فت ــان پلي ــى از كارشناس يك
همــدان در جمــع اصحــاب رســانه و فعــاالن 
مجــازى بــا بيــان ايــن مطلــب، گفت: شــيوع 
ــا ســبب شــد كــه بيشــتر فعاليت هــاى  كرون
مــردم بــه ســمت الكترونيكــى شــدن بــرود، 
ــن  ــه مهم تري ــز ك ــات ني ــن رو انتخاب از همي
اتفــاق سياســى كشــور اســت احتمــاال زيــر 
ســايه كرونــا و برخــالف ســال هاى گذشــته 

ــود. ــزار مى  ش برگ
مهــدى نقوى با تأكيد بــر اينكه در انتخابات 
امسال ســفرهاى استانى و جلسات انتخاباتى 
برگزار نمى شود و نقش صداوسيما، روزنامه 
و فضاى مجازى بسيار مهم خواهد بود، اظهار 
كرد: تبليغات پيش از موعد تخلف اســت و 
از ســوى ديگر انتشار نظرســنجى ها سبب 

نظرسازى مى شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه شــايعات در فضــاى 
مجــازى زيــاد و ســواد رســانه اى پايين اســت، 
تصريــح كــرد: فعــاالن رســانه ها پيــش از 
ــنجند و از  ــت آن را بس ــار صح ــار اخب انتش
اخبــار بــا منابع موثــق درفضــاى اطالع رســانى 

خــود اســتفاده كننــد.

نقــوى با بيان اينكه معاندين به دنبال دلســرد 
كــردن مردم بــراى مشــاركت در انتخابات 
هستند، گفت: با يك حركت خوب رسانه اى 
و فرهنگ سازى در اين زمينه رسانه ها به دنبال 
ترغيب مردم براى شركت در انتخابات باشند.
ــى  ــب تخريب ــه درج مطال ــان اينك ــا بي وى ب
ــع  ــم من ــرد خــاص ه ــا ف ــف ي ــه طي و علي
قانونــى و هــم منــع شــرعى دارد، بيــان 
كــرد: مســئوليت تمامــى مطالــب درج شــده 
در روزنامه هــا و فضاهــاى مجــازى برعهــده 
صاحــب رســانه اســت و بايــد در دوران 

ــا در  ــس فت ــا پلي ــش از آن ب ــات و پي انتخاب
ــند. ــاط باش ارتب

اين كارشــناس پليس فتاى اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه جبهه گيرى براى انتخابات جرم 
است، بيان كرد: انتشار تحليل، كليپ، عكس 
كه سبب شور انتخاباتى در بين مردم مى شود 
و تبليغى براى جريان خاصى نيست هيچ گونه 

منع قانونى ندارد.
به عنــوان  كــه  فــردى  هــر  افــزود:  وى 
كاربــر وارد فضــاى مجــازى مى شــود، بايــد 
ــد و  ــته باش ــانه اى داش ــواد رس ــل س حداق

پليــس فتــا ايــن آمادگــى را دارد كــه آموزش 
اســتفاده از فضــاى مجــازى را بــراى تمامــى 
اقشــار به ويــژه اقشــارى ماننــد معلم هــا كــه 
اســتفاده زيــادى از فضــاى مجــازى دارنــد را 

برگــزار كنــد.
وى با تأكيد بر اينكه فضاى مجازى بر كيفيت 
زندگى افراد تأثيرگذار اســت، گفت: بايد در 
حريم  سياست هاى  بر  اجتماعى  شــبكه هاى 
خصوصى مســلط باشــيم، مردم مى توانند با 
مراجعه به ســايت  پليس فتا از سياست هاى 

حريم خصوصى اطالع پيدا كنند.

كارشناس پليس فتا استان در جلسه آموزشى خبرنگاران:

تبليغاتى كه سبب شور انتخاباتى شود 
منع قانونى ندارد
■ ضريب نفوذ اينترنت در استان 91 درصد است

 نايب رئيس كميســيون اجتماعى مجلس 
بــا اعالم اينكه 70 درصد مشــاغل در حوزه 
خدماتى كشــور در اثر شــيوع كرونا آسيب 
ديده انــد و خيــز چهــارم كرونــا مى تواند 
خسارت هاى بيشترى را به كشور تحميل كند.
ولى اســماعيلى نايب در گفت وگو با فارس، 
گفت: با آنكه مقادير كمى واكســن كرونا به 
كشور وارد شده اما عمال واكسيناسيون عمومى 
آغاز نشــده اســت ولى مردم عادى انگارى 
نســبت به ويروس كرونا دارنــد، درحالى كه 

فقط گروه هاى خاص و افراد معدود واكسن 
دريافــت كرده اند ولى بايد بدانيم كه خيلى با 

واكسيناسيون عمومى جامعه فاصله داريم.
وى افزود: تا يكســال پس از تزريق واكسن 
هم بايد پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنيم 
لذا حداقل تا يكسال آتى همچنان پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى از سوى 

مردم بايستى در دستور كار باشد.
اسماعيلى يادآورشد: در آستانه نوروز 1400 
بايد تجمعات و ديد و بازديدها از زندگى هاى 

مردم حذف شود تا بتوانيم در بهار و تابستان 
سال آينده جامعه اى سالم داشته باشيم و بدانيم 
كه خيز چهارم كرونا مى تواند ضربه مهلكى را 

به اقتصاد كشور و معيشت مردم وارد كند.
وى تصريــح كــرد: 70 درصد مشــاغل در 
حوزه خدماتى كشــور در اثر شــيوع كرونا 
آســيب ديده اند و خيز چهارم كرونا مى تواند 
خسارت هاى بيشترى را به كشور تحميل كند؛ 
ولى بدانيم كه درآمد خيلى از مردم استان ها و 
شهرستان ها به گردشگرى وابسته است كه در 

اثر بيكارى و ورشكستگى كه ناشى از اثرات 
خيزهاى يكم تا سوم كرونا در كشور به وجود 
آمده آسيب هاى اقتصادى و اجتماعى زيادى را 

وارد كرده است.
وى در پايــان گفــت: مــردم بايــد به خاطر 
خانواده هاى خود و كسب و كارشان و اقتصاد 
كشور بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى اصرار 
ورزيده و بدانند با كمك عموم جامعه اســت 
كــه فقط مى توانيــم از پيــچ خطرناك فعلى 

بگذريم.

300 دوره مهارت آموزى 
ويژه دانشجويان ديگر دانشگاه ها 

اجرا مى شود
 معاون پژوهشــى دانشــگاه فنى وحرفه اى با اشــاره به 
جزئيات اجراى دوره هاى مهارت آموزى و دانشــجويان و 
اساتيد ديگر دانشگاه ها بيان كرد كه از ترم جارى 300 دوره 

مهارت آموزى در تمام استان ها آماده ارائه است.
محسن جهانشاهى در گفت وگو با مهر با اشاره به جزئيات 
اجراى دوره هاى مهارت آموزى و مهارت ورزى دانشجويان 
و اســاتيد ديگر دانشگاه ها توسط دانشــگاه فنى وحرفه اى، 
گفت: وزارت علوم 2 ســال پيش با سازمان فنى وحرفه اى 
قراردادى را منعقد كرده بود كه به موجب آن دانشــجويان 

دوره هاى مهارت افزايى را كنار تحصيل فرامى گرفتند.
وى ادامه داد: با بررسى هاى معاونت پژوهشى وزارت علوم 
مشخص شد دانشــگاه فنى وحرفه اى كه ذيل وزارت علوم 
فعاليت مى كند خود اين ظرفيت را دارد كه دوره هاى مهارتى 

مطلوب تر و باكيفيت ترى را برگزار كند.

توصيه هاى بهداشتى هنگام رفتن 
به آرايشگاه ها را جدى بگيريد

 سخنگوى وزارت بهداشت توصيه هايى را جهت پيشگيرى 
از ابتالء به كرونا هنگام مراجعه به آرايشگاه ها، مطرح كرد.

به گزارش مهر، سيما ســادات الرى گفت: آرايشگاه ها از جمله 
اماكن پرخطرى هســتند كه رعايت نكردن توصيه هاى بهداشتى 
در آنها مى تواند به تشديد شيوع ويروس كوويد-19 منجر شود.

وى افزود: بنابراين توصيه ما به مردم اين اســت كه درصورت 
داشــتن بيمارى هاى زمينه اى مانند قلبى- عروقى، فشار خون و 
ديابت و يا نقض سيستم ايمنى تا حد امكان از رفتن به آرايشگاه 

خوددارى كنيد.
الرى ادامه داد: همچنين ضرورى اســت كه درصورت داشــتن 
عالئم سرماخوردگى مانند تب، سرفه، گلودرد يا تنگى نفس از 
حضور در آرايشــگاه به طور جدى پرهيز شود. پيش از مراجعه 
به آرايشگاه به صورت تلفنى يا اينترنتى نسبت به دريافت نوبت 
حضور اقدام كنيد و ضرورى است از حضور در آرايشگاه هايى 

كه تهويه هواى مناسب ندارند، به طور جدى پرهيز كنيد.

آمبولى ريوى چيست 
و چه عالئمى دارد؟

 آمبولى به دليل لخته خونى اتفاق مى افتد كه معموال 
از پاها به سمت عروق ريوى حركت مى كند.

فــوق تخصص ريه گفت: لخته خونــى كه معموال از 
پاها حركت كرده و در مسير جريان خون قرار مى گيرد 
وارد عروق ريوى مى شود و در جايى قرار مى گيرد كه 
سبب اختالل در تبادل اكسيژن و دى اكسيد كربن شده 
و آمبولى ايجاد مى كند. عالئم آمبولى بستگى به اندازه 
رگ دارد. عاطفــه فخاريان در گفت وگو با فارس بيان 
كرد: اگر رگ بزرگ ريه درگير شود عالئم آن به صورت 
تنگى نفس شديد، احســاس سنگينى و درد شديد در 
قفسه سينه و افت فشــار خون نمايان مى شود. اما اگر 
اين لخته در رگ هاى انتهايى ريه قرار داشته و ريز باشد 
مى تواند موجب درد تيزى در كناره هاى قفسه سينه شده 
و لخته خونى در خلط ايجاد كند اما نفس تنگى خيلى 

شديد ندارد.

آسيب كرونـا به 70 درصد مشاغل خدماتى
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آگهــي مناقصه (نوبت دوم ) 

 محمد حسين پور-  شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت گريدمبلغ برآورد قيمت پايهشرحرديف
درمناقصه (ريال)

توضيحات

اجراى سنگ فرش محوطه ورودى بام 1
وجلوسينماتابستانه شامل اجراى سنگ 
گرانيت، زيرسازى بتن مگر و... مطابق 
برآورد صورت گرفته و فهرست بها 

ابنيه سال 1399

حداقل 5 5/373/218/143 ريال
ابنيه

متقاضيان مى بايست جهت 280/000/000 ريال
شركت در مناقصه از طريق 
سايت ستاد شركت نمايند

.www.setadiran.ir

-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد. 
-پيمانكاران مي بايست مبلغ 280/000/000 ريال بعنوان ضمانت نامه شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003  بنام حساب 
سپرده شهرداري نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايندهمچنين متقاضيان مي توانند بجاي وجه نقد از ضمانت 
نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشداستفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانت نامه را در داخل پاكت الف 

قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-كليه كسورات قانوني شامل بيمه ، ماليات ، و ..... بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي موردپذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي ، كاغذي، و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي و داراي مهر گرم به هيج وجه موردپذيرش نيست. 
-كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

-متقاضيان مي بايست از مورخ 1399/12/11 لغايت 1399/12/19 در سامانه ثبت نام اسناد را دريافت نمايند. و تاپايان وقت اداري مورخ 1400/01/07 در سامانه 
ستاد بصورت فايل PDF اسناد را بارگزاري نمايند.

-قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد. 
- چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي ضبط خواهد گرديد،براي نفر دوم و سوم نيز به همين منوال خواهد بود. 

- پيمانكاران مي بايست پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بارگذاري نمايند.
- پيمانكارانى ميتوانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حدنصاب تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز قرارداد 

از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دوكار مــجاز مي باشد.و در غيراينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد. 
-كميسيون عالي معامالت روز سه شنبه مورخ 1400/01/08 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه پيشنهاد دهنده اى وجود داشته باشد 

كميسيون برگزار مي گردد. /. (م الف 969)
آگهي چاپ نوبت اول:   1399/12/11 
آگهي چاپ نوبت دوم : 1339/12/19 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه اجراي سنگ فرش محوطه ورودي بام و 
جلو سينما تابستانه شامل اجراي سنگ گرانيت، زيرسازي بتن مگر و..... مطابق برآورد صورت گرفته و فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق سامانه ستاد 
به آدرس : www.setadiran.ir  به پيمانكاران واجد صالحيت و گريد دار حداقل 5 ابنيه مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد: 

شركت معدن  كار باختر در نظر دارد جهت تكميل كادر واحد 
بازرگانى خود در استان همدان يك نفر آقا يا خانم با مدرك 
حداقل فوق ديپلم مديريت بازرگانى يا مرتبط با تداركات با 

حداقل 3 سال سابقه كار و مسلط به نرم افزار آفيس 
جذب نمايد.

از واجديــن شــرايط خواهشــمند اســت رزومــه كارى و مشــخصات 
خــود را بــه ايميــل  yahoo.com@mine-job۵٧٣ ارســال و يــا 
ــادرات-  ــك ص ــب بان ــه- جن ــان مهدي ــدان- خياب ــه آدرس: هم ب
ــاى  ــل آق ــان- درب دوم تحوي ــن بســت كياني ــد- ب ــه توحي كوچ
بابايــى نماينــد. شــماره تمــاس جهــت هماهنگــى و تحويــل رزومــه 

08138371868  -09183189823 كارى: 

دعوت به همكارى

شركت معدن كار باختر

كارت دانشجويى به نام سيده زهرا كشورى حسينى، فرزند سيد 
موسى ، به شماره شناسنامه: 3860935291 و با شماره دانشجويى: 
9412861027 ، رشته نقاشى از دانشكده هنر و معمارى بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

اصالحيـه مزايده

شهردارى همدان

آگهى شهردارى همدان مربوط به پاركينگ آقاجانى بيگ 
كه در شماره روزنامه 3991 به تاريخ 1399/12/16 

به چاپ رسيده است، مساحت 1952 مترمربع به صورت يكپارچه 
(فلت) صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 

(م الف 1757)

https://www.farsnews.ir/hamedan
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مد   ير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
خبرنگاران:فريده حسينى فرزام، سولماز عنايتى

 زهره عباسى
شماره تلفن تماس:  38324330

معرفى 5 فروشگاه زنجيره اى 
در نهاوند به تعزيرات حكومتى

  رئيــس اداره صنعت، معــدن و تجارت نهاوند گفت: 5 فروشــگاه 
زنجيره اى در نهاوند به علت گرانفروشى مرغ و همچنين فروش اجبارى 

كاال به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
نقى كاكاوند با بيان اينكه 5 فروشــگاه زنجيره اى در نهاوند براى اعمال 
قانون بــه تعزيرات حكومتى معرفى شــدند، اظهار كــرد: يكى از اين 
فروشگاه ها اقدام به فروش اجبارى كاال كرده بود و 4 فروشگاه ديگر نيز 

به خاطر گرانفروشى مرغ معرفى شدند.
وى با بيان اينكه طرح بازرسى و تشديد نظارت بر بازار با همكارى ادارات 
ذى ربط به صورت روزانه انجام مى شود، گفت: بازرسان ما در گشت هاى 
نظارتى خود از تمام فروشگاه هاى سطح شهر بازديد كرده و قيمت ها را 
كنتــرل مى كنند كه تاكنون چندين مــورد از واحدها به علت تخلف به 

تعزيرات معرفى شده اند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت نهاوند گفت: درحال حاضر قيمت 
مرغ در اين شهرستان به ازاى هر كيلو 25 هزار تومان است كه نرخ آن 
به صورت روزانه تعيين شــده و درصورت تخلف با گرانفروشان برخورد 

خواهد شــد. وى با بيان اينكه روزانه در نهاوند ده تا 12 تن مرغ كشتار 
روز وارد شهرستان شــده و به مصرف مى رسد، افزود: با توجه به اينكه 
كشــتارگاه مرغ در اين شهرستان تعطيل است لذا مرغدارى هاى نهاوند 
مــرغ خود را به امور دام اســتان تحويل مى دهنــد و آنها نيز مطابق با 

سهميه شهرستان مرغ كشتار روز را به نهاوند ارسال مى كنند.
كاكاونــد با بيان اينكه قيمت گوشــت گوســفندى 127 هزار تومان و 
گوشــت گاو نيز 110 هزار تومان است، گفت: قيمت  گوشت به صورت 
هفتگى تعيين و در معرض ديد مشتريان قرار مى گيرد كه رعايت قيمت 

مصوب از سوى قصابان الزامى است.

قرارگاه نظارت  بر بازار در همدان راه اندازى شود
 نوسان قيمت ها زيبنده نيست

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با ارائه پيشــنهادى درباره 
برپايى قرارگاهى براى انجام دقيق نظارت  بر بازار گفت: از نظر قانون، 
ستاد تنظيم بازار بايد نسبت به اين مسأله ورود كند و خود پاسخگو 

باشد.
به گزارش خبرگزارى فارس ، حجت االســالم والمســلمين حبيب ا... 
شــعبانى ظهر روز گذشته در جلسه ســتاد امر به معروف استان با 
موضوع بررسى مشــكالت بازار، با اشاره به وضعيت بازار و مشكالت 
موجود، اظهار كرد: بخشى از مشكالت به اين موضوع برمى گردد كه 
دولــت راهكارهاى رهبرى را جدى نگرفته و هنوز هم در انتظار رفع 

تحريم ها از سوى غرب است.
وى با بيان اينكه برگشــت آمريكا به برجام و يا رفع تحريم در دست 
ما نيست و قابل پيش بينى نيســت، گفت: متأسفانه تالش بعضى از 
مســئوالن پس از حضــور رئيس جمهور جديد آمريــكا تنها بر رفع 
تحريم ها متمركز شــده و اين ســبب شــده تا راهكارهايى كه رهبر 

معظم انقالب بيان فرمودند، جدى گرفته نشود.
امــام جمعه همدان با اشــاره به برگزارى اين جلســه، مطرح كرد: 
مســئول و متولى كنترل قانونى قيمت ها، ستاد تنظيم بازار است و 
ورود ستاد امر به معروف و برگزارى اين جلسه نه از روى دخالت در 

كار ستاد تنظيم كه اعالم آمادگى براى كمك در امر نظارت است.
وى افزود: ســتاد امر به معروف مى تواند به عنــوان نيروى اجرايى و 
بازوى كمكى ستاد تنظيم بازار وارد ميدان شود و در امر نظارت ها به 

يارى ستاد تنظيم بشتابد.
نماينــده ولى فقيــه در همدان با بيان اينكه رفع مشــكالت موجود 
نيازمند همراهى همه مســئوالن اســت، عنوان كرد: موفقيت ستاد 
تنظيم بازار موفقيت همه ماســت، زيرا آنچه مهم اســت، باز شدن 
گره اقتصادى و رفع مشــكالتى اســت كه مردم با آن دست و پنجه 

نرم مى كنند.
وى بــا ارائه پيشــنهادى درباره برپايى قرارگاهى بــراى انجام دقيق 
نظارت  بر بازار مطرح كرد: از نظر قانون، ستاد تنظيم بازار بايد نسبت 
به اين مســأله ورود كند و خود پاسخگو باشد، اما برپايى اين جلسه 
به معناى آن است كه نيروهاى جهادى، در كنترل بازار آماده ورود و 

كمك به ستاد تنظيم هستند.
شعبانى با تأكيد بر اينكه كار اصلى ما، مطالبه گرى است، گفت: البته 
در اين مسير نيازمند همراهى خود مردم نيز هستيم، چراكه شرايط، 
سخت است و بايد از همه ظرفيت ها براى رفع مشكالت استفاده كرد.

وى با اشــاره به اينكه براى برطرف كردن مشكالت سه راهكار وجود 
دارد، مطرح كرد: اولين راهكار، تقويت نظارت هاست كه اين جلسات 

نيز در همين راستا برگزار شده است.
امام جمعه همدان دومين راهكار را تعادل در خريد دانست و با بيان 
اينكه مى شود از مجارى قانونى، خريدهاى بيش از اندازه را كنترل و 

متعادل كرد در ادامه از نوسانات قيمت در بازاز گاليه كرد.
وى اظهار كرد: البته خيلى از خانواده  ها به دليل وجود نوسانات قيمت در 
بازار دچار تشــكيك مى شوند و اين امرى طبيعى است، زيرا با مشاهده 

افزايش روزانه قيمت ها، ميل به خريد هم افزايش پيدا مى كند.
شــعبانى با بيان اينكه اميدواريم با تعامل خوب بين ســتاد تنظيم و 
ســتاد امر به معروف، اتفاقات خوبى در بازار رخ دهد، گفت: ما تنها 
به دنبال برگزارى جلســات نيستيم، بلكه هدف اصلى، رفع مشكالت 
مردم است و لذا بايد اين جلسات خروجى مناسبى داشته باشد و به 

سمت اجرايى شدن حركت كنيم.
وى تأكيد كرد: اميدواريم مســئوالن امر اين موضوع را جدى بگيرند 
و از ظرفيت هاى موجود به نحو احسن استفاده كنند، زيرا هدف همه 

ما كمك به وضعيت موجود است.

    خبرگزارى فارساستانهاهمد   ان

 خانــه اى در انتهاى يك كوچــه تنگ و باريك در 
روســتاى شــورين در حوالى همدان، آدرسى است 
كه بايد مى رفتيم، در را آقاى اســماعيلى برايمان باز 
مى كنــد، وارد حياط خانه شــديم، خانه اى بزرگ اما 

خالى از سكنه.
از پله اى كه كنار در بود به اتاقى كه كارگاه اين هنرمند 
جوان بود، وارد شديم. همه جا خرده سنگ و تراشه هاى 
سنگى بود و فيروزه هاى تراش خورده هم در گوشه اى 

جا خوش كرده بودند.
وارد اتاق كه شــديم متوجه شــديم همســر آقاى 
اســماعيلى هم لباس كار بر تن كرده و پا به پاى او با 
چاشنى عشق بر پيكره بى جان سنگ ها تراش مى زند، 
كارگاه تراش ســنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى جوان 
30 ســاله  همدانى از عشــق و عالقه به هنر به اينجا 

رسيده و اكنون بازارهاى جهانى را نشانه گرفته است.
پس از گــپ و گفتى كوتاه و گشــتى در اين كارگاه 
كوچك، آقاى بهنام اســماعيلى صندلــى روبه روى 
دستگاهش كه حاال بخشى از زندگى اش شده، نشست 
و صحبت هايش را اين  گونه آغاز كرد: عالقه به هنر مرا 
به اينجا كشاند، از بچگى به خاطر اينكه پدرم در صنعت 
چوب فعاليت مى كرد به هنر عالقه مند شدم و پس از 
آشنايى با استاد صفايى استاد تراش سنگ هاى قيمتى 
و نيمه قيمتى در نمايشگاه صنايع دستى سال 86 تراش 
سنگ را ادامه دادم. در اين نمايشگاه با استاد صحبت 
كردم كه بنده را به عنوان شــاگردى قبول كردند و 3

ســالى پيش ايشان بودم اما از سال 90 و 91 مستقل 
شدم و خود اين هنر را ادامه دادم.

اين هنرمند جوان از همراهانش در اين راه مى گويد: اگر 
بگويم در اين راه تنها بودم كه دروغ است؛ ولى كسى 
هم به صورت ثابت همراهم نبود فقط دوستانى مانند 
خود استاد صفايى و تعدادى از بستگان به بنده لطف 
داشــتند؛ همچنين پدر و مادرم كه هميشه همراهم 
بودند و دعاى خير آنها پشت سرم بود. از زمانى هم كه 
همسرم وارد زندگى ام شد در تمام سختى ها همراهم 

بود و كمكم مى كند كه قددران او هستم.
در همين حين اسماعيلى از حمايت مسئوالن سخن 
مى گويد و مى افزايد: ميراث فرهنگى خيلى كمكم كرد 
به طورى كه بارها زمين خوردم اما دســت مرا گرفت و 
چه در مسائل مالى و چه تبليغ نمايشگاهى و معرفى 

كار حمايتم كرد.
همچنين از صندوق كارآفرينى اميد تشــكر مى كنم 
كه تسهيالتى در اختيار ما گذاشتند، هرچند بيش از 
اعطاى تسهيالت اعتماد و لطفى كه به ما داشتند، مهم 
بود.وقتى مسئوالن به ما سر زده و احوال ما را پرسيده 
و جوياى كار و هنر ما مى شــوند بسيار باارزش است 
و همين دلجويى ، انگيزه ما را براى ادامه اين مســير 

دوچندان مىكند.
اما آنچه در اين مســير بسيار اهميت دارد تأمين مواد 
اوليه است؛ بنابراين پرسيدم سنگ هاى موردنياز خود 
را چگونه و از كجا تأمين مى كنيد كه مى گويد: شــما 
كره زمين را نظر بگيريد هر نقطه از كره مى تواند يك 
رنگ باشد كه خداراشكر آبى فيروزه اى متلعق به ايران 

است.
ما در ايران ســنگ هاى نيمه قيمتــى خوبى داريم اما 
بارزترين ســنگى كه بتواند حرف براى گفتن در دنيا 
داشته باشد، فيروزه است. بهترين منبع فيروزه نيشابور، 
ســمنان، كرمان، دامغان است و گاهى هم از چين و 
آمريكا مى آيد ولى متأســفانه طى چند دهه گذشته 
سنگ فيروزه ما خام فروشى مى شد يعنى ارزش افزوده 

در داخل كشور ايجاد نمى شد و ارزآورى نداشت.
در دهه اخير ما قدرت و توانايى اين را داريم كه نه تنها 
سنگ هاى داخل ايران بلكه سنگ هاى تراش نخورده 
و مواد اوليه كشــورهايى چون برزيل و آفريقايى كه 

تكنولوژى تراش ندارند، را مى گيريم و خودمان ارزش 
افزوده را روى آن ايجاد مى كنيم و در بازارهاى خارجى 

مى فروشيم.
سنگ ها را سعى مى كنيم مســتقيم و بدون واسطه 
خريدارى كنيم تا قيمت تمام شــده دوبرابر نشــود، 
سنگ ها از معدن و به صورت كيلويى و تنى خريدارى 
مى شود و ما فرآورى انجام مى دهيم اما خواهشى كه 
از مســئوالن دارم اينكه دست ما را براى تهيه سنگ 
بازتر بگذارند. اما مراحل كار آنها براى تراش يك قطعه 
فيروزه انگشتر هم جذاب است كه او توضيح مى دهد: 
مرحله اول شــامل بــرش خردســازى و تكه كردن 
سنگ هاست، مرحله بعد سايش و در مرحله آخر هم 

سنگ پرداخت و پوليش مى شود.
آقاى اســماعيلى كه اكنون به فروش خوبى رسيده از 
نحوه فروش خود اين گونه مى گويد: بعدپس از پوليش 
كارها در3 شــعبه به فروش مى رســد كه شعبه اول 
سفارشى است به نحوى كه مستقيم مشترى تماس 
گرفته و ســفارش مى دهد و ســنگ تراش خورده با 

احتساب كسر تراش تحويل مشترى مى شود.
فروش از طريق ماركتينگ ها بخش ديگرى از فروش 
و حايز اهميت ترين بخش كار ماست به طورى كه اگر 
ماركتينگ ها نباشــد، به روش سنتى نمى توانيم كار 
كنيم زيرا با اوضاع كرونا مردم مســتقيم نمى توانند با 

ما در ارتباط باشند.
بخش سوم فروش هم شركت در نمايشگاه هاست كه 
پيش از كرونا خوب بود اما حاال نمايشگاهى نيست ولى 

در عوض ماركتينگ ها پررنگ تر شده است.
از برنامــه اى كه براى تــراش الماس و طال 
دارد مى گويد و ادامه مى دهد: تراش الماس 
را در برنامه داريم كه به طور دقيق   ، حرفه اى 
و تخصصى در همدان راه اندازى كنيم كه اگر 
خدا بخواهد و مشكلى نباشد، كمتر از 6 ماه 

ديگر الماس را در همدان مى تراشيم.
او مى گويد در ايام كرونا كار را تعطيل نكرديم 
شايد ســفارش ما از روزى نيم كيلو به صد 
گرم هم رسيد اما كار را نخوابانديم. در برخى 
اوقات هم دستگاه را در اختيار خود همكاران 
گذاشــتيم تا در منزل كار را دنبال كنند و 
به صــورت هفته اى و ماهانــه كار را تحويل 

دهند.
پرســيدم چند نفر نيرو برايش كار مى كنند 
كه مى گويد: اكنون 3 نفر به صورت مستقيم 
فعاليت دارند اما 2 نفر غيرمستقيم مشغول به 
كار هستند كه وقتى حجم كار باال مى رود از 

آنها كمك مى گيرم.
آقاى اســماعيلى از مشترى هاى محصوالت 
توليدى اش هم توضيح مى دهد و مى گويد: 
از وقتى كه آغاز كرديم مشترى ها زياد بودند 
ولى وقتــى در تيراژ و تــراش عمده پيش 
رفتيم، مشــترى ها كم و كمتر مى شود ولى 
كيفيت باالتر مى رود، هرچه جلوتر مى رويم 
كارها عمده فروشى مى شود ولى در بين كار 
ماركتينگ ها را هم داريم كه سعى داريم از 

آنها استفاده كنيم.
در كل ســنگ هاى قيمتــى و نيمه قيمتى 
تزئينى هســتند، اما خداراشكر ايده پردازانى 
داريم كه به اين نتيجه رســيديم مى توان از 
ســنگ هاى قيمتى در محصوالت كاربردى 
مانند تلفيق با ظروف آشپزخانه، دكورى هاى 

چوبى، چرم و سفال استفاده كرد.
در ادامه كار از صادرات محصوالتشان پرسيدم 
كه بيان كرد: صادرات ما مستقيم است و به 
كشورهاى حوزه خليج فارس صادرمى شود 

و كشورهاى عربى بيشــترين متقاضيان توليدات ما 
هســتند؛ فيروزه نيشابور، كرمان و شهر بابك با توجه 
به تراش خوبى كه هنرمندان گوهرتراشى كشور به آن 

مى زنند، خاستگاه خاصى دارد.
قرار بود امســال در نمايشگاه تركيه شهر مرزى رازى 
شــركت كنيم كه به خاطر كرونا لغو شــد و سپس از 
كشــورهايى كه توليداتشــان به آنها مى رود، سخن 
مى گويد: توليدات ما حاال به كشــورهاى حوزه خليج 

فارس و عربى مى رود.
ايــن هنرمند زبده و جوان كه شــناخت خوبى هم از 
سنگ ها دارد در بخش ديگر صحبت هايش به سنگ ها 
اشاره كرده و مى گويد: عقيق  سوسنى از سمنان و سنگ 
جاسفر از سمت شهر اروميه تهيه مى شود، گارنت سبز 
سنگ ديگرى است كه خيلى از تراش دهنده هاى خارج 
از كشور دنبال گارنت سبز كرمان هستند كه بتراشند و 
به اسم زمرد بفروشند يعنى از سنگ هاى زيبا و باارزش 
داخل خاك ايران اســت كه متأسفانه به اسم خودش 

فروش نمى رود.
در سمت مشهد نيز عقيق سرخ داريم كه متأسفانه و 
با توجه به ناآگاهى مردم و عقايدى كه دارند مبنى بر 
اينكه سنگ عقيق بايد يمنى باشد، توجهى به عقيق 
مشهد ندارند درحالى كه سنگ عقيق ما خيلى باالتر 

از يمن است.
در همين راستا از اسماعيلى خواستم از فوايد سنگ ها 
بگويد كه توضيح داد: 5 ســنگ عقيــق، ياقوت، ُدر، 
فيروزه و حديد از لحاظ معنوى توصيه شده است، اين 

5 ســنگ از نظر دينى هر كدام فلسفه و روايت خاص 
خود را دارد.

از نظر علمى هم ابوريحــان بيرونى در كتاب جماهر 
فى الجواهر مى گويد: ســنگ ها يكســرى ارتعاش از 
خود دارند كه از راه پوســت جذب بدن شده و تأثير 
مى گذارند، علم متافيزيك نيز مى گويد دوســوم بدن 
انسان آب است و آب دوقطبى است و هميشه درحال 
دفع است پس ارتعاشــات اين سنگ ها باعث كاهش 
تنش اين قطب هاى همسو يا ناهمسوى آب مى شود 

و نتيجه آن ايجاد آرامش در بدن است.
اما متأسفانه در چند سال اخير باب شده از فوايد اين 
سنگ ها استفاده ديگرى مى شود مثال فالن سنگ براى 
درد پا و سنگ ديگرى براى روشنى چشم خوب است 

كه همه فقط بازارسازى است.
ابوعلى ســينا در كتاب دانشــنامه عاليى از ســنگ 
ســيترين يا در زرد براى درمان افسردگى و استرس 
استفاده مى كردند، حكايت تأثير سنگ ها بحث تاثير 
مغناطيس و الكتريسته اســت مانند انرژى برقى كه 
در ســيم جريان دارد و تا وقتى كه به المپ نرســد، 

ما نمى بينيم.
وقتــى از ســنگ ها و تاثير آنها بر بدن انســان گفت 
پرســيدم آيا نمونه هاى تقلبى هم از سنگ ها در بازار 
وجود دارد كه اين  گونه مى گويد: از حدود 70 ســال 

پيش برخى آغاز به آب كردن پالســتيك كرده و آن 
را با خاك سنگ مخلوط مى كردند تا سنگ مصنوعى 
بسازند كه اين اواخر خاك سيليس و پليمر هم قاطى 
مى كننــد اما اينها را فقط با تجربــه و دانش مى توان 

تشخيص داد.
اسماعيلى از ارزآورى توليداتشان نيز اين  گونه مى گويد: 
صادرات ما مستقيم اســت به طورى كه روزى حدود 
يك كيلوگرم نگين تراش خــورده فيروزه اصل صادر 

مى كنيم.
عــرف قيمت فروش توليدات ما براى كســانى كه در 
خارج از كشور مى خرند يك دالر و نيم تا 2 دالر است 
اما اينكه خود آنها چند مىفروشند را نمى دانم هر چند 

هزينه هاى كارمان اين اواخر باال رفته است.
اين هنرمند جوان كه بارها در ميان صحبت هايش از 
همسر خود بابت همراهى او تشكر كرد در پايان نيز از 
حمايت پدر و مادر و همراهى همسر قدردانى مى كند 
و مى گويد: قدردان همسرم هستم كه روزهاى بى پولى 

مرا تحمل كرد.
او توجه رسانه ها و مسئوالن را موجب دلگرمى و ايجاد 
انگيزه هنرمندان دانست و مى گويد: خودم را هنرمند 
نمى دانم بلكه يك هنردوســت هستم اما هنرمندان 
صنايع دســتى در همه رشته ها مظلوم هستند و بايد 

مورد توجه قرار گيرند.

دست هاى تراشگر آقا و خانم تالشگر

 از ساخت دستگاه تراش
 تا تالشى كه تمامى ندارد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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كبودراهنگ فاتح كاپ اخالق كشور شد
 تيم كاراته سردار شــهيد همدانى كبودراهنگ كاپ اخالق ليگ 

برتر كاراته كشور را كسب كرد.
تيم كاراته سردار شهيد همدانى كبودراهنگ به نمايندگى از استان در 

ليگ برتر كاراته كشور حاضر شد.
اين تيم در بازى نخســت برابر تيم متمول صنعت مس رفسنجان كه 
بيشتر بازيكنانش اعضاى تيم ملى ايران بودند صف آرايى كرد كه در 
بخش كاتا تيم صنعت مس رفسنجان 7-0 از تيم سردارشهيدهمدانى 

پيش افتاد.
بازيكنان باغيرت تيم سردارشــهيدهمدانى در بخش مبارزه توانستند 
تيم پرقدرت مس رفســنجان را شكست دهند اما درمجموع امتيازى 

كاتا و مبارزه تيم مس برنده شد.
در بازى دوم تيم ســردار شــهيدهمدانى با اقتدار كامل تيم خراسان 
رضوى را شكســت داده اما با توجه به شكســت برابر مس به دور 

بعد راه پيدا نمى كند.
در پايان تيم ســردار شــهيد همدانى كاپ اخالق اين مســابقات را 

دريافت كرد.

كسب يك مدال نقره و يك مدال برنز
 توسط بانوان همدانى

 يك مدال نقره و يك مدال برنز در مســابقات ســنگنوردى جام 
فجر توسط بانوان همدانى به دست آمد.

در مســابقات ســنگنوردى جام فجر كه در مجتمع سنگنوردى پيام 
تهران و با حضور نگار ورشــوچى، راحيل رمضانى و اسرا نادى از 
همدان در 2 رشته  ســرطناب (ليد) و بولدرينگ برگزار شد، راحيل 
رمضانى موفق به كســب مدال نقره در رشته  سرطناب (ليد) و مدال 

برنز در رشته  بولدرينگ شد.

روستاهاى دهنو و قشالق
 صاحب خانه ورزش روستايى مى شوند

 خانه ورزش روســتايى در روســتاهاى دهنو آورزمان و قشالق 
انوج در راســتاى توسعه و گســترش ورزش در روستاها در سال 

آينده ساخته مى شود.
مســئول نمايندگــى اداره ورزش و جوانان بخش ســامن با تبريك 
فرارســيدن عيد مبعت حضرت رســول اكرم(ص) گفت: در ادامه 
بازديدها از اماكن ورزش روستايى از محل تأسيس خانه هاى ورزش 
روســتايى در روستاهاى دهنو آورزمان و قشــالق انوج كه توسط 
دهياران روســتاهاى مذكور معرفى شــده بود به اتفاق رئيس هيأت 
روســتايى بازديد به عمل آمد و مقرر شــد تا در ســال آينده شاهد 
افتتاح و بهره بردارى 2 باب خانه ورزش روســتايى در روســتاهاى 

فوق باشيم.
قــدرت ا... كلهــر در ادامــه افــزود: شــور و شــوق در بيــن جوانــان 
ــه  ــل وصــف اســت و ايجــاد خان ــوج غيرقاب روســتاى قشــالق ان
ورزش روســتايى در ايــن روســتا كمتريــن كارى اســت كــه 

مى تــوان انجــام داد.
ــتاى  ــان روس ــوى جوان ــوش از س ــى خودج ــزود: در اقدام وى اف
ــال تســطيح  ــدازى ورزش واليب ــراى راه ان ــوج، زمينــى ب قشــالق ان
ــردارى از آن از  ــز و بهره ب ــراى تجهي ــه ب ــت ك ــده اس ــاده ش و آم
ــده  ــاعد داده ش ــول مس ــتان ق ــش و شهرس ــئوالن بخ ــوى مس س

اســت.

آموزش و پرورش
 قهرمان فوتسال مالير شد

 مسابقات فوتســال ادارات جام فجر شهرستان مالير با قهرمانى 
تيم آموزش و پرورش به پايان رسيد.

بــه همت هيأت فوتبــال شهرســتان مالير و همــكارى ادارات و 
دســتگاه هاى اجرايى اين شهرســتان يك دوره مسابقات فوتسال با 
نام جام فجر ادارات به مناســبت گراميداشــت ياد و خاطره شهداى 
واالمقام دوران انقالب در سالن شهداى مجموعه ورزشى كوثر اين 

شهرستان برگزار شد.
ده تيم از ادارات و دســتگاه هاى اجرايى اين شهرستان در اين دوره 
از مسابقات شركت كردند و درنهايت تيم هاى آموزش و پرورش و 
نظام مهندسى با شكست حريفان خود به فينال اين دوره از مسابقات 
راه يافتنــد كه تيــم آموزش و پرورش توانســت در ضربات پنالتى 
تيم نظام مهندســى را شكســت دهد و به مقام قهرمانى اين دوره از 

مسابقات دست پيدا كند.
تيم هاى ســازمان تبليغات اسالمى و اداره برق نيز در ديدار رده بندى 
مقابــل هم قرار گرفتنــد كه درنهايت تيم اداره برق موفق شــد تيم 
ســازمان تبليغات اسالمى را شكســت دهد و در جايگاه سوم اين 

مسابقات قرار بگيرد.

سهميه شطرنج استان 
در مسابقات قهرمانى كشور

 سهميه هاى اســتان همدان در مســابقات قهرمانى كشور بخش 
آقايان مشخص شد.

ــان كشــور  ــه مفــاد آئين نامــه مســابقات قهرمانــى آقاي ــا توجــه ب ب
و ورود مســتقيم اميرمســعود مــرادى و اميرعلــى دالورى بــه ايــن 
مســابقات، نفــرات برتــر در مســابقات قهرمانــى بزرگســاالن اســتان 
ــه مســابقات كشــورى معرفــى  همــدان به عنــوان ســهميه اســتان ب

مى شــوند. 
ساسان على بابايى، اميرحسام جاللوند و ياشار موحدى از سهميه هاى 

استان هستند.

شيما صفايى مسافر انتخابى المپيك شد
 شــيما صفايى پينگ پنگ باز همدانى تيم ملى مسافر رقابت هاى 

انتخابى المپيك توكيو ژاپن شد.
اين ملى پوش همدانى تنيس روى ميز كشــورمان قرار اســت امروز 

ايران را به مقصد قطر ترك كند.
نايــب رئيس تنيس روى ميز همــدان با اعالم اين مطلب گفت: اين 
پينگ پنگ باز همدانى درصورت كســب عنــوان قهرمانى مى تواند 

سهميه المپيك توكيو را براى نخستين بار كسب كند.
زهــره ابوطالبيان افزود: صفايى پس از اعــزام به قطر بايد چند روز 
در قرنطينــه اقامت كند و تســت كرونا از وى گرفته خواهد شــد. 
اين تنيس باز همدانى 24 اســفندماه در تورنمنت جهانى قطر شركت 
مى كنــد و 2 روز بايد بــا حريفان رقابت كنــد. او همچنين از 27 
اســفندماه بايد برابر حريفان خود براى كسب سهميه المپيك تالش 

كند.
شــيما صفايى پرافتخارترين تنيس باز رده سنى نوجوانان و جوانان 

كشور است و در تمامى رده هاى سنى مقام قهرمانى دارد.

عمليات بازگشايى
 جاده پيست تاريك دره همدان

 پيســت اســكى تاريك دره همدان پس از 5 ماه تعطيلى به دليل 
مسدود بودن جاده دسترسى، بار ديگر بازگشايى شد. مسير دسترسى 
به اين پيســت با همكارى اداره راهدارى بازگشايى و هم اينك تردد 

خودروها انجام مى شود.
 محور گنجنامه-پيســت اســكى هرســاله در فصل زمستان به دليل 
صعب العبور بودن و داشــتن شــيب زياد و برف ســنگين مسدود 
مى شود. پيست اسكى تاريك دره با يك هزار و 600 متر طول قابليت 
برگزارى مسابقات اسكى روى چمن و برف را در تمام فصول سال 
دارد. اين پيست در ده كيلومترى مركز شهر همدان واقع شده است. 
با توجه به اينكه احتمال ريزش برف به صورت بهمن و ريزسنگ از 
كوه هاى اين مســير وجود دارد به مردم توصيه مى شود حتى االمكان 

از اين مسير تردد نكنند.

ساخت خانه تخصصى تكواندو در بهار
 شهرســتان بهار قهرمانان ارزنده اى در تكوانــدو دارد وآمادگى 
داريم خانه تخصصى تكواندو را با مشاركت خيرين و سرمايه گذاران 

در بهار بسازيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار با اعضاى هيأت تكواندو 
شهرستان بهار ضمن اعالم اين خبر، گفت: تكواندوى بهار در كشور 
و استان صاحب جايگاه است و شهرستان بهار ظرفيت بسيار خوبى 

در ورزش دارد و در بيشتر رشته هاى ورزشى قهرمان دارد.
حميد سيفى درباره درخواســت اعضاى هيأت تكواندو بهار درباره 
ساخت خانه تخصصى تكواندو گفت: با توجه به اينكه تكواندو بهار 
قهرمان ارزنــده اى دارد، آمادگى داريم خانه تخصصى تكواندو را با 
مشــاركت خيرين و ســرمايه گذاران در بهار بسازيم و در اين راستا 
به زودى بازديدى از مجموعه ورزشــى شهيد سليمانى بهار صورت 

خواهد گرفت.
وى درباره جذب اسپانســر و ســرمايه گذار براى ورزش اســتان، 
گفت: جلســات خوبى براى حضور بخــش خصوصى در ورزش 
صورت گرفته و درحال حاضر با اسپانســرهايى در راستاى حمايت 
از رشــته هاى مختلف ورزشى رايزنى شده كه نتايج خوبى در آينده 

نزديك پديدار خواهد شد.
سيفى با قدردانى از تالش هاى امير عظيمى مديرعامل پاس همدان، 
گفت: باشــگاه فرهنگى ورزشى پاس همدان يك ظرفيت چندجانبه 
اســت كه بايد با برنامه اى  عملياتى پيشروى كنيم تا بتوانيم تيم هاى 
ورزشــى همچون تكواندو دختران بهار را نيز در ليگ برتر حمايت 
كنيم. اعتقاد دارم باشگاه پاس نه تنها در فوتبال بلكه در ساير رشته ها 
به ويژه رشــته هاى مدال آور و صاحب جايگاه مى تواند كمك كند و 

بسيار مؤثر باشد.

همدان صاحب زمين گلف مى شود
 همدان در آينده اى نزديك صاحب نخستين زمين گلف استاندارد 

خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديــدار با اعضاى هيأت گلف 
همدان اظهار كرد: 5 هكتار از مجموعه ورزشــى شــهيدمفتح شهر 

همدان را براى ايجاد زمين گلف اختصاص خواهيم داد.
حميد ســيفى با اشــاره به فعاليت ســايت تخصصى مينى گلف و 
دوره هاى آموزشى در همدان، گفت: گلف يكى از هيأت هاى پويا و 

فعال در رشته هاى ورزشى استان همدان است.
وى خاطرنشان كرد: توسعه گلف در بخش هاى همگانى و قهرمانى 
در سطح استان را خواستاريم و معتقديم اين ظرفيت استعداديابى و 

پرورش نخبه ها در همدان وجود دارد.
وى بيــان كرد: با توجه به رشــد چشــمگير آمار ورزشــكاران در 
سال هاى اخير، ضرورت ساخت و راه اندازى زمين گلف در همدان 

بسيار الزم است.

نفرات برتر كشتى نوجوانان و جوانان استان
 معرفى شدند

 اردوى انتخابى كشتى نوجوانان و جوانان استان هفته گذشته به ميزبانى همدان برگزار 
شد و در پايان نفرات برتر معرفى شدند. 

رئيس هيأت كشــتى اســتان با اعالم اين خبر گفت: اردوى انتخابى كشــتى نوجوانان و 
جوانان استان هفته گذشته انجام شد و در پايان نفرات برتر اوزان مختلف براى حضور در 

مسابقات انتخابى نوجوانان و جوانان كشور انتخاب شدند.
حميدرضا يارى با اشاره به اينكه اين مسابقات زيرنظر مستقيم هيأت، كادر فنى و قهرمانان 
و پيشكسوتان كشتى كشور همچون تورج ظفرى برگزار شد، گفت: نفرات برتر نوجوانان 

در اوزان مختلف به ترتيب حســين فرجى در وزن 45 كيلوگرم از همدان، ساالر كتابى و 
اميرعلى شعبانى در وزن 48 كيلوگرم از همدان، محمدامين رحيمى در وزن 51 كيلوگرم 
از همدان، ســينا زندى در وزن 55 كيلوگرم از مالير، اميرحسين سيف فيض الهى و يونس 
شفيعى در وزن 60 كيلوگرم، روح ا... كوچكعلى در وزن 65 كيلوگرم از همدان، اميرحسين 
عظيمى جــم و ابوالفضل كمروند در وزن 71 كيلوگرم از نهاوند، عباس زنديه در وزن 80

كيلوگرم از مالير، محمدمهدى ســليمى در وزن 92 كيلوگرم از اسدآباد و على ابوالفتحى 
در وزن 110 كيلوگرم از نهاوند انتخاب شــدند. همچنين رضا مشهورى و محمد عليزاده 
از نهاوند، آريــن رضايى از مالير، محمدرضا گرجى و ميالد باقرى از همدان به عنوان 5

كشتى گير ذخيره به اردوى انتخابى راه يافتند.
اين تيم را 3 مربى از شهرستان هاى همدان، مالير و نهاوند به انتخاب و معرفى هيأت هاى 

شهرستان هدايت مى كنند.
وى افــزود: همچنين در رده جوانــان ميالد عبــدى راد در وزن 57 كيلوگرم از همدان، 
داريــوش ولى زاده در وزن 61 كيلوگرم از مالير، علــى قپانورى در وزن 65 كيلوگرم از 
نهاوند، امير رحمانى در وزن 70 كيلوگرم از همدان، على رضايى در وزن 74 كيلوگرم از 
همدان، حسين رسولى از فامنين، مهدى يادگارى از همدان و محمدمهدى اصغرى از بهار 
در وزن 79 كيلوگرم، مهدى حاجيلوئيان در وزن 92 كيلوگرم از همدان، ســياوش گمار 
از همدان و حميدرضا شــاهيده در وزن 97 كيلوگــرم، محمدمهدى زنگنه در وزن 125

كيلوگرم از تويسركان براى مسابقات كشورى انتخاب شدند.
يارى تصريح كرد: در رده ســنى جوانان نيز 4 مربى از همدان، فامنين و نهاوند به همراه 

تيم اعزام مى شوند.

عقاب در نهاوند 
گلبـاران شد 

 تيــم فوتبال گرين كشــاورز نهاوند تيم 
عقاب تبريز را گلباران كرد.

هفتــه دوازدهم رقابت هاى مرحله نخســت 
ليك دسته سوم كشور با انجام 6 بازى دنبال 
شد كه در يكى از اين بازى ها گرين كشاورز 
نهاوند نماينده استان در اين رقابت ها در يك 
بازى پــرگل بال و پر عقاب تبريز را چيد و با 

شكست تلخى ميهمان خود را بدرقه كرد.
در اين ديدار شاگردان گروسى فوتبال خوبى 
را بــه نمايش گذاشــتند و از همــان دقايق 
نخست اجازه پرواز به عقاب را ندادند تا اين 

تيم در دام تيم نهاوندى اسير شود. نهاوندى ها 
در اين بازى جشنواره گل به راه انداختند و با 
7 گل عقاب را در آســمان اين شــهر شكار 

كردند.
در اين ديدار محمد دشتى، شاهين رفيع زاده، 
امير حســنكارى هركدام يــك گل و رحيم 
نورى زاده و اميد ظفرى هر كدام 2 گل به ثمر 
رساندند و عقاب ها تنها 2 بار موفق به گلزنى 

شدند.
تيم گرين كشاورز نهاوند با اين پيروزى 17

امتيازى شد و در رده چهارم ايستاد و درحالى 
كه تنها 2 هفته از رقابت ها باقى مانده شانسى 
براى صعود ندارد، اما اين تيم اميدوار اســت 
كه در ليگ 3 باقى بماند و به مسابقات استانى 

سقوط نكند.

در پايان اين رقابت ها 2 تيم نخست به مرحله 
دوم صعود خواهند كرد و تيم هاى ســوم و 

چهارم نيز در ليگ 3 باقى مى مانند.
درحال حاضر تيم گرين كشــاورز با حضور 
در رده چهــارم جدول بــا 17 امتياز اميدوار 
است كه با كسب نتايج قابل قبول در 2 ديدار 
باقيمانده حداقل خود را در ليگ 3 نگه دارد.

متأســفانه از اين تيم حمايت نشد و به گفته 
گروسى ســرمربى تيم به  رغم وعده و وعيد 
مسئوالن اســتانى هيچ كدام از قول هاى آنها 
عملى نشــد و حتى هيأت و اداره شهرستان 
در دادن زمين براى تمرين نيز وسواس دارند 

و اين تيم زمين مناسب براى تمرين ندارد.
گروســى اعتقاد دارد كه تيم خوبى داشتيم و 
اگر حمايت مى شــديم و از نظر مالى، استان 

كمك مى كرد مى توانستيم حتى به عنوان تيم 
نخســت صعود كنيم زيرا اين ظرفيت را در 

وجود بازيكنانم مى ديدم.
در ديگــر ديدارهــاى اين هفتــه تيم نفت 
ايرانيــان با يــك گل ذوب آهــن اردبيل را 
شكســت داد و با 25 امتياز به صدر جدول 
صعود كرد. تيم شــهداى گروس بيجار نيز 
2 بر يك آكادمى كيا را مغلوب ســاخت تا 
ايــن تيم نيز با 25 امتيــاز بخت اول صعود 
باشد. ستارگان آژند آذربايجان در يك بازى 
پرگل با 4 گل نيكان مهر تهران را با شكست 
بدرقــه كرد و كاويان نقــده نيز 4 بر يك به 
اوحدى مراغه فائق آمد و جدال 2 تيم جام 
جم بيله سوار و خورشــيد قروه نيز 2 بر 2

مساوى تمام شد.

سليمان رحيمى »
هفته دوازدهم ليگ دســته دوم كشور با توقف 
نمايندگان اســتان همدان دنبال شــد در هفته 
دوازدهــم ليگ دســته دوم فوتبــال قهرمانى 
باشــگاه هاى كشــور 14 ديدار در شــهرهاى 
مختلــف كشــور برگزار شــد كه بــا توقف 

نمايندگان استان همدان همراه شد.
تيم فوتبال پاس در روزى كه نشانى از تيم بودن 
نداشــت در مصاف با ميهمان خود، شمس آذر 
قزويــن با ارائه فوتبالى ســردرگم و بى هدف 
بدون گل متوقف شد تا اميدهايش براى صعود 
تقريباً رنگ ببازد و باز هم هواداران فوتبال در 

حسرت صعود باقى بمانند.
پاس كــه در اين بازى كادر فنــى خود را در 
اختيار نداشــت، مربى بومــى دروازه بان هاى 
پاس محمدرضا كيانى به همراه كاپيتان تيم رضا 
كاشــفى تيم را ارنج كردند، فوتبال بى هدف و 
سردرگمى را به نمايش گذاشت و نتواسنت از 
ميزبانى خود ســود ببرد و باز هم در حسرت 

پيروزى باقى ماند.
به دنبال جدايى مهدى پاشازاده و كادر فنى اش 
از پاس، اين تيم در تكاپوى جذب مربى بود و 
به  رغم آنكه با سيدمحمد علوى بازيكن سابق 
خود براى هدايت تيم به توافق رســيده بود اما 
تيــم را كاپيتان و مربــى دروازه بان ها به ميدان 
فرســتادند و علوى نيز از جايگاه ويژه بر روند 

بازى نظارت داشت.
در ايــن ديــدار پاس بــا تركيــب محمد 
رمضانيان، اشــكان واحدى، ميالد داوودى، 
عرفان فتاحى، امين كاشــفى، رسول رضايى، 
ســيامك رضايى، ميالد حســن پور، محمد 
اجاقى، موســى شهبازى و رضا ايار به ميدان 
رفت و در طــول 90 دقيقه كامًال بر توپ و 
ميدان مسلط بود اما بى دقتى در ضربات آخر 
و تمايل به تك روى مانع از كاميابى پاسى ها 

شد.
در نيمه دوم بى ســيم ها بــه كار افتاد و مربيان 
تازه پاس از جايگاه ويژه با بى ســيم نيروهاى 
حراســتى ورزشــگاه با نيمكت پاس تماس 
مى گرفتند و دســتور تعويــض و جابه جايى 
بازيكنان را صادر مى كردند. كيانى و كاشفى نيز 
كامًال مطيع فرامين دستورات بودند و موبه مو آن 

را اجرا مى كردند. 
حتى در اين بين مدير روابط عمومى و يكى از 
هواداران نزديك به باشگاه نيز در رساندن پيام 

علوى به نيمكت تالش مى كردند.
در روزى كــه پــاس بى برنامــه و يتيم تر از 
روزهاى گذشــته بود، نه از مديركل ورزش و 
جوانان در ورزشــگاه خبرى بــود و نه رئيس 
هيأت فوتبال عالقه اى به حضور در ورزشگاه 
داشت و مديرعامل باشگاه به تنهايى امور تيم را 

حل وفصل مى كرد.
به هرحال پاس با اين تساوى اميدهايش را براى 
صعود از دست داد و حاال بايد با كورسوى اميد 

براى بقا و پلى آف مبارزه كند.

ســيدمحمد علوى كه تجربه حضور در ليگ 
برتر را دارد و سال ها براى پاس در خط دفاعى 
توپ زده و فصل گذشــته نيز سرپرست فوالد 
خوزســتان بود با پاســى ها به توافق رسيد و 
اميدوار اســت كه بتواند با كمك ساير عوامل 
كِشتى به ِگل نشســته پاس را به ساحل نجات 

هدايت كند.
اما ديگر نماينده استان شــهردارى همدان در 
ديدارى 6 امتيازى در گناوه به مصاف تيم اميد 
اين شــهر رفت تا صدرنشــينى خود را تداوم 

بخشد.
شــهردارى كه برخالف پاس در باالى جدول 
قرار دارد و عزم خود را براى صعود جزم كرده 
است، در اين ديدار با تركيب محمد صابرى زاده، 
حسين كاظمى، محمد شعبانى، پيمان حشمتى، 
محمد عباس تبار، محمد بيرانوند، اميرحسين 
قاسمى، مهدى خلج، اميرحسين سورى، ميثم 
زمانى و هادى موثق بــه ميدان رفت و تالش 
كرد تا با كنترل نبض بازى و بســته نگه داشتن 
دروازه  نيم نگاهى به ضدحمالت داشته باشد 

و به مقصود خود برسد.
شاگردان طالئى منش در اين ديدار فوتبال روان 
و زيبايى را به نمايش گذاشــتند و تيم مدعى 

اميد را در خانه اش حبس كردند و اجازه نفس 
كشــيدن ندادند واگر بخت با آنها يار بود مى 

توانستند با چند گل زمين را ترك كنند.
اين ديدار پُر افت وخيز سرانجام با برترى يك 
بر صفر تيم شــهردارى همدان به پايان رسيد 
پرتاب بلند اوت دستى عباس تبار با ضربه سر 
امير حسين پور قاسمى همراه شد وشهردارى 
با 3 امتياز شيرين گناوه را ترك كرد.تا اين تيم 
عزم خود را براى قهرمانى نيم فصل جزم كند.

شهردارى با اين پيروزى 23 امتيازى شد وهم 
امتياز با علم وادب تبريز در رده نخست جدول 

رده بندى قرار گرفت.
اما در ديگر ديدارهاى اين هفته و از گروه دوم 
تيم فوتبال نفت اميديه صدرنشــين رقابت ها 
با يــك گل ميهمان خود ميالدمهــر تهران را 
شكســت داد تا همچنان بخــت اول صعود 
باشــد، ديگر تيم مدعى مس شــهر بابك با 3
گل شهردارى ماهشهر را مغلوب كرد و شاهين 
بندرعامرى نيز با غلبه بر ميهمان خود با نتيجه 
3 بر 2 همچنان خود را در كورس مدعيان نگه 
داشت. 2 تيم شهيدقندى يزد و شهردارى بم نيز 
به تساوى يك بر يك رضايت دادند. شهردارى 
بابلســر با يك گل بر عقاب تهران چيره شد و 

نيــروى زمينى تهران با همين نتيجه بازى را به 
اترك بجنورد واگذار كرد.

در اين گروه نفت اميديه با 23 امتياز صدرنشين 
است و مس شهر بابك با 18 امتياز اين تيم را 
تعقيب مى كند و شــاهين بندرعامرى نيز با 17

امتياز سوم است. تيم پاس همدان در اين گروه 
با 14 امتياز هشتم است.

اما در گروه نخســت اين رقابت شــهردارى 
بندرعباس مقابل اتحــاد كامياران يك بر يك 
متوقف شــد. مس نوين كرمان با 2 گل فوالد 
نوين اهواز را شكست داد و ويستاتوربين تهران 
با يك گل ملى حفــارى اهواز را مغلوب كرد. 
اسپاد تهران نيز با 3 گل ايرانجوان بوشهر را در 
هم كوبيــد، علم و ادب تبريز نيز ميهمان خود 
سپيدرود رشت را با نتيجه 2 بر صفر شكست 
داد و  تيــم نفت و گاز گچســاران با يك گل 

مغلوب محتشم تبريز شد.
در پايان هفته دوازدهم علم و ادب تبريز و تيم 
شــهردارى همدان با 23 امتياز يكه تاز جدول 
هستند و ويســتاتوربين تهران با 21 امتياز در 
رده ســوم قرار دارند.در ايــن گروه رقابت ها 
نزديك و فشرده اســت و بيشتر تيم ها مدعى 

صعود هستند.

 مسابقات ليگ فوتســال گروه 3 جوانان 
كشور با ميزبانى شهر همدان آغاز شد.

در اين رقابت ها سرخ پوشــان همدان، وحدت 
ايوان، سپاهان مريوان، شــهداى گمنام تبريز، 
شهرآفتاب مشكين شهر، مس سونگون ورزقان 
و هيأت فوتبال شهرستان مهاباد حضور دارند 
كه در سالن 6 هزار نفرى شهيد سليمانى شهر 

همدان مسابقات خود را برگزار مى كنند.

در روز نخست اين مسابقات شهداى گمنام 
تبريز برابر مس ســونگون ورزقان 5 بر يك 
شكست خورد، وحدت ايوان غرب با نتيجه 
4 بر يك ســپاهان مريوان را مغلوب كرد و 
سرخ پوشان همدان 2 بر يك برابر شهرآفتاب 

مشكين شهر به برترى رسيد.
اين رقابت ها تا 23 اسفندماه جارى در همدان 

دنبال خواهد شد.

برنامه مسابقات فوتسال جوانان كشور
*سه شنبه 99/12/19

...............  سپاهان مريوان  هيأت فوتبال مهاباد
وحدت ايوان...........  شهر آفتاب مشكين شهر 
سرخ پوشان همدان.....  مس سونگون ورزقان 

*چهارشنبه 99/12/20
شهداى گمنام تبريز...............  سپاهان مريوان 
مس سونگون ورزقان.....  هيأت فوتبال مهاباد
سرخ پوشان همدان..................  وحدت ايوان 

*پنجشنبه 99/12/21
........  شهرآفتاب مشكين شهر  سپاهان مريوان 

وحدت ايوان..............  مس سونگون ورزقان 
سرخ پوشان همدان .......  شهداى گمنام تبريز 

*جمعه 99/12/22
شهرآفتاب مشكين شهر - شهداى گمنام تبريز 
وحدت ايوان - هيأت فوتبال شهرستان مهاباد

سرخ پوشان همدان ...............  سپاهان مريوان 
*شنبه 99/12/23

هيأت فوتبال شهرســتان مهاباد- شهرآفتاب 
مشكين شهر 

سپاهان مريوان............  مس سونگون ورزقان 
سرخ پوشان همدان .......  شهداى گمنام تبريز 

آغاز ليگ فوتسال جوانان كشور در همدان

سربازان پاس بدون فرمانده متوقف شدند

پيروزى شيرين شهردارى همدان در گناوه

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته دوازدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

925+123-1174نفت اميديه1
1323+12651163مس شهر بابك 2
118+124621413شاهين بندر عامرى 3
217+1145275نيروى زمينى تهران4
117+1245398شهداى بابلسر5
416+1244495عقاب تهران6
16-123721111اترك بجنورد7
414+11281106پاس همدان 8
213-113441214شهردارى ماهشهر 9
513-12345914شمس آذر قزوين10
111-112541011شهيدقندى يزد11
310-112451215سردار بوكان 12
79-11236613ميالدمهر تهران 13
164-47521-11شهردارى بم 14

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته دوازدهم) گروه
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فناوري

گزارش 

فرهنگيادداشت

كاوشگرى براى نمايش شكوه زير اقيانوس
 محققان با استفاده از يك كاوشگر زيرآبى پيشرفته موفق شدند 20 

سال داده را به يك پويانمايى خيره كننده تبديل كنند.
به گزارش ايســنا، دانشــمندان مؤسســه تحقيقات آكواريوم خليج 
مونترى(MBARI) و اداره ملى اقيانوسى و جوى(NOAA) از يك 
وسيله نقليه زيرآب(ROV) قابل كنترل از راه دور براى نقشه بردارى 
از كف اقيانوس در كاليفرنيا اســتفاده كرده اند كه تصاوير حاصل از 
آن بسيار جذاب است. در فاصله 30 كيلومترى غرب «پوينت سور» 
در ساحل مركزى كاليفرنيا، محققان واحه اى(Oasis) را در زيرآب 
كشــف كرده اند كه پوشيده از مرجان ها و اســفنج ها است. آنها اين 
منطقه را سور ريج (Sur Ridge) ناميده اند و اكنون 20 سال است 

كه درحال تحقيق روى آن هستند.

بزرگ ترين بازمانده ابرنواختر رصد شد
 محققان دانشگاه كورتين استراليا در مطالعه اخيرشان بزرگ ترين 

بازمانده ابرنواختر را كشف كردند.
به گزارش ايســنا، يك گروه بين المللى از دانشــمندان با اســتفاده 
 (eROSITA) از تلســكوپ اشــعه ايكس قدرتمند اى روزيتــا
بزرگ ترين بازمانده ابرنواخترى كه تاكنون با اشــعه ايكس شناسايى 
 (Hoinga) شده را كشــف كردند. اين بازمانده ابرنواختر هوينگا

ناميده مى شود.
دانشــمندان انتظار داشــتند چندين ابرنواختر را طى سال هاى آينده 
كشف كنند و از اينكه خيلى زود توانستند يكى از آنها را كشف كنند 
بسيار هيجان زده شدند. بازمانده ابرنواختر هوينگا بسيار بزرگ است 

و فاصله زيادى از صفحه كهكشانى دارد. 

شفق قطبى چندين هزار كيلومتر
 باالتر از سطح زمين تشكيل مى شود

 شــفق قطبى نور طبيعى است كه در شــب قابل مشاهده است. 
اين پديده زيبا در نورهاى به رنگ آبى، قرمز، زرد، ســبز و نارنجى 
ظاهر مى شــود كه به آرامى جابه جا مى شــوند و مانند پرده هايى كه 
به دليل وزش باد به آرامى حركت مى كنند، تغيير شــكل مى دهند. به 
گزارش ايســنا، اگرچه شــفق قطبى در شــب بهتر ديده مى شود اما 
توسط خورشيد ايجاد مى شود. وقتى ذرات باردار خورشيد به اتم ها 
و مولكول هاى موجود در جو زميــن برخورد مى كنند، اين اتم ها را 
تحريك كرده و باعث روشــن شــدن آنها مى شوند. بنابر گزارش ها 
ظرفيت الكتريكى شتاب دهنده الكترون هاى توليدكننده شفق قطبى در 

باالى يونوسفر و در چند ارتفاع هزار كيلومترى قرار دارد.

گوكل ردياب 
قلب و ميزان تنفس عرضه مى كند

 رديــاب نظارت بر ضربان قلب و تعــداد تنفس مبتنى بر دوربين 
گوگل موســوم به گوگل فيــت(Google Fit) از تاريخ 8 مارس 
 (Pixel)عرضه مى شــود، اما فعال تنها براى دســتگاه هاى پيكسل
عرضه خواهد شــد.به گزارش مهر، گوگل از دوشنبه 8 مارس 2021 
آغاز به عرضه ردياب هاى ضربان قلب و تنفس مبتنى بر دوربين برنامه 

فيت(Fit) مى كند.
 ايــن غول فناورى ابتدا ويژگى هاى جديدى را كه به قدرت دوربين 
گوشى هوشمند پيكسل متكى هستند، در يك رويداد در اوايل فوريه 
رونمايى كرد. هردو رديــاب، راهى براى اندازه گيرى نبض و تنفس 

حتى بدون نياز به حسگرهاى پوشيدنى به كاربران مى دهند.

توسعه ربات هايى براى 
اندازه گيرى عالئم حياتى

 محققان دانشــگاه سايمون فريزر(SFU) كانادا 2 ربات مختلف 
توليد كرده اند كه مى توانند پارامترهاى مراقبت  بهداشــتى بيماران از 
جمله الكتروكارديوگرام، ســطح اكسيژن، نرخ تنفس و دماى بدن را 

اندازه گيرى كنند. 
به گزارش مهر، يكى از ربات ها از يك بازوى رباتيك كه داراى چند 
الكترود در نوك انگشــتان خود اســت و درصورت تماس با بيمار 
مى تواند موارد فوق را اندازه گيرى كند، تشكيل شده است. ربات دوم 
نيز يك ربات انسان نما است كه مى تواند سطح اكسيژن را اندازه گيرى 
كنــد. محققان با اين كار نقش مهمى در كاهش تعامل كادر درمان با 

بيماران مبتال به كوويد-19 ايفا كرده اند.

چرا مردم در عروسى  
به سيم آخر مى زنند؟

 رضا اسماعيلى كه معتقد است آئين هاى مذهبى با 
آئين هاى ملى در تقابل نيستند، با اشاره به لزوم توجه 
به آئين هاى ملى و بيرون آوردن آنها از مهجوريت و 
مظلوميت، از آنچه سبب مى شود مردم در عروسى ها 

به سيم آخر بزنند، مى گويد.
اين شــاعر درباره جايگاه آئين ها و سنت هاى ايرانى 
در ادبيات معاصر و به ويژه شــعر فارسى در سال هاى 
اخير، اظهار كرد: يكى از موضوعاتى كه همه شاعران 
از گذشته تا امروز به آن پرداخته اند، توجه به آئين ها، 
آداب، فرهنگ و ســنن ايرانى و اسالمى بوده است. 
براى مثــال نوروز، جشــن مهرگان و بســيارى از 
جشن هاى ملى در شعر پارسى جلوه بسيار برجسته اى 
دارند و شاعران با اين اعياد و آئين هايى كه منحصر به 
شادى و غم بوده، شعر مى گفتند و سعى مى كردند اين 
آئين ها را در آينه شعر و ادبيات پارسى متجلى كنند و 

به تماشا بگذارند.
وى افــزود: درباره آئين هاى دينى هم همين طور بوده 
اســت؛ در شعر شاعران مسلمان از زمان رودكى تا به 
امروز، ذهن و زبان شاعران فارسى زبان به اين مسائل 
معطوف بوده و ســعى كرده اند آئين ها، فرهنگ ها و 
آداب و رســوم ايرانى و اسالمى را در آينه ادبيات به 
زبان شعر روايت كنند. در جامعه امروز هم شاهد اين 
مسأله هستيم اما آئين هاى ملى پس از پيروزى انقالب 
اســالمى قدرى در حاشيه قرار گرفتند و بيشتر وجه 
آئين هاى ملى و مذهبى برجســته شــد. به طبع چون 
انقالب اســالمى يك انقالب دينى بود، ذهن و زبان 

شاعران بيشتر به مناسبت هاى دينى معطوف شد.
اسماعيلى سپس با بيان اينكه از آئين هاى ملى قدرى 
غافل مانده ايم، گفت: روح، جان و جهان آئين هاى ملى 
هم البته متأثر از آموزه هاى دينى است؛ براى مثال در 
عيد نوروز كه با آغاز بهار هم زمان است، مردم به ديد و 
بازديد يكديگر مى روند كه به صله رحم در دين اسالم 
هم توصيه شــده، يا در هفت ســين قرآن، آب و آينه 
مى گذاريم كه آب نشانه روشنى و آينه نشانه صداقت 
و راست انديشــى است. پس به طبع آئين هاى دينى با 
مراسم و آئين هاى ملى آميخته است و هيچ گونه تقابل 

و تضادى با هم ندارند.
رضا اسماعيلى همچنين از برخى تفكرات كه ممكن 
است غلط باشند، گفت و بيان كرد: برخى از آئين هاى 
ملــى و مذهبى بــر مبناى ذهنيت هاى غلط شــكل 
گرفته اند؛ براى مثال مى گوييم كه ســيزده به در نحس 
است و اين گزاره را خيلى هم تكرار مى كنيم و مردم 
نه به اين عنوان كه با طبيعت آشتى كنند و دست مهر بر 
سر آن بكشند، بلكه به اين عنوان كه سيزده به در نحس 
اســت، طبيعت را آلوده و بيشتر به آن ظلم مى كنند. 
درحالى كه بايد اين ذهنيت را اصالح كنيم. متأســفانه 
برخى سنت ها با خرافات آميخته شده كه بايد توسط 
اهل ادب، اصحاب فكر و فرهنگ از آنها خرافه زدايى 

شود. 
سراينده «زنده بادا عشق» ادامه داد: سنت هايى كه براى 
تحويل ســال در غرب وجود دارد، در سال هاى اخير 
در ايران هم تقويت شده كه اين شايد از نشانه هاى آن 
است كه وقتى جامعه را از سنت خوبى منع مى كنيم، 
به دنبال يك بدل براى آن مى گردد و ممكن است اين 
جايگزين به كلى با جامعه ايرانى همخوانى نداشــته 
باشد و اين يك خسران است. رضا اسماعيلى با بيان 
اينكه به ســنت هاى ملى بها بدهيم، گفت: بهانه هايى 
را مثل جشــن مهرگان، نوروز و والدت بزرگان دينى 
كه براى شــادمانى داشتيم، به حاشيه رانده و بيشتر به 
مناسبت هايى پرداخته ايم كه جنبه سوگوارانه دارند و 
اين سبب شــده جامعه دچار افسردگى شود. ما بايد 
حتى در دين و آئين هم با بهانه هايى جامعه را به سمت 
نشاط هدايت كنيم و اين بهانه ها را تقويت كنيم تا اميد 
به زندگى تقويت شود. خصوصا براى نسل جوان كه 
به دنبال هيجان و جذابيت هاى معنوى هســتند و نياز 
به شــادمانى كردن دارند. اين نياز بــه آن دارد كه ما 
هوشمندانه جامعه را به سمتى هدايت كنيم كه شادى 
امر مقبول و پسنديده اى  است و در اين راستا در طول 
سال مناســبت هايى را ايجاد كنيم تا جامعه به سمت 

نشاط و شادمانى حركت كند. 

بى توجهى به جمال الدين چرا؟
فيض ا... مظفرپور  »

  روز گذشــته در صحن علنى مجلس كيومرث سرمدى واله و 21 
نماينــده ديگر يعنى 22 نفر از نمايندگان در 18 اســفند 99 ســالروز 
درگذشت ســيد جمال الدين اسدآبادى، به ســيدعباس صالحى وزير 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى درباره بى توجهى به يادمان بيدارگر مشرق 

زمين تذكر دادند. 
اين تذكر بهانه اى شــد تا در سالروز درگذشت آن مرد مبارز كه به حق 

جمال دين و جمال حوزه بود، مطلبى بنويسم.
به همين منظور شــما را به 2 دهه عقب تر برمى گردانم؛ در سال 1375 
كتابى به نام ســيدجمال جمال حوزه ها به قلم جمعى از نويسندگان از 
جمله ســيدعباس صالحى وزير كنونى فرهنگ و ارشاد اسالمى نوشته 

و به چاپ رسيده است.
صالحى در اين كتاب به موضوع بررســى 2 انديشه سيدجمال و عبده 
پرداخته است، درباره ســيدجمال چنين مى گويد: «از حضور استعمار 
فرانسه در خاك فراعنه (مصر) 2 قرن مى گذرد. آن اشغال ديرى نپاييد؛ 
اما آواى خطــر امپراتورى مفلوك عثمانى كه روبه احتضار بود، جهان 
اســالم در گيرودار مصيبت هاى مدام روزمرگى بــود، آگاهان معدود 
بودند و سر در گريبان داشتند، جاه طلبان و نامحرمان بى خيال بر مركب 

قدرت مى راندند، غريو طوفان را نمى شنيدند.
ديگران را نيز از شــنيدن بازمى داشــتند. در اين وانفسا جمال و كمال 
دين «سيدجمال» را مى توان بازيافت كه پاشنه سفر بركشيد زبان از نيام 
برآورد. در زمهرير ســكوت از درخت خشكيده آتش افروخته را تمنا 
كرد. در غربت و بى كسى به  طور آمد تا براى خانواده سرمازده اش كه 
اينك از تركستان تا مراكش گسترده بود آتش سينايى به ارمغان بياورد». 
سيدعباس صالحى در ادامه چنين مى نويسد: «نواى سيد در عصر و در 
فضاى جهان اســالم پيچيد، استعمارگران به خود لرزيدند. قدرتمندان 
با آن درگير شــدند جاهالن با آن در آويختنــد اما اهل درد قدر او را 
دانســتند و گرد او جمع آمدند، اين گروه بنياد جمعى را پديد آوردند 
كه در ســده اخير حركت احيا و قوت مذهب و دين را در كل جهان 

اسالم رهبرى كردند.»
اين ســخنان آتشين و نوشته اى زيبا به سبك نثر مسجع سعدى شيرين 
را به ياد مى آورد 24 سال پيش سيدعباس صالحى وزير كنونى فرهنگ 
و ارشاد اسالمى به بيان و قلم جارى و سارى كرده است. با كمى دقت 
در نوشته هاى صالحى متوجه مى شويم كه صالحى از غربت و بى كسى 

سيدجمال در كشورهاى خارجى صحبت مى كند.
غافــل از آنكــه همين فرد (وزير ارشــاد) پس از 2 دهــه و در زمان 
وزارتش از نمايندگان مجلس به علت بى توجهى و غربت سيدجمال در 
زادگاهــش و كم توجهى به يادمانش تذكر مى گيرد. و يا اينكه صالحى 
مى نويســد قدرتمندان با آن (ســيدجمال) درگير شدند جاهالن با آن 

درآويختند اما اهل درد قدر او را دانستند و گرد او جمع شدند.
حال از وزير كنونى ارشاد پرســيده مى شود كه آيا شما خود از همان 
اهل درد نيستيد كه قدر سيدجمال الدين را دانستند؟ اگر كه هستيد كه 
به عقيده نويسنده حتمًا هستيد چرا بايد در زمان نظام مقدس جمهورى 
اســالمى كه به جرأت مى توان ادعا كرد انديشــه هاى سيدجمال الدين 
اسدآبادى در پايه گذاراى آن مؤثر بوده است، در زمان وزارت جنابعالى 

به سيدجمال بى توجهى شود. 
درست به ياد دارم چند سال پيش در اسفند 92 على جنتى وزير وقت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى در ســالروز وفات و بزرگداشت سيدجمال 
به اســدآباد آمد و مراسم باشــكوهى برگزار شد و از جمله كسانى كه 
حضور داشــت مرحوم استاد سيدهادى خسروشاهى سيدجمال شناس 
برجســته كشــورمان بود كه روحش شــاد و يادش گرامى. فردى كه 
براى شناســاندن و گردآورى آثار سيدجمال زحمات زيادى كشيده و 

مسافرت هاى مختلف انجام داده بود.
ولــى در زمــان وزارت جناب صالحى همتى براى احياى انديشــه 
و ياد ســيدجمال و احياى يادمان ســيدجمال صورت نمى گيرد و 
مراســمى در شــأن آن عالم مجاهد برگزار نمى شود. سيدجمال نه 
متعلق به اســدآباد اســت و نه متعلق به اســتان همدان و نه حتى 
متعلق به كشــورمان ايران اسالمى بلكه متعلق به جهان اسالم است 
و همان گونه كه خود نوشــته ايد خانواده ســيدجمال از تركستان تا 
مراكش گســترده است» از افغانستان و شــبه قاره هند گرفته تا قلب 
اروپا و روســيه و آسياى صغير (تركيه) و شمال آفريقا (مصر) سيد 
فعاليت كرده است. ســيدعباس صالحى نيز مى گويد: نواى سيد در 
عصر او در فضاى جهان اســالم پيچيد حال كه چنين اســت نبايد 

گذاشت اين نوا روبه خاموشى رود. 
در اين زمينه نقش وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى و شــخص 
جناب وزير ارشاد بســيار برجسته است و نبايد از اين وظيفه ذاتى 
و وظيفه دينى و ملى خود در حراســت و حفاظت از ياد سيدجمال 
و يادمان سيدجمال الدين اســدآبادى عفلت شود. بايد اين خواسته 
بحق نماينده اسدآباد و ســاير نمايندگان تذكردهنده را مورد توجه 

قرار داد.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
گذشته عمرم از نو بر سر آيو شبى كان نازنينم در بر آيو  
همه شو ديده ى مو تا سحرگاه                                             بره باشد كه يارم از در آيو
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■ حديث:
امام على(ع):

بخل ننگ است، ترس نقصان است و فقر شخص زيرك را از بيان دليلش گنگ مى سازد، و 
شخصى كه فقير است در شهرش نيز غريب و بيگانه است».          

نهج البالغه، حكمت 3

 شــاخصه اصلى براى ســفر نوروزى 4 رنگى 
است كه توسط وزارت كشور به پليس راهور اعالم 

مى شود.
رئيس پليس راهور درباره تكليف مردم در سفرهاى 
نوروزى، گفت: مردم به شــهرهاى قرمز و نارنجى 
ســفر نكنند، همچنين تردد شبانه در تمام شهرهاى 
قرمــز، نارنجى، زرد و آبى ممنــوع خواهد بود اما 
شــاخصه اصلى، 4 رنگى اســت كه توسط وزارت 

كشور به ما ابالغ مى شود.
در مجموع در ســالجارى 99 ميليون و 441 هزار و 
677 اعمال قانون صورت گرفته اســت و گواهينامه 

78 هزار و 539 نفر در آستانه ضبط شدن است.
رئيس پليس راهور گفت: پليس راهور 4 مأموريت 
مديريت ترافيك، تســهيل در عبور و مرور، كاهش 
تصادفات و سوانح رانندگى و ارائه خدمت سريع و 
آسان را در 238 هزار كيلومتر از جاده هاى كشور و 

457 كيلومتر معابر درون شهرى برعهده دارد.
سيدكمال هاديانفر در تشريح عملكرد پليس راهور 
در سال 99، اظهار كرد: در 11 ماه سالجارى بيش از 
36 ميليون خدمت را به مردم ارائه داديم كه شــامل 
52 درصد خدمتى اســت كه كل نيروى انتظامى به 

مردم ارائه مى دهد.
 سفرهايى كه به 4 دسته تقسيم مى شوند 
آخرين جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا به مشخص 
كــردن تكليف ســفر در نــوروز 1400 اختصاص 
داشــت، اما توضيحات رئيس جمهور درباره نحوه 
ســفرها كافى نبود و ابهامات ســفرهاى نوروزى 

همچنان باقى است.
حســن روحانى در جلسه ستاد ملى مقابله با كرونا 
درباره سفرهاى نوروز 1400، گفت: امسال تنها سفر 
به شــهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع است و امكان 
ســفر به شهر ها و اســتان هاى زرد و آبى با رعايت 

كامل پروتكل هاى بهداشتى وجود دارد.
وى با اشــاره به لزوم رعايت كامــل پروتكل ها در 

شهرهاى مقصد گردشگرى، يادآور شد: استان ها و 
شــهرهايى كه مقصد گردشگرى و مسافران هستند 
بايد در حفظ پروتكل هاى بهداشــتى كوشا باشند؛ 
آنها بايد شــرايط حفظ پروتكل ها را در اين شهر ها 

رعايت كنند.
پيش از اين نيز معاونت گردشــگرى وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى كشور طى 
يك پيشــنهاد به ســتاد ملى مقابله با كرونا، 2 دسته 
سفر ايمن و ســبز را معرفى كرده  بود؛ در نوع اول، 
مســافران با تورهاى گردشگرى به سفر مى روند كه 
فرايند ســفر و اســكان در اين شرايط تحت كنترل 
معاونت گردشــگرى خواهد بود و مسئوليت آن را 

هم به عهده گرفته  است.

در نوع دوم ســفر، مقاصد مورد تأييد گردشگرى از 
طرف مسافران رزرو مى شود و تأييد اين رزرو ها در 
دست مســافران قرار مى گيرد، سپس آنها با وسيله 
حمل ونقل شخصى يا عمومى اقدام به سفر مى كنند 
و در اين مقاصد، سكنى مى گزينند كه اين نوع سفر 
هم مورد تأييد وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى 

قرار گرفته  است.
نسبت به اين نوع تقسيم بندى، انتقادات زيادى مطرح 
شده  اســت؛ منتقدان معتقدند اين نوع تقسيم بندى 
بيشتر به جاى اينكه به فكر ايمنى سفر باشد بر منافع 
اقتصادى فعاالن گردشــگرى، از جمله  آژانس هاى 

مسافرتى و هتل داران متمركز شده  است.
در نوع ســوم تقسيم بندى انواع ســفر، مسافران با 

وســيله شــخصى به منزل اقوام مى روند يا منازل 
شخصى در ساير شهر ها دارند؛ در نوع سوم وزارت 
ميراث فرهنگى هيچ گونه مســئوليتى را قبول نكرده  
اســت و مسئوليت كنترل و ســاماندهى اين نوع از 
سفر را به عهده وزارت كشور و نيروى انتظامى قرار 
داده  است. درنهايت نوع چهارم سفر اقامت مسافران 
در چــادر و مراكز اقامتى بدون مجوز اســت كه در 

هرصورت ممنوع اعالم شده است.
اما ابهام ديگــر به متغير بودن وضعيت شــهر هاى 
كشور بازمى گردد؛ با توجه به حجم تقاضاى سفر به 
شهر هاى گردشگرپذير، نياز است فرايند رزرو سفر 
مدتى پيش از اقدام به سفر صورت پذيرد و با توجه 
به اينكه ممكن اســت شهر مقصد در نزديكى زمان 
سفر موقعيتش تغيير كند، مسافران با مشكل مواجه 

خواهند شد.
حال اينكه اگر شــهرهاى رزروشده در نزديك عيد 
تغييــر وضعيت دهند و امكان ســفر به آنها وجود 
نداشته باشد آژانس هاى مســافرتى و مراكز اقامتى 
طبق برخى بخشنامه هايى كه پيش از اين به آن اشاره 
كرديم پول مســافران را پس نخواهند داد اما معاون 
گردشــگرى كشور در اين باره توضيح داده است كه 
مسافران مى توانند تا 3 ماه از امكان سفر و رزرو خود 

با همان تعرفه و شرايط استفاده كنند.
اين ممنوعيت ها درحالى برقرار مى شود كه مسافران 
همچنان مى توانند با اســتفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومى به شــهر هاى قرمز و نارنجى ســفر كنند و 
ابهام ديگرى كه وجود دارد اين اســت كه آيا مراكز 
اقامتى به هرنحو در شــهر ها و اســتان هاى قرمز و 
نارنجى خدمات رســانى خواهند كرد يا خير؟ اگر 
قرار به ممنوعيت سفر به شهر هاى استان هاى قرمز 
و نارنجى باشــد، نبايد امكان اقامت در اين شهر ها 
در مراكز اقامتى هم وجود داشته باشد. اين درحالى 
است كه سايت ها و مراكز رزرو اقامتگاه امكان رزرو 

در اين شهرها را براى مسافران ايجاد كرده اند.

 50 اثر به دبيرخانه جشنواره 
نمايشنامه نويسى استان رسيد

 50 اثر به دبيرخانه جشــنواره نمايشنامه نويسى استان ارسال شد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: اين آثار حاصل 
ذوق و اســتعداد هنرمندان و نويسندگان همدانى است كه به زودى 

مورد بررسى و داورى قرار مى گيرند.
احمدرضا احســانى اظهار كرد: نخستين جشنواره نمايشنامه  نويسى 
اســتان همدان با هدف تقويت هنر نمايشنامه نويسى، ترويج فرهنگ 
واالى ايرانى اســالمى و شناسايى اســتعدادهاى اين حوزه برگزار 

مى شود.
وى با بيان اينكــه فراخوان اين رويداد هنرى مهرماه امســال در 2 
بخش اصلى و هنرجويان منتشــر شد، افزود: 26 اثر در بخش اصلى 
و 24 اثر در بخش هنرجويى به دبيرخانه جشــنواره ارسال شده كه 
هر 2 بخش توسط احمد بيگلريان، عباس شيخ بابايى و رسول كرمى، 
داورى مى شــود. مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان همدان 
خاطرنشــان كرد: ارزيابى آثار و تجليل از برگزيدگان در هر بخش 
به صورت جداگانه انجام مى شــود و اين جشنواره پذيراى آن دسته 
از متون نمايشــى اســت كه پيش از اين به چاپ نرســيده، در هيچ 
جشنواره يا مســابقه نمايشنامه نويسى شركت نكرده و همين طور به 

اجراى عموم نيز در نيامده باشند.
احســانى تأكيد كرد: موضوع نمايشــنامه هاى براى حضور در اين 
جشنواره آزاد است، اما پرداختن به مضامين ملى و مذهبى، بهره گيرى 
از دست مايه هاى فرهنگ بومى و ارزش هاى دفاع مقدس با استفاده 

صحيح از عناصر تشكيل دهنده درام در اولويت خواهند بود.
55 عنوان نمايش طى ســالجارى در استان همدان اجرا و به نمايش 

درآمده است.

كــه  كرونايــى  دوران  در   
بســيارى از رويدادهاى فرهنگى 
ميان برگزارشــدن و نشــدن يا 
شــكل برگزارى، دچــار ترديد 
بودند، ســتاد برگزارى جشنواره 
نمايــش عروســكى ترجيح داد 
همه دودلى هــا را كنار بگذارد و 
به جاى اينكه منتظر تصميم هاى 
ســتاد مقابله با كرونا بماند، اين 
مجازى  فضاى  در  را  جشــنواره 

برپا كند.
حاال اين جشنواره به پايان رسيده، 

كارهــا ديده شــده و واكنــش مخاطبان هم 
مشخص شده است. به همين دليل سراغ چند 
تن از كارگردان هاى شركت كننده در جشنواره 
رفتيم و ديدگاه هاى آنان را جويا شديم. همه 
آنها اما بر اين نكته تأكيد دارند كه هيچ چيزى 

جاى اجراى زنده تئاتر را نمى گيرد.
فاطمــه (ريحانه) باغبادى كــه با نمايش «يه 
گوله ماه نقره اى» در بخش كودك و نوجوان 
جشنواره شركت دارد، مى گويد: اول كه بحث 
فضاى مجازى مطرح شد، خيلى راضى نبودم 
ولى پس از پخش آثار جشنواره متوجه شدم 
شــيوه خوبى اســت. به ويژه براى گروه هاى 

خــارج از تهــران كه در دوره هاى گذشــته 
را  جشنواره  كارهاى  مى توانســتند  به سختى 

ببينند.
وى يادآورى مى كند: به جز اين در دوره هاى 
قبلى گاهى ســاعت اجراى نمايش هايى كه 
عالقه مند به تماشــاى آنها بوديــم، تداخل 
مى كرد و به ناچار بايد يك نمايش را انتخاب 
مى كرديم ولى در اين دوره دست تماشاگر باز 
بود و فرصت زيادى براى ديدن كارها داشت.

باغبادى درباره ارزيابى فيلم نمايش خودش 
هم توضيح مى دهد: خودم فيلمبردارى نكردم 
و اگــر ايــن كار را كرده بودم، شــايد فيلم 

باكيفيت ترى تهيه مى شــد. ما عين 
اجــراى زنده فيلمبــردارى كرديم 
يعنى بدون كات دادن ولى كســانى 
كه كات داده بودند، فيلم هاى بهترى 

به دست آورده بودند.
وى كــه نمايش خود را براى گروه 
سنى كودك اجرا كرده است، درباره 
جذب تماشــاگر اين گروه ســنى، 
مى گويد: سعى كردم رنگ و لعاب 
بيشــترى به كار بدهم با استفاده از 
موســيقى، مخاطب را پــاى اجرا 
بنشانم ولى نمى دانم نظر تماشاگران 

كودك چه بوده است.
باغبادى درباره اجراى صحنه اى اين نمايش 
نيز مى گويد: اگر اين كار زنده اجرا مى شد، 
حتمــا بازخــورد بهترى مى داشــت چون 
ارتباط بدون واســطه با تماشــاگر هميشه 
نتيجه بهترى دارد به خصوص كه نمايش من 
با تركيبى از عروسك و بازيگر اجرا مى شد 
ولــى در فضاى مجازى، بازيگران را حذف 
كردم چون حســم اين بود كه عروسك ها 
بايد بيشــتر ديده شــوند. با اين حال بسيار 
مشــتاقم و اميد دارم كه همين نمايش را در 

قالب كار زنده روى صحنه ببرم.

ثبت حدود 100 ميليون جريمه رانندگى در 11 ماه سالجارى

شاخصه اصلى براى سفر4 رنگ است
■ خودروهاى با خالفى باالى 3 ميليون در ايام نوروز توقيف نمى شوند

■ اگر مقاصد سفر تغيير رنگ بدهند، مسافر سرگردان مى شود؟ 

تدبيرى بينديشيم تا اين لذت از بين نرود
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