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در ستايش اقدامى 
متفاوت و مردمى

1- با ارائه بودجه سال 1400 به مجلس 
از ســوى دولت كه براى نخســتين بار در 
تاريخ انقالب به دليل شيوع كرونا نه رئيس 

جمهور آن را تقديم و...

 2020 دســـامبر    7   1442 ربيع الثانـــى   21   1399 آذرمـــاه   17 دوشـــنبه  
تومـــان   3000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   3918 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبر

رى
شگ

گرد

8

صاد
اقت

6

ش
ورز

7

كرونا؛ فرصت براى 
انقالب ديجيتال 
در استان همدان

 مواد اوليه چرم 
 نمى فروشند

با قدرت قدم به 
ليگ دسته دوم 
مى گذاريم

برنامه هاى 
ويژه اى در هفته 
مكتب انقالب 
اسالمى اجرا 
خواهد شد 

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

ورقستان و فارسجين خواهان الحاق به رزن هستند
3
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تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

سعيــد كتابـى 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر اسدآباد 

فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 
انتصــاب شايســته جنابعالــى را تبريــك عــرض نمــوده و بر خــود الزم مــى دانيــم از زحمات 
جنــاب آقــاى مهنــدس مجيــد درويشــى فرمانــدار ســابق تقديــر و 

تشــكر نمائيــم. توفيقــات روزافــزون شــما عزيــزان را از خداونــد متعال خواســتاريم.

تبر

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

سعيد كتـابى 

حسين عسگرى - مدير آموزش و پرورش 
شهرستان اسدآباد 

فرماندار محترم 
شهرستان اسدآباد 

انتصاب شايسته جنابعالى را به اين سمت 
زحمات  از  همچنين  نموده  عرض  تبريك 
درويشى  مجيد  مهندس  آقاى  جناب 
نمائيم.  مى  تشكر  و  تقدير  سابق  فرماندار 
در  همتا  بى  معبود  عنايت  با  است  اميد 
انقالب  مقدس  نظام  اهداف  تحقق  جهت 

اسالمى موفق و مويد باشيد.

س

 جنـاب آقــايتبريك و تقدير

 مهندس سعيد كتـابى

شركت چاوش راه بنا

انتصاب شايسته حضرتعالى را به سمت 
 فرماندار محترم شهرستان اسدآباد 

ــات  ــوده و از زحم ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان
ارزشــمند جنــاب آقــاى مجيــد درويشــى در زمــان 
ــايه  ــد اســت در س ــى نماييم.امي ــر و تشــكر م تصــدى تقدي
الطــاف الهــى همــواره شــاهد موفقيــت هــاى روز افــزون شــما 

ــواران باشــيم. بزرگ

آگهي مناقصه (نوبت دوم ) 

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شركت صنايع (سيمان نهاوند) سهامى خاص در نظر دارد هر يك از موضوعات :
الــف : عمليــات اســتخراج و حمــل مــواد اوليــه مــورد نيــاز خــود از معــادن آهــك بــه كارخانــه و بــه ميــزان 
اســتخراج 1,260,000 تــن آهــك و 360,000 تــن مــارن طــى يكســال (فاصلــه معــادن تــا كارخانــه حــدود 8 

ــد). ــر مى باش كيلومت
ب : خدمات مراقبتى، نگهبانى و حفاظتى (حفاظت فيزيكى)

ج : خريد 50,000 تن سنگ گچ
كارخانــه خــود را بــه پيمانــكار واجدالشــرايط واگــذار نمايــد. لــذا از كليــه شــركتهاى داراى صالحيــت دعــوت مى گــردد بــه منظــور 

دريافــت اســناد مناقصــه از تاريــخ نشــر آگهــى بــه مــدت 10 روز بــه آدرس هــاى ذيــل مراجعــه نماينــد:
1- دفتر تهران: خيابان فردوسى، خيابان شهيد تقوى ، كوچه انوشيروانى، پالك 5

تلفن :  66749369 - 021
2-كارخانه: استان همدان، نهاوند، كيلومتر 10 جاده نهاوند به بروجرد 

تلفن: 33653238 - 081
www.nahavandcement.com  -3

آگهي مزايده

شركت گروه پزشكى همدان 

ــر دارد  ــى) در نظ ــتان بوعل ــدان (بيمارس ــكى هم ــروه پزش ــركت گ ش
ــه  ــتان ب ــى بيمارس ــع در الب ــود واق ــاپ خ ــى ش ــاليانه كاف ــاره س اج
متــراژ حــدودا 35 مترمربــع را از طريــق آگهــى مزايــده واگــذار نمايــد. 
لــذا متقاضيــان مــى تواننــد اســناد و مــدارك خــود را بــه شــرح ذيــل  
تــا تاريــخ 25 آذر مــاه 99 بــه آدرس: همــدان - بلــوار شــهيد فهميده - 
باالتــر از پــارك مــردم - ابتــداى خيابــان نســترن - بيمارســتان بوعلــى 

همــدان واحــد حقوقــى تحويــل نماينــد. 
ــى 6  ــات بيشــتر:  38381024 ال تلفــن تمــاس جهــت دريافــت اطالع

ــى 326 داخل
پاكت الف : رزومه و سابقه فعاليت در زمينه كافى شاپ

پاكــت ب : مــدارك مربوطــه شــامل پروانــه اشــتغال يــا كارت مباشــرت 
و گواهــى ســالمت بهداشــت خــود و پرســنل 
پاكت ج : پيشنهاد قيمت اجاره بصورت ماهانه

محيط بان همدانى 
آزاد شد

■ رئيس اداره بازرسى محيط زيست استان: ديوان عالى كشور 
براى محيط بان تعيين تكليف مى كند

همدان 
سفيدپوش شد
■ كارشناس اداره كل هواشناسى 

استان: از امروز دماى كمينه بيشتر 
نقاط استان افت محسوسى دارد

كرونا، هفته پژوهش را هم مجازى كرد

  تجليل از پژوهشگران 
برتر استان
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حضور فالحى در جلسه شوراى شهر همدان:

طرح جديد مجلس شوراها تقويت خواهد شد
■ اگر آقايان در استان جرأت ندارند بيايند و نظرشان را به ما اعالم كنند

■ از حيدرى مقدم خواسته مى شود كه نظر خود را درباره اسكاى مال بيان كند

 رئيس اداره بازرسى و مسئول امور حقوقى حفاظت 
اداره كل محيط زيست اســتان همدان گفت: «سعيد 
موميونــد» محيط بان همدانى كــه به دليل درگيرى با 
شكارچيان متخلف در زندان بود، با تأمين قرار وثيقه 

آزاد  شد. حجت لطفى افزود: قرار بود كه اين محيط بان 
با قرار وثيقه 5 ميليارد تومانى آزاد شود كه بخش زيادى 
از اين وثيقه توسط خانواده تأمين و 260 ميليون تومان 
از آن نيز توسط صندوق ملى محيط زيست تأمين شد.
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

اين  بــر  دانشــگاهيان 
باورنــد 70 تا 80 درصد 
يك محصول به ايده هاى 
و  بازمى گردد  آن  توليــد 
تنها 20 تا 30 درصد آن 
مربوط به بازار است اين 
درحالى است كه بازار هم 
اما  همين  مشابه  تفكرى 

نسبت عكس دارد

در ستايش اقدامى متفاوت و مردمى
 1- بــا ارائه بودجه ســال 1400 به مجلس از ســوى دولت كه 
براى نخســتين بار در تاريخ انقالب به دليل شــيوع كرونا نه رئيس 
جمهــور آن را تقديم و نه رئيس مجلس آن را دريافت كرد! باز هم 
مانند هميشــه بحث درباره ويژگى هاى بودجه و ميزان افزايش ها و 
شــاخص ها و تفاوت هاى اين بودجه با بودجه هاى قبلى در جامعه 

و رسانه ها آغاز شد.
از افزايش بودجه صدا و ســيما تا افزايــش چندبرابرى بودجه نهاد 
رياســت جمهورى تا وام 70 ميليونى تشــويقى براى فرزند سوم و 

ثابت ماندن ميزان وام ازدواج از بحث هاى مطرح اين روزها است.
2- دولت بر شــفافيت بودجه نظر دارد و در اين چند سال اعتبارات 
بودجه و افراد و نهادهايى كه از بودجه دولتى برخوردار مى شــوند، 

همه براى مردم مشخص شده اند.
اين شفافيت، موجب ايجاد حساسيت درباره چرايى دريافت بودجه 
از ســوى برخى نهادهــا و همچنين نحوه پاســخگويى آنها درباره 

هزينه كرد اين بودجه و اعتبارات از بيت المال شده است.
3- توضيح نهادها و كسانى كه از بودجه برخوردار هستند، همواره 
به يك شــكل نبوده و بســيارى تالش كرده اند، با سكوت، اعتبار را 
دريافت و براى پاســخ به حساســيت مردم گزارشى نيز از عملكرد 

خود منتشر كنند و نشان دهند اعتبارات را هدر نداده اند.
از طرفى ديگر، شــفافيت بودجه دليلى شده تا هم ممنوعيت قانونى 
و هم ممنوعيت عرفى كمك به ايجاد بنياد و مؤسساتى كه از بودجه 

برخوردار مى شوند، از سوى نمايندگان رعايت شود.
4- پس از اعمال شــفافيت در بودجه و مطالبه عمومى نســبت به 
حذف بودجه نهادهاى خاص، جدول اين كمك ها از بودجه حذف 

شد.
مطالبــه عمومى بر اين بود كه بودجه بى حســاب و كتاب به هيچ جا 

داده نشود و حتما بر تمامى پرداخت ها نظارت انجام شود.
5- از مهم تريــن بحث هايى كه پس از ارائه بودجه ســال آينده به 
مجلس شــكل گرفت، اعــالم اين بود كه دولت براى بنياد شــهيد 

سليمانى 8/5 ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته است.
اعالم ايــن نكته بودجه اى، كافــى بود تا برخى بــه بزرگنمايى آن 
پرداخته و در اين شرايط اقتصادى بخواهند مردم را نسبت به مكتب 
شهيد سليمانى بدبين كرده و قياس ها و تحليل هاى عجيب و غريب 

ارائه دهند.
6- روز گذشــته، با اوج گرفتن اين هجمه ها و بروز ابهامات، زينب 
ســليمانى، فرزند شهيد سليمانى با انتشــار بيانيه اى خطاب به مردم 
غيور ايران، اقدامى را انجام داد كه ملت ايران از بزرگ شدگان مكتب 

شهيد سليمانى، انتظار دارند.
او، بــه صراحت در اين بيانيــه اعالم كرد كه بودجــه اى از دولت 
نخواســته و اقدام شايسته در اين زمينه، حذف عنوان بنياد از رديف 
بودجــه 1400 و اختصاص اين بودجه ها به حل مشــكالت مردم و 
ترويج مكتب حاج قاســم است كه سلوك آن شهيد عزيز نيز همين 

مرام بوده است.
7- اقدام فرزند شــهيد ســليمانى، در زمانه اى كه مردم از آقازاده ها 
و دارندگان ژن خوب و مدعيان انقالب، دلخوشــى ندارند، حركتى 
ارزشــمند و انقالبى اســت كه نجيب زادگــى را در برابر آقازادگى 

به خوبى معنى كرد.
اين اقدام در اين شــرايط و همراهى با مردمى كه حاج قاسم قهرمان 
ملى آنهاست، قابل تقدير و ســتايش است و براى تمامى كسانى كه 
مى خواهند مكتب شــهيد ســليمانى را در برابر مكتب آقازاده هاى 
بى خبر از شــرايط زندگى مردم گســترش دهند، درس آموز است و 
تداوم راهى اســت كه حاج قاســم براى گذر به سالمت از گام دوم 

انقالب فراروى همه قرار داده است.

ضرورت توانمندسازى دفتر حمايت از حقوق زنان و 
كودكان

 معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان بر اين باور است 
كه توانمندســازى دفتر حمايت از حقوق زنان و كــودكان در همدان براى اجراى قانون 
حمايــت از اطفال و نوجوانان در پيشــگيرى از بزه ديدگى اطفال و نوجوانان در معرض 

خطر امرى ضرورى است.
بــه گزارش فارس، عباس نجفى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با ابالغ قانون حمايت از 
اطفال و نوجوانان مصوب 23 ارديبهشت ماه سال 99 به منظور ايجاد زمينه هاى همكارى با 
ساير نهادهاى مسئول و رصد عملكرد تكاليف سازمان ها و ادارات موضوع ماده 6 قانون 

عملكرد هريك از دستگاه ها مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
وى بيان كرد: مداخله فورى قضايى به منظور پيشــگيرى از بزه ديدگى اطفال و نوجوانان 
در معرض خطر شديد و قريب الوقوع و يا جلوگيرى از ورود آسيب هاى بيشتر به آنها از 

اهداف سازمانى اين دفتر به شمار مى رود.
 معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان عنوان كرد: دفتر 
حمايت از زنان و كودكان در مركز اســتان و زيرنظر رئيس كل دادگسترى استان فعاليت 
خواهد داشت و ايجاد شرايط مناسب براى حمايت از زنان و كودكان در معرض خطر يا 

بزه ديده و يا معرفى آنان به نهادهاى حمايتى را يكى از اقدامات مؤثر اين دفتر برشمرد.
وى ضمن اميدوارى در ارائه خدمات مطلوب توســط دفتــر حمايت از زنان و كودكان 
در استان، خاطرنشــان كرد: استفاده از كارشناسان متعهد، مجرب و توانمند در اين دفاتر 

مى تواند نقش مؤثرى را در تحقق اهداف اين دفتر خواهد داشت.
مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان نيز اظهار كرد: طبق تصويب و ابالغ 
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 23 ارديبهشــت امسال با هدف پيشگيرى از 
ورود آســيب به سالمت جسمى، روانى، اجتماعى و اخالقى به اطفال و نوجوانان در اين 
راســتا در قانون مذكور براى هريك از ادارات و ســازمان ها وظايف و تكاليفى پيش بينى 
شده كه اجراى اين تكاليف موجب مداخله و حمايت قانونى از اطفال و نوجوانان است.

حســين عســگرى گفت: چنانچه اطفال و نوجوانان بى سرپرســت و يــا داراى والدين 
ســهل انگار، داراى اختالل هاى رفتارى، روانى يا شخصيتى باشــند و نيز والدينى كه در 
زندان محبوس هستند، اقدامات حمايتى از سوى دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان و 

ساير دستگاه ها مسئول صورت خواهد گرفت.

كرونا، هفته پژوهش را هم مجازى كرد

 تجليل از پژوهشگران 
برتر استان

315 بهبود يافته از كرونا در همدان پالسما 
اهدا كردند

 از ابتداى همه گيرى كرونا تاكنون 315 بهبود يافته از كرونا در اين 
استان نسبت به اهداى پالسما اقدام كردند.

مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون همدان اظهار كرد: 296 واحد 
از 315 واحد پالســماى دريافت شــده در اختيار بيمارستان هاى اين 

استان قرار گرفته است.
فاطمه يادگارى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: برخى از بهبوديافتگان از 
كرونا با وجود مراجعه براى اهداى پالســما اما به دليل نداشتن شرايط 
از نظر ســنى، وزنى، هراس هنگام ديدن خون، داشتن بيمارى خاص، 

مشكالت قلبى و خانم بودن، از آنها پالسما دريافت نشد.
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون همدان افزود: اســتقبال 
شــهروندان براى اهداى پالسما در فصل تابســتان به اوج رسيد اما 
هم اينــك روزانه يك بهبوديافته از كرونا براى اهداى پالســما به اين 

مركز مراجعه مى كند.
يادگارى بيان كرد: فرايند اهداى پالسما حدود 40 تا 50 دقيقه به طول 
مى انجامــد اما پيش از آن بايد فرايند پذيــرش، معاينه و نمونه گيرى 
انجام شده و درصورت مثبت بودن نتيجه آزمايش ها نسبت به دريافت 

پالسما اقدام كرد.
وى اظهار كرد: در مجموع حدود يك تا يك ونيم ســاعت زمان براى 
دريافت پالسما نياز است؛ بنابراين مراجعه كننده بايد وقت و حوصله 

كافى براى اهدا داشته باشد.
يادگارى با بيان اينكه مركز انتقال خون همدان مجهز به يك دســتگاه 
پالسما فرزيس است، گفت: افرادى كه 28 روز از بهبودى آنها سپرى 

شده باشد امكان اهداى پالسماى خون را دارند.

برنامه هاى ويژه اى در هفته مكتب انقالب 
اسالمى اجرا خواهد شد 

 مكتب انقالب اسالمى متشكل از 3 ضلع، بنيادهاى فكرى برگرفته 
شده از قرآن، سير مبارزاتى ائمه معصومين و بيانات مقام معظم رهبرى 

در 12 آذرماه 1379، است.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان اظهار كرد: يكى از پيشــران هاى برجسته 
جمهورى اسالمى، در دسترس بودن مكتب تدوين شده انقالب اسالمى 

است كه توسط مقام معظم رهبرى تبيين شده است.
به گزارش روابط عمومى ســپاه همدان، على بقايى افزود: 3 ضلع اين 
مكتب، يكى بنيادهاى فكرى آن اســت كه در كتاب طرح كلى انديشه 
اســالمى در قرآن جمع آورى شده است. ضلع دوم نگاه معظم له به سير 
مبارزاتى حضرات معصومين كه در نظريه انسان 250 ساله جمع آورى 
شده است و ضلع سوم و بسيار مهم اين مكتب بيانات ويژه و استثنايى 
امام امت در 12 آذر ماه 1379 در جمع مسئوالن و كارگزاران نظام است 
كه در حقيقت نظريه فرايند تحقق اهداف انقالب اسالمى در آن تشريح 

شده است.
بقايى خاطرنشان كرد: اين نظريه در حقيقت يك صورت بندى ابداعى و 
نوآورانه در انقالب اســالمى است كه تسلط بر آن در هر فرد يك لنگر 
اطمينان بخش در طوفان حوادث بــراى حفظ خويش و پيدا كردن راه 

حق را ايجاد مى كند.
فرمانده ناحيه همدان 12 آذرماه 1371 را نقطه عطفى در انقالب اسالمى 
دانســت و گفت: براى معرفى و گراميداشت اين روز و اين هفته، روز 
12 آذرماه روز مكتب انقالب اســالمى و 12 تا 19 آذرماه به عنوان هفته 

مكتب انقالب اسالمى نامگذارى شده است. 
وى همچنين بيان كرد: براى اين هفته ما برنامه هاى ويژه اى با محوريت 

فضاى مجازى درنظر گرفته ايم كه به شرح ذيل است:
1. برگزارى مســابقه از 2 كتاب «انسان 250 ساله» و «طرح كلى انديشه 

اسالمى»
2. طراحى و توليد موشن گرافى و عكس نوشته در راستاى بيانات مقام 
معظــم رهبرى در ديدار كارگزاران نظام اســالمى در تاريخ 12 آذرماه 

سال 1379 
3. ارسال سخنرانى هاديان سياسى در همين راستا و انتشار در كانال هاى 

روشنگرى و طرح ثامن خواهران
4. برگزارى نهضت روشــنگرى و پرســش و پاســخ و استخراج اين 

پرسش ها از سخنرانى مذكور 
5.انتشار برداشــت هاى كوتاه از اين سخنرانى در حد يك پاراگراف و 

انتشار در كانال ها
6. مصاحبه و توليد مستند در رابطه با اين سخنرانى از اشخاص معتبر و 

شاخص شهرستانى و انتشار در فضاى مجازى 
7. ارسال پيامك و آگاه سازى عمومى به آحاد بسيجيان 

8. انتشار و تبيين بيانيه گام دوم انقالب و تطبيق با اين سخنرانى 
9. بحث و گفت .گو در مورد ابعاد مختلف بيانيه گام دوم انقالب 

10. بيــان اختيارات رهبرى طبق اصل 5 قانون اساســى مثال در قالب 
عكس نوشته 

11. اســتفاده از ظرفيت مروجان فرهنگى حوزه هــا در اين امر و ايراد 
ســخنرانى درباره محورهاى ايرادشــده و مناسبت هاى هفته مانند روز 

دانشجو؛ روز قانون اساسى و روز تشكيل شوراى انقالب فرهنگى 
12. آموزش نحوه مطالبه گرى از مســئوالن نظام و بسترســازى براى 

انتخابات سال آينده 
13. توليد پاور پوينت (پرده نگار) از اين منابع معرفى شــده و انتشــار 

در كانال ها
14.برگزارى مسابقه بين همكاران با مشاركت عقيدتى سياسى ناحيه

15. توليد محتوا و نشر آن در فضاى مجازى

1- ثبت نام داوطلبان انتخابات شــوراها ساده تر و سريع تر شده است. 
گويا قوه قضاييه درخواســت صــدور گواهى عدم سوء پيشــينه را 
الكترونيكــى كرده تا تنها با 3 كليك، در مدت كمتر از 24 ســاعت و 
بســيار ارزانتر درخواست گواهى عدم سوءپيشينه ثبت و صادر شود. 
گفتنى است گواهى عدم سوءپيشينه از مدارك الزم براى داوطلبى در 

انتخابات شوراها است.
2- برخى داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى نيز به مصوبه 
مجلس براى لغو تحريم ها واكنش نشان داده اند. گويا عباس آخوندى، 
وزير ســابق راه و شهرسازى اين مصوبه را نا آگاهى مجلس از شرايط 
اقتصاد ايران و وضعيت معيشت مردم و تحميل اراده اقليت بر اكثريت 
ارزيابى كرده اســت. گفتنى اســت آنچه مشــخص است درصورت 
دستيابى اين داوطلب به كرسى رياست جمهورى، نحوه تعامل دولت 

با مجلس بسيار چالشى خواهد بود.
3- هجــوم مردم به بازارهــا پس از پايان 2 هفتــه محدوديت هاى 
كرونايى، اميدوارى به مهار كرونا را كاهش داده اســت. گويا شلوغى 
اين بازارها و رعايت نكردن دستورالعمل ها، احتمال افزايش مبتاليان 
را ايجاد كرده اســت. گفتنى اســت ناتوانى اقتصاد كشور براى ادامه 
محدوديت ها در سرى گذشته نيز از داليل ناكامى در مهار كرونا بود.

4- پيش بينــى افت قيمت موبايل، اين بــازار را با ركود مواجه كرده 
اســت. گويا برخى پيش بينى كرده اند تا عيد، قيمت موبايل 50 درصد 
افت خواهد داشت. گفتنى است در كنار اين پيش بينى نوسانات بازار 
ارز، تعطيلى هــا و محدوديت هاى كرونايى نير بــازار موبايل را راكد 

كرده است.
5- الكترونيكى نشدن صدور شناسنامه دليلى بر تجمع مردم در برخى 
مراكز ثبت احوال شــده است. گفتنى است اين در شرايطى است كه 
ثبت احوال با بودجه ســاالنه 744 ميليارد، نمى تواند يك شناسنامه را 
غيرحضورى صادر كند. گفتنى است در شرايط كرونا ايجاد صف هاى 

شلوغ دليلى بر تشديد شيوع كرونا مى شود.

 هر ساله هفته هاى ميانى آذرماه سرآغاز 
هفته اى است كه با علم عجين شده است، 
از روز دانشــجو گرفته تا آغاز برنامه هاى 
هفته پژوهش و فنــاورى؛ اين فرصتى را 
فراهم مى كند تا اعضــاى هيأت علمى و 
پژوهشــگران، توليدات علمــى، تحقيقى، 
فناورى و تخصصى خود را براى بهره مندى 

جامعه علمى عرضه كنند.
هفته پژوهش امســال نيز از 15 آذرماه با 
شعار «پژوهش و فنارى در خدمت جهش 
توليد» آغاز شده و تا 19 آذرماه ادامه دارد.

در همدان از مجموع مقاالت ارســال شده 
در حوزه هاى مختلف 25 پژوهشــگر برتر 
انتخاب شــده اند كه قرار است در مراسم 
اختتاميه كه امسال به صورت مجازى برگزار 

مى شود، قدردانى شود.
به همين منظــور كميته هاى مختلفى چون 
ساليان گذشــته در همدان تشكيل شده كه 
رياســت آن را اســتاندار برعهده دارد و 
كميته هاى قدردانى از پژوهشــگران برتر، 
واحدهاى  پژوهشــگران  برتــر،  فناوران 
تبليغات،  و  اطالع رســانى  استان،  اجرايى 
اجرايى، آمــوزش و پرورش و... از جمله 

آنها مى باشد.
 قدردانى از 25 پژوهشگر برتر 

در هفته پژوهش 
استاندار همدان با بيان اينكه در هفته پژوهش 
از 25 پژوهشگر برتر قدردانى مى شود، گفت: 
ايــن پژوهشــگران در عرصه هــاى مختلف 
فعاليت دارند، به طورى كــه 6 نفر از آنان در 
بخش كشــاورزى، يك نفر در هنر معمارى، 
6 نفــر در فنى و مهندســى، 3 نفر در بخش 
علوم پزشــكى، 5 نفر در علــوم پايه و 5 نفر 
علوم انسانى موفق به كسب رتبه برتر شده اند.
ســعيد شــاهرخى در گفت وگو با خبرنگار 
ما افــزود: در دســتگاه هاى اجرايــى نيز ده 
پژوهشــگر برتر همدانى در حوزه كارمندى 
موفق به كســب رتبه شده اند و در طرح هاى 
فناورانه نيز ده نفر برتر هســتند، در اين ميان 
2 واحــد تحقيق و توســعه هــم از مجموع 
كارخانجات و مراكز توليدى اســتان به عنوان 

واحدهاى برتر فناوران انتخاب شده اند.
وى با بيان اينكه سهم همدان در چاپ مقاالت 
علمى 2/4درصد از ســهميه كشورى است، 
گفت: خوشــبختانه همدان در چاپ مقاالت 
علمى و پژوهش بسيار عملكرد مطلوبى دارد، 
به طورى كه در ســال 2019 سهم همدان در 
پايگاه اسكوپوس، هزار و 746 مقاله گزارش 
شده است كه بيشــترين آن متعلق به مسعود 
سعيدى جم با 34 مقاله از علوم پزشكى است.

وى با بيان اينكه در مقاالت چاپ شده استان 
همدان، دانشگاه علوم پزشكى بيشترين سهم 
را دارد، عنوان كرد: خوشــبختانه همدان در 
پايــگاه علمى ISI، 666 عنوان مقاله دارد كه 
596 مــورد از آنها از جانب دانشــگاه علوم 

پزشكى استان منتشر شده است.
وى با اشاره به نســبت اعضاى هيأت علمى 
دانشــگاه هاى اســتان به مقاالت ISI، عنوان 
كرد: اين نســبت در دانشگاه علوم پزشكى و 
بوعلى سينا يك به 4 است كه عملكرد بسيار 

مطلوبى است.
اســتاندار همدان با بيان اينكه دانشــگاه هاى 
خوبى  آزمايشــگاهى  امكانــات  از  اســتان 
برخوردارند، افزود: در دانشــگاه هاى همدان 
445 آزمايشگاه علمى- پژوهشى وجود دارد 
كه 180 مورد آن متعلق به دانشگاه بوعلى سينا 

است و به ترتيب 101 مورد از آن در دانشگاه 
آزاد اســتان همدان، 53 مورد دانشگاه مالير، 
50 مورد در دانشــگاه صنعتى است و مابقى 

نيز در ديگر دانشگاه هاى استان فعال است.
شاهرخى با بيان اينكه دانشگاه هاى استان در 
رتبه بندى كشور جايگاه خوبى دارند؛ اما الزم 
است ارتقا يابد، گفت: دانشگاه علوم پزشكى 
همدان در بين 43 دانشــگاه كشور رتبه 11 تا 

15 را دارد.
و دانشــگاه بوعلى سينا كه مركز آموزش مادر 
در همدان هم مى باشد در رتبه 8 دانشگاه هاى 
برتر كشور است و پس از آن دانشگاه آزاد در 
رتبه 31 و دانشــگاه مالير در رتبه 50 تا 60 
قرار گرفته اند؛ البته هنوز رتبه بندى ســال 99 
و حتى 98 منتشر نشده و اين آمار مربوط به 

سال 97 است.
وى با اشاره به فعاليت 26 شركت دانش بنيان 
در ســال 98 گفت: در همدان 26 شــركت 
دانش بنيان در سال گذشــته موفق به فروش 
26 ميليارد تومانى، 771 هزار دالر صادرات و 
اشتغالزايى 932 نفرى شده اند كه از افتخارات 

استان محسوب مى شود.
اســتاندار همدان افزود: در ســال گذشــته 
همچنين 160 واحد فناورانه در استان فعاليت 
داشــتند كه 97 ميليارد تومان كل فروش آنها 

و 857 هزار دالر صادرات 
با اشتغالزايى هزار و 112 

نفر است.
شــاخرخى با بيــان اينكه 
شــركت   40 حــدود 
همــدان  در  دانش بنيــان 
از  گفت:  دارنــد،  فعاليت 
اين تعداد 26 شــركت در 
پارك علــم و فناورى، 4 
مورد در دانشــگاه بوعلى 
ســينا، 4 مــورد در مركز 
علــوم  دانشــگاه  رشــد 
پزشــكى و 3 مــورد نيز 
تحقيقــات  دانشــگاه  در 

كشاورزى قرار دارند.
وى افزود: تعداد ايده هايى 
كه از ســال 97 تا 98 در 
اســتان تبديل به محصول 

شــده اند به ترتيب 53 ايده از پــارك علم و 
فناورى، 28 ايده از مركز رشــد پيام نور، 17 
ايده از دانشــگاه بوعلى ســينا و مابقى نيز از 
ساير واحدهاى علمى- فناورانه استان هستند.
اســتاندار همچنين تعداد محصوالت تجارى 
شــده در ســال 98 را 112 مورد عنوان كرد 
و افــزود: 63 محصول متعلق به پارك علم و 
فناورى، 13 محصول دانشــگاه پيام نور، 11

محصول دانشــگاه بوعلى سينا، 20 محصول 
دانشــگاه علــوم پزشــكى و 5 محصول هم 
مربوط به مركز تحقيقات كشــاورزى استان 

است.
 چاپ 15 هزار و 824 مقاله علمى 

در همدان
تاكنون در اســتان همــدان چيزى حدود 15

هزار و 824 مقاله علمى به چاپ رسيده است 
و سهم همدان در مقاالت كشورى 4/2 است 
اين درحالى است كه جمعيت استان 2 درصد 
از جمعيت كشور را شامل مى شود و اين بدان 
معناســت كه در همدان توليد مقاله بيشتر از 

نسبت جمعيتى آن است.
جانشــين رئيس ستاد برگزارى هفته پژوهش 
در استان همدان گفت: در مقاالت اكستاپوس 

ســهم همدان هزار و 746 مقاله گزارش شده 
و بيشــترين مقالــه هم به نگارش مســعود 
ســعيدى جم بــا 34 مقاله از دانشــگاه علوم 

پزشكى همدان است.
يعقوب محمدى فر با بيــان اينكه در همدان 
8 استاد در ليســت يك درصد دانشمندان پر 
اســتناد ISI قرار دارند، عنوان كرد: در همين 
راستا در ليست 2 درصد دانشمندان پراستناد 
نيز نام 11 اســتاد دانشــگاهى همدان وجود 
دارد كه بيشترين آنان از دانشگاه بوعلى سيناى 

همدان هستند.
وى بــا بيان اينكه هزار و 29 مقاله در اســتان 
با مشاركت نويســندگان خارجى چاپ شده 
اســت، بيان كرد: خوشــبختانه ارتباط خوبى 
بين اساتيد و پژوهشگران استان با نويسندگان 
خارجى وجود دارد كه سبب شده 59 درصد 
مقــاالت با همكارى نويســندگان خارجى به 

چاپ برسد.
بوعلى  دانشــگاه  رئيــس 
ســيناى همدان با اشاره به 
دانشگاه هاى  علمى  جايگاه 
همدان در بين دانشگاه هاى 
گفــت:  كشــور،  جامــع 
دانشــگاه بوعلى ســينا در 
رتبه 8 دانشــگاه هاى جامع 
در  و  دارد  قــرار  كشــور 
نيز  تايمز  جهانى  رتبه بندى 
بين 301 تا 350 قرار دارد 
و در رتبه بندى دانشگاه هاى 
در   2017 ســال  در  جوان 
رتبه بندى تايمز بين 251 تا 

300 قرار گرفته است
در  داد:  ادامــه  محمدى فر، 
همــدان 445 آزمايشــگاه 
داريــم كــه از ابزارهــاى 
بسيار خوب براى تحقيق و پژوهش به شمار 
مى رونــد كه 180 مــورد از آنهــا متعلق به 

دانشگاه بوعلى همدان است.
وى عنــوان كرد: براى هفته پژوهش امســال 
از بيــن پرونــده و مقاالت ارسال شــده 25

پژوهشــگر برتر انتخاب شــده اند كه از آنها 
طى مراسمى به دليل ويروس كرونا به صورت 

مجازى تجليل و قدردانى خواهد شد.
دبير كميته اطالع رسانى و تبليغات ستاد پژوهش 
در همدان نيز با اشاره به آغاز هفته پژوهش از 
از  15 تا 21 آذرماه در ســطح استان، گفت: از 
25 پژوهشــگر برتر همدانى در هفته پژوهش 
به صورت مجازى قدردانى و تجليل خواهد شد.

مرتضى قائمى با بيان اينكه كميته نمايشــگاه 
پژوهــش و فنــاورى كه امســال به صورت 
مجازى برگزار مى شود با مديريت پارك علم 
و فناورى برگزار خواهد شــد، گفت: كميته 
تبليغات و اطالع رسانى با محوريت دانشگاه 
آزاد اســالمى فعاليت خواهد كرد كه شــامل 
تبليغات، طراحى بنر و پوستر هفته پژوهش و 

ساخت تيزر و اطالع رسانى است.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان تأكيد كرد: 
همچنين نمايشــگاه پژوهــش در تمام طول 

هفته پژوهش بر روى سايت برگزار مى شود 
و تمام فناورى هاى موجود در اســتان شامل 
پارك علم و فناورى و مراكز رشد دانشگاه بر 
روى اين نمايشگاه مجازى ارائه خواهد شد.

وى با بيــان اينكه هر كدام از دانشــگاه هاى 
استان نيز مراســم خود را در طول اين هفته 
و بــا ريزبرنامه هاى مدنظر برگــزار خواهند 
كرد، آدرس ســايت پارك علم و فناورى را

آدرس   ،/http://hamedanvex.ir  
http://vc.basu. را  افتتاحيــه  مراســم 
از  تجليــل  مراســم  آدرس  و   ac.ir/rw
http:// پژوهشــگران و فنــاوران برتــر را
 eclass.umsha.ac.ir/research

عنوان كرد.
 قدردانى از 6 شركت فناورانه 

در هفته پژوهش
رئيــس پارك علم و فناورى همــدان با بيان 
اينكه 12 بنگاه و شركت فناورانه از پارك علم 
و فناورى براى هفته پژوهش به ستاد انتخاب 
برگزيدگان معرفى شدند، گفت: از اين تعداد 
6 بنگاه فناورانه و شركت دانش بنيان موفق به 

كسب رتبه برتر شده اند.
محمدحســن مــرادى بــه خبرنــگار ما از 
داورى هاى هفتــه پژوهش به صورت مجازى 
خبر داد و افزود: متأسفانه در هفته هاى پژوهش 
از طرح هاى فناورانه غفلت شــده است كه در 
تالش هســتيم اين مهم پر رنگ تر ديده شود؛ 
به عبارتى در نســل اول دانشــگاه ها محورند 
آموزش بود، نســل دوم پژوهــش پر رنگ تر 
شــد و در نسل ســوم كه حال حاضر است، 
مشخص شــد پژوهش ها به تنهايى نمى توانند 
پاسخگو باشند و مسير تازه اى يعنى ايده هاى 
فناورانه به ميان آمد كه در اين دوره از نســل 
جديد دانشگاهى دانشجويان در كنار علم بايد 
جسارت ورود به بازار كار را هم داشته باشند.

وى همچنين به 6 شــركت برتر پاك علم و 
فناورى اســتان در هفته پژوهش اشاره كرد و 
گفت: برترين هاى هفته پژوهش پارك علم و 
فناورى شامل 2 واحد صنعتى و معدنى، 2 تا 
3 واحد مركز رشــد اين سازمان و يك مورد 

هم به علوم پزشكى مربوط مى شود.
مرادى با بيان اينكه در توليد و ارائه خدمات 
نگاه هــاى متفاوتــى بين بــازار و اســاتيد 
دانشگاهى وجود دارد، گفت: دانشگاهيان بر 
ايــن باورند 70 تا 80 درصد يك محصول به 
ايده هاى توليد آن بازمى گردد و تنها 20 تا 30
درصد آن مربوط به بازار اســت اين درحالى 
اســت كه بازار هم تفكرى مشــابه همين اما 
نســبت عكس دارد؛ بنابراين حل اين تناقض 
مهم تريــن بحث بــراى ورود محصول و يا 

اشتعال در بازار كار است.
مــرادى با اشــاره به اينكــه در همدان 210
شــركت دانش بنيان در پارك علم و فناورى 
مستقرهستند، اظهار كرد: خوشبختانه در سال 
گذشته 771 هزار دالر صادرات و 26 ميليون 
دالر درآمدزايى توسط 26 شركت دانش بنيان 
استان تأمين شده است كه موفق به اشتغالزايى 

حدود هزار نفرى شده اند.
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پارك بانوان درمان نشاط اجتماعى 
 جداســازى و تفكيــك فضاهاى 
گردشــگرى و تفريحى خود يكى از 
راهكارهاى مســئوالن بــراى حضور 
هرچه بيشتر زنان در جامعه است كه 
البته يكــى از مهم ترين اين برنامه ها 

ايجاد پارك بانوان است.
شهردار شهر قروه درگزين گفت: براى 
ايجاد نشاط اجتماعى بهره بردارى از 

پارك ويژه بانوان انجام شد.
مهدى اســفنديارى صالح به مزيت هاى پارك بانوان اشاره كرد و يادآور 
شد: پارك ها به ويژه پارك هاى بانوان، محيطى امن و آرام را براى بانوان 
و فرزندانشان فراهم مى كند تا آنان بتوانند با آسودگى خاطر به ورزش 
و گذرنــدان اوقات فراغت بپردازند. عدالت در توزيع امكانات و خدمات 
رفاهى در تمام مناطق و محالت شــهر حق شــهروندى مردم است و 
بانوان به عنوان نيمى از جمعيت حق دارند متناسب با ساختار فيزيكى 

و جسمى خود از مناسب سازى فضاى شهرى بهره مند شوند.
وى گفت: برخى امكانات و تجهيزات موجود در هر شهر شايد در نگاه 
نخست جزو ضروريات و مسائل مهم نباشد، اما با دقت بيشتر و تمركز 

در آن مى توان به عمق اهميت و اثرگذارى آن پى برد.
ايجــاد پــارك بانــوان در واقع پاســخ به نيازى اســت كــه به دليل 
محدوديت هاى جامعه يا ترجيح شــخصى، براى بانوان به وجود آمده 
است و به اعتقاد برخى از جامعه شناسان، اين مسأله مى تواند تا حدى 

به تخليه هيجانات زنان منجر شود.
اسفنديارى صالح در ادامه با اشاره به لزوم ايجاد پارك بانوان اظهار كرد: 
اين پارك جهت اســتفاده بانوان گرامى در فضايى به مساحت 3 هزار 
مترمربع و با پيش بينى اعتبارى بالغ بر 9 ميليارد و 500 ميليون ريال 

در تيرماه سالجارى تكميل و به بهره بردارى رسيد.
وى ادامه داد: اين پروژه همزمان با دهه كرامت و خجســته ســالروز 
والدت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر با حضور مديركل امور 
بانوان و خانواده اســتاندارى همدان، نماينده شهرستان هاى درگزين و 
رزن در مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه، فرماندار، بخشدار مركزى 
شهرستان درگزين، جمعى از مسئوالن و با حضور پرشور بانوان شريف 
شــهر قروه و با اجراى برنامه هاى متنوع ورزشى و سخنرانى مسئوالن 

افتتاح شد.
وى افزود: اين پارك از امكاناتى نظير كيوســك مجهز جهت آسايش 
بانوان، اتاق نگهبانى، مجموعه بازى پلى آتيلن، ست ورزشى بزرگساالن، 
زمين واليبال، دووميدانى، پيست دوچرخه سوارى، اسكيت، بدمينتون و 
... و از فضاى بسيار زيبا با درختان و جداره هاى نقاشى و رنگ آميزى شده 

بهره مند است.

صدور بيش از 900 پروانه فعاليت براى 
رانندگان خودروهاى بارى

 بيــش از 900 پرونده ســوخت 
خودروهــاى بارى بنزينــى و ديزلى 
در شهردارى شيرين سو ثبت و صادر 

شده.
 شــهردار شيرين ســو با اشــاره به 
خودرو ها  ســوخت  پرونده هاى  ثبت 
اظهاركرد: از آغاز امسال بيش از 900

پرونده سوخت وانت بارهاى بنزينى و 
ديزلى در سامانه سوخت ثبت شده است.

ســيدمصطفى موســوى با اشــاره به نحوه ارائه ســوخت تشويقى به 
وانت بارها افزود: پس از تأييد شهردارى و دريافت شماره حساب بانكى، 
هزينه سهميه افزايشى بنزين به حساب دارندگان پروانه فعاليت واريز 

مى شود.
وى ادامه داد با توجه به شيوع ويروس كرونا از اسفندماه سال گذشته 
و در راستاى رعايت پروتكل هاى بهداشتى و پيشگيرى از تجمع افراد، 
نوبت دهــى به افراد متقاضــى به صورت تلفنــى و غيرحضورى انجام 

مى شود.
موسوى با تأكيد به اهميت حذف بروكراسى ادارى و تشكيل پرونده در 
كوتاه ترين زمان بيان كرد: مبناى كار همكاران در شهردارى شيرين سو 
انجــام دقيق خدمــات در كوتاه تريــن زمان ممكن اســت؛ بنابراين 
پرونده هاى ارجاعى از سوى دفاتر پيشخوان در كوتاه ترين زمان ممكن 

تشكيل و در سامانه سوخت ثبت مى شود.
موســوى در ادامه با اشاره به دســتورالعمل هاى ابالغى از سوى اداره 
كل دفتر فنى اســتاندارى همدان در اين باره افــزود: تمامى پرونده ها 
براساس دستورالعمل هاى ابالغى تشــكيل و تمامى پروانه ها براساس 

ضوابط حاكم صادر مى شود.
وى همچنين در ادامه ضمن اشاره به مصوبات ستاد پيشگيرى و مقابله 
با شيوع ويروس كرونا شهرستان و استان بيان كرد: طبق مصوبات ستاد 
پيشــگيرى و مقابله با كرونا بايد تمامى خدمات شــهردارى با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى صورت پذيرد و از تجمع افراد جلوگيرى شود 
كه بر همين اســاس در محل ثبت نام نيز تغييراتى را ايجاد كرده و در 
راستاى حفظ سالمتى متقاضيان و كاركنان شهردارى، فاصله اجتماعى 

و پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كرده ايم.
شهردار شيرين سو با تأكيد بر ضرورت جلب رضايت مراجعه كنندگان 
شهردارى، افزود: ارائه خدمات مطلوب و تكريم ارباب رجوع حق مسلم 
مراجعان محترم اســت و همكاران بنده تمام تالش خود را براى جلب 

رضايت آنان به كار مى گيرند.
موســوى در پايان از تمامى راننــدگان وانت بارهايى كه تاكنون براى 
دريافت سوخت تشويقى اقدام نكرده اند درخواست كرد جهت تشكيل 
پرونده و دريافت پروانه فعاليت با واحد حمل ونقل شــهردارى تماس 
بگيرند و يا با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى به دفاتر پيشخوان دولت 

سطح شهر شيرين سو مراجعه كنند.

شهردار آجين خبر داد
توسعه فضاى سبز در دستور كار شهردارى

 فضاى سبز يكى از مهم ترين نمودهاى عملكرد شهرى به شمار مى رود 
كه عالوه بر زيبايى بخشــيدن به سيما و منظر شهرى، در تقويت روحيه و 
شــادابى شهروندان نيز تأثيرگذار است و البته شهروندان نيز نقش بسزايى 

در نگهدارى از فضاهاى سبز شهرى دارند.
شــهردار آجين از توسعه فضا سبز اين شــهر خبر داد و گفت: در تالشى 

هستيم تا سرانه فضاى سبز آجين را افزايش دهيم.

حميد اسدى گفت: در راستاى توسعه فضاى سبز و ارتقاى سيماى شهرى 
3 هزار هســته بادام ديم در منطقه 50 هكتارى معروف به تپه سرتان در 

شمال شرقى شهر آجين كاشته شد.
وى اظهــار كرد: با كاشــت درخت و ترويــج اين فرهنگ مهــم در بين 
شــهروندان، مى توان از هرگونه اقدامى در راســتاى تخريب محيط زيست 

جلوگيرى كرد.
اســدى افزود: در سمت شمال غربى اين كوه كوهستانى زيبا هزار و 500 
اصله نهال بلوط كاشــته خواهد شد كه از رئيس منابع طبيعى شهرستان 
اسدآباد بابت اهداى هزار و 500 اصله نهال بلوط قدردانى و تشكر مى كنيم.

وى گفت: به منظور ارتقاى ســطح كيفى و بهبود ســيماى بصرى فضاى 
شهرى و با توجه به تغيير فصل، شهردارى آجين نسبت به كاشت گل هاى 
فصلى متناســب با فصل در بلوارها، ميادين، بوســتان  و پارك  سطح شهر 

اقدام كرده است.
وى كاشــت نهال و توسعه فضاى سبز شــهرى را در كاهش آلودگى هوا 
مؤثر دانســت و تصريح كرد: تمام تالش و توان خود را در راســتاى ايجاد 
و گسترش فضاى سبز شــهرى انجام مى دهيم و اميدواريم شهروندان نيز 
با تعامل و همكارى خود در ايجاد محيطى ســبز و زيبا شهردارى را يارى 

كنند.

ســال پايانى فعاليت 
شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 
را به شــهروندان مى دهد. همدان پيام بنابر 

رسالت اطالع رســانى صفحه اختصاصى بلديه 
را براى مجموعه مديريت شهرى استان راه اندازى  
كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه اختصاصى 

شهرداران و شوراها به اخبار و عملكرد اين حوزه 
بپردازد. در تهيه محتواى اين صفحه روابط 

عمومى هاى محترم نيز همكارى دارند كه جاى 
قدردانى دارد.

خبرنگاران: فاطمه كوكبى جالل، يوســف امينى، معصومــه كمالوند و اكرم 
حميدى

 ســه روســتاى خميگان، ورقستان و 
فارسجين به عنوان روســتاهاى الحاقى به 
شــهر رزن مطرح شده است و اغلب اهالى 
2 روســتاى ورقستان و فارسجين خواهان 

الحاق روستا به شهر هستند.
شهردار رزن با اشــاره به مسأله گسترش 
شــهر رزن از سمت شــمال و غرب گفت: 
الحاق روســتاها به شــهر بايد مرحله به 
مرحله انجام شــود كه مرحله نخست آن 
ديدار و نشست با اهالى روستا است كه در 
روستاهاى ورقستان و فارسجين اين مهم 

انجام شده است.
با  گفت وگو  در  عليخانى مهــوار  حجت ا... 
همدان پيــام عنوان كرد: به دليل شــدت 
كرونا و اعمال محدوديت ها ديدار عمومى 
با اهالى خميگان انجام نشــده است كه 
با بهتر شدن شــرايط فعلى اين مهم نيز 

انجام خواهد شد.
 راه انــدازى كارخانه آســفالت 
شهردارى ررن در دستور كار است

وى به دغدغه ها و اولويت هاى شــهردارى 
رزن پرداخت و گفــت: راه اندازى كارخانه 

آسفالت شهردارى رزن در دستور كار است. 
مجوز تأســيس آن و موافقت تســهيالت 
اســتانى را گرفته ايــم و درحــال تهيــه 
پيش فاكتور هســتيم كه از طريق سازمان 
هميارى و شهردارى هاى كشور تسهيالت 
دريافت كنيم. عليخانــى به تكميل پروژه 
هتل تاالر شهردارى اشاره كرد و گفت: اين 
هتل با همــكارى بخش خصوصى درحال 

انجام است.
وى راه انــدازى پــارك بانوان شــماره 2، 
ايستگاه جديد پسماند شــهر رزن، ايجاد 

پارك زنبق، ساماندهى بلوار شمال شهر تا 
پليس راه و شهرك هاى جديد تأسيس را از 
اولويت هاى همه مديران بخش هاى مختلف 

شهردارى رزن برشمرد.
وى ضمن قدردانى از تالش هاى پرســنل 
شــهردارى در جهت كنتــرل و مبارزه با 
ويروس كرونا تأكيد كرد: ضدعفونى كردن 
مساجد پرتردد شهر به ويژه مسجد جامع، 
ضدعفونى روزانه سطل هاى زباله،ضدعفونى 
جايگاه CNG و ســرويس هاى بهداشتى 
عمومى(مواد شــوينده، تهويه و...)، نظافت 

مستمر شــهر، كنترل لباس هاى مناسب 
نيروهاى خدمات شهرى، ضدعفونى كردن 
اداره به صــورت روزانــه، ضدعفونى كردن 
پارك(مسجد، پارك و...) الزم است به طور 

مرتب انجام شود.
ايلخانى از پرســنل شــهردارى شهر رزن 
خواست: اطالع رســانى و ارسال پيام هاى 
بهداشــتى از طريق نصب بنــر، تلويزيون 

شهرى، كانال هاى تلگرامى 
انتقــال بهتر زبالــه به اســتان به صورت 
روزانــه جهت كاهش دپو زباله در محدوده 

روزانه  كــردن  ضدعفونــى  شهرســتان، 
شــهربازى ها و وسايل ورزشــى، آموزش 
كاركنان و آشــنايى با مســائل مرتبط با 
ويروس كرونا، تقويت آموزش شهروندى در 
فضاى مجازى براى كنترل ويروس كرونا، 
كنترل مواد شوينده و ساير مسائل مرتبط 
در آرامســتان، رفع مشــكل كامل مسائل 
عمرانى احتمالى در سرويس هاى بهداشتى 
و تجهيز برخى از سطل هاى زباله(پارك) به 
پالســتيك هاى مخصوص با دقت بيشتر و 

بهترى انجام شود

شهردار رزن:

ورقستان و فارسجين 
خواهان الحاق به 

رزن هستند

شهردار اسدآباد:
فعاليت روزبازارها با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى مانعى ندارد

شهردار صالح آباد:
كريدور جاده هاى سنندج و كرمانشاه 

راه اندازى مى شود

 يكى از محروميت هاى اساسى شهر تازه تأسيس كرفس 
نبود فضاى تفريح كودكان و ورزش هاى عمومى بود كه در 
راستاى جبران بخشى از اين كاســتى ها، طراحى و ايجاد 
پارك سالمت شهر كرفس به مساحت 7 هزار مترمربع در 

دستور كار شهردارى قرار گرفت.
شــهردار شــهر كرفس گفت: فاز يك پارك ســالمت به 
مســاحت 7 هزار مترمربع افتتاح شد. اين پارك نخستين 
پارك شــهر اســت كه مجموعه بازى كودكان و مجموعه 

ورزش هاى همگانى دارد.
رضا فرخى ادامه داد: پارك سالمت در5 ماهه نخست سال 
ايجاد و تكميل شــده اســت. پس از اينكه در هفته دولت 

افتتاح شد در اختيار شهروندان كرفس قرار گرفت.

 شــهردارى صالح آباد به تهيه طرح پروژه 
كريدور 2 جاده اصلى سنندج و كرمانشاه به 
طــول هزار متر و با عرض 76 متر به نام بلوار 
سيدجمال الدين اسدآبادى اقدام كرده است.

شــهردار صالح آبــاد گفت: با اتصــال جاده 
ســنندج از شهر صالح آباد به جاده كرمانشاه 
ضمن تسهيل تردد شهروندان، راه دسترسى 
تعداد 18 روستاى باالدست جاده كرمانشاه 
بــه شــهر صالح آباد كــه از ديربــاز يكى از 
دغدغه هاى روستاها بوده، همچنين مسافران 
و توريســت هاى غرب كشــور نيز كه قصد 
عزيمت به غــار عليصدر را دارند كاهش 17

كيلومترى مسير را خواهند داشت.
مهدى سحاب روشــن ادامه داد: همچنين با 
راه اندازى اين كريدور از بار ترافيكى دوراهى 
شــهيد زارعى به صورت قابل توجهى كاسته 
خواهد شد؛ بنابراين درحال حاضر با راه اندازى 

500 متر با عرض 30 متر از اين مسير تردد 
از ايــن راه آغاز شــده و درصورت تخصيص 

اعتبارات الزم تا ســال آيند ايــن پروژه به 
بهره بردارى خواهد رسيد.

 با توجه بــه پايان محدوديت هاى 2 هفته اى 
فعاليت بازار روزها از امروز و با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى منعى ندارد.
شهردار شــهر اسدآباد گفت: با توجه به وضعيت 
كروناى شهرستان بازگشت به وضعيت قرمز دور 
از ذهن نيست و بر همين مبنا رعايت پروتكل ها 
و ايجاد فاصله در غرفه ها در دستور كار شهردارى 

قرار دارد.
عليرضا فعله گرى خاطرنشان كرد: بازارهاى روز 
از مكان هاى اصلى شــيوع كرونا هستند و عقل 
حكم مى كند كســبه اين فضا نسبت به رعايت 
پروتكل ها اهتمام داشته باشند تا مبادا با اِعمال 
محدوديت هاى جديد به تعطيالت اجبارى بروند، 
شــهردارى نيز مانند گذشته با انجام ماموريت ها 

در خدمت شهروندان است.

نخستين پارك شهركرفس ايجاد شد

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان



Y K

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

دوشنبه  17 آذرماه 1399  شماره 3918

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

مان
پارل

ضرورت نگاه برنامه محور 
به انتخابات 1400

 از يــك نــگاه اولويت بندى هاى يك جامعــه در مقاطع مختلف 
متناســب با ضرورت هاى پيش رو، نيازهاى اصلــى و مطالبات افكار 
عمومى صــورت مى گيرد و اين 3 فاكتور مهــم به نوعى تعيين كننده 

خط مشى ها و جهت گيرى هاى حاكميت در آن مقطع است.
اين روزها اگرچه كرونا و مسائل اقتصادى چالش اصلى جامعه به شمار 
مى رود، اما بحث انتخابات رياست جمهورى 1400 در فضاى سياسى 
جامعــه به عنوان يك بحث جدى دنبال مى شــود؛ بــا اين تفاوت كه 
مســائل روز به قدرى بر آن سايه افكنده كه نمود بيرونى چنين مبحث 
مهمى كمتر از دوره هاى پيشين است و بيشتر در قالب رفتارى شاهد 

حركت هايى با رنگ وبوى انتخاباتى هستيم.
بر اين اســاس مى توان گفت اگرچه ضرورت هاى پيش روى جامعه و 
آنچه در قالب نيازهاى اصلى كشور مطرح است، حكما و عقال ناشى 
از شرايط كرونايى و مسائل اقتصادى است، اما اهميت انتخابات آتى 
رياست جمهورى حتى اگر اين مسائل آن را تحت الشعاع قرار دهند، 
بسيار باالست و اتفاقا اين 2 چالش سبب مى شود تا پرداختن به مسأله 

انتخابات براى افكار عمومى اهميت خاصى پيدا كند.
در چنين شرايطى مســأله مهم نوع ورود به بحث انتخابات و تحليل 
دقيق و واقع بينانه آن اســت وگرنه اگر شرايط روز و اقتضائات فعلى 
را لحاظ نكنيم، نه تنها در تحليل اوضاع و ترســيم شــرايط آتى دچار 
مشكل خواهيم شد، بلكه نمى توانيم دورنماى روشنى از آنچه صالح 
مملكت است و بايد در جهت منافع ملى شكل بگيرد، به افكار عمومى 

ارائه دهيم.
واقعيت مطلب آن اســت كه انتخابات در جامعه ما داراى 2 وجه مهم 
اســت؛ يكى تجلى مشــاركت مردم و نقش آفرينى آنها در صحنه كه 
طبق قانون اساســى صاحبان اصلى نظام هستند و همه چيز به اتكاى 
آراى عمومــى معنا و مفهوم پيدا مى كند و ديگرى اهداف مهم و نگاه 
اميدوارانه اى اســت كه معموال در هر انتخاباتــى از جمله انتخابات 
رياســت جمهورى درباره آغاز روند تازه اى از حركت هاى روبه جلو 
شكل مى گيرد و البته اين دومى مشــروط بر آن است كه واقعا دنبال 

تحول باشيم.
فراموش نكنيم كه مردم با چنين نگاهى وارد عرصه انتخاب مى شوند تا 
گشايشى در كارها اتفاق بيفتد و با هر انتخاباتى گامى به جلو برداشته 
شــود وگرنه تغيير افراد چنانچه با تغيير روندها همراه نباشد، چندان 

اهميتى ندارد. 
پر واضح است كه مقصود از تغيير نه تغيير بنيادين و در چهارچوب ها، 
بلكه شــكل گيرى حركت هاى نو متناســب با اقتضاى زمان و شرايط 
جامعه است كه به تقويت بيش از پيش نظام و تأمين منافع ملى منجر 

مى شود.
از نظر نگارنده با توجه به شــرايط موجود با اين نگاه بايد به استقبال 
انتخابات خــرداد 1400 برويــم و آن را به مثابه فرصتــى بدانيم كه 
پيش روى جامعه است. كمااينكه اصل سياست ورزى در مردم ساالرى 
دينى با مشــخصه ها و چهارچوب هاى خاصى كه دارد، چنين نگاهى 

را اقتضا مى كند.
با ايــن نگاه همه چيز حول منافع ملى شــكل خواهد گرفت و تمام 
اركان و مراحل انتخابات به ويژه رقابت هاى انتخاباتى بر مدار و محور 

پيشرفت جامعه دنبال خواهد شد.
بديهى اســت در اين بزنگاه و پيچ مهم، رسالت احزاب و گروه هاى 
سياســى از يكسو و رســانه هاى جمعى از سوى ديگر بس سنگين و 

نقش آنها بسيار تعيين كننده است.
البته ما نظام حزبى قوى و تأثيرگذار نداريم، اما ظرفيت احزاب به قدرى 
است كه با همين حداقل ها مى توان گام هاى مهمى برداشت؛ مشروط 
بر آنكه احزاب از جناح هاى مختلف 2 نكته را مورد توجه و امعان نظر 
قرار دهند؛ يكى تغيير رويه و اتخاذ روش هاى نوين متناسب با شرايط 
فعلى كه على القاعده بايد حول محور منافع ملى و نه جناحى باشد و 
ديگرى ارائه برنامه كاربردى و متناسب با چهارچوب هاى تعريف شده 
و اسناد باالدســتى براى برون رفت از مشكالت موجود و حركت در 
جهت پيشــرفت و توســعه كه اين امر نيازمنــد بهره گيرى از توان و 

ظرفيت كارشناسى جامعه در عرصه هاى گوناگون است. 
رســانه ها و مطبوعات اما ضمن اينكه نقش مهم و كليدى در گردش 
آزاد اطالعات دارند، در شــرايط فعلى بايد به ســمت تبيين مسائل و 
ارائه تحليل هاى دقيق و شــفاف از اوضاع حركت كنند، به گونه اى كه 

ضرورت و اهميت انتخابات براى افكار عمومى روشن شود.
حقيقت آن اســت كه انتخابات آتى بايد به تجلى وحدت ملى تبديل 
شود و شاهد مشاركت بسيار بااليى از مردم در آن باشيم تا آنچه خير 
و صالح كشــور و نظام است، با حضور پرشــور و حداكثرى مردم 

رقم بخورد.

رزمايش ژاپن، فرانسه و آمريكا
 با هدف مقابله با چين

ــراى نخســتين بار  ــد ب ــكا قصــد دارن ــن، فرانســه و آمري  ســه كشــور ژاپ
تمرين هــاى نظامــى مشــترك در خشــكى و دريــا بــا هــدف ارســال پيــام بــه 

چيــن برگــزار كننــد.
به گزارش  فارس، اين تمرينات قرار است در يكى از جزاير دورافتاده و خالى 
از سكنه ژاپن برگزار شود و تمركز آن بر امدادرسانى هنگام بروز بالياى طبيعى 
خواهد بود اما بخشــى از آن به تمرين دفاع در مقابل حمله اختصاص خواهد 

يافت. 
تمرينات مشــترك با هدف مقابله با چين انجام مى شــود كه ادعاى كنترل بر 
جزاير درياى چين شــرقى را دارد (جزايرى كــه ژاپن هم بر روى آنها ادعاى 

مالكيت دارد).

اليحه بودجه با نگاه واقع بينانه و منطبق بر 
نيازهاى جامعه تدوين شده است

 بودجه ارائه شده از سوى دولت با نگاه واقع بينانه نسبت به شرايط پيش رو در 
سال آينده و با درنظر گرفتن وضعيت اقتصادى كشور و منطبق بر نيازهاى جامعه 
و مردم تدوين و تنظيم شده است. به گزارش ايسنا، رئيس جمهور روزگذشته 
در جلســه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت اظهار كرد: از مهم ترين پيام هاى 
بودجه سال آينده حمايت از قشرهاى كم درآمد با در نظر گرفتن پرداخت هاى 
هدفمند معيشتى، تأمين كاالهاى اساسى مبتنى بر نيازهاى مردم، جبران تورم در 
دســتمزد كاركنان و كارگران و حقوق بگيران است.  حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى ادامه داد: تأمين مواد اوليه براى توليد كارخانه ها و مهمتر از همه 
سرعت بخشيدن به توسعه زيرساخت هاى كشور از ديگر موارد مهم پيام بودجه 

1400 است كه در روزهاى آينده براى مردم تشريح خواهد شد.

اعزام هيأت بلندپايه اى از مجلس به ونزوئال براى 
نظارت بر انتخابات پارلمانى اين كشور

 رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس از اعزام هيأت 
پارلمانى ايران به ونزوئال با درخواســت اين كشــور براى نظارت بر انتخابات 
پارلمانــى جهت رفــع اتهامات آمريكايى هــا خبر داد. مجتبــى ذوالنورى در 
گفت وگو بــا خانه ملت گفت: 16 آذرماه انتخابــات پارلمانى ونزوئال برگزار 
مى شــود، با توجه به اتهاماتى كه آمريكايى ها عليه كشور هاى مستقل از جمله 
ونزوئال مطرح مى كنند تا انتخابات، جمهوريت و دموكراسى آنها را زير سؤال 
ببرند. وى ادامه داد: ونزئوال تحت فشار گسترده رسانه هاى آمريكايى با هدف 
خنثى سازى اين اتهامات و فضاى جنگ روانى كه آمريكايى ها درست كرده اند، 
تصميم گرفت از كشورهاى مختلف دنيا دعوت كند تا ضمن اعزام نمايندگانى 

به اين كشور، بر روند انتخابات پارلمانى آنها نظارت داشته باشند.

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان نهاوند
بــا اســتناد مادتيــن 14 و 15 قانــون ثبــت اســناد و امــالك كشــور تحديــد حدود 
قســتى از بخــش يــك ثبــت شهرســتان نهاونــد بــه شــماره وارده 1386/ن/99 
ــردد.  ــى مى گ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــل جه ــرح ذي ــه ش ــورخ 1399/09/12 ب م
ــروى  ــد واقــع در روب قســمتى از پــالك 2486 اصلــى بخــش يــك ثبــت نهاون
درمانــگاه گلشــن ملكــى كامــران ســينا ششــدانگ يــك بــاب ســاختمان بــه 
ــورخ  ــر رأى شــماره 139960326005000583 م ــع براب مســاحت 546/56 مترمرب
ــد  ــخ تحدي ــن تكليــف مــى باشــد. تاري ــون تعيي 1399/07/28 در راســتاى قان
حــدود فــوق روز شــنبه 1399/10/20 ســاعت 10 صبــح مى باشــد. لــذا مراتــب بــه 
موجــب مــاده 14 و 15 قانــون ثبــت بــه صاحبــان و مجاوريــن پــالك فوق الذكــر 
بــه وســيله ايــن آگهــى اعــالم مى شــود روز و ســاعت مقــرر در آگهــى در محــل 
وقــوع ملــك حضــور بــه هــم رســانند. چنانچــه هــر يــك از صاحبــان امــالك يا 
نماينــده قانونــى آنهــا در موقــع تحديــد حــدود حاضــر نباشــد تحديــد حــدود 
ــه حــدود و حقــوق ارتفاقــى  ــون ثبــت ب ــه عمــل آمــده واخواهــى طبــق قان ب
رقبــه مــورد تحديــد تــا يــك مــاه بعــد ازتاريــخ تنظيــم صورتجلســه تحديــد 

حــدود از طريــق اداره ثبــت اســناد و امــالك نهاونــد پذيرفتــه مــى شــود.
 (م الف 795)

تاريخ انتشار: 1399/09/17
محمدعلى جليلوند - رئيس اداره و ثبت اسناد و امالك نهاوند 

آگهي حصر وراثت
خانــم ســكينه خــان چرلــى داراى شــماره شناســنامه 5029756078 بــه شــرح 
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/9900405ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان مســتعلى خــان چرلــى 
بــه شــماره شناســنامه 5029754658 در تاريــخ 1392/06/12 در اقامتــگاه دائمى 
خــود بــدرود زندگــى گفتــه و ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 
1-ســكينه خــان چرلــى فرزند مســتعلى بــه شــماره شناســنامه313 متولــد1340 
صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى، 2- فاطمــه خانچرلــى فرزنــد مســتعلى بــه 
شــماره شناســنامه425 متولــد1347 صــادره از فامنيــن دختر متوفى، 3-ســرين 
گل خانچرلــى فرزنــد مســتعلى بــه شــماره شناســنامه239 متولــد1333 صــادره 
از فامنيــن دختــر متوفــى، 4-ســمن گل خانچرلــى فرزنــد ســلطانعلى به شــماره 
شناســنامه124 متولــد1325 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى، 5-ابراهيــم خان 
چرلــى فرزنــد مســتعلى بــه شــماره شناســنامه1 متولــد1345 صــادره از فامنيــن 
ــور را در  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب پســر متوفــى. اينــك ب
يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از 
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 242)

حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

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

برابــر رأي شــماره 139960326002000292 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد 
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقاى 
فاضــل ســرافرازى فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه 8856 صــادره از فامنين 
در يــك بــاب مغــازه بــه مســاحت 30 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 
104 اصلــي واقــع در شــهر فامنيــن خريــداري از مالــك رســمي آقــاى محمــد 
ســرافرازى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ 
انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم 
ــراض،  ــليم اعت ــخ تس ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب دادخواســت خ
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 240)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/17

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــأت موض ــر رأي 139960326009000297 هي براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضى 
آقــاى علــى اصغــر ناصــرى فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 9193 صــادره از 
فامنيــن در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 268/79 مترمربــع مفــروز و مجــزى 
ــطه از  ــا واس ــداري ب ــن خري ــهر فامني ــع در ش ــي واق ــالك 104 اصل ــده از پ ش
ــذا بــه منظــور  مالــك رســمي آقــاى بــرات ســهرابى محــرز گرديــده اســت. ل
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــاه  ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب ــد از تاري داشــته باشــند مي توانن
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت  اعتــراض خــود را ب
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 235)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/17

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

 انتقاد اعضاى شورا 
به تضعيف جايگاه شوراهاى شهر

در ابتداى جلسه، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و 
مالى شــورا در نطقى، با انتقاد از عملكرد نهاد هاى 
نظارتــى و دولتى، گفــت: اتفاقــات چندماه اخير 
مشــخص مى كند كه هدف اصلى اين نهادها قرار 
دادن اصالت و موجوديت نهاد شورا و بى خاصيت و 
بدنام كردن اين نهاد مردمى با حفظ كالبد آن است.

حميــد بادامى نجات در ادامه نطق خود افزود: يكم، 
هجمه شــديد عليه شــوراها با تبليغات رسانه اى؛ 
دوم، ورود بــه حوزه اختيارات شــوراها از طريق 
بخشنامه ها و آئين نامه ها و حذف اختيارات نظارتى 
و حسابرسى؛ سوم، لغو و حذف اختيار تصويب رفع 
عوارض محلى از جمله اقداماتى است كه در جهت 

تضعيف شوراها اعمال شده است. 
در ادامه جلسه ديگر اعضاى شورا از جلمه ابراهيم 
مولوى نايب رئيس شــورا نيز بيش از هر موضوع 
ديگر بر كاهش اختيارات شوراهاى شهر در اليحه 

مصوب ماليات بر ارزش افزوده انتقاد كردند. 
 در اين جلسه جاى مطالبه گر 

تغيير كرده است!
پس از اظهارات اعضاى شوراى شهر، رئيس جديد 
مجمع نمايندگان اســتان در واكنــش به انتقادهاى 
اعضاى شورا از مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
به ظاهر در اين جلســه جاى مطالبه گر عوض شده 
است، گفت: ما همواره نســبت به نقدها پاسخگو 
بوده ايم، همچنين شــوراى شهر را همانند شما يك 
پارلمان كوچك در شــهرها مى دانيم كه خاســتگاه 
تصميم گيرى و صيانت از حقوق مردم داشته و بايد 

حق و حقوق آن حفظ شود.
 طرح جامع مديريت شهرى 
بر اختيارات شوراها خواهد افزود

فالحى در ادامه با اشــاره به طــرح جامع مديريت 
شهرى و روستايى اخير كه كليات آن در كميسيون 
مربوطه به تصويب رســيده اســت(فالحى يكى از 
امضاكنندگان اين طرح اســت)، گفت: در پاســخ 
به اين پرســش كه آيا مصوبه اى در مجلس درباره 
يكپارچه سازى ارائه شده است، بايد بگويم كه بله. 
طرح مذكور طرح مفصلى اســت كه بر اختيارات 
شــهردارى ها و شــوراى شــهرها خواهد افزود و 
به منظور يكپارچه  ســازى خدمات شــهرى مطرح 
مى شود. اين طرح اعالم وصول شده و درحال حاضر 

در درستور كار مجلس قرار دارد. 
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
همچنين افزود: شوراها نيازمند اصالحاتى هستند 
كه در طرح اخير مجلس به آن رســيدگى شــده 
اســت. اكنون كه اين طرح درحال بررسى است 
مى تــوان نظر ها و پيشــنهاد ها را مدنظر قرار داد؛ 
از اين رو پيشــنهاد مى كنم كه طرح و راهكارهاى 
خود را به كارگروه هــاى تخصصى در دفتر(دفتر 

فالحى) ارائه دهند؛ زيرا پل ارتباطى ميان اعضاى 
شــورا با كميســيون هاى تخصصــى در مجلس 

هستيم.
 مجلس هنــوز نظر خود را درباره بودجه 

1400 ارائه نداده است
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
در پاســخ انتقادات اعضاى شوراى شهر به مجلس 
شوراى اســالمى درباره بوجه 1400، تصريح كرد: 
درحال حاضــر بودجه 1400 به مجلس ارائه شــده 
و نمايندگان مجلــس ده روز فرصت دارند كه اين 
اليحه را مطالعه كنند تا بقيه مراحل آن طى شــود. 
ذكر اين نكتــه اهميت دارد كه هنوز مجلس درباره 

بودجه سال آينده نظرى نداده است. 
 از طريق ديوان محاسبات جلوى خروج 

اموال كالن از بيت المال را گرفته ايم
نماينده معين بهار در مجلس در قسمت ديگرى از 
سخنان خود درباره اشــاره اعضاى شورا به ديوان 
محاســبات، گفت: ديوان محاســبات چون نهادى 
مربــوط به مجلس بوده، شــأن آن صيانت از اموال 
مردم اســت، از اين رو طبق قانــون 44 و 45 قانون 
اساسى ديوان محاسبات حق دخالت در تمامى اموال 
عمومى و دولتــى را دارد و بايد عرض كنم كه اين 
مسأله در راســتاى صيانت از حقوق شما(شوراى 
شــهر) اســت. در جاهايى كه اتفاقاً وظيفه شوراى 
شــهر بوده كه دخالت كند اما ورود نكرده اســت، 
بنده به عنوان نماينده مجلس با اســتفاده از جايگاه 
ديوان محاسبات جلوى اموال كالنى را كه قرار بود 
از بيت المال خارج شــود، گرفته و يا برگردانده ايم 

كه در هفته گذشته چند مصداق آن وجود داشت. 
 آيا شورا درباره رضايت مردم 

از خود نظرسنجى كرده است؟
وى در واكنش به ادعاى حســين قره باغى رئيس 
كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى، 
دربــاره اينكــه مــردم به قطع از عملكرد شــورا 
رضايــت دارند، تصريح كرد: چقدر ما مردم را از 
عملكرد خود آگاه كرده ايم؟ آقاى قره باغى ميزان 
نظرسنجى مردم را شــما تا چه اندازه نظرسنجى 
كرده ايــد؟ البته بنده نمى خواهم عملكرد شــورا 
را زير ســؤال ببرم، اما بنده هنوز چاله هاى پر از 
ِگل آب را در 15 ســال اخير شاهد هستم. همدان 
به عنــوان پايتخــت تاريــخ و تمدن كشــور، آيا 
ورودى هاى مناســبى دارد؟ ورودى شهر همدان 
از ســوى تهران در بدو ورود، مسافران را با بوى 
فاضالب مواجه مى كند. اينها پرســش هايى است 

كه احتماالً شما در نظرسنجى مطرح نكرده ايد. 
رئيس مجمع نمايندگان استان در ادامه تصريح كرد: 
در 6 ماهى كه از عمر مجلس مى گذرد، زمان مناسبى 

براى ارزيابى از عملكرد مجلس يازدهم نيست. 
 بايد به مردم اميد داد 

فالحى با بيان اينكه از ســخنان برخــى تنها بوى 

قرار  افــزود:  مى آيد،  ســياه نمايى 
شده است كه ما مسئوالن به مردم 
اميــد دهيم. درحال تــالش براى 
برخوردارى مردم و اميد بخشيدن 
به آنها براى انتخابات ســال آينده هستيم. اين نكته 
گفتنى است كه بايد نقدها و در كنار آنها پيشنهادها 
و راهكارها نيز بيان شود؛ آقاى مهندس بادامى نجات 
درِ طرح ها و مصوبات باز اســت؛ شــما مى توانيد 
به عنوان يك كارگروه پژوهشــى درباره طرح جامع 
مديريت يكپارچه سازى و جامع شهرى نظر دهيد؛ 

چون اين  طرح قابل تغيير است.
 ضرورت الحاق 3 روستا چه بود؟

نماينده همدان و فامنين در مجلس درباره طرح جامع 
شهرى همدان همچنين اظهار كرد: بنده از دوستان 
اين پرســش را دارم كه آيا راهكار حل مشــكالت 
الحاق 3 روســتا به شهرســتان بود؟ بايد گفت كه 
بحث الحاق روستاها به شهرها با سياست هاى كلى 
نظام منافات دارد. چون سياست هاى كلى نظام حفظ 
ساختار روستاها است. مشكالت مردم قاسم آباد بايد 
حل مى شد و اين مسأله درست است؛ اما با اين كار 
يك روســتاى توليدكننده را به مصرف كننده تبديل 
خواهيم كرد. البته در برخى قسمت ها و عملكردها 

همانند  مى كنيــم  نيــز  دفاع  ما 
و  شهرى  آب  يكپارچه ســازى 

روستايى.
 در كميســيون آموزش 
مردم  اقتصاد  فكــر  به  نيز 

هستيم 
آموزش  كميســيون  سخنگوى 
و تحقيقــات مجلس در توضيح 
اينكه  بيان  بــا  مجلس  عملكرد 
تمامى كميســيون ها در مجلس 
به فكر اقتصاد و معيشــت مردم 
هستند، گفت: حتى در كميسيون 
آموزش و تحقيقات، اين مسائل 
را بررســى كردند، به طور مثال 
چندين  در  كميســيون  اعضاى 
هفته روى طــرح جهش توليد 

دانش بنيان كار كرده اســت. اين طرح دست تمامى 
پارك هاى علم و فناورى را باز  گذاشــته تا جلوى 

بيكارى فارغ التحصيالن را بگيرد. 
وى از عملكرد مجلس درباره معيشت مردم گفت: 
در مجلس طرح هايى در اين زمينه ارائه شده است؛ 
مانند كاالبرگ، تأمين مســكن، ماليات بر خانه هاى 
خالــى، كاهش تعرفه بنگاه داران كه در كميســيون 
شــوراها قــرار دارد درحال حاضــر، در بحث هاى 
كشــاورزى بيشترين كار را كميســيون كشاورزى 
انجام داده اســت و درباره بــازار بورس بايد گفت 
كه بيشــترين وقت هيأت رئيســه و كميسيون هاى 
اقتصادى و برنامه بودجه صرف اين مســأله شــده 

است تا از حق و سرمايه هاى مردم حفاظت شود. 
 ســهم آالينده هاى مردم را به آنها باز 

مى گردانيم 
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در واكنش به 
انتقادهاى قره باغى درباره قير، اظهار كرد: در تقويت 
حرف شما بايد بگويم كه مقصر ما و مجلس فعلى 
شوراى اسالمى نيست. بنده تاكنون بيشترين تالش 
خود را كرده ام تا مشــخص شود كه بيشترين سهم 
آالينده هاى شهرهاى فامنين و كبودراهنگ از نيروگاه 
و ســهم آاليندگى مردم بهار از شركت هاى صنعتى 
كجا رفته است!؟ در اين چند ساله 
حقوق مردم چه شده است؟ زيرا 
سهم آاليندگى نيروگاه گرفته شده 
اســت اما به مردم تفويض نشده 
است. ما از طريق ديوان محاسبات 
باالخره سهم مردم را از كسى كه 
سهم آاليندگى ها را دريافت كرده 

است پس خواهيم گرفت. 
 طرح قيــر رايگان اخير 

آسيب شناسى شده است
فالحــى در ادامه درباره طرح قير 
رايــگان مجلس گفت: اين قانون 
در مجلــس تصويب شــد ولى 
به دليل آســيب هايى كه داشــت، 
سبب ايجاد رانت شــده بود كه 
لغو شــد. طرح قير رايگان را كه 

مجلس به تازگى تصويب كرده آسيب شناسى و ابالغ 
شده است.

 كل پروژه اســكاى مال مشكوك و زير 
سؤال است

نماينــده همدان و فامنين در مجلــس با بيان اينكه 
بحث هاى نظارتى مجلــس را به جد دنبال مى كنيم، 
تأكيد كرد: برخى مجوزها داده شــده است كه نبايد 
داده مى شــد. در بحث اســكاى مال آيا اينها مجوز 
گرفته اند كه گودبردارى را آغاز كرده اند؟ چرا كسى 
در اين ميان صحبت نمى كند؟ بنده در جلسه شوراى 
برنامه ريزى اين مسأله را مطرح كرده ام. چرا عواقب 
اين كار را نمى بينند، هم نهاد امنيتى، هم نهاد قضايى 
و هم نهاد بهداشــت و درمان ما در اين مسأله زير 

سؤال است. 
نماينــده معيــن بهــار در مجلس با بيــان اينكه 
اقتصــاد مقاومتى را به اين مســائل نچســبانيد، 
افزود: در پاســخ به اين پرســش كه چرا پروژه 
را در ايــن منطقه مى ســازيد، ادعــا مى كنند كه 
همه(ســازمان هاى امنيتــى، قضايى و بهداشــتى 
اطراف پروژه اسكاى مال) را جابه جا مى كنيم. بايد 
گفت شماها كه هســتيد كه بخواهيد چنين كارى 
انجام دهيد؟ آيا شــما مى خواهيد اداره اطالعات 
و يــا اداره زندان هــا را جابه جا كنيــد؟ كل اين 
طرح مشكوك و زير سؤال است. بنده كارشناس 
گذاشــته ام 20 دليل داشته اند كه اين قضيه مشكل 
دارد و اين مســأله را به شــوراى برنامه ريزى و 
وزارت بهداشــت نيــز اعالم كــرده  ام. آقايان در 
اســتان اگر جرأت ندارند بيايند اكنون نظرشان را 

اعالم كنند(تا ما پيگير مطالباتشان باشيم). 
وى در ادامه از قهرمان مدير دفتر خود درخواســت 
كرد در نامه اى رسمى به رشيد حيدرى مقدم رئيس 
علوم پزشــكى همدان، نظر وى را شــفاف درباره 
اجراى پروژه اسكاى مال در مجاورت 2 بيمارستان 

اعالم كند. 
فالحى همچنين در ادامه تأكيــد كرد كه اين اقدام 
بايد انجام شود تا اگر حيدرى مقدم نمى تواند از اين 
2 بيمارستان دفاع كند از طريق وزارت خانه مربوطه 

اقدام كنيم. 

حضور فالحى در جلسه شوراى شهر همدان:

طرح جديد مجلس شوراها 
تقويت خواهد شد

■ اگر آقايان در استان جرأت ندارند بيايند و نظرشان را به ما اعالم كنند
■ از حيدرى مقدم خواسته مى شود كه نظر خود را درباره اسكاى مال بيان كند

■ نمايندگان طبق قانون اساسى از طريق ديوان محاسبات حق نظارت بر اموال 
عمومى و دولتى را دارند

محمد ترابى»
 جلســه شوراى شهر همدان روزگذشته ميزبان حجت االسالم احمدحسين فالحى بود كه به نقل از روابط عمومى، 
به عنوان رئيس جديد مجمع نمايندگان اســتان نيز انتخاب شده است. گفته شد كه اين جلسه به درخواست غالمرضا 
قهرمانى مسئول دفتر فالحى و به منظور هماهنگى و هم افزايى براى برخى مسائل ميان اعضاى شورا و نماينده همدان و 

فامنين در مجلس شوراى اسالمى برگزار شد. 

در جاهايى كه اتفاقاً وظيفه 
شــوراى شــهر بوده كه 
دخالت كند اما ورود نكرده 
است، بنده به عنوان نماينده 
مجلس با استفاده از جايگاه 
جلوى  محاســبات  ديوان 
اموال كالنى را كه قرار بود 
از بيت المال خارج شــود، 
گرفته و يــا برگردانده ايم 
كه در هفته گذشــته چند 

مصداق آن وجود داشت
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نيش و نوش

خبر

كاهش 60 درصدى استفاده از لوازم آرايشى ميان 
بانوان در دوران كرونا

 يك متخصص علوم رفتارى از كاهش 60 درصدى اســتفاده از لوازم آرايشى ميان 
بانوان در دوران كرونا خبر داد.

مجيد ابهرى در گفت وگو با مهر تأكيد كرد: با توجه به اينكه بيشــتر افراد به ويژه زنان 
براى حفظ سالمتى از ماسك استفاده مى كنند، به همين دليل به طور قابل مالحظه اى از 

آرايش صورت و همچنين خريد لوازم آرايشى كاسته شده است.
وى افزود: كارشناســان كاهش آرايش صورت را تا 60 درصد و اقالم آرايشــى را تا 
40 درصد پيش بينى مى كنند. در عوض فروش و مصرف ريمل و ســايه چشم بيشتر 

شده است.

219 هزار خانوار مددجو بدون مسكن مناسب هستند
 رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) با اعالم اينكه براساس آمار و اطالعات موجود، 

219 هزار خانوار مددجو بدون هرگونه مسكن مناسب براى گذاران زندگى هستند.
ســيدمرتضى بختيارى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه كميته امداد از هيچ كوششى 
براى رفع مشــكالت مددجويــان و محرومان جامعه دريغ نخواهــد كرد، اظهار كرد: 
توانمند ســازى مددجويان تحت پوشــش و نيازمندان جامعه از مهم ترين دغدغه هاى 
كاركنان كميته امداد است. وى با اشاره به 14 اسفند سالروز تأسيس كميته امداد به فرمان 
حضرت امام خمينى(ره)، گفت: پس از ايجاد اشتغال و خودكفايى مددجويان رسيدگى 
به موضوع مسكن محرومان تحت پوشش براى سال آينده از ديگر مأموريت هاى اصلى 

ما به شمار مى رود.

مالك هاى تعيين شهريه مدارس غيردولتى ابالغ شد 
 مديركل مدارس غيردولتى با بيان اينكه در راستاى اجراى طرح بالندگى نيروى انسانى 
و آغاز فرايند تعيين شهريه مدارس غيردولتى، بخشنامه اى روز گذشته به استان ها ارسال 
شده است، گفت: اين بخشنامه مبنى بر اين موضوع است كه مدارس مى بايست چند دسته 

اطالعات را در سامانه مستقر در سامانه مشاركت ها بارگذارى كنند.
به گزارش ايسنا، سعيد صالح افزود: مشخصات فضاى فيزيكى كه شامل مجوز نوسازى، 
فضاى عرصه و هزينه اجاره بها است، يكى از مواردى به شمار مى رود كه در اين بخشنامه 
داراى اهميت است.صالح همچنين مشخصات پرسنل و نيروى انسانى كه مشغول به كار 
هستند و ثبت نام آنان در دوره آموزشى بدو و ضمن خدمت در سامانه مشاركت ها قرار 

گرفته است، را از ديگر ويژگى هاى اين بخشنامه دانست.

پشت ديوار كرونا
 زندگى همچنان جارى است

مهدى ناصرنژاد»
 در روزگارانى كه ســختى هاى مرگ آور ويروس كرونا از يكسو 
و از سويى نيز به واسطه تنگناهاى شديد اقتصادى، وضعيت غيرقابل 
تحملــى براى مردم به وجود آمده اســت، جامعه بيش از هر زمانى 
احتياج به خبرهاى خوب و دلگرم كننده دارد تا با تحمل روانى بيشتر 
از ايــن برهه تلخ از تاريخ كشــورمان عبور كند و فردايى بهتر براى 

خويش رقم بزند.
بايد قبول كرد كه كرونا امروز يك بحران و مشــكل شــديد جهانى 
اســت و تازيانه دردآور كرونا همه ملت ها از نــژاد و رنگ و زبان 
را با يك شــيوه مى نوازد، وليكن ممكن اســت كشور و ملتى مانند 
چين يا معدود كشــورهايى بــا امكانات و تدابيــر مؤثرتر، بهتر در 
مقابل كرونا بايســتند و يا كشورهايى با زيرســاخت ها و امكانات 
محدود و كم نتوانند زخم هاى ناشــى از تازيانه كرونا بر جســم و 
جان ملت خويش را التيام ببخشــند! خوشبختانه چنانچه با اطمينان 
خاطر بخواهيم به عنوان يك قلم به دســت، جانــب حق را بگيريم، 
بايد اذعان داشــت، جامعه پزشــكى و درمانى كشور عزيز خودمان 
و در رأس آن ســتاد ملــى مقابله با كرونا در ارتبــاط با اين بحران 
كمرشــكن تاكنون موفق عمل كرده است و در اين مدت 169 تن از 
شريف ترين و فداكارترين پزشكان و پرستاران و خدمتگزاران مراكز 
درمانى كشورمان، جان عزيز خود را در راه مقابله با كرونا و خدمت 
در ســنگر بهداشت و درمان فدا كرده و به درجه رفيع شهادت نايل 
آمده اند. البته كه هميشه در تمام حوزه هاى عمل و اجرا كاستى هايى 
هم وجود دارد كه انكار آن از جانب هر مسئول كارى عقاليى نيست 

و موجود بى خطا و بى عيب فقط خداوند اليزال و خالق يكتاست.
اما در طرف ديگر ســكه زندگى جامعه ايرانى، صف هاى طوالنى از 
كمبود ها و بى عدالتى ها و نارســايى هاى اقتصادى رديف است و هر 
هموطن و انسان با وجدانى كه دل در گرو مشكالت و خدمت به مردم 
خود دارد را آزار مى دهد!!! علل اصلى و ريشه گره هاى كور اقتصادى 
در جامعه امروز كشورمان را در اين چند خط نمى شود به درستى آناليز 
كرد و چه بهتر و اوالتر كه خود خبرگان و كارشناســان كاربلد و آمار 

به دست بخش هاى اقتصادى، افكار عمومى را آگاه سازند! 
اما ما رســانه ها هم در اين ميانه وظيفه و مسئوليت دشوارى به عهده 
داريم، نه مى شــود با بزرگ نمايى برخى مشكالت جامعه، دل مردم 
را خالــى كره و به التهــاب جامعه افزود و نه منطقى اســت كه با 
عادى جلوه دادن اوضاع اقتصادى و شرايط كرونايى، مردم را بدون 
پايه و اساســى واقعى دلخوش ساخت! اما به نظر مى رسد، آن دسته 
از همــكاران فعال و پركار جامعه رســانه اى، آنچنــان درگير اخبار 
دوســيالبى كرونا و روى بد سكه اقتصادى هستند و افكار عمومى را 
در فضايى خاكســترى هدايت مى كنند، وليكن از بسيارى واقعيت ها 

در حيات اجتماعى غافلند! 
نقش رســانه امروز در ايجاد فضايى با نشــاط و شوق و شور مردم 
براى زندگى بســيار تأثيرگذار است و حرف اول را مى زند. چنانچه 
آمار هاى واقعى از تالش بدون وقفه بســيارى كارگران و توليدگران 
بخش هاى گوناگون حوزه كشاورزى كشور و كارگاه هاى كوچك و 
بزرگ صنعتى و ســاير بخش هاى خدمات اجتماعى در دسترسمان 
باشد و مسئوالنه نتيجه گيرى كنيم، آن وقت است كه احساس مثبتى 
بر ما مســتولى مى شــود و خواهيم نوشــت و از مقابل دوربين هاى 
خبــرى خود خواهيم گذراند كه چگونه زنان و مردان بى ادعا و اهل 
كار و تــالش ايرانى با وجود تحريم هاى بــدون روزنه اقتصادى و 
كمبود و گرانى كمرشكن قيمت انواع نهاده هاى كشاورزى و قطعات 
صنعتى و مواد اوليه مورد نياز واحد توليدى، توانسته اند و مى توانند 
نياز كشــور و مردم خود را تأمين كنند. شــدنى نيست اگر بخواهيم 
براى يك يك مظاهر توليد و خدمات در اين شرايط مصداق بياوريم، 
چون در آن صورت بايد يك يادداشــت 33 قسمتى مثل سريال هاى 
معمول تلويزيونى بنويســيم؛ اما صادقانه بايد نوشت كه بياييد باور 
كنيم، پشــت ديوار سرد و ســياه كرونا و دره هاى عميق اقتصادى، 
زندگى در جامعه پرشور ايرانى همچنان جارى است. مهم و شايسته 
اين اســت كه در اين وضعيت ســخت اگر مى توانيم و از دستمان 
برمى آيد ســنگى از ســر راه حركت هرچند كنــد جامعه برداريم و 
حرف شــيرينى به زبان آوريم! بايد گفت متأســفانه در اين شرايط 
بيشــترين ظرفيت پرحجم جامعه رسانه اى كشــورمان در اختيار 2

تفكر و گرايش خاص سياسى است كه عليه عملكرد هم سياه نمايى 
مى كنند و در بســيارى برنامه و نشست خبرى نكته پرانى هايى دارند 
كه بيشــترين بهره آن در فضاى مجازى نصيب شبكه هاى اجتماعى 
براى جوســازى هاى كور مى شــود و به غير از التهاب و نااميدى و 

بى اعتمادى چيز بيشترى براى مردم باقى نمى ماند.

اقتصاد مردم: افزايش 53 درصدى حقوق و مزايا در سالجارى 
 هرچه به ســال جديد نزديك مى شويم درصد حقوق ها هم باال 

ميره!!
آفتاب اقتصادى: اينترنت درصورت رشد ترافيك ارزان تر مى شود

 ديگه از صدقه سر آموزش مجازى رشد بى رويه داشته!!
آرمان ملى: فضا تا انتخابات 1400 تغيير مثبت مى كند
 گويا سال 1400 همه ميخوان تغيير جهت بدن!!

ابرار اقتصادى: پيش فروش 70 هزار ميليارد تومان نفت 
 بدون شرح!!

آسيا: روزهاى آخر كرونا 
 اين كرونايى كه من ديدم تا آدم برفى زمستون رو نسازه رفتنى 

نيست!! 
آفتاب اقتصادى: دو مسير تأثيرگذارى بودجه بر بخش خصوصى 

 زياد احساساتيش نكنيد جهت مسيرا رو تغيير ميده!!
اسكناس: عقب نشينى فروشندگان در بازار خودرو 

 نكنــه مى خــوان بــراى افزايش قيمــت پرايــد اعتصاب 
كنن!! 

اخبار صنعت: خودرو نخريد! ارزانتر مى شود
 الوعده وفا!!

اقتصاد ملى: خيز نانوايان براى گرانى نان 
 ديگه همينو كم داشتيم!!

همدان پيام: 88 هزار فعال گردشگرى بيكار شدند
 كرونا از اولشم چشم نداشت گردش مارو ببينه!!
ثروت: ساخت 10 هزار مسكن كارگران كليد خورد 

 از كدام كليدها؟كليد داخل قفل يا كليد فرضى!!
رويش ملت: كرونا در كمين دورهمى هاى بلندترين شب سال 
 فعال يه گوشه كمين كرده كه مردم از تب و تاب نيفتن!!

قدس: سرمايه هاى مردمى بورس سرپناه مى خواهد
 اونجورى بايد هر لحظه منتظر ريزش ناگهانى سرپناه باشيم!!

اخبار صنعت: برگ هاى برنده نمكى براى دنيا
 دقيقا جاى اين برگه ها رو مشخص كنيد؛ روى ميزه يا توى جيب!!

پسماند اقالم بهداشتى مقابله با كرونا 
به سفره  انسانى بازمى گردد

 مديركل مشاركت هاى مردمى و مسئوليت اجتماعى سازمان حفاظت 
محيط زيست بيان كرد كه مصرف بى رويه اقالم بهداشتى براى مقابله با 
كرونا و نبود دفع صحيح اين پسماندها، مى تواند به سفره انسانى بازگردد 

و آسيب جدى به محيط زيست وارد كند.
ژيــال مهدى آقايى در گفت وگو بــا ايرنا درباره تأثير شــيوع كرونا بر 
محيط زيست اظهار كرد: شــيوع اين بيمارى به رغم برخى آثار و نتايج 
مثبت همچون كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى، كربن و به تبع تأثيرات 
مثبت بر جانداران و محيط زيست، اما در درازمدت ادامه نخواهد داشت.
وى افزود: زيرا اين تغيير و تحوالت به دليل طراحى و تدوين يك برنامه 
از پيش تعيين شده و مبتنى بر تفكر محيط زيستى انجام نگرفته و بر اين 

اساس تداوم نمى يابد.
به گفته مديركل مســئوليت اجتماعى سازمان حفاظت محيط زيست، 
اين تأثيرات در واقع ناشــى از يك فشار خارجى تحت عنوان پاندمى 
كوويد-19 بوده كه سالمت و جان انسان ها را با مخاطره روبه رو و بشر 

را وادار به قرنطينه اجبارى خانگى كرده است.
مهدى آقايى با اشاره به ركود اقتصادى حاصل از اين  پاندمى تأكيد كرد: 
تخريب زيرســاخت هاى اقتصادى ناشى از شيوع كرونا نيز بدون شك 

سبب تخريب محيط زيست خواهد شد.
وى ادامه داد: در واقع جهان به منظور ترميم اين آسيب هاى اقتصادى، در 
صدد جبران اين خسارات در كوتاه مدت است و اين جبران با تخريب و 

خسران بر منابع طبيعى و محيط زيست انجام مى شود.
مهدى آقايى افزود: كرونا زنگ خطرى براى بشر در سراسر جهان بود كه 
تداعى كند، بى توجهى به طبيعت و نظم كره زمين، عواقبى غيرقابل جبران 

را به دنبال خواهد داشت.
وى همچنين با اشاره به تبعات مقابله بشر با كرونا خاطرنشان كرد: استفاده 
از ماسك، دستكش، اقالم حفاظتى يك بار مصرف، مواد ضدعفونى و... 
براى محافظت شــخصى در مواجهه با ويروس كرونا ضرورى و يك 
مســئوليت اجتماعى است اما مصرف بى رويه اين كاالهاى بهداشتى و 
همچنين نبود مديريت صحيح دفع اين مواد، موجب آلودگى آب و خاك 

و بسته شدن آبراهه ها مى شود.
مهدى آقايى يادآور شــد: اين مصرف بى رويه و نبود مديريت صحيح 
پسماندها همچنين دوباره به محيط زيست و چرخه غذايى جانوران و 

درنهايت سفره انسان ها بازخواهد گشت.
 آموزش همگانى ضامن مشاركت مردمى براى حفاظت از 

محيط  زيست است
مديركل مشــاركت هاى مردمى و مسئوليت اجتماعى سازمان حفاظت 
محيط زيست همچنين با تأكيد بر ضرورت مشاركت مردمى به منظور 
حفاظت از محيط زيست گفت: اين مشاركت مستلزم آموزش همگانى 
در كشــور اســت. مهدى آقايى درمورد تأثير آموزش همگانى بر حفظ 
محيط زيست اظهار كرد: معضالت فزاينده زيست محيطى امروز، حاصل 
توســعه ناپايدار، غفلت و بى توجهى به عناصر تشكيل دهنده(سازنده) 
محيط زيست اســت. وى تصريح كرد: اكنون حفاظت از محيط زيست 
به منظور حركت به سمت توسعه پايدار بايد به يك باور ذهنى و عادت 
در جامعه تبديل شود.مهدى آقايى افزود: امروزه آموزش، كليد حركت 
به ســمت توسعه پايدار است و سراسر جهان بر اين باورند، آموزش و 
آگاهى بخشــى درباره محيط زيست بايد تغيير عادات اجتماعى و رفتار 

مسئوالنه محيط زيستى را به دنبال داشته باشد.

 در16آذرماه 99، نخســتين دانه هاى برف 
پاييزى بر روى زمين نشست و استان همدان را 
سفيدپوش كرد. در بيشتر شهرستان هاى استان 

نيز مردم شاهد بارش اين نعمت الهى بودند. 
بارش برف از صبح روز گذشــته در همدان و 
ديگر نقاط استان آغاز شد. بارش برف هرچند 
سنگين نبود اما موجب شد تا برخى از مسيرها 
مانند گنجنامه مسدود شود. طبق اعالم پليس 
راه استان جاده هاى همدان نيز لغزنده بوده اند. 
كارشــناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: 
بامداد دوشــنبه هواى استان به صورت پراكنده 
همــراه با ريزش برف و بارش باران پيش بينى 
مى شود.زاهدى عنوان كرد: به دنبال فعاليت اين 
موج ناپايدار، از سه شــنبه دماى كمينه بيشتر 
نقاط استان افت محسوسى دارد و ممكن است 
دماى برخى از نقاط استان به 8 درجه سانتيگراد 

زير صفر برسد.
 تردد در تمامى راه هاى برون شهرى 

برقرار است
كارشناس مركز مديريت راه  و ترابرى استان با 
اشاره به بارش برف در جاده هاى برون شهرى 
نيز بيان كرد: بارش بــرف در محور همدان-

ســنندج، همدان-كرمانشــاه، همدان- بيجار، 
همــدان- رزن و همچنيــن گردنه  اســدآباد 
همچنــان ادامه دارد و تمامى راه هاى اســتان 
به اســتثناى راه ورودى گنجنامه به تويسركان 
به دليل نبــود ايمنى كافى باز هســتند و تردد 

همچنان برقرار است.
بابك گردان در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام 
افزود: طبق ســنوات گذشــته تمامى راهدار 
خانه ها و ماشين آالت هاى مربوطه به امكانات 
ويژه تجهيز شده اند و از راننده ها خواست حتما 
تجهيزات ايمنى زمستانى و زنجيرچرخ به همراه 

داشته باشند.
وى در ادامــه تأكيــد كــرد: همچنين عمده 
مخاطبان و كاربران مى توانند با برقراري ارتباط 
با سامانه از طريق تماس تلفني با شماره 141

در سراسر كشور از آخرين وضعيت ترافيكي 
و جوى در سطح جاده هاي كشور آگاه شوند.

 ماسه و نمك در سطح شهر 
قرار داده ايم

معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان  هم 
اظهار كرد: همزمان با آغاز بارش برف تمامى 

نيروهاى خدمات شهرى شهردارى در آمادگى 
كامــل بوده و بــا بهره گيــرى از تجهيزات و 
برنامه ريزى هاى الزم، آماده خدمت رســانى به 

شهروندان هستند. 
وحيد على ضمير افزود: روزانه نزديك به 500
نفر نيروى انســانى خدمات شهرى كه در امر 
نظافــت و رفت و روب مشــغول به كارند در 
هنگام بارش اقدامات الزم را انجام خواهند داد. 
وى گفت: ده خــودرو مكانيزه نمك پاش، 43
دســتگاه تيغه برف روبي، 7 دستگاه گريدر، 2
دستگاه لودر، 8 دســتگاه بابكت، 43 دستگاه 
كمپرسى و يك دستگاه بيل مكانيكى در سطح 
شهر مستقر هســتند تا در جاهاى حساس و 
مورد نيازجهت خدمات رســانى به شهروندان 

مورد استفاده قرار گيرند.
وى در ادامه با اشــاره به تــداوم بارش برف 
گفــت: با همــت نيروهاى شــهردارى تمام 
معابر اصلى شــهر هم اكنون باز است و تردد 
در آنها جريان دارد، اما توصيه اين اســت كه 
افراد از انجام ترددهاى غيرضرورى در سطح 
شــهر خــوددارى كنند تا ســرعت و كيفيت 

خدمت رسانى مجموعه شهردارى مؤثر باشد.
على ضمير خاطرنشــان كرد: مخازن ماســه و 
نمك نيز به مقدار كافى در ســطح شهر قرار 

داده شده تا ضمن سهولت در توزيع و پخش 
در سطح معابر و خيابان ها، بتوان در كوتاه ترين 

مدت نسبت به پوشش مناطق اقدام شود.
وى در پايان اعالم كرد: از شــهروندان تقاضا 
داريم از آوردن خودروهاى شخصى خوددارى 
نماينــد تا خدمت رســانى توســط مجموعه 
شهردارى به نحو احسن و سريع تر انجام پذيرد 
و درصورت مشاهده مشكل در سطح شهر با 

سامانه 137 تماس بگيرند.
 جاده هاى همدان لغزنده اند

رئيس پليس راه اســتان همدان نيز در اين باره 
اظهاركرد: بارش برف و باران سبب لغزندگى 
همه جاده هاى برون شــهرى اين اســتان شده 

است.
 رضا عزيزى گفت: بــراى تردد در جاده هاى 
خيس و لغزنده ابتدا بايد آج الســتيك ها سالم 
باشد تا در زمان اســتفاده از ترمز در كمترين 

زمان خودرو متوقف شود.
وى افزود: با توجه به ســردى هواى بيرون از 
خودرو و گرم بودن داخل وسيله نقليه، شيشه 
دچار بخارگرفتگى شــده؛ بنابراين رفع بخار 
روى شيشه وســيله نقليه نيازمند سالم بودن 

بخارى و سيستم گرمايشى است.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: روشن 

كردن چراغ هاى وسيله نقليه هنگام بارش باران 
و به ويژه مه گرفتگى ضرورى است؛ زيرا سبب 

كاهش سوانح احتمالى مى شود.
عزيزى تأكيد كرد: همه سرنشينان وسيله نقليه 
بايد از كمربند ايمنى استفاده كنند تا درصورت 
خروج خــودرو از جاده اصلى يا واژگونى آن 
شاهد پرت شدن سرنشينان به بيرون از خودرو 
يا برخورد آنها با شيشــه جلو و اجسام داخل 
وسيله نقليه نباشــيم. وى گفت: همراه داشتن 
تجهيزات زمستانى از جمله زنجيرچرخ الزامى 
است؛ بنابراين مأموران پليس راه اقدام به رصد 
خودروها كرده و درصورت همراه نداشــتن 
جريمه  را  متخلــف  خــودروى  زنجيرچرخ 
مى كنند. رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار 
كرد: شــهروندان در زمــان بارندگى و ريزش 
برف از مســافرت غيرضرورى پرهيز كنند و 
درصورت ضرورت رفتن به ســفر، از ناوگان 

حمل ونقل عمومى استفاده كنند.
 عزيزى افزود: با توجه به قرار داشتن همدان در 
وضعيت نارنجى كرونايى همچنان محدوديت 
تردد اعمال شده و از ورود خودروهاى داراى 
پالك غيربومى به استان و خروج خودروهاى 

بومى از استان جلوگيرى مى شود.

همدان سفيدپوش شد
■ كارشناس اداره كل هواشناسى استان: از امروز دماى كمينه بيشتر نقاط استان افت محسوسى دارد

■ كارشناس مركز مديريت راه: كاربران از طريق سامانه 141 مى توانند از آخرين وضعيت جوى راه ها آگاه شوند
■ معاون خدمات شهرى شهردارى: تردد در تمام معابر اصلى شهر جريان دارد

 ■ رئيس پليس  راه: براى تردد در جاده هاى خيس و لغزنده ابتدا بايد آج الستيك ها سالم باشد

واريز 480 هزار 
تومان براى معلوالن 
بدون شغل
 رئيس سازمان بهزيستى كشور اعالم كرد: 
مبلــغ 480 هزار تومان بر روى كارت بانكى 
افراد داراى معلوليت شديد و خيلى شديد كه 
به سن 18 ســال رسيده اند اما بدون شغل و 

درآمد هستند، شارژ شد.
به گزارش ايسنا، وحيد قبادى دانا بيان كرد: 
در راستاى اجراى قانون حمايت از حقوق 
افراد داراى معلوليــت و براى اجراى ماده 

27 ايــن قانون، با حمايت ســازمان برنامه 
و بودجه مبلــغ 71 ميليــارد تومان جهت 
اجراى بخشى از اين قانون در هفته جارى 
اختصاص پيــدا كرد و براى افــراد داراى 
معلوليت شــديد و خيلى شديد كه به سن 
18 ســال رسيده اند اما بدون شغل و درآمد 
هســتند، مبلــغ 480 هزار تومــان بر روى 

كارت بانكى آنها شارژ شد.
به گفته وى، حــدود 147 هزار نفر از افراد 
داراى معلوليت حايز اين شــرايط بودند كه 
مبلــغ 480 هزار تومان بر روى كارت بانكى 
آنها به عنوان كمك هزينه معيشت براى افراد 
داراى معلوليت شديد و خيلى شديدى كه به 

سن 18 سال رسيده اند و بدون شغل و درآمد 
هستند، شارژ شد. 

قبادى دانا تصريح كرد: اميد اســت كه در 
ســال 1400 با درنظر گرفتــن منابع الزم 
و تأميــن اعتبار الزم بــراى اجراى قانون 
بتوانيم مــواد مختلف قانونــى را به نحو 

كنيم.  اجرا  شايسته 
به گفته رئيس سازمان بهزيستى، طبق برآورد 
دقيق صورت گرفته بيش از 38 هزار ميليارد 
تومــان در ســال 1400 براى اجــراى مواد 
مختلف قانون حمايت از حقوق افراد داراى 
معلوليت موردنياز اســت. آنچه تاكنون در 
بودجه قرار گرفته هزار و 700 ميلياردتومان 

است. البته باتوجه به شرايط كرونا و همچنين 
تحريم هاى ظالمانه آمريكا و مشكالتى كه در 
زمينه اقتصــادى وجود دارد شــرايط براى 
جامعه معلوالن قابل درك است، اما نيازهاى 
اين عزيزان نيازهايى است كه بايد طبق قانون 
برآورده شــود و اميد است كه تاحد ممكن 
اعتبارات الزم براى اجراى قانون در ســال 

1400 در نظر گرفته شود. 
قبادى دانا در ادامه از مجلس شوراى اسالمى 
خواست تا در كميســيون هاى تخصصى و 
كميســيون تلفيق و تصويــب اليحه بودجه 
1400 نهايت تالش خود را براى تحقق اين 

امر به كار گيرند.

ثبت نام پذيرش بدون آزمون كارشناسى 
ارشد 99 به زودى آغاز مى شود

 رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از آغاز ثبت نام براى پذيرش 
بدون آزمون كارشناسى ارشد 99 خبر داد.

ابراهيــم خدايــى در گفت وگو با ايرنــا درباره پذيرش بــدون آزمون 
كارشناســى ارشد سال 99، اظهار كرد: امســال به دليل ابالغ ستاد ملى 
مقابله با كرونا، پذيرش بدون آزمون كارشناســى ارشد 99 فقط يك بار 

براى پذيرش دانشجو در بهمن ماه انجام مى شود.
وى توضيح داد: براساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا، در شهرهايى 
كه جمعيت بيشتر از متقاضيان است يا ظرفيت هاى پذيرش دانشجو در 
اين مقطع تكميل نشده اســت، داوطلبان با استفاده از سوابق تحصيلى 

پذيرش مى شوند.
خدايى درمورد پذيرش در دوره هاى روزانه بدون آزمون كارشناســى 
ارشــد، افزود: ممكن اســت دوره روزانه هم در اين فهرست باشد اما 
معموال اين دوره خيلى محدود است و اگر هم باشد به قسمتى از علوم 

پايه اختصاص دارد

يام
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/

محيط بان 
همدانى آزاد شد
■ رئيس اداره بازرسى محيط زيست استان: 
ديوان عالى كشور براى محيط بان تعيين 
تكليف مى كند

 رئيــس اداره بازرســى و مســئول امور 
حقوقــى حفاظت اداره كل محيط زيســت 
اســتان همدان گفــت: «ســعيد موميوند» 
محيط بــان همدانى كه به دليــل درگيرى با 
شــكارچيان متخلف در زندان بود، با تأمين 

قرار وثيقه آزاد  شد.
حجــت لطفــى افزود: قــرار بود كــه اين 
محيط بان با قرار وثيقه 5 ميليارد تومانى آزاد 
شــود كه بخش زيادى از اين وثيقه توسط 
خانواده تأمين و 260 ميليون تومان از آن نيز 
توسط صندوق ملى محيط زيست تأمين شد.

 رئيس اداره بازرسى و مسئول امور حقوقى 

حفاظــت اداره كل محيط زيســت اســتان 
همدان با بيان اينكه پرونده محيط بان همدانى 
در شــعبه 2 كيفرى تحت بررسى است، به 
ايرنا گفت: اختالف نظرى درباره صالحيت 
رسيدگى به اين پرونده در دادگاه كيفرى يك 

يا دادسراى نظامى مطرح است.
لطفى افزود: به دنبال صدور كيفرخواست از 
سوى دادســتان همدان مبنى بر بررسى اين 
پرونــده در دادگاه كيفرى و مطرح شــدن 

رسيدگى به اين پرونده ها در دادسراى نظامى 
مقرر شــد كه ديوان عالى كشور در اين باره 
تعيين تكليف كنــد. وى يادآورى كرد: رأى 
قصاص( اعدام) محيط بان همدانى پيش تر در 

شعبه 47 ديوان عالى كشور نقض شده بود.
سال 95 محيط بان ســعيد موميوند به اتفاق 
ساير همكاران در حين گشت و كنترل منطقه 
حفاظت شده «نشر» شاهد حضور افراد مسلح 
در اين منطقه مى شــوند كه پس از متوقف 

كــردن خودرو آنها، يكى از 3 سرنشــين با 
اسلحه اقدام به فرار مى كند.

موميوند پس از اخطار فراوان به قصد شليك 
هوايى اقدام به تيراندازى مى كند اما با توجه 
به ناهموار بودن زمين و شــرايط منطقه، تير 
ناخواسته به فرد اصابت مى كند كه بالفاصله 
فرد مجروح را به بيمارســتان بعثت همدان 
منتقل مى كنند. فرد مصدوم پس از گذراندن 
17 روز در كما، جان خود را از دست داد كه 
پس از كش وقوس هاى زياد پس از 2 ســال 
رأى قصاص براى محيط بان صادر و در سال 

97 به اعدام محكوم شد.
اما پــس از تالش هاى صــورت گرفته اين 
حكم از سوى ســازمان محيط زيست مورد 
اعتــراض قرار گرفت و پس از 2 بار رفت و 
برگشــت، پرونده براى بار سوم اعتراض به 
ديوان عالى كشور ارســال شد و اين ديوان 
نسبت به رأى صادره واكنش و حكم اعدام 

را نقض كرد.



Y K

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

دوشنبه  17 آذرماه 1399  شماره 3918

6
خبرگزارىخبرگزارى

 eghtesad@hamedanpayam.com

سهام 204 شركت در بورس منطقه اى همدان 
مبادله شد

 مديــر بــورس منطقــه اى همــدان گفــت: هفتــه گذشــته ســهام 204 
شــركت در بــورس منطقــه اى همــدان مبادلــه شــد.

كامــران حســن زاده عنــوان كــرد: هفتــه گذشــته در بــورس منطقــه اى 
همــدان تعــداد 71 ميليــون و 720 هــزار و 476 ســهم مبادلــه شــد.

مديــر بــورس منطقــه اى همــدان بــه بــازار گفــت: ســهام مبادلــه شــده 
ــارد و 884  ــه ارزش 984 ميلي ــه ب ــود ك ــركت ب ــه 204 ش ــق ب متعل

ــه شــد. ــال مبادل ــزار و 28 ري ــون و 890 ه ميلي
ــه اى  ــورس منطق ــه گذشــته ب ــزود: 48 درصــد از معامــالت هفت وى اف
همــدان مربــوط بــه خريــد ســهام و 52 درصــد نيــز مربــوط بــه فــروش 
ــه  ــورس در هفت ــوده اســت. حســن زاده گفــت: شــاخص كل ب ســهام ب
ــه  ــود ك ــد ب ــزار و 980 واح ــون و 470 ه ــك ميلي ــادل ي ــته مع گذش

ــه هفتــه ماقبــل 103 هــزار و 732 واحــد افزايــش يافــت. نســبت ب
مديــر بــورس منطقــه اى همــدان گفــت: همچنيــن شــاخص كل 
فرابــورس هــم بــا يــك هــزار و 515 واحــد افزايــش بــه رقــم 18 هــزار 

ــيد. ــد رس و 466 واح

مردمى كردن اقتصاد نياز امروز كشور
 اقتصاد يكى از اركان مهم هر كشــور را تشــكيل مى دهد؛ كشورى 
كــه در حوزه اقتصادى بتواند به خودكفايى دســت بيابــد، مى تواند از 
آن به عنوان مؤلفه اى براى مقابله با تهديدات و حتى برترى نســبت به 

دشمنان برخوردار شود.
ناگفته پيداست از هر فشارى كه به انقالب اسالمى آمده تجربه و نيروى 
جديدى از دل انقالب خلق شــده اســت كه نظير آن قوى ترين نيروى 
دفاعى منطقه و يكى از قوى ترين نيروهاى مسلح جهان است كه از دل 

دفاع مقدس برآمده است.
در اين ميان ســازمان بســيج مســتضعفين يكى از مهم ترين بازوهاى 
قدرت جمهورى اسالمى به شــمار مى رود كه مأموريت جذب، آموزش، 
سازماندهى و به كارگيرى نيروهاى داوطلب مردمى را در راستاى تحقق 

اهداف انقالب اسالمى و حفظ دستاوردهاى آن بر عهده دارد.
پس از عبور از دوران شــكوهمند پيروزى انقالب اسالمى و 8 سال دفاع 
مقدس، اكنون كاركردهاى جديدى در عرصه هاى گوناگون براى بسيج 
تعريف شده كه از آن جمله مى توان به فعاليت هاى بسيج در عرصه هاى 

توليد علم، سازندگى و اقتصاد مقاومتى اشاره كرد.
نكته مهم اين اســت كه فرهنگ بسيجى مروج اصل خودكفايى و نبود 
وابستگى به خارج است، بدين معنى كه بهره گيرى از تمامى ظرفيت هاى 
موجود داخلى براى تحقق اهداف كه عمال اســتقالل و خودكفايى است 
را به همراه دارد و شــايد بى ربط نباشد اگر بگوييم كشور در يك جنگ 
تمام عيار اقتصادى است و بسيج بايد اشراف اطالعاتى و آسيب شناسى 

در حوزه اقتصاد داشته باشد.
انقالب اسالمي مكلف به نوآورى و ابتكار و نظريه پردازى و الگوسازى در 
اين زمينه هاى جديد اقتصادى است و هر كشورى كه علم استكبارستيزى 
را برپا كند، نيازمند چنين الگوهايي است كه يكي از اين مفاهيم، اقتصاد 

مقاومتي است.
 محور اصلى مباحث اقتصادى

البته اين بدان معنا نيســت كه راه نجات و پيشــرفت كشورها را نظام 
سرمايه دارى تشكيل مى دهد؛ بلكه محور اصلى مباحث اقتصادى وحدت 
و يكپارچگى ملى در رفع نيازهاى كشــور و كاهش وابستگى به دنياى 
خارج است ضمن اينكه منظور اين نيست كه دور خودمان حصار بكشيم 
بلكه بايد فشــارها و تحريم ها را تبديل به فرصت كنيم كه اين رشــد 

اقتصادى به دست آمده، اقتصاد مقاومتى نام خواهد داشت.
خدمات  و  بيشتر  ماليات  اصل  بر 2  كه  غرب  رياضتي  اقتصاد  برخالف 
به شدت  و  فعال  كامل  به طور  اقتصادى  مقاومتي،  اقتصاد  است،  كمتر 
پيش رونده است. دقيق تر كه مى شــويم ديده مى شود بسيج در امتداد 
دســتگاه هاى حاكميتى اســت و ســرمايه هاى اجتماعى را به كمك 
دســتگاه هاى حاكميتى مى آورد و انصافا در هر جايى كه بســيج گام 
برداشــته، موجب اعتالى فرهنگ و پيشرفت اقتصادى شده و نقش آن 

امروزه در كشور نقشى انكارناپذير است.
كمــى كه موضوع را باز مى كنيم مى بينيم بســيج بــا ترويج و تبيين 
طرح هاى اقتصاد مقاومتى، پرداخت تسهيالت و همراهى توليدكنندگان 
در فرايندتوليد، گام هاى قرص و محكمى در زمينه  اشتغال زايى، بهبود 
درآمد خانوارهاى روستايى و افزايش توليد برداشته است و بدين ترتيب 
مى توان نتيجه گرفت بسيج با همراه داشتن اقشار مختلف با كار و تالش 
مضاعف مى تواند مرزهاى مختلف اقتصاد مقاومتي را يكي پس از ديگرى 
پشــت ســر گــذارد و در اين راه اقشار تخصصي بسيج نيز مانند بسيج 

سازندگي ميتوانند گرهگشايي خوبي داشته باشند.
آنچه مسلم اســت اگر اقتصاد كشور شكوفا شــود قطعا موجب اقتدار 
مى شــود اما رسيدن به اين هدف نيازمند آن است كه طبق گفته مقام 

معظم رهبرى از سرمايه ها و كاالهاى ايرانى حمايت كنيم.
بايد توجه شود كه فرهنگ بسيجى به منزله آن است كه براى رسيدن به 
اهداف نبايد در يك منطقه و حوزه خاص تالش كرد بلكه بايد آن را در 
سراسر كشور نهادينه كرد تا دستاوردهاى بزرگى را به همراه داشته باشد.

با توجه به موارد اشاره شده بسيج به عنوان بارزترين جلوه اتحاد ملى در 
حوزه هاى مختلف مردمى عامل تحرك و موفقيت نظام در جهت اهداف 
اقتصاد مقاومتى خواهد بود ضمن اينكه بى شك هرجا كه به مردم اعتماد 
شــده و كارها به مردم سپرده شده، متضرر نشــده ايم كه در اين ميان 
اقتصاد هم يكى از حوزه هايى است كه بايد به مردم سپرده شود و بسيج 
نيز به عنوان يك نيروى مردمى قطعا مى تواند نقش تعيين كننده اى در 
حل مشكالت اقتصادى داشته باشد. وقتى موضوع پرداخت مردم به ميان 
مى آيد مردمى كردن اقتصاد، كاهش وابستگى به نفت، مديريت مصرف 
و اســتفاده حداكثرى از زمان، منابع و امكانات كشور از الزامات اقتصاد 

مقاومتى خواهد بود.
 نقطه آغاز تحقق اقتصاد مقاومتى 

در واقع نقطه آغاز تحقق اقتصاد مقاومتى بايد اصالح مصرف، ايجاد ثبات 
نسبى در قيمت ها و همچنين مردمى كردن اقتصاد باشد و مردمى شدن 
اقتصاد به لحاظ مفهومى به معناى مشــاركت دادن مردم در امر اقتصاد 
اســت. همين واقعيت تأييد مى كند كه حمايت از كاالى ايرانى موجب 
ايجاد اشتغال شده و به تبع آن كفه صادرات و اقتصاد كشور هم سنگين 

شده و موجب شكوفايى اقتصادى مى شود.
اگر نگاهى به ظرفيت هاى بســيج بيندازيم آن را يك ســازمان مردمى 
در سراســر كشور مى بينيم كه در همه قشــرها حضور دارد و در تمام 
نقاط كشور شبكه گسترده اى است كه رسالت مهم آن پيش برد مسايل 
حياتى انقالب است. بر اين اساس فراگير شدن فرهنگ بسيج در بستر 
جامعه سبب مى شود كه مردم به توليدات داخلى با ديد سرمايه و دارايى 
خويش بنگرند و با حمايت از كاالى ايرانى و توليد داخلى بخش مهمى 
از پازل اقتصاد مقاومتى را شــكل داده و قسمت زيادى از اهداف اقتصاد 

مقاومتى را كنند.
بايــد پذيرفت از اصول و پايه هاى اقتصاد مقاومتى تكيه بر خود اســت 
كه بســيج مى تواند مؤثرترين قشر در نهادينه كردن اين فرهنگ باشد 
البته نبايد فراموش كرد كه تاكنون هيچگاه شرايط اينگونه مهيا نبوده تا 

بسيجيان در امور اقتصادى همكارى و نقش داشته باشند.
در جنگ اقتصادى بزرگى وارد شده ايم و بسيجيان سربازان اقتصادى اين 
جنگ هستند و بايد با همان اخالص و كوشش رزمندگان دفاع مقدس، 
كارها را جلو ببريم؛ هر چقدر تفكر بســيجى را در جامعه بيشتر حاكم 

كنيم، پيروزى از آن ما خواهد بود.
* يحيي احمدي

يادداشت

 آگهى مزايده عمومى خانه هاى سازمانى (مرحله سوم) (انتشار نوبت اول) 

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

مبلغ ضمانتنامه قيمت پايه كارشناسىشرحرديف
آدرس(ريال)

واحد مسكونى با پالك ثبتى 1
1/1367/10587 به متراژ 204 متر مربع

همدان – خيابان مهديه ، پشت بيمارستان 72/060/000/0004/000/000/000
بوعلى ، كوچه اطلس 2 پالك 55

آپارتمان با پالك ثبتى 1/5796/8572 به 2
متراژ 85/18 متر مربع

همدان- ميدان پاسداران، بلوار شاه حسينى 4/560/000/000250/000/000
آپارتمان هاى مسكن و شهرسازى

آپارتمان با پالك ثبتى 19/3089/5294 به 3
متراژ 93/5 متر مربع

همدان ، شهرك مدنى ، فاز 2 ، بلوك 14 ، 4/488/000/000250/000/000
طبقه سوم ، واحد 9

آپارتمان با پالك ثبتى 19/3089/5295 به 4
متراژ 93/5 متر مربع

همدان ، شهرك مدنى ، فاز 2 ، بلوك 14 ، 4/488/000/000250/000/000
طبقه سوم ، واحد 10

* متقاضيان جهت شركت در مزايده مى بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت ضمانتنامه بانكى و يا واريز به حساب شماره 4065004507730048 
به همراه كپى شناسنامه و كارت ملى و فيش واريزى و فرم پيشنهاد قيمت در پاكت الك و مهر شده پس از ثبت در دبيرخانه سازمان به واحد امور مالى 

سازمان (آقاى نپتونى) تحويل و رسيد دريافت نمايند. (ضمانتنامه از تاريخ صدور سه ماه اعتبار داشته باشد.)
* كليه مراحل برگزارى مزايده از مرحله دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
* تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه ستاد مورخ 1399/09/17 مى باشد. 

* مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1399/09/17  لغايت 14 ظهر مورخ 1399/09/18 مى باشد. 
*مهلت زمانى ثبت اسناد مزايده در سامانه و تحويل پاكت الف به سازمان (واحد امور مالى) و بازديد از ملك از 1399/09/19 لغايت 1399/09/29 در ساعات 

ادارى به جز ايام تعطيل امكان پذير مى باشد. 
*زمان بازگشايى پاكات و برگزارى مزايده سازمان راس ساعت 10 صبح  مورخ 1399/09/30 در محل سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان تشكيل 

خواهد شد. 
* سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد. 

* بهاى ملك بصورت كامال نقدى از برنده مزايده دريافت خواهد شد. 
* چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت 3 روز اقدام ننمايد سپرده وى بنفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به اين صورت تا نفر 

سوم ادامه خواهد داشت. (به شرط اينكه كليه قيمتها باالتر از قيمت پايه كارشناسى باشد)
* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و جهت هماهنگى براى بازديد از ملك فوق الذكر به سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان واحد امور مالى 

آقاى مجتبى نپتونى مراجعه و يا با شماره 38386501-081 داخلى 118 تماس حاصل فرماييد.
* قابل ذكر مى باشد كليه اسناد مى بايستى توسط مزايده گر به امضاء و اثر انگشت ممهور و در سامانه ستاد بارگذارى گردد و در صورت عدم انجام كار 

پاكت شخص بازگشايى نمى گردد. 
(م الف 1270)

ســازمان مديريــت و برنامــه ريــزى اســتان همــدان در نظــر دارد در اجــراى ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه آييــن نامــه اجرايــى مــاده 8 قانــون 
ــا رعايــت قوانيــن و  ــر مبنــاى قيمــت كارشناســى رســمى دادگســترى و ب ســاماندهى و حمايــت از توليــد و عرضــه مســكن و اصالحيــه آن  ب

ــا شــماره مزايــده  ــا شــرايط نقــدى از طريــق ســامانه تــداركات دولــت الكترونيــك ب مقــررات ب
ــه فــروش  ــه شــرح ذيــل از طريــق مزايــده و حاكــم نمــودن آييــن نامــه معامــالت دولتــى ب 2099004146000003 امــالك در اختيــار خــود را  ب

برســاند. 

 گرانى مواد اوليه، نبود بازار فروش،كمرنگ 
در  و  همدان  چرمى  محصوالت  صادرات  شدن 
اتفاقى جديد شيوع كرونا موجب شده تا چراغ 
كارگاه هاى توليدى اين حرفه در همدان يكى 
پس از ديگرى خاموش شده و َگرد فراموشى بر 

پيكر چرم همدان بنشيند.
در ســند راهبردى و عملياتى 3 ساله استان 
همدان بارها و البته در جاى جاى آن مى توان 
و  ظرفيت  يك  به عنــوان  را  همدان  چرم  نام 
پيشينه توليد صنايع دســتى ديد كه بايد از 
اين ظرفيت ها بهره  اى ببريم، ضمن اينكه بارها 
تأكيد شــده بايد در مسير توسعه و گسترش 
صنايع دســتى محلى مانند چــرم (دباغى و 
سراجى) در اســتان همدان پيش برويم و در 
عرصه صادرات آنها به كشورهاى هدف قدمى 

برداريم.
اما در اين بين به راســتى چه قدم هايى براى 
فعاالن اين عرصه و البته زنده نگاه داشــتن 
نام و نشــان چرم همدان و يا حتى احياى آن 
برداشته شده اســت؟ آيا حال و روز فعاالن 

عرصه چرم همدان اين روزها خوش است؟
در اين راســتا با نايب رئيــس اتاق اصناف 
همدان و رئيــس اتحاديه كيف، كفش و چرم 
همدان و همچنيــن خانم زندى يكى از بانوان 
هنرمند و توليدكننده محصوالت چرم همدان 
گفت وگويى ترتيب داده ايم كه در ادامه آن را 

مى خوانيد:
 توليدكنندگان صنعت چرم 

در مرحله تعطيلى
احمــد گازرانى در گفت وگــو با خبرنگار بــازار با 
بيان اينكه ايــن روزها وضعيــت توليد محصوالت 
چرمى ســخت شــده اســت، عنوان كرد: با وجود 
محدوديت هايى كه به ســبب شرايط شيوع ويروس 
كرونــا درنظر گرفته شــده توليــد در كنار فروش 

سختى هاى خاصى پيدا كرده است.
رئيــس اتحاديــه كيف، كفــش و چرم همــدان با 
تأكيد بر اينكه بيشــتر توليدكنندگان صنعت چرم 
كارشان تعطيل شده است، عنوان كرد: بازار فروش 
محصوالت چرمى همدان نسبت به گذشته خراب تر 

شده است.
وى ادامه داد: بيشــتر محصــوالت توليدى چرم در 
قالب پوتين و كفش و لباس هاى پاييزه و زمســتانى 
است اما درحال حاضر، به سبب نامناسب بودن بازار 
فروش كاالهاى زمستانى آنها در كارگاه هاى توليدى 
و فروشگاه هاى چرم دپو شده و توليدكنندگان آنها با 
سند و چك هايى كه دارند، زندگى را پيش مى برند!

گازرانى دربــاره وضعيت مواد اوليه مــورد نياز نيز 
گفت: متأســفانه در قالب طرح هاى محدوديتى كه 
در پيش گرفته شده شاهديم كه كارگاه هاى توليدى 
باز هستند اما فروش مواد اوليه را تعطيل كرده اند و 
همين موضوع ســبب شده تا مشكالتى را در توليد 

محصوالت چرمى شاهد باشيم.
نايب رئيس اتاق اصناف همدان يادآور شــد: با اين 
روند، مــواد اوليه بــه راحتى پيدا نمى شــوند زيرا 

فروشگاه هاى تهران تعطيل است.
وى با بيان اينكه از يكسو گرانى قيمت ها و از سوى 
ديگر شيوع ويروس كرونا كار توليد را براى ما سخت 
كرده اســت، عنوان كرد: اجنــاس چرمى به فروش 
نمى روند و صادراتى كه پيش از شيوع ويروس كرونا 
بسيار خوب بود، حال تعطيل شده است. گازرانى با 
بيان اينكه در قالب بازارهاى فروش خارجى قدم هاى 
مناسبى را برداشته بوديم، گفت: روند بسيار خوبى 
در اين قالب داشــتيم به نوعى اجناس چرمى حتى 
بــراى 3 ماه بعــد نيز براى فروش مشــخص بودند 
و بازار صادراتــى به عراقمان بســيار خوب بود اما 
درحال حاضر، تقاضا بــراى محصوالت چرمى داريم 

اما محدوديت ها جلوى اين امر را گرفته است.
رئيس اتحاديه كيف، كفــش و چرم همدان با بيان 
اينكه از مجمــوع توليدكنندگان محصوالت چرمى 
در استان همدان تنها 25 درصد آنها فعال هستند، 
عنــوان كرد: برخى از فعاالن اين عرصه جوازشــان 
باطل و برخــى با وضعيت مغازه هــا و كارگاه ها ى 

اجاره اى روبه رو شده اند.
گازرانى بــه كارگاه هاى توليدى چــرم همدان كه 
هم اكنون ســر پا هســتند نيز اشــاره كرد و افزود: 
كارگاه هــاى توليــدى چرمى كه ســال گذشــته 
تعداد هــزار جفت كفش چرمى توليــد مى كردند 
درحال حاضر اين ميزان به 200 جفت رسيده يعنى 
به نوعى شــاهديم كه ميزان توليد بســيار كاهشى 

است.
 از به صرفــه نبــودن تســهيالت تــا 

بروكراسى هاى ادارى در همدان
نايب رئيس اتاق اصناف همــدان با تأكيد بر اينكه 

مجموع فعاالن اســتان همــدان كه در 
حوزه صنعــت چرم فعال هســتند به 
يــك هزار نفر مى رســد، عنــوان كرد: 
تســهيالت ارائه شــده در ايــن حوزه 
چنــدان كارشناســى نبوده و شــرايط 
اعطاى تسهيالت مناسب نيز براى دولت 
مهّيا نبود اما براى تســهيالت شــاهد 
بوديم كه يكســرى دستورالعمل ها آمد 
اما آنقدر پيــچ و خم هاى ادارى آن باال 
بود و ميزان وام اعطايى ناچيز و ســود 
آن باال، كه استقبال چندانى از آن نشد 
و ارزش اينكه توليدكننده وارد آن شود 

را نداشت.
وى در ادامه از موانع و بروكراســى هاى 
ادارى در همدان نيز گاليه كرد و گفت: 
متأسفانه اين بروكراسى و پيچ و خم هاى 
ادارى در همدان بسيار پررنگ تر است و 
آنقــدر توليدكنندگان را اذيت مى كنند 

كه از كار و توليد پشيمان مى شوند.
رئيــس اتحاديه كيف، كفــش و چرم 
همــدان در بخش پايانــى صحبت هاى 
خود بــا تأكيد بر اينكه همدان از جمله 
شهرهايى است كه در بحث امور ادارى 
برخى  افزود:  اســت،  ســختگير  بسيار 
مســئوالن پشت ميز مى نشينند و براى 
مردم دردســر درســت مى كنند! بايد 
مسئولى كه مردم از وى ناراضى هستند 
و موجب دردســر براى مردم مى شود، 

كنار گذاشته شود!
زندى كــه از توليدكنندگان محصوالت 
چرمى در همدان است نيز با بيان اينكه 
اين روزها تنهــا كارهاى توليد را پيش 
مى بريم، گفت: ميزان توليد نســبت به 
مدت مشابه ســال پيش، كاهش يافته 
است. وى با تأكيد بر اينكه قيمت مواد 
اوليه نســبت به سال گذشــته افزايش 
بســيارى داشته اســت، گفت: در اين 
زمينــه با گرانى بيــش از صد درصدى 
قيمت ها روبه رو هستيم، قيمت ها مداوم 
و روز بــه روز افزايش پيدا مى كنند و در 

اين راستا شاهد نظارتى هم نيستيم!
زنــدى با بيــان اينكه از ســال 1387
تاكنون در عرصه چرم فعال است، اظهار 
كارگاه  گذشته  ســال  ارديبهشت  كرد: 
توليدى ام در آتش سوخت، در آن دوران 

13 نيروى فعال داشــتم اما پس از اين اتفاق نيروى 
كارم به 7 نفر رســيد و درحال حاضر، تنها دستمزد 
ايــن افراد را جور مى كنم تا بتوانم كارگاه را ســرپا 

نگه دارم.
اين بانــوى هنرمند با اشــاره به اينكه در مســير 
اعطاى تسهيالت نيز آنقدر سنگ اندازى مى شود كه 
تمايل به گرفتــن آن ندارم، مطرح كرد: بازپرداخت 
تسهيالت اعطايى بسيار سخت است و واقعاً سود 18

درصدى براى اين عرصه باال است.
زخم هايمان  به  و  فروختيــم  را  ملكمان   

زديم

وى در ادامــه گفت وگــو ضمــن 
ابــراز ناراحتى ادامــه داد: در اين 
و  فروختيم  را  ملكمــان  مســير، 
بــه زخم هايمان زديم تــا بتوانيم 
كارگاهمان را ســرپا نگه داريم و 
حال نيز شاهديم كه قيمت ملك 
روزبــه روز افزايش مى يابد و ما كه 
مســتأجر شــده ايم بايد مداوم با 
قيمت باالى اجاره ها روبه رو باشيم.
ايــن توليدكننده محصوالت چرم 
همدان در بخش پايانى ســخنان 
خود بيــان كرد: تنهــا كارى كه 
مى كنيم، اين است كه اين روزها 
در مســير توليد وارد شــده ايم تا 

بتوانيم سرپا بمانيم.
درحالى كه در ســال جهش توليد 
قرار داريم اما گويى، شيوع ويروس 

كرونا، گرانى مواد اوليه، نبود بازار فروش و كمرنگ 
شــدن صادرات محصوالت چرمــى همدان موجب 
شده تا چراغ كارگاه هاى توليدى در اين مسير يكى 
پس از ديگرى خاموش شوند و به راستى كه در سايه 
نبود برند چرم همدان و سرمايه گذارى هاى مناسب 
در اين عرصه َگرد فراموشــى بر پيكر چرم همدان 

نشسته است.
اما اينكه در اين مسير چه زمانى قرار است قدم هاى 
مناسب برداشته شــود؟ جاى پرسش است. صنعت 

چرم در اســتان همدان قدمت 
است  سال ها  اما  دارد  ديرينه اى 
كه محصــوالت چرمى توليدى 
و  نــام  اينكه  بــدون  همــدان 
نشــانى از همدان داشته باشند 
چرم  مشهور  فروشــگاه هاى  در 
به فــروش مى رســند و خبرى 
از برند چرم همدان در كشــور 
نيســت و حال نيز كه شــيوع 
اوليه  ويروس كرونا، گرانى مواد 
و مناســب نبودن بازار فروش و 
صادرات نيز به آن افزوده شــده 
است بايد انتظار روزهاى خوبى 
را بــراى صنعت چــرم همدان 
نداشت! زيرا فعاالن چرم همدان 
اين روزها در مسير تعطيلى ها و 
ركود و بيكارى ها هستند و حتى 
نتوانســته ايم مشاغل سابق را حفظ كنيم چه برسد 

به احيا!
بــا اين حال، اميد اســت تا در اين مســير شــاهد 
همت هــاى مضاعف مســئوالن اقتصــادى و البته 
صنايع دســتى استان باشــيم تا با تبليغات مناسب 
و قدم نهادن در مســير برندســازى چــرم همدان، 
سرمايه گذاران چرم را به استان همدان روانه ساخته 
و رونق و جهش توليد را به كارگاه هاى توليدى چرم 

همدان بازگردانند.

َگرد فراموشى بر پيكر صنعت چرم همدان

 مواد اوليه چرم 
 نمى فروشند
■ صادرات  چرم تعطيل شده است

محصوالت  اوليه  مواد  در 
چرمى بــا گرانى بيش از 
صد درصد مواجه هستيم

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران: خبرنگاران:شكيبا كوليوند
 اكرم محمدى، طاهره شهابى و پروين 

قادرى دانشمند
شماره تلفن: 09183149040
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شكاِر 3 امتيازى منچستريونايتد از لندن
 تيم فوتبال منچستريونايتد در ديدار خارج از خانه مقابل وستهام به 

پيروزى رسيد و لندن را با پيروزى ترك كرد.
اين ديدار از هفته يازدهم ليگ برتر باشگاه هاى انگليس و در ورزشگاه 
«المپيك» لندن برگزار شــد و منچســتر درحالى كه در نيمه نخست با 
يــك گل عقب بود با عملكردى درخشــان در نيمه دوم به برترى 3

بر يك رسيد.
منچستر كه پس از شكســت مقابل پارى سن ژرمن در ليگ قهرمانان 

اروپا نمى خواست با ناكامى ديگر مواجه شود.
منچستر با اين پيروزى و 19 امتياز تا رتبه چهارم جدول صعود كرد و 

وستهام نيز 17 امتيازى باقى ماند.
پيش از اين ديدار، برنلى و اورتون به تساوى يك بر يك دست يافتند 

و منچسترسيتى با حساب 2 بر صفر مقابل فوالم به برترى رسيد.
تيم فوتبال چلسى نيز در ديدار خانگى مقابل ليدز به برترى 3 بر يك 

دست يافت تا به عملكرد درخشان خود در فصل جارى ادامه دهد.
تيم تحت هدايت فرانك لمپــارد با اين پيروزى و 22 امتياز در صدر 

جدول ليگ جزيره قرار گرفت.

صعود اتلتيكو به صدر و شكست تلخ 
بارسا در الليگا

 تيم فوتبال اتلتيكومادريد با برترى خانگى مقابل وايادوليد به صدر 
جدول الليگا صعود كرد و بارســلونا با شكســت تلخ برابر كاديز به 

انتهاى سقوط كرد.
تيم فوتبال بارسلونا در ادامه عملكرد ضعيف و دور از انتظار خود در 
فصل جارى الليگا، برابر كاديز با حســاب 2 بر يك شكست خورد تا 

چهارمين شكست فصل را متحمل شود.
هفته دوازدهم ليگ فوتبال باشــگاه هاى اسپانيا دنبال شد، بارسلونا كه 
در فصل جارى شرايط خوبى ندارد به ميهمانى كاديز رفت و در ادامه 

نتايج بسيار ضعيف خود با حساب 2 بر يك شكست خورد.
اين چهارمين باخت بارسلونا در ده ديدار ابتدايى فصل بود كه بدترين 

عملكرد اين تيم در 25 سال اخير است. 
بارســلونا با اين باخت در امتياز 14 باقى ماند و به رتبه هفتم سقوط 
كرد و كاديز هم 18 امتيازى شــد. كاديــز در هفته هاى ابتدايى مقابل 
رئال مادريــد هم به پيروزى رســيده بود. همچنين شــاگردان «ديگو 
سيمئونه» در ورزشگاه «واندا مترو پوليتانو» برابر وايادوليد قرار گرفته 
و بــا گل هايى كه در نيمه دوم بــه ارمغان آورده، صاحب برترى 2 بر 
صفر شــدند. و اتلتيكومادريد با 26 امتياز صدرنشين ليگ باشگاه هاى 
اســپانيا شد. رئال مادريد نيز در ديدار خارج از خانه با سه ويا صاحب 

برترى يك بر صفر شد.

كامبك يوونتوس در دربى تورين
 تيم فوتبال يوونتوس شكست در دربى تورين را با برترى ارزشمند 

2 بر يك به پايان رساند تا در جمع مدعيان باقى بماند.
از هفته دهم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، يوونتوس در دربى تورين 
و در ورزشگاه اختصاصى خود پذيراى تورينو بود و درحالى كه با يك 
گل عقب بود در نهايت به برترى 2 بر يك رســيد و 3 امتياز مهم را 
به اندوخته هاى خود اضافه كرد. يوونتوس با اين پيروزى به امتياز 20

رسيد و موقتا به رتبه دوم رسيد و تورينو هم در امتياز 6 باقى ماند.
التزيو در زمين اسپتزيا به برترى 2 بر يك دست يافت واينتر ميالن نيز 
يكى از تيم هاى مدعى در ورزشگاه «سن سيرو» پذيرايى بولونيا بود كه 

درنهايت با 3 گل به پيروزى رسيد.

نامگذارى ورزشگاه ناپولى به نام مارادونا
 ورزشگاه «ســن پائولو» به دستور شهردار شــهر ناپل به «ديه گو 
مارادونــا» تغيير نام يافت تا با اين حركــت، به نوعى خدمات ارزنده 

اسطوره فقيد آرژانتينى مورد ستايش قرار گيرد.
ديه گو در تيم پرطرفدار ناپولى منشا افتخاراتى شامخ و ماندگار بود و 
با درج نام او بر ســردر استاديوم مذكور، مكنونات قلبى يك شهر به 

كاپيتان سال هاى دور اين باشگاه از قوه به فعل درآمد.
اصوال پاسداشــت مفاخر و چهره هاى نيكنام فوتبال در نقاط مختلف 
دنيا همواره مورد توجه قرار داشته كه نمونه بارز اين آيتم، در استاديوم 

اختصاصى باشگاه ناپولى رخ داد.

ليگ برتر در ايستگاه پنجم 
ليگ برتر فوتبال كشور به ايستگاه پنجم 

رسيد
 ديدارهــاى هفته پنجم ليگ برتر امروز دوشــنبه دنبال مى شــود؛ 
استقالل به مصاف نفت آبادان مى رود. تيم صدرنشين گل گهر ميزبان 
پيــكان و در تبريز هم بازى بزرگى بين 2 تيم تراكتور و فوالد برگزار 
مى شود. در ادامه هفته پنجم ليگ برتر 5 مسابقه برگزار مى شود. بازى 
نساجى و پرســپوليس كه قرار بود ديروز برگزار شود به دليل شرايط 
ويژه سرخپوشــان و حضور در فينال ليگ قهرمانان آســيا لغو شــد. 
ذوبى ها هم تا به دليل بازيكنان كرونايى مقابل شهرخودرو قصد داشتند 

به ميدان نروند. 
نگاهى به مسابقات امروز

تراكتورتبريز........................................................ فوالد خوزستان
 بازى بزرگ مربيان استقاللى

عليرضا منصوريان پس از پيروزى هفته گذشته مقابل مس رفسنجان 
گفت از زير فشــار روانى هواداران تراكتور خارج شــد و اين هفته 
در تبريز ميزبان فوالد خوزســتان اســت. فوالدى كــه مانند تراكتور 
يك اســتقاللى هدايتش را برعهده دارد. نبــرد تاكتيكى جواد نكونام 
و منصوريان در ليگ برتر ديدنى خواهد بود. فوالد خوزســتان هفته 
گذشته مقابل آلومينيوم متوقف شــد و هنوز شكستى در كارنامه اش 
ثبت نشده است. تراكتور هم كه به دنبال به دست آوردن دل هوادارانش 
است بايد در اين بازى خانگى دومين پيروزى خود را جشن بگيرد. 
*سايپا ................................................................... مس رفسنجان

 شام آخر يا پاك كردن ركوردهاى منفى؟
نارنجى پوشــان تهرانى با 6 امتياز روى پله هشتم جدول قرار دارند و 
اين هفته بهترين فرصت را دارند كه مقابل مس رفسنجان پيروز شوند. 
حريف تازه ليگ برترى شــده سايپا هنوز نه بردى داشته و نه گلى در 
ليگ بيســتم به ثمر رسانده است. مس هفته گذشــته هم در خانه از 
تراكتور شكست خورد. ربيعى سرمربى جوان مس روزهاى سختى را 
سپرى مى كند و شايد اگر در اين هفته هم تيمش امتياز نگيرد زودتر از 
آنچه تصور مى شود با ليگ برتر خداحافظى كند اما درصورتى كه مس 
برنده مسابقه شود ربيعى به روزهاى آينده و تيمش اميدوارانه تر نگاه 

مى كند و ممكن است از قعر جدول جدا شود.
*استقالل ...................................................... صنعت نفت آبادان

 آبى  و زرد ليگ به دنبال صدرنشينى
اســتقالل مقابل پيكان 2 امتياز حساس را از دست داد تا در روزى كه 
محمود فكرى محروم بود، نتواند از حريف كامال تدافعى خود 3 امتياز 
بگيرد. اين هفته اما شرايط آبى پوشان نسبت به بازى گذشته دشوارتر 
شــده است. آبى پوشان اين هفته 4 بازيكن اصلى شان مصدوم هستند. 
شيخ دياباته، فرشيد اسماعيلى، وريا غفورى و مسعود ريگى به احتمال 
فراوان در اين بازى حساس غايب هستند. از طرف ديگر تيم صنعت 
نفت مثل پيكان به دنبال بازى تدافعى صرف نخواهد بود و نيم نگاهى به 
دروازه  آبى پوشان دارد. استقالل و نفت آبادان هر دو 7 امتيازى هستند 

و روى پله هاى چهارم و پنجم جدول ايستاده اند.
طالب ريكانى كاپيتان نفت آبادان با 4 گل تأثيرگذارترين مهره اين تيم 
اســت و هر 4 گل اين تيم را ريكانى زده است. استقالل هم اميدوار 
اســت كه مهدى قائدى دروازه  نفت آبادان را بــاز كند. غفورى تنها 
بازيكن 2 گله اســتقالل در اين مسابقه به احتمال زياد غايب خواهد 
بود. بازى روى چمن هموار ورزشگاه آزادى انجام مى شود و بهترين 
شرايط براى 2 تيم فراهم است تا فوتبالى ناب و تهاجمى را به نمايش 
بگذارند. برنده اين مسابقه شانس صدرنشينى در اين هفته را هم دارد 

به شرطى كه گل گهر سيرجان مقابل پيكان تهران شكست بخورد.
گل گهرسيرجان ...................................................... پيكان تهران

تداوم صدرنشينى كويرنشينان؟
خوش  بين ترين هوادار گل گهر ســيرجان هم تصور نمى كرد اين تيم 
پس از 4 هفته ابتدايى ليگ باالتر از پرســپوليس، اســتقالل، فوالد و 
تراكتور در صدر جدول ليگ قرار بگيرد. سيرجانى ها تا امروز بهترين 
تيم ليگ هســتند. با 7 گل زده زهردارترين خط حمله ليگ را هم در 
اختيار دارند. گادوين منشــأ مهاجم اسبق استقالل و پرسپوليس 4 گل 
زده است. امير قلعه نويى نشان داد كه تيم ساختن را به خوبى بلد است. 
گل گهــر اگر اين هفته بتواند از پيكان 3 امتياز بگيرد در آن صورت در 
پايان هفته پنجم هم صدرنشــين ليگ باقى خواهد ماند. مهدى تارتار 
هفته گذشــته با يك بازى كامال دفاعى يك امتياز از استقالل گرفت و 
در اين هفته نيز شايد پيكان با همين تفكر به ميدان بيايد و گرفتن يك 
امتياز از دل كوير را در دستور كار خود قرار بدهد اما شايد قلعه نويى 
با پيكان بتواند فرار بزرگ خود را در هفته پنجم ليگ برتر آغاز كند. 

كالس مربيگرى درجه C در همدان
 متقاضيان دوره مربيگرى درجه C فوتبال آســيا جهت ثبت نام به 

كميته آموزش هيأت فوتبال استان مراجعه نمايند. 
هيأت فوتبال اســتان همدان درنظر دارد يك دوره كالس مربيگرى 
درجــه  C فوتبال آســيا در بهمن ماه 99 برگزار نمايــد. متقاضيان 
شركت در دوره مى بايســت مدارك خود را تا تاريخ 15 دى ماه 99
به كميته آموزش ارائه كنند. بديهى است به دليل محدود بودن نفرات 
در دوره، ثبت نام نهايى منوط به واريز هزينه دوره است.شــايان ذكر 
اســت دوره مربيگرى با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى برگزار 
مى شود و اولويت ثبت نام با مربيانى است كه داراى فعاليت هستند.

طارمى در شب پيروزى پورتو گلزنى كرد
 پورتو در شب گلزنى مهاجم ايرانى اش توانست توندال را شكست 
دهد و تا رتبه دوم جدول صعود كند. پورتو شنبه شب در هفته نهم ليگ 
پرتغال به مصاف توندال رفت و 4 بر 3 پيروز شد. مهدى طارمى مهاجم 

ايرانى پورتو در دقيقه 56 يكى از گل هاى پورتو را به ثمر رساند.
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پيشخوان
بازگشايى بخشى از اماكن ورزشى در استان

اســتان  بدن ســازى  ســالن هاى  و  روبــاز  ورزشــى  اماكــن   
ــدند. ــايى ش ــتى بازگش ــيوه نامه هاى بهداش ــت ش ــا رعاي ــدان ب هم

ــه  ــب ب ــن مطل ــالم اي ــا اع ــتان ب ــان اس ــخنگوى ورزش و جوان س
ــط  ــه توس ــورت گرفت ــاى ص ــا پيگيرى ه ــت: ب ــا گف ــگار م خبرن
مديــركل ورزش و جوانــان اســتان اماكــن ورزشــى روبــاز و 
شــيوه نامه هاى  رعايــت  بــا  اســتان  بدن ســازى  ســالن هاى 

ــدند. ــت ش ــه فعالي ــاز ب ــتى مج بهداش

حمدا... چاروســايى اظهار كرد: خوشــبختانه با توجه به خروج استان 
همدان از وضعيت قرمز شــيوع ويروس كرونا با پيگيرى هاى مديركل 
ورزش و جوانان اســتان و مساعدت استاندار و ستاد كرونا با توجه به 
دســتورالعمل ابالغى طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت ها كليه 
اماكن ورزشــى روباز و سالن هاى بدن سازى اســتان به مدت 14 روز 

مجاز به فعاليت شدند.
ــر  ــد براب ــان اينكــه فعاليــت اماكــن ورزشــى يادشــده باي ــا بي وى ب
دســتورالعمل  برابــر  گفــت:  باشــد،  بهداشــتى  شــيوه نامه هاى 
ــه  ابالغــى ســالن هاى بدن ســازى در هــر ســانس (نوبــت) مجــاز ب

ــگاه هاى  ــى باش ــراى تمام ــه ب ــتند ك ــر هس ــر 5 نف ــرش حداكث پذي
ــت. ــرا اس ــازى الزم االج بدن س

چاروســايى با اشــاره به اينكه فعاليت اســتخرها، اماكن ورزشــى 
سرپوشيده و رشته هاى ورزشى پرخطر شامل كشتى، كاراته، جودو و 
... برابر دستورالعمل پيشين ممنوع و بر قوت خود باقى است، گفت: 
تداوم فعاليت اماكن يادشــده پس از اتمام مجوز صادرشده منوط به 
نظر ســتاد مبارزه با كروناى اســتان همدان اســت و هرگونه فعاليت 
خارج از دستورالعمل هاى بهداشتى خالف قانون شمرده و با خاطيان 

برخورد خواهد شد.

مسابقه شطرنج مجازى 
در تويسركان

 مسابقه شــطرنج به صورت مجازى 
بــا همــكارى اداره ورزش و  جوانان 
تويسركان و هيأت شطرنج برگزار شد.

بزرگداشــت  شــطرنج  مســابقه 
به صورت  فخــرى زاده  شهيدمحســن 
مجازى بــا همــكارى اداره ورزش و 
 جوانان تويســركان و هيأت شطرنج با 
حضور 19 شــركت كننده برگزار شد. 
ايــن مســابقات در 7 دور و به روش 

سوئيسى برگزار شد.
در پايان مســابقات محمد كوليوند با 6 
امتياز نفر  نخســت، مجتبى مالمير با 6 
امتياز نفر دوم و ريحانه شاهسوند با 5 

امتياز نفر سوم شد.
رئيس هيأت شــطرنج تويســركان در 
اين بــاره گفــت: در جهت گســترش 
ورزش شــطرنج در شهرســتان درنظر 
داريم اين مســابقات هر هفته روزهاى 

جمعه برگزار شود.

انتصاب مسئول كميته 
داوران هيأ ت گلف 

 بــا حكمى از ســوى رئيس هيأت 
گلــف، فاطمه طهراندوســت به عنوان 
مســئول كميتــه داوران هيــأت گلف 

همدان منصوب شد.
رئيس هيأت گلف بــا بيان اين مطلب 
كه اين انتصاب در راستاى اجراى بهتر 
قوانيــن مربوطه و ســاماندهى داوران 
هيأت گلف همدان و عملكرد بهتر آنان 
صورت گرفته اســت، اظهار اميدوارى 
كــرد: با توجــه به عالقــه و تجارب 
ارزنده نامبرده در زمينه ورزش گلف و 
رشته هاى زيرمجموعه آن، وى به خوبى 

وظايف محوله را انجام خواهد داد.

اعالم تاريخ دقيق
 ليگ دسته دوم

 با اعالم مهرداد شــفيعى راد مسئول 
برگزارى مســابقات ليگ دســته دوم 
تاريخ قطعى آغاز رقابت ها، شــنبه 29 

آذرماه مى باشد.
در روزهــاى شــنبه 29، يكشــنبه 30 
آذرماه و دوشنبه يكم دى ماه مسابقات 
هفته  نخســت ليگ دســته دوم فوتبال 

كشور برگزار خواهد شد.
در اين هفته پاس پذيراى عقاب تهران 
اســت و شــهردارى در بندرعباس به 

ميهمانى شهردارى هرمزگان مى رود.

ابراهيمى از هيأت كشتى 
نهاوند كناره گيرى كرد

 نايــب قهرمان بزرگســاالن جهان 
در ارســال اســتعفا ى خود از ســمت 
سرپرســتى هيــأت كشــتى نهاونــد 
كناره گيرى كرد تا قطب كشــتى استان 

همدان منتظر انتخابى ديگر باشد.
ابراهيمــى در راســتاى علــت اين اســتعفا 
ــتى را دوســت  ــا كش ــن واقع ــت: م گف
ــان  ــت و ج ــت و گوش دارم و در پوس
ــل  ــى به دلي ــت، ول ــه زده اس ــن ريش م
شــرايط شــغلى  و حضــورم در اداره كل 
ورزش و جوانــان و عزيمــت بــه همدان 
و  زحمــات  از  و  كــردم  كناره گيــرى 
ــى  ــن مدت ــأت در اي ــكارى كادر هي هم
كــه در كنــار هــم بــدون حاشــيه پيــش 
ــراى كشــتى  رفتيــم تشــكر مى كنــم و ب

ــت دارم. ــد آرزوى موفقي نهاون

سردار آزمون
 هت تريك كرد

 در ادامــه ديدارهــاى هفته جارى 
ليگ روســيه چند ديدار برگزار شد كه 
در يكى از بازى ها زنيت سن پترزبورگ 
مدافع عنوان قهرمانــى به ديدار اورال 
رفت و با نتيجه 5 بر يك برابر اين تيم 

به برترى رسيد.
ســردار آزمون مهاجم تيم فوتبال ايران 
در اين مسابقه توانست هت تريك كند 
و 3 گل به ثمر رســاند. گل سوم او از 
روى نقطه پنالتى به ثمر رسيد تا زنيت 
ســن پترزبورگ به صــدر جدول ليگ 

روسيه برسد.

 ليگ دســته دوم فوتبال كشور يك جنگ 
تمام عيــار بوده و هر 2 گروه اين مســابقات 

سخت است.
سرمربى شــهردارى همدان پس از قرعه كشى 
ليگ دسته دوم فوتبال كشور اظهار كرد: اصًال 
بــراى ما تفاوتى ندارد با چه تيم هايى هم گروه 
شويم چون در ليگ دسته دوم فوتبال كشور تيم 
ضعيفى وجود ندارد و هر مســابقه يك جنگ 
تمام عيار بوده و تمام تيم ها براى كسب 3 امتياز 

مى جنگند.
رضا طاليى منش افزود: ما نيز در هر بازى براى 
كسب 3 امتياز وارد ميدان مى شويم و تا سوت 
پايان مســابقه براى هدف مان خواهيم جنگيد 
و تفاوتى هم ندارد بازى مان خانگى باشــد يا 
خارج از همدان زيــرا هدف مان تنها پيروزى 
اســت. وى گفت: تنها دغدغه و نگرانى ما در 
اين ايام تعــداد كم بازى هاى تداركاتى بود كه 
به دليل محدوديت هاى ايجادشده خارج شدن 
از همدان و يا دعوت يك تيم از خارج اســتان 
بسيار سخت شــده بود اما تالش مى كنيم در 
مــدت باقى مانده تا آغاز مســابقات حداقل 2 

مسابقه تداركاتى خوب داشته باشيم.
طاليى منش با بيان اينكه تاكنون 95 درصد تيم 
فوتبال شهردارى همدان بسته شده است، بيان 
كرد: بيشتر ظرفيت تيم فوتبال شهردارى همدان 
را امســال بازيكنان جــوان و باتجربه فوتبال 
همدان تشــكيل داده اند و تنهــا چند بازيكن 
محدود غيربومى جذب كرده ايم و تنها به دنبال 
يك بازيكن خوب در پســت مهاجم هستيم 
تــا بتوانيم در بحث گلزنى هم دغدغه كمترى 

داشته باشيم.

طاليى منش با اشــاره به تأثير كرونا در رشته 
فوتبــال گفت: در تمام دنيــا از ليگ محالت 
تا باالترين سطح مســابقات دغدغه هر مربى 
ســالمت بازيكنانش بوده به هميــن دليل با 
شرايطى كه كرونا ايجاد كرده هر روز يك ربع 
قبل و پس از هر تمرين درباره رعايت بهداشت 
فــردى و فاصله اجتماعى با بازيكنان صحبت 
مى كنم. ســالمت بازيكنان براى ما از اهميت 
بسيار ويژه اى برخوردار بوده و هر روز شرايط 
تب، اكسيژن و ســاير عالئم بازيكنان توسط 

پزشك تيم كنترل مى شود.
گفتنى اســت؛ تيم فوتبال شــهردارى همدان 
در گروه الف ليگ دســته دوم فوتبال كشور با 
تيم هاى علم و ادب تبريز، ســپيدرود رشت، 
اســپاد تهــران، فوالدنوين اهواز، شــهردارى 
بندرعباس، مــس نوين كرمــان، نفت و گاز 
گچساران، ملى حفارى اهواز، آواالن كامياران، 
ايران جوان بوشــهر، اميد گناوه، ويستا توربين 

تهران و محتشم تبريز هم گروه است.
تيم فوتبال شهردارى همدان در هفته نخست 
ميهمان تيــم فوتبال شــهردارى بندرعباس 

خواهد بود.

 منوچهر بيگم جانى پس از چند سال دورى 
در فوتبال همدان بار ديگر به مســتطيل ســبز 

بازگشت و دوباره دستيار طاليى منش شد.
مجيــد بيگم جانى با اشــاره به شــرايط تيم 
فوتبال شــهردارى همدان اظهار كرد: اردوى 
بســيار خوبى را پيش از فصل در دانشــگاه 
آزاد اســالمى همدان برگزار كرديم و به دليل 
وجود زمين چمن مناســب، سالن ورزشى، 
ســالن بدنســازى و خوابگاه مناســب يك 
اردوى باكيفيت ســپرى شد. وى افزود: تنها 
مشــكل ما به دليــل محدوديت ها و رفت و 
آمدهاى كرونا نداشــتن مناســب ديدارهاى 
تداركاتى است كه به دنبال آن هستيم پيش از 
آغاز مســابقات چند ديدار تداركاتى مناسب 

را برگزار كنيم.
مربى تيم فوتبال شهردارى همدان با بيان اينكه 
دوران بدنسازى خوبى را داشتيم، گفت: هدف 
اصلى اين اســت تا يك تيم قدرتمند و قابل 

احترام را روانه مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور كنيم و تا پايان مسابقات نيز براى كسب 
جواز حضور در ليگ دسته يك فوتبال كشور 

خواهيم جنگيد.
بيگم جانــى عنوان كرد: تمــام تيم هاى حاضر 
در گروه ما تيم هاى قابل احترامى هستند و به 
اعتقاد بنده تيم ضعيف در ليگ دسته دوم فوتبال 
كشــور وجود ندارد و همه تيم ها براى كسب 
امتياز خواهند جنگيــد به همين دليل از بازى 
نخســت همه ديدارها حكم مــرگ و زندگى 
را خواهد داشــت و ما نيز در هر بازى به دنبال 

كسب حداكثر امتيازات خواهيم بود.
وى با اشــاره به بازيكنان جذب شــده در تيم 
فوتبال شــهردارى همدان بيان كرد: شــاكله 
اصلى بازيكنان تيم فوتبال شهردارى همدان را 
بازيكنان بومى تشكيل مى دهند و تنها در چند 
پست بازيكن غيربومى جذب كرده ايم و اعتقاد 
داريم كه فوتباليست هاى همدان ظرفيت بسيار 

بااليى دارند.
مربى تيم فوتبال شهردارى همدان عنوان كرد: 
تيم فوتبال شهردارى همدان در اين فصل يك 
مجموعه همــدل بوده كه همه براى كســب 
موفقيت آن تــالش مى كننــد و از مديريت، 
سرپرســت، بازيكنان، پزشــك و تداركات و 

عوامل اجرايى همه متحد و يكدل هستند.
بيگم جانى با درخواســت از مديران شهردارى 
گفت: انتظار تمامى عوامل تيم حمايت به موقع 
مسئوالن است زيرا هر حركت روحى، روانى 
و مالى فقط در زمان خود تأثيرگذار بوده و اگر 
به موقع انجام نپذيــرد بى تأثير و نوش دارويى 

پس از مرگ سهراب خواهد بود.
گفتنى اســت؛ تيم فوتبال شــهردارى همدان 
در گروه الف ليگ دســته دوم فوتبال كشــور 
قرار دارد و اين تيم در هفته نخســت بايد به 
بندرعباس ســفر كند و با حريف هم نام خود 

شهردارى بندرعباس ديدار كند.

ورزش هاى الكترونيكى 
تفريح نيست

 رئيس كميتــه ورزش هاى الكترونيك اســتان 
همــدان اعالم كرد كه متأســفانه عموم جامعه فكر 
مى كنند ورزش هاى الكترونيك عالوه بر اينكه چيزى 
به جز بازى هاى آســان و راحت نيســت بلكه يك 
امر بيهوده اســت و تنها براى تفريح و وقت گذرانى 

انجام مى شود.
اميد رحيميان درباره ادغام اين نوع ورزش و صنعت 
و تأثيرگذارى آن در اقتصــاد اظهار كرد: تحقيقات 
متوالى انجام شــده بر روى اين صنعت در سال هاى 
گذشــته نشــان مى دهد مرزهاى درآمدزايى آن به 
شكوفايى منجرشــده به طورى كه توانسته است نام 

ورزش را در ميان ديگر رشته ها به دست آورد.
وى افزود: در ســاليان گذشته پيشرفت در اين باب 
به گونه اى بوده كه ورزش هاى الكترونيك مانند ديگر 
ورزش هــا داراى تيم هاى متعــدد، كادر مربيگرى، 
مراكز استعداديابى، پشتيبانى و سرمايه گذارى توسط 

شــركت هاى بزرگ الكترونيــك مانند INTEL و 
AMD، اجراى مسابقات حرفه اى با جوايزى ميليون 
دالرى مانند مســابقات TI و ساخت استاديوم هاى 
بزرگى مانند استاديوم چونگ كينك در چين است 
كه همه اينها نشــان از سطح جديت اين ورزش در 

ديگر جوامع دارد.
وى مطرح كرد: امروزه آسيا و اقيانوسيه سهم زيادى 
در استعداديابى، سرمايه گذارى و برگزارى مسابقات 
در زمينه ورزش هاى الكترونيك دارند، به طورى كه 
ورزش هــاى الكترونيك توانســته در جمع ســاير 
ورزش ها به مســابقات بزرگ آســيايى جاكارتا راه 
يابد و ورزشكارهاى كشور ما نيز توانستند مدال هاى 
StarCraft II و pesخوبى در رشته هاى ٢٠١٨

به دست بياورند و ورود اين رشته به المپيك نيز دور 
از انتظار نيست.

رحيميان خاطرنشــان كرد: متأسفانه ورزشكارهاى 
كشور ما با مشــكالت زيادى دســت و پنجه نرم 
مى كننــد از جملــه نبــود اطالعات كافــى و نبود 
فرهنگســازى صحيح كه موجب شده خانواده هاى 

بى اعتنا  جوان ها  اســتعدادهاى  به  ايرانى 
باشند و حمايت الزم را از اين ورزشكارها 

دريغ كنند.
وى ادامــه داد: خيلى دور نيســت زمانى 
كه شــطرنج را جزو ورزش ها به حساب 
نمى آوردند درحالى كه امروزه بنا به تغيير 
ســبك زندگى عموم مردم، شطرنج يك 
ورزش بسيار سخت محسوب مى شود و 
اين رشته سنبلى شد تا نشان دهد ورزش 

تنها به تحرك فيزيكى خالصه نمى شــود و ورزش 
ذهنى جايگاهى هم تراز با ســاير رشته هاى ورزشى 

دارد.
رحيميــان ورزش الكترونيــك را نيــز از خانواده 
ورزش هاى ذهنى دانســت و تصريح كرد: متأسفانه 
عموم جامعه فكر مى كننــد ورزش هاى الكترونيك 
عــالوه بر اينكــه چيزى به جز بازى هاى آســان و 
راحت نيست بلكه يك امر بيهوده است و تنها براى 
تفريح و وقت گذرانى انجام مى شــود، درحالى كه 
استعدادهاى درخشــان در اين زمينه تنها با غلبه بر 

دشــوارى و چالش هاى خاص خــود مى توانند به 
درجات بااليى دست پيدا كنند.

به گفته رئيس كميته ورزش هاى الكترونيك اســتان 
همدان، امروزه در قرن 21 ميالدى صنعت بازى هاى 
كامپيوتــرى نه تنها نقــش گســترده اى در زندگى 
عمــوم مردم ايفا مى كند بلكــه اين صنعت يكى از 
پردرآمدتريــن صنعت هــاى جهان نيز محســوب 
مى شود، به طورى كه در سال 2019 رقم 150 ميليون 
دالرى تنهــا براى جوايز مســابقات در اين صنعت 

نشان از قدرت و پيشرفت روزافزون آن دارد.

سرمربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

امسال ليگ سختى را پيش رو داريم

مربى تيم فوتبال شهردارى همدان:

با قدرت قدم به ليگ دسته دوم 
مى گذاريم
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فرهنگگردشگري

سفر با خودرو شخصى ممنوع!
 بــا ادامه طرح محدوديــت تردد بين مراكز اســتان ها و جريمه 
خودروها، ســفر جاده اى با خودرو شــخصى مانند 2 هفته گذشته، 

ممنوع است.
به گــزارش ايســنا، ممنوعيت تــردد خودروهاى شــخصى در 
جاده هاى بين شــهرى درحالى ادامه دارد كه سفر با هواپيما، قطار 
و اتوبوس هاى مســافربرى با چنين محدوديتى مواجه نيســت. با 
برقرارى ســفرهاى هوايى و ريلى، شركت هاى خدمات مسافرتى 
و هتل ها نيز همچنان باز هســتند و به ارائــه خدمات مى پردازند. 
فقط طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، همه پايانه هاى حمل ونقل 
عمومى و آژانس هاى مســافرتى بايد از سفر افراد مبتال به كرونا تا 
14 روز جلوگيرى كنند. سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا كه در 

6 روز گذشــته بيش از 6 هزار و 400 نفــر از كرونامثبت ها براى 
سوار شــدن به هواپيما، اتوبوس، تاكســى و قطار اقدام كردند كه 
چون شناسايى شدند از سوار شــدن آنها در وسايل نقليه عمومى 

جلوگيرى شده است.
اجراى محدوديت ها در 2 هفته گذشــته آن چنان كه رئيس جمهور 
گزارش داده تعداد شــهرهاى قرمز را از 160 به 64 منطقه كاهش 
داده اســت. با وجود اين، رئيس مركــز اطالعات و كنترل ترافيك 
پليس راهور ناجا مى گويد: محدوديت تردد كه شــامل ممنوعيت 
ورود پالك هــاى غيربومى و خروج پالك هاى بومى بود، همچنان 

ادامه دارد.
گــزارش احمد شــيرانى نشــان مى دهــد از زمان اجــراى طرح 
محدوديت ها، ترددهاى جاده اى در مقايســه با مدت زمان گذشته 
ميانگين 40 درصد كاهش داشــته است و در 2 هفته گذشته 300 

هزار خودرو به دليل بى توجهى به ممنوعيت تردد، جريمه شده اند. 
رحمانى فضلى، فرمانده قــرارگاه عملياتى مديريت كرونا پيش تر 
درباره مبلغ جريمه تردد خودروهاى شخصى در جاده ها گفته بود: 
اگر به هر طريقى اين خودروها وارد جاده ها شــوند و در جاده ها 
مشاهده شوند در شــهرهاى قرمز يك ميليون تومان و در شهرهاى 

نارنجى و زرد تا 500 هزار تومان جريمه مى شوند.
رئيــس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا همچنين 
گفته كه طرح ممنوعيت تردد شــبانه از ســاعت 21 تا 4 صبح در 
شــهرهاى نارنجى و قرمز همچنان اجرا مى شود. پيش تر اين طرح 
فقط در شــهرهاى قرمز اجرا مى شــد اما حاال به تصميم ستاد ملى 
كرونا تردد شــبانه خودروهاى شخصى در شــهرهاى نارنجى نيز 

ممنوع است. 
بر پايه گزارش وزارت بهداشــت، درحال حاضر 64 شهرستان در 

وضعيت قرمز و 278 شهرستان در وضعيت نارنجى قرار دارند كه 
ممنوعيت تردد شبانه در تمام اين شهرها اجرا مى شود. جريمه تردد 
شبانه در اين شهرها، طبق اعالم سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا 

200 هزار تومان تعيين شده است.
از سويى، گزارش هاى ســتاد كرونا نشان مى دهد اجراى ممنوعيت 
تردد جاده اى، هنوز وضعيت قرمز برخى شــهرها را كه اتفاقا مقصد 
اصلى سفر هستند، چندان تغيير نداده است. با توجه به تراكم سفرها 
در استان هاى شمالى كشور، سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا گفته 
است: از 64 شهر قرمز فعلى، 11 شهر روند نزولى كندى دارند و 7 
شهر وضعيت صعودى دارند كه بى ترديد اين شهرها نياز به افزايش 
مراقبت دارند. عمده استان هايى كه اكنون روند نزولى متفاوتى نسب 
به ساير نقاط كشور دارند و شايد روند ثابت و گاهى صعودى دارند، 
اســتان هاى شمالى هستند؛ گلستان، گيالن و مازندران از استان هايى 

هستند كه روندشان صعودى شده است.
محدوديت ترددهاى جاده اى و مسدود شدن ورودى برخى روستاها 
و سايت هاى گردشــگرى در 2 هفته گذشته نيز در فعاليت تورهاى 
گردشگرى اختالل ايجاد كرده است. اگرچه دستور مستقيمى مبنى بر 
ممنوعيت اجراى تور صادر نشده اما استقبال كم از سفرهاى گروهى، 
موجب شده بيشــتر تورهاى گردشگرى به ويژه طبيعتگردى ها كه در 
زمان شيوع كرونا، همچنان برگزار مى شد، لغو شوند. ستاد ملى كرونا 
نيز همزمان با اجراى طرح محدوديت هاى كرونا اجتماع و جلســات 

باالى 15 نفر را در شهرهاى قرمز ممنوع كرد.
آژانس هاى مســافرتى كــه از زمان همه گيرى كرونــا تقريبا بيكار 
شــده اند، مى گويند: اين روزها كمتر مسافرى است كه با تور سفر 
كند و تقريبا تورى وجود ندارد، جز آنچه توســط گروه هاى بدون 

مجوز و غيرمجاز اجرا مى شود.

«تاريخ مطبوعات استان همدان» 
نوستالژى كاغذى

 «تاريخ مطبوعات اســتان همدان» در كندوكاوى 
مستند تاريخ را ورق مى زند تا به عصر قجر و پهلوى 
مى رســد و سرگذشــت چاپ و نشــر روزنامه هاى 
آن زمــان را روايت مى كند، روايتى به شــيرينى يك 

نوستالژى از جنس كاغذ.
نشــريات همدان در دوره قاجــار از جمله منابع و 
رســانه هاى روايى انــد كه تنها حــاوى اخبار و ذكر 
رويدادها و حوادث هستنند و تحليل و نقد شرايط و 

حوادث به ندرت در آنها ديده مى شود. 
كاركرد عمده نشــريه هاى ايــن دوره اخبار حوادث 
همدان و كشــور بود و رســالت هاى ديگرى مانند 
آموزش، ســرگرمى و ارتقاى فرهنگ عمومى چندان 
مورد توجه مديران جرايد نبود؛ به عبارتى جرايد اين 

دوره كاركرد متنوعى نداشتند. 
هر چند جنب و جوش مطبوعاتى در اين دوره اندك 
بود و تأثير مطبوعات در ارتقاى فرهنگى منطقه قابل 
ارزيابى نبود، اما شــكل گيرى و تشــكيل نشريه در 
همدان به آشــنايى مردم با اين رسانه كه از ابزارهاى 

مهم خبررسانى و ذكر حوادث بود، انجاميد. 
از انقالب مشروطه (1285 هجرى شمسى) تا كودتاى 
رضاخان (1299 هجرى شمسى) 17 نشريه در همدان 
منتشر شد كه از اين تعداد، 15 نشريه در شهر همدان، 
يك نشريه به نام عصر انقالب در تهران و يك نشريه 

به نام سهيل در مالير منتشر مى شد. 
از نظر تعداد نشــريه، همدان در مقايســه اى اجمالى 
با ديگر شــهرها پس از تهران، تبريز، رشت، شيراز، 
اصفهان و مشهد در رتبه هفتم قرار داشت و در مقايسه 
با شــهرهاى مجاور مانند اراك، سنندج، كرمانشاه و 

خرم آباد بيشترين تعداد نشريه را داشت. 
به گزارش ايرنا ،تمامى 17 نشــريه منتشرشــده در 
اين دوره عمومى و حــاوى اخبار و حوادث داخلى 
و خارجى بودند برخى از اين نشــريات تنها اخبار و 

اطالعات مرتبط با همدان را درج مى كردند. 
از ديگر ويژگى هاى نشــريات ايــن دوره مى توان به 
اين موارد اشــاره كرد: نقل صــرف حوادث و اخبار 
بى توجهى به تحليل و بررســى، كاربــرد نثر كهن، 
مصنوع و مزين به آرايه هاى ادبى به جاى اســتفاده از 
زبان محاوره با توجه به شرايط و سن مخاطبان، عمر 
كوتاه، اســتفاده از كاغذ نامرغوب و كيفيت نامناسب 
چاپ و صفحه بندى، قطع و اندازه هاى نامرســوم و 
همچنين تعلق به تشكل هاى صنفى و طبقات اجتماعى 

و اقتصادى.
هرچند اولويت نشريات كشور در اين دوره خبررسانى 
بود اما نشــريات همدان در كنار اين اولويت، بيشتر 
اخبار صنفى و سياســت ها و شرايط طبقاتى و منافع 

اجتماعى و اقتصادى را منعكس مى كرد. 
نشــريات آغازين همدان به مانند نشريات كشورى 
عصرقاجار وابسته به انجمن ها، مجالس محلى، واليتى 
و صنفى بودند و بعدها به تدريج روزنامه هاى مستقل 

در همدان شكل گرفتند. 
از مجموع 17 نشــريه عهد قاجار، 7 نشريه وابسته به 
ارگان و انجمن هاى فرهنگى، ادبى و سياســى بود و 
آرا و انديشه هاى حزبى و اخبار ارگان مربوطه در آنها 
درج مى شــد و تعداد ده نشــريه هيچگونه وابستگى 
خاص به گروه يا طبقه اى نداشــتند و به طور مستقل 

فعاليت مى كردند. 
همچنين در اين دوره همه دست اندركاران مطبوعات 
همدان را مردان تشكيل مى دادند. بيشتر نشريات اين 
دوره به صورت هفته نامه يا 2هفته نامه در قطع روزنامه 
معمولــى و متداول زمانــه در 2 يا 4 صفحه چاپ و 
منتشر مى شدند كه گاه چندان داراى نظم انتشار نبودند. 
نشــريات همــدان در دوره قاجــار ســهم و درآمد 
چشــمگيرى از چاپ آگهى نداشــتند و به كاركرد 
تبليغى و تجارى نشــريه توجه و نشان نمى دادند؛ از 
همين روز حجم آگهى هاى مندرج در اين نشــريه ها 
بيشتر محتواى فرهنگى و اطالع رسانى داشت، به ويژه 
در زمينه هاى آموزشــى نظير قرائت خانه، مدارس و 
تدريس و فعاليتهاى فرهنگى در حوزه نمايش و كتاب 
و آگهى هاى دولتى در اعالن احكام ونامه هاى دولتى 

و رسمى.

نقش تبلت هاى ديجيتالى در اتاق
 جهت ارتقاى رضايت ميهمانان هتل

 پيش از عصر ديجيتال، ممكن بود انتظار داشــتيد ماهانه چند رزرو 
جديد از طريق توصيه ها و گفتارهاى شفاهى  WOM انجام گيرد، اما در 
عصر اينترنت جلب رضايت يك ميهمان يا مشترِى متناسب مى تواند تأثير 

بسزايى بر عملكرد كسب و كار داشته باشد.
شــكى نيست كه همه گيرى ويروس كرونا، همه هتلداران را تحت فشار 

عاطفى و مالى قابل توجهى قرار داده است.
درحالى كه شــيوع همچنان ادامه دارد، آنها بايد به دنبال راه هاى ابتكارى 

جهت دستيابى به جريان درآمدى و ادامه حيات باشند.
عالوه بر اين، هتلداران بايد بينديشند كه پس از پايان يافتن بيمارى همه گير 
و ورود آرام اما مطمئن زندگى به حالت عادى، چگونه بهترين حمله به 

بازار را داشته باشند.
به گزارش راه بلد رســانه، در زمانه اى كه تعداد مشتريان بسيار كم است؛ 
دســتيابى به رضايتمندى قوى ميهمان يك روش مطمئن جهت دستيابى 
به جريان درآمدى باالتر بوده و به شــما كمك خواهد كرد تا كســب و 
كار را دوباره بازگشــايى نماييد؛ اما در موقعيتى كه كل صنعت هتلدارى 
متوقف شده است، چگونه مى توانيم رضايت ميهمانان را جلب كنيم؟ يك 
روش بسيار ساده: با استفاده از فناورى ديجيتال؛ به طور خاص، تبلت هاى 

داخل اتاق.
 چرا رضايت ميهمان براى كسب و كار هاى صنعت هتلدارى 

بسيار مهم است؟
رضايــت ميهمان يكى از مهم ترين عوامل براى هر كســب و كار موفق 
است. هتل ها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. رضايت ميهمانان تعيين كننده 

تمايل به بازگشت دوباره و درنتيجه افزايش درآمد مجموعه است.
احتمــاالً اغلب ميهمانــان راضى به هتل باز مى گردنــد و از بخش هاى 
مختلف هتل شما همانند؛ رستوران ها، مراكز اسپا و آبگرم در داخل هتل 
و يا فعاليت هاى تفريحى كه از طريق اپراتورهاى داخلى رزرو مى شوند، 

استفاده خواهند كرد.
همانطور كه مى دانيد، هر فعاليت يا خدماتى كه به طور مستقيم از طريق 
كانال هاى داخلى هتل رزرو شــوند درآمد بســيار بيشــترى نسبت به 
كانال هاى شخص ثالث نصيب شما مى كنند. چنانچه بى واسطه و مستقيم 
با ميهمانان ارتباط بگيريد، حاشــيه سود بيشترى كسب خواهيد نمود و 
جدا از اينكه قادر مى شــويد بهترين خدمات را به ميهمانان ارائه دهيد، 
مى توانيد پيشنهادات خود را متناسب با نيازهاى آنان منطبق كرده و ارزش 

فراوانى خلق كنيد.
همچنين جــدا از منافع مالى، رضايت ميهمان عالقه آنان را نيز تحريك 
مى كند. بيشــتر افرادى كه در مورد يك هتل توصيه هايى از دوستانشان 
شنيده باشند در آن اقامت مى كنند، اين بدان معناست كه ميهمانان راضى 

سفيران برند شما شده و اخبار مربوط به هتل را پخش مى كنند.
پيــش از عصر ديجيتال، ممكن بود انتظار داشــتيد ماهانه چند رزرو 
جديــد از طريق توصيه ها و گفتارهاى شــفاهى انجــام گيرد، اما در 
عصر اينترنت جلب رضايت يك ميهمان يا مشــترِى متناسب مى تواند 
تأثير بســزايى بر عملكرد كسب وكار داشته باشد. هر فردى كه داراى 
دسترســى قابل توجه همانند؛ اينفلوئنسرهاى اينســتاگرام و يا حتى 
ارتباطات و تعامالت ســاده مجازى باشــد، مى تواند تجارت شما را 
رونق بخشــد. نكته قابل توجه اين اســت كه اگر مشتريان را راضى 
نگه داريــد، پيامدهاى آن را حتى بيش از تأثير رســانه هاى ديجيتال 

احساس خواهيد كرد.
اين علت عمده ديگرى اســت كه شــما بايد اطمينان حاصل نماييد هر 
مشــترى كه از در هتل خارج مى شود بايد احساس رضايت كند. به ويژه 
هنگامى كه شما مجبور هستيد فاصله بين كاركنان خدماتى و ميهمانان را 
محدود كنيد، دقيقاً چگونه مى توانيد هنگام خروج لبخند بر لب مشتريان 
آورده و آنان را ترغيب كنيد كه دوباره بازگردند؟ اينجاست كه تبلت هاى 

ديجيتالى داخل اتاق وارد عرصه مى شوند.
 اســتفاده از تبلت هاى ديجيتال در اتــاق به منظور ارتقا 

رضايتمندى ميهمان در هتل
به نظر مى رســد تبلت هاى داخل اتاق يك وسيله افراطى و گران قيمت 
هستند، اما با ديجيتالى شدن هرچه بيشتر صنعت هتلدارى آنها به بخش 
جدايى ناپذير اســتراتژى هاى بازاريابى و تجارى هتل تبديل شــده اند. 
همچنين به هيچ وجه آنها به اندازه گذشته گران نيستند و اغلب مدل هاى 
كنونى بر نرخ بازگشت سرمايه مثبت به عنوان نقطه فروش اصلى متمركز 
هســتند؛ زيرا اين امر يكى از نيازهاى اصلــى هر هتل مدرن؛ به ويژه در 

شرايط فعلى است.
تبلت هــاى داخــل اتاق شــما را قادر مى ســازد تا خدمات ســاده تر، 
شخصى سازى شده و مدرن ترى براى ميهمانان فراهم كنيد. ارائه ابزارهاى 
ديجيتالى جهت ســفارش روم ســرويس، رزرو خدمات درمانى اسپا و 
كســب اطالعات مفيد درمورد منطقه محلى بــا لمس يك دكمه، راهى 
عالى جهت جلب رضايت ميهمانان است. اين امر به ويژه، براى ميهمانانى 
كه عادت دارند روزانه از فناورى ديجيتال اســتفاده نمايند بســيار مفيد 

خواهد بود.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
سرانجامت بود جا در ته گور اگر شيرى اگر ببرى اگر كور  
تنت در خاك باشد سفره گستر                              بگردش موش و مار و عقرب و مور
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■ حديث:
امام على(ع):

در ارجمندى، دانش همين بس كه كسى هم كه آن را نيك دانا نيست دم از داشتن آن مى زند و 
هرگاه نسبت علم و دانايى به او داده شود، خوشحال مى گردد و در نكوهندگى نادانى همين بس، 

كه حتى آدم نادان و بى بهره از دانش، از آن بيزارى مى جويد.    
منية المريد : 110

مهدى هاشملو  »
 اثرات مخرب كرونا منحصر 
به يك منطقه و شــهر و كشور 
نبوده و گستره اى جهانى است؛ 
اســتان  كوچكى  ابعاد  در  امــا 
همدان نيــز از آن متأثر بوده و 
فعاليت  در  اختــالل  مثال  براى 
و تعطيلــى مشــاغل مختلف و 
افزايش شــمار بيكاران و اثرات 
نبود درآمد بر معيشت خانوارها 

را رقم زده است.
نخســتين بخش اقتصــادى كه 
در اثر شــيوع ويــروس كرونا 
در اســتان همدان آسيب پذيرى 
مشخص  به طور  داشــته،  بيشتر 
كه  اســت  گردشــگرى  بخش 
در ايــن بخش زنجيــره تأمين 

خدمات و مشتريان دچار اختالل و آسيب شد.
براســاس آمار، خدمات بزرگ تريــن و مهم ترين 
بخش اقتصاد كشــور است كه چيزى حدود 45 تا 
50 درصد توليد ناخالص داخلى را دربر مى گيرد و 
50 درصد مشــاغل كل كشور نيز مربوط به بخش 
خدمات اســت؛ بنابراين از لحاظ بخشى، بيشترين 
تأثير كرونا روى بخش خدمــات به ويژه كارگران 
فروشــندگان و مشــاغل غيررسمى بخش  ساده، 

خدمات است.
فرايند و چرخه كسب وكارهايى كه به طور مستقيم 
از بحران كرونا متأثر شده اند از جمله حمل ونقل و 
گردشگرى به شدت كاهش يافته كه گاه به بيكارى 
شاغالن در اين حوزه منجر شده و رفاه بسيارى از 
خانوارهــا را تحت تأثير قرار داده اســت. از جهتى 
هزينه هــاى تحميل شــده در اثر اپيدمــى كرونا و 
همچنين كاهش توليد ناشى از آن، مى تواند اقتصاد 
همدان را با تورم باالتر و رشــد اقتصادى پايين تر 

مواجه سازد.
طبق آمار و اطالعات، بيشــترين آســيب را بخش 
خدمات و زيربخش هاى آن در مقايســه با ســاير 
بخش ها متحمل شــده است، شيوع ويروس كرونا 

بر درآمد زيربخش هاى حمل ونقل به ويژه مسافر و 
خدمات  دفاتر  رستوران ها،  گردشگرى(هتل ها،  نيز 
مســافرتى و جهانگردى) تأثير قابــل مالحظه اى 
داشته است؛ هرچند برخى مشاغل ديگر مانند توليد 
و عرضه مواد ضدعفونى و بهداشتى، فروشگاه هاى 
اينترنتى و ساير مواد در اين بازه زمانى رشد بااليى 

داشته اند.
فعــاالن و بهره برداران بخش كشــاورزى اســتان 
همدان نيز خسارات بســيارى را متحمل شده اند. 
در مواردى خريداران عمده اين محصوالت ريسك 
خريــد و انبار آن نداشــته و برخى از محصوالت 
روى دســت كشــاورزان مانده و يا با قيمت بسيار 

پايين به فروش رفته است.
 اگر كســب وكارهايى از رونق خــود بيفتد هم 
روى درآمد توليدكننده و هم روى مصرف كننده 
اثر مى گــذارد؛ يعنــى وقتى ســطح درآمدها به 
تعطيلى كســب وكارها كاهش پيدا مى كند  خاطر 
مانند يــك قاعده زنجيره اى ميزان توليد و درآمد 
خانوارهــا كاهــش پيــدا مى كند و ايــن چرخه 
تكرار مى شــود، يعنى تضعيف كسب وكارها و به 
كسب وكارهاى  و  مشــاغل  شدن  كشيده  تعطيلى 

اثر  شــده  موجب  فيزيكى 
خــود را در كوتــاه مدت 

ماندگار كند و ديده شود.
ممكن است كسب وكارهاى 
جــاى  الكتــــــرونيكى 
كســب وكارهاى فيزيكــى 
در  بگيرد  را  حضــورى  و 
گســترش  شــاهد  آينــده 
صادرات هم باشــيم اما آن 

چيزى كه مشــهود است اثر روى بخش عرضه يا 
است. توليد 

در اين ميــان با وجود تمامى مطالب ذكرشــده، 
شــيوع كرونا تأثيرات مثبتى را نيز در خود داشته 
اســت؛ از جمله اينكه بســيارى از كسب وكارها 
نســبت به ارائه خدمات خود در بســتر اينترنت 
اقدام كرده و يا فروشــگاه هاى اينترنتى بسيارى 
تأســيس شــده كه مى تــوان گفت شــيوع اين 
ويروس موجب تســريع در الكترونيكى شــدن 
اقتصاد شــده اســت. همچنين در سراسر كشور 
ســازمان ها  و  ادارى  فرايندهــاى  از  بســيارى 
به صورت الكترونيكى درآمده و برخى مراجعات 

غيرضرورى حذف شــده است و بدين 
طريق، زمينه دســتيابى به اهداف اقتصاد 
فراهم  محيط زيســت  دوســتدار  و  سبز 
شده اســت. ولى نكته اى كه قابل تأمل 
اســت اينكه، اين نقطه مثبت در اســتان 
همدان و شهرستان هاى اين استان بسيار 
ضعيف بــوده و دوركارى و يا خدمات 
غيرحضورى را اهميت نداده و به روش 

سنتى و قبلى خود پيش رفته اند.
به رغم انتقــادات بر آموزش الكترونيكى 
بود در شرايط كرونا اتفاقات خوبى هم 
در حوزه آموزش ظهور داشــت و فصل 
جديدى در آموزش باز شــد كه نياز بود 
مردم با حــوزه آموزش ديجيتال آشــنا 
شوند و بايســتى كه اين را به فال نيك 
بگيريم و اگــر اين را تقويت و حمايت 
كنيــم حتما در آينــده اتفاقات خوبى را 

مى توان رقم زد.
مســير تحول ديجيتالى كه سال ها به دنبال 
زمينه آن بوديم و هستيم شايد همين امروز 
بهانه اى خوب دارد و مديران و مســئوالن 
بايــد از آن بهره بگيرنــد. اقتصاد جهانى 
به سوى ابتكارات جديد در حوزه فناورى 
نويــن و همكارى آنالين حركت مى كند و 
توجه بــه رويه كارى در حوزه دوركارى و 
استفاده بيشتر از خدمات اينترنتى و آنالين 
موضوعى اســت كه پس از كرونــا در آينده باقى 
خواهد ماند و به طور يقين توسعه بيشترى خواهد 

يافت.
اگر بخواهيم پس از كرونا شــهر و همدان بهترى 
داشته باشيم، بايد طراحى هايى كه مبتنى بر اقتصاد 
هوشمند و اجراى برنامه هاى تحول ديجيتال است 
را در جاى جاى اســتان ايجــاد و همه با هم كمك 
كنيم اين فرصت تنها بعد منفى خود را گســترش 
نداده و از نقاط مثبــت هرچند كم آن هم بهره مند 

شويم.
* كارشناس ارشد مديريت رسانه
روزنامه نگار

  جشــنواره اســتانى تئاتر در اليو اينستاگرام و 
آپارات آغاز شــد. اين جشــنواره تــا 19 آذرماه 

به صورت مجازى ادامه دارد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان از آغاز 
پخش نمايش هاى راه يافته به سى ودومين جشنواره 
تئاتر اســتان در اينستاگرام خبر داد و اظهار كرد: 8 
نمايش براى اجرا در ســى ودومين جشنواره تئاتر 

استان همدان انتخاب و معرفى شدند.
احمدرضا احســانى ادامه داد: هيــأت انتخاب و 
داورى اين دوره از جشــنواره متشــكل از آقايان 
عباس شيخ بابايى، محمدجواد كبودراهنگى، محمد 
قاســمى، كيانوش بهروزپور و حســين صفى، 7 
نمايش را براى اجرا در بخش رقابتى و يك نمايش 

را در بخش خارج از مسابقه معرفى كرده است.
وى يادآور شــد: «رؤيــاى عقيم» بــه كارگردانى 
رضا باغبــان از مالير، «كاش چشــم نمى ديد» به 
كارگردانى فرزاد لباســى از همدان، «كافه تريا» به 
كارگردانى مرتضــى عبداللهى از همــدان، «كافه 
سايه» به كارگردانى محمود غفارى و ابراهيم يمين 
اسماعيلى از بهار، «ملى» به كارگردانى سعيد باغبانى 
نير از همدان، ن«تايج ســرگيجه» بــه كارگردانى 

ســجاد طهماســبى از تويســركان و «يقه چرك ها 
»به كارگردانى حميدرضــا رضايى مجد از همدان 
در بخش رقابتى و «ســرباز برجك شماره 37» به 
كارگردانى احمد ياوندالماسى از اسدآباد در بخش 

خارج از مسابقه اجرا و پخش مى شوند.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان با تأكيد 
بر اينكه اين دوره از جشــنواره به صورت مجازى 
برگزار خواهد شد، خاطرنشــان كرد: پخش زنده 
نمايش ها از طريق صفحه اينســتاگرام اداره كل به 

صفحه  نشــانى  Hamedan.farhang@و 
http://Aparat.com/hamedan.

 farhangدر آپارات انجام مى شود.
 وى افــزود: آئيــن پايانــى جشــنواره و معرفى 
برگزيدگان هم روز 20 آذرماه از طريق اينستاگرام 

به صورت زنده پخش خواهد شد.
در  مخاطبان»  از «ديدگاه  برتر  نمايش   

جشنواره تئاتر استانى تجليل مى شود
رئيس اداره امور هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى استان همدان از تجليل نمايش برتر 
از «ديدگاه مخاطبان» در مراســم اختتاميه جشنواره 

تئاتر استانى خبر داد.
 معصومه حدادى اظهار كرد: سى ودومين جشنواره 
تئاتر اســتان همــدان به صورت مجــازى برگزار 
مى شود و نمايش هاى جشــنواره براساس جدول 
زمانبندى از طريق صفحه اداره كل در اينســتاگرام 

اجرا و پخش خواهد شد.
وى بيان كرد: مخاطبان و تماشاگران تا 24 ساعت 
پس از هر اجرا فرصت دارند تا در نظرســنجى كه 
در استورى همين صفحه قرار داده مى شود، شركت 
كرده و براســاس رضايتمندى، گزينه موردنظر را 

انتخاب كنند.
 رئيــس اداره امــور هنرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان گفت: 
ميزان رضايت مندى مردم از نمايش هاى جشنواره، 
براســاس 3 معيار «خوب»، «متوسط» و «ضعيف» 

ارزيابى مى شود.
وى بيان كرد: نمايشــى كه بيشترين آراى مخاطبان 
را بــه خود اختصاص دهد به عنوان نمايش برتر از 

ديدگاه مردم معرفى خواهد شد.

كرونا؛ فرصت براى انقالب ديجيتال 
در استان همدان

آغاز جشنواره استانى تئاتر در اينستاگرام و آپارات

 نمايش برتر از «ديدگاه مخاطبان» در جشنواره تئاتر استانى تجليل مى شود
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