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الزامات زيست بوم جديد در افق 1400 
توسعه استان ديده شود

 سال پايانى قرن حاضر هجرى را در شرايطى پشت سر مى گذاريم 
كه شيوع ويروس كرونا ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى افراد 

جامعه را متأثر از خود ساخته است.
تأثيــر كرونا در بخش هاى مختلف جامعه به قدرى گســترده بوده كه 

بحث زيست بوم جديد مطرح شده است.
در اين زيست بوم همه چيز بايد متناسب با شرايط جديد ديده شود و 
از شيوه ها و ابزارهاى مناسب براى پيشبرد امور در بخش هاى مختلف 

استفاده گردد.
از سوى ديگر ترسيم افق هاى قرن آتى با توجه به فرصت ها، امكانات، 

اولويت ها و چالش هاى پيش رو امرى ضرورى به نظر مى رسد.
اين موضوع هم در ســطح ملى و هم به تبع آن در ســطح استان حائز 
اهميت است و بايد در برنامه ريزى ها و سياستگذارى ها و به دنبال آن 

حركت ها و اقدامات لحاظ شود.
نگاه توســعه محور به آينده ايجاب مى كند كه چنين ضرورتى در تمام 

ابعاد مدنظر قرار گيرد و افق 1400 متناسب با آن ترسيم گردد.
 چالــش كرونا عالوه بر تحميل هزينه هــاى هنگفت در ابعاد مختلف 
مادى و انســانى، نگاه ما به آينده را نيز به نوعى تحت الشعاع قرار داده 

و موجب شده كه نقاط ابهام و ترديد در چنين نگاهى ايجاد گردد.
با تمام اين احوال افق 1400 بايد با نگاه كالن و توسعه محور ديده شود 
تا زمينه هاى تحرك و پويايى جامعه و شتاب بخشــى به روند توسعه 

بيش از پيش فراهم گردد.
بديهى اســت آنچه به جهت شيوع كرونا شــكل گرفته و زيست بوم 
جديد را بر ذهن متبادر ســاخته و حتى واقعيت جديدى را به نمايش 
گذاشته اســت، نمى تواند مانع از ترسيم چنين نگاهى گردد؛ مشروط 
بر آنكه اقتضائات روز به نحــو مطلوب و منطقى مدنظر قرار گيرد تا 

استراتژى توسعه در شرايط مساعدترى دنبال شود.
به عنوان نمونه ترســيم افق آينده توسعه استان با توجه به اولويت هاى 
سند راهبردى توســعه، بايد با لحاظ كردن الزامات و شرايط موجود 
باشد تا آنچه در قالب زيست بوم جديد و تحت تأثير كرونا حادث شده 
اســت، نه تنها مانع از دستيابى به چشم انداز آينده نگردد بلكه با تبديل 
چالش ها به فرصت ها گام هاى مؤثرى در جهت توسعه برداشته شود.

احتمال انتقال بيمارى آنفلوآنزاى پرندگان با دپوى كود 
در اراضى همدان

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان همدان از احتمال انتقال آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان درصورت خريد كود مرغى از اســتان هاى شــمالى و انتقال و دپوى آن در 

همدان خبر داد.
مجيد شعبانلو در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به اينكه برخى دالالن به خريد كودمرغى 
از استان هاى شمالى و انتقال آن به همدان اقدام مى كنند، احتمال انتقال بيمارى هاى مشترك 

بين انسان و دام از اين طريق به ويژه بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان زياد است.

وى با بيان اينكه دپوى كود در اراضى تخلف اســت، اظهار كرد: به تازگى 2 متخلف كه 
به دپوى غيرمجاز كودمرغــى اقدام كرده بودند به پرداخت 72 ميليون ريال جزاى نقدى 
بدل از يكســال حبس محكوم شدند. رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان افزود: 
متهمان به جرم تهديد عليه بهداشت عمومى به علت دپوى غيرمجاز كود مرغى به دستگاه 
قضايى معرفى شدند كه هر يك از آنها به پرداخت 36 ميليون ريال جزاى نقدى بدل از 6

ماه حبس محكوم شدند. شعبانلو خاطرنشان كرد: برخى به منظور خريد و فروش كود، به 
خريد و دپوى كود مرغى اقدام مى كنند، درحالى كه دپوى كود مرغى موجب انتشار بوى 
نامطبوع و نارضايتى مردم و سرازير شدن شيرابه توليدى به سمت منابع زيرزمينى مى شود.

وى افزود: آلوده كردن آب به ويژه هنگام ريزش باران و افزايش آلودگى خاك از ديگر آثار 

منفى دپوى كود مرغى براى محيط زيست است.
پيش تر مســئول اداره بهداشت و مديريت بيمارى طيور اداره كل دامپزشكى استان همدان 
نيز گفت: براساس آزمايش هاى «پى.سى.آر» انجام شده از پرندگان، تاكنون هيچ موردى از 

وجود بيمارى آنفلوآنزا در سطح استان مشاهده نشده است.
محمدعلى بهرامى افزود: تاكنون 2 سرى نمونه بردارى از چندين الشه پرنده و چند پرنده 
نيمه جان صورت گرفته كه نتايج به دســت آمده گوياى اين اســت كه آزمايش مولكولى 
پى.سى.آر آنها منفى اســت. وى اضافه كرد: آزمايش هايى شامل نمونه بردارى از خون و 
آزمايش اچ.آى به همراه آزمايش «پى.سى.آر» بوده كه «سوآپ» را از ناى و «كلوآك» پرنده 

گرفته و آزمايش مولكولى از دقت بااليى برخوردار است.

مردم همچنان پروتكل ها را رعايت كنند

احتمال افزايش مرگ هاى زمستانى

ثبت نام پذيرش بدون كنكور 
دانشگاه آزاد آغاز شد

 ثبت نام و انتخاب رشــته پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلى 
در مقاطع كاردانى ناپيوســته و كارشناسى پيوسته بهمن ماه 99 دانشگاه 

آزاد اسالمى آغاز شد.
مدير روابط عمومى دانشــگاه آزاد همدان، در گفت و گو با همدان پيام، 
اظهار كرد: ثبت نام و شــركت در پذيرش براســاس سوابق تحصيلى 

نيمسال دوم در مقاطع كاردانى ناپيوسته و كارشناسى پيوسته آغاز شد.
مســعود محمودى عنــوان كــرد: داوطلبــان مى توانند بــا مراجعه 
به ســامانه مركــز ســنجش، پذيــرش و فارغ التحصيلى به نشــانى
www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنماى ثبت نام را دريافت و 
پس از مطالعه و كسب آگاهى، درصورت تمايل و داشتن شرايط با تهيه 

كارت اعتبارى نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند.
وى همچنين تأكيد كرد: داوطلبانى كه داراى مدرك كاردانى پيوســته و 
ناپيوسته يا همان فوق ديپلم هستند و قصد ادامه تحصيل دارند مى توانند 
عالوه بر شركت در كنكور كاردانى به كارشناسى، از طريق پذيرش بدون 
كنكور نيز وارد دانشــگاه هاى مختلفى از جمله دانشگاه دولتى روزانه، 
نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد، دانشگاه غيرانتفاعى و دانشگاه علمى 

كاربردى شوند.

10 هزار همدانى در انتظار آزمون رانندگى 
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان از برگزار نشــدن 
آزمون آئين نامه راهنمايى و رانندگى با هدف پيشگيرى از تجمع و شيوع 
ويروس كرونا كه موجب شده ده هزار نفر از استان در صف انتظار براى 
شركت در اين آزمون باشند، خبر داد. على فكرى در گفت وگو با ايرنا، 
ابــراز اميدوارى كرد با كاهش آمار مبتاليــان به ويروس كرونا و تغيير 
وضعيت اســتان بتوان زمينه برگزارى آزمون راهنمايى و رانندگى را در 
همدان فراهم كرد. وى با بيان اينكه آموزش در آموزشــگاه ها با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود، اضافه كرد: 42 آموزشگاه با حدود 
700 نيرو در اين اســتان فعال هستند كه شيوع كرونا كسب درآمد اين 

آموزشگاه ها را با مشكل مواجه كرده است.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان خاطرنشان كرد: با توجه 
بــه اعمال محدوديت تردد بــراى ورود خودروهاى غيربومى و اعمال 
محدوديت تردد شــبانه تا ســاعت 4 بامداد تيم هاى پليس راهور در 
محل هاى از پيش تعيين شده براى كنترل آمد و شد وسايل نقليه مستقر 
شده اند. فكرى افزود: قرار داشتن در فصل سرد سال، سردى هوا و بارش 
برف و باران ضرورت در اختيار قرار دادن تجهيزاتى از جمله كانكس را 

براى مصون ماندن نيروها از سرما بيشتر مى كند.
وى درباره مركز شــماره گذارى و تعويض پالك نيز گفت: روزانه 700

تا يك هزار نفر به اين مركز مراجعه مى كنند كه تعدادى از ارباب رجوع 
افرادى هستند كه براى آدرس دهى به شركت خودروساز ملزم به مراجعه 
به اين مراكز شــدند.فكرى ادامه داد: به دنبال اينترنتى شدن نوبت دهى، 
ميزان مراجعه كنندگان به 600 نفر كاهش يافت اما به علت نقص مدارك 
شمارى از متقاضيان تعويض پالك، مراجعه نكردن در سر نوبت خود 
يا مراجعه به همراه چند نفر ديگر به اين مركز، همچنان شاهد تجمع و 

ازدحام در مركز شماره گذارى و تعويض پالك خودرو هستيم.

اتحاديه هاى صنفى بر اجراى پروتكل ها 
بيشتر نظارت كنند

 فرماندار همدان در ستاد مقابله و مديريت كروناى شهرستان همدان 
با قدردانى از همراهى شايســته مردم و اصناف در رعايت الزامات و 
محدوديت هاى كرونايى از اتحاديه هاى صنفى خواســت تا بر اجراى 

پروتكل ها و محدوديت ها در واحدهاى ذى ربط بيشتر نظارت كنند.
محمدعلى محمدى افزود: تشــديد محدوديت ها به مناسبت شب يلدا 
با هدف كاهش تردد و قطع زنجيره شــيوع ويروس مورد تأكيد قرار 
گرفت كه اميدواريم آمارهاى منتشرشــده در هفته آينده بيانگر توجه 

مردم به اين مهم باشد.
وى با بيان اينكه آرامســتان باغ بهشت همدان از جمله اماكن آلوده و 
پرخطر ويروس كرونا محســوب مى شود، اظهار كرد: ضمن استمرار 
ممنوعيت ورود خودروهاى شخصى به باغ بهشت انتظار داريم تعداد 
بسيار محدودى خانواده متوفى را همراهى كنند و در اين مكان پرخطر 

شاهد ازدحام و تجمع نباشيم.
محمدى از رفع مشــكل ترافيك تقاطع بلوار آيت ا... نجفى خبرداد 
و افزود: بســته بودن يك مســير از پل شــهيد قهــارى همزمان با 
اســتقرار اكيپ راهور جهت كنترل ترددها در اين نقطه و مســدود 
كردن ورودى خيابان ســتاره باعث ايجاد مشــكالت جدى در تردد 
شــهروندان و ساير خودروهاى عبورى شــده بود كه اقدام الزم در 

اين خصوص انجام شد.
وى اجراى طرح محله محور شهيد سليمانى را در راستاى پيشگيرى و 
قطع زنجيره شيوع ويروس بسيار اساسى و مهم دانست و تصريح كرد: 
با تمام توان براى اجراى هرچه مطلوب تر اين طرح پاى كار هستيم و 

از ظرفيت ساير ادارات نيز در اين زمينه استفاده مى كنيم.
فرمانــدار همدان در پايــان افزود: ايام فاطميــه را در پيش رو داريم 
كــه تدابير الزم در اين زمينه اتخاذ خواهد شــد تا با همراهى مردم و 
هيأت هاى حسينى براســاس پروتكل ها و محدوديت هاى تعيين شده 
مراســم سوگوارى اين ايام را به نحوى برگزار كنيم تا با مشكل مواجه 

نشويم.

1- يك جراحى بزرگ در نظام بانكى به نام همتى ثبت شــد. گويا در 
ادامه اجراى اصالح نظام بانكى، همتى موفق شد پروژه بزرگ و مهم 
ادغام بانك هاى وابســته به نيروهاى مسلح را به پايان برساند. گفتنى 
است با ادغام 5 بانك نظامى در بانك سپه، اكنون بانك سپه بزرگ ترين 

بانك ايران است.
2- مركــز پژوهش هاى مجلــس با اليحه حذف صفر از اســكناس 
مخالفت كرده اســت. گويا مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشــى 
جديد يادآورى كرده كه حذف صفرها تقريبا هيچ تأثيرى بر متغيرهاى 
بنيادين اقتصاد ازجمله تورم، رشــد اقتصادى و ارزش پول ملى ندارد 
و صفرزدايى از پول ملى يك فرايند اجرايى پرهزينه و زمان بر خواهد 
بود و بخشــى از توان اجرايى كشــور را درگير خود مى سازد. گفتنى 
اســت پيشنهاد مركز پژوهش ها،  تصويب نشــدن اين اليحه و ارجاع 
آن به كميســيون اقتصادى مجلس براى بررسى بيشتر يا موكول كردن 
تصميم گيرى درباره حذف صفرها، به زمانى است كه طرح بانكدارى 

جمهورى اسالمى ايران بررسى و تصويب شود.
3- حــدود 1400 تن بذر علوفه اى در گمرك مانده اســت. گويا تا 
زمانــى كه مابه التفاوت ارز ترجيحى و نيمايى به بانك عامل توســط 
واردكنندگان پرداخت نشود، اجازه ترخيص آنها وجود ندارد. گفتنى 
اســت با آنكه اگر نرخ ارز يورويى را معــادل 30 هزارتومان درنظر 
بگيريم، حدود 25 هزارتومان به ازاى هر يورو براى دولت ايجاد درآمد 
مى شــود اما از آن طرف كشاورز عالوه بر اينكه بايستى بذر را 5 برابر 

قيمت خريدارى كند، براى كود و سم نيز به همين ميزان هزينه كند.
4- خريد و فروش اكانت توييتر به رغم فيلتر بودن، بر كسب وكارهاى 
مجازى اضافه شــده است. گويا براى برخى از كاربران توئيتر، قدمت 
حضور در اين شــبكه اجتماعى، اهميت يافته و همين موضوع بازار 
خريد و فروش اكانت را داغ كرده اســت. گفتنى اســت قيمت ها با 
توجه به سال ايجاد اكانت بســيار متفاوت و از 500 هزار تومان تا 6

ميليون تومان است.
5- تلويزيون بازهم محصول غيراســتاندارد تبليغ كرده اســت. گويا 
اســتاندارد اعالم كرده، روغن 3كاره تبليغ شــده از صداوسيما مغاير 
با استاندارد ملى ايران اســت. گفتنى است نگاه درآمدزايى صرف به 
آگهى ها از ســوى صداوســيما، همواره مورد انتقاد صاحبنظران بوده 

است.

 با وجود توصيه ها به خانه ماندن در شــب 
يلدا، بدون شــك عده زيادي از مردم باز هم 
رعايــت نكردند و همين تعــداد قطع به يقين 
باعث مي شوند كه باز هم همدان با اوج گيري 

دوباره پاندومى كرونا مواجه شود.
كاهش نســبي موارد ابتال و بستري كرونا در 
هفته هاى گذشته كه با اعمال محدوديت هاى 
2هفتــه اي و كاهش ســاعت فعاليت اصناف 
ايجاد شــده بود، سبب شــده است تا همدان 
بار ديگر وضعيت كنترل شــده اى پيدا كند و 
از قرمز بودن خارج شــود اما اين مســأله در 
عين حال كه خوشــحال كننده اســت اما روى 
ديگرى هــم دارد، زيرا باعث مى شــود مردم 
به غلط تصــور پايان بيمارى كننــد و باز هم 
ساده  انگارانه دست به رفتارهاى پرخطر بزنند، 
اين درحالى  است كه اگر محدوديت ها به طور 
جدي ادامه پيدا مى كرد، مي توانست تأثيرگذار 
باشد اما موقتى بودن آن احتمال تجربه گذشته 
را تقويــت مى كند؛ يعنى پس از مدتي كه آمار 
پايين آمد، دوباره فعاليت ها و ترددها به حالت 
عادي بازگشت و اين احتمال را تقويت كرد كه 
دوباره شاهد اوج گرفتن آمار و افزايش موارد 
ابتال، بســتري و پس از آن مرگ هاي كرونايى 

باشيم.
در همين راســتا همچنان نگراني هاي زيادي 
درباره ادامه اپيدمي كرونا وجود دارد كه هنوز 
نمي توان به طور قطعي گفت افرادي كه يكبار 
مبتال شده اند، ايمني پيدا كرده اند و ديگر مبتال 
نمي شوند. حتي در مورد واكسن نيز كه هنوز 
در ايران در دســترس نيســت، به طور قطعي 
معلوم نيســت چقدر ايمنــي مي دهد و مدت 

زمان ايمني آن 6 ماه، يكسال يا بيشتر است.
 زمستان دردسرساز

از طرفى صد درصد بســيارى از مردم توصيه 

يلداي مجــازي را جدي نگرفتند و ديدارها و 
ميهماني هاي حضوري در خيلي جاها برگزار 
شــد كه به طور قطع بايد انتظار افزايش موارد 

كرونا را در 2 يا 3 هفته آتي داشته باشيم.
با توجه به ورود به فصل زمستان و سرماي هوا 
و اينكه تجمعات و حضور مردم در فضاهاي 
بســته بيشتر مي شود و پنجره ها نيز باز نيست، 
احتماال با اوج دوباره كرونا در زمستان مواجه 
مي شويم و موارد ابتال و پس از آن هم احتمال 

افزايش مرگ ها در زمستان در پيش است. 
بر همين اســاس ســخنگوى ســتاد كروناى 
اســتان همدان گفت: مردم بايــد بدانند هنوز 
اين بيماري درمان قطعي نــدارد، عده زيادي 
از مبتاليــان به نوع خفيــف اين بيماري مبتال 
مي شوند و خودبه خود پس از مدتي استراحت 
بهبود پيدا مي كنند؛ اما آن دســته از بيماران كه 

به نوع شــديد كوويد-19 گرفتار مي شــوند، 
همچنان در خطر هســتند و بــه جز كارهايي 
مانند استفاده از اكســيژن يا برخي درمان هاي 

عالمتي كار چنداني نمي توان انجام داد.
محمد طاهــرى در گفت و گو با همدان پيام، با 
بيان اينكه عامل 50 درصد از ابتالها به كرونا، 
برگــزارى دورهمى و به ويــژه دورهمى هاى 
خانوادگى است، اظهار كرد: اگر مردم رعايت 
نكنند و ما دوباره يك پيك زمســتانه داشــته 

باشيم، اوضاع بدتر مى شود.
وى با بيان اينكه اگر در زمستان بيمارى دوباره 
اوج بگيرد، آمار مرگ باال خواهد رفت، افزود: 
بنابراين عملكرد مردم مى تواند نشان دهد كه 
آيا مى خواهند كوويد-19 كنترل شــده باشد 
و يــا مى خواهند بيمارى دوبــاره اوج بگيرد. 
اگر مى خواهند كنترل شود، بايد پروتكل هاى 

بهداشــتى را رعايت كــرده و اقداماتى را كه 
بارهاوبارها تأكيــد كرده ايم انجام دهند؛ يعنى 
ماســك بزنند، فاصله فيزيكى را رعايت كنند، 
تجمع نكنند، دست شان را مرتب بشويند و تا 

حد امكان از خانه بيرون نيايند.
وى همچنين به آخرين وضعيت بيمارى در 
همدان اشــاره كرد و گفت: در 24 ســاعت 
گذشــته منتهى به ظهر روز گذشته 277 نفر 
با عالئم مشكوك به كرونا به بيمارستان هاى 
همدان مراجعه كرده اند كــه 28 نفر از آنان 
در وضعيت عــادى، 12 نفر در ICU و 36
نفر نيز در شرايط وخيم بيمارى قرار دارند، 
همچنين از ابتداى شيوع كرونا تاكنون با 18

نفر جديد آمــار مبتاليان به كرونا به 9 هزار 
و 656 نفر رســيده است كه متأسفانه هزار و 

386 نفر از آنان قربانى مرگ شده اند.

 مجيد بيات - خبرنگار همدان پيام: همزمان با 
سالروز والدت با سعادت حضرت زينب(س) 
و به منظور اداى احترام جايگاه ارزشمند كادر 
درمان، مدير منطقه 2 شهردارى همدان به همراه 
فرمانده تيپ 32 انصارالحســين(ع) و معاون 
مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 
با خانواده شــهداى مدافع سالمت موسوى و 

قيامتى ديدار و از آنان قدردانى كردند.
در اين ديدار گفت وگويى با فرزندان خانواده 
شهيد قيامتى انجام شد كه شنيدن آن خالى از 
لطف نيســت. يكى از اعضاى اين خانواده با 
حالتى كه با غرور و افتخار توأم با شادى تلفيق 
شده بود، گفت: از دست دادن همزمان پدر و 
مادر در فاصله زمانى كوتاه بســيار سخت بود 
ولــى در بطن اتفاقات رشــادت هاى مادرمان 
بسيار ارزشمند بوده و جايگاه ايشان در جامعه، 

درد ما را التيام بخشيده است.
پسر شهيده قيامتى در ادامه افزود: كادر درمان 
در خــط مقدم مبارزه با بيمــارى كوويد-19
قرار دارند و از هيچ تالشــى براى نجات جان 
انســان ها دريغ نمى كنند و اين موضوع بسيار 

باارزش است.
وى تأكيد كــرد: حمايت مســئوالن در كنار 
بازخورد جايگاه مادر عزيزمان سبب شده ما با 
سربلندى و افتخار در جامعه حاضر شويم و به 
همين منظور از تمامى همشهريان و مسئوالن 

كمال قدردانى را داريم.
مدير منطقه 2 شــهردارى همــدان نيز در اين 
بازديد گفت: به منظــور اجراى مرحله چهارم 

رزمايش كمك مؤمنانــه، قدردانى از جايگاه 
رفيع كادر درمان به ويژه شهداى مدافع سالمت 
از اهميت بسيارى برخوردار است و در رأس 

برنامه ها قرار دارد.
حامد جليلوند در ادامــه عنوان كرد: اين گونه 
برنامه هاى ارزشــى از 2 جهت داراى اهميت 
اســت؛ به اين معنا كه در ابتدا يك نوع تذكر 
اخالقى محسوب شده و در مرحله بعد باعث 
مى شــود ياد و خاطره عزيزانى كه با ايثار جان 
خود را فداى ســالمت مردم مى كنند، ماندگار 

شود.
وى خاطرنشــان كرد: مرحله چهارم رزمايش 
كمك مؤمنانه شامل مراحلى از قبيل تجليل از 
كادر درمان، توزيع اقالم بهداشتى و معيشتى، 
ترويج نكات آموزشى رعايت اصول بهداشتى 
و ضدعفونى كردن معابر اســت كه در شرايط 

مناسبى به اجرا درآمد.

وى در پايان با اشاره به جايگاه رفيع پرستاران 
در نــزد خداوند يگانه و فداكارى اين قشــر 
تالشگر گفت: اميدواريم اين گونه اقدام ارزشى 
در جامعه نهادينه شــود و بــار ديگر مردم در 
شــرايطى كه اين ويروس ريشه كن شده كنار 

هم به زندگى بپردازند.
معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) نيز گفت: اين ستاد 7 مرحله رزمايش 
را پيش بينى كــرده كه 4 مرحلــه آن اجرايى 
شده اســت و 3 مرحله ديگر نيز تا پايان سال 

عملياتى خواهد شد.
علــى چهاردولى تصريح كــرد: در 3 مرحله 
ابتدايى رزمايش كمك مؤمنانه مبلغ 18 ميليارد 
و 500 ميليون تومان در راه حمايت و كمك به 
اقشار آسيب ديده هزينه شده است و در مرحله 
چهارم نيز مبلغ 3 ميليارد و 200 ميليون تومان 

پيش بينى شده است.

وى عنــوان كرد: در مرحلــه چهارم رزمايش 
احسان سالمت 25 هزار پك انفرادى بهداشتى، 
19 نفر از پك غذايى شامل عدس، ماكارونى، 
روغن و رب، توزيع شــده اســت در مرحله 
پنجم نيز صد تن برنج خريدارى شــده و در 
20 روز آينده بين اقشــار آسيب ديده از كرونا 

توزيع خواهد شد.
چهاردولى با اشاره به باارزش بودن اقداماتى از 
قبيل ديدار با خانواده شهداى مدافع سالمت، 
افزود: اين اقدام گوشــه اى از آالم خانواده را 
التيــام بخشــيده و ياد و نام آنــان را جاودانه 

خواهد نمود.
وى قدردانــى از پزشــكان و كادر درمان را 
وظيفه ذاتى ســتاد اجــراى فرمــان امام(ره) 
دانســت و گفت: اين ديدار با مشاركت سپاه 
انصارالحســين(ع) و شهردارى منطقه 2 انجام 

شد.

قدردانى شهردارى منطقه 2 از خانواده شهداى مدافع سالمت 

600 تبلت براى 
دانش آموزان نيازمند 

همدانى تأمين شد
 معــاون امور فرهنگى كميتــه امداد امام 
خمينى(ره) اســتان همــدان از تأمين 600

دســتگاه تبلت براى دانش آمــوزان نيازمند 
استان خبر داد.

مهدى جعفرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكــه 6 هزار و 300 دانش آموز در اســتان 
همدان بدون تبلت بودند، اظهار كرد: روند 
اهداى تبلت بــه دانش آموزان همچنان ادامه 
دارد و خيرين هم در اين امر كنار ما هستند.
وى در رابطــه با علت تأخيــر در روند اين 
كار توضيح داد: طبق قرارداد منعقد شــده، 

50 هزار دســتگاه تبلت از شــركت نارتب 
بايد به كميته امداد كشــور تحويل داده شود 
اما اين شــركت با مشكل كمبود قطعات به 
واسطه تحريم ها مواجه شــده و با سرعت 
پايينــى فعاليت مى كند. جعفــرى ادامه داد: 
درحال حاضــر هر هفته حــدود 50 تا صد 
دســتگاه تبلت به استان همدان تحويل داده 
مى شــود، قيمت هر دستگاه 3 ميليون تومان 
اســت كه نصف آن توسط خيرين و مابقى 

توسط كميته امداد كشور تأمين مى شود.
معاون امــور فرهنگــى كميته امــداد امام 
خمينى(ره) اســتان همدان بيــان كرد: اين 
تبلت ها در مدرسه و با حضور معلم يا مدير 
بــه دانش آموز تحويل داده مى شــود تا آنها 

دانش آموز را راهنمايى كنند.

جعفرى خاطرنشــان كرد: در استان همدان 
تاكنون موردى از فروش اين تبلت ها نداشتيم 
زيرا واقعاً دانش آموزان براى تحصيل خود به 

اين تبلت ها نياز دارند.
وى تأكيــد كــرد: ايــن تبلت ها همــراه با 
سيم كارت انارســتان است كه دانش آموزى 
بوده و محدوديت هايى دارد البته تبلت هاى 
نارتب هم قســمت مديريت والدين را دارد 
تا آنها بتوانند ســطح دسترسى دانش آموز به 

اطالعات و برنامه ها را مشخص كنند.
معاون امــور فرهنگــى كميته امــداد امام 
خمينى(ره) اســتان همدان در پايان مطرح 
كرد: به دانشــجويان نيازمند تحت پوشش 
كميته امداد نيز وام خريد لپ تاپ پرداخت 

مى شود.

مديركل راه و شهرسازى استان:
نام نويسى جديد براى مسكن ملى خواهيم داشت

 فرصت متقاضيان مســكن ملى بــراى تكميل و پرداخت 
آورده نقدى تا ساعت 24 جمعه پنجم دى ماه تمديد شد.

مديركل راه و شهرسازى استان همدان با اعالم اين خبر، گفت: 
پس از تعيين تكليف متقاضيان مرحله نخســت، نام نويســى 

جديدى را براى مسكن ملى خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، داريوش حسينى، با بيان اينكه آخرين مهلت 
نام نويسى مسكن ملى تا 30 شهريورماه بود، اظهاركرد: براى 
آخرين بار تا ســاعت 24 جمعه پنجم دى ماه فرصتى دوباره 
براى كســانى كه مدارك خود را تكميل كرده اند اما در تأمين 

آورده نقدى خود دچار مشكل بودند، تعيين شده است.
وى ادامه داد: كســانى كه پــول واريز كرده و پيامكى دريافت 
نكرده اند، مى توانند با مراجعه به ســايت ثبت نام و وارد كردن 

كد رهگيرى شان از آخرين وضعيت پرونده خود مطلع شوند.
حســينى با اشــاره به اينكه پس از تعيين تكليف متقاضيان 
مرحله نخســت، نام نويســى جديدى را براى مســكن ملى 
خواهيم داشت، يادآور شد: شــرايط متقاضيان شامل تأهل، 
بدون مالكيت مسكونى از يكم فروردين ماه سال 84، استفاده 
نكردن از امكانات دولتى و تســهيالت يارانه دار در موضوع 
مسكن و همچنين سابقه 5 سال سكونت در شهر مورد تقاضا 

است.
وى تأكيــد كرد: ثبت نام در ســامانه ارزش معامالتى ندارد و 
خريدوفروش آن غيرقانونى بوده و هرگونه سوءاستفاده افراد 
سودجو از اين موضوع باعث لغو و سلب امتياز واگذار كننده 

بوده و اين افراد تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت.
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حوادث شهرستان خبر

گامى بلند براى تحقق اهداف 
دانشگاه جامعه محور در اسدآباد

 دو ميليــارد تومــان در بودجه ســال 1400 جهت برندســازى 
محصوالت كشاورزى اسدآباد در بســتر فعاليت هاى علمى دانشگاه 

سيدجمال الدين اسدآبادى اختصاص يافت.
رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى گفت: اين بودجه با رويكرد 
«دانشگاه جامعه محور» ماحصل جلسه نماينده مردم اسدآباد در مجلس 
شوراى اسالمى و رياست دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى با رئيس 

بودجه آموزش عالى سازمان برنامه و بودجه كشور بود.
حســين مرادى مخلــص ادامــه داد: همچنين در اين جلســه براى 
نخســتين بار درخواســت تخصيص 110 درصدى بودجه دانشگاه 
ســيدجمال الدين اسدابادى در سال 99 در جهت رفع مشكل ده ساله 
ســند تملك دانشگاه مطرح كه خوشــبختانه مورد پذيرش مسئوالن 

سازمان برنامه بودجه كشور قرار گرفت.
وى افزود: اميد است با اين گونه حركت هاى مانا و پيگيرانه در حوزه 
دانشگاه، شاهد شهرستانى دانشــگاهى و دانشگاهى جامعه محور در 

خدمت توسعه پايدار شهرستان باشيم.
شــايان ذكر است جلسه فوق در محل سازمان برنامه بودجه كشور با 
حضور كيومرث ســرمدى نماينده شهرستان اسدآباد به همراه رياست 
دانشگاه ســيدجمال الدين اســدآبادى با رئيس بودجه آموزش عالى 

سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

پرستاران اسدآبادى 
مشكل مطالبات و معوقات ندارند

 در اسدآباد خوشبختانه پرستاران شهرستان داراى مشكل معوقات 
نبوده و با پيگيرى، توجه ويژه و مديريت دانشكده، مطالبات پرستاران 

اسدآبادى پرداخت و به روز شده است.
فرماندار اسداباد گفت: در مراسم تجليل از پرستاران نمونه شهرستان 
اســدآباد كه به مناسبت روز پرستار در ســالن اجتماعات فرماندارى 
اسدآباد و همزمان با سراسر استان برگزار شد، اظهار كرد: البته پاره اى 
از مشكالت نيز وجود دارد كه اين مشكالت قطعا با پيگيرى هاى الزم 

به زودى مرتفع خواهد شد.
سعيد كتابى با گراميداشت ياد شــهداى اخير عرصه سالمت، افزود: 
تالش امروز كادر درمان و پرستارى بيمارستان ها در مراقبت از بيماران 
مبتال به كرونا، نمونه هايى زيبا و فراموش  شــدنى از تكرار جلوه هاى 
ايثار و فداكارى است. وى در ادامه با بيان اينكه انجام وظايف دستگاه ها 
در بحث پيشــگيرى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط مردم از 
باز زحمات كادر درمان در شــرايط موجود خواهد كاست و فرصت 
استراحت به اين عزيزان خواهد داد، تصريح كرد: درحال حاضر طرح 
شهيد قاسم سليمانى در شهرستان اسدآباد در دست اجرا قرار دارد كه 

در بيماريابى و نيز سبك تر شدن كار كادر درمان نقش مؤثرى دارد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى اسدآباد، كتابى همچنين با تأكيد 
بر هرچه فعال شــدن واحد پيشــگيرى، بهداشــت محيط، خانه هاى 
بهداشت و كنترل آب شرب روستاها خاطرنشان كرد: عالوه بر بحث 
روز كرونا دانشــكده علوم پزشكى شهرستان به تبع ديگر دانشكده ها 
آيتم هاى بهداشــتى ديگرى را نيز تحت كنترل داشته كه الزم است با 
پيشــگيرى ها و خودمراقبتى ها مردم و جامعه امكان و فرصت سبك 

شدن وظايف قشر بهداشت و درمان را بدهند.
شــايان ذكر است آئين تجليل از پرســتاران نمونه كشورى، استانى و 
شهرستانى به نمايندگى از ديگر پرستاران به مناسبت والدت با سعادت 

حضرت زينب كبرى(س) مصادف با روز پرستار انجام شد.
فرماندار اســدآباد در پايان از پرستاران نمونه دانشكده علوم پزشكى 

اسدآباد توسط فرماندارى تجليل و قدردانى كرد.

اهداى 3 دستگاه گوشى هوشمند
 به دانش آموزان

3 دستگاه گوشــى هوشــمند به دانش آموزان نيازمند روستاهاى 
دهفول و شعبان توسط همكاران فرهنگى و خيّرين تهيه و اهدا شد.

مديــر آموزش وپرورش نهاوند از تهيه و اهداى 3 دســتگاه گوشــى 
هوشــمند به دانش آموزان نيازمند روستاهاى دهفول و شعبان توسط 
همكاران فرهنگــى و خيّرين خبر داد و گفــت: به منظور بهره مندى 
دانش آمــوزان از آموزش هــاى مجازى در شــبكه شــاد در اقدامى 
خداپسندانه يكى از همكاران فرهنگى 2 دستگاه گوشى هوشمند براى 

دانش آموزان تهيه كرد.
محمدحســين دارايى اظهار كــرد: ليال مولوى آموزگار آموزشــگاه 
شــهيدطاهرى روستاى دهفول 2 دســتگاه گوشى هوشمند تهيه و به 

دانش آموزان بدون گوشى در كالس خود، اهدا كرد.
وى افــزود: همچنين بــا پيگيرى زهرا شــجاعيان مدير آموزشــگاه 
فاطمه الزهراى روســتاى شــعبان و با كمك خيريــن و معلمان اين 
آموزشگاه يك عدد تلفن همراه هوشمند براى دانش آموز كم برخوردار 

آموزشگاه تهيه و به وى اهدا شد.
دارايى گفت: كمك هاى مؤمنانه در ســطح شهرســتان با مشــاركت 

همكاران فرهنگى و خيّرين نيك انديش ادامه دارد.
وى اظهار كرد: هفته گذشــته نيز 3 دســتگاه تبلت براى دانش آموزان 

نيازمند در بخش برزول تهيه و به آنها اهدا شد.

 4 تن مرغ بدون مجوز در مالير كشف شد
 مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز  پليس آگاهى شهرستان مالير 
حين گشت زنى به يك دستگاه كاميونت درحال تردد  مشكوك شده 

و آن را براى بررسى متوقف كردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از كشف 4 تن مرغ بدون مجوز از 
يك دستگاه  كاميونت در اين شهرستان خبر داد و گفت: در بازرسى 
از ايــن خودرو 4 تن مرغ بــدون مجوز كه ارزش آنهــا برابر نظر 
كارشناســان 800 ميليون ريال برآورد شده است، كشف و يك متهم 

در اين باره با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى شد.
وى تصريح كرد: برخورد قانونى و قاطعانه با قاچاق و توزيع خارج 
از شــبكه طيور با جديت تمام در دســتور كار پليس قرار دارد و از 
شهروندان نيز درخواست مى  شود هرگونه موارد مشكوك را به مركز 

فوريت هاى پليسى 110 اطالع دهند.
 محمدباقر ســلگى افزود: در ادامه از دستگيرى سارق ساختمان هاى 
نيمه كاره و كشــف 5 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد و اظهار 
كــرد: به دنبال وقوع چند فقره ســرقت از ســاختمان هاى نيمه كاره 
در ســطح شهرســتان، مأموران كالنترى 12 پاســداران شناسايى و 
دستگيرى سارق را در دستور كار قرار دادند و با اقدامات اطالعاتى 

دقيق، وى را حين سرقت ميلگرد از يك ساختمان دستگير كردند.
بــه گزارش پايگاه خبرى پليس، وى با بيان اينكه متهم پس از انتقال 
به مقر انتظامى در بازجويى هاى فنى و تخصصى، به 5 فقره ســرقت 
اعتراف كرد و با تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد، گفت: 
شــهروندان درصــورت رؤيت هرگونه رفتار يا حركات مشــكوك 
مراتب را بالفاصله به مركز فوريت هاى پليســى 110 اطالع رســانى 

كنند.

دستگيرى 23 متهم در نهاوند
 در 72 ساعت گذشته مأموران انتظامى شهرستان نهاوند با انجام 
طرح ها و عمليات هاى مختلــف، 23 متهم را در حوزه هاى مختلف 

دستگير و به يگان انتظامى داللت دادند.
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند افزود: از مجموع متهمان دستگير 
شده تعداد 8 نفر در رابطه با مواد مخدر، يك نفر در ارتباط با احتكار 

و 14 نفر در اجراى دستورات قضايى جلب يا دستگير شدند.
 به گزارش پايگاه خبرى پليس، احمد ساكى گفت: مأموران انتظامى 
در جريان اقدامات انجام شــده، يك دستگاه موتورسيكلت سرقتى، 
252 گرم انواع مــواد مخدر، 300 كيلوگرم چاى، 2 هزار عدد پودر 
لباسشويى و 2 هزار و 700 كيلوگرم روغن كه در انبار يك فروشگاه 

احتكار شده بود را كشف كردند.
وى در پايان با اشــاره بــه اينكه اقدامات قانونــى و قضايى درباره 
متهمان انجام شــده است، گفت: از شــهروندان درخواست مى شود 
درصورت مشــاهده موارد مشــكوك از طريق شــماره تلفن 110

موضوع را بــه پليس اطالع داده و همواره از اين طريق در برقرارى 
امنيت و آرامش در جامعه مشاركت و همكارى داشته باشند.

كشف 10 تن چوب قاچاق در رزن

 ده تن چوب قاچاق و بدون مجوز درشهرستان رزن كشف شد.
 فرمانده انتظامى شهرستان رزن گفت: مأموران يگان امداد شهرستان 
رزن در راســتاى طرح مبارزه با قاچاق كاال، حين كنترل خودرو هاى 

عبورى به يك دستگاه كاميون حامل چوب مشكوك شدند.
على زنگنه افزود: در بازرســى از اين خودرو، ده تن قاچاق و بدون 
مجوز كه ارزش آنها براســاس نظر كارشناســان 200 ميليون ريال 
برآورد شــده، كشف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده 
به مرجع قضايى معرفى شد. فرمانده انتظامى شهرستان رزن با تأكيد 
بر عزم راسخ پليس براى برخورد با قاچاق كاال، به شهروندان توصيه 
كرد: درصورت مشــاهده هرگونه موارد مشابه و مشكوك مراتب را 

سريعًا به پليس 110 اطالع دهند.

دستگيرى باند 3 نفره توزيع مواد مخدر 
در مالير

 در راســتاي مبارزه بي امان با باندهــاي تهيه و توزيع موادمخدر 
در ســطح شهرســتان مالير، مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر از 
فعاليت يك باند تهيه و توزيع مواد مخدر در يكي از روستاهاي اين 
شهرســتان مطلع شده كه بالفاصله با هماهنگي دستگاه قضايي براى 

شناسايي و دستگيري سوداگران مرگ اقدام مي كنند .
فرمانده انتظامي شهرســتان ماليراظهار كرد: بــا انجام كار اطالعاتي و 
شناسايي دقيق، مخفيگاه هاي اين توزيع كنندگان موادمخدر شناسايي و 
در يك عمليات ضربتي هر 3 نفر توســط مأموران اين يگان دســتگير 

شدند.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، محمد سلگى افزود: در همين راستا 
مقادير 7 هرويين، 2 گرم شيشــه، 50 سانت سوخته ترياك، 20 گرم 
مواد مخدر روانگردان و يك عدد پايپ كشــف شــد و با تشــكيل 

پرونده هر 3 نفر تحويل مراجع قضايي شدند .
وى در پايان از شــهروندان مالير درخواست كرد هر نوع اطالعاتي 
درباره فعاليت مجرمانه توزيع كنندگان موادمخدر را بالفاصله پس از 

رؤيت به مركز فوريت هاي 110 منعكس كنند .

توزيع بسته هاى معيشتى در نهاوند
 در مراسمى با حضور امام جمعه حجت االسالم مغيثى، مسئوالن و توليت آستان مقدس 
شــاهزاده محمد(ع) نهاوند به مناسبت روز پرســتار و ميالد حضرت زينب(س) مرحله 

ديگرى از توزيع بسته هاى معيشتى اجرا شد.
در اين مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه كه در قالب طرح بزرگ شهيدقاســم ســليمانى 

برگزار مى شود، بسته هاى معيشتى بين نيازمندان توزيع شد.
در اين مرحله درمجموع 450 بســته معيشــتى و 300 بسته حاوى اقالم شب يلدا و 200 

بسته ميوه بين نيازمندان توزيع شد.

از اين تعداد 150 بســته معيشتى از سوى ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) جهت 
توزيع ارسال شده و مابقى به همت خيرين، هيأت هاى مذهبى و گروه هاى جهادى تأمين 

و توزيع شد.
مراحل بعدى اين رزمايش بزرگ تا ســالروز شهادت حاج قاســم سليمانى در 3 مرحله 
انجام خواهد شد كه درمجموع بيش از هزار و 350 بسته معيشتى تأمين و توزيع مى شود.

در مرحله پيش نيز توسط آستان مقدس شاهزاده محمد(ع) نهاوند 300 بسته شامل برنج، 
روغن، ماكارونى، سويا و گوشت گوسفندى بين نيازمندان توزيع شد.

خيريــن بزرگوار نهاوند مى توانند با اهداى نــذورات و خيرات خود به مركز نيكوكارى 
آستان شاهزاده محمد(ع) نهاوند سهمى در سنت حسنه شاد كردن نيازمندان داشته باشند.

معصومه كمالوند »
 ســد گرين پروژه اى اســت كه تالش و 
پيگيرى هــا براى زمين خــوردن كلنگ آغاز 
عمليات اجرايى آن 50 ســال طول كشــيد و 
گويا قرار است با اين نحوه اعتبارگيرى، پايان 
آن هم مدتى مضاعف و بيشــتر از 50 سال به 

طول بينجامد!
پروژه اى كه در دوران حــال خوش اعتبار و 
درآمدهاى نفتى در نهم خردادماه ســال 90 با 
حضور معاون اول رئيس جمهور وقت و وزير 
نيرو كلنگ خورد و قرار بر اين شد تا 6 سال 
بعد يعنى در سال 96 با هزينه اى بالغ بر 200

ميلياردتومان به بهره بردارى برسد.
حاال به نفس هاى آخر و پايانى دولت يازدهم 
رسيده ايم و عمليات اجرايى سدگرين كه آذر 
97 دوباره كلنگ زنى شــد، حــاال 13 درصد 
پيشــرفت دارد، آن هم پس از فعاليت 3 دوره 

و دولت!
پروژه اى كــه چندين بار بــه داليل مختلف 
در پايان دولت ها جان مى  داد و در شــوهاى 
تبليغاتى و انتخاباتى كانديداها شوكه مى  شد و 
اندكى بعد به كما مى  رفت. هرچند مزيت اين 
پروژه به عنوان يك پشتوانه در دوران بى پولى، 
برخوردارى از ماده 56 اســت، اما گويا همين 

ماده 56 هم زمان اعتبارى دارد.
 فاصله 8 تا 80 درصدى

از همــان ســال هاى آغاز فعاليت، اين ســد 
با پيشــرفت 8 درصد نتوانســت در ليســت 
پروژه هاى بــاالى 80 درصد قرار بگيرد و در 
پايان دولت نهم در قالب مهر ماندگار به اتمام 
برســد و در اولويت ها جابگيرد! از همين رو 

پروژه تعطيلى اول را تجربه كرد.
پس از آن ســال 96 خبر آمــد پيگيرى هايى 
انجام شده و وعده هايى هم گرفته تا عمليات 
اجرايى سد از سر گرفته شود؛ گرين جزو 30

سد كشــور بود كه به دليل كمبود اعتبارات و 
تخصيص نيافتن بودجه كافى از چرخه اجرايى 
خارج شده بود و حاال با خلع شدن پيمانكار 
قبلى پروژه به هــر جان كندنى كه بود به ريل 
فعاليت بازگشــت، اما اين بار با اعمال برخى 
تغييــرات در ويژگى هــا و خصوصيت هاى 

فيزيكى و كيفيت پروژه.

سال 97 و همزمان با جشن 40 سالگى انقالب 
دوباره عمليات اجرايى سد گرين نهاوند آغاز 
و كارها ازســرگرفته شد و وزير نيرو در آئين 
كلنگ زنى دوباره ســد گرين اعالم كرد هزينه 
اجراى ســد گرين نهاوند 240 ميليارد تومان 
است كه 175 ميليارد آن توسط دولت و بقيه 

توسط بخش خصوصى تأمين خواهد شد.
40 ميليارد تاوان وقت كشى ها شد تا در مدتى 
كه ســد 3 بار تعطيل شــد و به كما رفت و 
دوباره با شوك دادن هاى مقطعى جان گرفت، 

بر هزينه اجرايى آن افزوده شد.
اگرچه برخى كارشناســان و از جمله نماينده 
نهاوند در مجلس يازدهم مى  گويد، اگر روال 

همين طور ادامه پيدا كند بــا همين اعتبارات 
قطره چكانى صد ســال اجرا و پايان آن طول 
خواهد كشيد. برخى هم معتقدند اگر با همين 
شــرايط پيش برود هزينه پايان اين پروژه در 
شــرايط فعلى بنا به گفته برخى كارشناســان 

كمتر از 500 ميليارد تومان نخواهد بود.
حــاال همه حيات اين پــروژه كه آرزويى 50
ســاله بود و از زمان كلنگ زنى اش 59 ســاله 

شده است، به ماده 56 بستگى دارد.
 كنسرسيوم بانك ها

 براى ادامه گرين
مديرعامل آب منطقه اى اســتان هفته گذشته 
درباره موضــوع ماده 56 كه نماينده ســابق 

نهاوند آن را به عنوان پشتوانه اعتبارى سدگرين 
عنوان كرده بــود و اينكه اين ماده نمى گذارد 
پروژه تعطيل شــود، گفته اســت: «استفاده از 
ماده 56 براى سد گرين نهاوند نيازمند مجوز 

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور است.»
منصور ستوده گفته است: براى پيشرفت كار 
در اين پروژه به دنبال استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصى براى ســرمايه گذارى هستيم و از 
مذاكره با 3 بانك بــراى ادامه اين پروژه خبر 
داده است تا در قالب سرمايه گذارى با ماده 56 

به سرانجام برسد.
حاال به گفته ســتوده، گويا بانك كشــاورزى 
در قالب كنسرســيوم با بانك هاى صادرات و 
يكى ديگر از بانك ها در اين بحث ابراز تمايل 

كرده اند.
اما گويا بحث ماده 56 هم مطرح است و اينكه 
ايــن ماده بايد مجدد مجوزش را از ســازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشــور دريافت كند 
تــا بانك ها بتوانند در قالب اين ماده در حوزه 

سرمايه گذارى ورود كنند.
گويا پس از اعالم اين ماده به عنوان پشــتوانه 
پروژه ســد و استفاده نشدن از آن، بايد دوباره 

براى فعال شدن به دريافت مجوز اقدام كند.
 ماده 56 آخرين راهكار

شهبازى نماينده نهاوند هم در ديدار با سيدى 
مديرعامل بانك صادرات براى پيگيرى و فعال 
شدن پروژه ســد گرين رايزنى كرده است تا 
بلكه با ماده 56 بتوان چاره اى دائمى براى ادامه 
پروژه جست و مانع تعطيلى هاى گاه وبيگاه با 

قطع شدن آب باريكه اعتبارات اجرايى شد.
 در اين ديدار كه با حضور تعدادى از اعضاى 
هيأت مديره برگزار شــده است، تأمين اعتبار 
طرح فروســيليس و تأمين اعتبار ســد گرين 
نهاوند توســط ماده 56 بحث و رايزنى شده 

است.
انتظار مى  رود آنچنان كه شهبازى عنوان كرده 
است وعده همراهى بانك صادرات به مرحله 
اجرا برســد و بيش از اين فرصت توســعه و 
اعتبارى در شهرســتان نهاوند پس از 3 دولت 
فداى يك پروژه نشود و بعد بگوييم اين پروژه 
صد سال ديگر هم با همين آب باريكه به پايان 

نمى رسد.

تمديد مجوز ماده 56 آخرين اميد گرين 
براى ادامه حيات

■ رايزنى ها براى تأمين اعتبار سد گرين ادامه دارد

 با هدف رفع مشكالت فضاهاى آموزشى 
و پرورشى شهرســتان مالير جلسه شوراى 
آموزش وپــرورش شهرســتان بــا حضور 
آزاديخواه نماينده مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى و مرادى مديركل نوسازى مدارس 
اســتان همدان و معاون فرمانــدار و رئيس 
آموزش و پرورش شهرستان و ساير اعضاى 

شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل نوسازى 
مدارس اســتان همدان، مديركل نوســازى 
مدارس استان با اشاره به اولويت پروژه هاى 
نوسازى مدارس در شهرستان مالير از جمله 
سالن سينما فرهنگيان، استخر دانش آموزى، 
مدرسه خيرى ارگسى، مدرسه خيرى سيف 
و ساير موارد مطرح شــده، از وجود مشكل 
كمبود اعتبــار در برخى از اين پروژه ها خبر 
داد و از نماينده شهرستان درخواست كرد از 
طريق بنياد بركت اعتبارى براى تزريق به اين 

پروژه ها اختصاص داده شود.
مرادى با اشــاره به آغاز پويش «من مادرم، 
ايران فرزند من» اين طرح را پويشــى جديد 

براى ســاخت مدارس دخترانه در سراســر 
كشور معرفى كرد و افزود: در استان همدان 
نيز مقدمات اجرايى اين پويش درحال انجام 

است.
مسئول ساخت وساز فضاهاى آموزشى استان 
ادامه داد: تاكنون بيــش از 170 هزار نفر در 
طرح ملى «آجر به آجر» در سراســر كشور 
مشاركت كرده اند كه با اجراى اين طرح 31
مدرسه در 31 استان كشور ساخته مى شود.

وى هــدف از اجراى طرح ملــى «آجر به 
آجر» و پويش «من مادرم، ايران فرزند من» 
را آگاهى بخشــى، اطالع رســانى، گسترش 
فرهنگ مشــاركت  عمومى و بسترســازى 
براى جلــب و جذب كمك هــاى مردمى 
عنــوان كرد و افزود: فارغ از ميزان تعهدات 
مالى، ترويج ايده جمع ســپارى و آشــنايى 
بيشتر آحاد جامعه با موضوع مدرسه سازى 
است. ايجاد شــبكه داوطلبان مدرسه ساز و 
حفظ و توسعه شــبكه خيرين مدرسه ساز 
از ديگر اهــداف طرح هاى ملى ســازمان 

نوسازى مدارس كشور است.

  رئيس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
شهرســتان مالير با اشاره به ســند راهبردى و 
برنامه عملياتى اين اداره در  ســالجارى، گفت: 
در سالجارى تعهد داشتيم 2 نقطه حادثه خيز را 
ايمن سازى و اصالح كنيم كه  با تالش صورت 
گرفتــه بيش از تعهــد عمل كــرده و 7 نقطه 

حادثه خيز اصالح و ايمن سازى شد. 
سيداســماعيل صفــوى زاده در گفت وگو با 
ايســنا، افزود: در 9 ماهه ســالجارى اصالح 
پيچ پيرميشان، تعريض و اصالح پيچ نيسان، 
اصــالح پيچ زمان آباد، اصــالح پيچ الفاوت، 
اصالح باند كندرو حاجى آباد، اصالح دور پيچ 

كركان و اصالح پيچ گنبد رقم خورد.
وى اظهــار كــرد: در قالب 9 هــزار و 200

مترمربع لكه گيــرى و 48/7 كيلومتر روكش 
آســفالت در محورهاى مواصالتى تا امروز 

208 درصد از تعهدمان را عملياتى كرده ايم.
صفــوى زاده با بيان اينكه امســال توســعه 
مجتمع هاى خدمات رفاهى به تعداد 2 واحد 
را در دســتور كار داشــتيم، گفت: در 9 ماهه 
اخيــر 200 درصد از تعهــد ما تحقق يافته و 

مجتمع هاى خدمات رفاهى اسالمشهر آق گل 
و آورزمان ساخته و تكميل شدند.

وى با بيان اينكه در سالجارى با پيگيرى هاى 
صــورت گرفته 7 مجتمع خدمــات رفاهى 
بين راهى در سطح شهرستان درحال ساخت 
اســت، گفت: درحال حاضر مجتمع خدمات 
رفاهى محور ماليــر اراك- كيلومتر يك 30

خدمات  فيزيكى، مجتمع  پيشــرفت  درصد 
رفاهــى محور ماليــر- اراك كيلومتر دو 60
درصد پيشــرفت فيزيكى و مجتمع خدمات 
رفاهى محور مالير- اراك كيلومتر 38 نيز 60

درصد پيشرفت فيزيكى دارند.
رئيــس اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
مالير در پايان خاطرنشان كرد: موافقت اصولى 
ساخت 4 مجتمع خدمات رفاهى بين راهى در 
مالير صادر شــده كه شامل مجتمع خدمات 
رفاهى محــور آورزمان كيلومتر يك، مجتمع 
خدمات رفاهــى محور شوشــاب، مجتمع 
خدمات رفاهى محور مالير- سامن و مجتمع 
خدمات رفاهى محور اســالم آباد- خردمند 

است.

 معاون اجتماعى پليس اســتان همدان از 
اختالف حساب قاتل با صاحب گاودارى كه 

منجر به قتل در تويسركان شد، خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانى فرماندهى 
انتظامى اســتان همدان، حســين بشــرى در 
تشريح اين خبر گفت: قاتل صاحب گاودارى 
و اعضاى خانواده وى در شهرستان تويسركان 

در اعترافاتش، انگيزه خود از قتل اعضاى اين 
خانواده را داشتن اختالف حساب با صاحب 

گاودارى عنوان كرد.
معاون اجتماعى پليس اســتان همدان افزود: 
قاتل پس از قتل به ســرقت يك كيلو زعفران 
و 5 دســتگاه گوشــى تلفن همراه متعلق به 
مقتوالن اقدام كرده اســت. بشــرى در پايان 

بيان كرد: شهروندان به شــايعات درباره اين 
قتل خانوادگى توجه نكنند و اخبار موثق را از 

طريق مركز اطالع رسانى پليس پيگيرى كنند.
روز چهارشــنبه 26 آذرماه و به دنبال كشــف 
جســد 2 عضو يك خانواده(پــدر و دختر) 
در حوالى يك گاودارى واقع در شهرســتان 
تويســركان و مفقود شــدن 3 عضــو ديگر 

خانــواده، تالش ها براى روشــن كردن ابعاد 
حادثه و پيدا كردن مفقودين آغاز شــد كه با 
كشف 3 جسد ديگر، اجســاد كشف شده از 
اعضاى خانواده به 5 مورد رســيد.  با تالش 
شبانه روزى و انجام اقدامات فنى و تخصصى 
پليس درنهايت جمعه شــب قاتل در يكى از 

استان هاى ديگر شناسايى و دستگير شد.

انگيزه جنايت خانوادگى در تويسركان مشخص شد

تبيين طرح پويش «من مادرم، ايران فرزند من» 
در شوراى آموزش وپرورش مالير

نقاط حادثه خيز مالير 
اصالح و ايمن سازى شد
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يك بيستم دانش آموزان ابتدايى
 تحت پوشش طرح خوانا

 وزير آموزش و پرورش با اشــاره به ضرورت فراگيــرى 4 مهارت مهم خواندن، 
نوشــتن، شنيدن و ســخن گفتن، بيان كرد كه دانش آموزى كه اين 4 مهارت را به نحو 
درستى فراگرفته باشد مسير آينده اش درخشان تر خواهد شد. به گزارش ايسنا، محسن 
حاجى ميرزايى گفت: به دنبال خلق نتايج واقعى باشيد، نتايجى كه بتواند ما را قانع كند 
كه اتفاق خوبى درحال وقوع است. وى با اشاره به 4 مهارت خواندن، نوشتن، شنيدن 
و ســخن گفتن گفت: دانش آموزى كه اين 4 مهارت را به نحو درستى فراگرفته باشد 
مسير آينده اش درخشان تر خواهد شد. تجربه شخصى ام اين است كه آنها كه بهتر گوش 

مى كنند، عميق تر، فهيم تر و عالم تر هستند و اين محصول شنيدن خوب است.

نهضت سوادآموزى به دنبال استخدام بدون آزمون 
6000 آموزش دهنده

 رئيس سازمان نهضت سوادآموزى آخرين آمارها از وضعيت سوادآموزى در كشور 
را اعالم و اقدامات انجام گرفته پيرامون سوادآموزى در ايام كرونا را تشريح كرد.

به گزارش ايســنا، شــاپور محمدزاده اظهار كرد: سازمان نهضت سوادآموزى در هفتم 
دى ماه ســال 1358 و با فرمان امام راحل(ره) تأســيس شد و اكنون بالغ بر 41 سال از 

تأسيس آن مى گذرد.
وى با اشاره به فعاليت هاى صورت گرفته در اين سازمان  در نزديك به 4 دهه گذشته، 
گفت: پيش از پيروزى انقالب اسالمى، بيش از 52 درصد افراد جامعه ما بى سواد بودند، 

ولى ميانگين باسوادى در سال 99 به باالى 96 درصد رسيده است.

اختصاص 3400 فقره تسهيالت ارزان قيمت براى 
نوسازى ناوگان تاكسيرانى

 مدير عامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور از 3 هزار و 400 فقره تسهيالت 
ارزان قيمت براى نوســازى ناوگان تاكســيرانى كه با هماهنگى سازمان شهردارى و 
دهيارى هاى كشور اختصاص يافته است، خبرداد. مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايرنا 
افزود: به دنبال نوسازى ناوگان تاكسيرانى و همچنين افزايش قيمت خودرو، اين تعداد 
تســهيالت ارزان قيمت در اختيار سازمان هاى تاكســيرانى كشور قرار خواهد گرفت 
كه اين اقدام مى تواند آغاز خوبى براى ادامه نوســازى تاكسى هاى فرسوده باشد. وى 
گفت: در مرحله نخســت اعطاى اين تسهيالت شامل 3 هزار و 400 راننده تاكسى كه 

خودروهاى فرسوده دارند، خواهد شد و درحال پيگيرى هستيم.

آغاز تست انسانى واكسن ايرانى كرونا 
 محقق اصلى پروژه توليد واكسن ايرانى كرونا و عضو كميته علمى 
ستاد مقابله با كرونا با اشاره به جزئيات فاز نخست انجام تست انسانى 
واكسن كروناى ايرانى، با اعالم اينكه احتماال فاز نخست تست انسانى 

اين واكسن از هفته اول دى ماه آغاز مى شود.
مينو محرز در گفت وگو با ايسنا، درباره زمان آغاز تست انسانى واكسن 
كروناى ايرانى، گفت: احتماال فاز نخست تست انسانى واكسن كروناى 

ايرانى از هفته اول دى ماه به بعد آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه تاكنون تعداد بســيار زيادى براى شــركت در تست 
انسانى داوطلب شده اند، گفت: فاز يك تست انسانى واكسن كروناى 
ايرانى با 56 نفر آغاز مى شــود. در اين فاز 2 تزريق براى داوطلبان در 
فاصله 2 هفته انجام مى شود؛ يعنى ابتدا يك تزريق را انجام مى دهند و 

2 هفته بعد هم تزريق دوم را انجام مى دهند.
محرز ادامه داد: از آنجايى كه شيوع بيمارى كوويد-19 در سطح شهر 
زياد اســت و ممكن است آنتى بادى افراد دچار اشكال شود، در سرى 
اول داوطلبان در يك جاى خاص نگهدارى مى شــوند و پس از اينكه 
نوبت دوم تزريق را انجام دادند، وضعيت آنتى بادى شان چك مى شود. 
البته برخى كارشناسان معتقدند كه در افرادى هم كه به كوويد-19 مبتال 
شده اند، پس از 3 ماه مى توانند واكسن تزريق كنند زيرا نمى توان همه 

را تست كرد.
 شرايط داوطلبان شركت در تست انسانى واكسن كرونا

وى درباره شــرايط داوطلبان شــركت در تســت انسانى واكسن 
كرونا، گفت: اين افراد بايد ك امال ســالم باشند، تمام تست هاى 
الزم برايشــان انجام مى شــود، در عين حال نبايد ســابقه ابتال به 
كوويد-19 را داشــته باشند و آنتى بادى شان بايد منفى باشد و بين 

18 تا 50 سال باشند.
محقق اصلى پروژه توليد واكسن كروناى ايرانى درباره پوشش بيمه اى 
داوطلبان تزريق واكســن كرونا، گفت: سرى اول هديه اى به آنها تعلق 

مى گيرد و تحت پوشش بيمه نيز قرار مى گيرند.
 چه زمانى واكسن ايرانى كرونا آماده مى شود؟

محرز گفت: فكر مى كنم اگر همه چيز با موفقيت پيش رود و تأييد آن 
را هم از ســازمان بهداشت جهانى دريافت كنيم، نهايتا در بهار بتوانيم 
واكسن كروناى ايرانى را داشــته باشيم. درنهايت و حداكثر مى توانيم 

پايان بهار اين واكسن را درصورت موفقيت داشته باشيم.
وى درباره برخى فضاسازى هاى رسانه هاى معاند درباره نبود داوطلب 
براى تست انسانى واكســن كروناى ايرانى، گفت: اينها اصال درست 
نيســت. مى خواهند مردم را تحريك كنند و برخى رســانه هاى معاند 
كارشــان همين است. درحالى كه داوطلب تست واكسن كرونا از تمام 
ايران بســيار زياد اســت. از تمام ايران، افراد تحصيلكرده و... بســيار 

داوطلب شدند و داوطلب بيش از حد نياز وجود دارد.
محرز با تأكيد بر اينكه ايران بايد واكسن كروناى خودش را توليد كند، 
گفت: بايد بتوانيم خودمان واكسن هاى مورد نيازمان را بسازيم. دانش و 
تكنولوژى اين كار هم وجود دارد. درحال حاضر فقط 2 واكسن كروناى 
فايزر و مدرنا تأييديه دريافت كرده اند كه در آمريكا واكسيناســيون را 
آغاز كرده اند. ابتدا پرستاران و كادر بهداشت و درمان را واكسينه مى كنند 
و بعد به سراغ افراد مسن و در معرض خطر مى روند. باالخره تعدادى 
كه توليد مى كنند، آنقدر نيست كه در همه جاى دنيا در دسترس باشد. 
واكسن آسترازنكا هم مقدارى عقب افتاد كه آن هم اگر به زودى تأييديه 
دريافت كند، تعداد واكسن براى دنيا بيشتر مى شود. وى گفت: در دنيا 
معتقدند كه حتى اگر واكســن 60 تا 70 درصد هم مفيد باشد، بايد آن 
را تزريق كرد. بنابراين واكســن هاى ويروس هاى ضعيف شده و كشته 
شده هم ايمنى باالى 60 تا 70 درصد هم ايجاد مى كنند و تمام علماى 
اپيدميولوژى دنيا معتقدند كه هرنوع واكســنى هســت، تزريق كنيد تا 
مصونيت ايجاد كند. البته اينكه زمان مصونيت چقدر است هنوز كامال 
مشخص نيست. آن طور كه در مقاالت گفته مى شود، معتقدند كه زمان 
مصونيت شايد از يكسال هم بيشتر باشد و شايد تا 3 سال هم مصونيت 
بدهند يا اينكه حداقل مانند آنفلوآنزا قرار باشــد ســالى يكبار واكسن 

تزريق شود.
محرز اظهار كرد: واكســن كروناى ايرانى براساس متد ويروس كشته 
شــده و ضعيف شده اســت كه اين نوع واكسن هم مصونيت خوبى 
مى دهد. در دنيا واكســن هايى كه با اين روش توليد شــدند، باالى 70
درصد و شــايد تا 90 درصد هم مصونيت دهند كه براى جامعه كافى 
اســت. وى درباره نحوه ثبت نام افرادى كه تمايل به شركت در تست 
انســانى واكسن كرونا دارند، گفت: مؤسســه اى كه اين اقدام را انجام 
مى دهد، وابســته به ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) است كه بايد به اين 
مؤسســه مراجعه كنند و اگر شــرايط الزم را داشــته باشند، انتخاب 
مى شوند. تمام آزمايشــاتى كه در پروتكل نوشته شده، برايشان انجام 
مى شود، به طور كامل معاينه مى شوند و اگر واجد شرايط باشند، واكسن 

برايشان تزريق مى شود.

كنكور ارشد علوم پزشكى ارديبهشت 1400 
برگزار مى شود

 براساس تقويم آزمون هاى علوم پزشكى، آزمون كارشناسى ارشد 
گروه علوم پزشكى در روزهاى 30 و 31 ارديبهشت سال 1400 برگزار 

مى شود.
به گزارش مهر، مركز ســنجش آموزش پزشكى جديدترين تغييرات 

براى آزمون كارشناسى ارشد گروه علوم پزشكى را اعالم كرد.
آزمون كارشناسى ارشد در روزهاى 30 و 31 ارديبهشت 1400 برگزار 
مى شود و ثبت نام براى شركت در اين آزمون در روزهاى 29 بهمن تا 

دهم اسفند 99 انجام مى گيرد.
براســاس اعالم مركز ســنجش آموزش پزشكى، رشــته كارشناسى 
تكنولوژى آموزشى به رشــته هاى مجاز براى شركت در آزمون رشته 
يادگيرى الكترونيكى در علوم پزشــكى و رشــته كارشناسى زيست 
جانورى به رشــته هاى مجاز براى شركت در آزمون رشته علوم تغذيه 

اضافه شدند.

اقتصادپويا: چراغ سبز بورس منتظر از بين رفتن تحريم ها 
 فقط منتظر يه اشاره اس!!

آرمان ملى: تحصيلكرده ها و ســلبريتى ها در صف آزمايش واكسن 
كرونا

 دو نفريكى!؟يا اينكه صفاشونو تفكيك كردند!؟
آفتاب اقتصادى: پويش براى مقابله با كاسبان تحريم

 حواستون باش مثل هميشه با عطوفت و مهربونى پيش بريد!!
ابتكار: سيگنال هاى مثبت به بازار دالر

 انرژى مثبت دادن دالر از اولشم ملس بود!!
اخبار صنعت: اعالم جزئيات پرداخت حمايت معيشتى كرونا

 حواستون به صفراش باشه؛ كم و زياد نشه!!
اقتصاد پويا: ارز 4200 تومانى در زندگى مردم احساس نمى شود

  ايــن ارز براى از ما بهترونه! مردم با دالر 25 تومنى زنده گى 
مى كنن!!

صمت: توسعه تجارت با چاشنى مشكالت
 چاشنى چيه، جزو وعده هاى اصلى شده!!

اقتصاد ملى: ورود جدى مشاغل خانگى به عرصه كسب وكار ها
 از وقتى كه هر خونه شد يك مدرسه؛ درصد مشاغل خانگى 

هم رفت باال!!
ايران: سرمايه گذارى در آخر پاييز

 اون جوجه اس كه آخر پاييزه مى شمارن!!
جهان صنعت: تصويرى از ناگفته هاى نفت

 آقا تصوير داه؛ صدا نداره!!
جوان: كروناى انگليسى آمد

 به به!! گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
دنياى اقتصاد: برگ ريزان پاييزى بازارها

 بدون شرح!!
رويش ملت: غفلت كنيم كرونا دوباره اوج مى گيرد

 ويروسمون زودرنجه؛ كم محلش كنين بهش برمى خوره!!
سياست روز: بازار خودرو در دوراهى تصميم گيرى

 اين پايين باال شدن خودرو آخرش زهر خودشو مى ريزه!!

آماده باش سازمان مديريت پسماند 
شهردارى همدان در عمليات برف روبى 

و يخ زدايى معابر
 با آماده باش و فعاليت 
چشمگير سازمان مديريت 
همدان  شهردارى  پسماند 
اخيــر  بارش هــاى  در 
و  برف روبــى  عمليــات 
يخ زدايى معابر سطح شهر 

با موفقيت انجام شد.
رئيــس ســازمان مديريــت 
شــهردارى  پســماند 
ــن  ــالم اي ــا اع ــدان ب هم
به دنبــال  گفــت:  خبــر 

ــر ســازمان مديريــت پســماند شــهردارى همــدان  بارش هــاى اخي
بــا بهره گيــرى از تمــام امكانــات، تجهيــزات، و ماشــين آالت 
ــتگاه  ــزه، 43 دس ــاش مكاني ــتگاه نمك پ ــامل ده دس ــى ش برف روب
تيغــه برف روبــى، 7 دســتگاه گريــدر، 12 دســتگاه بابكــت، 2
ــاى  ــب تيم ه ــى در قال ــل مكانيك ــتگاه بي ــودر و 2 دس ــتگاه ل دس
عملياتــى مختلــف و از نخســتين ســاعات بــارش بــرف و نــزوالت 
آســمانى عمليــات برف روبــى، يخ زدايــى و بازگشــايى معابــر 
اصلــى در ســطح مناطــق 4 گانــه شــهر همــدان را آغــاز كــرد كــه 
ــه  ــز ادام ــا ني ــان بارش ه ــس از پاي ــاعاتى پ ــا س ــات ت ــن عملي اي

ــت. داش
بابــك مهــدى آزاد در ادامــه افــزود: آماده باش به موقــع نيرو ها و 
ماشــين آالت و همچنين هماهنگى بســيار باالى تيم هماهنگ كننده 
و تيم هاى عملياتى طى بارندگى هاى اخير ســبب شد وسايل نقليه و 
شــهروندان بدون هيچ گونه مشكلى در سطح معابر اصلى شهر تردد 

كرده و از عمليلت برف روبى ابراز رضايت كنند.
وى در پايان ضمن تشــكر از صبر و حوصله شــهروندان گفت: از 
شهروندان عزيز تقاضا مى كنم در زمان اعالم هواشناسى و بارش برف 
از پارك خودرو در معابر اصلى شهر اجتناب كرده تا خدمت رسانى 

به آنها در سريع ترين زمان و به بهترين شكل انجام  پذيرد.

مهدى ناصرنژاد »
 كرونا كه آمــد در دوران تلخ خود چه 
بسيار سازوكار و خلق وخوى فرهنگى ناب 
ما ايرانيان را كــه از مدار گردش كم وبيش 

خود خارج نكرد! 
اين كرونا ديوار باليى شد براى دلتنگى هاى 
مــردم كه پيــش از آن گاه وبيگاه با مختصر 
ميهمانى و دورهمى هــاى معمول با فاميل 
و دوستان عقده گشــايى مى كردند و  غم ها 
البــه الى  در  را  روزگار  گرفتارى هــاى  و 
گذرگاه  به  خويش  دلســوزانه  واگويه هاى 
فراموشــى ها مى ســپردند. اين بخشــى از 
همان خلق وخوى ما ايرانيان اســت كه در 
بسيارى ناسازگارى هاى روزگار اگر شده با 
دســتان خالى گره از كار عزيزان و آشنايان 
باز مى كنيم و الزمه حل چنين مشــكالت 
چند كلمه گفتمان بى شــيله و پيله و باورانه 
اســت كــه اغلــب و پيش تر بــا دو كلمه 
مى شــد.  حل وفصل  نمى خواييد»  «ميهمان 
كرونــا با هجوم بى رحم خود، ســنگ هاى 
ريزودرشــت بســيارى پيش  پاى روابط و 
تكه هاى فرهنگى ناب و در مواردى نانوشته 

ما ايرانيان انداخت. به قول آن عزيز دلتنگ 
كه با بيان شــايد غيرعالمانه اى ناله مى كرد 
كــه «آخه تا كــى كرونا؟ شــايد اين بالى 
ناگهانى هيچ وقت تمام نشــود!». آخر درك 
بسيارى تراشه هاى علمى براى مردمانى كه 
با خوشدلى هاى ســاده و بى پيرايه زندگى 

مى گذرانند، به راحتى ممكن نيست!
تا اينكه  هاى وهوى شب يلدا در كوچه باغ 
خاطرات مــردم پيچيد، يلدايى كه فارس و 
ترك و كرد و بلــوچ و هر قوم و طايفه اى 
در زنجيره فرهنگ ايرانى با يك باور و زبان 

تعريف مى شود. 
يلدا هرچه هســت كمى با نــوروز ايرانيان 
برابرى مى كنــد و بهانه غيرقابــل انكارى 
براى دلبستگى ها و برداشتن حريم دورى ها 
و فراموشــى ها براى مردمان ايرانى است. 
به نظر مى آمد از چنــد روز و بلكه هفته ها 
پيش قشــر هاى مردم به رغم سايه مالل آور 
كرونا در جنب وجوش آشــنايى هســتند. 
مردم به رغم تمام هشــدار ها براى در امان 
نگه داشــتن خود از خطــر كرونا، اگرچه با 
احتياط و يك قطعه ماسك حداقلى، هركجا 

كه مى شــد چيزى براى جشن يلداى خود 
خريد كنند، حضور داشــتند تا اينكه به نظر 
مى آمد چنــد روز اخيــر جنب وجوش و 
رفت وآمدهاى سواره و پياده مردم در همين 
شهر همدان بيشــتر از فعاليت هاى معمول 
اســت و هركس را مى بينى با دســت پر از 
ســويى به سويى روانه است. مخصوصًا در 
اين 2 روز اخير اغلب كســانى كه معموالً 
با وســيله نقليه عمومــى از خانه به بيرون 
يا از ســر كار و خريد بــه خانه رفت وآمد 
داشــتند، مخصوصًا در شلوغى هاى ظهر و 
عصر مى شــد ديد كه پياده تــردد دارند و 
وقتى مى پرسيدى، پاســخ مى دادند كه «بابا 
مگه تاكســى اين وقت روز پيدا مى شه!» از 
هر مغازه اى كه مى شــد آجيل يا شيرينى و 
ميــوه و تنقالت شــب يلدايــى تهيه كرد، 
مملو از مشــترى بود. تفاوت يلداى امسال 
با سال هاى گذشــته در همدان اين بود كه 
ســال هاى گذشــته اغلب مراكــز خريد و 
فروشــگاه هاى معروف و شناخته شــده در 
همدان كه تنقــالت يلدايى عرضه مى كنند، 
بيشتر از نقاط ديگر شلوغ بود و فروشگاه ها 

مشــابه تكاپوى چندانى نداشتند اما امسال 
بيشــتر اين مغازه ها در هركجاى شهر مملو 
از مشترى بود! و متأســفانه به رغم ازدحام 
و شــلوغى هاى داخل و بيــرون مغازه هاى 
آجيل فروشــى و قنادى ها و ميوه فروشى ها، 
افراد زيادى به چشــم مى خــورد كه حتى 
از زدن يك ماســك هم كوتاهــى كرده و 
بى خيال بودند؛ البتــه از مغازه داران هم در 
آن شلوغى ها و رونق كسب و كار مناسبتى 
نمى شــد انتظار داشــت كه به مشترى هاى 
بى توجــه خود تذكر بدهنــد چون بندگان 
خدا حتى فرصت سر خاراندن هم نداشتند. 
صاحب يكى از قنادى هاى معروف شــهر 
در اين ارتباط و علت شــلوغى تعجب آور، 
حرف قابل تأملى به يكى از دوســتان گفته 
بود كه چندان هم نمى تواند بى ربط باشد. او 
گفته بود، معموالً سال هاى گذشته كه جشن 
يلدا به صورت دورهمى هاى پرتعداد فاميلى 
برگزار مى شــد، قاعدتا خريد هاى اينچنينى 
هم به عهــده افرادى معدود از فاميل اما در 
حجم بيشــترى انجام مى شد، وليكن امسال 
چون بيشــتر خانواده ها فقط براى مصرف 
اعضاى خانواده خــود خريد دارند، طبيعى 
اســت كه صف ها شــلوغ تر اما خريد ها با 

حجم كمترى باشد!

نيلوفر بهرمندنژاد »
 هــر روزى كه به محــل كارم مى آيم و 
ياحتى در زمان برگشــت به منزل با انبوهى 
از كارگــران فصلى كه دور ميدان هاى اصلى 
شهر تجمع كرده اند، مواجه مى شوم. هر يك 
از آنها در گوشــه اى ايستاده اند تا شايد كسى 
براى كار باغبانى يا ســاختمانى سراغشان را 
بگيــرد اما گمان مى كنم با آغاز فصل ســرما 
كمتر كســى پيدا مى شــود كه نياز به كارگر 

داشته باشد.
با هر بار مشــاهده آنها دلم مى خواست پاى 
درد و دلشــان بنشــينم تا كمى از اوضاع و 
احوال زندگيشان در اين شرايط بد اقتصادى 
باخبر شــوم، درنهايت به ترس از كرونا غلبه 
كردم و با زدن 2 ماســك به سراغشان رفتم. 
پس از معرفــى خود و اينكه بــراى چه  به 
سراغشــان آمده ام، با يكى از آنها كه مسن تر 
بود هم صحبت شــدم او مى گويــد: مجبور 
اســت براى تأمين خرج روزانه زندگيش هر 
روز از ســاعت 7 تا 2 بــه اين مكان بيايد تا 
شايد با درآمد حداقل روزى 70 هزار تومان 
بتوانــد مايحتاج روزانه خــود را تأمين كند، 
درصورتى كــه اين مقدار پــول، هزينه يك 
قوطى روغن هم نمى شود. در حين صحبت 
بوديم كه تعدادى از آنها به سمت ما آمدند و 
هركدام  از مشكالتى كه دارند صحبت كردند؛ 
يكى از هزينه بــاالى اجاره خانه ، ديگرى از 
نداشتن بيمه ، آن يكى هم اشاره به دستان پينه 
بسته اش مى كند كه چندين سال است عمر و 
جوانيش را در اين شغل گذاشته اما دريغ از 
اينكه حتى پس انداز و يــا اندوخته اى براى 

آينده فرزندانش داشته باشد.
درآمد  بــدون  و  ســخت  روزگار   

كم طاقت مان كرده است
پيرمردى كه به گفته خودش 60 ســاله است 
و حدود 20 سال سابقه بيمه دارد، صحبتش 
را اين گونه آغاز مى كند: روزگار ســخت و 
بدون درآمد كم طاقت مان كرده است، حدود 
20 سال است كه خودم را بيمه كرده ام اما با 
وجود اين درآمد ماهيانه من زير يك ميليون 
اســت. واقعا در اين شــرايط بد اقتصادى با 
ايــن هزينه هــاى باال چه كســى مى تواند با 
را  زندگــى اش  تومــان  هــزار   800 - 900

بچرخاند.
درحالى كه دســتانش را به هم قفل مى كند، 
مى افزايد: من به شــخصه اصال اين طرح هاى 
كمك معيشتى و يا بسته هاى مواد غذايى كه 
شــامل يك روغن و يك كيسه برنج است را 
قبول ندارم؛ اين طرح خيلى اجرا شــود يك 
ماه 2 ماه، بعد از آن چه مى شــود؟! به جاى 

اين كمك ها و طرح هــاى دوره اى حقوق ها 
را افزايش دهند، ايــن را به جرأت مى توانم 
بگويــم كه واقعــا پس انــداز و اندوخته اى 
از ســال گذشــته براى اين دورانى كه كار 
نيســت، نــدارم.در ادامــه صحبت هايش به 
پيرمــرد ديگرى كه به نظر شــايد حدود ده 
ســال از خودش بزرگتر است، اشاره مى كند 
و مى گويد: باز جاى شــكرش باقى  است كه 
من اين آب باريكه را دارم، اين پيرمرد چه كار 
كند كه حتى اين بيمه را ندارد و مجبور است 
با اين سن و ســالش هرروز صبح اين سرما 
و دورى راه را به جان بخرد كه شــايد چندر 

غازى دستش را بگيرد.
 هيچ كدام از مســئوالن نمى توانند 
شــرايطى كه ما در آن هستيم را درك 

كنند
ادامــه صحبت هايــم را با آن پيرمــرد دنبال 
مى كنم، مى گويم: پدر جان با اين درآمد كمى 
كه دارى چگونه زندگى  خود را مى گذرانى؟ 
در پاسخ مى گويد:  اى بابا دخترم!! چه بگويم 
از اين همه ســختى و مشكالت و بى پولى! به 
تنــگ آمده ام هيچ بيمه اى ندارم، مدت ها بود 
كــه دنبال بيمه بودم اما چگونه مى توانســتم 
بدون درآمد ثابتــى ماهيانه 500-400 تومن 
هزينــه بيمه بدهــم، هيچ كدام از مســئوالن 
نمى توانند شــرايطى كه ما در آن هســتيم را 

درك كنند.
اما تمامــى مشــكالت فقط بــه بيمه ختم 
نمى شود؛ يكى ديگر از كارگرانى كه حدودا 
42 ساله اســت و به ديوارى تكيه داده، سر 
صحبت را با من اينگونــه باز مى كند: من 3

فرزند دارم، 2 دختر و يك پســر كه هركدام 
از آنها در سن حساسى هستند و هزار و يك 

دغدغه و مشكل دارند!!
از زمانــى كــه اين ويــروس وارد كشــور 
شــد كار ما هم كساد شــد، پيش تر در بازار 
روز دستفروشــى مى كردم امــا با وجود اين 
تعطيلى هــا و قرنطينه، دستفروشــى را كنار 
گذاشــتم گمان مى كردم كه اگر  كارگرى كنم 
حداقل روزانه شــايد مبلغى دستم را بگيرد؛ 
اما روزگارم بدتر از گذشــته شده است. نه 
بيمه اى دارم و نه پس انداز درست و حسابى!! 
بايد هر طور شــده زندگى ام را بچرخانم تا 
شايد در فصل بهار بتوانم در روستاى اطراف 
كشــاورزى كنم و بتوانم بــراى آينده پولى 

پس انداز كنم.
 در يــك لحظه كــه به خود آمــدم متوجه 
حلقــه اى از كارگــران در اطرافم شــدم كه 
چقدر با دقت به صحبت هاى يكديگر گوش 
مى دادند. هركدام از آنها خواســتند كه تمام 
سختى ها و مشكالتشان را اطالع رسانى كنم 

بلكه تدبيرى براى آنها انديشيده شود.
 كارگــران با نجابت ترين اقشــار 
هستند و در تمام ميدان ها وارد فعاليت 

شده اند
دبير اجرايى خانه كارگر استان در گفت وگو 
بــا همدان پيــام، در اين باره بيــان مى كند: 
كارگران ســاختمانى بــا گذراندن دوره هاى 
مربوطه در ســازمان فنى وحرفه اى و دريافت 
گواهينامه آموزشــى، بيمــه تأمين اجتماعى 
مى شــوند و هريك با پرداخت ده درصد از 
آن بيمه مى شــوند؛ اما ساير كارگران فصلى 

به ويــژه كارگرانى كه در باغ هــاى گنجنامه 
كار مى كنند با سرد شــدن هوا و آغاز فصل 

زمستان بيكار مى شوند.
چنگيز اصالنى در ادامه مى افزايد: كارگران با 
نجابت ترين اقشار هستند و در همه ميدان ها 
وارد فعاليت شده اند و حداقل بايد به نجابت 
كارگران احترام گذاشــت، اقتصاد كشور اگر 
لطمه خــورده نبايد هزينــه آن را كارگران 

پرداخت كنند.
وى تأكيد مى كند: قانون بيمه شــدن از طريق 
كارت هاى فنى وحرفه اى، تنها شامل كارگران 
و  كشاورزان  به طورى كه  اســت؛  ساختمانى 
باغبانان شــامل اين قانون نمى شــوند و در 
اينجاســت كه يك نوع خــأل قانونى ايجاد 
مى شــود. واقعا اين قشــر كم درآمد بايد از 
طــرف دولت، مجلس و مســئوالن مربوطه 
حمايــت شــوند و قانون و مصوبــه اى نيز 

برايشان درنظر گرفته شود.
اصالنى با بيان اينكه در اســتان همدان 248

هــزار نفر جمعيت كارگر شــاغل در بخش 
صنعت هاى اقتصــادى، تفريحى، خدماتى و 
ســاير بخش ها وجود دارد، گفت: 53 هزار 
نفر نيز در اســتان همدان مســتمرى بگير و 

بازنشسته هستند.
دبير اجرايــى خانه كارگر اســتان در پايان 
يادآور مى شــود: ناگفته پيداست كه ميهمان 
ناميمون كرونا مشــكالت بزرگى ايجاد كرده 
اما در اين ميان نبايد از توجه به قشــر كارگر 
غافل شــد و بايــد خودمــان را موظف به 
حمايــت از جامعه كارگرى بدانيم و در قبال 

اين قشر دغدغه مند باشيم.

دبير اجرايى خانه كارگر استان :

بايد خودمان را به حمايت از جامعه كارگرى 
موظف بدانيم

■ كارگران ساختمانى با گذراندن دوره فنى وحرفه اى بيمه تأمين اجتماعى مى شوند
■ يك كارگر: به جاى ارائه كمك هاى معشيتى، حقوق هايمان را افزايش دهند

يادداشت 

يلدا شد شب عقده گشايى ها 
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اطالعيه مهم وزارت تعاون درباره
 گروه هاى مشمول يارانه جديد

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اطالعيه اى توضيحاتى مفصل 
درباره پرداخت يارانه 120 هزار تومانى جديد به خانوارهاى مشــمول 

ارائه داد.
در اين اطالعيه آمده است: بنا به مصوبه ستاد ملى كرونا، تفاهم صورت 
گرفته بين مجلس شــوراى اسالمى و ســازمان برنامه و بودجه مبنى بر 
حمايت از معيشت اقشار كم درآمد و بدون درآمد ثابت، سازمان برنامه 
و بودجه مصوبه مذكور را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى ابالغ و 
شناسايى مشموالن به شرح زير در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفت:

 حمايت معيشتى 120 هزار تومانى ماهيانه به ازاى هر نفر
به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) و سازمان بهزيستى، 

هر نفر ماهيانه 120 هزار تومان پرداخت خواهد شد.
 حمايت معيشتى 100 هزار تومانى به ازاى هر نفر

افرادى كه مشــخصات زير را به صورت همزمان داشته باشند، مشمول 
حمايت معيشتى صد هزار تومانى به ازاى هر نفر خواهند شد:

1-خانوارهايى كه هيچ يك از اعضاى آن ا حقوق ماهانه دريافت نمى كنند.
كاركنــان بخــش دولتى، نيمه دولتــى، عمومى، بخــش خصوصى و 
مســتمرى بگيران صندوق هاى بازنشســتگى كه دريافتى ماهيانه دارند 
و به نحوى شاغل يا بازنشسته محســوب مى شوند، در زمره اين گروه 

نيستند.
2-خانوارهايى كه هيچ يك از اعضاى آنها بيمه پرداز نباشند.

3- براساس بررسى شــاخص هاى بانكى اعضاى خانوار توسط بانك 
مركزى، در زمره دهك هاى پايين هستند.

4-خانوارهايى كه در گروه مشموالن طرح حمايت معيشتى باشند.
درباره مراحل پرداخت توضيح داده شده است: اين يارانه جديد از آذر 

ماه به مدت 4 ماه پرداخت خواهد شد.
 نخستين مرحله واريزى   

طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، نخستين مرحله اين حمايت معيشتى 
ساعت 24 روز 27 آذر به حساب افراد مشمول واريز شد.

 نقش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى صرفا مسئوليت شناسايى مشموالن 
براســاس اطالعات ثبتى كه از ساير دســتگاه ها دريافت شده است را 
برعهده دارد و تعيين تعداد مشــموالن و مديريت فرايند پرداخت مبالغ 

اين طرح حمايتى، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
  نبود مراجعه حضورى در ارتباط با اين طرح

از هموطنان عزيز درخواست مى شود باتوجه به شرايط خاص حاصل 
از شيوع كرونا از مراجعه حضورى به اين وزارتخانه، ادارات كل استانى 

و ساير نهادها براى پيگيرى حمايت معيشتى كرونا خوددارى فرماييد.

جزئيات تخصيص بيمه بيكارى
 به عوامل فرهنگ و هنر و رسانه

 با موافقت دولت و تصويب آئين نامه اجرايى بيمه بيكارى شاغالن 
حوزه فرهنگ و هنر و رســانه، امكان بهره مندى از مزاياى بيمه بيكارى 

براى اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر فراهم شد.
به گزارش ايســنا، مطابق اين آئين نامه، شــاغالن فرهنگى و هنرى و 
رسانه اى كه توليدكننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلى خود 
را از اين طريق تأمين مى كنند در زمره اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه و 

صدا و سيما قرار مى گيرند.
در اين آئين نامه كه در جلسه هيأت وزيران به رياست معاون اول رئيس 
جمهور به تصويب رسيد، داشتن حداقل يك سال سابقه پرداخت حق 
بيمه پيش از تاريخ درخواســت درسامانه ثبت درخواست بيمه بيكارى 

شرط بهره مندى از مقررى اعالم شده است.
براســاس قانون بيمه بيكارى فعلى مدت پرداخت مقررى بيمه بيكارى 
جزو ســوابق فرد محسوب مى شود اما در اين آئين نامه، مدت پرداخت 
بيمه بيكارى جزو ســوابق نيســت و افراد مى توانند در دوره دريافت 

مقررى نيز نسبت به پرداخت حق بيمه خود اقدام كنند.
پيش بينى شــده منابع مقررى بيمه بيكارى از طريق مشــاركت دولت، 

كمك ها و ساير درآمدهاى قانونى دولت تأمين شود.
به گفته وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، پرداخت بيمه بيكارى به شاغالن 
حوزه فرهنگ و هنر و رســانه براى نخستين بار و در جهت حمايت از 
اين قشر فرهيخته به اجرا درمى آيد؛ زيرا تاكنون بيشتر شاغالن اين حوزه 
در رديف مشــاغل آزاد تعريف شده و امكان بهره مندى آنها از مزاياى 

قانون بيمه بيكارى فراهم نشده بود.
بــا وجود حمايت هاى صورت گرفته از ســوى دولت، بحران كرونا و 
تعطيلى هاى پى درپى مشاغل فرهنگى و هنرى، نشان داد كه شاغالن اين 
فعاليت ها بايد از پشتوانه محكم ترى براى امرار معاش برخوردار شوند.

در ماه هاى گذشته انتشار ويروس كرونا موجب شد تا بسيارى از مشاغل 
و كســب وكارها به ويژه مشاغل خدماتى دچار آســيب شوند؛ بر اين 
اساس دولت پرداخت تسهيالت حمايتى و مقررى بيمه بيكارى كرونا 
به شــاغالن و كارگران آسيب ديده از كرونا را در دستور كار قرار داد و 
وزارت كار در جهت حفظ اشتغال بنگاه ها و صيانت از نيروهاى كار، 14
رسته شغلى كه بيشترين آسيب از شيوع كرونا را متحمل شده و داراى 
ليســت بيمه در قالب كارفرمايى يا خويش فرمايى بودند، شناسايى و 

مشمول دريافت وام و مقررى بيمه بيكارى اعالم كرد.
در همين راســتا مراكز آموزشى، فرهنگى و هنرى و رسانه اى از جمله 
رسته هاى شغلى مشمول دريافت تسهيالت حمايتى و مقررى بيكارى 
شناخته شدند كه امكان ثبت نام در سامانه كارا و سامانه ثبت درخواست 

بيمه بيكارى وزارت كار براى آنها فراهم شد.
هيأت دولت آئين نامه اجرايى بند (ح) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه 
بــا موضوع بيمه بيكارى اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه را با هدف 
حمايت از شاغالن اين بخش ها و كمك به معاش آنها به تصويب رساند. 
برقرارى بيمه بيكارى اهالى فرهنگ، هنر و رسانه از جمله تكاليف قانون 
برنامه ششم توسعه كشور است كه با مصوبه هيأت وزيران از اين پس 

اجرايى مى شود.

معرفى 120 واحد صنفى گرانفروش به تعزيرات همدان
 معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از گرانفروشى 
120 واحــد صنفى در 5 روز گذشــته خبــر داد و گفت: در 4 روز گذشــته 120 واحد 
صنفى ميوه، آجيل و خشــكبار و شيرينى فروشى به دليل تخلفات متعدد كه بيشترين آن 

گرانفروشى بود، به تعزيرات معرفى شدند.
داريوش صفارى در گفت وگو با ايســنا، با تأكيد بر اينكه تمركز بازرســى ها در بازار يلدا 
در واحدهاى ميوه ، مرغ، آجيل و خشكبار و شيرينى فروشان است، اظهار كرد: با هرگونه 

تخلف در واحدهاى صنفى به شدت برخورد مى شود.

وى با بيان اينكه شــرايط كرونايى بر روى بازار تأثير گذاشته است، تصريح كرد: با توجه 
بــه وجود ويروس كرونا و اينكه مردم پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت مى كنند و مانند 
ســال هاى گذشــته دورهمى ندارند و همچنين افزايش قيمت برخى كاالها باعث شده 

خريدها كاهش پيدا كند.
صفــارى با تأكيــد بر اينكه روزانــه 20 تن تخم مــرغ در بازار توزيع مى شــود، افزود: 
درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در بازار همدان 14 هزار و 500 تومان است و 

در تمامى فروشگاه هاى زنجيره اى استان توزيع مى شود.
وى با اشاره به اينكه قيمت مرغ امروز 20 هزار و 400 تومان است، يادآور شد: 250 واحد 
مرغ فروشى در همدان وجود دارد و نبايد تخلف يك واحد را به تمامى فروشندگان تعميم 

داد، اين درحاليست كه از ابتداى تيرماه تاكنون قيمت مرغ و تخم مرغ در همدان نسبت به 
استان هاى ديگر كمتر بوده و كنترل و نظارت باال بوده است.

ــا  ــاون نظــارت و بازرســى ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان همــدان ب مع
تأكيــد بــر اينكــه بــه تمامــى شــكايات مردمــى رســيدگى مى شــود، خاطرنشــان كــرد: 
ــا ســامانه 124 در ميــان بگذارنــد تــا  مــردم هرگونــه تخلــف يــا شــكايات خــود را ب

رســيدگى شــود.
وى با بيان اينكه در 8 ماهه امســال 97 ميليارد تومان تخلف به تعزيرات حكومتى استان 
معرفى شــده است، گفت: ممكن است به علت كمبود نيرو رسيدگى به شكايات طوالنى 

شود اما قطعاً به تمامى آنها رسيدگى خواهد شد.

 بــا توجه به تصميم ســتاد كرونا 
آزمون  هشــتمين  برگــزارى  تاريخ 
اســتخدامى دســتگاه هاى اجرايى 2

بار عقب افتاد اما براســاس مصوبات 
ملى  ســتاد  جلســه  چهل ودوميــن 
مديريت ويروس كرونا به علت رشد 
فزاينده بيمارى كوويد-19 در كشور و 
اعمال محدوديت ها در بيشتر استان ها، 
مقرر شــد تاريخ برگزارى هشتمين 
آزمون استخدامى دستگاه هاى اجرايى 
به روز هاى پنجشنبه و جمعه 11 و 12

دى 99 تغيير يابد.
معاون توســعه مديريت و ســرمايه 
انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه 16
دستگاه استان نيرو جذب خواهند كرد، 
بيان كرد: اداره كل آموزش و پرورش، 
بانك توسعه تعاون، پست بانك ايران، 
حــوزه هنري، ســازمان انتقال خون، 
ســازمان بهزيستي، پزشــكي قانوني، 

ثبت اســناد و امالك محيط زيســت، 
دامپزشكي، ســازمان قضايي نيروهاي 
تعاون،  هواشناسي،  استاندارد،  مسلح، 
كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي 
و وزارت كشور در مجموع 572 نفر از 
شركت كنندگان در آزمون استخدامى را 

جذب مى كنند.
عبــاس كريمي تبار خاطرنشــان كرد: 
22 نفر از شــركت كنندگان در آزمون 
اســتخدامى اســتان متقاضى استفاده 
از ســهميه 3درصد معلوليــن، 26 نفر 
متقاضى اســتفاده از سهميه ايثارگرى 
5 درصد، 169 نفر متقاضى استفاده از 
سهميه ايثارگرى 25درصد و 355 نفر 

متقاضى سهميه آزاد هستند.
وى با بيان اينكه اين آزمون روز پنجشنبه 
و جمعه برگزار مى شــود، اظهار كرد: 
برگزارى آزمون استخدامى در سالجارى 
بر عهده سازمان سنجش گذاشته شده 

است.

پتروشيمى 
هگمتانه 
به ثمر نشست
 پتروشــيمى هگمتانــه با ســرمايه گذارى 
هــزار و 200 ميليارد تومان آغاز به كار كرده و 

به زودي به صورت رسمي افتتاح مي شود.
رئيــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
همدان بــا بيان اينكه پتروشــيمى هگمتانه با 
ســرمايه گذارى هزار و 200 ميليارد تومان به 
ثمر نشسته است، گفت: با بهبود شرايط جوى 
و كاهش محدوديت هاى كرونايى اين طرح با 
حضور مسئوالن كشورى بهره  بردارى مى شود.

حميدرضا متين روز گذشــته در گفت و گو با 
ايرنا اظهار كرد: 18 سال انتظار براى راه اندازى 
پتروشــيمى هگمتانه پايان گرفته و اكنون اين 

واحد بزرگ صنعتى درحال فعاليت است.
وى با بيان اينكه پتروشــيمى هگمتانه چراغ 
جهش توليد را در اين اســتان روشــن كرده 
است، گفت: بزرگ ترين واحد توليدى استان 
به تازگى وارد چرخه توليد شــد و توانســت 
پى.وى.ســى با گريد پزشــكى را با موفقيت 
توليــد كند و اكنون بــه ظرفيت 55 هزار تن 
رســيده و مى تواند به طور مستمر در چرخه 

توليد باشد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

همدان خاطرنشان كرد: اين نوع پالستيك در 
صنايع بســته بندى دارو و تجهيزات پزشكى 
مصرف مى شود و بيش از 70 درصد پى.وى.

سى پزشكى مورد نياز كشور از طريق واردات 
تأمين مى شود كه پتروشيمى هگمتانه مى تواند 
17 تــا 22 درصد از حجم واردات كشــور را 

بكاهد. 
متين با اشــاره به اينكه پتروشــيمى هگمتانه 
ظرفيت توليد ســاالنه 70 هزار تن محصول را 
دارد يادآورى كرد: 57 درصد سرمايه مورد نياز 
توسط سهامداران بخش خصوصى، 33 درصد 
توسط پتروشيمى ايران و ده درصد نيز توسط 

سرمايه گذار خارجى تأمين شده است.
 همــدان با توليــد «خميرالكترود» 

كشور را از واردات بى نياز مى كند
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

همدان از توليد «خميرالكترود» توســط يك 
واحــد دانش بنيان در همدان نيــز خبر داد و 
گفت: اين محصول صنايع فوالد كشــور را از 

واردات بى نياز مى كند.
متيــن اظهار كــرد: اين محصــول در صنايع 
فــوالدى و كوره هاى ذوب كاربــرد دارد كه 
درحال حاضر از طريق واردات تأمين مى شود.

وي گفــت: ايــن واحدصنعتى يك شــركت 
دانش بنيان اســت كه با حمايت هاى صورت 
گرفته در شــهرك صنعتى ويان مستقر شده و 

مشغول توليد اين محصول است.
رئيــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان همدان افــزود: اين واحــد صنعتى با 
ســرمايه گذارى 30 ميليارد تومان توليد خود 
را آغاز كــرده و نمونه محصول براى دريافت 
تأييديه نهايى به آزمايشــگاه تخصصى ارسال 

شده است.
بــه گفته وى، پس از اخــذ تأييديه محصول، 
پروانــه بهره بردارى براى ايــن واحد صنعتى 

صادر مى شود.
متيــن از بهره بردارى ايــن واحد در دهه فجر 
ســالجارى خبر داد و گفت: بى ترديد تا پايان 
سال اين واحد به ظرفيت اسمى توليد رسيده 
و صنايع مورد نياز را از وابستگى به كشورهاى 

بيگانه رها مى كند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان تصريح كرد: با توليــد خميرالكترود 
محدوديت واردات براى اين محصول اعمال 
مى شــود و ارز براى اين منظــور اختصاص 

نمى يابد.
وى گفت: هم اينك صنايع فوالد استان همدان 
و كارخانه هاى فروسيليس، خميرالكترود مورد 
نيازشــان را از طريق واردات تأمين مى كنند. 
همــدان هزار و 60 واحــد صنعتى كوچك و 

بزرگ دارد.
 (Electrode Paste) خميرالكتــرود 
جهــت توليد الكترودهاى كوره ســودربرگ 
و مصــرف دركوره هــاى قــوس الكتريك 
به منظورتوليد فروآلياژها اســتفاده مى شود و 
نقــش اصلى آن انتقال جريــان الكتريكى از 
منبع به مواد داخل كوره مى باشــد كه پس از 
پخت به شــكل يك الكترود اين كار را انجام 
مى دهــد. براى توليد خميــر الكترود از كك 
نفتى يا آنتراسيت كلسينه به همراه چسب هاى 

مخصوص استفاده مى شود.

 دويســت ميليــارد تومــان تســهيالت 
قرض الحســنه با نرخ 4 درصــد براى ايجاد 
مشــاغل خانگى و خوداشــتغالى در استان 

همدان اختصتص يافت.
به گزارش روابط عمومي استانداري، معاون 
هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان 
در نشســت كارگروه اقتصادى، اشــتغال و 
ســرمايه گذارى اســتان همدان با بيان اينكه 
توزيع اين وام از طريق معرفى دســتگاه هاى 
متولى به بانك هــاى عامل صورت مى گيرد، 
افزود: دســتگاه هاى متولى مانند كميته امداد 
امام خمينى(ره)، سازمان بهزيستى، بنياد شهيد 
و امور ايثارگــران و اداره كار، تعاون و رفاه 
اجتماعى با معرفى طرح هاى كوچك مشاغل 
خانگى و خود اشتغالى افراد زير پوشش خود، 
در جذب سريعتر تسهيالت اثربخش خواهند 
بود. ظاهر پورمجاهد از اختصاص 30 ميليون 
تومان تسهيالت قرض الحسنه براى نوسازى 

و بازسازى مسكن روستايى خبر داد و اعالم 
كرد: اين مبلغ براى هر واحد مسكونى در نظر 
گرفته شده  است كه در مجموع رقمى بيش از 

60 ميليارد را شامل مى شود. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان با اعــالم رضايت از عملكرد بانك ها 
در زمينه تسهيالت اشتغال، اظهار كرد: تاكنون 
بانك ها توانسته اند در زمينه تسهيالت مشاغل 
كارگاهى و اشتغال روســتايى 75 درصد از 

تعهدات خود را عملى كنند. 
پورمجاهد با اشاره به اينكه امسال پروژه هاى 
ويژه اى به منظور تحقق جهش توليد در استان 
در بخش هاى مختلف اجرا مى شــود، عنوان 
كرد: با توجه به شــرايط موجود اولويت اول 
استان همچنان ارتقاى معيشت، ايجاد اشتغال 

و رونق توليد است. 
وى با بيان اهميت مسكن روستايى و همچنين 
نوســازى و بازسازى آن عنوان كرد: اقدامات 

خوبــى در زمينه ارائه تســهيالت در زمينه 
اشــتغال روستايى در استان انجام شده است. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان به رؤساى بانك هاى عامل توصيه كرد: 
گزارش  عملكرد خود را در زمينه تسهيالت 
به صورت هفتگى به دبيرخانه كارگروه اشتغال 

براى بررسى ارسال كنند. 
پورمجاهــد، تزريق اين مبلغ تســهيالت در 
چنين شــرايطى در اســتان را بر حوزه هاى 
اقتصــادى تأثيرگذار دانســت و تأكيد كرد: 
دريافت كنندگان تسهيالت در بازپرداخت به 

موقع اقساط تالش كنند.
وى با اشــاره به ميزان عملكــرد بانك ها در 
زمينه  تســهيالت كرونايى، گفــت: بانك ها 
در زمينه تســهيالت كرونايى توانسته اند 80 

درصد تعهدات خود را عملى كنند. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همــدان خاطرنشــان كــرد: بانك هايى كه 

عملكــرد آنها زير 50 درصد اســت، هرچه 
سريع تر تكليف پرونده هاى كرونايى را تعيين  

كنند.
معاون توســعه كارآفرينى و اشتغال اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان نيز 
گفت: در راســتاى اهداف ســند راهبردى و 
توسعه اشتغال اين استان در 8 ماهه سالجارى 
بــراى 17 هزار و 872 نفر شــغل در بخش 

مسكن و غيرمسكن ايجاد شده است.
مصطفى قربانفر ادامه داد: تعهد ايجاد اشتغال 
اين استان در سالجارى با اعالم دستگاه هاى 
اجرايــى 19 هزار و 450 نفر بوده كه تاكنون 

92 درصد آن محقق شده است.
وى اظهار كرد: براى ايجاد و حفظ اشــتغال 
موجــود بيــش از 5 هــزار ميليــارد تومان 
ســرمايه گذارى انجام شده كه نتيجه آن نرخ 
بيكارى 7/3 درصدى، براســاس مركز آمار 

ايران در 6 ماهه نخست سال 99 است.

گزارشى از وضعيت خودرو در آخرين ماه پاييز
كوچ دالالن و سرمايه گذاران از بازار

 بــازار خودرو با تعطيلى اجبارى 2 هفته اى اصناف وارد فاز ركود 
شــد و طبق اعالم فعــاالن بازار در اين مدت تقريبــا هيچ معامله اى 
صورت نگرفت و هرآنچه به عنوان قيمت در فضاى مجازى منتشــر 

مى شد نشانه هاى تالش دالالن براى بازار گرمى كاذب بود.
بررســى وضعيت بازار نشــان مى دهد يكى از داليل به كف رسيدن 
معامالت خودرو در بازار، نوسان قيمتى است، از يكسو خريداران در 
انتظار كاهش بيشتر نرخ ها هستند و از طرفى فروشندگان قيمت هاى 
كنونى را مناسب براى معامله نمى دانند. با اين حال حجم فروشندگان 

بازار به شكلى محسوس باالتر از تعداد خريداران است.
در عيــن حال خروج دالالن و ســرمايه گذاران از بــازار خودرو نيز 
در افت حجم معامالت بى تأثير نيســت زيرا بررسى ها نشان مى دهد 
انتظارات تورمى در بازار خودرو كاهش داشته است. كاهش انتظارات 
تورمى ســبب شده است دالالن و ســرمايه گذاران اين بازار را براى 

كسب سود مناسب تشخيص ندهند.
 كاهش 20 تا 25 درصدى قيمت خودرو در 30 روز

نايب رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران خودرو دربــاره وضعيت بازار 
خــودرو در آذرماه به خبرآنالين، گفت: اوايل آذرماه به دليل افت نرخ 
دالر و شرايط سياسى دنيا، قيمت ها به شدت در بازار خودرو افت كرد.
نعمت ا... كاشانى نســب افزود: قيمت ها افت كرده و كسانى كه داراى 
خودرو بودند اكنون نســبت به فروش آنها دســت نگه  داشته اند تا از 
ضرر بيشتر خود جلوگيرى كنند و منتظر هستند تا بتوانند خودروهاى 
خود را با قيمت هاى باالترى در آينده به فروش برسانند؛ اين درحالى 
اســت كه خريداران به اميد كاهش بيشــتر قيمت ها نسبت به خريد 

اقدام نمى كنند.
به گفته وى، پيش از اين 90 درصد خريداران را سرمايه گذاران تشكيل 

مى دادند نه مصرف كنندگان.
وى تصريــح كرد: ثبات نــرخ دالر در محدوده قيمتى 25 تا 26 هزار 
تومان سبب شده تا بازار خودرو دچار ركود شود و حتى سير نزولى 

قيمت ها در اين بازار نيز بسيار كند شده است.
وى درباره ميزان ريزش قيمت خودروهاى داخلى در يكماهه آذرماه 
بيــان كرد: به طور كلى قيمت خــودرو در آذرماه بين 20 تا25 درصد 
كاهش يافت اما چند روزى اســت كه ســير نزولى خودروها تقريبا 

متوقف شده است.
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا حباب قيمت خــودرو در بازار 
تخليه شده اســت؛ اظهار كرد: بله، اما شرايط بازار ممكن است ادامه 
دار شود اما اكنون توليد 2 شركت بزرگ خودروساز كشور نسبت به 
سال گذشته حدود 25 تا 30 درصد افزايش يافته است، به عبارت بهتر 
كمبودى در زمينه عرضه خــودرو در بازار وجود ندارد. بازار بر پايه 
عرضه و تقاضا حركت مى كند زمانى كه عرضه زياد باشــد در مقابل 
تقاضا كاهش يابد سبب نزول قيمت ها مى شود و همين مسأله در بازار 

خودرو اتفاق افتاده است.
 دالالن درحال خروج از بازار خودرو

وى دربــاره فعاليت دالالن در بازار خــودرو توضيح داد: اكنون بازار 
خــودرو براى دالالن جذابيت ندارد و به همين دليل اين بازار درحال 
خالى شــدن از حضور دالالن است. مصرف كننده واقعى براى خريد 
مراجعه مى كند و شرايط به گونه اى شده كه دالالن نمى توانند به اصطالح 
در بازار عرض اندام كنند؛ زيرا پيش بينى بازار خودرو اين گونه نيست 

كه امروز خودرو خريدارى كنند و چندى بعد با سود بفروشند.
كاشانى نســب گفت: به هميــن دليل دالالن درحال خــروج از بازار 

خودرو رفتن به سوى ساير بازارها هستند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه با كمرنگ شدن حضور دالالن در بازار 
آيا قيمت ها تعديل خواهد شد؛ عنوان كرد: اگر عرضه خودرو از سوى 
2 شركت بزرگ خودروســازى تداوم داشته باشد كه به نظر مى رسد 
اين روند ادامه دار باشــد و هر روز بــر تعداد خودروهاى توليدى و 

عرضه آنها به بازار افزوده مى شود؛ بازار سامان مى يابد.
وى خاطرنشــان كرد: اكنون ميزان عرضه خــودرو در بازار از ميزان 

تقاضا بسيار بيشتر شده است.
 ريسك شديد خريد و فروش وكالتى خودرو

نايب رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران خــودرو درباره خريد و فروش 
وكالتى خودرو گفت: خودروهاى صفر تازه تحويلى قابليت خريد و 
فروش ندارند زيرا اين خودروها سند ندارند و كسى ريسك نمى كند 
و فروشــنده مجبور به فروش خودرو با پالك ثبتى خود مى شــود و 
نمى داند خريدار نهايى چه كسى است و ممكن است در آينده دچار 
مشــكالتى شــود، در مقابل خريداران نيز چنين ريســكى هم انجام 
نمى دهند زيرا براى خريد يك خودرو بايد صد يا 200 ميليون تومان 

بپردازد درحالى كه سند آن را يكى دو سال ديگر دريافت كند.
 وضعيت بازار خودرو در زمستان 99

وى دربــاره وضعيت بازار خودرو در دى ماه و فصل زمســتان گفت: 
اميدواريم بازار سامانى يابد و مصرف كننده واقعى در بازار حضور يابد 
و بتوانــد خريد خود را انجام دهد نــه اينكه افراد خودرو را با هدف 

گران شدن و سود در آينده، خريدارى كنند.
كاشانى نسب ادامه داد: بازار قابل پيش بينى نيست البته تصور بنده بر اين 
است كه اكنون قيمت ها تقريبا به كف بازار رسيده و اگر ميزان توليد بسيار 
بيشتر از ميزان فعلى باشد، احتمال كاهش قيمت ها وجود دارد. حدود ده 

روز است كه قيمت ها در بازار خودرو ثابت مانده است. 

معاون سازمان مديريت استان:

برگزارى هشتمين 
آزمون استخدامى 

قطعي شد

200 ميليارد تومان تسهيالت 
براي مشاغل خانگى استان اختصاص يافت

جدول سهميه دستگاه  هاى اجرايى استان همدان در هشتمين آزمون مشترك فراگير -1399
جمعسهميه قانونىدستگاه
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چند شهر جديد به طرح اقدام ملى مسكن اضافه مى شود

 معاون مسكن اداره كل راه و شهرسازى همدان از ثبت نام متقاضيان چند شهر جديد 
كه پيش تر در طرح اقدام ملى مسكن نبودند، خبر داد.

اميــر صالحى در گفت وگو با فــارس در همدان با بيان اينكه مهلــت واريز آورده نقدى 
متقاضيان طرح اقدام ملى مسكن تا 30 آذرماه بود، اظهار كرد: درباره تمديد مهلت واريز 
وجه متقاضيان تا پنجم دى، هنوز دســتورالعملى به صورت مكتوب به دست ما نرسيده 
است. وى  از ثبت نام جديد طرح اقدام ملى مسكن در برخى شهرها خبر داد و ادامه داد: 
شهرهاى جديدى كه ثبت نام تاكنون در آنها انجام نشده و زمين و متقاضى هم دارند به 

طرح اقدام ملى مسكن اضافه مى شوند.
معاون مســكن اداره كل راه و شهرســازى همدان با بيان اينكه در شــهر رزن و قهاوند و 
چند شــهر ديگر زمين داريم و احتمال زياد ثبت نام خواهيم داشــت، گفت: به دنبال اين 
هســتيم در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت كه مسكن مهر آنها در سال هاى گذشته 
متقاضى نداشــت و زيرنظر بنياد مسكن است در قالب طرح ملى مسكن لحاظ شده و به 

متقاضيان واگذار شود.
وى در پايان سخنانش با بيان فعال ثبت نامى در همدان نخواهيم داشت، خاطرنشان كرد: 
در شهر همدان به شدت دچار كمبود زمين هستيم هرچند فعال حدود 700 هكتار زمين 

تأمين شده است.

اجراى 20 كنسرت گروه نوازى 
و 20 كنسرت تك نوازى در همدان

 رئيس انجمن موســيقى استان همدان با بيان اينكه 20 كنسرت 
گروه نوازى و 20 كنســرت تك نوازى به زودى به صورت مجازى اجرا 
مى شــوند از مكاتبه بــا اداره كل زندان همــدان در زمينه آموزش 

موسيقى به زندانيان خبر داد.
على آقامحمدى در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان از برگزارى 
20 كنســرت مجازى گروه نوازى و 20 كنسرت تك نوازى به صورت 
مجازى در اســتان خبر داد و اظهار كرد: اين برنامه فرهنگى از هفته 

آينده آغاز مى شود .
وى با بيان اينكه قرار است كنسرت ها در سايت اداره ارشاد و صفحه 
اينســتاگرام انجمن موسيقى بارگذارى شــده و سپس پخش شود، 
گفت: با اداره كل ارشاد صحبت كرديم كه به صورت اليو باشد منتظر 

اعالم نتيجه هستيم.
رئيس انجمن موسيقى استان همدان با بيان اينكه برگزارى كنسرت 
آناليــن درآمدزايى نــدارد و تنها هــدف آن ايجــاد دلگرمى براى 
هنرمندان اســت، گفت: همچنين ايجاد كنســرت به شكل مجازى 

موجب مى شود مردم از فضاى موسيقايى زياد دور نشوند.
وى از برگزارى جشــنواره موسيقى در بهمن ماه خبر داد و ادامه داد: 
برنامه پرســش و پاســخ هم به صورت اليو و با بهره گيرى از اساتيد 
مطــرح كشــورى در صفحه اينســتاگرام انجمن موســيقى درحال 

برگزارى است.
آقامحمــدى از مكاتبه با اداره كل زندان همــدان در زمينه آموزش 
موسيقى به زندانيان خبر داد و گفت: فعال به صورت شفاهى موافقت 
صورت گرفته اما جلسه اى هم در اين هفته خواهيم داشت تا وضعيت 

مشخص شود.
وى در پايان ســخنانش يادآور شــد: اين برنامه عالوه بر درآمدزايى 
براى اســاتيد حوزه موسيقى موجب فرهنگ سازى توجه به موسيقى 

در مراكزى چون زندان مى شود.

آزادى پزشك خير همدان 
با فراخوان «چاووشى»

 هزينــه نهايى آزادى يكى از پزشــكان نامــى و خير همدان كه 
در زندان به ســر مى برد توسط محســن چاووشى؛ خواننده محبوب 

كشورمان و هوادارانش، ظرف چند ساعت تأمين شد.
ــى؛  ــدان، 4 روز پيــش محســن چاووش ــارس از هم ــزارش ف ــه گ ب
ــوب كشــور پســتى در صفحــه اينســتاگرام  ــاپ و محب ــده پ خوانن
خــود منتشــر كــرد و خواســتار كمــك خيريــن بــراى آزادى يــك 

ــر در همــدان شــد. پزشــك خي
گفتنــى اســت بــراى آزادى ايــن پزشــك نامــى، خيريــن و 
تعــدادى از پزشــكان مبالغــى جمــع آورى كــرده بودنــد و نيــاز بــه 
ــا  ــود كــه در عــرض چنــد ســاعت ب صــد ميليــون تومــان ديگــر ب
فراخــوان چاووشــى جمــع آورى شــد، ايــن خواننــده خيــر با انتشــار 
ــر  ــر خي ــن دكت ــاى اي ــه «كمك ه ــرد ك ــوان ك ــدى عن ــت بع پس
ــا  ــن دني ــز در اي ــه خــودش برگشــت و هيــچ چي ــدان ب ــه نيازمن ب

ــود». ــد ب ــواب نخواه بى ج
گويا اين پزشك خوشنام كه در راه آزادى زندانى هاى دربند و نجات 
جان بيماران بى بضاعت جامعه فعاليت داشــت، پيش تر از محســن 
چاووشــى، هموطنان نيكوكار و همكاران پزشــك خود درخواست 

كمك كرده بود.
البته خيران و پزشكان ديگرى نيز در مسير كمك به آزادى اين فرد 
تالش هاى بســيارى كرده بودند كه در نهايت با كمك چاووشى اين 
اتفاق مبارك به بار نشســت، او پيش از زندانى شدن فردى نيكوكار 
و عصاى دســت بيماران نيازمند بــوده و حتى عالوه بر نگرفتن مبلغ 
ويزيت از بيماران نيازمند، هزينه داروهاى آنها را نيز متقبل مى شده 

است.

توزيع 313 بسته غذايى و بهداشتى
 بين نيازمندان همدان

 دبير مجمع جهادگران بســيج دانشجويى استان همدان از توزيع 
313 بسته اقالم غذايى و بهداشتى بين نيازمندان همدان خبر داد.

على معتبرنيا در گفت وگو با فارس، از اهداى بســته هاى معيشتى و 
بهداشتى در شــب ميالد حضرت زينب(س) و به مناسبت شب يلدا 
بين نيازمندان همدان خبر داد و اظهار كرد: 313 بسته اقالم غذايى 

و بهداشتى بين نيازمندان همدان توزيع شد.
وى بيان كرد: اقالم توزيعى شامل برنج، رب، روغن، ماكارانى، عدس، 
قند، شــكر، ســيب زمينى، پياز، تن ماهى، انار، گوشت گوسفندى، 

كيك، ده عدد ماسك، نيم ليتر ژل ضدعفونى كننده بود.
دبير مجمع جهادگران بســيج دانشجويى استان همدان ارزش ريالى 
هر بسته را 500 هزار تومان عنوان كرد و گفت: اين اقدام با همكارى 
قرارگاه جهادى خدمت رســانى ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) 

استان انجام شد.
وى با بيان اينكه تالش گروه جهادى شــهيد حاج حسين همدانى و 
بســيج دانشجويى دانشــگاه صنعتى همدان اين است كه نيازمندان 
فراموش نشــوند و ياريگر آنها باشــند، افزود: شــعار ما اين است كه 
«لطف حســين(ع) ما را تنها نخواهد گذاشــت و ايــن راه تا ظهور 

حضرت مهدى(عج) ادامه دارد».

لزوم شناسايى نخبگان فرهنگى در همدان
 كانون هاى فرهنگى و تبليغى ورود كنند

 مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با بيــان اينكه در 
شناسايى نخبگان و فعاالن عرصه هاى فرهنگى ضعيف بوديم ، گفت: 
كانون هاى فرهنگى و تبليغى در زمينه شناســايى نخبگان فرهنگى 

و شبكه سازى جبهه ارزشى انقالب اسالمى ورود كنند.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در همــدان از برگزارى انتخابات مجمع كانون هاى فرهنگى تبليغى 
اســتان خبر داد و اظهار كرد: بايد بســترى فراهم شــود كه مردم 

بتوانند نقش خود را در پيش برندگى انقالب ايفا كنند.
وى با اشــاره به اينكه اين صحبت بدان معنا نيســت كه حاكميت 
بــراى مردم نقش تعريف كند بلكه مردم خــود بايد حركت كنند، 
گفت: طبق مبانى فكرى امام(ره) و انديشه مقام معظم رهبرى بايد 

هدايت و حركت روبه جلوى انقالب را به مردم بسپاريم.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان با اشــاره به بيانات مقام 
معظم رهبرى درباره اينكه 3 باور در امام(ره) وجود داشت كه همان 
اصول به ايشــان قاطعيت، شجاعت و استقامت مى داد باور به خدا، 

باور به مردم و باور به خود را اين موضوعات پيشران عنوان كرد.
وى با اشــاره بــه بيانات رهبــرى مبنى بر اينكه مســأله اصلى ما 
«مردم» هستند و حضور، ميل، اراده و عزم راسخ آنها در تحوالت و 
جنبش هاى اجتماعى بزرگ مؤثر است، گفت: گسترش يك تحول، 
فكر و نفوذ مصلحت اجتماعى وابسته به اين است كه با مردم چقدر 
ارتباط داشته باشــيم، هرچه ارتباط آن جريان، جنبش و تحول با 

مردم بيشتر باشد امكان موفقيت او بيشتر است.
 نظيرى بيان كــرد: يكى از مهم ترين ظرفيت ها و بســترهايى كه 
مى خواهــد زمينه ظهور و ايفاى نقش واقعــى مردم را در تحوالت 
فرهنگى، اجتماعى، سياســى، اقتصادى و تبليغى در بســتر جامعه 

ايجاد كند؛ توسعه و ارتقاى كانون هاى فرهنگى و تبليغى است.
وى با اشــاره به اينكه ما كانون هــاى فرهنگى و تبليغى را به منزله 
ظرفيتى مى دانيم تا هرچه بيشــتر مردم را پاى كار انقالب بياورد، 
عنــوان كرد: انتظار ما كه از يك مجمع بســيار قوى، دقيق و فنى 
شكل خواهد گرفت اين اســت كه به اين نقطه حركت باور داشته 

باشد.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان تأكيد كرد: اگر مجمع 
كانون هاى فرهنگى و تبليغى شــكل گرفت و هرجا ديد ســازمان 
تبليغات و يا هر مســئولى از اين مجموعه، مسير حركت كانون هاى 
فرهنگى و تبليغى را دچار انحراف مى كند بايد بايســتد و محكم از 

اين خط فكرى دفاع كند.
وى با بيــان اينكه بايد به معناى واقعى مردم وارد ميدان شــوند و 
تصميم ساز باشــند، گفت: افرادى كه مى خواهند وارد مجمع شوند 
بدانند تعيين سياست ها، راهبردها، خط مشى ها، برنامه هاى حركتى 
سازمان بايد توســط آنها انجام شود چون آنها نقطه اتصال سازمان 

به مردم هستند، مردمى كه وسط ميدان مشغول فعاليت هستند.
نظيرى با بيان اينكه اين اشــتباه اســت كه مســئوالن در سازمان 
تبليغات بنشــينند و برنامه طراحى كنند و بعد بخواهند كانون هاى 
تبليغى اجــرا كنند، افزود: افراد كانونى كه در كف ميدان و با بطن 
جامعه مرتبط هستند بايد برنامه طراحى كنند، بنده نيز بايد ايجاد 
زمينــه و مقدمات كار را فراهم كنم تا با كمك مردم و ظرفيت آنها 

كار انجام شود و اين باور ماست.
وى بــا بيان اينكه هويتى كه در قالــب مجمع كانون هاى فرهنگى 
ـ تبليغى ايجاد مى شــود يك هويت مردمى اســت كه اتصالى هم 
با ســازمان حاكميت براى پيشبرد اهداف دارد به شرح وظايف اين 
مجمع پرداخت و گفت: ايجاد انســجام و هماهنگى فكرى و عملى 
در فعاليت هاى كانون هاى فرهنگى و تبليغى، ترســيم خط مشــى 
درست و انجام كار فكرى، شبكه سازى جبهه ارزشى انقالب اسالمى 
و افزايش مديرت مشــاركتى بين كانون هــاى فرهنگى و تبليغى، 

شناسايى نخبگان و فعاالن عرصه هاى فرهنگى مورد توجه است.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان تصريح كرد: متأسفانه 
در شناســايى نخبگان و فعاالن عرصه هــاى فرهنگى ضعيف بوديم  
چــون افراد نخبه و توانمند زيادى در جامعه هســتند كه ما آنها را 
نمى شناسيم كه بايد شناسايى صورت گيرد و وارد ميدان فعاليت ها 

شوند.
وى بــا اهميــت به ايجــاد كارگــروه تخصصى فرهنگــى، رصد و 
جمع بندى اولويت هاى فرهنگى و مشــكالت پيش روى كانون هاى 
فرهنگى و تبليغى را جزو وظايف دانست و برنامه ريزى براى ارتقاى 
سطح دانش و آگاهى هاى تخصصى كانون ها را مهم دانست و افزود: 
بررسى آســيب ها و انحرافات فرهنگى و ارائه راهكار براى رفع آنها 

الزم است.

    خبرگزارى فارساستانهاهمدان    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

مدير خبرگزاري: مريم شهابي باهر
عباسي،  زهره  حســيني فرزام،  فريده  خبرنگاران: 
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پيشه اش «پرستارى» بود چه در خانه چه در بيمارستان

با وجود 2 فرزند «اتيسم» 
از خدمت به «كرونايى ها» دست نكشيد

 «شهيدسيده زهرا موسوى ارفع»، 23 سال 
در بيمارســتان ســيناى همدان كار مى كرد و 
سال ها بهيار بخش روانپزشكى زنان بيمارستان 
بود كه در حين خدمت به كرونا مبتال شــد و 
به شهادت رسيد، اين شــهيد عزيز با 2 فرزند 
اتيسم شرايط خاصى را سپرى مى كرد اما هيچ 
گاه از كارش دســت نكشيد به ويژه در روزهاى 

سخت كرونا.
شــنيدن مصيبت هــاى اين روزهاى ســخت 
كرونايى برخى از خانواده هاى شــهداى مدافع 
سالمت طاقت هر شنونده اى را طاق مى كند و 

اشكش را سرازير.
نخستين  موســوى ارفع»  زهرا  «شهيدســيده 
شهيد مدافع ســالمت همدان است كه سال ها 
به عنوان پرستار بيمارستان سينا، از هيچ تالشى 
براى خدمت به مردم دريغ نكرد؛ كســى كه با 
2 فرزند اوتيسم نه تنها «پرستار در منزل» بود 
بلكه سال ها خود را وقف بيماران كرد تا خنده 
از لبان آنها گم نشــود و سالمتى هرچه زودتر 

به آنها برگردد.
 قرار مصاحبه را كه با همسرش هماهنگ كردم، 
همدان نبود، بــراى دوره درمان به تهران رفته 
بود، به ســختى پشــت تلفن صحبت مى كرد، 
گفت كــه آخرهفته برمى گردم، مى توانيد براى 
مصاحبه به منزل مادرم تشريف بياوريد. جوياى 
احوالش شــدم؛ پرسيدم حالتان براى مصاحبه  
مساعد اســت؟ جواب داد «بله مشكلى نيست، 
پس از شهادت همسرم به خاطر شوك عصبى، 
بيمارى خفيف كرونــا و ديابت، مدتى در كما 
بودم اما اكنون شــكر خدا بهترم». متأثر شدم، 
خواســتم حرفى بزنم اما هيــچ واژه اى يارى ام 
نكرد، بغضم را فرو خــوردم و براى جاى خالى 
اين مــادر مهربان و ايثارگر افســوس خوردم، 
دوباره به همسر شهيد تسليت گفتم و بعد هم 

قرار مصاحبه را گذاشتيم.
تمــاس دوم برقــرار شــد، با خواهر شــهيد، 
ســيده زينب موســوى صحبت كردم و اجازه 
گرفتم با مادر اين شــهيد بزرگوار هم صحبتى 
داشته باشــيم، ايشان هم با روى باز پذيرفت و 

قرار اين مصاحبه را هم گذاشتيم.
با على فردوســى پور تصويربــردار خبرگزارى، 
آماده مى شــويم براى صحبت با خانواده  اى كه 
ويروس كرونا به يكباره عزيزشان را گرفت، كار 
راحتى نيســت گفتن از كسى كه مى توانست 
بماند و ســايه اش ســال هاى ســال باالى سر 
خانواده اش باشد، اما پر كشيد و قصه زندگى اش 

برايمان باقى ماند.
 مادر شهيد، فاطمه موسوى ارفع

پــس از ورود به خانه مادر شــهيد نخســتين 
قابى كه پــس از ورود به آنجا چشــمانمان را 
پر مى كند، قــاب عكس هاى شــهيد با لباس 
مقدس پرستارى اســت، روايت زندگى شهيد 
مدافع ســالمت از زبان مادر، ما را ســاعت ها 
پاى مصاحبه مى كشــاند. همــان اول صحبت 

بغض راه گلوى مــادر را مى بندد، گريه امانش 
نمى دهد، اما سر تسليم فرو مى آورد و در برابر 
اين مصيبت مى گويد «من و همسرم دخترعمو، 
پسرعمو بوديم و صاحب 7 فرزند، 2 دختر و 5

پسر، زهرا، چهارمين فرزندم بود اما اكنون ديگر 
نيست. 18 سال كه داشت وارد بيمارستان و كار 
پرستارى شد، 20 سالگى ازدواج كرد، خداوند 
به او 2 فرزند پســر داد كه يكى از آنها 21 سال 

دارد و ديگرى 15 سال.
دخترم هميشه ســركار بود، از شدت دلتنگى 
هر چند وقــت بكبار دعوتش مى كردم به خانه  
بيايد حداقل ببينمش، به خاطر مشــغله كارى 
نمى توانست، مى گفت ما مسئوليت داريم و بايد 
كارمان را به خوبى انجام دهيم، به خاطر اينكه 

خودش و همسرش شاغل بودند مدتى پسرش 
را كنار من گذاشت اما بعد پرستار گرفت تا من 
كمتر اذيت شــوم. اخالق بسيار خوبى داشت، 
با همه بيماران خوب بود، 9 ماهى مى شــد كه 
كنارم بود، چون داشت خانه اش را مى ساخت، 
با همســر و فرزندانش موقت آمده بودند پيش 
ما، ايام كرونا بــود، مى ديدم كه چقدر زحمت 
مى كشد، صبح ها سركار بود و بعداز ظهر چند 
ساعتى در خانه استراحت مى كرد و 9 شب باز 

به بيمارستان مى رفت.
شب يلداى پارسال بود كه در بيمارستان ماند و 
با بيماران و همكارانش شب چله گرفت، يعنى 
يك سال خانه بود و يك سال بيمارستان، وقتى 
ســالى مى شد كه خانه بماند و در ميان ما چله 
بگيرد آن روز را ســعى مى كرد خوش بگذرد، 
پارســال كه با همكارانش در بيمارستان كلى 
عكس گرفته بود گفتم «زهراجان! يكى از اين 
عكس ها را بريز توى گوشــيم تا هر روز ببينم» 
گفت «مادرجان! دوست ندارم راز بيمارستان را 
بيرون ببرم، نمى توانم عكســى بفرستم اما هر 
وقت خواســتى بيا توى گوشى ام هست و نگاه 
كن»، بچه ام اخالق خاصى داشت، خيلى خوب 

بود.
او ســختى كار داشــت و قرار بود با 25 سال 
سابقه بازنشست شود، دخترم خيلى كار مى كرد 
و اغلب خسته به نظر مى رسيد، 9 ماه كه اينجا 
بود زن داداشــش نمى گذاشت دست به سياه و 
ســفيد بزند، حتى به بچه هايش هم مى رسيد، 
خدا خيــرش بدهد مى گفت «خيلى خســته 
مى شــود و نمى خواهد اينجــا ديگر كار كند». 
بچه هايــش به خاطر شرايطشــان كمى اذيت 
مى كردند، ديگر نمى خواستيم درگير كار خانه و 
آشپزى هم بشود. وقتى اينجا بودند طبقه باال را 
دادم به او و رفتم پايين پيش على پسرم ماندم 

تا مدتى كه اينجاست راحت باشد.
در اين مــدت كرونا وقتى زهرا حتى خســته 
مى شد و سردرد مى گرفت، مى گفت «مادرجان! 

بچه ها باال نيايند، نكند من ناقل باشم». روزهاى 
آخــر هم درگير ساخت وســاز خانه اش شــده 
بود و وقت اســتراحتى نداشت و از شيفت كه 
برمى گشــت مســتقيم به خانه اش مى رفت و 
وسايلش را جابه جا مى كرد، بچه ام مى خواست 

به خانه جديد برود و ذوق داشت.
 خواهر شهيد، زينب موسوى ارفع

خواهر شــهيد پس از صحبت هــاى مادر ادامه 
داد: «معموال شيفت شب برمى داشت تا شب ها 
كه همســرش به بچه هايش مى رسد روزها هم 
خودش باالى ســر آنها باشد. اوايل خيلى آشنا 
نبود و چند سالى چون بچه هايش كوچك بودند 
پرستار منزل گرفت اما بعد متوجه شد كه هيچ 
كسى جاى مادر را براى بچه ها نمى گيرد و اين 

شــد كه روزها پيش آنها بود. 2 تا بچه اوتيسم 
دارد و به قول معروف هم در خانه پرســتار آنها 
بود و هم سر كار پرستار بيماران. جز مسئوليت 
مادرى مســئوليت پرســتارى در منزل را هم 

داشت و به بچه هايش مى رسيد.
زهرا به بيمارســتان كه مى  رفت سعى مى كرد 
زودتر برود و ديرتر خارج شــود، به او مى گفتم 
چرا زودتــر مى روى؟ كمى بيشــتر به خودت 
برس؛ مى گفت «عزيز! بايد زودتر بروم و بيمارانم 
را تحويل بگيرم، گزارشى از آنها داشته باشم تا 
آن شــب كه آنجا شيفت هستم بدانم آن بيمار 

چه مشكلى دارد و مسئوليت من چيست.»
 در بخــش روان كار مى كــرد و بســيار نگران 

بيماران، از اينكه بعضى افراد به خاطر مشكالت 
خانوادگى دچار مشــكالت روانى شــده بودند 
ناراحت بود، اخالق به خصوصى داشــت و سعى 

مى كرد مسائل بيمارستان را بيرون نبرد.
در مناســبت هاى مختلف اگر شيفت بود سعى 
مى كــرد بيماران و همكارانــش را مثال با يك 
جعبه شيرينى، تنقالت و هديه شاد كند و هيچ 

وقت دوست نداشت تنهايى جشن بگيرد.
 همسر شهيد؛ رضا بّرنده

مصاحبه تلخ و شــيرين ما با ايــن خانواده به 
پايان رسيد و بعد از قدردانى، فرداى آن روز به 
خانه مادر آقاى بّرنده، همسر اين شهيد مدافع 

سالمت رفتيم..
همسر شهيد موسوى چندان حالش خوب نبود، 
گفتم اگر حالتان خوب نيست مزاحم نشويم كه 
گفت «مشــكلى ندارد» و آغاز كرد به صحبت؛ 
«ازدواج من با خانم موســوى به خاطر متانت و 
تقوايــش بود، زندگى من با همســرم به خاطر 
شخصيتى كه داشــت و اطمينان خاطرى كه 
به او داشــتم شــكل گرفت و بسيار هم خوب 
پيش  رفت، او بســيار باشخصيت بود. 2 فرزند 
به نام «محمدصابــر» و «محمدصالح» داريم، 
متأســفانه هر دوى آنها بيمارى اتيسم دارند، 
من و همسرم در مراقبت از اين فرزندان سختى 
زيادى داشتيم، زندگى ما خاص بود اما خدا را 

شكر، راضى بوديم به رضايش.
واقعا بچه هايمان را دوست داشتيم و زندگى مان 
خوب پيــش مى رفت، طورى كه من شــب ها 
پيش بچه ها بودم و روزها خانمم. همسرم دائم 
شيفت شب بود تا روزها پيش فرزندانش باشد 
و به آنها برســد. او هم در خانه پرســتار بود و 
هم در بيمارستان. زهرا خانم براى بيماران كم 
نمى گذاشت، خودش را وقف آنها مى كرد، بسيار 
به كارش تعهد داشــت، خيلى زودتر از ساعت 
كارى اش ســر كار حاضر مى شــد و به بيماران 
رسيدگى مى كرد، در حين خدمت هم به كرونا 

مبتال شد و از پيش ما رفت.
متأســفانه يكبــاره درگير بيمارى شــد، ابتدا 

گوشش مشــكل پيدا كرد، به پزشك مراجعه 
كرد و تشخيص اين بود كه چيزى نيست، بعد 
چشــمش درگير شد و ديد نداشت و به همين 
خاطر بسترى شد، بنا نبود خيلى بسترى شود 
اما متأســفانه با كمبود اكسيژن مواجه شد، به 

ICU منتقل شد و همان جا هم تمام كرد.
همسرم كه كرونا گرفت از بچه ها تست گرفتيم، 
خوشبختانه مبتال نشده بودند اما خودم خيلى 
خفيف گرفته بــودم، 15 روز در بيمارســتان 
بســترى شــدم و در ICU بــودم، البته تنها 
به دليل ويروس كرونا نبود و مبتال به ديابت هم 
هســتم و در اين مدت به كمــاى ديابتى رفته 
بــودم، آن هم به خاطر فشــار عصبى بود كه با 

مرگ همسرم به سراغم آمد. اكنون خدا را شكر 
خوبم اما فعال تا يكم دى ماه دوركارى مى كنم و 
سركار نمى روم، كارمند اداره بهزيستى هستم و 

در بخش حراست كار مى كنم.
همســرم هميشــه احترامم را نگه مى داشت، 
رفتارش بســيار دلنشــين بــود، زندگى اش را 
دوست داشت. دائم به من مى گفت كه سايه ات 
از ســر ما كم نشود و من پيش مرگ شما شوم 

كه متأسفانه زودتر از من هم رفت.
نسبت به بيماران و سايرين تعهد داشت اما اين 
اواخر ديگر مى خواســت زودتر بازنشست شود 
تا بيشــتر به فرزندانش برسد. در مدتى كه در 
بيمارســتان بود از هيچ تالشى دريغ نمى كرد، 
همه بيمــاران از او راضى بودند. «شــهادت» 
افتخارى بزرگى بود كه نصيب همســرم شــد 
سعادتى كه نصيب هر كسى نمى شود، با وجود 
اينكه از نبودش ناراحتم اما از اينكه با شهادت 
و در راه خدمت به خلق خدا آســمانى شــد، 
بسيار خوشحالم. اميدوارم به عنوان يك شهيد 
ما را شــفاعت كند و دعاى ايشان حتما درگير 

خواهد شد.
من 22 سال سابقه خدمت دارم اما متأسفانه تا 
امروز قراردادى هستم، شرايط زندگى ام سخت 
مى گذرد و 2 بچه اتيسم را نگهدارى مى كنم كه 
حقوقم كفاف هزينه دارو و خرج و مخارج آنها را 
نمى دهد، با 3 ميليون تومان حقوق ماهى 500

هــزار تومان بايد براى بچه ها دارو بخرم، تغذيه 
آنها هم طورى اســت كه بايــد غذاهاى مقوى 
بخورند و مدام خريدهاى خاصى داشــته باشم، 

واقعا نمى رسانم و مادرم كمك مى كند.
ما قرادادى ها حقوق بااليى نداريم اما كارمندان 
پيمانى و رسمى و استخدامى از مزاياى خوبى 
برخوردارند، انتظــار دارم اين اختالف برطرف 
شــود و حقوق من و سايرين باال رود. اميدوارم 
استاندار عزيز فكرى به حال اين موضوع كند و 
در جلسه اى كه با وزارت دارند وضعيت بچه هاى 
قراردادى اســتان را مطرح كنند و مشكل حل 

و فصل شود. همدان پیام در کنار شامست!
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ماجراى تور يك ميلياردى 
آنتاليا چيست؟

 رئيــس انجمن صنفــى دفاتر خدمات مســافرت 
هوايى و جهانگــردى با بيان اينكه تــور يك ميليارد 
تومانى وجود خارجى ندارد، اعالم كرد: نمى دانم اين 
چه هجمه اى است كه عليه آژانس هاى گردشگرى راه 
افتاده اســت؛ اول تور واكسن كرونا در استانبول، حاال 

هم تور يك ميليارد تومانى آنتاليا!
به دنبــال انتشــار تبليغ تــور 12 روزه آنتاليا به قيمت 
حدودى يــك ميليارد و 195 ميليون تومان، حرمت ا... 
رفيعى به ايســنا گفت: حتى اگر قيمت صندلى بيزنس 
كالس يك هواپيمــاى خارجى را درنظــر بگيرند و 

گران تريــن و مجهزتريــن هتل و يا ويالى ســاحلى 
آنتاليــا را هم براى اين تور رزرو كرده باشــند، قيمت 
آن به يك ميليارد تومان نمى رسد. من به تازگى همراه 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
مأموريــت و ســفر تحقيقى به تركيه داشــتم، از همه 
نرخ ها اطالع دارم، بهترين ويال و هتل آن منطقه شايد 
شبى ده ميليون تومان شود كه قيمت 12 شب آن 120 
ميليون تومان مى شــود. بيشــترين قيمتى هم كه براى 
پــرواز وجود دارد نهايت 30 ميليون تومان باشــد كه 
البته اين چنين نيســت، با اين حــال و به فرض وجود 
چنين قيمت هايى، تور يــك ميليارد تومانى نمى تواند 
وجود خارجى داشــته باشد. حتى تورهاى اروپايى با 

نرخ امروزِ يورو، اينقدر تمام نمى شود.

وى ادامه داد: در يك هفته گذشــته اين دومين خبرى 
بود كه عليه آژانس هاى مســافرتى منتشر شد. اول تور 
استانبول ويژه واكســن كرونا كه مشخص شد جعلى 
بوده و حاال هم تور يك ميليارد تومانى آنتاليا. در تبليغ 
هيچ كدام هم مشخصاِت آژانس و تور وجود ندارد و 

ساختگى به نظر مى آيد.
تورهايــى  از  فيلمــى  هــم  به تازگــى  افــزود:  وى 
در  كــه  گردشــگرى  آژانس هــاى  بــه  منســوب 
ــده  ــر ش ــود، منتش ــزار مى ش ــران برگ ــتاهاى اي روس
كــه مســافران آن رفتارهــاى ناهنجــار و خــارج از عرف 
ــرز  ــاى ه ــاعه رفتاره ــت اش ــى باب ــد. نگرانى هاي دارن
توســط تورهــاى گردشــگرى بــه وجــود آمــده اســت، 
فيلــم را بــه دســتم رســانده اند و مى پرســند در تورهــا 

چــه خبــر اســت، آژانس هــا چــه مى كننــد! يقيــن دارم 
ــت. ــه اس ــا دروغ و هجم ــه اينه هم

رفيعى با اشــاره به تعطيلى بيشتر آژانس ها و هتل ها و 
بيكارى گسترده راهنماهاى گردشگرى از زمان شيوع 
ويروس كرونا، گفت: در شــرايطى كه گردشــگرى 
سياه ترين روزها را ســپرى مى كند و در تاريِخ خود، 
اينقــدر بدبختى نديده بود، حــاال يك عده از فرصت 
اســتفاده مى كننــد و يك لگــد هم به پيكــر بى جان 

گردشگرى مى زنند.
برخــى رســانه ها، تــور يــك ميليــارد تومانــى آنتاليــا 
ــكارا  ــاره پروازهــاى تهــران ـ آن ــرارى دوب ــه برق را ب
ربــط داده انــد. مقصــود اســعدى ســامانى دبيــر 
انجمــن شــركت هاى هواپمايــى نيــز در واكنــش 

ــم  ــن رق ــه اســت: «اي ــاردى، گفت ــور ميلي ــن ت ــه اي ب
ــود.» ــى ش ــد بررس ــت و باي ــول اس غيرمعق

ارزان تريــن  قيمــِت  مى دهــد،  نشــان  بررســى ها 
ــان  ــون توم ــه 11 ميلي ــراى 4 شــب ب ــا ب ــور آنتالي ت
ــه  ــن منطق ــود از اي ــور موج ــن ت ــد. گران تري مى رس
ــه، 7 شــب اقامــت  ــى تركي ــرواز هواپيماي ــا پ ــز، ب ني
در اتــاق تك نفــره يــك هتــل الكچــرى بــا خدمــات 
كامــل و 3 وعــده غذايــى، 120 ميليــون تومــان 
در  مى گوينــد  مســافرتى  آژانس هــاى  مى شــود. 
دروان همه گيــرى كرونــا و بــا افزايــش نــرخ تورهــا 
به دنبــال نوســانات ارز و افزايــش قيمــت بليــت 
ــا  ــن ســفرها تقريب ــراى اي ــزان تقاضــا ب ــا، مي هواپيم

ــده اســت. ــر ش صف

فيلمساز جوان همدانى به 
جشنواره هاى بين المللى ايتاليا 

و سوئد راه يافت
  فيلم «خواب ماندگان» به كارگردانى فرزانه قائمى، 
در دومين حضور بين المللى خود منتخب بيســت و 
 Film Festival) پنجمين دوره جشنواره بين المللى

Caprihollywood 2020) كشور ايتاليا شد.
 اين جشنواره كه از سال 1995 كار خود را آغاز 
كرده هرســاله در تاريخ بيســت و ششم دسامبر 
تا دوم ژانويــه، در جزيره كاپــرى ايتاليا برگزار 
مى شــود و هدف آن كشف اســتعداد و نمايش 
ماجراجويى هايى از سراســر جهان است كه رؤيا 
و واقعيــت را درهم آميخته باشــند. با توجه به 
پاندمى كرونا، امســال جشنواره به صورت آنالين 

برگزار خواهد شد.
اين فيلم كوتاه به نويسندگى، كارگردانى و تهيه كنندگى 
فرزانه قائمى و انجمن ســينماى جوانان ايران-دفتر 
همدان روايت  كارگرى جوان كه همسر موقتش ناپديد 

شده، سفرى را براى يافتنش آغاز مى كند.
گفتنى است عالوه بر اين، فيلم خواب ماندگان، با 
نام بين المللــى (Dream Haulers)، منتخب 
 BaNeFF) بين المللى جشــنواره  دوره  دهمين 
 (2020  Balkan Nordic Film Festival
در كشــور سوئد شــده است. اين جشــنواره كه 
انيســتيتو فيلم ســوئد يكى از برگزاركنندگان آن 
اســت، در تاريخ هفتم تا بيست ويكم ماه دسامبر 
در شــهر استكهلم ســوئد برگزار مى شــود. فيلم 
نخســت اين فيلمساز همدانى با نام «اعال» هم در 
چندين جشنواره معتبر داخلى و خارجى، از جمله 
جشنواره اوزارك آمريكا در سال 2017، جشنواره 
كفالو ايتاليا 2017، جشــنواره فيلم شــهر و ... به 

نمايش درآمده است.

فراخوان نخستين جشنواره 
نمايشنامه نويسى  استان 

منتشر شد
 معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى همدان از انتشار فراخوان نخستين 

جشنواره نمايشنامه نويسى استان خبر داد
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
جوادى  ســيدمحمدرضا  همدان،  اســتان  اسالمى 
با بيــان اينكه اين جشــنواره در راســتاى تقويت 
ايرانى  واالى  فرهنــگ  ترويج  نمايشنامه نويســى، 
اسالمى و شناسايى رشد و استعداد ها در اين حوزه 
برگزار مى شــود؛ گفت: موضوع نمايشنامه هاى اين 
جشنواره آزاد است، اما پرداختن به مضامين ملى 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 شرايط شركت در اين جشنواره هم گفت: 
اين جشــنواره پذيراى آن دسته از متون نمايشى است 
كه پيش از اين به چاپ نرسيده، در هيچ جشنواره يا 
مسابقه نمايشنامه نويسى شركت نكرده و همين طور به 

اجراى عموم درنيامده باشند.
جوادى با تأكيد بر اينكه جشنواره در 2 بخش اصلى و 
هنرجويان برگزار مى شود آخرين مهلت ارسال آثار را 
15 بهمن ماه اعالم كرد و گفت: مراسم پايانى جشنواره 
معرفى برگزيدگان و اهداى جوايز در نيمه نخســت 

اسفندماه برگزار خواهد شد.

تسهيالت سامانه كارا براى فعاالن 
عرصه موسيقى

 دفتر موسيقى معاونت امور هنرى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى از هنرمندان، فعاالن و مؤسسات 
هنرى حوزه موسيقى دعوت كرد تا براى بهره مندى از 
تسهيالت 12 درصدى صندوق كارا، درخواست هاى 

خود را ثبت كنند.
با توجه به آســيب فعاالن عرصه موســيقى به دليل 
همه گيرى كرونا و نيز با توجه به استمرار محدوديت ها 
و تعطيلى فعاليت هاى اين حوزه، در بيست و هشتمين 
جلسه كارگروه «بررسى و مقابله با پيامدهاى اقتصادى 
ناشى از شيوع ويروس كرونا» مقرر شد براى استمرار 
حمايت از فعاالن عرصه موسيقى تسهيالت بانكى با 

بهره 12درصد اعطا شود. 
به منظور حمايت از هنرمندان حوزه موســيقى اين 
تسهيالت بانكى تا ارديبهشــت سال 1400 تنفس 
خواهد داشــت.  كليه متقاضيان جهت دريافت اين 
تسهيالت بانكى مى توانند با مراجعه به سامانه كارا، 
ضمن مطالعه شــرايط، اطالعات الزم را براســاس 
فرم هاى مربوطه تكميل كنند. عالقه مندان به استفاده 
از اين تسهيالت اعم از اساتيد و هنرمندان، گروه هاى 
موسيقى سنتى، كالسيك و نواحى ثبت شده در دفتر 
موســيقى، استوديوهاى صدا بردارى و شركت هاى 
درخواســت  مى تواننــد  موســيقى  تك منظــوره 
خود را مطابق اطالعات فرم پيوســت به نشــانى 
music@farhangmail.ir ارسال كنند. دفتر 
موســيقى پس از بررســى درخواست ها، واجدين 
شرايط را به ســامانه كارا جهت دريافت تسهيالت 

معرفى مى كند.

تعامل وزارت گردشگرى با كميته آموزش 
سازمان جهانى گردشگرى

 مديــركل آموزش و مطالعات گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى از اجرايى شدن نخســتين مصوبه شوراى 
اجرايى ســازمان جهانى گردشــگرى(UNWTO) با هدف تمركز بر 

حوزه آموزش گردشگرى، خبر داد.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى ، زاهد شــفيعى با اشاره به نخستين جلسه 
وبينارى كميته فنى آموزش آنالين گردشــگرى با حضور 9 عضو كميته 
آموزش ســازمان جهانى گردشگرى، گفت: در اين جلسه كه با حضور 
دبير كل سازمان جهانى گردشگرى و مدير اجرايى اين كميته و اعضاى 
آكادمى UNWTO برگزار شد؛ گزارشى از اهم فعاليت هاى انجام شده 
در بخش آموزش گردشــگرى ايران به ويژه پس از گسترش كرونا، ارائه 

شد.
وى با اشاره به ســاير بخش هاى گزارش مطرح شده؛ خاطرنشان كرد: 
برگزارى دوره هاى توانمندسازى در جوامع محلى، مطرح كردن ساختار 
نظام جامع آموزش گردشگرى كشور، طراحى و به روزرسانى دوره هاى 
آموزشى و توليد منابع و محتواى آموزشى دوره هاى مختلف گردشگرى 
در كشور نيز از جمله زوايايى متفاوت از حوزه گردشگرى كشور بود كه 

اعضاى حاضر از آن آگاهى يافتند.
شــفيعى به اهداف مهم و مورد بحث كميته آموزش گردشگرى اشاره 
كــرد و گفت: تأكيــد بر نقش و جايــگاه «آمــوزش و تربيت نيروى 
انســانى در بازيابى صنعت گردشگرى در پســاكرونا»، «تأكيد و معرفى 
ظرفيت هاى UN Academy و استراتژى هاى آموزش گردشگرى»، 
«نــگاه آينده نگرانه به آموزش و لزوم بازنگرى نيازســنجى مهارت هاى 
مورد نياز در چشــم انداز آينده صنعت گردشــگرى»، «تأكيد بر تقويت 
ارتباطات علمى و به اشتراك گذارى دانش بين كشورهاى عضو از طريق 
آموزش آنالين»، «اســتفاده از ظرفيت هاى مطالعاتى و آموزشى سازمان 
جهانى گردشــگرى براى ايران» بخش هايى از زواياى ترسيم شده براى 
شكل گيرى چشم انداز فعاليت كميته آموزش سازمان جهانى گردشگرى 

و همكارى اعضا در اين رابطه به شمار مى آيد. 
ايران به عنوان يكى از 6 عضو اصلى در نخســتين نشســت «كارگروه 
اصالح چارچوب حقوقى عضويت وابسته سازمان جهانى گردشگرى» 
حضور پيــدا كرد. ايران موفق به عضويــت در 2 كميته تخصصى اين 
ســازمان با عنوان «كميته آموزش مجازى گردشگرى» و «كميته تدوين 
كدهاى بين المللى حمايت از گردشگران» شد، اين سومين حضور ايران 
در ساختارهاى تخصصى زيرمجموعه سازمان جهانى گردشگرى در 3 

ماه گذشته به حساب مى آيد.
 عالوه بــر 3 عضويت اخيــر، وزارت ميراث فرهنگى، كردشــگرى و 
صنايع دســتى از سال  هاى گذشته تاكنون عضو «شوراى اجرايى سازمان 
جهانى گردشــگرى» به عنوان مهم ترين ركن تصميم گيرى اين سازمان 
جهانى و همچنين عضو «كميته بررسى تقاضاهاى عضويت وابسته» نيز 

بوده است.

مونسان خبر داد
تصويب آئين نامه اجرايى بيمه بيكارى 
هنرمندان صنايع دستى در هيأت دولت

 وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى گفت: «آئين نامه 
اجرايى بيمه بيكارى هنرمندان از جمله هنرمندان صنايع دستى در جلسه 
هيأت دولت به رياست جهانگيرى يكشنبه 30 آذر 99 به تصويب رسيد.»
على اصغر مونســان گفت: «هيأت دولت آئين نامه اجرايى بند (ح) ماده 
(92) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع بيمه بيكارى اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه را با هدف حمايت از اصحاب فرهنگ و هنر و معاش آنها 

تصويب كرد.»
وى افــزود: «در اين آئين نامه هنرمندان صنايع دســتى هم قرار دارند و 
مصوبه امروز هيأت دولت شــامل آنها نيز مى شــود. به اميد خدا با اين 
آئين نامه بتوانيم مشكل بيمه بيكارى هنرمندان صنايع دستى را حل كنيم.»
مونســان تصريح كرد: «براساس اين آئين نامه شاغالن فرهنگى، هنرى و 
رسانه اى كه توليدكننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلى خود 
را از اين طريق تأمين مى كنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر، رســانه و 

صدا و سيما قرار مى گيرند.»
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى گفت: «منابع مقررى 
بيكارى از طريق مشــاركت دولت، كمك ها يا ساير درآمدهاى قانونى 

دولت تأمين مى شود. 
همچنين به موجب آئين نامه مذكور، شرط بهره مندى از مقررى بيكارى 
حداقل داشــتن يك ســال ســابقه پرداخت حق بيمه، پيــش از تاريخ 

درخواست در سامانه مقررى بيكارى است.»
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 بابركت تريِن زنان ، كم مهريه تريِن آنان است ..   
 المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 195 ح 2732

 از ميراث فرهنگى به عنوان خميرمايه حفظ، بقا 
و اعتبار هر كشور در جهان كنونى ياد مى شود. اين 
مؤلفــه، مى تواند زمينه توســعه اقتصادى، علمى و 
اجتماعى كشور را فراهم مى كند. ميراث فرهنگى در 
هر كشورى زمينه ساز بروز و ظهور حس پيوستگى و 

همبستگى ميان مردم يك كشور است.
 ايــن حس كه امــروزه از آن به عنوان حس هويت 
ملى ياد مى كنند، در دنياى پرآشوب و آكنده از هرج 
و مرج كنونى نقشى به مراتب مهم تر و پررنگ تر از 
دهه هاى پيشين يافته و از عوامل و مؤلفه هاى قدرت 
نرم كشورها در روزگار ما به شمار مى آيد. هر ملت 
و دولتى از طريق نگاه به گذشته تاريخى و فرهنگى 
خود، امكان شناسايى و بازيابى هويت ملى خود را 
پيدا مى كند و بدين وسيله، استمرار و بقاى خود را 

تضمين مى كند.
معاون پژوهــش و ترويج قانون اساســى معاونت 
حقوقى رئيس جمهور، در اين زمينه عنوان كرد: افزون 
بر اين، بررسى و بازنشر ميراث فرهنگى هر كشور 
مى تواند به تقويت حس خودباورى در ميان مردمان 
آن كشور منجر شود و مى تواند به اعتماد به نفس در 
ميان ميراث داران آنها بينجامد و در نتيجه، زمينه ارتقا، 
حس خالقيت و نوآورى را براى نســل هاى آينده 
فراهم نمايد. بنابراين، به طور كلى، ميراث فرهنگى 
از تاريخ، پيشــينه فرهنگى، هنــرى و علمى، آثار 
تاريخى، آداب و رســوم ملت ها و... پرده برمى دارد، 
تاجايى كه بدون شك بايد به عنوان يك حق بشرى در 
ميان مصاديق حقوق فرهنگى بشر آن را به رسميت 

شناخت و در راستاى حفاظت از آن برآمد.
 در واقع، اين حق مردمان هر كشــور اســت كه از 
ميراث فرهنگى گذشتگانشان به درستى حمايت شود، 
به همين خاطر است كه ضرورت حفاظت از اين آثار، 
به عنوان يك دغدغه ملى و جهانى در نظام حقوقى 

هر كشور تبلور يافته است. 
 بيژن عباســى الهيجى گفت: در اين راســتا، نظام 
حقوقى ايران به ويژه قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران با درك اهميت و ضرورت حفاظت از ميراث 
فرهنگى، در اصل 83 قانون اساســى مقرر داشــته 
است: «بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشند، 
قابــل نقل و انتقال به غير نيســت مگر با تصويب 
مجلس شــوراى اســالمى، آن هم درصورتى كه از 
نفايس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل يادشده 
از ميــراث فرهنگى به صراحت نامى نبرده اســت، 
ولــى مى توان گفــت به يكى از حقــوق فرهنگى 
مــردم در برابر دولت، يعنى حق حفاظت از ميراث 
فرهنگى و معنوى كشــور پرداخته است. در واقع، 
در ايــن اصل، به تكليف دولــت مبنى بر حفاظت 
از آثار تاريخى، ممنوعيت و محدوديت انتقال آنها 
پرداخته شده اســت. افزون بر آن، برابر بندهاى «ز» 
و «ط» مــاده 8 قانون مديريت خدمات كشــورى 
مصوب سال 1386، ترويج فرهنگ و مبانى اسالمى 
و صيانت از هويت ايرانى، اســالمى و حفاظت از 
ميراث فرهنگــى در زمره امور حاكميتى و ازجمله 
تكاليف دولت است. در واقع اين صيانت به معناى 
انجــام فعاليت هايى به منظور پاســدارى از ميراث 
فرهنگى كشــور اســت. در اين خصوص، منشور 
حقوق شهروندى مصوب 1395 نيز ضمن پيش بينى 
برخوردارى همه شهروندان از آثار و فوايد توسعه 
فرهنگى و پيشرفت هاى علمى، مشاركت در حيات 
فرهنگى و حمايت متــوازن از جنبه هاى مختلف 
فرهنگ (ماده 95) و همچنين ضمن شناسايى احترام 
به تنوع و تفاوت هاى فرهنگى مردم ايران به عنوان 
بخشى از ميراث فرهنگى در چارچوب هويت ملى 
(مــاده 96) در ماده 98 در مورد حق بر حفاظت از 
ميراث فرهنگى اعالم مــى دارد: «دولت مكلف به 

حفظ و حراســت از ميراث تمدنــى و فرهنگى و 
حفظ آثار، بناهــا و يادبودهاى تاريخى صرف نظر 
از تعلق آنها به گروه هاى مختلف فرهنگى اســت». 
گفتنى اســت كه قوانين و مقــررات گوناگونى از 
صدر مشروطيت تاكنون به تكليف دولت در زمينه 
بررسى، شناســايى، مستندسازى، ثبت، حفاظت و 

بهره بردارى از آثار تاريخى پرداخته است.
به گزارش همشــهرى آنالين، بــا عنايت به آنچه 
ذكر شــد، در راستاى تحقق حق حفاظت از ميراث 
فرهنگى، اقداماتى توسط معاونت پژوهش و ترويج 
قانون اساسى معاونت حقوقى رئيس جمهور به شرح 

زير انجام شده است:
تدوين اليحــه الحاق يك بند به مــاده2 و اصالح 
مــاده 8 قانون حمايت از مرمت و احياى بافت هاى 
تاريخى- فرهنگــى مصوب 1398/4/2: حفاظت از 
آثار و بافت هاى تاريخى- فرهنگى به عنوان ميراث 
و گنجينه فرهنگ و تمدن ايرانى-اسالمى و يادگار 
خالقيت ملــت ايران و انتقال آنها به نســل بعد و 
مقابله با حجم گسترده تخريب و بى توجهى به اين 
آثار ارزشــمند در شهرها و روستاهاى كشور، امرى 
ضرورى و در اجراى اصل 83 قانون اساسى و ماده 
98 منشور حقوق شهروندى، ازجمله وظايف دولت 

جمهورى اسالمى است. 
تهيه آئين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانونى و 
بهره برداران غيردولتى و خصوصى آثار غيرمنقول و 
بافت هاى تاريخى- فرهنگى: با توجه به تعداد زياد 
آثار تاريخى در كشــور و ضــرورت حفظ آنها و با 
لحاظ تكليف دولت مبنى بر حمايت و حفاظت از 
آنها و بافت هــاى تاريخى-فرهنگى به عنوان ميراث 

و گنجينه فرهنگ و تمدن ايرانى- اســالمى و پيرو 
ارسال اليحه الحاق يك بند به ماده 2 و اصالح ماده8 
قانون حمايت از مرمت و احياى بافت هاى تاريخى- 
فرهنگى مصوب 1398/4/2 توسط معاونت حقوقى 
بــه هيأت دولت بــراى تصويب، ايــن معاونت با 
همكارى وزارت ميراث فرهنگى و ديگر دستگاه ها 
و استفاده از نظرات كارشناســان غيردولتى در اين 
عرصه، آئين نامه حمايت از مالكان، متصرفان قانونى 
و بهره برداران غيردولتى و خصوصى آثار غيرمنقول 
و بافت هاى تاريخى-فرهنگى ثبت شده در فهرست 
آثار ملى و ديگر فهرســت هاى ذى ربط را تنظيم و 
جهت بررســى و تصويب در تاريخ 1399/8/16 به 
هيأت دولت تقديم شــد و اين اليحه هم اكنون در 
دســت بررسى در دولت است. برخى از حمايت ها 
و امتيازات پيش بينى شــده در اين آئين نامه عبارتند 
از: الف- محاسبه هزينه هاى انشعاب و مصرف آب، 
برق و گاز و دفع فاضالب بر مبناى تعرفه مصارف 
كاربرى هاى فرهنگى؛ ب- محاسبه شدن هزينه هاى 
مرمــت و احياى آثار تاريخى به عنــوان هزينه هاى 
قابل قبول مالياتى؛ پ- آمــوزش به مالكان اين آثار 
در حفاظت، مرمــت و احياى آنها؛ ت- اســتفاده 
مالــكان از حق بر تصوير اين آثار؛ ث-  تســهيل و 
تسريع در صدور مجوز تغيير كاربرى به كاربرى هاى 
گردشگرى و فرهنگى؛ ج-  ايجاد بانك اطالعاتى آثار 
و بافت هاى تاريخى براى سرمايه گذارى و خريد آنها 
و دفتر مشــترك مالكان و سرمايه گذاران در ادارات 
ميراث فرهنگى شهرستان ها؛ چ-  ايجاد سهولت در 
دسترســى مالكان اين آثار به مصالح مناسب جهت 

مرمت و احياى آثار و... 

 اسناد باارزشــى از بلديه و شهردارى 
همدان مربوط بــه پايــان دوره قاجار و 
پهلــوى اول و دوم، در بايگانــى راكــد 
شهردارى همدان نگهدارى مى شود كه با 
توافقات صورت گرفتــه و نگاه فرهنگى 
شهردارى همدان، اين اسناد پس از بررسى 
كارشناســى، به مركز اسناد استان به عنوان 
نماينده آرشــيو ملى ايران در غرب كشور 

منتقل مى شوند.
مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب 
كشور در ديدار با شهردار همدان، با اعالم 
اين مطلب، اظهار كرد: درحال حاضر 193 
هزار برگ ســند و عكس مربوط به تاريخ 
بلديه و شــهردارى همدان در ســازمان 
اســناد و كتابخانه ملى ايــران و مديريت 
غرب كشور به مركزيت همدان نگهدارى 

مى شود كه همگى از طريق سايت كتابخانه ملى ايران 
در دسترس عالقه مندان است.

به گزارش ايســنا، ميثاق گودرزى افــزود: تاكنون 
نمايشگاه هاى متنوعى از اين اسناد در مناسبت هاى 
ملى و مذهبى با همكارى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى همدان برگزار شده و به زودى 
اسناد قابل توجهى در موزه مردم شناسى استان كه به 
همت شهردارى همدان درحال راه اندازى است، به 

نمايش گذاشته خواهد شد.
وى از توافقــات اوليــه براى انتقال اســناد بايگانى 
راكد شهردارى همدان به آرشيو ملى استان خبر داد 
و گفت: اســناد و مدارك با ارزشــى در اين آرشيو 
نگهدارى مى شود كه بخشــى از آنها قابليت انتقال 
به آرشيو ملى ايران و ثبت در حافظه مكتوب كشور 
را دارند كه خوشــبختانه با نــگاه فرهنگى حاكم بر 
مديريت شهردارى همدان، اين اسناد به زودى تعيين 

تكليف و منتقل خواهند شد.
گودرزى از برگزارى نشســت هاى علمى و تاريخ 
پژوهى در راســتاى همدان شناســى بــا همكارى 
دستگاه هاى مرتبط خبر داد و مطرح كرد: انديشگاه 
مركز اســناد همدان به زودى راه اندازى و با حضور 
مفاخــر و شــخصيت هاى علمــى، فرهنگــى و 
تاريخ پژوهان اســتان و كشور، اليه هاى پنهان تاريخ 

استان همدان واكاوى، تبيين و تشريح خواهد شد.

شــهردار همدان نيــز از آمادگى همكارى 
همه جانبــه شــهردارى همــدان بــا مركز 
اســناد اســتان خبر داد و اعالم كرد: حفظ 
ميراث مكتوب اســتان و خدمت به جامعه 
فرهنگى، علمى و پژوهشى يكى از وظايف 
شهردارى ها است كه در همدان از اهميت و 

جايگاه ويژه اى برخوردار است.
عبــاس صوفــى افــزود: همــه امكانات 
ســخت افزارى و نرم افزارى شــهردارى از 
جمله فرهنگســراها، ســالن هاى نمايش و 
نگارخانه ها و امكانات تبليغى و اطالع رسانى 
در اختيار شهردارى در خدمت مركز اسناد 
همدان خواهد بــود و در اين زمينه نهايت 

همكارى خواهد شد.
وى خواستار همكارى بيشــتر مركز اسناد 
همدان با ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى همدان شد و تصريح كرد: الزم 
است در راه اندازى و توسعه موزه مردم شناسى شهر 
همدان، مركز اسناد شهردارى و مركز همدان شناسى، 

هر 2 مجموعه همكارى بيشترى داشته باشند.
به نقل از روابط عمومى اداره كل اســناد و كتابخانه 
ملى منطقه غرب كشــور، در اين نشســت از حكم 
«سعيدالممالك» به عنوان رئيس بلديه همدان در سال 

1294 از سوى وزارت داخلى رونمايى شد.

مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور:

اسناد شهردارى همدان به آرشيو ملى منتقل مى شود

قوانينى براى حفاظت از ميراث فرهنگى

حفظ ميراث فرهنگى و پيشينه 
تاريخى به عنوان يك حق 

براى مردم شناسايى شده است
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