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باال رفتن انتظارات
 از خشت تا طال

 1- هفته گذشته شــهردارى همدان موفق شد 
يكــى از مه مترين جوايز خشــت طــال در بخش 
شهرسازى و گردشــگرى را با كسب مقام نخست 
كسب كند.كسب اين عنوان بين المللى از آن جهت 
اهميت دارد كه شهر همدان و طرح پياده راه بوعلى 

را به الگويى براى شهردارى هاى...

يادداشت
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دهه فجر انقالب فرصتى براى
 تبيين دستاوردها و ترسيم 

آينده روشن 
 برنامه هاى چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى از امروز با گراميداشت 12 بهمن سالروز 
ورود تاريخــى بنيان گذار نظام جمهورى اســالمى 

ايران حضرت امام خمينى(ره) و با شعار...
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تكميل پايگاه 
امداد جاده اى 
آورزمان در
 اولويت قرار گيرد

همدان 
در مسير يخبندان

چرا برخى 
مديران در 
شهرستان ها 
ساكن نيستند؟

21 ارديبهشت 
آغاز فرايند 
اجرايى انتخابات 
رياست جمهورى
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همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين سالروز پيروزى انقالب اسالمى
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 رئيس شــوراى اسالمى شهر همدان 
با تأكيد بر اينكه افزايش تعرفه عوارض 
محلى بايد منطقى انجام شود، بر اين باور 
است كه عموم مردم نبايد از تصميمات 

مقطعى ما متضرر شوند.
سيدمسعود عسگريان در هفتادوهفتمين 
جلســه صحن شــورا، افــزود: تعرفه 
عوارض بايد براساس بخشنامه اعالمى از 
سوى وزارت كشور و رعايت مفاد احكام 
صادره از ســوى ديــوان عدالت ادارى 
كشور مبنى بر ابطال برخى از عوارضات 
پيشنهادى شهردارى در دفترچه عوارض 
محلى منطبق با منابع و شــرايط كنونى 
شهر و همچنين ضوابط و قوانين تدوين 

شود. به گزارش روابط عمومى شوراى 
اسالمى شهر همدان، عسگريان با اشاره 
به اينكه بخشى از درآمدهاى شهردارى 
از محل عوارض محلى اســت، افزود: 
خوشــبختانه شوراى شــهر همدان در 
تصويب تعرفه هاى عوارض نگاه منطقى 

دارد.
رئيس شــوراى شــهر همدان همچنين 
با اشــاره بــه كســب رتبه هــاى برتر 
قرآن آمــوزان مركــز جامعه القرآن كريم 
همدان در بيست ودومين جشنواره قرآنى 
جامعه القرآن و اهل بيت(ع) كشــورى، 
اظهار كرد: درخشش و كسب رتبه هاى 
برتر نونهــاالن و نوجوانان جامعه القرآن 

همدان باعث افتخار استان است.
رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان 
همچنين در هفتادوهشــتمين جلســه 
صحن شــورا گفت: پــس از بحث و 
تبادل نظــر و با توجه به پيشــنهاد اوليه 
شــهردارى درباره نحــوه تهيه دفترچه 
قيمت منطقه اى سال 1400 كه براساس 
قيمت كارشناســى روز امالك در معابر 
مختلف سطح شهر تهيه و تدوين شده 
بود، 2 در هزار قيمــت روز با افزايش 
بود  همراه  نامتعــارف  منطقه اى  قيمت 
كه نسبت به ســال 99 در برخى معابر، 
بيش از 400 درصد افزايش قيمت ها را 

به دنبال داشت.

عســگريان افــزود: از آنجاكــه ايــن 
افزايش بى رويه مبناى محاســبه تمامى 
عوارضات و بهاى خدمات شــهردارى 
قرار مى گرفت؛ از اين رو شوراى شهر 
همــدان با توجه به شــرايط اقتصادى 
نامطلوب و نامســاعد حاكم بر كشور 
به ويژه شــهر همــدان و به منظور رفاه 
حال شــهروندان، ضمــن حذف و رد 
پيشنهادات افزايشــى نامتعارف قيمت 
منطقه اى(ارزش محاسباتى) شهردارى، 
رأســا نســبت به تصويب افزايش 30 
منطقه اى(ارزش  قيمت  دفترچه  درصد 
محاســباتى) سال 1400 نسبت به سال 

1399 اقدام كرد.

 مديــركل آموزش وپرورش اســتان 
همدان از تدارك 25 عنوان برنامه، ويژه 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى در آموزش وپرورش استان خبر 

داد.
 به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
محمد  استان،  آموزش وپرورش  عمومى 
پورداود با اعالم اين خبــر، اظهار كرد: 
پيروزى انقالب اســالمى و تــداوم آن 
مرهون مجاهدت، ايثار و فداكارى مردم، 
هدايت گرى حضــرت امام خمينى(ره) 
و رهبــرى هوشــمندانه مقــام معظم 

رهبرى(مدظله العالى) بوده است.
 پورداود با اشــاره به شرايط كرونايى و 
شــكل گيرى زيســت بوم جديد، گفت: 
در اين شــرايط بايد از تمام امكانات و 
ظرفيت ها براى بزرگداشــت سالگشت 

پيروزى انقالب اسالمى بهره ببريم.
وى نقش فرهنگيــان و دانش آموزان در 
انقالب اسالمى را بسيار برجسته خواند 

و تصريح كرد: تبيين اهداف، آرمان ها و 
دستاوردهاى انقالب به نسل هاى جديد 

از اهميت ويژه اى برخوردار است.
پورداود بــا بيان اينكه زنگ انقالب روز 
يكشــنبه 12 بهمن ماه در سراسر استان 
به شــكل نمادين نواخته خواهد شــد، 
خاطرنشــان كرد: مراسم نمادين استانى 
زنگ انقالب به صورت محدود با حضور 
مسئوالن در يكى از مدارس همدان و با 
رعايت كامل دستورالعمل هاى بهداشتى 

برگزار خواهد شد.
اســتان  آموزش وپــرورش  مديــركل 
غبارروبى و عطرافشــانى مزار شــهدا 
با رعايت دســتورالعمل بهداشــتى و 
براســاس مجوز ســتاد مقابله با كرونا 
را ازجملــه برنامه هــاى دهه فجر ذكر 
كرد و افزود: برگزارى نمايشــگاه آثار 
دانش آموزى در بســتر شــبكه شاد با 
موضوع انقالب، بيان خاطرات انقالب 
و تبييــن ارزش هاى انقالب اســالمى 

بــراى دانش آمــوزان توســط راويان 
انقالب و چهره هاى مشهور به صورت 
مجــازى از ديگر برنامه هــاى اين ايام 

است.
پورداود با اشاره به اهميت اطالع رسانى 
از دســتاوردهاى انقــالب در حــوزه 
آمــوزش و پرورش، گفــت: اين كار 
انجام  محتلف  كارراهه هــاى  از طريق 

خواهد شد. 
وى برگزارى مراسم راهيان نور مجازى 
را از ديگــر برنامه ها ذكــر كرد و گفت: 
برگزارى يادواره شــهدا (طرح الله هاى 
روشــن در مدارس) با محوريت شهيد 
شاخص سال، شهيد محمدرسول رضايى 
در بستر شبكه شاد از مهم ترين برنامه هاى 
كارگروه فرهنگيان و دانش آموزى ستاد 

دهه فجر استان است.
مديركل آموزش وپرورش استان با اشاره 
به برگزارى ســومين جشــنواره توليد 
مدارس  در  دانش آمــوزى  رســانه هاى 

متوســطه به صورت مجازى، گفت: اين 
جشــنواره با هدف توليــد آثارمرتبط با 

انقالب اسالمى برگزار خواهد شد.
رئيس كارگروه فرهنگيان و دانش آموزى 
ستاد دهه فجر اســتان برگزارى محافل 
انس با قرآن به شــكل مجازى و كمك 
مؤمنانــه را از برنامه هاى شــاخص اين 
كارگروه خواند و افــزود: اين برنامه در 
سطح شهرستان ها، نواحى و مناطق اجرا 

خواهد شد.
پورداود با اشــاره به اينكه پويش سپاس 
از مدافعان ســالمت (هر دانش آموز يك 
سفير ســالمت) نيز از جمله برنامه هايى 
است كه براى دهه فجر امسال پيش بينى 
شده است، خاطرنشــان كرد: برگزارى 
به صــورت  كتاب خوانــى  مســابقات 
غيرحضورى و توليد محتواى الكترونيكى 
نيز بخش ديگرى از برنامه هاى كارگروه 
فرهنگيان و دانش آموزى ستاد دهه فجر 

استان است.

مردم نبايد از تصميمات مقطعى ما متضـرر شوند

تدارك 25 عنوان برنامه، ويژه دهه فجر در آموزش وپرورش 

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

ستاد كرونا مى گويد شرايط پايدار نيست

همدان؛ آبى به رنگ هشدار سپاس از همراهى شما
■ با دلگرمى به همراهى شما ادامه مى دهيم

■ شهر هوشمند يادگارى براى آيندگان باشد 
■ نقش رسانه در توسعه صنعت گردشگرى انكارنشدنى است

■ همدان پيام فراتر از يك مجموعه اطالع رسانى

تعهد ارزى سد راه 
صادركنندگان كشمش
■ بايد فاتحه بخش كشاورزى خوانده شود

عملكرد مثبت برق در مديريت تأمين و مصرف

نرخ خاموشى ها در استان نرخ خاموشى ها در استان 
نيم ساعت استنيم ساعت است
■ هيچ مجوزى براى مزرعه ارز ديجيتال صادر نكرده ايم
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باال رفتن انتظارات از خشت تا طال
 1- هفته گذشــته شــهردارى همدان موفق شد يكى از مهمترين 
جوايز خشت طال در بخش شهرسازى و گردشگرى را با كسب مقام 

نخست كسب كند.
كسب اين عنوان بين المللى از آن جهت اهميت دارد كه شهر همدان و 
طرح پياده راه بوعلى را به الگويى براى شهردارى هاى شهرهاى جهان 
به ويژه كالنشهر ها تبديل مى كند و همدان را از منظر شهرسازى، توجه 
به سالمت شهروندان، توجه به امور اجتماعى و فرهنگى در يك پروژه 
شهرى، براى طراحان مبلمان شهرى جهان و مديران شهرى تبديل به 

موضوع مطالعاتى مى كند.
2- با اين جايزه حاال همدان و پروژه پياده راه شــهرتى جهانى يافته و 
اين جايزه شــرايط تبليغاتى خوبى براى همدان و پياده راه آن را ايجاد 

كرده است.
هر چند جوالن كرونا هنوز اجازه برنامه ريزى و تبليغات گردشــگرى 
نمى دهد اما به گفته وزير بهداشــت، كرونا در دقيقه نود قرار دارد و با 

هوشيارى اين دقايق هم سپرى خواهد شد.
بــه همين دليل انتظار براى برنامه ريزى تبليغاتى و اســتفاده از عنوان 
خشت طاليى براى اين پروژه و ارتقاى سطح گردشگرى شهرى استان 

با پايان شرايط بحرانى و محدوديت ها مى رود.
3- شهردارى تهران و سازمان متروپليس، كالنشهرها، در اجراى جايزه 

خشت طاليى اهداف بسيار خوبى را دنبال مى كنند.
توجه به آرامش شهروندان در پروژه ها و آنچه به گفته سخنگوى دولت 
حركت از مديريت شهرى بتن محور به مديريت شهرى اجتماع محور 
است، از اهداف مهم اين جشــنواره است كه دريافت كنندگان جايزه 

خواسته يا ناخواسته چاره اى جز ادامه اين مسير ندارند.
4- پروژه پياده راه تنها در خيابان بوعلى موفق بوده و در خيابان اكباتان 
با شكســت مواجه شــده و در ميدان هم دعواى موزه، كار را ناتمام 
گذاشــته و از ادامه اجراى طرح در خيابان هاى ديگر هم فعال خبرى 

نيست.
در كنــار اين پروژه بلوار ارم هم هنوز وضعيت روشــنى ندارد و اين 
وضعيت مى تواند پياده راه سازى در همدان را به همان خيابان بوعلى 
محدود كند درحالى كه اكنون با كســب خشت طاليى اين محدوديت 

پذيرفتنى نيست.
5- سال هاســت كالنشهر بودن يا نبودن شهر همدان مورد بحث و در 
مواقع توزيع بودجه ها، كالنشــهر قلمداد نشدن همدان با انتقاد مواجه 

بوده است.
اما اكنون همدان با طرحى درخور، باالتر از تمامى كالنشــهر ها قرار 

گرفته و با اين اقدام كالنشهر بودن خود را ثابت كرده است.
با اين اقدام اكنــون رويكرد موزعين بودجه هاى كالنشــهرى نيز به 
همدان بايد تغيير كند و انتظار مى رود مديريت شــهرى نيز رفتارهاى 

كالنشهرى داشته باشد.
6- در آســتانه انتخابات شوراها كسب خشــت طاليى براى همدان 

به نوعى تذكرى به تمام داوطلبان شوراى شهر همدان است.
اين تذكر در راستاى تغيير نگاه به همدان و نگاه به توانمندى هاى خود 
و درصورت نياز، بازتعريف تفكرات با توجه به انتظاراتى اســت كه 
از اين به بعد از شــورا و شهردارى در مديريت شهرى داراى خشت 

طاليى مى رود.
7- دريافت يك خشت طاليى در رويدادى رقابتى و بين المللى اگرچه 
اهميت فراوان دارد اما بايد توجه داشت كه انتظار از مديريت شهرى 
براى ســاختن همدان با خشــت هاى طاليى را باال برده و از اين پس 

مديريت شهرى نمى تواند پايين تر از اين سطح حركت كند.
اكنون مديريت شهرى همدان در سطح بين المللى داراى عنوان شده و 
انتظار مى رود در همين سطح، رفتار و اقدامات بين المللى در مديريت 
شــهرى داشته باشــد و زين پس رفتارهاى در ســطح محلى از اين 

مديريت نوعى بازگشت به عقب خواهد بود.

بازسازى 126 خانه عالم
 با همت ستاد اجرايى فرمان امام(ره)

 معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در اســتان 
همدان با بيان اينكه بنياد بركت يك ميليارد و 400 ميليون تومان به منظور 
بازسازى 126 خانه عالم درنظر گرفته است از تحويل 65 باب مدرسه در 

سطح استان با 350 كالس درس به آموزش وپرورش خبر داد.
على چهاردولى در گفت وگو با فارس با اشــاره به بازسازى خانه هاى 
عالم، اظهار كرد: با توجه به پيگيرى هاى نماينده ولى فقيه در استان، بنياد 
بركت مبلغى بالغ بر يك ميليارد و 400 ميليون تومان به منظور بازسازى 

126 خانه عالم درنظر گرفته است.
وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر اين اعتبار تخصيص يافته و فرايند 
بازسازى زيرنظر سازمان تبليغات اسالمى آغاز شده است، افزود: تاكنون 
30 مورد از خانه هاى عالم بازســازى شــده و بقيه موارد با بهتر شدن 
شــرايط هوا ادامه مى يابد. معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) در اســتان همدان، تصريح كرد: اين مهم در روســتاهايى كه 
روحانى و امام روســتا مستقر هستند صورت مى گيرد كه اين اقدامات 

شامل ايزوگام، تعميرات شيرآالت، نقاشى ساختمان و تجهيزات است.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به ساخت 65 باب مدرسه در سطح 
اســتان با 350 كالس درس اشــاره كرد و گفت: اعتبار اين مهم بالغ بر 
39 ميليارد و 200 ميليون تومان اســت كه با همكارى نوسازى مدارس 

تكميل و ساخته شد.
چهاردولى با تأكيد بر اينكه اين تعداد مدرسه به آموزش وپرورش تحويل 
داده شده است، يادآورى كرد: از ابتداى طرح كمك هاى مؤمنانه در سطح 
كشور، ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 5 مرحله كمك مؤمنانه در استان با 

هزينه اى بالغ بر 18/5 ميليارد تومان توزيع كرده است.

مصلحين و حكمين ظرفيتى بزرگ  در راستاى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى 
 به گزارش واحد اطالع رسانى معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان، مدير پيشگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى كل استان همدان از برگزارى كارگاه آموزشى قضات محاكم خانواده و مصلحين و حكمين قرآنى با حضور عباس 

نجفى، معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان خبر داد.
حسين عسگرى، افزود: استفاده از ظرفيت هاى مردمى و معتمدان جامعه در راستاى توسعه صلح و سازش و پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعى نقشــى اساسى خواهد داشــت. وى ادامه داد: با هدف توسعه صلح و ســازش در محاكم خانواده جلسه مذكور در مورخ 

99/11/08 در محل دادگسترى استان همدان برگزار شد.
مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان، با بيان اينكه طرح مصلحين و حكمين قرآنى در راستاى صلح و سازش ميان 
زوجين در بدو اختالف و جلوگيرى از افزايش طالق در جامعه اجرا مى شود، عنوان كرد: در اين طرح معتمدين، ريش سفيدان، ائمه 

جماعت و... با استفاده از روايت ها، احاديث قرآنى و مشاوره با زوجين، آنها را به ادامه زندگى تشويق و ترغيب مى كنند.

بهره بردارى و كلنگ زنى 94 طرح گازرسانى در استان
 مديرعامل شــركت گاز اســتان همدان، از بهره بردارى و آغاز عمليات اجرايى94 طرح گازرســانى در استان همزمان با دهه فجر 

امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــركت گاز استان، عبدا... فياض، با بيان اينكه 94 طرح گازرسانى همزمان با چهل ودومين سالگرد انقالب 
شــكوهمند اسالمى در استان همدان بهره بردارى و يا كلنگ زنى مى شود، افزود: 89 طرح گازرسانى از مجموع اين پروژه ها در توابع 
شهرستان هاى همدان، مالير، نهاوند، تويسركان، اسدآباد، بهار، كبودراهنگ، رزن و درگزين با اعتبارى بالغ بر 215 ميليارد و 702 ميليون 
ريال، به بهره بردارى مى رسند. وى با بيان اينكه براى بهره بردارى از اين طرح ها 42 هزار و 640 متر شبكه گذارى اجرا شده است، ادامه 
داد: همچنين در دهه مبارك فجر امسال، عمليات اجرايى 5 طرح گازرسانى به روستا ها در شهرستان هاى همدان، مالير، كبودراهنگ و 
رزن با اعتبارى بالغ بر 17 ميليارد 498 ميليون ريال، آغاز مى شود كه در اجراى اين طرح ها بيش از 13 هزار و 500 متر شبكه گذارى 

اجرا و 92 انشعاب نصب خواهد شد.

ستاد كرونا مى گويد شرايط پايدار نيست

همدان؛ آبى به رنگ هشدار

همدان در مسير يخبندان
 در پى خروج ســامانه بارشى از آسمان استان، دماى هوا در بيشتر 

نقاط بين 4 تا 7 درجه سانتيگراد كاهش مى يابد.
رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناســى همدان گفت: براســاس 
بررسى داده ها و نقشه هاى پيش يابى ماهواره اى، هواى بيشتر نقاط استان 
در 24 ساعت آينده، صاف تا قسمتى ابرى، همراه با بارش پراكنده برف 

و باران و وزش باد پيش بينى مى شود.
محمد باقرى شكيب با اشاره به اينكه سامانه بارشى از ظهر ديروز به طور 
كامل از آســمان همدان خارج شــد، اظهار كرد: تا پايان هفته جارى 
سامانه جديد بارشى وارد اســتان نمى شود و سردى هوا پديده غالب 

آب و هواى همدان است.
وى اضافه كرد: به دنبال تغييرات دماى هوا، ســرعت وزش باد افزايش 
مى يابد و ممكن اســت موجب آسيب رساندن به درختان و تابلوهاى 
تبليغاتى شود. باقرى شكيب گفت: براساس اعالم ايستگاه هواشناسى 
فرودگاه اين شــهر حداكثر سرعت وزش باد در همدان به 55 كيلومتر 

بر ساعت رسيد.
 جاده هاى غربى همدان لغزنده است

رئيس پليس راه اســتان همدان نيز گفت: با توجــه به وجود برف در 
سطح جاده و كوالك زمينى جاده هاى منتهى به مسيرهاى غربى استان 
درحال حاضر لغزنده اســت. رضا عزيزى بيان كرد: وزش باد و كوالك 
زمينى سبب لغزنده شدن مسير همدان-سنندج از محدوده صالح آباد تا 
انتهاى حوزه استحفاظى و جاده همدان-كرمانشاه از محدوده ايست و 

بازرسى تا گردنه اسدآباد شده است.
 كوالك زمينى در برخى جاده هاى همدان

در همين راســتا سرپرســت معاونت راهــدارى اداره كل راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى اســتان همدان نيز گفت: در برخى جاده هاى استان 
از جمله محور نهاوند- گرين و گردنه اسدآباد و بخشى از محور مالير 

مه گرفتگى مقطعى و كوالك زمينى وجود دارد.
مســعود رســتمى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: شب گذشته در 
شهرستان هاى نهاوند، تويسركان، مالير، محور آوج و محور همدان-

ســنندج شــاهد بارش برف و كــوالك بوديم كه با توجــه به اينكه 
ماشــين آالت و اكيپ هاى راهدارى به موقع عمل كردند، خوشبختانه 
مشكل تردد نداشتيم. سرپرســت معاونت راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان با بيان اينكه راه هاى روســتايى 
استان بازگشايى شده است، تصريح كرد: تعدادى از راه هاى روستايى 
اســتان درحال بازگشايى است. رســتمى با بيان اينكه كليه محورهاى 
مواصالتى استان همدان باز است، خاطرنشان كرد: با توجه به بارندگى 
شب گذشته سطح جاده هاى استان همدان لغزنده است اما يخ زدگى در 

جاده ها وجود ندارد.

1- كمبود روغن خوراكى به نفع شــركت هاى پخش مواد غذايى شده 
اســت. گويا اين شــركت ها، فروش روغن به موزعان خرده فروش 
را منوط بــه خريد اجناس كم خريدار شــركت مانند زعفران، تخمه 
آفتابگردان بســته بندى و... كرده اند. گفتنى اســت هنوز گزارشى از 
برخورد با اين فروش اجبارى و تخلف شــركت هاى توزيع منتشــر 

نشده است.
2- آزادســازى بخش سوم سهام عدالت توسط دولت لغو شده است. 
گويا ناتوانى، دليل اين لغو عنوان شــده است. گفتنى است روزى كه 
رئيس جمهور از آزادسازى بخش ديگرى از سهام عدالت در 22 بهمن 
خبر داده بود، شــاخص بورس بيش از يك ميليون و 750 هزار واحد 
بود اما اكنون در بهمن ماه ســال 99 شاخص بورس به يك ميليون و 
200 هزار واحد ريزش كرده اســت، بدين ترتيب آزادسازى بخشى 
ديگر از سهام عدالت يعنى بخش سوم احتماال به دوره اى موكول شود 

كه شاخص بورس دوباره روندى صعودى به خود بگيرد.
3- صرافى هاى آنالين براى مردم مشكل ســاز شــده اند. گويا بيشتر 
اين صرافى ها مجوز نداشــته و ثبت نشده اند. گفتنى است برخى نيز 
فعاليت دوباره شركت هاى هرمى  با خروج سرمايه از بورس و فعاليت  

غيرقانونى مالى برخى در فضاى مجازى را پيش بينى كرده اند. 
4- تكليف بيمه تكميلى با نسخه نويســى آنالين روشن نيست. گويا 
اعالم پايان صدور دفترچه هاى بيمــه، دارندگان بيمه تكميلى درمان 
را كه بيمه براساس اسناد ارائه شده، خسارت درمانى به آنها پرداخت 
مى كند، نگران كرده است. گفتنى است در اين شرايط اول اسفند زمان 

پايان نسخه نويسى دفترچه اى و دستى اعالم شده است.
5-دولت بر اين باور است كه نماينده نمى تواند از وزير به قوه قضاييه 
شــكايت كند. گويا به دنبال شــكايت از چند وزير توسط نمايندگان، 
دولت اين نظر حقوقى را اعالم كرده اســت. گفتنى اســت دولت بر 
اين نظر است كه مجلس شوراى اســالمى مى تواند از وزراى دولت 
در مــورد وظايفى كه در امر مربوط بــه وزرات خانه هاى خود دارند 
پرســش كند، اما نمايندگان نمى توانند از اختيارات وزرا پرسش كنند. 
كار مجلس دررابطه با وظايف نمايندگان، پرسش است اما شكايت به 
قوه قضاييه شرايط ديگرى دارد. نماينده نمى تواند از جهت قانونى به 

اين موضوع ورود كند و اين مقبول نيست. 
6- اســامى بهترين و بدترين كشورهاى مبارز عليه كروناويروس در 
جهان اعالم شده اســت. گويا اين اسامى از سوى مؤسسه استراليايى 
Lowey اعالم شــده است. گفتنى اســت در اين ليست كشورهاى 
نيوزيلنــد، ويتنام، تايوان و تايلند بهتريــن امتياز مديريت عليه كرونا 
را داشــته اند كه توانسته اند كمترين ميزان مرگ ومير را داشته باشند و 
بدترين كشورها نيز به ترتيب برزيل رتبه 99 آخرين رتبه، مكزيك رتبه 
97 دومــى از آخر، كلمبيا رتبه 96 و ســومى از آخر، ايران رتبه 95 و 
چهارمى از آخر و آمريكا رتبه 94 و پنجمى از آخر بوده اند كه بيشترين 

مرگ ومير را نسبت به جمعيت داشته اند.
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با پيوستن 2 عضو على البدل 

شوراهاى 
كبودراهنگ جانى 

دوباره گرفتند
 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همدان پيام: پس از كش وقوس هاى فراوان و 
با ســلب عضويت 3 تن از اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر كبودراهنگ باالخره 2 عضو 

على البدل به جمع شوراها پيوستند.
دوره پنجــم شــواراهاى اســالمى شــهر 
كبودراهنگ پرچالش ترين و پرحاشــيه ترين 
دوره شــوراهاى اسالمى بود، دوره اى كه از 
همان ابتدا زمزمه اختالف و درگيرى هايشان 
به گوش مردم مى رسيد و مردم كم كم نگران 

بودند و در انتخابشان ترديد داشتند.
همــان مردمــى كه با شــور و شــوق پاى 
صندوق هــاى رأى آمــده و اين افــراد را 
برگزيده بودند تا چاره ساز مشكالت باشند 
امــا غافل از اينكه آنها به زودى شــعارها و 
وعده هــاى تبليغاتى  خود را به فراموشــى 
ســپردند و اختالف و درگيرى شخصى  را 

در اولويــت قرار دادند نه خدمت به مردم و 
توسعه و پيشرفت شهر را!

ــوراهاى  ــه ش ــهريور 96 ك ــفانه از ش متأس
ــه  ــون ك ــد تاكن ــاى كار آمدن دوره پنجــم پ
ايــن دوره روبــه پايــان اســت، نتوانســته اند 
كارى از پيــش ببرنــد و 4 ســال ديگــر 
ــرفت  ــعه و پيش ــگ از توس ــز كبودراهن ني
ــر  ــى ب ــگ عقب ماندگ ــام نن ــد و ن ــاز مان ب

ــن شــهر حــك شــد. پيشــانى اي
در ايــن دوره از خدمــت شــوراها اختــالف 
ــرى بيــن آنهــا و متحــد نبودنشــان  و درگي
ــه انحــالل كشــاند  ــار پايشــان را ب چندين ب
ــى مســئوالن شــهر  ــا پادرميان ــار ب ــر ب و ه
ــه  ــوراها ب ــدن ش ــان ش ــه دام ــت ب و دس
رســانه ها منحــل نشــد و امــا پــس از 
ســلب عضويــت 3 تــن از اعضــاى شــورا 
ــگاه  ــه پرت ــا در لب ــالل آنه ــم انح ــاز ه ب
ــا اينكــه باالخــره 2 تــن از  قــرار گرفــت ت
ــام  ــه اى از ابه ــدل در هال ــاى على الب اعض
ــتند،  ــده پيوس ــو باقيمان ــع 2 عض ــه جم ب
بــاز هــم از انحــالل نجــات يافتنــد و جانــى 
تــازه گرفتنــد و در ايــن مــدت كوتــاه 
باقيمانــده بــا هــم متحــد شــده اند تــا 
ــاى  ــه اى از فرصت ه ــد گوش ــايد بتوانن ش

ازدســت رفته را جبــران كننــد.
اما همه ما مى دانيم كه اين فرصت ها هيچ گاه 
جبران نخواهد شد و مردم نسبت به شوراها 
اعتمــاد خود را از دســت داده اند، منتظر آن 
هســتند كه اين روزها يكــى پس از ديگرى 
سپرى شوند تا شــايد شوراهاى دوره ششم 
بتوانند خدمت را ســرلوحه كارشــان قرار 
دهند و براى رفع مشــكالت شهر و مردمان 
آن آســتين باال بزنند و قدمــى بردارند و تا 
فرارســيدن آن روز بايد اين روزهاى سخت 

و دشوار را تحمل كنند.
در هــر حــال اميدواريــم از ايــن پــس هيــچ 
يــك از شــوراهاى فعلــى حــرص صندلــى 
ــه زدن  ــراى تكي ــد و ب ــت را نخورن رياس
بــر صندلــى رياســت بــه اختالفــات و 
درگيرى هــا پيشــين دامــن نزننــد و بــه 
ــردم و  ــكالت م ــائل و مش ــع مس ــر رف فك

ــند. ــهر باش ش
و اما مردم كبودراهنگ مى گويند:

■ رضايــى مى گويد: شــوراى دوره پنجم 
متأســفانه نتوانست خدمتى براى مردم بكند 
و اختالفات بين آنها موجب شــد هم شهر 
پيشرفت نكند و هم كارهاى مردم بالتكليف 

بماند.

كرمى مى گويد: شوراها چندين بار خواستند 
منحل شــوند و هــر بار بــه داليلى منحل 
نشــدند، شــايد اگر منحل مى شد وضعيت 
مردم هم بهتر از اين مى شد و اين همه پرونده 
و نامه هاى ادارى و... مردم روى هم انباشته 
نمى شــد تا تكليف شورا مشخص شود. در 
اين مدت بسيارى از مردم ضرر كردند، چه 
كسى پاسخگوى اين همه مشكالت است؟

■ شــاوردى مى گويــد: درحالى كــه دوره 
پنجــم شــورا روبــه پايان اســت آمدن 2 
عضو على البدل به شــورا و ادامه كار شورا 
نمى تواند تأثير چندانى داشــته باشــد، زيرا 
شــوراهاى ايــن دوره كارى كردند كه اين 
شــهر چندين سال از عمران و آبادانى عقب 
مانــد و در اين فرصت كم هم اين مســائل 

جبران نخواهند شد.
■ جعفرى مى گويد: شوراهاى دوره پنجم از 
اعتماد مردم سوءاســتفاده كردند و به جاى 
اينكه به فكر رفع مشــكالت مردم باشــند 
درگير اختالفات شخصى خودشان بودند و 
با توجه به اينكه فقط چند ماهى به عمر اين 
شورا باقى مانده آمدن 2 عضو على البدل هم 
نمى تواند كارى از پيش ببرد و اين همه ضرر 

و زيان را جبران كند.

 وزير بهداشت اعالم كرده است كه ميزان 
رعايت نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى در 
بين مردم به باالى 96 درصد رســيده اســت 
و اين يعنــى، اگر افزايــش بي توجهي مردم 
با همين روند جلــو رود به طور قطع تجربه 
اســفند 98 بــار ديگر تكرار مى شــود و در 
اســفندماه شــاهد خيز جديد و موج چهارم 
انتشــار كرونا در تمامى نقاط درگير مبارزه با 

كرونا خواهيم بود.
در اســتان همدان هم آن طور كه مســئوالن 
اعالم كرده اند سهم شركت در اجتماعات در 
ابتــال به ويروس كرونــا از 33 درصد به 46 
درصد و رعايت فاصلــه اجتماعى در محيط 
كار از 2/3 درصــد به 8 درصد افزايش يافته 
كه باز مانند برهه زمانى مشــابه در سال 98، 
دو عامــل تجمعات و فاصلــه امن اجتماعى 
مهم تريــن فاكتور در خيــزش موجى تازه از 

كرونا در همدان را رقم مى زنند.
ايــن داده اطالعاتــى به اين معنا اســت كه 
متأســفانه ويروس كرونا در شدت و كاهش 
آن در همدان دچار يك حركت 360 درجه اى 
اســت كه در هر نقطه اى با هر پيك بيمارى 
دوبــاره به نقطه اول خــود بازمى گردد، پس 
افزايش موارد ابتال باتوجه به آنچه مســئوالن 
امر عنوان كرده اند دور از حقيقت نيســت و 
اســتان بايد تدابير الزم را براى جلوگيرى از 
طغيان بيمــارى در هفته هاى پيش رو در نظر 
چون  تصميم گيرى هايى  متأســفانه  اما  گيرد، 
برداشــتن يك هفتــه اى محدوديت هاى تردد 
شــبانه 9 تا 4 صبح در همدان از بى توجهى 
به تجربه گذشــته حكايت دارد كه مى تواند 
همدان را در يك موج انتشــار وحشــتناك 

بيمارى قرار دهد.
از طرفى با شــرايطى كه عنوان شــد، جالب 
اســت كه اســتاندار همدان در جلســه روز 
گذشته ستاد اســتانى كرونا از تأييد عملكرد 
استان توسط وزارت بهداشت خبر مى دهد و 
مى گويد: به گفته عليرضا رئيسى معاون وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در جلسه 
امروز ستاد ملى مقابله با كرونا، همت خوبى 
براى كاهش شــيوع كرونــا و مرگ وميرهاى 
ناشــى از آن در اســتان همدان شكل گرفته 

است .
اگرچه در همين جلســه ســعيد شــاهرخى 
قدردانى ســخنگوى ســتاد مديريــت كرونا 
از مســئوالن اســتان همدان را زمينه اى براى 
ترغيب و تشــويق اعضاى ســتاد در پيشبرد 
جــدى و باقوت اهــداف دانســت و ابراز 
اميدوارى كرد اين قدردانى ها سبب رها كردن 

كارها و تكاليف نشود.
اين درحالى اســت كه در سطح شهر پس از 
اعــالم آبى بودن همدان در وضعيت بيمارى، 
شــاهد برگزارى مراســماتى از جمله عزا و 
عروسى در گوشه و كنار شهر هستيم اگرچه 
اجــازه برگــزارى تجمع به بهانــه برگزارى 
عروســى و مجلــس ترحيــم همچنان جزو 
ممنوعيت هــاى اســتان در مقابله بــا كرونا 
به شمار مى رود و بنابر تصميم گيرى هاى ستاد 

تهديدكننده  عامل  مشاهده  درصورت  استانى 
ســالمت عمومى جامعه، فــرد متخلف ابتدا 
ارشــاد و ســپس درصورت تمــرد و تداوم 

تخلف احضار و بازخواست خواهد شد.
بر همين اســاس عالوه بر اينكه 4 شهرستان 
همدان، اســدآباد، فامنين و بهار، شهرســتان 
ماليــر نيــز در وضعيت آبــى كرونايى قرار 
گرفته و 5 شهرســتان مابقى در وضعيت زرد 
هســتند اما همچنان وضعيت رزن و درگزين 
بحرانى است و اســتاندار هم تأكيد دارد كه 
اين 2 منطقه بايد مورد توجه ويژه مســئوالن 

قرار گيرد.
سعيد شاهرخى تأكيد دارد 
تيمى از علوم پزشــكى در 
حضور  شهرســتان ها  اين 
مشتركى  نشســت  و  يافته 
شــبكه  و  فرمانــداران  با 
اصالح  بــراى  بهداشــت 
كنند  برگزار  موجود  وضع 
و نتيجه را نيز اعالم نمايند.
وى با بيــان اينكه كوتاهى 
پروتكل هاى  رعايــت  در 
بــا  مســاوى  بهداشــتى 
اســت،  بيمارى  افرايــش 
افــزود: بــا اضافه شــدن 
جمع  به  مالير  شهرســتان 
داراى  شهرســتان هاى 
مى توان  آبــى،  وضعيــت 

گفــت كه دوســوم جمعيت اســتان همدان 
هم اينك در وضعيت آبى كرونايى هستند اما 
همچنان بايد از موج جديد بيمارى جلوگيرى 

كرد.
شــوربختانه مجموع موارد مثبت بســترى از 
ابتداى همه گيرى ويــروس كرونا تاكنون در 
اســتان همدان به ده هزار و 164 نفر و موارد 
ســرپايى به 17 هزار و 504 نفر رسيده است 
كه در اين ميان هزار و 473 نفر قربانى مرگ 

شده اند.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان نيز در 
ستاد اســتانى كرونا از مرگ 4 همدانى باالى 

60 ســال در اثر ابتال به كرونا خبر داده است 
كه اين مى تواند هشــدارى تلقى شود از آغاز 
ســيل قربانيانى كــه در چند ماهه گذشــته 
مرگ هاى كرونايى ده هــا نفرى را روزانه در 

همدان ثبت مى كردند.
رشيد حيدرى مقدم همچنين اعالم كرده است: 
295 واحــد صنفى اين اســتان در يك هفته 
گذشــته به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى 
بهداشــتى به مرجــع قضايــى معرفى و 21

واحد به علت بى توجهى به تذكرهاى صورت 
گرفته با دســتور مقام قضايى پلمب شده اند، 
ميانگين  به طور  اين حال  با 
86 درصــد ايــن واحد ها 
فردى  حفاظت  و  بهداشت 
فاصله گذارى  درصد  و 78 
رعايــت  را  اجتماعــى 

كرده اند.
بيشــترين  همچنيــن  وى 
اصول  به  بى توجهى  ميزان 
بهداشتى مربوط به صنوفى 
نظيــر خواربارفروشــى و 
و  نانوايى  ماركت،  ســوپر 
پليس+10 دانست كه سبب 
بيشترين  صنوف  اين  شده 
ميزان اخطار و پلمب را در 
يك هفته گذشــته به خود 

اختصاص دهند.
ســپاه  فرمانده  جانشــين 
انصارالحسين(ع) اســتان همدان نيز در اين 
جلسه رعايت نشــدن اصول بهداشتى در 2

شهرســتان رزن و درگزين را به دليل رعايت 
نشــدن فاصله گذارى اجتماعــى و همچنين 
نبــود مايع ضدعفونى در دســترس حتى در 
اورژانس و نامناسب بودن سرويس بهداشتى 
در بررســى هاى انجام شــده اعــالم كرد و 
افزود: موادضدعفونــى، تهويه هوا و رعايت 
نكردن فاصله گذارى اجتماعى را از اشكاالت 
كلينيك اميد شهرستان رزن است و درمانگاه 
تأمين اجتماعى و برخى از مراكز بهداشــت 
شهرى و روستايى رزن، دمق و قروه درگزين 

نيز وضعيت خوبى ندارند.
مهــدى فرجى ازدحــام در كميته امداد رزن، 
حضور پرتعداد افراد در داروخانه شبانه روزى 
و بانك ملى به واســطه فراخوان هاى داده شده 
را نيــز از ديگر موارد مــورد توجه تيم هاى 
بازرســى ســتاد كرونا عنوان كــرد و گفت: 
حضور پُررنگ مردم در آرامستان براى تدفين 
اموات، شــلوغى صنوف و برگزارى مراسم 
عروســى در جنت آباد با حضور حدود 900
ميهمان در شهرستان اسدآباد از گزارش هايى 

است كه نشان از غفلت دارد.
بنــا بر گفته وى، در منطقــه خزل نهاوند نيز 
اصــول بهداشــتى و پروتكل هــاى تدوين 
شــده در دفاتر پيشــخوان، مطب ها و حوزه 

حمل ونقل عمومى رعايت نمى شود.
اين شــرايط سبب شده اســت كه مستند بر 
گفته هــاى رئيــس روابط عمومى دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان، شمار بيماران كرونايى 
بســترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 
تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 366، بهار 
581، تويســركان 640، رزن 430، درگزيــن 
192، فامنيــن 177، كبودراهنگ 648، مالير 
هــزار و 880 ، نهاوند هزار و 123 و 3 هزار 
و 854 نفــر نيز در شهرســتان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى باشند.
محمد طاهرى از شناســايى 15 بيمار جديد 
مبتال به كوويد-19 در 24 ســاعت گذشته، 
خبر داده اســت كه سبب شده مجموع موارد 
مثبت بســترى از ابتداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون در استان به ده هزار و 164 نفر 

برسد.
وى از افزايش مراجعان سرپايى به اورژانس 
بيمارستان هاى اســتان همدان در 24 ساعت 
گذشته هشدار مى دهد كه سبب شده مراجعان 
به بيمارســتان ها با عالئم تنفســى مشكوك 
كرونا به 306 نفر برســد كه از اين تعداد 44

نفر در بخش عادى بسترى و ده بيمار مبتال به 
كوويد-19 در بخش آى.سى.يو مراكز درمانى 
استان بسترى هستند كه وضعيت جسمى 34

بيمار وخيم گزارش شده است.

كرونا  ويروس  متأسفانه 
در شدت و كاهش آن در 
حركت  يك  دچار  همدان 
360 درجه اى اســت كه 
در هر نقطه اى با هر پيك 
بيمارى دوباره به نقطه اول 

خود بازمى گردد
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خبر خبر

برگزارى 110 عنوان برنامه در دهه فجر
  110 عنــوان برنامــه 
متنوع فرهنگى و اجتماعى 
در پايگاه ها و رده هاى سپاه 
ناحيه نهاوند در ايام ا... دهه 

فجر برگزار مى شود.
نهاوند  ناحيه  سپاه  فرمانده 
به مناســبت  تبريك  ضمن 
فرا رسيدن دهه مبارك فجر 
اظهار كرد: به ثمر رســيدن 
به  اسالمى  جمهورى  نظام 
خمينى(ره)  امــام  رهبرى 

سربلندى ملت ايران در پرتو جمهورى اسالمى بوده است.
على مختارى افزود: 40 سال از عمر پربركت انقالب اسالمى مى گذرد 
و هرسال در كشور ما سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى با 
حضور ملت شريف ايران اسالمى كه هميشه در عرصه هاى مختلف 

با شور و شوق وارد ميدان مى شوند، برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه دشــمن با تاكتيك ها و حربه هاى مختلف به 
دنبال ناكارآمد نشــان دادن انقالب اسالمى در جهان است، گفت: 
احســاس عزت، استقالل، امنيت پايدار، نفى استكبار از اصلى ترين 
ثمرات انقالب اسالمى است كه بايد در ايام ا... مبارك دهه فجر اين 

آثار انقالب اسالمى در جامعه تبيين شود.
وى تصريح كرد: نظام و انقالب به واســطه حضور مردم هميشه در 
صحنه ايران اسالمى و به رهبرى امام خامنه اى(مدظله العالى) به يك 

الگوى موفق در جهان اسالم تبديل شده است.
مختارى با اشــاره به شعار محورى امســال چهل ودومين سالگرد 
پيروزى انقالب اســالمى، گفت: «انقالب اسالمى، بالنده و مقتدر، 
چون كوه استوار» به عنوان شــعار محورى ايام ا... دهه فجر انقالب 

اسالمى 1399 تعيين شده است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه ســپاه ناحيــه نهاونــد، بــا هــدف 
گراميداشــت چهل ودوميــن ســالگرد پيــروزى انقــالب اســالمى و 
ــا آرمان هــاى انقــالب اســالمى، برنامه هايــى مختلفــى را  بيعــت ب
بــراى ايــن ايــام مبــارك درنظــر گرفتــه اســت، اظهــار كــرد: 110
عنــوان برنامــه متنــوع فرهنگــى و اجتماعــى در ســطح پايگاه هــا و 
رده هــاى ســپاه ناحيــه نهاونــد در طــول دهــه مبــارك فجــر و هفته 

ــزار مى شــود.  ــادر برگ ــام م بزرگداشــت مق
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند بيان كرد: اين برنامه ها در 2 سطح ميدانى 
شامل فضاســازى، آذين بندى، عطرافشانى گلزار شهدا، كمك هاى 
مؤمنانه، ماشين نويسى با شــعار هاى انقالبى، اهداى پرچم، پوستر، 
ســربند، برگزارى مسابقات فرهنگى شــامل كتابخوانى، عكاسى، 
نقاشــى، دلنوشــته، خطاطى و...، در بحث خدمات رسانى در قالب 
طرح شهيد «سليمانى» نمايش كاروان هاى موتورى و خودرويى در 

روز 22 بهمن است.
وى افــزود: در ســطح فضاى مجازى نيــز تبيين دســتاورد ها و 
موفقيت هاى انقالبى در چهل ودومين ســال گذشته، انتشار دلنوشته 
و عكس نوشــته ها با مضمون انقالبى در فضــاى مجازى، ترغيب 
مردم به تغيير گســترده پروفايل هاى مجازى خود به عكس پرچم 
جمهورى اســالمى يا نماد هاى انقالب اســالمى، توليدات هنرى، 
برگزارى مسابقات فرهنگى در فضاى مجازى، اشتراك گذارى كتاب 
در زمينه رخداد ها و ايام انقالب، انتشــار مسير نمايشگاه عكس از 
دستاورد ها و موفقيت هاى انقالب، اعالم مسير راهپيمايى 22 بهمن 
از طريق درگاه هاى فضاى مجازى در هر شهر براى حضور مردم در 

راهپيمايى 22 بهمن از جمله اين برنامه ها است.
 به گزارش همدان پيام، مختارى تصريح كرد: در راستاى بزرگداشت 
دهه مبارك فجر و هفته زن و مقام مادر، براى هرچه باشكوه تر برگزار 
كردن برنامه ها نيز جلسات هماهنگى و تقسيم كار درون سازمانى تا 
ســطح پايگاه هاى مقاومت محالت و اقشــار، جلسات شهرستانى 
مربوط به بزرگداشــت چهل ودومين ســالگرد پيروزى شكوهمند 

انقالب اسالمى در دستور كار قرار گرفته و برگزار شده است.
وى اظهار كرد: در دهه فجر امســال برآن هستيم تا بتوانيم خدمات 
بسيج را در راســتاى كمك مؤمنانه، مقابله و كنترل ويروس كرونا، 
طــرح شهيدســليمانى، اقدامــات گروه هاى جهادى در راســتاى 
محروميت زدايــى، فعاليــت صندوق هاى قرض الحســنه در ايجاد 
اشتغال، ساخت منازل مسكونى براى محرومين و آسيب ديدگان در 

سيل را به سمع و نظر مردم شهرستان برسانيم.
فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند بيان كرد: ما در دهه فجر امسال بر بيان 
دستاورد هاى چهل ودومين سالگرد انقالب اسالمى براى آحاد مردم 
و بســيجيان عزيز شهرستان و ايده آفرينى و ايده دهى به مردم تأكيد 

داريم و محوريت اصلى برنامه هاى ما در اين ايام است.
وى گفت: همچنين بحث گفتمان سازى بيانيه گام دوم انقالب تبيين 
جايــگاه روز زن و روز مادر در انقالب اســالمى، تأكيد اســتمرار 
نهضــت خدمت مؤمنانــه، تداوم طرح اثربخــش و پربركت طرح 
شهيدسليمانى با استفاده حداكثرى از ظرفيت بسيجيان شهرستان از 

ديگر محوريت هاى برنامه هاى اين ايام است.

افتتاح و كلنگ زنى ده ها پروژه 
با اعتبار 550 ميلياردى در درگزين

 درگزينـ  يوسف امينى- خبرنگار 
همدان پيام: آنچه موجب اقتدار ما شد 
حضور مردم با اتحاد و همبستگى ملى 
بود كه حول محور اسالم و بنيانگذار 
انقالب حضرت امام(ره) بود، آن روز 
همه با يك هدف آمدند و تا به امروز 

اين روند ادامه دارد.
فرماندار درگزين در جلســه ســتاد 

دهه فجر ضمن تبريك فرارسيدن سالگرد پيروزى انقالب شكوهمند 
جمهورى اســالمى با اشاره به پيشرفت هاى چشــمگير و بنيادين در 
شهرســتان درگزين گفت: درگزين با پويايى بااليــى كه دارد در ريل 
توسعه و پيشــرفت قرار گرفته و با شتاب بيشــترى در مسير جهش 
توليد و اشتغال و بهبود معيشت مردم در حركت است، هر گوشه اين 

شهرستان را كه بنگريد كار بزرگى درحال انجام است.
على اصغر ناظرى پور درباره برنامه هاى دهه فجر اظهار كرد: تمام مباحث 
كلنگ زنى و افتتاحيه ها با دفتر فنى استان هماهنگ شده است كه ده ها 
پروژه عمرانى، اقتصادى، صنعتى، كشــاورزى، فرهنگى و... با اعتبارى 

بيش از 550 ميليارد افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى گفت: در روز 22 بهمن هيچ گونه تجمع و مراســمى نخواهد بود، 
طبق مصوبه ستاد كروناى استان همدان، مراسم به صورت رژه موتورى 

و خودرويى خواهد بود.
 مسائل بهداشتى، نظارت و امنيت غذايى در اولويت است

شهرســتان درگزين درحال توسعه اســت و به مردم اطمينان مى دهيم 
مسائل بهداشــتى، نظارت ها و امنيت غذايى در اولويت و بسيار مهم 
است، پيگير موضوع تغذيه سالم هستيم تا شهروندان، مسافران و افراد 

توريست از تغذيه مناسبى بهره مند شوند.
فرماندار درگزين در نخستين جلسه كارگروه سالمت امنيت غذايى هم 
با بيان مطلب فوق گفت: با عرضه كنندگان مواد غذايى غيربهداشتى و 
محصوالت بدون برچســب بهداشت و افرادى كه بهداشت را رعايت 
نكنند، برخورد خواهيم كرد كه خوشــبختانه روند فعلى شهرستان از 

همراهى خوب مردم حكايت دارد.
ناظرى پور ادامه داد: با عرضه كنندگان مواد غذايى غيربهداشتى برخورد 
خواهد شــد. وى ضمن تأكيد بر اينكــه پروژه هاى مختلفى در جهت 

پيشرفت شهرستان درگزين درحال اجرا است،
بيان كرد: اعتبارات خوبى را در اين مدت جذب كرده ايم و پروژه هاى 

مختلفى در جهت پيشرفت شهرستان درگزين درحال اجرا است. 
 فرماندهى انتظامى درگزين به زودى راه اندازى خواهد شد

وى در پايان گفت: شهرســتان درگزين در فضاى كســب وكار بسيار 
پويا اســت و با تأسيس ادارات و با پيگيرى هاى فراوان به زودى مركز 
فرماندهى انتظامى شهرستان درگزين راه اندازى خواهد شد. اين اتفاق 
بسيار مهمى است، مردم بايد احساس كنند اتفاقات بزرگى رخ مى دهد 

و كارهاى اساسى انجام مى شود.

جذب 114 درصدى تسهيالت 
مكانيزاسيون كشاورزى در بهار

 اعتبار اختصاصى مكانيزاســيون به عنوان فرصتى مناسب، موجب 
افزايش ضريب مكانيزاســيون و تسريع و تســهيل در امر كشاورزى 
مى شود كه با مشاركت و تعامل جهاد كشاورزى شهرستان بهار و بانك  
كشاورزى، تاكنون 133 ميليارد و 180 ميليون ريال تسهيالت در بخش 
مكانيزاسيون ادوات كشاورزى (جذب 114 درصد اعتبار) به متقاضيان 
پرداخت شده است. مدير جهاد كشــاورزى شهرستان بهار از جذب 
114 درصدى تسهيالت خط اعتبارى مكانيزاسيون كشاورزى در اين 
شهرســتان در ســالجارى خبر داد و گفت: اين اعتبار براى خريد 73

دستگاه انواع تراكتور متوســط و نيمه سنگين و كمباين و 88 دستگاه 
انواع سمپاش و ادوات و دنباله بند جذب شده است. عبدالحسين اكبرى 
تصريح كرد: عالوه بر تقاضاى فعاالن بخش هاى مختلف كشــاورزى، 
طرح هايى كه قابليــت در بخش هاى گلخانه اى و دام دارند، توســط 
واحد هاى تخصصى اين مديريت شناسايى و براى دريافت تسهيالت 
به بانك هاى عامل معرفى مى شوند. وى افزود: يكى از مؤلفه هاى اصلى 
بخش كشاورزى افزايش كميت، كيفيت و راندمان محصوالت توليدى 
با توســعه و تجهيز مكانيزاسيون اســت كه عالوه بر كاهش هزينه ها، 

افزايش درآمد بهره برداران را نيز به دنبال خواهد داشت.
 افتتاح 11 پروژه بخش كشاورزى در ايام دهه فجر 

اكبرى گفت: 11 پروژه بخش كشاورزى با اعتبارى بالغ بر 405 ميليارد 
و 150 ميليون ريال در شهرستان بهار در ايام دهه فجر انقالب اسالمى 

افتتاح مى شود.
وى با اشاره به فرارسيدن چهل وسومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
گفت: در دهه فجر امسال 11 طرح بخش كشاورزى با اعتبارى بالغ بر 
405 ميليارد و 150 ميليون ريال واشــتغالزايى 102 نفر به بهره بردارى 
مى رســد. اكبرى اين پروژه ها را شــامل ساخت ســردخانه، ساخت 
گلخانه، پرورش گوسفند داشتى و گاودارى شيرى عنوان كرد و درباره 
مشخصات كلى پروژه هاى آماده افتتاح شهرستان بهار در دهه فجر 99، 
افزود: از 11 طرح يادشــده 8 طرح در زمينه ســاخت سردخانه باالى 
صفر، يك طرح درباره ســاخت گلخانه، يك طرح در زمينه پرورش 

گوسفند داشتى و يك مورد درباره گاودارى شيرى است.

تكميل پايگاه امداد جاده اى آورزمان
 در اولويت قرار گيرد

 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: با توجه بــه پرتردد بودن و حادثه خيــز بودن جاده 
مالير نهاونــد، تكميل و بهره بردارى از پايگاه امــداد و نجات آورزمان بايد در اولويت 

باشد.
فرماندار مالير در جمع اعضاى شــوراى اجرايى جمعيت هالل احمر شهرستان مالير، 
گفت: بايد با اســتفاده از كمك خيــران و تأمين اعتبار موردنيــاز اين طرح، تكميل و 

بهره بردارى از آن در اولويت قرار گيرد.

قــدرت ا... ولدى افزود: بايد از نيروهاى جــوان و همچنين ظرفيت بانوان در جمعيت 
هالل احمر شهرستان مالير استفاده شود.

وى افزود: تمام تالش ما براين اســت كه در بودجه سال آينده نگاه ويژه اى به جمعيت 
هالل احمر شهرستان داشته باشيم.

نماينده مردم مالير نيز وجود فضاى وحدت، همدلى و تعامل در اين شهرســتان را عامل 
توســعه و پيشــرفت و الگوى خوبى براى ساير شهرستان ها دانســت و گفت: به منظور 
دســتيابى بهتر به اهداف و مطالبات، آمادگى داريم نشست شوراى اجرايى هالل احمر را 

در سازمان جمعيت هالل احمر و با حضور همتى برگزار كنيم. 
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه خواستار ارائه پيشــنهادات سازنده براى 

گنجانــدن در بودجــه 1400 و دريافت اعتبارات موردنياز شــد و تعيين تكليف زمين 
جمعيت هالل احمر مالير در هســته مركزى شهر به عنوان يك ظرفيت ويژه و تكميل 
پايگاه امداد و نجات جاده اى محور آورزمان با توجه به پرتردد بودن اين مســير را يك 

اولويت قلمداد كرد.
سرپرست جمعيت هالل احمر شهرستان مالير نيز گفت: تالش مى كنيم تا با استفاده از 
كمك خيران و اعتبارات شهرســتانى طرح را تكميل و به بهره بردارى برسانيم. شهاب 
عظيمى با اشــاره به اينكه اين پايگاه سال گذشته با حضور رئيس جمعيت هالل احمر 
كشــور كلنگ زنى شد، افزود: يكى از خيران اين روســتا 5 هزار متر زمين را براى اين 

پايگاه اختصاص داد.

آگهي فقدان سند
آقاى على عبدلى صفا با تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 
105 صالح آباد مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ پالك ثبتى 
1440 فرعــى از 131 اصلى واقع در  بخش چهــار كه ذيل دفتر 159 صفحه 25 
ثبت 26296 ســابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست كه در اثر سهل 
انگارى مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت بدينوســيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر آگهي تا مدت 10 روز پس از انتشار به 
اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را  ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد. لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت و يا سند معامله ارائه نگردد سند مالكيت المثني  را 

طبق مقررات صادر و به متقاضي فوق تسليم خواهد نمود. 
(م الف 517)

هادي يونسي عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

 نهاونــد- معصومه كمالونــد- خبرنگار 
همدان پيام: ســخنران آدينه گذشته در نهاوند 
عليرضا شــهبازى نماينده مــردم نهاوند در 
مجلس شوراى اسالمى بود تا پس از گذشت 
8 مــاه از آغاز به كار در مجلس، در آســتانه 
چهل ودومين سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
به ارائه گزارش عملكرد خود در اين حوزه به 
مردم شهرستان، بپردازد. اين سخنرانى به ظاهر 
قــرار بود هفته پيش از آن انجام شــود كه به 

آدينه بعدى موكول شد.
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى با تأكيد بر حفظ و تقويت مســأله 
وحــدت و پرهيــز از ايجاد دســته بندى از 
عامه مردم و مســئوالن به ويژه روحانيت در 
شهرســتان خواســت تا موانع پيشــرفت در 
شهرســتان را كه بر طبل تفرقــه مى كوبند و 
با دســته بندى هاى مغرضانه كه همواره مانع 
پيشرفت شهرستان بوده اند را برادرانه هدايت 
و راهنمايى كنند، زيرا نهاوند سال هاســت از 

اين رفتارها آسيب ديده است.
عليرضا شــهبازى در ادامه به برخى اقدامات 
در دست پيگيرى يا درحال اجرا در شهرستان 

در حوزه هــاى مختلف پرداخــت و به مردم 
گزارش داد.

وى كارخانــه بــزرگ كلســينه دولوميت با 
سرمايه گذارى صنايع نسوز ايران و راه اندازى 
خــط اول فــرآورى در ارديبهشــت 1400، 
ســاخت پتروشــيمى پلى پروپيلن با دستور 
ويژه  وزير نفت براى تأمين خوراك، استفاده 
از ظرفيــت تبصره 56 قانــون بودجه جهت 
پروژه سد و كانال كشى نهرشعبان و ساير انهار 
فرعى و تكميــل و ايجاد جاده هاى آورزمان، 

نهاوند-كنگاور و پل حاج علميراد با مشاركت 
بانك هاى كشــاورزى، صادرات و تجارت و  

سپه را از جمله اين پروژه ها مطرح كرد.
وى همچنيــن اعتبــار برخــى پروژه هــاى 
شهرستان را از جمله سد 337 ميليارد تومان، 
صــد ميليارد تومــان براى نهرشــعبان و 70 
ميليــارد تومان هم بــراى جاده هاى آورزمان 

عنوان كرد.
شهبازى ساخت گاودارى 6 هزار رأسى شستا 
و حل مشــكل تأمين آب آن و  اعالم آمادگى 

ستاد اجرايى فرمان امام براى ساخت گاودارى 
2 هزار رأسى را هم از پروژه هاى اشتغالزا در 

شهرستان عنوان كرد.
نماينده مــردم نهاوند در مجلــس در جمع 
نمازگزاران گفت: براى ساخت كارخانه بزرگ 
توليد MDF، پاركت و نئوپان، فرآورى سنگ 
كربنات با سرمايه گذارى 200 ميليارد تومانى 
و توليد كاغذ از ســنگ و همچنين ســاخت 
كارخانــه بزرگ شــمش منيزيــم از معادن 
دولوميت نهاوند با دعوت ســرمايه گذاران به 

شهرستان خبرداد.
وى همچنين از اختصــاص 6 ميليارد تومان 
اعتبار(با تخصيص در چند مرحله) خبرداد و 
گفت: برخى تجهيزات پزشكى درمانى هم در 
چند ماه اخير شــامل يك دستگاه آمبوالنس، 
چند دســتگاه دياليز، دســتگاه اكسيژن ساز، 
دستگاه مدرن سى.تى اســكن زيمنس براى 
بيمارســتان قدوســى و... تحويل يا درحال 
رايزنى  براى تحويل به شهرســتان اســت. از 
جمله يك دســتگاه ســى.تى اســكن مدرن 
ديگر براى بيمارســتان عليمراديان، دســتگاه 

سونوگرافى، ماموگرافى و ... را نام برد.

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
امروزه صادرات غيرنفتى نقش بســيار مهمى 
را در ثبات و پايدارى اقتصاد كشــورها ايفا 
مى كنــد و ظرفيــت باالى كشــور در حوزه 
كشاورزى باعث شده است كه بخشى از اين 
درآمد به اين حوزه اختصاص داشــته باشد 
اما با تصويب موضوع تعهد ارزى و برگشت 
ارز به داخل كشــور اين حوزه با چالش هايى 

روبه رو شده است.
رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش مالير 
با اشــاره به اينكــه در حــوزه محصوالت 
مازاد  محصوالت  صادركنندگان  كشــاورزى 
بر مصرف مــردم را صــادر مى كنند، افزود: 
محصوالتى مثل كشمش، خرما و پسته جزو 
اقــالم غيرضرورى و كاالى لوكس به شــمار 
مى روند و اگر در سبد خانوار نباشند مشكلى 
به وجود نمى آيد. منوچهــر رضايى در ادامه 
اظهار كرد: وقتى صادرات اين محصوالت را 
محدود كنيم ديگر قادر به رقابت در بازارهاى 

خارجى نيستيم.
وى با اشاره به صادر نشدن محصوالت مازاد 
بر مصرف داخل، افزود: اگر عرضه باشد ولى 
تقاضايى براى خريد محصول وجود نداشته 
افت  كشــاورزى  محصوالت  قيمت  باشــد 
مى كند و با تصميم بانك مركزى مبنى بر تهعد 
ارزى نخستين ضربه به كشاورز و توليدكننده 
وارد مى شــود و صادركننده را هم با مشكل 

مواجهه مى كند.
رضايى گفت: بانك مركزى بايد مشوق هايى 
را براى صادركنــدگان اين گونه محصوالت 
درنظــر بگيــرد نه اينكــه با وضــع قوانين 
اين چنينى باعث شــود صادركنندگان محدود 

شوند.
وى با اشــاره به اينكه تعهد ارزى بايد براى 
صادركنندگانى كه از ارز 4200 تومانى براى 
واردات كاالهاى اساســى اســتفاده مى كنند 
درنظــر گرفته شــود، افــزود: درآمد خوب 
براى باغدار و كشــاورز ايجاد انگيره مى كند 
كه در روســتا بماند اگر باغدار احساس كند 
كه توليد محصولش ارزش افزوده اى براى او 
ندارد، مجبور مى شــود بــراى امرارمعاش به 
شهرها مهاجرت كند و اين امر سبب افزايش 

حاشيه نشينى نيز مى شود.
رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش مالير 
در ادامه تصريــح كرد: اگر بحث تعهد ارزى 
در حوزه كشــاورزى دراليحه بودجه ســال 
1400 از محصوالت كشاورزى برداشته نشود 

بايد فاتحه بخش كشــاورزى را در صادرات 
محصوالت كشاورزى خواند.

وى همچنيــن ادامه داد: محصول كشمشــى 
را كه در مهرمــاه من به عنــوان كارخانه دار 
بــه قيمت 20 تا 25 هــزار تومان مى خريدم 
درحال حاضــر قيمــت آن به زيــر 15 هزار 
تومان رسيده و بيشــتر از صادركننده باغدار 

را متضرر كرده است.
رضايــى با اشــاره به اينكه چند ســال پيش 
تاكداران قزوين كشــمش هاى خــود را در 
اعتراض به قيمت پاييــن آن به كف خيابان 
ريختنــد، افزود: اگر حمايــت از صادركننده 

صــورت نگيرد، هــم واحدهــاى فراورى 
كشمش تعطيل مى شوند و هم باغدار از اين 

موضوع بسيار متضرر مى شود.
رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش مالير 
گفت: اگر رقم صادرات در سال هاى گذشته 
در حــوزه محصــوالت غيرنفتى در اســتان 
همــدان به رقم قابل توجهى رســيد، به دليل 
مشــوق هايى بود كه بــراى صادركنندگان 
درنظر گرفته شد، اگر از صادركننده حمايت 
شود تا محصول مازاد بر مصرف مردم صادر 
شــود قيمت اين محصول به تعادل مى رسد 
و كشاورز هم مجبور نمى شود محصولش را 

دور بريزد.
رضايــى همچنيــن گفت: حتى اگــر امكان 
صــادرات محصوالت مــازاد بــراى توليد 
كشاورز وجود نداشــته باشد دولت بايد در 
قالب تعاونى روســتايى با قيمت مناسب اين 
محصــوالت را خريدارى كند تا انگيزه توليد 

براى كشاورز باقى بماند.
وى ابراز اميدوارى كرد: با پيگيرى مســئوالن 
مربوطــه و رفع تعهد ارزى بــراى صادرات 
محصوالت كشــاورزى انگيــزه توليد براى 
كشــاورز و انگيزه صادرات براى صادركننده 

همچنان باقى بماند.
كشاورزى  كميســيون  رئيســه  هيأت  عضو 
مجلس نيز در اين بــاره گفت: موضوع تعهد 
ارزى قانونى اســت كه بانك مركزى ملزم به 
اجراى آن است و اين الزام سبب مى شود كه 
صادركننــدگان ارز حاصل از صادرات را به 

كشور برگردانند.
حجت االســالم والمسلمين احد آزاديخواه با 
اشــاره به اينكه صادركنندگان كشمش به 2

نكته مهم در حوزه صــادرات اين محصول 
اشــاره كرده انــد، افزود: نخســت اينكه اين 
محصــول جزو محصوالت لوكس اســت و 
دوم اينكه نبود اين محصول در ســبد غذايى 

مردم مشكلى ايجاد نمى كند.
رئيس مجمع نمايندگان استان افزود: از طرفى 
صادركننــدگان ما مازاد برمصرف كشــور را 
صادر مى كنند و اگر ايــن روند دچار اخالل 
شود ضربه مهلكى را به كشاورز و توليدكننده 
مى زند.آزاديخواه با اشاره به اينك موافق تعهد 
ارزى هســتم به شرطى كه صادركننده انگيزه 
خود را براى صادرات از دست ندهد، افزود: 
اگر اين موضوع سبب بى انگيزگى صادركننده 

شود، جفاى به كشاورز است.
وى درادامه تصريح كرد: حمايت از كشاورز 
و توليــد كننــده زمانى محقق مى شــود كه 
كشــاورز بتواند محصولش را به قيمت و به 

موقع بفروشد.
وى در پايان خاطرنشــان كرد: اگرصادرات 
نباشد عمال شركت هاى صادركننده صادرات 
ندارند و اين اســت كه كشمش روى دست 
كشــاورز مانده و اگر موضوع تعهد ارزى در 
مجراى خودش نباشــد به ضــرر توليدكننده 
و كشــاورز اســت و در بخش كشاورزى و 
محصوالت كشــاورزى بايد دنبــال راهكار 

ديگرى غير از تعهد ارزى باشيم.

تعهد ارزى سد راه صادركنندگان كشمش
■ براى صادرات محصوالت كشاورزى بايد به دنبال راه ديگرى غير از تعهد ارزى باشيم

■ بايد فاتحه بخش كشاورزى خوانده شود

شهبازى در آدينه نهاوند براى نمازگزاران گزارش 8 ماهه داد

وحدت را تقويت كنيد؛ بر طبل تفرقه نكوبيد

صــادرات  امكان  اگــر 
محصوالت مــازاد براى 
توليــد كشــاورز وجود 
بايد  دولت  باشد  نداشته 
در قالب تعاونى روستايى 
اين  مناســب  قيمت  با 
خريدارى  را  محصوالت 
كند تا انگيزه توليد براى 

كشاورز باقى بماند



Y K

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

يكشنبه  12 بهمن ماه 1399  شماره 3964

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

خبر

لت
دو

مان
پارل

لل
 الم

ين
ب

ديدار فرمانده قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبيا(ص) با احمد خاتمى انتخاباتى نبود

 روابط عمومى شــوراى نگهبان درباره ديــدار فرمانده قرارگاه 
خاتم االنبيا(ص) با احمد خاتمى اطالعيه اى صادر كرد.

به گزارش ايسنا، پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان اعالم كرد: «پيرو 
خبرسازى  برخى كانال هاى شبه خبرى در شبكه هاى اجتماعى مبنى بر 
نشست انتخاباتى فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا(ص) سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى با يكى از فقهاى محترم شوراى نگهبان، 
روابط عمومى شوراى نگهبان در اطالعيه اى اين خبر را تكذيب كرد.

*متن اين اطالعيه به شرح زير است:
«به نام خدا

همان طور كه روابط عمومى قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا(ص) 
نيز اعالم كرده است، در سالروز تأسيس اين مجموعه ى سازندگى 
و عمرانى ســپاه پاســداران انقالب اســالمى در 23 آذرماه، طبق 
روال مألوِف هرســاله كه فرمانده محترم  اين قــرارگاه با بزرگان 
و علما ديدار مى كند، نشســت و جلســه اى با آيت ا... سيداحمد 
خاتمــى برگزار و صرفا به ارائه  گــزارش از عملكرد اين قرارگاه  

مى شود. پرداخته 
لذا بــا تأكيد بر اينكه در ديدار مذكــور هيچ گونه مباحث انتخاباتى 
مطرح  نشــده اســت، خبرســازى هاى صورت گرفته درباره ديدار 
انتخاباتــى فرمانده قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا(ص) از اســاس 
تكذيب شــده و از افكار عمومى و رســانه هاى رسمى درخواست 
مى شــود، اخبار صحيح مربوط به شــوراى نگهبان  را از وب سايت 

رسمى  اين نهاد پيگيرى كنند.»

چرا همسان  سازى حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى ناقص اجرا شد؟

 عضو كميســيون اجتماعى مجلس داليلى را براى اجراى ناقص 
همسان سازى حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى مطرح و تأكيد كرد 
كه يكى از شروط اجراى همسان سازى حقوق بازنشستگان از سوى 

اين سازمان دريافت مطالباتش از دولت است.
به گزارش الف، حســن لطفــى با انتقاد از وضعيــت اجراى قانون 
همسان ســازى حقوق بازنشســتگان، اظهار كرد: متأســفانه قانون 
همسان سازى حقوق بازنشستگان كه در ابتداى سالجارى اجرا شد، 

رضايت كامل بازنشستگان اين سازمان را تأمين نكرد.
نماينده مردم رزن در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه افزود: امروز 
شرايطى وجود دارد كه اغلب صندوق هاى بيمه، دچار ورشكستگى 
شده اند و با مشكالت مالى عديده اى نيز مواجه اند و غالب صندوق ها 

توان ايستادگى در برابر فشار هزينه ها را ندارند.
وى تصريح كرد: شــرايط صندوق  هاى بازنشستگى، غالبا ويژه است 
و براى اينكه بتوانند به تعهدات شان در قبال بازنشستگان عمل كنند، 
تنها از طريــق حق بيمه هاى افراد تحت پوشــش، صندوق را اداره 

مى كنند.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس همچنين با اشاره به اجراى قانون 
همسان سازى حقوق بازنشستگان در سال آينده، اظهار كرد: سازمان 
تأمين اجتماعى براى اعتبارات درنظر گرفته شــده، در اليحه بودجه 
ســال 1400 براى همسان سازى حقوق بازنشســتگان، اعتراضاتى 

مطرح كرده است.
لطفى همچنين با اشاره به اجراى ناقص قانون همسان سازى حقوق 
بازنشستگان تأمين اجتماعى در سالجارى، گفت: قرار بود اين قانون 
به طور پيوسته و دائمى اجرا شــود، اما متأسفانه به دليل كمبود منابع 
مالى از سوى سازمان تأمين اجتماعى و تخصيص پيدا نكردن منابع، 

اجراى آن ناقص ماند. 
نماينــده مــردم رزن در بهارســتان يكــى از داليل اجــراى قانون 
همسان ســازى حقــوق بازنشســتگان در ابتــداى ســالجارى را، 
واگذارى بخشــى از سهام صندوق تأمين اجتماعى دانست و افزود: 
صندوق تأمين اجتماعى از محل فروش ســهامش توانســت بخشى 
از همسان ســازى حقوق بازنشســتگان را اجرا كند، اما در مجموع، 

رضايت بازنشستگان اين صندوق را تأمين نكرد.
وى با اشاره به اجرايى شدن قانون همسان سازى حقوق بازنشستگان 
از سوى صندوق بازنشســتگى كشورى، اظهار كرد: بخشى از منابع 
مالى صندوق بازنشستگى كشورى توسط دولت و از محل درآمدهاى 
بودجه هاى ســاليانه تأمين مى  شــود، بنابراين اجراى همسان سازى 
حقوق بازنشستگان از سوى اين صندوق محقق مى شود، اما صندوق 
تأمين اجتماعى منابع كافى براى اجراى اين قانون را در اختيار ندارد.

لطفى همچنين از تالش كميسيون تلفيق بودجه 1400 براى افزايش 
ميزان اعتبارات ســازمان تأمين اجتماعى بــراى تحقق اجراى قانون 
همسان  ســازى حقوق بازنشســتگان خبــر داد و گفت: از ســوى 
كميســيون اجتماعى مجلس، مشغول رايزنى هايى براى اين موضوع 

هستيم كه ان شاء ا... محقق شود.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس در پايان يكى از شــروط اجراى 
همسان سازى حقوق بازنشستگان ازسوى سازمان تأمين اجتماعى را 
دريافت مطالباتش از دولت دانست و خاطرنشان كرد: درصورتى كه 
سازمان تأمين اجتماعى بتواند درآمدهاى برخى شركت هاى وابسته، 
مانند «شستا» را شفاف  سازى كند، اجراى قانون همسان سازى حقوق 

بازنشستگان از سوى تأمين اجتماعى اجرايى خواهد شد.

 اميدواريم شاهد برقرارى صلح پايدار 
در منطقه باشيم

 وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران در پايان سفر خود به 5 كشور 
روزگذشته وارد نخجوان شد و در بدو ورود ابراز اميدوارى كرد كه با همكارى 

ايران و ساير كشورهاى منطقه، زمينه صلح پايدار در منطقه فراهم شود.
به گزارش فارس، محمدجواد ظريف درباره سفر هاى اخير خود گفت: ان شاءا... 
با همكارى كشــورهاى منطقه اين امكان براى جمهورى اسالمى ايران و ساير 
كشورهاى منطقه فراهم شود كه در مسير همكارى و هماهنگى بيشتر ترانزيتى 
پس از جنگ تأســف بار(درگيرى بين جمهورى آذربايجان و ارمنستان) با هم 
همكارى كرده و زمينه يك صلح پايدار را در منطقه فراهم كنند. وى از يكشنبه 
گذشته(پنجم بهمن ماه) سفرى را از باكو آغاز كرد و پس از آن به مسكو، ايراون، 

تفليس و استانبول سفر و با مقامات ارشد اين كشور ها ديدار كرد.

سه شنبه اليحه بودجه در مجلس بررسى خواهد شد
 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد كه بررسى اليحه 

بودجه از سه شنبه هفته جارى در مجلس شوراى اسالمى آغاز خواهد شد.
به گزارش مهر، محمدحســين فرهنگى در نشست خبرى روزگذشته، گفت: با 
توجه به تالش هاى زيادى كه اعضاى كميسيون تلفيق بودجه انجام دادند، برخى 
رانت ها را حذف كردند و برخى مسائلى كه مى توانست موجب نگرانى شود را 
برايــش تدبير كردند؛ بحث دارو، نهاده هاى دامى و مواد مهم خوراكى را حفظ 
و با محدوديت هاى مشــخص در اختيار دستگاه هاى ذى ربط و عوامل آن قرار 
مى دهند، در مراحل ديگر الزم بود اين رانت را حذف كنند كه اين كار را انجام 

دادند و منابع آن را در اختيار مردم گذاشتند.
وى يادآور شد: البته يك راهكارى كه كميسيون تلفيق اراده داشت اين بود كه 

تبديل به كاال شود و در اختيار مردم قرار گيرد.

درباره ايران با دولت بايدن 
گفت وگو خواهيم كرد

 وزيــر خارجــه عربســتان بــا طــرح ادعاهايــى عليــه تهــران گفــت كــه 
ــدن  ــت جوباي ــا دول ــته اى آن ب ــه هس ــران و برنام ــاى اي ــاره فعاليت ه درب

ــرد. ــم ك ــو خواهي گفت وگ
بــه گــزارش ايســنا، فيصــل بــن فرحــان در اظهاراتــى گفــت: امنيــت منطقــه 
ــت و  ــت اس ــز اهمي ــدن حائ ــت جوباي ــى و دول ــورهاى اروپاي ــراى كش ب
ــال  ــا به دنب ــه آنه ــد ك ــان  مى ده ــكا نش ــت آمري ــئوالن دول ــارات مس اظه

امنيــت و ثبــات هســتند.
ــا گفت وگــو  ــا آنه ــم ب ــه پيــش رو داري ــى ك ــاره چالش هاي ــزود: درب وى اف
ــن  ــر اي ــا همــكارى يكديگــر ب ــه ب ــم ك ــان داري ــا اطمين ــرد، م ــم ك خواهي

ــرد. ــم ك ــه خواهي ــا غلب چالش ه

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى)

اتحاديه فروشندگان لوازم الكتريكى 

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه اتحاديه فروشندگان لوازم الكتريكى شهرستان 
همدان برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز 
دوشنبه مورخ 99/11/20 لغايت روز دوشنبه مورخ 99/12/04 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه (irnianasnaf.ir) در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات 
الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، 

مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبين:

1. تابعيت جمهورى اسالمى ايران
2. اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران

3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس
4. نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (در اين خصوص استعالم مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).

5. عدم اشتهار به فساد
6. داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش).

7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
8. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است كه تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده،صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفى خود 

را به غير واگذار و يا اجاره نداده،واحد صنفى فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.
9. وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به اتحاديه:
دو قطعه عكس 4×3 جديد

آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه جهت تكميل فرم مربوطه
-پرينت ثبت نام در سامانه ساران

وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفى عبارت است از:
الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاى الزم براى مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب) اجراى مصوبات و 
بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت. د) صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ه) ابطال پروانه 
كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعالم آن به كميسيون نظارت و جلوگيرى از ادامه فعاليت واحدهاى صنفى كه بدون پروانه كسب داير مى 
شوند مطابق ماده (27) اين قانون يا پروانه آنها به عللى باطل مى گردد. و) تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دى ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان 
جهت رسيدگى و تصويب. ز) تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى رسيدگى و تصويب. ح) ايجاد تسهيالت 
الزم براى آموزش هاى مورد نياز افراد صنفى به طور مستقل يا با كمك سازمان هاى دولتى يا غيردولتى. ط) تشكيل كميسيون هاى رسيدگى به شكايات، حل 
اختالف، بازرسى واحدهاى صنفى، فنى و آموزشى و كميسيون هاى ديگر مصوب هيأت عالى نظارت. ى) وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگى از 
طرف وزارتخانه ها، شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت. ك) هماهنگى با شهردارى و شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى و تمركز تدريجى 
كاالها و معامالت عمده فروشى در ميادين و مراكز معين شهرى متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به تصويب كميسيون نظارت برسد. ل) ارائه 
پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات حدود صنفى، تعداد واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت 

رسيدگى و تصويب كميسيون نظارت و...

تاريخ انتشار: 11 /99/11  نوبت اول

رئيس:
-انجام كليه امور اجرايى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره شركت در 
اجالس اتاق اصناف، امضاى كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه، ارائه گزارش 
گزارش  يكبار،  ماه  سه  هر  اصناف  اتاق  به  اتحاديه  عملكرد  و  فعاليت 
فعاليت و عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، موافقت 
اتاق  رئيس  موافقت  كسب  مديره،  هيأت  اعضاى  مأموريت  و  مرخصى  يا 
اى  توسعه  هاى  فعاليت  پيگيرى  خود،  مأموريت  و  مرخصى  براى  اصناف 
اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و كار، 
پيگيرى برنامه هاى مدون اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات 
قانون   37 ماده  ب  بند  موضوع  نامه  آيين  براى  تخصصى  و  اى  مشاوره 

نظام صنفى.
نواب رئيس:

-در غياب رئيس اتحاديه (هنگام مرخصى و مأموريت)، نواب رئيس به ترتيب 
سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى رئيس 

اتحاديه، پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه
دبير:

با  مديره  هيأت  جلسات  در  طرح  قابل  موضوعات  و  جلسه  دستور  -تنظيم 
هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس 

اتحاديه.

خزانه دار:
-مسئوليت نظارت بر عملكرد مالى اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش نويس 
بودجه، ترازنامه و صورت هاى مالى ساالنه اتحاديه، پيگيرى جذب منابع مالى 
نظام  قانون  ماده 31  تبصره 1  نامه  آيين  چارچوب  در  اتحاديه  درآمدهاى  و 

صنفى، ارائه گزارش عملكرد مالى اتحاديه به هيأت مديره به صورت ماهانه.
بازرس اتحاديه:

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه 
وظايف محوله در اجراى آيين نامه شرح وظايف بازرس از جمله: نحوه صدور، 
تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 27 قانون 
نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه براى جلوگيرى از فعاليت واحدهاى 
صنفى فاقد پروانه كسب، نحوه اجراى ماده 28 قانون نظام صنفى در خصوص 
اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى داراى پروانه كسب، امور 
مالى اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتى در ازاى خدمات 
غيرموظف و كمك هاى دريافتى از اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير موارد، 
تشكيل كميسيون ها، برگزارى دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات و بخشنامه 
هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول حق عضويت 
از افراد صنفى توسط اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از 

مبالغ دريافتى اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران و...

وظايف هر يك از اعضاى هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 اساسنامه الگوى اتحاديه هاى صنفى:

 رئيس ستاد انتخابات كشور اعالم كرد 
8 فروردين 1400 فرايند اجرايى انتخابات 
ميان دوره اى مجلس و 21 ارديبهشــت نيز 
فرايند اجرايى انتخابات رياست جمهورى 

و ثبت نام ها آغاز مى شود.
به گزارش ايســنا، جمال عرف در نشست 
خبرى روز گذشته با تبريك آغاز دهه فجر 
و پيــروزى انقالب اســالمى، اظهار كرد: 
انتخابات 1400 مهم ترين رويداد سياســى 
پيش روى كشــور اســت كه اميدواريم با 
مشاركت فعال و فراگير مردم اين انتخابات 

به خوبى برگزار شود.
8 فروردين فرايند اجرايى انتخابات 

ميان دوره اى مجلس آغاز مى شود
وى افــزود: 19 اســفند فراينــد اجرايى 
انتخابات شــوراهاى اسالمى آغاز مى شود 
و ثبت نام هــا آغاز و هيأت هــاى اجرايى 
تشكيل مى شــود. داوطلبان اين انتخابات 
بايد سوءپيشــينه ها را از حاال تهيه كنند. 8
فروردين 1400 فراينــد اجرايى انتخابات 
ميان دوره اى و 21 ارديبهشت فرايند اجراى 
انتخابات رياســت جمهورى و ثبت نام ها 

آغاز مى شود.
 تالش مى كنيم تبليغات با كمترين 

تجمعات انجام شود
وى در پاســخ به پرسشى درباره نحوه 

كرونا،  دوره  در  انتخابــات  برگــزارى 
گفــت: ثبت نام ها قطعــا الكترونيكى و 
از طريق اپليكيشــن ها انجام مى شود و 
فقط يك پرسشــنامه را حضورى امضا 
مى كننــد. تــالش مى كنيــم تبليغات با 
كمترين تجمعات انجام شــود. تبليغات 
اما  مى شود  مشــاركت  افزايش  موجب 
بيمارى  تشديد  موجب  تجمعات  همين 
پروتكل هاى  براساس  بنابراين  مى شود؛ 
اعالمــى از ســوى وزارت بهداشــت 
كمتريــن تجمعات را خواهيم داشــت 
و از فضاى مجازى و صداوســيما براى 

مى كنيم. استفاده  تبليغات 
 قانــون اجــازه افزايش تعداد 

روزهاى رأى گيرى را نداده است 
براســاس  را  انتخابات  كرد:  بيان  عرف 
همــه پروتكل هاى بهداشــتى از جمله 
فاصله  ايجاد  و  انتخابات  شعب  افزايش 
اجتماعــى در روز اخــذ رأى برگــزار 
مى كنيم. ســاعات اخذ رأى را افزايش 
مى دهيــم و زودتر آغــاز مى كنيم چون 
قانون اجــازه افزايش تعــداد روزهاى 
ما  تالش  اســت .  نداده  را  رأى گيــرى 
اين اســت كه انتخابات در فضاى ايمن 
نداشــته  دغدغه  مردم  و  شــده  برگزار 

باشند.

اصالح  طرح  مى رســد  نظر  به   
قانون انتخابات رياســت جمهورى 

به انتخابات پيش رو نرسد
وى درباره آخرين بررسى طرح انتخابات 
شوراها، اظهار كرد: در آخرين جلسه اى كه 
با رئيس مجلــس و هيأت نظارت مركزى 
و استان ها داشتيم مطرح شد كه اين طرح 
به اين انتخابات نمى رسد و براساس قانون 
فعلى اين انتخابات برگزار مى شود. درباره 
قانــون انتخابات رياســت جمهورى هم 
ايراداتى از سوى مجمع تشخيص مصلحت 
گرفته شــده كه مجلس بايد آن را اصالح 
كند و به نظر مى رســد ايــن طرح هم به 
انتخابات نرسد، اما هروقت به قانون تبديل 

شد آن را اجرايى مى كنيم.
 در انتخابات رياســت جمهورى 
الكترونيكى  صنــدوق  از  مجلس  و 

استفاده نمى كنيم
رئيس ســتاد انتخابات كشور بيان كرد: در 
رايزنى با شــوراى نگهبــان به جمع بندى 
نرســيديم كه از صندوق الكترونيكى در 
انتخابات رياســت جمهــورى و مجلس 
استفاده كنيم، اما با هيأت مركزى انتخابات 
شــوراها به توافق رســيده ايم. ما 30 هزار 
صندوق الكترونيكى در اختيار داشــته و 
مى توانيــم در ده هزار شــعبه انتخابات را 

الكترونيكى برگزار كنيم. براساس توافقات 
انجام شــده، حداقل در حدود 130 شهر 

انتخابات الكترونيكى برگزار مى كنيم.
عرف درباره هدف تهيه اطلس انتخابات، 
خاطرنشان كرد: در هر دوره انتخابات ستاد 
امنيت انتخابات با رياســت معاون امنيتى 
وزير كشور تشــكيل مى شود و چالش ها 
و فرصت ها بررســى و با توجه به سوابق 
حوزه ها، طرح هاى مختلفى تهيه مى شود. 
برخى حوزه ها به طور ســنتى به دليل بافتى 
كه دارند، دچار مســائلى مى شوند و بايد 

پيش بينى هاى الزم انجام شود.
رئيس ســتاد انتخابات در پاســخ به اين 
پرسش كه آيا طرح اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهورى به اين انتخابات مى رسد، 
گفت: تصويب اين قانون در اختيار وزارت 
كشور نيست و از اين جهت من نمى توانم 
صحبت قطعى كنم اما ما از اســفند وارد 
عمليات اجراى انتخابات مى شويم و قانون 
جديد تا آن زمان براى اجرايى شــدن بايد 

به ما ابالغ شود.

 فرايند توليد صندوق الكترونيكى 
زمان بر است

عرف در پاســخ به اين پرســش كه چرا 
انتخابــات الكترونيكــى در حوزه هــاى 
بيشــترى انجام نمى شــود، تصريح كرد: 
فرايند توليــد صندوق الكترونيكى زمان بر 
اســت. ما در ماه هاى گذشته به ابهامات و 
ايرادات شوراى نگهبان درباره صندوق هاى 
الكترونيكى جواب داده ايم و حتى مطرح 
كرده ايم كه شــوراى نگهبان صندوق تهيه 
كنــد و ما اصرارى به تهيه صندوق نداريم 
كه تا اين ســاعت اين مســأله حل نشد. 
اكنون هيچ امكانى براى ســاخت صندوق 
جديد نداريم و داشته ما 30 هزار صندوق 
الكترونيكى است كه آنها را به كار مى گيريم.

حوزه  در  مجلــس  انتخابــات   
برگزار  ميان دوره اى  به صورت  ميانه، 

مى شود
وى درباره نحوه برگزارى انتخابات مجلس 
در حوزه ميانه گفت: نظر فنى ما در وزارت 
كشور براســاس قانون اين بود كه در دور 

دوم برگزار شــود و نظر خود را مكتوب 
با امضاى وزير كشــور به شوراى نگهبان 
اعالم كرديم اما شــوراى نگهبان نظر ما را 
نپذيرفت و اعالم كرد كه انتخابات در اين 
حوزه هم به صورت ميــان دوره اى برگزار 

شود.
عــرف در ادامه در پاســخ به پرسشــى 
درباره تعداد شــعب اخذ رأى با تأكيد بر 
رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى در روز 
اخذ رأى براى تأمين سالمت مردم گفت: 
ده درصد به شــعب افزوده مى شــود تا از 
تراكم جمعيت در شعب جلوگيرى شود. 
پروتكل هاى بهداشتى اعالمى نيز از سوى 

وزارت كشور به دقت اجرا مى شود.
عرف در پايان با اشــاره بــه اينكه نقد با 
تخريب تفاوت دارد، گفت: انتخابات بايد 
موجب تقويت همگرايى شده نه اينكه در 
كشور انشــقاق ايجاد كند. برخى اقدامات 
فقط رئيس جمهور مســتقر را مورد هدف 
قرار نمى دهد بلكه نهاد رياست جمهورى 
را بى اعتبار مى كند. در ســال گذشته نهاد 
مجلس شوراى اســالمى تضعيف شد و 
براى مردم پرســش شد اگر مجلس كارى 
نمى كند چرا در انتخابات شــركت كنيم؟ 
اكنون نيز نهاد رياســت جمهــورى نبايد 

تضعيف شود.
در ادامــه اين نشســت سيداســماعيل 
موسوى سخنگوى ستاد انتخابات كشور 
دربــاره زمان ثبت نــام انتخابات 1400، 
ميــان دوره اى  انتخابات  ثبت نــام  گفت: 
مجلس شوراى اســالمى از 8 فروردين 
1400 و انتخابات مجلس خبرگان از 13
فروردين آغاز شده و به مدت يك هفته 
انجام مى شــود. رياست جمهورى از 21
ارديبهشت و شــوراهاى شهر هم از 20

اسفند امسال آغاز مى شود.

بررسى احتمال بازگشت احمدى نژاد به پاستور

احمدى نژاد محاسبات اصولگرايان را 
برهم مى زند

محمد ترابى»
 محمــود احمدى نــژاد فــردى بود كه 
توانســت در رقابــت انتخابات رياســت 
جمهورى سال 84 آيت ا... على اكبر هاشمى 
رفســنجانى را در اوج نابــاورى پيش رو 
بگذارد. احمدى نژاد كه با شعار هايى مبنى بر 
برابرى اجتماعى توانسته بود توجهات را به 
خود جلب كند، در دوره نخســت رياست 
جمهورى خود از حمايت قاطع اصولگرايان 

برخوردار بود. 
رئيس دولت بهار در دور دوم با حواشــى 
بسيار زيادى به پاســتور راه  يافت. وى كه 
به ادعاى اكثريت اصولگرايان در اين رقابت 
و حواشى در جبهه حق قرار داشت، طى 4
سال رياست دولتش در دوره دوم و پس از 
آن، به گفته برخى از همين اصولگرايان به 

جريان انحرافى تبديل شد. 
احمدى نــژاد كه خــود را بــه حضور در 
انتخابــات 96 عالقه مند نشــان داده بود، 
نتوانســت پا به عرصه رقابــت بگذارد. با 
اين حال اين مسأله دليل نخواهد شد كه از 
عالقه او براى بازگشــت به پاستور كاسته 

شود. 
احمدى نــژاد را مى تــوان رئيس جمهورى 
درنظر گرفت كه قشــر متوسط و كم درآمد 
جامعــه، اكثريت حاميان وى را تشــكيل 
مى دهند. برخى اقدامات وى فارغ از اينكه 
اين اقدامات در طوالنى مدت چه تأثيراتى بر 
اقتصاد كشور  گذاشت، بسيار عوام پسندانه 
بود. طرح هــاى پرداخت يارانــه نقدى و 
مسكن مهر از مهم ترين اين اقدامات است. 

احمدى نژاد كنترل دولت را پس از 8 ســال 
رياست خاتمى برعهده گرفته كه از لحاظ 
اقتصادى و بين المللى كشــور در شــرايط 
خوبى به ســر مى برد. از سوى ديگر قيمت 
هر بشكه نفت در بازار هاى جهانى به شكل 
بى سابقه اى درحال افزايش بود و اين مسأله 
خزانه دولت را در شــرايط خوبى قرار داده 
بود. به دليل برخى اقدامات و صحبت هاى 
اين رئيس جمهــور در جوامع بين المللى 
كشور وارد برخى از تحريم ها شد كه تأثيرى 
منفى بر اقتصاد گذاشت. با اين حال، دولت 
بهار نسبت به دولت تدبير و اميد مورد نقد 
قرار نگرفت. از ايــن رو چهر ه احمدى نژاد 
برخالف تالش هاى خود، به آن شــكل كه 
مقبوليت عمومى خود را از دســت بدهد، 

تخريب نشده است. 
يكى از داليل اين مســأله، نوع برخورد با 
مخالفان تندرو اين دولت بود. طبق گزارش 

منتشرشده از برنا،  تفاوت بسيار فاحشى ميان 
ســرانجام افرادى كه به احمدى نژاد توهين 
كرده  و كســانى كه حسن روحانى و دولت 
آن را مورد نقد شديد و خارج از عرف قرار 

داده اند، وجود دارد. 
طبق اين گــزارش، از اوايل تيرماه تا پايان 
مهرماه ســالجارى 22 مورد اهانت به خود 
رئيس جمهــور دولــت دوازدهم صورت 
گرفته اســت كه هيچ كدام يك از اين افراد 

دادگاهى نشده اند. 
عالوه بر برخوردارى از حمايت طيف بزرگى 
از جامعه، بايد گفت كــه پس از روى كار 
آمدن نمايندگان مجلس يازدهم، خط فكرى 
احمدى نژاد بارى ديگر در كشــور قدرت  
گرفته و اين جريان مى تواند براى بازگشت 
دوباره وى به عرصه قدرت تأثيرگذار باشد.  
با تضعيف جريان اصالح طلب در كشور و 
درصورت ادامــه اين روند و نبود عملكرد 
رضايتبخش ازسوى دولت تدبير و اميد در 
ماه هاى پايانى اين دولت، بايد رقابت اصلى 
براى تصاحب ساختمان پاستور را در ميان 

طيف هاى اصولگرا دانست. 
در اين صورت اگر ابراهيم رئيســى دوباره 
پا به عرصه رقابت بگذارد، همانند 4 ســال 
پيش مابقى اصولگران خواسته يا ناخواسته 
مى بايســت به نفع وى كناره گيــرى كنند. 
همان طور كه قاليبــاف با توجه به عالقه و 
تالشى كه براى انتخابت 96 كرده بود، به نفع 

رئيسى ميدان را خالى كرد. 
بــا اين حال بايــد گفت كــه احمدى نژاد 
درصورت حضــور و اخذ تأييد صالحيت 
و درصــورت حضــور  نيافتــن قدرتمند 
اصالحــات، مى تواند جريــان انتخابات را 
به نفع خــود تغيير دهد. حــال بايد منتظر 
موضع گيرى  اصولگرايــان در برابر رئيس 
دولت بهار بود كه در انتخابات ســال آينده 

چه اتفاقاتى خواهد افتاد.
 نامه احمدى  نژاد به بايدن 

محمود احمدى  نژاد در مصاحبه با شــبكه 
آمريكايى فاكس نيوز از ارســال نامه به جو 
بايدن رئيس جمهور آمريكا، در هفته اخير 

خبر داد.
طبق گزارش منتشرشده از جماران، رئيس 
دولت بهار در اين مصاحبه به شبكه فاكس 
نيوز گفــت: «پس از اينكه جــو بايدن در 
انتخابات پيروز شــد به او نامه اى نوشــتم. 
در آن نامه شــرايط جهان را شرح دادم و از 
ايشان خواستم كه قاطع بايستند و سياست ها 

را به خاطر صلح و عدالت تغيير دهند.»

رئيس ستاد انتخابات كشور اعالم كرد

21 ارديبهشت، آغاز فرايند 
اجرايى انتخابات رياست جمهورى
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يادداشت

خبـر

آگهي حصر وراثت
آقــاى حميــد طاهــرى داراى شــماره شناســنامه 11804 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 113/9901181 از اي بهكالس
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان رضــا طاهــرى پيــروز بــه شــماره 
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1399/03/19 در اقامت ــنامه 88 در تاري شناس
ــد  ــه: 1-حمي ــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــى گفت
ــرى  ــى، 2-مرتضــى طاه ــنامه 11804 پســر متوف ــماره شناس ــه ش ــرى ب طاه
پيــروز بــه شــماره شناســنامه 13019 پســر متوفــى، 3-مصطفــى طاهــرى بــه 
شــماره شناســنامه 68 پســر متوفــى، 4-اعظــم طاهــرى پيــروز بــه شــماره 
ــماره  ــه ش ــروز ب ــرى پي ــودابه طاه ــى، 5-س ــر متوف ــنامه 12169 دخت شناس
شناســنامه 14273 دختــر متوفــى، 6-اكــرم بيرامــى بــه شــماره شناســنامه 
7019 زوجــه دائمــى متوفــى و غيــر از نامبــردگان وارث ديگــرى نــدارد. اينــك 
ــور را در يــك نوبــت آگهــي  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب ب
ــزد  ــي ن ــه از متوف ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 400)

قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

آگهى دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت در حال تصفيه مرغدارى محبت 
در پرونده كالسه 9409988134300668 شعبه اول دادگاه عمومى بخش اللجين كه منتهى 
به صدور دادنامه شــماره 980997813400961 مورخ 98/07/08 گرديده و در شعبه سوم 
دادگاه تجديد نظر تأييد و قطعى شده و حكم ورشكستگى شركت مرغدارى محبت به شماره 
ثبت 3552 مقيم همدان صادر گرديده اســت. لذا در اجراى مواد 462 قانون تجارت و ماده 

نظامنامه امور ورشكستگى آگهى مى شود كه:
1-اخطار به كليه بســتانكاران شــركت ظرف مهلت هاى زير از تاريخ نشر آخرين اعالن، 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه ادعايى يا طلبى نسبت به شركت مذكور دارند اسناد طلب خود 
را با ســواد مصدق شده آن را به انضمام فهرستى كه كليه مطالبات آنها را تعيين مى نمايد 

به دفتر محترم شعبه اول دادگاه عمومى بخش اللجين تسليم كرده و قبض دريافت دارند.
2- طلبكاران مقيم در مقر دادگاه همدان يك ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن. 

3-طلبكاران در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اعالن. 
4-طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخرين اعالن. 

5-اخطار به بدهكاران شــركت ظرف مهلت هاى فوق از تاريخ نشــر اعالن خود را معرفى 
كنند و متخلفين از اين اخطاريه به معادل بيســت و پنج درصد دين به نفع صندوق دولت 

محكوم خواهد شد.
6-اخطاريه به كسانى كه به هر عنوان اموال شركت در دست آنهاست كه اموال را در ظرف 
مدت هاى مقرر فوق از تاريخ نشر آگهى در اختيار مدير تصفيه بگذارند و گرنه هر حقى كه 
نســبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد. مگر اينكه عذر موجهى داشته باشند. (م 

الف 1437)
على هاشمى كريمى 
 مديريت تصفيه شركت در حال تصفيه مرغدارى محبت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

هزينه 30 ميلياردى بيمه سالمت براى اسكن ريه 
بيماران كرونا

 مديركل دفتر خدمات تخصصى سازمان بيمه سالمت با بيان اينكه از ابتداى شيوع 
ويروس كرونا(اسفند 98) در كشور تاكنون حدود 30 ميليارد تومان براى سى.تى اسكن 
ريه بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت جهت تشخيص كوويد-19 پرداخت شده است.

حنــان حاجى محمودى در گفت  وگو با ايرن،ا درباره پرداخت هزينه هاى تشــخيصى و 
دارويى بيماران مبتال به كوويد-19 كه تحت پوشش سازمان بيمه سالمت هستند، افزود: 
هزينه 30 ميليارد تومانى انجام سى.تى اسكن ريه براى تشخيص كوويد-19 براى بيش 
از 300 هزار نفر از بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت در حوزه سرپايى انجام و هزينه هاى 

سى.تى اسكن اين بيماران در بخش بسترى در اين محاسبات لحاظ نشده است.

200 واحد خون نادر براى بيماران
 در 5 سال تأمين شده است

 رئيس برنامه ملى خون هاى نادر سازمان انتقال خون ايران اعالم كرد كه از 5 سال گذشته 
تاكنون 200 واحد خون از گروه هاى خونى نادر به منظور نجات جان بيماران نيازمند به اين 
نوع از گروه هاى خونى تأمين شده است.مصطفى مقدم در گفت وگو با ايرنا، افزود: معموال 
تعريــف خاص و معينى در مورد گروه هاى خونى نادر به طور مشــترك وجود ندارد، اما 
افراد داراى گروه خون هاى نادر افرادى هستند كه مشابه خون آنها فقط در هر 5 هزار تا ده 
هزار نفر جمعيت جغرافيايى جامعه موجود است.وى تأكيد كرد: درحال حاضر هم در بانك 
اطالعاتى افراد با خون هاى بســيار نادر در سازمان انتقال خون بيش از صد نفر هستند كه 
هنوز هم درحال جست وجو براى يافتن افرادى هستيم كه گروه خونى آنها بسيار نادر باشد.

ثبت نام كنكور 1400 از امروز آغاز مى شود
 ثبت نام كنكور سراســرى ســال 1400 از امروز آغاز مى شود و اين بار نظام جديد 
آموزش متوسط تنها منبع رسمى پرسش هاى كنكور خواهد بود و دعواى داوطلبان نظام 
قديم و جديد متوســطه پايان يافت. به گزارش مهر، كنكور سراسرى هرساله به منظور 
پذيرش دانشجو از طريق آزمون در دوره هاى روزانه، نوبت دوم (شبانه )، نيمه حضورى، 
مجازى، پرديس خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى ، دانشگاه پيام نور و 
مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى و غيردولتى و دانشگاه آزاد اسالمى برگزار مى شود.
ثبت نام كنكور سراســرى به عنــوان مهم ترين آزمون كشــورى در روزهاى 12 تا 18 
بهمن مــاه 1399 صورت مى گيرد و آزمــون در روزهاى 10 و 11 تيرماه 1400 برگزار 

خواهد شد.

دهه فجر انقالب فرصتى براى
 تبيين دستاوردها و ترسيم آينده روشن 

 برنامه هــاى چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى از 
امروز با گراميداشــت 12 بهمن سالروز ورود تاريخى بنيان گذار نظام 
جمهورى اســالمى ايران حضرت امام خمينى(ره) و با شعار «انقالب 

اسالمى، بالنده و مقتدر، چون كوه استوار» آغاز مى شود.
دهه فجر انقالب اســالمى يادآور نقطه درخشــانى از تاريخ مبارزات 
ملت ايران اســت كه در آن ثمره تالش ها و مجاهدت هاى خويش را 
ديد و با هدايت و رهبرى مدبرانه و شجاعانه يك چهره مذهبى، نظام 

مردم ساالرى دينى را بنيان نهاد.
امام خمينى(ره) به عنوان سياســتمدارى هوشــمند و دقيق نه فقط در 
جايــگاه رهبر مبارزات انقالبى، بلكه پيــش از آن در مقام ايدئولوگ 
انقالب به خوبى توانســت ايدئولوژى انقالب را تبيين و نظام آرمانى 

مطلوب را براى جامعه ترسيم نمايد.
ايشان هم در اســتراتژى حركت انقالبى و هم تاكتيك هاى مبارزاتى 
به گونه اى عمل كرد كه مســير اصلى هدايت جامعه به ســمت تعالى 
هموار گردد و مردم در آن مسير گام نهادند و به مقصد واقعى رسيدند.

انقالب اســالمى ايران رخداد عظيم تاريخى بود كه عالوه بر تحوالت 
شــگرف در عرصه داخلى و برچيدن بســاط اســتبداد، بازتاب هاى 
خارجى و بين المللى نيز داشت و ضمن به چالش كشيدن سياست هاى 

استكبارى، پيام آور صلح و آزادى براى ملت هاى ديگر بود.
امروز با گذشــت 42 ســال از آن حركت تاريخى، ايران اسالمى در 
جايگاه متفاوتى قرار دارد و ملت ايران از يكســو دستاوردهاى بزرگ 
اين انقالب را دارند و از ســوى ديگر آينده اى پيش روى آنهاست كه 
توجه به فرصت ها و چالش هاى آن از اهميت بسزايى برخوردار است.

دهه فجر فرصتى است تا ضمن يادآورى عظمت حركت انقالبى مردم 
و گراميداشــت ياد امام راحل(ره) و شــهداى گرانقدر، دستاوردهاى 
انقالب اسالمى نيز براى جامعه به ويژه نسل هاى جديد بازخوانى شود.

عالوه بر اينها، توجه به اولويت ها و ضرورت هاى كشور درحال حاضر 
و پرداختن به فرصت ها و چالش هاى پيش رو حائز اهميت است.

خالصه اينكه نگاه به گذشته و بازخوانى حركت و مبارزات انقالبى، 
توجــه به حال با درنظر گرفتن اولويت ها و ضرورت ها و پرداختن به 
آينده به ويژه فرصت ها و چالش هاى پيش رو 3 نكته كليدى اســت كه 
اهتمام به آنها به ويژه در ايام دهه فجر از اهميت بااليى برخوردار است.

بازرسى سراسرى مدارس كشور
 مديركل ارزيابى و عملكرد و پاســخگويى به شــكايات وزارت 
آموزش وپرورش جزئيات اجراى طرح بازرســى سراســرى مدارس 

كشور را اعالم و از ارائه گزارش كاملى درباره آن داد.
محمدحسين كفراشــى در گفت وگو با ايســنا، درباره طرح بازرسى 
سراسرى مدارس كشور اظهار كرد: باتوجه به اينكه آموزش مجازى از 
پايان سال تحصيلى گذشته آغاز شد و تاكنون ادامه داشته است، برنامه 

بازرسى سراسرى مدارس در دستوركار قرار گرفت.
وى افزود: به ويژه در سالجارى به دنبال آن هستيم كه بدانيم به صورت 
دقيق برنامه آموزش مجازى تا چه حد و چگونه برگزار مى شود و كدام 
دانش آموزان و به چه ميزان تحت پوشش برنامه هاى آموزش مجازى 

و شبكه شاد قرار دارند.
مديركل ارزيابى و عملكرد و پاسخگويى به شكايات وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به صدور دستور از سوى وزير آموزش و پرورش 
در همين زمينه، گفت: مقرر شد بررسى شود تا اگر جايى امكان تحت 
پوشــش قرار دادن دانش آموزان را داريم اما اين امكان فراهم نشــده 
تالش كنيم اين شــرايط را فراهم كنيم؛ زيــرا برخى به داليلى چون 

پهناى باند اينترنت يا مشكالت سخت افزارى تحت پوشش نيستند.
كفراشــى ادامه داد: تعداد زيادى از دانش آموزان هم تحت پوشــش 
هســتند و بايد بررسى شــود كه آيا اين گروه در همه دروس تحت 
آموزش مجازى هســتند؟ و آيا آموزش ها بهينه و كيفى است يا خير؟ 
عالوه بر اين گزارش هايى از تدريس و اقدامات خالقانه برخى دبيران 
به دست ما مى رسد كه بايد از آنها قدردانى شود و اگر ضعفى هست 

پوشش دهيم.
به گفته وى، بازرسى سراســرى مدارس، برنامه مفصلى است كه در 
همه استان ها در دست اجراســت و دنبال مى شود كه گزارش كاملى 

از آن ارائه خواهد شد.

دنياى اقتصاد: رشد 2 برابرى وام دهى بانك ها 
 اين آخر قرنى مى خوان جبران گذشته كنن!!

شهروند: صداى پيك چهارم به گوش مى رسد
 بيشتر صداى پايكوبى تاالرهاست، خط رو خط شده!!

قدس: غير هدفمندترشدن يارانه ها 
 اون به خاطر رشد بى رويه اش تو سال آينده اس!!

فرهيختگان: هزينه تبليغاتى بانك ها معادل تأسيس 6 بانك 
 بدون شرح!!

هفت صبح: بيت كوين فقط با مهر استاندارد 
 احتماال از مهرش براى رمز گشايى مى خوان استفاده كنن!!

خراسان: تناقض هاى منع تردد شبانه
 ديگه زيادى از اينور بوم افتادن!!

همدان پيام: بودجه همدان به مرور اضافه مى شود
 با حركت الكپشتى ان شاءا...!!

اسكناس: ماليات گريزى شركت هاى دولتى
 با تبصره يا بى تبصره؟!

اقتصاد اينده: مهريه باالى 5 تا سكه زندان ندارد 
  اينم از صدقه سرى مصوبه وام صدميليونى!!

بهار: برندگان بازى ترس و طمع در بورس 
 اينجاست كه بايد قدرت ريسك سرمايه گذاران رو سنجيد!!

تجارت: كسب وكار مجازى فرصتى اقتصادى
 اونوقت بگيد كرونا بده، كارآفرينى ام شد!!

خراسان: موج همسان سازى با صداى بلند
 يعنى هرچه صدا بلندتر، زمان اجراييش نزديك تر!! 

دنياى اقتصاد: 20 ميليون نفر بورس اولى
 مابقى ام مستحق دريافت سهام عدالتن!!

مردم ساالرى: با وام مسكن فقط 8 متر آپارتمان مى توان خريد
 اونم با شرايط و تسهيالت از پيش بينى شده!!

جلسه شوراى فرهنگى جمعيت هالل احمر 
استان با موضوع دهه فجر

 در آستانه يوم ا... دهه مبارك فجر و لزوم برنامه ريزى جهت اجراى 
مراسم مختلف در طول اين دهه مبارك، شوراى فرهنگى جمعيت هالل 

احمر استان همدان تشكيل جلسه داد.
 در اين جلســه حجت االسالم محسن ثابتى مســئول دفتر نمايندگى 
ولى فقيه با اشــاره به فرارســيدن دهه مبارك فجر و ميالد با سعادت 
حضرت فاطمه زهــرا(س)، روز زن و ميالد حضرت امام خمينى(ره) 
خاطرنشان كرد: برنامه هاى دهه فجر بايد با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى با شكوه بيشتر انجام شود و در اين مسير مردم 
به خصوص جوانان دهه هاى اخير بايد با خدمات و دستاوردهاى انقالب 
اسالمى در عرصه هاى مختلف به ويژه در جهت محروميت زدايى وتحقق 
عدالت اجتماعى آشــنا شوند و دفاع از ارزش ها و آرمان هاى انقالب و 
استحكام نظام مقدس جمهورى اسالمى در سرلوحه كار آنها قرارگيرد.

در ادامه مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان نيز به برنامه هاى 
پيش بينى شــده جهت اجــرا در ايام مبارك دهه اشــاره كرد و گفت: 
رويكردهاى دهه مبارك فجر بايد ايجاد اميد و نشــاط نسبت به آينده 
انقالب اسالمى و فراهم سازى زمينه مشاركت هرچه باشكوه تر مردم در 

اين مناسبت  با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى باشد.
على سنجربيگى افزود: شناسايى ظرفيت هاى موجود و تهيه برنامه هاى 
اجرايى متناسب با ايام ا... دهه فجر با قابليت هاى اجرايى، زمينه را براى 

مشاركت حداكثرى به ويژه در فضاى مجازى فراهم مى نمايد.
وى گفت: انجام برنامه ريزى شايســته به منظور بهره گيرى از ابتكارات 
مردمى و امكانات سازمان هاى مردم نهاد مى تواند در راستاى غنى سازى 

محتوايى برنامه ريزى ها و اجراى باشكوه  آنها در دهه مثمرثمر باشد.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان برنامه ريزى هرچه بهتر 
معاونت ها و شعب ذى ربط را در ايام دهه مبارك فجر، ميالد با سعادت 
حضــرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و ميالد حضرت امام خمينى(ره) 

را خواستار شد.
 در پايــان همكاران نظرات خود را درباره چگونگى برگزارى هرچه با 

شكوه تر مراسم كردند و تصيم هاى الزم نيز در اين زمينه اتخاذ شد.

 بازگشت امام خمينى(ره) به ايران واقعه اى 
در جريان انقالب 1357 است كه طى آن در 
12 بهمن سال 1357 امام خمينى(ره) پس از 
14 ســال تبعيد به ايران بازگشت و در تهران 
مورد استقبال نزديك به3 ميليون ايرانى قرار 
گرفت. اين روز در تقويم رســمى با عنوان 

آغاز دهه فجر، مشخص شده  است.
با گســترش قيام مــردم و خروج شــاه از 
ايران، شــاپور بختيــار آخريــن و تنها اميد 
رژيم پهلوى و ســردمداران غربى پشــتيبان 
اين رژيم، به عنوان نخســت وزير باقى مانده 
بــود. در طــرف مقابل تظاهــرات مردم هر 
روز پرشــورتر و مصمم تر مى شــد و شعار 
اســتقالل،  آزادى، جمهورى اسالمى به عنوان 
اصلى ترين خواسته مردم در نهضت انقالبى 
به رهبرى امام خمينى(ره) مطرح مى شد. امام 
خمينى(ره) كه شرط ورود خود را به كشور، 
خروج شاه، اعالم كرده بودند، با فرار شاه در 

26 دى 1357، تصميم به بازگشت گرفتند. 
 بازگشت امام خمينى(ره) به ايران

امــام خمينى(ره) از 13 آبان ســال 1342 تا 
12 بهمن ســال 1357، يعنى حدود 14 سال 
در تبعيد به ســر برد و در سال 1343 ابتدا به 
تركيه و پس از مدتى به عراق تبعيد شــد و 
اوقــات پايانى دورى از وطن را در فرانســه 
و در دهكده اى به نام نوفل لوشــاتو گذراند. 
نوفل لوشــاتو در روزهــاى اوج نهضت، به 
قلب تپنــده انقالب ايران تبديل شــده بود. 
وقتى امام را به تركيه تبعيد مى كردند، شــاه 
و آمريــكا هيچ گاه پيش بينى نمى كردند كه او 
روزى پيروزمندانــه به ايران بازگردد و رژيم 
شاهنشــاهى را از بن بركنــد. پس از خروج 
شــاه در 26 دى 1357، امام در پيامى كوتاه 
خطاب به خبرگزارى هاى جهان اعالم كردند: 
«خروج شــاه از ايران، نخستين مرحله پايان 
يافتن سلطه جنايت بار 50 ساله رژيم پهلوى 
اســت كه به دنبال مبــارزات قهرمانانه ملت 

ايران صورت گرفته است.
 به تعويق افتادن بازگشت 

امام خمينى(ره) به ايران
مبارزان  و  امام  حضــرت  ياران  درحالى كه 
مذهبى، با وجود تمام نگرانى ها در تدارك 
برگزارى مراســم استقبال باشكوهى از امام 
بودند، اعــالم خبر تصميم امام براى آمدن، 
مســئوالن و ســردمداران رژيم پهلوى را 
ســخت به تكاپو انداخت. آنان كه به شدت 
از تظاهــرات خيابانى مــردم بر ضد رژيم 
پهلوى هراســناك شــده بودند، ورود امام 
را به كشــور، پايانى بر تمام اميدهايشــان 
در  كــه  داشــتند  يقيــن  و  مى پنداشــتند 
برچيده  پهلوى  سلطنت  طومار  اين صورت، 

شد. خواهد 
بنابرايــن، در صدد مقابله بــا ورود امام به 
كشور يا مانع تراشــى در برابر تصميم امام 
وزيرى،  نخســت  مقام  در  بختيار  برآمدند. 
مى پروراند  ســر  در  گوناگونى  نقشــه هاى 
كــه انفجــار هواپيمــاى امام يــا منحرف 
كردن مســير هواپيماى حامل امام و سپس 
دســتگيرى ايشــان از آن جملــه بــود كه 
هيچ يك عملى نشــد. تير آخر او، بســتن 
فرودگاه هــا بــه روى هواپيمــاى امام بود. 
درحالى كه قــرار بود پرواز انقالب در روز 
ششــم بهمن امام خمينى(ره) را از فرانسه 
به ايران بياورد، ســازمان هواپيمايى كشور 
اعالم كــرد كه به علت بدى هوا و نبود ديد 

كافى، همه پروازها لغو شده است. 

 اعتراض مردم به بســته شــدن 
فرودگاه ها

به گزارش ايكنا، با انتشــار خبر بســته شدن 
فرودگاه ها و جلوگيرى دولت بختيار از ورود 
حضرت امام به كشــور، مردم با تظاهرات و 
راهپيمايى هاى خود، به اقدام دولت اعتراض 
كردنــد. همه افســران نيروهــاى 3گانه در 
پايگاه هاى خود در تهران، اصفهان، كرمانشاه، 
دزفول، همدان و بوشــهر اعتصاب كردند و 
ســپس به صفوف تظاهركننــدگان معترض 

پيوســتند. در تهران، سيل 
به  تظاهركننده  جمعيــت 
ســوى فرودگاه مهرآباد به 

راه افتادند.
سراســر  مبارز  روحانيان 
كشور كه براى استقبال از 
امام به تهران آمده بودند، با 
تحصن در مسجد دانشگاه 
اعالم كردند تا بازگشــت 
كشور  به  خمينى(ره)  امام 
به تحصــن ادامه خواهند 
داد. مردم و دانشجويان نيز 
به جمــع تحصين كنندگان 
مى پيوســتند. فــرداى آن 
روز، مــردم در راهپيمايى 
ميليونــى  يــك  عظيــم 

به مناســبت رحلت پيامبر اسالم، در حمايت 
از امام شــعار دادند. در بســيارى از نواحى 
شهر تهران نيز زد و خوردهاى شديدى ميان 
نيروهاى انتظامى و تظاهركنندگان روى داد. 
تيرانــدازى در نواحى مختلف لحظه اى قطع 
نمى شــد. خبرگزارى پاريس اعالم كرد يكى 
از ميدان هاى شــهر، به ميدان جنگ شباهت 
پيــدا كرد و تعداد كشــته ها در پايتخت را 3

هزار تن گــزارش كــرد. روزنامه اطالعات 
نوشــت: «غرب و جنوب غرب تهران، غرق 

در شعله هاى آتش بود».
 عقب نشينى دولت بختيار

در پى تحصن هــا و تظاهرات خونين مردم 
در اعتــراض به بســته شــدن فرودگاه ها، 
دولت بختيار عقب نشينى كرد و شكست را 
پذيرفت. بختيار در نهم بهمن ماه اعالم كرد 
كه فرودگاه مهرآباد امروز باز خواهد شــد 
و هيچ ممانعتى براى ورود امام به كشــور 
وجود ندارد. هيأت دولــت در دهم بهمن 
اعالم كرد كه ورود هواپيماى حامل امام به 
است.  اشكال  بدون  تهران  مهرآباد  فرودگاه 

با اعالم ايــن خبر، كميته اســتقبال از امام 
در پيامى اعالم كرد كه امام خمينى(ره) در 
ساعت 9 صبح پنجشنبه 12 بهمن در تهران 

بود. خواهد 
 ورود امام خمينى(ره) به ايران

شامگاه 11 بهمن، هواپيماى امام خمينى(ره) 
غرش كنان از فرودگاه شــارل دوگل فرانسه 
به آســمان پرواز كرد. امام نماز شــب را در 
طبقه دوم هواپيما به جاى آورد و ســپس در 
طبقه پايين هواپيما استراحت كرد. ميهماندار 
هواپيما از مشاهده آرامش 
امــام متعجب شــده بود. 
هنگام طلــوع فجر، امام و 
همراهــان نماز صبح را به 
آوردند.  جــا  به  جماعت 
به  هواپيمــا  ورود  زمــان 
آسمان ايران، خبرنگارى از 
امام پرسيد: «چه احساسى 
داريــد؟» و امــام پاســخ 
دادنــد: «هيــچ.» امام هيچ 
او  زيرا  نداشت؛  احساسى 
فقط بر مبناى تكليف عمل 
مى كرد. پيروزى و شكست 
براى او، هــر دو زيبا بود. 
او  شكست،  كه  همان طور 
را نااميد نمى كرد، پيروزى 
نيز احساسات شخصى اش را برنمى انگيخت.
پرشكوه ترين  و  بهمن 1357   12

استقبال تاريخ
پرشــكوه ترين  بهمن 1357،  دوازدهــم  در 
استقبال تاريخ جلوه گر شــد. اين روز يكى 
از ماندگارتريــن روزهــاى تاريــخ معاصر 
ايران اســت و شــور و شــوق مردم در آن 
وصف ناپذيــر بود. عده زيادى از مردم، خود 
را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال 
از امام شركت كنند. تقريبا در ساعت 6 صبح، 
خيابان ها سرشار از جمعيت بود. اول صبح، 
ميليون ها نفر در دو طرف خيابان هاى مســير 
امام خمينى ايستاده بودند و 50 هزار نيروى 
انتظامى مردمى مشــغول منظم كــردن آنها 
بودنــد. مردم با طاق نصرت و گل، خيابان ها 
را تزيين كردند و در قلب اســتقبال كنندگان، 
دريايى از اضطراب و شــادى موج مى زد. در 
ســاعت 9:30 دقيقه صبــح، محبوب ملت و 
پرچمدار آزادى به وطن برگشت. چند لحظه 
پس از گشــوده شــدن در خروجى هواپيما، 
امام درحالى كه دستشــان در دست ميهماندار 

فرانســوى بود، در مقابل ديدگان مشــتاقان 
ظاهر شد. همه اشك شادى مى ريختند. فرياد 

«ا...اكبر» به هوا برخاست.
 امام خمينى(ره) در فرودگاه مهرآباد

امام خمينــى(ره) در فرودگاه مهرآباد پس از 
شــنيدن پيام ملت، ســخنانى ايراد فرمودند. 
ايشان ابتدا از تمام اقشار ملت از پير و جوان، 
روحانى و كســبه، قاضى و وكيل، كارمند و 
كارگر و كشاورز كه در راه رسيدن به پيروزى 
رنــج و مصيبت ديدند و ثابــت قدم ماندند، 
صميمانه تشــكر كردند. ايشان در بخشى از 
ســخنان خود، تالش هاى محمدرضا را براى 
بازگشــت به ايران و حفظ ســلطنت، ناكام 
خواند و تالش هاى آنان را به دست و پا زدن 

براى حفظ سلطنت تعبير كرد.
امــام در اين ســخنان با بيان رمــز پيروزى 
فرمودند: «ما بايد از همه طبقات ملت تشكر 
كنيم كه اين پيروزى تا اينجا به واسطه وحدت 
كلمه بوده است. وحدت كلمه مسلمين، همه، 
وحدت كلمه اقليت هاى مذهبى با مسلمين، 
وحدت دانشگاه و مدرســه علمى، وحدت 
روحانى و جناح سياســى. مــا بايد همه اين 
رمز را بفهميم كه وحدت كلمه، رمز پيروزى 
است و اين رمز پيروزى را از دست ندهيم».

 مهم ترين پيامدهاى بازگشت 
امام خمينى به ايران

دو حادثه، از مهم ترين پيامدهاى بازگشــت 
امام خمينى(ره) اســت كه به سرعت موجب 
پيروزى انقالب اسالمى شد: انتصاب دولت 
موقت و بيعت نظاميان بــا امام خمينى(ره)؛ 
امام خمينى در 26 دى ماه در آســتانه خروج 
شــاه از كشــور اعالم كرد كه ما دولت را به 
هميــن زودى اعــالم خواهيم كــرد. در 15

بهمن، نخســت وزيرى بازرگان به تصويب 
شوراى انقالب رسيد. 

در  راهپيمايى  عظيم تريــن  بهمــن،   19 در 
سراسر كشــور شــكل گرفت و ميليون ها 
نفر از دولت منتخــب امام خمينى حمايت 
كردند. از ســوى ديگــر، در دهه انقالب، 
ارتش كــه تنها نقطه اتــكاى رژيم بود، به 
انقالب پيوســت. فرار، نافرمانى، اعتصاب، 
شــركت در تظاهرات و ســرانجام، بيعت 
با امام خمينى(ره)، نشــانه همراهى ارتش 
بــا امام بود كه در 19 بهمــن به اوج خود 
رســيد. در نتيجــه، رژيم بدون پشــتوانه 
به سرعت از هم پاشــيد و انقالب اسالمى 

در 22 بهمن به پيروزى نهايى رسيد.

امروز 42مين سالروز بازگشت امام به ميهن است

آغاز دهه پيروزى انقالب

 ،1357 بهمــن  دوازدهم 
استقبال  پرشــكوه ترين 
اين  شــد.  جلوه گر  تاريخ 
ماندگارترين  از  يكى  روز 
معاصر  تاريــخ  روزهاى 
ايران است و شور و شوق 
مــردم در آن وصف ناپذير 
مردم،  از  زيادى  عده  بود. 
خود را به تهران رســانده 
بودند تا در مراسم استقبال 

از امام شركت كنند

دان تان  ق ا روی  وزع  ی   و ط  دانروا تان  ق ا روی  وزع  ی   و ط  روا
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آغاز اجراى 12 طرح بزرگ 
با مشاركت وزارت دفاع در همدان

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
اجراى 12 طــرح و پروژه بزرگ عمرانى، توليدى و ســازندگى با 
مشاركت و سرمايه گذارى وزارت دفاع و نيروهاى مسلح در مناطق 

مختلف اين استان آغاز شده است. 
حميدرضا حاجى بابايى در جمع دهياران و شوراهاى اسالمى بخش 
مركــزى همدان، افــزود: تحقق اين اقدام نقش بســيار مهم و قابل 
توجهى در تســريع روند رشد و توســعه همه جانبه و پايدار استان 

در راستاى خدمت رسانى بهينه و مطلوب به مردم اين منطقه دارد.
وى در ادامه از اجراى 4 پروژه بزرگ شــهرى با مشــاركت قرارگاه 
ســازندگى خاتم االنبيــا(ص) در همدان خبر داد و افزود: توســعه 
زيرساخت هاى شهرك هاى صنعتى و كشاورزى، تأمين قير رايگان، 
اشــتغال و بودجه ويژه مناطق كم برخوردار در حاشــيه شــهرها و 
روســتاها در بودجه 1400 به طور ويــژه اى مورد توجه و تغيير قرار 

گرفته است.
حاجى بابايى با اشــاره به اينكه نيروگاه برق شهيد مفتح، پتروشيمى 
هگمتانه و در آينده پتروشيمى ابن سينا از پساب تصفيه خانه فاضالب 
همدان اســتفاده مى كنند، ســاماندهى فاضالب روستاهاى باالدستى 
سداكباتان و مســير گردشگرى امامزاده محســن(ع) را از اولويت 
خاصى برخوردار دانســت و گفت: با اجراى شبكه در اين مناطق و 
ساخت مجتمع هاى آبرسانى بسيارى از مشكالت روستاهاى ما براى 

هميشه حل خواهد شد.
وى با اشــاره محدوديت بودجه هاى اســتانى براى انجام طرح هاى 
مورد نياز، تصريح كرد: با پيگيرى هايى كه انجام داديم، مشــكل برق 
ســيمين و انجالس هم حل شد و مسيرهاى گردشگرى روستايى ما 
از جمله ابرو، امام زاده محســن(ع) و سداكباتان بايد مانند خيابان از 

روشنايى دائم برخوردار باشد.
عضــو كميســون تلفيق مجلــس تصريح كــرد: تالش دولت و 
مجلــس بر اين معطوف اســت تا بودجه ســال 1400 موجب 
رشد و ارتقاى شــاخص هاى اقتصادى از جمله ضريب جينى، 
تورم، اشــتغال، ســرمايه گذارى و بهره ورى شده و پاسخگوى 

باشد.  هم  كشور  نياز 
وى از مديران دستگاه هاى اجرايى درخواست كرد كه موارد و موانع 
موجود بر ســر راه پروژه هاى ملى و استانى را به موقع اطالع رسانى 
كنند تا مجمع نمايندگان استان بتوانند ضمن پيگيرى، تغييرات الزم 

را در رديف هاى بودجه لحاظ كنند.
فرمانــدار شهرســتان همدان نيز با بيــان اينكه در هر روســتا بايد 
اطالعات كامل اقدامات انجام شــده، اقدامات مــورد نياز و برنامه 
عملياتى مشخص را داشته باشيم، خواستار برنامه محورى بخشداران 
دهياران و شوراهاى اسالمى براى روستاها شد و گفت: براى جذب 
اعتبارات مورد نياز و استفاده از فرصت نمايندگان در اين راستا بايد 

برنامه محور باشيم.
محمدعلــى محمدى با تأكيد بر اولويت تكميــل كارهاى نيمه تمام 
افزود: 111 پروژه با اعتبار 206 ميليارد تومان همزمان با دهه مبارك 
فجر در ســطح شهرستان همدان به بهره بردارى مى رسد، به طورى كه 
گازرسانى به واحدهاى اقتصادى و توليدى، بهسازى و مقاوم سازى 
در روستاها، توســعه و تقويت شبكه برق رسانى، توسعه واحدهاى 
توليدى بخش كشاورزى و چند طرح در بخش راه روستايى از جمله 

اين طرح ها است.
وى با اشــاره بــه لزوم هم افزايى بــراى تغيير وضعيت و پيشــبرد 
امور روســتا، تصريح كرد: شوراهاى اســالمى روستاها مى توانند با 
برنامه ريزى اصولى و تصميم ســازى در تصميم گيرى مديران براى 

رفع نيازهاى روستا مؤثر باشند.

با پول نقد وارد جايگاه هاى سوخت نشويد
 سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: از زمان شيوع 
ويروس كرونا بانك مركزى دســتورالعمل هاى مختلفى مبنى بر دريافت 
نكــردن پول نقد صادر كرده كه به جايگاه ها هم ابالغ شــده و تقاضاى 
ما از مردم اين اســت كه از كارت هاى بانكى خود براى پرداخت هزينه 

سوخت استفاده كنند.
فاطمه كاهى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه دريافت پول نقد از 
مشــتريان در جايگاه هاى ســوخت ممنوع نيســت اما به دليل رعايت 

پروتكل هاى بهداشــتى بهتر است از پول نقد استفاده نشود، اظهار كرد: 
جايگاه ها در يك سال گذشته با مردم همكارى كردند.

وى با تأكيد بر اينكه جايگاه هاى سوخت به دليل تماس افراد مختلف با 
نازل و پول نقد يكى از مراكز پرخطر شناخته شده است، گفت: به همه 
جايگاه ها ابالغ كرده ايم كه نسبت به تجهيز جايگاه ها به اقالم بهداشتى 

اقدام كنند اما تأمين اين اقالم برعهده شركت ملى پخش نيست.
ســخنگوى شــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با تأكيــد بر اينكه 
جايگاه هاى عرضه ســوخت مايع بايد پروتكل هاى بهداشــتى وزارت 
بهداشــت را اجرا كننــد، اظهار كرد: جايگاهداران موظف هســتند كه 

جايگاه هــا را ضدعفونى كنند و اين موضــوع در حيطه وظايف خود 
جايگاه ها است و شركت ملى پخش روى اين موضوع نظارت مى كند.

كاهــى با بيان اينكه به تمام جايگاه ها ابالغ شــده كــه اپراتورها بايد 
فرايند ســوختگيرى را انجام دهند امــا اگر مالك خودرو ترجيح دهد 
كه خودش ســوختگيرى كند، با حفظ و رعايت بهداشت اين موضوع 
ممانعتــى ندارد، اظهار كرد: توصيه ما اين اســت كه افراد حتما نكات 
بهداشــتى را رعايت كنند و حداقل هنگام سوختگيرى دستكش يكبار 
مصرف به همراه داشــته باشــند تا از اين طريق بتوان از شــيوع اين 

ويروس جلوگيرى كرد.

عملكرد مثبت برق در مديريت تأمين و مصرف

نرخ خاموشى ها در استان 
نيم ساعت است
■ هيچ مجوزى براى مزرعه ارز ديجيتال صادر نكرده ايم
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نيــروگاه  بــرق  توليــد 
مــگاوات  هزار  اســتان 
براى  درصد  ده  كــه  بوده 
مصرف نيــروگاه و مابقى 
است،  شــده  واردشبكه 
پيك  كه  درحالى است  اين 
سالجارى  در  اســتان  بار 
725 مگاوات بوده كه 4/5 
درصد در شــب نسبت به 
گذشته  سال  مشابه  مدت 

افزايش داشته است

 در اســتان همدان تاكنون مجوز رسمي 
كه به خريد انشعاب برق منجر شود، صادر 
نشده اســت و هر فعاليتي درباره استخراج 
رمزارزهــاي ديجيتــال صــورت بگيرد، 

غيرقانوني است.
مديرعامــل شــركت توزيع برق اســتان 
همدان با بيان اينكه تاكنون مجوز رسمى 
براى فعاليت ماينرها و مزارع ارز ديجيتال 
داده نشــده، گفت: تعداد زيادي دستگاه 
اســتخراج ارز ديجيتــال كــه به صورت 
غيرقانوني و با بــرق ارزان قيمت درحال 
كار بودند از طريق دســتگاه هاي امنيتي، 
جمع آوري  انتظامي  نيــروي  و  اطالعاتي 
و ضبط شــدند كه خسارت هاي وارده از 
طريق آنهــا را با قيمت روز محاســبه و 
دريافت كرديم و در مواردي هم به مراجع 

قضايي معرفي شدند.
شــيرزاد جمشيدى در جمع خبرنگاران، به 
موارد كشف شــده مزارع رمزارزها اشــاره 
و بيــان كرد: يك نفــر در گاوداري با برق 
دستگاه هاي  از  استفاده  درحال  ارزان قيمت 
ماينر بود كه شناسايي و برخورد قانوني شد. 
در دي ماه نيز تعداد زيادي مزرعه كشــف 

شد.
وي افزود: بخشي از مشكالت قطعي برق 
به خاطر اين دستگاه هاســت كه در مواردي 
سبب سوختگي سيم و قطعي برق مشتركان 
شــده اما بخش عمده كمبودها به استفاده 

نيروگاه ها از گاز مازوت برمي گردد.
جمشيدي از جمع آورى 3 مگاوات رمزارز 
خبرداد و افــزود: از طريق و ميزان مصرف 
مشتركان متوجه استفاده آنها از اين دستگاه ها 
مي شويم و در هر موردي كه شك كرده ايم 
پس از بررســي متوجه شده ايم كه آنها اين 

دستگاه ها را به برق زده اند.
وي دربــاره جايــزه 20 ميليوني معرفي 
مزارع اســتخراج رمزارزها، گفت: تاكنون 
در همدان موردي وجود نداشته كه كسي 
معرفي كند و جايزه بگيرد، همه را خودمان 
كشف كرده ايم و يا حتي مواردي هم بوده 
كه كارگري از كارفرما شــكايت كرده كه 

به چنين موضوعي هم اشاره كرده است.
اين مقام مسئول با اشــاره به اينكه مدت 
خاموشى شبكه فشار ضعيف استان از 43
دقيقه به 36 دقيقه رسيده است، يادآور شد: 
همچنين مدت خاموشــى در شبكه فشار 

متوسط از 35/5 دقيقه به 27/4 دقيقه و در 
پســت ها از 47 دقيقه به 39 دقيقه رسيده 
است. نرخ خاموشى در كل تأسيسات برق 
استان از 1/69 دقيقه به 1/31 دقيقه رسيده 
كه جزو بهترين عملكردهاى شركت توزيع 

برق كشور است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان 
با اشــاره به اينكه بــا مديريت خوبى كه 
در اســتان صورت گرفت پيك تابســتان 
بدون خاموشى ســپرى شد، تصريح كرد: 
در مديريت پيك زمســتان با وجود اينكه 
محدوديت هايى براى ســوخت نيروگاه ها 
ايجاد و باعث شد برخى نيروگاه ها نتوانند 
فعاليت داشته باشند، كمترين خاموشى را 

در سطح استان داشتيم.
مديرعامــل شــركت توزيع برق اســتان 
همدان تصريــح كرد: حداكثــر پيك بار 
استان در ســال گذشته 694 مگاوات بوده 
اســت، افزود: توليد برق نيروگاه اســتان 
هزار مــگاوات بوده كــه ده درصد براى 
مصرف نيروگاه و مابقى واردشــبكه شده 
است، اين درحالى است كه پيك بار استان 
در ســالجارى 725 مگاوات بوده كه 4/5

درصد در شب نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش داشته است.

136 پروژه 66 ميلياردي
وي در ادامــه از افتتــاح 136 پروژه با 66

ميليارد تومان اعتبار در ايام دهه فجر خبر 
داد و با بيان اينكه يك نيروگاه خورشيدى 
يك مگاواتى با سرمايه گذارى يك ميليون 
دالرى آماده بهره بردارى است، اظهار كرد: 
32 پــروژه با 19 ميليــارد و 400 ميليون 
تومان اعتبار در ايــام دهه فجر كلنگ زنى 
خواهد شــد كه برنامه داريم تا پايان سال 

به اتمام برسانيم.
جمشيدى با اشاره به افزايش يك درصدى 
مشتركين برق استان، خاطرنشان كرد: 612

هزار و 231 مشــترك برق استان در سال 
98 با يك درصد رشد به 619 هزار و 448

مشترك در سال 99 رسيده است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان 
افزود: تعداد مشــتركين اســتان در تعرفه 
عمومى از 20 هزار و 561 مشــترك به 20
هزار و 930 متشــرك و تعداد مشــتركين 
كشــاورزى از 12 هزار و 742 مشترك به 
12 هزار و 992 مشترك و تعداد مشتركين 

تجارى از 91 هزار و 792 مشــترك به 95 
هزار و 165 مشترك رسيده است.

وى با اشاره به رشد يك درصدى فروش 
انشعاب در 9 ماهه امسال، خاطرنشان كرد: 
در استان همدان 757 هزار و 279 مشترك 
وجود داشــت كه اين عدد در سال 98 به 

768 هزار و 346 مشترك رسيده است.
جمشيدى افزود: پســت هاى توزيع برق 
در سال گذشــته 16 هزار و 997 دستگاه 
ترانسفورماتور بود كه با افزايش 2 درصدى 
به بيش از 17 هزار و 999 دستگاه رسيده 

است.
وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود فروش 
انرژى در پايان امســال رشــد 9 درصدى 
داشته باشد، ادامه داد: با برق دار شدن هزار 
و 71 روستاى اســتان، درحال حاضر همه 
روســتاهاى باالى ده خانوار استان برق دار 
هستند و هيچ روســتاى باالى ده خانوار 

بدون برق نداريم.
جمشــيدى از نصــب ده هــزار و 717

كنتور هوشــمند در استان همدان خبر داد 
و گفت: برنامه داريم در چند ســال آينده 
تمام كنتورهاى آنالوگ استان را به ديجيتال 

تبديل كنيم.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه 6 نيروگاه 
خورشــيدى 7 مگاواتى در استان همدان 

وجود دارد، يادآور شد: 4 نيروگاه مقياس 
كوچــك و 52 نيــروگاه در حد ظرفيت 
انشــعاب در اســتان همدان وجود دارد و 
امســال نيز يك نيروگاه يك مگاواتى در 

دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان 
تأكيد كرد: قرارداد ايجاد 5 نيروگاه خورشيدى 
با شركت ساتبا منعقد شده كه به محض ورود 

سرمايه گذار عملياتى خواهد شد.
وى با اشــاره بــه اينكه تمــام خدمات 
شــركت توزيــع بــرق اســتان همدان 
اســتفاده  با  و  غيرحضورى  به صــورت 
از اپليكشــن «برق من» انجام مى شــود، 
اظهار كرد: 19 هزار و 51 مشــترك اين 
اپليكشــين را نصب كرده اند و 41 هزار 
و 502 خدمــات به صورت غيرحضورى 

ارائه شده است.
جمشيدى با اشــاره به «برق اميد» افزود: 
30 درصــد از مشــتركين اســتان همدان 
معادل 180 هزار مشــترك جزو مشتركين 

كم مصرف هستند كه بهاى برق آنها با صد 
درصد تخفيف محاسبه مى شود.

اين مقام مسئول با بيان اينكه شركت توزيع 
برق اســتان همدان 125 ميليــارد تومان 
مطالبه از مشتركين خود دارد، يادآور شد: 
50 ميليارد تومان از مطالبات شركت برق 
مربوط به ادارات دولتى است كه از مديران 
ادارات مى خواهيم با پرداخت به موقع برق 
بهــاى مصرفى مــا را در ارائه هرچه بهتر 

خدمات يارى كنند.
وى ادامــه داد: در بخــش خانگــى نيز 
مشتركين خانگى روستايى بيشترين بدهى 
را به شــركت توزيع برق اســتان دارند، 
به طورى كه اين شــركت 30 ميليارد تومان 

از مشتركين خانگى روستايى مطالبه دارد.
مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان 
با بيان اينكه تلفات شبكه در سال گذشته 
10/18 بوده اســت، گفت: امســال برنامه 
داريم تا پايان ســال اين عــدد را به 9/7

برسانيم.

 به گزارش همدان پيام، آمار بيمه شــدگان از سال 
1384 تا ســال 1399 در شهرســتان همدان با حدود 
2 هزارو450 نفر، شهرســتان مالير با 18هزار و 495 
نفر و كبودراهنگ 15 هزار و 510 نفر بيشترين تعداد 

بيمه شده را دارند.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان روستاييان روز 
گذشــته در نشست با اصحاب رســانه با بيان مطلب 
فوق و با اشــاره به وضعيت بيمه اى استان به تفكيك 
جنســيت، گفت:96/870 درصد از جمعيت اســتان 
همدان تعداد بيمه شــده مرد هستند و 18/026 درصد 

را زنان تشكيل مى دهند.
مهدى سماواتى ادامه داد: سهم زنان نهاوندى با هزار 
و 708 نفر كه عضو صندوق بيمه روستايى هستند در 

بين 9 شهرستان ديگر بيشتر است.
وى با اشــاره به همسان ســازى حقوق بازنشستگان 
افزود: در ســالجارى 4 هــزار و 800 خانواده عضو 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير 
استان همدان مشــمول همسان سازى حقوق شدند و 

به طور ميانگين 52 درصد افزايش حقوق داشتند.
سماواتى خاطرنشــان كرد: نقل و انتقال سوابق بيمه 
صندوق در دى ماه ســالجارى در شــوراى عالى رفاه 
مطرح شــد و درنهايت مورد تأييد قرار گرفته و ابالغ 
شد، به طورى كه نقل و انتقال سوابق بيمه اين صندوق 

به ساير بيمه ها قابل انجام است.
وى با اشــاره به مزاياى اســتفاده از صنــدوق بيمه 

روستايى، گفت: بازنشستگى، ازكارافتادگى، مستمرى 
فوت بــه بازماندگان از مزايــاى اصلى صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روســتاييان و عشاير محسوب 

مى شود.
وى ضمــن تأكيد بر اينكه متضاضيان شهرنشــين به 
عضويت در صندوق بيمه روســتايى درحال افزايش 
است، افزود: ميانگين جذب صندوق بيمه كشاورزان، 
روســتاييان و عشاير كشور 31 درصد است، اين عدد 

در استان همدان 36 درصد است.
ســماواتى گفت: تاكنون 114 هزار و 896 نفر عضو 
اين صندوق شده اند كه از اين تعداد 73 درصد جامعه 
روســتايى، 2 درصد عشاير و مابقى در شهرهاى زير 

20 هزار نفر هستند.
وى اظهــار كرد: افرادى كه به ســن 65 ســال تمام 

رســيده اند و داراى 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه 
هستند و همچنين 70 سال سن و ده سال سابقه دارند 

به درجه بازنشستگى سالمندى نايل شدند.
در پايــان روابــط عمومى صندوق بيمــه اجتماعى 
كشاورزان روســتاييان ضمن تأكيد بر اينكه جزئيات 
دقيــق و عملكرد صنــدوق همواره اطالع رســانى 
مى شــود، ادامه داد: اين مسأله حاكى از شفافيت اين 

بيمه دارد.
حاتم شكرى با اشاره به اينكه متقاضيان عضويت در 
صندوق بيمه اجتماعى، كشاورزان روستاييان در كمتر 
از 30 دقيقه مى تواننــد ثبت نام كنند، اذعان كرد: افراد 
داراى عضويت با ســن 18 تا 50 ســال با حضور در 
كارگزارى رسمى صندوق در سراسر استان مى توانند 

نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان روستاييان:
همدان، مالير و كبودراهنگ بيشترين تعداد بيمه شده را دارند

■ سهم زنان نهاوندى از بيمه روستايى بيشتر است
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آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت دوم 

يحيى رضايى - شهـردار گيـان 

شــهردارى گيــان در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــوراى اســالمى شــهر گيــان از طريــق برگــزارى مزايــده عمومــى موضــوع مــاده 13 آييــن نامه 
مالــى شــهرداريها يــك دســتگاه كاميونــت كمپرســى مــدل 84 و يــك قطعــه زميــن بــه متــراژ 185 مترمربــع واقــع در مســكن مهــر را بــا شــرايط 

زيــر بــه فــروش رســاند. كليــه متقاضيــان واجــد شــرايط مــى تواننــد بــا شــرايط ذيــل اقــدام نماينــد:
1- متقاضيــان مــى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده از تاريــخ 1399/11/05 لغايــت 1399/11/11 بــا واريــز مبلــغ 57/500/000 ريــال بــراى زميــن 
و مبلــغ 22/500/000 ريــال بابــت كاميونــت كمپرســى بــه شــماره حســاب ســپرده 686896516 نــزد بانــك كشــاورزى و يــا ضمانتنامــه بانكــى 
و يــا اســناد خزانــه بــه هميــن مبلــغ بــه نــام شــهردارى گيــان صــادر و بــا در دســت داشــتن قيمــت پيشــنهادى مكتــوب و فيــش واريــز بــه 

دبيرخانــه شــهردارى تحويــل و رســيد دريافــت نماينــد.
2- شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

3- كليه هزينه هاى كارشناسى و آگهى روزنامه و نقل و انتقال (مزايده) به عهده برنده مزايده مى باشد.
4- به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- به پيشنهادهاى قيمت پايه كارشناسى و زير قيمت كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- قيمــت پايــه، بــر اســاس قيمــت كارشــناس رســمى دادگســترى بــه ازاى يــك دســتگاه كاميونــت كمپرســى 450/000/000 ريــال و بــه ازاى 185 

مترمربــع زميــن 1/150/000/000 ريــال مــى باشــد.
7- مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى مى باشد.

8- 9 درصد ارزش افزوده مشمول فروش كاميونت كمپرسى مى گردد.
9- شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت زمين و كاميونت كمپرسى به شهردارى گيان مراجعه نمايند.

10- تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1399/11/12 لغايت 99/11/20 مى باشد.
11- حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.

12- شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 08133423523 و 08133422450 مى باشد.
13- كميســيون عالــى معامــالت شــهردارى روز 1399/11/21 ســاعت 11 در محــل شــهردارى گيــان تشــكيل و بــه پاكــت هــاى واصلــه رســيدگى 
خواهــد شــد و نفــرات اول تــا ســوم را مشــخص و در صــورت انصــراف نفــر اول و دوم ســپرده وى طبــق ضوابــط قانــون بــه نفــع شــهردارى ضبــط 

و بــا نفــرات بعــدى عقــد قــرارداد مــى گــردد. 
(م الف895 )

خريد لوله هاى پلى اتيلن فاضالبى به اقطار 315 و 250 ميليمتر به همراه واشر به شماره ع/99/262
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى پلى اتيلن فاضالبى به اقطار 315و 250 
ميليمتر به همراه واشر از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد

     كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)به آدرس 
www.setadiran.ir   به شماره فراخوان 2099007001000101 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/12

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

- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/12 لغايت 1399/11/16 تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/11/27 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/28  ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 500,060,000 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى 
بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/27 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان 

تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 

،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است. 

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

خبرگزارىخبرگزارى
 varzesh@hamedanpayam.com

راهكار مديريت موج احتمالى كرونا در استان 
چيست؟

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: با توجه به 
اينكه احتمال بــروز موج چهارم كرونا در اســتان همدان وجود دارد 
از مردم تقاضا مى شــود بيش از پيش توصيه هاى بهداشــتى را جدى 

بگيرند.
منوچهــر كرمى در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همــدان، با بيان 
اينكه در 2 روز گذشــته شــاهد افزايش اندك آمــار ابتال به كرونا در 
اســتان بوده ايم، اظهار كرد: با اعمال طرح شهيد سليمانى، بيماريابى 

بيشتر شــده و بيماران مبتال در مراحل نخســت بيمارى شناسايى و 
مورد پيگيرى قرار مى گيرند. وى با تأكيد بر اينكه پيش بينى مى كنيم 
از هفته آينده روند كاهشــى بيمارى در اســتان متوقف شود، تصريح 
كرد: مردم بايد براى پيشگيرى از موج چهارم بيمارى هوشيار باشند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه همكارى 
خوب مردم و اصناف ســبب بهبود شــرايط كرونا در استان بوده است، 
عنوان كرد: هرگونه عادى پندارى شــرايط و بى توجهى به پروتكل هاى 

بهداشتى زمينه بروز موج جديد بيمارى را ايجاد مى كند.
كرمى با تأكيد بر اينكه مطمئن ترين راه پيشــگيرى از ابتال به ويروس 

كرونا رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى است، 
گفت: شست و شــوى مداوم دســت ها، پرهيز از شــركت در ميهمانى، 
دورهمى و تجمع ها از راهكارهاى جلوگيرى از بروز پيك جديد بيمارى 

است.  
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه ميزان 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از سوى مردم همدان رضايتبخش است، 
تصريح كرد: با بازگشــايى مشاغل، اصناف، اماكن متبركه، مساجد و ...، 
مراودات اقتصادى و اجتماعى مردم بيشــتر شده كه اين امر در افزايش 

خطر گردش ويروس و آمار مبتاليان مؤثر است.

خبر خبر

16 هزار سند با موضوع انقالب اسالمى 
در همدان نگهدارى مى شود

 مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور با اشاره به اينكه 
بيش از 16 هزار برگ سند و 7 هزار و 800 قطعه عكس با موضوع انقالب 
در آرشيو اين مركز وجود دارد، گفت: امسال در دهه فجر مراسم معرفى و 

تجليل از عكاسان انقالب در همدان برگزار مى شود.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از همدان، ميثاق گودرزى در جمع اصحاب 
رسانه از وجود بيش از 16 هزار برگ سند و 7 هزار و 800 قطعه عكس 
با موضوع انقالب در آرشــيو مركز اسناد همدان خبر داد و اظهار داشت: 
امســال بخشى از اين اسناد مرتبط به انقالب اسالمى در استان همدان 

رونمايى و منتشر مى شود.
وى با اشاره به شيوع ويروس كرونا و عدم برگزارى نمايشگاه هاى حضورى 
و ميدانى عنوان كرد: امسال در دهه فجر و به منظور استفاده حداكثرى از 
ظرفيت فضاى مجازى مجموعه با ارزشى از اسناد و گزارش هاى سياسى 
و امنيتى سازمان هاى مربوطه از جمله ساواك با موضوع انقالب اسالمى 

در همدان رونمايى مى شود.
 مديركل مركز اســناد اســتان همدان با بيان اينكه و دهه فجر امسال 
به دليل شرايط موجود و محدوديت ها، امكان برگزارى نمايشگاه از اسناد 
و عكس هاى انقالب و حماســه آفرينى مردم استان همدان در سال هاى 
خون و قيام وجود ندارد، مطرح كرد: در تالشيم از ظرفيت باالى فضاى 
مجازى و رســانه هاى استان براى انعكاس اسناد و مدارك به جاى مانده 

از آن دوران استفاده كنيم.
وى ادامــه داد: مجموعه هــاى ديجيتال نمايشــگاهى فيلم و عكس با 
موضوعات مختلف از جمله، راهپيمايى ها، تظاهرات ، حضور قشــرهاى 
مختلف جامعه در فعاليت هاى انقالبــى، مبارزاتى و رخدادهاى مهم از 
جمله تشييع پيكر آيت ا... مالعلى معصومى همدانى(ره)، واقعه خونين 
30 مهر سال 1357، جلوگيرى از حركت تانك ها از كرمانشاه به تهران 
توســط مردم همدان، حضــور با بركت آيت ا... مدنــى(ره) در همدان و 
ديگر موارد آماده  شــده و در اختيار ادارات، نهادهاى علمى و آموزشى و 

رسانه هاى استان براى برگزارى نمايشگاه هاى ديجيتال است.

215خانواده نيازمند روستايى در استان 
صاحب خانه شدند

 مديركل كميته امداد اســتان همدان گفــت: 215 خانواده نيازمند 
روستايى در استان همدان با دريافت يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
كمك بالعــوض و 2 ميليارد و 900 ميليون تومان وام قرض الحســنه 

صاحب مسكن مقاوم شدند.
پيمان تركمانه در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همدان، با بيان اينكه 
تأمين مســكن مقاوم و مناســب از رويكردهاى اساسى اين نهاد است، 
اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 215 خانوار مددجوى روستايى صاحب 
مسكن مقاوم شدند. وى با اشاره به پرداخت كمك هاى بالعوض همراه 
با تسهيالت به مددجويان بيان كرد: يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
كمك بالعوض و 2 ميليارد و 900 ميليون تومان وام قرض الحسنه براى 

ساخت 215 واحد مقاوم در 9 ماهه امسال هزينه شده است.
مديركل كميته امداد اســتان همدان با اشــاره به اينكه خيران ســهم 
قابل توجهى در تأمين هزينه هاى ساخت مسكن نيازمندان دارند، گفت: 
اين مبالــغ از طريق اعتبارات دولتى، زكات، تســهيالت صندوق امداد 

واليت، صدقات و تسهيالت ساير بانك ها تأمين شده است.
وى عنوان كرد: هرچند ايجاد اشتغال از طريق ارائه مشاوره هاى شغلى، 
اســتعداديابى، آموزش مددجويان، ارائه تسهيالت، نظارت بر طرح ها و 
كمك به بازاريابى توليدات مددجويــان ازجمله مهم ترين اقدامات اين 
نهاد براى توانمندســازى نيازمندان است اما ساخت مسكن نيز يكى از 
اساســى ترين هزينه هاى زندگى اين خانواده هــا را كاهش مى دهد و به 

توانمند شدن مددجويان سرعت مى بخشد.
تركمانه عنوان كرد: عالوه بر اين اقدام ارزشمند، كميته امداد موفق شد 
در ســال هاى 98 و 99 تعداد هزار و صد واحد مســكونى مددجويان را 
كه در سيل پارسال كامًال تخريب شده بودند بازسازى كند و امسال نيز 
با هماهنگى و مســاعدت بنياد مسكن انقالب اسالمى تعداد هزار واحد 
مســكونى ديگر را در دست ســاخت دارد كه اميدواريم تا اواسط سال 

1400 به بهره بردارى برسد.

تخم مرغ مورد نياز واحدها تأمين نمى شود
 رئيــس اتحاديه قنادان همدان گفت: قنادى هاى همدان در تأمين 

تخم مرغ مورد نياز خود دچار مشكل هستند.
محمد ارغوان در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان، اظهار داشت: 
چنديــن مرتبه تقاضاى ســهميه تخم مرغ براى واحدهــاى قنادى و 

شيرينى پذيرى را داشتيم اما متأسفانه اقدامى نشده است.
وى با بيان اينكه تخم مرغ از مواد اوليه مهم توليد انواع كيك و شيرينى 
اســت، تصريح كرد: همكاران ما به ناچار تخم مرغ مورد نياز خود را با 

قيمت بسيار باال از استان هايى مانند قم تهيه و وارد مى كنند.
رئيس اتحاديه قنادان همدان با اشاره به اينكه مسئول تأمين تخم مرغ 
استان جهاد كشاورزى است، عنوان كرد: اين نهاد اولويت توزيع را براى 

خوراك مردم و در مرحله بعد براى صنف ما قرار داده است.
ارغوان با تأكيد بر زمينه تامين شــكر نيز دچار مشكل هستيم، اظهار 
كرد: نرخ هر كيلو شكر به بيش از 11 هزار تومان رسيده و اين موضوع 

قيمت تمام شده انواع شيرينى و فرآورده ها را تحت تاثير قرار مى دهد.
وى با بيان اينكه امروز قيمت هر كيلو خامه قنادى 5 هزار تومان گرانتر 
شده است، گفت: اين افزايش قيمت ها سبب رشد كارگاه هاى زيرزمينى 

و استفاده از مواد نامرغوب توسط افراد متخلف مى شود.
رئيس اتحاديه قنادان همدان با تأكيد بر اينكه مردم كيك و شــيرينى 
مورد نياز خود را از واحدهاى معتبر و بهداشتى تهيه كنند، اظهار كرد: 
قنادى هاى داراى مجوز از نظر بهداشــت محيط و مواد مصرفى مورد 

بازرسى قرار مى گيرند.

تغذيه نامناسب اصلى ترين دليل 30 درصد 
موارد ابتال به سرطان در همدان است

 كارشــناس مبارزه با بيمارى هاى مركز بهداشت شهرستان همدان 
گفت: بيش از 30 درصد موارد بروز سرطان در همدان مربوط به رژيم 

غذايى نامناسب است.
مرضيه مرادى در گفت و گو با خبرنگار تسنيم در همدان، با بيان اينكه 
امروزه ارتباط تغذيه نامناسب و چاقى در بروز بيمارى هاى غيرواگير از 
جمله سرطان ها كامالً  اثبات شده است، اظهار كرد: براى پيشگيرى از 
انواع سرطان، سكته هاى قلبى عروقى و ديابت، آموزش تغذيه مناسب 

و پيشگيرى از چاقى از اهم برنامه هاى نظام سالمت كشور ما است.
وى با تأكيد بر اينكه تغذيه ســالم، مصرف نكردن دخانيات و ســيگار 
و فعاليت بدنى مناســب مى تواند تا 50 درصد از خطر بروز سرطان را 
كاهش دهد، تصريح كرد: عادات غذايى نامناسب، مصرف بيش از حد 
مواد قندى و شــوريجات، مصرف گوشــت قرمز و چربى هاى حيوانى، 
استفاده مداوم از مواد غذايى فرآورى شده و آماده، كم  تحركى و چاقى 

تأثير زيادى در بروز انواع سرطان دارد.
كارشــناس مبارزه با بيمارى هاى غيرواگير مركز بهداشت شهرستان 
همدان با بيان اينكه اصالح سبك زندگى و رعايت رژيم غذايى مناسب 
در پيشگيرى و درمان سرطان مؤثر است، اظهار كرد: با انجام ورزش و 
فعاليت بدنى حداقل 30 دقيقه در روز، كاهش مصرف قند و شــكر به 
كمتر از ده درصد كالرى روزانه، كاهش نمك مصرفى به كمتر از 5 گرم 
در روز و مصرف 5 واحد ميوه و سبزى و جايگزين كردن غالت كامل، 
حبوبات و گوشت سفيد با گوشت قرمز و غذاهاى آماده، مى توان از بروز 

سرطان پيشگيرى كرد.
مرادى با تأكيد بر اينكه سرطان هاى روده و پستان از سرطان هاى شايع 
در اســتان همدان است، گفت: با برنامه هاى غربالگرى و تشخيص زود 
هنگام اين سرطان ها قابل پيشگيرى و درمان بوده و موفقيت در درمان 

مستلزم تشخيص بيمارى در مراحل اوليه است.
وى در بخش ديگرى از گفت و گو به اقدامات انجام شــده در هفته ملى 
مبارزه با ســرطان اشــاره كرد و گفت: در اين هفته با هدف آموزش و 
اطالع رسانى، برنامه هاى پيشگيرى و تشخيص زودهنگام سرطان هاى 
شايع در گروه هاى هدف و عموم مردم و با درنظر گرفتن پروتكل هاى 
پيشگيرى از كرونا درحال انجام است. كارشناس مبارزه با بيمارى هاى 
غيرواگير مركز بهداشــت شهرستان همدان، افزود: در اين مدت ضمن 
هماهنگى با ادارات شهرســتان براى نشر مطالب آموزشى، شعارهاى 
مرتبط با پيشگيرى از سرطان در سربرگ مكاتبات ادارى درج شده و 

از همكاران فعال در برنامه هاى غربالگرى سرطان ها تقدير شده است.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: فائزه محمدى، رقيه وحدتيان، 
وحيد الوندى 

شماره تماس: 08132660364

 امــام جمعه همــدان با انتقــاد  از انتصاب 
مديــران غيربومى و پــروازى  گفت: در برخى 
شهرستان ها روزانه بيش از 30 ماشين دولتى 
به برخى شهرســتان ها رفت وآمد مى كنند كه 
هزينــه آن مربوط به بيت المال اســت و بايد 

رسيدگى شود.
به گــزارش خبرگــزارى تســنيم از همدان، 
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
در خطبه هــاى نماز عبادى سياســى جمعه 
همدان، اظهار كرد: مســأله شرك و نفاق درد 
بزرگى است كه انســان ها را تهديد مى كند و 

تنها گناهى است كه هرگز بخشيده نمى شود.
وى بــا بيان اينكــه كفر، نفاق، شــرك جزو 
گرفتارى هايى است كه بشر در اين دنيا به آن 
مبتال مى شــود، تصريح كرد: شــرك در سوره 

لقمان به عنوان ظلم عظيم مطرح شده است.
شــعبانى در خطبه دوم نماز عبادى سياســى 
جمعه به دهه فجر و ســالروز پيروزى انقالب 
اســالمى اشــاره كرد و گفت: امــروز نيازمند 
بازخوانى اهــداف انقالب اســالمى در تبيين 

دستاوردهاى 41 ساله انقالب هستيم.
وى با بيان اينكه جريان تحريف با تصويرسازى 
غلط از دســتاوردها و انقالب به دنبال ناكارآمد 
جلوه دادن انقالب اسالمى است، تصريح كرد: 
امروز ما نياز داريم نســل جــوان ما بدانند در 
گذشــته چه اتفاقى افتــاده و چرا 36 ميليون 
جمعيت در سال 57 تصميم به سرنگونى رژيم 

شاهنشاهى مى گيرند.
امــام جمعه همدان گفت: ايــن تصميمى كه 

در كشــور به رهبرى حضرت امام خمينى(ره) 
گرفته شد برخاســته از يك تصميم احساسى 
نبود بلكه از يك منطــق قوى عقالنى پيروى 

مى كرد.
شــعبانى افزود: امــروز دشــمن در فضاهاى 
رسانه اى تالش مى كند دوران رژيم شاهنشاهى 
را يك دوران طاليى نشــان دهــد و گاهى از 
مواقع صحبت هايى مطرح مى شــود كه شايد 

نسل جوان هم تحت تأثير قرار مى گيرند.
وى با تأكيد بر اينكــه بايد بايد اهداف انقالب 
براى جوانان بازخوانى شــود، اظهار داشــت: 
مســئوالن بايد توجه كنند كه مردم براى چه 
انقالب كردند و مواضع رهبرى را تبيين كنند.

امام جمعه همدان با بيان اينكه در شــعارهاى 
انقالبى مســأله اســتقالل مطرح شده است، 
تصريح كــرد: جوانان ما اگر مى خواهند بدانند 
انقالب براى چه شــكل گرفت بايد ســخنان 
حضــرت امام در پيــش و پــس از انقالب را 

مطالعه كنند.
شــعبانى گفت: امام خمينــى(ره) بر اين باور 
بودند كه ما براى مســتقل شــدن الزم است 
كارها را به افراد امين، كارآمد و وطن پرســت 
واگذار كنيم. آن مسئولى كه احساس مى كند 
گره مشكالت كشور ما فقط در ارتباط با آمريكا 
حل مى شود و تفكر ليبرالى دارد درد جامعه ما 

را دوا نمى كند.
وى اظهار كرد: منابع كشور بايد به خود مردم 
اختصاص پيدا كند و ما استقالل سياسى پيدا 
كنيم و اجازه ندهيم كشورهاى بيگانه و جبهه 

استكبار براى ما تصميم بگيرند.
امام جمعه همدان گفت: براى استقالل سياسى 
بايد استقالل اقتصاد و فرهنگى داشته باشيم. 
اگر اقتصاد متزلزل باشــد بدون شك استقالل 
سياســى نيز نخواهيم داشــت. اگر در عرصه 
اقتصاد و معيشت قوى نباشــيم نمى توانم به 

استقالل دست يابيم.
شعبانى تصريح كرد: طبق برخى آمارها درآمد 
ارزى ما در شــرايط كنونى معادل يك پانزدهم 
درآمد پيش از انقالب اســت، عوامل مختلفى 
در دوران پس از انقالب ســبب شد مشكالت 
اقتصادى پيدا كنيــم كه يكى از آن مربوط به 
افزايش جمعيت اســت. در سال 57 جمعيت 
كشــور مــا 36 ميليون بوده و اكنــون به 80

ميليون رسيده است.
وى افزود: عامل ديگر مربوط به كاهش صادرات 
نفتى و بروز جنگ با عراق اســت كه بر اثر آن 
كشور ما يك هزار ميليارد دالر آسيب ديد. پس 
از فرار شــاه از كشــور ثروتى كه از اين كشور 
بردند 35 ميليارد دالر بوده كه معادل يك سوم 

بودجه كشور در سال 99 است.
امام جمعه همدان گفت: در سال 52 شاه روزانه 
6 ميليون بشكه نفت فروخته اين درحالى است 

كه در اوج دوران فروش نفت در ســال 83، دو 
ميليون بشكه فروخته شده است.

شــعبانى با بيان اينكه در سال 57، 39 درصد 
جمعيت كشــور از نعمــت گاز بى بهره بودند، 
تصريح كرد: اگرچه در آن دوران هيچ تحريمى 
هم در كار نبوده اما بالغ بر 50 درصد مردم زير 

خط فقر زندگى مى كردند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به جلسه ائمه 
جماعات با استاندار همدان اشاره كرد و گفت: 
در اين جلسه ائمه جماعات از مديران غيربومى 
و پروازى كه در شهرستان ها ساكن نيستند و 

رفت و آمدهاى آنچنانى دارند گاليه كردند.
امام جمعه همدان با بيان اينكه اســتاندار قول 
پيگيرى مديران غيربومى را داده است، اظهار 
كرد: در برخى شهرستان ها روزانه بيش از 30

ماشــين دولتى به برخى شهرستان ها رفت و 
آمد مى كنند كه هزينه آن مربوط به بيت المال 

است و بايد رسيدگى شود.
شــعبانى به موضوع كرونا و مشــكالت ناشى 
از آن نيز اشــاره كرد و گفــت: درصد رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى از 80 درصد به 39

درصد رسيده كه نيازمند همكارى بيشتر مردم 
هستيم.

 معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان گفت: از 
زمان اعالم فراخوان تــا 5 بهمن 182 اثر در 
بخش تكنوازى و 23 اثر در بخش گروه نوازى 
به دبيرخانه بيست ودومين جشنواره موسيقى 

سنتى استان همدان ارسال شده است.
بــه گزارش خبرگــزارى تســنيم از همدان، 
محمدرضا جوادى در جمع اصحاب رســانه 
از برگزارى بيست ودومين جشنواره موسيقى 
سنتى اســتان همدان در پانزدهم بهمن ماه 
امسال خبر داد و اظهار داشت: اين جشنواره 

امسال در شهرستان اسدآباد برگزار مى شود.

وى بــا بيــان اينكــه فراخــوان جشــنواره 
بيست ودوم با هدف ايجاد زمينه مناسب براى 
رقابت ســازنده، كشف و هدايت استعدادهاى 
جــوان، آذرمــاه در 2 بخــش تكنــوازى و 
گروه نوازى منتشر شد، افزود: به منظور ايجاد 
انگيزه براى شركت جوانان در جشنواره، گروه 
سنى شــركت كنندگان شامل هنرمندان زير 

20 سال و باالى 20 سال تعريف شده است.
معــاون امور هنــرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، گفت: 
براساس فراخوان 5 بهمن آخرين مهلت ارسال 
آثار به دبيرخانه جشنواره بود كه در اين مدت 

در مجموع 182 اثر در بخش تكنوازى 23 اثر 
در بخش گروه نوازى به دبيرخانه ارسال شد.

وى با اعالم اينكه در بخش هاى ســنتور 27 
اثر، آواز 17 اثر، تار 13 اثر، ســه تار 14 اثر، 
ويلن 14 اثر، عود 2 اثر، كمانچه 18 اثر، نى 
8 اثر، تنبور 16 اثر، دف 24 اثر و تنبك 37 
اثر به جشنواره رسيده است، عنوان كرد: 23 
اثر نيز متقاضى شركت در بخش گروه نوازى 

هستند.
جــوادى با بيان اينكه 30 اثــر نيز در بخش 
نغمه عشــق به دبيرخانه ارســال شده است، 
مطرح كرد: در بخش تــار؛ «مرتضى فطرى، 
فرهمند اخوان و فرشــاد خزايى»، در بخش 
ســه تار؛ «وحيــد منطقى، جــواد مراديان و 
سجاد تهذيبى»، در بخش نى؛ «رضا عباسى، 

منصور زندى و بهروز بيگى»، در بخش تنبك؛ 
«حميدرضــا زارعى، هادى ذبيحــى و فرزاد 
مباشــرى»، در بخش دف؛ «وحيد ربيع پور، 
حامد مردانيــان و كامران قادرى»، در بخش 
ســنتور؛ «فرهاد كريمــى، حبيب احمدى و 
على كالهچيــان»، در بخش ويولن؛ «عرفان 
احمدى، ســيامك اخترى و رضا قدسى»، در 
بخش تنبور؛ «محمدولــى محمدى، مهرداد 
وارســته و شــهرام ميرزايى»، در بخش آواز؛ 
«حسن زندى، كاظم مرادى و اشكان شريفى» 

داورى آثار را برعهده دارند.
وى با اشــاره به ســوابق داوران جشــنواره 
گفت: «رضا عباســى، محمدرضا اسدى، على 
آقامحمدى و راســتين هستى پرســت» هم 

داوران بخش گروه نوازى هستند.

 انتقاد امام جمعه همدان از انتصاب مديران 
غيربومى و پروازى 

چرا برخى مديران در 
شهرستان ها ساكن نيستند؟

205 اثر به دبيرخانه بيست ودومين 
جشنواره موسيقى سنتى استان 

ارسال شده است



 سالروز انتشار روزنامه كه از راه مى رسد 
همراهانى كه متوجه مى شوند يا تاريخ اين 
روز را در ذهن دارند با ارسال پيام تبريك و 
شادباش خود انگيزه اى مى شوند براى آنكه 
مجموعه رسانه با توانمندى بيشتر پاى كار 

باشند.
در اين مســير هرچه همراهان مان بيشــتر 
باشند بر اين ابراز محبت ها افزوده مى شود 
و همراهى ها ما را از داشتن چنين دوستانى 

غرق در شادى و غرور مى كند.
روزنامه همدان پيام هم هر سال در تاريخ 10 
بهمن حال و هوايى خاص دارد؛ تماس ها، 
پيام ها و حتى حضورهايى كه حس خوبى 
به دست اندركارانش مى دهد تا آنان را براى 
كار و خدمت مصمم تر و براى اداى وظيفه 
و رسالتى كه بر دوش دارد پرانرژى تر كند. 

اگرچه ايــن روزها حال مــردم و به ويژه 
رسانه ها به دليل شــرايط خاص فعاليت و 
زندگى زير ســايه منحوس كرونا مطلوب 
نيست اما همكاران رســانه اى در روزنامه 
همدان پيام مسرور از محبت هاى مخاطبان 

خود است. 

سالروز انتشــار روزنامه همدان پيام هرساله 
فرصتى اســت تا شــاهد ابــراز محبت و 
همراهى صميمانه كســانى باشــيم كه به 
جايگاه رســانه و تالش فعاالن اين عرصه 

نگاه و توجهى ويژه دارند. 
به همين مناسبت روز گذشته شاهد دريافت 

پيام هاى پرمهر و همچنين افتخار ميزبانى از 
ميهمانانــى بوديم كه براى عرض تبريك و 
خسته نباشــيد در دفتر روزنامه همدان پيام 
حضور پيدا كردند. به اين وســيله مراتب 
سپاس خود را براى دريافت پيام هاى تبريك 

بيان مى داريم.

در روزهــاى آغازين 18 ســالگى فعاليت 
روزنامــه همدان پيــام در برابــر ابراز مهر 
همراهان كه تــا امروز در كنــار ما بودند 
احساس به مراتب دلنشين ترى در ادامه راه 

خواهيم داشت.
امسال برخالف ســال هاى گذشته خبرى 

از دورهمى همدان پيامى ها و همراهانشــان 
نبود و به دليل سنگينى سايه ويروس كرونا 
بر رفتارهاى اجتماعى برآن شــديم جمع 
شــدن در كنار يكديگر را تفريق كنيم تا با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى اين بار لبخند 
مهرمان را از پشــت ماســك هاى تحميلى 
نثــار مهربانى تان كنيم و قــدردان عزيزانى 
هستيم كه در هر شرايطى اعالم كردند كنار 
ما هســتند، از جمله روابط عمومى كانون 
فرهنگى و مردمــى مالير، خانه مطبوعات 
اســتان همدان، اداره كل ورزش و جوانان 
اســتان همدان، على مالمير مديركل ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان 
همدان، روابــط عمومى دفتر نماينده مردم 
مديركل  پورداود  محمد  نهاوند،  شهرستان 
آموزش و پرورش استان همدان، حميدرضا 
حاجى بابايى رئيس كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس و نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، منصور 
ستوده مدير عامل شــركت آب منطقه اى 
همدان، روابط عمومى فرماندارى شهرستان 
نهاوند، انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى 

اســتان همدان، اســدا... ربانى مهر مشاور 
استاندار و مديركل روابط عمومى استاندارى 
همدان،  هاشم رزاقى مدير روابط عمومى 
عليرضــا  شــهيدمفتح،  بــرق  نيــروگاه 
فرشاد  اســدآباد،  شهردار شهر  فعله گرى 
خسروى  اسالم  نهاوند،  همشهرى  صيف 
مديرعامل سهام عدالت شهرستان نهاوند، 
ايــرج صالحــى رئيس دانشــكده علوم 
پزشكى شهرستان اسدآباد، بهجت عباسى 
مدير سابق روابط عمومى ميراث فرهنگى 
همدان، روابط عمومــى اداره آموزش و 
پرورش منطقه خزل محمدعلى گلشــن 
رئيــس اداره پيشــگيرى و رفع تخلفات 
شهرى شــهردارى همدان، حاتم شكرى 
روابط عمومــى صندوق بيمه اجتماعى و 

روستاييان استان.
 همچنين روز گذشته ميزبان مهدى مجيدى 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر، حميد 
امامى مدير امور بين الملل شركت سياحتى 
رئيس  بادامى نجــات  حميــد  و  عليصدر 
كميسيون برنامه بودجه و مالى شوراى شهر 

همدان در دفتر روزنامه همدان پيام بوديم.
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گزارش  

يادداشت

روزنامه همدان پيام در جوانى 
پا جاى بزرگان دارد

مهدى ناصرنژاد »
 همدان با تاريخى كهن در مدنيت و فرهنگ، سبقه اى پرافتخار و پرفراز و 

نشيب در عرصه روزنامه نگارى دارد.
روزنامه «عدل مظفرى» به عنوان يكى از نشريات دوران مشروطه كه از سال 
1324 هجرى قمرى در همدان منتشر مى شد، نخستين روزنامه اين شهر كهن 
لقب گرفت. درحال حاضر نيز استان همدان با برخوردارى از فعاليت 116 
رسانه گوناگون كه اغلب آن به صورت مكتوب از جمله روزنامه، هفته نامه، 
ماهنامه و مجالت تخصصى منتشر مى شود، از معدود استان هاى شاخص 

كشورمان در اين زمينه شناخته مى شود.
روزنامه اســتانى همدان پيام مولود فرهنگى انقالب عزيز اسالمى است كه 
16 سال پيش مجوز تأسيس خود را از دست رهبر فرزانه انقالب حضرت 
آيت ا... خامنه اى كه به استان همدان سفر داشتند، دريافت كرده است و امسال 

با آغاز بهار انقالب وارد هجدهمين سال فعاليت خود مى شود. 
همدان پيام با آغاز انتشار خود از همان ابتدا با هدف پيشرفت و اعتالى خود 
خشت اول را محكم و راست گذاشت و به لحاظ بهره گيرى از روزنامه نگاران 
مجرب و عالقه مند اگرچه يكى دو سال اول را به صورت نشريه اى هفتگى 
منتشر مى شد، اما هيچ گاه رنگ و لعاب يك نشريه تازه كار به خود نگرفت و با 
جديت مثال زدنى كه تا پيش از آن در حوزه رسانه هاى مكتوب استان سابقه 
نداشت، فعل خواستن را به خوبى صرف كرد و با اطمينان مى توان گفت ره 
صدساله را يك شبه پيمود و خيلى زود مجوز انتشار روزانه و يا همان روزنامه 
را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى دريافت كرد. درواقع روزنامه همدان پيام 
با حضور خود در حوزه رسانه هاى مكتوب موجب يك انقالب در عرصه  
فعاليت هاى رسانه اى در استان همدان شد و انگيزه اى وصف نشدنى براى 

فعاليت جوان ها در عرصه خبرنگارى به وجود آورد.
يكى از ويژگى هاى شاخص روزنامه همدان پيام در تمام مدت انتشار بدون 
وقفه و 16 ساله خود اين است كه همواره مقوله آموزش نيروى انسانى چه 
در بخش توليد خبر و چه در بخش هاى فنى و چاپ را در دستور كار خود 
قرار داده و خوشبختانه نيروهاى انسانى آموزش ديده و مجرب و همچنين 
خبرنگاران كاربلد و عالقه مند بســيارى را وارد عرصه روزنامه نگارى كرده 
اســت كه اغلب اين عزيزان هم اينك در ديگر نشريات و رسانه ها اشتغال 
دارند و تعدادى از آنان نيز از اين طريق براى به كارگيرى هنر رســانه اى و 
همكارى هاى فرهنگى، وارد سازمان هاى اجرايى استان شده و خوشبختانه 
در خدمت جامعه خود هســتند. يكى ديگر از ويژگى هاى روزنامه استانى 
همدان پيام اين اســت كه بــه تمام اســتاندارهاى الزم براى مديريت يك 
مجموعه و روزنامه رســمى در كشور دست يافته است و در واقع جوانى 
اســت كه با بزرگان عرصه روزنامه نگارى رقابت دارد و كامال حرفه اى به 
حيات اطالع رسانى و فرهنگ سازى خود ادامه مى دهد. با وجود اين و به رغم 
تمام مشــكالت اقتصادى و كمبود ها و از جمله گرانى ها و محدويت در 
تهيه كاغذ روزنامه و همچنين زيان هاى جبرانى نشدنى كه كرونا تحميل كرده 
است، همدان پيام چشم به افق هاى دوردست دارد و گام هاى مثبت خود براى 
ماندگارى در تاريخ فرهنگى استان همدان را محكم برمى دارد. درحال حاضر 
يكى از بزرگ ترين و پيشرفته ترين چاپخانه هاى كشورمان كه چاپ بسيارى 
از نشريات استان هاى غربى را نيز به عهده دارد، متعلق به روزنامه همدان پيام 
و مؤسســه پيام رسانه اســت كه مولود خود اين روزنامه است و در دوران 

فعاليت روزنامه شكل گرفته و بنيان گذاشته شده است.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
دل مو بيتو زار و بى قراره                                                         بجز آزار مو كارى نداره
بدرد هجرت اينش روزگاره زند دستان بسر چون طفل بدخو  
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■ حديث:
امام حسين(ع):

برخى خدا را به شوق [بهشت] مى پرستند. اين، پرستِش سوداگران است. گروهى خدا 
را از ترس مى پرستند. اين، پرستِش بردگان است. و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى 

مى پرستند كه اين، پرستِش آزادگان وبرترين نوع پرستش است.   
گزيده تحف العقول، ص 37

فناوري

استفاده از اتوبوس هاى خودران 
براى جابه جايى مسافران بين شهرى

 دو شــركت فناورى در آمريكا براى نخســتين بار از اســتفاده از 
اتوبوس هاى خودران براى جابه جايى و انتقال مســافر بين شهرى خبر 
داده اند. به گزارش نيواطلس، 2 شــركت نيوفالير و رباتيك ريســرچ 
مى گوينــد اتوبوس هاى خــودران Xcelsior مى توانند بدون ايجاد 
هيچ مشكلى براى سفرهاى كوتاه بين شهرى مورد استفاده قرار بگيرند. 
همكارى اين 2 شــركت براى توليد اتوبوس هاى خودران از مى سال 
2019 آغاز شد و سال گذشته از اتوبوس هاى يادشده به طور آزمايشى 
براى انتقال مسافر استفاده شد. اين اتوبوس هاى تمام برقى هم از امنيت 
مناسبى برخوردارند و هم مى توانند روند جابه جايى مسافر بين شهرى 
را متحول كرده و موجب صرفه جويى در وقت و هزينه مسافران شوند.

شارژ موبايل از طريق هوا
 يك شــركت چينى فناورى شــارژى ابداع كرده كــه از فاصله 

چندمترى موبايل و دستگاه هاى هوشمند را شارژ مى كند.
به گزارش ديلى ميل، شــارژ موبايل از طريق هوا شــبيه يك داستان 
علمى تخيلى اســت اما به نظر مى رسد اين ايده در يك قدمى واقعى 

شدن قرار دارد.
شــركت چينى شيائومى از گجتى با اين قابليت رونمايى كرده است. 
به اين ترتيب نيازى به ســيم يا يك پايه بى سيم براى شارژ دستگاه 

وجود نخواهد داشت.
البته اين طرح بســيار نوپا است اما به گفته شــيائومى فناورى «مى 
ايرشــارژ» (Mi Air Charge) درحال حاضر مى تواند از شــعاع 

چندمترى شارژ 5 واتى براى دستگاه ها فراهم كند.

تست 10 دقيقه اى كوويد-19 با موبايل
 محققان دانشگاهى يك تست تشخيص كوويد-19 ابداع كرده اند 
كه با كمك ميكروسكوپى كه به موبايل متصل مى شود، ابتالى فرد به 

بيمارى را در ده تا15 دقيقه مشخص مى كند.
به گزارش مهر، محققان يك اپليكيشن موبايل ابداع كرده اند كه در ده 

دقيقه نشانگرهاى كوويد-19 را در بزاق رديابى مى كند.
اين فناورى توســط محققان دانشــگاه آريزونا آمريكا ابداع شده و 
ميكروسكوپى كوچك را با موبايل يكپارچه مى كند كه قابليت تحليل 
نمونه بزاق را دارد. هدف محققان تركيب سرعت يك تست آنتى ژن 
با دقت PCR بود. ايــن فناورى در اصل به عنوان يك روش ارزان 
براى شناســايى نورو ويروس (novovirus) ابداع شده بود اما با 

توجه به شيوع كوويد-19 تغييراتى در آن ايجاد شد.

نارضايتى بازبين هاى فيس بوك 
از شرايط كارى

 معاون نخست وزير ايرلند با 2 بازبين محتوا در فيس بوك مالقات 
كرد و تصميم دارد با نوشتن نامه اى به اين شركت نگرانى هاى مربوط به 
آنان از جمله حضور در دفاتر كارى و بهداشت روان آنان را مطرح كند. 
به گزارش مهر، معاون نخست وزير ايرلند با بازبين هاى محتوا در فيس 
بوك مالقات كرده كه به نگرانى هاى جدى درباره شــرايط كارى خود 
اشاره داشته اند. بازبين هاى محتوا در فيس بوك ماه ها است كه از شركت 
مى خواهند براى آنها حقوقى معادل بقيه كارمندان دوركار آن طى شيوع 
كوويد-19 قائل شود. اين درحالى است كه نگرانى هايى درباره ميزان 
پشتيبانى بهداشــت روانى براى اين گروه از كارمندان وجود دارد كه 

به طور مداوم در معرض محتواى نامناسب قرار دارند.

حمايت گوگل از اپليكيشن هاى قمار 
در 15 كشور!

 گوگل به زودى انتشار و نصب اپليكيشن هاى قمار و شرط بندى را 
از طريق پلى استور خود در آمريكا مجاز خواهد كرد.

به گزارش ايســنا، اين تغيير سياست گذارى موجب خواهد شد تا از 
يكم مارس اپليكيشن هاى مخرب قمار در آمريكا و 14 كشور ديگر 

در دسترس قرار بگيرند.
البته انگليس، ايرلند، فرانســه و برزيل مجوز در دسترس قرار گرفتن 
اپليكيشــن هاى اندرويــدى قمــار و شــرط بندى را در خاك خود 
صادر نكرده اند. پيش از اين برخى گروه هاى مدنى و ســازمان هاى 
غيرانتفاعى در آمريكا با تسهيل دسترسى به چنين اپليكيشن هايى از 

طريق پلى استور گوگل هشدار داده بودند.

 درباره رابطه بين رسانه و توسعه 
نظرات زيادى مطرح اســت؛ برخى 
نظرات رســانه را عامل و ابزارى در 
خدمت توســعه مى داننــد و برخى 
تئورى هاى ديگر، رســانه را از نتايج 
و شاخص توسعه مى دانند، ما بر اين 
باوريم نقش رسانه در توسعه و نوع 
تلقى از رســانه ها به منزله عامل يا 

شاخص توسعه است. 
عضو شــوراى شــهر كه به مناسبت 

سالروز انتشــار همدان پيام در دفتر روزنامه حضور پيدا 
كرد، با اشــاره به جايگاه توانمند رسانه گفت: روزنامه 
همدان پيام هم در عرصه رسانه و هم كارآفرينى توانسته 
است تعيين مسير كند و تلفيق اين دو حايز اهميت است. 
حميد بادامى نجــات گفت: همدان با داشــتن روزنامه 
همدان پيام كه تأثير مســتقيمى در عرصه سياسى شهر و 
استان دارد مى تواند در حوزه رسانه هاى ملى حرف هاى 

بسيارى براى گفتن داشته باشد. 
وى همچنين عنوان كرد: امروزه رســانه ها و نشريه هاى 
محلى همزمان با گســترش شــبكه ارتباطات جهانى و 
شكل گيرى جامعه شــبكه اى، جايگاه و اهميت خود را 
در كشورهاى توسعه يافته و پيشــرفته حفظ كرده و بر 
آن افزوده اند. احســاس جهانى شــدن، افزايش عاليق 
و وابســتگى هاى جهانى افراد، احســاس محلى گرايى 
و تعلقات فرد و وابســتگى هاى مكانــى و محلى افراد، 
بيانگر اهميت نقش رسانه ها و نشريه هاى محلى همچون 

روزنامه همدان پيام در شرايط نوين جهانى شدن است.
 شهر هوشمند را براى آيندگان 

به يادگار خواهيم گذاشت
وى در ادامه به برخى پرسش هاى خبرنگار همدان پيام 
نيز پاسخ گفت، يكى از موارد مورد سؤال سرانجام طرح 
شهر هوشمند بود كه وى در توضيح آن عنوان كرد: براى 
آنكه پازل «شهر هوشــمند» تكميل  شود، مصوبه طرح  
«شهاب» با عنوان «شفافيت شــوراي شهر و شهرداري 
همدان؛ ابزار بهــره  وري» مورد تصويب قرار گرفت كه 
كمك مى كند تا نظارت همگانى در شهر را شاهد باشيم.

تمامى امور شهرى در دوره پنجم شوراى شهر همدان به 
3 بخش تقسيم مى شود؛ بخشى از امور شهرى منحصراً و 

كامال مبتكرانه، متعلق به شوراى پنجم است.

وى ادامــه داد: بخــش ديگر هم رونــد امور جارى 
شــهردارى و اجراى پروژ ه هاى شــهرى اســت كه 
به صــورت منظم درحــال اجرا هســتند. در اين بين 
مواردى نيز وجود دارد كه اگرچه در دوره هاى گذشته 
مرسوم بوده است و به انجام مى رسيدند، اما در دوره 
فعلى شورا بنا به مباحث كارشناسى صورت گرفته و 
جلوگيرى از اتالف منابع، انجام نشــده اند كه اين امر، 
رويكرد منطقى محســوب مى شود و مى تواند از نقاط 

مثبت شورا باشد.
  عملكــرد شــوراى پنجــم بــا رويكرد 

«انسان محورى» و «شهروندمدارى»
حميد بادامى نجات گفت: در اين ميان توســعه فرهنگ 
كارآفرينــى، فنــاورى، طرح هاى ســما «ســاماندهى 
و مناسب ســازى اماكــن و فضاهــاى شــهرى»، فكه 
«فرهنگســراى كســب وكار و كارآفرينى شهر همدان»، 
بهنام «برند همدانى، نماد افتخار ملى» و شهاب «شفافيت 
شــوراي شــهر و شــهرداري همدان؛ ابزار بهره  وري»، 
شوراهاى اجتماعى محالت، شــهر هوشمند، انتخاب 
شــهروند برگزيده، توسعه متوزان در شهر و حركت به 
سمت شهر انســان محور از ويژگى هاى منحصربه فرد، 
خالقانه و مبتكرانه شوراى پنجم است كه به عنوان برند 
ملى، شناسنامه دار هستند و به صورت ويژه مورد پيگيرى 

و بررسى قرار گرفته اند.
عالوه بــر اقدامــات شــهرى در حوزه هــاى مختلف، 
ريزپروژه هاى زيادى به صورت «محله محور» در شــهر 
انجام شــده است كه به صورت چشمگيرى مورد توجه 
مردم قرار گرفته اند و شاهد ايجاد زيرساخت هاى اساسى 
در شهر براساس منفعت مردم، شهر و شهردارى هستيم.

در مجموع عملكرد شوراى پنجم شهر همدان براساس 

اصل «انسان محورى» و «شهروندمدارى» دنبال مى شود تا 
عوارض شهروندان، براى شهروندان هزينه شود.

  تقويت فناورى شهر براى تحقق 
«شهر هوشمند»

نمايندگان مردم همدان در پارلمان شهرى همواره نسبت 
تقويت حوزه فناورى شهردارى همدان براى تحقق «شهر 
هوشمند» تأكيد داشته اند كه در اين راستا اتفاقات خوبى 

رقم خورده است.
تحــول حوزه الكترونيكى شــدن شــهردارى در دوره 
مديريت شهرى جديد نسبت به سال هاى گذشته غيرقابل 
مقايسه است؛ اما اين مهم به عنوان اولويت سياست هاى 
مديريت شــهرى با شيب ماليم و آهســته اى در تمامى 
بخش هاى مديريتى، مالى، اجرايى، نظارتى و... به سمت 

فناورى و شهر هوشمند حركت مى كند.
البته قــرارداد ايجــاد تمامى زيرســاخت هاى فناورى 
شــهردارى همدان منعقد شــده و اين زيرســاخت ها، 

روزبه روز درحال تكميل شدن، است.
شوراى شهر همدان همچنان مبحث «شهر هوشمند» را 
دنبال خواهد كرد و درحال ايجاد پلتفرم اين مهم هستيم؛ 
همچنين در اين راستا از ظرفيت تمامى دانشگاه ها، بنياد 
نخبگان، پارك علم و فناورى، مركز پژوهش هاى شورا و 
تمامى دانشجويان و شركت هاى دانش بنيان، استارتاپ ها 
و شــتاب دهنده ها بهره مند خواهيم شــد. در اين ميان، 
الزم به توضيح اســت؛ تالش داشتيم در 2 سال گذشته 
از تمامى شــركت هاى دانش بنيان، فناور و استارتاپ ها 
حمايت كنيم كه به منظور حمايت از قشر نخبه جامعه، 
تخفيف 90 درصدى براى عوارض پروانه ساختمان هاى 

فناورى اعمال شد.
و اما درنهايت قصد داريم در فرصت باقيمانده شــوراى 
پنجم شــهر همدان، تمام همت خــود را براى به پايان 
رســاندن برنامه هاى دوره پنجم شــورا به كار گيريم؛ از 
اين رو زيرســاخت شهر هوشــمند را براى آيندگان به 
يادگار گذاشته و در كنار آن حوزه شفافيت را ارتقا دهيم 

و سامانه جامع شفافيت را به مردم عرضه كنيم.
با عملياتى شــدن اين امور اساســى در شهر، برخى از 
اتفاقات تلخ، تخلفات و رانت هايى كه در گذشته وجود 
داشته و وجود دارد، كاسته خواهد شد و از سوى ديگر 
بهره ورى در شــهردارى و شوراى شــهر همدان باالتر 

مى رود.

 آغاز هجدهمين ســال 
فعاليت روزنامه همدان پيام 
تا  كــرد  فراهم  فرصتــى 
ميزبــان مديرعامل و مدير 
بين الملل  امــور  روابــط 
عليصدر  سياحتى  شركت 

در دفتر روزنامه  باشيم. 
مديرعامل شركت سياحتى 
عليصدر در اين حضور با 
اشــاره به نقش تأثيرگذار 

روزنامه همدان پيام بــر انعكاس رويدادهاى 
حوزه گردشــگرى گفت: رســانه ها با توجه 
بــه نوع كاركــردى كه دارند بــه حوزه هاى 
گردشگرى و صنايع وابسته به آن مى پردازند 
يا صفحات و بخش هايى از رسانه خود را به 
معرفى جاذبه هاى مختلف گردشگرى محلى، 

ملى و جهانى اختصاص مى دهند.
مهــدى مجيدى عنوان كرد: انتشــار اخبار و 
بهره گيرى از شبكه هاى اجتماعى و صفحات 
وب، حضــور در شــبكه هاى اجتماعــى به 
جهت معرفى مناطق و اماكن گردشــگرى و 
برجسته ســازى توانمندى ها و امكانات نقاط 
بكر و ديدنى تاريخــى و جاذبه هاى امروزى 
يك نقطــه جغرافيايى رونق گردشــگرى و 
به دنبال آن اشتغال در صنعتى پاك را به همراه 

دارد.
وى گفــت: اگرچــه ايــن روزهــا حــال مــردم 
دنيــا به دليــل شــيوع ويــروس منحــوس 
ــوب  ــادى خ ــاى اقتص ــا در فعاليت ه كرون
نيســت امــا رســانه اى همچــون همــدان پيــام 
بــا فعــال نگــه داشــتن ســرويس گردشــگرى 
ــانه  ــن رس ــير در اي ــدف و مس ــان داد ه نش
ــد  ــر نمى كن ــچ چالشــى تغيي ــر هي تحت تأثي

ــه اى مثبــت اســت.  ــن نكت و اي
مجيدى در ادامه گفت: گردشــگرى در كنار 
تجارت از ديرباز بهانــه اى بود براى حضور 
مردمان ديگر كشــورها در سرزمين هاى دور 
و نزديك، همچنين دســتمايه اى براى نوشتن 
سفرنامه  ســياحان و وسيله اى براى سرگرمى 

مردم در اوقات بيكارى بوده تا به سفررفته ها، 
حكايت هايى از سفرهاى خود را بيان كنند.

ــا گــذر زمــان  وى همچنيــن عنــوان كــرد: ب
ــم و  ــال مفاهي ــاورى انتق ــريع فن ــد س و رش
ــده  ــان تر ش ــفر آس ــف س ــاى مختل جنبه ه
ــوان  ــاده مى ت ــك س ــد كلي ــا چن ــروز ب و ام
ــه  ــود ب ــل خ ــت از مح ــى حرك ــدون حت ب
به صــورت  و  ديجيتــال  دنيــاى  كمــك 
ــا  ــرد ي ــدار ك ــل دي ــك مح ــازى از ي مج
ــران  ــا ديگ ــود را ب ــخصى خ ــات ش تجربي
بــه اشــتراك گذاشــت، اگرچــه هنــوز هيــچ 
كاملــى  جايگزيــن  نمى توانــد  شــيوه اى 
ــل  ــاى حاص ــفر و لذت ه ــام س ــراى انج ب

از آن شــود.
وى همچنيــن گفت: جــدى گرفتن مقوله 
گردشگرى و تأثيرات اقتصادى كه بر روى 
كســب  وكار مردم يك منطقه دارد و به دنبال 
آن تأثيرات اجتماعــى و فرهنگى مى تواند 
كه  جغرافيايى  منطقــه  يك  ســاكنين  براى 
ظرفيت هــاى گردشــگرى الزم را در اين 
خصوص دارند ارزشــمند باشند و فرصتى 
است كه بايســتى به خوبى از آن بهره برد و 
در كنار بهره بــردارى اقتصادى به چگونگى 
تأثيرگــذارى فرهنگى، اجتماعى نيز در اين 

حوزه انديشيد.
بدون شك رسانه ها با توليد محتواى رسانه اى 
اثربخــش مى توانند بر گردشــگرى كه اين 
روزها به عنوان يك صنعت شــناخته مى شود 

تأثيرات مثبت و منفى زيادى داشته باشند.

همدان پيام فراتر از يك مجموعه اطالع رسانى
 از 14 اســفند سال 1162 كه نخســتين روزنامه به زبان فارسى در هند 
چاپ شد تا 11 ارديبهشت ســال 1216 كه نخستين روزنامه در ايران زير 
چــاپ رفت، اين روزنامه نگاران بودند كه با خــون خود كاغذ اخبار را به 
رشــته تحرير درآوردند و نداى حق طلبــى را در گوش جامعه فرياد زدند، 
چه بســيار روزنامه نگارانى كه براى دفاع از حقوق عامه مردم جان خود را 
فدا كردند ولى اجازه ندادند چراغ راه آگاهى بخشى و اطالع رسانى خاموش 
شود. به لطف خدا و به بركت ســفر مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در 
10 بهمن 1383 روزنامه همدان پيام در ســطح استان همدان متولد شد كه 
اين فرزند خوش يمن ديار پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين در اين مدت 
كمك شايانى به گردش آزاد اطالعات در استان همدان داشته و بى شك اين 

موهبتى است كه نصيب مردم فرهنگ مند ديار پورسينا شده است.
همچنين مجموعــه فرهنگى همدان پيام با نگاهــى فراتر از يك مجموعه 
اطالع رســانى همواره در امور خيريه و نيكوكارى و ارتقاى سطح فرهنگ 
عمومى سراسر استان همدان پيشگام و پيشرو بوده و نقش بسزايى در كمك 

به نهادهاى مردم نهاد استان داشته است.
كانون فرهنگى و مردمى مالير هفدهمين سالروز تولد اين مجموعه ارزشمند 
فرهنگى را به عموم مردم استان به ويژه اهالى رسانه تبريك مى گويد و اميدوار 
است روزنامه «همدان پيام» بتواند با كوله بار تجربيات و پشتكار نويسندگان 
فرهيخته اش همواره در راستاى سالمت و صداقت چرخه آزاد اطالعات و 

اخبار گام بردارد و به پيشرفت سرزمين كهن مادستان كمك كند.
* روابط عمومى كانون فرهنگى و مردمى مالير

عضو شوراى شهر همدان: 

شهر هوشمند يادگارى براى آيندگان باشد 
■ نقش بى  بديل همدان پيام در عرصه رسانه و كارآفرينى بى  بديل است

مديرعامل شركت سياحتى عليصدر: 
نقش رسانه در توسعه صنعت گردشگرى 

انكارنشدنى است 

در آغاز 18 سالگى

 با دلگرمى به همراهى شما ادامه مى دهيم


