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تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

 دكتر محمدعلى محمدى
فرماندار محترم همدان 

شركت سرمايه گذارى استان همدان

سركارخانم

 فاطمه حبيبى
معاونت محترم سياسى اجتماعى 

فرماندارى همدان

جناب آقاى 

يزدان آذرمـى
معاونت محترم برنامه ريزى 

فرماندارى همدان

انتصاب بجا و شايسته شما كه بيانگر تعهد،كارآمدى و شايستگى هاى برجسته شما بزرگواران در صحنه هاى خدمت مى باشد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه الطاف الهى همواره شاهد موفقيت هاى روزافزونتان باشيم.

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى محمدى

مجتمع قالى و گليم فروزان احسن

تبريك و تهنيت
 سركار خانم

دكتر شهناز حمزه لوى

مجتمع قالى و گليم فروزان احسن

انتصاب شايسته جنابعالى را به عنوان 
فرماندار محترم همدان

 صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده ، همچنيــن بــر خــود الزم مى 
دانيــم از زحمــات بــى شــائبه جنــاب 
ــدار  ــارى فرمان ــين افش ــاى حس آق

ســابق قدردانــى و تشــكر نمائيــم.

مدير كل محترم تأمين اجتماعى 
استان همدان 

درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى 
اليق  افراد  نشاندن  براى  بزرگان  انتخاب 

بر مسند مديريت است.
لذا انتصاب شايسته سركار عليه در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده، اميد است در پناه الطاف الهى در راه 

خدمت سالمت و سربلند باشيد.

دكتر مح

آگهـي مزايــده

شركت سياحتى عليصدر 

شركت سياحتى عليصدر در نظر دارد نسبت به اجاره طبقه همكف و طبقه زيرزمين ساختمان دفتر مركزى شركت متبوع واقع در همدان، 
بلوار خواجه رشيد، پالك 40 را به مدت دو سال از طريق مزايده عمومى و به باالترين قيمت به واجدين شرايط واگذار نمايد، لذا كليه 
متقاضيان مى توانند از تاريخ 99/09/30 لغايت 1399/10/06 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09183151556 تماس و جهت بازديد و 

اخذ اوراق پيشنهاد قيمت به واحد امور قراردادهاى شركت متبوع به آدرس فوق مراجعه نمايند.

خنكاى دستانت را آهسته مى بخشى به لحظه هاى تب دار بيماران
نبض حيات، زير لطافت انگشتانت چه تند مى زند  اى فرشته نجات

روزتان مبارك

مراقبت از يك نفر ... عشق است و مراقت از صدها نفر... پرستارى است.

والدت حضرت زينب(س) و روز 
پرستار گرامى باد

■ رئيس نظام پرستارى همدان: كارانه پرستاران همدان پيش از 
روز پرستار پرداخت مى شود

■ يك پرستار: به رغم يكسان بودن وظايف، بين پرستاران شركتى 
و رسمى فاصله طبقانى وجود دارد
■ روز پرستار فرصتى براى تجليل  از الگوهاى صبر و ايثار

روز پرستار فرصت خوبى براى قدردانى از پرستاران

خسته نباشيد! خسته نباشيد! 
اگرچه خستگى را خسته كرده ايداگرچه خستگى را خسته كرده ايد

از يلدايى مجازى تا دلتنگى اقوام

مردم جدى نگيرند
كرونا ميهمان 
يلدا مى شود

■ آئين ُكرسى نشينى به نام همدان جهانى شود

عامل قتل خانواده تويسركانى:
كارگرى كه گفته مى شود افغانى است

■ دادستان: مديريت بحران نتوانست مديريت كند/ جنازه ها بدون تجهيزات بيرون آمدند
■ مردم: صاحب گاودارى هر 2 سال يك بار كارگرهاى خود را تغيير مي داد

■ تنها بازمانده خانواده: كارگر افغاني دستگير شد
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مدار بدون سرمايه!
 1- به صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران انتقادات بسيارى وارد 
است اما نقطه مشترك تمام اين انتقادها، بى توجهى مسئوالن و مديران 
اين ســازمان عريض و طويل با قريــب 48 هزار نيرو به افكار عمومى 

است.
در واقع صداوســيماى ايران نه براى افكار عمومى و مخاطب كه بنا بر 
سياست هاى گروه حاكم در آن برنامه مى سازد يا برنامه پخش مى كند و 
روشن است در اين مسير افكار عمومى را همراه خود نخواهد داشت و 

چالش هاى آن روزبه روز بيشتر خواهد شد.
2- چالش فردوســى پور، نمونه اى از چالش هاى صداوســيما با افكار 
عمومى و انســان هايى اســت كه نمى خواهند در مدار تنگ و كوچك 
گروهى حاكم در صداوســيما گرفتار شوند و مى خواهند براى مردم و 

رضايت افكار عمومى برنامه اجرا كنند.
اين چالش 2 سال اســت كه آغاز شده و فردوسى پور از شبكه 3 كنار 
گذاشته شده و تنها توضيح مدير اين شبكه براى افكار عمومى اين بوده 

كه فردوسى پور در مدار صداوسيما نبود!
3- در اين 2 سال فردوسى پور، محبوب تر شده و انتظار براى بازگشت 

وى به شبكه 3 افزون تر شده است.
 در اين مدت فردوســى پور محبوبيت خود را براى كســب درآمد از 
شــبكه هاى ماهواره اى به عنوان رقيبان سنتى صداوسيما، خرج نكرده و 
تمــام تالش خود را براى مانــدن در ايران و ايفاى نقش براى رضايت 

مردم ايران به كار گرفته است.
4- پيشگيرى صداوسيما از ساخت برنامه اى اينترنتى توسط فردوسى پور 
شايد با موفقيت صداوسيما همراه بود اما اظهارات فردوسى پور پس از 
آن در يك برنامه دانشــگاهى، به خوبى چگونگى چوب حراج زدن به 

سرمايه ها در اين كشور را نشان داد.
فردوســى پور گفته بود، زمانى براى دانشجويانى كه قصد مهاجرت از 
ايران را داشتند، داليلى مطرح مى كردم تا از اين كار منصرف شوند، اما 

اكنون ديگر حرفى براى گفتن به آنها ندارم!
5- فردوســى پور نمونه اى از سرمايه هايى اســت كه در اين مملكت 
رشد كرده اند و مى خواهند دين خود را به مردمى كه پشتوانه رشد آنها 
بوده اند، ادا كنند اما به بهانه خارج شدن از مدار گروهى خاص، به سمت 
مهاجرت سوق داده  مى شوند تا جا براى بازى كنندگان نامحبوب در مدار 

اين گروه باز شود.
البته فردوسى پور مقاومت عجيبى تاكنون از خود نشان داده و سعى كرده 
اعتبــار، محبوبيت، تخصص، كارآمدى و تعهــد خود را به رخ مديران 

صداوسيما بكشد تا شايد، شرايط تغيير كند.
6- حال در اين شــرايط، انتشــار خبر گزارش زنــده بازى فينال ليگ 
قهرمانان آســيا توسط عادل فردوســى پور در صفحه فارسى afc در 
اينســتاگرام، تعداد دنبال كننده هاى اين صفحه را از 260 هزار نفر به 5
برابر رســانده و اين روند همچنان ادامه دارد و در اين ســاعات پيش 
از بازى، پيش بينى مى شــود كه ركورد مشاهده اليو توسط اين صفحه 

شكسته خواهد شد.
در چنين وضعيتى، وزير ارتباطات نيز از فوتبالى ها خواســته در زمان 

پخش فوتبال دانلود نكنند تا مشكلى در پخش اينترنتى رخ ندهد. 
جهرمى نوشته: «هر وقت مسابقه فوتبال برگزار مى شد ترافيك بين الملل 
اينترنت به نصف زمان عادى مى رســيد و ترافيك داخلى ايران تقريبا 
دوبرابر مى شد. لنز و فيليمو و آنتن و تيوا و نماوا و روبيكا و... به خوبى 
پاسخگوى نياز مردم بوده و هستند. مى شد امروز هم پلتفرم هاى ايرانى 
ركورد بزنند؛ اما برعكس به دليل برخى تنگ نظرى ها كه مى دانيد ساعات 
دشــوارى به لحاظ ترافيكى براى شبكه اينترنتى كشور پيش رو خواهيم 

داشت.
7- باز هم صدا و سيما مغلوب يك خارج از مدار شد، فردى كه مردم او 
را بيشتر از مدار صداوسيما قبول دارند و مى توانست سرمايه صداوسيما 
باشد و مى تواند چنين هم باشد به شرط آنكه صداوسيما مدارهاى تنگ 
گروهى و باندى را كنار بگذارد و بر مدار قانون و افكار عمومى برگردد.

البته بايد توجه داشــت كه اين اتفاقات براى اينســتاگرام، در شرايطى 
است كه تالش ها براى فيلتر كردن اين شبكه اجتماعى با داليلى چون 
جنجال صحبت هاى يك بالگر معروف با يك نوجوان 14ساله ايرانى در 
اينســتاگرام به صورت اليو(زنده)، از سوى برخى مدارمداران آغاز شده 
بود كه بعيد نيست باز هم خواسته افكار عمومى را جور ديگرى تفسير 
كنند و با بستن اينستاگرام به درخواست هاى مردمى در شكل جديد و 

اينستاگرامى براى بازگشت عادل به شبكه 3 واكنش نشان دهند.
هر اتفاقى كه در هر مدارى رخ دهد، نوع نگاه به ســرمايه هاى كشور و 

افكار عمومى را در گام دوم انقالب بهتر مشخص خواهد كرد.

اولسان كره جنوبى قهرمان آسيا شد
 پرسپوليس با شكست برابر اولسان هيونداى از رسيدن به مقام قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا بازماند تا براى دومين بار در 3 سال 

اخير رؤياى قهرمانى اين تيم تعبير نشود.
به گزارش تسنيم، تيم فوتبال پرسپوليس ايران در ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا از ساعت 15:30 روز گذشته در ورزشگاه الجنوب 
قطر به مصاف اولســان هيونداى كره جنوبى رفت و با شكست 2 بر يك برابر حريف خود نتوانست قهرمان شود. هر 2 گل اولسان 
پس از بازبينى صحنه توسط داور و به وسيله كمك داور ويدئويى (VAR) و از روى نقطه پنالتى به ثمر رسيد. در صحنه گل دوم 
مهدى شيرى اشتباهى عجيب مرتكب شد و توپ را با دست در محوطه جريمه زد تا پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا درگير 

سندروم دست بى قرار و VAR شود.
در اين ديدار مهدى عبدى در دقيقه 45 پرسپوليس را پيش انداخت اما در ادامه جونيور نگرائو در دقيقه 4+45 و 55 دو گل اولسان 

را از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند تا تيم كره اى به مقام قهرمانى ليگ قهرمانان آسيا برسد.

شهردارى گام نخست را محكم برداشت
 رقابت هاى ليگ دســته دوم كشور روز گذشته آغاز شد و شهردارى همدان گام نخست را محكم برداشت و در نخستين بازى 

به پيروزى شيرينى را كسب كرد.
شــهردارى كه در اين فصل سكان هدايت خود را به رضا طاليى منش سپرده است در نخستين بازى فصل در بندرعباس به مصاف 
ميهمان خود از اين شهر رفت. شهردارى كه تغييرات زيادى را در تركيب خود داشت از همان ابتداى بازى برترى خود را به حريف 

ديكته كرد، بارها خط دفاعى حريف را آزار داد و سرانجام مزد برترى محسوس خود را گرفت ودر دقيقه 44 به گل دست يافت.
آرمين طاليى منش پسر سرمربى تيم در دقيقه 44 به يارى پدر شتافت و دروازه ميزبان را باز كرد.

نيمه دوم تيم شهردارى بندرعباس براى جبران گل خورده تالش زيادى كرد اما دفاع منسجم شهردارى همدان به حريف اجازه نداد 
و سرانجام اين بازى با تك گل طاليى منش به سود شهردارى همدان به پايان رسيد تا شاگردان طاليى منش با گل طاليى به 3 امتياز 

اين بازى خارج از خانه دست يابند و خود را به عنوان مدعى معرفى كنند.

از يلداى مجازى تا دلتنگى اقوام

مردم جدى نگيرند
 كرونا ميهمان يلدا مى شود

پيگيرى ويژه دستگاه هاى اجرايى 
براى تحقق تعهد اشتغال 

 فرماندار همدان معتقد است با گذشت 9 ماه از سال متأسفانه برخى 
از دستگاه هاى اجرايى ما در تعهد اشتغالزايى خود موفق نبوده اند كه بايد 

به صورت ويژه در زمان باقيمانده پيگيرى كنند.
محمدعلى محمدى، با بيان اينكه تعهد اشــتغال دســتگاه هاى اجرايى 
شهرستان در سالجارى 6 هزار و 296 نفر تعيين شده است، افزود: تاكنون 
83 درصد اين تعهد محقق شــده كه عملكرد 7 دستگاه اجرايى در اين 
راستا ضعيف است. سرپرست فرماندارى شهرستان همدان يادآور شد: 
به رغم ميزان بيكارى و تعهد تعيين شده در مركز استان ظرفيت ها و زمينه 
فعاليت نيز باالست. محمدى قطار شهرى همدان را پروژه اى مهم و مؤثر 
در شهرستان همدان دانست و اظهار كرد: با اهتمام استاندار و حاج بابايى، 
قطار شــهرى همدان در رديف بودجه پيشنهادى دولت قرار گرفت كه 

اميدواريم ضمن تصويب در پروژهاى 1400 ما گنجانده شود.
وى با تأكيد بر لزوم توجه و پيگيرى ويژه چند طرح توليدى توسط جهاد 
كشاورزى، افزود: مجتمع توليدى ياس و گاودارى 6 هزار رأسى شستا در 
بخش قهاوند از جمله طرح هاى مهم در دست اجراى شهرستان است كه 
انتظار مى رود همكارى و همراهى دستگاه هاى اجرايى با سرمايه گذاران 

بخش خصوصى در اين 2 طرح فعاالنه و با زمانبندى مشخص باشد.

چه شب يلدايى كه در تاريخ هم بماند
مهدى ناصرنژاد »

 به لطف خداوند شفابخش و به همت و تالش بى وقفه و فداكارانه 
كادر پزشــكى و پرســتارى در كنار زحمات بى دريــغ خدمتگزاران 
بيمارســتان ها و مراكز درمانى سراسر كشــورمان، يكبار ديگر چرخه 
ويروس كرونا ســير نزولى به خود گرفتــه و اميدوارى هاى فراوانى 
نسبت به قطع زنجيره شــيوع بيشتر اين ويروس بدتركيب در جامعه 
به وجود آورده اســت، درحالى كه هنوز وضعيت تعدادى از شهرهاى 
ايران از لحاظ بيداد ويروس كرونا در شرايط قرمز قرار دارد و هرروز 

شمارى از هموطنان عزيزمان دچار ويروس كرونا مى شوند.
طبق گزارش هاى رســمى منابع پزشكى تاكنون و در مدت حدود ده 
ماه از همه گيرى ويروس كرونا، 3 دوره ســخت و تلخ اوج كرونا را 
در كشــور گذرانده ايم، درحالى كه پيش از هر دوره اوج گيرى جديد 
بيمارى، هشــدارهاى اكيد نسبت به اين خطر بزرگ از سوى وزارت 
بهداشت و درمان و جامعه پزشكى كشور به مردم داده شده بود و بارها 
و شايد به طور لحظه اى، علت هاى اصلى آلودگى به ويروس تذكر داده 
شده؛ اما واقعيت اين است كه، آنچه تاكنون موجب پيشرفت ويروس 
كرونا و آمار هاى تأســف بار مرگ و مير، آســيب و ضرر و زيان هاى 
غيرقابل جبران در كشــورمان بوده اســت، همانا غلبه احساسات بر 
منطق و تعقل و عادى انگاشــتن بيمارى جهانى كرونا، نزد بسيارى از 
هموطنان است. قطعاً آن گروه از مردم واقع بين و منظم كه توصيه هاى 
بهداشــتى و پزشــكى براى در امان ماندن از خطــر كرونا را جدى 
گرفته اند، حداقل قضيه اين است كه كمتر آسيب ديده اند و كمتر دچار 
دردسر و سوگوارى عزيزان خويش بوده اند، مگر اينكه ناخواسته و بر 

اثر غفلت و گناه ديگران، حادثه كرونا را از سر گذرانده اند. 
اكنون نيز كمترين انتظار جامعه پزشكى و زحمت كشان بى ادعاى مراكز 
درمانى كشورمان از مردم اين است كه يكسال سختى كرونا را تحمل 

كرده اند، اين يك شب بلند و خاطره انگيز يلدايى هم روى آن!
انتظار اين اســت كه بخش اعظم تاريخ تلخ و شــيرين ايران مربوط 
به خاطرات و ســنت هاى ماندگار شب يلدا است و سزاوار نيست با 
استقبال ناميمون از ويروس كور و بى رحم كرونا به بهانه دورهمى هاى 
شب يلدايى، خاطرات تلخى از اين سنت ديرينه براى خود و خانواده 
باقى بگذاريم كه پشيمانى هاى ناشى از غفلت در اين باره براى روزگار 
آينده هيچ ســودى نخواهد داشــت. اما متأســفانه در هفته گذشته و 
پيش تر از آن خيلى از شــواهد و قراين در مراكز شلوغ و پررفت وآمد 
همدان و به ويژه بازارچه هاى خشــكبار و ميوه، حاكى از اين است كه 
بسيارى از خانواده ها در تدارك ملزومات ميهمانى شب يلدايى هستند 
و اين شــواهد جاى نگرانى  بسيار دارد! در همين حال اغلب كسبه و 
به ويژه تدارك چى هاى فصلى و مناســبتى به رغم توصيه هاى عمومى 
نسبت به پرهيز از اجتماعات و شــلوغى ها، آتش بيار معركه هستند 
و با تبليغ هاى معمول كه فالن كاال و وســيله براى جشــن شب يلدا 
رســيد!!! يا تخفيف هاى آن چنانى به مناسبت شب يلدا در راه است و 
شيوه هاى ديگر، توجه مردم نسبت به خوددارى از تدارك ميهمانى ها 

را منحرف مى سازند. 
ايــن حركت مصداق معــروف «عرض خود مى بــرى و زحمت ما 
مى دارى» اســت و جاى تأســف و پرســش فراوان دارد. البته جاى 
اين اميدوارى ها هم هســت كه اغلب مــردم خريد هاى ويژه خود در 
صف هاى طوالنى و متعدد براى شــب يلــدا را تنها به مقدار مصرف 
چندنفره خانواده مى خواهنــد و دلخوش به جمع معمول و چندنفره 
خويش هستند، قصد دورهمى نامتعارف ندارند كه برنامه اى سزاوارانه 
و جالب توجه است و جاى نگرانى هم نيست. با اين حال بايد بپذيريم، 
چنانچه مردمى كه يكسال براى كمك به سالمتى بزرگتر ها و نزديكان 
عزيز خويش رعايت كرده اند و با تمام دورى ها و دلتنگى ها ساخته اند، 
شب يلدا را هم تحمل خواهند كرد، اما اگر آن دسته و جماعتى كه در 
اوج روزهــاى كرونايى به هر بهانه ميهمانى داده اند و ميهمانى رفته و 
براى سير و سفرهاى دلخواه خود به هيچ اصولى پايبند نبوده اند، شب 
يلدا هم از پنجره و باالى ديوار هم شده خود را بهم مى رسانند و دور 

هم جمع مى شوند، مگر اينكه خالف اين قاعده غلط را ثابت كنند.

1- برخــى احزاب كم كارى هاى خــود در انتخابات 1400 را به گردن 
مجلس انداخته اند. گويا آنها عامل مشخص نشدن داوطلب نهايى مورد 
حمايت حزب را مشخص نبودن شرايط كانديداها به دليل اصالح قانون 
انتخابات از ســوى مجلس عنوان كرده اند. گفتنى اســت احزاب ايران 
تاكنون فقط بر مشــاركت در انتخابات آتى تأكيد داشــته اند و فراتر از 

آن نرفته اند.
2- باالخره يكى از احزاب اســتان نسبت به مســائل و اتفاقات استان 
واكنش نشان داد. گويا حزب مؤتلفه با انتشار بيانيه اى از انتصابات اخير 
در استان انتقاد كرده است. گفتنى است اين حزب پيش از اين نيز چنين 
رويه اى داشته اســت اما ديگر احزاب استان بيشتر نظاره گر اتفاقات و 

شايد هم معتقد به اقدامات پشت پرده و انتقادات درگوشى بوده اند. 
3- ســهم همدان از اتوبوس هاى دولتى، آماده تحويل شــده اســت. 
گويا شــهردار همدان با سفر به اصفهان 50 اتوبوس را تحويل خواهد 
گرفت. گفتنى است دولت در ســتاد ملى كرونا تأمين 5 هزار دستگاه 
اتوبوس براى تمام استان هاى كشور را در راستاى خدمات دهى براساس 
پروتكل هاى بهداشتى به شهروندان مصوب كرده كه سهم همدان تاكنون 

50 دستگاه اتوبوس بوده است.
4- برخى شركت هاى مســافرتى هزينه تورهاى خارجى را ميلياردى 
محاســبه كرده اند. گويا يك شركت قيمت تور 12 روزه تهران - آنتاليا 
را با تخفيف يك ميليارد و 200 ميليون تومان! محاســبه و تبليغ كرده 
است. گفتنى است قرار شده اين رقم غيرمعقول، توسط نهادهاى مسئول، 

بررسى شود.
5- احتمال استقبال نشــدن از طرح بازنشستگى مجلس افزايش يافته 
اســت. گويا اين پيش بينى به دليل يك بنــد اين طرح كه تصريح كرده، 
بازنشســتگى بدون ســنوات ارفاقى و با پرداخت حقوق بازنشستگى 
براساس سوابق پرداخت حق بيمه است، انجام شده است. گفتنى است 
براساس اين طرح كه قرار است در مجلس بررسى شود، كارمندان مرد 
با ســابقه 25 سال پرداخت حق بيمه و زنان با 20 سال درصورت ارائه 

درخواست و موافقت دستگاه بازنشسته خواهند شد.

 دولــت با رأى مردم بر ســر كار مى آيد 
و برهمين اســاس اگر مديرى خالف مشى 
دولت حركــت كند درواقع بــه رأى مردم 

خيانت كرده است.
اســتاندار همدان در ديدار با سرپرســت و 
معاونــان فرماندارى شهرســتان همدان، با 
تأكيد بر اينكه فرماندار نماينده عالى دولت 
در شهرســتان است، افزود: تيم مديريتى در 
شهرســتان ها بايد با حفظ منزلت، شــأن و 
جايگاه نمايندگى دولت، از تمامى ظرفيت ها 
و قابليت هاى موجود براى پيگيرى اهداف و 
برنامه هاى دولت و خدمت رسانى مطلوب و 

خالصانه به مردم استفاده كنند.

ــاهرخى  ــعيد ش ــا، سيدس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــير  ــت در مس ــن سياســت هاى دول ــا تبيي ب
ــانى  ــور و خدمت رس ــعه كش ــد و توس رش
بــه مــردم، اظهــار كــرد: نزديــك بــه نيمــى 
ــدان  ــتان هم ــتان در شهرس ــت اس از جمعي
ســاكن هســتند كــه بــه هميــن ميــزان 
ــعه و  ــراى توس ــد ب ــا آن باي ــب ب و متناس
ارتقــاى جايــگاه مركــز اســتان تــالش كرد.
وى با تأكيد بر اينكه بايد از فرصت پيش آمده 
براى خدمت به نحو شايســته استفاده كنيم، 
تصريح كــرد: مالك اصلى بــراى انتصاب 
مديران، ســالمت اخالقى، مالى و تخصص 
در كار و همراهــى با سياســت هاى دولت 

اســت و برهمين اساس عملكرد فرمانداران 
در سطح استان نيز رصد مى شود.

ــل  ــرارى تعام ــه برق ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
بــا همــه برمبنــاى حفــظ مواضــع و رعايــت 
جايگاه هــا ضــرورى اســت، افــزود: مديــران 
مــودت،  دوســتى،  بايــد  خــود  كار  در 
بــرادرى، همراهــى و همــكارى صميمانــه اى 
ــند و از  ــته باش ــه داش ــه مجموع ــا بدن را ب
ــور و  ــبرد ام ــراى پيش ــا ب ــى ظرفيت ه تمام
ــتفاده  ــردم اس ــه م ــه ب ــانى بهين خدمت رس
ــدارى  ــان اينكــه فرمان ــا بي كنند.شــاهرخى ب
در  امــور  همــه  محــور  بايــد  همــدان 
ــت: ضــرورى اســت  ــد، گف ــتان باش شهرس

ــه  ــتان ب ــت در شهرس ــى دول ــده عال نماين
تمامــى اقشــار به ويــژه بانــوان، جوانــان 
ــژه  ــه وي ــاد توج ــردم نه ــازمان هاى م و س
ــگاه  ــش و جاي ــت نق ــراى تقوي ــته و ب داش
ــد  ــا در عرصــه مديريــت و تســهيل رون آنه

كارهــا و خدمت رســانى تــالش كنــد.
اســتاندار همدان همچنين بر اعمال نظارت 
و دقت بيشــتر فرمانداران بــر فعاليت هاى 
مرتبط با مهار همه گيــرى ويروس كرونا و 
زمينه ســازى براى تأمين و حفظ سالمت و 
بهداشت عمومى جامعه با استفاده از تمامى 
ظرفيت هــا و همراهى و همكارى اقشــار 

مختلف مردم تأكيد كرد.

حركت برخالف مشى دولت خيانت به رأى مردم است

 كمتر از 24 ســاعت به آغــاز بزرگ ترين 
جشن زمســتانى ايرانيان، باقى مانده است اين 
درحالى است كه از يلداى سال گذشته تا امروز 
بيش از 9 هزار نفر كرونــا گرفته اند و هزار و 
375 نفــر بر اثر ويروس كرونا جان خود را از 

دست داده اند و ديگر در بين ما نيستند. 
علت بيشتر اين مرگ ها در كنار افزايشى شدن 
مــوارد ابتال به كرونا بنا بــر گفته متخصصان 
دورهمى هــاى خانوادگى اســت، به طورى كه 
مســتند آمارهاي رســمي بيش از 60 درصد 
از مبتاليــان به كرونا متعلــق به دورهمي هاي 

خانوادگي هستند.
حاال با قرار گرفتن در آستانه يلدا به درخواست 
مســئوالن مختلف و ستاد اســتانى كرونا در 
همدان به منظــور كنترل روند شــيوع كرونا، 
ممنوعيت رفت وآمد شــبانه و تعطيلى اصناف 
از ساعت 18 بعدازظهر ديروز و امروز اجرايى 
شده اســت تا بلكه بتواند مانعى براى رفتن به 

دورهمى هاى خانوادگى شود.
در اين بين استاندار همدان مصوبه ممنوعيت 
تــردد خودروهاي شــخصي در 24 ســاعت 
گذشته و امروز را به گونه اى اعالم كرده كه در 
اين 2 روز از ســاعت 20 تــا 4 صبح هرگونه 
تردد با خودرو شــخصى در شهر ممنوع است 
و از حضــور ميدانى عوامل انتظامى با خودرو 
چراغ گردان بر كاهش حضور و تردد رانندگان 
براى اثر روانى مثبــت و بازدارندگى مردم از 
تشديد  ممنوعيت  اين  يلدا،  شب نشــينى هاى 

مى شود.
اســتاندار همدان گفت: رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى از ســوى مردم و همت مسئوالن 
موجب شــد تا وضعيت كرونا در 2 شهرستان 

نهاوند و بهار از نارنجى به زرد تبديل شود.
ســعيد شــاهرخى در ستاد اســتانى مقابله با 
ويروس كرونا اظهار كرد: هم اينك 8 شهرستان 
استان در وضعيت نارنجى و 2 شهرستان هم در 
وضعيت زرد كرونايى قرار دارند كه اميدواريم 
با تــدوام روند فعلــى و همراهى و همكارى 
مطلوب مردم، به زودى تمامى شهرســتان هاى 

استان در وضعيت زرد قرار بگيرند.
وى ادامــه داد: بــا وجود كاهش آمــار ميزان 
مبتاليان و مرگ و مير ناشى از ويروس كرونا و 
بهبود شرايط همدان، اما اين وضعيت همچنان 
شــكننده بــوده و بايد رعايــت پروتكل هاى 

بهداشتى از سوى مردم استمرار داشته باشد.
اســتاندار همدان اظهار كرد: با همكارى مردم 
و تالش كادر بهداشت و درمان روند كاهشى 
كرونا را شــاهد بوده و موج سوم اين بيمارى 
را پشــت سر گذاشــتيم كه بايد اين آمارهاى 

اميدواركننده همچنان تداوم يابد.
شــاهرخى افزود: با توجه بــه در پيش بودن 
ايام فاطميه در ستاد كشــورى براى برگزارى 
آئين هاى اين دهه سياست گذارى الزم صورت 
گرفته اســت كه براســاس آن سياست ها بايد 
مسئوالن اســتانى با همكارى سازمان تبليغات 

برنامه هايى با بُرش استانى درنظر بگيرند.
وى همچنين خواســتار ايجاد قــرارگاه ثابت 
و قرار دادن كانكس هــاى مجهز و تجهيزات 
موجود در برخى از دستگاه ها در اختيار عوامل 
انتظامى براى پيشبرد برنامه ها در ايام كرونا شد.

عالوه بر اين، مقام هاي بهداشتى نيز از احتمال 
برگزاري مراســم و دورهمي هــاي مربوط به 
شــب يلدا ابراز نگراني كرده اند و در مواردي 

با دعوت به برگزاري «دورهمي هاي مجازي»، 
به شكل هاي مختلف مردم را به ماندن در خانه 

تشويق مي كنند. 
در اين راستا، در برخى از فضاهاى مجازى نيز 
پويشــي با عنوان «شب يلدا در خانه مي مانيم» 
راه اندازي شــده است اما از ســاعت 20، 30 
آذرماه ديگر به عهده مردم است كه چه بر سر 

سير ابتال به بيمارى در همدان مى آيد.
ســخنگوى ستاد كرونا در استان همدان معتقد 

ميهماني هاي  كــه  اســت 
خانوادگي در يلدا مي تواند 
بسيار خطرآفرين باشد و از 
تا  دارد  درخواســت  مردم 
يلداي امسال را با خاطره اي 
و  هم  از  بــه دور  متفاوت، 
به صورت مجــازي برگزار 
كنند تا شــيريني بلندترين 
برگزاري  با  ســال  شــب 
تلخ  كوچك  دورهمي هاي 

نشود. 
محمد طاهرى در گفت وگو 
با همدان پيام، با بيان اينكه 
درحال حاضر  خوشبختانه 
با رعايت مردم سير ابتال به 
ويروس در همدان كاهشى 
شده است، بيان كرد: به اين 

دليل كه بــاالي 60 درصد انتقال هاي ويروس 
در جمع هــاي خانوادگي و نشســته صميمانه 
صورت مي گيرد، اهميت شب يلدا و رعايت 

نكات آن در بين مردم بسيار زياد خواهد بود.
در هميــن راســتا رئيس پليــس راهنمايى و 
رانندگــى همــدان نيز گفت: در ايــن 2 روز 
محدوديت و ممنوعيت تردد از ســاعت 20 تا 
4 صبح اعالم شــده است كه در آن با هرگونه 
تردد به جز مشــاغلى كه مجوز تردد دارند از 
جمله حوزه بهداشــت و درمان، دستگاه هاى 
خدمات رســان، تاكسى ها و ... برخورد قانونى 

مى شود.
عليرضــا فكرى در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
افزود: براى متخلفين در اين 2 روز 200 هزار 
تومان جريمه نقدى درنظر گرفته شده است و 
با افرادى كه براى تردد در شــهر به مخدوش 
غيرقانونى پالك  هاى خود اقدام كنند برخورد 
و اعمال قانون مى شــوند، همچنين رانندگان 

متخلف نيز به دستگاه قضا معرفى مى شوند.
معاونت فرهنگى شــهردارى همــدان درباره 
ترغيب مردم به برگزارى مجازى يلدا نيز گفت: 
برنامه اى با فضاى شاد از حضور هنرمندان در 
گنجنامه توسط شــهردارى همدان توليد شده 
است كه در شب يلدا در فضاى مجازى منتشر 

مى شود.
روح ا... وجدى همچنين به فضاســازى هاى 
شــهرى در رعايت نكات بهداشتى شب يلدا 
اشــاره كــرد و افــزود: در 
ستاد  با  همكارى  راســتاى 
كرونــا، معاونــت فرهنگى 
مسابقه  همدان  شــهردارى 
قصه گويــى خانواده هــا را 
درنظــر گرفتــه اســت كه 
آن  در  شــركت  به منظــور 
خانواده ها قصه هاى خود را 

ارسال مى كنند.
برنامه اى  كــرد:  عنوان  وى 
خاص كودكان نيز به صورت 
اينستاگرامى تهيه شده است 
كــه در كانــال فرهنگ در 
شهر تحت نظارت معاونت 
فرهنگى شهردارى در شب 

يلدا پخش مى شود.
آنســوى ماجرا اما با اينكه 
مســئوالن تالش زيــادى كردند تــا با طرح 
محدوديت ها و اعمال جريمه، در كاهش كرونا 
گامى بردارند اما در بازارهاى همدان با نزديك 
شدن به يلدا انگار شهر چهره ديگرى به خود 

گرفته است.
مردم در بازارهاى سنتى شهر براى خريد اقالم 
خوراكى مخصوص اين شــب به قدرى تردد 
دارند كه به ســختى مى توان راه از بينشــان باز 

كرد. 
مغازه هــاى مختلف از آجيل فروشــى، گز و 
شيرينى گرفته تا حتى لباس فروشى ها از حضور 
مشتريان متقاضى خريد پر است و انگار كرونا 
شكســت خورده و بيمارى در كار نيســت؛ 
اگرچه اين روند در 24 ســاعت گذشته شيبى 
ماليم تر به خود گرفته اســت كه دليل آن هم 
به نظر مى رسد خريدهاى زودهنگام تر از تاريخ 

يلدا توسط مردم است.
مردم در گوشــه وكنار شــهر بــه خريدهاى 

موردنيــاز خود اقدام مى كنند و انگار ســوت 
پايان بازى درحال نواختن اســت، با اين حال 
تمــام آنچه يلدا قرار اســت بر ســر كرونا و 
قربانيان جديد آن بياورد در كمتر از يك هفته 
آينده مشــخص مى شود، نتيجه اى كه متأسفانه 
مى تواند درصورت سهل انگارى مردم بار ديگر 

همدان را سرخگون كند.
يكى از شــهروندان همدانى بــه خبرنگار ما 
در اين باره گفت: شــب يلدا براى بيشتر مردم 
بهانه اى است تا دورهم جمع شوند و يكى دو 
ســاعت را با هم بگذرانند، اما به نظر مى رسد، 

كرونا اين بهانه را از ما گرفته است.
على محمدى ادامه داد: قرار بر اين شده است 
مانند عيد 99، ســفرهاى تابســتانى، برگزارى 
مراسمات مختلف و ... قيد باهم بودن را بزنيم 
تا ببينيم چه پيش خواهد آمد به هرحال آنچه 
از از كرونا مى بينيم، واقعا ارزش دارد كه از عيد 

نوروز و شب و يلدا بگذريم.
خانم رســولى نيز كه از قضا پرستار بازنشسته 
اســت، گفت: فعال دور دور كروناست و بايد 
خيلى مراقب بود به همين دليل درست است 
خيلى دلتنگ جمــع و دورهمى خانوادگى و 
دوستانه هســتم، اما تحمل ديدن كوچك ترين 

آسيبى به نزديكانم را ندارم.
وى افزود: قــدرت انتقال اين ويروس در يك 
جمع، هنگام غذا خوردن، صرف تنقالت، ميوه 
و صحبت كردن با يكديگر بسيار باالست و از 
آنجايى كه در يك دورهمى همچون شب يلدا، 
صرف تنقالت و صحبت كــردن با يكديگر، 
امرى غيرقابل اجتناب است، ريسك ابتال را باال 
مى برد و براى دورى از ابتال به كرونا بهتر است 

همشهريان از دورهمى پرهيز كنند.
با اين حال همچنان كادر بهداشــتى و مسئوالن 
علوم پزشــكى براى كنترل اين شرايط مردم را 
به برگزارى مجازى جشن يلدا دعوت مى كنند 
و با برگزارى مســابقات مختلفى با شعارهايى 
از جمله «يلدايي كه طوالني ترين شــب سال 
اســت را بــه بزرگ ترين اندوه ســال تبديل 
نكنيم»، «مي خواهيم پدر و مادرمان را سرسفره 
هفت سين ســال 1400 ببينيم، پس شب يلدا 
دور هم جمع نمي شويم»، «شادي بلندتر شدن 
روزهاي پس از شــب يلدا را با دورهمي هاي 
كوچك از بين نبريم» ســعى دارند كرونا را در 

شب يلدا مهار كنند.

فعال دور دور كروناســت 
و بايد خيلــى مراقب بود 
درســت  دليل  همين  به 
جمع  دلتنگ  خيلى  است 
و دورهمــى خانوادگى و 
دوستانه هستم، اما تحمل 
ديدن كوچك ترين آسيبى 

به نزديكانم را ندارم
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اصالح برق مناطق حاشيه 
و بافت فرسوده مالير

 در راســتاى پيگيرى و رفع مشــكالت مردم از مناطق امامزاده 
عبدا...(ع)، 15 خرداد و نفت سياه بازديد شد.

قائم مقام مديرعامل توزيع برق مالير با اشاره به اينكه رفع مشكالت 
شبكه هاى برق حاشيه شهر و بافت فرسوده همواره مورد تأكيد بوده 
و از اولويت هاى ما در مديريت توزيع نيروى برق شهرســتان مالير 
اســت، افزود: با پيگيرى هاى صورت گرفته به زودى مشكل ضعف 

ولتاژ عمومى اين مناطق رفع مى شود.
رضا شيردره با بيان اينكه در اين زمينه تمام تالش خود را براى رفع 
و اصالح شــبكه برق اين مناطق مبذول مى داريم، تصريح كرد: اين 
مديريت همواره در راستاى پيشبرد اهداف بزرگ شهرستان پيشگام 
بوده و تمام توان خود را براى بهبود جلب رضايت همشهريان به كار 

گرفته است.
مدير توزيع نيروى برق مالير به اصالح و بهينه ســازى شــبكه برق 
بازار بزرگ مالير اشــاره و خاطرنشــان كرد: اين شبكه برق كه از 
مدت ها پيش كهنه و فرســوده بود به همــت و تالش كاركنان برق 

مالير اصالح و بهينه شد.
وى با بيان اينكه قســمت كوچكى از يكى از راســته هاى بازار باقى 
مانده كه اين قســمت نيز به زودى انجام مى شــود، افزود: شــبكه و 
كابل هاى برق مغازه و واحدهاى تجــارى بازار بزرگ مالير كه هر 
لحظه با خطر آتش سوزى مواجه بود، اصالح شد و درحال حاضر اين 

واحدها از برق مطمئن و پايدار بهره مند شدند.
شيردره در ادامه با اشاره به برگزارى سومين مانور عملياتى و جهادى 
اصالح و تعمير شبكه هاى توزيع نيروى برق شهرستان مالير، گفت: 
به منظور كسب آمادگى الزم و اهميت پايدارى شبكه هاى توزيع برق 
براى تأمين برق مطمئن و پايدار كليه مشــتركين شهرســتان، مانور 
عملياتى و جهادى شــبكه هاى توزيع نيروى برق شهرستان مالير به 
طــول ده كيلومتر و با حضور 12 اكيــپ عملياتى در بخش مركزى 

برگزار شد.
اين مقام مسئول افزايش قابليت اطمينان و تاب آورى شبكه، كاهش 
خاموشى و انرژى توزيع نشده، استفاده هدفمند و بهينه از اعتبارات 
بهره بردارى، ارتقاى سطح آمادگى پرسنل به منظور مقابله با بحران ها 
و افزايش ايمنى شهروندان و رفع كانون هاى خطر را از جمله اهداف 

اين مانور برشمرد.
وى با بيان اينكه چهارمين مانور عملياتى و جهادى اصالح و تعمير 
شبكه هاى توزيع نيروى برق شهرستان نيز با عنوان «مانور سراسرى 
اصالح ولتاژ و تعديل بار شــبكه هاى توزيع نيروى برق» با موفقيت 
اجرا شــد، افزود: اين مانور با حضــور 36 اكيپ اجرايى به مدت 2

روز برگزار شد.
شــيردره ادامه داد: با تأكيدات مديرعامل شركت توزيع نيروى برق 
اســتان همدان مبنى بر برنامه ريزى مــدون در برگزارى مانورها، اين 
مانور با هدف افزايش پايدارى شبكه، اصالح ولتاژ مشتركين، كاهش 
تلفات، تعديل بار شــبكه، كاهش خاموشــى ها، كوتاه شــدن طول 
فيدرها، جلب رضايت مشتركان و تمرين آمادگى ب  منظور مواجهه 

با بحران اجرا شد.
ــرق  ــروى ب ــع ني ــادى توزي ــى و جه ــور عمليات ــزود: در مان وى اف
شهرســتان ماليــر، 36 اكيــپ عملياتــى، 45 نيــروى فنــى و اجرايــى 
امــور بــرق ماليــر و پيمانــكاران شهرســتان، 18 دســتگاه خــودرو 
ــر و  ــى شــامل باالب ــى و 4 خــودرو ســنگين عمليات ســبك عمليات

جرثقيــل بــه كار گرفتــه شــد.
بــه گــزارش ايســنا، شــيردره تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه 
ــور سراســرى  ــا، مان ــه همه  گيــرى كرون ــوط ب محدوديت  هــاى مرب
ــرق  ــروى ب ــع ني ــبكه هاى توزي ــار ش ــل ب ــاژ و تعدي ــالح ولت اص
پروتكل  هــاى  كامــل  رعايــت  بــا  همــراه  ماليــر  شهرســتان 

ــت. ــده اس ــزار ش ــتى برگ بهداش
ــوع  ــا مجم ــت ب ــتگاه پس ــور، 4 دس ــن مان ــد: در اي وى يادآورش
ــور  ــت به منظ ــتگاه پس ــار 12 دس ــل ب ــت ۴٠KVA و تعدي ظرفي
ــراى  ــر ب ــنايى معاب ــتم روش ــل سيس ــاژ و تعدي ــف ولت ــع ضع رف
ــد.  ــام ش ــتان انج ــطح شهرس ــايى در س ــات و پيكس ــش تلف كاه

رديف بودجه كتابخانه مركزى 
دانشگاه مالير دوباره احيا شد

 رديف بودجه كتابخانه مركزى دانشــگاه مالير دوباره احيا شد و 
به زودى افتتاح مى شود.

ــد از  ــر در بازدي ــردم مالي ــده م ــام: نماين ــگار همدان پي مالير-خبرن
پروژه هــاى عمرانــى دانشــگاه ملــى ماليــر بــا ابــراز خرســندى از 
ــگاه  ــن دانش ــه در اي ــوب صــورت گرفت ــات خ ــا و اقدام تالش ه
ــا  ــت: ب ــر، گف ــگاه مالي ــان دانش ــت و كاركن ــى از رياس و قدردان
پيگيرى هــاى انجــام شــده و اخــذ دســتور از معــاون رئيــس 
ــه  ــف بودج ــه، ردي ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــور و رئي جمه
ــه  ــال وقف ــد س ــس از چن ــگاه پ ــزى دانش ــه مرك ــروژه كتابخان پ
ــه  ــن مجموع ــاح اي ــاهد افتت ــه زودى ش ــد و ب ــا ش ــاره احي دوب

ــود. ــم ب خواهي
ســايوند رئيس دانشــگاه مالير نيز ضمن ارائه گزارشى از وضعيت 
كلى دانشگاه در تمامى سطوح و حوزه هاى مديريتى، سرعت گرفتن 
عمليات اجرايى پروژه كتابخانه مركزى و آمفى تئاتر دانشگاه و اخذ 
دســتورات خوبى براى اين 2 پروژه را حاصل پيگيرى و تالش هاى 
مستمر حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده محترم مردم 

مالير در مجلس شوراى اسالمى دانست.
وى مجموع ســازه ها و زيربنــاى اين پروژه ها را حــدود ده هزار 
مترمربع به ارزش 66 ميليارد تومان و محوطه سازى آنها را بالغ براى 
15 هزار مترمربع بــه ارزش 3 ميليارد تومان عنوان كرد و از اجراى 
پروژه دانشــكده فنى و مهندسى دانشگاه مالير با زيربناى 7 هزار و 

500 مترمربع و پيشرفت فيزيكى 53 درصد خبر داد.

فرمانده سپاه انصارالحسين(ع):
ثبت 5367 تجربه عملى در سپاه همدان

■  آموزش 5000 بسيجى در طرح «شهيد سليمانى»

 مجيد بيات- خبرنگار همدان پيام: فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان همدان از ثبت 5 هزار و 367 تجربه عملى در اســتان خبر داد 
و گفت: اين تجارب از دوران انقالب اســالمى تا به امروز در اتفاقات 

مختلف ثبت شده كه مى تواند در آينده مورد استفاده قرار گيرد.
مظاهر مجيدى روزگذشــته در نشست خبرى به مناسبت هفته پژوهش 
اســتان، افزود: انقالب اسالمى ايران بر محوريت انسان شكل گرفته و 
همين موضوع سبب شده تجارب، اندوخته و اكتشافات علمى انسان نيز 

در زمان هاى مختلف به طور عملى به كار گرفته شود.
وى با بيان اينكه اهميت كارهاى پژوهشى و استفاده عملى از آنها سبب 
شــد معاونت دانش و پژوهش در سپاه تشكيل شود، گفت: اين نهاد با 
ثبت تجارب، وقايع دوران پيروزى انقالب اسالمى، 8 سال دفاع مقدس 
و سال هاى پس از آن تاكنون، اندوخته بسيار ارزشمندى را جمع آورى 
كــرده و در بخش بعدى با تلفيق اين تجــارب با تحقيقات علمى، در 

شرايط زمانى متفاوت از آن به بهترين شكل بهره برده است.
مجيدى خاطرنشان كرد: متأسفانه در 2 سال ابتدايى جنگ، تجربه نگارى 
و ثبت و ضبط آن با مشــكل روبه رو شد ولى با گذشت زمان با به كار 
نهــادن نيروهاى آموزش ديده، اين موضــوع را به خوبى انجام داده ايم، 
يكى از اين اشــخاص شهيدمهدى بشيرى بوده كه در عمليات والفجر 

به شهادت رسيد.
وى با اشاره به اينكه تلفيق تجارب، علم و تخصص سبب ايجاد جهش 
بسيارى در اين حوزه شده است، افزود: در دوران جنگ تحميلى و در 
عمليات خيبر، استفاده از همين محاسبات علمى موجب شد كه در آن 

مقطع زمانى موفقيت هاى چشمگيرى را شاهد باشيم.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) نمونه بارز ديگر بهره گيرى از علوم روز 
را جهش موشــكى و اتفاقات مثبت اين حوزه دانســت و اين موضوع 
را نتيجه تالش هاى شبانه روزى افراد مختلف به ويژه شهيد تهرانى مقدم 
دانست كه سبب شــده با گذشت 41 سال از انقالب اسالمى، اتفاقات 

بسيار مهمى در اين عرضه رقم بخورد.
وى تشــكيل هيأت هاى انديشــه ورز در همه رده هاى سپاه و استفاده 
از محققان و متخصصان علمــى در حوزه هاى مختلف را از مهم ترين 

اقدامات اين ارگان در سال هاى مختلف پس از انقالب برشمرد.
مجيدى اظهار كرد: دفاع ســرزمينى در نوار مــرز، جنگ نرم، حوادث 
طبيعى و ايام اربعين حســينى(ع) از مهم ترين موضوعاتى بوده كه سپاه 
انصارالحســين(ع) در كنار تجربه نگارى انجام داده اســت و 5 هزار و 
367 تجربه علمى را در حوزه هاى مختلف ثبت كرده كه در آينده از آن 

استفاده خواهد شد.
وى گفت: يكى از مهم ترين مشــكالت در دروان جنگ را ثبت نكردن 
مناســب تجارب و اقدامات در حوزه هاى مختلف بوده است و همين 
مسأله سبب شد كه افراد مختلف از قبيل شهيد حاج حسين همدانى اين 

موضوع را به شكل جدى پيگيرى كردند.
فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) اســتان عنوان كرد: با توجه به اهميت 
موضــوع، 8 كتــاب از تجارب دفــاع مقدس جمع آورى شــده كه با 

برنامه ريزى در سال هاى بعد به چاپ خواهد رسيد.
مجيدى در ادامه انجام 19 پژوهش كاربردى در كارگاه هاى آموزشى با 
حضور انديشمندان، انتشار 102 نشريه در موضوعات عمومى و انتشار 
22 نشريه تخصصى با موضوع تداوم دفاع را از اقدامات ديگر سپاه در 
حوزه پژوهش دانســت و خاطرنشان كرد: با برنامه ريزى ها انجام شده 

به دنبال شرايطى هستيم كه مراكز علمى نيز از اين اندوخته ها بهره ببرد.
وى در پايان اين قســمت از موضوعات به اهميت استفاده از نيروها با 
مدارك عالى در هيأت هاى انديشه ورز تأكيد كرد و گفت: تلفيق علم و 

تجربه سبب تحرك تصميم گيرى و اجرا در شرايطى مختلف است.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) با اشــاره به اينكه در استان 20 هيأت 
انديشه ورز در حوزه هاى مختلف تشكيل شده، عنوان كرد: موضوعاتى 
از قبيل صالحين و تربيت نيروهاى انسانى، فرماندهى و مديريت، نظام 
شايستگى پاسدارى و تداوم آن و تربيت پاسدار، سبك زندگى، نياز هاى 
پژوهشى، تبيين انديشه هاى رهبر معظم انقالب اسالمى و راهكار هاى 
تحقق آن از مهم ترين موضوعات دستور كار در اين نهاد است كه به دنبال 

عملياتى كردن آن هستيم.
مجيدى در قســمت ديگرى از ســخنان خود افزود: طرح شهيدقاسم 
سليمانى از ابتداى آذرماه همزمان با سراسر كشور در استان همدان آغاز 
شــد و براى اجراى آن 5 هزار نيرو در بسيج آموزش ديدند كه از اين 
تعداد نزديك به 2 هزار و 900 نفر در مراكز امدادگر درمانى و خانه هاى 

بهداشت به كار گرفته شدند.
وى با اشــاره به اينكه 197 پزشــك و هزار و 200 بهورز نيز در روند 
اجراى اين طرح فعال هســتند، اظهار كرد: 553 تيم نظارتى، 678 تيم 
مراقبتى و 640 تيم حمايتى نيز نقش فعالى در روند اجراى هرچه بهتر 

طرح شهيدقاسم سليمانى برعهده دارند.
مجيدى تأكيد كرد: از ابتداى اجراى اين طرح تاكنون 5 هزار و 66 مورد 

غربالگرى و 624 مورد بيماريابى در استان همدان انجام شده است.
گفتنى اســت: اجراى طرح «حاج قاسم ســليمانى» از ابتداى آذرماه با 
همكارى وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشكى، بسيج جامعه 
پزشــكى و سپاه پاسداران انقالب اسالمى، با هدف قطع زنجيره انتقال 

و پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا در سطح كشور آغاز شده است.

اجراى 120 برنامه فرهنگى به مناسبت سالگرد
 شهيد سليمانى در اسدآباد

 120 برنامه پيش بينى شده با توجه به شــرايط كرونا در گستره فضاى مجازى برگزار 
خواهد شــد و اجــراى برنامه هاى تجمعــى به دليل محدوديت هــاى كرونايى منوط به 

تصميم گيرى ستاد كروناى استان خواهد بود.
فرماندار شهرســتان اسدآباد با اشــاره به اينكه برنامه هاى سالگرد شهيد قاسم سليمانى با 
برنامه هاى ايام فاطميه و برنامه 9 دى و نيز اربعين شــهيد فخرى زاده همراه خواهد بود، 
گفت: يادواره شــهدا در فضاى مجازى در ســطح پايگاه هاى مقاومت، شب شعر، توليد 
نماهنگ و محتوا در فضاى مجازى، مســابقات دلنوشته، نقاشى كتابخوانى، نواختن زنگ 

مقاومت در ســامانه شاد و ارسال پيام با مضامين وصيتنامه شهيد قاسم سليمانى؛ از جمله 
برنامه هاى پيش بينى شده در فضاى مجازى اســت كه عالوه بر اين غبارروبى مزار شهدا، 
راه اندازى پويش نذرخون، راه اندازى پويش خدمت مؤمنانه در سطح پايگاه ها و حوزه هاى 
مقاومت، بازديد از خانواده شهدا و برنامه هاى فرهنگى ديگر نيز در راستاى اين مناسبت ها 

برگزار خواهد شد.
ســعيد كتابى همچنين با بيان اينكه در 13 دى ماه در ســالگرد شهيد قاسم سليمانى سپاه 
شهرســتان با همكارى دانشگاه ســيدجمال الدين در صبح و بعدازظهر برگزارى مراسم 
سالگرد سردار شهيد را با رعايت پروتكل ها در دست اجرا دارد، خاطرنشان كرد: برگزارى 
اين برنامه به علت تجمعى بودن مراســم و محدوديت هاى كرونا منوط به تصميم گيرى 
و اجازه از ســتاد كروناى استان با توجه به وضعيت شهرستان بوده كه در اين رابطه بايد 

تصميم گيرى شود. وى با اشاره به اينكه حاج قاسم، سردار مقاومت و ايستادگى، مردانگى، 
شــرف و عزت بود، تصريح كرد: سردار اسطوره خستگى ناپذيرى بود كه براى ايرانيان و 
مسلمانان مايه فخر و مباهات بود و اين رزمنده دالور و فرمانده شجاع همواره نامش لرزه 
بر اندام دشمنان مى انداخت. به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، كتابى 
شهيد سليمانى را اسطوره واقعى دانست و بيان كرد: اين اسطوره در دل تاريخ مانا خواهد 

ماند و شهادت او راهى براى ايستادگى و مقاومت بيشتر در مقابل استكبار جهانى شد.
فرماندار اسدآباد در ادامه با تأكيد بر نصب تمثال شهدا شهرستان با همكارى بنياد شهيد، 
شهردارى و شورا و دســتگاه هاى ذى ربط در سطح شهرستان خاطرنشان كرد: در جلسه 
كميته فرهنگ و ايثار و شــهادت قطعاً اين برنامه را پيگير خواهيم بود و برآن هســتيم تا 

تابلوها و تمثال هايى ماندگار از شهداى واالمقام در سطح شهرستان نصب شود.

 شهناز كرمى-خبرنگار همدان پيام: راه ها 
يكى از زيرساخت هاى توسعه كشور است 
و صنعت حمل ونقل يكى از شــاخصه هاى 

رشد اقتصادى هر كشور به شمار مى  آيد.
مديــركل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى 
ــه  ــرى ك ــت خب ــدان در نشس ــتان هم اس
ــدگان  ــل، رانن ــه حمل ونق ــبت هفت به مناس
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ ــدارى اس و راه
ــه تمامــى همــكاران  ــه ب ــن هفت تبريــك اي
دلســوز كــه در ســرماى طاقت فرســاى 
زمســتان و گرمــاى تابســتان، در حفــظ 
ــالش  ــتان ت ــاى اس ــت راه ه ــن امني و تأمي
ايــن  عملكــرد  از  گزارشــى  مى  كننــد، 

ــرد. ــه ك ــازمان ارائ س
همدان  اســتان  گفــت:  صادقــى راد  صفر 
به دليــل موقعيت جغرافيايــى خاص خود 
معبــر اســتان هاى غرب كشــور اســت و 

يكى از راه هاى تبادل صنايع كشــاورزى و 
صادرات به كشــورهاى همســايه نيز تلقى 
مى شود، گفت: استان همدان 5 هزار و 130
كيلومتــر راه دارد كه حفــظ و تأمين امنيت 
آن، نگهدارى، اعمــال تعميرات، لكه گيرى 
و تأمين روشــنايى، اصالح نقاط حادثه خيز 
به ويژه  راهدارى  ماشــين آالت  نگهدارى  و 
راهدارى زمستانى و... از جمله وظايف اين 

اداره است.
وى درباره ارائه آمار ترددها در استان اظهار 
كرد: در استان همدان 74 دستگاه ترددشمار 
فعال هستند كه برپايه آن بيشترين آمار تردد 
در محور همدان- كرمانشــاه در هر 2 مسير 
رفت و برگشــت است؛ بر اين اساس در 8
ماهه ســالجارى نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشــته 15 درصد كاهش تردد را در 

همدان شاهد هستيم.

محورهــاى  كــرد:  بيــان  همچنيــن  وى 
درصــد  بــا 20  نيــز  اســتان  خروجــى 
كاهــش تــردد همــراه هســتند كــه بــا 
توجــه بــه شــيوع ويــروس كرونــا در 
ــش 37/5 ــافر كاه ــل مس ــوزه حمل ونق ح

درصــدى آمــار را داشــته ايم امــا در حــوزه 
داريــم؛  افزايشــى  رونــدى  حمل ونقــل 
حــدود 8 ميليــون تــن جابه جايــى كاال 
ثبــت شــده اســت كــه بيشــترين بارنامــه در 
زمينــه حمــل كاالهايــى همچــون ســيمان، 
ســيب زمينى، بنزيــن، گازوئيــل، گنــدم، 
ســنگ آهــن و شــمش آهــن بــوده اســت.

صادقى راد در ادامه اظهار كرد: با پيگيرى هاى 
انجام شــده 5 هزار و 687 دستگاه وانت بار 
شناسايى شــده اند و صدور كارت هوشمند 

براى آنان صورت گرفته است.
در حوزه توزيع الســتيك سهميه اى حدوداً 

94 هزار و 194 حلقه الستيك بين رانندگان 
توزيع شده است.

وى افزود: در 8 ماهه نخســت امســال 32
درصد كاهش فوتــى در تصادفات جاده اى 
اســتان را داشــته ايم كه جا دارد از مردم و 
مسئوالن كمال قدردانى را داشته باشيم، در 
اين زمينه همدان جزو 3 اســتان برتر كشور 

بوده  است.
در ادامه مســعود رســتمى معاون راهدارى 
اين اداره به اقدامات انجام شــده از ســوى 
اين معاونت اشــاره كرد و گفت: در زمينه  
ايمنــى راه ها 9 هــزار و 500 عدد نصب و 
تعمير تابلو و عالئم داشته ايم، همچنين 580
كيلومتر خط كشــى راه هــا را انجام و 119

كيلومتر سيســتم روشــنايى و 780 دستگاه 
چــراغ چشــمك زن را نيز نصــب و آماده 

بهره بردارى كرده ايم.

سپيده راشدى »
 پــس از جنايــت در بانك كشــاورزي 
همــدان در ســال 1368 كه رئيــس بانك، 
خانــواده اش و نگهبان آن بــه طرز فجيعي 
توسط كارمند اخراجي بانك و 2 نفر ديگر 
به قتل رســيدند، احتماال فجيع ترين قتل در 
استان همدان، مربوط به خانواده تويسركانى 
در يك گاوداري اســت كه در 3 دهه اخير 

رخ داده است. 
طبق گزارش هايى كه دادســتان شهرســتان 
تويســركان ارائــه كــرده، روز پنجشــنبه 
پسرعموى پدر خانواده پس از پيگيرى هاى 
متعدد و تماس هاى بى پاسخ، متوجه غيبت 
بســتگانش در محل مي شود. بنابراين راهى 
گاودارى مى شود، در ابتدا با ديدن قطره هاى 
خون، رد خون را پيگيرى مى كند و بالفاصله 
موضوع را به مركز فوريت هاى پليسى 110 
گزارش مى دهد. با ورود مأموران انتظامى به 
گاودارى در ابتدا جســد دخترى حدودا 30 
ساله پيدا مى شود و سپس پدر خانواده نيز به 
فاصله حدود صد مترى از محل يافتن جسد 

دختر، پيدا مى شود.
آن طــور كــه مراكــز انتظامى همــدان و 

تويســركان گزارش داده اند: 2 جنازه فرزانه 
(دختر) و پــدر خانــواده (عليرضا) بيرون 
از محل گاودارى و 3 جســد مادر خانواده 
(اعظــم بصيرى) به همراه 2 پســرش جواد 
و ســجاد درون چاهى بــه عمق 70 متر در 

گاودارى پيدا مى شود.
براســاس گفته هاى اهالى روستاى مرادآباد، 
معلم  خانــواده)  (پــدر  ظاهرى  عليرضــا 
بازنشســته بوده كه در همين روستا تدريس 
مى كرده اســت. او حدود 28 سال است كه 
با خريد باغي در اين روســتا يك گاودارى 
راه اندازى كرده بود كه هر 2 سال يك بار 2 
كارگر افغانى اســتخدام مى كرده و پس از 2 

سال آنها را تغيير مي داده است.
اهالى روســتا مى گويند: منزل مسكوني اين 
خانواده در بخش سرابى تويسركان است اما 
حدود 3 ماه بود كه در همين روستا سكونت 

داشتند.
منابع محلي احتمال مي دهند كه مسائل مالي 
در قتــل اين خانواده مؤثر بــوده اما تاكنون 
توســط هيچ مرجع قضايي و انتظامي تأييد 

نشده است. 
در آخرين خبري كه روز گذشــته در پايگاه 

خبري ركنا درج شده، تنها بازمانده خانواده 
محمد ظاهــرى، گفته: «يكــى از كارگران 
گاودارى كــه عامل اين جنايت اســت، با 
شده  دستگير  تويســركان  مأموران  پيگيرى 
اســت. اين كارگر از تبعه افغانستان است و 
همدستانى هم داشته است كه دستگيرى آنها 

در دستور كار پليس قرار دارد.»
ايــن درحالى اســت كه دادســتان همدان 
در گفت وگــو با خبرنــگار همدان پيام هيچ 
پســر  گفته هاي  صحت  درباره  اظهارنظري 

خانواده نكرد.
حسن خانجانى گفت: قاتل در استان تهران 
دســتگير شــده اما هنوز هويتش مشخص 
نيست، جزئيات قتل براى خودمان هم مبهم 

است و همچنان درحال تحقيق هستيم. 
وي تأكيد كرد: حوزه مديريت بحران استان 
همــدان نتوانســت اين ماجــرا را به خوبى 
مديريــت كند و مدام به مــا مى گفتند كه با 
كمبود امكانات مواجه هستيم و خارج كردن 
جنازه ها از چاه با فاصله زمانى طوالنى گواه 

بر اين ادعا بود.
خانجانى ادامه داد: هم اكنون 2 جنازه از چاه 
خارج شده اند و جنازه پسر بزرگ خانواده 

هنوز خارج نشده است.
شهرســتان  انقالب  و  عمومــى  دادســتان 
تويسركان با بيان اينكه جست وجو ها براى 
يافتن جســد پســر ديگر اين خانواده ادامه 
دارد، عنوان كرد: هرچند تا جواب پزشكى 
قانونى اعالم نشــود، نمى توان دليل اصلى 
مرگ را به طور شــفاف گفت؛ اما ظواهر امر 
نشان از اين دارد كه مقتوالن بر اثر ضربه با 

شئ سخت به قتل رسيده اند.
وى بــا بيــان اينكــه افــرادى در مظــان 
ــط  ــه توس ــتند ك ــل هس ــن قت ــكاب اي ارت
نيــروى انتطامى شناســايى و دســتور تعقيب 
آنــان صــادر شــده اســت، تأكيــد كــرد: فعال 
انگيــزه قتــل مشــخص نيســت و بى ترديــد 
ــن  ــرى از اي ــاد تازه ت ــه ابع ــان ك ــر زم ه
جنايــت كشــف شــود، بالفاصلــه موضــوع 
ــد. ــد ش ــازى خواه ــردم شفاف س ــراى م ب

با وجود پيگيرى خبرنــگار همدان پيام براى 
دريافت جزئيات بيشــتر از معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى اســتان، دادستان همدان و 
فرمانده انتظامى شهرستان تويسركان، اطالعات 
بيشــترى را منتشــر نكردند و اعالم نتيجه را 

منوط به انجام تحقيقات بيشتر دانستند.

عامل قتل خانواده تويسركانى:

كارگرى كه گفته مى شود افغانى است
■ دادستان: مديريت بحران نتوانست مديريت كند/ جنازه ها بدون تجهيزات بيرون آمدند

■ مردم: صاحب گاودارى هر 2 سال يك بار كارگرهاى خود را تغيير مي داد
■ تنها بازمانده خانواده: كارگر افغاني دستگير شد

كاهش 32 درصدى فوتى در تصادفات جاده اى
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سخنگوى شوراى نگهبان:
با انتخابات الكترونيكى مخالفتى نداريم
■ مجلس نمى تواند شاكله بودجه را تغيير دهد

 به طبع اگر كسى بخواهد در شوراى نگهبان براى ثبت نام و حضور 
در انتخابات مجلس و يا رياســت جمهورى وارد شود، بايد با حوزه و 
نهاد خود قطع ارتباط كرده باشــد. اگر آن فرد نظامى باشد، درجات و 

اين گونه مسائل تأثيرى ندارد.
به گزارش تســنيم، سخنگوى شــوراى نگهبان روزگذشته در نشستى 
گفت: انتخابات الكترونيكى را تا آنجا كه زيرساخت ها اجازه داده وزارت 
كشور پيگيرى كرده و مراحل زيادى انجام مى شود و مراحل پايانى آن 

انجام مى شود و ما مخالفتى نداريم.
عباســعلى كدخدايى درباره اصالح قانون انتخابات گفت: تا زمانى كه 
مصوبه اصالح قانون انتخابات به دست مان نرسد، نمى توانيم اعالم نظر 
كنيم اما اصل اصالح قانون اقدام خوبى است. اگر قرار است رأى گيرى 
مكاتبه اى يا پســتى انجام شــود، قانون چنين اجازه اى نمى دهد و اگر 

بناست چنين اقدامى انجام شود، قانون بايد اصالح شود.
وى در بخش ديگر ســخنان خود گفت: درباره بودجه فعال نمى توانم 
نكتــه اى بگويم چون همه چيز درحال تغيير اســت و به تازگى رئيس 
مجلس به رئيس جمهور نامه اى نوشــته اند و ما نگرانى هايى از قانون 
بودجه داريم و بودجه بايد كارآمد و واقعى و منطبق با نيازهاى كشــور 
باشــد. نواقص بودجه را در سال هاى گذشته يادآورى كرديم و امسال 
هم گفتيم. سخنگوى شوراى نگهبان يادآور شد: قانون بودجه ايرادات 
متعــددى دارد و ما بارها ايرادات را بــه دولت و مجلس اعالم كرديم. 
مجلس نمى تواند شاكله بودجه را تغيير دهد. بودجه بايد واقعى و منطبق 
بر نيازهاى كشور باشد و توصيه مى كنيم بودجه امسال هم همين گونه 
باشد. كدخدايى در پاسخ به پرسشى درباره اينكه آيا افرادى كه پيش تر 
ردصالحيت شده اند، مى توانند در انتخابات 1400 شركت كنند و تأييد 
صالحيت مى شوند؟ گفت: طبق قانون همه افراد مى توانند شركت كنند 
و اگر صدها بار رد شــده باشــند مى توانند شركت كنند اما اينكه تأييد 

مى شوند بستگى به شرايط آنها و بررسى شورا دارد.
وى درباره طرح ماليات بر خانه هاى خالى، گفت: اين طرح البته ايرادتى 
داشت و عمدتا ايرادات مربوط به حقوق مردم بود. خوشبختانه مجلس 
اين ايرادات را مرتفع كرد و نهايتا مغايرت نداشــتن اين طرح با شــرع 

مقدس و قانون اساسى اعالم شد.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره تصويب طرح دوفوريتى اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم، گفت: در نوبت بررسى اول، اين طرح به دليل رعايت 
نكردن مفاد مصوبه شــوراى عالى امنيت ملى مورد اشكال قرار گرفت، 
اما پس از رفع ايراد اين موضوع در مجلس، مغايرت نداشتن آن با شرع 

مقدس و قانون اساسى اعالم شد.
كدخدايى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اينكه آيا دستگاه هاى مختلف 
مى توانند تفســير خود را از قانون داشته باشند، گفت: تفسير قوانين بر 
عهده مجلس است و وقتى كه قانونى به تأييد شوراى نگهبان مى رسد، 
اين انتظار است كه همه مسئوالن و دستگاه هاى اجرايى به صورت واحد 
و يكصدا قانون را به شــكل واحد به اجرا دربياورند كه مشكل نباشد. 
طبيعتا اگر ابهامى وجود دارد، دولت هم نمى تواند از مجلس درخواست 

تفسير كند.
وى درباره تبليغات انتخابات، گفت: يكى از مشكالتى است كه پيش تر 
هم گفتم و حوزه تبليغات و اعالم آمادگى 2 مقوله متفاوت اســت كه 
بايد مرزهاى آن روشــن شود. بر اين اساس ما نمى توانيم خيلى صريح 
اظهارنظــر كنيم كه آيا اعالم آمادگى افراد به منزله تبليغات محســوب 
مى شود يا خير، نيازمند قانون است اما اگر مصداق تبليغات باشد، به طبع 

تذكر خواهيم داد اما تاكنون چيزى گزارش داده نشده است.
سخنگوى شــوراى نگهبان در پاسخ به پرسشى درباره مصوبه مجلس 
درباره سهام عدالت، گفت: در اين جهت مصوبه اى ارسال نشده است. 
اگر مصوبات قبلى باشــد يا بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد، 

به زودى نتيجه آن را اعالم مى كنيم.
كدخدايى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه به تازگى رئيس جمهور در 
واكنش به اجراى طرح هسته اى مجلس گفته كه ما اين قانون را براساس 
تفسير خودمان اجرا مى كنيم. با توجه اينكه، تفسير قوانين جارى بر عهده 
مجلس اســت و دولت نبايد تفســير خود را اجرا كند، آيا سازوكارى 
براى جلوگيــرى از اقدام رئيس جمهور وجود دارد كه اينگونه تخلف 
از قانــون و بدعت گذارى جديد صورت نگيــرد؟ گفت: اميدواريم كه 
اين گونه نشود. دولت هم آشنا به اين مباحث حقوقى است و اين مطلبى 
كه گفتيد اميدواريم محقق نشود. اما به هر حال مجلس شوراى اسالمى، 
از باب نظارت بر اجراى امور و عملكرد دولت مى تواند ورود داشــته 

باشد و اقدامات نظارتى خود را انجام دهد.

برخى مديران بانك ها و بيمه ها حقوق هاى 
نجومى مى گيرند

 اطالعاتى به دســت ما رسيده اســت كه برخى مديران بانك ها و 
بيمه ها و برخى اعضاى هيأت مديره شركت هاى دولتى، حقوق هاى 

نجومى دريافت مى كنند.
 به گزارش دانشــجو، عضو كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى 
اسالمى با بيان اينكه يكى از مشكالتى كه امروزه در حوزه پرداخت 
حقوق و دستمزد ها در كشور داريم راه اندازى نكردن سامانه اى براى 
اين منظور اســت، گفت: نتيجه راه اندازى نكردن سامانه دستمزد و 
حقوق اين اســت كه برخى از دستگاه هاى اجرايى حداقل حقوق ها 
را پرداخت مى كنند و برخى از دستگاه ها همچنان حقوق هاى نجومى 

پرداخت مى كنند.
حســن لطفى با بيان اينكه هيچ سازوكارى از سوى دولت و مجلس 
براى پيشگيرى از حقوق هاى نجومى تعريف نشده است، ادامه داد: 
يك قانون مديريت خدمات كشــورى داريم كه در كشور بايد حاكم 
مى شد، اما امروز 25 دستگاه اجرايى خودشان را از اين قانون مستثنا 

كرده اند.
نماينده رزن در مجلس شــوراى اســالمى با تأكيد بر اينكه اجراى 
نكردن قانون نشــان مى دهــد كه نه مجلس نظــارت خوبى دارد و 
نه دولت ســازوكار مشــخصى براى پرداخت ها دارد، افزود: برخى 
دســتگاه ها در ابتداى ســال حتى 50 درصد حقوق كاركنان خود را 
افزايش مى دهند، اما برخى دستگاه ها همان مصوبه كه براى افزايش 

حقوق ها درنظر گرفته مى شود را نيز اجرايى نمى كنند.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس با اعالم اينكه هنوز هم حقوق هاى 
نجومى درحال پرداخت اســت، اظهار كرد: اطالعاتى به دســت ما 
رســيده اســت كه برخى مديران بانك ها و بيمه ها و برخى اعضاى 
هيأت مديره شركت هاى دولتى، حقوق هاى نجومى دريافت مى كنند.

هشدار عضو كميسيون انرژى به رشد 
فزاينده مصرف ساليانه برق

 عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
نسبت به روند افزايش ميران مصرف برق در سال، هشدار داد.

به گــزارش ايلنا، هادى بيگى نژاد در صفحه شــخصى خود در 
توئيتر، نوشــت: متوسط رشد ســاالنه مصرف برق كشور 5/4

است. درصد 
نماينده مالير در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه اين پيام افزود: 
اين اســراف در مصرف اگر مديريت نشــود تا سال 1420 براساس 
برآوردها، ظرفيت نصب شــده نيروگاه هاى برق كشور بايد 3 برابر 

شود تا بتواند پاسخگوى نياز داخلى برق باشد.

فردا وزير راه وشهرسازى به پرسش 
سرمدى پاسخ مى دهد

 فردا دوشنبه وزير راه وشهرســازى در كميسيون عمران مجلس 
شوراى اسالمى به پرسش نماينده اسدآباد پاسخ خواهد داد. 

به گزارش خانه ملت، نشســت اين هفته كميســيون عمران مجلس 
امروز، فردا و سه شنبه (30، 1 و 2 دى ماه) برگزار خواهد شد.

در نشســت هاى اين هفته كميســيون عمران، بندهــا و تبصره هاى 
ارجاعى اليحه بودجه 1400 كل كشــور به اين كميسيون، رسيدگى 

خواهد شد.
همچنين محمد اســالمى وزير راه وشهرسازى با حضور در نشست 
روز دوشنبه كميســيون عمران مجلس، به پرسش هاى نمايندگان از 
جمله كريمى قدوســى نماينده مشهد، على اكبر كريمى نماينده مردم 
اراك، محســن فتحى نماينــده مردم كامياران و كيومرث ســرمدى 

نماينده مردم اسدآباد پاسخ خواهد داد.

در انتخابات شكست نخوردم
 اعتراضات بزرگى در راه است

 رئيس جمهور آمريكا در پيامى از برپايى اعتراضات «بزرگ» در ششم ژانويه 
(17 دى ماه) در پايتخت كشورش خبر داد و مدعى شد كه غيرممكن است در 

انتخابات شكست خورده باشد.
به گزارش فارس، دونالد ترامپ روزگذشــته در پيام توئيترى خود با اشاره به 
گزارشى كه «پيتر ناوارو» يكى از مشاوران ارشدش در مجله «واشنگتن اگزمينر» 
درباره وقوع تقلب در انتخابات منتشر كرده، مدعى شد كه غيرممكن است در 

انتخابات شكست خورده باشد.
وى در اين پيام نوشــت: «پيتر ناوارو گزارش 36 صفحه اى را منتشــر كرده كه 
[عنــوان مى كند] ادعاى تقلب در انتخابات براى پيروزى ترامپ «بيش  از اندازه 

كافى» است».

تعداد شهرهاى قرمز كشور به صفر رسيد
اتحاد و همدلى و اعتماد مردم به تخصص بهداشــتى كشــور ما را از اين موج 

سهمگين نجات داد، تعداد شهرهاى قرمز كشور به صفر رسيده است.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى  روزگذشته در جلسه 
ســتاد ملى كرونا اظهار كرد: از مردم مى خواهيم در شب يلدا به خاطر مصادف 
بودن با روز پرستار، براى حمايت از پرستاران و حمايت از سالمت مردم جامعه 

مراسم يلدا را از طريق تلفن و فضاى مجازى برگزار كنند.
وى يادآور شــد: اگر در كرونا و توليد واكســن هم بــه خودكفايى هاى 
بزرگ نائل شــويم باز هم باورشان نمى شود كه ما در بسيارى از زمينه ها 
در مســير خودكفايى و توســعه حركت مى كنيم؛ به ويژه امسال كه سال 
جهش توليد اســت و كار بســيار خوب و بزرگــى در زمينه توليد انجام 

شد. شده و انجام خواهد 

ايران هنوز طالبان را از ليست تروريستى 
خارج نكرده است

 وزير امور خارجه كشــورمان در گفت وگو با شبكه طلوع نيوز افغانستان، 
بار ديگــر بر لزوم خروج آمريكايى ها از منطقه تأكيد كرد. به گزارش ايســنا، 
محمدجواد ظريف در اين گفت وگو در توضيح اينكه ايران پس از ترور شهيد 
قاســم سليمانى توسط آمريكا، تأكيد كرده كه آمريكايى ها بايد از منطقه خارج 
شــوند، گفت: ما هميشه اين را گفته ايم. وى در بخش ديگرى در پاسخ به اين 
پرســش مجرى كه تعريف شما از طالبان چيست، بيان كرد: در قوانين ما هنوز 
طالبان را از گروه تروريستى خارج نكرده ايم.  وزير امور خاجه كشور همچنين 
در پاســخ به پرســش مجرى درباره نيروهاى فاطميون و اينكه ايران آنها را از 
مهاجران افغان ايجاد كرده، گفت: اين نيروها مى توانند بهترين نيروهايى باشند 

كه اگر دولت افغانستان تمايل داشته باشد به افغانستان كمك كنند.

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

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

برابر رأي شــماره 1399/933 مورخ 1399/08/14 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضي آقاى رحيم ملكى مؤدب فرزند حاجى به شــماره 
شناســنامه 667 صادره از اسدآباد در شــش دانگ يك قطعه زمين 
مزروعي آبى به مســاحت 42546/15 مترمربع در قسمتى از پالك 42 
اصلى جهت الحاق به پــالك 42/94 اصلى ملكى ديگر متقاضى ديگر 
واقع در اراضى روستاى حسام آباد مالك رسمي آقاى رحيم ملكى مؤدب 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، درصورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 349)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/10/15

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان نهاوند 
به اســتناد تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13-آيين نامه مذكور و بند 289- مجموعه 
بخشــنامه هاى ثبتى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تحديد حدود قسمتى از 
پالك 3754- اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرستان نهاوند بنا به درخواست آقاى 
وحيد معتمدى فر به شماره وارده 1521/ن/99-مورخ 1399/08/14 به شرح ذيل 

جهت اطالع عمومى آگهى مى گردد.
آقاى وحيد معتمدى فر، كه برابر پرونده كالســه شــماره 139900000032 ســال 
1399 در راســتاى قانــون تعيين تكليف ثبت نام و ســپس برابر رأى شــماره 
139960326005000357 مورخ 1399/05/20 مبنى بر صدور ســند مالكيت مقدار 
154/25 مترمربع قسمتى از پالك 3754 اصلى و 5 فرعى از 3754 اصلى بخش يك 
حوزه ثبتى نهاوند تحت ششدانگ يك باب ساختمان صادر گرديده با توجه به اينكه 
پالك 5 فرعى از 3754 اصلى بخش يك حوزه ثبتى نهاوند تحديد حدود نگرديده 
لذا تاريخ تحديد حدود قســمت مورد ثبت نام آقاى وحيد معتمدى فر از پالك 5 
فرعى از 3754 اصلى روز پنجشنبه مورخ 1399/10/25- ساعت 10 صبح مى باشد. 
لذا مراتب به موجب ماده 13-قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى و ماده 13- آيين نامه مذكور و بند 289- مجموعه بخشنامه 
هاى ثبتى به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اعالم مى شود 
روز و ساعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك 
از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباشد تحديد 
حدود به عمل آمده و واخواهى طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى 
رقبه مورد تحديد تا يك ماه بعد از تنظيم صورت محلى تحديد حدود از طريق اداره 

ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته مى شود. (م الف 812)
تاريخ انتشار: روز يكشنبه مورخ 1399/9/30

محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند 

محمد ترابى  »
 نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى 
اسالمى روزگذشته با حضور اصحاب رسانه در 
همدان دومين نشســت خبرى خود را از زمان 
آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شــوراى 

اسالمى تاكنون برگزار كرد. 
اين  در  فالحى  احمدحســين  حجت االسالم 
نشست به پرسش هاى خبرنگاران از حوزه هاى 
مختلف پاسخ داد كه تقريباً بيشترين پرسش هاى 
مطرح شــده در محوريت اســتخدام معلمان 

نهضتى و مشكالت شهرى تمركز داشت. 
رئيس مجمع نمايندگان همدان در ابتداى اين 
نشست با انتقاد از عملكرد رسانه اختصاصى 
مجلس شــوراى اسالمى، اظهار كرد: عملكرد 
مجلس شــوراى اســالمى به صورت صحيح 
بازتاب داده نمى شــود و مردم از اين عملكرد 

اطالع كافى ندارند. 
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
در ادامه افزود: دشمن با تمام توان به ميدان آمده 
است تا مردم را خسته و نااميد از نظام مقدس 
جمهورى اسالمى كنند، از اين رو به توصيه مقام 
معظم رهبرى اين وظيفه ما است كه اميد را به 

مردم بازگردانيم. 
نماينده معين بهار در مجلس با بيان اينكه ريشه 
مشكالت فعلى كشور تحريم ها و سوءمديريت 
در كشور اســت، گفت: طبق اظهارات برخى 
از مديران كشور 16 درصد از مشكالت مردم 
به تحريم هــا بازمى گردد و مابقى آن مربوط به 
سوءمديريت هاى داخلى است. يكى از همين 
ســوءمديريت ها در مشكل ايجادشده اخير در 
زمينه مرغ و تخم مرغ اســت. بنده در اخطار به 
دولت در مجلس عرض كــردم كه چرا 270

روز فقــط در يكى از بنادر همه نهاد هاى دامى 
و روغنى انبار شــد و به دست مردم نرسيد، و 
از اين رو مردم براى تهيه مواد مورد نياز خود با 

مشكل مواجه شدند. 
وى همچنين تأكيد كرد كه نبايد خيلى خبر ها و 

سخنان ما به سمت سياه نمايى برود. 
در ادامه جلســه، اصحاب رسانه پرسش هاى 
خود را مطرح كرده و نماينده همدان و فامنين 
به پرسش هاى خبرنگاران پاسخ داد، كه در ادامه 

مى خوانيم:
 با توجه به اينكه 3 نماينده اســتان 
همدان در كميســيون برنامــه و بودجه 
حضور دارند، انتظار مى رفت بودجه امسال 
نسبت به بودجه سال هاى گذشته افزايش 
بهترى داشته باشد، با اين حال در ليست 
منتشرشده بودجه ملى استان هاى كشور 
از سوى ســازمان برنامه و بودجه، بودجه 
گذشته  سال  به  نســبت  همدان  استان 
درصورتى كه  داشته،  افزايش  درصد   58
ميانگيــن افزايش بودجه اســتان ها در 
كشور 61 درصد اســت(افزايش بودجه 
استان هاى كرمانشــاه و ايالم نسبت به 
سال گذشــته هركدام 63 و 64 درصد 
است). در اســتان  همدان برخى مديران 
آمار هايى كه در ارتبــاط با تعيين بودجه 
استان نيز اســت را به صورت غيرواقعى 
براى نشــان دادن كيفيت بيشتر عملكرد 
كاهش  موجب  كــه  كرده اند  اعالم  خود 
بودجه اســتان در ســال هاى اخير شده 
اســت. با توجه به اينكه بايد از ظرفيت 
حضــور 3 نماينده اســتان همــدان در 
بهبود  براى  بودجه  و  برنامه  كميســيون 
بودجه استان استفاده شود، درحال حاضر 
كه جناب عالــى رئيس مجمع نمايندگان 
استان هستيد چه برنامه اى براى نظارت 
و برخورد با اين مديران و جلوگيرى از اين 
اقدامات با كمك ديگر نمايندگان داريد؟

همانطور كه شــما اشــاره كرديد علت كاهش 
بودجه ها آمار هاى مربوطه بوده است و اين مسأله 
براى ما هم جاى پرسش دارد. به آقايانى كه آمار 
اشتغال بيكارى  مى دهند توصيه مى كنم كه بيايند 
آمار اشــتغال خود را با آمار هاى تأمين اجتماعى 
مقايسه كرده و راستى آزمايى كنند. آمارهاى تأمين 
اجتماعى با آمارى كه از اشتغال در استان همدان 
داده شده متفاوت است؛ زيرا اين مسائل در تعيين 
بودجه اســتان تأثيرگذار است. من هم پرسش 
شما را از مسئوالن امر پرسيده ام اما از پاسخ هاى 
داده شده قانع نشده ام. از اين رو درحال بررسى اين 
موضوع بوده و از طريق ديوان محاسبات پيگير 

ميزان اشتغال و ميزان تخصيص وام هاى اشتغل و 
... هستيم. اين مسأله را در بعد نظارت باز نكردم. 
در بحث شــهرك هاى صنعتى، زمين هايى كه به 
افراد واگذار شده است، درحال بررسى هستيم كه 
به چه افرادى تعلق گرفته است. در بحث وام هاى 
اشغال بايد مسئوالن پاسخ دهند كه به چه كسانى 
تعلق گرفته و براى اشتغال آمار واقعى داده شود. 
نكته ديگر اينكه در قسمتى از بحث بودجه هاى 
استان، در ســفر اخير نوبخت به استان همدان، 
باالى 600 ميليارد هزينه شد و بيمارستان اكباتان 
بــراى تكميل 170 ميليارد نياز داشــت كه صد 
ميليارد به آن اختصاص پيدا كرد. البته تاكنون 230
ميليارد از اين مبلغ بــه همدان آمده و مابقى آن 
نيز در ماه هاى آتى خواهد آمد. از اين رو مى توان 
گفت كه برخالف برخى استان هاى ديگر بودجه 

قابل قبولى آمده است.
با اين حال بايد گفت كه رشد بودجه اى كه امسال 
براى اســتان ها درنظر گرفته شده است، با توجه 
بــه اليحه بودجه 1400 خيلى از آنها تحقق پذير 
نيســت. دولت در اين اليحه ادعا كرده است كه 
روزى 2 ميليون بشكه نفت خواهد فروخت، اين 
درحالى اســت كه دولت حتى توان فروش يك 
 ميليون بشكه نفت در روز را ندارد. دولت مبناى 
كار خود را براساس دالر 11  هزار و 500 تومانى 
قرار داده، اين درحالى اســت كه درحال حاضر 
قميت دالر خيلى فراتر از مبلغ مورد اتكاى دولت 

است. بودجه دولت آمار دقيق و واقعى نيست. 

 چندى پيش شما در رابطه با جابه جايى 
نشــدن مديران در اســتان با توجه به 
اينكه در سال پايانى عمر دولت هستيم، 
صحبت كرديد. با اين حال شــاهد بوديم 
كه تغييرات اساسى ازجمله فرماندارى و 
معاونت ها و ... اتفاق افتاده است. استاندار 
نيز در صحبت هاى خود تأكيد داشته اند كه 
اين جابه جايى ها با نظر مســتقيم ايشان 
انجام شده است. بفرماييد كه تا چه اندازه 

اين جابه جايى ها الزم بوده است؟
دولت دستورى با امضاى آقاى واعظى صادر و به 
همه استان ها ابالغ كرده كه هيچ مديرى پيش از 
انتخابات جابه جا نشود و اين دستور خود دولت 
اســت. البته ما در نشستى كه با آقاى جهانگيرى 
داشتيم پرسيديم كه اين دستورالعمل درخصوص 
مديران بى كفايت چگونه است، پاسخ دادند كه 
درباره مديران ناكارآمد مى تــوان از جابه جايى 

استفاده كرد.
تغييرات و جابه جايى حق مجريان دولتى است 
پرســيديم، فرماندارى كه به عنــوان فرماندار 
نمونه انتخاب شده، بر چه اساسى تغيير كرده؟ 
در پاســخ گفتند در حوزه اجرايى تفكيك قوا 
داريم و حوزه اجرايــى مربوط به قوه مجريه 
است. آنچه در اين ســال ها به مردم ما آسيب 
زده عملكرد سياسى است اما نبايد بحث هاى 
سياســى وارد عرصه خدمت شــود، مردم از 
دعواى سياسى ما خسته شده اند؛ بنابراين حل 
مشــكل تورم، ثبات بازار و اشتغال جوانان از 

دغدغه هاى ما است.

 برخى دانش آمــوزان به علت كمبود 
امكانات ازجمله تبلت و موبايل مجبور به 
ترك تحصيل شده اند. چه تدابيرى براى 
است؟  شده  انديشيده   دانش آموزان  اين 
نهضتى  نيروهاى  تكليف  تعيين  بحث  در 
مجلس چه برنامه اى داريد و به چه روشى 

اين مسأله تعيين تكليف خواهد شد؟
از همان ابتداى شيوع كرونا ما بيشترين جلسات 
را با وزير آموزش و پرورش داشتيم، شبكه شاد 
مشــكالتى دارد، 12 ميليــون دانش آموز داريم 
و شبكه شــاد فقط ظرفيت 9 ميليون دانش آموز 
را دارد، با توجه به اين مسءله و مشــكالتى كه 
در آنتن دهى و پهنــاى باند وجود دارد قرار بود 
آموزش حضورى در برخى نقاط وجود داشــته 
باشــد و در برخى مناطق نيز آموزش به صورت 
ارائه درسنامه باشــد. درحال حاضر 3 ميليون و 
500 هزار دانش آموز از آموزش مجازى بى بهره 
هستند و امكانات ســخت افزارى ندارند، سهم 
اســتان همدان 22 هزار دانش آموز است و قرار 
بر اين بوده كه كميته امداد، ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره) و خيرين در تهيه تبلت هوشمند اقداماتى 

انجام دهند.
در رابطه بــا تعيين تكليــف نيروهاى نهضتى 
آموزش و پرورش بايد گفت كه تمام نيروهاى 
نهضتى كه كار خود را پيش از مهرماه ســال 91
آغاز كرده اند، تعيين تكليف شدند و اين مسأله 
به شوراى عالى انقالب فرهنگى رفته و از حيطه 

وظايف مجلس خارج شده است و شوراى عالى 
انقالب فرهنگى بايد تصميــم بگيرد اما درباره 
مشكالت نيروهاى نهضتى از سال 91 تا 99 نيز 
در جلســه با وزير آموزش و پرورش، مقرر شد 
كه نيروهاى حق التدريس بالتكليف براى هميشه 

تعيين تكليف شوند.
 درباره اجاره بها و قيمت مســكن در 
استان همدان بايد گفت كه مردم در فشار 
و تنگنا قرار دارند، از ســوى ديگر گفته 
مى شود كه آمار دقيقى از خانه هاى خالى 
براى اجراى طرح ماليــات بر خانه هاى 
خالى در دست نيست. برنامه شما براى 

نظارت و يا اقدام در اين باره چيست؟
مجلس شوراى اسالمى براى رفع مشكل مسكن 
مــردم 3 راهكار ارائه و انجام داده اســت. يك؛ 
ماليات بر خانه هــاى خالى در مجلس تصويب 
شده و اين كار تاحدودى اثرات مطلوبى در سطح 
كشور داشته  است، 2 ميليون و 700 هزار واحد 
مسكونى خالى در كشور مشمول جريمه پلكانى 
مى شوند كه اثرات محسوسى بر قيمت مسكن 
خواهد داشــت. دو؛  اقدام ديگر ما طرح تأمين 
مسكن بوده كه در ادامه طرح مسكن مهر است 
و 18 وزارتخانه را درگير مى كند. سه؛ درنهايت 
به پيشنهاد بنده طرح كاهش 50 درصدى تعرفه 
بنگاه داران بود كه در مجلس اعالم وصول شد. 
دولت نيز در همين زمان اعالم كرد كه 50 درصد 
تعرفه بنگاه داران كمتر شــده است. با اين حال با 
دوستان در كميسيون شوراها صحبت  كرديم و از 
آنها پرســيده  شد كه آيا اين كاهش 50 درصدى 

كافى اســت؟ كه اعضاى اين كميسيون پاسخ 
منفى به اين پرســش بنده 

دادند. 
متأسفانه به علت نبود نظارت 
كافى شاهد هستيم كه براى خريد و فروش ملك 
در استان همدان قيمت كارشناسى وجود ندارد و 
اين بنگاه ها هســتند كه قيمت را تعيين مى كنند. 
برخى شهر ها همانند قم بدون قيمت كارشناسى 
خريد و فروش انجام نمى شــود. نظارت استانى 
بايد بهتر از ايــن عمل كند. البته عوامل ديگرى 
همچون كاهش زمين در باال رفتن قيمت مسكن 

تأثيرگذار بوده است. 
 شــما يكى از حاميان داروى كروناى 
آقاى قادرى در مجلــس بوده ايد، تا چه 
ميزان اين مسأله را پيگيرى كرده ايد و آيا 

به چه نتيجه اى رسيده است؟
طبق آزمايش ها و اظهارات پزشــكان، اين دارو 
مؤثرترين بــوده و از آن در بيمارســتان بقيه ا...

(عج) و شهر قم اســتفاده شده، همچنين گروه 
حشدالشعبى عراق نيز از اين دارو استفاده كرده 
و رضايت داشتند. 2 هفته  پيش و يك روز پيش 
از به شهادت رسيدن شهيد فخرى زاده در مجمع 
سپند اين شهيد بزرگوار جلسه اى برگزار شد كه 
در اين جلســه در رابطه با تست هاى بالينى اين 
دارو گزارش هايى داده شد. از اين رو معاون غذا 
و دارو وزارت بهداشت دستورى براى پيگيرى 
و صــدور مجوز موقت توليد ايــن دارو صادر 
كرده اند. در جلسه اى كه با ايشان داشتيم قرار بر 
اين شد براى پيگيرى كارهاى توليد ابتدا مجوز 
موقت صادر شود تا پس از آن دستور مجوز دائم 
نيز صادر گردد.  طبق گفته پزشــكان حاضر در 
جلســه مذكــور، اين 
داروى  مؤثرترين   دارو 

حال حاضر در ميان دارو هاى گياهى براى درمان 
ويروس كرونا است. 

 با توجــه به اينكه ده ماه از شــيوع 
ويــروس كرونا مى گــذرد، مجلس چه 
ويروس  ايــن  واكســن  براى  تدبيرى 

انديشيده است؟ 
در كميسيون بهداشت براى واردات واكسن بين 
پزشكان اختالف نظر وجود دارد و ما به واردات 
واكسن خوش بين نيستيم و واكسن هاى داخلى 
بــه زودى در خدمت مردم قــرار مى گيرد. بايد 
گفت كه يكى از داليل به شهادت رسيدن شهيد 
فخرى زاده، جلوگيرى از توليد واكسن در داخل 
كشور بود. بسيارى از اعضاى كميسيون بهداشت 
با واردات واكسن كرونا به كشور مخالف هستند.
 درباره مديران غيربومى در اســتان 
همدان موضع شما چيست و چه اقداماتى 

تاكنون انجام داده ايد؟
در بحــث مديران غيــر بومى مــا در خيلى از 
قسمت ها از مسئوالن امر مطالبه كرده ايم. شاهد 
اين هســتيم كه مديرى كه 8 نماينده با انتصاب 
وى در حضور استاندار مخالف كرده اند، منصوب 
شــده است. بنده به يكى از دستگاه هاى مربوطه 
اعالم كردم كه ما(8 نماينده اســتان) در جلسه 
رسمى با حضور استاندار اعالم كرديم كه براى 
بخــش درمان تأمين اجتماعى فالن آقا منصوب 
شــود به صالح تر اســت. ما تعييــن و تكليف 
نمى كنيم كه فالن آقا بايد انتخاب شــود اما آنچه  
مــردم انتظار دارند و از مــا مطالبه مى كنند را از 

مسئوالن پيگيرى مى كنيم.

فالحى:

برخى با آمار اشتباه 
موجب كاهش بودجه استان شده اند

يكى از داليل شهادت شهيد فخرى زاده جلوگيرى از توليد واكسن داخلى بود

انتصاب برخى مديران با وجود مخالفت 8 نماينده استان 
براى توليد داروى واكسن كروناى ميرطوسى مجوز موقت صادر شده است

كاهش 50 درصدى كميسيون بنگاه ها كافى نيست

تعيين تكليف استخدامى معلمان پيش از مهرماه 91 از دست مجلس خارج شده است
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بهداشتنكتهدانشگاه
فرصت دوباره براى جاماندگان كنكور

 كارشناسى ارشد 1400
 امكان ثبت نام دوباره در آزمون  كارشناســى ارشــد ناپيوســته ســال 1400 و 

بيست وششمين دوره المپياد علمى-دانشجويى كشور در بهمن ماه فراهم شد.
به گزارش مهر، امكان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامى متقاضيان ثبت نام كننده 
در آزمون كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 و بيست وششمين دوره المپياد علمى-
دانشــجويى كشور و همچنين ايجاد امكان براى ثبت نام آن دسته از متقاضيانى كه در 
موعد مقرر موفق به ثبت نام نشــده اند، فراهم شــد.متقاضيان ثبت نام كننده در آزمون 
كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 1400 در تمامى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 
دولتى و غيردولتى و همچنين دانشگاه آزاد اسالمى و بيست و ششمين المپياد علمى-
دانشجويى كشور كه در زمان مقرر(16 تا 26 آذر 99) در اين آزمون ثبت نام كرده اند، 
مى توانند از 5 تا 8 بهمن 99 فرم ثبت نام را مشاهده كرده و براى ويرايش فرم ثبت نام 

به سايت سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org مراجعه كنند.

عوامل بروز پوكى استخوان
 عادات غذايى همراه با كاهش دريافت كلسيم به مدت طوالنى، به كاهش تراكم 

استخوان منجر مى شود.
يك متخصص تغذيه بيان كرد: سلول هاى استخوانى بدن در شكل طبيعى خود شبيه 
النه هاى زنبور است اما در اين بيمارى حالت سوراخ سوراخ پيدا مى كند، مقدار زيادى 
از اســتخوان بدن از بين مى رود و استخوان ســازى كاهش پيدا مى كند. استخوان ها 
رفته رفته ضعيف شــده و با كوچك ترين ضربه و حتى عطســه و سرفه نيز شكسته 

مى شود.
به گزارش مهر، مريم امينى، درباره بيمارى پوكى استخوان، اظهار كرد: عوامل پوكى 
استخوان را ارثى، جنسيت، سن، نژاد و مصرف كورتون دانست و بيان كرد: احتمال 
شيوع اين بيمارى در زنان بيشتر است و هرچه سن باال رود، به مراتب پوكى استخوان 
افزايش مى يابد و همچنين در نژاد ســفيد و آســيايى، ريسك پوكى استخوان باالتر 

است.

معجزه «سياه دانه و عسل» 
براى درمان نوع متوسط كرونا

 يك كارشناس ارشد تغذيه و رژيم درمانى، «سياه دانه و عسل» را در درمان نوع 
متوسط بيمارى كوويد-19 مؤثر دانست.

رومينا اكبرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: انواع فيتوشيميايى هاى موجود در سياه 
دانه داراى خواص التهاب زا، ضدميكروبى و تنظيم كننده سيستم ايمنى است.

وى ادامه داد: عســل نيز داراى خواص ضدويروســى، ضدميكروبى، ضدالتهابى و 
تنظيم كننده سيستم ايمنى است.

اكبرى خاطرنشــان كرد: از بين اين تعداد به 160 بيمار، تركيب سياه دانه و عسل و 
به 153 بيمار دارونما داده شد و محققان تأثير مثبت مصرف اين تركيب را بر درمان 
مبتاليان به كرونا مشاهده كردند. اين كارشناس ارشد تغذيه و رژيم درمانى در پايان 
به بيماران ديابتى هشــدار داد كه پيش از مصرف عســل حتماً با متخصص تغذيه 

مشورت كرده و خودسرانه در مصرف آن زياده روى نكنند.

توزيع 33 هزار انسولين در داروخانه هاى هالل احمر
 سرپرست سازمان تداركات پزشكى جمعيت هالل احمر با اعالم اينكه از ابتداى آذرماه حدود 33 هزار انسولين در داروخانه هاى 

هالل احمر توزيع و در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، عليرضا عسكرى با اشاره به توزيع سراسرى انسولين در داروخانه هاى هالل احمر، گفت: از ابتداى آذرماه حدود 33 
هزار انسولين در ميان داروخانه هاى هالل احمر توزيع و در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفت و درحال حاضر حدود 16 هزار انسولين 

هم در داروخانه ها موجود بوده و به صورت پيوسته درحال توزيع است.
وى با بيان اينكه درحال حاضر بيش از ده نوع انســولين موجود اســت، افزود: اين ده نوع انســولين درحال پخش در داروخانه هاى 

جمعيت هالل احمر است.
عســكرى تأكيــد كــرد: اقالمــى كــه روبــه اتمــام بــود، از طريــق بخش هــاى معتبــر درحــال توزيــع اســت و مشــكلى در ايــن 

زمينــه وجــود نــدارد.

تشريح آخرين وضعيت واگذارى مهدهاى كودك 
به آموزش و پرورش

 معاون آموزش ابتدايى درباره واگذارى مهدهاى كودك به وزارت آموزش و پرورش و بسته تحولى خوانا توضيحاتى ارائه 
داد.

به گزارش مهر، رضوان حكيم زاده گفت: درباره بســته تحولى خوانا با توجه به چالش اساســى در دوره ابتدايى كه ضعف در 
خواندن و درك مطالب بود و به رغم تالش هاى زيادى كه شــده و نمرات روبه رشــد در آزمون پرلز، باز هم از ميانگين عقب 
هســتيم. در بســته تحولى خوانا 5 مهارت را در 8 درصد از مدارس سراسر كشور اجرا كرديم كه ان شاءا... پس از كرونا بتوانيم 

آن را تعميم دهيم.
وى ادامه داد: بســيارى از بچه هاى ما در درك مطلب و تجزيه و تحليل خواندن مشــكل دارند. مهارت گوش دادن هم بســتر 

گفت وگو بين افراد اجتماع است و با توجه به اينكه در گذشته ما تمركزمان بر برترين ها بوده تا ابراز وجود كنند.

روز پرستار فرصتى براى تجليل 
از الگوهاى صبر و ايثار 

 ســالروز ميالد با سعادت حضرت زينب كبرى(س) به شايستگى 
روز پرستار نامگذارى شده است.

نــام اين بانوى بزرگ اســالم با مفاهيم بلندى چــون تحمل، صبر و 
بردبارى عجين شده است.

 تحمل ســختى ها و مصيبت ها به ويژه در واقعه عاشورا سبب شده تا 
عقيله بنى هاشم به عنوان الگوى بزرگ و مثال زدنى، سرمشق انسان هاى 
مؤمن و مجاهدى باشد كه در مسير كمال حركت مى كند؛ زيرا صبر از 

جمله خصايص چنين انسان هايى است.
 نامگذارى ســالروز والدت با ســعادت حضرت زينب(س) به روز 
پرستار ريشه در همين معنا دارد؛  زيرا ايشان ضمن حفظ و تبليغ واقعه 
عاشــورا و تبيين پيام هاى اين اتفاق بزرگ تاريخى، با بردبارى تمام از 

مصيبت ديدگان واقعه كربال به خوبى پرستارى كردند.
 اين بانوى بزرگ بهترين الگو براى پرستاران هستند؛ كسانى كه با تمام 
وجود تالش مى كنند كمك روحى و هم جسمى به بيمار داشته باشند 

و كار آنها جلوه زيبايى از ايثار و فداكارى است.
 پرســتارى وظيفه سنگين و ارزشــمندى است و تالش ها و زحمات 

طاقت فرساى پرستاران بر كسى پوشيده نيست.
اين زحمات كه همواره با ايثار و فداكارى همراه بوده است، در شرايط 
كرونايى دوچندان شــده است؛ به گونه اى كه پرستاران در سخت ترين 
شــرايط و با تحمل دشــوارى هاى زياد رسالت خود را به نحو احسن 
انجام داده و حتى در اين راه خطرهاى ناشــى از كرونا را نيز به جان 

خريده اند. 
مدافعان سالمت كه عنوان پرمعنا و با مسمايى براى كادر درمان است، 
درباره پرستاران كه مرتب و به طور مستمر در كنار بيماران هستند و از 

آنها مراقبت مى كنند، عينيت و جلوه خاصى دارد.
روز پرســتار فرصت خوبى است تا از اين عزيزان كه به معناى واقعى 
الگوهاى صبر و ايثار هســتند، تجليل به عمل آيد و كار ارزشمند آنها 

ارج نهاده شود.

استاندار از پيگيرى و تحقق مطالبات 
پرستاران خبر داد

 اســتاندار همدان با قدردانى از خدمات شــبانه روزى و ارزشمند 
كادر درمانــى بــراى مقابله با ويــروس كرونا، گفــت: مطالبات و 
درخواســت هاى جامعه پرستارى اين اســتان به ويژه در حوزه تأمين 

مسكن پيگيرى مى شود.
سيدســعيد شــاهرخى در آئين تجليل از پرستاران اســتان همدان كه 
به مناسبت ســالروز والدت با سعادت حضرت زينب كبرى(س) و روز 
پرســتار برگزار شد، اظهار كرد: يكى از مطالبات اصلى جامعه پرستارى 
داشتن مسكن است كه در اين راستا زمينه نام نويسى آنها در طرح اقدام 

ملى مسكن فراهم مى شود.
به گزارش ايرنا؛ وى افزود: مســئوالن حوزه پرستارى بايد ليست افراد 
واجد شــرايط را در اختيــار متوليان اين حوزه قــرار دهند تا چنانچه 
محدوديت و موانعى براى نام نويسى در اين طرح ملى وجود داشت در 

مكاتبه اى با تهران رفع شود.
اســتاندار همدان با تبريك ميالد حضرت زينب(س) و روز پرستار بيان 
كرد: حضرت زينب(س) نماد زن فداكار، شجاع و ارزشمند تاريخ اسالم 
و بشريت اســت و ايشان به خاطر پرستارى و هدايت بازماندگان وقايع 

كربال به عنوان بزرگ پرستار تاريخ، نام گرفت.
شــاهرخى افزود: جامعه پرســتارى اســتان همدان در جريان شيوع 
ويــروس كرونا در مقابله با ويروس و درمان بيمارى كارهاى بزرگى 
انجام دادند و در اين مسير حدود هزار نفر از آنها نيز به اين ويروس 
مبتال شــدند. وى ادامه داد: نقش نظام پرستارى در فرايند بهداشت و 
درمان بسيار اثرگذار و مهم است و آنها نه تنها در زمان شيوع كرونا در 
جهان و ايران بلكه در طول دوره خدمت، نقش كليدى و مهمى را ايفا 
مى كنند. استاندار همدان اضافه كرد: همچنين نقش پرستاران در مقابله 
و درمان كرونا بســيار پررنگ تر از ديگر كادر پزشــكى است اما اين 
موضوع به معناى انكار خدمات ساير بخش ها نيست بلكه كار مراقبت 
پس از درمان بر دوش پرســتاران بوده كه اين كار بسيار پرمشقت و 
طاقت فرسا است. شاهرخى گفت: اگر زحمات دقيق و طاقت فرساى 
كادر پرستارى نبود فرايند درمان به خوبى به نتيجه نمى رسيد؛ بنابراين 
نقش پرســتاران در مقابله با اين ويروس بســيار برجسته و شايسته 

قدردانى است.
وى با بيان اينكه مردم قدردان تالش تمامى پرســنل و كادر بهداشــت 
و درمان هســتند، افزود: در ده ماه گذشــته كه با ويروس مرگبار كرونا 
روبه رو بوديم رابطه جامعه پرســتارى با بيماران بســيار مطلوب بوده و 
رســانه ها و دوربين ها تنها درصد كوچكى از اين ايثار و فداكارى را به 

نمايش گذاشتند.

اقتصاد سرآمد: آماده باش براى ورود واكسن
 دست به سينه!؟

آفتاب اقتصادى: آب، برق رايگان؛ انتخاباتى يا عملياتى؟
  قبلش پولشو حساب كردن باهامون!!

اخبار صنعت: بازار خودرو همچنان در سرازيرى كاهش قيمت
 فعال دست اندازها رو داره يكى يكى رد مى كنه!!

اسكناس: راهكار مالياتى براى كسرى بودجه
 اينم جزو ترفند هاى من درآورديه!!

اقتصاد برتر: سايه كرونا بر بازار يلدا
 گويا اين كرونا وابط عمومى بااليى داره!!

آفتاب: يك شب يلداى ساده چقدر آب مى خورد؟
 با هزينه اينترنت يا بدون هزينه؟!

ابتكار: پستى وبلندى هاى روابط ايران و تركيه
 بدون شرح!!

اقتصاد پويا: اتحاد ملت براى نخريدن خودرو
 اينجورى كه بوش مياد براى نشدنى ها متحدترن!!

ايران: فيلتر كردن منطقى نيست 
 اگر منظورتون براى لغو دورهمى هاست كه هيچى!! 

جمله: توليد تنها راه خروج از بحران اقتصادى
 البته اگه دالل ها و احتكاركننده ها بذارن!! 

اقتصاد ملى: كاهش بى سابقه قدرت خريد در بازار لوازم خانگى
 ديگه تير كرونا داره به غيرجاندارا هم اصابت مى كنه!!

خراسان: يك جام، يك رؤيا
 آرزو بر جوانان عيب نيست!!

دنياى اقتصاد: مسير خروج از خودتحريمى
 فقط قبلش نوك پيكان خروج رو چك كنيد!!

سبزينه: گرانى، ميهمان هميشگى شب چله
 ميهمان چيه! ديگه شده ميزبان اصلى ميهمانى ها!!

مالئكه در قلب ها آشيان مى سازند
مهدى ناصرنژاد»

  حضــرت زينب كبرى(س) دخت عزيز حضرت فاطمه(س) پس 
از واقعه جانگداز عاشــورا كه ظالمان و خونخــواران زمان، خانواده و 
بازماندگان سيدالشهدا(ع) را به اسارت مى بردند، پروانه وار دور مجروحان 
و بيماران غافله اسيران مى چرخيد و شهربه شهر و كوچه به كوچه صداى 
مظلوميت زنان و كودكان و ياران رنجور امام حسين(ع) را به گوش مردم 
رسانيده و پيام واقعه عاشورا را سينه به سينه به هر دلسوخته و دوستدار 
خاندان اهل بيت(ع) شرح مى داد. به همين مناسبت و به پاس قدردانى 
از تيماردار بيماران و مجروحان در بيمارستان ها، سالروز والدت مبارك 

حضرت زينب(س) در كشورمان، روز پرستار نامگذارى شده است.
مقام پرستار در جامعه اسالمى ما كمتر از شأن مالئكه و فرشتگان آسمانى 

نيست.
آن كســى كه در زندگى و حيات اجتماعى خويــش براى خدمت به 
ديگران و آسايش و سالمت جامعه، آرام و قرار ندارد و هرگز در انديشه 
امنيت خود نيســت، يعنى مرغ بى آشيانى است كه آرام و قرارش در آن 
ساحل امنيت است كه مرغان ديگر آســوده بيارامند. او ميهمان آشيان 
آســايش ديگران و مردمى اســت كه مهر و نــوازش بى مزد و منت را 

بى پاسخ نمى گذارند.
مى گويند، رفيق و همراه و دلســوز واقعى را در روزگاران سختى و بال 
بايد شناخت، مى گويند رفيق خوب و فداكار آن است كه در مواقع نياز 
و گرسنگى، قسمت بزرگ نانى را كه تقسيم مى كند به رفيقش ببخشد. 
امروزه در هنگامه ســختى و درد و بال كه به واسطه ويروس مرگ بار و 
بى رحم كرونا كه جوامع جهانى و شايد بيشتر از هر كجا جامعه اسالمى 
ما به آن دچار شــده، اين جامعه زحمت كش و فداكار پرستاران است 
كه با از خودگذشــتگى و در چنگال خطر قرار دادن ســالمتى خود و 
خانواده هايشان، ثابت كردند همان رفيق خوب و قابل اعتماد براى مردم 

و جامعه هستند.
وقتى گفته مى شود، جامعه ما بيشتر از بسيارى نقاط جهان از كرونا آسيب 
ديده است، به اين دليل است كه با وجود برخى زيرساخت هاى قابل اعتنا 
در حوزه بهداشــت و درمان ايران، وليكن به علت محدوديت هاى چند 
دهه اخير در استخدام و به كارگيرى نيروهاى جديد، به ويژه پرستار مرد 
و زن در اين حوزه پرتالش و پرچالش، جمعيت پرستارى مطابق با نياز 
واقعى مراكز درمانى نيســت. براساس آمار هاى موجود و اعالم مقامات 
رسمى در اين حوزه، هم اينك به نسبت هر ده هزار نفر جمعيت كشورمان 
فقط 19 نيروى پرســتارى اشتغال دارند كه استاندارد هاى جهانى در اين 
زمينه به نســبت هر ده هزار نفر جمعيت، 50 پرستار است و در همين 
حال در بسيارى كشورهاى رشديافته اين نسبت باال تر از رقم 50 است. با 
اين حال در وضعيت بحران كرونايى، افزون بر يك چهارم پرستاران شاغل 
در مراكز درمانى درگير بيماران كرونايى هستند و اين شرايط با توجه به 
حادثه خيز بودن كشورمان در تمام زمينه هاى طبيعى و اجتماعى، فشار بار 
كمبود شــديد نيروى پرستارى در كشور بر دوش رنجور جمعيت حال 
حاضر پرستاران فداكار است. حال با توجه به اين آمار و ارقام گزنده به 
عهده مسئوالن و وجدان هاى بيدار و قدرشناس در البه الى جامعه است 

كه قدر و منزلت و فداكارى پرستاران را پاس بدارند.
پرستاران شريف و بلندطبع ايرانى آن قدر عزت نفس و شخصيت دارند 
كه كمترين توقع مادى را از مردم و مسئوالن خويش ابراز مى كنند، وليكن 
قدرشناسى و توجه جدى به آينده شغلى و آسايش روزگاران پيرى اين 

قشر قابل احترام، كمترين بهايى است كه بايد به آنان پرداخت كرد.

نيلوفر بهرمندن ژاد»
 روز پرســتار مصادف با پنجم 
جمــادى االول، والدت حضــرت 
زينب(س)، فرصتى است تا قدردان 
پرســتارانى باشيم كه در همه حال 
خود را ملزم به حفظ جان بيماران 
مى دانند، زينب گونه در اين مســير 
قــدم برمى دارند و نقش مؤثرى در 
مراقبت و بهبــود از بيماران دارند، 
به ويژه در اين وضعيت دشــوار كه 
در خــط مقدم مبــارزه با ويروس 

منحوس كرونا قرار دارند.
هرچند امسال بســيار متفاوت از 
ســال هاى گذشته اســت. تجربه 
مواجهه  روزه   270 طاقت فرساى 
با تاخت و تــاز ويروس كرونا و 

همه گيرى بيمارى كوويد-19، همه مردم ما 
را به نقش خســتگى ناپذير كادر بهداشت و 
درمان و به ويژه جامعه پرســتارى آگاه كرده 

است.
به يكى از بخش هاى بيمارستان قلب فرشچيان 
وارد مى شــوم، حدود 4 تا 5 نفر از پرستاران 
در ايستگاه پرستارى نشسته و هريك سخت 
مشــغول كارى هســتند. از يكى از پرستاران 
درخواســت مى كنم دقايقى از وقتش را به من 
اختصاص دهد تا كمى جوياى احوالش در اين 
270 روز كرونايى شوم اما مى گويد كه اكنون 
ساعت اوج كار ماســت و وقت كافى ندارم، 
به همكار ديگرش اشاره مى كند كه با دستگاه 
فشارســنج وارد اتاق بسترى مى شود، در اين 
لحظه من هم فرصت را غنيمت مى شــمارم و 
به دنبالش مى روم تا سختى كار آنها را از نزديك 

ببينم.
  پرســتار بايد عاشق كارش باشد 
و با جان و دل به نحو احســن كارش را 

انجام دهد
ف.ر يكى ديگر از پرســتارانى اســت كه در 
بيمارســتان تأمين اجتماعى كار مى كند، او در 
گفت وگــو با خبرنــگار همدان پيام مى گويد: 
ويــروس كرونا يك تجربه كارى ســخت را 
براى قشــر كادر درمان ايجاد كرد، من و ساير 
همكارانم در آن روزهاى ابتدايى فشار عصبى 
زيادى را تحمل مى كرديم اما اكنون نسبت به 
گذشته برايمان عادى تر شده، به هرحال كسى 
كه اين رشــته را انتخاب كرده از سختى هاى 
آن هم با خبر است؛ به عقيده من پرستار بايد 
عاشــق كارش باشــد و با جان و دل به نحو 

احسن وظايفش را انجام دهد.
اين پرســتار در ادامــه از فاصله طبقاتى بين 
پرستاران شــركتى و استخدام رسمى، گاليه 
مى كنــد و مى افزايد: پرســتاران بــا قرارداد 
شــركتى نســبت به پرســتارانى كه قرارداد 
رسمى هســتند، فاصله طبقاتى بسيار زيادى 
دارند. با توجه به اينكه همه پرستاران در يك 
چارت ســازمانى فعاليت دارند و و سختى  
كارها به يك اندازه اســت اما به رغم يكسان 
بودن شــرح وظايف آنها، ميزان درآمدهاى 
اين 2 گروه با يكديگر قابل قياس نيســت، 
همچنين هيچ گونه تســهيالت بانكى اعم از 
بيمه تكميلى و ... شــامل حال ما نمى شود، 
خواهشــى كه من از مسئوالن دارم اين است 
با توجه به اينكــه درحال حاضر كمبود نيرو 
داريم، در اين شرايط سخت و دشوار فكرى 
اساســى براى تبديل وضعيت پرســنل هاى 

شركتى بيمارستان كنند.

تشــويقى  طرح  هيچ گونه  ناكنون   
تعلق  پرستاران  فشــاركارى  قبال  در 

نگرفته است
يكى ديگر از پرســتاران كه تمايلى به معرفى 
خودش ندارد، مى گويد: هرلحظه بايد خودمان 
را براى پذيــرش يك بيمــار كرونايى آماده 
كنيم، در شرايطى كه هر سازمان و اداره اى در 
يك بازه زمانى تعطيل شــدند و يا به صورت  
شــيفت بندى دوركار شــدند مــا تحت هيچ 
شرايطى تعطيلى نداشــتيم و حتى به صورت 
محدودترى شــيفت بندى شــديم، دورى از 
خانــواده، خطر ابتال از يــك طرف و تحمل 
لباس هــاى ضخيم و گرماى طاقت فرســا از 
طرف ديگر آزرده خاطرمــان كرده بود، بماند 
كه تعداد زيــادى از همكارانم به اين ويروس 
مبتال شدند و با وجود اين همه سختى تا كنون 
نه از طرف وزارت بهداشت و نه از طرف علوم 
پزشكى استان، هيچ گونه امتياز يا طرح تشويقى 
در قبال اضافه كارى هايمان در ايام كرونا به ما 
تعلق نگرفته و بيشــترين فشار كارى بر دوش 
ما پرســتاران بالين است و اين سبب شده كه 

خستگى در تنمان بماند.
او در ادامــه مى افزايد: يكســرى تبليغات در 
زمينه حق و حقوق  پرســتاران هم انجام شد 
كه همين موضوع سبب شد كه سطح توقعات 
مردم نسبت به پرستاران باال رود، درصورتى كه 
هيچ خبرى نبــود و حق و حقوقمان به همان 
منــوال پيــش از كرونا بــود، از طرفى ديگر 
بى توجهى و جدى نگرفتن اين بيمارى توسط 
مردم كه به صورت پنهانى مراســم عروســى 
و دورهمى هــاى خانوادگى  خــودرا برگزار 
مى كردند رنجش ما پرستاران را دوبرابر كرده 
بود. اين دسته از افراد عالوه بر خودشان، افراد 
ديگر را هم دچار دردسر مى كنند؛ زيرا همراهى 
مردمى نقــش عمده اى در به نتيجه رســيدن 

زحمات كادر درمان در مقابله با كرونا دارد.
 با شيوع ويروس كرونا شيفت ها به 

دو سوم رسيده است
پناهى مســئول بخش پرســتارى قلب زنان 
بيمارســتان فرشچيان، بيان مى كند: از سال 82
كه مشــغول فعاليت هستم يكى از عمده ترين 
سختى هاى كار ما، كمبود نيرو و شيفتى بودن 
آن اســت، همچنين اين شغل جزو شغل هاى 
پويا به حساب مى آيد و تعطيلى چندانى نداريم 
و بــا هر بار اوج گرفتن بيمــارى ما همچنان 
به فعاليت خــود ادامه مى دهيم. درحال حاضر 
13 پرســتار در اين بخش مشــغول هستند، 
بيشــترى  نيروهاى  به طبع  ويــژه  بخش هاى 
دارنــد؛ اما با وجود اين نيــز ما با كمبود نيرو 

روبه رو هســتيم؛ زيرا بســيارى از بيماران ما 
به ساير بيمارســتان هايى كه مربوط به بخش 
كرونايى بودند منتقل شــدند و پس از آن هم 
استعالجى هاى زيادى در شرايط كرونا اتفاق 
افتاد و اكنون نيز شــيفت ها به دوسوم رسيده 
است كه همين موضوع شــرايط را نسبت به 

گذشته دشوارتر كرده است. 
ف.پ با 18 ســال ســابقه كارى با اشــاره به 
دغدغه و مشكالتش مى گويد: در ادارات ديگر 
مانند وزارت نيرو و هر اداره و ارگانى به همه 
مشاغل توجه دارند، به اســتثناى كادر درمان! 
به دليل اينكه هيچ كس توجه كافى به اين قشر 
زحمتكش نــدارد و هيچ وقت يك پرســتار 
نتوانســته از درد شــب نخوابيدن، از شرايط 
و مشــكالت زندگى كه خــودش، فرزند و 
همسرش دچار آن هستند، صحبت كند، اينكه 
در هر ماه موظف است چند شب سر كار باشد، 
30 روز ماه را مجبور اســت هر شب در خانه 
بيدار باشد به دليل اينكه ساعت فيزيكى بدنش 
به هم ريخته و ديگر نمى تواند آرامش داشــته 
باشد.همان چند ساعتى كه مى خوابد چند بار از 
خواب مى پرد به ويژه اگر مسئول شيفت شب 
اطفال باشد، دائم فكر مى كند نكند بچه تشنج 
بكند يا از تخت بيفتد يا اينكه پرستارى كه در 
بخش CCU بوده، اگر مانتيورى كه مريضى 
به آن وصل است، آالرم كوچكى بزند آن صدا 
در خواب هم ملكه ذهنش مى شــود كه نكند 

مريض دچار مشكل شود.
 او در ادامه مى افزايد: من پرســتار هستم و 18

سال است كه كار مى كنم، در اين سال ها شايد 
از ديــد مردم خيلى خــاص زندگى كرده ام و 
هميشــه اين منت را از فرزندم مى شنوم كه تو 
هيچ وقت مادر روزهاى سخت من در زندگى 
نبوده اى. بارها و بارها پيش آمده كه بچه خودم 
بيمار بوده و او را پيش پدرش گذاشــتم و از 
نزديكان و آشنايان خواهش كرده ام كه حواستان 
به بچه من باشد كه خودم به بيمارستان بروم و 
به كار مردم برســم. با تمام اين شرايط سخت 
سعى كرده ام وظايفم را به خوبى انجام دهم زيرا 

خودم را مسئول جان مردم مى دانم. 
 در 2 ماه آينده جذب نيروى پرستار 
و تبديل وضعيــت آنها مورد توجه قرار 

خواهدگرفت
رئيس نظام پرستارى همدان از پرداخت كارانه 
پرستاران همدان پيش از روز پرستار خبر داد 
و در اين باره اظهار كرد: با توجه به مشكالت 
پرســتاران در اين روزهاى كرونايى، جلسه اى 
را در اين باره با معاون توســعه دانشگاه علوم 
پزشكى ابن سينا داشتيم كه خوشبختانه نتايج 

خوبى داشت.
هادى زرينــى با بيان اينكــه كارانه 
تــا شــهريورماه پرســتاران پيش از 
«روز پرســتار» پرداخت خواهد شد، 

اضافه كار آنها نيز به روز مى شود.
وى بــا بيــان اينكه به دليــل كاهش 
درآمدهاى بيمارســتان ها در شرايط 
پرســتاران  اضافه كار  كرونــا،  فعلى 
كاهش يافته است، گفت: دستور 20

درصد كاهش ساعت كارى پرستاران 
از سوى وزارت بهداشت ابالغ شده 

و بايد اجرايى شود.
وى تأكيد كرد: با وجود اينكه امسال 
همه ادارات به دليل وضعيت كرونايى 
نيمه تعطيــل بودنــد و به صــورت 
پاره وقــت و يــك روز در ميان در 
شرايط زرد، نارنجى و قرمز فعاليت داشتند؛ اما 
همكاران ما عالوه بر اينكه كامل ساعت كارى 
خود را پر كردند هر ماه بالغ بر صد ســاعت 
هم اضافه كار داشتند، تا جايى كه حتى به 180

ساعت نيز رسيده است.
زرينى عنــوان كــرد: انتظار داريــم وزارت 
بهداشت، استاندارى و دانشگاه علوم پزشكى 
كاهش ساعت كارى پرستاران را ببينند و مبالغ 
نيز پرداخت شود تا انگيزه اى به همكاران داده 

شود.
وى درباره تبديل وضعيت نيروهاى پرستارى 
گفت: وزارت بهداشــت صحبت هايى مبنى بر 
اينكه كه دى ماه آزمونى برگزار شــود، داشته 
اما واقعيت اين اســت تا نيرويى وارد سيستم 
نشود و آغاز به كار نكند، عمال براى ما نيروى 

جديدى محسوب نمى شود.
رئيس نظام پرســتارى همدان بيان كرد: اينكه 
مسئوالن در رســانه ها عنوان كنند چقدر نيرو 
جذب خواهيم كــرد، موثر نيســت چون تا 
پرســتارى آغاز به كار نكند و وارد بخش هاى 
بيمارستانى نشــود عمال اتفاق خاصى نيفتاده 

است .
وى با تأكيد بــه اينكه انتظار داريم حداقل در 
2 ماه آينــده جذب نيروى پرســتار و تبديل 
وضعيت آنها مورد توجه قرار گيرد، گفت: در 
سطح كالن نيز خواسته پرستاران اجراى قانون 
تعرفه گذارى خدمات پرستارى است، قانونى 
كه مصوب سال 86 مجلس بوده و بايد اجرايى 
شود تا اســتقالل حرفه پرستارى تأمين و اين 

قشر با انگيزه بيشترى كار كنند.
زرينى تصريح كرد: اگر اين امكان فراهم شود، 
اتفاقــى خوبى خواهد بود زيــرا هم بار مالى 
از روى دوش بيمه ها برداشــته مى شود و هم 
پرداختى از جيب مردم كم خواهد شد، ضمن 
اينكــه رضايتمندى بين پرســتاران نيز ايجاد 

مى شود.
وى افزود: قانون تعرفه گذارى مهم ترين قانون 
پرستارى اســت و با اجراى آن گام بلندى در 

حوزه بهداشت و درمان برداشته مى شود.
رئيس نظام پرستارى همدان به طرح فوق العاده 
ويژه پرستاران اشاره كرد و افزود: طى جلساتى 
كه با وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستارى 
داشتيم، اعالم كردند ابتداى دى ماه حكم هاى 
حقوقى با فوق العاده ويژه اعمال خواهد شد كه 

منتظريم اين اتفاق بيفتد.
وى در پايــان گفــت: قطعا با ايــن اتفاق 
انگيزه اى در پرســتاران ايجاد خواهد شد تا 
با توان بيشــترى در ارائه خدمت به بيماران 

تالش كنند.

روز پرستار فرصت خوبى براى قدردانى از پرستاران

خسته نباشيد! اگرچه خستگى را خسته كرده ايد
■ رئيس نظام پرستارى همدان: كارانه پرستاران همدان پيش از روز پرستار پرداخت مى شود

■ يك پرستار: به رغم يكسان بودن وظايف، بين پرستاران شركتى و رسمى فاصله طبقانى وجود دارد
يام
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بخشش 2 ميلياردى اجاره بها براى كمك 
به جبران خسارت كسبه همدان

 عضو هيأت رئيســه اتاق اصناف همدان گفت: برخى مالكان خير و 
سخاوتمند براى جبران خسارت ناشى از تعطيلى بازار و محدوديت هاى 
كرونايى، اقدام به بخشــش جزئى از اجاره بهاى آذرماه واحدهاى صنفى 
كردند. احمد گازرانى در گفت و گو با خبرنگار تســنيم در همدان، اظهار 
كرد:تعطيلى 15 روزه بازار به خاطر محدوديت هاى كرونايى خســارت 

اقتصادى زيادى به بازار و كسبه وارد كرده است.
وى با بيان اينكه اوضاع بازار راكد است و بيش از 70 درصد از كسبه در 

آستانه ورشكستگى هستند، تصريح كرد: ترس از كرونا و گرانى قيمت ها 
ســبب روى گردانى مردم از بازار شــده و همين امر معيشت بازاريان را 
تحت تأثير قرار داده است. عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف همدان با تأكيد 
بر اينكه قيمــت كاالها افزايش يافته و قدرت خريد بســيارى از مردم 
كاهش يافته، اظهار كرد: از زمان شــيوع كرونا تاكنون كســبه همدان 
چندين بازار مهم مانند بازار شــب عيد، بازگشايى مدارس و حتى شب 
يلدا را از دســت داده اند. گازرانى با بيان اينكه بسيارى از مراكز خريد و 
پاساژها به صورت اســتيجارى در اختيار كسبه قرار گرفته است، عنوان 
كرد: برخى مالكان ســخاوتمند همدانى مانند شب عيد كه اجاره بهاى 

واحدها را بخشــيدند، اكنون نيز به منظور كمك به معيشــت و اقتصاد 
كسبه به بخشش اجاره بهاى آذرماه واحدها اقدام كردند.

وى بــا تأكيد بر اينكه دولت حمايت چندانى از كســبه خســارت ديده 
نداشته و فقط وام ده ميليونى براى آنها درنظر گرفته، گفت: اين وام ها با 
ســود 12 درصدى به واحدهاى صنفى ارائه مى شود اما با توجه به اينكه 

بروكراسى هاى ادارى سختى دارد، استقبالى از آن نشده است.
دبير اجرايى اتاق اصناف همدان  افزود: در اين وضعيت از شــركت هاى 
خدماتى مانند تلفن، آب، گاز و برق انتظار داريم شرايط نامناسب بازار را 

درك كنند و اخطار قطع خدمات به علت بدهى صادر نكنند.

 امام جمعه همــدان با بيان اينكه آنچه امروز به 
آن احتياج داريم، حضور مســئوالن در كنار مردم و 
رسيدگى به خواسته هاى  آنان است، گفت: مسئوالن 
اســتانى در ماهــاى پايانــى دولــت از تصميمات 

حاشيه ساز اجتناب كنند.
بــه گــزارش خبرگــزارى تســنيم از همــدان، 
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با اشاره 
به آيه 5 سوره ممتحنه، اظهار كرد: يكى از مسائلى 
كه خداوند به عنوان اســوه براى جامعه اســالمى 
در ايــن ســوره معرفى مى كنــد، عملكرد حضرت 

ابراهيم(ع) و همراهان ايشان است.
وى افزود: يكــى از دعاهايى كه حضرت ابراهيم(ع) 
به عنوان كســى كه در ميدان مبارزه با كفر و نفاق 
ورود پيدا كرده، اين است كه «پروردگارا ما فتنه اى 

براى جامعه كفر قرار نده.»
نماينده ولى فقيه در استان همدان، با اشاره به اينكه 
براى اين آيه 2 تفسير بيان شده است، مطرح كرد: 
مراد از فتنه، ســبب امتحان و آزمايش است و اين 
بدان معنى اســت كه جامعه اسالمى و كسانى كه 
تبعيت از ابراهيم(ع) دارند، بايد مراقب باشند، عملى 
انجام ندهند كه آن عمل ســبب تقويت جامعه كفر 
شود و اينكه متوليان امر حتى ندانسته بايد مراقب 

باشــند، زمينه ســاز تقويت جامعه كفر و تبديل به 
ابزارى براى دشمن نشوند.

وى به تشريح يكى ديگر از تفسيرهاى موجود درباره 
ايــن پرداخت و گفت: جامعه اســالمى نبايد دچار 
خطاى محاســباتى و گرفتار مســائلى شود كه اين 

احساس به وجود آيد كه جامعه كفر بر حق است.
امام جمعه همدان با تأكيد بــر اينكه متوليان امر، 
امروز بايد به اين آيه بسيار توجه كنند، عنوان كرد: 
در شــرايط فعلى كه كشور با مشــكالت اقتصادى 
روبه رو است، درست است كه بخشى از آنها مربوط 
به تحريم است اما بخش عظيمى از اين مشكالت به 
اذعان خود مسئوالن مربوط به مديريت هاى داخلى 

است.
وى با اشــاره به اينكه بخشــى از تحريم ها خارج از 
اختيار ما اســت، بيان كرد: آن قسمتى از تحريم ها 
كه مربوط به دشمنى است كه اهل منطق و مذاكره 
نيســت، در اختيار ما قرار نــدارد و همان طور كه 
حضرت آقا نيز فرمودند 4 سال است به تأخير افتاده، 
اما پرسش در اينجا است كه مسئوالن در بخشى كه 
مربوط به مديريت داخلى اســت، براى خنثى سازى 

تحريم ها چه اقدامات عملى انجام داده اند.
شعبانى تصريح كرد: بنا بر گفته مسئوالن امروز در 

ميدان جنگ اقتصادى قرار داريم، اما نبايد فراموش 
كنيم كه در ميدان جنــگ، فرمانده بايد در ميدان 
باشــد و با پشــت ميز نشســتن، گزارش گرفتن و 

دستورالعمل مشكالت حل نمى شود.
وى با بيان اينكه انتظار امروز ما از مسئوالن حل 70

درصد از مشــكالت كه به گفته خود آنها مربوط به 
مديريت داخل مى باشــد، است، اظهار كرد: فرمانده 
ميــدان اقتصادى بايد به ميان مــردم و بازار برود و 
شــرايط را از نزديك ببيند، اما متأســفانه گاهى از 
موارد با تنبلى هاى مفــرط و نبود نظارت ها مواجه 

هستيم.
وى با تأكيد بر اينكه اين مســائل تحليل نيســت و 
براســاس گزارش هاى دريافتى اســت، گفت: آنچه 
امروز به آن احتياج داريم حضور مســئوالن در كنار 

مردم و رسيدگى به خواسته هاى مردم است.
امام جمعه همدان با بيان اينكه همان طور كه رهبر 
معظم انقالب فرمودند ما در رفع مشكالت بن بستى 
نداريــم، مطرح كرد: رهبر معظــم انقالب در ديدار 
اخير خود فرمودند، حمايت از دولت تا زمانى خواهد 
بود كه در مســير ملت قرار داشته باشد و لذا براى 
بررسى اين مهم خوب است كه نظر مردم را درباره  
اينكه چه مقدار به مردم وعده داده شده و چه مقدار 
وعده هاى رفع فقر، ارائه مسكن ارزان قيمت و عدالت 

درآمدى عملياتى شده است را ببينيم.
وى در بخش ديگرى از پيــام خود به صحبت هاى 
وزير ارتباطات درباره فضاى مجازى واكنش نشــان 
داد و عنوان كرد: به تازگى اتفاقاتى در فضاى مجازى 
رخ داده و يكى از مســئوالن ارشــد فضاى مجازى 

كشور بر لزوم انجام كار فرهنگى تأكيد كرده است.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان ادامه داد: در 
اينجا بايد تأكيد كنيم كه اوال كســى مسأله فيلتر 

و قطع فضاى مجازى را مطــرح نكرده و آن چيزى 
كه بارها و بارها تأكيد شــده، مسأله مديريت فضاى 

مجازى است.
وى با بيان اينكه كار فرهنگى زمانى جواب مى دهد 
كه با مديريت فضاى مجازى همراه شود، گفت: امروز 
در جامعه ما خيلى از افراد دلســوزانه و دغدغه مند 

درحال انجام كار فرهنگى هستند.
امام جمعه همدان، شــهيد حججى ها و بسيارى از 
جوانــان مؤمن، دانشــمند و انقالبى را محصول كار 
فرهنگى دانســت و مطرح كرد: نتيجــه انجام كار 
فرهنگى بدون مديريــت در فضاى مجازى، خنثى 

شدن آن است.
وى با اشاره اينكه خواسته اصلى از مسئوالن بر اين 
است كه به دغدغه مطالبه گران درباره فضاى مجازى 
توجه كنند، گفت: شــما دولت جمهورى اســالمى 
هستيد و موظف هستيد كه به مسائل فرهنگى توجه 
داشته باشيد، زيرا دولت جمهورى اسالمى نمى تواند 

خود را از كار فرهنگى جدا كند.
شــعبانى با بيان اينكه تأكيد رهبــر معظم انقالب 
و جريانات انقالبى در ايــن زمينه به معناى تعطيل 
كردن فضاى مجازى نيســت، اظهــار كرد: مطالبه 
رهبرمعظم انقالب راه اندازى شــبكه ملى اطالعات 

است.
وى از مسئوالن خواست تا فارغ از نگاه هاى سياسى 
به دغدغه هاى خانواده هــا توجه كنند، گفت: امروز 
فضاى مجازى در اختيار قشر نوجوان و جوان ما قرار 
گرفته و از آنجايى كه با تعطيلى مدارس آموزش ها 
در اين فضا انجام مى شود، بايد فضاى مجازى سالم 

در اختيار نوجوانان قرار گيرد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با بيان اينكه 
بسيارى از خانواده ها نسبت به تربيت فرزندان خود 

داراى نگرانى هستند، مطرح كرد: در فضاى مجازى 
كــه در آن قمارخانه مجازى راه اندازى شــده، خدا 
مى داند چقدر مى تواند موجب آســيب به خانواده ها 

باشد.
وى با اشــاره به اينكه رهبر معظم انقالب در ديدار 
اخير خود بر اتحاد ملى و هم افزايى بين مســئوالن 
براى حل مشــكالت مردم تأكيد كردند، اظهار كرد: 
اين انتظار از مســئوالن وجود دارد كه با صحبت و 
همفكرى و پذيرش نقدهاى دلســوزانه ســعى در 

برطرف كردن مشكالت داشته باشند.
امام جمعه همدان مسئوالن استانى را نيز به مراقبت 
در تصميم هاى خود در ماه هاى پايانى دولت توصيه 
كرد و گفت: مســئوالن اســتانى بايــد در ماه هاى 
پايانى دولت از اتخــاذ تصميم هايى كه باعث ايجاد 
حساسيت و حاشيه مى شود مراقبت كنند و اگر قرار 

است اتفاقى رخ دهد بايد توجيه داشته باشد.
وى بــا قدردانــى از اقدامات گروه هــاى جهادى 
و مطالبه گــر در اســتان، اظهار كــرد: امروز هم 
گروه هــاى جهادى در عرصه كمك هاى مؤمنانه و 
هم در ورود به بيمارستان و كمك به كادر درمان 
ورود خوبى داشته اند و هم گروه هاى مطالبه گرى 
در راستاى تحقق عدالت كه البته نيازمند تقويت 
و حمايت اســت، اما آنچه در حــوزه مطالبه گرى 
مهم اســت وجود آداب خاص و رعايت آن توسط 

اين افراد است.
شعبانى همچنين با تبريك ميالد حضرت زينب(س) 
و روز پرســتار، با قدردانــى از مجاهدت هاى كادر 
درمانى و مخصوصا پرســتاران، گفت: از مردم عزيز 
مى خواهيم تا با رعايت كامل نكات و شيوه نامه هاى 
بهداشــتى هرچه زودتر شــاهد ريشه كن شدن اين 

بيمارى از سراسر جهان و كشورمان باشيم.

خبر

مهلت ارسال آثار به جشنواره ادبى يوسف 
تمديد شد

به گزارش خبرگزارى تســنيم از همدان ، مهلت ارســال آثار به مرحله 
اســتانى جشــنواره ادبى يوســف در همدان تا 15 دى ماه تمديد شد. 
عالقه مندان به شــركت در اين جشنواره ادبى مى توانند آثار خود درباره 
موضوعات دفاع مقدس و مقاومت اسالمى، دفاع مقدس و دستاوردهاى 
40 ســاله، 40 ســالگى دفاع مقدس، خاطرات زنــان در دفاع مقدس، 
مقاومت شهرها در دفاع مقدس، خاطرات آزادگان، جانبازان و همسران 
آنان، وحدت و همگرايى اسالمى، امتداد دفاع مقدس در مدافعان سالمت 

و مدافعان سالمت به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
شركت كنندگان در اين جشنواره عالوه بر محورهاى اصلى مى توانند در بخش 
جانبى و با موضوعات توجه به رويدادها و شــخصيت هاى شاخص استان و 
استفاده از فرهنگ عامه و گويش محلى شركت كرده و آثار خود را به آدرس 
الكترونيكى  chmail.ir@pajoohesh٢٠٢٠و يا بيست ودومين 
كنگره شعر دفاع مقدس همدان در محورهاى نقش دفاع مقدس در تداوم 
آرمان هاى انقالب اسالمى، دفاع مقدس و شعر مقاومت بين الملل اسالمى، 
دفاع مقدس و جنگ نرم، نقش دفاع در ســالمت عمومى جامعه، دفاع 
مقدس و مدافعان ســالمت، شــهداى شاخص، شــاعران شهيد، زنان 
شهيد، پيوند عاشورا و دفاع مقدس، زيبايى هاى كربال، سيماى حضرت 
سيدالشهدا(ع) در آينه قران كريم، عاشــورا و مدافعان حرم و عاشورا و 

جوانان برگزار مى شود.
مهلت ارســال آثار به ايــن رويداد هنرى و ادبى تا 15 دى ماه امســال 
تمديد شــده و عالقه مندان به شــركت در اين كنگــره مى توانند آثار 
خــود را به اداره كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان 
همــدان به صندوق پســتى 698-65167 و يا بــه آدرس الكترونيك

honar.1395@yahoo.comارسال كنند.
همچنين توجه به رويدادها و شخصيت هاى شاخص استان و استفاده از 
فرهنگ عامه و گويش محلى در خلق آثار بخش جانبى بيست ودومين 

كنگره شعر دفاع مقدس همدان را تشكيل مى دهد.
شركت كنندگان در اين رويداد فرهنگى- هنرى ضمن درج مشخصات 
كامل خود بايد توجه داشــته باشــند كه اشعار ارســالى قبًال در كتاب 

مستقل، نشريه، سايت و ... منتشر نشده باشد.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: اميرحسين اذكايى
 فائزه محمدى، مرضيه كيهانى
شماره تماس: 08132660364

  ســاخت پروژه اى با عنوان اسكاى مال همدان اين 
روزها تبديل به يكى از پرچالش ترين پروژه هاي همدان 
شــده اســت، پروژه اى كه قرار اســت با مشاركت يك 
شركت دولتى و يك ســرمايه گذار بخش خصوصى، در 

همدان ساخته شود.
آن طــور كــه ســرمايه گذار عنوان كــرده پــروژه با 
سرمايه گذارى 700 ميليارد تومانى در بيش از 90 هزار 
مترمربع زمين ساخته شــده كه نهايتا زيربناى تجارى 

آن 215 هزار متر مربع تعيين شده است.
اين روزها جريان دانشجويى و فعاالن عرصه مطالبه گرى 
در اســتان با انتشار اســناد مربوط به اين پروژه مدعى 
هستند كه ساخت آن در مكان فعلى براى شهر مقرون 
به صرفه نبوده و شهروندان و مديريت شهرى بزرگ ترين 

بازندگان در اين سرمايه گذارى خواهند بود.
به همين مناسبت جريان دانشجويى استان در جلسه اى 
با حضور برخى اعضاى شوراى شهر و شهردار همدان به 
بررسى ابعاد اين موضوع پرداخته و پرسش هاى مهمى 

را بيان كردند.
به گــزارش خبرگــزارى تســنيم از همــدان، در اين 
جلسه مســئول خواهران قرارگاه شهيد همدانى درباره 
گودبردارى پروژه اســكاى مال اظهار كــرد: اين پروژه 
عالوه بر ايجاد آلودگى هــاى صوتى براى بيماران بخش 
اعصاب و روان، مشــكالت ترافيكــى و عفونى و حتى 
امكان ريزش ناگهانى بيمارستان و ديواره زندان به دليل 
گودبــردارى به عمق 32 متر ايرادات و ابهاماتى ديگرى 

نيز دارد.
ظهرابــى تصريح كــرد: باوجود گودبــردارى در عمق 
32 متر، ديده شــدن آب در عمــق 6 متر و برخورد با 
تخته ســنگ بسيار سخت در عمق 20 متر آيا هنوز هم 
اين تصميم صحيح اســت كه در اين مــكان با چنين 

مشكالتى پروژه بنا شود؟
وى بيان كرد: باوجود نامه شهردارى منطقه يك و اعالم 
گزارش تخلف براى پــروژه، چرا اين پروژه بدون پروانه 
كليد خورده و اگر هجمه هاى رسانه اى وجود نداشت آيا 

همچنان چراغ خاموش درحال اجرا بود؟
ظهرابــى اظهار كرد: در كنار همه اين مســائل مطابق 
تبصره 3 و 4 ماده 5 كه شهردارى و مشاور طرح موظف 
به ارائه گزارش ها و پيوســت هاى اين پروژه هستند، آيا 
مســائل و مشــكالت ترافيكى اين پروژه بررسى شده؟ 
حتى باوجود درنظر گرفتن پاركينگ براى اين مكان با 
حجم عظيمى از خودرو و ترافيك سنگين در آن معابر 

مواجه مى شويم.
وى با طرح اين پرسش كه آيا براى رفع مشكالت پروژه 
اســكاى مال برنامه اى داريد؟ افزود: حتى اگر قرار باشد 
اين مشــكل با تعريض خيابان حل شــود اين هزينه را 

كدام شخص يا نهادى متحمل مى شود.
ظهرابــى گفت: پــس از اعتراضات مردمى، دادســتان 
همــدان مورخ 11 مردادماه 99 بــه پرونده ورود كرده 
و شــرايطى را تعييــن مى كند مى خواهيــم بدانيم كه 

كدام يك از اين شرايط عملى شده است.
■ مرتضى اميرى دبير جامعه اســالمى دانشــگاه علوم 
پزشــكى نيز در اين جلسه با اشاره به پروژه اسكاى مال 
اظهار كرد: آيا از وضع بيماران و كاركنان بيمارســتان 
ICU سينا خبر داريد؟ شــب هايى بوده كه پرستاران
و بخــش كروناى بيمارســتان ســينا تــا صبح خاك 

مى خوردند.
وى افزود: حداقل اگر مى خواســتيد اين پروژه را ادامه 
بدهيد بيمارستان اكباتان را تجهيز و بيماران سينا را به 
آنجا منتقل مى كرديد و در پروژه اسكاى مال اندكى هم 

به كادر درمان و بيماران توجه مى كرديد.
محمدباقــر مددى عضو قرارگاه شــهيد همدانى نيز در 
اين جلســه بيان كرد: از مسئوالن مى خواهيم در مقابل 
مطالبه گرى و انتقادهايى كه گاهي شــايد ناپخته و دور 
از واقعيت باشــد، صبــورى كنند و نــكات مثبت را از 

گفته هاى ما دريافت كنند.
وى با اشاره به اينكه درباره پروژه اسكاى مال تحقيقاتى 
انجــام و نقــش مجموعه هايــى نظير دادگســترى و 

مؤسسات بررسى شده است، افزود: در هفته پايانى سال 
گذشته 90 ميليارد تومان به عنوان اعتبار تغيير كاربرى 
براى اين پروژه درنظر گرفته شد كه نامه اى هم توسط 
ستاد اقتصاد مقاومتى دادگسترى به شوراى شهر ارسال 

و در آنجا تصويب و سپس براى شهردار ارسال شد.
مــددى در ادامه بابيان اينكه قســط بندى 90 ميليارد 
تومان نيز انجام شــد، گفت: درصورتى كه اگر به ســال 
99 مى رسيد از لحاظ درآمدى حدود 60 تا صد ميليارد 
تومان براى شــوراى شــهر درآمد بيشتر داشت و حال 
پرســش ما اين اســت كه چرا تخصيــص اعتبار با اين 

سرعت و تخفيف انجام شده است؟
وى با تأكيد بر اينكه اگر اين پروژه مجوز دارد بايد طرح 
تكميلى و پيوســتى در خصوص مسائل ترافيكى داشته 
باشــد، بيان كرد: در منطقه اى كه قرار است اين پروژه 
ساخته شود تنها 3 ورودى هنرستان، ميرزاده عشقى و 
پاســتور و 2 خروجى هنرستان و ميرزاده عشقى وجود 

دارد.
مددى با اشــاره به اينكه طبق گفته ها قرار است روزانه 
40 هزار بازديد از اين مكان انجام شــود و آيا منطقه از 
لحاظ ترافيكى پاســخگو هســت؟ عنوان كرد: بعدها با 
ترافيكى همانند خيابان هاى خواجه رشيد، بلوار مدنى و 
آرامگاه مواجه مى شــويم و در اين صورت شوراى شهر و 
شهردارى چقدر بايد براى رفع اين مشكل هزينه كنند.

وى بابيــان اينكــه در آن منطقه امــكان ايجاد تقاطع 
غيرهم ســطح نيز وجود ندارد و تعريــض خيابان ها نيز 
زمان بر اســت، تصريــح كرد: در آن صــورت مردم بايد 

مدت زيادى با ترافيك درگير باشــند و همين االن هم 
در منطقه كوچه امام زاده خاتونيه با توجه به شرايط به 
وجود آمده و ترافيك تبديل به يك خيابان اصلى است.

مددى خطاب به اعضاى شــوراى شــهر مطرح كرد: با 
توجه به جايگاه حقوقى شوراى شهر و حكومت مردم بر 
مردم شما را به عنوان نماينده خودمان در مسائل شهرى 
معرفــى كرديم اما اگر نمى توانيد با پروژه اســكاى مال 

مخالفت كنيد پس جايگاه شوراى شهر چه مى شود؟
وى در ادامــه اظهار كرد: مثًال ســتاد اقتصاد مقاومتى 
مجــوز گودبردارى پــروژه اســكاى مال را مى دهد اين 
گودبردارى آغاز و انجام مى شــود و در شوراى شهر هم 
 زمانى كه در اين باره رأى گيرى مى شــود 6 نفر موافق و 

5 نفر مخالف هستند.
اين عضو قرارگاه شــهيد همدانى افــزود: در كنار اين 

پروژه بيمارســتان ســينا با بيماران 
اعصاب و روان هم قرار دارد مشــكل 
اين اســت كه نه فقط هنگام ساخت 
پــروژه بلكه پس از ســاخت نيز بايد 
درنظر گرفت كه چطور مى شــود اين  

2 پروژه در كنار هم باشند.
مــددى بــا اشــاره بــه اينكــه اين 
گودبردارى براى آزمايش خاك است 
ضمن اينكه در شــوراى شهر مطرح 
شد كه چســبندگى اين خاك تقريباً 
صفر اســت، گفت: اگــر اين آزمايش 
خــاك ناموفق باشــد در زمانى كه تا 
عمق 32 مترى گودبردارى شــده پر 

كردن آن زمين امكان پذير نيست.
وى بابيــان اينكــه مقــدارى در كار 
بيان  مى شود،  دخالت  شــهر  شوراى 
كرد: مى خواهيم بدانيم اگر شــوراى 

شــهر به اين نتيجه رسيد كه با اين پروژه مخالفت كند 
آيا از لحاظ حقوقى اين توان را دارد يا اينكه با يك نامه 
از دادگســترى و جلســاتى در طول يك هفته كارها و 

تقسيط انجام مى شود.
■ محمدجواد چراغى دبير قرارگاه شهيد همدانى درباره 
پروژه اسكاى مال با اشاره به اينكه گودبردارى اين پروژه 
غيرقانونى است، اظهار كرد: در ستاد تسهيل گمانه زنى 
به آزمايش خاك مطرح شــده اســت، حــال اينكه به 
روش هاى دير گودبردارى مى كنند كه خاك را آزمايش 

كنند مسأله ديگرى است.
 پروژه با مجوزاجرايى مى شود

شــهرد3.ار همــدان نيــز پــس از شــنيدن اظهارات 
دانشجويان درباره پروژه اســكاى مال با اشاره به اينكه 
هرزمانــى كه دانشــجويان اراده كنند درباره مســائل 
مديريت شــهرى پاسخگو هســتم، عنوان كرد: درباره 
پروژه اسكاى مال نمى شــود در حد چند جمله يا چند 

دقيقه صحبت كرد و بايســتى در جلسه جداگانه شما 
پرسش كنيد و من هم به عنوان شهردار توضيح بدهم.

عبــاس صوفي بــا تأكيد بــر اينكه پروژه اســكاى مال 
مجوز گرفتــه و مجوزاتش كامًال قانونى اســت، اظهار 
كرد:چــون اين پروژه مجوز داشــت كارش را آغاز  كرد 
ولى مسائل و مشكالتى در روند اجراى پروژه قرار دارد 
كه دستگاه هاى نظام مهندســى، شهردارى و مسكن و 

شهرسازى بايد پاسخگو باشند.
صوفى با اشــاره به اينكه درباره پروژه اســكاى مال هر 
آنچه مربوط به شــهردارى است پاسخ مى دهيم، افزود: 
با احترام به انتقــادات و نظرات در مورد اين طرح بايد 

بگوييم كه اين كارها نيز در جهت توسعه شهر است.
سخنگوى شوراى شهر همدان نيز خطاب به دانشجويان 
حاضر در جلســه گفت: بايد براى هــر اتفاق و طرحى 
در ســطح شــهر، هر يك ماه يا هر 
3 مــاه يك بار مطالبــه كنيد، طرح 
جامع شــهرى 3 سال و اسكاى مال 
چند سال اســت كه مطرح شده اما 
نشده  مطالبه  گذشته  سال هاى  چرا 

است؟
وى بيان كرد: براى مطالبه در مورد 
طرح جامع دانشجويان وقت جلسه 
را تعيين و ســريع اقدام كنند چون 
اگر اين طرح بســته شود يك هزار 
و 500 هكتــار به اين شــهر اضافه 
مى شــود و آن وقت است كه به قول 
دانشجويان نســل آينده همه ما را 

لعن خواهد كرد.
كاووســى اميد با اشــاره بــه اينكه 
گودبردارى پروژه اسكاى مال مصوبه 
شــورا نبوده، عنوان كــرد: مصوبه 
گودبــردارى مربوط به كميســيون ماده 5 با رياســت 
استاندار است و در اين مورد بايد از ايشان پرسش كنيد.

■ ابراهيم مولوى نايب رئيس شــوراى شهر همدان نيز 
درخصوص پروژه اســكاى مال با اشــاره به اينكه بخش 
كوچكــى از اين پــروژه مربوط به مديريت شــهرى و 
شهردارى اســت، اظهار كرد: زمين اين مجموعه براى 
اداره كل زندان ها و زمين زندان سابق همدان بوده و در 
آن مقطع به وزارت ارتباطات و مخابرات فروخته شده و 
ســند به نام دولت به نمايندگى شركت مخابرات است 

يعنى براى شخص نيست.
وى با اشاره به اينكه ســرمايه گذارى آمده و قراردادى 
منعقدشده اســت، افزود: درخواست ســرمايه گذار در 
كميته فنى موردبررسى قرارگرفته و در كميسيون ماده 

5 با رياست استاندار است تصويب شده است.
نايب رئيس شوراى شهر همدان بابيان اينكه درخصوص 
بررســى موانع توليد ايــن طرح هــم موردتوجه قرار 

گرفت، گفت: ستاد تسهيل مجوز گودبردارى داده و در 
صحن شــورا نيز با ده درصد يعنى 30 هزار مترمكعب 

گودبردارى موافقت شده است.
مولوى بــا تأكيد بر اينكه گودبردارى آغاز شــد اما در 
مقطعى به دليل اعتراض ســاكنان هنرستان به آلودگى 
صوتى شــبانه ايجادشــده كار تعطيل شــد، بيان كرد: 
مجدد با دســتور رئيس دادگســترى توسط دادستان، 
پليس راهور و نيروى انتظامــى خاك بردارى به صورت 

مقطعى برنامه ريزى شد.
وى با اشــاره به اينكه اين پــروژه از كف زمين 5 طبقه 
اســت و 4 طبقه منفى دارد و رونــد كارى تا به امروز 
كامًال قانونى بوده اســت، عنوان كرد: شما دانشجويان 
اهل تحقيق و مطالعه هستيد، چرا بايد جوانان همدانى 

براى كارگرى به تهران برود.
نايب رئيس شوراى شهر همدان بابيان اينكه اگر مشكل 
منطقه اجراى اين پروژه است كه بحث آن جداست كه 
بايد بيشتر روى اين مسأله مانور داده شود، مطرح كرد: 
همانند تهران، شيراز و خليج فارس مى شد اين پروژه در 
خارج از شهر و كنار بلوارهاى اصلى اجرا شود اما اينجا 

زمين براى دولت بود.
مولــوى با تأكيد بر اينكه از موافقان صد درصدى پروژه 
اسكاى مال بودم، تصريح كرد: گودبردارى پروژه اسكاى 

مال غيرقانونى نيست.
■ يك عضو ديگر شــوراى شــهر همدان در اين جلسه 
بيان كــرد: در پالن معمارى اين پروژه 6 پالن منفى با 

ارتفاع هاى متفاوت درنظر گرفته شده است.
نرگس نورا...زاده با اشــاره به اينكه پيوست ترافيكى 
پروژه اســكاى مال براى هفته آينده ارائه مى شــود، 
افزود: ما 3 نوع پيوســت قبل، حين و پس از اجراى 
پــروژه داريم و پروژه ها براى اجــراى صحيح بايد هر 

3 را داشته باشند.
نورا... زاده بابيان اينكه پروژه اسكاى مال پيوست پيش 
از اجرا را نداشــته اما پيوســت حين و پــس از اجرا را 
مى تواند داشته باشد، گفت: اما در اين صورت به هيچ وجه 

نمى شود صورت مسأله را پاك يا پروژه را تغيير داد.
وى بيان كرد: زمانى كه در كميســيون ماده 5 تصويب 
شــد كه در حين اجراى پروژه پيوست هاى ترافيكى و 
فرهنگى اين طرح ارائه شــود يعنى اينكه صورت مسأله 
به قوت خود پابرجا اســت و بايد اشكاالت ترافيكى را با 

ارائه راهكار برطرف كرد.
نــورا... زاده با تأكيد بر اينكه جــز مخالفان پروژه بودم 
و در هيچ مرحلــه اى به آن رأى ندادم، تأكيد كرد: اين 
بخش از مشــكالت ترافيكى اسكاى مال كه توسط شما 
دانشــجويان مطرح شد تنها بخش كوچكى از مشكالت 
اين پروژه است درحالى كه اگر استدالل هاى مكان يابى 
ايــن پروژه مطرح شــود متوجه مشــكالت بيشــترى 

مى شويد.

مسئوالن استان همدان 
از تصميمات حاشيه ساز اجتناب كنند

دفاع مديريت شهرى از اسكاى مال در جمع دانشجويان
■ شهردار: اسكاى مال مجوزهاى قانونى را دارد      ■ دانشجويان: پروژه 2 سر باخت براى شهر است

اين پــروژه عالوه بر ايجاد 
آلودگى هــاى صوتى براى 
بيمــاران بخش اعصاب و 
روان، مشكالت ترافيكى و 
عفونى و حتى امكان ريزش 
ناگهانى بيمارستان و ديواره 
زندان به دليل گودبردارى به 
و  ايــرادات  متر  عمق 32 

ابهاماتى ديگرى نيز دارد
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اشتغال

3 ميليون توليدكننده 
در مشاغل خانگى فعال هستند

 وزيركار با بيان اينكه 3 ميليون توليدكننده محصوالت مشاغل خانگى 
داريم، گفت: در راستاى سياست هاى اقتصاد مقاومتى، شيوه نامه استقرار 

مسير استانداردسازى مشاغل خانگى تدوين شده است.
به گزارش ايرنا، محمد شــريعتمدارى اظهــار كرد: هم اكنون بيش از 3 
ميليون نفر، توليدكننده محصوالت مشاغل خانگى هستند كه قطعاً آمار 
حقيقى فعاالن مشــاغل خانگى بسيار بيشــتر از اين رقم است و افراد 

بسيارى به صورت غيررسمى در اين حوزه فعاليت دارند.
وى درباره اثرات مثبت استانداردسازى مشاغل خانگى گفت: اگر فعاالن 
حوزه مشــاغل خانگى اثرات مثبت استانداردســازى مشاغل خانگى 
را ببينند قطعاً مشــوق ديگران خواهند شــد و اين امر حتى مى تواند 

اشتغال زايى بيشترى را هم به دنبال داشته باشد.
شريعتمدارى افزود: استانداردسازى و ارتقاى محصوالت براى ورود به 
بازار و ايجاد اعتماد در مصرف كننده قطعاً اندازه بازار مصرف و توليد را 
افزايش خواهد داد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: سهم مشاغل 
خانگى از اشتغال كل كشور هم اكنون بين 4 تا 6 درصد است كه به راحتى 
مى توان اين رقم را افزايش داد. همين سهم در توليد ناخالص داخلى بين 
2 تا 5/2 درصد اســت كه با توجه به شرايط پيش رو و وضعيت كرونا 

در كشور با توسعه مشاغل خانگى اين سهم مى تواند افزايش پيدا كند.
وى تصريح كرد: امروز دنيا از فرصت كرونا براى توسعه مشاغل خانگى 
اســتفاده كرده و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم، در همين زمينه 
توليد ماسك، گان و كفش هاى مخصوص در دوران كرونا مى تواند مورد 
توجه قرار گيرد. شريعتمدارى همچنين درباره عملكرد مشاغل خانگى 
براى سال هاى 98 و 99 نيز گفت: در سال 98 بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت مصوب شــد، بيش از 20 هزار نفر از اين تسهيالت استفاده 

كردند و براى بيش از 35 هزار نفر شغل ايجاد شد.
بــه گفته وى، همچنين براى ســال 99 نيز مبلغ 2 هــزار ميليارد ريال 
تسهيالت براى توسعه مشاغل خانگى مصوب شد كه از ابتداى سال 99

تا آبان ماه سالجارى بيش از 5 هزار نفر از اين تسهيالت استفاده كردند كه 
در اين بخش نيز بيش از 6 هزار و 700 شغل ايجاد شده است.

روند روبه كاهش ارزش واقعى سهام عدالت
 ارزش واقعى ســهام عدالت تحت تأثير نوســانات بازار ســرمايه، 
افزايشــى يا كاهشــى مى شــود؛ به طورى كه در روزهاى ابتدايى هفته 

گذشته، ارزش اين سهام بيشتر از روزهاى پايانى بود.
به گزارش ايسنا، پس از آزادسازى سهام عدالت، مشموالن اين سهام كه 
روش مستقيم را براى مديريت سهام خود انتخاب كرده اند، مى توانند با 
مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعى سهام و 

جزئيات دارايى خود را مشاهده كنند. 

بر اين اســاس، ارزش واقعى ســهام عدالت با ارزش اوليه يك ميليون 
تومان، در روز شــنبه 24 ميليون و 520 هزار تومان، در روز يكشــنبه، 
24 ميليــون و 250 هزار تومــان، در روز دوشــنبه 23 ميليون و 690 
هــزار تومان، در روز سه شــنبه 22 ميليون و 700 هزار تومان و در روز 

چهارشنبه 22 ميليون و 490 هزار تومان بوده است.
بر اين اســاس ارزش روزانه ســهام عدالت بــا ارزش اوليه 532 هزار 
تومانى، در روزهاى شــنبه، يكشــنبه، دوشنبه، سه شــنبه و چهارشنبه 
به ترتيب 13 ميليون و 20 هــزار تومان، 12 ميليون و 870 هزار تومان، 
12 ميليون و 570 هزار تومان، 12 ميليون و 20 هزار تومان و 11 ميليون 

و 940 هزار تومان بوده است.
همچنين ســهام عدالت 492 هزار تومانى نيز در روز شنبه هفته گذشته 
12 ميليــون و 30 هزار تومان، در روز يكشــنبه 11 ميليون و 900 هزار 
تومان، در روز دوشــنبه 11 ميليون و 620 هزار تومان، در روز سه شنبه 
11 ميليون و 120 هزار تومان و در روز چهارشــنبه نيز 11 ميليون و 40 

هزار تومان قيمت داشته است.
البتــه ايــن مباحــث درحالــى مطــرح مى شــود كــه تــا اطــالع ثانــوى 
فــروش ســهام عدالــت متوقــف شــده و ســهام داران اجــازه فــروش 

ســهام خــود را ندارنــد.

والدت حضرت زينب(س) 

و روز پرستار گرامى باد

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

آگهــي مزايـده

شهـردارى همدان

يف
مساحت مشخصات ثبتىنوع ملك و كاربرىرد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت 

آدرسدر مزايده (ريال)

زمين مسكونى تجميعى1
با كاربرى مختلط 

(3 بر معبر 35مترى)
شهرك فرهنگيان1/9066249/7755/350/000/0003/000/000/000 و 1/9603

بلوار بهنامجو

ورودى شهرك فرهنگيان1/1112922020/900/000/0002/000/000/000زمين مسكونى معبر 10مترى2

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/10/09  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.

2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 
را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 

3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام تنظيم 
سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 

4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به حساب شهردارى واريز نمايد در صورت عدم واريز نقدى وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده 
مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   

5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 

7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 
8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 

9- حداكثر زمان انتقال سند از تاريخ برگزارى مزايده يك ماه بوده و برنده مزايده مكلف است ظرف مهلت مذكور جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه 
(10٪ باقيمانده) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه 

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

(م الف 1335)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش  2  قطعه زمين از طريق مزايده كتبى اقدام 
نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند.

غزل اسالمي »
 تأخيــر و ابهام در روند مطالعات و تدوين 
طرح جامع شهر همدان براي برخي كارشناسان 
و صاحبنظران حوزه شهري بدبيني ايجاد كرده 
اســت. تنها اطالعاتي كه تاكنون از مطالعات 
حدودا 3 ساله به دست رسيده اظهارنظر برخي 
مســئوالن در حوزه اي خاص بوده و يا اينكه 
در مــواردي برخي  اطالعات جســته گريخته  
آن هــم بدون جزئيات و حتــي گاهي پس از 
تأييد طــرح در اختيار خبرنــگار همدان پيام 
قــرار گرفته، كه تاكنون اغلب آنها رســانه اي 
هم شــده اند. با اين حال به تازگى نامه اي با 30 
امضا نظر بســياري از پيگيركنندگان مطالعات 
طرح جامع شــهرهمدان را به خود جلب كرده 
است. تعدادي از اساتيد و پژوهشگران حوزه 
شهرسازي همدان در نامه اي اعتراضي به وزير 
راه وشهرســازي نكاتــي را در 4 بند يادآوري 
كــرده و بر وجود نفوذهاي سياســي در روند 
مطالعات و توجه نكردن به نظرهاي كارشناسي 

اشاره كرده اند.

در اينكه برخي نفوذهاي سياســي براي الحاق 
شهرها و روستاها به شهر همدان و ارائه نكردن 
مطالعات دقيق در اين باره، بزرگ كردن شــهر 
براي افزايش جمعيــت آن و توجه نكردن به 
برخي نظرهاي كارشناســان حاضر در جلسه 
وجود داشته، نمي توان شك زيادي كرد زيرا در 
مدت مطالعه، منابع معتبري آن را تأييد كرده اند. 
آنچــه از گفت وگوهــاي برخي مســئوالن و 
سياسيون از برخي مصوبه هاي اين مطالعات و 
اظهارات تعدادي از كارشناسان درباره جلسات 
و نظرهــا برمي آيد مواردي چون الحاق  برخي 
مناطق به شــهر همدان وجــود دارد كه تحت 
نفوذهايي به تصويب رســيده است. حتي در 
مواقعي انتشــار فقط عكس هايي از جلسات 
وزارتخانــه اي بــا حضور برخي مســئوالن]
حتــي غيرمرتبط[ نشــان دهنده اعمال نفوذ و 
دخالت هاي غيركارشناسي بوده است. به تازگى 
برخي تغييرات مديريتي در بخش هاي حساس 
و مرتبط با طرح جامع هم بر اين شائبه ها دامن 
زده اســت. نرگس نورا... زاده رئيس كميسيون 

معماري و شهرسازي شوراي شهر همدان هم 
جزو معدود افرادي بوده كه پيش از اين بارها 
به صورت علني بر كارشناســي نبودن برخي 
مطالعات اين طرح تأكيد كرده و به رســانه ها 
گفته كه برخي سياسيون بر مطالعات و مصوبات 
تأثير مي گذارند. وي در شهريور سالجاري هم 
اعالم كرد كه طرح جامع پيشنهادي براي تأييد 
به شــوراي شهر ارسال شــده بود اما پس از 
بررسي در چندين جلسه با حضور كارشناسان 
به اين جمع بندي رسيديم كه اين طرح قابليت 
ظرفيت حل همه مشــكالت شهر را نداشته و 
در آن توسعه متوازن و همه جانبه درنظر گرفته 
نشده اســت. به همين دليل نامه هاى متعددى 
به اســتاندار و اداره راه و شهرسازى ارسال و 
آخريــن مرحله ايرادات كلى طــرح را اعالم 
كرده ايم، كه مديريت ارشــد استان قول داده تا 
زمانى كه طرح به تأييد كارشناسى نرسيده باشد 

طرح پيشنهادى مصوب نشود.
با اين حال روز گذشــته معــاون امور عمراني 
اســتانداري تأكيد كرد كه بــه نظرم مطالعات 

به خوبــي پيش  رفته و ايراد خاصي ندارد اما تا 
مطالعات به كميته فنى كارگروه تخصصى امور 
زيربنايى و شهرســازى ارجاع نشود نمي توان 
نظر نهايي داد. اما موضوعي كه مشخص است 
اين است كه به هرحال در تمام طرح هاي جامع 
نظر برخي ها جلب مي شــود و برخي ها آن را 
مغاير با منافع خويش يا اداره خود مي دانند و 

اين طبيعي است. 
فرهاد فرزانه گفــت: تاجايي كه من خبر دارم 
تاكنون تمام مطالعات كارشناسي شــده بوده و 
درنهايت اگر ايرادي داشته باشد در كميته فني 

بررسي مي شود.
يكي از كارشناســان همداني حاضر در برخي 
جلسات هم گفت: طرح درحال بررسي و رفع 

ايرادات احتمالي است.
مديركل راه وشهرسازي استان همدان هم پيش 
از اين به كارشناسي و قانوني بودن همه موارد 
طرح جامع تأكيد كرد و گفت: به شــما قول 
مي دهم كه همه سرانه ها در طرح، خوب درنظر 

گرفته شده اند. 

اعتراض كارشناسان به مطالعات طرح جامع 
همدان خطاب به وزير راه

آينده همدان 
در گرو مطالعات 

كارشناسي طرح جامع

عيدى كارگران را زودتر بدهيد 
تا به زخم زندگى بزنند

 دبيــركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران بر لزوم پرداخت 
عيــدى و پاداش كارگــران تا پيش از پايان ســال تأكيــد كرد و از 
كارفرمايان خواســت در حد توان پرداخت عيدى كارگرانشان را به 
روزهاى پايانى ســال موكول نكنند تــا كارگران از اين طريق اقالم و 

مايحتاج مورد نياز را تهيه كنند.
هادى ابوى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: براساس قانون كمترين 
ميــزان عيدى كارگران، معادل دوبرابر حداقل مزد و بيشــترين ميزان 
آن معادل 3 برابر حداقل دســتمزد مصوب شوراى عالى كار است كه 

كارفرمايان بايد به كارگران خود بپردازند.
وى ادامه داد: امســال براســاس گزارش هايى كه از رصد ميدانى داشتيم 
برخى از كارگران واحدهاى صنفى عيدى خود را به نوعى دريافت كرده اند 
و كارفرمايان آنها پرداختى هايى به كارگران خود داشته اند كه به حساب 
عيدى گذاشته شده است. دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
افزود: به دليل كرونا و تعطيلى بيشتر كارگاه ها و كسبوكارها، فشار زيادى 
به كارگران و كارفرمايان وارد آمد و شــيفت هاى كارى، فوق العاده ها و 
اضافه كارى ها حذف شد. در بعضى واحدها به دليل ركود و مختل شدن 
فعاليت، كارگران خانه نشين شدند و برخى ديگر از كسب وكارها با اعمال 
محدوديت هايى ادامه فعاليت پيدا كردند؛ بنابراين از آنجا كه كارگران بدون 
درآمد تأمين كننده هزينه هاى زندگى هستند از كارفرمايان خود خواسته اند 
كه تمام يا بخشــى از عيــدى را بپردازند تا از اين طريق مشــكالت و 

گرفتارى هايشان را برطرف كنند.
 عيدى پيش از پايان سال به درد كارگران مى خورد

به گفته وى، برخى از كارفرمايان با اين توجيه كه عيدى و پاداش پايان 
سال مانند عنوان آن بايد در انتهاى سال داده شود از هرگونه پرداختى 
در ماه هاى پايان سال خوددارى يا آن را به روزهاى پايانى سال موكول 
مى كنند، به نحوى كه كارگران حتى نمى توانند پس از عيد اســتفاده 
الزم را از آن ببرند و در همان ماه هاى مخست سال نو تحت تأثير تغيير 
قيمــت حامل هاى انرژى، آب و برق و كرايه تاكســى ها ارزش و اثر 

خود را از دست مى دهد.
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گزارش 

گردشگري

شهردار همدان تأكيد كرد
لزوم حفظ اسناد تاريخى شهر همدان

شــهردار همــدان از امضاى تفاهم نامــه همكارى بين 
شهردارى و سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران غرب كشور 

در راستاى ساماندهى اسناد قديمى خبر داد.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى 
همدان؛ عباس صوفى بر لزوم حفظ اســناد تاريخى شــهر 
همدان تأكيد كرد و گفت: تاريخ چند هزار ساله شهر همدان 
گوياى فرهنگ و پيشينه درخشان مردمان اين ديار است كه 
بايســتى در تمامى ابعاد حفظ و نگهدارى شود و در جهت 

معرفى به آيندگان از تمامى ظرفيت هاى موجود بهره برد.
وى در ادامــه تصريح كرد: اســناد تاريخى بخش مهمى از 

هويــت و فرهنگ ســرزمين ها را معرفى و تبيين مى كند و 
ضرورت دارد اين اســناد تاريخى جمع آورى، طبقه بندى و 

به صورت كامال تخصصى نگهدارى و مستندسازى شوند.
اين مقام مســئول عنوان كرد: به شخصه به تاريخ و فرهنگ 
كهن شــهر همدان بســيار عالقه مندم و معتقــدم بايد اين 
فرهنگ چند هزار ســاله در تمامى ابعاد مستندسازى شود 
و در اختيــار عموم و آيندگان قرار گيرد، در اين زمينه آماده 
هرگونه همكارى با سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران غرب 

كشور هستيم.
شهردار كالنشهر همدان در ادامه افزود: براساس برنامه ريزى 
صورت گفته و به همت سازمان فرهنگى و اجتماعى، موزه 
بلديه همدان با هدف جمع آورى، نگهدارى و مستندسازى 
تاريخ مديريت شــهرى و معرفى به شهروندان در مجتمع 

عين القضات همدانى درحال راه اندازى است كه در اين زمينه 
نيازمند كسب آموزش هاى تخصصى از سوى سازمان اسناد 

و كتابخانه ملى ايران غرب كشور هستيم.
صوفى در ادامه تصريح كــرد: با توجه به ضرورت معرفى 
و حفظ گنجينه هاى پنهان شهر همدان آماده همكارى هاى 
مشترك با سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران غرب كشور 
و درصورت لزوم امضاى تفاهم نامه همكارى مشــترك در 
برگزارى نمايشــگاه ها،  همايش ها و برنامه هاى آموزشــى، 
علمى و پژوهشــى مرتبط با سازمان اسناد و كتابخانه ملى 

ايران هستيم.
صوفــى در اين زمينه گفت: انتقال تمامى اســناد و مدارك 
راكد مكتوب، ديدارى، شنيدارى و الكترونيكى طبقه بندى 
شده شهردارى همدان با هماهنگى و نظارت اداره حراست 

شهردارى با هدف مستندسازى تاريخ بلديه همدان در اختيار 
اين سازمان قرار خواهد گرفت.

مديركل سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران غرب كشور نيز 
در اين ديدار گفت: خوشبختانه شاهد رويكرد مثبت شهردار 
همدان در زمينه حفظ و نگهدارى اســناد تاريخى هستيم و 
همين موضوع كمك زيادى به پيشبرد اهداف دارد كه جاى 

قدردانى دارد.
ميثاق گودرزى بيان كرد: اسناد قديمى مكتوب شهردارى ها، 
اطالعات ارزشمند و منحصر به فردى را در زمينه اداره شهر 
و موضوعات مرتبط با آن و همچنين شرايط كشور در مقاطع 
مختلف در اختيار خانواده بزرگ شــهردارى ها و شوراها، 
دست اندركاران مديريت شهرى و روستايى، پژوهشگران، 
دانشگاهيان و عموم عالقه مندان قرار مى دهد كه ساماندهى 

اين اسناد مطابق ضوابط سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران 
ضرورت دارد.

وى تصريح كرد: اميدوريم با همكارى هاى اين ســازمان با 
شهردارى همدان شاهد مستندســازى اصولى گذشته هاى 
دور مديريت شــهرى و توجه بيش از پيش آنها به موضوع 
ســاماندهى و حفظ اســناد و ســوابق و تداوم برگزارى 

برنامه هاى فرهنگى فاخرى باشيم.
وى بيان كرد: در راستاى توسعه مستندسازى اسناد فرهنگى 
و تاريخى همدان نيازمند حمايت جدى شهردارى هستيم 
كه در اين زمينه مى توان از ظرفيت باالى فرهنگسراى هاى 
شــهر همدان در اين زمينه بهره برد و اميدواريم با امضاى 
تفاهم نامه هاى همكارى بتوانيم گام هاى مهم و اثرگذارى را 

در اين حوزه شاهد باشيم.

معاون ميراث فرهنگى كشور:
پرونده ثبت جهانى «يلدا» در نوبت ارزيابى 

يونسكو قرار دارد
 پرونــده ثبت جهانى «يلدا» به صورت ملى و مســتقل براى ثبت در 

فهرست ميراث فرهنگى ناملموس يونسكو ارسال شده است.
معاون ميراث فرهنگى كشــور با بيان اين مطلــب، گفت: يلدا در نوبت 
ارزيابى يونســكو قرار دارد و با توجه به محدوديت هاى ســهميه اى، در 

اجالس كميته جهانى سال 2022 يا 2023 مطرح مى شود.
به گزارش ايرنــا، پانزدهمين اجالس كميته جهانــى ميراث ناملموس 
يونســكو از روز دوشــنبه 24 آذر به ميزبانى جامائيكا و به دليل شــيوع 
ويروس كرونا به صورت آنالين درحال برگزارى است و وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى با ثبت جهانى 2 پرونده ميراث 
ناملموس به طور مشترك و تأييد 2 گزارش ادوارى پاسدارى خوب از 2 

اثر، هفته اى پركار و پردستاورد را پشت سر گذاشت.
اكنون با ثبــت هنــر نگارگرى(مينياتور) به صورت مشــترك با تركيه، 
جمهورى آذربايجان و ازبكستان و آئين زيارت كليساى تادئوس مقدس 
به طور مشترك با ارمنستان، تعداد ميراث ناملموس جهان ايران در فهرست 
يونسكو به 16 اثر رسيد و 2 پرونده جشن مهرگان به صورت مشترك با 
تاجيكستان و ساختن و نواختن عود در قالب پرونده مشترك با سوريه، 

به دور بعدى اجالس (احتماال سال آينده) موكول شد.
علت تدوين پرونده آئين ها و آثار فرهنگى ناملموس به صورت چندمليتى 
و مشــترك وجود محدوديت در استفاده از سهميه ثبت آثار به گونه ملى 
و مســتقل در كميته جهانى اســت، از طرفى نقاط اشتراك و سيال بودن 
اين آئين ها در پهنه جغرافيايى فرهنگى منطقه، ايران و ســاير كشورهاى 
همســايه را براى همكارى هاى مشترك در حوزه ميراث فرهنگى بيشتر 
ترغيب مى كند كه از مهم ترين اهداف يونسكو است. البته شيوع كرونا و 
محدويت ها از پايان سال 2019 نه تنها اجالس جهانى را با تعويق مواجه 
كرده، بلكه عمال همكارى هاى بين المللى مشترك ميان كشورهاى منطقه 

را هم به تأخير انداخته است.
در اين ميان با توجه به اينكه 2 پرونده ارزشــمند يلدا و خوشنويســى 
مراحل تكميلى خود را طى كرده اند، روند ثبت جهانى آن را از معاونت 
ميراث فرهنگى وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
پيگيرى كرديم. محمدحســن طالبيان در گفت وگو با ايرنا گفت: پرونده 
هنر خوشنويسى و آئين يلدا را به صورت مستقل و ملى براى ثبت جهانى 
تدوين و براى كميته جهانى ميراث ناملموس يونســكو ارسال كرديم تا 

به ترتيب در سال هاى 2021 و 2022 يا 2023 مورد بررسى قرار بگيرد.
معاون ميراث فرهنگى كشــور گفت: به دليل اينكه تركيه هم يك پرونده 
مســتقل و ملى براى خوشنويسى و كشــورهاى عربى هم يك پرونده 
جداگانه به يونسكو ارسال كرده اند، حساسيت بيشترى براى ثبت جهانى 

اين هنر ايجاد شده است.
 با توجه به حساسيت و رقابت
 اولويت را به خوشنويسى داديم

طالبيان درباره اولويت بندى براى ثبت پرونده ها و سهميه محدود ساالنه 
هر كشــور گفت: از بين يلدا و خوشنويســى اولويت ثبت جهانى را به 
خوشنويسى داديم و سال آينده ثبت جهانى هنر خوشنويسى را پيگيرى 
مى كنيــم؛ البته پرونــده يلدا را هم به صورت مســتقل و ملى براى ثبت 
جهانــى در كميته جهانى ميراث ناملموس ارســال كرده ايم، اما با توجه 
به محدوديت هاى سهميه اى براى سال 2022 يا 2023 مطرح مى شود و 

درحال حاضر در نوبت ارزيابى است.
معاون ميراث فرهنگى كشــور اظهار كرد: يلدا درحال حاضر پرونده اى 
مستقل و ملى است، البته شايد با افغانستان مى توانست پرونده اى مشترك 
باشــد، براى پرونده هاى چندمليتى سهميه ساالنه الزم نيست، اما تدوين 

پرونده مشترك كار بسيار سختى است.
طالبيان با بيان اينكه يونسكو پرونده هاى ثبت آثار ناملموس مستقل ملى 
را در بازه 2 تا 3 ســال براى طــرح و رأى گيرى مى پذيرد، تصريح كرد: 
به دليل كرونا و شرايط سخت رفت و آمد و ارتباطات تدوين بين المللى 
و مشــترك پرونده آئين يلدا دشوار بود، روند تدوين و ثبت هم معموال 

طوالنى مى شود، كه تاكنون هم موفق نشديم.
معاون ميراث فرهنگى كشــور تصريح كرد: ايران در زمينه تنوع فرهنگى 
جزو كشورهاى مثال زدنى است و داراى هنرهاى بى بديل و منحصربه فرد 
اســت و اميدواريم بتوانيم آگاهى عمومى جامعه را نســبت به عناصر 

ارزشمند ارتقا دهيم.
 امسال جشن عمومى يلدا برگزار نمى كنيم

طالبيان گفت: امسال به دليل شيوع ويروس كرونا جشن عمومى شب يلدا 
را برگزار نمى كنيم. يلدا آئينى خانوادگى است و از سال هاى دور هم سنت 
بر اين است كه هر خانواده اى در خانه خود اين مراسم را برگزار مى كرد.

معاون ميراث فرهنگى كشــور با اشاره به محدوديت هايى كه ستاد ملى 
مقابله با كرونا ابالغ كرده اســت، گفت: امسال آئين هاى عمومى يلدا در 
سراسر كشور برگزار نمى شود و همين فرصتى را به هر خانواده اى مى دهد 
كه بدون دورهمى، در محافل كوچك و محدود خانواده خودشــان، اين 

آئين باستانى را گرامى بدارند.
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■ حديث:
امام على(ع):

گشاده رويى ، بخشيدن ، نيكوكارى و سالم كردن ، برانگيزاننده دوستِى مردم است .    
غرر الحكم : ج 4 ص 259 ح 6032

مريم مقدم  »
 چرا پرونده آئين كرسى نشينى و ساخت كرسى با 
توجه به نوع مرغوب چوب در استان به نام همدان را 
براى ورود به فهرست ملى و جهانى آماده نمى كنيم؟ 
كافى است راهى بازار قديمى شهر همدان شويد، در 
همان راســته نجارها با كارگاه هايى روبه رو مى شويد 
كه دست اوستاكارها كروسى هايى براى ساخت است. 
تعداد كرســى هاى نيمه ساخته نشان مى دهد همچنان 
اين چهارپايه گــرم در خانه همدانى ها حرف اول را 

مى زند. 
آئين كرسى نشــينى و ســاخت كرســى با توجه به 
زمستان هاى سخت و پربرف شهرهاى غربى كشور و 
با توجه به كارگاه هاى ساخت كرسى در بازار قديمى 
شــهر مى تواند با محوريت همدان در عرصه ملى و 

جهانى معرف فرهنگ همدانى ها باشد. 
حاال كه كرونا بســاط ميهمانى هاى بزرگ را برچيده 
اســت، كرسى نشــينى و مرور اين فرهنگ و تكميل 
پرونده آئين كرسى نشينى و ساخت كرسى مى تواند تا 
هميشه اين چهارپايه گرم را در خاطره تاريخ ماندگار 
كند. اميدواريم كارشناسان ميراث فرهنگى بتوانند با 
پيگيرى ثبت اين آئين، كرسى نشينى را به نام همدان 

ملى يا جهانى كنند.
روايت هاى قديمى را كه مــرور كنى و به قصه هاى 
مادربزرگ ها ســرك بكشــى حتما يك پاى ماجرا 
«كرســى» اســت و حكايت دورهمى هايى كه حاال 
كمرنگ شــده اســت؛ به بهانه يلدا سراغ گرمابخش 

محفل زمستانى رفته ايم.
«كرســى» ابزارى گرما بخش است كه در شب هاى 
يلــدا جايگاهــى بــراى گذرانــدن «شــوچله» و 
دورهم نشــينى هاى خانوادگى محسوب مى شود و از 
قديم مورد استفاده مردم سرزمين و ديارهمدان بوده 
است. وسيله اى كه به جاى بخارى براى گرما بخشيدن 
به فضاى خانه و محل تجمع اعضاى خانواده استفاده 

مى شده است.
كرســى چهار پايــه دارد و از چوب اســت و بنا بر 
ســليقه هاى مختلف در اندازه هاى بزرگ و كوچك 
ساخته مى شود. اين وســيله چوبى طورى مهندسى 
شــده اســت كه در تمامى نقاط خانــه قابل تعبيه و 

استفاده است.
 قصه گويى در شــب هاى طوالنى و سرد 

زمستان در كنار «كرسى»
معاون گردشــگرى همدان درباره اهميت استفاده از 
«كرسى» به جاى بخارى در ميان مردم همدان، گفت: 
در استان همدان به ويژه روستاهاى استان، سال هاست 

كه از كرسى استفاده مى شود.
على خاكســار گفت: كرسى وســيله اى چوبى است 
به شــكل چهارپايه كه در اندازه هاى مختلفى ساخته 
مى شــود و در هميــن بازار قديمى همــدان امروزه 

كارگاه هاى ساخت آن موجود است.
خاكسار با بيان اينكه استفاده از «كرسى» از سال هاى 
دور به عنــوان ميراثى ماندگار در بيــن مردم همدان 

مرسوم بوده اســت، ادامه داد: در برخى از خانه هاى 
تاريخى و قديمى همدان «كرسى» از جايگاه ويژه اى 
برخوردار بوده اســت به اين شكل كه در قسمتى از 
خانه فضايى براى آن تعبيه مى كردند، به اين صورت 
كه در محل موردنظر چاله اى مى كندند و كرســى را 
مستقر مى كردند كه مبادا تكان بخورد تاجايى كه اين 
ســبك كاربرى در معمارى آن زمان جايگاه خاص 

خود را پيدا كرده است.
وى خاطرنشــان كرد: «كرسى» در خانه هاى تاريخى 
همــدان عالوه بــر ارزش و اعتبــارى كــه از لحاظ 
گرمايشــى داشــته محل تجمع اعضاى خانواده در 
شــب هايى بوده كــه آن زمان هم ســرگرمى وجود 

نداشته است.
وى افــزود: قصه گويــى و متل گويى در شــب هاى 
طوالنى و ســرد زمســتان آن هم در كنار «كرسى» با 
اعضاى خانواده 2 مقوله ارزشمند هستند كه از لحاظ 
مردم شــناختى جايگاه ويژه اى از گذشته تا به امروز 

نسل در نسل به ميراث مانده است.
  باالترين بخش كرسى به بزرگ خانواده 

اختصاص دارد
معاون گردشــگرى همــدان ادامه داد: در گذشــته 
باالترين بخش كرسى به بزرگ خانواده و بخشى كه 
به درِ ورودى اتاق نزديك بوده به مادر خانواده تعلق 

داشته است.
وى افزود: نظام توجهات در مجلس فضاى پيرامون 
چهارچوبى كه به آن كرسى گفته مى شود متمركز بوده 
و متناســب با شــأن و منزلت افراد از فضاى كرسى 

استفاده مى شده است.
وى با اشــاره بــه تأثيرگذارى كاربرد «كرســى» در 
خانه هــاى مردم همدان، تأكيد كــرد: تجمع اعضاى 

خانواده و فاميل به موجب وجود كرســى در بيشتر 
منازل به ويژه در شــب هاى يلدا نمــادى از فرهنگ 
اســالمى و نشــأت گرفته از مردمدارى مردمان اين 
ديار است كه اين فرهنگ متأســفانه امروزه با تغيير 
سبك زندگى و جايگزين شدن بخارى، شومينه و ... 
به جاى كرســى، كمرنگ و در برخى نقاط فراموش 

شده است.

براى  بهانه اى  «كرســى»   
دورهمى هاى  و  شب نشــينى 

خانوادگى
در گفت وگو با يكى از قديمى ترهاى، همدانى عنوان 
شد: در بيشــتر خانه هاى همدان به دليل زمستان هاى 
پربرف كرسى به عنوان وسيله گرمايشى فضاى خانه، 

پاى ثابت خانه هاى همدانى ها بود.
اگرچــه چــراغ عالءالديــن و بخارى هم بــود اما 
همدانى ها ترجيح مى دادند بيشــتر از كرسى استفاده 

كنند.
حاج مهدى افراشــته گفت: ســال هاى ســال مردم 
همدانى ها از كرســى اســتفاده مى كردند و با آن خو 
گرفته بودند؛ چون فقط به عنوان وســيله گرمايشــى 
به آن نگاه نمى كردند بلكه كرســى را بهانه اى براى 
شب نشــينى و دورهمى هاى خانوادگــى و فاميلى 

مى دانستند. 
افراشــته با بيان اينكه اگرچه تهيه ســوخت كرسى 
دغدغه هاى خود را داشت، ادامه داد: البته براى تأمين 
سوخت موردنياز براى روشــن كردن منقل كرسى، 
فصل سرما آغاز نشــده به فكر آن بوديم؛ بنابراين يا 
چوب درختان خشك شده را جمع آورى مى كرديم يا 

زغال آماده مى خريديم.
وى ادامــه داد: ســبك 
نســبت  امروز  زندگى 
به گذشــته تغيير كرده 
و حــاال بايد كرســى 
نمايشــگاه هاى  در  را 
صنايع  يا  گردشــگرى 
دســتى به نسل جديد 

نشان دهيم.

 «كرسى» نماد باهم بودن خانواده بود 
ملــوك ميرمعينــى يكــى ديگر از زن هاى مســن 
همدانــى نيز در اين باره گفت: كرســى براى مردم 
بيشــتر نماد باهم بودن خانواده بود و بهانه اى براى 
دور هــم جمع كردن اعضاى خانــواده و فاميل به 

حساب مى آمد. 
وى تصريح كرد: كرســى تنها وسيله گرمايشى خانه 

نبود بلكه اغلــب غذايى كه قرار بــود براى ظهر يا 
شــام آماده كنيم، داخل منقل روى آتش زير خاكستر 
مى گذاشــتيم تا به آرامى پخته شــود و گرم بماند؛ يا 
مثــال كترى آب را اول صبح روى آتش منقل كه زير 
كرســى داخل چهارپايه قرار دارد، گذاشته و بعد كه 

آب جوش آمد چاى را دم مى كرديم.
 كرسى موجب مى شــد افراد از عوارض 

درد دست و پا در امان بمانند
ميرمعينى ادامه داد: قرار گرفتن در زير لحاف كرسى 
لذت خاصى داشــت كه هيچ وسيله گرمايشى آن را 
ندارد، به ويژه زمانى كه هوا ســردتر مى شود وسيله 
مناسبى براى گرم كردن خانه و بدن اعضاى خانواده 

بود.
به گفته اين بانوى همدانى، قرار گرفتن در زير كرسى 
موجب مى شود افراد از درد دست و پا در امان بمانند 

و از گرماى بيشترى بهره مند شوند.
 كرسى محلى براى بازگو كردن خاطرات

حسن محمدى نيز مى گويد: هميشه براى ما كرسى به 
غير از گرمابخشى محلى براى بازگو كردن خاطرات 

دوران كودكى بوده است.
وى ادامــه داد: امروزه به ندرت حتــى در خانه هاى 
پدرى اين وسيله گرمابخش هنوز وجود دارد اما نسل 
جوان گرايش عجيبى به داشتن كرسى حتى به اندازه 

كوچك دارند.
كرسى محلى براى گردهم آمدن اعضاى خانواده در 
كنار يكديگر بود به طورى كه با وجود ديگر وســايل 
گرمايشــى، مردم ترجيح مى دادند از كرسى استفاده 
كنند زيرا وســيله اى بى خطر است و عوارضى چون 

گازگرفتگى، خفگى و ... ندارد.
محمدى گفت: با توجه بــه اينكه مردم تمايل دارند 
به ســمت زندگى مدرنيته بروند اما جايگاه كرســى 
در بيشــتر خانه هاى مردم روســتاهاى استان همدان 
حفظ شده، چون اهالى براى كرسى كه بهانه اى براى 
دورهم جمع شــدن اعضاى خانواده اســت، ارزش 

خاصى قائلند.
كارشناس فرهنگى ميراث فرهنگى همدان نيز درباره 

كاربــرد كرســى در همدان، گفــت: از نظر فرهنگ 
مردم شناســى، مى توان كرسى را نمادى از همبستگى 

و اتحاد اعضاى خانواده و فاميل دانست.
فريبا نعمتى تصريح كــرد: البته درحال حاضر وجود 
كرســى در اســتان به نــدرت ديده مى شــود و اين 
نشان دهنده تمايل مردم به سمت زندگى هاى امروزى 
بدون كرســى و استفاده از شــومينه، پكيج، شوفاز و 

بخارى هاى گازسوز است.
نعمتى ادامه داد: وجود فرهنگ غنى استحكام بخشى 
به خانــواده و اهميت دادن به دورهمى هاى شــبانه 
در فصل ســرما سبب شده اســت برخى روستاهاى 
همدانى ها با تغيير كاربرى وســايل متنوع گرمايشى 
هنوز هم از كرســى اســتفاده كنند. وى تأكيد كرد: 
استفاده از كرســى هنوز در بيشتر روستاهاى همدان 

همچنان رواج دارد.
اين كارشناس فرهنگى گفت: شكل و شمايل كرسى 
و تزئيناتــى كه بر روى لحــاف مخصوص آن انجام 
مى شود خود زيبايى خاصى به اتاق خانه ها مى بخشد 
كه شايد ديگر وسايل گرمايشى اين جاذبه را نداشته 

باشند.
نعمتى يادآور شــد: آنچه در بين مردم همدان مرسوم 
است وجود كرسى در شب يلدا و دورهمى هاى اين 
شــب طوالنى از سال است كه از آن به نام «شوچله» 

ياد مى كنند.
كرســى تنها يك وسيله چهار پايه چوبى نيست بلكه 
از اجزايى مانند يك عدد منقل آهنى و مقاش جهت 
روشن كردن آتش مورد نياز، يك مجموعه گرمايشى 
را تشــكيل مى دهند كه نوع ســوخت مورد نياز هم 
در برخى مناطق براســاس سليقه و امكانات موجود 

متفاوت است.
 گفتنى اســت، كرســى در خانه هاى مردم همدان از 
جايگاه ويــژه اى برخوردار بــود، به طورى كه به جز 
گرما بخشــيدن به فضاى خانه، محلــى براى دور 
هم جمع شدن اعضاى خانواده و گاه اعضاى فاميل 
به ويژه در شب هاى سرد فصل زمستان به كار مى رفته 

است.
امروزه اين وسيله گرمابخش كه ميراثى به جامانده از 
سال هاى دور مردم همدان است، هنوز جايگاه خود 

را در حافظه مردم حفظ كرده است.
اهميت «كرســى» در خانه هاى مردم همدان تا آنجا 
بود كه از آن به اجاق خانه هم تعبير مى شده است.

در ديگر مناطق كشــور ممكن اســت بســيارى 
از ميراث هــاى قديمــى از بين رفته باشــد اما از 
آنجا كه كرســى گرمابخــش خانه هاى مردم ديار 
همــدان بوده در طول ســاليان متمــادى حتى با 
تغيير ســبك زندگى و جايگزين شدن بخارى هاى 
آهنى و گازســوز، اما هنوز هم مــردم در برخى 
از روســتاهاى همدان ترجيح مى دهند همچنان از 

كنند. استفاده  كرسى 

جاى خالى كرسى در چله نشينى 

آئين ُكرسى نشينى به نام همدان
جهانى شود 

■ كارگاه كرسى سازى هنوز در بازار قديمى شهر رونق دارد

فراخـوان 
نخستين جشنواره 
نمايشنامه نويسى 
استان منتشر شد

 معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى همدان از انتشار فراخوان نخستين 

جشنواره نمايشنامه نويسى استان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمى اســتان همدان، ســيدمحمدرضا 
جوادى با بيان اينكه اين جشــنواره در راســتاى 
فرهنگ واالى  تقويت نمايشنامه نويســى، ترويج 
ايرانى اســالمى و شناسايى رشــد و استعداد ها 

در اين حــوزه برگزار مى شــود؛ گفت: موضوع 
نمايشــنامه هاى اين جشــنواره آزاد اســت، اما 
پرداختــن به مضامين ملــى و مذهبى، بهره گيرى 
از دستمايه هاى فرهنگى بومى و ارزش هاى دفاع 
مقدس با استفاده صحيح از عناصر تشكيل دهنده 

درام در اولويت خواهند بود.
وى درباره شــرايط شــركت در اين جشنواره هم 
گفــت: اين جشــنواره پذيراى آن دســته از متون 

نمايشــى است كه پيش از اين به چاپ نرسيده، در 
هيچ جشنواره يا مســابقه نمايشنامه نويسى شركت 
نكرده و همين طور به اجراى عموم درنيامده باشد.

جوادى بــا تأكيد بــر اينكه هر نمايشــنامه نويس 
مى تواند تنها با 2 اثر در جشــنواره شــركت كند، 
تصريح كرد: هر نويسنده مجاز است فقط متقاضى 
شــركت در يكى از بخش هاى جشــنواره باشد و 
نمايشنامه هاى ارسالى بايد به صورت تايپ شده به 

دبيرخانه ارسال شود.
معاون امور ســينمايى و هنــرى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه 
جشــنواره در 2 بخش اصلى و هنرجويان برگزار 
مى شــود، آخرين مهلت ارسال آثار را 15 بهمن ماه 
اعالم كرد و گفت: مراســم پايانى جشنواره معرفى 
برگزيــدگان و اهــداى جوايز در نيمه نخســت 

اسفندماه برگزار خواهد شد.


