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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد درويشى

 شهردارى و شوراى اسالمى شهر تويسركان

مديركل محترم دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى همدان 
جناب آقاى 

دكتر عزيزا... يوسفى 
مديركل محترم دفتر فنى استاندارى همدان 

انتصاب بجا و شايسته شما بزرگواران، كه بيانگر 
تعهد و كارآمدى شما مى باشد را صميمانه تبريك 
متعال  خداوند  از  و  مى نمائيم  عرض  تهنيت  و 

سربلندى و موفقيت روزافزونتان را خواستاريم. 

مهندس
كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

باتوجه  همدان پيام:  مالير-خبرنگار   
به اينكه هم اكنون شهرســتان مالير در 
وضعيــت نارنجى قــرار دارد، نظارت 
برمحدوديت ها در آســتانه شــب يلدا 

افزايش پيدا كند.
معاون سياسى و اجتماعى فرماندار مالير 
در ستاد مقابله با كروناى شهرستان گفت: 
با توجه به شكننده بودن شرايط نارنجى 
حاكم و احتمال بازگشــت به وضعيت 
قرمز درصــورت بى توجهى به رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى و برگــزارى 
دورهمى هــاى خانوادگى، روند نظارت 
براى اجــرا و اعمــال محدوديت هاى 
كرونايى اين شهرســتان در آستانه شب 

يلدا تشديد مى شود.
 حســين فارســى به تيم هاى بازرسى 
اشــاره كرد و گفت: درهميــن ارتباط 
16 تيم بازرسى براى نظارت بر اجراى 
محدوديت ها و برخورد قانونى با افراد 
متخلــف در روزهــاى پايانــى آذرماه 

فعاليت دارند.
وى با اشاره به فعاليت اصناف، كسبه و 
بازاريان تا ساعت 20 شب، افزود: طبق 
مصوبه، صنف آجيل فروشــان و قنادان 
موظف بــه رعايت ايــن محدوديت و 
پايان كار و تعطيلى واحد در ساعت 20

شب هستند.
فعاليــت  آغــاز  بــه  همچنيــن  وى 

آرايشــگاه هاى زنانه در مالير نيز اشاره 
و تأكيد كرد: 5 تيم بازرســى با حضور 
عوامل اتحاديه آرايشگران و فرماندارى 
مالير تشــكيل و كار بازرسى و نظارت 
بر فعاليت اين واحدها را برعهده دارند.

فارســى ثبت نــام در ســامانه و نصب 
اپليكيشن ماســك، ثبت شماره ملى و 
اسامى و آدرس مشــتريان در سامانه و 
اعالم اســامى واحدها به دانشگاه علوم 
پزشكى همدان، نوبت دهى از روز پيش، 
ممانعت از پذيرش همراه، ارائه خدمات 
اوليه و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
فردى را از الزامات فعاليت آرايشگاه هاى 

زنانه عنوان كرد.

وى در عين حــال اقناع ســازى مــردم 
را مهم تريــن  اقــدام بــراى در خانــه 
ماندن به ويژه در شــب يلــدا و رعايت 
دســتورالعمل هاى  و  محدوديت هــا 

بهداشتى عنوان كرد.
فارســى همچنين خواســتار همراهى 
مراكز بهداشــتى و نهادهاى مرتبط در 
راستاى اجراى طرح شهيد حاج قاسم 
ســليمانى شــد و ادامه داد: اين طرح 
شبكه  و  بســيج  همكارى  با  هم اكنون 
بهداشــت و درمان و مركز بهداشــت 
شهرستان آغاز شــده و تالش ما بايد 
ارتقاى جايگاه ماليــر در اجراى اين 

طرح باشد.

نظارت براجراى محدوديت ها در آستانه شب يلدا افزايش يابد

پيشرفت 48 درصدى 
طرح هاى آبخيزدارى 
همدان
 مديــركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همــدان از اجــراى طرح هاى 
آبخيزدارى بــا 30 ميليــارد تومان در 
همدان خبر داد، به طورى كه اين طرح ها 
از پيشــرفت 48 درصــدى برخوردار 

است.
اسفنديار خزائى در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: در زمينه آبخيزدارى امســال 
در 30 حوزه با اعتبارى بالغ بر30 ميليارد 
تومان از  صندوق توســعه ملى كار شد 
كه از پيشــرفت 48 درصدى برخوردار 
اســت. وى با بيان اينكــه اين طرح ها 
به شــكل قرق مراتع، كشت مستقيم، 
جنگل كارى  و  گياهى  داروهاى  كشت 
اســت، بيان كــرد: در همين راســتا 
يك هزار هكتار جنگل كارى در دستور 
كار اســت كه هم اكنون نيز مشــغول 

به كار هستند.
 مديــركل منابع طبيعــى و آبخيزدارى 

استان همدان با بيان اينكه 2 هزار هكتار 
اصالح گياه مراتع انجام شــده اســت، 
تصريح كرد: در مجموع 24 هزار سازه 
بزرگ و كوچك آبخيزدارى در اســتان 
وجود دارد كه 25 ميليون مترمربع آب را 
حفظ كرده و تبخير مى كنند و در ســيل 

كنترل مى شود.
وى بــا بيان اينكه تالش بر اين اســت 
اين طرح ها ادامه يابد و بتوانيم در زمينه 
برسيم،  باالدستى  اهداف  به  آبخيزدارى 
خود  آبخيزدارى  طرح هاى  براى  گفت: 
ســازمان شناســايى مى كند يا مردم نيز 
مى توانند اطالع دهنــد به اين صورت 
كه ما نســبت به مطالعه اى كه از اراضى 
و مراتع داريم، اقدام مى كنيم اما نظرات 
مردم هم لحاظ مى شود و مى توانند هم 
به منابع طبيعى و هــم مديريت بحران 

مراجعه كنند.
خزائى در پايان ســخنانش يادآور شد: 
در زمينه آبخيزدارى تســهيل گرى هايى 
از بخش آموزش و ترويج درنظر گرفته 
شــده كه با مردم براى مطالعه و اجراى 

اين طرح ها صحبت مى كنند.

مساعدت 407 ميليون 
ريالى به بيماران 
سخت درمان همدان
 مســئول امور مشاركت هاى مردمى 
مجمــع خيرين ســالمت همــدان از 
مساعدت 407 ميليون ريالى به بيماران 

سخت درمان همدان خبر داد.
در  شــاكرى صفت  حميــد 
گفت وگــو بــا فــارس از برگــزارى 
شوراى  جلسه  دويســت وچهاردهمين 
مددكارى و مشــاوره مجمــع خيرين 
ســالمت همدان خبر داد و اظهار كرد: 
اين جلسه با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشــتى برگــزار و در آن پرونده 8

بيمار بررسى شد.
وى با اشــاره به مســاعدت بالعوض 
200 ميليــون ريالــى مجمــع خيرين 
ســالمت همدان به بيماران اضافه كرد: 
مبلغ صد ميليون ريال وام قرض الحسنه 

در اختيار بيماران قرار مى گيرد.
مسئول امور مشــاركت هاى مردمى و 
امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت 

همدان بــا بيان اينكه 107 ميليون ريال 
از ساير مراكز براى اين بيماران تخفيف 
گرفته شــد، خاطرنشــان كرد: در اين 
جلسه تصويب شد 2 بيمار زيرپوشش 
طرح «ســخاوت» و 2 بيمــار نيز زير 

پوشش «طرح مهربانى» قرار گيرد.
وى با اشاره به اينكه در مجموع 407

ميليون ريال به بيماران ســخت درمان 
گروه  بيماران  ،گفت:  شــد  مساعدت 
هدف مجمع خيرين ســالمت همدان 
سرطان  به  مبتال  سخت درمان  بيماران 
ناشــنوا  كودكان  بزرگســال،  نيازمند 
و كم شــنوا، كــودكان داراى بيمارى 
رشــد،  اختالل  داراى  كودكان  قلبى، 
كودكان داراى بيمارى حاد چشــمى 
و كودكان داراى شــكاف لب و كام 

هستند. نيازمند 
شــاكرى صفت بــا بيان اينكــه اقدام 
خيــر در نــزد خداوند منــان بى اجر 
نخواهد مانــد، افزود: خيرين مى توانند 
كمك هــاى خود را بــه مجمع خيرين 
ســالمت بسپارند تا به دست نيازمندان 

واقعى برسد.

قنادى هاى همدان 
زير ذره بين بازرسان 
اصناف هستند

 رئيس اتحاديه قنــادان همدان با بيان 
اينكه بازرسان ما براى كنترل خريد شب 
يلدا در قنادى ها مستقر هستند، از نظارت 
اين بازرســان بر رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعــى 

فروشنده و مشترى ها خبر داد
محمد ارغوان در گفت و گو با تسنيم، اظهار 
كرد: براساس تصميم ستاد ملى مبارزه با 
كرونا قنادى ها جزو گروه هاى يك شغلى 
قــرار گرفته و محدوديتــى براى فعاليت 
آن وجــود ندارد. وى بــا تأكيد بر اينكه 
تعطيلى قنادى ها به خاطر محدوديت هاى 
كرونايى سبب فاسد شدن مواد اوليه آنها 
شده است، تصريح كرد: قنادى ها به شرط 
رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى اجازه 

فعاليت دارند. رئيس اتحاديه قنادان همدان 
افزود: براى پيشــگيرى از شلوغى بازار و 
به منظور حفظ فاصله اجتماعى و رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى از مــردم تقاضا 
داريم خريدهاى مربوط به شب يلدا را به 

روزهاى پايانى موكول نكنند.
ارغوان با بيان اينكه در اين روزها به همه 
واحدهاى عرضه آجيل و شيرينى سركشى 
مى شــود، عنوان كرد: ورود مشترى بدون 

ماسك به واحدهاى صنفى ممنوع است.

وى با اشاره به اينكه قيمت انواع شيرينى 
در بازار همدان نســبت به يك سال ونيم 
گذشته 15 درصد گران شده است ،عنوان 
كرد: گرانى مواد اوليه مانند روغن، شكر، 
تخم مرغ و ... سبب افزايش قيمت شيرينى 
بوده است. رئيس اتحاديه قنادان همدان با 
اشــاره به اينكه ميانگيــن قيمت هركيلو 
شــيرينى در همدان بيــن 25 تا 30 هزار 
تومان است، گفت: نرخ شيرينى تر نسبت 

به خشك بيشتر است.

حقوق پرستاران 
50 درصد افزايش يافت
■ رئيس نظام پرستارى: معوقات مرداد و شهريور پرستاران همدانى تا چند روز آينده پرداخت مى شود

وحدت حوزه و دانشگاه از ديروزتا امروز 
■ امام جمعه استان: حوزه و دانشگاه دو بال براى حركت به سمت تحقق تمدن اسالمى است

■ رئيس حوزه علميه استان: دانشجو در كنار كسب علم، بايد با منابع اخالقى، اعتقادى و معنوى آشنا شود

تكرارجدال و سناريو انحالل در شوراى  كبودراهنگ

بررسي وضعيت مديران زن 
در دستگاه هاي اجرايي

سهم مـردان از مديريت 
3 برابر زنـان است
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

توجه به نظرات نخبگان
 پشتوانه طرح جامع 

 1- طرح جامع شــهرى همدان از ابتدا با انتقادها و در مواقعى با 
بدبينى هايى همراه بوده است كه اين ضرورت هر طرح مطالعاتى است 
و در اينجا به دليل دربرگيرندگى تقريبا يك سوم جمعيت استان در اين 
طرح، طبيعى اســت بحث، درباره نتايج مطالعات براى اين طرح هم 

بيشتر باشد.
تمامى اين مباحث در راســتاى ضرورت نيــاز همدان به طرح جامع 
جديد و با رويكردى جديد با پيش بينى نيازهاى يك كالن شهر است 

و اين نقطه مشترك تمامى مباحث است.
2- هر موضوعى از طرح جامع كه در جامعه مطرح شــده موجى از 

موافقت يا مخالفت را با خود به همراه داشته است.
اوج اين مباحث درباره الحاق 4 روســتاى محدود شده توسط حريم 
شهرى به شهر همدان بود كه اگرچه تصويب نهادهاى تصميم گير نيز 
بر تأييد بيشــتر آن بود اما هنوز دربــاره مخالفت يا موافقت با آن در 

همدان بحث مى شود.
3- گرانى مسكن در همدان، موضوع قابل تأملى است در مواقعى اين 
گرانى هم وزن يا سنگين تر از گرانى مسكن و ملك در پايتخت است.
ــا مى شــود  ــع ادع ــه در طــرح جام ــن موضــوع مهمــى اســت ك اي
ــت  ــظ محيط زيس ــا حف ــهر ب ــترش ش ــده و گس ــه ش ــه آن توج ب
ــراى  ــدان ب ــكن در هم ــه مس ــا تهي ــده ت ــى ش ــه اى پيش بين به گون

شــود. امكان پذيــر  همدانى هــا 
4- هــر مطالعــه اى بــا مخالفــت و موافقــت همــراه اســت و ممكــن 
اســت ايــن موافقــت و مخالفــت در راســتاى منافــع شــخصى باشــد 
كــه اگــر ايــن منافــع بــا منافــع جمعــى همراســتا باشــد، توجــه بــه 

آن اشــكالى هــم نــدارد.
به همين دليل طرح اتهاماتى درباره موافقان يا مخالفان پذيرفتنى نيست 
و آنچه مهم اســت تدوين طرح جامع به گونه اى است كه اجراى آن، 

منافع همگانى را تأمين كند.
5- همدان به اســتان و شــهرى مهاجرفرســت و مهاجرپذير تبديل 
شــده است كه اين موضوع نبايد در تدوين طرح جامع شهرى ناديده 
گرفته شــود . در واقع طرح جامع شهرى بايد به گونه اى تدوين شود 
كــه مهاجرت كاهش و مهاجرپذيرى از اســتان هاى ديگر به رشــد 

حاشيه نشينى و از دست رفتن فرصت ها منجر نشود.
6- طرح جامع شــهرى، طرحى سياسى نيست و طرحى براى تأمين 

آينده همدان و شهروندان آن است.
به همين دليل نگاه سياســى به طرح پســنديده نيست و تنها نگاهى 
كه درباره اين طرح پذيرفتنى اســت، نگاه علمى منطبق با واقعيت و 
نيازهاى منطقه درحال رشــد و كالن شهر هم است. اينكه موافق طرح 
جامع، اگر فردى سياسى بود كل طرح را سياسى بدانيم، شدنى نيست.
7- طرح مطالعاتى و مشورتى زمانى طرح خوب و كم نقصى خواهد 
بود كه قابليت بحث توســط نخبگان و صاحب نظران درباره آن ايجاد 
شود و مشاور و مجرى طرح بى تعصب به تمام مباحث دقت كرده و 

نواقص كار را برطرف كنند.
از اين منظر نامه اخير جمعى از فعاالن شهرســازى و نخبگان علمى 
درباره طرح جامع شــهرى همدان به وزير راه و شهرســازى و طرح 

انتقاداتى كلى، قابل تأمل است.
اكنون دســت اندركاران اين طرح فرصت خوبى يافته اند تا با توجه به 
اين نظرات و استفاده از تمامى ظرفيت ها و نظرات متخصصان استان، 
طرح خود را تقويت و اين فرصت را به پشــتوانه اى براى طرح جامع 

شهرى همدان، تبديل كنند
قطعا در يك بحث و چالش علمى، طرح جامع بهترى براى كالنشهر 
همدان تدوين خواهد شــد و اجراى آن آينده بهترى را براى توسعه 

استان رقم خواهد زد.

بيماران اوتيسمى فقط 30 درصد هزينه دارو پرداخت كنند
 مدير كل بهزيستى همدان از برقرارى فرانشيز 70 درصدى خدمات دارويى اوتيسم از سوى معاونت هاى غذا و داروى دانشگاه هاى 

علوم پزشكى خبر داد و اينكه از اين پس خانواده ها فقط تا 30 درصد هزينه داروهاى خود را مى پردازند.
مهدى دينارى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: نظر به قرارگيرى طيف اختالل اوتيسم در سرفصل بيمارى هاى خاص و صعب العالج، 
خدمت دهى داروهاى مرتبط با اختالل طيف اوتيسم در زمينه تشنج و بيش فعالى از طريق معاونت هاى غذا و دارو در سراسر كشور، 
صورت خواهد گرفت. وى خاطرنشــان كرد: از اين رو ســهم پرداختى بيمار به حداقل ممكن رســيد و 70 درصد هزينه آن از محل 
سرفصل بيمارى هاى صعب العالج پرداخت مى شود. وى عنوان كرد: خانواده هاى اوتيسم درصورت بهره مندى از اين خدمات مى توانند 
پرسش هاى خود در اين زمينه را به اين انجمن ارجاع دهند تا توضيحات الزم را دريافت كنند يا اينكه مى توانند با در دست داشتن اصل 
كارت ملى و شناسنامه، نسخه پزشكى و گواهى تأييديه اختالل اوتيسم از سوى روانپزشكى به معاونت هاى غذا و داروى دانشگاه هاى 

علوم پزشكى مراجعه كنند تا به داروخانه معرفى كنند.

ريزش برف جاده هاى همدان را لغزنده كرد
 ريزش متناوب برف به ويژه در گردنه هاى سخت گذر اين استان سبب لغزندگى همه مسيرهاى برون شهرى اين استان شده است.

رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: روز گذشته شاهد سفيدپوش شدن بيشــتر جاده ها به ويژه گردنه هاى اين استان بوديم و عوامل 
پليس راه براى پيشگيرى از راه بندان و برخورد زنجيره اى خودروها درحال كنترل تجهيزات زمستانى وسايل نقليه عبورى بودند.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: تيم هاى راهدارى درحال برف روبى و ايمن ســازى مســير براى تردد خودروها هستند و 
درصورت شدت گرفتن بارش ها محدوديت تردد براى تريلرها در گردنه هاى همدان اعمال مى شود.

وى بيان كرد: رانندگان براى عبور از جاده هاى كوهســتانى و برفگير همدان بايد به طور حتم تجهيزات زمســتانى به ويژه زنجيرچرخ 
به همراه داشته باشند و پيش از حركت از سالم بودن خودرو، سيستم گرمايشى، الستيك ها، شيشه شور و برف پاك كن ها اطمينان حاصل 
كنند. رئيس پليس راه استان همدان تأكيد كرد: با توجه به شرايط كرونايى همچنان محدوديت ورود خودروهاى داراى پالك غيربومى 
به استان و خروج خودروهاى داراى پالك بومى به قوت خود باقى است و درصورت مشاهده خودروى متخلف اعمال قانون مى شود.

حقوق پرستاران 
50 درصد 

افزايش يافت
■ رئيس نظام پرستارى: معوقات مرداد و شهريور پرستاران همدانى تا 

چند روز آينده پرداخت مى شود

همدان، شهر برتر با شهروندان برتر
همه اقشار مى توانند 

يك شهروند نمونه باشند
 عضو شوراى اسالمى شهر همدان 
مؤلفه  يك  مشــاركت،  اســت  معتقد 
شهروندى است و هر فردى كه وظيفه 
شهروندى خود را به خوبى انجام دهد 
يك شهروند نمونه است، چه بسا يك 

رفتگر باشد يا يك پزشك.
ويژه برنامه  در  بادامى نجــات  حميــد 
اشاره  با  برگزيده  شهروندان  جشنواره 
به انتخاب شــهروندان برگزيده بدون 
توجه به موقعيت شغلى و اجتماعى اظهار كرد: در انتخاب شهروندان 
نمونه داوران بدون توجه به موقعيت اجتماعى، شــغلى برگزيده بودن 
آنها را بررســى مى كننــد. وى با دعوت از جوانــان، فعاالن مديريت 
شهرى، نخبگان و دانشجويان براى شــركت در جشنواره شهروندان 
برگزيــده، عنوان كرد: شــهروندان برگزيده الگوى جامعه هســتند و 
بهره مندى از تجربه و توان آنها دربرنامه ها و اهداف آموزش شهروندى 
حايز اهميت است. عضو شوراى سياست گذارى جشنواره شهروندان 
برگزيده، ادامه داد: هدف از اين جشــنواره معرفى الگوهاى برجسته 
عرصه هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى شهر همدان است ضمن اينكه 
از شــهروندان افتخارى كه اصالت همدانى ندارند اما جزو افتخارات 

اين شهر به شمار مى روند نيز قدردانى خواهد شد.
بادامى نجات ادامه داد: تكريم از شهروندان وظيفه ذاتى شهردارى است 
كه در قالب جشــنواره شــهروندان برگزيده به شكل باشكوه از سوى 

شورا و شهردارى برگزار خواهد شد.
وى با بيان اينكه برگزيدگان جشــنواره شهروندى در واقع منتخب و 
الگوهاى رفتارى شــهروندان هســتند، اظهار كرد: در عرصه مديريت 
شــهرى هر اندازه كه تعداد شــهروندان برگزيده بيشتر شود، امورات 

شهرى بهتر اداره خواهد شد.

جاى پژوهش در رويكردهاى جديد فرهنگى 
خالى است

مهدى ناصرنژاد»
  هفته پژوهش را در كشورمان مى گذرانيم و ضرورت ايده هاى فراوان 
پژوهشــى براى پى بردن به راز و رمز رويكرد هاى نوظهور و نامتجانس 

فرهنگى و اجتماعى كه جامعه را شايد به ناكجاآباد ها بكشاند! 
ايران ما با سن و سال كنونى هنوز دوران هزار رنگ جوانى را مى گذراند 
و جمعيت غالبى كه يا درحال تحصيل علم در عالى ترين مراكز آموزشى 
مى باشــند و يا در بين دانش آموختگان چنين كانون هاى انســان پرور و 
ادب گســتر قرار دارند و به جامعه خويش خدمــت مى كنند. در همين 
حال بديهى اســت كه در هر جامعه به نســبت سن وسال و حال وهواى 
اجتماعى و حتى سياســى آن، گســيختگى هايى نيز باشد و متأسفانه در 
جامعه ما چه بسيار گســيختگى هاى نوظهورى در حوزه هاى گوناگون 
فرهنگــى و اجتماعى به چشــم مى خورد كه مى تواند معلول بســيارى 
غفلت و سهل انگارى و بسترسازى هاى ناهمگون باشد. جوامع پيشرفته 
امروز براســاس برنامه ريزى هاى راهبردى مديريت مى شــود و اگر در 
برنامه ريزى ها و ديدگاه هاى آيند ه نگرانه خطايى صورت پذيرد كه سنگى 
روى ســنگ قرار نگيرد، مسلماً تالش ها ابتر باقى مانده و راه ها به بيراهه 
ختم مى شود. بنابراين مهم ترين و اولى ترين قدم براى شكل دهى اصولى 
و هدفمند در هر جامعه اتكا به طرح هاى پژوهشــى توســط نخبگان و 
دانشمندان مراكز تحقيقاتى است و رويكرد مشترك تمام مراكز آموزش 
عالى در هر پايه و تخصصى در درجه نخست بايد با محوريت طرح هاى 

پژوهشى باشد.
با اين حــال به نظر مى آيد با توجه به پــاره اى مظاهر ناهمخوان امروزى 
در رويكرد هاى اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران، جاى بســيارى تحقيق 
و پژوهش براى پى بردن به هســته شكل گيرى چنين رويكرد هايى(اگر 

نگوييم غلط)، خالى است. 
مصداق چنين رويكرد هايى كه بدون اســتثنا بنيان تمام ســنت هاى ناب 
ايرانى را هدف قرار داده اســت را مى توان در تغيير شــيوه هاى زندگى، 
نوگرايى هاى مغاير بــا آداب و فرهنگ ملى، گريزانى جوان ها از ازدواج 
و گرايش به دلخوشى هاى كاذب، همچنين بى توجهى زوج هاى جوان به 
اهميت زادآورى به هنگام و متقارن و از همه بدتر و فاجعه بارتر، متأسفانه 
خطر دين گريزى و رنگ پذيرى از فرقه هاى پوچ گرا و در ته آن گسترش 
بى قيد و بارى و اوباشگرى و بها دادن به روش هاى اراذل و اوباش براى 
خودنمايى است كه بايد با تكيه بر شــيوه هاى علمى و واقعيت پذيرى، 
علت يابى شود. البته اين درست كه گفته مى شود، علت تمام آسيب هاى 
اجتماعى نارســايى هاى اقتصادى و فقر و بدبختى اســت، اما تمام اين 
ناخوشــى ها هم نمى تواند معلول اقتصاد خراب باشد و گرسنگى دليل 
خيلى از بزه و گناه و كج روى ها نيست، زيرا ريشه فساد در اغلب موارد در 
بى پروايى و ريخت وپاش هاى مالى است و قطعاً افرادى كه مثًال دنبال به راه 
انداختن دود و دم و اعتياد خزنده مى باشند، از روى گرسنگى و بى پولى 
اين كار را نمى كنند و قطعاً مال و منال بادآورده و پول هاى اضافه دارند. 

به هرحال در پايان اين نوشتار ضمن تبريك هفته پژوهش به خدمتگزاران 
واقعى بشريت، به اين نكته نيز اشاره مى كنيم كه در كنار تمام پژوهش هاى 
علمى در حوزه هاى پزشــكى و هوا و فضا و نيروگاه هاى اتمى و شعر و 
ادب ملل جهان، ريشه يابى آسيب هاى اجتماعى نيز از همه ضرورى تر است.

1- نظر نخبگان علمى شهرسازى در طرح جامع شهرى همدان لحاظ 
مى شــود. گويا در بازبينى اين طرح تمامى انتقادات علمى مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. گفتنى اســت طرح جامع شــهرى با انتقاداتى از 
ســوى جمعى از صاحبنظران و متخصصان شهرسازى مواجه شده و 
در اين زمينه نامه اى نيز به وزير راه و شهرســازى در بيان كليات اين 

انتقادات نوشته شده است.
2- استخدام از فعاالن انتخاباتى ستادى خاص، فقط مختص يك استان 
نبوده است. گويا اين درخواست توسط بيشتر استاندارى ها ارائه شده 
است. گفتنى اســت نمايندگان برخى استان ها به وزير كشور در اين 
زمينه تذكر داده و خواستار پيشگيرى از پارتى بازى و قانون شكنى در 

استخدام  استاندارى ها شده اند.
3- روش اصالح طلبــان بــراى معرفى داوطلب مــورد حمايت در 
انتخابات رياست جمهورى با انتقاد مواجه شده است. گويا اين انتقاد 
به معرفى داوطلب مورد حمايت توســط بزرگان بدون توجه به بدنه 
اصالح طلبان در جامعه و استان ها است. گفتنى است براساس مصوبه 
شوراى هماهنگى جبهه اصالحات درباره نحوه ورود اصالح طلبان به 
انتخابات 1400، كانديداى واحد اصالح طلب با تأييد نهاد اجماع ساز 

اصالح طلبان، معرفى خواهد شد.
4- سفارش نظرســنجى هاى تبليغاتى رونق گرفته است. گويا برخى 
شــوراهاى شهرهاى كشور نظرســنجى تبليغى از عملكرد خود را به 
نهادهايى بــا ظاهر علمى ســفارش مى دهند. گفتنى اســت در اين 
نظرســنجى ها نتيجه معموال رضايت بيش از 70 درصدى شهروندان 
از عملكرد شورا و تمايل به رأى دوباره به اعضاى فعلى براى فعاليت 

در دوره بعد شورا است!
5- جبهه جديد انتخاباتى درحال شــكل گيرى در آســتانه انتخابات 
رياست جمهورى است. گويا جبهه ارزشى و حزب ا... توسط جمعى 
از نمايندگان مجلس درحال شكل گيرى است. گفتنى است مبناى اين 

جبهه بر استكبارستيزى و اصولگرا بودن قرار گرفته است.
6- ســهام عدالت اســتانى وضعيت خوبى در بورس ندارد. گويا اين 
ســهام از منطق و تحليل خاصى برخوردار نبوده و قيمت گذارى اين 
سهام حالت اتفاقى و شانسى يافته و به وضعيت قمار نزديك تر است. 
گفتنى است اين وضعيت موجب شده سهام برخى استان ها با فروش 
ســنگين مواجه و در نتيجه با كاهش از ارزش ذاتى مواجه شوند و در 

مقابل سهام برخى استان ها قيمتى باالتر از ارزش ذاتى پيدا كنند.

حقــوق،  درصــدى   50 افزايــش   
و  شــركتى ها  حقــوق  همسان ســازى 
خبرهــاى  ويــژه،  فوق العــاده  پرداخــت 
بــراى  پرســتار  روز  آســتانه  در  خــوب 
سفيدپوشــانى اســت كــه در جنــگ بــا كرونــا 
ــدان  ــه مي ــد و ب جانشــان را در دســت گرفتن

آمدنــد.
با آمدن كرونا همه جا تعطيل شد، از مدارس و 
دانشگاه گرفته تا يلدا و عروسى ها؛ اما در اين 
ميان همچنان پرستاران ماندند و حجم بااليى 

از بيماران كه نياز به مراقبت داشتند.
پرســتاران همــان مردان و زنانى هســتند كه 
همه زندگى شــان در بخش مراقبت هاى ويژه 
خالصه شده اســت، افرادى كه اغلب اوقات 
را در محيط بيمارستان و سرشيفت مى گذرانند 
و روزهــا و هفته ها خود را از ديدن كودكان و 

عزيزان شان محروم مى كنند.
روز ها و ماه هاى كرونايــى مى گذرد و اغلب 
اوقات پرستاران و درددل هايشان ميان گفته ها 
شنيده مى شــود، پرستارانى كه از نبودِ لباس و 
ماسك و شيفت هاى پرترافيك مى گويند و از 
درآمدهاى حداقلى كه به موقع هم نيست، ابراز 

گاليه دارند.
در ميان اين گفته ها و شــنيده ها سازمان نظام 

پرســتارى هم از 2 بحران كمبود پرســتار و 
اپيدمى كرونا مى گويد و حاال در صدد است كه 
حداقل بتواند با همسان سازى حقوق پرستاران 
گامى در جهت حمايت از خدمات آنان بردارد.
 حقوق پرستاران 50 درصد افزايش 

مى يابد
بيش از 9 ماه از اعالم نخستين نشانه هاى حضور 
كرونا در همدان گذشــته است و تاكنون هزار و 

900 نفر پرستار در استان ما به آن مبتال شده اند.
اكنــون در آســتانه روز پرســتار رئيس نظام 
پرستارى همدان مى گويد كه به همت معاونت 
توســعه وزارت بهداشــت و با تالش فراوان 
مجوز پرداخت فوق العاده ويژه گرفته شــد كه 

خبر خوبى براى پرستاران است.
هــادى زرينى در گفت و گو بــا همدان پيام در 
آســتانه روز پرســتار از معوقاتى مى گويد كه 

حاال كمى سروسامان گرفته اند.
وى ادامــه مى دهــد: درحال حاضــر ميانگين 
معوقــات و كارانه هــاى پرســتاران همدانى 
حدود 3 ماه اســت كه كارانه و معوقات مرداد 
و شــهريورماه در چند روز آينده به حسابشان 

واريز مى شود.
وى همچنين از مبلغى به عنوان حق كرونا خبر 
داد و گفت: قرار اســت مبلغى به عنوان حق 

كرونا يا پاداش پرستاران اضافه شود و دستور 
پرداخت فوق العاده ويژه هم از سوى معاونت 
محترم توسعه وزارت بهداشت به دانشگاه ها 

ابالغ شده كه اميدواريم زودتر اجرايى شود.
زرينى همچنين درباره پرداخت اضافه كارى 
پرستاران نيز عنوان كرد: درحال حاضر اضافه 
كارى پرســتاران با يك ماه فاصله قرار است 
پرداخت شود اما متأسفانه شرايط كرونا سبب 
شــده كه اين مبالغ از نظر ريالى كاهش يابد 

درحالى كه از بعد زمانى بيشتر شده است.
وى بــا اعالم ايــن خبر كه آزمــون جذب 
پرســتاران در يكــم دى ماه امســال برگزار 
خواهد شــد، افزود: از ابتداى كرونا تا امروز 
22 نفر به پرســتاران همدان اضافه شــده اند 
و درحال حاضــر 3 هزار و 700 نفر پرســتار 
در بيمارســتان هاى همدان مشغول به فعاليت 

هستند.
وى به حذب 128 نفر پرســتار از ســال 98 

تاكنون اشــاره كرد و گفت: ضريب اشــغال 
پرســتار به تخت در خاورميانه 2/5 درصد و 
در ايران 1/7 درصد اســت كه در اســتان ما 
اين ضريب اشــغال حدود 1/3 اســت؛ يعنى 
بايد براساس استاندارد خاورميانه در همدان 
چيزى نزديك به 7 هزار و 400 پرستار جذب 
شده باشند كه متأسفانه اين آمار درحال حاضر 

3 هزار و 700 نفر است.
 89 روزه ها

پس از شيوع همه گيرى كوويد-19 تصورها 
اين بــود كه اين مهيمــان ناخوانده 4-3 ماه 
بيشــتر دوام نمى آورد و دانشــگاه ها اقدام به 

جذب پرستاران 89 روزه كردند.
رئيس نظام پرســتارى همــدان مى گويد: با 
جــذب صد نفــر از پرســتاران 89 روزه در 
همــدان اين موضوع را به گونــه اى مديريت 
كرديم تا پرستاران 89 روزه به صورت شركتى 

يا خريد خدمت جذب شوند.

 مهم تريــن ركن و عرشــه ســطح 
سوم تقاطع شهيد همدانى در عمليات 

عمرانى مهمى بتن ريزى شد.
شــهردار همــدان، گفت: پل شــهيد 
همدانــى به عنوان يكــى از مهم ترين 
شهردارى  اجراى  دست  در  پروژه هاى 
اســت كــه به تازگى توســط چندين 
دســتگاه مخصوص بتن ريزى  شــد تا 
نگهدارنده،  داربســت هاى  برچيدن  با 
عرشــه اصلى در ســطح دوم و سطح 

همكف زير بار ترافيكى برود. 
عباس صوفــى بيان كرد: اين بتن ريزى 
اقدامى كم نظير در كشور است كه طى 
آن  هــزار و 800 مترمكعب بتن ريزى 
ظرف ده ســاعت انجام شد و در طى 
اين اقدام كم نظير  هزار و 300 ميلگرد 
در پل كار گذاشــته شد، 56 ميكسر و 

حدود 7 پمپ تلسكوپى نيز درحال بتن ريزى 
هستند.

وى در ادامه تصريــح كرد: از آغاز اين دوره 
مديريتى در شــهردارى با عزم جدى و اراده 
مصمــم در پى انجــام اين پــروژه برآمديم 
درحالى كــه كارگاه عمرانى اين ســازه عمال 

تعطيل شده بود.
شهردار همدان همچنين تأكيد كرد: تحريم ها 
و ديگــر رخدادهاى فجيــع اقتصادى هرگز 
نتوانســت در برابر خواســته همكارانم مانع 
بچيند؛ بنابراين به رغم همه مشكالت با تمام 
توان كارها پيگيرى شــد و همزمان با تالش 
و مساعى ارزشــمند پيمانكار پروژه مديريت 
شــهرى هم پشتيبانى مالى و نظارتى را انجام 
مى دهد تا به نحو شايســته و كيفيتى درخور 
و مطابق با معيارهاى كارشناســى اين پروژه 

مراحل ساخت را طى كند.
صوفى همچنين به تشــريح مصائب ناشى از 
وقايع اقتصادى منبعث از تحريم هاى ظالمانه 
پرداخت و افزود: شــهردارى براى دستيابى 
به تجهيزات موردنياز اين پروژه يك پروســه 
عجيبــى را طى كرد به هميــن دليل مقدارى 
زمان بندى مورد نظر دچار جابه جايى شــد 
امــا اكنون شــاهد ظهور و بروز يك ســازه 
خدمت رســان در جهت تسهيل عبور و مرور 

هستيم.
وى همچنيــن نقش بى بديــل نماينده مردم 
همــدان در مجلس، حمايت هاى اســتاندار 
پرتالش و همراهى شــوراى اســالمى شهر 
همدان را در پيشرفت اين پروژه قابل ستايش 
دانســت و افــزود: هرچه وفــاق و همدلى 
مجموعــه مديــران و نخبگان شــهر همدان 

صــورت گرفته شــاهد تحــوالت عظيم در 
توسعه همدان بوده ايم.

20 روز آينــده پل اصلــى زير بار 
ترافيك مى رود

سرپرســت پروژه پل ســردارهمدانى نيز در 
اين بــاره با بيــان اينكه بتن ريزى پل شــهيد 
همدانى در ده ســاعت كامل شــد، ابراز كرد: 
براى رســيدن بــه مرحله بتن ريــزى پارت 
ميانى عرشــه پل سطح ســوم در 3 ماه تالش 
شبانه روزى 3 هزار و 300 مترمربع قالب بندى 
و 200 تن آرماتور در اين عرشه به كار رفت و 
عمليات پيش تنيدگى با صد تن كابل كامل شد.
مســعود معمارزاده ادامــه داد:  هزار و 800
مترمكعــب بتن ريزى كه در اين پل داشــتيم 
بزرگ تريــن بتن ريزى در كشــور در حوزه 
عرشــه و پل سازى محســوب مى شود كه با 

اســتفاده از 7 كارخانه توليد بتن، 56
ميكسر حمل بتن و 7 دكل پمپ بتن 

به انجام رسيد.
معمارزاده بيان كــرد: هدف اصلى از 
اين بتن ريزى اين است كه پل اصلى 
از ميدان باباطاهر بــه جاده تهران به 
بهره بردارى برســد كه اميدواريم پس 
از گذشــت يك هفته بــه اين مرحله 

برسيم.
سرپرســت پروژه پل سردارهمدانى با 
تأكيد بر اينكه در ديگر بتن ريزى ها پس 
از 14 روز به مقاومت مدنظر مى رسيم، 
بيــان كرد: اما چــون در بتن ريزى پل 
مرغوب  مصالــح  از  ســردارهمدانى 
استفاده شده است پس از يك هفته به 

مقاومت مطلوب خواهيم رسيد.
وى تأكيد كرد: بتن مورد اســتفاده در 
اين پروژه در 2 مرحله، هم در كارخانه و هم 
در محل اجراى بتن ريزى مورد ارزيابى قرار 

گرفته است.
وى ادامــه داد: وقتى بــه 80 درصد مقاومت 
يعنى 320 كيلوگرم بر سانتيمتر مكعب برسيم 
عمليــات پيش تنيدگى و كشــيدن كابل ها را 

انجام مى دهيم.
معمارزاده تصريح كرد: اين عرشــه 4 دهانه 
دارد كه عمليات پيش تنيدگى در دهانه مدنظر 
با 200 متر طول و ده متر عرض به يك هفته 
زمــان نياز دارد و پــس از آن تزريق گروت 
انجــام مى شــود و مى توانيم داربســت ها و 
سازه هاى نگهدارنده را از زير عرشه باز كنيم.

وى ابراز اميــدوارى كرد كه تا 20 روز آينده 
پل اصلى آماده بهره بــردارى و رفتن زير بار 

ترافيك باشد.

شهردار همدان خبر داد

بتن ريزى مهم ترين فاز پل شهيد همدانى
■ اجراى 1800 متر مكعب بتن ريزى ظرف 10 ساعت
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خبر خبر

كمر توليدكنندگان مبل مالير شكسته
 با توجه به محدوديت هاى اعمال شــده براى قطع زنجيره كرونا و 
تعطيلى هتل ها و رســتوران ها، هيچ مسافرى وارد شهر نمى شود و باز 
يا بسته بودن نمايشگاه هاى مبلمان، فرقى به حال فروشنده ندارد و در 

هر حال مشترى نيست. 
رئيــس هيأت مديره بــازار مبل مالير با بيان اينكــه توليدكنندگان از 
ابتداى شيوع كرونا متحمل زيان فراوانى شده اند، گفت: توليدات ما در 
نمايشگاه ها انباشته شده و با وضعيت كنونى بازار فروش راكد است، 
از طرفى افزايش قيمت افسارگسيخته مواد اوليه كمر توليدكنندگان را 

شكسته است.
يدا... كريمى در گفت وگو با ايســنا از آماده شدن تيزرهاى تبليغاتى و 
ســايت بين المللى مبل منبت مالير خبر داد و مطرح كرد: فعًال به دليل 
كسادى بازار و شــيوع ويروس كرونا، به اميد بهبود شرايط در زمينه 

پخش تيزرهاى تبليغاتى و راه اندازى سايت دست نگه داشته ايم.
وى در ادامه از بازديد بازرســان اتكاى كشــور از كارگاه هاى توليد 
مبلمان در شهرســتان مالير در هفته گذشــته خبر داد و با بيان اينكه 
اين بازرسان به منظور توان سنجى انجام كار مشترك گسترده در زمينه 
عرضه مبل منبت در اين فروشگاه ها به مالير سفر كردند، گفت: كيفيت 
مبل منبت مالير مورد تأييد و استقبال اين بازرسان با حضور در بيش 

از ده كارگاه توليدى قرار گرفت.
وى ادامــه داد: پيــرو همين موضوع در ابتداى هفته جارى نشســتى 
مشــترك با هيأت عالى رتبه ســرمايه گذارى وزارت دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مســلح به ميزبانى ظاهرپور مجاهــد، معاون هماهنگى امور 

اقتصادى استاندارى همدان به منظور عقد قرارداد برگزار شد.
وى به ادامه رايزنى ها با اين هيأت اشاره و تأكيد كرد: يكى از مباحث 
مطرح شــده در اين نشســت درخواســت فروش ده ماهه از سمت 
فروشگاه اتكا و بازپرداخت اقساط پس از گذشت 2 ماه از خريد بود 
كه با توجه به گرانى مواد اوليه و نوسانات بازار، اين به نفع توليدكننده 
ما نيســت و رايزنى ها براى رسيدن به توافق با موضوع بازپرداخت و 

مدت اقساط ادامه دارد.
رئيــس هيأت مديره بــازار مبل مالير در پايان يادآور شــد: ورود 
مبلمان مالير به فروشگاه هاى اتكا در سراسر كشور با بيش از 400
شــعبه، بازى برد-بردى اســت كه با حذف واسطه به نفع 2 طرف 

معامله خواهد بود.

 تكميل پروژه هاى آموزشى اسدآباد
 به 30 ميليارد اعتبار نياز دارد

 شهرســتان اسدآباد 8 پروژه شاخص آموزشى در دست اجرا دارد 
كــه پايان و تكميل اين طرح ها به اعتبارى افزون بر 30 ميليارد تومان 

نياز دارد.
رئيس آمــوزش و پرورش اســدآباد كانون فرهنگى تربيتى شــهيد 
طائفى، استخر شــناى فرهنگيان، مدرسه شهرك سيداحمد و مدرسه 
شــهيد رضايى را 4 پروژه آموزشى شهرى و مدارس سميران، چارق، 
قاضى مردان، ماوا را 4 پروژه آموزشى در دست اجراى روستايى اين 
شهرستان دانست و گفت: تاكنون براى پروژه استخر شناى فرهنگيان 
اعتبارى افزون بر 3 ميليارد هزينه شده و براى تكميل به اعتبارى افزون 

بر 3 ميليارد ديگر نياز خواهد داشت.
حسين عسگرى مهرور در ادامه از افتتاح و بهره بردارى كانون فرهنگى 
تربيتى شــهيد طائفى اســدآباد در بهار 1400 خبــر داد و اظهار كرد: 
درحال حاضر اين طرح داراى 75 درصد پيشــرفت فيزيكى بوده و در 
مرحله نازك  كارى قــرار دارد كه براى پايان طرح به 3 ميليارد تومان 

اعتبار نياز است.
وى همچنين با اشاره به هفته پژوهش، تصريح كرد: شهرستان اسدآباد 
در سالجارى داراى 14 پژوهشگر برتر بوده كه از اين تعداد پژوهشگر 
2 معلم پژوهنده به مقام پژوهشگر برتر كشورى و 8 نفر به مقام استانى 

دست يافته اند.
به گزارش روابط عمومى اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، 
عســگرى مهرور خاطرنشــان كرد: در بحث پژوهش و تحقيق ميزان 
اعتبارات محــدود بوده و براى ارتقا و گســترش پژوهش و تحقيق 

ميدانى معلمان به اعتبارات بيشترى نياز است.
عســگرى مهرور همچنين با اشــاره به ورود خيرين نيك انديش 
در كمك بــه دانش آموزان نيازمند به گوشــى هوشــمند، ادامه 
داد: تاكنون توســط خيرين 60 گوشى هوشــمند و تبلت و 20

دستگاه تلويزيون و دســتگاه ديجيتال براى دانش آموزان نيازمند 
روســتايى اين شهرستان تهيه و اهدا شــده كه اين اقدام خيرين 

است. قدردانى  شايسته 

دستگيري سارق منزل در نهاوند
 مأموران پليس آگاهي شهرســتان با انجــام اقدامات اطالعاتي و 
به كارگيري شــگردهاي خاص پليسي موفق به شناسايي و دستگيري 

يكى از سارقان منزل شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند در تشريح خبر فوق بيان كرد: سارق 
دستگيرشده پس از تحقيقات و بازجويي هاي صورت گرفته به 3 فقره 
سرقت منزل و يك فقره سرقت از اماكن خصوصي در سطح شهرستان 
اعتــراف كرد كه در اين خصوص پرونده قضائي تشــكيل و درحال 

رسيدگي است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى پليس، احمد ساكي در پايان با اشاره به 
اهميت مشاركت هاي عمومي در امر پيشگيري از سرقت، به شهروندان 
محترم توصيه كرد: نســبت به رعايت نــكات ايمني همچون نصب 
دوربين هاي مداربســته، اســتفاده از قفل و درهاي محكم و مطمئن، 
نگهــداري نكردن پــول نقد و طال و جواهر در منزل و... نســبت به 
ارتقــاى ضريب امنيت منازل و ديگر اماكن خصوصي اهتمام داشــته 
و هرگونه موارد مشــكوك را بالفاصلــه از طريق تلفن تماس110 به 

پليس گزارش دهند.

هفته بازارهاى اسدآباد پروتكل هاى بهداشتى 
را رعايت نمى كنند

 هفته بازارها و دستفروشان و وانت بارهاى دستفروش پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايــت نمى كننــد و در اين مكان هــا درصد رعايت 

پروتكل ها پايين است.
رئيس اتاق اصناف اســدآباد از آغاز فعاليت آرايشــگاه هاى زنانه اين 
شهرســتان خبر داد و افزود: آرايشگاه هاى زنانه شهرستان از امروز با 
رعايت پروتكل ها و دســتورالعمل هاى اعالم شده، مى توانند فعاليت 

خود را آغازكنند.
موســى رضا غفاريان در گفت وگو با ايســنا، تصريح كرد: شهرستان 
اسدآباد داراى 250 واحد آرايشگاه زنانه بوده كه از ابتداى سال تاكنون 
20 واحد از اين آرايشــگاه ها در بازرســى و نظارت به دليل رعايت 

نكردن پروتكل ها و شيوه نامه هاى بهداشتى پلمب شده است.
غفاريان در ادامه با اشاره به تشديد نظارت هاى بازار با توجه به بحث 
كرونا و يلدا خاطرنشــان كرد: از 24 آذرماه نظارت هاى نامحســوس 
بازار يلدا آغاز شده كه امروز اين نظارت ها توسط گشت مشترك اتاق 
اصناف و صمت شامل 2 اكيپ به صورت محسوس در راستاى رعايت 
پروتكل ها و ضوابط و نيز رعايت قيمت هاى مصوب اعالم شــده به 

واحدهاى صنفى انجام خواهد شد.
وى با بيان اينكه خوشبختانه 90 درصد واحدهاى صنفى پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت مى كنند، مطرح كرد: با توجه به نزديك شدن به 
شب يلدا و احتمال شلوغ شدن بازار نگران اين امر در رعايت نكردن 
پروتكل ها و فاصله گذارى  اجتماعى در بازار هســتيم، در همين راستا 
از مردم درخواســت داريم در بازار و يــا واحدهاى صنفى ازدحام و 

تجمع نداشته باشند.
غفاريان با تأكيد بر اينكه يك شــبه زحمات ســتاد كرونا، مدافعان 
ســالمت و مردم را به خاطــر يلدا به خطر نيندازيم، يادآور شــد: 
شهرستان اســدآباد داراى 3 هزار و صد واحد صنفى در قالب 17
اتحاديه بوده كه در اين مدت از آغاز شــيوع كرونا همكارى خوبى 
در رعايــت مــوارد پروتكل ها و محدوديت ها داشــته اند كه جاى 

قدردانى دارد.

پيشرفت 80 درصدى كتابخانه
 روستاى «سيد شهاب» تويسركان

 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى تويســركان از پيشرفت فيزيكى 
حدود 80 درصدى ساختمان كتابخانه عمومى روستاى «سيد شهاب» 

خبر داد.
مهدى كريمى در گفت وگو با فارس، با اشــاره به فعاليت 9 كتابخانه 
عمومى در اين شهرستان اظهار كرد: از اين تعداد 5 كتابخانه شهرى و 
4 كتابخانه روستايى در سطح شهرستان تويسركان به عالقه مندان كتاب 

و كتابخوانى خدمات  ارائه مى دهند.
وى با اشاره به اينكه نخستين كتابخانه عمومى روستايى، در روستاى 
ســيد شــهاب راه اندازى شــد، افزود: اين كتابخانه عمومى به عنوان 
بزرگ ترين روستاى شهرستان سال 93 در حسينيه مسجد جامع روستا 

آغاز به كار كرد.
وى به اتخاذ تصميم جابه جايى كتابخانه به دليل مشكالت عديده مكان 
آن يعنى حسينيه مسجد جامع اشاره كرد و از ساخت كتابخانه روستايى 
سيد شهاب با رايزنى هاى نماينده مردم تويسركان در مجلس با بانك 

پاسارگاد به عنوان متولى ساخت كتابخانه هاى روستايى خبر داد.
 وى با بيان اينكه پــس از مكاتبات الزم و پيگيرى هاى نماينده مردم 
تويسركان و فرماندارى، قرارداد ساخت كتابخانه عمومى سيد شهاب 
با پيمانكار منعقد و عمليات اجرايى اين پروژه آغاز شده است، اضافه 
كرد: پروژه ساخت وساز كتابخانه روستاى سيد شهاب اكنون حدود 80 

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
وى با اشاره به اينكه دهيارى روستا زمينى را براى ساخت كتابخانه به 
متراژ 500 مترمربع با كاربرى فرهنگى در اختيار اداره كتابخانه عمومى 
شهرستان قرار داده است، خاطرنشان كرد: كتابخانه با زيربناى 130 متر 
مربع براساس نقشــه تيپ ابالغى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور، د 

حال ساخت است.

جذب جوانان كبودراهنگى در صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير

 با هدف حمايت و اميدبخشــى كشاورزان، روستائيان و عشايرى 
كه بدون بيمه هســتند، خدمات صندوق بيمه كشاورزان و روستائيان 

را افزايش مى دهيم.
مديرصندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روســتائيان و عشاير استان 
همدان در نشســت با مديران كارگزارى هاى شهرستان كبودراهنگ، 
اظهار كرد: هدف دست اندركاران صندوق بيمه كشاورزان و روستائيان 
ايجاد اميد به زندگى و نشــاط در خانواده هاى مناطق كمتربرخوردار 

است.
به گزارش روابط عمومى صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان 
و عشاير استان هدان، مهدى سماواتى تصريح كرد: كارگزارى روستاى 
قباق تپــه از ابتداى آغاز به كار تاكنون هزار و 815 نفر از روســتائيان 
را جذب صندوق كرده و امســال 523 نفر در اين كارگزارى ثبت نام 

كرده اند كه بيشتر اين افراد جوان هستند.
مســئول دفتر كارگــزارى صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتائيان و عشــاير قباق تپه هم در ادامه گفت: پيش از شــيوع 
ويروس كرونا روش هاى اطالع رســانى براى جذب صندوق بيمه 
ازطريق فضاى مجازى، ديدارچهره به چهره و با مراجعه به درِ منازل 

انجام مى شد.
على اســماعيلى تصريح كرد: در تعامل با بيشتر ادارات شهرستان از 
جمله كميته امداد، بهزيستى، تعاون روستايى، جهادكشاورزى، تبليغات 
اسالمى، بخشــدارى، فرماندارى، اداره ارشاداسالمى، ميراث فرهنگى 

توانستيم افراد زيادى را جذب كنيم.

ايجاد پناهگاه براى نگهدارى سگ هاى پى پناه در نهاوند
 براى نخستين بار در استان همدان، پناهگاه ويژه نگهدارى از سگ هاى بى پناه در شهرستان نهاوند 

ساخته شد.
شــهردار نهاوند از ساخت پناهگاه ويژه سگ هاى بى پناه سطح شــهر در زمينى به مساحت 3 هزار 
مترمربع خبر داد و افزود: براى مبارزه و كنترل ســگ هاى بى صاحب شــهردارى نهاوند به ســاخت 

پناهگاه ويژه نگهدارى از حيوانات اقدام مى كند.
محمد حســين پور افزود: طرح ساماندهى ســگ هاى بى پناه و نگهدارى آنها در مكان هاى مشخص 
مى تواند ضمن جلوگيرى از انتقال بيمارى مشــترك انســان و حيوانــات در محيط هاى مختلف به 

سالم سازى محيط نيز كمك كند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى نهاوند؛ وى در ادامه خاطرنشــان كرد: جلوگيرى از شــيوع 
امراض مسرى انسانى و حيوانى و جمع آورى حيوانات بدون صاحب، مريض و مزاحم از وظايف 
شــهردارى است كه در همين راســتا ســگ ها پس از زنده گيرى به محل نگهدارى انتقال داده و 
درصورت بيمار بودن مراحل درمان و واكسيناســيون و جراحى هاى الزم توســط دامپزشك مورد 

تأييد انجام مى پذيرد.
حســين پور با بيان اينكه جمع آورى ســگ ها از سطح شــهر به صورت روزانه توسط اين شهردارى 
انجام مى گيرد، گفت: اكيپ مجهز زنده گيرى بدون هيچ گونه سالحى مبادرت به جمع آورى و كنترل 

سگ هاى بدون صاحب مى كنند.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: زمزمه هايى درباره انحالل شوراى 
شهر كبودراهنگ به گوش مى رسد اما 2 عضو 
شورا همچنان بر ادامه كار پافشارى مى كنند و 
اذعان دارند كه هنوز نامه اى از وزارت كشور 

مبنى بر انحالل شورا براى ما نرسيده است.
اين 2 عضــو مصمم و با اراده ايســتاده اند و 
منتظرند كه 2 عضو على البدل نيز به جمع آنها 
بپيوندند و از لبه پرتگاه نجات يابند تا شــايد 
فرصتــى دوباره براى خدمت به مردم داشــته 
باشــند؛ اما غافل از آنكه شهر كبودراهنگ و 
مردمان آن در اين مدت ضرر و زيان بســيار 
سنگينى را متحمل شده اند كه حتى اگر شوراها 
بماننــد و بخواهند كارى هــم انجام دهند به 
هيچ عنوان نمى توانند فرصت هاى ازدست رفته 
را جبران كنند، كبودراهنگ چندين سال هم از 
توسعه و پيشرفت عقب افتاده و مردمى كه با 
اعتمادى راسخ به پاى صندوق هاى رأى آمده 
و ايــن افراد را برگزيده بودند نســبت به آنها 

بى اعتماد شده اند.
دوره پنجم شــوراهاى اســالمى كبودراهنگ 
دوره اى بسيار پرچالش و پرحاشيه بود و متحد 
نبــودن آنها، اختالف نظرهــا، جنجال و حتى 
كتك كارى ها و... موجب شــد كه كار به اينجا 

كشيده شود.
آنها حتى نتوانستند مهم ترين وظيفه خود را كه 
انتخاب شهردار قوى و كارآمد بود را به درستى 
انجام بدهند. در اين مدت 5 شــهردار عوض 
شــد و درحال حاضر شهردارى كبودراهنگ با 
سرپرست اداره مى شود و مردم به شدت از اين 

موضوع ناراضى هستند.
  شوراها خدمت به مردم را قربانى 

اختالف نظرهاى خود كردند
قربانــى  را  مــردم  بــه  خدمــت  شــوراها 
اختالف نظرهــاى شــخصى خــود كردند و 
هيچ يك حاضر نشــدند كه در مقابل ديگرى 
كوتاه بياينــد و پرچم غرور خود را باال بردند 
و فراموش كردند كه براى چه آمده اند و مردم 

چه انتظاراتى از آنها دارند.
با ســلب عضويت 3 نفر از اعضاى شورا 2

نفر باقى مانده به قول خودشان طبق تكاليف 
قانونى دفتر نهاد مردمى را باز نگه داشــته اند 
و مى خواهنــد به مردم خدمــت كنند و تمام 

پابرجاست  شورا  وظايف 
و فقط نمى تواند مصوبه اى 

داشته باشند.
آنهــا مى گويند كه تاكنون 
از وزارت كشــور نامه اى 
است  نشده  ابالغ  ما  براى 
و اگر شورا منحل نشود ما 
قوى تر و محكم تر و بدون 
مردم  به  حاشــيه اى  هيچ 

خدمت خواهيم كرد.
آنهــا بــا برگــزارى يك 
نشســت خبرى دست به 
دامان رســانه ها شده اند تا 
شود  حاصل  فرجى  شايد 
اين  نشود،  منحل  شورا  و 
درحالى است كه مسئوالن 
مى گويند كه انحالل شورا 
به زودى  و  اســت  قطعى 
ابالغ خواهد شــد، شورا 
بــا 2 نفر بــه هيچ عنوان 

رسميت ندارد.
يكى از اعضا شوراى شــهر كبودراهنگ در 
اين نشست مى گويد: هيچ دوره اى از شوراها 
بدون اختالف نبوده است و مديريت اختالف 
در اين زمينه بســيار مهم اســت كه متأسفانه 

در اين دوره اين هنر وجود 
نداشت، عامل اصلى سقوط 

شوراى شهر جنجال بود.
محســن صفرى كه تاكنون 
2 بار از شــورا كناره گيرى 
كرده و دوباره برگشته، حاال 
تمام قد ايستاده تا كار مردم 

زمين نماند!
وى مى گويد: هركجا ذره اى 
احســاس كنم كــه منفعت 
شورا  كه  اســت  اين  مردم 
منحل شود من هم رضايت 

به منافع مردم مى دهم.
صفــرى در ادامــه حضور 
نداشــتن در جلسات شورا 
را تكذيــب كــرد و گفت: 
جز زمانى كــه به ويروس 
كرونا مبتال شده بودم و در 
نداشتم،  حضور  جلســات 
مابقى جلســات را شركت 
كــرده ام؛ درحالى كه ديگر اعضاى شــوراى 
شهر مى گويند به دليل حضور نداشتن صفرى 
جلســات برگزار نمى شــد و از اين موضوع 

گله مند هستند.
ــگ  ــهر كبودراهن ــوراى ش ــر ش ــو ديگ عض

ــى  ــارد تومان ــك ميلي ــه ي ــد: بودج مى گوي
 ،100 مــاده  كميســيون  شــهردارى، 
ــده  ــا پرون ــت و صده ــيون هاى كفال كميس
متأســفانه  و  مانده انــد  بالتكليــف  ديگــر 
ــهر  ــوراى ش ــه در ش ــرايطى ك ــن ش ــا اي ب
ــن  ــر مشــكالت شــهردارى دام ــده ب پيش آم
ــا  زده اســت و اگــر شــورا منحــل نشــود م
بــا حمايــت از شــهردار تمــام تــالش خــود 
را مى كنيــم تــا ايــن مشــكالت مرتفــع 

ــود. ش
وحيد ربيعــى ادامه مى دهد: شــورا در كنار 
نظارت بايد حمايت از شــهردار را نيز داشته 
باشد تا يك حركت خوبى براى شهر رقم زده 
شود ولى متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و شوراها 
با شــهرداران منتخب نتوانستند تعامل خوبى 
داشــته باشند و در اين زمينه مشكالت بسيار 
زيادى پيش آمد و اگر در شورا مديريتى قوى 
وجود داشــت هيچ يك از اين مســائل پيش 

نمى آمد.
در پايان اميدواريم مسئوالن مربوطه تصميمى 
درست و قاطع و هرآنچه به نفع مردم است، 
بگيرند تا در اين فرصــت باقيمانده تا دوره 
ششم شــوراهاى اســالمى، مردم شهيدپرور 
كبودراهنگ بيش از اينها با مشكالت دست و 

پنجه نرم نكنند.

 با توجه به بحث كرونا امســال نيز مانند 
سال گذشته در 18 اسفند همايش بزرگداشت 
سيدجمال الدين اسدآبادى به صورت مجازى 
درصورتى كه  مگــر  شــد  خواهد  برگــزار 
وضعيــت كرونا تغيير يابد كــه قطعاً در اين 
زمينه در زمان شــرف همايــش برنامه ريزى 

الزم را خواهيم داشت.
مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
اســدآباد با بيان اينكه از ابتداى سال تاكنون 
به دليــل وضعيت بيمــارى كوويد-19 هيچ 
همايــش و برنامه فرهنگى تجمعى توســط 
ارشاد شهرســتان برگزار نشده است، افزود: 
با اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى تمامى 
شهرستان  امسال  هنرى  فرهنگى،  برنامه هاى 
به صورت مجازى برگزار شــده كه از جمله 
اين موارد مى توان به 3 مورد مسابقات قرآن 

كانــون فرهنگى و هنرى مســاجد، 2 مورد 
آزمون هاى مربيــان و فعاالن قرآن در فضاى 

مجازى و جشنواره تئاتر استانى اشاره كرد.
رضا قاســمى با اشــاره به اينكه جشنواره 
ادبى استانى و جشــنواره هنرهاى تجسمى 
نيز در فضــاى مجازى به صورت اســتانى 
در همــدان برگزار خواهد شــد كه در اين 
جشنواره هاى مجازى شهرستان اسدآباد هم 
حضور خواهد داشــت، گفت: در جشنواره 
استانى چندى پيش «ســالمى از ديار الوند 
به سردار دل ها حاج قاسم سليمانى» كه در 
راستاى تجليل از شعراى پيشكسوت سطح 
اســتان همدان برگزار شد، 2 نفر از شعراى 
اســدآبادى به نام نادر حقــى و محمدرضا 

متقى تجليل شدند.
وى در ادامه از برگزارى جشــنواره مجازى 

موسيقى اســتان همدان به ميزبانى اسدآباد 
خبــر داد و مطرح كــرد: بيســت ودومين 
جشنواره موسيقى استان همدان، 15 بهمن ماه 

به صورت مجازى در 2 بخش تك نوازى 
و گروه نوازى در 2 گروه سنى زير 

20 سال و باالى 20 سال در 
برگزار  اسدآباد  شهرستان 
هنرمندان  كه  شد  خواهد 
عالقه منــد تــا پنجــم 
دارند  فرصت  بهمن ماه 

آثــار خود را به شــكل DVD به دبيرخانه 
جشــنواره واقع در مجتمــع فرهنگى هنرى 

بوعلى سيناى همدان ارسال كنند.
به گــزارش روابــط عمومى اداره ارشــاد 
شهرستان اسدآباد، تار، دف، سنتور، سه تار، 
تنبور، تنبك، ويولن، نى، كمانچه، عود و آواز 

را از جمله موارد شركت هنرمندان عالقه مند 
در اين جشنواره موسيقى مجازى برشمرد و 
يادآور شد: با داورى آثار در دهم بهمن ماه و 
انتخاب برگزيدگان، آئين اختتاميه جشنواره 
در مجتمــع ســيدجمال الدين اســدآبادى 

شهرستان اسدآباد برگزار مى شود.

2 معلم اسدآبادى پژوهشگر 
برتر كشورى شدند
 از مجموع 14 معلم پژوهشــگر برتر اين 
شهرســتان در ســالجارى 2 معلــم به عنوان 
پژوهشگر برتر كشــورى و 8 معلم نيز مقام 

استانى كسب كردند.
فرماندار اسدآباد در شوراى آموزش و پرورش 
با تأكيد بر اولويت قرار گرفتن پايان و تكميل 
پروژه هاى عمرانى آموزشــى شهرســتان، از 
افتتاح و بهره بــردارى كانون فرهنگى تربيتى 
شهيد طائفى اسدآباد در بهار سال 1400 خبر 
داد و افــزود: درحال حاضــر اين طرح داراى 
75 درصد پيشرفت فيزيكى بوده و در مرحله 
نازك كارى قرار دارد كه براى پايان طرح به 30 

ميليارد تومان اعتبار نياز است.

بــه گــزارش روابــط عمومــى فرماندارى 
شهرســتان اسدآباد، سعيد كتابى با بيان اينكه 
درحال حاضر 20 نقطه روســتايى اســدآباد 
داراى اينترنت ٢G است كه مشكل اينترنت 
دارند، تشريح كرد: در 3 ماه گذشته 3 منطقه 
٢G روســتايى شهرستان به ٣G ارتقا يافته 
كه مرتفع شــدن مشــكل مابقى روســتاها 
نيز در دســت اقدام اســت. وى در رابطه با 
برگــزارى كالس ها و آموزش هاى حضورى 
در 125 مدرسه زير 50 نفر دانش آموز سطح 
شهرستان نيز خاطرنشان كرد: درباره برگزارى 
كالس هاى حضورى، تابع تصميمات ســتاد 
كروناى كشور و استان هستيم و درحال حاضر 
مديريت هوشمند محدوديت ها تا 29 آذرماه 
تمديد شــده و بايد منتظر تصميمات جديد 

ستاد كروناى كشور و استان باشيم.

ساخت سردخانه 3000 تنى 
در بره فراخ نهاوند
 نهاوند- خبرنگار همدان پيام: ســردخانه 
3 هزار تنــى دردانه در روســتاى بره فراخ با 

پيشرفت 75 درصدى ساخته شد.
 براساس ســند راهبردى جهاد كشاورزى در 
ســالجارى به منظور ايجاد واحدهاى فرآورى 
و ذخيره ســازى در سطح شهرســتان ميزان 
تحقق اهداف تعيين شده تا پايان آبان ماه 200 
درصد بوده اســت. مدير جهاد كشــاورزى 
شهرستان نهاوند گفت: با توجه به برنامه هاى 
ابالغى تعيين شده ساخت سردخانه در سطح 
شهرستان با ظرفيت 4 هزار تن بوده كه ميزان 
عملكرد تحقق يافته تا پايان آبان ماه سالجارى 8 
هزار تن بوده كه 200 درصد رشد داشته است.

كريم حاج باباعلى به پروژه هاى در دست اقدام 
اين شهرستان اشاره كرد و گفت: درحال حاضر 
ســردخانه 3 هــزار تنى دردانه در روســتاى 
بره فراخ با پيشــرفت 75 درصدى و كارخانه 
قند 5 هزار تنى ســمبل مهرگان از جمله اين 
طرح ها به شمار مى رود. وى با بيان اينكه طرح 
توسعه واحد فرآورى دانه هاى غرب با ظرفيت 
75 هزار تن و با پيشرفت 80 درصدى از ديگر 
طرح هاى درحال اجرا در شهرســتان است، 

خواستار توجه به اين مهم شد.
حاج باباعلــى افزود: با توجه بــه توليد انواع 
ميوه هــاى درختى به ويژه ســيب در ســطح 
شهرســتان نياز به سردخانه وجود دارد كه در 
اين راستا امسال نيز مجوز ساخت يك واحد 
هزار تنى از سوى بخش خصوصى صادر شده 

است.

تكرارجدال و سناريو انحالل 
در شوراى كبودراهنگ

حتى اگر شــوراها بمانند 
و بخواهنــد كارى هــم 
انجام دهند به هيچ عنوان 
فرصت هاى  نمى تواننــد 
جبران  را  ازدســت رفته 
كنند و كبودراهنگ چندين 
ســال هم از توســعه و 
پيشــرفت عقب افتاده و 
اعتمادى  بــا  كه  مردمى 
راسخ به پاى صندوق هاى 
رأى آمــده و اين افراد را 
به  نسبت  بودند  برگزيده 

آنها بى اعتماد شده اند.

 به ميزبانى اسدآباد 
رد: بيســت ودومين 
همدان، 15 بهمن ماه 

خش تك نوازى 
سنى زير 

ل در 
ر 
ن 

برگزارى مجازى همايش بزرگداشت
سيدجمال الدين اسدآبادى
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  پــس از موافقت نماينــدگان مجلس با 
بررسى اولويت دار جزئيات طرح اصالح قانون 
انتخابات روزگذشــته و سه شنبه اين طرح در 

دستور كار مجلس قرار گرفت. 
اين طرح كه در چند سال گذشته مورد پيگيرى 
دولت و مجلس دهم نيز قرار گرفته، همواره با 
حواشى مختص به خود همراه بوده است، از 
اين رو ارائه اين طرح از سوى مجلس يازدهم 
شوراى اسالمى نيز انتقادات و حواشى فراوانى 

داشته است. 
روز سه شــنبه يكى از تغييراتــى كه در طرح 
اصالح قانون انتخابات انجام شد، شرايط سنى 
كانديدا هاى رياســت جمهورى بود. در طرح 
اوليه كه اين محدوده ســنى از 45 سال تا 70

سال بود با بررسى هاى كميسيون امور داخلى 
كشــور و شوراها از 45 سال به 40 سال تغيير 
پيدا كرد. از سوى ديگر تصدى مناصب طرح 
اصالح قانون انتخابات از 8 ســال به 6 سال 

كاهش پيدا كرد. 
درنهايت نمايندگان مجلس به پيشــنهاد يكى 
از نمايندگان مبنى بر اينكه داوطلب انتخابات 
رياست جمهورى نبايد تابعيت كشور ديگرى 

را داشته باشد، موافقت كردند. 
 آيا داشتن اتهام 

مانع از كانديداتورى خواهد شد؟
در جلسه روز گذشته (چهارشنبه 26 آذرماه) 
پس از اينكه نمايندگان با پيشنهاد نورى قزلجه 
نماينده بستان  آباد مبنى بر گرفتن تست روانى 
و پزشــكى از نامزدهاى انتخابات رياســت 
جمهــورى مخالفــت كردند، وى پيشــنهاد 
ديگــرى براى حذف ماده 5 ايــن طرح ارائه 
كرد كه درآن شــرايط نامزدها مبنى بر محكوم 
نبودن به جرايم اقتصادى و انتخاباتى، جرايم 
عليــه امنيت داخلى و خارجى كشــور، اقدام 
بر ضدنظام جمهورى اســالمى ايران، ارتداد، 
خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومى 

قيد شده است.
همچنين براساس تبصره اين بند درصورتى كه 
«اتهامــى» در زمينه جرايــم موضوع اين بند، 
متوجه داوطلبى باشد كه واجد شرايط مقرر در 
اين قانون است، شوراى نگهبان پس از استماع 
توضيحات داوطلــب در موارد اتهامى و أخذ 
مدارك مربوطه و حسب لزوم دريافت گزارش 
يا توضيحات از مراجع ذى صالح، نســبت به 

صالحيت داوطلب تصميم گيرى مى كند.
در بند 6 نداشــتن محكوميت كيفرى مؤثر و 
محروم نبودن از حقوق اجتماعى ذكر شــده 
است، نداشتن سوءپيشــينه امنيتى و نداشتن 
وابستگى به گروه هاى غيرقانونى، مؤثر نبودن 
درتحكيم رژيم ســابق و وابســتگى به آن و 
نداشتن سابقه استعمال يا اعتياد به مواد مخدر 
و روان گردان هم شرايطى است كه در بندهاى 

7 تا 9 اين طرح عنوان شده است.
به گزارش ايرنا، هادى بيگى نژاد نماينده مالير 
در مجلس در مخالفت با اين پيشــنهاد اظهار 
كرد كه با توجه به حساســيت پست رياست 

جمهورى كوچك ترين مشكلى سبب به وجود 
آمدن بحران در كشور مى شود، بايد جزئيات 
اين طرح با دقت بيشترى بررسى شود و نبايد 

از كوچك ترين مسأله اى بگذريم. 
به گفته اين عضو هيأت رئيســه كميســيون 
انــرژى مجلس، هــر چقدر در ايــن قضيه 
ســخت تر بگيريم تا فرد ســالمترى به مسند 
رياست جمهورى برسد، كشور هم كمتر دچار 

بحران مى شود.
در ادامه محمدباقر قاليباف كه رياست جلسه را 
بر عهده داشــت براى رفع ابهام بندهاى 5 ، 6
و 7 پيشنهاد ارجاع اين بندها به كميسيون امور 
داخلى كشور و شوراها و اصالح آن را مطرح 
كرد و با موافقت نمايندگان مقرر شد اين بندها 
سريعا از سوى كميسيون شوراها اصالح شده 

و به صحن علنى بازگردد.
وى يادآورشــد: ما در بند 6 اين طرح نداشتن 
محكوميت كيفرى داوطلبان انتخابات رياست 
جمهورى را آورده ايم اما نداشتن محكوميت 
حقوقــى را نياورده ايم كه بايــد اين موضوع 

اصالح شود.
 تنها 1400 نفر مى توانند 

كانديداى رياست جمهورى شوند!
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روزگذشته 
با حذف بنــد ده ماده واحــده طرح اصالح 
موادى از قانون انتخابات رياســت جمهورى 
اسالمى ايران مخالفت كردند تا برخوردارى از 

سابقه مسئوليت در طرح لحاظ شود.
نماينده  به عنــوان  نورى قزلجــه  غالمرضــا 
پيشنهاددهنده حذف بند ده ماده واحده، گفت: 
طبــق آمار تمام افرادى كه در اين بند به عنوان 
افراد مورد تأييد نام  برده شده حدود 1400 نفر 
در كشور بيشــتر نيستند و با اين بند ما قانون 
را آنقدر محدود مى كنيم كه ســبب مغايرت با 

روح قانون اساسى و مردم ساالرى مى شود.
وى افــزود: چرا بايد حــدود 99/99 درصد 
جمعيت كشــور را از حضــور در انتخابات 
رياست جمهورى محروم كنيم. ما حق تعداد 
عظيمى از جامعه را از رســيدن به رياســت 

جمهــورى ســلب مى كنيم و اينكه شــرطى 
بگذاريم كــه فقط افرادى خــاص داوطلب 
رياســت جمهورى شــوند اين با جمهوريت 
نظام و اصل قانون اساسى و روحيه مشاركت 

مردم مغاير است.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه 
نماينــده مالير در مجلــس در موافقت با اين 
پيشنهاد اظهار كرد: در اين قانون گفته شده كه 
داوطلب رياست جمهورى بايد رجل مذهبى 
و سياســى، ايرانى االصل و تابع ايران، مدير و 
مدبر و داراى حسن سابقه، امانت و تقوا بايد 
باشد و همه اين معيارها يعنى فردى كه داراى 

مسئوليت است.
وى در ادامه افزود: برخى از مسئوليت هايى كه 
در اين طرح گفته شده چه دليلى دارد بيان شود 
و در اين طرح تبعيض و ظلم روا شده است. 
از طرفى نماينــدگان دقت كنند كه «نيكالس 
مادورو» رئيس جمهور ونزوئال ســابقه راننده 
كاميونى دارد ولى امروز چشــم اســتكبار را 
كور كرده اســت. همچنين هيچ كدام از شهدا 
و ســرداران ايران اسالمى ســابقه شهردارى، 
استاندارى و ... نداشــتند و با اين طرح نبايد 

گردونه را تنگ كنيم.
به گزارش تســنيم، رئيس مجلس در پاسخ به 
اخطار آزاديخواه گفت: در بند ده سياست هاى 
كالن ابالغــى مقــام معظم رهبــرى درباره 
انتخابــات به موضوع ارتقاى شايســته گزينى 
همــراه با زمينه ســازى مناســب در انتخاب 
داوطلبان تراز شايسته جمهورى اسالمى ايران 
و داراى ويژگى هاى متناسب با جايگاه مربوطه 
از طريق تعيين دقيق معيارها و شرايط عمومى 
و اختصاصــى داوطلبان در چهارچوب قانون 
اساسى با تأكيد بر كارآمدى جسمى، علمى و 
شايستگى متناسب با مسئوليت هاى مربوط و 
تعهد به اسالم، انقالب و نظام اسالمى و قانون 
اساسى به ويژه التزام به واليت فقيه و سالمت 

اخالقى و اقتصادى اشاره شده است.
قاليبــاف در ادامه افزود: بر اين اســاس حتمًا 
بايد معيارها و شاخص هايى براى كانديداهاى 

انتخابات رياست جمهورى وجود داشته باشد؛ 
چــون اين موضــوع در سياســت هاى كالن 
انتخابات به عنوان سند باالدستى آمده است. در 
قانون هم قيد شده كه بايد رئيس جمهور مدير 

و مدبر باشد.
 سابقه تصدى نامزدها

 از 6 به 4 سال كاهش يافت
روز سه شــنبه كــه على حدادى ســخنگوى 
كميسيون شــوراهاى مجلس در توضيح بند 
ده طرح اصــالح قانون انتخابات گفته بود كه 
تصدى مناصب ديده شــده در اين قانون از 8

سال به 6 سال كاهش يافته است، روز گذشته 
نمايندگان با پيشنهاد محمدرضا ميرتاج الدينى 
مبنى بر كاهش ســابقه تصدى از 6 سال به 4

سال موافقت كردند.
ايــن نماينده تبريز در توضيح پيشــنهاد خود 
گفــت: در گذشــته همه افراد مى توانســتند 
داوطلب رياســت جمهورى شوند در شرايط 
كنونى نبايد محدوديــت زيادى در اين طرح 
به وجود آوريم كه افراد نادرى بتوانند شركت 
كنند، بايد اين طرح را توســعه دهيم ما جايى 
براى استادان دانشگاه و حوزه هاى دينى نداريم 
چه بســا افرادى در مقام وزارت نباشند، اما از 
نظر سياســى و مديريتى نخبه هستند و بايد 

بتوانند در انتخابات شركت كنند.
وى در ادامــه گفــت: بــراى تشــخيص مديــر 
و مدبــر بــود بنــد ده ذكــر شــده و گفتنــد 6
ســال ســابقه مديريــت در مناصــب سياســى 
چــون امــر بــراى ثبت نــام اســت، بايــد 

ــه 4 ســال تغييــر كنــد.  6ســال ب
اگر شــخصى 4 سال وزير باشد براى تصدى 
پست رياســت جمهورى كافى است و توان 
مديريتى در يك دوره مشــخص مى شــود و 
اگر با حضــور در يك دوره مجلس وضعيت 
مديريتى اش مشخص مى شود به جاى 6 سال 
بايد 4 سال درنظر گرفته شود و نكته دوم اين 
است كه بايد مجموع ســوابق فرد را در اين 
مناصب درنظر بگيريم نه اينكه به طور دقيق در 

يك وزارتخانه باشد.
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بايد بتوان با روش ايرانى- اسالمى 
تحريم ها را برطرف كرد 

 اگر بتوان با روش درســت، عاقالنه، ايرانى- اسالمى و عزتمندانه 
تحريم ها را برطرف كرد بايد اين كار را انجام داد اما تمركز عمده بايد 

بر خنثى سازى تحريم ها باشد كه ابتكار آن به دست شما است.
رهبــر معظم انقالب اســالمى روزگذشــته در ديدار اعضاى ســتاد 
بزرگداشت سالگرد شهيد سليمانى، 4 توصيه مهم به مسئوالن و ملت 
ايران داشتند كه در توصيه نخست تأكيد كردند: بايد در همه عرصه ها 
از جملــه اقتصاد، علم و فناورى و دفاعى قوى شــويم چون تا قوى 

نشويم دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست برنخواهند داشت.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... خامنه اى در بيان توصيه دوم گفتند: 

توصيه قطعى من اين است كه به دشمن اعتماد نكنيد.
ايشــان خاطرنشــان كردند: براى رفع مشكالت مردم و درست شدن 
آينده كشــور به وعده هاى اين و آن اعتماد نكنيد، زيرا اينها وعده هاى 
خوبان نيست بلكه وعده هاى اشرار است، ضمن آنكه دشمنى ها را نيز 

نبايد از ياد ببريد.
حضــرت آيت ا... خامنــه اى افزودند: ديديد كه آمريــكاى ترامپ و 
آمريكاى اوباما با شــما چه كرد. دشمنى ها فقط مخصوص آمريكاى 
ترامپ نيســت كه با رفتن آن تمام شود، آمريكاى اوباما نيز با شما و 

ملت ايران بدى كرد.
رهبر انقالب اســالمى خاطرنشان كردند: 3 كشور اروپايى نيز نهايت 

بدعملى، لئامت، دورويى و نفاق را از خود نشان دادند.
ايشان در توصيه بعدى با تأكيد بر «حفظ اتحاد ملى»، به صداى واحد 
ملت در بسيارى از امور اشاره كردند و گفتند: مسئوالن نبايد اين اتحاد 
و هم صدايى مــردم را از بين ببرند و ملت را تكه تكه كنند، بلكه بايد 
هر 3 قوه به ويژه رؤســاى آنها با هم افزايى و همكارى، اتحاد ملى را 

روزبه روز تقويت كنند.
رهبر معظم انقالب اســالمى با انتقاد از برخى سخنان اختالف افكن، 
خطاب به مسئوالن گفتند: اختالفات خود را با مذاكره با يكديگر حل 
كنيــد. مگر نمى گوييد بايد با دنيا مذاكره كرد، آيا نمى شــود با عنصر 
داخلى مذاكره و اختالفات را حل كرد؟ توصيه آخر حضرت آيت ا... 

خامنه اى، تأكيد بر «خنثى سازى تحريم ها» بود.
ايشــان با بيان اين واقعيت كه «رفع تحريم به دست دشمن است اما 
خنثى سازى آن به دســت خودمان است»، گفتند: بنابراين بايد بيش از 

آنكه به فكر رفع تحريم باشيم بر خنثى كردن آن تمركز كنيم.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: البته نمى گوييم دنبال رفع تحريم نباشيم، 
زيرا اگر بتوان تحريم را رفع كرد، حتى يك ســاعت هم نبايد تأخير 
كنيم، اگرچه اكنون 4 سال است كه تأخير شده و از سال 95 كه بنا بود 
همه تحريم ها يكباره برداشــته شود، تا امروز نه تنها تحريم ها برداشته 

نشد بلكه زيادتر هم شد.

سايه حاشيه ها بر متن 
 رئيس جمهور در نشســت خبرى اخير خــود تأكيد كرد كه به 
حاشيه ســازى ها توجه نمى كند و بايد تا روز آخر خدمات به مردم 

ارائه گردد.
اين موضوع گذشــته از اينكه با رويكرد اعتدالى دولت تدبير و اميد 
به نوعــى همخوانى دارد و از اين دولت انتظــار مى رود، حاكى از 
آن اســت كه اصوال اكنون وقت و زمانى براى پرداختن به مســائل 
حاشيه اى نيست و به تبع آن نبايد حركت و رفتارى كه حاشيه ايجاد 

مى كند، صورت گيرد.
در هر شــرايطى آنچه بايد محور و مبنا باشــد، منافع ملى اســت و 
هرگونه رفتارى كه آن را خدشه دار كند، از نگاه افكار عمومى مردود 

است.
در شــرايط كنونى كه جامعه با چالش هايــى از جمله گرفتارى هاى 
اقتصادى و ويروس كرونا مواجه اســت، آنچه بيشــتر اهميت دارد 
هماهنگى ميان دستگاه هاى مختلف و همدلى و همكارى در جامعه 

براى عبور از اين چالش ها است. 
امــروز همه امكانات و فرصت ها در جامعــه و توان و انرژى قوا از 

جمله دولت بايد صرف اين امور مهم شود.
در چنين شــرايطى حاشيه سازى و رفتارهاى چالش برانگيز و پس از 
آن در صدد پاسخ برآمدن موجب از دست رفتن فرصت ها و تشديد 

مشكالت خواهد شد.
امــروز بايد فضاى همدلى و همكارى بر جامعه حكمفرما شــود و 
همه در يك مســير مشــخص كه همان رفع مشكالت و بهبود امور 

است، حركت كنند. 
ايــن وضعيت البته در بين آحاد جامعه وجــود دارد و نگاه عمومى 
چنين اســت اما رفتارهاى حاشيه ساز با هر انگيزه و هدفى مى تواند 

ايجاد چالشى ديگر كند و هزينه هاى جامعه را باال ببرد.
البته رقابت هاى سياســى در جامعه به ويژه با توجه به در پيش بودن 
انتخابات و طرح مباحث اينچنينى در فضاى رســانه اى امرى طبيعى 
اســت اما اين رقابت ها بايد در زمان خود و با رعايت چهارچوب ها 

باشد.
ــر  ــازى در ه ــيه اى و حاشيه س ــث حاش ــرح مباح ــال ط ــه هرح ب
ــراى جامعــه  ــى ب ــى آفت ســطحى و توســط هــر شــخص و جريان
ــه  ــت ك ــدرى اس ــيه ها گاه به ق ــن حاش ــيب هاى اي ــت و آس اس

متــن را تحت الشــعاع قــرار مى دهــد. 
از ايــن رو بى توجهــى بــه حاشــيه ها بــا هــدف پرداختــن بــه امــور 
ــئوالن  ــه مس ــون توج ــد در كان ــه باي ــت ك ــى اس ــى ضرورت اصل
ــا  ــداوم باشــد ام ــن شــايد م ــر مت ــرا ســايه حاشــيه ها ب باشــد؛ زي
ــد  ــاب مى كن ــه ايج ــش روى جامع ــاى پي ــا و ضرورت ه اولويت ه

كــه آنهــا را مــورد توجــه قــرار ندهيــم.

بايد بودجه را واقع بينانه ديد
با اين بودجه دولت آينده بدهكار خواهد شد

 نگاه دولت به نفت در اليحه بودجه متفاوت اســت و آنها به يك 
شكلى خاص درباره درآمدهاى نفتى در تبصره يك ارقامى را نوشته اند 

كه برداشت  هاى مختلفى مى توان از آن داشت.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با فارس، درباره اليحه بودجه 1400 و اصالح ســاختار 
بودجه اظهار كرد: مجلس در آســتانه يك تصميم مهم است كه بايد 
براساس يك كار كارشناسى دقيق، همه جانبه و لحاظ همه شرايط نظر 
خود را بيان كند. اين درحالى است كه كميسيون برنامه درحال بررسى 
بودجه اســت و بايد تمامى زواياى بودجه شــرايط كشور و جهان را 
بررســى كرده و در مجموع مجلس شوراى اسالمى، رئيس آن، هيأت 
رئيسه، كميسيون بودجه و ساير كميسيون ها هم بايد به يك نظر برسند 
و هنــوز نظرى مبنى بر اينكه تصميم خاصى در اين باره اتخاذ شــود، 

گرفته نشده است.
حميدرضــا حاجى بابايــى تصريح كرد:  مركــز پژوهش هاى مجلس 
كار پژوهشــى خود را درباره بودجه انجــام مى دهد اما مجلس بايد 
تصميم گيرى كند و پيش از اتخاذ تصميم بايد تمامى زوايا را بررسى 

كند.
 نگاه دولت به نفت در اليحه بودجه متفاوت است 

نماينده همدان و فامنين درباره تكيه بودجه 1400 به درآمدهاى نفتى 
خاطرنشان كرد: نگاه دولت به نفت در اليحه بودجه متفاوت است و 
آنها به يك شكلى خاص درباره درآمدهاى نفتى در تبصره يك ارقامى 
را نوشته اند كه برداشت  هاى مختلفى مى توان از آن داشت و ورژن هاى 
گوناگونى از اين موضوع وجود دارد؛ يك ورژن آن اســت كه وقتى 
وزير نفت در كميســيون برنامه مجلس حاضر شود و در اين باره با او 
بحث كنيم و به او بگوييم كه آيا شــما مى توانيد 2 ميليون 300 هزار 
بشكه نفت در روز بفروشيد؟ او احتماالً پاسخ خواهد داد اگر شرايط 
مهيا شــود مى توانم ولى اگر به او بگوييم كه اگر شــرايط آماده نشده 
چگونه رفتار مى كنيد و او احتماالً پاسخ خواهد داد پيش فروش كرده 
و يا اوراق آن را مى فروشــيم بنابراين نمى توانيم درباره اليحه بودجه 

تصميم قاطعى بگيريم.
 پيش فروش نفت غلط اســت و دولت آينده را بدهكار 

مى كند 
نماينــده همدان و فامنين در مجلس همچنين گفت:  اگر من به يكباره 
بگويم كه پيش فروش نفت غلط است و دولت آينده را بدهكار مى كند 

حتماً اين گونه است؛ اما ممكن كه اصًال چنين اتفاقى رخ ندهد.
وى در ادامه افزود: نكته بعدى درباره اليحه بودجه آن است كه دولت 
730 هزار ميليــارد تومان بدون تبصره 14 مصــرف و هزينه جارى 
اجتناب ناپذير و پيش روى كشــور گذاشــته است كه شامل حقوق و 
پرداخت 127 هزار ميليارد تومان اوراق فروخته شــده در ســال هاى 
گذشته كه بايد پول آن را در سررسيد بدهند و نمى توان پرداخت را به 
تأخير بيندازيم زيرا اگر اين كار را انجام بدهيم فروش اوراق به صورت 
كلى قطع خواهد شد و ديگر كسى اوراق نمى خرد لذا پرداخت اوراق 
از نان شــب هم واجب تر است و بايد به روز پرداخت شود تا دوباره 

بتوانيم آن را بفروشيم.
 اصالح ساختار بودجه به زودى قانون مى شود 

رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بحث اصالح ساختار 
بودجه قطعاً به اليحه بودجه 1400 خواهد رســيد؛ اصالح ســاختار 
به زودى و پس از نظر شــوراى نگهبان به قانون تبديل خواهد شــد 
ولى تا اسفند سالجارى بررسى بودجه در مجلس ادامه خواهد داشت.

وى افــزود: ما مى توانيم تغييرات زيــادى در اليحه بودجه بدهيم كه 
ممكن است دولت اعتراض كند ولى مهم نيست شايد بگويد اليحه را 

به دليل تغييرات زياد پس مى گيريم ولى باز هم ايرادى ندارد. 

بررسى بودجه 1400 سه نهاد آموزشى 
در نشست كميسيون آموزش

 ســخنگوى كميســيون آموزش، تحقيقات و فنــاورى مجلس از 
بررســى بودجه 3 نهاد آموزشى جهاد دانشــگاهى، سازمان آموزش، 
ترويج و تحقيقات كشاورزى و ســازمان آموزش هاى فنى وحرفه اى 

كشور در نشست ديروز كميسيون خبر داد.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با خانه ملت، در 
تشريح نشســت كميســيون آموزش و تحقيقات اظهار كرد: بودجه 
جهاد دانشگاهى از سال 86 تا 97 رشد قابل توجهى داشته به طورى كه 
بودجــه اين بخش از صد ميليارد بــه 750 ميليارد تومان افزايش پيدا 

كرده است.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى افزود: با اين وجود 
فاصله حقوقى اســاتيد جهاد دانشگاهى با اساتيد در ساير دانشگاه ها 
زياد است، لذا كميسيون آموزش از سازمان برنامه قول گرفت كه اين 
بودجه را براى پرداخت حقوق اساتيد اصالح كند تا بتوان اين فاصله 

را تأمين كرد.
وى ادامه داد: دستور بعدى كميسيون، بررسى بودجه سازمان آموزش، 
ترويج و تحقيقات كشــاورزى در اليحه بودجه سال 1400 با حضور 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و مركز پژوهش ها 
بود كه ضمن اينكه گزارشى از اقدامات اين مركز ارائه شد نمايندگان 

نيز پرسش هايى درباره امنيت غذايى را مطرح كردند.
فالحى افزود: پاسخ مركز به انتقادات اين بود كه بخشى از كار برعهده 
مركز بوده و ســاير بخش ها وظيفه وزارت جهاد كشــاورزى است؛ 
همچنين رئيس مركز تحقيقات كشــاورزى پيشنهاداتى درباره بودجه 

اين مركز به كميسيون ارائه كرد.
ســخنگوى كميسيون آموزش عنوان كرد: دستور كار پايانى كميسيون 
نيز به بررســى بودجه ســازمان آموزش هاى فنى وحرفه اى كشور در 
اليحه بودجه ســال 1400 اختصاص داشــت كه نمايندگان بر تأمين 
و توسعه تجهيزات موردنياز سازمان آموزش هاى فنى وحرفه اى تأكيد 

كردند.

از آمدن بايدن ذوق زده نيستيم 
اما از رفتن ترامپ خوشحاليم

 رفتــن آدمى كــه جنايت گر و تروريســت بود و حتى به واكســن ما هم 
رحم نمى كند و عارى از اصول انســانى بود، براى ما خوشــحال كننده است و 
بسيار خوشــحاليم كه اين جبار سرنگون شد. به گزارش ايسنا، رئيس جمهور 
روزگذشته در جلسه هيأت دولت اظهار كرد: اگر امروز فشارى هم روى ايران 
است از جانب استكبارى است كه متأسفانه هنوز چند هفته از دولتش باقيمانده؛ 
كسى كه به هيچ چيز پايبند نبود. ياغى ترين و قانونشكن ترين آمريكايى رئيس 
جمهور آمريكا شده بود. ما امروز از آمدن آقاى بايدن ذوق زده نيستيم اما قطعا از 
رفتن ترامپ بسيار خوشحاليم. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ادامه 
داد: دولت بعدى آمريكا خودش مى داند كه راه باز اســت، اگر مسير درست را 

خواستند آماده است و اگر مسير اشتباه را خواستند باز هم آماده است. 

شكايات دولت عليه نمايندگان مجلس 
مورد رسيدگى قرار گرفت

 نماينده ابهر در مجلس شوراى اسالمى گفت كه بيشترين شكاياتى كه دولت 
عليه نماينــدگان مجلس به هيأت نظارت ارائه كرده بود، مورد رســيدگى قرار 
گرفتند. حسن شــجاعى على آبادى در گفت وگو با خانه ملت، به تعدد شكايات 
ارائه شــده دولت عليه نمايندگان مجلس به هيأت نظــارت بر رفتار نمايندگان 
اشــاره كرد و گفت: شكايات متناوبى عليه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى از 
طرف دســتگاه هاى دولتى به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان ارائه شده است و 
تاكنون بيشتر شكاياتى را كه مورد بررسى قرار داده ايم وارد ندانسته ايم.وى افزود: 
اظهارنظرهايى كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى درباره دستگاه هاى مختلف 
داشتند در چارچوب ايفاى وظايف نمايندگى بوده است و به رغم اينكه دولتمردان 

مدعى پذيرش انتقادات بودند، اما شواهد گوياى موضوع ديگرى است.

فشار حداكثرى عليه ايران 
همچنان مؤثر است

 ســخنگوى كاخ ســفيد در صفحــه رســمى كاخ ســفيد در فضــاى مجــازى 
ــكا  ــده آمري ــاالت متح ــواه اي ــور جمهوريخ ــس جمه ــرد رئي ــاره عملك درب

اظهارنظــر كــرد. 
به گزارش ايســنا، مكيلى مك انانى در ويدئويى مدعى شــد كه كمپين فشــار 

حداكثرى واشنگتن عليه ايران مؤثر بوده است.
صفحه فيس بوك كاخ ســفيد با انتشار ويدئوى سخنگوى كاخ سفيد به نقل از 
وى مدعى شــد: رئيس جمهور ترامپ ايران را منزوى كرده اســت و از اين رو 

كمپين فشار حداكثرى ما همچنان مؤثر است.
اين درحالى اســت كه چند روز پيش جو بايدن رقيب دونالد ترامپ به صورت 

رسمى پيروز انتخابات اعالم شد.

منتقد برخى بندهاى 
اصالح قانون 

رياست جمهورى هستم

 هنوز معتقدم برخى بندهاى طرح اصالح 
قانون انتخابات اشــكال دارد. ولى بايد منتظر 
بود و ديد كه تكليــف اين طرح در مجلس 
چه مى شود و اين احتمال نيز وجود دارد كه 
ايرادات آن در زمان بررسى در صحن مرتفع 
شود اما آنچه مسلم است اين است كه شوراى 

نگهبان به طرحى كه رأى مردم را محدود كند، 
رأى مثبت نخواهد داد.

در  روزگذشته  نگهبان  شــوراى  سخنگوى 
گفت وگو با تســنيم اظهار كرد: ما در بحث 
انتخابات به ويژه انتخابات رياست جمهورى 
2 معيار براى اعالم نتايج بررســى ها داريم؛ 
معيار نخست اينكه شرايط كلى كانديداهاى 
رياســت جمهورى مــورد بررســى قرار 
مى گيرد و معيار دوم نيز رأى و نظر اعضاى 
شوراى نگهبان است. همان طور كه مى دانيد 
شــوراى نگهبان يك مجموعــه واحد كه 
تحت فرماندهى يك شــخص باشد نيست، 
12 نفر عضو اين شــورا هستند كه در بيان 

نظرات و آرا كامًال مستقل عمل مى كنند. 
عباســعلى كدخدايى در ادامه افزود: پس از 
اينكه پرونده افراد در صحن مطرح مى شود، 
هر 12 عضو درباره اين افراد رأى مى دهند 
و آراى آنها نيز مخفى اســت و اين طور هم 
نيست كه رأى و نظر اعضا درباره يك فرد 
همواره ثابت باشد، ممكن است نظر هريك 
از اعضا نســبت به يك كانديــدا به داليل 

مختلف از جمله اطالعات به روزشــده، در 
يك دوره مثبت و در دوره بعد منفى باشد.

وى همچنين گفــت:  بنابراين مجموع آراى 
اعضاى شوراى نگهبان است كه تعيين كننده 
تأييد يا تأييدنشــدن صالحيت يك كانديدا 
خواهد بود. اگــر هريك از كانديداها حائز 
حداقــل 7 رأى اعضا نباشــد، طبيعتًا ناچار 
به اعالم عدم احراز صالحيت او هســتيم، 
بنابراين هيچ گاه اين طــور نبوده كه خداى 
نكرده ما تنها براساس نظر يك فرد، درباره 
يك كانديدا اظهارنظر كنيــم، واقعيت اين 
است كه سازوكار عمل شورا بر واقعيت هاى 
پرونده كانديداها و رأى نهايى اعضاى شورا 

استوار است.
سخنگوى شوراى نگهبان در قسمتى ديگر 
از سخنانش درباره آزادى مطلق مردم براى 
تعيين كانديداها گفت: در انتخابات مجلس، 
نهادهاى 4گانه تمامى اطالعات ثبت شده از 
نامزدها را براى بررسى صالحيت در اختيار 
شــوراى نگهبان قرار مى دهنــد. در اينجا 
پرسشى كه مطرح مى شود اين است كه آيا 

اگر شوراى نگهبان از وظيفه ذاتى خود منع 
شود، مردم بدون در اختيار داشتن اطالعات 
از پرونده نامزدها، مى توانند انتخاب درستى 
داشته باشــند؛ بنابراين سخن دوستانى كه از 
آزادى مطلق مردم بــراى تعيين كانديداها 
سخن مى گويند به نظر نوعى نقض غرض 

است.
كدخدايــى در ادامــه افــزود:  در ارتباط با 
كانديداهاى رياســت جمهــورى نيز همين 
رويــه برقرار اســت و بايد يــك مرجعى 
صالحيــت كانديداها را از منظر ويژگى هاى 
رجل سياســى و مذهبى مورد بررسى قرار 
دهد. البته اينكه اين گزاره مطرح مى شود كه 
به طور مثال شوراى نگهبان در ارتباط با فالن 
كانديدا اشتباه كرده، بله ممكن است شوراى 
نگهبان نيز در بررسى صالحيت ها دچار خطا 
و اشتباه شود ولى به هرحال آنچه در تمامى 
انتخابات ها در سراسر دنيا مرسوم است اين 
اســت كه پيش از مرحله اخذ آراى مردمى، 
مراحلى نيز براى ارزيابى صالحيت نامزدها 

تعريف شده است.

يادداشت

جلسه دوم بررسى طرح اصالح قانون انتخابات در هفته پايانى آذرماه

مدير بودن كانديدا
 بايد معيارداشته باشد

آزاديخواه: رئيس جمهور ونزوئال سابقه راننده كاميونى دارد 
ولى امروز چشم استكبار را كور كرده است

بيگى نژاد: خطاى رئيس جمهور مؤثر است و بايد از گذشته 
متوجه شويم
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خبر

دولت براى برگزارى يلداى مجازى به مردم
 «اينترنت رايگان» بدهد

 رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ايران ضمن تأكيد بر اينكه دور هم نبودن افراد 
در شــب يلداى امسال، نشان از محبت و دوســت داشتن است، از دولت خواست تا 
براى برگزارى مراســم شب يلدا به صورت مجازى، براى چند ساعت اينترنت رايگان 

در اختيار مردم قرار دهد.
سيدحسن موسوى چلك در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر برگزارى مجازى مراسم شب 
يلدا در اين روزهاى كرونايى، اظهار كرد: برخى روزها يا مناســبت ها، حامل پيام هاى 
خاصى هســتند؛ شــب يلدا نيز يكى از اين مناسبت هاست كه موجب تقويت فرهنگ 

گفت وگو در خانواده و ترويج مهربانى مى شود.

تصويب استخدام نجاتگران ايثار در هالل احمر
 رئيس ســازمان امداد ونجات جمعيت هالل احمر از تصويب استخدام نجاتگران با 

درجه ايثار در هالل احمر خبر داد.
مهدى ولى پــور در گفت وگو با ايرنا افزود: نجاتگران درجــه ايثار در قالب قرارداد 
ســاعتى طبق شــرايط اعالم شــده و پس از طى مراحل گزينــش جذب جمعيت 
هالل احمر خواهند شــد و تا پايان ســال هم آزمون ارتقاى درجه ايثار براى ســاير 

نجاتگران برگزار مى شود.
وى توضيح داد: اين اســتخدام براى آن دسته از نجاتگران درجه ايثار هالل احمر است 
كه در جاى ديگر مشــغول نيستند و به صورت مستمر در پايگاه هاى امدادى در سطح 

كشور با جمعيت هالل احمر فعاليت دارند.

71 درصد زندانيان كم سواد هستند
 رئيس ســازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى با تأكيد بر لزوم ســوادآموزى 
و مهارت آمــوزى زندانيان بيان كرد كه 71 درصد زندانيان كشــور را افرادى با ميزان 
تحصيالت زيرديپلم تشــكيل مى دهند كه از اين ميان حدود 3/5 درصد آنها بى ســواد 

هستند. 
به گزارش ايرنا، محمدمهدى حاج محمدى با هدف ريشــه كنى بى سوادى در زندان ها، 
ارتقاى سطح سواد و افزايش قابليت گروه هاى هدف، افزود: آموزش زندانيان يكى از 
محورهاى اصلى فرايند اصالح و تربيت اســت كه به طور جدى در زندان هاى كشور 
دنبال مى شود. وى اظهار كرد: زندان را فرصتى مى دانيم براى افرادى كه تا پيش از اين 

از آموزش و يادگيرى مفاهيم اصلى زندگى امتناع مى كردند.

آفتاب اقتصادى: سفره حقوق بگيران 15 درصد كوچكتر مى شود
 يعنى چند در چند شد؟

ابتكار: بودجه معلق ميان رد و تصويب
 حاال خوبه باز بودجه معلقه، خودرو و طال كه توى حبابن!!

اخبار صنعت: مشتركان پرمصرف جريمه مى شوند
 زندانى هم داره؟

افكار: پايان تلخ ترامپ
 مگه خياره؟

اقتصاد برتر: بى رقيب بودن خودروسازان، علت گرانى خودرو
 دمشون گرم يكه تازن!!

بهار: مردم قربانى آزمون و خطاى سياست هاى مسكن 
 با موش آزمايشگاهى نمى شه ديگه مردم رو آوردن به ميدان!!
ابرار اقتصادى: شيب افزايش قيمت كاالهاى اساسى تندتر مى شود

 نصف مردم رو كرونا قربانى كرده، بقيمون هم از گشــنگى 
ميميريم!

جام جم: شرط هايى براى پايان خوش دولت 
 پايان خوش براى كى؟!

جوان: حفظ صندوق از زياده خواهى بودجه
 با چه ابزارى؟!

آرمان ملى: هواى آلوده كرونا را تشديد مى كند
 مگه ماسك نمى زنن باز؟

آسيا: جاى خالى نفت
 گل بذارين جاش!!

آفتاب اقتصادى: پيش بينى تأثير آزادسازى قيمت خودرو بر بازار
 برف يا باران؟

حمايت: سراب دلخوشى
 خيال روز و هر شبم!!

سبزينه: افزايش 50 درصدى قيمت آجيل به بهانه شب يلدا
 با افزايش حقوق 50 درصدى پرســتارا همزمان شده، دليلش 

اونه!!

آزمون آئين نامه رانندگى تا اطالع بعدى 
برگزار نمى شود

 رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همدان با اعالم اينكه 
آزمون آئين نامه راهنمايى و رانندگى با توجه به شرايط كرونايى لغو 

شده و تا اطالع بعدى برگزار نمى شود.
علــى فكــرى در گفت وگــو بــا ايرنــا اظهــار كــرد: به دنبــال شــيوع 
كرونــا شــاهد ايجــاد محدوديت هايــى بــراى پيشــگيرى از تجمــع 
و شــيوع ايــن ويــروس در مراكــز زيرمجموعــه پليــس راهنمايــى 

و رانندگــى بوديــم.
وى افزود: تعطيل كردن مراكز شماره گذارى و تعويض پالك خودرو 
و مراكــز آموزش رانندگى و ديگر برنامه ها به دنبال شــيوع ويروس 

كرونا در اولويت كارى پليس راهور قرار گرفت.
رئيــس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان همــدان ادامه داد: تغيير 
وضعيت همدان از قرمز به نارنجى ســبب بازگشــايى برخى مراكز 
شده و هم اينك با دريافت نوبت به صورت اينترنتى مى توان نسبت به 

تعويض پالك خودرو اقدام كرد.
فكرى گفت: آزمون عملى رانندگى خودرو از كسانى كه پيش تر در 
آئين نامه نمره قبولى دريافت كردند اخذ مى شود اما با توجه به ممنوع 
شــدن برگزارى آزمون آئين نامه متقاضيان جديد دريافت گواهينامه 
بايد تا بازگشــت شــرايط كرونا به وضعيت عادى براى شركت در 

آزمون صبر كنند.
وى درباره وضعيت معابر درون شهرى با توجه به ريزش برف اظهار 
كرد: درحال حاضر معابر درون شــهرى اين اســتان خيس و لغزنده 
هستند كه در اين شــرايط ميزان سوانح خسارتى نسبت به روزهاى 

صاف و آفتابى بيشتر مى شود.
فكرى از رانندگان خواست با رعايت سرعت مطمئنه و بدون عجله 
و شتاب براى رســيدن به مقصد رانندگى كنند تا درصورت نياز به 
اســتفاده از ترمز براى متوقف كردن خودرو بتوانند به راحتى وسيله 

نقليه را كنترل كنند.

كم خونى مردان باالى 40 سال 
نشانه كدام سرطان است؟

 يك فــوق تخصص بيمارى هاى گوارش و كبــد درباره ارتباط 
كم خونى مردان باالى 40 ســال و يكى از انواع سرطان توضيحاتى 

را ارائه كرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، امير سعيدصادقى اظهار كرد: 
ســرطان روده بزرگ از ضايعات پيش ســرطانى مثــل پوليپ ايجاد 
مى شود و به طور معمول مدت زمان تشكيل پوليپ تا تبديل شدن آن 

به سرطان يك دوره ده ساله زمان مى برد.
وى افــزود: به طور معمول انواع ســرطان ها در گام هــاى اوليه بدون 
عالمت هستند، اما اگر هر يك از افراد به عالئمى كه در بدن آنها نشان 
داده مى شود توجه كنند، با تشــخيص هاى اوليه و هزينه  بسيار پايين 

مى توانند از بروز اين بيمارى هاى مهلك جلوگيرى كنند.
صادقــى گفــت: درد هــاى شــكمى، خونريزى هــاى گوارشــى، 
از  كم خونــى  و  مــزاج  اجابــت  و  يبوســت  وزن،  كاهــش 
ــوند.  ــوب مى ش ــزرگ محس ــرطان روده ب ــم س ــايع ترين عالئ ش
اغلــب كم خونــى و فقــر آهــن در مــردان بــاالى 40 نشــان دهنــده 

ــارى اســت. ــن بيم ــه اي ــال ب ابت

نيلوفر بهرمندنژاد»
 سالروز شهادت آيت ا... مفتح به عنوان يك چهره 
سياســى و فرهنگى، روز وحدت حوزه و دانشگاه 

نامگذارى شده است.
دو نهاد حوزه و دانشــگاه كه اتفاقا نقش مهمى در 
پيروزى انقالب اســالمى و تحقق آرمان هاى ملت 

داشته اند، داراى نقاط و اهداف مشتركى هستند.
مانــدگار  و  ارزشــمند  اقدامــات  و  تالش هــا 
شخصيت هايى همچون شهيد مفتح كه از چهره هاى 
حوزوى و دانشــگاهى بوده اند، بــراى وحدت و 
هماهنگى بين اين 2 نهاد علمى ســبب شكل گيرى 
روندى شــد كه به پيروزى انقالب اسالمى كمك 

كرد.
با نگاهى به ســير تحوالت انقالب مى توان دريافت 
كه نقش نخبگان مذهبى و كسانى كه براساس الگوى 
ايرانى-اســالمى گام برداشــتند، در تحقق اهداف 

انقالب بسيار مهم بوده است.
بــدون ترديد براســاس آنچه امــام خمينى(ره) در 
جايــگاه رهبر و ايدئولوگ انقــالب در قالب نظام 
آرمانى مطلوب ترسيم و تبيين نمودند، اين نخبگان 
كه از حوزه و دانشگاه برخاسته بودند، به شايستگى 
شرايط را براى عموم تبيين و مسير انقالب را هموار 

كردند. 
از شــكل گيرى نهضت اســالمى تا آغاز تحوالت 
انقالبى تالش هاى اين نخبگان و روشــنفكران كه 
تعدادى از آنها هم حوزوى بودند و هم دانشگاهى 
به وضوح قابل مشاهده است و اين نشان دهنده نقش 

حوزه و دانشگاه در انقالب اسالمى است.
نقش آفرينــى چهره هاى حوزوى و دانشــگاهى و 
حركت آنها در يك مســير مشخص يعنى راه اصيل 
انقالب اين پيام را در پى داشت كه حوزه و دانشگاه 
به عنــوان كانون تالش هاى علمى و فرهنگى نياز به 
وحدت و انسجام با محوريت اهداف و آرمان هاى 

انقالب دارند.
از ســوى ديگر با توجه به ماهيت فرهنگى انقالب 
و اهميــت مباحث هويتى و اعتقــادى در آن كه در 
شــعارهاى مردم نيز تبلور داشــت، نقش حوزه و 
دانشــگاه در ســير تحوالت انقالب را برجسته تر 

مى كند.
اين مهم هم در پيش از انقالب و زمينه ســازى هاى 
تاريخى، هم حين انقالب و تحوالت انقالبى و هم 
پــس از انقالب و راهى كه بايد دنبال شــود، نمود 

داشته است.
اين تجربه گران سنگ از مشــاركت و نقش آفرينى 
حوزه و دانشگاه در انقالب اسالمى بيانگر آن است 

كــه تداوم اين راه و تعالــى جامعه در گرو حركت 
منســجم هر دو نهاد و ضــرورت حفظ و تقويت 

وحدت بين آن دو است.
 امــام خمينى(ره) درباره ضــرورت وحدت حوزه 
و دانشــگاه تأكيد داشــتند كه «طالب علوم دينى و 
دانشــجويان دانشــگاه ها بايد با تمام توان خود از 
انقالب و اســالم دفاع كنند. امروز دانشگاه و حوزه 
بيشتر از هر محلى به اتحاد و يگانگى احتياج دارد».

مقام معظم رهبرى نيز در اين زمينه فرموده اند: «براى 
وحدت حوزه و دانشــگاه در نظام اسالمى، علم و 
دين بايد پابه پاى هــم حركت كنند. وحدت حوزه 
و دانشــگاه معنايش اين نيســت كه حتما بايستى 
تخصص هاى حوزه اى در دانشگاه و تخصص هاى 
دانشگاهى در حوزه دنبال شود. اگر حوزه و دانشگاه 
به هم وصل و خوش بين باشند و به هم كمك كنند، 
دو شــعبه از يك مؤسســه علم و دين هستند؛ يك 
شعبه، حوزه هاى علميه و شــعبه ديگر، دانشگاه ها 

هستند».
در مجموع با توجه به تجربه تاريخى و ضرورت هاى 
پيش روى جامعه، وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان 
يك امر مهم و اساسى از اهميت خاصى برخوردار 
اســت و اين ضرورت ايجاب مى كند كه متناسب با 
نيازها و اقتضائات فعلى، حوزه و دانشــگاه با درك 
مشترك از فرصت ها و چالش ها در راستاى تعالى و 

پيشرفت جامعه حركت كنند.
نماينده ولى فقيه در همدان با تأكيد بر اينكه انقالب 
اســالمى حوزه و دانشــگاه را دو بال براى حركت 
به ســمت تحقق تمدن اسالمى معرفى كرد، گفت: 
تمدن سازى اسالمى بدون حضور و همراهى حوزه 

و دانشگاه امكان پذير نيست.
 حوزه و دانشــگاه دو نهاد مستقل از هم 

هستند
شعبانى درباره  حبيب ا...  حجت االسالم والمسلمين 
آسيب شناسى موانع وحدت حوزه و دانشگاه با بيان 
اينكه وحدت بين حوزه و دانشگاه در يك سطوحى 
پــس از انقالب رخ داده و اما هنوز به صورت كامل 
محقق نشده اســت، اظهار كرد: در برخى از مسائل 
روبنايى وحدت خوبــى در اين بين وجود دارد كه 

قابل مقايسه با گذشته و پيش از انقالب نيست.
وى تشكيل دبيرخانه دائم وحدت حوزه و دانشگاه 
در اســتان همدان را نشــان دهنده دغدغه مسئوالن 
اســتانى دانســت و افزود: بحث از وحدت به اين 
معنا اســت كه اين دو نهاد از هم مســتقل هستند، 
اما در عين حال اشتراكاتى با يكديگر دارند كه اين 

اشتراك ها مى توانند محور وحدت قرار گيرند.

شعبانى با اشاره به نخستين 
محور قابــل بحث در اين 
حوزه پرداخــت و گفت: 
بنيان هــاى علوم در حوزه 

و دانشــگاه، از لحاظ ماهوى و روشــى با يكديگر 
متفاوت هســتند و اين تفاوت هم مى تواند موجب 
افتراقات بيشتر شــود و هم حل آن به يك وحدت 

واقعى منجر خواهد شد.
امام جمعه همدان با گاليه از اينكه با وجود تأكيدات 
حضــرت امام(ره) و رهبر معظــم انقالب بر ايجاد 
ايــن وحدت، اما وحــدت بين حوزه و دانشــگاه 
به معناى واقعى كلمه در تمامى ابعاد شــكل نگرفته 
اســت، افزود: نقاطى كه مى تواند افتراق ايجاد كند 
و اتفاقا حل آنهــا و توجه به آنها وحدت واقعى را 
رقم خواهد زد، در 3 محور قابل بررســى است كه 
بــراى تحقق اين وحدت بايد در حول اين 3 محور 

اقدامات الزم انجام شود.
 يكى از مصاديق وحدت

 حضور روحانيون در دانشگاه است
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان دومين محور را 
وجود تفــاوت در جهان بينى ها و ايدئولوژى ها بين 
دانشگاه و حوزه برشمرد و مطرح كرد: اين تفاوت ها 
مى تواند زمينه ســاز ايجاد تفرقه در اين بين شود كه 

پيش از انقالب اين اتفاق بسيار برجسته بود.
وى افــزود: در دوران پيش از انقالب اين اختالف 
به اندازه اى بود كه اســالم منهاى روحانيت درحال 
شــكل گيرى بود و دانشگاه ها به ســمت بى دينى 
درحال حركت بودند اما پس از انقالب اين مشكل 
از بين رفت و جهان بينى ها نيز به هم نزديك شدند.

شعبانى با اشاره به اينكه عامل سوم اختالف در بين 
اين دو نهاد، اهداف متفاوت آنها است و اظهار كرد: 
زمانى كه دانشگاه شكل گرفت هدفش ايجاد توسعه 
مــادى و صنعتى در جامعه بــود، بنابراين در ذهن 
عده اى اين افكار به وجود آمد كه نمى شــود هم دنيا 
را داشــت و هم آخرت و لذا يكى از موفقيت هاى 
انقالب اسالمى اين بود كه اين اهداف را با هم قابل 

جمع دانست.
وى با بيان اينكه با مشــاهده تاريخ معاصر از سال 
1320 تــا 1357 بــا نگرش هاى متفاوتــى مواجه 
مى شــويم كه اين دو نهاد همديگر را متهم كرده اند، 
مطرح كرد: جريان انقالب اسالمى، حوزه و دانشگاه 
را نه در شــعار كه در اهداف به يك نقطه رساند و 
به همين دليــل انقالب را بايد مجمعى براى هر دو 
هدف توسعه مادى دانشگاه و توسعه معنوى حوزه 

بدانيم.

نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با تأكيد بر اينكه 
انقالب اســالمى حوزه و دانشــگاه را دو بال براى 
حركت به سمت تحقق تمدن اسالمى معرفى كرد، 
گفت: هر جامعه اى براى پيشــرفت نيازمند توسعه 
مادى و معنوى در كنار هم اســت و به همين دليل 
هيــچ گاه اين دو نهاد با هم در تضاد نيســتند بلكه 

مكمل يكديگر هستند.
وى با بيان اينكه با پيروزى انقالب اين بســتر براى 
ايجاد وحدت ايجاد شد، مطرح كرد: يكى از مصاديق 
اين وحدت، حضور روحانيون در دانشگاه ها براى 

توسعه معنوى دانشگاه و جامعه است.
امام جمعه همدان با اشــاره به موضوع تمدن سازى 
مورد تأكيد رهبر انقــالب در بيانيه گام دوم، عنوان 
كرد: تحقــق اين تمدن ســازى بدون دانشــگاه و 

تكامالت مادى اتفاق نمى افتد.
وى با تأكيد بر اينكه به دليل تفاوت در ماهيت علوم، 
اتحاد زبانى بين دانشــگاه و حوزه ايجاد نمى شود، 
بيان كرد: در بحث نقش دين در علم، اعتقاد بنده بر 
اين است كه دين در وجود فرد ديندار بسترهايى را 
براى آنكه فهمش از واقعيت تكوينى تكميل شــود، 
فراهم مى كند، به بيان ديگر دين يك فيزيك و شيمى 
جديد مطرح نمى كند، بلكه به روش هاى فهم انسان 

ديندار از واقعيت ها متفاوت توجه دارد.
شــعبانى با اشاره به اينكه دانشــگاه بايد بپذيرد كه 
مبادى تصديقى علوم تجربى در حوزه تنقيه شــود، 
مطرح كرد: همان طور كه در انقالب صنعتى فرانسه 
با تغيير در فلســفه، جهان بينى، علوم و نگرش هاى 
انســانى پيش فرض ، تمدن نوين غربى ايجاد شــد، 
امروز نيز تحول در علــوم تجربى، بدون تحول در 

علوم انسانى اتفاق نخواهد افتاد.
وى با بيان اينكه يكى از مشكالت ما با تمدن غرب 
در همين پيش فرض هاى انســانى اســت، عنوان 
كــرد: به دليل همين پيش فرض ها اســت كه گاهى 
روانشناسى تجويزهايى دارد كه مخالف مبانى فكرى 

ما است.
امام جمعه همدان به تشريح پيشرفت هاى حوزه در 
عرصه هاى جهان بينى پرداخت و گفت: در حوزه قم 
توليدات علمى بسيار خوبى وجود دارد كه متأسفانه 
نتوانسته آن را در جامعه و دانشگاه ارائه بدهد و در 

سطح قم فراتر نرفته است.
آيت ا... سيدمصطفى موسوى اصفهانى نيز با بيان اينكه 

در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه نتوانسته ايم به 
حد مطلوب دست پيدا كنيم، اظهار كرد: امروز بايد 
به دنبال آن باشيم تا با استفاده از ظرفيت حوزه هاى 
علميه سراسر كشــور طرز تفكر اسالمى را در بين 

دانشجويان و دانشگاهيان ترويج دهيم.
وى با بيان اينكه دانشجو در كنار كسب علم، بايد با 
منابع اخالقى، اعتقادى و معنوى آشــنا شود، مطرح 
كرد: دانشجويى كه بعد معنوى او تقويت شده باشد 
هيــچ گاه به خود اين اجــازه را نمى دهد كه پس از 
تحصيل در جمهورى اسالمى و رسيدن به جايگاهى 
با يك دعوت از خارج كشــور، به آنجا سفر و مقيم 

شود.
 همچنين در ادامه دبير دفتر وحدت حوزه و دانشگاه 
استان نيز بيان كرد: وحدت حوزه و دانشگاه نسبت 
به دوران پيــش از انقالب داراى يــك نزديكى و 
همگرايى شده است، به طورى كه حتى پس از انقالب 
هم اين وحدت پررنگ تر شده است و به دليل اينكه 
هدف اصلى انقالب اسالمى يك پژوهش هاى عميق 
و آموزش هاى بلند انســانى بوده و حقيقت اين دو 
همانند دو بال يك موجود شــناخته شــدند و يك 

همگرايى در اهداف آنها به وجود آمد.
وحيد پاشــايى در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
افــزود: بــا توجه به اينكــه درحال حاضــر در هر 
دانشــگاهى  يك مجمع نهاد رهبرى تشــكيل شده 
است؛ بنابراين در واقع به نوعى نماينده حوزه علميه 

در دانشگاه به حساب مى آيند.
همچنين تدريس دروس  معارف به عنوان درس هاى 
عمومى براى هر دانشــجو در هر رشــته با فيلتر و 
مديريت نهاد نمايندگى اتفاق مى افتد كه در حقيقت 
اين مورد هم ثمره اى از وحدت حوزه و دانشــگاه 
اســت كه از نظــر تكنيكى يك وحــدت حوزوى 

به وجود آورده است.
وى عنوان كرد: دانشــگاه يك نهــاد تأثيرگذار در 
توســعه مادى اســت و به طبع اگر همگام و همسو 
با حوزه پيش روند و بتوانند اهداف مشــتركى را با 
وجود تفاوت هايى كه با هم دارند، دنبال كنند قطعًا 
رشد و شكوفايى جامعه به نحو احسن اتفاق خواهد 
افتاد، به همين منظور براى پيشرفت جامعه ما نيز به 
توســعه مادى و تكامل معنــوى نيازداريم؛ بنابراين 
حوزه و دانشــگاه مى توانند در كنار هم، به رشد و 

بالندگى يكديگر كمك كنند.

 خشــونت صورت آموخته شــده از يك رفتار 
اجتماعى اســت كه در تمام مناطق جغرافيايى و در 
ميــان  گروه هاى دينى، نــژادى و همچنين در تمام 
ســطوح تحصيلى شــغلى، اقتصادى و اجتماعى 

مشاهده مى شود.
در جامعه امــروز به داليلى چون گســترش فقر، 
بى توجهى به مســائل معنوى و انســانى و سقوط 
خانواده  و ارزش هاى تربيتى، سبب بدبينى و ترس از 
آينده و درنهايت خشونت و پرخاشگرى شده است.
نظريه هاى مختلفــى در زمينه وقوع  پديده اى به نام 
خشــونت داريم كه اين نظريات در قالب پزشكى، 
زيست شــناختى و روانشــناختى بررســى شده و 
عمده ترين منشــأ خشونت را مى توان به عملكرد و 

اختالالت مربوط به مغز ارتباط داد.
درباره خشم و پرخاشــگرى نظريه هاى مختلفى 
وجود دارد. برخى از اين نظريه ها پرخاشگرى را 
يكى از غرايز اصلى انسان و ذاتى انسان مى دانند 
و سازوكار و همبسته هاى زيست شناختى خاصى 
بــراى آن قائلند. در واقع، طبق اين نظريه ها، همه 
آدم ها اين غريزه پرخاشــگرى را به نوعى با خود 
دارند، بر مبنــاى يكى از نظريه ها پرخاشــگرى 
نتيجه احســاس ناكامى و ســرخوردگى در فرد 
اســت. يعنى وقتى فرد مى خواهد به چيزى برسد 
و عاملى بيرونى مانع تحقق اين خواست مى شود، 
فرد نســبت به آن عامل بيرونى احســاس خشم 
پيدا مى كند. اين احســاس ممكن است با رفتارى 

خشونت آميز، چه خشونت كالمى و چه خشونت 
آشكار فيزيكى، خودش را نشان بدهد.

يكى از مهم ترين داليل خشونت، ضعف در قدرت 
مكالمه و گفت وگو اســت، زمانى كه نمى توانيم از 
طريــق ديالوگ، گفتمان و يا مكالمــه به اهدافمان 
برســيم سريعا دست به خشــونت مى زنيم و از آن 
به عنوان يك ابزار كاركردى براى نزديك شــدن به 

خواسته هايمان استفاده مى كنيم.
 در كودكى قربانى خشونت، در بزرگسالى 

عامل آن مى شويم
يك جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
بيان كرد: از زمان تولد انســان غريزه اى در او به نام 
پرخاشگرى در او شكل مى گيرد كه جز احساسات 

بنيادين او به شمار مى ايد. 

حتى انســان ها مى تواننــد بدون تجربــه از همان 
دوران كودكى خشونت را از طريق مشاهده فيلم  و 
سريال هاى خشــن و در فضاى مجازى و حتى در 
محيط هاى خانوادگى و يا با ديدن يك بازى و يا يك 
انيميشن خشن شيو ه هاى خشونت ورزى ياد بگيرد. 
به طور كلى مى توان گفت در دوران كودكى قربانى 
خشونت هستيم و در بزرگســالى عامل خشونت 

مى شويم و ديگران را قربانى خشونت مى كنيم.
 بررسى بروز خشونت در ابعاد مختلف 

حسين رضايى با اشاره به تقسيم بندى خشونت در 
ابعاد مختلف بيان كرد: خشونت را مى توان به ابعاد 
مختلفى از جمله ابعاد جســمانى مانند ضرب زدن، 
لگد زدن، سيلى زدن و حتى موارد مشابه است كه در 
اين مواقع براى دفاع از خود از اشيايى مانند چماق و 

كمربند و... به كار مى برند.
بعد ديگر آن خشونت روانى است كه از يك نگاه، 
معنادار اخم آلود آغاز مى شود تا تمسخر كردن ها و 
اســتفاده از كلمات ركيك و فحاشى ها كه در اينجا 
ديگر هدف جســم نيست و فقط ضربه وارد كردن 
به روح و روان فرد مقابل اســت كه آسيب هاى آن 
دردناك تر از آسيب هاى جسمانى است و صدمات 

آن به سختى قابل جبران است.
خشــونت اقتصادى: ممنــوع كــردن از دادن پول 
توجيبى، محروم كردن از ارث، ندادن نفقه، محروم 
كــردن از مــوارد اقتصادى فرد مربوطــه، از جمله 

خشونت هاى اقتصادى محسوب مى شود.
خشــونت جنســى: بعد ديگرى از خشونت است 
از يك نگاه معنادار جنســى آغاز مى شود تا رعايت 
نكردن حريم شــخصى، دست درازى، پيشنهادهاى 
جنسى كه تمامى اين موارد مسائل جنسى، شهوانى، 
لذت هاى جنسى در بر دارد كه موجب تحقير طرف 
مقابل مى شــود و بعد ها در روحيه فرد تأثير منفى 

خواهد گذاشت.
ابزار  يك  به عنوان  خشونت  به كارگيرى   

كاركردى
وى در پاسخ به اين پرسش چرا برخى افراد خشونت 
را تبديل شــدن به يك چهره خشــن مى شناسند 
يكسرى ديگر خير؟ افزود: خشونت متأسفانه داراى 
كاركرد اســت، مادامى كه خشــونت به عنوان يك 
ابزارى كاركردى به كار گرفته شــود به اين صورت 

خواهد بود كه فــرد موردنظر در هر مواردى از اين 
ابزار براى رسيدن به خواسته هايش استفاده مى كند.

خشونت و پرخاشــگرى را مى توان نتيجه ناكامى 
و ســرخوردگى دانســت، به طورى كه وقتى فردى 
در رســيدن به اهداف خود دچار ناكامى مى شود، 
متعاقبا به دنبال اين سبب بروز احساس هايى درون 
فرد شده كه در اين مواقع يا براى رسيدن به اهداف 
خود تالش مى كند و با برنامه ريزى دقيق ســعى بر 
جبران آن دارد و يا اينكه از در خشونت وارد مى شود 
و از همان ابزار كاركردى كه در مطلب فوق اشــاره 
كردم استفاده مى كند كه پرخاشگرى و خشم را در 

بر خواهد داشت.
رضايى در ادامه يادآور شد: همان طور كه در ابتدا 
اشاره كردم يك دســته از پرخاشگرى ها از همان 
دوران كودكــى رخ مى دهد كه كامــال به غريزه 
برمى گردد اما بسيارى از عواملى كه فرد بالغ را به 
سمت خشونت سوق مى دهد، ريشه هاى فرهنگى 
دارد. مثال خشــونت هاى ناموسى، حتى تا درجه 
قتل، ممكن است در يك فرهنگ پذيرفته و حتى 

ارزش باشد.
رضايى اظهار كرد: يكــى از داليل اصلى نزاع و 
رشد پرخاشگرى درجوامع را پايين آمدن آستانه 
تحمل و نداشتن مهارت گفت وگو دانست كه اين 
مهارت در بين جوامع امــروز تاحدودى كاهش 
پيدا كرده است و در هركجا كه مهارت گفت وگو 
بسته شود درِ خشونت باز مى شود؛ بنابراين مردم 
بايــد مهارت ارتباطى را يــاد گرفته و آن را جزو 
اصلى ترين مهارت ها براى زندگى شــهرى درنظر 
بگيرند زيرا با تقويت فرهنگ گفت وگو مى توانيم 
تــا حدودى از ميزان نــزاع و درگيرى در جوامع 

مختلف جلوگيرى كنيم.

وحدت حوزه و دانشگاه
 از ديروز تا امروز 

■ امام جمعه استان: حوزه و دانشگاه دو بال براى حركت به سمت تحقق تمدن اسالمى است
■ رئيس حوزه علميه استان: دانشجو در كنار كسب علم، بايد با منابع اخالقى، اعتقادى و معنوى آشنا شود
■ دبير اجرايى حوزه و دانشگاه: حوزه و دانشگاه همگام باهم مى توانند به رشد و بالندگى هم كمك كنند

خشونت گرايى وسيله اى براى رسيدن به خواسته ها
■ يك جامعه شناس: تقويت مهارت گفت وگو از اصلى ترين  مهارت ها در زندگى شهرى است
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جزئيات افزايش تعرفه مشتركان 
پرمصرف آب

 وزير نيرو با بيان اينكه به مشتركان پرمصرف آب براى تغيير نحوه 
مصرفشــان مهلت 6 ماهه داده شده است، بيان كرد: درصورتى كه در 
اين زمان مشــتركان اقدام به كاهش مصــرف نكنند با افزايش قيمت 

مواجه خواهند شد.
رضا اردكانيان در گفت وگو با ايســنا، اظهار كــرد: درحال حاضر 15 
درصد مشــتركان آب در بخش خانگى جزو مشــتركان كم مصرفى 
هستند كه مشمول تخفيف صد درصدى مى شوند و در كل حدود 60 

تا 65 درصد مشتركان بخش آب الگو را رعايت مى كنند.
وى افزود: آن تعداد از مشتركانى كه الگو را رعايت نمى كنند و حدود 
35 درصد كل مشــتركان را شامل مى شوند به 2 گروه تقسيم شده اند؛ 
گروهــى كه تا 2 برابر الگو مصــرف مى كنند و گروهى كه بيش از 2

برابر الگو مصرف دارند.
وزيــر نيرو با تأكيد بر اينكه هدفگــذارى اصلى ما گروه پرمصرف ها 
هستند كه با ايجاد ساز و كارى تعداد آنها را كاهش دهيم، تصريح كرد: 
اجراى اين طرح براى اصالح پرمصرف ها است. تشويق كم مصرف ها 
و تخفيف صد درصدى نيز به خاطر اين است كه اين حركت موزونى 
باشد؛ يعنى تنها با پرمصرف ها صحبت نكنيم بلكه نشان دهيم كه نه تنها 

خوش مصرف ها بلكه كم مصرف ها نيز جايزه مى گيرند.
به گفته اردكانيان، روش برخورد اين خواهد بود كه آموزش هاى الزم 
داده خواهد شــد و از ارتباطات رســانه اى استفاده مى شود. همچنين 
شــركت هاى بخش خصوصى در ايــن مدت بــراى عرضه ادوات 
كاهنده مصرف فعال مى شــوند و چنانچه نهايتا هنوز گروهى باشند 
كه پرمصرف باقى بمانند، در آن زمان مى بايست شوراى اقتصاد طرح 
پيشنهادى را بررســى و تصويب كند و پس از آن تعرفه پرمصرف ها 

اضافه خواهد شد.
وى با بيان اينكه در آن زمان جزئيات دقيق طرح مشــخص مى شود، 
گفت: قطعا 6 ماه بعد در مورد ميزان افزايش تعرفه پرمصرف ها تصميم 

گيرى خواهد شد و اين طرح اجرايى مى شود.

چرا بورس دوباره نزولى شد؟

 به نظر مى رســد بازار سرمايه دوباره به روزهاى نوسانى يا نزولى 
خود بازگشته است؛ به طورى كه تنها چند روز در كانال يك ميليون و 
500 هــزار واحد باقى ماند و دوباره به كانال يك ميليون و 400 هزار 
واحد عقبگرد كرد. در اين راســتا يك تحليلگر بازار ســرمايه، روند 
نوزلى بورس را دور از انتظار مى داند و بر اين باور است كه اين بازار 

با ابهامات زيادى روبه رو است.
روزبه شــريعتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه شاخص كل براى 
اينكه از كانال يك ميليــون و 500 هزار واحد فراتر رود، نياز به يك 
محرك بنيادى دارد، اظهار كرد: با اين حال از نگاه منطقى و اقتصادى، 

بازار نبايد ريزش داشته باشد.
به گفته وى، حداقل حدود صد شركت در بازار به بازار جهانى مرتبط 
هســتند و با توجه به حال خيلى خوب اين روزهــاى بازار جهانى، 

ريزش بورس منطقى نيست.
وى ادامه داد: براى مثال قيمت پايه فوالد يا ورق در بورس كاال، حتى 
با شــيوه نامه جديد كه 80 درصد قيمــت جهانى را مبناى قيمت پايه 
قرار مى دهد، رشد قابل توجهى داشته است، زيرا بازار جهانى فراتر از 
انتظار صعودى بوده و و اين اتفاق سابقه نداشته كه بازار جهانى تا اين 

حد در بازار داخلى تأثيرگذار باشد.
اين تحليلگر بازار سرمايه با انتقاد از شيوه بازارگردانى در بازار سرمايه، 
گفــت: به نظر من مــدل بد بازارگردانى يا مدل بــد خريد و فروش 
حقوقى هــا تا حدودى در روند بازار تأثيرگذار اســت. براى مثال در 
روز شــنبه حقوقى ها بيش از 300 ميليون ســهم فوالد را فروختند و 
صف خريد فوالد ضرب آهنگ بازار را تغيير داد. روز يكشــنبه همين 
اتفاق براى سهم هاى پااليشى و روز دوشنبه براى بانكى ها افتاد. البته 
بسيارى از تكنيكاليست ها صحبت از شناسايى كف جديد يك ميليون 
و صد هزار واحد مى كنند اما اين موضوع با منطق بنيادى و اقتصادى 

همخوانى ندارد.
شريعتى در ادامه با تأكيد بر اينكه بازار سرمايه با ابهامات زيادى روبه رو 
است، توضيح داد: بازار سرمايه با ابهاماتى از جمله بحث اليحه بودجه 
و مخالفت احتمالى مجلس با كليــات آن، روى كار آمدن تيم جديد 
دولت در آمريكا، نزديك شــدن به انتخابات رياست جمهورى ايران 

و ... روبه رو است و بايد گفت بازار سرمايه از بى ثباتى رنج مى برد.

تا 2 هفته ديگر كليد خواهد خورد
آغاز دوگانه سوز كردن يارانه اي تاكسى هاى اينترنتى

ــام  ــاز ثبت ن ــدان از آغ ــه هم ــى منطق ــاى نفت ــش فرآورده ه ــركت پخ ــر ش  مدي
ــده  ــه آين ــا 2 هفت ــا ت ــى و آژانس ه ــه اى تاكســى هاى اينترنت ــردن ياران دوگانه ســوز ك

خبــر داد.
ــام و  ــت: ثبت ن ــتايى گف ــن روس ــركت، امي ــن ش ــى اي ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاز  ــه آغ ــت ك ــى اس ــد ماه ــار چن ــى و وانت ب ــاى عموم ــردن خودروه ــوز ك گازس
ــه اى  ــده نزديــك شــاهد گازســوز كــردن ياران ــان ادامــه دارد و در آين شــده و همچن

خودرو هــاى اينترنتــى و آژانس هــاى جابه جايــى بــار و مســافر خواهيــم بــود. 
ــه  ــده ك ــتخراج ش ــع آورى و اس ــى جم ــداد تاكســى هاى اينترنت ــار تع ــزود: آم وى اف
پيش بينى هــاى انجــام شــده نشــان از اســتقبال دارنــدگان ايــن نــوع خودروهــا دارد.

ــى  ــاى عموم ــگان خودروه ــردن راي ــوز ك ــون دوگانه س ــد: اكن ــادآور ش ــتايى ي روس
ــودرو  ــزار خ ــدود 2 ه ــون ح ــت و تاكن ــام اس ــال انج ــار درح ــى و وانت ب تاكس
ــوز  ــت دوگانه س ــگان وزارت نف ــهيالت راي ــتفاده از تس ــا اس ــدان ب ــه هم در منطق

شــده اند.
ــام مســافربرهاي شــخصي متذكــر شــد: تبديــل  ــاره ثبت ن ــر منطقــه همــدان درب مدي
ــد  ــا همانن ــه دوگانه ســوز در ايــن طــرح قطع خودروهــاي شــخصي از بنزين ســوز ب

رويــه تبديــل ســوخت خودروهــاي عمومــي نيســت بلكــه درصــدى از مبلــغ از منابــع 
دولــت تأميــن و مابقــي را دارنــده خــودرو تقبــل خواهــد كــرد. شــايان ذكــر اســت 
ــا فراهــم شــدن شــرايط و اعــالم فراخــوان عمومــي، ثبت نــام همچــون گذشــته از  ب

ســايت gcr.niopdc.ir انجــام خواهــد شــد.
ــاى  ــال محدوديت ه ــى و اعم ــاى انتظام ــوع پالك ه ــرد: تن ــان ك ــتايى خاطرنش روس
ــا  ــرد؛ ام ــر مواجــه ك ــى تأخي ــا اندك ــدازى زيرســاخت هاى الزم را ب ــى، راه ان كروناي
ــردن  ــوز ك ــه اى دوگانه س ــرح ياران ــراى ط ــراى اج ــاى الزم ب ــبختانه مجوز ه خوش
ــع آن  ــه زودى در كشــور و به تب ــده و ب ــه ش ــا گرفت ــى و آژانس ه تاكســى هاى اينترنت

در اســتان كليــد خواهــد خــورد.

تعداد كل 
مديران

جنسيتسطح مديريتي

مردزن عملياتيپايهميانيارشد
515717391915250312933864

غزل اسالمي»
 سهم كاركنان زن در ادارات استان همدان 
نســبت به مردان 41 درصد است اما نسبت 
زنان مدير در مقايســه با مــردان 25 درصد 

است.
از بين 5 هــزار و 157 مدير ارشــد، مياني، 
پايه و عملياتي اســتان همدان، هزار و 293
نفر زن و بقيه مرد هســتند، كه نسبت 25 به 
75 درصد را نشان مي دهد. از بين اين تعداد 
45 نفر مديركل و معاون زن هســتند كه در 

دستگاه هاي اجرايي به خدمت مي كنند.
از بين مديران كل و رؤســاي ســازمان هاي 
اجرايي  دســتگاه  مياني) 78  ادارات(مديران 
مورد بررســي تنها 4 مديــركل از بين زنان 
منصوب شده اند كه نســبت 5 به 95 درصد 

را نسبت به مردان نشان مي دهد. 
تأمين  عمومــي،  كتابخانه هاي  كل  مديــران 
اجتماعي، كانون پرورش فكري و اســناد و 
كتابخانه  هاي ملي منطقه غرب كشــور در 3
سال گذشــته از بين زنان انتخاب شده اند اما 
يك مديركل و يك مشاور نيز در بخش زنان 
و خانواده و مشاور اســتاندار در استانداري 
منصوب شــده اند كه با احتساب آنها مديران 

مياني زن استان به 6 نفر مي رسد.
طبق اطالعاتي كه از وضعيت نيروي انساني 
تا پايان سال 98 توســط سازمان مديريت و 
برنامه ريزي اســتان همدان منتشــر شده، در 
2 دســتگاه مديريت حــج و زيارت و بانك 
توســعه صادرات اســتان هيچ زني مشغول 
به كار نيست. در 8 دستگاه هم تعداد كاركنان 
زن نسبت به مرد بيش از 50 درصد است كه 
دانشگاه هاي علوم پزشكي همدان و اسدآباد 
بــا 57/6 و 56/5 درصد به ترتيب بيشــترين 
كاركن زن را دارا هســتند و كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان با 55/2 درصد در 

رتبه سوم اين طبقه بندي قرار دارند.
تنها در كانون پرورش فكري ســهم مديريتي 
زنان با 66/7 درصد نســبت به مردان بيشتر 
است اما در 25 دستگاه هم زنان هيچ سهمي 

از ميزهاي مديريتي ندارند.
در سازمان انتقال خون نيز نسبت مديران زن 
و مرد يكسان است اما نسبت كاركنان زن به 

مرد 53/7 درصد است.
بانك هاي دولتي جزو گروه هايي هســتند كه 
كمترين تعداد زن در آنها مشغول به كار شده اند 
و غالبا سهمي از در اختيار قرار دادن ميزهاي 
مديريتي به زنان ندارند. به طوري كه بانك ملي 

پس از بانك توســعه تعــاون و مديريت حج 
و زيارت، كــه كارمند زن ندارند، نخســتين 
دســتگاهي اســت كه با 4/4 درصد كمترين 

كاركنان زن را در خود جاي داده است. 
در بين بانك هاي دولتي استان سپس بانك هاي 
صادرات، مســكن، صندوق كارآفريني اميد، 
رفــاه كارگران، امور شــعب پســت بانك، 
كشــاورزي و ســپه به ترتيب كمترين تعداد 
كاركــن زن را دارند كه بانك هاي توســعه 
رفاه  اميد،  كارآفرينــي  صنــدوق  صادرات، 
كارگــران و صادرات هيچ ميــز مديريتي در 

اختيار زنان قرار نداده است. 
آن طور كه تصور مي شود استانداري و سازمان 
مديريت و برنامه ريزي، مسئوالن اصلي براي 
هماهنگي اجراي دســتور رياست جمهوري 
هســتند. حدود 3 ســال پيش رئيس جمهور 
دستوري مبني بر انتصاب 30 درصد از مديران 
دستگاه ها از ميان زنان را صادر كرد و قرار شد 
تا پايان دوره دوم رياست جمهوري روحاني، 
اين دستور اجرايي شود. اين درحالي است كه 
كاركنان و مديران زن در 2 دستگاه استانداري 
و ســازمان مديريت و برنامه ريزي استان زير 
20 درصد اســت و كمتر از ميانگين استان را 
نشان مي دهد. در بين كاركنان استانداري 16/3

و از ميان مديران 12/6 درصد را زنان تشكيل 
مي دهند. در ســازمان مديريت و برنامه ريزي 
نيز تنها 17 درصد از كاركنان را زنان تشــكيل 
مي دهند كه 16 درصد از مديران آن زن هستند. 

در چند هفته گذشــته هرچند كــه تعدادي 
انتصابات شبانه در بين مديران مياني و معاونان 
در اســتان رخ داد و 3 نفر از آنها از بين زنان 
انتخاب شــدند اما با اين حال تصميم گيران 
هنوز حق زنان را در ســهم مديريتي همدان 
به جا نياورده اند و آمار منتشرشده نشان مي دهد 

اگر هم سهم زنان در رده مديريتي استان به 25
درصد رسيده مديران عملياتي از جمله مديران 
مدارس، مدير گروه ها در دستگاه هاي اجرايي 
و دانشگاه ها به حساب آمده است وگرنه سهم 
زنــان از قرارگرفتن در رأس ادارات تنها 5/1

درصد است.

رئيس اتحاديه از ثبات قيمت عرضه مرغ 
در همدان خبر داد

 رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان از ثبات 
قيمت گوشت مرغ تا شب يلدا خبر داد و گفت: تالش مى كنيم نرخ اين 

ماده غذايى به نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار برسد.
جواد عاشــورى كاهش قيمت مرغ در روزهاى اخير را حاصل تالش 
مســئوالن دانست و افزود: شــاهد فراوانى عرضه مرغ در بازار همدان 
هستيم و درحال حاضر هيچ كمبودى در زمينه عرضه مرغ وجود ندارد.

وي به ايرنا گفت: روند كاهش قيمت مرغ همچنان ادامه دارد و تالش 
مى كنيم قيمت به مصوب ســتاد تنظيم بــازار يعنى كيلويى 20 هزار و 

400 تومان برسد.
رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشــان همدان، قيمت 
امروز عرضه مرغ در استان را 21 هزار تومان اعالم كرد و افزود: عمده 
فروشــى ها به نرخ هركيلوگرم 20 هزار تومان گوشــت مرغ را عرضه 
مى كنند. به گقته عاشورى، براى رسيدن به نرخ مصوب دولتى نيازمند 
همكارى و تعامل بيشــتر مرغداران هستيم و چنانچه آنها مرغ زنده را 
كيلويى 14 هزار و 700 تومان به كشتارگاه بفروشند، مى توانيم مرغ آماده 

طبخ را با قيمت مصوب به دست مصرف كننده برسانيم.
وى تأكيد كرد: تالش مى كنيم تا شب يلدا اين قيمت كاهش يابد تا مردم 
بتوانند گوشــت مورد نياز خود را با قيمت مناسب تهيه كرده و راضى 
باشــند. روزانه 70 تا 80 تن گوشت مرغ در 370 واحد عرضه گوشت 

مرغ شهر همدان توزيع مى شود.

مديركل تعزيرات حكومتى خبر داد
نصب پرده تخلف سردر مرغ فروشى 

متخلف همدانى
 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از نصب پرده تخلف براى 
مرغ فروش متخلف در همدان خبرداد و گفت: پرده تخلف بايد به مدت 

2 هفته بر سردر اين واحد بماند.
به گزارش روابط عمومي تعزيرات حكومتى اســتان، داريوش جودكى 
اظهاركرد: اين واحد صنفى مرغ را گرانتر از نرخ مصوب عرضه مى كرد 
كه توسط تعزيرات حكومتى همدان به دليل داشتن سابقه عالوه بر جزاى 

نقدى محكوم به نصب پرده نيز شد.
وى تصريح كرد: حســب گزارش ســازمان صمت همدان يك واحد 
صنفى مرغ فروشــى در همدان اقدام به گرانفروشى 200 كيلوگرم مرغ 
كرده اســت كه با وصول پرونده به تعزيرات حكومتى،شعبه سوم اين 
اداره كل متهم را عالوه بر نصب پرده تخلف به مدت 2 هفته، به پرداخت 

مبلغ 18 ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم كرد.
 جريمه 422 ميليون ريالى قاچاق لوازم آرايشى 

وى از جريمه 422 ميليون ريالى قاچاق لوازم آرايشى در همدان خبرداد 
و خاطرنشــان كرد: اين لوازم به همراه مقاديرى اقالم بهداشتى از يك 

پاركينگ منزل مسكونى كشف شد.
جودكى افزود: متهم لوازم آرايشــى و اقالم بهداشتى را در منزل خود 
نگهدارى و در شــرايط كمبود مواد ضدعفونى در بازار با چندين برابر 

قيمت به فروش مى رساند.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان يادآور شد: حسب گزارش 
نيــروى انتظامى مبنى بر كشــف مقادير زيادى لوازم آرايشــى و اقالم 
بهداشــتى قاچاق به ارزش 140 ميليون و 999 هزار و 915 از پاركينگ 

يك منزل مسكونى پرونده اى به تعزيرات حكومتى همدان ارسال شد.
وى ادامه داد: شعبه پنجم اين اداره كل پس از اجراى تشريفات قانونى 
و صدور رأى مقتضى متهم را عالوه بر ضبط كاال به پرداخت مبلغ 422 
ميليون و 999 هزار و 745 ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم كرد 
كه پس از تأييد در شعبه تجديدنظر و قطعيت رأى پرونده هم اكنون در 

اجراى احكام درحال اجراست.
جودكى در پايان از مردم همدان بابت ارســال گزارشــات و همكارى 
بــا ما قدردانى كرد و افزود: مردم درصورت مشــاهده هرگونه تخلف 
مراتــب را ازطريق تلفــن 32523442 اداره كل، تلفــن گوياى 124 
وسامانه www.124.irسازمان صنعت، معدن وتجارت، سامانه پيامكى 

300000135 و تارنماى t١٣۵.ir اعالم كنند.

بررسي وضعيت مديران زن در دستگاه هاي اجرايي

سهم مردان از مديريت 
3 برابر زنان است

طالى جهانى گران تر شد
 قيمــت طال در معامالت روز چهارشــنبه بــازار جهانى تحت تأثير 
اميدوارى به تصويب بسته كمك مالى در آمريكا و در آستانه اعالم نتيجه 

نشست بانك مركزى آمريكا اندكى افزايش پيدا كرد.
به گزارش ايســنا، بهاى هر اونس طال براى تحويــل فورى 0/1 درصد 

افزايش يافت و به 1855 دالر و 71 سنت رسيد.
در بــازار معامالت آتى آمريكا، هر اونس طــال با 0/3 درصد افزايش، به 
1860 دالر و 30 ســنت رســيد. بهاى معامالت اين بازار روز سه شنبه با 
23 دالر و 20 ســنت معــادل 1/3 درصد افزايــش، در 1855 دالر و 30

سنت بسته شد.
بــه گفته كايــل رودا، تحليلگر شــركت  اى.جى ماركتــس، بازارها در 
جست وجوى موارد مربوط به بســته كمك مالى آمريكا هستند و اخبار 

شب گذشته انتظارات تورمى را باال برد و به نفع طال تمام شد.
سران بلندپايه كنگره آمريكا بعدازظهر سه شنبه در تالش براى پايان دادن به 
بن بست در زمينه بسته كمك مالى ديدار كردند و يكى از اين قانونگذاران 

گفت: مذاكرات در مسير درستى حركت مى كند.
ســرمايه گذاران اكنون منتظر بيانيه نشســت سياست پولى بانك مركزى 
آمريكا هســتند كه بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر شده و انتظار مى رود 
سياستگذاران آمريكايى نرخ هاى بهره را همچنان نزديك صفر نگه دارند و 

سيگنالى درباره روند نرخ هاى بهره در سال هاى آينده مخابره كنند.
براساس گزارش رويترز، عاملى كه رشد قيمت طال را محدود كرد، احتمال 
اعالم موافقت رگوالتورى آمريكا با واكســن كوويد-19 ُمدرنا در هفته 

جارى بود.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

تعداد مديران دستگاههاى اجرايى استان همدان

منبع: سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان
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ورزشىورزشى
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مسابقه دوستانه مينى گلف 
در همدان برگزار شد

 مســابقه دوســتانه مينى گلف به مناســبت بزرگداشت شهيد 
فخرى زاده در همدان برگزار شد.

در پى بهبود وضعيت ويروس كرونــا و با توجه به اطالعيه اداره 
ورزش و جوانان اســتان مبنى بر بازگشــايى باشــگاه ها و اماكن 

ورزشى روباز مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان برگزار شد.
اين مســابقه با حضور تعــدادى از ورزشــكاران و عالقه مندان 
در ســايت تخصصــى مينى گلف در مجموعه شهيدشمســى پور 

به صورت انفرادى برگزار شد.
در پايان اين مســابقه كه در 9 ميدان برگزار شد ندا جهانى، مريم 
باب الحوائجى و پريا حسينى راد توانستند به ترتيب عناوين نخست 

تا سوم را كسب كنند.

داور بسكتبال همدانى بين المللى شد
 هادى ســالم داور ارزنده استان همدان موفق شد تا در آزمون 
انتخابى داوران بين المللى نمره قبولى را كسب كند و يك بار ديگر 

در ليست بين المللى قرار بگيرد.
آزمون هفته گذشــته در ســالن آزادى تهران و با حضور ناظران 
فدراسيون جهانى برگزار شد كه شامل قسمت هاى مختلف از قبيل 
تســت آمادگى جســمانى، آزمون كتبى قوانين به زبان انگليسى و 
همچنين مصاحبه انگليســى بود. در پايان 6 داور مرد و 5 ناظر از 
ايران در ليست بين المللى فيبا 2021 قرار گرفتند كه هادى سالم از 

همدان نيز جزو نفرات منتخب بود.

آخرين تير پرسپوليس هم به سنگ خورد
 مهاجم محروم پرســپوليس نمى تواند پرسپوليس را در ديدار 

فينال ليگ قهرمانان آسيا به طور قطع همراهى كند.
دادگاه CAS با درخواست باشگاه پرسپوليس براى صدور دستور 

موقت تعليق محروميت عيسى آل كثير مخالفت كرد.
باشگاه پرســپوليس پس از تأييد محروميت 6 ماهه عيسى آل كثير 
CAS با صدور اليحــه اى به دادگاه AFC در كميته اســتيناف

درخواست كرد با صدور دستور موقت براى تعليق محروميت اين 
بازيكــن موافقت كند تا وى بتواند در ديــدار فينال ليگ قهرمانان 
آسيا اين تيم را همراهى كند. اما اين ديوان اعالم كرد عيسى آل كثير 

اجازه همراهى تيم را در فينال نخواهد داشت.
ديدار نهايى ليگ قهرمانان روز 29 آذر در ورزشــگاه الجنوب بين 

پرسپوليس ايران و اولسان هيونداى كره جنوبى برگزار مى شود.

پايان نقل و انتقاالت ليگ دسته دوم 
اعالم شد

 زمان پايان نقل و انتقاالت ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشور 
فصل 1400-1399 اعالم شد.

 به گزارش ســايت رســمى فدراســيون فوتبال، نقل و انتقاالت 
پيش فصل ليگ دســته دوم كشــور 1400-1399 روز سه شنبه 9

دى ماه 1399 به پايان مى رسد.
باشــگاه ها بايد مــدارك و قراردادهــاى خود را هم در ســامانه 
نرم افزارى ثبت نمايند و هم به صورت حضورى در ســازمان ليگ 

تحويل دهند.

تعويق مرحله نخست ليگ دسته سوم
 مســئول برگزارى مسابقات ليگ دســته سوم از تعويق دوباره 

آغاز رقابت هاى مرحله اول نخست اين ليگ خبر داد.
اميرحســين فراهانى  به دى اســپورت گفت: با توجه به تعويق در 
آغاز مســابقات ليگ دسته دوم باشــگاه هاى كشور و همچنين به 
درخواست نهادهاى مرتبط مبنى بر فاصله 2 هفته اى مسابقات ليگ 
دســته دوم و سوم به جهت پوشــش هرچه بهتر مسابقات، به اين 
ترتيب آغاز مرحله نخســت رقابت هاى ليگ دسته سوم به مدت 

يك هفته به تعويق افتاد.
وى ادامه داد: تالش كميته مسابقات اين است كه مسابقات مرحله 
نخســت ليگ دسته ســوم پس از 2 هفته از آغاز ليگ دسته دوم، 
آغاز شود. بر اين اساس تاريخ جديد آغاز مسابقات به جاى هفتم 
دى مــاه، 14 دى ماه خواهد بود. 90 درصــد اين تاريخ براى آغاز 
مســابقات تغيير نخواهد كرد مگر اينكه شــرايط و اتفاق خاصى 
بيفتد! فراهانى بيان كرد: ســازمان ليگ دغدغه آغاز هرچه زودتر 
مسابقات را دارد ولى با توجه به شرايط حاكم بر مسابقات بايستى 
ســازمان ليگ با هماهنگى كليه نهادهاى مربوطه از جمله ســتاد 
مقابله با كرونا مســابقات را به بهترين شكل ممكن برگزار  كند كه 
كمترين ضرر متوجه باشگاه ها، تيم ها و بازيكنان و عوامل اجرايى 

مسابقات شود.
اســتان همدان 2 نماينــده در اين رقابت ها دارد. گرين كشــاورز 
نهاوند به همراه فــوالد مالير در اين مرحله به ديدار حريفان خود 

مى روند.

بازديد سپهرى از اماكن ورزشى مالير
 به دنبال پيگيرى هاى مســتمر و تالش هاى مضاعف مسئول اداره 
ورزش و جوانان شهرســتان مالير درباره تجهيز و رفع مســائل و 
مشــكالت اماكن ورزشــى و همچنين تكميل پروژه هاى نيمه كاره 
در شهرســتان مالير، به اتفاق مهدى عباسى مسئول هماهنگى امور 
شهرستان ها در اداره كل ورزش و جوانان استان هم از اماكن ورزشى 
سطح شهرستان بازديد به عمل آورده و مشكالت آنها را مورد بررسى 

قرار دادند.
از ســالن بوكس شــهيد حسينى، ســالن تكواندو شــهيد يوسفى، 
ديواركشــى مجموعه ورزشى بانوان(كوثر)، استخر سرپوشيده كوثر، 
سالن ورزشى شــهيد حسينى، خوابگاه شهيد شــيرودى، مجموعه 
ورزشى شهيد تاجوك، پروژه هاى نيمه كاره سالن زورخانه و استخر 
سرپوشيده، مجموعه ورزشى آزادى، سالن 3 هزار نفرى غدير مالير 

و سالن شهيد طالبى و ... بازديد شد.
در اين بازديدها ســپهرى با ارائه توضيحات الزم درباره مشــكالت 
اين اماكن، عباســى را در جريان آنها قــرار داد و قرنطينه و تعطيلى 
اماكن ورزشى براى پيشــگيرى از كرونا ويروس را بهترين فرصت 
براى رفع اين مشــكالت و تجهيز آنها دانست و از عباسى خواست 
تا با پيگيرى هاى دلسوزانه خود گام هاى مثبتى در رفع و تجهيز آنها 
بردارد تا در پســاكرونا ورزش مالير قدرتمند ظاهر شــود و ديگر 

دغدغه مشكالت موجود و تجهيز آنها را نداشته باشد.
ــاى  ــا پيگيرى ه ــا ب ــاعد داد ت ــول مس ــز ق ــى ني ــان عباس در پاي
خــود و همــكارى كارشناســان مربوطــه و همچنيــن حمايت هــاى 
ــه  ــبت ب ــكان نس ــد ام ــا ح ــتان ت ــان اس ــركل ورزش و جوان مدي
ــد و  ــدام نماي ــود اق ــكالت موج ــائل و مش ــع مس ــز و رف تجهي
همچنيــن از مســئوالن شهرســتان به ويــژه شــهردار ورزش دوســت 
ــروژه ديواركشــى  ــكارى و مســاعدت در پ ــه جهــت هم ــر ب مالي
مجموعــه ورزشــى بانــوان قدردانــى و تشــكر به عمــل آورد و ايــن 

ــدگار دانســت. ــتان مان ــطح شهرس ــزرگ را در س كار ب

بانوى كاراته كا بهارى در كشور
 سوم شد

 بانوى كاراته كا روســتاى رســول آباد بهار در مسابقات قهرمانى 
مجازى غرب كشور به مقام سوم دست يافت.

ــوان  ــا مجــازى ســبك هاى آزاد كاراتــه بان مســابقات قهرمانــى كات
غــرب كشــور بــه ميزبانــى اســتان لرســتان بــه مــدت 2 روز و در 
ــت  ــت بزرگداش ــان و در گراميداش ــان و نوجوان ــنى جوان رده س
ــا حضــور ورزشــكاران از  شــهيد دانشــمند محســن فخــرى زاده ب
اســتان هاى خوزســتان، كرمانشــاه، كردســتان، همــدان، مركــزى و 

ــد. ــزار ش ــازى برگ ــتان به صــورت مج لرس
در پايان اين رقابت ها تيم لرستان با يك مدال طال، يك مدال نقره و 

2 مدال برنز مقام نخست تيمى را ازآن خود كرد.
تيم خوزســتان بــا يك مدال طال و يك مدال نقــره مقام دوم تيمى 
تيم هاى كردســتان و همدان هم با كســب يك مدال برنز مقام سوم 

تيمى را ازآن خود كردند.
در اين رقابت ها و در رده نوجوانان ســمانه ســهيلى عضو باشگاه 
روئين دژ روستاى رسول آباد بهار عنوان سوم اين رقابت ها را كسب 

كرد.

نايب قهرمانى ورزشكار ماليرى
 تكواندو بانوان 

 اســرا باقرى ورزشكار خردســال ماليرى مقام نايب قهرمانى و 
مدال نقره مســابقات بين المللى آنالين تكواندو بانوان را ازآن خود 

كرد و خوش درخشيد.
باقرى ورزشكار نونهال ماليرى با شركت در مسابقات بين المللى 
آنالين تكواندو بانوان توانســت به لطف و يارى خداوند و همت 
و تالش وافر خود در بخش هانمادانگ ممدوليو ســرعتى عنوان 
نايــب قهرمانى و مــدال نقره اين مســابقات را ازآن خود كند و 
افتخارى ديگر را براى ورزش شهرســتان مالير و اســتان همدان 

به ارمغان آورد.
اين مسابقات به ميزبانى فدراسيون تكواندو كشور به صورت آنالين 
برگزار شــد و تعداد 16 ورزشكار در رده ســنى خردساالن از 11

كشــور چون كره، امارات، روسيه و ... شــركت كردند و در فضاى 
مجــازى و به صورت آنالين براى كســب مقام و رتبه برتر آن با هم 

به رقابت پرداختند.

آگهي حصر وراثت
آقــاى زكريــه فرمانــى داراى شــماره شناســنامه 5029494960 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه 112/9900446ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن 
توضيــح داده كــه شــادروان احمــد فرمانــى بــه شــماره شناســنامه  5029889019 در تاريخ 
1397/09/11 دراقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى 
منحصــر اســت بــه:1- زكريــه فرمانــى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 10610 متولــد 
ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــى فرزن ــد فرمان ــى، 2-محم ــر متوف ــن پس ــادره از فامني 1359 ص
شناســنامه 1300 متولــد 1350 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 3-ابوالفضــل فرمانــى فرزند 
احمــد بــه شــماره شناســنامه 133 متولــد 1355 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى، 4-رضــا 
ــن  ــادره از فامني ــد 1358 ص ــنامه 10609 متول ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد احم ــى فرزن فرمان
پســر متوفــى، 5-فاطمــه فرمانــى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 322 متولــد 1344 
صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى، 6-زهــرا فرمانــى فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 
ــد  ــد احم ــى فرزن ــه فرمان ــى، 7-مقبول ــر متوف ــن دخت ــد 1350 صــادره از فامني 131 متول
بــه شــماره شناســنامه 132 متولــد 1351 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى، 8-خديجــه 
ــد 1363 صــادره از فامنيــن دختــر  ــه شــماره شناســنامه 1 متول ــد احمــد ب فرمانــى فرزن
متوفــى، 9-فاطمــه محرابــى منظــور فرزنــد غيبعلــى بــه شــماره شناســنامه 119048 متولد 
1357 صــادره از قــم همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت 
مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 261)
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آگهي فقدان سند مالكيت 
ــى  ــاى عربعل ــت از آق ــه وكال ــر دالور ب ــعيد هژي ــاى س ــه آق ــه اينك ــر ب نظ
مــورخ  وكالتنامــه شــماره 59099  برابــر  ميرزاقلــى  فرزنــد  ابراهيمــى 
1399/05/15 دفتــر 3 اســدآباد بــا ارائــه 2 بــرگ استشــهاديه محلــى مصــدق 
دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــي اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
ــى از 424  ــالك 368 فرع ــن مســكونى تحــت پ ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي شش
فرعــى از 1563 اصلــى واقــع در شهرســتان اســدآباد بخــش شــش همــدان بــه 
شــماره چاپــى 072038 ج 98 بــه نــام عربعلــى ابراهيمــى ســند مالكيــت اوليــه 
بــه دليــل جابجايــى مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند المثنــى را نمــوده 
اســت. لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــي بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت 
ــا  ــه و ي ــام معامل ــي انج ــس مدع ــر ك ــا ه ــود ت ــي مي ش ــيله آگه ــن وس بدي
وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود ميباشــد از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــي طــي 
مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان اســدآباد مراجعــه و 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتراضــي كتبي خــود را 
تســليم نمايــد در صــورت انقضــا مــدت واخواهــي و نرســيدن اعتــراض و يــا در 
صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــي به 

نــام مالــك (عربعلــى ابراهيمــى) صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 365)

كامران متقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

آگهي حصر وراثت
آقاى حميد راشــدى مهوار داراى شماره شناسنامه 10299 به شرح دادخواست به كالسه 99/571 ش112ح 
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدمهدى راشدى به 
شماره شناســنامه  4040376769 در تاريخ 1399/06/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1- حميد راشدى مهوار فرزند فرج اله به شماره شناسنامه 10299 
متولد 1349 پدر متوفى، 2- فاطمه قربانى وداد فرزند محمود به شــماره شناسنامه 69 متولد 1355 مادر 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 432)
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8 چمن مصنوعى در شهرستان ها 
ايجاد مى شود

 در آينده اى نزديك 8 چمن مصنوعى در استان همدان ايجاد خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينكه زيرساخت هاى ضعيف فوتبال 
استان همدان در شهرستان ها بسيار ناراحت كننده است، گفت: در اين مدت كوتاه 
پروژه هايى را در همدان آغاز كرده ايم كه بيش از 14 ســال راكد بوده اند و به دنبال 
اين هستيم تا در رشد زيرساخت هاى ورزشى در رشته فوتبال نيز قدم هاى بزرگى 

برداريم.
حميد ســيفى خاطرنشــان كرد: اين قول را مى دهم كــه در آينده نزديك 8 چمن 

مصنوعى در شهرستان هاى استان ايجاد كنيم چون باتوجه به شرايط آب و هوايى 
استان از نيازهاى اصلى ما است. وى با اشاره به مشكالت مالى بيان كرد: اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان هيچ مشكل مالى ندارد و در صحبت هايى كه با استاندار 
انجام داده ايم بودجه دســتگاه ما صد درصد افزايش پيدا كرده است. سيفى عنوان 
كرد: هر هيأت ورزشى كه برنامه داشته باشد از يكصد ميليون تومان تا يك ميليارد 
تومــان بــه آن پرداخت خواهيم كرد و تنها ما از هيأت هاى ورزشــى خود برنامه 
مى خواهيــم. وى با بيان اينكه در اين مــدت كوتاه كه به همدان آمده ام منابع مالى 
خوبى به پروژه هاى ورزشــى تزريق شده اســت، گفت: يك ميليارد تومان براى 
تجهيز پايگاه قهرمانى، 5 ميليارد تومان براى زورخانه بين المللى همدان و 6 ميليارد 

نيز براى 3 سالن ورزشى همدان توانسته ايم جذب كنيم.

پروانه ساختمانى مسكونى به نام آقاى فرشاد خضريان و شريك  
به شماره پروانه: 1/98/129 و پالك ثبتى: 1/10/21077 واقع در 
خيابان ميرزاده عشقى همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام ساناز خليلى شورينى، فرزند: سعيد، 
به شماره شناسنامه: 3860866583 و شماره دانشجويى 

9412462016 رشته برق از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 تيم واليبال «سروقامتان» همدان موفق شد 
در هفته هفتم ليگ واليبال دســته يك مردان 
كشور برابر شهردارى جوان اروميه به برترى 
برســد و خــود را به صف مدعيــان صعود 

نزديك كند.
واليبال دســته يك مردان كشور  رقابت هاى 
پس از چند هفته وقفه، دوباره از ســر گرفته 
شــد تا تيم ها در 2 گروه براى روشــن شدن 
صعودكننده ها به ليگ برتــر با هم به رقابت 

بپردازند.
دور مقدماتى اين دوره از مســابقات واليبال 
قهرمانى باشگاه هاى دســته يك مردان ايران 
جام شهيد قاسم ســليمانى با حضور 18 تيم 
در 2 گروه به صورت متمركز برگزار مى شود.
تيم ســروقامتان استان همدان در گروه نخست 
اين رويداد با تيم هاى اشتادسازه مشهد، ملوان 
تهران، فوالد خراســان، مقاومت بسيج تهران، 
مس رفسنجان، شهردارى جوان اروميه، تخت 
جمشيد فارس و هواداران تهران همگروه است.

رقابت هاى گروه نخســت تــا دور پنجم در 
شهر مشهد برگزار شــد كه به دليل گسترش 
ويروس كرونا تعطيل شــد و حاال قرار است 
اين رقابت ها اين بار به ميزبانى شــهر تهران و 

2 سالن 9 دى و همگام دنبال شود.
تيم ســروقامتان همدان در روز نخست هفته 
دوم ملوان تهران را شكست داد سپس مقابل 
شهردارى اروميه قرار گرفت كه اين بازى را 
نيز به زيبايى 3 بر يك شكســت داد و خود 
را به صدر جدول نزديك كرد. ســروقامتان 
در آخريــن بازى دور رفت به مصاف هوادار 

تهران مى رود.
تيــم ســروقامتان همــدان نماينــده اســتان در 

ايــن مســابقات در 7 بــازى انجــام داده خــود 
صاحــب 5 پيــروزى و 2 شكســت شــده 
اســت و در جايــگاه دوم جــدول قــرار دارد. 
نماينــده واليبــال همــدان اميــدوار اســت بــا 
ــود را  ــت، خ ــاى دور برگش ــام بازى ه انج
بــه بــاالى جــدول برســاند و اميــد خــود را 

بــراى صعــود افزايــش دهــد.
مصطفــى  همــدان،  ســروقامتان  تيــم  در 
رئيســيان، ســينا حاصل لو، آرميــن غالمى، 
محمد مشــيرى، وحيد ريگى، مهدى االهى، 
محمدجــواد آرايش، وحيــد صالحى ضمير، 
على ابراهيمى، بهزاد كاظمى، نيما ســميعى، 

مبين قهرمانى، ســينا حيدرى، فرهاد وزيرى، 
مهدى علينژاد، على عسگرنيا، مهران توانايى، 
مهدى عبدلى وركانه و نيكان مرادى نشــاط به 
سرمربيگرى على باب الحوايجى و مديرعاملى 
مهدى محبى مسعود در اين مسابقات حضور 

دارند.

ساخت وساز پروژه هاى 
ورزشى استان 
رونق گرفت
 با پيگيرى هاى مديركل ورزش و جوانان 
در مدت حضور خود در استان ساخت وساز 
پروژه هاى ورزشى در اســتان رونق گرفت 
و خوشــبختانه 120 ميليارد ريال اعتبار ويژه 
براى 3 پروژه ورزشــى اســتان جذب شده 

است.
اين روزها حال ورزش استان همدان در ابعاد 
مختلف با حضور قهرمان نام آشــناى جهان 
خوب شده است و بيش از هر زمانى پويايى 

و نشاط در ورزش استان را شاهد هستيم.
سرســختى، پيگيرى و برنامه محور بودن از 
نكات حائز اهميت فردى اســت كه توانسته 
اندوخته هاى علمى و دانشــگاهى خود را در 
ميدان عمل به منصه ظهور برســاند و همواره 
براى كســب جايگاه هاى بهتر و باالتر تالش 

كند.
آرى روى ســخن ما، حميد سيفى مديركل 
تازه نفــس ورزش و جوانان اســتان همدان 
است، فردى كه با حضورش همدلى و نشاط 
بــه ورزش و جوانان اســتان همدان تزريق 

شد، زيرا خود جوانى ورزشكار و مطالبه گر 
براى بهبود اوضاع و ســامان بخشــيدن به 

نابسامانى هاست.
يكى از مهم ترين سياست هاى وزارت ورزش 
و جوانان و همچنين استاندار همدان، توسعه 
متوازن زيرســاخت ها، امكانات و اعتبارات 
ورزشى در استان اســت كه خوشبختانه در 
دوره جديــد مديريتــى اداره كل ورزش و 
جوانان اســتان همدان شــاهد آن هستيم و 
اميدواريم اين مهم بــا حمايت هاى وزارت 
ورزش و جوانان، مقام عالى دولت در استان 
و مجمع نمايندگان استان همدان تداوم يابد.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان 
دربــاره آخرين پيگيرى هاى انجام شــده در 
حــوزه جذب اعتبــارات ملى بــا همراهى 
نمايندگان اســتان، گفت: يكى از مهم ترين 
اهداف ما همچنان كه معــاون عالى وزارت 
ورزش در بــدو ورود بــه ما ابــالغ كردند 
پيگيــرى و به نتيجــه رســاندن پروژه هاى 
نيمه تمام ورزشى بود كه در اين راستا از بدو 
ورود تاكنون بيش از 50 بازديد از پروژه هاى 
ورزشى براى بررسى مشكالت و موانع آنها 

صورت گرفته است.
وى ادامه داد: خوشــبختانه اســتان همدان 

ازلحاظ زيرســاخت هاى ورزشى در كشور 
حرف براى گفتــن دارد كه از مهم ترين آنها 
مى توان به مجموعه ورزشــى 15 هزارنفرى 
شــهيد مفتح، 6 هزارنفرى شــهيد سليمانى 
و مجموعه ورزشــى شــهيدان حاجى بابايى 

مريانج اشاره كرد.
ســيفى با بيــان اينكه هنــر مديريت كردن 
داشــته ها و تالش براى كسب فرصت هاى 
بهتر يكى از مهم ترين اصول مديريتى است، 
گفت: يكى از اقداماتى كه در زمينه استفاده از 
اماكن بالاســتفاده در دستور كار قرار گرفت 
بررســى ظرفيت هاى اماكن ورزشى موجود 
بود كه با همراهى تيم هاى كارشناســى اين 
مهم محقق شــد و درحال حاضر شاهد رونق 
گرفتــن بيش ازپيش مجموعه هاى ورزشــى 

استان هستيم.
وى گفت: يكــى از پروژه هايى كه به تازگى 
با حمايت و همراهى نماينده مردم شــريف 
همدان در مجلس شــوراى اســالمى تأمين 
اعتبــار آن براى تداوم ســاخت انجام شــده 
پروژه زورخانه بين المللى همدان است كه با 
تخصيص 50 ميليارد ريال اعتبار به تسريع در 

ساخت وساز آن كمك كرد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان، 

ادامه داد: خوشــبختانه در حوزه پروژه هاى 
عمرانى استان شاهد تحول هستيم كه ازجمله 
آن مى توان به آماده بهره بردارى بودن ســالن 
باستانى نهاوند اشاره كرد كه به تازگى سيستم 

گرمايشى آن تهيه و نصب شده است.
وى افــزود: با پيگيرى هــاى نماينده مردم 
بالغ بر 70 نهاوند نيز  شهرســتان  شــريف 

ميليــارد ريال اعتبــار از محــل اعتبارات 
وزارت نفت براى تكميل اســتخر شهرك 
شــهيد طالقانى و ساماندهى و احياى زمين 
چمن اســتاديوم شــهيد فرزاد ســليمانيان 

جذب شده است.
ســيفى تصريح كرد: اميدواريــم با تعامل و 
همراهــى خوب مســئوالن اســتان همدان 
ازجمله اســتاندار و نمايندگان استان همدان 
بتوانيم پروژه هاى ورزش استان همدان را به 
بهره بردارى برســانيم و مردم در همه مناطق 
بتوانند به خوبى و شايســتگى از آنها استفاده 

كنند.
وى در پايــان از بهره بــردارى از 3 پــروژه 
ورزشى در2 ماه آتى با حضور مسئوالن ارشد 
كشور و استان همدان خبر داد و گفت: استان 
همدان در مجموع داراى 65 پروژه نيمه تمام 

ورزشى است.

«سروقامتان» 
به صف مدعيان پيوست

 اســتان همدان آمادگى برگزارى ميزبانى 
مسابقات ورزشى در سطح ملى و بين المللى 

را دارد، 
در نشســت اســتاندار همــدان بــا آرش 
ميراســماعيلى رئيس فدراسيون و اعضاى 
هيأت رئيســه فدراســيون جودو مهم ترين 
ورزش  و  فدراســيون  ايــن  برنامه هــاى 
جودوى اســتان مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت.
سيدسعيد شاهرخى در اين جلسه اظهار كرد: 

ورزش با رعايت پروتكل ها بايد مورد توجه 
قــرار گيرد و در جامعه گســترش پيدا كند. 
اســتان همدان آمادگى دارد ميزبان مسابقات 

ورزشى در سطح ملى و بين المللى باشد.
وى تصريح كــرد: عملكرد مديركل ورزش 
و جوانان در اين مدت كم شايســته قدردانى 

است.
در ادامه نيز آرش ميراســماعيلى، با اشاره به 
اينكه فدراسيون جودو با برنامه ريزى به دنبال 
توســعه جودو در ســطح ملى كشور است، 

گفت: مشــكالتى در فدراســيون داشتيم كه 
با وحــدت و همدلى هم اكنون فدراســيون 

به خوبى درحال پيشرفت است.
ــيفى  ــد س ــز حمي ــدار ني ــن دي ــه اي در ادام
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
ــتاندار از  ــاى اس ــه حمايت ه ــان اينك ــا بي ب
ــت،  ــى اس ــته قدردان ــوزه ورزش شايس ح
ــا  ــه م ــتاندار وظيف ــاى اس گفــت: حمايت ه
ــد. ــدان مى كن ــت دوچن ــن مأموري را در اي

وى از راه انــدازى آكادمــى جــودو در اســتان 

همــدان خبــر داد و گفــت: ارتبــاط ورزش و 
دانشــگاه را در همــدان توســعه مى دهيــم.

تصويــب  عالوه بــر  جلســه  ايــن  در 
برنامه هــاى يكســاله از تمبــر و پوســتر 
فدراســيون جــودو رونمايــى شــد و از 
اســتاندار  از  جــودو  فدراســيون  طــرف 
جوانــان  و  ورزش  مديــركل  و  همــدان 

اســتان همــدان قدردانــى شــد.
گفتنى اســت اســتاندار همدان عضو هيأت 

رئيسه فدراسيون جودو است.

آماده برگزارى ميزبانى مسابقات ورزشى هستيم

ساماندهى دوچرخه سواران در استان 
 20 آذرماه تا 20 دى ماه اجراى طرح بزرگ شناســايى دوچرخه ســواران مســتعد و فعال در سطح 
استان همدان برگزار مى شود. رئيس هيأت دوچرخه سوارى استان از آغاز طرح ساماندهى و شناسايى 
دوچرخه ســواران فعال در اســتان همدان خبر داد و افزود: هيأت دوچرخه سوارى شهرستان و استان 
با همكارى فدراســيون دوچرخه سوارى جمهورى اســالمى ايران طرح بزرگ ساماندهى و شناسايى 
دوچرخه ســواران مســتعد و فعال در تمامى رشته هاى دوچرخه سوارى، در ســطح همگانى(آماتور) 
و قهرمانى(حرفه ايــى) برگــزار مى نمايد.  رامين تاجبخشــيان گفت: از تمامى ورزشــكاران فعال در 
رشته هاى مختلف دوچرخه سوارى و ورزشكارانى كه رشته اصلى آنها دوچرخه سوارى نيست ولى از 
دوچرخه سوارى به عنوان رشته مكمل ورزشى رشته اصلى خود استفاده مى كنند، تقاضا داريم كه مدارك 

و  مستندات درخواستى اين هيأت را، به دفتر هيأت دوچرخه سوارى تحويل نمايند.
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براساس نتايج يك نظرسنجى اعالم شد
دانشجويان چقدر و چگونه كتاب 

مى خوانند؟
 در نتايج نظرســنجى 52 درصد دانشجويان شركت كننده در حد 
متوسط، زياد و بســيار زياد ابزارهاى ديگرى نظير سينما، مستند و 

فضاى اينترنت را جايگزين خوبى براى كتابخوانى دانسته اند.
براساس نظرسنجى انجام شده از دانشجويان دانشگاه هاى كشور كه 
همزمان با هفته كتابخوانى توسط معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى 
تهران انجام شــد 57/5 درصد دانشجويان سعادت بشرى را تا حد 
بســيار زيادى در گرو مطالعه و كتابخوانى دانســته اند و 82 درصد 
دانشجويان در حد زياد تا بسيار زياد عامل موفقيت خود را در گرو 

مطالعه مى دانند.

نتايج اين نظرسنجى دانشجويى حاكى از آن است كه خانواده حدود 
64 درصد دانشــجويان شركت كننده در حد متوسط تا زياد با مقوله 
مطالعــه كتاب و كتابخوانى مأنوس بوده اند و براى 55 درصد از اين 
دانشــجويان در حد متوســط تا زياد كتاب به عنوان كااليى در سبد 

خريد خانواده جايگاه دارد.
به گزارش مهر، همچنين 58 درصد اين دانشــجويان در حد زياد و 
خيلى زياد خانواده را مشــوقى براى مطالعه كتاب خودشــان عنوان 
كرده اند و57 درصد دانشجويان هم مطرح كردند خانواده در حد كم 
تا متوسط براى جهت دهى به موضوع كتابخوانى شان از مشاوران و 

اهل آگاه مشورت دريافت كرده اند.
براساس نتايج همين نظرسنجى مطالعات 75 درصد دانشجويان در 
حد متوســط، زياد و بســيار زياد هدفمند و براساس برنامه و سير 
مطالعاتى و مطالعه 86 درصد اين دانشجويان تا حد متوسط، زياد و 

بسيار زياد شامل كتاب هاى غير درسى بوده است.
همچنين نيازهاى 96 درصد دانشجويان تا حد متوسط، زياد و بسيار 
زياد با مطالعه كتاب و كتابخوانى پاسخ داده شده است و 77 درصد 
دانشــجويان از خيلى كم تا كم و متوسط محتواى ضعيف كتاب را 

عاملى براى دورى آنها از كتاب دانسته اند.
منبع مطالعه 61 درصد دانشجويان شركت كننده در نظرسنجى در حد 
متوسط و زياد كتاب هاى ترجمه شده است و 78 درصد دانشجويان 
در حد زياد و بســيار زياد نسخه فيزيكى كتاب (نه الكترونيكى و نه 

صوتى) را براى مطالعه ترجيح مى دهند.
76 درصد دانشــجويان از متوسط تا زياد و بســيار زياد به مطالعه 
كتاب هاى كالســيك قديمى عالقه دارنــد و 92 درصد آنها در حد 
متوسط زياد و بسيار زياد كتاب هاى به روز و جديد را مطالعه مى كنند.

نتايج اين نظرســنجى نشــان مى دهــد كه 80 درصد دانشــجويان 

شــركت كننده در اين نظرسنجى از حد متوسط تا زياد و بسيار 
زيــاد در زندگى روزمره از نــكات و حكمت هاى كتاب هاى 
مطالعه شده استفاده مى كنند و 76 درصد دانشجويان هم نقش 
اساتيد و معلمان را تا حد متوسط، زياد و بسيار زياد در معرفى 

و تشويق به مطالعه مؤثر مى دانند.
69 درصد دانشــجويان در حد متوســط تا زياد و بسيار زياد 
معلم و اســتادان را سرمشــق خوبى براى كتابخوان شدنشان و 
54 درصد دانشــجويان هم در حد متوسط تا زياد و بسيار زياد 
رســانه ها را در كتابخوان شدنشان مؤثر مى دانند و به اعتقاد 48 
درصد دانشجويان نقش رسانه ها در اين باره در حد كم و خيلى 

كم است.
نتايج اين نظرسنجى همچنين نشــان مى دهد كه نوشته هاى فضاى 
مجازى براى 54 درصد دانشــجويان در حد متوسط تا زياد و بسيار 

زياد جايگزينى براى فعاليت مطالعه كتاب و كتابخوانى است اما 45 
درصد دانشجويان در حد بسيار كم و كم نوشته هاى فضاى مجازى 

را جايگزينى براى مطالعه مى دانند.

استاد زبان و ادبيات فارسى:
كرونا در كمين ميهمانى هاى 

شب يلدا است
 اســتاد زبان و ادبيات فارسى با اشاره به مصرع 
«پس از دشــوارى آسانيست ناچار»، گفت: كرونا در 
كمين دورهمى هاى شب يلدا نشسته است و بايد با 
پرهيز از ميهمانى ها بــه حقوق هموطنان مان احترام 

بگذاريم.
اســماعيل آذر با تأكيد بر اهميت زنده نگاه داشــتن 
آداب و رســوم كهن ايرانيــان، اظهار كرد: همه ما با 
آئين هاى كهن مــان از جمله نــوروز و يلدا بزرگ 

شده ايم اما امسال شرايط كامال متفاوت است.
وى در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه همواره به زنده 
نگاه داشتن رسم و آداب كهن مان تأكيد داشته است، 
ادامه داد: اما امســال با توجه به شــيوع كرونا بايد 
رعايت كنيم. درواقع همان طور كه پيش از اين تأكيد 
بر زنده نگاه داشــتن آئين يلدا داشــته ايم اكنون هم 
تأكيد مى كنيم كه يلداى امســال بايد بدون دورهمى 

حضورى برگزار شود.
اين اســتاد دانشــگاه تأكيد كرد: احترام به قانون و 
حقوق ديگران از جمله مواردى است كه در ادبيات 
كهن ما بسيار مورد تأكيد قرار گرفته است، از همين 
روى بايــد به احترام كادر درمــان و كنترل ويروس 

كرونا از تجمع و ميهمانى در شب يلدا پرهيز كنيم.
آذر گفت: حتما پس از هر سختى آسانى است. اين 
وعــده در كالم خدا و ادبيات ما بســيار مورد تأكيد 
بوده اســت و همه ما در اين مدت سختى بسيار را 
تحمل كرده ايم و اميدوارم به زودى شــرايط مردم به 

حالت عادى بازگردد.
وى در ادامه با اشــاره به 2 بيت از سعدى كه: گفتم 
روزه بسيارى نپايد/ رياضت بگذرد سختى سر آيد/ 
پس از دشوارى آسانيســت ناچار/ وليكن آدمى را 
صبر بايــد...، گفت: از اين قبيــل بيت ها از بزرگان 
ادبيات ما بسيار است و بايد با تأسى از همين بزرگان 

كمى بيشتر تحمل كنيم.
مجرى برنامه مشاعره خاطرنشــان كرد: بنده هم به 
نوبه خودم از كادر درمان كه در اين روزهاى سخت 
با همه توان خود زحمت مى كشــند تشكر مى كنم و 
اميدوارم با رعايت مردم زودتر از شــر اين ويروس 

منحوس خالص شويم.
آذر گفــت: يلدا را هم مى تــوان از پاى تلويزيون و 
ارتباط تصويرى گذارند تا با تنى ســالم سال آينده 
اين جشن را بزرگ تر و با شكوه تر در كنار خانواده و 

بدون حسرت برگزار كرد.

4 فيلم ايرانى 
در جشنواره جيپور هند

 سيزدهمين جشــنواره فيلم «جيپور» هند ميزبان 
چند فيلم ايرانى در برنامه دوره آتى خود خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، «مسير معكوس» ساخته ابوالفضل 
جليلى، «قطار آن شــب» ســاخته حميدرضا قطبى، 
«مرده خور» از صادق صادق دقيقى و «گوركن»ساخته 
كاظم ماليــى به نمايندگــى از ســينماى ايران در 

جشنواره بين المللى جيپور هند شركت مى كنند.
در اين دوره از جشــنواره  هزار و 484 اثر شامل فيلم 
بلند سينمايى، مستند كوتاه و بلند، فيلم كوتاه داستانى و 
انيميشن، موزيك ويدئو، وب سرى، فيلم هاى موبايلى 
و فيلم دانشجويى از 80 كشور جهان به دبيرخانه ارسال 
شــد كه از اين ميان 161 اثر انتخاب شده از 38 كشور 

جهان مورد قضاوت هيأت داوران قرار مى گيرد.
سيزدهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم جيپور هند 
از تاريــخ 15 تا 19 ژانويــه 2021 ( 26 تا 30 دى) 
در شــهر جيپور معروف به شهر صورتى هندوستان 

برگزار مى شود.

دعوت از شاعران همدان براى شركت 
در جايزه ادبى «الوند»

 عضو اتاق فكر بخش استانى جايزه ادبى الوند ضمن درخواست از 
شاعران اســتان همدان براى شركت در اين رويداد ادبى، گفت: پس از 
انتشــار فراخوان ســومين دوره جايزه ادبى «الوند» در روزهاى گذشته، 
فراخوان اســتانى اين جايزه هم كه ويژه شــاعران استان همدان است، 

منتشر شد.
محمد صارمى شهاب در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: هدف از برگزارى 
دومين دوره بخش اســتانى جايزه ادبى الوند، كشف استعدادهاى استان 
اســت كه مجال بروز و ظهور ندارند، شــاعران استان مى توانند تا پايان 

آذرماه آثار خود را به دبيرخانه جايزه ارسال كنند.
وى با بيان اينكه سال گذشته اين بخش با استقبال بى نظيرى مواجه شد، 
افزود: ويژگى اصلى جايزه ادبى الوند مستقل بودن آن است و سعى شده 

استقالل جايزه در بخش داورى و هيأت برگزارى حفظ شود.
اين شاعر همدانى ادامه داد: داورى ها بدون هيچ گونه اعمال نظر شخصى 
انجام مى شود و آثار با درنظر گرفتن مبناى هنرى و ادبى داورى مى شوند 

تا تنديس به شايسته ترين شاعر استان اهداء شود.
وى توضيح داد: در 2 دوره گذشــته برگــزارى جايزه تأثيرات آن ديده 
شــده و در هر 2 بخش ملى و استانى اســتقبال خوبى از جايزه شد و 
درحال حاضر به عنوان حركتى جديد شناخته مى شود كه اميدواريم تداوم 

داشته باشد و هر سال با نوآورى هاى جديد آن را ادامه دهيم.
صارمى شهاب درباره ظرفيت استان همدان در زمينه شعر گفت: بررسى 
جايزه ها، جشنواره هاى ادبى و كتاب هاى منتشرشده در 15 سال گذشته 
نشان مى دهد در كمتر جايى اسمى از همدان و شاعران همدانى نيست 
كه اين امر حاكى از آن اســت كه اين منطقه از ديرباز ظرفيت پرورش 

استعدادهاى ادبى را دارد.
جايزه ادبى «الوند»(كتاب ســال شعر الوند) در سال سوم برگزارى مانند 
سال گذشــته(دوره دوم) غير از 2 بخش «كتاب سال» و جايزه ويژه به 
انتخاب «انجمن علمى نقد ادبى ايران»، بخش سومى هم براى «شاعران 

استان همدان» خواهد داشت.

واكاوى وضعيت گردشگرى خارجى ايران 
در ايام كرونا

 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
و معاون كنســولى، امور مجلس و ايرانيــان وزارت امور خارجه درباره 
وضعيت كنونى گردشگرى خارجى كشــور در شرايط بحران كرونا به 

تبادل نظر پرداختند.
به گزارش مهر، ولى تيمورى در شرايط بحران كرونا و پساكرونا در ابعاد 
بين المللى را نيز مطرح و بر ترســيم چشم انداز و راهكارهاى برون رفت 
از اين موضوع در راســتاى حمايــت از فعالين بخش خصوصى حوزه 

گردشگرى اشاره كرد.
معاون گردشــگرى وضعيت كنونى صنعت گردشــگرى كشور با بيان 
اينكه پروتكل ورود گردشــگران خارجى به كشور در شرايط كرونا با 
همكارى نهادهاى فرابخشــى مرتبط از جمله وزارت بهداشت، وزارت 
امور خارجه، وزارت راه و ساير بخش ها تهيه شده و هم اكنون از سوى 
ســتاد ملى كرونا درحال بررسى است؛ بر ضرورت بازگشايى تدريجى 
مرزها براى ورود گردشــگران خارجى به صورت محدود، ضابطه مند و 

مديريت شده در قالب ساختار پروتكل مذكور تأكيد كرد.
معاون گردشــگرى در اين ديدار وزارت امــور خارجه را اصلى ترين 
نهاد فرابخشــى مرتبط در ورود گردشگران و حامى توسعه گردشگرى 
خارجى خواند و آمادگى براى تقويت صنعت گردشــگرى در شرايط 
پساكرونا و فراهم آوردن بسترهاى الزم در اين زمينه را ضرورى ارزيابى 

كرد.
همچنين در اين نشســت موضــوع راهكارهاى معرفــى ظرفيت هاى 
گردشگرى كشور به خارجيان نيز مطرح و بر ضرورت همكارى بيشتر 
ميان معاونت گردشــگرى وزارت و و سركنســولگرى هاى جمهورى 

اسالمى ايران در كشورهاى هدف تاكيد شد.
بر اين اســاس معاون گردشگرى پيشنهاد برگزارى كارگاه هاى آموزشى 
مشــترك ويژه پرسنل شاغل در كنسولگرى ها با هدف افزايش شناخت 
و دانش آنها در آگاهى از ظرفيت هاى گردشــگرى كشور و ارسال اقالم 
تبليغاتى و بازاريابى به منظور استفاده در نشست ها، ديدارها و همچنين 

توزيع ميان مخاطبان هر يك از سركنسولگرى هاى ايران را مطرح كرد.
در پايان هر 2 معاون ضمن ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و بيان 
طرح ها و برنامه هاى پيش رو جهت رفع چالش ها، آسيب شناسى وضعيت 
موجــود و ارائه برنامه هــاى مربوطه جهت حيات دوباره گردشــگرى 

خارجى كشور در ايام كرونا و پساكرونا به توافق نظر رسيدند.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
خدايا دل ز مو بستان بزارى                                                   نمى آيد ز مو بيمار دارى
نميدونم لب لعلش به خونم                                             چرا تشنه است با اين آبدارى
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■ حديث:
امام صادق(ع):

هر كس بخشى از راه عبور مسلمانان را تباه كند، ضامن آن است.    
الكافى ، ج 7 ، ص 350

اسدا... طاقتى احسن  »
 ادبيات جاده اى گونه خاصى از ادبيات شــفاهى 
است. ادبيات رانندگان ناوگان جاده اى، بيشتر گوياى 
خلق وخوى صنفى آنان است. ادبيات سيار، بيابانگرد 
و جاده اى، عصاره اى از تجارت مردان سفر است كه 
در برابر ديدگان عموم، بخشــى از آمال و آروزهاى 
شــوفرها و رانندگان را جان مى بخشــد. اين گونه 
ادبيــات ارتباط عميقى با باورهــا، اعتقادات، ذوق، 

سليقه، انديشه، سن، زادگاه و عاليق رانندگان دارد.
وقتى كه كسى ماشين تازه اى مى خرد نو يا دست دوم، 
تنهايى يا شراكتى در جلو ماشين قربانى ذبح مى كند 
از خون قربانى مقدارى به چرخ يا سپر جلو و عقب 
ماشــين مى زند تا از چشم زخم نگه دارد و بال دور 

باشد.
رانندگان موقع حركت، اســپند دود مى كنند، از زير 
قرآن رد مى شوند و با توكل و توسل به ائمه و ختم 

صلوات و الهى به اميد تو سفر را آغاز مى كنند.
 بيشــتر راننده هــا معتقدند در آغاز ســفر در جاده 
اگــر روباه ببينند خوش يمن اســت اما اگر گرگ و 

خرگوش ببينند بديمن مى دانند.
در گذشــته ارتباطات به شكل امروزى نبود، پيام ها 
به سرعت پخش شود. اغلب پيام ها و نامه ها از طريق 
پستچى ها و يا ماشين نوشته ها رد و بدل مى شد اين 
پيام ها حاوى شــعر و ادبيات و نصايح و ســخنان 

گهربار بزرگان بود.
بيشــتر راننــدگان يا همان شــوفرهاى وســايل 
شخصى، عمومى- كاميون ها، باربرى هاى سنگين 
و بيابانگرد از جمالت كوتاه، شــيرين، شعرهاى 
عاميانه، طنز و فكاهى در قالب مســائل اقتصادى، 
سياســى، اجتماعى، ورزشــى، حماسى و رزمى، 
خانوادگــى مذهبى- فرهنگــى و ادبى و هنرى و 
احساسات درونى غم و شادى به زبان هاى محلى، 
فارسى-عربى و التين استفاده مى كردند. با توجه 
به پيشرفت علم و تكنولوژى و ارتباطات امروزى 
شــامل تلفن همراه و اينترنــت و فضاى مجازى، 
راديو و تلويزيون و...، باز هم اين دلنوشــته ها و 
است، نه تنها  رايج  در كشــورمان  ماشين نوشته ها 
كم نشــده بلكه افزايش يافته و در داخل و بيرون 

ماشين ها در روستا و شهر و جاده ها اين نوشته ها 
به چشم مى خورد.

ســاليق رانندگان هم متفاوت و هم تشــابه دارد. 
برخى با نوشــته و برخى هم با عكس و وســايل 
ديگر. داخل اتاق ماشين جلو داشبورت (داشبورد) 
و آئينه، آويزان كردن عروسك، تسبيح، اسپند و يا 
داخل تودوزى عكس هاى مذهبــى از تمثال ائمه 
اطهار(پيامبــر و امامان) عكس هــاى از پهلوانان، 
خوانندگان، هنرپيشــه ها و هنرمندان عكس هاى از 
مناظــر زيباى طبيعت و شــهرهاى قديمى ايران و 

جهان را نصب مى كنند.
رانندگــى شــغل ســخت و مفرحى اســت، هم 
سختى هاى جاده در فصول مختلف سرما و گرما و 
كوهستان را دارد و هم لذت گردش و كسب تجربه 

و تماشاى نقاط مختلف را دارد.
رانندگان در جاده ها با هم دوســتى و ارتباط دارند 
در روبه رو شــدن به همديگر بوق مى زنند يا چراغ 
مى دهند و اگر در راه به مشــكلى برخورد كنند به 

همديگر كمك مى كنند.

دلنوشته ها و ماشين نوشــته ها احساسات درونى و 
آرزوهاى رانندگان را نشان مى دهد. يكى از روزگار 
مى نالد، ديگرى از فقــر و ندارى، يكى آرزوى مال 
و اوالد و ديگرى از پيروزى بر روزگار مى نويســد، 
يكى دعا مى كند، يكى اندرز مى دهد، خالصه حرف 
و حديث زياد است كه در اين قسمت به نمونه هاى 

اشاره مى شود.
اين نوشــته ها و صدها نوشته ديگر از دلنوشته هاى 
رانندگان و شوفرها اســت كه در سپر جلو، روى 
چراغ ها، بغل ماشــين ها، روى درهــا، باالى تاج 
كاميون ها روى باك، پشــت ماشــين ها، روى در 
عقب و روى آئينه هــا، روى گلگيرها، جعبه بغل، 
روى شيشــه جلو و عقب اتوبوس ها، خالصه در 
هر قسمت از خودروها كه در ديد عموم بود نوشته 

مى شود.
در موتورســيكلت ها و دوچرخه هــا هم كودكان 
و جوانان از اين نوشــته ها به صورت برچســب و 

شبرنگ استفاده مى كنند.
* محقق و پژوهشگر فرهنگ مردم 

1-بسم ا... الرحمن الرحيم
2-اللهم صل على محمد و آل محمد 

3-از على آموز اخالص عمل 
4- بر چشم بد لعنت

5-آهسته
6-آهسته برانيد

7-بيمه ابوالفضل(ع)
8- هذا من فضل ربى 

9- يا على مدد 
10-رفيق بى كلك مادر 

11- بر چشم خوب رحمت 
12-داداش مرگ من يواش 

13- مدعى خواســت كه از بيخ كند ريشه ما * 
غافل از آنكه خدا هست در انديشه ما 

14- ياهو 
15- سالم بر حسين(ع)

16- شبگرد
17- خدانگهدار 

18- آيه الكرسى ...
19- و ان يكاد و ...

20-آهوى بيابان عروس خيابان 

21-شكمو- شكمو كم بخور
22-خدا را فراموش مكن 

23-توكلت على ا...
24- احتياط

25-ياالن دنيا 
26-ياشاسين آذربايجان 

27-خوش باخ- خمار گوز
28-ساالرى

29-دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن 
30- تو نيكــى ميكن و در دجله انداز- كه ايزد 

در بيابانت دهد باز 
31-مدل پايين با مرام 

32-ماشاءا...
33-شمع و گل و پروانه 

34-سرعت = مرگ 
35-سبقت = مرگ 

36-ساغول
37-منمشتعلعشقعليمچكنم

38-ايحجتخدا
39- بريجستن
40-ايران ياسا

41- على شير خدا
42-امير دلها 

43- ستاره غرب 
44- شهر من همدان 

45- عاقبت درس نخواندن
46-يا لثارات الحسين(ع)

47-خجالت مى كشــم خطم خراب اســت * 
مركب در قلم مانند آب است 

48- همه هستن دنبال يار من هستم دنبال بار 
49-ببخشيد پشتم به شماست

50- خوش ركاب 
51-درب و داغون خودتى 
52- به كجا چنين شتابان 

53-دنيا محل گذره 
54-دست بزن ولى خيانت مكن

55-عاشق بى انتظار مادر 
56-فلفل نبين چه ريزه (رنو- ژيان)

57- به درويشى قناعت كن كه سلطان خطر دارد
58-درياى غم ساحل نداره

59-دو چيــز در دنيا صدا ندارد، ننگ ثروتمند، 
مرگ فقير 

60-خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد
61-عروس كوير- سلطان جاده 

62-تند رفتن كه نشــد مردى- عشق است كه 
برگردى

63-يا على گفتيم و عشق آغاز شد 
64- گازش بده- نازش نده 

65- فقط خدا
66-واسه همه التى براى ما شكالتى!

67-بابا برگرد
68-بنى آدم اعضاى يك پيكرند...

69-ميازار مورى كه دانه كش است...
70- الفتى االعلى ال سيف اال ذوالفقار 

71-بر چهره دلرباى مهدى صلوات 
72-صلوات 

73-هجران- تنهاى شب 
74-كاش مى شد سرنوشت را از سر نوشت 

75-موالى درويشان على 
76- فقط حسين ساالر من است 

77- خوش حساب شريك مال مردم است
78-من سنه- سن كيمه

79-المهدى طاوس اهل الجنت

دلنوشته ها و ماشين نوشته ها


