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مراسم هفدهمين سالروز آغاز انتشار همدان پيام با تجليل از 31 همكار پيشكسوت برگزار شد
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توسعه و چالش منابع انسانى
1- همدان استان عجيبى به لحاظ موضوع مهاجرت است. اين استان هم 
مهاجر فرست است و هم مهاجر پذير و هر دو اين مسائل اجتماعى در 

تحوالت اجتماعى استان به خوبى خود را نشان مى دهد.
با اين حال هيچ تأملى در اين دو موضوع به صورت علمى و دقيق نشده و 
زيان يا سود آنها بررسى نشده و براى هيچ يك نسخه علمى و راهبردى 

نوشته نشده است.
2- مهاجر  فرستى و مهاجر پذيرى همدان را تمامى مسئوالن استان و حتى 
مردم پذيرفته اند و اين دو مسأله به گونه اى حالتى عادى پيدا كرده است.

البتــه در مواردى افراط هايى در مهاجرت يا پذيرش غيربومى ها، اذهان 
همدانى را براى مدتى به خود مشــغول كرده است اما درنهايت دوباره 

حالت عادى موضوع بازگشته است.
3- در همدان رسم است كه فردى اگر در كار خود موفق شد از همدان 

مهاجرت كند و مقصد بيشتر اين همدانى هاى موفق تهران است.
سرمايه گذاران، پزشــكان و اطبا، اساتيد دانشگاه و استاد كاران ماهر از 

اين دسته هستند كه مهاجرفرستى همدان را تقويت مى كنند.
4- شرايط خشكسالى در كنار شرايط سخت اقتصادى و بيكارى بسيارى 
از جويندگان كار در استان را راهى استان هاى ديگر مى كند تا در آنجا با 

اشتغال به كار لقمه نانى به دست آورده و گذران معيشت كنند.
اين شرايط دليلى است تا جوانان بسيارى از روستاها از روستا مهاجرت 
كنند و در شــهرهاى ديگر مشغول كار شــوند، البته در سال هاى اخير 
مهاجرت معكوس از اين شــهرها به روســتاها مشاهده شده اما تداوم 

نداشته است.
5- مهاجرپذيرى استان در چند شــكل است كه در عمده ترين آنها يا 
دانشجويانى كه در دانشگاه هاى استان پذيرفته مى شوند پس از فراغت از 
تحصيل در همدان مى مانند و زندگى را در اينجا ادامه مى دهند، يا افراد 
جوياى كار از اســتان هاى مجاور با حمايت هم به استان وارد شده و از 
فرصت هاى شغلى اســتان براى امرارمعاش استفاده مى كنند يا مديرى 
غيربومى شــرايط حضور هم استان هاى خود در استان را با تخصيص 

فرصت هاى شغلى در اختيار به آنان فراهم مى كند.
هر كدام از اين نــوع مهاجرپذيرى ها داراى مزايايى مانند ورود نيروى 
كار به استان و معايبى چون افزايش حاشيه نشينى و برهم خوردن تركيب 

جمعيتى و حتى مذهبى استان است.
6- با همه اين تفاسير مردم استان همدان در موضوع منابع انسانى نگاه 
كالنى دارند و بيش از توجه به موضوع بومى و غيربومى به شايستگى 

و توانايى توجه دارند.
از اين منظر مردم همدان در نگاه به منابع انســانى مردمانى توسعه يافته 
هستند و انتخاب هاى آنها نشان مى دهد كه عامل بومى بودن مانع انتخاب 

نيروى غيربومى توانمندتر و با رزومه بهتر نخواهد بود.
انتخاب نمايندگانى غيربومى كه به نوعى به همدان مهاجرت داشته اند در 
كنار انتخاب اعضاى غيربومى به معنى داشــتن زادگاهى غير از آن شهر 

براى شوراى شهر، نشانگر اين نگاه كالن مردم استان همدان است.
7- سال هاست كالنشهر همدان تبليغ مى شود و وقت آن است كه تبيين 
شود كالنشهر متعلق به تمام كسانى است كه در يك شهر براى توسعه 
آن تالش مى كنند و در اين تعريف، بومى  بودن مزيتى قلمداد نمى شود.

اما اين به معنى بى توجهى به منابع انســانى بومى در به كارگيرى نيروها 
نيســت بلكه بايد اولويت به كارگيرى در مشاغل عادى با بومى ها و در 
مشــاغل تخصصى و مديريتى در رقابت بر سر شايستگى و توانمندى 
و تعهد باشــد و چنين نباشد كه به بهانه كالنشــهرى و پايتختى و ... 
فرصت هاى استان به غيربومى هايى داده شود كه از توانايى هاى ابتدايى 

هم بى بهره  هستند.

عابد به هواشناسى آمد
 حســين عابد به عنوان سرپرست اداره كل هواشناسى استان همدان 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى اســتان همدان، سحر 
تاج بخش مسلمان رئيس ســازمان هواشناسى كشور با صدور حكمى، 

حسين عابد را به عنوان سرپرست اين اداره كل منصوب كرد.
در بخشــى از حكم ابالغى معاون وزير راه و شهرســازى آمده است: 
اميدوارم با توكل بر خداوند متعال و رعايت ارزش ها و اصول گرانقدر 
اسالمى، با رعايت صرفه و صالح بيت المال و امانتدارى و با همكارى 
صميمانه دستگاه ها و مسئوالن استانى و همكاران محترم به برنامه ريزى 
و انجام امور بپردازيد. توفيق شــما را در ايفاى اين مسئوليت خطير از 
خداوند متعال آرزومندم. عابد پيش از اين در پست، معاون فنى و شبكه 

ايستگاه هاى اداره كل هواشناسى استان همدان فعاليت داشت.

اهداى اعضاى كودك يكساله به 3 بيمار
 مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا از نجات جان 3 بيمار نيازمند پيونــد عضو با اهداى اعضاى 
كودك يكساله خبر داد. مجيد حميدى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: 
زنده ياد مهيار رضايى خوشجو يكساله، اهل و ساكن شهرستان همدان كه 
به علت مسموميت دارويى دچار مرگ مغزى شده بود با سخاوتمندى 

خانواده اش و رضايت كامل، اعضاى بدنش اهدا شد.
مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
افزود: خانواده آن مرحوم با اين عمل هم نوع دوســتانه و خداپسندانه 3 
هم ميهن را از مرگ حتمى نجات دادند. وى خاطرنشــان كرد: معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان ضمن قدردانى از خانواده رضايى كه 
در شرايط سخت تصميم بزرگى گرفتند، از خداوند متعال علو درجات 
براى روح بزرگ آن عزيز ســفر كرده و صبر و شكيبايى در تحمل اين 

مصيبت براى بازماندان به ويژه والدين عزيزش را مسألت دارد.

تصادف رانندگى در همدان 2 كشته برجا گذاشت
 بر اثر برخورد يك دســتگاه سوارى پرايد با تريلر در 3 كيلومترى پس از صالح آباد به 

سمت قروه سنندج، 2 سرنشين پرايد جان باختند.
رئيس پليس راه اســتان همدان گفت: ســاعت 23 جمعه شب يك دستگاه سوارى پرايد 
به دليل حركت خالف جهت در مســير صالح آباد با تريلر كه از همدان به ســمت قروه 

درحال تردد بود، برخورد كرده و به مرگ هر 2 سرنشين اين وسيله نقليه منجر شد.
رضــا عزيزى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: يكى از عوامل بروز ســوانح فوتى كه اين 
روزها نيز روبه افزايش است حركت خالف جهت خودروها و رعايت نكردن حق تقدم 

هنگام ورود از فرعى به اصلى است.
وى افزود: به منظور پيشگيرى از بروز سوانح فوتى، دوربرگردان هاى آنتنى حذف شده و 

دوربرگردان ها در مسافت باال از ورودى مسير فرعى به اصلى ايجاد شده است.
وى ادامه داد: برخى رانندگان هنگام ورود از فرعى به اصلى براى ورود به الين برگشت 
براى اينكه مســافتى را به منظور دور زدن نپيمايند خالف جهت وسايل نقليه در قسمت 
شــانه خاكى و گاهى مواقع از سطح آسفالت حركت كرده و در نزديك ترين دوربرگردان 

اصالح مسير مى كنند.
عزيزى بيان كرد: همچنين شمارى از رانندگان هنگام ورود از فرعى به اصلى حق تقدم را 

رعايت نكرده و عامل بروز سوانح رانندگى مى  شوند.

وى گفت: در ســانحه ديگرى كه در جوكار- تويسركان رخ داد بر اثر واژگونى سوارى 
پرايد سرنشــين اين وســيله نقليه جان خود را از دســت داد كه طبق بررسى پليس، اين 

سرنشين از كمربند ايمنى استفاده نكرده بود.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: استفاده همه سرنشينان خودرو از كمربند ايمنى 
هنگام تردد در جاده هاى برون شهرى الزامى است اما برخى از سرنشينان هنگام رسيدن به 

پليس راه به بستن كمربند ايمنى اقدام مى  كنند.
عزيزى اضافه كرد: با توجه به بارش باران هم اينك بسيارى از جاده هاى برون شهرى اين 
اســتان خيس و لغزنده است و شب گذشته به علت ريزش برف در ارتفاعات، تردد از 3 

گردنه همه كسى، اسدآباد و سوباشى بدون زنجيرچرخ امكان پذير نبود.

اعمال محدوديت هاى شبانه 21 تا 3 صبح

همدان از ليست آبى ها خط خورد

موانع پيش روى كسب وكارهاى ُخرد و 
خانگى برداشته شود

 رئيس جهاددانشگاهى واحد همدان با بيان اينكه قاليبافى، ميناكارى 
و چرم دوزى از رشــته ها و ظرفيت هايى اســت كه در استان از سابقه 
تاريخى بااليى برخوردار اســت، از تأكيد بر برداشــته شــدن موانع 

پيش روى كسب وكارهاى ُخرد و خانگى خبر داد.
على كالنترنيا در ديدار با معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى همدان، 
اظهار كرد: اشتغال يكى از مباحث مهم و پردغدغه در كشور است كه 
در همين راستا واحد اشتغال جهاددانشگاهى همدان از سال هاى دور 
در اين مجموعه شكل گرفته و متناسب با نيازهاى روز جامعه مجرى 

طرح ها و پروژه هاى مختلفى بوده است.
وى با اشــاره به اينكه طرح توسعه مشاغل خانگى يكى از طرح هاى 
ملى در حوزه اشــتغال اســت، افزود: اين طرح با هدف اشتغالزايى 
براى 54 نفر در ســطح كشور با كارفرمايى وزارت كار و مجرى گرى 

جهاددانشگاهى در 31 استان درحال انجام و اجراست.
رئيس جهاددانشــگاهى واحد همدان با اشــاره به اينكه سهم استان 
همدان در اين طرح 2 هزار و صد نفر اســت، ادامه داد: در اين طرح 
همدان در كنار استان هاى بزرگى همچون آذربايجان شرقى، اصفهان و 
... قرار دارد كه اين نشان از وجود ظرفيت هاى خوب و خاص استان 

در حوزه مشاغل خانگى است.
وى بــا بيان اينكــه قاليبافى، مينــاكارى و چرم دوزى از رشــته ها و 
ظرفيت هايى است كه شايد در بســيارى از نقاط كشور وجود داشته 
باشــد، اما در استان همدان ســابقه بااليى دارد، خاطرنشان كرد: بايد 
موانع پيش روى كسب وكارهاى ُخرد و خانگى از ميان برداشته شود و 
درصورت تحقق اين مهم ما شاهد توليداتى با هزينه كم و منسجم در 

سطح كشور خواهيم بود.
كالنترنيا با اشاره به اينكه اين طرح در 3 فاز انجام مى  شود، گفت: در 
فاز نخست ظرفيت هاى هر استان در حوزه مشاغل خانگى شناسايى 
مى  شــود، فاز دوم نيز آموزش متقاضيان است كه طى آن افراد توسط 
فرد پيشرانان(كارآفرينان موفق) توانمند مى  شوند و درنهايت اتصال به 

بازار كه فاز سوم طرح است؛ اتفاق خواهد افتاد.
معاون فرهنگى شهردارى همدان نيز با اشاره به اينكه سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى يكى از سازمان هاى 11گانه شهردارى است كه در 
حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى و ورزشى فعاليت دارد، گفت: 
فرهنگسراهاى شهردارى همگى تحت نظارت معاونت فرهنگى هستند 
به طورى كه فرهنگسراى «واليت» يكى از فرهنگسراهاى شهر همدان 
است كه در ســال 97 با رويكرد اشتغال و كسب وكار به بهره بردارى 

رسيده است.
روح ا... وجدى هويدا اشاره اى به واحدهاى فعال فرهنگسراى واليت 
كرد و ادامه داد: كلينيك كسب وكار با رويكرد ارائه مشاوره و فعاليت 
خوشــه هاى ميناكارى و قاليبافى، واحد كاريابى، مدرسه كسب وكار و 
كتابخانه عمومى و تخصصى كســب وكار از بخش هاى مختلف اين 

مجموعه است.
معاون فرهنگى شــهردارى همدان با اشــاره به اينكــه ميناكارى از 
خوشه هاى فعال در اين فرهنگسراست، يادآور شد: براى فعاالن حوزه 
ميناكارى 7 كارگاه درنظر گرفته شــده است كه در آن مشغول به كار 

هستند، تعاونى ميناكارى نيز به زودى راه اندازى خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه برگزارى دوره هاى آموزشى چرم دوزى و قاليبافى 
نيز در اين فرهنگســرا درحال انجام اســت، گفت: همه اقدامات اين 
مجموعه با پيوســت هاى فرهنگى و ورزشــى درحال انجام است كه 

ساخت سوله هاى ورزشى و كتابخانه شاهدى بر اين ادعا است.

1- تقاضاى شــفافيت به مراســم چند صد نفره رئيس مجلس براى 
روز زن در بحران كرونا رســيده است. گويا از مجلس خواسته شده 
درباره اين مراسم و هزينه ها و شائبه انتخاباتى بودن آن، اطالع رسانى 
شفاف داشته باشد. گفتنى است اواخر هفته گذشته مراسمى500 نفره 
به مناسبت «روز زن» با حضور خانواده نمايندگان در ساختمان مجلس 
در بحران كرونا برگزار شــده كه در جريان اين مراسم، همراه با لوح 
تقدير به خانواده نمايندگان گويا كارت هديه اى نيز تقديم شده است. 
2- تقاضا براى بررســى منفعت برنــدگان از محدوديت هاى فضاى 
مجازى افزايش يافته اســت. گويا برخى فعاالن سياســى و رسانه اى 
معتقدنــد منافع اقتصادى يكى از مزايــاى محدوديت فضاى مجازى 
است. گفتنى است با فيلتر شبكه هاى اجتماعى و استفاده از فيلترشكن، 

هزينه هاى مردم براى استفاده از فضاى مجازى دوبرابر مى شود.
3- شــاهكارهاى گمرك يك به يك رو مى شود. گويا در شاهكارى 
جديد 320 تن گوشت 7 سال است كه در گمرك مانده است. گفتنى 
اســت اين ميزان گوشت وارداتى مجوز ســازمان دامپزشكى را براى 
ترخيص دريافت نكرده و بايد منهدم يا به صورت مصرف ثانويه تعيين 

تكليف شود.
4- رئيس كميســيون انرژى مجلس يازدهم مخالفت خود با شفافيت 
آرا را علنى كرده است. گويا اعالم نظر شفاف در اين زمينه با واكنش 
موافقان شفافيت آرا نمايندگان مواجه شده است. گفتنى است فريدون 
عباســى براى توجيه مخالفت با شفافيت آرا از ظرفيت مردم پرسش 

كرده است.
5- ســامانه تزريق واكســن كرونا آماده اســت. گويا طبــق برنامه 
و اولويت بندى واكسيناســيون به موقع آغاز مى شــود و ســامانه اى 
الكترونيكى براى اين كار درنظر گرفته شده است. گفتنى است سامانه 
تيتك كه در واكســن آنفلوآنزا مورد استفاده قرار گرفت، براى واكسن 
كرونا نيز اســتفاده خواهد شد و با كمك اين سامانه افراد با كد ملى، 
واكســن كرونا را دريافت مى كنند تا واكسن از زنجيره اصلى خارج 

نشود.
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 شهرهاي نارنجي پرخطر كشور در ده روز 
گذشــته از 18 به 36 شهر و شهرهاي زرد نيز 
از 130 به 178 شــهر افزايش يافته و اين براي 

زندگى كرونايى زنگ خطرى جدى است.
 آمارها نشــان مي دهد تعداد شهرهاي نارنجي 
هم 35 درصد رشــد داشــته اســت و تعداد 
شــهرهاي آبي نيز در كشور 20 درصد كاهش 
پيدا كرده كه در بين آنها نام همدان نيز وجود 

دارد كه از ليست آبى ها حذف شده است.
اين درحالى اســت كه وزارت بهداشت اعالم 
كرده اســت رعايت پروتكل ها بهداشــتي به 
حدود 81 درصد رسيده است و با اينكه شيوع 
ويروس كرونا در شيب ماليمي قرار گرفته اما 

اين وضعيت بسيار نگران كننده است.
 مهم ترين اصــل در مبارزه با كرونا 

رعايت  پروتكل هاى بهداشتى است
اســتاندار همدان معتقد اســت در اين شرايط 
مهم ترين و اساســى ترين اصل براى كســب 
موفقيت در مســير مبارزه با ويروس كرونا و 
حفظ ســالمت عمومى مردم، تأكيد بر اجراى 
صد درصدى پروتكل هاى بهداشــتى در ميان 

همه اقشار و سطوح مختلف جامعه است.
سعيد شاهرخى، در جلسه ستاد مقابله با كرونا 
استان همدان، اظهار كرد: براساس اعالم ستاد 
ملــى كرونا و جديدترين بررســى هاى انجام 
شده درباره رنگ بندى شهرهاى استان همدان، 
«بهار، تويسركان، رزن و درگزين» در وضعيت 
نارنجى، «همدان، مالير و نهاوند» در وضعيت 
زرد و «فامنين ، كبودراهنگ، اســدآباد» نيز در 

وضعيت آبى كرونا قرار گرفته اند.
وى با تأكيد بر اينكه با توجه به تغيير رنگ بندى 
در برخى از مناطق استان بايد محدوديت هاى 
پيش بينى شــده براساس اين رنگ بندى اعمال 
شود، تصريح كرد: 50 درصد كاركنان ادارات 
دولتى در مناطــق داراى وضعيت نارنجى در 
محل كار حضــور مى يابنــد، همچنين گروه 

شغلى 3 و 4 حق فعاليت ندارند.
شــاهرخى افزود: واحدهاى آموزشــى شامل 
مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، 
علميه  حوزه هاى  و  خصوصى  آموزشگاه هاى 
در مناطــق نارنجى به طور كامل تعطيل بوده و 
آموزش ها به صورت مجازى صورت مى گيرد.

اســتاندار همــدان دربــاره نحــوه فعاليت 
بيان  هم  اجتماعــى  و  فرهنگى  واحدهــاى 
كــرد: واحدهاى فرهنگــى و اجتماعى نظير 
نمازهاى جمعه، مســاجد، مراسم مذهبى و 
مراســم آئينى نيز در مناطــق نارنجى به طور 

كامل تعطيل است.
ورود  همچنيــن  كــرد:  تأكيــد  شــاهرخى 
خودروهاى شــخصى با پالك بومى شهرهاى 
نارنجى به ساير شهرها ممنوع است، همچنين 
ورود خودروهاى شــخصى با پالك غيربومى 
به شهرهاى نارنجى تخلف محسوب مى شود.

وى اظهار كرد: در مناطق زرد گروه هاى شغلى 
4 حــق فعاليت ندارند در عين حال دوســوم 

كاركنان در محل فعاليت حضور مى يابند.

شاهرخى افزود: اصل و محور كار فرمانداران 
رعايت صد درصدى پروتكل هاى بهداشــتى 
باشد تا شاهد تغيير رنگ بندى باشيم، همچنين 
شــاخص تنها ميــزان بســترى و مرگ ومير 
بيماران كرونايى نباشــد بلكــه ميزان رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى هم مدنظر قرار 

گيرد.
استاندار همدان گفت: با توجه به ازدحام مردم 
در مطب پزشــكان و مراكز تعويض پالك و 
شماره گذارى خودرو انتظار مى رود اقدام الزم 
براى پيشــگيرى از شيوع كرونا صورت گيرد، 

در عين حال راه هاى ورودى 
در  به ويژه  آرامســتان ها  به 
و  نارنجى  شهرســتان هاى 

زرد مسدود شود.
 شــمار مبتاليان به 
كرونا در استان همدان 
نفر  هــزار   29 مرز  از 

گذشت
علــوم  دانشــگاه  رئيــس 
پزشكى اســتان همدان هم 
بيان كرد: آمــار مبتاليان به 
كوويد-19 در اين استان از 
ويروس  همه گيرى  ابتداى 
كرونا تاكنون به 29 هزار و 

76 نفر رسيده است.
رشــيد حيدرى مقدم اظهار 
كرد: مجمــوع موارد مثبت 

بســترى از ابتداى همه گيــرى ويروس كرونا 
تاكنون در استان همدان به ده هزار و 222 نفر 
و بيماران ســرپايى 18 هزار 854 نفر رســيده 

است.
وى افزود: آمار بيماران بسترى روند روبه رشد 
چندانى نداشته است اما بيماران سرپايى مبتال 
به كروناى هر شهرستان در مقايسه با وضعيت 
همان شهرستان در هفته گذشته روبه افزايش 

است.

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
افزد: بيماران ســرپايى از نيمه اول مهر تا نيمه 
اول آبــان به حداكثر رســيد، يعنى 73 درصد 
كسانى كه براى تست ســرپايى آمدند مثبت 
بودنــد كه اكنون اين رقم به 20 درصد كاهش 
داشــته اســت كه كم ترين ميزان در نيمه دوم 

سالجارى است.
حيدرى مقــدم اضافه كرد: بــا توجه به ارتباط 
نزديك بين بيماران سرپايى و بسترى مثبت در 
بيمارســتان ها، افزايش بيماران سرپايى 2 هفته 
پــس از آمار بيماران بســترى مثبت و 4 هفته 
بعد آمــار فوتى هاى كرونا 

باال مى رود.
وى ادامه داد: نيمه دوم آبان 
مورد   425 روزانه  امســال 
نمونه گيــرى از مراجعان به 
مراكز 16 ســاعته صورت 
گرفت كه 250 مورد مثبت 
بودند كه در نيمه اول بهمن 
روزانه 57 از 280 نمونــه 
مثبت بســترى و ســرپايى 
رســيده اســت و به طــور 
مثبت  بيمار  به 11  ميانگين 
بسترى و 2 مورد فوتى در 

روز رسيده ايم.
علــوم  دانشــگاه  رئيــس 
بيان  همدان  استان  پزشكى 
كرد: آمار بيماران بســترى 
16 درصد افزايش داشــته اســت كه يكى از 
علل آن افزايش 30 درصدى بيماريابى است، 
با وجود اين اغلب مبتاليــان به اين ويروس 
پيش از ورود به بيمارستان شناسايى مى شوند.

حيدرى مقدم، اظهار كرد: واكســن كرونا براى 
گروه هاى ســنى 18 تا 65 سال درنظر گرفته 
شد با وجود اين تزريق آن براى مادران باردار 
و شــيرده و كسانى كه حساسيت دارند ممنوع 
است، همچنين 45 تا 60 روز پس از تزريق ُدز 

دوم اين واكسن، ايمنى در بدن ايجاد مى شود.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان 
نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى بسترى(از 
تاكنون)  كرونــا  ويروس  همه گيــرى  ابتداى 
در بيمارســتان هاى اســدآباد 366، بهار 587، 
تويســركان 644، رزن 436، درگزيــن 195، 
فامنين 178 و كبودراهنگ 652 نفر بوده است.
محمد طاهرى، افــزود: همچنين هزار و 884
نفر در ماليــر، هزار و 130 نفر در نهاوند و 3
هزار و 878 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.
پليس راهور از اعمال دوباره ممنوعيت 

تردد شبانه در همدان خبر داد
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همــدان گفــت: طــرح اعمــال ممنوعيت 
تردد(ســاعت 21 تا 3 بامداد)، از امشــب در 
شهر همدان اجرا و با متخلفان براساس قانون 

برخورد مى شود.
فرخ جمالــى در گفت وگو با ايرنــا افزود: با 
توجه به تغيير رنگ بنــدى وضعيت كرونا در 
سطح استان و ضرورت پيشگيرى از شيوع اين 
ويروس، اجراى طرح ممنوعيت تردد شبانه از 
امشب با حضور فعال عوامل پليس راهور در 

سطح شهر همدان آغاز مى شود.
وى اظهار كرد: برخى از رانندگان بر اين باورند 
كه تنها از طريق مأموران راهور جريمه مى شوند 
درحالى كه با فراهم كردن زيرساخت ها و رفع 
برخى نواقص موجود، تخلف تردد شــبانه از 
طريق دوربين هاى هوشمند نظارتى سطح شهر 
ثبت و راننده خودروهاى متخلف با پرداخت 

جريمه، اعمال قانون مى شود.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همــدان گفت: همچنين درصــورت اعالم و 
خواست ستاد استانى مقابله با كرونا، مسيرهاى 
منتهى بــه مناطق تفريحى و گردشــگرى نيز 
به عنوان معابر پُرترافيك و تردد شــهر مسدود 

مى شود.

 در هفتميــن روز از دهه مبارك فجر ده 
طــرح عمرانى، اقتصادى و خدماتى با اعتبار 
240 ميليــارد ريال در شهرســتان همدان با 
حضور رئيس كميســيون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراى اسالمى، فرماندار 
همدان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
و مديران ذى ربط استان و شهرستان افتتاح و 

كلنگ زنى شد.
فرماندار همدان گفت: بخش ســوم دياليز و 
داروخانه بيمارستان شهيد بهشتى همدان به 
بهره بردارى رسيد كه با راه اندازى اين بخش 
تخت هاى دياليز مركز استان از 30 تخت به 

56 تخت افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، 
محمدعلى محمدى افزود: پايگاه شــماره 3
اورژانــس و مركز خدمات جامع ســالمت 
ســعدى نيز بــا اعتبار 20 ميليــارد ريال در 
شهرك شــهيد مدنى همدان به بهره بردارى 

رسيد.
وى از افتتــاح 2 طرح بخش كشــاورزى با 
اشتغالزايى مســتقيم 21 نفر خبرداد و افزود: 
طــرح پرورش گاو شــيرى 70 رأســى در 

محصوالت  ســردخانه  و  امزاجرد  روستاى 
صيفى بــا ظرفيت 6 هزار تن در روســتاى 

انصاراالمام افتتاح شد.
محمدى با بيان اينكه طرح توسعه تصفيه خانه 
فاضالب شهرك صنعتى بوعلى با اعتبار 50
ميليارد ريال به بهره بردارى رســيد، تصريح 
كرد: عالوه بر اهميت مسائل زيست محيطى 
و رفــع مخاطــرات خروجى پســاب اين 
تصفيه خانه نيز مى تواند در ســاير بخش ها 

مورد استفاده قرار گيرد.
فرماندار همدان افزود: فرهنگســراى نشاط 
ويژه كــودكان و نوجوانان در منطقه حصار 
على آباد با 25 ميليارد ريال اعتبار در 3 طبقه 
افتتاح شــد كه از جمله طرح هاى مهم مورد 

نياز اين منطقه بود.
وى با اشاره به آغاز عمليات اجرايى 2 طرح 
در روستاى ســوالن همدان اظهار كرد: اين 
پروژه ها شامل طرح آبرسانى به اين روستا و 
آغاز عمليات اجرايى ساخت پايگاه خدمات 
جامع ســالمت روستايى ســوالن است كه 
مى تواند به روســتاهاى مجاور نيز خدمات 

بهداشتى و درمانى ارائه كند.

جمع آورى  
19 ميليارد زكات 
در همدان

 معاون توســعه مشــاركت هاى مردمى 
كميته امداد اســتان همــدان از 19 ميليارد 
تومان زكات در ســطح استان همدان در 9

ماهه امسال خبر داد.
غالمرضا صيادزاده در گفت وگو با ايســنا، 
با بيان اينكه زكات جمع آورى شــده شامل 
زكات واجب، مســتحبى و فطريه بوده كه 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 
90 درصد رشــد داشته اســت، اظهار كرد: 
60 درصد از زكات جمع آورى شده صرف 
امور محرومــان و نيازمندان و مابقى صرف 
پروژه ها و طرح هاى عام المنفعه در روستاها 

مى شود.
مردمى  مشــاركت هاى  توســعه  معــاون 
كميتــه امــداد اســتان همدان با اشــاره 
مناطق  در  زكات  شــوراى  تشــكيل  بــه 
روســتايى و شهرســتان ها بيــان كرد: با 
موضوع  كريم،  قــرآن  تأكيدات  به  عنايت 
فرهنگ سازى و تبيين جايگاه زكات، يكى 
از ضرورت هايى اســت كه بايد به صورت 

ويژه به آن توجه شود.
وى با تأكيد بر اينكه زكات جمع آورى شده 

در هر منطقه براى رفع مشكالت نيازمندان 
و محرومــان همان منطقه هزينه مى شــود، 
گفت: كســى كه زكات مى دهد شــايد در 
ظاهر از مالش كاسته شود اما براساس وعده 
الهى سبب افزايش مال او خواهد شد و اين 
كارش همچون هرس كردن درختان اســت 
كه سبب مى شــود درخت را پرثمر و پربار 

كند.
معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته 
امداد استان همدان در ادامه خاطرنشان كرد: 
زكات بدن شامل زكات فطره و زكات مال 
شــامل زكات گندم، جو، خرما، كشــمش، 
گاو، گوســفند، شــتر، طال و نقره است و 
زكات مســتحبى شامل ســاير محصوالت 

كشاورزى و باغى است.
وى در پايــان بــا بيــان اينكــه 850 نفر 
پرداخت كننــده زكات و 1220 نفر عوامل 
افتخارى و داوطلــب در قالب روحانيون، 
عامالن و مسئوالن در امر جمع آورى زكات 
فعاليت مى كنند، گفت: در روســتاها زكات 
تحت نظر شــوراى روســتا كه امناى مردم 
هســتند، جمع آورى و ســپس ميان جامعه 
هدف كــه همان نيازمندان واقعى هســتند 
در ســرفصل هاى مســكن، درمان، جهيزيه 
نوعروسان، معيشــت و لوازم خانگى هزينه 

مى شود.

افتتاح 10 طرح عمرانى
 با اعتبار 240 ميليارد ريال در همدان

با توجه به تغيير رنگ بندى 
سطح  در  كرونا  وضعيت 
ضــرورت  و  اســتان 
اين  شيوع  از  پيشگيرى 
طرح  اجــراى  ويروس، 
از  شبانه  تردد  ممنوعيت 
فعال  حضور  با  امشــب 
در  راهور  پليــس  عوامل 
آغاز  همدان  شهر  سطح 

مى شود
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خبر خبر

ورود مالير به وضعيت زرد و بازگشت 
دوباره محدوديت ها

 مالير-خبرنــگار همدان پيام: با ورود مالير به وضعيت زرد كرونا، 
بازگشت دوباره محدوديت ها در درستور كار قرار گرفت.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى مالير در جلســه ستاد 
شهرستانى كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا گفت: متأسفانه 
و بنابر اســتانداردهاى ابالغى از سوى ســتاد ملى كرونا، مالير پس 
از يــك هفته ثابت ماندن در جمع شــهرهاى با وضعيت آبى، به دليل 
كاهش اجراى پروتكل ها و افزايش شــمار تجمعات خطرناك، دوباره 
در وضعيــت زرد اپيدمى ويروس كرونا قــرار گرفته و اين به معناى 

بازگشت دوباره محدوديت هاى متناسب با اين شرايط خواهد بود.
حسين فارسى با تأكيد بر شدت يافتن نظارت ها، خطرات خيز دوباره 
بيمارى را يادآور شــد و از عموم مردم شــريف و فرهنگ مدار مالير 
خواســت با رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشــتى و خوددارى 
از حضــور در تجمعات پرخطر به عبور مجموعه شهرســتان از اين 

وضعيت كمك كنند.

5 ميليون دانش آموز در اردوهاى راهيان نور 
شركت خواهند كرد

 رئيس ســازمان بسيج دانش آموزى كشــور از برگزارى اردوهاى 
راهيان نور در بستر سامانه شاد و شركت بيش از 5 ميليون دانش آموز 

در آن، خبر داد.
مجتبى باستان در يادواره شهيد اسدآبادى شهيد محمدرسول رضايى 
شهيد شــاخص سال 99 در قشر دانش آموزى كشور كه در شهرستان 
اسدآباد برگزار شد، اظهار كرد: از 15 بهمن تا 30 اسفندماه كه احتماالً 
تا فروردين سال 1400 نيز ادامه خواهد داشت، با توجه به شيوع كرونا 
اردوهاى راهيان نور در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد و در اين 
اردوهاى راهيان نور بيش از 5 ميليون دانش آموز شركت خواهند كرد.

رئيس ســازمان بســيج دانش آموزى مطرح كرد: سعى داريم تا شهيد 
13 ساله اسدآبادى محمدرسول رضايى در سال 1400 به عنوان شهيد 
شــاخص سال معرفى شود و كتاب شــهيد «محمدرسول رضايى» به 
تعداد بيشترى منتشر و فرازهايى از اين كتاب ارزشمند در سامانه شاد 

تدريس و تدوين شود.
باســتان با بيان اينكه دانش آموزان امروز ما مانند دانش آموزان دهه 60 
هســتند و هرجا كه به آنها نياز باشد در نظام انقالب اسالمى پاى كار 
مى آيند و از هيچ خدمتى كوتاهى ندارند، تصريح كرد: در شرايط فعلى 
دانش آموزان امروز نيز با توليد ماسك، اهداى گوشى و تبلت، كمك به 
مستضعفان، تدريس و ... سعى دارند كه پرچم اسالم همواره در دنيا و 

جهان افراشته باقى بماند.
وى با اشاره به اينكه در جنگ تحميلى ما با يك جنگ جهانى مواجه 
بوديم و همه جبهه هاى كفر از صدام حمايت مى كردند، خاطرنشــان 
كرد: آمريكا و هم پيمانانش 270 پايگاه نظامى در دنيا دارند كه يكى از 
مهم ترين پايگاه هاى نظامى آنها در منطقه غرب آســيا كه ايران نيز در 

اين منطقه قرار دارد، واقع شده است.
وى همچنين با اشــاره به اينكــه 90 درصد تجارت دنيا از طريق آب 
اتفاق مى افتد، گفت: يكى ديگر از داليل اســتقرار پايگاه هاى نظامى 
دشمنان در اين منطقه اين بوده كه تنگه باب المندب، هرمز و ماالكا كه 
مثلث اقتصاد جهانى در اين منطقه هســتند را مديريت كنند و مديران 
آينده اين كشــور بايد به نقشه هاى شوم دشمن آگاه شوند و بدانند كه 

دشمن مى خواهد تجارت جهانى منطقه را مديريت كند.
فرمانده ســپاه ناحيه مقاومت اسدآباد نيز با اشاره به جنگ نرم دشمن 
تصريح كرد: درحال حاضر در جنگ نرم دشمن يكى از اهداف دشمنان 
بازگشتن مردم ايران اسالمى از مقاومت و شهادت و ايثار بوده كه بايد 
بــا تقويت فرهنگ و مطالعه وصيتنامه شــهدا و برگزارى يادواره ها و 

استكبارستيزى و تابع واليت بودن نقشه دشمنان را نقش برآب كنيم.
اميدعلى الياسى با اشاره به ثمرات انقالب اسالمى بيان كرد: بايد همه 
دستاوردهاى انقالب اسالمى در زمينه هاى مختلف را براى نسل جوان 
تبيين و تشريح كرده و با اين اقدام مانع دروغ پردازى هاى دشمنان عليه 

نظام جمهورى اسالمى شويم.
از سال 89 تاكنون سازمان بسيج دانش آموزى در راستاى ترويج سبك 
زندگى شهدا، هر سال را به نام شهدا نامگذارى مى كند و هرساله يكى 
از شــهداى دانش آموز به عنوان شهيد شاخص دانش آموزى در كشور 
انتخاب مى شود كه امسال در سال 99 اين عنوان در بين 36 هزار شهيد 
دانش آموز به نام يكى از شهداى دانش آموزى شهرستان اسدآباد تعلق 
گرفت و شهيد «محمدرسول رضايى» به عنوان شهيد شاخص سال در 

قشر دانش آموزى كشور انتخاب شد.
شهيد 13ساله اسدآبادى محمدرســول رضايى در قشر دانش آموزى 
به عنوان شــهيد ملى و شاخص سال 99 از شــهداى واالمقامى است 
كه عكســش در اتاق مقام معظم رهبرى نصب شــده و اين امر براى 
شهرستان اســدآباد و دانش آموزان اســدآبادى افتخارى بسيار بزرگ 

به شمار مى رود.
شهيد رضايى در سال 53 در شهرستان اسدآباد ديده به جهان گشود، 
عشق وصف ناپذير اين شهيد واالمقام در سن كم به دفاع از مام وطن 
در برابر دشــمنان موجب شد تا با دســتكارى شناسنامه خود در دوم 
راهنمايى روانه جبهه حق عليه باطل شود و در بار دوم اعزام خود در 
عمليات بيت المقدس 2 به تاريخ 30 دى ماه 66 درحالى كه تنها 13سال 
از بهار زندگى خود را تجربه كرده بود، در ماووت عراق بر اثر اصابت 

تركش به سر عاشقانه به شهادت رسيد.
شــهيد رضايى به عنوان كوچك ترين شــهيد شهرســتان اسدآباد در 
وصيتنامه پرمعناى خود كه نشان از موج استكبارستيزى و واليتمداريش 
داشــت، به همكالسى و دوستانش وصيت كرده بود «در تشييع جنازه 
من پرچم آمريكا را به آتش بكشــيد تا مردم بدانند من ضدآمريكايى 
و تابع واليت فقيه هســتم» و در تشــييع جنازه اش همان اتفاقى افتاد 
كه مى خواست، دوســتان و همكالسى ها همان كارى را كردند كه او 

خواسته بود.

استقرار اكيپ پزشكى پايگاه شهيد نوژه
 در درمانگاه گل تپه 

 از صبح روز گذشــته نيروهــاى كادردرمان پايگاه شــهيد نوژه 
كبودراهنگ با همكارى پزشــكان درمانگاه شبانه روزى بخش گل تپه 
درحال انجام ويزيت رايگان اهالى دهســتان عليصدر و روســتاهاى 

اطراف هستند.
از ساعت 9 صبح شنبه مورخ 18 بهمن ماه طرح ويزيت رايگان و ارائه 
خدمات پزشكى به مناسبت ايام ا... دهه فجر، در مركز بهداشتى درمانى 

روستاى عليصدر درحال انجام است.
ســيدايوب موســوى، بخشــدار گل تپه در اين باره به ايسنا گفت: در 
راســتاى هماهنگى هاى به عمل آمده با فرماندهى پايگاه هوايى شهيد 
نوژه، اكيپ پزشــكى اين پايگاه شامل متخصص جراحى، متخصص 
قلــب و عروق، متخصص مغز و اعصاب، گوش و حلق و بينى، زنان 
و زايمان، ارتوپدى، پزشــك عمومى و مشاوره بيماران را به صورت 
رايگان ويزيت مى كنند. اين طرح يك روزه اســت و عالوه بر ويزيت 

رايگان، خدمات دارويى رايگان نيز به بيماران ارائه مى شود.
بخش گل تپه داراى 26 روســتا و يك شهر اســت كه همه روستاها 
داراى مركز بهداشــت هستند و مراكز دهستان هاى عليصدر و قهورد 
داراى درمانگاه و پزشــك عمومى است. دهستان قهورد تا چند وقت 
پيش بدون درمانگاه استاندارد بود كه امسال در ايام دهه فجر درمانگاه 
اســتاندارد افتتاح و تقديم به مردم كردنشين، قدرشناس و واليتمدار 

دهستان قهورد شد.

بزرگ ترين كارخانه فروسيليسيوم منطقه 
در مالير ساخته مى شود

 مالير-خبرنگار همدان پيام: عمليات اجرايى ساخت بزرگ ترين كارخانه 60 مگاواتى 
توليد فروسيليسيوم منطقه خاورميانه با ظرفيت 35 هزار تُن در سال در مالير آغاز شد. اين 

كارخانه مالير را به قطب فروسيليس در كشور تبديل خواهد كرد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در آئين آغاز عمليات اجرايى اين 
كارخانه گفت: اين كارخانه بزرگ ترين كارخانه توليد فروسيليسيوم در خاورميانه است كه 
ســاالنه ظرفيت توليد 35 هزار تُن فروسيليسيوم را دارد. با ساخت اين كارخانه در مالير 

اين شهرستان به قطب فروسيليس در كشور تبديل خواهد شد.

حميدرضا متين افزود: اين كارخانه توســط شــركت فروآلياژ لوتوس آدلى در زمينى به 
مساحت 36 هزار مترمربع و با سرمايه گذارى 500 ميليارد تومان ساخته مى شود.

وى با بيان اينكه پروژه اى با اين ظرفيت هنوز در كشــور طراحى و اجرا نشــده و براى 
نخستين بار در شهرستان مالير اجرايى مى شود، گفت: قراردادهاى الزم براى اجراى اين 
پروژه منعقد شده و كارخانه طبق برنامه زمان بندى تا سال 1402 تكميل و به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
متين افزود: 5 طرح بزرگ صنعتى در شــهرك صنعتى جوكار در دست اجراست كه در 2 

سال آينده تكميل و به بهره بردارى مى رسند.
متين ادامه داد: بيش از 2 هزار و 800 ميليارد تومان براى اجراى طرح هاى توليد فروسيليس 
در شهرك صنعتى جوكار ســرمايه گذارى شده و تا ارديبهشت سال آينده مالير به عنوان 

قطب توليد فروسيليس كشور معرفى و مطرح خواهد شد.
وى با بيان اينكه واحدهاى قبلى با ظرفيت 12 هزار تُن در اين شهرك ساخته شده است، 
افزود: درحال حاضر يك واحد 20 هزار تُنى نيز در دســت اجرا اســت كه تا پايان اسفند 

امسال به بهره بردارى مى رسد.
رئيس ســازمان صمت گفت: عالوه بر اين واحد توليدى 12 هزار تُنى و واحد توسعه 12 
هزار تُنى منيزيم از دولوميت هر 2 مربوط به شركت فروسيليس غرب پارس نيز در دست 

اجرا است و تا ارديبهشت سال 1400 به بهره بردارى مى رسد.
متين يادآور شــد: طرح هاى موجود و همچنين طرح هايى كه در دست بهره بردارى است، 
70 مگاوات برق نياز دارند كه تا 3 ماه نخست سال آينده، برق مورد نياز آنها توسط شركت 

برق باختر تأمين خواهد شد.

 اللجيــن شــهر جهانــى ســفال يكى از 
قطب هاى گردشگرى استان همدان است.

اين شــهر به دليل وجود خاك مرغوب براى 
ســاخت سفال، كارگاه هاى ســفالگرى را در 
خود جاى داده كه در ســال 95 به عنوان شهر 

سفال ايران ثبت جهانى شد.
ســفالگرى براى مردمان اين خطه يك شغل 
براى امرارمعاش و گذران زندگى محســوب 
مى شــود، به طورى كه امروزه بخش اعظمى از 
جمعيــت اللجين در كارگاه  هــاى خانگى به 
شيوه  سنتى به ســاخت انواع ظروف سفالين 
كاربردى و تزئينى مشــغول هستند و اين هنر 
سبب ساز شكوفايى منطقه از منظر گردشگرى 
و به تبع آن رشــد اقتصادى شهر و استان شده 

است.
 تنها ده درصد سفال اللجين در اين 

شهر رنگ و لعاب كارى مى شود
يك سفالگر اللجينى در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه فقط ده درصد از سفال توليدى شهر 
اللجين در اللجين رنگ و لعاب كارى مى شود، 
اظهار كرد: كارگاه هاى لعاب اللجين به قيمت 
خيلى كمى سفال را از سفالگران مى خرند كه 

صرفه اقتصادى ندارد.
على ارغوانى خوب با اشاره به اينكه سفالگرى 
را از كودكى آغاز كرده ام، گفت: ســفالگرى را 
با شــاگردى در كارگاه هاى سفال اللجين آغاز 
كرده و در سن 18 سالگى به استادكارى رسيدم 

و به تنهايى كارگاه سفالگرى راه اندازى كردم.
وى با تأكيد بر اينكه در گذشــته سفالگران با 
ســختى خاك ُرس را به گل تبديل مى كردند، 
افــزود: در گذشــته گل رس را با زحمت و 
سختى در كارگاه هاى ســفال تهيه مى كرديم 
و مانند امروز دســتگاهى هم وجود نداشت 
و بــا پا گل را لگد مى كرديم تا گل ســفال به 

دست بيايد.
 افزايش هزينه هاى توليد سفال

اين استادكار ســفال اللجين با بيان اينكه در 
ســال هاى اخير هزينه هاى توليد سفال بسيار 
افزايش داشــته است، خاطرنشان كرد: اگرچه 
در گذشته كارســفالگرى با سختى همراه بود 
اما مــواد اوليه ارزان بــود، به طورى كه هزينه 
اوليه يك كوره 15 هزار تومانى، 2 هزار تومان 
بود اما حاال هزينه كوره اى كه 8 ميليون تومان 
براى ما سفال توليد مى كند، بيش از 5 ميليون 
تومان اســت. هزينه هاى جانبى توليد ســفال 
افزايش داشته به طورى كه هزينه كارگر، برق، 
گاز و گل سفال نســبت به گذشته واقعاً زياد 

است.
 فروش سفال هاى خام اللجين 

به استان هاى ديگر
اين سفالگر شهر جهانى سفال با تأكيد بر اينكه 
اســتان هاى ديگر حداقل 40 درصد بيشتر از 
كارگاه هاى اللجين از ما خريد مى كنند، يادآور 
شد: استان هاى ديگر سفال هاى ما را 40 درصد 
باالتر از كارگاه هــاى اللجين از ما خريدارى 
مى كنند و به همين علت بيشتر تمايل داريم به 

مشتريان خارج از استان بفروشيم.
وى يكــى از داليل پايين بودن قيمت ســفال 
خام در اللجين را زياد بودن تعداد كارگاه هاى 
توليد ســفال دانســت و بيان كرد: در اللجين 
تعــداد كارگاه هــاى ســفال زيــاد و تعداد 
كارگاه هاى رنگ و لعاب كم اســت به همين 
علــت كارگاه هاى لعــاب تعيين كننده قيمت 
هستند و به قيمت پايين سفال را از كارگاه ها 

مى خرند كه واقعاً صرفه اقتصادى ندارد.
ارغوانى خوب با بيان اينكه 40 كارگاه ســنتى 
سفال در شــهر اللجين وجود دارد، گفت: در 
گذشته بيشتر نقاط شهر اللجين كارگاه سفال 
بود اما امروزه حــدود 40 كارگاه باقى مانده 
و ميــراث فرهنگى زمانى وارد عمل شــد كه 
خيلى دير شــده و كارگاه هاى سفال تخريب 

شده است.
 ورود ديرهنــگام ميــراث فرهنگى 

براى حفظ كارگاه هاى سنتى سفال
وى اظهــار كرد: ميــراث فرهنگى از ســال 
گذشته در زمينه حفظ و جلوگيرى از تخريب 
كارگاه هاى سنتى اللجين ورود كرده كه ديگر 
دير اســت و برخى از كارگاه هاى سنتى تغيير 
پيدا كرده و از حالت سنتى خارج شده است. 
در شهرك سفال اللجين كار به صورت صنعتى 
و عمده كارهاى لعاب كارى سفال در شهرك 

صنعتى انجام مى شود.
 خاك رس اللجين روبه اتمام است

ارغوانى خوب با اشــاره به اينكه 245 كارگاه 
ســفال داخل شــهر اللجين بدون گاز هستند 

و اســتفاده از نفت سفيد در كارگاه هاى سفال 
مضرات زيادى بــراى افراد دارد، مطرح كرد: 
نبــود گل ســفال در اللجين يكــى ديگر از 
مشكالت سفالگران است، به طورى كه محيط 
زيســت اجازه برداشــت از خاك رس را به 
سفالگران نمى دهد و ما مجبوريم گل رس را 
از نقاط ديگر خريدارى كنيم كه قيمت آن هم 

روزبه روز افزايش مى يابد.
وى با اشــاره به اينكه قيمت گل سفال نسبت 
به سال گذشته 40 درصد افزايش داشته است، 
تصريح كرد: خــاك ُرس اللجين رو به اتمام 
اســت و اگر گل از جاى ديگرى تهيه شــود 
هزينه هاى جانبى و حمل ونقل نيز افزايش پيدا 

مى كند.
 نبود سرمايه گذار

 براى ايجاد زنجيره سفال اللجين
وى در پاسخ به پرسشى درباره ايجاد زنجيره 
توليد ســفال در اللجين، گفت: ايجاد زنجيره 
براى كارگاه هاى ســفال بسيار عالى است اما 
سفالگران براى ايجاد يك زنجيره توليد سفال 
نياز به ســرمايه در گردش بااليــى دارند كه 
درحال حاضر چنين ظرفيتى در اللجين وجود 
ندارد و سرمايه گذارى هم در اين زمينه ورود 

نكرده است.
ارغوانى خوب با اشــاره بــه دريافت ماليات 
از كارگاه هــاى ســفال، گفــت: در قانون و 
حرف هاى مســئوالن گفته مى شــود صنايع 
دستى مشــمول ماليات نمى شوند اما در عمل 
از كارگاه هاى صنايع دســتى و سفال ماليات 

اخذ مى شود.
وى بــا بيــان اينكــه بيــش از 80 درصد از 
ارتباط  درباره  هســتند،  ســفالگر  اللجينى ها 
سفالگران با دانشگاه، يادآور شد: دانشجويان 
صنايع دســتى از كارگاه هــا بازديــد مى كنند 
و حتــى به آنها آموزش هم داده مى شــود اما 

چندان تمايلى به كار ندارند.
اين اســتادكار سفال با اشاره به اينكه هر سال 
به 2 يا 3 نفر سفالگرى را آموزش مى دهم اما 
كســى اينجا نمى ماند، گفت: تمام تالشم اين 
است كه سفالگرى را به جوانان و دانشجويان 
آموزش دهم تا اين هنر براى نســل هاى آينده 
حفظ شود. گذشتگان به ما آموزش دادند و ما 

هم بايد به آيندگان آموزش دهيم.
 توليد سفال هاى چينى در اللجين

على شريفى لعاب كار سفال اللجين نيز گفت: 
اللجين به ســمت صنعتى شدن خيز برداشته 
است و ســفال هايى كه از چين وارد مى شد، 
امروز توسط سفالگران اللجينى توليد مى شود.
وى با بيان اينكه تحريم ها براى ســفال خوب 
شده است، افزود: در زمينه ساخت سفال هايى 
با بدنه چينى و حرارت هاى باال تحريم ها مفيد 
واقع شده است و ســفالگران به سمت توليد 

اين نوع از سفال رفته اند.
وى با تأكيد بر اينكه درحال حاضر سفالگران 
اللجينى توانستند ســفال هاى چينى كه با ده 
برابر قيمت وارد كشور مى شد را توليد كنند، 
بيان كرد: در شهرك صنعتى اللجين سفالگران 
نزديك به ســفال هاى چينى شــده اند و شايد 
بتوان گفت بــا كيفيت صد درصــدى توليد 

مى كنند.
اين فعــال ســفالگرى با اشــاره بــه اينكه 
ســفالگران اللجيــن در توليد ســفال با بدنه 
چينى و حرارت هاى باال خوب پيش مى روند، 
خاطرنشان كرد: تا 10-15 سال آينده توليدات 
ســفال اللجين واقعاً متفاوت و بهتر از امروز 

خواهد شد.
شــريفى با اشاره به روند لعاب سنتى بر روى 

ســفال، يادآور شــد: در روش لعاب سنتى، 
سفال خام به صورت غرقاب لعاب مى شود و 
در كوره هاى با دماى 970 درجه سانتى گراد به 

رنگ فيروزه اى درمى آيد.
90 درصد لعاب سفال وارداتى است

وى بــا بيان اينكه لعاب هاى ســنتى ســفال 
حاوى سرب هستند، تصريح كرد: مواد اوليه 
لعاب هاى آبى فيروزه از خارج وارد مى شود، 
به طورى كــه 90 تــا 95 درصد لعاب ســنتى 
وارداتى است كه با توجه به افزايش نرخ دالر 

بر قيمت تمام شده سفال اثر گذاشته است.
وى با اشاره به اينكه جوهر لعاب سفال هاى با 

بدنه چينى نيز از خارج وارد مى شــود اما در 
مشهد هم از اين نوع لعاب وجود دارد، افزود: 
كرونا بر فروش سفال بسيار تأثير گذاشته زيرا 
بيشتر سفال اللجين در مكان هاى گردشگرى 
عرضه مى شد كه كاهش مسافرت ها بر فروش 

ما تأثير گذاشته است.
ايــن ســفالگر با بيــان اينكــه 50 درصد از 
سفالگران اللجين تغيير شــغل داده اند، اظهار 
كرد: در شــرايط كرونا به علت كاهش فروش 
و افزايــش هزينه هــاى توليد شــايد حدود 
50 درصد از ســفالگران اللجينى تغيير شغل 

داده اند.

شهر جهانى سفال «ِگل ُرس» ندارد
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سايه نفت بر سر گاز
چشم انداز نامشخص حوزه گاز 

براى سال هاى آتى
 توليد پايين، توســعه نيافتگى ميادين گازى و تأمين نشدن منابع 
پروژه ها، ازجمله داليل كمبود گاز در ايران با وجود داشــتن دومين 

منابع گازى جهان است.
عضو هيأت رئيســه كميســيون انرژى مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه چگونه ممكن است ايران 
به عنوان دومين دارنده منابع گازى جهان با كمبود گاز مواجه شــود؟ 
توضيح داد: توليد پايين، توســعه نيافتگى ميادين گازى، تأمين نشدن 
منابع پروژه هــا، قرار گرفتن توليد گاز در ســايه توليد نفت به دليل 
درآمدزايى بيشــتر نفت ازجمله داليل كمبود گاز در ايران با وجود 

داشتن دومين منابع گازى جهان است.
 چشم انداز نامشخص گاز براى سال هاى آتى

هادى بيگى نژاد با بيان اينكه چشم انداز براى حوزه گاز در سال هاى 
آتى طراحى نشــده است، افزود: برنامه ريزى مشخصى درباره مسأله 
گاز در كشور وجود ندارد، مثال مشخص نيست مى خواهيم اين گاز 
را صــادر كنيم يا به مصرف خانگى و صنايع برســانيم، درحالى كه 
برنامه ريــزى قوى به معناى صــادرات به همراه تأميــن گاز صنايع، 
نيروگاه و مصارف خانگى به طور همزمان است اما اكنون برق صنايع 
و نيروگاه ها قطع مى شــود و اين نشــان از نبود برنامه جدى در اين 

زمينه است.
 ضرورت طراحى نقش راه براى حوزه انرژى

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه اكنون 
روزانه حدود 900 ميليون متر مكعب گاز برداشــت مى شود، اظهار 
كرد: اگرچه اين ميزان گاز برداشــت مى شــود اما مشخص نيست 
مى خواهيم آن را در چه زمينه هايى استفاده كنيم لذا طراحى نقش راه 

براى حوزه انرژى -كه يك قسمت آن گاز است- ضرورى است.
وى با بيان اينكه كشور با اين وضعيت برنامه ريزى در سال هاى آينده 
با بحران گاز روبه رو مى شود، تنها راه مقابله با اين مشكل را افزايش 

برداشت گاز از ميادين گازى عنوان كرد.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
بيان كرد: با توجه به اينكه پيش بينى مى شــود از سال هاى آينده گاز 
پااليشگاه گازى پارس جنوبى افت فشــار پيدا مى كنند، كمبود گاز 

بيشتر خواهد شد.
بيگى نژاد اضافه كرد: تجربه سال هاى گذشته در كشور نشان مى دهد 
فعاليت هــا در حوزه وزارت نفت از زمان آغاز مطالعه تا بهره بردارى 
حدود 5 تا 6 سال زمان مى برد؛ بنابراين اگر همين امروز كار را آغاز 

كنيم شايد بتوان جلوى افت فشار پارس جنوبى را گرفت.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى بــا بيان اينكه 
كارشناســان 3 راهكار براى جلوگيرى از افت فشار پارس جنوبى 
مطرح كرده انــد، گفت: ابتدا اينكه ميادين پارس جنوبى توســعه 
پيدا كنــد، دوم اينكه مناطــق جديد گازى مانند پارس شــمالى 
ايجاد شــود و سوم اينكه از كمپرسورهايى كه بتوان افت فشار را 
جبران كرد، اســتفاده كنيم، هرچند تمامى اين اقدامات «زمان بر» 
و «ارزبر» اســت، لذا بايــد از هم اكنون با جديت كار را آغاز كرد 
و اگر اين اقدامات صورت نگيــرد به تبع آن به واردكننده برق و 

گاز تبديل خواهيم شد.

ديدار جمعى از فرماندهان و كاركنان 
نيروى هوايى ارتش با رهبر انقالب 

 امروز ســالگرد بيعت تاريخى همافران با حضرت امام خمينى(ره) و روز 
نيروى هوايى است. 

بــه گــزارش ايســنا، در ســالگرد ايــن بيعــت تاريخــى همافــران بــا حضرت 
ــان و  ــى از فرمانده ــى، جمع ــروى هواي ــى(ره) و در روز ني ــام خمين ام
كاركنــان نيــروى هوايــى ارتــش جمهــورى اســالمى ايــران، امــروز صبــح 
ــدار  ــوا دي ــده كل ق ــر انقــالب اســالمى و فرمان ــا رهب 19 بهمــن 1399 ب

مى كننــد.
با توجه به شرايط ويروس كرونا و لزوم اجراى كامل دستورالعمل هاى بهداشتى، 
ايــن ديدار با حضور تعداد محدودى از فرماندهان و اعضاى نيروى هوايى در 

حسينيه  امام خمينى(ره) برگزار مى شود.

از شوراى نگهبان نخواهيد به جاى مردم 
تصميم بگيرد

 عضو شــوراى نگهبان اظهار كرد كه معيارهاى تأييد صالحيت كانديداها 
همان اســت كه در قانون ذكر شده، لذا شوراى نگهبان مالحظه اى جز اجراى 

قانون ندارد. از شوراى نگهبان نخواهيد كه به جاى مردم تصميم بگيرد.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى شــوراى نگهبان، هــادى طحان نظيف در 
يك نشســت مجازى در پاســخ به اين پرسش كه چرا شــوراى نگهبان علت 
ردصالحيت كانديداها را رســانه اى نمى كند، گفــت: قانون چنين اجازه اى به 
شــوراى نگهبان نداده اســت كه داليل ردصالحيت و احراز نشدن صالحيت 
افراد را بيان كند. وى در ادامه گفت: ما از ميان خود مردم هستيم و از اوضاع و 
شرايط اقتصادى كشور اطالع داريم و در انتخابات 1400 نيز مالحظات قانونى 

را درنظر داشته و بر مبناى آن عمل خواهيم كرد.

درخواست 41 مقام پيشين آمريكايى
 از بايدن براى بازگشت به برجام

 41 نفــر از مقامــات امنيتــى، نظامــى و ديپلمات هــاى پيشــين آمريكايــى 
از رئيــس جمهــور جديــد كشــور خــود خواســتند تــا بــه توافــق هســته اى 

بــا ايــران بازگــردد.
به گزارش فــارس، اين مقامات در نامه اى سرگشــاده به جو بايدن رئيس 
جمهور جديد آمريكا از او خواســتند تا دوباره به توافق هســته اى با ايران 
بپيوندد، زيرا بازنگشتن به توافق، مى تواند به معنى يك جنگ جديد پرهزينه 

باشد.
اين گروه از مقامات پيشين آمريكا كه نامه سرگشاده به بايدن را امضا كرده اند، 
بر اين باورند كه برجام تنها راه حل جلوگيرى از هسته اى شدن ايران است و اگر 

چنين نشود مى تواند خطر يك مناقشه پرهزينه را به همراه داشته باشد.

آگهى مزايده حضورى (حراج)

دهبانى -  شهردار منطقه يك همدان

شهردارى منطقه يك همدان در نظر دارد هفت دستگاه خودرو ويكدستگاه موتور سيكلت با استناد به مجوز شماره 99032519361 مورخ 99/03/25 
شوراي محترم اسالمي شهر و مجوز شماره 99111390429 مورخ 99/11/13 شهرداري همدان را ازطريق مزايده حضورى(حراج) به فروش برساندلذا از 
متقاضيان دعوت مي شودبه مدت 10روز كارى از تاريخ انتشار اين آگهى به واحد خدمات شهردارى منطقه يك واقع در ميدان امامزاده عبداله جهت بازديد 

ودريافت اسنادمراجعه نمايند ، شرايط مزايده به شرح ذيل مي باشد.
1-متقاضيان  بايستي  جهت شركت  در مزايده 10درصد قيمت پايه كارشناسى را بعنوان  سپرده ضمانت شركت در مناقصه به صورت واريزبه  حساب 
سپرده شهردارى منطقه يك به شماره 7407,11,3331333,2 نزد  بانك  مهر ايران شعبه مهديه واريز واصل فيش واريزى را در زمان برگزارى كميسيون 

به اعضاء ارائه دهند.
شماره  به  يك  منطقه  شهردارى  درآمد  حساب  به  برنده  مورد  مبلغ  واريز  به  نسبت  كارى  روز  هفت  مدت  ظرف  حداكثر  بايستي  مزايده  2-برنده 
حساب7407,11,3331333,1نزد  بانك  مهر ايران شعبه مهديه اقدام نمايدوعدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از معامله تلقى وسپرده به نفع 

شهردارى ضبط و معامله با نفر دوم انجام خواهد شد.
4-افرادى كه در مزايده برنده نشود سپرده آنان عينامستردخواهدشد.وسپرده نفرات دوم وسوم پس از عقد قرارداد با نفر برنده آزاد خواهد شد.

5- شهرداري همدان (شهردارى منطقه يك ) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار است. 
6-كليه هزينه هاي نقل و انتقال سند بعهده خريدار ونيز هزينه هاى مفاصاحساب،خالفى،حق الزحمه كارشناس دادگستري جهت برآورد ارزش وسيله 

نقليه و نشر آگهي بعهده فروشنده خواهد بود. 
عبداهللا   امامزاده  ميدان  در  واقع  همدان  يك  منطقه  شهرداري  پاركينگ  محل  مورخ99/12/03در  روزيكشنبه  ساعت10صبح  راس  حراج  كميسيون   -7

برگزارخواهد شد.
8-جهت كسب اطالعات بيشتربا شماره تلفن هاى 08132512720-08132520231-09011119386-09189092384 تماس حاصل فرماييد.

مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مي باشد:

(م الف 1605)

مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مي باشد:
مبلغ سپرده تضمين (ريال)قيمت پايه كارشناسي (ريال)رنگ مدلشماره انتظامىنوع وسيله نقليهرديف

680/000/00068/000/000خاكسترى65387ج27-ايران18سمند1
750/000/00075/000/000سفيد87593ج19-ايران18وانت پرايد2
750/000/00075/000/000سفيد59693ب33-ايران18وانت پرايد3
770/000/00077/000/000سفيد96793ب11-ايران18وانت پرايد4
650/000/00065/000/000يشمى92783ب13-ايران18وانت مزدا 52000
730/000/00073/000/000آبى67987ج63-ايران18نيسان بارى6
750/000/00075/000/000آبى66488ج16-ايران18نيسان اطاق دار7
42/000/0004/200/000قرمز16627/4985موتور سيكلت8

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد اقالم زير از توليدكنندگان مربوطه مطابق 
مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.

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

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/18

هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/18 لغايت 1399/11/23 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/12/4 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/12/5   سالن جلسات مناقصه گزار.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك 
و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/12/4 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد 

دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 
،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است. 
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره فراخوانموضـــــــوعشماره مناقصه
در سامانه ستاد

مبلغ تضمين شركت در 
ساعت بازگشايىفرآيند ارجاع كار(ريال)

2099007001000104903,500,00010خريد الكترو پمپ شناورع/99/253

خريد ست كامل لوازم انشعاب فاضالب (شامل لوله ، انشعابگير ، ع/99/248-1
2099007001000105580,834,05010:30سيفون ، دريچه چدنى ، درپوش الستيكى ، بوشن رابط)  

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

محمد ترابى  »
 شــفافيت آراى نمايندگان يكى از شــعارها 
و البتــه رويكردهاى مجلس يازدهــم از ابتداى 
كار بود؛ عالوه بــر اينكه يكى از طرح هاى اعالم 
وصولــى مجلس هميــن طرح بــود، محمدباقر 
در  اســالمى  شــوراى  مجلس  رئيس  قاليبــاف 
خردادمــاه و تنها چند روز پــس از آغاز به كار 
مجلــس يازدهــم در توئيتى از طرح شــفافيت 
آراى نمايندگان حمايت كرد و نوشــت كه پيش 
از اين، شفاف ســازى، هوشمندسازى، كارآمدى 
و مردمى ســازى را 4 رويكــرد اصلى در تحول 
مجلس و الزمه  قوى و كارآمدن شــدن آن عنوان 
كــرده بودم. در همين حال در جريان جلســات 
علنى مجلس بارها نمايندگان لزوم تصويب اين 

طرح را متذكر شدند. 
البته طرح شــفافيت آراى نماينــدگان مجلس در 
دهمين مجلس شوراى اسالمى نيز مطرح شده بود، 

اما از سوى نمايندگان اين مجلس تصويب نشد. 
اين طــرح با پيش بينــى امكان حضــور نماينده 
صداوسيما در كميسيون ها و تهيه گزارش، به دنبال 

شفاف كردن عملكرد كميسيون هاى مجلس است، 
عالوه بر اين در اين طرح به لزوم انتشــار عملكرد 
نماينــدگان در تصويب طرح ها و لوايح به تفكيك 

موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشاركت و حضور، 
غيــاب، تأخير و مأموريت تصريح شــده اســت. 
همچنين طراحان ســازوكار و نحوه مخفى كردن 

رأى گيرى در جلسات صحن علنى را نيز پيش بينى 
كرده اند. 

گفتنى اســت كه رسيدگى به طرح شفافيت آراى 

نمايندگان روز 12 آبان ماه در كميســيون تدوين 
آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى به پايان 
رســيد و طرح مذكور به امضــاى 176 نماينده 

رسيد.
با اين حال طــرح شــفافيت آراى نمايندگان روز 
چهارشــنبه گذشــته در دســتور كار جلسه علنى 
مجلس قــرار گرفت كه نمايندگان مجلس يازدهم 
از مجموع 234 نفر حاضر، پس از استماع نظرات 
مخالفان و موافقــان اين طرح، با 153 رأى موافق، 
63 رأى مخالف، 12 رأى ممتنع به كليات اين طرح 

رأى ندادند.
از ايــن رو رأى نياوردن طــرح مذكور در مجلس 
يازدهم توجه و تعجب رســانه ها را به خود جلب 
كرد، زيــرا فارغ از ارزيابى درســت و غلط بودن 
طرح مذكور، طرح شفافيت آرا يكى از اصلى ترين 
شــعار هاى نمايندگان مجلس يازدهم به حســاب 

مى آيد.
حــال در ايــن گــزارش مى خواهيم بــه مواضع 
نمايندگان استان همدان در مجلس شوراى اسالمى 

درباره طرح شفافيت آراى نمايندگان بپردازيم:

نظر نماينده هاى استان درباره طرح جنجالى شفافيت را مرور كرديم

بازگشت طرح شفافيت به صحن

حميدرضا حاجى بابايىحميدرضا حاجى بابايى
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در 
اين باره در گفت وگو با همدان پيام اظهار كرد: هفته گذشــته 2 رأى 

دادم، يك منفى و يك مثبت. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
در ادامه با بيان اينكه در مجلس دهم نيز به طرح شــفافيت آرا رأى 
مثبــت دادم، افزود: به طرح اليحه بودجه دولت كه از همان ابتدا با 
كليــات آن مخالف بودم، رأى منفى و به طرح شــفافيت آرا، رأى 

مثبت دادم.
گفتنى است كه حاجى بابايى در صفحه اينستاگرام خود، عكس هاى 

مربوط به رأى دادن به 2 طرح مذكور را منتشر كرده است. 

 هادى بيگى نژاد هادى بيگى نژاد
 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اســالمى كه يكى از موافقان شفافيت آرا 
در صحن مجلس بود در صفحه شخصى 
خود در توئيتر نوشــت: در قرعه كشــى 
موافقان طرح شــفافيت آرا ششمين نفر 

براى دفاع بود.
انرژى  كميســيون  رئيســه  هيأت  عضو 
مجلس شوراى اسالمى در ادامه نوشت: 
مبادا به خاطر 3 رأى كمتر، تالش صادقانه 
بيش از 65 درصد نمايندگان در غوغاى 

رسانه ها زير دست وپا له شود. 
وى همچنيــن نوشــت: بــا جمعى از 
همكارانم درخواست داديم طرح شفافيت 
آراى نمايندگان دوباره در دستور صحن 

قرار گيرد. 

 عليرضا شهبازى عليرضا شهبازى
 نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى نيز در صفحه شخصى خود در 
توئيتر با انتشار عكس رأى مثبت خود از صفحه نمايشگر مقابل صندلى اش، نوشت: 

طبق قولى كه به مردم داده بودم به طرح شفافيت آراى نمايندگان رأى موافق دادم.
عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود: 
ان شــاءا... پس از انجام اصالحات موردنظر همكارانم، شاهد تصويب اين طرح در 

صحن باشيم.
 كيومرث سرمدى كيومرث سرمدى

 نماينده مردم اســدآباد در مجلس شوراى اسالمى در صفحه شخصى خود در 
توئيتر همانند ديگر نمايندگان اســتان با انتشــار عكس رأى مثبت خود در صفحه 
نمايشگر روبه روى صندلى هاى بهارستان نوشت: به طرح شفافيت رأى مثبت دادم 

و تا پايان بر عهدم خواهم ماند.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس در ادامه نوشت: مجلس تصميم گرفت و 3 رأى 
بيشــتر الزم بود. البته دغدغه برخى همكاران را هم درك مى كنم. تا حصول نتيجه 
مطلوب مردم عزيز تالش مى كنيم. اصالحات طرح را جهت متقاعد كردن ســاير 

همكاران پيگيرى خواهيم كرد. 

 طرح شفافيت آرا چگونه به صحن مجلس بازمى گردد؟ طرح شفافيت آرا چگونه به صحن مجلس بازمى گردد؟
 بيش از 50 نفر از نمايندگان مجلس در نامه اى به هيأت رئيسه مجلس خواستار بررسى دوباره طرح شفافيت آراى نمايندگان در صحن 

علنى مجلس به صورت قيام و قعود شدند.
اين نمايندگان مجلس طى نامه اى به هيأت رئيسه مجلس خواستار اعمال ماده 130 قانون آئين نامه داخلى براى رأى گيرى دوباره شفافيت آراى 

نمايندگان و اعمال ماده 120 و 121 آئين نامه به صورت قيام و قعود شدند. 
ماده 130 آئين نامه داخلى مجلس ناظر بر اين است كه اگر طرحى مورد تصويب مجلس يا كميسيون هاى موضوع اصل هشتادوپنجم (85) قانون 
اساسى واقع نشد بدون تغيير اساسى تا 6 ماه ديگر نمى  توان آن را دوباره به مجلس پيشنهاد كرد مگر با تقاضاى كتبى 50 نفر نماينده و تصويب 
مجلس. همچنين ماده 120 مى گويد أخذ رأى علنى با ورقه خواهد بود، هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به  جاى استفاده از دستگاه الكترونيكى 
و يا قيام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند، در ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست، رأى  گيرى به عمل مى  آيد و درصورت تصويب 

درخواست، اصل موضوع با ورقه و به طور علنى به رأى گذاشته مى شود.
ماده 121 هم تأكيد دارد در رأى علنى با ورقه، هر نماينده داراى 3  نوع كارت سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارت ها چاپ 
شــده است. كارت ســفيد عالمت قبول، كارت كبود عالمت رد و كارت زرد عالمت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان 
كارت سفيد يا كبود يا زرد خودشان را با نظارت دبيران در گلدان ها مى ريزند. نمايندگانى كه رأى ندهند و يا پس از اعالم اخذ رأى از تاالر 
جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى شوند. تبصره اين ماده مى افزايد اسامى موافقين، مخالفين و ممتنعين و كسانى كه در رأى  گيرى شركت 
نكرده و يا پس از اعالم أخذ رأى از تاالر خارج شده  اند، بدون اينكه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت مى گردد.

البته نام هيچ كدام از نمايندگان استان در ميان ليست امضاكنندگان نامه مذكور ديده نمى شد.

احمدحسين فالحى احمدحسين فالحى 
 نماينده مردم همدان و فامنين درباره رأى گيرى طرح شــفافيت آراى نمايندگان در صحن مجلس با انتشار ويدئويى در 
فضاى مجازى، گفت: طرح شفافيت آرا در 2 مرحله در مجلس شوراى اسالمى به رأى گذاشته شد. در نوبت اول طومارى 

براى در اولويت قرار گرفتن اين طرح در دستور كار مجلس بود كه آن را امضا كردم.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اســالمى در ادامه افزود: مجلس اعالم كرده بود كه بررسى اليحه 
بودجه دولت سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دستور كار مجلس قرار دارد كه با اين حال اليحه بودجه دولت روز سه شنبه 

هفته گذشته توسط نمايندگان رد شد. 
رئيس مجمع نمايندگان استان در ادامه اظهار كرد: از اين رو ديروقت طرح شفافيت آرا در دستور كار مجلس در روزچهارشنبه 
گذشته قرار گرفت. بنده كه از چند ماه پيش برنامه ريزى كرده بودم كه چهارشنبه مذكور مرخصى بگيرم و نمى توانستم روز 

مرخصى را جابه جا كنم، در جلسه مذكور و رأى گيرى براى طرح شفافيت آرا غايب بودم.
وى در پايان تأكيد كرد: اين طرح دوباره به صحن مجلس خواهد آمد و قطعاً به آن رأى مثبت خواهم داد. 

 احد آزاديخواه  احد آزاديخواه 
 نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى درباره طرح 
شــفافيت آراى نمايندگان مجلس در صفحه اينستاگرام شخصى خود 
با انتشــار فيلمى از رأى دادن به طرح مذكور، نوشت: همواره موافق 
شفافيت بوده و هستم. نه در شعار، بلكه در عمل. نه تنها شفافيت آرا، 

بلكه شفافيت در همه سطوح و عملكرد همه مسئوالن.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه افزود: در ســنوات گذشــته هم در چندين نوبت آراى خود را 
شــفاف اعالم كرده ام. طبق بررســى دقيق، اعتقاد قلبى و با توجه به 
مطالبــات و حق مردم، به طرح شــفافيت آراى نمايندگان رأى مثبت 

دادم.
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غربالگرى جنين در دوران باردارى 
صد درصد اختيارى است

 مديركل دفتر مديريت بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى با بيان اينكه غربالگرى جنين در دوران باردارى صد درصد اختيارى است، 
گفت: كادر بهداشــت و درمان فقط به مــادران توصيه مى كنند درصورت تمايل براى 
انجام تست هاى اوليه غربالگرى اقدام كنند. به گزارش ايرنا،  گفت: منابع علمى توصيه 
مى كنند همه مادران با اســتفاده از آزمايش هاى موجود در اوايل دوره باردارى احتمال 
داشتن جنين با سندرم داون را بررسى كنند و درصورتى كه جنين مبتال باشد از طريق 
قانونى اقدام به ســقط كنند. وى با تأكيد بر اينكه غربالگرى ســندرم داون در دوران 

باردارى صد درصد اختيارى است.

هر 2 هفته يكبار محموله واكسن وارد كشور مى شود
 ســخنگوى وزارت بهداشــت اعالم كرد كه درحال حاضر تعــداد محدودى دوز 
واكسن كوويد-19 وارد كشور شده و هر 2 هفته يكبار محموله جديدى از اين واكسن 
وارد كشــور مى شود. سيما ســادات الرى در گفت وگو با ايسنا درباره واردات واكسن 
كوويد-19، اظهار كرد: با اشاره به اينكه براى توزيع واكسن روسى كوويد-19 كميته اى 
در معاونت بهداشتى وزارت بهداشت و درمان تشكيل شده است، گفت: اولويت تزريق 
واكســن در وهله نخست كادر بهداشــت و درمان و در گام بعدى افراد داراى بيمارى 
زمينه اى اســت.  الرى افزود: براى توزيع واكسن در استان ها الگو تعريف مى شود، اما 
جزئيات توزيع واكســن روسى مشخص نيست و پس از تدوين پروتكل نحوه توزيع 

در سراسر كشور اعالم مى شود.

بخشنامه حذف دفترچه درمانى تأمين اجتماعى
 ابالغ شد

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى در بخشــنامه اى جزئيــات حذف دفترچه 
درمانــى از ابتداى اســفند را به تمامى واحدهاى اجرايى ســتادى و اســتانى اين 

سازمان ابالغ كرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  با توجه به فراهم شــدن امــكان ارائه خدمات 
(ويزيت، تجويز دارو، پاراكلينيك شــامل آزمايشگاه تشــخيص طبى، تصويربردارى، 
فيزيوتراپى و ...)، در بســتر الكترونيك براى تمامى پزشــكان و ارائه كنندگان خدمات 
تشــخيصى و درمانى، با صدور اين بخشنامه، چاپ دفترچه هاى درمانى جديد از اول 

اسفندماه سال 1399 متوقف مى شود.

جاساز محموله ترياك در بار پياز
 فرمانده انتظامى اســتان، از كشــف 311 كيلوگرم ترياك در يك 
عمليات ضربتي و مشترك پليس مبارزه با مواد مخدر همدان و كرمان 

خبر داد.
سلمان اميري در تشــريح اين خبر اظهار كرد: با تالش هاي هدفمند، 
هوشــمندانه و مجاهدانه كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر انتظامي 
اســتان همدان يــك محموله 311 كيلويي مواد مخــدر ترياك كه از 
استان هاي جنوبي درحال انتقال به ســمت استان هاي مركزي كشور 
بود، با همكاري عملياتي پليس كرمان كه در بار پياز جاســاز شــده 

بود، كشف شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي اســتان همدان افزود: 
يك متهم در اين راســتا دستگير و يك دســتگاه خودرو سنگين نيز 
توقيف شــد.اين مقام ارشد انتظامى استان بيان كرد: استمرار عمليات 
مشترك پليس با ســاير اســتان ها به منظور ضربه زدن به قاچاقچيان 
از برنامه هاي تعريف شــده مي باشــد كه نشــانه همدلي، همگرايي و 

هم پوشاني ناجا است.
 كشف 20 فقره سرقت در همدان

وى همچنين از دســتگيرى باند سارقان اماكن خصوصي و كشف 20
فقره سرقت خبر داد.

اميرى در تشــريح اين خبر گفت: در پي وقوع ســرقت هاي متعدد از 
باغات و اماكن شهرســتان همدان با اين شيوه و شگرد كه سارقان در 
يك گروه 2 نفره و به صورت شــبانه روزي با تخريب قفل در باغات، 
به ســرقت وســايلي از قبيل آهن آالت، كف كش، موتور برق و در و 
پنجره اقدام مي كردند، بررسى موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

كارآگاهان مبارزه با سرقت اين پليس قرار گرفت.
وى بيان كرد: با تشــكيل اتاق انديشه ورزي و تجميع كليه پرونده هاي 
واصلــه، كارآگاهان يكى از ســارقان ســابقه دار را در اين خصوص 

شناسايى كردند.
اميــرى اظهار كرد: با به كارگيرى شــگردهاى پليســى، متهم در يك 
عمليات غافلگيرانه دســتگير و در بازرسي از منزل وي، يك دستگاه 
موتورسيكلت مسروقه، 2 دستگاه دوچرخه، يك دستگاه موتور جوش 
، مقداري ســيم و كابل برق، تعدادي پيك نيك و ... كشف و به پليس 

آگاهي همدان منتقل و اموال تحويل مالباختگان شد.
اين مقام انتظامــي افزود: متهم در تحقيقات فنــى و تخصصي و در 
مواجهه با مســتندات، به 20 فقره سرقت باغات به ارزش تقريبي يك 
ميليارد و 600 ميليون ريال اعتراف كرد و با راهنمايي وى، هم دستش 

نيز دستگير و متهمان از آن طريق با قرار مناسب روانه زندان شدند.
اميرى گفت: نگهداري اموال باارزش در باغات، ســارقان را به طمع 
مي اندازد لذا از باغداران و هموطنان عزيز خواهشمنديم از نگهداري 
امــوال قيمتي و باارزش در باغات، به ويژه در فصل پاييز و زمســتان 

جدا پرهيز كنند.
 تاكنون ثبت نام كرده اند نيز مى توانند در اين مدت نســبت به ويرايش 

فرم ثبت نام خود اقدام كنند.

ابتال به ويروس آنفلوآنزا امسال
 به صفر رسيد

 رئيس جمعيت هالل احمر بيان كرد كه امســال به دليل استفاده از 
ماســك و همراهى مردم بيمارى آنفلوآنزا مطرح نبود و هيچ موردى 

گزارش نشده است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، كريم همتــى درباره آخرين 
وضعيــت انبار هاى هالل احمر، اظهار كرد: با توجه به هماهنگى هايى 
كه از پيش انجام شده بود، امروزه انبار هاى هالل احمر وضعيت بهترى 
نســبت به اوايل ســال دارند، انبار ها به لحاظ آمادگى و لجستيك 50

درصد آمادگى دارند.
وى با اشــاره به اينكه گريزى از بحران نخواهد بود، گفت: شايد تنها 
كشــورى باشيم كه هر 5 ســال يك بحران جدى داريم، بنابراين بايد 
تأمين اعتبارات الزم انجام شود تا بتوانيم آمادگى خوبى در برابر وقوع 

حادثه و بحران ها داشته باشيم.
همتى عنوان كرد: اوضاع مالى كشور خوب نيست، اما آمادگى در برابر 
حوادث يك امر مهم اســت و قرار است بودجه اقالم 16 گانه امدادى 
به ارزش 200 ميليارد تومان به زودى از سوى سازمان برنامه و بودجه 

به هالل احمر داده شود.
وى دربــاره ويروس آنفلوآنزا عنوان كرد: هر ســال مــا با ويروس 
آنفلوآنزا روبه رو بوديم كه خوشبختانه امسال به دليل استفاده از ماسك 
و همراهى مردم اين بيمارى مطرح نبود و هيچ موردى گزارش نشده 

است.
رئيس جمعيت هالل احمر درباره خانه هاى هالل بيان كرد: خانه هاى 
هالل با وجود اينكه داوطلب محور هســتند، اما اعتبارات خاص براى 
تجهيزات اوليه مى خواهند و تا به امروز اعتبار مجزايى درباره خانه هاى 

هالل به هالل احمر داده نشده است.
وى افزود: تاكنون نزديك بــه 4 هزار خانه هالل آماده و بهره بردارى 

شده اند و تا پايان دولت 5 هزار خانه هالل بهره بردارى خواهند شد.
رئيــس جمعيت هالل احمر درباره وضعيت هــالل احمر در 11 ماه 
گذشــته، گفت: نسبت به سال هاى گذشته كه هالل احمر حاشيه هاى 
آزاردهنده اى داشت امروز اصال وجود ندارد، توانستيم در يك شرايط 
خوب درخواســت هايمان را به دولت ارائه دهيم و خوشبختانه همه 

دستگاه ها از ما حمايت مى كنند.
همتى تشــريح كرد: در اين مدت لجســتيك آسيب ديده هالل احمر 
وارد چرخه عملياتى شــد و مجوز 900 خــودروى امدادى خارجى 
آمبوالنس و ... را از دولت اخذ كرديم و تا پايان ســال 50 عدد از اين 
دستگاه ها را خريدارى مى كنيم، البته در واردات خودرو هاى خارجى 

نيز مشكالتى وجود دارد.
وى افزود: 8 فروند بالگرد زمين گير شده بود كه 3 بالگرد از آنها وارد 
چرخه عملياتى شــدند كه يكى از آنها را به ســمنان و ديگرى را به 

لرستان فرستاديم.

همشهرى: واكسن روسى، ويروس انگليسى
 هنوز تو ويروسش مونديم!!

آفتاب: شوخى تلخ با بازنشستگان و مستمرى بگيران
 حتى شوخيش هم بى مزه اس چه  برسه به تلخش!!

صداى اصالحات: ريشه گرانى مسكن از كجا آب مى خورد؟
 از همونجايى كه بذر اوليه اش رو كاشتن!!

خراسان: كالبدشكافى ُكندى واكسيناسيون
 يه  كارى كردن كه مو الى درزش نميره!!

همدان پيام: رعايت پروتكل ها بهترين راه پيشگيرى است
 اينكه ديگه شده ورد زبونمون؛ پيشگيرى بهتر از درمانه!!

فرهيختگان: 61 درصد بازار مسكن در اختيار سفته بازان 
 مابقى  هم در محاصره دالالن پرتالش!!

دنياى اقتصاد: واكسن جعلى پاندمى تورم
 بدون شرح!!

تماشاگران: دولت 7 برنامه اشتغال براى هر شهر دارد 
 سنگ بزرگ عالمت نزدن است!!

ايمان: آژير خطر كرونا در سايه عادى انگارى
 از االن داره هشدارهاشو ميده نگيد نگفته!!
راه مردم: سنگينى بار دالر روى دوش بورسى ها

 كاش قوزبند ببندن يه موقع فشار نياره!!
رويــداد امــروز: سياســت وزارت صمت بــراى رقابتــى كردن 

خودروسازى
 كال سياستشه فقط از دور نخ ميده!!

ستاره صبح: چراغ سبز به خريد نفت ايران 
 آواز دهل شنيدن از دور خوش است!!

فرصت امروز: دو راهه تفريق در بودجه 1400
 از بودجه دوسقفى رسيد به دوراهه تفريق؟

كسب وكار: شتاب رشد قيمت خوراكى ها 
 حواســتون باشه؛ اين معادله با ابعاد ســفره خانوارها رابطه 

عكس داره!!

واريز كمك هزينه معيشت 480 هزار تومانى 
به معلوالن

 رئيس ســازمان بهزيستى كشور از پرداخت كمك هزينه معيشت به 
معلوالن شــديد و خيلى شديد 18 ساله بدون شغل در راستاى اجراى 
ماده 27 قانون حمايــت از افراد داراى معلوليت خبر داد و گفت: مبلغ 
480 هزار تومان براى اين افراد كه در دهك درآمدى يك تا 3 قرار دارند، 
واريز شد. به گزارش ايرنا، وحيد قبادى دانا با بيان اينكه در مجموع براى 
147 هزار و 227 خانوار، مبلغ 760 ميليارد ريال به ازاى هر معلول 480
هــزار تومان بر روى كارت بانكى آنها واريز شــد، ادامه داد: البته براى 
اجــراى كامل ماده 27 قانون حمايت از افــراد داراى معلوليت 9 هزار 
و 800 ميليــارد تومان اعتبار موردنياز بوده كه حدود 3 برابر بودجه كل 
بهزيستى است، درحالى كه در بودجه سالجارى مبلغ 291 ميليارد تومان 
براى اجــراى اين ماده قانون درنظر گرفته شــده بود كه عالوه بر مبلغ 

مستمرى در 4 نوبت هر 3 ماه يكبار اين مبلغ واريز شده است.
بــه گفته وى، در 3 نوبت قبلى براســاس بعد خانوار 360 تا 480 هزار 
تومان واريز شده اما در اين نوبت با تأمين اعتبار مبلغ 480 هزار تومان 

براى 147 هزار و 227 خانوار واريز شد.

مهلت ثبت نام در كنكور 1400 تا 20 بهمن 
تمديد شد

 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور از تمديد مهلت ثبت نام در 
كنكور سراسرى سال 1400 تا 20 بهمن خبر داد.

فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: كنكور سراســرى 
هرساله به منظور پذيرش دانشجو از طريق آزمون در دوره هاى روزانه، 
نوبت دوم (شبانه )، نيمه حضورى، مجازى، پرديس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالى ، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالى 
غيرانتفاعى و غيردولتى و دانشــگاه آزاد اســالمى برگزار مى شود. وى 
افزود: به منظور ارائه تسهيالت به داوطلبانى كه تاكنون نسبت به ثبت نام 
در آزمون سراسرى 1400 اقدام نكرده اند، اين مهلت تا دوشنبه 20 بهمن 

ماه تمديد شد. 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 14001179 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــا يعقوب ــاى عليرض آق
دادخواســت بــه كالســه 113/9901207 از ايــن حــوزه درخواســت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــر وراث ــى حص گواه
ــخ 1399/05/07 در  ــنامه 1 در تاري ــماره شناس ــه ش ــى ب ــاس يعقوب عب
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم اقامت
ــه  ــى ب ــد لطفعل ــى فرزن ــادى يعقوب ــه: 1-ه ــت ب ــر اس ــى منحص متوف
ــه شــماره  شــماره شناســنامه 1021 پســر متوفــى، 2-عليرضــا يعقوبــى ب
شناســنامه 1400 پســر متوفــى، 3-مريــم يعقوبــى بــه شــماره شناســنامه 
ــه شــماره شناســنامه 6835  ــى، 4-اشــرف رســتمى ب ــر متوف 4007 دخت
زوجــه دائمــى متوفــى و غيــر نامبــردگان وارث ديگــرى نــدارد. 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 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص واال گواه
(م الف 406)

قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

 مجيد بيــات - خبرنــگار همدان پيام: 
در سال 99 شــيوع ويروس كرونا در كنار 
تحريم هايى كه به شــكل ظالمانه به كشور 
تحميل شــده بود، عاملى شــد تــا انجام 
پروژه ها در شــرايط مناســبى رخ ندهد و 

اعتبارات جوابگوى انجام طرح ها نباشد.
در اين ميان اما شــهردارى همدان با وجود 
همه مشكالت، شــرايط متفاوتى را تجربه 
كرده است . ساخت پارك هاى فرامنطقه اى 
و محله اى، آسفالت معابر در بيشتر مناطق، 
هدايت آب هاى ســطحى، پياده روســازى، 
ايجــاد فرهنگســرا، ايجــاد زميــن چمن 
مصنوعى در محــالت مختلف از مهم ترين 
اقدامات اين حوزه در سالجارى بوده است.

در همين راســتا روز گذشــته و در ادامه 
اجراى سياست ايجاد توازن خدمات رسانى 
شهردارى در همه مناطق شهر، فرهنگسراى 
نشــاط با حضور حميدرضــا حاجى بابايى 
نماينــده شــهرهاى همــدان و فامنين در 
مجلــس شــوراى اســالمى و محمدعلى 
محمــدى فرماندار همــدان، عباس صوفى 
شهردار همدان و مجيد يوسفى نوين شهردار 

منطقه 4 و ساير مسئوالن، افتتاح شد.
شــهردار همدان ضمن گراميداشت ايام ا... 
دهه فجر به اهميت ســاخت فرهنگسراها 
در همه نقاط شهر به ويژه نقاط كم برخوردار 
تأكيد كــرد و افزود: ايــن  گونه طرح ها به 
شــكوفايى اســتعدادهاى نهفته در ســطح 
كودكان و نوجوانان شــهر كمك بســزايى 
خواهــد كرد و به جايگاهى مناســب براى 

آموزش آنان تبديل خواهد شد.
عباس صوفــى در ادامه تأكيد كرد: در كنار 
افتتاح فرهنگسراى نشــاط در كوى كوثر، 
بازسازى بوستان نشاط به منظور ايجاد شور 
و نشاط براى اهالى اين منطقه انجام شده و 
طبقه اى نيز در راستاى عقد تفاهم با كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به منظور 
ســاخت كتابخانه شــماره 5 اين مجموعه 

اختصاص پيدا كرد.
وى با اشاره به اينكه شهردارى در سالجارى 
توســعه متوازن اقدامات را در دستور كار 
قرار داده اســت، افزود: ايــن هدف تنها با 
اقدامــات عمرانى محقق نخواهد شــد و 
الزم اســت برنامه ريزى در همه حوزه هاى 
فرهنگى، آموزشــى، اجتماعى و ورزشــى 

انجام شود.
صوفى در ادامه به تشــكيل و ســاماندهى 
معتمدين محالت اشــاره كرد و خاطرنشان 
كــرد: در اين برنامه اشــخاصى كه به نوعى 
معتمديــن محــالت مختلــف در ســطح 
شهر هستند در كنار شــهردارى به بررسى 
مشــكالت و رفع آنان مى پردازند و همين 
موضوع سبب شده بســيارى از مسائل در 
نقاط مختلف در كمترين زمان ســاماندهى 
شود كه رضايت شهروندان را در پى داشته 

است.
مديــركل كانون پــرورش فكرى اســتان 
همــدان نيز در آئين افتتــاح و بهره بردارى 
از فرهنگســراى نشاط، گفت: اين مجموعه 
يكــى از ارگان هايى اســت كه به شــكلى 
تخصصــى در زمينه آمــوزش و پرورش 

استعداد در حوزه كودكان و نوجوانان ورود 
پيدا كرده است.

بهناز ضرابى زاده در ادامه به تأمين و تجهيز 
كارگاه هاى آموزشى در حوزه هاى مختلف، 
كتابخانه هــاى تخصصى بــراى كودكان و 
نوجوانان اشاره و تصريح كرد: اين موضوع 
به شناســايى اســتعدادهاى نهفته در نقاط 
مختلف شــهر مى انجامد و باعــث ايجاد 

انگيزه براى آنان خواهد شد.
وى ضمن قدردانى از مجموعه شــهردارى 
به منظور ايجاد فضاى ثابــت براى فعاليت 
اين كانون در كوى كوثر، خاطرنشــان كرد: 
اين مجموعه 12 هزار جلد كتاب تخصصى 

در حوزه كودكان جمع آورى كرده است.
ضرابــى زاده در پايان شــعار اصلى كانون 
را «آينده ســاختنى است» دانست و افزود: 
تمام تالش اين مجموعه اين است در كنار 
ساير ارگان  آينده روشنى براى كودكان اين 

سرزمين رقم بزند.

مدير منطقه 4 شــهردارى همدان نيز ضمن 
تبريــك چهل ودوميــن ســالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى در تشــريح عملكرد سال 
1399، گفت: اولويت اول شهردارى منطقه 
4 در سالجارى، مناسب سازى معابر بود كه 
آســفالت از يكى اركان اصلــى اين مقوله 
است. در كنار اجراى آســفالت، به دستور 
شــهردار محترم همدان و بنــا بر نياز مردم 
پياده روســازى خوبى هم در ســطح منطقه 

انجام شد.

مديــر منطقه 4 شــهردارى همدان درباره 
و  آسفالت  مبنى بر  شــهروندان  خواســته 
بهســازى معابر، گفت: اين درخواســت 
انتظارات  خواســته ها و  نبــود  دليل بــر 
زيرساخت  ابتدا  بايد  بلكه  نيســت،  ديگر 
اساسى براى شــهروندان مهيا شود سپس 
به اقدامات بزرگتــر و مهمتر پرداخت كه 
نتيجه آن توســعه متوازن شــهرى خواهد 

بود.
يوســفى نويد بــا اشــاره به اينكــه مقوله 
حاشيه نشينى بحثى فراتر از شهردارى است 
و همه نهادهــاى تصميم گيــر بايد فكرى 
اساســى براى رفع اين مشكل كنند، گفت: 
بايد با مديرتى و تعييــن تكليف اراضى و 
ارائه طرح مناسب، در آگاه سازى و هدايت 
شهروندان و بنگاه هاى امالك قدم برداشته 
شــود تا به مرور زمان اين مشكل از حاشيه 

شهر ناپديد شود.
وى اظهــار كرد: بيشــترين مشــكلى كه 

شــهروندان در مناطــق كم برخــوردار هر 
روزه با آن مواجه هستند كوچه هاى خاكى 
و آســفالت معيــوب كوچه پس كوچه هاى 
محالت حاشيه اى همدان است. به طورى كه 
رفت وآمد روزمره شــهروندان را در سيطره 
خطرات بهداشتى و تبعات رفتارى ساكنان 

قرار داده است.
 مدير منطقه 4 شهردارى همدان تأكيد كرد: 
تعداد انگشت شمار كوچه خاكى در منطقه 
4 باقيمانده كه بايد تا پايان سال 99 مشكل 

فاضــالب آنها رفع شــود تا بــا هزينه كرد 
صحيح بيت المال و دوباره كارى نشــدن در 
سال آينده در فهرســت آسفالت و در كنار 

معابر اولويت سوم قرار گيرند.
يوســفى نويد ابراز كرد: سال گذشته چند 
خط مشــى را در دستور كار قرار دادم كه 
يكــى از آنها اصالح هندســى و اجراى 
دوربرگردان بلوار آيــت ا... نجفى بود كه 
جان و مال مردم را مورد آسيب قرار داده 
معابر  مناسب سازى  ســالجارى  در  و  بود 
را در پيــش گرفتيم كه با كمك پروردگار 
و حمايــت شــهردار محتــرم و اعضاى 
350 توانستيم  اســالمى  شوراى  گرانقدر 
كوچه خاكى و فرســوده را آسفالت و از 

4 خارج كنيم. اولويت منطقه 
وى به اعتراضات ســال گذشته شهروندان 
و معتمدان محالت اشــاره كرد و گفت: با 
عملكــرد قابل قبول در ســال 99 رضايت 
عمومى را شاهد بوديم كه حاصل زحمات 
و تالش شبانه روزى همكاران، مهندسان و 

كارگران دلسوز اين منطقه است.
يوسفى نويد به اولويت سوم منطقه 4 يعنى 
پارك هاى محله اى اشــاره كــرد و افزود: 
حــدود 12 پارك محله اى را بازســازى و 
اجرا كرديم كه مى توانيم به پارك هاى عقيل 
و زندگى در اسالمشــهر، شهيد نفيسى در 
منوچهــرى، مهربان در وليعصر و شــهيد 
كوچكى در كوى شهيد مطهرى اشاره كرد 
كه در يكسال ونيم گذشته ايجاد شده كه در 
نتيجه آمار پارك هــاى منطقه 4 به 12 عدد 

افزايش يافت.
يوسفى نويد در پايان با اشاره به اينكه منطقه 
4 بــا دارا بــودن 12 پــارك 5 زمين چمن 
مصنوعى پرچم دار ايجاد اين نوع پروژه در 
شهر همدان است، گفت: اين يكى از نمونه 
و  شــهرى  عدالت  توازن  ايجاد  برنامه هاى 
اجتماعى در محالت كم برخوردار است كه 
منطقه 4 دنبال مى كند و اميدوارم روزهايى 
را شــاهد باشيم كه منطقه 4 شهر همدان از 
حاشيه نشــينى و معضالت آن پاك شود و 
رشد و توســعه را با سرعت بيشترى پيش 
بگيرد و البته اين جز با برنامه ريزى و تالش 
مســئوالن و مشاركت شــهروندان محقق 

نخواهد شد.

 مالير-خبرنگار همدان پيام: به مناسبت دهه 
فجر از كتاب «قصه ما راســت بود» در محل 

كتابخانه عمومى مالير رونمايى شد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان 
ماليــر در آئين افتتاحيه ايــن كتاب بيان كرد: 
به مناســبت ايام  ا... دهه مبــارك فجر از كتاب 
قصه ماراســت بود نوشــته محمود خليلى از 

نويسندگان بومى شهرستان، رونمايى شد 
در اين مراسم، فتحى از يادگاران دفاع مقدس 
از اين كتــاب به عنوان روايتگــرى واقعى از 
رشــادت هاى جوانان اين مرز و بوم در دفاع 
مقدس ياد كرد و افزود: آثارى از اين دســت 
براى انتقــال مفاهيم عميق دفــاع مقدس به 
نســل هاى سوم و چهارم بســيار ارزشمند و 
ضرورى اســت. ايشــان همچنين به 2 هزار 
و 896 روز مقاومــت نابرابر ايران اســالمى 
با اســتكبار جهانى اشــاره كرد و افزود: دفاع 
مقدس عرصه اى براى نمايش حقانيت و عزم 

و اراده وصف ناپذير جوانان ما بود كه در اين 
كتاب با روايتى ملموس و دلنشــين به تصوير 

كشيده شده است.
در ادامه اكبرى طى سخنانى ضمن گراميداشت 
دهه مبــارك فجر، يكــى از رازهاى پيروزى 
انقالب اسالمى را برخوردارى از رهبرى دينى 
امام خمينى(ره) دانست و افزود: عظمت نگاه 
و وســعت تفكر امام خمينى(ره) پشتوانه اى 

عظيم در جهاد ملت مظلوم ايران بود و همگان 
را به هوشــيارى در برابــر فتنه ها و تحريف 
احتمالى افكار امام خمينى(ره) دعوت كرد. و 
از امام راحل به عنوان شخصيتى استكبارستيز 
ياد كرد و افزود: اين روحيه الزم اســت كه تا 

هميشه نصب العين رهروان ايشان قرار گيرد.
در ادامه اين برنامه محمود خليلى نويســنده 
بومى شهرســتان به ايراد ســخن پرداخت و 

كتاب قصه ما راســت بــود را نتيجه تالش 
3 ســاله خود دانســت و بيان كرد: اين كتاب 
كه شامل 15 داســتان به روايت عينى ايشان 
از ســال هاى حضــور در جبه ها هــاى نبرد 
حق عليه باطل اســت، به روايتى داستانى از 
واقعيت هاى پيش آمده در آن دوران مى پردازد. 
وى در پايان كتاب را به گردان زرهى لشــكر 
انصارالحسين(ع) استان همدان كه خود افتخار 
رزم در آن گردان را در كنار شــهداى واالمقام 

داشته، تقديم كرد.
خليلى همچنين از انتشار 2 اثر ديگر خود در 

حوزه دفاع مقدس خبر داد. 
در پايان مراســم ضمــن رونمايى از كتاب 
ارزشــمند «قصه ما راســت بــود»، جوايز 
مسابقه كتابخوانى سردار دل ها كه به مناسبت 
نخســتين ســالگرد شــهادت حاج قاســم 
ســليمانى برگزار شــده بود به برندگان اين 

مسابقه اهدا شد.

كتاب «قصه ما راست بود» در مالير رونمايى شد 

با هدف گذارى شهردارى براى  شكوفايى استعداد كودكان

فرهنگسراى نشاط افتتاح شد
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حمله گسترده ملخ هاى صحرايى به كشور 
از 2 هفته ديگر

 مديــركل دفتر مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان حفظ 
نباتات كشــور از ورود دسته گســترده اى ملخ صحرايى به كشور از 

هفته هاى آينده خبر داد.
ســعيد معين در گفت وگو با ايسنا در پاســخ به اينكه تاكنون در چه 
سطحى با آفت ملخ صحرايى مبارزه شده و اين آفت چه استان هايى را 
درگير كرده است؟ گفت: در آبان ماه يك دسته كوچك ملخ صحرايى 
از پاكستان وارد كشور و شهرســتان بشاگرد استان هرمزگان شد. در 
آذرماه هم دسته اى ديگر از سمت كويت وارد استان هاى خوزستان و 
بوشهر شد و به طور كل در سطحى بالغ بر 229 هكتار عليه آفت ملخ 

صحرايى مبارزه شده است.
وى ادامه داد: قرار بود ريزش گسترده ملخ صحرايى به كشور از ابتداى 
بهمن صورت گيرد ولى اين حمله براســاس فاكتورهايى چون دما و 
جهت وزش باد احتماال در اواخر بهمن و اوايل اســفند اســت، زيرا 
جهت باد تاكنون به سمت ايران نبوده است ولى تا تيرماه از سمت شبه 

جزيره عربستان جهت باد به سمت ايران خواهد بود.
مديركل دفتر مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان حفظ نباتات 
كشور اضافه كرد: دسته هاى ملخ صحرايى از شرق آفريقا يعنى سواحل 
ســودان، جيبوتى، اتيوپى، اريتره و سومالى وارد شبه جزيره عربستان 
مى شوند و با مناسب شدن شرايط به شمال عربستان حركت مى كنند. 

پس از آن وارد جنوب ايران مى شود.

جلسه شوراى قيمت گذارى محصوالت 
استراتژيك به تعويق افتاد

 شوراى قيمت گذارى محصوالت استراتژيك كه تشكيل آن 2 ماه 
معطل معرفى نماينده وزير جهاد كشاورزى بود و قرار بود با توجه به 
معرفى نمايندگان وزير، نخستين جلسه اش روز گذشته برگزار شود، 

به تعويق افتاد.
اگرچه قرار بود نخســتين جلسه شــوراى قيمت گذارى محصوالت 
كشــاورزى شــنبه 18 بهمن ماه برگزار شــود اما يك منبــع آگاه در 
گفت وگو با مهر، از به تعويق افتادن آن خبر داد و گفت: اين جلسه به 

روز دوشنبه 20 بهمن 99 موكول شده است.
همچنين رئيس بنيــاد ملى گندم كاران ايران دربــاره علت تعويق در 
برگزارى اين جلسه گفت: 2 نفر از وزرايى كه قرار بود در اين جلسه 
شــركت كنند به دليل دهه مباركه فجر، ســفرهاى استانى داشتند و به 

همين دليل جلسه به تعويق افتاد.
عطاءا... هاشــمى با بيان اينكه 2 كشــاورز خبره از سوى وزير جهاد 
كشــاورزى براى عضويت در اين شورا انتخاب شده اند، افزود: آقايان 
رسولى و رضازاده 2 كشاورزى هستند كه در اين شورا حضور خواهند 

داشت.
تأخير در برگزارى نخســتين جلسه شوراى قيمت گذارى محصوالت 
استراتژيك درحالى است كه تشكيل اين شورا 2 ماه نيز معطل معرفى 
كشــاورزان خبره از ســوى وزير جهاد كشــاورزى بود و كميسيون 
كشــاورزى مجلس از وزير جهاد خواسته بود هرچه زودتر اين شورا 

را تشكيل دهد.
تشكيل شوراى قيمت گذارى محصوالت استراتژيك پس از آن كليد 
خورد كــه به دنبال تخلفات دولت در اجــراى قانون خريد تضمينى 
محصوالت كشــاورزى، مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى، قانون 
خريد محصوالت اســتراتژيك را اصالح كرد؛ در اين اصالحيه مقرر 
شــد قيمت خريد تضمينى محصوالت استراتژيك را به جاى شوراى 
اقتصاد، شــورايى متشــكل از وزير جهاد كشــاورزى، وزير اقتصاد 
و رئيس ســازمان برنامه و بودجه، رئيس نظام مهندســى كشاورزى، 
رئيس نظام صنفى كشــاورزى و منابع طبيعى، رئيس اتحاديه مركزى 
تعاونى هاى روستايى و كشاورزى و 2 كشاورز خبره به انتخاب وزير 
جهاد كشــاورزى و رئيس بنياد ملى گنــدم كاران و 2 نماينده مجلس 

به عنوان عضو ناظر تعيين كنند.
در اين اصالحيه تصريح شده كه شوراى مذكور مى تواند قيمت خريد 
تضمينى محصوالت كشاورزى كه در آغاز سال زراعى جارى توسط 
شوراى اقتصاد تعيين شده را نيز بازنگرى كند. به همين دليل بسيارى 
از كشــاورزان و تشكل هاى كشــاورزى براى تشكيل شوراى مذكور 
لحظه شمارى مى كردند زيرا معتقدند نرخ خريد محصوالت، عادالنه 
تعيين نشــده اســت و انتظار دارند تا شــوراى مذكور در اين نرخ ها 

بازنگرى كند. 

تعيين دستمزد براى يكسال آينده كار سختى است
 يك كارشناس حوزه كار با بيان اينكه بدون تعريف خط معيشت، امكان تعيين دستمزد 
كارگران به صورت جدى و منطقى در كشور وجود ندارد، گفت: تجربه سال هاى گذشته 
نشان داده نتوانستيم دســتمزدها را متناسب با شرايط اقتصادى تعريف كنيم و اين مسأله 

تأثير جدى بر معيشت خانوارها داشته است.
حميد حاج اســماعيلى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در سال هاى اخير درباره تعيين 
دستمزد بر مبناى خط فقر اهتمام كافى صورت نگرفته و هر سال درگير مباحث حاشيه اى 
در اين خصوص بوده ايم درحالى كه بايد به طور شــفاف شاخصى در زمينه تعيين دستمزد 

تعريف كنيم. وى تعريف خط معيشت را يكى از مقدمات تعيين مزد دانست كه در همه 
كشــورها وجود دارد و گفت: اينكه براى يك منطقه جغرافيايى يا شــهرهاى كوچك و 
بزرگ قرار اســت چگونه تعريف شود، بحث ديگرى است ولى اين مؤلفه در تعيين مزد 
بايد مداخله داشته باشد. همان طور كه براى حداقل مزد به نرخ تورم رسمى نياز داريم به 

همان ميزان نيازمند تعريف خط معيشت هستيم.
اين كارشناس حوزه كار با اعتقاد به اينكه تعيين مزد براى 12 ماه آينده كار سختى است، 
اظهار كرد: بدون تعريف خط فقر امكان تعيين مزد به صورت جدى و منطقى وجود ندارد 
و تجربه سال هاى گذشته نشان داده نتوانسته ايم دستمزدها را متناسب با شرايط اقتصادى 
براى خانوارهاى كارگرى تعريف كنيم و اين مسأله تأثير جدى بر وضع معيشت كارگران 

داشــته است. حاج اســماعيلى افزود: دولت ها بايد درباره مؤلفه هاى اقتصادى مورد تأييد 
ســازمان هاى رسمى كشور مثل بانك مركزى پاســخگو باشند. اگر چنين تعاريفى داشته 

باشيم مسئوالنه تر مى توانيم به مبحث دستمزد ورود كنيم.
وى متذكر شد: مجلس در سال هاى گذشته مركز آمار را به عنوان مرجع رسمى اعالم خط 
معيشــت معرفى كرده و اعالم نرخ تورم و باقى آمارها از وظايف جدى و اساســى مركز 
آمار است. بانك مركزى هم به دليل سياست هاى پولى و مالى يكى ديگر از مراجع رسمى 
كشور است و به آمارهايى كه اعالم مى كند اتكا و اعتنا مى شود ولى يك بخش ديگر هم 
ماموريت اعالم آمار را دارد و آن بخش رفاهى وزارت كار اســت و اساســا تعريف خط 

معيشت جزو وظايف معاونت رفاهى اين وزارتخانه است.

غزل اسالمي»
 هفده ســالگي همدان پيام متفاوت از 16 جشن 
قبلي برگزار شــد. امسال همدان پيامي ها در حالي از 
پيشكســوتان و باتجربه هاي خود تقدير كردند كه 
مســئوالن حاضر در مراســم، اين اتفاق را يكي از 
نشانه هاي موفقيت و توسعه يافتگي در استان عنوان 

كردند. 
پس از 17 سال كار، مسئوالن استان به همدان پيامي ها 
دلگرمي دادند طورى كه شايد تاكنون كمتر پيش آمده 
بود با اين صراحت از نقش اين رســانه در استان و 

كشور سخن به ميان بيايد. 
حاجي بابايي 17 سالگي همدان پيام را افتخاري براي 
همدان و توسعه استان عنوان كرد و در جشن تولد 
آن گفت: «خوشــحالم كه مي بينم اين رســانه فراتر 
از اســتان عمل كــرده و امروز موفق اســت. هيچ 
كجا توســعه پيدا نمي كند مگــر اينكه فكر آدم هاي 
آن توســعه پيدا كند. همدان پيام هم از اين دســت 
توسعه يافته هاســت، همه ما بايد به گونه اى كار كنيم 
كــه همين طور پس از 17 ســال بگويند خوب كار 

كرد». 
■ حضور يكي از مسئوالن تراز اول استان و تعدادي 
از اساتيد دانشگاه و مسئوالن استاني ديگر در جشن 
تولد 17 سالگي چنان به پرسنل همدان پيام دلگرمى 
داده بود كه وقتي علي فاضل همداني همكار قديمى 
و سردبير صبح اميد در استان همدان، براي دريافت 
لوح تقدير خود آمد، تريبون را به دســت گرفت و 
گفت: «من نخســتين فــردي بودم كه بــا برادران 
طاقتي احسن دست همكاري دادم و از روز نخست 
باهم زحمات فراواني براي اين رســانه كشيديم و 
امروز معتقــدم اگر همدان پيام نبود در اين اســتان 
توسعه فرهنگي، اجتماعي و سياسي اتفاق نمي افتاد، 
اين رسانه به نقطه اي از رشد رسيده كه فردي مانند 
آقاي حاجي بابايي با افتخار به مراسم مي آيد و درباره 

آن صحبت مي كند».
■ امسال نخستين سالي بود كه همدان پيام از پرسنل 
پيشكســوت و افرادي كه بيش از ده ســال در اين 
مجموعه خدمت كرده اند، قدردانى كرد و بنا را برآن 
گذاشت تا هر سال در جشن تولدش از پرسنلي كه 

بيش از ده سال سابقه كار دارند، قدردانى كند.
جشن 17 سالگي در كنار مسئوالني كه تا اين اندازه 
تالش هاي آنها را ارج مي گذاشتند و درباره جايگاه آن 
در استان و حتي وزارتخانه صحبت مي كردند براي 
پرســنل هيجان انگيز بود، براي تعدادي كه از همان 
روز آغاز كار با همدان پيام بودند هيجان انگيزتر بود، 
چون آنها با بيمه خبرنگاري 3 سال ديگر بازنشسته 
اختصاصي همدان پيام مي شــوند و اين ثبات كار در 
همدان پيام به پرسنل ديگر آرامش مي بخشيد. نماينده 
مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى هم با اشاره 
به همين موضوع گفت كه در كشــور ما راه اندازى 
كسب وكار راحت اســت اما نگهداشتن آن مشكل. 
و شــما موفق شديد كه كسب وكارتان را حفظ كنيد 

و يك ســروگردن نسبت به اســتان فراتر كار كنيد. 
من هم براي كارهايي خوشــحال مي شوم كه استان 
را در كشــور مطرح كند. نمى گويــم اين مجموعه 
نقصى نداشته اما توانسته نشريه اى راه اندازى كند كه 

تأثيرگذار و در وزارتخانه هم قابل قبول باشد. 
حميدرضا حاجى بابايى ادامه داد: همدان پيام توليدى 
بزرگى محسوب مى شود و ما خوشحال مى شويم از 
اين دست توسعه يافتگى هر روز در استان بيشتر شود.

حاجي بابايي توصيه كرد كه يك سروگردن باالتر از 
استان و براي مردم كار كنيد و حتي كمي هم باالتر، 

تا هرچه تير به سمتتان پرتاب شد درگيرتان نكند. 
■ معــاون فرهنگي و رســانه اي اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي اســتان همدان هم بر همين باور بود 
و گفت كه اگر همدان پيام ريشــه محكمي دارد به 
اين دليل اســت كه آرام آرام و پيوسته رشد كرده و 
مجموعه اش را شاخه شاخه توسعه داده است. ما بايد 
در استان چنين فرهنگ كاري ايجاد كنيم كه مشاغل 

آرام آرام رشد كنند تا ريشه شان محكم شود. 
مجيد فروتن گفت: 17 ســال پيش كه آقاي طاقتي 
براي مجوز سراغ من آمد به خوبي در خاطرم هست، 
چقدر زود گذشــت. به نظرم امروز همدان پيام ديگر 
يك رسانه محلى نيست و فراتر از استان كار مى كند. 
ما براى توسعه رسانه استان بايد منتظر باشيم تا يك 
روزنامه سراســرى در همدان شــكل بگيرد، مانند 
روزنامه هاى جنوب و خراســان. و اميدوارم چنين 
رسانه كشورى در همدان هرچه زودتر به ثمر بنشيند.
وي پيشــنهاد داد كه همدان پيام بــه گام هاى بعدى 
سرعت بيشترى بدهد و همزمان بازخورد مخاطبان 

خود را هم داشته باشد.

■ اما عضو هيأت علمى دانشــگاه آزاد و كارشناس 
همدان پيام به نكته اي اشاره كرد كه اين رسانه 9 سال 
اســت بر روي آن كار مي كند. محمدرضا عراقچيان 
گفــت: همدان پيام در يــك دهه اخيــر در حوزه 
روزنامه نگارى بر رشد «كارشناس خبرنگار» تمركز 

كرده و موفق هم بوده است.
وي خصوصي بودن اين مجموعه را هم يكي ديگر 
از محاســن آن عنوان كرد و گفــت: يكي ديگر از 
ويژگي هاي همدان پيام اين اســت كه رســانه را از 
انحصــار دولت درآورده، هرچنــد تعداد محدودي 
روزنامــه خصوصي در كشــور وجــود اما اغلب 
رسانه هاى كشــور وابسته به سيســتم مالى دولتى 
هستند و وقتي رسانه ها به منابع دولتي وابسته نباشند 

نقدكردن در فضايي راحت تر صورت مى گيرد.
وي فعاليت اين رســانه در عرصه هاي چاپ، رسانه 
ديجيتــال و ويژه نامه هاي تخصصي را جســورانه 
خوانــد و گفت: اين مجموعــه به عالوه همراهى و 
همــكارى همه مراكز و ســازمان هاى خصوصى و 
دولتى، با زحمت و تالش پرسنل خود رشد مى كند 
و همه موفقيت ها مربوط به برادران طاقتى نيست و 
پرسنل نقش مهمى در اين توسعه داشته اند كه نتايج 
همه اينها اين شده كه موفقيت هاى همدان پيام فراتر 

از استان باشد.
■ فيض ا... مظفرپور عضو هيأت تحريريه هم پس از 
اينكه لوح تقدير خود را دريافت كرد، پشت تريبون 
ايستاد و گفت كه هميشه از استقالل مالى همدان پيام 
صحبت مى شود اما استقالل فكرى همدان پيام يكى 
از ويژگى هاى خاص آن است. در اين مجموعه افراد 
زيادى با خط فكرى  متفــاوت حضور دارند و كار 

مى كنند اما تا امروز از هيچ كدام از ما نپرسيده اند خط 
فكرى شــما چيست كه اين هنر بزرگى است. اينجا 
افراد زيادى از همه جناح ها در كنار هم، دوســتانه 
و با حفظ مواضع خــود به راحتى درحال كار كردن 

هستيم.
■ مديرمسئول روزنامه همدان پيام هم در جمعي كه 
اغلب ســابقه اي بيش از 4 ســال كار در همدان پيام 
دارند و مسئوالني كه ميهمان اين جشن بودند، گفت 
كه ما تالش كرده ايم تا جاى ممكن در حوزه رسانه 
غرب كشور و اســتان همدان ساختارشكنى كنيم و 
اگر موفقيتى به دست آمده شــما و مردم بايد آن را 

قضاوت كرده و درباره آن صحبت كنيد.
 نصرت ا... طاقتى احســن ادامه داد: در يكى دو سال 
اخير كه از نظر اقتصادى وضعيت كشور در موقعيت 
نامناسبى قرار دارد استراتژى همدان پيام تثبيت گرايى 

همراه با روند خالقانه، دانش بنيان و روبه جلو بوده 
اما اكنون به دليل وضعيت اقتصادى قصد داريم فقط 
شرايط موجود را با 167 پرسنل حفظ كنيم، اما سال 

آينده تعداد آنها به 200 نفر خواهد رسيد.
وي سپس به وضعيت استان اشاره كرد و گفت كه به 
نظر بنده شاخصه هاى توسعه گرايى در استان و هم 
در كشــور وجود دارد كه همه اينها به توسعه رسانه 

در غرب كشور منجر خواهد شد.
در اين مراسم چه آنها كه درحال حاضر با همدان پيام 
همــكارى مى كنند و چه آنها كــه پيش از اين بوده 
و اكنون در جاى ديگرى مشــغول به كار هستند به 
پاس همكارى ده ساله و بيشتر با اين رسانه، قدردانى 
شــدند. تعداد اين افراد 31 نفر بــود كه از بين آنها 
9 نفر خانم و 22 نفر مرد لوح تقدير ســابقه كاري 

دريافت كردند.

مراسم هفدهمين سالروز آغاز انتشار همدان پيام با تجليل از 32 همكار پيشكسوت برگزار شد

تولـدي با حضور پيشكسوتـان
حاجي بابايي، نماينده مجلس              توسعه با افراد متفكر شكل مي گيرد

فاضل همداني، سردبير صبح اميد          عامل توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي استان
مظفرپور، عضو هيأت تحريريه               ويژگي همدان پيام استقالل فكري است

طاقتي احسن، مديرمسئول              ساختارشكني مي كنيم مردم قضاوت كنند

عراقچيان، عضو هيأت علمي دانشگاه و كارشناس امور رسانه             ايده «كارشناس خبرنگار» اينجا شكل گرفت
فروتن، معاون فرهنگ و ارشاد استان           به مخاطبين توجه داشته باشيد

حاجى بابايى نيز پس از مراسم جشــن تولد، در يك نشست مطبوعاتى به پرسش هاى خبرنگاران 
همدان پيام پاسخ داد كه گزارش اين نشست را در شماره هاى بعد مى خوانيد.

همكارانى كه بيش از يك دهه همراهمان بودند
خانم ها:

سيده ثريا جاللى - فاطمه السادات باب الحوائجى -  اكرم چهاردولى - مريم مقدم -  سمانه جهانگيرى عرش 
- اكرم حميدى - معصومه كمالوند  - مهسا طاقتى احسن -   نسرين اميدزاده - معصومه زارعى.

آقايان:
 رحمت ا... طاقتى احسن-  يدا... طاقتى احسن-  اسدا...طاقتى احسن -  فيض ا... مظفرپور -  توكل دارايى -  رضا 
وليان تابش  - محمود رمضانى - احمد خديوى - محمد حسين نورى فر - على فاضل همدانى -  محسن محمدى  
-  مهدى ناصر نژاد - نصرا... طاقتى احسن -    سليمان رحيمى -  على طاقتى احسن -  عمران مينايى  - رسول حبيبى 
-  حسن زارعى شايگان - حبيب ا... طاقتى احسن - محمد سهرابى - محمدرضا عراقچيان - حسين رضا طاهرى.

پشت پرده انحراف در جريان 
ادغام 5 بانك و مؤسسه

 ارزش دارايى بانك مهر اقتصاد با بررســى هيأت كارشناســى در 
اسفندماه 97، 20 هزار ميلياردتومان برآورد شد اما دارايى اين بانك در 
روز برگزارى مجمع عمومى فوق العاده دست كم 70 هزار ميلياردتومان 

بوده است.
به گزارش مهر، اندكى پس از معارفه عبدالناصر همتى به جاى ولى ا... 
سيف در ساختمان شيشــه اى بانك مركزى در ميرداماد، زمزمه ادغام 
بانك هاى وابسته به نيروهاى مسلح به عنوان مهم ترين گام بانك مركزى 
براى اصالح نظام بانكى در ســال 1397 به گوش رســيد. ادغامى به 
درازاى 19 ماه، كه به دليل ســهل انگارى در بررســى وضعيت مالى و 
كارنامه متفاوت بانك ها و مؤسسات هدف گذارى شده، چالش ساز شد!
11 اســفندماه ســال 1397، بانك مركزى در قالب اطالعيه اى ادغام 
بانك هاى وابســته به نيروهاى مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و 
متمركز كردن توانمندى و ظرفيت ها» كليد زد. بر اين اساس، بانك هاى 
مهر اقتصاد، انصار، قوامين، حكمت ايرانيان و مؤسسه اعتبارى كوثر، 
5 بانك و مؤسسه هدف بانك مركزى براى ادغام در بانك سپه اعالم 

شدند.
در بخشــى از اطالعيه بانك مركزى آمده بود: «به منظور حفظ و ايفاى 

حقوق تمامى ســهام داران بانك ها و مؤسسه اعتبارى تحت ادغام و با 
عنايت به بررسى هاى كارشناسى همه جانبه و هماهنگى انجام گرفته با 
سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونى براى اين مهم تنظيم 
شده و طبق برنامه، هر يك از بانك ها و مؤسسه اعتبارى يادشده نسبت 
به تعيين تكليف وضعيت سهام داران مرتبط با خود اقدام مى كنند و به 
تمامى ســهام داران اطمينان داده مى شود كليه حقوق آنها كارسازى و 

ايفا خواهد شد.»
 هشدار كارشناسان نسبت به پيامدهاى ادغام!

از زمان انتشار اخبار مربوط به اين ادغام از سوى بانك مركزى، برخى 
از كارشناســان حوزه بانكى نسبت به اهميت رعايت ضوابط اجرايى، 
صيانت از حقوق ســهام داران و پرهيز از سياست گذارى تنش زا براى 

مشتريان اين بانك ها به دفعات هشدار داده اند.
در همين زمينه، به تازگى كارشناس پولى و بانكى گفته است: «با ادغام 
اين بانك ها، زيان هاى متصور براى بانك هايى كه خوب عمل نكردند، 
در دل يك بانك دولتى شارژ و به نوعى پوشش داده شد. هرچند ممكن 

است اين امر تبعاتى در آينده داشته باشد.»
حجت ا... فرزانى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا ادغام بانك هاى 
وابسته به نيروهاى مسلح در بانك سپه، تبعات مثبتى داشته، اظهار كرد: 
«بله؛ چون اگر مى خواستيم بانك هاى زيان ده را منحل اعالم كنيم، چند 
اثر مى توانست داشته باشد. مثًال اگر يكى از اين بانك ها ناگهان اعالم 

ورشكســتگى مى كرد. در اين حالت، اعتماد مردم به ساير بانك ها نيز 
تحت الشــعاع قرار مى گرفت و اين اقدام به ســرايت ريسك به ساير 
بانك ها منجر مى شد و مردم به ساير بانك ها براى برداشت سپرده هاى 

خود هجوم مى بردند.»
از محتــواى اظهــارات اين كارشــناس مى توان دريافــت، يكى از 
استدالل هاى بانك مركزى براى به سرانجام رسيدن پروژه ادغام 5 بانك 
و مؤسسه در بانك سپه ، پيشگيرى از تبعات انحالل بانك هاى زيان ده 
وابســته به نيروهاى مسلح بوده كه به نظر اصرار و تمركز بر سياست 
ادغام با رويكرد پوشــش زيان برخى بانك ها، به قيمت تضييع حقوق 

سهام داران برخى ديگر از بانك ها شده است!
 انحراف در جريان ادغام 5 بانك و مؤسسه!

پنجــم دى ماه ســالجارى معاون نظــارت بانك مركزى با اشــاره به 
شكل گيرى بزرگ ترين بانك كشور با 470 هزار ميليارد تومان سپرده 
در پى ادغام بانك ها و مؤسســات يادشده در بانك سپه، اظهار داشت: 
«هم زمــان با فرايند ادغام، روندهاى اصالحى، كاهش نرخ ســپرده و 
اجراى دستورالعمل هاى بانكى در اين 5 مؤسسه به صورت جدى دنبال 
شد و خوشبختانه انحرافات اين بانك ها در عملكرد نيز در مسير اصالح 

قرار گرفت.»
شــواهد نشان مى دهد، اتهام به انحراف، بيشتر متوجه بانك مركزى و 
ساير متوليان اين چابك سازى غيركارشناسى است؛ زيرا دست كم در 

يك قلــم از انحرافات، ارزش گذارى بانك مهر اقتصاد بدون توجه به 
تحوالت يك سال و نيم گذشته، مبناى محاسبات قرار گرفته است.

 بانك مركزى؛ شكاف از اطالعيه تا اقدام!
براســاس آنچه مطرح شــد، با وجود تأكيد بانك مركزى در اطالعيه 
پايان سال 1397 بر ايفاى همه حقوق سهام داران بانك هاى ادغام شده، 
پس از ارزش گذارى اموال و دارايى هاى بانك مهر اقتصاد در اسفندماه 
1397، مجمع ادغام اين بانك ها در خردادماه سال 1399 و بدون توجه 
به ضرورت تجديد ارزيابى ناشى از تورم شديد طى بازه مذكور تشكيل 
شده است. بررسى ها نشان مى دهد، دارايى بانك مهر اقتصاد با بررسى 
هيأت كارشناســى در اسفندماه ســال 1397، 20 هزار و 500 ميليارد 
تومان برآورد شده، درحالى كه دارايى اين بانك در روز برگزارى مجمع 
عمومى فوق العاده در تاريخ 12 خردادماه سالجارى دست كم 70 هزار 

ميليارد تومان بوده است!
به همين جهت، براساس برآورد هيأت كارشناسى هر سهم بانك مهر 
اقتصاد 1/717 تومان ارزش گذارى شد؛ اين درحالى است كه برآوردها 
حاكى از ارزش 7 هزار تومانى هر سهم به پشتوانه دارايى هاى بانك مهر 

اقتصاد در زمان برگزارى مجمع فوق العاده است.
 تفــاوت قيمت كارشناســى و ارزش ذاتــى برخى از 

دارايى هاى بانك مهر اقتصاد
نكته قابل تأمل حين رجوع به پرسش هاى پرتكرار از وب سايت بانك 

سپه براى بررسى آخرين وضعيت اعتراض سهام داران بانك هاى ادغام 
شــده و پاسخ متناظر آن دريافت شد. جايى كه خريد سهام بانك سپه 
غيرممكن اعالم شــده و براى سهام داران حقيقى مبلغى معادل ارزش 

كارشناسى نزد بانك سپه نگهدارى مى شود!
براســاس برآورد هيأت كارشناسى هر سهم بانك مهر اقتصاد 1/717

تومان ارزش گذارى شــد؛ اين درحالى اســت كه برآوردها حاكى از 
ارزش 7 هزار تومانى هر سهم به پشتوانه دارايى هاى بانك مهر اقتصاد 

در زمان برگزارى مجمع فوق العاده است
بازى با دارايى 180 هزار سهام دار!

كارنامه صيانت از حقوق سهام داران بانك هاى ادغامى زمانى مردود 
مى شــود كه ده ميليارد و 900 ميليون تومــان از حقوق 180 هزار 
ســهام دار در پى اين اقدام ناســنجيده پايمال شده است. رخدادى 
كه برخى آن را به اســتناد تعويق در فرايند ادغام بانك هاى زيان ده، 
آگاهانه و در مســير سياســت جلوگيرى از ورشكســتگى برخى 

بانك ها عنوان مى كنند.
گفتنى اســت، 22 درصد سهام بانك مهر اقتصاد در اختيار سهام داران 
حقيقى بوده كه در نسبت با 49 ميليارد و 500 ميليون تومان (مابه التفاوت 
ارزش ذاتى دارايى در زمان برگزارى مجمع و برآورد كارشناسى)، ده 
ميليارد و 900 ميليون تومان زيان ناشى از پروژه ادغام بانك ها برايشان 

به ارمغان آورده است!
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آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت اول 

يحيى رضائى - شهردار گيان 

برگزارى  طريق  از  گيان  شهر  اسالمى  شوراى  مجوز  استناد  به  گيان  شهردارى 
مزايده عمومى موضوع ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها گلخانه اى به متراژ 
1000 مترمربع واقع در محوطه شهردارى با شرايط زير به اجاره مى رساند. كليه 

متقاضيان واجد شرايط مى تواند با شرايط ذيل اقدام نمايند:
لغايت   1399/11/19 تاريخ  از  مزايده  در  شركت  جهت  مى توانند  1-متقاضيان 
سپرده  حساب  شماره  به  ريال   12/500/000 مبلغ  واريز  با   1399/11/23
686896516 نزد بانك كشاورزى و با ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه به همين 
مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى مكتوب 

و فيش واريز به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

برنده  عهده  به  (مزايده)  روزنامه هاى  آگهى  و  كارشناسى  هزينه هاى  3-كليه 
مزايده مى باشد.

4-به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر 
داده نخواهد شد.

اثر  ترتيب  كارشناسى  قيمت  زير  و  كارشناسى  پايه  قيمت  پيشنهادهاى  5-به 
داده نخواهد شد.

6-قيمت پايه، بر اساس قيمت كارشناس رسمى دادگسترى جهت اجاره يكساله 
250/000/000 ريال مى باشد. ضمناً كليه هزينه آب، برق و گاز مصرفى به صورت 

ماهيانه بعهده برنده مزايده مى باشد.
7-مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى 

مى باشد.
8-شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت گلخانه به 

شهردارى گيان مراجعه نمايند.
9-تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1399/11/24 لغايت 1399/11/30 مى باشد.

10-حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
ــتر 08133423523 و  ــات بيش ــب اطالع ــت كس ــاس جه ــماره تم 11-ش

مى باشــد.  081333422450
محل  در  ساعت 11  روز 1399/12/02  شهردارى  معامالت  عالى  كميسيون   -12
شهردارى گيان تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد و نفرات اول 
تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وى طبق ضوابط 

قانون به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مى گردد. 
(م الف 928)

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

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

برابر رأي شماره 1399/1357 مورخ 1399/10/21 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقــاى اهللا رضا بابائى خاكريز فرزند 
عابدين به شماره شناسنامه 4044 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 10/58 مترمربع در قسمتى از پالك 11 فرعى از 1 از 1831 اصلى جهت الحاق به 
پالك 12 فرعى از 1 از 1831 اصلى ملكى ديگر متقاضى واقع در اسدآباد، خيابان جانبازان،  
خريداري از مالك رســمي آقاى عابدين بابائى خاكريز  محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 435)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

كامران متقى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
ــش  ــس اندي ــارت پردي ــد تج ــدود بارب ــئوليت مح ــا مس ــركت ب ــيس ش تاس
ــه  ــه شناس ــت 878 ب ــماره ثب ــه ش ــخ 1399/08/22 ب ــگ درتاري كبودراهن
ملــى 14009578533 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه 
خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع 
ــى  ــال متوف ــهرى- انتق ــان درون ش ــى متوفي ــس خصوص ــت :آمبوالن فعالي
ــى  ــور بازرگان ــارت و ام ــهرى و امرتج ــتان درون ش ــتان و آرامس ــه بيمارس ب
ــدت  ــط م ــع ذيرب ــاى الزم از مراج ــذ مجوزه ــس از اخ ــزوم پ ــورت ل درص
فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان 
ــه  ــگ، محل ــهر كبودرآهن ــزى ، ش ــش مرك ــگ ، بخ ــتان كبودرآهن ، شهرس
ــان تختــى ، پــالك 0 ، طبقــه  ــان پاســداران ، خياب ــان پاســداران ، خياب خياب
همكــف كدپســتى 6551814763 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت 
ــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا  ــال نقــدى مي ــغ 10,000,000 ري از مبل
آقــاى جليــل كيانــى صابــر بــه شــماره ملــى 4020058954 دارنــده 5,000,000 
ريــال ســهم الشــركه آقــاى وحيــد ســادلجى بــه شــماره ملــى 4031797801 
ــده 5,000,000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيئــت مديــره آقــاى جليــل  دارن
ــت  ــس هيئ ــه ســمت رئي ــى 4020058954 و ب ــماره مل ــه ش ــر ب ــى صاب كيان
ــى  ــماره مل ــه ش ــادلجى ب ــد س ــاى وحي ــدود آق ــدت نامح ــه م ــره ب مدي
4031797801 و بــه ســمت عضــو اصلــى هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
ــدگان حــق امضــا : كليــه  ــه مــدت نامحــدود دارن ــه ســمت مديرعامــل ب و ب
ــروات  اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، ب
ــادى و ادارى  ــاى ع ــه ه ــه نام ــن كلي ــالمى و همچني ــود اس ــا، عق ، قرارداده

ــر ميباشــد. ــر شــركت معتب ــا مه ــراه ب ــد ســادلجى هم باامضــاء وحي
 اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان 
پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت 

مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
كبودرآهنگ (1089711)

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

رئيس اتحاديه قصابان همدان: 
كمبود تقاضا بازار گوشت قرمز را

 كساد كرده است
 رئيــس اتحاديــه قصابــان همــدان گفــت: تقاضــاى خريــد گوشــت 

قرمــز در بــازار همــدان بــه طــرز چشــمگيرى كاهــش يافتــه اســت.
ــار  ــدان  ، اظه ــا تســنيم در هم ــو ب ــپهرى وفا در گفت و گ ــر س على اكب
داشــت: قيمــت نهاده هــا و علوفــه اى كــه دامــداران تهيــه مى كننــد 
ــبب  ــر س ــن ام ــده و همي ــر ش ــته چندبراب ــال گذش ــه س ــبت ب نس

گرانــى گوشــت قرمــز شــده اســت.

ــه  ــو گوشــت نرم ــر كيل ــرخ ه ــر ن ــه درحال حاض ــان اينك ــا بي وى ب
گوســفندى در بــازار همــدان 150 هــزار تومــان اســت، تصريــح كــرد: 
ــه  ــان ب ــزار توم ــا 130 ه ــن 125 ت ــز بي ــاله ني ــه گوس گوشــت نرم

ــد. ــروش مى رس ف
ــه كاهــش تقاضــا در  ــا اشــاره ب ــان همــدان ب ــه قصاب رئيــس اتحادي
ــد و  ــد ندارن ــدرت خري ــردم ق ــرد: م ــار ك ــز، اظه ــازار گوشــت قرم ب
ترجيــح مى دهنــد بــه جــاى خريــد گوشــت قرمــز از گوشــت ســفيد 

ــد. ــتفاده كنن و ارزان قيمــت اس
ــش  ــبب كاه ــا س ــود تقاض ــه كمب ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــپهرى وفا ب س

كشــتار دام ســنگين و ســبك شــده اســت، گفــت: روزانــه 350 رأس 
ــود. ــتار مى ش ــاله كش ــفند و 45 رأس گوس گوس

ــا بيــان اينكــه قيمــت هــر كيلــو دام زنــده 107 هــزار تومــان  وى ب
ــه  ــا توجــه ب ــه و ب ــرخ به صــورت روزان ــن ن ــرد: اي ــح ك اســت، تصري

ــود. ــن مى ش ــا تعيي ــه و تقاض ــت عرض وضعي
ــى هــر  ــان همــدان از قيمــت 95 هــزار تومان ــه قصاب رئيــس اتحادي
كيلــو گوشــت منجمــد خبــر داد و گفــت: ايــن نــوع گوشــت توســط 
ــتر در  ــز بيش ــه آن ني ــود و عرض ــى وارد مى ش ــركت هاى خصوص ش

ــود. ــام مى ش ــره انج ــگاه هاى زنجي فروش

خبر

خطر بروز موج چهارم كرونا در استان 
شدت گرفت

 با كاهش ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از ســوى مردم و 
نارنجى شــدن وضعيت 4 شهرستان در استان همدان، خطر بروز موج 

جديد بيمارى شدت گرفته است.
به گزارش تســنيم از همدان، در ماه گذشته وضعيت كرونا در استان 
همدان به حالت كنترل شــده درآمد و حتى نيمى از شهرســتان هاى 
اســتان از نظر شــيوع كرونا و موارد مبتال به وضعيت آبى و كم خطر 
تبديل شدند. در اين مدت با اعمال محدوديت هاى شبانه ميزان تردد 
مردم در ســاعات 9 تا 4 بامداد به حداقل رســيد و حتى نقش روابط 

درون خانوادگى در افزايش آمار مبتاليان كمتر شد.
اما از 10 روز گذشته تاكنون روند كرونا در برخى شهرستان هاى استان 
افزايشى شده و متأسفانه تعدادى از مناطق آبى و كم خطر به وضعيت 

نارنجى تبديل شده است.
با وجود اينكه در هفته گذشــته هيچ شهرســتانى با وضعيت نارنجى 
در اســتان وجود نداشــت، اما اكنون 4 شهرستان در وضعيت نارنجى 
قرار گرفته و شهرســتان هاى همدان، مالير و نهاوند نيز در حالت زرد 

قرار دارند.
با فعال شــدن بسيارى از مشاغل و آغاز مراودات اقتصادى و اجتماعى 
شــاهد بى توجهى برخى از مردم و اصناف به پروتكل هاى بهداشتى و 

فاصله گذارى اجتماعى هستيم.
22 درصد همدانى ها در مراجعه 

به اماكن عمومى ماسك نمى زنند
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان با اشاره به كاهش ميزان مشاركت مردم در رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى، گفت: 22 درصد همدانى هــا در مراجعه به اماكن عمومى 

ماسك نمى زنند.
ليدا رفعتى در گفت و گو با خبرنگار تســنيم در همدان، اظهار داشت: 
براساس بازديد و بازرسى هاى به عمل آمده از مراكز خدماتى، صنايع، 
اماكن عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى اســتان به اين نتيجه 
رســيديم كه 22 درصد از مراجعه كنندگان اين مراكز از ماسك براى 

محافظت از خود در برابر ويروس كرونا استفاده نكردند.
وى افزود: بررســى هاى صورت گرفته در يك هفته گذشته مؤيد اين 
است كه تنها 78 درصد خدمات گيرندگان نسبت به زدن ماسك هنگام 

حضور در اماكن عمومى اقدام كردند.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان تصريح كرد: كمترين ميزان اســتفاده از ماســك مربوط به 
پايانه هاى مسافربرى برون شهرى با 57 درصد سپس جايگاه سوخت با 
68 درصد، دفاتر پيشــخوان 70 درصد، نانوايى ها با 72 درصد و اماكن 

متبركه و مساجد با 77 درصد است.
رفعتى گفت: كمترين ميزان رعايت فاصله گذارى فيزيكى نيز به ترتيب 
متعلق به پايانه هاى مســافربرى با 57 درصد، دفاتر پيشخوان و مراكز 

شماره گذارى و معاينه فنى 67 درصد و آرامستان ها 70 است.
وى افزود: ميزان رعايت فاصله گــذارى اجتماعى در دفاتر پليس+10

حدود 71 درصد و نانوايى و مطب ها 75 درصد است.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز درباره كاهش ميزان 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى در استان، اظهار داشت: روند كاهشى آمار 
ابتال به كرونا در اســتان متوقف شــده و در برخى شهرستان ها شاهد 

افزايش موارد مبتال و بسترى هستيم.
منوچهر كرمى تصريح كرد: برگزارى هرگونه مراســم عزا، عروســى، 
دورهمى و تجمع در سراســر استان ممنوع است و با متخلفان برخورد 
مى شــود. وى با تأكيد بر اينكه برخى بيماران مبتال به كرونا در ظاهر 
سالم و بدون عالمت هســتند، عنوان كرد: حفظ فاصله 1/5 مترى از 

ديگران و شست و شوى مرتب دست ها با آب و صابون الزامى است.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با بيان اينكه استفاده 
از ماسك و رعايت توصيه هاى بهداشتى مطمئن ترين راه پيشگيرى از 
ابتال به ويروس كرونا است، تصريح كرد: هيچ موردى از ابتال به ويروس 
كروناى انگليســى در استان شناسايى نشده اما از مردم تقاضا داريم از 
هرگونه مالقات و مراوده با مســافرانى كه به تازگى از خارج برگشته اند، 
خــوددارى كنند. كرمى با بيان اينكه نگران افزايش موارد مبتاليان در 
اواخر بهمن ماه هســتيم، اظهار كرد: اگر مردم توصيه هاى بهداشتى را 

جدى نگيرند احتمال بروز موج چهارم بيمارى وجود دارد.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: رقيه وحدتيان، سميه مظاهرى
شماره تماس: 08132660364

 مالير قطب توليد مبل و منبت در كشور به شمار 
مى شود؛ ظرفيتى كه نقش مهمى در رونق اقتصادى 
اين شهرســتان داشــته و براى 25 هزار نفر شغل 

ايجاد كرده است.
به گزارش خبرگزارى تســنيم از همــدان، مبل و 
منبت، هنرى زيبا و ماندگار اســت كه ذوق و هنر 
ايرانى در اســتفاده از ظرفيت هــاى طبيعت را به 
نمايش مى گذارد؛ هنرى كه شــهر مالير، ســرآمد 

آن است.
مالير «شهر جهانى مبل و منبت» لقب گرفته و 70
درصد مبلمان كشــور نيز در اين شهرستان توليد 
مى شود؛ صنعتى كه براى چند هزار نفر اشتغال زايى 

داشته است.
مالير با برخوردارى از استعدادهاى طبيعى و وجود 
انــواع درختــان راش، گردو و چنــار و كارگاه هاى 
توليدى به قطب توليد مبل و منبت تبديل شــده و 
اين صنعت و هنر زيبا، ظرفيت بزرگ اقتصادى اين 

شهرستان به شمار مى رود.

و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  اداره  رئيــس 
صنايع دســتى مالير مى گويد: نزديــك به 9 هزار 
هنرمنــد در 5 هزار كارگاه كوچــك و بزرگ توليد 

مبل و منبت مشغول به كارند.
ابرهيــم جليلــى مى افزايد: 420 فروشــگاه مبل و 
منبت نيز در مالير وجود دارد كه براى بيش از يك 

هزار نفر اشتغال زايى كرده است.
وى بيان مى كند: با درنظر گرفتن مشــاغل مرتبط 
مانند رنگ كارى، رويه كوبى، توليد اســفنج، نجارى 
و ... نيــز درمجموع 25 هــزار نفر در صنعت مبل و 

منبت مالير مشغول به كارند.
رئيــس ميــراث فرهنگــى و گردشــگرى ماليــر 
اعــالم مى كنــد: به تازگــى نيــز پيگيرى هايــى 
ــر در  ــان مالي ــروش مبلم ــه ف ــاد غرف ــراى ايج ب
ــن  ــت از اي ــدف حماي ــا ه ــكا ب ــگاه هاى ات فروش

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج صنع
جليلى با اشاره به استقبال شركت فروشگاه هاى اتكا 
از اين موضوع، مى گويد: اين غرفه در فروشگاه اتكا 

مراكز 12 اســتان مهم كشور ايجاد مى شود كه در 
رونق بازار مبل و منبت تأثير بااليى دارد.

وى تصريــح مى كند: حضور برندهاى مختلف مالير 
در فروشگاه هاى اتكا ســاير استان ها، ضمن فروش 
محصــول به تبليغ ظرفيت هاى شهرســتان، جذب 
گردشــگر و برگــزارى تورهاى گردشــگرى كمك 

مى كند.
ظرفيت باالى مالير در توليد مبلمان سبب شده تا 
مســئوالن به فكر ايجاد شهرك نمايشگاهى در اين 
شهرستان افتاده و 17 هكتار زمين در منطقه «بام 

مالير» به آن اختصاص يابد.
رئيس هيأت مديره بازار بزرگ مالير در اين مورد به 
«تسنيم» مى گويد: اين كار با همكارى سرمايه گذار 
ايرانى ســاكن آمريكا انجام مى شود و هزار و 500

ميليارد تومان هزينه نياز دارد.
يدا... كريمى مى افزايد: سرمايه گذار، طرحى را براى 
ايجاد شهرك مبل و منبت مالير ارائه داد كه ضعيف 
بود و قرار شــد؛ طرح بهترى ارائه دهد، اما به دليل 
همه گيرى ويروس كرونا، اعالم طرح جديد تاكنون 

انجام نشده است.

رئيــس هيأت مديره بــازار بزرگ ماليــر در مورد 
شــهرك صنعتى مبلمان روستاى «حاجى آباد» نيز 
بيان مى كند: كارهايى براى گســترش اين شهرك 
انجام شــده، اما مشــكل اصلى به توافق نرسيدن با 
مالكان زمين هاى كشــاورزى براى فروش محدوده 

موردنظر است.
كريمى اعــالم مى كند: 40 ميليــارد تومان اعتبار 
بــراى افزودن 20 هكتار ديگر به شــهرك مبلمان 
حاجى آباد اختصــاص يافته و هم اكنون نيز بيش از 

300 كارگاه توليدى در آن وجود دارد.

 امــام جمعه همدان گفت: امــروز قوه قضاييه با 
فســاد به صورت جدى برخورد كرده است كما اينكه 
ما نيز از اين رويكرد قــوه قضاييه حمايت مى كنيم 
زيرا نظام اســالمى براى مبارزه با مفاســد اقتصادى 

آمده است.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان حجت االسالم 
والمســلمين حبيب ا... شــعبانى در خطبه هاى نماز 
جمعه اين هفته همدان با گراميداشــت ايام ا... دهه 
فجر، اظهار كرد: دشــمن در تالش است نقاط ضعف 
ما را برجســته، نقاط قوت ما را كتمان و زمان رژيم 
پهلــوى را دورانى طاليى و خــوب اقتصادى معرفى 

كند.
وى افزود: امروز پس از گذشــت 40 سال از انقالب 
اســالمى نيازمند بازخوانى برخى حوادث گذشــته 
و بيــان اتفاقات با آمارهاى دقيق و مســتند فارغ از 

بى عدالتى و بى انصافى هستيم.
نماينــده ولى فقيــه در همدان با بيــان اينكه بيان 
دســتاوردهاى انقالب اســالمى به معناى نبود نقاط 
ضعف نيســت، گفت: ما در كشور نقاط ضعفى داريم 
كــه راه اصالح آنها تصميم خود مــردم، همراهى و 

برگشت به آرمان هاى اصيل انقالب اسالمى است.
 وى تصريــح كرد: هرگاه مــا انقالبى گرى كرديم و 
انقالبى عملى كرديم، آن هــم به معناى عمل كردن 

براساس آموزه هاى قرآن و نهج البالغه موفق بوديم.
شــعبانى مطرح كــرد: اگر گاهى مســئولى خطا و 
اشتباهى دارد اگر مسأله  اختالس و يا كوتاهى پيش 
مى آيد اين مســائل ربطى به انقالب اسالمى ندارد، 
زيرا انقالب همانى است كه رهبر معظم انقالب تبيين 

مى كنند.
وى عنوان كرد: انقالب و جمهورى اســالمى همانى 
است كه امام(ره) نسبت به آن دغدغه داشته و مسائل 

آن را براى مردم تبيين و تشريح كردند.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اينكه 
انقالب اســالمى همانى اســت كه مردم به دنبال آن 
بودند، اظهار داشــت: انقالب اســالمى همان اصالح 

ساختارهاى سياسى و اجتماعى جامعه است.
وى درباره مســائل اقتصادى نيز با بيان اينكه امروز 
دغدغه اصلى و مهم مردم و كشور و حتى رهبر معظم 
انقالب مسأله اقتصاد است، گفت: همه ما گرانى ها را 
احساس كرده و وضعيت ســخت معيشتى را درك 

مى كنيم.
امام جمعه همدان افزود: بارها به مسئوالن گفته شده 
كه به وضعيت اقتصاد رسيدگى كنند و اينكه صرفاً ما 
در نماز جمعه بگوييم نظارت ضعيف است كه گرانى 
حل نمى شــود بلكه اين مسائل درخواست و مطالبه 

مردم است كه بايد جدى گرفته شود.
وى ادامه داد: در دهــه 50 و اواخر حكومت پهلوى 
درآمد كشور از بخش نفت 4 برابر شد و اين حجم از 
درآمد نتيجه شــرايط اجتماعى و اقتصادى آن زمان 

بود.
شــعبانى با اعالم اينكه درآمد نفتى ما در آن سال ها 
20 ميليارد دالر بوده درحالى كه درآمد يك كارگر 6

تومان بوده است، عنوان كرد: آنهايى كه درباره مفاسد 
اقتصادى صحبت مى كنند و البته بخشى نيز درست 
اســت كه در همين راستا از قوه قضاييه براى مقابله 

بيايند  مى كنيم،  تشــكر  فساد  با 
بگويند درآمد كشور آن زمان در 

كجا هزينه شده است!
وى بــا اعــالم اينكه مــا از قوه 
قضاييه مى خواهيم با مسأله فساد 
افزود:  كنــد،  برخورد  محكم تــر 
درآمد 20 ميليارد دالرى كشــور 
در دهــه 50 كجا هزينه شــده 
اســت؟ آيا اين پول براى زندگى 
35 ميليون جمعيت ايران هزينه 
شده است؟ اگر اين پول در دست 
مردم بود مى توانســت بسيارى از 

مشكالت جامعه را حل كند.
نماينــده ولى فقيــه در همدان 
بــا تأكيد بر اينكه مــردم به ويژه 
جوانــان مى توانند براى پى بردن 
به درستى اين ســخنان اسناد را 

مطالعه كنند، ادامه داد: در آن دوران شــاه پول هاى 
بســيارى را به معشوقه هاى فرانسوى خود داده، پول 
بســيارى را صرف هزينه هاى انتخاباتى آمريكا كرده 

و هزينه هاى بسيارى به پاكســتان، فرانسه، مصر و 
انگليس داده اســت بدون آنكــه آورده اى براى ملت 

ايران داشته باشد.
وى با بيان اينكه ممكن است برخى بيان اين مسائل 
را سياسى قلمداد كنند، درحالى كه اين مطالبى است 
كه در خاطرات نزديكان شــاه نيز بيان شــده است، 
اظهار كرد: فرح پهلوى هنگام فرار از اين ايران 387

چمدان طال، نقره و عتيقه با خود برد.
شــعبانى عنوان كرد: وقتى انقالب اســالمى شكل 
گرفت تنها بخشــى از مســائل مربوط بــه اين گونه 
مفاســد مى شد و در اصل مسأله اصلى فرهنگى بود، 
زيرا بناى رژيم پهلوى نابودى اســالم بود مسأله اى 
كه با آن تعارف نداشــت و در همين راستا نيز رضا 
شاه پهلوى به صراحت به دين زدايى در جامعه اقدام 
كرد و مى خواســت ايران را تبديل به كشورى مانند 

تركيه كند.
وى با اشــاره بــه اينكه حكومت 
پهلــوى به دنبال حــذف دين از 
اجتماع بود امــا مردم مقابل آنها 
ايستاده و مانع از اين كار شدند، 
عنوان كرد: فارغ از مسائل، مفاسد 
اقتصادى بســيارى مطــرح بود 
مانند جشن هاى 2500 ساله كه 
بيش از صد ميليون دالر براى آن 
هزينه كردند، آن هم زمانى كه در 
جنوب تهران مردم حلبى نشين 
بوده و 46 درصــد مردم زيرخط 

فقر بودند.
امام جمعه همدان بيان كرد: امروز 
به بركت انقالب اســالمى، آزادى 
دســتگاه هاى  نظارت  و  رســانه 
نظارتى، قوه قضاييه، جنبش هاى 
دانشــجويى و مطالبه گرى اگر اختالسى رخ دهد با 

آن برخورد مى شود.
وى اظهار كرد: بيشتر مسئوالن حاضر در جمهورى 

اسالمى افرادى پاكدست بوده و اگرچه مشكالتى در 
جامعه وجود دارد اما اينها نيز مواردى است كه بايد 

بيان شود.
شعبانى تصريح كرد: بى اعتقادى برخى مسئوالن به 
مبانى انقالب اســالمى، عدم تخلق به اخالق الهى و 
ارزش هــاى دينى، شــفاف نبودن برخــى قوانين و 
نفوذ برخى نيروهاى خارجى ســبب شــده شــاهد 
برخى اختالس ها و تضييع حقوق ها باشــيم اما بايد 
بدانيم اين مســائل قابل مقايسه با مشكالت دوران 

شاهنشاهى نيست.
وى افزود: از جمله مشكالتى كه امروز در جامعه با آن 
روبه رو بوده و بايد با آن مقابله كنيم مسأله پرداخت 
حقوق هاســت، زيرا زيبنده جمهورى اسالمى نيست 
كه حقوق هاى آنچنانى داشته باشيم يا توزيع ثروت 

در كشور با تبعيض همراه باشد.
نماينــده ولــى فقيــه در همدان با بيــان اينكه 
نابرابرى در حقوق- ها مســأله اى اســت كه بايد 
حــل شــود، اظهار كرد: امــروز قــوه قضاييه با 
فســاد به صورت جدى برخورد كرده اســت، كما 
اينكه ما نيز از اين رويكــرد قوه قضاييه حمايت 
مى كنيــم زيــرا نظام اســالمى براى مبــارزه با 

است. آمده  اقتصادى  مفاسد 
وى تصريح كــرد: اميدواريم در بحــث حقوق هاى 
نجومى و اشــرافيت برخى مسئوالن اقدامات جدى 

صورت گرفته و اين مشكالت نيز حل شود.
شــعبانى دربــاره توصيه اخير رهبــر معظم انقالب 
مبنى بر رعايت اخالق و ادب اســالمى، عنوان كرد: 

هم زمانى كه مردم مى خواهند مسأله اى را از 
مسئوالن مطالبه كنند، چه زمانى كه مسئوالن 
مى خواهند با مردم سخن بگويند بايد با ادب 

و اخالق اسالمى رفتار كنند.
وى تصريح كرد: ما در نظام اســالمى زندگى 
مى كنيم پس اينجا مكانى نيست كه مسئولى 
بخواهد به مســئولى ديگر فحاشى كند، اين 

كارها در شأن مردم نيست.

چشم انتظارى براى ايجاد شهرك نمايشگاهى در بام مالير

 «حاجى آباد» 
بزرگ تر مى شود

امام جمعه همدان: 

نظام اسالمى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى آمده است

بى اعتقادى برخى مســئوالن 
بــه مبانى انقالب اســالمى، 
الهى  اخالق  بــه  تخلق  عدم 
شــفاف  دينى،  ارزش هاى  و 
نبودن برخــى قوانين و نفوذ 
سبب  خارجى  نيروهاى  برخى 
شده شاهد برخى اختالس ها و 
تضييع حقوق ها باشيم اما بايد 
بدانيم اين مسائل قابل مقايسه 
با مشكالت دوران شاهنشاهى 

نيست



عكس روز

عكس: ياسر زارعى آتش سوزى در بلوار ارتش همدان شنبه17 / 11 / 99

 

Y K

گزارش  

فرهنگگردشگري

نمايش انيميشن «بوعلى سينا» 
در كنفرانس جهانى دراماتراپى

 فيلم انيميشن «بوعلى سينا» در نخستين كنفرانس 
اتحاديه جهانى دراماتراپى (نمايش درمانى) به نمايش 

درآمد.
بــه گزارش روابــط عمومى و امــور بين الملل بنياد 
بوعلى ســينا، نخســتين كنفرانس فصلى سال 2021 
اتحاديه جهانــى دراماتراپى در تاريــخ 22 ژانويه با 
حضور نمايندگانى از كشــورهاى يونــان (نماينده 
اتحاديه اروپا)،آفريقاى جنوبى، كنيا، استراليا، آرژانتين، 
انگلستان، آمريكا، سريالنكا، ژاپن، تايوان، كانادا، كره 

جنوبى، هند و ايران برگزار شد.
فيلم انيميشن بوعلى سينا در نخستين كنفرانس اتحاديه 

جهانى دراماتراپى به نمايش درآمد.
*در اين كنفرانس موضوعات ذيل مورد بررســى 

قرار گرفت؛
- تعيين زمان كنفرانس حضورى بين الملل دراماتراپى 

(كه در سال 2022 برگزار خواهد شد)
- بررسى انيميشــن بوعلى (مشاهده فيلم انيميشن) 
حكايت درمان شاهزاده ماليخوليايى توسط بوعلى سينا 

كه توسط انجمن دراماتراپى ايران توليد شده بود.
- تصويب راه اندازى بخش مســتقل تصويرى براى 

انجمن هاى جهانى.
- همچنين مقرر شــد تحقيقاتى مشابه درخصوص 
پيشــينه تاريخى دراماتراپى در كشــورهاى مختلف 

توسط نمايندگى هاى كشورهاى عضو انجام شود.
نخســتين ويدئوكنفرانس فصلى سال 2021 اتحاديه 
جهانى دراماتراپى WADTh بيســت ودوم ژانويه با 
حضور نمايندگان 14 كشور از جمله ايران برگزار شد.

نمايشگاه اسناد و عكس انقالب 
اسالمى در همدان برگزار شد

 نمايشــگاه اســناد و عكس انقالب اســالمى از 
سوى مركز اسناد و كتابخانه غرب كشور، به مناسبت 
گراميداشت ايام دهه فجر در استان همدان به نمايش 

درآمده است.
به گزارش روابط عمومى ســازمان اسناد و كتابخانه 
ملى ايران، نمايشگاه اسناد و عكس انقالب اسالمى از 
سوى مركز اسناد و كتابخانه غرب كشور با همكارى 
شهردارى همدان به مناسبت گراميداشت ايام دهه فجر 
برگزار شده است كه آثار موجود در نمايشگاه عكس 
به صورت خيابانى در معرض ديد مخاطب قرار گرفته 
و نمايشگاه اسناد به صورت مجازى قابل رؤيت است.
در اين نمايشــگاه عكــس تعــداد 268 قطعه عكس 
خيابانى متعلق به عكاســان همدانى به صورت خيابانى 
در معــرض ديد عموم قرار گرفته اســت. مجموع اين 
عكس ها به صورت تفكيكى با مضوعاتى چون «نقش 
آيت ا... مدنى در همدان»، «تشــييع پيكر آيت ا... مالعلى 
معصومى همدانى و نخستين تظاهرات بزرگ همدان»، 
«جلوگيرى از حركت كاروان نظامى ارتش از كرمانشاه 
به تهران توسط مردم همدان»، «حماسه خونين 30 مهر 
ســال 1357»، «حضور دانش آموزان و دانشــجويان»، 
«حضور روحانيون»، «نقش زنان و كودكان»، «انقالب در 
شهرستان ها»، «حضور قشرهاى مختلف مردم و توده هاى 
انقالبى در راهپيمايى ها»، «انقالب در همدان به روايت 
اســناد، گزارش هاى ســاواك و اعالميه ها» و «پيوستن 

نظاميان به مردم» در اين نمايشگاه نمايش داده مى شوند.
همچنين على شيوامهر، حميدرضا رهبر، رحيم ندافى، 
محمدرضا ايمان طلــب، مجيد عبدنيكوئى پور،  جواد 
قلى زاده، زنده ياد محمدحســين افتخاريان و زنده ياد 
مهدى استعدادى از جمله عكاسان همدانى هستند كه 
آثارشان در نمايشگاه عكس خيابانى «روزهاى انقالب 

در همدان» به نمايش در آمده است.

معاونت گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى اعالم كرد
آژانس هاى مسافرتى براى تبريك 
عيد بهاره چينى، محتوا توليد كنند

 معاونــت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگــى از دفاتر خدمات 
مسافرتى خواســت كه براى عيد بهاره چينى در فضاى مجازى كليپ 

معرفى ايران بسازند.
به گزارش مهــر، دفتر بازاريابى و تبليغات گردشــگرى در نامه اى به 
رؤســاى انجمن دفاتر خدمات مســافرتى و جامعه تورگردانان ايران، 
نوشــت: به منظور حضور مســتمر و مؤثر در بازار هدف گردشگرى 
كشــور چين و حفظ تعامالت گردشگرى معاونت گردشگرى وزارت 
ميراث فرهنگى درنظر دارد همچون ســال هاى گذشته همزمان با سال 
نوى چينى، كمپين «قرن ها دوســتى، سومين عيد بهاره چينى در ايران» 
را در بازه زمانى 24 بهمن تا 9 اسفند برابر با 12 تا 27 فوريه 2021 در 

قالب توليد محتوا و نشر در فضاى مجازى برگزار كند.
بنابراين دستور فرماييد ضمن اطالع رسانى گسترده موضوع به اعضاى 
تحت پوشــش آن انجمن يا جامعه، در صــورت عالقه مندى اعضا به 
مشــاركت در كمپين مذكور محتواى توليدى به شرح ذيل به اين دفتر 

ارسال شود:
-كليپ معرفى ايران با زمان كمتر از 3 دقيقه و داراى نريشــن (صداى 

متن) يا زيرنويس زبان چينى
-عكس همراه با شناسنامه كوتاه به زبان چينى

-پادكست معرفى ايران به زبان چينى
- ساير محتواهاى توليدى قابل انتشار در فضاى مجازى

همه آثار دريافتى، پس از بررســى و ارزيابى توســط كارشناسان دفتر 
بازاريابى و تبليغات گردشــگرى، در فضاى مجازى موردنظر نشر داده 

خواهد شد.
پيش از اين بخشــنامه، خبرگزارى مهر از دستورالعملى خبر داده بود 
كه طبق آن معاونت گردشــگرى به 9 اســتان كشــور اعالم كرده بود 
كه به مناســبت عيد بهــاره چينى به توليدمحتــوا در صفحات مجازى 
اينســتاگرام بپردازند. اين درحالى اســت كه تحقيقــات درباره بازار 
گردشــگرى چين در اين معاونت انجام شــده بود و كارشناسان اين 

معاونت خبر داشتند كه اينستاگرام در كشور چين فيلتر است.

 ثبت جهانى منظر تاريخى هگمتانه تا همدان 
درحال پيگيرى

 ثبــت جهانى منظر تاريخى هگمتانه تا همــدان در وزارت ميراث 
فرهنگى درحال پيگيرى است. 

مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى اســتان 
همــدان گفــت: پرونــده ثبــت جهانــى منظــر تاريخــى هگمتانــه تــا 
ــرى اســت و در  ــراث فرهنگــى درحــال پيگي ــدان در وزارت مي هم
ــراث  ــر مي ــتاندار و وزي ــن اس ــم بي ــه اى ه ــن خصــوص تفاهم نام اي

فرهنگــى منعقــد شــده اســت.
ثبت جهانى منظر تاريخى هگمتانه تا همدان درحال پيگيرى به گزارش 
صدا و ســيماى مركز همدان، على مالمير بــا تأكيد بر اينكه تالش و 
پيگيرى براى تكميل پرونده ثبت جهانى تا پايان سال است، ادامه داد: 
بــا تكميل پرونده ثبت جهانى از منظــر هگمتانه تا همدان، وزارتخانه 

پرونده را در سال 1400 به يونسكو ارسال مى كند.
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى استان همدان 
گفت: بر اين اســاس مقرر شد شــوراى راهبردى هم در استان براى 
آماده ســازى شكل گيرد كه اگر موانعى وجود داشت، زمينه سازى الزم 

انجام شود. 
ــاى  ــز برنامه ه ــده ني ــل پرون ــس از تكمي ــرد: پ ــه ك ــر اضاف مالمي
ــاى  ــاى گذر ه ــات و احي ــم از مطالع ــه اع ــن عرص ــى در اي مختلف
فرهنگــى و طراحــى جداره هــا درحــال پيگيــرى اســت كــه در قالــب 
ــهردارى و  ــازى، ش ــاركت راه وشهرس ــا مش ــى ب ــاى بازآفزين پروژه ه

اســتاندارى درحــال انجــام اســت. 
اين مســئول با بيان اينكه شــهردارى اقداماتــى را در مطالعات بازار 
دارد، تصريح كرد: پيگيرى ثبت جهانى تأكيد وزير اســت و در قالب 
تفاهم نامه نيز انجام شــده اســت، زيرا وزارتخانه ديدگاه مثبتى دارد و 

معاونت ميراث را متعهد كرده كه پرونده را تكميل كند.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
زالله داغ بر دل بيش ديرم مو از جور بتان دل ريش ديرم  
چو فردا نامه خوانان نامه خوانند                                من شرمنده سر در پيش ديرم
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■ حديث:
امام رضا(ع):

هر كس در منزلش غذا مى خورد و چيزى از آن [بر سفره] مى ريزد ، آن را بخورد ، و هر كس 
در صحرا يا بيرون غذا مى خورد ، ريزه هايش را براى پرندگان و يا درندگان بگذارد.   

 الكافي : ج 6 ص 298 ح 15 وص 301 ح 8

فناوري

گوگل به 7 رسانه استراليايى هزينه 
پرداخت مى كند

 گوگل پلتفرمى در اســتراليا تأسيس كرده كه با پرداخت هزينه به 
7 رســانه داخلى كشور، اخبار آنها را نمايش مى دهد. اين اقدام براى 

مقابله با تصويب قانونى در استراليا انجام شده است.
به گزارش مهر، گوگل امروز پلتفرمى در اســتراليا تأســيس كرد كه 
اخبارى را ارائه مى كند كه براى آنها هزينه پرداخت شده است. به اين 
ترتيب شركت آمريكايى با ناشران اخبار قراردادهايى مى بندد تا نشان 
دهد قانون دولت استراليا براى اجبار شركت ها جهت پرداخت هزينه 

به رسانه ها الزم نيست.
پلتفرم مذكور «نيو شــوكيس»(News Showcase) نام دارد و 

گوگل پيش تر آن را فقط در برزيل و آلمان عرضه كرده بود. 

فروش جهانى موبايل به 1/5 ميليارد 
دستگاه مى رسد

 يك مؤسســه پژوهشى و مشــاوره اى پيش بينى مى كند در سال 
2021 ميالدى 1/5 ميليارد موبايل هوشــمند فروخته شــود كه 539 

ميليون دستگاه آن مجهز به فناورى ۵G خواهند بود.
بــه گزارش مهر، طبــق آخرين گزارش مؤسســه «گارتنر» در پايان 
ســالجارى ميالدى (2021) احتماالً 1/5 ميليارد موبايل هوشمند در 
سراســر جهان به كاربران فروخته مى شود. اين رقم نشان دهنده رشد 

11/4 درصدى فروش نسبت به سال گذشته است.
«گارتنر» يك شركت پژوهشى و مشاوره آمريكايى است كه در حوزه 
ارائه خدمات برون ســپارى، تحقيق و پژوهش و مشــاوره فناورى 

اطالعات فعاليت مى كند.

دما و رطوبت زمان شيوع موج كرونا را 
مشخص مى كند

 تحقيق جديد محققان نشان مى دهد براى پيش بينى موج جديد 
شيوع ويروس كرونا بايد دماى هوا و رطوبت را نيز درنظر گرفت.

به گــزارش مهر، طبق تحقيقى جديد دماى هوا و رطوبت نقشــى 
كليدى در زمان و مكان وقوع موج دوم همه گيرى كوويد-19 دارد.

به گفته محققان، مدل هاى پيش بينى فعلى فقط 2 عامل نرخ انتقال و 
بهبود را درنظر مى گيرند. اما پژوهشــگران قبرسى اطالعات مربوط 
به رطوبت و دماى هوا را بــراى افزايش دقت پيش بينى نيز درنظر 

گرفتند.
نتايج پژوهش نشان داد به دليل ارتباط مستقيم با پديده آب و هواى 

فصلى وقوع 2 همه گيرى در سال اجتناب ناپذير است. 

دومين قمر زمين براى هميشه
 از مدار خارج مى شود

 دومين قمر زمين كه در حقيقت يك تكه از بوستر موشكى قديمى 
است روز سه شنبه از فاصله 220 هزار كيلومترى زمين گذر مى كند و 

براى هميشه از مدار سياره خاكى خارج مى شود.
به گزارش ايسنا، هفته آينده دومين قمر زمين از فاصله نزديك سياره 

خاكى گذر مى كند و پس از آن براى هميشه ناپديد مى شود.
قمــر دوم زمين كــه ستاره شناســان آن را 2020SO مى نامند در 
حقيقت يك شىء كوچك آسمانى است كه در سپتامبر سال گذشته 
ميــالدى وارد مدار زمين شــد و در فاصله ميان كــره خاكى تا ماه 
قــرار گرفت. قمرهاى موقت مشــابه 2020SO به ماه كوچك نيز 

مشهور هستند. 

چين ماهواره ارتباطى به مدار زمين فرستاد
 چين يك ماهواره جديد بــراى آزمايش هاى ارتباطى و فناورى 

جديد به مدار زمين فرستاد.
به گزارش مهر، چين روز پنجشنبه چهارمين پرتاب موشك به مدار 
زمين را انجام داد و از تپه هاى جنوب شــرقى اين كشــور ماهواره 
بزرگى به فضا فرســتاد. طبق اطالعات موجود يك موشــك النگ 
مارچ 3B از مركز پرتاب ماهواره شيچانگ همراه ماهواره مخابراتى 
آزمايشــى TJSW-6 به مدار زمين رفت. شــركت علم و فناورى 
هوافضاى چين كه پيمانكار فضايى اصلى چين اســت، يك ساعت 
پس از پرتاب، تأييد كرد ماهواره به طور موفقيت آميز در مدار صحيح 
قرار گرفته است. ماهواره مذكور توسط آكادمى فناورى پرواز فضايى 

شانگهاى ساخته شده اما اطالعات اندكى درباره آن وجود دارد.

 تدوين «دانشــنامه تاريخ شــفاهى همــدان»، با 
محوريت تاريخ معاصر استان شــامل اواخر قاجار، 
پهلــوى اول، پهلوى دوم، انقالب اســالمى و دفاع 
مقدس در دستور كار حوزه هنرى همدان قرار گرفت.

عضو شــوراى علمى و اجرايى دانشــنامه اســتان 
همدان با بيان اينكه تاريخ شــفاهى تفاوت عميقى 
بــا خاطره نــگارى دارد، گفت: در تاريخ شــفاهى 
مصاحبه كننده متخصص و مّطلع، با پرسش هاى دقيق 
تخصصى و از پيش بررسى و طراحى شده به روش 
علمى به مصاحبه با پيشكســوت و ريش ســفيدى 
مى نشــيند و ســپس داده ها را تحليــل و اطالعات 

احصاشده را مكتوب مى كند.
شــهرام غفورى ضرورت تاريخ شــفاهى استان را 

در ثبت علمى تجارب پيشكســوتان همدانى، پيش 
از نبودشــان در بين ما دانست و تصريح كرد: 

متأسفانه تاريخ شفاهى به روش آكادميك 
در استان همدان كمرنگ است و اگر 
اين امر مهم به درستى و علمى انجام 
پذيرد برگ زرينى در تاريخ معاصر 

استان براى آيندگان خواهد بود.
اين پژوهشگر تاريخ اجتماعى و مدرس 

دانشگاه انتخاب موضوع پژوهش و شناسايى 
مصاحبه شــوندگان مرجع را بســيار مهم دانست و 
گفت: مصاحبه گران اين عرصه نيز بايد اهل مطالعه 
و عالقه مند به تاريخ معاصر اســتان همدان باشند و 
حوزه هنرى استان همدان نيز آموزش هاى الزم را به 

افراد واجدالشرايط خواهد داد.
وى تاريخ همدان را تاريخى پرفراز و 
نشيب و ارزشمند اعالم كرد و افزود: 
گستره فعاليت تاريخ شفاهى آكادميك 
در اســتان همدان بســيار وسيع است و 
شامل تاريخ شفاهى مردم همدان، بازاريان و 
بازار، سفال و چرم، فرهنگيان و آموزش و پرورش، 
اســتادان و دانشــگاه ها، نيروهاى نظامى و انتظامى، 
مديــران و نمايندگان، مبارزان انقــالب، ايثارگران 
و ... مى شــود و عالقه مندان فعاليت در اين عرصه 

مى توانند پيشــنهادهاى خود را به دبيرخانه دانشنامه 
استان همدان براى بررسى ارائه كنند.

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان همدان، 
در دانشــنامه استان همدان تاكنون 22 اثر مكتوب و 
8 اثر غيرمكتوب توليد شده و كتاب «انقالب از نگاه 
عكاســان همدانى» نيز اثرى اســت كه رخدادهاى 
انقالب اسالمى را در ســال هاى 1357 تا 1359 در 
عكس هايــى ماندگار از نگاه عكاســان همدانى به 
تصوير كشــيده و مراحل پايانى انتشــار را در اين 

بخش از دانشنامه مى گذراند.

 نشست مجازى ضيافت شهدا با محوريت كتاب 
حاج جالل و با حضور خانواده شهيدان حاجى بابايى 
و جمعى از مسئوالن در فضاى مجازى برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان، مديركل كتابخانه هاى عمومى 
اســتان همدان در اين نشســت اظهار كرد: شهادت 
يــك هجرت معمولى از دنياى خاكى به دنياى باقى 

نيست.
عاطفه زارعى با بيان اينكه اين برنامه را با اســتعانت 
از همان شهدا آغاز مى كنيم، گفت: قصه حاج جالل 
را كتــاب در قلب خود ثبت كرد تــا امروزى ها و 
آيندگان بدانند در گوشــه اى از دنيا مرد و زنى پس 
از پيمان بســتن با عشق راهى را پشت سر گذاشتند 
و از صبر و بردبارى كوهى ســاختند كه الوند بر آن 

غبطه مى خورد.
وى خاطرنشــان كــرد: كتاب  حاج جــالل يا بهتر 
اســت آن را (غمنامه افروز) بخوانيم يك داســتان 
ساده نيست كه نويسنده در گوشه اى از اتاق آن را 
از تفكرات خود ســاخته باشد بلكه واقعيتى است 
كه شــنيدن آن دلى مى خواهد به وسعت شجاعت 
بى مثــال مردان و زنانى اســت كه ذكــر برخى از 
آنها در اين كتاب آمده اســت، كتاب با نثرى روان 
خاطرات حاج جالل حاجى بابايى را روايت مى كند 

كــه خود و خانــواده اش طاقــت نياوردند تجاوز 
دشــمن به خاك وطن را تاب آورده و گام در راه 

جبهه هاى جنگ گذاشتند. 
زارعى خاطرنشــان كرد: كتاب حــاج جالل تخيل 
يك نويسنده نيســت كه خواننده در هنگام مطالعه 
كتاب در پس ذهنش، خود را دلدارى بدهد كه اينها 
واقعيت ندارد بلكه روايتى است كه زمين هرازچند 
گاهى شــاهد اين نوع اتفاقات است كه تحملش از 

طاقت آدمى خارج است.
 حاج جالل و همسرش

 از هيچ مقام و مسئولى توقع ندارند 
برادر شــهيدان حاجى بابايى گفــت: حاج جالل و 
همسرش از هيچ مقام و مسئولى توقع ندارند و تنها 

براى حفظ ارزش هاى انقالب گام برمى دارند. 
حميدرضــا حاجى بابايى اظهار كــرد: در عمليات 
رمضان كه سردار سليمانى فرمانده محور بودند، از 
همــدان براى عمليات رمضان طلب كمك مى كنند، 
پس از عمليات سردار سليمانى گفتند اگر نيروهاى 
همدان نبودند و سد راه نيروهاى صدام نمى شدند ما 

محاصره مى شديم.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بــا بيان اينكــه حاج جالل و حــاج خانم زحمات 
زيــادى كشــيدند و هرگز اجازه اينكــه پول حرام 

وارد زندگيشان بشود را ندادند، تصريح كرد: اين 2 
بزرگوار هيچ توقعى از كسى ندارند و به هيچ عنوان 

انتظارى ندارند.
وى با اشــاره به اينكه ما هرچــه داريم بايد قربانى 
انقالب كنيم اما انقــالب را قربانى هيچ كس نكنيم، 
افــزود: همواره حاج جالل اعــالم مى كرد كه براى 
انقالب كار كنيم، به طورى كه وقتى وزير آموزش و 
پرورش مى خواستم بشــوم با ايشان براى مشورت 
تماس گرفتم و گفتند اگر فكر مى كنيد آنجا بيشــتر 
مفيد هســتيد، برويد، و در تمام مدت نمايندگى هم 
تاكنون نشده است كه براى بنده در جايى تبليغ كرده 

باشند.
حاجى بابايــى با بيان اينكه حــاج جالل و خانمش 
دنبال پســت، مقام و پول نيستند، تصريح كرد: تنها 
به دنبال اين هســتند كه ارزش هــاى انقالب را باز 
نمايند به طورى كه هيچ كمكى را از بنياد شــهيد هم 
قبول نكردند و حاج آقا درحال حاضر خودشان همه 

كارها را انجام مى دهند. 
دبيــركل كتابخانه هاى عمومى كشــور اظهار كرد: 
اين كتــاب و اين خانــواده نمونه برجســته اى از 
خانواده معظم شهدا هســتند و رهبر معظم انقالب 
تصريح كردند كه نســبت به مادران شهدا توليدات 
هنرى و فرهنگى بســيار كمى صورت گرفته و بايد 

اين ظرفيت را بيشــتر مورد اســتفاده نويسندگان و 
هنرمندان قرار مى گيرد. 

عليرضا مختارپور با بيان اينكه سرنوشت اين عزيزان 
صرفا يك كتاب خواندنى و داستانى نيست، افزود: 
در اين كتاب ويژگى هاى بسيارى چون رزق حالل، 
جهد و تالش، بيان صادقانه را مى بينيم كه همه آنها 

درس بزرگى براى ما است.
 معرفى شهدا درس بزرگى 

براى ما و آيندگان است
معاون هماهنگ كننده قــرارگاه خاتم االنبياء گفت: 
شــهدا و خانواده شهدا را بايد معرفى كنيم تا درسى 
براى همه مســئوالن و خدمتگزاران امروز و نســل 

آينده باشد.
على شــادمانى اظهار كرد: عظمــت خانواده بزرگ 
شهيدان را در طول تاريخ بايد به گوش نسل هايى كه 
بعدها به دنيا خواهند آمد، بايد برسانيم و برنامه هايى 

اين چنين افزايش يابد. 
وى افزود: خانواده هاى شــهدا 4 دهه است صادقانه 
و مخلصانه همه ســرمايه هاى خود را براى دفاع از 
انقالب اســالمى و كشور عزيزمان آوردند، بنابراين 

مؤمنند و سخت تر از آهن.
معاون هماهنگ كننده قرارگاه خاتم االنبياء و هم رزم 
شهيدان حاجى بابايى، تصريح كرد: پس از پيروزى 
انقالب اســالمى طوفــان مهيبــى از خصومت ها، 
كج انديشــى ها در مقابل انقالب ما صف آرايى كرد 
و در طول 4 دهه انقالب هم شــديدتر ادامه داشته 

است.
وى ادامــه داد: آنچه انقالب و دســتاوردهاى آن را 
قوى تر كرده اســت، ضمن اينكــه لطف و عنايت 
پروردگار و نــگاه ويژه ائمه اطهار اســت برگرفته 
از ايســتادگى، مقاومت خانواده هاى شــهدا و خون 

شهيدانشان است. 
 كتاب حاج جالل از بركت شــجره طيبه 

خانواده شهدا است
رئيس سازمان تبليغات اسالمى كشور گفت: كتاب 
حاج جــالل يكى از بركات بزرگ و شــجره طيبه 

خانواده شهدا است.
حجت االسالم والمسلمين محمد قمى با بيان اينكه 
خانواده شــهدا رسالت بزرگ و تاريخى را بر عهده 
دارنــد، افزود: ايــن خانــواده از فضيلت، نعمت و 
مجاهدت بزرگى برخوردار هســتند و همين كتاب 

يكى از جلوه ها مجاهدات اين خانواده است.
وى تأكيــد كرد: اين نهضت بايد صد برابر شــود، 
اگر توفيق خدمتگزارى در اين انقالب باشــد، اين 
اثــر ماندگار خواهد بود و بركاتش به همه كشــور 

خواهد رسيد.

تدوين 
«دانشنامه تاريخ شفاهى همدان» 

در دستور كار قرار گرفت

نشست مجازى ضيافت شهدا 
با محوريت كتاب «حاج جالل» برگزار شد


