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سوت زنى براى پاس
 1- انتقال پاس بــه همدان و هديه آن 
به شــهداى همدان اقدامى مثبت در زمان 
خود بود كه توانســت شور و نشاط خوبى 
در استان ايجاد كند. اما از اين هديه و شور 
و نشاط، مراقبت نشد و پاس به محلى براى 
فرصت طلبى برخى و سوءاستفاده و پركردن 

جيب و درنهايت رها شدن پاس...
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درخشش هنرمند همدانى 
در جشنواره تئاتر فجر
«زهى خيال باطل»كاووسى«زهى خيال باطل»كاووسى
33 جايـزه برد جايـزه برد

همدان پيامهمدان پيام منتشر مى كند منتشر مى كند

جلد دوم ويژه شهرستان ها
جلد دوم ويژه شهرستان ها

 نگاهى به عملكرد خصوصى و دولتى 
شهرستان هاى

 همدان - مالير - نهاوند - رزن - 
تويسركان - اسدآباد - كبودراهنگ - 

فامنين - بهار و درگزين

ويژه 42 مين سالروز 
پيروزى انقالب 

اسالمى

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

مصاحبه ، تحليل ، گزارش ، عملكرد ، مصاحبه ، تحليل ، گزارش ، عملكرد ، 
رپرتـاژ ، آگهـىرپرتـاژ ، آگهـى

 جنـاب آقــايتبريك وتهنيت

اميـد  رحيميـان 
 جنـاب آقــايتبريك وتهنيت

اميـد  رحيميـان 

سعيد پناه آبادى  -  مسئول ورزش شهروندى همدان

تب

انتخاب شايسته جنابعالى به عنوان 
مسئول شعبه مجمع جهانى ايثارگران دفاع مقدس استان همدان 

كه نشان از لياقت شما دارد را صميمانه تبريك عرض نموده 
اميد است با استعانت از خداوند همواره موفق و پيروز باشيد. 

آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل   
اســتان همــدان، تغييــرات اقليمــى، 
كمبــود آب شــيرين و بيابانى شــدن 
را 3 چالــش بــزرگ منابــع طبيعــى 
نتيجه  مشكالت  اين  گفت:  و  دانســت 
كم توجهــى مردم، مصرف باالى انرژى 
حوزه  در  الزم  آموزش هــاى  نبــود  و 

است. طبيعى  منابع  و  محيط زيست 
به گــزارش ايرنا، اســفنديار خزائى در 
نشست هم انديشى راهكارهاى همكارى، 
حفــظ و حراســت از منابــع طبيعى با 
جمعيت هــالل احمر همدان، افزود: بايد 
فرهنگ توجه بــه منابع طبيعى در جامعه 

نهادينه شــود تا همه مردم در قبال منابع 
طبيعى احساس مسئوليت كنند.

وى با بيان نقــش اثرگذار جمعيت هالل 
احمر در برنامه هاى منابع طبيعى و اجراى 
طرح هاى كاشــت نهال و خاموش كردن 
آتش در عرصه هــاى منابــع طبيعى، از 
آمادگى ايــن مجموعه بــراى همكارى 
مشترك آموزشى با هالل احمر و جذب 

همياران طبيعت خبر داد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
همــدان، اميدآفرينى در زمان بروز بحران 
را از ويژگى هــاى برجســته هالل احمر 
دانست و ادامه داد: هالل احمر با نيروهاى 

آموزش ديــده و توانمند كمك حال منابع 
طبيعــى در زمان بروز حادثــه به ويژه در 

مناطق سخت گذر است.
مديرعامــل جمعيت هالل احمر اســتان 
همدان نيز در اين جلسه گفت: اقدام هاى 
شــاخص منابع طبيعى در راستاى حفظ 
آب و خاك اســتان، اين نهاد را در خط 
اول حفظ انفال، طبيعت و فضاى سبز قرار 

داده است.
على ســنجربگى افزود: هــالل احمر در 
كارگــروه مدريت بحران همــكار منابع 
طبيعى به شمار مى رود بنابراين هالل احمر 
حفظ و حراســت از منابع طبيعى را يك 

گام در پيشگيرى از بحران زيست محيطى 
و بالياى طبيعى مى داند.

ســنجربگى ادامه داد: خانه هاى هالل در 
روستاها ظرفيت مناسبى براى حفاظت از 
منابع طبيعى است و هالل احمر آمادگى 
همــكارى در اين مراكز با منابع طبيعى را 

دارد.
اســتان همدان داراى 905 هــزار هكتار 
اراضى ملى اســت كــه 822 هزار هكتار 
آن را مراتع تشــكيل مى دهد، اين استان 
همچنين داراى 44 هــزار و 737 هكتار 
جنگل طبيعــى، دست كاشــت، پارك و 

ذخيرگاه جنگلى است.

6 اسكيت باز همدانى به 
اردوى تيم ملى راه يافتند
 رئيس هيأت اسكيت همدان گفت: 
اســكيت بازان همدانى با درخشش در 
رقابت هاى ليگ اســكيت «فرى استايل» 
كشــور و كسب مدال هاى رنگارنگ، به 

اردوى تيم ملى نيز دعوت شدند.
مهدى مجيــدى در گفت وگــو با ايرنا 
اظهار كرد: اين مسابقات عصر روز شنبه 
در مجموعه انقالب تهران به پايان رسيد 
و اسكيت بازان همدانى با شايستگى به 

اردوى تيم ملى راه يافتند.
وى افــزود: در اين دوره از مســابقات 
«محمدپارسا مرادى شهباز» به نشان نقره 
دست يافت و «ارشيا عطائيان علوم» نيز 
مدال برنز را ازآن خود كرد، ضمن اينكه 
«على آئينى» ديگر اســكيت باز همدانى 
در رده سنى باالى 19 سال نيز موفق به 

كسب نشان برنز شد.
مجيــدى خاطرنشــان كــرد: همچنين 

در بخــش بانــوان «تينا نظــرى، ايتك 
ســعادت جو و آزاده آقامحمــدى» بــا 
درخشــش در اين دوره از مسابقات به 

اردوى تيم ملى راه يافتند.
رئيس هيأت اسكيت همدان افزود: اين 
دوره از مســابقات بــه ميزبانى تهران و 
با شــركت 129 ورزشكار از استان هاى 
تهران، البرز، آذربايجان شرقى، اصفهان، 
كرمان، ســمنان، مازندران، همدان، يزد 
و خراســان جنوبى در آكادمى اسكيت 

انقالب برگزار شد.
وى گفــت: رقابت هاى ليگ از ســطح 
بسيار بااليى برخوردار است و برهمين 
عملكرد  همدانى  اســكيت بازان  اساس 
درخشــانى در رقابت با ورزشــكاران 

مطرح تيم ملى داشتند.
مجيدى يادآور شد: كسب اين موفقيت 
ارزنده شايســته تجليل است و به زودى 
از همه افرادى كه در رشــد و پيشرفت 
اسكيت استان نقش داشــته اند، تجليل 

خواهيم كرد.

موردى از كروناى 
انگليسى در اسدآباد 
نداشته ايم

 رئيــس دانشــكده علوم پزشــكى و 
خدمــات بهداشــتى درمانى شهرســتان 
اسدآباد گفت: خوشبختانه تاكنون موردى 
از كروناى انگليسى در شهرستان اسدآباد 
نداشته ايم اما براى هرگونه مشكل احتمالى 
در اين زمينه در آماده باش هســتيم. ايرج 
صالحى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
با برگزارى جلسه صبح روز گذشته طرح 
شهيدحاج قاسم ســليمانى بين دانشكده 
علوم پزشــكى و ســپاه ناحيه مقاومت 
شهرســتان دربــاره كروناى انگليســى، 
كميته ها در حالت آماده باش قرار گرفتند 
كه درصورت هرگونه احتمال شــيوع اين 

بيمارى، دچار غافلگيرى نشويم.
وى در ادامه با اشــاره به واكسن كروناى 
روســى مطرح كرد: در مرحله اول ده ُدز 
واكسن كروناى روسى به شهرستان اسدآباد 

به منظور تزريق به پرسنل مراقبت هاى ويژه 
كرونا اختصــاص پيدا كرد و جمعه هفته 
گذشــته نيز آمار 150 نفر از افراد پرسنل 
درمانى در معرض خطر دانشــكده براى 
اختصاص مرحله دوم واكســن كروناى 
روســى به شهرستان اســدآباد ارائه داده 
شده است. رئيس دانشكده علوم پزشكى 
اسدآباد، تزريق واكســن كروناى روسى 
را بين افراد 18 تا 65 ســاله برشــمرد و 
خاطرنشــان كــرد: پس از افراد پرســنل 
مراقب هاى ويــژه كرونــا و در معرض 
خطر، واكســن كرونا در مراحل بعدى به 
افراد مسن و افراد داراى بيمارى زمينه اى و 
سپس به گروه هدف سنى تزريق خواهد 
شد. وى شرايط فعلى شهرستان اسدآباد را 
وضعيت آبى كرونايى با شرايطى شكننده 
عنوان كرد و يادآور شد: در 4 روز گذشته 
مورد بســترى جديد در بخش كرونايى 
تنها  درحال حاضر  و  نداشته ايم  شهرستان 
يك مورد بيمار بسترى در بخش كرونايى 

به سر مى برد.

تغيير اقليم، كمبود آب و توسعه بيابان 
3 چالش اصلى منابع طبيعى است

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

52 قانون مخل كسب وكار شناسايي كرده ايم
■ رتبه چهارم اقتصاد و دارايي استان در حوزه پايش و شناسايى موانع كسب وكار

شهردار اسدآباد:

جامعه شاد در گروى توجه ويژه 
به شهردارى هاست

مرگ كرونايى استان 1500 نفره شد

 هراس از موج چهارم
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 مرحله نخســت واكسيناســيون كرونا در 
همدان به پايان رســيده اســت و آن طور كه 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان به باشگاه 
خبرنگاران جوان خبــر داده، به بيش از 200

نفــر از كادر درمــان تزريق شــده و تاكنون 
عارضه اى جدى در اين زمينه گزارش نشــده 

است.
اين مرحله از تزريق با واكسيناسيون كاركنان 
بخش عفونى و ايزوله بيمارســتان سينا آغاز 
شــد و پــس از پايــان آن، كادر فعال بخش 
عفونى و ايزوله بيمارســتان هاى بهشــتى و 

بعثت شهر همدان واكسينه مى شوند.
در  همچنيــن  حيدرى مقــدم  رشــيد 
ايــن مصاحبــه افــزود: تزريــق واكســن 
ــپوتنيك وى» داراى اصــول و ضوابطــى  «اس
اســت كــه در 2 مرحلــه (دوز) و بــا 21 روز 
فاصلــه تزريــق مى شــود؛ يعنــى پــس از 
ــه  ــه نخســت، 3 هفت ــق واكســن مرحل تزري
ــام  ــن انج ــق واكس ــه دوم تزري ــد مرحل بع

مى شــود.
وى تأكيــد كرد: مابقى كادر درمان در مراحل 
بعدى تزريق واكســن كرونا قــرار دارند و 
پس از آن به تنــاوب ديگر گروه هاى هدف 
براســاس اولويت و ميــزان در معرض خطر 

بيمارى، واكسينه مى شوند.
حيدرى مقدم با بيان اينكه تزريق اين واكسن 
براى برخى افراد ممنوع است، گفت: تيم هاى 
مراقبت ســالمت مركــز بهداشــت همدان 
هم اينك در بيمارســتان ســينا مستقر شده اند 
و درحال تزريق واكســن به گروه هاى هدف 

هستند.
اين شــرايط درحالى است كه همچنان ترس 
طغيان بيمارى در موج چهــارم وجود دارد، 

تاجايى كه روز گذشــته در خبرهاى مربوط 
ICU  به وزارت بهداشــت از پُر شدن بخش

بيمارستان ها هشدار داده شد.
وزير بهداشت هم اعالم كرد كه كل كشور در 
گردنه التهاب خيز چهازم بيمارى كروناســت 
و از مرگ چند نفر در اثر ويروس جهش يافته 

كرونا خبر داد.
همدان نيز از آنچه كرونــا در بين مردم رقم 
مى زند مصون نيســت در همين راســتا نيز 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
گفته اســت روزانه بين 260 تا 300 همدانى 

در بيمارستان بسترى مى شوند.
ابراهيــم جليلــى با بيان اينكــه در چند روز 
گذشــته 235 ُدز واكســن بــه كادر درمان 
تزريق شــده اســت، اظهار كرد: در مجموع 
12 هزا نفر تحت عنوان كادردرمان در اســتان 
مشــغول خدمت هستند و واكسيناسيون تمام 
افراد واجد شــرايط به تدريــج و با توجه به 
كادردرمان  اولويت  با  ارســالى  محموله هاى 

انجام خواهد گرفت.

به گزارش ايســنا، وى با اشــاره بــه اينكه 
واكسيناســيون كامل تا پايان شهريورماه سال 
آينــده به طول خواهد انجاميد، خاطرنشــان 
كرد: واكسن هاى واردشــده بايد در 2 ُدز به 
دست افراد برســد و محموله جديد واكسن 
ارسالى، طى يك هفته جارى به استان ارسال 

خواهد شد.
 آخرين وضعيت كرونا در استان

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــكى اســتان 
ــا  ــه ب ــرد ك ــالم ك ــته اع ــدان روز گذش هم
ــان قطعــى  فــوت يــك نفــر ديگــر از مبتالي
ــد-19 در 24 ســاعت گذشــته، شــمار  كووي
ــك  ــه ي ــتان ب ــن اس ــا در اي ــان كرون متوفي

ــت. ــش ياف ــر افزاي ــزار و 500 نف ه
محمد طاهرى افزود: همچنين با شناسايى 9

بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در 24 ساعت 
گذشته، مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيــرى ويروس كرونا تاكنون در اســتان 

همدان به ده هزار و 314 نفر افزايش يافت.
وى با بيان اينكه تعداد مراجعان ســرپايى به 

با  همدان  اســتان  بيمارســتان هاى  اورژانس 
عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت 
گذشته 203 مورد بود كه از اين تعداد 33 نفر 
در بخش عادى بسترى شدند، گفت: همچنين 
درحال حاضر 13 بيمار مبتال به كوويد-19 در 
بخش ICU مراكز درمانى اســتان بســترى 
هســتند و وضعيت جســمى 24 بيمار وخيم 

گزارش شده است.
طاهــرى دربــاره آخرين وضعيــت بيماران 
همدان  اســتان  شهرســتان هاى  در  كرونايى 
نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى بسترى(از 
ابتــداى همه گيرى ويروس كرونــا تاكنون) 
در بيمارستان هاى اســدآباد 369، بهار 595، 
تويســركان 659، رزن 445، درگزيــن 196، 
فامنيــن 179 و كبودراهنــگ 658 نفر بوده 

است.
وى افزود: همچنين هزار و 899 نفر در مالير، 
هــزار و 134 نفر در نهاوند و 3 هزار و 905
نفر نيز در شهرســتان همدان به اين ويروس 

مبتال و بسترى شده اند.
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سوت زنى براى پاس
 1- انتقــال پاس به همدان و هديه آن به شــهداى همدان اقدامى 
مثبت در زمان خود بود كه توانســت شــور و نشاط خوبى در استان 

ايجاد كند.
اما از اين هديه و شــور و نشاط، مراقبت نشد و پاس به محلى براى 
فرصت طلبى برخى و سوءاســتفاده و پركردن جيب و درنهايت رها 
شدن پاس و ســقوط اين تيم ليگ برترى به دسته دوم فوتبال كشور 

شد.
2-پاس به جاى اينكه روزبه روز در همدان پيشــرفت كند به معضلى 
براى مديريت اســتان و دغدغه اى براى مردم و ورزش دوستان تبديل 

شده است.
بدهى هــاى بى پايان اين تيم در كنار هزينه هــاى غيرمعمول، همواره 
مطرح بوده و اين مديريت و مســئوالن اســتان بوده انــد كه به دليل 
عضويت در هيأت مؤســس اين تيم هميشــه تالش داشته اند تا اين 

بدهى ها و هزينه ها را صفر كنند كه البته هيچ وقت صفر نشده است.
3- پاس زمانى ساختمان ادارى، تشكيالت تيمى و... داشت و ساختار 
يــك تيم حرفــه اى را در همدان يافته بود اما بدهى ها دليلى شــد تا 

داشته هاى خود را كم كم به فروش برساند.
در آخريــن اقــدام، فروش اتوبــوس اين تيم در دســتور كار بود تا 
محكوميت هاى به پرداخت در فدراســيون و فيفا تا شــوراهاى حل 

اختالف كارگر و كارفرما، اجرايى شود.
4- در روزهاى گذشــته، بازيكنان پاس دســته دومى در اعتراض به 
عمل نكردن به تعهدات مالى از سوى مسئوالن استان در قبال باشگاه 
پاس، تصمين بر تعطيلى تمرينات و حضور نيافتن در ديدارها گرفتند.
اين مشكل به ظاهر با دستور استاندار و ورود وى مانند دفعات پيشين 

و ورود استانداران حل شد.
5- اين حاشــيه هميشگى پاس تمام نشــده بود كه خبر رسيده پاس 
به دليل بدهى 3 ميليــارد تومانى از ادامه بازى هاى ليگ دســت دوم 

محروم شده است.
مديرعامل باشــگاه پاس در توضيح اين بدهى در اظهاراتى طلبكارانه 
گفته اســت؛ مشكل اصلى اين است كه در اســتان، بودجه اى به تيم 
پاس تخصيص داده نشــده و ما تاكنون يك ريال كمك مالى دريافت 
نكرده ايم، درحالى كه روزانه 3 تا 4 ميليون تومان هزينه هاى جارى تيم 

است، تاكنون هزينه كرديم اما ديگر نمى توانيم.
6- بيشــتر هيأت هاى ورزشى اســتان توجه بيش از اندازه مسئوالن 
اســتان به تيم پاس و تأمين هزينه هاى بســيار اين تيم در هر شرايط 
را دليل رشــد نكردن ورزش اســتان مى دانند و از اين شرايط بارها 

گاليه كرده اند.
در واقع از منظر ورزش دوســتان و ورزشــكاران پاس به مانعى براى 
رشــد ورزش حرفه اى در استان تبديل شده است و مسئوالن ورزشى 
و غيرورزشى استان با اولويت بخشى به حل مشكالت پاس از توجه و 

حل مشكالت ديگر رشته ها بازمى مانند.
در كنار اين برخى كارمنــدان نيز تصور مى كنند برخى از بودجه هاى 
پاس از اعتبارات جارى مختص كارمندان دولت تأمين شــده و از اين 

موضوع گاليه دارند.
7- شــرايط پاس نيازمند ورود قضايى و بررسى دقيق تمام دريافت ها 
و پرداخت هــا از ابتداى انتقال اين تيم به همــدان تاكنون و برخورد 
با فرصت طلبان، سوءاســتفاده كنندگان و قطع دخالت مسئوالن در اين 
تيم با حكم به ايجاد ســاختار حرفه اى، اســتقرار هيأت مديره و قطع 
استفاده آن به هر شكل از بيت المال به ويژه اعتبارات مختص كارمندان 

درصورت صحت است.
توجه به اين ســوت زنى، به نفع پاس و ورزش استان است تا ورزش 
اســتان از هزينه هاى اضافى و گاه پرداخت هاى ســاختگى كه شايد 
گرفتار آن بوده، نجات پيدا كند و پاس حرفه اى به دور از حاشــيه، راه 

رسيدن به ليگ برتر را پيدا كند.

20 ساختمان اورژانس همدان 
استيجارى و فرسوده است

 اورژانس اســتان همدان در مجموع داراى 66 پايگاه فعال اســت 
كه از اين تعداد 20 پايگاه در ســاختمان هاى فرسوده و يا استيجارى 

مستقر شده اند.
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى دانشگاه علوم 
پزشكى ابن ســيناى همدان با بيان اينكه يكى از پايگاه هاى اورژانس 
شهرستان نهاوند در كانكس مستقر و فعال شده است، به طرح ساخت 
8 ســاختمان جديد اورژانس در سطح اســتان همدان اشاره و اظهار 
كرد: براى ساخت هر يك از ساختمان ها با 50 تا 90 درصد پيشرفت 
فيزيكى حدود 500 تا 700 ميليون تومان هزينه شده و براساس برنامه 

زمان بندى شده تا پايان دولت دوازدهم به بهره بردارى مى رسند.
به گزارش ايلنا، حبيب معصومــى در جمع خبرنگاران ادامه داد: اين 
8 ســاختمان اورژانس شامل مركز فارسبان و پايگاه 3 شهرى نهاوند، 
2 پايگاه در شهرستان فامنين، يك پايگاه در كبودراهنگ، 2 پايگاه در 

مالير و يك پايگاه در رزن است.
وى با بيان اينكه در همين ارتباط در ايام دهه فجر امسال 2 ساختمان 
جديد اورژانس اســتان شامل پايگاه شــهرى شهرك مدنى همدان و 
ســاختمان شماره 4 شــهر مالير به بهره بردارى رســيد، افزود: براى 
ســاخت و بهره برداى از ســاختمان جديد اورژانس در شهرك مدنى 
600 ميليون تومان و پايگاه شــماره 4 شهرستان مالير نيز صد ميليون 

تومان براى تجهيز و نوسازى هزينه شده است.
معصومى در پايان گفت: صد دستگاه آمبوالنس، يك دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و يك دستگاه بالگرد (اورژانس هوايى) در 66 پايگاه شهرى 

و جاده اى اين استان آماده خدمات رسانى در مواقع ضرورى است.

سامانه آموزش مجازى دانشگاه بوعلى تغيير مى كند
 معاون امور آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا از پايان امتحانات ترم 
991 در اين دانشــگاه خبر داد و اينكه رضايت نسبى ميان دانشجويان از نحوه برگزارى 
امتحانات وجود دارد و براى ترم آينده نيز تغييراتى به جهت تســهيل اســتفاده از سامانه  

آموزش مجازى دانشگاه در درس افزار ايجاد خواهيم كرد.
حسن ســارى خانى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: امتحانات پايان ترم 991(ترم 
پاييز) به صورت رســمى در دانشگاه بوعلى ســينا به پايان رسيده است اما 5 امتحان 
به دليل قطعى برق لغو شده كه در روزهاى آينده برگزار مى شود. وى با بيان اينكه در 

ايام برگزارى امتحانات، دانشــجويان از برگزارى امتحانات در سامانه فراديد رضايت 
داشــتند و به غير از اشتباهات كاربرى، مشــكلى در اين سامانه وجود نداشت، ادامه 
داد: مشــكالت درس افزار هنگام برگزارى امتحانات موجب نارضايتى  دانشــجويان 
شــد اما اين نارضايتى نسبت به ترم گذشته بســيار كمتر بود. سارى خانى خاطرنشان 
كرد: بســيارى از مشــكالتى كه روزهاى اول برگزارى امتحانات داشتيم اين بود كه 
دانشــجويان نحوه اســتفاده از ســامانه هاى آموزش مجازى را بلد نبودند و احساس 

مى كردند سامانه مشكل دارد.
معاون امور آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى ســينا مطرح كرد: براى حل 
مشــكالت دانشجويان در زمان برگزارى امتحان، يك تيم پشتيبان درنظر گرفته بوديم كه 

كار خود را به خوبى انجام دادند.
وى درباره تغييرات ســامانه هاى آموزش مجازى دانشگاه بوعلى سينا در ترم آينده، بيان 
كرد: به منظور استفاده راحت تر از سامانه درس افزار و اصالح ايرادات آن، درحال تغييرات 

جزئى اين سامانه هستيم.
ســارى خانى در پايان با بيان اينكه در ترم 992(تــرم بهار) اجازه برگزارى دروس عملى 
بيشــترى به دانشــكده ها داديم، گفت: به دانشــكده ها اعالم كرديم درصورت ضرورت 
برگزارى واحدهاى عملى، مى توانند آن دروس را ارائه دهند زيرا در اين ترم مى توانيم از 
ظرفيت تابستان هم استفاده كرده و اگر نتوانستيم امتحانات را با هم برگزار كنيم، امتحانات 

را براساس گروه بندى هاى كوچك و در تابستان برگزار مى كنيم.

مرگ كرونايى استان 1500 نفره شد

 هراس از موج چهارم
■ در مرحله نخست 200 نفر در همدان واكسينه شدند

آغاز واكسن، پايان كرونا نيست 
مهدى ناصرنژاد»

 با آغاز رسمى برنامه واكسيناسيون عمومى عليه ويروس كرونا 
در كشورمان، بيم اين مى رود مردم با اين تصور كه با واكسيناسيون 
مرحله اى، زنجيره گســترش ويروس كرونا نيز قطع خواهد شد، 
خود را در برابر خطر ابتال به اين ويروس هزارچهره خلع ســالح 
كنند؛ غافل از اينكه بنابر اظهار كارشناســان بهداشــتى و محققان 
مربوطه مادام كه منشــأ شــيوع ويروس كرونا شناخته نشود، اين 
خطر بالقوه در كمين امنيت و سالمتى جوامع انسانى نشسته و در 
هر شرايط اقليمى و آب وهوايى با رفتار هاى جهشى خود، انسان ها 

را مبتال مى سازد.
به عبارتى ساده تر همان طور كه مسئوالن كشورمان نيز بارها هشدار 
داده اند، حتــى اگر يك مبتال به ويروس باقى مانده باشــد، خطر 
گســترش و خيز دوباره ويروس كرونا در جامعه همچنان وجود 

دارد.
از ســوى ديگر همان گونه كه مســئوالن بهداشــت و درمان ابراز 
نگرانى مى كنند و در رســانه هاى سراســرى نيز بــا انعكاس آمار 
روزانه از وضعيت چرخش ويروس كرونا و مرگ ومير ناشــى از 
آن بــه مردم آگاهى مى دهند، به رغم كاهش نســبى تعداد قربانيان 
ويروس كرونا در روزهاى اخير اما تعداد افرادى كه به تازگى مبتال 
مى شــوند روبه افزايش اســت و نگرانى هاى زيادى را در جامعه 
به ويژه براى جامعه پزشــكى برانگيخته اســت و متأسفانه شواهد 
امر نيز نشــان مى دهد تعداد زيادى از هموطنان در سطح كشور و 
همچنين شهرهاى استان همدان، به هشدار ها بى توجه هستند و در 
واقع براى ملزم ســاختن خود به رعايت پروتكل هاى بهداشتى به 
هيچ صراطى مستقيم نيستند. در اين باره بسيارى از افراد صاحبنظر 
بر اين باور هســتند كه مــردم بى اعتنا و خوش بــاور گول اخبار 
مربوط به برنامه واكسيناســيون عمومى در اغلب كشورهاى جهان 
و خصوصا كشور ما را مى خورند و فكر مى كنند با اين برنامه كار 
كرونا هم تمام شــده اســت، درحالى كه اينچنين نيست و اگرچه 
نتيجه نهايى واكسيناســيون در هيچ كشــورى حاصل نشده است، 
اما فقط افرادى را كه واكســينه شــده اند در برابر ابتال به ويروس 
بــراى مدتى محدود ايمن خواهد كرد و ويروس قطعا حاال حاال ها 

با انسان هاى بى خبر و بى اعتنا كار دارد.
مسئوالن سازمان جهانى بهداشــت و خود مسئوالن كشورمان بر 
اين نكته نيز اشــاره و تأكيد دارند كه چنانچه برنامه واكسيناسيون 
عمومى طبق روال برنامه و بدون توقف ادامه داشته باشد، حداقل 
2 ســال در سراسر جهان و يكســال در ايران به طول مى انجامد تا 
همه مردم واكسن كرونا دريافت كنند و در آن صورت نيز چنانچه 
دانشــمندان و مراكز تحقيقات ويروس شناســى دير بجنبند و به 
ريشــه ويروس كرونا نرســند و به چاره اى اساســى براى درمان 
قطعى بيمارى كوويد-19 دســت نيابنــد، اين خطر همچنان و در 
بطن زندگى و ســالمت مردم جهان باقى خواهــد ماند. بنابراين 
ساده انديشى اســت اگر تصور كنيم، حال كه واكسن كرونا كشف 
شــده و دير يا زود هم همه مردم جهان واكســينه مى شوند، خطر 

كرونا هم به پايان رسيده است! 
پس چه بهتر اگر سالمتى خود را طلب مى كنيم، نگرشى عقاليى تر 
به تراژدى كرونا در جهان داشــته باشــيم و بدانيــم كه اين قصه 
حاالحاال ها سر دراز دارد و پرده هاى سياسى آن هم هنوز باال نرفته 

است. 
تازه ســازمان بهداشــت جهانى همين روز گذشته بود كه به مردم 
جهان توصيه كرد، كرونا رخ جديدى نشــان داده و براى در امان 
ماندن از اين بالى مهلك بايد صورت خود را با 2 ماسك بپوشانيم 

تا ويروس نفوذ نكند!

1- آگهى هاى خريد و فروش مو افزايش يافته اســت. گويا برخى از 
خريداران موى طبيعى مى گويند تعداد كســانى كه از روى تنگدستى  
موهايشــان را مى فروشند زياد شده اســت. گفتنى است به فروشنده 
موهاى طبيعى حداكثر 400 هزار تومان از ســوى خريداران پرداخت 

مى شود.
2- گمانه زنى براى جايگزين اســتاندار خوزستان در استان آغاز شده 
اســت. گويا  انتخاب استاندار خوزستان از مســئوالن استان در يك 
دوره دليل اين گمانه زنى ها است. گفتنى است استاندار خوزستان روز 

گذشته به عنوان رئيس سازمان استاندارد كشور منصوب شد.
3- بازار شيشــه خالى ادكلن داغ شده است. گويا ممنوعيت واردات 
لوازم آرايشــى اتفاق جديدى را در اين بازار به وجود آورده اســت. 
گفتنى اســت برخى فروشندگان لوازم آرايشــى شيشه ادكلن خالى 
برند را تا 500 هزار تومان مى خرند و با پر كردن اســانس هاى تقلبى 

ادكلن هاى تقلبى را با قيمت چند ده ميليونى به مردم مى فروشند.
4- اصالح طلبان براى معين نكوداشــت برگزار مى كنند. گويا مراســم 
نكوداشت دكتر مصطفى معين، وزير اسبق علوم تحقيقات و فناورى به 
ميزبانى كتابخانه ملى روز سه شنبه 28 بهمن ماه برگزار خواهد شد. گفتنى 
است  پيام رئيس دولت اصالحات نيز در اين مراسم  قرائت خواهد شد. 
5- بــرادر يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى از 
خجالت اصالح طلبان درآمده اســت. گويا محمدجواد الريجانى دليل 
حمايت نكردن اصالح طلبان از برادرش على الريجانى را ترس از وى 
عنوان كرده است. گفتنى است جواد الريجانى گفته، جناح اصالحات 
مهم ترين اشكالش افالس نظرى و تئوريكى آنهاست. اينها اگر خيلى 
آدم هاى كاركشــته و عاقل و جاافتاده اى بشوند و از لحاظ نظرى قوى 
باشــند، حداكثر سكوالرهاى ليبرال مثًال اوائل دوران قرن 20 خواهند 

بود كه هيچ چيز جديدى ندارند.
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فعاليت 1515 بانوى 
مددجوى كميته امداد 
همدان در قالى بافى

 معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد 
همدان از فعاليت  هزار و 515 بانوى مددجوى 
كميته امداد در رشته قالى بافى خبر داد و اعالم 

كرد كه اين بانوان 506 تخته فرش بافته اند.
شــهرام عابدى در گفت وگو با فارس، با بيان 
اينكه در سالجارى زنان سرپرست خانوار 506
تخته فرش دســتباف در مساحت هزار و 273

مترمربع بافته اند، اظهار كرد: درحال حاضر  هزار 
و 515 نفــر از اين بانوان، در رشــته قالى بافى 

مشغول فعاليت هستند.

وى ادامــه داد: در 9 ماهه امســال، فرش هاى 
توليــدى بانوان بــه مبلغ 3 ميليــارد تومان به 
فروش رسيده است كه رقم قابل توجهى است.

معــاون اشــتغال و خودكفايى كميتــه امداد 
همدان تصريح كرد: اين نهاد در كنار شناسايى 
طرح هاى روز و موردپســند بــازار، از طريق 
آموزش مددجويان، تأمين مواد اوليه مرغوب و 
مناسب، نظارت بر اجراى طرح هاى قالى بافى 
و بازاريابى و فروش فرش هاى توليدى آنها در 
خارج از اســتان با قيمــت باالتر، تالش كرده 
منافع بيشترى نصيب مددجويان بافنده تحت 

حمايت شود.
وى با اشــاره به اينكه امروزه كسب  وكارهاى 
خانگــى به  عنوان يكــى از راهكارهاى ايجاد 
اشــتغال و كسب درآمد مورد توجه قرار دارد، 

گفت: اين نوع كسب  وكارهاى خانگى مزاياى 
بســيارى مانند كمك به تحكيم بنيان خانواده 
براى زنان سرپرســت خانوار، تقويت فضاى 
همدلى بين اعضاى خانواده، اشــتغال ســاير 
اعضاى خانواده در اين مشــاغل، ايجاد زمينه 
انتقال مهارت از طريق آموزش غيررســمى به 
شيوه استاد - شــاگردى بين اعضاى خانواده، 
حــذف هزينه هاى مربوط بــه تأمين كارگاه و 

حذف هزينه هاى اياب  و ذهاب را دارد.
معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد همدان 
يادآور شــد: براســاس برنامه ريزى هاى انجام  
شده عالوه بر برگزارى جلسات استعدادسنجى 
و مشاوره شغلى به  صورت چهره به چهره براى 
مددجويان و شناســايى بانوان مستعد ورود به 
ايــن عرصه، متقاضيان بافت فرش پس از طى 

فرآيند آموزش رايگان، دريافت تســهيالت و 
تهيه ابزار و ملزومات بافت فرش، به استادكار 
ناظر اين بخش معرفى مى شــوند تا به  صورت 

ماهيانه بر روند بافت فرش نظارت كنند.
وى خاطرنشان كرد: پس از پايان بافت فرش، 
ضمــن ارزيابى و قيمت گذارى، فرش توليدى 
به باالترين قيمت توسط مركز خدمات توليدى 
و بازرگانى اين نهــاد خريدارى و وجه آن به  

حساب مددجو واريز مى شود.
وى عنوان كرد: تمركز حوزه اشــتغال اين نهاد 
بر ارتقاى شــاخص هاى توليــد فرش از جمله 
به بافى فرش، شناسنامه دار كردن توليدات، تهيه 
اســتاندارد فرش هاى توليدى، تهيه نقشه ويژه 
براى مددجويان، برگزارى كالس هاى آموزشى 

و تمركز بر روى تأمين مواد اوليه باكيفيت است.

 كارشــناس روانشناسى سازمان بهزيستى 
اســتان همدان معتقد اســت نداشتن مهارت 
مادرى و پدرى و ناتوانــى در فرزندپرورى 
زمينه را براى ناديده انگاشــتن خواسته هاى 

فرزندان و كودك آزارى مهيا مى كند.
حجت ا... حاتمى در گفت  وگو با ايرنا، اظهار 
كرد: هر اتفاقى كه موجب بروز مشــكالت 
روحــى و جســمى بــراى كودك شــود، 

كودك آزارى محسوب مى شود.
وى افــزود: كــودك آزارى شــامل طيــف 
گســترده اى از جمله تنبيــه و منزوى كردن، 
ناديده انگارى و آزارهاى جسمى و جنسى و 

سهل انگارى در تربيت كودك است.
ســازمان  روانشناســى  كارشــناس  ايــن 
بهزيســتى همدان درباره عوامل تشديدكننده 
كودك آزارى، اظهار داشــت: در زندگى هر 
فردى اســترس هايى وجود دارد كه به محض 
پدر يا مادر شــدن اين افراد آمادگى كافى را 
براى مقابله با اســترس هاى زندگى از جمله 
پذيــرش وظيفه مــادرى ندارند و نداشــتن 
مهارت كافــى زمينه اى براى كــودك آزارى 

مى شود.
حاتمى ادامه داد: واكنش متفاوت به رفتارهاى 
كودك و نسبت دادن و مقصر جلوه دادن خود 
و همچنين در نقطه مقابل نســبت دادن اين 
رفتارها به كودك، تالش براى كنترل كودك 

را بيشتر مى كند.
وى خاطرنشــان كــرد: برخــى از الگوهاى 
رفتارشــناختى مثــل انتظــارات غيرواقعى، 
تغيير و تفســير متناقض رفتار كودك و حتى 
الگوهاى پرورشــى ســهل انگارانه مى تواند 
موجب كودك آزارى شــود؛ زيرا با الگوهاى 
ســختگيرانه و ســهل انگارانه، كودك دچار 

غفلت و حتى ظلم واقع مى شود.
اين كارشــناس روانشناسى سازمان بهزيستى 
اســتان همدان ادامه داد: بــراى جلوگيرى از 
كــودك آزارى به ويژه درباره كودكانى كه تنها 
با پدر زندگى مى كنند بايد مهارت والدينى و 
نحوه فرزندپرورى را به آنها آموزش داد و به 
طور حتم والدين بايد سرپرستى مسئوالنه را 

آموزش ببينند.
وى عنوان كرد: در جامعــه امروزى والدين 

كودكان را ناخواســته به طور كامل وابســته 
تربيت مى كننــد كه اين وضعيــت بر روى 
اعتماد به نفس، ُحرمت و عزت نفس آنها تأثير 
گذاشته و نمى توانند آن گونه كه بايد كارهاى 

خود را پيش ببرند.
حاتمى اظهار كرد: بنابراين والدين بايد سبك 
دلبســتگى ايمن را افزايش دهند تا بتوانند در 
يك تعامل 2 ســويه با فرزندانشان به سمتى 
حركت كنند كه فرزنــد امكان ابراز وجود و 
عنوان كردن تقاضا و خواسته هايش را داشته 

باشد.
وى يادآور شــد: در اين فضاى امن شــرايط 
نرمال و پايدار فراهم شده تا در آينده بتوانند 
نيازها خود را رفــع كنند و به هر آنچه نبايد 
دست يابند در محيطى امن و فضاى دوستانه 

آن را حل و فصل كنند.
كارشناس روانشناسى سازمان بهزيستى استان 
همدان با بيان اينكه نبايد ناخواسته فرزندان را 
به سمت ناتوانى سوق دهيم، افزود: نام نويسى 
فرزندان در كالس هــاى مختلف و همراهى 
آنان در بيرون از خانه به بهانه مناسب نبودن 

فضاى جامعه به ناتوانى فرزند، كاهش قدرت 
اراده و تصميم گيرى دامن مى زند.

*ويژگى ظاهرى كودك از عوامل تشديدكننده 
كودك آزارى است

كارشناس روانشناسى سازمان بهزيستى استان 
همدان اظهار داشــت: ويژگى ظاهرى كودك 
از ديگــر عوامل تشــديدكننده كودك آزارى 
اســت و ميزان پذيرش كودك زيبا و ســالم 
در خانواده و جامعه بســيار بيشتر از كودكان 

معلول و نازيبا از نظر ظاهرى است.
حاتمــى همچنين اعتياد را يكى از مؤلفه هاى 
خانواده ها  در  كــودك آزارى  تشــديدكننده 
دانست و گفت: كودك آزارى تنها جسمى و 
جنسى نيست بلكه بهره گيرى از كودك تحت 

هر عنوانى كودك آزارى محسوب مى شود.
بهزيستى  ســازمان  روانشناسى  كارشــناس 
استان همدان ادامه داد: اورژانس اجتماعى به 
مداخله در وضعيت والدين كودك آزار اقدام 
كرده و وضعيت خانواده را از نظر اقتصادى، 
اجتماعى و علت كودك آزارى مورد بررسى 

قرار مى دهد.

نداشتن مهارت فرزندپرورى زمينه اى براى كودك آزارى است
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1-تراشــيدن آســفالت و انجام عمليات 
آســفالت ريزى خيابان رفســنجانى و 15 

خرداد، 10 هزار مترمربع.
2-پخش نخاله هاى بازيافتى آســفالتى در 
معابر خاكى حاشيه شهر به ميزان 20 هزار 

مترمربع.
3-تعويــض و تراشــيدن زيرســازى و 
آســفالت بلوار خروجى به شــهر آجين 

(بلوار دامپزشكى).
4-جدولگذارى شــهرى بلوار دامپزشكى 

جهت انجام آسفالت.
المان  ســاماندهى  و  محوطه ســازى   -5

شهداى گمنام.
6- ايجــاد 2 هزار عدد قبــر 2 طبقه در 

بهشت زهراى اسدآباد.
7-لكه گيرى جدول معابر ســطح شهر به 

متراژ 7 كيلومتر.
8- ساخت سكوى يادمان شهداى خلبان 
در ميدان خروجى شهر به سمت كرمانشاه.

9-خاكبردارى زمين هاى معروف صنعتى 
در ابتداى شــهرك يادگار امام(ره) جهت 

تفكيك 150 قطعه.
10- جدول  آماده سازى زمين هاى معروف 

صنعتى به متراژ 5 هكتار.
11-توليد و اجــراى موزائيك فرش معابر 

سطح شهر.
12-عقــد قرارداد جهت ايجــاد فاز دوم 
جاده سالمت به طول يك كيلومتر و متراژ 

22 هزار مترمربع.
13- ســاماندهى حفارى هاى انشــعابات 
اصلى و فرعى فاضالب به طول 3 كيلومتر.

14- تهيــه و اجراى فونداســيون جهت 
نصب 4 عدد تابلو ســرداران شــهيد در 

ورودى و خروجى شهر.
 15-ايجاد 2 پارك محلى در شــهر شهيد 
خزائى به متراژ 4 هــزار مترمربع و پارك 

ابوريحان به متراژ 2 هزار مترمربع.
16- ســاماندهى و مرمت موزائيك فرش 
و جدولگذارى نورپــردازى پارك محله 

سيدان به متراژ 5 هزار مترمربع.
17- خريد و نصب ســت هاى ورزشى و 
بازى كودكان براى پارك هاى سطح شهر.

18- ســاماندهى و نورپــردازى ميــدان 
امام(ره)، آزادگان و جانبازان.

19- اليروبى كانال ها و مسيل هاى سطح شهر.
20- جداسازى آب  شرب از فضاى سبز 
در پارك هــاى باهنر رضوان، محود بيگى 

و آزادگان.
21-بيس ريزى معابر خاكى حاشيه سطح 

شهر به متراژ ده هزار مترمربع.
22-جمع آورى نخاله هاى اطراف شهر به 

تعداد هزار سرويس.
23- درختكارى پارك محلى و تازه تأسيس 

ابوريحان، خزائى و پارك جنگلى.
24-خريد ماشــين و تجهيزات باالبر 15 
ساختمان هاى  جهت  آتش نشــانى  مترى 

بلندتر.
25-تكميل ساختمان آتش نشانى شماره 2 

در كمربندى شهدا.
26-تكميل طبقه دوم ســاختمان شوراى 

اسالمى شهر.
27-نهركشى و چاله كنى 25 هكتار زمين 

واقع در پارك جنگلى شهيدمدنى.
28-خريد تعداد 3 هــزار نهال درخت و 

اعطاى آن به شهروندان.
29-خريد و كاشت 3 هزار اصله درخت 
در پارك ها، ميادين و بلوارهاى سطح شهر.

30- برپايى نمايشــگاه فرهنگ در هفته 
دفاع مقدس.

31-ديــدار با خانــواده معظم شــهدا و 
ايثارگران.

32-برگزارى نشست كتابخوان و معرفى 
نويسندگان برتر شهرستان اسدآباد.

33- تجليل از مربيان نهضت سوادآموزى.
34- قدردانى از پرستاران فعال در عرصه 

بهداشتى جبهه كرونا.
35-نامگذارى معابر و كوچه شهرك هاى 

اقمارى و نصب پالك.
 36-مرمت المان شــهدا و حســينيه در 

بهشت زهرا به متراز هزار مترمربع.

بلديهبلديه
 madestan@hamedanpayam.com

خبر

حال وهواى انقالب در جهان شهر مالير 
با نصب المان هاى دهه فجر

 شــهردار مالير از طراحى، ســاخت و نصب بيش از 15 المان و 
استند، ويژه ايام ا... دهه فجر انقالب اسالمى در سطح شهر خبر داد و 
گفت: ايام ا... دهه فجر يادآور قيام باشكوه ملتى بيدار و هوشيار است 

كه توانستند دست بيگانگان را از اين كشور قطع كنند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، حســين بابايى تصريح 
كرد: ســازمان ســيما، منظر و فضاى سبز شهرى شــهردارى مالير 
براساس رسالت كارى خود و در راستاى حفظ ارزش ها و الگوهاى 
انقالب اســالمى، احياى خاطرات انقالب و معرفى شايسته آنها به 
نســل جوان، فضاسازى در جهت ايجاد وحدت و همدلى در جامعه 
و ايجاد شور و شــعف انقالبى اقدامات الزم را در زمينه فضاسازى 

محيطى سطح شهر انجام داده است.
 بابايى افزود: به مناســبت فرارســيدن چهل ودومين سالگرد انقالب 
شــكوهمند مردم ايران و تشــكيل نظام مقدس جمهورى اسالمى، 
شهردارى مالير به فضاســازى گسترده و آذين بندى معابر و ميادين 
ســطح شــهر با نصب بيش از 750 عدد پرچــم مقدس جمهورى 
اســالمى ايران، 8 هزار متر ريســه پرچمى و الــوان و بيش از صد 
عدد پرچم عمودى جمهورى اســالمى و 2 هزار متر ريســه نورانى 

اقدام كرده است.
بابايى در ادامه از نوشــتن شــعار هاى اول انقالب بر روى پارچه با 
همكارى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى و نصب در خيابان خيام 
خبــر داد و گفــت: اين حركت خاطرات اول انقــالب را در اذهان 
مــردم زنده مى كند و همچنين شــهردارى با نصب بيش از 300 متر 
بنر به مناسبت دهه فجر كه از تصاوير راهپيمايى مردم مالير در سال 
1357 و تصاوير شــهداى انقالب استفاده شده بود حال وهواى شهر 

را انقالبى كرد.

طرح جامع شهر بهار 
قابل بازنگرى و تغيير نيست

 طــرح جامــع بهــار حاصــل تــالش چنديــن ســاله شــهردارى، شــورا و كارشناســان 
مختلــف بــوده و باعنايــت بــه تأييــد شــوراى عالــى معمــارى و شهرســازى ايــران امــكان 

بازنگــرى و تغييــر آن وجــود نــدارد.
ــن ســاله  ــالش چندي ــار حاصــل ت ــع به ــار گفــت: طــرح جام رئيــس شــوراى شــهر به
ــى  ــوراى عال ــد ش ــه تأيي ــت ب ــوده و باعناي ــف ب ــان مختل ــورا و كارشناس ــهردارى، ش ش

ــدارد. ــود ن ــر آن وج ــرى و تغيي ــكان بازنگ ــران ام ــازى اي ــارى و شهرس معم
ــوب  ــم مص ــل حري ــت: در داخ ــهر گف ــوراى ش ــه ش ــى در جلس ــين فيض الله حس
ــكان چشم پوشــى از آن وجــود  ــه ام ــوق مكتســبه اى دارد ك شــهرى شــهردارى حق
نــدارد و كســى نمى توانــد ايــن اجــازه را بــه خــود بدهــد كــه صحبــت از 
ــاى وزرا  ــرح امض ــن ط ــاى اي ــرا در پ ــد، زي ــهرى را بكن ــع ش ــرح جام ــر ط تغيي
ــن  ــالغ اي ــه اب ــان ب ــدد در پاي ــرات متع ــس از تغيي ــوده و پ ــت ب ــتانداران وق و اس

ــده اســت. ــر ش ــرح منج ط

دبير صفحه: سپيده راشدى »
خبرنگاران: زهرا زنگنه، سحر يوسفى، زهرا اميرى »

 اين روزها كه وارد شهرســتان اسدآباد مى شوى كمى 
كــه با دقت به اطراف نگاه كنــى خيابان هايى را مى بينى 
كه تميز و آسفالت شده است. جدول كشى هاى مرتب هم 
نظم خاصى به شــهر داده است. فضاى سبز و پارك هاى 
جديدى ديده مى شــود كه مردم مى توانند اوقات فراغت 
خود را در آن سپرى كنند، كمى كه با مردم صحبت كنى 
رضايت كامل از شهر را در چهره شان مى بينى. اين ميزان 
از رضايت ناشــى از اقدامات چشــمگيرى است كه در 
شهر انجام شده و يا درحال انجام است. مردم سروسامان 
شهرى اين روزهاى اسدآباد را مديون شهردار جوان شان 

مى دانند.
شهردار اســدآباد در نشســت با خبرنگاران همدان پيام، 
اقدامات خود را شــرح داد و گفت: شهردارى ها ويترين 
خدمات نظام هســتند و الزم است اقدامات آنها رسانه اى 

شود.
عليرضا فعله گرى با بيان اينكه بايد فضايى ايجاد شــود تا 
شهردارى ها با يكديگر رقابت سالم داشته باشند و عملكرد 
آنها با يكديگر مقايسه شود، افزود: شهردارى ها اگر با توجه 
بــه بودجه و اعتباراتى كه در اختيــار دارند، عملكرد آنها 
مقايسه شود در يك رقابت سالم قرار مى گيرند و درنهايت 

كسى كه از آن نفع مى برد مردم هستند.
وى بــا بيان اينكه آنقدرى كه پروژه هاى شــهردارى ها به 
نفع مردم است و توسط مردم ديده مى شود ساير پروژه ها 
براى مردم مهم نيســت، بيان كرد: به همين علت است كه 
شــهردارى ها بايد ويژه ديده شوند و درباره عملكرد آنها 

توسط مردم نظرسنجى شود.
فعله گرى با بيان اينكه در تمامى شهرستان هاى استان همدان 
به جز همدان رشد جمعيت منفى است، افزود: اگر در شهر 
شرايط مطلوب و امكانات خوبى برقرار باشد كسى شهر 
خودش را رها نمى كند و براى زندگى به شــهرهاى ديگر 

نمى رود.
وى با تأكيد بر اينكه اين اتفاقات خوب در اسدآباد درحال 
رخ دادن اســت و تالش مى كنيم با سرزندگى شهر اعتياد، 
مهاجرت و غم را كاهش دهيم، بيان كرد: برخى از اقداماتى 
كه در سطح شهر اسدآباد انجام شده تنها با صحبت كردن و 
فرهنگ سازى بوده است. هم صحبت و هم عمل بايد باشد 

تا كارى به نتيجه برسد.
فعله گرى طرح جامع اســدآباد را يكى از مشكالت فعلى 
شهردارى عنوان كرد و گفت: طرح جامع اسدآباد سال 84
آخرين بار بازنگرى و از ســال 94 براى طرح جامع جديد 
مطالعات آغاز شد و 5 سال است كه به داليل واهى طرح 

جامع اسدآباد تعريف نشده و باالى 500 نفر به دليل نبودن 
اين طرح به مشكل خوردند.

وى با بيان اينكه اگر طرح جامع تدوين نشــود شهر دچار 
مشكل مى شــود، افزود: اعتقاد من اين است كه اين مدت 

طوالنى بخشى از آن به دليل كوتاهى مسئوالن بوده است.
فعله گرى بيان كرد: ضمن قدردانى از تالش هاى مسئوالن 

خواهشمنديم تا هرچه ســريع تر اين طرح را به دست ما 
برسانند، با تشكر از كارهايى كه انجام داده اند اما گاليه مندم 

كه چرا كار آنقدر طوالنى شده است.
شهردار اسدآباد در پايان اقداماتى كه براى بهتر شدن فضاى 
شهر انجام داده است را شرح داد و گفت: يكى از اقدامات 
ما ســاخت نردبان 15 مترى آتش نشــانى براى شهرستان 
اسدآباد بود و تنها شهرستانى هستيم كه پس از همدان اين 

نردبان را ساختيم.
 وى به راه اندازى ســامانه 137 نيز اشاره كرد و افزود: اين 
سامانه با هدف كاهش ارباب رجوع و افزايش سرعت در 

كار انجام شده است.
فعله گرى به ســاخت سوئيت مناســب براى ميهمانان در 
اسدآباد اشاره كرد و گفت: زمانى كه ميهمان يا پيمانكارى 
براى كار به اسدآباد مراجعه مى كرد مكانى براى اقامت آنها 
نداشتيم با توجه به اينكه اسدآباد هتل مناسب ندارد، ساخت 

سوئيت و مكانى اينچنينى امرى ضرورى به نظر مى رسد.
وى به آسفالت كردن خيابان هاى اصلى 15 خرداد، امام(ره)، 
مرحوم رفسنجانى، بسيج و بلوار شهيد نبى زاده در شهر نيز 
اشاره كرد و افزود: اين خيابان ها را با خط كشى و زيرسازى 
مناســب پــس از بازنگرى در تأسيســات آب وفاضالب 

خيابان ها آسفالت كرديم.
وى همچنيــن از اقداماتى كه براى بهبود وضعيت شــهر 

انجام داده اســت، بيان كرد: ورودى شــهر از سمت سنقر 
را تعريض و مناسب سازى و همچنين جدول گذارى ها را 
اصالح و پس از انجام عقب نشــينى در خيابان به صورت 

كامل زيرسازى و آسفالت كرديم.
شــهردار اســدآباد به طراحى جديد المان هاى ميدان بار 
نيز اشــاره كرد و گفت: روى ميدان آزادگان نيز عمليات 
بهسازى انجام داديم و بلوار 22 بهمن را اصالح و روفوژ 

كرديم.
فعله گرى بهســازى محوطه بلوار شــهداى گمنام با 1/5
ميليارد تومان اعتبار و سنگچين پارك جنگى با اعتبار 350

ميليون تومان را از ديگر اقدامات شــهردارى عنوان كرد و 
افزود: 2 پارك جديد خزايى و ابوريحان نيز براى استفاده 

مردم و رفاه حال آنها ساخته شده است.
وى مهم ترين پروژه خود را جاده سالمت اسدآباد نام برد و 
گفت: درحال ايجاد جاده سالمت با نقشه و طراحى مناسب 
هستيم كه تقريبا مكانى شبيه بام نهاوند و مالير است، كمبود 
آن در سطح شهرستان اسدآباد احساس مى شد و به لحاظ 

سيماومنظر و گردشگرى، اسدآباد را متحول مى كند.
فعله گرى در پايان درباره ساماندهى وانت بارها نيز اين گونه 
توضيــح داد: وانت بارها متأســفانه نماى مناســبى براى 
شهر نداشــت و سبب بى نظمى در شهر شــده بود كه با 

فرهنگ سازى توانستيم اين وانت بارها را ساماندهى كنيم.

شهردار اسدآباد:

جامعه شاد در گروى توجه 
ويژه به شهردارى هاست

  به مناســبت دهــه مباركــه فجــر و ســالروز 
چهل ودومين بهار انقالب اســالمى و تشكيل نظام 

شــكوهمند جمهورى اسالمى ايران، نمايشگاه فجر 
فاطمــى در مجتمع تجــارى شــهروند3 (واقع در 

خيابان شــهدا- جنب شهردارى مالير) براى بازديد 
عالقه مندان داير شد.

به گزارش روابــط عمومى شــهردارى مالير، اين 
نمايشگاه با همكارى شهردارى مالير، ناحيه مقاومت 
بسيج ســپاه مالير و جمعى از جوانان و ارادتمندان 
ماليرى برپا شــد و پذيراى عموم شهروندان گرامى 

بود.
اين نمايشــگاه كه بــا غرفه هاى متعــدد بازخوانى 
نمايشى از تاريخ اسالم تا انقالب مردمى ملت ايران 
عليه استبداد و طاغوت رژيم پهلوى بود، در 2 طبقه 
بــا غرفه هاى محتوايى و آموزنده و ظاهرى هنرى و 
تأثيرگذار مهيا شد تا يادآور خاطرات اسالم و انقالب 
و آموزشــگاهى بصرى براى كــودكان، نوجوانان و 
جوانانى باشــد كه آن ايام را درك نكــرده يا از آن 

دوره ها اطالعاتى ندارند.

بازخوانى نمايشى از غديــر تا انقالب 
در نمايشگاه فجــر فاطمى ماليــر

 پروژه هاى سالجارى شهردارى اسدآباد:
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محمد ترابى »
 انتخابات رياســت جمهــورى خردادماه 
ســال آينده، با توجه به برخى از مشــكالت 
و چالش هاى كنونى كشــور، به اعتقاد برخى 
كارشناسان يكى از حساس ترين مقاطع براى 

كشورمان به حساب مى آيد. 
رقابت بر ســر تصاحب صندلى رياست در 
پاســتور، يكى از اصلى ترين اهداف احزاب 
در كشور  است، از اين رو از ابتداى سالجارى 
بســيارى از افراد و احزاب تالش و اقدامات 
خود را براى رسيدن به اين مهم آغاز كرده اند.

محمود احمدى نژاد رئيس دولت نهم و دهم 
در كشــورمان نيز يكــى از اصلى ترين افراد 
عالقه مند براى به دست آوردن سكان هدايت 
دولت سيزدهم به حساب مى آيد؛ البته گفتنى 
است كه رئيس دولت بهار با توجه به مسائلى 
در سال 96 نتوانست براى انتخابات آن سال 

شركت كند.
شــخصيت احمدى نژاد در كشــور بر كمتر 
كســى پوشيده اســت. وى 8 ســال رئيس 
جمهورى كشــور بوده و از ســويى در اين 
8 ســال همواره مورد قوى ترين پوشش هاى 
خبرى از سوى صداوسيما قرار داشته است. 
 عالقه به دركانون توجهات بودن

البتــه بايد گفت كه جلــب توجه نيز يكى از 
اصلى ترين خصوصيات فردى وى به حساب 
مى آيــد. اقدامــات و عملكــرد احمدى نژاد 
همواره مبتنى بر حواشى بوده كه البته توانسته 
از ايــن طريق توجهات بســيارى از مردم را 
نيز به خود جلب كنــد و بر طرفداران خود 

بيفزايد. 
متأسفانه بايد گفت كه برخى از اين اقدامات 
وى به ترد شدن وى در مقام رئيس جمهورى 
كشورمان در ســازمان ها و مجامع بين المللى 
انجاميد. همچنين بســيارى از اظهارات وى 
نيز برخى تحريم هــا و محدوديت ها را براى 

كشورمان به همراه داشت. 
با اين حال و به قــول ضرغامى «احمدى نژاد 
يك چهره سياســى جهانى است»؛ البته اينكه 
اين چهره مثبت اســت يــا منفى مورد توجه 
طرفداران اين رئيس جمهور پيشــين نيست و 

تنها به جهانى بودن آن اهميت مى دهند.
شــعار هاى  بــا  كــه  احمدى نــژاد 
توانسته  حواشى  و  عوام پسندانه(پوپوليستى) 
بود توجهات را به خــود جلب كند و در 2

مقطع رياست دولت را در اختيار بگيرد، بارى 
ديگر و در يك ســال اخير سعى كرده كه در 

كانون توجهات قرار گيرد. 

رئيــس دولت بهــار در يك ســال اخير از 
همخوانــى با آهنگ «حبيب» خواننده قديمى 
و ممنوع الكار كشور در يك مصاحبه تا ادعاى 
اينكــه در دولت وى هيچ گونه اعتراضاتى در 
كشور وجود نداشته و اگر هم اعتراضى بوده 
نــه به دولت وى بلكه بــه چيز ديگرى بوده 
است، سعى كرده كه همواره خود را در كانون 

توجهات قرار دهد. 
فــارغ از مســائل داخلــى، احمدى نــژاد با 
ارســال 2 نامــه يكى بــه جوبايــدن رئيس 
جمهورى اياالت متحــده آمريكا و والدمير 
پوتين رئيس جمهورى روســيه و از ســوى 
ديگر مصاحبه با شــبكه ها و خبرگزارى هاى 
خارجى، توجهات در عرصه بين المللى را نيز 

به خود جلب كرده است. 
 دهك هاى پايين جامعه 

در جستجوى احمدى نژاد 
احمدى نژاد فــارغ از اظهــارات منتقدانش، 
طرفداران زيــادى در كشــور دارد. وى در 
دوران رياســت جمهورى خود براى جلب 
رضايــت مــردم چنديــن اقدام انجــام داد 
كــه مهم ترين  آنها ســاخت مســكن مهر و 
پرداخــت يارانه نقدى بود. البته بســيارى از 
منتقدان شــرايط نامســاعد اقتصادى كنونى 
كشــور و ســال هاى پايانى دولت دهم را در 
جهت عملياتى كردن اين دســته از طرح هاى 

احمدى نژاد مى دانند. 
از ســوى ديگــر احمدى نژاد دولــت را از 
ســيدمحمد خاتمى كه كشــور را در بهترين  

حالت اقتصادى خــود قرار داده بود، تحويل 
گرفت و از ســوى ديگر قيمت نفت به طور 
بى ســابقه اى افزايــش يافت كه اين مســأله 
باعث پر شــدن خزانه دولت شــده بود. اين 
مسائل باعث شــده كه مقايسه قدرت خريد 
حال حاضر مردم با زمان دولت بهار، بســيار 
متفاوت باشــد. از ايــن رو مى توان گفت كه 
اكثريت دهك هــاى پايين جامعــه، فارغ از 
هرگونه نگاه سياســى، احمدى نژاد را ناجى 

مشكالت خود مى دانند. 
 احمدى نژاد و اصولگرايان

پــس از روى كار آمدن دولــت احمدى نژاد، 

فاصله برخــى از گرايش ها ميان اصولگرايان 
زياد شد، به طورى كه مى توان براى انتخابات 
ســال آينــده اصولگرايان را به چند دســته 
تقســيم كرد. قاليبافى هــا، احمدى نژادى ها، 
پايدارى ها(ســعيد جليلــى) و دســته آخر 
گزينه نهايى نظامى ها به ويژه سپاه پاسداران كه 

شايد آن را سعيد محمد بتوان دانست. 
در ايــن ميان درصــورت حضــور ابراهيم 
رئيســى و يا گزينه اى تأييدشده همانند وى، 
اصولگرايان به اتحاد خواهند رســيد كه اين 

مسأله خوشايند احمدى نژاد نخواهد بود. 
با اين حال درصورت حضور نيافتن رئيســى، 
مى تــوان گفت كــه رقابــت اصولگرايان با 
يكديگر كمتــر از رقابت آنها با اصالح طلبان 
نخواهد بود، همان طور كه در انتخابات سال 

92 شاهد آن بوديم. 
مى تــوان گفت كــه در ميــان اصولگرايان 
قاليبــاف در موضع خوبى به ســر مى برد، با 
اين حال درصورت حضور و تأييد صالحيت 
احمدى نژاد براى انتخابــات 1400 نيمى از 
طرفداران قاليباف ريزش كرده و به ســمت 

احمدى نژاد خواهند آمد. 
اصولگرايــان مى دانند كه بــا وجود تضعيف 
رقيــب ســنتى خــود در چند ســال اخير، 
بــاز درصــورت نداشــتن برنامــه دقيق و 
مهندسى شــده، يا عرصــه را به اصالح طلبان 
واگــذار خواهند كرد يا بــه رئيس جمهورى 
با نزديــك به ده تا 12 ميليــون رأى مردمى 

خواهند رسيد.

تا 

جلب توجه نيــز يكى از 
خصوصيات  اصلى ترين 
فــردى وى به حســاب 
مى آيد. اقدامات و عملكرد 
همــواره  احمدى نــژاد 
كه  بوده  حواشى  مبتنى بر 
البته توانسته از اين طريق 
توجهات بسيارى از مردم 
را نيز به خود جلب كند و 
بر طرفداران خود بيفزايد
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ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا از 20 اسفند
داوطلبان گواهى عدم سوءپيشينه 

دريافت كنند

 فرماندار همدان از آغاز ثبت نام داوطلبان شوراى شهر و روستا از 
20 اســفند خبر داد و گفت: داوطلبان حين ثبت نام بايد گواهى عدم 

سوءپيشينه داشته باشند.
محمدعلى محمدى با اشاره به آغاز ثبت نام كانديداهاى شوراى شهر 
و روســتا از 20 اســفندماه، اظهار كرد: ثبت نام فقــط در فرماندارى 
همدان انجام مى گيــرد؛ بنابراين تمام داوطلبان شــهرهاى همدان، 

قهاوند، جورقان و مريانج بايد به فرماندارى مراجعه كنند.
وى بــا بيان اينكه درحال حاضر زمينه ســازى براى ثبت نام داوطلبان 
فراهم شــده اســت، ادامه داد: تاكنون جلسات متعددى برگزار شده 
تا مقدمات اجراى مطلوب اين مهم فراهم شــود. فرماندار شهرستان 
همــدان در گفت وگو با فارس، ضمن تأكيد بــر اينكه كانديداها در 
حين ثبت نام بايد داراى گواهى عدم سوءپيشينه باشند، تصريح كرد: 
از 3 ماه پيش هم اعالم كرده ايم كه داوطلبان گواهى عدم سوءپيشينه 
خــود را بگيرند و حين ثبت نام همراه آنها باشــد تا زمان ثبت نام به 

مشكل برنخورند.
وى بيان كرد: كســانى كه تمايل دارند براى كانديداى شوراى شهر 
و روســتا ثبت نام كنند، گواهى سوءپيشــينه را دريافــت كنند زيرا 

پروسه اى زمان بر است و به ايام ثبت نام موكول نكنند.
محمدى خاطرنشــان كرد: شــرط مدرك تحصيلــى داوطلبان نيز 
همچنان از مقطع كارشناســى به باالســت و تغييراتى در اين بخش 

وجود ندارد.

همسان سازى حقوق بازنشستگان 
از نظر قانونگذارى و اجرا ادامه مى يابد

 بازنشستگان عزيز درخواست هايى را مطرح كرده و پيام هايى را براى 
من فرستاده اند. درخواست بازنشستگان اين است كه، طرح دوفوريتى 
مربوط به دائمى شــدن همسان سازى حقوق بازنشستگان را امضا كنم، 

حتما امضا مى كنم.
به گزارش ايســنا، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
همسان ســازى حقوق بازنشســتگان از نظر قانونگذارى و اجرا ادامه 
مى يابد، گفت: هر طرحى كه در مجلس توسط نمايندگان ارائه مى شود، 
اگر داراى بار مالى باشد، مغاير با اصل 75 قانون اساسى است، طرح هاى 
داراى بار مالــى را حتى اگر 290 نماينده هم امضا كنند و رأى بدهند، 
قطعا در شوراى نگهبان رد مى شود. اين موضوع از طريق تقديم اليحه 

توسط دولت يا در قالب برنامه 5 ساله امكان پذير است.
حميدرضا حاجى بابايى با اشــاره به قانون برنامه ششم، گفت: در اين 
برنامه، ماده 30 قانون همسان ســازى حقوق بازنشســتگان را مصوب 
كرده ايــم و بارها در مدت اجراى برنامه ششــم، اجــراى اين قانون را 

پيگيرى و مورد تأكيد قرار داده ايم.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به اينكه 
قانون همسان سازى حقوق بازنشســتگان تا سال 1401 هم ادامه دارد، 

گفت: اين قانون بايد در برنامه هفتم نيز تكرار شود.
رئيس فراكســيون فرهنگيان مجلس شوراى اســالمى در پايان گفت: 
معيشت و حقوق و رفاه بازنشستگان عزيز كشورى و لشكرى و تأمين 
اجتماعى هميشه يكى از مهم ترين دغدغه هاى من در گذشته و حال بوده 
است. از همه ظرفيت هاى قانونگذارى براى ارتقاى وضعيت معيشت و 

رفاه بازنشستگان بهره بردارى مى كنيم.

مطالبه گرى 
بايد به دور از تهمت و شايعه باشد

 اگر در جامعه اى فرهنگ مطالبه گرى نهادينه شــود ســبب سرعت 
بخشيدن جامعه در مسير كمال و تعالى مى گردد.

بــه گزارش روابط عمومى فالحى، نماينده مــردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اسالمى در ديدار با نوجوانان و جوانان مطالبه گر با تشكر 
از احساس مسئوليت اين آنها، گفت: بايد با روش صحيح مطالبه گرى 
انجام شــود و مراقب باشــيم مطالبه گرى به دور از تهمت و شــايعه و 

سياسى كارى باشد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با بيان اينكه براى اهداف خود 
اولويت بندى مشــخص كنيد، افزود: اولويت مشخص و مطالبه معلوم 

باعث سالمت جامعه و حضور مردم در جايگاه نظارتى مى شود.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اساليم در ادامه 
گفت: براى خودتان اهدافى تعريف كرده و براى رســيدن به آن تالش 
كنيد. برگزارى دوره هاى آموزشى مختلف مى تواند در مسير رسيدن به 

اهداف به شما كمك كند.
وى همچنين با بيان اينكه ما از نوجوانان و جوانان عزيز حمايت مى كنيم، 
افزود: جوان و نوجوان بايد مطالبه گر باشــد. در جامعه بايد تشكيالت 
مطالبه گرى ايجاد شود. مطالبه گرى صحيح باعث پاسخگويى مسئوالن 
به مردم مى شــود. رئيس مجمع نمايندگان استان ارتباط بين گروه هاى 
مختلف را بســيار مهم ارزيابى كرد و گفت: اين كار ســبب مى شــود 

تشكيالت قوى تر و گسترده تر عمل كند.
نماينده معين مردم بهار در مجلس با اشاره به اينكه مديران بايد در منطقه 
كارى خود باشــند، افزود: مديران نبايد پروازى باشند. مسئوالن بايد در 

بين مردم حضور داشته و پاسخگو باشند.

در ماه هاى پايانى دولت 
به وحدت و تعامل نياز داريم

 در ماه هاى پايانى دولت دوازدهم به جاى سخنان و موضع گيرى هاى 
اختالفــى، همه تالش را براى تقويت روحيه تعامل و خدمت صادقانه 
براى مردم به كار گيريم تا نتيجه آن حضور حداكثرى در انتخابات 1400

باشد.
به گزارش ايرنا، نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در 
جلسه علنى روزگذشته مجلس در نطق ميان دستور خود، با بيان اينكه 
امروز بيش از هر چيز كشــور ما نياز به صداى واحد دارد، عنوان كرد: 
اگرچه مردم عزيز به دليل برخى بى تدبيرى ها و سوءاســتفاده ها درگير 
مشكالت معيشتى شــده اند و فشار اقتصادى، برخى طبقات اجتماعى 
را رنــج مى دهد، تحصيلكردگان را در انتظار اشــتغال و جوانان را در 
انتظــار ازدواج قرار داده، اما ايــن نيازمندى ها نبايد خدمات انقالب را 

تحت الشعاع قرار دهد.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه افزود: امــروز براى حل 
مشــكالت اقتصادى، گرانى، تــورم و بى عدالتى ها بايد باقيمانده تفكر 
آمريكايــى را در اوج اقتدار از اين كشــور بيــرون بريزيم، تفكرى كه 
براى به دســت آوردن نيازهاى اول كشــورش چشم به دست دشمن 
دارد، تفكرى كه ظرفيت خود را نمى بيند، تفكرى كه از دشمن پوشالى 
كدخدا ســاخته، تفكرى كه ظرفيت هاى برساخته از بازتاب انقالب در 
خاورميانه و 15 كشــور همسايه را نبيند و بايد بدانيم بيگانه نمى تواند 
حالل مشــكالت كشور باشد. عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى 
مجلس خطاب به رئيس مجلس بيان كرد: در ماه هاى پايانى دولت، همه 
تالش خود را به كار گيريد تا توسعه صادرات اجرايى شود، ظرفيت بازار 
مهياى روسيه را در سفر اخير خود ديديد، تقريبا همه كشورهاى همسايه 

منتظر يك اقدام مؤثر براى صادرات هستند.
آزاديخــواه با بيان اينكه امروز بيش از هرچيز كشــور ما نياز به صداى 
واحد دارد، عنوان كرد: امروز به وحدت و تعامل نياز داريم، در ماه هاى 
پايانى دولت دوازدهم به جاى سخنان و موضع گيرى هاى اختالفى، همه 
تــالش را براى تقويت روحيه تعامل و كار و تالش و خدمت صادقانه 
براى مردم عزيز به كار گيريــم تا نتيجه آن در انتخابات 1400، حضور 

حداكثرى باشد.

ترامپ در دومين استيضاح هم تبرئه شد
 سناتورهاى آمريكايى طى رأى گيرى در جريان پنجمين روز بررسى دومين 
استيضاح دونالد ترامپ رئيس جمهور سابق اين كشور، وى را از اتهامات تبرئه 
كردند. به گزارش فارس، ســناتورهاى آمريكايى با 43 رأى منفى (بى گناه) و 
57 رأى مثبت (گناهكار)، ترامپ را از اتهامات مطرح شده در دومين استيضاح، 
تبرئه كردند. اين رأى گيرى در جريان پنجمين روز بررسى استيضاح ترامپ در 
مجلس سناى اين كشــور آغاز شده بود و براى محكوميت وى به حداقل 67 

رأى مثبت (دوسوم كرسى هاى سنا) نياز بود.
سناتور «پاتريك ليهى» كه رياست اين جلسه دادگاه استيضاح را برعهده داشت، 
در نطق پايانى جلســه گفت: «رئيس جمهور ســابق از اتهامات مطرح شده در 
استيضاح، بى گناه شناخته شد. بدين وســيله، ترامپ از اتهامات مطرح شده در 

اين طرح، تبرئه مى شود».

طرح شفافيت آراى نمايندگان 
در جلسات هفته جارى

 رئيس مجلس شــوراى اسالمى خبر داد كه قرار است طرح شفافيت آراى 
نمايندگان در دستور كار هفته جارى مجلس شوراى اسالمى قرار گيرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف در پاســخ به تذكــر نيك بين مبنى بر اينكه 
موضوع شــفافيت بايد دوباره در دســتور كار مجلس قرار گيرد، گفت: بحث 
شفافيت آراى نمايندگان مورد توجه مجلس است اما اين طرح نياز به دوسوم 

آراى نمايندگان داشت و در زمان رسيدگى فقط 3 رأى كم آورد.
وى تصريح كرد: براســاس مــاده 130 آئين نامه داخلى مجلس اگر بيش از 50 
امضا جمع آورى شــود، مى توان اين طرح را دوباره در دستور كار قرار داد. بر 
اين اساس طرح شــفافيت آراى نمايندگان در دستور كار هفته جارى مجلس 

قرار مى گيرد.

پرسش از وزير اطالعات كليد خورد
 سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى از ثبت طرح پرسش 
از وزير اطالعات به دليل اظهاراتى خالف فتواى مقام معظم رهبرى درباره حرام 

بودن توليد سالح هسته اى، خبر داد.
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ك ــت، اظه ــه مل ــا خان ــو ب ــان در گفت وگ ــى خضري عل
بــه اظهــارات ســيدمحمود علــوى وزيــر اطالعــات در گفت وگــوى 
ــاره احتمــال نقــض  ويــژه خبــرى شــبكه دوم ســيما در روز20 بهمــن درب
ــام  ــواى مق ــا فت ــت ب ــالمى و در مخالف ــورى اس ــى جمه سياســت هاى كل
معظــم رهبــرى دربــاره حــرام بــودن توليــد ســالح هســته اى كــه متأســفانه 
ــراى نظــام جمهــورى اســالمى منجــر شــده،  ــه سياســى ب ــه ايجــاد هزين ب
ــا  ــده اســت ت ــت ش ــامانه مجلــس ثب ــه و در س ــرح پرســش از وى تهي ط

ــدگان باشــد. ــه پاســخگوى نماين ــن عضــو كابين اي

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد دستمزد پخت غذاى زندانهاى تابعه (زندان مركزى همدان،اردوگاه كاردرمانى،كانون اصالح 
و تربيت و بازداشتگاه،زندان مالير،زندان نهاوند و زندان تويسركان) را براى مدت يك سال شمسى از مورخه 1400/01/01 الى 1400/12/29 ازطريق مناقصه 
عمومى واگذار نمايد. لذا از افراد حقيقى و حقوقى كه داراى سوابق مرتبط در امر پخت غذادر زندان ها، بيمارستان ها،دانشگاه ها وپادگان ها را دارند و داراى 
صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند و عضو سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) هستند دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه 
از تاريخ درج آگهى روز سه شنبه مورخه 99/11/21 ساعت 9 صبح لغايت روز دو شنبه 99/12/04 تا ساعت 9 صبح به آدرس http://setadiran.ir مراجعه 
و اسناد مناقصه را دانلود نمايند و از ساعت 9 صبح همان روز تا مورخه دو شنبه 99/12/18 ساعت 9 صبح پيشنهاد قيمت رادرسامانه فوق بارگذارى و پاكت 

الف مناقصه را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل به آدرس ابتداى خيابان هنرستان - اداره كل زندانهاى استان همدان تحويل نمايند.
شايان ذكر است كه ارائه پاكات ب و ج صرفاً به صورت امضاء و مهر الكترونيكى مى باشد در غير اينصورت ترتيب اثر نخواهد شد.

زمان بازگشايى اسناد مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/12/19  ساعت 10 مى باشد . 
(جهت شركت در مناقصه و پيشنهاد قيمت حتما بايد اسناد از سامانه تداركات الكترونيكى دولت دانلود شده باشد در غير اين صورت امكان بارگذارى و 

اعالم قيمت در سامانه وجود نخواهد داشت.) 
مبلغ پيشنهادى به ازاى يك نفر در روزدر وعده هاى غذايى قيد شود .   صبحانه :..........        ناهار : ...............              شام : ..............

* طريقه اعالم قيمت: دستمزد طبخ غذا براى يك نفر در روز (صبحانه،ناهار،شام) وماهانه و ساالنه رادرسامانه بصورت فرمول زير قيد نماييد.
* فرمول و محاسبه قيمت :   قيمت كل به ريال=365*قيمت صبحانه *6200                   قيمت كل به ريال =365*قيمت ناهار*6200

* قيمت نهايى : جمع قيمت صبحانه،ناهار و شام                                                   قيمت كل به ريال=365*قيمت شام* 6200
شايان ذكر است 6200 نفرميانگين پخت غذاى روزانه مى باشد و بر اساس آمار زندانيان اين تعداد نوسان خواهد داشت،لذا مبلغ پرداخت شده بر اساس 

آمار واقعى خواهد بود . 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 500,000,000 ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف پيمانكار ارائه مى گردد .

جهت واريز وجه نقد به عنوان ضمانت شركت در مناقصه حساب متمركز نزد بانك مركزى به شماره 4065013107730084 بنام تمركز وجوه سپرده اداره كل 
زندانهاى استان همدان معرفى مى گردد. الزم به ذكر است شركت كنندگان مى بايست كليه اسناد مناقصه (محتويات هر سه پاكت الف- ب-ج) را در سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت به آدرس http://setadiran.irدانلود و پس از پيشنهاد قيمت درسامانه بارگذارى نمايند. 
شرايط: 

1- تمامى مواد اوليه جهت طبخ غذا توسط كارفرما تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مى شود .
2- باتوجه به اينكه بازداشتگاه آشپزخانه ندارد و غذاى بازداشتگاه توسط كانون طبخ و دراختيار بازداشتگاه قرارداده مى شود.پيمانكار موظف است يك 

دستگاه خودرو با راننده كه داراى اتاقك بهداشتى باشد، جهت حمل غذا از كانون به بازداشتگاه تهيه نمايد. 
3- آشپزخانه داراى تمامى لوازم و تجهيزات جهت پخت غذا شامل ديگ هاى صنعتى و ... مى باشد.

4- هزينه آب و برق و گاز و تلفن بر عهده كارفرما مى باشد . 
5- برنامه غذايى درسال بصورت فصلى توسط كارفرما تنظيم و در اختيار پيمانكار قرار داده مى شود .

6- پيمانكار مى تواند از مددجويان راى باز كه درحال فعاليت در آشپزخانه هستند و شرايط كار در قرارداد رادارند به شرط پرداخت حق الزحمه با شرايط 
بنياد تعاون استفاده نمايند.

توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قيمت پيشنهادى فاقد اعتبار مى باشد.
 اطالعات فوق در پايگاه ملى  مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir ثبت شده است و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس: ابتداى خيابان هنرستان 

- اداره كل زندانهاى استان همدان مراجعه و يا با شماره تماس 08138260752 تماس حاصل فرماييد .  
(م الف 1617)

 اصالحيه اليحه بودجه براساس شرايط 
و مقتضيات كنونى كشــور و بــا رويكرد 
همگرايــى و همچنين با تكيه بــر ديدگاه 
كارشناسان و متخصصان خبره كشور تهيه و 
تدوين شده است، لذا هرگونه سياست زدگى 
مى تواند به روند توسعه كشور و حقوق مردم 

آسيب برساند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس 
جمهور روزگذشته در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصادى دولت با تأكيد بر ضرورت تصويب 
هرچه سريع تر اليحه بودجه، گفت: موضوع 
مهمــى مانند بودجه كشــور نبايد بگذاريم 
درگير مناقشــات و مباحث بى ثمر شود و با 
همگرايى و اجماع ســازى پيام ثبات و رشد 

به اقتصاد بدهيم.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى  
اظهار كــرد: بايد همه توجــه كنيم كه هر 
وقفه اى در تصويب بودجه كشور مى تواند 
به كليت اقتصاد و از آن مهم تر معيشــت و 

زندگى مردم آسيب وارد كند.
وى در ادامه گفت: جامعه با مشاهده شكست 
دشــمن در جنگ تحميلــى اقتصادى و در 
آســتانه پيروزى ملت، در انتظار بهره گيرى 
از ثمرات مقاومت خود قــرار دارد. رئيس 
جمهور با بيان اينكــه تكانه ها و تنش هاى 
غيراقتصادى در اقتصاد اثرگذار شده است، 
اظهار كرد: شايســته است همه مسئوالن در 
تمامى قواى كشور، در كنش ها و اظهارات 
خود نهايت مراقبت و دقت را به عمل آورند 

تا مبادا شرايطى خالف انتظار عمومى شكل 
بگيرد كه موجب اثرات منفى در جامعه شود.
روحانــى تأكيد كــرد: دولت تــا روز آخر 
خدمت خود، حراســت از معيشت مردم را 
وظيفه نخست خود مى داند و تأمين كاال هاى 
اساســى با نرخ ترجيحى، سياســت قطعى 

دولت تا پايان خواهد بود.
 اليحه جديد بودجه در مجلس

عضو كميسيون تلفيق بودجه از ارائه اليحه 
اصالحى بودجه 1400 از ســوى دولت به 
مجلس در جلسه امروز(دوشنبه 27 بهمن ماه) 

مجلس خبر داد.
مجتبى يوســفى در گفت وگو با تسنيم، در 
همين راستا افزود: پس از ارائه دوباره اليحه 
بودجه روند بررســى اليحه طبق آيين نامه 

داخلى در مجلس آغاز مى شود.
وى در ادامه افزود: براساس آئين نامه داخلى 
مجلس كميسيون ها يك هفته فرصت دارند 
اليحه اصالحى بودجه سال آينده را بررسى 
و پس از آن نمايندگان پيشــنهادات خود را 
پيرامون بودجه مطرح و پس از آن كميسيون 
تلفيــق اليحه اصالحى بودجه را بررســى 
خواهد كرد و پس از آن روند بررسى بودجه 

در جلسه علنى آغاز مى شود.
به گــزارش ايلنا، حســينعلى اميرى معاون 
رئيس جمهــور نيــز در اين بــاره گفت: در 
تالش هستيم تا پايان هفته با مجلس شوراى 
اســالمى درباره بودجه 1400 به جمع بندى 

برسيم.

فعاليت هاى احمدى نژاد پررنگ شده است

تالش معجزه انتخاباتى!

عليرضا نورى
عضو كانون نويسندگان ايران زندانى شد

 عليرضا نورى، عضو كانون نويسندگان 
ايران و نويســنده همدانى پنجشــنبه هفته 
گذشــته در منزل خود در همدان بازداشت 
و براى اجراى حكم حبس به زندان منتقل 

شد.
نورى خرداد سال 1396 به اتهام «توهين به 
مقدسات از طريق نوشتن اشعار موهن در 
فضاى مجازى» به 2 ســال حبس تعزيرى 

محكوم شده بود و اين حكم در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شد.
با وجود اعتراض اين نويسنده به حكم صادره در ديوان عالى كشور، او در 
تيرماه 1399 به شعبه  پنجم اجراى احكام دادسراى همدان احضار شد، اما 

اجراى حكم او به دليل شيوع كرونا به تعويق افتاد.
از عليرضا نورى تاكنون 7 كتاب و تعدادى مقاله به چاپ رسيده است.

اليحه جديد بودجه 1400 تقديم مجلس مى شود
اصالحيه اليحه بودجه براساس مقتضيات 

كنونى كشور تدوين شده است



C M

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

دوشنبه  27 بهمن ماه 1399  شماره 3976

5

مناسبت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

حذف نام مددجويان بهزيستى از فهرست 
مستمرى بگيران صحت ندارد

 رئيس سازمان بهزيستى كشــور بيان كرد كه موضوع حذف نام برخى مددجويان 
بهزيستى از فهرست دريافت كنندگان مستمرى، صحت ندارد.

وحيد قبادى دانا در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان،  اظهار كرد: نام هيچ يك از 
مددجويان بهزيستى از فهرست دريافت كنندگان مستمرى حذف نشده است.

وى با اشاره به اينكه سال گذشته طى بررسى هايى كه انجام داديم متوجه شديم 25 هزار 
نفر از مددجويان بهزيستى به هر دليلى يارانه دريافت نمى كردند، افزود: با هماهنگى كه 
با سازمان هدفمندى يارانه ها انجام شد، 25 هزار نفر از مددجويان بهزيستى و 75 هزار 

نفر از مددجويان كميته امداد در ليست يارانه بگيران قرار گرفتند.

ثبت واكسن هاى كرونا در سامانه «تيتك»
 سخنگوى سازمان غذا و دارو با بيان اينكه امكان قاچاق معكوس واكسن هاى كرونا 

وجود ندارد و تمام واكسن هاى كرونا از مبدأ تا مقصد قابل رصد و رهگيرى هستند.
كيانوش جهانپور در گفت وگو با فارس، درباره نحوه توزيع واكسن كرونا افزود: توزيع 
واكســن هاى كروناى وارداتى همچون ساير كاال هاى ســالمت محور از طريق سامانه 

«تيتك» خواهد بود.
وى گفت: با توجه به اينكه تيتك، ســامانه رهگيرى است، هر كاالى سالمت محورى 
كه وارد مى شــود، داراى كد تيتك خواهد بود و رهگيرى كاال ها از طريق آن كد ميسر 
مى شود، واكسن ها پس از شماره گذارى در سامانه از طريق خانه هاى بهداشت به دست 

گروه هاى هدف خواهد رسيد.

تهويه مناسب نقش مهمى در كاهش انتشار كرونا دارد
 رئيس گروه ســالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
با بيان اينكه تهويه هوا و تهويه مطبوع به ويژه در فضاهاى شلوغ نقش مهمى در كيفيت 

هواى داخل و كاهش احتمال انتشار ويروس كوويد 19 دارد.
عباس شاهسونى در گفت  وگو با ايرنا درباره اهميت تهويه هوا در كاهش احتمال انتشار 
ويروس كرونا، افزود: شناســايى راه هاى انتقال ويروس كرونا نقش مهمى در كنترل و 
مديريت بيمارى كوويد-19 دارد. فرضيه هاى اوليه ســازمان جهانى بهداشــت جهانى 
براساس تجربيات سارس در سال 2002 اين بود كه ويروس كوويد-19 از طريق هوا 
و قطرات تنفســى، زمينه ايجاد بيمارى را دارد.وى اظهار كرد: نكته مهم اين است كه 

خانه امن ترين مكان است. 

امام هادى مشعل دار چراغ هدايت 
 پيشوايان معصوم(ع) انســان هاى كامل و برگزيده اى هستند كه 
به عنــوان الگوهاى رفتارى و مشــعل هاى فــروزان هدايت جامعه 
بشرى از سوى خدا تعيين شده اند. گفتار، رفتار و خوى و منش آنان 
ترســيم «حيات طيبه» انسانى و وجودشــان تبلور تمامى ارزش هاى 

الهى است.
على بن محمد(ع) مشــهور به امام هــادى و امام على النقى امام دهم 
شيعيان است. آن حضرت در سال 212 ق ديده به جهان گشود و در 
سال 220 ه.ق امامت شيعه از پدر بزرگوارشان به آن حضرت منتقل 
شــد. مدت امامت آن حضرت حدود 33 سال است و در سال 254

ه.ق به دست معتمد عباسى به شهادت رسيدند.
پدر ايشان حضرت امام محمدتقى جواداالئمه(ع) و مادرشان بانويى 
فاضله و عفيفه به نام سمانه است. نام مبارك ايشان على از القابشان 

نقى، هادى و نجيب؛ و كنيه شان ابوالحسن است. 
 اوضاع سياسى زمان امام هادى(ع)

امــام على النقى الهــادى(ع) در ســال 220 ه.ق در مدينه به امامت 
رســيدند. آن حضرت 13 سال اول امامت خود را در آن شهر سپرى 
نمود و ضمن بهره رســانى معنوى و علمى به شــيعيان، به امور آنان 
رســيدگى مى كردند تا اينكه متوكل (خليفه وقت) كه در دشمنى با 
ائمه اطهار مشــهور بود؛ به خاطر هراسى كه از نفوذ و محبوبيت امام 
در جامعه داشت، ايشان را از مدينه به سامرا فراخواند زيرا احساس 
مى كــرد كه بايد امام را از نزديك تحت نظر بگيرد. پس از آمدن امام 
به سامرا، اگرچه ايشان ظاهرا آزاد بود اما «متوكل» منزلشان را طورى 
انتخاب كرده بود كه همواره تحت نظر باشند. او به طور مرتب دستور 
تفتيش منزل ايشــان را صادر مى كرد و تمام ديدارها و رفت وآمدها 

توسط نيروهاى حكومتى كنترل مى شد.
 جو بسيار خفقان آميزى بر جامعه حكمفرما بود و سختگيرى و فشار 

زيادى را بر شيعيان اعمال مى كرد.
او علويان را در محاصره اقتصادى قرار داده بود. به شاعران دربارى 
مال فراوانى مى داد تا در اشــعار خود به ائمه(ع) بى احترامى كنند. او 
بيشــتر سادات جليل القدر آن زمان را دستگير و زندانى كرده بود. از 
هولناكترين اقدامــات او در دوره حكومتش، انهدام و تخريب مرقد 
امام حســين(ع) بود. اوضاع معيشــتى مردم و خصوصا علويان در 
زمان خلفاى عباســى مخصوصا متوكل و بقيه خلفاى هم عصر امام 
هادى(ع)، بسيار دشــوار بود زيرا آنان بيت المال مسلمين را صرف 
خوشــگذرانى هايى مى كردند كه به گواهى تاريخ، هزينه هاى مربوط 

به آ نها بى سابقه بوده است.
 فعاليت هاى امام(ع)

مرقد مطهر امام هادى(ع) در ســامرا است و فرزند بزرگوارشان امام 
حسن عسگرى(ع) نيز در همين بقعه مدفونند.

امام هادى(ع) با اينكه شــديدا تحت نظر بود، اما از پاى ننشست 
و فعاليت هاى خود را به شــيوه اى مطابق اوضاع زمان خويش به 
پيــش برد. از مهم ترين فعاليت هاى ايشــان اين بود كه به مردم از 
راه هــاى گوناگون آگاهى داده و منصب امامت و مقام علمى خود 
را در طى ســخنان خويش و در مناظرات و پرســش و پاسخ هاى 
علمى، آشــكار كرده و تثبيــت كنند. همچنين عدم مشــروعيت 
حكومــت بنى عباس را تبيين مى كردنــد. يكى ديگر از محورهاى 
فعاليت امام، آماده كردن مردم و شــيعيان نسبت به غيبت حضرت 
مهدى(عــج) بود. البته ايشــان با نهايت احتيــاط و جلوگيرى از 
حساس شــدن حكومت، اين موضوع را به طور سربسته در ضمن 

مى فرمودند. ذكر  خويش  سخنان 
 وضعيت علمى زمان امام(ع)

در حكومــت بنى عباس از طرف خلفا به مســائل علمى و فرهنگى 
تمايل نشــان داده مى شد. در اين زمان بسيارى از كتب سلير ملل به 
عربى ترجمه شد و همين امر موجب شد افكار مردم و اوضاع علمى 

جامعه متحول شود.
همچنيــن مكاتب كالمى مانند اشــاعره و معتزله رونق گرفته بود و 
شبهاتى مانند جســميت خداوند، جبرگرايى مطلق يا اختيار مطلق، 
حــادث يا قديم بودن قرآن و... مطرح مى شــد كه موضع گيرى امام 
هادى(ع)و پاســخ ايشان به چنين شــبهاتى، اوال اصالت و حقانيت 
مواضع شــيعه را نشــان مى داد و ثانيا مسلمين را از گرفتارى در دام 

چنين شبهاتى حفظ مى كرد.
 اصحاب امام هادى(ع)

براساس نوشته شيخ طوسى تعداد دست پروردگان پيشواى دهم(ع) و 
كسانى كه از آن حضرت در زمينه هاى مختلف علوم اسالمى روايت 
نقل كرده اند بالغ بر 185 نفر مى شــود كــه در ميان آنان چهره هاى 
برجســته علمى و فقهى فراوانى كه داراى تأليفات گوناگونى بودند، 
ديده مى شود. برخى از شاگردان مشهور آن حضرت فضل بن شاذان 

از متكلمان بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى است.
* منابع:

مركز تحقيقات سپاه پاسداران انقالب اسالمى
2. الغيبه، شيخ طوسى ص 212
3. اعيان الشيعه، ج2، ص 39.

4. همان.
5. بحاراال نوار، ج 69، ص 316،ح 24

هفت صبح: موج چهارم با لهجه انگليسى 
 البد كروناى فارسى هم در كنارش كار مترجمى ميكنه!!

همشهرى: اعتراف به شكست هدفمندى يارانه ها 
 فعال طرح رو گذاشتن داخل آب نمك تا بعد!!

آفتاب: از عنابستانى چه خبر؟!
 يادم تو را فراموش!!

اعتماد: يك سال نبرد با كرونا
 اين نبرد بيشتر جاده را براى ويروس هاى خارجى صاف كرده!! 

جام جم: واكسيناسيون 70 درصد ايرانى ها تا آخر پاييز 1400
 ديگه تا دست به دست بشه بين از ما بهترون 1400 هم رد كرديم!!

همدان پيام: تماس خانوادگى همچنان در صدر علت ابتال
 پس با اين اوصاف فقط چشمى بايد ارتباط برقرار كنيم!!

ابرار: نمونه هايى از ويروس انگليسى و آفريقايى در كشور ديده شده است
 مثل اينكه جاى توليد واكسن با توليد ويروس جابه جا شده!! 

امتياز: 20هزار دوز واكسن براى ورزشكاران نياز داريم
  بدون شرح!!

بهار: طعم تلخ گرانى ميوه زير زبان قشر ضعيف
 نه اون تلخى ته خياره كه زير زبون قشــر مرفه مزه كرده، دامن 

ضعيفا رو گرفته!!
ابتكار: خيز مبهم بورس در روزهاى پايان سال
 آسه ميره آسه مياد تا گربه شاخش نزنه!!

فرهيختگان: رونق 44 درصدى لوازم خانگى ايران در تحريم 
 اين حجم از رونق مى خــواد قدرت توليدكنندگان داخلى رو 

نشون بده!!
نوآوران: بازار مسكن قفل شد 

 خيالتون راحت! به ازاى هرقفل يه دونه زاپاس تو جيب دالل ها 
هست!!

همدان پيام: فروش اجبارى كاال ممنوع
 فقط حواستون به حجم احتكاركننده ها باشه!!

ايران: ويروس انگليسى در ايران چرخيد 
 ميخواد پا بذاره تو جا پاى كروناى چينى!!
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 يكى از وظايف شهردارى ها به عنوان نهاد 
فعاليت هايى  و  اقدامات  انجام  خدمات رسان، 
اســت كه براســاس تعاريف موجــود و نيز 
ويژگى هاى آنهــا در چارچــوب طرح ها يا 
پروژه هــاى عمرانى قــرار مى گيرند. معموالً 
تولد و ظهــور يك طرح يا پــروژه عمرانى 
براســاس يك نياز در كســب وكار است و يا 
ممكن است براســاس بررسى ضرورت نزد 
پيش از  يك سرمايه گذار آغاز شــود. مسلماً 
آغاز عمليات اجرايــى، اقدامات و مطالعات 
زيادى براى انتخاب يك پروژه انجام مى شود؛ 
مطالعاتــى كه اگر تحليل و بررســى هاى آن 
به درستى انجام نشــود ممكن است به موفق 
نشدن و يا شكست كامل پروژه يا طرح منجر 
شود. معموالً مطالعاتى كه پيش از آغاز اجراى 
پروژه انجام مى پذيرد در حوزه امكان ســنجى 
اســت و محصول نهايى آن طــرح توجيهى 
امكان ســنجى  مطالعه  يك  اجراســت.  براى 
(Feasibility Study) ظرفيــت پــروژه 
براى موفقيت را ارزيابى مى كند و مى بايست 
با يك رويكرد هدفمند و بى طرفانه براى ارائه 
اطالعات انجام شود؛ زيرا خروجى آن مبناى 
تصميم گيرى هاى هنگام اجرا خواهد بود. در 
يك روند استاندارد امكان سنجى در 3 بخش 

كلى و 4 ريز موضوع انجام مى پذيرد: 
1-امكان سنجى سيستمى:
1-1-امكان سنجى حقوقى
2-امكان سنجى عملياتى:

1-2-امكان سنجى اقتصادى
2-2-امكان سنجى فنى

3-2-امكان سنجى زمانى
3-امكان سنجى اجتماعى

فرايند امكان ســنجى اجتماعى تا اندازه اى به 
مقوله ارزيابى تأثيــرات اجتماعى پروژه هاى 
شهرى شــباهت دارد. زيرا مزايا و هزينه هايى 
كه پروژه براى اشخاص ثالث ايجاد مى كند را 
مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد. دليل اينكه 
امكان سنجى اجتماعى كامًال با ارزيابى تأثيرات 
اجتماعى (اتا) يكســان نيســت اين است كه 
«اتا» پژوهشى بين رشته اى با محوريت علوم 
اجتماعى است كه مى كوشد با سهيم شدن در 
همه مراحل برنامه ريزى، اجرا و ارزيابى نتايج 
اقدامات توسعه اى شناخت معتبرى از تغييراتى 
كه اين اقدامات در محيط طبيعى و اجتماعى 
ايجاد مى كنند ارائه دهد و پيش از اجرا شدن، 
تأثيرات اجتماعى ناشى از آنها را برآورد كرده 
و شرايط اجتماعى موفقيت اقدامات توسعه اى 
را مطالعه كنــد، تأثيرات منفى اين اقدامات را 
پيش بينى نمايد و راهكارهايى براى دور شدن 
يا كاســتن از تأثيرات منفى و تقويت تأثيرات 

مثبت شان ارائه دهد. 
همان  گونه كه در آغاز ســخن اشــاره شــد 
شــهردارى ها در چارچــوب وظايف ذاتى و 
محوله، موظف بــه انجام اقداماتى ـ در درون 
شــهر ها ـ هســتند كه نتيجه آن فراهم شدن 
امكانات و تســهيالتى براى شــهروندان در 
حوزه  هايــى همچون حمل ونقــل و ترافيك، 
دفع بهداشتى و بازيافت پسماند هاى شهرى، 
بهســازى و نگهدارى گذر گاه هاى شــهرى، 
فضاى ســبز، خدمات فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى، ساماندهى و نظارت بر ساخت وساز 
و ... اســت. محقق شدن همه يا بخش بزرگى 
از اين موارد وابســتگى مســتقيم به اجراى 
طرح هــا و پروژه هاى گوناگون شــهرى در 
مقاطع مختلف زمانى دارد. همچنين گفته شد 
كه يكى از مهم تريــن اقدامات پيش از اجرا، 

انجام مطالعه، تحليل و بررســى دقيق جوانب 
اســت. هر طرح و يا پروژه عمرانى از يكسو 
در كوتاه مــدت، ميان مدت و بلند مدت آثارى 
راـ  مثبــت يا منفىـ  بــر تمامى ابعاد زندگى 
شهروندان بر جاى مى گذارد و از سوى ديگر 
با صرف زمان، منابع مالى و انسانى مشخص از 
سوى كارفرما يا سرمايه گذار به اجرا درمى آيد؛ 
يعنى در حقيقت ايجاد هزينه مى نمايد. بر پايه 
اصول رايج انتظار مى رود در ازاى ايجاد هزينه، 
فوايدى نيز براى همه طرف هاى شناخته شده 
مانند كارفرما، سرمايه گذار، بهره بردار و ... به 
تناســب نقش و ميزان اثر گذارى آنها حاصل 
شود. نكته بســيار مهمى كه مجريان بايستى 

از آن آگاه باشــند اين است 
مثبت  نتايج  از  بهره مندى  كه 
(فوايد اجرا) بدون در اختيار 
داشتن راهبرد مؤثر و اجراى 
راهكارهاى تعريف شــده در 

آن امكان پذير نيست. 
 طرح ها و پروژه هاى عمرانى 
شهرى، درون شــهر ها اجرا 
مى شــوند و كامًال آشــكار 
(نتيجه)  برآينــد  كه  اســت 

آنها بر تمامى اجزاى شــهر تأثير مى گذارد. به 
همين دليل مطالعه، تحليل و بررســى آثار و 
پى آمد هاى ناشــى از طرح ها و پروژه ها پيش، 
هنگام و پــس از اجراى آنهــا درحال حاضر 
مؤثرترين و هوشــمندانه ترين راهبردى است 
كه مجموعه مديريت شــهرى مى تواند از آن 
براى دستيابى به بيشــترين ميزان نتايج مثبت 
در هنگام انجام اقدامات توسعه اى استفاده كند 
و در حقيقت بــراى آن پروژه و طرح، ارزش 

افزوده ايجاد كند. 
يكــى از راهكار هاى بســيار اثر بخش انجام 
ارزيابــى تأثيــرات اجتماعــى (اتا) اســت 
كه ســر آغاز اســتفاده از آن در كشــور هاى 
توســعه يافته به زمــان تصويــب قانون ملى 
سياست  زيست  محيطي آمريكا در سال 1969

بازمى گردد. اين قانون، ارزيابى اثرات محيطى 
هر برنامه و پروژه اى براى مداخالت توسعه اى 
را الزامى ســاخت. به عنوان نمونه، زمانى كه 
قرار شــد خط لوله اى در آالسكا ايجاد شود، 
يكــى از بخش هاى اصلى گزارشــى كه طبق 
قانون مورد اشاره تهيه شد به بررسى تأثيرات 
اين خط لوله بر فرهنــگ بوميان اينوئيت (از 

قبايل سرخپوست) مى پرداخت. 
اجراى طرح ها و پروژه هاى شهرى، آشكارا بر 
بسيارى از ابعاد زندگى انسان ها (شهروندان) 
تأثير مى گذارند و گستره اين تأثيرگذارى نيز 
وجوه گوناگون اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، 
محيط زيســتى، ترافيكى و ... را دربرمى گيرد. 
ايــن موضــوع زمانى اهميت بيــش  از پيش 
مى يابــد كه بدانيــم در زمان اجرايى شــدن 
اقدامات توسعه اى عالوه بر محيط با گروه هاى 
مختلفى از افراد رو به رو خواهيم شــد كه يا از 
رونــد اجرا تأثير مى پذيرند و يــا بر آن تأثير 
مى گذارند و شــكل و دامنه اين تأثيرات بسته 
به نوع و ميزان دخالت در محيط متغيّر است. 
اگر مديران شــهرى به مقوله ارزيابى تأثيرات 
اجتماعــى (اتا) كه در نهايــت به تقويت آثار 
مثبــت و حذف يا كاهــش پى آمد هاى منفى 
ناشــى از اجــراى پروژه هــا و طرح ها منجر 
مى شود به مثابه ارزش افزوده اقدامات توسعه اى 
بنگرند، بى  گمان خدماتــى كه در چارچوب 
اجراى طرح ها و پروژه هاى عمرانى شــهرى 
ارائه مى شوند مى توانند با بهره گيرى از نتايج 

تأثيرات  ارزيابى  و  مطالعات 
اجتماعى ارزشى بسيار بيشتر 
از زمانــى كه ايــن اقدامات 
الزم  بررسى  و  مطالعه  بدون 
انجام مى گيرند، داشته باشند 
و تبديــل بــه محصوالت و 
نتايجى شــوند كــه همگان 
از آثار ســودمند آن بهره مند 
شــوند. مهم ترين بر آيند هاى شكل گيرى اين 

نوع نــگاه مديريت زمان و هزينــه، تقويت 
نگرش مثبت نســبت به عملكــرد و جايگاه 
ســازمان در افكار عمومــى و به وجود آمدن 
انگيزه براى همراهى و همكارى بيش از پيش 
شهروندان در راستاى اقدامات در دست اجرا 
و برنامه هــاى خرد و كالن مجموعه مديريت 

شهرى در حركت به سوى آينده است. 
* پوريا هاديان

 مسئول دبيرخانه ارزيابى تأثيرات اجتماعى 
 شهردارى همدان
 پرو ژه هاى شهرى 

«اتا» ارزش افزوده 
پروژه هاى شهرى

كشف مرغ زنده 
قاچاق در تويسركان 
 فرمانده انتظامي شهرستان تويسركان اعالم كرد كه 
مأموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي 
اين شهرستان هزار و 868 قطعه مرغ زنده قاچاق را از 

2 دستگاه كاميون كشف كردند. 
بــه گزارش پايــگاه خبري پليس، محمــد معصومي 
گفت: در راســتاي برخورد بــا جابه جايي دام و طيور 
بدون مجوز، مأموران دايره مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پليس آگاهي شهرســتان در ايســت و بازرسي محور 

تويسركان-كنگاور، 2 دستگاه كاميون حامل مرغ زنده 
را متوقف كردند.

وي افزود: در بازرســى از اين خودروها، هزار و 868
قطعه مرغ زنده به وزن 7 هزار و 500 كيلوگرم قاچاق 
و بدون مجوز كشــف و 2 متهــم در اين خصوص با 

تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شدند.
معصومي با بيان اينكه كارشناسان ارزش اين محموله 
را يــك ميليارد و 750 ميليون ريــال برآورد كرده اند، 
گفت: مرغ هاي كشف شده به اداره دامپزشكي شهرستان 

تحويل داده شد.
فرمانــده انتظامي شهرســتان بهار با اشــاره به اينكه 
تحقيقات از متهم، براي كشــف ســاير ســرقت هاي 

احتمالي ديگــر ادامه دارد، گفت: شــماره تلفن 110
به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به تماس هاي 

ضروري و پليسي شهروندان است.
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راهكار مبارزه با فساد چيست؟
وحيد شقاقى شهرى»

 اجراى برنامه ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى باثبات و جلب 
اعتماد مردم و افزايش سرمايه هاى اجتماعى راهى جز مبارزه با فساد 

ندارد.
به نظر مى رســد اين مســير را تاكنون اشــتباه طى كرده ايم، با شعار 
و هياهو در صدد مبارزه با فســاد برآمده ايم. اين درحالى اســت كه 
مبارزه با فســاد بايد ريشه اى صورت گيرد و در سايه تشديد نظارت 
عوامل فسادزا در كشــور مورد شناسايى واقع شده و نسبت به رفع 

آن اقدام شود. 
طبيعى است اگر اصالحات ساختارى براى كنترل فساد در دستور كار 
قرار گيرد، با تشديد نظارت ها و كنترل هاى ناظران مى توانيم فسادها را 
شناســايى كنيم اما چون موضوع به صورت ريشه اى حل نشده، مكرر 

اين فسادها تكرار خواهد شد.
آنچه مهم اســت اينكه ريشــه يابى و رفع ريشه هاى فساد بر مبارزه با 
فساد ارجح است، واقعيت ماجرا اينجاست كه مبارزه با فساد با هياهو 
و شعار و برخورد مستقيم امكان پذير نبوده و بى فايده است، از اين رو 
بايد دانش و تخصص را در اين حوزه افزايش دهيم و ريشه هاى فساد 
را با اصالحات نهادى و ساختارى از بين ببريم و براى تحقق اين مهم 

چاره اى جز تن دادن به اصالحات ساختارى نخواهيم داشت.
تجربه جهانى نشــان داده، دولت بزرگ، انبوه قوانين و نبود شفافيت، 
3 عامل مهم فراگير شــدن فساد در جوامع هستند. به اين ترتيب اگر 
نظارت هاى مردمى و رســانه اى نباشد و به گردش آزاد اطالعات بها 
ندهيم نمى توانيم به اين مهم يعنى رسيدن به جامعه اى مطلوب اميدوار 
باشيم. شناسايى عوامل فسادزا اقدامى مهم در اين مسير تلقى مى شود. 
يكى از عوامل تمركزگرايى اســت، به طورى كــه هرچه تمركزگرايى 

بيشتر باشد،  ميزان فساد باالتر مى رود.
استفاده از تجربيات جهانى نيز در اين مسير از اهميت بااليى برخوردار 
اســت. در دنيا بر روى علل فساد مطالعات زيادى انجام شده و ما نيز 

بايد موضوع مبارزه با فساد را به شكل تخصصى،  برخورد كنيم.
آنچه مســلم اســت اينكه ما تاكنون به شكل مســتقيم با فساد مبارزه 
كرده ايم، اين بدان معناست كه مفسد شناسايى و دستگير شده و پس 
از رسيدگى به پرونده به زندان يا اعدام محكوم شده است اما ريشه ها 

همچنان اصالح نشده است.
به اعتقاد بنــده، تحقق دولت الكترونيك و اجراى طرح جامع مالياتى 
و شفاف شــدن گردش مالى افراد مى تواند عامل بازدارنده مهمى در 

اين مسير باشد.
مخلص كالم اينكه در مســير مبارزه با فســاد همكارى هر 3 قوه در 
كنار از بين بردن عوامل فسادزا مى تواند زمينه را براى بهبود شرايط و 
مطلوبيت فضا فراهم آورد. اتفاقى كه مى توان از آن به عنوان راهكارى 

براى افزايش سرمايه هاى اجتماعى ياد كرد.

مقايسه وضعيت بورس و بازارهاى موازى 
در آينده

 رئيس هيأت مديره سازمان بورس، با اشاره به گزارش هاى مثبت 
9 ماهه شركت ها، اظهار كرد: اين گزارش ها حاكى از روند درآمدى 
روبه رشــد و تكرار شونده دارند و بايد گفت در افق بلندمدت بازار 

سرمايه بهتر از بازارهاى موازى خواهد بود.
اميرتقى خان تجريشــى در گفت و گو با ايسنا، درمورد شرايط فعلى 
بازار سرمايه توضيح داد: تصميم گيرى براى خريد و فروش سهام در 
بازار سرمايه، مســتلزم داشتن اطالعات تحليل و آگاهى از وضعيت 

بازارها و عوامل تأثيرگذار بر هر سهم و صنعت است.
 به طبع ســرمايه گذارانى كه اكنون مى خواهند براى ســرمايه گذارى 
خود در بازار سرمايه تصميم گيرى كنند و نگاه ميان مدت و بلندمدت 
دارنــد، مى توانند با توجه به رشــد قيمت جهانى كاالهاى اساســى 
به عنوان نشانه اى براى افزايش سودآورى شركت هاى فعال در صنايع 
فلزات اساسى، معدنى ها و همچنين صنايع مرتبط با كاالهاى اساسى 

تصميم گيرى كنند.
وى افزود: همچنين بايد توجه داشــت كه به دليل متعادل شدن قيمت 
ارز، در افق زمانى پيش رو و مســائل بودجه، نمى توان انتظار نوسانات 
ســنگين در بازارهاى موازى بازار ســرمايه نظير ارز و طال داشت. به 
همين دليل به نظر مى رســد كــه با اين نگاه جذاب تريــن بازار براى 
ســرمايه گذارى، بازار سرمايه است، اصالح نســبت پى در بسيارى 
سهم ها و با توجه به گزارش هاى 9 ماهه منتشرشده از سوى شركت ها 
كه عمدتا وضعيت خوب و تكرارشونده اى را داشتند، مى توان به آينده 

اين بازار از نگاه بنيادى و ميان مدت تا بلندمدت اميدوار بود.
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد:  با توجه به اين نكته و همچنين 
اعمال سياست هاى حمايتى از ســوى مقام ناظر، مانند كاهش دامنه 
نوسانى منفى و افزايش دامنه نوسانى مثبت، افزايش اعتبار، بازنگرى 
حجم مبنا و انتشار اوراق تبعى به نظر مى رسد كه كفه معامالت به نفع 
خريداران و كســانى كه ديد بلندمدت دارند نسبت به سفته بازان و 
فروشندگان سنگين تر باشــد. اگرچه معتقديم كه محدوديت ها بايد 

كوتاه مدت باشد تا نقدشوندگى بازار تهديد نشود.
تجريشــى همچنيــن به فعــاالن بازار ســرمايه توصيه كــرد كه با 
چشــمان باز و به دور از هيجانات تصميم بگيرند، عوامل بنيادى را 
در جريان ســرمايه گذارى ماه هاى آتى خود مدنظــر قرار دهند، از 
تصميم گيرى بر اساس صحبت افرادى كه در شبكه هاى اجتماعى به 
ارائه ســيگنال هاى خريد و فروش اقدام مى كنند، بپرهيزند و تنها با 
كارشناسان، تحليلگران و مشاوران خبره و نهادهاى داراى مجوز اين 
حوزه كه در قالب نهادهاى مالى به ارائه مشاوره اقدام مى كنند، براى 

آينده سرمايه گذارى خود مشورت كنند.

پول همسان سازى عيدى بازنشستگان جور مى شود اگر...
 دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران معتقد اســت در شرايطى كه افزايش 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى متأثر از قانون كار و شوراى عالى كار است، چرا نبايد 

عيدى آنها كارگرى محاسبه شود؟
هادى ابوى در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح پيشنهادى همسان سازى عيدى بازنشستگان 
تأمين اجتماعى با كارگران، گفت: پرداخت عيدى كارگرى به بازنشستگان تأمين اجتماعى 
كه معيشت آنها با دشــوارى هايى همراه است و از عهده هزينه هاى آخر سال برنمى آيند 
قطعا اثرگذار اســت چون يك ماه حقوق است و دست كم 8 درصد در دريافتى آنها تأثير 

مى گذارد. وى افزود: عيدى بازنشســتگان تأمين اجتماعى امسال هم مثل عيدى كارمندان 
محاســبه و پرداخت شد، درحالى كه ما مى گوييم اگر بازنشستگان تأمين اجتماعى كارمند 
دولت هســتند، افزايش متناسب سازى حقوق آنها هم بر مبناى كارمندان دولت باشد ولى 
اگر تابع قانون كار و تأمين اجتماعى هســتند و قبــول داريم كه زمانى كارگر بودند، بايد 

عيدى كارگرى بگيرند.
به گفته دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران، درصورتى كه متناسب سازى حقوق 
بازنشستگان تأمين اجتماعى بر مبناى بازنشستگان خدمات كشورى باشد بار مالى آن براى 

سازمان تأمين اجتماعى به مراتب سنگين تر خواهد بود.
ابوى گفت: در شرايطى كه حقوق و دستمزد بازنشستگان تأمين اجتماعى متأثر از مصوبات 

شــوراى عالى كار اســت و از قانون كار تبعيت مى كنند چرا نبايــد عيدى آنها كارگرى 
محاسبه شود؟

وى با تأكيد بر به روزرسانى قوانين موجود در بحث پرداخت عيدى و پاداش بازنشستگان 
تأمين اجتماعى، درباره بار مالى اين طرح، گفت: اگر طرح بار مالى زيادى دارد تأمين آن 
به سياست هاى دولت ها برمى گردد. درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعى رقم درشتى از 
دولت مطالبه دارد كه اگر فقط سود بانكى آن را بدهند بار مالى اين طرح را تأمين مى كند.
به گفته اين مقام مسئول كارگرى چنانچه مطالبات تأمين اجتماعى پرداخت شود با آن پول 
همسان سازى عيد بازنشســتگان جور مى شود و مى توان بسيارى از طرح هاى حمايتى و 

همسان سازى حقوق بازنشستگان را هم پوشش داد.

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان:

52 قانون مخل كسب وكار شناسايي كرده ايم
■ رتبه چهارم اقتصاد و دارايي استان در حوزه پايش و شناسايى موانع 

كسب وكار
■  66 درصد از سهامداران همدان كد سجام گرفته اند

آگهى مناقصه شهردارى اسدآباد

شهردارى اسدآباد

تأميــن  دارد  نظــر  در  اســدآباد  شــهردارى 
ــت و  ــمت هاى رف ــاز در قس ــورد ني ــروى م ني
ــد  ــكاران واج ــه پيمان ــبز را ب ــاى س روب و فض

ــد.  ــذار نماي ــرايط واگ ش
ــان  ــا پاي ــل ت ــورت تماي ــان در ص ــذا متقاضي ل
دارنــد  مهلــت   1399/12/06 ادارى  وقــت 
ــه  ــل و ارائ ــل، تكمي ــه تحوي ــبت ب ــه نس ك

پيشــنهادات خــود اقــدام نماينــد. 
(م الف 504)

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/11/07 هي ــماره 1399/1558 م ــر رأي ش براب
تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ــى  ــي مرتض ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــدآباد تصرف ــك اس ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــه شــماره شناســنامه 21 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ  ــد شــعبانعلى ب كريمــى فرزن
يــك بــاب ســاختمان بــه مســاحت 194/43 مترمربــع در قســمتى از پــالك 1830 اصلــي 
واقــع در اســدآباد- بلــوار جانبــازان- انتهــاى كوچــه شــهيد وفائــى خريــداري بــا واســطه 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردي ــه مح ــاب كمون ــان عبدالوه ــك رســمي آقاي از مال
ــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد 
از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و 
پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتراض،دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 492)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/12

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

 براى بهبود فضاي كسب وكار و بازگشت 
واحدهاي راكد به چرخه توليد، تاكنون 52

قانون مخل كســب وكار در اســتان همدان 
شناســايي و به هيأت مقررات زدايى تهران 

اعالم شده است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان همدان 
با اشــاره به اقدامات انجام شده در راستاى 
بهبود فضاى كسب وكار و برگشت واحدهاى 
راكــد به چرخــه توليد، گفــت: مهم ترين 
مأموريت ايــن مجموعه تنقيــح قوانين و 
شناسايى قوانين مخل كسب وكار با همكارى 
ساير نهادهاى اجرايى است كه در اين راستا 
52 مورد شناسايى و به هيأت مقررات زدايى 

در تهران اعالم شده است.
ســيدناصر محمودي در جمع خبرنگاران، 
تأكيد كرد: همه دستگاه هاى اجرايى همدان 
مكلف هستند در حوزه محل فعاليت، بهبود 
كســب وكار را در اولويت قرار داده و موانع 
پيشروى طرح ها را شناســايى و در اختيار 

دبيرخانه اقتصاد و دارايى قرار دهند.
محمــودى گفت: اداره كل امــور اقتصاد و 
دارايى در تعامل با دستگاه هاى اجرايى استان 
فرصت هاى سرمايه گذارى را شناسايى و در 
صدد تهيه اطلس سرمايه گذارى استان همدان 

است.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همدان گفت: معاونت اقتصادى اين اداره كل 
براساس ارزيابى وزارتخانه متبوع در مجموع 
شــاخص ها با 20 پله صعود از رتبه 28 به 
رتبه هشتم رسيد و در حوزه كسب وكار نيز 

همدان رتبه چهارم كشور را كسب كرد.
در  پيشــرو  اســتان  همــدان   

سرمايه گذاري خارجي
ايــن مقام مســئول با بيــان اينكه اســتان 

همدان جزو اســتان هاى پيشــرو در زمينه 
ســرمايه گذارى خارجى اســت، ادامه داد: 
امسال بزرگ ترين ســرمايه گذارى خارجى 
در زمينه ساخت شهرك مسكونى در همدان 
مصوب شد، به طورى كه اين شركت تركيه اى 
72 ميليون دالر ســرمايه گذارى در اســتان 
خواهد داشت اما فكر مى كنم به صد ميليون 

دالر هم برسد.
محمودى اظهار كرد: در ســال هاى گذشته 
و امســال 9 طرح با بيش از هــزار و 300

نفر اشــتغالزايى با 75 ميليــون دالر جذب 
ســرمايه گذارى خارجى در اســتان انجام 
شــده است. وى با اشــاره به اينكه 3 طرح 
بــا بيش از 91 ميليون دالر ســرمايه گذارى 
مصوب در اســتان درحال پيگيرى است و 
تاكنون 4 ميليون دالر جذب شده، ادامه داد: 
امسال مجوز ســرمايه گذارى در زمينه فرنچ 
فرايز در شهرســتان بهار با 11 ميليون يورو 
سرمايه گذارى يك شركت قطرى صادر شده 

و 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
نماينده وزير اقتصاد در استان همدان با اشاره 
به پيگيرى جذب 3 ميليون دالر توسط يك 
شركت آلمانى در زمينه انرژى برق، تصريح 
كــرد: نيروگاه 7 مگاواتى با 8/8 ميليون دالر 

سرمايه گذارى درحال پيگيرى است.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همدان با تأكيــد بر اينكه اتفاقات خوبى در 
حوزه سرمايه گذارى در استان همدان انجام 
گرفته است، بيان كرد: طلسم سرمايه گذارى 
در استان شكسته شده و اميدواريم با از بين 
رفتن تحريم ها اتفاقات خوبى را شاهد باشيم.

66 درصد غيرمستقيمى ها سجامى 
شدند

مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 

با بيان اينكه ارزش شــركت  سرمايه گذارى 
اســتان همدان 11 هزار ميليارد تومان است، 
گفــت: افراد صاحب صالحيــت مى توانند 
براى عضويــت در هيأت مديره شــركت 

سرمايه گذارى كانديدا شوند.
شــركت  انتخابــات  دربــاره  محمــودى 
سرمايه گذارى اســتان، با بيان اينكه دولت 
فرصتى را به ســهامداران داده تا افرادى كه 
قرار اســت ســهام مردم را مديريت كنند، 
توسط ســهامداران انتخاب شــوند، اظهار 
كرد: ســهامداران براى شركت در انتخابات 
هيأت مديره شركت سرمايه گذارى بايد در 
ســامانه ســجام ثبت نام كرده و كد سجامى 
دريافت مى كردند.وى با اشــاره به اينكه 66

درصد از سهامداران استان همدان كد سجام 
دريافت كرده اند، يادآور شد: طبق قانون بايد 
شركت هاى ســرمايه گذارى به نمايندگى از 
سهامداران مديريت سهام را برعهده بگيرند 
كه اعضاى هيأت مديره اين شركت ها توسط 

سهامداران انتخاب خواهند شد.
محمودي افزود: در استان همدان 66 درصد 
از سهامدارانى كه روش غيرمستقيم را انتخاب 

كرده بودند، كد سجام دريافت كردند.
محمودى با بيان اينكه دولت در ســالجارى 
عزم جدى داشت تا آزادسازى سهام عدالت 
صورت بگيرد، يادآور شد: در استان همدان 
يك ميليون و 400 هزار نفر از ســهامداران 
استان معادل 36 درصد روش مستقيم و 908

هزار و 722 نفر روش غيرمســتقيم را براى 
مديريت سهام خود انتخاب كردند.

وى با اشاره به اينكه انتخابات هيأت مديره 
شــركت هاى ســرمايه گذارى تا پايان سال 
برگزار مى شود، افزود: سهامدارانى كه روش 
غيرمستقيم و روش مســتقيم را براى سهام 

لت  ا عد
انتخــاب  خــود 
شــركت هاى  كانديداى  مى توانند  كرده اند، 
سرمايه گذارى شــوند كه به اين منظور بايد 

در سامانه استان ثبت نام كنند.
مديركل امــور اقتصادي و دارايي اســتان 
همدان با بيان اينكه انتخابات شــركت هاى 
سرمايه گذارى 21 اسفند برگزار خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: ســهامداران متقاضى براى 
كانديدا شــدن در هيأت مديره شركت هاى 
ســرمايه گذارى بايد تا 7 اســفند در سامانه 
ستان ثبت نام كنند و بررسى صالحيت ها تا 
15 اســفند طى خواهد شد و در 21 اسفند 
اميدواريم  كــه  مى شــود  برگزار  انتخابات 
تكليف شركت هاى ســرمايه گذارى استان 

مشخص شود.
 صدور كارت اعتبارى 

تا 50 درصد ارزش سهام عدالت
محمــودى دربــاره واگــذارى كارت هاى 
اعتبارى به ســهامداران، خاطرنشــان كرد: 
صــدور كارت اعتبارى معــادل 50 درصد 
ارزش سهام عدالت افراد خواهد بود و فعًال 
براى افرادى اســت كه روش غيرمستقيم را 

انتخاب كرده بودند.
وى با تأكيد بر اينكه صدور كارت اعتبارى 
نيازى به مراجعه حضورى شهروندان ندارد، 
افــزود: بانك هاى تجــارت و ملى آمادگى 
صدور كارت اعتبــارى تا 50 درصد ارزش 
ســهام عدالت را دارند كــه دريافت كننده 
مى تواند از 3هزار فروشگاه شهر خريد داشته 

باشد.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى اســتان 
همدان درباره جاماندگان ســهام عدالت نيز 
تصريح كرد: بنده به عنوان كارشناس امر فكر 

نمى كنم ثبت نام دوباره امكان پذير باشد زيرا 
پروسه سهام عدالت از سال 84 تاكنون طول 
كشيده و از نظر فنى امكان پذير نيست، ضمن 
اينكه هنوز اطالع رسانى از طريق مجلس و 

وزارتخانه صورت نگرفته است.
 شناســايى 99 درصد اموال مازاد 

دولتى در همدان
اين مقام مسئول با اشــاره به فروش امالك 
دســتگاه هاى ادارى، اظهار كرد: بيش از 99

درصد از اموال دســتگاه هاى ادارى اســتان 
در سامانه سادا ثبت شده، به طورى كه استان 
همدان اســتان اول در شناسايى اموال مازاد 

دولت است. 
وى با اشاره به اينكه تاكنون 4 ميليارد و 200
ميليون تومان امــالك مازاد اقتصاد و دارايى 
به فروش رســيده است، گفت: 3 ميليارد و 
700 ميليون تومان امالك مازاد اســتاندارى 
به فروش رفته اســت، 11 خانه در پشــت 
بيمارســتان بوعلى به مزايده گذاشته شد اما 
به دليل قيمت بــاال فروش نرفت كه تا پايان 

سال مرحله دوم مزايده برگزار خواهد شد.
محمودى بــا تأكيد بر اينكــه تمامى اموال 
اســتان مستند شــده اســت، تصريح كرد: 

اقتصاد و دارايى نخستين دستگاهى در استان 
بــوده كه اموال مازاد را به فروش رســاند و 
سازمان ورزش و جوانان، آموزش وپرورش، 
جهادكشــاورزى و اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در اولويت هاى فروش اموال مازاد 

هستند. 
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان همدان 
با اشاره به تهاتر بدهى هاى دستگاه هاى دولتى 
و پيمانكاران، خاطرنشــان كرد: 92 ميليارد 
تومان تهاتر دستگاه هاى اجرايى استان انجام 
شــده و 84 ميليارد تومان تهاتر دستگاه هاى 

دولتى در دست اقدام است.
  تأسيس رشته سرمايه گذارى 

در دانشگاه ها
وى از تأســيس رشته ســرمايه گذارى در 
وزارت علوم خبر داد و گفت: سرفصل هاى 
رشته سرمايه گذارى با مشــاركت دانشگاه 
بوعلى تهيه و به ســازمان ســرمايه گذارى 
خارجى و وزارت علوم ارســال شده و اين 
رشته تحت عنوان توسعه دانشگاه هاى كشور 
در وزارت علوم درحال پيگيرى اســت كه 
اميدواريم براى ســال آينده در رشــته هاى 

پذيرش دانشگاه بوعلى قرار بگيرد.

  صنــف ابزار و يراق، رنگ و عايق هاى 
رطوبتى در دوران شيوع كرونا بسيار متضرر 

شده اند.
رئيــس اتحاديه ابــزار و يــراق و رنگ و 
عايق هــاى رطوبتى همــدان در گفت وگو 
با همــدان پيام به ارائه گزارشــى كوتاه از 

عملكرد 5 ساله خود پرداخت.
اتحاديه ابــزار و يراق در 14 رســته در 
شهرســتان همــدان فعال اســت و از 5
عضو هيأت مديــره و يك عضو بازرس 
هيأت مديره تشــكيل شده است و هيأت 
مديره آن را آقايان محرابى، اكبرى، ترابى، 
زارعــى، قاســمى و بــازرس را ايصال 

تشكيل مى دهند.
اعضاى اين اتحاديه در ســال 94 در زمان 
تحويل اتحاديه به هيأت مديره جديد داراى 
278 فقره پروانه كســب فعال بوده است و 
داراى  فعال  اعضــاى  تعداد  درحال حاضر 
پروانه كسب 483 فقره است كه از اين تعداد 
205 فقره پروانه كسب جديد صادر شده و 

278مورد نيز تمديدى است.
رئيس اتحاديه ابــزار و يراق همدان با بيان 
اينكه ملكيت اتحاديه متعلق به اعضا است و 
مشكل مكانى نداشته ايم، گفت: با همكارى 
هيأت مديره در اين دوره نسبت به تجهيز و 
تبديــل اتحاديه به مجموعه ادارى اقدامات 
خوبى از بُعد ســخت افزارى و نرم افزارى 
انجام گرفته اســت كه رضايــت اعضا را 

به همراه داشته است.
حســين محرابى با بيان اينكــه با درايت و 
همــكارى اعضا و بازرس هيــأت مديره، 
اتحاديه ابزار و يــراق و رنگ و عايق هاى 
رطوبتى هرگونه بدهى مالياتى را پرداخت 
كرده اســت و بدهــى به ســازمان تأمين 
اجتماعــى نداريم، افزود: تمامى ســنوات 
كاركنان گذشــته را تســويه كرده و بدهى 

ســنوات كاركنان جديد را هرسال تسويه 
مى كنيم. اين اتحاديه يك ميليارد ريال سپرده 
و 300 ميليون ريال موجودى در حســاب 

جارى دارد.
وى با توضيح اينكه بيشترين درآمد اتحاديه 
از حق عضويت ســاليانه اعضا و همچنين 
ورودى اعضــاى جديد حاصل مى شــود، 
افزود: بيشترين هزينه اتحاديه صرف حقوق، 
بيمه و ســنوات پرســنل (طبق قانون كار) 
و همچنين ســهم 20 درصد اتاق اصناف 

مى شود.
محرابى ادامه داد: با توجه به حجم و فرايند 
كارى اتحاديه، مدير اجرايى و مدير بازرسى 
تمامــى فعاليت هاى اتحاديــه را با نظارت 
هيأت مديــره انجام مى دهند و هيچ يك از 
اعضــاى هيأت مديــره از اتحاديه حقوقى 

دريافت نمى كنند.
ــگ و  ــراق، رن ــزار و ي ــه اب ــس اتحادي رئي
عايق هــاى رطوبتــى بــا بيــان اينكــه پيــش 
از شــيوع كرونــا همــكاران در قالــب 
بازديــد از نمايشــگاه بين المللــى متناســب 
بــا رســته مربــوط اعــزام شــده اند، افــزود: 
در قالــب تفريحــى نيــز ســالن فوتســال و 
اســتخر شــنا براى همــكاران رزرو شــده و 
نخســتين همايــش ســاليانه اعضا در ســال 

98 در هتــل اميــران برگــزار شــد.
وى درباره خدمات درمانى نيز اظهار كرد: 
براى ارائه خدمات درمانى و بيمه تكميلى 
با مؤسسات مختلف توافق شده و به اطالع 
اعضا رســيده و دوره هاى آموزشى جهت 
ارتقاى دانش مالياتــى در اتحاديه نيز براى 

اعضا برگزار شده است.
وى اذعان كرد: درحال حاضر بســيارى از 
اعضــاى اتحاديه از زمان شــيوع ويروس 
كرونا حدود يك سال است كه درآمد كافى 
نداشته اند و در بسيارى از هزينه هاى جارى 

و روزمــره در مضيقه 
ذاتى  وظيفه  هســتند، 
مى كند  ايجاب  اتحاديه 
كــه حامى اين قشــر 

زحمتكش باشيم.
محرابى افــزود: دولت 
بايــد در زمينه وصول 
عــوارض  و  ماليــات 
كسب و پيشه شهردارى 
يارى گــر ايــن صنف 
به دنبال  اتحاديه  باشد، 
دريافت تســهيالت از 
بانك هــاى عامل براى 
كسبه است و اميدواريم 

در ايام پايانى سال اين امر محقق شود.
محرابى بــا توضيح اينكــه آقايان ترابى 
و قاســمى از اعضاى هيــأت مديره در 

كميسيون هاى حل اختالف مالياتى موفق 
عمل كــرده و از اظهارنامه هــاى مالياتى 
اعضا دفاع كرده اند و آقاى اكبرى و زارعى 

و ايصال نيــز در امور اتحاديه پرتالش و 
از هيچ كوششــى دريغ نكرده اند، گفت: 
اعضاى اتحاديه با همكارى هيأت مديره 

در زلزله كرمانشــاه و ســيل لرســتان و 
كمك به مدارس با ارســال رنگ رايگان، 

همكارى كردند.

دولت بايد حامى 
كسبه و بازاريان باشد

لتى  ا عد

افراد صاحب 

يداي 
ت كاند

صالحي

ديره شركت 
يأت م

ه

ذاري شوند
مايه گ

سر
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خيز كرونا هشدارى قابل تأمل 
براى بازار شب عيد

 يك ســال از شــيوع ويروس منحوس كرونا و عالم گير شــدن آن 
مى گذرد؛ در روزهاى ابتدايى شــيوع ويروس عامه مردم تصور مبهمى 
از شــرايط داشتند و گمان مى كردند طى 2 تا 3 هفته موضوع فيصله 

مى يابد.
حــاال با وجود توليد و آغاز تزريق واكســن باز هم توصيه هاى ســتاد 
ملى كرونا حكايت از يك ســال ديگر درگيرى بــا محدوديت ها دارد؛ 
يعنى حتى با آغاز تزريق واكســن باز هم تا يك سال آينده درگير اين 

همه گيرى خواهيم بود.
به هرحال اكنون پس از مدتى آرامش، كرونايى كه زير خاكستر خاموش 
شده بود درحال ُگر گرفتن است و ستادهاى استانى مقابله با كرونا براى 
اين كه از خيز كرونا غافل گير نشــوند محدوديت ها را به تناســب رنگ 
هر شهرســتان بازگردانده اند اما حاال دم عيد اســت و پايان سال براى 
بســيارى از مشاغل روزهاى طاليى سال است كه اگر از دستشان برود 

ديگر زيان مالى آن را تا پايان سال نمى توانند جبران كنند.
در اخبار، گفت وگوها و گزارش ها از زبان اصناف بسيار گفتيم ولى حاال 
كه بوى نوروز به مشام مى رســد دوست نداريم يك بار ديگر دود خيز 

كرونا به چشمان صاحبان مشاغل برود.
براساس گفته مسئوالن بايد راه هاى سازش با كرونا را ياد بگيريم و حاال 
كه با نگاه خوش بينانه تا يك ســال ديگر محدوديت ها گريبان گيرمان 
است، خوب اســت زيرساخت هايى از سوى مســئوالن ايجاد شود تا 

اقتصاد روبه راه بماند و نفس بازار قطع نشود.
صنف پوشــاك يكى از آن اصنافى اســت كه بازار شــب عيد برايش 
تعيين كننده است و اتفاقا چون جزو مشاغل دسته دوم است و به محض 

ايجاد خطر از سوى كرونا در شهرها اين مشاغل تعطيل مى شوند.
حاال كه وضعيت شيوع ويروس كرونا در برخى از شهرستان هاى استان 
همدان زرد شده و برخى هم نارنجى بيم آن مى رود كه با وخيم تر شدن 
اوضــاع بدون توجه به وضعيت صنف پوشــاك و بدون در نظرگرفتن 
روزهاى طاليى كسب و كار اين صنف باز هم فعاليت آنها ممنوع اعالم 
شود. البته مى توان اميدوار بود كه اين رسته از اصناف در طول اين يك 
سالى كه از پاندمى كرونا مى گذرد كسب و كار خود را به شكل فيزيكى 
آن محدود نكرده باشــند و براى خود بازار مجزايى در فضاى مجازى 
ايجاد كرده باشند اما آن گروه كه هنوز به كسب وكار مجازى اعتقادى 
ندارند بايد تا اوضاع از اين بدتر و زمان ديرتر نشده دست بجنبانند و به 

شكل مجازى به كار خود ادامه دهند.
در واقع دســتگاه هاى مربوط بايد با آموزش هاى درســت اصناف را به 
حضور در فضاى مجازى تشويق كنند ضمن اينكه زيرساخت هاى اين 
نوع كسب و كار را نيز توسعه دهند؛ زيرا كسب وكار مجازى در شرايط 

فعلى بهترين ناجى مشاغل است.
ولى گذشــته از تكاپوى اصناف در فضاى مجازى و فرهنگ ســازى و 
آموزش كسب وكار مجازى از سوى دستگاه ها، وظيفه ديگرى هم براى 

مسئوالن متصور است.
مســئوالن بايد با طراحى ساز وكار و شيوه نامه هايى بدون تعطيلى بازار 
از شيوع ويروس كرونا پيشگيرى كنند، هر چند تعطيلى كسب وكارها 
ساده ترين و در دسترس ترين كار اســت؛ به طور مثال براى پاساژها و 
مراكز خريد سازوكارى تعريف شود كه مغازه هاى مراكز خريد بتوانند 
از بازار شب عيد استفاده كنند؛ به عنوان يك پيشنهاد مى توان به اجازه 
ورود حداقلى افراد به مراكز خريد اشاره كرد به نحوى كه افراد به نوبت 

و به تعداد محدود امكان ورود به مراكز خريد را داشته باشند.
مغازه دارهــا نيــز با ايجاد پوشــش مناســب در اطراف خــود و عدم 
خدمات دهى به افرادى كه شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت نمى كنند 
از خود محافظت كنند؛ از سوى ديگر بايد فرهنگ سازى و اطالع رسانى 
كافى وجود داشــته باشد تا افرادى كه عالئم ســرماخوردگى دارند و 

داراى عالئم و مشكوك به كرونا هستند در خانه بمانند.
تورها و هتل ها و اقامت گاه هاى گردشــگرى نيز يكى ديگر از اصنافى 
هســتند كه سال پرضررى را گذراندند به اين اميد كه نوروز پيش رو را 
بدون كســادى و تعطيلى به كسب وكار بپردازند اما با توجه به شرايط 

خيز كرونا اميدهاى آنان نيز بر باد مى رود.
هرچند كه در ديگر كشورها گردشگرى و حتى موزه گردى مجازى شده 
و اين صنف منتظر حضور فيزيكى گردشگران نشدند كه انتظار مى رود 
در ايــران هم اين روند با اينكه وجود دارد اما قوت بگيرد ولى ضرورى 
است براى اين قشر نيز سازوكار گردشگرى هوشمند برقرار شود بلكه 

از ورشكستگى نجات يابند.
دقيق كه مى شــويم ديده مى شود در اين دوران پاندمى كرونا بسيارى 
از كشورها از جمله تركيه همچنان درآمدزايى از گردشگرى را اگرچه 
با مقــدار كمتر حفظ كردند كه اميدواريم در ايران نيز به بازار شــب 
عيد اصناف توجه شــود و آنها با ايجاد شيوه نامه هايى از زيان بيشتر و 

ورشكستگى در امان بمانند.
درباره اقداماتى كه دولت مى تواند براى مشــاغل مرتبط با گردشگرى 
انجام دهد بايد به تشــويق شــهروندان به سفرهاى داخلى اشاره كرد؛ 
دولت مى تواند به جاى تشويق مردم به در خانه ماندن سفرهاى ايمن 
را تبليغ كند؛ براى اين كار بايد اماكن قرمز جزو مناطق ممنوعه سير و 
سفر قرار گيرند و در مقابل با ايجاد نظارت هاى دقيق و غربال گرى ها در 

ورودى شهرها مردم را به سمت سير و سياحت ايمن و هوشمند برد.
طراحى محصوالت گردشگرى مجازى از جاذبه هاى منحصربه فرد اماكن 
گردشگرى، طراحى داستان از مقاصد تاريخى به سبك جديد و جذاب، 
تدوين و توليد مواد تبليغى مطابق با اســتانداردهاى رســانه، استفاده 
از ظرفيت آژانس ها و آشــنايى راهنمايان گردشگرى داخلى با جامعه 
راهنمايان تور بين المللى و مسافران قبلى براى جذب گردشگر از طريق 
محصوالت مجازى، اســتفاده از بازاريابى ديجيتال و فناورى هاى نوين 
سفر، استفاده از سامانه هاى پوياى گردشگرى، طراحى وب سايت هاى 
گردشــگرى نويــن و انجام رزرو برخط نيز از ديگر مواردى اســت كه 

مى توان براى خروج از ركود انجام داد.
اين روزها كه فناورى به كمك همه حوزه ها آمده نبايد گردشــگرى از 
قافله فناورى عقب بماند زيرا با ترويج گردشــگرى هوشمند مى توان 

بخشى از خسارت هاى اين بخش را جبران كرد.
به هرحال به نظر نمى رســد با توجه به پابرجايى محدوديت ها و حضور 
كرونا در زندگى ما، تعطيلى راهكار درستى باشد؛ همان طور كه دولت 
تدبير و اميد نيز تأكيد دارد سياست دولت حفظ پويايى اقتصاد در كنار 
كنترل شــرايط كرونايى اســت؛ بنابراين انتظار مى رود بازار شب عيد 
مشــاغل در اين فرصت طاليى پايان ســال از دست نرود و از خسارت 
بيش از پيش مشاغل و آسيب هايى كه صاحبان كسب وكارها و خانواده 

آنان را تهديد مى كند، جلوگيرى شود.

سنگى به نام قراردادهاى سفيدامضا 
پيش پاى جوانان

 يك دختر جوان داراى رزومه شــغلى و مهارتى مناســب اســت؛ 
چندماه اســت كه كارش رو آغاز كرده اما بايد برگه تســويه حساب را 

امضا كند و در غير اين صورت برود!
پدر يك خانواده است؛ چند سال است كه در يك شركت كار و بسيارى 
از گره ها را بــاز مى كند اما هنوز نه قراردادى دارد و نه بيمه اى برايش 
واريز مى شود! درحالى كه وجود يك قرارداد براساس قانون كار كمترين 
حق هر شــاغلى است، اما از همين هم محروم است! اما به راستى چرا؟ 
خأل در اين بين كجا است؟ «تســويه هاى سفيدامضا» پارادايم نسبتاً 
متأخرى در عرصه روابط كار ايران در بخش خصوصى  است كه به دنبال 
«قراردادهاى ســفيدامضا» پا به عرصه گذاشــته و تمام هويت شغلى 
كارگران و همه حق و حقوِق قانونى آنها را زيرسؤال برده است و شايد 

هر كدام ما قربانى اين جبر شده باشيم و شايد هم باشيم!
اما حــال بايد چه كرد؟ خيــل عظيم جوانان تحصيلكــرده و نيروى 
متخصص در پى پيدا كردن شــغلى مناســب موجب شده تا شمارى 
از كارفرمايان از اين وضعيت سوءاســتفاده كنند و حال نيز، شــرايط 
اقتصادى و از دســت رفتن بسيارى مشاغل در وضعيت شيوع ويروس 

كرونا، بر اين وضعيت دامن زده است.
 وجود قراردادهاى سفيدامضا را انكار نمى كنيم

معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
در گفت وگــو بــا خبرنگار بازار بــه وضعيت قراردادها بيــن كارگران 
و كارفرمايان اشــاره كرد و افزود: به صورت اصولى نبايد شــاهد انجام 
پذيرفتن قراردادهاى سفيدامضا باشيم و درصورت انجام چنين كارى، 
اگر كارگرى در محضر مراجع ذى صالح قضايى اظهار كند كه كارفرما 
قراردادى با اين عنوان و به زور تنظيم كرده، درصورت محرز شدن اين 

ادعا براى مرجع قضايى، قرار اناطه صادر خواهد شد.
حميدرضا اســالمى با بيان اينكه با اين روند، ابطال قرارداد را شــاهد 
خواهيم بود، گفت: در اين راســتا، قرارداد از زمره قرائن خارج شده و 
به نفع كارگر حكم صادر مى شود. وى عنوان كرد: شرايط حاكم بر بازار 
سبب مى شــود كه عده قليلى از كارفرمايان از شرايط موجود مبنى بر 
تقاضاى كار، سوءاســتفاده و بهره بردارى كرده كه اين مطلب شــامل 
كارفرمايان شــركت ها و كارخانه هاى با نام و نشــان و داراى هويت و 

شناسنامه دار نمى شود.
 فرار از بيكارى و امضاى قراردادهاى سفيدامضا

 چنگيز اصالنى نيز در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه متأسفانه 
جوانــان تحصيلكرده براى فرار از بيكارى به خواســته كارفرمايان تن 
مى دهند و راضى به قرارداد سفيدامضا مى شوند، به تبصره يك ماده 7 
قانون كار جمهورى اســالمى ايران اشاره كرد و گفت: اين قانون داراى 
203 ماده و 221 تبصره است كه مهم ترين ماده قانون آن، قانون بين 
كارگر و كارفرما اســت. دبير اجرايى خانه كارگر همدان در تشريح اين 
موضوع عنوان كرد: تبصره يك اين ماده قانونى، داراى آئين نامه اجرايى 
اســت كه اين آئين نامه اجرايى بايد توسط شوراى عالى كار تنظيم و 

براى اجرا شدن به هيأت وزيران ارجاع داده شود.
اصالنى با تأكيد بر اينكه بايد در راستاى عقد قراردادها نظارت صورت 
پذيرد، تشريح كرد: به عنوان مثال شركتى اصال امكان تعطيلى ندارد و 
شبانه روز كار مى كند و يا بخش هاى خدماتى مثل شركت اتوبوسرانى 
و يا شركت هاى توليدات لبنياتى كه تعطيل بردار نيستند و يا كارگران 
فصلى شهردارى ها كه به طور مثال از 15 اسفند سالجارى كار آنها آغاز 
مى شود، نهايت تا پايان مهر سال ديگر ادامه دارد، بايد درباره مشاغلى 
از اين دست كه به طور دائمى هستند، قراردادهاى دائمى منعقد شود و 

شرايط كار براى كارگران فصلى هميشه حفظ شود. 
 متأسفانه در بيشتر موارد كاله سر كارگران مى رود

دبيــر اجرايى خانه كارگر همدان در بخش پايانى اظهار كرد: از ســال 
67 تاكنون، شوراى عالى كار نتوانسته براى قوام و دوام ماده 7 تبصره 
يك كارى انجام دهــد و همچنان اين جريان بالتكليف و معطل باقى 
مانده اســت؛ به همين دليل هر كسى با هر ديدگاه و نظرى، قضايا را 
مورد بررســى و ارزيابى قرار مى دهد، به طورى كه به دليل نبود نظارت 
شــاهديم كه برخــى كارفرمايان قراردادهاى امضا ســفيد با كارگران 
منعقد مى كنند. خانم احمدى فر جوان همدانى اســت كه در گفت وگو 
با خبرنگار بازار با بيان اينكه داراى مدرك كارشناســى ارشد معمارى 
اســت، مطرح كرد: معدل بااليى را در دانشــگاه كسب كردم و رزومه 
شــغلى تقريباً مناســبى دارم اما با اين حال، تمام همــدان را زير و رو 

كرده ام ولى شغل مناسبى پيدا نكرده ام.
اين جوان تحصيلكرده همدان ادامــه داد: تصميم گرفتم تا زمانى كه 
شغل مناســبى پيدا نكرده ام در خانه باشم اما ديدم واقعاً اين موضوع 
برايم ممكن نيســت، من 35 ســال دارم و نمى توانم همچنان به رغم 
اينكه سال ها درس خوانده ام، از پدرم پول توجيبى بگيرم بدين ترتيب، 
مجبور به اشتغال در يك واحد مهندسى شدم، آن هم با حقوقى حدود 

ماهانه يك ميليون تومان، بدون بيمه و بدون هيچ گونه قراردادى!
وى با تأكيد بر اينكه جوانان تحصيلكرده از فراموش شــدگان هستند، 
مطرح كرد: ما ســال ها عمرمان را پاى پژوهش و پايان نامه و طرح هاى 
خاص نگذاشتيم و در دانشگاه هاى دولتى مداركمان را نگرفتيم كه اين 

روزها، چنين وضعيتى داشته باشيم.

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 139960326002000775 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك كبودراهنــگ تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى عبدالــه اســدى فرزنــد 
رحمــت الــه بــه شــماره شناســنامه 3 صــادره از گل تپــه در يــك قطعــه زميــن مزروعــي 
ــع  ــروز و مجــزى شــده از پــالك 326 اصلــي واق ــع مف ــه مســاحت 164092/33 مترمرب ب
در روســتاى جگنلــو خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى ســيدمجتبى موســوى نژاد محــرز 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل گردي
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
ــه مــدت دو مــاه  اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از 
تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 418)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27
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محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

105 واحد صنعتى غيرفعال در استان شناسايى شد
 معاون امور صنايع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
اشاره به اينكه در استان همدان 105 واحد صنعتى غيرفعال شناسايى شده 
اســت، گفت: از ابتداى سالجارى تاكنون 50 واحد صنعتى غيرفعال استان 

همدان به چرخه توليد بازگشته اند.
حميد بهزادى شــريف در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اينكه در استان 
همدان يك هزار و 75 واحد صنعتى فعال است، عنوان كرد: اين واحدها با 

ظرفيت هاى توليدى متفاوت فعاليت دارند.
بهزادى شــريف با اشــاره به اينكه در اســتان همدان 105 واحد صنعتى 

غيرفعال شناســايى شده است، عنوان كرد: از ابتداى سالجارى تاكنون 50 
واحد صنعتى غيرفعال در اســتان همدان را فعال شــده و به چرخه توليد 

بازگشته اند. 
معاون امور صنايع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان مطرح 
كرد: كارخانه آرد همدان در مســير جاده قهاوند، حدود 110 سال تعطيل 
بود اما هم اكنون با يك ســرمايه گذار جديد در مســير فعاليت قرار گرفته 
اســت. وى از ديگر شــركت ها و واحدهاى صنعتى فعال شــده به شركت 
صنايع تبديلى الوند اشاره كرد و گفت: اين شركت در زمينه توليد نشاسته 

از سيب زمينى، فعاليت دارد.
بهزادى شــريف با بيان اينكه در ســالجارى مقرر شــده بــود 80 پروانه 

بهره بردارى صنعتى در اســتان همدان صادر شود، عنوان كرد: تاكنون بالغ 
بر 78 پروانه بهره بردارى صادر شــده و طبق برآوردهاى به عمل آمده اين 

تعداد تا پايان سالجارى به 90 تا صد مورد خواهد رسيد.
معاون امور صنايع ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان 
اينكه طبق برنامه ريزى هاى به عمل آمده، پيشــروى به ســمت توليد 15 
ميليارد دالر كاالى ســاخت داخلى را در دستور كار داشتيم، افزود: در اين 
راستا، از واردات محصوالت و كاالهايى كه مشابه داخلى داشتند، جلوگيرى 
شــد. وى در اين باره افزود: رتبه استان همدان در زمينه توليدات كاالهاى 
داخلى مناســب اســت، به نوعى كه در اين زمينه در بين ده اســتان برتر 

كشور هستيم.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

 قنات كه كهن ترين راه دسترسى به 
آب شــرب در ايران به شمار مى رود در 
و  مى شده  شناخته  كاريز  نام  گذشته با 
معنــى آب روان در زيرزمين يا مجراى 

آب زيرزمينى، دارد.
قنات يك كانال زيرزمينى محســوب 
مى شود كه داراى شــيب بسيار كمى 
اســت و آب موجــود در آبخــوان يا 
ســفره هاى آب زيرزمينى را به سطح 
زمين منتقل مى كند؛ تاريخ بيان مى كند 
زمان  از  قنات  از  بهره بردارى  و  حفر  كه 
هخامنشــيان تا امروز يعنى بيش از 3
هزار سال قدمت دارد و ديگر كشورهاى 

جهان حفر قنات را از ايران آموخته اند.
قنات ها در كنار اينكه در زمينه آبرسانى 
به اراضى كشاورزى نقش بسزايى دارند، 
مى توانند در راستاى جذب گردشگر هم 
و  ملى  ثبت  با  به گونه اى كه  باشند  مؤثر 
جهانى چند قنات قديمى در هر منطقه 
مى توان جاذبه گردشــگرى خاصى در 
ايجاد  گردشگرى  جاذبه هاى  ساير  كنار 

كرد.
اين امتياز و بهره مندى از قنات ها شامل 
حال همدان شــده و در واقع مى توان 
مطرح كرد كــه قنات يكى از مهم ترين 
ميراث فرهنگ كشــاورزى در ايران و 

استان همدان است.
در استان همدان قنات هاى زيادى وجود 
دارد كه عظمت باستانى اين سرزمين را 
به رخ مى كشــد اما شناخت نقاط قوت 
و ضعف و فرصــت و تهديدهاى مربوط 
به گردشــگرى قنات بر تداوم حيات و 
كارآمدى قنوات مؤثر است، ضمن اينكه 
درحالى  قنــوات  جهانى  ثبت  موضوع 
مسير  در  قدم  بتوان  كه  شــده  مطرح 
مرمت مناســب آنها برداشته و مانع از 
تخريب و يا مشــكالت ديگر براى آنها 
شد؛ اما به راستى وضعيت همدان به ويژه 
در شهرستان ها در اين بين به چه نحوى 
است؟ آيا آن طور كه بايد و شايد به اين 

مهم توجه شده است؟
صحبت هاى  زمينــه پــاى  ايــن  در 
اداره  رئيس  موســوى  سيداسماعيل 
مهندســى مديريت آب و خاك جهاد 
كشاورزى استان همدان و محمود فتحى 
شهرستان هاى  كشاورزى  جهاد  رئيس 
وضعيت  تا  نشســتيم  درگزين  و  رزن 
قنوات در همدان، احيا و قدم نهادن در 
مسير ثبت جهانى آنها را جويا شويم كه 
در ادامه متن اين گفت وگو را مى خوانيد:

 قنات به آبخوان ها و سفره هاى آب 
زيرزمينى فشارى نمى آورد

و  آب  مديريــت  مهندســى  اداره  رئيــس 
ــاد كشــاورزى اســتان همــدان در  خــاك جه
ــا بيــان اينكــه  ــا خبرنــگار بــازار ب گفت وگــو ب
منابــع آبــى بــه 2 دســته آب هــاى ســطحى و 
آب هــاى زيرزمينــى تقســيم مى شــود، اظهــار 
ــزو  ــات و ... ج ــمه، قن ــاه، چش ــرد: آب چ ك

ــتند. ــى هس ــاى زيرزمين آب ه
سيداســماعيل موســوى با بيان اينكه قنات 
به دســت بشرساخته شــده و افزون بر 3 هزار 
سال قدمت دارد، ادامه داد: قنات به آبخوان ها و 

سفره هاى آب زيرزمينى فشارى نمى آورد.

وى به مزيت هاى قنات اشاره كرد و با بيان اينكه 
حق آبه قنات جزو منابع آب هاى سطحى است، 
افــزود: آب قنات با آمدن بــر روى زمين جزو 

آب هاى سطحى محسوب مى شود.
رئيس اداره مهندسى مديريت آب و خاك جهاد 
كشــاورزى استان همدان درباره حق آبه، اضافه 
كرد: حق آبه از زمــان قديم عرف بوده و زمين 
هركس در باالدســت و نزديك تر به منشأ آب 
بوده سيرآب مى شده و سرريز آن به زمين هاى 
ديگر ريخته مى شــده و اين  منوال در گذشته 

وجود داشته و هنوز هم پا برجا است.
 كسى حق خريد و فروش آب 

بدون زمين يا زمين بدون آب را ندارد
وى در ادامه به مــاده 28 قانون توزيع عادالنه 
آب اشاره كرد و با بيان اينكه براساس اين قانون 
آب به تبع اراضى زراعى قابل ارزش است، تأكيد 
كرد: كسى حق خريد و فروش آب بدون زمين 

يا زمين بدون آب را ندارد.
موسوى در اين باره با اشاره به اينكه برخى آب را 
بدون زمين و يا زمين را بدون آب مى فروشند، 

بيان كرد: اين كار غيرقانونى است.
وى درباره نحوه ايجاد سازه قنات ادامه داد: در 
گذشته زمين ها را براساس بافت منطقه و نوع 

پوشش گياهى تشخيص مى دادند كه در آن آب 
وجود داشته باشــد، براساس اين تشخيص در 
يكسرى از نقاط چاه هايى را به صورت گمانه زنى 
حفر مى كردند و به اليه زيرزمينى مى رسيدند 
و از اين طريق مى فهميدند كه در آن نقطه آب 

وجود دارد.
موســوى با تأكيد بر اينكه قنات هر چند سال 
يك بار بنا به رســوب و كاهش آشــكار آبدهى 
نيــاز به مرمــت و اليروبــى دارد، اضافه كرد: 
درصورت نياز به اليروبى قنات، كشــاورزان به 
جهاد كشــاورزى شهرستان درخواست خود را 
ارائــه داده و بنا به تشــخيص اداره آب و خاك 

جهاد كشاورزى براى مرمت اعتبار درنظر گرفته 
مى شود.

وى با بيان اينكه براساس قانون اليروبى قنات 
بر عهده بهره بردار اســت، ادامــه داد: مرمت و 
اليروبــى قنات به طور ميانگين با توجه به تورم 
بــه ازاى هر متر حدود 450 هزار تومان تا 500

هزار تومان هزينه دارد.
رئيس اداره مهندسى مديريت آب و خاك جهاد 
كشــاورزى اســتان همدان درباره ثبت ملى و 
بين المللى قنوات نيز عنوان كرد: سازمان ميراث 
فرهنگى براى ثبت ملى و ثبت بين المللى قنوات 

داراى شرايط خاص اقدام مى كند.
 در كشــور 10 قنات به ثبت جهانى 

رسيده است
وى با اشاره به اينكه در كشور تعداد ده قنات به 
ثبت جهانى رسيده و در همدان در اين زمينه 
كم كارى شده است، بيان كرد: در استان همدان 

2 هزار و 398 رشته قنات وجود دارد.
موســوى با بيان اينكه در شهرستان هاى رزن 
و درگزين 86 رشــته قنات وجود دارد و همه 
قنوات آب دارند، افزود: يكى از قنات هاى خوب 
در شهرستان رزن قنات روستاى «شوند» است. 
رئيس جهاد كشــاورزى شهرستان هاى رزن و 

درگزين نيز در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان 
اينكه شهرســتان درگزين 43 روستا و 2 شهر 
دارد، اظهار كرد: اين شهرستان 2 تعاونى توليد 

و 78 رشته قنوات دارد.
محمــود فتحى با اشــاره به اينكه مســاحت 
شهرستان درگزين برابر 56 هزار و 734 هكتار 
اســت، ادامه داد: تعداد بهره برداران كشاورزى 

شهرستان درگزين 5 هزار و 945 نفر است.
وى با بيان اينكه در شهرستان درگزين 17 هزار 
هكتار اراضى آبى و هــزار و 600 هكتار باغات 
وجــود دارد، افزود: همچنيــن 38 هزار هكتار 
اراضى ديم و 110 هكتار باغات ديم وجود دارد.

رئيس جهاد كشــاورزى شهرســتان هاى رزن 
و درگزيــن اضافه كــرد: 95 درصد اراضى آبى 
مجهز به سيستم آبيارى نوين هستند و آبيارى 

كم فشار هم چندين مورد انجام شده است.
وى با اشــاره به اينكــه 85 كيلومتر جاده بين 
مزارع و يك مورد بند خاكى اجرا شــده است، 
بيــان كرد: براى ده كيلومتر لوله گذارى 2 هزار 

و 465 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
فتحى در ادامه به موضوع قنات اشاره كرد و با 
بيان اينكه قنات در ايران قدمت بســيار بااليى 
دارد، افزود: قنات روســتاى شوند به نام قنات 
«كيوار» يك قنات بســيار قديمى اســت اما 

اطالعاتى از تاريخ ساخت آن در دست نيست.
وى با بيان اينكه امســال قنات اليروبى شده و 
همچنان درحال انجام اســت، افزود: اليروبى با 
توجه به نياز قنات و درخواست كشاورزان انجام 
مى شود. فتحى با اشاره به اينكه قنات «كيوار» 
روستاى شوند شهرســتان درگزين داراى 41
چاه ميله اســت، بيان كرد: عمق مادر چاه 40

متر با دبى 90 ليتر در ثانيه است.
وى بــا بيان اينكه اراضى تحت شــرب قنات 
«كيوار» اراضى به صورت تكه تكه هســتند و 
امكان اجــراى آبيارى بارانــى در آنها وجود 
نــدارد، اضافه كرد: كشــاورزان براى اجراى 
آبيــارى بارانى همــكارى نمى كنند. به گفته  
پژوهشــگران، قنات محصول تفكــر و ابداع 
ايرانيان اســت امــا برخى قدمــت آن را به 
800 ســال پيش از ميــالد و بعضى نيز اين 
فناورى ايرانى را مربوط به گذشــته اى دورتر 
يعنى دوران پارت هــا (دوران مس) در ايران 
مى دانند. كشــور ايــران درحال حاضر حدود 
40 هزار رشــته قنــات به طــول 272 هزار 
كيلومتر دارد كه البته بســيارى از آنها به دنبال 
خشكسالى هاى يكى دو دهه اخير نابود و برخى 

نيز به شدت در معرض نابودى قرار دارند.
نكتــه حائز اهميــت در مورد ايــن فناورى، 
تضمين بقاى شهرهاى مهم و تاريخى كنونى 
كشورمان در شــرايط سخت و خشك آب و 
هوايى از گذشــته تاكنون بــوده به نحوى كه 
ايــن تجربه موفق گذشــتگان مــا بعدها در 
ديگر كشورهاى جهان نيز مورد استفاده قرار 
گرفته اســت به همين دليــل نيز اين دانش 
بومــى ايرانى راه ســازمان يونســكو را براى 
جهانى شــدن در پيش گرفت و در قالب يك 
پرونــده زنجيره اى 12 قنــات منحصر به فرد 
كشورمان در فهرست آثار تاريخى يونسكو در 

سال 2016 به ثبت رسيد.

كوتاهى مجموعه هاى مسئول در ثبت جهانى قنوات همدان

شناسنامه هايى كه گم مى شوند



مريم مقدم »
 هنرمند همدانى در ســى ونهمين جشنواره تئاتر 
فجر خوش درخشيد. در مراسم اختتاميه سى ونهمين 
جشــنواره تئاتر فجر، ســيدمهرداد كاووسى  طراح و 
كارگــردان نمايش «زهى خيال باطل» از همدان در 3 
بخش طراحى فضا، بازيگرى مــرد و كارگردانى در 

بخش «سرباز انقالب» موفق به كسب رتبه برتر شد.
ايــن نمايش در بخش «ســرباز انقالب» در 4 بخش 
كانديداى دريافت جايزه بود كه درنهايت موفق شــد 

در بخش هاى زير حائز رتبه شود:
 -در بخش مسابقه تئاتر خيابانى سرباز انقالب، ديپلم 

افتخار و جايزه نقدى طراحى فضاى نمايشى
- در بخش مسابقه تئاتر خيابانى سرباز انقالب، لوح 

تقدير و جايزه نقدى رتبه برتر بازيگرى مرد
در بخش مســابقه تئاتر خيابانى سرباز انقالب، لوح 
تقديــر و جايزه نقدى رتبه برتــر كارگردانى به طور 
مشترك به ســيدمهرداد كاووســى براى كارگردانى 
نمايش «زهى خيال باطــل» و «مجتبى خليلى» براى 
كارگردانــى نمايش «زندگى با طعــم باروت» تعلق 

گرفت.
 هنر در آميختن تئاتر و نقالى 

ســيدمهرداد كاووسى هنرمند 32ساله، با خالقيت در 
هنر تئاتر و نقالى توانســته شيوه هاى تئاتر را با نقالى 
تركيب كند و حاال در سوابق كارى خود داراى ردپايى 
ارزشمند باشد. وى براى نقالى استاد مستقيم نداشته 
و فقط با لوح هاى فشــرده آموزشى شاهنامه خوان و 
پرده خوان شده است. اين هنرمند همدانى، كارشناس 
ارشــد معمارى است و در جشــنواره هاى استانى و 

بين المللى تئاتر در بخش هاى مختلف نويســندگى، 
بازيگرى و كارگردانى صاحب مقام شــده، اما عاشق 

پرده خوانى است.
ايــن هنرمند خوش آوازه، از دوران دانش آموزى وارد 
دنياى بازيگرى شده است و بعد به صورت حرفه اى 
تئاتر كار كرده است و پس از مدتى نمايش هاى ايرانى 

نســبت به نمايش هاى غيرايرانى بيشــتر توجه او را 
جلب مى كند. يكى از شاخص هاى اصلى نمايش هاى 
ايرانى، نقالى اســت و به گفته خود هنرمند هم براى 
همين به شاهنامه خوانى روى آوردم و اشعار شاهنامه 
را حفظ كردم. پيــش  از تئاتر هم با توجه به صدايى 

كه داشتم، قارى قرآن بودم و همه اين موارد موجب 
شد نقل گفتن را آغاز كنم كه اتفاقاً مورد استقبال هم 

قرار گرفت.
 نام همدان درخشيد 

حاال كسب مقام برتر توسط وى در يك رويداد مهم 

تئاتر توانست بار ديگر نام هنرمندان همدانى و شهر 
همدان را در عرصه ملى مطرح كند. جشــنواره تئاتر 
فجر به عنوان مهم ترين رويداد رقابتى و جشنواره اى 
در عرصه هنــر تئاتر و بازتاب  آينــه تمام نماى هنر 
انقــالب در ايام يوم ا... دهه فجر امســال (1399) در 
شرايطى ســى ونهمين دوره خود را با دبيرى حسين 
مسافرآستانه پشت سر گذاشت كه همه گيرى ويروس 
كرونا و گسترش آن در كشور برگزارى جشنواره ها و 
فعاليت هاى هنرى به ويژه در عرصه تئاتر را به شدت 

تحت تأثير قرار داده است.
تعطيلى فعاليت هاى نمايشــى به ويژه تماشاخانه ها و 
ســالن هاى ميزبان آثار نمايشــى از يكسو و از سوى 
ديگر برگزارى بخــش اعظم اين رويــداد به عنوان 
مهم ترين رويداد عرصه تئاتر كشــور در بستر فضاى 
مجازى، ويژگى هاى اين دوره جشــنواره را متمايزتر 

از ادوار ديگر ساخت.
همچنين دو محور «راديوتئاتر» و «فيلم تئاتر» به عنوان 
دو بســتر متفاوت توليد آثار نمايشــى و ارائه آن به 
مخاطبان براى نخستين بار به عنوان بخش هاى اصلى 

و استوانه اين جشنواره تعريف شد.
همچنين با اعالم ســيدعباس صالحى وزير فرهنگ 
و ارشاد اســالمى مبنى بر بازگشايى دوباره تاالرهاى 

نمايشــى از ابتداى بهمن ماه با رعايت شيوه نامه هاى 
بهداشــتى و استفاده از ظرفيت محدود و حداكثر 50 
درصدى نمايش ها، ســى ونهمين جشنواره تئاتر فجر 
را به يكى از معدود رويداد هاى عرصه هنرى كشــور 
در قالب جشنواره هاى هنرى فجر بدل ساخت كه به 

شكل محدود ميزبان مخاطبان بود.
گفتنى اســت، در كنار 2 بخش يادشده (راديوتئاتر و 
فيلم تئاتر) به عنوان دو ســتون اصلى جشــنواره تئاتر 
فجــر در گام ســى ونهم؛ اختصاص بخش «ســرباز 
انقالب» به مناسبت نخستين ســالروز شهادت حاج 
قاســم ســليمانى و ترور ناجوانمردانه شهيد محسن 
فخرى زاده باعث شــد كه اين رويداد پس از مدت ها 
يكى از اصلى تريــن ويژگى هاى محتوايى خود را بر 
حوزه تئاتــر مقاومت و دفاع مقدس به عنوان يكى از 
اصلى ترين بن مايه هاى گفتمان فرهنگى انقالب قرار 

دهد.
از ديگــر بخش هاى اين دوره از جشــنواره مى توان 
به «مســابقه عكس و پوســتر تئاتــر،» «نمايش هاى 
ميدانــى و خيابانى»، «بخش ديگــر گونه هاى اجرا»، 
«بخــش رقابتــى آثار صحنــه اى»، «بخــش رقابتى 
برگزيدگان جشنواره هاى اســتانى» و «بخش رقابتى 

نمايشنامه نويسى» اشاره كرد.
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گزارش  

گردشگري

گذرى به كاسه هاى آش ماليرى ها
«ترخينه» نخستين غذاى نيمه آماده

 در شهرهاى مختلف ايران 2 نوع ترخينه يكى ترخينه با دوغ(و كمى 
كره) و ديگرى ترخينه با درصد گندم بيشتر تهيه مى شود كه ترخينه مالير، 
بيشــتر از نوع ترخينه جامد اســت. تكه هاى خشك ترخينه را با افزودن 
حبوبات و سبزى خشك به عنوان آش آماده مى كنند. شايد ترخينه را بتوان 

به عنوان نخستين غذاى نيمه آماده شناخت.
آش از غذاهاى اصلى و رايج مردم قديم بوده است، چنان كه به طباخ، آشپز 
گويند. نجف دريابندرى در كتاب «مســتطاب آشپزى از سير تا پياز» در 
فرهنگ ايرانيان آش را به معناى مطلق غذا مى داند كه همه آن چيزهايى را 

كه امروز پلو، كته و چلو مى ناميم، دربرمى گرفته است.
در ادامه اين كتاب آمده است: آش را گاهى شل درست مى كردند و آن را 
آش شله يا «با» مى ناميده اند، چنان كه در تركيب آش شله قلمكار و شوربا 

به جا مانده است.
دريابندرى در اين كتاب از تنوع آش هاى ايرانى خبر مى دهد، به طورى كه 
اين تنوع، مانند خورشت ايرانى بى پايان است و هر آشپزى مى تواند با ذوق 
شخصى، آش دلخواه خود را اختراع كند و ادامه مى دهد: واقعيت اين است 
كه در جوامع بشرى امر آشپزى فعًال بر عهده نيمه بهتر بشريت، يعنى زنان 
قرار گرفته اســت اما زنان را از اين لحاظ مى توان به 3 گروه تقسيم كرد؛ 
آنهايى كه آشپزى را دوست مى دارند، آنهايى كه به آشپزى اعتنايى ندارند و 
آنهايى كه از آشپزى بيزارند. اين تقسيم بندى البته شامل مردان هم مى شود، 
اما در مورد مردان اين امر مشكلى پيش نمى آورد، چون مردانى كه آشپزى 
را دوست مى دارند، اختيارشان دست خودشان است و به آن 2 گروه ديگر 

هم هيچ كس اعتراضى ندارد!
به عقيده دريابندرى، استفاده از زردچوبه و زعفران در طبخ غذاهاى ايرانى، 
نشان دهنده عالقه ايرانيان به غذاهاى زرد و نارنجى است اما فرنگى ها با 
به كارگيرى كارامل، كاكائو و يا قهوه مواد خوراكى و نوشيدنى هاى خود را 

به رنگ تيره درمى آورند زيرا اين رنگ براى آنها اشتهاآور است.
 سبزى و نعناع داغ؛ جزو جدايى ناپذير همه آش ها

از طرفى ميرزا على اكبرخان كاشــانى، آشــپز مخصوص ناصرالدين شاه 
قاجار، در كتاب ســفره اطعمه، مركبات را شامل 19 خوان(سفره بزرگ 
كه براى عموم بگســترند) و يك نمكدان مى داند كه پس از چالو، پالو، 
خورشــت و كوكو به خوان پنجم يعنى آش مى رســد و در آن خوان به 
دستور طبخ 24 نوع آش مى پردازد و معتقد است سبزى و نعناع داغ، جزو 

جدايى ناپذير تمامى اين آش هاست.
كتاب سفره اطعمه در واقع آشى است كه تولوزان فرانسوى، حكيم باشى 
دربار ايران در زمان ناصرالدين شــاه براى على اكبرخان كاشانى پخته و از 
او خواســته براى اطالع از شيوه تغذيه ايرانيان و تركيب غذاهاى معمول 
آن زمان و تطبيق شيوه مداواى خود با سنن ايرانى و توفيق معالجات اين 

رساله جامع را در شرح غذاها و اجزا و شيوه تركيب مواد تدوين كند.
اما به طــور كلى و به قول دريابندرى، پايه آشــپزى ايرانــى بر اقتصاد و 
صرفه جويى بنا شده است و اسراف معموالً بر كيفيت آشپزى تأثير منفى دارد 
و آشپز خوب به معناى به كار بردن مواد گران قيمت يا ريخت وپاش اين مواد 
نيست. نويسنده كتاب «فرهنگ عاميانه مردمان مالير» در گفت وگو با ايسنا، 
لغت آش را در عبارت آش آمدن يا آش آوردن مى بيند كه به معناى نرم شدن 
گلو و يا خلط آوردن اســت و ادامه مى دهد: خوردن غذاهايى مانند سوپ 
گرم براى بهبودى كسانى كه به علت سينه درد يا ناراحتى دستگاه تنفسى(ريه) 
يا گلودرد به علت سرماخوردگى، سرفه مى كنند، توصيه مى شود تا گلويشان 
به اصطالح آش بيايد، يعنى سينه يا گلويشان نرم شود تا خلط هاى سينه كنده 

شده و راحت بيرون بيايد و حال بيمار روبه بهبودى برود.
 ترخينه با طعم شيره و انگور در شهر جهانى انگور

وى به آش هاى سنتى شهرســتان مالير اشاره و خاطرنشان مى كند: آش 
يَخنى، خيارشنگ، وركوآز، باقِال كه شامل 2 نوع ساده و يا با سيرابى است 
و در شهرستان مالير به همراه شيره انگور سرو مى شود، كشكينه يا ترخينه 
كه شــامل 4 نوع ساده، ترخينه شيره، ترخينه انگور و يا ترخينه با سيرابى 
است كه در ترخينه شيره در زمان پخت به آن شيره انگور اضافه مى شود 
و در ترخينه انگور، انگور با آش ســرو مى شود، از جمله آش هاى سنتى 
شهرستان مالير هستند. به گفته نويســنده كتاب فرهنگ عاميانه مردمان 
مالير، ماليرى ها به آشــى كه خيلى آبكى، ُشل و كم مواد باشد، آش «ِگدا 
وِراُشــن» مى گويند همچنين آِش رِورِوَّك را كه آشى رقيق و آبكى است 

براى اجابت زياد  مزاج استفاده مى كنند.
 ماليرى ها در انتظار ثبت ملى آش خيار، كشكينه و بادمجان

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان مالير 
نيز در ادامه در گفت وگو با ايسنا، مطرح مى كند: به دنبال ثبت 3 آش خيار، 

كشكينه و بادمجان در فهرست آثار ملى هستيم.
ابراهيم جليلى با بيان اينكه اين آش ها از جمله غذاهاى ســنتى شهرستان 
مالير است، مى گويد: براى اينكه يك غذا در فهرست آثار ملى ايران ثبت 
شود بايد خصوصيات بارزى داشته باشد كه بتواند در رقابت با ساير غذاها 
قابل دفاع باشد، از طرفى با توجه به جايگاه غذاهاى سنتى و ارگانيك در 
بين مردم، به دنبال تكميل پرونده و ثبت اين آش هاى سنتى شهرستان در 

فهرست آثار ملى ايران هستيم.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

رجب، ماه ريزاِن خداست. خداوند، در اين ماه، رحمت [خود] را بر بندگانش فرو مى  ريزد.    
عيون أخبار الرِّضا عليه الّسالم: ج 2 ص 71 ح 331

فناوري

كشف يك سنگ عجيب در نيمه پنهان ماه
 ماه نورد چين موســوم به «يوتو 2» يك تكه سنگ دراز و كشيده 

يافته كه ممكن است حاصل برخورد شهاب سنگ به ماه باشد.
به گــزارش ايســنا، فضاپيمــاى چانــگ اى 4 چين اكنــون براى 
بيســت وهفتمين روز قمرى در نيمه تاريك ماه به كار خود بازگشته 
است، اما اين كشف هاى روز قمرى پيش توسط اين مأموريت است 

كه دانشمندان را به هيجان آورده است.
به گزارش شــينهوا، رسانه دولتى چين فرودگر «چانگ اى 4» و ماه نورد 
يوتو2 پس از يك خواب زمستانى در سرماى شديد شب ماه در 6 فوريه، 
اكنون فعاليت خود را از سر گرفته اند. اين ماه نورد در روز قمرى قبل، با 
يك نمونه سنگ عجيب بر سطح ماه روبه رو شد كه تيم عمليات يوتو 2 

از آن به عنوان يك نقطه عطف در اين مأموريت ياد مى كنند.

تغيير شخصيت افراد با كمك يك اپليكيشن
 گروهى از محققان موفق به توســعه يك برنامه شده اند كه افراد 
در عرض 3 ماه مى توانند توســط آن تغييراتى را در شخصيت خود 

اعمال كنند.
به گزارش ايســنا، ويژگى هاى شــخصيتى مانند وظيفه شناســى يا 
جامعه پذيرى الگوهايى از تجربه و رفتار هستند كه مى توانند در طول 

زندگى ما تغيير كنند.
تغييرات فــردى معموالً به تدريج اتفاق مى افتــد زيرا افراد به تدريج 
با خواســته هاى جامعه و محيط خود ســازگار مى شوند. با اين حال 
تاكنون هنوز مشخص نشــده كه آيا برخى ويژگى هاى شخصيتى را 
نيز مى توان از نظر روانشــناختى(به صورت كوتاه مدت و به صورت 

هدفمند) تحت تأثير قرار داد يا خير.

خودت برو ببين زمين تخت نيست!
 يك فــرد اســكاتلندى بــراى پايــان دادن به اعتقــاد عجيب 
زمين تخت گرايان كه اعتقاد به مســطح بودن زميــن دارند، اقدام به 
راه اندازى يك كمپين تأمين مالى كرده اســت تا يكى از ســرآمدان 
زمين تخت گرايان را به فضا بفرستد. به گزارش ايسنا، زمين تخت گرايان 
افرادى هســتند كه با وجود همه شــواهد موجود امروزى، همچنان 
معتقدند كه زمين صاف اســت و كروى نيست. اعتقادات و اقدامات 
آنهــا تاكنون مانند ايجاد وبالگ هم بى ضرر بــوده و هم مانند اقدام 
فردى موسوم به «مايك هيوز» ملقب به «مايك ديوانه» كه براى اثبات 
مسطح بودن زمين ســوار بر موشك دست سازش، خود را به كشتن 
داد، خطرناك بوده اســت. اكنون يك نفر در اسكاتلند تصميم گرفته 

است در مورد عقايد نادرست اين افراد كارى انجام دهد.

استفاده از تپه ها به عنوان باترى
 يك استارتاپ انگليســى قصد دارد از طريق يك فناورى مشابه 
بــا نيروگاه هاى برق آبى امــا در مقياس كوچكتــر و در مقياس در 

دسترس تر، از تپه ها به عنوان باترى هاى بزرگ استفاده كند.
بــه گزارش مهــر، يــك اســتارتاپ مســتقر در انگليس بــه نام 
RheEnergise درحــال كار بر روى يــك روش جديد براى 
ذخيره انرژى هاى تجديدپذير است كه در آن از جاذبه تپه ها استفاده 

مى كند.
اين مفهوم مشابه با نيروگاه هاى برق آبى موجود است كه وقتى انرژى 
كم است، آب را به باالى كوه ها پمپاژ مى كنند و درصورت نياز براى 
توليد برق بيشتر از طريق توربين هاى درحال چرخش، آن را سرازير 

مى كنند.

درمان آرتروز با يك داروى ضدافسردگى
 دانشــمندان با يافتن اينكه يك داروى تأييدشــده ضدافسردگى 
مى تواند تخريــب غضروف هاى مفاصل را متوقف يا حتى معكوس 
كند، مسير جديد اميدواركننده اى را در درمان بيمارى آرتروز كشف 

كرده اند.
به گزارش ايسنا، دانشمندان به دليل اينكه بيمارى تخريب گر آرتروز 
به تدريــج غضروف هاى مفاصل را فرســوده مى كند و درد زيادى را 
براى مبتاليان ايجاد مى كند، درحال جســت وجو براى درمان هاى آن 
هستند. اكنون محققان دانشگاه ايالتى «پنسيلوانيا» در اين جست وجو 
به يك داروى تأييدشده ضدافســردگى رسيده اند كه در مراحل اين 
بيمارى تداخل ايجاد مى كند، پيشــرفت آن را متوقف مى كند و حتى 

باعث ترميم دوباره غضروف ها مى شود.

 محمد فاميلى »
  در اين نوشــتار كوشــش مى كنم به «آرامگاه» و 
آفرينش هنرى بينديشــم. انديشــه در باب آفرينش 
هنرى همانند آرامگاه بوعلى سينا حتى در پى ايده هاى 
معمارى هم هســت. در اين ماجراجويى به آرامگاه 

بوعلى سينا به عنوان يك هنر نگريسته مى شود. 
به نظر مى رســد كه تنها از طريق بنا نهادن آرامگاه به 
آرامش مى رسيم. آرامش يافتن هدف آرامگاه را نشان 
مى دهد. اين را سرشت اثر هنرى به ما مى گويد. ولى 
اگر آن را تنها به عنوان جايى كه ابن ســينا در آن دفن 
شده اســت، نگاه كنيم هيچ كمكى به ما نمى كند كه 
سرشــت آرامگاه را بفهميم. وقتى به بناى آرامگاهى 
مى انديشــيم بيان كننده اين اســت كه ماهيت آرامش 
چيست. حال بايد پرسيد كه بوعلى به آرامش رسيده 
است به چه معنى اســت؟ ولى آنچه پنهان شده اين 
اســت كه آرامش به عنوان تجربه بوعلى سينا انديشه 
نمى شــود و او به آرامگاه كشــانده شــده است ولى 
آن را نمى پذيرد. اگر به آرامگاه بينديشــيم 3 چيز را 
مى فهميم؛ يكى آرامگاه به معنــاى محل آرامش، دوم 
آرامش يافتن يكى از حالت هاى انســان فانى است، 
ســوم آرامگاه به معناى محل آرامش نوعى ســاختن 
است كه انسان هاى زنده در آنجا به آرامش مى رسند. 

ما چون اثرى مى آفرينيم به آرامش مى رسيم. 
حال مى پرســيم چرا آفرينش آرامگاه به آرامش يافتن 
بســتگى دارد؟ در اينجا بنايى نظيــر آرامگاه بوعلى 
ســينا به كمك انديشــه ما مى آيد. بنا با برج اش و با 
آن فضاهــاى خالى كه مابين ســتون هايش قرار دارد 
قطعاتى از آســمان را برش زده و ديده ما آســمان را 
درحــال فرود آمــدن به پايين و صعود بنــا را به باال 
درك مى كند. قابل ذكر است اين نوع ويژگى حركت 
مختص ســبك باروك است. در همين حال است كه 
بازديدكننده خود را هم عروج مى دهد. پيش از برپايى 
اين برج، بــرج گنبد قابوس، مــورد اقتباس آرامگاه 
بوعلى هم بوده اســت، پيش از عروج برج آرامگاه، 

قصيده عينيه ابن ســينا با اين مطلع: «هبطت اليك من 
المحــل االرفع / ورقاء ذات تعــزز و تمنع»، در باب 
عروج وجود داشــته است كه اكنون بر روى قطعات 
سنگ هاى حول قبر بوعلى حكاكى شده  است. آرامگاه 
به گونه اى خاص آسمان، زمين، زندگان و مردگان را 
يكجا گرد آورده اســت. پيش از آنكه آرامگاه بوعلى 
ســينا برپا گــردد بناهاى آرامگاهى در عهد باســتان 
وجود داشــت كه مرده را جهت دفن از 2 محل عبور 
مى دادند؛ اكنون اين سنت به صورت نمادين در طبقه 
زيرين و مابين ستون هاى فرورفته در زمين و در طبقه 
فوقانى مابين ســتون هاى درحال صعود به آسمان به 
عينيت درآمده است. آنچه اين روابط گذشته و اكنون 
فراهم مى آورد امكان اتحاد كثرت ها را در يك فضاى 
آرامگاهى فراهم ســاخته است. به گونه اى كه مى توان 
گفت ســازنده اين بنا استعداد مشاهده زمان در مكان 

بــراى تبيين تحول فرهنگى داشــته اســت و 
بناى جديد آرامگاه بوعلــى در توازى بناها و 
انديشــه هاى كهن آفريده شده است. در بناى 
جديد طرح هاى معمارى ســنتى دوباره تفسير 
شــده  و به گفته هاى بوعلى سينا تعين تازه اى 

بخشيده شده است. نشان دادن بافت معمارى آرامگاه 
بوعلى ســينا در زمان حال بدون ارتباط با گذشته و 
آينده امرى ناممكن است؛ زيرا جنبه هاى مجزاى زمان 
و مكان – كه در مرحله تاريخى خاصى از رشد بشرى 
موجود بوده اند - در اين بافت تاريخى ادغام شده اند؛ 
بنابراين پيوســتگى زمانى و مكانــى يكى از عناصر 

ساختارى اين بافت تاريخى است .
 اكنون ما در اين فضا و بافت قرار داريم كه فضا هاى 
همزمان و در زمان را احضار كرده است. فرق اساسى 
در اين نيســت كه در بافت هــاى مختلف چه چيزى 

عرضه مى شــود، بلكه در اين است كه چگونه عرضه 
مى شــود. درواقع وقتى يك بافــت را به بافت ديگر 
تبديل مى كنيم مقتضيات بافت جديد بافت قديمى را 
به صورت محتواى بافت بعدى درمى آورد. حال اگر در 
آرامگاهى كه در آن قرار داريم به برهان «انسان معلق 
در فضا»ى ابن سينا بينديشيم كه مى گويد: «توهم كن 
كــه اندام هاى تو بر وضعى و هيأتى باشــد كه به هم 
پيونــد ندارد، بلكه از هم جدا و در هوايى باشــد كه 
از آن متأثر نشــود و معلق ايستاده بود. او را ببينى كه 
از همه چيز غافل بود مگر از ثبوت هســتى خويش». 
درمى يابيم كه آرامگاه هم چيزى اســت از اين بافت. 
بنا با ســامان دادن به اجزايــى از مكان ها و زمان هاى 
مختلــف با يكپارچگى آنها را به ثبوت مى رســاند و 
با اســتقرار روشــنايى بر باالى قبر بوعلى سايه هاى 
ستون ها قصيده عينيه را به 
پديدار  هم  از  جدا  اجزاى 
مى كند. پيش تر ابن ســينا 
گفته بود «ادراكات مختلف 
و متمايز مســتلزم حقايق 
مختلف و متمايز اســت» 
اين همان ادراك با واسطه 

است .
 بــر پايه آنچه گفته شــد 
فراهم  آرامــگاه  نهادن  بنا 
ساختن زمينه آرامش اســت. ابن سينا مى گويد: «اين 
حقيقت كه منشأ و مصدر ادراكات و احساسات انسان 
است، نفس نام دارد كه تنها خاصيت آن تفكر است.» 
او برهان انســان معلق در فضا را بــراى بقاى نفس 
مى آورد و بر صندوقچه برنزى زير برج فوقانى آرامگاه 
مى گويد بزرگ ترين خوفى كه به انسان مى رسد خوف 
از مرگ اســت و علت آن جهل است اما نفس قابل 

فساد نيست. 
اين جوهر وقتى از بدن مفارقت كرد به سعادت نامه اى 

مى رسد كه راهى به فنا نخاهد داشت.

درخشش هنرمند همدانى در جشنواره تئاتر فجر

«زهى خيال باطل»كاووسى 
3 جايزه برد

آرامگـاهآرامگـاه، منشأ اثـر هنرى 

حضور هنرمندان 
همدان در رويداد 

«خيابان  تئاتر ايران»
رويــداد  آثــار  انتخــاب  هيــأت   
«خيابــان تئاتــر ايــران» نمايش هــاى 
راه يافتــه بــه ايــن برنامــه را در 3 بخــش 
«آزاد»، «آئينى و ســنتى» و نمايش هــاى 
«كودك ونوجــوان» را اعــالم كردنــد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل 
ــدان،  ــالمى هم ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــه  ــتان ب ــه از اس ــار راه يافت ــامى آث اس
رويــداد «خيابــان  تئاتــر ايــران» عبارتند 

از:
■ بخش كودك و نوجوان:

پژمــان  نوشــته  آرزوهــا»  «كبوتــر 
ــيدمهرداد  ــى س ــاهوردى و كارگردان ش

كاووســى از همــدان
«وقتــى كــه هفــت ســالم بــود» نوشــته 
از  خــاك كار  نرگــس  كارگردانــى  و 

ــر مالي
■ بخش آزاد :

ــته  ــاق» نوش ــك اتف ــكافى ي ــد ش «كالب
و كارگردانــى مهــدى حبيبــى از ماليــر
«نگهبــان آب» نوشــته آرش رضايــى و 
كارگردانــى مهــدى روزبهانــى از ماليــر

ــا  ــداد ب ــن روي ــه اي ــه ب ــار راه يافت آث
و  فرهنــگ   كل  ادارات   هماهنگــى 
ــا توجــه  ارشــاد اســالمى اســتان ها و ب
ــتى،  ــيوه نامه هاى بهداش ــت ش ــه رعاي ب
ــر  ــد اث حداقــل 5 اجــرا در محــل تولي

ــت. ــد داش خواهن


