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ارجحيت 
معيشت بر سالمت!

  1- ده مــاه از آغــاز همه گيرى كرونا 
در ايران گذشــته اســت و در اين مدت 
تالش ها بر مقابله در راستاى قطع زنجيره 
انتقال بوده است اما در عمل اين اتفاق رخ 

نداده است...

 2020 دســـامبر    10   1442 ربيع الثانـــى   24   1399 آذرمـــاه   20 پنجشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3921 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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آرامستان 
شهر تويسركان 
جابه جا مى شود

آيت ا... 
محمد يزدى 
درگذشت

آغاز مسابقات 
فوتبال همدان 
در آينده اى 
نزديك

كسب 
جايگاه ششم 
كشورى همدان 
در استفاده
 از «شاد»
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد  

مديرعامل شركت راه و ساختمان كوريجان 
ئىو مجتمع خدمات رفاهى امير اشرف - حاج عباس صفى ئى 

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

با احترام بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالى 
و  درايت  تعهد،  از  نشان  كه  جديد  سمت  در 
صميمانه  را  دارد  جنابعالى  پذيرى  مسئوليت 
تبريك و تهنيت عرض نموده،اميد است در پناه 
الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق و سربلند 

باشيد.
ی باد  ا داری  دگان و را ل، را مل و  ه  ش  شا

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد  

مجتمع خدمات رفاهى در دست احداث كيلومتر 2 جاده 
آورزمان - نهاوند (مجيد ده پهلوان )

اده 

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

درايت و كاردانى خصلت مديران و مبناى انتخاب 
بزرگان براى نشاندن افراد اليق بر مسند مديريت 
است. لذا انتصاب شايسته حضرتعالى در سمت 
جديد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، 
خدمت  راه  در  الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد 

سالمت و سربلند باشيد.
ی باد  ا داری  دگان و را ل، را مل و  ه  ش  شا

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد  

مجتمع خدمات رفاهى شهيد شادابى 
 حبيب ا... احمدى 

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

تجارب  و  توانمندى  بر  تكيه  كه  نيست  ترديدى 
هاى  پايه  ترين  اساسى  از  يكى  مديران  ارزنده 
انتخاب مديران است با احترام بدينوسيله انتصاب 
شايسته حضرتعالى در سمت جديد را صميمانه 
تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در پناه 
الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق و مويد 

ی بادباشيد. ا ل  مل و  ه  ش  شا

 مهند

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس صادقى راد  

شركت آسفالت ايران يول لر- شركت تحكيم گستر رهنگار  
احمد حجتى 

نگار  

مدير كل محترم راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان همدان 

انتصــاب شايســته حضرتعالــى در ســمت 
ــدى  ــت و توانمن ــان از لياق ــه نش ــد ك جدي
جنابعالــى دارد را صميمانــه تبريــك و تهنيــت 
عــرض نمــوده ، از درگاه خداونــد متعــال 
ــت  ــت در راه خدم ــان ســالمتى و موفقي برايت

ــم. آرزومندي
ی باد  ا ل  مل و  ه  ش  شا

 مهند

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

معاون صنايع دستى كشور:

همدان با 2 شهر 
جهانى اللجين 

و مالير از تفاهم نامه 
بى نصيب نماند
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درمراسم اختتاميه هفته 
پژوهش و فناورى اعالم شد

پيشتازى 
دانشگاه هاى 

استان درجهان
استاندار در سفر به شهرستان رزن و درگزين:

 از برنامه توسعه شهرستان 
حمايت جدى خواهيم كرد

1193 واحد مسكن ملي در همدان 
خاكبرداري شد

■ مديركل راه وشهرسازى استان: مساكن ملي را يكساله تحويل مي دهيم

/عكس: بازديد بازرسان يونسكو از شهراللجين براى ثبت جهانى (15 ارديبهشت1395)
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ارجحيت معيشت بر سالمت!
  1- ده ماه از آغاز همه گيرى كرونا در ايران گذشــته است و در 
اين مدت تالش ها بر مقابله در راستاى قطع زنجيره انتقال بوده است 

اما در عمل اين اتفاق رخ نداده است.
راهــكار اصلــى در ايران براى مهــار كرونا همان راهــكار جهانى 
يعنــى ايجاد محدوديــت و تعطيلى و كاهــش ارتباطات با رعايت 
دستورالعمل ها بوده اما آنچه موجب ناكامى اين راهكار شده ناتوانى 
يا كم رمقى اقتصاد كشور براى ادامه اين مسير و تن دادن اجبارى به 

بازگشايى ها و كاستن از محدوديت ها بوده است.
 2- تاكنــون 2 بار تعطيلى و محدوديت حداكثرى در كشــور اجرا 
شــده كه هر 2 موفق بوده و به باور برخى اگر بار اول محدوديت ها 
ادامه مى يافت و با بازگشــايى همراه نمى شد، كرونا مى توانست در 

ايران مهار شود.
اما شــرايط اقتصاد كشــور، تحريم ها و ناتوانــى دولت در حمايت 
اساسى از شهروندان در برابر آسيب هاى محدوديت ها به ويژه آسيب 
وارد شده به كسب وكارها، محدوديت ها را تنها در كاهش مبتاليان و 

فوتى ها تا مدتى، موفق نشان مى دهد.
3- از قديم نظر بر اين بوده كه ســالمتى مهمتر از هر نعمتى است، 
البته امنيت نيز نعمت ديگرى اســت كه با سالمتى تكميل مى شود؛ 
اما اكنون نظرسنجى ها نشان مى دهد كه مردم، معيشت را بر سالمتى 

ارجح مى دانند.
در يك نظرســنجى از شهروندان باالى 18 سال تهرانى پرسيده شده 
«درحال حاضر بيشــتر مشــكالت اقتصادى شــما را نگران مى كند 
يا ويروس كرونا؟» نتايج نشــان مى دهد، 52 درصد از شــهروندان 
مشــكالت اقتصادى و معيشتى و در مقابل 48 درصد ويروس كرونا 

را موجب نگرانى مى دانند.
4- در اين نظرســنجى كه توسط ايسپا انجام شده، زنان در دوگانه 
معيشت و سالمت، بيشتر نگران ويروس كرونا (56 درصد در مقابل 
44 درصد) هستند. در مقابل مردان بيشتر نگران معيشت و مشكالت 
اقتصادى هســتند (60/4 درصد در مقابــل 39/6 درصد). با افزايش 
سن بيشــتر نگرانى به ســمت ويروس كرونا ميل پيدا مى كند و از 
شدت نگرانى از مشكالت اقتصادى كاسته مى شود. 36/3 درصد از 
جوانان (18 تا 29 ســال) نگران ويروس كرونا هستند. اين رقم در 
بين افراد (30 تا 49 سال) 44/2 درصد و در بين افراد باالى 50 سال 

62/8 درصد است.
5-  درباره اهميت اقتصاد و تأثير آن در ســالمت اجتماعى، دينى و 
روانى جامعه مباحث بســيارى مطرح شده و در دين اسالم نيز فقر 

عاملى براى از دست رفتن دين شمرده شده است.
اما به رغم اين تأكيدات، اقتصاد امروز كشور و وضعيت مردم چندان 
مطابق اين دستورات نيست و مردم حاضرند از نعمت سالمتى براى 

امرار معاش روزانه گذر كنند.
6-  هرچند در ايران پيش بينى ها و نظرسنجى ها تنها جنبه تفننى دارد 

و اين موضوع ثابت شده است.
پيش بينى هــاى  دربــاره  نكــردن  اقــدام  نمونــه،  به عنــوان 
ــم  ــر رخ داد و به رغ ــاى اخي ــه در روزه ــد آنچ ــى مانن هواشناس
ــاره آن  ــى ســيل در برخــى مناطــق كشــور و اعــالم چندب پيش بين
ــم  ــانى داشــت و ه ــات انس ــم تلف ــيل ه ــته، س ــاى گذش از روزه

ــار آورد. ــه ب ــادى ب ــارات م خس
اما بايد توجه داشــت كه در گام دوم انقــالب نمى توان به موضوع 
اقتصاد و معيشــت بى تفاوت بود و با يارانه هاى مستقيم حداقلى و 

تعريف انواع يارانه ها فقر را در جامعه زنده نگه داشت.
7- تعريف 60 ميليون نفر از جمعيت كشور به عنوان افراد نيازمند به 
يارانه هاى كمك معيشــتى و ... شاخص و شرايطى نيست كه بايد از 

وضعيت معيشتى مردم نشان داده شود.
در بروز اين وضعيت نمى توان يك دولت و چند مســئول را مقصر 
دانست اما مسئوالن به ويژه مجلسيان، مى توانند در گام دوم انقالب، 
برنامه هاى اقتصادى كشــور را به ســمتى ببرند كه مردم از سالمت 
براى كســب معيشــت عبور نكنند كه ادامه اين روند گذر از امنيت 
براى معيشــت را نيز به دنبال خواهد داشــت و منطقى آن است كه 

نبايد چنين شود.

كسب جايگاه ششم كشورى همدان در استفاده از «شاد»
 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از كسب رتبه ششم در سامانه شاد توسط 

آموزش و پرورش استان به لحاظ فعاليت دانش آموزان در اين شبكه خبر داد.
محمد پورداود در شوراى آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به طرح ها و برنامه هاى 
حــوزه نماز، قرآن و عترت در شــرايط فعلى، اظهار كرد: طرح هــر خانه يك دارالقران، 
بارگذارى روزانه يك جز قرآن به صورت فايل صوتى به همراه شرح و تفسير يكى از آيات 
شــاخص قرآن، طرح حفظ جزء سى ام قرآن كريم با شــعار هر روز يك صفحه قرآن با 
يادگيرى در فضاى مجازى و پويش مردمى كمك به دانش آموزان بى بضاعت در استان به 

مركزيت مراكز دارالقرآن ها از جمله اين طرح ها و برنامه ها بوده است.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان افزود: آموزش و پرورش استان در بحث اقامه 
نماز مدارس رتبه نخست كشور را كسب كرده و در سطح استان نيز به عنوان دستگاه برتر 

معرفى شده است.
وى در ادامه بسته تحولى سواد و زندگى در حوزه سوادآموزى را از جمله برنامه هاى مهم 
دســتگاه تعليم و تربيت استان خواند و خاطرنشان كرد: درحال حاضر 19 مركز يادگيرى 
محلى در ســطح استان فعال هستند كه 2 مقوله علم و مهارت آموزى در اين مراكز دنبال 

مى شود.
مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشاره به توسعه رشته هاى فنى وحرفه اى در 

اســتان، گفت: در استان همدان 42 درصد رشته ها به فحك اختصاص يافته است كه اين 
ميزان باالتر از ميانگين كشورى است.

پورداود با بيان اينكه آموزش و پرورش استان به لحاظ فعاليت دانش آموزان در شبكه شاد 
جايگاه ششم كشور را كسب كرده است، تصريح كرد: با تالش و همت مثال زدنى معلمان 
عزيز، روند آموزش در سطح استان با قوت ادامه دارد و در نقاط مختلف از جمله مناطق 

كمتر توسعه يافته، محتواهاى آموزشى به شيوه هاى مختلف ارائه مى شود.
وى با اشــاره به پويش كمك هاى مؤمنانه در ســطح استان، خاطرنشــان كرد: به همت 
فرهنگيان و خيّران نيك انديش براى تعداد زيادى از دانش آموزان كم برخوردار گوشــى و 

تبلت تهيه و اهدا شده است.

درمراسم اختتاميه هفته پژوهش و فناورى اعالم شد

پيشتازى دانشگاه هاى استان درجهان

284 فوتى در تصادفات رانندگى 
در 8 ماهه امسال

 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان از مــرگ 284 نفر در 
حوادث رانندگى در محورهاى استان در 8 ماهه سالجارى خبر داد.
آرتين كمالى در توضيح اين خبر مطرح كرد: در 8 ماهه امسال 284
نفر در حوادث رانندگى جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 
187 نفر در تصادفات برون شــهرى، 35 نفر در سوانح درون شهرى 
و 30 نفر در مســيرهاى خاكى و روستايى و مابقى در ساير محورها 

جان باختند.
وى با بيان اينكه مســيرهاى درون و برون شهرى به ترتيب 23 و 34

درصد كاهش تلفات را در 8 ماهه امسال داشته اند، ادامه داد: در ساير 
محورها با افزايش چشمگير 22 درصدى روبه رو هستيم.

ــرد و  ــالجارى 64 زن و 220 م ــه س ــرد: در 8 ماه ــان ك ــى بي كمال
ــوادث  ــرد در ح ــته 89 زن و 282 م ــال گذش ــابه س ــدت مش در م
درصــدى   23 كاهــش  آمارهــا  كــه  جان باخته انــد  رانندگــى 

مى دهــد. نشــان  را  فوتى هــا 
مديركل پزشكى قانونى اســتان همدان در پايان به تعداد مجروحان 
حوادث رانندگى اشاره كرد و يادآور شد: در 8 ماهه امسال 4 هزار و 

293 مجروح به پزشكى قانونى اين استان مراجعه كرده اند.

كدام آينده!
مهدى ناصرنژاد»

 ميراث ملى براى آيندگان فقط نفت و معدن و جنگل و محيط زيست 
ســالم نيست، اگرچه وظيفه نسل هاى امروز تالش و برنامه ريزى براى 

حفظ تمام زيرساخت و ذخاير قابل اتكا و بهره مندى آيندگان است.
در كنــار تمام ذخاير و ســرمايه هاى ملى در يك جامعه مســتقل و 
ترقى خواه، وجود منابع انسانى و پشتوانه نيروى جوان و پويا جهت 
مديريت منابع و اداره جامعه و هدايت آن در سمت و سوى استقالل 
ملى نيز از ديگر ارزش هاى قابل اتكا در يك كشــور، اولى تر خواهد 
بود؛ به عبارتى اگر ما در برهه هاى كنونى، يك كشــور آباد و سربلند 
براى فرزندان و نســل هاى آينده خويش مى خواهــم، بايد در ابتدا 
فرزندانى هم براى ســپردن كشــور خود به آنان داشته باشيم و لپ 
مطلب اينكه، كشــورمان و جامعه ايرانــى و ملت بزرگ اين مرز و 
بوم كهن بايد از پشــتوانه جمعيتى دلگرم كننــده و اطمينان بخش و 
خالصه چند تا آدم درســت و حســابى براى آينده برخوردار باشد. 
اما اگــر منصفانه و از منظرى واقع بينانه به ايــن واقعيت نگاه كنيم، 
اينچنين نيســت و آينده اى اميدبخش از لحاظ پشــتوانه جمعيتى در 

انتظارمان نيست.
آمار هاى رسمى توســط مراجع باصالحيت كشورمان حاكى از اين 
اســت كه در 25 ســال آينده حدود 33 درصد از جمعيت كشور را 
سالخوردگان تشكيل مى دهند و اين حقيقت درحالى است كه رشد 
كنونى جمعيت كشور اگر در حوالى صفر نباشد، رقم اطمينان بخشى 
هم نيســت چون يكم آمار هاى مربوط به روند ازدواج ها در جامعه 
بسيار پايين است، دوم اينكه پرهيز زوج هاى جوان از فرزندآورى و 
نهايت دل بســتن به تك فرزندى، ريشه هاى ذخيره جمعيتى ايران را 
هدف قرار داده است و در كنار آن آمار هاى مربوط به طالق نيز قلب 

هر انسانى را مى آزارد.
اگرچه دولت ها موظف هستند موانع قابل شناسايى ازدواج جوان ها را 
برطرف سازند و براى شناسايى موانع نامرئى و پنهان هم تالش كنند، 
اما مردم هم بايد، خود را قادر به عبور و تحمل بســيارى مشــكالت 
نموده و كمر همت ببندند. ما اگر بخواهيم با الگوهاى گذشتگان براى 
جوان هاى خود تشــكيل زندگى جديد بدهيم كه البته نمى شود! چون 
خودمان با تأســى از بسيارى الگوهاى غيرايرانى و مغاير با ارزش هاى 
ملى و فرهنگ ناب ايرانى كه در شــبكه هاى ماهواره اى مى بينيم يا در 
شــبكه هاى اجتماعى تبليغ مى شود، از هويت هاى ملى خويش فاصله 
مى گيريم، درحالى كه ناخودآگاه و با سخت انكارى و بدبينى مشكالت 

اقتصادى را بهانه قرار مى دهيم.
در اين باره بايد به اين نكته مهم حاال چه از منظر اقتصادى يا فرهنگى 
توجه داشته باشيم كه وقتى يك زوج جوان به هر طريق ممكن سقفى 
براى زندگى خود تدارك ديده اند، بنايراين شرايط بچه دارى را هم دارند 
و ســاير مشكالت جنبى هم وجود دارد و هميشه و براى گذشتگان و 
پدر و مادر هاى ماهم وجود داشته است و آنان فرزندان خود را راحت 
به اينجا نرســانده اند. مهم نگاه واقع بينانه توأم با قبول مســئوليت هاى 
زناشويى و زندگى مشترك اســت كه ضامن بقاى بيشتر زندگى هاى 
جديد در دنياى نه مترقى بلكه متجدد امروزى است. بقاى اين سرزمين 
و نسل تاريخ گذرانده ايرانى دلبستن به فرزند و بينش بقاى ريشه ها و 

هويت ها است.

1- يكى از داوطلبان احتمالى اصولگراى انتخابات رياست جمهورى 
از تعــدد داوطلبان اين جنــاح در انتخابات انتقاد كرده اســت. گويا 
ضرغامى تعداد نامزدهاى اصولگرا در انتخابات را به اندازه سرنشينان 
يك مينى بوس اعالم كرده اســت. گفتنى است تعدد نامزدها در هر 2
جناح، دستيابى به ائتالف در بين اين گروه ها را سخت نشان مى دهد.

2- رئيس قوه قضاييه، داوطلبى در انتخابات رياست جمهورى را رد 
كرده اســت. گويا رئيسى در يك ديدار دانشجويى اين اقدام را انجام 
داده اســت. گفتنى اســت در اين ديدار از رئيس قوه قضاييه درباره 
حضور احتمالى اش در عرصه رقابت هاى انتخاباتى پرسش شده كه با 

قدرت گفته اند: «من به چيزى غير از قوه قضاييه فكر نمى كنم.»
3- اعمال محدوديت هاى يك شــكل در تمام كشور زير سؤال رفته 
است. گويا برخى بر اين باورند كه در روزهاى آينده در شهرهايى كه 
سياست هاى تعطيلى بدون توجه به بافت فرهنگى در آنها اجرا شده، 
شاهد آغاز دور جديدى از فوت يا ابتالى افراد به كرونا خواهيم بود. 
گفتنى اســت از اين نظر، سياســت تعطيلى و محدوديت براى مهار 
كرونا در شــهرهاى بزرگ تا حدودى موفق و در شهرهاى كوچك به 
دليل فرهنگ خويشاوندى و استفاده از فرصت تعطيلى براى دورهمى، 

موفق نبوده است.
4- رد فيلتر تلگرام، دوباره مطالبه شــده است. گويا از نظر دولت رد 
فيلتر تلگرام نيازمند اقدام قضايى اســت. گفتنى اســت از نظر دولت 

مشكلى كه دليل فيلتر تلگرام بوده حل شده است.
5- سرنوشت واكســن آنفلوآنزا در انتظار واكســن كروناست. گويا 
سازمان نظام پزشكى به آنچه از دست رفتن زمان در تهيه واكسن كرونا 
خوانده اعتراض كرده اســت. گفتنى اســت در بودجه1400 وزارت 
بهداشــت، يك هزار ميليارد تومان اعتبار براى خريد واكســن كرونا 

پيش بينى شده است.
6- مدير خبرگزارى مهر در اســتان همدان از اين سمت كناره گيرى 
كرده اســت. گويا دليل اين اســتعفا ناهماهنگى ها و مشكالت كارى 
بوده اســت. گفتنى اســت باتوجه به اينكه پروين قادرى دانشمند از 
پيشكسوتان و باتجربه هاى عرصه خبر و رسانه استان و كشور است و 
درحال حاضر مديريت خبرگزارى بازار در استان همدان را نيز عهده دار 
است، احتمال مى رود، مديران كشورى خبرگزارى مهر اين استعفا را 

نپذيرند.

 بنابر گفته مسئول اداره بهداشت و مديريت 
بيمارى طيور اداره كل دامپزشكى استان همدان 
براســاس آزمايش هاى PCR انجام شده از 
پرندگان، تاكنون هيچ موردى از وجود بيمارى 

آنفلوآنزا در سطح استان مشاهده نشده است.
محمدعلى بهرامى در جريان بازديد مسئوالن 
حفاظت محيط زيســت و دامپزشكى استان 
همدان از تاالب آق گل مالير در گفت وگو با 
ايرنا، افزود: طبق دستورالعمل سازمان جهانى 
بهداشــت دام(OIE) و ســازمان دامپزشكى 
بــراى نمونه بردارى از تلفــات حيات وحش 
به جز گونه هــاى خاص ماننــد قره غاز، قو 
و غاز خاكســترى بايد 5 تلفات از يك گونه 
يا ده تلفات از چند گونه مشــاهده شــده تا 

نمونه بردارى صورت بگيرد. 
وى افزود: ديدن الشــه يــك پرنده به معناى 
وجود آنفلوآنزا نيست زيرا ممكن است علت 
تلف شــدن پرنده عواملى نظير بيمارى هاى 
باكترى همچون پاستورلوز و سالمونلوز باشد؛ 

بنابراين هر تلفاتى به معناى آنفلوآنزا نيست.

مســئول اداره بهداشــت و مديريت بيمارى 
طيور اداره كل دامپزشكى همدان افزود: بروز 
بيمارى هايى همچــون پاستورلوز و آنفلوآنزا 
موجب سقوط پرنده در حين پرواز مى شود اما 
تلفات پرنده علل ديگرى همچون جنگ بر سر 
قلمرو، مسموميت، گرسنگى و خستگى ناشى 

از سفر نيز دارد.
جنگ بر ســر قلمرو، مسموميت و خستگى 
ناشــى از ســفر از عمده علل تلف شــدن 
پرندگان اســت.بهرامى گفت: تاكنون 2 سرى 
نمونه بــردارى از چندين الشــه پرنده و چند 
پرنده نيمه جان صورت گرفته كه نتايج به دست 
آمده گوياى اين اســت كه آزمايش مولكولى 

PCR آنها منفى است.
مسئول اداره بهداشت و مديريت بيمارى طيور 
اداره كل دامپزشكى همدان با بيان اينكه هيچ 
مورد مثبت آنفلوآنزا در همدان تاكنون گزارش 
نشــده است، افزود: وضعيت جسمى 2 قطعه 
اردك سرســبز و 2 قطعه بــاكالن يك هفته 
گذشته مورد بررســى قرار گرفتند كه نتيجه 

آزمايش آنها منفى بوده است.
وى توضيح داد: آزمايش ها شامل نمونه بردارى 
از خون و آزمايــش اچ.آى به همراه آزمايش 
PCR بوده كه «سوآپ» را از ناى و «كلوآك» 
پرنده گرفته و آزمايش مولكولى از دقت بااليى 
برخوردار اســت.  وى بيان كرد: با گذشــت 
سال ها زمينه آزمايش PCR در همدان فراهم 
و از دامپزشكى تهران مستقل شد، به گونه اى كه 
حداكثر ظرف 8 تا 12 ساعت جواب آزمايش 
به دســت مى آيد.بهرامى تأكيد كرد: هفته اى 3

نوبت بازديد و سركشــى مشترك با حضور 
كارشناســان محيط زيســت و دامپزشكى از 
تاالب هاى اين اســتان صــورت مى گيرد و 
درصورت مشــاهده الشه، پرندگان با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى به دامپزشكى ارجاع داده 
مى شود. وى بيان كرد: 70 نوع بيمارى مى تواند 
عامل تلف شدن طيور باشــد اما دامپزشكى 
بيشــتر بر روى آنفلوآنزا به دليل مشترك بودن 

بين انسان و حيوان حساسيت دارد.
مســئول اداره بهداشــت و مديريت بيمارى 

طيور اداره كل دامپزشــكى همــدان در ادامه 
از شــهروندان خواســت از دســت زدن به 
پرندگان پرهيز كنند و گفت: متقاضيان خريد 
و نگهدارى پرندگان اهلى همچون مرغ مينا، 
طوطى برزيلى، كاســكو، قنارى و كبوتر بايد 
پس از خريد پرنده ابتدا آن را به مدت 2 هفته 

در زير زمينى قرنطينه كنند.
متقاضيان خريد و نگهــدارى پرندگان اهلى 
همچون مرغ مينا، طوطى برزيلى، كاســكو و 
قنــاورى و كبوتر بايد پس از خريد آن را ابتدا 

به مدت 2 هفته در زيرزمينى قرنطينه كند.
بهرامى افزود: درصــورت وجود بيمارى اين 
پرنده در 2 هفته قرنطينه جان خود را از دست 
مى دهد، همچنيــن درصورت قرنطينه، امكان 
تماس با پرنده بيمار به ويژه از سوى كودكان، 
افراد ُمسن، افراد داراى بيمارى زمينه اى و زنان 

باردار سلب مى شود.
وى ادامه داد: رعايت قرنطينه 2 هفته اى پرنده 
هنگام خريد پرنده از پرنده فروشى هاى مجاز 
موجب پيشگيرى از انتقال بيمارى هاى مشترك 
بين انســان و پرندگان شــد؛ زيرا درصورت 
وجود بيمارى پرنده پيــش از انتقال به داخل 

خانه و تماس با آن تلف شود.

 مراســم اختتاميه هفتــه پژوهش و فناورى 
در ســالجارى بــا حضــور مديران دانشــگاه 
و پژوهشــگران برگزيــده و بــا تجليل از 47
پژوهشگر دانشــگاهى، كارمندى و فناور برتر 
استان به دليل شيوع كرونا به صورت مجازى به 

كار خود پايان داد.
ــدان  ــتاندار هم ــى اس ــى امنيت ــاون سياس  مع
ــه  ــت هفت ــن گراميداش ــم ضم ــن مراس در اي
ــه  ــن هفت ــك اي ــاورى و تبري ــش و فن پژوه
تالش هــاى  از  پژوهشــگران،  تمــام  بــه 
پژوهشــگران برگزيــده در زمينــه علــم و 
پژوهــش و نــوآورى قدردانــى كــرد و ارتقــاى 
جايــگاه دانشــگاه در نظام هــاى رتبه بنــدى 
تالش هــاى  از  ناشــى  را  جهانــى  علمــى 

ــت. ــان دانس ــف محقق مضاع
 مصطفى آزادبخت، عموميت بخشــى به نگاه 
پژوهشــى، نوآورانه و فناورانه در دانشگاه را 
مســبب افزايش درصد مشاركت پژوهشگران 
در فعاليت هاى پژوهشى برشمرد و ترويج نگاه 
حل مسأله اى نسبت به مسائل محيطى در حوزه 
صنعت، كشــاورزى، فرهنگ، هنــر و ... را از 

جمله وظايف دانشگاه ها دانست.
وى با اشاره به تعامالت خوب بين دانشگاهى و 
فعاليت هاى بين المللى دانشگاه، خواهان استمرار 
آن شــد و فرصت به وجود آمده ناشى از مجازى 
شدن فعاليت ها به دليل ويروس كرونا را موجب 

آسان شدن فعاليت هاى بين المللى دانست.
معاون سياسى امنيتى استاندارى همدان از نقش 
مؤثــر توليد و پژوهش در توليدات و توســعه 
اقتصاد اســتان خبر داد و گفت: الزم است از 
اندوخته هاى علمى اســتان در تقويت اقتصاد 

به كار گرفته شود.
آزادبخت افزود: خوشــبختانه اســتان همدان 
به بهترين شــكل ممكن توانســته اســت در 
فعاليت هــاى علمى پژوهشــى ورود كند كه 
نشــان دهنده نبوغ و اســتعداد پژوهشگران و 

اساتيد علمى اين استان است.
وى بــا بيان اينكه پژوهش در هر كشــورى رمز 
موفقيت در عرصه هاى بين المللى علمى اســت، 
افزود: باوجود تحريم ها، كرونا و شرايط سختى 
كه با كارشــكنى دشمنان در عرصه علمى وجود 
دارد خوشــبختانه دانشمندان ايرانى هميشه نبوغ 
خود را نشــان داده و موفق عمل كرده اند بر اين 
اســاس همدان نيز در اين حوزه توانسته جايگاه 
علمى برترى را در كشــور و در سطح بين المللى 

كسب كند
وى بــه نقش مؤثــر دانشــگاه در صنعت و 
بالعكس اشــاره كرد و گفت: توليدات علمى 
بايد در اســتان به گونه اى برنامه ريزى شــود 
كــه در اقتصاد، سياســت، فرهنگ و زندگى 
مردم نمود داشته باشــد؛ بنابراين ارتباط بين 
دانشــگاه و صنعت بايد به طــور ويژه مورد 

توجه قرار گيرد.
 چاپ 15هزار و 863 مقاله علمى از 

همدان در اكسپوس
ــه  ــد ك ــوان ش ــن عن ــم همچني ــن مراس در اي
ــى  ــگران همدان ــاتيد و پژوهش ــت اس ــه هم ب
ــتان در  ــى از اس ــه علم ــزار و 863 مقال 15 ه
ــه چــاپ رســيده اســت و ســهم  اكســپوس ب
همــدان در مقــاالت كشــورى 4/2 اســت، ايــن 

اسامى پژوهشگران برتر استان همدان
 پژوهشگران برتر در حيطه علوم انسانى:

دانشگاه بوعلى سينا: على يلفانى، حسن سودمندافشار، ابوالقاسم يعقوبى، 
فردين مرادخانى 

دانشگاه پيام نور: نصرا... عرفانى
دانشگاه مالير: سعيد آرياپوران

 پژوهشگران برتر در حيطه علوم پايه
دانشگاه علوم پزشكى: عليرضا كمكى

دانشگاه بوعلى سينا: محمدعلى زلفى گل، پوريا عصارى، بابك ژاله
دانشگاه مالير: فرشيد ميرزايى

 پژوهشگران برتر در حيطه علوم پزشكى
دانشگاه علوم پزشكى: ليال جهانگرد، فرشيد رحيمى بشر، شيوا برزويى

 پژوهشگران برتر در حيطه فنى و مهندسى
دانشگاه بوعلى سينا: آرش فتاح الحســينى، غالمحسين مجذوبى، جواد 

بهناميان
دانشگاه مالير: محمود مرادى

دانشگاه صنعتى همدان: اكبر حيدرپور
 پژوهشگر برتر در حيطه كشاورزى

دانشگاه بوعلى سينا: محسن جاللى، فخرالدين صالحى، رضا موحدى
دانشگاه مالير: عيسى سلگى

دانشگاه آزاد اسالمى: سهيل سبحان اردكانى
 پژوهشگر برتر در حيطه هنر و معمارى

حسن سجادزاده
 پژوهشگران برتر در دستگاه هاى اجرايى استان

اداره كل دامپزشكى: جمال قره خانى
اداره كل هواشناسى: مهدى رضايى

علوم پزشكى استان همدان: پژمان كرمى
بانك ملى ايران: مهدى كاظمى علوم

اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان: نسيم انصارى
آزمايشگاه فنى مكانيك خاك: امين نجفى (همكار همدان پيام)

دانشگاه علوم پزشكى همدان: حجت ا... قرائى
حوزه هنرى: خليل بيگ مهر

دانشگاه فنى وحرفه اى: امين نجفى
جهاد دانشگاهى واحد همدان: خليل ميرزايى

 فناوران برتر
ربات ماشــين پويا، آترين آذين فناور، پردازش برتر غرب، باد رنگ طب 
كوهســتان، الكترونيك رايان نيك، مزرعه هوشمند ايرانيان، الوند فارمد 

پارس، مازوژن رازك كاال، زيما شيمى غرب، قطعه سازان شوكت
 واحدهاى تحقيق و توسعه برتر استان

شركت شير پگاه همدان، ماشين زراعت همدان

ــت  ــتان 2 درصــد از جمعي ــت اس ــه جمعي ــى اســت ك درحال
ــه در  ــت ك ــدان معناس ــن ب ــود و اي ــامل مى ش ــور را ش كش
ــى آن اســت. ــتر از نســبت جمعيت ــه بيش ــد مقال ــدان تولي هم
از  تجليــل  آئيــن  در  همــدان  بوعلــى  دانشــگاه  رئيــس 
ــاالت اكســپوس ده  ــر اســتان، گفــت: در مق پژوهشــگران برت
نويســنده پــركار همدانــى فعاليــت دارنــد كــه بيشــترين مقالــه 
ــت. ــه اس ــا 34 مقال ــعيدى جم ب ــر س ــگارش دكت ــه ن ــم ب ه

ــتاد  ــدان 8 اس ــه در هم ــان اينك ــا بي ــر ب ــوب محمدى ف يعق
ــرار  ــتناد ISI ق ــمندان پُراس ــد دانش ــك درص ــت ي در ليس
دارنــد، عنــوان كــرد: در هميــن راســتا در ليســت 2 درصــد 
دانشــگاهى  اســتاد   11 نــام  نيــز  پراســتناد  دانشــمندان 
همــدان وجــود دارد كــه بيشــترين آنــان از دانشــگاه بوعلــى 

ــدان اســت. ــيناى هم س
وى با بيان اينكه هزار و 29 مقاله در استان با مشاركت نويسندگان 
خارجى چاپ شده است، بيان كرد: خوشبختانه ارتباط خوبى بين 
اساتيد و پژوهشگران استان با نويسندگان خارجى وجود دارد كه 
سبب شــده 59 درصد مقاالت با همكارى نويسندگان خارجى به 

چاپ برسد.
ــد  ــتان 17 درص ــى اس ــاالت علم ــد مق ــزود: در تولي وى اف
موضوعــات پزشــكى، ده درصــد فنــى و مهندســى، 8 درصــد 
شــيمى، 7 درصــد علــوم پايــه و 7 درصــد هــم بيوشــيمى بــه 

ــورد. ــم مى خ چش
رئيــس دانشــگاه بوعلــى ســيناى همــدان بــا اشــاره بــه جايگاه 
علمــى دانشــگاه هاى همــدان در بيــن دانشــگاه هاى جهــان از 
نظــر اكســپو س، گفــت: بيشــترين مقــاالت و ارتبــاط علمــى 
ــكا، 56 مــورد اســتراليا،  ــا كشــور آمري ــا 82 مــورد ب اســتان ب
46 مــورد ايتاليــا، 42 مــورد كانــادا، 35 مــورد چيــن، 27 مــورد 

آلمــان و ... اتفــاق افتــاده اســت.
ــن 75 ــال از بي ــه پژوهــش امس ــراى هفت ــرد: ب ــوان ك وى عن
پرونــده و مقــاالت ارسال شــده بــه كميتــه پژوهشــگران برتــر 
دانشــگاهى 25 پژوهشــگر برتــر انتخــاب شــده اند كــه شــامل 
ــر و معمــارى، 5 نفــر كشــاورزى، 5 يــك نفــر در بخــش هن
نفــر فنــى و مهندســى، 3 نفــر علــوم پزشــكى، 5 نفــر علــوم 

پايــه و 6 نفــر هــم در علــوم انســانى اســت.
محمدى فــر افــزود: همچنيــن 45 پرونــده از 23 دســتگاه 
ــتگاه  ــگران دس ــاب پژوهش ــه انتخ ــه كميت ــتان ب ــى اس اجراي
ــوان  ــر به عن ــان ده نف ــن آن ــه از بي ــد ك ــال ش ــى ارس اجراي

نفــرات برتــر انتخــاب شــده اند.

رد كمرنگ آنفلوآنزاى پرندگـان درهمدان
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امينى-خبرنــگار  يوســف  درگزيــن-   
همدان پيام: در دولت تدبير و اميد و به همت 
و همراهى فرماندار درگزين كارهاى ويژه اى 
در حوزه كرفس انجام شده است. شهرستان 
درگزين و شهر كرفس در بين شهرستان هاى 
اســتان همدان، در همه زمينه ها از جمله در 
زمينــه عمرانــى، اقتصادى و هــم در حوزه 

اجتماعى پويا است. 
صبح روز گذشته استاندار همدان در بازديد 
از روند اجراى طرح هاى عمرانى شهرســتان 
درگزين و با اشــاره به آمار مشاركت باالى 
مردم درگزين در انتخابات ســال گذشــته، 
گفت: مردم كرفس مردمانى اليق و شايســته 
خدمات چشــمگيرى كه در شهرستان اتفاق 
افتاده است، هســتند. حتمًا از برنامه توسعه 
شهرســتان حمايــت جدى خواهيــم كرد. 
مواردى كه براى اصالح و توسعه شهرستان 
الزم اســت را هرچــه زودتردر دســتوركار 

پيگيرى قرار مى دهيم.
سعيد شاهرخى خاطرنشــان كرد: در حوزه 
كشــاورزى درگزين يكى از شهرســتان هاى 
پيشتاز اســت. از جمله نخستين گاودارى 6

هزار رأسى، كشــت هاى گلخانه اى، ساخت 
21 خانــه مركز بهداشــت، ايجــاد راه ها و 
بهســازى معابر و ... از جمله اقداماتى است 

كه در اين شهرستان درحال انجام است.
وى با بيان اينكه تأمين برق مطمئن هم براى 
مصرف خانگى هم براى مصرف كشاورزى 
در شهرســتان نيــز يكى از چنــد اقدامات 
شاخص اين شهر است، گفت: از برنامه هاى 
توســعه شهرســتان درگزين حمايت جدى 

خواهيم كرد.
 اختصاص 1/5 ميليارد تومان 

براى توسعه و آبادانى شهر كرفس
شــاهرخى ضمن تأكيد بر اينكه نعمت هاى 

خدادادى از جملــه آب و خاك خوب، اين 
شــهر را از قديم االيام به يكى از شــهرهاى 
پراســتعداد با تراكم جمعيت باال تبديل كرده 
است، خطاب به شــهردارى و شوراى شهر 
گفت: ســعى كنيد كارهايتان را اولويت بندى 
كنيد زيرا منابعتان محدود است. اولويت بندى 
كنيد كه منابعتان هدفمند و دقيق هزينه شود. 
در حوزه ورودى شهر هم فازبندى كنيد، الزم 

نيست منابعتان را يك جا هزينه كنيد.
 شاهرخى با اشــاره به ساختمان آتش نشانى 
كرفــس، ادامــه داد: در اجــراى پروژه هــا 
ســرمايه هاى مردم و جان مردم و مال مردم 
را در اولويت قرار دهيد. طرحى كه در حوزه 
آتش نشــانى انجام داديد اطمينان ويژه اى به 
مردم مى دهد. جلب اعتماد مردم مى تواند به 
شما كمك كند، وقتى مردم ببينند كه شما كار 
و خدمت مى كنيد مردم هم با شــما همراهى 

مى كنند.
استاندار همدان، اظهار كرد: در اين سفر يك 
 ميليارد تومان براى شهردارى و شهر كرفس 

درنظر اختصاص خواهيم داد.
 گاودارى شستا

حكم چاه نفت را دارد
شاهرخى با اشاره به اينكه در حوزه اقتصادى 
پروژه هاى بسيار خوبى در شهرستان درگزين 
درحال انجام است، گفت: استقرار گاودارى 
6 هــزارى رأســى در اين منطقــه از ديگر 
افتخارات اســت كه به زودى به بهره بردارى 
مى رســد، به طورى كه ايــن گاودارى حكم 
چاه نفت دارد. فرماندار شهرســتان درگزين 
هم در آئين افتتاح گلخانه تجهيزشده، گفت: 
اين گلخانه با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون 

تومان، توسط استاندار افتتاح شد.
على اصغر ناظرى پور در بازديد اســتاندار از 

شــهرك صنعتى ادامه داد: شــهرك صنعتى 
درگزين نيز در 57 هكتار ســاخته شــده و 
زمين هاى موردنياز با توافق كلى تمليك شده 
است كه در آينده رشــد اقتصادى شهرستان 

درگزين را رقم خواهد زد.
وى همچنيــن در آئيــن افتتاح ســاختمان 
آتش نشانى  ساختمان  كرد:  اظهار  آتش نشانى 
شــهر كرفس با هزينه اى بالغ بــر 11 ميليار 
ريال در مساحت 160 مترمربع زيربنا ساخته 
شــده كه داراى 2 خودرو، امكانات رفاهى، 
ورزشــى، اتاق اســتراحت و تجهيزات الزم 

است.
شــايان ذكر اســت در پايان اين سفر جلسه 
بررســى مسائل و مشــكالت شهرهاى رزن 
و دمق با حضور اســتاندار همدان و مديران 
كل اســتان و مديران دســتگاه هاى اجرايى 

شهرستان رزن برگزار شد.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com
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تلفن و پيام گير

ايميل

خبر

فرماندار مالير: 
مشاركت حداكثرى در انتخابات 
با نشاط سياسى رقم مى خورد

 مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات پيش رو در ســايه نشاط 
سياسى و ايجاد اميد بين اقشار و گروه هاى مختلف رقم مى خورد.

فرماندار مالير در نشســت شوراى معاونان فرماندارى ويژه مالير با 
موضوع انتخابات، اظهار كرد: از هم اكنون بايد زمينه حضور پرشور 

مردم در انتخابات 1400 را فراهم كنيم.
قــدرت ا... ولدى برگــزارى انتخابات را مهم تريــن وظيفه اجرايى 
وزارت كشــور دانســت و با توجــه به اهميت انتخابات رياســت 
جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا، بر آمادگى معاونان 
فرماندارى و بخشداران تابعه اين شهرستان براى اجراى هرچه بهتر 

فرايند انتخابات تأكيد كرد.
وى افــزود: بى ترديد حضور فعال و مشــاركت گســترده مردم در 
انتخابات 1400 ســرمايه اى مهم و مؤثر براى پيشبرد توسعه ملى و 

تحقق اهداف كشور است.
ولدى خدمت رسانى بيشــتر و تالش گسترده در راستاى ايجاد اميد 
و نشــاط سياســى بين مردم را يكى از وظايف مهم در ايام پيش رو 
برشــمرد و گفت: تاكنون مردم مالير با حضور پرشور و شعور خود 
انتخابات ســالم و حداكثرى را رقم زده انــد و در اين عرصه نيز با 
حضور خود در پاى صندوق هاى رأى، عزم و اراده خود را به نمايش 

مى گذارند.
وى بــا بيان اينكــه انتخابات نشــان دهنده عظمــت و اقتدار ملى 
اســت، اظهار كرد: حضور پرشــور مردم در پاى صندوق هاى رأى 
تضمين كننده امنيت كشور است، زيرا دشمنان از پشتوانه مردمى نظام 

جمهورى اسالمى هراس دارند.
معاون اســتاندار همدان بر لزوم پرهيز از هرگونه حاشيه سازى تأكيد 
كرد و گفت: همه ما بايد براى برگزارى انتخاباتى ســالم، رعايت مر 

قانون و تالش براى حضور حداكثرى مردم تالش كنيم.
ولــدى همچنيــن بــر آسيب شناســى دوره هــاى گذشــته انتخابــات 
در ايــن شهرســتان و تأميــن زيرســاخت هاى الزم بــراى برگــزارى 
هرچــه بهتــر انتخابــات ســال آينــده توســط معاونــان فرمانــدارى، 
ــات 1400 ــزارى انتخاب ــت اندركاران برگ ــه و دس ــداران تابع بخش

تأكيــد كــرد.
به گزارش ايرنا، وى با اشــاره به برگزارى ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى ادامه داد: داوطلبان عضويت در شوراهاى اسالمى 
شــهرها از تاريخ 20 آذر و و داوطلبان شــوراهاى اسالمى روستاها 
از 16 دى مــاه مى توانند با مراجعه به دفاتــر خدمات قضايى، دفاتر 
پليس+10 و يا ســامانه جامع خدمات الكترونيك قضايى نسبت به 

دريافت گواهى عدم سوءپيشينه اقدام كنند.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى و ششــمين دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا 28 خرداد سال آينده 

برگزار مى شود.

نقش آفرينى بسيجيان اين بار
 در دفاع از حريم سالمت

276 نفــر بســيجى آموزش ديده در 46 روســتاى بخش گل تپه 
شهرستان كبودراهنگ به همراه تيم سالمت و ديگر نيروهاى فعال در 

طرح شهيد سليمانى به روستائيان خدمات مى دهند.
بسيجيان بخش گل تپه به همران نيروهاى تيم سالمت و ديگر نهادها 
با ارائه خدمات د مانــى، مراقبتى، نظارتى و حمايتى در قالب طرح 

شهيد سليمانى به مردم روستاها خدمات رسانى مى كنند.
پس از گذشت حدود ده ماه تالش براى پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا و خدمات رســانى به افراد آســيب ديده از بيمارى كوويد-19

اين بار دفاع از حريم سالمت تنها به دست اندركاران بخش بهداشت 
و درمان ســپرده نشــده بلكه بســيارى از نهادهــا، ادارات و حتى 
گروه هاى مردمى، عــزم خود را براى مقابله جدى تر با اين ويروس 
در جاى جاى اســتان كهن هگمتانه و روســتاهاى دورافتاده بخش 

گل تپه جزم كرده اند.
گل تپه از جمله بخش هاى محروم اســتان همدان است كه كارمندان 
ادارات، عوامل ســپاه، بســيج، هالل احمر، اورژانس، ســازمان هاى 
مردم نهاد، سفيران سالمت، اصحاب رسانه و بخشدار آن منطقه همه 
در يك پايگاه جهادى و در يك صف مشترك براى دفاع از سالمت 

شهروندان وارد كارزار مبارزه شده اند.
ــى،  ــى، حمايت ــاى مراقبت ــن طــرح تيم ه ــزارش ايســنا، در اي ــه گ ب
نظارتــى و درمانــى به صــورت فعــال در صحنــه حضــور مى يابنــد 
ــارى ايجــاد  ــن بيم ــل اي ــه، ســدى در مقاب ــا منســجم و يكپارچ ت
ــاى  ــيب پذير، خانواده ه ــار آس ــه اقش ــت دادن ب ــا اولوي ــد و ب كنن
كم درآمــد، ســالمندان و بيمــاران زمينــه اى، بتواننــد بيــش از 

ــد. ــه گام بردارن ــير مقابل ــته در مس گذش
فرمانــده حــوزه مقاومــت بســيج آيت ا...خامنــه اى بخــش گل تپــه، 
ــت:  ــالمت گف ــع س ــيجيان مداف ــى بس ــه آموزش ــيه جلس در حاش
ــم  ــر تي ــم و ه ــتاها 3 تي ــت روس ــگاه مقاوم ــر پاي ــروز در ه از ام
شــامل 2 نفــر بســيجى به عنــوان خادمــان مــردم در كنــار نيروهــاى 
ــتائيان  ــه روس ــا ب ــر نهاده ــگ و ديگ ــت كبودراهن ــز بهداش مرك

مى كننــد. خدمات رســانى 
علــى شــيخيان اجــراى طــرح «هــر خانــه، يــك پايــگاه ســالمت» 
ــا  ــجم ب ــورت منس ــه ص ــا ب ــه نهاده ــا هم ــى دانســت ت را فرصت
ــت  ــتاها در خدم ــن روس ــاز در دورافتاده تري ــورد ني ــزات م تجهي

ــردم باشــند. م
وى بيــان كــرد: از امــروز 276 نفــر در قالــب 138 گــروه از 
ــار  ــه در كن ــتاى بخــش گل تپ ــده در 46 روس بســيجيان آموزش دي
ــورزان، نمايندگى هــاى ادارات عضــو  ــم ســالمت، به نيروهــاى تي
ــردم را  ــه م ــانى ب ــتاها كار خدمات رس ــا و در روس ــتاد كرون در س

ــد. ــاز مى كنن آغ

■ براى تعويض پالك ماشــينم به مركز تعويض پالك همدان مراجعه 
كردم و با شــلوغى و ازدحام جمعيت مواجه شــدم، زمانى هم كه به 
كارمندان آنجا اعتراض كرديم و خواســتيم بيرون از ساختمان منتظر 
باشيم، اعالم كردند درصورتى كه بيرون باشيد نوبت خود را از دست 
مى دهيد. هم با 110 تماس گرفتم و هم با بهداشت ولى پاسخ درست 

ندادند.
به خاطر همين كارهاســت كه كرونا تمام شدنى نيست. لطفا پيگيرى 

كنيد. 
*شهروندى از همدان

■ خواهشمنديم وضعيت بازار را كنترل كنيد، همه اجناس گران شده 
اســت. با وام كرونا كه آن هم به بيشــتر مردم تعلق نگرفت گوشت 

كيلويى 150 هزارتومان بخريم يا مرغ؟
ما نه وام مى خواهيم نه يارانه، فقط قيمت ها را پايين بياوريد. 

*شهروندى از همدان

■ نظافت كامل محالت مختلف شهرى يكى از خواسته هاى منطقى و 
به حق شهروندان است كه البته بر اثر سهل انگارى هاى برخى نيروهاى 
خدماتى اين خواســته تأمين نمى شــود. بنابراين از شهرداران انتظار 
مى رود كه ضمن بازديد روزانه از محالت شــهرى اين گونه نواقص 

خدماتى را جبران كنند.
*شهروندى از همدان

■ در اين شــرايط كرونايى دستفروشــان و ميوه فروشان همچنان در 
ميدان امام حســين و خيابان پاســداران كبودراهنگ دوشادوش هم 
اجناس خود را به فروش مى رســانند و دريغ از رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى! چرا هيچ مســئولى جوابگوى 
اين همه بى نظمى در شــهر نيست، عالوه بر شيوع بيش از پيش كرونا 
متأســفانه عبور و مرور در اين مكان به ســختى انجام مى شود. اين 
مسأله چند سالى اســت كه مشكل عمده اى در كبودراهنگ است و 

مسئوالن در خوابند.
*شهروندى از كبودراهنگ

بازرسان فروشگاه هاى اتكا از مبلمان 
منبت مالير بازديد كردند

 ارزيابان و بازرســان فروشگاه هاى اتكاى كشور از مبلمان منبت 
ماليــر و ظرفيت هاى اين هنرصنعت براى ورود به بازار فروش اتكا 

در سراسر كشور بازديد كردند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مالير در 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: بازرسان فروشگاه هاى اتكا روز دوشنبه 
هفته جارى از فروشگاه ها و نمايشــگاه هاى مبلمان منبت اين شهر 

بازديد كردند.
ابراهيم جليلى افزود: بازديــد از ظرفيت هاى مبلمان منبت مالير در 
روزهاى دوشــنبه و سه شــنبه هفته جارى انجام شد و ارزيابى اوليه 

بازرسان از اين هنر صنعت مثبت بود.
ــاالن  ــئوالن و فع ــور مس ــرو حض ــد پي ــن بازدي ــه داد: اي وى ادام
ــه  ــاى اولي ــران و توافق ه ــر در ته ــت مالي ــان منب ــت مبلم صنع
ــور ورود  ــى الزم به منظ ــى و ارزياب ــراى بررس ــه ب ــورت گرفت ص
مبلمــان شــهر جهانــى منبــت بــه فروشــگاه هاى اتــكا انجــام شــد.
ــر  ــگرى مالي ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــس مي رئي
فروشــگاه هاى اتــكا در سراســر كشــور را درگاهــى بــراى فــروش 
مبلمــان منبــت ايــن شــهر دانســت و بيــان كــرد: اتصــال مبلمــان 
ــل  ــد تبدي ــك برن ــه ي ــكا ب ــگاه هاى ات ــه فروش ــر ب ــت مالي منب

ــد شــد. خواه
ــروش  ــه ســبد ف ــر ب ــت مالي ــان منب ــدات مبلم ــى ورود تولي جليل
ــكا در سراســر كشــور را گام مثبتــى در راســتاى  فروشــگاه هاى ات
ــرد  ــوان ك ــت عن ــن صنع ــتر اي ــه بيش ــى هرچ ــعه و معرف توس
ــاون  ــا مع ــر ب ــدگان مالي ــرى نماين ــا پيگي ــر ب ــن ام ــزود: اي و اف
پارلمانــى وزارت دفــاع و مديرعامــل شــركت فروشــگاه هاى اتــكا 

انجــام شــد.
وى يادآور شد: در نشستى كه در تهران برگزار شد، مقرر شد پس از 
ارزيابــى صنعت مبلمان منبت مالير، توليدات اين صنعت با كمترين 
واســطه در دسترس مشتريان و خريداران در فروشگاه هاى اتكا قرار 

گيرد.
جليلــى در عين حــال ارزانى مبلمان منبت مالير نســبت به ســاير 
مراكز توليدى، اســتفاده از هنِر دست، داشتن 2 برند ملى و جهانى، 
برخوردارى ايــن صنعت از حمايت مســئوالن، نمايندگان مجلس 
شــوراى اســالمى و اتحاد بخش خصوصى و دولتــى را از جمله 

مزيت هاى اين هنرصنعت برشمرد.
بهمن ســال گذشته براساس تصميم شــوراى جهانى صنايع دستى، 
منبت مالير در فهرســت صنايع دستى جهان به ثبت رسيد، همچنين 
اين هنر ســال 96 در فهرست شهرهاى ملى صنايع دستى ايران قرار 

گرفت.
شهرســتان مالير داراى بيش از 5 هزار كارگاه توليدى مبل و منبت 
و 9 هزار اســتادكار و منبت كار است و بيش از 25 هزار هنرمند در 
اين رشته فعاليت مى كنند و بيش از 60 درصد از توليد مبلمان منبت 

كشور را به خود اختصاص داده است.

پيگيرى مطالبات مردم نهاوند در حوزه راه با حضور مديركل راهدارى استان 
 با حضور مديركل راهدارى استان همدان از محورهاى شهرستان بازديد و درباره مشكالت آنها تصميماتى اتخاذ شد.

نشست فرماندار نهاوند با عوامل و پرسنل راهدارى شهرستان با حضور مديركل راهدارى استان و معاونان در راستاى پيگيرى مطالبات 
مردم شهرستان در حوزه راه برگزار شد.

فرماندار نهاوند گفت: با موافقت مديركل راهدارى استان مقرر شد خط كشى مبادى ورودى و خروجى شهرستان و مسيرهاى منتهى به 
محورهاى خزل، بروجرد و آورزمان در دستور كار قرار گيرند كه ان شاءا... از 2 هفته آينده كار آغاز خواهد شد.

مراد ناصرى افزود: نصب نيوجرســى در محور آورزمان، لكه گيرى مســيرهاى جاده اصلى و فرعى و روشنايى مسير از مطالبات به حق 
مردم بود كه جزو مصوبات جلسه قرار گرفت .

وى گفت: پيگير خواهيم بود تا اين مطالبه مردم در آينده نزديك تحقق پيدا كند.
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى گرو، پس از اين نشست، فرماندار نهاوند و مديركل راهدارى استان از 3راهى دهفول بازديد كردند.

اعتراف يك سارق به 21 سرقت در اسدآباد
 يك سارق به 21 فقره سرقت در اسدآباد اعتراف كرد و يك مالخر نيز با مقدار زيادي وسايل مسروقه خانه هاي باغي، شناسايى شد.

فرمانده انتظامي اســتان همدان با اشــاره به اخبار رسيده مبنى بر اينكه 2 نفر با هويت مشخص و با همدستي يكديگر در امر سرقت و 
فروش وسايل خانه هاي باغي سطح مزارع شهرستان فعاليت دارند، رسيدگي به موضوع در دستور كار پليس اسدآباد قرار گرفت، اظهار 
كرد: در اين زمينه پليس در يك اقدام ضربتي با ورود به منزل، موفق به دستگيري يكى از سارقان و كشف مقداري اموال مسروقه خانه 
باغي شدند. سلمان اميرى با بيان اينكه رسيدگى به اين موضوع با هماهنگي قضايي و حضور مأموران پليس آگاهي با همكاري مأموران 
كالنتري11 اســدآباد انجام شــد، تصريح كرد: متهم در بازجويي هايى پليسى به تعداد 21 فقره انواع سرقت خانه باغي با همدستي فرد 

ديگري اعتراف كرد.
وى از شناســايي يك نفر مالخر و كشــف مقدار زيادي وسايل مسروقه خانه هاي باغي سطح شهرستان خبر داد و افزود: شناسايي افراد 

مالباخته به منظور استرداد اموال به آنان آغاز شده است.

استاندار در سفر به شهرستان رزن و درگزين:

 از برنامه توسعه شهرستان 
حمايت جدى خواهيم كرد

■ درگزين، در همه زمينه ها پوياست

 فرماندار اســدآباد با اشاره به زيرساخت 
برق شــهرك صنعتى اســدآباد تصريح كرد: 
شهرك صنعتى اســدآباد نيازمند ده مگاوات 
زيرساخت برق براى سرمايه گذاران جديد در 
اين شهرك بوده كه تاكنون براى 5/5 مگاوات 
درخواست داده شــده كه در اين رابطه براى 
پيگيــرى و تعيين تكليف موضوع هفته آينده 

تشكيل جلسه خواهيم دادم.
سعيد كتابى زيرســاخت هاى برق را يكى از 
اركان توســعه هر جامعه دانســت و گفت: 
خوشبختانه با مديريت هاى خوب انجام شده 

در سال هاى اخير ميزان قطعى برق در سطح 
كشور كاهش داشته كه اين امر نشان از توسعه 
هرچه بيشتر زيرساخت هاى برق كشور دارد.

وى بر تكميل اجراى طرح كابل خودنگهدار 
در شهرســتان اســدآباد تأكيد كرد و يادآور 
شــد: اين امــر از نقش مؤثــرى در كاهش 
سرقت سيم هاى مسى كابل هاى برق، زيبايى 
مبلمان شــهرى و مرتفع شدن مشكالت برق 

شهرستان خواهد داشت.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان هم از ســهميه 400 كيلومترى ســال 

آينده استان در اجراى طرح تبديل شبكه هاى 
سيمى به كابل خودنگهدار خبر داد.

ــدارى  ــى فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان اســدآباد، شــيرزاد جمشــيدى 
ــال  ــهميه س ــاز س ــورد ني ــار م ــزان اعتب مي
ــل  ــرح كاب ــراى ط ــا اج ــه ب 1400 در رابط
ــر  ــتان افزون ب ــطح اس ــدار را در س خودنگه
70 ميليــارد تومــان برشــمرد و اظهــار كــرد: 
درحال حاضــر امســال 250 كيلومتــر اجــراى 
ــدان در  ــتان هم ــدار در اس ــل خودنگه كاب
ــزان  ــن مي ــه از اي ــرار دارد ك ــتور كار ق دس

ســهميه 25 كيلومتــر بــه شهرســتان اســدآباد 
اختصــاص داشــته و بــه زودى بــراى اجــراى 
ــوازم  ــراق و ل ــهميه ي ــزان س ــن مي ــل اي كام
موردنيــاز اجــراى طــرح در اختيــار شــركت 

ــرد. ــرار مى گي ــتان ق ــرق شهرس ــع ب توزي
وى افزود: از ســهميه ســال آينده نيز حدود 
30 كيلومتر به شهرســتان اسدآباد اختصاص 
خواهد داشــت كه درصــورت اجراى كامل 
سهميه سال آينده، اســدآباد به عنوان پايلوت 
تبديل شــبكه هاى سيمى به كابل خودنگهدار 

است.

 كارشناســى طــرح جابه جايــى 
آرامستان شهر تويســركان آغاز شده 

است.
فرماندار تويســركان با اشاره به قطعى 
بودن انتقال آرامستان به خارج محدوده 
شــهر، گفت: پيگيرى سوژه «آرامستان 
تويسركان به خارج از شهر منتقل شود» 

از سوى مردم درخواست شده است. 
گفت وگو  در  حســينى  سيدرســول 
با فارس بــا بيان اينكه طبــق قانون 
آرامستان  به دليل برخى مسائل به ويژه 
مســائل بهداشتى بايد خارج محدوده 
شــهر باشــد، اظهار كــرد: پيش بينى 
ايــن مهم در طرح جامــع و تفضيلى 

تويسركان شده است.
وى افــزود: اجراى انتقال آرامســتان 
«بهشــت زهــرا(س)» بــه مكانى كه 
به لحاظ زيســت محيطى، تردد مردم 
و مشكل ترافيكى در شهرستان ايجاد 
نكند، امسال در برنامه قرار داديم؛ اما 

موضوعاتى چــون كرونا روند كار را 
كند كرد.

طــرح  بــه  اشــاره  بــا  رســولى 
جابه جايــى آرامســتان در شــوراى 
شــهر و برگــزارى جلســه اى بــه 
درخواســت  و  منظــور  هميــن 
تخصيــص اعتبــار بــراى مطالعــه 
داد:  ادامــه  فرمانــدارى،  از  طــرح 
حــدود 200 ميليــون تومــان از محــل 
ســرمايه   دارايى هــاى  و  تملــك 
ــاص داده  ــروژه اختص ــن پ ــراى اي ب

ــد. ش
وى به مراجعات مكرر اهالى مســكن 
خواســتار  كه  فرمانــدارى  بــه  مهر 
اشاره  بودند،  آرامســتان  شدن  خارج 
كرد و گفت: بايد آرامســتان «بهشت 
زهرا(س)» جابه جا شود بنابراين محل 
امامزاده ناصر(ع) به دليل وجود اراضى 
منابــع طبيعــى و اداره اوقاف و امور 

خيريه معرفى شد.

فرماندار تويســركان با اشاره به كامل 
نبودن استعالم ها براى انتقال آرامستان 
به محل شاهزاده ناصر(ع)، تأكيد كرد: 
اجرايى  دســتگاه هاى  اينكه  به محض 
مربوطــه نتيجه اســتعالمات را ارائه 
دهند درصورت تأييد محل با تعريف 
اعتبار انتقال آرامستان به محل امامزاده 

ناصر(ع) انجام مى شود.
وى با بيــان اينكه هنــوز مكان صد 
درصــد تعريف نشــده؛ امــا كليات 
كار مشــخص شده اســت بيان كرد: 
احتماالحدود يك ماه آينده پاسخ همه 

استعال م ها اعالم شود.
حســينى با اشــاره به اينكــه پس از 
بازنگرى كلى و گرفتــن اعتبار مازاد 
براى انجام پــروژه تصريح كرد: بنده 
آرامســتان  جابه جايى  بــراى  مصمم 
هســتم زيرا افق كار را در بلندمدت 

به نفع مردم مى بينم.

در ديدار فرماندار اسدآباد با مديرعامل شركت توزيع نيروى برق:

تعيين تكليف افزايش زيرساخت 
برق شهرك صنعتى اسدآباد 

پيگيرى خواهد شد

بيش از 2 هزار مورد بازرسى آرامستان شهر تويسركان جابه جا مى شود
در كبودراهنگ

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنــگار همدان پيام: در 
شهرســتان كبودراهنگ ده گروه بازرسى بيش از 2 هزار و 700 

مورد بازرسى انجام داده اند.
معاون امور عمرانى و برنامه ريزى شهرستان كبودراهنگ با بيان 
اين مطلب در بازرسى از ادارات و اصناف كبودراهنگ افزود: از 
يكم آذر تاكنون از ورود 989 خودرو غيربومى به اين شهرستان 

جلوگيرى شده است.
فرهاد جهانيان اظهار كرد: در بازرسى هاى انجام شده 239 مورد 

اخطار و 220 مورد اصالح و 19 مورد نيز پلمب شده است.
وى ادامــه داد: با توجه بــه اينكه با همكارى مردم شــريف، 
وضعيت قرمز به نارنجى تبديل شده است. اميدواريم همچنان 
اين همكارى ادامه داشــته باشــند و با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعى بــه زودى اين ويروس 

منحوس ريشه كن شود.
جهانيان در پايان خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه شهرستان 
كبودراهنــگ در وضعيت نارنجى قــرار دارد محدوديت هاى 
تردد شــبانه از ســاعت 21 تا 4 صبح همچنان پابرجاست و 
از ورود خودروهاى غيربومى نيز به اين شهرستان جلوگيرى 

مى شود.
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نمايندگان سونامى طرح ها راه انداختند
 اين نخســتين كار مشترك مجلس يازدهم و دولت دوازدهم است؛ 
متأســفانه در اين چندماه امكان آن فراهم نشده كه كار مشتركى انجام 
بدهيم. چون نماينــدگان مجلس محترم لوايح ما را به بايگانى بردند و 

سونامى طرح ها را راه انداختند.
به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه هيأت دولت اظهار 
كرد: طبق قانون اساسى تعيين برنامه و خط مشى جزو اختيارات خاص 
رئيس جمهور به حســاب مى آيد. ما ابتدا به قانون خدا ســپس قانون 
اساسى و پس از آن قوانين مجلس پايبنديم و ابتدا بايد قوانين باالدستى 
را به عنوان قوانين مهم مبنا قرار دهيم. بر همين اســاس برنامه را براى 
دوره بعد كسى نمى تواند تعيين كند و برنامه را فقط رئيس جمهور تعيين 
مى كند. براى همين هم مردم پاى صندوق هاى رأى مى آيند و به فرد رأى 

نمى دهند بلكه به برنامه رئيس جمهور رأى مى دهند. 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى افزود: در انتخابات گذشته هم 
مردم برنامه هــا را خواندند و رأى دادند، برنامه اى كه 24 ميليون نفر به 
آن رأى دادند كه نمى شــود كم و زياد كرد. مردم يك روز رأى مى دهند 
و 4 ســال عمل مى خواهند و بايد به آن برنامه اى كه ارائه شده در طول 

4 سال پايبند بود.
وى  تأكيد كرد: اين نخســتين كار مشــترك مجلس يازدهم و دولت 
دوازدهم اســت، متأسفانه در اين چند ماه امكانش فراهم نشده كه كار 
مشــتركى انجام بدهيم؛ چون نمايندگان مجلس محترم لوايح ما را به 
بايگانى بردند و سونامى طرح ها را راه انداختند. البته آنها مختار هستند 
و خودشان مى دانند ولى اين برخالف اهداف توسعه كشور است. براى 

همكارى با اليحه كار سريعتر پيش مى رود تا نمايندگان طرح بدهند.
رئيس دولت دوازدهم ادامه داد: من خودم مجلسى هستم و اگر 7 سال 
اســت در دولت هستم 20 ســال در مجلس بودم و بيش از خيلى هاى 
ديگر مجلسى هســتم و مى دانم راه حل لوايح است، مثال اليحه اى كه 
تصويب شده و شوراى نگهبان روى يك كلمه آن ايراد گرفته در 5 دقيقه 
مى تواند اصالح و تبديل به قانون شود. من از مجلس محترم خواهش 
مى كنم كه اين بودجه 1400 را به عنوان نماد همكارى دولت و نمايندگان 
با هم پيش ببريم تا به موقع بررسى، تصويب و ابالغ شود تا در پايان اين 

دولت و آغاز دولت سيزدهم مطمئن كار صورت گيرد.
روحانى با اشــاره به اينكه بودجه امسال يك بودجه راهبردى است و 
با همه بودجه هاى 7 سال گذشــته تا حدى متفاوت است، اظهار كرد: 
اين بودجه پيام هاى بسيار مهمى دارد، ما يك چشم انداز بسيار روشن و 
اميدبخشى براى سال 1400 داريم؛ نه بر مبناى اينكه مى خواهيم با كسى 
مذاكره و توافق بكنيم يا نكنيم بلكه محاسبات دولت اين گونه است. ما 
همين امروز و در شرايط جنگ اقتصادى در كشاورزى و صنعت در 6
ماه نخست سال نسبت به پارسال و 3 ماه تابستان نسبت به سال گذشته 
عملكرد اميدواركننده اى داشــتيم. اساس بودجه ارائه شرايط مناسب تر 

اقتصادى براى سال 1400 است.

آيت ا... محمد يزدى درگذشت
 آيت ا... شيخ محمد يزدى رئيس شوراى عالى جامعه مدرسين و رئيس پيشين 

مجلس خبرگان رهبرى پس از چندى كسالت، در شهر مقدس قم درگذشت.
مرحوم آيت ا... يزدى متولد ســال 1310، از شاگردان قديمى حضرت امام(ره) 
كه در دوران نهضت اسالمى بارها طعم تبعيد و سختگيرى ها در راه مبارزه عليه 
رژيم طاغوت را به جان خريد و پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز، در معيت 
امــام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب مســئوليت هاى مختلفى از جمله امامت 
جمعه تهران، عضويت در فقهاى شوراى نگهبان، رياست قوه قضاييه و همچنين 
5 دوره نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى و همچنين رياســت اين مجلس را 
برعهده داشت. روزنامه همدان پيام رحلت اين عالم گرانقدر و شخصيت انقالبى 
را خدمت رهبر معظم انقالب و ملت شــريف ايران و همچنين خانواده محترم 

ايشان تسليت عرض مى نمايد.

ايران توان موشكى و نفوذ منطقه اى خود را 
به مذاكره نخواهد گذاشت

 غربى ها به دنبال اين هســتند تا ما توان دفاعى و نفوذ منطقه اى خود را به 
مذاكره بگذاريم، اما اينها بايد بدانند كه هيچ گاه چنين اتفاقى نخواهد افتاد.

عضو كميســيون اصل 90 مجلس در گفت وگو با خانه ملت، گفت: اينكه گفته 
شود اگر ما در مقابل دشمنان يك قدم عقب نشينى كنيم بدون شك غربى ها هم 

چنين اقدامى را انجام خواهند داد، تصور بسيار غيرعقالنى است.
حســن شــجاعى على آباداى در ادامه افزود: البته ممكن اســت در شــرايطى 
ظاهرســازى كنند و چنين ژســتى را به خود بگيرند كه اگر جمهورى اسالمى 
يك گام به عقب بردارد ما هم حاضريم اين كار را انجام دهيم، اما تجربه چيزى 
ديگــرى را مى گويد، اگر نگاهى گذرا به برجام بيندازيم همين موضوع مبرهن 

خواهد شد.

عمده درآمدهاى ديده شده در بودجه 1400 
غيرقابل تحقق است

 پيش بينى دولت از درآمد در ســال آتى عمدتا غيرواقعى و غيرقابل تحقق 
بوده و بايد اصالحاتى در اين بخش صورت گيرد.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: 
در مجلس طرح اصالح احكام كلى بودجه درحال بررســى است. بايد پس از 
تصويب و ابالغ اين طرح بودجه در چارچوب آن ديده شــود و دولت بايد به 

اين موضوع توجه داشته باشد.
اقبال شاكرى در ادامه اظهار كرد: عمده كارشناسان و صاحبنظران بر اين باورند 
كه درآمدهاى ديده شده در بودجه سال آينده غيرواقعى و غيرقابل تحقق است. 
از جمله فروش اوراق مختلف و بحث فروش روزانه نفت كه رقم قابل توجهى 

است.

 پروتكل هاى عرفى و قانونى تعامل دولت 
با مجلس ماه هاســت كه دچار نقص اســت 
و آن بى تفاوتى قانونگــذاران به ديدگاه هاى 
مجريان اســت. با اين اوصاف معلوم نيست 
طرح هايى كه بــدون توجه به نظر مجرى و 
الزامات اجراى آن تصويب و ابالغ مى شود، 
در فرايند اجرا چگونه گره از مشكالت كشور 

باز خواهد كرد.
به گزارش ايرنــا، كمتر برهــه اى در تاريخ 
جمهورى اســالمى مى توان يافت كه ميزان 
اصطكاك ميان قوا به اندازه امروز افزايش يافته 
باشد. اگرچه در بحبوحه رقابت هاى انتخاباتى 
مجلس يازدهم و بهره گيرى از تاكتيك حمله 
به دولت به منظور رأى آورى، چالش هاى آينده 
تاحدى قابل پيش بينى بود اما حتى بدبين ترين 
تحليل گران  سياسى هم نمى توانستند تصور 
كنند به فاصله نزديك به يك سال نمايندگان 
از يكسو طرح هايى را با شتاب بسيار، بدون 
دريافت نظرات دولت و حتى درنظر گرفتن 
پشتوانه اجرايى آن، تصويب كرده و خود آن 

را براى اجرا ابالغ مى كنند. 
از ســوى ديگر هم لوايح ضرورى دولت را 
از دور بررسى خارج و يا مانند اليحه بودجه 
مورد تخطئه قرار مى دهند. تكرار اين شرايط 
سبب شــد على ربيعى سخنگوى دولت، در 
نشســت خبرى خود بار ديگر اصلى بديهى 
را يادآور شــود و تصريح كند: «حرف دولت 
اين بــود كه وقتى قانونى بــه اين مهمى بر 
زندگى روزمره و معيشــت مردم، اقتصاد و 
سياســت خارجى اثر مى گذارد؛ دولت بايد 
طرف مشــورت قرار مى گرفــت. برخى از 
قوانين مختص يك زمان نيستند و تمام مسائل 
اقتصادى، سياســى و اجتماعى را به شــدت 

تحت تأثير قرار مى دهند.» 
با توجه به عزم انتخاباتى شمارى از مخالفان 
دولت، به نظر مى رســد اين رونــد تا خرداد 
1400 ادامــه يابد اما خودرأيى و خودابالغى 
بيراهه اى خطرآفرين براى كشــور است كه 
تبعات آن در داخل نااميدى مردم و در خارج 
بهره بردارى هاى دشــمنان را در پى خواهد 

داشت.
 بودجه، عرصه تازه تاختن به دولت

كســرى بودجه ام الخبائــث، تاريكخانه هاى 
بسيار بودجه، بودجه به شدت تورم زا، بدترين 
بودجه ممكن در طول ســال هاى گذشــته، 
بودجه خيالى، بودجه زمين گير كردن اقتصاد 
كشــور و ... توصيفات و تعبيراتى هستند كه 
نمايندگان مجلس درباره اليحه بودجه سال 
1400 ارائــه كرده انــد و با چنيــن تعبيرات 
بهارى! مى توان سال نكوى بودجه در مجلس 

را پيش بينى كرد. با وجــود اين تعبيرات اما 
اين بودجه هم به سياق ســنوات گذشته از 
ســوى دولتى نوشته شده كه زير شديدترين 
تحريم هاى اقتصادى، كشــور را اداره كرده 
است. سال هايى كه گروهى بر گزاره فروپاشى 
اقتصادى ايــران بر اثر تروريســم اقتصادى 
حســاب ويژه اى باز كرده و پس از آن در پى 
فروپاشى اجتماعى و سياسى بودند. اگرچه در 
پروتكل هاى ارتباطى نمايندگان اصل اعتماد 
به اين دولت وجود ندارد اما اعضاى كابينه از 
اليحه بودجه حمايت كردند. حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه اليحه 
بودجه با نگاه واقع بينانه و منطبق بر نيازهاى 
جامعه و مردم تدوين و تنظيم شــده  است، 
حمايت از قشرهاى كم درآمد، جبران تورم در 
دستمزد حقوق بگيران، تأمين كاالهاى اساسى 
و تأمين مواد اوليه براى توليد را از مهم ترين 

پيام هاى بودجه 1400 عنوان كرد.
ربيعى در پاســخ به اين ميــزان از انتقادات 
ضمن تشــريح ابعاد اين سند، گفت: «اليحه 
بودجــه مبتنى بــر واقعيت هاى امــروز و با 
نگاهى به آينده نزديك بســته شده و نماندن 
در واقعيت هايى كه بر اثر تحريم به وجود آمده 
بود، شكل دادن به فضاى عقب راندن تحريم 
و بهبود وضعيــت در آينده در تدوين اليحه 

بودجه مدنظر قرار گرفته است.»
محمدباقــر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه به عنوان تدوينگر اصلى، ضمن تشريح 
وجوه فنى اليحه بودجه در پاسخ به ادعاهاى 
وجود كسرى بودجه، گفته است: «چو دخلت 
نيست، خرج آهســته تر كن». تمام اين اعداد 
پيش بينى است و اگر محقق نشد و كمتر شد به 
همان ميزان از هزينه ها مى كاهيم. در 8 سالى كه 
در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هيچ 
سالى بودجه با كسرى اجرا نشد؛ به اين معنا كه 
در پايان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه 
بانك مركزى نيز تسويه مى شد. امسال و سال 
آينده نيز به همين روال كار را دنبال مى كنيم.» 
نكته بديهــى و البته عرفى كشــمكش هاى 
بودجه اى ميان دولت و مجلس اين اســت كه 
واقعيات اقتصاد و سياســى و ديپلماسى براى 
دولتــى كه 7 ســال با ايــن واقعيت ها رابطه 
تنگاتنگ داشته ملموس تر است تا با گروهى 
كه چندين طرح اقتصادى نه چندان حقوقى و 
قانونى در كارنامه خود دارند. از منظر قانون اما 
نمايندگان قدرت اعمال نظر بر اليحه بودجه 
را دارا هستند و اميد آن است كه دست كم در 
اين ميدان كه به صورت مستقيم با معيشت مردم 
در ارتباط است، رويكرد تعاملى قابل قبول با 

دولت داشته باشند. 

بودجه دانشگاه ها و علم و فناورى
 از بودجه جارى دولت كمتر است

 محورهايى كه در بودجه 1400 در زمينه آموزش عالى، دانشگاه ها 
و علم و فناورى ديده شده، خيلى پايين تر از بودجه جارى خود دولت 

است.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با مهر درباره وضعيت بودجه دانشگاه ها و آموزش عالى در 
اليحه بودجه ســال 1400، گفت: بسيارى از دانشگاه ها مانند دانشگاه 
فنى وحرفه اى نياز به تجهيز و توســعه دارند تا در مسير برنامه ششم 
توســعه به جايگاه واقعى خود برســند، اين درحالى است كه ما در 

اين باره از برنامه عقب هستيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى ادامه داد: محورهايى كه در بودجه 
1400 در زمينه آموزش عالى و علم و فناورى ديده شده، خيلى پايين تر 

از بودجه جارى خود دولت است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس درباره نقاط ضعف و مشــكالت 
اليحــه بودجه 1400 دانشــگاه ها گفت: نحوه اختصــاص بودجه به 

دانشگاه ها و علم و فناورى خود نقطه ضعف بودجه است.
رئيس مجمع نمايندگان استان ادامه داد: با توجه به اينكه امسال، سال 
جهش توليد بوده و محوريت با فناورى و تحقيقات اســت، بايد اين 
مسير ادامه يافته و يك سهم خاصى از بودجه به آن اختصاص مى يافت.

نماينده معين بهار در مجلس در ادامه افزود: دانشــگاه فنى وحرفه اى 
براى توســعه، نياز دارد كه تجهيز شود و تجهيز اين دانشگاه، نياز به 
ســرمايه گذارى دارد كه بايد به آن توجه ويژه شــود. البته اين بودجه 
پيشنهادى دولت است كه اميدواريم پيشنهادات نمايندگان مدنظر قرار 

گرفته و در مجلس مسير اصلى خود را پيدا كند.
وى تأكيد كرد: بودجه در تمام قســمت ها و همچنين آموزش عالى و 
علم و فناورى بايد اصالح شــود، به طورى كه پيش از تصويب بودجه 
طرحى در مجلس آماده شد كه به اصالح ساختار بودجه مى پردازد و 

در اين طرح ساختار بودجه اصالح خواهد شد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه به شركت هاى 
دانش بنيان اشاره كرد و گفت: صندوق نوآورى و شكوفايى امسال رقم 
خوبى را به شــركت ها اختصاص داده بود تا اين شــركت ها جايگاه 
ويژه اى پيدا كنند، بايد بررســى كنيم كــه در بودجه 1400 نيز آيا اين 

مقصود حاصل شده است يا خير.
فالحى افزود: با توجه به برنامه بايد 65 هزار شركت دانش بنيان داشته 
باشيم اما درحال حاضر فقط 6 هزار شركت  دانش بنيان داريم كه سهم 
اينها از صندوق نوآورى يكسان نيســت؛ برخى استان ها مانند تهران 
بيشترين سهم را دارند و برخى هم سهم كمترى داشتند كه بايد آنها را 

توسعه داده و به بودجه آنها توجه ويژه شود.

محمد ترابى»
 چنــد روز پيــش رئيــس بانك مركــزى در 
مصاحبه اى درباره موانع خريد واكســن و ترخيص 
نشدن برخى كاالها اظهارنظر كرد كه با واكنش هاى 
فراوانى رو به رو بوده است. برخى از منتقدان دولت 
بارى ديگر دولتمردان را به چشــم  اميد داشــتن به 
غرب متهم كرده و از ســوى ديگــر برخى اين كارِ 
همتى را شجاعانه تلقى كردند، زيرا مشخص است 

در سيبل منتقدان دولت قرار خواهد گرفت. 
عبدالناصــر همتى در گفت وگويــى درباره علت 
ترخيص نشــدن برخى كاالها، گفــت: يك عده 
كاالهــاى خود را نگه داشــته اند به ايــن اميد كه 
ارز 40 تا 50 هزار تومان شــود ســپس ترخيص 
كنند؛ اطالعات ناقــص مى دهند و مى گويند بانك 
مركزى ارز نمى دهد. اعالم كرده ايم كسانى كه كاال 
به صورت اعتبارى وارد كرده اند، بيايند تعهد بدهند 
كه كاال را سريع  ترخيص كنند تا تضمين چندماهه 
بدهيم ارزشــان را تأمين كنيم. واردات كاال بدون 
انتقــال ارز اصال يعنى چه؟ مــن نمى خواهم زياد 
توضيــح بدهم اما يك ميليارد دالر مجوز ترخيص 
داديم امــا اين اتفاق روى نداد. اجازه نخواهيم داد 
ارز بــراى كاالهايى كــه در اولويت نيازهاى مردم 

نيســتند با عنــوان واردات بدون انتقــال ارز وارد 
كشور شوند.

وى همچنين درباره تأمين ارز براى خريد واكســن 
كرونا تصريح كرده اســت كه براى خريد واكســن 
كرونا بايد از مســير اصلى سازمان بهداشت جهانى 
عمــل  كنيم و درحال حاضر اين ســازمان همكارى 
نكرده است. از ســوى ديگر همتى تأكيد كرده بود 
كه احتمال بلوكه شدن ارزهاى كشور يكى ديگر از 

موانع خريدن واكسن در كشور است. 
روزنامه همشــهرى در واكنش بــه اظهارات همتى 
نوشــت: براى ثبت در حافظه تاريخ! اين تلخ ترين 
و شــايد عريان ترين حقيقتى اســت كه رئيس كل 
بانك مركزى از معماى تحريم و ســالمت ســخن 
مى گويد و به واكنش ها درباره اينكه چرا ايران اقدام 
به پيش خريد يا خريد واكسن كرونا نمى كند، پاسخ 
صريح و توأم با جرأت زيــاد مى دهد؛ زيرا ممكن 
اســت اين فاش گويى البته به زيان او بدل شــود و 
حقيقتى كه برمال مى كند، به مذاق معماران و مدافعان 

تحريم ها خوش نيايد.
اقدام براى مذاكــرات در جهت رفع تحريم ها و در 
كل تــالش براى حفظ برجام، يكى از ســوژه هايى 
است كه همواره دســتاويزى براى حمله به دولت 

قرار گرفته اســت. اين مســأله بايد در كشــورمان 
پذيرفته شــود كه حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى كه در 2 دوره انتخابات رياست جمهورى با 
رأى اكثريت مردم به پاستور راه يافته، با وعده رفع 
تحريم ها و مذاكرات با ابرقدرت ها بوده و اين مسأله 

مورد استقبال اكثريت مردم قرار داشته است. 
پس از خروج دونالــد ترامپ رئيس جمهور فعلى 
ايــاالت متحده از برجام، در كشــور عده  كثيرى به 
انتقاد به دولت شــتافتند. برخى كه از بى اعتمادى به 
آمريكا ســخن مى گفتند و همواره اذعان داشتند كه 
اين مسأله را پيش بينى مى كردند، برخى كه در زمان 
مذاكرات عرصه را به خود تنگ ديده و به حاشــيه 
رفته بودند، فرصت را غنيمت شمرده و براى منافع 
حزبى خود دولت را به سيبل انتقاد ها بدل كردند و 
در پايان كسانى كه برجام و شفافيت مالى در كشور 
منافعشان را به خطر انداخته بود، جان ديگرى گرفته 
و بارى ديگــر آب را براى ماهيگيرى خود گل آلود 

ديدند.
اين امر طبيعى اســت كه مقامات كشور درصورت 
آينده  رئيس جمهــور  بايدن  جو  بهانه تراشــى هاى 
آمريكا، بايد از برجام خارج شــده و در كنار آن از 

برخى توافقات بين المللى خارج شوند.

با اين حال بايد گفت كه شــانس پيش رو براى رفع 
تحريم ها كه درحال حاضر و در كنار شيوع ويروس 
منحوس كرونا بيش از هر زمانى جان مردم كشور را 
به خطر انداخته، بايد مورد استقبال قرار گيرد. بايد به 
اين مســأله اذعان كرد كه برخى در داخل، برجام و 
برخى تعهدات بين المللى همچون FATF را مانعى 
براى منافع خود مى دانند و از اين رو تمام قد در برابر 

آن  ايستاده اند. 
شــايد بهتر باشــد كه در 5-4 ماه آينــده در كنار 
دشمنان خارجى از جمله رژيم اشغالگر اسرائيل كه 
مى خواهند با كارشكنى كشور  را به حاشيه كشانده 
و جلو بازگشت آمريكا به برجام را بگيرند، حواس 
مسئوالن به اين دسته از منفعت طلبان داخلى كه فارغ 
از هرگونه ديدگاه سياســى-اعتقادى به فكر منافع 
شخصى  خود هستند، باشــند تا فرصت پيش روى 
كشور كه حق بين المللى كشور و طبيعى مردم است 

را ضايع نكنند. 
دشمنى ها در عرصه بين الملل و سياست هرگز از بين 
 نخواهد رفت زيرا همواره منافع دولت ها با يكديگر 
در تضاد قرار خواهد گرفت. با اين حال دشمنى ها و 
رقابت ها در عرصه بين الملل مى تواند در چارچوب 

تعامل و همكارى در جهت كسب منافع نيز باشد. 

اختالفات 2 كشــور آمريكا و روســيه، ريشه در 
فرهنگ سياســت و تاريــخ اين 2 كشــور دارد، 
از ســوى ديگر چين به عنــوان اصلى ترين رقيب 
اقتصادى آمريكا در طول دهه هاى اخير اقتصاد اين 
كشــور را به چالش كشيده است. با اين حال شاهد 
اين مسأله هســتيم كه اين كشور ها در بسيارى از 
مواضــع و منافع با يكديگر بــه اتحاد و همكارى 

رسيده اند. 
در دنيــاى حال حاضر كه فرايند رشــد و توســعه 
اقتصــادى در قالــب دهكده جهانى جريــان دارد، 
انزوا را ديگــر به عنوان يك اقــدام مؤثر نمى توان 
پذيرفــت. در دنياى مدرن كنونى خودكفايى معنا و 
مفهومى متفاوت با گذشــته پيدا كرده است. برخى 
از خوداكتفايى تفسيرى مناسب با زمان  شاهان قديم 
كه جنگ ها با محاصره شــهر ها صورت مى گرفت، 
در ذهن دارند. شاهد هستيم كه كشور بزرگى مانند 
چين وابســتگى زيادى از لحاظ اقتصادى به ديگر 
كشــور ها از جمله آمريكا دارد. اقتصادهاى وابسته 
همراه با ريســك است و اين امرى ثابت شده است، 
اما مى بينيم كه اقتصادهاى پيشــرفته و نيمه پيشرفته 
در دنيا منفعت اين مســأله را بر ريسك آن ترجيح 

داده اند. 

اذعان همتى به درخطر افتادن جان مردم به دليل تحريم ها 

مفهوم خودكفايى در دنياى مدرن 
تغيير كرده است 

■ شانس كشور را براى رفع تحريم ها امتحان كنيم

خودرأيى و خودابالغى
 پاشنه آشيل منافع كشور
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نيلوفر بهرمندنژاد »
 ســرقت خودرو از جرايم 
شايع جوامع امروزى است كه 
عالوه بر نقــض حريم عمومى 
جامعه، همواره امنيت اجتماعى 
و اقتصادى شهروندان را تهديد 
شــناخت  بنابراين،  مى كنــد؛ 
در  مردمى  مشاركت هاى  رابطه 
پيشــگيرى از آن براى متوليان 
مى كند.  پيــدا  ضــرورت  امر 
اكنــون بايد دنبال پاســخ اين 
پرسش باشيم كه از چه طريقى 
مى توان رابطه بين مشاركت ها و 
از سرقت را تقويت  پيشگيرى 

كرد.
اســت  ناراحت كننده اى  حادثه 
وقتى خودرويتان را جايى پارك 
كرده ايد و مى رويد كه به كارتان 
برســيد، به محض بازگشــت، 

ببينيد «جا تره و بچه نيســت». البته گاهى 
صاحب خودرو كمى خوش شانس تر است 
و ســارق ممكن است فقط يكى از وسايل 

داخل خودرو را سرقت كند. 
شــهروندى همدانى كه در يكــى از دفاتر 
روزنامــه كار مى كنــد دربــاره ســرقت 
خودرو اش از درِ منزل، به همدان پيام گفت: 

هفته گذشته حوالى ســاعت 2 بعداز ظهر 
بود، مى خواســتم به محــل كارم بروم كه 
ناگهان متوجه ســرقت خودروام شدم. در 
همان ساعات اوليه تمامى كوچه هاى اطراف 
محل سكونتم را جست و جو كردم اما اثرى 

از خودرو نبود.
وى در ادامه با اشــاره بــه اينكه در يكى از 
خط هاى تاكســيرانى مشــغول كار است، 

افزود: شــغل اصلى من رانندگى تاكســى 
اســت و بيشــتر وقت خود را به اين شغل 
اختصاص داده ام اما اكنون با اتفاقى كه افتاده 
فعال فقط در دفتر روزنامــه كار مى كنم، با 
اينكه حدود يك هفته از ماجراى ســرقت 
مى گذرد هنــوز خبرى از خــودروى من 
نشده اســت. توصيه  مى كنم در اين شب ها 
كه محدوديت هاى كرونايى اجرا مى شــود 

و كوچه ها خلوت هستند مردم 
خود  خودرو هاى  مراقب  بيشتر 
باشند و حتى االمكان آنها را در 
پاركينگ قــرار دهند و حتما از 

دزدگير استفاده كنند.
حدود  كــه  ديگرى  شــهروند 
چندمــاه پيش خودرو  اش را در 
يكــى از شــب ها ربوده اند نيز 
بود  پيش  چندماه  حدود  گفت: 
كه خودرويم را سرقت كردند، 
تقريبا پــس از 3 روز آن را در 
يكى از خيابان هاى شــهر رها 
شخصى  وسايل   تمامى  و  كرده 
موجود در خودرو را نيز دزديده 
بودند اما خوشبختانه آسيبى به 

خودرو وارد نشده بود.
شــهروند ديگرى در گفت و گو 
با خبرنــگار مــا اين گونه ادعا 
كــرد: حــدود 9 روز از خريد 
خودرو جديدم مى گذشت كه مورد سرقت 
قرار گرفت. به دليل وجود دزدگير موفق به 
دزديدن خودرو نشدند اما تمامى قطعات آن 
اعم از ضبط، الستيك زاپاس ، درِ باك  بنزين 
و همچنين تمامى وســايل شخصى ام را نيز 
ربوده بودند به همين ســبب خسارت مالى 

دوچندانى بر من وارد كردند.

خبر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

رهگيرى ارتباطات بيماران مبتال به كرونا 
به مدت 14 روز

 دبير قرارگاه پشــتيبانى طرح آموزش، بيماريابى و جداسازى مديريت كرونا با بيان 
اينكه به دنبال اين هستيم كه فرد مبتال به كوويد-19 در 14 روز گذشته در دوره واگيرى 
با چند نفر تماس نزديك داشته است. در واقع بايد نوك پرگار مراقبتى خود را برداريم 
و به شعاع 14 روز آن را رهگيرى كنيم. به گزارش ايسنا، حسين عرفانى اظهار كرد: در 
بحــث مديريت همه گيرى كوويد-19، 4 هدف را دنبال مى كنيم. وى اظهار كرد: يكى 
از اهداف ما براى مبارزه با همه گيرى اين اســت كه دامنه شيب افزايشى موارد بيمارى 
را كاهش دهيم و درجه آن را كم كنيم تا سرعت بروز بيمارى كاهش پيدا كند. در هر 

جامعه اى ساختار خدمات بهداشت و درمان آستانه اى دارد. 

پرداخت مستمرى بازنشستگان مشاغل سخت 
براساس احكام جديد

 رئيس كانون عالى بازنشســتگان ســازمان تأمين اجتماعى از پرداخت مســتمرى 
بازنشســتگان مشاغل سخت براســاس احكام جديد تا پايان آذرماه خبر داد و گفت: 

مذاكره و تعامل راه تحقق درخواست هاى بازنشستگان است.
على اصغر بيات در گفت وگو با مهر درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان در مشاغل 
ســخت و زيان آور براساس احكام جديد متناسب ســازى، گفت: در روزهاى گذشته 
جلســات و مذاكرات فشرده اى با مديرعامل و مسئوالن سازمان تأمين اجتماعى انجام 
داديم و برخالف گمانه زنى هاى اخير، حقوق بازنشستگان سخت و زيان آور در آذرماه 

با آخرين تغييرات پرداخت خواهد شد.

برنامه كميته امداد براى ايجاد 300 هزار فرصت شغلى 
در سال آينده

 رئيس كميته امداد از پيش بينى ايجاد 300 هزار شغل براى مددجويان در سال 1400 
خبر داد و گفت: در اليحه بودجه ســال آينده 6 هزار و صد ميليارد تومان تســهيالت 
اشــتغال براى مددجويان پيش بينى شده اســت. به گزارش مهر، سيدمرتضى بختيارى 
افزود: در طول برنامه ششم توسعه كشور، كميته امداد موظف به ايجاد 350 هزار شغل 
براى مددجويان است كه اين نهاد در چهارمين سال از اجراى برنامه، موفق به راه اندازى 
550 هزار فرصت شــغلى ثبت شده در سامانه هاى وزارت تعاون شده است. وى ادامه 
داد: دولت در اليحه بودجه سال آينده 6 هزار و صد ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى 

براى جامعه هدف امداد پيش بينى كرده است.

سالروز شهادت سومين شهيد محراب 
آيت ا... سيدعبدالحسين دستغيب

 شهيدان را مقامى واالست ولى 
در ميان آنان كســانى هســتند كه 
خود راهگشاى زندگى بسيارى از 
شــهداى ديگرند. در مقاله پيش رو 
زاويه هايى از زندگى آيت ا... شهيد 

دستغيب، گشوده شده است.
شهيد محراب، در عرف مسلمانان 
ايرانى، به كســى گفته مى شود كه 
در محراب نماز به شهادت رسيده 
است. از حضرت على(ع) به عنوان 
نخستين شهيد محراب ياد مى شود. 
اين اصطالح در ايران به ائمه جمعه اى اطالق شد كه در جريان برگزارى 
نماز جمعه به دست تروريســت هاى مخالف جمهورى اسالمى ترور 
شدند. سيدمحمدعلى قاضى طباطبايى، سيداسدا... مدنى، محمد صدوقى، 
سيدعبدالحسين دستغيب و عطاءا... اشرفى اصفهانى 5 شهيد محراب در 

دوره جمهورى اسالمى هستند.
سومين شهيد محراب، آيت ا... سيدعبدالحسين دستغيب در سال 1292

شمسي در شيراز در يك خانواده روحاني اهل علم و فضيلت متولد شد. 
پدرش ســيدمحمدتقي هنگام تولد فرزندش در كربال به سر مي برد و 

چون والدت او مقارن با عاشورا بود، نام او را عبدالحسين نهاد.
ســيد عبدالحسين در 12 ســالگي پدر خود را از دست داد و در سال 
1310، جهت ادامه تحصيل علوم ديني راهي نجف شــد و از محضر 
بزرگان كسب فيض كرده و به درجه اجتهاد نائل شد. مبارزات سياسي او 
از زمان كشف حجاب آغاز شد اما اوج مبارزات اين شهيد بزرگوار عليه 
رژيم شاه، زماني بود كه لوايح ششگانه مطرح شد و جنبش سال 41 كه 
آغاز نهضت امام خميني بود شكل گرفت. در 15 خرداد ايشان بازداشت 
و به تهران تبعيد شد. در سال 1343، براي دومين بار دستگير و به تهران 
اعزام و زنداني، ســپس تبعيد شــد. پس از آزادي ايشان رهبري اهالي 
فارس را در نهضت امام خميني بر عهده داشت. در سال 1356 عوامل 
شــاه، مدتي ايشــان را در منزل خود محصور و تحت نظر داشتند كه با 
عكس العمل شديد مردم انقالبي شيراز با رژيم مجبور به عقب نشيني شد. 
پس از كشتار وحشيانه رژيم شاه در پنجم رمضان در شيراز، حكومت 
نظامي اعالم شد و آن عالم مجاهد دستگير و در تهران زنداني شد. شهيد 
دستغيب پس از پيروزي انقالب به نمايندگي از مردم فارس در مجلس 
خبرگان انتخاب شد و همچنين به فرمان امام به سمت امام جمعه شيراز 
منصوب شد. ايشان همچنين رياســت حوزه علميه فارس را بر عهده 
داشت و پس از پيروزي انقالب، مدارس علميه قوام، هاشميه و آستانه 
شيراز را كه سال هاي طوالني توسط رژيم پهلوي تعطيل شده بود، دوباره 
داير كرد. سرانجام در روز جمعه 20 آذر 1360، آيت ا... سيد عبدالحسين 
دستغيب، درحالي كه عازم نمازجمعه شيراز بود، در يكي از كوچه ها با 

انفجار بمبي توسط منافقين به شهادت رسيد. 
 فعاليت هاى اجتماعى و سياسى

در ســال 1321 ش، آيت ا... دســتغيب برخالف ميل خود و به توصيه 
استادانش به ايران بازگشت. بنابراين آيت خدايى، عارف سالك شيرازى 
با گرفتن اجازه اجتهاد از اســتادانش به شــيراز مراجعت كرد. با آمدن 
به شيراز از ابتدا در مســجد طالبيون به اقامه جماعت پرداخت و پس 
از آن چون ماه رمضان نزديك مى شــد و جمعيت زيادتر، صالح ديده 
شــد كه طاق منبرى مسجد جامع عتيق شيراز (شبستان وسطى مسجد 
جامع) نخاله بردارى و آماده انجام مراســم ماه رمضان شود. اين كار با 
زحمت فراوان انجام شد و مسجد تا حدودى آماده پذيرايى زائران خانه 

دوست شد.
پس از ماه رمضان و زمينه سازى ها آقاى دستغيب تصميم گرفتند مسجد 
را از آن غربت درآورند و آن بناى مقدس و ديرينه را احيا كنند. بر اين 
اســاس كار را آغاز كردند. پس از چندين ســال تالش و پيگيرى سيد 
خوب شــيراز و مردم مؤمن آن ديــار، كار تكميل بنا پايان يافت.[3] از 
آن پس شــهيد دستغيب در مسجد جامع عتيق كار فرهنگى وسيعى را 

آغاز كرد.
وى كه از پشتوانه غنى اخالقى برخوردار بود انسان  هاى زيادى را جذب 
مسجد كرد. شيوه هاى تربيت اسالمى را در قالبى لطيف براى نسل  هاى 
جامعــه مطرح كرد و خود عمال به تربيت جوانان و مســتعدان جامعه 
اســالمى همت گماشت. بسيارى از سوره هاى قرآن را در آن روزگاران 

تفسير كرد و زمينه تربيت عده اى را فراهم نمود.
ايــن برنامه هاى زندگى ســاز تا پيش از ســال 1340 به خوبى پيش 
مى رفــت و او در اين كار پرتوفيق ترين بود. عالوه بر اين در شــيراز 
نيز كارهــاى خدماتى فراوانى را بنيان و تكميل كرد. از ســاختمان 
مســاجد، مدارس و تعمير آنها و تأســيس مراكز خدماتى و خيريه 
گرفته تا ايجاد مشاغل گوناگون براى كارگران و بيكاران و دستگيرى 
مســتمندان همه را عهده دار شــد و از عهده خدمت و تالش به نحو 

شايسته برآمد.
وى كه خطيب مسجد جامع عتيق بود، طى چند دهه فعاليتش در پيش 
از انقالب اسالمى، از اوضاع اجتماعى ايران و رواج مظاهر غيردينى در 
كشور انتقاد مى كرد. وى پس از آغاز برنامه انقالب سفيد در اوايل دهه 
1340ش، به پيروى از علما و مراجع تقليد به اليحه انجمن هاى ايالتى و 
واليتى اعتراض كرد. اعتراض به حكومت پهلوى در به رسميت شناختن 
اسرائيل نيز يكى ديگر از مخالفت هاى او بود. مواضع انقالبى وى موجب 

شد كه چند بار دستگير و زندانى شود.
پس از پيــروزى انقالب اســالمى، در بهمن 1357، امــام خمينى به 
درخواست اهالى شيراز، دســتغيب را به ِسمت امامت جمعه آن شهر 
منصوب كرد. موضع اصلى دســتغيب پس از انقالب اسالمى مبتنى بر 
تبعيت امام خمينى و همراهى با واليت فقيه بود. دســتغيب در موضع 
سخنران نماز جمعه در تبيين مبانى انقالب اسالمى و نيز دفاع از جايگاه 

روحانيت و حكومت اسالمى تأثيرگذار بود.
* منابع:

تلخيص از مجموعه گلشن ابرار، جلد 2، زندگينامه «شهيد آيت ا... دستغيب» از 
محمدجواد نورمحمدي.

ثروت: توليد 3 ميليون خودرو در سال آينده
ــا ايــن افزايــش توليــد ميــزان اســترس ثبت نامى هــا هــم   ب

ميــره بــاال!!
جوان: آزمايش انسانى واكسن كروناى ايرانى آغاز شد

 با محدوديت سنى و گروهى؟! يا شامل همه ميشه!!
جمله: بودجه اى براساس فرضيات

 فقط حواستون باشــه فرضيه هاتون رو متناسب معيشت عموم 
پيش ببريد!!

رويش ملت: دالالن بازار مسكن را ترك مى كنند
 تنها چيزى كه تونست دالالن را شكست بده!!

ستاره صبح: دالر عامل گرانى
 دود از ُكنده بلند ميشه ديگه!!

آرمان ملى: معماى ارزهاى بدون حسابرسى
 تاجايى كه مى تونيد مفهومى بسنجيد كه كارساز معماهاى بعدى 

باشه!!
اسيا: اختالفات تجارى بين المللى

 با يه ميانجى گرى حل و فصل مى شه!!
بهار: وابستگى 41 درصدى به درآمد موهوم نفت و بحران بدهى

 بدون شرح!!
همدان پيام: آغاز انسولين با كارت ملى از سر گرفته شد

 ديگه همين مونده بود كوپنى بشه!!
تجارت: اقتصاد در تله آمارهاى متناقض

 بس به خاطر همينه كه ديگه از يه جايى به بعد رشد نكرد!!
ثروت: چشم انداز بازار سرمايه در اليحه بودجه 1400

 همه چى تو يه نظر قشنگه!!
ستاره صبح: داليل نوسان قيمت ها

 ديگه دليل و منطق نمى خواد كه مثل روز روشنه!!
شهروند: آى سى يو ها خلوت شد

 آخه كرونا جان با يلدا خانم رفتن خريد شب چله!!
صمت: ركود دوسويه در بازار

 اين ركودم موج مكزيكى ميره و مياد، بيخيالش!!

نامگذارى 2 مدرسه به نام 
شهيد محسن فخرى زاده در استان

 مديركل نوسازى مدارس 
به مناســبت  همدان  اســتان 
دانشمند  مظلومانه  شــهادت 
بزرگ هســته اى كشــور، از 
نامگذارى 2 مدرسه در دست 
ســاخت اين اداره كل به نام 
شــهيد محســن فخرى زاده، 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره 
استان  مدارس  نوســازى  كل 

همدان، محمدحسين مرادى با محكوميت اقدام جنايتكارانه دشمنان ايران 
اســالمى و شهادت مظلومانه محسن فخرى زاده رئيس سازمان پژوهش 
و نوآورى وزارت دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح و دانشمند هسته اى 
كشــورمان، اظهار كرد: به پاس زنده نگاه داشتن راه، نام و ياد اين شهيد 
گرانقدر با هماهنگى هاى انجام شــده 2 مدرســه در استان همدان به نام 
اين شــهيد عزيز نامگذارى مى شود. مدرسه 15 كالسه در دست ساخت 
انصاراالمام شــهر همدان و مدرسه 7 كالســه عمان شهرستان درگزين 

مدارسى هستند كه به نام اين شهيد مزين مى شوند.
وى در ادامه افزود: از مدرســه الگوها و مفاخر ملى و مذهبى پرورش 
مى يابند و به عنوان اســوه و چراغ راه مى توانند نقش مؤثرى در مسير 
زندگى دانش آموزان داشــته باشــند و فرزندان ايران اســالمى رهرو 

حركت ارزشمند اين بزرگمردان شوند. 
دانش آموزان با شــناخت شــهيدان و ايثار ايشــان از مجاهدت ها و 
رشادت هايشــان الگو مى پذيرند و اين الگوپذيرى از مدرســه آغاز 
مى شود. شــايان ذكر است مدرسه 15 كالســه انصاراالمام همدان با 
هزينــه اى بالغ بر 35 ميليارد ريال با زيربنــاى هزار و 30 متر مربع و 
مدرسه 7 كالسه عمان شهرســتان درگزين و 747 متر مربع زيربنا با 
هزينه اى بالغ بر 30 ميليارد ريال در دست ساخت با پيشرفت فيزيكى 

90 درصد است كه در سالجارى افتتاح مى شود.

 درصورت وقوع چه بايد بكنيد؟
مهرآذين در پايان بــا تأكيد به اقدامات الزم 

درصورت وقوع سرقت يادآور شد:
-1 هر چه ســريعتر پليس 110 را در جريان 

سرقت قرار دهيد.
2 - محل و زمان سرقت را به مأموران پليس 

اطالع دهيد.
3 - فهرســت كامل اموال به ســرقت رفته و 
درصورت وجود، كپى اسناد سرقت شده را 

در اختيار پليس قرار دهيد.
4 - تلفن و نشانى خود را به پليس بدهيد تا 

مأموران به شما دسترسى داشته باشند.

براى  پيشــگيرانه  توصيه هــاى   
جلوگيرى از بروز سرقت خودرو 

1-مشخصات كامل پخش خودرو و شماره 
سريال آن را بنويسيد و نگهدارى كنيد.

2-از قرار دادن پخش خودرو در زير صندلى 
و داشبورد اتومبيل جدا پرهيز كنيد. تاجايى 
كه ممكن است براى خودروى خود از ضبط 
كشويي استفاده و در زمان خروج از خودرو 

آن را از محل خود خارج كنيد.
3-به منظور برخورداري از امنيت و آسايش 
بيشــتر از قرار دادن خودروهــا در كوچه ها 
و معابــر پرت و تاريك خــودداري و حتي 
االمكان وســائط نقليه خود را در پاركينگ ها 

و توقفگاه هاي داراي نگهبان پارك نماييد.
4-درصورت مشــاهده ســارق يا ســارقان 
مشخصات ظاهرى آنها را به خاطر بسپاريد. 
چنانچــه داراى خودرو يا موتورســيكلت 
هســتند پالك و مشخصات آن را ياداشت و 

به پليس اطالع دهيد .
5-از گذاشتن كيف دستى و اشياى قيمتى و... 
در جلوى داشــبورد، روى صندلى خودرو و 
در معرض ديد خوددارى كنيد؛ زيرا ســبب 
ترغيب سارقان شده و پس از دور شدن شما 

اقدام به سرقت نمايد .
6-هنــگام دريافــت پــول از بانك و حمل 
اشياى قيمتى با خودرو ممكن است سارقان 
در كمين شما باشند. پيش و پس از حركت 
كردن با خودرو مراقــب هرگونه حركت و 

حضور افراد مشكوك اطراف خود باشيد.
7-از رها كردن خودرو، بدون بســتن درِ آن 

حتى براى يك لحظه خوددارى كنيد. سارقان 
به دليل حرفــه اى بودن در ايــن لحظات از 

سرعت عمل بااليى برخوردارند.
براى  خــودرو،  شــدن  پنچر  8-درصورت 
خروج از آن و تعويض چــرخ، درِ خودرو 

را قفل سپس به تعويض چرخ اقدام كنيد.
9-چنانچه شيشه و يا قفل درِ خودرو معيوب 
شده در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به رفع 

عيب آن اقدام كنيد.
10-پس از سرقت از داخل خودرو تا رسيدن 
پليس از به هم ريختن صحنه جرم پرهيز كنيد.
11-در توقف هاى كوتاه مدت شيشه اتومبيل 

را باال برده و درها را قفل كنيد.
12-هنگام ترك اتومبيل از بسته بودن درها و 
شيشه و از عملكرد سيستم ايمني و دزدگير 
اطمينان حاصل كرده و مطمئن شويد سوئيچ 

را داخل خودرو جا نگذاشته ايد.
13- خودروى خود را به لوازم ايمنى مجهز 

كنيد.
14- بــراى الســتيك زاپاس خــودرو قفل 

مناسب تهيه كنيد.
15- بر روى خودروى خــود لوازم ايمنى، 
نظير سوئيچ مخفى، قفل سوئيچى، دزدگير، 
قفل پدال و فرمان، محافظ كامپيوتر خودرو 
و ساير وســايلى كه از باز كردن درِ خودرو 
و روشن كردن آن توسط سارقان جلوگيرى 
مى كنند و يا حداقل آن را به تأخير مى اندازند، 

نصب كنيد.
16- بــر روى چرخ هــاى خــودرو داراى 
رينگ هاى اســپورت از پيچ هــاى قفل دار و 

محافظت كننده استفاده كنيد.
17- نصــب دزدگير و ســاخت كليد يدكى 
خودرو را به افراد متفرقه و ناشــناس واگذار 

نكنيد.
18-از نصب تزئيات اضافى و گران قيمت بر 

روى خودرو خوددارى كنيد.
19-هنگام خارج شدن از خودرو يا ترك آن، 

نكات ايمنى را رعايت كنيد.
20- هنگامــى كــه بــراى بازديــد فنى يا 
پنچرگيــرى از خــودرو خارج مى شــويد، 

درهاى خودرو را قفل كنيد.
21- هنگام پــارك در پاركينگ هاى عمومى 
بــدون نگهبان، از تجهيزات ايمنى اســتفاده 

كنيد. به ويژه به خانم ها به صورت اكيد توصيه 
مى شود نكات ايمنى را هنگام پارك خودرو 

حتما رعايت كنند.
22- در توقف هــاى كوتــاه مــدت و حتى 
چند ثانيه اى، هنگام ترك خودرو، سوئيچ را 

برداريد و خودرو را خاموش كنيد.
23- عالوه بر قفل و زنجير كردن خودرو، از 
قفل بودن درها و باال بودن شيشه ها اطمينان 

حاصل كنيد.
24- حتى اگر خودرو را در حياط يا پاركينگ 
ســاختمان پارك مى كنيد، شيشــه ها را باال 

بكشيد و درها را قفل كنيد.
25- از پــارك كــردن خــودروى خود در 
مكان هاى ناامــن، كم تردد، خلوت و تاريك 

خوددارى كنيد.
26- تا حد امكان سعى كنيد خودروى خود 
را در پاركينگ هاى داراى نگهبان پارك كنيد.

27- هميشه درحال رانندگى درهاى خودرو 
را قفل كنيد.

28- در خودروهاى جديد، هنگام باز كردن 
يكــى از درها، بقيه درها نيز باز مى شــوند؛ 
حال اگر به هر دليلى، مثال پياده شــدن يك 
سرنشين، درِ خودرو باز شــد، دوباره آن را 

قفل كنيد.
29- هنگام توقف پشــت چراغ قرمز، دقت 

كنيد كه حتما درها قفل باشند.
30- ضرورى است كه خانم ها درباره رعايت 

نكات فوق، دقت بيشترى به عمل آورند.
31- اگر درِ صندوق عقــب نيز به همراه درِ 
خودرو باز مى شود، درصورت داشتن اموال 
و اســناد باارزش داخل آن، اطمينان حاصل 
كنيد كه حتــى هنگام توقف هاى كوتاه، مثال 

پشت چراغ قرمز و...درِ صندوق قفل باشد.
32- ســوئيچ خــودروى خود را بــه افراد 

ناشناس يا غيرمطمئن نسپاريد.
33- اگر در پاركينــگ داراى نگهبان پارك 
مى كنيد، درصورت لزوم ســوئيچ را تنها به 

نگهبان تحويل دهيد.
34- درصورت سپردن خودرو به تعميرگاه، 
سوئيچ را فقط به مســؤل تعميرگاه تحويل 

دهيد.
35- حتى االمكان اثاثيه خود را داخل صندوق 
عقب خودرو قرار دهيد و از گذاشــتن آن بر 

روى باربند اجتناب كنيد.
36- پيش از ســپردن خــودرو به تعميرگاه، 
امــوال بــاارزش داخــل داشــبورد، راديو 
پخش هايى كشــويى يا پانل دار و وسايلى از 

اين قبيل را برداريد.
37- هنگام سوار كردن مسافر احتياط كنيد.

38- هنگام انتقال مســافران، از مســيرهاى 
فرعــى كه با آنها آشــنايى نداريد و صرفا از 
ســوى مســافران و به بهانه خلــوت بودن 

پيشنهاد مى شوند، تردد نكنيد.
39- هرگز به صرف اينكه مســافر شما يك 

خانم است، جانب احتياط را رها نكنيد.
40- درصورتى كه حركات، رفتار و برخورد 
مسافران مشكوك بود و احساس خطر جدى 
كرديد، در يك مكان شلوغ توقف كنيد يا به 
نزديك ترين مركز انتظامى مراجعه كنيد و يا 
با ديدن واحدهاى گشتى موضوع را به پليس 

اطالع دهيد.
41- ســارقان ممكن اســت با شگردهاى 
مختلفــى از جمله خوابيــدن كنار جاده و يا 
تظاهر بــه بيمارى و ... اقدام به ســرقت يا 
زورگيرى كنند؛ درصورت مواجهه با اين گونه 
موارد، بيشتر مراقب باشيد و جانب احتياط را 

رعايت كنيد.
42- هنــگام مواجهه با نزاع هــاى خيابانى، 
تصادف يا اتفاقاتى از اين قبيل، تا حد امكان 
از خــودرو پياده نشــويد؛ اگر مجبور به اين 
كار شــديد، شيشه ها را باال بكشيد و پس از 

برداشتن سوئيچ، درها را قفل كنيد.
43- يكــى از شــگردهاى ســارقان پرتاب 
تخم  مرغ به شيشه جلوى اتومبيل است. در 
اين موارد، اســتفاده از برف پاك كن موجب 
آلودگى بيشــتر شيشه مى شــود و در نتيجه 
راننده مجبور به توقف و پياده شدن از خودرو 
مى شود و فرصت مناســبى را براى سارقان 
جهت ســرقت فراهم مــى آورد. درصورت 
برخورد با اين مــورد، كامال احتياط كنيد و 

مراقب اطراف خود باشيد.
44- هنگام وقوع حادثه اورژانسى و مراجعه 
بــه مراكز درمانى، فروشــگاه ها، ادارات و... 
خونســردى خود را حفظ كنيــد و در زمان 
ترك خودروى خود، از باال بودن شيشه ها و 

قفل  بودن درها اطمينان حاصل كنيد.

رئيس پيشگيرى استان مى گويد: بى احتياطى و ايمن نبودن باالترين عامل سرقت در استان است

روش هاى44 گانه پليس 
براى ناكامى سارقان

 چرا سرقت از خودرو اتفاق مى افتد؟
رئيس پليس پيشــگيرى فرماندهى انتظامى استان گفت: گزارش هاى 
سرقت هاى داخل خودرو در كالنترى و پاسگاه ها نشان مى دهد تجهيز 
نكردن خودرو به لوازم ايمنى، بى احتياطى هنگام سواركردن مسافر و 
ترك خودرويى كه مسافر داخل آن است، بى احتياطى و سهل انگارى، 
نظير باز گذاشتن در و شيشــه خودرو، تحريك سارقان با قرار دادن 
وسايل بر روى صندلى هاى خودرو يا نصب تجهيزات گران قيمت بر 
روى خــودرو و رها كردن خودرو در محل هاى ناامن، بدون رعايت 
اصول امنيتى، از عوامل زمينه ســاز اصلى اين گونه سرقت ها مى توان 

نام برد.

 بى احتياطى و سهل انگارى جزو عوامل اصلى سرقت است
به گزارش خبرنگار همدان پيام ، رئيس پليس پيشــگيرى فرماندهى انتظامى استان همدان با اشاره به روش هاى مقابله با 
ســارقان لوازم خودرو، خاطرنشان كرد: شايد پذيرفتن اين موضوع كه سارقان همواره در كمين  شما نشسته اند سخت 
باشــد؛ ســارقانى كه با هر ترفندى مترصدند تا فرصتى مناسب و حتى كوتاه را فراهم سازند تا نقشه شوم شان را عملى 
كنند؛ نقشه اى كه غالباً در پس اتفاقى ساده و پيش پا افتاده پنهان شده و آنقدر سريع رخ مى دهد كه تنها حيرت و بهت را 
نصيب قربانيان خود مى كنند؛ قربانيانى كه يا از گذر كمك رسانى به خودرويى در راه مانده، اموال داخل خودروى خود 

را به تاراج رفته ديده اند يا در گيرودار يك نزاع صورى، هست و نيست خود را باخته اند.
محمد مهرآذين در ادامه افزود: تعداد پرونده هاى كالنترى و پاســگاه هاى كشــور در ارتباط با ســرقت از اموال داخل 
خودرو، اگرچه بســيار اســت ولى ورق زدن و دقت در شيوه و شگرد ســارقان، نشان از مشتركات بسيارى در تمامى 

آنها است؛ شگردهايى كه با درنظر گرفتن نكاتى ساده  ولى كليدى، مى توان بخت خود را در برابر سارقان بيشتر كرد.

آموزش هاى مهارتى در قالب 18 كارگاه 
براى دانشجويان همدانى ارائه شد

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان اعالم كرد كه از ابتداى 
ســالجارى تاكنون با توجه به محدوديت هاى كرونايى، آموزش هاى 
مهارتى در قالب 18 كارگاه آموزشــى براى دانشجويان شهرستان هاى 

همدان، بهار و مالير ارائه شده است.
وهب مختاران در گفت وگو با ايرنا، گفت: 417 نفر دوره در قالب اين 
كارگاه هاى آموزشى در دانشگاه هاى اين استان، از آموزش هاى مهارتى 

اين اداره كل بهره مند شدند.
وى افزود: ارائه آموزش هاى مهارتى در دانشگاه ها و براى دانشجويان 
به منظور تسهيل شــرايط آنها براى ورود بهتر به بازاركار، در اولويت 

برنامه هاى كارى اين اداره كل است.
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: در 9 ماهه سالجارى، دانشجويان 
دختر و پســر در شهرستان هاى همدان، بهار و مالير از اين آموزش ها 
بهره مند شــده و ساير شهرســتان ها نيز در برنامه كارى اين اداره كل 

قرار دارند.
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 سرپرست جهاددانشــگاهى همدان با اشاره به 
اينكه همدان جزو 5 اســتان برتر كشــور در حوزه 
ظرفيت اشــتغالزايى است، گفت: ســهميه استان 
همدان در طرح ملى توسعه مشاغل خانگى 2 هزار 
و صد نفر است كه از پايان شهريورماه سالجارى در 

قالب3 فاز درحال انجام و پيگيرى است.
على كالنترنيا در آئين انعقــاد تفاهم نامه همكارى 
مشــترك بين جهاددانشــگاهى واحــد همدان و 
قرارگاه «شهيد حميد هاشمى» همدان، ضمن ارائه و 
توضيح كامل طرح ملى مشاغل خانگى، اظهار كرد: 
طرح مشــاغل خانگى ابتدا در سال 97، به همت 2

مجموعه جهاددانشــگاهى و وزارت كار به صورت 
پايلوت در 9 استان كشور اجرا و به اشتغال 20 هزار 
نفر در سطح كشــور منجر شد كه دستاورد خوب 
اين اقدام ســبب آغاز طرح ملى توســعه مشاغل 

خانگى در 31 استان شد.
وى با اشــاره به اينكه همدان جزو 5 اســتان برتر 

كشــور در حوزه ظرفيت اشــتغالزايى است، بيان 
كرد: ســهميه اســتان همدان در طرح ملى توسعه 
مشاغل خانگى 2 هزار و صد نفر است كه از اواخر 
شــهريورماه سالجارى در قالب 3 فاز درحال انجام 

و پيگيرى است.
كالنترنيــا با بيــان اينكه به واســطه ايــن طرح، 
ظرفيت هــاى خوبى در حــوزه اشــتغال به ويژه 
مشاغل خانگى در سطح استان شناسايى شد، ادامه 
داد: مبل منبت، سفال و سراميك، پوشاك، گياهان 
دارويى و كشــاورزى از جمله ظرفيت هاى خوب 
استان در بحث اشــتغال است كه قابليت اجرا در 
ســطح منازل را نيــز دارد؛ به عبارتى با بهره گيرى 
از چنين ظرفيت هايى هر خانواده مى تواند به يك 

قطب اقتصادى تبديل شود.
وى با اشــاره به اينكه طرح ملى مشاغل خانگى 
در 3 فاز درحال انجام اســت، يادآور شــد: فاز 
نخســت اين طرح شناسايى ظرفيت ها استان در 

حوزه مشاغل خانگى اســت، مرحله دوم طرح 
آموزش يا به عبارتى توانمندســازى متفاضيان و 
پيشــرانان در 2 بخش عمومى و تخصصى بوده 
و مرحله ســوم شناســايى افراد پيشران يا افراد 
كارآفرين موفق در ده رشــته منتخب اين طرح 

در استان همدان است.
كالنترنيــا با بيان اينكــه اين مجموعــه به افراد 
پشــتيبان حاضر در طــرح آموزش هايى در زمينه 
فروش اينترنتى، نحوه حضور در نمايشــگاه هاى 
اســتانى، ملى و بين المللى، ديجيتــال ماركتينگ، 
برندســازى و ... ارائه خواهد داد، گفت: به علت 
شيوع كرونا و تغيير ســبك زندگى انسان چنين 
ظرفيتــى، اين زمينه را در اختيــار اين افراد قرار 
خواهد داد تا بتوانند بيش از پيش به كسب و كار 

خود رونق بخشند.
وى بخــش اتصال بــه بــازار را مهم ترين مزيت 
طرح مشــاغل خانگى عنــوان و اظهار كرد: پيش 
از اين طرح هايى در همين راســتا اجرا شــده بود 
كه متأســفانه آن گونه كه بايد در بخش اشتغالزايى 
موفق نبوده اند امــا اين طرح با تمام قوت به دنبال 

اتصال افراد به بازار كار خواهد بود. 
كالنترنيا در پايان خاطرنشــان كــرد: هدفگذارى 
اصلى اين طرح ايجاد اشــتغال پايدار در شــرايط 

اقتصادى كنونى براى افراد آسيب پذير جامعه است 
كه اميدواريم با تحقق آن بتوانيم بخشى از نيازهاى 

جامعه را برآورده سازيم.
مسئول قرارگاه شهيد حميد هاشمى همدان نيز با 
بيان اينكه اين مجموعه كامًال مردمى است، گفت: 
قرارگاه شهيد حميد هاشمى همدان داراى چندين 
كارگــروه مختلف بــوده كه با هدف پيشــگيرى 
و كنترل آســيب هاى اجتماعــى و به طور ويژه در 
حوزه اعتياد به صورت رايگان در ســطح اســتان 

درحال فعاليت است.
صادق نظرى با اشــاره به اينكــه محوريت اصلى 
فعاليت هاى اين مجموعه اشــتغالزايى براى افراد 
آسيب پذير است، افزود: كارگروه اشتغال قرارگاه 
در قالب 9 كارگاه در رشته هاى ميناكارى، خياطى، 
چرم دوزى، بســته بندى قطعات كشــاورزى و ... 
براى خانواده هاى بى سرپرســت، بدسرپرســت و 
خودسرپرســت در ســطح شــهر همدان درحال 

فعاليت است.
وى با اشــاره به اينكــه عمــده فعاليت هاى اين 
مجموعه در محالت حاشــيه و آســيب پذير شهر 
اســت، يادآور شــد: قرار گاه شــهيد هاشمى در 
حوزه اشــتغال موفق به اشــتغال 2 هزار نفر شده 
كه اين مهم به صورت تجربى و غيرآكادميك بوده 

اين درحاليست كه اين مجموعه هنوز 990 فضاى 
خالى براى اشــتغال افراد به صــورت آكادميك، 

علمى و تخصصى دارد.
مســئول قرارگاه شهيد حميد هاشــمى همدان با 
اشــاره به اينكه محدوديتى بــراى تأمين مكان و 
نيرو انســانى در حوزه مشــاغل خانگى نداريم، 
خاطرنشــان كرد: آنچه در اين راســتا مهم است 
همــت و تالش افراد متقاضى بــراى انجام كار و 

به طور خاص، كارى علمى و تخصصى است.
نظرى با بيان اينكه جهاد دانشگاهى يك مجموعه 
آكادميــك و تجربى اســت، گفــت: اميدواريم با 
انعقاد ايــن تفاهم نامه ارتباطات خوبى ميان اين 2

مجموعــه صورت گيرد كه بدون شــك اين مهم 
موجب افزايش بهــره ورى كار، ارتقاى توانمندى 
خانواده ها و درنهايت معرفى بهتر استان همدان در 

كشور خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومى جهاددانشــگاهى واحد 
همدان، تفاهم نامه همكارى مشــترك بين جهاد 
دانشــگاهى واحد همدان و قرارگاه شهيد حميد 
هاشــمى همدان، به منظور هم افزايى در استفاده از 
ظرفيت ها و امكانات طرفين با هدف ايجاد اشتغال 
پايدار براى افراد بى بضاعت و آســيب پذير جامعه 

آذرماه در اين واحد به امضاى 2 طرف رسيد.

اقتصـاداقتصـاد

نگاه
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2 ديدگاه درباره آينده سكه
 پس از ماه ها التهاب و نوســان افزايشى قيمت انواع دارايى ها، 
به ويژه دالر و سكه، در روزهاى پس از انتخابات آمريكا ثبات نسبى 
بازارها حاكم شــده است. بازار ســهام نيز پس از چندماه ريزش، 
بدون تأثيرپذيرى از اخبار سياســى درحال طى كردن رشد ماليم 

خود است.
 با توجه به برون زا بودن اين ثبات نسبى و وجود ريسك هاى متعدد 
اقتصادى و غيراقتصادى نمى توان به درســتى چشم انداز اقتصادى 

كشور را ترسيم كرد.
دالر و ســكه كــه هفته منتهى بــه 7 آذرماه را با نوســان به پايان 
رســاندند، در هفته گذشته (منتهى به 14 آذرماه) و تا روز سه شنبه 
روندى تقريبا افزايشــى را طى كرده و در آخرين روز كارى وارد 

فاز نزولى شدند.
 دالر و ســكه تا روز سه شنبه گذشــته به ترتيب رشد 4/4 و 8/2

درصدى را به ثبت رســاندند و در روز چهارشنبه با اندكى كاهش 
به ترتيب به 25 هزار و 500 رســيد و 11 ميليون و 850 هزار تومان 
رســيدند. علت عمده افت قيمت دالر و سكه در هفته هاى پيشين 
اعالم نتايج انتخابات آمريكا و احتمال مذاكره درباره برجام و رفع 
تحريم ها بوده كه در نتيجه آن معامله گران در موقعيت فروش قرار 
گرفتند. ناگفتــه نماند كه كاهش حواله درهم بــه كمتر از 7 هزار 

تومان بر اين روند كاهشى بى تأثير نبوده است. 
همچنين تعطيلى هاى ناشــى از قرنطينه بــر معامالت بازار اثرگذار 
بوده و احتمال افزايش قيمت ها پس از بازگشــايى ها وجود دارد. 
به عــالوه كاهش بهاى جهانى اونس طال نيز در افت قيمت ســكه 
مؤثر بوده كه با كشف واكســن كرونا، احتمال ادامه كاهش قيمت 

جهانى طال افزايش يافته است.
در هفته منتهى به 14 آذر ترور دانشــمند هسته اى كشور تنش هاى 
ايران با اســرائيل و آمريكا و برخى كشورهاى خاورميانه را تشديد 
كرد. اين شــرايط احتمال مذاكرات ايران و آمريكا درباره برجام و 

رفع تحريم ها را در هاله اى از ابهام فرو برد.
 به عــالوه تصويب كليــات طرح كاهش تعهدات هســته اى ايران 
در قالــب طرح اقــدام راهبردى براى لغــو تحريم ها در مجلس و 
اعالم مقامات آمريكايى در رابطه با وجود مشــكالت عديده براى 
بازگشت به برجام به صعودى شدن قيمت ها در هفته گذشته منجر 

شد.
دو ديــدگاه دربــاره آينده بازار ارز و ســكه وجــود دارد. برخى 
تحليلگــران با نگاهى خوش بينانه نوســان قيمت هــا در محدوده 
كنونى را محتمل مى داننــد زيرا با روى كار آمدن بايدن و افزايش 
درآمدهاى ارزى، كاهش قيمت دالر و به تبع آن ســكه را پيش بينى 

مى كنند. 
از ســوى ديگر عده اى بر اين عقيده هســتند كه جو روانى مثبت 
ايجاد شــده موقتى بوده و با توجه به رشــد نقدينگى و انتظارات 
تورمى، احتمال رشــد قيمت اين 2 دارايــى در هفته هاى آتى دور 

از دسترس نيست.
آنچه مســلم اســت تا زمانى كه بايدن به طور رسمى در كاخ سفيد 
مستقر نشود و 2 كشور به طور رسمى رويكرد خود را درباره مذاكره 

بيان نكنند، نمى توان در مورد ثبات قيمت ها اطمينان پيدا كرد.
بازار سهام پس از هفته ها ريزش، در هفته هاى اخير روند افزايشى 
ماليمى در پيش گرفته است. باوجود تأثيرپذيرى بازار دالر و سكه 
از تحوالت سياســى، بازار ســهام به اين رويدادها واكنشى نشان 
نداد و شاخص ســهام با رشد 7/6 درصدى از يك ميليون و 470

هزار واحد عبور كرد. ادامه روند افزايشــى بهاى كاالهاى اساسى 
در بازارهاى جهانى محركى براى رشــد سهام كاال محور در بازار 
بورس كشــور بوده است. خوش بينى نسبت به بازگشت آمريكا به 
برجــام و لغو تحريم ها و در نتيجه بهبود ســمت عرضه اقتصاد و 
كاهش بازدهى بازارهاى موازى به جذابيت دوباره بازار ســهام و 

كاهش هيجانات منجر شده است.
اگرچه كشــف واكســن كرونا و اعالم آغاز واكسيناسيون از سوى 
انگلســتان برخى كشــورهاى ديگر اميد به بهبود اقتصاد جهانى و 
افزايش تقاضا را بيشــتر كرده اســت اما عوامــل ديگرى از جمله 
نگرانــى از افزايش توليــد نفت ليبى و نامشــخص بودن تصميم 
اوپك پالس براى تعويق انداختن افزايش توليد، همچنان چشم انداز 
بازار جهانى نفت و قيمت طالى ســياه را با نااطمينانى مواجه كرده 

است. 
در هرصورت قيمت نفت خام آمريكا و برنت در روز پنجشــنبه به 

ترتيب بيش از 45 و 48 دالر رسيد.
* جمال رزاقى

تشكيل بازار آب به كجا رسيد؟
 تشــكيل بازار آب كه چندين سال است منتظر تصميم گيرى باقى 
مانده بود در مراحل پايانى خود به سر مى برد و آن طور كه معاون وزير 
نيرو در در امور آب و آبفا اعالم كرده كميته بازار آب تشكيل و احكام 
آن توســط وزير نيرو صادر و ابالغ شده است. تاكنون نيز 2 جلسه در 
همين راستا برگزار شده اســت و اميدواريم اين طرح نيز به زودى به 

نتايج قابل قبولى برسد.
به گزارش ايسنا، سال 1395 طرح تشكيل بازار آب به صورت آزمايشى 
در 4 اســتان و 4دشت در همان اســتان ها به اجرا درآمده و قرار بود، 
درنهايت نتيجه آن تا ســال 1396 منتشر شود اما در آن سال مسئوالن 
وقت اعالم كردند مقدمات ايجاد بازار آب هنوز فراهم نشده بنابراين 

الزم است كه نظام نامه هاى متعددى در اين باره تدوين شود.
اين درحالى اســت كه با تشكيل بازار آب مى توان تا حد زيادى ميزان 
منابع و مصارف را مديريت كرد؛ به عبارت ديگر از اين طريق مى توان 
بــا مديريت بر عرضه و تقاضاى آب، بحران منابع آبى از جمله منابع 
زيرزمينى را مهار كرد. فعال كردن بازار آب به باور كارشناسان يكى از 

راهكارهاى مقابله با بحران آب در كشور است.
قاســم تقى زاده خامســى در رابطه با اقداماتى كه براى تشــكيل بازار 
آب انجام شده اســت، با بيان اينكه هدف اصلى از تشكيل بازار آب 
افزايش بهره ورى آب اســت كه در كشور متأسفانه بسيار پايين است، 
اظهار كرد: تا قيمت واقعى آب مشخص و الگوى كشت تعيين نشود 
وضعيت تغيير نخواهد كرد. بيش از 90 درصد آب كشــور در بخش 
كشاورزى مصرف مى شود و با تشكيل بازار آب به تدريج قيمت ذاتى 

آب مشخص خواهد شد.
وى افزود: درواقع به دنبال افزايش بهره ورى در صنعت آب هســتيم. 
ايران هم به كشاورزى و هم به صنعت نياز دارد و در اولويت نخست 
به آب شــرب نياز است. اگر با روال فعلى پيش برويم قطعا در آينده 

دچار مشكالت جدى از نظر منابع آبى مى شويم.
معاون وزير نيرو در در امور آب و آبفا با بيان اينكه بايد اين مسأله را 
مدنظر داشت كه آب تابع يك متغير به نام بارندگى است كه اصال قابل 
پيش بينى نيست، تصريح كرد: به عبارت ديگر اكنون كسى نمى تواند 
بگويد ســال آينده سالى خشك يا تر است. حتى نمى توان 2 يا 3 ماه 

آينده را پيش بينى قطعى كرد.
به گفته تقى زاده خامسى در سال 1396 تمام بحث روى خشكسالى و 
مقابله با اين مسأله بود و تمام پيش بينى ها اين بود كه سال هاى خشكى 
در انتظار است، اما همان سال با سيالب هاى غيرقابل پيش بينى مواجه 
شــديم. بارندگى هاى امسال نيز پيش بينى نشــده بود و انتظار پاييزى 
خشك را داشتيم اما اكنون شاهد بارش باران هستيم؛ بنابراين نمى توان 

روى متغير باران حساب كرد و بايد به دنبال آب پايدار بود.
 وى گفت: بايد در اين شــرايط بهره ورى را افزايش دهيم؛ به ويژه در 
بخش كشاورزى كه بيشترين مصرف آب صورت مى گيرد نبايد آب را 
به راحتى هدر داد و بايد فكرى براى آب كشــور شود. راه حل اين كار 

وجود دارد و نيازمند يك اراده ملى است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان:
ميوه شب يلدا گران نمى شود

 رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان با تأكيد بر اينكه علــت افزايش قيمت برخى 
ميوه وتره بار افزايش هزينه هاى جانبى توليد است، گفت: اتحاديه خرده فروشان تعيين كننده 

قيمت ميوه و تره بار نيست ضمن اينكه مدتى است قيمت ميوه ثابت بوده است.
رضا البرزى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه قيمت ميوه مدتى اســت كه ثابت بوده و 
افزايش آنچنانى نداشته، اظهار كرد: قيمت ميوه و تره بار در ميدان بار و براساس عرضه و 
تقاضا تعيين مى شود و خرده فروشان با 15 تا 35 درصد سود مجاز به فروش هستند اما در 
سالجارى به علت افزايش هزينه هاى جانبى مانند حمل، بسته بندى، كارگرى و سم و كود 

نرخ تمامى ميوه و تره بار نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
وى با تأكيد بر اينكه براى بازار شب يلدا هيچ كمبودى از نظر ميوه وجود ندارد و افزايش 
قيمتى هم براى ميوه پيش بينى نمى كنيم، افزود: هندوانه شب يلدا از جاسك و ميناب وارد 
اســتان شده و قيمت آن در روزهاى آخر بسته به عرضه و تقاضا مشخص مى شود و انار 

نيز به اندازه كافى در بازار موجود است.
البرزى با اشاره به اينكه قيمت هر كيلو انار از ده تا 25 هزار تومان است، خاطرنشان كرد: 
قيمت هر كيلو ليموشيرين در بازار ديروز همدان بين 7 تا ده هزار تومان، نارنگى بين ده 

تا 14 هزار تومان و پرتقال بين ده تا 15 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان از مردم خواست به منظور رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

و جلوگيرى از ازدحام جمعيت خريدهاى خود را به تدريج انجام دهند و به روزهاى پايانى 
موكول نكنند، افزود: به فروشــندگان بازار سرگذر نيز توصيه شده پروتكل هاى بهداشتى 
را رعايت كنند. وى درباره افزايش قيمت مركبات نيز يادآور شد: صادرات مركبات سبب 
شــده قيمت اين محصوالت در كشور افزايش يابد كه دولت براى كنترل بازار داخل بايد 

از صادرات جلوگيرى كند و يا اينكه ميزان صادرات را كاهش دهد.
البرزى با بيان اينكه هيچ مشكلى در تأمين و قيمت سيفى جات در بازار وجود ندارد، گفت: 
با توجه به اينكه گوجه فرنگى از جنوب كشــور وارد استان شد، قيمت ها شكسته شده و 
درحال حاضر قيمت هر كيلو گوجه فرنگى 6 تا 7 هزار تومان است، درحالى كه ماه گذشته 

تا 20 هزار تومان هم رسيد.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى  ( نوبت اول ) 

اداره كل بهزيستى استان همدان

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه 
گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 

گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ و نوع تضمين به ميزان 472,500,000 ريال ضمانتنامه معتبر بانكى داراى 

اعتبار سه ماهه در وجه بهزيستى استان همدان 
زمان انتشار در سايت: 1399/09/20 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 99/09/26
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1399/10/07
زمان بازگشايى: روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 و زمان اعالم به برنده: 1399/10/08

مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه از تاريخ بازگشايى 
جهــت كســب اطالعــات بيشــتر مراجعــه بــه معاونــت امــور 
اجتماعــى اداره كل بهزيســتى همــدان واقــع در ميــدان جهــاد. تلفــن: 

38267082-5
عالقمندان به شركت در مناقصه مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى 

الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
سامانه  سايت  در  ها  استان  ساير  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 

www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است. 
(م الف 1285)

بهزيستى استان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصى به آسيب ديدگان اجتماعى را در استان همدان به موسسات داراى پروانه 
فعاليت مدت دار از سازمان بهزيستى با توان تخصصى و سابقه كار در زمينه كاهش آسيب هاى اجتماعى با بهره گيرى از ساماندهى تداركات 

الكترونيكى دولت به شماره مناقصه 2099000103000003 برگزار نمايد.

آگهـى منـاقصه ( نوبت دوم ) 

شهردارى اسدآباد 

ــد  ــكاران واج ــه پيمان ــق مناقصــه ب ــر را از طري ــل الذك ــاى ذي ــروژه ه ــر دارد پ ــدآباد در نظ ــهردارى اس ش
ــد.  ــذار نماي الشــرايط واگ

لــذا متقاضيــان جهــت شــركت در مناقصــه مــى تواننــد بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و نســبت بــه تكميــل 
ــد. ــدام نماين ــود اق ــه پيشــنهادات خ ــا و ارائ فرم ه

(م الف 358)

مبلغ برآوردمحل تأمين اعتبارشرحرديف

25/000/000/000بودجه داخلىپروژه جاده سالمت1

3/000/000/000بودجه داخلىپروژه اجراى سوله غسالخانه2

غزل اسالمي»
609 واحد مســكن ملي در حصار حاج 
شمســعلي، 480 واحــد كنار دانشــگاه پيام 
نور و 104 واحد در شــهرك مدني توســط 
راه وشهرسازي استان همدان ساخته مي شود. 
 آغاز خاكبرداري 600 واحد نيز در شــهرك 
وليعصر ماليــر در زميني به مســاحت 2/5
هكتار منتظر مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري اســت، كه درصورت تأييد تعداد 
مساكن ملي در 2 شــهر باالي صد هزار نفر 
اســتان همدان به هزار و 793 واحد مي رسد. 
پيمانكار اين طرح ســتاد اجرايي فرمان امام 
است و همزمان بنياد مسكن نيز در شهرهاي 
زير صد هزار نفر ســاخت واحدهاي مسكن 

ملي را برعهده دارد.
آ ن طور كه مديركل راه وشهرســازي اســتان 
همدان اعالم كرد براي ســاخت تعداد واحد 
بيشتر در طرح مسكن ملي، بايد زمين جديد 
تأميــن شــود. به همين دليــل 680 هكتار از 
زمين هاي شــورين قرار است به شهر الحاق 
 شود تا اين اداره براي روز مبادا زمين ذخيره 

داشته باشد. 
داريوش حســيني ادامه داد: در آينده اگر در 
تعداد مساكن ملي و زمين براي ساخت وساز 
و گسترش شهر كمبودى داشته باشيم، از اين 

زمين ها استفاده خواهيم كرد.
وى بيان كــرد: اراضى ديگرى در شــهرك 
شــهيد مدنى براى ساخت مســكن ملى به 
ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) واگذار 
شده اســت كه به زودى عمليات ساخت اين 
پروژه ها توســط همين پيمانكار آغاز خواهد 

شد.
 شهر را براى آينده بزرگ مى كنيم

پيش تر هم اســتاندار همــدان اعالم كرد كه 
محدوده پشت شورين، دانشگاه آزاد اسالمي، 

زمين هاي شــهرداري، جورقان و حيدره در 
اولويت پيوستن به شهر همدان قرار گرفته اند 
تا اگر كمبودي براي تأمين مسكن و ساخت 

به وجود آمد از آنها استفاده كنيم.
سيدسعيد شاهرخي از ســاخت ادامه رينگ 
ســوم از شرق به جنوب شــهر همدان خبر 
داد و گفــت: اين رينگ از جورقان تا 3راهي 
سنگســتان ادامه دارد كه طرح آن به مشاور 
طــرح جامع ارائه شــده تا پس از بررســي 

مشاوران تأييد و اجرايي  شود.
آن طور كــه پيش بيني شــده و حاجي بابايي 
نماينده مجلس اعالم كرد همدان در آينده اي 
نزديك بــا كمبــود زمين مواجه مي شــود، 
به هميــن دليل الحــاق 680 هكتــار زمين 
به شــهر الحاق مي شــود تا درصــورت نياز 
ساخت وسازها در اين سمت گسترش بيابند.
 بايد پولدار كنار كم پول زندگى كند
معاون امــور عمراني اســتانداري نيز درباره 

ساخت ويالها در اطراف همدان به خبرنگار 
همدان پيام گفت: بســيار موافق هســتم كه 
شهرك وياليي در مناطقي غير از جنوب شهر 
همدان ايجاد شود. ساخت وسازهاي خوب و 
آپارتمان و ويالهاي لوكس در نقاط مختلف 
شهر ساخته شــود تا پولدار و كم پول بتوانند 

در كنار هم زندگي كنند.
فرهــاد فرزانه ادامه داد: نبايــد ثروتمندان از 
كم پول ها جــدا زندگي كننــد. بايد به عنوان 
مثال در شــهرك مدني و استادان، واحدهاي 
كوچك و هم واحدهاي بزرگ ساخته شوند 
تا همه اقشــار به راحتــي در كنار هم زندگي 

كنند.
وي با اشــاره بــه متراژ واحدهــاي مجتمع 
ســعيديه گفت: در اين مجتمع تعدادي واحد 
كوچــك و تعدادي واحد متوســط و بزرگ 
ساخته شده كه افراد با پول كم هم توانسته اند 
در آنجــا آپارتمان هــاي كوچــك بخرند و 

زندگي در منطقه خوب شــهر را تجربه كنند 
و اين يك تصميم خوب براي برنامه ريزان و 

سازندگان مسكن است.
طبق برنامه، پروژه مسكن ملي بايد يكساله به 
پايان برســد و واحدها با قيمت روز تحويل 

متقاضيان شود.
اجراى طرح اقدام ملى مســكن در شهرهاى 
همــدان و مالير كــه باالى صد هــزار نفر 
جمعيت دارند، برعهده ســتاد اجرايى فرمان 
حضرت امام خمينى(ره) و در شهرهاي زير 
صد هزار نفر به عهده بنياد مســكن اســتان 

همدان است.
خريــد و فــروش طــرح اقــدام ملــى توليــد 
هرگونــه  و  اســت  غيرقانونــى  مســكن 
سوءاســتفاده افــراد ســودجو از ايــن موضوع 
ــده  ــاز واگذاركنن موجــب لغــو و ســلب امتي
ــراد تحــت پيگــرد قانونــى  اســت و ايــن اف

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق

1193 واحد مسكن ملي در همدان 
خاكبرداري شد

■ مديركل راه وشهرسازى استان: مساكن ملي را يكساله تحويل مي دهيم
■ استاندار: 680 هكتار زمين براي ساخت مسكن در آينده، به همدان الحاق مي كنيم

■ معاون عمراني استاندار: در تمام نقاط شهر بايد خانه هاي لوكس ساخته شود

سرپرست جهاددانشگاهى همدان:
همدان جزو 5 استان برتر كشور 
در حوزه ظرفيت اشتغالزايى است
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حذف منچستريونايتد از ليگ قهرمانان اروپا
 ديدارهاى شب نخست از هفته پايانى مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
اروپا با پيروزى يوونتوس در خانه بارسلونا و يك جنجال غيرمنتظره 

در بازى پارى سن ژرمن  و حذف منچستريونايتد به پايان رسيد.
ديدارهاى شب نخســت از هفته ششم مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
اروپا با برگزارى 8 ديدار به پايان رســيد كه در مهم ترين آنها در گروه 
G تيم فوتبال يوونتوس، ميزبان خود بارسلونا را در ورزشگاه نيوكمپ 
با نتيجه 3 بر صفر شكست داد و انتقام شكست بازى رفت را گرفت.

در اين بازى كريســتيانو رونالدو 2 بار از روى نقطه پنالتى و وستون 
مك كنى گلزنى كردند تا يوونتوس به ســبب كســب نتيجه بهتر در 
بازى  هاى رودررو با اين تيم صدر جدول را از تيم كاتاالن گرفت تا در 

قرعه كشى مرحله يك هشتم نهايى در سيد يكم قرار بگيرد. 
در ديگــر بازى گــروه G ديناموكيف اوكرايــن در خانه با يك گل 
فرنس واروش مجارســتان را شكست داد تا 4 امتيازى شود و باالتر از 
حريف يك امتيازى اش به عنوان تيم سوم گروه راهى ليگ اروپا شود. 
در گــروه H، تيم فوتبال منچســتريونايتد در آلمــان با نتيجه 3 بر 2

به ميزبان خــود اليپزيگ باخت و از مرحلــه گروهى ليگ قهرمانان 
حذف شد.

با اين نتيجه اليپزيگ صدرنشين شــد و به عنوان نخستين تيم از اين 
گروه صعود كرد، هرچند به دليــل اتفاقى كه در بازى ديگر گروه رخ 

داد، هنوز صدرنشينى اش قطعى نيست.
در بــازى همزمان كه جنجالــى از آب درآمد، بازيكنــان تيم فوتبال 
استانبول باشاك شهير در خانه پارى سن ژرمن تنها 20 دقيقه بازى كردند 
و پس از آن به دليل اظهارنظر نژادپرستانه داور چهارم مسابقه به يكى از 
بازيكنان اين تيم، به نشانه اعتراض زمين بازى را ترك كردند و حاضر 
به بازگشــت نشدند. اين اتفاق درحالى رخ داد كه بازى بدون گل در 
جريان بود. حاال بايد ديد كه نتيجه اين بازى چه مى شــود. تساوى و 
پيروزى PSG در اين بازى، اين تيم را به مرحله بعدى مى رســاند و 
اين به معناى حذف منچستريونايتد و رفتن اين تيم به ليگ اروپا خواهد 
بود. در گروه E كه بازى هاى آن كامًال تشــريفاتى بود، تيم چلسى كه 
پيش از اين صعودش به عنوان تيم نخســت قطعى شده بود، در خانه 
مقابل كراســنودار روسيه، به تساوى يك بر يك رضايت داد. در بازى 
همزمان اين گروه، ســه ويا تيم دوم جدول كه پيش از اين صعودش 
به عنوان تيم دوم قطعى شــده بود، در خانه تيم رن فرانسه، با نتيجه 3

بر يك به برترى رسيد. 
با اين نتايج پس از چلســى و سه ويا تيم كراسنودار با 5 امتياز به ليگ 

اروپا راه يافت.

«مارادونا» روى اسكناس 1000 پزويى 
آرژانتين 

 يك ســناتور آرژانتينى پيشــنهاد چاپ تصوير «ديگــو مارادونا» 
اســطوره فقيد آلبى سلسته را روى اسكناس هاى جديد بانك مركزى 
اين كشــور، مطرح كرد. «نورما دورانگو» ســناتور آرژانتينى به تازگى 
اليحه چاپ تصوير مارادونا را روى اســكناس هزار پزويى (12دالر) 
كه باالترين رقم اســكناس اين كشور محســوب مى شود، به كنگره 
آرژانتين تقديم كرده است. در اين طرح چهره مارادونا روى يك طرف 
اسكناس و تصوير يكى از مشهورترين گل هاى وى روى طرف ديگر 
اين اســكناس چاپ خواهد شد. نشريه كالرين آرژانتين در گزارشى 
اعالم كرده است كه تصوير گل مشهور مارادونا، تصويرى نيست جز 
گل وى بــه انگليــس در جام جهانى 1986 كــه در تاريخ 22 ژوئن 
در مكزيك به ثمر رســيد. اين سناتور همچنين پيشنهاد داده است كه 

تصوير مارادونا روى تمبرهاى يادبود نيز نقش ببندد.

قطر، ميهمان افتخارِى انتخابى قاره سبز 
 براســاس موافقت قطر و فدراســيون بين المللــى فوتبال (فيفا)، 
شيخ نشين ثروتمند حاشيه خليج فارس كه ميزبانى جام جهانى 2022
را برعهده دارد، به منظور كسب آمادگى در يكى از گروه هاى مسابقات 

انتخابى قاره اروپا حضور پيدا خواهد كرد.
قطر اگرچه براى حضور در جــام جهانى 2022 نيازى به حضور در 
رقابت هاى انتخابى ندارد اما فيفا به منظور فراهم كردن شرايط و ارائه 
تسهيالتى ويژه براى ميزبان در راســتاى آماده سازى، شرايط حضور 
تيــم ملى فوتبال قطر را در يكى از گروه هاى انتخابى قاره اروپا فراهم 
كرد. البته حضور اين تيم تنها جنبه آمادگى داشــته و رقابتى محسوب 
نمى شود. به احتمال زياد قطر در گروه نخست حضور خواهد يافت. 
در اين گروه تيم هاى پرتغال، صربستان، جمهورى ايرلند، لوكزامبورگ 

وآذربايجان قرار دارند.

آغاز مسابقات فوتبال همدان 
در آينده اى نزديك 

 در راستاى معرفى نمايندگان استان به ليگ هاى مختلف كشورى، 
مسابقات فوتبال قهرمانى استان در همه رده ها برگزار مى شود.

رئيس هيأت فوتبال اســتان با اعالم اين خبر به فــارس، اظهار كرد: 
طبــق برنامه ريزى هايى كه صورت گرفته به زودى مســابقات فوتبال 
استان همدان را آغاز خواهيم كرد. عباس صوفى ادامه داد: بايد هرچه 
سريع تر بتوانيم نمايندگان مختلف استان را در رده هاى مختلف سنى به 
كشور معرفى كنيم به همين دليل برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفته و 

به زودى مسابقات فوتبال استان آغاز خواهد شد.
وى با اشــاره به فعاليت هيأت فوتبال اســتان همدان، اظهار كرد: در 
ده ماه گذشــته به دليل شــيوع ويروس كرونا بسيارى از فعاليت ها در 
حوزه هاى مختلف تحت شعاع قرار گرفت و همين مسأله موجب شد 
فعاليت هاى ورزشى نيز در بســيارى از فضاها تعليق شود. از ابتداى 
امســال به طور كامل تحت تأثير ويروس كرونا بوديم و شايد حتى ده 

درصد فعاليت هاى اخير ما نيز در سالجارى عمال انجام نشد.

ورزش، سالمتى و حقوق شهروندى
 با كمك شــهردارى ها اســكواش بايد به عنوان ورزش شهروند 

معرفى و تبيين گردد.
زندگى ماشــينى امروز، تغيير ســبك زندگى مردم و برخى حوادث 
و اتفاقات خاص مانند ويروس كرونا ســبب  شده است كه ورزش 
در جامعــه و به ويژه در خانواده يا منزل اهميت بيشــترى پيدا كند. 
كم تحركى، تغذيه نامناســب، مشــكالت اقتصــادى و اجتماعى و 
كم شــدن ارتباطات خانواده ها و افراد با همديگر ســبب شــده كه 
مشــكالت جســمى و روانى فراوانى را در جامعه شاهد باشيم، از 

اين رو امروز اهميت ورزش در جامعه بيشتر قابل درك است.
اما در اين تحليل به 2 واژه و ارتباط آنها با يكديگر اشــاره اى كوتاه 
خواهيم داشت، ورزش و حقوق شهروندى؛ در مرحله نخست بايد 
گفت ورزش يكــى از ضرورت هاى زندگى اجتماعى و ســالمت 
شــهروندان از اصلى ترين حقوق شهروندى اســت و در سال هاى 
اخير شهردارى ها به ويژه در كالنشــهرها به اين حوزه بسيار خوب 
ورود كرده  و اقدامات بسيار خوبى از جمله زيرساخت هاى ورزشى، 
پارك ها و جاده ســالمت و تجهيز فضاهــا و اماكن عمومى جهت 
سالمتى شهروندن داشته اند و اين اقدامات روزبه روز درحال افزايش 

است كه جاى اميدوارى دارد.
شــهردارى ها معمــوالً در راســتاى همين موضــوع، از تعدادى از 
رشته هاى ورزشــى حمايت و آنها را در راستاى حقوق شهروندى 

گسترش مى دهند. 
رشــته هاى پرمخاطب مانند فوتبال، واليبال و ... كه به نظر مى رســد 
هم اكنــون مى توان با همــكارى و تعامل فدراســيون و هيأت هاى 
ورزشــى با شهردارى ها در جهت معرفى ورزش پرهيجان و بانشاط 
اســكواش به عنوان يكى از رشــته هاى ورزشــى در حوزه حقوق 
شــهروندى اقدامات اساسى در اين حوزه با توجه به ظرفيت خوب 

شهردارى ها انجام داد.
ورزش اســكواش به عنوان يك رشته پرهيجان و بانشاط كه در بين 
جوانان مخاطبان زيادى دارد در حوزه گردشــگرى نيز مى تواند يك 
ورزش خــاص و جديد باشــد و با توجه بــه مأموريت هاى كارى 
شــهردارى ها در توسعه گردشــگرى و همچنين سالمت شهروندان 
مى توان در اين حوزه شــاهد اقدامات خوب و اساســى در جهت 
توســعه ورزش اسكواش با اســتفاده از ظرفيت باالى شهردارى ها 

باشيم.
* اسدا...ربانى مهر مشاور فدراسيون اسكواش كشور
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پيشخوان
عيادت مديركل ورزش و جوانان 

از ملى پوش بوكس استان 
 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان با «ميثم هندى» قهرمان و 

ملى پوش بوكس استان همدان ديدار كرد.
ميثــم هندى ملى پوش پيشــين و از قهرمانان بااخالق اســتان كه در 
سال هاى گذشته براى دوره آموزشى به جنوب كشور سفر كرده بود، 
در حين بازگشــت به همدان در يكى از خوابگاه هاى شــهر دزفول 
دچار سوختگى شــديد شده و بيش از 2 ماه در بيمارستان هاى اهواز 

و اصفهان بسترى شد.
اين ورزشكار بااخالق استان اين روزها در منزل مراحل درمان خود را 
سپرى مى كند و در همين راستا حميد سيفى به همراه جمعى از معاونان 
و كارشناســان اداره كل ورزش و جوانان استان همدان با وى ديدار و 

گفت وگو كرد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در اين بازديد خطاب به ميثم 
هندى، افزود: محكم بودن در برابر بيمارى ها و مصدوميت ها مهم ترين 
فاكتورى است كه ورزشكار در مواجهه با مشكالت بايد آن را در خود 

تقويت كند.

وى بــا قدردانى از زحمات منوچهر هندى پدر وى، ادامه داد: قرار بود 
زودتر اين عيادت صورت پذيرد كه فشرده بودن جلسات و رويدادهاى 

ورزشى اين اجازه را به ما نداد.
ميثم هندى قهرمان ارزنده بوكس استان نيز در اين بازديد گفت: شرايط 
بسيار سختى را سپرى كردم و تصور نمى كردم با آن شرايط سوختگى 

و مسموميت ريوى بتوانم به زندگى بازگردم.
وى افــزود: از تمامى افراد به ويژه پدر و مــادرم كه برايم زحمت 
كشــيدند تا روزبه روز بتوانم شرايط بهترى داشــته باشم تشكر و 

مى كنم. قدردانى 

پيروزى شاگردان 
طاليى منش در ديدار 

تداركاتى 
 تيــم فوتبال شــهردارى همدان در 
يك ديدار تداركاتى در ورزشگاه تختى 

مالير به ميدان رفت.
تيم فوتبال شــهردارى كه خود را براى 
حضور در رقابت هاى ليگ دســته دوم 
كشــور آمــاده مى كند، در ايــن ديدار 
تداركاتى در مالير به مصاف تيم دسته 

سومى فوالد مالير رفت.
در اين ديدارشــهردارى با نتيجه 2 بر 
يك به پيروزى رســيد كــه هر 2 گل 
شــهردارى را آرمين طاليى منش به ثمر 

رساند. 

محروميت 2جلسه اى 
در انتظار دروازه بان 

استقالل
 كميته اخالق فدراســيون فوتبال به 
دليل انتشار يك استورى توسط رشيد 
مظاهرى در زمان حضــور در تراكتور 

اين بازيكن را 2 جلسه محروم كرد.
دربــاره  گذشــته  روز  مظاهــرى   
محروميــت خــود بــه كميتــه اســتيناف 

ــرد. ــكايت ك ش

تكواندوكار همدانى 
در جهانى ناشنوايان 

 محمود اكبرى تكواندوكار ناشنواى 
همدانى به نخســتين دوره مســابقات 
جهانى پومسه ناشنوايان 2020 دعوت 

شد.
جهانــى  مســابقات  دوره  نخســتين 
كــه   2020 ناشــنوايان  پومســه 
 20 تــا   19 از  مجــازى  به صــورت 
ــود،  ــزار مى ش ــالجارى برگ ــاه س آذرم
محمــود اكبــرى تكوانــدوكار ناشــنواى 
همدانــى نيــز بــه ايــن مســابقات 

دعــوت شــده اســت.

عليرضا منصوريان 
بركنار شد

 باشگاه تراكتور تبريز در پايان هفته 
پنجم ليگ برتر تصميم به كنار گذاشتن 

سرمربى خود گرفت.
تيــم فوتبــال تراكتــور تبريــز كــه 
ليــگ  رقابت هــاى  دوره  بيســتمين 
عليرضــا  هدايــت  بــا  را  برتــر 
منصوريــان آغــاز كــرده بــود، در پايــان 
هفتــه پنجــم بــا كســب يــك پيــروزى، 
3 تســاوى و يــك شكســت و كســب 
6 امتيــاز در رده دوازدهــم جــدول 

قــرار دارد.
باشــگاه  مديــره  هيــأت   و  مالــك 
بركنــارى  بــه  تصميــم  تراكتــور 
عليرضــا منصوريــان گرفتنــد و پــس از 
ــارى وى از ســمت ســرمربيگرى  بركن
را  الهامــى  ســاكت  تيــم،  ايــن 
ــور  ــد تراكت ــرمربى جدي ــوان س به عن

كردنــد. انتخــاب 

 مجمع ساليانه هيأت كشتى استان همدان با 
حضور رئيس فدراسيون كشتى كشور امروز در 

تاالر قرآن برگزار مى شود.
دبير هيأت كشتى استان با اشاره به سفر عليرضا 
دبير به همدان، گفت: رئيس فدراسيون كشتى 
كشور در راستاى سفرهاى استانى خود و ديدار 
با جامعه كشتى هر استان، برنامه سفر به همدان 
را در دســتوركار قرار داد و با هماهنگى هاى 

صورت گرفته، وى ديروز وارد همدان شد.
قاسم ربيعيان افزود: با توجه به شرايط كرونايى 
حاكم بر جامعه، اين سفر بارها به تعويق افتاد 
اما خوشبختانه سرانجام وى در سفرى 3 روزه 

به استان همدان سفر كرد.
وى با تشــريح برنامه هاى اين ســفر، افزود: 
عليرضا دبير، پــس از ورود به همدان در باغ 
بهشــت حضور پيدا كرد و به شهداى استان 
اداى احترام كرد و سپس در نشستى 3 ساعته با 
مديركل ورزش و جوانان استان درباره كشتى 
اســتان و راه هاى همكارى بحث و تبادل نظر 

كرد. ديدار با فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان و نماينده ولى فقيه در استان، استاندار 
و نماينــده مردم همــدان در مجلس از ديگر 
برنامه هاى ســفر رئيس فدراســيون كشتى به 

همدان خواهد بود.
ربيعيان با اشــاره به حضــور دبير در مجمع 
ســاليانه هيأت كشتى استان همدان، گفت: در 

اين مجمع رئيس فدراسيون كشتى با رؤساى 
هيأت هاى شهرستانى، پيشكسوتان، مربيان و 

داوران ديدار وگفت وگو خواهد كرد.
گفتنى اســت، همدان ششــمين استان كشور 
است كه رئيس فدراســيون كشتى كشور در 
بازديدهاى دوره اى از اســتان ها به اين استان 

سفر مى كند.

 در هفتــه پنجم رقابت هاى ليگ برتر به 
جز ديدار پرســپوليس برابر نساجى برگزار 
شــد و نكته بارز اين هفته امتياز دادن همه 

تيم هاى مدعى بود.
هفته پنجم رقابت هاى ليگ برتر با انجام 7 
بازى پشت سر گذاشــته شد و در اين روز 
همه مدعيان به جز پرســپوليس و نساجى 
كه ديدارشان به تعويق افتاد، امتياز از دست 
دادنــد و شــهرخودرو و پيــكان به لطف 
پيــروزى در اين هفته توانســتند به جمع 

مدعيان اضافه شوند.
اتفاقات رقم خورده در اين هفته سبب شد 
تا فاصله امتيازى بسيار كم شود و فشردگى 
در بــاالى جدول رده بندى بســتر هرگونه 
تغيير در هفته هاى پيــش رو را ايجاد كرده 

است.
گل گهر صدرنشين، نخستين شكست خود 
در اين فصل را تجربه كرد اما با وجود اين 
شكست به لطف توقف استقالل و صنعت 
نفت و برگزار نشــدن ديدار پرسپوليس و 
نســاجى، همچنان در صــدر جدول باقى 

ماند.
در اين هفته رســول خطيبى در آلومينيوم 
اراك باليى بر ســر تيم ســابقش آورد و 

ماشين سازى را به انتهاى جدول فرستاد. 
پيــكان كه اين روزها با تارتار خوب نتيجه 
مى گيرد، در ادامه روند روبه جلو توانست 
در سيرجان صدرنشين كنونى فوتبال ايران 
را شكست داده و تا رده چهارم صعود كند.

فوالد و تراكتور در يك بازى جنجالى بدون 
اينكه گلى مقابل هم به ثمر برسانند به بازى 

خود پايان دادند كه اين ســومين تســاوى 
فوالدى ها  تســاوى  چهارمين  و  تراكتــور 
بود. در اين بازى بار ديگر شــاهد جنجال 
نيمكت ها بوديــم و عجيب كه باز هم يك 
پاى اين جنجال نيمكت فوالد بود. نيمكتى 
كــه در اين فصل بيش از ســاير نيمكت ها 

تنش داشته است.
ــده  ــد پدي ــليمان را باي ــجد س ــت مس نف
ايــن هفتــه دانســت و عنــوان بهتريــن تيــم 
ــى حســينى  ــه آن داد. شــاگردان مجتب را ب
توانســتند بــا شايســتگى تيــم خــوب 
ســپاهان را بــا نتيجــه 3 بــر يــك شكســت 
ــروزى ايــن فصــل  ــا نخســتين پي ــد ت دهن
حســاس ترين  از  يكــى  در  را  خــود 
به دســت  نيم فصل شــان  ديدارهــاى 

ــد. آورن
در هفتــه پنجــم تيم خوب شــهرخودرو 
در فوالد شــهر به ديدار تيــم كرونازده و 
بحــران زده ذوب آهن رفت و موفق شــد 
به پيروزى 2 بر يك برســد تــا اين نتيجه 
شــاگردان رحمتى را به كــورس مدعيان 
اضافه و شــاگردان رضايى را بــه انتهاى 
جدول راهنمايى كنــد. ذوب آهن حاال در 
رده چهاردهم جدول قرار دارد و تنها مس 
رفسنجان و ماشين سازى را پايين تر از خود 

مى بيند.
ســايپا و مس رفســنجان هم در ديدارى 
كم حاشــيه و كم اتفــاق به مســاوى بدون 
گل رضايت دادند تا امتيــازات بين 2 تيم 

نارنجى پوش تقسيم شود. 
در پايــان هفته پنجم گل گهر با ده امتياز در 

صدر جدول قرار دارد و كماكان تنها تيمى 
اســت كه امتيازاتش 2 رقمى شــده است. 
فاصله امتيازى بين تيم ها بسيار كم است و 
پس از گل گهر ده امتيازى، 4 تيم 8 امتيازى 
و 5 تيــم 7 امتيازى قرار دارند كه عمًال رو 
كاغذ در هفته ششم شانس رسيدن به صدر 
جدول را دارند. در مجموع نيز فاصله صدر 
تا قعر جدول 9 امتياز است و اين آمار نشان 
مى دهــد اين جدول تثبيت نشــده و جاى 

تغييرات زيادى در هفته هاى آينده دارد.
در اين هفته 16 گل در 7 بازى ثبت شد كه 
نرخ گلزنى نسبت به هفته گذشته رشد صد 
درصدى داشته است، در هفته چهارم 9 گل 

در 8 بازى به ثمر رسيد.
هفته ششم اين رقابت ها فردا با ديدارصنعت 
نفت آبادان و گل گهر سيرجان آغاز مى شود 
اما در حساس ترين بازى هفته صنعت نفت 
آبادان روز شــنبه پذيراى گل گهر سيرجان 

است.
كميته داوران قضاوت اين بازى حســاس 
را بــه داور همدانى ســپرده اســت. بيژن 
حيدرى داور بين المللى استان اين بازى را 
در ورزشــگاه تختى آبادان سوت مى زند و 
آرمان اسعدى به همراه هيوا بهمنى ، حيدرى 

را در اين بازى كمك مى كنند.
در ســاير ديدارها پيكان تهران با آلومينيوم 
اراك، مس رفسنجان با نفت مسجدسليمان، 
فوالد خوزستان با سايپا تهران، پرسپوليس 
برابر ذوب آهن اصفهان و يكشــنبه 23 آذر 

ماشين سازى و تراكتور در دربى تبريز
و شهرخودرو با استقالل ديدار مى كنند.

 نمايندگى ورزش و جوانان شهر جورقان 
به زودى راه اندازى مى شود.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
بــا امام جمعه، شــهردار و اعضاى شــوراى 
شــهر جورقان ديــدار و درباره مشــكالت 
زيرســاخت هاى ورزشى اين شهر گفت وگو 

كردند.
در ايــن ديدار حجت االســالم ســيدمحمد 
حســينى نياز، امام جمعه جورقان بابيان اينكه 
درگذشته به زيرســاخت هاى ورزشى شهر 
جورقان توجهى نشده است، گفت: اميدواريم 
با حضور شــما به عنــوان مديركل ورزش و 
جوانان استان همدان شاهد رشد و شكوفايى 
هرچه بيشتر ورزش جورقان باشيم و شاهد 
بهره بردارى هرچه ســريع تر خانه كشتى در 
دست ساخت و زمين چمن در آينده نزديك 

باشيم.
شهر  شــوراى  رئيس  احمدى  حشــمت ا... 
جورقــان نيز ضمن قدردانــى از اقدامات و 
توجــه مديركل ورزش و جوانان اســتان به 
ورزش شهرستان ها، اظهار كرد: خوشبختانه 
مديركل ورزش و جوانان اســتان با توجه به 

اينكه خود از جامعه ورزش است دغدغه ها 
را مى داند و با مشكالت آشنايى كامل دارد.

وى گفت: يكى از مشــكالت شهر جورقان 
در حــوزه ورزش نبود نمايندگى ورزش در 
اين شهر است كه اميدواريم با مساعدت هاى 
مديركل و مســئوالن اســتان اين مهم نيز در 

آينده نزديك محقق شود.
در ادامه اين نشســت حميد سيفى با اشاره 
به اينكه شــهر جورقان از ظرفيت هاى بالقوه 
خوبــى در حوزه ورزش برخوردار اســت، 
گفت: براى رفع مشكالت ورزش و جوانان 
اين شــهر هر آنچه در توان داشــته باشيم به 
كارخواهيــم گرفــت و در آينــده نزديك 
نمايندگــى ورزش و جوانان شــهر جورقان 

فعال خواهد شد.
وى با بيان اينكه مسئوالن شهر جورقان براى 
رفع مشــكالت اين شــهر همدل هستند كه 
جاى قدردانى دارد، گفت: پيگيرى هاى الزم 
جهت تجهيز خانه ورزش، تكميل پروژه خانه 
كشــتى و زمين چمن را انجام خواهيم داد تا 
بتوانيم دين خود را به ورزشكاران و جوانان 

اين شهر ادا كنيم.

مجمع ساليانه هيأت كشتى استان 
با حضور عليرضا دبير

10 تيم در صف مدعيان ليگ فوتبال بيستم

آگهى تجديد حراج حضورى

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان

مبلغ تضمين شركت در حراج (ريال)مبلغ كارشناسى (ريال)تعدادنام محصول ضايعاتىرديف
700840/000/00042/000/000 عددبشكه رنگ يا روغن1
1/050/000/00052/500/000حدود 15/000 كيلوگرمضايعات فلزى2
720/000/00036/000/000حدود 12/000 كيلوگرمضايعات پالستيكى3

پس از پرداخت كل مبلغ به صورت نقدى و كليه تسويه حساب هاى الزم، نسبت به تحويل اجناس به خريدار اقدام ميگردد. پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر 
عهده خريدار ميباشد.

به قيمت پيشنهادى مبلغ 9٪ ماليات بر ارزش افزوده تعلق ميگيرد.
وزن كل آهن آالت و ضايعات پالستيكى برآوردى است، لذا در زمان واگذارى بايستى دقيقا توزين شده و مبلغ نهايى بر اساس توزين نهايى محاسبه ميگردد.

متقاضيان بايد مبلغ سپرده شركت در حراج را تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/01 به شماره حساب 74081134708383  نزد بانك مهر ايران بنام 
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان واريز نمايند و فيش واريزى را هنگام برگزارى حراج همراه داشته باشند.

متقاضيان بايد 50٪ مبلغ خريد را به صورت نقدى و يا چك تضمين در زمان برگزارى حراج همراه داشته و درصورت برنده شدن پرداخت نمايند. جهت رفاه حال 
متقاضيان كارتخوان در محل برگزارى مزايده موجود ميباشد.

كليه هزينه هاي مزايده اعم از هزينه كارشناسي و درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . 
الزم به ذكر است كسانى كه مبلغ سپرده را واريز نكرده باشند، اجازه شركت در حراج را ندارند.

سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده نفر اول يا دوم، اگر پس از ابالغ قانونى، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

شركت در مزايده و دادن پيشنهاد قيمت به منزله قبول كليه شرايط ميباشد.
متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  موجود ميباشد.

زمان بازديد از تاريخ درج آگهى 99/09/20 تا مورخ 99/10/01 (روزهاى ادارى) ساعت 9 الى 12 صبح
زمان برگزارى حراج : روز سه شنبه مورخ 99/10/02 ساعت 10 صبح

مكان بازديد و برگزارى حراج: همدان، بلوار بهشت، ميدان امام حسن، جاده آزاد شهر سابق، انبار ترافيك شهردارى
تاريخ انتشار آگهى:99/09/20

(م الف1283  )

سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى همدان در نظر دارد طبق مجوزهاى اخذ شده يك مرحله حراج حضورى به شرح ذيل برگزار نمايد.

ورزش شهر جورقان 
فعال مى شود

باشگاه شهردارى 
صاحب زمين چمن مصنوعى مى شود

 زمين چمن مصنوعى مجموعه ورزشى شهداى شهردارى همدان 
به زودى به همت شهردارى منطقه يك همدان ايجاد مى شود.

عمليــات اجرايى ايــن پروژه 5 هــزار مترمربعى از ابتــداى آذرماه 
با اعتبارى 53 ميليارد ريالى آغاز شــده اســت و هم اكنون عمليات 
خاكبردارى آن در جريان اســت كه پــس از آن عمليات بتن ريزى و 

اليه هاى زهكش اجرا خواهند شد.
در اين پروژه براى نخســتين بار در شهر همدان از سيستم فيلترينگ 
در اجراى چمن مصنوعى اســتفاده مى شود و سعى شده تا با استفاده 
از زهكشى كامل شــاهد اجراى بهترين كيفيت در اجراى اين پروژه 

باشيم.
با ايجاد اين زمين چمن، تيم فوتبال شهردارى همدان از داشتن زمين 

تمرينى خودكفا مى شود.
 در يك ســال اخير پروژه هايى همچون ايجاد زمين ورزشى فوتبال 
در پــارك الله و محله دره مرادبيگ، ايجاد زمين ورزشــى بدمينتون 
بوستان ارم، بازســازى زمين فوتبال بوســتان مردم، همچنين ايجاد 
زمين بسكتبال در بوســتان مردم كه تا پايان سالجارى انجام مى شود 
و خريــدارى و جاى گذارى ميزهاى شــطرنج و پينگ پنگ مؤيد اين 

امر است.

يم
سن

س:ت
عك

/



عطا شعبانى راد »
 در يك سكانس از فيلم «آذر، شهدخت، پرويز 
و ديگــران» ديالوگى بين پــدر خانواده و دخترش 
كــه از خارج برگشــته رد و بدل مى شــود، بدين 
مضمون كه پدر مى گويد «مــردى كه پنچرى هاى 
كوچكى نداشــته باشد شــايد يك پنچرى بزرگ 
داشته باشــد»، پدر خانواده در ادامه بحث خود با 
آوردن مثال هايى از گياهخوارى و فمينيست بودن 
مردها تأكيد مى كند، اين گونه افراد از انســان بودن 
خود خجالت زده هســتند و چون مى خواهند زياده 
از حد خوب باشند تبديل به موجودات خطرناكى 

مى شوند.
آنچه پرويزخان در اين فيلم عنوان مى كند مباحثى 
درمورد مرزها و محدوده هاى اخالق است و اينكه 
بايدهــا و نبايدهاى اخالقى اساســًا تــا كجا مفيد 
هســتند و آيا اين «چارچوب ها» در خدمت انسان 

هستند يا انسان در خدمت آنها؟
تفكــر در باب انديشــه اخالقى را «فــرا اخالق» 
مى گويند، در فرا اخالق انســان پيرامون مرزهاى 
خود «اخــالق» كنكاش مى كنــد، ازجمله مباحثى 
كه در فــرا اخالق موردبحث قــرار مى گيرد يكى 

حوزه «اخالق زيستى» اســت كه زمينه هايى مانند 
«گياهخــوارى و گوشــت خوارى»، «توزيع منابع 
عمومى» «اخالق پزشــكى» و هــر آنچه با حيات 

انسان سر و كار دارد را دربرمى گيرد.
امروزه در غرب كســانى پيدا شده اند كه با جديت 
تمــام از «گياهخــوارى» دفاع مى كننــد و ريختن 
خون حيوانات را مربوط به دوران ســيطره اخالق 
«سودمحور» دانسته و چنين عنوان مى كنند كه عصر 
اخالقيات ســودمحور كه همه چيز را از منظر سود 
و زيان انســان موردبررسى قرار مى داد تمام شده و 
امروز انسان به جايى رسيده كه در اخالقيات خود، 
سود و زيان ساير جانداران را نيز لحاظ كند ضمن 
اينكه تا انسان به طريقى ريختن خونى از جانداران 
را مجاز بشــمرد خون خودش نيــز ريخته خواهد 
شــد، از آنســو طيف مقابلى هم هســتند كه مثل 
پرويزخان در فيلمى كه اشاره كرديم مى گويند اين 
آدم هاى مدعى «زيادى نازنين شــده اند» و احتماالً 
براى ساختن بهشتى كه در ذهن دارند بايد ديگران 
را از جهنم عبور دهنــد، درحالى كه دندان نيش را 
كه براى پاره كردن گوشــت اســت در دهان خود 
حمل مى كنند و راضى مى شوند از درصد باالترى 

از شكنندگى اســتخوان تا پايان عمر رنج ببرند اما 
دهان به گوشت خوردن نيااليند.

باور كنيد يا نه در همان حال كه بســيارى ايرانيان 
به ســبب وضع اقتصادى، قيــد آرزوى خود براى 
خانه اى شــلوغ و پر از ســر و صــدا را مى زنند، 
در آنســوى دنيا كســانى با شــدت و حدت عليه 
«فرزند آورى» سخنرانى مى كنند و اضافه كردن يك 
انســان به اين كره خاكى را مصداق تمام عيار عمل 
غيراخالقى مى شــمارند كه درنهايت نابودى منابع 
محدود زيستى زمين را تسريع خواهد كرد از همين 
سنخ مصرف انرژى بيش از حد، داشتن خودروهاى 
بزرگ، خانه هاى فراخ، استفاده از هواپيما براى سفر 
و غيــره و غيره در شــمار «خودخواهى» و عملى 

غيراخالقى موردبحث قرار مى گيرد.
اين حرف ها هنوز البته وارد كشــور ما نشــده اما 
مطمئن باشــيد تــا چند وقت ديگر نشخوارشــده 
آن ابتدا وارد محافل خاص شــده و ســپس سر از 
حوزه هــاى عام درمى آورد و در البه الى بحث هاى 
مربــوط بــه ازدواج و طالق و روابــط اين و آن 
سلبريتى يا سايت هاى قمار و دعواهاى قومى و ... 
به يكباره در جايى كه اساسًا انتظار آن نمى رود مثل 

گياهى خودرو و پر تيغ خواهد روييد كه از رنگ و 
بوى گونه اصلى نيز بسيار متفاوت است.

محافل فكرى و فرهنگى ما دستور كارهاى ديگرى 
غير از انديشــيدن دارند و خــود را جزيره اى جدا 
مانده از جهان تصور مى كنند كه دنباله رو نسخه اى 
از اساس متفاوت است، براى بررسى صحت وسقم 
ايــن مدعا اما كافيســت كمى از اخبار رســمى و 
جلسات ادارى فراتر برويد تا با چشمان خود ببينيد 
كه هر گياه غيربومى و هرزه اى كه تخم آن متعلق به 
آنسوى عالم است را در مراتع دورافتاده اين خاك 
كاشــته اند و بار هم داده است، چيزهايى كه عموم 
مردمــان جهان هنــوز آن را غيراخالقى مى دانند با 
وجهى كامًال جدى از زمين اين خاك سر برآورده 
كه در اين مــوارد به ســبب محدوديت هاى قلم، 
مخاطبان را به صفحات روان شــناختى و مشاوره و 
پرسش هايى كه جوانان اين مرزوبوم از كارشناسان 
مى پرســند ارجاع مى دهيم تا با چشمانى غيرمسلح 
تنــاول «نشخوارشــده» مهجورتريــن انگاره ها و 
سبك هاى زندگى را زير پوســت جامعه به نظاره 

بنشينيد.
با اين وصف صحبت از «فرا اخالق» هم كاربردى 
اســت و هم ضرورت دارد تا بدانيم آنچه در جهان 
مى گذرد بــه ما نيز خواهد رســيد و بايد تأمالتى 
دقيقى در باب مواجهه با مســائل مختلف داشــته 
باشــيم تا در هنگام ظهور و بروز آن دچار خسران 

نشويم.

اينكه عده اى در جهــان عنوان مى كنند «اخالقيات 
منقطع از جزا و پاداش» آينده محتوم انســان است 
همين امروز بايد مورد بحث و بررســى قرار گيرد، 
صد ســال پيش اگر مى گفتند زن و مرد نامحرم در 
خودرويى به نام تاكســى كنار هم مى نشينند تا به 
مقصد برسند گوينده اين سخن متهم به «بى غيرتى» 
و بى اخالقى مى شد و به طورقطع در عصر «تاكسى 
هوايى» و خريــد زمين در كرات ديگر، خيلى زود 
بحث پيرامون منابع زمين و نحوه توزيع آن، ميزان 
اخالقى انرژى مصرفــى، بيمارى ها و طول عمر و 
هزينه هاى مترتب بــر آن، ازدواج و فرزند آورى و 
بسيارى از مسائل ديگر مرتبط با حوزه «اخالقيات 
زيستى» براى ما نيز مانند همه جهان مسأله خواهد 
بود چنانكه در پاندمى كرونا ديديم كه مسائل ما با 

مسائل كل جهان در هم تنيده است.
زمانى على شريعتى در پايان يكى از سخنرانى هاى 
مشــهور دهه 50 خود با بيان مقدماتى، نتيجه گيرى 
پر شورى را به تصوير مى كشيد بدين مضمون كه: 
«قرن آينده؛ قرن دين خواهد بود اما نه دينى مادون 
علم كه دينى ماوراى علم»، آنچه شريعتى مى گفت 
را مى توان به اخالق نيز تســرى داد كه طوفان فرا 
اخالِق خودبنياد با ســرعت درحال رسيدن است، 
ســاز و برگ مجهزترى براى مواجهه نياز است كه 
ســاخت آن از عهده اپراتورهــاى فرهنگى خارج 
است و كنشــگرانى، متفكر، آزاد و خودساخته نياز 

دارد.
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مديركل موزه هاى وزارت ميراث 
فرهنگى:

استانداردهاى حفاظتى موزه ها 
با كمبود اعتبارات تغيير نمى كند

  مديركل موزه هــاى وزارت ميراث فرهنگى با 
اشــاره به كاهش درآمدهاى موزه ها ناشى از كرونا 
گفت: امكان توســعه تجهيزات وجود نــدارد، اما 
اســتانداردهاى حفاظتى موزه ها با كمبود اعتبارات 

تغيير نمى كند.
به گــزارش ايرنــا، در اليحــه بودجــه 1400 در 
بخش اعتبارات هزينــه اى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى مبلــغ 601 ميليارد و 

113 ميليــون و 800 هزار تومان و در بخش تملك 
دارايى هاى ســرمايه اى اين وزارتخانــه مبلغ 793 
ميليارد و 208 هزار و 600 هزار تومان محاســبه و 
پيشــنهاد شده اســت. درحالى كه مجموع اعتبارات 
مصــوب وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى در سال 1399 مبلغ هزار و 357 ميليارد 

و 929 ميليون و 500 هزار تومان بود.
درحالى در ســال گذشــته 70 ميليارد تومان ميزان 
درآمد وزارتخانه در قالب فروش بليت و برنامه هاى 
اجرا شــده در اماكن تاريخى بود كه اين درآمد بين 
اين اماكن براى نگهداشت آنها توزيع مى شد؛ امسال 
به دليل همه گيرى ويروس كرونا اين مبلغ به كمتر از 
يك ميليارد تومان كاهش يافته است. بودجه 1400 

وزارت ميراث فرهنگى نيز نشان مى دهد جايگزينى 
براى اين درآمد درنظر گرفته نشده است.

 معاون توســعه مديريت و امــور مجلس وزارت 
نگرانى  صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى، 
اصلــى را در بخش رديف درآمدى ارزيابى كرد و 
افزود: با توجه به شــيوع كرونا و تعطيلى موزه ها 
و محوطه هاى تاريخى بــراى اعتبارات اين بخش 
نگرانى هاى زيادى وجود دارد، زيرا هرساله بخش 
از اعتبــارات برنامه رديف توســعه زيرســاخت 
گردشــگرى و حمايت از بناهــاى تاريخى از اين 
بخش و بخشــى از عــوارض خروج از كشــور 
تأمين مى شــد؛ اما حاال درآمدهــاى متفرقه دولت 
همچون عوارض خروج از كشــور با شيوع كرونا 

و ممنوعيت سفر در اين بخش نيز با كاهش زيادى 
روبه رو شده است.

محمــد خياطيان بــا بيان اينكه مجلــس نمى تواند 
منابــع و مصارف بودجه وزارت خانه را تغيير عمده 
دهد، گفت: انجام كارهاى حمايتى همچون اعطاى 
اعتبارات و تسهيالت براى فعاالن گردشگرى، تأمين 
اعتبارات براى فعاالن صنايع دستى در قالب تبصره 
براى بودجه ســال 1400 بســيار راهگشا مى تواند 

باشد.
مديركل موزه هاى ميراث فرهنگى نيز با اشــاره به 
كاهش شــديد درآمد موزه ها در دوره شيوع كرونا، 
گفــت: با ارتقاى فرهنگ مردم و عالقه مندى آنها به 
بازديد از موزه ها در سال هاى پيش از درآمد موزه ها 

از محــل فروش بليت تأمين مى شــد اما با تعطيلى 
موزه ها اين درآمد از دست رفته است.

محمدرضــا كارگر با اشــاره به اينكــه برنامه هاى 
متعــددى از محل ايــن درآمد درنظر گرفته شــده 
بود، گفت: تجهيز و توســعه موزه ها، فروش بليت 
الكترونيكى و توسعه ديگر خدمات جانبى از جمله 
برنامه هاى پيش روى ما بود كه با از دست دادن اين 
درآمد امكان ادامه اين فعاليت ها ديگر وجود ندارد.

كارگر گفت: البته اين كمبود اعتبارات اصًال ســبب 
نخواهد شد استانداردهاى حفاظتى موزه را كاهش 
دهيــم و بهره گيرى از كمك بخــش خصوصى و 
مديريت هيأت امنايى موزه ها را يكى از برنامه هاى 

پيشرو عنوان كرد.

اجراى تئاتر در فضاى مجازى 
نيازمند تبليغات گسترده است

 كارگردان نمايش «كافه ســايه» با تأكيد بر اينكه اجراى نمايش هاى 
جشنواره تئاتر اســتان در فضاى مجازى نياز به تبليغات گسترده دارد، 
گفت: اين شيوه تجربه اى تلخ و شيرين بود و اميدواريم به زودى شرايط 

به حالت عادى برگشته و در حضور تماشاچيان نمايش اجرا كنيم.
محمود غفارى در گفت وگو با ايرنا اظهار داشــت: گروه هاى نمايشــى 
در طول ســال تمام تالش خود را مى كنند كه اثرى بسازند كه با حضور 
تماشاگران اجرا شود، اما با شيوع كرونا اين فرصت از اهالى تئاتر گرفته 

شد.
وى گفت: درحال حاضر با توجه به شــرايط، چاره اى جز اجرا و پخش 
مجازى تئاتر نيســت اما اميدواريم هرچه ســريع تر، سالن هاى تئاتر به 

شرايط پيش از كرونا بازگردند و شاهد حضور تماشاگران باشيم.
اين كارگردان خاطرنشــان كرد: اجراى مجازى تئاتر و جذب مخاطبان 
به تبليغات گســترده نياز دارد تا تعداد تماشــاگران بيشترى را به ديدن 
نمايش هــا دعوت كند و در روزهاى برگزارى جشــنواره مجازى تئاتر 
اســتانى، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در اين زمينه عملكرد 

خوبى داشت.
غفارى ابراز اميدوارى كرد كه برگزارى جشــنواره تئاتر اســتان همدان 
به صورت مجازى، تأثير قابل توجهى بر وضعيت آثار نمايشى در دوران 

كرونا داشته باشد.
او يادآورى كرد: در اين چند ماه شــرايط بســيار متفــاوت بود و همه 
بخش ها را تعطيل كرد اما با همه اين ســختى و تنگناها تئاتر نمى ميرد و 

با قدرت به كار خود ادامه مى دهد.
نمايش «كافه ســايه» در ســى ودومين جشــنواره تئاتر اســتان همدان 

به صورت مجازى اجرا و پخش شد.
سى ودومين جشنواره تئاتر استان همدان با حضور 8 گروه نمايشى از 16 

تا 20 آذرماه به صورت مجازى درحال برگزارى است.

«نتايج سرگيجه» به جشنواره تئاتر همدان آمد
 «نتايج سرگيجه» نمايشى به نويسندگى و كارگردانى سجاد طهماسبى 
است كه در سى ودومين جشــنواره تئاتر استان همدان امروز در فضاى 

مجازى به روى صحنه رفت.
به گزارش ايرنا، نمايش «نتايج ســرگيجه» يكــى از 8 نمايش برگزيده 
در جشــنواره تئاتر اســتان همدان اســت كه روز چهارشــنبه ساعت 
11 اجرا و در صفحه اينســتاگرام فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان

hamedan.farhang@ بــراى عالقه منــدان به ايــن هنر اصيل 
به صورت زنده پخش شد.

اين نمايش كارى از هنرمندان تويســركانى است و روايت هاى مختلفى 
از ماجراى قتل كودكى توســط پدرش بيان مى كند و پدر با حيله هايى 

حقيقت را كتمان كرده و موجب گمراهى ذهن همه مى شود.
در هر روايت حقيقتى برمال مى شود و اين درحالى است كه پدر، ماجرا 
را به نحوى چيده كه ابتدا همه گمان مى كنند او بى گناه اســت؛ اما وقتى 

زن سابق او از راه مى رسد همه چيز تغيير مى كند.
تماشاگران تا 24 ساعت پس از هر اجرا فرصت دارند در نظرسنجى كه 
در استورى همين صفحه قرارداده مى شود، شركت كرده و براساس ميزان 
رضايتمندى، گزينه موردنظر خود را انتخاب كنند. ميزان رضايت مندى 
مردم از نمايش هاى جشنواره، براساس 3 معيار خوب، متوسط و ضعيف 
ارزيابى و نمايشــى كه بيشــترين آراى مخاطبان را به خود اختصاص 
دهد به عنوان نمايش برتر از ديدگاه مردم معرفى مى شــود. سى ودومين 
جشنواره تئاتر استان همدان با حضور 8 گروه نمايشى از 16 تا امروز 20 

آذرماه به صورت مجازى درحال برگزارى است.

پرداخت مطالبه كتابفروشى هاى 
«پاييزه كتاب 99»

 پرداخت مطالبات كتاب فروشــى هاى «پاييزه كتاب 99» در 13 روز 
كارى، با 816 كتابفروشــى  فعال عضو طرح «پاييزه كتاب 99» تســويه 

حساب شد.
به گزارش فــارس، با حمايت معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى با كتاب فروشــى هاى عضو طرح پاييزه كتاب 99 در 13 

روز كارى تسويه حساب شد.
طــرح پاييزه كتــاب 99 همزمان با بيست و هشــتمين دوره هفته كتاب 
جمهورى اســالمى ايران به مدت 7 روز با مشــاركت و اســتقبال 816 
كتاب فروشى فعال در سراســر كشور، برگزار شد و در آن 458 هزار و 
833 نسخه كتاب به مبلغ 198 ميليارد و 137 ميليون و 591 هزار و 730 

ريال خريدارى شد.
در پانزدهمين دوره طرح توزيع يارانه كتاب از طريق كتاب فروشــى ها، 
سقف مجاز براى هر خريدار افزايش 25 درصدى داشت و در اين دوره 

هر خريدار مى توانست تا سقف 200 هزار تومان كتاب بخرد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

كسى كه سه خصلت در او باشد، خداوند خير دنيا و آخرت را براى او فراهم مى كند:خشنودى به 
مقدرات، صبر در بال و دعا در سختى و راحتى..    

بحاراألنوار، ج 71، ص 156، ح 71]

 وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
حوزه هاى وسيع و مشــترك با بسيارى دستگاه هاى 
اجرايى كشــور دارد، لــزوم رويكرد فرابخشــى به 
مأموريت ايــن وزارتخانــه ضرورى اســت. حاال 
خبرها حاكى از آن اســت كه در حوزه صنايع دستى 
متوليــان امور در اين وزارتخانــه تالش مى كنند در 
قالــب تفاهم نامه، برنامه كارى و اهداف مشــترك با 
دســتگاه هاى ديگر را هم تبيين كنند تا نتايج مطلوب 

در اين بخش حاصل شود.
در تازه ترين اتفــاق تفاهم نامه اى بين وزارت ورزش 
و ميراث فرهنگى مقرر شده است تا وزارت ورزش 
براى استفاده از صنايع دستى به  عنوان جايزه قهرمانان 
و جام هاى ورزشــى، درج عنوان و تصاوير شهرها و 
روستاهاى جهانى صنايع دستى روى لباس ورزشكاران 
و محيط هاى تبليغاتى در حاشيه رويدادهاى ورزشى، 

برنامه ريزى و همكارى كند.
اســتان همدان با 2 شــهر جهانى اللجين و مالير در 
اين عرصه نيازمند پيگيرى و برنامه ريزى هاى مدون و 
پيگيرى مسئوالن است تا از اجراى بندهاى تفاهم نامه 

جا نماند .
معــاون صنايع دســتى و هنرهاى ســنتى، رويكــرد 
فرابخشــى به حوزه ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى را ضــرورى دانســت و گفت: از 
ظرفيت هاى تبليغاتى رويدادهاى فرهنگى ورزشــى 
براى معرفى و برندسازى شهرها و روستاهاى جهانى 

صنايع دستى استفاده مى كنيم.
پويا محموديان بــه امضاى تفاهم نامه وزارت ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و وزارت ورزش 
و جوانان در باالترين ســطح مديريتى 2 وزارتخانه 
اشــاره كرد و گفت: براساس اين تفاهم نامه مقرر شد 
وزارت ورزش و جوانان، ضمن حمايت از تأســيس 
و فعال ســازى موزه ورزش، استقرار ويترين هايى از 
صنايع دستى هنرهاى سنتى و ماكت هاى آثار تاريخى 

و فرهنگى، اســاطير و چهره هاى ماندگار ورزشى را 
هم برنامه ريزى كند.

محموديــان با بيان اينكه تالش مى كنيم شــهرها و 
روستاهاى جهانى صنايع دستى كشور را در حاشيه 
رويدادهاى ورزشى ملى و بين المللى به مردم ايران 
و جهان معرفى كنيم، اظهار داشــت: همه اقشــار 
مردم به رشــته هاى ورزشــى مانند فوتبال، كشتى 
و واليبال عالقه دارند و مســابقات اين رشته ها را 
تماشــا مى كنند، تبليغ و معرفى نــام و عنوان يك 
شــهر و روستا و يا صنايع دســتى منسوب به آنها، 
كه اعتبار جهانى پيدا كرده اســت در حاشــيه اين 
رويدادهاى ورزشــى عالوه بر آشنايى مردم، حس 
غرور ساكنان جوامع محلى و حتى افراد غيرساكن 

را كه از آن منطقه ريشه دارند، تقويت مى كند.
وى اظهار داشــت: تبليــغ نام و عنوان يك رشــته 
صنايع دســتى جهانى در كنار يك شــهر و روستاى 
ثبت جهانى، عالوه بر برندسازى و تأثيرات اقتصادى، 
تعلق خاطر و دلبستگى هنرمندان و صنعتگرانى را كه 

در آن رشته هنرى اشتغال دارند، افزايش مى دهد.
معاون صنايع دستى و هنرهاى ســنتى كشور افزود: 
تبليغات محيطى در حاشــيه رويدادهــاى پربيننده 

به  اينكــه  عالوه بــر 
سرمايه گذارى  جذب 
در حــوزه توليــد و 
صادرات صنايع دستى 
كمك  ايــران  جهانى 
به  منجــر  مى كنــد؛ 
به  گردشــگر  جذب 
روستاهاى  و  شهرها 
توســعه  و  جهانــى 
گردشــگرى  صنعت 
كشاورزى  روستايى، 
موجب  دريايــى،  و 

افزايش درآمد صنعتگران 
جوامع  اشــتغال زايى  و 

محلى هم مى شود.
 ضرورت برندسازى شهرها 
و روستاهاى جهانى صنايع دستى

محموديان به ظرفيت ها و شيوه هاى متنوع و جذاب 
تبليغات صنايع دستى اشــاره كرد و افزود: برگزارى 
رويدادهاى نمايشگاهى اختصاصى و دايمى استفاده 
از بستر اينترنت و شبكه هاى اجتماعى هم در معاونت 
صنايع دســتى وزارتخانه برنامه ريزى شــده است و 
در تالش هســتيم از ظرفيت ها و فضاهاى گســترده 
همكارى مشــترك ميان وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى و وزارت ورزش و جوانان 

به خوبى بهره بردارى كنيم.
وى تبليغات و برندسازى شهرها و روستاهاى جهانى 
صنايع دســتى را ضرورت توسعه صنعت گردشگرى 
در ايــن مناطق عنــوان كرد و گفت: ايجاد اشــتغال  
در بخش صنايع دســتى مى تواند بسيارى مشكالت 
اقتصادى و اجتماعى مردم در روســتاها را حل كند، 
از طرفى ورزش هم يكى از مؤثرترين راه هاى تقويت 
وحدت و غرور ملى است، هم افزايى حوزه ورزش و 

گردشگرى و صنايع دستى، توسعه پايدار گردشگرى 
و رونق صنايع دســتى را در مناطق كمتر برخوردار و 
كمتر شناخته شده منجر مى شود و قطعا شور و نشاط 

اجتماعى را هم افزايش مى دهد.
معاون صنايع دســتى و هنرهاى سنتى كشور با اشاره 
به ثبت 14 شــهر و روستاى صنايع دستى در شوراى 
جهانى صنايع دســتى، خاطرنشــان كرد: در تعامل با 
وزارت ورزش و جوانان برنامه ريزى كرديم با اهداى 
توليدات صنايع دستى جهانى به عنوان جوايز قهرمانان 
و درج عناوين و تصاوير بر روى لباس هاى بازيكنان، 
شــهرها و روســتاهاى جهانى صنايع دستى به مردم 
معرفى شــود، كه البته نقش رسانه ملى و خبرنگاران 
و گزارشــگران اين رويدادها در اين زمينه بسيار مهم 

است.
 تفاهم نامه اى با 27 بند

گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزير  مونسان  على اصغر 
و صنايع دستى و مســعود سلطانى فر وزير ورزش و 
جوانان تفاهم نامه همكارى مشترك ميان 2 وزارتخانه 

را 27 در مهر 99 امضا كردند.
استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى اشتغال و كارآفرينى 
در بين جوانان در حوزه گردشــگرى، صنايع دستى و 
هنرهاى ســنتى كشور و افزايش امكان دسترسى آنها 
به فرصت برابر در بازار كار، اســتفاده از ظرفيت هاى 
قانونى مناسب در راستاى بهره مندى از ظرفيت هاى 
ملى و بين المللى ورزش كشــور، شناســايى مناطق 
كمتر شناخته شــده، محــروم و داراى ظرفيت هاى 
توسعه پايدار گردشگرى ورزشى از اهداف ديگر اين 

تفاهم نامه است.
در اين تفاهم نامه 27 بند به عنــوان تعهدات وزارت 
ورزش و جوانان مطرح شــده كه «برنامه ريزى براى 

اســتفاده از صنايع دســتى به عنوان جوايز قهرمانان 
كاپ هاى(جام) ورزشــى و درج عناوين و تصاوير 
شهرها وروستاهاى جهانى صنايع دستى ر روى لباس 
و پوشــش ورزشــكاران در رويدادهاى ورزشى» از 

بندهاى مهم آن است.
از ســال 1394 تاكنــون 11 شــهر و 3 روســتاى 
صنايع دستى ايران در شــوراى جهانى صنايع دستى 
به ثبت رســيده است. در ســال 1394 (2015) شهر 
اصفهان به عنوان شــهر جهانى صنايع دستى و تبريز 
به عنوان فرش جهانى فرش دستباف و در سال 1395 
(2016) شــهر اللجين به عنوان شهر جهانى سفال و 
مشهد به  عنوان شهر جهانى گوهرسنگ ها ثبت شدند.

در سال 1396 (2017) روستاى كلپورگان منطقه اى 
كمتر شناخته شــده از استان سيســتان و بلوچستان 
به عنوان روســتاى جهانى ســفال براى نخستين بار 
در جهان، ســيرجان از اســتان كرمان شهر جهانى 
گليم (شــيريكى پيچ) و مريوان از استان كردستان 
به عنوان شــهر جهانــى كالش (گيوه كردى) ثبت 

جهانى شد.
در ســال 1397 (2018) هم ميبد يزد به عنوان شــهر 
جهانى زيلو، آباده فارس به عنوان شهر جهانى منبت 
و خراشاد خراســان جنوبى به عنوان روستاى جهانى 
تَو بافى(حوله بافى) در شــوراى جهانى صنايع دستى 

ثبت شدند.
 در سال 98 نيز شيراز پس از اصفهان به عنوان دومين 
شهر جهانى صنايع دستى، زنجان به عنوان شهر جهانى 
مليله و مالير به عنوان شــهر جهانى مبل و منبت از 
اســتان همدان و قاسم آباد از اســتان گيالن به عنوان 
روســتاى جهانى چادر شب بافى در فهرست جهانى 

قرار گرفت.

معاون صنايع دستى كشور:

همدان با 2 شهر جهانى اللجين 
و مالير از تفاهم نامه بى نصيب نماند

■  شهرها و روستاهاى جهانى صنايع دستى در رويدادهاى ورزشى معرفى مى شوند

ساختن بهشت روى زمين آلوده

آدم هـايى كـه مى خواهند «فرشتـه» باشند
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