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خواب فرهنگى!
 1- چند وقتى اســت كه با اقدام بدون 
پوشش يكى از خوانندگان لس آنجلسى با 
همراهــى يكى از هنرمندان به انحراف رفته 
صداوســيما به راه اندازى و تبليغ ســايت 
شرط بندى و قمار، حساسيت ها در كشور 
به قماربازى مجازى، برانگيخته شده است.
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ــان  ــا  3000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 3937  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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ششمين مرحله 
كمك هاى 
معيشتى به 
خانواده زندانيان 
آغاز شد

اجراى 63 پروژه 
جهش توليد 
با 10 هزار ميليارد 
اعتبار در استان

مردم در 9 دى 
حمايت از اصل 
نظام و ولى فقيه 
را به رخ دشمن 
كشيدند

9 دى، يادآور 
درهم پيچيده 
شدن طومار 
فتنه گران و اتحاد 
يك ملت

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

روحانيون دركنار مدافعان سالمت نقش آفرين مقابله با كرونا
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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سعيد صادقى مهديس عظيمى نرگس اخوان كيانا محمدى اميررضا بيات صادق جعفرى

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 دكتر محمدعلى محمدى

بيمه ايران 
 نمايندگى شهابى كد 35829

 فرماندار محترم همدان 
ــمت  ــى در س ــته حضرتعال ــاب شايس ــرام انتص ــا احت ب
ــتگى هاى  ــدى و شايس ــر تعهد،كارآم ــه بيانگ ــد ك جدي
برجســته شــما در حوزه هــاى خدمتــى مى باشــد را 
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، اميــد اســت 
در ســايه الطــاف الهــى در راه خدمــت همــواره موفــق و 

ــيد. ــربلند باش س

 دكتر م

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامه همدان پيام

همكار عزيز 

سركار خانم شهناز كرمى 
ــرم  ــواده محت ــما و خان ــت ش ــت وارده را خدم مصيب
ــال  ــد متع ــوده و از درگاه خداون ــرض نم ــليت ع تس
بــراى آن مرحومــه رحمــت و مغفــرت بيكــران الهــى 
و بــراى بازمانــدگان طلــب صبــر و شــكيبايى داريــم  

ــا را در غــم خــود شــريك بدانيــد. م

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

نخستين رويداد عكاسى گنجنامه با 6 عكس برتر و 11 عكس شايسته قدردانى برگزار شد

پايان پاييـزگنجنامه همـدان در قاب عكـاسى
آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم) 

شركت سياحتى عليصدر 

شــركت ســياحتى عليصــدر در نظــر دارد اداره و بهــره بردارى 
اماكــن اســتيجارى شــهربازى و پاركينــگ مجتمــع تفريحــى 
ــق  ــال از طري ــدت دو س ــه م ــاد را ب ــاس آب ــتى عب توريس
مزايــده عمومــى و بــه باالتريــن قيمــت بــه بخــش خصوصــى 

واگــذار نمايــد. 
ــده از  ــركت در مزاي ــرايط ش ــان داراى ش ــه متقاضي ــذا كلي ل
ــت ادارى 1399/10/16  ــان وق ــت پاي ــخ 1399/10/09 لغاي تاري
ــد و  ــات، هماهنگــى بازدي ــد جهــت كســب اطالع ــى توانن م
ــاى  ــور قرارداده ــد ام ــه واح ــت ب ــنهاد قيم ــذ اوراق پيش اخ
ــيد،  ــه رش ــوار خواج ــدان، بل ــع در هم ــوع واق ــركت متب ش
شــماره 40 مراجعــه و قيمــت پيشــنهادى خــود را بــه صــورت 

ــه نماينــد. كتبــى ارائ

بودجه 10 استان افزايش يافته است

 سرانه بودجه همداني ها كمتر از 19 استان 
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خواب فرهنگى!
 1- چند وقتى اســت كه با اقدام بدون پوشش يكى از خوانندگان 
لس آنجلسى با همراهى يكى از هنرمندان به انحراف رفته صداوسيما 
به راه اندازى و تبليغ سايت شرط بندى و قمار، حساسيت ها در كشور 

به قماربازى مجازى، برانگيخته شده است.
در اين زمينه اكنون تلويزيون نشست بحث و بررسى مى  گذارد و 
هر مسئولى به ضرورت برخورد با اين ناهنجارى فرهنگى قديمى 

اما در شكل جديد، هشدار مى  دهد.
2- در تلويزيون اطالعات نگران كننده اى از قمار داده شده و گفته 
مى  شــود، 9 هزار ميليارد تومان گردش مالى ســاالنه سايت هاى 

شرط بندى و قمار آنالين در كشور است! 
رقمى درشت كه از درگير شدن افراد بسيارى با اين پديده مجازى 

به اميد پول دار شدن آسان و رسيدن به آرزوها حكايت دارد.
3- پليــس دربــاره رصــد ســايت هاى قمــار و شــرط بندى آناليــن 
ــبانه روزى  ــتمر و ش ــايت ها، مس ــن س ــد اي ــت: «رص ــه اس گفت
ــده  ــف نش ــم متوق ــته ه ــال گذش ــد س ــول چن ــت و در ط اس
ــزار ســايت و صفحــه  ــالجارى بيــش از 5 ه ــط در س اســت. فق
مرتبــط بــا قمــار و شــرط بندى را رصــد كرديــم و دادســتانى كل 
كشــور هــم اقدامــات الزم بــراى مسدود ســازى ايــن صفحــات را 
انجــام مى دهــد امــا ماهيــت گســترده و پويــاى فضــاى مجــازى 
همچنيــن اســتقرار مديريــت و ميزبانــى و هاســتينگ بســيارى از 
ــب  ــور موج ــارج از كش ــار در خ ــرط بندى و قم ــايت هاى ش س
ــا  مى شــود به دنبــال مسدود ســازى هــر ســايت، ســايت جديــد ب
دامنــه جديــد بــاال بيايــد. پويايــى ايــن شــبكه ها، اجــاره اى بــودن 
ــت  ــتمر اس ــرعت و مس ــى، به س ــاب هاى بانك ــا و حس كارت ه
ــدت  ــه به ش ــم ك ــا مى كني ــن تمن ــه والدي ــل، ب ــن دلي ــه همي و ب
مراقــب فعاليــت فرزندان شــان در فضــاى مجــازى باشــند چــون 
ــن،  ــرط بندى آنالي ــار و ش ــايت هاى قم ــان س ــترين قرباني بيش
ــا طمــع، ره  ــد ب ــا 25 ســاله هســتند كــه مى خواهن ــان 18 ت جوان

صــد ســاله را در يــك شــب طــى كننــد.»
4- كارشناســان فناورى اطالعات، تصريح دارند كه طراحان اين 
ســايت ها معموال از الگوريتم هايى قادر به رفتارسنجى مخاطبان 
استفاده مى كنند و به همين دليل، كاربر تازه وارد، در دفعات اول 
و دوم بازى، برنده مى شــود اما دفعــات بعد عموما مى بازد. اين 
اتفاق هم خاص ايران نيســت و حتى در سايت هاى شرط بندى 
خــارج از ايران هم همين اتفاق مى افتد با اين تفاوت كه در باقى 
كشورها، قوانينى بر فعاليت اين سايت ها حاكم است درحالى كه 
گردانندگان وب ســايت هاى فارســى زبان، عالوه بر استفاده از 
الگوريتم هوشــمند، فيشــينگ هم انجام مى دهند به اين معنا كه 
نه تنها اين سيســتم به گونه اى طراحى مى شــود كه كاربر، بازنده 
هميشــگى باشــد، بلكه پس از باخت، كل موجودى حسابش را 

هم از دست مى دهد.
ــى  ــده و يك ــاس ش ــازى حس ــار مج ــه قم ــم ب ــس ه 5- مجل
ــاره ايــن شــگرد قمــار  ــر اينكــه درب ــا تأكيــد ب از نماينــدگان ب
بــازى خــأل قانونــى وجــود داشــت، ادامــه داده: بنابرايــن 
براســاس طرحــى كــه نماينــدگان تدويــن كرده انــد قماربــازى 
ــاس آن اوال  ــه براس ــود ك ــناخته مى ش ــرم ش ــم ج ــازى ه مج
قماربــازى ســاده مجــازى جرم انــگارى شــده و مرتكبــان 
ماننــد قماربــازى حقيقــى مجــازات مى شــوند و آن هايــى 
مى كننــد  كار  سازماندهى شــده  و  پيشــرفته  به صــورت  كــه 
ــنگينى  ــاى س ــده جرم ه ــازى سازماندهى ش ــوان قمارب ــا عن ب
ــا  ــى ت ــاى ابتداي ــرح مجازات ه ــن ط ــت. در اي ــد داش خواهن
شــديد و متناســب بــا جــرم بــراى ايــن افــراد متخلــف درنظــر 
به صــورت  تخلفــات  ايــن  درصورتى كــه  و  شــده  گرفتــه 
ــل  ــار به دلي ــن ب ــرد چندي ــود و ف ــده انجــام ش ــازماندهى ش س
ــه كار خــود ادامــه دهــد  ــاز ب ايــن تخلــف دســتگير شــود و ب
براســاس مــاده 286 قانــون مجــازات اســالمى مفســد فى االرض 

ــود. ــوم مى ش ــدام محك ــه اع ــده و ب ــوب ش محس
كليات طرح مقابله با قماربازى مجازى در كميســيون قضايى به 
تصويب رسيده و طرح براى بررسى بيشتر و كارشناسى جزئيات 

آن به كارگروه تخصصى ارجاع شده است
6- براســاس نتاج يك كندو كاو در موضوع قمار مجازى، مشخص 
شــده؛ پيچيدگى اين ماجرا حكايت از يك ابرپروژه بســيار دقيق، 
حساب شده و صبورانه دارد كه هدف نهايى آن تغيير سبك زندگى 
و سلوك اجتماعى طبقه متوسط ايران با استفاده از ظرفيت شبكه هاى 
اجتماعى اســت. ماجرا فقط به كالهبردارى مجازى ختم نمى شود و 
پولشــويى، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان در همين پروژه جاى 
مى  گيرد. آلوده كــردن جوانان ايرانى به فعاليت خانمان ســوز قمار 
و شــرط بندى، به فساد كشــيدن دختران جوان و نوجوان با تكنيك 
تشبه جويى به مدل هاى اينســتاگرامى، ترويج اباحه گرى اخالقى و 
تبديل كردن شيادى و «پول آسان» به سرفصل هاى زندگى جوانان از 

بخش هاى مختلف اين سناريوى خطرناك است.
7- در واقــع تمام اين تــالش براى تغييــر فرهنگى در زندگى 
ايرانى ها انجام مى  شود و مسائل اقتصادى در رده هاى بعدى اين 

تهاجم قرار دارند.
مجلس، پليس، دسگاه هاى مسئول ديگر همه و همه براى مقابله 
با اين ناهنجارى مجازى به ميدان آمده اند اما بايد توجه داشت كه 
اين ناهنجارى در خواب نهادهاى فرهنگى رشد كرده و بسيارى 

از جوانان و خانواده ها را درگير كرده است.
اگر نهادهاى فرهنگى به جاى درگير شدن در كارهاى سياسى و 
سياسى كارى به جاى كار فرهنگى به وظيفه خود عمل مى  كردند 
امروز شرايط قمار چنين نبود و الزم نبود براى مقابله با آن بخشى 

از توان نيروها و نهادها و قوه قضاييه كشور به كار گرفته شود.
هنوز هم دير نشده اســت و با بازگشت نهادهاى فرهنگ به كار 
ويژه خــود و دورى از بازى هاى سياســى، حفاظت از فرهنگ 

اسالمى- ايرانى بهتر انجام خواهد شد.

شايع ترين عارضه مادران  مبتال به كرونا
تولد نوزاد نارس

 يك فوق تخصص نوزادان اســتفاده از داروهاى گياهى براى نوزادان مبتال به  زردى را 
راهى براى تشديد اين بيمارى دانست.

مــژده افخمى در گفت وگو با همدان آنالين، با بيان اينكه ابتال مادران باردار به كوويد-19 
در 3 ماهه نخســت و دوم باردارى ســقط جنين و در 3 ماهه ســوم تولد نوزاد نارس را 
به همراه دارد، اظهار كرد: گاهى نوزادانى كه از مادران مبتال به كرونا متولد شده اند، به رغم 
مثبت بودن تست كوويد-19 بدون عالئم هستند؛ در مجموع عوارض مغزى، قلبى، عالئم 

سندروم حاد تنفسى و زردى از عالئم ابتال نوزادان به كروناويروس هستند.
وى ايجاد زردى را يكى از عوارض ابتال نوزادان به كرونا ويروس خواند و افزود: زردى 
چشــم و صورت نخستين عالئم بروز زردى نوزادان تازه متولد شده هستند؛ بروز زردى 
در 24 ســاعت اوليه تولد در نوزادان امرى هشــداردهنده بوده و والدين بايد بدون فوت 

وقت فرزند خود را نزد پزشك ببرند.
 افخمــى با تأكيد براينكه تولد نوزادان نارس شــايع ترين عارضه ابتــال مادران باردار به 
كروناويروس اســت، عنوان كرد: رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و قرنطينه كامل تنها راه 
مراقبتى براى جلوگيرى از ابتال مادران باردار به كرونا است؛ شايان ذكر است پس از زايمان 
نيــز، نــوزاد و مادر بايد به دور از افراد و در قرنطينه كامل از خود مراقبت كنند تا به هيچ 

بيمارى ازجمله كوويد-19 مبتال نشوند.
ايــن فوق تخصص نوزادان زردى را از مهم ترين عوارض كوويد-19 بر نوزادان خواند و 
افزود: عبور زردى از صورت به قسمت هاى پايين تر بدن همانند قفسه و ناف نشان دهنده 
افزايش درصد اين بيمارى در بدن اســت كه درصــورت بى توجهى و مراجعه نكردن به 
پزشك، با افزايش بيشتر، موجب رسوب در مغز شده و اختالت متعددى را در بلند مدت 
به همراه دارد. وى با اشاره به درمان خانگى و توصيه هاى خانوادگى نادرست در درمان اين 
بيمارى خطرناك، گفت: متأسفانه در اين شرايط گاهى خانواده به جاى مراجعه به پزشك 
از دارو و دمنوش هاى گياهى استفاده مى كند كه همين امر نه تنها كمكى به بيمارى نكرده 

بلكه سبب تشديد زردى نيز مى شود.

 بيش از 180 نيروى جهادى و مردمى در بيمارستان هاى همدان خدمت كردند

روحانيون دركنار مدافعان سالمت 
نقش آفرين مقابله با كرونا

همدان «السابقون» 
خلق نهم دى ماه بود

 نهم دى يادآور حماسه بزرگ ســال 1388 است كه كشور پس از 
ماه ها فتنه، آشوب و اغتشاش كه توسط استكبار جهانى مديريت مى شد 
و ايادى و مــزدوران داخلى آن را اجرا مى كردند، با هوشــيارى مردم 

انقالبى به آرامش خود رسيد.
فرمانده تيپ انصارالحســين(ع) اســتان همدان گفت: مردم انقالبى و 
بصيــر ايران كه تا آن روز به صبر انقالبى خــود ادامه مى دادند تا افراد 
فريب خــورده از خائنان جدا شــوند، در 9 دى در يك روز غيرتعطيل 
ميليون هــا نفر از مردم درحالى كه خشــم و بغض در گلو داشــتند، به 
خيابان هــا آمدند و از حوادث تلخ رخ داده در عاشــورا و از فتنه گران 

اعالم انزجار كردند.
ولى بهاريان در گفت وگو با بســيج با تأكيــد بر اهميت بصيرت در 
حوادث گوناگون اظهار كرد: بصيرت، هوشيارى، شناخت ترفند هاى 
دشــمن، دفاع از اركان انقالب اســالمى چيزى نيست كه تنها براى 
زمان خاصى الزم باشــد بلكه مسئوالن و مردم بايد همواره خود را 
آماده روز هاى سخت فتنه كنند. وى گفت: 9 دى يادآور بينش عميق 
مردم، غيرت دينى، دشمن شناسى، پايبندى به ارزش ها، واليتمدارى 
و عشــق به ائمه اطهار(ع) در بين مردم بود كه در يك حادثه خاص 

در كشور تبلور پيدا كرد.
بهاريان به نقش مردم همدان در خلق حماسه نهم دى اشاره و بيان كرد: 
ما مردم همدان افتخار مى كنيم كه جزو شــهر هايى بوديم كه يك روز 
زودتــر در 8 دى ماه 1388 اين انحراف را ديديم و به خيابان ها آمديم و 

«السابقون» اين حركت بزرگ انقالبى بوديم.
20 ويژه برنامه فرهنگى در همدان برگزار مى شود

همچنين رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى استان همدان با 
اشــاره به اجراى 20 ويژه برنامه براى بزرگداشت حماسه 9 دى، گفت: 
برنامه هاى بزرگداشت اين روز حماسى و دهه بصيرت در سطح استان با 

استفاده از ظرفيت فضاى مجازى و رسانه محور برگزار مى شود.
حجت االســالم سيدحســن فاضليان در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه 
برنامه هاى فرهنگى دهه بصيرت امسال با شعار «دهه بصيرت فاطمى، 
مقاومت و واليت علوى» اجرا مى شود، اظهار كرد: برنامه هاى اين دهه 
از 9 (روز بصيــرت و ميثاق امت با واليت) تا 19 دى ماه كه ســالروز 
قيام مردم قم در سال 1356 و سرآغاز بيدارى ملت ايران است، برگزار 

مى شود.
وى خاطرنشــان كــرد: اجراى فعاليت هــاى متنوع فرهنگى شــامل 
ديوارنگارى توسط هنرمندان و فضاسازى شهرى نيز از ديگر برنامه هاى 

پيش بينى شده براى بزرگداشت دهه بصيرت در استان همدان است.
فاضليان با اشاره به مناسبت هاى اين دهه، از ديدار با نماينده ولى فقيه در 

روز هشتم دى ماه و در آستانه روز ميثاق با واليت، خبر داد.
وى از برنامه ريزى براى پخش مســتقيم برنامه نمادين از سيماى شبكه 
همدان با حضور كارشناســان سياسى و مذهبى خبر داد و تصريح كرد: 
هدف اصلى از گراميداشت 9 دى، افزايش بينش و آگاهى مردمى است 
كه با تدبير و روشنگرى هاى مقام معظم رهبرى، حماسه اى جاودان خلق 

كردند.
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اســالمى استان همدان با بيان اينكه 
نشســت با اصحاب رسانه روز ســيزدهم دى ماه و همزمان با سالگرد 
شهادت حاج قاسم سليمانى در امامزاده عبدا... همدان برگزار مى شود، 
افزود: امامزاده عبدا... خواســتگاه 9 دى در همدان بود و مردم اين ديار 
همواره پيشتاز مقابله با فتنه بوده و هستند. وى با اشاره به اينكه يازدهمين 
سالگشت بزرگداشت حماسه 9 دى با چند برنامه ديگر همزمان شده، 
ادامه داد: برگزارى آئين چهلمين روز شهادت دانشمند هسته اى محسن 
فخرى زاده و همچنين عزادارى ايام فاطميه از ديگر برنامه هاى مجازى و 

رسانه اى پيش بينى شده در دهه بصيرت است.

1- قيمت برخى كاالها در بازار، باز هم صعودى شــده اســت. گويا 
توليدكنندگان مواد شوينده، لبنيات و روغن خوراكى براى چندمين بار 
ميل به افزايش قيمت دارند. گفتنى است اين درحالى است كه نهادهاى 

مسئول اين افزايش قيمت ها را هنوز تأييد نكرده اند.
2- منع تردد از ساعت 21 دليلى براى خاموش كردن يا كم كردن نور 
روشنايى برق برخى از معابر شــده است. گويا از اين طريق افزايش 
بى سابقه مصرف انرژى در برخى مناطق مديريت مى شود. گفتنى است 

معابر و خيابان هاى همدان از قديم كم نور بوده است.
3- جمعى از فعاالن سياســى زن به مناظــره مجازى حجاب دعوت 
شــده اند. گويا برگزاركنندگان از معصومه ابتكار، پروانه سلحشورى، 
طيبه سياوشــى براى حضور در اين مناظره دعــوت كرده اند. گفتنى 
است اين مناظره مجازى در روز چهارشنبه همزمان با سالروز اجراى 

سياست كشف حجاب در دوران پهلوى اول، برگزار خواهد شد.
4- احتمال داوطلبى جهانگيرى در انتخابات 1400 بيشتر شده است. 
گويا اين احتمال به دليل ضرورت حمايت اصالح طلبان از نيرويى كه 
هم كامال اصالح طلب شناخته شود و هم احتمال تأييد صالحيتش باال 
و مقبوليت اجتماعى نيز داشــته باشد، قوت گرفته است. گفتنى است 
همچنيــن اين داوطلبى براى حفظ رابطه اصالح طلبان با حاكميت نيز 

ضرورى ارزيابى شده است. 
5- سازمان تأمين اجتماعى به بازنشستگان اين سازمان كمك بالعوض 
پرداخت مى كند. گويا ســازمان تأمين اجتماعى به دنبال اين اســت تا 
مطالبات خود را از دولت وصول و از اين منابع يارانه 2 ميليون تومانى 
را به بازنشســتگان اين سازمان پرداخت كند. گفتنى است درصورت 
موفقيت ســازمان تأمين اجتماعى در دريافت مطالبات، اين كمك در 

اسفندماه به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

 همزمــان با شــيوع كرونا و 
درگيرشــدن بخش هاى مختلف 
جامعه با چالش هاى اين ويروس 
فرهنگ سازى  بيشتر  ضرورت  و 
براى پيشــگيرى از اين بيمارى، 
جهادگران  دوشادوش  روحانيت 
ســالمت وارد ميدان شدند و با 
موفقيت هاى  طالب  درخشــش 

زيادى در اين عرصه ايجاد شد.
به گــزارش ايرنــا، در اين ميان 
تأكيد بر استفاده از تجربه و عقل 
در چارچوب مستحكم دين مبين 
اســالم از سياست هاى راهبردى 
روحانيان برجسته كشورمان بوده 
است و نمونه هاى بسيارى از اين 
تأثيرگــذارى را در طــول تاريخ 
ايران اســالمى مى توان مشاهده 

كرد.
طالب و روحانيان همچنين با شيوع كرونا در 
ايام ماه مبارك رمضان در قالب رزمايش همدلى 
و مواســات براى كمك به مردم و نيازمندان به 

ميدان آمدند.
در ايــن راســتا طــالب ابتدا به تشــويق و 
ترغيب مردم با بهره گيــرى از ظرفيت منبر، 
تريبون و فضاى مجــازى پرداختند تا مردم 
براى كمك به نيازمندان و افراد آســيب ديده 
از اين بيمــارى تالش كنند.در مراحل بعدى 
روحانيــان به صــورت مســتقيم وارد ميدان 
شــدند و با جمع آورى كمك هــاى مردمى 
و شناســايى نيازمندان، بســته هاى ارزاق و 
بهداشتى را تهيه و در بين آنان توزيع كردند. 
تجهيز  و  غســل  براى  همچنين  روحانيــت 
مسئوالن  هماهنگى  با  كرونايى،  درگذشتگان 
پزشكى، آرامستان ها و ساير مسئوالن مرتبط 

وارد عمل شدند.
رســيدگى به خانواده بيماران و فوت شدگان 
كرونايــى از ديگــر فعاليت هــاى طــالب و 
روحانيان در ماه هاى اخير بوده است و با توجه 

به ممنوعيت برگزارى مراســم و تجمع براى 
اموات كرونايــى، طالب جهادى با حضور در 
منازل اين خانواده ها به ذكر مصيبت و توســل 
پرداختند و نقش بسيار مهمى در آرامش روحى 

و روانى اين خانواده ها داشتند.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امــام جمعه 
همدان حضــور طــالب و روحانيان جهادى 
در بيمارســتان ها براى كمك به كادر درمانى و 
خدمت به بيمــاران را تبليغ عملى دين عنوان 
حبيب ا...  والمســلمين  حجت االســالم  كرد. 
شعبانى انجام فعاليت هاى تبليغى در ايام كرونا 
از سوى طالب را ابتكار جالبى دانست و افزود: 
امروز و با توجه به شيوع كرونا شرايط جديدى 
بــراى تبليغ در زمينه هاى مختلف براى مبلغان 
فراهم شده كه بايد به خوبى از آن استفاده كرد.
وى حضور در بيمارستان ها، خدمت به بيماران 
و كمك به كادر درمان را از برنامه هاى روحانيان 

در دوره كرونا عنوان كرد.
امام جمعه همدان با قدردانى از اقدامات انجام 
شده در راستاى تســهيل حضور روحانيان و 
مبلغــان دينى در بيمارســتان ها گفت: برادران 

و خواهــران در بيمارســتان به عنــوان كادر 
درمان امروز پــس از نزديك به ده ماه فعاليت 
شــبانه روزى و بدون تعطيلــى، نيازمند كمك 
هستند و حضور طالب جهادى در اين عرصه 

به معناى واقعى كلمه جهاد و تبليغ است.
شعبانى شاكله اصلى روحانيت را خدمت رسانى 
به مردم دانست و اظهار كرد: حضور در عرصه 
طلبگى بــا خدمت گره خورده اســت و اگر 
طلبه اى لباس خدمت را از تن بيرون كند، بايد 
بگوييم كه هويت اصلى خودش را از دســت 

داده است.
وى با اشــاره به اينكه حضور در مراكز درمانى 
هم جنبه خدمت رسانى دارد و هم جنبه تبليغى، 
عنوان كرد: اگر مى خواهيم كه اين عمل برآيند 
بيرونى داشــته باشــد، نيازمنــد بازخوانى در 
انگيزه ها هســتيم و الزم است كه طالب پيش 
از ورود در اين عرصه در خلوت خودشــان، 

اخالص اين عمل را تقويت كنند.
نماينده ولى فقيه در اســتان با اشــاره به اينكه 
مى توان با آموزش، فرهنگ ســازى و در اختيار 
قرار دادن تجهيزات بهداشــتى، ورود مردم به 

بيمارســتان ها را كاهــش داد، 
عنوان كرد: در قرارگاه شــهيد 
مديريت  با  مى توانيم  سليمانى 
گلوگاه ها و حضور محله محور 
به كمك كادر درمانى بشتابيم. 
معاون تبليغ حوزه علميه استان 
همدان نيــز در اين باره گفت: 
مردمى  و  جهادى  نيروى   180
متشــكل از طلبه، دانشــجو و 
داوطلب در راســتاى كمك به 
كنتــرل ويروس كرونــا، در 4
بيمارستان اين شهر ياريگر كادر 
درمان هســتند. حجت االسالم 
مهدى ارتقايى خاطرنشان كرد: 
اين گروه هاى جهادى با ديدن 
آموزش هــاى الزم، هم اينــك 
بهشــتى  بيمارســتان هاى  در 
و آتيه، ســينا و بعثت همدان با ارائه خدماتى 
چون قرائت دعا، مشــاوره بــه بيماران، كمك 
به انجام فرايض دينى، نظافت البســه، نظافت 
محيط بيمارستانى و ماساژ، در كنار كادر درمان 

نقش آفرينى مى كنند.
وى، به خط كردن خيرين براى كمك به افراد 
بى بضاعت در بحث معاش، هزينه هاى زندگى 
و تأمين هزينه هاى درمانى افراد مســتمند را از 
برشــمرد  جهادى  گروه هاى  برنامه هاى  ديگر 
و حضور نيروهــاى جهــادى و روحيه دهى 
به بيماران را در تســريع رونــد بهبود بيماران 

كرونايى بسيار اثربخش دانست.
وى اظهار كرد: همين حضور خالصانه موجب 
تغيير نگرش نسبت به طالب در جامعه شد كه 
در واقع از اين مهم مى توان به عنوان يك تبليغ 

عملى ياد كرد.
اين مقام مســئول تأكيد كــرد: طالب با حاكم 
كردن فضاى معنوى در بيمارستان هاى همدان، 
روحيه، ايمــان و باور كادر درمان و بيماران را 
در شكســت ويروس منحوس كرونا تقويت 

مى كنند.

 روز نهم دى ماه «روز بصيرت» يادآور پر 
شور و شعور امت فهيم و بصير ايران اسالمى 
در به هم پيچيــدن طومار فتنه گران داخلى و 

خارجى سال 88 است.
محمدرضا عدالتخواه رئيس كل دادگســترى 
اســتان همــدان در پيامى با عنــوان «ميثاق 

حماسه  سالگرد  بصيرت» 
9 دى ماه را گرامى داشت.
در اين پيام آمده اســت: 
جمهورى  مقــدس  نظام 
به عنوان  ايران،  اســالمى 
مهم ترين تحول  زمينه ساز 
واسطه  و  بشــرى  تاريخ 
ســپردن پرچــم هدايت 
و ســعادت بــه دســتان 
مبــارك صاحب االمر(ع)، 
در واپســين اوقات عصر 
آمــاج  كبــرى،  غيبــت 
دسيســه ها، هجمه هــا و 
حمالت شــيطان اكبر در 
كسوت نظام سلطه و اذناب داخلى، منطقه اى 
و بين المللى آن قرار گرفته اســت كه هر روز 
و هر ســاعت فتنه اى جديد را در حوزه هاى 
امنيــت، اقتصــاد، سياســت و فرهنگ امت 
اســالمى تدارك مى بيند تا بــا تحميل انواع 
مضائق و ســختى و تهديد و تزوير، از خيل 

اصحــاب و يــاران جبهه حــق بكاهد و بر 
دشــمنان حقيقت و عدالت يا خاموشــان و 
بى تفاوتان عرصه پيــكار حق و باطل بيفزايد 
و بى ترديد در اين معركه، تنها آنان كه چشــم 
اطاعت بــر مصباح الهدايه واليت دوخته اند و 
تنها در صراط رهنمون شده از سوى ولى فقيه 
گام برمى دارند، توفيق آن را خواهند يافت تا 
مقيم وادى سعادت و ســالمت گردند و هر 
مسيرى جز اين راه نورانى، مصداق ذاللت و 

خسران ابديست.
در ادامه اين پيام آمده است: اينجانب به عنوان 
نماينده مجموعه قضايى استان همدان، تقارن 
معنادار ايام شهادت اســوه واليت پذيرى و 
بصيرت، حضرت صديقه زهرا(س) و بزرگ 
فرمانده محور مقاومت اســالمى و پرچم دار 
صيانت از حريم واليت و دفاع از حرم آل ا... 
شهيد حاج قاسم سليمانى با يوم ا... روز نهم 
دى ماه «روز بصيرت» نام گــذارى و يادآور 
پر شــور و شــعور امت فهيم و بصير ايران 
اســالمى در به هم پيچيــدن تومار فتنه گران 

داخلى و خارجى ســال 88 است را گرامى 
داشــته و در محضر مبــارك حضرت ولى 
عصر(عــج)، رهبــر معظم انقــالب و مردم 
شــريف دارالمؤمنين و دارالمجاهدين استان 
همدان عنــوان مى دارم كه دادگســترى كل 
اســتان همدان بر ميثاق ناگسستنى خود در 
اجراى عدالت و قانــون و مبارزه با هرگونه 
ناامنى و تعرض به حقــوض عامه و امنيت 
شهروندان و حراســت از حصن واليت در 
برابــر زياده خواهى، فســاد و نفاق خواص 
پيمان شــكن و هجمه معاندان و دشــمنان، 
اســتوار و مصمم پاى مى فشارد و در انجام 
اين عهد مقدس، از بذل جان و ســالمت و 

آسايش خويش دريغ نخواهد كرد.
از خداونــد متعال نيز مســألت مى نمايم تا با 
نزول نصــرت و امدادهاى پنهــان و پيداى 
خود، پيروزى نهايــى امت بصير و مجاهدان 
نســتوه جبهه مقاومت اسالمى را تحت لواى 
مواليمــان حضرت وليعصر(عــج) به تاريخ 

بشريت منضم نمايد. ان شاءا... .

 رئيس شوراى شــهر همدان درباره ميزان 
افزايــش نرخ كرايــه ناوگان حمــل و نقل 

عمومى همدان در سال آينده، توضيح داد.
كامران گردان در گفت و گو با خبرنگار ما در 
پاسخ به اين پرســش كه در سال 1400 چه 
ميزان نرخ كرايه ناوگان  حمل و نقل عمومى 
همدان افزايش پيدا مى كند، اظهار كرد: براى 
پاسخ به اين پرسش بايد منتظر ماند تا اليحه 
بودجــه شــهردارى همدان در ســال 1400 
به شــوراى شهر برســد تا موضوع كرايه در 
كميســيون تخصصى آن (كميسيون عمران و 

حمل و نقل) بررسى شود.

وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا همانند 
ســالجارى نــرخ كرايه نــاوگان عمومى در 
ســال 1400 نيز افزايش پيدا مى كند يا خير، 
تصريح كرد: ميزان افزايش نرخ كرايه ناوگان 
حمل ونقل عمومى در هر سال تا سقف حدود 
25 درصد است و معموال اگر رقمى باالتر از 
اين رقم باشــد، هيأت تطبيق فرماندارى با آن 

مخالفت مى كند.
وى در پاســخ به اينكه اگر نرخ تورم بيش 
از 25 درصد باشــد آيا باز همان 25 درصد 
سقف افزايش نرخ كرايه ناوگان عمومى در 
ســال 1400 اســت يا خير، گفت: متأسفانه 

با توجــه به تــورم و هزينه هــاى تحميلى 
زياد بر حمل ونقل همگانى، نرخ تمام شــده 
بليت اتوبوس و متــرو درحال حاضر با نرخ 
دريافتى از مسافران متفاوت است و اگر قرار 
بود براســاس تورم، نرخ بليت افزايش پيدا 
كند، اكنون نرخ بليت با احتســاب يارانه اى 
كه بايد دولت بپــردازد و همچنين يارانه اى 
كه شــهردارى مى پردازد، ســهم يك سومى 

مسافران مى شد.
وى ادامــه داد: اما شــاهد هســتيد با وجود 
پرداخت نشــدن يارانه بليت مترو و اتوبوس 
از ســوى دولت، نرخ ها همچنان پايين است 

و چند ماه پيش نيز با وجود تورم باال و همه 
مشكالت، شوراى شهر با افزايش مجدد نرخ 
كرايه ناوگان حمل ونقل همگانى در سال 99 

مخالفت كرد.
گردان تصريح كرد: پس از ارائه اليحه بودجه 
سال 1400، اين موضوع در كميسيون عمران 
و حمل ونقل شــوراى اســالمى شهر همدان 
بررســى مى شــود و پس از طرح در صحن 
علنى شورا در مورد آن تصميم گيرى خواهد 
شــد امــا درحال حاضر هيــچ تصميم گيرى 
جديدى دربــاره افزايش نــرخ حمل و نقل 

عمومى در همدان در دستوركار قرار ندارد.

رئيس كل دادگسترى استان:

9 دى، يادآور درهم پيچيده شدن طومار فتنه گران و اتحاد يك ملت

رئيس شوراى شهر همدان:
كرايه هاى درون شهرى 25 درصد گران مى شود
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رئيس دانشكده علوم پزشكى خبر داد
كاهش مراجعات سرپايى
 به مراكز درمانى اسدآباد

 با وجود كاهش مراجعات به مراكز سرپايى به  دليل داستان وسواس به 
خرج دادن پزشكان و نيز حساسيت مردم به لزوم بسترى شدن بيماران 
خود به ويژه بيماران ســن باال تعداد بسترى ها در اين مدت باال بوده كه 
اين ميزان باالى بسترى به نسبت جمعيت وضعيت شهرستان را نارنجى 

نگه داشته است.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى شهرستان اســدآباد در ستاد مديريت 
پيشگيرى از كروناى شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: با درحال اجرا بودن 
طرح شهيد سليمانى درحال حاضر وضعيت شهرستان اسدآباد در رابطه 
با ارجاعات از نظر بيماريابى، تست سريع مثبت يا منفى بودن ظرف 20

دقيقه و ... شرايط كامًال كنترل شده است.
به گزارش روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد، ايرج 
صالحى تعداد افراد بسترى در بخش كرونايى شهرستان را درحال حاضر 
17 نفر شمرد و يادآور شد: از اين تعداد 8 نفر كرونا مثبت، 5 نفر منفى 

و 4 نفر درحال پيگيرى هستند.
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى اسدآباد هم گفت: فعاليت 
باشگاه هاى ورزشى در شرايط محدوديت ها منوط به اخذ مجوز از اداره 
ورزش بوده و بايد از اداره كار مجوز داشــته باشند در غير اين صورت 

با آنها برخورد و نسبت به پلمب واحد ورزشى آنها اقدام خواهد شد.
حمزه عبدكوند با بيان اينكه با وجود سير نزولى ابتال همچنان شهرستان 
اســدآباد در وضعيت نارنجى قرار دارد، افزود: مشــاركت مردم در به 
حداقل رســاندن دورهمى هاى يلدا به وضعيت پايدار تثبيت شــرايط 

شهرستان كمك كرد كه اين مشاركت شايسته قدردانى است.
تداوم نظارت و بازرســى ها، تداوم اجراى طرح شهيد قاسم سليمانى، 
تداوم اطالع رسانى و اقناع سازى و حساس سازى مردم نسبت به رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و محدوديت هاى كرونايى از ديگر مواردى بود كه 

معاون فرماندار اسدآباد در اين ستاد به آن تأكيد كرد.
رئيس پليس اسدآباد هم تصريح كرد: در محدوديت هاى اخير 16 فقره 
جريمه يك ميليون تومانى، 2 فقره جريمه 500 هزار تومانى و 20 فقره 
جريمــه 200 هزار تومانى براى افراد متخلــف صادر و در محدوديت 
آخر اعمال شده 30 واحد متخلف پلمب و براى 20 واحد متخلف هم 

اخطار صادر شد.
محمد شــيرزادى دادستان اسدآباد هم با انتقاد از فك پلمب خودسرانه 
برخى صنوف گفت: اين اقدام بدون مجوز و هماهنگى دســتگاه هاى 
ذى ربط تخلف بوده و از مســئوالن مرتبط انتظار است عالوه بر تعيين 
دقيق مدت زمان پلمب، نسبت به اعالم جرم خودسرانه فك پلمب اين 

موارد اقدام كنند.

دادستان اسدآباد:
والدينى كه مانع تحصيل فرزندان شان  شوند

 مرتكب جرم شده اند
 هركسى با تهديد، ترغيب و تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان را 
از مدرسه و تحصيل شود، مرتكب جرم شده و قانون براى او مجازات 

تعيين كرده است.
دادستان اسدآباد با اشاره به اينكه برخى اشخاص اعم از والدين و ساير 
افراد مانع تحصيل اطفال و نوجوانان مى شوند، اظهار كرد: براساس قانون 
هر كس با تهديد، ترغيب و تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه، 
مدرسه يا ترك تحصيل شود و اطفال يا نوجوانان را به اين منظور فريب 
دهد يا موجبات آن را تســهيل كند، درصورت فرار يا ترك تحصيل به 

مجازات درجه 6 محكوم خواهد شد.
به گزارش عصر همدان، محمد شيرزادى تصريح كرد: هر يك از اوليا، 
والدين و سرپرســتان قانونى طفل و يا نوجوان و تمام اشــخاصى كه 
مســئوليت تربيت، مراقبت و نگهدارى و سرپرستى نوجوان را برعهده 
دارند، چنانچه برخالف قانون از ثبت نام و فراهم آوردن امكانات تحصيل 
طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند 
يا به هر نحوى از تحصيل وى جلوگيرى كنند و نيز فروش مواد دخانى 
اعم از سيگار و.... را به اطفال و نوجوانان محول كنند، به مجازات درجه 

7 محكوم خواهد شد.
وى از مردم خواســت درصورت مشاهده يا اطالع از هرگونه اذيت و 
آزار اطفال و نوجوانان مراتب را به اداره بهزيستى و دادستانى اعالم كنند.

بازديد سرزده فرماندار تويسركان 
از دستگاه هاى اجرايى

 فرماندار تويسركان در بازديد 
ســرزده از ادارات، چگونگــى 
پروتكل هاى  رعايــت  ميزان  و 
را  ادارات  ايــن  در  بهداشــتى 

بررسى كرد.
تويسركان  شهرســتان  فرماندار 
گفت: در ايــن بازديد تذكرات 
الزم بــراى اجراى پروتكل هاى 
بهداشتى داده شــد. با توجه به 
مصوبه ســتاد مقابله بــا كرونا 
درصورت رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى از ســوى ادارات يا 
دســتگاه اجرايى تذكر و درصورت رعايت نكــردن با نصب پالكارد 

تعطيلى و نمره منفى مواجه مى شوند.
سيدرسول حسينى در حاشيه اين بازديد با تأكيد بر لزوم رعايت كامل 
دستورالعمل هاى بهداشــتى در سطح ادارات و بانك ها و مراكز پرتردد 
شهرستان، افزود: در همين راستا تيم بازرسى ستاد مقابله با كرونا روزانه 
از ادارات، اصناف و فروشگاه هاى زنجيره اى شهرستان بازديد مى كنند كه 
درصورت رعايت نكردن قوانين و پروتكل هاى بهداشتى با آنان برخورد 

و اقدامات الزم را انجام مى دهند. 

■ دفاتــر پيشــخوان يكى از عوامل مهم شــيوع ويــروس كرونا در 
شهرستان هســتند؛ زيرا هيچ نظارتى بر آنها نيست. ديروز در يكى از 
دفاتر پيشــخوان كار داشتم، نه خبرى از فاصله گذارى اجتماعى بود و 
نه رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى، اميدوارم نظارت ها بر اين دفاتر 

بيشتر شود.
*شهروندى از مالير

■ مدت 8 ماه است براى اينكه زمينم را از قرار گرفتن در طرح خارج 
كنم با بنياد مسكن روســتايى تويسركان درحال مكاتبه هستم؛ اما در 
پاســخ به نامه من گفته شده اســتان به دليل شيوع كرونا پرونده قبول 

نمى كند و به هيچ وجه نبايد پرونده به استان ارسال شود.
پس اداره بنياد مســكن به چه كار مى آيد؟ چرا كرونا براى كارمندان 
دولت بهانه اى شده كه كار مردم را انجام ندهند و فقط حقوق بگيرند؟
*شهروندى از تويسركان

■ شهردارى گرمخانه ها را افزايش دهد
باتوجه به فرا رســيدن فصل سرما الزم است شــهردارى هاى استان 
نســبت به راه اندازى و افزايش گرمخانه هاى سطح شهر اقدام كنند تا 

شاهد مرگ ناشى از سرما در بين همشهريان مان نباشيم.
* م.ر از همدان

در نشست با رسانه ها مطرح شد
پيكار دوستانه پاسارگاد نوين نهاوند 

با ياران رسانه پايتخت
 ديدار دوســتانه تيم ياران رســانه و پاســارگاد نوين نهاوند به 
ياد شــهيدان حاج قاسم ســليمانى، حاج محسن فخرى زاده و حاج 
ميرزا محمد ســلگى روز جمعه هفته جارى ساعت 14 در استاديوم 
عليمراديان بدون حضور تماشــاگر و رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار خواهد شد.
پيش از آغاز اين ديدار ورزشــكاران 2 تيم براى اداى احترام به مقام 

شامخ شهدا در گلزار شهداى نهاوند حضور خواهند يافت.
به گفته شــمس رئيس هيــأت فوتبال نهاوند اين مســابقه با هدف 
گراميداشــت نخســتين ســالگرد شــهيد حاج قاسم ســليمانى و 
گراميداشت ياد و خاطره شــهيدان حاج محسن فخرى زاده و حاج 
ميرزامحمد ســلگى به صورت دوســتانه بين تيم هاى ياران رسانه از 
تهران و پاســارگاد نوين نهاوند عصر جمعه 12 دى ماه در مجموعه 

فرهنگى ورزشى عليمراديان برگزار خواهد شد.
در اين ديدار عالوه بر اميرحســين ميثاقى، سيانكى و پوريا خسروى 
تعــداد ديگرى از مجريان و خبرنگاران ورزشــى مطرح كشــور به 

مربيگرى محسن بياتى نيا به نهاوند سفر مى كنند.
به گفته شــمس براى پوشــش اين بازى از طريق رســانه ملى هم 
هماهنگى هاى الزم انجام شــده است. ســال 97 هم نهاوند ميزبان 

پيشكسوتان فوتبال بود كه بانتيجه 5 به 6 شكست خورد.
در اين مســابقه همچنين از پوشش تيم پاســارگاد نوين نهاوند در 
مســابقات ليگ برتر هم رونمايى و از پيشكسوتان ايثارگر و شهداى 

فوتبال شهرستان هم تجليل خواهد شد.
اين مســابقه با همكارى هيأت فوتبال شهرســتان مجموعه ورزشى 
عليمراديان و اسپانسر بخش خصوصى شركت همراه تجارت نوين 

ويانا انجام خواهد شد.

پيگيرى ثبت 5 اثر تاريخى اسدآباد 
در فهرست آثار ملى

 ثبت 5 اثر تاريخى شهرستان اسدآباد در فهرست آثار ملى كشور 
درحال اقدام و پيگيرى است.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان 
اسدآباد كتيبه مســجد جامع شــهر مربوط به دوران صفويه، حمام 
تاريخى شهر آجين، حمام روستاى كمك سفلى و 2 درخت كهنسال 
در پير اســماعيل باال و پايين را آثار در دست پيگيرى براى ثبت آثار 
ملى در اين شهرســتان عنوان كرد و افزود: شهرستان اسدآباد داراى 
158 آثار تاريخى و باســتانى بوده كه 58 اثر آن ثبت آثار ملى كشور 

شده اند.
كامران اكبرى شــايگان با اشــاره به اينكه از 148 آثار تاريخى و 
باســتانى اســدآباد 79 مورد را تپه هاى باســتانى شامل مى شوند، 
ادامه داد: از اين تعداد 60 تپه باستانى در بخش مركزى و 19 تپه 
در بخش پيرســلمان قرار دارد كه تاكنون 50 تپه باستانى ثبت آثار 

ملى كشور شده است.
وى با اشــاره به تپه باستانى روستاى خاكريز گفت: اين تپه باستانى 
تاريخــى يكى از آثار ملى ثبت شــده ايران در اســدآباد اســت كه 
قدمــت آن مربوط به هزاره 3 و 2 پيش از ميــالد بوده و در تاريخ 
24/12/1353 به شــماره 1041 در مجموعه آثار تاريخى ايران ثبت 

شده است.
وى با بيان اينكه بر باالى اين تپه باســتانى قلعه خاكريز وجود داشته 
كه اين قلعه مربوط به دوره ساســانى بوده و اكنون ديگر اثرى از آن 
وجود ندارد و مدفون شده اســت، تصريح كرد: مانند تپه نوشيجان 
مالير مى توان نســبت به تعيين حريم اين تپه باستانى و اليه نگارى و 
كاوش تپه اقدام كرد كه البته ايــن امر نيازمند اعتبار و زمان خواهد 

بود و بايد ابتداى امر اعتبار آن تأمين شود.

رئيس تعاون روستايى خبر داد
راه اندازى 3 طرح زيربنايى در رزن

 رزن- خبرنــگار همدان پيــام: انبــار 500 تنــى چندمنظــوره در 
ــه از  ــازى ك ــز بغ ــتاى كهري ــع در روس ــردرود واق ــد س شــركت نوي
ــا 95 درصــد  ــده اســت ب ــار ش ــن اعتب ــى شــركت تأمي ــع داخل مناب

ــاخت اســت. ــال س ــى درح ــرفت فيزيك پيش
بــا  گفت وگــو  در  رزن  شهرســتان  روســتايى  تعــاون  رئيــس 
ــركت  ــكول ش ــى و باس ــار 200 تن ــدازى انب ــه راه ان ــام ب همدان پي

توليــدى هريــان اشــاره كــرد و گفــت: ايــن طــرح بــا پيشــرفت صــد 
ــت. ــده اس ــدازى ش ــدى راه ان درص

ــر  ــان را از ديگ ــدى هري ــركت تولي ــازى ش ــى محوطه س ــا وثاقت رض
طرح هــاى زيربنايــى نــام بــرد و افــزود: محوطه ســازى ايــن شــركت 
ــر  ــه اگ ــده اســت ك ــفالت ريزى ش ــر آس ــزار و 500 مت ــراژ ه ــه مت ب
ــه  ــن محوط ــوان از اي ــود بت ــو نب ــا جوابگ ــد انباره ــات خري خدم

بهداشــتى اســتفاده كــرد.
ــت  ــس عاملي ــان و كرف ــركت ماهني ــرد: 2 ش ــان ك وى خاطرنش
توزيــع مســتقيم كــود را دريافــت كرده انــد كــه ايــن امــر باعــث 

مى شــود كشــاورزان بــا كمتريــن هزينــه كــود شــيمايى را 
ــد. ــت كنن درياف

ــه اســتان 24 هــزار تــن خريــد  ــا بيــان اينكــه تعهــد مــا ب وثاقتــى ب
ــزار  ــزود: 23 ه ــود، اف ــدم، جــو و نهاده هــاى مختلــف ب توافقــى گن
تــن انــواع خريدهــاى توافقــى انجــام شــده اســت كــه تنهــا هــزار تن 

بــا تعهــد اســتانى فاصلــه داريــم.
ــود  ــام ك ــواع و اقس ــن ان ــد ت ــزار و ص ــرد: 5 ه ــار ك ــى اظه وثاقت
شــيمايى، ده تــن ســموم و 4 هــزار تــن بــذر گنــدم و جــو در اختيــار 

ــه اســت. ــرار گرفت كشــاورزان ق

خبرنگار  حميــدى-  اكرم  كبودراهنگ-   
همدان پيــام: بى توجهى به بازار سرپوشــيده 
شــهر كبودراهنگ و ســاخت پاســاژها و 
فروشگاه ها در سطح شــهر موجب شده كه 
تنها بازار قديمى و سرپوشــيده شهر از رونق 

بيفتد.
بــازارى كــه در گذشــته توجه همــه را به 
خود جلــب مى كرد و امروز بــا بى مهرى و 
بى توجهى مسئوالن به سختى روى پاى خود 

ايستاده و نفس هاى آخرش را مى كشد.
ســاماندهى وضعيــت ايــن بــازار بايد در 
اولويت كار مســئوالن قرار گيرد زيرا مرمت 
و بازسازى اين بناى سنتى مى تواند در چهره 

شهر نيز تأثيرگذار باشد.
اگرچه مرمت و بازســازى اين بناى قديمى 
نيازمنــد تأمين اعتبــار اســت و اميدواريم 
مسئوالن اســتانى توجه ويژه اى به آن داشته 
باشند و با تخصيص اعتبار مانع از بين رفتن 

چنين بناهاى قديمى باشند.
مدير ميراث فرهنگى و گردشگرى شهرستان 
كبودراهنگ درباره اين بــازار قديمى گفت: 
بازار سرپوشــيده كبودراهنــگ از ميدان امام 
حسين(ع) آغاز شده و به كوچه آيت ا... شيخ 
ضيايى ختم مى شود و نخستين مركز خريد و 

فروش در شهرستان كبودراهنگ است. 
 اين بازار به دليل داشتن 5 خروجى به خمسه 
بازار معروف بوده و در ســال 1304 شمسى 
تأســيس شــده و در ســال 1342 به دستور 
شهردار وقت به صورت شــيروانى بازسازى 
شده است. مســاحت اين بازار هزار و 700

متر بوده و حدود 70 واحد تجارى دارد.
مهدى غالمــى افزود: اين بازار در گذشــته 
داراى رونــق فراوانى بوده و كســبه در آن 
فعاليت هاى خوبى داشته اند. اما پس از مدتى 
به دليل ايجاد خيابان دستغيب تعداد زيادى از 
مغازه ها تخريب شد و اين بازار از رونق افتاد 
و به تدريج مشاغل قديمى آن نيز از بين رفت، 
درحال حاضر نيز تعداد محدودى از مغازه ها 
و كسب و كارهاى قديمى در اين بازار فعال 

هستند.

وى ادامــه داد: ايــن بازار 
قديمى مردادماه امســال به 
يك  به عنوان  شــماره 173 
بنــاى واجــد ارزش بوده 
مورد تأييد قــرار گرفت و 
بحث مطالعــه و مرمت آن 
در دســتور كار قرار گرفته 
اســت و اميدواريم پس از 
همكارى  بــا  مطالعه  پايان 
امور  و  اوقاف  و  شهردارى 
خيريه و مالكيــن و تأمين 
اعتبار مرمت آن آغاز شود.

غالمــى خاطرنشــان كرد: 
كبودراهنگ  شهرســتان  در 
و  طبيعى  تاريخى،  اثر   236
فرهنگــى وجود دارد كه از 
اين تعــداد 123 اثر به ثبت 

رسيده است.
شــهردار كبودراهنگ نيز درباره بازار قديمى 
كبودراهنــگ گفت: متأســفانه بــا توجه به 
شرايط پيش آمده در شوراى شهر و شهردارى 
و تشكيل نشدن جلســات شورا، بسيارى از 

كارهــاى شــهردارى نيز 
و  مانده انــد  بالتكليــف 
اعتبارات شهردارى جذب 
با  اميدواريم  است.  نشده 
رفع اين مشكل بتوانيم در 
راستاى مرمت و بازسازى 
اين بازار ســنتى گام هاى 

مثبتى برداريم.
با  افزود:  جمشيدى  بهرام 
توجه به اينكــه اين بازار 
گرفته  قرار  شهر  مركز  در 
و روزانه افــراد زيادى از 
اين مكان عبور مى كنند با 
اعتبار و ارائه طرح  تأمين 
از ســوى ميراث فرهنگى 
و  حفــظ  بــراى  قطعــًا 
نگهدارى اين بازار قديمى 

تالش خواهيم كرد تا دوباره رونق پيدا كند.
شهرســتان  اوقــاف و امــور خيريه  رئيس 
كبودراهنــگ نيز بــا بيان اينكــه تعدادى از 
مغازه هــاى داخل بازار قديمــى كبودراهنگ 
موقوفــه اســت و براى مرمت و بازســازى 

اين بــازار با ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
همكارى خواهيم داشت، بيان كرد: با توجه به 
اينكه مرمت و بازسازى اين بنا هزينه بااليى 
دارد بايد طرحى كه از طرف ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى به ما داده مى شود را به استان 

ارائه دهيم تا تأمين اعتبار شود.
على افشــار افزود: با توجه بــه اينكه بازار 
قديمى كبودراهنگ قدمتى صد ساله دارد اگر 
احتمال ريزش داشته باشد با نظر كارشناسان 
و نامه مكتوب شــهردارى و ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى، مى توانيم از مبالغ ويژه اى كه 
براى چنين مواردى اســتفاده مى شود تأمين 
اعتبــار كنيم و در اين زمينــه از هيچ كمكى 

دريغ نخواهيم كرد.
اميدواريم وضعيت نامناسب بازار سرپوشيده 
كبودراهنگ با توســعه و ســاماندهى دوباره 
پويايــى خود را به دســت بيــاورد زيرا اين 
موضــوع قطعًا در وضعيت گردشــگرى نيز 
تأكيــد خواهد داشــت، فقــط كمى همت 
مى خواهــد كــه مســئوالن بــراى مرمت و 
بازسازى و حفظ و نگهدارى اين بناى سنتى 

آستين باال بزنند.

 درگزيــنـ  يوســف امينــى -خبرنــگار 
همدان پيام: در صدودومين سالگرد تأسيس ثبت 

احوال كشور، ثبت احوال درگزين مستقل شد.
ثبت احوال درگزين پس از سال ها و با پيگيرى 
فرماندار درگزين به طور رسمى آغاز به كار كرد 
و زين پس شناسنامه هاى جديد با مهر و شماره 

ملى درگزين صادر خواهد شد.
 در روز ملى ثبت احوال، فرماندار درگزين در 
مراسم استقرار ثبت احوال شهرستان درگزين، 
بيان كرد: به لحاظ تازه تأسيس بودن شهرستان 
درگزين يكى از برنامه هايى كه از سال گذشته 
پيگير آن هستيم استقرار ادارات است كه بخش 
عمده پيگيرى ما استقرار دستگاه ها جهت رفاه 

حال مردم است.
على اصغر ناظرى پور افزود: به لحاظ خواســت 
مــردم در جهت اســتقرار ادارات بســترهاى 

موردنياز ايجاد شــده اســت و در اين راه هيچ 
اغماضى را قبول نخواهيم كرد، از سال گذشته 
در حدود 27 اداره مســتقر شده است كه همه 
آنها به سامانه دولت متصل شده اند و امروز كه 
روز مهمى براى شهرستان درگزين است، شاهد 

استقرار ثبت احوال درگزين هستيم و به صورت 
رسمى نخستين شناســنامه نوزاد در اين مركز 
با نام و شــماره اختصاصى ملى درگزين صادر 

خواهد شد.
وى ادامه داد: مردم براى كارهاى سجلى ديگر 

نياز نيست به شهرســتان رزن مراجعه كنند و 
تمام كارهاى سجلى صفر تا صد در ثبت احوال 

درگزين انجام خواهد شد.
مديركل ثبت اســتان همدان نيز در اين مراسم 
گفت: ثبت احــوال درگزين پيش تر به صورت 
نمايندگى زيرمجموعه رزن بــود كه از امروز 
به صورت مســتقل آغــاز بــه كار خواهد كرد 
و كارهاى تشــكيالتى و سيســتمى امور ثبتى 

به صورت كشورى انجام مى شود.
اسد حسن زاده در پايان گفت: اداره ثبت احوال 
درگزين در خدمت مــردم خواهد بود و آقاى 
كريمى كه بومى شهرستان است، مديريت اين 

مجموعه را عهده دار خواهد بود
به گزارش همدان پيام، در اين مراسم نخستين 
شناســنامه نوزاد با كد ملى اختصاصى با پيش 

شماره 803 صادر شد.

امسال بيش از 1000 
نوزاد در رزن 
متولد شد

 رزن - فاطمــه كوكبى جالل - خبرنگار 
همدان پيــام: در 9 ماهه ســالجارى هزار و 
172 والدت در ســطح شهرســتان رزن به 
ثبت رسيده، اين آمار در سال گذشته هزار و 
274 والدت بوده كه نشان دهنده كاهش 1/8 

درصدى است.
رئيــس ثبــت احــوال شهرســتان رزن در 
گفت وگو با همدان پيام از تولد بيش از هزار 

نوزاد در سالجارى خبر داد.
على خداكرمــى در تصريح اين خبر گفت: 
تعداد متولدين پسر در سال گذشته 632 نفر 
و دختر 640 نفر و در ســالجارى متولدين 
پســر 598 نفر و دختر 574 نفر ثبت شــده 
اســت. وى با اشــاره به فراوانى اسامى در 

سنوات گذشــته گفت نام فاطمه و زهرا در 
بين دختــران و اميرعلى و ابوالفضل در بين 
پسران به ترتيب پرتكرارترين اسامى انتخابى 

بوده است.
خداكرمى افزود: از كاهش 14/13 درصدى 
ازدواج در شهرســتان رزن خبر داد و گفت: 
در ســالجارى 575 ازدواج ثبت شده است 
كه 226 مورد روستايى و 349 مورد شهرى 
بوده است. رئيس ثبت احوال شهرستان رزن 
با بيان اينكه طالق نسبت به ازدواج افزايش 
داشته است، اظهار كرد: درصد طالق نسبت 
به ازدواج در 9 ماهه ســالجارى نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته با افزايش 91/3 

درصدى روبه رو است.
وى با بيان اينكه نسبت طالق به ازدواج در 
9 ماهه ســالجارى 3/ 91درصد بوده است، 
گفت: 105 مورد طالق در شهرستان صورت 
گرفته است كه 56 مورد شهرى و 49 مورد 

روستايى بوده است.

فامنين، ريشه كنى 
بى سوادى را در آينده 
نزديك جشن مى گيرد

 فامنيــن- خبرنــگار همدان پيــام: بــا 
برنامه ريزى انجام شــده، تــالش داريم در 
آينده اى نزديك باسوادى شهرستان را به صفر 
رسانده و جشــن پايان بى سوادى را برگزار 
كنيم.  فرماندار شهرستان فامنين در نشستى 
كه به مناســبت فرارسيدن ســالروز تشكيل 
نهضت ســوادآموزى به فرمان حضرت امام 
خمينــى(ره) با مدير آمــوزش و پرورش و 
جمعى از كاركنان نهضت سوادآموزى برگزار 
شد، ضمن قدردانى از تالش هاى گسترده و 
پيگيرى اداره ســوادآموزى شهرســتان در 
شناسايى و آموزش بى سوادان، فعاليت هاى 
اداره ســوادآموزى در يــك ســال اخير را 
رضايت بخش دانست و ابراز اميدوارى كرد 

كه بتوانيم در آينده اى نه چندان دور ريشه كنى 
بى ســوادى را جشــن بگيريم. ســيدمجيد 
شــماعى افــزود: كار آموزشــياران بــراي 
باســوادي در مناطق محروم و روســتايي با 
كمترين امكانات يك ايثار و گذشت ماندگار 
اســت و قطعا تالش شما براي سوادآموزي 
مي تواند جامعه هدف را از حقوق ملي خود 
آگاه تر كند. شــايان ذكر است، در ادامه اين 
ديدار شــكرى مدير آمــوزش و پرورش به 
ارائه گزارشى از فعاليت هاى صورت گرفته 
در حوزه سوادآموزى در يك سال گذشته در 

شهرستان پرداخت.

لزوم اقدام سريع براى نجات قلب اقتصادى شهر

نفس تنها بازار قديمى كبودراهنگ 
به شماره افتاد

ثبت احوال درگزين مستقل شد



Y K

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

سه شنبه  9 دى ماه 1399  شماره 3937

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لتخبر
دو

لت
دو

گزارش تفريغ بودجه 98 منبع خوبى 
براى كميسيون تلفيق بودجه 1400 است

 مجلس ســال هاى پيش در زمان بررســى بودجه با توجه به نبود 
گزارش تفريغ، اليحه بودجه را با حضور كارشناسان ديوان محاسبات 
كشــور و مركز پژوهش ها بررســى مى كرد اما اكنون گزارش تفريغ 
بودجه 98 مى تواند منبع خوبى براى كميســيون تلفيق بودجه 1400

باشد.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به ارسال گزارش تفريغ بودجه سال 98 از سوى 
ديوان محاسبات كشور به مجلس پيش از موعد مقرر، گفت: با بررسى 
اين گزارش مى توان احكام داراى انحراف، داليل آن و ... را شناسايى 
و در نحوه تصويب اليحه بودجه ســال آينده به عنوان يك الگو مورد 
اســتفاده قرار داد. محمدمهدى مفتح ادامه داد: بررسى گزارش تفريغ 
بودجه 98 بايد از چند جهت انجام شــود، از يك طرف بايد ديد، اين 
حكم يا تبصره چه روند اجرايى و عملكردى در سال 98 داشته و آن 
را نســبت به بودجه ريزى سال آينده مقايسه كرد تا بتوان براى 1400
تدبير كرد و از ســوى ديگر از قيد احكام بدون قابليت اجرا و داراى 

انحراف هم جلوگيرى كرد.
نماينده تويســركان در مجلس با بيان اينكه نظــارت بر روند اجراى 
بودجه به 2 مرحله در زمان اجرا و ديگرى نظارت پســينى تقســيم 
مى شــود، اظهار كرد: گزارش تفريغ بودجه 98 يك گزارش پســينى 
از اجراى بودجه ســاالنه كشور است و ديوان محاسبات پس از پايان 
سالى بودجه، روند اجرا را با احكام آن مقايسه مى كند تا ميزان و نحوه 

اجراى اين احكام را توسط دستگاه هاى اجرايى تعيين كند. 
ســخنگوى كميســيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: مجلس 
به ويژه كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات سال هاى پيش هم در 
زمان بررســى بودجه با توجه به نبود گزارش تفريغ، اليحه بودجه را 
با حضور كارشناسان ديوان محاسبات كشور و مركز پژوهش ها مورد 
بررســى قرار مى داد اما اكنون گزارش تفريغ بودجه 98 مى تواند منبع 

كارى براى كميسيون تلفيق بودجه 1400 باشد.

براى پيشبرد كارهاى كشور 
چاره اى جز تحول در مدل مديريت نيست

 عضو كميســيون انرژى مجلس شــوراى اســالمى تأكيد كرد كه 
مجلس يازدهم طرح تحول در بودجه نويســى را از همين امسال آغاز 

مى كند.
هادى بيگى نژاد نماينده مالير در مجلس در صفحه شــخصى خود در 
توئيتر، نوشت: براى پيشبرد كارهاى كشور چاره اى جز تحول در مدل 
مديريت نداريم. مجلس يازدهم طرح تحول در  بودجه نويســى را از 

همين امسال آغاز مى كند.

چالش اليحه بودجه 1400 تحقق واقعى
 و تخصيص منابع درآمدى است

 عضو كميسيون اجتماعى مجلس در مورد رديف هاى اليحه بودجه 
1400 كه به كارمندان، كارگران و بازنشستگان مربوط مى شود، اظهار 
كرد آنچه به عنوان درآمد اين اقشار پيش بينى شده خوب است، بحث 
بر سر تحقق واقعى و تخصيص منابع درآمدى است. اين اليحه براى 

دولت سيزدهم كسرى بودجه مى آفريند.
كيومرث ســرمدى در گفت و گو با ايسنا در مورد اليحه بودجه 1400 
گفت: اين اليحه متناســب با واقعيت ها و تحقق واقعى منابع درآمدى 
دولت ديده نشده است. به نظر مى رسد كه افزايش هزينه هاى عمومى 

دولت كه حدود 50 درصد پيش بينى شده، غيرواقعى است.
نماينده اســدآباد در مجلس شوراى اســالمى با بيان اينكه اليحه 
بودجه 1400 به نفت متكى است، گفت: پيش بينى حضور روزانه 
2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت خوشــبينانه است. تحقق چنين 
وضعيتى با توجه به شــرايط اقتصادى ما غيرممكن اســت. حتى 
مقايســه فروش نفت سال گذشته ما با مقدار پيش بينى شده امسال 

فاصله زيادى دارد.
وى با اشــاره به رديف عمرانى اليحه بودجــه 1400 گفت: يكى از 
انتقادات به اين اليحه افزايش 11 درصدى بودجه عمرانى اســت كه 
به رغم افزايش كمى، اين رديف رشــد چندانى نكرده است زيرا اگر 
تــورم و هزينه هاى جارى و جهش قيمت ها را در محاســبات دخيل 
كنيم متوجه مى شــويم كه ميزان بودجه عمرانى نسبت به سال گذشته 
كاهش پيدا كرده است. به نظرم كليات بودجه اشكاالت اساسى دارد و 

ساختارش بايد اصالح شود.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس دربــاره احتمال رد يا تأييد كليات 
بودجه در كميســيون تلفيق گفت: من در جايگاهى نيستم كه از قول 

كميسيون تلفيق بودجه در مورد رد يا تأييد بودجه صحبت كنم.
سرمدى در مورد رديف هاى اجتماعى مانند وضعيت كارگران، كارمندان، 
بازنشستگان و افراد تحت پوشــش كميته امداد و بهزيستى، گفت: به 
نظرم آنچه به عنوان درآمد براى اختصاص به اقشار نامبرده پيش بينى شده 
اســت، راضى كننده است. بحث و چالش ما بر سر تحقق اين اعداد و 
تخصيص اين منابع درآمدى است. اگر تحقق درآمدها و تخصيص منابع 

قابل حل باشد در موارد فوق مشكل چندانى نخواهيم داشت.

هدف سند تحول، دستيابى به عدالت 
و افزايش اعتماد عمومى است

 رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هدف ســند تحول قضايى دستيابى به عدالت 
و افزايش اعتماد عمومى به دستگاه قضا و نظام است، از نخبگان و دانشگاهيان و 
همكاران قضايى خواست كه ديدگاه ها و نظرات خود را براى ارتقاى ساالنه اين سند 
ارائه دهند. به گزارش روابط عمومى قوه قضاييه، آيت ا... ابراهيم رئيسى در نشست 
شوراى عالى قوه قضاييه، گفت: دشمنان با اشكال و نقاب ها و روش هاى مختلف 
تالش مى كنند اهداف خود را پيش ببرند اما ما مى توانيم با بصيرت و شناخت دقيق 
شرايط و موضع گيرى متناسب با اين شرايط در مقابل توطئه ها و فتنه ها بايستيم. وى 
با بيان اينكه سياسى بودن به معنى عضويت در احزاب و گروه هاى سياسى نيست، 
گفت: سياسى بودن معناى آن است كه جامعه را خوب بشناسيم و ضرورت ها را 

درك كنيم و متناسب با شرايط و ضرورت ها نقش آفرين باشيم.

آماده هر سناريويى هستيم
 ســخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان تأكيد كرد كه ايران براى هر 
ســناريويى آمادگى دارد، به همه سناريوها فكر مى كند و براى هر سناريويى 

پاسخى دارد.
به گزارش ايرنا، سعيد خطيب زاده در نشست خبرى خود در پاسخ به پرسشى 
مبنى بــر پيش بينى عملكرد ترامپ عليه ايران در روزهاى آتى، گفت: پيش بينى 
كار يك سياســت مدار، يك ديپلمات و حتى يك محقق نيست ولى ما به عنوان 
يك دولت براى هر ســناريويى آمادگى داريم. به همه سناريوها فكر مى كنيم و 

براى هر سناريويى پاسخى داريم.
وى گفت: ما به مقامات آمريكايى توصيه مى كنيم كه در روزهاى پايانى حضور 
خود در كاخ ســفيد دست از تنش آفرينى بردارند و هر قدم خطايى كه بردارند 

باعث مى شود كه ميراث بدترى را در منطقه به جا بگذارند.

ابالغ آئين نامه اجرايى قانون اقدام راهبردى 
 معاون اول رئيس جمهور روزگذشته آئين نامه اجرايى قانون اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران را براى اجرا به دســتگاه هاى 

مربوطه ابالغ كرد.
به گزارش ايســنا، هيأت وزيران در جلســه 30 آذر 1399 به پيشنهاد وزارت 
امور خارجه، سازمان هاى انرژى اتمى ايران و برنامه و بودجه كشور و معاونت 
حقوقــى رئيس جمهور و به منظــور تأمين اجراى قانون اقــدام راهبردى براى 
لغــو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران، آئين نامه اجرايى قانون يادشــده 
را تصويب كرد. مطابق آئين نامه ياد شــده، ســازمان انرژى اتمى ايران گزارش 
جامعــى از وضعيت موجود و نيز موارد نياز بــه اورانيوم با غناى 20 درصد و 
پيش نيازهاى فنى و مالى آنها و ديگر ابعاد مربوط را تهيه و ظرف 2 ماه از تاريخ 

الزم االجرا شدن قانون به دولت ارائه مى دهد.

كارت دانشجويى به نام عبدا... مسلم، فرزند:محمدامان، با شماره 
دانشجويى: 9723142002 در رشته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 
از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام رفيع ا... رفيع، فرزند سيف ا...، با شماره 
دانشجويى: 9723142004 در رشته فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 
از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

محمد ترابى »
 توجه عموم جامعه به اخبار سياسى در كشور ها 
با يكديگر متفاوت است. ارتباط اين مسأله به ميزان 
تاثيرگذارى سياست هاى داخلى و خارجى كشور ها 
بر اقتصاد و معيشت مردم است. به طور مثال اگر در 
كشورى دو دستگى سياسى بر سر تصاحب قدرت 
تبديل به جنگ داخلى شود و يا سياست هاى خارجى 
به نحوى باشد كه ايجاد تنش ها و درگيرى هاى نظامى 
را در پى داشته باشد، مردم اين كشور ها غالباً بيش از 

هرزمانى پيگر اخبار سياسى خواهند بود. 
كشــور هاى حاضر در خاورميانه بيــش از اينكه با 
مشــكالت اقتصادى و معيشــتى روبه رو باشند، در 
حاشيه  تنش ها و جنگ هاى منطقه قرار دارند و اين 
مسأله همواره حضور و دخالت كشو ر هاى ثالث را 

در منطقه تضمين كرده است. 
 تأثير توجه مردم به سياست 

بر اقتصاد داخلى
حال اين پرسش در ذهن پيش  مى آيد كه چرا توجه 
مردم بيش از حد معمول به سياست، مطلوب ارزيابى 

نمى شود؟
در اين زمينه بايد گفت كه نمى توان تحليلى صحيح و 
منطقى از عوام در برخورد با مسائل داخلى و خارجى 
انتظار داشت. نفوذ هيجانات ناشى از اخبار سياسى 
داخلى و خارجى در بازار هــاى ارزى و داخلى كه 
سبب مى شــود قالب بازار از حالت عرضه و تقاضا 
خارج شــده و بيش از هر منطق اقتصادى ديگر از 

متغير هاى سياسى تأثيرپذير باشد. 
 سياسى كارى ها سياست داخلى را 

دوقطبى مى كند
از ســوى ديگــر گرايــش و گزينش هر كــدام از 
سمت هاى سياسى كه عوام رفع مشكالت اقتصادى 
و معيشــتى خود را در گــروى آن مى بينند، يكى از 
فاكتور هاى ايجاد فضاى دوقطبى در كشورها  است. 

البتــه در اين ميان يك متغير ديگــر وجود دارد كه 
هركدام از اين 2 عامل (مشكالت معيشتى و اقتصاد، 
جنگ ها و تنش هــا و جنگ هاى داخلى و خارجى) 
تأثيرگذار در گرايش مردم به اخبار سياسى را تشديد 

كرده و شرايط را بحرانى  تر خواهد كرد. 
ايــن متغيــر سياســى كارى و طرف كشــى هاى و 
منفعت طلبى هاى حزبى در يك كشور است. اياالت 
متحــده آمريكا به عنوان قطب اقتصادى در دنيا در 4 
سال گذشته با روى كار آمدن  شخصى تندرو به اسم 
دونالــد ترامپ، صحنه  نزاع ها و درگيرى هاى حزبى 
در ميان احزاب و مردم اين كشــور شده تا جايى كه 
شاهد اعتراضات بى ســابقه اى در سراسر آمريكا در 
صد سال گذشته بوديم. از اين رو بيشتر كارشناسان 
و تحليل گران غربى بر دوقطبى شدن اياالت متحده 
در 4 سال گذشته تاكنون تأكيد داشته اند. كشته شدن 
و آزار سياه پوستان در اياالت متحده امرى بى سابقه 
نيست، با اين حال شاهد اين مسأله بوديم كه در زمان 
رياست ترامپ در كاخ سفيد اين حجم از اعتراضات 
به وجود آمد و مى توان گفــت كه تأكيد بر نواقص 

عملكردى از ســوى حزب 
انتخابات،  نزديك  در  رقيب 
يكى از عوامل تأثيرگذار در 
ايجاد بحران در آمريكا بود. 

 توجه احزاب به منافع 
حزبى در جوامع دوقطبى

اين مســأله امرى طبيعى اســت كه ميان احزاب 
اصلــى در يــك حكومــت اختــالف نظــر و 
عملكردى وجود داشــته باشــد. اما عميق شدن 
اين اختالفات سبب شــدت گرفتن تنش ها ميان 
احزاب شــده و همين باعث مى شود كه احزاب 
به جاى رفع مشــكالت مردم به سمت شكست 

حزب رقيب حركت كنند. 
در كشــورمان ايران در دهه گذشته شاهد هستيم كه 
اختالف نظرها ميان 2 حزب اصلى در كشور با يك 
شيب قابل تشخيص درحال افزايش است. اين مسأله 
موجب شــده اســت كه در ميان برخى از مسئوالن 
كشور، انتقاد ها از حزب رقيب بيش از عملكرد مثبت 

وجود داشته باشد. 
اينكــه برجام و توافقات با غــرب حاصل عملكرد 
دولت يازدهم و دوازدهم در كشــور است در ميان 
عموم امرى جا افتاده است؛ زيرا بسيارى از مسئوالن 
كشورى بر اين امر تأكيد مى كنند. اين  دسته با دانش 
بر اين امر كه خط  مشــى هاى كلى سياست خارجى 
در كشــور با نظر مقام معظم رهبرى انجام مى شود 
را ناديده  گرفته اند. از ســوى ديگر  آغاز مذاكرات با 

كشــور هاى ابرقدرت جهان در زمان دولت محمود 
احمدى نژاد آغاز شــد و در زمان حسن روحانى به 

نتيجه رسيد. 
بــا اين حال برجــام را مى توان يكــى از مهم ترين  
بخش هاى سياســت خارجى كشــور دانســت كه 
اختالف نظر بر سر آن در ميان احزاب كشور طبيعى 
اســت. (البته بايد گفت كه سياست خارجى در هر 
كشــورى بايد خط مشى ثابتى داشــته باشد و تغيير 
روند هاى اساسى در سياست خارجى امرى پذيرفته 

نشده در دنياى سياست قلمداد مى شود)
 سياسى كارى ها از تغيير نام خيابان ها 

تا گزارش ورزشى 
شــاهد هستيم كه عده اى در كشور در واكنش به هر 
اتفاق مهم يا غيرمهمى واكنش سياسى از خود نشان 

داده و به مسأله رنگ و بوى سياسى مى دهند. 
اين مســأله از تغيير نام خيابان هاى شهر ها گرفته تا 
حضور مجرى ورزشــى در يك برنامه بين المللى، 
توسط برخى مســئوالن با حواشى  مواجه مى شود. 
توجه به تغيير نــام خيابان ها را حتى در ميان برخى 

نمايندگان مجلس يازدهم نيز شاهد بوده ايم. 

افزايش تنش ها و ايجاد حواشى برخى مسئوالن براى 
از دور خارج كردن رقيب خود مسائل مهم كشورى 
را به حاشيه خواهد برد و آسيب هاى جبران ناشدنى  

به پايه هاى كشور وارد خواهد  آورد. 
در اين ميــان حتى برخى از اين آقايان ســخنان و 
توصيه هاى صريح مقام معظم رهبرى را به نفع خود 
تحليل و تفســير كرده و همچنــان بر مواضع خود 
پافشــارى مى كنند.  بايد اين نكتــه را ذكر كرد كه 
حذف و يا تضعيف هريك از 2 حزب اصلى كشور 
از يكسو و ادامه افزايش تنش ها و اختالف نظر ها ميان 
اين احزب عواقب خطرناكى را براى كشور به همراه 

خواهد داشت. 
براى كنترل اين حاشيه ســازى ها بايد فكرى اساسى 
كرد. اين مســأله كه عده اى كمتر از انگشتان دست 
در به اصطالح تجمع اعتراضى به جاى نزديك به 15 
ميليون نفر و مراجع قانونى مربوطه تصميم گرفته و 
نام يك خيابان را عوض كنند، به غير از نشــان  دادن 
هرج و مرج در ميان دســتگاه هاى اجرايى كشور و 
تحريك برخى اقشار جامعه حاصلى در بر نخواهد 

داشت. 

بررسى نتايج تنش زايى برخى مسئوالن براى تأمين منافع حزبى

سياست زدگى مردم 
سياسى كارى برخى مسئوالن

 نماينده تهــران در مجلس شــوراى 
اسالمى معتقد اســت وقت بازرسى هاى 
بى حد و حصر آژانس از مراكز هســته اى 

كشورمان گذشته است.
روح ا... ايزدخواه در گفت وگو با خانه ملت، 
به رفتارهاى متناقــض آژانس بين المللى 
انــرژى اتمى در قبال جمهورى اســالمى 
ايران اشــاره كرد و گفت: كشــورمان چه 
در زمان اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى 
و چــه در زمان برجام بيش از آنچه تصور 
مى شد به آژانس بين المللى انرژى اتمى و 

طرف هاى غربى امتياز داده است.
عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس 
شــوراى اســالمى افزود: سال هاست كه 
آنها راســتى آزمايى كردنــد و بارها ثابت 
شده كه ايران به تعهدات خود پايبند بوده 
و درحال حاضر نيز وقت آن رســيده كه ما 
راستى آزمايى كنيم كه آيا قرار بوده غربى ها 

به تعهدات خود عمل كنند؟
اين نماينــده مجلس تأكيد كرد: از نگاه ما 
نظارت بى حد و حصر آژانس بر تأسيسات 
هســته اى كشورمان تمام شــده و بايد به 
سمتى حركت كنيم كه طرف هاى غربى را 
مورد ســنجش قرار دهيم كه آيا قرار بوده 

همچنان به تعهدات خود پايبند نباشند؟
وى اظهار كــرد: حق مســلم جمهورى 
اسالمى ايران اســت كه اجراى داوطلبانه 
پروتــكل الحاقى را متوقــف كند و حتى 
برخى از نماينــدگان مجلس هم در زمان 
تصويــب طرح اقدام راهبردى در مقابله با 
NPT تحريم ها نظرشان بر اين بوده كه از
خارج شويم، اما به اين نتيجه رسيديم كه 
فقط عضويــت در معاهده ان.پى.تى براى 
كشــورمان كافى بوده؛ زيرا سال هاســت 
تعهــدات زيادى را انجــام داديم و از اين 
جهت ديگر تاريح انقضــاى نظارت هاى 
آژانس بر تأسيسات هسته اى ايران گذشته 

است.
ايزدخــواه بيان كرد: طــرح مجلس 2 ماه 
بــه دولت مهلت داده تا گــزارش خود را 
ارائه دهد كه آيا غربى ها به تعهدات خود 
پايبند بوده اند؟ كه در اين راســتا نيز چشم 
ما آب نمى خورد كه غربى ها به تعهد خود 
پايبند باشــند و البته بنده نيز از همان ابتدا 
مخالف مهلت 2 ماهه به دولت بودم؛ زيرا 
مى بايست از همان زمان تصويب اين طرح، 
سريعا اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى را 

متوقف كنيم.

دوران بازرسى هاى آژانس 
از مراكز هسته اى ايران به  سرآمده است

شناسايى و تعقيب 
48 متهم در ارتباط با 
پرونده شهيد سليمانى

 در ارتباط با پرونده شهيد قاسم سليمانى 
48 متهم شناسايى شــدند و اقدامات الزم 
براى تحت تعقيب قراردادن آنها انجام شده 

است.
به گزارش ايســنا، دبير ستاد حقوق بشر 
جمهورى اســالمى ايران، اظهار كرد: از 
كشــورهايى كه به نوعى دخيل و درگير 
در اين جنايت ترور بودند، درخواســت 
شــده كه اطالعات و مســتندات را در 
اختيار دســتگاه قضايى ايران قرار دهند. 
علــى باقــرى در ادامه افــزود: آخرين 

اطالعاتى  و  اخبــار  بود؛  آلمان  كشــور 
به دست ما رســيد كه پايگاه آمريكايى ها 
(رامشتاين) در آلمان در تبادل اطالعات 
ميان پهپادهــاى آمريكايى كه در جنايت 
دخيل  بودند  درگير  سليمانى  شهيد  ترور 

است. بوده 
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آگهي حصر وراثت
آقــاى عليرضــا پورحســنى داراى شــماره شناســنامه 4040248600 بــه شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 592/99ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين 
توضيــح داده كــه شــادروان برجعلــى پورحســنى بــه شــماره شناســنامه 4051069524 در 
تاريــخ 99/08/08 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن 
متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-طاهــره پورحســنى فرزنــد برجعلــى بــه شــماره شناســنامه 
4040306449 متولــد 1376/05/10 فرزنــد متوفــى، 2-محبوبــه پورحســنى فرزنــد برجعلــى 
ــه  ــى، 3-مرضي ــد متوف ــد 1371/03/20 فرزن ــنامه 4040163850 متول ــماره شناس ــه ش ب
پورحســنى فرزنــد برجعلى بــه شــماره شناســنامه 370 متولــد 1360/06/15 فرزنــد متوفى، 
ــد 1363/07/10  ــنامه 153 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد برجعل ــم پورحســنى فرزن 4-مري
ــنامه 524  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد برجعل ــه پورحســنى فرزن ــى، 5-معصوم ــد متوف فرزن
متولــد 1365/09/03 فرزنــد متوفــى، 6-عليرضــا پورحســنى فرزنــد برجعلــى بــه شــماره 
شناســنامه 4040248600 متولــد 1373/12/23 فرزنــد متوفــى، 7-رقيــه منصــورى فرزنــد 
ــن  ــى، 8-مهي ــر متوف ــد 1344/05/06 همس ــنامه 6731 متول ــماره شناس ــه ش ــم  ب كاظ
ــد 1368/10/15  ــنامه 4040051548 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد برجعل ــنى فرزن پورحس
فرزنــد متوفى.اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 470)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
ــه  ــرح دادخواســت ب ــه ش ــنامه 79 ب ــماره شناس ــعبان عباســى داراى ش ــاى ش آق
ــوده و  ــت نم ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 589/99ش112ح از اي كالس
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان علــى آقــا كشــورى اعــالء به شــماره شناســنامه  
1048 در تاريــخ 1344/10/21 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه: ــر اســت ب ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
 1-بلقيــس كشــورى پايــدار فرزنــد عبدالــه بــه شــماره شناســنامه 101 متولــد 1302 
همســر متوفــى، 2-شــعبان عباســى  فرزنــد علــى آقــا بــه شــماره شناســنامه 79 
ــه  ــا ب ــى آق ــد عل ــالء فرزن ــورى اع ــرى كش ــى، 3-مه ــد متوف ــد 1339 فرزن متول
شــماره شناســنامه 4050942704 متولــد 1332 فرزنــد متوفــى، 4-قربانعلى عباســى  
فرزنــد علــى آقــا بــه شــماره شناســنامه 4051730751 متولــد 1332 فرزنــد متوفــى، 
5-اســماعيل كشــورى اعــالء فرزنــد على آقــا بــه شــماره شناســنامه 4051743292 
ــي درخواســت  ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــى. اينــك ب ــد متوف ــد 1343 فرزن متول
ــا  ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي مزب
وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك ماه 

تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 471)
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نيش و نوش

خبر

ساماندهى عرضه انسولين قلمى با ثبت در سامانه تيتك
 مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام همه داروخانه ها 
در سراسر كشور به ثبت انسولين قلمى در سامانه تيتك بيان كرد كه با اجراى اين روش 
دارو به دست مصرف كنندگان واقعى مى رسد و از كمبود آن جلوگيرى مى كند. به گزارش 
ايرنا، سيدحيدر محمدى با اعالم اين خبر اظهار كرد: داروخانه ها موظف هستند سهميه 
انســولين خود را تنها در سامانه تيتك ثبت كرده و به فروش برسانند كه با ثبت دارو در 
ســامانه، فروش غيرمنطقى و خارج از چارچوب حذف مى شود. وى افزود: در آينده نيز 
با همــكارى داروخانه ها عرضه بخش زيادى از داروهاى گران قيمت كه ارزبرى بااليى 
دارند به تدريج براساس ثبت در سامانه تيتك صورت خواهد گرفت؛ به اين منظور در فاز 
بعدى داروهايى همچون ريتالين و IVIG نيز با الزام ثبت در سامانه تيتك عرضه مى شوند.

شهروندان غيرمشمول نظام حمايت 
با پرداخت حق  بيمه تحت پوشش قرار مى گيرند

 مديركل امور بيمه شدگان ســازمان تأمين اجتماعى با اعالم اينكه برخى شهروندان 
غيرمشمول نظام هاى حمايتى، به طرق مختلف(حسب مورد) پس از پرداخت حق بيمه 
مربوطه، مى توانند تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى قرار گيرند. مهدى شكورى در 
گفت وگو با ايرنا درباره اقدامات سازمان تأمين اجتماعى به منظور افزايش پوشش بيمه اى 
در كشــور، اظهار كرد: درحال حاضر 4 صندوق بزرگ بازنشستگى اعم از سازمان تأمين 
اجتماعى، صندوق بازنشســتگى كشورى، صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشــاير و سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مســلح به همراه 14 صندوق بازنشستگى 

اختصاصى، نظام جامع تأمين اجتماعى كشور را در حوزه بيمه اى  تشكيل مى دهند.

امتحانات دانش آموزان عشاير حضورى برگزار مى شود
 امتحانات دانش آموزان در مناطق عشــايرى به دليل ســفيد بودن وضعيت شــيوع 

ويروس كرونا حضورى برگزار مى شود.
مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشى و آموزش عشاير گفت: با توجه به كم بودن تعداد 
دانش آموزان عشاير و تحصيل آنها در مناطق سفيد، بيشتر آموزش به صورت حضورى 

انجام شد و آنها به صورت حضورى در آزمون ها شركت مى كنند.
محمدرضــا ســيفى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه دانش آموزان عشــاير در 3 نوع 
مدرسه سيار، نيمه ســيار و مدارس ثابت هستند، افزود: مدرسه عشايرى به مدرسه اى 
گفته مى شود كه 50 درصد آن از دانش آموزان عشاير تشكيل شده باشد، به همين دليل 

زيرنظر سازمان عشاير فعاليت مى  كنند.

سامانه نسخه الكترونيك جايگزين 
دفترچه هاى كاغذى مى شود

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى از جايگزين شدن به تدريج 
سامانه نسخه الكترونيك به جاى دفترچه هاى كاغذى خبر داد.

به گزارش ايرنا، مصطفى ساالرى اظهار كرد: طرح نسخه الكترونيك 
با سرعتى قابل قبول درحال پيشرفت است و شاهد افزايش استفاده 

از اين سامانه در بين مراكز درمانى طرف قرارداد هستيم.
وى افزود: با پيشــرفت كار و استفاده بيشتر از اين سامانه اهميت و 
ارزش آن نيز بيشــتر مى شود و به طور قطع نيازمند تالش و جديت 
بيشتر براى استقرار كامل سامانه نسخه الكترونيك در كشور هستيم.

ــازمان  ــن س ــى اي ــى از آمادگ ــن اجتماع ــازمان تأمي ــل س مديرعام
بــراى همــكارى و اســتفاده از ظرفيــت اپليكيشــن ها بــراى توســعه 
ــر داد و  ــك خب ــخه الكتروني ــامانه نس ــه س ــى ب ــهيل دسترس و تس
گفــت: امــكان نسخه نويســى آفاليــن و بســيارى خدمــات ديگــر 
بــا كمــك اپليكيشــن ها قابــل انجــام اســت و بســتر مناســب بــراى 

ــود. ــم مى ش ــه زودى فراه ــن كار ب اي
ســاالرى با تأكيد بر اينكه اقدامات الزم از ســوى ســازمان تأمين 
اجتماعى براى اســتقرار ســامانه نســخه الكترونيــك به طور كامل 
انجام شــده است، افزود: سامانه نســخه الكترونيك تكميل و آماده 
بهره بردارى است و هدف و اولويت فعلى ما ترغيب و تشويق مراكز 

درمانى طرف قرارداد براى استفاده از اين سامانه است.
وى رصد دائمى و رفع مشــكالت احتمالى سامانه نسخه الكترونيك 
را از اولويت هــاى اصلى واحدهــاى مختلف درمانــى و فناورى 
اطالعات اين سازمان برشمرد و گفت: براى ارتقاى سامانه و تسهيل 
اســتفاده از آن محدوديتى نداشته و از تمامى امكانات سازمان تأمين 
اجتماعى و كشور براى تكميل اين برنامه بسيار مهم استفاده مى كنيم.
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى به روزرســانى كدينگ دارويى 
كشور را نيز گام مهمى براى ارتقاى سامانه نسخه الكترونيك عنوان 
كرد و گفت: اين موضوع مهم با محوريت وزارت بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشكى و مشاركت سازمان تأمين اجتماعى و بيمه سالمت 

درحال انجام است و در روزهاى آينده نهايى مى شود.
ســاالرى بــا اشــاره بــه صــدور بخشــنامه جديــدى بــراى تســهيل 
پرداخــت مطالبــات مراكــز درمانــى كــه از ســامانه نســخه 
ــت 95 ــر پرداخ ــالوه ب ــت: ع ــد، گف ــتفاده مى كنن ــك اس الكتروني

درصــدى پزشــكان دارى امضــاى ديجيتــال و 85 درصــدى ســاير 
پزشــكان، صــد درصــد مطالبــات مراكــز طــرف قــراردادى كــه از 
ســامانه نســخه الكترونيــك اســتفاده مى كننــد، حداكثــر در ده روز 

ــود. ــاه پرداخــت مى ش ــر م ــان ه ــس از پاي پ
وى ادامه داد: سازمان تأمين اجتماعى الزامى براى استفاده از سامانه 
نسخه الكترونيك ايجاد نكرده و در عوض با پرداخت منظم و بسيار 
سريع مطالبات مراكز درمانى كه از سامانه نسخه الكترونيك استفاده 
مى كنند، پزشــكان و تمامى مراكز درمانى كشور را به استفاده از اين 

سامانه تشويق مى كند.
در اين جلســه مديران درمان تأمين اجتماعى اســتان ها و همچنين 
مديران ســتادى ســازمان تأمين اجتماعى به بيــان ديدگاه ها و نكته 
نظرات خود درباره توســعه استفاده از ســامانه نسخه الكترونيك و 

بهبود فعاليت اين سامانه پرداختند.

طرح ازدواج دانشجويى در شرايط كرونا
 رئيس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشــگاه ها در راستاى تسهيل 
ازدواج دانشــجويى بــا توجه به شــرايط موجود از طــرح ازدواج 

دانشجويى در شرايط كرونايى خبر داد.
حجت االســالم مصطفى رســتمى در گفت وگو با مهــر اظهار كرد: 
به زودى جزئيات طرح ازدواج دانشجويى در شرايط كرونايى اعالم 
مى شــود، در اين طرح جشــن هاى نمادين، كارگاه هاى آموزشــى، 
مســابقات مجازى و موارد ديگر پيش بينى شــده است كه به زودى 

اعالم مى شود.
ــاق  ــد اتف ــرار اســت چن ــن طــرح ق ــار اي ــادآور شــد: در كن وى ي
ــوان  ديگــر نيــز در فضــاى ازدواج دانشــجويى رخ دهــد كــه مى ت
بــه طــرح همرســان، ترويــج ازدواج آســان و تشــكيل ســتاد ملــى 

ازدواج اشــاره كــرد.
رســتمى با بيا اينكه امســال با توجه به شــيوع ويــروس كرونا و 
محدوديت در سفرها، نمى توان كارگاه هاى آموزشى ويژه زوج هاى 
دانشجو را در مشــهد مقدس برگزار كرد، براى همين به دنبال يك 
طرح جايگزين هستيم تا هم جريان عمومى و ترويجى بحث ازدواج 

دانشجويى رخ دهد و هم حمايت الزم صورت گيرد.

آفتاب اقتصادى: رقابتى شدن خريد خودرو با بورسى شدن 
ــته  ــگاردى داش ــه بادي ــد ي ــه باي ــم هميش ــودرو ه ــن خ  اي

باشــه!!
ابرار اقتصادى: 35 درصد مردم زير خط فقر رفته اند

ــه  ــط نش ــط رو خ ــرى خ ــع آمارگي ــه موق ــتون باش  حواس
ــه!! ــتباه بش اش

اعتماد: 40 روز تا واكسن كرونا
 چندتا بايد از چله گيريا بگذره تا به دستمون برسه!!

افكار: ممنوعيت هاى سفر تغيير كرد
  اعالم وضعيت كنيد چمدونارو ببنديم يا نه!!؟

اقتصاد برتر: واردات طال و نقره آزاد شد
 با ماليات يا بى ماليات؟! مسأله اين است؟!!

اقتصاد سرآمد: ركود در بازار لوازم خانگى
 فعــال صداشــو درنياريــد تــا وام صــد ميليونــى بــه مرحلــه 

اجــرا برســه!!
تجارت: بودجه در بن بست

 اين روزها همه چيز در بن بست گير كرده!!
آرمان ملى: آزمون سخت آموزش و پرورش

 ديگه زيادى سختش نكنيد يه نفسى تازه كنن!!
 جام جم: 5 ماه تا توليد انبوه واكسن ايرانى

 زيادم انبوه سازى نكنيد كرونا بدتر جون بگيره!!
جوان: هشدار تلگرام پولى

 مثل اينكه از فيلترشكنا چيزى عايدشون نشده!!
آفتاب اقتصادى: مالك خارجى ها براى سرمايه گذارى در ايران 

 بدون شرح!!
آفتاب: اثر مخرب رسانه هاى دوگانه سوز

 استفاده بهينه رو درياب!!
دنياى اقتصاد: اثر معكوس سانسور قيمت ها

 هميشه بايد نيمه پر ليوان رو ديد!!
صبح اقتصاد: قيمت 20 قلم كاال 2 تا 4 برابر شد

  خوبه كه تصاعدى پيش ميرن!!

دستگيرى 6 سارق سابقه دار در نهاوند
 نهاوند- خبرنگار همدان پيام:  6ســارق سابقه دار توسط مأموران 

انتظامى شهرستان دستگير و 6 فقره سرقت از آنها كشف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند گفت: به دنبال وقوع چندين فقره 
ســرقت و اعالم آن به مأموران انتظامى شهرستان، مأموران كالنترى 
11 و 12 شهرستان نهاوند با انجام اقدامات فنى و اطالعاتى در سطح 

حوزه استحفاظى، 5 سارق را شناسايى و دستگير كردند.
احمد ساكى با بيان اينكه پس از انتقال متهمان به يگان انتظامى، يكى 
از ســارقان به سرقت يك دســتگاه دوچرخه در سطح شهر اعتراف 
كرد و تحقيقات از ديگر نفرات نيز ادامه دارد، گفت: مأموران پاسگاه 
انتظامى دهفول شهرســتان نهاوند نيز يك ســارق سابقه دار را نيز در 
حوزه استحفاظى دستگير كردند كه در تحقيقات فنى، به 2 فقره سرقت 

از اماكن دولتى و 3 فقره سرقت از خانه باغى اعتراف كرد.
وى اظهار كرد: پليس مواد مخدر شهرســتان نيز در راستاى برخورد 
با اين پديده شــوم، 17 نفر از معتادان و خرده فروشــان مواد مخدر را 

جمع آورى كرد و اقدامات قانونى و قضايى درباره آنان انجام شد.
ســاكى  در پايان گفت: از شهروندان در خواست مى شود درصورت 

مشاهده هرگونه موارد مشكوك با پليس 110 تماس بگيرند.

ترخيص 120 دستگاه موتورسيكلت رسوبي 
در رزن

همدان پيام:  رزن-خبرنگار   
فرمانــده انتظامي شهرســتان 
رزن در گفت وگو با همدان پيام  
دســتگاه   120 ترخيــص  از 
اين  در  رسوبي  موتورسيكلت 

شهرستان خبر داد.
از  كــرد:  اظهار  زنگنــه  علي 
ابتداي طرح تســهيل ترخيص 
موتورســيكلت هاي رســوبي 
دســتگاه   120 تاكنــون، 

موتورســيكلت از پاركينگ هاي اين شهرستان رفع توقيف و ترخيص 
شده است.

وي افزود: طرح تســهيل در ترخيص موتورسيكلت هاي رسوبي در 
راســتاي جلب رضايت عمومي و برگشت اموال مردم به آنها توسط 
پليس راهور در سطح شهرســتان و همزمان با سراسر كشور درحال 
اجرا است و در اين طرح موتورسيكلت هاى توقيفى كه پيش از سال 
99 در پاركينگ ها هستند با هزينه مصوبه و تخفيف ترخيص مى شوند.

زنگنه با اشــاره به وجود تعداد زيادي موتورســيكلت رســوبي در 
پاركينگ هاي اين شهرستان، تصريح كرد: مهلت 2 ماهه اجراي طرح 

تسهيل، فرصت بسيار مناسبي براي ترخيص موتورسيكلت ها است.
فرمانــده انتظامي شهرســتان رزن در پايان با بيــان اينكه 18 دى ماه 
آخرين مهلت اســتفاده از اين تســهيالت اســت و به شهروندان و 
مالكان موتورســيكلت هاى توقيفى توصيه مي كنيم هرچه ســريع تر 
براى بهره مندى از اين تســهيالت اقدام كنند، خاطرنشان كرد: مالكان 
و متصرفان قانوني موتورسيكلت هاي رسوبي مي توانند براي ترخيص 
وسيله نقليه خود و اســتفاده از مزاياي اين طرح به مراكز پليس+10

مراجعه كنند.

كارت دانشجويى به نام ميثم فضايلى امجد، فرزند ناصر، به شماره 
شناسنامه: 3860713914 و با شماره دانشجويى: 9713159017 در 

رشته مهندسى مكانيك در مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه بوعلى 
سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پروانه اشتغال به كار مهندسى معدن به نام يزدان جلوداران، 
فرزند محمد، به شماره شناسنامه: 3845 و با كدملى: 

0066735718 و به شماره پروانه: 270053 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

زهرا زنگنه »
 من يك شهروند برترم؛ 
چون هــر روز بــه باغچه 
نزديــك خانه ام رســيدگى 

مى كنم.
من يك شهروند برترم؛ چون 
در هفته يك روز خانه ام را 
در اختيار جلسات قرآنى و 

اجتماعى قرار مى دهم.
من يــك شــهروند برترم؛ 
چون آداب همسايه دارى را 
مى دانم و همه همسايه ها از 

من راضى هستند.
من يك شهروند برترم؛ چون 
در مســابقات علمى استانى 

مقام كسب كرده ام.
من يك شــهروند برترم؛ چون در ساعاتى كه 
سركار هســتم به بهترين شكل كار مى كنم و 
همكارانم را در انجام بهتر امور كمك مى كنم.

چند روزى اســت كه ثبت نام كانديداهاى 
انتخــاب شــهروند برتر در همــدان آغاز 
شده است و هركســى تعريف متفاوتى از 
شــهروند برتر دارد؟ اما به راستى شهروند 
برتر كيســت؟ اصال شــهروند يعنى چى؟ 
هركسى كه چند ســال در يك شهر بدون 
انجام كارى ســاكن باشد، شهروند است يا 
كســى كه حتى با يك ســال زندگى كردن 
در يك مكان انقدر بــراى آنجا مفيد بوده 
شــهروند محســوب مى شــود. آيا بايد با 
داشــتن مقاله و مدال هاى عجيب و غريب 
شهروند برتر شد؟ يا مى توان با يك زندگى 
ســاده و كارهاى كوچك براى اطرافيان نيز 

يك شهروند نمونه شد.
حاال كه اخبار مربوط به جشــنواره شهروند 
برتر در بين مردم پخش شــده است؛ برخى 
شهروندان كم وبيش تبليغات اين جشنواره را 
در سطح شــهر و كانال هاى خبرى ديده اند و 
خود را مستحق برنده شدن در اين جشنواره 
مى دانند و براى شــركت در اين رويداد خود 
را آمــاده كرده اند؛ اما برخى ديگر هنوز از اين 
جريان خبر ندارند و حتى نمى دانند كه آيا در 

سال هاى گذشته نيز اين جشنواره برگزار شده 
است يا خير؟ 

زمانى كه به سراغ شــهروندان همدانى براى 
پرس وجو رفتيم، كمتر كســى اسم جشنواره 
شــهروند برگزيده را شنيده بود و كسانى هم 
كه با اين رويداد آشــنا بودند چون شــانس 
شانس خود را براى بُرد بسيار پايين مى بينند، 
شركت نمى كنند. يكى از شهروندان همدانى 
كه خودش را مسعود معرفى مى كند، مى گويد: 
در كانال هــاى تلگرامى و خبــرى تبليغ اين 
رويداد را ديــده ام ولى نه خودم تمايلى براى 
شركت دارم و نه كسى را مى شناسم كه به اين 

جشنواره معرفى كنم.
وى درباره مالك هاى انتخاب شــهروند برتر، 
بيان مى كند: اين روزها كه همه گرفتار كارهاى 
خودشان هستند حتى اگر كسى براى خانواده 

خود مفيد باشد هم يك شهروند برتر است.
يك خانم كه خود را عظيمى معرفى مى كند، 
درباره مالك هاى انتخاب شهروند برتر اظهار 
مى كند: من تبليغات اين جشنواره را نديده ام، 
ولى كاش خانم ها نيز در اين جشنواره شركت 

كنند.
وى ادامه مى دهد: شــايد خانم ها اعتماد به نفس 
كمترى براى شــركت در اين جشنواره داشته 
باشــند اما حاال كــه از اين جشــنواره خبردار 

شــده ام، در همسايگى خود كسى را مى شناسم 
كه مى خواهم ترغيبش كنم در اين جشــنواره 

شركت كند.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار همدان پيام كه 
اين خانم چه مالك هايى دارد كه قصد معرفى 
وى به جشــنواره را داريد، اين گونه پاســخ 
مى دهد: همسايه ما خانم مسنى است و زمانى 
كه كرونا نبود در ماه چند روز جلسات قرآنى 
و آداب معاشرت برگزار مى كرد و بسيارى از 
خانم ها را كمك مى كرد تا از خانه بيرون آمده 
و در جلسات اجتماعى شــركت كنند. همه  
افــراد محل از اين خانم به نيكى ياد مى كنند، 
فكر مى كنم براى شــهروند برتر شدن همين 

كافى است.
يكــى از مغازه داران خيابــان مهديه درباره 
انتخــاب شــهروند برتر اين گونــه توضيح 
 مى دهد: من اين موضوع را از پسر خواهرم 
شــنيده ام، ولــى بعيد مى دانم مــردم عادى 
بتواننــد در اين جشــنواره برنده شــوند، 
حتما افرادى كه شــغل هاى خــاص دارند 
و وضعيــت مالى خوبى دارنــد، برنده اين 

هستند. جشنواره 
يك دختر نوجوان كه خودش را سحر معرفى 
مى كنــد نيز مى گويد: من چيــزى درباره اين 
جشنواره نشنيده ام اما اگر مالك سنى نداشته 

باشد هم خوب اســت، شهروند برتر، 
شهروند برتر است. نوجوان و جوان و 
پير نمى شناسد كه! هم سن و سال هاى 
من هم ممكن است با شرايطى كه دارند 
كارهايى انجام دهند كه شــهروند برتر 

باشند.
يك پيرمرد نيز در اين باره اظهار مى كند: 
من كه ســواد ندارم و چنين تبليغاتى را 
نديده ام ولى خوب ممكن است در اين 

جشنواره ها پارتى بازى شود.
نظرات شهروندان همدانى را كم و بيش 
خوانديم؛ شايد اگر در اين زمينه تبليغات 
بيشتر بود بسيارى از افرادى كه در معرض 
ديد مردم و مسئوالن نيستند اما در گوشه 
و كنار شــهر براى يك شــهروند نمونه 
بودن تالش مى كنند؛ براى شركت در اين 

جشنواره بيشتر ترغيب مى شدند.
شــايد الزم بود كه براى جشــنواره امسال 
گروه هاى تحقيقى درنظر گرفته شــود تا در 
سطح شهر جســت وجو كنند و همه  اقشار 
جامعه را درنظــر بگيرند؛ با اين كار درصد 
انتخاب افرادى كه واقعا شــهروند برگزيده 
هســتند باالتر مى رود ومردم در ســال هاى 
آينده با انگيزه باالترى شركت خواهند كرد. 
افرادى كه در پايين شهر با امكانات كم براى 
افــراد محله  خود تالش مى كنند، پيرزن  ها و 
پيرمردهايى كه هنوز با سن باال براى زيبايى 
كوچه خود وقت مى گذارند؛ كوچه خود را 
جارو مى كنند و برف پشت بام را پارو! ديده 
نمى شــوند و يا اعتماد به نفــس كافى براى 

شركت در اين جشنواره را ندارند.
اما بايد گفت كه تمام همدانى ها شايســتگى 
اين را دارند كه شــهروند برتر شــوند و بايد 
براى يك بار هم كه شده شانس خود را در اين 

جشنواره امتحان كنند. 
با اين اوصاف جشــنواره شهروند برتر امسال 
بــا هيأت داوران با عدالت در كمتر از 3 هفته 
ديگر برگزار مى شود؛ بسيارى از مردم منتظر 
هســتند تا نتايج مشخص شود و شهروندانى 
كه واقعا برگزيده هستند به عنوان شهروند برتر 

انتخاب شوند.

 همزمــان با ايــام ســوگوارى بانوى دو 
عالم؛ حضرت فاطمه زهرا(س) و در آســتانه 
نخستين سالگرد شهادت سردار دل ها شهيد 
قاســم ســليمانى، انجمن حمايت زندانيان 
مركز اســتان با حضور مديركل اداره زندان ها 
و دادســتان اســتان قصد دارد تا در راستاى 
انجــام كمك هاى مؤمنانه با همكارى ســتاد 
اجرايى فرمان حضرت امام(ره) استان، نواحى 
مقاومت بســيج همدان و اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان ششمين مرحله از كمك هاى 
غيرنقدى در ميان خانواده هاى نيازمند زندانيان 

تحت پوشش توزيع نمايند.
همــدان روز  اســتان  زندان هاى  مديــركل 
گذشته در حاشــيه مراسم توزيع سبد كاال به 
خانواده هاى نيازمنــد زندانيان، اظهار كرد: در 
آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانى، 
انجمن حمايت از زندانيان استان به همراه ستاد 
اجرايى فرمان امام(ره) و بسيج، توزيع ششمين 

مرحله سبد كاال را در دستور كار دارند.
رضا زلفعلى نژاد يادآور شد: از ابتداى سال به 

همت انجمن  حمايت از زندانيان، بسيج، ستاد 
اجرايى فرمان امام(ره) و حمايت مجموعه هاى 
مردم نهــاد 8 هزار و 198 ســبد كاال در بين 
خانواده هاى نيازمند زندانيان شناسايى شــده 

توزيع شده است.
مديرعامل انجمن حمايت از زندانيان اســتان 
همدان نيز با بيان اينكه با حمايت ستاد اجرايى 
فرمان امام(ره) در قالب بسته هاى كمك هاى 
مؤمنانــه 350 بســته حمايتى آمــاده توزيع 

است، گفت: اين سبد كاال 7 قلم مواد غذايى 
شامل مرغ، گوشت قرمز، رب گوجه فرنگى، 
ماكارانــى، برنج، روغن و عدس اســت كه 
اميدواريم بخشــى از نيازهاى آنها را برآورده 

كند.
حميدرضــا عبدالملكى افــزود: همچنين با 
عنايت به برنامه ريزى هاى به عمل آمده مقرر 
شــد تا پايان ســالجارى 2 مرحلــه ديگر به 
مناسبت هاى دهه فجر و عيد نوروز بسته هاى 

متنــوع حمايتى تهيه و در بيــن خانواده هاى 
مددجويان تحت پوشش انجمن توزيع گردد.

وى در ادامه گفت: جا دارد از مســاعدت و 
همكارى تمامى خيرين و نهادها، ادارات و 
سازمان هاى مردم نهاد ازجمله ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) كه هميشــه يار و 
مددكار اين انجمن بوده اند تشكر و قدردانى 

كنم.
 حسن خانجانى، دادستان عمومى و انقالب 
مركز اســتان همدان در پايان اين مراسم بيان 
كرد: كمك هاى مؤمنانه با پيگيرى هاى انجمن 
حمايــت زندانيــان همدان و بــا كمك هاى 
ســتاد اجرايى امام(ره) آماده شده و در اختيار 
خانواده هاى مددجويان تحت پوشــش قرار 
گرفته اســت تــا كمكى در جهت تســكين 
خانواده هاى بى سرپرســت و بدسرپرســت 
زندانيان در اين شرايط سخت و ناگوار باشد 
و اين كمك ها در مراحــل بعدى تداوم پيدا 
خواهد كــرد كه بتوانيم گــره اى كوچكى از 

مشكالت آنها باز كنيم.

درخواست از شهروندان براى مشاركت در جشنواره

شما شهروند برگزيده را معرفى كنيد

ششمين مرحله كمك هاى معيشتى به خانواده زندانيان آغاز شد
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جوانه گندم در همدان 
صاحب نشان استاندارد ملى شد

 مديركل استاندارد استان همدان از صدور پروانه نشان استاندارد براى 
جوانه گندم خبر داد، به اين معنا كه اين محصول از اين پس در ســطح 

استان طبق موازين استاندارد توليد و روانه بازار مصرف مى شود.
محمد مددى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار كرد: جوانه گندم در صنوف 
مشــاغل خانگى توليد مى شود و براى حمايت از فعاالن شاغل در اين 

عرصه زير پوشش استاندارد قرار گرفتند.
وى تصريح كرد: اين حمايت براساس انعقاد تفاهم نامه اى بين معاونت 
امور زنان و خانواده رئيس جمهورى و سازمان ملى استاندارد، در استان 

همدان صورت گرفت.
مديركل استاندارد همدان گفت: اين محصول از فيلترها و آزمايش هاى 
استاندارد به ســالمت گذر كرد و از اين پس جوانه گندم طبق موازين 

استاندارد توليد و روانه بازار مصرف مى شود.
مددى خاطرنشان كرد: در اين راستا كارشناسان جهادكشاورزى، بازرسان 
اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى، استاندارد را يارى كردند. وى به صدور 
پروانه حدمجاز آالينده ها براى چند محصول كشــاورزى اشاره كرد و 
افزود: پيــش از اين در طرحى كم نظير محصوالتــى مثل انگور، پياز، 
سيب درختى، نخود، خيار، سيب زمينى و گوجه فرنگى زيرپوشش قرار 
گرفتند. مددى تأكيد كرد: اين محصوالت براساس استاندارد حد مجاز 
آالينده ها پرورش يافته و عارى از باقى مانده ســم ها، آفتكش ها، برخى 
از كودهاى شيميايى و مايكوتوكسين هستند. مديركل استاندارد همدان 
گفت: استاندارد سازى محصوالت كشــاورزى استان با جديت دنبال 
مى شــود و در پى تدوين اســتاندارد براى محصوالت گشنيز و رازيانه 

هستيم.

مشتركين كمبود آب را احساس نكردند
 بــا حضور مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان همدان در 
مراسمى از خدمات گروهى از كادر درمان استان و پرستاران تجليل شدو

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان با بيان اينكه خداوند را 
شاكريم كه امروز در خدمت شما مدافعان سالمت هستيم، گفت: شما 
پرستاران همان عزيزانى هستيد كه از همه چيز گذشتيد تا بتوانيد خدمات 

خوبى را به مردم كشور و استان ارائه نماييد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، سيدهادي حسيني بيدار، 
با بيان اينكه زبان از وصف خدمات و ارزش هاى شــما پرستاران قاصر 
اســت، عنوان كرد: در كنار شما بودن براى ما از ارزشمندترين لحظات 
است و ما خوب مى دانيم كه تفسير معنى پرستار كارى بس دشوار است.

وى با بيان اينكه كاركنان صنعت آب و فاضالب همانند كادر درمان از 
لحظات اوليه مواجهه با اين ويروس منحوس سعى در خدمت رسانى به 
مردم داشته اند، اظهار كرد: در اين ايام اگرچه مصرف و به طبع آن توليد 
آب 30 درصد افزايش يافت اما همه همكاران ما نگذاشــتند با وجود 
تنش آبى موجود در اســتان حتى براى لحظاتى مردم استان كمبود آب 
را احســاس كنند و به نوعى كاركنان شركت آب و فاضالب همكاران 

خاموش كادر درمان هستند.

اجراى 63 پروژه جهش توليد 
با 10 هزار ميليارد اعتبار در استان 

 اســتاندار همدان گفت: 63 پروژه مرتبط با سياست محورى جهش 
توليد و با اعتبارى معادل ده هزار ميليارد تومان در اين اســتان درحال 
اجراســت. ب ه گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى در نشست هم انديشى 
با معاونان و مديران ستادى استاندارى و فرمانداران شهرستانهاى تابعه 
استان همدان، افزود: توجه به معيشت، جهش توليد و اشتغالزايى اولويت 

اصلى مديران اجرايى استان در مسير خدمت رسانى به مردم است.
وى با قدردانى از زحمات و تالش هاى فرمانداران، اظهار كرد: اســتان 
همدان با وحدت و همدلى همه مجموعه مديران و مسئوالن دستگاه هاى 

اجرايى به يك كارگاه بزرگ عمران و آبادانى تبديل شده است. 
اســتاندار همدان افزود: مجتمع پتروشيمى هگمتانه پس از 18 سال با 
هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار و پيگيرى مستمر به بهره بردارى رسيد.

شــاهرخى تصريح كرد: اين مجتمع بزرگ زمينه اشتغال به كار 250 نفر 
را فراهم كرد و در واقع بهره بردارى از آن موفقيت بزرگى براى اســتان 
همدان محسوب مى شود. نماينده عالى دولت در استان همدان با اشاره به 
ديگر اقدامات انجام شده براى توسعه استان، اظهار كرد: بودجه موردنياز 

قطار شهرى همدان نيز از محل اعتبارات ملى درحال تأمين است.
وى گفت: در همين ارتباط دومين نيروگاه استان همدان پس از نيروگاه 

مفتح، در شهرستان مالير ساخته خواهد شد.

طرح جامع شهر اسدآباد تصويب شد
 سرپرست اداره راه و شهرسازى شهرستان اسدآباد از تصويب طرح جامع اين شهر در 

شوراى برنامه ريزى استان خبر داد.
جواد كرمى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با تصويب طرح جامع جديد شهر اسدآباد 
طرح براى تصويب و ابالغ توســط شــوراى عالى معمارى و شهرسازى به تهران ارسال 
خواهد شــد كه با ابالغ آن و طى كردن مراحل پايانى پس از چندين ســال انتظار مطالبه 

شهروندان اسدآبادى محقق مى شود.
وى با بيان اينكه طرح قبل جامع شهراســدآباد در افق ده ساله در سال 84 آغاز شده و در 

سال 94 حدود 5 سال پيش به پايان رسيده و همواره تصويب طرح جامع شهر براى طى 
كردن روند زمان بوده و اين امر طبيعى است، افزود: طرح جامع شهرى با هدف هدايت و 
ساماندهى نظام مند شهرها و مشخص كردن جهت هاى توسعه و تدوين برنامه براى شهر 

و تأمين نيازهاى آن بر مبناى پيش بينى ها و اهداف توسعه شهرى تهيه مى شود.
سرپرســت اداره راه و شهرسازى شهرستان اسدآباد در ادامه با اشاره به طرح مسكن ملى 
گفت: طرح مسكن ملى به تبع سياست هاى كشورى در شهرستان اسدآباد نيز اجرا مى شود 
كه در اين راســتا در اســدآباد هزار و 297 نفر متقاضى در سامانه طرح اقدام مسكن ملى 
ثبت نام كردند. وى متأهل يا سرپرســت خانوار بودن متقاضى، سابقه سكونت 5 ساله در 
شــهر، سبز بودن فرم «ج» كه متقاضى بدون زمين يا واحد مسكونى باشد و از تسهيالت 

يارانه اى مســكن استفاده نكرده باشد را از جمله موارد تأييد افراد ثبت نام شده در سامانه 
براى طرح ملى مسكن برشمرد و خاطرنشان كرد: از مجموع افراد ثبت نام كننده اسدآبادى 
در ســامانه براى طرح مسكن ملى ت فرم «ج» 1035 نفر سبز و واجد شرايط و فرم «ج» 

262 نفر قرمز بود كه اين افراد شرايط الزم را براى بهره مندى از مسكن ملى نداشتند.
كرمى با اشاره به اينكه اجراى طرح مسكن ملى در شهرهاى با جمعيت زير صد هزار نفر 
به بنياد مسكن انقالب اسالمى واگذار شده كه بايد كار تشكيل پرونده و اجرايى را انجام 
دهد، تصريح كرد: تأمين زمين مســكن ملى شهرستان برعهده اداره راه و شهرسازى بوده 
كه در اين رابطه فعًال 8 قطعه زمين مســكونى آماده داشتيم كه ماه گذشته به بنياد مسكن 

تحويل داده شده است.

آگهي مزايده حضوري (نوبت اول)  

محمد حسين  پور - شهردار نهاوند

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به امور قرارداد ها و واحد امالك شهرداري مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 08133237445-7 داخلي 209-208 
تماس حاصل نمايند.

شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهاد ها مختار مي باشد و شهرداري پس از 24 ساعت از كميسيون نتيجه نهايي را نسبت به رد يا قبول پيشنهاد ها اعالم 
مي نمايد.

كليه هزينه هاي مربوط به كارشناسي، هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال و هزينه مربوط به دفترخانه، اداره ثبت و ديگر هزينه هاي احتمالي 
بر عهده برنده مزايده مي باشد .

متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب سيبا به شماره 0104868466003 نزد بانك ملي شعبه زاگرس واريز و فيش واريزي را در زمان 
مزايده حضوري به همراه داشته باشند، در غير اين صورت از حضور وي در جلسه مزايده ممانعت بعمل مي آيد.

متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
برنده مزايده مي بايست در مهلت مقرر و قانوني كه توسط شهرداري به وي ابالغ مي گردد نسبت به واريز كل وجه زمين مذكور به صورت نقدي اقدام نمايد در 

غير اين صورت با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد.
كليه كسورات قانوني برعهده برنده مزايده مي باشد.

متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 99/10/30 نسبت به فيش واريزي سپرده اقدام نمايند.
كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/01 ساعت 11 صبح روز يكشنبه در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد براي زمين مذكور وجود داشته 

باشد مزايده انجام و برنده اعالم خواهد شد .(م الف 840)
چاپ آگهى نوبت اول:99/10/09
چاپ آگهى نوبت دوم:99/10/17

شهرداري نهاوند درنظر دارد به موجب بند يك از چهارصد و پنجمين جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند به مورخ 99/08/24 يك قطعه زمين به پالك 
ثبتي 158 اصلي واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان ابوذر -زينبيه را ازطريق آگهي مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي 

واجد صالحيت واگذار نمايد:
مبلغ كارشناسى (ريال) شرحرديف

كل زمين
مبلغ سپرده شركت 
درمزايده حضورى

مبلغ هرمترمربع كاربرىمساحت
كارشناسى

يك قطعه زمين به پالك ثبتى 158 اصلى 1
واقع در بخش يك نهاوند واقع در خيابان 

ابوذركوچه زينبيه

287/94 2/500/000/000 ريال48/949/800/000 ريال
مترمربع

170/000/000 ريالتجارى

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

روز بصيرت و ميثاق امت با واليت گرامى باد.

سرانه بودجه هر نفر (1400)مساحتجمعيتاستانرديف
13267637162876233/526تهران1
643450111885137/674خراسان رضوي2
512085010701739/203اصفهان3
485127412060848/193فارس4
47105096405447/818خوزستان5
39096524565040/722آذربايجان شرقي6
32835822384248/078مازندران7
32652193741140/966آذربايجان غربي 8
316471818272647/694كرمان9
277501418178549/653سيستان و بلوچستان10
2712400512426/265البرز 11
25306961404248/202گيالن12
19524342500954/236كرمانشاه 13
18688192036744/985گلستان14
17764157069745/556هرمزگان15
17606492829453/634لرستان16
17382341936846/790همدان17
16030112913753/684كردستان18
14294752912744/294مركزي19
12922831152636/079قم20
12737611556740/478قزوين21
12704201779951/266اردبيل22
11634002274258/978بوشهر23
113853312928554/713يزد24
10574612177351/836زنجان25
9477631632858/113چهارمحال و بختياري26
8630922843456/323خراسان شمالي27
7688989538471/326خراسان جنوبي28
7130521550482/542كهكيلويه و بويراحمد29
7023609749068/858سمنان30
5801582013286/886ايالم31

غزل اسالمي »
 پانزده استان بيشــتر از همدان بودجه مي گيرند. آن طور كه از آمار سازمان 
برنامه و بودجه كشــور برمي آيد همدان رتبه شانزدهم در ميزان اليحه بودجه 
ســال 1400 را دارد. از تهران و اصفهان گرفته تا لرســتان و كرمانشاه بودجه 

ساليانه بيشتري نسبت به همدان دريافت مي كنند. 
بودجه كل ســال 1400 اســتان در اليحه دولت بالغ بر 81 هزار و 300 ميليارد 
تومان اســت كه افزايش 62/96 درصدي نســبت به بودجه سال 99 را نشان 
مي دهد. كل بودجه اســتان در ســال 99 بالغ بر 51 هزار و 209 ميليارد تومان 

درنظر گرفته شده بود. 
بر اين اساس، باتوجه به جمعيت يك ميليون و 738 هزار و 234 نفري استان، 
براســاس سرشماري سال 95، ســرانه هر همداني در بودجه 1400 حدود 46 
ميليون و 700 هزار تومان اســت. بر طبق تحليل آمارهاي منتشرشــده، سرانه 

بودجه هر فرد در 19 استان بيشتر از همداني ها است.
اما سرانه بودجه براي ساكنان استان هاي همسايه همچون كرمانشاه 54 ميليون 
و 200 هزار تومان، براي كردســتان و لرســتان 53 ميليون و 600 هزار و براي 
زنجان 51 ميليون و 800 هزار تومان اســت. اين درحالي اســت كه استان هاي 
توسعه يافته تري مانند فارس و مازندران نيز با 48 ميليون و براي خوزستان با 47

ميليون و 800 هزار تومان براي هر فرد وضعيت بهتري دارند.
اســتان هاي كمتر برخورداري مانند ايالم نيز با 86 ميليون و 800 هزار تومان و 
كهكيلويه  و بويراحمد با 82 ميليون و 500 هزار تومان بيشترين سرانه بودجه را 
دريافت مي كنند. خراسان جنوبي و سمنان نيز به ترتيب 71 ميليون و 300 هزار 

و 68 ميليون و 800 هزار تومان در رتبه سوم و چهارم قرار دارند.
با اينكه رئيس ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان به واسطه ارتباطاتي كه 
در ســازمان برنامه و بودجه كشــور دارد از قدرت چانه زني بااليي برخوردار 
است، اما عالوه براينكه هنوز ده اســتان درصد افزايش بيشتري نسبت به سال 
99 داشته اند، به طوري كه همدان با 62/96 درصد، رتبه يازدهم در ميزان افزايش 
بودجه 1400 نســبت به 99 دارد، همداني ها بيســتمين استان در سرانه بودجه 

هر فرد هستند.
از طرفي 3 نفر از نمايندگان اســتان عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس 

هستند كه حاجي بابايي در رأس آنها رئيس كميسيون است. 
حميدرضا حاجي بابايي نفر دومي است كه مي تواند بيشترين البي گري و تأثير را 
در افزايش بودجه داشته باشد. وي از قدرت نفوذ و چانه زني بااليي برخوردار 
اســت و در استان اميدواري زيادي براي افزايش بودجه پيشنهادي وجود دارد 

بودجه 10 استان افزايش يافته است

 سرانه بودجه همداني ها كمتر از 19 استان 
درصد افزايش بودجه 1400 
نسبت به 1399 به ترتيب افزايش

درصد افزايشاستانرديف
70/5تهران1
66/2كرمان2
64/7كردستان3
64/4گيالن4
64سمنان5
63/9خراسان رضوى6
63/8قم7
63/2اصفهان8
63/1مازندران9
63البرز10
62/96همدان11
62/94آذربايجان شرقى12
62/7مركزى13
62/4چهارمحال و بختيارى14
61/8خراسان جنوبى15
61/7گلستان16
61/6سيستان و بلوچستان17
61/4كهكيلويه و بويراحمد18
61/4آذربايجان غربى19
61/4قزوين20
61/3يزد21
61/2كرمانشاه22
60/8زنجان23
60/7ايالم24
60/1خراسان شمالى25
59/4خوزستان26
56/4اردبيل27
59/3هرمزگان28
59/1فارس29
54لرستان30
5/39بوشهر31

مقايسه اليحه بودجه 1399 با 1400 به ترتيب استان ها برمبناي 
بودجه اليحه 1400 (ميليون ريال)

بودجه 1399بودجه 1400استانرديف
444/811/039313/792/926تهران1
242/415/062135/412/664خراسان رضوي2
228/946/220133/921/779فارس3
225/251/208154/961/827خوزستان4
200/755/584127/029/703اصفهان5
159/210/457100/211/124آذربايجان شرقى 6
157/869/62599/684/145مازندران 7
150/938/57899/981/111كرمان 8
137/788/43884/913/185سيستان و بلوچستان9
133/765/20782/222/842آذربايجان غربى 10
121/986/37778/581/954گيالن11
105/893/84564/870/881كرمانشاه12
94/432/33458/041/755لرستان13
86/057/21353/789/095كردستان14
84/069/10151/888/870گلستان15
81/333/29851/209/106همدان16
80/927/21147/992/852هرمزگان17
71/242/94244/888/742البرز18
68/615/35337/049/904بوشهر19
65/129/95238/739/827اردبيل20
63/317/17339/757/297مركزى21
62/293/15438/233/214يزد22
58/857/00536/144/775كهكيلويه و بويراحمد23
55/077/59734/375/915چهارمحال و بختيارى24
54/843/02033/902/086خراسان جنوبى 25
54/814/88633/367/216زنجان 26
51/559/61031/684/993قزوين27
50/408/18830/598/599ايالم 28
48/612/49329/253/819خراسان شمالى 29
48/363/40930/973/060سمنان30
46/625/20929/773/536قم 31

 ساخت مجتمع آبرسانى از همان ابتدا برداشتن 
سنگ بزرگى بود كه نشان از نزدن داشت. حاال هم 
پروژه تعريف شده اى كه براى تأمين آب روستائيان 
از طريق پمپاژ آب از چاه حفر شــده در «زيرآبيه» 
درنظــر گرفته اند عالوه بر اينكه براى بهره بردارى به 
بيش از يك ماه زمان نياز دارد، جوابگوى تأمين آب 
2 روستا نخواهد بود و پس از گذشت اين همه سال 
و كش و قوس هاى فراوان، دوباره به ابتداى مســير 

خواهيم رسيد.
در حــدود يك ماه پيش خبر بهره بردارى از مجتمع 
آبرسانى شهيد قاســم سليمانى تيتر يك بسيارى از 
رسانه هاى شهرســتانى و استانى شد و پيام تبريك 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و ديگر مسئوالن 
شــهرى و اســتانى از هر طرف سرازير شد و آنچه 
در تمام اين پيام ها مشــهود بود، پمپاژ آب شــرب 
براى روســتاهاى زيرپوشش اين مجتمع شامل 11

روســتا بود اما در اين ميان اهالى روستاى على آباد 
دمق كه چندين سال اســت براى تأمين آب شرب 
روزانه خود در كوچه پس كوچه هاى خاكى روستا، 

براى فرار از آرســنيك آب كولبرى مى كنند، مات و 
مبهوت به شــيرهاى آب خانه هايشان خيره شده و 
منتظر بازگشت آبادانى به روستايشان پس از گذشت 
5 ســال بودند و حاال پس از گذشــت يك ماه از 
اعالم مسئوالن شهر و ارسال پيام هاى تبريك مبنى بر 
آبرســانى به روســتاى على آباد دمق، چشمان آنها 
هنوز به شيرهاى آب خيره مانده و دريغ از چكيدن 
قطره اى آب سالم و قابل شرب! و داستان همچنان از 

سرگرفته شده است.
به گفته اهالى روســتا در اين بين برخى اختالفات 
روستايى نيز سبب تأخير در اجراى پروژه آبرسانى به 
روستاى على آباد شده است. چاهى كه در روستاى 
پايين دست على آباد يعنى كوسج خليل، حفارى شده 
و قرار بوده عالوه بر تأمين آب آن روستا، توسط يك 
ايستگاه پمپاژ، آب به روستاى على آباد برسد، شبانه 
توسط اهالى روستاى كوسج خليل پر شده و اجازه 
بهره بردارى از آن را ندادند و در اين زمينه چند نفر 

توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند.
رئيس شــوراى روستاى على آباد دمق در اين باره به 

ايســنا مى گويد: چاهى كه با هزينه بااليى حفر شده 
بود، توسط اهالى روســتاى كوسج خليل پر شد و 
قرار است از چاه حفر شده در روستاى زيرآبيه، آب 
آشــاميدنى مورد نياز على آباد تأمين شود، از طرفى 
اين چاه به طور حتــم جوابگوى برطرف كردن نياز 

آبى هر 2 روستاى زيرآبيه و على آباد دمق نيست.
به گفته عباس حســنى، با وجود رايزنى هاى بسيار 
اهالى و شــوراى روســتا مبنى بر حفر چاه در خود 
روســتاى على آباد، اين چاه در روســتاهاى اطراف 
حفر شــد و حاال پس از صرف هزينه هاى باال براى 
حفر اين چاه ها، آب كه به روســتا نرسيد هيچ، چاه 

حفرشده هم پر شده است.
 سنگ بزرگ نشانه نزدن است

به گفته اهالى روستا، ســاخت مجتمع آبرسانى از 
همان ابتدا برداشــتن ســنگ بزرگى بود كه نشانه 
نزدن است! حاال هم پروژه تعريف شده اى كه براى 
تأمين آب روســتا از طريق پمپــاژ آب از چاه حفر 
شــده در «زيرآبيه» درنظر گرفتنــد، عالوه بر اينكه 
براى بهره بردارى به بيش از يك ماه زمان نياز دارد، 

جوابگوى تأمين آب اين 2 روستا نخواهد بود و پس 
از گذشت اين همه سال و كش و قوس هاى فراوان، 

دوباره به ابتداى مسير خواهيم رسيد.
 اهالى على آباد!

 بيش از يك ماه ديگر صبر كنيد
حسنى به همكارى اداره آب و فاضالب شهرستان 
براى تأمين تجهيزات مورد نياز اشاره مى كند و ادامه 
مى دهد: 7 كيلومتر لوله گذارى بايد تست شده و از 
نداشتن نشتى آب در اين مسير اطمينان حاصل شود 
كه پيمانكار و ديگــر كاركنان اداره آب و فاضالب 
فعًال درحال برطرف كردن اين نشتى ها براى پمپاژ 
آب از چاه روستاى زيرآبيه به على آباد هستند و اين 

خود بيش از يك ماه زمان مى برد.
نماينــده مردم ماليــر مى گويد: بــراى كاهش ميزان 
آرســنيك آب 2 راه رقيق ســازى و يــا حذف كامل 
آرســنيك از آب وجود دارد كه اداره آب و فاضالب 
با ســاخت مجتمع آبرسانى و اضافه كردن آب از چاه 
روستاى پايين دست به آب آشاميدنى روستاى على آباد، 
تصميم به رقيق سازى اين آب و كاهش مقدار آرسنيك 

آن تا رسيدن به مقدار استاندارد گرفت.
 چاه پرشــده در روســتاى كوسج خليل 

دوباره احيا شده است

به گفته هادى بيگى نژاد، چاه حفرشــده در روستاى 
كوســج خليل پس از پر شــدن به علت اختالفات 
روســتايى، با حل اين اختالفات توســط مسئوالن 
دوباره احيا شــد اما پس از آن بــه علت عملكرد 
ضعيف دستگاه پمپاژ و ناتوانى كافى آن براى انتقال 
آب از روســتاى كوسج خليل به على آباد، عمليات 
آبرســانى متوقف شــد و درحال حاضر اداره آب و 
فاضالب در صدد به كارگيرى دستگاه پمپاژ قوى ترى 

براى حل اين مشكل است.
بيگى نژاد ادامه مى دهد: طبق آخرين گزارشــات 
اداره آب و فاضالب شهرســتان مالير، درصورت 
قابل احيا نبودن چاه روســتاى كوسج خليل، بايد 
پمپاژ آب از چاه حفارى شده در روستاى زيرآبيه 

انجام شود.
چند روزيســت كــه صندلى رياســت اداره آب و 
فاضالب مالير خالى شده كه طبق شنيده ها، يكى از 
داليل خالى شدن اين صندلى، به سرانجام نرسيدن 
پروژه آبرسانى به روســتاى على آباد دمق است، از 
طرفى به گفته مسئوالن ذى ربط براى باز شدن گره 
كور آبرســانى به اين روستا تا رسيدن رئيس جديد 
اداره آب و فاضــالب كه معلوم نيســت چه زمانى 

باشد، بايد صبر كرد.

همدان پیام در کنار شامست!

اما از كمك 2 نماينده ديگر نبايد غافل بود. 
هرچنــد بــه گفتــه حاجي بابايــي، افزايش 
چشــمگير و احتمالى بودن منابع اين بودجه 
مهم اســت، اما در اســتان انتظار براين است 

كه حاجي بابايي عالوه بر افزايش بودجه قطار 
شهري، كه به تازگى رديف بودجه گرفته، در 
بخش هاي ديگر هم كمك حال استان باشد و 
از قدرت خود براي افزايش بودجه اســتفاده 

كند؛ زيرا با استناد به اطالعات به دست آمده از 
سال 1396، استان در بسياري از شاخص هاي 
اقتصــادي، فرهنگي و اجتماعــي پايين تر از 
ميانگين كشوري است و در مواردي كه آمارها 

مورد مناقشه بين مسئوالن و سياسيون است، 
مي تواند بازنگري شود تا هنگام بودجه ريزي 
تأثير منفي نداشته باشد و همدان به حق خود 

از بودجه برسد.

«على آبادى »ها همچنان در انتظار آب!

جدول سرانه بودجه اى كشور
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همسان سازى حقوق بازنشستگان و 

مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 
اولويت بودجه 1400

نماينــده مــردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى 
همسان سازى حقوق بازنشســتگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 
را اولويت بودجه 1400 دانســت.  حميدرضا حاجى بابايى در گفت وگو 
بــا فارس در همدان از نشســت با اعضاى هيأت مديره شــوراى عالى 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى خبر داد و گفت: در اين جلسه مشكالت 

بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى مطرح شد.
وى تأكيد كرد: در اين جلسه عنوان شد، سازمان تأمين اجتماعى مطابق 
ماده 96 قانون افزايش و ترميم عقب ماندگى حقوق بازنشستگان برابر با 

نرخ تورم و افزايش هزينه هاى زندگى را در دستور كار قرار دهد.
رئيس كميســيون برنامه و بودجه ومحاســبات مجلس افزود: پيگيرى 
جدى درباره اجراى دقيق متناسب ســازى از ســوى ســازمان تأمين 
اجتماعى مطابق بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادى 

نيز از ديگر درخواست هاى شركت كنندگان در اين نشست بود.
 وى تأكيد كرد: طبق ماده 54 قانون تأمين اجتماعى مســئول تأمين 

درمان كامل بازنشســتگان بيمه پرداز اجبارى به طور مستقيم است، لذا 
اجرايى شدن اين بند نيز از مطالبات اين قشر است.

 حاجى بابايى گفت: برقرارى مزاياى شغلى بازنشستگان سازمان تأمين 
اجتماعى متناسب با شاغلين نيز در اين جلسه مطرح شد، ضمن اينكه 
اصالح اساس نامه سازمان تأمين اجتماعى و اركان سازمان براساس اصل 

سه جانبه گرايى از مواردى بود كه مورد تأكيد قرار گرفت.
وى گفت: همسان ســازى حقوق بازنشستگان بايد به طور كامل اجرايى 
شود، براســاس ماده 12 و30 قانون برنامه ششم توسعه، مصرانه پيگير 

هستيم كه در بودجه 1400 اين مساله به صورت كامل اجرايى شود.

ارتقاى مراكز يادگيرى محلى در همدان به 20 مورد
آموزش مهارت اجتماعى و شهروندى

 معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان همدان از ارتقاى مراكز 
يادگيــرى محلى در همــدان به 20 مورد خبــر داد و گفت: در كنار 

سوادآموزى، مهارت اجتماعى و شهروندى را نيز آموزش مى دهيم.
 احمد آقامحمدى در گفت وگو با فارس، راه اندازى نهضت سوادآموزى 
را يكى از حكيمانه ترين فرامين امام(ره) دانست و با بيان اينكه آموزش 
به ويژه بين بزرگســاالن در پيشرفت جامعه بسيار حائز اهميت است، 
گفت: در ايران اســالمى با توجه به تأكيدات دين مبين اسالم نهضت 
سوادآموزى از واجبات است كه امام(ره) به اين موضوع تأكيد داشتند 

و مقام معظم رهبرى نيز از آن حمايت مى كنند.
وى با بيان اينكه در حوزه سوادآموزى به تازگى طرحى در كشور اجرايى 
شده كه ما نيز در استان به طور جدى آن را دنبال مى كنيم، گفت: در 
قالب اين طرح از آموزش صرف سواد تا حدودى فاصله گرفته و در كنار 
ســوادآموزى به آموزش مهارت هاى اجتماعى، حقوق شهروندى و در 
برخى مواقع حرفه اى ســوق مى يابيم تا بتوانيم در سوادآموزان مهارت 

همه جانبه اى ايجاد كنيم.
معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان همدان از راه اندازى مراكز 
يادگيرى محلى در همين راستا خبر داد و افزود: تعداد اين مراكز سال 

گذشته 9 مورد بوده كه امسال به 20 مركز ارتقا يافته  است.
وى با بيان اينكه حداقل 50 نفر را در اين مراكز زير پوشش قرار داديم، 
عنوان كرد: در كنار ســوادآموزى مهارت اجتماعى و شهروندى را نيز 

آموزش مى دهيم كه مقوله بسيار مهمى است.
آقامحمدى با اشاره به اينكه آموزش بزرگساالن از آموزش هاى رسمى 
متفاوت است و افراد عالوه بر اينكه آموزش مى بينند قطعا نقشى را در 
جامعه ايفا مى  كنند، خاطرنشان كرد: البته نقش ها متفاوت و در قالب 
نقش اجتماعى، اقتصادى و... اســت كه اين آموزش ها موجب مى شود 

نقش افراد پررنگ و هدفمند شود.
وى با بيان اينكه در كنار مراكز يادگيرى محلى امسال براى نخستين 
بار بســته تحولى را به عنوان «پيوند سواد و زندگى» اجرايى مى كنيم، 
گفت: تعدادى از مراكز يادگيرى محلى را براى نخســتين بار در سطح 
اســتان شناســايى كرديم كه 3 مركز در شهرستان مالير و همدان و 

روستاى مهاجران منطقه اللجين را شامل مى شود.
معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اينكه اين 
مناطق را با توجه به منطقه زيســت بوم و آمايش سرزمينى شناسايى 
كرديم تا بتوانيم عالوه بر مهارت هاى اجتماعى مهارت فنى و  حرفه اى را 
نيز آموزش دهيم، افزود: به عنوان مثال در روستاى مهاجران در حوزه 
كشاورزى خام فروشى مطرح بود كه ما در كنار آموزش ها نحوه فرآورى 
و بســته بندى مواد را آموزش داديم و يا در شهرستان همدان از آنجا 
كه حاشيه شهر مدنظر است، براى اينكه بتوانيم اشتغال خانگى ايجاد 

كنيم به سمت آموزش صنايع دستى، كار با چرم پيش رفتيم.
وى با بيان اينكه هدف اين است كه بتوانيم كاركردهاى مراكز يادگيرى 
و محلى را افزايش دهيم و افراد را به ســمت اشــتغال و توليد داخلى 
ســوق دهيم، گفت: اهدافى هم وجود دارد تا سرمايه هاى خرد كسانى 
كه آموزش مى بينند تجميع شــود و بتوانند از منافع موجود استفاده 

كنند.
 رتبه باسوادى استان همدان 95/7 درصد است

آقامحمــدى با اشــاره به آموزش نحــوه بازاريابى، تهيه مــواد اوليه، 
فروش، تشــكيل تعاونى به اين افراد افــزود: تفاهم نامه اى هم با اداره 
كل فنى وحرفه اى براى اعطاى گواهينامه مهارت منعقد شــده تا افراد 

از مزاياى آن در حوزه خود اشتغالى يا توسعه شغلى بهره مند شوند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش رتبه باسوادى استان را 95/7 درصد 
عنوان كرد و اظهار كرد: در اين درصد ســهم آقايان بيشتر است يعنى 
97 درصد آقايان و 94 درصد خانم هاى استان همدان باسواد هستند.

معاون ســوادآموزى آموزش و پرورش اســتان همدان بيان كرد: براى 
اينكه فاصله بى ســوادى را در آقايــان و خانم ها كم كنيم طرحى را با 
عنوان توانمندسازى زنان و دختران روستايى اجرايى كرديم كه آن را 

معاونت امور زنان رياست جمهورى در سطح كشور حمايت مى كند.
وى با اشاره با اينكه هدف اين است 525 نفر از دختران و زنان روستايى 
را كه سهم بى سوادى در روستاها بيشتر است زير پوشش سواد ببريم، 
خاطرنشــان كرد: در كنار اين برنامه ها، برنامه هاى متعدد ديگرى هم 
نظير حلقه هاى كتابخوانى، طرح آموزش فرهنگى كتابخوانى، آموزش 
عملى نماز، مسابقات انشانويســى و ... اجرا مى شود تا رغبت و انگيزه 

حضور افراد در كالس هاى سوادآموزى باال رود.
آقامحمدى يادآور شد: براساس سرشــمارى سال 95 تعداد 48 هزار 
و 916 نفر بى ســواد در فاصله سنى ده تا 49 ســال در استان وجود 
داشتند كه در آن سال ثبت نام ها و پوشش هايى براى كاهش اين عدد 

اتفاق افتاده است.
 كبودراهنگ با 92 درصد كمترين افراد باسواد را دارد

وى با بيان اينكه امســال هدفگذارى كرديم 3 هزار و صد نفر در دوره 
سوادآموزى، سوادآموز جذب شود كه ثبت نام نيز تا آخر دى ماه انجام 
مى شــود، افزود: درحال حاضر بسيارى از شهرستان ها سهميه خود را 

محقق كردند و ثبت نام انجام شده است.
معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان همدان در ادامه از برگزارى 
دوره تحكيم خبر داد و تصريح كرد: در اين دوره، ســوادآموزان خيلى 
قصد ادامه تحصيل ندارند و كم سواد هستند چون دوره سوادآموزى را 
گذرانده اند و مى خواهند تثبيت و تحكيمى به ســواد خود بدهند كه 

براى 2 هزار نفر در اين طرح هدف گذارى كرديم.
وى با بيان اينكه براى  هزار و 700 نفر در دوره انتقال هدف گذارى شده 
تا ثبت نام شــوند، عنوان كرد: دوره انتقال براى كسانى است كه دوره 
سوادآموزى را گذرانده يا معادل مدرك سوم ابتدايى دارند كه به صورت 
فشــرده پايه هاى چهارم، پنجم و ششم به آنها آموزش داده مى شود و 
مى توانند پس از گذراندن دوره، وارد اول متوســطه و جريان آموزش 

رسمى شوند و ادامه تحصيل دهند.
آقامحمدى با اشــاره بــه اينكه هــزار و 700 نفر هــم در اين دوره 
هدفگذارى شده اســت، تأكيد كرد: كسانى كه دوره انتقال را آموزش 
مى بينند از لحاظ ســواد توانمند هستند و از طرفى احساس مى كنيم 
شــايد به مهارت جانبى نياز داشــته باشــند كه از بين آنها 170 نفر 

هدف گذارى شده اند تا آموزش هاى كار با رايانه را ببيند.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
سولماز عنايتي، الهام شهابي، زهره عباسي

 فريده حسيني فرزام
شماره تلفن تماس:  38324330

 جانشين فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان همدان با تأكيد بــر اينكه مردم در 9 
دى حمايــت از اصل نظام و ولــى فقيه را به 
رخ دشمنان كشيدند، گفت: حماسه 9 دى در 

تاريخ كم نظير بود.
 مهدى فرجى در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
همدان ضمن گراميداشت سالروز يوم ا... 9 دى 
و روز بصيرت، اظهار كرد: دشــمن براى فتنه 
سال 88 چندين سال كار اطالعاتى، مديريتى 
و سازماندهى عناصر داخل و خارج انجام داده 
بود و هدف برانــدازى نظام مقدس جمهورى 

اسالمى را دنبال مى كرد.
وى بــا بيان اينكه فتنه گران و آشــوبگران در 
ايام فتنه تالش هاى زيــادى كردند تا بتوانند 
به اهداف سياســى خود از كف خيابان برسند، 
گفت: آشــوبگران با به كارگيرى تمام معاندان 
اعــم از منافقان و گروه هــاى ديگرى كه پاى 
كار آوردند موجب بروز مشــكالتى شــدند و 
به بســيارى از ارزش ها و مقدسات ما توهين 

كردند.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 

همدان با بيان اينكه هوشيارى و بصيرت مردم، 
معاندان و منافقان را از كف خيابان جمع كرد، 
گفت: حماســه اى كه در 9 دى توســط مردم 
خلق شد، در تاريخ بى نظير بوده و شايد تاكنون 

چنين اتفاقى را نديده باشيم.
 شهيد همدانى خيابان به خيابان و 
كوچه به كوچه مردم را نسبت به فتنه 

دشمن توجيه مى كرد
وى با تأكيد بر اينكه مردم با حضور باشــكوه 
خود در خيابان حمايــت از اصل نظام و اصل 

واليت فقيه را به رخ دشمنان كشيدند، تصريح 
كــرد: 9 دى زمانى اتفاق افتــاد كه خيلى از 
كســانى كه در مسند قدرت بودند و همينطور 
خواص بى بصيرت نگاه مثبتى به آن نداشــتند 
اما مردم بار ديگر نشــان دادند كه در بصيرت 

بسيار جلوتر از برخى مدعيان هستند.
فرجى با بيان اينكه حماسه نهم دى تار و پود 
دشــمن چه در داخل و چه خارج از كشور را 
از هم گسســت، گفت: مردم ثابت كردند دوام 
و قوام انقالب بســته به آشــوبگرى فتنه گران 

نيست زيرا انقالب در دل مردم جا دارد، چون 
اين انقالب توسط همين مردم و خون عزيزان 
آنها به ثمر نشســته و تا آخر نيز از آن صيانت 
مى كننــد. وى گريزى هم به نقــش اثرگذار 
همدانى در مديريت و خنثى ســازى فتنه 88 
گفت: اين ســردار بزرگ آشوبگرى فتنه گران 
در كف خيابان را نقش بــرآب كرد و با وجود 
ســختى كار و پيچيده بودن اين برنامه باعث 

شد اين بحران راه به جايى نبرد.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان با بيان اينكه در فتنه 88 دشمن برآن 
بود اگر تهران به عنوان مركز سياســى كشــور 
درگير بحران شود آنها راحت تر به هدف خود 
دست مى يابند؛ بنابراين فراخوان هاى تجمعات 
بيشــتر در تهران بود، تصريح كــرد: برخى از 
جوانــان در ايــام فتنه به دليــل ناآگاهى وارد 
تجمعات شده بودند كه شهيد همدانى خيابان 
بــه خيابان و كوچه به كوچــه مردم را توجيه 
مى كرد و اين امر خيلى از هزينه هاى تحميلى 
و گزاف كه از سوى فتنه گران تحميل شده بود، 

را كم كرد.

 ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه طبق 
برنامه بايد 65 هزار شركت دانش بنيان داشته 
باشــيم كه درحال حاضر 6 هزار شركت داريم، 
گفت: مجوز شــركت هاى دانش بنيان تسهيل 

مى شود.
 به گــزارش فارس از همدان، حجت االســالم 
احمدحســين فالحى در نشســت با اســاتيد 
دانشگاه هاى سراسر كشور كه در بستر فضاى 
مجازى برگزار شد با اشــاره به ايام حزن انگيز 
فاطميه و عرض تسليت اين ايام، اظهار كرد: هر 
زمان هر كارى را با توسل به حضرت زهرا(س) 
انجام دهيم قطعاً اثرگذار و نتيجه بخش خواهد 

بود.
وى با اشــاره به اينكــه در بحث هيأت علمى 
دانشگاه ها مشــكالت فراوانى داريم كه اعضاى 

دانشــگاه  علمى  هيأت 
و  فرهنگيان  نــور  پيام 
اين  در  فنى وحرفــه اى 
بيشــترين  داراى  بين 
هســتند،  مشــكالت 
گفت: در كميسيون آموزش هر 2 عضو از اين 
كميسيون مسئول پيگيرى مشكالت برخى از 
واحدها و سازمان هاى علمى هستند كه بررسى 
مشــكالت دانشــگاه هاى پيام نور، فرهنگيان، 
فنى وحرفه اى و جامعه المصطفى به عهده بنده 

است.
تحقيقات  آموزش و  ســخنگوى كميســيون 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به نهايى شدن 
طــرح «جهش توليد دانش بنيــان» كه حالل 
مســائل دانش بنيان ها و نهادهاى زيســت بوم 
فناورى و نوآورى كشــور است، عنوان كرد: در 
اين طرح سعى شــده تمام مواردى كه دست 
و پــا گير اســت حذف و مجوز شــركت هاى 

دانش بنيان تسهيل شود.
وى با اشــاره به وجود 3 هزار و 500 ميليارد 
تومان در صندوق نوآورى و شــكوفايى كشور؛ 

ضمــن اينكــه از نخبــگان و اعضــاى هيأت 
علمى دانشــگاه ها دعوت كــرد از اين فرصت 
اســتفاده كنند، گفت: با توجــه به برنامه بايد 
65 هزار شــركت دانش بنيان داشته باشيم كه 

درحال حاضر 6 هزار شركت داريم.
فالحــى تأكيد كــرد: برخى اســتان ها مانند 
تهران بيشــترين سهم را در صندوق نوآورى و 
شكوفايى كشور دارند و برخى هم مانند همدان 
سهم كمترى داشــتند كه بايد آنها را توسعه 

داده و بودجه آنها توجه ويژه شود.
وى با بيــان اينكه متوجه مشــكالت اعضاى 
هيأت علمى دانشگاه ها هستيم از پيگيرى براى 
رفع مشــكالت تبعيض و ناعدالتى موجود بين 
اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى وزارت علوم و 
بهداشت خبر داد و افزود: اليحه بودجه 1400 
كشور غيرواقعى است و نحوه اختصاص بودجه 
به دانشــگاه ها و مراكز علمى و فناورى از نقاط 

ضعف بودجه به شمار مى رود.
تحقيقات  آموزش و  ســخنگوى كميســيون 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه متأسفانه 
عمده مشكالت كشور در بحث مديريت ضعيف 

در داخل است، گفت: مشكالت اعضاى هيأت 
علمى دانشگاه به خاطر ضعف مجموعه وزارت 
علوم اســت كه ما در اين مدت در موضوعات 
مختلف نزديك به 60 تا 70 پرســش از وزير 

علوم و طرح كرده ايم.
در اين نشست اســاتيد و اعضاى هيأت علمى 
برخى از دانشــگاه ها مشــكالت اعضاى هيأت 
علمى دانشگاه هاى وزارت علوم را به نمايندگى 
از ســاير اعضاى مجموعــه وزارت علوم عنوان 
كردند، مانند تبعيــض در بين حقوق اعضاى 
هيأت علمى دانشگاه هاى وزارت علوم با وزارت 
بهداشت كه سبب شده اســت اعضاى هيأت 
علمى به جاى تمركز كامل بر حوزه علم درگير 
مسائل معيشــتى شــوند و يا اينكه 80 هزار 
اعضاى عضو هيأت علمى وزارت علوم مشمول 
افزايش حقــوق 50 درصدى و فوق العاده ويژه 

نشدند.
در پايان اين نشســت قرار شــد نامه مكتوبى 
مبنى بر پرداخت نكردن فوق العاده ويژه تحويل 
حجت االسالم فالحى داده شود تا به كميسيون 

آموزش و تحقيقات مجلس ارائه شود.

فعال ساخت وساز در جوار حيقوق نبى(ع) ممنوع است
 مشكل اعتبار داريم

 طبق اظهارات مسئوالن؛ نگاه چندگانه هيأت امناى بارگاه حيقوق 
و نبود اعتبارات كافى دليل راكد ماندن پروژه زائرسراى حيقوق نبى(ع) 
است و فعال هم هرگونه ساخت وساز تا ارائه طرح جامع توسعه ممنوع 

است.
شــهردار تويســركان در گفت و گو با فارس، پروژه زائرســراى آرامگاه 
حضــرت حبقوق  نبــى(ع) را از پروژه هاى اســتانى دانســت و اظهار 
كرد: شــهردارى هم از اعتبارات داخلى براى پروژه هزينه مى كند؛ اما 

اعتبارات آن بيشتر استانى است.
احســان پيرى با بيان اينكه آرامگاه حبقوق نبى(ع) يك اثر تاريخى و 
مذهبى است كه تصميم گيرى انجام امور در محوطه آن بر عهده هيأت 
امناست، افزود: به همين دليل شهردارى در بحث فرهنگى يا مذهبى 
نمى تواند طرحى را ارائه و يا اقدامى انجام دهد زيرا بايد توســط هيأت 

امنا تأييد شود.
وى با بيان اينكه ســاخت زائرسرا از طريق هيأت امنا مطرح و مصوب 
شد و شــهردارى به عنوان متولى و مجرى طرح با تخصيص اعتباراتى 
عمليــات اجرايى پروژه را آغاز كرد گفت: مشــكالتى در هيأت امنا و 
نياز به اعتبارات زياد سبب شد عمليات اجرايى پروژه كند پيش برود.

 وى خاطرنشــان كرد: اوايل امسال طبق برآورد انجام شده با توجه به 
افزايش نرخ امروز اعتبارى بالغ بر 30 تا 40 ميليارد تومان براى تجهيز 
و تكميل و بهره بردارى زائرســرا نياز اســت كه در بضاعت شهردارى 
نيست، درحالى كه سال هاى گذشته با اعتبارى بسيار كمتر اين پروژه 

انجام مى شد.
پيرى با تأكيد بر اينكه اعتبار ســاالنه استانى شهردارى مبلغ آنچنانى 
نيســت، گفت: اعتبار استانى امســال شهردارى تويســركان حدود 
يك ميليارد و 500 ميليون تومان است كه شايد 300 ميليون تومان از 

اين اعتبار هم اختصاص پيدا كند.
وى با اشاره به اينكه با اين اعتبار استانى ناچيز شهردارى عمال پيشرفت 
آنچنانى در پروژه زائرسرا ديده نمى شد، بيان كرد: بر همين اساس بهار 
امسال پروژه به بخش خصوصى واگذار شد كه با اين تصميم گيرى هم 
قانون اصل 90 رعايت شده و هم پروژه سريع تر تجهيز و به  بهره بردارى 

مى شد.
 فعال هر گونه ساخت وســاز در آرامگاه حبقوق نبى(ع) 

ممنوع است
فرماندار شهرستان تويســركان نيز با قدردانى از زحمات هيأت 
امناى پيشــين بقعه حضــرت حبقوق نبى(ع) گفــت: به تازگى 
هيــأت امناى جديد بقعــه حضرت حبقوق نبــى(ع) با عضويت 
اســتاندار، نماينده مردم تويســركان در خانه ملت، امام جمعه، 
فرمانــدار، مديــركل اوقاف و امــور خيريه و ميــراث فرهنگى 

شد. تشكيل  استان 
سيدرسول حسينى با اشاره به اينكه پيش از شكل گيرى هيأت امنايى 
جديد اوقاف، ميراث فرهنگى و شهردارى هر كدام به طور جداگانه يك 
طرح براى ساماندهى بارگاه داشتند، اما اتفاق نظر روى يك طرح نبود، 
بنده هم از طرح بازديد كردم افزود: خوشــبختانه با شكل گيرى هيأت 
امناى جديد تصميم به جمع آورى مســتندات براى معرفى اين پيامبر 

الهى گرفتيم.
وى با اشــاره به اينكه محدوديت هــاى كرونايى مانع از فراخوان مقاله 
و برگزارى همايش شــد اما به دنبال اين هستيم كه در فضاى مجازى 
ايــن موضوع را انجام دهيم، گفت: اگرچه دبيرخانه آن با اداره اوقاف و 
امور خيريه استان و شهرستان است، بنده به عنوان فرماندار شهرستان 
مســئول پيگيرى هاى ويژه آن طرح توســعه آرامگاه حبقوق نبى(ع) 

هستم.
فرماندار شهرستان تويســركان با تأكيد بر اينكه درحال حاضر بايد در 
مجموعه اى كه متعلق به آرامگاه حضرت حبقوق نبى(ع) است ضوابط 
رعايت شــود، تأكيد كرد: فعال براســاس مصوبه هيأت امناى آرامگاه 
حبقوق نبى(ع) تا زمان ارائه طرح جامع توسعه، هر گونه ساخت وساز 
در اين مكان مقدس ممنوع است حتى ساخت وسازهاى نيمه كاره هم 
تعطيل است اگرچه ممكن است براى دستگاه اجرايى مربوطه تعهداتى 

داشته باشد.
وى با اشاره به اينكه بازنگرى دوباره صورتجلسه و ارزيابى آن انجام شود 
همچنين طرح ها در حوزه عمرانى و اجرايى جمع بندى شوند، گفت: در 
جلساتى كه هيأت امناى مقرر شد براى اين موضوع مشاور گرفته و با 

اعتبار استانى هم انجام شود.
حســينى با بيان اينكه تأمين اعتبارى اســتانى را پيگيرى مى كنيم 
چون ممكن اعتبار شهرســتانى كافى نباشــد، اميدوارم بتوانيم تا اين 
زيرســاخت مهياســت تحولى در آن ايجاد كنيم، تأكيد كرد: با هيأت 
امناى جديد قطعا تغييراتى ايجاد خواهد شد و ان شاءا... كه بتوانيم در 
ســطح گسترده ترى در يك مجموعه فرهنگى و مذهبى و توريستى از 

آن استفاده كنيم.

مردم در 9 دى حمايت از اصل 
نظام و ولى فقيه را به رخ دشمن كشيدند

ــد و  ــى ش ــهود عرفان ــاهد ش ــهيد» ش  «ش
نقــش هرچــه خوبــى را در چهارفصــل گيتــى 
ــمان را  ــتارگان آس ــم س ــرد و چش ــان ك نماي
ــت  ــه هف ــت ك ــوس هشــت جن ــن، ققن روش
آســمان را مجــذوب خــود كــرده اســت، همــان 
ــر  ــقى، پ ــدس عاش ــه در وادى مق ــقى ك عاش
پــرواز گشــود و فرشــتگان را نوازشــگر روح 
نابــش كــرد. مى خواهيــم هــر روز را بــا نامــى 
و يــادى از ايــن ســتاره ها،  شــب كنيــم و كار را 
بــا تبــرك و مــدد از ايــن عارفــان عاشــق آغــاز؛ 
باشــد كــه اداى دينــى بــر آن همــه رشــادت، 
شــهامت، مجاهــدت و شــجاعت باشــد؛ تــا چه 

قبــول افتــد و چــه در نظــر آيــد.
■ تبــرك لحظاتمــان با شــهيد فريد 

بحيرايى:
 بسم ا... الرحمن الرحيم 

ــا  ــهداى م ــه ش ــى ك ــود مى بين ــا خ خداي
ســر بــر بــدن ندارنــد و بــا لــب تشــنه شــهيد 
ــن  ــه اي ــا خــود شــاهدى ك مى شــوند؛ خداي
كوچــك  قلب هــاى  خونخــوار  دشــمنان 
اطفــال مــا را بــا موشــك هاى 9 متــرى 
خــود متالشــى مى كننــد و ...امــا معبــودا مــا 
ــارى و ظهــور  ــراى ي لشــكر عظيــم اســالم ب

مهــدى موعــود تمــام دردهــا و ســختى ها را 
بــا جــان مى خريــم و در انتظــار رؤيــت روى 

ــاه او هســتيم. م
پرورش يافتگان  از  رزمنــدگان  ايــن  مهربانا! 
و پيروان مكتب حســين تو هســتند و تنها 
در برابر تو تســليم مى شــوند و در برابر كفار 
همچنــان كوهى اســتوارند و هيچ چيز مانع 
رســيدن آنها به تو نمى شود، آنها قهرمانانه بر 
دشــمن يورش مى برند و مظلومانه در برابرت 

اشك مى ريزند.
سربازان اسالم همه نقشه هاى ضدخدايى را با 
ايثار و روحيه شــهادت طلبى خود نقش برآب 

مى كنند، اين كفار ترســو فقــط به ماديات و 
ســالح هاى مدرن اروپا و آمريكا وابسته اند اما 
رزمندگان راه تو فقط به تو دلبســته اند.حال 

خداى من سربازانت را يارى كن.
اى امت شــهيدپرور خوب مى دانيد كه هرچه 
از طول جنگ مى گذرد بر وســعت جبهه ها و 
مبارزات ما افزوده شده و مسئوليت ما در برابر 
خون شــهدا هم بيشــتر. پس بايد هر چه از 
عمر جنگ مى گــذرد بر وحدت و يكپارچگى 
خودمان اضافه كنيم و هميشــه براى مبارزه 
با مزدوران شــرق و غرب آماده باشيم. بايد با 
مسائل عقيدتى و نظامى آشنا شويم و هر روز 

مصمم تر و بهتر وارد صحنه شويم.
اى امت شــهيدپرور لحظه اى از جنگ غافل 
نشــويد و در اين مرحله حساس از انقالبمان 
كه از طرف متجاوزين شــرق و غرب انقالب 
اسالمى مورد هجوم قرار گرفته ايم بايد لباس 
مقدس جهاد را بر تن كنيــم و در اين راه از 

دادن جان و مال دريغ نكنيم.
پيام شــهدا به ما اين است كه پيرو خط امام 

باشيم و او را تنها نگذاريم.
زحمت هــاى  مهربانــم  مــادر  و  پــدر 
ــتم  ــن نتوانس ــيديد و م ــم كش ــادى براي زي
زحمت هــاى شــما را جبــران كنــم اميــدوارم 
مــرا حــالل كنيــد شــما فرزندتــان را از خــدا 
بيشــتر  اســالم  ارزش  مى دانيــد  گرفتيــد 
از ارزش فرزندتــان اســت پــس تصميــم 

ــد. ــالم كني ــى اس ــرا قربان ــد م گرفتي
برادرانم در جلسات مذهبى دعاها و عزادارى ها 
شركت كنيد، شهدا را در دعاهايتان ياد كنيد؛ 
خواهــر و مــادرم حجاب را رعايــت كنيد و 
حضرت فاطمــه(س) و حضرت زينب(س) را 
الگوى خود قرار دهيد. خانواده هاى شــهدا را 
تنها نگذاريد. اگر من كشــته شــدم ناراحت 

نباشيد.

شهيد فريد بحيرايى: 

در راه دين، از دادن جان و مال دريغ نكنيد

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس: 
بايد 65 هزار شركت دانش بنيان داشته باشيم 

فقط 6 هزار شركت داريم!
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درخواست رئيس ايكوم ايران 
براى بودجه 1400

 رئيس ايكوم ايران اميدوار اســت تا فراكسيون ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى در مجلس با دورنگرى و دورانديشى اشكاالت و 
كمبودهــا را در موزه ها و ميراث فرهنگى در مصوبه  بودجه لحاظ 

كند.
به گزارش ايسنا، ســيداحمد محيط طباطبايى، با اشاره به وجود 
نقطه ضعف هايى كه در حوزه اعتبارات موزه ها و به ويژه ميراث 
فرهنگــى وجود دارد، مى گويــد:  يكى از مهم تريــن اعتبارات 
موزه درآمدهاى موزه اى اســت. درآمِد موزه به دســت آمده از 
بليت فروشــى است كه براســاس مصوبه  مجلس، از حدود دهه 
40 تا ســال 1383 درآمدها اختصاصى بودند(از موزه به جاى 

ديگرى واريز نمى شد و از همان ابتدا در حساب موزه بود) كه 
تا سال 83 ادامه داشــت، اما از سال 83 اين درآمدها از حالت 
اختصاصى خارج شــد و در درآمدهاى عمومى قرار گرفت كه 

به حساب خزانه ريخته مى شود.
وى با تأكيد بر لزوم بازگشــت درآمــد حاصل از موزه ها به خود 
موزه ها مانند گذشــته، بيان مى كند:  تا جايــى كه من اطالع دارم، 
هنوز طرِح بازگشت درآمد موزه ها از خزانه به حساب موزه ها نيز 
به طور كامل اجرايى نمى شود، در واقع وضعيت به گونه اى است كه 
برخى از موزه ها امكان تعويض المپ سوخته خود را هم ندارند.

محيط طباطبايــى با تأكيد بر وجود بحران هاى اعتبارى كه بيشــتر 
موزه هــاى خصوصى در شــرايط كرونايى ايــن روزها دچار آن 
هســتند، ادامه مى دهد: در اين شرايط ايكوم نيز پيشنهاد راه اندازى 
يك صندوق پشــتيبانى را داد تا توســط ميراث فرهنگى يا دولت 

بــه وجود آيد تا از ســرجمع اعتبارات، بخشــى را به كمك هاى 
بالعوض بــه موزه هاى خصوصى اختصاص دهيم تا شــايد اين 
راهكار بتواند موزه ها را تا حدودى از وضعيت بحرانى خارج كند، 

اما هنوز آن صندوق هم ايجاد نشده است.
 اعتبار كيسه سيمان براى ميراث فرهنگى حذف شد

رئيس ايكوم ايران با اشــاره به طرِح ديگرى كه در گذشته اجرايى 
مى شــد، مى گويد: در حــوزه مرمت بناهاى تاريخى، از گذشــته 
حتى پيش از انقالب اسالمى، اعتبارى معروف به «اعتبار از كيسه 
ســيمان» به حوزه هاى فرهنگى اختصاص پيــدا مى كرد كه بر آن 
اســاس 5 درصد از فروش هر كيسه سيمان در اختيار انجمن آثار 
ملــى قرار مى گرفت و پس از انقالب نيز در اختيار ســازمان ملى 
حفاظــت از آثار فرهنگى قرار مى گرفت تــا اينكه بعدها اين كار 

متوقف شد.

وى مى افزايد:  اين اعتبار خوبى براى مرمت بناها بود كه اســتدالل 
مى شــد هر ميزان ســيمان براى مرمت يك بناى تاريخى مصرف 
شود، به نوعى معمارى مدرن، به معمارى خشت و آجر و معمارى 
ســنتى آسيب وارد مى كند، پس بخشى از درآمِد حاصل از فروش 

آنها به مرمت بناها و آثار تاريخى مى تواند اختصاص پيدا كند.
محيط طباطبايــى بحــث هيــأت امنايــى شــدن موزه هــا را نيــز يكــى 
ديگــر از مــواردى مى دانــد كــه بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد و 
ــورت  ــد ص ــه باي ــور ك ــن بحــث آن ط ــوز اي ــد: هن ــه مى ده ادام
ــردن  ــه ك ــا در هزين ــردن موزه ه ــى ك ــأت امناي ــه اســت، هي نگرفت
و اقدامــات مختلفــى كــه مــوزه بايــد اجرايــى كنــد و كمكــى كــه 
ديگــران و دوســتانى كــه مى خواهنــد بــراى موزه هــا داشــته 
باشــند، مى توانــد مفيــد باشــد، امــا متأســفانه بــا وجــود تصويــب 

ايــن طــرح، آن نيــز هنــوز اجرايــى نشــده اســت.

«حصار و سگ هاى پدرم»
 عنوان كتاب كافى اســت تا مخاطب پى ببرد كه 
داستان قرار است چه چيزى را روايت كند، استبداد! 
محدوديت! اسارت! ذليلى و زيردستى! در جامعه اى 
پدرساالر و ســگ هايى كه نمادى از مأموران عذاب 

جامعه ترسو و زيردست هستند.
داستان از زبان پسر ارشد خانواده  روايت مى شود، تم 
اصلى داستان پدركشى است و در همان ابتداى رمان 
مخاطب با داستان هولناك پدركشى توسط پسر ارشد 
خانواده مواجه مى شود، پسرى كه از پس تحمل ظلم 
و ستم هاى بسيار از جانب پدر، با نهايت سنگدلى و 
بى عاطفگى كه از پدر به ارث برده اســت، پدر را به 

قتل مى رساند.
پــس از قتل پدر انتظار مــى رود، اعضاى خانواده بر 
ترس خود از ديكتاتورى و زيردست بودن غلبه كرده 
و به آرامش و آزادى دست يابند؛ اما برخالف انتظار، 
پدر اگرچه كشــته شده است اما روح او همچنان بر 
سر شخصيت هاى داستان سنگينى مى كند و به شيوه 
بى رحمانــه اى حضور خود را بر فرزنــدان خانواده 

تحميل مى كند.
نويســنده رمان «حصار و ســگ هاى پــدرم» خود 
برآمده از جامعه اى پدرســاالر است و پدرش پليسى 
بوده اســت، سنگ دل و تندخو! و در واقع اين كتاب 
انعكاسى است از شخصيت پدر خود نويسنده و در 
همان ابتدا شــيرزاد حســن كتاب را به روح پدرش 

تقديم كرده است.
 خالصه كتاب حصار و سگ هاى پدرم

رمان از خانواده اى بزرگ و پرجمعيت روايت مى كند 
كه توســط پدرى ديكتاتور و مســتبد اداره مى شود، 
پدرى كه همه افراد خانــواده را در خانه حبس و به  
دور خانه نيز يك حصار كشــيده است. حصارى كه 
زندان دختران و پسرانش، طويله  اسب و استرهايش، 
قفس بلبل هايش، النه و آشيانه  سگ و گربه، خرگوش 
و كبوترهايش، نخســتين و آخريــن منزلگاه زنانش 

است.
هيچ كسى حق خارج شــدن از اين حصار را ندارد 
و همه بايــد در داخل خانه بــه وظايف خود عمل 
كنند. افراد خانواده بايد به طور كامل در خدمت پدر 
و حيوانات خانه باشند و موبه مو دستورات او را اجرا 
كنند و در مقابل نيز اعضاى خانواده بايد سپاســگزار 

پدر خود باشند.
قدرت براى پدر خانواده مهم ترين چيز است و كسى 
جرأت سرپيچى از او را ندارد؛ سرپيچى از دستورات 
او عواقب بســيار جدى و وحشتناكى در پى خواهد 
داشت. خشم پدر در حدى است كه حتى حيوانات 
حصار را هم مى ترساند و با پرندگان كارى مى كند كه 

پرواز را فراموش كنند.
در وصف ديكتاتورى پدر همان بس كه؛ روزى پدر 
ميهمانى داشــت كه يك بچه شير براى او آورده بود، 
پــس از اينكه ميهمانش رفت بچه شــير را پاره پاره 
مى كند و جلو ســگ هايش مى انــدازد و در جواب 
پرسش پســرش كه مى پرسد چرا اين كار را كردى؟ 
مى گويد: «تنها يك شــير در اين حصــار جا دارد و 

آن منم.»
 درباره رمان حصار و سگ هاى پدرم

سراســر رمان با اتفاقات غيرمنتظره اى همراه است و 
پس از كشــته شدن پدر اتفاقات عجيبى رخ مى دهد 
كه ذهن مخاطب را با چالش و پرسش هاى بسيارى 
روبه رو مى ســازد كه آيا پس از مــرگ پدر اعضاى 
خانــواده برترس خود از ديكتاتــور غلبه كرده و از 
حصــارى كه پدر براى آنها ســاخته بود نجات پيدا 

مى كنند؟
نثر رمان «حصار و ســگ هاى پدرم» نثرى است پر 
از تــرس و هراس و دلهره كــه فضايى ماليخوليايى 
و تــرس آور را براى مخاطب ايجاد مى كند و ظلم و 
ستم هاى جوامع پدر ساالر را براى مخاطبان خود به 

تصوير مى كشد.
شيرزاد حســن در اين رمان با روايت توتم و تابو به 
اصول پدرساالرى از ديدگاه فرويد مى پردازد و از نظر 
شيرزاد حسن، پدر نشانه  كابوس بزرگ قدرت است 
كه همچون ســايه اى از او جدا نمى شود؛ قدرتى كه 

خشونت پدر را نشان مى دهد.

ممنوعيت هاى سفر تغيير كرده است؟
 با گذشــت يك 
مــاه از اجراى طرح 
محدوديــت تــردد 
بين مراكز اســتان ها 
خودروها  جريمه  و 
با هدف قطع زنجيره 
كرونــا،  ويــروس 
سؤال  اين  همچنان 

پرسيده مى شود كه سفر با خودرو شخصى ممنوع است؟
به گزارش ايسنا، سخنگوى ناجا روز گذشته گفته سفر با خودرو شخصى 
به طور ميانگين 30 درصد در مقايســه با مدت زمان مشابه سال گذشته 
كاهش داشته اســت. طبق گزارش هاى نيروى انتظامى، در جمعه برفى 
پنجم دى ماه، 27 هزار و 117 خودرو به مبدأ خود برگشت داده شده اند 
و از ســفر آنها جلوگيرى شده اســت. همچنين 45 هزار و 325 پيامك 
براى رانندگانى كه به مصوبات ســتاد مبارزه بــا كرونا توجه نكرده اند، 
فرســتاده شــده و 53 هزار و 39 راننده هم تذكر شفاهى گرفته اند. در 
همان يك روز، 14 هزار و 72 خودرو در مناطق نارنجى جريمه شده اند.

براســاس آخرين تحليل هاى ســتاد ملى مقابله با كرونا، درحال حاضر 
108 شهرســتان در وضعيت نارنجى و 340 شهرستان در وضعيت زرد 
قرار دارند و تعداد شــهرهاى قرمز به صفر رســيده است. با اين حال، 
طرح محدوديت تردد بين مراكز استان ها و جريمه خودروها با ورود به 
زمستان تمديد شده است، يعنى همچنان سفر با خودرو شخصى محدود 
بوده و مشمول جريمه مى شود. مبلغ جريمه طبق آخرين اعالم قرارگاه 
عملياتى مديريت كرونا، در شهرهاى نارنجى و زرد تا 500 هزار تومان 

تعيين شده است.
رئيــس مركز اطالعــات و كنترل ترافيك پليس راهــور ناجا نيز با اين 
تغييــرات، درباره آخريــن وضعيت محدوديت هاى اعمال شــده براى 
ترددهاى بين شهرى گفته است: در شهرهاى گروه زرد ورود خودروها 
بــا پالك غيربومى و خروج خودروها با پالك غيربومى با يك اســتثنا 
بدون مانع است. استثناى تردد در شهرهاى زرد مربوط به خودروهايى 
است كه پالك بومى شهرهاى گروه نارنجى را دارند. اين پالك ها (گروه 
نارنجى) مجاز به تردد در هيچ يك از شــهرهاى كشور نيستند. به عنوان 
مثــال اگر خودرويى داراى پالك متعلق به شــهرى با وضعيت نارنجى 
باشــد نه اجازه خروج از آن شهر را دارد و نه اجازه ورود به شهر ديگر 
و بديهى اســت كه درصورت مشاهده چنين خودروهايى، دوربين ها و 

مأموران نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند كرد.
محدوديت براى ســفرهاى گروهى و با وسايل نقليه عمومى نيز همانند 
گذشــته اســت و طبق آخرين مصوبه كميته عالى نظــارت بر اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى ستاد مديريت كرونا، وسايل نقليه عمومى از جمله 
اتوبوس، قطار، هواپيما و اتوبوس هاى دريايى همچنان بايد با 60 درصد 
ظرفيت مســافر بپذيرند و از پذيرش مســافران مبتال به ويروس كرونا 

خوددارى كنند.
با نزديك شدن تعطيالت ايام فاطميه، اين كميته تبليغ سفر را نيز ممنوع 
كرده است. اگرچه هيچ دستور مصوبى در رابطه با ممنوعيت اجراى تور 
توســط آژانس هاى مسافرتى وجود ندارد، اما تبليغ سفر و تور با وجود 

اين مصوبه، حتى براى تعطيالت نوروز، ممنوع شده است.
در مصوبه كميته عالى نظارت بر اجراى پروتكل هاى بهداشــتى ســتاد 
مديريت كرونا آمده كه «وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى با همكارى ســاير ارگان هــا و ســازمان هاى ذى ربط مديريت 
اطالع رســانى و نظارت مناسب ســفرها را به ويژه در ايام فاطميه، عيد 
نوروز و ساير مناسبت ها و تعطيالت پيش رو به عهده گيرد و از تبليغات 
و مشــوق هاى افزايش سفر نظير بليت و تورهاى تخفيف دار و امثال آن 

جلوگيرى شود.»
از وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى خواسته شده 
اقدامات الزم براى اتصال به ســامانه «ماســك» وزارت بهداشت براى 
ممانعــت از ورود افراد مبتال به بيمــارى كوويد-19 به مناطق اقامتى و 
گردشــگرى را انجام دهد. به گفته آژانس هاى مسافرتى و مراكز اقامتى، 
اين دسترسى تاكنون وجود نداشته و شناسايى افراد مبتال به كرونا هنگام 
فروش بليت و تور و همچنين پذيرش مســافر در هتل و ســاير مراكز 

اقامتى تابه حال انجام نشده است.
اين كميته از وزارت راه و شهرسازى نيز خواسته نظارت الزم را بر ظرفيت 
مسافرگيرى اتوبوس هاى بين شهرى مطابق پروتكل هاى وزارت بهداشت 
داشته باشد و تدابير الزم را براى ايجاد تهويه مناسب در اتوبوس ها اتخاذ كند. 
مقرر شده وزارت راه و شهرسازى عالوه بر كنترل سالمت مسافران از نظر 
ابتال به بيمارى كوويد-19 هنگام صدور بليت، هنگام سوار شدن مسافران نيز 

سالمت آنان را به صورت الكترونيكى كنترل كند.
تذكر نســبت به اجراى نادرســت مصوبه ســتاد ملى كرونا درحالى به 
وزارت راه داده شــده كه اعتراض هاى مردمى نسبت به رعايت نشدن 
اين پروتكل هاى بهداشتى در اتوبوس هاى بين جاده اى و هواپيماها بارها 

منعكس شده است.
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■ حديث:
فاطمه زهرا(س):

در خطبه فدكيه؛ خداوند ايمان را براى پاك كردن از [آلودگى] شرك، واجب فرمود،... و 
فرمانبردارى [از رهبران الهى] را براى انتظام آيين و امامت را براى جلوگيرى از تفرقه.   

كتاب من اليحضره الفقيه : ج 3 ص 568 ح 4940

مريم مقدم  »
 در شــرايطى كــه تــاب آورى مجموعه هاى 
گردشگرى به دليل ســايه منحوس كرونا كم شده 
اســت، برخى مجموعه ها و سرمايه گذاران باز هم 
ناجى و حامى بخش هاى ديگر هســتند تا به جاى 
پا پس كشــيدن از ميدان تريبون داشته هاى منطقه 

باشند.
در ميان فعاالن و سرمايه گذاران حوزه گردشگرى 
همدان در زمان شــيوع ويــروس كرونا، مجتمع 
تفريحى توريستى گنجنامه همچنان به دنبال ايجاد 

فرصت ها رفت.
برگزارى جشنواره عكس پاييزى به همت مجتمع 
تفريحى توريستى گنجنامه و حمايت شهردارى و 
اداره كل ورزش و جوانان در ماه هاى اخير موجب 
شــد انگيزه اى براى هنرمندان بومى ايجاد شود تا 
زيبايى هاى پاييز همــدان را از دريچه دوربين هاى 

خود هنرمندانه ثبت كنند.
 به همت دهكده توريســتى گنجنامه با اســتقبال 
عكاســان و شــهروندان عزيز همدانى، شــاهد 
برگزارى نخستين جشنواره عكس پاييزى گنجنامه 
بوديم. از اهداف اين جشــنواره باال بردن ســطح 
معرفى اين حرفه و همچنين معرفى شــهر زيباى 

همدان را مى توان بيان كرد.
اين رويداد روز گذشــته به ايستگاه پايانى رسيد و 
به اين بهانه منتخبان آثار  هنرى به ســالن جلسات 
شهردارى همدان دعوت شدند تا با حضور عباس 
صوفى شهردار، حميد ســيفى مديركل ورزش و 
جوانان، ســعيد ترابيان مديرعامل مجتمع تفريحى 
توريســتى گنجنامــه و 
مجيــدى  مهــدى 
مديرعامل شركت 
سياحتى عليصدر 
قدردانى  مــورد 

قرار گيرند.
شــهردار همدان در 
اين نشســت به جايگاه 
متمايز همدان در نگاه ملى و جهانى اشــاره كرد و 
گفت: همواره بر اين جمله تأكيد داريم كه «همدان 
شهر زيباى من» مى تواند به عنوان يك برند تأثيرگذار 
براى شــهر همدان باشــد. چه بســا به اين واسطه 
مى توانيم زيبايى هاى همدان را به رخ جهان بكشانيم. 
عبــاس صوفى به تالش شــهردارى براى پيرايش 
مبلمان و المان هاى شهرى در همدان اشاره كرد و 
گفت: شهر زيبا درواقع شهرى است كه مى تواند در 
نقش تعريف كننده فرهنگ غالب شهروندان خود، 
كالبد و محيط شهرى، سيما و منظر مناسب با حال 
ســاكنان خود و موضوعاتى از اين دست به جامعه 

هدف مدنظر معرفى و نشــان دهد كه اين خود 
درآمدهايــى براى آنها از جملــه اعتبار جهانى، 
ملى و محلى، چهــره خوب، حس و خاطره اى 

ماندگار، منابع و درآمد مالى در زمينه گردشگرى، 
ســرمايه اجتماعى و ارزش فرهنگى براى شهر و 

شهروندان را دارد.
وى بيان كرد: به عنوان مثال، ما در شــهرها با توجه 

به رويكــرد نوين آن با پديده اى به نام المان يا نماد 
شهرى مواجه هســتيم كه به دليل ديده شدن شهر 
و اين عناصر منحصر به فــرد مصنوعى، با خلق يا 
كشف يك اثر به شكل هنرمندانه آن، اين قابليت را 
داريم كه بتوانيم تأثيرى شگرف بر شهر و مخاطبان 
آن شــهر نيز داشته باشيم كه در نقاط مختلف شهر 
نظير موزه و اماكن خصوصى گرفته تا حوزه قلمرو 
همگانى، اين موضوع به منصه ظهور رسيده و مظاهر 
آن در قالب يك اثر سازه اى، معمارى، مجسمه و ... 

تجلى يافته است.
وى بــه ردپــاى مانــدگار همــدان در برگزارى 
رويدادهــاى جهانى همچون همــدان 2018 و راه 
ابريشــم اشــاره كرد و گفت: همچنــان تصويرى 

ماندگار از همدان در ذهن جهانى باقى است. 
 همدان رويداد ثابت ندارد

در اين نشست مديرعامل مجتمع تفريحى توريستى 
گنجنامه به اين مهم اشــاره كرد كه همدان رويداد 
ثابت ندارد و به همين دليل 
توانمندى هاى  معرفــى 
موارد  اغلب  در  استان 

مغفول مى ماند.
در  ترابيــان  ســعيد 
ايــن زمينــه گفــت: 
براى  رويداد  گردشگرى 
مقاصد عنصرى كليدى براى 
توسعه گردشــگرى به شــمار مى رود. روستاها و 

شهرها به شكل فزاينده اى تمايل دارند تا از طريق 
توسعه رويدادها، فرهنـگ و طبيعـت خـود را بـا 

گردشگران به اشتراك بگذارند.
وى گفت: گردشگرى رويداد راهكارى نوين براى 
توســعه اقتصادى پايدار در جوامع محلى اســت، 
درحال حاضر به دليل كرونا كه بيشتر موقعيت ها به 
مخاطره افتاده است چنين جشنواره هايى مى تواند 

يارى رسان باشد.
رويدادهــا در سراســر زندگــى انســان ها، در همــه 
زمان هــا و همــه فرهنگ هــا وجــود داشــته انــد و 
نقــش قدرتمنــدى در نظــام اجتماعــى هــر جامعه 
دارنــد. بــا افزايــش جمعيــت، زندگى شهرنشــينى 
ــون  ــا همچ ــع، رويداده ــدن جوام ــى ش و صنعت
ــه  ــاى منطق ــى توانمندى ه ــراى معرف ــى ب فرصت

ــوند.  ــوب مى ش محس
در  ويــژه  رويدادهــاى  و  جشــنواره ها  مزايــاى 
ــت.  ــوردار اس ــترى برخ ــت بيش ــهرها از اهمي ش
نقــش ايــن رويدادهــا به ويــژه از بعــد بهبــود 
اقتصــاد  تقويــت  به واســطه  زندگــى  كيفيــت 
ــتايى،  ــد روس ــعه مقاص ــتغالزايى، توس ــى، اش محل
ــخ بومــى و فراهــم آوردن  ــاى فرهنــگ و تاري ارتق
فرصت هــاى تفريحــى، فرهنگــى و آموزشــى بــراى 
ســاكنان، پرورانــدن حــس غــرور ملــى، كمــك بــه 
حفاظــت از محيط هــاى طبيعــى و اجتماعــى و 
فرهنگــى حســاس، ســهيم بــودن درتوســعه پايــدار 
ــراى  ــوان مقصــدى ب ــاى نقــش به عن ــه و ايف منطق

ــت. ــت اس ــد اهمي ــدگان واج بازديدكنن
گردشــگرى  بالقوه  اســتعداد  بيانگر   

زمستانى همدان باشيم
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر در اين نشست 
عنوان كرد: اميدواريم سال 1400 سال رونق براى 
مجموعه هاى گردشگرى و ورزشى در استان باشد. 
گفــت:  مجيــدى  مهــدى 
زمستانى  جشــنواره هاى 
همچنــان كــه از نام 
آن پيدا اســت براى 
استان هاى سردسيرى 
همــدان  همچــون 
دارند،  ويژه  ضرورت 
حتى اگر در شرايط فعلى 
را  محدوديت ها  كرونا  و  باشيم 
اعمال كند ما مى توانيم به واســطه رويدادها معرف 
توانمندى هاى استان باشيم. درواقع بيش از آنكه در 
قالب جشنواره خالصه شوند، اين قابليت را دارند 
كه گردشگرى راكد در زمستان مناطق سردسيرى را 

در تصاوير ماندگار معرفى كنند. 
وى گفــت: ايــن جشــنواره ها در واقــع به دنبــال 
ــت گردشــگرى در فصــول ســرد  ايجــاد جذابي
ــگر  ــه گردش ــام را ب ــن پي ــتند و اي ــال هس س
كــه  مى دهنــد  انتشــار  ســرما  از  گريختــه 
حتــى در فصــول ســرد ســال مناطقــى هســتند 
كــه انعــكاس تصاويــر آنهــا داشته هايشــان 
ــه  ــد ك ــك كالم باي ــد. در ي ــدگار مى كن را مان
ــتانى  ــوه گردشــگرى زمس ــتعداد بالق ــر اس بيانگ

ــيم. ــدان باش هم
 نخستين رويداد عكاسى گنجنامه

در پايــان برنامــه از ســوى مجتمــع تفريحى 
توريســتى گنجنامه بيانيه اى قرائت شــد كه در 
بخشــى از آن آمده بود: آنچه در اين مسير قابل 
تأمل اســت حضور هنرمندان عكاس در بخش 
حرفه اى و حضور كودكان و نوجوانان در بخش 
موبايلى اســت كه نويدبخش بــاال رفتن و طى 
كردن مســير روبه باال، براى اين حركت اســت. 
البته تمام فرايندها در طول مســير، نيازمند بهره 
گرفتن از تجربيــات خود و ديگران و تطبيق آن 
تجربيات با ساير پيشرفت هاى علمى، فرهنگى و 
اجتماعى بشر است. از اين رو توجه به چند نكته 
به منظور اســتفاده در جشــنواره آتى و باال بردن 
سطح جشنواره به واســطه آثارى برخوردارتر از 

تجربيات روز، ضرورى است.
 از ويژگى آثار اين دوره مى توان مشاركت مختلف 
قشــر اجتماعى را بيان كرد كــه در دوران بعدى 
جشنواره مى شود از اين امتياز استفاده بيشترى نمود. 
آثار در نگاهى اجمالى از نظر موضوعى متمركز و 

به مراتب از سطح كيفى مطلوبى برخوردار بود.
پــس از بررســى آثار ارســالى با درنظــر گرفتن 
ارزش هاى تكنيكى و برخــوردارى از قدرت بيان 
هنرى آثار توسط داوران از ميان 250 عكس، تعداد 
6 عكس برتر و تعداد 11 عكس شايسته قدردانى 

انتخاب شد.

نخستين رويداد عكاسى گنجنامه با 6 عكس برتر و 11 عكس شايسته قدردانى برگزار شد

پايان پاييز همدان در قاب عكاسى

برپايى همايش خوشنويسان 
جهان در ايران
 خوشنويســانى از كشــورهاى مختلف جهان 
آثار خود را در نمايشــگاه و همايش بين المللى راه 
ابريشم با عنوان «رقص قلم» به نمايش مى گذارند.
به گزارش روابط عمومى كميسيون ملى يونسكو-

ايران، دبيركل كميسيون ملى يونسكو با بيان اينكه 
نخستين نمايشگاه و همايش بين المللى راه ابريشم 
با عنوان «رقــص قلم» يكم تا چهارم بهمن برگزار 
مى شــود، اظهار كرد: ايران مهد هنرهاى واالست. 
به ويژه هنرهاى كه نســبتى با كتاب دارند. ســال 
گذشــته با همت مــردم و مديران شــهر همدان، 
كميســيون ملى ايران ميزبان ششــمين نشســت 

بين المللى راه ابريشــم بود. در اين نشست انديشه 
ميراث معنوى راه ابريشــم از سوى ايران مطرح و 

بسيار مورد استقبال قرار گرفت.
حجت ا... ايوبى ادامه داد: نمايشگاه خوشنويسى كه 
در حاشيه اين نشست برگزار شد توجه كشورهاى 
عضــو را به اين هنر واال معطــوف كرد و يكى از 
مشتركات كشــورهاى عضو ابريشم، بهره مندى از 

هنر خوشنويسى است.
دبيركل كميسيون ملى يونسكو ـ ايران با بيان اينكه 
اين گردهمايى بر محور يك هنر ايده اى اســت كه 
از ســوى كميسيون ملى يونســكوـ  ايران در سال 
گذشته مطرح شد، عنوان كرد: چه هنرى ارجمندتر 
از هنر خوشنويسى كه شناسنامه ما ايرانيان و مورد 

عالقه و احترام مردم جهان اســت. از سوى ديگر، 
ايران مهد هنر خوشنويســى اســت حقيقتى است 

آشكار و انكارناپذير.
ايوبــى تصريح كــرد: فراخوان كميســيون ملى 
يونســكو مدت هــا پيش به كشــورهاى مختلف 
فرســتاده شــد. آثار دريافتى بســيار پرشــمار و 
گوناگون هســتند. در اين جشــنواره، هنرمندان 
كشــورهاى گوناگون از تمدن هــا و فرهنگ هاى 
گوناگــون گردهم مى آيند. صدهــا اثر به نمايش 
درخواهــد آمد و عالوه بــر نگارخانــه مجازى 
كميسيون ملى يونســكو، ديوارهاى شهر مشهد، 
چند بناى باشكوه تهران و بناهاى تاريخى چندين 
شهر كشورمان نمايشگر اين آثار به صورت جشن 

نور(ويدئومپينگ) خواهند بود.
وى يادآور شــد: در بخش علمى اساتيد متعددى 
از نقاط مختلف جهان بــراى ارائه مقاالت علمى 
در محورهاى تعيين شــده براى ســخن گفتن از 
ارزش هاى واالى هنر خوشنويســى در ســرزمين 
خود، نام نويسى كرده اند. همچنين همراهى انجمن 
خوشنويســان ايران و انجمن خوشنويســان شهر 
مشــهد، تالش بســيار رايزنان فرهنگى و به ويژه 
همت شهردارى مشهد كه ميزبان اصلى اين برنامه 
است، قابل ستايش و قدردانى است. براى برگزارى 
جشــن نور نيز نهادهاى گوناگون مانند موزه دفاع 
مقدس، كاخ موزه گلستان و شهردارى تهران اعالم 

آمادگى كرده اند.
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