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جاى خالى گردشگرى انقالب 
  1- انقــالب در يــك جغرافيا و توســط 
مردمــى كــه بــا هــم بــراى انقــالب متحــد 
ــالب  ــع انق ــد. درواق ــده اند، رخ مى ده ش
در يــك جغرافيــا مشــترك كــه در تــداوم 
ــه  ــى ك ــر اســت و مردمان ــان تغييرپذي زم
شــايد بــا تغييــر چنــد نســل ديگــر در قيد 

ــد. ــند، رخ مى ده ــات نباش حي

 2021 فوريـــه    4   1442 جمادى الثانـــى   21   1399 مـــاه  بهمـــن   16 پنجشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3968 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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بودجه 1400 
شهردارى همدان 
تقديم شوراى 
شهر شد

على انصاريان دار 
فانى را 
وداع گفت

زنگ هاى توسعه 
در همدان 
به صدا درآمده 
است

بدگويى و بدزبانى 
در جامعه بايد 
جمع شود
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ميراث تاريخى حفاظ و حفاظت مى خواهد 

شيره برشيرسنگى، تيشه برگنجنامه

خيز سروقامتان همدان 
به ليگ برتر واليبال

2

سپيده راشدى»
 فامنين بــا اقدامات جديد شــهردار تازه نفس درحال 

تحول است.
«پيام رفتارى» توسعه پايدار شهرى را مهم ترين اصل دائمى 
مســئوليتش مى داند؛ محيط شــهرى پاكيزه، هواى شهرى 
ســالم و شــهرى تاب آور در برابر مخاطرات، با امكانات 
زيرســاختى و دسترسى مناسب، گســترش آموزش هاى 
عمومى و فرهنگ احترام به قوانين و احترام به مردم قوانين 

جدى كاريش هستند.
وى در بــدو ورود به فامنين دغدغــه اصلى خود را نبود 

امكانات مناسب براى بانوان عنوان كرد.
رفتارى مى گويد: كار كردن در شهرهاى كوچك را دوست 
دارم؛ گاه يك كار كوچك در نگاه مردم به قدرى خوشايند 
مى آيــد كه هر شــهروند از زيبايى هــا و زندگى روزمره 

محله خود آنقدر لذت مى برد كه اين كار باعث مى شــود 
به زيبايى و پاكيزگى محله خود اهميت بيشــترى بدهد؛ با 
كوچك ترين اقدام براى شهر، مردم از آن مواظبت مى كنند 

و قدرش را مى دانند.
رفتــارى مهم ترين فعاليت خود را بــا خدمت به بانوان و 
همزمان با چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ايران آغاز كرد. 4 فرشته كوچك كه در برنامه عصر جديد 
به «فرشتگان نينجا» لقب گرفته اند، اهل فامنين هستند و اين 
افتخارى بود كه به دعوت شهردار نخستين پارك بانوان با 

دستان كوچكشان افتتاح شود.
همچنيــن همزمان با والدت با ســعادت حضرت فاطمه 
زهرا(س)و روز زن، تعدادى از پروژه هاى شهردارى فامنين 
با حضور ظاهر پورمجاهد معاون هماهنگى امور اقتصادى 

استاندارى همدان، كلنگ زنى و بهره بردارى شد.

شــهردار در اين مراســم با بيان اينكه پارك بانوان يكى از 
خواسته ها و دغدغه هاى اصلى بانوان در سطح شهر است، 
گفت: با ساخت اين پارك محيطى امن و شاد براى ورزش؛ 
تفريح و ســرگرمى دختران و زنان شــهر فامنين به وجود 

خواهد آمد.
رفتارى افزود: مســاحت اين پــارك بالغ بر3 هزار و 200

مترمربع و شــامل فضاهايى همچون پيست اسكيت، اتاق 
مادر و كودك، محل ورزش همگانى، محل بازى كودكان، 

پيست دوچرخه سوارى، جاده تندرستى و... است.
وى در ادامه، اعتبار اين پــروژه را بالغ بر 50 ميليارد ريال 
اعالم كرد و گفت: در تالش هستيم تا تابستان سال آينده 

پروژه مذكور را به بهره بردارى برسانيم .
در ادامه اين مراســم، از پروژه پارك نوارى حاشيه ميدان 
امام رضا(ع) با وسعتى بالغ بر 7 هزار و 200 مترمربع و با 

هزينه كرد شصت60 ميليارد ريال بهره بردارى شد.
رفتارى افتتاح اين پروژه را گامى مهم در راستاى ساماندهى 
و زيباسازى ورودى و خروجى هاى شهر فامنين و محلى 

مناسب براى استراحت مسافران دانست.
در ادامــه بــه پــاس رشــادت ها و يادبود نخســتين 
ســالگرد شهادت حاج قاسم ســليمانى، آئين رونمايى 
از تابلوهاى مزين به تصاوير شــهداى گرانقدر شــهر 

شد. برگزار  فامنين 
رفتارى در پايان از حمايت ها و مســاعدت هاى استاندار 
محترم، معاونان اســتاندارى همدان، امــام جمعه معزز و 
محبوب شهرســتان؛ فرماندار محترم شهرستان و اعضاى 
محترم شوراى اسالمى شهر قدردانى كرد و با اهداى لوح 
تقدير و هدايا از دختران گروه فرشــتگان نينجا قدردانى و 

برايشان آرزوى موفقيت كرد.

نخستين پارك بانوان به دستان فرشته هاى نينجا كلنگ زنى شد
شهردار فامنين: كار در شهرهاى كوچك را دوست دارم

بازنشستگى 55 نيرو در يك سال 

سازمان صمت
كمبود نيرو دارد

به همت شهردارى ناوگان حمل و نقل همدان به روز شدبه همت شهردارى ناوگان حمل و نقل همدان به روز شد
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جاى خالى گردشگرى انقالب 
  1- انقالب در يك جغرافيا و توسط مردمى كه با هم براى انقالب 

متحد شده اند، رخ مى دهد.
درواقع انقالب در يك جغرافيا مشــترك كه در تداوم زمان تغييرپذير 
است و مردمانى كه شايد با تغيير چند نسل ديگر در قيد حيات نباشند، 

رخ مى دهد.
 2- انقالب ها همواره با خطر تحريف و استحاله روبه رو بوده اند. البته 
در مورد انقالب ايران ايــن اتفاق رخ نداد و انقالبيون و به ويژه رهبر 
كبير انقالب، اجازه انحــراف از آرمان ها و اهدافى كه مردم براى آنها 
قيام كردند را نداد و رهبر معظم انقالب نيز بر همان مشى امام هستند.

اما با تمام اين تفاســير همواره جنگ روايت ها وجود داشته و هشدار 
عوض نشدن جاى ظالم و مظلوم جدى بوده است.

3-در زمينه پاسدارى از روايت درست انقالب چندين سازمان و نهاد 
فعاليت دارند كه وظايفى چون ثبت و ضبط رويدادها، پيشــگيرى از 
تحريف و روايت درست و واقعى و مستند انقالب را بر عهده داشته 

و انجام مى دهند.
به همين دليــل انقالب مردمى و فرهنگى ايران را نمى توان به گونه اى 
ديگر تفسير كرد و آنچه واقعيت دارد همان روايتى است كه در تاريخ 
ثبت شده و اســناد آن جمع آورى و انكار و تحريف آن را غيرممكن 

ساخته است.
4- از موضوع رويداد و چرايى و روايت و تاريخ انقالب كه بگذريم 
در ارتباط با جغرافيــاى انقالب به عنوان ميراث فرهنگى، كار كمترى 

انجام شده است.
اين مهم در استان همدان نيز مشهود است و در زمينه ثبت و نگهدارى 
مكان هاى انقالبى و ميراثى كه بيانگر محل فعاليت انقالبيون و رخداد 

انقالب باشد، كمتر كار شده است.
5-در سال هاى گذشــته محل هايى به ثبت و نشــان گذارى به عنوان 

محل هاى انقالبى در استان رسيده اما فراتر از آن اقدامى نشده است.
ثبت و نصب تابلــو و اعالم يك مكان به عنوان محلى كه حادثه اى از 
انقالب در آن رخ داده بدون ايجاد پيوستگى و جاذبه براى رسيدن به 

گردشگرى انقالب اقدامى بدون نتيجه مؤثر خواهد بود.
6- تغيير فضاى بيشــتر خيابان هــا، ميادين و ســاختمان ها در كنار 
جمع آورى مجســمه ها و آثــارى ديگر و پنهان كــردن آنها رفته رفته 
انقالب را تنها در عكس هاى باقيمانده از آن دوران قابل روايت خواهد 

كرد.
درحالى كه با يك برنامه ريزى درســت، مى توان مانع بخشــى از اين 
تغييرات شــد و آثارى را به عنوان آثار تاريخى بيانگر فضا و شــرايط 
انقالب در اســتان حفظ كرد و براى بازديد گردشگران و مردم به ويژه 

نسل جوان از آنها برنامه ريزى كرد.
7- همــدان در جنــگ و دفاع مقــدس حضور جدى داشــته اما از 
گردشــگرى جنگ چندان بهره اى نبرده است، البته اتفاقات مثبتى در 

اين زمينه رخ داده اما كافى نيست.
در كنــار اين بى توجهى به تغيير شــرايط مكان هــاى انقالبى در 
اســتان ، نپرداختن به المان ســازى و نصب آن در اين مكان ها و 
بى برنامگى در گردشــگرى انقالب، روايت مستند نقش استان در 
انقالب اســالمى را در آينده ســخت و محدود به چند عكس و 

سند كاغذى خواهد كرد.

عامل تخليه فاضالب در رودخانه گنجنامه 
همدان 91 روز زندانى شد

  مرد جوانى كه به تخليه فاضالب به داخل رودخانه گنجنامه اقدام 
كرده بود به 91 روز حبس محكوم شد.

رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان همدان، گفت: تيم هاى 
يگان حفاظت محيط زيســت هنگام گشت زنى، يك دستگاه كاميون 
تانكردار كه در مسير گنجنامه درحال تخليه فاضالب داخل رودخانه 

بود را توقيف كردند.
مجيد شــعبانلو در گفت وگو با ايرنا افزود: مشخصات فرد متخلف و 
خودروى توقيف شــده در اختيار مرجع قضايى قرار گرفت كه با رأى 

قاضى، عامل آالينده آب به تحمل حبس محكوم شد.
وى بيان كرد: خودروهاى حامل فاضالب بايد با هماهنگى شــركت 

آبفا، فاضالب را داخل منهول هاى تعيين شده تخليه كنند.
شــعبانلو ادامه داد: اما برخــى از رانندگان خودروهــاى تانكردار را 
به منظور طى نكردن مسافت طوالنى از روستا تا محل تخليه فاضالب 
يا پرداخت نكردن تعرفه اى به شــركت آبفا، به رهاسازى فاضالب در 

اراضى كشاورزى و رودخانه ها اقدام مى كنند.
وى گفت: تخليه فاضالب در اراضى كشــاورزى و رودخانه ســبب 
انتشار بوى نامطبوع، آلودگى آب و خاك و به نمايش گذاشتن نمايى 

زشت و زننده از طبيعت مى شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان همدان انتشار بيمارى را 
از ديگر آثار منفى رهاســازى فاضالب در طبيعت دانست و افزود: از 
رودخانه گنجنامه براى تأمين آب آشاميدنى مورد نياز بخشى از ساكنان 
شــهر همدان استفاده مى شود، بنابراين جلوگيرى از آلودگى آن بسيار 

حايز اهميت است.

غربالگرى 53 هزار همدانى در طرح شهيد سليمانى
 به دنبال اجراى طرح شهيد سليمانى 53 هزار نفر از شهروندان اين استان غربالگرى 

شدند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان با بيان 
اينكه مجموع موارد مثبت بســترى از ابتــداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در 
اســتان همــدان به بيش از ده هزار نفر و موارد ســرپايى به بيــش از 17 هزار نفر 
رســيده است، گفت: سهم شــركت در اجتماعات در ابتال به ويروس كرونا از 33 
درصــد به 46 درصد و رعايت فاصلــه اجتماعى در محيط كار از 2/3 درصد به 8 

درصد افزايش داشته است.
رشــيد حيدرى مقدم افزود: شاهد كاهش ســهم تماس درون خانگى در ابتال به كرونا 
از 59/5 درصد به 44 درصد و تماس شــغلى پرســنل بهداشــت و درمان در ابتال به 

كوويد-19 از 2/3 درصد به 1/7 درصد هستيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اســتان همدان ادامه داد: در پى بازرســى ها از مركز 
خدماتى، صنايع، اماكن عمومــى و مراكز تهيه، توزيع و طبخ مواد غذايى منتخب اين 
استان مشــخص شــد كه به طور ميانگين 86 درصد اين واحد ها بهداشت و حفاظت 
فــردى و 78 درصد فاصله گذارى اج تماعى را رعايت كردند، در عين حال 86 درصد 
خدمات دهنــدگان و 79 درصد مراجعان به مراكز خدماتــى، صنايع، اماكن عمومى و 

مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى منتخب از ماســك براى مراقبت از خود و ديگران در 
برابر ابتال به ويروس كرونا استفاده كرده بودند.

حيدرى مقــدم دربــاره اجــراى طــرح شــهيد ســليمانى در اســتان همــدان، افــزود: در 
پــى اجــراى طــرح شــهيد ســليمانى رهگيــرى و غربالگــرى 53 هــزار نفــر از اطرافيان 
بيمــاران مبتــال بــه ويــروس كرونــا انجــام شــده و در اين بــاره شــرايط اســتان قابــل 
ــبب  ــگارى س ــا عادى ان ــد و ب ــوش كنن ــرايط را فرام ــد ش ــراد نباي ــت، اف ــول اس قب
افزايــش آمــار مبتاليــان بــه كرونــا شــوند، بايــد بدانيــم كــه در شــرايط شــكننده اى 
قــرار داريــم و اگــر رعايــت نــكات بهداشــتى مقابلــه بــا شــيوع كرونــا جــدى گرفتــه 

نشــود، قطعــًا شــرايط بــه روزهــاى بحرانــى و خيــز كرونــا بازخواهــد گشــت.

به همت شهردارى ناوگان حمل و نقل همدان به روز شد

ورود 21 اتوبوس جديد 
به خط واحد

سال آينده بخش ژنتيك كامل خواهد شد
راه اندازى آزمايشگاه تخصصى سلوژن 

در مؤسسه دارااليتام مهديه همدان

 الهه طاهريان-خبرنگار همدان پيام: روزگذشــته در مراســمى، 
آزمايشــگاه تخصصى در مركز تشــخيصى درمانى دارااليتام مهديه 

همدان راه اندازى شد. 
در ابتــداى مراســم قائم مقام دارااليتام با تجليل از خدمات شــهيد 
مدنى در همدان، گفت: شهيد مدنى 50 سال پيش و در اوج خفقان، 
تشــكيالت  خيريه اى را راه اندازى كردند كه صندوق قرض الحسنه 
مهديــه، درمانگاه  مهديه و مؤسســه دارااليتام مهديه گوشــه اى از 
خدمات وى در همدان اســت.  ســيدجواد حجازى در ادامه افزود: 
طى اين 50 ســال نزديك به 7 هزار خانــواده يتيم در اين مجموعه 
تحت پوشش قرار گرفته اند و درحال حاضر هزار و 700 يتيم تحت 
پوشش و 3 هزار خانواده محروم به صورت غيرمستمر مورد حمايت 

مؤسسه دارااليتام هستند.
وى همچنيــن خبر داد: طى چند ماه آينــده در حوزه درمان بيماران 

مبتال به سرطان، پروژه ديگرى را در پيش است.
در ادامه مراسم، رياست مركز با بيان اينكه ساليان متمادى متخصصان 
و بيماران در همدان براى پيوند كليه با مشكل روبه رو بوده اند، گفت: 
پزشكان همواره گاليه مى كردند كه بيماران براى انجام آزمايش هاى 
پيوند كليه بايد به تهران مراجعه كنند. اين مســأله هزينه هاى گزافى 
را به گيرنده و اهداكننده تحميل مى كرد. خوشبختانه اين دستگاه كه 
HLA نام دارد، اكنون در اين مركز وجود داشته و امروز  Typing

استفاده از آن را افتتاح مى كنيم.
محسن موسوى در ادامه افزود: امروز عالوه بر افتتاح آزمايشگاه پيوند 
كليــه، بيش از 60 نوع آزمايش انعقادى، آزمايش  هاى مربوط به جنين 
(غربالگــرى) و همين طور درمان ســقط هاى مكرر، از ديگر خدماتى 

است كه با افتتاح اين مركز در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. 
همچنين در ادامه مســئول و مدير آزمايشــگاه، با بيان اينكه زمستان 
ســال گذشــته بود كه اقدامات اوليه اين پروژه كليد  خورد، گفت: 
قســمت هاى خاص در اين آزمايشــگاه راه اندازى شــده  از جلمه 
ســرويس براى بيماران مبتال به سرطان، ســرويس ويژه براى پيوند 
عضو و مغز اســتخوان و همچنين ســرويس مرتبط با مشــكالت 
انعقــادى كه در ارتباط با همين بيمــارى كوويد-19 نيز كمك كننده 

 خواهد بود.
قاسم ســلگى در ادامه گفت: اين مركز از سرويس ويژه اومپولوژى 
برخوردار اســت كه امكاناتى براى تشخيص و درمان بيماران مبتال 
به ســرطان كمك كننده اســت. البته بايد گفت كه اين امكانات در 
آزمايشــگاه هاى ديگر نيز وجود دارد امــا در بخش خصوصى اين 
خدمــات با هزينه هاى بااليى انجام خواهد شــد. چــون اينجا يك 
خيريه اســت مى توان گفت كه حداقــل هزينه ها 30 درصد پايين تر 
از بخــش خصوصى تمام خواهد شــد.  وى در ادامه افزود: ما يك 
بســته داريم كه هر 6 ماه، يك بخش جديد در آزمايشگاه راه اندازى 
كنيم؛ به عنوان مثال ســال آينده بخش ژنتيك مركز كامل خواهد شد. 
در افق دوردست در حوزه پيوند نيز قصد داريم بانك سلول تشكيل 
بدهيم تا بتوانيم از اين طريق بحث ســلول درمانى را در همين مركز 

تسهيل كنيم. 

1- تعيين مبلغ عيدى كارمندان براى آنها راضى كننده نبوده است. گويا 
كارمندان اين رقم را مناسب با تورم موجود در جامعه نمى دانند. گفتنى 
اســت دولت ميزان عيدى امسال كارمندان را يك ميليون و 500 هزار 

تومان اعالم كرده است.
2- شيرخشك هم از قافله گرانى جا نماند. گويا به دليل افزايش قيمت 
قوطى، شــير پرچرب و كارتن هاى مقوايى، شيرخشك گران شد و به 
قيمت 38 هزار و 800 تومان رسيد. گفتنى است از سال گذشته تاكنون 
قيمت كارتن شيرخشــك 70 درصد، درهاى پالستيكى بيش از صد 
درصد، شــيرخام هم حدود 25 درصد و ليبل ها بيش از 120 درصد 

افزايش قيمت داشتند.
3- محصورين به تماس تلفنى با فعاالن سياســى ادامه مى دهند. گويا 
اين بار موسوى و رهنورد با سيدهادى خامنه اى تماس تلفنى داشته اند. 
گفتنى است امكان دسترسى به تلفن به تازگى به اين دو نفر داده شده 

است.
4-بداظهارى در گمرك با زيان براى منابع كشــور همراه بوده است. 
گويا قارچ ترافل در گمرك به عنوان سيب  زمينى صادر مى شود. گفتنى 
اســت دالالن نوع سياه اين قارچ كمياب را كيلويى 1/1 ميليون تومان 
مى خرنــد و حدودا ده برابر قيمت خريد به كشــورهاى عربى صادر 

مى كنند.
5- نظارت بر فضاى مجازى با قوانين ســخت همراه شــده است. 
گويا از اين پس تبليغــات در فضاى مجازى بايد با مجوز و از كانال 
كانون هاى تبليغاتى انجام شــود. گفتنى اســت اين قانون با اعتراض 

سلبريتى ها همراه شده است.

 مجيد بيات- خبرنگار همدان پيام: نوسازى 
ناوگان حمل ونقل درون شــهرى از نظر كاهش 
آلودگى هوا، توســعه حمل ونقــل عمومى و 
روان ســازى ترافيك و مصــرف انرژى، حائز 
اهميت اســت. در همين راســتا روز گذشته 
همزمان با ايام ا... دهه فجر انقالب اســالمى با 
حضور محمدعلى محمــدى فرماندار همدان، 
عباس صوفى شــهردار همدان، سيدمســعود 
عسگريان رئيس شوراى اسالمى شهر همدان 
و ساير مسئوالن، آئين رونمايى از 21 دستگاه 
اتوبوس جديد با اعتبار 700 ميليارد ريال، انجام 

شد.
شهردار همدان در اين آئين اظهار كرد: توسعه 
پايدار در شهرهاى بزرگ از حساسيت خاصى 
برخوردار اســت و در اين راســتا نوسازى و 
توســعه ناوگان حمل ونقل يكى از مؤلفه هاى 
رسيدن به افق هاى روشن اين حوزه محسوب 

مى شود.
عباس صوفى، همدان را جزو شهرهاى جوان 
كشور در حوزه سيستم حمل ونقل معرفى كرد 
و ادامه داد: شــهروندان همدانى شايسته ارائه 
بهتريــن خدمات در همه حوزه ها هســتند و 
داشــتن وسائط نقليه عمومى باكيفيت و به روز 

حق طبيعى آنان است.
وى مقارن بودن آئين رونمايى از 21 دســتگاه 
اتوبــوس جديــد بــا ايــام والدت حضرت 
زهرا(س) و ايام دهه فجر را به فال نيك گرفت 
و افزود: بحث سامان دهى به حمل ونقل عمومى 

را در همه امور پيگيرى خواهيم كرد.
صوفى در ادامه، اتوبوس هاى بخشى خصوصى 
را يكى از عمده مشــكالت ناوگان حمل ونقل 
تلقى كرده و خاطرنشان كرد: تدابيرى انديشيده 
شده است كه با حمايت اعضاى شوراى شهر 
در اتوبوس هاى اين بخش نيز به صورت جدى 

بحث نوسازى انجام شود.
شــهردار همدان در بخش ديگرى از ســخنان 
خود به اهميت اجراى پروژه قطار شــهرى و 
لزوم همدلى و مساعدت تمامى مسئوالن امر، 
اشاره كرد و افزود: مسلماً در هر طرح انتقاداتى 
وجود خواهد داشت ولى اين موضوع نبايد در 

اجراى پروژه ها خللى ايجاد كند.
وى ادامــه داد: در بودجه 1400 موضوع قطار 
شهرى پيش بينى شده اســت و با برنامه ريزى 
انجام شــده به دنبــال اجراى آن هســتيم و از 
اســتاندار همدان، نماينــدگان محترم مجلس، 
فرماندار همدان و اعضاى شوراى اسالمى شهر 

كمال قدردانى را داريم.
صوفى با اشــاره به اينكه پروژه قطار شــهرى 
مى تواند عامل محرك در توسعه پايدار شهرى 
همدان محســوب شــود، تصريح كرد: انتظار 
مجموعه مديريت شهرى در حوزه حمل ونقل 
خيلى باالتر از وضعيت فعلى است و به همين 
منظور پروژه قطار شهرى در اولويت قرار دارد.
وى همچنين از طرح توســعه و نوســازى در 
بخش تاكســى توضيحاتى ارائــه داد و افزود: 
با برنامه ريزى انجام شــده شــرايطى را فراهم 
خواهيم كرد كه ديگر تاكســى به عنوان پيكان 

وجود نداشته باشد.
فرمانــدار همــدان نيــز ضمن گراميداشــت 
چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و 
ارج نهادن به جايگاه رفيع شهدا در عرصه هاى 
مختلف به ويژه شهداى عرصه سالمت، ادبيات 
جديــد حمل ونقــل پايدار شــهرى در حوزه 
مديريت شهرها را نشانگر حركت روبه جلو و 
به روز شهرها دانست و افزود: افزايش جمعيت 
شهرها از يكسو و نياز به ايجاد زيرساخت هاى 

جديد امرى بديهى به شمار مى رود.
محمدعلى محمدى ارائه خدمات عادالنه، ايمن 

و متناسب با جامعه را براى شهروندان به عنوان 
حق مسلم قلمداد كرد و افزود: اركان حمل ونقل 
پايدار از نظر ســازمان ملل شــامل مؤلفه هايى 
همچون آلودگى هوا، آلودگى صوتى، مصرف 
انرژى است و اين موضوع در جوامع مختلف 

به جديت پيگيرى مى شود.
فرماندار همدان گفت: درصورت تحقق ارگان 
توســعه حمل ونقل پايدار اين موضوع پوشش 

مناسبى خواهد داشت.
وى ادامه داد: همدان جمعيتى 550 هزار نفرى 
دارد كه بايد خدمات مناسب و به روزى به آنان 
ارائه شود و در اين بين چالش هايى وجود دارد 

كه با برنامه ريزى مناسب رفع خواهد شد.
محمدى شــهر را يك موجود زنده تلقى كرد 
كه بايد سياست ها مدرن براى اداره آن استفاده 
شود و راهكار هاى مناسب در ارائه خدمات به 
شــهروندان به كار برده شود تا درنهايت رفاه و 

رضايت آنان را به دنبال داشته باشد.
وى بيــان كرد: ســاالنه 750 هــزار نفر بر اثر 

تصادف و 500 نفر به دليل آلودگى هوا در دنيا 
از بين مى روند و همين موضوع ســبب شده 
به كارگيرى تدابير الزم براى بهبود اين وضعيت 

الزامى باشد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به پروژه 
قطار شــهرى اشــاره كرد و افزود: شهرى كه 
عنوان كالنشهر را به يدك مى كشد بايد هزينه ها 

رسيدن به آن را نيز پرداخت كند و الزم در اين 
حوزه همه ارگان و مسئوالن كنار هم قرار گرفته 

و با قدرت به دنبال تحقق آن باشند.
فرماندار همدان در پايان ســخنانش از مديران 
حــوزه مديريت شــهرى درخواســت نمود 
امكانات به صورت عادالنــه در نقاط مختلف 
شهر توزيع شــود تا رضايت شهروندان را در 

پى داشته باشد.
رئيس شــوراى اســالمى شــهر همــدان نيز 
حمل ونقل عمومى با شــرايطى ايده آل را حق 
مســلم شهروندان دانســت و تأكيد كرد: عمر 
ناوگان اتوبوســرانى همــدان از حد مجاز 15

سال گذشته و الزم است نوسازى در اين حوزه 
انجام شود.

سيدمســعود عســگريان در ادامه به طراحى، 
مشــاوره طرح جامع ترافيك و مطالعات انجام 
شــده در اين موضوع اشــاره كرد و گفت: با 
بررسى انجام شــده تمام نيازهاى حمل ونقل 
اقتصادى  توجيهــات  لحاظ  با  درون شــهرى 

پيش بينى شده است.
وى در بخش مهمى از ســخنان خود عدالت 
در توزيع امكانات را حق طبيعى مردم دانست 
و تأكيــد كرد: اين اتوبوس هــا بدون توجه به 
وضعيت جغرافيايى نقاط شــهر و به مشكلى 
مناســب در تمامــى خطوط توزيــع گردد تا 

شهروندان عزيز از آن بهره مند شود.

رئيس كميســيون خدمات شهرى، حمل ونقل 
و ترافيك و محيط زيســت و بهداشت شوراى 
اسالمى شــهر همدان نيز توسعه شهرنشينى و 
عــوارض آن از قبيل ترافيــك، آلودگى هوا و 
مصرف انــرژى را از چالش هــاى پيش روى 
مديريت شهر تلقى كرد و گفت: امروزه استفاده 
از خودروهاى شخصى به شدت افزايش يافته 
كه بايد راهكارهاى مناسب به منظور مديريت 

اين موضوع طراحى و اجرا شود.
كامران گــردان در ادامه اضافه كرد: روزانه 30

دستگاه خودرو شماره گذارى مى شوند و بايد 
40 متر فضاى ترافيكى براى آنان فراهم شــود 
ولى مشــكالت پيش آمده در حــوزه زمين و 
مسكن تحقق اين موضوع را با چالش روبه رو 

كرد.
وى با اشــاره به اينكه شــهردارى به مســأله 
خاطرنشان  دارد،  بسيارى  تأكيد  انسان محورى 
كرد: ايجاد زيرســاخت هاى الزم براى اجراى 
اين موضوع بسيار حايز اهميت است كه يكى 
از موضوعــات و راه حل هاى تحقق آن بحث 
توسعه و نوســازى ناوگان حمل ونقل عمومى 

محسوب مى شود.
گردان توســعه نــاوگان حمل ونقل عمومى را 
عامل كاهش تصادفات درون شهرى و كاهش 
آلودگى هوا دانســت و گفــت: ايجاد فضايى 
براى كاهش زمان انتظار در ايســتگاه اتوبوس 
و كاهش تراكم جمعيت در زمان سرويس دهى 
به دليل شــيوع ويروس كرونا، از خواسته هاى 
اصلى شهروندان به شمار مى رود و الزم در اين 

حيطه فرهنگ سازى نيز انجام شود.
رئيس ســازمان حمل ونقل بار و مسافر نيز در 
اين مراســم ضمن تبريك والدت با ســعادت 
شهروندان  رضايت  افزود:  زهرا(س)  حضرت 
به منظور ارائه خدمات مناسب در حوزه ناوگان 
حمل ونقل عمومى از اهميت بسزايى برخوردار 

است.
رحيم الوندى گفت: به منظور توسعه و نوسازى 
نــاوگان حمل ونقــل عمومى جــذب اوراق 
مشــاركت به مبلغ 500 ميليارد ريال انجام شد 
و افزايش قيمت اتوبوس ها مشــكالتى ايجاد 
كرد ولى در ادامه با مساعدت شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر همدان شرايطى فراهم شد 
تا امروز شاهد رونمايى از 21 دستگاه اتوبوس 

جديد باشيم.
وى با بيان اينكه تعداد 20 دستگاه نيز به منظور 
تعميــرات اساســى در اولويت قــرار دارند، 
خاطرنشان كرد: فراهم نمودن ناوگان حمل ونقل 
درخور حق طبيعى شهروندان همدانى است كه 
بايد در اين موضوع از هيچ تالشى دريغ نشود.

48 واحد مبلغ 
دخانيات پلمب شد
 با توجه به ممنوعيت تبليغ مواد دخانى 4
واحد متخلف در يك هفته گذشته پلمب شد.
مسئول برنامه كنترل دخانيات دانشگاه علوم 
پزشكى همدان گفت: طبق قانون، تبليغ مواد 
دخانى ممنوع اســت و متخلف به پرداخت 
جريمه نقدى از 4 ميليون و 380 هزار تومان 
تا 43 ميليون و 800 هزار تومان براساس نظر 

قاضى محكوم مى شوند.

مهدى خدابخشى افزود: استفاده از تابلو هاى 
روان و چراغ هاى چشــمك زن، بنر و كاغذ 
داراى محتواى «ســيگار موجود است» و به 
نمايش گذاشتن ادوات قليان در ويترين مغازه 
مصداق تبليغ اســت و درصورت مشــاهده 
ابتدا به فرد متخلف اخطار داده و درصورت 

استمرار تخلف، جريمه مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسئول 
برنامه كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكى 
همدان ادامــه داد: تاكنون به 50 واحد صنفى 
به دليل تبليغ مواد دخانى تذكر الزم داده شده 
و يك تا 2 هفته مهلت براى برداشتن تبليغات 

از سردر مغازه و محل فعاليت داده شده است.
وى تأكيد كرد: به نمايش گذاشــتن سيگار، 
ادوات دخانــى و ملزومات قليان در ورودى 
واحد صنفى و معرض ديد مشــترى، فروش 
نخى ســيگار يا فروش آن توسط واحد هاى 
كه داراى مجوز عامليت عرضه سيگار نيستند 
و مصرف دخانيات در اماكن عمومى ممنوع 
بــوده و درصورت رؤيــت، متخلف جريمه 

مى شود.
وى در ادامــه از پلمــب 4 مركــز به دليــل 
عرضه قليان خبرداد و گفت: به دنبال كاهش 
محدوديت ها و بازگشــايى صنوف شــاهد 

افزايش فعاليت قليانسرا ها به ويژه شب هنگام 
و به صورت زيرزمينى هستيم.

مسئول برنامه كنترل دخانيات دانشگاه علوم 
گشت هاى  بنابراين  افزود:  همدان  پزشــكى 
علوم پزشــكى براى نظارت بر عرضه قليان 
بيشتر شــد و به اين منظورچندين واحد نيز 

شناسايى و پلمب شدند.
خدابخشــى عنوان كــرد: متصديــان اين 
واحد ها به تعزيرات حكومتى براى جريمه 
نقدى معرفى مى شــوند و پلمب واحد در 
كنار جريمه نقدى نيز بستگى به نظر قاضى 

دارد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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كلنگ زني و افتتاح 78 پروژه در درگزين
 درگزيــن- يوســف امينى- خبرنــگار همدان پيــام: فرماندار 
درگزين با تبريك فرارسيدن ســالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى و ميالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا(س) روز زن و 
هفته گراميداشت مقام مادر، با اشــاره به اهميت كار خبرنگارى، 
بيان كرد: خبرنگارى، كار بســيار حســاس و پرزحمتى است كه 
مشــكالت خاص خود را دارد. نقش خبرنگاران در رســانه ها و 
رســانه هاى محلى بسيار مهم و تأثيرگذار هســتند، چون در بين 
مردم هســتند و دغدغه آنهــا را مى دانند. رســانه هاى محلى در 
پيشــرفت شهرستان و آگاه ســازى مردم و اطالع رسانى  در زمينه 

پيشــگيرى از شيوع كرونا، به ما كمك كردند.
 درگزين قطب اقتصادى شمال استان خواهد شد

على اصغر ناظرى پور از افتتاح و كلنگ زنى ده ها پروژه عمرانى، فرهنگى 
و اقتصــادى و... خبر داد و افزود: در ايام دهه مبارك فجر، شهرســتان 
درگزين با 78 پروژه افتتاحيه و 12 كلنگ زنى در استان همدان، رتبه دوم 
را دارد كه نشــان مى دهد درگزين در ريل توسعه قرار گرفته و آهنگ 
توسعه شهرستان با سرعت بيشترى درحال حركت است و احساس اميد 
و خوش بينى مردم خيلى بيشتر شده است كه با اقدامات مؤثر، در آينده 

درگزين قطب اقتصادى شمال استان همدان خواهد شد.
 تمام تلفن هاى ثابت درگزين به فيبر نورى وصل مى شود

وى با اشاره به افتتاح چندين پروژه بزرگ شهرستان كه با حضور استاندار 
همدان و معاون سياسى استاندار انجام خواهد شد، اظهار كرد: در سفر 
اســتاندار به درگزين در 19 بهمن ماه، جشــن بزرگى خواهيم داشت؛ 
پروژه مخابراتى از پروژه هايى اســت كه در شهرستان براى نخستين بار 
اتفاق خواهد افتاد و تلفن ثابت كل شهرها و روستاهاى درگزين به فيبر 
نورى وصل خواهد شد. زين پس از لحاظ پهناى باند و سرعت اينترنت 
خانگى نيز مشكلى نخواهيم داشت، در استان نخستين شهرستان هستيم 
كه بيشترين اعتبارات مخابراتى را درگزين به خود اختصاص داده است.

ناظرى پور در ادامه بيان كرد: با توجه به اينكه زيرساخت هاى الزم نظير 
بــرق، گاز، آب، راه و ... براى ســاخت گلخانه در دســترس نبود و با 
اقدامات اساسى همه آنها با اعتبارات مختلف تكميل شده است. تاكنون 
70 واحد گلخانه به بهره بردارى رســيده و يا درحال ساخت است، در 
ايام دهه مبارك فجر نيز چندين پروژه بزرگ گلخانه اســتانى از جمله 
گلخانه هاى بزرگ 20 هكتارى، يك هكتارى، 1/5 هكتارى و همچنين 
320 هكتارى شــهر كرفس و چندين گلخانه ديگر در كل شهرستان، 
بهره بردارى خواهد شــد كه با اين تعداد شهرســتان درگزين در بحث 

گلخانه در استان همدان ركودار است.
  درگزين با 78 پروژه افتتاحيه و 12 كلنگ زنى 

رتبه دوم را دارد
وى در پايان افزود: در دهه فجر ســايت نمايشگاهى و كارگاهى 150

واحدى تعاونى قابسازان كاج كلنگ زنى خواهد شد كه از مراكز هدف 
گردشگرى كشور نيز محسوب مى شود. در همين ايام 2 دكل مخابراتى 
براى رفع مشكل آنتن دهى 31 واحد بهسازى، نوسازى مسكن روستايى، 
واحد بزرگ توليدى كفش با اشتغالزايى 60 نفر، تبديل سيم هاى مسى 
به كابل خودنگهدار به طول 25 كيلومتر كه مشكل كمبود ولتاژ و قطعى 
مكرر برق بيشــتر روســتاها برطرف خواهدكرد و همچنين افتتاح 15
پروژه آبرسانى و افتتاح پروژه هاى گازى، انجام خواهد شد. در مجموع 
شهرستان درگزين در افتتاحيه ها و كلنگ زنى هاى ايام دهه فجر رتبه دوم 

استان همدان را دارد.

تخفيف 25 درصدى عوارض شهردارى 
اللجين

 شــهردار اللجين از اعمال تخفيــف 25 درصدى در عوارض 
شهرى به مناسبت دهه فجر خبر داد.

ــن  ــهردارى اللجي ــه ش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــد ب ــد محبى مجي حمي
15 تــا 25 درصــد تخفيــف در عــوارض اعمــال مى كنــد، 
ــود  ــان ســال 99 خواهــد ب ــزود: ايــن تخفيــف در 3 ماهــه پاي اف
و شــهروندان گرامــى مى تواننــد بــا مراجعــه بــه شــهردارى 
ــمول  ــد و مش ــدام كنن ــود اق ــوارض خ ــه پرداخــت ع ــبت ب نس
تخفيــف عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانى، نوســازى و بهــاى 

ــوند. ــه و... ش ــب، پيش ــات، كس خدم
به  گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى اللجين، وى 
اظهار كرد: همزمان با دهه مبارك فجر پروژه هاى شهردارى اللجين 
با حضور مسئوالن شهرستان و منطقه، شهردارى و اعضاى شوراى 
اسالمى به صورت نمادين در بوســتان سادات به مساحت 5 هزار 
مترمربع بــا اعتبارى بالغ بر30 ميليارد ريال افتتاح و به بهره بردارى 

رسيد.
 نصب پالك هاى آبى در سطح شهر جهانى سفال

ــى را  شــهردار اللجيــن در ادامــه هــدف از نصــب پالك هــاى آب
تعييــن نشــانى دقيــق و توانايــى آدرس منــازل دانســت و افــزود: 
هــدف از تســريع در امــر توزيــع قبــوض و مراســالت، دســتيابى 
ــدن  ــنامه دار ش ــك، شناس ــت الكتروني ــات دول ــه خدم ــر ب بهت
امــالك، تســهيل در امــر خدمات رســانى شــهرى در مواقــع 
اضطــرارى، از قبيــل فوريت هــاى امــداد و نجــات ســازمان 
ــوب و  ــات مطل ــه خدم ــكى، ارائ ــات پزش ــانى و خدم آتش نش
ــازى  ــى و زيباس ــاى دولت ــازمان ها و نهاده ــب س ــريع از جان س

ــط شــهر اســت. محي
محبى خاطرنشــان كرد: عمليات نصب پالك هاى آبى ساختمان و 
GANF امالك در سطح شــهر اللجين جهت اجراى پروژه ملى

به تعداد 13 هزار با اعتبارى بالغ بر 90 ميليون تومان درحال انجام 
است.

آغاز عمليات اجرايى دومين نيروگاه برق استان در مالير 
 مالير - خبرنگار همدان پيام: امروز شهرستان مالير ميزبان محسن طرزطلب، مدير عامل 
شركت مادرتخصصى توليد نيروى برق حرارتى كشور است و آغاز عمليات اجرايى پروژه 
نيروگاه 500 مگاواتى ســيكل تركيبى كالس F به نام سردار سليمانى از جمله مهم ترين 

برنامه هاى حضور وى در شهرستان مالير است.
شهرســتان مالير ســال ها با كمبود برق و افت ولتاژ مواجه است، اين معضل سبب بروز 
مشــكالتى براى مردم و به ويژه واحدهاى صنعتى شــده كه با توجه به اين نياز ضرورت 
ساخت نيروگاه برق به شدت در مالير احساس مى شد و با پيگيرى هاى مجدانه و بى وقفه 

نمايندگان شهرســتان، فرماندار و نيز همكارى و مساعدت مسئوالن استانى امروز اين امر 
محقق مى شود و عمليات اجرايى ساخت نيروگاه كليد مى خورد.

به گفتــه فرماندار مالير، اين نيروگاه با رعايت كامل اســتانداردهاى زيســت محيطى و 
ســرمايه گذارى 5 هزار ميليارد تومانى با ايجاد حداقل 150 نفر اشــتغال مستقيم، تحول 
عظيمى در اقتصاد و تأمين زيرســاخت هاى مورد نياز بخش توليد شهرستان مالير ايجاد 

خواهد كرد.
 مدل اين نيروگاه سيستم خشك و نوع سوخت آن گازى است، 3 خط انتقال گاز سراسرى 
63 اينچى از مالير به ســمت اســتان هاى غربى و لرستان عبور مى كند كه خوراك اصلى 

نيروگاه را تأمين مى كند. 

 سيستم خنك كننده آن به روز و طبق استانداردهاى روز دنيا است و هيچ مشكل و نگرانى 
در تأمين آب، كاهش ســطح آب هاى زيرزمينى اين شهرستان و آلودگى زيست محيطى 

به وجود نمى آورد.
بنــا به گفتــه بيگى نژاد نماينده مردم ماليــر درباره تأمين آب مورد نيــاز نيروگاه، از 25 
مترمكعــب آب موردنياز براى نيروگاه، 20 مترمكعــب آن از طريق تصفيه فاضالب و 5 

مترمكعب ديگر از طريق حفر چاه تأمين شود.
بــدون شــك ســاخت ايــن نيــروگاه جهشــى عظيــم در صنعــت بــرق شهرســتان اســت 
ــم  ــر فراه ــراى مالي ــدى را ب ــرمايه گذارى هاى جدي ــتغال و س ــعه، اش ــه توس و زمين

خواهــد آورد.

همدان پيامهمدان پيام منتشر مى كند منتشر مى كند
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 نگاهى به عملكرد خصوصى و دولتى 
شهرستان هاى
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 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيــام: مجموعه گلبرگ از ســال 71 با 
توليد پنير كاالبرگى آغاز فعاليت كرده است، 
آن زمان نهاونــد قطب توليــد فرآورده هاى 

لبنياتى در كشور بود.
فاز دوم توســعه با افزودن خط توليد شــير، 
ماســت و دوغ در سال83، ســال 93 هم فاز 
سوم با توليد پنير يو اف و تجهيز ماشين آالت 

و... ادامه كار داد.
محصوالت اين واحــد توليدى عالوه بر همه 
استان هاى كشور به برخى كشورهاى همسايه 
و ... صــادر مى شــود، درحال حاضر هم 70 
نيروى كار در اين واحد توليدى مشغول به كار 

هستند.
 توليدى كه حمايت نشد

حمايت از بخش خصوصى و كمك به سرپا 
ماندن توليد و اشــتغال از شاخصه هاى مهمى 
است كه به ماندگارى و ثبات اين مجموعه ها 

كمك مى كند و عالوه بر حمايت هاى 
برخى  شهرستان،  در  مسئوالن 

همان  قالب  در  كمك هــا 
وعده باقى مانده است.
بروكراسى هاى ادارى، 
موانع متعدد در حوزه 
نقدينگى  كمبود  كار، 
گردش  در  سرمايه  و 
و تورمــى كــه نفس 

توليد را گرفته است، در 
نهايت به تعديل 50 نيروى 

شــاغل اين مجموعه منجر شده 
است.

نهاوند با توجه به اين قطب توليد شيرخام در 
گذشــته بوده كه اغلب هم سنتى بوده است 
و درحال حاضــر هم اغلب برخالف ســاير 
شهرســتان يا استان هاى ديگر كه شير صنعتى 
جايگزين اين خأل شد. در نهاوند شير سنتى با 
به صرفه نبودن براى كشاورز با شرايط فعلى، 
تعطيل هم شد و شير خام را از ساير استان ها با 
افزايش قيمت 15 درصدى به دليل جابه جايى، 

وارد مى كنيم.
درحالى كــه در نهاونــد همه شــرايط براى 
راه انــدازى گاودارى صنعتى هم هســت، اما 
گويا همه چيز دست به دســت هــم مى دهد 
و نمى گــذارد اين شــرايط شــكل بگيرد و 

توليدكننده نفس راحت بكشد.
 افزايش ســرانه مصرف و كاهش 

توليد شيرخام

شــركت  مديرعامــل 
لبنياتى  فرآورده هاى 
گلبرگ (آوش) در 
خبرنگاران  جمع 
گفــت: ســرانه 
شــير  مصرف 
در كشــور بــه 
افزايش  كيلو   80
يافته است اما توليد 
به  بايد  هم  شــيرخام 
همين نســبت افرايش يابد 
كه برخالف انتظار به روزانه 40 تن 

كاهش يافته است.
راه اندازى  از  حمايــت  ضــرورت   

دامدارى صنعتى
محســن على بخشــى با بيان اينكه راه اندازى 
دامدارى هــاى صنعتــى كمــك بزرگــى به 
ارتقــاى اين وضعيت و واحدهــاى فرآورى 
لبنياتى، افزايش توليد شــيرخام است، افزود: 
براى راه اندازى يــك واحد صنعتى گاودارى 
تالش هاى بســيارى كرديم كه با موانع متعدد 

به نتيجه نرسيد.
 افزايش نرخ مواد خام

وى تصريح كرد: افرايش قيمت هاى مواد اوليه 
از بسته بندى تا مواد خام دستخوش قيمت هاى 
4 تا 5 برابرى شده و حداقل 4 ماه يك بار هم 
اين موضوع تكرار مى شــود كه سبب افزايش 

قيمت توليدات شده است.

على بخشــى افزود: برخى مــواد اوليه در هر 
صــورت افزايش قيمت دارنــد، مانند همين 
ظروف پالســتيكى كه توليد داخل هم هست 
اما هم پاى افزايــش دالر، افزايش قيمت دارد 
ولى با كاهش نرخ دالر، باز هم ســير افزايش 

صعودى خود را دارد.
 افزايش قيمت ها و علت ها

على بخشى بيان كرد: هيچ توليدكننده اى تمايلى 
به افزايش قيمت محصوالتش ندارد زيرا سرانه 
مصرف كاهــش مى يابد و ايــن به نفع توليد 

نيست اما متأسفانه با افزايش قيمت نهاده ها و 
مواد اوليه در چند مرحله، آن هم در يك سال، 
شــير خام توليدى در نهاوند به شدت كاهش 
يافته اســت كه هم بخش عمده اى از اشتغال 
حذف شــد، هم توليد و درآمد را تحت تأثير 

منفى قرار داد.
به گفته على بخشى، اين مجموعه درحال حاضر 
با نيمى از ظرفيت فعاليــت دارد كه علت آن 
كمبود ســرمايه در گردش و نقدينگى عنوان 

شده است.

حميــدى-  اكــرم  كبودراهنــگ-   
خبرنگار همدان پيام: در چهارمين روز 
از هفته دولت سى.تى.اسكن بيمارستان 
امام رضا(ع) بهره بردارى شــد و كلنگ 
بيمارســتان صد تختخوابى خيرساز به 

زمين زده شد.
در اين مراســم خير ســالمت ولى ا... 
اميرجانى، امام جمعه، فرماندار، خيرين 
سالمت و جمعى از مســئوالن استانى 
و شهرســتانى حضور داشتند و كلنگ 
بيمارستان صد تختخوابى كه توسط خير 
نيك نام حاج ولى ا... اميرجانى ســاخته 
مى شــود به زمين زده شــد و دستگاه 
سى.تى.اســكن بيمارستان امام رضا(ع) 

نيز به بهره بردارى رسيد.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان 
كبودراهنگ در اين مراســم گفت: يكى 
از دغدغه هاى اصلى مردم و مســئوالن 
سى.تى.اسكن  راه اندازى  شهرستان  اين 
بود كه امروز اين مهم به سرانجام رسيد.

على احمدى افزود: دومين بيمارســتان 
شهرســتان كبودراهنگ نيــز به همت 
خيــر بزرگوار حاج ولــى ا... اميرجانى، 
در اين شهرســتان ساخته خواهد شد و 
اين بيمارستان مدرن ترين و مجهزترين 
بيمارســتان غرب كشور خواهد بود كه 
فــاز يك آن امروز در ميالد باســعادت 
در  و  فاطمه الزهــرا(س)  حضــرت 
چهارمين روز از دهــه فجر كلنگ زنى 

مى شود.

وى ادامه داد: اين بيمارستان در زمينى به 
مساحت 2 هزار مترمربع و با اعتبار اوليه 
70 ميليارد تومان توســط خير سالمت 
ساخته مى شــود كه فاز نخست آن صد 
تختخوابى و در فاز دوم و ســوم ارتقا 

يافته و 300 تختخوابى مى شوند.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين مراسم 
ضمن قدردانى از خيرين سالمت به ويژه 
ولــى ا... اميرجانى اظهار كرد: همه ما بر 
دســتان پرمهر و محبــت چنين افرادى 
بوســه مى زنيم و قدردان آنها هستيم كه 
از مال و امــوال خود مى گذرند و آن را 
در راه خدا و كمك به مردم هزينه توشه 

آخرتشان مى كنند.
حجت االســالم نقى باقرى افزود: همه 

مســئوالن وظيفه دارند كــه از خيرين 
حمايت كنند زيرا دلسرد كردن خيرين 
و حمايت نكــردن از آنها ظلمى بزرگ 

براى منطقه است.
معــاون منابع توســعه دانشــگاه علوم 
پزشــكى همــدان نيز در اين مراســم 
بــا قدردانــى از خير ســالمت ولى ا... 
اميرجانى، گفت: ايثار و گذشت از مال 
و جان براى هميشه در زنگى جاودان و 
پايدار خواهد ماند و براى همگان چراغ 
روشنى خواهد بود كه هيچ گاه خاموش 

نخواهد شد.
نياسى افزود: در حوزه بهداشت و درمان 
زحمات زيادى كشــيده شد و تغييرات 
بزرگى در كشــور، اســتان و شهرستان 

ايجاد شــده و امكانات بسيار خوبى در 
اختيار مردم قرار داده شــده، اميدواريم 
كه با همت خيرانــى چون حاج ولى ا... 
اميرجانى بتوانيم خدمات بهتر و بيشترى 

به مردم در اين حوزه ارائه دهيم.
وى بيان داشــت: اميدواريم كه در قبال 
زحمــات اين خير بزرگــوار به بهترين 
وضعيت و بهترين شــيوه با حمايت و 
كمك خيرين اســتان و شهرتان اين كار 
خير ثمرات بســيار خوبى داشته باشد و 
مردم استان به ويژه شهرستان كبودارهنگ 

از اين پروژه عظيم بهره ببرند.
ولى ا... اميرجانى خير سالمت كه اصالتى 
كبودراهنگى دارد و درحال حاضر ساكن 
تهران اســت و به يارى همشــهريانش 
شناخته شده، در اين مراسم با چشمانى 
اشكبار، گفت: من زاده يكى از روستاهاى 
كبودراهنگ هســتم و در خانواده اى كه 
زيرخط فقر بود به دنيا آمده ام. هميشــه 
آرزو داشتم كه اگر خداوند به من اموالى 
داد دست مستمندان را بگيريم و امروز 
كه اين لطف شامل حال من شده وظيفه 
خــود مى دانم كــه آن را در راه رضاى 
خدا هزينه كنم و كارى كه براى رضاى 

خداوند است بايد خالصانه باشد.
وى در پايان افزود: از خيرين، فرماندار، 
امام جمعه و همه مســئوالن شهرستان 
تقاضا دارم كه مرا يارى كنند تا ان شاءا... 
اين پروژه به ثمر برســد و مردم شريف 

شهرستان و استان از آن بهره مند شوند.

مديرعامل لبنيات گلبرگ نهاوند:

توليد بدون حمايت به تعديل نيرو رسيد

همزمان با كلنگ زنى بيمارستان خيرساز انجام شد

بهره بردارى از سى تى اسكن بيمارستان كبودراهنگ

ند با توجه به 
نهاو

اين قطب توليد شيرخام 

در گذشته بوده كه اغلب هم 

سنتى بوده است و درحال حاضر 

هم اغلب برخالف ساير شهرستان يا 

استان هاى ديگر كه شير صنعتى 

جايگزين اين خأل شد
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آگهي فقدان سند
آقاى جالل مبصرى با تســليم دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر 
دفترخانه 48 بهار مدعي اســت يك جلد سند مالكيت دو دانگ پالك 
ثبتى 8105 فرعــى از 139 اصلى واقع در بخش چهار كه ذيل دفتر 247 
صفحه 209 ثبت 37770 سابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست 
كه در اثر ســهل انگارى مفقود گرديده، لذا به استناد تبصره الحاقي به 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهي مي شود تا درصورتيكه كسى مدعي 
انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد از تاريخ نشر 
آگهي تا مدت 10 روز پس از انتشار به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله تسليم نمايد. لذا 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد و يا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالكيت و يا سند معامله به اداره ثبت ارائه نگردد،اداره ثبت اسناد 
و امالك ســند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي فوق 

تسليم خواهد نمود. 
(م الف 526)

هادي يونسي عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

لل
 الم

ين
ب

لتخبر
دو

هيچ فردى به برجام اضافه نخواهد شد
 مصوبه كميسيون تلفيق در دولت، با آراى باالتر از مجلس رد مى شد
بايــد خدمت جامعه جهانى و به ويژه كشــورهاى برجام كه حاال 4+1

هســتند و يا در آينده ممكن است 1+5 باشند به صراحت بگويم هيچ 
بنــدى از برجام عوض نخواهد شــد و هيچ فردى هم به برجام اضافه 
نخواهد شد؛ 5+2 يا 5+3 نمى شــود و اين حرف هاى ناروا نبايد گفته 

شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى روزگذشته در جلسه هيأت دولت، اظهار كرد: آمريكايى ها بايد 
بدانند آنها تا امروز ناقض قطعنامه 2231 هســتند و مدام بحث برجام 
نكنند. اين بحث ايران نيست. بلكه قطعنامه مورد اتفاق شوراى امنيت 
ســازمان ملل است و شــما هر لحظه كه صبر كنيد جرم بااليى انجام 
داده ايد. چون 2231 را نقض كرده ايد، پس به قانون و مقررات بين المللى 
برگرديد؛ البته اگر برگشتيد ما هم به طور كامل به تعهداتمان عمل خواهيم 
كرد، ولى ما قطعنامه 2231 را نقض نكرديم كه حاال بياييم اصالح كنيم. 

ما از قطعنامه خارج نشده ايم كه بخواهيم به آن برگرديم.
 برخى از رفتن ترامپ ناراحتند

وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود خطاب به قواى 3 گانه، مردم 
و رسانه ها گفت: اكنون شرايط نبايد اينگونه باشد كه سردارانى در ميدان 
جنگ در برابر دشمن باشند و خداى نكرده عده اى بروند پشت دشمن 

عليه اين سرداران سنگر بگيرند. 
رئيس دولت دوازدهم همچنين تصريح كرد: بعضى ها ناراحت هستند 
كه ترامپ سرنگون شده است. حاال عمومى نمى گويند اما در جلسات 
خصوصى مى گويند كه اگر ترامپ مى ماند بهتر بود. بعضى ها كه مدعى 
ضد آمريكايى بودن هم هستند حتى يك فحش به آمريكا نمى دهند؛ چرا 
زيرا به نظرشان فحش ويژه دولت و مخصوص شخص رئيس جمهور 

است كه بايد به او فحش بدهند و توهين كنند.
  صدا و سيما مصوبات كميسيون تلفيق را تبليغ كرد و در 

آخر هم تصويب نشود
وى با اشاره به آنچه ديروز در موضوع بودجه در مجلس شوراى اسالمى 
اتفاق افتاد، خاطرنشان كرد: در اين بودجه ديديد 2 ماه حرف هايى زده 
شد و مصاحبه ها و وعده هايى داده شد و تخريب هايى صورت گرفت 

كه اگر رسانه اى و يا نماينده اى گفت، مورد انتظار ما نبود. 
وى اضافه كرد: من از موضوعى نگران بودم و مى ترســيدم و متأسفانه 
همــان اتفاق هم افتاد و آن موضوع اين بود كه صداوســيما مصوبات 
كميســيون تلفيق را تبليغ كند و اين موضوعــات به ميان مردم برود و 
بازار به هم بريزد و خراب شود و در آخر هم تصويب نشود. ديديم كه 
همان شد و نمايندگان آن مصوبه كميسيون تلفيق را رد كردند. مصوبه 
كميسيون تلفيق ربطى به آنچه دولت نوشته ندارد و زمين تا آسمان با آن 
فرق دارد؛ زيرا همه چيز آن را به هم ريخته است و اگر تصويب مى شد 

آثارش خطرناك بود.
روحانى در ادامه تأكيد كرد: آنچه كميســيون تلفيق تهيه كرده بود نه با 
واقعيت منطبق بود و نه براى معيشت مردم متناسب بود و نه متناسب با 
شكستن تحريم ها بود. مجلس هم آن را رد كرد كه حق مجلس بود. اگر 
به دولت مى آمد هم با آراى باالترى نسبت به مجلس در دولت رد مى شد 
و در نهايت بايد به شوراى نگهبان مى رفت كه با همين روند در شوراى 

نگهبان هم رد مى شد، چون شاكله آن به هم ريخته بود.
  ميزان عيدى كاركنان دولت، 15 ميليون ريال تعيين شد

در ادامه جلســه هيــأت دولت براســاس تصميم هيــأت وزيران، به 
دستگاه هاى اجرايى، نيروهاى مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژى 
اتمى ايران (به اســتثناى كارگران شــاغل در كارگاه هاى مشمول قانون 
كار) اجازه داده شــد به كارمندان خود (اعم از رســمى، ثابت، پيمانى، 
خريد خدمت، قراردادى و موقت) و اعضاى هيأت علمى دانشــگاه  ها 
و مؤسســات آموزش عالى و تحقيقاتى و قضات كه به طور تمام وقت 
اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت 15 ميليون ريال به نسبت مدت خدمت 
تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) در بهمن ماه 

سالجارى از محل بودجه مصوب دستگاه هاى اجرايى پرداخت نمايند.
پرداخت پاداش آخر سال (عيدى) به كاركنان خريد خدمت، قراردادى و 
موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1399 بوده و در هرحال 

ميزان عيدى اين گونه افراد از 50 درصد رقم مذكور كمتر نخواهد بود.
عالوه بر اين، ميزان پرداخت پاداش آخر ســال (عيدى) بازنشستگان، 
مســتمرى بگيران، حقوق وظيفه ازكارافتادگى، حقــوق وظيفه وراث 
مستخدمين متوفاى مشمول صندوق بازنشستگى كشورى، سازمان تأمين 
اجتماعى نيروهاى مسلح و ساير صندوق هاى بازنشستگى و نيز شهدا و 
جانبازان از كار افتاده كلى نيز به مبلغ ثابت 15 ميليون ريال حسب مورد 
از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگى يا دستگاه اجرايى ذى ربط 

قابل پرداخت است.

درباره برجام
 آمريكا بايد گام نخست را بردارد

 نماينده دائم روســيه در ســازمان هاى بين المللى خواستار اقدام آمريكا در 
ارتبــاط با برجام شــد و افزود در غير اين صورت چيــزى جز پوچى حاصل 
نخواهد شــد. به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در توييتى به اظهارات اخير 
ند پرايس سخنگوى وزارت خارجه آمريكا پس از طرح پيشنهاد وزير خارجه 
ايران مبنى بر ايجاد مكانيسمى براى هماهنگ سازى اقدامات واشنگتن و تهران 
درباره برجام، واكنش نشان داد. وى در اين باره نوشت: اميدوارم اين ارزيابى(رد 
پيشنهاد) نادرست باشد. در غير اين صورت شاهد آتش غرور و جاه طلبى هاى 
بى حاصــل خواهيم بود. اوليانوف در ادامه نوشــت: طرف ديگر (آمريكا) بايد 
نخستين گام را بردارد. راه به ناكجاست. زمان آن رسيده آمريكا و ايران اقدامات 

هماهنگ براى احياى اجراى كامل برجام انجام دهند.

احتمال ارائه اليحه چنددوازدهم بودجه به مجلس
 ســخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1400 اظهار كرد كه احتماال 

اليحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شوراى اسالمى ارائه مى شود.
رحيم زارع در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با توجه به رد كليات اليحه بودجه 
توسط مجلس شوراى اسالمى، دولت مى تواند اين اليحه را اصالح كند و آن را 
ظرف دو هفته به مجلس بدهد يا اليحه چنددوازدهم بودجه را به مجلس ارائه 

كند كه هنوز مشخص نيست كدام يك مبنا قرار مى گيرد.
وى ادامــه داد: اگر دولت طى ايــن 2 هفته اصالحات الزم را در اليحه بودجه 
انجام دهد و آن را به مجلس شوراى اسالمى بفرستد اين اليحه بايد دوباره در 

كميسيون تلفيق مورد بررسى قرار گيرد.
وى در پايان تأكيد كرد كه احتماال با شرايط فعلى اليحه چنددوازدهم بودجه به 

مجلس شوراى اسالمى ارائه خواهد شد.

پايان دادن به حضور آمريكا 
در منطقه بهترين انتقام است

 اميدواريم عامالن و آمران به شهادت رساندن شهيدان سليمانى و ابومهدى 
المهندس از طريق پيگيرى هاى قضايى به سزاى اعمال جنايتكارانه و خسارت بار 
خود برســند. به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه كشــورمان در ديدار با فؤاد 
حســين وزير امور خارجه عراق كه در رأس هيأتى به كشــورمان سفر كرده 
است، گفت: پايان دادن به حضور نيروهاى آمريكا در منطقه بهترين واكنش به 
اين اقدام تروريســتى خواهد بود. وى با ابراز خرسندى از برگزارى كميسيون 
مشــترك همكارى هاى اقتصادى 2 كشــور، ابراز اميدوارى كرد توافقات سفر 
رياست محترم جمهور كشورمان به عراق در حوزه هاى مختلف دوجانبه درباره 
شــهرك هاى صنعتى، بازارچه هاى مرزى، رفت وآمد تجار و زوار، حمل ونقل 
كاال و مطالبات و موضوعات بانكى در سريع ترين زمان ممكن به نتيجه برسد. 

آگهــي مــزايــده 

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/11/26   تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9-انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا 

سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/11/27  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1578)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمين مسكونى از پالك ثبتى  از 
طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

مساحت پالك ثبتينوع ملك و كاربريرديف
آدرسمبلغ سپرده به ريالقيمت كارشناسي(مترمربع)

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121330020/550/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 34 شمالي1

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121430020/550/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 35 شمالي2

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/121529820/413/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 36 شمالي3

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/122330020/850/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 44 جنوبي4

شهرك مدنى – پشت آتش نشانى13/122430020/850/000/0001/000/000/000زمين مسكوني قطعه 45 جنوبي5

اصالحيه آگهى مزايده مورخه 
99/11/09 (فروش 3 قطعه زمين 

در 18 مترى ذوالفقار) 

شهـردارى همدان 

ــده فــروش 3 قطعــه زميــن در 18  ــه آگهــى مزاي ب
ــردد: ــه مى گ ــار اضاف ــرى ذوالفق مت

ــدام  ــر ك ــن ه ــه زمي ــر 3 قطع ــراژ ه ــد 11: مت بن
ــًا 12/25  ــماالً 12/25 و جنوب ــاد ش ــه ابع ــر ب 245 مت
ــت 10/683  ــالك ثب ــر از پ ــًا 20 مت ــرقًا 20 و غرب و ش
ــًا  ــى مى باشــد. ضمن ــن جنوب ــت زمي ــوده و موقعي ب
شــهردارى تعهــد مى گــردد حداكثــر ظــرف مــدت 
ــل  ــه را تحوي ــر قطع ــى ه ــند ثبت ــاه س ــش م ش

ــد.  ــدار نماي خري
(م الف 1536)

  طــرح شــفافيت آرا كــه از ابتداى 
مورد  اسالمى  شــوراى  يازدهم  مجلس 
داشــته  قرار  مجلس  نماينــدگان  تأييد 
است، باالخره روزگذشته در دستوركار 
قرار گرفت. در اين خصوص جمعى از 
نماينــدگان در نامه اى به هيأت رئيســه 
مجلس، خواســتار اعمــال ماده 120 و 
مجلس(رأى گيرى  داخلى  آئين نامه   121
علنــى با ورقــه) درباره طــرح اصالح 
داخلى مجلس (شفافيت  آئين نامه  قانون 
آراى نماينــدگان) شــدند تا رأى گيرى 
درباره اين طرح به صورت شفاف انجام 

شود.
بــا اجراى ايــن طــرح، آراى نمايندگان 
مجلــس در جريــان رأى گيــرى قوانين 
به صورت كامال شفاف در دسترس عموم 
قرار گرفته و پس از هر رأى گيرى اسامى 
نمايندگانى كه رأى موافق، مخالف و ممتنع 

به قوانين داده اند مشخص مى شود.
 نظــرات موافقــان و مخالفان 

كليات طرح شفافيت آرا
-مخالف؛ الياس نــادران بيان كرد: ديروز 
بنده تقاضاى رأى گيرى بــا ورقه را براى 
كليات اليحه بودجه مطرح و به دبير هيأت 
رئيسه اين موضوع را بيان كردم اما گفتند 
كه رئيس مجلس شوراى اسالمى به صالح 
نمى داند. چطور ديروز شفافيت آرا بد بود 
و امروز شــفافيت آرا خوب شده است؟ 
اين گونه نمى شود؛ شــفافيت يعنى ما هر 
موضعى كــه داريم صراحتا به مردم اعالم 

كنيم.
به گزارش ايســنا، اين نماينده مردم تهران 
در مجلــس در ادامه گفــت: اين رفتارها 
نمايش شــفافيت اســت، رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى اگر طرفدار شفافيت 

هســتند به صراحت اعالم كننــد كه روز 
گذشــته به كليات اليحه بودجه چه رأيى 
دادند. بنده به شدت با شفافيت آرا موافقم 
ولى بايد مالحظه نمايندگان شهرستان ها را 
بكنيد كه چه فشــارى از سوى بخش هاى 
مختلف استان ســال ها وارد خواهد شد. 
كل كشور تهران نيســت، نبايد نماينده را 

در شرايط پوپوليستى قرار دهيم.
-موافــق؛ محمد وحيــدى بيان كرد: در 
مجلس گذشــته نيز طرح جامعى درباره 
شــفافيت ارائه شــد و به رغم اينكه نظر 
عمومى مجلس شوراى اسالمى در ارائه  
طــرح مثبت بود ولى ورودى نداشــت. 
در ايــن دوره از مجلــس و در تبليغات 
پيگير  مجموعه ها  از  بســيارى  انتخاباتى 
شــفافيت بودند كه مطالبــه به حقى بود. 
بايد بــا رأى به ايــن طرح بــه مطالبه 

عمومى احترام بگذاريم. 
بيان  روح االمينى  عبدالحســين  -مخالف؛ 
كرد: بنده با اين رويه مخالف هســتم كه 
بخواهيم براى مــردم نمايش بازى كنيم. 
آقايان جوان نماينده اى كه چهار انگشــت 
يك نماينده را به دو انگشت تبديل كردند 
و از سر و كول نمايندگان باال مى رفتند و 
عده اى را تحت فشار گذاشتند تا نظر خود 
را درباره اليحه بودجه عوض كنند، آيا اين 

معناى شفافيت است؟ 
وى افــزود: چرا ما امروز درباره اين طرح 
جلسه غيرعلنى داشــتيم؟ چرا مطالب را 
به طور شفاف مطرح نكرديم؟ بنده معتقد 
هستم كه اين ســاختن يك ويترين است 
و در عمل شــفافيت وجود ندارد. بايد در 
پشت جلسات رسمى و ظاهرى نورافكن 
بتابانيم. اينكه ما قيافه شفافيت بگيريم اما 
در عمل به گونــه اى ديگر عمل كنيم قابل 

قبول نيست. از سوى ديگر نبايد نمايندگان 
را در تصميم گيرى ها در فشار قرار دهيم و 
آنها را مجبور كنيم از ترس عدالت خوارن 

جور ديگرى رفتار كنيم.
كرد:  بيان  پيرهــادى  -موافق؛ محســن 
پيــش از اينكــه رأى  گيــرى به صورت 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  الكترونيكى 
باشــد با قيام و قعــود رأى گيرى انجام 
مى شــد كه خود شــفافيت بود. امروز 
نيز مــا به دنبال شــفافيت در رأى گيرى 
تبليغات  در  ما  همه  هستيم.  الكترونيكى 
انتخاباتى شــاهد مطالبه شفافيت آرا از 
سوى مردم بوديم. شفافيت داراى ابعاد 
مختلفى اســت و هماننــد عدالت يك 
مفهوم فراگير اســت كــه بايد در همه 
ابعــاد زندگى به آن پرداخته شــود. ما 
بايد شفافيت را از خودمان آغاز كنيم و 
پس از دولت و ســاير بخش ها شفافيت 

را مطالبــه كنيــم. شــفافيت آرا حــق 
شــهروندى اســت و يك تكليف براى 

تمام كارگزاران كشور است.
 شفافيت آراى نمايندگان

 رأى نياورد
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى گزارش 
كميسيون آئين نامه داخلى مجلس شوراى 
اســالمى درباره طرح اصــالح موادى از 
قانــون آئين نامه داخلى مجلس شــوراى 
اســالمى (شــفافيت آراى نمايندگان) را 
بررســى كرده و درنهايت با آن مخالفت 

كردند.
تصويب  از  قاليباف  تأسف  ابراز   
در  آرا  شفافيت  طرح  كليات  نشدن 

مجلس
رئيس مجلس شــوراى اسالمى همچنين 
در پى رأى نياوردن طرح شــفافيت آرا در 
صفحه شــخصى خود در توييتر نوشت: 
 بــه طرح شــفافيت، رأى موافق دادم ولى 
متأســفانه اين طرح كه به دوسوم آرا نياز 
داشت با 153 رأى (65/2 درصد) موافق و 

فقط با 3 رأى كمتر تصويب نشد.
  محمدباقــر قاليبــاف در ادامه نوشــت: 
اميــدوارم با ايجــاد اصالحــات مدنظر 

نمايندگان و افزوده شدن به دامنة شفافيت، 
طرح دوباره به صحــن بيايد و در همين 
مجلس، قفل تصويب شفافيت آرا شكسته 

شود.
 رأى نيــاوردن طرح شــفافيت 
آراى نماينــدگان بســيار تلــخ و 

عبرت آموز بود
شوراى  مجلس  پژوهش هاى  مركز  رئيس 
اســالمى همچنين در مطلبــى در صفحه 
توييتر خود با اشــاره به مخالفت مجلس 
با كليات طرح شــفافيت آراى نمايندگان 
نوشت: رأى نياوردن طرح  شفافيت آراى
نمايندگان  بــا كمبود 3 رأى، براى  مجلس

انقالبى بسيار تلخ و عبرت آموز بود. 
  عليرضا زاكانى در ادامه نوشــت: اگرچه 
با درخواســت جمع زيادى از نمايندگان 
به زودى رأى گيرى دوباره به صورت علنى 
درباره اين طرح تكرار خواهد شــد، ولى 
امروز مجلس فرصت بسيار خوبى را براى 

اصالح كشور از دست داد.»
 درخواست تعدادى از نمايندگان 
گرفتن  قرار  دستور  در  دوباره  براى 

طرح شفافيت
به دنبال رأى نياوردن اين طرح در مجلس 

تعــدادى از نمايندگان نامــه اى به هيأت 
رئيســه نوشته و در آن درخواست كردند 
كه اين طرح دوباره در دستور كار مجلس 
شوراى اســالمى قرار گيرد كه متن اين 

نامه به شرح زير است:
ــت  ــدگان، درخواس ــيله امضاكنن بدينوس
آئين نامــه  قانــون   130 مــاده  اعمــال 
داخلــى مجلــس شــوراى اســالمى و 
ــاده 120 و 121 آئين نامــه  ــز اعمــال م ني
داخلــى يعنــى رأى گيــرى به صــورت 
قيــام و قعــود را دربــاره طــرح شــفافيت 
اميدواريــم  داريــم،  نماينــدگان  آراى 
در نخســتين جلســه رســمى مجلــس 
مذكــور  پيشــنهاد  اســالمى  شــوراى 

ــرد.» ــرار گي ــى ق ــورد بررس م
داخلــى  آئين نامــه   130 مــاده  طبــق 
ــورد تصويــب مجلــس  اگــر طرحــى م
شــوراى اســالمى يــا كميســيون هاى 
موضــوع اصــل 85 قانــون اساســى 
واقــع نشــد بــدون تغييــر اساســى 
را  آن  نمى تــوان  ديگــر  مــاه   6 تــا 
دوبــاره بــه مجلــس پيشــنهاد كــرد 
ــده  ــى 50 نماين ــاى كتب ــا تقاض ــر ب مگ

و تصويــب مجلــس.

 رهبر انقالب اســالمى همچنين بر لزوم حفظ 
ادب اســالمى در سخن گفتن و پرهيز از بدزبانى و 
بدگويى عليه يكديگر در فضاى رسانه اى و مجازى، 

تأكيد كردند.
به گــزارش ايســنا، حضــرت  آيــت ا.. خامنه اى 
روزگذشته در نشست تصويرى با جمعى از مداحان 
اهل بيت، حضرت صديقه طاهره را تجسم عالى ترين 
مفاهيم اســالمى درباره زن، مادر و همسر دانستند 
و گفتند: در ديدگاه اســالمى قوى ترين پايه تربيت 
فكرى و روحى انســان در كانون خانواده قرار دارد 
و در كانون اســت كــه زمينه رشــد واقعى زن در 

عرصه هاى مختلف فراهم مى شود.
ايشــان، حضرت زهرا(س) و حضرت على(ع) و 
فرزنــدان گرامى آنان را نمونه عالــى يك خانواده 
اسالمى دانستند كه الگوبردارى از همراهى، همدلى، 
اخالص و مجاهدت آن بزرگواران مى تواند جامعه 

اسالمى را به اوج برساند.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: برخى اوقات دل ها 

در بعضــى از امــور مضطرب مى شــوند اما نبايد 
پريشان شوند زيرا رشحات آن موّدت و همراهى و 
مجاهدت هاى خالصانه اهل بيت در نظام جمهورى 
اسالمى نيز كامًال مشهود است كه فراگيرى روحيه 
بســيجى، خدمات بى نام و نشان شهداى هسته اى، 
تالش هاى گروه هاى جهادى و هزاران گروه جوان 
در عرصه هاى فرهنگى و علمى و همچنين صحنه ها 
و جلوه هاى زيباى گروه هاى پرستارى و پزشكى در 
قضيه كرونا، در واقع پيروى از همان نقشــه جامع 

است.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به تفاوت بنيادين 
ديدگاه اســالم و غرب در مقوله زن، افزودند: نگاه 
اســالم و جمهورى اســالمى به زن، نگاه تكريم و 
احترام است درحالى كه نگاه رايج غرب، نگاه كااليى 

و ابزارى است.
ايشــان خاطرنشان كردند: در اســالم، زن و مرد از 
لحــاظ ارزش هاى الهى و انســانى تفاوتى ندارند. 
البتــه در كنار وظايف مشــترك، هريــك از زن و 

ويژه اى  وظايــف  مرد 
هم دارنــد و به همين 
علت است كه خداوند 
متعال تركيب ساختمان 
جسمى آنها را متناسب 

با اين وظايف ويژه آفريده است.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: ما به نگاه اسالم 
افتخار مى كنيم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبك 

زندگى، سراپا اعتراض هستيم.
حضــرت آيت ا... خامنه اى با اشــاره بــه تبليغات 
غربى ها مبنى بر اينكه اسالم و حجاب اسالمى مانع 
رشد زن مى شود، گفتند: اين يك دروغ واضح است 
و دليل بارز خالف واقع بودن آن، وضعيت زنان در 

جمهورى اسالمى است.
ايشــان افزودند: در ايران در هيچ مقطع تاريخى تا 
به ايــن حد، زن تحصيلكرده و فعال در عرصه هاى 
مختلف اجتماعى، فرهنگى و هنرى، علمى، سياسى 
و اقتصادى حضور نداشــته و همــه اينها از بركت 

جمهورى اسالمى است.
رهبــر انقــالب اســالمى نگاه اســالم بــه زن را 
زمينه ساز برجســته شــدن نقش محورى خانواده 
و مــادر برشــمردند و با تأكيــد براينكه قوى ترين 
پايه هاى تربيــت فكرى و روحــى و حقيقى ترين 
فضاى صميميت در كانون خانواده شكل مى گيرد، 
خاطرنشــان كردند: دســتگاه هاى تبليغاتى غرب و 
متأســفانه برخى غربزده هاى داخلى تالش دارند تا 
نقــش محورى مادر در خانواده كمرنگ و يا حذف 

شود.
حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر لزوم ارج گذارى 
به جايگاه زنان خانه دار و نقش ويژه آنان در خانواده، 
به موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآورى نيز اشــاره 

كردند و افزودند: اين دو موضوع از نيازهاى حياتى 
امروز و فرداى كشور است كه مداحان بايد به عنوان 
يك رسانه بزرگ براى ترويج آن نقش آفرينى كنند.

ايشــان با اشــاره به دو خطبــه طوفانى حضرت 
زهرا(س) پــس از رحلت پيامبــر اعظم(ص) كه 
در عيــن اينكه مضامين مهــم و اعتراضى و اعالم 
خطر درباره انحراف از مفاهيم برجســته اسالمى، 
بــا كلمات محكم و متين و بــدون بيان حتى يك 
كلمه توهين آميز بيان شــده است، افزودند: مكتب 
اهل بيت از مســائلى مانند قــول بغير علم، غيبت، 
تهمــت، بدگويى و بدزبانى مبّرا اســت و شــما 
مداحــان نيز بايد اين معارف را در زبان و عمل به 

مردم تعليم دهيد.

نشست تصويرى رهبرى با جمعى از مداحان

بدگويى و بدزبانى 
در جامعه بايد جمع شود

شعار شفافيت مجلس رأى نياورد

انقالبى ها مخالف شفافيت!
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مهدى ناصرنژاد »
انقالب  پيروزى  ســالگرد  چهل ودومين   
اســالمى و دهه مبارك فجر انقالب امســال 
با به صدا درآمدن زنگ هاى توسعه در استان 
همدان همزمان و بــه نقطه عطفى در تاريخ 

اين ديار كهن تبديل شد.
اگرچه امسال ايجاد محدوديت هاى ضرورى 
براى در امان ماندن از خطر گسترش بيمارى 
كرونــا مانع برگــزارى جشــن هاى مردمى 
دهــه فجر انقالب اســالمى در كشــورمان 
شــده و برنامه هاى معمــول در اين ارتباط 
به نسبت مسكوت اســت، اما هدايت ماشين 
انقالب توســط دولتمــردان براى توســعه 
و  اقتصــادى  و  عمرانــى  زيرســاخت هاى 
خدمت به مردم در اقصى نقاط ميهن اسالمى 
همچنــان و بدون توقف در حركت اســت. 
در اين زمينه به نظر مى آيد اســتان همدان از 
برنامه  ريزى هاى اجرايى و سرمايه گذارى هاى 
ســنگين دولت و بخش هاى غيردولتى براى 
ايجاد زيرســاخت هاى تأثيرگذار و محورى 
در راستاى توسعه استان سهم به مراتب قابل 
توجهى دارد كه در ســال هاى گذشته كمتر 

شاهد آن بوده ايم.
همدان  اســتاندار  شــاهرخى  سيدســعيد 
به لحــاظ  بــود  مديــدى  مــدت  كــه 
اصحاب  با  كمتر  كرونايى  محدوديت هاى 
رسانه نشســت مطبوعاتى برگزار مى كرد، 
روز يكشــنبه 12 بهمن مــاه سنت شــكنى 
كرد و به مناســبت آغاز دهه فجر انقالب 
مديران و خبرنگاران رســانه هاى اســتان 
را در ســالن شهداى اســتاندارى گردهم 
آورد و در نشســتى 3 ســاعته به بسيارى 
پرسش ها پاسخ گفت و از هر درى سخن 

آورد. ميان  به 
سرفصل صحبت هاى اســتاندار اين بود كه 
همزمان با جشــن هاى دهه فجر امسال 651

طرح عمده و تأثيرگذار عمرانى، اقتصادى و 
خدماتى به ارزش و سرمايه گذارى 7 هزار و 
900 ميليارد تومان در ســطح استان افتتاح يا 

تأسيس مى شود. 
اگرچه در شــرايط امروز اقتصادى كشورمان 
ارزش خيلــى از اعداد و ارقــام پايين آمده 
اســت، اما 7 هــزار و 900 ميليــارد تومان 
هنــوز هــم در جامعه اقتصــادى ايران رقم 

رقم هاى  و  نيســت  كمى 
نيز  آن  از  پايين تر  بســيار 
تاكنون در اســتان همدان 
سابقه نداشته است. مهمتر 
اينكه چنين رقم بلندبااليى 
در چند ســال اخير براى 
پروژه هايى هزينه شده كه 
اغلب آنها در شرف افتتاح 

و بهره بردارى است.
اين  دلگرم كننــده  نكتــه 
است كه در نتيجه اجراى 
و  صنعتــى  پروژه هــاى 
توليــدى در بخش هــاى 
چنيــن  بــا  مختلــف 
بــراى  ســرمايه گذارى ها 
هزاران نفــر از جوان هاى 
تحصيلكــرده و جويــاى 

كار استان، اشــتغال ايجاد مى شود و تبعات 
اقتصادى آن براى رفاه عمومى و رشد درآمد 
قشــرهاى مردم بسيار اثرگذار و مهم خواهد 

بود. 
در صحبت هاى اســتاندار همدان يك نكته 
باريك تر از مو نيز قابل تأمل اســت و نكته 
اين است كه استاندار همدان اطمينان مى دهد 
در ايجاد اشــتغال پايدار براى مردم اســتان، 

نيروى هاى  به  درصد  صد 
بومى توجــه و تأكيد دارد 
و سال هاى اخير حتى يك 
نصــف نيــروى غيربومى 
هــم در بازار كار اســتان 
به كار گرفته نشده است و 
جانب  از  رويكردى  چنين 
يك مدير ارشــد اســتان 
براى حل مشــكل بيكارى 
نيروهاى بومى بسيار جاى 
ســويى  از  دارد.  قدردانى 
طرح هاى  اغلــب  ديگــر 
درحال افتتــاح و اجرا در 
اســتان به مناسبت سالگرد 
پيــروزى انقلــالب كــه 
شــاهرخى از آنها نام برده 
اســت، از لحاظ اهميت و 
جامعيت اقتصادى و تأثير آن در اشــتغالزايى 
و توليد، تاكنون سابقه نداشته و نشان مى دهد 
اســتان همــدان گام هاى بزرگى به ســمت 
صنعتى شــدن و تبديل شــدن به يك قطب 

عمده توليدى و اقتصادى برداشته است. 
همزمان با آغاز طرح هاى زيرســاختى بزرگ 
در استان، توســعه راه آهن همدان از چهار 
ســوى ارتباط با شــمال و جنوب و شرق و 

غرب، همچنيــن ايجاد قطار شــهرى و در 
كنار آن توســعه زيرســاخت و جاذبه هاى 
گردشــگرى، ثبــت جهانى تپــه هگمتانه و 
معرفــى ده ها پروژه شــگفت انگيز در حوزه 
زيباســازى و توســعه بافت هاى فرهنگى و 
ميراث ادبى اســتان كه در نشست مطبوعاتى 
استاندار مطرح شــد، آينده اميدبخشى را از 
همه جنبه هاى زندگى براى مردم استان نويد 

مى دهد. 
بدون شــك مسئوالن اســتان و در رأس آن 
شخص استاندار به خوبى از مشكالت شديد 
اقتصادى مردم آگاهند و خود اذعان مى كنند 
كه مردم شرايط ســختى را تحمل مى كنند، 
وليكن اگر مشكالت و عارضه هاى اقتصادى 
نظير گرانى مرغ و تخم مــرغ و نظاير آن در 
شرايط كنونى الينحل به نظر مى آيد، مى شود 
اميدوار بود كه با ســرمايه گذارى هاى بزرگ 
و اجــراى طرح هاى تأثيرگــذار و راهبردى 
در صنعــت و كشــاورزى و صرفه جويــى 
در هزينه كــرد منابــع عمومى در اســتان و 
همپــا كردن همــدان با اســتان هاى صنعتى 
و توســعه يافته، همــان مصداق «يــاد دادن 
ماهيگيرى به هر كس بهتر و خداپســندانه تر 
از ماهى صدقه كردن است»، در استان ما هم 

عينيت پيدا كند.

نگاه

آگهي حصر وراثت
آقاى ابوالقاسم دولتى داراى شماره شناسنامه 5029831428 به شرح دادخواست به كالسه 
112/9900532ح  از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان محمودعلى دولتى به شماره شناسنامه 5029941754 در تاريخ 1386/03/04 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 
1-ابوالقاسم دولتى فرزند محمودعلى به شماره شناسنامه 40 متولد1343 صادره از فامنين 
پســر متوفى، 2-احمد دولتى فرزند محمودعلى به شــماره شناسنامه 5465 متولد1334 
صادره از فامنين پســر متوفى، 3-محمد دولتى فرزند محمودعلى به شــماره شناسنامه 
8522 متولد1348 صادره از فامنين پســر متوفى، 4-على دولتــى فرزند محمودعلى به 
شماره شناســنامه 6060 متولد1343 صادره از فامنين پسر متوفى، 5-نرگس دولتى فرزند 
محمودعلى به شــماره شناسنامه 6059 متولد1341 صادره از فامنين دختر متوفى، 6-بتول 
خلج فرزند آقامعلى  به شماره شناسنامه 866 متولد1355 صادره از فامنين همسر متوفى. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 312)

مهدى رجب زاده
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

فعاليت اسنپ در حوزه دارو غيرقانونى است
 مديركل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت ســازمان غذا و دارو فعاليت اپليكيشن 
اسنپ در حوزه خريد و فروش و توزيع دارو را غيرقانونى دانست. اين مؤسسه با شكايت 
سازمان غذا و دارو به قوه قضاييه معرفى شده است.  حيدر محمدى در گفت وگو با ايرنا، 
افزود: توزيع دارو براساس قانون فقط بايد در داروخانه ها و زيرنظر مسئول فنى انجام شود 
و فعاليت اسنپ در حوزه خريد و فروش و توزيع دارو، تخلف محرز و آشكار است. اين 
تخلف باعث مى شــود كه داروى اشتباه يا غيرمجاز يا دارويى بدون نظارت مسئول فنى 
به دست مردم برسد. وى ادامه داد: توزيع دارو بدون نظارت مسئول فنى باعث مى شود، 
دارويى به دست مردم برسد كه به هيچ وجه از شرايط نگهدارى آن آگاهى نداريم و معلوم 

نيست اين دارو در چه شرايط دمايى يا نورى نگهدارى شده است.

اختصاص 3400 وام 50 ميليونى براى 
نوسازى تاكسى هاى فرسوده

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشــور اعالم كرد كه با هماهنگى سازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، 3 هزار و 400 فقره تسهيالت 50 ميليون تومانى ارزان قيمت 
با سود 9 درصد براى نوسازى ناوگان تاكسيرانى اختصاص يافت.مرتضى ضامنى در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداى سال 95 طرح نوسازى تاكسى هاى فرسوده كليد خورد كه تا پايان 
سال 97، تعداد 64 هزار و 320 دستگاه تاكسى نوسازى شد. به گفته وى، در اين طرح با توجه 
به ميانگين قيمت خودرو كه در حدود 33 ميليون تومان و ارزش گواهى اسقاط 5 ميليون و 
500 هزار تومان بود، بالغ بر 53 هزار تسهيالت 20 ميليون تومانى ارزان قيمت كه دولت آنها را 

تأمين كرده بود جهت نوسازى ناوگان فرسوده توسط بانك هاى عامل پرداخت شد.

رايزنى براى حل مشكالت انتقالى زنان فرهنگى
 به تبعيت از همسر

 مشــاور وزير آموزش وپرورش در امــور زنان درباره وضعيت ترك تحصيل و بازماندگى 
دختران دانش آموز در سال تحصيلى جارى به ويژه با شيوع كرونا و تعطيل شدن آموزش هاى 
حضورى با بيان اينكه پيش بينى مى كنيم آمار بازماندگى از تحصيل امســال بيشتر است ولى 
اميدواريم در دختران بيشتر نباشد. به گزارش ايسنا، فرحناز مينايى پور افزود: از ميان 2 ميليون و 
400 هزار كارمند دولت، 42 درصد زن هستند و يك ميليون كارمند زن داريم كه نزديك به 500 
هزار نفر در آموزش وپرورش مشغول به كار هستند و رقم بزرگى را در دولت شامل مى شود.

وى اظهار كرد: پوشش تحصيلى دختران پيش از انقالب 40 درصد بوده و اكنون در دوره ابتدايى 
به 97 درصد رسيده است و تالش مى كنيم زمينه توسعه سوادآموزى دختران را فراهم كنيم.

وظايف و اصول روابط عمومى 
 امــروزه در عصر حاضر اگر نگوييم ارتباطات نخســتين عنصر و 
اساسى ترين اصل مورد نياز بشر است، اما به جرأت مى توان گفت يكى 
از بنيادى ترين دانش ها و مهم ترين عوامل پيشــرفت انسان و شالوده 
و زيربناى ســاير علوم قرن حاضر اســت. روابط عمومى، هنر و علم 
اجتماعى اســت كه درون و برون دســتگاه را به هم پيوند مى دهد و 
حافظ منافع دستگاه مربوطه و مردمى است كه با آن سر و كار دارند.

وظايف روابط عمومى 
اعمال مديريت شايسته در جامعه، در درون شبكه هاى ارتباطى گسترده 
نياز به اطالعات و آگاهى هاى متقن، به روز، واقعى و كارآمد از جامعه 
دارد و براى دســتيابى به چنين اطالعــات و آگاهى ها، نياز به روابط 
عمومى قوى و پايدار را محرز مى كند. بنابراين از عمده وظايف روابط 

عمومى مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
■ مطلع كردن و خبر دادن

■ ترغيب، تشويق، ترويج و تبليغ
■ انجام تحقيقات اجتماعى و افكارسنجى و پيوند آن به منابع سازمان 

و عموم مردم
■ هماهنگى موارد موردنياز سازمان

■ برقرارى ارتباط با فرد، گروه، عموم و سازمان ها به نحوى كه براى آن 
مؤسسه يا سازمان اهميت دارد يا در آينده خواهد داشت.

متصديــان روابط عمومى، بايد ضمن آشــنايى بــا عناصر و اجزاى 
تشــكيل دهنده ارتباط، يعنى معنى و مفهوم انواع ارتباط از نظر نماد، 
كالمى و غيركالمى، به طور كامل از جريان ارتباطى در تبيين اهداف و 

استمرار و پايدارى وظايفشان شناخت كافى داشته باشند. 
از آنجايى كه روانشناسان اجتماعى معتقدند تنها درصد كمى از مردم 
در برابر پيام جديد فعال، جست وجوگر و پذيرا هستند و بيشتر افراد با 
بى تفاوتى از كنار پيام هايى كه نشر مى يابد، مى گذرند و تنها با پيام هايى 
كه به شدت با سرنوشت مادى و معنوى آنها بستگى پيدا مى كند و تأثير 
عميق در حيات اجتماعى، اقتصادى و روانى آنها به جا مى گذارد توجه 

اكثريت جامعه را به خود جلب مى كند.
مديران سازمان ها، همواره از مســئوالن روابط عمومى مى خواهند تا 
افــكار عمومى موجود را براى آنها ارزيابى كرده، توزيع دهند و يا در 
موارد نياز افكار عمومى مساعد ايجاد كنند و يا افكار عمومى منفى را 
چنانچه وجود دارد، تغيير دهند، بنابراين شناخت افكار عمومى، نحوه 
شــكل گرفتن و راه هاى تغيير آن براى مسئوالن روابط عمومى داراى 
اهميت است. زيرا آنان را قادر مى سازد با موفقيت تغييرات الزم را در 

افكار عمومى ايجاد كنند.
روابط عمومى ها روش هــاى گوناگونى را به خدمت مى گيرند، تا در 
جريان افكار عمومى ســازمان خود باشــند، ضمناً آن را هدايت كنند 
كه پاره اى از آنها ساده و پاره اى ديگر پيچيده هستند. در حرفه روابط 
عمومى و ارتباطات، منظور، تبليغ به كارگيرى فن، ترغيب، تشــويق و 
اســتفاده صحيح و مؤثر از همه تكنيك هاى ارتباطى، جمعى، فردى و 

گروهى است.
 اصول روابط عمومى

اقدامات و فعاليت هايى كه از ســوى روابط عمومى انجام مى گيرد به 
2 دســته تقسيم مى شوند: دسته اول، فعاليت هايى كه از قبل پيش بينى 
و برنامه ريزى شده و با بررســى طرح هاى اجرايى با آمادگى به اجرا 
درمى آيند. دســته دوم، آن سرى از فعاليت ها و اقدامات اجرايى است 
كه بنا به نياز و براســاس مصلحت روز، ضــرورت اجراى آن وجود 
دارد. در اجــراى هر برنامه كلى، عمومى يــا جزئى و مقطعى روابط 
عمومى ها 4 مرحله وجــود دارد كه طى صحيح و منظم اين مراحل، 
موفقيت اقدامات روابط عمومى ها را تضمين مى كند و از آغاز تا پايان 
يك چرخه را تشكيل مى دهد كه عبارتند از تحقيق، تهيه برنامه، ارتباط 

و ارزيابى.
ميدان وسيع و امكانات ارتباطى متعددى در دسترس مسئوالن روابط 
عمومى قرار دارد كه مى توان مؤثرترين و كارآمدترين آنها را در موارد 
لزوم به خدمت درآورد، اين امكانات و اقدامات بنا به طبيعت و ماهيت 

دريافت آنها، از سوى مخاطبان به 3 دسته تقسيم شده اند:
1. تاكتيك نوشتارى 
2. تاكتيك گفتارى

3. تاكتيك بصرى يا ديدارى 
در ميان وســايل و امكانات روابط عمومى، تاكتيك نوشتارى از همه 
متداول تر و مهمتر است. مانند اطالعيه خبرى، نشست خبرى، ميهمانى 

و مسافرت هاى مطبوعاتى، مصاحبه ها و اداره جلسه ها.
عصر جديد، شايد انتقال ديدگاه هاى مديران به فراسوى سازمان ها باشد، 
اگــر در زمان (تيلور) پدر مديريت علمــى، توصيه به مديران، اين بود 
كه سازمان هايشــان را بهره ور نگه دارند و اگر در مكتب روابط انسانى، 
مديران به ارضاى نيازهاى روحى و روانى كاركنان تشــويق مى شدند، 
هم اكنون الزام و موقعيت جامعه، مديران را متوجه محيط هاى خارج از 
سازمان هايشان ساخته است و وسايل محيطى را در دستور كار مديران 
قــرار مى دهد و توصيه مى كند، بايد تفكرات محدود و جزءنگر را كنار 

گذاشته و انديشه اى قوى در اين باره پيدا كنند.
اين تحقق، به مســئوليت اجتماعى منجر نخواهد شد، مگر اينكه در 
راه تحقــق آن مهارت ها و تخصــص در اين زمينه به صورت فعال به 
كار گرفته شــود، همچنين خارج از مسائل و مشكالت مردم نسبت 
به ســاير مراكز به ويژه مراكز هم سنخ نهاد مربوطه آگاهى داشته باشند 
و ضرورتاً به تشكيل جلسات كوچكترى با تركيب مسئوالن نهادهاى 

هم سنخ اقدام كنند.
هم اكنون مردم هوشــمند و پوياى جامعه در ســازمان هاى دولتى و 
خارج از دســتگاه هاى دولتى، درباره ضرورت وجود يك(واســطه و 
رابطه) ميان دولت و مردم توافق نظر دارند، تا مردم و دولت تبادل نظر 
داشته باشند. لذا روابط عمومى ها، موظف به فراهم آوردن تسهيالتى 
براى حضور و تماس مردم، با نهاد مربوطه از طريق مختلف هســتند 
و اين خود نشــانگر ضرورت و اهميت روابط عمومى در ارتباطات 
درون سازمانى و برون سازمانى و جايگاه آن در سازمان مربوطه است.

* گردآورنده : شراره كوهى 

دنياى اقتصاد: طرح غنى سازى سرمايه راكد
 از آب گل آلود ماهى ميگيرن!!

هفت صبح: دالر 4200 تومانى نرفته برگشت؟
 نه فعال دو به شك بين ماندن و رفتن!!

آرمان ملى: مهريه از سكه افتاد
 مهم اينه كه از اصل نيفته!!

ايران: بازگشت بودجه به نقطه صفر 
 ميخواد بكوبه از نو بسازه!!

امتياز: گرانى داريم؛ اما مردم از گرانفروشى رنج مى برند
 همش از يه جا آب ميخوره!!

بهار: بانك مركزى به كمك خودروسازان شتافت 
 دستان پرتوان برس به داد اين ناتوان!!

رويش ملت: هيچ كمبودى براى كاالى شب عيد وجود ندارد 
 مهم اينه كه از چه زاويه اى كمبود رو احساسى كنى؟! 

صاحب قلم: كيف كوك دالالن با قيمت گذارى دستورى
 تو اين آشفته بازار فقط همين يه مورده كه كامشون رو مى تونه 

شيرين كنه!!
همدان پيام: همدان خاموش مى شود اگر نيروگاه تعطيل شود

 بدون شرح!!
جمله: بودجه به وقت اضافه كشيد

 صرفا جهت اطالع!!
اقتصاد برتر: تأثير ريزش دالر بر بازار

 پَرش گير كرده به پَر چيزاى ديگه، همه رو با خودش مى خواد 
بكشه پايين!!

اخبار صنعت: افزايش طول بزرگراه هاى كشور 
 اينم از آپشن هاى سفرهاى نوروزى!!

تجارت: بازى سياسى با اولويت هاى اقتصادى 
 فقط قبل شروع بازى اولويت بندى كنيد كه بعدا داستان نشه!!

دنياى اقتصاد: نسخه جديد احياى برجام 
 فقط با يه اشاره و يه حركت!!

آگهـى فراخـوان

اداره كل بهزيستى استان همدان

ــات توانبخشــى و  ــوزه خدم ــرى ح ــات تصــدى گ ــر دارد بخشــى ازخدم ــدان در نظ ــتان هم اداره كل بهزيســتى اس
ــط اييــن  ــررات و قوانيــن و ضواب ــا رعايــت مق ــار را ب ــاى كوچــك حمايتــى ذهنــى  در شهرســتان به ايجــاد خانه ه
نامــه تخصصــى ســازمان بهزيســتى بــه متقاضيــان حقيقــى يــا حقوقــى واجــد الشــرايط و داراى مــدرك تحصيلــى 
(دكتــراى پزشــكى ، كارشناســى وباالتــر رشــته هــاى مديريــت خدمــات بهداشــتى ودرمانــى ، پرســتارى ، فيزيوتراپى ، 
كاردرمانــى ، مــددكار اجتماعــى ،  گفتــار درمانــى ، بينايــى ســنجى ،ارتوپــدى فنــى ، شــنوايى ســنجى ،علــوم تربيتــى 
ــا توانبخشــى  و طبــق دســتور العمــل هــاى تخصصــى ســازمان بهزيســتى  ، روا نشناســى ورشــته هــاى مرتبــط ب

كشــور واگــذار نمايــد.
لــذا ازمتقاضيــان واجــد الشــرايط دعــوت مــى گــردد در صــورت تقاضــا و احــراز شــرايط دســتور العمــل تخصصــى از 
تاريــخ درج ايــن آگهــى بــه مــدت 10 روز تقاضــاى خــود را بــه حــوزه معاونــت توانبخشــى اداره كل بهزيســتى اســتان 

همــدان ارائــه نمايــد.
نشانى : همدان ابتداى خيابان جهاد ، كوچه شهيد رستمى ، حوزه معاونت توانبخشى 

تلفن تماس 08138232002-08138230871
(م الف 1566)

آگهي مزايده

على افشارى - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ 

اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان كبودراهنگ در 
نظــر دارد 6 بــاب منــزل مســكونى و يــك بــاب مغــازه 
(ادارى دفتــرى) تحتانــى اداره را از طريــق مزايــده بــه 

اجــاره واگــذار نمايــد.
لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده 
ــركت در  ــن ش ــدارك و تضامي ــناد، م ــت اس و درياف
مزايــده از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى لغايــت 1399/11/30 
بــه اداره اوقــاف و امــور خيريــه شهرســتان كبودرهنگ 

واحــد اجــارات مراجعــه نماينــد.
تلفن تماس: 08135222988     داخلى 2

(م الف411)

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد در نظر دارد مناقصه تعميرات بخش ICU بيمارستان قائم (عج) ، به شماره ثبت 2099091275000012 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل  برگزارى مناقصه از دريافت  اسناد  مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت  قبلى، مراحل  ثبت  نام  در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت  شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت از تاريخ 99/11/16 لغايت ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 99/11/23  مى باشد.

مهلت ارائه قيمت هاى پيشنهادى در سايت از تاريخ 99/11/24 لغايت ساعت 19 روز يكشنبه مورخ99/12/03مى باشد.
زمان بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/12/04  مى باشد

 تضمين شركت درمناقصه : يك فقره ضمانت نامه بانكى به مبلغ  654/000/000 ريال كه حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و براى سه ماه ديگر قابل تمديد 
باشد در وجه دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى  اسدآباد (دقيقا بنام موضوع مناقصه ) يا ضمانتنامه هاى صادر شده از موسسات اعتبارى 
غير بانكى داراى مجوز از بانك مركزى و يا واريزى وجه نقد به شماره حساب سپرده 229593768بانك رفاه شعبه اسدآباد و كد اقتصادى 411559961735و 

شناسه ملى14007004442و كد پستى6541843186 مى باشد.
تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذارى و اصل آن را طبق زمان اعاده پيشنهاد به آدرس اسدآباد ميدان امام 

خمينى (ره) دانشكده علوم پزشكى و خدمات پزشكى اسدآباد به واحد حراست تحويل نمائيد.
هزينه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

اطالعات  تماس  دستگاه  مناقصه  گزار : اسدآباد ميدان امام  خمينى (ره)دانشكده علوم پزشكى شماره تماس 08133115014
 (م الف 494)

دريافت اعتبار 80 درصد متقاضيان
 وام ازدواج

 معاون امــور جوانان وزير ورزش و جوانــان از دريافت اعتبار 80 
درصد متقاضيان وام ازدواج در 6 ماهه نخست سال 99 خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدمهدى تندگويان افزود: در ســال 92 در مجموع 
29 هزار ميليارد ريال وام ازدواج در كشــور پرداخت شــد كه براساس 
پيش بينى ها اين اعتبار تا پايان سال 99 احتماال به 450 هزار ميليارد ريال 
افزايــش يابد.  وى ادامه داد: 80 درصد متقاضيان وام ازدواج در 6 ماهه 
نخست سال 99 اين اعتبار را دريافت و 20 درصد متقاضيان نيز در نوبت 
انتظار اين مبلغ هستند. آمار ازدواج نيز در هر سال (به ويژه از سال 1385) 
روندى منفى داشته كه در سال 99 با رشد 5 درصدى (ازدواج) و كاهش 

3 درصدى طالق روبه رو شده است.
تندگويان همچنين با اشــاره به خدمات مشاوره اى ازدواج اضافه كرد: 2 
هزار و 800 هزار نفر در سال 99 از خدمات مشاوره اى جامعه ورزش و 
جوانان اســتفاده و بيش از 63 هزار كارگاه آموزشى در اين زمينه برگزار 
شــد كه 1252 زوج توسط مراكز مشــاوره تخصصى خانواده و ازدواج 

تحت مشاوره قرار گرفتند. 

زنگ هاى توسعه در همدان 
به صدا درآمده است

اجراى طرح هاى تأثيرگذار 
صنعت و  و راهبــردى در 
صرفه جويى  و  كشاورزى 
در هزينه كرد منابع عمومى 
كردن  همپا  و  اســتان  در 
اســتان هاى  با  همــدان 
توســعه يافته،  و  صنعتى 
همان مصــداق «ياد دادن 
ماهيگيرى به هر كس بهتر 
ماهى  از  خداپسندانه تر  و 

صدقه كردن است
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 در ســال هاى گذشــته 55 
نفر از كاركنان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان 
تاكنون  اما  شــده اند  بازنشسته 
مجــوز جــذب نيــرو بــراى 

جايگزينى صادر نشده است.
مديريــت  توســعه  معــاون 
صنعــت،  ســازمان  منابــع  و 
اســتان  تجــارت  و  معــدن 
ــود  ــر كمب ــد ب ــا تأكي همــدان ب
ســازمان،  ايــن  در  نيــرو 
گفــت: ايــن كمبــود در بخــش 
معــدن، بازرســى و صنعــت 
ــا توجــه  ــه ب مشــهود اســت ك
بــه ظرفيــت بخــش معــدن 
نيــروى  نيازمنــد  اســتان  در 
زمينــه  ايــن  در  متخصــص 

هســتيم.
در  خوانســارى  سيدحســين 

ــار  ــگاران، اظه ــا خبرن ــازى ب ــت مج نشس
نفــر   55 گذشــته  ســال هاى  در  كــرد: 
معــدن  صنعــت،  ســازمان  كاركنــان  از 
بازنشســته  همــدان  اســتان  تجــارت  و 
ــرو  ــون مجــوز جــذب ني ــا تاكن شــده اند ام
بــراى جايگزينــى صــادر نشــده اســت.
وى گفت: جبران اين كم و كاســتى ها به ويژه 
در بخــش معادن، بازرســى و صنايع به ارائه 

خدمات بهتر منجر مى شود.
ــدان  ــتان هم ــت اس ــازمان صم ــاون س مع
خاطرنشــان كــرد: 52 نفــر بــازرس كار 
ــد  ــازار را برعهــده دارن ــرل ب نظــارت و كنت
كــه ايــن ميــزان پاســخگوى تنــوع و تعــدد 
اســتان  صنعتــى  و  صنفــى  واحدهــاى 

ــت. نيس
ــرو از مشــكالت  ــود ني ــه وى، كمب ــه گفت ب
ــه  ــاز ب ــه ني ــت ك ــازمان اس ــن س ــم اي مه

توجــه ويــژه مســئوالن و متوليــان 
دارد.

خوانســارى تصريــح كــرد: بــا 
ــانى  ــروى انس ــود ني ــود كمب وج
بــه موفقيت هــاى بزرگــى دســت 
رتبــه  كســب  كــه  يافته ايــم 

نخســت تحول ادارى در كشــور و جشــنواره 
شــهيد رجايــى نمونــه ايــن توفيقات اســت.

معاون ســازمان صمت اســتان همدان، ارائه 

و  تخصصــى  آموزه هــاى 
راه اندازى  كاركنان،  به  عمومى 
الكترونيــك،  ميزخدمــت 
و  تلفن  خطــوط  اختصــاص 
موبايل مختــص توليدكنندگان 
براى  اختصاصــى  فعــاالن  و 
ارتباط با كارشناسان، راه اندازى 
تمــام  در  ادارى  اتوماســيون 
شاخص هاى  از  را  شهرستان ها 

تحول ادارى برشمرد.
رعايــت  بــه  همچنيــن  وى 
اين  در  بهداشتى  شيوه نامه هاى 
ســازمان اشــاره كرد و افزود: 
روزانــه بــا حجم زيــادى از 
مراجعان مواجه هستيم كه اين 
تشديد  موجب  ازدحام 
رعايــت  و  مراقبــت 
اين  در  بهداشتى  نكات 

مجموعه شده است.
به  همچنين  خوانسارى 
مســئوليت هاى  تشريح 
اجتماعــى و اخالقــى 
ســازمان  كاركنــان 
در  گفت:  و  پرداخــت 
زمان حــوادث و بالياى طبيعى به ويژه زلزله 
غرب كشــور يار و همراه مناطق آسيب ديده 

بوديم.

اقتصـاداقتصـاد

خبر

 eghtesad@hamedanpayam.com

بازار

كاهش 20 درصدى قيمت لپ تاپ و تبلت
 در بازار

 نرخ ارز در بازار آزاد در مهرماه امســال از 32 هزار تومان گذشت، 
امــا حاال در كانال 24 هزار تومان اســت. بنابراين انتظار مى رود قيمت 
كاالهايى كه در اين مدت رشد داشته حاال با كاهش قيمت دالر نزولى 
شود كه در بعضى كاالها از جمله موبايل، تبلت و لپ تاپ محقق شده 
اســت. در اين رابطه رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه اظهار كرد: در 
ده روز گذشته قيمت لپ تاپ، تبلت و قطعات حدود 20 درصد كاهش 
داشته است. البته بخشى كاالهاى خاص مثل لپ تاپ مخصوص گيم و 

همچنين سرفيس تا 25 درصد هم افت قيمت داشته است. 
محمدرضا فرجى در پاسخ به اينكه آيا كاهش قيمت در اين بازار ادامه 
خواهد داشت؟ به ايسنا گفت: به نظر مى رسد تأثير كاهش قيمت دالر 
در اين بازار محقق شــده و حتى مى توان گفت كه كاهش نرخ ارز به 
ميزان 20 درصدى كه افت قيمت در بازار لپ تاپ قطعات اتفاق افتاده 
نبوده اســت. زيرا قيمت باالى كاالهاى اين حوزه و در نتيجه كاهش 
تقاضا هم مزيد بر علت شده و به شكستن قيمت ها منجر شده است. از 
طرف ديگر به تازگى نرخ ارز دوباره روبه باال بوده و احتماال قيمت ها 

در بازار لپ تاپ پيش از اين كاهش پيدا نمى كند. 
رئيس اتحاديه صنف فناوران رايانه در ادامه درباره مشكالت مربوط به 
تأمين قطعات در اين حوزه نيز گفت: پيشنهاد ما اين است كه سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان شاخه اى از وزارت 
صنعت معــدن و تجارت(صمت) براى شــركت هاى داراى گارانتى 
مجــوزى صادر كند تا افرادى كه مى خواهند قطعات كامپيوتر را بابت 
گارانتى وارد كنند، ثبت سفارش جداگانه داشته باشند تا پس از تأييد 
و تخصيص ارز سريع، كاال به صورت هوايى وارد و گارانتى مشتريان 
سريع تر پشتيبانى شود. اما درحال حاضر چون فرايند جداگانه اى براى 
قطعات گارانتى تعريف نشــده، ورود آنها به كشــور 4 تا 6 ماه طول 
مى كشد و واردكنندگان هم تا يك حدى مى توانند از جيب يا از خرد 

كردن دستگاه ها، قطعات را تأمين كنند. 
وى افزود: به عبارت دقيق تر درحال حاضر خريداران خواهان پشتيبانى 
و گارانتى كاالى خود هستند، اما فرايند ورود قطعات به كشور زمان بر 
است. بنابراين شركت ها مجبور هستند قطعه را از بازار به صورت آزاد 
تهيه كنند و قطعه بعدى كه به كشور وارد مى شود را با ضرر بفروشند. 
بنابراين سعى مى كنند تا حد امكان پشتيبانى از گارانتى را طوالنى كنند 

و به همين دليل درحال حاضر تأمين گارانتى زمان بر شده است. 
اين درحالى است كه به گفته اين مقام صنفى، سازمان حمايت مى تواند 
اين مشكل را حل كند و از شركت هايى كه مجوز گارانتى دارند، ليست 
دســتگاه هايى كه احتياج به قطعه گارانتــى دارند را با تاييديه اتحاديه 
دريافــت كند و براى آنها ثبت ســفارش جداگانه باز كند. زيرا قطعه 

گارانتى ارز زيادى هم مصرف نمى كند.

چرخه بودجه درآمد و هزينه هاى شهردارى 
در يك نگاه

بودجه 1400 شهردارى همدان 
تقديم شوراى شهر شد

 تعيين بودجه ســاالنه شهردارى ها و كســب درآمد و هزينه كرد 
آنها معموال از مواردى اســت كه مورد توجه شهروندان در شهرهاى 
متعدد اســت. اين مهم براى همدانى ها حايز اهميت است كه بودجه 
شــهردارى همدان در سال 1400 كه تقديم شوراى شهر شده است 

به چه ميزان خواهد بود. 
 اليحه بودجه 1600 ميليارد تومانى

شهردار همدان با حضور در صحن علنى شوراى شهر، اليحه بودجه 
هزار و 600 ميليارد تومانى ســال آينده شــهردارى را تقديم رئيس 

شورا كرد.
عباس صوفى در حاشيه هشتادمين جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
همدان، گفت: رقم بودجه پيشــنهادى سال آينده مديريت شهرى در 

مقايسه با سال گذشته حدود 60 درصد افزايش داشته است.
وى اضافه كرد: 652 ميليارد تومان از مجموع اين بودجه پيشــنهادى 
درباره هزينه هــاى جارى و 948 ميليارد تومــان نيز هزينه عمرانى 

درنظر گرفته شده است.
صوفى زيباســازى ورودى ها، اجراى طرح هاى زيرســاختى، رشد 
متوازن شــهر، نوســازى سيســتم حمل ونقل عمومى شهر، ساخت 
پاركينگ هاى طبقاتى و روان ســازى ترافيك را از مباحث درج شده 

در بودجه سال آينده برشمرد.
شهردار همدان امســال را دوره اى سخت براى شهردارى دانست و 
گفت: نبود نقدينگى و مشــكالت اقتصادى سبب بروز دغدغه هايى 
شــد. وى تالش مجموعه شــهردارى همدان براى ســال آينده را 
رضايتمندى مردم و ارائه كارنامه مطلوب مديريت شهرى عنوان كرد.

شــهردار همدان با تأكيد بــر اينكه تكميل طرح هــاى نيمه تمام در 
اولويت برنامه ســال آينده شهردارى خواهد بود، گفت: برنامه ريزى 

الزم در اين حوزه نيز انجام شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: رضايتمندى مردم در اولويــت كار مديران 
شهردارى است، ضمن اينكه توســعه فضاى سبز و توزيع آسفالت 
به عنوان نيــاز جدى محالت همدان به ويــژه مناطق 3 و 4 از ديگر 
اولويت هاى عمرانى شهردارى اســت. بودجه شهردارى همدان در 

سالجارى يك ميليارد تومان مصوب شده بود.
 چرخه بودجه درآمد و هزينه هاى شهردارى در يك نگاه 
در پاســخ به پرســش هاى مخاطبان در زمينه چگونگى تصويب و 
ارائه بودجه پيشــنهادى شــهردارى و چرخه يــا مراحل بودجه در 

شهردارى ها توضيحاتى ارائه مى دهيم. 
چرخه بودجه يا مراحل بودجه در شــهردارى ها در 4 مرحله تعريف 
مى شــود. مرحله تهيه و تنظيم و پيشــنهاد بودجه، مرحله تصويب 

بودجه، مرحله اجراي بودجه و مرحله نظارت بر بودجه.
بودجه همان برنامه مالى شــهردارى است كه براى يكسال مالى تهيه 
مى شــود و حاوى پيش بينى درآمدها و ســاير منابع تأمين اعتبار و 
برآورد هزينه جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شــده اســت. اما 
درآمدهاى شــهردارى از كجا تأمين مى شــود؟ موضوع درآمدهاى 
شــهردارى شامل همه وجوهى است كه شــهردارى بابت ارائه كاال 
يا خدمت دريافت مى كند و از پيش مشــخص نيســت و هزينه هاى 
شهردارى نيز شامل همه پرداخت هاى هزينه اى مربوط به شهردارى، 

سازمان ها و مؤسسات وابسته است.
 منظور از مرحله تهيه و تنظيم بودجه شــهردارى، پيش بينى درآمدها 
و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براى يكسال مالى است 

كه توسط شهردارى تهيه و تنظيم مى شود.
بخشنامه بودجه شهردارى ها توســط معاونت برنامه ريزى و توسعه 
سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور، معاونت هماهنگى امور 
عمرانى وزارت كشــور تهيه و توسط معاونت برنامه ريزى و توسعه 
سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشــور در آبان ماه هر سال به 

شهردارى هاى كل كشور ابالغ مى شود.
بخشــنامه شــامل متن اصلى و ضمائم و پيوســت ها است. ضمائم 
و پيوســت هاى بخشــنامه در واقع جداول و فرم هاى تهيه و تنظيم 
كل شــهردارى است. بودجه پيشنهادى شهردارى شامل خالصه كل 
بودجــه و تعادل درآمدها و اعتبارات شــهردارى و توضيح خالصه 

دريافت ها و پرداخت ها است.

نقره همچنان ركورد مى شكند
 قيمت نقره پس از ريزش بيش از 8 درصدى روز سه شنبه كه سرمايه گذاران را به خريد 

تشويق كرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانى بهبود يافت.
بهــاى هــر اونــس نقــره بــراى تحويــل فــورى بــا 1/4 درصــد افزايــش، بــه 26 دالر و 
99 ســنت رســيد. قيمــت نقــره روز دوشــنبه بــه 30 دالر و 3 ســنت صعــود كــرده بــود 
كــه باالتريــن قيمــت از فوريــه ســال 2013 بــود. ايــن افزايــش قيمــت در پــى واكنــش 
ــز ارزشــمند در فضــاى  ــن فل ــد اي ــه خري ــه تشــويق ب ــه اى ب ســرمايه گذاران غيرحرف

شــبكه اجتماعــى روى داد.

اســتفن اينس، استراتژيست ارشد بازار جهانى در شركت خدمات مالى اكسى كورپ، در 
اين باره گفت: جنون خريد مرده اســت. بازار ديروز تحت تأثير عوامل بنيادين قرار داشت 

زيرا همچنان تقاضاى خريد براى نقره به دليل تقاضا براى انرژى سبز وجود داشت.
نقره روز سه شــنبه كه شــركت CME Group تمهيداتى را بــراى كنترل رفتارهاى 

سفته بازى در بازار به اجرا گذاشت، بيش از 8 درصد ريزش قيمت داشت.
سروصداهايى كه از پنجشنبه گذشته به پا شد، سبب شد شركت هاى بازرگانى براى تأمين 
تقاضاى خريد نقره با مشكل روبه رو شوند و ميزان نقره اى كه در بازار لندن داد و ستد شد 

روز دوشنبه به 1/006 ميليارد اونس رسيد.
براســاس گزارش رويترز، اگرچه در پســت هايى كه در گروه وال استريت بت در پلتفرم 

رديت منتشــر مى شــود و عامل اصلى تحوالت اخير بازار نقره است، از سرمايه گذاران 
خواســته شده اســت از نقره دور بمانند اما تحليلگران انتظار دارند نوسان بازار همچنان 

ادامه داشته باشد.
هر اونس طال براى تحويل فورى با 0/2 درصد افزايش، به هزار و 840 دالر و 86 سنت 
رسيد. در بازار معامالت آتى آمريكا، هر اونس طال با 0/5 درصد افزايش، به هزار و 842 

دالر رسيد.
هر اونس پالتين براى تحويل فورى ثابت بود و در هزار و 94 دالر و 89 ســنت ايستاد. 
هــر اونس پاالديم براى تحويل فورى با 0/1 درصد افزايــش، 2 هزار و 242 دالر و 84 

سنت معامله شد.

بازنشستگى 55 نيرو در يك سال 

سازمان صمت كمبود نيرو دارد

آگهى تجديد مزايده

شهردارى منطقه دو همدان

1- متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا بصورت ضمانتنامه 
بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرارداده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و براى اشخاص 
حقوقى تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت (ب) قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت (ج) قرارداده و 
حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه  1399/11/28 (10 روز) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس همدان خيابان تختى شهردارى منطقه دو نمايند.

3- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .
4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .
6- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .

7- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد 
شد .

8- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 
9- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به صورت نقد به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاتر قابل قبول نمى باشد 

10- شركت در مزايده به منزله قبول شرايط آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.
11- مبلغ سپرده شركت در مزايده 5٪ قيمت پايه كارشناسى مى باشد. 

12- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 
13- پيشنهادات رسيده در مورخه 1399/11/29 در دفتر معاونت اداى و مالى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

(م الف1575 )

پيرو آگهى مزايده مورخه 1399/10/10 شهردارى منطقه دو همدان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام 
نمايد لذا متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

مساحت كاربرىمشخصاترديف
مبلغ سپرده  شركت در مزايده 5٪ قيمت كارشناسى (ريال) ( مترمربع)

آدرس ملك( ريال )

22015/663/000/000مسكونى پالك عادى 1
نايب احمد،كوچه فلسطين785/000/000( 6 دانگ )

221/0216/576/000/000مسكونى پالك عادى 2
نايب احمد،كوچه فلسطين830/000/000( 6 دانگ )

220/4718/740/000/000مسكونى پالك عادى 3
نايب احمد،كوچه فلسطين940/000/000( 6 دانگ )

 معــاون هماهنگى امور اقتصادى 
اســتاندارى همدان گفــت: 6 واحد 
توليدى و صنعتى اين استان در ادامه 
فعاليت خود با مسائلى مواجه بودند 
كه در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
بررسى و گره از مشكالتشان باز شد.

ظاهر پورمجاهد اظهار كرد: به تازگى 
در جلســه ســتاد تســهيل و رفــع 
موانع توليدى اســتان خواســته ها و 
ســرمك،  معدن  واحدهاى  مطالبات 
الياف تويســركان و سيمان نهاوند با 
همكارى دســتگاه هاى اجرايى مورد 

رسيدگى قرار گرفت.
وى به ايرنا گفــت: 2 واحد معدنى 
اســتان نيز در آســتانه آغاز فعاليت 
هســتند كه براى تســهيل در فرايند 
راه اندازى آنها تصميم هاى الزم گرفته 

شد.
معــاون هماهنگــى امــور اقتصادى 
اســتاندارى همدان گفــت: يكى از 
واحدهــاى صنعتى اســتان در مورد 
تأميــن مــواد اوليه با دســتگاه هاى 
نظارتى مسائلى داشــت كه پيگيرى 

شد. 

پورمجاهد خاطرنشان كرد: واحدهاى 
توليدى مســتقر در شهرك بهاران در 
پرداخت حق شــارژ تعلل مى كردند 
كه دســتورات الزم در اين زمينه هم 
صادر شــده  تا شــركت شهرك هاى 
صنعتى بتوانــد خدمات مورد نياز را 

بهتر و به موقع ارائه كند. 
به گفتــه وى، از ابتداى امســال 61
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
تشــكيل شده و 256 مصوبه با هدف 
كمك به واحدهاى توليدى و صنعتى 

استان صادر شده است.

 روند قيمتى مســكن از دى ماه دوباره 
افزايشى شــده است. بررســى تازه ترين 
آمار مركز آمار در رابطه با وضعيت قيمت 
مســكن در دى ماه امسال نشــان مى دهد 
هزينــه خريد در هر 3 شــاخص افزايش 

داشته است.
 رشــد 16 درصــدى قيمت در 

فاصله آذر تا دى
نرخ تــورم ماهانه در دى ماه به 8/2 درصد 
رســيده، اين درحالى است كه تورم ماهانه 
در آذرماه منفى 8/5 درصد اعالم شده بود 
و بر اين اســاس افزايش قيمت در يك ماه 

حدود 16 درصد بوده است.
درحالى كــه تورم ماهانه طى چند ماه اخير 
روندى كاهشــى طى مى كــرد دوباره از 
دى ماه افزايشــى شده اســت؛ به طورى كه 
از 12/4 درصــد در مردادماه تا منفى 8/5

درصد در آذرماه ريزش داشته است ولى از 
دى روند برعكس مى شود.

مسكن 90 درصد گران شد
امــا تغييرات قيمت مســكن نســبت به 
دى ماه پارســال از اين حكايت دارد كه 

نرخ تورم نقطه اى به 90/4 درصد رسيده 
است، بنابراين متقاضيان براى خريد يك 
واحد مسكونى در شهر همدان بايد بيش 
از 90 درصد نسبت به پارسال پر داخت 

كنند.
تورم نقطه اى در دى ماه نســبت به آذرماه 
كه 83 درصد گزارش شده بود 7/4 درصد 
افزايش دارد، در ايــن حالت هزينه خريد 
مسكن در فاصله بين آذر تا دى 7/4 درصد 

رشد دارد.
از ســال 1396 تاكنون باالترين حد تورم 
نقطه به نقطه حدود 114 درصد در آبان ماه 
امسال بوده كه به 83 درصد در آذر كاهش 
پيدا مى كنــد ولى از دى مــاه دوباره روند 

صعودى پيدا كرده است.
 رشد 71 درصدى ساالنه

اما وضعيت تورم ســاالنه كه درصد تغيير 
ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال 
منتهى به ماه موردنظر نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته را نشان مى دهد 71/8 درصد 
اعالم شــده كه 3 درصد در مقايسه با نرخ 

68/2 درصدى در آذرماه افزايش دارد.

گره گشايى ستاد تسهيل استان 
از 6 واحد صنعتى و معدنى

د روبه باالي قيمت مسكن
رون

د روبه باالي قيمت مسكن
رون

همدان پیام در کنار شامست!
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آتش بازى يونايتد در اولدترافورد 
با زدن 9 گل

 منچستريونايتد با 9 گل توانست ساوتهمپتون را در ليگ برتر انگليس 
شكست دهد.

در ادامه ديدارهاى هفته جارى ليگ برتر انگليس يك ديدار برگزار شد 
كه در آن منچستريونايتد در خانه به ديدار ساوتهمپتون رفت.

در اين ديدار يكطرفه تيم ميهمان با 2 اخراجى 9 نفره بازى را دنبال كرد 
و به تعداد همين بازيكنان در شياطين سرخ اولترافورد 9 بار گل خوردند. 

منچستريونايتد با اين پيروزى به رده دوم جدول صعود كرد.

دياباته غايب استقالل مقابل نساجى 
 تمرين تيم فوتبال اســتقالل در شرايطى برگزار شد كه شيخ دياباته 

بازهم به دليل مصدوميت غايب بود.
او به دليــل مصدوميت به جاى حضــور در تمرينات تاكتيكى به انجام 

تمرينات فيزيوتراپى پرداخت.
اين بازيكن كه در بازى با نفت مســجد سليمان به دليل آسيب ديدگى 
غايب بود به احتمال زياد در مصاف مقابل نساجى مازندران نيز نمى تواند 

به ميدان برود.
به جز دياباته، اميرحســين مرادمند نيز به انجــام تمرينات اختصاصى 
پرداخت و بعيد است بتواند مقابل نماينده استان مازندران به ميدان برود.

تيم فوتبال استقالل روز جمعه در هفته چهاردهم ليگ برتر باشگاه هاى 
ايران به مصاف نساجى مازندران خواهد رفت.

يوونتوس يك قدم به فينال نزديك شد
 يوونتوس با دبل ســتاره پرتغالى اش توانست اينتر را در نيمه نهايى 

جام حذفى ايتاليا شكست دهد.
نخســتين ديدار مرحله نيمه نهايى جام حذفى ايتاليا بين 2 تيم اينتر و 
يوونتوس در ورزشگاه تن سيروى ميالن برگزار و بانوى پير با نتيجه 2

بر يك پيروز شد. 
اينتر در نخستين حمله اش به گل رسيد و الئوتارو مارتينس در دقيقه 9

دروازه يوونتــوس را باز كرد. در ادامه ميهمان به لطف VAR صاحب 
پنالتى شــد و كريستيانو رونالدو توانست بازى را در دقيقه 26 مساوى 
كند. مهاجم پرتغالى در ادامه از اشتباه مدافع اينتر بهترين بهره را برد و در 

يك توپ ربايى دروازه خالى ميزبان را براى دومين بار باز كرد. 

پرسپوليس با بوديمير توافق كرد
 باشــگاه پرسپوليس از توافق با ماريو بوديمير بازيكن سابق كروات 

خود بر سر مطالبات او خبر داد.
درحالى كه پرونده ماريو بوديمير به مرز خطر محروميت رســيده بود، 
مديريت باشگاه موفق شد با تالش شبانه روزى خود اين مشكل را حل 
كند. طبق اعالم فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) درصورت عدم توافق با 
بوديمير، جريمه هاى سنگينى در انتظار پرسپوليس بود اما پيش از بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه، بخشى از پول بوديمير به حساب اين 
بازيكن واريز شد تا گام بزرگى براى توافق با مهاجم كروات و وكيلش 
برداشته شــود. بخش اول طلب بوديمير به حساب اين بازيكن واريز 
شده و قرار است به زودى، بخش پايانى نيز واريز شود. با اين اقدامات، 

پرونده اى كه از گذشته به ارث رسيده، به صورت كامل حل شود. 

جام جهانى قطر با تماشاگر برگزار مى شود
 جام جهانى فوتبال 2022 قطر با حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد. رئيس فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) اعالم كرد جام جهانى 2022

قطر با ورزشگاه هاى مملو از تماشاگر برگزار خواهد شد.
جانى اينفانتينو در جلسه ويدئوكنفرانسى عنوان كرد: مطمئن هستم كه 
جام جهانى 2022 قطر شگفت انگيز خواهد شد. ما با سازمان بهداشت 
جهانى همكارى مى كنيم تا واكســن كرونا به صورت عادالنه در جهان 
توزيع شــود. همه بايد براى مبارزه با اين ويروس متحد شــويم و به 
يكديگر كمك كنيم. وى افزود: قطعا جام جهانى 2022 قطر را با حضور 
تماشاگران فوتبال برگزار خواهيم كرد زيرا فوتبال بدون تماشاچى روح 

ندارد.

استقبال ماليرى ها از بانوان هندباليست 
 از بانوان هندبال مالير كه موفق به كسب مقام سوم مسابقات ليگ 

كشور شدند در مراسمى استقبال شد.
تيم كيهان پايش مالير كه با اقتدار بر سكوى سوم مسابقات ليگ دسته 
يك هندبال بانوان كشور ايستادند در بدو ورود به شهرستان شهيدپرور 
و و قهرمان پرور مالير مورد استقبال سرپرست اداره ورزش و جوانان 

و هيأت همراه قرار گرفتند.
در اين مراسم، ســپهرى ضمن خيرمقدم و خوش آمدگويى و تبريك 
دهه مبارك فجر به دخترانى كه با همت و تالش خستگى ناپذير خود 
بــار ديگر در ميادين كشــورى نام و آوازه ديار ســردار مهربانى ها را 
پرآوازه كردند، اظهار داشت: كسب اين مدال و مقام سوم كشور در اين 
روزهاى سخت كرونايى كه جهان با آن دست وپنجه نرم مى كند براى 
ســرزمين هزار و صد الله سرافراز، شهر جهانى انگور و پايتخت مبل 
و منبت ايران زمين كه مهد قهرمانان و نام آوران است بسيار ارزشمند 

و مهم است.

هيأت هاى ورزشى براساس برنامه اعتبار 
دريافت مى كنند

 هيأت هاى ورزشــى استان بايد برنامه محور باشند و اعتبار مالى به 
اين هيأت ها براساس برنامه ارائه شده پرداخت مى شود.

مديركل ورزش و جوانان اســتان به ايرنا اظهار كرد: هيأت هايى 
كه بتوانند در اجراى برنامه ها طبق تقويم تدوين شده اقدام كرده و 
در راستاى موفقيت در رشته هاى قهرمانى و همگانى گام بردارند، 
مورد حمايــت ويژه قرار مى گيرنــد. برنامه محورى و بهره گيرى 
از ظرفيت هــاى علمى و اجرايى در اركان هيأت هاى ورزشــى، 
راهبرد اثرگذار در مســير افتخارآفرينى است كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
حميد سيفى اضافه كرد: در حوزه ورزش بايد برنامه هاى كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت داشــته باشــيم تــا بتوانيــم در ميادين ملى و 

بين المللى به موفقيت برسيم.
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پيشخوان
 درگذشت تلخ يك ستاره ديگر فوتبال ايران؛
على انصاريان دار فانى را وداع گفت

على انصاريان مدافع سابق تيم ملى فوتبال ايران در اثر تشديد درگيرى ريه اش به خاطر 
ويروس كرونا، جان به جان آفرين تسليم كرد.

بــه گزارش ورزش ســه، انصاريان كه همزمــان با زنده ياد مهــرداد ميناوند به بيمارى 
كوويد-19 مبتال شده بود، پس از مبارزه سخت با اين ويروس نتوانست مقاومت خود را 

ادامه دهد و متاسفانه در روز چهارشنبه دار فانى را وداع گفت.
اين در حالى اســت كه در روزهاى گذشــته وضعيت جســمانى انصاريان به شــكلى 

اميدواركننــده تغيير كرده بود و حتى على پروين اســطوره فوتبال ايران گفتگوى كوتاه 
تلفنى با او داشت اما متاسفانه در ساعات آخر روز دوشنبه شرايطش به شكلى شد كه تيم 

پزشكى وى را به خواب مصنوعى برد.
در همين حين اخبار ضد و نقيض از بيمارستان فرهيختگان مخابره مى شد كه نگرانى هاى 
فوتبال دوســتان را به دنبال داشت تا حدى كه مهدى ترابى، افشين پيروانى و... يا انتشار 

چند استورى از مردم خواستند تا براى انصاريان دعا كنند.
دكتر هاشميان پزشك معالج او كه خبر بيهوشى مصنوعى على انصاريان را اعالم كرده بود، در 
يك اليو اينستاگرامى با لحنى نااميدانه درباره وضعيت او صحبت كرد و داماد خانواده انصاريان 

هم به همين شكل پاسخ پيگيرى خبرنگار ما را داد تا اين كه اين اتفاق تلخ به وقوع پيوست.

اسكوچيچ امروز 
به تبريز رفت

 سرمربى تيم ملى براى تماشاى ديدار 
پرسپوليس و تراكتور راهى تبريز  شد.

دراگان اســكوچيچ ســرمربى تيم ملى 
به همــراه كادر فنى تيم ملى راهى تبريز 
شــده اند تا از نزديك ديــدار تيم هاى 
تراكتور و پرسپوليس از هفته چهاردهم 

ليگ برتر را نظاره كنند.
ديــدار تيم هاى تراكتور و پرســپوليس 
ساعت 15 امروز پنجشنبه در ورزشگاه 

يادگار امام تبريز برگزار خواهد شد. 

اردن از ميزبانى ليگ 
قهرمانان آسيا انصراف داد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا 2 روز پيش 
مهلــت 2 هفته اى به اعضاى خود داد تا 
درخواســت ميزبانى از مرحله گروهى 

ليگ قهرمانان آسيا 2021 را ارائه كنند.
در هميــن رابطه ســخنگوى باشــگاه 
الوحدات اردن گفت: ما دوست داشتيم 
در مرحله گروهى ليگ قهرمانان آســيا 
ميزبان باشيم اما شــرايط AFC براى 
ميزبانى در شرايط كرونايى طورى است 
كه نمى توانستيم ميزبان باشيم به همين 

خاطر منصرف شديم.

حركات نمايشى كونگ فو 
در اسدآباد

 به مناســبت دهــه مبــارك فجــر 
ورزشكاران هيأت كونگ فو اسدآباد در 
مقابــل دفتر امام جمعه شــهر حركات 
ورزشى و نمايشى اجرا و برگزار كردند.
در اين برنامه ورزشكاران هيأت كونگ فو 
اسدآباد حركات ورزشى و نمايشى خود 
را با كيسه بوكس منقش به پرچم آمريكا 
اجرا كردند كه اين كيســه بوكس توسط 
اداره ورزش و جوانــان و هيأت بوكس 
شهرستان به اين منظور در مقابل دفتر امام 

جمعه نصب و تعبيه شده است.
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 تيم واليبال سروقامتان همدان براى حضور 
در رقابت هاى پلى آف با بدرقه مديركل راهى 

گرگان شدند.
مرحله پلى آف واليبال دســته نخســت ليگ 
باشگاه هاى كشــور از امروز در گرگان آغاز 
مى  شود و 8 تيم حاضر در اين مسابقات براى 
صعود 2 تيم به ليگ برتر با هم رقابت مى  كنند.

در ايــن مرحله تيم هاى هــوادار تهران، مس 
رفسنجان، عقاب اردبيل، ايران شيت چالوس، 
فوالد خراسان، توپكاى بابلسر، پاس گرگان و 
سروقامتان همدان حضور دارند كه به صورت 

حذفى و 2 برد از 3 بازى انجام خواهد شد.
در اين مرحلــه تيم ســروقامتان همدان در 
نخستين بازى امروز به مصاف تيم عقاب ملل 
اردبيل مى  رود و اين بازى روز شنبه نيز تكرار 
خواهد شد و اگر نتيجه مساوى شد در بازى 
سوم 2 تيم دوباره روز دوشنبه آينده مقابل هم 

قرار خواهند گرفت.
هدايــت علــى  همــدان بــا  ســروقامتان 
باب الحوائجى و مديريت مســعود محبى در 
مرحله گروهى با ارائه بازى هاى خوب موفق 
شد جواز حضور در مرحله پلى آف را كسب 
كند و حاال براى رسيدن به مقصود تنها 2 قدم 
ديگر باقى مانده اســت كه اگر اين 2 مرحله 
نيز با موفقيت طى شــود مى  توان به حضور 
تيم واليبال همدان در ليگ برتر پس از سال ها 

ركود اميدوار شد.
ايــن تيم براى حضــور در مرحله پلى آف با 
جذب يك بازيكن ليگ برترى خود را تقويت 
كرده است و مسعود رمضانى بازيكن اصفهانى 
و بازيكن سابق سايپاى تهران سروقامتان را در 

اين مرحله همراهى مى  كند.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان در آئين 
بدرقه تيم واليبال ســروقامتان استان همدان 
به مسابقات كشــورى به ميزبانى گرگان كه 
با حضور فرماندار، شــوراى شــهر و جمعى 
از مربيان و قهرمانــان ورزش در محل خانه 
واليبال همدان برگزار شد، اظهار داشت: استان 
همدان همواره داراى ظرفيت هاى قدرتمندى 
در حوزه ورزش و جوانان است. تيم واليبال 
سروقامتان همدان يكى از افتخارات و سرمايه 
ورزش استان اســت و خوشبختانه آنچه در 
واليبال استان همدان شــاهد هستيم اتحاد و 
همدلى براى رسيدن به هدفى مشخص است 
كه در اين بين مديرعامل باشــگاه سروقامتان 

تالش هــاى زيادى براى رســيدن به اهداف 
باشگاه كرده و مى  كنند.

حميد ســيفى ضمن قدردانى از حمايت هاى 
فرماندار، شــهردار و اعضاى شــوراى شهر 
همدان در راســتاى ترويج ورزش همگانى 
و قهرمانــى در شهرســتان همــدان، گفت: 
خوشبختانه شهردارى همدان در حوزه ورزش 
شهروندى و قهرمانى اقدامات و حمايت هاى 
خوبى در حد بضاعت، از برنامه ها و تيم هاى 

ورزشى دارند كه جاى قدردانى دارد.
وى تصريح كــرد: اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان نيز در راستاى توسعه زيرساخت هاى 
ورزشى هيأت واليبال هرآنچه در توان داشته 
باشــد به كار خواهد گرفت و ايــن مهم در 
راستاى توسعه ورزش همگانى و قهرمانى در 

دستور كار قرار دارد.
مديرعامل تيــم واليبال ســروقامتان همدان 
نيزگفت: درحال حاضر تيم ما وضعيت خوبى 
دارد، به مســابقات پلى آف صعود كرده ايم و 
بــراى حضور در بين 4 تيم برتر ليگ دســته 
نخست كشور بايد در مســابقه با تيم عقاب 
ملل اردبيل در مجموع برنده باشــيم، بنابراين 
نياز بــه توجه و حمايت ويژه اى از ســمت 

مسئوالن به ويژه شخص استاندار داريم.
مهدى  محبى اظهار كرد: تيم واليبال سروقامتان 
در مرحلــه مقدماتى ليگ دســته يك واليبال 
مــردان ايران بــا 12 پيروزى و 4 شكســت 
توانست در جايگاه سوم جدول گروه نخست 

اين مسابقات قرار گيرد.
وى افــزود: حريف ما در اين مرحله تيم دوم 
جدول گروه دوم مســابقات يعنى عقاب ملل 
اردبيل  اســت كــه امروز در گــرگان برگزار 
مى شود و هر تيمى كه بتواند 2 پيروزى كسب 
كند به جمع 4 تيم برتر ليگ دسته يك واليبال 
پيوسته و در كورس صعود به ليگ برتر باقى 

مى ماند.
مديرعامل تيم واليبال سروقامتان همدان درباره 
وضعيت اين تيــم، مطرح كرد: درحال حاضر 
وضعيــت تيم ما عالى اســت و درخشــش 
وحيد صالحى كاپيتان تيم سروقامتان در اين 
دوره از مسابقات نشان داده كه همچنان تك 

ستاره هايى در همدان وجود دارند.
وى ادامــه داد: اعضــاى كادر فنــى تيم ما 
به صورت كامل بومى بوده و از ميان بازيكنان 
نيز 12 نفر بومى و 8 نفر غيربومى هستند كه 

تمام اين افراد تاكنون 60 درصد مبلغ قرارداد 
خــود را دريافت كردند و 20 درصد هم پس 
از بازى با عقاب ملل اردبيل پرداخت مى شود.
محبى با اشــاره بــه اينكه تيم مــا تلفيقى از 
بازيكنان جوان همدانــى و بازيكنان باتجربه 
است كه با همين روند توانستيم نتايج خوبى 
كســب كنيم، گفت: بــراى موفقيت در بازى 
پلى آف تمام تالش خود را مى كنيم تا بتوانيم 
در دومين سال تشكيل تيم سروقامتان جزو 4

تيم برتر ليگ دسته يك واليبال باشيم .

 تيم ملى بسكتبال ايران در المپيك توكيو 
با تيم هاى فرانســه و آمريكا ديدار خواهد 
كرد و حريف سوم ايران پس از رقابت هاى 

انتخابى معرفى مى  شود.
گروه بنــدى 12 تيــم حاضر در مســابقات 
بســكتبال بازى هاى المپيــك توكيو انجام 
شد. براساس قرعه كشى صورت گرفته تيم 
ملى بســكتبال كشورمان در گروه نخست با 

تيم هاى فرانسه و آمريكا همگروه شد.
ديگــر تيــم اين گــروه پــس از برگزارى 
رقابت هــاى انتخابــى در كانادا مشــخص 

خواهد شد.
توكيو  المپيك  بازى هاى  بسكتبال  مسابقات 
با حضور 12 تيم برگزار مى شود. از مجموع 
اين تعداد تيم 8 تيم مشخص شده اند و 4 تيم 

ديگر پس از برگــزارى رقابت هاى انتخابى 
معرفى خواهند شد.

*گروه بندى مسابقات به اين شرح است:
گروه A: ايران، فرانسه، آمريكا، برنده مرحله 

انتخابى در كشور كانادا،
گروه B: استراليا، قهرمان انتخابى صربستان، 

نيجريه، برنده مرحله انتخابى كرواسى،
گروه C: آرژانتين، ژاپن، اســپانيا، قهرمانى 

انتخابى ليتوانى،
تيم ملــى بســكتبال ايــران از حضور در 
مسابقات جام جهانى 2019 چين و به عنوان 
بهترين تيم آســيايى شــركت كننده در اين 
رقابت ها صاحب ســهميه المپيك شد. اين 
دومين حضور بســكتبال ايران در بازى هاى 

المپيك به حساب مى آيد.

خيز سروقامتان همدان 
به ليگ برتر واليبال

آمريكا و فرانسه حريفان تيم ملى 
بسكتبال در المپيك توكيو 

برنامه و اسامى داوران هفته چهاردهم 
ليگ برتر فوتبال

كميته داوران فدراسيون فوتبال، اسامى داوران ديدارهاى هفته چهاردهم 
ليگ برتر را اعالم كرد.

پنجشنبه 16 بهمن 99
تراكتور ................................................................................. پرسپوليس 

داوران: مهدى سيدعلى، محمدرضا ابوالفضلى و مهدى عاليقدر
شهر خودرو ...................................................................  مس رفسنجان

داوران: سعاد وفاپيشه، يوسف مغرورى و مرتضى سلمان نژاد
جمعه 17 بهمن 99

پيكان........................................................................  ماشين سازى تبريز
داوران: اميرسامان سلطانى، سيديعقوب حجتى و عليرضا مرادى

.............................................................................  سايپا آلومينيوم اراك 
داوران: امير عرب براقى، سيدمحمد هاشمى نسب و وحيد سيفى

گل گهر سيرجان .....................................................  نفت مسجدسليمان
داوران: محمدحسين زاهدى فر، جليل شعرانى و حسين مرادى

صنعت نفت آبادان........................................................ فوالد خوزستان
داوران: عبدالنبى پورخلف، حسن ظهيرى و رحيم حاجى پور

استقالل ...................................................................... نساجى مازندران
داوران: موعود بنيادى فر، محمدرضا منصورى و فرزاد بهرامى

ذوب آهن اصفهان .....................................................................  سپاهان
داوران: رضا كرمانشاهى، حميد نادرى و بهمن عبداللهى
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مريم مقدم »
 با اينكه متولى حفاظت از تاريخ و فرهنگ داريم، 
با آنكه ادعاى فرهنگى بودن داريم و مردمانى هستيم 
كه ريشه هايمان در تاريخ چند صدهزار ساله دويده 
است، اما هنوز تكليفمان با بازمانده هاى تاريخى مان 

مشخص نيست.
اگــر گذرتــان بــه خيابــان تختــى افتــاد، بــه ســمت 
خيابــان 12 متــرى ســنگ شــير برويــد. پــس از آن 
ــه يكــى از  ــام ك ــن ن ــه همي ــد ب ــى را مى بيني ميدان
ــير  ــى ش ــدان يعن ــتانى هم ــار باس ــن آث قديمى تري

ســنگى در آن قــرار دارد.
مجسمه شيرســنگى در منطقه اى ميراث تاريخى را 
به نمايش گذاشــته است كه ســال ها پيش، پس از 
تحقيقات باستان شناسى در اين منطقه تابوتى در آن 
كشف شد كه تاريخ آن متعلق به دوره اشكانى است 
و اين تابوت حاال در محفظه اى شيشــه اى در موزه 
هگمتانه يعنى جايى امن تر از شيرسنگى جاى خوش 

كرده است.
حاال اين شير سنگى بدون حفاظ مانند ديگر آثارى 
همچون كتيبه هاى 2500 ســاله در گنجنامه به امان 
خدا رها شــده اســت و به راحتى بــراى عابران و 

رهگذران قابل دسترس است.
قدمت اين شيرسنگى به بيش از 2000 سال مى رسد، 
عــده اى از تاريخ نگاران بر اين باورند كه اســكندر 
تنديس دو شيرسنگى در 2 طرف مزارش ساخت تا 

يادبودى از سردار سپاهش هفايستيون باشد.
 عــده اى نيز عقيــده دارند كه از نحــوه كنده كارى 
مجسمه و نزديكى آن به باروى اشكانيان نشان دهنده 
اين اســت كه اين تنديس متعلق به دوره اشكانيان 

است.

روايت هاى تاريخى نشــان مى دهــد در اين منطقه 
همزمان دو شيرسنگى با يك شكل و اندازه ساخته 
شــد و در ورودى شــهر نمادى بــراى محافظت 
شهر بودند و پس از فتح مســلمانان اين دروازه به 

باب االسد شهرت يافت.
با حمله ديلميــان به همدان دروازه شــهر به كلى 
تخريب شد و پس از تصرف شهر مردآويج ديلمى 
كه تحت تأثير زيبايى شــيرها قرار گرفته بود يكى از 
آنها را با خود به رى برد و در اين جابه جايى يكى از 

شيرها كامل از بين رفت.
تنديــس باقيمانــده هم بــا از دســت دادن دم و 
آســيب هاى ديگر، مى گفتند در آن گنج نهفته است 
و به آن آسيب هاى جدى وارد كردند، غافل از اينكه 

خود تنديس گنجى است از دوران كهن.

جالب است بدانيد اين شير هيچ اجزاى جدايى ندارد 
و از ســنگ يك تكه زرفامى تراشيده شده است. در 
زمان هاى قديم باور مردم محلى اين بوده اســت كه 
اين شــير به عنوان نگهبان و محافــظ مردم در برابر 

طوفان و سرما و قحطى شناخته م يشد.
مردم بــا پيروى از عقايد گذشــتگان براى برآورده 
شــدن آرزوها و باطل كردن طلسم دست به دامان 
شيرســنگى مى شــدند و با اجراى مراســم هايى و 
انجام مناسك و آئين هاى مختلف از جمله گذاشتن 
ســنگ ريزه داخل حفره ها و ريختن روغن و شيره 
روى سروصورت شــير و حضور كنار شير سنگى 
از آن به عنــوان نمادى تاريخى كه حرف هايشــان 
را مى شــنود و درخواســت ها را پاسخ مى دهد، ياد 

مى كردند. 
با وجود همه اين اتفاقات و داســتان ها و از دست 
دادن شكل واقعى شيرسنگى و تخريب ها هنوز اين 
شيرســنگى پس از 2000 سال بر بلنداى سنگى اما 

بدون هيچ حفاظى خودنمايى مى كند.
هنوز آثار دســتكارى هاى مردم روى سر و صورت 
شيرســنگى در همدان به چشــم مى خــورد و اين 
دوستداران ميراث فرهنگى را نگران مى كند كه نكند 
روزى برسد كه بى حفاظ بودن اين اثر خدشه اى به 

تاريخ آن وارد كند.
تابستان ســالجارى بود كه ويدئويى كوتاه در كانال 
تلگرام همدان پيام و صفحات اينستاگرام از دخترى 
كه با اسپرى رنگ مشغول نوشتن جمالت يادگارى 
روى ســنگ هاى اطراف آبشار و نزديكى كتيبه هاى 
گنجنامه بود، منتشــر شــد، اين اتفاقات تلنگرى از 
خطرات ونداليسم است كه ميراث تاريخى را تهديد 

مى كند.

آنچــه در حوالــى آبشــار گنجنامــه و در آن فيلم 
چندثانيه اى رخ داد اتفاق تلخى بود و نشانگر نحوه 
برخورد افراد با ميراث طبيعى و فرهنگى يك تمدن 
بود. هنوز ردپاى به جا مانده از چنين رفتارهايى كه 
مربوط به دهه هاى پيش است در همدان وجود دارد 
و نمونه اين تصوير در دهانه غار سراب قابل رؤيت 

است.
ايــن اتفاقــات بار ديگــر آتش ســوزى عمدى يا 
غيرعمــدى در محوطه اســترومردخاى و تخريب 
عمدى عمارت هاى تاريخى در همدان را يادآورشد 
و اين نگرانى را ايجاد كرد كه چنين اتفاقاتى بازهم 

تكرار خواهد شد.
زمانى كه يك بناى تاريخى به ثبت ملى يا بين المللى 
مى رســد وظيفه اى را براى ميــراث فرهنگى ايجاد 
مى كند تــا صحت و ســالمت آن را تأمين كند اما 
گنجنامه تافته جدا بافته اســت؛ زيرا مجموعه اى از 
ميراث تاريخى، طبيعى و فرهنگى اســت و همين 

مجموعه بودن كار دستش داده است.
سال هاســت ميراث فرهنگى ادعا مى كند حفاظت 
از كتيبه و شيرســنگى را برعهده دارد و شــهردارى 
مى گويــد حافظ اطراف و طبيعت آنها اســت، اين 
پارادوكس رفتارى موجب شده است رفت وآمد به 
منطقه گنجنامه كه ظاهرا هم براى آن از يكى دو سال 
اخير گيت ورودى ايجاد شده، اما مورد بهره بردارى 
جدى قرار نگرفته اســت و ظاهرا اين منطقه بدون 
نظارت است و اصال بعيد نيست آدم هاى بى فرهنگ 
فردا و پس فردايى با سطل رنگ و تيشه سراغ كتيبه ها 
يا شيرســنگى بروند تا يادگارى هايشــان را بر آن 

ماندگار كنند.
ونداليســم پديــده اى كــه بــا عبارت هايى چون 
«تخريب كنترل نشده اشــيا و آثار فرهنگى باارزش 
يا امــوال عمومى كه يك ناهنجــارى اجتماعى به 
حســاب مى آيد» تعريف مى شــود. ونداليسم يك 
بــزه كارى اجتماعى اســت كه روانشناســان آن را 
عكس العملى خصمانه و واكنشى كينه توزانه نسبت 
به برخى فشارها، تحميل ها، ناماليمات، اجحاف ها 

و شكست ها تحليل مى كنند.
وندال هــا و تخريب گران در ايران ســابقه طوالنى 
دارنــد، مردم همــدان به خوبى بــا تخريب ميراث 
فرهنگى آشــنا هســتند، در همين سال هاى معاصر 
اين مردم اتفاقاتى نظيــر تخريب خانه هاى قديمى 
در محلــه كبابيان و تخريب خانه هــاى جنانى و ... 
را شاهد بودند. شهروندان همدانى حتى ديده اند كه 
چگونه برخى مالــكان در جهت منافع خود آب را 
به جان بناهــاى تاريخى انداخته و با اين كلك يك 
بنــا را تخريب مى كنند. مردم همــدان از بين رفتن 
منطقه قديمى جوالن و تبديل شدن آن به خانه هاى 
آپارتمانى جديد را تجربه كرده اند، اما نقاشــى روى 
ســنگ هاى حوالى كتيبه و آبشــار گنجنامه در روز 

روشن اتفاق جديدى است.
حاال تنها مى توانيم به عنوان چشم بيناى جامعه و رابط 
ميان روزمرگى هاى مردم و مشغله هاى مسئوالن، با 
نشــر اين گزارش به پيگيرى براى حفاظت از اين 

داشته هاى غنى اميدوار باشيم.
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گزارش  

فرهنگيادداشت

عكس روز

عكس: ايسنا حال و هواى دهه فجر در همدان

گردشگرى حبابى شاه كليد 
برون رفت از شرايط كنونى 

اين صنعت است
 براســاس پيش بينى ها قرار بود بيش از ده ميليون 
گردشــگر خارجى در ســالجارى به ايران بيايند كه 
اين امر اتفاق نيفتاده است. وزارت ميراث فرهنگى و 
گردشگرى تالش   هاى زيادى كرد كه به جز حمايت 
از گردشگرى داخلى در قالب گردشگرى هوشمند، 
فرايند  هاى الزم براى امكان ورود گردشگر خارجى به 

كشور را مهيا كند كه اين مورد نيز ممكن نشد.
رئيس پژوهشكده گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى 
و گردشگرى «گردشگرى حبابى» را يكى از ايده   هاى 
اين روز  هاى كشورها براى بقاى گردشگرى خارجى 

دانست.
به گزارش ايرنا، همه گيرى كرونا به بسيارى از صنايع 
و مشــاغل آســيب جدى زده اســت ولى به اعتقاد 
كارشناسان و مســئوالن دولتى، صنعت گردشگرى 
بيشترين آسيب را از اين بيمارى همه گير ديده است.

معاون وزير بهداشــت، دهم بهمن مــاه اعالم كرد: 
پروتكل   هاى ســختگيرانه اى براى مراقبت از مرزها 
ابالغ شــده اســت. همه افــرادى كه وارد كشــور 
مى  شوند، آزمايش مى دهند. اين مطلب قبال فقط براى 
كشــور  هاى اروپايى بود كه بايد با تست منفى وارد 
كشور مى  شــدند، اكنون همه مسافران خارجى حتى 
كشور  هاى همسايه بايد تست پى.سى.آر منفى داشته 
باشند و دوباره در داخل از آنها تست گرفته مى  شود.

عليرضا رئيســى ادامه داد: اگر مسافرى از اروپا وارد 
مى  شود عالوه بر در دست داشتن جواب تست منفى 
و تستى كه از او در داخل گرفته مى  شود بايد 14 روز 

در منزل قرنطينه باشد.
وى گفــت: در مورد وضعيــت ورود افرادى كه در 
انگليس مانده اند و منتظر ورود به كشور هستند نيز در 
روز  هاى آينده پروتكل   هاى سختگيرانه ابالغ مى  شود.

اگر مردم در 6 هفته باقيمانده پايان سال پروتكل   هاى 
بهداشــتى را رعايت كنند، اميدواريم بتوانيم نوروز 
آرامــى داشــته باشــيم. در حوزه گردشــگرى نيز 
براى رونق ســفرها برنامه هايى داريــم تا با رعايت 
پروتكل   هاى بهداشتى، تسهيالتى براى فعاليت برخى 

هتل ها و تور  هاى مسافرتى داشته باشيم.
رئيســى ادامه داد: اگر اوضاع تحت كنترل و نظارت 
باشد و هيچ فرد كرونايى مثبتى در بين مسافران نباشد 
و در ورودى هتل ها مسافران كنترل شوند، هموطنان 
مى  تواننــد در تعطيالت نوروز به مســافرت بروند 
البته به شــرطى كه در يكى دو ماه مانده به پايان سال 

وضعيت را ثابت نگه داريم.
 صنعت گردشگرى بيمار واقعى كروناست

رئيس پژوهشكده گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى 
و گردشگرى با بيان اينكه بيمار واقعى كرونا صنعت 
گردشگرى اســت، گفت: گردشــگرى بيش از هر 
صنعتى در اين دوره از كرونا آسيب ديده است و هيچ 
صنعتى بيش از گردشــگرى در اين مدت خسارت 

نديده است.
ناصر رضايى با اشــاره به اينكه نمى توان گردشگرى 
را به دليــل شــيوع كرونــا تعطيــل كــرد، افزود: 
ســرمايه گذارى   هاى زيادى از ســوى مردم در اين 
حوزه شده است و نمى توان گردشگرى را تعطيل و 
ممنوع اعالم كرد. گردشگرى با رعايت شيوه نامه   هاى 
بهداشــتى به گســترش كرونا منجر نمى شود و بايد 
در همين قالب ســفر هوشمند از گردشگرى داخلى 
حمايت كرد. بســيارى از كشــورها نيز با اين شيوه 
گردشــگرى را زنده نگاه داشــتند. مهم ترين عامل 
گسترش ويروس كرونا، رعايت نكردن شيوه نامه   هاى 
بهداشتى اســت. رضايى با اشاره به اينكه هنوز تا از 
بين رفتن كرونا در ايران و سراسر جهان فاصله زيادى 
داريم، گفت: گردشــگرى خارجى نيز در اين دوران 
بايد حمايت شــود. بسيارى از كشور  هاى اروپايى و 
آمريكايى در اين مدت با انجام ضوابطى گردشگرى 

خارجى شان را زنده نگاه داشتند.
وى حبــاب گردشــگرى را يكــى از ايده   هاى اين 
روز  هاى كشورها براى بقاى گردشگرى خارجى بيان 
كرد و افزود: رفت وآمد ســاكنان استان   هاى مرزى به 

كشور  هاى همسايه يكى از اين راهكارها است.

واژه ها، ارزش سازى و فرهنگ سوزى
 فارغ از تعاريف مطرح شــده درباره 
واژه «فرهنــگ» و به تعبيرى ارزش ها، 
مى توان اعتراف كــرد وضعيت آن در 
جامعه ما وضعيت مناســبى نيســت، 
به طورى كه به وضوح مشــخص است 
قــدرت،  راحت طلبــى،  فردگرايــى، 
شهرت، ثروت و هر چيزى از اين قبيل 
بر سكوى ارزش ها ايستاده و خودنمايى 
مى كننــد و به طبع جامعه و جمع ما نيز 

بى مهابا و با سرعت هرچه بيشــتر و بدون تفكر و تعمق به مسيرى كه 
مى پيمايد و بدون توجه به تجربيات نســل هاى گذشته و همچنين كالم 
انديشــمندان و آگاهان هم عصر خود، درحال ســبقت گرفتن از رقيبان 

است!
اينكه ريشــه اين دوندگى چيست و در چه بسترى چنين جريانى شكل 
گرفته اســت را مى توان با پاســخ هاى گوناگونى جــواب داد و اذعان 
داشــت. به نظر مى رسد بايد اين مسأله به ســرعت و به طور جد مورد 
توجه تصميم گيران امر قرار بگيرد و تا ديرتر نشــده است راه هاى چاره 

جست وجو و به كار بسته شود.
 به زعم نگارنده به نظر مى رسد واژه و البته جمالت ما نقش مؤثرى در 
اين ميان بازى مى كنند. اينكه در ذهن و البته بيان جامعه چه چيزى ارزش 
و البته هدف را بيان مى كند را بايد مواظبش بود. به بيان ديگر بايد مراقب 
زبان ها والبته گوش ها بود و اجازه نداد واژه ها ما را از ارزش هاى حقيقى 
دور ســاخته و با بى فكرى درآميزد و درنهايت از داشــتن يك زندگى 

پرلذت و آرامش بخش بازدارد.
پر واضح است بشر موجودى اجتماعى است و ناچار است به هرترتيب 
ممكن با انســان هاى اطراف خود ارتباط داشته و از اين ارتباط بهره هاى 
ممكن را ببرد و به طبع يكى از اين روش ها ارتباط كالمى است، ارتباطى 
رايج و البته بســيار مؤثر كه در اين نــوع از ارتباط موضوعات مختلف 
مورد مبادله قرار گرفته و اثرات خود را هم در پى خواهد داشت. تعريف 
از مسائل روز سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، افراد ثالث، مسائل 
خانوادگى و... موضوعاتى هستند كه مى توانند به انحاى مختلف خوراك 
مباحث انســان ها را شــكل دهند؛ بنابراين مهم است كه در تعاريف و 
محافل ما چه چيزى به عنــوان ارزش و البته هدف و درنهايت فرهنگ 
مطرح اســت، به ويژه زمانى كه از انسان ها صحبت در ميان است، كدام 
ارزش ها، ارزش تلقى و البته اولويت تلقى مى كنيم؟ يا بهتر بگويم با چه 
كسانى در ارتباط هستيم؟ آيا آنها انسان هاى آگاه و متوجهى هستند و از 
روى تجربه و تفكر و تعمق تكلم مى كنند و يا سوار بر امواج حاكم و عام 
جامعه حرف مى زنند. به تعبيرى مى توان گفت بايد مواظب همنشينان و 
واژه هايشان بود و اجازه نداد تشنگى آنها در رسيدن به ابزارهاى زندگى 

ما را از اهداف آن بازدارد.
همان طور كه در ابتدا بيان شــد و آنچه محرز اســت جامعه ايرانى در 
پيمودن مسير زندگى، مســير غيرفرهنگى را انتخاب كرده است. گواه 
اين ادعا، تقريبا بيگانگى جامعه ما با مطالعه اســت؛ قطعا جامعه به هر 
ميزان كه با موضوع مطالعه ناآشــنا باشــد به همان ميزان هم با انديشه 
و البته آگاهى دور اســت و اين گونه به نظر مى رســد كه براى اصالح 
كالم بايــد ابتدا افــكار و براى تغيير افكار بايد خوراك آن، مناســب 
باشد. بنابراين نقش كتاب را كه عمدتا نتيجه تالش فكرى و مطالعاتى 
انسان هاى جســت وجوگر حقيقت است را نمى توان ناديده گرفت. به 
بيان ديگر مى توان مدعى شــد به ميزانى كه جامعه با كتاب ناآشناست 
به همان ميزان با فرهنگ بيگانه اســت و جامعه اى  كه با فرهنگ بيگانه 

است كه ره به تركستان دارد.
 همان طورى كه بســيار بَيِّن اســت نقش كالم نقشى بى بديل است 
و اين كلمات هســتند كه اوال افكار ما را مشــخص كــرده و ثانيا 
بــه مخاطــب جهت مى دهد كه تــالش و رقابتــش و تفاخرش بر 
سر چه چيزى باشــد. داشتن بيان و نگاه حســرت آميز به انسان ها 
به دستاوردهايشــان، بيانگر ارزش هاى شــخص متكلم اســت كه 
مى تواند ارزش هاى مخاطب را نيز تحت تأثير قرار داده و يا شــكل 
دهد بنابرايــن بايد مراقب بــود. فداكارى، فريــب كارى، زرنگى، 
زرنگ انــگارى، دورنگى، تنبلــى و تالش، ولخرجى، خساســت، 
ميانه روى، قدرت گرايى، قدرت گريزى، فكركردن، ريســك پذيرى، 
حســابگرى، خيرخواهــى، خودخواهى، فردگرايــى، جمع گرايى، 
ساده زيستى،  اشرافيت گرايى،  شيك بويى،  شيك پوشى،  جمع گريزى، 
فريــب، صداقت، ريا، ســادگى يا پيچيدگــى كالم متكلم، ما را به 
ســمت كدام و كدام سمت سوق مى دهد؟ اساسا كدام بايد اولويت 

باشــد و پاسخ صحيح را بايد از چه كسى گرفت؟
راستى چند درصد و يا بهتر بگويم چند نفر در جامعه ما مى توانند پاسخ 

درستى به اين پرسش بدهند؟
در يك كالم بايد گفت بياييد درســت فكركردن، درســت حرف زدن 

و البته درست زندگى كردن را بياموزيم پيش از آنكه خيلى دير شود.
* مهدى خان بابايى نوا
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■ حديث:
حضرت فاطمه زهرا(س):

خداوند ايمان را پاك كننده از شرك... و زكات را افزاينده روزى ساخت.    
كتاب من ال يحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ح 4940

فناوري

انجام محاسبات فيزيكى با سرعت نور
 محاســباتى كه به حدى پيچيده است كه 20 سال زمان مى  برد تا 
توسط يك كامپيوتر انجام شود، اكنون توسط يك لپ تاپ معمولى در 

عرض يك ساعت انجام مى  گيرد.
 (Andreas Ekström)به گزارش ايســنا، آندرياس اكســتروم
فيزيكدان از دانشــگاه فنــاورى چالمــرز(Chalmers)، به همراه 
همكاران تحقيقاتى بين المللى اش روش جديدى را براى محاســبه 

فوق سريع خصوصيات هسته   هاى اتم طراحى كرده اند.
اين رويكرد جديد براســاس مفهومى به نام «شبيه ســازى» اســت. 
به طورى كه محاسبه  تقريبى جاى محاسبه  كامل و پيچيده را مى  گيرد. 
اگرچه محققان از نوعى ميانبر استفاده مى  كنند اما نتايج حاصل تقريبا 

مشابه و دقيق است.

ميمون  ما مى  تواند بازى كامپيوترى انجام دهد!
 به نظر مى  رسد شركت نورالينك(Neuralink) متعلق به ايالن 
ماســك(Elon Musk) كه روى تراشه   هاى ايمپلنت ارتباط مغز و 
رايانه كار مى  كند، آغازى قوى داشــته است. به گزارش ايسنا، ايالن 
ماســك در برنامه ى Good Time Show گفــت كه ما اكنون 
ميمونى داريم كه تراش  هاى بى ســيم در جمجمــه اش قرار دارد و 
مى  تواند با اســتفاده از مغزش بازى   هاى كامپيوترى انجام دهد! وى 
افزود: چيــزى كه مى  خواهيم بفهميم اين اســت كــه آيا ميمون ها 
مى  تواننــد با يكديگر بازى «پونگ» انجام دهند؟ اگر بتوانند بســيار 
جالب خواهد بود. شركت نورالينك سال هاست كه رابط   هاى عصبى 
را بر روى حيوانات آزمايش مى  كند و در فيلمى كه سال گذشته منتشر 
شد، نشان دادند كه درحال كار روى يك خوك به نام گرترود هستند.

بررسى بيمارى   هاى چشم و دهان 
با كمك يك حسگر

 پژوهشگران آمريكايى، حسگر جديدى ابداع كرده اند كه مى  تواند 
با بررسى بزاق و اشك، به تشخيص بيمارى   هاى دهان و چشم كمك 
كند. به گزارش ايسنا، شــايد نوع جديدى از حسگر  هاى پوشيدنى 
بتوانند اطالعات پزشكى را در مورد افرادى كه به بيمارى   هاى چشم 
و دهان مبتال هســتند، ارائه دهند. اين فناورى جديد مى  تواند تحولى 
در نحوه نظارت بر برخى از بيمارى ها و درمان آنها ايجاد كند.هوانيو 
الرى چنگ اســتاد دانشگاه پنســيلوانيا و از پژوهشگران اين پروژه، 
گفت: ما قصد داشــتيم ابزارى ابداع كنيم كه مى  تــوان آنها را براى 
بررسى برخى از بيمارى ها، به صورت سريع و مداوم تجزيه و تحليل 

كرد تا نيازى به انتظار براى دريافت نتيجه بررسى آزمايشگاه نباشد.

ناسا يا اسپيس ايكس
كدام زودتر به ماه مى  رسد؟

 از ســال 1972 هيچ  كس پا بر روى ماه نگذاشته است اما با ظهور 
شركت   هاى تجارى فضايى اشتياق براى بازگشت به ماه دوباره اوج 
گرفته اســت و باعث ايجاد يك رقابت فضايى جديد شده اســت. 
ناسا(NASA) شــركت خصوصى اسپيس ايكس(SPACEX) را 
به عنوان بخشــى از عمليات تجارى فضايى خود انتخاب كرده است 
اما اين شركت برنامه اكتشافات فضايى مستقل خود را دنبال مى  كند.

به گزارش مهر، ناســا و اسپيس ايكس هر 2 براى سفر به ماه درحال 
آماده سازى پرتابگر  هاى سنگين  هستند. استارشيب براى اسپيس ايكس 
و سيستم اسپيس النچ(space launch system)سازمان ناسا. 

اما تفاوت اين 2 موشك چيست و كدام يك قدرتمندتر است؟

نور خورشيد و كاهش خطر ابتال 
به سرطان سينه

 نتايج تحقيق جديد نشــان مى  دهد كه در بين زنان باالى 50 سال 
كار در خارج از منزل به مدت 20 سال يا بيشتر با 17 درصد كاهش 

خطر ابتال به سرطان سينه در ارتباط است.
به گزارش ايسنا، دانشمندان مركز تحقيقات انجمن سرطان دانمارك 
(DCRC) بيش از 38 هزار زن زير 70 ســال را كه به سرطان سينه 
مبتال شده بودند را تجزيه وتحليل كردند. هر يك از اين زنان با 5 زن 
ســالم كه به طور تصادفى از يك مركز ثبت نام عمومى انتخاب شــده 
بودند، مقايسه شــدند؛ نتايج نشان مى  دهد كه در بين زنان باالى 50 
ســال كار در خارج از منزل به مدت 20 ســال يا بيشتر با 17 درصد 

كاهش خطر ابتال به سرطان پستان در ارتباط است.

ميراث تاريخى حفاظ و حفاظت مى خواهد 
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